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1. திருத்துருத்திக் கச்சி வினாயகர் பதிகம்
(இது ேசாழநாட்டிற் காவிரிநதியின்ெதன்பாலுள்ள திருப்பதிகளுள் ஒன்று.
குற்றாலெமன இக்காலத்துவழங்கும்)

1.
மாேமவு பவளா சலக்குவட் டுதயெமழு மழவிலங் கதிர்நிகர்த்து
மணிெமளலி ெபாலியலவ் வைரமுடியி னிருபாலு மணிெகாழித்
திழியருலியிற்
பேமவு கருஞிமி றிைரப்பக் கேபாலம் பருத்துவிடு தானெமாழுகப்
பனிமதிப் பிைரெயான் றடுத்தமர்ந் தாெலனப் பகெராரு மருப்பிலங்கத்
ேதேமவு மலரிைறத் தடியர்சய சயெவன்று திைசெதாரு முழக்ெகடுப்பச்
ெசறுவலிக் கருமூடி கத்திவர்ந் தியாங்கண்மகிழ் ேதக்கவந் தருள் புரிகுவாய்
காேமவு தண்ணளி யைமயிந்தைடயு நர்ப்பாது காத்தறம் வளர்த்திடுதலாற்
கற்பத் தலத்தினும் விருத்தித் துருத்தியமர் கச்சிக் களிற்று முகேன.

2.
குலவுதவ முனிவரர்க ளமருந் தவச்சாைல குவலயம் படிதராேம
கூறுமச்சாைலயுட் ைசவா கம்ந்தீட்டு ேகாசங்கள் சிைததராேம
நிலவுதழல் படுகுண்டம் ேவதிேம கைலெயாடு நிதம்புதி தியற்றுறாேம
நித்தியமு னா யகரு மம்பலவு மத்தவர் நிகழ்த்தலிற் குைறவராேம
புலவுகம ழங்குசம் பாசனைம ேயலியது ேபாதுெமன் றுவைகமலியப்
ெபாங்குஞ் சினத்துலவு கருமூடி கத்துப் ெபாருக்ெகன விவர்ந்துபலவுங்
கலவுபல வண்டத் துலாவருந் திறலுைடக் கருைணயா மறிய வலேமா
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கற்பத் தலத்தினும் விருத்தித் துருத்தியமர் கச்சிக் களிற்று முகேன.

3.
ஏதிெயன ெவவ்வள விருப்பன வவற்றா லிருத்தல்ெசய் யாதவரமுமி
ைமயவ ருடம்புமுத ெலத்துைண யுடம்பைவ இரிந்திடற் காயவரமு,
நீதிதரு மட்டாங்க பஞ்சாஇங்க முதலிய நிகழ்த்துவந் தைனவிலக்கு
நிகழுமற் றுள்ளவு நிைனந்துமிச் சிரவுருவ நிலவமற் ெறான்றைமந்து,
ேசாதிதரு ேகாெடான்று ெகாண்டுகய முகன்வலி ெதாைலத்துலிற
லூர்தியாக்கியிச்
ேசார்விலவ னமரர் பாற் ெபற்றைவயு ேமற்றருள் சுரந்துபல்
லுயிர்ெசய்விைனையக்,
காதிநலேமயுதவு நினதுெபரு மாண்ெபவர் கருத்தைமத் ெதாதவல்லார்
கற்பத் தலத்தினும் விருத்தித் துருத்தியமர் கச்சிக் களிற்று முகேன.

4.
ஏற்றமிகு ெமாருமினிவ ேனாம்பழற் குழிநாப்ப ணிரியாத கிரிையஞான
ெமன்னுமிரு சத்திக ெளாடுந்ேதான்றி யம்முனிெயா ேடற்றமர்
புரிந்துபலருஞ்,
சாற்றெவாளிர் புரவுமணி ைகக்ெகாண்ட மாற்றலன் றன்வலி
யடங்காப்ெபருந்
தாைனவலி ெயாடுகவர்ந் தம்மணியும் வாங்கியத் தாபதற் கினிதளிக்கத்,
ேதற்றமத னால்வர லுணர்ந்தைனய தவனுஞ் சிறந்தமார் பிற்றரித்துச்
சிந்தா மணிக்குஞ்ச ரப்பிரா ெனன்ேறத்தல் ெசய்யலவன் விைனயைனத்துங்,
காற்றெவழு மருள்ெபாழிந் தினிதமரு மாடைலக் கண்டுவிண் டிடவல்லரார்
கற்பத் தலத்தினும் விருத்தித் துருத்தியமர் கச்சிக் களிற்று முகேன.

5.
ெதள்ளமுத மயமாக வுைமயம்ைம நல்கிய திருந்துேமா தகந்ஞ்சமாய்த்
தீயெகாடு நஞ்சமய மாகெவாரு ேபைததரு ெசழுநாவ லங்கனிகடா
ெமள்ளலரு மமுதமாய்த் தான்புரித றவறா தியற்றிடக் கண்ேடா மினு
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மியலுத்த மாங்கம்ேவ றாகவும் பார்க்கவு மிருெசவிக ளாற்ேகட்கவு
முள்ளெபாரு ளிதுெவன்று வாய்ேபச வும்பிற வுஞற்றவு மியங்கல்ெசயவு
முண்ைமயிற் கண்டுேள ெமன்னிெனவர் நின்னாட லுட்ெகாண் டளக்க
வல்லார்
கள்ளமகன் மாதவர்க் கானந்த மாய்ப்பரவு கற்பைன கடந்தவாழ்ேவ
கற்பத் தலத்தினும் விருத்தித் துருத்தியமர் கச்சிக் களிற்று முகேன.

6.
எந்தவா னவரருள் ெபறக்கருதி னாலுமுைன ேயத்திவழி படுவெரழுவா
ேயத்திவழி படல்ெசயா ெரன்னினவ ெரண்ணிய திழந்துமிைட யூறுறுவரான்
முந்தவார் வம்ெபருகு மாறுநி னடிப்ப்பூைச முற்றும் புரிந்துேபாற்றின்
முன்னிய வைனத்துமுற் றாதவல ேவயிந்த முைறைமநா னுணர்தலாேல
பந்தமா மலகன்ம மாையெயாரு மூன்ைறயும் பாற்றிநின் னறிவுெதாழிலாம்
பாதநிழல் புக்கின்ப முறுமாறு நின்ைனேய பற்றித் துதித்தல்ெசய்ேவன்
கந்தமா மலரிடுக ெரய்ப்பில்ைவப் ேபபுகழ்நர் கைளகேண யமலவாழ்ேவ
கற்பத் தலத்தினும் விருத்தித் துருத்தியமர் கச்சிக் களிற்று முகேன.

7.
மருவுபல புவனத்து ெமந்தவா னலர்வடிவு மண்சிைல வடுத்தாரெமாண்
மாைசக ளிவற்றுெளான் றாற்ெசய்து வயிறளவின் மருவாம
லஇஇஃகுெமன்னின் ,
ெவருவுமிக வாய்ந்த்ந்த வடிவருச் சைனெசயார் விடுவரவ் வாறுேதர்தல்
ேவண்டாது ேபருதரம் வாய்ந்தநின் றிருவுருவ ேமதகப் பூைசபுரித,
ெலாருவுதல் ெசயாதவர்கள் யாவேர ெயனினுமவ ரும்பர்மக
வான்மலரின்ேம
ெலாருவன்முதேலார்களினு மதிகெரன் றருமைற யுைரத்தல்சில
ெரண்ணாைமெயன்
கருவுதவிர் மாதவர் கசிந்ேதத் ெதடுக்கெவாளிர் கருைணயா
னந்த்வாழ்வ்ேவ
கற்பத் தலத்தினும் விருத்தித் துருத்தியமர் கச்சிக் களிற்று முகேன.
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8.
ெபாங்குங் கருங்கடல் பரந்தெதன் ெனன்றுபல புவனமுெமா ைரயெமய்தப்
புக்ககட னின்றுமைல யின்ெறழுந் தஃெதனாப் ெபாருெதாழில்
வலாரிெயண்ணித்,
தங்குந் திறற்ெகாடிய சதேகாடி ெயால்ைலத் தடற்றுநின் றுருவல்ெசய்யச்
சகமுழுவ தும்புைத படச்சிைற விரிக்குெமாரு தறுகட்கலாபமயின்ேம,
ெலங்குங் கதிர்க்குெமாரு பவளாச லம்ெபார லிவர்ந்துபல பைடெயாடுெமதி
ேரற்றமாற் றலனாக வப்பா ரிைடக்கவிழ ெவழுகாக ேமாடுகழுகுங்,
கங்கும் பகழ்ந்தைட லிறற்பைடைக ெதாட்டநின் காமர்விறல் யாவர்
புகழ்வார்
கற்பத் தலத்தினும் விருத்தித் துருத்தியமர் கச்சிக் களிற்று முகேன.

9.
துதிைகேயா டிருெசவியி னின்றுெமாரு மூவைரத் ேதாற்றினா
யண்டமணுவாத்
ேதாற்றிட வுயர்ந்தாெயார் சனகனிடு முனெவலாந் துய்த்து மிகு
பசிெதரித்து,
மதிக்ைகெகா டவன்பணிய முப்ெபாருளி ணுண்ைமைய வகுத்தவற்
குறநவின்றாய்
ைவயமுதல் யாவுமுேமா ரறுகளவு ேபாதாத வண்ணந் ெதரித்தல்ெசய்தாய்,
விதிக்ைகபுரி வானுநிக ராதபுரு சுண்டிமுதன் ேமேலார்கள் பலரிைறஞ்ச
விைழயுமா னந்தமய ேமயாய் விளங்கினாய் ெவய்ேயனின்
னுண்ைமேதர்ந்து,
இதிக்ைகயுறு மாறுேப ரருள்புரிவ ெதன்றுகைலகாணா வதீதமுதேல
கற்பத் தலத்தினும் விருத்தித் துருத்தியமர் கச்சிக் களிற்று முகேன.

10.
மைலயுெமாரு ெபாருளன் ெறனக்கறிக் குந்திறல் வயங்குனின் னூர்திவாழ்க
மலர்ெபாருவு ைகத்தலப் பாசாங்கு சப்பைட வயங்கிெயன் நாளும்வாழ்க
நிைலமருவு ஞானமுங் கிரிையயு ெமனக்கைல நிரம்பின ெரடுத்துைரக்கு
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ேநயமிகு சித்திபுத் திகெளனுஞ் சத்திக ணிரம்புசீ ேராங்கிவாழ்க
வைலகட லுடுத்தபுவி முழுதுநின தருளைடந் தாதரம் ெபருகிவாழ்க
வற்புதம் விராவுநின் னணியல்பூ ணாகிய வருந்தவத் ெதைவயும்வாழ்க
கைலவழி நிைனப்பரவு ெசங்குந்தர் மரபுங் கதித்துநீ டூழிவாழ்க
கற்பத் தலத்தினும் விருத்தித் துருத்தியமர் கச்சிக் களிற்று முகேன.

திருத்துருத்திக் கச்சிவிநாயகர்பதிகம் முற்றிற்று

2. திருத்துருத்திச் சுப்பிரமணியஸ்வாமிபதிகம்
(இது ேசாழநாட்டிற் காவிரிநதியின்ெதன்பாலுள்ள திருப்பதிகளுள் ஒன்று.
குற்றாலெமன இக்காலத்துவழங்கும்)

11.
பூேமவு சமயங்க ேளாரா றினுக்கும் புலங்ெகாளுங் காட்சிநல்கப்
ெபாலிந்தன ெவன்ச்ெசாலுந் திருமுக ெமாரறும் ெபாலன்ெசய்மணி
முடிெயாராறும்
பாேமவு ெசங்கதி ரிராறுநிக ராெமனப் பகர்மணிக் குைழயிராறும்
பன்னிரு தடம்புயப் ெபருவைரயி னருவியிற் பசுநர ெவாரழூக்குெதாைடயு
மாேமவு கானவர் குலக்ேகாைத ெயாடுேமைல வானவர் குலக்ேகாைதயும்
வளெராளிய வடிேவலு மார்பினு லும்ெபாலிய மயில்வர கனத்துவருவா
ெதம்ேமவு ெசாைலபுைட குழுந் துருத்தித் திருத்தளியி லமரண்ணேல
சீறும்ெவம் பைகேயாவு மாறுவன் ெபாடுகூவு ேசவலங் ெகாடியாளேன.

12.
நீடுமக ேமருைவத் திைசவைர ெயாடுங்ெகாண்டு நிலவுபந்
தாடல்ெசயவுேநமிமால்
வைரையெயாரு ைகக்கடக மாக்ெகாண்டு நிகரமற் ெறான்றாயவு,
ேமாடுகதி ைரச்சிறு மதாணிெயன மார்பிைட யுறப்புைனய வுஞ்சலதிக
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ேளாேரழு ெமாருவிரற் ெகாடுெதறித் திைலெயன ெவாழிக்கவுந்
திைசய்ெயட்டிலுங்,
கூடுகளி ேறட்டுத் துதிக்ைககண் முடிந்ெதாருைக ெகாண்டிழுத் திடவும்வல்ல
குலவீஇர வாகுைவத் தம்பிெயன மகிழுநின் ெகாற்றெமவர் முற்ற
வுணர்வார்,
ேசடுமலி காவிரித் ெதன்பாற் றுருத்தி திருத்தளியு ளமரண்ணேல
சீறும்ெவம் பைகேயாவு மாறுவன் ெபாடுகூவு ேசவலங் ெகாடியாளேன.

13.
ெபாருவரிய மாதவத் ெதாருநார தப்ெபயர் புங்கமுனி புரிமகத்துப்
ேபாந்துபல வண்டமு மிடித்துத் தகர்த்துநுண் புழுதிெசய் துலாவுகின்ற
ெவருவரிய ெசறிமயிர்த் திருகுேகாட் டுத்தகரின் விறல்கண்டு நடுநடுங்கி
ேமைலவா னவரைடந் ேதாலெமன வருகுெபாலி வீரவா குைவேநாக்கியப்
பருவமிகு தகரிைன பற்றிவரு ெகன்னப் பணிப்பவவ நுதவேவறிப்
பாரிடம் ேபாதாைம ெதரிதரச் ெசண்டாடு பண்ெபவ ெரடுத்துெமாழிவார்
திருவமிகு கல்விச்சிறப்புயர் துருத்தி திருத்தளியு ளமரண்ணேல
சீறும்ெவம் பைகேயாவு மாறுவன் ெபாடுகூவு ேசவலங் ெகாடியாளேன.

14.
ெவள்ளியங் கயிைலயின் முதற்சிகரி வாய்தலின் விேநாதப் ெபாருட்ட
மருநாள்
லித்தகற் ேசைவெசய் தஞ்சலி ெசயாேதகும் விதியினறி யாைம யுள்ளத்,
துள்ளியிவ ைனப்பற்றி வாெவன வுைரக்கவாங் ெகாருகுறண்மு
னுய்ப்பேநாக்கி
ெயாழிஇயா வகந்ைதயுைள ெயத்ெதாழில் வலாெயன வுஞற்றுதலில்
வல்ேலெனன,
ெவள்ளிெயா ரிருக்குைர ெயனக்குடிைல முன்ெசால
வியம்பியதனுட்ெபாருெளவ
னியம்புதி ெயனத்ெதரி தராைமயாற் ெசன்னியிலிரங்கப் புைடத்தைடத்தாய்,
ெதள்ளியரு ெமன்னுணர்வர் நின்புகழ் துருத்தித் திருத்தளியு ளமரண்ணேல
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சீறும்ெவம் பைகேயாவு மாறுவன் ெபாடுகூவு ேசவலங் ெகாடியாளேன.

15.
ெபருகுெகாடு வஞ்சநவில் குருகுவைர நிைலதபப் ெபருவான் காக்குமாறு
ேபரம ருஞற்றுமள வில்லா விறற்றகுவர் பிணவைர யுர்ந்துேதான்றக்,
கருகுநிறம் வாய்ந்துகைர ெகான்றிரங் கும்ெபருங் கடன்முழுதும் வற்ற
வைனயார்
காயத்து நின்றும்ெவளி வந்தெநய்த் ேதாெரனுங் கடறிைர ெயறிந்துெபருக,
முருகுமலி மாைலப் புயத்தைனயர் குடிெகாண்ட முதுநகர மதுபாழ்பட
முன்னித் துதிக்கும்வா னவர்குடிெகா ணகர்களி முகந்துேமன்
ேமற்றைழதரத்,
திருகுதவி ரயிெறாடுநின் விறெலன் றுருத்தித் திருத்தளியு ளமரண்ணேல
சீறும்ெவம் பைகேயாவு மாறுவன் ெபாடுகூவு ேசவலங் ெகாடியாளேன.

16.
ெபாருந்திய தமிழ்க்ெகல்ைல யாகும்வட ேவங்கடப் பூதரமு மாதரவி னாற்ேபாதுமூன் றும்ேபாது முன்றுதவு ெவற்பும் ெபாலிந்துயர் பரங்குன்றமு,
மருந்திய நறும்பழ முதிர்க்கும் ெபாழிற்கிரியு மவிர்சந்த னாசலமுெமல்
லலர் ெபாருஞ் ெசங்ைகயிற் றண்டுெகாடு மழவடி வைமந்தருள்
ெகாழிக்கும் வைரயு,
மருந்தியவு ளார்மாந்தல் ேபாற்பிரா ெனாருெமாழி வயப்ெபாருண்
மனங்ெகாள்ளுவான்
வாய்மலர்ந் தருளியமர் மால்வைரயு மற்றுநீ மருவுமருள் யாவருணர்வார்,
திருந்திய வளம்பல விராவுந் துருத்தித் திருத்தளியு ளமரண்ணேல
சீறும்ெவம் பைகேயாவு மாறுவன் ெபாடுகூவு ேசவலங் ெகாடியாளேன.

17.
கனிமருவு ேவட்டுவர் குலக்ெகாடி படர்ந்துமகிழ் கலவத் தைழந்ததருேவ
கற்பகப் ெபாழிலாடு ெதய்வதப் பிடிையக் கலந்த்விைள யாடுகளிேற
யளிமருவு மாதவ ருளக்கமல மலர்காப்ப ணள்ளூற வூறுேதேன
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யாயிரங் கதிெராருங் குதயெமழ ெலனவடி யைடந்தவர்க் கரங்காட்சிேய
வளிமருவு புடவியி னயர்ந்ேதாதி லுங்கருைண மைழெபாழி
ெசழுங்ெகாண்டேல
வந்தித் துளாைரெயவ் வானவரு ெமஞ்ஞான்றும் வந்திக்க ைவக்குநிதிேய
ெதளிமருவு நின்னடிக் கன்பரு டுருத்தித் திருத்தளியு ளமரண்ணேல
சீறும்ெவம் பைகேயாவு மாறுவன் ெபாடுகூவு ேசவலங் ெகாடியாளேன.

18.
மூவர்முத லாயபர சிவன்ேமனி யிற்பாதி முனிவரிய தாக்கவர்ந்து
மூதண்ட புவனப் பரப்பிற் சராசர முகிழ்த்திடக் கருைணெசய்தும்,
யாவெரது கருதினா ரைதயப் படிக்கவர்த மிதயத் தமர்ந்தளித்து
மிச்ைசஞா னங்கிரிைய பைரயாதி ையவர்முத ெலண்ணில்சத் திகளாகியம் ,
பூவர்முத ேலார்ெதாழிலைனத்துெமாரு தன்ெறாழிற் ெபாலிெவனச்
ெசய்துமின்னும்
புகலளகில் சத்தியுள துனதுைகச் சத்திேய புகன்நள விடப்படுவேதா,
ேதவர்பல முனிவர்க டுதிக்குந் துருத்தித் திருத்தளியு ளமரண்ணேல
சீறும்ெவம் பைகேயாவு மாறுவன் ெபாடுகூவு ேசவலங் ெகாடியாளேன.

19.
அத்தெராரு ெமாழியுண்ைம யிற்ெறனத் ெதளியுமா றருளுநின் குரவு
புகழ்ேகா
வழகிய குறக்ேகாைத பாற்ெபாருளி னியல்பறிய வாற்றிபநி
னாடல்புகழ்ேகா,
முத்தர்கரு நச்சூ ெசரிந்தமரர் சிைறமீட்ட முனிவினன் வாைகபுகழ்ேகா
மூைகெயன ைவகியறி ேவாங்குநா வலர்கலக முழுதறுத் தருளல்புகழ்ேகா,
பத்தர்பல ெரண்ணிய படிக்கவர் முனஞ்ெசன்று பரிவனீயருளல்புகழ்ேகா
பயனுறா நாயிேனன் யாதிைன யறிந்ெதாரு பயன்படப் புகழவல்ேலன்,
சித்தர்பல முனிவர்க டுதிக்குந் துருத்தித் திருத்தளியு ளமரண்ணேல
சீறும்ெவம் பைகேயாவு மாறுவன் ெபாடுகூவு ேசவலங் ெகாடியாளேன.
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20.
ஓங்குநின் பான்மருவு சத்திமா ரிருவரு முவந்துெபாழி கருைணவாழ்க
வுயர்தம்பி மார்வீர வாகுமுத லாயதிற ெலான்பதின்மர் மரிைகவாழ்க,
வாம்குகடல் ைவப்புமைற யச்சிைற விரிக்குநின் மாமயிற் ேறாைகவாழ்க
வருமிறுதி நாளுருத் திரனிலும் ெபாலிநின்னக வடிெகாெளாண் சத்திவாழ்க,
நீங்குபுக ழைமநிற் புகழ்ந்துபா டும்புலவர் ெவற்றியின் விளங்கிவாழ்க
விருப்ெபாடு நிைனப்ேபாற்று ெசங்குந்தர் தம்மரபு ேமன்ேமலு
ேமாங்கிவாழ்க,
ேதங்குபல் வளம்ெபாலி விருத்தித் துருத்தித் திருத்தளியு ளமரண்ணேல
சீறும்ெவம் பைகேயாவு மாறுவன் ெபாடுகூவு ேசவலங் ெகாடியாளேன.

திருத்துருதிச் சுப்பிரமணியஸ்வாமிபதிகம் முற்றிற்று

3. திருவிைடமருதூர் மருதவாணர் ேதாத்திரப்பதிகம்
21.
திருவார் நினது திருநீேற தீர்க்கு மார்க்கு முடற்பிணியுங்
கருவார் பிறந்ைத யடற்பிணியு ெமனல்கண் டைடந்த்ேதன் கருதுருேவா
டருவார் கருைணப் ெபருங்கடேல யடியார்க் ெகய்ப்பில் ைவப்ேபநன்
மருவார் மலர்சா ரிைடமருத வாணா வடிேயற் கிரங்காேய.

22.
ஏைழத் திருமாலயனாதி யிைமேயார் பலரு மிறவாது
பாைழக் கருதா லாலநுகர் பரமா பரம கருைணயேன
யூைழப் புறங்காண் வலியர்நிைன யுணருந் திறலி னாரன்ேற
வாைழப் படப்ைப யிைடமருதா வாணா வடிேயற் கிரங்காேய.

23.
ஊன மளக்குந் திறந்ெதாழும்பி ெனாருப்பட் டார்பாற் சிறிதுமிலாஇய்
நான மளக்கும் ெபருநலமா முைலேயார் பாக நயந்தவேன
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ேயன மளக்கும் திறமரிதா யிைசப்பார்க் ெகளிதாந் திருவடியாய்
வான மளக்கு மிைடமருத வாணா வடிேயற் கிரங்காேய.

24.
நீரு புைனேவ ைனந்ெதழுத்து ெநஞ்சங் கணிப்ேப னின்னாமம்
ேபரு பிறிதில் ெலனப்புகல்ேவன் பிணிக்காட் பட்டு வருந்துவேனா
சீறு பைகவர் புரம்ேவவச் சிரித்தாய் தரித்தாய் சூலமழு
மாறு வளமி லிைடமருத வாணா வடிேயற் கிரங்காேய.

25.
கூற்றஞ் சிைதய விைறநீண்ட ேகாக னகத்தா ளாயமர
ேரற்றஞ் சிைதய ெவழுந்தவிடத் ேதற்றஞ் சிைதய ெவடுத்தயின்றாய்
ேதாற்றஞ் சிைதயப் பல்லுயிருந் ெதாழுது ேபாற்றித் துதிக்குமுயர்
மாற்றஞ் சிைதயா விைடமருத வாணா வடிேயற் கிரங்காேய.

26.
ஆயா நிைனேய சரணைடந்தார்க் கன்றி யவ்வா றைடயார்க்கு
ேமயா ேதாநின் னருள்ெபருவா னிழிந்த களர்க்கும் ெபாழிதருேம
தாயா யளிெசய் தைலவாமுத் தைலேவல் பரித்தா ெயஞ்ஞான்று
மாயா வங்கூ ரிைடமருத வாணா வடிேயற் கிரங்காேய.

27.
உணங்கன் மீனுக் குயிருதவி யுயர்நின் னுலகம் புகப்புரிந்தாய்
சுணங்க னரியா தியர்க்கரிய தூமுத் தியிற்சார் தரல்குறித்தா
யணங்கல் லவர்க்கு முறல்கருதா வண்ணா வமுத்ேத யருட்கடேல
வணங்கல் புரிேவ னிைடமருத வாணா வடிேயற் கிரங்காேய.

28.
அந்ேதா நினக்கு வரகுணனி லன்பு புரிவா ெராருவரிலர்
முந்ேதா தைனயற் கருள்வதலான் முயலும் பிறருக் கருளாேயா
நந்ேதா வருநீ ெரறும்பைலயு நண்ணு நறுவா சைனப்ெபாதியில்
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வந்ேதா வரிய விைடமருத வாணா வடிேயற் கிரங்காேய.

29.
அண்டர் பரவு நிராமயனி யதனாற் நரணி ெயனுனாமங்
ெகாண்டதுனுகுத் தகுெமனலுட் குறித்த்ேத நின்ைனச் சரணைடந்த்ேதன்
ேராண்டர் துயரஞ் சகியாத ட்டூயா ந்ேநயா தாயானாய்
வண்டர் மர்க்கா லிைடமருத வாணா வடிேயற் கிரங்காேய.

30.
ஆழி பைடச்சூ ழுலகினிைன யன்றித் ெதய்வம் பிறிதுனத்ேதா
பாழி யைமநின் நருட்ககலாப் படரு முளத்ேதா பனிவைரவாய்
வீழி புைரயும் ெபருனலமா முைலயாண் ம்ேமய விடப்பாகா
வாழி வளஞ்சா லிைடமருத வாணா வடிேயற் கிரங்காேய.

4. திருெபருமணநல்லூர்த் திருெவண்ணீற்றுைம பிள்ைளத்தமிழ்

வழித்துைணவிநாயகர்வணக்கம்

31.
ெபான்பூத்த முக்குணப் புத்ேதளிர் முதெலனப் புவியகத் ெதவரு முணரப்
ெபாலிெயாரு பிைறக்ேகாடு மருண்ேமனி யும்ெபாழி கேபாலக்
கடாமுநாளுங்,
ெகான்பூத்த ெவண்ைமயுஞ் ெசம்ைமயுங் கருைமயுங் ெகாப்புளிக்
கக்கருைணேய
ெகாழித்தமர் வழித்துைணக் குஞ்சரத் தஞ்சரண ேகாகநக மாகநகேவ,
ெமன்பூத்த ெகான்ைறச் சைடப்பரன் வலத்துவிழி ெவள்ெளன
விடத்துமருவும்
விழிகா ெரனச்ெசய்ய வாயிெலழு குறுமுரல் ெவண்ணிலவு தவழுந்ெதாறுந்,
ெதன்பூத்த வதின்முழுகி ேமற்பழுப் ெபாழியுந் திறங்கருதி முக்கணிெயனத்
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திகழ்முத்த ேமவவமர் மணைவெவண் ணீற்றுைம ெசழுந்தமிழ்க்
கவிதைழயுேம.

திருஞானசம்பந்தமூர்த்திநாயனார் வணக்கம்

32. பாழிமிகு ைவத்திகஞ் ைசவந் தைழப்பப் பசித்தழுத பனவேரற்ைறப்
பரவுபர ஞானவின் பாலறாச் ெசய்யவாய்ப் பரசமய ேகாளரிையவண்,
காழிவரு ெமாருமுத் தமிழ்க்கடாம் ெபாழிமழ களிற்ைறேவ தக்ெகாழுந்ைதக்
கவுணியக்கன்ைறநற் கற்புநிைற ெபாற்புமலி காதலி ெயாடுந்துதிப்பா,
மாழியிைற வற்குெவவ் விடமுதவு தன்பிைழ யகற்றியுய் வான்குறித்தாங்
களவில்ெவண் பணிலமுந் தரளமும் பவளமு மம்ெபான்னு மணியுநாளும்,
வாழிெநடு ெவண்டிைரக் ைகேயந்தி வந்துதூய் வழிபட விளங்குெதய்வ
மணைவெவண்ணீற்றுைம யணங்குக் கிணங்குக் கிணங்குதமிழ் மாைலயுயர்
பாைலயுறேவ.
1. காப்புப்பருவம்
திருமால்

33. மாேமவு பல்லுயிரும் வாழவைண தற்குரிைம மந்தா கினிக்கில்ைலநம்
மார்பினுக் ேகயுள்ள ெதன்றுகுறி யிட்டெதன மைறகூறு குறிகடந்ேதான்,
பூேமவு மார்பிெனாண் முைலக்குறி யைமத்துமகிழ் புண்ணியக்
ெகாம்ைபெயவரும்
ேபாற்றுமண ைவத்திருெவண் ணீற்றுைம ெயனப்ெபாலி ெபாலங்ெகாடிைய
யினிதுகாக்க,
காேமவு ேபருலகி லாருயிர்ப் பயிெரலாங் கலிெவப் ெபாழிந்துதைழவான்
கைடயரிய தைடயிைடயி லைடவரிய ெபரியதண் கருைணமைழ
ெபாழியநாளுந்,
ேதேமவு பங்கயச் ெசல்வியக ெலாண்கட் ெசழும் பரைவ யுட்படிந்து
திதைலெகாண் ெடழுமைனயள் ெகாங்ைகப் ெபாருப்பிற் ெசறிந்துவளர்
பச்ைசமாேல.
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சிவேலாகத்தியாகர்

34.
ேதமலிக டுக்ைகநதி யாரறுகு ெகாக்கிறகு சீறரவு பூமத்த மாமுடிச் சாத்தினர்
< >< >< > ேதடுமிரு வர்க்கரிய ராகியுமு ைரக்கரிய சீர்ெகாண்முத னூல்பற்றி
யாய்ெபாதுக் கூத்தினர்
தீர்வரிய மத்தவினி தாவருள னப்பல்பல ேதவர் பின்வி டார்ெசப்பு நீடுதிச்
ேசாத்தினர்
< >< >< > ேதரருநி ருத்தமக லாதுதரி சித்துவைக ேசருமர ேவாடுற்று
வாழ்புலிப் ேபாத்தினர்,
நாமலிபு கழ்ச்சிையய வாவியடி யர்க்குறுதி நாடியவர் பாலுற்ற தீைமையப்
பாற்றுவர்
< >< >< > நாெனனெதனப்புகலு மூனமத றுத்துயரு ஞானெநறி ேயார்ெபற்ற
ேபெறனக் ேகற்றுவர்
நாமரன டிக்கடிைம ேயாெமனநி ைனப்பவைர நாகவிைம
ேயாருட்பராவிடத் தூற்றுவர்
< >< >< > நாடுதிரி யக்கரரு ளாளர்மண ைவக்கிைறவர் நாதர்சிவேலாகத்தி
யாகைரப் ேபாற்றுவ,
மாமலிக துப்பிெனாளி ேமயதர ளப்பிைறவிண் வாழுமுகின் ேமலுற்ற
ேவார்பிைறக் ேகய்ப்புற
< >< >< > வாளவிரு முத்தவட ஞானநிைற வுற்றமுைல மாறில்புக
ேழெயாத்து மீதுறப் ேபார்த்ெதழ
மாமதிய கத்திெலழு சீதநில ெவாத்துமுக வாய்முதிர்வி லாசத்து
வாளின்ெமய்ப் பாற்ெபாலி
< >< >< > வாரிசம லச்சரண நூபுரெமா லித்ெதழநன் மாதவர்முன்
ேமெவாப்பி லாவருட் பார்ப்பனி,
காமலிெபா ருப்பின்மக ளாயவைன முப்புவன காரணிக லாசத்தி பூரணக்
கார்க்குயில்
< >< >< > காதலகல் பித்தர்குண ேமததுெசய் பத்தர்பிைழ காமருள
ேமவக்ெகா ளாநலச் சூற்பிடி
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காவிமல ெராத்தவிழிேயாவியநி கர்த்தமயில் காணுலெக லாெமாத்த
வாவுெமய்க் கீர்த்தியள்
< >< >< > காசில்கைல முற்றுமுணர் ேவாருமுண்ம திப்பரிய காரிைகவி
பூதிக்கல் யாணிையக் காக்கேவ.

ெபாய்யாதவிநாயகர்

35.
கலர்மல வாய்ப்படு ேபயருட் ேசற்றுேமா
கமகல ேவட்டமர் தூயர்ெமய்ப் பாற்ெபாலி
யுலர்தலி னார்ப்ெபரி யாருளக் காட்டிைட
யுலவுெபாய் யாக்களி யாைனையப் ேபாற்றுது
மலரமர் சீர்த்திரு மாதர்கட் கார்க்குயி
லடியைர ேயற்றிடு ேபரளிப் ேபட்டன
மலர்மலி நீர்த்தடம் வாரிெயாப் பாப்ெபாலி
மணைவெவ ணீற்றுைம யாடைனக் காக்கேவ.

சுப்பிரமணியக்கடவுள்

36.
உணர்ெபரும்புவன வுயிெரனுங்குைகயு ளுைறதருங்குகைன
ெவள்ளிெவற்பாத்தனு
ளுணரநன்குெமாழி யுணர்விறந்தெபாரு ளுதவிநின் றவருள்
வள்ளைலக்கூர்த்துதி,
புணரலங்கலயில் வலனயந்துபைக ெபாருதுெவன்ற விறன்
ெமய்யைனப்பூக்கமழ்
புனமைடந்திைளய குறமடந்ைதமுைல புணருவந்தமயி
ைலயைனப்ேபாற்றுது,
மிணர்படுங்கனக தருெவழுந்தமல ரிலகுெகாம்பெரன வள்ளிைலச்சூற்பைட
யிைறவெனஞ்சிலினி தமர்பசுங்கிளிைய ெயழில்கனிந்தமட
ெவள்ளனப்ேபட்டிைன,
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வணர்நருங்குழைல மைலமருந்ைதயருள் வடிைவயம்பிைகைய
விள்ளிைசப்பாட்டளி
மருவுைபம்ெபாழிலின் முகிலுறங்குவள மணைவெயங்களுைம
ையையையக்காக்கேவ.

நான்முகன். ேவறு.

37.
வலமலியு மத்திரஞ் சத்திர முதற்பல வயப்பைடக் குப்பைடெயனும்
வாக்காயு தங்ெகாண்டு தான்ெகாண்ட ைவதிகநன் மாண்பினுக் ேகற்பநாளு,
நலமலியும் ெவண்மணி வடங்ைகயிற் றூங்கெவண் ணைகயைனய
வுருவேமனி
நாயகி மணந்துெவள் ேளாதிம நடாத்துெமாரு நான்முகக் கடவுள்காக்க,
வுலமலியு ெமண்ேடா ட் பிராைனப் புணர்ந்துேச ெயான்றீன்ற
ேமாகினிெயனு
ெமாருமாது மற்றவன் றிருமைடப் பள்ளியக ேமாவா துறப்புரிந்து
குலமலியுமைனயநா யகைனநீங் காதுமகிழ் கூர்ந்தமர்ந் துலகம்வாழக்
ெகாழிக்குமரு ளம்ைமையச் ெசம்ைமநல் லூர்க்குடிெகாள்
ேகாமளக்கிளிெமாழிையேய.

இந்திரன்

38.
முன்னுசுப் பிரமணிய ேனாெமன்று நன்றுமைற முக்கா லுைரக்கேமவு
முருகனரு மருகனுவர் பருகுபுெமய் கருகுபுகழ் முகில்புைரயு
ேமனியண்ணன்,
மின்னுதன் பின்ெனனப் ெபற்றுவற் றாதகவுள் ெவள்ளெவள் ளாைனயூர்ந்து
விண்ணாளு மாயிரங் கண்ணாளு ேமனியுைட ேவந்தன் பரிந்துகாக்க,
பன்னுதிருவுதரம் வருந்துதலிலாதண்ட பகிரண்ட முற்றுமீன்ற
பளகரு தைனப்ேபால ேமைனயுந் தைனயீன்று பாய்புகழ்
பைடக்கும்வண்ண,
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மன்னுமருள் புரிபசுங் ெகாம்ைபவம் ைபப்ெபாரு மதர்த்தமுைல
தாங்கிேயங்கி
வாங்கிெமலி தருநுண் மருங்குைல ெநருங்குவள மணைவெவண்
ணீற்றுைமையேய.

திருமகள். ேவறு.

39.
பிறந்த மைனயில் வாழ்க்ைகயிலர் ேபைத மாத ெரன்னுெமாழி
பிைழேய யாக மணிவண்ணப் ெபருமான் றைனத்தான் பிறந்தவள
முறந்த மைனவா யாய்ப்பாடி யுறிப்பால் கரவிற் கவர்சிறுைம
ெயாழியத் தாபித் துருவாழ்க்ைக யுற்று மகிழ்மா மகட்பணிவா
மறந்த வாத மழுப்பைடக்ைக வள்ளற் ெபரிேயான் றைலமதிதான்
மாறாக் கலக்க முறமுனியு மலர்த்தா ெளனினு மறத்ெதாழிலிற்
சிறந்த சிறிேயங் கைடமதிதான் றீராத் ெதளிவு ெபறவுவக்குந்
திறத்தி னைமகுந் திருநல்லூர்ச் ெசல்வக் ெகாடிையக் காக்கெவன்ேற.

நாமகள்

40.
தன்னா யகன்றன் ேமனிநிறந் தைனெயாப் பாய நிறமலர்ேமற்
றங்கல் ேபாற்றன் ேமனிநிறந் தைனெயாப் பாய நிறமலரு
மன்னா நிைறெவள் ளறிவுைடேயம் வாக்குங் குடிெகாண் டமர்கருைண
வண்ைமப் பனுவலாட்டியிரு மலர்த்தா டைலயால் வணங்குவா
முன்னா நின்ற கங்ைகமக ெளாடுங்கி யடங்கி ேயமாற
வும்பர் ெபருமான் றிருேமனி ெயாருபால் கவர்ந்து மைமயாேம
முன்னா வைனயன் றிருவுள்ள முழுதுங் கவர்ந்துதுள் ளிறுமாக்கு
முத்த மூரற் றிருமணைவ முதல்வி தன்ைனக் காக்கெவன்ேற.

துர்க்ைக

www.shaivam.org

17

பிரபந்தத்திரட்டு - முதல் பாகம்

41.
மைலயா நிற்கும் ெவள்விைடயும் வான மைறக்குஞ் சிைறப்புள்ளு
மதெவண் பகடுங் கரும்பகடு மானு மீனு மற்றுளவு
முைலயா ெவனக்கு ெமதிேராெவன் றுைரக்கும் விறேலா ராண்சிங்க
முைகக்குந் திறேலார் ெபண்சிங்க முள்ளக் குைகயு ளுறத்துதிப்பா
மைலயார் ெசறுவிற் ேகாட்ெடருைம யங்கட் கருன்பு கறித்தருந்த
வதன்வா யிருபால் வழிதீஞ்சா றவாவி யுண்ணும் பலவண்டர்
விைலயா வல்குல் லிற்குமினார் மிளிர்வாயூற லுணும்விடைர
விைழயு மணைவத் திருநல்லூர் ெவண்ணீற் றுைமையக் காக்கெவன்ேற.

சத்தமாதர்

42.
பறேயா திமமு மைறயுமிமிற் பாழி ேயறும் பினாகமும்ேபார்
பயிலு மயிலு மயிலும்வலி படுபுள் ளரசுந் திகிரியுெமாய்
யுைறசீ யமும்வன் கலப்ைபயும்ெவள் ெளாருைக வைரயும் வச்சிரமு
முழலும் ேபயும் சூலமுந்தம் மூர்தி பைடெசய் ெயழுமாத
ரிைறேயா னுள்ளத் தழெகாழுக ெவழுதி ேநாக்கு ேமாவியத்ைத
ெயண்ணில் புவன ெமாருங்கீன்று மிளைம வளைமப் பசுங்கிளிைய
மைறேயா லிடும்ெபாற் றிருவடிெயன் மனத்தும் பதிக்கு மனத்ைதநகு
மணநல் லூரின் ெவண்ணீற்று மயிைலப் பரிந்து காக்கேவ.

முப்பத்துமுக்ேகாடி ேதவர்

43.
சீதரன்மலர்த்தவி சிருக்ைகயனிவர்க்கரிய ெவாப்பற்றெமய்ேசாதி
பாதியுருவிற்ெபாலி
ேதவிையயுருக்கிளர் முருக்கித ழிதழ்க்கிளிைய ெயப்பற்று மற்றாருண்
ேமலியவருக்குறு,
காதரமறுத்தவர் பவக்கடல்சுவற்றிமகி ழப்ெபற்றிமிக்காைள
மூவிருமுகத்ெதாரு
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காைளையமதக்கவு ளுைடக்கயமுகத்தமரைனப்ெபற்றநற்றாைய
ேமதகுகுணத்திைய ,
ேயாதரதநச்ெசழு வடத்ெதாெடாளிர்முத்தவட முற்றுச்சி றப் ெபறு
ஞானவமுதக்கட
லூறுகல சத்துைண முைலதுடியிைடக்ெகாடிைய யற்புக்கி
னிப்பாைளயாரருெளாருத்திைய,
யாதரமிகப்ெபரு மணத்துெமமனத்துமமர் முத்திக்குவித்தாய
தாளுைடயசத்திைய யாதவருருத்திரர் மருத்துவர்வசுக்கெளனு முப்பத்துமுக்ேகாடி ேதவர்கள்
புரக்கேவ.

காப்புப்பருவம் முற்றிற்று
----------------------------2. ெசங்கீைரப்பருவம்
44.
நீர்பூத்த முப்பத் திரண்டறமு ேமாம்ஒஉெபரு நிைறவின்ேம ேனாக்கிமலரா
நீதிகீழ் ேநாக்கிேய மலர்தெலன் றியாவரு நிகழ்த்துநின் னிருைகமலரு,
ேமர்பூத்த புவியிற் பதித்ெதாரு முழந்தா ளிருத்திெயார் முழந்தாெளடுத் திரவிமண் டலெமன்ன விருகுதம் ைபக்குைழக ெளங்கும்வில் வீசியாடத்,
தார்பூத்த முச்சியிற் கட்டிவிடு நித்திலத் தண்மணிச் சுட்டியுநலந் தைழயுநுத லிற்ெபாலிெவண் ணீறுெமாண் டிலதமுந் தளவைனய
குறுமூரலுஞ்,
சீர்பூத்த ெவண்ணிலவு வீசியா டக்கவுரி ெசங்கீைர யாடியருேள திருப்ெபரு மணத்தம ரருட்ெபரு மணச்ெசல்வி ெசங்கீைர யாடியருேள.

45.
ேபசும்புகழ் சால்ெபரும் புவனத்தி லாண்மகப் ெபறல்சிறப்ெபன்றுமற்ைறப் ெபண்மகப் ெபறலத் துைணச்சிறப் பன்றுதுயர் ெபற்றெதாப் பாகுெமன்று,
மாசுபடு துன்பேம ெபண்ணுருவ மாெயந்த ைவப்பினும் வருவெதன்று -
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மதிக்கிெனாரு மகவுமக வாெவன்று மிங்ஙனம் வகுத்துைரப் பார்கேளடு,
கூசுத லிலாதக மலர்ந்தாண் மகப்ெபறுதி குைறவுதப ெவன்றாசிமுற் கூறுநரு முள்ளநாண் ெகாள்ளெவன் ளப்படாக் குவடுவா னணவேவாங்குந்,
ேதசுமலி பனிமைலக் ெகாருபுதல்வி யாயவுைம ெசங்கீைர யாடியருேள திருப்ெபரு மணத்தம ரருட்ெபரு மணச்ெசல்வி ெசங்கீைர யாடியருேள.

46.
ைதயலர மாதர்முதல் யாருேமா கித்துத் தழீஇக்ெகாளாத் தைடகருதிேயா தாேம விைரந்தின்னு ேமாகினிைய முன்ேபாற் றழீஇக்ெகாளல்
விலக்ெகண்ணிேயா,
ைவயமிைச யவரிைடத் தான்ெகாண்ட வார்வத்ைத மன்னுயிர்க்
கறிவிக்கேவா வயங்கருவ ெமற்றிவ ரியங்குருவ மற்ெறனு மைறப்ெபாருைள
ெவளிெசய்யேவா,
வுய்யெநறி தருைசவ சித்தாந்த ேமாதுமுடி ெபான்றிெயான்றாைமயிற்ெறன் றுணர்த்தேவா வுணர்வரிய வுணர்வுருவ மாகிெயம் முணர்ெவாழித்
துணருெமாருவர்,
ெசய்யதிரு ேமனிெயாரு பாதியமர் ைபங்கிள்ைள ெசங்கீைர யாடியருேள திருப்ெபரு மணத்தம ரருட்ெபரு மணச்ெசல்வி ெசங்கீைர யாடியருேள.

47.
நிைறசுகுண மருவுநம் மிருகண்மல ரிலெமண்று நிைனயாம ெலான்றழிக்கு
நிலவுநங் ைகயமரு மலெரன்று நிைனயாம னிதமுநிக ெழான்றழிக்கு
மைறபுகலு நங்காமர் ெமய்யிெலான் றிரவுபகன் மாறாத ெவப்புறுத்து
மற்ெறான்று மாற்றவ ெளாடுங்கூடி மற்றைத வயக்குமிைவ யன்றியின்யுஞ்
குைறவரிய வுவளகத் தும்புகூஉ நாணநாங் ெகாளவிரண்டுங் குடிெகாளுங்
குலவிவற் றின்றிறைம ெயன்ைனயறி வாெமன்று குன்றுமா றிருகதிைரயுஞ்
சிைறெசய்த ெதனவிைற முகக்கண் புைதத்தெபண் ெசங்கீைர யாடியருேள
திருப்ெபரு மணத்தம ரருட்ெபரு மணச்ெசல்வி ெசங்கீைர யாடியருேள.

48.
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ெபாருந்துபசி யால்விழி யிரண்டும் பிைசந்தழு புலிக்குருைள
ெயான்றுவப்பப் ெபாங்குபா லாழிைய யைழத்துக் ெகாடுத்தசிவ புண்ணியன் புகழ்சமழ்ப்ப,
மருந்துநல் விருந்திஃ தருந்துக ெபாருந்தெவன மைறயுணர வரிய ெபரிய மாேதவன் வின்மணிக் குைழதைழ ெசவிக்கண் மைறத்தமிழ்
நிைறத்தூட்டுமா,
குருந்துமழ களிெறாளி விளக்ெகனச் சண்ைபயிற் குலவுபர சமயசிங்கக் குருைளயு ளுவப்பெமய்ஞ் ஞானவின் பான்முன் ெகாடுத்தைபங்
ேகாலமயிேல,
திருந்துந லருந்தவ ருளம்புகு விளக்கேம ெசங்கீைர யாடியருேள திருப்ெபரு மணத்தம ரருட்ெபரு மணச்ெசல்வி ெசங்கீைர யாடியருேள.

ேவறு

49.
சூழியமுஞ்சிறு சுட்டியும் விட்ெடாளிர் ேசாதிவிரிந்தாடச்
சூடுதுதிச்ெசவி நீடுங்குைழயுந் ேதாடு மைசந்தாட
வீழியவாவுெசவ் வாயிெனழுங்குறு ெவண்ணைக நிலவாட
ெவள்ளியபிைறநுத ெலன்பது ெமய்ெயன ெவண்ணீற் ெறாளியாட
வாழியவாழிய ெவன்றுமுனின்று வழுத்தும் ேபரடியார்
மாறாவன்ெபன்னும் வாரிகுைடந்து மகிழ்ந்த்வர் சன்மெமனு
மாழியவாழி சுவற்றுமடப்பிடி யாடுக ெசங்கீைர
யல்லூர்ெபாழிலைம நல்லூெரழிலுைம யாடுக ெசங்கீைர.

50.
நிைறதருமம்பல வுைறதருகரமலர் நிகழ்சிறு வண்டாட
நிலெவழுதிருமுக மதிவாயூற னிரம்புஞ் சுைதயாடப்
ெபாைறதரு கருைணயின் முழுகியகயல்கள் ெபாலிந்து புரண்டாடப்
பூவனம்பலவு மடங்கியவுதரம் ெபாற்பு மலிந்தாடக்
கைறதருகண்டர் கருப்புவின்மாரர் காய்ந்த துளத்ேதார்ந்து
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கைரதருநும்வலி காண்குவலின்ேன காண்ெகன வைறவதுேபா
லைறதருெசன்னி யைசந்தாடத்தனி யாடுக ெசங்கீைர
யல்லூர்ெபாழிலைம நல்லூெரழிலுைம யாடுக ெசங்கீைர.

51.
விண்ணைலபிைறயு நிைறயுந்துைறயும் ேமவிய சைடயாட
மிளிர்ெபான்னாைடய ேனத்துந்திருவைர ெவம்புலி யுைடயாடக்
கண்ணைலநீெராடு ெநக்குருகன்பர்கள் ைககள் குவித்தாடக்
காமருெகான்ைற ெயாடுந்தைலமாைல கலந்து புயத்தாடப்
பண்ணைலயாம ெலழுப்பிைசவல்லவர் பாடிைச யூடாடப்
பதினாலுலகு மைசந்தாடக்கழல் பற்று சிலம்பாட
வண்ணைலமன்றிைட யாட்டுஞ்சூட்டன மாடுக ெசஞ்கீைர
யல்லூர்ெபாழிலைம நல்லூெரழிலுைம யாடுக ெசங்கீைர.

ேவறு

52.
இகழ்தலிறவமுயல் பவர்விைனநிைனமுனி கந்ேதநின்றார்யா
மிைனயமுனடிைமய மருள்ெகனவிைமயவ ெரன்பாரன்பாரா
யகழ்மலெமனவனு தினமுைறயிடவடி யன்பானன்ேறயா
யருண்மைழயிைடெயாழி வதுதவிர்வைகெபாழி யஞ்ேசருங்காேர
புகழ்மிகுகவுணிய மதைலமுனழுைகத விர்ந்தார்வங்கூர்சீர்
புைனதரநிைனதரு மமுதுதவியமுைல நங்காய்ெசங்ேகேழ
திகழ்பவர்திருவுரு ெவாருபயலமர்மயில் ெசங்ேகாெசங்கீைர
திருவளர்மணைவயின் மருவளர்குழலுைம ெசங்ேகாெசங்கீைர.

ேவறு

53.
ேவைலமருட்டிய வாள்விழியற்புத நங்காய்சந்தாதி
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ேமருவைளத்தவர் மார்புதுளத்தத னம்பூசுந்தாேய
பாைலயினித்ெதழு ேதைனயகற்றுெசால் ெகண்டாய்வண்டாயும்
பான்ைமமலர்க்குழ லாய்மைலெபற்றம ருந்ேதெசந்ேதனூர்
ேசாைலநலக்கிளி ேயயமுெதாத்தக ரும்ேபெசம்பாேக
சூழுபவர்க்கிக லாயெவாழித்தவர் தம்பாெலான்றீவாய்
ேசைலெயடுத்தைக ேவைளநிறுத்தினள் ெசங்ேகாெசங்கீைர
சீர்மணைவப்பதி வாழுமடப்பிடி ெசங்ேகாெசங்கீைர.

ெசஙக்ணைரப்பருவம் முற்றிற்று
----------------------------3. தாலப்பருவம்
54.
வாங்குங் ெகாடி நுண் ணுசுப்ெபாசிய வார்க்குங் குமவன் முைலசுமந்த
மடவ நைடமங் ைகயர்நறிய மாைலக் குழல்கட் டவிழ்க்கவது
தாங்கும் விைரெமன் றுகள்வீழ்ந்து தவழ்ந்தம் மடவார் முைலகழித்த
சாந்தும் புழுகுங் குங்குமமுந் தணவா தழுந்து ேசறாகித
ேதங்குந் திருவீ தியிற்படிந்து ெசறியு மீரம் புலர்த்தலினத்
ெதரிைவ மாரு ைமந்தர்களுஞ் சிந்ைதக் கவற்சி யறுத்தியங்க
ேவாங்குந் திருவத் தமிழ்மணைவ யுைறவாய் தாேலா தாேலேலா
யுலக முவக்குந் திருெவண்ணீற் றுைமேய தாேலா தாேலேலா.

55.
வண்கா ெலன்ன வாெயன்ன வாய்க்கா ெலனக்கால் வாெயனப்ேபர்
மருவி மாறா வனங்ெகாணைம மான நல்லூர் ெபருமணம்வா
ெனண்கா நல்லூர்ப் ெபருமணேம ேரய்ெப ருமண நல்லூெரன்
றிலகு ெபயர்பூண் டுறுவனேமய்ந் ெதன்றும் விளங்கு மிந்நகைரத்
தண்கா லறிஞர் பலர்குழுமித் தவாது சூழ்ந்து மருவுதலாற்
றாவா நாமு ெமஞ்ஞான்றுந் தவாது சூழ்த றகுதிெயன
ெவாண்கால் பலசூழ் சிவேலாகத் துைறவாய் தாேலா தாேலேலா
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வுலக முவக்குந் திருெவண்ணீற் றுைமேய தாேலா தாேலேலா.

56.
காரார் கலிநீர் முகந்ெதழுந்த கமஞ்சூற் ெகாண்டல் கருக்கலங்கக்
கைலவான் மதியத் துடல்ேபாழக் கற்பத் தருவின் கழுத்ெதாடிய
நீணரார் தடத்துத் தகட்டகட்டு ெநடிய வாைள ேமற்பாய
நிகழ்கார் ேமதி படிந்துழக்கி ெநல்லின் கற்ைறக் கதிர்ேமய்ந்து
சீரார் நறுந்தா மைரகுதட்டிச் ெசங்கட் கரும்பு கறித்தருந்தித்
ேதமா நிழலிற் ேபருணவு ெசறித்துண் டிடேல ெபாருெளனக்ெகா
ேளாரார் ேபாலத் துயின்மணைவ யுைறவாய் தாேலா தாேலேலா
வுலக முவக்குந் திருெவண்ணீற் றுைமேய தாேலா தாேலேலா.

57.
நிலவு தைமநன் கினிதுயிர்த்த நிலமா கியநற் றாய்மகிழ
நிரம்பு பயமூட் டுபுவளர்த்து நிகழ்கா ராய ெசவிலித்தாய்
குலவு பசிதீர் தரவுணவு ெகாள்ளுங் கலத்தி னுவர்விரவுங்
ெகாள்ைக தீெதன் றதுகடிவான் குறித்த ெபாழில்கள் பலவுநிைற
பலவு மினிய ேதமாவும் படர்ெநட் டிைலய கதலிகளும்
பண்பி னுயிர்த்த கனிச்சாறு பாய்ச்சி நிற்ற லாற்றிைசேபா
யுலவு புகழ்சால் வளமணைவ யுைறவாய் தாேலா தாேலேலா
வுலக முவக்குந் திருெவண்ணீற் றுைமேய தாேலா தாேலேலா.

58.
கத்துந் தரங்கக் கடெலழுந்து கழியின் வழிவந் திழிவிலழல்
காலு ெமாளியுங் கருகெவாளி காட்டுந் துகிரும் வைளயீன்ற
முத்தும் பரப்ப வதற்ெகதிேர முகில்வந் துறங்கு முயர்ெபாழில்கண்
முனிவின் ேறற்றுக் கனிவிெனாடு முகந்து பரிவர்த் தைனெசயல்ேபாற்
ெகாத்து மலியும் ைபங்கமுகின் குைலச்ெசம் பழமும் ெவண்முைகயுங்
ெகாட்டி நிற்ப வதுகண்டு குளிர்வா னாதி ெயவ்வுலகு
ெமாத்து நவிலும் புகழ்மணைவ யுைறவாய் தாேலா தாேலேலா
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வுலக முவக்குந் திருெவண்ணீற் றுைமேய தாேலா தாேலேலா.

ேவறு

59.
கருைணததும்பி வழிந்துபரந்த சைடக்கட் ெசந்ேதேன
கடேயன்மூல மலத்ைதவிளர்க்கக் காணுங் குழலமுேத
மருமலிைபந்துள வத்ெதாைடமாமுகில் வந்தபின் வந்தமிேன
மாறாவன்ப ருளத்துமுைளத்து வளர்ந்ெதழு ைபங்ெகாடிேய
ெபாருவருைபங்கிளி தாங்கியெசங்ைகப் ெபாற்புயி ேராவியேம
புயறவழ்சிமயத் திமயப்பிடிேய ெபாலிமலர் மாளிைகவாழ்
தருணமடந்ைதயர் தாழுங்குயிேல தாேலா தாேலேலா
தண்ணியமணைவப் புண்ணியமயிேல தாேலா தாேலேலா.

60.
உைழதருைகயுைட ெயந்ைதபிரானுக் குடெனாழி யாதமரா
ேவாங்குசிருட்டிமு ேனாைரந்ெதாழிலு ெமாருங்கு முடித்திடுவாய்
குழந்தருசிந்ைதயி ெனக்குருகிக்கசி ெகாண்டுைக கூப்பிடுவார்
குவிதலிலாத வுளக்ேகாயிற்கிடு ேகாலம் ெபாலிசுடேர
மைழதருமுகிலும் விளர்ப்பவிருண்ட மலர்க்குழ ேலாதிமேம
மாறாவிைனேயங் குடிமுழுதாண்டுற வாழ்வித் திடுமமுேத
தைழதருமைறெயனு மாவிற்குயிேல தாேலா தாேலேலா
தண்ணியமணைவப் புண்ணியமயிேல தாேலா தாேலேலா.

ேவறு

61.
உணர்பவருட்ெபாலி மழகதிெராத்ெதாளிர் தாேய நாேயனா
யுழலுெமனக்குந லருள்ெபாழியித்தம மாேத ேபாேதவாழ்
புணர்முைலயற்புத மகளிர்பழிச்சிடு தாளாய் ேவளாேய
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புவனமைனத்ைதயு முதரமடக்கிய மாதா ேவதாேவ
யிணர்மலரிற்குதி ெகாளுநறெவாத்தெமய் வாழ்ேவ தாழ்ேவக
ெவனவயன்முற்பல வாமரரிக்குமு னீவாய் பூவாேயர்
வணர்ெகாண் முகிற்குழல் வதிபிைறெமய்க்கவு மாரீ தாேலேலா
மணைவநகர்த்தைல மருவுமகத்துவ மாேன தாேலேலா.

ேவறு

62.
வந்திப் பவர்ெபரு வாழ்ேவதாழ்ேவ யாழ்ேவனாம்
வஞ்சக் ெகாடுவிைன நாேயேனாயா ேதயாயா
முந்தித் திருவருள் சாராேவாரா ேவராரா
ெமாய்ம்புற் றிடவருண் மாேனேதேன ேகாேனயா
நந்திப் ெபாலிமைல மாேதசூேத ேயாேதர்சா
னன்றற் புதமுைல யாேளவாேள நீேளேவ
சிந்தித் திருவிழி ேயாராய்தாேலா தாேலேலா
திண்ெபாற் புரிைசநல் லூராய் தாேலா தாேலேலா.

ேவறு

63.
கரிகணாயைவ ேயவாய் தாேலா தாேலேலா
கருதுநர்பாெலாளி யாவாய் தாேலா தாேலேலா
வரியெபமானிட ேமாவாய் தாேலா தாேலேலா
வருள்வரேமெபாழி நாவாய் தாேலா தாேலேலா
வுரியரலாருயிர் காவாய் தாேலா தாேலேலா
ெவாளிர்முைலயாமத மாவாய் தாேலா தாேலேலா
பிரியமுறாருள ேமவாய் தாேலா தாேலேலா
ெபருமணேமவிய பாவாய் தாேலா தாேலேலா.
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தாலப்பருவம் முற்றிற்று
----------------------------4. சப்பாணிப்பருவம்
64.
பார்வளர் மதிக்குழ ெவனக்கழு மலத்துற் பாவித்ெதன் பவந்துைடத்த
பரசமய சிங்கெமன் றுைரெசயும் பாலறாய் பவளவா யார்மணத்துக்
கார்வளெரா ராணவமு மிருவிைனயு மும்மலக்கட்டுமுட லாதிநான்குங்
கருதுசாக் கிரமாதி ையந்துமந் திரமாதி கைரயாறு நீந்திெயழுமா
றார்வமுற மூழ்கிப் புறத்தைடயுமாெசன வகத்தைடயு மாசுமண்ணி
யான்றபஞ் சாக்கரப் புனலகன் கைரேமவு மாருயிர்க் கருள்சுரந்து
சார்வரிய ெவண்ணீறு நல்குந் திருக்ைகெகாடு சப்பாணி ெகாட்டியருேள
தருமணந் தவழவைம ெபருமணங் கமழுமுைம சப்பாணிெகாட்டியருேள.

65.
ேவெயனப் ெபாலிபசுந் ேதாளுைடய மலர்மாதர் ெமன்ைகயங் காத்த
டாங்கு மிளிர்கமல மலர்பகலு மிரவுெமழு மிருசுடர் விராவுற விழுங்குமரவு,
மாெயனப் ெபாலிகருைண யம்மான் றிருக்ைகெயா டளாவுங் ெகளிற்றுமூல
மன்புபுரி வழியடியார் பவவாரி முழுைமயு மைலத்துச் சுவற்றுவடைவ,
ேசெயனப் ெபாலிவைரக் கிழவன்விழி வளருந் திருந்தலர் படுத்தவமளி ெதய்வவற முப்பத் திரண்ைடயும் வளர்க்குநற் ெசம்ைமயான் மிக்கெசவிலித்
தாெயனப் ெபாலிநின்ைக மலர்முகிழ்த் தம்ைமெயாரு சப்பாணி
ெகாட்டியருேள
தருமணந் தவழவைம ெபருமணங் கமழுமுைம சப்பாணிெகாட்டியருேள.

66.
குைழதரச் சுைவமதுப் ெபாழிதண்டு வாங்கிக் குலாவுஞ் சுருப்புநாணுங்கூட்டியதின் மலெரான்று நாட்டிவலி காட்டிெயதிர் ெகாற்றேவள் ெபாற்ற
காமர்,
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விைழதரப் ெபாலியுருவு முற்றுமழல் பற்றுெமாரு ெவவ்விழிக் குணவு
ெசய்தெமய்யர்சிவ ேலாகத் தியாகர்பனி மால்வைர விருப்பிறு மணப்பந்தரி,
னிைழதரத் தக்கவிைட ெயாசியவன முைலசுமந் திணர்மலர்க்
ெகாம்பினிற்குேமந்ெதழினி னருகுற்று மைறமுழங் கப்பல வியங்கலிப் பப்பல்புவனந்,
தைழதரப் பற்றுைகத் தாமைர முகிழ்த்தம்ைம சப்பாணி ெகாட்டியருேள தருமணந் தவழவைம ெபருமணங் கமழுமுைம சப்பாணி ெகாட்டியருேள.

67.
ெசய்யகம லம்ெபாருவு ெமன்பது திறம்பச் ெசயற்ைகச் சிவப்ெபழுந்து
ெசறிதரக் கன்றுெமன் ெறண்ணாது பதுமுனுஞ் ேசர்ந்தறி தராதவிைவகள்,
ைவயமிைச யிவர்முனஞ் ேசர்வேதா ெவன்றுள மதித்திடா தண்டரண்டமாண்டபகி ரண்டமுற் றீன்றளிக் குங்கருைண வாஞ்ைசநற் றாயாதலான்,
ைமயவிரு ெமங்கள்கண் மலேராடு வதனமு மலருமா றுளமிரங்கி வளெமாழிப் ைபங்கிள்ைள தாங்கியத னிறகுைத வந்துநந் துவைகயுறுநின்,
ைறயலமர் ைகம்மலர் முகிழ்த்தம்ைம யம்ைமெயாரு சப்பாணி
ெகாட்டியருேளதருமணந் தவழவைம ெபருமணங் கமழுமுைம சப்பாணி ெகாட்டியருேள.

68.
உரவுமைற பாடுசிவ ேலாகத் தியாகெரன் றுைரெசய்நின் ெகாழுநர்மகிழ வுள்ளங் கசிந்துெநக் குருகியுரு கிக்குைழந் ேதாங்குதுதி பலபாடுேவாங்,
கரவுதவிர் மூத்தநின் மகற்கினிய ேமாதகங் ைகெதாடப் பலபைடப்ேபாங் கருதிள மகற்குநறு மான்மதஞ் சாந்தங் கருப்பூர மப்பிவிடுேவாம்,
பரவுமந் தாகினி நினக்கடிைம ெசய்யுெமாரு பாைவெயன் ேறநாட்டுேவாம்பரிந்துைனத்துதிபுரிதல் ெசால்லேவண் டுங்ெகாெலம் பாலருள் சுரந்துமிக்கா,
தரவுெபருகக்கர முகிழ்த்தம்ைம யம்ைமெயாரு சப்பாணி ெகாட்டிெயருேள
தருமணந் தவழவைம ெபருமணங் கமழுைம சப்பாணி ெகாட்டியருேள.

ேவறு
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69.
ேவட்டுப் புயறவழ் சியமத் திமய விலங்க லிைடத்ேதான்றி
விண்ணவர் மண்ணவ ெரண்ணுெமார் ெவள்ளி விலங்க லிைடத்தனிேய
பாட்டுப் பிரமர முளருங் ெகான்ைறப் ைபந்தார் ேவய்ந்துலவும்
பண்பார் பிரணவ குஞ்சர ேமவிப் பாெராடு விண்ெவருவு
ேமாட்டுத் திறல்ெகா டுலாவிரு ேகாட்ெடாரு மூரிச் சினேவழ
முைனமுதன் மாய்ந்ெதாரு வைரேபாற் சாய்தர முனிவிற்
ெபாருெமாருெவண்
ேகாட்டுக் களிரு பயந்த மடப்பிடி ெகாட்டுக சப்பாணி
குணைவப் ெபனவைம மணைவப் பதியுைம ெகாட்டுக சப்பாணி.

70.
தமரத் திைரபடு ெதாடுகட லுலகிற் றண்ணிய பிரமபுரந்
தைழதரு ேவணு புரப்ெபயர் பூணத் தாவில் வரங்ெகாண்ேட
யமரர்க் கதபதி முதலியர் திருவைன யார்புக ெழாடுகூட்டுண்
டண்ட மடங்க நடாவு ெகாடுங்ேகா லாளியு மவனிைளய
பமரத் ெதாைடெநடு முடிவலி யினரும் பன்ைமந் தருமிைடயும்
பைடயும் முைடயும் படிதடி கடிவடி பயிலயில் வலேனந்து
குமரக் கடவுைள யீன்ற கருங்குயில் ெகாட்டுக சப்பாணி
குணைவப் ெபனவைம மணைவப் பதியுைம ெகாட்டுக சப்பாணி.

71.
பிைறமதி நிைறபுன லுைறதரு சடிலப் ெபருமா ெனாருமான்வாய்ப்
ெபருெகாலி ெயாருெசவி யருகுற நிறுவு பிராெனாரு பாலமர்வாய்
கைறதப மைறமுடி ேபாதுெமார் கிள்ைள கலந்தமர் ைகக்கிளிேய
கைடேயன் குடிமுழு தாண்டு விரும்பிக் காக்கும் ைபங்ெகாடிேய
மைறமுழு வதுேம கைலெசய் தைரயணி மாேத மாதரேச
மைலயி லுதித்த மருந்ேத ெவள்ளிய வாணைக ேயாதிமேம
குைறயற வடியவர் பார்ெபாலி சுடேர ெகாட்டுக சப்பாணி
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குணைவப் ெபனவைம மணைவப் பதியுைம ெகாட்டுக சப்பாணி.

ேவறு

72.
சிறுமதி நதிெபாதி மிைடசைட யுைடய ரிடத்தும டப்பாவாய்
ெசறிதவர் மனவிருண் முழுதற வவெணாளிர் பத்மப தத்ேதாேய
மறுவறு கதிெராடு மதியுற வூறுமிரு ெளாத்தகு ழற்ேகாதாய்
மறுகுறு சிறுகிைட ெயாசிதர வளரிள முத்தமு ைலத்தாேய
கறுெவாடு ெமாழுெகாடு விடமமிர் துறவிடு கட்கைட நற்ேறாகாய்
கதிர்விழி ெயானெவாரு தமியெனாள் ெளாளிமுழு கத்தைய ைவப்ேபாேய
குறுமுனி ெதாழுெதழு பனிமைல வருமயில் ெகாட்டுக சப்பாணி
குளிர்மலி ெபாழிெலழின் மணைவயி லமர்குயில் ெகாட்டுக சப்பாணி.

ேவறு

73.
படவர வச்சுைம முழுது முணப்பசி யுற்றவ னத்தாரர்
பதும மலர்த்தைல யமர்மைற வித்தக ரட்டதி ைசப்பாலர்
கடவுளர் மற்ைறயர் முனிவரர் பத்திெச யப்படு ெமய்த்ேதேவ
கமலம லர்த்தைல மகளிர்மு தற்பல ரற்புறு கற்ேபாேய
மடைம யறுத்ெதன திதயம லர்க்கணி ருக்கும னப்ேபேட
மதியமு டித்தவர் நிதிய ெமனத்தமு ளத்துற ைவப்ேபாேய
குடவைள ெமாய்த்தெசய் மணைவ மடப்பிடி ெகாட்டுக சப்பாணி
குலவிம யத்தனி வைரவரு முத்தமி ெகாட்டுக சப்பாணி.

சப்பாணிப்பருவம் முற்றிற்று
----------------------------5. முத்தப்பருவம்
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74.
ெகாழுதும் வரிவண் டுழுதுழக்கிக் ெகாழுந்ேத னிரம்ப வாய்மடுத்துக்
குமட்டிக் கவிந்தாங் ெகதிெரடுக்குங் களிர்ெமன் மலர்ப்பூங் குழற்ெகாம்ேப
ெதாழுது மழுதும் புகழ்பாடித் துதித்து முருகி யுருகிநிகழ்
ெதாண்ட ருளக்ேகா யிலுக்கைமந்த தூண்டா விளக்ேக சுயங்ேசாதி
ெயழுது முயிேரா வியக்ெகாழுந்ேத ெயழுதா வுருவத் திளங்ெகாடிேய
ெயழுேபருலகு நிைனந்துெதாழு ெதாழுேகா மளேம யிலவாதி
முழுதுமிைணயி னின்கனிவாய் முத்தந்தருக முத்தேம
முதுசீர் மணைவப் ெபருமாட்டி முத்தந் தருக முத்தேம.

75.
நனியா தரஞ்ெசய் துள்ளுருகி ைநந்து குைழந்து நாத்தழும்ப
நாளும் வழுத்தும் ேபரடியார் நலஞ்சா லுள்ளத் தூற்றரும்பி
யினியா நிற்குஞ் சுைவயமிழ்ேத ேயைழத் ெதாழும்பு பூண்ெடாழுகு
ெமங்கள் குடிக்கு ெமாருமுதேல ெயல்லா வுயிரு மினிதீன்று
கனியா நின்ற ேபரருளிற் கசிந்து ேநாக்கி மகிழ்விக்குங்
கரும்ேப புவிமு னாறாறுங் கடந்த முதலி லாமுதல்வன்
முனியா தவாவுஞ் ெசங்கனிவாய் முத்தந் தருக முத்தேம
முதுசீர் மணைவப் ெபருமாட்டி முத்தந் தருக முத்தேம.

76.
விளக்கு மரவிச் ெசங்கரும்பு விரும்பு சுரும்பு நாண்பூட்டி
விைரக்ேகா ெறாடுத்த ேவளுடலம் விழித்தீக் குணவாக் கியதுமறந்
திைளக்குங் ெகாடிநுண் மருங்குல்கவன் ேறங்க வீங்கு மிளமுைலயு
மிளகு பசிய ேவய்த்ேதாளு ெமழில்ெகாப் புளிக்குந் திருமுகமுந்
திைளக்குங் காதல் ெகாடுேநாக்குஞ் ெசய்ய சைடெவண் பிைறமுடித்த
ேதவ ேதவன் முககமலஞ் ெசவ்ேவ மலர ெவண்ணிலவு
முைளக்கும் பவளச் ெசங்கனிவாய் முத்தந் தருக முத்தேம
முதுசீர் மணைவப் ெபருமாட்டி முத்தந் தருக முத்தேம.
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77.
நத்தங் கமழும் குழற்ேகாைத நல்லா ரறுவர் திருமுைலப்பா
னன்கு ெதவிட்ட வுண்டுபசு நறும்புற் புனற்ெறாட் டிலினமர்ேபா
தத்தங் கமழும் படிெயடுத்தாங் கைணத்து மார்பி னுச்சிேமாந்
தார்வம் ெபருக ேநாக்குெதாறு மருளாற் ெபரிய ேயாகியர்தஞ்
சித்தங் கமழுங் கிண்கிணிப்ெபாற் சிலம்பு புலம்பு ேசயிதழ்த்தாட்
ெடய்வச் ைசவச் சிறுகுழவி திருவா யாறு முவந்தளிக்கு
முத்தங் கமழு நின்கனிவாய் முத்தந் தருக முத்தேம
முதுசீர் மணைவப் ெபருமாட்டி முத்தந் தருக முத்தேம.

78.
இழியும் புவனச் சிடுவாழ்வு மமரர் புவனப் ெபருவாழ்வு
மம்ம நாளு மருவருக்கு மார்வம் பூண்ட மலபாகர்
விழிய மனமுங் குளிதூங்க விதிகா ணரிய திருவுருவ
ேமவி யாவி முதன்மூன்றும் விருப்பின் வாங்கி ெயவ்விைனயு
ெமாழியும் படிெசய் ேநாக்காதி ெயான்றப் புரிந்து சிவானந்த
மூறிப் ெபருகித் ததும்பிெயழ ெவான்று ெமாழிவா ருளங்குளிர
ெமாழியும்பவளச் ெசங்கனிவாய் முத்தந்தருக முத்தேம
முதுசீர் மணைவப் ெபருமாட்டி முத்தந் தருக முத்தேம.

ேவறு

79.
மதிமுத்தம் விரன்வயி ரக்கழற் காேறய்க்க மண்ணிைடத் ேதய்ந்த
துயர்ேவய் வருமுத்த மதிெலழுந் தழலால் ெவதுப்புண்டு மாைமகரு கியது
ெசஞ்ெசாற்,
ெபாதிமுத்தம் வன்பகடு காலுழக் கப்பிளவு பூண்டதா லிப்பிவைளமீன் ெபாலி முத்தம் ெவய்யபுல ெவாழியாது நாறுெமாண் பூைவயர்
களத்துேமவுந்,
துதிமுத்த மவர்மகிழ்நர் ைகபட் டதுக்குண்டு ேதான்றாது மைறயுமிக்குச் -
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சுடர்முத்த மாைலயி ெனரிந்ததிைவ ேவண்ேடந் ெதாடுத்தபற்
பலவுயிர்க்கும்,
பதிமுத்த ேமற்றுமகிழ் நிதிமுத்த மன்னெசம் பவளமுத் தந்தருகேவ
பல்லூர் விரும்புெமயி னல்லூரரும்புமயில் பவளமுத்தந் தருகேவ.

80.
அடரிருட் ெபாலிவழிய வாயிரங் கதிர்விரித் தாதித்த னுதயெமழுேமா ரருவைரச் சிந்தூர வருவியிற் பன்னாளு மாழ்ந்ெதாளி பரப்பு மணியுஞ்,
சுடர்விரித் ெதழுவசிச் சுதரிசன முந்தனித் ெதால்வைளயு ேமந்து ெமாருவன்
றுழாய்ப்படைல மறுமார்பி னுக்கழகு ெசயும்விைலத்ெதாைகயிலா
வரியமணியு,
மிடர்ெகடத் தகுவெராடு சதேகாடி ெகாண்டுெபாரு ேமந்தலூர் மணியுமற்று
மியம்புைமந் தைலநாக மணியும்யாம் ேவண்டல ெமமக்கம்ைம
ெசந்துகிெரனப்,
படர்சைட தரித்தெபால் லாமணி யவாவுநின் பவளமுத் தந்தருகேவ
பல்லூர் விரும்புெமயி னல்லூ ரரும்புமயில் பவளமுத் தந் தருகேவ.

81.
கரவுதீர் ேபரருள் விழிக்குைடயு மீனுங் கலந்துபர ஞானமூறுங் கதிர்முைலக்குைடயுங் களிற்றிகன் மருப்புங் களத்தினுக் குைடயும்
வைளயும்,
விரவுபா ெகனுெமாழிக் குைடயுங் கரும்புெமழின் ேமயேதாட்
குைடயும்ேவயுமிளிர்கவா னுக்குைடயும் வாைழயு முகத்திற்கு ேமன்ேமலு முைடயுமதியும்,
புரவுசால் ைகக்குைடயு நளினமுநறுங்குழற் ெபாலிவினுக் குைடயு முகிலும்ெபாற்புறத் தருமுத்தம் ேவண்டலங் கண்டம் ெபாலிந்ெதாளிர நீலம்ைவத்த,
பரவுமா ணிக்கெமாரு பால்ைவத்த மரகதம் பவளமுத் தந்தருகேவபல்லூர் விருன்ம்யுெமயி னல்லூரரும்புமயில் பவளமுத்த்ந் தருகேவ.

ேவறு
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82.
மைறயின் முடியு ெமனது ளகமு மனமு ளுருக நித்தமு
மதுர ெமாழியி னினிய துதிெசய் மறுவி லடியர் சித்தமு
மைறயு மழிவில் கருைண ெபருகி யைலய ெதறியு மக்கமு
மளவில் பிறவி யுததி சுவற வலர்ெசய் சரண பத்மமு
நிைறயு மழகு ெபாழியு முகமு மபய வரத வத்தமு
நிகரில் பிறவு மிலக வமரு நிலவு மமல வுத்தமி
கைறயில் சிமய விமய முதவு புதல்வி தருக முத்தேம
கைரயில் வளைம யளவு மணைவ முதல்வி தருக முத்தேம.

ேவறு

83.
வஞ்ச மருவு ெநஞ்ச மருவு வஞ்சி விலகு சத்திேய
வம்பு தழுவு ெமன்பு லுைரயு நம்பி யருள்ெசய் பித்திேய
கஞ்ச மருவு மஞ்சன் விறன்மு குந்தன் ெவளிய வத்தியூர்
கந்த மலர வங்க வணிபு யன்பன் முைறது தித்துநீ
தஞ்ச ெமனவு வந்த ைனயர்மு னின்ற ெவாளிெரா ருத்திேய
சங்கு குைழயர் திங்கண் முடியர் பங்கி னமர்தி றத்திேய
யஞ்ச முலவு நன்ெசய் மணைவ யம்ைப தருக முத்தேம
யன்பர் மனமு வந்த வருள ணங்கு தருக முத்தேம.

முத்தப்பருவம் முற்றிற்று.
----------------------------6. வாராைனப்பருவம்.
84.
விற்ெகாண்ட வாணுதற் பட்டமுஞ் சுட்டியும் விளங்ெகாளி துளும்புசூட்டும்
விைரநறுங் குழலிற் கவிழ்த்திடு தகட்டணி விராயெசம் மணியிெனாளியுஞ்
ெசாற்ெகாண்டவள்ைளச் ெசவிக்கணமர் ேதாடுமிரு ேதாள்வருடி யாடுநீடு
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ேசாதிக் குதம்ைபயு மிளஞாயி றுதயஞ் சுரப்பமார் பத்துவயிரக்
கற்ெகாண்ட பணியுமுத் தாரமும் ெவண்ணிலாக் கற்ைறகால் சந்த்ேராதயங்
காட்டவிரு ைகவைன கலிப்பச் சிலம்புகள் கலின்கலி ெனனப்புலம்ப
ெவற்ெகாண்ட தளிரடி ெபயர்த்துமண ைவப்பதி ெயாழிற்பரா பைரவருகேவ
ேயகர்சிவ ேலாகத்தி யாகெராரு பாகத் திருக்குமுைம யாள் வருகேவ.

85.
ஆறாறு தத்துவமும் ேவதாந்த முங்கடந் தவிர்வனவிண் முழுதுமாளி
யாதிப்பல் வானவரு மாதரிப் பனவுந்தி யன்னமின் னமுமுணர்தரா
நாறாறு தங்குமுடி ெயாண்மதிப் பிைறயஞ்சநகுவன களங்கெமாழிெமய்ஞ்
ஞானேயா கியருளங் குடிெகாள்வன ைநந்துருகி நாத்தழும் பத்துதிப்பார்
கூறாறு காலுழக் காமல ரிடுந்ெதாறுங் ெகாண்டவப் பனெவன்றுபல்
கூர்த்தமதி யாளர்புகழ்ெமல்லடி ெபயர்த்தழகுகுலவவிரு பத்தாறிேனா
ேடறாறு புண்ணியமு மணவுமண ைவப்பதி ெயாழிற்பரா பைரவருகேவ
ேயகர்சிவ ேலாகத் தியாகெராரு பாகத் திருக்குமுைம யாள் வருகேவ.

86.
திங்களரவங்கண்மலிெகான்ைறமலர் துன்றுசைடேதடிமுன்கண்டறிதராச்
ெசஞ்சூட்டு ெவள்ேளாதி மந்ெதாடர வாயிரந் ெதய்வத்திறத்துந் கழ்ேவ
தங்கள்ெபரு ேகாலமிட் டுத்ெதாடர நறியெசந் தாமைர யுயிர்த்தமாதுந்
தாதுெசறி ெவண்சத தளக்கமல மாளிைகத் தைலயமரு மாதுமிகுேபா
கங்கண்மலி வாலிகத் தயிராணி யும்பல கருங்குழ லரம்ைபமாருங்
ைககுவித் துத்ெதாடர ெமய்ஞ்ஞான ேயாகரிரு கண்களுந் ெதாடரவிடர்தீர்ந்
ெதங்கண்மன முந்ெதாடரெமல்லடி ெபயர்த்தினிெதாழிற்பரா பைரவருகேவ
ேயகர்சிவ ேலாகத் தியாகெராரு பாதத் திருக்குமுைம யாள் வருகேவ.

87.
பன்மலர் முகந்திரு கரங்ெகாண்டு தூய்ெநடும் பனிவிசும் பமருமடவார்
பணிேதாறு மவர்குழ லளாயதர ளப்பிைற பதிந்திடத் ேதான்றுசுவடுங்
கன்மலர்மனத்ைதவண்கருைண புரியாய் ெகாெலன்காதற்கிதழகுெகாெலனாக்
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கற்பைன கடந்தவர் ெதாழுந்ேதாறுமவர்முடிக் கட்பிைறையெயற்றலாேல
முன்மலர் தருஞ்சுவடு ேமல்கீ ழுறப்ெபற்று ேமாகநீத் தவருளத்தான்
மூடிடப் பட்டுமய லாழ்ந்தா ருளம்பதிய முழுதுமச் சுற்றுவிலகு
ெமன்மலரு நின்மல ரடித்துைண ெபயர்த்துந ெலழிற்பராபைர வருகேவ
ேயகர்சிவ ேலாகத் தியாகெராரு பாதத் திருக்குமுைம யாள் வருகேவ.

88.
ஆலக் கருங்களத் திைறவருட னீங்கா தமர்ந்துபைர யாதியிச்ைச
யறிவுெதாழி லாகியுயிைரம்பாச மற்றுய்ய ைவந்ெதாழி னடாத்துமயிேல
சாலக் கருங்ெகாண்ட ேலாமர கதங்ெகாேலா தக்கவிந் திரநீலேமா
தைழதரும் பூைவேயா ெவனுேமனி வாய்ந்தமாதவனுைடத் தங்ைகேய கார்
நீலக் கருங்கட் டிருக்ேகாைத மாெதாடு நிலாவுகைல மாதுநாளு
நிகழத் துதிக்கும் ெபருஞ்ெசல்வி ேயகல்வி ேநயமிக் கார்வாழக்ைகேய
ேயலக் கருங்குழற் ெசய்யவாய் ெவண்ணைக ெயழிற்பரா பைரவருகேவ
ேயகர்சிவ ேலாகத் தியாகெராரு பாதத் திருக்குமுைம யாள் வருகேவ.

ேவறு

89.
மின்னிப் ெபாலியுங் கருங்ெகாண்மூ விளர்க்குங் குழலார் ைமந்தெராடும்
விைளயாட் டயர வினிதைமத்த வியன்மா ளிைகேமற் ெசய்குன்றிற்
றுன்னிப் ெபாலியும் படிபதித்த ெதாகுெசம் பதும ராகமணிச்
சுடர்மீ ெதழுந்து வானளவுந் ேதான்றநிற்ற றமிழ்ேவதம்
பண்ணிப் ெபாலியுஞ் சம்பந்தர் பரவு மணத்தி ெலம்ெபருமான்
படர்ேப ெராளியாய் நின்றதிறம் பாரா ரறியத் ெதரிவிக்க
மன்னிப் ெபாலியும் வளநல்லுர் வாழ்ேவ வருக வருகேவ
மாறக் கருைண சூற்ெகாண்ட மயிேல வருக வருகேவ.

90.
ேமான ேமாங்குஞ் சிவேயாக முத்த ருள்ள முமிழாத
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மும்ைமத் தமிழ்ேதர் விரகர்மண முடித்துப் ெபாறுேபற்றின்புகழ்ேபாற்
கான ேமாங்கு மைறமுழங்கக் கங்கு லழிந்து கழிந்ேதாடக்
கதிர்ெவண் மதிேயா டு ெவாளிப்பக் கமல முைககண் முறுக்குைடயத்
தான ேமாங்குங் கூைகதுயர்ச் சலதி மூழ்கக் ெகாடியுவப்பத்
தண்டா துதய ெமழுங்கதிேரான் றடந்ேதர்ச் ெசலவு தைனத்தடுத்து
வான ேமாங்கு மதினல்லூர் வாழ்ேவ வருக வருகேவ
மாறக் கருைண சூற்ெகாண்ட மயிேல வருக வருகேவ.

91.
சந்து தவழு முைலயாருந் தாமந் தவழும் புயத்தாருந்
தவாது தழுவு மாளிைகயுந் தனிேம னிைலயு மாடரங்கு
மிந்து தவழுஞ் ெசய்குன்று ெமாழில்ெகாப் புளிக்கு மரமியமு
மின்பங் குடிெகாள் ேவதிைகயு மிடங்ெகாண் மணிமுன் றிலுமறுகு
நந்து தவழுந் தடம்படிந்து நறும்பூஞ் ேசாைல யகத்துறங்கி
நகுேப ரந்தி மாைலயிற்பன் னலஞ்சால் ெபாதிய வைரயுதித்த
வந்து தவழுந் திருநல்லூர் வாழ்ேவ வருக வருகேவ
மாறாக் கருைண சூற்ெகாண்ட மயிேல வருக வருகேவ.

92.
மூரி ெயருைமக் கரும்ேபாதுத்து ேமாட்டுப் பியலி னுகங்கிடத்தி
முடங்கூர் நாஞ்சி ேலார்க்காலம் முரியா நுகத்தி னடுப்ெபாருத்தி
ேவரி கைடவாய் வழியிழிய விரும்பு முழுவ ெரறுழிடக்ைக
ேமழி தழுவ மற்ெறாருைக ெவய்ய விருப்ப முட்ேகால்ெகாண்
டாரி தழியா ரடியும்ெவளி யாேம ெயனமண் பிளவுபட
வாங்காங் குரப்பி யுழுேமாைத யம்ம பரத்த லாற்பகல்வாய்
வாரி யடங்கும் வளநல்லூர் வாழ்ேவ வருக வருகேவ
மாறாக் கருைண சூற்ெகாண்ட மயிேல வருக வருகேவ.

93.
பணிேய விரும்பு துணி பினர்தம் பற்ேற வருக முற்றுணர்ந்த
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பரம ேயாக ருடன்பிரியாப் பைரேய வருக வவர்புைனய
மணிேய வருக வவரினிய வமுேத வருக வவர்திருப்ேப
ரருேள வருக வவருளங்ெகா ளனேம வருக வவர்முடிக்குங்
கணிேய வருக ெமய்ஞ்ஞானக் கனிேய வருக வானந்தக்
கடேல வருக ெவங்களிரு கண்ேண வருக கண்ணினுள்வாய்
மணிேய வருக திருநல்லுர் வாழ்ேவ வருக வருகேவ
மாறாக் கருைண சூற்ெகாண்ட மயிேல வருக வருகேவ.

வாராைனப்பருவம் முற்றிற்று
----------------------------7. அம்புலிப்பருவம்
94.
திகழ்தரு கடுக்ைகமலர் சூடுசிவ ேலாகத்தியாகர்த முடிக்கலத்துட்
சிறந்தெவான் றாயைனயர் கண்ணுெளான் றாயைனயர் திருேமனி
ெயட்டுெளான்றாய்ப்
புகழ்தரு வலத்தவ ரியக்குமைற வாம்புரவி பூண்டேதர்க் காலு
ெளான்றாய்ப்
ெபாலிவதன் றியுமைனயர் புண்ணியப் ெபாடிெயனப் ெபாங்குகதி
ெரங்குமுமிழ்வா
யிகழ்தரு பவந்தவிர்த் தருளைன யைரப்பல விடத்தினும் ேபாற்றல்ெசய்வா
யித்தகுசிறப்புணர்ந் துன்ெனாடுகலந்தாட ெலண்ணினா ெளங்கள்விைனமுற்
றகழ்தரு திருப்ெபரு மணத்தமரருட் பைரெயா டம்புலீ யாட வாேவ
யலகில்புவ னங்கண்முற் றீன்றதாய் காணிவெளா டம்புலீ யாடவாேவ.

95.
எண்ணுமதி யினர்மதிக் கடவுெளன நுவலுதற் ேகற்பெவாண் கைலயாளனு
மிரியாத தண்ைமயா ளனுமாயி னாயின்னு மிருளிெலாளி ேயானுமானாய்
நண்ணுெமாரு பாந்தெளாரு புைடெகாளினு ெமாருபுைடயி னானில
விளக்காகுவாய்

www.shaivam.org

38

பிரபந்தத்திரட்டு - முதல் பாகம்

நாயனார் திருமுடிக் கங்ைகயிற் சங்ைகயற நாேடா று மூழ்கி ெயழுவாய்
மண்ணுலகி லளவில்ைபங் கூழ்தைழயுமாறருள் வழங்குவா யுனது ெசய்ைக
மதித்துநன் ெறன்றாட வாெவன் றைழத்தனள் வைழத்தடஞ் ேசைல
முகின்ேம
லண்ணுவள ேமவுந் திருப்ெபரு மணத்துைமெயா டம்புலீ யாடவாேவ
யலகில்புவ னங்கண்முற் றீன்றதாய் காணிவெளா டம்புலீ யாடவாேவ.

96.
சுரும்புெசறி கழுநீர் மலர்த்துவாய் நறவமிகு ெதாகுகமல மலர்குவிப்பாய்
சுகமிக மணந்தவர்க்கின்பாமா வாய்துன்ப மாவாய் தணந்த வர்க்குப்
ெபரும் புவிவிரும்பநிைற வாயது ெவறுப்பேநாய் ெபற்றார் ெமய்ேபான்று
குைறவாய்
ேபராழி மிகமுழுங் கத்ேதான்று வாயஃது ேபசா தடங்க மைறவா
யிரும்புவன ேமத்துநடு நிைலெயாெடாரு தன்ைமேய ெயஞ்ஞான்று ெமய்தி
நிலவு
ெமங்கள்கரு ணாம்பிைகநி னியன்முழுது ெமய்த்துமுள்
ெளய்யாரின்வருகெவன்றா
லரும்புநல மார்ெபரு மணத்தம ரருட்பைரெயா டம்புலீ யாட வாேவ
யலகில்புவ னங்கண்முற் றீன்றதாய் காணிவெளா டம்புலீ யாடவாேவ.

97.
சங்கநக வுரும்ெவண் டிைரெயாரி தடங்கட றவாேத ெயழுந்து ெபாங்கத்
தண்கைலகண் முழுைமயு நிரம்பிமுழுமதிெயனத் தைழதரெவழுந்த ேபாது
ெபாங்கனக மாருநந் திருமுக ெமனக்கருைண பூத்தினி ெதழுந்த ெதன்றும்
ெபாலியூருப் பாதியா ெயழுேபாது திருநுதற் ெபாலிவுற் ெறழுந்த ெதன்று
மங்கனக வுருவின்றி மைறதரும் ேபாதுந மருங்குேல ெயாத்த ெதன்று
மகிழுமா ேதவியிவள் வாெவனக்கூவினீ வாரா திருப்பதழேகா
வங்கனக மணிமாளிைகப்ெபரு மணத்துைமேயா டம்புலீ யாடவாேவ
யலகில்புவ னங்கண்முற் றீன்றதாய் காணிவெளா டம்புலீ யாடவாேவ.
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98.
ேபராழி சூழ்திருக் காழியிற் பாலுண்ட பிள்ைளயார் திருமணத்துப்
ெபருகவந் தைடயுமா தவெராடுங் கூடிப் பிறங்கவந் தாயல்ைலயன்
ேறராழி ேயழ்புரவி ைவயத் திவர்ந்திரு ெளாருங்கற முருக்கு ெமாருவ
னுன்ைனெயாத் தவெனாருகளங்கமு மிலானஃதுணர்ந்திலான்
ேபாற்றிரிதெலன்
பாராழி வட்டம்வி ணுவப்பவின்ேறனும்பரிந்திங்கு வந்தாெயனிற்
பாடுசா னின்ெபருைம பாடெவளி தாகுங்ெகால் பாசாங் குசத்திெனாடு
மாராழி சங்கங்ெகாள் ைகப்ெபரு மணத்துைமெயா டம்புலீ யாடவாேவ
யலகில்புவ னங்கண்முற் றீன்றதாய் காணிவெளா டம்புலீ யாடவாேவ.

99.
உலகுபுகழ் பஞ்சாக்கரப்ெபருந் தீர்த்தெமன் றான்றுண்டு மூழ்கி ேனாருக்
ெகாழியாத பிணிமுழு ெதாழிப்பததன் மான்மியமுைரக்கரிது முகமனன்றா
லிலகுமிஃதன்றியுங் கூபவடி வாய்க்கங்ைக ெயன்பெதான்றுண்டதன்சீ
ெரம்மேனார் ேபசுதற் கரியதரியதுெபரிய தித்தலப் ெபருைம கண்டாய்
விலகுெகாடு வஞ்சமுைட ெநஞ்சரல் லாெரன்று ேமவரிய வித்தலத்து
விைளயாடல் கருதிவா ெவன்றிைறவி ேயயுைன விளிக்கநீ ெசய்ததவெம
னலகுதவிர் ெபருவளம் ெபாலிெபரு மணத்துைமெயா டம்யுலீ யாடவாேவ
யலகில்புவ னங்கண்முற் றீன்றதாய் காணிவெளா டம்புலீ யாடவாேவ.

100.
சிறந்தமா ணாக்கனீ ேயெயன்று பலருஞ் சிரிக்கவா சாரி யன்றன்
ேறவியிள வனமுைல ெஞமுங்கவகன் மார்பிற்றிைளத்துநீங் காதபழிேயா
டுறந்தேப ரரியெவங் கவைலயுந் தவலிலா ெவாருசாப மும்பூண்டுளா
ெயாழியாது தக்கனிடு சாபத் ெதாடக்குண் டுழன்றுவா னைலதறவிரா
யிறந்தமா மலமுைடய ேரயைடயுமித்தலத் ெதய்தியிக் கருணாம்பிைக
யிைணயிலரு ேணாக்கமும் ெபறினினக் ெகத்துயர ெமய்துநிைன
யாவர்நிகர்வா
ரறந்தவா ேதாங்குந் திருப்ெபரு மணத்துைமெயா டம்புலீ யாடவாேவ
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யலகில்புவ னங்கண்முற் றீன்றதாய் காணிவெளா டம்புலீ யாடவாேவ.

101.
ைவயமுழு துய்யெவாரு வாவியங் கைரநின்று வாய்மலர்ந் தழுத பிள்ைள
மதுரமிகு ெசவ்வாய்க் கருங்குழற்காதலிைய மாமணஞ் ெசய்தஞான்று
ெசய்யமலர் மீதனந் துஞ்சுபஞ் சாக்கரத் தீர்த்தக் கைரக்க ணின்று
ேசர்ந்தார் களங்கமுற் ெறாழியெவண் ணீறுதன் ெசங்கரத் தாலளித்தா
ளூய்யவிவள் வாெவன் றுைரத்தபடிேயவிைரந் ெதாருவனீ வந்து ேசரி
னுன்களங் கந்தவிர ெவண்ணீறு நல்காள்ெகா ேலாவிதைன யுணராதெத
ைனயமன ேமாவித் திருப்ெபரு மணத்துைமெயா டம்புலீ யாடவாேவ
யலகில்புவ னங்கண்முற் றீன்றதாய் காணிவெளா டம்புலீ யாடவாேவ.

102.
குைறவடிவி ேனாடுசிவ ேலாகத் தியாகர்தங் ேகாடீர மாமுடிக்கட்
குலவுகங்ைகயின்மூழ்கி யவ்வடிவ ேமறாது குைறயா திருத்தல் ெபற்றாய்
நிைறவடிவிேனாடிங்கைடந்துகங் காகூப நிைறபுனலின் மூழ்கினிைனய
நிகழ்வடிவ ெமாருதன்ைம யாய்மருவ வருவவள நிமைலயருள் ெபறுவ
துண்ைம
ெபாைறவடிவம் வாய்ந்துவிைன காய்ந்து மலமாய்ந்ெதாளிர் புகழ்த்தரும
ெநறியி னிற்ேபார்
ெபாருவரு மனப்ெபருங் ேகாயிலக ேமவிெயம் புந்திக்கு மந்திக்குேமா
ரைறவடிவ ேமவிய திருப்ெபரு மணத்துைமெயா டம்புலீ யாடவாேவ
யலகில்புவ னங்கண்முற் றீன்றதாய் காணிவெளா டம்புலீ யாடவாேவ.

103.
வாெவன்ற ேபாதுவா ராதுபா ணித்தெதம் மதிகதி யுனக்குேவெறன்
மாற்றிவட வார்க்குமுடி முதலடி வைரக்குமுள வாளராத் ெதாைககணக்கில்
ேசாெவன்ற நைசயுண்டு தக்கன்ேவள் விக்களந் ேதாய்ந்ததா
ளுண்டுநின்ேனார்
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சுடர்நைக தகர்த்தெசங் கரமுண்டு மாரற் ெறாைலத்தவிழி யுண்டுகண்டாய்
காெவன்ற ைகத்தலத் திவண்முனிவு ெசயினிைனக் காப்பவரு
மிலரிைவெயலாங்
கருதிவந் தருள்ெபறுதி கடலுலக முழுவதும கட்டிற் கலக்குமாவா
யாெவன்ற வன்புகழ் திருப்ெபரு மணத்துைமெயா டம்புலீ யாடவாேவ
யலகில்புவ னங்கண்முற் றீன்றதாய் காணிவெளா டம்புலீ யாடவாேவ.

அம்புலிப்பருவம் முற்றிற்று
---------------------------------------------------8. அம்மாைனப்பருவம்
104.
ெசல்லூர் வயத்தசிவ ேலாகத் தியாகர்தந் ேதாட்டுைண குைழக்கநாளுந்
ேதாலா ெதழுந்தநின் றுைணமுைலக் குவடுேநர் ேதாற்றிெயழுேதாற்றேநாக்கி
வில்லூர்ெநடுஞ்சிகரேமருெவன் றுைரெசய்வடேவ தண்டமுற்றெகாற்ற
வீறுமுற் றுந்தபப் ெபாடிெசய்து கடிெசய்து ேமவுப லுருண்ைடயாக்கி
ெயல்லூர் மணிக்கங்க ணக்கரத் ேதந்திேம ெலறிவது கடுப்பவறமுற்
ெறறுமங் ைகத்தலத் துறுசிவப் ேபறுவைத ெயண்ணாது விண்ணாடளா
மல்லூர்ெபாழிற்ெபரு மணத்தமர்பராபைர ெபான்னம்மாைன யாடியருேள
யருளிெனங்குடி முழுதுமடிைம ெகாண்டருளுமுைம யம்மாைன யாடி
யருேள.

105.
மறமணக் குன்கனன் மழுப்பைடத் தம்பிரான் மலர்ெபாரு திருக்ைகயுலகம்
வாழ்தரக் ேகாத்துமவ் வுலகமஞ் சாதுய்ய வரதாப யங்ெகாடுத்து
நிறமணக் குந்தரும முப்பத் திரண்டுநனி ெநடுநாளு மமரைவத்து
நிலவுஞ் சிருக்குமணி வடேநமி வைளசூல நிலவுேவ றாங்கிமூவர்
புறமணக் குந்ெதாழிற்ேகதுநீெயன்பது புலப்படுத் தியுெமாளிருநின்
பூங்கரபுகழ் திரண்ெடான்றன்பிெனான்றுேமற்ேபாயைடெவழுவெதாருேள
வறமணக்குந் திருப்ெபருமணத்தம்ைமமுத்தம்மாைன யாடியருேள
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யருளிெனங்குடிமுழுது மடிைமெகாண்டருளுமுைம யம்மாைன யாடி
யருேள.

106.
இைறதிருமுகத்தகத் துந்திரூ நுதற்கணு மிலங்குமிச் சுடருேநாக்கி
யிருளப் ெபாலிந்தநமிருங்குழற் ெகர்திராவ திவ்விருள்ெகா ெலனமுனிந்து
கைறமருவுபூதவிருண்முழுதுங் கலங்கக் கலக்கித் துைவத் தைவத்துக்
கச்சமிலுருண்ைடயார்ச்ெசய்து நீவாய்ப்ெபயுங் கவுளமிைவ ேகாடிெயன்னா
நிைறyaெவளி யாயகா னுலவுகர மதமுமிழ் ெநடுங்கதிர்க் குஞ்சரத்தி
ேனர்ெசல்ல வீசுதல் கடுப்பெவ திர்காண்குநர் நிலாவுெபான்னுலகெமன்ேற
யைறதருதிருப்ெபரு மணத்தம்ைம மாநீல வம்மாைன யாடியருேள
யருளிெனங்குடிமுழுது மடிைமெகாண்டருளுமுைம யம்மாைன யாடி
யருேள.

107.
பன்னரிய திருமைறச் சிரமீது மருவும் பரம்ெபாரு டைனப்பகர்ந்து
பங்ைகயச் ெசங்ைகயமர் ைபஞ்சிைறக் கிள்ைளமீப் பலகாற் பறந்ெதழுந்து
நன்னய மிகுந்தத் திருக்கரத் துைறவெதன நாட்டத் ெதழுந்த பார்ைவ
நக்கேப ரன்பர்பாற் ெசல்வது கடுப்பநனி நாடிேமற்ெசன்றுலாவ
வன்னமிகு ெவண்டரள மணிவடஞ் சூழ்ந்தமணி மாமுைல குலுங்க
நுைழநுண்
மருங்குைலெயடுத்ெதடுத்துந்திநிைறநீர்த்தட மலர்ந்ததாமைரமலர்ெதாறு
மன்னமரு வும்ெபருமணத்தம்ைமமரகதத் தம்மாைன யாடியருேள
யருளிெனங்குடிமுழுது மடிைமெகாண்டருளுமுைம யம்மாைன யாடி
யருேள.

108.
கருகாத பத்திைம ெகாழுந்துெகாண் ெடழவுட் கசிந்துருகு மன்பர்நிதிேய
கருதுெபாழு தாறுமலர் மாைலசந் தாதிபல ைகக்ெகாண்டு பூைசயாற்றும்
ெபருகாத காமத்தர் ெசல்வேம மாதவப் ெபரிேயார்கள் ெபற்றேபேற
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பிைழயறப் பாமாைல ெபருநய முறப்பாடு ெபற்றிேயா ருற்றவாழ்ேவ
திருகாத சிந்ைதெகாடு சகமுழது நீெயனத் ேதர்ந்துணர்ந் தாரின்பேம
ெதள்ளமிர்த ேமயினிய கனிேய ெதவிட்டாத ேதேன யறங்கணாளு
மருகாத நற்ெபரு மணத்தளி விளக்கேம யம்மாைன யாடியருேள
யருளிெனங்குடிமுழுது மடிைமெகாண்டருளுமுைம யம்மாைன யாடி
யருேள.

ேவறு

109.
அன்ன மலிதண் டுைறயுமணங் கைனயார் ெமாழியும் பானலேமாட்
டாைம யுறங்கும் வாவியுமற் றைனயார் முைலயுங் ேகாகநக
முன்ன வினிய ெபாழிலுமவர் முடிக்குங் கூந்தற் பகுப்புமஞ்சு
முகிேறாய் மதிேலா வமுமைனயார் முழுேமனியுநல் லஞ்சுவணம்
பன்ன முடியா மைனயுமவர் பாதத் தணியுஞ் சிலம்புெநடும்
பழன ெமங்கு மத்தைகய பாைவ மாருஞ் ெசஞ்சாலி
ெயன்ன வளங்கூர் ெபருமணப்ெபண் ெணடுத்தா டுகெபான் னம்மைனேய
ெயங்கள் குடிக்ேகார் வாழ்முதல்ைக ெயடுத்தா டுகெபான் னம்மைனேய.

110.
காலா தரிக்குங் கழனிெதாருங் கமஞ்சூ லுயிர்ப்ப வயிறுைளந்து
காண்டற் கினிய சலஞ்சலநீணர் காலு மைடவாய் முத்துகுப்பக்
ேகாலா ெவாளிரவ் ெவண்டரளக் குைவயா லைடபட் டறேறங்கக்
குலவ விைளந்த ெசஞ்சாலிக் ெகாடுெவண் கதிர்மூழ் கும்ெபாழுது
மாலா ெவழுெவள் ேளாதிமந்தம் வயங்கு சிைனெயன் றைவகவர்ந்தம்
மைடையத் திறந்து ெபருகியநீர் வடியச் ெசயலாற் பலருவக்குந்
ேதாலா வளைம நல்லூராய்ெதாட்டா டுகெபான் னம்மைனேய
சூழும் பிறவி ெயனக்ெகாழிப்பாய் ெதாட்டா டுகெபான் னம்மைனேய.

111.
மதிக்குங் கடவுட் பஞ்சதரு வயங்கு நிழவில் வீற்றிருந்து
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மாறாக் கருவி பலெகாண்டு வண்ட லாடு மடவாருந்
துதிக்கு மருத நன்னிழலிற் ேறாலிற் கிடத்தி யிளங்குழவி
துஞ்ச வுறக்கிக் கைளகடியுந் ெதழின்ேமற் ெகாளன்ேம வரிைவயாரும்
பதிக்கும் பயமுட் புகக்ெகாண்டு பலகா லிரிய ேமெலழுந்து
பற்றுங் ெகாடிய கழுக்கைடேபாற் பாய்ந்து பாய்ந்து பருவாைள
குதிக்கும் புனனல் லூரமுேத ெகாண்டா டுகெபான் னம்மைனேய
ேகாலம் ெபாலிெவண் ணீற்றுைமேய ெகாண்டா டுகெபான் னம்மைனேய.

112.
ஆண்டா தரித்து நாேயைன யல்லற் பிறவி யறுத்தருளு
மருளா னந்தக் கடற்பிறந்த வளவா வின்பச் சுைவயமுேத
யீண்டார் கலிசூழ் புடவிமுத ெலப்பு வனத்து முைறயுயிர்க
ெளல்லாம் பிறவிப் பிணியறுமா றிமய முயிர்த்த வருமருந்ேத
ேவண்டா நிற்கு ெமய்யடியார் விரும்பு முள்ளக் ேகாயிலகம்
விருப்ப றாது நாணாளு ேமவி யமர்சிந் தாமணிேய
தூண்டா விளக்ேக நல்லூராய் ெதாட்டா டுகெபான் னம்மைனேய
ேதன்றாத் துைணக்ேகார் துைணயானாய் ெதாட்டா டுகெபான்
னம்மைனேய.

113.
குணத்ேத ெபாலியு ெமய்யடியார் ேகாலம் ெபாலியுங் குளிர்சிந்ைதக்
ேகாயில் ெபாலியு மாறுகுடி ெகாண்டு ெபாலியுங் ேகாமளேம
யணத்ேதர் வரிய மைறமுயன்று மணுகற் கரிய ேபெராளிேய
யறிவி லார்க்கு முனிவரிதா யள்ளு றினிய பசுந்ேதேன
கணத்ேத மலர்ெசற் றியெபாழிலிற் கனிந்த ேதமாம் பழச்சாறு
கால்ெகாண் ேடா டிக் கடல்புகுந்து கழியா வுவைரக் கடத்துெபரு
மணத்ேத யமர்ெவண் ணீற்றுைமேய மகிழ்ந்தாடுகெபான் னம்மைனேய
மைலயிற் பிறந்த மடப்பிடிேய மகிழ்ந்தா டுகெபான் னம்மைனேய.

அம்மாைனப்பருவம் முற்றிற்று
---------------------------
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9. ந்ணராடற்பருவம்
114.
எள்ளுதற் கரியகுழல் ைசவல ெமனச்சுழல விைனவிழிகள் ேசலினிலக ெவழில்வளர் குைழச்ெசவிகள் வள்ைளயிர் ெபாலியமுக மிலகுதா
மைரயின்மலர,
வுள்ளுதற் கரியவிரு ெகாங்ைகயும் புற்புதத் ெதாளிரமல ருந்திசுழியி
னுறமுழந் தாளலவ னிற்கவின மற்றுள வுறுப்புெமாவ் ெவான்றி னிகழக்
ெகாள்ளுதற் கரியெவாளி வயிரமுந் தரளமுங் குருமணியு ெமாலிதிைரக்ைக
ெகாண்டிரு கரக்கணு ெமறிந்தரம் ைபச்ெசழுங் கூன்குைலமுறித்து நிகழும்
விள்ளுதற் கரியெவாரு ெகாள்ளிடத் திருநதியின் ெவள்ளநீ ராடியருேள
விண்ேணத்து சீர்ேமவு ெவண்ணீற்று மாேதவி ெவள்ளநீ ராடியருேள.

115.
புள்ளாரு காலுழக் குங்குழ லனிந்திைத ெபருங்கைண யனுக்கு ெமாண்கட்
ெபாற்புமலி கமலினி முதற்ேறாழி மார்பலர் புரிந்துசூழ் நிற்பநடுவ
ணுள்ளாறு பைகயற ெவாழித்த்மா தவருளத் துள்ெளாளிய தாகிநாளு
முைறபரா பைரநின்ற ெசவ்வாய் விளர்ப்பவரி யுறுகருங் கண்சிவப்ப
நள்ளாரு பைழயாறு கஞ்சாறு ேகாட்டாறு நல்லாறு தருைமயாறு
நாவலா ெறாழுகுவட ேமருமுற் பலேத நயந்தவர் சைடக்குமஞ்சா
ெவள்ளா ெறனப்பரவு ெகாள்ளிடத் திருநதியின் ெவள்ளநீ ராடியருேள
விண்ேணத்து சீர்ேமவு ெவண்ணீற்று மாேதவி ெவள்ளநீ ராடியருேள.

116.
முண்ணாறு பங்கயச் ேசக்ைகயம ெராருநான் முகப்பிரம னாவுேமாவா
முரண் மிக்கமுரனுயிர் முருக்குமுழுவலியிைட முகுந்தனகன் மார்புேமவு
பண்ணாறு ெமாழிமாத ரிருபாலு நின்றுதம் பங்கயச் ெசங்ைகயுதவப்
பற்றுபு சிலம்ெபாலித் திடநடந் திடுகிைடப் பட்டறலு ணைனயநின்று
கண்ணாறு ெகான்ைறயுந் தும்ைபயும் பாெசாளிக் காமாறு குங்கமழ்ந்து
ககனத் துலாம்பிைறச்சிறும திையெவண்டிைரக்ைகயாலைலத்துவரலால்
விண்ணா ெறனப்பரவு ெகாள்ளிடத் திருநதியின் ெவள்ளநீ ராடியருேள
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விண்ேணத்து சீர்ேமவு ெவண்ணீற்று மாேதவி ெவள்ளநீ ராடியருேள.

117.
பாைலநிகர் ெசாற்பலமி னார்தகவடித்தவிைர பான்ைமயி ெனாருத்துதவநீள்
பைடவிழிக் கமலமட வார்தங்ைகெகாண்டுநின் பசுேமனி யிற்றிமிர்ந்து
ேசாைலமயிெலாத்தவிய லாயருள்விளக்கிெயந்ெதால்விைனக்கழிவுேதான்றச்
சூட்ேடா திமத்தினின் றினிதாடு வாெயன்று ெதாைலவின்முக மன்பலெசால்
மாைலமதிைவத்தமுடியாெராடுபைகத்தெதனமதமைலெயடுத்தடுத்து
வருமீனம் வாய்க்ெகாள ெவறிந்துவிட முன்றந்த மாபாதகந் ெதரிந்தவ்
ேவைலய யுைடக்குெமாரு ெகாள்ளிடத்திருநதியின் ெவள்ளநீராடியருேள
விண்ேணத்து சீர்ேமவு ெவண்ணீற்று மாேதவி ெவள்ளநீ ராடியருேள.

118.
பற்றியர மாதர்முத லாயபல மாதரும் பன்மலர்க் ெகாடியினின்று
பணிதைலக் ெகாள்ளவவர் நாப்பெணாருைபங்ெகாடிப் பண்பினுல ேகத்த
முற்றியறியாதமுைல முத்தேமாெடதிர்வருெவண்முத்தமிக் குறவுெகாள்ள
முரிநுசுப் பணியுேம கைலமணியி ேனாடுபன் முழுமணியுமளவளாவச்
ெசற்றிய கடுக்ைகமலர் சூடிமா ேனந்திெயண் டிைசநடுங் கரவத்ெதாடு
சினக்ேகால ெவண்மருப் புப்புைனந் தடுபுலிச் சிறுேதால் விரித்துடுத்து
ெவற்றிவிைட யானில்வருெகாள்ளிடத்திருநதியின் ெவள்ளநீராடியருேள
விண்ேணத்து சீர்ேமவு ெவண்ணீற்று மாேதவி ெவள்ளநீ ராடியருேள.

ேவறு

119.
உன்னு மனவாக் குடன்மூன்று ெமான்றா துடற்ற ெலாழிதரவுள்
ளுருகி யுருகி ெநகிழ்ந்து ெநகிழ்ந் துைடயு மிைடயும் ேபரடியார்
துன்னு முழுவற் ேபரன்பிற் றுைளந்து துளந்தா டுதல்ெபாருவத்
ேதான்றாத் துைணக்ேகார் துைணயாய சூட்ேடா திமேம நடுநின்று
மன்னுந் தனக்குத் துைணயாகி வன்காப் பியற்றும் ெபருங்குைலக்கு
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மகிழ்ந்து ெகாடுக்கும் பரிெசன்ன மருங்கு முளரிக் ைகநிைறயப்
ெபான்னு மணியு ெமறியும்வட ெபான்னிப் புதுநீ ராடுகெவ
ெபாற்பார் மணைவ யம்ைமவட ெபான்னிப் புதுநீ ராடுகேவ.

120.
ேசேல ெபாருவப் பிறழ்கருங்கட் ெசவ்வாய் ெவண்பற் ேறாழியருட்
ெசய்ய ெவளிய மடமாதர் ெதண்ணீர் முழுகிச் சிலம்பணிபூங்
காேல வருட ெவளிெசய்தவர் கமல முகத்தின் முகந்ததுைணக்
ைகநீர் கடுகி யிைறப்பநறுங் கங்கா சலெமன் றுன்னுபுதீம்
பாேல புைரெசா லைனயர்சிரம் பரவக் கவிழ்ப்ப வைரயுதித்துப்
பலவா முயிர்ப்ைபங் கூழ்தைழயப் பண்ணித் தண்ைம வாய்ந்துநிைனப்
ேபாேல சிறப்ப நிகழும்வட ெபான்னிப் புதுநீ ராடுகேவ
ெபாற்பார் மணைவ யம்ைமவட ெபான்னிப் புதுநீ ராடுகேவ.

121.
ெதன்னங் குரும்ைப யைனயமுைலச் ெசவ்வாய்க் கருங்க ணரமாதர்
ேதம்புநுைழநுண் ணுசுப்ெபாசியத் ெதற்கும் வடகுந்திரிந் துலவ
வன்னங் குலவு ெமாலிச்சிலம்பி னனிச்ச மருட்டு மடிகள்ெபயர்த்
தம்ெபாற் சிவிறி பந்துகள்ெகாண் டவர்ேமன் முகந்து நறும்புனறூ
யின்னம் பிறவிக் கடலழுந்த ெவங்கட் கியல்ேபா வருள்ெபாழிவா
ெயன்பா ரின்பார் கடன்முழுகி ெயன்று மாட வினிதாட்டும்
ெபான்னங் ெகாடிேய ெநடியவட ெபான்னிப் புதிநீ ராடுகேவ
ெபாற்பார் மணைவ யம்ைமவட ெபான்னிப் புதுநீ ராடுகேவ.

ேவறு

122.
நீடுந லாகம ேமாதிய வாறருள் புல்லா ராயினுநன்
ேனயம றாதெதார் ஞானமு ளார்மன முள்ளால் வாழ்மயிேல
பாடுன ேலானுவ னாகுவ ேனாெவன ெவள்ளா ேதயடிேயன்
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பாடுபல் பாடல்வி ராவிய தார்புைன ெபான்ேன ேகாமளேம
யாடுந லார்மதி யாள்சைட யார்மைல வில்லார் ேமனியிேன
ராகிய பாதியில் வாழ்குயி ேலவைர மின்ேன யூர்பலவு
நாடுந லூரமர் வாய்வட காவிரி நன்னீ ராடுகேவ
நான்மைற ேமகைல யாய்வட காவிரி நன்னீ ராடுகேவ.

123.
பூமக ணாமக ளாதிமி னார்ெதாழு ெபான்ேன ேகாகிலேம
ேபாதமு றாெவளி ேயனவில் பாடலு ெமள்ளா ேதபுைனவாய்
ேதமரு மாைலய ளாவிய வார்குழ னல்லாய் கார்மயிேல
ேதவர்பி ரானியன் ேமனியி ேலார்பயல் விள்ளா ேதெபாலிவாய்
காமரு ேசாைலயு ணீர்நிைற வாவியி ெனல்ேல கூர்ெசறுவிற்
காலில்வி ராவிய ேவாைடயி னீள்கயல் புள்ளா ராய்வளனார்
நாமந லூரமர் வாய்வட காவிரி நன்னீ ராடுகேவ
நான்மைற ேமகைல யாய்வட காவிரி நன்னீ ராடுகேவ.

நீராடற்பருவம் முற்றிற்று
------------------------10. ெபான்னூசற்பருவம்
124.
ெகான்ெசய்த வயிரக் ெகாழுங்கா னிறுத்திெயாளி கூர்பவள விட்டமிட்டுக் குளிர்மருவு நித்திலத் ெதாடர்பூட்டி நவமணி குயிற்றுெபாற் பலைக மாட்டி
மின்ெசய்த சிற்றிைடப் ெபருமுைலக் ேகாகனக மீதுெமாண் புண்டரீக மீதுமுைற மாதரிரு பாலுநின் றார்வடம் விரும்புதங் ைககள்பற்றத் ,
ெதன்ெசய்த தமிழ்முனிைய ெயண்ணாது மீட்டுஞ்
சிலம்ெபழுந்ததுெகாெலன்று ெசங்கதிரும்ெவண்கதிரு நின்றுன்னி யுள்ளந திைகப்பவான் கீண்ெடழுந்து ,
ெபான்ெசய்த மதில்சூழ் திருப்ெபரு மணத்தம்ைம ெபான்னூச லாடியருேள
-
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ெபாருவின்மந் திரெசாரூ பத்தனி விமானத்தி ெபான்னூச லாடி யருேள.

125.
ேதமணக் குங்குழற் ெசய்யவாய் ெவண்ணைகச் ேசல்விழிப் பனுவலாட்டி திைரவீசு சுைவயமு ெதாழுக்கியது ேபான்ெமனத் திருவூச லினிது பாடப்,
பாமணக் கும்புகழ்ச் ெசஞ்சைடத் தம்பிரான் பார்த்துளத் துவைகபூப்பப் பல்லா யிரங்ேகாடி யண்டமு மவற்றுள்ள பலசரா சரமு மாட,
வாமணக் குங்கரு முகிற்படாங் கீண்டுேம லாயவுல கம்பு குந்தாங் கமர்வார் ெசழுங்கற்ப கத்தினின் றும்பிரித் தறிதரா வண்ண நாளும்,
பூமணக் கும்ெபாழில் வளப்ெபரு மணத்தம்ைம ெபான்னூச லாடி யருேள
ெபாருவின்மந் திரெசாரூ பத்தினி விமானத்தி ெபான்னூச லாடி யருேள.

126.
ெகாங்குமலி ேதமாந் தளிர்ப்ெபாழி னடுக்கணமர் ேகாகிலப்ேபடு ெபாருவக்
ேகாகனக ராகமணி ேயசுற்று முற்றுங் குயிற்றுெபாற் பலைகேயறிச்,
ெசங்குமுத வாயர மடந்ைதயர் விைரக்குமலர் ெசங்ைகநிைற யக்ெகாண்டு
நின் றிருமுனர்த் தூவுபு குடந்தமுற் றகலாது ேசவித்து வந்து நிற்கச்,
சங்கு பல ெவங்குங் கரும்பரம் ைபக்குலஞ் சாலியா யுறலு ணர்ந்து தாவாத ேவதைன ெயாடுந்தவழ்ந் ேதறியந் தாமைரயின் முத்து யிர்க்கும்,
ெபாங்குபுனல் வாவித்திருப்ெபரு மணத்தம்ைம ெபான்னூச லாடி யருேள ெபாருவின்மந் திரெசாரூ பத்தினி விமானத்தி ெபான்னூச லாடி யருேள.

127.
ேமலாயசத்துவ ெமனப்பகர் குணத்துநடு வீற்றிருந்தருளெலன்ேகா ெமய்யடியர் முன்ெசல நடாத்துவா ேனாதிம மிைசெபாலிந் தமர்வ
ெதன்ேகா,
நாலாய மைறபுகழும் ெவள்ளிெவண் கயிைலவைர நாப்பணமர்
ேதாைகெயன்ேகா -
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நாெனன்று கைலமகள் வியந்து பாடச்சுர்க ணன்குகண் டுவைக நீடப்,
பாலாய ெவாள்வயிர முற்றுங் குயிற்றகன் பலைகயி லிவர்ந்திருந்து ைபம்ெபான்ெசய் ேகாபுர ெமழுந்ெதாளி பரப்பியிருள் பாற்றிவட
ேமருெவற்ைபப்,
ேபாலாய வளைமத் திருப்ெபரு மணத்தம்ைம ெபான்னூச லாடி யருேள ெபாருவின்மந் திரெசாரூ பத்தினி விமானத்தி ெபான்னூச லாடி யருேள.

128.
கயறங்கு நின்றிருக்கட்கைட யுதித்துமிைச காணப்பரந்ெதழுந்து
கருதுவா ரிருவிைன மரங்கள்கால் சாயவைல கான்றைனயர் பிறவிவாரி
மயறங்குவன்கைர யுைடந்தடி யறப்ெபாங்கும் வான்ெபருங் கருைண
ெவள்ளம்
வற்றாது நின்ைகக் கைடப்பிறந் ெதழுெவள்ள மனமஞ்சி யுட்கி வட்கி
யயறங்கு ெமாருதிவைல யாகப்ரவாகமுற் றகிலநிகி லமும்விராவ
வமரா வதிக்கற்ப கத்ேதா டமர்க்கும தகற்றுவான் ேமற்படுத்துப்
புயறங்கு ேசாைலத் திருப்ெபரு மணத்தம்ைம ெபான்னூச லாடி யருேள
ெபாருவின்மந் திரெசாரூ பத்தினி விமானத்தி ெபான்னூச லாடி யருேள.

129.
நன்னயம் விராவியுள ெநக்குெநக்குருகுநர் நயக்குநின் றாமைரத்தா
ணகுெபாழிற்பிண்டிைய யுைதந்தாடு ெதாறுமதுநகத்தளிர்த்தினிதுபூத்தல்
பன்னயம் விராவுமச் சிற்றடிப் ெபருைமயுட் பதிதர வுணர்ந்து பூைச
பண்ணுவா னிற்குநிைல காட்டவது கண்டைவ படுந்ெதாறு மருக்கமலர்தூ
மின்னியல் பிரான்சைட யழுக்காறு ேமவநன் ேமகமு முடுக்கூட்டமும்
விராவிய ெவனக்கா ரைடத்திர ளரும்புகள் விளங்கச் சுமந்து சூழ்ந்த
புன்ைனயங் கானற்றிருப்ெபரு மணத்தம்ைம ெபான்னூச லாடி யருேள
ெபாருவின்மந் திரெசாரூ பத்தினி விமானத்தி ெபான்னூச லாடி யருேள.

130.
ஆதார பங்கயந் ெதாறும்வன்ன ரூபியா யமர்வதுங் கருைணேய ெமய்
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யாயெபரு மான் ெபறற் கரியவா மத்தலினி தமர்வதுங் கருைணமிைகயாற்
பாதார விந்தம் பதித்திருங் கயிைலமுற் பஃறலத் தமர்வதும்விடார்
பற்றினாருள்ளகத் தமர்வதும் ெபாரெவாளி படுந்துகிர்ப் பலைகயினம்ர்ந்
ேதாதாரம் வில்லிடக் குறுமூர னிலெவழ வுறுங்கருைண ெபாங்கச்சிைற
ேயாதிமஞ்சிைறயிேலா திமநிகர விைரேதர்ந் துருங்குறிப் பிற்கமலெமன்
ேபாதார வமருந் திருப்ெபரு மணத்தம்ைம ெபான்னூச லாடி யருேள
ெபாருவின்மந் திரெசாரூ பத்தினி விமானத்தி ெபான்னூச லாடி யருேள.

131.
வலியவர னாலமரர் வானகங் கூட்டுண்டு மகிழ்முரட் சூரனிளவன்
மக்கெளாடு வாழ்கின்ற ேபரிலழி யச்சிற்றின் மறுகூடு லாயழித்தும்
கலியவவன் வாய்தற் ெபரும்பைற முழக்கறக் காமர்சிறு பைற முழக்கங்
கண்டுமவ னூருமிந் திரஞால ெமன்றுைர கதிர்ப்ெபாலந் ேதருருளுறா
ெதாலியசிறு ேதரினி துருட்டியும் விைளயாடு ெமாண்சதங் ைகச்சிறியதா
ெளாருகுழலி ையத்தனி யுவந்ெதடுத் துப்புல்லி ெயாண்மணித்
ெதாட்டிேலற்றிப்
ெபாலியவினி தாட்டுந் திருப்ெபரு மணத்தம்ைம ெபான்னூச லாடி யருேள
ெபாருவின்மந் திரெசாரூ பத்தினி விமானத்தி ெபான்னூச லாடி யருேள.

132.
ஆதரம்ெபருக கசிந்துெநக் குருகுபழ வடியர்மன மாயதூய
வாலயத் தினிதமர்ந் தாடுதைலெயாப்பமுத் தவிர்ெசழும் பலைகேயறிக்
காதரங்கைடேயங் கழிந்துய்ய ெவவ்விைன கழீஇப்ெபாங் கிடுங்கைடகட்
கருைணெவள்ளம்ெபருக ெவம்பிரான் சைடமுடிக் கங்ைகெவள் ளஞ்சுருங்க
மீதரம்ைபயர மர ெராடுகீ ழிறங்கவன் ேமதினியு ளாரவ்வாறு
ேமேலற ைவத்தெநட்ேடணிேய யாெமன விளங்குேகாபுரம் வடாது
பூதரம் ெபாருவுந் திருப்ெபரு மணத்தம்ைம ெபான்னூச லாடி யருேள
ெபாருவின்மந் திரெசாரூ பத்தினி விமானத்தி ெபான்னூச லாடி யருேள.

133.
அற்புமலி யுள்ளம் புகும்பரி புரத்தாளு மைறவிைல யிலாதெசம்பட்

www.shaivam.org

52

பிரபந்தத்திரட்டு - முதல் பாகம்

டாைடபுைன ேமகைல மருங்குலு ெநருங்குேப ரண்டமுற் றீன்றவயிறும்
வற்புமலி பரஞான மூறுமிரு ெகாங்ைகயும் மங்கலம் ெபாலிகழுத்து
மாறாதிரண்டு தைல யிட்டமுப் பஃதறமும் வளர்பங் கயச்ெசங்ைகயும்
ெவற்புமலி பசுேவய் சுவட்டுமிரு ேதாளுமிள ெவண்மூரலுஞ் ெசவாயு
மிளர்குைழயு மலர்முகமு மணிநாசி யுங்கருைண விழியுங் கருங்கூந்தலும்
ெபாற்புமலி யப்ெபாலி திருப்ெபரு மணத்தம்ைம ெபான்னூச லாடி யருேள
ெபாருவின்மந் திரெசாரூ பத்தினி விமானத்தி ெபான்னூச லாடி யருேள.

ெபான்னுசற்பருவம் முற்றிற்று

திருப்ெபருமணநல்லூர்த் திருெவண்ணீற்றுைம பிள்ைளத்தமிழ் முற்றிற்று
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