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காஞ்சிப் புராணம்
    61. தழுவக்குைழந்த படலம் (2023- 2449)

2023 எண்சீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      கம்ப மால்க  யு த்தவர் சிரேமற் கம்ப
            தித்தவர் பசும்ெபாழில் தலத்துக்
      கம்ப லம்வி த் ெதனமலர் பரப்புங் கம்பம்
            ேமவிய ெதாருசிறி துைரத்தாம்
      கம்ப ைலத்ததிர்த் ெதழுந்துமீக் கடுகுங்
            கம்ைப மாநதிப் ெபருக்கிைனக் காணூஉக்
      கம்பம் உற்றுைம தழுவ ெமய் குைழந்த
            கருைண ேமன்ைமயுங் கட்டுைரத் திடுவாம்
      கம் பதித்தவர்.-நீைர ைவத்தவர். கம்- நீர். 1

2024 ெபாற்ற தாமைரப் ெபாகுட்டைனக் கிழவன்
            புகுத லுற்றதற் புருடகற் பத்தில்
      பற்றும் ைவகைறத் துயிெலாழிந் திமயப் பாைவ
            பாகனார் அடிெதாழு ெதழுந்தான்
      முற்றும் ெவள்ளநீர்ப் பரப்பிைட யவனி
            முழுது மாழ்ந்தது கண்டுளங் கவன்று
      மற்றி னிச்சக வகிலமும் பைடக்கும்
            வண்ணம் யாெதன மயங்குறும் ெபாழுது 2

2025 பூதி ேமனியார் திருவருள் கூடிப் பு ந்த
            முன்னிகழ் உணர்ச்சிவந் ெதய்த
      ஆதி கற்பத்தில் எதிெரழுந் தருளி யண்ண
            லார்கற்பந் ெதாறுந்ெதாறும் நின்பால்
      ேசாதி ேசெரழிற் குமாரநல் வடிவால் ேதான்றி
            நாமுனக் கருளுது ெமன்னாப்
      ேபதி யாவைக தனக்கு முன்னளித்த
            ெபருவ ரத்திைனத் ெதளிந்தனன் பிரமன் 3

2026 அன்ன தன்ைமயி னின்றுமங் கவேர யருள்ெசய்
            வாெரனத் துணிபுைட மனத்தால்
      தன்னு தற்றலத் தடியிைண கருதித்
            தவங்கள் பல்பக லாற்றுழித் திகழுஞ்
      ெசன்னி யாற்றின ருத்திர காயத் தி யி
            ேனாெடழிற் குமாரநல் வடிவாய்
      முன்ன ெரய்திட ேநாக்கியம் மனுவான்
            முதல்வ னார்தைம யுணர்ந்துைக ெதாழுது

      உருத்திர காயத்தி - ருத்திர காயத்தி  மந்திரத்துக்கு ய ேதவி. 
      அம்மந்திரம்- 'தத்புருஷாய வித்மேஹ மஹாேதவாயதீமஹீ 
      தந்ேநாருத்ர ப்ரேசாதயாத்" 
      தற்புருடற்கு... ... அருளுக என்பது இதன்ெபாருள் 4
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2027 ஏற்ற தற்புரு டற்குற நிைனது ெமமக்கு
            ருத்திர னருளுக ெவன்னும்
      ஆற்றல் சான்றகா யத்தி  மனுைவ யைனத்து
            மாக்குவான் முைறயுளி கணித்துப்
      ேபாற்ற வார்ந்திழி யருவியங் குவட்டுப் ெபாருப்பு
            வில்லவர் கருைணகூர்ந் துலகந்
      ேதாற்று மாறருள் ெகாடுத்ெதழுந் தருளத்
            ேதாட்டு ெவண்மலர்க் கைலமகள் துைணவன் 5

2028 ஒருைம யன்பினப் புருடைன நிைனந்தாங்
            குலக மாக்குழி யாண்ைமேய ேதான்ற
      முருகு லாங்குழற் ெபண்ைமயும் பைடப்பான்
            முயன்றும் எய்திலன் புந்தியின் ேதர்ந்து
      புருட னுக்ெகனத் தற்ெபாருட் ெடய்தும்
            ெபாருண்ைம நீத்தனன் சகத்திர நயனப்
      புருடன் றன்னுைடப் ேபரருள் நிைனேக
            முருத்தி ரப்பிரா ெனமக்கருள் பு க
      அப்புருடன் - தன் முன் ேதான்றிய குமாரவடிவ இைறவைன. ஆண் 
என்னாமல் "ஆண்ைம" என்றார், எப்பிறப்பினும் ஆண் ெபண் என ேவறு 
நிற்பனவன்றி, அவ்விருதிறப் ெபாருள்களில் தனித்தனியும் ஆண்ைம ெபண்ைம 
என்னும் இருதன்ைமயும் உள அவ்விருதன்ைமயின் கலப்பினாேலேய 
எப்ெபாருளும் நிைலெபறும். இப்ெபாழுது, பிரமன் இைறவனது குமாரவடிேவ 
நிைனவில் நின்றதால், ெபண்ைம ேதான்றாது ஆண்ைமேய ேதான்றிற்று. 
தற்ெபாருட்டு எய்தும் ெபாருள் என்றது, "தனக்கு" என நான்காம் 
ேவற்றுைமயாகப் ெபாருந்தும் ெபாருள் என்க. 6

2029 என்னும் ேவறுகா யத்தி  மனுைவ ெயழிற்பு
            ணர்ச்சியி னுலகமுண் டாக்க
      மன்னு சீர்க்கிழ ைமப்ெபாருள் வாய்ப்பக்
            கணித்து மாதவம் பு வுழி வகிர்நாப்
      பன்ன கம்புைன சைடமுடிப் பிரானார் பாதி
            ெபண்ணுருத் திகழ்தரு வடிவான்
      முன்ன ெரய்தியிம் மனுவிைனக் கணித்தாய்
            முள  வாழ்க்ைகநீ ேவட்டது ெதளிந்ேதம்.

      கிழைமப் ெபாருள்- சம்பந்தப் ெபாருள். இது ஆறாம் ேவற்றுைமக்கு யது. 
தற்புருடனுக்கு என்னும் ெபாருளுைடய காயத்தி ையச் ெசபிக்குங்கால் ஆண் 
கூறாகிய இைறவைனேய நிைனத்தைமயின் ஆண் தன்ைமேய ேதான்றிப்
 ெபண் தன்ைம ேதான்றிலது.  அதைன அறிந்து புருடனுைடய 
அவ்விைறவனுைடய சத்திையயும் உடன் நிைனத்து இம் மந்தரத்ைதக் 
கூறினார். இைறவன் அைமயப்பராகத் ேதான்றி பிரமன் விரும்பியவரத்ைத 
அருளினார் என்க   7

2030 நினக்கு நாயகி யிவெளம திடப்பால்
            நின்று நீங்குபு தன்ெனாரு கூற்றால்
      உனக்குப் ெபண்ணுருப் பைடத்திடு
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            மாற்ற லுதவு ெமன்றுைரத் தருளவக் கணேம
      தனக்கு ேநர்வரும் பிராட்டியு மங்குத்
            தணந்து ேதான்றுபு தன்ெனாரு கூற்றின்
      வனப்பு மிக்கேவ றணங்கிைனப் பைடத்து
            மலர்ப்ெபா குட்டைன யவற்கிது வகுப்பாள் 8

2031 இவைள நாள்ெதாறும் நீவழி பட்டுப் ெபண்கள்
            யாைரயும் பைடத்திெயன் றியம்பி
      அவைள ேநாக்கிநின் கூற்றினிற் ெபண்க
            ளைனத்தும் நீபகுத் திடுெகன வருளித்
      தவள முண்டகக் கிழத்திதன் ெகாழுநன்
            றனக்கு நல்கித்தன் தைலவைர மணந்தாள்
      கவள ெவங்க  யு த்தவர் தாமுங் கருைண
            ெசய்துேபாயக் கயிைலையப் புக்கார் 9

2032 புக்க பின்தைனத் ெதாழுதுேபாற் றிைசக்கும்
            ேபாதி னாைனயவ் வைளக்ைகயாய் ேநாக்கி
      ெநக்க சிந்ைதேயாய் நினக்கியான் பு யும்
            நிகழ்ச்சி யாெதன மலரவன் வணங்கித்
      ெதாக்க ேபரருள் எந்ைதயா டத்துத் ேதான்று
            மன்ைனநீ ெபண்ணுரு முழுதுந்
      தக்க வாபைடத் தருள்கதில் லன்ேறற் பைடக்கு
            மாற்றெலன் ெறனக்கருள் பு யாய் 10

2033 இைறவி தக்கன் மகளாதல்
      உம்பர் ேபாற்றுநின் திருவடிப் ெபாடிைய யுச்சி
            ேமற்ெகாண்டு நான்பைடக் கின்ேறன்
      அம்ைப யின்னேமார் விண்ணப்ப முளதா
            லடிய ேனன்ெபறு தக்கன்றன் மகளாய்
      இம்பர் நீயவ த த்திடல் ேவண்டு ெமன்று
            ேவண்டலு முலக மீன்றளித்த
      ெகாம்பர் நுண்ணிைட ெயம்ெபரு மாட்டி
            கூர்த்த ேபரருட் கருைணயி னுணர்த்தும் 11

2034 முழுது மாயுயிர்க் குயிெரனத் திகழும்
            முதலு ருத்திர ெனன்றிடுஞ் சுருதி
      தழுவி யாங்கவ னிடப்புறம் ேமவுஞ்
            சத்தி யானவன் சத்தி யனதனால்
      ெதாழுத குந்திற லவன்திரு வடிவாம்
            ெதால்ச கங்களி னிடப்புற ெமனதாம்
      பழுதி லாளநின் வடிவிைனப் பகுத்துப்
            பாதி ெபண்ைமயாண் பாதியில் திகழ்தி 12

2035 அண்ண லாரருட் சத்தியுஞ் சிவனு மாய
            தன்ைமயி னன்றுெதாட் டுலகம்
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      ெபண்ைம யாண்ைமெயன் றிருவைகப் புணர்ப்பாற்
            ெபண்ணு மாணுமாய்ப் பிறங்குெமன்றியம்பிப்
      பண்ைண மாமைறக் கடவுளுக் கருளிப்
            பாைவ யம்பிைக யாயிைடக் கரந்து
      மண்ெண லாமுய்யச் சதிெயனும் ேபரால்
            வயங்கு தக்கனுக் ெகாருமக ளானாள் 13

2036 ஆய நங்ைகைய விதியுளி யரனார்க்
            களித்து நான்முகன் அன்னணந் திகழ
      மாயி ருஞ்சக மாெணாடு ெபண்ணா
            வயக்க முற்றன அகிலநா யகியும்
      பாயும் ெவள்விைடப் பாகைர மணந்து
            பழித்த தக்கைன ெவறுத்தவன் மகண்ைம
      ேமய ேமனிைய நீத்திம கி க்கு
            ேமைன பால்மக ளாயவ த த்து 14

2037 அங்கண் ேமவிய பிஞ்ஞக ேனவற் பணியின்
            ேமவின ளாகமற் றந்நாள்
      பங்க யத்தவன் நல்கிய வரத்தால் தாரு
            காசுர ெனெனனப்பயில் ெகாடிேயான்
      ெபாங்கு மாண்ைமயி னுலெகலாம் வருந்தப்
            ெபான்ந கர்க்கிைற குரவைன முதேலார்
      தங்கு ழாத்ெதாடு முசாவிநான் முகத்ேதான்
            றன்ைன ெயய்தியக் ெகாடுந்ெதாழி லியம்பி 15

2038 எந்ைத நீயிது தீர்திறம் புகெலன் றிைறஞ்சி
            ேவண்டலுந் திைசமுகப் புத்ேதள்
      அந்த ெவந்திறல் தாருகன் ெசருக்ைக யடக்கு
            மாண்ைமயன் முருகேவ ளன்றிக்
      கந்த ெமன்ெறாைடக் கடவுள ேரேனார்
            வல்ல ரல்லரக் கந்தைனத் தருவான்
      இந்து ேசகர னுைமயிைன மணக்கு
            முபாயம் நீபு  ெகனவிைட ெகாடுத்தான் 16

2039 மீண்டு வாசவன் மாரைன நிைனப்ப
            ேவனில் ேவள்சிைல பகழிைகக் ெகாண்டு
      காண்ட குங்கவி னிரதியும் மதுவும்
            மருங்கு ேமவரக் கடுகிவந் திைறஞ்சி
      ஈண்டு நின்னரு ளாைணயின் வலியால்
            யாது மாற்றுவல் ெசய்பணி யருளாய்
      மாண்ட புப்புரம் ெபாடித்தவர் தைமயும்
            ெவல்ல வல்லுநன் மற்றுைர ெயவேனா .
      மது -வசந்தன். இவன் மன்மதனின் ேதாழன். 17

2040 ஈதி யம்புழி யிந்திர னுவைக ெயய்தி
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            விண்ணவ டும்ைபயு மவுணன்
      நீதி யில்லன பு வதும் மலேரான் நிகழ்த்தும்
            மாற்றமும் வகுத்துைர ெசய்து
      ேபதி யாவைக ெபருந்தைக யின்ேன பிஞ்ஞ
            கன்றைன யுைமெயாடுஞ் ேசர்த்தி
      ேபாதி ெயன்றலு ைமங்கைணக் கிழவன்
            ெபான்ந கர்க்கிைற விைடெகாடு மீண்டான் 18

2041 இைறவன் இைறவிைய மணத்தல்
      மீண்டு ெசம்மலா ருந்துழி யணுகி ெமல்ல
            ெவஞ்சிைல வாங்கலு மவைன
      மாண்ட குந்திரு நுதல்விழி ெநருப்பின்
            மடுத்து வார்குழ லிரதிநின் றிரப்பக்
      காண்ட காவைக யுருவிலி யாக்கிக்
            கடுந்த வம்பு  மைலமகள் மணந்து
      தூண்டு ேவற்பைடக் கு சிைல யுதவித் தாரு
            கன்றைனத் ெதாைலத்தருள் ெசய்தார் 19

2042 அறுசீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      ஆங்கதன் பின்னர்ச் ெசங்ேக ழலங்ெகாளி வடிவின் நஞ்சந்
      தூங்கிய மிடற்றி னாருஞ் சு குழ லிமய மாதும்
      ஓங்குயர் பலவுஞ் சந்தும் ேவெராடு ெமாடியத் தள்ளி
      வஙீ்ெகாலி யருவி தாழும் மந்தர ெவற்பின் ேமலால் 20

2043 உலெகலா முய்யு மாற்றா லுவளகத் ைதந்து மூன்றாச்
      சிலதிய ரடுக்கி யிட்ட ெசழுந்தவி சைணயின் மன்னி
      விலகரு மகிழ்ச்சி மீதூர் திருவிைளயாடற் ெசய்ைகக்
      கலவியின் நயந்து தம்முட் களித்தினி திருக்கு ேமல்ைவ.
      உவளகம் -அந்தப்புரம் 21

2044 கலிநிைலத்துைற
      மும்ைமப்புவ னங்களுஞ் ெசய்தவப் ேபறு முற்றச்
      சும்ைமத்திைர நீருைட ேமதினி ேதாற்றம் எய்தச்
      ெசம்ைமத்திைச ெயட்டினுந் ெதன்றிைச மிக்கு ெவல்ல
      மம்மர்த்ெதாைக நூறிய வண்டமிழ் நாடு வாழ 22

2045 நலம்மன்னிய தண்டக நாடு ெசழித்து மல்கப்
      பலரும்புகழ் காஞ்சி வளம்பதி ேமன்ைம சாலக்
      குலவுஞ்சம யங்கெளா ராறும் மகிழ்ச்சி கூர
      உலெகங்கணும் ைவதிக ைசவம் உயர்ந்து மன்ன 23

2046 எவ்ெவத்தவத் துஞ்சிவ பூசைன ேயற்ற ெமன்னப்
      ெபௗளவப்புனல் சூழ்படி ேமலவர் ேதறி யுய்யத்
      ெதவ்வுத்ெதாழில் பூணு மறக்கைட ேதய நல்கூர்
      எவ்வத்திறம் நீங்கி யுயிர்ப்பயி ெரங்கு ேமாங்க 24

2047 முப்பான்முத லிட்ட விரண்டற முந்த ைழப்ப
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      எப்பாலுல கத்ெதாளி யாைவயு ெமம்பி ரானார்
      தப்பாவிழி யின்ெனாளிச் சால்ெபன யாருங் காண
      அப்பார்சைட யாரடித் ெதாண்ட ரகங்க ளிப்ப
      அப்பு ஆர் சைட- கங்ைகநீர் ெபாருந்திய சைட 25

2048 இைறவன் திருக்கண்கைள இைறவி புைதத்தல்
      ைகமிக்ெகழு காதல் விருப்புமீ தூர்கு றிப்பின்
      விம்மிப்பைணத் துப்புைட வஙீ்கி ெயழுந்த ெகாங்ைகப்
      ெபாம்மற்ெபரு மாட்டி ெவ ந்புறத் ெதய்தி வல்ேல
      ெசம்மற்பிைற ேவணிய னார்திருக் கண்பு ைதத்தாள் 26

2049 அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      இருண்டபூங் குழலாள் ெசங்ைக இறுகுறப் புைதத்த ேலாடும்
      இருண்டகந் தரத்தார் ேநாக்கின் இருசுடர் மைறந்த வாற்றால்
      இருண்டது புவனம் முற்றும் இருண்டெவண் டிைசயும் என்றும்
      இருண்டறி யாத விண்ேணார் இருக்ைகயும் இருண்ட தந்நாள் 27

2050 அழுங்கேவ தன்ைன நாளுங் காய்ந்துலாம் அருக்கர் தம்ேமா
      ெடாழுங்குறத் திரட்டி நீட்டிச் ெசருகிைவத் திட்டா ெலாக்குஞ்
      ெசழுங்கதிர் மதியஞ் ெசந்தீ உடுமணித்திரைள ெயல்லாம்
      விழுங்கித்தன் வறீு காட்டிப் படர்ந்தது திமிர வகீ்கம் 28

2051 சிைறபடு கூைக யாதி கருங்ெகாடித் திரள்க ெளாத்த
      மறமலி புலிக ளாதி வானரக் குலங்க ெளாத்த
      நைறகமழ் குமுதப் ேபாதும் நளினமுந் தம்மு ெளாத்த
      உறுதுயர் ேநமிப் புள்ளுஞ் சேகாரமு ெமாருங்ேக ெயாத்த
      ேநமிப்புள் - சக்கரவாளப் பறைவ 29

2052 அலர்தைல யுலகங் காணா ரதற்படு ெபாருள்கள் காணார்
      நிைலெபறு தத்தம் யாக்ைக நீர்ைமயுங் காணார் முந்நீர்க்
      கலிதிைர வைரப்பி ேனாருங் கண்டறி யாத வானத்
      தைலவருந் திமிரம் ஒன்ேற தணப்பறக் காண்டல் ெபற்றார். 30

2053 இறந்தது பைடப்பி னாக்க மிகந்தன ேவள்விச் ெசய்ைக
      பறந்தன தவந்தா னங்கள் பைறந்தன கடவுட் பூைச
      துறந்தன கலவி யின்பந் ெதாைலந்தன அறிவின் ேதர்ச்சி
      மறந்தன மைறநூற் ேகள்வி மயங்கின வுலக ெமல்லாம். 31

2054 இைறவி ைகநீப்ப இைறவன் கண்திறத்தல்
      கடவுளர் முனிவர் மக்கள் யாவருங் கவன்றாங் காங்குப்
      படைலவல் லிருளின் மூழ்கிப் பைதபைதத் தாவா ெவன்னக்
      கடெலாலிக் கிளர்ச்சி நாண முைறயிடுங் காைல ெவற்பின்
      மடவரல் கரங்கள் நீப்ப மலர்விழி திறந்தார் ஐயர் 32

2055 அல்கின ெவாளிக ெளங்கு மஃகிய திருளின் வகீ்கம்
      மல்கின பைடப்புங் காப்பும் வயங்கின அறத்தி னடீ்டம்
      பல்கின ேவள்வி ெயங்கும் பரந்தன யிைறவர் சீர்த்தி
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      புல்கின ேவத வாய்ைம ெபாலிந்தன வுயிர்க ெளல்லாம் 33

2056 ெவறிமலர்த் தளவ மூரல் விழியிைண மைறத்து நீக்குஞ்
      சிறுெபாழு துலகுக் ெகல்லா ெமண்ணில்பல் லூழி ெசன்று
      மைறெநறி பைடப்புச் ெசய்ைக யாதிய மறுத்த வாற்றால்
      இைறவிதன் வதனம் ேநாக்கி ேயந்தலா ரருளிச் ெசய்வார் 34

2057 இைறவன் இைறவிக்குப் பணித்தல்
      இருசுடர் நமக்கா தார மாகிய ெவமது கஞ்சத்
      திருவிழி புைதத்த வாற்றால் பைடப்பாதிச் ெசய்ைக மாறி
      உருெகழு தீைம நின்ைனயுற்றதா லதற்குத் தீர்வு
      மருமலர்க் குழலி னாய்நீ மரபுளி யியற்ற ேவண்டும் 35

2058 இகப்பருங் கருைண பூண்ட ெவமக்கும்நின் றனக்கும் நந்தம்
      அகத்தடி யவர்க்கும் பாவ மணுகுவ தில்ைல ேயனும்
      வகுத்தவா பு தி ெயல்லாக் கருமமும் மரபி னால்யாம்
      நிகழ்த்திய வாேற பற்றி நிகழ்த்திடு முலகங் கண்டாய் 36

2059 என்றருள் ெசய்யக் ேகட்டு நடுக்கமுற் றிறஞ்சி நின்று
      மன்றலங் குழலாள் கூறும் வள்ளேல கழுவாய்ச் எய்ைக
      என்றதி யாது ெசய்யுங் காலேம திடேம ெதல்லாம்
      நன்ெறனக் கருளா ெயன்ன நம்பனார் வகுத்துச் ெசால்வார் 37

2060 கலிநிைலத்துைற
      வில்லிைழ பூண்டிறு மாந்ெதழு ெகாங்ைக விைரக்ேகாதாய்
      அல்லன ெசய்துபின் னஞ்சுப வர்க்குறு கழுவாய்தாம்
      நல்லற நூல்களின் மாதவர் நாட்டின ரைவெயல்லாஞ்
      ெசால்லிய தீர்வு மிகச்சிறு ைமத்திது துணிவாயால் 38

2061 எத்துைண வன்ைம யறக்கைட முற்று மிறச்ெசய்யும்
      அத்தகு சீர்க்கழு வாெயைம யன்பி னருச்சித்தல்
      சித்த ெமாருக்கி நிைனத்தல் பழிச்சுதல் ேபர்ெசப்பல்
      பத்தியி ெனம்மடி யார்வழி பாெடனு மிைவயாமால் 39

2062 முற்றிய சீ ரு முப்பரு வங்களும் முைறயாேன
      அற்றமில் கால ெமனப்படும் யாம்ெப  தானந்தம்
      உற்றுைற கின்ற விடங்க ளிடங்க ெளம்முறு மன்பர்
      பற்றிய தானமு மத்தைக ைமத்ெதன அறிவாய் 40

2063 ஆதலின் நாமுைற ைவப்பிைட யாயினு ெமம்மன்பர்
      ேமதக ைவகும் வைரப்பிைட யாயினும் மீப்ெபாங்குங்
      காதலி னாெலைம யர்ச்சைன யாற்றுதி யிதுகாணூஉப்
      பாதலம் மண்னகம் விண்ணக முய்வது பண்ெபன்றார் 41

2064 என்றலு மங்கணர் பங்கய பாத மிைறஞ்சித்தாழ்ந்
      ெதான்றிய சிந்ைதயி னாளுைட நாயகி யுைரெசய்வாள்
      அன்றிய ெநஞ்சுைர ெசல்லருநீ யவரவர் தத்தம்
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      ெபான்று முணர்ச்சியி னர்ச்சைன பூணவு ெமளிவந்தாய் 42

2065 நானும் மகிழ்ந்துைன யர்ச்சைன ெசய்யும் நலம்ெபற்ேறன்
      ேதனமர் ெகான்ைற மிைலச்சிய ெசஞ்சைட வள்ளால்நின்
      ஊனமில் பூசைன ெசய்திற ெமத்திற முைரெயன்ன
      ஆனுைட யூர்தி யருட்கட லன்னவர் புகல்கிற்பார் 43

2066 க சறு நித்தைந மித்திக காமிய ெமனமூன்றாம்
      உ ைமயி ெனம்மடி யர்ச்சைன ேயைனய வுலகத்துப்
      பு தரு பூசைன நித்திய பூசைன யாமன்றித்
      ெத த  லின்னைவ காமியம் ைநமித் திகமாகா 44

2067 ெபாருவறு மூன்று முறும்கரு மம்பு  நிலமீேத
      கரும நிலந்திகழ் பாரத மாம்வரு டங்கண்டாய்
      திைரெகழு கீழ்க்கடல் ேமற்கடல் ேசதுெவா டிமயத்துள்
      மருவிய ேமதினி பாரத மால்வருடம் மாமால் 45

2068 இத்தகு பாரத மாம்வரு டத்தி ெனமக்கான
      உத்தம ைவப்பின் விதிப்படி ெயம்ைம யிலிங்கத்தின்
      முத்துறழ் ெவண்ணைக முற்றிைழ மூதுல ெகல்லாெமய்ச்
      சித்தி ெபறும்படி வல்ைல யருச்சைன ெசய்கிற்பாய் 46

2069 காஞ்சிேய தவம் ெசயற்கு இடெமனல்
      என்றலு மாவயி ெனண்ணில் தலங்களு ெளம்மான்நீ
      நன்று மகிழ்ந்துைற மிக்குயர் நற்றலம் யாெதன்னக்
      குன்று குைழத்து வடிக்கைண பூட்டினர் ேகால்ேகாடி
      அன்றின ஞ்சி யழித்தரு ளங்கணர் தாம்ெசால்வார் 47

2070 அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      ஆயிைட நாமகிழ்ந் துைறயும் திருப்பதிகள்
            பலேகாடி யவற்றுள் ேமலாம்
      ஆயிரத் ெதட்ட வற்ற திகெமாரு நூற்ெறட்
            டவற்றதிக மறுபத் ெதட்டாம்
      ஆயினவற் றுயர்காசி காஞ்சிெயனு
            மிரண்டதிகம் அறிவான் மிக்ேகார்
      ஆயினைவ யிரண்டுள்ளும் சால
            நமக்கினி யநகர் அணிநீர்க் காஞ்சி 48

2071 இவ்வண்ணம் தானங்கள் பலவகுத்த
            ெதற்றுக்ேகல் இயம்பக் ேகளாய்
      ைமவண்ண இருள்ம லத்தின்
            இருவிைனயாற் பிணிப்புண்டு மருளின் மூழ்கி
      உய்வண்ணம் அறியாத பசுக்கள்தைம
            அம்மலத்தின் உறாத நாேம
      ெமய்வண்ணப் ெபருங்கருைணத்
            தன்ைமயினால் விடுவிக்க ேவண்டு மாற்றான் 49
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2072 மருவாரும் பூங்குழலாய் ஐவைகய
            சத்திகைள வகுத்துப் பின்னர்
      அருநான்கும் உருநான்கும் அருவுருவந்
            தாெனான்றுமாக ஒன்பான்
      திருேமனி ேதாற்றுவித்துத் ேதாற்றமுதல்
            ஐந்ெதாழிலும் ெசய்வான் உன்னி
      இருேவறு மாையகளின் உடல்கருவி
            இடமைனத்தும் உயிர்கட் கீந்து 50

2073 உள்ளமுதல் விகாரத்தின் எய்துமிரு
           விைனக்கு ய பிறவி காட்டிப்
      பள்ளநீர் நடுக்கீழ்ேம லூசெலனக்
           ெகாட்புறுத்துப் பருவம் ேநாக்கி
      ெமள்ளவிைனப் பயனூட்டி நஞ்ேசாடு
           சுைவயமிழ்தம் விரவித் தீற்றித்
      ெதள்ளுதவம் அறிந்தறியா துபாயத்தும்
           உண்ைமயினும் ேசரச் ெசய்ேவம் 51

2074 தீக்ைகயின் வைக
      ச ையெயனக் கி ையெயன ேயாகெமன
           ஞானெமனச் சாற்று நான்காம்
      இ யமலத் துகளறுத்து நைமக்காட்டும்
           அருந்தவங்கள் இவற்றிற் ேசறற்
      கு ைமதரும் உயர்தீக்ைக சமயமுதல்
            மூன்றைவ தாமுதவும் முத்தி
      அ லகன்ற எம்முலகத் துறலாதி
           நான்ெகன்ன அைறயும் நூல்கள் 52

2075 ேதக்கூறு ேதெமாழியாய் மலம்சீக்கும்
           தீக்ைகபல விதமாம் அங்கண்
      ேநாக்கூறு ெமாழிெயண்ணம் நூல்ேயாகம்
           அவுத்தி யா நுவலும் ஏழுள்
      மீக்கூறும் அவுத்தி தான் வியன்கி ைய
           ஞானெமன விருபா லாய்முப்
      பாற்கூறு படுஞ்சமய விேசடநிரு
           வாணெமனும் பகுப்பி னாேல 53

2076 மருவுபுற மகெமன்னும் மதத்துழன்று
           வருணநிைல வழாது நின்று
      மிருதிமைற ெநறிேவள்வி பலபு ந்து
           ேவதாந்தப் ெபாருண்ைம ேதறி
      வருமுைறயா னிைவயைனத்தும்
           முற்றியபின் ேமேனாக்கும் மதியான் மிக்ேகார்
      ெதருளுதவு ைசவெநறிப் படுஞ்சமய
           தீக்ைகதனக் கு ய ராவர் 54
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2077 ச யா பாதமும் அதன்பயனும்
      அவ்வாற்றான் யாமருவும் திருக்ேகாயி
           லலகிடுதல் ெமழுகல் அன்பின்
      ெசவ்வாற்றான் மலர்ெகாய்து தார்மாைல
           ெதாடுத்தணிதல் தீப ேமற்றல்
      ெமய்வாய்ப்பச் சிவனடியார் பணித்தபணி
           தைலநின்று ேமவ லாதி
      இவ்வாற்றில் தாதெநறிச் ச ையயிைனப்
           பு ேவாெரம் உலகின் வாழ்வார் 55

2078 கி யாபாதெமௗம் அதன் பயனும்
      ஈதியற்றி முற்றியபின் மகெநறிக்காம்
            விேசடத்ைத ெயய்திப் பூைசக்
      ேகாதியெகாண் டாதார சத்திமுதல்
           சத்திய ீேறாங்கு கஞ்சத்
      தாதனேம மூர்த்திமுதல் பாவித்தா
           வாகித்தா வரண பூைச
      ஆதியெசய் தழேலாம்பு மிக்கி ைய
           வழாதாெரம் மருகு வாழ்வார் 56

2079 ேயாகபாதமும் அதன்பயனும்
      இக்கி ைய முற்றியபின் இயமாதி ெயட்டுறுப்பின்
           இயல்பு வாய்ந்து
      பக்கவளி தைனயடக்கி நடுநாடி
            யுறப்பயிற்றி யாறா தாரந்
      ெதாக்கெபாரு ளுணர்ந்ேதகி மதிவைரப்பின்
           அமுதுண்டு ேசாதி யுள்ளால்
      புக்கழுந்துஞ் சகமார்க்க ேயாகுழப்ேபா
           ெரம்முருவம் ெபாருந்தி வாழ்வார் 57

2080 ஞானபாதமும் அதன் பயனும்
      முைறயாேன யிம்மூன்றும் முற்றியருள்
            பதிந்துவிைன ெயாப்புவாய்ந்து
      நிைறவாய பருவத்தி னுயிர்க்குயிராய்
            நின்றருளும் யாேம ேதான்றி
      மைறவாய்ைம நிருவாண விதியாற்றால்
            வழியாறும் தூய்ைம ெசய்து
      குைறயாத ேபரருளி னறிவுறுக்கு
            மஞ்ெசழுத்தின் ெகாள்ைக ேதற்றி 58

2081 அருவுருவங் குறிகுணங்கள் முதலீறு
            கட்டுவ ீடைனத்து மின்றிப்
      ெபருைமயதாய் நுண்ணியதாய்ப்
            ேபருணர்வா யானந்தப் பிழம்பா ெயங்கும்
      ஒருமுதலா யழிவின்றி ேயாங்ெகாளியாய்
            நிைறந்துளதா யுயிர்கள் ேதாறும்
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      விரவியுடன் ெதாழிற்படுத்துப் புலங்ெகாளுத்தி
            வடீுய்க்கும் பதியா ெமம்ைம 59

2082 எண்ணிலவாய் வைகமூன்றாய் ெவண்சிைலேபால்
            பற்றியைவ தாமா ெயன்றும்
      உண்ைமயவாய்ச் சத்தசத்தும் பகுத்துணர்சத்தா
            யிருளுெமாளியு மல்லாக்
      கண்ணியல்பாய் வசிப்பவரு நிைறவாெயம்
            மருளாற்கட்டறுத்து வடீு
      நண்ணுபவாய் உணர்த்தவுணர் சிற்றறிவிற்
            பலவாம்நற் பசுக்கள் தம்ைம 60

2083 ஒன்றாகி யழிவின்றிப் பலவாற்ற
            லுைடத்தாய்ச்ெசம் புறுமா ெசன்னத்
      ெதான்றாகி யருள்விைளவின் நீங்கு
            மிருள்ம லத்துடனத் ெதாடக்கு நீப்ப
      மின்றாவு முடலாதி நல்குமிரு
            மாைய யிருவிைனகட் ேகது
      என்ேறாது கருமமிைவ நிகழ்த்து
            திேராதமு ெமனுைம வைகப்பா சத்ைத 61

2084 தி புணர்வு ெபாதுமாற்றிச் சிறப்பியல்
            பானுணர்ந் ெதண்ணித் ெதளிந்து ேதறும்
      அ யெபறற் சன்மார்க்க ஞானநிைல
            யிதுகிைடத்த வறிவான் மிக்ேகார்
      ெப யமலப் பிணியவிழ்த்துச்
            சிவானந்தப் ெபரும்ேபறு மருவிப் பாசம்
      இ வதூஉம் புகுவதூஉம்
            இன்றிெயாரு நிைலயாமவ் வியல்பு தன்னில் 62

2085 உணர்ெபாருளு முணர்வானு முணர்வுெமனும்
            பகுப்ெபாழியா ெதாழிந்து பானுப்
      புணர்விழியும் நீர்நிழலும் தீயிரும்பும்
            புனலுவரும் ப தி மீனுந்
      துைணயவிரண் டறுகலப்பின் ெனம்முடனாய்ப்
            ேப ன்பம் துய்த்து வாழ்வார்
      இணர்விைரந்த மலர்க்ேகாதா
            யவர்வடிேவ ெயமக்கினிய ேகாயி லாமால் 63

2086 முத்திமுடி பிதுகண்டாய் முன்னியம்பு
            மூன்றும் முத்திப் பதங்களாகும்
      இத்தைகய முத்திகைள யிம்முைறயான்
            முயன்றவேர ெயய்தற் பாலார்
      அத்தைகய வலியில்ேலா ெரளிதாக
            வடீுேப றைடவா ெனண்ணி
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      ைவத்தெபருங் கருைணயினான்
            ேமதினிேமற் பலதானம் வயங்கச் ெசய்ேதம் 64

2087 அங்கவற்றில் வதிேவார்கள் முயலாெதம்
            முலகாதி பதங்கள் ேசர்வர்
      ெகாங்குயிர்த்த மலர்க்குழலா யவற்றுள்ளும்
            குருமாடக் காசி ைவப்பில்
      தங்குபவ ெரமதுருவந் தைனப்ெபறுவர்
            திருக்காஞ்சித் தலத்தில் வாழ்வார்
      மங்க ய மலந்துமித்து நம்முடனாம்
            ேப ன்ப வாழ்வு ேசர்வார் 65

2088 எம்முலகத் துைறவதனி ெலம்மணிைமக்
            கண்ணமர்த ேலற்ற மாகும்
      எம்முருவந் தைனப்ெபறுத லதற்கதிக
            மதற்கதிக மிறவா யின்பத்
      ெதம்முடனா ெயாற்றித்த லிம்முைறயால்
            வதிேவார்க ெளவர்க்கும் மாறா
      ெதம்முடனாம் ேபறளிக்குங் காஞ்சிெயவற்
            றினுமதிக ெமன்னத் ேதறாய் 66

2089 மைறமுடிவு மிவ்வாேற வடீுதவும்
            வளநகரம் காஞ்சி ெயன்ன
      அைறதருமா லன்னதூஉம் வகுத்துைரப்பக்
            ேகட்டிெயன அருளிச் ெசய்வார்
      மிைறபு யுந் தக்கனார் ேவள்வியகத்
            திைமயவர்தம் ேமனி முற்றும்
      குைறபடுத்துத் துைகத்துழக்கிச் சவட்டியபின்
            னிரங்கியருள் ெகாடுக்க வல்லார் 67

2090 ேகசாந்த முத்தி
      தன்னிக ல் ேகசாந்த முறுமாவி 
           தன்சிரத்துக் கபாலம் கீறி
      வன்னியினில் பூெவனப்ேபாய் வாயுவினில் 
           புவெவனப்ேபாய் இரவி மாட்டுப்
      பின்னமறு சுவெவனப்ேபாய் விண்ணரசின் 
           மகெவனப்ேபாய்ப் பிரமத் ெதான்றாய்
      மன்னியிடுமிக் ேகசாந்த முத்தியிைன 
           ெயவ்வுயிர்க்கும் வழங்கும் காஞ்சி .

       ேகசாந்த முத்தி அைடதற்கு ய பக்குவம் வாய்ந்த உயிரானது அக்கிைன மண
◌்டலத்தில் 'பூ' எனவும், வாயுமண்டலத்தில் 'புவ்' எனவும், சூ ய மண்டலத்தில் 'ஸ
◌்வ': எனவும், இந்திரேலாகத்தில் 'மஹ' எனவும், ெசன்று பரப்பிரமத்தினிடத்தில் 
ஒன்றும். பக்குவம் வாய்ந்து அ தில் அைடயத் தக்க அக்ேகசாந்த முத்திையக் கா
ஞ்சியம்பதி எல்லா உயிர்களுக்கும் ெகாடுக்கும் என்பது கருத்து. 68
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2091 கவ்ெவனச்ெசால் விதிக்கீச னாயெவைமக் ேகசெனனக் கழறும் ேவதம்
      எவ்விடத்தி லாருயிர்க ெளம்பாேல யந்தத்ைத ெயய்தா நிற்கும்
      அவ்விடத்தி லதுமுத்தி ேகசாந்த முத்திெயனப் படுமா லந்தச்
      ெசவ்விடமும் நமக்ெகன்று மரசிருக்ைக ெயனத்திகழும் காஞ்சி மூதூர்.
      க- பிரமன். க+ஈசன்=ேகசன். பிரமனுக்கு ஈசன் இைறவன். அவனிடத்தில்
      அந்தத்ைத அைடவது ேகசாந்தம் என இப்ெபய ன் உண்ைமப்  ெபாருைள 
அறிவித்தவாறு. 69

2092 இன்னுெமாரு வாறியம்பக் ேகண்மதிநீ கம்ெமன்றல் சிரமா மந்தச்
      ெசன்னிமிைசச் சயனமுறு வதுேகச மதுதைனயஞ் சித்தல் காஞ்சி
      அன்னதனால் காஞ்சிேயாடு ேகசெமாரு ெபாருட்கிளவி யாகும் ேதம்பு
      மின்னிைடயாய் ேகசாந்த மாவதுேம தகுகாஞ்சி யந்த மாமால்

      கம்+சயனம்=ேகசம்.>சிரசின்ேமலிருப்பது என்பது ெபாருள். கம்+அஞ்சி= காஞ்
சி. சிரசின் ேமல் அஞ்சிப்பது. இதனால் ேகசம், காஞ்சி ஒருெபாருட் ெசாற்களாவத
ற்கு உ ய. ேகசாந்தமுத்தி, காஞ்சி முத்தி என்பன ஒருெபாருட்ெசாற்கள். அதாவத
◌ு க◌ாஞ்சியில் முத்தியைடவது ேகசாந்தமுத்தியாம். 70

2093 என்றுநமக் கினியதனால் முதன்ைமயால் தானங்கட் ெகல்லாம் ெசன்னி
      ெயன்றியம்பப் படுங்காஞ்சி யித்திறத்துக் ேகசாந்தப் ெபயர்சால் ைவப்பின்
      ஒன்றுணரா மடேவார்கள் விலங்குமர முதலைனத்து முயிர்ேபாங் காைல
      மன்றமிைசத் தைலேயாடு கீறியுடல் விடுத்ேதகும் மலர்ப்பூங் ேகாதாய் 71

2094 ஆதலினங் கிறந்தவர்கட் குடல்ேவங்கால் சிரமளவில் ெவடியா தின்றும்
      ேவதெமலா ெமடுத்தியம்பு மந்நக ன் ெபருைம ெயவர்விளம்பற் பாலார்
      ஏதமற வங்ெகய்திக் கழுவாய்நீ யியற்றுதிமுன் னிடப ேவறும்
      ேகாதகலக் கழுவாயங் காற்றியது ேகாதாெயன் றருளிச் ெசய்தார் 72

2095 கலிநிைலத்துைற
      அருளுந்திரு வாய்ெமாழி ேகட்டலு மங்ைக கூப்பிப்
      ெபருெவல்விைட யாதது ெசய்பிைழ என்ைன தீரப்
      பு யுங்கழு வாெயவ ேனாபுகல் கிற்றி ெயன்றாட்
      கிருள்கண்டன் வல்விட ேமந்திய கண்டர் ெசால்வார் 73

2096 இடேபச்சர வரலாறு
      முன்ேனார் கைடநாள் முள க்கண் முகிழ்த்த புத்ேதள்
      முன்னாஞ் சகமுற்று நம்மான் முடிவுற்ற தாகப்
      ெபான்ேனர் சுணங்கின் ெபாலம்பூண் முைலப்பூைவ யன்னாய்
      அந்நாளறத் ெதய்வத மத்திற முற்று ேநாக்கி .
      அறத்ெதய்வதம்- தருமேதவைத 74

2097 நில்லா வுலகத் துளவாய ச ப்ப நிற்ப
      எல்லா மழிவுற்றன யானு மிறப்ப ேலாெவன்
      றல்லாந் தினிச்ெசய்வைக யாெதன் றிைறஞ்சி நம்பாற்
      ெகால்ேல றுருவங்ெகாடு வந்தது ேபாற்றி ெயன்ன 75

2098 கண்டா மதைனக் கவலாதிெயன் றூர்தி யாக்கிக்
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      ெகாண்டாம் ெகாளப்ெபற் றுலவாக்களி கூர்ந்த தாக
      வண்டார் அளகக்ெகாடி யவ்விருள் மாண்ட காைலத்
      தண்டா வருளாலதற் கின்னது சாற்ற லுற்ேறம் 76

2099 த ப்பித் தலின்நீ தருமந்த ப் பித்தி டாைம
      ெத ப்பிக் குமதன்ம ெமனப்ெபயர் ெசப்பு மாெலம்
      ெபாருட்டுப் பு பாவமும் புண்ணிய மாக்கி ெயம்பால்
      விருப்பற் றவர்ெசய் யறமுமற மாக்கு விப்பாய் 77
      
2100 இவ்ேவற் றிடப்பப் படிவத்துட ெனங்கு ெமம்முன்
      ெசவ்ேவ வதிெகன் றருள்ெசய் திடுநல் வரம்ெபற்
      றவ்வாறு நமக்ெகதிர் நித்தலும் ைவகு மங்ேகழ்ச்
      ெசவ்வாய்க் கருெமன்குழல் ெவண்ணைகச் ெசம்ெபாற் பூணாய் 78

2101 வறீார் தருமக் கடவுட்சின ெவள்வி ைடக்ேகார்
      கூறாதலின் மாயனும் முப்புரங் ெகான்ற அஞ்ஞான்
      ேறறாெயைமத் ேதெராடு தாங்கினன் ஏறு வந்த
      வாறாமிது ேமலது ெசய்பிைழ மற்றுஞ் ெசால்வாம் 79

2102 கருடன் ெசருக்கைடதல்
      கலிவிருத்தம்
      பின்ெனாரு காலத்துப் பிறங்கு மாற்றல்சால்
      பன்னகப் பைகைமெகாள் பறைவ நாயகம்
      ெபான்னமர் மார்பைனப் ெபாறுத்து வல்ைலேய
      அந்நிைல யுலெகலா மணுகி மீண்டதால் 80

2103 மீண்டபின் தருக்குமீக் ெகாண்டு வறீுடன்
      ஆண்டைக மாயைன ேநாக்கி அண்ணேல
      காண்டகு மாற்றலிற் கதழ்வி ெனன்நிகர்
      மாண்டவ ருளர்ெகாேலா ைவயம் மூன்றினும்,
      கதழ்வு- விைரவு. மாண்டவர் - மாட்சிைமப்பட்டவர். 81

2104 நிற்பன ச ப்பன யாவு மாய்நிைற
      நிற்ெபாறுத் தைரக்கணப் ெபாழுதின் நீடிேயாய்
      ெபாற்பமூ வுலகினும் ேபாந்து மீளுமிவ்
      வற்புத ெமனக்கலா தார்க்குண் டாகுேமா 82

2105 என்றிது புள்ளர சியம்பக் ேகட்டலும்
      நன்ெறனக் குறுநிலா நைகமு கிழ்த்தேரா
      இன்றிதன் ெசருக்ெகலா மிடப நாயகம்
      ஒன்றறக் கைளயுெமன் றுளத்தி ெலண்ணினான் 83

2106 ெமய்யுைர விளம்பி னுலக மீமிைச
      ஐயநிற் கிைனெயவ ராரு மில்ெலனக்
      குய்யம்ைவத் தணிமுடி துளக்கிக் கூறினான்
      ெசய்யவள் வனமுைல திைளக்கு மார்பேன .
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      குய்யம்-வஞ்சைன 84

2107 வார்சைடப் பிரானடி வணங்கு வாெமனாப்
      ேபார்வலிப் புள்ெளாடும் கயிைல புக்கனன்
      ஏர்ெகழு ேபாகமா புரத்தி ெனல்ைலயவ்
      வூர்தியின் இழிந்துெசன் றுங்க ெணய்தினான் 85

2108 ஐந்ததா மாவர ணத்தி ெனம்ெமதிர்
      ஐந்துேகா மாதர்சூழ்ந் தணுகி ைவகவாழ்
      ைமந்துைட விைடயவண் மாய ேனாடுறும்
      ெவந்திறல் புட்குல ேவந்ைதக் கண்டதால் 86

2109 கருடன் துன்பம்
      தன்ெனதி கழ்ச்சியால் தருக்கு மாங்கதன்
      புன்னிைல ேநாக்குபு ெபாருக்ெக னச்சிரம்
      தன்னிடக் குறங்கினிற் சார்த்தித் துஞ்சுவ
      ெதன்னெநட் டுயிர்ப்பினிற் சிமிழ்த்த ேதந்திழாய் 87

2110 மாயவ ெனம்மடி வணங்கி யன்பினான்
      ஆயிைட ெநடும்ெபாழு தமர்ந்து ைவகினான்
      பாய்விைட யூர்திெநட் டுயிர்ப்பிற் பட்டுழல்
      காய்சினக் கலுழனும் கழிய ெநாந்தேத 88

2111 விட்டுவிட் டடக்குேதா றுயிர்ப்பின் ேவகத்தால்
      அட்டநூ றிேயாசைன யவதி ேபாந்துபின்
      கட்ெடழில் நாசியின் நுனிக்கண் சார்தரக்
      ெகாட்புறுத் தைலத்தது பறைவக் ேகாவிைன 89

2112 ஒய்ெயன ெநட்டுயிர்ப் புைதந்து மீள்ெதாறும்
      ெமய்வயிற் சுஃெறன வி ந்து கூம்பிடுஞ்
      ெசய்யெபாற் சிைறகளிற் சிைதந்து புன்மயிர்
      துய்ெயன ெவளியிைடச் சுழன்ற யாங்கணும் 90

2113 அதிர்ந்தன விண்ெனலாம் அயர்ந்த திக்கயம்
      உதிர்ந்தன தருத்தைழ உக்க மீன்கணம்
      பிதிர்ந்தன வைரக்குலம் ெபயர்ந்த ேகாள்களும்
      உதிர்ந்ெதழும் சினவிைட உயிர்ப்பின் ெமாய்ம்பினான் 91

2114 எதிருற விலங்கிய வைரயு ெமனவும்
      மதைலயிற் பற்றுவான் மனத்தின் எண்ணுமுன்
      கதழ்வின்நூ றிேயாசைன கடத்தி மீட்குமால்
      மதனுைடக் கலுழைன உயிர்ப்பின் வாயுேவ.
      மதைலயின் - தூணாக. பற்ருவாந் பிடிட்துக் ெகாள்வதற்கு. மதன்- வலி 92

2115 ச ந்தது தருக்குடல் சழங்க லுற்றதால்
      இ ந்தது மிடலிறு மாப்பு மிற்றது
      மு ந்தன ெபாலஞ்சிைற முதிர்ந்த தின்னல்ேநாய்
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      க ந்தது மாைமயும் கருடற் ெகன்பேவ 93

2116 பருவரும் புைடயினிற் கழியப் பார்க்குமீ
      ெதாருவருந் தைகத்ெதனு மூக்க மின்ைமயின்
      ெதருமரு முணங்குறும் திைகக்கும் ேதம்பிடும்
      ெவருவரும் மாயைன விளிக்கு ெமன்ெசயும் 94

2117 அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      ஐயேவா வுலகங் காக்கு மடிகேளா காயாம் பூவின்
      ெமய்யேவா ெயன்ைன யாண்ட விமலேவா திகி  ேயத்துங்
      ைகயேவா எய்ப்பின் ைவப்பாம் கைளகேணா கலந்தார்க் ெகன்றும்
      ெமய்யேவா கலவா தார்க்கு ெவய்யேவா ேவந்த ேனேயா 95

2118 விைடயர சுயிர்ப்பிற் பட்டு ெமலிகின்ேற ேனால மிந்தத்
      தைடவிடுத் தடிய ேனைனத் தாங்குவா ேயாலம் மன்ேறல்
      கைடயேன னாவி யின்ேற கழிந்திடு ேமால ெமன்ைன
      உைடயவா ேவால ெமன்ெறன் ேறாலமிட் டைழத்த தாேலா 96

2119 இைறவன் பணித்தல்
      சீறுெவம் பணிவாய்ப் பட்ட ேதைரயின் மறுகி ேயாைச
      ேவறுபா ெடய்தி மாைல விளிப்பெதம் ெசவியில் ேகட்ேட
      மாறடு திகி  ேயாய ீெதன்ெனன வட்கார் தம்ைம
      நூறிய சீற்றத் துப்பின் ேநான்றைக ெநடிேயான் ெசல்வான்
      வட்கார்- பைகவர். நூறிய- அழித்த. ேநாந்தைக- வலிைம. 97

2120 இன்றுநின் னடிகள் ேபாற்று மிச்ைசயி ெனன்ேனா டிங்கு
      வன்றிறல் கலுழன் ேபாந்தான் வாய்தலில் துயிலும் ெவள்ளிக்
      குன்றுறழ் இமிேலற் றண்ண லுயிர்ப்பினிற் ேகாட்பட் டாவி
      ெபான்றுவா ெனன்ன ெநாந்து விளிக்கின்றான் புனித என்றான் 98

2121 மாதவன் விளம்பக் ேகளா மற்றிது நிகழ்தற் ேகது
      ஏதுநீ யறிந்த துண்ேட லியம்புதி விடுத்து ெமன்ன
      நாதேன கலுழன் சாலத் தருக்கினா னதைனப் ேபாக்கும்
      காதலா லீங்கு வந்ேதன் காரண மிதுவா ெலன்றான் 99

2122 உள்ளது புகன்றா ெயன்ன நந்திைய யூங்கு ேநாக்கிக்
      கள்ளவிழ் ெதாைடயாய் நம்ைம வழிபடுங் கருத்தா ெனய்தும்
      புள்ளர சிைனயா வண்ணம் ெபாருக்ெகனப் ேபாந்து சீற்ற
      ெவள்விைட யுயிர்ப்பி னின்றும் விடுவித்துக் ெகாணர்தி ெயன்றாம் 100

2123 இத்தகு மாைண தாங்கி யாவயி ெனய்தி நந்தி
      ெபாய்த்துயில் ெகாள்ளு ேமற்ைறப் புைடத்தன ெனழுப்ப ேலாடும்
      ெமய்த்துயி லுணர்ந்தான் மான வல்விைரந் ெதழுந்து கண்கள்
      அத்துறு கலக்கம் காட்டி யாங்ஙனம் நின்ற காைல 101

2124 ேபாற்றுசீர் நந்திப் புத்ேதள் புண்ணுறு முடம்பிற் புள்ளின்
      ஏற்ெறாடு விைடயி ேனற்ைற ெயம்ெமதி ருய்த்தா னாகச்
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      சீற்றமும் ெசருக்கு மாண்ைமத் திட்பமும் வறீும் குன்றி
      மாற்றரு மதுைகப் புள்ேள ெறம்மடி வணங்கிப் ேபாற்றி 102

2125 ஒடுங்கியுள் ளுைடந்து தண்டா துயிர்ப்ெபறிந் திரங்கி ேமனி
      நடுங்கிடக் கண்ணரீ் வார மு சிைற மருங்கு நால
      ெநடுங்ைகதன் சிரேமற் கூப்பி மால்புைட நிற்ப ேநாக்கிக்
      ெகாடுங்ெகாைலப் பகழிக் கண்ணாய் விைடக்கிது கூற லுற்றாம் 103

2126 எம்முைட யாைண யின்றி ெயம்ெமதிர் நீேய யிந்நாள்
      மம்ம  னிதைனச் ெசய்தாய் மானிட வடிவம் தாங்கிக்
      கம்ைமநீர் வைரப்பிற் காஞ்சித் ெதான்னகர் எய்தி யங்கண்
      நம்ைமநீ பு தி பூைச நைவயிது கழியு மாேற 104

2127 விைட காஞ்சியில் விமலைன வழிபடல்
      எனவிைட யளிப்பப் ேபாற்றிப் புைடபரந் ெதழுந்து வஞ்சி
      யனவிைட துவள வஙீ்கு மலர்முைலக் ெகாம்ப ரன்னாய்
      சினவிைட யரசு வல்ேல நரவுருத் திகழக் ெகாண்டு
      மனவிைட யிைழத்த ெசம்ெபான் மாளிைகக் காஞ்சி 105

2128 கவிழிணர்த் தனிமா மூலத் ெதம்ெமதிர் கமலப் பூந்ேதா
      டவிழ்சிவ கங்ைகக் ேகாட்டி னாங்கது ைவகும் ைவப்பிற்
      குவிவரும் ெபருைம சான்ற குடதிைச முகமாத் தன்ேபர்ப்
      புவிபுக ழிலிங்கம் தாபித் தருச்சைன பு ந்து ேபாற்றி 106

2129 காட்சியதீ் தருளும் நம்பால் வரம்பல கருதிப் ெபற்று
      மாட்சியி னுலக ெமல்லாம் மனுமுைற வழாது பன்னாள்
      ஆட்சிசால் அரசு ெசய்து கைடமுைற யாேனற் றண்ணல்
      மீட்சியி னருள்ெபற் றிங்கு ேமவிவறீ் றிருந்த தன்ேற. 107

2130 இைறவி இைறவனருள் வழி ேயற்றல்
      ஆதலின் நீயு மங்க ணகிலமு முய்வா ெனம்ைம
      ேமதகு கழுவாய் நீ ன் விதியுளிப் பூைச ெசய்யப்
      ேபாதரா ெயன்று நல்கப் பு குழ லணங்கு தாழ்ந்து
      நாதனா ைசவு ெபற்று நயந்ெதழுந் தருள லுற்றாள் 108

2131 நம்பனார் தம்ைம யின்ப நைகயிைடத் தணக்கும் ேநாயும்
      கம்பைரப் பூைச ெசய்யுங் காதலு மிருபா லீர்ப்ப
      எம்பிரா னருளா ெயன்று தாழ்ந்துதாழ்ந் ெதழுந்து நின்று
      ெகாம்ப  ெனால்கிப் பல்காற் புறவிைட ெகாண்டு ேபாற்றி 109

2132 மின்ெகாண்டல் மிடற்றார் காட்சி விழிக்ெகதிர் மைறயுங் காறும்
      பின்ெகாண்டு நடந்து ெசன்று ெபருமுதல் வாய்தல் நீங்கி
      முன்ெகாண்டு நடவா நின்றாள் முக்குறும் படக்கி ையவர்
      வன்ெகாண்டி கந்தேமேலார் காண்டக வயங்கு மம்ைம 110

2133 ஆயிைட ய தின் நீங்கி யங்கண ரருளா லங்கண்
      பாயபல் கணங்க ளுய்த்த படெராளி ெயறிக்கு மங்ேகழ்
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      மாயிரு விமானத் தும்பர் மன்னுயிர்த் ேதாழி மார்தம்
      ஆயமும் தானு ேமறி வழிக்ெகாண்டா ளைனய காைல 111

2134 எழுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      உலெகலா மீன்ற ெவம்ெபரு மாட்டி
            ேயாங்குயர் விழுப்புகழ்க் கம்பத்
      தைலவைர விதியா னருச்சைன
            ெசய்யச் சார்கின்றா ெளன்றுேப ேராைக
      மலிெயடுத் தியம்பு மங்களங் ேகளா
            வுருத்திர மடந்ைதயர் முதேலார்
      அலகிலா மகிழ்ச்சி மீக்ெகாளும் களிப்பி
            னார்த்ெதழுந் ெதாருங்குவந் திறுத்தார் 112

2135 தாமைர மடவார் புைடபரந் தணுகத் தாமைர மடவரல் வந்தாள்
      நாமிைசக் கிழத்தி பற்பல ெவள்ள நா யர் புைடவர வந்தாள்
      ேகாமளவனப்பி னாம்பல்ெமல் லியலார் குழாத்துட னுயர்சசி வந்தாள்
      காமரு மாதர் எழுவரும் சங்கக் கன்னியர் சூழ்தர வந்தார் 113

2136 வான்மட மகளிர் ேவறுபல் வகுப்பின் மங்ைகயர் பற்பலா யிரவர்
      ஊன்மலி சூலத் திடாகினி காளி ேயாகினித் திறத்தவ ரேனகர்
      நீன்முகிற்கூந்தல் முனிவர்பன் னியரும் நிரந்தரம் மிைடந்தன ருவைக
      பான்ைமயி னிைறஞ்சி யவரவர்க் கடுத்த பணிதைல நின்றுடன் ேபாத 114

2137 உரகர்கந் தருவ ராக்கத யக்க
            ருருத்திரர் மருத்துவர் வசுக்கள்
      கருடர்கிம் புருடர் சாரணர் சித்தர்
            கடவுள ரயன  முனிவர்
      மருவுபல் சமய ேதவர்கண் முதேலார்
            வந்தன ரடிெதாழு திைறஞ்சிப்
      ெபாருவருங் களிப்பாற் சயசய ேபாற்றி
            ேபாற்றிெயன் ேறத்திமுன் ெசல்ல 115

2138 தண்ணுைம முருடு குடமுழா ெமாந்ைத 
          தகுணிச்சம் ேப ைக தக்ைக
      அண்ணலம் பதைல அதிர்குரல்
          முரச மாதிய எழுப்புவ பிறவும்
      பண்ணைம சின்னம் காகளம் ேகாடு
          பணிலேம தீங்குழல் முதலா
      எண்ணருந் திறத்தின் ஊதுவ பலவு 
          ெமழுகடல் முழக்கிைன யடக்க 116

2139 பயின்மணிக் கவ  கவிைகசாந் தாற்றி
            படெராளி யாலவட்டங்கள்
      வயின்வயின் வயங்கக் கற்பகத் தாரு
            மலர்மைழ ெயங்கணு மிைறப்பக்
      குயின்ெமாழி மடவார் குழாங்குழா மாகிக்
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            குலவுபல் லாண்ெடடுத் திைசப்பக்
      கயின்மணிக் குைழயார் ஆணுைட
            தாங்கிக் கதிர்த்தவா ேளந்தின ேரக 117

2140 ேவதகம் பயக்குஞ் சிைலமுதலான
            விம்மிதத் திறத்தன பலவும்
      பூதிமிக் களிக்கும் கடவுளர் தருக்கள்
            புண்ணிய தீர்த்தங்கள் நதிகள்
      ஏதமில் சிறப்பின் இைனயன பிறவும்
            உடன்ெசலச் சிந்ெதாடு குறள்கள்
      காதலின் முன்ேன ைகயிைண
            வசீிக் கதெமனக் குறுகுறு நடப்ப 118

2141 கலகல முழக்கும் களகள முழக்கும்
            கலின்கலின் முழக்கமும் கருவிச்
      சலசல முழக்கும் சளசள முழக்கும்
            சடசட முழக்கமும் ஏைனச்
      சிலசில முழக்கும் அரகர முழக்கும்
            சயசய முழக்குெமண் டிைசவாய்ப்
      பலபல முழக்கும் அைடத்துேமல்
            ஓங்கிப் படிெயாடு வானமும் நிைறப்ப 119

2142 மைறமுத ெலாருபால் மணந்தவள்
            வந்தாள் வானவர்க் க யவள் வந்தாள்
      நிைறெபருங் கருைண நாயகி
            வந்தாள் நிருமலப் ேபெராளி வந்தாள்
      அைறபுனல் காஞ்சிக் கம்பைர
            வணங்க அகிலமும் ஆதிநாள் பயந்த
      இைறவிேய வந்தாள் என்றுபல்
            சின்னத் ெதழுெமாலி யாங்கணும் விம்ம 120

2143 அலவிலாக் கருைணப் ெபருங்கட ெலன்ன
            அடர்ந்தவல் லிருளுைடந் ேதாடுங்
      கிைளவழி துருவித் துரந்துெகாண்
            ெடய்தும் ேகழ்கிளர் ஒளிக்குழா ெமன்ன
      வளமலி ெதன்பால் ெசய்தவந் திரண்டு
            வருவேத என்னவும் உலவாக்
      களிவரு சிறப்பின் வான்ெநறிப் படர்ந்தாள்
            கணவனார் அருள்வழி நின்றாள் 121

2144 ேவறு
      எண்ணி லார்மி ைடந்து விண்ப ரப்ப ைடத்தி யங்கலால்
      அண்ணல் ஞாயி றாதி வாள்ம ைறந்திரு ளடர்ந்திடக்
      கண்ணு றுத்தயிர்க்கு முன்க டுப்பி ெனய்து ேவாெராளி
      வண்ண மவ்வி ருள்கி ழிப்ப ேநாக்கி ஞால மாந்தர்தாம் 122
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2145 மாலு றுக்கு நீர்ைம ேயாடு ேதான்றி யிங்கு மாய்ந்தது
      நீல மின்னல் ேபாலு ெமன்ப ெரன்னு முன்னர் நீளிைட
      சால மிக்க ஓைத ேகட்டு மின்ப யந்த தண்முகில்
      காலு ேமாைத யாங்ெகா ெலன்று காதி ேனார்த்து நிற்பேர 123

2146 ெசல்லு ேவார்ெந ருக்கி ைடத்ெத றித்தி டும்ெபா லஞ்சுடர்ப்
      பல்ல ணிக்க லன்க ளுக்க பன்ம ணித்தி ரள்கைள
      ஒல்ைல ேநாக்கி யார்த்த ேமக ெமான்ப திற்று மாமணிக்
      கல்லின் மா  ெபய்வ ெதன்று காண்ெதா றும்வி யப்பேர 124

2147 முைறயி னாலடுக்க நண்ணும் ெமாய்கு ழாத்ைத ேநாக்குவார்
      இைறவி ெயன்று சின்ன ெமங்கு ெமங்குேமாைச ேகட்குவார்
      நிைறம கிழ்ச்சி யிற்கி ளர்ந்து நீடு மின்ப ெவள்ளநீர்த்
      துைறப டிந்து கண்கள் நீர்து ளிப்ப நின்று ேபாற்றுவார் 125

2148 எம்பி ரான்த னிப்ப வம்ைம யிங்கு வந்த ெதன்ெனனக்
      கம்ப வாணர் பூைச ெசய்க ருத்தின் வந்த தாெமன
      நம்பி ேனங்கள் வடீு ேபறு நண்ணு கால மீெதன
      இம்பர் ஞால எத்த வம்ப ைடத்த ெதன்ன விள்ளுவார் 126

2149 மண்ண கத்து ைவகும் மாந்த ன்ன ராக மாணிைழப்
      ெபண்ணின் நல்ல வள்வி மான நின்று மிப்ெப ரும்புவிப்
      புண்ணி யத்த லங்கள் ேதாறி ழிந்தி ழிந்து ேபார்விைட
      அண்ண லா  லிங்க பூைச ெசய்து காசி யண்மினாள் 127

2150 முச்ச கம்பு கழ்ந்து ேபாற்று ெமாய்ெகாள் காசி மாநகர்
      விச்சு ேவசர் பூைச யாற்றி ேவறி லிங்க ெமான்றைமத்
      தர்ச்ச ைனத்தி றத்தி ேனத்தி ைவகி யங்க கன்றுசீர்க்
      கச்சி யம்ப திக்கண் ைவத்த காத லுய்ப்ப ேவகினாள் 128

2151 அங்க ணங்க ெணந்ைத யார மர்ந்து வாழி டந்ெதாறும்
      ெபாங்கு கின்ற காத ேலாடு பூைச ெசய்து ெசய்துேபாய்
      மங்க லத்த மிழ்ப்பு விக்கு வாண்மு கம்ெம னத்தகும்
      துங்க மிக்க கீர்த்தி ெபற்ற ெதாண்ைட நாட்ைட நண்ணினாள் 129

2152 அம்ைமயார் காஞ்சிைய அைடந்த நாள்
      அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      அண்ணலந் துைலேச ெரன்றூழ் ஐப்பசித் திங்கட் பூரம்
      ெவண்மதி யாட்சி மூன்றாம் பின்பக்கம் நந்ைத ேமய
      புண்ணியத் திருநா ெளல்லாப் புவனமும் ெபருவாழ் ெவய்த
      விண்ணவர் பிராட்டி காஞ்சி வியனக ெரல்ைல ேசர்ந்தாள் 130

2153 பார்த்தனள் கைடநாள் ெசல்லாப் பழம்பதி மகிழ்ச்சி ேமன்ேமற்
      கூர்த்தனள் சிரேமற் ெசங்ைக குவித்தனள் புளகம் ேமனி
      ேபார்த்தனள் விழிநீர் மா  ெபாழிந்தன ளங்ேகார் வாவித்
      தீர்த்தநீர் குைடந்து மூழ்கிச் சங்கற்பஞ் ெசய்து முற்றி 131
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2154 கங்கணதீர்த்தம் -கங்கேணச்சரம்
      அலங்ெகாளிக் கரத்துச் ெசம்ெபாற் காப்புநா ணணிந்து மூவா
      இலிங்கமாண் டிருவிப் பூைச யியற்றினா ளைனய தீர்த்தம்
      நலங்ெகழு காப்புத் தீர்த்த ெமனப்ெபயர் நவில்வர் ேசர்ந்தார்
      குலங்கேளா டுய்யச் ெசய்யு மிலிங்கமுங் ெகாள்ளு மப்ேபர் 132

2155 கடேகச்சரம்
      நவமணிக் கடகம் பூணும் ஞாங்கருங் கடேக சானச்
      சிவபரஞ் சுடைரப் பூைச ெசய்துதன் கரத்திற் பூண்டாள்
      அவிர்மணி நைகயாள் ேபாற்று மக்குறி யிரண்டுங் கண்ேடார்
      தவலரு மலேநாய் மாற்றி முத்தியில் தவிர்ந்து வாழ்வார் 133

2156 அன்னண மருச்சித் ேதத்தி யாளுைட ெயம்பி ராட்டி
      உன்னுேவார் பிறவி மாய்க்கு முள்நகர் வைரப்பின் முற்ற
      மன்னிய வளங்க ெளல்லாம் மனங்களி பயப்ப ேநாக்கிப்
      பன்னரும் ெபருைம சான்ற பரெவளிப் பிலத்ைத யுற்றாள் 134

2157 உலகாணித் தீர்த்தம்
      ஐம்ெபரும் பூதம் முன்னா ளாயிைட மலர்ப்பூம் ெபாய்ைக
      தம்ெபயர் நிறுவித் ெதாட்டுத் தடந்திைர ெகாழிக்குந் தூநீர்ப்
      ைபம்புனல் படிந்து பன்னாள் ெமய்த்தவம் ப க்குங் காைலக்
      கம்பனார் கருைண கூர்ந்து காட்சிதந் தருளப் ேபாற்றி 135

2158 மூவருந் தம்முட் கூடல் முதலிய ேவறு பாட்டான்
      ேமவருங் கரணம் யாக்ைக விடயமா தார ெமல்லாம்
      ஆவைக வரங்கள் ெபற்ற வத்திறத் துலக முற்றும்
      பாவுதன் வடிவாய் ஓங்கு முலகாணிக் கைரயின் பாங்கர் 136

2159 ஆங்கினி தமர்ந்து ைவகித் தவம்பு  கருத்த ளாகி
      ஊங்குட னைணந்த விண்ேணார்க் கருள்விைட யுதவி யங்குத்
      ேதங்குநீ ருலக முய்யத் திருவறச் சாைல யாக்கி
      மாங்குயிற் கிளவி நங்ைக யறெமலாம் வளர்க்க லுற்றாள் 137

2160 அம்ைமயார் அறம் வளர்த்தல்
      ெதய்வம்ெதன் புலத்தார் பூதம் மானிடம் பிரமம் என்ேறார்
      ஐவைக எச்சம் பூர்த்தம் துறந்தவர் மடங்கள் அன்பு
      ெசய்யுமில் வாழ்வார்க் கில்லம் மைனக்குப கரணம் ேதம்பூப்
      ெபய்தைம தண்ணரீ்ப் பந்தர் எங்கணும் பிறங்கு ேசாைல
      பூர்த்தம்- தருமம், வறியார்க்கு ஈதல். 138

2161 இரப்பவர் குருடர் எவ்வ முற்றவர்ப் புரத்தல் ெவந்ேநாய்
      துரக்குநன் மருந்து தூவாய் மகவிைன ஓம்பல் சுண்ணம்
      ப த்தபா கைடேய எண்ெணய் ைபம்புனல் குளிப்ப ேவண்டும்
      மருக்கிளர் துவர்க ளாதி மலரைண நிலனான் கன்னி 139

2162 கடிமணம் விளக்கு மாறாக் கடெனாழித் திடுத லீசன்
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      அடியவர் விைழவ வைீக அக்கமா மணிெவண் ணறீு
      படியிலாக் கடவுட் பூைச உபகர ணங்கள் பாசந்
      தடிதரு ேவத வாய்ைமச் ைசவநூல் புராணம் நல்கல் 140

2163 சிவபிரா னடிக்கீழ் பத்தி ெசவியறி வுறுத்த ேலாடும்
      உவைகயி னபயம் யார்க்கும் வழங்குத லுள்ளிட் ேடாதும்
      நைவயி  யறெமண் ணான்கும் நாள்ெதாறும் நிகழ்ச்சி மாணப்
      பவெநறி துரக்கும் ஞானப் ைபந்ெதாடி நிறுவிப் பின்னர்

      இப்பாடல்களிற் கூறப்பட்ட 32 அறங்கள் (1) ேதவயாகம்
      (2) பிதிர்யாகம் (௩) பூதயாகம் (௪) மானிடயாகம் 
      (5) பிரமயாகம் (௬) வறியார்க்கு ஈைக. (7) துறந்தவர்க்கு மடம் 
      (8) இல்வாழ்வார்க்கு இல்லம் (௯) இல்வாழ்க்ைகக்கு ய
      கருவிப்ெபாருள்கள் (௧0) தண்ணரீ்ப்பந்தல் (௧௧) பூஞ்ேசாைல 
      (12) யாசிப்பவர், குருடர் முதலிய உறுப்புக் குைறயுைடயவைர 
      ஆத த்தல் (௧௩) ேநாய்க்கு மருந்து ெகாடுத்தல்
      (14) குழவிைய வளர்த்தல் (௧௫) சுண்ணாம்பு ெகாடுத்தல் 
      (16) தாம்பூலம் ெகாடுத்தல் (17) தைலக்கு எண்ெணய் வார்த்தல் 
      (18) முழுகுதற்கு அைரப்புப் ெபாடிகள் ெகாடுத்தல்
      (19) படுக்ைகயளித்தல் (20 பூதானம் (21) ேகாதானம் (22) கன்னியா தானம்
      (23) மணம் ெசய்வித்தல் (24) விளக்குக் ெகாடுத்தல் (25) தீராக்கடன்
      (26) சிவனடியார் ேவண்டுவன ெகாடுத்தல் (௨௭) உருத்திராக்கமளித்தல்
      (28) திருெவண்ணறீு ெகாடுத்தல் (௨௯) பூைசக்கு ய ெபாருள் ெகாடுத்தல்
      (30) ைசவநூல் புராணம் முதலிய நூல்கைளத் தருதல், ஓதுவித்தல்
      (31) சிவபத்திைய உபேதசித்தல் (௩௨) அபயமளித்தல் என்பன. 141

2164 அம்ைமயார் திருேவகம்பத்திற் ெகழுந்தருளுதல்
      வஙீ்குநீர்க் கம்ைப யாற்றின் கைரமிைச வி மா நீழல்
      ஓங்ெகாளிப் ெபாருைளக் காணும் உறுெபருங் காத லீர்ப்ப
      வாங்குநுண் மருங்குல் ேநாவ வள ளங் குவவுக் ெகாங்ைகப்
      பாங்கியர் முதேலார் சூழப் படெராளி மறுகிற் ேபாந்தாள் 142

2165 எழுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      மைலயான் மடமகள் மறுகூ டைணதலும்
            வளமா நகரவர் ெதாழுதாடி
      உலவா நைசெயாடு பணிவார் மனமகி
            ழுறுவார் வயின்வயின் அணிெசய்வார்
      குைலநீள் கதலிகள் கமுகந் துகில்வி
            ெகாடிெயன் றிைனயன நடுவார்கள்
      மலர்மா லிைகநவ மணிமா லிைகெயழில்
            மலிேதா ரணநிைர நிைறவிப்பார் 143

2166 மறுெகங் கணும்விைர கமழும் படிகுளிர்
            பனிநீர் விடுவர்கள் மைறேயாதி
      நிறுவுந் தவநிைல முனிேவார் கரமிைச
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            நிைறெபாற் குடமுடன் எதிர்ெகாள்வார்
      சிறுநுண் ணிைடமைற மடவார் வாழ்த்திைச
            திகழ்மங் கலெமாழி யுைரெசய்வார்
      நறவம் பயில்குழ லரமங் ைகயெராடு
            நரமங் ைகயர்நட மிடுவாரால் 144

2167 ெபாங்கும் ெபருெகழில் புைனயுந்
            திருநகர் பு வின் வலம்வரு முைறயாேன
      தங்குங் கைலமகள் மலர்மா திைமயவர்
            மடவார் காளிகள் சாத்தன்சீர்
      எங்கும் பரவிய திறல்ேயா கினிகைள
            எழுமா தர்கைள யிடந்ேதாறும்
      அங்கங் கிருவினள் என்ெனஞ்
            சிருவிய அம்ெபாற் றிருவடி பிறர்காணாள் 145

2168 குணபால் முதல்நிதி முடியார் இனிதமர்
            ேகாயில் முழுவதும் முைறயிற்ெசன்
      றிணரார் மலர்ெகாடு வழிபட் டருெளாடும்
            எைனயா ளுைடயவள் எய்துற்றாள்
      உணரா த யயன் முதேலார் அலமரும்
            ஒருேப ெராளிமரு மலர்தூவும்
      மணமா நிழலிைட ெவளிேய
            எளிவர மாகம் புவிெதாழும் ஏகம்பம் 146

2169 ஏணிற் ெபாலிமைல அரசன் தருமயில்
            உள்ளங் களிவர எம்மானார்
      ஆைணப் படிமன நிைனவிற் கடவுளர்
            யவனன் பு யும் அருட்ேகாயில்
      மாணப் பலமணி குயிற்றுந் தமனிய
            வடிவிற் பு ைசயி ேனாக்கத்ைதக்
      காணப் ெபறுகளி காதற் கடலிைட
            மூழ்கித் துைளபவள் கைரகாணாள் 147

2170 விழிநீர் ெபாழிதர உள்ளங் குைழவுற
            ெமய்யிற் புளகமுகிழ்ப் ெபய்தப்
      ெபாழிகார் மைழநிகர் கற்ைறப் பு குழல்
            மிைசேய ைகயிைண குவியப்ேபாய்க்
      குழுவா னவர்மிைட விண்வத் துய ய
            ெகாடிநீள் ேகாபுர ெநடுவாய்தல்
      ெதாழுநீர் ைமயினி லிைறஞ்சிப் பன்முைற
            துதிெசய் துவைகயின் உள்புக்காள் 148

2171 அங்கட் சகமுழு தைடயப் ெபாலிவுரும்
            ஐந்தாம் ஆவர ணந்தன்னில்
      தங்கித் திகழ்சிவ மைறேயார் முதலிய
            ைசவர்க் கருள்ெசய் துவலம் வந்து
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      ெசங்கட் கதிரவர் காலத் தீயிைற
            யவர்மா லயெனாடு ெசறிநான்கின்
      எங்கட் கிைறயவ ெளய்தித் ெதன்புைட
            விண்டுத் தளிெயதிர் கண்டுற்றாள்
      ஆவரணம் -பிரகாரம். சிவமைறேயார்- ஆதிைசவர்கள், 
       சிவாச்சா யர்கள். 149

2172 விண்டுவசீ்சர வரலாறு / கலிநிைலத்துைற
      என்று கூறிய சூதைன இருந்தவத் தைலவர்
      நன்று ேபாற்றினர் நலிதரும் ஐம்புலக் குறும்பு
      ெவன்ற ேமதகாய் விண்டுவசீ் சரெமன்ற ெதன்ைன
      இன்று நீவி த் துைரெயனக் கடாவலு மிறுப்பான் 150

2173 அள்ளி ைலப்பைடக் கடவுளார்க் காரமு தளிக்கும்
      ெவள்ளி ெவண்டிைர வி கடல் வைரப்பினில் மாேயான்
      முள்ெள யிற்றரா வைணமிைச நாடகம் முயலும்
      வள்ள லாரடி மனத்திைடத் தழஇீயினன் துயில்வான்
      அள்- கூர்ைம. 151

2174 அைனய தன்ைமயின் அறிதுயில் அமர்பவன் ஒருநாள்
      கைனவி ளங்ெகாளி இதயெமன் கவிழ்நைனக் கமலந்
      தைனம லர்ந்துேமல் ேநாக்குறச் ெசய்தனன் தணவா
      விைனஇ கந்துயர் ேயாகினால் வளிமிைச எழுப்பி 152

2175 பகரு முந்தியின் ேமலிடத் தலருமப் பதுமத்
      திகழ ருந்திறத் திலங்குநுண் குைகயத னிடத்து
      நகரு மூண்பகுத் தமருேகான் தழலதன் தைலயில்
      திகழ ேமவரும் நுணங்குபூஞ் சிைகயதன் நடுவண் 153

2176 சாற்று ெமய்ப்பரப் பிரமமாம் சதாசிவப் புத்ேதள்
      வறீ்றி ருப்பது ேயாகத்திற் கண்டனன் விைரத்ேதன்
      ஊற்று பூந்துழாய்ப் பண்ணவன் உவைகயின் வல்ேல
      ேபாற்றி ேபாற்றிெயன் றிைறஞ்சினன் அன்புமீப் ெபாங்க 154

2177 அன்பி னுக்ெகளி யார்ெபருங் கருைணகூர்ந் தருளி
      இன்ப வானந்தத் திருநட மாயிைட யியற்ற
      வன்ப ழம்பைக மலவிருள் கடிந்தது காணூஉ
      என்பு ெநக்குெநக் குருகினான் முரைனயன் றிருத்ேதான் 155

2178 புளக ெமங்கணும் ேபார்த்துெமய் பனித்துவாய் குழறி
      இளகி யின்பநீர் விழியுகக் கம்பனம் எய்தித்
      தளர்வி லார்வத்தால் தைனமறந் தறிதுயில் ேமவும்
      அளவி லாங்கயல லிருந்தவ ரன்னது கண்டார் 156

2179 கண்டு ெநஞ்சும் பைதத்தனர் திைகத்தனர் கவைல
      ெகாண்ட ழுங்கினர் அஞ்சினர் இரங்கினர் குறிப்பின்
      வண்ட லர்த்திரு முதலிேயார் மற்றிது நிகழ
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      அண்டர் நாயகற் கடுத்தவா ெறன்ெனனத் ெத வார் 157

2180 ெமன்ற ளிர்ச்ெசழுங் ேகாமளத் திருவடி விைனேயன்
      வன்ற னிக்கரம் வருடலான் வருந்தின ெகால்ேலா
      அன்றி ெயன்மடித் தலமிைச யைசந்துெநாந் தனேவா
      என்று தன்னுள மயிர்த்தன ளிலங்ெகழில் மலராள் 158

2181 ெமல்ல னிச்சமும் குைழக்குெமம் பிரான்திரு ேமனி
      கல்ெல னக்கடுந் திட்பமும் தட்பமும் கதுவும்
      புல்லி ேயனுடல் ைவகலா னுைளந்தது ேபாலும்
      அல்ல ெதான்றறி ேயெனன ெவரீஇயினன் அனந்தன் 159

2182 எருத்த மீதுெகாண் டுலெகலாம் ெகாட்புறு ெமன்னான்
      மருத்து ழாய்முடி மாமறு மார்பினான் ேமனி
      வருத்த முற்றேத யாங்ெகாெலன் ெறண்ணினன் வலியால்
      உருத்த மாற்றலர் முைனெகடப் ெபாருதிற லுவணன் 160

2183 இன்ன வாறிவர் யாவரும் ேவறுேவ ெறண்ணிப்
      பன்ன ரும்ெபருங் கவைலகூர் வுழிவைர பயந்த
      கன்னி பாகனார் திருநடக் கருைணயில் திைளத்த
      பின்ைன நாயகன் ேயாகமாத் துயில்பி ந் ெதழுந்தான் 161

2184 கண்ட ேப ன்ப அனுபவக் கருத்திேனா ெடழுந்து
      மண்டு ெவள்ளநீர் அருவிகண் ெபாழியமன் றுைடயார்
      ெதாண்ட ேனற்ெகளி வந்தவா ெறனக்களி துளும்பிக்
      ெகாண்ட காதலால் அஞ்சலி ெசன்னிேமற் குவித்து 162

2185 ஐய ேனயருள் பு கவா ரழற்சிைக ேயந்தும்
      ைகய ேனயருள் பு கபல் கதிெராளி பரப்பும்
      ெமய்ய ேனயருள் பு கெமய்க் கூத்ெதைனக் காட்டும்
      ெசய்ய ேனயருள் பு ெகனச் ெசப்பினன் பலகால் 163

2186 விண்டுவைடந்தவின்பம் விளம்பல்
      அன்ன ெபற்றிகண் டியாவரு மதிசய ெமய்தி
      என்ைன ெயன்ைனமற் றிதுெவனக் குதுகுதுப் ேபாடும்
      ெபான்ன டித்தலம் ேபாற்றினர் வினாதலும் ெநடிேயான்
      மன்னு றும்ெபரு மகிழ்ச்சியா னவர்க்கிது வழங்கும் 164

2187 ெசறியும் நான்மைறச் சிரமிைசப் பரம்ெபாருள் இந்நாள்
      அறிஞர் காண்கிலா அற்புதத் திருநடம் எனக்குப்
      பிறிவ ரும்ெபருங் கருைணயாற் காட்டிடப் ெபற்ேறன்
      மறியு மிவ்வுடல் வருபயன் கிைடத்தெதன் றனக்ேக 165

2188 அவ்வ ருட்டிருக் கூத்திைனக் கண்டவார் வத்தால்
      இவ்வு றுப்ெபலாம் விதிர்விதிர்ப் ெபய்தின கண்டீர்
      ெசவ்வ ேனார்மிெனன் றியம்புெசாற் ெசவித்துைள நிைறப்பக்
      ெகாவ்ைவ வாய்த்திரு முதலிேயா ராதரங் ெகாண்டார் 166
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2189 ேகட்ட வப்ெபாழு ேதெயதிர் கண்ெடனக் கிளர்ந்து
      காட்டும் ேவணவா மீமிைச ெயழக்கழல் வணங்கி
      நாட்டு மத்திருக் கூத்திைன நாங்களுங் காண
      ேவட்ட னங்கள்மற் றதுெபறு ெநறிவிைரந் தருளாய் 167

2190 என்று பன்முைற ேவண்டலு மீர்ந்ெதாைடத் துளேவான்
      நன்று நுங்கருத் ெதனமிக நைகமுக மலர்ந்து
      குன்ற வில்லியார் ேசவடி சிந்ைதயிற் ெகாண்டாற்
      கன்று நம்பர்தம் மருளினா லறிவுவந் துதிப்ப 168

2191 விண்டு முதலிேயார் தில்ைலயைடந்து ேபாற்றல்
      மல்லல் ெதண்டிைர மறிகடல் மணிகள்ெகாண் ெடாதுக்கும்
      தில்ைலக் கானுைடச் சிதம்பர வைரப்பிெலஞ் ஞான்றும்
      ெசல்வத் தாண்டவம் நவிற்றுெமம் பிராெனனத் ெதளிந்தான்
      அல்லிப் பூமகள் முதலிேயார்க் கன்னது ெசப்பி 169

2192 அங்க ெணய்திநா மாளுைட நாயகன் திருமுன்
      ெபாங்கு காதலா னைடக்கலம் புகுந்துேபாற் றிைசத்துத்
      தங்கி ெமய்த்தவ மியற்றிடின் தண்ணருள் சுரந்து
      நங்க ளுக்ெகதிர் காட்டுவ னானந்த நடனம் 170

2193 ேயாகி ேயார்களு ெமய்தருந் திருநட மு ைம
      யாகு மன்புைட யடியவர்க் ெகளியது கண்டீர்
      ஏகு வாமினி வம்மிெனன் றவருட ெனழுந்து
      மாக வாற்றினால் வயங்ெகாளித் தில்ைலவந் தைடந்தான் 171

2194 கலிநிைலத்துைற
      ேசர்ந்துதிரு மூலட்டந் ெதாழுது ேபாற்றிச் சிந்ைதகளி
      கூர்ந்துதிருப் பாப்பரசு கலுழன் முதேலா ருடன்குழும
      ேநர்ந்ததவ ேயாகத்தின் ெநடுநாள் முயன்றா னக்காைல
      வார்ந்தசைடப் பிரானாரும் மகிழ்ந்து காட்சி ெகாடுத்தருளி 172

2195 ஒன்னாதா ருயிர்பருகி ெயாளிருந் திகி த் தனிப்பைடேயாய்
      என்நீமற் றிவேராடு ெமம்பால் விைழந்த தியம்புெகனப்
      ெபான்னாைட யுைடத்ேதான்றல் புவியின் வழீ்ந்து பணிந்ெதழுந்து
      நன்னாம ெமடுத்ேதாதிப் புகழ்ந்து ேபாற்றி நவில்கின்றான் 173

2196 அண்ணேல யானந்தத் ெதள்ளா ரமுேத யடிேயங்கள்
      புண்ணியநின் திருக்கூத்தி னமுதம் பருகிப் ெபாலிெவய்த
      உண்ணிைறந்த ெபருங்காத லுைடேயம் கருைண ெசய்தருளாய்
      எண்ணியா ெரண்ணெமல்லாம் முடிக்க வல்ல ெவம்மாேன 174

2197 விண்டுைவக் காஞ்சியிற் சிவபூைச ெசய்துவரப் பணித்தல்
      குறளுருவா யுலகளந்தா னியம்புங் கூற்றுக் ேகட்டருளி
      அறவனா ெரதிர்ெமாழிவா ராழிப் பைடேயா ெயவ்ெவவரும்
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      ெபறல ய நடங்காணப் ெபட்டா யாகி ெலம்மிலிங்கம்
      மறனணுகாத் திருக்காஞ்சி வைரப்பி ெனய்தித் தாபித்து 175

2198 நறுமலர்ெகாண் டருச்சித்து வல்ைல யணீ்டு நண்ணுதிநின்
      உறுகருத்ைத முடிக்கின்ேற ெமன்றாங் கருளு முைரேகளா
      மறுவிகந்த மனத்தன்பின் மாேயான் அங்கண் யாவைரயும்
      நிறுவிவள வயற்காஞ்சி ெநடுநீர் நகரங் கடிதைடந்தான் 176

2199 ஏகம்பத் ெதாளிமணிைய யின்பத் ெதாழும்பர் ெசய்தவங்கள்
      ஏகம்பத் ெதனக்ெகாள்ளு மிைறையக் குறளாய் மாவலிமுன்
      ஏகம்பத் தாற்பு ைச ெயாருமூன் றிருத்த தனிமுதைல
      ேயகம்பத் ெதாடும்புளக ெமய்த வணங்கித் ெதாழுெதழுந்து

      இப்பாடல் மடக்கணி. ஏகம் பத்ெதன- ஒன்று பத்தாக.
      ஏகு அம்பு அத்தால் - ெசன்ற திருமாலாகிய அம்பினால்.
      முதைலேய கம்பத்ேதாடும் - முதற்ெபாருைளேய நடுக்கத்ேதாடும் 177

2200 அக்கம்ப முைடயார்க்குத் ெதன்பா லங்கண் சிவலிங்கம்
      மிக்கன்பு தைழத்ேதாங்க விண்டு வசீன் எனவிருவிப்
      ெபாக்கங்கள் முழுதகலப் ேபாற்றி ேவண்டி யருள்ெபற்றுத்
      திக்ெகங்கும் புகழ்பரப்புந் தில்ைல வனத்ைத மீண்டைணந்தான் 178
      
2201 விண்டு முதலிேயார் திருக்கூத்துக் காணல்
      ஆண்டைணந்த திருமாலுக் கருளா ரமிழ்த மைனயாரும்
      தூண்டரும்ேப ெராளிப்பிழம்பாய்ச் சுடருந் திருச்சிற் றம்பலத்துள்
      காண்டைகய வானந்த நிருத்தங் காட்டக் கழியன்பு
      பூண்டதிருப் பாப்பரசு புள்ேளற் றண்ண ெலாடுங்கண்டான் 179

2202 கண்டளவில் ெபருங்காத லின்ப ெவள்ளங் கைரயிகப்பக்
      ெகாண்டநிைற மகிழ்ச்சியினா லாடிப் பாடிக் கும்பிட்டு
      பண்ைடநிைல மறந்துமதுப் பருகுஞ் சுரும்பிற் பரவசனாய்
      மண்டியேப ரார்வத்தால் வணங்கித் ெதாழுது களிசிறந்தான் 180

2203 இைறவனார் திருக்கூத்துக் கிைசயக் கணங்க ளியமுழக்கும்
      முைறயுணர்ந்து ெபருங்களிப்பால் தானும் படகம் முழக்குதலும்
      மைறமுதல்வ ரதுேநாக்கி மகிழ்ந்து படகப் பணிதனக்ேக
      நிைறவிருப்பி னருள்ெசய்யப் ெபற்று வாழ்ந்தான் ெநடிேயாேன 181

2204 விதுெவான்றுஞ் சைடமுடியார் விண்டு வசீம் மந்தவா
      றிதுகண்டீர் முனிவரீ்கா ளணீ்டுத் ெதாழுது வழிபட்டுத்
      துதிெசய்து கணநாதர் திருமா ளிைகசூழ் தருமுன்றின்
      மதுவிள்ளும் மலர்க்கூந்தல் மைலயான் மடந்ைத எய்தினாள் 182

2205 அகத்திேயச்சர வரலாறு
      பண்ணிைசந்த வ ச்சுரும்பர் பாடல் பயிலும் மல ைலஞ்சித்
      தண்ணிைசந்த சிவகங்ைகத் தழங்குந் திைரநீர் குைடந்தாடிப்
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      ெபண்ணிைசந்த ெபருவனப்பின் பிராட்டி யாங்குப் பிறங்ெகாளியால்
      கண்ணிைசந்த களிசிறப்ப வகத்தி ேயசங் கண்டைணந்தாள் 183

2206 ேவறு
      என்ற சூதைன மாதவர் யாவரு ேமத்திேய
      பன்றி காணருஞ் ேசவடிப் பற்றிய சிந்ைதேயாய்
      துன்று சீர்ைம யகத்திேய சத்தியல் ெசால்ெகன
      நன்று முள்ளம் மகிழ்ந்து விளங்க நவிற்றுவான் 184

2207 நாரதர் விந்தமைலக்கு ேமன்ைம கூறிப் ேபாதல்
      கடவுள் மாமுனி நாரதன் முன்ெனாரு காைலயின்
      இடனு ைடத்திருக் காஞ்சியி ேனகம்ப நாதைரச்
      சுடரும் மாடக யாழிைச யாற்ெறாழு ேதத்துவான்
      தடவு ெவள்ளிப் பருப்பத நின்றுந் தணந்தனன். 185

2208 அண்ண லார்தம் அடியிைண ைதவரு சிந்ைதயான்
      நண்ணு கின்ற நரப்புக் கருவித் தைலவைன
      விண்ணின் ேநாக்குபு ெவய்ெதன விந்த ெநடுங்கி
      எண்ணம் வாய்ப்ப வியங்கு முருக்ெகாடு முன்னுறா 186

2209 அருக்கி யம்முத லாயின ெகாண்டு வழிபடூஉப்
      ெபருத்த காதலிற் ேபணித் ெதாழுது வணங்கலும்
      கருக்க டிந்துயர் காழறு மாதவ ேனாைகயான்
      மருத்த பூஞ்சுைன விந்த வைரக்கிது ேபசுவான் 187

2210 மன்னும் ெமய்த்தவர் பாற்பு  யும்வழி பாட்டினில்
      நின்ைன ெயாப்பவர் கண்டில னித்தகு நின்ைனயும்
      ெபான்னி னாட்டவர் ேபாத விகழ்ந்தன ரன்னைத
      உன்னி யுன்னி வருந்திடு கின்றெதன் னுள்ளேம 188

2211 என்ற தாபத ேவந்தைன மீள இைறஞ்சிமுன்
      நின்று ேதவருள் யாவர் இகழ்ச்சி நிகழ்த்தினார்
      என்ற னக்கிகழ் யாதுெகால் கூறிைன ேயலது
      மன்ற மாற்றுவன் யாெனன விந்தம் வகுத்ததால் 189

2212 முனிவ னவ்வுைர ேகட்டு ெமாழிதரு ேமன்ைமயிற்
      புனித நின்ெனாடு ெபான்வைர ேநெரனும் நூெலலாம்
      பனிம திச்சைடப் பண்ணவர் ேதவர் குழாத்ெதாடு
      நனிம கிழ்ந்தவண் ைவகுவர் நாள்ெதாறும் ஆதலால் 190

2213 இயங்கு ேகாள்கள் உடுக்கள் இராசி ெயவற்ெறாடும்
      வயங்கு சந்திர சூ யர் தாம்வட ேமருைவ
      நயந்து சுற்றுவர் நாெடாறும் அத்திறம் ேநாக்கிேய
      உயங்கு கின்றனன் யாெனனப் பின்னரும் ஓதுவான் 191

2214 தனக்கு ேநர்வ  யாய்பல சாற்றுவ ெதன்ெகாேலா
      எனக்கு நீநனி நண்பிைன யாதலி னித்திறம்
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      உனக்கி யம்பிேன னின்னினி ேயகுவ ெலாய்ெயன
      மனக்கு ேவண்டிய ெசய்ெகன மாதவன் நீங்கினான் 192

2215 விந்தம் ஓங்கி எழுதல்
      எழுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      பத்தர் ெமய்க்கிைள மகதி யாழ்பயில்
           படிம உண்டியன் நீங்கலும்
      ெமய்த்த ெவஞ்சினம் மீக்ெகாள் மால்வைர
          வயீும் எல்ைல விளக்கிைனச்
      ெசத்தி றப்ப வளர்ந்ெத ழுந்து விசும்பு 
            ெசன்று நிவந்ததால்
      ைமத்த வல்லிருள் கீறி வாள்கள் 
           வயங்கும் ஆறு தடுத்தேரா.
      வயீும் எல்ைல விளக்கிைனச் ெசத்து - அவியும்ேபாது 
சுடர்விடும் விளக்கிைன ஒத்து. நிவந்து - உயர்ந்து. ஆறு- வழி. 193

2216 துருவ மண்டல எல்ைல கீழ்ப்பட ேமக்ெக ழுஞ்சுடர் ெவற்பிைனத்
      தருநி லத்தவர் ேநாக்கி முந்து தழற்ப ைடக்குலி சக்ெகாடுங்
      கருவி யிற்சிற க வ லா  யுடன்ெச ருச்ெசய் கருத்தினால்
      வருவ தாங்ெகால் எனத்தி ைகத்து மருண்டு தம்முள் ெவரீஇயினார் 194

2217 தங்கள் ஒப்புைம ெகாண்டு நண்ணு 
             தருக்கு ணர்ந்து ெவகுட்சியால்
      ெபாங்கி விம்மி மதர்த்ெத ழுந்ெததிர் 
             ேபார்ெச யப்புகு தன்ைமயின்
      ெகாங்ைக வம்பு சழங்க மார்பம் 
            அைலத்து வறீு ெகாளக்கதழ்
      தங்கண் மங்ைகயர் ெவற்பின் ஒக்கமுன் 
            ேநாக்க விண்மிைச அண்மினார் 195

2218 சிட்டி நாள்முதல் ஓய்வி லாது தினம்ெபா லங்கி  சூழ்வர
      வட்ட மிட்ட கறங்கிேனாைல எனச்சு ழன்றல மந்துைநந்
      திட்ட ேகாள்கள் இராசி நாள்களும் அன்று தன்னம் இைளப்ெபாழிந்
      துட்ட தும்பு களிப்பின் ைவகின ஓங்கு மால்வைர யாலேரா.
      கறங்கு - காற்றாடி. தன்னம் - சிறிது. 196

2219 ேவறு
      மாயி ருங்கனக மாம ைலத்தைலயின்
            மன்னி வன்குயவன் ேநமியின்
      ஞாயி றாதிகைள யிைடய றாதுகடு
            கச்சு ழற்றிநனி தளர்வுகூர்
      பாய சீர்த்திமிகு துருவ னுஞ்சிறிது
            பணிெயா ழிந்துைற நலம்ெபற
      மீயு கந்தமணி அருவி தாழ்ெநடிய
            விந்த ெவற்புதவி ெசய்ததால் 197
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2220 அருவி தாழ்சயிலம் ஒளிவ ழங்குெநறி
            தைனய ைடத்துமிைச யணவலால்
      ஒருபு ைடத்திமிரம் ெமாய்ப்ப மற்ைறெயாரு
            புைடயுறக் கதிர்கள் ெமாய்த்திடும்
      இருதி றத்திெனாடு மருவு ெபற்றிைம
            இைசந்த மன்னுலகம் அற்ைறநாள்
      மரும லர்க்குழலி பாக மாகவளர்
            மைறமு தற்ெபாருள் நிகர்த்ததால் 198

2221 இகழ்ந்த நீ னி நடப்ப ெதங்கெணன
            எள்ளி வாள்கைள நைகப்பதூஉம்
      திகழ்ந்த ேமருெவாடு ெசருவி ைளப்பவைற
            கூவி வரீநைக ெசய்வதூஉம்
      உகந்ெத ழுந்தனது சீர்த்தி பல்குவதும்
            ஒப்ப எங்கணும் அடித்தலம்
      அகழ்ந்து கல்ெலன இைரத்து ெவள்ெளன
            விளர்த்து வஙீ்குபுனல் அருவிேய 199

2222 இறவு ளர்க்குமிைச யுலக வாழ்க்ைகயர்
            விருந்தளித் துவைக எய்தினார்
      குறம டந்ைதயரும் அரமடந்ைதயரும்
            அளவ ளாயுறவு ெகாண்டனர்
      முைறநி றுத்துசுர முனிவர் ெவற்புைறயும்
            முனிவர் நல்வர ெவதிர்ந்தனர்
      மைறமு ைழப்பணிகள் வானு லாம்பணி
            புலம்பு தீர்ந்திட மணந்தன 200

2223 அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      மிைளபடு சாரற் குன்றம் ேமக்குற நிவத்த ேலாடும்
      ஒளிவழங் காைமக் கால ேவறுபா ெடாழிந்த வாற்றான்
      வளமலி தவந்தா னங்கள் முதலிய மறுத்துப் ைபங்கூழ்
      விைளவுகள் அ�கி ஞாலம் ெவறுவிய தாயிற் றன்ேற 201

2224 ேதவர்கள் துன்புறுதல்
      அங்கது ேநாக்கி வல்ைல புரந்தர னாதி விண்ேணார்
      தங்குலக் குரவ ேனாடுஞ் சதுமுகன் இருக்ைக சார்ந்தார்
      பங்கயக் கிழவன் ேநான்றாள் பணிந்தனர் பரசிப் ேபாற்றி
      எங்கைள ெவருவா வண்ணம் புரத்திெயன் றிதைனச் ெசாற்றார் 202

2225 இருசுடர் வழங்கு மாற்ைற யிரும்புசூழ் ேசாைல விந்தப்
      பருவைர தடுத்த லாற்றாற் பகலிராத் ெதாடக்க மின்றித்
      திருெநறி ேவள்வி மாறித் ெதருமந்த துலக மன்ேனா
      மருமலர்க் கமல வாழ்க்ைக வயங்ெகழு கடவு ேளேற 203

2226 இனிெயமக் குறுதி ெயன்ேன ெயன்றலு னமிளவண் டூதூம்
      பனிமலர்க் கதுப்பி ைனம்பாற் பாரதி ெகாழுநன் ேகளாத்
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      தனிமிடல் பைடத்த விந்தத்தருக்கிைனப் ெபௗளவ முண்ட
      முனிவேன யடக்க வல்லும் என்றுள முன்னிச் ெசால்வான் 204

2227 நடைலயின் றுயர்ந்ேதாய் ேகட்டி காசிமா நகரம் ைவகுங்
      குடமுனி தன்ைன விண்ேணார் குழாத்ெதாடும் நணுகி விந்தத்
      தடவைரத் தருக்கு நீப்பான் ேவண்டுக தவத்தான் மிக்ேகான்
      கடெலலாங் குடங்ைக ேயற்றுப் பருகினான் முன்னங் கண்டாய் 205

2228 என்றிது வியாழப் புத்ேதட் கியம்பினா னியம்பிப் பின்னும்
      தன்றிரு வுளத்தி ெனண்ணிச் சயிலவ ீறடக்க யாேன
      மன்றலம் ெபாழில்சூழ் காசி வைரப்பிைனக் குறுகி யந்த
      மின்றிகழ் சைடயாற் ேகாதி விடுப்பெலன் ெறழுந்து ெசன்றான் 206

2229 ெபான்னவ னாதி ேதவர் புைடயுறப் ேபாந்து ெசங்கால்
      அன்னமுங் கருெமன் கூந்த லன்னமும் மறலி யாடும்
      கன்னிெவண் டரங்கத் ெதண்ணரீ்க் கங்ைகயா றுடுத்த காசி
      நன்ெனடு நகரம் புக்கான் நைகமலர்க் கமலத் ேதான்றல் 207

2230 அயன் அகத்தியருக்கு உைரத்தல்
      அவ்வயி னகில நாத ரடியிைண ெதாழுது ேபாற்றித்
      ெதவ்வலி யடுேபா ராண்ைமத் ேதவர்தங் குழாத்தி ேனாடும்
      எவ்வமில் ேகள்வி சான்ற குறுமுனி யிருக்ைக நண்ணிப்
      ெபௗளவநீர் பருகி னாைனக் கண்டிது பகர லுற்றான் 208

2231 முக்குறும் ெபறிந்த காட்சி முனிவேர றைனயாய் சால
      மிக்குயர் விந்த நாகந் தருக்குமீக் ெகாண்டு நாளும்
      ெபாக்கமி லிரவி திங்கள் புகுெநறி தைடெசய் தன்றால்
      அக்கி  யிறுமாப் ெபல்லா மகற்றுவான் நீேய வல்ைல 209

2232 இன்னினி விைரக வல்ேல தாழ்க்கைல ெயன்று ேவண்டும்
      அன்னேவ றுயர்த்த புத்ேதட் கருந்தவக் கிழவன் கூறும்
      என்னிது புகன்றா ையயா ெவம்பிராற் கினிய காசி
      தன்ைனவிட் டகேலன் வடீு தருவதித் தலங்கா ெணன்ன 210

2233 வண்ெடாடு ஞிமிறுந் ேதனும் வ ச்சிைறச் சுரும்பு மார்ப்பத்
      தண்டுளி நறவ மூற்றுந் தடமலர்ப் ெபாகுட்டுத் ெதய்வப்
      புண்டரீ கத்தின் ேமய புண்ணியன் ேகட்டு முந்நீர்
      உண்டுயர் முனிவர் ேகாமா னுளங்ெகாள உணர்த்து கின்றான் 211

2234 ெவறுப்ெபாடு விருப்ெபான் றில்லாய் விண்ணவர் இடுக்கண் தீர்க்கும்
      திறத்திைன எவ்வாற் றானும் முடிப்பேத சீ  தன்றி
      மறுப்பது தகாதால் மற்று வயங்ெகாளி உலகம் மூன்றும்
      ெபறத்தகு கருமம் என்றால் என்னினிப் ேபசு மாேற 212

2235 சீருைடத் ததீசி முன்ேனார் ேதவர்தம் ெபாருட்டுத் தங்கள்
      ஆருயிர்க் கிறுதி ேநாக்கா துடம்ைபயு மளித்தா ரன்ேற
      கா ய மிதுமற் றம்ம சிறிெதனக் கருதல் ேவண்டா
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      ஓ ன்ேவ றுன்ைன ெயாப்பா ருலகமூன் றிடத்து மில்ைல 213

2236 ேவசற ெவாழிதி ெவள்ைள விைடயவர்க் குவைக நல்கிக்
      காசியின் ேமன்ைம சான்ற கடிநகர் அங்கண் உண்டால்
      மூசிள ஞிமிறு பாய முைகயுைடந் ெதாழுகுந் ேதறல்
      வாசெமன் மலர்ப்பூம் ெபாய்ைக வளவயற் காஞ்சி மூதூர் 214

2237 மதுமலர்ப் ெபாழில்சூழ் காசி யிறந்திடின் வழங்கும் முத்தி
      அதுவும்நம் ெபருமா னார்தம் அருளுருப் ெபறுவ தாகும்
      முதுநகர்க் காஞ்சி தன்ைன நிைனப்பேவ முத்தி நல்கும்
      கதுவருஞ் சிவபி ரானார் திருவடி கலப்ப தாமால் 215

2238 அத்தலப் ெபருைம முற்றும் அழலவிர் சைடேமற் கங்ைக
      ைவத்தவர் அறிவ தல்லால் மற்ெறவர் அறியற்பாலார்
      சித்திகள் அைனத்தும் நல்கும் ஆயிைடச் ெசன்றா யாகில்
      உத்தம குணத்தாய் மற்றும் ெபருநலம் உனக்குண் டாமால் 216

2239 சிமிழ்விடப் பாம்பு சுற்றித் திைரகடல் கலக்கிப் ெபற்ற
      அமிழ்திைன இைமேயார்க் கூட்டும் அ ெயனக் கம்பம் ேமய
      குமிழ்மறி விழியாள் பாகர் அருளினாற் ெகாழிக்கு மின்பத்
      தமிழ்ெமாழிப் பாைட ெயான்று தைரமிைச விளங்கச் ெசய்வாய் 217

2240 பாணித்த லைமயு மின்ேன படர்ெகனும் பவளச் ெசவ்வாய்
      வாணிக்கு மணாளன் றன்ைன விைடெகாண்டு மகிழ்ச்சி கூர
      ஆணிப்ெபான் மாடக் ேகாயி லகிலநா யகைர யன்பாற்
      ேபணித்தாழ்ந் ெதழுந்து காசிப் ெபரும்பதி தணந்து ேபாந்தான் 218

2241 அகத்தியர் விந்தமைலைய அடக்குதல்
      கச்சிமா நகரங் காணும் ஆதரங் ைகமிக் கீர்ப்ப
      நச்சணி மிடற்றார் பாத நைகமலர் மனத்துட் ெகாண்டு
      ெபாச்சமில் மைனயா ேளாடும் வாெனறிப் ேபாது கின்ற
      விச்ைசேதர் முனிவன் றன்ைனக் கண்டது விந்த நாகம் 219

2242 ஊற்ெறழும் பரைவத் ெதண்ண ீருழுந்தள வாக்கி யுண்ணும்
      ஆற்றலின் ெநடியனாகி யளவினிற் குறிய னாய
      நீற்றணி முனிவர் ேகாைனக் காண்டலும் ெநஞ்சம் மாழ்கிப்
      பாற்றரும் பயமீக் ெகாண்டு பைதபைதத் ெதாடுங்கிச் ேசார்ந்து 220

2243 குறுகிமுன் குறுகித் தாழ்ந்து ேகாதறு விதியி னாற்றால்
      நிறுவிய அருக்கி யாதி யருச்சைன நிரப்பல் ேநாக்கி
      உறவனும் மகிழ்ந்து பத்தி விைளவிைன உயர்த்துக் கூற
      மறவலுந் ெதாழுது ேபாற்றி மணிவைர யிதைன ேவண்டும் 221

2244 ஐயேன யடிேயன் மாட்டு மருட்ெபருங் கருைண ைவத்த
      ெசய்யேன யணங்கு ேலாபா முத்திைர திைளக்குந் தூய
      ெமய்யேன யைலகள் வசீும் வி கடல் முழுது ேமற்ற
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      ைகயேன யினியான் ெசய்யக் கடவெதன் னருளா ெயன்ன 222

2245 ெபான்னில மிருக்ைக ெகாண்ேடார் ெபாருட்டிவண் ெதன்பா லாைச
      தன்ைனயான் குறித்துப் ேபாந்ேதன் சயிலேம மீளுங் காறும்
      இந்நிைல யிருத்தி ெயன்னக் கரத்தினா லிருவிக் காஞ்சி
      நன்ெனடு நகரம் ேநாக்கி நடந்தனன் நிகெரான் றில்லான் 223

2246 ேவறு
      ெசந்ெநறி ேநாக்கி 'அைமந்தாங் ெகாழுகா னளவறி கில்லான்
      தன்ைன வியந்தான் விைரந்து ெகடும்' எனல் சத்தியங் கண்டாம்
      மன்னிய ேமரு வைரேயா டிகலி வளர்ந்ெதழு விந்தம்
      முன்னுள ேதாற்றமும் வறீும் முழுதும் இழந்தது மன்ேனா 224

2247 சங்கர னாெரதிர் ேதான்ற மைறயுந் தடாதைக தன்ேனார்
      ெகாங்ைக நிகர்த்தது ெசல்லுங் குறுமுனி ேநருறு குன்றம்
      அங்கது கண்ட விைமேயா ரைனவரு மத்திறங் ேகட்ட
      நங்ைகைய யனீ்றெபான் மாைல யுவைகயின் நாற்றி யைடந்தார்.
      நாற்றி - நான்மடங்கு 225

2248 அகத்தியர் காஞ்சிைய யைடதல்
      குன்றிைட முட்டி மறுகுங் குரீயின் தைடயுண் டழுங்கி
      நின்ற வருக்கன் முதேலார் ெநறிெகாளச் ெசல்ல விடுத்துத்
      தந்துைணப் பாைவயி ேனாடுஞ் சார்தரு தாபத ேவந்து
      மன்றலம் பூம்ெபாழிற் காஞ்சி வளநகர் தன்ைனமுன் கண்டான் 226

2249 கண்டு ெதாழுது வணங்கிக் ைகயிைண யுச்சியிற் கூம்ப
      மண்டிய காதலிற் புக்கு மரபுளிச் ெசய்கடன் ஆற்றி
      அண்டர் பிரானார் தளிகள் அைனத்தும் முைறயான் இைறஞ்சிப்
      பண்ைட மைறகள் முழங்கும் படெராளி ேயகம்பஞ் ேசர்ந்தான் 227

2250 ெசல்வ மணித்திரு வாய்தல் ெசன்று பணிந்து புகுந்தாங்
      கல்வளர் கின்ற மிடற்றா ராரரு ெளன்ன நிைறந்த
      ெசால்வளர் சீர்ச்சிவ கங்ைகத் தூநறு ெமன்புன லாடி
      எல்வளர் கண்டிைக ெவண்ண ீெறங்கும் வயங்க அணிந்தான் 2287

2251 வாங்கு நுணங்கிைட பாகர் மாளிைக சூழ்மணி முன்றிற்
      பாங்கு வலங்ெகாடு ெசன்று படெராளி யானந்த ெவள்ளம்
      ேதங்குந் தனிமைறச் சூதத் ெதய்வத் தருநிழல் ேமய
      வஙீ்குங் கருைணப் பிழம்ைப விழிெயதி ேரகண்டு ெகாண்டான் 229

2252 இணங்கு முைறைமயி னங்க ெமட்டினு ைமந்தினுஞ் சால
      வணங்கி மகிழ்ந்து திைளத்து வார்புனல் கண்கள் ெசா யக்
      குணங்குறி யின்றி ெயழுந்த ேகாலத் திருவுருப் ேபாற்றி
      அணங்கரு ெமய்யருள் ெபற்று மீண்டனன் ஆர்கலி யுண்டான் 230

2253 வன்பழ வல்விைன மாற்றுங் கம்பம் மகிழ்ந்தவர் ெதன்சார்த்
      தன்ெபய ராற்சிவ லிங்கம் தாபித் தருச்சைன யாற்றி
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      முன்பு வரம்பல ெபற்று மீமிைச மூண்ெடழு மன்பான்
      மின்பு  ெசஞ்சைட யாைர மீளப் பழிச்சுத லுற்றான் 231

2254 அகத்தியர் துதித்தல்
      ெகாச்சகக் கலிப்பா
      இந்நா ெளனக்குப் பயப்பட்ட திப்பிறவி
      இந்நா ெளனக்குப் பயப்பட்ட தியான்ெசய்தவம்
      இந்நா ெளனக்குப் பயப்பட்ட ெதன்னறிவும்
      இந்நா ளுைனக்காணப் ெபற்றைமயி ெனங்ேகாேவ 232

2255 எண்ணெமலா ெமய்திேன ெனண்ணெமலா ெமய்திேனன்
      எண்ணெமலா ெமய்திேன ெனங்கள் ெபருமாேன
      கண்ணெனாடு நான்முகனுங் காணாத் துைணயடிகள்
      கண்ெணதிேர யிற்ைறநாள் யான்காணக் காட்டிைனேய 2330

2256 சங்கரா சம்புேவ சங்கரா சம்புேவ
      சங்கரா சம்புேவ சாம்ப சிவேனெயன்
      அங்கணா ெயன்ெறன்று ேமாலிட் டைழத்தரற்றும்
      இங்ெகனக்கு வாழ்நாள்க ளிவ்வாேற ேபாகியேவ 234

2257 குன்றாத அன்புனக்ேக குன்றாத அன்புனக்ேக
      குன்றாத அன்புனக்ேக மிக்ேகாங்கு ெகாள்ைகயது
      என்றுெமனக் குண்டாக என்றுெமனக் குண்டாக
      என்றுெமனக் குண்டாக என்றுேமார் ெபற்றியேன 235

2258 ைவயமிைசத் ேதாற்றமுதல் சாங்காறும் மன்றவுைனத்
      ெதய்வெமனப் ேபணாத் திருவிலிகள் என்குலத்தில்
      எய்திெயாரு ஞான்றும் பிறவற்க எய்துறினும்
      ெவய்ெதனமற் றாங்ேக விளிந்ெதாழிக எம்மாேன 236

2259 ஆேன றுயர்த்தருளி யன்றினா ரூெர த்த
      ேகாேன ெயனக்குக் குலெதய்வ மாம்ேபற்றால்
      யாேன ெபருங்ெசல்வன் யாேன ெபருஞ்ெசல்வன்
      யாேன ெபருஞ்ெசல்வன் எல்லா உலகிலுேம 237

2260 சிறந்துன்ைனத் ெதய்வெமனக் ெகாள்ளாத சீத்ைத
      பிறந்த குலம்பிறவா நின்றகுலம் பளீின்
      உறந்த குலத்தும் உைமெயாருபால் ேமயாய்
      மறந்தும் பிறவாத வாழ்ெவனக்கு ேவண்டுமால் 238

2261 ஏைழக் குறும்பின் இைமேயார் தமக்கிரங்கிப்
      பைீழக் ெகாடுவிடத்ைத யுண்டளித்த ேபராளா
      ஆழிப் ெபருங்கருைண யாரமுேத ெவற்பனீ்ற
      மாைழப்பூங் கண்ணி மணாளா அடிேபாற்றி 239

2262 அகத்தியர் ேவண்டுேகாள்
      ேவறு
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      என்ெறன்று பன்முைறயுந் துதித்திைறஞ்சித் தாழ்ந்ெதழுந்து
      நின்றுகரஞ் சிரமுகிழ்ப்ப நிைறந்தெபரு மகிழ்ச்சியுடன்
      குன்றைனப் ெபருந்தவத்ேதா னிதுெவான்று கூற்றுைதத்த
      மின்றிகழுஞ் ேசவடிக்கீழ் விண்ணப்பஞ் ெசய்கின்றான் 240

2263 அடியேனன் வடகாசி நீத்தகன்று நினக்கினிய
      கடிமதில்சூழ் ெகாடிமாடக் காஞ்சியிைனத் தைலப்பட்டுப்
      ெபாடியணிந்த திருேமனிப் புண்ணியேம இமயவைரப்
      பிடிமணந்த மதகளிேற ெபரும்ேபறு ெபற்றுய்ந்ேதன் 241

2264 இத்தகுேப றுைடேயற்கு மற்றின்னும் ஒருகருத்து
      ெமய்த்தெபரு ேவட்ைகயினால் ஒழியாது ேமன்ேமலுஞ்
      சித்தமிைச மூண்ெடழுமால் அதுநிரம்பச் சிறிேயன்பால்
      ைவத்த ெபருங் கருைணயினால் வழங்குவாய் எனப்ேபாற்றி 242

2265 எவ்விைனயு ேமாப்புதலால் திராவிடெமன் றியல்பாைட
      எவ்வமறப் புதிதாக யான்வகுப்ப நல்கியது
      எவ்வருணத் துள்ளார்க்கு ெமளிதாகப் புத்ேதளிர்
      எவ்ெவவர்க்கும் சுைவயமிழ்தி னினிதாகச் ெசய்தருளாய் 243

2266 மூன்றுறழ்ந்த பதிற்ெறழுத்தான் முழுவதுமாய் உனக்கினிதாய்த்
      ேதான்றிடுமத் தமிழ்ப்பாைடத் துதிெகாண்டு மகிழ்ந்தருளி
      ஆன்றவர ெமல்லார்க்கு மிவ்வைரப்பி னளித்தருளாய்
      ஏன்ெறடுத்த ெமாழிகல்வி ெயவற்றினுக்கு மிைறேயாேன 244

2267 அகத்தியர் தமிழாசி ய ராதல்
      மன்னியவித் தமிழ்க்கிளவி மந்திரங்கள் கணித்தடிேயன்
      ெசந்ெநறியின் வழுவாவித் திருக்காஞ்சி நகர்வைரப்பின்
      உன்னணுக்க னாகியினி துைறந்திடவும் ெபறேவண்டும்
      இன்னவரம் எனக்கருளாய் எம்ெபருமான் என்றிரந்தான் 245

2268 கூம்பியைகத் தலமுைடய குறுமுனிக்குப் பிஞ்ஞகனார்
      தாம்ப ந்து தமிழ்விளக்கு மாசி யத் தைலைமெயாடு
      ேமம்படுெதன் றிைசக்கிைறைம நல்கிேவட் டனபிறவும்
      ஆம்ப சி னளித்தருளி யவ்விலிங்கத் திைடக்கரந்தார் 246

2269 இருெமாழிக்குங் கண்ணுதலார் முதற்குரவர் இயல்வாய்ப்ப
      இருெமாழியும் வழிப்படுத்தார் முனிேவந்தர் இைசபரப்பும்
      இருெமாழியும் ஆன்றவேர தழஇீயினார் என்றாலிவ்
      விருெமாழியும் நிகெரன்னு மிதற்ைகய முளேதேயா 247

2270 இவ்வண்ணம் அருள்ெபற்ற இருந்தவனும் அகலிடத்தின்
      ெமய்வண்ண ஓத்துமுைறத் தீந்தமிைழ விளக்குவித்துச்
      ெசவ்வண்ணத் திருேமனிப் ெபருமானார் திருவடிகள்
      அவ்வண்ணந் ெதாழுேதத்தி ெநடுங்காலம் அங்கிருந்தான் 248

2271 வடெமாழிையப் பாணினிக்கு வகுத்தருளி அதற்கிைணயாத்
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      ெதாடர்புைடய ெதன்ெமாழிைய உலகெமலாந் ெதாழுேதத்துங்
      குடமுனிக்கு வலியுறுத்தார் ெகால்ேலற்றுப் பாகெரனிற்
      கடல்வைரப்பின் இதன்ெபருைம யாவேர கணித்தறிவார் 249

2272 அகத்தியர் ெபாதிைக யைடந்த வரலாறு
      கலிவிருத்தம்
      இத்தகு தமிேழாதி யாங்கினி துைறநாளில்
      அத்தைல யரனார்தா மாயிைழ யுைமயாைளப்
      புத்தணி திகழ்மன்றல் பு நல முளதாக
      எத்தைல யுைறேவாரு மீண்டின மயத்தில் 250

2273 முனிெவாடு வைரதாழ்த்த முனிவனு மதுேநாக்கி
      பனிவைர தைனயுற்றான் பலபல வுலகத்தின்
      இனிதுைற உயிெரல்லாம் ெதாகுதலின் இருஞாலத்
      தனிமக ெளாருபக்கம் சாய்ந்தனள் ெபாைற யாற்றாள் 251

2274 ெதன்புவி மிைசேயாங்கித் திகழ்வட புவிதாழப்
      ெபான்பயில் உலகத்துப் புங்கவ ரதுகாணூஉத்
      துன்ெபாடு பயெமய்தித் துைணயடி ெதாழுேதத்தி
      என்பணி வைரமார்பற் கின்னது புகல்கிற்பார் 252

2275 தாழுறு புவிதன்ைனச் சமனிைல ெபறைவத்துக்
      காழுறு தமிேயைமக் காப்பது கடெனந்தாய்
      ஆழ்கடல் விடமுண்ேடாய் இல்ெலனி லடிேயங்கள்
      வாழல மிதுேபாேத அவல்விழு வதுதிண்ணம் 253

2276 ெவருவரு ெசயேலாராய் விண்ணவர் இதுகூறத்
      திருமுடி அைசேவாடுஞ் சினவிைட யவர்ெசால்வார்
      தருமலர்த் ெதாைடயரீ்காள் சனமிக நிைரவுற்று
      மருவிய பாரத்தால் தாழ்ந்தது வளர்ஞாலம் 254

2277 ஆதலி னியாமாத ெலம்ெமாடு நிகராேலார்
      மாதவ முனியாதல் ெதன்றிைச வயினின்ேன
      ேபாத  னுைலயாேம புவிநிைல ெபறுெமன்னக்
      காதர முறுவிண்ேணார் ேகட்டனர் கவலுற்றார் 255

2278 மணவிைன நிகழ்காைல மதிமுடி யுைடயானங்
      கைணவது தகுேமேவ றவேனாடு நிகர்வர்யார்
      இைணயிலி முழுதிற்கு மிைறயவ ெனவராலும்
      உணர்வரு முதெலன்ேற ஓலிடும் மைறெயல்லாம் 256

2279 என்றிைவ பலெவண்ணி யிைணயடி ெதாழுேதத்தி
      அன்றினர் புரமூன்றும் நீற்றியன அடிேகள்இம்
      மன்றலின் நீேசற ெலவ்வண முைனேநரா
      கின்றவ ருளெரன்று ேகட்டில ெமங்ெகங்கும் 257

2280 என்னலு மனலங்ைக ேயற்றவ ைமயரீ்நீர்
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      ெசான்னது ெமய்ேயயித் ெதால்லுல கினிெலம்ைம
      அன்னவ ைலகண்டீர் குறுமுனி யலெதன்னாப்
      பன்னிய ெமாழிேகளாப் பண்ணவர் களிகூர்ந்து 258

2281 மங்கல விைனசான்ற வதுைவெசய் யைமயத்தின்
      எங்கைள யுைடயாய்நீ ேயகுவ தைமயாேத
      அங்கினி அைனகிற்பான் தமிழ்ெத  யறேவார்க்குச்
      சங்கர விைடநல்கத் தகுெமன வுைரெசய்தார் 259

2282 கடல்விட மமுதாக்குங் கைறமிட றுைடயாருங்
      குடமுனி தைனயங்கண் கூயின ெரதிர்ேநாக்கிப்
      படெராளி யிளமூரல் பனிமுக மலர்காட்டித்
      ெதாடர்புைட விழிகாட்டும் கருைணயி னிதுெசால்வார் 260

2283 புத்ெதழில் ெபறுவிந்தம் பு தரு மிடர்மாற்றி
      முத்தமிழ் முனிவாமுன் முச்சக முழுதுய்ய
      ைவத்தைன யிதுேபாதுஞ் சந்தன வைரநண்ணி
      இத்தைர சமமாகப் பு மதி கடிெதன்றார் 261

2284 இருள்ெபாதி மணிகண்ட ரடிெதாழு திருமுந்நீர்
      பருகிய முனிேவந்தன் ைபயுளின் உைரெசய்வான்
      அருள்ெபறு மடியார்கட் கவ னு மினியாேன
      கருைணயின் நிைறேவயான் கழிவது முைறேயேயா 262

2285 மருவினர் பி ெயாண்ணாய் மற்றிவ ெரல்லாநின்
      திருமண நிைறேகாலங் காண்டகு திறல்ெபற்றார்
      ெபருமண நடுேவநீ பி ெகன ெவைனநீப்ப
      இருளுறு ெகாடிேயனிங் ெகப்பிைழ ெசய்ேதேனா 263

2286 துைணவிய ெராடுவானத் ெதால்லுல குைடயாரும்
      பணமணி மணிநாகர் பா டர் முனிேவாரும்
      மணவணி ெதாழுதுய்வான் இன்னமும் வருகின்றார்
      அைணவுறு தமிேயைனத் தள்ளுவ தழேகேயா 264

2287 விைரெசலல் முனிேவார்கள் விைரெகழு சுைனேதாய்வார்
      அரசிைல குைசமற்றும் அன்புடன் எதிருய்ப்பார்
      கரகமு மிைழசூழ்வா ரவேராடு களியாேம
      ெதருமர வடிேயைனத் தள்ளுதல் சீேரேயா 265

2288 பாடுவர் சிலரன்பர் பரவுவர் சிலரன்பர்
      ஆடுவர் சிலரன்பர் அழுகுவர் சிலரன்பர்
      ஓடுவர் சிலரன்பர் உவேராடு மகிழாேம
      வாடுற அடிேயைனத் தள்ளுதல் மரேபேயா 266

2289 ஒளிமணி மைழதூர்ப்பார் ஒண்மலர் மைழதூர்ப்பார்
      புளகமும் உடல்ேபார்ப்பார் புகழ்பல திைசேபார்ப்பார்
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      அளவறு மகிழ்கூர்ப்பார் அவேராடு கலவாேம
      தளர்வுற அடிேயைனத் தள்ளுவ தருேளேயா 267

2290 கண்டனம் மணவின்பங் காழுறு விைனெயல்லாம்
      விண்டன முலவாத ேமதகு சிவேபாகம்
      ெகாண்டன ெமனவார்ப்பா ரவெராடு குலவாேம
      ெதாண்டற வடிேயைனத் தள்ளுதல் சூேழேயா 268

2291 குழலவிழ் வதுேமாரார் குைழவிழு வதுேமாரார்
      இைழச  வதுேமாரார் எதிெரதிர் மடமாதர்
      ெமாழியுமங் கலேவாைத யிருெசவி முகவாேம
      கழிவுற வடிேயைனத் தள்ளுதல் கடேனேயா 269

2292 முனிவரர் கணநாத ரயன  முதலாேனார்
      பனியறு கணிகாைலப் ேப ைச படமுன்பின்
      எனெவழு நிைறபூசல் கண்டினி துவவாேம
      மனமடி வுறெவன்ைனத் தள்ளுதல் மாண்ேபேயா 270

2293 மண்டில மணிேவதி குண்டமும் மலிவித்திங்
      ெகண்டிைச புைகவிம்ம எ யிைட இழுதூற்றித்
      தண்டிரள் ெபா யட்டுந் தகவது காணாேம
      விண்டிட வடிேயைனத் தள்ளுதல் விைழேவேயா 271

2294 ஒழிெகாளி மணிேவய்ந்த கரகம துறுபான்ைம
      விழிமைன யவள்வார்ப்ப ெவற்பிைற நினதாள்கள்
      கழுவினன் மலர்தூவி வழிபடல் காணாேம
      அழிவுற அடிேயைனத் தள்ளுதல் அறேனேயா 272

2295 காெராடு நிகர்கூந்தற் கன்னிைய மைலேவந்தன்
      நீெராடு நின்ைகயில் உதவிடு நிைறேகாலம்
      ஆெராடு மதிேவய்ந்த அங்கண காணாேம
      ேப டர் உறெவன்ைனத் தள்ளுதல் ெபட்ேபேயா 273

2296 ஒருவர்முன் னணிசாந்தம ெமாருவர்தம் முதுகப்பப்
      பருவிைல மணியாரம் பட்டுடல் வடுவாக
      நிரல்பட மிைடகுற்றார் ெதாழுநிைல காணாேம
      பருவர வடிேயைனத் தள்ளுதல் பண்ேபேயா 274

2297 குைடெயாடு குைடதாக்கக் ெகாடிெயாடு ெகாடிதாக்கப்
      பைடெயாடு பைடதாக்கப் பண்ணவர் குழுேவாடும்
      விைடமிைச வருேகாலம் விழிெயதிர் காணாேம
      கைடபட வடிேயைனத் தள்ளுதல் கவிேனேயா 275

2298 வாரண நிைரசூழ வாம்ப  நிைரசூழத்
      ேதரணி நிைரசூழத் ேதவர்கள் புைடசூழ
      ஏரணி நகர்சூழும் நினெதழில் காணாேம
      ஆரஞர் உறஎன்ைனத் தள்ளுதல் அைமேவேயா 276
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2299 ெதாடிபல நிலம்வழீத் துைணமுைல நனிவிம்மக்
      கடிபடு குழல்ேசாரக் கன்னியர் மயல்கூரும்
      படிமறு கிைடநண்ணும் புத்ெதழில் பாராேம
      மிடியுற வடிேயைனத் தள்ளுதல் விதிேயேயா 277
      
2300 மரகத வடிவாளும் மழவிைட யைனயாயும்
      ஒருமணி யைணயும்ப னிதுைற யுயர்ேகாலம்
      இருவிழி களிகூரப் பருகுவ தில்லாேம
      ப வுற அடிேயைனத் தள்ளுதல் பாங்ேகேயா 278

2301 வந்தனர் மணஞாட்பின் மலரடி ெதாழுவார்க்குத்
      தந்திடும் அருள்ேநாக்கம் தமியனும் உடன்நின்று
      சிந்ைதயின் மகிழ்ெவய்தப் ெபறுவது ெசய்யாேம
      ைநந்திட அடிேயைனத் தள்ளுதல் நலேமேயா 279

2302 அன்றியும் உயர்காஞ்சிப் பதியினில் அடிேயற்கு
      மன்றநின் அணிைமக்கண் ைவகிட வரமீந்தாய்
      இன்றது தைனமாற்றி எழில்வளர் ெபாதியத்திற்
      ெசன்றினி துைறநீெயன் றருளிய ெசயெலன்ேன 280

2303 என்ைனயும் உைடயாய்நின் திருவருள் இதுேவாெயன்
      றின்னன பலபன்னி இருவிழி புனல்வார
      அந்நிைல நனிெயய்தி அழுதழு தயர்ெவய்தும்
      தன்னிகர் தமிழ்வாய்ைமத் தைலவைன ெயதிர்ேநாக்கி 281

2304 அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      சுவலிற்றாழ் குதம்ைபக் காதிற் சுந்தரர் அருளிச் ெசய்வார்
      அவலித்தல் ேவண்டா ேகட்டி அருந்தவக் கிழவ ஞாலம்
      ெசவிலித்தாய் என்ன ஓம்பும் தீம்புனற் கன்னி நாட்டில்
      தவலிற்றரீ் ேவறு காஞ்சி சைமத்துமுன் ெபாருட்டு மாேதா 282

2305 அத்தைலக் காஞ்சி யூரும் எமக்குமிக் கினிதாம் அங்கண்
      இத்தகு சிறப்பு வாய்ப்ப யாம்புைன வதுைவக் ேகாலம்
      உத்தமக் கிழத்தி ேயாடும் உனக்ெகதிர் காட்டு கின்றாம்
      ெமய்த்தேப ருவைக பூப்ப விழியுறக் காண்டி மற்றும் 283

2306 கருதிநீ வரங்கள் ெபற்ற வடநகர்க் காஞ்சி மாட்டும்
      வருமுைற யாண்டு ேதாறும் பங்குனித் திருநாள்மல்கத்
      திருவிழா முடிவின் மன்றற் ெசய்ைகயும் எமக்குண் டாக
      அருள்பு ந் திடுதுங் கண்டாய் அறிவநீ மகிழு மாற்றால் 284

2307 என்றிைவ யுலக ெமல்லா முய்யுமா றியம்பி ேவைள
      ெவன்றவர் தழுவித் ேதற்றி விைடெகாடுத் தருளப் ெபற்று
      வன்றிறல் முனிவர் ேகாமான் மகிழ்ந்தடி வணங்கிப் ேபாந்து
      தன்றுைணக் கிழத்தி ேயாடுஞ் ைசயமால் வைரையச் சார்ந்தான் 285
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2308 ேவறு
      சலம்ப ைடத்தவா தாவிவில் வலன்றைனச் சவட்டிய ெபருேநான்பின்
      வலம்ப ைடத்தவ னவ்வைர யணுகலும் மறிதிைரக் கடலாைட
      நிலம்ப ைடத்தது ெதான்னிைல யாவரும் நிைறெபருங் களிகூர்ந்தார்
      நலம்ப ைடத்தசீர் உறுவனு மாயிைட வதிந்துெதன் மைலநண்ணி 286

2309 ெதனாது காஞ்சியும் உத்தர காஞ்சியும் நித்தலும் ெசன்ேறத்திப்
      பினாக பாணியார் திருமணங் கண்ணுறப் ெபற்றுளங் களிப்ெபய்தித்
      தனாது பத்தியால் அணிெபறத் ெதாடுத்திடுஞ் ெசந்தமிழ்ப் பாமாைல
      மனாதி யானுணர் வ யவர் இைணயடி மலர்மிைசப் பலசாத்தி 287

2310 ெதன்றற் பிள்ைளைய வயிறுைளந் தீன்றுதீம் ெபாருைநநீர் குளிப்பாட்டி
      மன்றற் சந்தனப் ெபாதும்ப ன் தமிெழாடு வளர்த்து ெமன்ெமல ஞால
      முன்றிற் பால்விைள யாடவிட் டமர்முது மலயெவற் பினுஞ்ைசயக்
      குன்றத் துமகத் தீசத்தும் முைறமுைற குலவிவறீ் றிருக்கின்றான் 288

2311 இன்ன தாமகத் தீச்சரம் வந்தவா றிவ்விைடப் பணிந்ேதத்தி
      அன்னம் அன்னவள் மண்டபம் மாளிைக யங்கணம் ஆங்காங்குத்
      துன்னும் வந்திகர் கணாதிபர் வாயில்காப் புைடயவர் ெதாழப்ேபாந்து
      மன்னு மாமுதல் இடவயின் மத்தள மாதேவச் சரங்கண்டாள் 289

2312 என்றி யம்பிய சூதைனப் பழிச்சின றும்புசூழ் வடேமருக்
      குன்ற வார்சிைல வாங்கிய மதனுைடக் குழகனா ரடிப்ேபாதில்
      ஒன்று சிந்ைதேயாய் மத்தள மாதேவச் சரத்தியல் உைரெயன்ன
      ெவன்ற மாதவர் வினாதலு மாங்கவன் ேமவர வி க்கின்றான். 290

2313 மத்தள மாதேவச்சர வரலாறு
      விைரப்ப சுந்துழாய் மணிமுடிப் புங்கவன் வஙீ்குநீர்க் கலிக்கச்சி
      வைரப்பின் விண்டுவசீ் சரக்குறி நிறஇீத்ெதாழும் ேபற்றினான் மைறநான்கும்
      இைரப்ப வார்ெபாழிற் புலிநகர்ப் ெபாதியிலில் எடுத்தாண் டவங்காணூஉ
      உைரப்ப ரும்ெபறற் படகமங் ெகழுப்பிடப் ெபற்றபின் உவப்பாேல 291

2314 அடிய ளந்தவன் கைறமிடற் றடிகைள ஆனந்தக் கூத்தாடல்
      முடிவில் ஏத்ெதடுத் தடியேனன் மத்தளம் முழக்கவும் ெபறேவண்டும்
      படியி லாப்ெபருங் கருைணயஞ் சலதிேய பணித்தருள் எனப்ேபாற்ற
      வடிெந டும்பைடக் கழுக்கைட ேயந்திய வள்ளலார் அருள்ெசய்வார் 292

2315 இவ்வ ைரப்பிைட நித்தலும் படகநீ ெயழுப்பிட வரம்ெபற்றாய்
      ெசவ்வி மத்தள முழக்கவும் விைழதிேயற் ெசப்புது மிதுேகட்டி
      வவ்வி யத்ெதாைக யறெவறிந் துய ய வான்றவர் குழுப்ேபாற்றுங்
      ெகௗளைவ யம்புனற் காஞ்சிைய முன்புேபாற் கதுெமனச் ெசன்ெறய்தி 293

2316 அங்கண் மத்தள மாதேவச் சரெனன அருட்குறி நிறஇீப் ேபாற்றிப்
      ெபாங்கு மன்பினால் விதியுளி அருச்சைன பு குதி மற்றாங்ேக
      துங்கம் நீடிய பரெவளிப் பிலத்தயற் சூழலின் எஞ்ஞான்றும்
      தங்கு காப்புைட நடெமனப் ெபய ய தாண்டவம் பு கின்ேறாம் 294
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2317 ெசல்வம் மல்குமித் தில்ைலநீள் வனத்திைடத் திருச்சிற்றம் பலெமான்ேற
      ெசால்லி றந்ெதாளிர் பரெவளி ெயனப்படும் சு வைளக் குலமார்க்கும்
      மல்லல் நீர்த்தடம் புறம்பைண ேவலிசூழ் வளம்ெபாழில் திருக்காஞ்சி
      எல்ைல யுட்படு வைரப்பகம் முழுவதும் பரெவளி ெயனத்ேதறாய் 295

2318 ஆதி யந்தமு மில்லேதார் ெமய்யறி வானந்த நிைறவாகுஞ்
      ேசாதி நந்தைமத் தம்மனக் குைகயினுந் ெதாழுபவர் கருத்தீைம
      காது காஞ்சியாம் பரெவளித் தலத்தினுங் காண்டகப் ெபறுேவாேர
      ஓதி முற்றுணர் உறுவரும் ெபறலரும் வடீ்டிைன உறுவாரால் 296

2319 வன்னி யிற்படு ெபாருள்களக் கணந்தனில் வன்னியா மதுேபால
      என்ன ராயினும் பரெவளிக் காஞ்சியி ெனய்திெனம் மியல்பாவார்
      அன்ன தன்ைமயான் அத்தலத் திறந்தவர்க் கழற்கடன் கழிப்ேபாைரத்
      துன்னு சூதகந் ெதாடக்குறா திழிஞைரத் தீண்டினுந் ெதாடக்கில்ைல 297

2320 பாப்புப் பாயேலாய் இத்தைகச் சிறப்புைடப் பதிவயின் எைமப்ேபாற்றின்
      காப்புத் தாண்டவம் ஆயிைடக் காட்டுதும் அந்நடந் தனக்ேகற்பக்
      ேகாப்புச் சீரைம மத்தளம் முழக்குவா யாெகனக் ெகாடும்பாச
      நீப்புச் ெசய்ெதைம யாளுைட யண்ணலார் நிகழ்த்திய ெமாழிேகட்டு 298

2321 வண்டி னம்புகுந் துழக்கிய பூந்துழாய் வானவன் ெப ேதாைக
      ெகாண்டு வல்விைரந் தணுகினன் காஞ்சியிற் ேகாழைரத் தனிமாக்கீழ்
      அண்டர் ேபாற்றுவாழ் அங்கணர்க் கணிைமயி னாகம விதியாற்றால்
      கண்டு மத்தள மாதேவச் சரன்றைனப் பூசைனக் கடன்பூண்டான் 299

2322 இைறவன் காப்பு நடனங் காட்டுதல்
      கலிநிைலத்துைற
      ேபாக்க ருந்தவம் பற்பகல் பு ந்துேப ரன்பு
      ேதக்கு சிந்ைதயான் மீச்ெசலத் திருவருள் வழங்கி
      வாக்கும் உள்ளமும் ெதாடர்வரு வள்ளலார் முழுதும்
      காக்கு நாயகர் காட்டினார் காப்புநன் னடனம் 300

2323 வஙீ்கி ருட்பிழம் பள்ளிவாய் மடுத்துெவங் கதிர்கான்
      ேறாங்கு ெசங்கதிர் ஆயிரம் ஒருவழிக் குடுமி
      யாங்கு வில்லுமிழ் அற்புதப் ெபாலஞ்சுடர்ப் ெபாதுவின்
      பங்கர் எங்கணும் படெராளி வி கதிர் பரப்பி 301

2324 அைனய மன்றினுக் கரும்ெபறல் அணிெயனக் கவின்று
      புைனயும் நீற்ெறாளி வயங்கிய திருவுருப் ெபாலிய
      வினயி கந்தவர் விள்ளருஞ் சரண்மிைச வகீ்குங்
      கைனம ணிக்கழல் கலின்கலின் கலிெனனக் கறங்க 302

2325 வார்ந்த ெசஞ்சைட மாதிரம் எட்டினுஞ் சுலவ
      ஆர்ந்த ெதய்வதக் கங்ைகயா றலம்பிநீர் துளிப்பக்
      கூர்ந்த இன்னருட் குறுநைக இளநிலா முகிழ்த்துச்
      சார்ந்து ேபாற்ெறடுத் திைசப்பவர் தம்முயிர் பருக 303
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2326 கஞ்ச வாண்முகம் மலர்தரக் கட்கைட கருைணப்
      பஞ்சி ேனரடிப் பனிவைரப் பிராட்டிபால் நடப்ப
      அஞ்சு பூதமும் பைடத்தளித் தழிக்கவும் வல்ல
      துஞ்ச ரும்புகழ்க் குறட்கணந் துணங்ைகயாட் டயர 304

2327 ஊன மில்பசுங் ெகாடிெயன ஒல்கிநின் ெறாருபால்
      கான ளாங்குழல் மைலமகள் கண்டுகண் களிப்ப
      வான நாட்டவர் கற்பக மலர்மைழ ெபாழியத்
      தானம் எங்கணும் அரகர சயெவாலி தைழப்ப 305

2328 கட்டு வார்முர சாதிய ெபருங்கணப் பூதர்
      எட்டு நாகமும் மாகமும் ெசவிடுற எழுப்ப
      மட்டு வார்ந்ெதனச் ெசவிெயலாம் அண்ணிக்கும் மதுரம்
      பட்ட தீங்கிைள நரப்பியாழ் கின்னரர் பயில 306

2329 ேவத மாயிர ெமாருவயின் ெவண்குடப் பணில
      நாத மாயிர ெமாருவயின் நலங்கிளர் முழவப்
      ேபத மாயிர ெமாருவயிற் ெபரும்புனற் பரைவ
      ஓத மாயிர மார்த்ெதனத் தழங்ெகாலி ேயாங்க 307

2330 நடிக்கு மற்புத நாடகங் காண்டலும் புளகம்
      ெபாடிக்கும் ேமனியன் புனல்ெபாழி விழியினன் துதிகள்
      படிக்கும் நாவினன் அஞ்சலி பற்றிய கரத்தன்
      கடிக்கு றுந்துழாய்க் கண்ணியான் படிமிைச வழீ்ந்தான் 308

2331 வழீ்ந்ெத ழுந்துளம் மகிழ்ந்துேப ன்பெவள் ளத்தின்
      ஆழ்ந்து பன்முைற பணிந்துேபாற் றிைசப்புழி யவற்கு
      வாழ்ந்த ேபரருட் கருைணயான் மத்தளம் முழக்கப்
      ேபாழ்ந்த ெவண்மதிக் கண்ணியார் திருவருள் பு ந்தார் 309

2332 நீண்ட ேமனியான் நிைறெபரு மகிழ்ச்சியில் திைளத்துத்
      தாண்ட வந்தனக் கிைசயமத் தளவியம் முழக்கி
      மாண்ட ருந்திறல் மத்தள மாதவ னானான்
      ேவண்டு ெமய்வர மவன்ெபற வளித்தனர் விமலர் 310

2333 அச்சு தன்ெபறு வரத்தினா லன்றுெதாட் ெடன்றும்
      கச்சி ைவப்பினின் மத்தளங் கறங்குேப ேராைத
      முச்ச கத்ைதயும் நிறுத்திட முழுவதும் புரக்கும்
      பச்சி ளங்ெகாடி பாகனார் திருநடம் பயில்வார் 311

2334 காப்பு நன்னடங் கண்ணுறப் ெபற்றவர் கரும
      யாப்பு வழீ்த்துயர் வடீுேப ெறய்துவார் பிறவி
      ஓப்பு மத்தள மாதேவச் சரமிது வுைரத்தாம்
      வாய்ப்பு றுந்தவக் ெகாள்ைகயரீ் ேமலினி வகுப்பாம் 312

2335 அம்ைமயார் மண்டபத் ெதழுந்தருளுதல்
      எம்பி ராட்டியங் கிைறவைரத் ெதாழுதுேபாற் றிைசத்து
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      நம்பு காதலின் ேதாழியர் குழாத்ெதாடு நடந்து
      கம்ப நாயகர் திருவருட் ெபருைமேய கருதிச்
      ெசம்ெபான் ேவய்ந்ெதாளி பிறங்குமா மண்டபஞ் ேசர்ந்தாள் 313

2336 எண்ணில் பன்மணி யாங்கணும் இளெவயில் எறிப்ப
      வண்ணம் மாண்டெபான் தூண்பல நிைரநிைர வயங்கக்
      கண்ணி ைறந்தேப ரழகினுக் கணிெயனக் கவின்று
      விண்ண ளாங்ெகாடி மிைடயுமம் மண்டப வைரப்பின் 314

2337 சுற்று நீடிய ேதாழியர் கவ சாந் தாற்றி
      பற்றி நின்றிரு பாங்கரும் பணிநைன பு யச்
      சற்றி ருந்திைளப் பாறினாள் எழுந்துமீத் தருக்கு
      முற்றி லாமுைல அந்நலார்க் கின்னது ெமாழிவாள் 315

2338 மன்னு யிர்த்ெதாைக முழுவதும் மாையயின் மைறப்புண்
      டின்னல் ெசய்யிரு விைனவைலப் படுங்களிவ் விைனதா
      முன்ைன ெயம்ைமெயம் அடியைரப் பிணிப்பெதான் றில்ைல
      அன்ன தாயினும் அகிலமுந் ெதளிந்துய்தற் ெபாருட்டு 316

2339 ஆட லான்விழி புைதத்தலின் ஆ ருட் படலம்
      மூட யாைவயும் இடர்க்கடல் மூழ்கிய வதனால்
      கூடும் வல்விைன கழுவுறக் காஞ்சிையக் குறுகி
      நீட நீெயைம யருச்சைன யியற்றுதி ெநறியால் 317

2340 என்று மந்தரப் பறம்புைற ெயம்பிரான் விடுப்ப
      மன்ற விந்நகர்க் ெகய்தினன் வள ள முைலயரீ்
      இன்று நான்பு  பூசைனக் கிைசயெயன் பணியில்
      நின்று ேவண்டுவ தம்மிெனன் றுணர்த்தினள் நிமைல 318

2341 உைரத்த வாய்ெமாழி ேகட்டலும் உளங்களி துளும்பி
      விைரத்த கூந்தலார் ெமன்மல ரடிெதாழு ெதழுந்து
      திைரத்த பாற்கடல் அமிழ்தனாய் ெசய்பணி ெவவ்ேவ
      றரத்த வாய்திறந் ெதங்களுக் கருெளன அருள்வாள் 319

2342 இைறவி ேதாழிகளுக்குக் கட்டைளயிடல்
      சீலந் தாங்குவிண் ணவரும் விைழதகு தீம்புனற் கூவல்
      காலந் ேதாறும்யா னாடிக் கருமம் இயற்றுதற் ெகான்றும்
      ஆலந் தாங்கிய கண்டத் தடிகளுக் காட்டுதற் ெகான்றும்
      ஏலந் ேதாய்ந்திருள் கூரும் ஈர்ங்குழ லவர்சிலர் அகழ்மின் 320

2343 அைலகள் ெவண்மணி வசீி யதிர்புனல் நதிக்கைர யருகு
      மலர்கள் பச்சிைல கனிகள் மல்கிய மயிைலவில் லந்தண்
      பலவு மாதிய பலவும் பயில்வுறு நந்த வனங்கள்
      இைலமு கப்ெபாலம் பூணின் எழுமுைல யவர்சிலர் பு மின் 321

2344 நறிய சந்தன விழுது நாறிய மான்மதச் சாந்தம்
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      ெவறிகு லாங்கருப் பூரம் விைரெகழு குங்குமம் பிறவும்
      ெசறுவு ெகாண்டபூங் கதி ன் ெதய்வத மணியணி விைலயிட்
      டறிவ ரும்ப  வட்ட மாதிய சிற்சிலர் ெகாணர்மின் 322

2345 ஆனின் ஐந்துடன் ஐேவ றமுதமும் சிலர்சிலர் தம்மின்
      ேதன ளாந்திரு வமுது முதலிய சிலர்சிலர் தம்மின்
      வான ளாவிய ேகாயில் மாளிைக எங்கணு மணிகள்
      கான ளாமலர் பட்டிற் கவின்நலஞ் சிலர்சிலர் புைனமின் 323

2346 ேதாழிமார் ெதாண்டு
      இன்ன வாறிம யத்தின் இளம்பிடி ஏவுத ேலாடும்
      அன்ன ேதாழியர் பலரும் ஐெயன அடியிைண ெதாழுது
      முன்னர் யாம்ெசய்தும் என்றாங் ெகாருவ ன் ஒருவர்முன் முடுகித்
      துன்னு காதலின் மூண்டு ெதாழில்தைல நின்றனர் மன்ேனா 324

2347 ெதவ்வடு ேவற்கண் உமாபத் திைரெயாடு கீர்த்தி மதிெயன்
      றிவ்விரு மாதர் வடக்குந் ெதற்கு மகழ்ந்திரு கூவல்
      ெகௗளைவ ெநடுந்திைரக் கங்ைக காளிந்தி அங்கண் மடுத்தார்
      அவ்விரு தீர்த்தங் குைடந்ேதா ரல்லல் பவப்பிணி நீப்பார் 325

2348 வார்ந்த ெநடுஞ்சைட ேமாலி ேயகம்ப வாணர் தமக்கு
      ேநர்ந்த திருவமு தாக்க நீடும் அனற்கிைற திக்கின்
      ஈர்ந்தண் மணிப்புனற் கூவல் இடம்ெபறத் ெதாட்டு வனப்பின்
      ஆர்ந்த திருமைடப் பள்ளி யைமத்தன ராெலாரு சாரார் 326

2349 நிலவு ெமருக்கு மணிந்த நீண்முடி சாத்திய ேமற்பாற்
      குலவு நதிக்கைர ஞாங்கர்க் ேகாதறு தூய வைரப்பிற்
      பலருந் ெதாழத்தகு ேமன்ைம பயிலம்பி காவன ெமன்னு
      மலர்நிைற நந்த வனங்க ளாக்கின ராங்ெகாரு சாரார் 327

2350 ெநட்டிைல வாைழக் குலங்கள் ெநருப்புறழ் ெசம்பழப் பூக
      மட்டு மதுக்கைழ தூணத் தியாத்தவிர் காழ்வடம் நாற்றி
      மட்டவிழ் பூந்ெதாைட தூக்கி வன்ன விதானம் விதானித்
      திட்டு மணித்திருக் ேகாயிற் ெகழில்பு ந் தாெராரு சாரார் 328

2351 வாசக் ெகாழும்புழு கப்பி வண்ண மலர்த்துகள் அட்டி
      வசீிச் ெசழும்பனி நன்னரீ் விைரகமழ் தீம்புைக ேயற்றிக்
      காைசத் தகர்த்துக் கைரத்துக் கவின்திரு மாளிைகச் சுற்றும்
      ஆைசச் சுவர்த்தலம் முற்றுஞ் சித்தி த் தாெராரு சாரார் 329

2352 வறீும் விைரப்பாளி தங்கள் ெவறுவிய வல்சியக் காரச்
      ேசாறு புளிந்தயிர்ச் ெசான்றி துப்புைட ேயைனப் புழுக்கல்
      நாறு நறுங்குய்க் கருைன முதலிய நால்வைக உண்டி
      ஆறு சுைவத்திறம் விம்ம அட்டன ராெலாரு சாரார் 330

2353 ஓட்ெடாழி யாநறுந் ேதற ெலாண்மலர் குற்றனர் ெகாண்டு
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      சூட்ெடாடு கண்ணிகள் இண்ைட ெதாங்கல் முதற்பல வாக்கி
      ஈட்டு நறும்புைக ேயற்றி யரீ்ம்பனி நீர்ெதளித் தம்ெபாற்
      ேசட்ெடாளி மூழி யைமத்துச் ேசர்த்தன ராெலாரு சாரார் 331

2354 ெசம்ெபா னிைழத்த தசும்பில் ெதய்வத மந்திர ேமாதி
      அம்ெபா னிைழத்துகில் வாய்ப்ெபய் தைலெயறி தீர்த்தம் வடித்துக்
      ெகாம்பி ெனாசிந்தனர் ெகாண்டு குளரீ்மணிக் ேகாயிலி னுள்ளால்
      பம்பு நிைறகள் நிைறயப் பாய்த்தின ராெலாரு சாரார் 332

2355 சுடர்விடு மாடகச் ெசம்ெபான் தூமணி வட்டைக ேயாடு
      படலிைக யாதிகள் சுத்தி பண்ணி யைமத்து நறும்பூ
      அைடதளிர் யாைவயு மாய்ந்தங் கார்த்தி மணத்தேய லாதிக்
      கடிதிரு மஞ்சன மட்டிக் களிமிகுந் தாெராரு சாரார் 333

2356 தூங்கு பலாக்கனி தாற்றுத் தூத்திரள் வாைழப்ப ழங்கள்
      மாங்கனிக் குப்ைப நரந்தம் மாதுைள நாெறலு மிச்ைச
      ேதங்கமழ் ெதங்கின் குடக்காய் தீம்படு பூகப் பழுக்காய்
      ஆங்கண் நிரப்பினர் ைகக்ெகாண் டணுகின ராெலாரு சாரார் 334

2357 ஆனுைடப் பாற்குடங் ேகாடி யருஞ்சுைவ ெநய்க்குடங் ேகாடி
      ேதனுைடப் ெபாற்குடங்ேகாடி ெசழுங்கரும் பட்டதண் சாறு
      தானிைற ெபாற்குடங் ேகாடி தயிருைடப் ெபாற்குடங் ேகாடி
      வானமிழ் தக்குடங் ேகாடி வல்ைலயுய்த் தாெராரு சாரார் 335

2358 திருமலி ஓவியப் பட்டும் தீபத் தியன்றெவண் பட்டும்
      குருமலி பாசிைலப் பட்டும் ேகாபம் நிகர்த்தெசம் பட்டும்
      உருவுைட மாைழயம் பட்டும் ஒளிர்தரு நீனிறப் பட்டும்
      தருவுத வும்பல பட்டும் தந்தன ராெலாரு சாரார் 336

2359 விற்படு ேமாலி குதம்ைப மின்னுமிழ் ெபான்னணி பட்டம்
      அற்பைக விள்ள விளங்கு மங்கதம் ஆழி கடகம்
      பற்பல கண்டத் தணிகள் பாெயாளி ஆரம் முதலாம்
      கற்பகம் உய்த்தன ெகாண்டு கடுகின ராெலாரு சாரார் 337

2360 முழுதுல குங்கமழ் கிற்கும் முருகுைடச் சந்தனத் ேதய்விற்
      புழுகிைன வாக்கி நுணங்கப் ெபாடித்திடு கப்புரம் அட்டிச்
      ெசழுவிய குங்குமம் ெபய்து ெசறிவுற மட்டித் ெதடுத்த
      விழுதைம ெபாற்குட ேமந்தி விைரந்தன ராெலாரு சாரார். 338

2361 கண்ணடி சாமைர ெவண்ேகழ்க் கவிைக வளிெயறி வட்டம்
      புண்ணிய நீறு பளிதம் புைகமலி குங்குலி யங்கள்
      வண்ண மணிக்குடம் தட்ேடா டாரா தைனக்கு வகுத்த
      எண்ணி லுறுப்பிற் பிறவு மீட்டின ராெலாரு சாரார் 339

2362 ெநய்விர வம்புய நாள நீளிைழத் தீபம் அனந்தம்
      ைபவி  பாந்தள் உயிர்த்த பரூஉமணித் தீபம் அனந்தம்
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      ெதய்வதத் தீபம் அனந்தம் தீம்புைக வர்க்கம் அனந்தம்
      ைகவகுத் ெதங்கணும் கண்டன ராெலாரு சாரார் 340

2363 மாடக வச்சிரப் பத்தர் வார்நரப் பின்னிைச யாழும்
      பாடுறு பாடலும் ஒன்றப் பண்ணின் அைமமின்கள் என்றும்
      ஈடறு பற்பல் இயங்கள் எழுப்புமின் என்றும் இணங்க
      ஆடுமின் என்றும்விண் ேணாைரப் பணித்தனர் ஆங்ெகாரு சாரார் 341

2364 இைறவி வழிபாடு ெசய்ய எழுந்தருளல்
      கலிவிருத்தம்
      இன்னணம் பணிெயலாம் இகுைள மார்ெசய்
      மின்னவிர் மணிவடம் சுமந்த ெவம்முைலக்
      கன்னிமா மண்டப நின்றுங் காதலால்
      ெகான்னுமா பத்திரக் கூவல் நண்ணினாள் 342

2365 நிைறபரஞ் சுடரடி நிைனந்து கூவல்நீர்
      மைறெநறி விதியுளி வழாைம யாடிேய
      இறுநுசுப் பந்நலார் எடுத்து நீட்டிய
      அறுைவயின் ஒற்றிெமய் யரீம் மாற்றினாள் 343

2366 ேதசிகப் பட்டிரண் டுடுத்துத் தீவிைன
      ஆசி யத் தருளும்நீ றாக ெமங்கணும்
      பூசிமுப் புண்டரம் ெபாறித்துக் கண்டிைக
      ேநசமுற் றணிந்துெசய் நியமம் முற்றிேய 344

2367 காவலர் பூசைன பு யுங் காதலான்
      ேமவர ேவண்டுவ ெகாண்டு ெமல்லியல்
      பாைவயர் புைடவரப் படர்ந்தி ரண்ெடனும்
      ஆவர ணந்தைன அணுகி னாளேரா 345

2368 சங்கினம் வயிெராடு தாைர காகளம்
      ெபாங்ெகாலிச் சின்னங்கள் வைீண பூங்குழல்
      வங்கியம் ேப வார் முரசம் திண்டிமம்
      எங்கணும் கடலுைடந் ெதன்ன ஆர்ப்பேவ 346

2369 கின்னரர் கருடர்கிம் புருடர் பாண்ெசயக்
      கன்னியர் எதிெரதிர் கலவி ஆடிடத்
      துன்னிய முனிவரர் துன்றும் ேவதியர்
      என்னரும் மைறமுழக் ெகடுத்துச் சூழேவ 347

2370 ஐவைகப் பிரமமும் அங்கம் ஆறுேமார்
      ைகவளர் முகனுைடக் கடவுள் ேவழமும்
      ெகாய்விைரக் கடம்பணி ேகாவும் ஓைகயான்
      ைவகுமச் சூழைல வலங்ெகாண் ெடய்துவாள் 348

2371 ஐங்கரப் பிள்ைளைய நிருதி யாைசயில்
      ெசங்ைகேவ லிளவைல யுலைவத் திக்கினும்
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      உங்குறு பூைசயின் உவப்பச் ெசய்துேபாய்
      மங்கல நந்திவாழ் வாய்தல் நண்ணிேய 349

2372 வாயிேலார் பூசைன மரபி னாற்றினாள்
      மாயிரு மைறத்தனி மாவின் நீழல்வாழ்
      நாயனார் தைமவிழி நயப்பக் காண்டலும்
      மீயுயர் காதலான் வழீ்ந்ெத ழுந்தனள் 350

2373 ஒருங்கிய மனத்தி னஞ்ெசழுத்து ேமாதிேய
      கருங்குழற் கற்ைறேமற் குவித்த ைகெயாடும்
      ெபருங்களி துளும்பியுள் புகுந்து பிஞ்ஞகர்
      மருங்குற முைறமுைற வணங்கி ேயத்தினாள் 351

2374 முருகலர் மாவடி முைளத்த தீஞ்சுைவ
      அருள்விைள யமுதிைன ஆரக் கண்களால்
      பருகினள் பன்முைற பழிச்சி யண்ணலார்
      கருைணேய ேநாக்கிெவங் களிப்பின் நீடினாள் 352

2375 விழிகளா னந்ததநீர்த் தாைர ெமய்ெயலாம்
      ெபாழியெநக் குருகினள் புளகம் ேபார்த்தனள்
      ெமாழிதடு மாறினள் அறிவின் முற்றிய
      ெதாழிலைம பூசைன ெதாடங்கல் ேமயினாள் 353

2376 அம்ைமயார் வழிபாடு ெசய்தல்
      அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      வழுவறு ேதாற்ற மாதி வழுக்கிய பாவத் தீைம
      கழுவநின் பூைச யிந்நாள் கைடப்பிடித் தருளால் ெசய்ேகன்
      முழுதருள் வழங்கி யூறு நீக்கிமுன் னின்று ேகாடி
      ெசழுமதி முடியாய் என்று சங்கற்பம் ெசய்து ெகாண்டாள் 354

2377 பூமுதல் பூதசுத்தி பு ந்தகப் பூைச யாற்றிக்
      காமரு மலரும் வாச வருக்கமும் கலந்த ெதண்ணரீ்த்
      ேதாமில்பாத் தியேம ஆச மனமருக் கியந்தூய் தாக்கி
      மாமுரல் இதழித் தாரார் முடிமிைச மலைர மாற்றி 355

2378 மாதர்வண் சத்தி யாதி சத்திய ீறிலக வாய்ந்த
      ஆதன மதன்ேமல் ைவகும் சதாசிவ வடிவின் ஆன்ற
      ேசாதிையத் திருேவ கம்பச் சுட ைன நடுக்கீழ் பக்கம்
      மீதற நிைறந்து விம்மும் ஆனந்த நிமல வாழ்ைவ 356

2379 சீத்திருள் அறுக்கும் ேநாக்கால் ெதளிவுறக் கண்டு ேபாற்றிப்
      பாத்தியம் முதலாம் மூன்றும் பதம்முகம் முடியின் ஈத்து
      நாத்திகழ் மனுவின் மாண்ட நறுமது வருக்கம் நல்கி
      ஆத்தன் நூல் விதியி னாற்றான் மறித்துமா சமன மீந்தாள் 357

2380 இணங்கிய ெநய்பால் ெபய்த இன்னமு திைசய நல்கி
      மணங்கமழ் எண்ெணய்க் காப்பும் மாெநல்லி மஞ்சட் காப்பும்
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      அணங்கருங் கபிைல ஐந்ைதந் தமுதுபல் குடத்துத் தீம்பால்
      குணங்ெகழு தயிர்ெநய் ெசந்ேதன் குளி ள நீருமாட்டி 358

2381 கருப்புமிழ் ேதறல் ஆட்டிப் பல்கனி வருக்கம் ஆட்டி
      அருத்திகூர் அன்பின் ஆன்ற சந்தனக் குழம்பும் ஆட்டி
      மருக்கமழ்ந் ெதடுத்த கீர்த்தி மதித்தடங் கூவல் ெதண்ணரீ்
      உருத்திர மனுக்கள் ஓதி விதியுளி நிைறய ஆட்டி 359

2382 நுைழயும்நூற் கலிங்கம் ஏந்தி ெநாய்ெதன ேமனி ஒற்றி
      விைழதகு நறும்பட் டாைட விளங்ெகழில் முந்நூல்சாத்தித்
      தைழயுமான் மதங்கர்ப் பூரம் சந்தனக் கலைவ சாத்தி
      இைழயணி வருக்கம் ஏைன ஈர்ந்ெதாைட அலங்கல் சாத்தி 360

2383 நறுவிைரத் தூபம் தீபம் காட்டிநால் வைகேவ றுண்டி
      அறுசுைவத் திறத்தின் மான அமுதுெசய் வித்துச் சீதம்
      உறுபுனல் உதவிக் ைகவாய் பூசிெயாண் பழுக்காய் வாசம்
      ெபறுமிைல முகவா சங்கள் மந்திரம் ேபசி நல்கி 361

2384 அகிற்புைக தீபம் எல்லாம் இனிதளித் தரக்கு நன்னரீ்
      மகிழ்ச்சியிற் சுழற்றிப் பல்கால் வலஞ்ெசய்து வணங்கிப் ேபாற்றி
      இகப்பிலஞ் ெசழுத்து ெமண்ணி யின்னன பிறவு மாற்றி
      முகிழ்த்தேப ரன்பின் ஆன்ற பூசைன முற்றச் ெசய்தாள் 362

2385 முற்றுவித் ெதழுந்து மீண்டும் ெமாய்ெயாளிப் பிலத்தின் பாங்கர்
      அற்றமில் அறெமண் ணான்கும் அருள்வழி வளர்ப்பா ளாகிப்
      பற்றலார் பரம்ெசற் றாைர இம்முைற எண்ணில் பன்னாள்
      சிற்றிைட ெயம்பிராட்டி பூசைன ெசய்து வாழ்நாள் 363

2386 அன்னணம் அளவில் காதல் அருச்சைனத் திறத்தின் ஓங்க
      மன்னிய மைறநூல் வாய்ைம ஆகம வழியிற் ேபணும்
      தன்னிகர் இமயம் ஈன்ற மதர த் தடங்கண் ெசவ்வாய்
      மின்னிைடக் ெகாருநாள் அங்கண் நிகழ்ந்தது விளம்ப லுற்ேறன் 364

2387 பண்டுேபாற் கம்ைப யாற்று மணிப்புனல் படிந்து ெமய்யிற்
      கண்டிைக நீறு தாங்கிக் கடப்படு நியம மாற்றித்
      ெதாண்டினில் வழாது பூைசத் ெதாழில்தைல நின்று காதல்
      மண்டேவ கம்ப னாைர மஞ்சனம் ஆட்டுங் காைல 365

2388 மருமலர்த் தனிமா நீழல் வள்ளலார் ேமன்ேமல் அன்பு
      ெபருகிய கருத்தினா னாட்குப் ேபரருட் கருைண கூர்ந்த
      ஒருதிரு விைளயாட் டாேல பத்தியின் உறுதி ேநாக்கித்
      திருவருள் பு வான் எண்ணி இதுதிரு வுள்ளஞ் ெசய்தார் 366

2389 இைறவன் கம்பாநதி ெபருக்ெகடுத்துவரச் ெசய்தல்
      விழுமிய அண்டத் துள்ளும் புறத்தினும் விரவுந் தீர்த்தம்
      முழுவதும் ஒருங்கு நண்ண முன்னினார் முன்ன ேலாடும்
      ஒழுகுநீர்க் கம்ைப யாற்றி னுடன்விராய்க் கைடக்கால் ெவள்ளம்
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      எழுவது கடுப்ப எல்லாப் புனலும்வந் திறுத்த வன்ேற 367

2390 கலிவிருத்தம்
      மிைடவானவர் திைசகாவலர் புவிேமலவர் காணூஉக்
      கைடநாளணு கிற்றாெலன ெவருவிக்கலுழ் கண்ணரீ்
      இைடயாெறன விரவக்ெகாடு ேவகத்ெதாடும் எவ்ெவப்
      புைடநீர்களும் உடனாகிய கம்ைபப்புனல் வருமால் 368

2391 படைலக்கரு முகிலுமிைட இைடேயபட ெராளிேசர்
      ெதாடைலக்கதி ருடுவுந்துவ ளுறுபாசைட விரவும்
      இைடயிற்றிகழ் மலரும்ெமன இலகக்கக னமுமுட்
      படமிக்ெகழு பரைவப்புனல் பயமுற்றிட வருமால் 369

2392 அடிேநடிய திருமாெலன இருமாநில மகழும்
      முடிேநடிய மலேராெனன விண்ேமற்ெசல முடுகும்
      கடவாமுரண் இருேவாெரதிர் கனலாெயழும் உருவம்
      உைடயாெனன விைரெசல்புனல் கீழ்ேமலுற நிைலயும் 370

2393 வாைழக்கனி பலவின்கனி மாவின்கனி ெநடிய
      தாைழக்கனி அகில்குங்குமம் நிைறசந்தனம் மலர்ேதன்
      ேவழத்துணி முதலின்னன ெகாடுேமவலின் உைமயாள்
      ஊழிற்பு  பூைசக்கு  யைவயுய்ப்பவர் உறழும் 371

2394 இருபாலினும் மணிதங்கிய இருேகாடு பைடத்து
      ெவருவார்களும் ெவருவித்துயர் ேமவத்தவ வுரறி
      மருவார்குழ லுைமயச்சுற வரலானுயர் கம்ைப
      ெபருமாெனதிர் பண்ெடய்திய ெபருேவழமும் நிகரும் 372

2395 இைறவி இைறவைனத் தழுவிக் ெகாள்ளுதல்
      அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      மைலபடு வளங்கள் வா  மணிபல வரன்றிப் ெபாங்கி
      அைலெயறிந் திைரத்து விம்மி விசும்ெபலாம் அைடத்துப் பம்பித்
      தைலவரு ெவள்ளந் தன்ைனத் தடவைர பயந்த திங்கட்
      கைலநிைற வதனத் ேதவி காண்டலும் ெவரூஉக்ெகாண் டாளால் 373

2396 புைடயுறும் இகுைள மாரும் ெபாள்ெளன அச்சம் பூப்பத்
      தைடபடா தணுகு நீத்தந் தைனெயதிர் ேநாக்கி ேநாக்கிக்
      கடல்கிளர்ந் தைனய ெவள்ளங் காரண மின்றி ெயன்ேன
      விைடயவன் பூைச நாப்பண் ேமவிய வாெறன் ெறண்ணி 374

2397 என்னுைடத் தீங்கு தன்னாற் பூசைனக் கிைடயூ றாகத்
      துன்னிய திதுவாம் என்று ெசால்லருங் கவைல கூர்ந்து
      ெசன்னியின் மதியம் ைவத்தார் திருவடி இதயத் ெதண்ணும்
      முன்னரப் ெபருநீர் ெவள்ளம் முடுகிவந் தடுத்த தாக 375

2398 துன்புற ேநாக்கி ெநஞ்சந் துண்ெணனத் துளங்கி யாவா
      உம்பர்வான் தடவிச் ெசல்லும் ஒப்பரும் ெபருநீர் ெவள்ளம்
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      எம்பிரான் மிைசேய நண்ணும் இனிச்ெசய்வ ெதன்ேன ெயன்று
      தம்பிரா னார்பா லன்பு தைழந்ெதழும் உள்ளத் ேதாடும் 376

2399 அட்ெடாளிப் பசும்ெபான் ேமனி வடிெவலா மதிர்ப்புக் காட்டப்
      ெபாட்டணி நுதலின் பாங்கர்க் குருெவயர்த் திவைல பூப்ப
      ெமாட்டிள முைலயில் தூங்கும் முத்ெதாளி வடங்க ளாட
      இட்டிைட வருந்திச் சால இறுெமனத் துவண்டு வாட 377

2400 கூந்தலின் நறவந் ேதாய்ந்த குருமலர்ச் சுரும்ப ரார்ப்ப
      ஏந்தக லல்குல் சூழ்ந்த ெய மணிப் பருமம் ஆர்ப்பச்
      ேசந்ெதாளி பிலிற்றுஞ் ெசம்ெபாற் கிண்கிணி சிலம்ேபா டார்ப்பக்
      காந்துெபாற் கடகக் ைகயிற் கதிர்வைளக் குலங்க ளார்ப்ப 378

2401 ஒருெகாடி ெயழுந்து ெசம்ெபான் உயர்வைரக் குவடு தன்ைன
      இருெகாழுந் திருபாற் ேபாக்கித் தழஇீெயன எழுந்து வல்ேல
      முருகலர் ேவதி உம்பர்த் தன்வல முழந்தாள் ஊன்றிக்
      கருமணிப் பாைவ யன்னாள் கணவைரத் தழுவிக் ெகாண்டாள் 379

2402       இைறவன் தழுவக் குைழதல்
      மணிமுைலக் குவட்டி ேனாடு வைளக்ைகயால் ெநருக்கிப் புல்லித்
      தணிவருங் காதல் விம்மக் காதலி தழுவ ேலாடும்
      திணியிருள் அறுக்குஞ் ேசாதித் திருவுருக் குைழந்து காட்டி
      அணிவைளத் தழும்பி ேனாடு முைலச்சுவ டணிந்தார் ஐயர் 380

2403 கலிவிருத்தம்
      வற்றிநின் றருந்தவம் முயன்று பன்மைற
      கற்றவர் உணர்ைவயுங் கடந்த ேபெராளி
      சிற்றிைடத் திருந்திைழத் ேதவி வால்வைளப்
      ெபாற்றழும் ெபாடுமுைலச் சுவடு பூண்டேத 381

2404 உருவரு வணுமைல யுண்ைம யின்ைமமற்
      றிருெளாளி யன்றிநின் றிலகு ேபெராளி
      மருமலர்க் கருங்குழல் மங்ைக வால்வைளப்
      ெபாருதழும் ெபாடுமுைலச் சுவடு பூண்டேத 382

2405 ெபருவிரல் அளைவயின் உளத்திற் ேபணிநின்
      றுருவுயிர் முழுவதும் ஆட்டும் ஒள்ெளாளி
      அருள்ெமாழி குறுநைக அணங்கு வால்வைளப்
      பு தழும் ெபாடுமுைலச் சுவடு பூண்டேத 383

2406 உயிர்ப்பிைன ெயாடுக்கிேய விழித்து றங்குேவார்
      அயர்ச்சியி லகக்கணால் ேநாக்கு மாெராளி
      குயிற்ெபைடச் சின்ெமாழி யிைறவி ேகால்வைளப்
      புயத்தழும் ெபாடுமுைலச் சுவடு பூண்டேத 384

2407 என்றுேமா யல்பினிற் பகலி ராவற
      நின்றவ ரன்பினுக் கணிய நீெளாளி
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      ெமன்றளிர்ச் சீறடி விமைல ைகவைளக்
      ெகான்றழும் ெபாடுமுைலச் சுவடு ெகாண்டேத 385

2408 மனத்திைடத் தனதடி நிைனந்த மாத்திைர
      விைனப்ெபரும் பிறவிேவர் அகழும் ெமய்ெயாளி
      அைனத்துல கீன்றரு ளமைல பல்வைள
      இனத்தழும் ெபாடுமுைலச் சுவடு ேமற்றேத 386

2409 வடவைர குைழத்தேதார் பவள மால்வைர
      முடிெவாடு முதலிலா மாவின் மூலத்து
      மடநைட இளங்ெகாடி வைளக்க ரத்ேதாடு
      குடமுைலக் கம்மேவா குைழந்து ெமல்கிற்ேற 387

2410 வானவர் யாவரும் வந்து ேபாற்றுதல்
      கலிநிைலத்துைற
      அம்ெபான் வால்வைளத் தழும்ெபாடு முைலச்சுவ டணிந்து
      கம்ப ைவப்புைட வாழ்க்ைகயார் கருைணகூர்ந் தருளி
      நம்பு ேமாைகயிற் ெபருங்களி சிறத்தலும் நலமார்ந்
      தும்ப ம்ப  னுயிெரலா முவைகயிற் களித்த
      உயிர்க்குயிராகிய இைறவன் களித்தைமயால் உயிர்கள் களித்தன. 388

2411 திக்கும் வானமு மாசறத் திகழ்ந்ெதாளி பைடத்த
      தக்க பல்லிய ெமண்ணில தழங்கின விளங்கால்
      புக்கு ெமல்ெலனப் புதுமணங் ெகாண்ெடழுந் தைசந்த
      இக்க டற்ெபரும் புவிெயலா மடங்கின துகள்கள் 389

2412 மந்தி ரத்தழல் வலஞ்சுழித் ெதழுந்ெதாளி திகழ்ந்த
      சுந்த ரப்ெபாலம் பூமைழ நிரந்தரஞ் ெசா ந்த
      சந்த மாமைற தனித்தனி மகிழ்ந்ெதழுந் தார்த்த
      எந்த ைவயமு மயலிைட யின்றிேயாங் கினவால் 390

2413 எங்கு மின்னணம் நிகழ்வுழி யிருமதக் கலுழித்
      துங்க ெவண்க க் ேகாமுதல் சுராசுர ெரல்லாம்
      தங்க ளின்துைணக் கிழத்தியர் தம்ெமாடும் வல்ைல
      அங்க ைணந்தனர் அகம்நிைற யுவைகமீக் கிைளப்ப 391

2414 புண்ட ரீகெமன் ெபாகுட்டைணக் கடவுளும் புதுப்பூந்
      தண்டு ழாய்முடித் தனிப்ெபருந் தைலவனு மிருேகழ்
      முண்ட கத்துைற முதல்வியர் தைமயுடன் ெகாண்டு
      மண்டு ேப ன்பங் கிைடத்ததின் ெறமக்ெகன வந்தார் 392

2415 ேசாதி நாரதன் முதல்சுரர் முனிவரும் வசிட்ட
      னாதி யாயபல் பிரமநன் முனிவரு மளவில்
      காதல் முந்துறு களிப்ெபாடுங் குழாங்ெகாடு கரத்தின்
      மீது தண்டமும் ேவணியும் விளங்கவந் தைடந்தார் 393

2416 சத்தி மார்திதி அதிதிமற் றுறுதக்கன் மக்கள்
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      ஒத்த ேயாகினிப் பகுதியர் அருந்ததி உேலாபா
      முத்தி ைரத்திருந் திைழஅந சூையேய முதலாம்
      இத்தி றத்தவர் யாவரும் மகிழ்ந்துவந் திறுத்தார் 394

2417 சனக னாதியர் தமிழ்முனி தவத்துரு வாசன்
      முனிவர் சூழுப மன்னியன் முதுதிறற் பூதர்
      நனியு ருத்திரர் கணாதிபர் நந்திெயம் ெபருமான்
      இைனயர் யாவரு மாயிைட ெயாருங்குவந் திறுத்தார் 395

2418 நண்ணி யாவரும் நாயகி தழுவிடக் குைழந்த
      அண்ண லார்திருக் ேகாலம்ேநர் கண்டுகண் டார்த்தார்
      விண்ணி ைறந்தேப ரானந்த ெவள்ளத்தில் நிைறந்தார்
      கண்ணி னாற்ெபறு ெபரும்பயன் ைகவரப் ெபற்றார் 396

2419 அலர்ந்த வாள்விழி யின்பநீர் ெசா யநின் றழுதார்
      மலர்ந்த காதலின் வடிெவலாம் புளகங்கள் மலிந்தார்
      கலந்த சிந்ைதயார் அருட்ெபருங் கருைணேய ேநாக்கிப்
      புலந்த ைழத்திட ெசன்னிேமல் அஞ்சலி புைனந்தார் 397

2420 ஆயி ரங்கதி ராழியங் கடவுளு மயனும்
      ஆயி ரம்விழி ெபற்றிேல ெமன்றழுங் கினர்கள்
      ஆயி ரம்விழி யுடன்முழு தாளியு மைமயா
      ஆயி ரங்கணிவ் வற்புதம் காண்பதற் ெகன்றான் 398

2421 இன்ன தன்ைமயின் யாவரும் ெதாழுெதழுந் தாடி
      மன்னு ேமழ்கடல் முழக்ெகனப் பழிச்சினர் வாழ்ந்தார்
      அன்ன வர்க்கவண் நிகழ்ந்தேப ரானந்த மிதழிச்
      ெசன்னி யாரன்றி மற்ெறவர் ெதளிதரற் பாலார் 399

2422 திருேவகம்பர் காட்சி ெகாடுத்தல்
      அந்த ேவைலயி னிைறவிதன் அணிவைளத் தழும்பு
      சந்த ெமன்முைலச் சுவடுேதாய் தனியுருப் ெபாலியச்
      சுந்த ரந்திகழ் சுடெராளி யிலிங்கத்தி னின்று
      முந்து ேதான்றினார் மூவருக் கறிவரு முதல்வர் 400

2423 ேதான்றி வாணிலாக் குறுநைக ேதாற்றிமீக் கடுக
      ஏன்ற ெவள்ளநீர் சருவதீர்த் தப்ெபயர் இைசயான்
      மான்று ேமதக நிறுவினார் மாதிைகத் தழஇீக்ெகாண்
      டான்ற காதலால் ெசய்யவாய் முத்தமுண் டளித்தார் 401

2424 ேதாைக மஞ்ைஞயஞ் சாயலாய் துளங்கியுள் ெவருேவல்
      ஓைக யுற்றனம் காண்டிநீ ெயன்றுைரத் தருள
      வாைக ேயற்றினார் தம்மண வாளநற் ேகாலம்
      ஏக நாயகி ேநாக்கினா ளிைணவிழி களிப்ப 402

2425 தழஇீய ைககைள விடுத்ெதழுந் தவனியிற் றாழ்ந்து
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      குழஇீய வன்பினா லஞ்சலி ெசன்னிேமற் குவித்தாள்
      கழஇீய ெசம்மணி வடிவிைனக் காண்ெதாறு முலவாக்
      ெகழஇீய காதலாற் கிளர்ந்ெதழு முவைகயிற் திைளத்தாள் 403

2426 இைறவி ஏகம்பைரத் துதித்தல்
      அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      ெநடியவன் பிரமன் காணா நின்மலக்ெகாழுந்ேத ேபாற்றி
      அடியேனற் கபயம் நல்கும் அருட்ெபருங் கடேல ேபாற்றி
      படிமுதல் ஆறா றாகி ேவறுமாம் பரேன ேபாற்றி
      கடிமலர்த் தனிமா நீழற் கடவுேள ேபாற்றி ேபாற்றி 404

2427 ெபறலரும் ெபரும்ேப றின்று ெபற்றன னடிேயன் ேபாற்றி
      முைறமுைற யுலக ெமல்லாம் முகிழ்த்தளித் தழிப்பாய் ேபாற்றி
      அைறகழல் கறங்க மன்றில் ஐந்ெதாழில் நடித்தாய் ேபாற்றி
      நிைறமலர்த் தனிமா நீழல் நித்தேன ேபாற்றி ேபாற்றி 405

2428 தைரபுன லிரவி யிந்து தழலுயிர் வளிவான் என்றா
      உைரெபறு வடிேவார் எட்டும் உைடயேன ேபாற்றி ேபாற்றி
      வைரெயழும் ப தி ெசந்தீ மதியைம விழியாய் ேபாற்றி
      விைரமலர்த் தனிமா நீழல் வள்ளேல ேபாற்றி ேபாற்றி 406

2429 கைறமணி மிடற்றாய் ேபாற்றி கண்ணினுள் மணிேய ேபாற்றி
      மறவியின் வழிபட் ேடார்க்கும் வழங்குேப ரருளாய் ேபாற்றி
      நிைறபரஞ் சுடேர ேபாற்றி ெநஞ்சக விளக்ேக ேபாற்றி
      மைறமுதல் தனிமா நீழல் வள்ளேல ேபாற்றி ேபாற்றி 407

2430 முன்னுறு ெபாருள்கட் ெகல்லாம் முற்படு பைழயாய் ேபாற்றி
      பின்னுறு ெபாருள்கட் ெகல்லாம் பிற்படு புதியாய் ேபாற்றி
      புன்மதி யாளர் ேதறாப் பூரண முதேல ேபாற்றி
      சின்மயத் திருேவ கம்ப சிவசிவ ேபாற்றி ேபாற்றி 408

2431 இைறவிக்கு ஏகம்பர் திருவருள் ெசய்தல்
      கலிவிருத்தம்
      என்றுளம் ெநக்குருகி எல்ைலயில் அன்பினளாய்
      மன்றல் மலர்த்ெதாைடயல் வார்குழல் ேபாற்றிெசயக்
      ெகான்ைற முடிச்சைடயார் ேபரருள் கூர்ந்தருளித்
      துன்றிய ேகண்ைமயினான் மற்றிது ெசால்லினரால் 409

2432 ெபாங்கி மணங்கமழ்ப் பூசு நறுங்களப
      மங்கல ெமன்முைலயாய் காளி மகிழ்ந்துேகள்
      அங்கைன நின்ெனாடுநாம் ேவறலம் ஆரமுதத்
      திங்களும் ெவண்ணிலவும் ேபாலு ெமனத்திகழ்ேவம் 410

2433 இலளிைத யாம்ெபயரான் முன்னிவண் எம்முருவிற்
      பலர்ெதாழ வந்துலகம் பங்கய னாதிெயலாம்
      மலர்தர நல்கிைனபின் மற்ெறாரு கற்பமதிற்
      சலமறு ெமய்ஞ்ஞான சத்தியின் நீங்கியேரா 411
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2434 அந்தண னுக்கருளி யாக்கிய துப்புதவி
      கந்த மலர்க்கடவுள் கான்முைள தன்மகளாய்
      நிந்தைன ெசய்தவைன நீத்து வைரக்கிைறபால்
      வந்து மறித்துெமைம யன்பின் மணந்தைனயால் 412

2435 இத்தகுநீ யுலகம் யாைவயு முய்யுமுைற
      அத்தனி மந்தரேமல் யாமரு ளாற்றின் நிைலயிப்
      ெபாய்த்திற னில்கழுவாய் இன்று பு ந்தைனயாற்
      ெகாத்தலர் ெமன்குழலாய் ேவட்டது கூறுெகன 413

2436 வன்றனி மால்விைடயாய் மந்தரம் வண்கயிைல
      ெவன்ற விைனச்சிவேலா கத்தினும் ேமதகவுற்
      ெறன்றும் நமக்கினியதாம் இந்நகர் ஆதலினிங்
      ெகான்றுநர் யாவர்களும் முத்தி யுறப்பணியாய் 414

2437 மறந்தும் அறம்பிறழாக் காஞ்சி வளம்ப தியின்
      அறிந்துெசய் தீவிைனயு மன்றி ெயழுந்தனவும்
      பிறிந்து தவப்பயன்ெனான் ெறண்ணில வாய்ப்ெபருகி
      அறம்ெபாரு ளின்பெமலா மாகவும்நீ யருளாய் 415

2438 இங்கிைவ ேவண்டுெமனக் ெகம்ெபரு மாெனனமீப்
      ெபாங்கு ெபருங்கருைணப் பூரணி ேவண்டுதலும்
      சங்கணி ெவண்குைழயார் தந்திரு வுள்ளமகிழ்ந்
      தங்கலுழ் ேமனியினாய் ேகளிது என்றருள்வார் 416

2439 எண்சீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      எய்சிைல நீள்புருவத் ேதந்திள ெமன்முைலயாய்
            எம்மிைட எம்மடியார் தம்மிைட எய்தலுறச்
      ெசய்பிைழ யன்றிவருந் தீவிைன ேயைனெயலாம்
            சீர்வளர் காஞ்சியினில் ேதய்ந்து தவம்ெபருகி
      ெமய்திகழ் நாற்பயனும் ேமவ நிறஇீயினமால்
            ேவறு முனக்கினிெயன் ேவண்டுவ ெதன்றிடலும்
      ெமாய்ெயாளி ேமனியினாள் முன்ெதாழு ேதத்தியிள
            மூரல் முகத்தலரப் ேபசுத லுற்றனளால் 417

2440 அறுசீர்கீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      முதுகுடுமிப் ெபாலங்குவட்டு மந்தரத்தின்
            முன்னெரைனக் காள ீெயன்று
      புதுைமயுற விளித்தைனயா லதுேகட்ட
            துண்டிைலேபா லிருந்ேத னந்நாள்
      இதுெபாழுது மிவ்வாேற விளித்தருளிச்
            ெசய்தாய்மற் றிதைன மாற்றி
      விதுவணியும் சைடயாேன கவுரநிறம்
            ெபறேவண்டு மருளா ெயன்றாள் 418

2441 ஆண்டைகயா ரதுேகளாக் குறுமுரல்
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            முகத்தரும்ப அருளிச் ெசய்வார்
      மாண்டவலித் தயித்தியரால் அைலப்புண்ட
            திவ்வுலகம் வாழ்வா ெனண்ணி
      ஈண்டுமுைன யவ்வாறு விளித்ேதமிக்
            கருங்ேகாசம் இன்ேன மாற்றி
      ேவண்டியவா கவுரநிறம் ெபறுதிநீ
            விண்டிடுமக் ேகாசந் தன்னில் 4197

2442 கூற்றமுறழ் சும்பைனயும் நிசும்பைனயுங்
            ெகாைலெசய்யக் குறுகா ருட்கத்
      ேதாற்றுதிறற் கவுசிகியாந் துர்க்ைகயினித்
            ேதான்றுமிேதா காண்டி ெயன்றார்
      ேகாற்ெறாடியு மக்கணேம வ யரவின்
            மூது ேபாற் காள ேமனி
      மாற்றினாள் மணிக்கவுர வுருப்ெபற்றாள்
            காதலைர வணங்கிச் ெசால்வாள் 420

2443 நாதேன நின்னருளா லிப்ெபாழுேத
            நைவக்காள வடிவ மாற்றிக்
      காதல்பு  கவு ெயன வயங்குற்ேற
            னாதலினிக் காஞ்சி மாேட
      மாதெராடு வானவர்தங் குழாம்ெநருங்கப்
            பனிவைரயின் நிகழ்ந்த வண்ணம்
      ேமதைகய கடிமன்ற ெலமக்கிந்நாள்
            உண்டாக விைழகின்ேறனால். 421

2444 உருத்திரர்கள் கணநாதர் பலேவறு
            கடவுளர்கள் உவண ஊர்தி
      மருத்தமல ரைணப்புத்ேதள் ஐந்தவித்த
            மாதவர்மற் றுள்ேளார் யாரும்
      கருத்துவைக யுறத்தத்தம் பன்னிகேளா
            டிங்ெகம்ைமக் கண்ணிற் காணும்
      அருத்தியினால் ஒருங்கைணந்தார் அண்ணேல
            அருெளன்று பின்னும் ேவண்டும் 422

2445 இவ்வதுைவ கவு திருக் கலியாணம்
            என்றுலகின் வழங்க ேவண்டும்
      ெசவ்வியுற ஐயாட்ைடக் கன்னிெயன
            யானஙீ்குச் சிறந்த வாற்றாற்
      ெபௗளவநீர் அகல்வைரப்பிற் ைபப்பாந்தள்
            மணியல்குற் பைணத்ேதாள் மாதர்
      எவ்ெவவரு ைமயாண்டிற் கன்னியர்கள்
            கவு யெரன் றாதல் ேவண்டும் 423

2446 ஏராளு ைமயாண்டிற் கன்னியைரச்
            ைசவெநறி மைறேயார்க் கீயுஞ்
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      சீராளர் குலமுதேலார் சிவேலாகந்
            தனிற்சிவணப் ெபறவும் ேவண்டும்
      காராளும் மணிமிடற்றா ெயனத்ெதாழுது
            வணங்குதலும் காமற் காய்ந்த
      ேபராளர் திருவுள்ளஞ் ெசய்தருளிப்
            ெபருங்கருைண கூர்ந்து ெசால்வார் 424

2447 திருத்தகுவண் காஞ்சிதனி லாண்டுெதாறும்
            பங்குனியுத் திரநாள் யார்க்கும்
      அருத்திபு  திருவிழா நிகழ்ந்தீற்றின்
            வதுைவநமக் கைமவ தாகப்
      ெபாருத்தமுறக் காண்டிெயனத் தமிழ்முனிக்கன்
            றருள்பு ந்ேத மதனால் பாவக்
      கருத்துைடக்கும் பிலத்தயேல யாண்டுெதாறுங்
            கடிநமக்கு நிகழ்வ தாக 425

2448 கல்யாண மண்டபத்தின் உனக்கு ைமத்
            ெதாழில்மைறேயார் கன்னி ெசய்ய
      எல்லாரும் இதுகண்டு களிப்புறுக
            இன்னுமுனக் காண்டு ேதாறும்
      நன்வாய்ைம யறம்வளர்க்கும் வித்தாெநல்
            இருநாழி தருேக மந்த
      ெநல்லாேல யிகபரத்து முயிர்ப்ைபங்கூழ்
            தைழகெவன நிறுவல் ெசய்தார் 426

2449 அவ்வண்ணேம ெபறல ய ெபருவரங்க
            லளித்தருளி யகில மீன்ற
      ைமவண்ணக் கருங்கூந்தல் மனக்கருத்து
            முற்றெநடு மலய வாழ்க்ைக
      ெமய்வண்னக் குறுமுனிவன் தவப்ேபறு
            நிரம்பவிய னுலகம் வாழச்
      ெசவ்வண்ணப் ெபருமானார் மணவிைனயில்
            திருவுள்ளம் பற்றி னாரால் 427

      ஆகத் திருவிருத்தம் 2449
      -----

62. திருமணப்படலம் (2450-2531)

2450 அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      விண்டாழ் மாவின் முைளத்ெதழுந்த
            விமல னார்தந் திருேமனி
      தண்டா வன்பி னுைமயம்ைம தழுவக்
            குைழந்த வாறுைரத்தாம்
      மண்டா ணவத்தின் தருக்கி த்து
            மாறா வின்பப் ெபருவாழ்வு
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      கண்டார் கதுவ அருள்ெகாழிக்குங்
            கவு  மணத்தின் திறம்புகல்வாம் 1

2451 இைறவன் கட்டைளப்படி திருமால் பணிெசயல்
      திருேவ கம்பத் தமர்ந்தருளுந்
            ேதவர் பிரானார் புைடநின்ற
      மருவார்துளபத் ெதாைடமவுலி
            மாேயான் றன்ைன ெயதிர்ேநாக்கிக்
      கருவார் கூந்தல் தடங்காமக்
            கண்ணி தனக்கும் மற்ெறமக்கும்
      ெபருவாய் ைமயினாற் கடிவிழாத்
            திருநாள் பிறங்கப் பு ெகன்றார் 2

2452 பல்லார் நிற்பத் தைனேநாக்கிப்
            பணித்த கருைணத் திறம்ேபாற்றிப்
      புல்லார் ெவருவுந் தனித்திகி ப்
            புத்ேதள் ஓைக தைலசிறப்பச்
      ெசால்லாற் ெறாழுக்கி மணெவழுச்சித்
            ெதாழிலின் மூண்டு ேவண்டுவன
      எல்லாப் ெபாருளுங் கடிதீங்குக்
            ெகாணர்ெகன் றிைமேயார் தைமவிடுத்தான் 3

2453 ெதாடியார் தழும்பிற் ெபருந்தைகக்குந்
            ேதாைக தனக்குங் கலியாணம்
      கடிமா நகரம் முழுதறியக் கறங்கு
            முரச மைறவித்துக்
      ெகாடிநீள் மாட மாளிைகசூழ் கடிமண்
            டபமுன் ேகாடிப்ப
      ெநடுமால் விசும்பின் யவனைரக்கூய்ப்
            பணித்தா னவரும் நிருமித்தார் 4

2454 திருமண மண்டபப் புைனவு
      கலிவிருத்தம்
      அகனிலம் பசும்ெபானின் அைமத்ேதா ராயிரப்
      பகெலாளி மழுங்குெசம் பவலத் தூண்நிறஇீ
      உகுெமாளி மரகதப் ேபாதி யும்பர்ைவத்
      திகலற வயிரவுத் திரமு ேமய்வித்தார் 5

2455 உருக்கிய ெசழும்ெபானின் மணிகள் ஒன்பதும்
      ெநருக்குறப் பரப்பிேயா வியம்நி கழ்த்திய
      திருக்கிளர் பலைகேமல் இணக்கித் ெதள்ெளாளி
      ெபருக்கும்ெவண் பளிங்கினாற் பித்தி யாக்கினார் 6

2456 ேமனிைல மாளிைக ேவதி சூளிைக
      ஏனவும் பலபல வியற்றி ேமவர
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      வாெனழு மிருசுடர் மணிக ளாதியால்
      ஊனமில் சிகரமு மும்பர்ச் சூட்டினார் 7

2457 காவியங் கண்ணியர் விைழயுங் காமுகர்
      ஆவியுஞ் சிந்ைதயு மழிய ேவக்கற
      ஓவியத் ெதாைகெயலா மும்பர் மாதர்ேபாற்
      பாவியல் பாடலிற் பயிலச் ெசய்தனர் 8

2458 வைரயினின் றிழிதரு மாைல ெவள்ளநீர்
      அருவிெயன் றயிர்ப்புற அலங்கு நித்திலக்
      குருமணி வடெமாளி ெகாழிக்குஞ் சுற்ெறலாம்
      நிைரநிைர யாத்துமண் நீவ நாற்றினர் 9

2459 மணிவைடக் கிைடயிைட மறுவில் கண்ணடி
      தணிவற ஒளிவிடுந் தவளச் சாமைர
      பிணிமலர்த் ெதாத்துவண் பிரசப் பல்கனி
      அணிெபறு முைறைமயின் அலங்கத் தூக்கினார் 10

2460 ெநட்டிைலக் கதலியும் நீலப் பூகமும்
      மட்டுமிழ் கன்னலும் வானில் தாருவும்
      விட்ெடாளி எ த்திருள் விழுங்கு தூண்ெதாறும்
      கட்டினர் மலர்கனி காய்கள் ஈனேவ 11

2461 ெகாடிகளுந் தாருவுங் ேகாைணப் ெபாய்ைகயும்
      வடிவுைடக் கிளிபுறா மஞ்ைஞ மற்றவும்
      சுடர்பல நிறங்களுந் ெதாகுத்தி ேலகித்த
      விடுகதிர்ப் பட்டினால் விதானஞ் ெசய்தனர் 12

2462 முத்ெதாளி மாைலயும் மூ ப் பன்மணிச்
      சித்திர மாைலயும் ெசம்ெபா னாற்ெசயும்
      தத்ெதாளி மாைலயும் ததிந்த வண்டுலாம்
      ெதாத்தலர் மாைலயும் துவன்றத் தூக்கினார் 13

2463 நாப்பணின் எம்பிரான் நங்ைக ேயாடுைற
      பூப்ெபாலி மணியைண ெபாருத்திப் பாங்ெகலாம்
      மூப்புைட விண்ணவர் முனிவர் ைவகிட
      ஏற்புைட அைணகளும் இட்டு ைவத்தனர் 14

2464 குண்டமும் ேவதியும் ேகால மார்தரு
      மண்டில வைகைமயும் மற்று ேமர்ெபற
      விண்டவர் புரமடும் விமலர் நூன்முைற
      அண்டரும் முனிவரும் அயிர்ப்பச் ெசய்தனர் 15

2465 ெகாங்குயிர் சந்தனக் குறடு காழகில்
      குங்குமம் கருப்புரம் குரவம் மான்மதம்
      ெவங்கடி கமழ்தரப் புைகத்து ேமதக
      எங்கணு ைமயவி சிதறி ேயர்ெசய்தார் 16
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2466 பாங்ெகலாம் பனிமலர்ப் பந்தர் கட்ெபாறி
      வாங்கிய ெவழில்ெபற வகுத்து மாமணம்
      வஙீ்கிய நானநீர் துவற்றி நித்திலம்
      ஆங்கவா லுகெமன வகம்ப ரப்பினார் 17

2467 பந்த ன் புைடெயலாம் பங்க யப்புனல்
      அந்தர ராட்டய ரலங்கற் ெபாய்ைகயும்
      சந்தனங் கற்பகந் தருக்கள் மல்கிய
      சுந்தரப் ெபாழில்களுந் துவன்றச் ெசய்தனர் 18

2468       ேவறு
      யவனர் தந்ெதாழி லித்திற மாகமற்
      கவு  மன்ற ெலனக்கறங் கும்பைணச்
      சிவம லிந்த ெசழுங்குரல் ேகட்டலும்
      உவைக பூத்தன ெராள்நகர் மாக்கேள 19

2469       நகரணி நலம்
      இயங்கு மாந்தர் ெநருக்கினி லிற்றுவழீ்
      தயங்கு காழ்களும் தாரும் புலவியின்
      முயங்கு மாத ருகுத்தவும் ெமாய்த்ெதாளி
      வயங்கு வதீியிற் குப்ைபகள் மாற்றுவார் 20

2470 சந்தம் மல்கு தமனியச் சுண்ணமுஞ்
      சுந்த ரக்கருப் பூரத் துகள்களும்
      கந்த நீ ற் கைரத்து மறுெகலாம்
      பந்தி னூட்டிப் பனிப்பர்க ெளன்பேவ 21

2471 வண்டு லாமலர் வார்மணிப் பந்தரும்
      விண்டு ழாவு பதாைகயும் வில்மணி
      ெகாண்ட ேதாரணக் கூட்டமும் யாண ற்
      பண்ைட யுள்ளன பாற்றி யியற்றுவார் 22

2472 தாமம் நாற்றித் தமனிய ேவதியிற்
      பூெமன் நீர்நிைற பூரண கும்பமும்
      காமர் பாலிைக யுங்கதிர்த் தீபமும்
      தூம முந்ெதாகுப் பா டந் ேதாறுேம 23

2473 நித்தி லத்திைன நீற்றுபு ேவதியிற்
      சித்தி த்துச் ெசழும்ெபானின் மாளிைகப்
      பித்தி ேயாவியம் ெபட்பப் புதுக்குவார்
      பத்தி மாடம் பழுெதாழித் தாக்குவார் 24

2474 இருக வுள்துைள யரீ்ங்கலு ழிக்கடக்
      க கள் பண்ணுவர் கால்விைசத் ேதாடுவாம்
      ப கள் பண்ணுவர் பார்குழி யாழியின்
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      இரதம் பண்ணுவ ெரங்கணு ெமண்ணிலார் 25

2475 நீண்ட ெபான்னிைலத் ேதர்கள் நிறுத்துவார்
      மாண்ட தூண்ெதாறும் வாருைற ேசர்த்துவார்
      ஈண்டு வார்கட் கிடம்பல வாக்குவார்
      ேவண்டி யார்க்கும் விருந்து திருத்துவார் 26

2476       அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      கச்சி மாநகர் முழுவது மின்னணங் கவின்பயில் சிறப்ேபாங்க
      முச்ச கத்தவர் குழாங்ெகாடு வயின்ெதாறும் நிைறந்திட முடிவாேனார்
      இச்ைச யாற்றினின் மணவிைனக் கு யைவ ெயங்கணுங் ெகாணர்ந்தீண்டப்
      ெபாச்ச மில்ெபரு மங்கலத் துழனியிற் ெபாலிவுறு மதுகாைல 27

2477       திருமால் திருவிழா வியற்றல்
      கம்ப நாயகன் திருவருள் ெபற்றுெவண் கதிர்வைளக் கரத்ேதான்றல்
      அம்பு யத்தவன் முனிவரர் தம்ெமாடும் அணிெபறு நன்னாளால்
      ெசம்ெபான் மாமணிப் பாலிைக முைளவித்திச் சினவிைடக் ெகாடிேயற்றி
      எம்பி ரான்மைல மாதுடன் உலாத்தருந் திருவிழா ெவழுவித்தான் 28

2478 ஒன்ப திற்றுநாள் விழாவணி நிகழ்ந்தபி னுற்றவ ீைரந்தாம்நாள்
      இன்ப மிக்ெகாளப் பங்குனி யுத்திரத் திைமயவர் குழாத்ெதாடு
      மன்ப ைதத்திரள் மகிழ்ந்ெதழுந் தார்ப்புற மணவிைனக் கவின்ெகாள்வான்
      என்ப ணிப்பிரான் மஞ்சனச் சாைலயி னினிெதழுந் தருளுற்றான் 29

2479 இைறவன் மணக்ேகாலங் ெகாள்ளல்
      ேவறு
      திருத்துயி லகலப் புத்ேதள் ெசய்தவப் ேபறு வாய்த்து
      மருத்தபூங் கடுக்ைக ேவணிப் பரஞ்சுடர் வடிவந் தீண்டிப்
      ெபருத்தெபாற் குடத்துத் ெதண்ணரீ் மஞ்சனம் பிறவு மாட்டி
      அருத்திகூ ரன்பின் நுண்ணூ லறுைவெயாற் றாைட சாத்தி 30

2480 கற்பக மளிப்ப வாய்ந்த ைகபுைனந் தியற்றல் ெசல்லா
      எற்படு நுைழநூற் பட்டி னிலங்கவுள் ளாைட சாத்தி
      அற்பக விைமக்குஞ் ெசம்ெபான் னாைடமற் றதன்ேமற் காமர்
      விற்படு புருவ மாதர் விழியிைண கவரச் சாத்தி 31

2481 தனிவிைரப் பனிநீர் வாக்கித் ேதய்த்தசந் தனப்பூஞ் ேசறு
      நனிமணம் பயில்கற் பூரங் குங்குமம் நறுங்கத் தூ
      இனியமான் மதேம மற்றும் மட்டித்த கலைவ ெயண்ேடாள்
      கனிெமாழி பாகன் ேமனி கமழ்தர ெமழுகிக் கீறி 32

2482 சுடர்த்திரு ேமரு ெவற்பிற் சூன்றனர் நுண்ணி தாகப்
      ெபாடித்தெபாற் சுண்ணந் ெதய்வப் பூந்தரு மல ன் வாங்குங்
      கடித்திரட் சுண்ணத் தாதிற் கலந்துேம லட்டி வாசம்
      மடுத்ெதழுந் தூம மீரம் வறலுமா றன்பின் ஏற்றி 33

2483 அ க்குரற் சிலம்பு ேபாற்று மடியவர் மலங்கள் மூன்றும்
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      இ க்குஞ்ெசங் கமலப் பாதத் திணக்கிவல் லிருைள ெயல்லாம்
      ெபா க்கும்விற் பிழம்பு காலும் ெபாலங்கழல் நரல வகீ்கிப்
      ப க்கும்பட் டுைடேம ெலாண்கல் பதித்தெபான் அைரநாண் சாத்தி 34

2484 கதிருமிழ் பதும ராக வுதரபந் தனங்கால் யாத்துப்
      புதியநித் திலப்பூங் ேகாைவ ெபான்ன  மாைல தண்தார்
      எதிரறு சன்ன வரீம் இைலமுகப் ைபம்பூண் முந்நூல்
      முதலிய மார்பின் வார்ந்து முதிெராளி ெயறிப்பச் சாத்தி 35

2485 மணிவடங் கழுத்திற் சாத்தி வாள்கிடந் திைமயா நிற்கும்
      பணியுமிழ் மணியிற் ெசய்த ஆழிபல் விரலுங் ேகாத்துத்
      திணிவயி ரத்திற் ெசய்த கடகங்கூர்ப் பரத்துச் ேசர்த்துத்
      துணிகதிர் முத்திற் ெசய்த அங்கதந் ேதாளிற் பூட்டி 36

2486 மாதர்வண் குைழயுந் ேதாடும் வார்ந்திரு புயத்தும் நீவக்
      காதிைட யணிந்து ெசம்ெபாற் கதிர்மணிப் பட்டம் ெநற்றி
      மீதுற விசித்துத் ெதய்வ விற்குலா மணியின் ேமாலி
      ேபாதமல் ேவணிச் ெசன்னி ெபாலிதரக் கவித்தான் மன்ேனா 37

2487 திருவணி யணிந்து ேபாற்றிச் சிவபிரா ெனழுந்து கும்பம்
      இருகயல் கவ  ேதாட்டி யிலங்குகண் ணடிப தாைக
      முரெசாளி விளக்கி ேனாடு மன்னிவிண் மகளிர் ேபாற்றப்
      பு மணி மண்ட பத்திற் புகுந்துபூந் தவிசி ேனறி 38

2488 உருத்திரர் முதேலார் தத்தம் ஒண்டவி சிருக்கு மாறு
      திருத்தகு கைடக்கண் ேநாக்கஞ் ெசய்துவறீ் றிருந்த பின்னர்
      விருத்துவண் டமிழ்தப் பாடல் விள யாழ் முரன்று ேசக்கும்
      மருத்துழாய்ப் படைலத் தண்தார் வயங்கிய மருமப் புத்ேதள் 39

2489 இைறவி மணக்ேகாலங் ெகாள்ளல்
      மைனக்கு  மரபின் வாச மலர்கள் வதனம் ேநாக்கிக்
      கைனக்கும்வண் டுழக்கும் ெமன்பூங் கருங்குழற் கவு  மாதா
      தைனக்கலன் திருந்தப் பூட்டித் தம்ெமன வுைரத்த ேலாடுஞ்
      கைனக்கரு நீலக்கண்ணாள் ெபருங்களி துளும்பச் ெசன்றாள் 40

2490 உவளக வைரப்பி ெனல்லா வுபகர ணமுங்ெகாண் டுற்றுப்
      பவளநீள் பலைக மீது பகிரண்டம் முழுது மீன்றும்
      துவளிைடக் கன்னி யாகித் தூநலங் கனிந்த காம
      ரவைளநன் கிருவிக் கூந்த லவிழ்த்துெநய் யள்ளிச் சாத்தி 41

2491 ெநல்லிநுண் விழுது மஞ்சள் விழுதுெமய் நிரம்பப் பூசி
      மல்குேப ரன்பு கூர வாசமுந் துவரும் மற்றும்
      நல்லைவ நயப்பச் ேசர்த்தி நறுவிைரத் தூநீ ராட்டி
      எல்லுமிழ் குைழயாள் ேமனி யரீ்ம்புனல் வறல ெவாற்றி 42

2492 நைனமுறுக் கவிழ்பூங் கற்பம் நல்குபட் டாைட சாத்திப்
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      புைனமணித் தவிசி ேனற்றிப் ெபாருந்தலர் ெவருவச் சீறு
      முைனமதக் களிநல் யாைன மூ ெவண் ேகாட்டிற் ெசய்த
      தைனநிகர் சீப்புக் ெகாண்டு தாழ்குழல் ஒழுங்க நீவி 43

2493 வம்பவிழ் நானம் பூசி மான்மதம் அகில்சந் தாதி
      பம்புறப் புைகத்த தூமம் ப மளங் கமழ வூட்டி
      அம்ெபான்வாய் மகரந் தாழ மண்ணுறுத் தளிந்த ெபண்ைணப்
      ைபம்பழ ெமன்ன முச்சி பசும்ெபான்வார் நாணிற் ேசர்த்தி 44

2494 நகுசுடர் முத்த மாைலக் ெகாத்துநான் ெறருத்தின் நீவித்
      திகெழாளி வி ப்ப வங்ேகழ் முச்சியிற் ெசருகி வாச
      முைகயவிழ் அலங்கல் சூழ்ந்து ெமாய்கதிர் ஈைக மாைல
      ெதாகுமணி மாைல கூந்தற் பரப்பினிற் சுடரப் ேபாக்கி 45

2495 ஒழுெகாளி பரப்புந் ெதய்வ வுத்தியும் மயிலும் மிக்க
      அழகுற வைனந்து நாப்பண் ஐதுறு கீற்றின் ெவய்ேயான்
      மழகதிர் கிடந்த ெதன்ன வயங்குகுங் குமத்தூ ளட்டிப்
      ெபாழிகதிர் மாைசப் பட்டம் ெபாலியவா ணுதலில் வகீ்கி 46

2496 சிந்துரஞ் ேசறு ெசய்த திருந்ெதழில் திலகம் இட்டுக்
      கந்தெமன் குவைள ேநாக்கின் அஞ்சனங் கவினத் தீட்டிக்
      ெகாந்ெதாளி முகத்தின் நாசித் திருவணி ெகாளுவிக் காதின்
      அந்தழல் மணியின் ேதாடு மவிர்கதிர்க் குைழயுஞ் சாத்தி 47

2497 விலகிவில் லுமிழுங் கட்டு வடத்திைன மிடற்றிற் சூழ்ந்து
      நிலவுமிழ் மணியிற் ெசய்த வங்கதம் ெநடுந்ேதாள் சாத்தி
      இலெகாளி வாய்ந்த முன்ைகக் கடகமுந் ெதாடியும் ஏற்றி
      அலர்கதிர் ேமாதி ரங்கள் வார்விரல் அைமயக் ேகாத்து 48

2498 மிகக்கடி கமழ்ந்த சாந்தால் ெவ ந்புறம் ெமழுகிக் ைகயின்
      நகத்தினால் எழுதிச் சால நறுவிைரக் களபச் ேசறு
      முைகத்தனம் புைதயக் ெகாட்டி முருகுயிர் பூந்தா தப்பிப்
      புைகத்துஞ்சாந் தாற்றி ெகாண்டு வசீியும் புலர்த்திப் பின்னர் 49

2499 நித்தில மாைல துப்பு நிைரத்தபூந் ெதாைடமா ணிக்கக்
      ெகாத்துறு தாமம் பச்ைசக் ேகாப்பைம ெத யல் ேவ த்
      ெதாத்தலர்ப் பிைணயல் ெசம்ெபாற் சுடர்வி  ெதாடைல ேயைனத்
      தத்ெதாளி நீலக் ேகாைத தண்கதிர் எ ப்பச் சாத்தி 50

2500 எ ச்சிைக ெயழுவ ெதன்ன விளங்கதிர் வி க்கும் ைபவாய்
      அ ச்சிைக மணிக ளாதி யழகுறக் ேகாத்த காழின்
      வி ச்சிைக கலாபங் காஞ்சி ேமகைல பருமம் ஐந்துங்
      க ச்சிைக மத்த கத்துக் கடிதடம் புலம்பச் சாத்தி 51

2501 அலம்புகிண் கிணிமின் காலு மவிர்ப  யாகஞ் ெசம்ெபாற்
      சிலம்புபா டகெமன் றின்ன புறவடி திகழச் சாத்தி
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      நலம்புைன ெசய்ய பஞ்சின் நறுங்குழம் பலர்ந்த கஞ்சம்
      இலம்படச் சிவந்த தாளின் ஊட்டினள் இைறஞ்சி நின்றாள் 52

2502 இைறவி இைறவன்பாலமர்தல்
      கலிவிருத்தம்
      தூக்குழ லுைமதிரு வடிவில் துன்னலான்
      மாக்கவின் மிகுமணி வனப்பு ேநாக்குேதா
      றகீ்கணம் முரல்மல ேரைழ யதீியான்
      ஆக்கிய அணிெகாெலன் றயிர்ப்பு ேமயினாள் 53

2503 விண்ணர மடந்ைதயர் பலரும் ேவல்தடங்
      கண்ணிைண கவர்ெபரு வனப்புக் காண்ெதாறும்
      எண்ணருங் களிப்பினர் எம்பி ராட்டிையப்
      புண்ணியச் ேசாபனம் புகன்று வாழ்த்தினார் 54

2504 நங்ைகயும் நைறகமழ் நளினப் பாைவதன்
      பங்கய மலர்க்கரம் பற்றி யாங்ெகழுந்
      ெதங்கணும் மலர்மைழ யிைறப்ப வானவர்
      மங்கல வாழ்த்ெதாலி மல்கப் ேபாந்தனள் 55

2505 நிழலுமிழ் மணிக்குைட நீண்ட ேகதனந்
      தைழெயாளிக் கவ சாந் தாற்றி யாதிய
      மைழமதர்க் கண்ணர மகளிர் ஏந்திேய
      விைழதகு ெதாழில்முைற விைளத்து டன்ெசல. 56

2506 பாவிய வாைடேமல் நடந்து ைபப்பய
      மாவணி மணவிைன மண்ட பத்திைடப்
      பூவண மிைசப்ெபாலி புனிதன் பாங்க ன்
      ஓவியக் ெகாழுந்ெதன வுற்று ைவகினாள் 57

2507 திருமணம்
      அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      திருத்தகும் அைணேம லண்ண லணங்குடன் திகழ ேநாக்கி
      உருத்திரர் முதேலார் யாருந் ெதாழிெதழுந் துவைக பூத்தார்
      மருத்துழா யலங்கல் மார்பன் மலரடி விளக்கப் புக்கான்
      ெபருத்தபல் லண்ட ெமான்றாய்ப் பிளந்ெதன வியங்களார்த்த 58

2508 ெபாலம்புைன கராத் தீம்பால் பூமகள் வணங்கி வார்ப்ப
      வலம்பு க் கரத்ேதா ைனயன் மலரடி விளக்கிப் ேபாற்றி
      இலங்ெகாளிப் பட்டால் ஈரம் ெமல்ெலனப் புலர்த்தி ேயந்தும்
      அலங்ெகாலிப் பாத தீர்த்தம் பருகினா னார்வங் கூர 59

2509 கன்னல்ெநய் கனிபா லின்ன கமழ்மதுப் பருக்கம் நல்கி
      என்ைனயா ளுைடய ேகாமா ேனடவிழ் கமலச் ெசங்ைக
      தன்மிைச யுலக மீன்ற தனிமுதற் பிராட்டி யான
      கன்னிைக ைவத்து நீர்ெபய் தளித்தனன் கமலக் கண்ணன் 60
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2510 கலிவிருத்தம்
      ஆர்த்தன பணிலங்கள் ஆர்த்த துந்துமி
      ஆர்த்தன பல்லியம் ஆர்த்த மங்கலம்
      ஆர்த்தன நான்மைற ஆர்த்த ஆகமம்
      ஆர்த்தன பல்கைல ஆர்த்த வாழ்த்ெதாலி 61

2511 ெபாழிந்தனர் வானவர் கற்பப் பூமைழ
      வழிந்தன பாடலின் மதுரத் ேதமைழ
      இழிந்தன அடியவர் இைணக்க ணரீ்மைழ
      அழிந்தன விைனெயலா மைனய காைலயின் 62

2512 பங்கயக் கிழவைனப் பகர்ந்த நூல்முைற
      ெசங்கனல் வளர்ப்பவங் கருளிச் ேசவுைட
      அங்கணன் மைலமகள் மிடற்றில் ஆரருள்
      மங்கல நாணிைன வயங்கச் சாத்தினான் 63

2513 முண்டகக் கடவுளும் முதல்வன் ஆைணயுட்
      ெகாண்டுேவ தாகமக் குறிவ ழாவைக
      மண்டிய ெகாழுங்கனல் வளர்த்து வாசெநய்
      ெமாண்டுதூய்க் கடிவிைன முற்றச் ெசய்தனன் 64

2514 மாண்டெசந் தமிழ்முனி மனக்க ருத்ெதாடு
      காண்டகு கவு தன் கருத்து முற்றின
      ேவண்டிய ேவண்டியாங் களிக்கும் ெமய்யருள்
      ஆண்டைக விளக்கினான் ேபாலும் அற்ைறநாள் 65

2515 கலிநிைலத்துைற
      திரும ணத்திறங் கண்டவர் யாவருஞ் ெசழுந்ேதன்
      பருகு வண்ெடன ஆனந்த ெவள்ளத்திற் படிந்தார்
      உருகி ேயத்தினர் ைகயிைண யுச்சியிற் குவித்தார்
      இருக ணரீ்மைழத் தாைரயின் மூழ்கியின் புற்றார் 66

2516 மைலக்ெகா டிக்குறு கவுரெமய் வடிவும்வள் ளலுக்கு
      முைலச்சு வட்ெடாடு வைலத்தழும் பணியுமுன் ேநாக்கிச்
      சிலத்த டம்பணி வைரமிைசத் திகழ்மணக் ேகால
      நிைலக்கு மற்றிது ஏற்றமிங் ெகனெநடி துவந்தார் 67

2517 அலகி ேலாைகயில் திைலப்பவிப் ேபெறமக் களித்த
      மைலய மாமுனி வாழிய வாழிெயன் றுைரத்தார்
      குலவு மங்கலம் பாடின ராடினர் குைழந்தார்
      தைலவி பாகனு மவரவர் தமக்கருள் வழங்கி 68

2518       இைறவன் திருவுலாப் ேபாதல்
      எட்டு மாதிரக்க களும் உடல்பனிப் ெபய்த
      ெநட்டு யிர்ப்ெபறி மதுைகெவள் விைடமிைச நீல
      மட்டு லாங்குழல் மடவர ெலாடுமகிழ்ந் ேதறிச்
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      சிட்டர் ேபாற்றிட மறுகிைடத் திருவுலாப் ேபாந்தான் 69

2519 பிளிறு ெவம்மத யாைனயின் ெவ ந்தைல பிணித்த
      குளிறு வார்மணி முரெசாடு ெகாக்கைர முழவம்
      ஒளிறு மாமுடி வானவர் இயங்களும் ஒருங்ேக
      களிறு தாங்குெமண் டிைசகளுஞ் ெசவிடுறக் கறங்க 70

2520 வாணி ேகான்பணி பானுகம் பப்ெபயர் வயவன்
      வாணி லாவைள யாயிரம் வாயில்ைவத் தூத
      வாணன் ஆயிரங் கரங்ெகாடு மணிமுழா முழக்க
      மாண மத்தள மாதவன் மத்தளம் எழுப்ப 71

2521 காம ேநாக்கிைய மணம்புணர் காதலன் வந்தான்
      பூமு ைலச்சுவ டணிந்தருள் புண்ணியன் வந்தான்
      யாெம லாமுய்ய வந்தவன் வந்தனன் என்னாத்
      தாம நித்திலச் சின்னமுங் காளமுந் தழங்க 72

2522 கீத ேவய்ங்குழல் யாழிைச எங்கணுங் கிளர
      ேவத ஓைசயு மாகம முழக்கமும் விம்ம
      மாதர் நாடக நூல்முைற மடந்ைதயர் நடிப்பப்
      ேபாத விண்ணவர் பூமைழ வியனிலம் ேபார்ப்ப 73

2523 வதீி வாய்த்திரு விழாவணி ெதாழுதிடப் ேபாந்த
      ேபதில் ேப ளம் ெபண்முடி வாயபல் பருவ
      மாதர் யாவரும் நாெணாடு வைளகைல ேதாற்றுக்
      காதல் ேவள்சிைலப் பூங்கைண மா யிற் குளிப்ப 74

2524 புதிய சாமைர ெவண்குைட பூங்ெகாடி மிைடய
      எதி ல் ெகாள்ைகயின் நகர்வலங் ெகாண்ெடழுந்தருளி
      மதுர ெமன்ெமாழி மங்கல வாழ்த்ெதாலி மலியக்
      கதியி லார்க்ெகலாம் இன்னருட் காட்சிதந் தளித்து 75

2525       இைறவன் ேதவர்கட்கு வரமளித்தல்
      மீண்டு ேகாயிலி னுள்ெளழுந் தருளிெமல் லைணேமல்
      மாண்ட ெமல்லியற் பனிவைர யணங்ெகாடும் ைவகி
      ஆண்டு நின்றமா லயன்முதல் யாைரயும் ேநாக்கி
      ஈண்டு நீர்வரம் ேவண்டுவ ெகாண்மிெனன் றிைசத்தான் 76

2526 அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      இருமுது குரவர் பாதம் இைமயவர் வணங்கி யிந்தத்
      திருமணங் காண்டல் ெபற்ேறம் உய்ந்தனந் திைரநீர் ைவப்பின்
      மருவினர் வதுைவ ெசய்யும் இடந்ெதாறும் மன்னி யாங்காங்
      கிருநலம் உதவல் ேவண்டும் இவ்விரு வரீு ெமன்றார் 77

2527 இவ்வரம் அளித்ேதங் காஞ்சி இருநகர் காவல் பூண்டு
      ெசவ்வனிங் குைறமின் என்று சிவபிரான் பணித்த ேலாடும்
      அவ்வருள் ெசன்னி ேமற்ெகான் டகமகிழ்ந் திைமேயா ெரல்லாங்
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      ெகௗளைவநீர் காஞ்சி மூதூர் காவல்ெகாண்டிருந்தா ரங்கண் 78

2528 அரந்ைததீர் கவு  கூற்றில் ேதான்றிய அணங்கும் என்ைன
      வைரந்துெகாண் டருண்ேமா ெவன்று வணங்கிநின் றிரப்ப அந்நாள்
      கரந்ைதவார் சைடேயான் மன்றல் முடித்துநீ கச்சி மூதூர்
      புரத்திவ ணுைறதி துர்க்கா ெயன்றருள் பு யப் ெபற்று 79

2529 கவுசிகீச்சரம்
      கன்னிகாப் ெபனும்ேப ெரய்தக் கவுசிகி மடந்ைத காஞ்சிப்
      ெபான்னகர் காவல் பூண்டு ெபாங்ெகாளிக் கவுசி கீசன்
      தன்ைனயங் கிருவிப் பூைச தைழத்தேப ரன்பி னாற்றி
      இன்னல்தீர்ந் துலகம் உய்ய இருந்தனள் இருக்கும் நாளில் 80

2530 சும்பேன நிசும்பன் என்ேபார் உலெகலாந் துள்ள ேநாக்கி
      அம்புயக் கடவுள் ேபாந்தங் கண்ணலுக் கியம்பி ேவண்ட
      எம்பிரான் அருளாற் கன்னி விந்தெவற் ெபய்தி ைவகி
      ெவம்புவா ளவுணர் தம்ைமச் ெசகுத்துமீண் டினிது வாழ்ந்தாள் 81

2531 பகர்ெபரு வளஞ்சால் இந்த மன்றைலப் பண்பு கூர
      அகனமர்ந் ேதத்தி ேனார்கள் கண்டவர் அைறயக் ேகட்ேடார்
      தகவுற நிைனந்ேதார் எல்லாந் ைதயலார் மன்றல் வாய்ந்து
      புகலரும் பரமா னந்த மன்றலும் ெபாருந்தி வாழ்வார் 82

      ஆகத் திருவிருத்தம் 2531
      ----------

63. விம்மிதப்படலம் (2532-2553)

2532 கலிநிைலத்துைற
      சாம கண்டர்தம் ஆைணயால் அகிலமுந் தைழப்பக்
      காம ேநாக்கிெயண் ணான்கறங் க சற வளர்க்கும்
      நாம நீர்வயற் கச்சிமா நகர்வயின் அளவில்
      ேசம விம்மிதம் உள்ளன சிலெவடுத் திைசப்பாம் 1

2533 ெதள்ெளா ளிக்கதிர்ப் பன்மணித் திரெளலாஞ் ெசறியப்
      பள்ள நீர்க்கடல் ஆகர மாகிய ப சின்
      ெவள்ள ேவணியர் அருளினால் அற்புத விைளெவன்
      றுள்ள ைவக்ெகலாம் உைறவிட மாயது காஞ்சி 2

2534 அற்புத இலிங்கங்கள்
      தீண்டில் யாைவயுஞ் ெசய்யெபான் னாக்குவ திறலின்
      மாண்ட சித்தர்கள் எண்ணிலர் வழிபடப் படுவ
      ேவண்டி ெலன்னவு மளிப்பன ெமய்த்தவ முைடேயார்
      காண்ட கும்பல விலிங்கமக் கடிநக ருளவால் 3

2535 ஒருத னிப்ெபாருள் இருதிற னாகியுவ் விரண்டும்
      ஒருைம யுற்றிடும் வியப்புமங் குள்ளது வி க்கில்
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      ஒருப ரம்ெபாருள் சிவெனாடு சத்திெயன் றிரண்டாம்
      ஒருைம யுற்றிடு முைமயவள் கம்பைரத் தழுவி 4

2536 இருைம ேயார்ெபாரு ெளண்ணில வாதலு ெமண்ணில்
      ெபாருள்கள் ஒன்ெறனத் திகழ்தலு முைடத்தது புகலின்
      ஒருசி வச்சுடர் பற்பல வடிவுெகாண் டுைறயும்
      மருவு பன்மைற ெயாருதனி மாெவன் வயங்கும் 5

2537 பதிேனாரற்புதம்
      மற்று மூன்றிடம் ேவதிைக வயல்கள்நாற் றவிசு
      ெபாற்ற ஐந்தருத் தடமறு புட்கேளழ் ெபாதியில்
      பற்று ெமண்ெபாய்ைக ெயான்பது சிைலெபாழில் பத்தாங்
      ெகாற்ற மன்ருபத் ேதாெடாரு கூவலுங் குலவும் 6

2538 மூன்றிடங்கள்
      ஒன்று பல்பவத் தாயைரக் காட்டிடு ெமாளிேசர்
      ஒன்று பல்பவத் தாயைர ேவண்டுறிற் காட்டும்
      ஒன்றுபல்பவக் கிைளஞேரா டுைரபயில் விக்கும்
      என்று மூவைகத் தானமவ் விருநகர் உைடத்தால் 7

2539 மூன்று ெதற்றிகள்
      ஊங்க ைணந்தவர்க் கமுதுநீர் உதவிடு ெமான்று
      பாங்கின் ேவட்டன யாைவயும் பயந்திடு ெமான்று
      மூங்ைக ேபசவும் ேபசிேனான் மூங்ைகைம யுறவும்
      ஆங்க ளிப்பெதான் றாகமுத் ெதற்றியும் உளவால் 8

2540 மூன்று வயல்கள்
      மீள மீளெநல் ல ெதாறும் விைளவேதார் பழனம்
      நாளின் வித்துமன் ேறபயன் நல்குேமார் கழனி
      தாளின் ஏருழ வின்றிேய தகும்பயிர் விைளக்கும்
      ேகாள ெதான்ெறன வயல்கள்மூன் றுள்ளன குறிக்கில் 9

2541 நான்கு தவிசுகள்
      எண்சீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      தன்பகுப்பின் மூவெராடு முனிவர் விண்ேணார்
            பழிச்சிடவாழ் சதுமுகைனக் காட்டு ெமான்று
      தன்பகுப்பின் மூவர்திரு முதேலார் சூழத்
            திருமாைலச் சார்ந்ேதார்க்க்குக் காட்டு ெமான்று
      தன்பகுப்பின் மூவெராடு கணங்கள் ேபாற்றுந்
            தழற்கால ருத்திரைனக் காட்டு ெமான்று
      தன்பகுப்பின் மூர்த்திகேளா ெடன்றூழ் காட்டுந்
            தவிெசான்றா மடங்கலைண நான்கு மன்னும் 10

2542 ஐந்து தருக்கள்
      ஓவாைம யமிழ்ெதாழுக்கும் ெபாலம்பூச் சூதம்
            தன்னிழைலப் பிறர்க்குதவாக் காஞ்சி ெயான்று
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      பூவாது காயாது கனிகள் நல்கும்
            பூம்புளிபல் வைகப்ேபாதுந் தரும தூகம்
      தாவாத ெசம்ெபான்மல ரத்தி ெயன்றா
            சாற்ற ய ெதய்வதமாத் தருக்கள் ஐந்துந்
      ேதவாதி ேதவ னி தமருங் காஞ்சித்
            திருநக  னிரும்பூது திகழ ேவாங்கும் 11

2543 ஐந்து தடாகங்கள்
      எல்லியிைடப் பங்கயமும் பகற்கா லத்தின்
            இருங்குமுதச் ெசழும்ேபாது மலர்ந்து தீந்ேதன்
      பில்குவெதான் ெறாருகாம்பின் முள  மூன்று
            பிறங்குபுனல் தடெமான்று குளித்ேதா ெரய்த
      வல்ைலவா னரத்துருவம் அளிப்பெதான்று
            மூழ்கிேனார் மாற்றார்க்குக் ெகாடிய தீைம
      நல்குவெதான் றாடிேனார் உற்றார்க் கின்ப
            நலந்தருவ ெதான்ெறனலாந் தடாக ைமந்ேத 12

2544 ஆறு பறைவகள்
      ெபய்யாத காலத்தின் அகவிக் ெகாண்மூ வருவிக்கும்
            ெபருமஞ்ைஞ மைறநூ ெலல்லாம்
      எய்யாைம யின்றியுணர் கிள்ைள ேயைனக்
            கணிதநூல் எைனத்துெமடுத் துைரக்கு மாந்ைத
      ைநயாது முழுதுணர்ந்த கேபாதம் பாடு
            நல்லிைசநூ லைவவல்ல நலஞ்ேசர் பூைவ
      ெபாய்யாது ேவட்டெவலாம் வழங்குேநமிப்
            புள்ளுெமன அறுபறைவ ெபாருந்து மாங்கண் 13

2545 ஏழு ெபாதியில்கள்
      வானாடர் வார்த்ைதெசவிப் புலனாம் ஒன்றின்
            மதக ைய முயலூக்கித் துரக்கு ெமான்றின்
      ேமனாகர் உலகுவிழிப் புலனாம் ஒன்றின்
            ேமவினர்க்குத் திைசமயக்கம் எய்து ெமான்றில்
      கானார்ெநய் யின்றிவிளக் ெக யு ெமான்றில்
            பாதலத்ேதார் கழறுெமாழி ேகட்கு ெமான்றில்
      ஆனாது துந்துமிகள் முழங்கு ெமான்றில்
            ஆகேவழ் ெபாதுத்தானம் வயங்கு மாேலா 14

2546 எட்டுப் ெபாய்ைககள்
      மூழ்குநர்க்குப் ெபான்னுருவம் அளிக்கு ெமான்று
            முழுமணிேயர் தருெமான்று விண்ேணார் ேகாமான்
      வாழ்வளிக்கு ெமான்றுமனக் கினிய ெவல்லாந்
            தருெமான்று ேவண்டியைத வழங்கு ெமான்று
      வழீ்தைகத்தா ெமய்ஞ்ஞான மளிக்கு ெமான்று
            வடீுதவு ெமான்றுவிைனப் பிணிேநாய் முற்றும்
      பாழ்படுத்து ெமான்ெறன்ன மலங்கள் மாற்றும்
            பனிமலர்ப்பூம் ெபாய்ைகயிரு நான்கு ேமவும் 15
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2547 ஒன்பது சிைலகள்
      தீண்டினைரத் ேதவாக்கு ெமாருகல் பாம்பின்
            கடிவிடந்தீர்த் திடுெமாருகல் சித்தி ெயல்லாம்
      ஆண்டளிக்கு ெமாருகலுயி ருதவு ேமார்கல்
            வழக்கைனத்தும் நடுவாய்நின் றறுக்கு ேமார்கல்
      மூண்டபிணித் தழும்புறுபுண் மாற்று ேமார்கல்
            ெமாய்ெயாளிெமய்த் துணியுறுப்ைபப் ெபாருத்து ேமார்கல்
      ஈண்டியதீ விைனயி க்கு ேமார்கல் ஞானந்
            தருெமாருகல் எனச்சிைலக ெளான்ப ேதாங்கும் 16

2548 ஒன்பது ெபாழில்கள்
      ஒன்றிேனார் ெபறக்கனக மா  ெயான்றில்
            இரசதமா மைழ ெயான்றில் முத்து மா
      ஒன்றிெலாளிர் குருவிந்த மா  ெயான்றில்
            வயிரமைழ ெயான்றில்வயி டூய மா
      ஒன்றிெலாளி விடும்புருட ராக மா
            ெயான்றிலடற் புள்ேளற்றுப் பச்ைச மா
      ஒன்றினிலிந் திரநீல மா  ெயான்றில்
            ெபாழியுமலர்ப் ெபாழிலிைவெயா ெரான்ப ேதாங்கும் 17

2549 பத்து மன்றங்கள்
      ெசால்லருமா பாவியுறின் மூங்ைக யாக்குஞ்
            ேசாரர்கைள மருளுறுத்துங் கல்வி ேதற்றும்
      பல்வைகய வடிவுதவுஞ் சாவா ேமன்ைம
            பாலிக்கும் பாதலஞ்ேசர் பிலத்ைதக் காட்டும்
      வல்லவர்க்குந் திைசமயக்கும் ெபான்மா ணிக்க
            மைழெபய்யும் பகலிரவு மாறாக் காட்டும்
      ெசல்லுநைரப் பிறர்காணா வியப்புச் ெசய்யும்
            இைவமன்றம் ஒருபெதனத் திகழு மாேலா 18

2550 பதிெனாரு கூவல்கள்
      தயிர்க்கூவல் பாற்கூவல் நறுெநய்க் கூவல்
            மதுக்கூவல் ெசழுங்கருப்புச் சாற்றுக் கூவல்
      மயக்கமற முத்திெநறி துறக்க மார்க்கம்
            மற்றுலகின் கதிகாட்டும் மும்ைமக் கூவல்
      வியப்ெபய்த நிழல்பிணிக்குங் கூவல் பா ன்
            வித்தின்றி நாறுெசய்யும் வி நீர்க் கூவல்
      அயர்ப்பின்றி அங்கைணந்ேதார் மீளச் ெசய்யும்
            அருங்கூவ ெலாடுங்கூவல் பதிெனான் றாமால் 19

2551 ெசக்கு- சிைல - சிலம்ெபாலி
      தன்னிைடெயள் ளிைனப்ெபய்யின் மற்ேறார் ஞாங்கர்த்
            தயில ெமழச் ெசய்வெதாரு ெசக்கு முண்டு
      மன்னுயிர்ெசய் விைனப்பயைனத் தாேம நல்குஞ்
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            சிைலெயான்று சிைலப்பாைவ ெயான்று மன்னுங்
      கன்னிமதிற் காஞ்சிநகர் காவல் ேபணுங்
            கருேமனி வயிரமாக் கடவுள் பாத
      நன்னடனச் சிலம்ேபாைச இைடய றாது
            நானிலத்ேதார் வியப்ெபய்தக் ேகட்கும் ஓர்பால் 20

2552 இன்னனவாம் அதிசயங்கள் மற்றுமுள்ள எல்ைல
            யிைலயைவ முழுது மறிவார் யாேர
      முன்னுகத்தின் எல்லார்க்குங் காட்சி ெயய்தும்
            மூண்டெகாடுங் கலியுகத்திற் படிைம வாழ்க்ைக
      மன்னிேனார் சிலர்க்கன்றித் ேதான்றா முத்தி
            மருவினர்க்கு ேமலுலகின் ைவத்த வண்ணம்
      அன்னமலி வயற்காஞ்சி வைரப்பின் வாழ்வார்
            அகங்களிப்பக் கண்ணுதலார் அைமத்த வாகும் 21

2553 இங்குைரத்த ேமன்ைமெயலாங் கண்டுங் ேகட்டு
            மிந்நக ற் ெகாடுந்தீைம யிைழப்பா ராயின்
      அங்கவேர கயவெரனப் படுவ ரந்ேதா
            அறிவின்றி அறியாதுஞ் ெசய்த பாவப்
      பங்கெமலா ெமாழிெவய்து மறிந்து ெசய்யிற்
            பாற்ற தா மாதலினாற் பயனும் ேவண்டி
      உங்குைறேவார் தத்தமக்கு விதித்த வாற்றா
            ெனாழுகிேய கம்பரருட் கு ய ராவர் 22

      ஆகத் திருவிருத்தம் 2553
      ---------

64. ஒழுக்கப்படலம் (2554-2621)

2554 அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      மாதைர ெயல்லாம் வழீும் மடவனும் ஈன்ற தாையக்
      காதல னாகா னச்சீர்க் கடியனுஞ் சிவன்வாழ் ைவப்பிற்
      பாதகம் பு யல் காஞ்சிப் பதியிைடச் சிறிதுஞ் ச்ய்யல்
      ஓதிய விதியி னாேற ெவாழுகுதல் முைறைமத் தாமால் 1

2555 ெசந்துவர் படரு மாழித் தினகர ெனழுமுன் கன்னல்
      ஐந்ெதன ெவழுந்து ெவண்ண ீறணிந்துயர் மாவின மூலத்
      ெதந்ைதையக் காமேநாக்கி னிைறவிைய நிைனந்து ேபாற்றிப்
      புந்தியி னுறத்தான் ெசய்யும் ெபாருளறம் சிந்ைத ெசய்து 2

2556 கரகமுந் தண்டும் மற்றுங் கரந்தழஇீக் காம ரூர்க்கு
      நிருதியிற் படர்ந்து காதில் நீண்டமுப் பு நூேலற்றித்
      தரணியிற் திருணம் இட்டுச் சந்திகள் பகல்வ டக்கும்
      இரவுெதன் பாலும் ேநாக்கி யிருந்திரண் டியக்கம் நீத்து 3

2557 குறியிடக் கரத்துப் பற்றிக் குறுகிநீர் முகந்திட் ேடார்கால்
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      ெவறிகமழ் புனலான் மண்ணாற் குறியிைன விழுமி தாக்கி
      நிைறயமண் முக்கா லிட்டுக் குதங்கழஇீக் கழுவு நீள்ைகக்
      கிறுதியி னைீரங் காலு மிருைகேசர்த் ேதழு காலும் 4

2558 அடிெயழு காலும் பூசி யறலினாற் சுத்தி ெசய்க
      இடனுைட யில்ேலார்க் கீதா மிரட்டிமும் மடங்கு நாற்றி
      கடனறி பிரம சா  காட்டகத் துைறேவான் மற்ைறக்
      ெகடலருந் துறவி யின்ேனார் ெகழுதக வியற்றல் ேவண்டும் 5

2559 ெகாணர்வுறு நீர்வாய்ப் ெபய்து ெகாப்புளித் திருகால் தூய்ைம
      அைணயநீர் குடித்துப் பின்னர் அணிவர லுறுப்புத் தீண்டல்
      இைணவிைழச் சுணவு மாற்ற ீ யக்கமுற் றிடில்நா ெலண்கால்
      இைணயிலீ ெரண்கா ெலண்காற் ெகாப்புளித் திடுதல்ேவண்டும் 6

2560 சலமலம் விடுக்கும் ேபாதுந் ைதயலார் கலவிப் ேபாதும்
      குலெவ  வளர்க்கும் ேபாதும் ெவண்பல்ேகால் தின்னும் ேபாதும்
      உலவுநீர் குைடயும் ேபாதும் உணவினும் ேபசல் ெசய்யார்
      மலவலி துரக்கு ெமங்ேகான் வகுத்தநூல் முைறயின் நிற்ேபார் 7

2561 விதித்தேகால் தின்று தூய ெமன்புனல் படிந்து ேமனி
      கதிர்ப்பநீ றணிந்து சந்திக் கடன்பு ந் துறுேப ரன்பின்
      முதிர்ச்சியி னிலிங்க பூைச நாள்ேதாறும் முட்டா தாற்றித்
      துதித்தனர் காலந் ேதாறு ேமகம்பந் ெதாழுது ேபாற்றல் 8

2562 இம்முைற ெயாழுக்கின் மாறா தியங்குறும் பிரம சா
      ெசம்மணி வடிவிற் கம்பர் திருவருள் கிைடத்தல் ேவண்டி
      மம்ம ல் குரவன் மாேட மைறெயலாம் முைறயி ேனாதல்
      மும்மைற யிரண்ெடான் றானும் முற்றுறப் பயிறல் ேவண்டும் 9

2563 மடங்கலிற் கன்னி தன்னின் மதிநிைறந் துறுநாள் ஓதத்
      ெதாடங்குக மகரத் தந்நாள் துகளற முடிக்க மீண்டு
      மடங்கரும் ெவண்ேகழ்ப் பக்கத் ேதாதுக அங்க மாதி
      உடங்குேதய்ப் பக்கத் ேதாதல் விலக்குநாள் ஓதல் ேவண்டா 10

2564 ெசவ்விநாண் உைடேய தண்டந் திகழ்முந்நூல் உத்த ரீயம்
      அவ்வயர் தமக்கு ெவவ்ேவ றருமைற விதித்த வாற்றால்
      எவ்வமில் மைறேயா ராதி மூவரும் இயல்பிற் ெகாள்க
      ெசவ்வழல் விதியி ேனாம்பி யணிகவத் திருெவண் ணேீற 11

2565 முன்னிைட கைடயின் ஒன்றப் பவதிச்ெசால் ெமாழிந்து பார்ப்பார்
      மன்னவர் வணிகர் பிச்ைச ேயற்பது மரபா மாயுள்
      முன்னுறு மிைளயர் தம்மின் மூத்தவர்ப் பணிக தாழ்ந்த
      பின்னவர் தமக்கு மூத்ேதார் வாழ்த்துைர ேபசல் ேவண்டும் 12

2566 ஓதிய பிரம சா  ெயாழுக்கினில் வழாது நின்று
      மூதரு மைறநூல் கற்ேறார் முனிவர்தங் கடனில் தீர்ந்து
      ேவதமா மூலத் ெதங்ேகான் திருவருள் ேமவப் ெபற்றுப்
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      ேபதமில் ெபருவடீ் டின்பப் ேபற்றினுக் கு ய ராவார் 13

2567 ேவறு
      பின்னவர்கள் பற்றிகந்து பத்தியினால் திருக்காஞ்சிப் ேபரூர் வாழ்க்ைக
      மன்னுதல்ேவட் டனராயி ேனகம்பன் றனக்கணித்தா மிருக்ைக ைவகிப்
      பன்னருஞ்சீர்க் கண்டிைகநீ றுடல்வயங்கச் ெசய்பணிகள் பலவு மாற்றித்
      துன்னியமாந் தருமூலச் சுடெராளிைய முட்டாது ெதாழுது வாழ்வார் 14

2568 கலிவிருத்தம்
      வற்றரு மைறயவ்வா ேறாதி வாழ்க்ைகயிற்
      பற்றில னாயிடிற் குரவன் பாெலன்றும்
      உற்றினி துைறகபற் றுைடய ேனெயனில்
      ெபற்றியி னருட்குரு விைசவு ெபற்றேரா 15

2569 கடவுளர் பிதிரர்தங் கடன்கள் நீக்குவான்
      வடுவறு மிலக்கணம் மாண்ட கற்பினின்
      மிடலுைடக் கிழத்திைய விதியின் ேவட்டுப்பின்
      ெநடுமைன வாழ்க்ைகயின் ஒழுகல் நீதிேய 16

2570 கருதுமுப் பதிற்றிரு கவள ெமன்பதம்
      இருெபாழு துண்டலும் எச்சம் ஐவைக
      பு தலும் விதித்தநாள் மைனவி பூண்முைல
      மருவலும் இைனயவும் இவர்க்கு மாணுேம 17

2571 ஓெத  சமிைதயின் ஓம்பல் ெதய்வமாம்
      ஏதமில் பிதிரருக் கீதல் அன்னதாம்
      பூதருக் கிடுபலி பூத எச்சேம
      ேவதியர்க் ேகாதனம் வசீல் மானிடம் 18

2572 ெபருமைற ஓதுதல் பிரம எச்சமிவ்
      விருமகம் ஐந்தனுட் பிரம எச்சந்தான்
      திருமிகச் சிறத்தலில் ெதய்வ ேவதியர்
      ஒருதைல யாகயேீதாம்பல் ேவண்டுமால் 19

2573 ைவகைற எழுந்துெசய்விைனகள் மாண்டகச்
      ெசய்துமா நகர்ப்புறத் ெதாழுகுந் ெதய்வநீர்
      எய்தினர் குைடந்துெவண் டுகிலி ரண்டுடுத்
      ைததுறு கண்டிைக நீற ணிந்துபின் 20

2574 வண்புதல் தருப்ைபேமல் ைவகி மும்முைற
      ஒண்புனல் ேவதங்கள் உவப்ப ஆசமித்
      ெதண்ெபற வாய்துைடத் தியல்பில் தீண்டிேய
      பண்பயில் மைறகைளப் படித்தல் ேவண்டுமால் 21

2575 மாதவப் ேபற்றினான் மைறகள் அண்ணைலச்
      சூதமாய் நிழற்றலின் ெதால்ைல ேயகம்ப
      நாதனுக் கினியதிப் பிரம நன்மகம்
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      ேமதகு மறங்களுள் மிக்க தாகுமால் 22

2576 ஆற்றலுக் கிையயெவவ் வளைவத் தாயினும்
      ேபாற்றரு மைறயிைனப் ேபாற்றி ேமதகச்
      சாறுகா யத்தி  சதவு ருத்திரம்
      ஏற்றைவந் ெதழுத்திைவ விதியின் எண்ணிேய 23

2577 அைனத்தினும் நிைறந்துைற அடிகள் பூசைன
      தனக்குறு திருப்பள்ளித் தாமங் ெகாய்துேபாய்
      மைனத்தைல ைவத்துேமல் வாழ்க்ைகக் ேகய்ந்தன
      எைனத்துள கருமமும் இயல்பின் நாடிேய 24

2578 கதிரவன் உச்சியி னணுகுங் காைலயின்
      முதுசிவ கங்ைகநீர் முைறயின் மூழ்குபு
      மதியுறு நியதிகள் முடித்து மாநிழல்
      அதிபைன முைறயுளி அைனந்து ேபாற்றிேய 25

2579 மீண்டுதன் மைனவயின் ேமவித் தற்ெபாருட்
      டீண்டிய அருட்குறி யிைறவன் அர்ச்சைன
      பூண்டேப ரன்பினிற் பு ந்து பூசைனக்
      காண்டுறுப் ெபனப்படும் அழலு ேமாம்பிேய 26

2580 அறமுதல் இழிஞரீ றான வற்றினுக்
      குறுபலி யுதவியூங் ெகச்சம் ஐவைக
      முைறயுளி யாற்றியவ் ேவைல முன்னிய
      ெபறலரு விருந்தினர்ப் ேபணி யூட்டிேய 27

2581 நீத்தவர்க் ைகயமும் ேநர்ந்து ேநாயினர்
      வாய்த்தெவஞ் சூல்முதிர் மகளிர் பிள்ைளகள்
      மூத்துறு கிழவைர முந்த ஊட்டிப்பின்
      ஏத்துறு கிளிஞேரா டுண்டல் ஏயுமால் 28

2582 எழுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      கங்ைகவார் சடிலக் கடவுைள நிைனந்து
            கறிதயிர் ெநய்யுட னாவி
      அங்கிைய ெயழுப்பி யாகுதிச் ெசய்ைக
            யாகமுப் பதிற்றிரு கவளம்
      பங்கமில் விதியா லுண்டுைக பூசிப் பாகைட
            தின்றதன் பின்னர்ப்
      ெபாங்குேப ரன்பின் ஒக்கேலா டமர்ந்திப்
            புராணேம ேகட்டிடல் ேவண்டும் 29

2583 நான்மைறப் ெபாருளாய்க் கைதக்ெகலா
            மிடனாய் நாற்பயன் உதவுேம கம்பன்
      ேமன்ைமயுங் காம ேநாக்குைட யிைறவி
            ேமன்ைமயும் விளக்குவ திதுேவ
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      நூன்முைற வருண நிைலகளின் ஒழுக்கம்
            நுண்ணிதின் ெத ப்பது மிதுவாம்
      பான்ைமயாற் காஞ்சிப் புராணேம
            நாளும் பயில்வுறக் ேகட்பது மரபால் 30

2584 அலர்கதிர் என்றூழ் மைறந்திடுங் காறும்
            ஆன்றவர் படித்திடக் ேகட்டுக்
      கலவுசீர் அந்தி ெசய்கடன் முற்றிக்
            ேகாயிைலக் குறுகி ேயகம்பத்
      தைலவைனத் ெதாழுது மைனவயி னணுகிச்
            சமிைதயின் அங்கிேவட் டமர்ந்து
      பலருடன் அருந்தி மைனவிேயா டிரவிற்
            பள்ளியின் ேமவுதல் விதிேய 31

2585 தருக்குறு வனப்பிற் பிறர்க்கு  யவைரத்
            தவ்ைவயில் தங்ைகயிற் காண்க
      உருத்திர கணிைக மகளிைரத் தாயின்
            உன்னுக வயிணவ மடவார்
      அருப்பிளங் ெகாங்ைகத் தாதிகள் மாட்டும்
            அன்னேத யாகலிற் புணர்ச்சி
      விருப்பிைன அவர்பால் மறப்பினும் எண்ணல்
            ஓம்புக நன்ெனறி விைழவார் 32

2586 இருட்சு  கருெமன் மலர்க்குழல் மைனயா
            ளிளமுைலப் ேபாகமும் மகவின்
      ெபாருட்ெடனக் ெகாண்ேட விலக்குநாள்
            ஒழித்துப் புணர்ந்தபின் நீங்கிெவம் பாந்தள்
      அைரக்கைசத் தருளும் அடிகள ீரடியும்
            அகந்தழஇீத் துயிலுக மற்றஙீ்
      குைரத்தவா ெறன்றும் ஒழுகுநர்
            எங்ேகான் திருவருட் கு யவ ராவார் 33

2587 கச்சிமா நக ற் கம்பநா யகன்முன்
            க சறுத் தான்றவர் முகப்ப
      அச்சுவம் ஆைட ஊண்முதல் தானம்
            ஆத த் திையந்தைவ யளித்தல்
      ெபாச்சமி லவ்வக் ெகாைடப்ெபரும்
            பயெனான் றனந்தமாய்ப் ெபாலியுமவ் வைரப்பின்
      நச்சிெமய் யுணர்வு ெகாளுத்துேவான்
            வடீு நணுகுேமம் பட்டதித் தானம் 34

2588 ஓதல்ேவள் வைீக ஓதுவித் திடல்ேவட்
            பித்தேலற் றலுமுறும் மைறேயார்க்
      காதியின் மூன்ேறா டளித்திடல் ஊர்தி
            பைடத்ெதாழில் அரசர்க்கு ய
      ஆதியின் மூன்று வாணிகம் பசுஏர்
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            வணிகருக் காகுமங் கவற்றுள்
      ஆதியின் மூன்றும் அல்லைவ முைறேய
            அவ்வவர் விருத்திகட் காமால்.
      ேவள்வி + ஈைக=வளீ்வைீக. விருத்தி -பிைழப்பு 35

2589 இருதேமா டமிர்த விருத்தியும் ஆன்ேறார்க்
            கிைசவன மிருதமும் ஆகும்
      தருபிர மிருதஞ் சத்தியா நிருதம்
            தழுவலும் ஒன்றுநாய் விருத்தி
      ஒருவேல ேவண்டும் உஞ்சநல்
            விருத்தி இருதமாம் ஒன்றிர வாமால்
      வருவேத அமிர்தம் இரந்துறல்
            மிருதம் உழவின்வந் துறல்பிர மிருதம் 36

2590 சத்தியா நிருதம் வாணிக விருத்தி
            தாழ்வுறுஞ் ேசவகஞ் ெசய்யல்
      ைவத்தநாய் விருத்தி யாதலி னதைன
            மாற்றிேய யிருபிறப்பாளர்
      ஒத்தேதார் தூய விருத்தியால் தம்ைம
            ேயாம்பிெமய்ந் நூல்பல பயின்று
      தத்தமக் கு ய நியதியின் ஒழுகித்
            தங்குதல் மரெபனப் படுமால்

      37, 37 ெசயுட்களில் விருத்திகல் கூறப்பட்டன. அைவ ஆறு வைகப்படும். இ
ருதம், அமிர்தம், மிருதம், பிரமிருதம், சத்தியாநிருதம், நாய்விருத்தி என்பன அவ்வ
◌ாறு விருத்திகள். அைவகளலீ் அந்தணர் முதலிய மூவருக்கும் முதலிரண்டும் உத்
தமம். மூன்றாவது மத்திமம். நான்கு ஐந்து அதமம். ஆறாவது விலக்கப்பட்டது.  இ
ருத்மாவது, உஞ்சவிருத்தி. உஞ்சவிருத்தியாவது, அறுக்கப்பட்ட வயல்களில்
 சிந்திக்கிடப்பவற்ைறச் ேசர்த்துப் பிைழத்தல். அமிர்தமாவது, யாசிக்காமல் வருவத
◌ு. மிருதமாவது, இரத்தலால் வருவது. பிரமிருதமாவது, உழவினால் வர்வது. சத்
தியா நிருதமாவது, வாணிகத்தால் வருவது. நாய்விருத்ைதயாவது, ஒருவ டத்தி
ல் ேசவகம் ெசய்வதால் வருவது என்பதாம். 37

2591 ைகெசவி ெசன்னி கழுத்திெனப் ேபாதுங்
            கண்டிைக யணிதல் ெவண்ணறீு
      ெமய்ெயலாம் பூசி ையந்துமூ விடத்தும்
            விலங்குமுப் புண்டரம் ெபாறித்தல்
      ைவதிக நிைலேயார் மரெபன மைறநூல்
            வகுத்திடும் ஆதலின் இவற்ைறக்
      ைகவிடா ெதன்றுங் கைடப்பிடித் திடுக
            இகழ்ந்திடிற் கைடயேர யாவார்.
      விலங்கு- துலங்கு 38/��>

2592 ைவதிக ைசவ ெநறிகைளப் பற்று
            மாண்பிலாச் சூத்திரர் முதேலார்க்
      ைகதுமீப் ேபாய புண்டர மாதி
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            அணியலாம் ஏைனயர்க் காகா
      ெமய்திகழ் மைறகள் ஆகமம்
            விதித்த கருமமற் றிைனயன பிறவும்
      உய்திைய ேவட்ேடார் ஆச த்
            ெதாழுகி விலக்கின ஒழிவது முைறேய.
      மாண்பு- புண்ணியம். மாண்பில் ஆ சூத்திரர்.- மாண்பிைன உைடய சூத்திரர்.
      அப்புண்ணியத்தில் மனம் பற்றுைடய சூத்திரர்க்ேக திருநீறு  
கண்டிைககள் ஆம் என்றவாறு 39

2593 தவத்தினாற் ெசருக்கல் கண்டது விளம்பல்
            ெபாய்யுைர சாற்றுதல் ஐந்தும்
      அவித்த அந்தணைர இகழுதல் யாதும்
            அளித்தது புகழ்ந்ெதடுத் துைரத்தல்
      எவற்றிைன யானுங் ெகாைலெசயல்
            பிறர்பால் இடுக்கைண யுறுத்துதல் குறைள
      ெசவிப்புகப் புகறல் பூப்புைட மைனையத்
            தீண்டலும் வழுெவனப் படுமால் 40

2594 மைனவிேயா டுண்டல் அவளுடன் துயிறல்
            மைனவியா வித்துழிப் பசிப்பில்
      விைனயிகந் தியல்பான் இருப்புழி உண்ணும்
            ேவைலயும் ஆங்கவட் பார்த்தல்
      கைனகதிர்த் ேதைவக் கிழக்ெகழுங் காைல
            ேமற்கடற் பால்விழுங் காைலப்
      பனிவிசும் புச்சி யுற்றிடுங் காைலப்
            பார்த்தலும் பழுெதனப் படுமால். 41

2595 உைடெயாழிந் திருநீ ராடுதல் ஆைட
            ஒன்றுடுத் துண்டலீ யக்கம்
      நைடவழிச் சாம்பர் ஆனிைல தீநீர்
            நள்ளுற விடுதல் ஆங்குமிழ்தல்
      உைடயிலா மாைத ேநாக்குதல் இருகால்
            ஒளிர்ந்த ெசங்கனலிைடக் காய்ச்சல்
      இைடயுறும் அந்தி ேவைலயின் அருந்துதல்
            இைவகளும் விலக்ெகனப் படுமால்.
      ஈ யக்கம்- மலசலம் கழித்தல் 42

2596 இந்திர திருவில் விசும்பிைட ேநாக்கி
            ஏைனயர்க் கறிவுறக் காட்டல்
      நிந்ைதயின் வாளா ேப கல் விைளத்தல்
            ைகயிைண குவித்துநீ ரருந்தல்
      ெசந்தழற் கடவுள் வான்பசு பார்ப்பார்
            ேதவர்கள் ஞாயிறு குரவர்
      இந்துவின் முன்னர் இச்ைசயா றிருத்தல்
            இன்னவுந் தீங்ெகனப் படுமால்.
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      இச்ைசயாயிருத்தல்- அடக்கமின்றி மனம்ேபானபடி இருத்தல் 43

2597 ேகழுகிர் உேராமந் துணித்திடல் உகிராற்
            பல்லிைனக் கிைளத்திடல் தனிேய
      பாழ்மைனத் துயிறல் கண்பைட எழுப்பல்
            முடிவட பாலின்ைவத் துறங்கல்
      ஆழ்துரும் ெபாடித்தல் ஓட்டிைன யடித்தல்
            தனிவழிச்ெசலல் பிறரணிந்த
      காழகஞ் ெசருப்பு முதலிய வணிதல்
            இைனயவுங் கடிந்திடப் படுமால் 44

2598 அறக்கைட மிகுமூர் ெபரும்பிணி யுறுமூர்
            அம ழி குலத்தவர் பதிதர்
      மறக்ெகாடுந் ெதாழிேலார் துவன்றுமூர்
            ைவகல் வைரயிைட ெநடும்ெபாழு துைறதல்
      இறப்பரு மிசும்பி ேனறுதல் இழிதல்
            இளெவயிற் காய்தல்நீ ராடா
      துறப்ெபருஞ் சிவலிங் கார்ச்சைன பு யா
            துண்டலும் வழுெவனப் படுேம.
      இறப்பரும் - நடத்தற்க ய . இசும்பு- வழிக்குைடயைவ 45

2599 பூத்தவள் பதிதன் இழிஞைன அழத்ைதப்
            புத்தைரத் திகி ேமற் ெபாறித்த
      மூர்த்திையத் தீண்டல் காண்டலும்
            விலக்ேக இலங்குமுப் புண்டர மின்றி
      மீத்திகழ் வடிவம் முதலிய ெபாறித்த
            ேவதியர் முகத்திைன மறந்தும்
      பார்த்துேளார் கம்பத் தைலவைனப் படர்ந்து
            கண்ணுறின் நண்ணுவர் தூய்ைம.
      திகி ேமற் ெபாறித்த மூர்த்தி- அருகன் 46

2600 மைறயுட ேனைன நூல்கைள ெயச்சந்
            தன்னுடன் மற்ைறநல் விைனையக்
      கைறயறும் பார்ப்பா ேராடுஞ்சூத் திரைரக்
            காஞ்சியிெனா டும்பிற நகைரப்
      பிைறமுடிக் கடவு ேளாட  யயைன
            ெயாப்ெபனப் ேபசற்க ேபசிற்
      குைறஅரு நிரயக் குழியில்நீ டூழி
            குளிப்பதற் ைகயெமான் றிைலேய 47

2601 இன்னன பிறவும் மைறமுதல் நூல்கள்
            விலக்கிடும் இவற்றிைன ெயாழிக
      பன்னரு மைறயின் புறத்துநூ லைனத்துங்
            ெகடுதிேய பயக்குமா தலினால்
      அன்னைவ விடுத்து மைறெநறி வழிவா
            ெதாழுகிநீள் அலர்ெபாழிற் காஞ்சி
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      தன்னிேல கம்ப நாயகன் அடியார்
            தம்ெமாடுங் குலாவுதல் முைறேய 48

2602 இருமுது குரவர் இறந்திடு மதிநாள்
            ஆண்டுேதா ெறய்துழி யுகாதி
      வருமனு வாதி உவாமுதல் தினத்தின்
            வயங்குெதன் புலத்தவர்க் குறித்துத்
      திருமைற யவர்க்கு முைறயினூட் டிடுக
            ஏைனமாத் தலங்களிற் ெசய்யும்
      ெபருநலம் அைனத்துங் காஞ்சியின்
            ஊட்டும் ேபற்றிைனச் சிறிதுெமாவ் வாவால் 49

2603 ெதன்புலத் தவர்தாம் அயந்தரு மரீசி
            முதலிேயார் சிறுவரங் கவருள்
      இன்புறு மரீசி விராட்டுைவ முதேலார்
            ஈன்றவர் சுராசுரர் முதேலார்க்
      கன்புைடப் பிதிரராகுவர் கவிேயா டங்கிரா
            புலத்தியன் வசிட்டன்
      என்பவர்க் குதித்ேதார் மைறயவர்
            அரசர் வணிகர் ேவளாளர்ருக் கிையவர் 50

2604 முனிவ ற் பிறந்தார் ெதன்புலத் தவரம்
            முதல்வ ற் சுராசுரர் பிறந்தார்
      புனிதவிண் ணவ ற் சராசரம் அைனத்தும்
            புகரறத் ெதான்றின முைறயால்
      இைனயசீர்ப் பிதிரர் தைமக்கு த் தீசன்
            இைணயடிக் கன்புைட மைறேயார்
      நனியுளங் களிப்ப உறுதியாற் காஞ்சி
            நகர்வயின் ஊட்டுதல் கடேன 51

2605 அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      இம்முைற யில்லின் ைவகி யிைடப்படுங் காற்கூ றாயுள்
      ெசம்ைமயிற் கழிப்பிப் பின்னர்ச் ெசறிமயிர் நைரப்புக் காணும்
      மம்ம ன் அறிவு மிக்கார் மைனவிைய மகன்பால் ைவத்து
      வம்ெமன உடன்ெகாண் ேடனும் வனத்திைடச் ேசறல் ேவண்டும் 52

2606 விைழதரு காஞ்சி மூதூர்ப் புறனில வைரப்பின் ேமவித்
      தைழெபாதி சாைல ைவகி ேவனிைலந் தழலின் நாப்பண்
      மைறயினிற் பணியில் நீருள் வதிந்துமா தவங்க ளாற்றிக்
      குைழவுறு மனத்தான் உஞ்ச விருத்திெகாண் டுைறக மாேதா 53

2607 கண்டிைக நீறு தாங்கிக் கம்பைனக் காம ேநாக்கின்
      ஒண்ெடாடிப் பிராட்டி தன்ைன உன்னியஞ் ெசழுத்து ெமண்ணி
      அண்டர்ேகான் பூைச யாற்றி அன்னணம் வதிந்த பின்னர்
      மிண்டரும் வனத்தின் வாழ்க்ைக ெமய்த்தவ முதிர்ச்சி யாேல 54

2608 அற்றமில் அறிவில் தூய ராகியிவ் வுலக வாழ்வும்
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      ெபாற்றபூங் கமல வாழ்க்ைகப் புண்ணியன் முதேலார் வாழ்வும்
      பற்றற ெவறுத்து வடீ்டின் அவாவுறும் பான்ைம ெபற்றான்
      முற்றுறத் துறவி ெனய்தி மைறமுடி புணர்தல் ேவண்டும் 55

2609 ஐந்தவித் துயர்ந்த வாசான் றன்புைட யருள்நூல் ேகட்டுச்
      சிந்தைன ெசய்து மானத் ெதளிந்துபின் நிட்ைட ேமவும்
      இந்தவா றைடவி ெனய்து மியல்பிைனத் தைலநின் ேறறூர்
      அந்தண னிருதா ெளன்று மகந்தழஇீ ெயாழுகல் ஆேற 56

2610 அடற்ெகாடும் பாச மாற்றிப் பசுக்கைள யருள்வடீ் டுய்ப்பப்
      பைடத்தளித் தழித்து ேநாக்கும் பரம்ெபாருள் சிவேன ெயன்றல்
      உடற்றுநர்க் க ய ேவத வுள்ளுைற யாவ ெதன்னத்
      ெதாடக்கமீ ெறழுவா யான விலிங்கத்தால் துணிதல் ேகள்வி .௭
      ெதாடக்கம் ஈறு எழுவாயான இலிங்கம்- உபக்கிரம உபசங்கார முதலாய
      இலிங்கங்கள் (சனற்குமாரப் படலம் ௫0,௫௧ பார்க்க) 57

2611 உவைமயின் ஏதுத் தன்னாற் ேகட்டைத உள்ளங் ெகாள்ள
      அவமறச் சிந்ைத ெசய்தல் சிந்தைன யதைனப் பல்காற்
      சிவணுறப் பயிற்சி ெசய்ைக ெதளிதலாம் விளங்கக் காண்டல்
      தவலறு நிட்ைட ெயன்று சாற்றுவர் புலைம சான்ேறார் 58

2612 இத்திறம் பயின்று ைவகி யிருவைகப் பற்றும் நீத்த
      உத்தமத் துறவின் ேமேலார் ஊர்வயின் பிச்ைச ேயற்றுச்
      சுத்தநீர் அலம்பி முக்கட் சுட னுக் கூட்டிப் பின்னர்
      அத்தகு விதியின் ஓர்ேபா ெதண்பிடி யருந்தல் ேவண்டும் 59

2613 அல்லைவ முழுதும் நீக்கல் அன்றவர் கழித்த தூசு
      கல்லசும் ெபற்றிக் ேகாடல் காழ்மரத் தடியின் ேமவல்
      பல்லவும் ஒப்பக் காண்டல் தமியனாய்ப் படர்தல் ேவற்றுப்
      புல்லியர் இணக்கந் தீர்தல் ெபாறிவழி மனஞ்ெசல் லாைம 60

2614 அடித்துைண நிலத்தில் ேநாக்கி மிதித்திடல் அறுைவ தன்னில்
      வடித்தநீர் பருகல் ெநஞ்சில் தூயது மானக் ேகாடல்
      படிற்றுைர யின்றிக் கூறல் நன்ைமேய பயப்பப் ேபசல்
      எடுத்துைர பிறவும் முத்தன் இலக்கணம் என்ப மன்ேனா 61

2615 உைறயுேளா டங்கி ேபணல் கல்வியின் உடைல ஓம்பல்
      சிைறயுடற் ெபாருட்டுச் சீற்றஞ் ெசய்திடல் சாலப் ேபசல்
      புறனுைர இகழ்ச்சி பிச்ைசப் ெபாருட்டல தூர்க்குட் ேசரல்
      மிைறயுறுத் திடும்ைப ெசய்ேவார் தம்ைமயும் ெவகுள லாகா 62

2616 சினவிைடக் கடவுள் பூைச கண்டிைக திருெவண் ணறீு
      களவினும் இகழா ேதாம்பல் கதிெராளி உேலாகம் அல்லாப்
      புனிதபா சனத்தின் நீரால் தூய்ைமகள் ெபாருந்தக் ேகாடல்
      விைனயிகந் தவர்க்காம் என்ப ேவள்வியிற் சமசம் ேபாலும்.
      சமசம்- ேவள்வியிற் ெகாளப்படும் ஒருவைக மரப்பாத்திரம். 63
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2617 என்பிைன நரம்பிற் பின்னிக் குடர்வழும் பிைறச்சி ெமத்திப்
      புன்புழுப் ெபாதிந்து ெசந்நீர்ப் புண்ணசும் ெபாழுகி நாறித்
      துன்பேநாய் எவற்றி னுக்கும் உைறயுளாய்ப் புறந்ேதால் மூடும்
      வன்புைல உடம்ேப ஆவி வருத்திடும் பிணிேவ றில்ைல 64

2618 ெபரும்பிணி யிதைனத் தீர்க்கும் மருத்துவன் பிறவி யில்லாப்
      பரம்ெபாரு ளான முக்கட் பரமேன ெயன்று ேதறி
      முரண்பயில் விைடேயான் ெதன்பால் முகத்திைனச் சரணம் எய்தி
      விரும்பிவ ீடுறுதற் பாலார் பிறப்பிைன ெவருவப் ெபற்றார் 65

2619 கலிநிைலத்துைற
      மற்ைறத் ெதய்வங்கள் எவற்ைறயும் விடுத்துமா நீழற்
      கற்ைறச் ெசஞ்சைடப் பிரான்சரண் சரெணனுங் கருத்ேத
      பற்றிச் சாவினும் வாழ்வினுங் களிப்பிகல் படாைம
      எற்ைறப் ேபாதுெமாத் ெதாழுகேல துறந்தவர்க் கியல்பாம் 66

2620 ெபாறுைம கல்விெமய் தூய்ைமஐம் ெபாறிெதறல் அடக்கம்
      உறுதி நாண்ெவகு ளாைமகள் ளாைமெயாண் பூதி
      மறுவில் சாதனஞ் சிவார்ச்சைன தியானம்வண் பதினான்
      கறமும் நல்லறம் பு பவர்க் கிலக்கண மாமால் 67

2621 ெசான்ன நால்வைக நிைலகளில் து சற ஒழுகிக்
      கன்னி மாநிழற் கண்ணுதல் அகத்ெதாழும் பாற்றி
      மன்னி நீடிய காஞ்சிமா நகர்வயின் வதிேவார்
      துன்னு மும்மலத் துகளறுத் தின்பவ ீடுறுவார் 68

      ஆகத் திருவிருத்தம் 2621
      ----

65. சிவபுண்ணியப்படலம் (2622-2742)

2622 அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      கச்சிநகர் அமர்ந்துைறயும் நியதியராய்
            ஏகம்பக் கடவுள்பாதச்
      ெசச்ைசமலர் வழிபடுேவார் ேமம்பாடு
            நாேனேயா ெத க்க வல்ேலன்
      முச்சகமும் புகழ்ந்ேதத்தும் பன்னிரண்டு
            ெபயர்பைடத்த மூதூர் ைவப்பிற்
      ெபாச்சமறச் ெசய்தக்க சிவதருமத் திறனும்
            இனிப்புகலக் ேகண்மின் 1

2623 எவ்வறமுந் திருக்காஞ்சிக் கடிநக ற்
            பு கிற்பின் ஏற்றம் எய்தும்
      அவ்வறத்துட் சிவதன்மம் அதிகமைவ
            சிவலிங்கப் பதிட்ைட ேயைனச்
      ெசவ்வியுைடத் திருேமனி திருக்ேகாயிற்
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            பணிபூைசச் சிறப்பு மற்றும்
      ஒளவியந்தீர் ெமய்யடியார் திருத்ெதாண்டு
            முதற்பலவாம் அவற்றுள் மாேதா 2

2624 சிவலிங்கப் பதிட்ைடப் பயன்
      கயக்கமுறும் அறக்கைடயின் சிமிழ்ப்பறுத்துப்
            பிரமாண்டக் கனத்ைத நூறி
      மயக்கமிகும் விைனப்பைகயும் ெபரும்பிறவிப்
            பழம்பைகயும் மறுக மாட்டி
      வயக்கமுறு சிவபதத்தின் உய்க்கும்
            இலங்கயில் வாளாய் மாறா வாழ்வு
      பயக்கும்நுதல் விழிக்கடவுள் நயக்கும்அருட்
            சிவலிங்கப் பதிட்ைட யம்மா 3

2625 விைரமலேரான் மணிவண்ணன் முகிலூர்தி
            முனிவர்சித்தர் விண்ேணார் யாரும்
      வைரகளினும் வனங்களினும் வளர்ந்தநதிப்
            புைடகளினும் மணிநீர் ேவைலக்
      கைரகளினும் எங்ெகங்குங் கண்ணுதேலான்
            சிவலிங்கப் பதிட்ைட ெயான்ேற
      உைரவிளங்கச் ெசய்தைமத்தா ரன்றிேவ
            ெறவன்ெசய்தார் உணர்வான் மிக்கீர் 4

2626 ேமதைகய தவம்தீர்த்தங் ெகாைடேவள்வி
            துறவுநிைல விரதம் யாவும்
      ஓதுசிவக் குறிநிறுவும் பயன்ேகாடி
            படுங்கூற்றின் ஒன்றுக் ெகாவ்வா
      ஆதலினிச் சிவலிங்கம் ேவதிைகயி
            ெனாடுஞ்சிைலயா னைமப்ேபார் யாரும்
      ஏதமறுத் தவ்வுடம்பின் வெீடய்தப்
            ெபறுவ தற் ைகயு ேறன்மின் 5

2627 இம்முைறயில் தாபித்த சிவலிங்கம்
            இைறஞ்சுநரும் விமான ேமற்ெகாண்
      டம்மலர்ப்பூங் குழற்பைணத்ேதாள்
            அரம்ைபயர்சா மைரயிரட்ட அமரர் ேபாற்ற
      எம்மருங்கும் இைசமுழங்கப் ெபருந்ேதவர்
            அழுக்கறுப்ப யினிதி ேனகிச்
      ெசம்மலருட் சிவேலாகத் தானந்தந்
            திைளத்துைறவார் பிறவுங் ேகண்ேமா 6

2628 ேசாமாஸ்கந்தர்
      ேவறு
      அடலிற் ெகாதிக்கும் பைடயாழி யண்னல் முதேலார் ஏத்ெதடுப்பத்
      தடவுச் சீயப் பிடர்த்தைலயிற் கவினும் மணிப்பூந் தவிசும்பர்க்

82



      கடவுட் பிராட்டி உடங்கிருப்பக் கதிர்ேவற் காைள நள்ளிருப்ப
      நடைலப் பிறவி மருந்தாகி ைவகும் நாதன் திருவுருவம் 7

2629 ஏகபாதர்
      அடுப்பார்க் கருளும் ஒருதாளும் அம்ெபாற் கமலவிழி மூன்றும்
      படப்பாம் பணிந்த புயநான்கும் சூலப் பைடயு ெமழில் வயங்க
      இடப்பா ல ைய வலத்தயைன ெயழுநாற் ேகாடியுருத் திரைர
      நடுப்பால் ேதாற்றி ையையந்து வடிவு முடனாம் நலம்பிறக்கி 8

2630 கன்ற விடப்பாற் பகுதியிைனப் புந்தித் தலத்திற் புந்தியிைன
      அகங்கா ரத்தின் உறுதன்மாத் திைரயிற்ெபாறியின் அவ்வவற்ைறத்
      தகுந்தாள் குய்யம் உந்திகளம் தைலயிற் பார்நீர் அனல்வளிவான்
      மிகுஞ்சீர் விழியி னிடத்திரவி ெவண்ேகழ் மதிையப் பைடத்தருளி 9

2631 அடியி னடங்குங் கீழுலக மைனத்து மடியி னுறத்ேதாற்றி
      முடியி னடங்கும் ேமலுலக முழுதும் முடிப்பால் அளித்தருளிப்
      படியில் கருைணப் பிழம்பாகிப் பரசும் அடியாரக விளக்காய்க்
      ெகாடிய மலேநாய் அரட்ெடாதுக்குங் ேகாைணப் ெபருமான் திருவுருவம்.
      அரட்டு- தீைம. ேகாைண- அழிவின்ைம. உலகங்கைள இவ்வாறு தனது
      உறுப்புக்களினின்றும் ேதாற்றுவித்தைல வாதுளாகமம் கூறும். 10

2632 எச்ேசச்சுரர்
      ஓவா வின்பப் ெபருங்கருைண ெயான்றும் வதன ேமா ரண்டும்
      பூவார் கமலப் பதமூன்றும் ேபாகு கூர்ங்ேகா ெடாருநான்குங்
      காவா ெயன்பார் மலைமந்து மறுமா றளிக்குங் கரெமழுந்
      தாவா வருளும் பைடத்துைடய ெவச்சத் தைலவன் திருவுருவம் 11

2633 இடபாருடர்
      இகலி ெயதிர்ந்ேதார் குடர்குழம்ப இடியின் முழங்கி ேயற்ெறதிர்ந்து
      ெதாகுெவம் பைடகள் முழுதுழக்குந் ேதாலா மதுைகச் சூர்த்தவிழிப்
      புக ல் காட்சி ெவள்ளிவைர நடந்தா லைனய ேபார்விைடேமல்
      திகழ மைலமா துடனுைறயுந் ேதவ ேதவன் திருவுருவம் 12

2634 சந்திரேசகரர்
      உைடயா ெனாருபால் வறீ்றிருக்குஞ் ெசவ்வி ேநாக்கி யுள்புக்கு
      மிைடயா நின்ற ெபருந்ேதவர் விலகப் புைடக்கும் ேவத்திரத்திண்
      பைடயார் குடங்ைகத் திருநந்தி பகவன் றனக்கு வரமுதவிப்
      புைடயார் கணங்கள் ேபாற்றிைசப்ப ைவகும் புராணன் திருவுருவம் 13

2635 நடராசர்
      சிலம்பி ெனாலிேகட் டருகைணயுஞ் ெசங்கால் அன்னப் ெபைடமானப்
      புலம்பு மணிப்பூண் முைலயுைமயாள் மகிழ்ந்து ேநாக்கிப் புைடநிற்ப
      உலம்பி மைறகள் ஓலமிட வும்பர் பழிச்ச முடிக்கங்ைக
      அலம்ப வழகார் ெபருந்திருக்கூத் தாடும் ெபருமான் திருவுருவம் 14

2636 உக்கிரர்
      வடாது மைலயிற் புயம்நான்கும் மலர்க்கண் மூன்று முருத்திரமும்

83



      தடாய படப்பாப் பைரநாணுங் கபாலக் கரமுந் தழலன்றிக்
      கடாது சிவந்த சு பங்கி கவின்ற முடியும் ெவண்ணிறமும்
      ெகடாத வனப்பிற் ெபருங்ேகாலங் ெகழஇீய ெபருமான் திருவுருவம் 15

2637 புரைசக் களிறட் டு ேபார்த்த ேகாலப் ெபாலிவும் புைகவடிவும்
      அரசச் சீய வு ெகாண்ட வுத்த ரீயத் தனியழகும்
      பிரசக் கமல ெமனச்சிவந்த விழிகள் மூன்றும் பிறங்குலகம்
      பரசத் தகுெவண் டைலதண்டம் ப த்த கரமுங் கூெரயிறும் 16

2638 மருவிற் ெபாலிந்த மலர்க்கிழவன் வகுத்த அண்டம் அைனத்திைனயும்
      ெபா யிற் ெகாறித்துக் ெகாறித்துமிழும் பூட்ைகக் குரண்டப் ெபயராைனச்
      ெசருவிற் படுத்த ெவள்ளிறகு திங்கட் குழவிக் கதிர்கிைளத்திட்
      டுருவுற் ெறழுந்தா ெலனமாேட ெயாளிரச் ெசருகுந் திருமுடியும் 17

2639 திருமால் பணிலக் ேகாைவநிைர வயங்கும் புயமுந் ெத த்தருளிப்
      ெபருநீ ரளக்கர் வாய்மடுத்து முங்கா ரப்ேப ெராலிவிைளத்தும்
      ெவருவா வரீம் படநைகத்தும் பூதகணங்கள் மிைடந்ேதத்த
      அருளா னந்த நடங்குயிற்றும் அண்டர் ெபருமான் திருவுருவம் 18

2640 அர்த்தநாரீசுவரர்
      உைமயுந் தானும் ேவறன்ைம உருவி னிடத்துந் ெதளிப்பான்ேபால்
      இைமய மயிைல ெயாருபாதி வடிவி னிருவி நாற்கரத்தும்
      அைமய வனசந் தி சூலம் அபய வரதம் இைவதாங்கி
      நைமயும் உய்யக் ெகாண்டருளும் நா  பாகன் திருவுருவம் 19

2641 இலகுளசீர்
      அடுத்தங் குடனாம் பரம்ெபாருைள யன்ேற விரவ ெவாட்டாமல்
      தடுத்து முக்கூற் றுயிருணர்ைவத் தைகயும் அவிச்ைச முழுதி ய
      மடுத்த கருைணத் திருேநாக்கின் மாணாக் கருக்குப் ெபாருளுைரப்ப
      எடுத்த கரத்தான் வறீ்றிருக்கும் இலகுளசீன் திருவுருவம் 20

2642 நீலகண்டர்
      நவில்�ஓம் நீல கண்டாய நம�ெவன் றியம்பும் எட்ெடழுத்தும்
      நுவல்வார் மீள மலக்கூட்டின் நுைழயா வாறு ெபறவிைமேயார்
      கவலா திரங்கி யாலாலங் கதிர்ப்பூங் கரத்தின் ஏந்திய ச்
      சுவலார் அைணயின் வறீ்றிருக்குஞ் ேசாதிச் சுடேரான் திருவுருவம் 21

2643 சலந்தராதி
      இருகூ றாகச் சலந்தரைன யிறுத்து மாட்டி யவ்வடிவம்
      அருேக ேதான்றச் சுத சனம் அங்ைகத் தலத்தின் மிைசேயந்தி
      முருகார் கடுக்ைகத் தண்ணறும்பூத் ெதாைடயல் வாைக முடிவிளங்கத்
      திருவார் காட்சி யளித்தருளுந் ேதவர் ேகாமான் திருவுருவம் 22

2644 சக்கரதானர்
      வழிதீஞ் சுைவக்கள் வாய்மடுத்து மழைலச் சுரும்பர் இைசமிழற்றுஞ்
      ெசழிபூங் கமலம் ஒன்றினுக்குத் திருந்து காதல் ெமய்யன்பின்
      விழிசூன் றடியின் அருச்சித்த விறல்மா யனுக்குச் சுத சனங்
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      கழிேப ரருளால் ஈந்தருளுங் கடவுட் ெபருமான் திருவுருவம்.
      கள்- ேதன். சூன்று- ெபயர்த்து 23

2645 அந்தகா
      ெவருவா நிகும்பன் மிைசெயாருநாள் ஊன்றி நின்று ெவஞ்சூலத்
      ெதாருகூர்ப் பரம்ைவத் ெதாருகரத்தால் உைமையத் தழுவிக் ைககூப்பி
      அருேக நிற்கும் அந்தகைன ேநாக்கி அரவச் சிலம்பணிந்து
      திருமால் முதேலார் ெதாழுேதத்தச் சிறக்கு மிைறேயான் திருவுருவம் 24

2646 தி புரா
      ெபாருப்புச் சிைலயில் வாசுகிநாண் பூட்டி அ ேகால் வளியரீ்க்கு
      ெநருப்புக் கூராம் பைடெதாடுத்துப் பிரம வலவன் ெநடுமைறமா
      விருப்பிற் ெசலுத்து நிலத்ேதர்ேமல் நின்று ெதவ்வூர் ெவந்தவிய
      அருப்புக் குறுெவண் ணைகமுகிழ்த்த அந்த ணாளன் திருவுருவம் 25

2647 கங்காதரர்
      விசும்பி னின்றும் ெவகுண்டார்த்து முழங்கிக் ெகாதித்து வழீ்தந்த
      அசும்பு திைரநீர் வான்யாற்ைற யங்ேகார் ேவணி மயிர்நுதியிற்
      பசும்புல் அறுகிற் பனியுைறேபால் தாங்கி ைவகிப் பாவவிைன
      இசும்பு கடக்கும் பகீரதன்நின் ரப்ப மகிழ்வான் திருவுருவம் 26

2648 ஆபற்சகாயர்
      கணங்கள் கலுழி மதக்கடவுள் கதிர்ேவற் கு சில் எழுமாதர்
      நிணங்ெகாள் திகி ப் பைடேயந்தல் நிலெவண் ேடாட்டு மலர்ப்புத்ேதள்
      அணங்கு நவக்ேகாள் முனிவரர்சூழ்ந் தணுக்க ராகப் ெபாலந்தவிசின்
      இணங்கும் ஆபற் சகாயெனனும் இைறைமப்ெபருமான் திருவுருவம் 27

2649 ேசாதிலிங்ேகச்சுரர்
      கைடக்கால் ெவள்ளப் ெபரும்புண  நாப்பட் கதிர்த்த சுட லிங்கத்
      திைடப்பால் மதியம் முடிவயங்கத் ேதான்றி விசும்பின் எகினமுங்கீழ்த்
      ெதாைடப்பூந் துளபச் சூகரமும் துலங்க முடிேமற் கரங்குவித்துப்
      பைடப்பான் முகுந்தன் வலமிடமும் பரவத் திகழ்ேவான் திருவுருவம் 28

2650 மச்ச சங்காரர்
      வானம் பழிச்ச வைலமாக்கள் வடிவு தாங்கி வலம்பு க்ைக
      மீனம் படுத்து விழிசூன்று விரல்ேமா திரத்தின் எவ்வுயிர்க்கும்
      ஞானம் பயப்பக் குருவிந்த நலங்ேகழ் மணிேபாற் பதித்தணிந்த
      கானம் படித்துச் சுரும்புலருங் கடுக்ைகத் ெதாைடேயான் திருவுருவம் 29

2651 கூர்ம சங்காரர்
      மகரந் திைளக்குங் கடேலழும் மலங்கக் கலக்கும் பசுந்துளவ
      முைகவிண் டலர்தார் ஆைமதைனப் பற்றித் தகர்த்த முதுேகாடு
      நகுெவண் டைலமா லிைகயணிக்கு நடுநா யகமாக் ேகாத்தணிந்து
      புக ன் றுயர்ந்ேதார் ெதாழப்ெபாலிந்த புத்ேதள் ெசல்வத் திருவுருவம் 30

2652 வராக சங்காரர்
      கழிக்கும் புனேலழ் கடல்சுவற்றி மைலகள் ஏழுந் துகள்படத்தீ
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      விழிக்குங் கடவுட் பன்றியிைன விறல்ேவ டுருக்ெகாண் ெடழுந்தருளி
      அழித்தங் ெகாருெவண் ேகாடுபறித் தணிந்து மற்ைற யிடக்ேகாடு
      பழிச்சுந் துதிேகட் டுளமிரங்கி விடுத்த பகவன் திருவுருவம் 31

2653 நரசிங்கசங்காரர்
      நன்னா லிரண்டு திருவடியும் நனிநீள் வாலும் முகமிரண்டும்
      ெகான்னார் சிறகும் உருத்திரமும் ெகாடும்ேப ரார்ப்பும் எதிர்ேதாற்றிச்
      ெசந்நீர் பருகிச் ெசருக்குநர மடங்கல் ஆவிெசகுத் து ெகாண்
      ெடான்னார் குலங்கள் முழுதழிக்கும் உைடயான் சரபத் திருவுருவம் 32

2654 கங்காளர்
      குறளாய் அைணந்து மூவடிமண் ெகாண்டு ெநடுகி மூவுலகுந்
      திறலான் அளந்து மாவலிையச் சிைறயில் படுத்து வியந்தாைன
      இறேவ சவட்டி ெவ ெநலும்ைப எழிற்கங் காளப் பைடெயன்ன
      அறேவார் வழுத்தக் ைகக்ெகாண்ட அங்க ணாளன் திருவுருவம் 33

2655 காலைபரவர்
      ெபாலங்ெகாள் பங்கி முகேராமம் ெபாலிய உைமேயா டம்புயம்ேபால்
      அலர்ந்த விழிகள் இரண்டுமது முகிழ்த்தா லைனய நுதல்விழியும்
      இலங்க இரவி நடுவிளங்கி இருவர் இகல்ேபா தயன்சிரங்ெகாய்
      தலங்கும் உகிரான் மருங்கமர அமர்ந்த ெபருமான் திருவுருவம் 34

2656 பிட்சாடனர்
      அடியில் ெதாடுத்த பாதுைகயும் அைசந்த நைடயும் இைசமிடறும்
      வடிவிற் சிறப்ப நடந்தருளி மூைழ ஏந்தி மருங்கைணந்த
      ெதாடியிற் ெபாலிேதாள் முனிமகளிர் சுரமங் ைகயைர மயல்பூட்டிப்
      படியிட் ெடழுதாப் ேபரழகாற் பலிேதர் பகவன் திருவுருவம் 35

2657 பதிட்ைடப்பயன்
      என்று மைறயா கமம்வகுக்கும் இன்ேனா ரன்ன திருவுருவுள்
      ஒன்று காஞ்சித் திருநக ல் உைடய ெபருமான் ஏகம்ப
      மன்றல் கமழும் மலர்வாளி மதில்சூழ் ேகாயில் அகவைரப்பின்
      நன்று மகிழ்ந்து விதியாற்றாற் பதிட்ைட பு ந்த நலமுைடேயார் 36

2658 எண்ணில் ேகாடி இளம்ப தி குழஇீக்ெகாண்
            ெடழுந்தா ெலனவயங்கி
      விண்ைண விழுங்கும் வளெராலிசூழ் 
            விமானேமற்ெகாண் டிருமருங்கும்
      வண்ண மணிச்சா மைரயிரட்ட 
            வாேனார் முடிகள் அடிவருடத்
      தண்ெணன் நறும்பூ மைழெபாழியத் 
            தனிெவண் கவிைக மிைசநிழற்ற 37

2659 மிதுனம் பயிலுங் கின்னரங்கள் 
           ெமய்ேசார்ந் தணுகிப் புைடவழீப்
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      ெபாதுளுந் தருக்கள் கனிந்துருகிப் 
           புதுப்பூங் ெகாம்பர் தைலகுரங்க
      மதுரங் கனிந்த ெமன்கிளவி மடவார் 
           பாடும் மிடற்றிைசயும்
      முதிருஞ் சுைவத்தீங் குழலிைசயும் 
           முதல்யா ழிைசயுந் தைலமயங்க 38

2660 பண்ணின் மழைலத் ேதன்துளிப்பப் 
           பனிப்பூங் கதுப்பில் ேதன்துளிப்பக்
      கண்ணும் விரலும் புைடெபயரக் 
           கண்ேடார் மனமும் புைடெபயர
      வண்ண மணிேம கைலயிரங்க மறுகு 
           மிைடக்கு ேவளிரங்க
      விண்ணின் வாழ்க்ைக ெமல்லியலார் 
           மின்னுக்ெகாடிேபால் எதிர்நடிப்ப 39

2661 ெசன்று ேசர்ந்த பன்ெனடுநாட் சிவேலா
            கத்திற் பரேபாகம்
      நன்று நுகர்ந்து பின்ெநடுமால் நளினக் 
             கிழவன் வாசவன்சீர்
      ஒன்றும் ஏைனப் ெபருந்ேதவர் உலகம் 
             அைனத்தும் அைணந்தைணந்து
      மன்ற ெநடுநாள் ஆங்காங்குப் ேபாகம் 
           நுகர்ந்து ைவகியபின் 40

2662 முந்நீர் வைரப்பின் அவத த்து ஞால 
          முழுதும் ஒருகுைடக்கீழ்ப்
      பன்னாள் ஆண்டு மறுவலுஞ்சீர்
           பரவுங் காஞ்சித் திருநக ன்
      ெபான்னார் ேவணி ேயகம்பப் 
          புத்ேதள் அடிக்கீழ் வழிபட்டு
      மின்ேனார் பாகன் திருவருளான் 
          மீளா வடீ்டின் நிைலெபறுவார் 41

2663 மற்ைறய பதிட்ைடப்பயன்
      எழுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      ஓங்குயர் விழுச்சீர்க் கம்பனார் ேகாயி
            லுள்ளுற நந்திெயம் பிராைன
      ஆங்கவர் திருமுன் ெவள்ளியங் கயிைல
            யமர்ந்ெதனத் தருமெவள் விைடைய
      வாங்குவில் வைரயார் வாய்தலின் இருபால்
            வாயில்காப் பாலைர யைமப்ேபார்
      ேதங்கிய ெசல்வச் சிவபு  யணுகித்
            திருநலந் திைளத்துவ ீடைடவார் 42

2664 அங்குச பாசம் வரதேமா டபயம் நாற்கரத்
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            தைமவரக் கைலமான்
      பங்கயக் கிழத்தி பாங்கியர் சூழப்
            பத்திர படீேமல் ைவகும்
      எங்கள்நா யகிதன் திருவுருப் பிறவும்
            இயற்றிவண் காஞ்சியின் அைமப்ேபார்
      தங்கிைள குளிர்ப்ப ெநடிதுநாள் வாழ்ந்து
            கைடமுைற தாளிைண ேசர்வார் 43

2665 ஐங்கரப் ெபருமான் அறுமுகக் கு சில்
            அறிவிலான் ேவள்விபாழ் படுத்த
      வன்கழல் வரீன் ேகத்திர பால வயிரவர்
            தம்ைம யாங்கைமப்ேபார்
      ெசங்கதிர் துர்க்ைக மாயைன யயைனத்
            திருத்தக நிறுவினர் தாமுன்
      புங்கவர் வழுத்தும் அவ்வவர் உலகம்
            புகூஉப்ெபரும் பயன்நுகர்ந் தமர்வார் 44

2666 அறெநறி ஒழுகிச் சிவாகமம் மைறநூல்
            அஞ்ெசழுத் துண்ைமேதர்ந் துணர்ந்து
      முைறயுளி வழாது கண்டிைக பூண்டு
            முழுதுநீ றணிந்துெவள் விைடயூர்
      இைறயவன் அடிக்கீழ்ப் ெபாதுவறு சிறப்பின்
            எண்வைக உழுவலன் புைடயார்
      மைறயவர் ேவந்தர் வணிகர்ேவ ளாளர்
            மற்ைறயர் யாவேர யாக 45

2667 மன்னிய பிரம ச யமில் வாழ்க்ைக
            வனம்பு  நிைலயின ராக
      அன்னவர் தமக்கு மைனநிைல யைீக
            யாதிய அளித்துவண் காஞ்சித்
      ெதான்னகர் வைரப்பிற் கவைலயின்
            றிருத்துந் தூயவர் கைறமிடற் றிைறவன்
      தன்னருள் வடிவம் பதிட்ைடெசய்
            தவர்க்குச் சாற்றிய பயன்முழு தைடவார் 46

2668 பற்ெறலாம் ஈசன் திருவடித் தலத்ேத
            பதித்துடற் சார்பற நீத்த
      அற்றமில் காட்சிப் ெபருந்துற வுைடயார்
            அடியிைண ெதாழுதுேபாற் றிைசத்துச்
      சுற்றுபூம் ெபாதும்பர்த் தடம்புனற் காஞ்சிச்
            சூழலுட் பயிக்கம்நன் குதவப்
      ெபற்றவர் ெபறும்ேப றிற்ெறனக் கிளத்தல்
            ெபரும்பணித் தைலவர்க்கும் அ ேத 47

2669 ெபாருள்நிைலக் ேகற்ப ேவாவியத்
            தலபுகரறு படாந்தனி லைனய
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      திருவடி வங்கள் எழுதிைவப் பவருந்
            தீவிைன துணித்துவ ீடைடவார்
      அருமைற மிருதி சிவாகம புராணம்
            அைனத்தினும் புகன்றவா புகன்றாம்
      மருள்நிைல கழிந்த மாசறு தவத்தீர்
            மற்றுள தருமமும் புகல்வாம் 48

2670 சிவாலயம் எடுத்தற் பலன்
      கலிநிைலத்துைற
      வளங்ெகாள் கச்சிமா நகர்மறு கிைடவிைள யாடும்
      இளஞ்சி றார்களும் புழுதியிற் சிவாலயம் இயற்றிக்
      கிளர்ந்து ேபாற்றினுஞ் சிவபுரங் ெகழுமுவ ெரன்றால்
      விளங்கு காஞ்சியிற் சிவாலயம் எடுப்பேத ேவண்டும் 49

2671 ஈட்டு கின்றதம் ெபாருள்வரு வாயினுக் கிைசய
      ஊட்ட ருஞ்சுடர் மணிகளிற் கனகத்தின் ஒட்பங்
      காட்டு தாதுவில் ெவள்ளியிற் சுைதயினிற் கனலின்
      வாட்டு ெசங்கலின் மரத்தினின் மண்ணினா னாதல் 50

2672 கந்த மாதனம் பனிவைர நீலம்வான் கயிைல
      மந்த ரந்திகழ் ஏமகூ டம்வளர் நிடதம்
      முந்து ெபான்வைர முதற்குல வைரப்ெபய ெரான்றாற்
      சந்த ேமனிைலக் ேகாபுரம் மண்டபந் தயங்க 51

2673 விளங்கு நாகரந் திராவிடம் ேவசரம் மற்றுங்
      கிளந்த வற்றுேளார் ெபற்றியிற் ெகழுவுேப ரன்பால்
      துலங்கு ெவண்டிைரக் கருங்கடற் சுடுவிடம் பருகிக்
      களங்க றுத்தவன் ஆலயங் காண்டக எடுப்ேபார் 52

2674 ேமவும் அவ்வமால் வைரநிகர் விமானேமற் ெகாண்டு
      ேதவர் மாலயன் முனிவரர் சித்தேரத் ெதடுப்பக்
      காவி ேநர்மிடற் ெறம்பிரான் கயிைலைய நண்ணி
      ஓவ ரும்ெபரும் ேபாகமுண் டுைறந்துவ ீடைடவார் 53

2675 புதுக்குதற் பயன்
      மு ந்து வழீ்ந்தன ெவடித்தன உைடந்தன முதிய
      ெந ந்த வாகிய ேகாபுரம் ெநடுமதில் பிறவுந்
      ெத ந்து முன்ைனயிற் சீர்ெபறப் புதுக்குேவார் பண்டு
      பு ந்து ேளார்ெபறும் புண்ணியம் நான்மடங் குறுவார் 54

2676 ெமய்ய னாலயப் பணிவுடல் விருத்திையக் குறித்துச்
      ெசய்து ேளார்ெபரும் பயனுெமாண் மகெமலாஞ் ெசய்தார்
      எய்து மாற  ெதன்றிடில் உறுதிேயா டியற்றும்
      உய்தியா ளருக் குைரத்திட ேவண்டுவ ெதவேனா 55

2677 எட்டுச் ெசங்கலி னாயினும் ஈர்ம்புனல் ேவணி
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      வட்டச் ெசன்னியான் ஆலயத் திருப்பணி வகுத்தல்
      ஒட்டிப் ெபற்றவிவ் வுடற்பய னாவெதன் றுணர்வரீ்
      அட்டுத் தீவிைன ஐந்தவித் ெதாழுகுமந் தணர்காள் .
      எட்டுச் ெசங்கல்லினாலாயினும் என்றதற்குச் சிறுவ்ர்கள் விைளயாடுதற்குச்
      ெசங்கற்கள் சிலவற்ைற எடுத்துக் ேகாயில் ேபால இணக்கி ைவத்தற்
      ேபாலவாயினும் என்பது கருத்துப் ேபாலும். 56

2678 ஏற்றின் ேமலவன் ஆலயத் திருப்பணி இயற்றும்
      ஆற்றல் இல்லருங் ேகாயிலின் அகம்புறம் எங்கும்
      ேபாற்றி நுண்ணுயிர் ெமல்ெலன அலகிடல் பு தல்
      நூற்று நூறுசாந் திராயண கி ச்சரம் ேநாக்கும் 57

2679 அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      குடம்புைர ெசருத்தல் தீம்பால் ெகாழித்திடுங் கபிைல ஆப்பி
      இடம்படும் விசும்பின் ஏந்தி வடித்தநீர் வாக்கி என்றும்
      அடம்பணி சடிலத் ெதங்ேகான் ஆலயம் ெமழுகு ேவார்க்குப்
      படும்பயன் அதனின் நூறு மடங்ெகனப் பகரும் நூல்கள் 58

2680 ஒலிமலர்த் ெதாட  ெபம்மான் ஒள்நிலாக் குழவி ேவய்ந்த
      அலர்முடிச் சைடயிற் சாத்தல் நூற்றுநூ றதிகமாகும்
      மலர்ெதாறும் உவைக பூத்து வானவர் வதிவார் அந்த
      நலமிகு மலர்ெகாண் ேடத்தல் நாதனுக் கினிெதன் ேறார்வரீ் 59

2681 மலர்களில் வாழும் கடவுளர்கள்
      கன்னிகா ரத்தில் வாணி அல யிற் கமலப் புத்ேதள்
      வன்னியில் வன்னி நந்தியா வட்டப் பூவிற்
      புன்ைனயில் வளிந ேமருப் பூவினிற் கணங்கள் ஏடு
      துன்னிய எருக்கி னங்கித் ேதான்றல்ெசண் பகத்துச் ெசவ்ேவள்.
      கன்னிகாரம்-ேகாங்கு. நேமரு- புன்ைனயின் ஒருவைக. 60

2682 திருமகள் வில்லந் தன்னிற் சிரந்தெகாக் கிறகின் மாேயான்
      வருணன்வா ருணெமன் ேபாதில் வகுளத்திற் சுயைச மற்று
      நிருதிெமன் சிரீடப் பூவிற் சாதியில் நிகழ்சானன்
      ப திெசங் கழுநீர்ப் பூவிற் குமுதத்திற் பனிெவண் டிங்கள்.
      ெகாக்கிறகு- மந்தாரம். வாருனம் - ஒருவைக நீர்ப்பூ. வகுளம்- மகிழ்.
      சுயைச- நந்திேதவர் பத்தினி. சி டம் - வாைக. 61

2683 இந்திரன் மந்தா ரத்தின் இயக்கர்ேகான் ெபாலம்பூ மத்தத்
      தந்தகன பாமார்க் கத்தின் ஆரருள் கூர்ந்து வாழ்வார்
      கந்தெமன் கமலப் ேபாதிற் கண்ணுதல் இைறேய ைவகும்
      ைபந்துகள் நீலப் பூவிற் பனிவைரப் பிராட்டி ேமவும் 62

2684 ேமதகு வாசத் ெதல்லாம் மைலமகள் விரும்பி ைவகும்
      ஆதலால் இைனய பூக்கள் அைமந்தைவ ெகாண்டு ெசய்யும்
      பாதபூ சைனக்ேக கம்பப் பரம்ெபாருள் கருைண கூரும்
      ேபாதணி புயத்தின் ேமலாம் பூந்ெதாைட ெதாடுத்துச் சாத்தல் 63
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2685 அவற்றினு மதிக மாகும் அலர்ந்தபுண் ட க மாைல
      எவற்றினுஞ் சிறந்த ேமன்ைம எழிற்கருங் குவைளப் ேபாது
      நிவப்புறு நூற்றுப் பத்தால் ெநடுந்ெதாைட மாைல சாத்திற்
      பவத்ெதாைக இ ய நூறி முத்திேய பயக்கு மம்மா 64

2686 ஓங்குயர் திருேவ கம்பம் உைடயவன் திருமுன் வாசம்
      வஙீ்குெநய் விளக்குத் தூபம் விைளத்திடின் முருகு நாறிப்
      பாங்ெகாளி பரப்பு ேமனி பைடத்துெவண் கயிைல நண்ணித்
      ேதங்கருட் பரமானந்த ேவைலயுள் திைளத்து வாழ்வார். 65

2687 மட்டவிழ் ெபாழில்சூழ் கம்ப வைரப்பிைட மதிேதய் பக்கத்
      தட்டமி பதினான் கான தினங்களின் அன்பு கூர்ந்து
      கட்ெடழிற் கபிைல ஆன்ெநய் கலந்தகுங் கிலியத் தூபம்
      இட்டவர் ெசய்த குற்றம் ஆயிரம் ெபாறுப்பன் எங்ேகான் 66

2688 வடித்தநீர் வாசம் ெபய்து வள்ளலுக் காட்டல் ெசய்யிற்
      படித்தைலப் பத்து நூறு ப ேமதஞ் ெசய்த ேபறாம்
      கடிச்ெசழுந் தயிலம் ஆன்ெநய் கமழுைமந் தமிர்தம் எம்மான்
      அடித்துைணக் குறுமா ைனந்தும் ஒன்றிெனான் றதிக மாமால் 67

2689 மண்டுேப ரன்பின் ஆன்பால் மணிமுடிக் காட்டு ேவார்பால்
      அண்டர்தம் ெபருமான் ேமன்ேமல் அளவிலா மகிழ்ச்சி கூரும்
      ெவண்டயிர் கருப்பஞ் சாறு விைளமதுப் பிறவு மாட்டின்
      எண்டபும் ேவள்வி ெயல்லாம் இயற்றிய ெபரும்ேப ெறய்தும் 68

2690 மந்திரத் திருெவாற் றாைட சாத்திமான் மதங்கர்ப் பூரஞ்
      சந்தனக் கலைவ சாந்தாற்றிப் பணிெசய் கிற்ேபார்
      தந்திரு மரபிற் ேகாடி தமர்கைள நரகின் நீக்கி
      இந்துவாழ் சடிலத் ெதந்ைத இைணயடி நீழல் வாழ்வார் 69

2691 நுைழயும்நூற் கலிங்கம் ெவண்ேகழ் நுைரபுைர நறும்பூம் பட்டு
      விைழதகு தீவில் தந்த விசித்திரப் படங்கள் அன்பான்
      மைழமிடற் றிைறக்குச் சாத்தின் மழுவலான் உலகின் ஓேரார்
      இைழயினுக் கியம்புங் கற்பம் ஆயிரம் இனிது வாழ்வார் 70

2692 நால்விர லளைவ ெகாண்ட நல்லிைழ ெதாண்ணூற் றாறிற்
      சால்பற மும்மூன் றாக்கி மூன்றுறச் சைமத்த பூணூல்
      சீலேமா ெடன்றுஞ் சாத்துந் திருமைற யவைரக் கண்டால்
      மாலுைடப் புைலயர் தாமும் மறுைமயின் மைறேயா ராவார் 71

2693 இம்மியி னளவு ெசம்ெபான் எம்பிரான் முடியிற் சாத்தின்
      அம்மவாங் கவர்ெப றும்ேப றனந்தற்கும் அளத்தல் ெசல்லா
      விம்மிய ெசல்வர் ேகாடி வசீலும் வறிேயார் தன்னம்
      உண்ைமயின் அளித்தற் ெகாவ்வா உறுதியன் புைடைம ெபற்றால்.
      தன்னம்- சிறிது 72

2694 ெவறிமலர் இண்ைட மாைல விைரகமழ் தூப தீபம்
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      அறுசுைவ அடிசில் ஆன்ற ெவள்ளிைல பழுக்காய் மற்றும்
      உறுகுைட கவ  யாதி பூசைனக் கு ய ெவல்லாம்
      முறுகுேப ரன்பின் எந்ைதக் காக்குேவார் முத்த ராவார் 73

2695 நித்தியத் திருநாள் பக்க விழாநிகழ் திங்கட் சாறும்
      புத்தல ளேவ னிற்கட் ெபாருவரும் வந்தங் ேகாைட
      ெமத்திய முதுேவ னிற்கண் மிதைவநீ ராட்டு மா
      ெமாய்த்தகார்ப் பருவந் தன்னிற் பவித்திர முதுவி ழாவும் 74

2696 அன்புறு கூதிர்க் காைல ஐப்பசிப் பூரச் சாறு
      முன்பனிப் பருவந் தன்னில் ைவகைற முகிழ்த்த பூைச
      பின்பனிப் பருவந் தன்னிற் பிறங்குெபான் னூச லாட்டும்
      என்பன சிறப்பு மான இயற்றுேவார் வடீு ேசர்வார் 75

2697 ெபாங்க  பரந்த உண்கட் பூைவேயா ெடாருமா நீழல்
      தங்கிய ெபருமா னார்க்குச் சார்தரும் ஆண்டு ேதாறும்
      பங்குனித் திருநாட் ெசய்ைக பழுதறு சிறப்பின் மல்க
      மங்கல விதியி னாற்றால் விைடக்ெகாடி வயங்க ேவற்றி 76

2698 கலிவிருத்தம்
      முழவந் திண்டிமம் ேப  முரசுசீர்
      ஒழுகு காகள மாதி யுலம்புவ
      கழிெப ருங்கடல் காட்ட வதனிைடக்
      குழுமு ேபனெமாத் ெதாண்குைட பம்பிட .
      ேபனம்- நுைர 77

2699 அன்ன மாக்கடல் ேதான்றிய ஆரமிழ்
      ெதன்ன மாதர் மிடற்றிைசப் பாடலும்
      நன்னர் மங்கல நாதமும் ேவதமும்
      மன்னும் அன்பர்கள் பாட்டும் மலிந்ெதழ 78

2700 இமய மாதிய ஈைகயங் குன்ெறலாந்
      தமதி ருங்குடித் ைதயல்நல் லாெளாடும்
      விமலர் ெகாள்ளும் விழாவணி காணவந்
      தைமவு ெகாண்ெடனத் ேதர்க ளலங்குற 79

2701 ெபான்னங் கிண்கிணி பூஞ்சிலம் பின்ெனாலி
      மின்னு ேமகைல ஆர்ப்ெபாலி மிக்குற
      அன்ன மன்ன அனங்கைன யார்குழாந்
      துன்னி ெயங்கணு மாடல் ெதாடங்கிட 80

2702 சிகர மாளிைகத் ெதற்றி ெதாறும்பயில்
      மகர ேதாரணப் பன்னிற மாமணி
      துகளில் ேபெராளி துன்றிய வதீியும்
      புக ல் சித்திரந் தீட்டிய ேபாலுற 81
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2703 பூக மும்பசும் ெபாற்குைல வாைழயும்
      மாக முந்திட நாட்டி வயக்கிய
      ேபாகு பந்தரும் பூரண கும்பமும்
      ஏகும் அவ்விடந் ேதாறு மிலகிட 82

2704 வளியு லாமதர் மாளிைக சூளிைக
      குளிர்ெகாள் மண்டபங் ேகாபுர மீெதலாம்
      நளிம ைலத்தைல நன்ெகாடி பூத்ெதனக்
      களிம டக்ெகாடி யார்கஞ லித்ெதாழ 83

2705 குங்கு மக்குழம் புங்குளிர் சாந்தமும்
      ெபாங்கு வாசப் புதுப்பனி நீெராடு
      ெவங்கண் மங்ைகயர் பந்தினில் வசீுவ
      எங்கும் மல்கி யடிகள் இழக்குற 84

2706 முடிகள் தம்மின் அராவி முழுமணி
      படியி லுக்கன பாறினங் ெகாண்மிெனன்
      றுைடய மாந்தர்க் கறிவுறுத் தாங்கவர்
      அடிகள் ைபதுறுத் தங்கங் கவிர்தர .
      பாறினம் -நிைலகுலந்ேதம் 85

2707 இளிந்த புகத் திருங்கனி ெவள்ளிைல
      ஒளிர்ந்த ெபான்மணி ஒண்ெபா  பன்மலர்
      அளிந்த பல்பழ மாதி இைறப்பன
      குளிர்ந்து வதீி குழஇீத்திடர் ெசய்திட 86

2708 கவள யாைனக் கடாம்மைழத் தாைரயும்
      இவுளி வாயின் இழிந்த விலாழியும்
      உவ  யாகி யுயர்ந்தவத் திட்ைடையத்
      திவள ேமாதிப் படர்ந்தன ெசல்லேவ 87

2709 அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      கல்வைரப் பிராட்டி ெசவ்ேவள் ஐங்கரன் கணங்கள் சூழப்
      பல்வைக யூர்தி யும்பர்ப் படெராளி யரச வதீி
      எல்ைலயில் உயிர்கட் ெகல்லாம் எண்ணருங் கருைண பூத்துப்
      புல்ெகாளித் திருேவ கம்பன் திருவுலாப் ேபாதச் ெசய்ேவார் 88

2710 ேமதகு தவந்தா னங்கள் ேவள்விகள் அைனத்துஞ் ெசய்ேதார்க்
      ேகாதிய பயத்திற் ேகாடி யுைடயராய்க் ேகாடி ேகாடி
      ஏதமில் குலத்தி ேனாடும் எம்பிரா னுலகின் வாழ்ந்து
      சாதலும் பிறப்பும் இல்லாத் தத்துவந் தைலப்பட் டுய்வார் 89

2711 இத்தசகு கடவுட் சாறு ேநாக்கியங் கிைறஞ்சு ேவாரும்
      அத்தகு விழவின் ஈற்றில் தீர்த்தநீர் ஆடு ேவாரும்
      ைபத்தபாம் பல்குற் ெசவ்வாய்ப் பனிெமாழி ெயாருபால் ேமய
      வித்தகன் கயிைல நண்ணி விறற்கண நாத ராவார் 90
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2712 ஏழுயர்ந் ேதழு மண்ேதாய்ந் திலக்கணம் நிரம்பும் ேவழங்
      காழ்மணி யணிகள் பூட்டிக் கவின்ெபற விருத்தி ேயாடுங்
      ேகாழைரத் தனிமா நீழற் குழகனுக் குதவப் ெபற்ேறார்
      பாழ்விைனச் சிமிழ்ப்பின் தீர்ந்த திருவருள் பற்று வாரால் 91

2713 நலமிகு ப மா ஆக்கள் நாடகக் கணிகள் நல்லார்
      நிலம்நகர் நாடு மற்றும் ெநடுமைற மாவின் மூலத்
      தைலவனுக் கினிது நல்குந் தவத்திேனார் கயிைல நண்ணி
      அலகில்பல் லூழி வாழ்ந்தங் கரும்ெபறல் வடீு ேசர்வார் 92

2714 மாயிரு மைறகள் மற்றும் புத்தகத் ெதழுதிக் கம்பக்
      ேகாயிலின் அைமப்ேபார் ெவள்ளிக் குன்றிைட எழுத்ெதாவ் ெவான்றற்
      காயிரங் கற்பம் வாழ்வார் சிவாகமம் அைமக்கும் ேபறு
      ேமயிேனா ெரய்தும் ேபற்ைற யாவேர விளம்ப வல்லார். 93

2715 வண்டுலர் தனிமா நீழல் வள்ளலுக் கன்பு கூர்ந்து
      பண்டுேளார் ஆக்கும் இன்ன அறங்கைளப் பாது காப்ேபார்
      ஒண்டிறல் அன்ேனார் ேபற்றிற் பதின்மடங் குறுவர் ைமயல்
      ெகாண்டிைவ காவா ேவந்தர் நிரயேம குளிப்பர் உண்ைம 94

2716 அனந்தரால் அவற்ெறான் ேறனுங் கவருநர் ஐய மின்றி
      இனம்பயில் கடும்பி ேனாடுங் ெகடுவரால் இைனய நீரால்
      தனங்களுங் கிைளயுந் துன்றத் தங்குதல் விைழயும் ேவந்தர்
      கனம்பயில் ெபாழில்சூழ் காஞ்சி உறுதியின் வழாது காத்தல் .
      அனந்தர்- அறிவு மயக்கம். கடும்பு- சுற்றம் 95

2717 கச்சியின் வாவி கூவல் கடிெபாழில் வகுத்துப் ேபணிப்
      ெபாச்சமில் சிவேந சர்க்குப் ெபாருள்நிலம் வதுைவ ஈேவார்
      நிச்சலும் அன்ன தானம் நிகழ்த்துேவார் எய்தும் ேபறு
      பச்சிளங் ெகாடியின் ஓர்பாற் பகவேன அறியும் மன்ேனா 96

2718 ெசால்லுமித் தரும வாய்ைமத் ெதாகுதியுள் யாவெதான் றானும்
      வல்லுநர் வல்லா ராக மதிெபாதி ேவணி யார்க்கு
      நல்லர சிருக்ைக யாய காஞ்சிமா நக ன் ஓர்நாள்
      அல்லேதார் கணேம யானும் அமர்ந்திடிற் பிறப்பு நீப்பார் 97

2719 கண்டிைக நீறு தாங்கிக் காைலயும் மாைலப் ேபாதும்
      அண்டர்ேகான் அடிகள் ேபாற்றி அடியவர் பூைச யாற்றித்
      ெதாண்டினால் அங்கண் ைவகுந் தூயவர் தமக்ேக கம்பத்
      ெதாண்ெடாடி பாக ெனங்ேகான் கருைணகூர்ந் துதவும் முத்தி 98

2720 பற்பல ேபசி ெயன்ேன பருவரு நிரயத் துன்புந்
      துற்றபல் ேயானி ேதாறுஞ் சுழன்றுழல் பிறவி ேநாயும்
      உற்றிடும் ஆண்டாண் ெடய்தும் உறுதுயர் பலவும் ேநாக்கி
      மற்றிைவ ெயாழிதல் ேவட்ேடார் காஞ்சியின் வதிதல் ேவண்டும் 99

2721 காஞ்சிேய கலியில் வசித்தற் கிடெமனல்
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      கலிவிருத்தம்
      காமருஞ் சிவிைககள் காவி யாயினுந்
      ேதாமுறு பிறர்சுைம சுமந்திட் டாயினுஞ்
      சாமிெயன் றிழிஞர்தம் பணிெசய் தாயினும்
      மாமதிற் காஞ்சியின் வதிதல் ேவண்டும் 100

2722 கழுைதேமய்த் தாயினும் மற்றுங் காழ்படும்
      இழிெதாழில் இயற்றியும் இரந்துண் டாயினும்
      ஒழிவறு பத்தியின் உறுதி யாளராய்
      வழுவறு காஞ்சியின் வதிதல் ேவண்டுமால் 101

2723 பாதக மிகுதிேயார் பதிதர் மூர்க்கர்கள்
      ேபாதமில் கயவர்கள் புைலய ராயினும்
      மாதர்வண் காஞ்சியின் வதிவ ராயிடின்
      ேகாதறு கலியினின் முத்தி கூடுவார் 102

2724 ஒளவியங் ெகாைலகள வாதி மிக்குைடக்
      ெகளைவகூர் ெகாடுந்திறற் கலியு கத்திைடத்
      ெதய்வதக் காஞ்சியந் ேதயத் தன்றிமற்
      ெறவ்விடத் ெதய்தினும் முத்தி யில்ைலேய 103

2725 இல்ைலைவ திகெநறி இல்ைல நல்லறம்
      இல்ைலநால் வருணமாச் சிரமம் இல்ைலயாம்
      இல்ைலமா ணாக்கர்கள் இல்ைல ஆ யர்
      இல்ைலநல் ெலாழுக்கமுங் கலியின் என்பேவ 104

2726 ைவதிக ைசவநூல் மானக் ேகாளிைல
      ெபாய்யிைலந் ெதழுத்திற்கண் மணியிற் பூதியில்
      ஐமுகப் பிரானிடத் தன்பும் இவ்வுகத்
      ெதய்திடும் இருபிறப் பாளர்க் கில்ைலேய 105

2727 தாபதப் பிருகுெமய்த் ததீசி ெகளதமன்
      சாபமன் றியுங்கலி ேதாடத் தான்மிகத்
      ேதய்ெபாருட் பாஞ்சராத் திரம்ப வுத்தமாம்
      பாபநூல் உறுதிேய பனவர்க் குண்டேரா 106

2728 யாதுெகால் கலியதன் இயல்பும் அங்கதற்
      ேகதமும் அதன்மிைற காஞ்சிக் கின்ைமயும்
      ஓதுதி வி த்ெதமக் ெகனவு ைரத்தலுஞ்
      சூதமா முனிமுனி வரர்க்குச் ெசால்லினான் 107

2729 யுகங்கள் வரம் ெபறல்
      கலிநிைலத்துைற
      சகெம லாமைல மாெதாடுந் தன்னகத் ெதாடுக்கிப்
      பகலி ராவுள திலெதனும் பகுப்பிலக் காைலப்
      புகழ்ப ைடத்ததா ெனாருவேன ைவகிமுன் ேபால
      அகில ேலாகமும் பைடத்திடக் கருைணெசய் தருளி 108
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2730 அறிவு மிச்ைசயும் ெசய்ைகயு மைடவுறத் ேதாற்றி
      ெவறிம லர்த்தவி சிருக்ைகேவ தியைனமுன் பைடத்து
      மைறகள் ஈந்துபின் மாயைன உம்பைர உலைக
      முைறயின் ஈன்றளித் தருளினன் முக்கணெனம் ெபருமான் 109

2731 மன்னு நான்மைற ேவதியர் மன்னவர் வணிகர்
      பின்னு ேளாருடன் வடீறம் ெபரும்ெபாருள் காமம்
      என்னு நான்கிைன இைசவுறத் ேதாற்றியிந் நான்கிற்
      பன்னு சீருகப் ெபய ய நான்ைகயும் பைடத்தான் 110

2732 கனிந்த காதலால் அன்னைவ காஞ்சிையக் குறுகி
      அனந்த பற்பநா ேபச்சரந் தனக்கயல் வடபால்
      மனந்த ைழத்திடச் சிவக்குறி நிறுவிநாண் மலர்கள்
      புைனந்து ேபாற்றிநின் றருந்தவம் ஆற்றிடும் ெபாழுது 111

2733 கம்ப நாயகர் விைடமிைசக் காட்சிதந் தருளி
      இம்பர் ேவட்டது விளம்புமின் தருதுெமன் றருள
      வம்பு லாமலர் தூய்த்ெதாழு திைறஞ்சிவாழ்த் ெதடுத்துத்
      தம்பி ராெனதிர் உகங்கள்மற் றின்னது சாற்றும் 112

2734 நரகும் வானமும் நல்கிடும் பனிவைரத் ெதன்பாற்
      கரும பூமிைய யாம்பகுத் தாள்கருத் துைடேயம்
      ெபரும நீபகுத் ெதங்களுக் கருெளனப் ேபசித்
      திருவ டித்துைண பழிச்சலுஞ் ேசவுைடக் ெகாடிேயான் 113

2735 அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      கருமநிகழ் பாரதமாம் வருடமிைசக்
            காலப்ேப ைறைம நும்பால்
      இருவிேனம் ஆண்டளைவ ஒன்ெறாழிந்த
            பதிெனாருநான் கிலக்க ேமலால்
      இருபதினா யிரமுறுக விங்கிவற்ைற
            நால்வரீ்க்கு ேமயு மாற்றால்
      வருமுைறயிற் கூறுபடுத் துதவுெமன்
            றருள்ெசய்து வகுக்க லுற்றான் 114

2736 அருள்பயக்கும் வடீுதவுங் கான்முைளயாங்
            கிருதயுக மூத்ேதாய் ஆதி
      ெதருள்பயக்கும் அறம்பயக்குந் திேரதாநீ
            யிைளேயாய்காண் ெசப்புங் காைலப்
      ெபாருள்பயக்குந் துவாபரநீ இவர்க்கிைளயாய்
            ெபாலிவுெபறு காம மீன்ற
      மருள்பயக்குங் கலியுகநீ மூவருக்கு
            மிைளேயாயாய் வயங்கு வாயால் 115

2737 ேவதியேன கிருதயுகம் ேவல்ேவந்தன்
            திேரதாெமய் வணிகன்றாேன
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      ஓதுதுவா பரம்ஏேனான் கலியாகும்
            இம்முைறயான் உமக்கு ைவத்த
      ஏதமிலிந் நாற்பத்து மூன்றிலக்கத்
            திருபதினாயிரமாம் ஆண்டும்
      ேபதமுறு மீைரந்து கூறாகப்
            பகுத்தந்தப் பி வின் மன்ேனா 116

2738 கிருதேமார் நாற்கூறு முக்கூறு
            திேரதாவுங் கிளந்து கூறும்
      இருகூறு துவாபரமும் ஒருகூறு
            கலியுகமும் எய்து வரீால்
      ெபருவாய்ைம மைறயாக நாற்குலத்து
            மைனவியர்பாற் ெபறுஞ்ேசய்கட்கு
      வருகூறு மிவ்வாேற நான்குமூன்
            றிரண்ெடான்று வழக்க மாமால்.
      114- 117: இந்நூலின்படி பாரதவருடத்தின் காலம் நாற்பத்து மூன்று லடசத்து 
இருபதினாயிரம் வருடம். இதைன பத்துப் பங்காக்கி முைறேய நான்கு, மூன்று  இ
ரண்டு, ஒரு பங்குகளாக இைறவர்  நாங்கு யுகங்களுக்கும்  அளித்தார். இம்முைற
யால் நான்கு யுகங்கட்கும் முைறேய 17,28,000; 12,96,000; 1,94,000; 4,32,000 ஆ
ண்ட◌ுகளாகும். 117

2730 இவ்விைடேயற் றறக்கடவுள் முைறயாேன
            எழிற்கிருத முதலீர் நும்ைம
      எவ்வமறு நாற்பாதம் முப்பாத மிருபாத
            ெமாருபா தத்தாற்
      ெகளைவயற நடத்திடநீர் காசினிைய
            நடாத்திடுமின் முதன்மூ விர்க்கும்
      ஒளவியமி லம்புயத்ேதா னிரவிமா
            லிவர்முைறேய யிைறவ ராவார் 118

2740 தீைமேய மிகப்பைடத் தகலி யிவராற்
            காப்ப ய திறத்தா லிந்த
      நாமெநடுங் கலிநாளின் மன்பைதகள்
            புரப்பதற்கு நாேம யுள்ேளங்
      காமருசீ ருகங்காள் மற்றின்னுெமாரு
            ெமாழிேகண் மின்காதல் கூர்ந்தி
      யாமினிது மகிழ்ந்துைறயுங் காஞ்சியிைட
            நும்மவத்ைத ெயய்தா தாக 119

2741 ெவய்யெகாடுங் கலித்தீைம சிறிதுமிவ
            ணுறல்ேவண்டா விவ்வா ெறன்று
      ைமயகல நம்மாைண வழிெயாழுகி
            யுய்மிெனன வரங்க ளநீ்து
      ைகெயாளிரு மழுப்பைடேயா னருள்ெசய்தா
            னாதலினிக் கலிநாண் முத்தி
      ெயய்தியிடும் விைழவுைடேயார் திருக்காஞ்சி
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            யிடம்பி யா திருத்தல் ேவண்டும் 120

2742 நந்திபிரா னருள்ெபற்றுச் சனற்குமர
            னவின்றபடி வியாத ேமேலான்
      இந்துவாழ் சைடப்ெபருமான் றிருவடிகாண்
            பதற்ேகது விதுேவ ெயன்ன
      அந்திெலனக் குைரெசய்த அரும்ெபாருளிங்
            குமக்குைரத்ேத னறிவி னான்ற
      சிந்ைதயரீ் ெதளிமிெனனச் சூதமுனி
            முனிவரர்க்குத் ெதருட்டி னானால் 121

      ஆகத் திருவிருத்தம் 2742
      ------

சிவஞான சுவாமிகள் அருளிச்ெசய்த 
காஞ்சிப்புராணம் முற்றிற்று.

திருேவகம்பமுைடயார் திருவடி ேபாற்றி
சிவஞான மாமுனிவர் ேசவடி வாழ்க

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