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சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் அருளிச்ெசய்த
பழமைலயந்தாதி

உ

கணபதி துைண.
Source:
திருக்ைகலாசபரம்பைரப் ெபாம்ைமயபாைளயம்

சிவஞானபாைலய

ேதசிகராதீனத்து நல்லாற்றூர் அல்லது துைறமங்கலம்

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் அருளிச்ெசய்த "பழமைலயந்தாதி"
இஃது,

ெஷ ஆதினத்துச் சிதம்பரம் இராமலிங்கசுவாமிகளால் திருத்தமாகப்

புதுப்பிக்கப்பட்ட உைரேயாடு, தண்ைடயார்ேபடு க. வ. திருேவங்கடநாயுடுவால்
ெசன்ைன: ஜீவரக்ஷாமிர்த அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
விய வருஷம் ஆனி மாதம்.

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

பழமைலயந்தாதி
காப்பு.
சீரதங் ேகாட்டு முனிேகட்ட நூற்படி ெசங்கரும்பா

ேலாதங் ேகாட்டு வயல்சூழ் முதுகுன்றிைறயவைனப்
பூரதங் ேகாட்டு மைல யாைனப்பாடப் புரந்தருளும்
பாரதங் ேகாட்டுறுதியாெலழுதியபண்ணவேன.

0

நூல்
திருவருந் தங்க வருங்கல்வி மாதுசிறப்புவருங்

கருவருந் தங்க நிைலயாெதன்றுள்ளங் கைரந்திைறஞ்சிற்
ெபாருவருந் தங்க மைலேபாலுங் குன்ைறபுராதனைன
யிருவருந் தங்கடைல யாலிைறஞ்சு மிைறவைனேய.

1

இைறக்குவைளயு மிளங்கிள்ைளயுமழ ெகன்பவர்ேசர்
துைறக்குவைளயு ெமகினமும்வாவிக்குத் தூயவிதழ்
நைறக்குவைளயு மழகாமுதுகி

நாதர்க்கின்றிப்

பிைறக்குவைளயு முடல்வந்தவாெறன் ெகால்ேபசுகேவ.

2

ேபசுகவரீ வருநாெளன்ெறால்ைலப் ெபருங்கடல்ேச
ராசுகவரீ பழமைல வாணெனன்றன்பைளந்து
பூசுகவரீ மதிேவணி நிற்ைறப்புலவிர்பிறர்

காசுகவரீ வைனயுகலீ ர் ெமய்க்கதிதருேம.

3

3
கதியிைலேவைல மடவார்க்கியற்றக் கருதுளேம

ெபாதியிைலேவைல யுண்டுற்ேறான்றுழும் பழம்பூதரத்ைத
நுதியிலேவைல மகிழ்வரன்றந்ைதைய
ீ
ேநாக்கிைலநீ

ெயாதியிைலேவைல வளர்ப்பாய் தருைவெயாடித்ெதறிந்ேத.

4

ஒடியமருங்குைலக் ெகாங்ைககள் வாட்டுறுேமாட க்கட்
ெடாடியமருங்குைலக் காந்தளங்ைகம் மகள்ேசாரமதன்
கடியமருங்குைலத் தீப்ேபான் மதியங்கனன்ெறழுத

லடியமருங்குைலச் ெசய்ம்முதுகுன்றர்க் கைறகுவேம.

5

ேமருக்குவடு நிகர்ேதாட் பழமைலேமவுதிருத்

ேதருக்குவடு வசமாடுமாடத் ெதருவினிற்ேபாய்
நீருக்குவடு விழிெயழின் மாய்ந்ெததிர்நின்றுநம

தூருக்குவடு விைளத்தனேள யின்ெறாழிவறேவ.

6

ஒழியாக்கவைல ெயாழிவெதன்ேறா ெசால்லுழல்புலத்தின்
வழியாக்கவைல யிைடப்படுமானின் மயங்கிநின்று
பழியாக்கவைல மனேமபணிந்து பரவிைலேவல்

விழியாக்கவைல மகளிைறதாழ் பழெவற்பிைனேய.

7

ெவற்றிக்குமாரைன யீன்றபழமைல ேவந்தனின்னு

முற்றிக்குமாரைன ேநாக்குங்ெகாேலா ெவன்பர்மூைலவம்புச்
ெசாற்றிக்குமாரைந வார்மடவாரவன் ேறாண்முைலேயா
ெடாற்றிக்குமாரைன ேயான்முனஞ் ேசரவுழலுவேர.

8

உழவைரச்சந்த விளவாைளபாய் வயேலாங்குகுன்ைறக்

கிழவைரச்சந்த தமுநிைனவாய் நற்கிைளவளரும்

பழவைரச்சந்த நறுந்தைழ வங்கிப்பரவினடூ

ெளழவைரச்சந்த மயிலியல் பூசவுெமண்ணினேள.

9

எண்ணிவருந்தின ெநாந்ேதாம் பழமைலெயய்திலர்கா
னண்ணிவருந்தின மின்ேறயினிக் கதிர்நற்புரவி

மண்ணிவருந்தின மாவாெலழுந்துகள் வந்துடலின்

கண்ணிவருந்தின வான்மதிேறய்க் குங்கடிநகேர.

10

கடிக்கஞ்சமைன யுவந்துலகாக் குறுங்காரணேனார்

முடிக்கஞ்சமைன ெதாறும்பலிேயற்ற முதுகி யான்

மிடிக்கஞ்சமைன வருந்ெதாழவாழ்வம் வரவுறுெமங்

குடிக்கஞ்சமைன ெவருவுதேலயின்று ெசால்வெனன்ேற.

11

ெகால்ைலக் குறவைர வாயைன யார்க க் ேகாட்ைடவிைள
ெநல்ைலக் குறவைர யாதுெகாள் காளத்தி ேநயைரவான்

றில்ைலக் குறவைர நம்முது குன்றைரச் ேசர்வெலன்று
ெரல்ைலக் குறவைர மாத்திைரக் ேகால மீ குவேர.

12

4
ஈைகயி லங்ைக தவமுள ெமங்ஙன ெமய்துவெமன்

ேறாைகயி லங்ைக வடிேவ ெலாடுவருந் ேதான்றறந்ைத

வாைகயி லங்ைக யரசிற வூன்றிய வள்ளன்மழு

மாைகயி லங்ைகம் முகமுது குன்றன் மலர்ப்பதேம.

13

பதம்பர ைவக்கு வருந்துபி ராற்குப் பசுமயின்ேமற்

கதம்பர ைவக்கு வரச்சுற்று கட்ெசவிக் கங்கணற்குச்

சிதம்பர ைவக்கு முதுகுன்ற வாணற்குச் ெசல்வெமல்லா
மதம்பர ைவக்கு நிகர்க த் ேதாறைல மாைலகேள.

14

மாைலக் கலுழெனாய் ேயாெனனத் தாங்க வயங்குமரு

ணுைலக் கலுழ ெவாழிெயனு ேமற்றிவர் ேநான்ைமயனாழ்

பாைலக் கலுழ ெவாருமகற் கீ ந்த பழமைலயான்

மூைலக் கலுழ நடம்பு

வாெனம் முதற்ெறய்வேம.

15

ெதய்வசிகாமணி ேயமணிகூடலிற் ெசன்றுவற்ற
ீ
ெமய்வசிகாமணி கண்டாபழமைல வித்தகமீ

ெனய்வசிகாமணி மரெவனுங்கண்ணிைய ெநஞ்சகத்து
ைவவசிகாமணி ேனாவாெதைனயின்ப வாழ்வளித்ேத.

16

வாழம க்கும் மடெநஞ்சேமெமன் மலர்ப்பகழி

தாழம க்கு மதற்காய்ந்ததந்ைத யுந்தாயுெமாரு
ேவழம க்கு மிகவுறவாம்பழ ெவற்பினயல்

சூழம க்கு மியல்ைபெயஞ்ஞான்றுந் துணிந்திைலேய.

17

துந்துமியும் ப யும்பும்பழமைல சூழ்துைரயீர்

நுந்துமியும் ப யாவிையேவண்டியுண்ேணாம் புலவர்ீ
சிந்துமியும் ப வாலுதவார்த்துதி ெசய்வர்மல்
ீ

முந்துமியும் ப பாகமுண்ேடா ெசால்லுமுங்களுக்ேக.

18

ேகட்டுப்புவனங் ெகாளவுெமண்ேணா ெமய்க்கிராதனின்முன்

னாட்டுப்புவனம் பயின்மான்றைசயுண்ட நாதனராப்

பூட்டுப்புவனங் ெகாளுெமய்ப்பழமைலப் புண்ணியன்றாள்
ேவட்டுப்புவனம் பதினான்குநல்கினும் ேவண்டிலேம.

19

ேவண்டவடுக் கநிைனவதுன்றாண்மலர் ேவட்ைகமணி
பூண்டவடுக் கணறுதூதலார்மயல் ேபாக்குவது
நீண்டவடுக் கனயமாதிளமுைல ேநர்ந்துதவ

மாண்டவடுக் கணிகர்ேதாட் பழமைலம்ன்னவேன.

20

மன்னவ மாதவனாடும் பழமைலவாண்மணி

யன்னவ மாதவனன்மைலக் காற்கைசந்தம்மதிகண்

ெடன்னவ மாதவனல்லின் வந்தாெனன்றிரங்கிமதன்

றின்னவ மாதவேநாேமெயன் ெசல்வத்திருந்திைழேய.

21

5
திருந்தியேவதம் பகல்ப ேசயறஞ் ெசய்துடலம்

வருந்தியேவதம் ெபாருெளனவாழ் பழமாமைலயான்
ெபாருந்தியேவதந் தருநஞ்சுணாெனனிற் பூமலர்கா
மருந்தியேவதம் புயமைனயாட் கணிமங்கலேம.

22

மங்கலமாவி மைலேசர் பழமைலவாண மணிச்

ெசங்கலமாவி மலர்க்ைகக்குருெகாடு ெசல்கெவமர்க்

கிங்கலமாவி வைளநீயைணந்த தினியுெனதிர்

தங்கலமாவி த ற்ெகாடுேசறுெமந்தண் மைனக்ேக.

23

தண்டங்க மண்டலங் ெகாண்டு பழமைலச்சங்காதாட்

புண்டங்க மண்டலங் கண்டுெசன்றாலு ெமய்ப்ேபாதமுறார்
பண்டங்க மண்டலங் காரமின்னாக்கினன் பாட்டியைலக்
ெகாண்டங்க மண்டலம் பாழாக்கியவுைனக் கூறலேர.

24

கூற்ைறக்ெகாடியங் கடப்பானருெளனக் கூய்ப்பரவி
ேயற்ைறக்ெகாடியங் காரஞ்ேசர் பழமைலயீசனணி

நீற்ைறக்ெகாடியங் குளேமெவறுத்தி நிைறெபருகு

மூற்ைறக்ெகாடியங் கினேமாடருந்து முடம்பிைனேய.

25

உடற்குவைலயந் தகன்ைகக் கயிெறன்றுணர்ந்துளேம
கடற்குவைலயம் புகழ்சீர்முதுகி க் கண்ணுதற்கு

மடற்குவைலயம் புைரகளத்தாற்கு நம்மன்றமர்ந்த

நடற்குவைலயம் பணியாமவற்கன்பு நண்ணுகேவ.

26

நட்டுவனாைர யறிகிலன்றண்ணுைமநந்திநின்று

ெகாட்டுவனாைர யிைரேதர்கய முதுகுன்றுைடயாய்
தட்டுவனாைர யகலாதநான் முகன்றாளமுயர்

குட்டுவனாைர வைனவான்பரவு நின்கூத்தினுக்ேக.

27

கூத்துகந்தம் பலேமவுறுேமார் முதுகுன்றைனநம்

பாத்துகந்தம் பலமா னும்ெமள்ளினும் பண்பைனத்தாள்
சாத்துகந்தம் பலமாமைறயாற் புகழ்தாணுைவநா

ேமத்துகந்தம் பலமார்ெபாதுமாதைர ெயள்ளினேம.

28

எள்ளாதவைன ெயலும்பா பழமைலெயன்றிருந்த

கள்ளாதவைன மகவ ந்தாக்ெகனக்கட்டுைரத்து

விள்ளாதவைன மகிழ்பரம்மா வழல்வண்மதிையத்

தள்ளாதவைன முடிசூெடம் மாதுதருக்குதற்ேக.

29

தருவிைல யினிமன்னவற்கில்ைல யித்தண்புனத்தின்
மருவினிைல யினிைமக்கூற்ெறனக் கந்திவானநிக

ருருவினிைல பினியல்ேவற்கு சுைனயுதவியேகான்
கருவினிைல யினிகந்ேதான் பழமைலக்கா ைகேய.

30

6
கா ைகயார்க்கு வரும்ெபாதுேவா வல்லகாண்விசும்பிற்
பூ ைகயார்க்கு முதுகுன்றநாயகன் ெபாங்குமருள்

வா ைகயார்க்கு மருக்தைனயான் மைலமன்னனரு

ணா ைகயார்க்கு ெமழுவுறழ்ேதாட் கணறுநுதேல.

31

நுதல க்கும் பருவங்குைறெயன்றல ேனாக்கைடயா

முதல க்கும் பருேமத்துந்தமிழர் முருகுெபரு

குதல க்கும் பருகரகருங்கா முதுகுன்ற லார்

சிதல க்கும் பருமாமரம் ேபாற்றுயர்தின்பவேர.

32

தின்னக்கனிைய விைழகூனிள மந்திதீங்கனியீ

ெதன்னக்கனிைய யிரவியிற்பாய் ெபாழிலீ ண்டுகுன்ைற
நன்னக்கனிைய மதிேவணி யனிந்தகாம்பயக்க

சின்னக்கனிைய வலத்தில்ைவத்தால் வருந்திங்ெகன்ைனேய.

33

தீங்குதிைரக் கடெனர்நரர்காடுயர் ெசய்மலத்திற்

காங்குதிைரக் கடகாய்க்கிைரெயன்றிந்து வாகமய
ன ீங்குதிைரக் கடான்முதுகுன்றர்க்கந் நிம்பனுக்கு

வாங்குதிைரக் கடன ீயவல்லாக்கு வணங்குமிேன.

34

வணங்கக்கரமு ெமாழியப்பழமைல மன்னனுருவா

யிணங்கக்கரமு மிருப்பைவத்ேத புணேரந்திைழயார்
பிணங்கக்கரமு ஞமலியும்ேபாலவர் பின்ெறாடர்வ் ீ
ரணங்கக்கரமு தைலேபாலுைமப்பற்று மந்தகேன.

35

அந்தரங்கங்ைக தவரறியாமல முதருள்சம்

பந்தரங்கங்ைக வலிேபான்மின்னாக்கினர் பாடியுைனச்
ெசந்தரங்கங்ைக ரவெமாண் கமலந்திைரத்துவருஞ்

சுந்தரங்கங்ைக விரும்புமுத்தாறுைடத் ெதான்மைலேய.

36

மலங்கைலயங்கைல கற்ேறன்றனக்கருள் வாழ்வளிப்ேபான்
கலங்கைலயங்கைல நல்ேலார் பரவுங்கழலடியான்

விக்லங்கைலயங்கைல ேவேலான் பிதாமுதுவுற்பிடத்திற்

ெபாலங்கைலயங்கைல யான்மூடுமீ ைனப் புைதத்தவேள.

37

புைதத்துக்கரக்கும் ெபாருளாளர் ெவஞ்ெசாற்ெபாருமறலி
கைதத்துக்கரக்குங் குமமுைலபாகன் ெமய்க்கண்டடியார்
பைதத்துக்கரக்குஞ் சிறிதாயுருகும் பழமைலயான்

வைதத்துக்கரக்குஞ் சரமீ ர்ந்தவன்றரு ம்வாழ்விலேர.

38

இலங்கும யு மருள்ேகான்முதுெவற்பிடத் துரற்கால்

விலங்கும யு முழலெலல்லாமுன்னி ெவய்துயிராக்
கலங்கும யு மிருந்துயர்கூருங்கலுழ்ந்தி நிந்தாய்க்

குலங்கும யு ெமாருவனும் ேபாகுங்ெகாடுஞ்சுரத்ேத.

39

7
ெகாடுவ யாைன யடர்ந்துறுமாெறனக்ெகாண்டுயர்தூ

ெணாடுவ யாைந யுறவடிப்ேபாெமன்ெறாருங்குவந்ேத
யடுவ யாைன நிகர்நமன்றூதாடிமுடிமன்

னடுவ யாைன முதுகுன்ெறாேடசுநரர்தைமேய.

40

நரகாவலர் மடவர்க்குள்ளுருகிக் ைகந்நாலிருப்ப

வரகாவலர் புைனந்துன்றைனேயத் திலராய்ந்தறிவா
லுரகாவலெர னவுய்ந்தா னமுளமுற்ற குன்ைறப்

புரகாவல

லருட்ேகாயிலாகும் புராந்தகேன.

41

புரந்தரனஞ்சு பழமைலவாணன் புலவர்ெதாழந்

துரந்தரனஞ்சு தைலநாககங் கணன்ெறாண்டுறுமா

னிரந்தரநஞ்சு ெதாழுேதத்துதாதர்க்கு ேநயெமாடு

வரந்தரநஞ்சு களத்துைவத்தாெனன்பர் மாதவேர.

42

மாதைரக்ெகான்று வரம்ேமனிைவத்தவ மாசுணத்ைத

யீதைரக்ெகான்று சிறுநாெணன்றார்க்கு ெமழிலுைடயாய்

நீதைரக்ெகான்று நலஞ்ெசயல்ேவண்டு நிைனயிகழும்

வாதைரக்ெகான்று முதுகுன்றமாநகர் மாெசாழித்ேத.

43

மாசிய திகந்துறந்தார் மகிழ்குன்ைற மாநகேரா

காசிய திகங்ெகாேலா ெவன்பிராயினக் காசிெயனப்
ேபசிய திகந்த கன்றிருந்தான் பரன்ேபரடைல
பூசிய திகம்பரன ீங்கிலானிப் பு யிைனேய.

44

பு சைட யான பழமைல வாணெபாருப்ெபடுத்த

க சைட யாள திகந்தீர்த் தருளக்கடுவயின்ேற

ப சைட யாள முைடயா ெயாழித்தனள்பட்டிைனயத்
து சைட யாள தழுக்கா ெமனா நின்றுகிலினுக்ேக.

45

துகிலங் குருகுந் துறந்தா ளுயிருந் துறக்கநின்றா

ளகிலங் குருகு மண்முடி யாெயனு மத்தலைன
முகிலங் குருகு மடியாய் பரந்தமுதுக யாஞ்

சகிலங் குருகுல ேமத்திைற வாைமத் தடங்கண்ணிேய.

46

தடுக்க மலத்தி ெனாடுங்குதல்ேபால நின்றானிலுறு

ெமாடுக்க மலத் தினிகழ்வால்வைனயின மூர்ந்திடச்ேசன்
மடுக்க மலத்தி லுகள்வயல்சூழ்குன்ைற மாநகேரா

யடுக்க மலத்தி புைனயலங்கார வருளுகேவ.

47

அருவைர வில்ைல யுமிழ்மணி நாகமு மத்திகளு

முருவைர வில்ைல ெயனப்பூண்பவைரயவ் வும்பர்ெதாழும்
ெபாருவைர வில்ைல யுறுமுதுகுன்றைரப் ேபாந்துமரு

ெளாருவைர வில்ைல வ ெலாற்றிைவ ெயனவுற்றனேம.

48

8
உற்ைகக்கு மாறுபடு மணிதாக ெமாளித்துலவி

விற்ைகக்கு மாறுசுமந்தவசீர் முதுெவற்பினின்பா

னிற்ைகக்கு மாறுவழுவார நடக்ைகக்கு ேந ைழயார்

ெசாற்ைகக்கு மாறுந்தமிேயனுக்ெகன்று துைணெசய்ைவேய.

49

ெசய்க்குத் தனங்கமலமலர்சீர் தருஞ்ெசய்யதிரு

ெமய்க்குத் தனங்கடரவடுவாங்கிெதால் ெவற்பிடத்திற்

ைகக்குத் தனங்கெவாழியினுந்தாடைனக் காய்வதிேலன்
ைவக்குத் தனங்களழித்திைறயாதிந்த ைவயகேம.

50

ைவத்துமதிக்கு மருங்கிற்ைகத்தாெயனமந்தரமத்

துய்த்துமதிக்கு மைனயில் ைமயான் மைறேயாதிம்முன்

ெனய்த்துமதிக்கு முடிமிைகக்கங்ைகைய ேயற்றிைனேயா
ெ◌மய்த்துமதிக்கு மணுகெவாண்ணா முதுெவற்பினேன.

51

ெவற்புக்கு ைமயவடிேவெலறந்தெசவ்ேவண்மதேவள்
ெபாற்புக்கு ைமயவேனாடரன் வாழ்முதுபூதரத்தி

னிற்புக்கு ைமயவெளாத்திருந்தாள் குைறவின்றிவளர்

கற்புக்கு ைமயவள்ேபாலுறுங் காதற்கருங்கண்ணிேய.

52

கருந்தடங்கட்கு முதவாய்மயிெலங்கள் கண்களுக்கு

யிருந்தடங்கட்கு நலெமனப்ேபாந்த விண்மீ ன்ெபா யு
மருந்தடங்கட்கு வைளேயாைடயாகு சுவம்புயங்கள்

ெபருந்தடங்கட்கு முகமாகுங்குன்ைறப் ெபருந்தைகேய.

53

ெபருமுதைலவைள யான்ேபாற்றுங் குன்ைறப்ெபருந்தைகைய
யிருமுதைலவைள மூப்பைடந்தாண்டவற்கின் மகைவக்
கருமுதைலவைள வாயிற்றந்தாைன முன்கண்டழுது

ெபாருமுதைலவைள நீத்தனன்ேமவ ீ னல் பூங்ெகாடிேய.

54

பூங்குமிழும்படி முள்ளும்ெபாருந்திப் புளிஞர்ெபாருள்
வாங்குமிழும்படி ேமாதுெமனக் ெகாடுமால்விழுங்கி

யாங்குமிழும்படி யுயந்தெவம்பாைல யைடந்தவள்காய்
ேயங்குமிழும்படி ெனன்னாம் பழமைலவித்தகேன.

55

வித்தருமத்ைத நிகர்வானுயிர் ெசய்விைனயருத்துங்
கத்துருமத்ைத யிடுதயிர்ேபாலக் கலக்குமதன்

சத்துருமத்ைத வைனமுதுகுன்றிைற தாள்ெகாடுவா

னத்துருமத்ைத யிலவாகெவள்ளுவர் நற்றவேர.

56

கற்றவராக மைறயவரா கவிக்கானிலத்தி

லற்றவராக மனமுைடயார்க்கன்றியச்சமற

பற்றவராக மதியாெதாளித்த நின்ெணாண்பதங்கள்
பற்றவராக மலாலயன்ேபாற்றும் பழமைலேய.

57

9
பழங்கவிகட மகமந்திக்கீ ெபாழிற்பண்ைடமைற

முழங்கவிகட வுளர்க்கீ யுங்குன்ைற முதல்வைனேவ
ளழங்கவிகட விழிதிறந்தாைன யடிபரவார்

கிழங்கவிகட மறவ ற்ேறான்றிக் ெகடுவர்கேள.

58

ெகடுத்துப்பணியு முைடயும் ெவள்காமற்கிழத்திமுைல
வடுத்துப்பணியு முரம்ேவட்டு நின்றனள்வல்லியத

ளுடுத்துப்பணியு மைரக்கைசத்ேதாய் ெதாண்டருள்ளெமல்லாங்

ெகாடுத்துப்பணியு மலர்த்தாட்டிரு முதுகுன்றத்தேன.

59

குன்றுகளுங்கைள ெயாவ்வாெவறுமுைலக் குன்றதிர்க்குஞ்

ெசன்றுகளுங்கைள யுண்வண்டுேமாவில் ெசழுங்ெகான்ைறமா

கன்றுகளுங்கைள நன்மதிேவணிக் கடவுடைன

ெயன்றுகளுங்கைள ெயம்மாைனக் குன்ைறயிைறவைனேய.

60

இறவாத வாதன்த ெவள்ளத்தழுத்தி ெயைனயருளாற்

றுறவாத வாநந்த வாள்வெதன்ேறா ெமய்ந்துறவர்ெதாழு
மறவாத வாநந்தனஞ் சூழ்முதுகுன்றைடந்தர்த

முறவாத வாநந்த ேகாபாலெனன்றற் குைடயவேன.

61

உைடய மடங்க லுைதத்த ெபாற்பாதெவாளிெசய்மழுப்
பைடய மடங்கன் முகற்காய்ந்த வரபழமைலயாய்
ீ

கைடய மடங்கல் ெலாடுபகலுந் ெதாழக்கற்றிெலமம்

விைடய மடங்கல் வருெவதஞ்ஞான்று விளம்புகேவ.

62

விளங்க வலம்பு மால் ேபாற்றுநன்முதுெவற்பகஞ்ேசர்ந்
துளங்க வலம்பு யாய் மாய்பிறி ெதாருடம்பைடயாய்
துளங்க வலம்பு ெமன்குழன் மாதர்க்குச்சூழ்ந்துநின்று

களங்க வலம்பு யில் ெவற்ைபேயநிைல ைகவருேம.

63

வருந்தாதவைர வைளத்திட்ட வபவவன்பிணிக்கு

மருந்தாதவைர மருவும்பழமைல வாணவுைனப்

ெபாருந்தாதவைர யுயிர்ெசகுத்துண்ணம் புலிமழுங்கத்
திருந்தரதவைர வரக்கூவுறாத ெதன்ேசவல்கேள.

64

ேசவாலங்காட்டு ெபாழுதகஞ்சரயச் ெசலுத்திவ

மாவாலங்காட்டு முதுகி வாணவவ்வானமுய்ய

ேவவாலங்காட்டு மிடற்றாய்நின்சீர்த்திவி ந்துைரயா
நாவாலங்காட்டு விலங்காயிேனனிந்த நானிலத்ேத.

65

நிலங்கடந்தாைன மகிழ்வாைனத்தன்னடி நின்ெறாடுங்கும்
புலங்கடந்தாைன முதுகுன்றவாணைனப் ேபாற்றிலர்தங்
நலங்கடந்தாைன முழுதுமிழந்தந் நக னிற்ேபா

யிலங்கடந்தாைன துணிசீைரயாக் ெகாண்டிரப்பர்கேள.

66

10
இரப்பா லாைர யிெலரனின்ைவ வ ரந்திடிற்றாங்

கரப்பா லாைர முகேநாக்குறார் மழுக்ைகக்குன்ைறயா

யுரப்பா லாைர யுறவாகக்ெகாள்வர்தம் முள்ளனேபாய்
நிரப்பா லாைர யவிப்பார்தம் மக்கைளநீத்திருந்ேத.

67

இருப்புவலிைய யகன்றுெபான்வல்லிைய ெயண்ணுதலாம்
விருப்புவலிைய முைலயாரணங்கினர் விண்ணுறுதல்

ெபாருப்புவலிைய யிடத்தில்ைவத்தாய் மலர்ப்பூங்கைணேசர்
கருப்புவலிைய ெயாழித்தாய் பழமைலக்கண்ணுதேல.

68

கண்டந்த க்கும் விடத்தார்பழமைலக்கண்ணுதலார்
பண்டந்த க்கு மருங்களித்தார்தம்பழவடியா
ெரண்டந்த க்கு ம தாகும்பாத ருங்கருமா

ெவண்டந்த க்கு மதற்காய்ந்தவெரனுெமல்லியேல

69

ெமல்லவணங்கு நிைனவாெலதிர்ந்திடேவெ◌னடுங்க
ணல்லவணங்கு வைளயுைடேயாடு நடந்திைலநீ

ெகால்லவணங்கு மதிசுமந்ேதநின்ற ெகாள்ைகெயன்ேனா
ெவல்லவணங்கு மைலயாய் முதுகி ேவதியேன.

70

ேவதியவாவி தனக்காவியாகிய வித்தகெபண்

பாதியவாவி மலர்த்ேதன் ெபருகும்பழமைலவாழ்

ேசாதியவாவி வருவிைடப்பாக நின்ெறாண்டருறு

நீதியவாவி யவைரெயன்ேறா ெசன்றுேநர்குவேன.

71

ேநருமடியர் தமக்குறவாயவர் ேநசமறச்

ேசாருமடியர் தைமயணுகாதவர்தும்பியினாற்
சாருமடியர் மணிநிறவண்ணன் றைரயிடந்து

ேதருமடியர் முதுகுன்றவரணுதற்றீக் கண்ணேர.

72

கண்டீரவந்தைன ேநர்ந்தரங்கருகக் களிற்றிைனமுன்

ெகாண்டீரவந்தைன வாேனார்ெசயு முதுகுன்றெனாடு

வண்டீரவந்தைன ேநர்வாைளக்ேகாலம் மதனெனய்யும்
புண்டீரவந்தைன ேசர்திெயன்ேறாது மின்ேபாமின்கேள.

73

ேபாதுமின்மாைல வைகவைகயாகவம் ெபாற்ெறாடியீ

ேராதுமின்மாைல த ன்வம்மினில்ைலெயன்ேறாட்டினேரன்
மாதுமின்மாைல வருமுனஞ்சாெமன்று வண்ைகமலர்

ேமாதுமின்மாைல மகிழ்குன்ைறவாணர்தம் முன்னைடந்ேத.

74

முன்னஞ்சிலம்பு சிைலயாக்கிய நன்முதுகி யாய்

ெபான்னஞ்சிலம்பு சிலம்புதேலாைடயிற் பூஞ்சிறக

ரன்னஞ்சிலம்பு நைடயிளமாைனயனங்கெனய்து

தன்னஞ்சிலம்பு குவைனயல்லாது தணந்தனேன.

75

11
தணந்த வளக்க

மணந்த வளக்க

ளுணந்த வளக்க
கணந்த வளக்க

ேமனியளாங்ெகால் ெவண்சங்கினங்கண்
னின்னறழு ேமாவலவாவுயிர்க
தாமுதுகுன்றாேனாங்கமர

யாேனத்திைறயன்றிக் காப்பிைலேய.

76

காப்புக்க யுந் திருமகணாயகன் காப்பவற்றின்

பூப்புக்க யுந் தைலயுைடயானும் ெபாருந்தைவத்தான்

மாப்புக்க யுங் குயிலும்பயில்ெபாழில் வண்டில்ைலயான்
மூப்புக்க யும் புலியுங்ெகான்றீர்ந்த முதுகுன்றேன.

77

முதுமைறயந்த முறுெபாருேளநன் முழுப்பணிக்கு

விதுமைறயந்த முடியாய்புராணம் விளங்கிரண்ெடான்
பதுமைறயந்த முதுகுன்றவாண நின்பாதம்வணங்

குதுமைறயந்த கைனமார்பிெலம்ைமக் குறுகிடிேன.

78

குறுகுமுனிவைன யன்றாண்டவிம் முதுகுன்றனுக்கு

மறுகுமுனிவைன ெசய்தாலுய்வாெரவர் வந்தருெளன்

றறுகுமுனிவைன ேபாதுமிடார் நமனார்முனிவு

முறுகுமுனிவைன ெயய்தாரறிவறு மூட ேன.

79

மூடாநமாதி மிைரயைடந்தாயெலன் முன்னணுகன்
மீ டாநமாதி ெபருமானுைதக்கினு ெமய்ப்புகைழப்

பாடாநமாதி ெயழுத்ைதந்துேமாதிப் பழமைலவாழ்
வடாநமாதி
ீ
யடியாரடியருன் ேமலினேம.

80

ேமவத்தகைர யிவர்மகவன்றெதால்ெவற்பரச
ீ

ேசவத்தகைர ெவாடுபூசித்துன்ைன விண்ெசல்வமுறும்
பூவத்தகைர நகுேவெமமக்கு நின்ெபாங்கருளா

ேலாவத்தகைர வைகப்பாசமுந்தம் முரங்குைலந்ேத.

81

குைலயாநிலமும் விசும்புந்ெதாழு முதுகுன்றமதிக்
கைலயாநிலமும் மடியழல்காயவக் காய்கனவின்

மைலயாநிலமு முடன்கூடேவெமைன வரங்குகைழச்
சிைலயானிலமு ெமமதில்லமாய் நின்றுசீறுவேன.

82

சீறிைரயாக மதியுணும்பாம்பணி ெசல்வமைத
மாறிைரயாக மலிமுதுகுன்ற மருவுதற்குச்

ேசறிைரயாக யிலாசவிலாசசுேதவெவன்மின்

ேறறிைரயாக நிைலெயன்று வாழன்மின்ெறாண்டர்கேள.

83

ெதாண்டைரக்கூடல் விைழயார்ெபாழின் மலர்த்தூளுதிர்த்தல்
விண்டைரக்கூடல றவுறல்ேபாலுந் ெதால்ெவற்புறுைமக்
கண்டைரக்கூட லுைடயாைரப் ேபாற்றிலர்கற்றறியா
மிண்டைரக்கூடல் வழிேயநடத்துபு வழ்த்துவேர.
ீ

84

12
வழிவலஞ்சுழி
ீ
தில்ைலசிராப்பள்ளிேவதவனங்

காழிவலஞ்சுழி யன்ேமவு குன்ைறக்கடவுள்விடி

னாழிவலஞ்சுழி ெவள்வைளயானைணயன்ன கல்விப்
பாழிவலஞ்சுழி யுந்தியுள்வாங்குவர் பாைவயேர.

85

பாவலருக்கு மலிெபாருள ீந்து ெகாள்பாட்டினர்க்கு

ேமலவருக்கு மழுவார்க்குநன் முதுெவற்பினுக்குக்

காவலருக்கு மயலாகிநின்று கலங்குகின்றா

யாவலருக்கு விைளநில மாயிைனயாயிைழேய.

86

ஆயக்கைல யகலுஞ்சீர் முதுகுன்றரசமுனஞ்

சாயக்கைல யனிமிர்த்தெசம்ேமனியதப் பலில்லா
ேனயக்கைல யபுழுக்கூெடனுமுடேனய ெமல்லா

மாயக்கைல யமலமாையகன் மங்கள்வந்தருேள.

87

வந்திக்கநா வினிைனேயவழுத்த மலர்விழிய ன்

முந்திக்கனா விெதாைலத்ேதாய்நினது முதுெவற்ைபேய

சிந்திக்கநா விமதநாறுமாதைரச் ேசருமின்ப

நந்திக்கனா லிெனாழிவாெமன்றுன்னுற நல்குதிேய.

88

நல்குரேவ நல்லுைரதான் முதுகுன்றர் காட்டுனக்குச்
ெசால்குரேவ நல்குரவுறுேவல ெதாைடகள்பல

மல்குரேவன லிதண்விட்ட சம்புக்கமாைனயிந்த

ெவால்குரேவனல் லிைடக்ெகாடு ேபாகெலன்ேறாதிைலேய.
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ஓதித்திருக்கு ெமாழிவதல்லாம லுன்னுண்ைமநிைல

சாதித்திருக்கு மியல்புதந்தாயிைல தன்ைமெயல்லாம்
ேபாதித்திருக்கு ெமாழிகுன்ைறவாண ெபாருப்புதவுஞ்
ேசாதித்திருக்கு ம பாக சுந்தரன்றூதுவேன.

90

தூதுகண்டாலு மதியணிேவணியர் துன்னிவந்ெதன்

காதுகண்டாலு முடன்மூக்கின் ெபய்தால்நாெரனெவம்
மாதுகண்டாலு முவக்கப்படுெமாழி வந்தனன்கார்ப்
ேபாதுகண்டாலு மயில்வாழ்ெபாழிற் பழம்பூதரேன.
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பூதரநன்று சிைலக்ெகன்றுெகாள்ளும் புராந்தகனார்

சீதரனன்று ெபாழிெரனுக்குன்ைறத் திருநகரார்

காதரனன்றும் விழிெபறுமாறுைடக் கண்ணுதலார்

மாதரனன்று வருமதிக்ேகாய் தைலயாற்றிலேர.
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மாற்குச்சிவந்த மலர்த்தாண் முதுகி வாணன்மைற

நூற்குச்சிவந்த விராப்ெபாருெளன்பவர் ேநாக்குளன்ேவள்

ேகாற்குச்சிவந்த விறலாளனின்னுங் குறுகிலனிம்
ேமற்குச்சிவந்த றிேயனிவட் குவிைளவதுேவ.
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13
விைளயவைளயு மணிெநல்வயன் முதுெவற்பிைறவ
னைளயவைளயு முறவுைடயானவ் வனங்கசிைல
வைளயவைளயு முைடயுந்துறந்து வருந்துறுமிவ்
விைளயவைளயு ெமாருபுைட சாரலிருத்திலேன.

94

இருத்த விருப்ப திடத்திலல் லாம லிருப்பெலன

நிருத்த விருப்ப முதுகுன்ற வாணைன நீவலியுஞ்

ெசருத்த விருப்ப வுததிைய யாருணச் சிந்ைதெசய்வர்

திருத்த விருப்ப வைலயாவர் ெமல்லுவர் ேதெமாழிேய.
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ேதவியு மானும் விைளயா டிடமுைடச் ெசங்கணுத

லாவியு மானும் வருஞ்சீர் முதுகுன் றணிவிழைவக்

காவியு மானும் விழியாய்கண் ெடய்ெதனக் கண்மறுகி
ேனவியு மானும் மகட்கிடர் நீர்ெசய்தி ேரைழயேர.

96

ஏடைலயாறு கிழித்ெததிேரற விண்ேணறுபுகழ்க்

கூடைலயாறு புலியூர்மகிழ் முதுகுன்றர்ெபற்ற

ேவடைலயாறு முயிர்த்ெதடுத் ேதந்துபுெமன்ைகெகாடுத்

தூடைலயாறு வருகெவன்பார் நல்லுைமதைனேய.
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உைமயிடப் பாகனலங்கூர் முதுகுன்றுைடயனராச்
சுைமயிடப் பாகவ ேதடடியுறத் தூமலர்க

டைமயிடப் பாகமருவுவேரலவர் தங்கைளப்பா

ரைமயிடப் பாகனணுகானுைத நிைனந்தஞ்சுவேன.ம்

98

அஞ்சுவணத்ைத வரன்முைற ேயாத வரக்ெகறிந்த
பஞ்சுவணத்ைத மருவுெமன் றாளுைம பாகெமாடு

ெசஞ்சுவணத்ைத யைனய நின்ேகாலெமன் சிந்ைதயுற
விஞ்சுவணத்ைத மகிழ்குன்ைற வாணவிரும்புவேன.
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விருத்தாசலா சங்கராமைல மாதுவிழிகளிக்கு

நிருத்தாசல சந்திரன்ேபாலுடம்பிைட நின்றவர்தன்

கருத்தாசல சம்பவமிலர்க்காண்டறங் காட்டியெசாற்
றிருத்தாசல சந்தமிேயன்றைலக் குன்றிருவடிேய.
பழமைலயந்தாதி முற்றிற்று.

திருச்சிற்றம்பலம்.
----------

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் திருவடிவாழ்க.
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