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ஒட்டக்கூத்தர் அருளிச்ெசய்த
"ஈட்டிெயழுபது"

source:
கவிச்சக்கிரவர்த்தியாகிய
ஒட்டக்கூத்தர் அருளிச்ெசய்த
"ஈட்டிெயழுபது"
மூலமும்-உைரயும்§

இஃது ஆநூர்-சுப்பராயமுதலியார் குமாரர்
எதிராஜமுதலியாரவர்கள்
ெசன்ைன பி ன்ஸ் ஆவ் ேவல்ஸ் அச்சியந்திரசாைலயிற்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.
துர்முகிவருட ஆனிமாதம்
§ [உைர ேசர்க்கப் படவில்ைல]
---
உ
கணபதிதுைண.
ெவற்றிேவலுற்றதுைண.
முருகன் துைண.

ஈட்டிெயழுபது,

  கடவுள் வாழ்த்து.

  நாட்டிலுயர்ெசங்குந்தநாயகர்மீதிற்சிறந்த
  வடீ்டிெயழுபதிைனப்பாடக் - ேகாட்டிற்
  பருமாவைரயதனிற்பாரதநூறடீ்டுங்
  க மாமுகன்கழேல காப்பு.

  நாெடன்ப துலகின் ேமற்று.

  பாயிரம்.

  பூவார்புவைனயிற் ேசாமன்றரும் பழிேபானபின்பு,
  நாவாணர்ேபாற்றிய 'நாடகங்ேகட்ப நலமுடேன',
  யாவாணர் ெசங்குந்தராயிரத் ெதண்டைலெகாய்திரத்தப்,
  பாவாைடயிட்டதுலகெமல்லாம் புகழ்பாலித்தேத.

  நூல்.

  பூதலம்வாழ்ககுந்தர்ெபாலிவுடன்விளங்கநான்கு,
  ேவதெமந்நாளுேமாங்கேவதியர்பசுக்கள்பல்க,
  மாதவர்வளவன்ெசங்ேகால் வளைமகுன்றாதுநிற்க,
  ேவாதேம யைறயும்ெபான்னி யுறந்ைதயுஞ் சிறக்கமாேதா. (1)
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  இஃது மங்கலமுதலிய சப்தெபாருந்தங்களுமைமய வாழ்த்துக்கூறியது.

  ேகாட்கவிெகாண்டுமாக்கள் ெகாடுந்தமிழ்கூறநீத்துத்
  தாட்கவிப்புதியவாட்டந்தைலக்கைடதுரந்துசாட
  வாட்கவிெகாண்டமன்னன்வளவனுமகிழநாேம
  நாட்கவிபாடுநாட்ேபாலிருப்பதுெப யநாேட. (2)

  இஃது இவ்வடீ்டிெயழுபெதன்னும் பிரபந்தத்ைதக் கல்வித்திறமுைடய 
  ேசாழனு மகிழ்ந்து ேகட்டா ெனன்பைத விளக்கியது.

  விடங்கேமழாதிவதீிவிடங்கமாரூர்ெவண்காடு,
  நடங்ெகாளுந்தில்ைலமூதூர் பஞ்சநன்னதிசாய்க்காடு,
  மிடங்ெகாள்மாகாளேமழு மிைடமருதூர்ெசங்காடுங்,
  ெதாடங்கியதருமவாட்சிச் ெசங்குந்தர்ெதாகுதிவாழி. (3)

  இஃது ெசங்குந்தத்தைலவர்களிச் சிவத்தலங்களுக்ெகல்லாந்
  தருமகர்த்தர்கெளன்பைத விளக்கியது.

  பாதநூபுரத்திற்ேறவிசாையகண்டமலன்ெகாண்ட
  காதலாற்கருப்பமாகுங்கதிர்நவமணிமாதர்க்கண்
  ேமதகுவரீத்ேதாடுெமன்மீைசேயாடும்வந்த
  மாதவவரீவாகுத்தைலவ த்தைலவர்மாேதா. (4)

  இஃது காந்தபுராணத்திலுள்ளபடி சுப்பிரமணியக்கடவுள் வரீவாகுேதவர் 
  முதலிய நவவரீர்கள், இலட்சங்கணங்கள் இவர்களுற்பத்தி கூறியது.

  பிறந்தெவான் பதின்மர்குந்தப் ெபருைமயாம் ேபசமாட்ேடாம்,
  பறந்தன கழுகும்பாறும் பயிரவிகாளியஞ்ச,
  மறந்தமவுணராட்ட மடங்கினமகிழ்ச்சியால்வாய்,
  திறந்தனவலைகயடீ்டஞ் ெசய்யவாய்ச் சிறுவேராேட. (5)

  இஃது ெசங்குந்தத்தினது வல்லைம கூறியது.

  ஓதியேவள்வியினுவப்பநாரதன்
  ேபாதேவதகர்தைனப்ெபாங்குதீத்தர
  ேவதைனப்படுப்பைதவிைரந்துகட்டிேய
  ேசதனக்குதவினதிருச்ெசங்குந்தேம. (6)

  இஃது ெசங்குந்தர் முருகக்கடவுளுக்கு ஆட்டுக்கடாைவ
  வாகனமாக உதவினைம கூறியது.

  ெபாதியமால்வைரக் குறுமுனி ேதறவும் ெபாருள்ெசான்ன,
  மதிையயாெறன வுைடயேவார் மூவிருவதனத்தான்,
  கதிையயாற்றியுங் குணத்ெதாடு பழகியுங்காணா,
  விதிையேமவலர் நடுங்கிடத்தைளயிடுமிளிர்குந்தம். (7)
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  இஃது ெசங்குந்தர் பிரமனுக்கு விலங்கிட்டைம கூறியது.

  வனமுறுவாசமாைவகல்விட்டியா
  சனமுறவிண்ணிடந்தனிைவகுந்தமு
  மினனுறுபங்கயமூவர்க்ெகய்தேவ
  சினமுறுதாருகற்ெசறிெசங்குந்தேம. (8)

  இஃது ெசங்குந்தர் தாருகசம்மாரஞ்ெசய்தைம கூறியது.

  பூட்டியேதேராடும்ெபாலிந்தபாநுைவ
  யடீ்டியெதாட்டிலினிறுக்குைமந்தைன
  மூட்டியசம ைடமுடித்துமாசறத
  தீட்டியவரீர்ைகச்சிறந்தகுந்தேம. (9)

  இஃது இத்தன்ைமையயுைடய பாநுேகாபைனயும்
  இக்குந்தஞ் ெசயித்தெதனக் கூறியது.

  பங்கமில முகப்பஃறைலக்கிைள
  மங்கேவ நூறிேயார்வாைகமாைலைய
  ெயங்கள்ேவற்பைடதனக்ெகன்றுசூட்டிெயாண்
  ெசங்கடம்பணியுமால்ெசய்யகுந்தேம. (10)

  இஃது சிங்கழகாசுரன் வைத கூறியது.

  வனப்புறுமிளவலும்வரச்ெசவ்ேவற்குகன்
  கனப்பகலாறினிற்கலாபேமறிேய
  யினப்புகழ்ேசவலங்ெகாடிதற்ேகற்றுெவஞ்
  சினப்புலிக்ெகாடிதரச்ெசறிெசங்குந்தேம. (11)

  இஃது சூரபதுமாசுரன்வைத கூறியது.

  குைறயிைனக்கடவுளர்கூறக்ேகட்டவர்
  துைறயிைனநிறுவிேயசூர்தடிந்துநான்
  மைறயிைனவழுவறவளர்த்துத்ேதவர்தஞ்
  சிைறயிைனமீட்டதுதிருச்ெசங்குந்தேம. (12)

  இஃது ெசங்குந்தர் ேதவர்சிைற மீட்டைம கூறியது.

  தாருவுஞ்சுரபியுந்தவளேவழமுந்
  தாருைடப்புரவியுஞ்சசியுங்ைகம்மிைசப்
  ேபாருைடவச்சிரவாளும்ெபான்னகர்ச்
  சீருறும்படியவுண்ெசறிெசங்குந்தேம. (13)

  இஃது ேதேவந்திரனுக்குப் ெபான்னுலகச்சீர் நிைல
  ெபறச்ெசய்த்து ெசங்குந்தெமன்பைத விளக்கியது.
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  முன்பைகயாைவயுமுடித்துக்கூெரயிற்
  றன்பைகயாைவயுந்தடிந்துசந்ததம்
  பின்பைகயில்லதாப்ெபற்றிெசய்ததா
  ெமான்பதிேனார்கரத்ெதாளிருங்குந்தேம. (14)

  இஃது ெசங்குந்தராகிய நவவரீர்கள் ேதவர்பைக யாைவயும்
  ஒழித்தனெரன்பைத விளக்கியது.

  ெவள்ளிமால்வைரசூழ்காப்பு மிளிர்மணிச்சிகரக்காப்பும்,
  பள்ளிமால் வைரயின் காப்பும்ைபம் ெபானாபரணக் காப்பும்,
  வள்ளிதாக் ைகக்ெகாெளன்று மகிழ்நீற்றுக் காப்புமிட்டுத்,
  ெதள்ளிதா யுைமயாடந்த ெசங்குந்தம் ேபாலுமுண்ேடா. (15)

  இஃது ெசங்குந்தர் ைகைலமுதலிய விடங்கைளக் காக்கப்ெபற்றைம கூறியது.

  சலம்பி யாதசூட்டுச்சாவற்ேகதனெமஞ்ஞான்றும்,
  வலம்பி யாத ெசவ்ேவட் குறுதுைணயாக மன்னுட்,
  குலம்ெபபறவந்தாெரன்றங் ெகாடியுைமதந்தவடீ்டி,
  நலம்ெபறுமிந்தக்குந்தர்ப் ப சுேபானாட்டிலுண்ேடா (16)

  இஃது குந்தர்கள் சிவனது மரபினெரன்றும் உைமயவளாற்
  ைகேவைலப்ெபற்றனெரன்றுங் கூறியது.

  பருப்பதேமரகம்பரங்குன்றம்பழம்
  ெபாருப்பதமாவினன்குடிெசந்திற்ெபாது
  விருப்ெபனக்குன்றுேதாறாடலாெமனுந்
  திருப்பதிதமிலமர்ெசய்யகுந்தேம. (17)

  இஃது ெசங்குந்தம் இத்தலங்களில் விேசடமாகப்
  பூசிக்கப்படுெமன்பைத விளக்கியது.

  ேதடுவார் வலமாய்வந்து ெத சிப்பார் ெசன்னிமீது,
  சூடுவார்மலேரதூவித் ெதாழுதைககூப்பிநிற்பார்,
  பாடுவார் காெவன் ெறம்ைமப் ப வினானந்தமாக,
  வாடுவார்குகன்ைகச்ெசவ்ேவற் கருந்துைணக்குந்தெமன்ேற. (18)

  இஃது குந்தத்தினது மகிைம கூறியது.

  ஆலங்காட்டினிலரனுடனன்றுவாதாடுங்
  ேகாலங்காட்டிய காளிதன்ெகாற்றம்ேபாய்ெவள்கப்
  பாலங்காட்டிய பன்மணித்தாளேமபறித்துச்
  சீலங்காட்டிய குந்தர்நற்ெபருைமயார்ெத ப்பார். (19)

  இஃது ெசங்குந்தர் காளியின் ைகத்தாளத்ைதப் பறித்தைம கூறியது.
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  ெசங்களம் ெபாருதிய திருந்தலாருர
  வங்கேம மண்மிைசயாக்கியாவிையச்
  ெசங்கதிர் வழியிைடச் ெசலுத்தித்ேதவர்க
  டங்கைள வான்புகத்தருஞ் ெசங்குந்தேம. (20)

  இஃது ெசங்குந்தம் தம்ேமா ெடதிர்த்த பைகவைரச்
  சுவர்க்கத்தி லைடவிக்குெமனக் கூறியது.

  பரகதிேவள்வி பண்ணுமிருடிதன் பான்ைமபாரா
  வரகதி தந்ைதேயவும மரைரமடியநூறி
  யிரதேமாடிவுளி ேவழமியாக தானத்துக்கீந்து
  சிரமணி மகுடம்ெபற்ற ெசங்குந்தர் ேபாலுமுண்ேடா. (21)

  இஃது தவத்துக்கிைடயூறு ெசய்தார் யாேரனும் அவைரயச்
  ெசங்குந்தர் வருத்துவ ெரன்பைத விளக்கியது.

  அம்பாழிமூழ்கிெயாரு கற்பெமலாங்
      கிைடக்கினுெமன் னழலினின்று,
  ெவம்பரேம ெவளிக்காலுண்டுட்காைல
      ெவளியில்விடா திருந்தாெலன்ேன,
  வம்பாருமிதழியணி ேவணியனார்ேவதமைல
      வலம்வந்தீண்டுஞ்,
  சம்பாதிக்கமுதளிக்குஞ சயக்குந்தம்
      ேபால்வினவத் தாராவன்ேற. (22)

  இஃது ெசங்குந்தம் தேபாபலத்ைதக் ெகாடுக்குெமன்பைத விளக்கியது-

  உருக்ெகாடுபணியாதாைர யுளத்திைலந்ெதழுத்ைதயுன்னிப்,
  ெபருக்ெகாடு தவளநீற்ைறப் ேபணிேய யணியாதாைரத்,
  தருக்ெகாடு நின்றுகண்ணரீ் ததும்பமுன்னாடாதாைரத்,
  திருக்ேகாயில்வலம்வாராைரச் சினத்ெதாடு ெபாருஞ்ெசங்குந்தம். (23)

  இஃது ெசங்குந்தத் தைலவர்கள் சிவசமய ப பாலெரனக் கூறியது.

  கூவிைளயிதழிதும்ைப ெகாண்ட ச் சித்தேபர்க்கு,
  மூவர்தம்பாடேலாதி முன்னின்று பணிந்தேபர்க்கு,
  மாவேலா ைடந்ெதழுத்ைத யகத்துள்ேள நிைனந்தேபர்க்குந்,
  ேதவர் நாடாளைவக் குந்திருக்ைக ேவற்றுைணச்ெசங்குந்தம். (24)

  இஃது ெசங்குந்தம் இவ்வாறு ெசய்த வடியார்கைள
  சிவேலாகத்ைத யாளைவக்குெமனக் கூறியது.

  ஆலமார் மிடற்றாராடு மாடேலயாடலம்ைம
  ேயலவார் குழலாளங்ைகத் தாளேமதாளேமந்துஞ்
  சூலமாகுவதன்னான்ைகக் சூலேமசூலமற்றிக்
  ேகாலம் வாழ்வரீர்ைகயிற்குந்தேம குந்தமாகும். (25)
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  இஃது குந்தத்திற்கு ஒப்பின்ைம கூறியது.

  ஆதிநாளுைமய வளளித்தகுந்தேம
  சாதிநாலுவப் புடன்றைலக்ெகாள்குந்தேம
  காதிேமவலைரயுங் கல்லுங்குந்தேம
  ேகாதினம்பாடேல ெகாள்ளுங்குந்தேம. (26)

  இஃது குந்தப்ெபருைம இத்தன்ைமத்ெதனக் கூறியது.

  கருதலர் ெபாடிபடக் கருதுங்குந்தேம
  விருதுைடச்சூர் முடிெவட்டுங்குந்தேம
  ெபாருதனிப் புலிக்ெகாடி புைனயுங்குந்தேம
  தருதலத் தருெவனத்தருஞ் ெசங்குந்தேம. (27)

  இதுவுமது

  ைகைலமால்வைரையயுங் காக்குங்குந்தேம
  யயிைல நற்றுைணெயன வாக்குங்குந்தேம
  ெவயிைலமன்மணிகளின் மிளிருங்குந்தேம
  மயிைலவாகனெமன வாக்குங்குந்தேம. (28)

  இதுவுமது

  இந்திரனயன் மாேறவர்யாவர்க்கு முதன்ைமயாக
  வந்தபான்ைமயினாற் சூலமழுப்பைடயத்தனார்க்கு
  முந்தியநாமந்தானு முதலியராைகயாற்ெசங்
  குந்தர் சந்ததிக்குமப்ேபர் முதலியெரன்றுகூறும். (29)

  இஃது ெசங்குந்தர்களுக்கு முதலியெரன்னு நாமம்
  வந்ததற்குக் காரணங் கூறியது.

  முந்ைதேநான்பினான் முருகெவண்முசு
  குந்தனுக்ெகான்பான் குமரைரத்தர
  வந்தவரீ வ்வகிலம் ெவன்றிைச
  தந்தகுந்த த்தகு ெசங்குந்தேம. (30)

  இஃது முசுகுந்தச்சக்கரவர்த்தி தவஞ்ெசய்து வரீவாகுேதவர்
  முதலிய நவவரீர்கைளத் துைணவராகப் ெபற்றெனன்பதூஉம்,
  அந்த நவவரீர் சந்ததி வருக்கங்கேள இந்தச் ெசங்குந்தத்
  தைலவர்க ெளன்பதூஉங் கூறியது.

  விண்டுமார்பத் திைடயிருத்தி ேவைலக்ெகௗ பணிமாறப்,
  பண்டுபூசித் திடுங்காைல யாகண்டலன்ேபாய்ப் பாற்கடலின்,
  வண்டுழாய்மாயைனவணங்கி வானிற்பழிச்சுந்தியாகைரேமற்,
  ெகாண்டுேபாந்துபா ன்முசு குந்தற்குதவுஞ ெசங்குந்தம். (31)
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  இஃது ெசந்குந்தத் தைலவர்கள் சத்ததியாகைரயுங்
  ெகாண்டுவந்து உலகத்தில் தாபித்தைம கூறியது.

  பிள்ைளயாருயிர்க் குறுந்துைணயாத்தனிப்ேபெறய்துங்,
  கிள்ைளயா வண் ெகாடுவரு ெகன்றுடலங்கீறிக்,
  ெகாள்ைளயாருயி ெர நரகுறவடுங்கூற்றுயிர்நனிேசார,
  வள்ளியாவரு நடுக்கத்தந் திருமுகேம ெசலுத்ெதாண்குந்தம். (32)

  இஃது ெசங்குந்தத் தைலவர்கள் கிளிப் பிள்ைளயின் ெபாருட்டு
  இயமனுக்குத் திருமுகஞ் ெசலுத்தினைம கூறியது.

  வடிேவெலடுத்த மனுதுங்க
      வளவன்ேறவி ெவதுப்பாற,
  முடிேவள்வியிற்ெசந் தீத்தருகான்
      முைளமாங்கனிக்காக் குடநாட்ைடச்,
  ெசடிேவரறுத்துச்சிைறயிட்டுச்
      ெசன்னிவியப்பத்திைறேபாலக்,
  ெகாடிவாண்முரசு களிறுப  யிரதங்
      ெகாடுக்குஞ் ெசங்குந்தம். (33)

  இஃது ெசங்குந்தத் தைலவர்கள் ேகானேதசத்தாரைன ெவன்றைம கூறியது.

  ஆழநீள்கடற் குமாங்ேகாரம்பிேமற் ெசன்ேறயப்பாற்,
  சூழ்திருச்ெசந்தூருற்ற சுபெனன் பான்றுைணயாக்ெகாண்டு,
  வாழிராசாதிராச மன்னவன் மருவலான்ற,
  னழீநாெடாரு நாடன்னிற்றிைற ெகாண்டீண்டுற்றகுந்தம். (34)

  இஃது ெசங்குந்தத் தைலவர்கள் யாழ்ப்பாண ேதசத்ைத ெவன்றைம கூறியது.

  மச்சநாடுைடயேகாேமல் வங்கநாடாளுமன்னன்,
  குச்சரவரசற்காக சமரேமற் ெகாண்டுெகாற்றக்,
  ைகச்சலியாமற்ெகால்லுங்காைலயிற்ெகௗதெனன்பான்,
  உச்சினிெதாடங்கிப்ேபார்ெசய் குந்தம்ேபாலுலகிலுண்ேடா. (35)

  இஃது ெகௗதெனன்னுஞ் ெசங்குத்தத் தைலவன் உச்சினி
  முதலிய ேதசங்கைள ெவன்றைம கூறியது.

  இைடமரு தூ ற்சாப ேமந்திய சிறக்ைகயாைன,
  புைடமரு தடியின்வழீப் ெபாருதிேய புறங்ெகாடாது,
  விைடமழுவுைடயான்பாத ெமன்கமலத்திற்ேசர்த்த,
  பைடமரு தன்ைகக்குந்தம் ேபாலினிப் பா லுண்ேடா. (36)

  இஃது பைடமருதெனன்னுஞ் ெசங்குந்தத்தைலவன்
  சிறக்ைகயாெனன்று ம்ரசைன ெவன்றைம கூறியது.
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  கூளிபாறினமிடங்ெகாண்டுசுற்றேவ
  காளிசாதகெரலாங்களத்திலாடேவ
  வாளிெதாட்ெடழுெமாருவங்கக்ேகாைவமுன்
  ேறாளிைணயாற்ெபாருந்துங்ைகக்குந்தேம. (37)

  இஃது ெசங்குந்தத் தைலவர்கள் வங்கேதசத் தரசைன ெவன்றைம கூறியது.

  வாைனெவன்று வ சூழ்ந்த மண்ைணெவன்றவுணரான,
  காைனெவன்றம்புராசிக் கடைலெவன்றருங்கலிங்கன்,
  ேசைனெவன் றலங்கன்மார்பஞ் ெசறியுமாமடங்கல்ைவயக்,
  ேகாைனெவன்ற யவாைக ெகாண்ெடனத்தி யுங்குந்தம். (38)

  இஃது ெசங்குந்தத் தைலவர்க்கு யாண்டு ெமதி ன்ைம கூறியது.

  ெசங்ேகானடத்தும் வளவனிட்ட
      சிங்காதனத்திலினிதிருந்த,
  நங்ேகான்கவிேய கவிெயன்று
      நாட்டிக்கவிபுன் கைளகைளந்து,
  வங்ேகாடீழங்கன்னாட
      மாராட்டிரங்குச் சரஞ்சீனங்,
  ெகாங்ேகாெடங்குந்தரத்திைறேய
      ெகாள்ளுமின்னார் ெசங்குந்தம். (39)

  இஃதிச் ெசங்குந்தத் தைலவர்கள் ஒட்டக்கூத்தன் கவிையேய 
  சிறந்ததாகக் ெகாண்டாெரன்பதூஉம், ஐம்பத்தாறு ேதசங்கைளயும் 
  ெவன்று திைற ெகாண்டாெரன்பதூஉங் கூறியது.

  கலிக்குறும்படு வளவனுக்குங்காதுசூர்
  வலிக்குறும்படு தனிவாைகக் குந்தர்க்கும்
  பலிக்கு நற்புகெழலாம்பாதியாதலாற்
  புலிக்ெகாடி மரபிரண்டினுக்கும் ேபாந்ததால். (40)

  இஃது ெசங்குந்தர் மரபுக்கும் ேசாழன் மரபுக்கும்
  புலிக்ெகாடி யுண்ெடனக் கூறியது.

  ெதன்னைனச் ேசரைனச் சிறுைமெசால்லவு
  மன்னைன வளவைன மகிழ்ந்துபாடவும்
  பன்னருஞ் சாரதிபைடத்த பான்ைமேபா
  ெலான்னலர்க்குள்ளினத் துற்றகுந்தேம. (41)

  இஃது ெசங்குந்த்த தைலவர் ேசாழராஜன் பைகவைர 
  ெவல்லுதற்கு ைம கூறியது.

  ேசல்ேவறு புலிேவறாகுஞ்
      ேசதுவி னைளவாய்ச்ெசன்னி,
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  ேகால்ேவறில்லாமேலாச்சிக்
      கன்னிேயெகாள்வெனன்ேற,
  மால்ேவறுசிவன்ேவெறன்ன
      வழுத்திடா வண்ைமேபால,
  ேவல்ேவறு குந்தம்ேவெறன்
      றிருெபாருள் விளம்பார்ேமேலார். (42)

  இஃது ேவலுக்குங்குந்தத்திற்கும் ேவற்றுைமயின்ைம கூறியது.

  பூமாைலகடப்பந்தாமம் பூண்மணித் ெத யல்ெசய்ய,
  பாமாைலதன்ைனக் ைகக்ெகாள் முதலியர்பங்கதாக்கி,
  மாமாைலெயால்லார்காலில் வழிதுழிக்குட ன்மாைல,
  ேதமாைலயாகச்சூடுஞ் ெசங்குந்தம்ேபாலுமுண்ேடா. (43)

  இஃது ெசங்குந்தத்தின் ெபருைம கூறியது.

  பற்றினும்பற்றுஞ்ெசன்னி பறிக்கினும் பறிக்கும்பாச,
  ெமற்றினுெமற்றுங்கூற்ைற யீ னுமீரும்வா ச்,
  சுற்றினுஞ்சுற்றுமண்டந் துகெளழச் ெசயினுஞ்ெசய்யும்,
  மற்றினுங்குந்தம்ேபாற்றா திருப்பவருளேராமண்ேமல். (44)

  இதுவுமது.

  ேபாற்றிேயா ேபாற்றிெயன்று புதுமலர்தூவிச்சீற்ற,
  மாற்றிேய வந்தியாம லைடயலர் வாழ்ந்திருந்தால்,
  காற்ெறன வூழித்தீயிற் கடெலனக் ெகாடியேகாபக்,
  கூற்ெறனத் தி ந்துேசா க் குளித்துடன் களிக்குங்குந்தம். (45)

  இதுவுமது
  இனி வல்லாைன ெவன்ற பழவூர் வரீன் முதலிய பன்னிருவர் 
  புகழ் கூறுகின்றது.

  சூட்டும்வரீவாகுெவனச் ெசால்லும்பழுவூர்வரீனமர்,
  மூட்டுங்கால மூழிெவள்ள மூடுங்காலமாகாேதா,
  ேவட்டங்காலில் வழீாதார் ேமலுமுளேராவதீியுலா,
  யடீ்டுங்காலங்குந்தங்கண் ெடழுேமகழுகுபருந்துகளும். (46)

  இஃது பழவூர் வரீெனன்னுஞ் ெசங்குந்தத்தைலவன் புகழ் கூறியது.

  காராமுருவெமாழிந்துெபான்னின் கவினார்பழுைவ வளம்பதியில்,
  நாராயணேனவிக்கிரம நாராயணனா ெமன்னாதார்,
  வாராவழிவந் ேதாெமன்ேறவாயிற்புல்ைலக் கவ்விவந்தச்,
  ேசரார்ேசரா நின்றுெதாழச் ெசய்யுமன்னான் ெசங்குந்தம். (47)

  இஃது பழைவ நாராயணெனன்னுஞ் ெசங்குந்தத் தைலவன் புகழ் கூறியது.
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  இனிமாநிலத்திற் கண்டதில்ைல
      ேகட்ேடயிருத்த லன்றிெபரும்,
  பனிமால்வைரயுைமநாக
      முன்பின்பைடதாெனடுத்தாலு,
  முனிமாறுண்ேடா நடுநின்று
      முடிப்பான்கச்சித் தனியன்வட்டத்,
  தனிமாநிழற்கீழ்ச்ெசங்குந்தஞ்
      சரணாகதிக்கு ைவகுந்தம். (48)

  இஃது கச்சத்தனிய ெனன்னுஞ் ெசங்குந்தத் தைலவன் புகழ் கூறியது.

  உடலமண்ேமலுயிர்விண்ேம
      ெலால்லா ெராடுகவுதிரெமாடு,
  குடருங்ெகாழுவுங் கழுேகாடுங்காள்ைள
      ெகாள்ளப் ப ந்தூட்டு,
  மடல்ெவண்டாைழ முகமலர
      வா வா த்திைரக் கரத்தால்,
  கடல்ெவண்ட்ரளேவெயறியு
      ெமாற்றியூரன் ைகக்குந்தம். (49)

  இஃது ெசங்குந்தத் தைலவனாகிய ெவாற்றியூரனது புகழ் கூறியது.

  தளர்ந்தவருக்குத் திருவுருவந்
      தன்ைனயைடயார்க் ெகாருசிங்க,
  மிளந்ைதயவர்க்குச் சிைலேவணல்லிைசயாற்
      ெபாற்பூதரேமயாம்,
  வளர்ந்தசாலிவரம்பினில்வால்
      வைளகண் முத்தந்தரும் வளங்கூர்,
  களந்ைதயாதிநகரரசன்
      ைகக்குந்தம் ேபாற்காேணாேம. (50)

  இஃது ெசங்குந்தத் தைலவனாகிய கனத்தூரசன் புகழ் கூறியது.

  கற்றிடங்ெகாண்டவர் கவின்ெசாற்ெகாள்ளுேம
  யுற்றிடங்ெகாண்டேபர்க் குலைகநல்குேம
  ெவற்றிடங்ெகாண்டேம வலைரவடீ்டுேம
  புற்றிடங்ெகாண்டவன் ெபாலிைகக்குந்தேம. (51)

  இஃது புற்றிடங் ெகாண்டாெனனனுஞ் ெசங்குந்தத் த்ைலவன் புகழ் கூறியது.

  மூளாவடைவச்சிகரகி
      முடிகம்பிக்குமாறுதஞ்ெசந்,
  தாளான்மடங்க ெவாருகூற்றந்
      தனிமும்மதில்காய்ச்சிறுமூரல்,
  ேவளாருயிைரப் ேபர்க்கவனற்
      கண்ணும்விளங்குமுருத்திரேனர்,
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  ேகாளாந்தகெனாண்ேடாளான்ைகக்
      குந்தம்வா ைகக்குந்தேம. (52).

  இஃது ேகாளாந்தக ெனன்னுஞ் ெசங்குந்தத் தைலவன் புகழ் கூறியது.

  புண்டரீகேம குவைளேய தளவேம பூமாேவ,
  பிண்டிேயெபறுஞ் சித்தசன்றன்குணம் பிைழயாெவன்,
  கண்டவரீ கண்டன் புலியூர்த் தனிகாத் ேதசீர்,
  ெகாண்டபள்ளி ெகாண்டான் கரதலத்திைடக்ெகாளுங்குந்தம். (53)

  இஃது புலியூர் பள்ளிெகாண்டாெனனுஞ் ெசங்குந்தத் தைலவன் புகழ் கூறியது.

  குணமார்தருமத் ெதவ்ேவந்தர்
      குலக்ேகா ள ேய குலத்தருேவ,
  தணவாவண்ைமச் சகம்ேபசச்சகேம
      தாங்கும்பூதரேம,
  பிணவாெவன்று பகரார்வாய்
      பிளந்துேசா ப் ெபரும்பூதக்,
  கணம்வாய்நிரப்புங் குந்தன்ேபாற்
      காேணாங்ேகேளாங் கற்ேறாேர. (54)

  இஃது பிணவெனன்னுஞ் ெசங்குந்தத் தைலவன் புகழ் கூறியது.

  மிண்டிடாமன் ேமவலீர்விளம்பிடாமேலாருமின்
  ெறாண்டிடாமல் வாழ்வெதங்ஙன் சூரபன்மன்பட்டிடக்
  கண்டவரீவாகு ேதவர்கால் வருங்குலத்துமன்
  வண்டுலாவுகண்டியூரன் வயிரவாகுகுந்தேம. (55)

  இஃது கண்டியூர ெனன்னுஞ் ெசங்குந்தத் தைலவன் புகழ் கூறியது.

  மூத்தமுதுகுன்றக்கு சின் முதிருமணைவப்பாராளன்,
  பாத்தெனன்னுமணியன்ைகக் குந்தங்ெகாடுத்துப்பகரேவ,
  பூத்தமார்பத்தார்பறித்துப்பூழிபடேவவழீ்ந்திைறஞ்சிக்,
  ேகாத்துச்ெசங்ைக மலர்கூப்பிக் குறுகார்சிறுகிவரக்கண்டான். (56)

  இஃது முதுகுன்ற மணியெனன்னுஞ் ெசங்குந்தத் தைலவன் புகழ் கூறியது.

  பஞ்சம்ெவம்பத் தரும்பைனேய நாவான்மிகேவபாடாது,
  தஞ்ைசேவம்பைனப்புகழ்ந்ேத மதுமுன்ெசய்ததவேமயா,
  ெமஞ்செவளிேதாவூழியுருத்திரன்ைகக்ெகாளுமூவிைலேவேல,
  வஞ்சமாைய யவத த்த திவன்ைகக்குந்தவரவாமால். (57)

  இஃது தஞ்ைச ேவம்பெனன்னுஞ் ெசங்குந்தத் தைலவன் புகழ் கூறியது.

  வல்லான்றன்றிருத்ேதவி மங்கலியம்
      பிைழயாமன்மடிதாேனற்றிங்,
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  ெகல்ேலாருமங்கலியப்பிட்ைசயிடு
      ெமனத்தாள்வழீ்ந்திரப்பேவண்டிக்,
  ெகால்லாமல்விடுதல்புக ெழனக்கருதிேயா
      கற்பின் ெகாண்டவாய்ைம,
  நல்லார்களிருந்தைவயின் புகழ்ைகக்ேகா
      காத்ததுெகானஞ்ெசங்குந்தம். (58)

  இஃது ெசங்குந்தத் தைலவர் வல்லாெனன்னுமரசைனச் ெசவித்தைம கூறியது.

  எல்லாக்காலத்தினு ெமான்ேறற்பவருக் கில்ைலெயனுஞ்,
  ெசால்லானதுகற்றுஞ் ெசால்லறியாேரந்துகுந்தம்,
  வல்லாைனக் ெகால்லாமன்மைன விக்குமங்கலிய,
  முல்லாசத்திடனளிக்கு முதவியெதான்றறிந்ேதமால். (59)

  இஃது ெசங்குந்தத்தைலவ ரப்பவருக் ெகக்காலத்துங்
  ெகாடுப்பாெரன்பைத விளக்கியது.

  முத்தமிழிராசராேசந்திரன்முன்னேம
  சுத்தவரீத்திறந்துலங்குதற்ெகாரு
  ெபாய்த்தைலெகாடுத்தலிற்புகழ்ெபறாெதன
  ெமய்த்தைலெகாடுத்தனவரீக்குந்தேம. (60)

  இஃது ெசங்குந்தத்தைலவரது வரீத்திறங் கூறியது.

  ைபந்தமிழ்க்காவலர்பகரும்பாடலார்
  கந்தேவடான்மகிழ்ைகைலக்காவலார்
  வந்தவரீப்பைடத்தைலவர்வந்துழி
  சிந்தேவகழுத்துடற்ெசகுத்தகுந்தேம. (61)

  இதுவுமது.

  தில்ைலமூதூர் நடஞ்ெசய்யுமாலயத்
  ெதால்ைலயிற் ெபாறித்திடுமுழுைவமுத்திைர
  ெயல்ைலயினாவெலான் பதின்மர்க்காக்கிேயார்
  வல்லயிற்றுைணெயாடு மருவுங்குந்தேம. (62)

  இஃது குந்தத்தின் ெபருைம கூறியது.

  எந்ைதயாமம்ைம பாகத்திைறவைன வணங்கியாேம
  ைபந்தமிழ்ப்பரணி ெசய்தப் பாடேலாடந்தமாக
  வந்தமாமடவாராட வ யைணயிருந்தவரீர்
  குந்தேமகுந்தம்ேவறு குந்தமுமுளேதாகூற. (63)

  இஃது ெசங்குந்தத்தைலவர் கூத்தெனன்னுந் தம்மாற்
  பாணிப்பிரபந்தங் ேகட்டனெரன்பைத விளக்கியது.
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  வரச்சிங்காதன வளவர்தம்பிரான்
  றரச்சிங்காதனந் தன்னிேலறிேய
  துைரச்சிங்காதனந் ெதாழுங்கவிக்கிடுஞ்
  சிரச்சிங்காதனச் சீர்ெசங்குந்தேம. (64)

  இஃது ெசங்குந்தத்தைலவர் கூத்தெனன்னுந் தமக்கு ஈட்டிெயழுபெதன்னும் 
  பிரபந்தத்ைதக் ேகட்கச் சிரச்சிங்காடன மீட்டைம கூறியது.

  ேவட்டுமானாட தாயேவணியர்
  சூட்டுதாள்வா சத்துைணகேளத்திேய
  யாட்டுகெசன்னிையயலர்த்திேயெயனக்
  காட்டுதற்ேகய க வின்ைகக்குந்தேம. (65)

  இதுவுமது.

  விண்டுேவதனுநாட தாகியவிமலன்
  பண்டுதாருகப்பிரமகத்திப்பழிேபாகக்
  ெகாண்டுதாெமனக்கடுகிேயகுடிவழித்ெதான்ைம
  கண்டுதாங்கழுத்த ந்ததுகவின்கவின்குந்தம். (66)

  இதுவுமது.

  தவந்தனிச்ெசய்வெதன்றைலச்சிங்காதன
  முவந்துபாவாைடயிட்ேடாடுஞ்ேசா ேம
  னவந்தனிற்பாடியநங்கவித்திறஞ்
  சிவந்திடச்ெசய்ததுதிருச்ெசங்குந்தேம. (67)

  இஃது குந்தத்தினது மகத்துவங் கூறியது.

  வணீுக்ேகறாத வாய்ைம விளம்பிடாெவற்றியாள
  ராணுக்ேகறாய்ப் பிறந்ேதாரடு புலிப்பதாைகமன்னர்
  நாணுக்ேகறாத சாபநாட்டிேய யிறுத்தமாறன்
  மாணுக்ேகறாத மாற்றாரைடந்திட மருவுங்குந்தம் (68)

  இஃது குந்தத்தினது ெபருைம கூறியது.

  வட்டமாரைவயுைழவந்தேமலவ
  ட்டபாவாைடகண்டிைசெபறாதுமண்
  முட்டவந்துயிர்ெபறஇீெமாய்த்துேளெமனக்
  கட்டுளகுந்தர்சீர்கழறிேயத்தினார். (69)

  இஃது ெசங்குந்தத்தின் ெபருைமைய உலகம் புகழ்ந்தைம கூறியது.

  ெசந்தமிழ்க்காகப்ேபாந்து சிவந்தபாவாைடயாக
  நந்தமக்கிடுங்கா ெலந்தநகரமு முளம்வியந்த
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  வந்தரத்தமரர் வாழ்த்தியணி மலர்மா  ெபய்தா ந்தச்
  ெசங்குந்தர் ெபற்றவிைசெயவர் ெபற்றாரம்ம. (70)

  இஃது இச்ெசங்குந்தத்தைலவர் ெபரும்புகழ் ெபற்ேறாெரனக் கூறியது.

  அம்பர்நாட்டமர்ந்தகுந்தமயன யரன்மூன்ெறன்னு,
  மும்பர்தாமறியேவண்டு முயர்ந்தமுத்தமிழினாேல,
  கும்பசம்பவேனேதர்ந்து கூறேவேவண்டுமல்லா,
  லிம்பர்யாங்கூறேவண்டு ெமவர்மற்றுங் கூறுவாேர. (71)

  இஃது ெசங்குந்தத்தின் ெபருைம கூறற்பாலா ைனய ெரனக் கூறியது.

  ஈட்டிெயழுபது மூலமும் உைரயும்§ முற்றிற்று.
  § [உைர ேசர்க்கப் படவில்ைல]

  இந்நூலாசி ய வ்வடீ்டிெயழுபது முற்றிய பின்னர்பாடிய
  எழுப்ெபழுதில் இஃெதாரு தைலச்ெசய்யுள்.)

  கைலவாணி நீயுலகி லிருப்பதுவுங்
    கல்வியுணர் கவிவல்ேலாைர,
  நிைலயாகப் புரப்பதுவு மவர்நாவில்
    வாழ்வதுவு நிசேமயன்ேறா,
  சிைலவாணானா விருந்தாயிரம்புயங்க
    டுணிந்து முயர்சீவனுற்றான்,
  றைலயாவி ெகாடுத்திடுஞ்ெசங் குந்தருயிர்
    ெபற்றிடவுந் தைய ெசய்வாேய.

  நிைலதந்தார் புவியினுக்கு யாவருக்கு
    மபிமான நிைலக்கத்தந்தார்,
  கைலதந்தார் வணிகருக்குச்சீவனஞ்ெசய்
    திடெவன்ேற ைகயில்யாண்டும்,
  விைலதந்தார் தமிழினுக்குச் ெசங்குந்தெரன்
    கவிக்கு விைலயாகத்தான்,
  தைலதந்தா ெரனக்ெகாட்டக் கூத்தெனனும்
    ெபய ைனயுந் தாந்தந்தாேர.

  சிவசண்முக ெமய்ஞ்ஞானேதசிகன் திருவடி வாழ்க.
  ----------------------------

  சிறப்புப்பாயிரம்.

  உலெகலாந்தந்த வுைமெயாருபாக
  னிலகுநன்னுதெலழஇீ ெய சுடர்விழிப்ெபாறி
  யாெறாருகூறா யறீில்ேபராற்ற
  லானனமிருமூன் றாெனனுமுைரெபறஇீ
  மிளிர்சரவணபவன் கிளர்புயவரீ
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  வாகுேதவாதி யாகுெமான்பதின்ம
  ைணயறுபூதக் கணெமாடுெசன்ேறா
  டும்ைபயிலமரர்க் கடும்பைகயாஞ்சூர்
  முதறடிந்தும்பர் பதிசசிமணாளற்
  கருளுபுேதவகுஞ் ச மணம்புணர்ந்ேதா

  ெரல்ைலயிலாட னல்லுலகாடுபு
  பாமகடைலவன் மாமகள்ெகாழுந
  னாதிேயார்வழுத்த ேசாதியார்கந்த
  மைலமிைசநிைலஇய கைலநிைறபுலவன்
  றன்னருள்சுட்டிப் பின்னிகல்வல்லன்
  மநுவழிவந்த தநுவினனாமுசு
  குந்தனின்றாற்று மந்தமிறவத்திற்
  கிதயமதுருகி நிதியருள்ெபருகி
  வந்துேபார்கண்டெசங் குந்தெரான்பாெனனும்
  வரீைரயவன்பைட வரீராத்தரவவர்

  ேகாவின்மங்ைகயர்க்கு காவலராகி
  ெயட்டுத்திக்குள மட்டறுமைடயலர்
  ேபா ல்ெவங்கண்ட சீ யராயமர்ந்
  தான்றேபராற்ற ேலன்றசுந்தரராங்
  குமரைரத்தரவவர் நிமிர்திறெலண்ணா
  ெரண்ணச்ெசன்னாள்கைட நண்ணிப்பு ந்திட்
  ேடாவாெசல்வ ேமவாத்தைகெபறூஉஞ்
  சந்தமார்மருமர்ெசங் குந்தர்வண்புகழ்நில
  ெமங்குநின்ெறாளிர்தரத் தங்குலத்தாயிரஞ்
  சிரமறுத்தாசனந் தைரயிலிட்ெடாப்பிலா

  வமிழ்தினிற்சுைவதரூஉந் தமிழ்ெத புலவரா
  மரசருக்கருசனா வுைரெசய்ெசன்னியுமகிழ்ந்
  ேதத்திடுெமாட்டக் கூத்தைனயிருத்தி
  யவன்றிருவாயா னவந்தரக்ேகட்ட
  வடீ்டிெயழுபெதன நாட்டுபிரபந்தங்
  கற்றவர்மற்ைறய ருற்ெறளிதறிதர
  வியற்றமிழுைரயாக் குயிற்றித்தருெகன
  வதுைவநீங்காத புதுைவயாமமரர்
  பதியினல்ெலாழுக்கந் துதிெபறக்கிைளத்துச்
  சந்தமார்கல்விச் ெசந்தளிர்தளிர்த்ேத

  யலிலக்கியெமனு நயமலர்பூத்துத்
  திைசபலவுஞ்ெசல விைசமணம்வசீிச்
  சுைவதருமின்ெசான் னவநறவரந்துளித்
  துலகுணக்ெகாைடக்கனி யிலகுறப்பழுத்ேத
  யின்புறுநண்பர்க் கன்ெபனுநிழறந்
  தற்புதத்துயர்ந்த கற்பகத்தாரு
  சுந்தரமைமந்தெசங் குந்தநன்மரபில்
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  வந்தந்த க்கிடந் தந்தசங்கரனருண்
  முருகனம்ேபாருகச் சரணம்வாய்ெநஞ்சினன்

  வள்ளெலனவுைரக்கும் ெவள்ைளமுத்ேதந்திரன்
  மாதவத்துகித்த வாதவனருத்த
  ெமன்ைனயநல்ெகனும் ெபான்ைனயபூபன்
  நல்லப்பெனன்னுஞ் ெசல்ெலாக்கும்வ*******
  முதல்வனுதவிய புதல்வெனனமரீஇத்*******
  திக்கைனத்தும்புகழ்ச் சக்கரநடாத்தும் ***
  ஒப்பிலாச்சவைலச் சுப்பராயக்ேகா ***
  வும்பரும்புகழும் அம்புலித்ேதான்ற **
    [** cannot make out the words due to
    poor quality of the photocopy]
  ல தினிற்பயந்த கைரயில்சீர்க்காைள
  ெயாப்பாருமில்லா அப்பாவுகு சிற்
  பிள்ைளவண்டார்ெதாைடப் பள்ளிெகாண்டான்சுதன்
  பங்கயமுகம்பார் மங்ைகய ரந்ேதார்
  முத்ைதயதாெவனு முத்ைதயேகாமான்
  மட்டறுபுகழினன் குட்டயநரபதி
  யருந்தவப்பயெனனப் ெபருந்தலமுதித்த
  பூண்டவிராதணி தாண்டவராயேவ
  ளிப்புவிெயலாம்புகழ் சுப்பராயன்ெசயு
  நன்னிைலவந்த ெசன்னிைலயுைடய
  அண்ணாமைலெயன நண்ணுநாமத்தன்
  நைனதார்த்ேதாளினன் விைனதீர்த்தான்றிருத்

  ேதான் றெலனவந்த வான்றகைலவல்ல
  விராமதாபரெனனு மிராமசாமிப்பதி
  ெபான்னாத்தருங்ைகச் சின்ன்னாத்ைததந்த
  சிவசங்க க்காள் சிவசங்கரக்ேகா
  வருணனில்விளங்கும் அருணாசலன்றருங்
  குழந்ைதெயன்றுதித்த குழந்ைதெயன்ெபயேரா
  னுவலுெமான்பதின் மருநுவன்றாகத்
  திைசபலவற்றினு மிைசபிரபந்த
  மாயிரமைழத்ததின் மீயுயர்ெபாருளின்
  வழுக்கைளந்தான்ற விழுப்ெபாருளாக

  வங்ைகயிெனல்லிச் ெசங்கனிெயன்ன
  வியற்றினனுைரெபருங் கயற்றிரெளழுந்து
  மைழதைலச்சுமந்த தைழகமுகின்குைல
  யுகுத்தரவிந்த நைகத்துணருறங்கு
  மணிநீர்வளத்த வணிநீர்ப்ெபண்ைண
  நதிபுறமுடுத்த நிதிெபறுபட்டாம்
  பாக்கத்ெதழிறரு மாக்கடுதிக்குஞ்
  சிதம்பரமுகிலரு ளிதம்பன்
  வாய்ைமேசர்சுப்ப ராயநாவலேன.
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  இஃது புதுைவ, க.சுப்பராயமுதலியாராற்ெசால்லியது.
  ---------------------

  சீரார்ெபான் ைனயன்முனந் திைரயமுைதப்
    புலவருணச் ெசய்தல்ேபாலிப்
  பாராரப்புதுைவயில்வாழ் ெபான்ைனயமா
    லீட்டிெயழு பெதனும்வா
  ேநராருமுைரயமுைத ெயழிற்பட்டாம்
    பாைகமகிழ் நிபுணன்மிக்க
  ேபராருஞ்சுப்பரா யக்கவியா மந்தரத்தாற்
    ெபறச்ெசய்தாேன.

  தருமபுரவாதீனம் ேசாமசுந்தரக்கவிராயராற் ெசால்லியது.

  சிறப்புப்பாயிரம் - முற்றிற்று.
  ---------------------
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