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திருவாவடுதுைற ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களின்
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 9 (947 -1048)
வாட்ேபாக்கிக்கலம்பகம்
* இத்தலம், ரத்நகிரிெயனவும், சிவாயெமனவும் இக்காலத்து வழங்கும்.
சிவமயம்.
திருச்சிற்றம்பலம்.
பாயிரம்
காப்பு.
விநாயகர்
947 கட்டைளக் கலித்துைற.
முக்க ெணாருத்தன்மற் ெறன்னுள வாரி முயங்குதலான்
மிக்கெவண் ேகாெடான்று ேமசிைத யாநிற்கும் ெவள்ளறிைவ
யுக்க கருமத ேமகரு மாைச ெயாழிக்குமருள்
புக்கெசம் ேமனி மனஞ்ெசம்ைம யாகப் புணர்த்திடுேம.

(1)

சமயாசிரியர் துதி.
948 கட்டைளக் கலித்துைற.
ெசால்லார் புவியி ெனடுமைற யாதித் ெதாைகயுணர்ந்த
வல்லார் மலெமான் றறுேம யடித்ெதாண்டு வாய்ந்ெதாளிரு
நல்லா ரிணக்கத்தி ெனன்பா ரதுநிற்க நால்வைரயு
ெமல்லா மலமு மறக்கூடு ேவனின் ெபளிதுறுேம.

(2)

நூல்.
949 ஒருேபாகுமயங்கிைசக் ெகாச்சகக்கலிப்பா.
மாேமவு ெசங்கமல மலருைறயுந் திருமகளும்
பூேமவு ெவண்கமலப் ெபாகுட்டுைறயுங் கைலமகளும்
பிரியாேம ெயஞ்ஞான்றும் ெபருநட்புக் ெகாண்டுைறயச்
சரியாேம புகேழாங்கத் தைழந்துவளர் ேசாணாட்டில்
வைரக்கருஞ்சந் தனக்குறடு மால்யாைனக் ேகாடுகளுந்
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திைரக்கரத்தி ெனடுத்ெதறியுஞ் ெசழும்ெபான்னி நதித்ெதன்பாற்
றனியவிரும் வாட்ேபாக்கித் தடங்கிரிேமற் ேபரருளா
லினியகரும் பார்குழேலா டிையந்துைறயு மருமருந்ேத! (1)

சமயாசிரியர் துதி - கட்டைளக் கலித்துைற.
குப்பாயங் ெகாடுப்பவேனா ெகாழுங்கண்மல ரிடுபவேனா
ெசப்பாய முைலயுைமயாய்த் திகழ்ந்திடப்பா லுைறபவேனா
ெவருவாழி ெகாள்பவேனா விரலாழி ெகாடுப்பவேனா
மருவாழி ெயன்றுைரக்கு மைடப்பள்ளி காப்பவேனா
ைகயம்பா ெயழுபவேனா கருமுகிலாய்ச் சுமப்பவேனா
ைவயம்பாய் ெவள்விைடயாய் வண்ெகாடியா யுறுபவேனா
ேதராேவார் மைனயாைளச் ேசர்ப்பவேனா ெநடுமாெலன்
ேறாராேவார் புலவெரலா முவந்ேதத்தப் ெபாலிேவாய்ேகள்! (2)
(இைவ இரண்டும் எட்டடித்தரவு. )

1. அடித்தழும்பு புறத்திருக்க வாரியர்ேகா மகன்ெகாடுத்த
முடித்தழும்புங் ெகாண்டைனெவம் முைலத்தழும்பிற் சீரியேதா!
2. அருகாக முப்புவன மடங்கெவரித் தருளுநினக்
ெகாருகாக ெமரித்தைனெயன் றுைரப்பதுேமார் புகழாேமா!
3. சீரியர்ைகப் புனல்ெகால்ேலா திருந்துைமைகப் புனன்முடிேம
லாரியர்ைகப் புனல்ெகாள்வா யடங்கநைனத் திடுங்ெகால்ேலா!
4. தருநிதிக்ேகா விருக்கெவாரு சார்வணிக ெராடுகலந்தாய்
ெபருநிதிக்ேகா ெவனிற்ெபருமான் ேபராைச ெபரிதன்ேற !
5. ெதாடிமுழங்க மணிெயாலித்துத் துைணவிபுரி பூைசேகாேலா
விடிமுழங்கப் புரிபூைச ெயஞ்ஞான்று மினிதுவப்பாய் !
6. உைனயைடந்தார் பயமகன்றின் புறுவெரனற் கணியுரகங்
கைனயைடந்த விடிேநாக்கி களித்துைறதல் கரியன்ேற!
(இைவ ஆறும் தாழிைச. )

1. அவனவ ளதுெவன வைறதரு வைகைமயு
ளிவனிவ ளிதுெவன விையதர லருைமைய;
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2. அருவமு முருவமு மருவெமா டுருவமு
ெமாருவற வுைளெயனி னிைலெயன ெவாளிருைவ;
3. இதுவைல யதுவைல யுதுவைல ெயதுெவன
முதுமைற கதறவு மதன்முடி மருவுைவ;
4. இருெளன நிலெவன ெவழுதரு கதிெரன
வருளுயி ருறுதர மணிதர நிலவுைவ.
(இைவ நான்கும் அராகம். )

1. அருநாம ெமனச்ெசாலுநின் னாயிரநா மத்துெளாரு
திருநாமங் கூற்றடுநின் றிருவடிதாக் குதன்மிைகேய!
2. பிரமநீ ெயனவழுதி பிரம்படிேய யுணர்த்தியது
சிரமம்ேவ தாகமங்கள் ெசப்புதனின் றிருவாய்க்ேக!
3. உள்வாரு ெளாருவேர ெயாருேகாடிக் கைமந்துறவுங்
கள்வாேர வுைடக்ேகாைவக் காயவிழி மலர்த்தியெதன்!
4. கண்டவிட நித்தியத்ைதக் காட்டவுங்கங் காளமுத
லண்டவிடந் தரைவத்தா யம்புயஞ்ெசய் குற்றாெமவன்!
5. ஒருங்கருவி வைர நிகர்ேசா ெவாருங்ெகரிக்கு நைகயிருக்கப்
ெபருங்கருவி பலெகாண்டாய் பித்தெனனல் விளக்கிைனேயா!
6. ஓெரழுத்துக் குரியெபாரு ெளாருெநடுமா லயெனன்பார்
நீெரழுத்து நிகர்ெமாழிநின் னிலவிதழி முன்ெனவனாம்!
(இைவ ஆறும் ெபயர்த்தும் வந்தாழிைச)

1. துருெவாரு தையயிைனந் ெதாழிலி யற்றியு
மருெவாரு ெதாழிலுமில் லாத மாட்சிைய;
2. ெபண்ெணாரு பாலுறு ெபற்றி ேமவியு
ெமண்ெணாரு விகாரமு மிலாத காட்சிைய.
(இைவ இரண்டும் நாற்சீரடி அம்ேபாதரங்கம். )

1. உள்ெளாளி யாகிந்ன் றுணர்த்துந் தன்ைமைய;
2. ெவள்ெளாளி விைடமிைச விளங்கு நன்ைமைய;
3. அம்புல நடுப்புகுந் தாடுங் கூத்திைன;
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4. நம்பல ெமனப்பலர் நவிலுஞ் ேசாத்திைன.
(இைவ நான்கும் நாற்சீரடி அம்ேபாதரங்கம். )

1. சைடெநடு முடியமர் ெசல்லிைன;
2. தவமுயல் பவர்விைன கல்லிைன;
3. கைடயரு வடவைர வில்லிைன;
4. கவினுற ெநடுமைற ெசால்லிைன;
5. மிைடவலி யினர்தரு பல்லிைன;
6. விசயெனா ெடதிர்ெபாரு மல்லிைன;
7. அைடதரு மிைடயதள் புல்லிைன;
8. அளவிட லரியெதா ெரல்லிைன;
(இைவ எட்டும் ழச்சீேராரடி அம்ேபாதரங்கம். )

1. அருள் ெகாடுத்தைன;
2. இருள் ெகாடுத்தைன;
3. ஆல மாந்திைன;
4. சூல ேமந்திைன;
5. இைசவி ரித்தைன;
6. வைசயி ரித்தைன;
7. எங்கு நீடிைன;
8. சங்கு சூடிைன;
9. மதிய ணிந்தைன;
10. ெகாதித ணிந்தைன;
11. மழுவ லத்திைன;
12. ெதாழுந லத்திைன;
13. ெபாருவி றந்தைன;
14. கருவ றந்தைன;
15. ெபாய்யி னீங்கிைன;
16. ெமய்யி ேனாங்கிைன.
(இைவ பதினாறும் இருசீேராரடி அம்ேபாதரங்கம். )
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எனவாங்கு,
(இது தனிச்ெசால். )

பசித்தழூஉ ஞானப் பாலுண் மழவு
ேமற்ெறாடு சூல ேமற்றேதா ளரசு
மவிர்தரு ெசம்ெபா னாற்றிைட யிட்டுக்
குளத்தி ெலடுத்துக் ெகாண்ட ேகாவுங்
கனவிலு மமரர் காணரு நின்ைனப்

(5)

பரிமா மிைசவரப் பண்ணிய முதலுங்
கைரதரு தமிழ்க்குக் காணி ெகாடுத்த
நின்றிருச் ெசவிக்க ெணறிகுறித் தறியாப்
ெபால்லாப் புைலத்ெதாழிற் கல்லாச் சிறிேய
ெனவ்வைகப் பற்று மிரித்தவர்க் கன்றி

(10)

மற்ைறயர்க் ெகால்லா வயங்கருள் ெபறுவான்
ெகாடுவிட மமுதாக் ெகாண்டைத யுணர்ந்து
குற்றமுங் குணமாக் ெகாள்ைவெயன் ெறண்ணிப்
புன்ெமாழித் துதிசில புகட்டின
னன்ெமாழி ெயனினு மருளுதி விைரந்ேத.

(15)

(இதுபதிைனந்தடி ேநரிைசயாசிரியச்சுரிதகம். )
950 ேநரிைச ெவண்பா.
விைரகமழ்பூங் ெகான்ைறமுடி ேவய்ந்துவாட் ேபாக்கி
வைரகமழ வீற்றிருக்கும் வள்ள - லுைரகமழ்ெபாற்
பாத கமலம் படுமுடியார்க் கப்ெபாழுேத
(2)

பாத கமலம் படும்.
951 கட்டைளக்கலித்துைற.
படர்பா தலம்ெபாற் கனத்தக டாமப் பசுந்தகட்டு
ளடர்பாய் புவிெமன் னிறத்தக டாமதன் ேமலழுத்துந்
ெதாடர்பாய ெசம்மணி வாட்ேபாக்கி ெவற்பதிற் ேறான்றுசுட
ரிடர்பா ரகம்விண் ணகேமாவ வாங்குைற ெயம்மிைறேய.
952 அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
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இைறவர்திரு வாட்ேபாக்கி யுைறபவர்தா மாடுபுன லிரும்பார் வீழ்ந்து,
துைறெகாளமுன் கவிழ்த்தெவாரு காகத்ைத முனியாராய்த் தூய தீம்பா,
லைறபடரக் கவிழ்த்தெவாரு காகத்ைத முனிந்தனர்பா லவாவா ெலன்னி,
னுைறெசறிபா லாழியிற்றீ வாய்க்கைணையக் கிடத்தினர்க்க

துண்டா

மன்ேற.
953 அறுசீர்க்கழிெநடிலடியாசிரியச்சந்தவிருத்தம். .
அன்று வருவிட ெமன்று கருதவ ழன்று மதிெயழும்ேவ
ெயான்று ெமாருவைர நின்று வளியுமு ழன்று வருமயிேல
மன்று மரதந குன்று முைறவெரன் வன்று யரமறியா
ெரன்று கைரயல்ைக கன்று ெபறவரு ளின்று புரிகுவேர. (5)

(5)

954 அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
புரித ருஞ்சைட தரித்தும்வின் மதனைனப் ெபாடித்துெமன்
பூங்காவி, விரித ருந்துகி லுடுத்தியு நீர்ெபாலி ேவடேமார்ந் திலேடவி,
யரிய ெவம்முைலச் சுவடுமாத் திரமுணர்ந் தாைசயுற் றனளந்ேதா,
ெதரிவின் மற்றிவள் ேபதைமக் ெகன்ெசய்ேகா திருமுடித் தழும்பீேர.

(6)

955 ேநரிைசெவண்பா. .
தழுவுைமயான் முன்னுந் தமிழிைறயாற் பின்னுந்
ெதாழுமிைறயான் ேமலுஞ் சுவடு - ெகழுமுவகீ
ழின்றா ெலனுங்குைறேபா ெமன்மனஞ்ேசர் வாட்ேபாக்கி
(7)

யன்றா லமர்ந்தா யடி.
956 கட்டைளக்கலித்துைற.
அடியுற்ற பாதலம் ெபாற்ேறர் ெசறிக்குமஞ் சாைலெயாளிர்
கடியுற்ற ெசம்மணிப் பூண்ைவத் திடுங்கரு வூலமுண்ணும்
படியுற் றதுவிைள நன்னில ெமன்பர் பசுந்தழும்பு
முடியுற் றவர்திரு வாட்ேபாக்கி ேமய முதல்வருக்ேக.

(8)

957 புயவகுப்பு. - ஆசிரியச்சந்தவிருத்தம்
முதுமைறயுணர்ந்து கவுணியர்முனன்பர்
ெமாழிதமிழலங்கன் முற்றப்புைனந்தன
முழுதுலகுமஞ்சி யதிர்தரெவழுந்த
முரணரமடங்கல் ெசற்றுப்ெபாலிந்தன
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முகிழ்நைகயணங்கு மைலயைரயன்மங்ைக
முைலெயதிருடன்று முட்டக்குைழந்தன
முடிமதிெபாழிந்த நிலெவனவிைளந்து
முதிர்ெபாடி திமிர்ந்து ெபாற்புற்றிருந்தன

பதுமமலர்தங்கு மைறயவர்முகுந்தர்
படுதைலெயலும்பு கட்டிச்சுமந்தன.
பயின்மகமைடந்த கதிரவெராழுங்கு
படுெமயிறுசிந்த ெமாத்தித்திகழ்ந்தன
படவரவினங்கள் பலபலவைளந்து
பணிெயனவிளங்க ெவாப்பிப்புைனந்தன
பனியிமயமங்குல் ெபாதிவெதனவும்பல்
படுமுரிைவெயான்ற விட்டுச்சிறந்தன

மதுமைடயுைடந்து வழியமுைகவிண்ட
மணமருவுெகான்ைற ெபற்றுக்கமழ்ந்தன
மகிதலநடுங்க வடவைரபிடுங்கி
வைரயினும்வணங்கி நிற்கப்புரிந்தன
மழைலயமுதின்ெசா லிளமகவுநின்று
மலரடிநடஞ்ெசய் ெபட்புக்கிைசந்தன
மணிவலயம்விண்டு சிதறவிசயன்ெசய்
மலியமெரதிர்ந்து மற்கட்டிநின்றன

வதுவிெதனெநஞ்ச மைலதலறெவான்றி
யைடபவர்மலங்க ளட்டுக்கைளந்தன
வகிலபகிரண்ட நிைலெகடெவழுந்த
வவிர்சிகரவிந்த ெமாப்பற்ெறழுந்தன
வழகுகுடிெகாண்டு புழுகுமலிசந்த
மணிபுதிைசயஞ்சி ெயட்டப்பரந்தன
வரதநவிலங்கன் முடியமர்தழும்ப
ரரசைமயிலிங்கர் ெவற்றிப்புயங்கேள.
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958 ேநரிைசெவண்பா.
புயறவழ நின்றவாட் ேபாக்கியர னார்ேமன்
மயறவழ நின்ற மகேள - யயறவழ
நாேணா கைலேயா நகுவைளேயா மற்றுள்ள
(10)

பூேணா ெகாடுத்தல் புகல்.
959 கட்டைளக்கலித்துைற.
புகலரும் வள்ள றிருமுடி காணப் புகுந்திைளத்தா
யகல
ரு மாரியர் ேகான்வந் ததுகண் டறிகுறிைவத்
திகலருந் தாளுங்கண் டின்பமுற் றானி

ெதண்ணுமிடத்

துகலருஞ் சீர்நும் மிருவருள் யார துைரவிதிேய.

(11)

960 தவம்.
அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
உைரதருகா லுண்டுகாலில்ைலெயன நைடெயாழிவீ ேராங்கு கான
வைரதருெவங் குைகயிருளிற் புக்கிருள்ேபாக் கிடமுயல்வீர் ைவயத் தீேர
விைரதருகற் பகநாறு மிளிர்சிகர வாட்ேபாக்கி ெவற்பு ேமவி
யிைரதருவான் புனற்கங்ைக முடியவைரப் ேபாற்றினுமக் ெகம்மாசுண்ேட. (12)
961 அம்மாைன.
இைடமடக்காய் ஈற்றடிமிக்குவந்த நான்கடிக்கலித்தாழிைச.
எம்மா தவரு மிைறஞ்சுஞ் சடாடவியார்
ெசம்மா மணிவான் சிலம்பர்கா ணம்மாைன
ெசம்மா மணிவான் சிலம்பெரனி னாய்கர்ெபாரு
ளம்மா விரும்புவர்நா ணற்றவேரா வம்மாைன
யாைச யுைடயார்நா ணரியேர யம்மாைன.

(13)

962 அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
மான்ெகாண்ட கரதலத்தீர் மதுைரபுகுந் ெதன்ெசய்தீர் வைளயல் விற்றீ
ரூன்ெகாண்ட வுயிர்வைசேம வுறிற்ேபாற்றா வணிகர்குழாத் ெதாருவ
ெரன்பீர்.
ேதன்ெகாண்ட ெதனப்ெபாருட்பா கமுங்ெகாள்வீ ரின்னுமவர் ெதரியா
ேரார்ந்து
கூன்ெகாண்ட மதிமுடியீ ெரன்ெனனின்முன் ெனனினதுவுங் குைறவு
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தாேன.
963 எண்சீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
குைறயின்மா ணிக்கமைல ெவள்ளிமைல நாளுங்
குலவுேசாற் றுத்துைறபாற் றுைறெநய்த்தா னமுநீ
ருைறயில்கரச் சிைலயம்ெபான் வைரெநடுமான் முதேலார்க்
குறுேபாகங் ெகாடுப்பதுநுந் திரிவருள்பா லுைறவாள்
கைறயிலறம் பலவளர்ப்பா ெளாருேதாழ னிதிக்ேகான்
கைரயில்ெபாருட் பங்களிப்பார் கனவணிக ருளர்நீர்
முைறயிெலலும் பாதியணிந் ைதயேமற் றுழல்வீர்
முடித்தழும்பீ ரிதுதகுேமா ெமாழிமினடி ேயற்ேக.

(15)

964 கட்டைளக்கலித்துைற.
அடிபடு மால்விழி வாட்ேபாக்கி நாத ரவிர்தழும்பு
முடிபடு நீர்ெகாள் குடந்ேதாறு ேமவ முயன்றுதவம்
படிபடு மாெறவன் ெசய்தீர்முன் ெனான்று பைகத்துடம்பு
ெபாடிபடு மாறுவிட் டீர்நன்று காண்கரும் புட்சங்கேம.

(16)

965 மடக்கு. - கட்டைளக்கலிப்பா.
சங்க வாய்முன மாய்ந்தது கூற்றேம
தாெள டாமுன மாய்ந்தது கூற்றேம
யங்க மாலிைக ெசய்யவங் ெகான்ைறேய
யளித்தல் ேபரன்பு ெசய்யவங் ெகான்ைறேய
ெசங்கண் மால்விழி யாரர விந்தேம
திருமு டிக்கணி யாரர விந்தேம
ெபாங்கு ேபார்ைவ தருமணி நாகேம
புக்கி லும்ைபந் தருமணி நாகேம.

(17)

966 எண்சீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
நாகேம யணிகலமாக் ெகாண்டவாட் ேபாக்கி
நாதருக்ெகன் னுளதுமணி மைலெயான்றுண் ெடன்று
ேமாகேம ெகாண்டைனயம் மைலயுமவர்க் ெகங்ஙன்
முழுதுமா முள்ளதுபன் னிருபாகத் தினிேலார்
பாகேம யதுேபாது ெமனிற்றிருேம னியிேலார்
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பாதியா ளுைமமற்ைறப் பாதியுள ெதன்னின்
ேமகேம நிகர்ேமனி மாலுளன்மற் றதறகும்
ெவறுெவளிேய யிவர்க்குளது ெமய்ம்ைமயிது மகேள.
967 ேநரிைசெவண்பா.
மகேளமால் ெகாண்டெதவன் வாட்ேபாக்கி யார்க்குத்
துகேளயா நீறுவிைர ேதாற்ெறன் - புகேளறு
நாகம்பூ ணஞ்சா நகுபுலித்ேதா லாைடமுடி
(19)

ேயகம்பூ ணஞ்சா ெமனின்.
968 மதங்கு. - அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
எனக்கரிய வண்டெரனாக் கனக்கரிய கண்டருைற ெயழில்
வாட்ேபாக்கி, மனக்கரிய வளம்பாடி மணிமறுகி னின்றாடு மதங்கி
யாேர, சினக்கரிய நுங்கள்விழி வாளிரண்டு ேமயுயிருஞ் ேசரப்
ேபாழுங்,
கனக்கரிய வாளிரண்டு ைகக்ெகாடுவீ சுவீரிலக்குக் கருதின் யாேத.

(20)

969 கட்டைளக்கலித்துைற.
கருப்பங் கழனி வைளமா மணிவைரக் கண்ணுதறாள்
விருப்பங் கழனி தமாலயற் ேபாற்ெறன்று ேவண்டினுெமம்
முருப்பங் கழனி கழப்புரிந் தானு முறுத்தமனந்
திருப்பங் கழனி கருந்தளிர் பூைவயுஞ் சிந்திப்பேம.

(21)

970 மடக்கு. - எண்சீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
ேமதக வுரியாரும் ேபாதக வுரியாரும்
விண்ணம் பணிவாருந் தண்ணம் பணிவாரு
மாதர ெமாழிவாருங் காதர ெமாழிவாரு
மமைலயம் பதியாருங் கமைலயம் பதியாரும்
பூதர வைளவாருங் காதர வைளவாரும்
பூதம் பைடயாரு ேமதம் பைடயாரு
மாதல மிைசயாருங் ேகாதல மிைசயாரும்
வரதன ெவற்பாரு மாதன ெவற்பாேர.
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971 வண்டுவிடுதூது. - ெகாச்சகக்கலிப்பா.
பாராய்வாட் ேபாக்கிப் பரமனா ெரண்காற்புள்
வாரா யறுகாற்புள் வண்ேடநீ யாதலினா
ேலாராய் பயந்தபமுன் னுற்றவிரு காற்புளைல
ேசரா யவர்பாெலன் சிந்ைதமய ேலாதுதற்ேக.

(23)

972 மடக்கு. - எண்சீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
ஓதுமைற யாருமருள் யாதுமைற யாரு
முரிைவயுைட யாருமழு ெவரிைவயுைட யாருந்*
தீதுபதி யாருமுல ேகாதுபதி யாருஞ்
ெசல்வமுடி யாருநறு வில்வமுடி யாருங்
ேகாதுபுரி யாரும்ெவளி மீதுபுரி யாருங்
ேகாலமறி யாருமுயர் சீலமறி யாருங்
காதரவு ளாருமிய லாதாவு ளாருங்
கனவமைல யாருமா தனவமைல யாேர.

(24)

973 ேமகவிடு தூது. -- கட்டைளக்கலித்துைற.
மைலயா னிலத்து வருேவள் சினக்குமுன் மாமுகில்கா
டைலயா னிலத்து வணங்குவல் ெசன்னித் தழும்பாங்க
மைலயா னிலத்து விதேயாகர் முன்வரு வாரணிம
தைலயா னிலத்து மகிழ்ந்திருந் ேதற்கத் தருதிரின்ேற. )

(25)

974 வண்டுவிடு தூது. -- தாழிைச.
இன்று ைபங்கிளிைய ேயவி னம்ைமைக யிருக்கு ேமார்கிளிெயா
டுைரெசயு
ெமகின ேநடியறி யாத ேதமுடிமு ெனங்ங னின்றுெசவி யருகுறு
ெமான்று மங்குலரு குறின்வ ைளத்திைவெயா டுறுதி ெயன்றுசைட
சிைறெசயு
முறுக ருங்குயிெலார் ெசவிலி பட்டைத யுணர்ந்த ேதெசலவு
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ளஞ்சிடுந்
துன்று ெதன்றெலதிர் ெசன்றி டிற்கடிது ேதாள்ெகாள் பூணிைரெய
னக்ெகாளுந்
துச்சி லல்லெவன வண்டு வாழ்ெசவி துைனந்து ேசரும்வலி
யார்க்குள
தன்று ெதாட்ெடனது ெகாண்ைட வாழும்வரி வண்டிர் காண்மய
லடங்கவு
மரத னாசல ரிடத்து ைரத்தவ ரணிந்த மாைலெகாணர்
மின்கேள.

975 காலம். மடக்கு. - எண்சீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
மின்னுமற லுறவருந்திக் குயினடுக்குங் காலம்
விடாதுமற லுறவருந்திக் குயினடுக்குங் காலம
மன்னுபசுந் ேதாைகபரி விற்குனிக்குங் கால
மதேவணந் ேதாைகபரி விற்குனிக்குங் காலந்
துன்னுெகாடித் தளவமரும் பப்படருங் காலந்
ேதாயார்பித் தளவமரும் பப்படருங் கால
முன்னுெவயில் ெவம்ைமயுறப் புணராத கால
முடித்தழும்பர் ெவம்ைமயுறப் புணராத காலம். (27)

(27)

976 கட்டைளக்கலித்துைற.
காலங் கழியு மவேம நமன்றமர் ைகக்ெகாளுங்கான்
மாலங் கழியும் வைகயுள ேதாமல மாயெவைனச்
சீலங் கழியும் பருந்தாழ்நி னன்பரிற் ேசர்த்தலனு
கூலங் கழியுந்தி ைவப்ேபத் தரதன குன்றத்தேன.

(28)

977 சிேலைட. -- ேந ரி ைச ெவ ண் பா.
குன்றாத ேவங்ைகயுெமாண் ெகாம்புபடு ேவங்ைகயுெமய்
ெபான்றா ெதனப்ெபாலிவாட் ேபாக்கிேய - நன்றாேவார்
மின்ைனப் புரப்பான் மிளிர்தரைவத் தானருள்ைவத்
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ெதன்ைனப் புரப்பா னிடம்.

978 கட்டைளக்கலித்துைற.
இடம்படு மாணிக்க மாமைல ேமவு மிைறயவேர
திடம்படு கூற்றடு நீேரெயல் லாம்வல்ல சித்தெரனி
னடம்படு தாமைர ெயன்னுளப் பாைற நடுமலர்த்த
வுடம்படு வீர்மறுத் தாற்சில வல்லெரன் ேறாதுவேன.

(30)

979 குறம். - எண்சீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
ஓதுவனப் பன்றிமருப் ெபாசித்தமைலக் குறவற்
குவந்ெதாருெபண் ெகாடுத்தகுடி யுதித்தகுற மகள்யான்
ேபாதுைறயு ேமாரிருவர் முத்தைலநாற் றைலயார்ப்
புணர்குறிெசாற் றனன்முன்நின் ெபாலிமலர்க்ைகக் குறியம்
மாதர்கரக் குறிபலவுங் கடந்துேம லாய
வாட்குறியாய் மருவுதலின் மைறமுத லாகமங்கூ
றாதரநற் குறிபலவுங் கடந்துவாட் குறிேம
லலங்கெவாளி ைரந்தைலயாற் புணர்குைவயின் றறிேய.

(31)

980 தவம். - ேந ரி ைச ெவ ண் பா.
அறியா தவேம யைடந்தடவி ேநாற்ற
ெனறியா தவேம நிைனமின் - முறியார
நண்ணமா ணிக்கமைல நாத ரளித்தமரும்
(32)

வண்ணமா ணிக்க மைல.

981 தைழ - கட்டைளக்கலித்துைற.
மைலயா வருட்சிவன் வாட்ேபாக்கி யன்ன மயில்வனப்புக்
குைலயா விளந்தளிர் ெகாண்டுதன் ேமனி குளிரெவாற்ற
நிைலயாக ேவற்றுத் தளிர்ேமனி யாெயாப்பு நீத்துவிற
லுைலயா தவகடு வாலாய ேமவ வுடன்பட்டேத.
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982 அறுசீர்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
படவா ளரவ மைரக்கைசத்த பாமர் வாழும் வாட்ேபாக்கித்,
தடவாள் வைரெயன் மனம்ேபான்ற தனித்ேத மைனயா ளியனண்ப,
விடவாள் விழிேவள் கைழக்ேகாடு வில்ேல புருவ ெமைனத்துயரங்,
ெகடவாள் ெகாங்ைக யிபக்ேகாடு ெகட்ேடன் மருங்குன் முயற்ேகாேட.
(34)

(ந. ச)

983 ேவற்ெறாலி ெவண்டுைற.
ேகாடுெபாலி வாட்ேபாக்கித் குளிர்வைரேம லஞ்சுரும்பார் குழற்ேகா
மாது,
ேமடுெபாலி கடிக்ெகான்ைற முடிக்ெகான்ற ெவடுத்தணியு ெமங்ேகா
மானு,
மலிதளிர்ப் புன்ைனயும் வண்டளிர்ப்பிண்டியுங்
கலிகருங் ெகாண்டலுங் கவின்றெசங் ெகாண்டலு
ெமலிவில்ைபங் குவைளயும் விரும்புெசங் கமலமு
ெமாலிெகழு மிவ்விரண் ேடாருைழக் கண்ெடனப்
ெபாலிதருந் தன்ைமையப் புவியுளீர் பாருேம.

(35)

984 ஒருெபாருண்ேமன் ழன்றடுக்கிவந்த ஆசிரியத்தாழிைச
1. பார்வளர்மா ணிக்கப் பராைர வைரமுடிேம
லார்வளர்ெசவ் ேவணி யமலர் ெபாலிேதாற்றஞ்
சீர்வளர்ெபான் ேமருவின்ேமற் ெசங்கதிைர ேயாக்குேம;

2. விண்ெபாலிமா ணிக்க விசால வைரமுடிேமற்
பண்ெபாலிநால் ேவதப் பாமர் ெபாலிேதாற்ற
ெமண்ெபாலியண் ணாமைலேம ேலற்றுசுட ெராக்குேம;

3. தூயமா ணிக்கச் சுடரார் வைரமுடிேம
லாய தழும்புமுடி ையயர் ெபாலிேதாற்றஞ்
ேசயபவ ளக்கிரிேமற் ெசம்மணிைய ெயாக்குேம.
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985 நான்கடி ெவளிவிருத்தம்.
ஒக்க வைனத்து மாக்கிடு வாரு ெமாருநீேர
தக்க சிறப்பிற் காத்திடு வாரு ெமாருநீேர
புக்கைவ முற்றப் ேபாக்கிடு வாரு ெமாருநீேர
மிக்க முடிக்கட் கீற்றுைட யாரு ெமாருநீேர.

(37)

986 கட்டைளக்கலித்துைற.
நீர்ெகாண்ட ெசன்னித் தழும்புைட யீெரன்மு னீள்விைடேமல்
வார்ெகாண்ட ெகாங்ைகச் சுரும்பார் குழெலாடும் வந்தருள்வீர்
நார்ெகாண்ட சிந்ைத யிலாதவ னாயினு நாடிநுைமக்
கூர்ெகாண்ட வாள்ெகாண்டு ெவட்டிடு வானுட் குறித்திலேன

(38)

987 அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
குறிபடுபன் மணிவிற்றீர் மாதுலனாய் வழக்குைரத்தீர் கூடன் ேமவி
ெநறிபடுமற் றைவேயாரா ராரியநீர்ச் சிறுகுைறயு நிரப்பு ெகன்று
பறிபடுேவ ணிப்புனல்வாட் ேபாக்கியீர் ெபருங்கணக்குப் பார்த்துநின்றீர்
ெசறிபடுபல் கிைளவணிகர் நுங்கூட்டுக் கிைசந்தனரச்
(39)

சிறப்ெபான்ேறார்ந்ேத.

988 ேநரிைசெவண்பா.
ஓராழி ேமற்கிடக்கு ேமாராழிக் ேகவிடுக்கும்
ேபாராழி ேயந்திப் ெபாலியுேம - ேநராகா
ெவம்மா னகத்திருக்ைக வீத்ேதந்து வாட்ேபாக்கி
(40)

ெயம்மா னகத்திருக்ைக ேய.

989 எண்சீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
ஏெறனவிப் புனத்திலடிக் கடிவருவார் நகர
ெமங்ெகன்பார் ெநடுங்கணக்கு ேமார்ந்திலேரா நீேர
ேபெறனநும் மிைடயுணர்ந்துற் றனெமன்பா ரிைடயின்
ெபற்றியிவ ருணர்வாேரா ைகம்மாேனா டியதிவ்

www.shaivam.org

(41)

15

பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 9

வாெறனேந டுவர்ைகம்மா னுைடயவாட் ேபாக்கி
யண்ணேலா முறிெகாள்ளு ெமன்பார்ெகாள் வீரிக்
கூெறனவிப் புனேவங்ைக ெகாடுக்கவிைசந் தனேமா
குறித்தவிவர் கருத்துவிரித் துைரக்கரிதா யினேத.

990 மடக்கு. - விருத்தம்.
ஆயு மிதழ்வாய் பானலேம

யகலு மிதழ்வாய் பானலேம

யணவ மருங்கா மனப்புள்ேள

யடவ மருங்கா மனப்புள்ேள

பாயுங் கயலா யினவைளேய

பாவிக் கயலா யினவைளேய

பவளம் படர வருந்திடேர

பாராய் படர வருந்திடேர

ேமயுங் குருேக யமர்கழிேய

விைனேயற் குருேக யமர்கழிேய

விைரந்தம் பரவாய்ப் படர்படேவ

விைனேயா பரவாய்ப்

படர்படேவ
வாயு மலராக் கழுநீேர

மாறு மலராக் கழுநீேர

வளமா மைலயா ரைணயாேர

மணிமா மைலயா ரைணயாேர.

(42)

991 அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
ஆர்ெகாண்ட ெசஞ்சைடயீர் வணிகருணீ ெராருவெரனற் ைகயமில்ைல,
கூர்ெகாண்ட சூலமழுக் ெகாண்டிருந்து மண்டுசினங் ெகாடுது ரத்திப்,
ேபார்ெகாண்ட வாரியர்ேகான் வாள்ெகாண்டு ெவட்டிடவும் ெபாறுத்துக்
ெகாண்டீர்,
சீர்ெகாண்ட விதனான்மற்றவர்ெகா டுக்கும் ெபாருட்பங்குஞ் சிைதத
(43)

ராேத.

992 ேநரிைசெவண்பா.
சிைதக்கலேம யாநின் றிருவடிையப் பற்றிச்
சிைதக்கலேம யாநின்ற தீைம - புைதக்குெமழு
ேதாற்றப் பரைவ முடியாய்ெசால் வாட்ேபாக்கி
(44)

யாற்றப் பரைவமுடி யாய்.
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993 சம்பிரதம்.
எழுசீர்க்கழிெநடிலடி இரட்ைட ஆசிரிய விருத்தம்.
ஆயுமிைவ ெமய்ம்ைமெயாவ் ெவாருவிரற் றைலெயாவ்ெவா ராழிேகாத்
துறெவ டுப்ப
னம்ெபாற் சிலம்புகால் வைளதரப் புைனகுவ னண்டங்கள்
பலதகர்ப்பன்
பாயுமைல சூழ்புடவி வாயலரி மலர்தரப் பண்ணுவன் குவல யங்ைகப்
பற்றுவன் றிக்காம்ப ேலாடுெவள் ளாம்பலும் பற்றிக் கசக்கி
ெயறிவ
ேனயுமத யாைனைய ெயறும்பிதான் மந்திைய யிருந்தும்பி
தாெனன்னேவ
யிப்ெபாழு தியற்றிடுவ னின்னமும் பலெசய்வ னித்தைனயும்
வித்ைத யலவாற்
காயுமயின் மூவர்புரம் ேவவநைக யாடுகங் காதர னுமாத ரன்சங்
கரனதர னாசலக் கடவுளுக் கிைணயாெவார் கடவுைளயு
(45)

மறிவிப்பேன.

994 மடக்கு.
எழுசீர்க்கழிெநடிலடி இரட்ைட ஆசிரியவிருத்தம்.
அறிதரு மிருக்ைக மாணிக்க மைலேய யைமயில்ெசான் மாணிக்க
மைலேய
யவிர்தரு ேவணி யுருவேமா ராேற யத்துவா வுருவேமா ராேற
முறிதலின் முடிேயற் றதுெமாரு ெவட்ேட மூர்த்தமுந் ேதாெமாரு
ெவட்ேட
மூடிய ெததிரி லாவுவா வுரித்ேத மூலமீ றிலாவுவா வுரித்ேத
தறிபக ெவழுந்த தம்மவன் கைணேய தாடரிப் பதுமவன் கைணேய
தாெளடுத் தாடிக் களிப்பதம் பலேம சாற்றுவார்க் களிப்பதம்
பலேம
குறிெகாேடர் விடுவா ரம்புயத் தாேர ெகான்ைறவா ரம்புயத் தாேர
ேகாவெதவ் வளவா மனத்தைன யைரேய ெகாள்ளுவா
(46)

மனத்தைன யைரேய.

www.shaivam.org

17

பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 9

995 சந்தத்தாழிைச.
அைரவிராவ வணியுமாைட யதளதாக வன்றிேவ
றைறவதாக வரவமாக வணியதாக ெவன்புதார்
புைரவதாக விைரயுநீறு பிரியுமூணு நஞ்சேம
புணர்வதாக வுணர்தராது புணருமாைச ெகாண்டுளாள்
கைரயுறாத துயரினூடு கழியுமாறு கன்றிேயார்
கடியபாவி மதனேனவு கைணதுழாவு நன்றிேதா
வைரயவாரும் விைரயவாசம் வைரயின்மாைல தந்துநீள்
வைரயிராசன் மகெளாடாடி மகிழிராச லிங்கேர.

(47)

996 அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
கருதுந் தருதும் விருதுமலி கதிெயன் றுைரப்பீர் ெகாதி சகடு,
மருதும் ெபாருது ெமருதுைடயீர் மணிமா மைலயீர் யானீன்ற,
விருதுங் கவன முைலயாைளச் சுரும்பார் குழலி ெயன்றறகுந்,
தருதுங்கருது மிடெமன்னீர் தருவீர் தகாவப் ெபயராட்ேக.

(48)

997 கட்டைளக்கலித்துைற.
ெபயராத மாற்குழி வீழ்மனத் ேதைரப் பிறங்கருளாந்
துயராத ேவக்ெகாண் ெடடுத்ேதறி னீமுத் துகளுமறு
முயராத ேதாெவனும் வாட்ேபாக்கி யாய்பில முற்றெபாற்ேற
ரயராத ேவக்ெகாண் ெடடுத்ேதறி முப்புர மட்டவேன.

(49)

998 ேநரிைச ெவண்பா.
அடரும்வன ேமவுமிரண் டாயிரங்ேகா ேடந்திப்
படரும்வன ேமவலேரான் பண்வாய் - ெதாடருேம
நாட்ேபாக்கி யாெனாருத்த ைனயா தருள்புரியும்
வாட்ேபாக்கி யாெனாருத்தன் மா.

999 சித்து. - அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
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மாேமவு வாட்ேபாக்கி மாேதவர் தமக்கிருப்பு வைரைய முன்னாட்,
டூேமவு ெவள்ளிவைர யாக்கியவண் சித்தர்யாஞ் ெசால்லக் ேகண்ேமா,
பாேமவு மற்றவர்ைக நாகமும்ெபான் னாக்கினந்தாள் பணி வா
ேனார்க்குப்,
பூேமவு நாகேலா கத்ைதயும்ெபான் னுலகாகப் புரிந்ேதா மன்ேற.

1000 இதுவுமது. - எண்சீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
அன்றுமது ைரயிெலல்லாம் வல்ல சித்த
ராயினா ரடிபரவி யருண்மா ணிக்கக்
குன்றுைரயுஞ் சித்தர்யாம் புற்ைக ேயனுங்
கூேழனும் பசிதீரக் ெகாடுவா வப்பா
வின்றுவரு மிரும்புதைன ெயான்றுஞ் ெசய்யா
திருந்துதயத் துதித்ததுெபான் ெனன்னச் ெசய்ேவா
நன்றுமறு நாள்ெவள்ளி ெயனவுஞ் ெசய்ேவா
நானிலத்து நம்மருைம யறிவார் யாேர.

(52)

1001 இதுவுமது. - எண்சீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
ஆரப்பா நம்மருைம யறிய வல்லா
ரகிலநிகி லம்புகழ்வாட் ேபாக்கி கண்டக்
காரப்பார் சைடயார்ேம லாைண ெமய்ேய
கரிெகாணர்க விரும்புமா தங்கஞ் ெசய்ேவாம்
பாரப்பா வப்பரம ெரருத்துக் ெகாட்டில்
ைபம்ெபான்ேன ெயனச்ெசய்ேதா முனமிப் ேபாது
ேமாரப்பா ெவனக்ெகாடுவா தாகந் தீர
முகந்தடிசி லளித்திடினு முகந்துண் ேபாேம

(53)

1002 கலிவிருத்தம்.
உண்ணு நஞ்சமு தாகு முனக்கமு
ெதண்ணு நஞ்சமு தாகு ெமனக்கிெத
னண்ணு மாணிக்க மாமைல யாய்நகப்
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பண்ணும் விண்ணம் படர்மதி ெவம்ைமேய.

1003 ைகக்கிைள. - மருட்பா.
ெவம்ைமெயாடு தண்ைம விரவத் தருமுலக
மும்ைம யுைடயான் முகேநாக்க - மம்மா
தகரரு மற்றைவ தனித்தனி ெயழத்தரும்
புகரரு ெமாருவாட் ேபாக்கிப்
பகரரு மடந்ைத பனிமுக ேநாக்ேக.

(55)

1004 அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
ேநாக்குறுமா ணிக்கமைல ெயதிர்ப்படுேமார்
ெபாருளகத்து நுைழவ தன்றித்
தாக்குமது தன்னகத்து நுைழயவிட. ங்
ெகாடாதமருந் தைகத்து மீது
ேதக்குெமாளிப் பரம்ெபாருளு மத்தைகத்திலவ்
ெவாப்புைமயின் றிறமு ணர்ந்து
தூக்குநவில் பவரைனய ெபாருைளமைலக்
ெகாழுந்ெதனுமத் துதிெமய் தாேன.

(56)

1005 ஊசல். - ஈற்றடிமிக்குவந்த நான்கடிக்கலித்தாழிைச.
துதிக்கும் பரமர் சுரும்பரர் குழேலா
டுதிக்கும்வாட் ேபாக்கி யுைறயுஞ்சீர் பாடிக்
கதிர்க்கு முைலகுலுங்கக் ைகவைளக ளார்ப்ப
வதிர்க்குந் துடியிைடயீ ராடுக ெபான்னூசல்
ஆயும் பிடிநைடயீ ராடுக ெபான்னூசல்.

(57)

1006 அறுசீர்க்கழிெநடிலடியாசிரியச்சந்தவிருத்தம்.
ஊச லாடு ெநஞ்சேம ேயாவி மாய வஞ்சேம
வீச லாதி யங்கேர ேமவிராச லிங்கேர
வாசம் வீசு ெதன்றேலா வாது பாய நின்றேலா
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மூச ேவள தங்ைகேய மூட வாடு மங்ைகேய.

1007 அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
மங்ைகெயாரு பங்குைடயார் மாணிக்க
மைலெயாளிேமன் மருவி ெமன்பூஞ்
ெசங்ைகயர மகளிருல கத்தமர்ெவண்
களிற்றுடலஞ் ெசம்ைம ெசய்ய
வங்ைகெயாரு சதேகாடி யாெனய்தேதார்
மூழ்கெவப்ேபா ராற்றிற் ெறன்றா
சங்ைகயுறும் வானாறு ேசாைணமதி
பருதிெயனத் தயங்கு மாேலா.

(59)

1008 ெகாச்சகக்கலிப்பா.
மாலாய பச்ைச மயிைலயிடம் ைவத்தைனெயன்
பாலா யவளும் பசப்புற்ற காரணத்தான்
மாலாய பச்ைச மயிேல வலத்துைவவிண்
பாலாய வாட்ேபாக்கிப் ைபம்ெபாற் சிைலயாேன.

(60)

1009 ஈற்றடிமிக்குவந்த நான்கடிக்கலித்தாழிைச.
ஆனவனா காதெவெனன் றன்புைடயார் பாலாயா
னானவனா காதவேன நானாக வுட்குறிக்குங்
ேகானவன்மு னாகியல்லாக் ேகாமான்மா ணிக்கமைல
வானவன்சீர் பாடாதார் வாெயன்ன வாேய
மைலக்ெகாழுந்ெதன் றுைரயாதார் வாெயன்ன வாேய.

(61)

1010 களி. -எண்சீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
வாயாது வருந்துமுயி ரும்பலேவ பரமர்
வாட்ேபாக்கி யமருெமழு மாதரடிப் பூைச
வீயாது ெசயிற்பிறிதும் ேவண்டுவேதா விண்ேணார்
விரும்புசுரா பானத்தா லமரேர யானார்
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ேதயாது தாலத்தின் கட்குடியர் நரர்மா
ெறண்டிைரக்கட் குடியனய னலரின்கட் குடிய
னாயாது வீணாகத் திரிவெதவ னந்ேதா
வைடவேரா குருக்கெளாழித் தரியபர கதிேய.

1011 இதுவமது. - கட்டைளக்கலித்துைற.
கதிகாண் வழிெயான்று கூறுதுங் ேகண்மின் கடற்புவியீர்
விதிகா ணரியெதன் ேறகஞ்ச ேமவுவன் விண்டுெவன்பா
னிதிகா ெணனக்குல்ைல ெகாள்வானிப் பூரண நீத்தெலன்ன
மதிகா ணிதுெகாளின் வாட்ேபாக்கி யார்சத்தி வாய்ப்புறுேம.

(63)

1012 இதுவமது. - எழுசீர்க்கழிெநடிலடி இரட்ைட ஆசிரியவிருத்தம்.
உற்றெவாளி மாணிக்க மைலயிைறவர் பைனயடி யுவந்திருப் பதும்
மங்ைகெயாரு பங்குைடயார் மாணிக்க
ேவடர்ேகா மங்ைகெயாரு பங்குைடயார் மாணிக்க
னுதெவச்சி லூன்மிைசந் ததுமைற மகஞ்ெசய வுைரத்தவிதி
யுந்ெதளிகலார்
ெகாற்றமுறு மமரெராரு தக்கன்ேவள் விக்களங் குறுகியஞ
ருற்ற துணரார் மங்ைகெயாரு பங்குைடயார் மாணிக்க
ெகால்லா ெனனுங்குறட் ெடாழுெமனைல விதிெயனக்
ெகாள்வர்மைற விைனேய ெயனார்
ெபாற்றகைல மான்விருப் பன்பிரமன் மாயவன் ேபாகுமான்
பின்ெறாடர் பவன் மங்ைகெயாரு பங்குைடயார் மாணிக்க
ெபாருேகழன் மீனுரு வவாவினன் குக்குடப் புட்பற்று ேவான்
முருகேவள்
ெசாற்றவிைவ யாவுநன் குறவுணர்ந் துட்ெகாடு ெதாடங்குமின்
சத்திபூைச மங்ைகெயாரு பங்குைடயார் மாணிக்க
தூயேத றலுமினிய தைசயுெமாரு
வீர்ெபருஞ் சுத்திமுத் தியுமைடவிேர.
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1013 மடக்கு. - கட்டைளக்கலிப்பா.
அைடயு மாைல ெயாருவண் டாங்கேம
யப்புக் கூடு ெமாருவண் டாங்கேம
யிைடயி லாவுைம ேயயிடப் பாகேம யிபவ
னத்தைல ேயயிடப் பாகேம
யுைடெய னாவைர கூடுவ தாைசேய
யுன்னு மன்பரங் கூடுவ தாைசேய
சைடவி ராய விருப்புச் சிவாயேம
சங்கரற்க விருப்புச் சிவாயேம.

(65)

1014 இதுவமது.
ேமவ லார்புரத் துந்தழன் மூட்டுவார்
ேமவு வார்புரத் துந்தழன் மூட்டுவார்
காவன் ேமவிய மாற்கும் ெவளிப்படார்
காவ ேலாவிய மாற்கும் ெவளிப்படார்
ஓவ ேலாவினர்க் கும்பசப் பூட்டுவா
ேராவன் ேமவினர்க் கும்பசப் பூட்டுவார்
நாவ லார்புகழ் மாணிக்க மாமைல
நாய னாரு நடுநிைல யாளேர.

(66)

1015 ேநரிைச ெவண்பா.
ஆ
ளாக வந்த வடிேயற் கடர்கரும்பு
ேவளாக வந்த விரவிழித்த - காளாய்
சிவாய வைரயாய் ெதளியவைர யாய்திக்
(67)

கவாய வைரயா யருள்.

1016 மறம் - எண்சீர்க்கழிெநடிலடியாசிரியவிருத்தம்
அருள்ெசறிமா ணிக்கமைல யிைறவன் ெசம்ெபா
னைணத்ெதாருவா ரிதிநாப்பண் மிதக்குந் ேதாணிப்
ெபாருள்வணிகன் முைளபல்கா னடந்த ேதார்ந்து
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ேபாராட்டத் ெதாருவளர்ப்புப் ெபண்ைண யீந்ேதாந்
ெதருள்கிலனா யவற்கதிக ெனன்று ேவந்துந்
ேதறிெயாரு ெபண்ேகட்டான் ெசப்பி வற்குங்
கருளகல்யா னதிகெனன வினிப்பார்ப் பானுங்
கண்ணறக்ேகட் பான்மறவர் குலச்சீர் நன்ேற.

1017 இதுவுமது. - கலிவிருத்தம்.
நன்றக மகிழ்ந்துமற நங்ைகவிைழ வுள்ளத்
ெதான்றரசு ெபாய்த்திரு முகங்ெகாடிவ ணுற்றாய்
ெகான்றைனயன் ெமய்த்திரு முகங்ெகாணர்தும் யாேம
(69)

யின்றறிக தூதமணி ெவற்பரரு ேளற்ேற.

1018 அறுசீர்க்கழிெநடிலடியாசிரியவிருத்தம்.
ஏதமில்வாட் ேபாக்கியிைற பல்வைளபார்ப்

பனமடவா ரிடங்க

வர்ந்த்து,
ேமதகுகூ டலில்விற்றான் முனமிந்நாட்

கவர்வெதங்கு விற்பான்

ெகால்ேலா,
ேவாதல்ெசயு முலகுள்ளங் கவர்கள்வ னுயிர்க

ெடாறு

ெமாளிக்குங் கள்வன்,
ேமதைகய விவெனனும்யான் வைளக வருங்

கள்வெனன
(70)

விள்ளுேவேன.

1019 கட்டைளக்கலித்துைற.
விள்ளும் படிவைர வாட்ேபாக்கி னீர்நும் விைரமலர்த்தார்
நள்ளும் படிெகாடுப் பீர்மறுப் பீெரனி னாடுநுதற்
ெகாள்ளுங் கணுங்கட் ெசவிப்பூணுந் தாளுங் ெகாடுத்தருள்வீர்
உள்ளுங் கைணமதன் ெறன்றல்ெவண் டிங்க ளுரனறேவ.

(71)

1020 மறம். - ேநரிைசெவண்பா.
அறவர்புகழ் வாட்ேபாக்கி யண்ணல்வைரப் பால்வாழ்
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மறவர்குலப் ெபண்ேவட்ட மன்னர் - திறலி
னுறுவார்பின் ேறெமன் றுடன்றமர்த்து மாய்ந்து
ெபறுவார்பின் ேறவர்குலப் ெபண்.

1021 கட்டைளக்கலித்துைற.
ெபண்பா லுகந்தருள் வாட்ேபாக்கி ேமய ெபருந்தைகக்கு
வண்பால் கவிழ்த்தபுள் ேளாகுயில் வாரிமந் தாகினிேயா
விண்பா லுயர்ெதன்றல் ெவற்ெபழு மாதர் விைழந்தெவற்ேபா
கண்பா லிருளன்ப ருள்ளிரு ேளாபுறங் காண்பதற்ேக.

(73)

1022 பாண். - எண்சீர்க்கழிெநடிலடியாசிரியவிருத்தம்.
காணரிய மாணிக்க மைலவளேராங் ெகாளியிற்
கலப்புறுமின் பிதுெவனக்ெகாண் டுலப்பறுசீர்த் தைலவர்
நாணரிய பரத்ைதயவா வினரினிமற் ெறைனயு
நச்சுவர்பாண் மகேனயன் பினர்நின்பா ெலனநீ
பூணரிய ெபாய்பூண்டு வீைணயிைசத் திடுதல்
ேபாதுமிவ ணின்றகறி நின்றைனேய ெலறியுங்
ேகாணரிய கற்களினின் கருந்தைலயுஞ் சுவற்பாற்
ெகாண்டிடுபத் தருந்தகரு மண்டிடுமான் முடிேவ.

(74)

1023 வஞ்சித்துைற.
முடித்தழும்பர்சீர்
படித்தவன்பர்பூ
வடித்ெதாழும்பேர
(75)

தடித்தவின்பேர.

1024 வஞ்சிவிருத்தம்.
இன்ப ராெயான் றிரண்ெடனும்
வன்ப ராய்வழி மாற்றுவார்
(76)

முன்ப ராய்முடிக் கீற்றுளா
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ரன்ப ராயமர் வார்கேள.

1025 கட்டைளக்கலிப்பா.
ஆரவாவு பைடெநடுங் கண்ணுைம
யாள வாெவாரு பாலளித் தாரந்தச்
சீரவாவு ெமனக்ெகாரு பாலருள்
ெசய்த வாவிக் ெகாடாதமர் வாரெமன்
பாரவாவு குளிர்புனல் ெவங்ெகாடும்
பால வாவழ ேலந்திப் ெபாதுநின்று
நாரவாவு முடித்தழும் பாளர்தா
(77)

நடுவி லாதவ ெரன்னிெனன் னாவேர.

1026 ேநரிைசெவண்பா.
ஆவா வடிேய னலந்ேத னருள்ேவத
மாவா வடிேயன் மழுப்படக்ைகத் - ேதவா
வரும்பாச ைமந்துமற மாற்றார்வாட் ேபாக்கி
(78)

யரும்பாச ைமந்து மற.

1027 இைடச்சியார். - அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
அறவிைடயார் வாட்ேபாக்கி யண்ணலார்

நகரிைடச்சி

யாேரயுங்க,
ளுறவிைடயார் ெவறுப்புறுவா ராைடநீக்

குபுபணப்பா

லுறெவற்கீயுந்,
ெதறவிைடயா ரஞருழவா திரண்டுபாற்

குடங்களு ெமன்

ெசங்ைகக் ெகாள்ேவன்,
ெபறவிைடயா ரருள்புரியு நயேமா ேரா

ேமாெரனுஞ்ெசாற் ேபசி
(79)

டீேர.

1028 இதுவமது. - ேநரிைசெவண்பா.
ேபசுமா ணிக்கமைலப் ெபம்மா னணிநகரத்

www.shaivam.org

(80)

26

பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 9

ேதசுமாண் வீதியுலாஞ் சிற்றிைடச்சி - மூசுபூ
வண்டேர யாவார் வனமுைலேசர் வார்யாரு
மண்டேர யாவார்ெமய் யாம்,

1029 வைலச்சியார் - கட்டைளக்கலித்துைற.
ஆேவறு ைமயர்ெசம் மாணிக்க மாமைல யாளர்மலர்
ேமேவறு கூந்தல் வைலச்சியர் ேபாகம் விரும்பியன்ேறா
நாேவறு நால்வர்தம் பாேவறு மாைல நலமணக்குந்
தூேவறு ேதாளிற் புலவார் வைலமுன் சுமந்ததுேவ.

(81)

1030 கலிவிருத்தம்.
ேவைலவாய் விடமுணும் விருப்ப ெரன்கனி
மாைலவா யமுதுணும் வாஞ்ைச ைவத்திலார்
ேகாலவாய் மணிவைரக் குழகர் மற்றவர்க்
(82)

காலவாய் விருப்பேம யளிக்கு மாைலேய.

1031 வைலச்சியார். - அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
மாைலமுடித் தழும்பரருள் ேபாெலனக்கு

ெவளிப்பட்ட வைலச்சி

யீர்நுஞ்,
ேசைலயைணத் திடச்சிலர்வா யூறுவரால்

ெகளிறு ெசறி திருக்ைக

ேகாப்ப,
வாைலயடு கரும்பினுைடந் துளமலங்கு

வார் சிலர்ெசல் லயிைர

ேயற்க,
ேவைலெயாழி வார்சிலர்யா னாரான்மன்

னச்சுறவு ேமவி
(83)

ேனேன,

1032 எழுசீர்க்கழிெநடிலடி இரட்ைடஆசிரியவிருத்தம்.
ேமவார் புரஞ்ெசற்ற வாட்ேபாக்கி யார்தில்ைல ேமவிநாங் கண்ட
தில்ைல
ேமவால வாயால வாய்மனண் ணாமைலவிராவியக
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னண்ணாமைல
மாவார் கழுக்குன்றம் வன்கழுக் குன்றேமர் மலிெயாற்றி யூெராற்றியூர்
வாஞ்சியம் வாஞ்சிய மிபக்கா டிபக்காடு மைறவனம்
மைறவனநலத்
தாவார் விரும்பிமரு வாரூர் திருக்காழி யம்மமரு வாரூர்திருக்
காழியா வடுதுைற யடுக்குமா வடுதுைறந லவிநாசி
யவிநாசிவண்
காவார் ெபருந்திருக் காளத்தி யுைரதிருக் காளத்தி ெயன்று கருதிக்
கழித்ெதன ெவாழித்திடி னழித்தல்ெசய் பழித்தைள கழன்றுய்வ
ெதன்றுமனேம.

1033 கூத்தராற்றுப்பைட. - ேநரிைச ஆசிரியப்பா.
மனனமர் பவுரி மைலப்புப் பித்தங்
கடகமுள் ளாளனங் கரணங் குனிப்பு
வீரட் டானம் விரும்பும் பிரமரி
பரத மிலயம் புரிய முப்பித
மாமுதற் பலவு மரிறப நடிக்குங்

(5)

கூத்தன் மகேன கூத்தன் மகேன
கடற்புவி யாளுங் காவலன் மகனல
னின்ேபால் யானு நிகெழாரு கூத்தன்
மகேன ெயன்வாய் மாற்றங் ேகண்மதி
வலம்பா ெடாழிக்கு மிலம்பா ெடய்தி

(10)

ெமய்நவின் றறியா வீணர்வாய் ெபாருவத்
ெகாடிறுவீங் காது குதட்டலு ெமாழிந்த
வாயிைட நீர்நைச வந்த காைல
யுறுமறு சுைவயுெளான் றுள்ள வூறலா
னறுதி ெசய்தாங் கரும்பசி ேமவின்

(15)

மற்றைத ெயாழிக்கும் வைகயறி யாது
முற்ற வருந்தி மூர்ச்சித் துைடந்து
சாந்திரா யணங்கிரிச் சரமுதற் ெகாடிய
விரதங் ெகாண்ேடார் ேமனிேய ெபாருவ
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ெவன்பு நரம்பு ெமண்ண ெவளிப்பட்

(20)

டூதிற் பறக்க வுடம்படு ேமனியிற்
ேபார்த்த ேபார்ைவ புன்மயி ருருவிப்
படிந்துதன் காரணம் பரப்பிக் காட்டச்
சிலம்பிநூல் கீழுஞ் சிதன்மண் ேமலும்
ெபாதியவுட் பட்ட புற்ெசறி குரம்ைப

(25)

யுள்வாய்ப் ப றுைள ெயாருபட லைடத்தாங்
கீந்திைல ெவளிப்பட் ெடங்கு முறுத்தப்
படுெமாரு பழம்பாய் விடுதைல யைணெயாடு
நாணிலாத் தனுெவன நகத்தனு முடக்கி
வாைடவந் துடற்ற மலிகுளிர்க் குைடந்து

(30)

சானு விரண்டுந் தாடி தகர்க்க
ேவாட்டமு மதரமு ெமாழிவின்றி நடுங்கத்
தருமிரு நிைரப்பலுந் தாளந் தாக்க
வுலங்கு மசகமும் விலங்காது கறிக்கப்
பசித்தழல் ெவதுப்பப் பழவிைன நிைனந்து

(35)

முடக்ெகாழி யாது கிடக்குங் காைலப்
பல்லியு மரைணயும் பாங்குற முட்ைடயிட்
ெடல்லியும் பகலு மிரியாது கிடக்கும்
பவுத்த ரமணர் பாழ்நுதல் ெபாருவ
வடைலகண் டறியா வடுப்பக மருவிப்

(40)

ெபரிது ேநாக்கிப் ெபருமூச் ெசறிந்து
மாைலத் தாமைர மலர்புைர முகத்ெதாடு
மதுவந் துளிக்கு மழைலவாய்ச் சிறாஅர்
ெபாதிசித ருைடக்குங் கதியில் லாது
ைகேய ெகாண்டு ெமய்யிைன மூடிய

(45)

ேவயடு ெமன்ேறாட் டாய்முக ேநாக்க
மற்றவள் வருந்தி வறுங்ைக நீட்டி
மார்பிைட யைணப்பச் ேசார்தரு கண்ணீர்
சிறிதிைட யின்றியச் சிறாருட னைனப்ப
மற்றவ் வீர ெமாற்றிடக் கருதி

(50)
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ெயாருைக நீட்டி ெயாருவருக் ெகாருவர்
ேகாவணம் பறிக்கக் கூகூ ெவன்றாங்
கழுகுர ெலன்ெசவி யுழுகுர லாக
ெவன்ெசய் வாெமன் றிறப்பதற் ெகண்ணி
ெயாருப்படு காைலநல் லூழ்பிடித் துந்த

(55)

மடிசற் றின்றிக் கடிதவ ணின்று
ெவளிவந் தம்ம விைரந்து நடந்து
மாணா ெடன்னுஞ் ேசாணா டைடந்து
பூவிரி ெபாழிற்குைலக் காவிரி மூழ்கித்
திருத்தகு மந்நதித் ெதன்பா லுற்ேறன்

(60)

பாயிருள் பருகும் பகற்கதி ரேநக
ேமாருழித் திரண்டாங் குதித்துநின் ெறன்னச்
ேசெயாளி விரிக்குஞ் ெசம்மைல ெயான்று
கண்டன னாங்குக் ைககுவித ேதத்திப்
ெபயரரு மிம்மைலப் ெபயர்யா ெதன்று

(65)

வினவினன் ேகட்ட ேமதகு ெபரிேயா
ரரதநா சலமீ தலங்குற விதன்ேமற்
றைழதர வமர்சிந் தாமணி ெயான்றுண்
டன்னது காண்ேபா ரரும்ெபறல் வளங்க
ெளல்லா முைடயா ெரன்றினி திைசப்ப

(70)

ெவாருங்ெகழு மகிழ்வி னூக்கமிக் கைடந்து
படித்தல நின்றுவிண் படர்வதற் கிட்ட
ேவணியிற் ெபாலிேசா பானவழி ேயறிப்
பிறங்குறும் வயிரப் ெபருமாள் காவலி
னறங்குல வம்மைல யணிமுடி யைடந்து

(75)

ெசயிரறு ெபான்ெசய் சினகரம் புக்காங்
ெகய்ப்பிைட ைவப்ெபான் ெறதிருறக் கண்ெடனச்
ெசந்தா மைரக்கட் டிருமறு மார்பனு
மந்தா மைரவா ழண்ணலு மின்னுங்
காணாப் ெபாருைளக் கண்டனன் மாேதா

(80)

தனிப்ெபருந் திருமுன் றண்டனிட் ெடழுந்ேத
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னடங்கா வுவைக மடங்காது ெபாங்கக்
கூடினன் றைழந்துசற் றாடின னப்ெபாழு
ெதண்ேடா ளப்ெபாரு ளின்னருள் சுரப்ப
வட
திைச நிதிக்ேகான மனமழுக் கறுப்பப்

(85)

ெபறலரு வளங்கள் ெபரிதும் ெபற்றன
னன்ேற யுவைக யார்கலி மூழ்கின
னின்ேன விைரந்தவ ேணகுதி
ெயன்ேன ெபறலரி ெதல்லா முறுேம.

1034 ேநரிைசெவண்பா.
உறேவ தவித்தா ெயாளியிைழவாட் ேபாக்கித்
திறேவ தவித்தாய்ச் சிறந்தார் - நறேவ
தருங்ெகான்ைற யம்பார் சைடயதளித் தார்நம்
மருங்ெகான்ைற யம்பார் வரார்.

(86)

1035 கட்டைளக்கலித்துைற.
வரந்தரு மாணிக்க மாமைல யீசர்தம் வாம்பரிேயா
திரந்தரு பாதுைக ேயாசிலம் ேபாதிருக் ேகாவணேமா
வுரந்தரு மாதன ேமாேகாயி ேலாநன் ெகாளிருருேவா
பரந்தரு வந்திய ேராெமாழி ேயாெமய் பகர்மைறேய.

(87)

1036 அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்
மைறபுகலும் வாட்ேபாக்கி வள்ளலுக்கு
விைடயுருவாய் மாேல ெசங்ைக
யுைறெயாருேகா ெடாழித்திருேகா டுற்ேறாைச
யிலாமணிநீத் ேதாைச ேமய
வைறமணிபூண் டடர்விடமாற் றிடுவானீத்
த தணுகா தமர்வா லுற்றாய்
நிைறபயேனார்ந் தைனேயமா வாம்ெபாழுது
மவற்சுமக்க நிைனத னன்ேற.
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1037 குறளடிவஞ்சிப்பா.
நன்ெறன்பதுந் தீெதன்பது
ெமான்றும்பவ ெமன்றுங்ெகாடு
ெகாதியாமஞர் பதியாெவாரு
சிறுநாயிேனன் மறுகாவைக
யருள்புரிமதி கருமுகிலுைகத்
ெதழுபுனிதனுங்குழுவமரரு
நைறயிதழ்மல ருைறமுனிவனும்
வனமாலிைக புைனேதாளனும்
ெபாறிவலிெயாருங் ெகறியுறுவருஞ்
சூழ்பாரகம் வாழ்வாெராடு
முடிவறவைடந் தடிெதாழுெதழ
ெநடுமைறகனி ெவாடுதுதிெசயச்
சுரும்பார்குழ லரும்பார்முைல
ெதாைடமார்பகத் திைடமூழ்குற, நாளும்
புண்ணியம் ெபாலிவாட் ேபாக்கி
விண்ணியன் முடிேமல் வீற்றிருப் ேபாேய.

(89)

1038 ெகாற்றியார். --அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
இருப்ெபாலிநீர் ைவப்பானா ேரங்கிடச்சக்
கரஞ்சுழற்ற ெலன்ைன மால்ேசர்
தருப்ெபாலியும் வடமைலெதன் மைலகாட்டி
யுடனனந்த சயனங் காட்டிற்
றிருப்ெபாலிமா லடிைமெயனு நுமக்கடிைம
யாவறுழாய் ெசறிம ணித்தார்
குருப்ெபாலியப் பூண்டுமுடித் தழும்பர்விழாக்
கண்டுவக்குங் ெகாற்றி யாேர.

(90)

1039 பிச்சியார். - எண்சீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
ஆர்ெகாண்ட முடித்தழும்ப ரருட்பவனி ேநாக்கி
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யணிமறுகிற் சுழன்றாடி யைடபிச்சி யாேர
கூர்ெகாண்ட விழிெநடுேவ லிருக்கெவாரு சூலங்
ேகாடன்மிைக ெவண்ணீறுங் கண்மணிமா லிைகயும்
வார்ெகாண்ட ெசஞ்சைடயும் பூங்காவி யுைடயு
மயக்கமறுப் பதுமறந்து மயக்கிடுமா னுைமச்சார்ந்
ேதர்ெகாண்ட விக்ேகாலங் ெகாண்டதுமா முனிவ
ரியல்பைனத்துங் கவர்வதற்ேகா வியம்புவிமற் ெறனக்ேக.

1040 விறலி. - அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம். .
என்ைன ேமவுறு மிைறயவன் றைலயளி ெயன்னிடம் புக ழாேயன்,
முன்ைன யாலவா யிடத்துவாட் ேபாக்கியார் முதிரரு ளால் ெவன்ற,
ெபான்ைன ேநெரன வுள்ளுவல் விறலிநீ புகழ்ைவேய லிைச ேதாற்றுப்,
பின்ைன மற்றவட் சுமந்தவ ேணெரனப் ெபரிதுெமள்ளுவேலாேர.

(92)

1041 நாைரவிடுதூது. - ெகாச்சகக்கலிப்பா.
ஓராய் கடுெமாழியு ேமாரா யநங்கர்முனிந்
தாரா ெயழவுறுேநா யாராயாய் திங்கள்சுடல்
பாராயா னந்தமுவப் பாராய் முடித்தழும்பர்
தாராய் மடநாராய் தாராயுண் ணாராேய.

(93)

1042 ேநரிைசெவண்பா.
ஆயும்வாட் ேபாக்கி யரன்முடிேம லாரியன்கூர்
ேதாயும்வாட் ேபாக்கியநாட் ேடான்றும்வடு - வாயிைடவாழ்
மங்ைகயைட யாணீர் வடிவெமாழித் தாலைடயுஞ்
(94)

சங்ைகயைட யாவாறு தான்.

1043 கட்டைளக்கலித்துைற.
தாேன தனக்ெகாத்த வாட்ேபாக்கி நாத சடாமுடிேமன்
மீேனய ெவள்ளல ேயாடுைவத் தாய்மன ெவண்கைலைய
யூேனய பல்லுயிர் சூழடிக் காரல ேராடுநறுங்
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காேன யுறைவத்தி ெயன்றீ யமனக் கருங்கைலேய.

1044 கலிநிைலத்துைற.
கலந்த காதெவன் பாக்கிவாட் ேபாக்கிையக் கரும்பு
கலந்த காமர்ெசால் ேலாடுகண் டினிதுப கரும்பு
கலந்த காரேம வாதுதீ விைனகட கரும்பு
கலந்த காெவன லாமன மாமயற் கரும்பு.

(96)

1045 கட்டைளக்கலித்துைற.
புரிதரு மாணிக்க ெவற்பார் வதனம் ெபாலிவிழியுட்
பரிதரு ெமான்று மைறந்து சுடும்ெவளிப் பட்டுச்சுடும்
விரிதரு ெமான்றிைவ தீர்சுடு கண்ெணாடு ேவற்றுைமெயன்
ெனரிதரு ெசந்தழ ேலேமனி யார்கண் ணியல்புமேத.

(97)

1046 ேநரிைசெவண்பா.
அதர
ஞ் சிவந்தா ளயலான்பின் ெசன்றா
ளதரஞ் சிவந்தா ளலளா - லுதர
மடித்தழும்பா விக்கா மனன்மீட் டருள்வாய்
(98)

முடித்தழும்பா விக்கா முனம்.

1047 அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.
முன்னியயா வுந்தருவாட் ேபாக்கிநா
யகவடிேயன் ெமாழிந்த பாடன்
மன்னியகுற் றமுங்குணமாக் ெகாண்டுமகிழ்ந்
தருள்புரிதி மறுப்பா ெயன்னிற்
றுன்னியவூ ரினும்விைரசார்ந் தறியாத
புல்ெலருக்குஞ் சூடிக் ெகாண்டாய்
மன்னியமற் றதன்குணெமன் ெனனின்விைடநீ
ெகாடுக்குமா வருங்கண் டாேய.
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1048 ேநரிைசெவண்பா.
ஏற்றர்வாட் ேபாக்கி யிராசலிங்கர் கூற்றினுக்ேகார்
கூற்றர் சுரும்பார் குழல்பாகர் - நீற்றெரைம
நன்றாடல் கண்ேடா நயவாைம ேவண்டியவர்
(100)

மன்றாடல் கண்ேடாமம் மா.

வாட்ேபாக்கிக்கலம்பகம் முற்றிற்று.

www.shaivam.org

35

