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கள்ளிவர் நீல மலர்ந்து விைரத்த கழிச்சூழல்

துள்ளிய வாைள விழுந்து களச்ெசா

ெசந்ேதனால்

பள்ளம ைடப்பைண ைபம்ெபாழில் சூழ்ந்து ப ந்ேதாம்பும்
வள்ளிய கீ ைழச் சிதம்பர ெமன்ெறாரு ைவப்புண்டால்.
629

ஆரண மின்னு மளந்திது ெவன்றறி யாெதய்க்கும்

பூரணன் ேமைலச் சிதம்பர ைவப்பது ேபாெலன்றும்
வாரண வுந்தன மாதுைம காண மகிழ்ந்தாடு

ேநரண வுந்தவ ரல்லது காண நிகழ்ந்தானால்.
630

அத்தகு மாநட னந்த

உத்தம ேனவ வியாக்கிர பாத னுவந்ேதகிப்

ைவத்த கருத்ெதாடு ைவகினன் ைவகிய காலத்து

வாரு மதிக்கணி யுஞ்சைட ேவய்ந்தழ லூடாடுங்

வாரு மைலத்ெதழு பூண்முைல மாதுரு மால்ெகாண்டான்.

4

வழிய தாரு வனத்திைட மற்றிரு ேவாருஞ்ெசன்

றாழியி னான்முனி ேவார்நிைற சிந்த வருட்ெசல்வன்

தாழிரு ேளாதியி னார்நிைற ெகாண்டு தவத்ேதார்கள்
பாழிய ைனத்து மறுத்தவ ணாடல் பயின்றாேன.

633

3

தாரு வனத்தினர் ெகாள்ைக ெத ந்து தடுத்தாள

காரு மைலத்த களத்தர் பயிக்க வுருக்ெகாண்டார்

632

2

சிப்ப வருட்டாைத

பத்தியினால்வழி பாடுகள் ெசய்து பயின்றிேயாகின்

631

1

5

ஆங்குட னின்றரு ளாடல் வணங்கிய மாலன்று

வங்கிய
ீ
வல்லிரு ண ீங்கிய காைல விழிக்கின்றான்

பூங்கணு கப்புனன் ெமய்முழு தும்புள கம்ேபார்ப்பத்

தாங்கிய வன்ெபாடு சங்கர சங்கர ெவன்றார்த்தான்.

6

3

634

அச்சுத கந்த னினுங்குளிர் ேசட னடுத்ேதத்தி

அச்சுத மிட்ட வருச்சியி னான்விழி யான்முன்னாள்

அச்சுதன் ெவந்தவி ஞான்று மயர்த்திைல யிக்காலத்

தச்சுத ெவன்ெகா லயர்த்தைன ெயன்று வினாயன்னான்.
635

மாதவர் சிந்ைத மயக்க மறுத்து மகிழ்ந்தாடல்

நாத னவின்றது மற்று முைரப்ப நடங்காண

ஆதர வுற்றருள் ெபற்ெறாளிர் ேமரு வடுத்தன்பால்

காதர ேமாட வருந்தவ முண்டிைக விட்டாற்றி.
636

ேதனமர் தில்ைல வனம்புகு மாறுெசப் பிப்ேபாத
வாழன சூைய மருங்கன்று

தானமர் வுற்ற பதஞ்சலி யாய்த்தன தூர்நண்ணி.

பல்பக ன ீங்க விவர்ந்து வியாக்கிர பாதன்ேசர்ந்

ெகால்பக னற்பக ெலன்று களிப்ப வுடங்கண்மி.

10

ெபான்ெனாடு பூசம் வரக்கதி ேரானடு வான்புல்ல

மின்ெனாளிர் மன்றின் விளங்கிைழ காண விைடப்பாகன்
நன்னட மாட நயந்து பணிந்து நலங்ெகாண்டு

மன்னி யிருந்தன னாெடாறு மாடன் மகிழ்ந்ேதத்தி.
639

9

சில்பக லங்க ணிருந்து திகழ்ந்த பிலத்தூடு

தல்பக லுந்ெதாழு தில்ைல யடுத்தைன யான ீயிங்

638

8

கானமர் ெகான்ைறயி னாெரதிர் ேபாந்து கருத்ேதார்ந்து

வான மரத்தி

637

7

11

ேவறு

ஆய காைல யாழிப் பாயலான்

ேபாய ேசடன் பு வ ெதன்ெனனத்

தூய ெநஞ்சிற் சூழு ெமல்ைலயின்

ேமய வைண
ீ
முனிவன் விள்ளுவான்.

640

ேமரு மாட்டு ேமவி மாதவ

மாரு மாற்றற் க ய தாற்றினான்
ஓரு மீ ச னுருவு ேவறுெகாண்

டீரு னார்வ ெமன்று ேபதித்தான்.

641

13

உறுதி ேநாக்கி யுைமெயார் பாகனாய்

மறுவி லாத வாய்ைம கூறுபு

நிறுவு தில்ைல நிருத்தங் காட்டிடச்

சிறுைம நீங்கிச் ேசைவ ெசய்யுமால்.
642

12

14

இைனய வண்ண மியம்ப நாரதன்

வைனது ழாயின் ெமௗளலி வானவன்

அைனய னாயி னான்ெகால் ேசடெனன்

றைனயன் னான தருைள முன்னினான்.
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4
643

ஈங்கி ருந்திட் ெடன்ைன ெயய்திேனன்

ஆங்க வன்ற ேனாட டுத்துநான்

பாங்கி ேனாற்பிற் பரத மற்ெறைன
நீங்க வச
ீ னிகழ்த்து ேமெகாலாம்.

644

ஏற தாக ேவறி னானுருக்

கூறு மாகக் ெகாள்ள கில்லேனா
ஆறு சூடி யாடல் காண்பெலன்

றூறு மன்பி ெனாய்ெயன் ேறகினான்.
645

16

17

ேவறு

ெபாற்ேகாட் டிமய வைரப்புறத்துப்

ெபாலிந்த கயிைல வைரயடுத்துச்

ெசாற்ேகாட் டமுெமள வியவுளமுந்
துறந்த வடியார் ெதாழுேமரு

விற்ேகாட் டியைகப் ெபருமாைன விைரயார்
மலர்தூஉய் மணியிைமக்குங்

கற்ேகாட் டிமிேலற் றின்னிைரகள் காப்ப
ெவடுத்ேதா னிைறஞ்சினான்,

646

18

ேவறு

எழுந்துவலம் வந்தன னிருந்துதி விைளத்தான்
ெகாழுந்துமதி ேவய்ந்தகுழ காகுறு வார்கட்
கழுந்துபடு வன்பிறவி யாழிகைர ேயற்ற

முழுந்துருளு முன்னுதவு மும்பர்ெபரு மாேன.

647

வமதி
ீ

யம்பக விடங்கமல நாச

வாமமக லாதவுைம மாதுமண வாள

தாமமணி ேவணிசசி கண்டவிட முண்ட

ேசமமணி கண்டசிவ ேலாகவடி ேபாற்றி.

648

தராதல ெநடுஞ்சகட சங்கர சயம்பு

அராவணி புயத்தவடி ேகளடிகள் ேபாற்றி.
வாதுபு

தீதுபு

ேபாதுபு

தாதுபு
650

20

புராதன நிராமய புரங்கள்ெபாடி ெசய்த

கராசல வு க்கவய கச்சப வுரத்த

649

19

21

காளிைய வணக்கிய நடத்த

சண்டனுயிர் ெசற்றதிறா லாள

ெகான்ைறபுனல் புல்லறுகு வன்ைன

மத்தமிைல யுந்தைலவ ேபாற்றி

22

ேவறு

ஒருமுைற ேபாற்றி ெயான்ப ேதாெடாரு முைறைம ேபாற்றி

தருசத முைறைம ேபாற்றி சகத்திர முைறைம ேபாற்றி
வருமுைற யயுத நூறா யிரமுைற மலர்த்தாள் ேபாற்றி
குருபர ேகாடி ேகாடி ேகாடியி னளவும் ேபாற்றி. .
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5
651

ஐயெபாற் சடிலம் ேபாற்றி யருள்ெபாழி கைடக்கண் ேபாற்றி

ெசய்யபங் கயங்கள் ெவன்ற திருமுகப் ெபாலிவு ேபாற்றி

ைபயர விைணயாக் ெகாண்ட படர்ெசவிக் குைழகள் ேபாற்றி

ைகயமர் பைடகள் ேபாற்றி காலினூ புரங்கள் ேபாற்றி.
652

வ ப்புறத் தும்பி பாடு மதுமலர்க் ெகான்ைற மாைல

எ ப்புறங் கண்ட ேவணி யிைசத்தவ நின்முன் ேபாற்றி

ெவ ப்புறம் ேபாற்றி பக்க ேமெலாடு கீ ழும் ேபாற்றி

ெத ப்புறக் ெகாண்ட ேகாலத் திறெமலாம் ேபாற்றி ெயன்னா.
653

25

துதிபல விைளத்துத் தாைனத் ெதாக்கிரு காலு ளாக்கி

விதியுளி குடந்தம் பட்ட விண்டுைவ யிைறவன் கூவி

முதிருமன் புைடைய ெயன்னா முதுகிைடக் ெகாம்ைம ெகாட்டி

மதியிைட ேவட்ட ெதன்ேன வழங்ெகன வழங்கு மாயன்.
654

24

26

கண்ணடி மிளிரக் ெகாண்டாய் கங்காளந்
ேதாளிற் ெகாண்டாய்

வண்ணெவன் பிறப்பிற் ேகாடு மருப்பு
பலவுங் ெகாண்டாய்

ெபண்ெணன வைணத்துக் ெகாண்டாய்

ேபமதிற் கைணயாக் ெகாண்டாய்

திண்ணிய விமிேல றாகத் திருவுள
மகிழ்ந்து ெகாண்டாய்.

655

27

முழுதுல களிக்கு மாற்றன் முன்ெனனக் கீ ந்தாய் பின்னர்

விழுமிய பைடக ள ீந்தாய் வியத்தகு புதல்வ ரீந்தாய்

கழுமணி யைனய ெமய்யிற் காமரு வலப்பா லீ ந்தாய்
வழுவுறு முனிவர் தாரு வனத்திைட நடன மீ ந்தாய்.

656

நின்னருட் கிலக்க மாக நின்மல நீயிவ் வாெறன்

தன்ைனயு மடிைம ெகாண்ட தாயத்தாற் புலியும் பாம்பும்
நன்னல ெமய்தத் தில்ைல நகர்வயிற் குயிற்றா நின்ற

மன்னரு ணடமு மின்ேன வழங்குவா ெயன்று ேபாந்ேதன்.

657

அருந்தவம் ெப து மாற்று மடுபுலித் தாள ேனாடும்

திருந்திய வுலக வாழ்விற் சிக்கயாப் புண்ேட ெனந்தாய்.

30

ஒருவர்தம் ெபாருட்டு ேமைல யுஞற்றுத லுளேத லன்று

திருநடங் காண்ேப ெனன்னிற் சிந்ைதயு மைமந்த தில்ைல

மருவிய வுடல முன்ேன மாய்தலு முளதா மற்றால்

ெபாருவிலி நடனங் காட்டப் பு தக ெவன்று தாழ்ந்தான்.

659

29

வருந்திெமய் ய தி ேனாற்ற வாளராத் தைலவ ேனாடும்

இருந்துநின் னடனம் ேபாற்ற விருந்தவஞ் ெசய்ேத னல்ேலன்

658

28

அருள்ெபாழி முறுவல் சற்ேற யரும்பியா லால மாந்தி

இருள்ெபாழி மிடற்றுத் ேதவன் ெவயில்ெபாழி திகி

ேயவி

31

6
மருள்ெபாழி சிஞ்சு மாரம் ெவளவிய வும்பல் காத்ேதான்

ெதருள்ெபாழி யுள்ளத் தார்வந் திருவுளஞ் ெசய்து சாற்றும்.

660

32

ேவறு

பதஞ்சலி வியாக்கிர பாத ெரன்பவர்

இதஞ்சலி யாதுெசய் திடவ வர்க்குநாம்

சிதம்பர நகர்வயிற் ெசய்யுந் தாண்டவம்

சுதந்திர மாக்கினாம் பிறர்க்குத் துச்சிலாம்.
661

மைனபைடக் கலமணி வாக னங்களாய்க்

கைனகதி ெரமதுருக் கலப்பு மாகிய

நிைனயவ ணாடக நிகழ்த்திக் காட்டுறின்

முைனவனா நமக்கது முைறைம யன்றுகாண்.
662

குணதிைசச் சிதம்பரங் குடவ ைளக்ைகயாய்

அணிபு ந் திைறஞ்சிச்சூ ழச்சு வத்தகான்.

ஒள்ளிய நமதரு ளுருவின் வண்ணமாம்

ெவள்ளியம் பலம்வி

ேபாதிக்காட்டினுள்

அல்லதூஉ ெமவற்றினு மதிக நீரது

ெடல்லுமிழ் விழிவிழித் திடமண் வழ்ந்தேத.
ீ

ேபாழ்ந்திருள் ெபா த்ெதாளிர் மணிெபான் ேனனவுந்
சூழ்ந்தவ ருள்ளமுந் துலக்கும் ெவள்ளிேய.

தணிவறு காதலிற் றவள ெவள்ளிெவற்

துணிவுறு மதனுைடத் தூய்ைமத் ேதாற்றத்தால்.

39

அரதன மன்றினு மம்ெபான் மன்றினும்

விரவிய மகிழ்வினு மகிழ்ச்சி மிக்கதாம்

இரசத மன்றின்மற் ெறமக்ெகஞ் ஞான்றுேம

புரவுெகாண் டயன்றைனப் பூத்த வுந்திேயாய்.
668

38

மணிவைர ெபான்வைர மண்ணி யிருந்துநாந்

பணிவளர் ேகாயில்ெகாண் டமர்ந்த வண்ணமுந்

667

37

வழ்ந்தது
ீ
ெவள்ளியாய் விைளந்த தாதலின்

தாழ்ந்தன ேமன்ைமயிற் றகவு யர்ந்ததாற்

666

36

நல்ெலாளி நமதுபா லத்து நண்ணுபு

வில்லுைடக் காமைன விளிப்ப ேமக்குநீண்

665

35

ெதள்ெளாளிக் கனகமன் றிணர்த்த தில்ைலயுள்

வள்ளிய ெவமதுரு வண்ண மாகுமால்.
664

34

மணமலி தில்ைலயங் கான மாதவந்
திணிதரு குடதிைசச் சிதம்ப ரந்தவர்

663

33

அடிைமயர் பலருளு மன்பு மிக்குறும்

அடிைமைய யாதலி னவெர லா னும்

ெநடியவ வு ைமைய நினக்ெக னக்குறி

40

7
ெநடிதுெச யதனிைட நிருத்தங் காட்டுதும்.
669

வாதுெசய் தூர்த்ததாண் டவத்தின் வார்முைல

மீ துகண் ணுறத்தைல ெவள்கிச் சாய்த்தவள்
ேகாதுகு மாநந்த நடமுங் கும்பிடத்

தீதுகு மாதவஞ் ெசய்தி ருக்குமால்.
670

42

மூலவன் மலமற முருக்கி முத்திேசர்

காலவ முனிவனுங் காமர் நாடக

ேமலவங் கினிதுறக் காணு மிச்ைசயிற்

சாலவன் பியற்றுபு தங்கிப் ேபாற்றுமால்.

671

41

43

ேவறு

இலங்குவிராட் புருடனுக்குக் குணதிைசயிற்
சிதம்பரந்தா னிதய மாகும்

நலங்கிளருங் குடதிைசயிற் சிதம்பரநா
ரணனயனாங் கிழைம பூண்ட

துலங்கிைடப்பிங் கைலசுழுைன மூன்றும
யயன்வைரகள் சுடரும் ெவள்ளிப்

புலங்கிளர்நம் வைரமூன்று மாய்விந்துத்
தானெமனப் ெபாலிந்த தாகும்.

672

44

அன்னவிராட் புருடனுக்கங் கனவரத
தாண்டவநா மாடிக் காட்டுந்

தன்ைமயினா ெலந்நாளு மிைடயறா

ெதாளிர்நாதந் தழங்கா நிற்கும்

மன்னியமா தவர்ேகட்பர் ேகட்டவர்க்கு
மாறாத வறிவா னந்தம்

பன்ன ய முதன்ைமயுநித் தியமுமுறும்
விகாரமுதற் பலவும் நீங்கும்

673

45

அவ்வைரப்பி ெனைமவழிபட் டசும்புெமாளி
யிரசதவம் பலத்தி னாடல்

ெசவ்விெபறத் த சித்ேதார் விந்துநா
தந்தவிரத் திகழு ஞானத்

ெதவ்வமலி மலமூன்று மி யவுயர்
சிவேபாக மினிது துய்ப்பர்

இவ்வரநம் வைரேமலு மிரசதவம்

பலங்காண்ேபா ெரய்து வாரால்

674

மருத்துளரு மத்தைகய ெதன்கயிைல

நமதுருவாய் வயங்கு மாற்றால்

உருத்திரெவற் ெபனும்ெபயரு முறும்ேயாக

வைரெயனவு முைரப்பர் சான்ேறார்

திருத்தமுற நடம்பயின்று ெத த்துநடம்

பயிற்றுேவார் ெசத்ெதல் ேலாரும்

46

8
கருத்தடங்கும் ேயாகுழப்ப நாமிருந்து

தனிேயாகங் ைகக்ெகாண் மாண்பால்.

675

47

விண்ணவ ற் சாத்திய ன் விஞ்ைசய ற்
கருட ற்காந் தருவர் தம்மின்

மண்ணவ ற் பலரங்கண் ேயாகுழந்து
நற்கதிைய மருவி ேனார்கள்

திண்ணமுற விப்ெபாழுதும் ேயாகுழப்ேபார்

தைமெயண்ணிற் ெற க்ெகாணாதால்

வண்ணமுறு மதன்ெபருைம ெத க்கலுறின்
வானவர்க்கும் வாழ்நாள்ேபாதா.

676

48

ஆவயிற்ெசன் ெறைமப்பூைச பு ந்தமரர்
சுரபியு த் தாத லானுங்

ேகாவடிவின் வருைமந்துங் ெகாண்ெடமது
முடிக்காட்டுங் ெகாள்ைக யானுந்

தூவடிவி னானுருவாய்த் ேதாற்றியற

ெமைமப்ப க்குந் ெதாடர்பி னானுந்

ேதவரைன வருமுறுப்பிற் ெசறிந்தபசு
நமக்குவைக ெசய்வ தாகும்.

677

49

நீயுெமாரு ேகாமுனியா யாங்கடுத்து

நைமப்பூைச நிகழ்த்து கண்டாய்

மாயிருைவ யகம்வியப்பப் ெபான்னுமிர
வியுமீ ன மருவா நின்ற

ேவயுெமாளிப் பூரைணயுத் திரமாதி

வாரமிைவ யிையந்த ேவைலப்

பாயுெமாளி யிரசதவம் பலத்தாடல்

பு துமினிப் படர்க ெவன்றான்.

678

50

ேவறு

குைறமதி முடியினர் குைறதப
அைறதலு மைறகழ லடிமலர்
நிைறமதி ெநடியவ ேனருற

முைறமுைற ெதாழுதனன் முன்னுவான்.
679

பூமுனி யாதுைற ெபாற்புைட

மாமுனி வருமறு மாற்றினான்

ஏமுனி முதலவி கந்தனன்

ேகாமுனி ெயனவுருக் ெகாண்டனன்

680

51

52

ெபாற்கைல பூமி படுத்தனன்

வற்கைல மான வுடுத்தனன்

விற்கலின் ேமாலி விடுத்தனன்
அற்கலில் ேவணி யடுத்தனன்

53

9
681

விைரெயாடு சாந்தம் ெவறுத்தனன்

புைரதபு பூதி ெபாருத்தனன்

உைரகல னாதி ெயாறுத்தனன்
சுைரபடு மக்கந் துறுத்தனன்.

682

54

அந்தியி னருண்மனு விண்டனன்

குந்திய நைடயடிக் ெகாண்டனன்

கந்தியல் கயிைலமுன் கண்டனன்
உந்திய ெவாலிெசவி யுண்டனன்.
683

55

பரவிய வைரவளம் பார்த்தனன்

அரகர கரெவன வார்த்தனன்

விரவிய புளகெமய் ேபார்த்தனன்
சிரமிரு ைகத்தலஞ் ேசர்த்தனன்

684

56

தண்ெடன வடிவைர தாழ்ந்தனன்

ெதாண்டுெசய் முைறபல சூழ்ந்தனன்
மண்டிய வன்பிைட வாழ்ந்தனன்

விண்டுவி ெனஃகுதல் வழ்ந்தனன்
ீ

685

57

ேவறு

வருைடயு மைரகளும் வழுைவயு முழுைவயும்
எருைமயு முளியமு ெமறுழியுங் கவயமும்
அ ணமும் புருடவன் மிருகமு ம களும்
ெவருண்மகண் மிருகமு மிைடச

686

ெயாழுகினன்.

வருக்ைகயுங் கதலியும் வகுளமு மகருவுந்

துருக்கமுந் திமிசுந்திந் திருணியுங் குடசமு

முருக்கைர திலகமுந் தி ைககுங் கிலியமும்
ெநருக்கிய சிறுெநறி ெநடியவ ெனாழுனன்.

687

59

ெவள்ளிலுஞ் சுள்ளியும் வில்லமு மில்லமும்

கள்ளிவ ராண்களுங் கதமறு ேவங்ைகயு
மள்ளிைல யாரமு மலர்ெசா

நாகமும்

நள்ளிணர்ப் ெபாழில்பல நைடவயி ெனாருவினன்

688

60

வஞ்சியர் ெநஞ்சிவர் மஞ்சளு மிஞ்சியும்

வஞ்சியுந் துஞ்சில வஞ்சில ழிஞ்சிலும்

வஞ்சுள முஞ்ெசறி மஞ்சிவர் பஞ்சர

வஞ்சமும் விஞ்சவ ருஞ்சலங் ெகாஞ்சினன்.
689

58

61

ேவறு

விண்ேணாங்கிய பைணநின்றுகு ெவண்ணித்தில மணியும்

பண்ேணாங்கிய வ வண்டுளர் பனிெமன்மல

னமும்

தண்ேணாங்கிய திைரயிற்ெகாடு தள்ளித்தவ வுரறி

மண்ேணாங்கிய தவழ்காஞ்சிைய மகிழ்ந்தானதிற் படிந்தான்.

62

10
690

பனிநீர்மலர் விைரெமன்கனி பலவுங்கர மருவிக்

கனிநீர்ைமயி னுளெமன்புகள் கைரயப்புணர் விழியின்
நனிநீர்மணி மருமத்துக நகநீண்முடி ேயறித்

தனிநீர்ைமயி னகலத்தைல வனதாண்மலர் தாழ்ந்தான்.

691

கண்ணார்தரு மணிையத்தவர் கருதுஞ்சுட ெராளிையப்

பண்ணார்தரு பயைனக்கனி பழனார்தரு சுைவையத்

தண்ணார்புன னிழெலாத்தமர் தமிேயன்ெபரு வாழ்ைவ

விண்ணார்தரு மமிழ்தத்திைன விதியால்வழி பட்டான்.
692

உைமயாைளயும் வழிபட்டவ ெணாழிவுற்றுயர் சாரல்

எைமயாளவு மிைமேயார்ெதாழ விைறவற்றிருந்
ீ
தருள்வார்

இடமல்கிய பலைவப்பியு ெமழில்ெவண்ணிற மாக்கு

ெதாடர்மல்கிய வன்பாற்ெறாழு ெதழுந்தான்மைல யிழிந்தான்.

மாதிக் காைன தாங்கிய மண்ணுண் டவன்மாசு
ேசாதிக் கான வன்பு துளும்பத் ெதாடர்வுற்றுப்

மீ தவன் வண்ண ெமன்னேவா ணாத விைறமுன்னர்ச்

பாத மிைறஞ்சிப் பன்முைற சூழ்ந்து ப வுற்றான்.
துஞ்சுத ேலாடு முண்டி விடுத்துத் ெதாழுமந்நாள்

ெநஞ்சுறு மன்பாற் ெறன்கயி லாய நிருமித்தான்.

நன்கருள் சக்கர தீர்த்த ெமனப்புவி நாடத்தான்

என்கட னாட்டுத னின்கடனாடுத ெலன்றாட்டி.

70

தூசவிர் சாந்தந் தூமணி யாரஞ் சுடர்ேமாலி

வாசநன் மாைல மற்று மணிந்து மைறேயாதி

ஆசக லாறு தீஞ்சுைவ யுண்டி யயில்வித்துத்

ேதசவிர் தீப மாதி யளித்துச் ேசவித்தான்.
699

69

ெதன்கயி லாய மிருத்துமி லிங்கச் சிவனாைர

தன்கயி னாங்ெகாரு தீர்த்தம கழ்ந்தத் தடநீரால்

698

68

எஞ்சிய காைலச் ெசய்கடன் முற்று மினிதாற்றி

இஞ்சிகள் சூழ்ந்த ெவம்ெபரு மான்ேகா யிலின்மாேட

697

67

மாதவ ரானும் வானவ ரானு மண்ணானு

சீதர ெனன்னுங் ேகாமுனி ெசன்று திருவார்ந்த

696

66

ேவறு

ேமாதிக் காம முற்றருள் காஞ்சி முதுகூலஞ்

695

65

அடர்ெவள்ளியின் ேவய்ந்ெதாள்ெளாளி யசும்பித்தனி விசும்பின்

நடமல்கிய வருண்மன்றமு நயனத்ெததிர் காணாத்

694

64

அைமயாவுள மலமந்தவ ண திற்ெபயர் கிற்ப

தைமயாலய முள்ெளய்துபு தாழ்ந்தான்விைட ெகாண்டான்.
693

63

இன்னண நிச்சந் ெதன்கயி லாய மினிேதத்தி

முன்னவ னாதி லிங்கமு ேமத்தி முதிர்ேயாகந்

71

11
தன்னினிைல கண்ட காலவ ேனாடுந் தவமாற்றி

மன்னிய ெவள்ளி மன்றும் வணங்கி வதிவுற்றான்.
700

ேகாமுனி பூைச ெகாண்டவர் ெதன்கயி லாயத்ைதத்

தாமுைற ேயத்துந் தன்ைமயர் ெசல்வந் தகவாழ்ந்திங்
ேகமுறு மின்ன ெலய்துத லின்றி யிைமயாருங்

காமுறு நன்சிவ ேலாக மைணந்து களிகூர்வார்.
701

73

நன்கயி லாய நன்னகர் முற்று நடுைவகுங்

ெகான்கயி லாய மாதிலிங் கத்தின் குடிெயன்று

ெதன்கயி லாய ெமன்றுறு மாறுந் திருமார்பன்

தன்கயி லாயக் ேகாயிலுக் கிட்டான் றனிநாமம்.

702

72

74

மாதவர் கல்லி னாக்கிய வள்ளன் மகிழ்கூர

மாதவ ரன்பார் ெதன்கயி லாய மிதுவாஞ்ைச
மாதவ ரம்பு ளாம்வட பாலிற் கயிலாய

மாதவர் ேகண்மி ெனன்று வலித்தான் மகிழ்சூதன்.

75

ெதன்கயிலாயப்படலம் முற்றிற்று.

ஆகத் திருவிருத்தம் -

702

-----------

11. வடகயிலாயப் படலம்
703

ெகாம்ேப

(703-745)

ைடயாள் குடிெகாண் மார்பன்

வம்பார் தருேபா திவனம் ைவகி
நம்பா நடனந் தருக ெவன்னாப்
பம்பா தரவிற் பணியு நாளில்.

704

வண்டா மைரமா மல

ருக்ைக

ெகாண்டா னிைடேய குறுகி ெமாய்த்த
மிண்டா கியநித் திைரவி டுத்தான்

கண்டான் கழுவிச் சுசிமு டித்தான்.

705

என்பார் மருமத் தவனி ைசத்த

தன்பா லத்சார் விலது கண்டான்

3

அந்ேதா விதுேவா ெசயவ னந்தல்

வந்ேதா வியெதன் றுளம தித்து

ெநாந்தான் ெறாழிேனான் ைமெகாள முந்ைதத்
தந்தா னவேன சரண ெமன்றான்

707

2

முன்ேபா லுலகாக் குதன்மு யன்றான்

வன்பார் மைறயின் முைறம றப்பால்

706

1

எழுந்தா னிைடயிற் கயிைல நண்ணிக்

ெகாழுந்ேதா டியவன் பினுளங் ெகாண்டு

விழுந்தான் விமேல சர்சரண் மீ து

4

12
ெதாழுந்ேதா றவர்தூ முறுவல் ெகாண்டார்
708

ேசாகாந் தைனெயன் னிதுெசால் ெலன்று

மாகாந் தன்வினா வமலர் வாணிக்
ேககாந் தமதா னெவழி னாவன்

காகாந் திையெயன் றுகைர கிற்பான்.
709

5

6

ேவறு

ெகாடுவினிெகா டனுகரண புவனெமாடு
ேபாகமிைவ கூட்டி டுமுனம்

அடுமல வயிற்றினுைற கின்றெதன
நித்திைர யகட்டின்மருவிப்

படுமுணர் வயர்ந்துமைற வித்ைதயு
மயர்ந்துபணி யான ெதாழிலும்

விடுதிெபற ெவற்றவுடல் ேபான்றுநிைன
ேயசரண ேமவுதல் ெசய்ேதன்.

710

7

நல்விைன யியற்றுதலி ேனாடுகழி

தீவிைனயு நண்ண வடிேயன்

ெதால்விைன யுடற்கணுறு வித்தப
சானினது சூழ ருளினால்

ஒல்விைன முதற்ெறாழி லுஞற்றுநிய

திப்ெபாழுதி ேனாங்கு துயிலாய்ப்

புல்விைன யடுத்தெதனின் யானஃது

ேபாற்றும்வைக புல்லு றுவேதா.

711

நின்னருளி னாலளிய ேனன்பிைழ ெபாறுத்துமைற நீதி யருளி

நன்னருல கந்தமிய ேனனினி துயிர்க்கும்வர நல்கு திெயன

முன்னவ னடித்தல முடித்தைலக டீட்டிெமாழி மாது கணவன்

பன்ன ய வன்பினுள ெநக்குருக வின்றுதி பரப்புதல் ெசய்தான்.

712

இந்திரனு நந்தணி கரத்தவனு மந்தரரு ேமைன யவரும்

சந்திர னணிந்தசடி லத்தநிைன யன்றுசர ேணது மிலேன.

10

பராபர புராதன பராவுதல்ெச யாருளம்வி ராவுதல் ெசயா

நிராமய வலாணவ நிராகரண ெநஞ்சிைட நிலாவு சரண

விராறெனா டிராறுய

ராறுெசயி ராகமதி ராத ருள்பவ

தராதல மராதாரு மத்தநிைன யன்றுசர ேணது மிலேன.

714

9

வந்தடி பணிந்துநனி ெநாந்தன மிரங்குெகன வல்விடமிடுங்
கந்தர விதந்தரு சுதந்திர நிரஞ்சன கரந்ைத யறுகு

713

8

ஆற்றல்பு

காலனுயிர் மாற்றிவழி

பாடுநைன யாற்று சிறுவன்

ஏற்றமிக ேமலுலக ேமற்றியருள்

வாழ்வருளு ேமற்றின் முதல்வ

11

13
காற்றிரத மாரன்மது வூற்றுகைண

ேயவவுயிர் காற்று மிைறவ

சாற்றுமைற ேதாற்றிய சதுர்த்தநிைன
யன்றுசர ேணதுமிலேன.

715

12

சதங்ைகசிறு கிண்கிணி தழங்கிட ெவாதுங்குதளர்
ெமன்ன ைடயுறும்

பதங்கழியு முன்னடு கதங்ெகாடிதி

ைமந்தர்கள் பதங்கள் கழிய

விதங்கழிவி லங்கலு நுணுங்கமறல்
கந்தைன யிலங்கி யதச

சதங்கணிப தங்ெகாள வழங்கிநிைன
யன்றுசர ேணது மிலேன

716

அந்திநிற முங்கருக வங்கிநிற முங்கருக வஞ்சு டர்விடுங்

ெசந்துவர்க ளுங்கருக விந்துெவாடு ெசம்ப தி ேதசு கருகச்

சுந்தரமி குந்ததிரு ேமனிவலம் வந்தெதாடர் பாற்புற ெமைனத்

தந்திடல டாதருளு தந்ைதநிைன யன்றுசர ேணது மிலேன.
717

13

14

ேவறு

என்றி ருந்துதி யியம்பு தாமைர யிருக்ைக
யாைனமுக ேநாக்குபு

ெகான்ைற துன்றுசைட ெயம்பி ரானினிது
கூறு வானுலகர் தாைதேகள்

நன்று நின்விைழவு முற்ற வண்டுவர
ீ
நல்கி ேலநமது ைவப்பதாய்

மன்ற ெவன்றுநிைல ெபற்ற வாதிபு
யுள்ள தங்கண்மது சூதனன்.

718

15

ெவள்ளி மன்றினட மாடல் காணவிைழ
வுற்று நம்மருளி னான்மைற

ெதள்ளு ேகாமுனிவ னாகி ேநாற்றருள்
ெசறிந்த காலவ ெனாடுந்தவக்

கள்ள ைவம்ெபாறி கடிந்து பூசைன

கைடப்பி டித்துவதி கின்றனன்

நள்ளி யங்கெணாரு நீயு மாடனனி
காண்டி பின்புவர நல்குதும்.

719

16

பட்டி நாதெரன ெவம்ைம நீளுலகு
பன்னு கின்றதிைம யார்பசு

ஒட்டி வந்தைன பு ந்த ேவதுவினவ்
வும்ப ரார்பசுவும் வந்தைன

சட்ட வாற்றியது நீயு றங்கிவிடு தன்ைம
ெசன்றைமயி னாதலான்

அட்ட திக்கினரு ேமத்து பட்டிமுனி
யாகி யங்குறுக ெவன்றனன்.

17

14

720

ஆல மாந்தமல னார்கி ளத்தலு மலர்ந்த
தாமைர யலங்கலான்

சால ேநாற்றதவ ெமன்ெகா ேலாெப ய
சாமி ெகாண்டருளு ேமார்ெபயர்

ஏல யான்றழுவ ெவன்று வந்தடியி

ைறஞ்சி யன்புட ெனழுந்துயர்

மூல மாமனுந வின்று பட்டிமுனி யாகி
யாதிபுர முன்னினான்.

721

18

தண்டி ேனாடுகர கம்பி டித்தகர

முந்த யங்குெபாடி ேமனிேமற்

புண்ட ரந்திகழும் வண்ைம யும்ெபாருவி
லக்க மாைலபுரண் மார்பமுந்

ெதாண்டி னாற்குைழவு ெகாண்ட வுள்ளம்ெவளி
ேதாற்று மாக்ைகயைச வுந்தகக்

கண்டு ேகாமுனி களித்துவம் ெமனவு
கந்த பட்டிமுனி தாழ்ந்தனன்.

722

19

இந்த வாறுவர ெவன்ெகா ன ீயினி தியம்பு
ெகன்னும்வளர் ேகாமுனிக்

கந்தின் ேமாகமுற வாக்கு மாற்றலயர் வுற்றி
ைடக்கயிைல ேமவியான்

றந்ைத மாெலாடு மிருத்தி தாண்டவ

மளித்து ெமன்றுவிைட தந்தனன்

முந்ைத மாதவ முதிர்ந்த ெதன்றுவைக
முற்றி யுற்றதிவ ெணன்றனன்.

723

20

நாயி னுங்கைடய ேனைன யும்ெப ய
நாய கன்றிரு வுளஞ்ெசயு

மாயி னுய்ந்தன ெனனக்கசிந் தருைள
யுன்னி ெநக்குருகு ேகாமுனி

தாயி னும்ப யு மாதி லிங்கமுைற தம்பி
ரான்றிருமு னுய்த்தலும்

வாயி ைனந்துபத மல்க வந்தைன பு ந்து
சூழ்ந்துமைற பாடினான்.

724

ேவறு

மின்ெகாண்ட ேமரு விலங்கற் சிைலதாங்கிக்
ெகான்ெகாண்ட ெநாச்சி குைமத்தா
ெகான்ெகாண்ட ெநாச்சி குைமத்தா

வெரன்பர்

வராயின்

புன்கன்றின் காலிற் ெபாதிர்ந்தவா ெறன்ேன
புனிற்று மருப்பிற் புைழபட்டா ெரன்ேன.
725

21

உழக்குஞ் சமர்க்க ெணாருேவ லரக்கன்

22

15
அழக்குன் றடியி னடர்த்தா
அழக்குன் றடியி னடர்த்தா

வெரன்பர்

வராயின்

குழக்கன்றின் காலிற் குைழந்தவா ெறன்ேன
குருத்து மருப்பிற் குழிந்தார்மற் ெறன்ேன.

726

வள்ளி கணவன் மலிெபாடிப்ப வா ைலேவல்

ெகாள்ளப் பைடத்துக் ெகாடுத்தா

ெகாள்ளப் பைடத்துக் ெகாடுத்தா

வெரன்பர்

வராயின்

துள்ளினங் கன்றிற் சுவடுற்றா ெரன்ேன

ேதாற்று மருப்பிற் றுைளபட்டா ெரன்ேன.

727

23

24

ேவறு

பீடியல் கன்றி னாமைட யாளப் ெபருமாைன

மூடிய வன்பாற் பாடிய பட்டி முனியிப்பால்
கூடிய ேகாலக் ேகாமுனி கூறு ெநறியாேன

பாடியல் பூைச யாதிக ளாற்றப் படர்குற்றான்.
728

ெபான்ெனாடு ெவள்ளி வார்கைர யுந்திப் ெபாருேதாடுந்

தன்னிக

ல்லாத் தண்புனற் காஞ்சி நதிதாழ்ந்து

நன்னடம் வல்ேல நான்ெபறு ெகன்னா நைசேயாடும்
பன்னின னாடிச் ெசய்கடன் முற்றும் படிெசய்தான்.

729

காலவன் பூைச கண்டரு ள ீசர் நகர்ேமற்பால்

மூலலிங் கத்தி னுத்தர திக்கின் முன்னுற்றான்.

இடவிய தீர்த்த மாக விருத்தி யிைமயாரும்

அடவியி னாடு மண்ணைல நூலா னமர்வித்தான்.
குண்டிைக வாவித் தண்புன லானுங் குளிரார

உண்டிகள் நல்கி ெயாளிபிற காட்டி யுவப்பித்தான்.

29

வடவனம் வாழுங் ெகாற்றைவ ெபாற்றாண் மகிழ்கூரக்

கடவிய பூைச காதலி னாற்றிக் கதிர்ெவள்ளித்

தடவைர ேயகிச் சம்புைவ யங்குந் தாழ்ந்தன்பால்

சுடர்மணி ெவள்ளி யம்பல ேநாக்கித் ெதாழுதானால்.
733

28

மண்டிய காஞ்சி வார்புன லானும் வளர்ேவணி
அண்டைன யாட்டி வண்டுப டாத வலர்சாத்தி

732

27

தடவிய வங்ைகக் குண்டைக யாங்குத் தைரயுள்ேள

வடகயி லாய ெமன்று துதிப்ப வளரங்கி

731

26

ஆலவ னத்திற் ெகாற்றைவ ேகாட்ட மதன்கீ ழ்சார்

ேகாலம றாத காஞ்சியின் ெறன்பாற் குளிர்பன்ன ீர்

730

25

30

நித்தலு மிவ்வா றாதிபு ரத்து நிமலற்காம்

பத்திகள் ெசய்து காலவ ேனாடும் பசுவான

உத்தம ேனாடும் ேபாதிவ னத்தி னுைறநாளின்

முத்தி யளிக்கும் யாகம் வளர்க்கு முைறபூண்டான்.

31

16

734

ேவறு

விண்ணவர் வருகவிஞ் ைசயர்வருக
புண்ணிய முனிவரர் புகுதகெவன்

ெறண்ணிய முடங்கலுய்த் ெதவ்ெவவரும்
நண்ணுற வவர்மகிழ் நலஞ்ெசய்தான்.

735

வளமருள் காஞ்சியின் வடபாங்கர்க்

களமறு விலதுகண் ணுறநாடி

அளமறு பிறவிக ளைவேயங்க

உளமுவ ைகயினுற வுழுவித்தான்

736

குண்டமும் ேவதியும் குறித்திட்டுத்

பண்டமுங் குைறவறப் பயில்வித்தான்.

அரணியின் ெஞலிதழ லதுமூட்டி
பரவிய விருள்ெசயப் பாவித்தான்.
துடுப்புெநய் முைறமுைற ெசா ந்தங்கண்

மடுப்பவர் மடுப்புற மடுப்பித்தான்.
நல்வைகப் பயன்பிற நாடாேம

அல்வைக மலமற வாற்றினனால்.

37

விண்ணவ ரைனவரும் வியப்புற்றார்

மண்ணவ ரைனவரு மகிழ்கூர்ந்தார்
அண்ணலுந் திருவரு ளினரானார்

பண்ணிய முனிவனும் ப வகன்றான்.

741

36

பல்வைக ேவள்வியும் பரனார்தம்
எல்வைக மலரடி யிைணநாடி

740

35

எடுப்பிய வங்கியி னிைசவித்த

தடுப்பருந் தீஞ்சுைவ தகுமுண்டி

739

34

வரமலி வஞ்சுள மர்மீ ந்த

இரணிய வுலகலு ெமழுதூமம்

738

33

விண்ெடாடு சாைலயும் விதியாற்றால்

தண்டமும் யூபமுஞ் சமிைதமுதல்

737

32

ேவறு

அளவிடு சூழ்ச்சி ெயல்ைல யுயிர்கட் கடாத
வறிவான ேசாதி யமலன்

வளவிய பாத முன்னி மைறநான்கும் வல்ல
மறுெவன்ற பட்டி முன்வன்

உளமலி யன்பு ெபாங்க வுலேகத்த வாற்று
முயேராம குண்ட நிைனேவார்

விளர்தபு காம நல்கு திருநீற்று ேமடி

38

17
ெதனநின்று ேமன்ைம தகுேம.
742

39

முண்டக ேமலி ருந்த பிரமன் சைமத்த
முைறயா லவன்ெப யெராடும்

விண்டிடு தீர்த்த மான குண்டிைகத் தீர்த்தமாடி
மிளிநீற்று ேமட்டி னிதிேபான்

மண்டிய பூதி ெமய்யின் வதிவித் ெதழுந்து
வடபா லடுத்த கயிைல

அண்டைன யன்பி ேனத்து மவேர பிறந்த
வறிவாள ரல்லர் பிறேர.

743

40

ேவறு

மாதுக்க மாற்ற விைழவார்கண் மண்ணின்
மகிழ்ேபாக ெமய்த லுறுவார்

ஏதுக்க ளான பலெகாண்டு விண்ணி

னிைமயார்க ளாதல் விைழவார்

சாதுக்க ளாதல் விைழவாரு மன்பு
தைழவுற்ற பட்டி முனிவன்

ேபாதுக்கண் ேமவி வழிபட்ட ெசம்மல்
புகலன்றி ேவறு முளேரா.

744

41

ேவறு

ஒலிதழ னாப்ப ணின்று நிைறநீரு முயர்கா
னைடந்து முகிேறாய்

வலிெகழு குன்றி னுச்சி வதிவுற்று முண்டி
வழுவித்தும் ைவய முழுதுங்

கலிெகழு சித்தி ெபற்று மதிேயார்க ெளய்து
கதிமுற்று ெமான்று ெபாழுதின்

மலிதக நல்கு ெமன்ப வழிபாடு ெசய்யின்
வடபா லிருந்த கயிைல.

745

42

வடகயி லாய ேமய மணிகண்டர் ேமன்ைம
வைரெசய்து ெசப்ப ல ேத

புடவியி ெலய்து மார்வ மருவா ெதாழிந்த
புைரதீர்ந்த ேநான்ைம யறிவர்ீ

நடநட ராச னக்க ெணாருமூவ ருக்குநயமல்க
நல்கு திறன்மற்

றுடலுறு ேநாய்கண் மாய வுைரெசய்து ெமன்ன
வுயர்சூத ேனாத லுறுவான்.

வடகயிலாயப் படலம் முற்றிற்று.
ஆகத்திருவிருத்தம் -745

----------------------------
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12 நிருத்தப்படலம் (746-883)
746

உைரத்தபரு வத்திெனாடு முயர்கணவன் வரவுள்ளித்

தைரத்தைலேயக் கறுமடவார் தைமேநர விைடக்கயிைல

வைரத்தலத்துத் தம்ெபருமான் வைரந்தநா ெளாடுநடமால்
கைரத்தவுளத் திைடநாடி யிருந்தனர்கா லவன்முதேலார்.

747

இவ்வாறு சிவபூைச யினிதாற்றி யிருக்குநாள்

ெசவ்வாய்ைமக் ேகாமுனிவன் சிவெபருமா ெனம்மன்றும்
ஒவ்வாத விரசதமன் றுளெதன்றா னதுகாணும்

அவ்வாய்ைம ெபற்றிேல ெனனவயர்ந்து தியானித்தான்.
748

அண்ணலார் திருவருளா லசரீ

வாக்ெகழுந்து

பண்ணவன்ெமய் யுருவைமத்துப் பணிகெவனப் பணித்தேத.

மண்ணிடந்த ேகாமுனிவன் மாதவத்துக் காலவைனப்

புண்ணியன்ெமய்த் திருவருளாற் ேபாந்ததிது ெவனெமாழிந்தான்.

பன்னியவர் ெதாழுதாடப் பண்ணவர்க ளுலகாளும்

கம்மியைனத் தருகெவனக் காவலனுந் தருவித்தான்.
மன்றுபு

ெகான்ைறசைட மிைலத்தபிரான் ேகாமளவல் லியினகன்று
ெவன்றிமிகுஞ் சித்தெனன ேவற்றுருக்ெகாண் டாங்கடுத்தான்.

6

ேகாதிலிர சதமன்றங் ேகாமுனிவன் முயலுற்றான்

ேசாதிநடங் காண்டுெமனத் துன்னியவா னவைரயர்

ேவதியேர ைனயர்பலரும் விம்மிதங்ெகாண் டகங்களிப்பப்
ேபாதிவனத் திைடச்சித்துப் பு பாக்குப் பு வுற்றான்.

753

5

யிடங்காணார் மயங்கினர்நிற் குங்காைலக்

ெதான்றுெதாடு நடம்பு யுந் ெதால்ைலயிடங் காட்டுதற்கு

752

4

மன்னுதிரு வருளதுேவல் வாழ்ந்தனம்வாழ்ந் தனெமன்று

மன்னவைன வரக்கூவி வயங்கியேகா முனிநுங்கள்

751

3

விண்ெணழுந்த ெமாழிேகளா விம்மிதனாய்ப் பரவசனாய்

பண்ண ய ெபருந்தவத்துப் பட்டிமுனி ெயாடும்விளித்துப்

750

2

நண்ணியமுன் னம்பலத்ைத நம்பர்மைறத் தருளினார்
திண்ணமுற வவ்வயின ீ ெசய்ெதாருமன் றதினுங்கள்

749

1

7

ேவறு

பருதி வானவன் காைலயின் ேமக்ெகழப் பணிக்கும்

அருவி மால்வைர துரும்ெபன வளியிைட யைலக்குங்

கருவி மாமைழ யின்றிேய புனலுைற கஞற்றுந்

தருணர் பாலரா மூத்தவர் தருணராச் சைமக்கும்.

754

அரவின் வாயிைட யலகடற் சுைவயமிழ் ெதடுக்குங்

8

19
கரளம் வான்சுைத யாகுமா கைடக்கணித் தருளும்

பரைவ விண்ெணழுந் தங்கேண பயில்வுறப் பயிற்றுஞ்

சுரர்கண் மாநுடர் மாநுடர் சுரெரனத் ேதாற்றும். ௯
755

மண்ணு ேளசிவ ேலாகமும் வருவித்துத் ெத க்கும்

விண்ணு ேளநர ருலகமு ேமவித்து மைறக்குந்

திண்ண மாகிய வசரத்ைதச் சரெமனத் தி க்கும்
வண்ண மாகிய சரத்திைன யசரமா வயக்கும்.

756

ெபாற்பின் ேமதகு மாடவர் தங்கைளப் பூக்கும்
வற்பின் ேமதகு மாதவர் குழாங்களு மயங்க

ேகாடி நான்முகர் கும்பிட முடிவறி தைசக்குங்
ேகாடி ருத்திரர் கும்பிட வருெகனக் கூறும்.

அைறயு மாயிர வாயிரந் தருமநூ லைமக்கும்

மைறக ளாயிர வாயிரம் புதியன வகுக்கும்.

ெதாட்டுச் தித்திக ெடாைலத்தவர்க் கறிவின்ைம துரக்கும்
ெதாட்டுச் ெசங்ைகயி ன ீறவர் ெமய்யுறத் தூவும்.

14

சித்திவ் வாறுபல் ேகாடிகள் விைளத்தலுஞ் சித்துக்

ெகாத்ெத லாந்ெத ந் தவர்களு மும்பரார் குழுவும்

பித்த ராகிய சித்தனா ரடியிைண பி யாப்

பித்த ராயினர் ெபருகுமா னந்தமுட் டிைளப்ப.
761

13

எட்டுச் சித்தியும் வல்லவர் முடியிைனப் பிரம்பால்

எட்டுச் சித்தியுஞ் சிறுமகார் களுெமளி தியற்றத்

760

12

ெபாைறெகா ளாயிர வாயிரம் ெபாருட்டுைற கிளக்குந்
துைறெகா ளாயிர வாயிரங் காமநூ ெறாகுக்கும்

759

11

ேகாடி யிந்திரர் கும்பிடக் கைடக்கணித் தருளுங்

ேகாடி நாரணர் கும்பிடக் குறுநைக காட்டுங்

758

10

கற்பின் ேமதகு மாதருமுளநனி கலங்கப்

அற்பின் ேமதகு ம ைவயர் பலர்தைம யாக்கும்.
757

9

15

ேவறு

மட்டு வி யு நறுந்துளப மைறத்த நிறத்துக் ேகாமுனியும்
பட்டி முனியுங் காலவனும் பல்லாற் றானு மிவனாெரன்

ெறாட்டி யுணரு முள்ளகமு முணர்ந்து ெதளியா வைகமருட்டச்

சட்ட வினாவி யறிதுெமனத் தைழத்த சித்தர் மருங்கைணந்தார்.

762

16

பைடத்தி யயனு மைலயுலகம் ப த்தி ய யு மைலயாங்ேக

துைடத்தி யரனு மைலமைறப்புச் சூழ்தி ெதாழுமீ சனுமல்ைல

தைடத்த மலேநாய் நலியவரு டருதி ையந்து முகனுமைல

ெகாடுத்தி பலநூன் மாதவர்க்குங் குருவுமைலநீ யாெரன்றார்.

17

20
763

முனிவர் வினவ முனிவருக்கு முனியாஞ்
சித்த

றுக்கின்றார்

துனியில் ேகள்வி மாதவத்தீர் ெதாகுத்து
ெமாழியக் ேகண்மிேனா

நனிசித் திைடேயா ெரவ்ெவவரு

நாடுமுதன்ைமச் சித்தேரம்

இனிய ெபயருஞ் சித்ேதச

ெரன்பதாகு மறிமிேனா.

764

18

காலங் கடந்து விைனகடந்து கருவி
யைனத்துங் கடந்துமல

மூலம் கடந்த தன்ைமேய முழுது
முணர்ேப ரறிவிேனங்

ேகாலங் கடந்த வுருவிேனங் ேகாலமைனத்துங்
குறிக்ெகாண்ேடஞ்

சீலங் கடந்த வறிவினர்க்குச் ேசேய
மல்ேலந் ெதளிமிேனா.

765

19

என்று கிளந்த சித்ேதசர்க் ெகதிர்ைக
ெதாழுது முனிவரர்கள்

ெவன்ற விைனயீர் காலத்தின் விகற்பங்
கடந்து முழுதுணர்ந்த

நன்றி யுைடயீர் நீராகி னம்பன
னடன நவில்கின்ற

மன்றந் ெத க்க வல்லீ ேரல் வகுத்த
வுைரெமய் யாெமன்றார்.

766

20

ெபாம்ம ேலாதி யிடமைறத்துப் ேபாந்த
சித்தர் முறுவலித்துச்

ெசம்ம லுைடயீ ராதலினால் ேதவ
ேதவன் திருமன்ற

நும்ைம யறிவித் திடுதுெமன நுவன்றா
ருய்ந்ேதா ெமனத்தாழ்ந்தார்

வம்மி ெனனக்ெகாண் டுடன்ேபாந்தார் மணிப்பா
துைகக ணிலந்ேதாய.

767

ஆதி லிங்கந் தனக்குவட கிழக்கி ெனல்ைல யடர்விைனகள்

காதி யிருந்த காலவன ீச் சரத்துள் மூவ ருருவான

ேபாதி நிழலிற் புக்கருளிப் ெபாருந்தமன்ற ெமழுகெவனச்

ேசாதி மலரத் திருவாயாற் ெசான்னார் மன்ற ெமழுந்தேத.

768

21

அண்ட முகட்ைடப் ெபாதிர்ப்பனேபா

லசும்பு ெமாளியின் கதிர்நிமிரப்

பிண்ட மான கீ ழண்டப் பித்தி

ெதாடுத்த வடியினதாய்க்

22

21
ெகாண்ட திைசக ேளாெரட்டுங் குறுகி
யணிய வாய்க்கிடப்ப

மண்டி ெயழுந்த விரசதத்தின் மன்றின்
ெபருைம வகுப்பாரார்.

769

23

பளிக்குச் சிைலத்திண் சுவர்நீடிப் பளிக்குச்
சுவர்க்கு ேளாவியங்கள்

ெவளிக்க ணமரர் நிற்பதுேபால் விளங்கி
ெவள்ளி ேமல்ேவய்ந்து

களிக்குஞ் ெசம்ெபான் வைரநிறமுங் கழிக்கும்
ைபம்ெபாற் றலமுள்ளால்

துளிக்குங் கிரண ெவாளிமணிக டுவன்றிச்
சுடர்ந்த ெதழுமன்றம்

770

மந்தா ரத்தின் மலர்கற்ப மலர்சந் தான மலர்தாருக்

ெகாந்தார் மலரா தியிற்ெசய்த ேகாைத நவமா மணிமாைல

சிந்தா மணியின் பலேகாைவ ெதய்வ நிதித்தா மைரத்ெத ய

னந்தா ெவாளிப்ெபான் ன மாைல யுள்ளும் புறம்பு நான்றனேவ.
771

24

25

பனிநீ ரளவித் ேதன்விராய்ப் பசுந்தா
தணவி மான்மதந்ேதாய்ந்

தினிய புழுகார்ந் துேராசைனேசர்ந்

திளகு நறுங்குங் குமச்சாந்தம்

நனிெயவ் விடனு மணிந்ைதந்து நறிய
புைகயுந் தவழ்ந்தமண

மனித ருலகும் விண்ணுலகும் வளர்மா
திரமுங் கமழ்ந்தேத.

772

26

ைகயிற் புைனயா விசித்திரப்ெபாற் கைலப்பட்
டைனத்தும் விதானித்து

ைமயி னகன்ற ெவழினியுெமல் வளர்கம்
பலமும் வி த்திட்டு

ெநய்யின் ெற யு மணிவிளக்கு ெநய்யுற்
ெற யுந் தழல்விளக்கும்

ெபாய்யின் ெறாளிர நிைரநிைரயிற் ெபாருத்தி
வனப்புப் ெபாலிந்தேத.

773

ேவறு

மன்றங்க ெணழுந்து விளங்கலு ேநாக்கி வாேனார்
இன்றுய்ந்தன ெமன்றிணர் மாமலர் மா

தூர்த்தார்

நன்றிங்கிவர் ெசய்தி ெயனத்துதி நாவி னார

அன்றங்குறு மாதவர் சித்த ரடிக்கண் வழ்ந்தார்.
ீ

774

27

அருண்மல்கிய ேகாமுனி யாதிய ருந்த வத்ேதார்

ெதருண்மல்கிய சித்த ரடித்தலந் தாழ்ந்து ெசால்வார்
இருண்மல்கிய யாங்களு முய்யவிங் குற்று நீேர

28

22
ெபாருண்மல்கிய மன்ற ெமடுத்தனிர் ேபாற்றி வாழ்ந்ேதம்.
775

இன்னுந்தமி ேயங்கண் மனக்குைற யீங்ெகான் றுண்டு

மின்னுந்தழல் ேபானிறத் தீரது விள்ளக் ேகண்மின்

மன்னுஞ்சைப நாயகர் ெமய்யுரு வாய்ப்பச் ெசய்து
ெகான்னும்வழி பாடுக ளாற்றல் குறித்து ேளமால்.

776

சிற்பந்தவி ராதடி ேகள்பு

ெதய்வ மன்றின்

அற்பங்கவர் சிற்றறி வாளர்களான நீரால்.

பழுெதான்றுமி லாதிர் பரம்பைர நூலும் வல்லீ ர்

ெபாழுதுேதான்றிய ேவணியி னாருரு ெபாற்பச் ெசய்யீர்.

நின்றார்திைர ேகாலுமி ெனன்றனர் ேநர்வ ணங்கிப்
ஒன்றாமுகுர்த் தத்தள வுந்திைர யுள்ளி ருந்தார்.

திரண்டாரறி யாைம மைறந்தனர் ெசய்த வத்தான்

முரண்டாவிய மூவரு ெமாய்த்தவர் யாரு மாேதா

34

மருண்டார்ெவருண் டார்வரு சித்தர்நம் வள்ள ெலன்று

ெதருண்டார்வியந் தார்சிவ காமியுந் தானுங் கண்டம்

இருண்டாெனதிர் நின்றைம ேநாக்கிய யாரு ேமத்திச்

சுருண்டார்தரு பங்கி முடித்தைல துன்னித் தாழ்ந்தார்.
781

33

இரண்டா முகுர்த் தத்தி னிடுந்திைர ேயாடு சித்தர்

டரண்டாெனன வாடும் பிரானுரு வாங்குக் கண்டார்.
780

32

என்றாரது ேகட்டுயி ருக்குயி ராகி ெயங்கும்

பின்றாழ்சைட மாமுனி ேவாரது ேபணிச் ெசய்ய

779

31

முழுதுங்கவர் ேபரறி வாட்சியிர் யார்க்கு மூத்தீர்

ெதாழுதும்மடி ேபாற்றுதும் யாந்துளங் காைம யந்திப்

778

30

ெபாற்பின் றிறனுக் கிையயப் புலேவார் கடச்சன்

நற்பங்கயன் மான்முத ேலாருநன் றாக்க வல்லார்

777

29

35

ேவறு

ெசம்ெபான்மால் வைரயும் புதுநிறம் பைடப்பத்
திகெழாளி ெவள்ளியங் கி யும்

உம்பரார் பணியும் ெவள்ளியம் பலமு
முலகுறு சராசர மைனத்தும்

ைபம்ெபானார் நிறமா யதிசயம் விைளப்பப்
படெராளிக் கிரணம்விட் ெடறிக்குந்

தம்பிரா னுருவ முனிவர்மூ வருந்தா பித்தருச்
சைனெசய முயன்றார்.

782

உம்பரார் பலருங் ேகாமுனி ேயவ வுய்ந்தன
ெமனப்பணி முயன்றார்

உம்பரார் தச்ச னாலய நகர மாதிக

36

23
ளுவப்புறப் பு ந்தார்

உம்பர்ேகான் காம ேதனுகற் பகமு முறுெபாரு
டரப்பணித் திட்டான்

உம்பர்ேகா ேனவ வுலகமா ளைரயர்
தத்தமக் குறுபணி ெசய்தார்

783

37

வடதிைசத் தைலவ னிரம்புபண் டாரம்
வாய்திறந் திருநிதி ேபாதந்

திடனக னகர முழுவது நிைறத்தா

னிடிஞ்சில்கள் கரகங்கள் கும்பம்

படெராளி மணியான் மயனிரு மித்தான்
பசுங்குைச சமிைதபற் பலவுங்

கடனறி முனிவர் விதியுளி நாடிக் கவர்ந்தரு
மைறகைரந் திறுத்தார்.

784

38

வானவர்குரவ னாள்வைர யறுத்தான்
மகதியாழ் முனிவனா கமத்தின்

ஊனமில் விதியாற் குண்டெமான் பதும்ேவ
திைககளும் ஒளிெபற

ேதனமர் மலய மாதவன் பதிட்ைட ெசய்யுமா
சாெனன வைமந்து

ேவனவில் கரத்ேதான் முன்வரும் பட்டி
விநாயகன் பூசைன முடித்தான்.

785

39

அங்குர மைமத்தன் முதல்விைன யைனத்து
மாகம விதிப்படி யாற்றி

மங்கல வியங்க ளியம்பவா னவர்கண்
மலர்மைழ ெபாழிதர மன்றின்

அங்கண ருருேவா டம்ைமதன் னுருவி
னமத்தெபாற் கும்பநீ ராட்டிப்

ெபாங்கறு சுைவயி னிேவதனம் பிறவும்
ெபாற்புற முற்றுவித் தனனால்.

786

40

கன்னிைக ெசம்ெபா னிரசதங் கைலகள்
கலனிலம் ப க

யிரதம்

அன்னமற் றைனத்து ேமற்பவர்க் குதவி
யருந்தவக் ேகாமுனி முதேலார்

பன்னருஞ் சிறப்பிற் றம்ெபரு மாைனப் படெராளி
ெவள்ளியம் பலத்துந்

துன்னுறு தினங்க ெடாறுமறு காலந்
துகளறு பூசைன பு ந்தார்.

787

ேவறு

இவ்வைக ெசல்லு நாளி ெலம்பிரா னடனங் காட்டு

மவ்வரு நாளு மண்ைமத் தாயெதன் றறிந்து முன்னர்ச்

ெசவ்விய பதிட்ைடக் குற்ேறா ரைனவருஞ் ெசல்லா தாங்கண்

41

24
எவ்வமில் காலந் ேதாறு ேமத்திவாழ்ந் திருந்தா ராக.
788

பங்குனி மதியஞ் சாரப் பட்டிமா முனிவன் ெசன்று

தங்குேகா முனிவன் பாதந் தாழ்ந்திது ெசப்பி னானால்

நங்கைள யாள நம்பர் நடம்பு

நாளு மிந்தத்

திங்களின் வருவ தற்றாற் ெசய்வெதான் றுண்டு ேகண்ேமா.
789

திருவிழா எடுத்து நாதர் திருநட நவிற்று மந்த

ஒருவியா மகிழ்ச்சி ெபாங்க வுவன்றைனத்தழுவிக் ெகாண்டான்.

இட்டமா முலகுக் ெகல்லா மிைறவற்கு மிட்ட மாகும்

ஒட்டவங்
ீ குறுவ யாவு முஞற்றுமா றியம்பு ெகன்றான்.

அைடயலர் புரங்கள் ெசற்ற வடிகளார் விழாவுக் ேகற்ற

நைடநக மிரத மாதி நலத்தக வாக்கி ைவேவற்

குயினுைழ மாட மற்றுங் ேகாடைண பு ய ேவவி
பயன்மலி ப சில் யார்க்கும் பண்புறக் ெகாடுக்க ெவன்றான்.

அவரவர் தந்ைதயான வருந்தவன் விைடமு கத்ேதாற்
அவரவர் பணிகளாக வைனவரு மாற்றி னாேர

தகட்டுடன் மீ னாய் முன்னர்த் தவழ்ந்தேகா முனியு மண்ட

பகட்ெடழி லிரத மற்றும் பதிட்ைடெசய் தைமத்துக் ெகாண்டான்.

49

பங்குனிப் பருவஞ் ேசர்முன் பக்கத்தி னிரண்டா நந்ைத

தங்குகார்த் திைகநாட் புல்லந் தடங்ெகாடி ேயற்றி ைமந்தர்

மங்ைகயு மருங்கு ேபாத மன்றிைட நடிக்கு ைமயர்

மங்கல முழங்க வதி
ீ வயினுலாப் ேபாதச் ெசய்தான்.
796

48

முகட்ைடயுந் துைளக்கும் ைவேவல் முைனவன்சண் டீச னாக
மகட்டிைட யைசத்த பிள்ைள யாதிேயா ருருவத் ேதாடும்

795

47

அவரவ ராற்றற் ேகற்ப வமலனார் பணிக ேளவி

கவரவர் பணியி னிற்ப வைறந்தன ெனன்று தாழ்ந்தான்

794

46

மயன்வரு ெகன்று கூவி வளநக ரால யங்கள்

வயமலி குலிச ேவற்ைக மன்னவற் கூவி ேவட்ட

793

45

விைடமுகத் தவன்ெசாற் ேகட்ேடான் விச்சுவ கன்மற் கூவி

பைடயவ ைனங்ைகப் புத்ேதள் படிவமா தியுஞ்ெசய் ெயன்றான்.
792

44

பட்டிமா முனிவ விந்தப் பணிெசயத் தக்க தாகும்

முட்டிலா தியற்று கிற்பா முைறயுளி யமரர்க் ெகல்லாம்

791

43

ஒருவிழா நாளு மந்தத் துற்றிடு நாள தாக

மருவியா நிற்றன் மாண்பாம் வரதெவன் றியம்ப வன்னான்

790

42

ேவறு

ெகாடிநீள் கதலியு முயர்பூ கமுமதி குயின்ேம
லிவர்தர மைலவித்துக்

கடியார் புைகெயாளி கனிசந் தனமலர் கவிெனான்

50

25
றியபுன னிைறகும்பம்

படிேவ திைகெயாடு பயில்கா வணநிைர
படர்ேதா ரணநிைர நிைறவித்த

முடிவா னவர்புகழ் மணிவ ீ தியினகர் முைறயா
லிைறயவன் வலம்வந்தான்.

797

51

கவிைகக் குளிர்நிழல் வி யக் கதிர்ெபாழி
கவ த் திரளிரு புைடதுள்ளச்

சவிவின் மணிவட ெமாளிர்சுற் றுைடயன
சாந்தாற் றிகள்பல தைதகிற்ப

அவிர்விண் ணுடுவின தளவுங் குைறபட
வடரத் தழனிமிர் தருபந்தங்

குவிெமன் முைலயவர் நடனத் ெதாடுமிைற
குலவ ீ தியினகர் வலம்வந்தான்.

798

52

விண்ணா டுைடயவ ெரதிதூ வியெவயில்
வி யும் பலமணி திடர்ெசய்ய

மண்ணா டுைடயவர் ப வாய் மதக
துைளயுமிழ் புனல்வா த்

வளர்ைகத்

தண்ணார் நதிெயன ெவாழுகச் சரண்பணி யிைமயார்
முடிெயாடு முடிதாக்கித்

திண்ணார் மணிநிைற ெபாடிபட் டுகவணி
திகழ்வ ீ தியினகர் வலம்வந்தான்.

799

53

மணிெமாய்த் ெதாளிவிடு கனகச் சிவிைகதண்
மதிமண் டலெமறுழ் வளர்பதம்

பிணிவிட் டலர்மல

ரதம் விைடக

திைறெகாளும் இரதத்ேதா

பிைறவந்

டணிெமத் தியசிைற யன்னம் ப ெயழி லைமயிந்
திரநல்வி மானத்துந்

திணிகட் ெசவியணி முடியா ெனான்பது

தினம்வ ீ தியினகர் வலம்வந்தான்.

800

54

ஒன்ேறா வியெவாரு பஃெதன் றுைரபட

வுறுநாள் கழியும்ைவ கைறயிஞ்சி

ெவன்றார் ெபாறிவலி ெவன்றார் பணிெசய
விைரநீர் முதலபி ேடகங்ெகாண்

டின்றா னடநவில் ெபாழுெதன் றைனவரு
ெமழுநீர் நதிமுழு கிச்சார்ந்து

நன்றா ெமாருபஃ ெதனுநாட் சைபெயதிர்

தைகமா மணிெசய்மண் டபநிற்ப.

801

அ தா கியபணி பு ேகா முனிமுதன்
முனிமூ வருமரு ேகநிற்ப

வ வ ீ ைணயினிைச யுயர்நா ரதமுனி

55

26
மகிழ்தும் புருவுட ெனழுவிப்பத்

தி யா வைகபல தாளங் குறுமுனி திகழா
நந்தியு மினிெதாத்த

உ தா முழவுமந் துவுநந் தியுமிரு தைலயுங்
கரமல ருறுவிப்ப.

802

56

வருகந் தருவரு மலியுங் கருடரு மதுரத்
துடனிைச பலபாட

ஒருகந் தழிநிைல யருளா லருெளன வுறுதா
பதரர கரெவன்னப்

ெபருகந் தரர்சிலர் வளர்சிந் ைதயின்மைற
ெபருவா

திெயாலி படேவாத

அருகந் தர்கண்முத லியதுன் மதியரு

மருள்கண் டடிெதாழ வைணகிற்ப.

803

57

ஆகா ெவன்பவ ரூகூ ெவன்பவ ரருகுற்
ற யெமல் லிைசபாட

ஏகா ெவன்மரும் ேயாகா ெவன்மரு மாகிச்
சித்தர்க ெளதிேரத்தக்

காகா ெவனவுர கர்கள்பன் மணிெயாளி கஞலத்
திைசதிைச ெதாழுதாடப்

பாகா ெமாழியவள் பாகா விைடெயாரு பாகா
ெவனவவு ணர்கள்பம்ப.

804

58

மன்றா டியகுரு மணிேய யடியவர் மதியா
டியகளி நறேவெபாய்

ெவன்றார் நுகர்சுைவ யமிழ்ேத பத்திைம விைளவார்
விைளசிவ விைளேவபுன்

கன்றா ெனனவுயிர் களின்ைவத் தருளிய கனிேவ
கருைணெசய் கனிேயெயன்

ெறான்றா தரவுட னுைரயா விழியிைண
யுைறசிந் திடவடி யவர்தாழ.

805

59

ஒருபா லுைமதன துருவின் விரவுற ெவாருைகத்
துடிெயாலி ெயழவங்கி

ஒருவா ெதாருைகயி ெனாளிரக் கவிதர ெவாருைக
ெயாருகர மைமெவய்த

ஒருதாண் முயலகன் ெவ நிற் பதிவுற
ெவாருதாள் குஞ்சித முறவசி
ீ

ஒருகா ளியின்முகம் விழிேநாக் குறமணி
ெயாளிரம் பலநட நவில்கின்றான்.

806

தழெலாத் தவிர்பு

சைடெயண் டிைசதட

வரெவண் மதிெயாடு புனறுள்ள

அழெகான் றியகுைழ யைசயக் குறுநைக

60

27
யலரப் புருவமு மு ெவய்தச்

சுழல்கட் ெசவியர விழிெவண் டைலதிணி
ேதாளிற் றுயல்வர வதள்ெபாங்க

உழல்சில் ல பயின் மணிநூ புரெவாலி
யுறழத் திருநட நவில்கின்றான்.

807

61

பூதங் களுமுறழ் கரணங் களுெமழு ெபாறியும்
ெபாறியினுள் ெளாளியான

ேபதங் களும்வரு காலங் களுெமாளி

பில்குங் கைலகளு ெமாளிவிந்து

நாதங் களுமைவ தருேபா தங்களு நவில்ேவ
தங்களு மறியாேம

ஏதங் ெகாளுமுயிர் ேபாதங் ெகடவிர சதமன்
றிைடநட நவில்கின்றான்.

808

62

அளவா யளவத னளவா யளவத னளவுந்
தணிதரு மளவாகி

அளியா யளியத னளியா யளியத னளியுந்
தணிதரு மளியாகி

ஒளியா ெயாளியத ெனாளியா ெயாளியத ெனாளியுந்
தணிதரு ெமாளியாகி

ெவளியாய் ெவளியதன் ெவளியாய் ெவளியதன்
ெவளியின் ெவளிநட நடவில்கின்றான்

809

63

ஓரா ணவமுத லிருவல் விைனமல மூன்றும்
முடன்முத லியநான்கும்

ஆரா வுடலிைட யுறுசாக் கிரமுத ைலந்தும்
மநுமுதல் வழியாறுஞ்

சாரா வைகெயழு ஞானம் ெபறவரு டகெவண்
ணுநர்பணி ெயான்பானுந்

ேதரா வருள்பணி பத்துந் திகழ்தரு திகழம்
பலநட நவில்கின்றான்.

810

64

ஒருபான் றிைசகளு ெமான்பா னுருவமு
ேமாெரண் வடிவமு முலேகழும்

மருவா நின்ெறாளி ராறா தாரமும் வளைரந்
திைனகளு மைறநான்குந்

தருமூ வழல்களு மிருைமப் பயெனாடு
தானா கியெவாரு தனிவடுந்
ீ

ெதருள்வா

ஃதல திைலெயன் றுணர்வுறு

திகழம் பலநட நவில்கின்றான்.

811

அஞ்சக் கரெமன ெவட்டக் கரெமன

வாறக் கரெமன நான்ெகன்ன

பிஞ்சக் கரமுத லுருமூன் ெறனவளர்

65

28
ேபரக் கரமுதன் மூன்ெறன்ன

ெநஞ்சத் துறநவி லீ ரக் கரெமன நிைலேயா
ரக்கர ெமனநின்ற

ெசஞ்ெசாற் றிறமிரு நான்கா கியும்பிற
வாயுந் திருநட நவில்கின்றான்.

812

66

நகரந் திருவடி மகரம் வயிெறழி னகுதிண்
புயம்வக ரஞ்சீர்சால்

சிகரந் திருமுகம் யகரந் திருமுடி சிகரந்
துடிகவி தருெசங்ைக

வகரம் யகரம தபயந் தருகரம் வளர்தீ
நகரநன் மகரங்கீ ழ்

உகளும் முயலக ெனாளிர்வா சிைகபிர ணவமா
ெயாருநட நவில்கின்றான்.

813

67

ேதாற்றந் துடிதிதி யபயந் ெதாைலெவ
ேதாலா மைறவுநின் றிடுதாளி

னாற்றுங் கழலினல் லருளுந் தகநனி
நலிமா ையையயுத றிக்கன்ம

நீற்றிக் கருமல மிருவித் திருவரு ணிைலயா
லுயிர்கைள வாங்கிக்ெகாண்

டாற்றுஞ் சுகவடி வாக்கிப் பதிவுறு மருளம்
பலநட நவில்கின்றான்.

814

68

அருேளா விைலெயன ேமலா கியவுயி
ரருளான் முதன்ைமய தாயங்கு

மருளா லருள்பு

ெதாழில்ெசய் குவெலன

மதியுற் றதைனயு ெமாருவிப்ேபாய்ப்

ெபாருளா கியவரு ளுருவா யதன்முதல் புகெலன்
றறிதல்ெசய் தருணின்றுந்

ெதருளார் சிவமுடன் விரவிச் சுகமுறு திருவம்
பலநட நவில்கின்றான்.

815

69

ேவறு

ேசாதி மல்கிய விரசத சைபயிற் று யத்
ேதவளர் வல்லியுந் தாமும்

ேபாதி யம்ெபாழிற் புண்ணிய முதல்வர் ெபாருந்தி
யத்தநா ரீசராய் நடிக்கும்

ேவத நூபுர ெவாலியும்பல் லியமும் வி க்கு
மின்னிைச ெசவித்துைள நிைறப்ப

ஏத மில்லவ ரைனவருங் ேகளா ேவங்கி
நின்றனர் திருநடங் காணார்.

816

ெவள்ளி யம்பலத் தாட்டயர் முதேல ேவத நாடரும்
விழுத்துைணப் ெபாருேள

வள்ளி ேகள்வைன யுயிர்த்தமாமணிேய வான

70

29
வர்க்ககறி யாதவா னவேன

புள்ளி மான்கரத் ேதந்துவித் தகேன புைடெந
ருங்குபூ தப்பைட யாேன

தள்ளி ெயம்விைன யருணடங் காட்டாய் சங்க
ராசய ேபாற்றிெயன் றிரந்தார்.

817

71

விைரயத் தாண்டவங் கண்ணுறா ெமலிவும்
விண்ெண ழுந்துநீர் சுரந்தமா ேமகம்

புைரயத் தாண்டவங் காட்டியல் லாது ேபாது
றாெனனு மகிழ்வுங்ெகாண் டுள்ளங்

கைரயத் தாழ்ந்தவர் மைறப்பிைன மாற்றிக் கருைண
ேநாக்ெகதிர் வழங்கினார் ெசய்ய

வைரயக் கார்த்தணி யூர்ெதாறு மிரந்துண் டம்ப
லத்துநின் றாட்டயர் முதல்வர்.

818

72

ஊன நாடக நவிற்றிெயவ் வுயிர்க்கு முறுக
ணாணவ வலிெகடுத் தருளி

ஞான நாடக நவிலுமங் கணனார் ஞான
நாட்டநன் றருளலு மலம்ேபாய்

ேமான மாதவ முனிவரர் மூவ ராதி ேயாரைன
வருமுதிர் நடனத்

தான வானந்தங் கண்களாற் பருகி யறிவு ேளயறி
வடங்கிெயான் றானார்.

819

73

உைரயுங் காயமு முணர்வுெமட் டாத ஒருவ
ரக்கர ைமந்துேம யுறுப்பாய்

விைரநி லாவிய ேபாதிசூழ் வைரப்பின் ெவள்ளி
யம்பலத் திணர்த்தபூங் கூந்தல்

வைரய ணங்ெகாடு மாட்டயர் நடன மணிெபான்
வானிதி மைனவியிற் ெப தும்

பைரதன் பாலராய்ப் ேபணுவார்க் குளேதா பவஞ்சி
வாநந்தம் பருகுவ தல்லால்.

820

74

பகீ ர தன்ெபருந் தவத்தினாற் புவியிற் பரந்த
வானதி யகிலமும் படர்ந்து

முேகெர னக்குைடந் தாடநின் றதுேபான் முதிர்ந்த
மாதவ முனிவேர யல்லால்

தகீ ர் கண ீவிெரன் ெறாழித்தல்ெசய் யாது சார்ந்த
வர்க்ெகலாஞ் சகசவா ணவேநாய்

உகீ ெரன் ேறாம்புதாண் டவந்ெத த் தருளு ெமாருவர்
தம்ெபருங் கருைணயார் ெத ப்பார்.

821

அகில ேலாகமு நடுநடுத் திரங்க வன்று
வாதுெசய் தூர்த்துவ நடன

முகிலி ேனர்மிடற் றிைறயவர் காட்ட முகத்து
நாட்டங்கண் முதிர்நறுங் களப

75

30
நகிலி னாட்டிய காளியுந் தவத்தா னங்ைக
பார்ப்பதிக் ெகாப்பநல் லுழுைவத்

துகிலி னார்முக ேநாக்கிநின் றருளுந் தூய

தாண்டவங் கண்டுெகாண் டிருந்தாள்.

822

76

ேவறு

விழிநீருக ெமய்யி னுேராம மிகப்ெபா டிப்ப

ெமாழிவாயின் விளங்க ெவழாது முழங்க வங்ைக

ஒழியாது முகிழ்ப்ப வுஞற்றிய வாடல் கண்ேடார்

கழிகூர்மகிழ் வானட மாடுதல் ைகக்ெகாண் டாரால்

823

அயனாடின னாடின னாரண னாய்ந்த சூலப்

புயனாடின னாடின ன ீள்புயல் ேவணி யீசன்

மயனாடின னாடினன் வானவர் தச்ச ைனங்ைகக்
கயனாடின னாடின னாறிரு ைகயி ேனந்தல்.

824

பண்வைணய
ீ
ராடினர் பன்னக ராடி னார்கள்

மண்ேணார்முழு தாடினர் மாதவ ராடி னார்கள்

வருேகாடி வசுக்கள் வைரந்திடு பத்ெதா ெடான்று
அருகாெவாளி யாதவர் நால்வரு மாடி னார்கள்.

உறுசாத்தியர் பூத

யக்க ருலப்பில் ேபயர்

எறுழ்நாள்க ளிராசி யுடுக்களு மாட்ட யர்ந்தார்.

81

மைலயாடின வா தி யாடின மன்னு மீ ேரழ்

உலகாடின ேவாங்கிய வண்ட மைனத்து மாட
விலகாத விராட்புரு டப்ெபயர் ேவந்து மாடிற்
றிலகீ சுர னாடினா டாதவர் யாவ ரம்மா.

828

80

அறுநான்கினி ராயிர மாமுனி ேவார்கள் சித்தர்

ெதறுதானவர் ெதவ்வு மரக்கர் ேவதாளர் ேகாள்கள்

827

79

இருேகாடி மருத்துவ ரீ ரண் ேடாடு நான்கு

தருேகாடி யுருத்திரர் சாரு மிராறு ேகாடி

826

78

விண்ேணார்முழு தாடினர் விஞ்ைசய ராடி னார்கள்

எண்மாதிர ராடின ெரண்மரு மாடி னார்கள்

825

77

82

ேவறு

நிருத்த நாடக ேநருறக் காண்ெடாறுங்

கருத்தின் மிக்க களியா லைனவருந்
திருத்த மாகத்தஞ் ேசவடி தூக்கிநின்

றருத்தி கூர்தர வாட்டயர் ேவைலயில்.
829

83

ஐய நாடக மாட்டயர் ேவகத்தின்

ஐயன் ெமய்யி லணிந்த வராவினம்
ஐயு ணர்வு மயர்ந்து வருத்தமுற்

ைறய வங்க ணுமிழ்ந்தன வாலேம.

84

31

830

அைரயி னன்றித் தனாக்ைக முழுவதும்

பு வி னாற்புலித் ேதாலிைற ேபார்த்திட்டாங்
ெக ைய ெவன்றில குந்திரு ேமனியின்
வ க ளாக வழிந்ததவ் வாலேம.

831

மிண்டு மாலத்தின் ேவக முடற்றலுங்

கண்ட நின்ற கடுெவளிக் ெகாண்டேதா
மண்டு பாப்பணி வாய்விட ேமாெவன
அண்ட ராதி யைனவரு மஞ்சினார்.

832

இ ந்து ளார்சில ேரங்கின ேரார்சிலர்

ெபாருந்த னன்ெறன் றிருந்தனர் பற்பலர்.

87

ஒசிய வுள்ளமங் குள்ளவர் யாவர்க்கும்

பசியுந் தாகமும் பம்பிய தன்னைதக்
கசியு ெநஞ்சினர் கண்ணக லாதமர்

ெநாசியு நுண்ணிைடப் பார்ப்பதி ேநாக்கினாள்.

834

86

ப ந்து காஎன் றிரந்தனர் பற்பலர்

திருந்து நாடகச் ெசவ்வியின் மாய்தலும்

833

85

88

ேவறு

தனெதாரு கூற்றா லன்னபூ ரணிையத்
தந்தன ளன்னபூ ரணியும்

வனமுைல யன்ைன மலரடி வணங்கி
மற்ெறனக் கருள்பணி யாவ

ெதனவுைம யம்ைம ெயம்பிரா னடத்துக்
ெகய்திய வைனவரும் பசியான்

மனமடி வைடந்தா ரன்னநீ வழங்கி வளெரனத்
திருவருள் பணித்தாள்.

835

89

ஒருகரத் ேதந்தும் பாத்திரத் தன்ன ெமாருைகயிற்
சராவத்தா னள்ளி

இருள்வளர் கூந்த லன்னபூ ரணியங் கிட்டன
ெளாருமுைற யதுெபாற்

ெபருவைர ெயன்ன வளர்ந்தது கண்டு ெபருகிய
மகிழ்ச்சியா ெனவரும்

மருவினர் முகந்து வாய்மடுத் துண்டு வன்பசி
தணிந்தனர் மலிந்தார்.

836

வ முகம் புழுங்கச் சுடரயில் விடுத்த
வள்ளிதன் ேகள்வனா ரங்கி

விைரகமழ் ேவண ீர் வியவ ற் ெகாணர்ந்து
விடுத்தருந் தாகேநாய் தணித்தார்

புைரயற வுடலின் விரவிய ெவப்பம் புைழக்ைகநீர்
துளிக்குமா றுயிர்த்துத்

90

32
தைரயிைட ெயவருங் குளிர்ப்பேமற் படுத்துத்
தந்திமா முகத்தவன் றணித்தான்.

837

அஞ்சைல யஞ்ச ெலன்றி

லைமத்தனன் வரன்
ீ

91

குநைர யங்ைகயா

எஞ்சலு றாைம யி ந்தவர் வருெகன் றிைசவுறக்
கூவினன் வடுகன்

தஞ்சமு றாைம யவரவர்க்கிடங்கள் சைமத்தனன்
ேகத்திர பாலன்

மஞ்சிவர் நகரங் காவல்ெசய் தண்டி வருத்தங்கள்
வினாயருள் பு ந்தான்.

838

92

ேவறு

அைனவரு மகிழ்ச்சி கூர்ந்தா ரம்பலத் தாடு ைமயர்

அைனயவர் முகத்தி ேனாக்கி யருளினா லருளிச் ெசய்வார்
வைனபுகழ் மன்ற மீ தின் வயக்கிய நடன ெமன்றுங்

கைனகட லுலகில் யாங்கு ெமாருவர்க்குங் காட்டி ேலமால்.
839

ஞானத்தா னம்ைம யன்றி ேவெறான்று நாடாச் சிந்ைத

ேமானத்தா னுயர்ந்த தண்டி ெமாய்த்தநம் மருளா ெலன்றும்

வானத்தார் வணங்கக் காவன் மருவுமிம் முத்தி ைவப்பின்
மீ னத்தாம் விழவு ேநாக்கி வியந்தனி ராத லாேல.

840

ன்னுஞ் சிந்ைதயின் ேவட்ட ெவல்லாங்

தம்மடி வணங்கி யாருந் தனித்தனி வரங்கள் ெகாள்வார்.

கரமலர் முகிழ்த்துத் தாழ்ந்து காலவ முனிவன் ெசால்வன்

வரமலி யடியின ீழல் ைவத்தைன ேயனு ெமந்தாய்.

விைரயு மதைனக் கண்கள் வித்தக மாகு மன்ேற

கரவுெசய் தருளல் ேவண்டுங் கடல்புைர கருைண வாழ்ேவ.

97

திருவருள் பு ந்த ஞான்றுஞ் சிறியேன னிரந்ேத ன ீதன்

றருடணங் காட்டிப் பின்ன ரைறந்தவா பு து ெமன்னக்

கருைணயி னுைரத்தி யின்பக் காமர்நா டகமுங் கண்ேடன்

மருள்வள ருடல மின்ேன மாற்றுதல் வழக்ேக ெயன்றான்.

844

96

இரவிமுன் விளக்குக் காட்டா தாயினு மிருக்குங் காறும்

பரருறு பயத்த தாகும் படிவமு ெமனக்கற் றாமாற்

843

95

அரவக லல்கு லார்த மாைசயு நிலனு ெபான்னும்

புரவியல் ேபாக முற்றும் புைரெயனப் ேபாக்கி ெயன்ைன

842

94

மும்மல மி ய விந்த முதிர்சுைவ நடனங் காணச்

ெசம்மலும் ெபற்றீ

ெகாம்ெமன விைரந்து ெகாண்மி ெனன்றனர் குவைளக் கண்டர்

841

93

புறக்கணி யாத வண்ணம் பூரணன் கைடக்க ணித்தான்

சிறக்கணித் திட்ட யாக்ைக தீர்ந்தது முனிவன் வல்ேல

98

33
மறக்கணித் தடர்ப்ப ேமேல வருவிைன யின்றி ெயான்றாய்
அறக்கணித் தருளு மின்பத் தவசமா யழுந்தி னாேன.

845

கவைலயும் பிறவி ேவைல கடந்திடுந் ெதாள்ள மான

தவலரு ெவள்ளி மன்றின் றனிநடங் காணும் ேபறு

சவைலயி லாத ேசடன் றன்னினாந் தைகைம யுண்ணிக்

குவலய நிறத்து ேமனிக் ேகாமுனி வியந்து பின்னர்.
846

கடக

நடனமிவ் ெவள்ளி மன்றி னாெடாறு மடிய ேனற்கும்

அடைலெகாண் டணிந்த ெபம்மா னங்ஙன மாக ெவன்றான்.

ேமாகத்தா னன்ேற ெயன்று ேமாகத்தாள் பாத முன்னி

பாகத்தான் சரணந் தாழ்ந்து பட்டிமா முனிவன் ெசால்வான்.

உத்தம நடனங் காணு முறுதவத் தவர்க்கு மீ ளா

கத்தமும் ெபாருளு மின்பு மிைவயுநன் றருளல் ேவண்டும்.
அள்ளலம் படுக ரான வணங்கினர் ேபாக வாழ்க்ைக

ெவள்ளியம் பலத்து ளாடும் விகிர்தன்மற் றிதுவு நல்கும்.
பைடப்பிைன ேவட்டு நம்பாற் படர்ந்தைன யாத லாேல

ெகாடிப்ெபரு நடன நாளுங் கும்பிடிவ் வுருவி ன ீங்ேக.

பாயபல் லுயிைர ெயல்லாம் பாற்கடல் துயின்று காத்துத்
ேநயநன் னடன நாளு நியதிெகாண் டினிது காண்க.

106

சூரனா லச்ச ெமய்திச் சுரர்கள்வந் தபய ெமய்த

வாரநா மளித்துக் காத்து வதிவித்துச் சூர னாவி

ஆரனாண் முைலப்பா லுண்ட வமரனால் விளித்தா மற்றால்
தீரமாங் காஞ்சி ைவப்பிற் சிவணுநர்க் கிடும்ைப யில்ைல.

853

105

மாயனுந் ெதால்ைல ேமனி வாய்ப்புறக் ெகாண்ேடார் கூற்றாற்

தூயவிவ் வடிவி ன ீங்குச் சுடெராளி ெவள்ளி மன்றின்

852

104

இைடப்படும் பைடப்ேபார் கூற்றா ெனய்துமுன் னுருவந் தாங்கிக்
கைடப்படா தங்கி ருந்து கைடப்பட வாக்கு நந்தங்

851

103

எள்ளிநா னடன ெமான்ேற கண்டுெகாண் டிருத்தல் ேவண்டும்
வள்ளேல ெயன்றி ரந்தான் வரெமலா மளித்து நீண்ட

850

102

இத்தலத் திருக்ைக ேயார்க்கு மித்தலந் த சித்ேதார்க்கும்

முத்திைய யளிக்க நிற்றி முக்கணா ேவட்டு ளார்கட்

849

101

நாகத்தார் மருமத் தண்ண னடனமிங் ெகய்தும் ேபறு

மாகத்தார் வியப்ப ைமநூற் றைனயவார் கூந்தன் மங்ைக

848

100

யு ைவப் ேபார்ைவக் கண்ணுதல் பாதம்ேபாற்றி

உடலிது கழிநாட் காறு முஞற்றுதல் ேவண்டு ெமன்றான்

847

99

பைகயினான் மண்ைண தன்னாற் பார்த்திவர் தம்மா ேனாயால்

தைகெசயு மனுவால் வாேனார் தங்களா லவுணர் தம்மான்

107

34
மிைகெசயு மரக்க ரானும் விலங்குெசந் துக்க ளானும்

புைகயழ லானு மீ ங்குப் புல்லுநர்க் கச்ச மின்ேற.
854

எந்தைமக் குறித்து நீெச ெய யழற் குண்டத் ெதன்றுங்

கந்தெவண் பூதித் ேதாற்றங் கழிவின்றி வளர்வ தாக

வந்தெவண் பூதி ேபாற்று மவர்களும் ேவட்ட ெதய்திப்

பந்தமுற் றி யச் ெசான்ன ெபாருளினாம் பயமுந் தீர்வார்.
855

ஆனந்த முளத்தி ன ீட வாட்டயர்ந் தனர்க ளன்ேற

ஆனந்த முறுக ேவட்ட ெபாருள்களு மடுப்ப தாக.

ஒன்றுேவட் ேடாரு மன்றி னுறுநடம் ேவட்ேடார் யாரும்
மன்றெவன் றிரந்து ேவறு வரங்ெகாளா தைமதி ெபற்றார்.

மன்பைதக் கிரங்கி யாட மலர்புைர கரங்க ெளட்டின்

பின்பரு ணடனங் கண்ட ெபய்வைள வணங்கிக் கூறும்.
ெதவ்வைர முருக்குஞ் சூலத் ேதவேன ேபாதி சூழ்ந்த

எவ்ெவவ நாளு மீ ங்கிம் முதன்ைமயா னுறுக ெவன்றான்.

113

அன்னண மாக ெவன்றா ரமலனா ரதைனக் ேகட்ட

மின்னிைழ யுைமயாள் காளி மிளிர்முக ேநாக்கி யாடத்

தன்னுளத் தரும்பு மூடல் புலவியாய் வரந்தா னல்கப்

பின்னது துனியாய் நீடப் ெப துமற் றிதைனச் ெசய்தாள்.
860

112

இவ்வைரப் பிைடநின் ேறாங்கு மிரசத மன்றி னாேயற்

ெகாவ்வரு நடனங் காண்டன் முதன்ைமைய யுறுத்தா யன்ேற

859

111

ஒன்பேதா ேடழு ைகயி ெனாளிர்பைட தாங்கி நம்பன்

மின்பைட தாங்கி வாது விைளத்துமுன் னாணி நின்று

858

110

என்றிைற வரங்க ணல்க விட்டகா மியம்ேவட் ேடாரும்

நன்றிெசய் முனிவர் வாங்கு நல்வர நமக்குஞ் சாலு

857

109

ஆனந்த நடன ேநாக்கி அைனவரு நம்ைமப் ேபால

ஆனந்த மருளு நம்மு னன்னண மாடு ேவார்க்கும்

856

108

114

ேவறு

நாடகங் காண்டலின் முதன்ைம நம்மது
பாடகத் தளிரடிப் பாைவ மற்றவள்

பீடுறக் ெகாள்ளுேம ெயன்று பிஞ்ஞக

ேனாடுெசம் ெபான்னிக ருருவி ன ீங்கினாள்.
861

ப சனம் பரதங்கண் டிைறஞ்சு மாதவர்

வ ைசெச யமுதர்கண் மற்று ேளாைரயுங்

க சிறன் கணங்களாற் காதிக் ெகாண்டுேபாய்ப்

பு சைடக் கடவுைளப் புலம்பு ெசய்தனள்.
862

115

வாயிலாற் றுனியிைன மாற்றி தாைதநற்

றாயிலா னயெமாழி தந்து புல்லுறீஇ

116

35
நீயிலா திருத்துேம நிகழ்முக் ேகாணெமய்க்

ேகாயிலா ெயன்றவள் குளிர்ப்பக் கூறுமால்.
863

பல்வைக மன்றினுட் பத்தர்க் கின்னருள்

நல்வைக மன்றுநல் லனவ வற்றுளுஞ்

ெசால்வளர் நஞ்சிறார் ெதாழுது ேபாற்றிய
எல்வளர் மன்ெறமக் கினிய வாகுமால்.

864

கமலனு ேநமியுங் கழிப்பி வல்விைன
தமரமன் றிதுதக வுயர்ந்த தாயினும்.

தாங்கிய விரசத சைபைய ேநர்வதன்

றாங்கது பிரமர்நா ரணர ளப்பிலார்

நீக்கமில் லார்ெதாழ நின்ற விச்சைப
தாக்கரு நடனநீ தகவிற் காண்கேவ.

இச்சைப நாடகத் தின்று ேபாெலறுழ்ப்

அச்ெசாடும் விரவிெயான் றாதி தாழேவ.

என்னநல் வரமுைமக் கினிது நல்கினான்

மன்னிய விரசத மன்றிற் ேறான்றினான்.

எண்ணில

ந்திர ெரவரும் ேபாற்றுற

எண்ணிலாக் கருைணெயம் பிராட்டி காணேவ.

124

முழங்கின துந்துபி முனிவ ரார்த்தனர்

தழங்கின சிலம்ெபாலி தாள ேமங்கின
வழங்கின நரம்பிைச வங்கி யத்திைச

பழங்கணி ெலதிெராலி பறம்பு ெசய்யேவ. ௫

871

123

எண்ணிலர் பிரமர்க ெளண்ணி னாரணர்

எண்ணில்பல் லியநனி யியம்ப வாடினாள்

870

122

அன்னமும் பன்றியு மறிெவா ணாதவன்
மின்னிய விரசத ெவற்பி னூழியு

869

121

ெபாச்சமில் காளிதான் ேபாற்று ேமல்ைவயின்
முச்சகந் ெதாழுெதழு முதல்வி ெயன்றுநம்

868

120

ஆக்கலு மழித்தலு மாய வூழ்விைன

ஊக்கிய நடமுவள் காண்க வச்சைபத்

867

119

ஓங்கிய விராத ேவாங்கன் மீ மிைசத்

நீங்கிய ெதாழிலராய்ப் ேபாற்ற நின்றேத.
866

118

எமதுருத் ேதான்றிெயஞ் சிறார்க ளாகிய

விமலைத யைடந்துெமய் நடனம் ேபாற்றுறுந்

865

117

ஆடினர் சிலெரதி ராடி யாரணம்

பாடினர் சிலர்மைற பாடி யின்னருள்

125

36
கூடினர் சிலரருள் கூடி யானந்த

நீடினர் சில ைற நிருத்தம் ேபாற்றினார்.

872

வைரெயலாந் தாண்டவ நாத மல்கிபின்

தைரெயலாம் பரத்தலிற் றைரயு ளார்சிலர்

உைரெயலாங் கடந்ெதாளி ெராருவன் குன்றினும்
புைரெயலாந் தபப்புகுந் தாடல் ேபாற்றினார்.

873

மன்றலங் கடுக்ைகவார் சடிலத் ெதம்பிரான்

ெகான்றிய மலப்பிணி ேயாட்டந் ெதய்க்கேவ.

ஒருமுைற ெசவியுறத் தவமு ஞற்றிேனார்க்

ெபாருவினா தமும்புறக் கணிக்கும் ெபற்றித்ேத.

ஒன்றிய திைசயுற ேநாக்கித் தாழினும்
அன்றிய காதர மவர்கட் கில்ைலேய.

அற்ைறநா ளந்திவந் தைணய வண்ணலார்க்

ெகாற்றவ ீ திையவலங் ெகாள்ளச் ெசய்தனர்.
மன்றிைடத் திருவுரு வரதன் ைவகிய

நன்றுதம் மிருக்ைகைய நண்ணி வாழ்ந்தனர்.

உத்தம

ருவரு முறுதங் கூற்றினாற்

வித்தக னடந்ெதாழு நியம ேமவினார்.

133

உலகமுற் றுயிர்த்தரு ளுைமயுந் தானுமாய்

அலகில்பல் லுயிர்க்குநல் லறிவு நண்ணுமா
றிலகிய விரசத மன்றி ெனன்றுநந்

தைலவைனந் ெதாழினடந் தரநின் றானேரா.

880

132

பத்திெசய் ேகாமுனி பட்டி மாமுனி

ெகாத்துறு ைவயகங் குயிற்றிக் காத்தருள்

879

131

தன்ைறவார் ெகாடிப்படப் ெபற்றந் தாழ்த்தினார்

ெவன்றபூங் கழலடி ேவந்த ராதிேயார்

878

130

குற்றபூ சைனநனி யுஞற்றி மாதவர்

ெபாற்றெவண் கயிைலயம் ெபாருப்பி ேலற்றினார்

877

129

மன்றிைனச் ேசயிைட யிருந்து வாழ்த்தினும்

நன்ெறதிர் ேநாக்கினார் நவிற்றக் ேகட்பினும்

876

128

இருசைப யிடத்தினு மீ ண்டு நாதங்கள்

கருள்ெபற ேயாகுழந் தாங்குக் ேகட்குமப்

875

127

அன்றுேபா ெலன்றுமவ் விரண்டு மன்றினும்

நின்றருள் நாடக நிகழ்த்து மாருயிர்க்

874

126

நாயகன் விழவுநா டகமுங் கண்டுமுன்

பாயெமய்த் தவத்தினர் பலரு முய்ந்தனர்

134

37
ஆயவக் கைதபுகன் றடிய ேனனுமின்

ேறயும்வல் விைனப்பவ மி த்திட் டுய்ந்துேளன்.
881

அளவிைனக் கடந்ெதாளி ரமல னாடகத்

தளவிைன ெயன்னறிந் தைறந்து ேளெனன்றான்

துளவிைன யணிந்தவ ணாய தூமுனி

வளவிைன தபுமடி வழுத்துஞ் சூதேன.

882

136

உய்ந்தன மடியேர ெமழுைமத் ேதாற்றத்தும்

உய்ந்தன ெமனப்பணிந் துறுவர் கூறுவார்

ைமந்துைடச் சூ னாம் வானு ேளார்பயஞ்
சிந்திய ெதன்றுமுன் ெற க்கப் பட்டேத.

883

135

137

அக்கைத விளங்குமா றருள்வ ெதன்றனர்

ெபாக்கமின் முனிவரர் புகறல் ேகட்டலுங்

ெகாக்கிற கணிந்ெதாரு ேகாலங் ெகாண்டருள்
நக்கைன யுளத்துறீஇ நவிலுஞ் சூதேன.

138

நிருத்தப் படலம் முற்றியது.
ஆகத் திருவிருத்தம் - 883
---------

13. அபயப் படலம் (884-923)
884

முக்க ணக்கைன மும்மத ேவழத்தின்

ெதாக்க ணிந்த சுருதித்தைலவைன

ம்க்கு ேவற்றுைம ெசய்துவிண் ேணாெராடுந்

தக்க யாகஞ் சைமத்தனன் தக்கேன.
885

மாறு பட்டைம ேநாக்கிய வள்லலார்

ஏறு பட்ட ெவறுழ்வலி வரனால்
ீ

ஊறு பட்ெடாழி ெவய்தவிண் ேணார்மகம்
நீறு பட்டற நிக்கிர கஞ்ெசய்தார்.

886

பைகஞ ேனாடுடன் பட்டெதார் பாதக

நுகர்வித் ெதெநாடிப் பானுளத் ெதண்ணினார்.

3

மாைய பாங்கர்மறுவறு காசிபன்

ேநய மாகி நிைறயழி காதலில்

ேதாயமூவைரத் ேதாற் னர் சூரேன
சீய மாமுகன் றரகச் ெசம்மேல.

888

2

மிைகத ணிந்தது வரன்
ீ
சவட்டலால்

தைகெகாண் ெடஞ்சிய பாதகத் தின்பயன்

887

1

ேமாஅ மாமல மூன்றுெமாத் தன்னவர்

பாக சாதன ெனஞ்சம் பைதப்புற

4

38
யாக மாக்க விசாரத் தியற் னார்

ஏக நாத னிைடவரம் வாங்கினார்.

889

எண்மர் வன்ைம யிளக்கினர் மாலயன்

திண்ைம முற்ருஞ் சிைதத்தன

ந்திரன்

கண்ம லர்த்தைல வன்க ணுறுந்ெதாைக

உண்ைம யண்ட ெமாராைன ெசலுத்தினார்

890

வான வர்க்கு வருத்தந் திருத்தினார்
உன மல்க ெவாலிதழ லூட்டினார்.

பன்ன கத்தின் பைறவிழத் தாக்கிய
மன்ன னாதியர் ைவகிட மற்றனர்

ெவள்ளி யங்கி

அள்ளி யுண்ணினல் லாற்கத மாறிலாத்

ெபாள்ெள னப்புரட் டாெயனத் தாழ்ந்தனர்.
கருடன் றாக்கிய கட்ெசவி ேபாலவுந்

கருைன நாதர் கைடக்கணித் ேதாதுவார்.

10

தக்க ேனாடு மகத்திற் றருக்கிய

மிக்க பாவம் விளித்திலி ராதலால்

ெதாக்க ெசல்லற் றுைலத்தனி

வ்ெவலாம்

பக்கு விட்டறப் பன்னுதுங் ேகண்மிேனா.
895

9

தருமன் றாக்கு நரகர் தைகயவும்

ெவருவு முள்ளத்த ராயவிண் ேணார்க்ெகலாங்

894

8

வித்தக ெவங்கைள

ெதாள்ைல யுள்லத்துச் சூரைன யஞ்சிேனம்

893

7

இன்ன வாறவ ன்னல் விைளத்தலிற்

கன்னி பாஅன் கயிைலையச் சார்ந்தனர்.
2

6

தான வர்க்குத் தைகைம ெபருக்கினார்

கான மல்க கற்பக நாெடலாம்

891

5

11

ேவறு

மாயவேன நின்னாலும் மைறயவேன

நின்னாலு மலர்க்கண் ெமய்யின்

ேமயவேன நின்னாலும் விண்னவேர

நும்மாலும் விளியா வாற்றல்

ஆயவைன ெயவராலு மடர்ப்ப து

நமதுவிழி யழலிற் ேறான்றுஞ்

ேசயவைன யல்லாது ேதவர்கா

ளவன்வருநா லளவு நீயிர்

896

வங்குபுக
ீ
ழாதிபு

ெயன்ெறாருைவப்

புளததனில் விரவி வாழ்வார்க்

ேகங்கலுறு மிட ல்ைலப் பிணியில்ைலப்

12

39
பயமில்ைல யிலம்பா டில்ைல

ேதங்கலுறும் புகழுண்டு வலியுண்டு
நலமுண்டு ேதக முண்டு

தாங்கலுரும் ப்ேப ன்ப முளதாகும் தயங்கியவத்
தலத்ைதச் சார்மின்

897

13

ஆவயிற்ெசன் றடுத்தெலாடு ம யபா
தகநும்ைம யகல்வ தாகு

மாவலியி னவுணர்பிரான் றண்டமுநும்
வயினினிேமன் மருவா சூட்டுச்

ேசவல்வல முயர்த்தவச்னுஞ் சிறுவைரயி
னுமக்கிரங்கித் ெதவ்ைவச் சாடு

ேமவலைர வலியழிக்கு மருதவைர
யவணுளது ேவக ெவன்றார்.

898

14

ேவறு

ெவள்ள நதியிற் பிள்ைல ெவண்மதி
ெதாள்ள ெமன்ன நள்ளுந் தூமுடி

வள்லல் விள்ள மருத மால்வைர

ெகாள்ளு ெமாள்ளல் கூரு ெகன்றனர்.

899

சிறகர் வண்டு ெசன்று வழ்கலா
ீ

நறவ மாைலநாறுந் ேதாளினார்க்

குறவி னுள்ல ேமாைக ெகாள்ளெமய்
அறவன் ேமன்ைம யறத லுற்றனன்.

900

உருகு மன்பர்க் குதவி ெசய்யேவ

ெபருகு காமர்ப் பிறங்க லாயினான்

மருதம் பாட வாய்ந்த ேவள்வைர

மருத ேவாங்அ ெலன்ன மன்னுேம.

18

கால வங்கிக் கடவுள் ேவணியிற்

சால ைவகுந் தண்பு னனதி

ஞாலம் வ்ண்டு நண்ணும் ேவர்வழி
மூலம் வந்து முன்ன் கின்றேத.

903

17

மருத வண்டு மலர்ப்ெபா த்ம்ப ன்

மருத நின்ற மறுவில் காடிசியான்

902

16

முருக ெனன்னு ெமாய்ெகாண் ெமாய்ம்பினான்

அருகின் ேவலு மருத மாயேத.
901

15

ேவறு

அத்தகு தீர்த்த வரவிைனக் ேகட்ேடா
ரணிவளர் நம்முல குறுவர்

அத்தகு தீர்த்தங் கண்ணுறக் கண்ேடா
ரழகிய நமதரு கிருப்பர்

19

40
அத்தகு தீர்த்தம் படிந்தவர் நந்த மழிவிலாத்
திருவுரு ெவடுப்பர்

அத்தகு தீர்த்தம் பருகிேனார் நந்த மடியிைண
நீழல்விட் டகலார்.

904

20

மண்ணிேகாட் பட்ேடார் மண்ைனயி னகல்வர்
மகவிலார் மகவிைனப் ெபறுவர்

கண்ெணாளி யிகந்தார் கண்ெணாளி பைடப்பர்
மண்ணிேகாட் பட்ேடார் மண்ைனயி னகல்வர்
கவினிலார் கவினுருத் திகழ்வர்

ெபண்ணல மிழந்தார் ெபண்ணல முறுவர்

மண்ணிேகாட் பட்ேடார் மண்ைனயி னகல்வர்
பிணியினர் பிணியில ராவர்

எண்ணிய வரங்கள் எண்ணியாங் கிையவ

மண்ணிேகாட் பட்ேடார் மண்ைனயி னகல்வர்
ெரைனவரு மைனயதீர்த் தத்தால்.

905

21

கசியிலா ததைனத் ெதாட்டிடின் வறக்குஞ்
சுசிெசயிற் பண்டுேபாற் சுரக்குங்

கசிவுறு முள்ளத் தடியவர்க் ெகம்பாற்
கலப்புறக் கைரயழிந் ெதழுந்த

வ ெபறு மன்பி னுருப்ப்ைவ ேவனில்
ைவகிய ெபாழுதும்வற் றாத

ெநாசிவறு தீர்த்த மதுதைன மருத

தீர்த்தெமன் றகிலமு ெநாடிக்கும்.

906

22

ஆங்கத னயேல கன்னிைக தீர்த்த
மதனய ேலகந்த தீர்த்தம்

ஈங்கிைவ மூன்றுந் ெதன்புறச் சார
லிருப்பன வ்டபுறச் சாரல்

ஓங்கிய வனும தீர்த்தெமான் றுளத லுைமமக
னிருக்ைகயின் ேமல்பால்

தாங்கிய வுச்சி வைரயிைட யுளது சரவணப்
ெபாய்ைகெயன் ெறான்று.

907

23

அருச்சுன தீர்த்தம் ேபாலேவ யுைரத்த
தீர்த்தமு மறமுத னான்கும்

வருத்தெமான் றின்றி யளிப்பன வாகும்
ைவகலு மவ்வைரச்சாரல்

உருத்திகழ் காம ேதனுவுற் றுலாவி
யுறுபசி யி தர ேமய்ந்து

மருத்திகழ் தீர்த்தம் பருகிநீள் ேசாைல
மலர்நிழ லயர்வுயிர்ப் பதுேவ.

908

உம்பர்கா ளந்த வைரயிைனக் கண்ேடா
ருவப்புறக் ேகட்டவர் பணிந்ேதார்

24

41
வம்புலாங் கடப்பந் தா னா னாங்கு
வதிதரு முருவழி படுேவார்

ெசம்ெபானா திகளாற் றிருப்பணி பிறவுஞ்
திம்ப

909

ெசய்பவ

வெரலாஞ் ெசயிர்தீர்ந்

ெனதி ல் ெசவரா யும்ப

ைகக்ெகால்வ ெரளிதின்.

ன்ெபலாங்

25

உத்தம மாகி ெயாளிருநம் முகங்கேளாைரந்து
முைமமுக ெமான்றும்

வித்தக மின்றி யவன்முக மாறாய்
விளங்கின வாதலா னமரீர்

சத்திய்ஞ் சிவமு ெமனநிைனந் தயில்ேவற்
சண்முகன் சரணேம சரணா

அத்தகு வைரயி னருந்தவம் பு மி னவனருள்
வழங்குவ ெனன்றான்.

910

26

ேவறு

அண்ன லாரருள் ெசய்தலும்
எண்ண முற்றிய தின்ெறன

விண்ணு ளார்கள் வியந்தனர்

மண்ணி ேனக வலித்தனர்.
911

விமல னார்விைட ெபற்றனர்

கமல வாவி கலந்தேதார்

அமல னாதி புரத்திைனச்

சமல ேநாயறச் சார்ந்தனர்.
912

வாஞ்ைச ேயாடும் வணங்கினர்
னஞ்சு ராதிப னாதிேயார்.
பரந்த ேதாயம் படிந்தனர்
த்தனர் நீற்றணி

அரந்ைத தீர்கட னாற்றினார்.

30

ேகாயி ைலகுறு குற்றனர்

வாயின் முன்னர் வணங்கினார்
தாயி னுந்தைய யுய்த்தருள்

நாய னாெரதிர் நண்ணினார்.

915

29

சுரந்த காத றுளும்பெமய்
நிரந்த

914

28

கான்சி மாநதி கண்டனர்

பான்ச சன்னிய பாணிய

913

27

31

அமிழ்த லிங்கத்தி னாதிைய

அமிழ்த ரானவ ரன்புெகாண்

டமிழ்த ெமல்லிைச யாற்றுதித்
தமிழ்த வின்னரு ளார்ந்தனர்.

32

42

916

சூர னச்சந் ெதாைலத்தனர்

வார மன்றும் வனங்கினர்

சாரல் ெவள்ளிச் சயிலேமல்

நார ேவணிைய நண்ணினார்.

917

கண்டு கண்கள் கலுழ்ந்தனர்

தண்ெட னத்தைர வழ்ந்தனர்
ீ

ெகாண்ட வன்பிற் குனித்தனர்
அண்ட காெவன் றரற்றினர்.

918

34

நல்ல காஞ்சி நதிக்கைர

எல்ைல முற்று மிருக்ைகெகாண்
ெடால்லி லிங்க முறத்தழீஇ
வல்ல பூைச வயக்குவார்.

919

33

35

ேவறு.

நாரன ெனாருபாற் பூைச நடத்தின னளின ேமய

ஆரண ெனாருபாற் பூைச யைமத்தன னவிரும் ெவள்ைள

வாரன ெனாருபாற் பூைச வளர்த்தனன் மல்கு வாேனார்

சாரண ெனாருபாற் பூைச சைமத்தனர் தைழத்த வன்பால்.

920

விஞ்ைசயர் கருடர் வைண
ீ
வித்தகர் ேயாகர் சித்தர்

அஞ்ைசயு மடக்கு மாண்ைம யருந்தவ முனிவர் யாரு
ெநஞ்சிைட யுறுதி யன்பி னிைறெயாடு ேவறுேவறு

தஞ்ெசய லடங்க வசன்
ீ
றனிச்ெசயற் பூைச ெசய்தார்.
921

புயனிகர் ேமனிச் ெசல்வன் ெபாருப்புயர் மருதக் குன்ெறன்
வயமரு ளிைறவ னார்த மலரடி பூசித் தாரால்

38

துவன்றியன் னவர்க ளன்பிற் ெறாழுஞ்சிவக் குறியு ெளான்றிற்

பவன்றைன நிைனந்து ேபாற்ரும் பண்பினர் பைகயுந் ேதயுங்
கவன்றவுட் பயமுந் தீருங் கதியவர்க் ெகால்ைல ெயய்தும்

புவன்றன தடியி ன ீழற் ெபாருவில்வாழ்க் ைகயுமுண் டாமால்.
923

37

அவன்வைர யுைமயா ேளாங்க லவிெராளி ெவள்ளி ெவற்புப்

றியலுைமந் தடுக்கன் மாட்டு மிருகம்புனற் றீர்ஹ்ட்தந் ேதாறும்

922

36

39

விண்னவர்க் கபய நல்கி விமலனா ரச்சந் தீர்த்த

வண்ணமீ தறிமி ெனன்று மாதவர்க் கியம்பிச் சூதன்

பண்னவர்க் கிரங்கிச் சூைரப் பறந்தைலப் படுத்து மாட்டுந்

திண்ணிய மணிேவ லண்ணல் ெசயலிைனத் ெதாகுக்க லுற்றான்.
அபயப் படலம் முற்றிற்று.

ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 923

----------------------
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14. மருதவைரப்படலம் (924-1070)
924

கருது வார்க்குக் களிதர வல்லது

ெபாருது வார்க்குப் புயவலி யீவது

சுருதி நீண்முடி ேபால்வது தூய்ைமயின்
மருத ேவாங்கல் வளத்திற் ெப யேத. ௧
925

காம னுக்குநற் கட்டழ குய்ப்பது

நாம கட்குங் கைலநவில் விப்பது

பூம கட்குஞ்ெசல் வம்புணர் விப்பது

ேபார்ம கட்கும்வன் ேபார்த்திறஞ் ேசர்ப்பது.
926

கண்ணிற் கண்ேடார் கருத்தி னிருப்பது
பண்ைண வண்டு பயில்ெபாழி லுள்ளது.

ேகால மானவன் கும்பிடப் பட்டது
ேவல ேனயுரு வான வியப்பது.

பத்தர் ேகாமுனி பட்டி முனிவனு

சுத்த ேயாகியர் சூழ்ந்த பரப்பது.

எண்ைமத் தாய ெதாழில்சற் றியற்றினும்

நுண்ைமத் தாக நுவலுமுன் மாய்ப்பது.

தாைழ தாவச் சடசட வழ்கனி
ீ

பூைழ யூடு புகுதுெமார் பாெலலாம்.

7

கன்னி காரங் கருத்துணர்ப் பாடலம்

வன்னி ெகான்ைறமந் தாரங் குராமராப்

புன்ைன பிண்டி ெபா யைரக் கூவிளம்

மன்னு நந்த வனங்கெளார் பாெலலாம்.
932

6

வாைழ ெமன்கனி மந்திய யின்றுேபாய்த்

கூைழ வன்குரக் குக்குலங் ெகாண்டுகற்

931

5

வண்ைமத் தாக வரும்பய னுய்ப்பது

திண்ைமத் தாகிய தீைம ெபருக்கினும்

930

4

நித்த நித்த நிரந்த த் துள்ளது

சித்தர் வானவர் திப்பிய மாதவர்

929

3

கால காலனுங் காமுற நிற்பது

ஞால மீ ன்றவ னாணுறத் தக்கது

928

2

எண்ணு வார்த மிடர்க டவிர்ப்பது

விண்ணங் குத்தி மிளிர்ந்த முடியது

927

1

8

மயிைல மாலதி மல்லிைக பித்திைக

அயின்மு ைகத்தள வங்குள விக்குலம்
பயிலு மாதவி பம்பிய சூழலின்

இயலும் வண்டி னிைசெயாரு பாெலலாம்.

9

44

933

நரந்த ெமன்கனி நாவலந் தீங்கனி

கரந்து மண்ணுட் கனிபல வின்கனி

நிரந்த முந்தி

ைகக்கனி நித்தலுஞ்

சுரந்து வாசஞ் சுலாவுெமார் பாெலலாம்.

934

ஏல ேமயில வங்கங்கச் ேசாலந்தக்

ேகால மாஞ்சியுங் குங்கும முங்கடி
கால நின்ற கருப்புர வாைழயும்

ஞாலம் ெவௗளவநன் றாகுெமார் பாெலலாம்.

935

நாக நீண்முைழ நாகங்கண் டச்சுற

றூக ேமாட வுைலக்குெமார் பாெலலாம்.

பேராைட நீெராடு மட்ைட பருகுேதால்

தேராக ெமய்திய தீர்க்குெமார் பாெலலாம்.

கைனெய ருைமெய னக்கதழ் ேவங்ைகயங்
கைனம லர்ப்ெபாழில் காட்டுெமார் பாெலலாம்.

மாய ெமன்ெகாலிவ் வன்மரம் ைவகலுஞ்
சாைய யில்லாத் தருக்கெளார் பாெலலாம்.

கடக ேவழமுங் காமரு ேதர்களுந்

னடைல யாக்குநற் றாருெவார் பாெலலாம்.

16

சருகு காய்கைன ெவௗளவத் தனாதுைழ

விரவு வாைர விளா ற் றணிந்தடித்
தரவிற் சீறிநல் லாவி மடித்திடு

முரனி லாவும ரெமாரு பெலலாம்.
941

15

விடபத் ேதறிநின் றார்க்கு விழாக்களுங்

ெதாடர்பி ேனனவுந் ேதாற்றி விடுத்திடி

940

14

காய வாழ்க்ைகயர் காய மிைவயல

சாைய யில்ெலனச் சார்ந்த வைரயுறச்

939

13

கைனெய ருைமம ரங்கள் கைனத்தலுங்

கைனநல் லார்மனு வாற்கட்டப் பட்டன

938

12

சேராரு கங்களு நீலமுந் தங்கிய

உேராம நீண்மரத் ெதாண்குைழ வாய்மடுத்

937

11

நாக தாளியி னன்கனி பாம்ெபனத்

ேதாைக மஞ்ைஞ ெதாடர்ந்துமுன் ெகாத்திநின்

936

10

17

சுவானக் குட்டிக ெடாக்க ெவனப்புக்க

கவான்வ ைரத்தைலக் கண்ட புலிப்பறழ்
சுவானக் குட்டியிற் காய்பல ேதாற்றிய
சுவானக் குட்டிம ரெமாரு பாெலலாம்.

18

45

942

வழுத்தும் ேவடம கா ன மானுடம்

பழுத்து நிற்பன பார்த்துக் கிலுத்தத்ைதக்

குழுக்ெகாண் டாடநும் பிள்ைளயுங் கூட்டுெகன்
ெறாழுக்கத் ேதாடுமி ரப்ெபாரு பெலலாம்.

943

தங்கு லத்துறுந் ைதயல ராெமன

ெவங்கு லக்ெகாடு வில்லினர் ேபைதயர்

மங்குல் சூழ்வைர யின்மகண் மாைவக்கண்

டிங்கு வம்மின்க ெளன்பெதார் பாெலலாம்.
944

20

கருட ேவகத்திற் காடு சுலாவுநர்

இருடி யாெமன்றி ைறஞ்சி விடுத்ெதழப்
புருட வன்மிரு கம்புைழ ைவகிய

வருைட யாடும்வ ைரெயாரு பாெலலாம்.
945

19

21

ேவறு

இவ்வாறு ெபருவளங்ெகாண் ேடேழா ேடழா

மவ்வாய்ைம யுலகைனத்து மைணந்து ேபாற்றுஞ்
ெசவ்வாய்ைம மருதவைரத் ேதத்துந் ேதவர்
ஒவ்வாத பைகமாய்ப்ப்ப வுன்னிச் சார்ந்தார்.

946

மாலாதி வானவர்தம் வரவு ேகளா

ஆலால மைனயவிைன யகற்றி யங்கு

ேவலாைன நிைனந்திருக்கும் வைணச்
ீ
ெசல்வன்

காலார நடந்ெததிர்ேபாய்க் கண்டு தாழ்ந்தான்.
947

இருகரமு முறத்தழுவி ெயடுப்பி யன்பான்

ஒருவவிது ேகட்டிெயன வுைரக்க லுற்றான்.
ஆயிரங்கண் ணைனவிண்ணி னகற்றி யன்னான்

தூயிரந்து பரனருளாற் ெறாைலத்தா மிப்பால்

25

அழியாத வரம்பைடத்த வவுணர் ேகாைன

வழிேயாடுங் ெகடுத்ெதமக்கு வாழ்க்ைக நல்க
ஒழியாத வடிைமெயாரு முருகற் காற்றக்

கழிகாத ெலாடுமிங்குக் கடிது புக்காம்.
950

24

ேசயிரங்கச் சிைறப்படுத்த தீேயா னச்ச

மாயிருந்தண் ேபாதிவனம் வந்து ெமன்பூத்

949

23

வருகவரு ெகனெநடுமால் வணங்கி னாைன

முருகனருட் கு ையெயன முகமன் கூறி

948

22

26

மாழாந்த ெவமக்கிரங்கி மணிேவ னம்பி

தாழாது விைனமுடிக்கத் தக்க வாய்ைம

சூழாெவான் றுைரத்திெயனச் ெசான்னான் ெசான்ன

ஏழாழி யுலகுண்ேடாற் கிருடி கூறும்.

27

46

951

ேவறு

சிவதருமம் பலவற்றுட் சிறந்ததுபூ சைனயதனுள்

அவமில்பல வுபசாரத் ைதந்துசிறந் தனவவற்ைறத்

தவமலியப் பதினாறு மண்டலந்தண் டாதியற்றிற்

கவைலயறப் பயனிம்ைமப் பிறப்பிைடேய ைககூடும்.

952

ஆங்கைவதா மபிேடக ம யவிைர விளக்குமனுத்

தாங்குமருச் சைனநிேவ தனமாகு மிைவதம்ைம

ஓங்கும்வைக யியற்றுவது முைரப்பக்ேகண் மந்தரத்தின்

வங்குதிைரக்
ீ
கடல்கலக்கி விண்ணவர்க்குச் சுைதயளித்ேதாய்.
953

மருவுபுதுப் புனறுகிலான் வடித்ெதடுத்து மணல்பரப்பி
ெபருகுவிைர மலெராடு ெபய்துமனு வாலைமத்து

சுரந்தமடிப் பசுவின்பால் ெசா ந்துெசழுந் ேதனறுெநய்
வரந்தைழபஞ் சாமிரத மணிக்கலத்தி னினிதைமத்து.

ஆங்கான ைவந்தமிழ்த மருவிைரச்சந் தனக்குழம்பும்
நீங்காைம யிைடயிைடேய நிைறநீர்சங் கினிலாட்டல் ௨

அளவார ெவடுத்தாட்டி னதிகபல னுறுைமந்தும்

தளராத விேலபனமுந் தயங்குசுகந் தமுெமன்ன.
காசில்பனி நீர்பச்ைசக் கருப்பூரங் குங்குமப்பூ

ேதசவிருந் திருேமனி முழுதுஞ்ெசறி தரக்ெகாட்டல்.

34

முல்ைலயிரு வாட்சிபிச்சி முைகெநகிழ்மல் லிைகபன்ன ீர்

நல்லமருக் ெகாழுந்துெவட்டி ேவ ைவநற் சுகந்தங்கள்

ெசால்லுமிைவ ேயாேரழுந் ெதாடுத்துருவந் ெத யாைம

வல்லபடி யலங்க த்தன் மணங்கமழப் புறெமல்லாம்.
959

33

மாசிலுேரா சைனபுழுகு மான்மதநா வியுங்கலந்த
வாசிகந்த மலாக்காச்சந் தனமிேல பனமதைனத்

958

32

இளநீைர ெயாருகலத்து ேமலாைமத் தனித்தனிேய

உளதான வபிேடகத் துயர்ந்தனவாம் விைரயிரண்டாந்

957

31

பாங்கான பால்ெசந்ேதன் பன்னியமூ வைகயிளநீர்

ஓங்காரத் துட்ெபாருளா ெமாருமுருக னுருவாட்டி

956

30

அரம்ைபெநடுங் கனிதிருத்தி யாயிரத்துக் காறுபடி

பரந்தசுைவ யக்கார மிவ்விரண்டு படியட்டி

955

29

பருதிகுணக் ெகழுமுன்னர்ப் பன்னிரண்டு புதுச்சாலின்

இருவிநிைற ெதாறுேமல முதலான திரவியங்கள்

954

28

35

ஒருபடிெநய் ெகாளத்தகழி யுறவுயர மும்பர்பிரான்

திருவிழியி னளவுமுறத் திகழுமிர சதத்தியற்றிக்

குருமலியம் மணிவிளக்கங் கிருபாலுங் ெகாளவிருவிக்

கருதுகபி ைலயதிலேதற் காராவி ெனய்நிரப்பி.

36

47

960

ெசம்பருத்தி ெவண்பஞ்சிற் பசுங்கருப்பூ ரஞ்ெசறித்துப்

பம்புவிரற் பருைமயுறப் பண்ணுதி

நுதிக்ெகாளுத்தும்

ெவம்புெம க் ெகாழுந்ெதழுந்து பன்னிரண்டு விரலளைவ

வம்பிலதா யிருபகலும் வயங்குவதாம் விளக்கன்ேற.
961

ெசய்யதா மைரநூலிற் றி ேகாடல் சிறப்பினதாம்

ஐயபசுங் கருப்பூர மகப்படா ெதாழிவுறிேன

ைகயமரு மாலத்திக் கருப்பூரந் தி க்காகும்

ெநய்யுைரத்த திலதாய் ேனர்ந்தபசு ெநய்யுமாம்.
962

ெவள்ளியினான் மணிவிளக்கு விதிப்ப ேதல் விளக்கமுற

வள்லலவன் றிருமுன்னர் வயக்குவது மரபாமால்.

ஆயிரநா மமுதநவின்றங் கருச்சிக்க வருச்சைனயீ
லதாயி னிலகியெவண் டுளசிெயாடு

தூயபசுங் கூவிளங்கள் ெதாகுத்தடியிற் றூவுதலாம்.

சால்பசுெநய் படிகால்சர்க் கைரகழஞ்ெசண் பதிற்றிரட்டி

காலுமுய

ளந்ெதங்கின் கனிெயான்று முறப்ெபய்து.

ேதாைகெயாடுந் ேதாெலாருவி ெயாருங்குபடுத் தினிெதடுத்த
மாகர்விைழ பரமானம் வயங்கவருச் சித்தவுடன்

குளதாகும் ெபாருளில்லா ருருப்பவிரும் பின்பனிேய
அளவாரச் ெசயினுைரத்த வவதியுமாற் றினராவார்.

43

முப்பருவத் தினுமவற்ைற முற்றுவிக்குந் திறனிலேரற்

ெசப்பியவா றுள்ளகத்துச் ெசய்ெதாருசா

னிதுவதிந்

ெதாப்ப யான் மனுவயுத ெமாருநாைளக் குறக்கணிக்கின்

எப்ெபாருளு மவர்க்ெகய்து மிடர்முழுதும் விைரந்தறுேம. .
968

42

வளமார விைவையந்தும் வருடமிரண் டுறவாற்றற்

இளேவனின் முதிர்ேவனி ெலனும்பருவ மூன்றினிலும்

967

41

பாகமுறச் சைமத்ததற்பின் பசுங்கதலிக் கனிபதிைனந்

ஏகனுக்கு நிேவதிக்க விதுநிேவ தனமாமால்.
966

40

பால்புைரயு ம சிெயாரு படிக்குப்பால் படிமூன்று

ஏலெமாடு சுக்கிடித்த விடிவசம்
ீ
படியிரதங்

965

39

ேசயிதழ்ப்பங் கயங்ெகாண்டு ேசவல்வல முயர்த்தபிரான்

ேதயுமல

964

38

ெவாள்ளியெவண் கலத்தானு முஞற்றுதலாம் பலவிளக்குத்

ெதள்ளுமுைற யுறுவிக்குந் திறனிலேத ெலான்ேறனும்

963

37

44

எனமகதி யாழ்முனிவ னியம்புதலு முலகுண்ேடான்

மனமகிழ்ந்து கமலன்மக வானிைமேயார் புைடசூழ
அனகனுயர் வைரேயறி யருச்சுனமூ லத்திெனழும்

பனிவிரவு நறுந்தீர்த்தம் படிந்தாடிக் கடன்முடித்தான்.

45

48

969

புரந்தரைன நான்முகைனப் புலவர்குழாத் திைனேநாக்கி

அரந்ைதநமக் கறேவண்டி னருந்தவன்ெசாற் படிநீயிர்

பரந்தெபாருள் ெகாணர்ந்ேதவற் பணிபு ெகன் றானன்னார்

சுரந்தமகிழ் வினராகித் ெதாழிறைலநின் றனர்பு ய
970

ஆராத ெபருங்காத லகந்திைளப்ப மருதவைரச்

சீராரும் ெபருமாைனத் ேதவர்கள்சிந் தாமணிைய

வாராரு முைலயுைமயாள் மகிழ்தூங்குங் குலக்ெகாழுந்ைதக்
காராரு நிறத்தினான் கடப்பாட்டிற் பூசித்தான்.

971

47

நாரதன்ெசப் பியமுைறேய நாரணன்பூ சித்திருப்ப

வாரணமும் பல்லியமு மரகரேவா ைதயு மயங்கப்

ேபாரணவும் வரர்களும்
ீ
பூதர்களும் புைடெநருங்கக்

கூரணவும் பைடேவற்ைகக் குமரேவ ெளதிர்நின்றான்.

972

46

48

ேவறு .

ஓராறு மணிமுடியு ேமாராறு திருமுகமு
ெமாராறு வாயும்

ஈராறு மலர்விழியு மீ ராறு குைழச்ெசவியு
மிராறு ேதாளும்

ேபாராரும் படிபலவுந் தராரும் வைரமார்பும்
புலம்புந் தண்ைடச்

சீராருஞ் ேசவடியு மழெகறிப்ப நின்றாைனத்
திருமால் கண்டான்.

973

49

வானவர்தங் குலமுழுது முய்ந்தனெவன்
குலமுழுதும் வாழ்ந்ததின்ேற

தானவர்தங் குலமுழுதுஞ் சாய்ந்தெதனு
ேமாைகதைல சிறப்ப வல்ேல

ேதனறுந்தண் மலர்தூவிச் ேசவடியின்
மணிேமாலி தீட்டி யும்பர்

ஆனவர்கள் சிவசிவெவன் றார்ப்பவலம்
வந்துதுதி யாரச் ெசய்வான்.

974

50

ேவறு

முரண்மணி யிைமக்கு ேமாலி முடிெகழு முருக ேபாற்றி
மரணமும் பிறப்பு நீத்ேதார் மதிவள ரமுத ேபாற்றி

இரணவல் லவுண ராவி யிறுத்திடு மிைறவ ேபாற்றி

அரெணன ெவம்ைமக் காக்கு மைறகழ லறவ ேபாற்றி

975

இருள்ெகட விளங்கி ேயற்ேறார்க் கின்னருள்
வழங்கி முத்தி

மருவினர் கன்ம ேமார்ந்து மைறமுடிப்
ெபாருள்க ெளல்லாந்

திருகற விளக்கி ெயான்னார்ச் ெசற்றுவண்

51

49
குறவர் மாேதா

டருள்வளர் நைகெகாண் டாடு மறுமுகத்
தைலவ ேபாற்றி.

976

52

ேவறு

ஐயருக் ேகந்தி யுக்கஞ்ேசர்த் தூரு வைமத்ெதாளி
ரங்குசங் கடாவி

ைவயிைல ெயஃகும் வட்டமுந் தி த்து
மார்ெபாடு மைமந்துதா ேராடு

ைதயுறப் ெபாலிந்து மீ மிைசச் சுழன்று தடமணி
யிரட்டிவான் ெபாழிந்து

ெதய்வமங் ைகயர்க்கு வதுைவசூட் டயர்ந்து
திகழும்பன் னிருகர ேபாற்றி.

977

53

நிழல்சுளித் ெதழுந்து குலாலன்சக் கரம்ேபா
ேனரலர் ெநடுங்களத் தலமந்

தழல்விழித் துருமிற் பிளிறிமும் மதமு
மருவியிற் சலசல ெபாழிந்து

சுழல்வளி ெயழுப்பி முறச்ெசவி யைசயத்
துதிக்ைகயின் வளிநிலங் குழிப்பக்

கழலடிப் ெபாருந ருயிருணுங் களிற்றிற்
காட்சிதந் தருள்பிரான் ேபாற்றி.

978

54

முருகுெகாப் பளிக்கு மடுக்கிதழ்ப் ெபாகுட்டு
முள யுங் குமுதமு மறியப்

ெபாருகய லுகளுஞ் சரவணப் ெபாய்ைக ெபாலிவுற
யினிதுவற்
ீ றிருந்தங்

கருகுவந் தடுத்த மீ ன்முைல யருந்தி யாக்ைகயி
னிளைமேயா டிையயத்

திருகுவன் ேகாட்டுத் தக வர்ந் தூருஞ்
ெசல்வநின் றிருவடி ேபாற்றி.

979

55

ஓெமனு ெமாழியி னுறுெபாருள் வினாவி
யுள்ளவா றுைரத்திட வல்லா

நாமகள் ெகாழுநன் றைனச்சிைறப்படுத்து நறுமலர்க்
ெகாடுங்கைணக் கைழவிற்

காமைன முனிந்த கண்ணுதற் பரமன்

காமுறக் குருெமாழி ெகாடுத்த

ேசமேம மருத வைரவள ரமிழ்ேத திருவருள்
வழங்குக ெவன்றான்

980

56

ேவறு

மதுவுயிர் குடித்தவன் வழுத்தி நிற்றலுங்
கதுெமனத் திருவுளங் கருைண கூர்தர

விதுவணி சைடயவன் விழியிற் ேறான்றிய

முதுமைற முடியினன் ெமாழிகின் றானேரா.

57

50

981

நமதுரு வாகிய நவிரத் திவ்வயின்

நமதுரு வுளத்திைட நாட்டி வானுள ீர்
நமதடிப் பூசைன நன்றி யற்றின ீர்

நமதருள் வழங்குது நாட்டம் யாெதன்றான்.
982

கடம்பணி புயத்தினான் கைரயக் ேகட்டனர்

இடம்படு வானவ ெரழுந்து துள்ளினார்

உடம்பிடித் தடக்ைகயி ெனாருவ னின்புறக்

குடம்படு கூத்தினான் குைழந்து கூறுவான்.
983

58

59

ேவறு

பருதி வானவ ெனாளிெகட மூவிரு
முகனும்பல் கதிர்வசித்
ீ

திருெவ லாந்தர நிற்பது காண்டலிற்
றிைசகணான் ெகாடுேமல்கீ ழ்

மருவு மூவிரு ைவப்பினுஞ் சூரனால்
வதிதரு ெகாடுங்ேகான்ைம

இருெள லாமிற்ைற ைவகேல யிற்றெதன்
ெறண்ணின மிவெணந்தாய்.

984

60

ெசம்ைம யம்புயத் ேதமலர் ெவன்ெறாளி
திகழ்தரு முகந்ேதாறும்

விம்மு தண்கரு ைணக்கட லூற்ெறழ
விளங்குமிவ் விருநாட்டம்

அம்ம கண்ணுறக் காண்டலி னுைரத்தவா
றிடத்தும்வா ழடியார்பால்

இம்ைம யும்ைமெயன் றிரண்டுமார்ந் தனெவன
ெவண்ணின மிவெணந்தாய்.

985

61

உருத்தி ரப்ெபய ரண்ணலார் பதிெனாரு
வருங்ெகாடி கைணகண்ைட

வருத்து ேதாமரம் வச்சிர மங்குசம்
வனசம்வாண் மழுத்தண்டம்

பருத்த வார்சிைல யாயருட் சத்திேய
சத்தியாய்ப் பகர்நின்ைக

இருத்தல் காண்டலி னிறந்தன பைகெயன
ெவண்ணின மிவெணந்தாய்.

986

கடிநி லாவிய ெவட்சிமா லிைகமுடிக்
கவினக்காண் டலின்ெவன்றிக்

ெகாடிநி லாவிய தானவர் ேகாட்டத்துக்
குரங்கியல் லாந்தன்ேனா

மிடிநி லாவிய சயந்தைன முதலிய
விண்ணவர் குழாெமன்னும்

62

51
படிநி லாவிய பசுவுமீ ண் டனெவனப்
படர்ந்தன மிவெணந்தாய்

987

63

என்று நாரண னியம்பலு முருவலித்
ெதம்பிரா ெனதிர்ேநாக்கி

ஒன்று மஞ்சலி

ற்ைறநா ேளபைட

ெயாடுநடந் ெதான்னாைரக்

ெகான்று நும்பதி யருளுது ெமனவிைட
ெகாடுத்துவல் ெலறுழ்ப்பூத

ெவன்றி யம்பைட ெயழுெகன வியவ ன்
வியன்முர சைறவித்தான்.

988

64

அமரர் தச்சைன யைழத்துவ ீ ரர்கண்முத
லாந்தைல வருக்ெகல்லாஞ்

சமர வன்ெபருந் ேதர்களுங் க களுந்
தாவுமான் களுமாக்கித்

திமிர மன்னெமய் நிறத்தினர்க் கதிசயஞ்
ெசய்வன ெகாடுெவன்னாக்

குமர நாயக னருளினன் யவனனுங்
குயிற்றின னவர்க்கீ ந்தான்.

989

65

வரீ வாகுைவ விளித்தனன் வரர்க
ீ
ளிலக்கத்ெதண் மருமண்ட

மார மாக்கிேனான் முதலிய தைலவர்நூற்
ெறண்மரு மடுேபா ற்

ேகார ேமபு

யிராயிர ெவள்ளமாங்

குழிவிழிக் கணந்தாமும்

யாரு நீவியங் ெகாளப்படு வாெரன
வந்தன
ீ
னதிகாரம்.

990

66

வாழி முப்புரங் குறுநைக யாெல

மடுத்தவன் சிறுைமந்தன்

வாழி ேவலவ னடியவர் குழாெமலாம்
வாழிைவ யகம்வாழி

வாழி விண்ணவர் சூரன்ேம னம்பைட
வகுப்ெபலா ெமழுெகன்னா

வாழி வண்முர ெசருக்கினர் வியவ
னுணர்ந்திடு மியேவாேர.

991

அலக்க ணித்தலும் வானவர்க் காற்றிய
வவுனர்தம் பைடமுற்றுங்

கலக்கத் தக்கசா ரதர்களுங் சாரதத்
தைலவருங் கவினார்ந்த

விலக்கத் ெதான்பதின் மரும்ப

லிரதம்பா கர்கள்பண்ணி

க ெயழி

67

52
நலக்கத் தந்ெததிர் ெதாழவவற் றிவர்ந்தனர்
நாெளாடு ேகாளஞ்ச.

992

68

முருக ேவளுடன் வருகெவன் றருளலு
முகுந்தனு மலர்த்ேதவும்

ெபருக யாகநூ றியற்றிய வைரயனும்
பிறங்கிய சுரர்யாரும்

உருகு காதலிற் ெறாழுெதழு முனிவரு
முவந்துதத் தமக்ேகற்ற

திருகி லாதநற் சிறப்ெபாடு ேதான்றினர்
சயசய சயெவன்றார்.

993

69

மிக்க சாரதப் பைடயிரா யிரெவள்ளம்
வரர்விண்
ீ
ணவர்யாருந்

ெதாக்கு ேமவுறக் ெகாண்டுபல் லாயிர
வண்டமுந் துைனந்ேதாட

முக்க ணாயகன் மனத்திைடத் ேதாற்றிய
முழுமணிப் ெபாலந்ேதைரத்

தக்க மாருத வலவன்முன் றரவிவர்ந்
தருளினான் தனிவள்ளல்.

994

70

ேவறு

படகந் திண்டிமம் பணவமா னகங்கிைண பம்ைப

துடித டா சல் ல தக்ைக துந்துபி யுடுக்ைக

குடமு ழாமுர சாகுளி ெதாண்டகங் குளிரும்

இடிப லாயிர முழங்கிய ெதனவியம் பினவால்.
995

மைடவ யிர்க்குலங் காகளம் பீலிவண் டாைர

குடவ ைளக்குலங் குழலின மைழெயனக் குமுற

மிைடயும் பல்வைக யாழ்களு ெமல்லிைச ெயழுப்ப

உைடய நாயகன் விருெதழுந் துலம்பின முைறயான்.
996

வடிெந டும்பைட மிளிர்ந்தன மிளிர்ந்தன மணிப்பூண்

பிடியன் னார்நைடச் சிலம்புகள் சிலம்பின ெப தும்.

73

நிரந்து நால்வைகப் பைடகளும் புைடவர நிமலன்

பரந்த நானிலம் ெபாறாெதனப் பனிவிசும் பாறா

விைரந்து முந்துறக் கிரவுஞ்ச விலங்கைல யடுத்தான்
சுரந்த ேசைனேயா ெடதிர்த்தனன் றாரகத் ேதான்றல்
998

72

ெகாடிநி ைரக்குலந் துவன்றின துவன்றின குைடயுங்

கடிெகாள் சாமைர மறிந்தன மறிந்தகால் வட்டம்

997

71

74

பைடக டூண்டியு மத்திரம் விடுத்தும்பட் டிைமகள்

அைடய மாையக ளாற்றியு மமர்த்ததா ரகைன

உைடய நாயக ேனாங்கிய சிலம்ெபாடு ெமாறுத்துத்

தைடெய லாந்தபச் சூரன்வாழ் நகர்ப்புறஞ் சார்ந்தான்.

75

53

999

வைரயி ேனாடுத னிளவலி னுயிர்தப மாட்டித்

திைரயு நீர்க்கடற் றைடெயலாஞ் சிறுவைர கடந்து

புைரயி லாநகர்ப் புறத்துேவ ளடுத்தைம ேகளா

வைரய னாகிய சூரனு மழலுயிர்த் ெதழுந்தான்.
1000

76

ேவறு

காசிபன் மாையையக் கலந்து ேதாற்றிய
வாசிறு மிருநூறா யிரெவள் ளத்தரும்
ேபசிய விவர்வழிப் பிறந்த வரரும்
ீ

ஏசின்முன் னுள்லவ ெரவரு மீ ண்டினார்.

1001

இரதமுங் க களு மிவுளிப் பந்தியும்

விரவிய ெகாடிகளும் விளங்குந் ெதாங்கலும்
வரமலி கவிைகயு மாதி ரந்ெதாறும்

பரவுறச் சூர்மகன் ப த் ேதகினான்.
1002

78

வஞ்சகன் வரவிைன மதித்து வானவர்

அஞ்சின ரமர்ேகா னாகம் ேவர்த்தனன்

கஞ்சனுங் கலங்கினன் கலங்கு கின்றேதார்
ெநஞ்சிைனத் ேதற்றின ெனடிய மாயனும்.

1003

77

79

ேவறு

அறந்தைல தி ந்த பதகன்ேபார் பு ய வாடலம்
பைடெயாடு விைரயப்

பறந்தைல யடுத்தா ெனன்றுநா ரதன்ேபாய்ப்
பணிந்துநின் றுைரத்தைமேகளா

நிறந்தைழ கடப்பந் தா னா னிரத ெநேரெலனச்
ெசலுத்திேந ரடுத்தான்.

மறந்தைழ திணிேதாள் வரரும்
ீ
பைடயு
மறலினர் தூசிேம னடந்தார்.

1004

80

சூலம்ெவங் கைணேவ லபயமும் வலப்பாற்
ெறாடிக்ைகயி னிடக்ைகயின் வரதஞ்

சாலும்வண் கைதவில் பாசமுந் தயங்கச்
சந்திரன் மணிமுடி ெயறிப்பக்

ேகாலமுற் றைமந்து மடங்கலூர்ந் திருபாற்
குவிமுைல மா வ் விருவர்

ஏலும்வண் பலைக வாெளாடு ேமவ லியற்றுசூ
லினியுமு னடந்தாள்.

1005

ேவறு

ெவம்பு பசிக்கண் ெமலிந்தவர் ெவய்ய
நறுஞ்சுைத கண்ெடனப்

பம்ைப மலிந்த பறந்தைலப் பாடமர்
முன்பு கிைடத்திடாத்

81

54
தும்ைப மைலந்ெதழு மள்ளர்கள் சூழ்ெநடுங்
காலமும் வாழ்ெகனத்

தம்பர மாமிைற ேயார்கைளச் சாற்றினர்
ேபார்கள் ெதாடங்கினார்.

1006

82

ெகாடிக ணுடங்கைவ யத்ெதாடு ெகாம்ெமன
ைவய ெமதிர்ந்தன

ெவடிெகாண் முழக்ெகாடு ேவழமும்
ேவழமும் ேவறு மைலந்தன

படிசிதர் ெகாள்ள நடம்பயில் ப ெயாடு
ப க ளமர்த்தன

வடிகழல் கட்டிய தாைனயுந் தாைனயு
மாறுெகாண் ேடற்றன.

1007

ெசல்பல ேவழந் திமிங்கலந் திமிங்கல கலங்க ணிகர்த்தன

பல்ப

யுந்திைர ெசத்தன பல்கிய கூர்ம நிகர்த்தன

ெவல்பல ைகக்குலம் வாைளகள் வழ்ந்தன
ீ
ேவெலாடு வாள்களுந்

ெதால்பைடத் ேதர்கல ெனாத்தன சூழ்கட ெலாத்தது தாைனேய.
1008

ஒள்ளிய பாய்வி

கூம்புக ெளாத்தன ேவாடிர தக்ெகாடி

மள்ளர் ெதழித்ெதழு ேமாைதகள் வா தி ேயாைத மைலந்தன.

மாகர் நறுஞ்சுைத யுண்ணிய மந்தரந் தாங்கிய கூர்மமும்
ற்ைகமி குந்துராய்

ேவக ெநடும்பைட சாரத ேவைல துளும்ப வுழக்கினார்.

86

ெசங்ைகயின் வார்வைல வசிய
ீ
ெசம்ம ல கர புத்திரன்

ஐங்கர ெனாத்தவு ணப்பைடக் கதிபர்த மாற்ற லழித்ெததிர்

ெபாங்கிய தானவ மாக்கடல் ேபாகுயர் மந்தர மத்ெதன

ெவங்கண் விறற்சிைலப் பா ட வரர்
ீ
துளும்ப வுழக்கினார்.
1011

85

ஆகமந் தாங்கிய மீ னமு மாரண மீ ட்டருண் மீ னமும்

ஆகி யவுணத் தைலவர்க ளாடம

1010

84

விள்ளுடல் வார்குரு திப்புனல் வித்துரு மக்ெகாடி ேபான்றன
ெதள்ளிய வரர்
ீ
விழிப்பன ேசர்வட வாமுகம் ெவன்றன

1009

83

87

தானவர் ேவைல கலங்கலுந் தானவர்
ேகாள்விறன் ைமந்தர்கள்

வானவர் ேமலடர் நஞ்ெசன வன்ைமெகாள்
பூதைர ேயாப்பினார்

ஆனநஞ் சுண்டமர் ேதெவன ைவெயன
வரவா
ீ
குப்ெபயர்

மானவன் ைகத்திறங் காட்டியம் ைமந்தைர
மாய்த்ெதாளி ேதாற்றினான்.

1012

கணங்கண் மகிழ்ந்ெதழுந் தாடின கவந்த மனந்தநின் றாடின

துணங்ைகெகாண் டாடின ேபயினந் துன்றின வன்கழு குக்குலம்

88

55
வணங்கல கின்பருந் தின்குலம் வானுயர் பந்த

யற்றின

பிணங்கண் மலிந்த பறந்தைலப் ெபட்பி ெனருங்கின நாய்ந .
1013

891

எங்கு முைடந்த ெபாலஞ்சக ெடங்கு
முலந்த கடாக்க

எங்கு மடிந்த வயப்ப

ெயங்கு

மடங்கிய மள்ளர்கள்

எங்குந் துணிந்த திணிந்தேதா ெளங்குந்
துமிந்த நிமிர்ந்ததாள்

எங்குங் குைறந்த முடித்தைல ெயங்குங்
குைரக்குெநய்த் ேதார்நதி

1014

90

ேவறு

இன்ன வாறு ேசைனேயா ெடதிர்த்த ைமந்தர் வழ்கள
ீ

முன்னர் ேநாக்கி நன்றுநந்த ெமாய்ம்பி னாற்ற லின்னினி

ஒன்ன லாைர யாவியுண் ெடாழிப்ப ெலன்று காய்ந்தகான்
வன்னி ெயன்ன ேநர்ந்துளான் மடங்கன் மாமு கத்தேன.

1015

சு ைக யாய்தங் கப்பணஞ் சூல ேநமி யீட்டிவாள்

பரசு பிண்டி பாலம்ேவல் பாசங் குந்த முசுண்டிவச்

சிரெம ழுக்க ழுக்கைட சிைலகு யங்க லப்ைபதண்

டு ைம ெகாண்ட பூதர்கண் ெடால்ைல ேமல டர்த்தனர்.

1016

வைரதி ரண்ட பலபுய மடங்கன் மாமு கத்தன்ேமல்

உைரதி ரண்ட பூதர்க ெளாண்ப ைடவ ழங்கினார்.

93

ேதக முட்டி ேநான்பைட சிதர்ந்து வழ
ீ நீண்முைழ

நாக நின்று சிங்கெமான்று நாக ேமல டர்த்ெதனப்

பாக மல்கு ேத ழிந்து பல்லி தழ்ப்ப டுத்தவன்

சாக ரத்ைத ெயாத்தபூதர் தங்கண் ேமற்ப டர்ந்தனன்.

1018

92

திைரதி ரண்ட ேவைலவழ்
ீ ெசல்ெல ழுந்து ேமருவின்
நிைரதி ரண்ட தாைரக ணிரப்பு கின்ற தாெமன

1017

91

94

ேவறு

மன்னி ரும்பைட சுமந்த ைகத்திரளின்
மல்கு பூதர்சில ைரத்தழீஇச்

ெசந்ெநல் வா

ெயனத்த ைரக்கணுயிர்

சிந்த ேமாதியயல் வசிடு
ீ

நன்னர் ெநல்லுநைவ ைவயும் ேவறுற நடந்தி
றுக்குெமரு ைமத்திரள்

என்ன வன்கழலி னாற்று ைகத்துயி
ெமற்றியு ெமாறுக்குேம.

1019

றுக்கு

ேநாக்கினாற் சிலைர மாய்க்கும் வன்ெமாழி
ெநாடிப்பி னாற்சிலைர வக்கும்வார்
ீ

95

56
மூக்கி ன ீடிய வுயிர்ப்பி னாற்சிலைர ெமாத்து
மத்தமிஉகு சிங்கமாய்த்

தாக்கு மாயனு நடுங்க வரர்கள்
ீ
சழங்க
நீளிரதம் யாைவயும்

ஓக்கி ெயான்றன்மிைச ெயான்ைற ெயாய்ெயன
வுைடக்கு மூழியழ ெலாத்துளான்.

1020

96

இலக்க வரருெமா
ீ
ெரண்ம ருந்தைலவர்
யாரு ேமற்றபல பூதரும்

நிலக்கண் வழ்ந்தவச
ீ
மாக ேநாக்கியய
னின்ற வரபுய
ீ
ேனர்ந்தவன்

அலக்க ெணய்தசிைல யாயி ரங்களு மறுத்து
நீடமர் விைளத்துயிர்

கலக்க ெமய்தின னறிந்து ைமந்துமிகு
கந்த ேவளிரத முந்தினான்.

1021

97

ேவறு

கண்டு சிங்கமுக னங்கிவிழி கால ெமாழிவான்
அண்ட ராருயி ரளிக்கவரு கின்ற ைனயிேதா

மண்டு ேபார்நுமைர மாய்த்தைன விடுத்து மிளைம

ெகாண்டு ளாய்குறுகு நுந்ைதயிைட ெயன்ற னனேரா.
1022

ெவய்ய சிங்கமுக ேகண்ெமாழியின் ெவற்றி யுளேதா

ைகயி னாெலமது ெவன்றிநனி காண்டி யினிநீ

உய்ய ேவண்டினிைம யார்சிைற ெயாழித்தி யிைலேயல்
ஒய்ெய னப்பைட வழங்குைரய ெலன்ன முருகன்.
1023

கூனல் வான்சிைல குடங்ைகெகாடு வாளி ெசா ய
ஊன மாகவரு ேகால்கைண யுறுத்தி னன்மிக.

மீ ட்டும் ெவய்யவன் விடுந்ெதாறும் விராவு கைணகள்

ஓட்டு பாகிரதம் யாைவயு மறுத்து ரறினான்.

101

மாம டங்கன்முகன் வஞ்சின முைரத்து ெவகுளாத்

ேதாம ரங்குலிச மாதிக டுறுத்தமர் ெசய்தான்

ஆம ைனத்ைதயு மடர்த்தமரர் ெதால்ப ைடகளு
ேமம மின்றியற ெவன்றன னிராறு புயேன.
1026

100

வட்டி
ீ
யன்னவன் விறற்சிைல விளங்கு துவசஞ்
ேசட்டு மாமணி முடித்திரள் ெசறித்த கவயம்

1025

99

மான ேமெலழ மடங்கன்முக னாயி ரெநடுங்

ஞான நாயக னைகத்ெதாருைக நாட்டு சிைலயால்

1024

98

102

இரண்டு பாணிசிர ெமான்றுதக ேவைன யசிரந்

திரண்ட ைகத்ெதாகுதி தீர்ந்தவன் விசாக ெனதிர்ேபாய்

முரண்டி கழ்ந்தவிது வல்ைலெயனின் முன்னு திெயனத்
திரண்ட தண்டெமாரு ைகக்ெகாடு சினந்த ணவினான்.

103

57

1027

வல்ைல ேயெலன வுைரத்தைம மதித்து முருகன்

நல்ல ேவற்பைட விடுத்தில னைகத்ெதா ருகரம்

புல்லு வச்சிரம் விடுப்பவவன் ேபார்க்க ைதயிைன
ஒல்ைல நுண்டுகள் படுத்துயிரு முண்ட ததுேவ.

1028

ஆயி ரந்தைல யிரட்டியுறு மங்ைக யிளவன்

மாயி ருஞ்சம ருழந்துயிர் மடிந்த தறியாக்

கூயி ரங்கிெயாரு சூரனுயிர் ெகாண்டு வலிெகாண்

ேடயி ரங்குவது மாங்ெகாெலன ெவண்ணி முைனவான்.
102

104

105

ேவறு

இந்த வண்ட வைரப்பி ேனழ்தைல யிட்ட வாயிர வண்டம்வாழ்
ெவந்தி றற்பைட வரர்
ீ
சார விளம்பு வெரன
ீ
விண்டனன்

தந்ைத நன்ெறன ெவாற்ற ேராடினர் சாற்ற யாரு மிறுத்தனர்
அந்த ரம்புவி ேவைல மாதிர மற்ற ெவற்றிட மாதேல.

1030

106

வந்து முந்தி யிறுத்த தானவர் வாய்தன்
முட்டி ெநருங்கிேமல்

இந்த வண்ட ெநடுஞ்சு வர்ப்புற ெனல்ைல
முற்றுற வண்டலின்
ீ

அந்த வந்த வகன்ற வண்ட மிருந்து
ளாரங் கிருந்துளார்

முந்து தானவர் வாய்தல் விண்டபின்
முன்னு வாெமன வுன்னிேய.

1031

107

சிங்க மாமுக ெனாத்த வாண்ைமயர்
சிற்சி லாயிரர் தாரகப்

ைபங்கண் ேவழ முகத்த ெனாத்தவர்
பற்ப லாயிரர் ைமந்தனாம்

ெவங்க திர்ப்பைக யாற்றல் ெகாண்டவர்
ேவறு ேவறுபல் லாயிரர்

அங்கி மாமுக ெனாத்த வரீ ரேனகர்
தானவர் தாைனயுள்

1032

108

முக்கண் ேவழ முனிந்த ேவழ முகத்த
ெனாத்தவ ெரண்ணிலார்

நக்கன் ெவன்ற கயத்ைத ெயாத்திடு
நாம ேவலின ெரண்ணிலார்

ஒக்க வண்டம் விழுங்கு ெகாக்கிைன

ெயாத்த ேநான்ைமய ெரண்ணிலார்

மிக்கு யர்ந்த சலந்த ரப்ெபயர் வரீ
ெனாத்தவ ெரண்ணிலார்.

1033

அந்த காசுரன் முப்பு ரத்தவ ராண்ைம
விஞ்சுசு ராக்கன்வாள்

109

58
விந்ைத மாட்டிய தார காசுரன் ெவய்ய
பண்டன் மயிடெனன்

றிந்த மானவ ராதி யாெமறு ழாள
ெராத்தவ ரல்லது

ைமந்து தாழ்ந்தவ

ல்ைல யில்ைல

மலிந்த தானவர் தாைனயுள்.

1034

110

அங்க ணங்க ணுைரத்த வண்ட மடுத்த
ேவதர்க ணாரணர்

தங்கு வச்சிர ரும்பர் மாதவர் தங்க
ளாற்ற லழித்தவர்

நுங்கி டாதவ ரத்தர் மாைய நுனித்த
றிந்தவர் விஞ்ைசயிற்

சிங்கி டாதவர் மன்ன வர்க்குயிர் ெசத்து
நன்றிெசய் சிந்ைதேயார்.

1035

111

ஆய வாயிர மாயி ரங்கர மாயி ரஞ்சிர மந்தமா

ேமய வாக்ைகயர் ேவங்ைக மாமுகர் ேவழ மாமுகர் யாளிேயார்
சீய மாமுக ெரண்கு மாமுகர் சிம்புண் மாமுகர் வன்பைக

மாய வாடமர் ெசய்யு ேமழக வன்மு கத்தரு ெமண்ணிலார்.
1036

ேவறு

மடங்க ய தானவர்கண் மல்குதைல ேநாக்கி
இடங்கழிெகாள் வாருளர்ெகா ெலம்மவ

ெனன்னா

உடங்கமரர் புள்ளுருவ மாகிெயாழி வுற்றார்
தடங்கி
1037

முைழத்ெதாகுதி சார்ந்தயர்வு யிர்த்தார்.

ேவதைன யுளத்திைட மிகுத்தன

லக்கர்

ெதன்றுள மயர்த்தார்

நாதனுள ெனன்றுநவ வரர்வலி
ீ
ெகாண்டார்.

பூண்டசக டத்ைதெநாடி முன்னர்

அத்தனுைர ெகாண்டுவளி யங்ஙன முைகத்தான்.

115

மண்டில முறுத்தமணி ைவயமிைச நின்ேற

அண்டர்ெதாழு மாறுமுக னம்புபல ேகாடி

ெகாண்ெடாரு ெதாைடக்கைமதி ெகாள்ளவமர் ெசய்தான்
மிண்டியம ராடல்பு

1040

114

இத்தைகைம யாதுமிைற ேநாக்கிநைக ெசய்து

தத்துப

எத்திைசயு ேமகவினி தூர்கெவன விண்டான்

1039

113

பூதர்க ணடுங்கினர்கள் பூதர்தைல ேவார்கள்

ஆதபுதல் காண்டல

1038

112

ெவய்யவர்கள் தம்ேமல்.

116

ஒறுத்தன ெபாலஞ்சக ெடாறுத்தகவி ைகக்கா

டறுத்தன முடித்தைல யறுத்தன ெவறுழ்ேதாள்
இறுத்தன பகட்டுர மிறுத்தன கழற்கால்

கறுத்தவுண ராவிகைள கந்தன்விடு வாளி.

117

59

1041

பக்குவிடு நீரன பசும்ெபான்மைன மக்கள்

ஒக்கலிைவ ேயயல வுடம்புமுட லின்கண்

ெதாக்குறு முறுப்புமறி ெகன்றுதுணி வித்த

புக்கவுண ராவிகள் புயக்குமிைற வாளி.
1042

தீவிைனய ேரனுமிைற ெசங்ைகயயி லம்பாற்

சாவவர மாற்றினர்க டானவர்க டம்முட்

சாவுடைல வாளிெகாடு தள்ளவட ைவக்கட்

பூவுலகி ேனாற்றனர்கள் ேபாரவுணர் சில்ேலார்.
1043

மக்களு மிவர்க்குதவு மார்க்கமில ராவர்

மிக்குலவு கங்ைகநதி யாதியிைட வழ்க்கும்.
ீ

ைமயெநடு ேநமிவைர யப்புற மிருந்து

ெமய்யன்விடு வாளியுயிர் வத்தசுரர்
ீ
காயம்.

121

எண்டிைசயு மண்டலமு மீ ண்டினைர யுண்டு

விண்டல மிைடந்தவர்தம் ெவவ்வுயிைர மாந்தி

அண்டம்வளர் பித்திைகயி னப்புற மலிந்த
கண்டகைர யுங்கடித யின்றகுகன் வாளி.

1046

120

குய்யக வுேலாகர்மகிழ் ெகாள்ளவவ ணுய்க்கு

ைநயலைக யாதிநைவ ேயார்க்குமிைர யாக்கு

1045

119

இக்ெகாடி யைரக்கதியி ேனற்றுது ெமனத்தான்
புக்கெதன ேவள்பகழி ேபாரவுண ராக்ைக

1044

118

122

ஒளிதழுவி நின்றவைர யண்ணெலன வுன்னா

திைளயெரன ெவள்ளினவ

ன்னுயிரு நீப்பர்

ெதளிமிெனன யாவைரயுந் ேதற்றுவன ேபான்ற
வளியிலைர யட்டுலவு மாறுமுகன் வாளி.
1047

123

திண்ணிய பைடத்தகுவர் ேதகமுழு தட்டு

ெவண்ணிண மைளந்துகைற ெமய்முழுது மாடித்
துண்ெணன ெவழுந்துசுடர் வாளிது

ேசாவ

வண்ணவைர ேதாருடலு ராவுவன மாேதா.

1048

சிறுபைடய ேரனும்வலி மிக்கவர் சினந்தால்

உறுபைடக ளாற்றுவது முண்டுெகால் சமர்க்கண்

அறுமுக ெனாருத்தெனாரு ைகச்சிைலயி னம்பான்

முைறமுைற யிறுத்தபைட முற்றுமுயிர் மாய்ந்த.
1049

124

125

பாதக ருடற்ப ச மானபழி தீரக்

காதெலாடு மாடுவ கடுப்பமுரு ேகசன்

ேகாைதபயில் வார்கைணகள் ெகாங்குகமழ் கங்ைக

ஓதமுத லானபல தீர்த்தமு முறந்த.

126

60

1050

ேவறு

இறுத்த தாைனக ளிறந்தபி ெனங்குெநய்த் ேதாரும்

அறுத்த பல்வைகத் துணிகளு மழனும்வா னளவும்

ெவறுத்தி டங்ெகட வித்தக ேனாக்கின னைகத்தான்

ஒறுத்த முப்புர ெமனத்தழ லுண்டுநீற் றியேத.
1051

தைடப்பட் டப்புறத் திருந்தவர் தைடதபு தலுேம

மிைடத லுற்றனர் ெவடிபட முழங்கிமுன் ேபால

அைடத லுற்றவர் தம்ைமயு மறுத்தண்ட வழிவிற்

பைடயி ேனார்கைண ெதாடுத்தன னைடந்தனன் பகவன்.

1052

நிைனத்தல் ெசய்குவா னின்மலன் வரமிருப் பதனால்

விைனக்கண் வழ்ந்துளா
ீ
ைரயுெமழுப் புவெலன ெவகுண்டான்.

வைரந்த பூதர்தந் தைலவர்க ளிலக்கர்வன் வரர்
ீ
நிரந்து ேவறுேவ றாடமர் விைளத்தனர் நீங்கக்

ெபாருது மாதிரஞ் சுற்றுவர் கடெறாறும் புகுவார்

அருவி மால்வைர ெதாறுஞ்சம ராற்றிேய யடுப்பார்.

விண்ணிற் பல்வைக யுலகமும் விராய்ப்பைட ெதாடுவார்
வண்ண வாய்தைல வழக்கற வைடத்தைம கண்டான்.
இைளயன் சூழ்ச்சியு ெமன்ெனன்ப ெதனக்கனன் றங்ைக

ெதளிவி லான்ெசய லறிந்தனன் ேறவைரப் புரப்ேபான்.

133

ெசங்ைக ைவகிய பைடகளுட் சிலபைட ேநாக்கித்

தங்கு மாயிரத் ேதெழனு மண்டமுஞ் சாரா

அங்க ணங்கண்ைவ கியவரட் டர்களுயிர் மாந்தி

இங்கண் வம்மிெனன் றியம்பின னப்பைட ெயழுந்து.
1058

132

வைளவில் வார்கைண பன்முைற ெதாடுத்தனன் வாய்தல்
ெவளிகண் டப்புறத் திருந்தவர் தங்கைள விளித்தான்

1057

131

மண்ணிற் கீ ழுல கைனத்தினு மரீஇச்சம ருழப்பார்

துண்ெணன் றின்னண மமர்த்துழிச் சூரன்ேம லண்ட

1056

130

இருவ ருஞ்சிைல வாங்கின ெரறுழ்க்கைண ெதாடுத்தார்

கருவி வாெனன விசும்பிைடத் ேதாற்றுவர் கரப்பார்

1055

129

விைரந்து ேத ைனச் ெசலுத்திேம லடர்ந்தனன் பூதர்

கரந்ைத ேவய்ந்தவன் கான்முைள கடுகத்ேத ருைகத்தான்
1054

128

அைனத்துந் தாைனக ளிறந்தைம யவுணர்ேகான் பாரா

எைனக்ெகால் வா ைல யிைளயவன் றன்ைனயான் ெவன்று

1053

127

134

ேவறு ேவறுபல் லுருக்ெகாடு விைரந்துேபாய் விசாகன்

கூறு மாயிரத் ேதெழனு மண்டமுங் குறுகி

நீறு ெசய்துவல் லவுணைர மீ ண்டுநின் மலன்ைக

ஏறி முன்புேபா லிருந்தன விதுகண்டு சூரன்.

135

61

1059

ஆங்கு நின்றைற கூவிப்ேபா யப்புறத் தண்டத்

ேதாங்கி னானுட ேனகியங் குடன்றமர் பு ந்தான்

காங்ெக யன்கடுஞ் சூரனம் முைறயண்டந் ேதாறும்

நீங்கி னானுட ேனகினா னிமலனும் ெபாருது.
1060

அண்ட மாயிரத் ெதட்டினு மவுணர்ேகா னுைழய

விண்டி டாதுடன் புகுந்தமர் விைளப்பதும் வியப்ேபா
மண்டு மாருயிர்க் குயிரதாய் வதிந்தண்டந் ேதாறுங்
ெகாண்டு ெகாண்டுெச ெலாருமுத லாகிய குமரன்.

1061

கந்த ேவளுந்த னுடன்வரச் சிலபகல் கழித்திட்

வந்தி டுந்திற மியற்றினன் மாண்டவ ெரழுந்தார்.

உம்ப ரச்சுற வைனவரு ெமாழிவின்றி ெயழலுங்
வம்பு முற்றிய கனவிெதன் றுள்ளக மதியான்.

ஒருப ைடக்கல முைகத்தன னுைரெயழு முன்னர்ப்
தருளி லாதவ னயர்ந்தன னாற்றினன் மாைய.

வண்ண மாமர மாயினன் வஞ்சகன் மணிேவல்

மண்ணி நீளுடன் முன்புேபான் மலர்க்ைகவாழ்ந் ததுேவ.

ெபாருவி மஞ்ைஞயு மாய்ச்சமர்க் ெகதிர்ந்தனன் புனிதன்
அருணி ைலக்கிலக் காயின வாங்கிரு புள்ளும்.

142

ேசவல் வண்ெகாடி யுயர்த்தினன் சிைறமயி லூர்ந்தான்

மூவர் தம்முத லாகிய முக்கணான் புதல்வன்

ேதவர் பூமைழ ெசா ந்தனர் ேதவர்தஞ் சிைறைய

நீவி விண்குடி ேயற்றின னிலத்திைட மீ ண்டான். ௩
1067

141

இருது ணிபடக் கிடந்தவ ெனழுந்துகுக் குடமும்

வருக ெவன்றருள் விழிக்கைட வழங்கினன் மலம்ேபாய்

1066

140

எண்ணின் மாையயு ெமதிர்நிலா தழிதர வற்றின்
ீ

அண்ண ேலவின னதுகிழித் தந்தரப் புனலின்

1065

139

முருக ேவளது ேநாக்கின்ன் முருவலித் தங்ைக

ெபாருத நின்றதா னவர்கைளப் ெபாருப்ெபாடும் ெபாடித்த

1064

138

தம்பி ைமந்தர்க டானவத் தைலவர்தா னவர்கள்

கம்ப மற்றிடுஞ் சூரன்மிக் குவைகயிற் களித்தான்

1063

137

டிந்த வண்டம்வந் திறுத்தனன் மாையசூழ்ச் சியினால்
அந்த மில்லேதா ரமிழ்தமந் தரெமனு மடுக்கல்

1062

136

143

கமலம் பூத்திடத் தீர்த்தெமான் றகழ்ந்துேப ரூ ன்

அமிழ்த லிங்கத்தி னருச்சைன பு ந்துெசன் றமரர்

தமது ைவப்ெபனப் ேபாற்றுறு மருச்சுனச் சயிலங்

குமர நாயக னமர்ந்தனன் குவலயம் ேபாற்ற.

144

62

1068

மருத ெவற்பிைட வதிதரு முருகைனப் பணிேவார்

ெபாருவி லன்னவன் புகழ்கைளக் ேகட்பவர் தாமும்
ஒருவி வன்பைக ெவறுக்ைகெபற் றும்பரா யீற்றில்

அருெளா டுங்கலந் தானந்தத் தவசராய்த் திைளப்பார்.

1069

அங்கண் மாநிலஞ் சுமதிெயன் றைறயுநான் மைறேயான்

ெபாங்கு தீவிைன பு ந்தவன் புைரயில்வான் கதியில்
தங்கி னாெனனி னாதிமா புரத்திைடத் தவத்தால்
நங்க ணாதைன நாடுவார்க் குறாதது முளேதா.

1070

145

146

என்று கூறலு முனிவரர் சூதைன யிைறஞ்சி

நன்று கூறிைன யுய்ந்தன நைவபயில் சுமதி

ஒன்றும் வான்கதி யுற்றன ெனன்றைன விளங்க
மன்றேவாதுதி ெயனெவதிர் வழங்குவன் சூதன்.

147

மருதவைரப்படலம் முற்றிற்று.
ஆகத்திருவிருத்தம் - 1070
-------------

15. சுமதி கதிெபறு படலம் (1071- 1134)
1071

பங்கயப் ெபாய்ைக யுகளும் பருவரால் பாய்ந்து முட்டத்

துங்கக் கமுகின் மடறுமியப் ைபங்கனி கள்ெசா

யாநிற்குந்

ெதங்கு மிைடந்த மகாராட்டிர ெமன்னுந் ேதயந் தன்னில்

தங்கு மைறேயா ெனாருவன் றகும்ெபயர் மற்ெறச்ச ேதவன்.
1072

1

அன்னா ெனடுநா ளருந்தவங்க

ெளச்சங்க ளாற்றி முக்கண்

முன்ேனா னருளான் மைனக்கு ைம
பூண்ட முகிலன்ன கூந்தல்

மின்ேன

ைடயாண் முைலகறுப்ப்பக்

கண்குழிய விளர்ப்ப மாைம

நன்னா ளிைடேய யுயிர்த்தா ெளாருைமந்
தனகர் ெகாண்டாட.

1073

2

தமர்களுடன் மகிழ்ந்து தாைதசடங்
கைனத்துந் தகவி னாற்றிச்

சுமதி ெயனுநாம மிட்டைழத்தான்

ேறான்றலுமப் ெபயருக் ேகற்பத்

திமில மைறபயின்று ெதள்ளிப்
பலகைலயுஞ் சீல மாதி

அைமதி ெபறெவாழுகி யாறடுத்த

ெவாருபதாண் டாயு ளுற்றான்.

3

63
1074

ெதய்வ மைறேயான் சிவதாமா ெவன்ெறாருவன்
சீர்சால் கற்பின்

ைதயன் மைனவி வயிற்றுதித்த ேபரழகின்
றனைய தன்ைன

உய்யு ெநறிபலவு முள்ளா னிவற்களித்த
லூழா ெமன்று

ைகயி னறும்புனேலா டீந்து கடியயருங்
காட்சி கண்டான்.

1075

4

திமிரப் பிழம்ைபத் ெதளித்ெதடுத்து வார்த்தைனய
கும

ேதம்ெபய் ேகாைதக் ேகாலம்
நலன்முழுதுங் கூட்டுண்டு
வாழுநாட் குமர னான

சுமதி ெயனும்ெபயரான் ேறாடவிழ்ந்த

ெகான்ைறயந்தார்த் ெதால்ேலான்

அமரர் ெதாழும்விழவு ேநாக்கப் பருப்பதத்ைத
யைடத லுற்றான்.

1076

5

ேவறு

மல்லி கார்ச்சுன மால்வைர நாயகன்

புல்லம் வார்ெகாடி ேயற்றிப் புவிெதாழச்
ெசல்லு நல்ல திருவிழ வின்வளம்

எல்லி யும்பக லுந்ெதாழு ேதத்துநாள்.

1077

அமிழ்தந் துய்க்கு அைமயத்துப் பித்துறீஇ

உமிழ்தல் ெசய்து விடத்ைதயுண் டாெலனக்

குமிழ்த ருங்ெகாடி நாசிெயா ருத்திபால்
இமிழ்த ரும்படி ெயய்திய வூழினால்.
1078

ேபாது வான்கவி னாற்ெபாலி வுற்ெறாரு

ஆத வன்கதி ராலயர் ெவய்தினான்.

திந்தி ரன்புர ெமய்திய தாெமனச்

முந்து றக்கண்டு முன்கைட நண்ணினான்.

9

மணமுஞ் சீதமும் ெவௗளவிச் சிறுவளி

அணவி ெவப்பம கற்ற வயர்வுயிர்த்

துணர்வு மீ க்ெகா ளுவைகய னாய்மைனப்
புணர்கின் றார்திறங் ேகட்கப் புகன்றனன்
1081

8

பந்தர் நீண்டு பனிப்புது நீருகுத்

சுந்த ரங்க ெடாகுத்தெதார் மாளிைக

1080

7

வதி
ீ யின்வள ேநாக்கெவ ளிக்ெகாடு

மாதர் வதி
ீ வளங்கண்டு புக்குழி

1079

6

மைழத வழ்ந்ெதழு மாளிைக யின்னதில்

தைழவ ளத்ெதாடு தங்குகின் றார்தைம

10

64
விைழகின் ேறற்கு விளம்புதி ெயன்றனன்
உைழநின் றாெனாரு வன்கிளப் பானேரா.

1082

ேவறு

திருந்திய விந்நகர்த் ேதத்துச் சீர்மிகுந்
திருந்திடு மந்தண

ருக்ைக நாப்பேண

ெபாருந்திய வாழ்க்ைகேயார் புனித ேவதியன்
அருந்தவத் துயிர்த்தவ ளழகி ெனல்ைலயாள்
1083

மன்னுேம மாங்கிெயன் றுைரக்கு மாண்பினாள்

ெதான்ெனறி ேவதியன் றுைணவி யாயினாள்.

புைடபரந் ெதழுந்தபூண் முைலகள் ேபார்மதன்

நைடபயின் மங்ைகயாம் பருவ நண்ணினாள்.
நாண்மட மச்சநற் பயிர்ப்புத் ேதாட்டியும்

மாண்மதம் வறலின்
ீ
வரம்பி கந்தனள். ௫

வருமுைலக் ேகாட்டினான் மார்ப ழுத்துபு

திருெவனுங் கவளம்வாய் ெதவிட்டிச் ெசல்லுேம.

அங்ைகயா னாகிய வணங்குக் காற்றல்வழ்
ீ

இங்கிவள் விழிவைலக்கிடர்ப்ப டா ைல.

சுந்த

விழிவைலத் துவக்குண் டாெனனிற்

தந்தின்ெமன் முைலதழா தகறற் பாலேனா.

18

புைனயிைழ யிவள்ெசயல் புனெலா ேடற்றவன்

அைனவரும் புகறர வறிந்தும் பன்முைற

மைனவயிற் கண்டுெமன் மரபு குன்றிற்ெறன்

றிைனபவன் ேகாறைல ெயண்ணி னானேரா.
1090

17

தந்ைதேய யாகநற் றைமய னாகவச்

பிந்துற வருவன வருெக னாப்பிைழத்

1089

16

மங்ைகயிற் ெபருங்கவின் மருவ லான்வைள

துங்கமா தவெரனத் துறந்து ேளாருளும்

1088

15

குருைகப் புைழக்ைகயால் வைளத்தக் குஞ்சரம்

மருமலி யுவளக வனத்தி லாடவர்

1087

14

ஆண்ைமெசய் பாகனு மணியுந் தூசமும்
ஏண்மலி நிகளமு மி யக் காமமாம்

1086

13

இைடநில நாெடாறு மிைனந்து ேதய்தரப்

ெகாைடபயி லிருநிதிக் குப்ைப யாெமன

1085

12

ெபான்ெனாளி திகழ்தரு ெபாருவின் மாைமயான்

அன்னவ ளிந்நக ரமர்ந்த வாழ்க்ைகேயார்

1084

11

ேகாறலுக் குடன்படுங் ெகாண்கன் ெசய்திையத்

தூறலுக் குடம்படுந் துைணவி முன்ெற ந்

19

65
தாறைலத் திருநிலத் தடக்கிப் ெபான்னினும்
ேவறைலச் ெசய்தனள் வத்த
ீ
ெவம்பழி.
1091

நாண்டகு மைறயவர் நல்ல ேச யின்

ேவண்டியாங் ெகாழுகுமவ் விைனமுற் றாைமயின்
மாண்டகு பரத்ைதயர் வாழிவ் வதியிற்
ீ

காண்டகு மிம்மைன கவினச் ெசய்தனன்.
1092

பரத்ைதயர் ெதாழிெலலாம் பயின்று காைளயர்
வி த்தன னிதுவினா யிருக்கும் ேவைலயில்.

வி ெயாளி ேமகைல யைரயின் மின்ெசய

ெத யிைழ மாதரா ளாங்குச் ெசன்றனள்.

உறுமன ெமழவுைகத் ெதால்கி நின்றனள்

நறுமலர் விழிப்பைட சிறிது நாட்டினாள்.

24

முறுகிய காதலின் ெமாத்துண் டாெலன

உறுவளி நாசியி னுயிர்த்துச் ெசம்மைலப்

ெபறுவதற் கருந்தவம் ெப து மாற்றிேனன்

மறுைமயு மிம்ைமயும் வழுவி ேலெனன்றாள்.

1096

23

சிறுவளி படர்வழித் ேதம்ெபய் ேகாைதயின்

முறுவலித் ெதாருமுைல ேதாற்றி மூடினள்

1095

22

ப யக நூபுரம் பாதத் ேதங்கிட

வ யளி குலங்கள்வார் குழலிற் சூழ்தரத்

1094

21

அரத்தகச் சீறடி யருப்புக் ெகாங்ைகயாள்

வரத்திைன ேயற்றிவண் வதிகின் றாெளன

1093

20

25

துடித்தன ெவனக்கிடத் ேதாளுங் ெகாங்ைகயும்

வடித்தேவல் விழியுநல் வைரப்பிற் பல்லியு
ெநாடித்தன வி ச்சியு நுவலப் பட்டன

கைடத்தைலக் குமரநிற் காண்டற் ெகன்றனள்.
1097

26

ெநன்னலின் ைவகைற நீங்கு ெமல்ைலயில்
தன்னிக

ல்லேதார் தரள மாலிைக

கன்னிெயன் கரந்தரக் கனவி ேனனிேதா

நின்ைனயுய்த் தளித்தன ணிமைல ெயன்றனள்.

1098

அயலவர் ேபாற்கைடத் தைலய மர்ந்தனிர்

வியன்மைன நுமதியா னும் ேவறேலன்

பயின்மைன யுவளகம் படர்கம் வம்மிெனன்

றுயி னு மு ைமெசய் ெதாண்ைக பற்றினாள்.

1099

27

ேவறு

ஏமாங்கி விழிக்கைண ேயாெடழின் மார ெனய்த

வமாண்
ீ
கைண பட்டுள மற்றுவி கார ெமன்னுந்

28

66
தீமாந்த வருந்திய பூசுரன் ெசங்ைக யன்னாள்

தூமாண்கரத் தாற்ெறாடச் ேசார்ந்தழி யாவி ெபற்றான்
1100

உருவத்திைட ேயாங்கி யுருக்கு முலப்பி ேனாய்க்கும்

பருவத்ெதாடு நல்கு மருந்துபல் ேகாடி யுள்ள

புருவச்சிைல ேகாலி விழிக்கைண பூட்டி மாதர்

வருவித்திடு ேநாய்க்கவ ரல்லது மற்று முண்ேடா.
1101

கண்ேணாங்கிய நம்பன் விழாக்கவின் கண்ட ேபேற

எண்ேணாங்கிய ெநஞ்ேசா ெடழுந்துட ேனகி னாேன.

31

மலர்ெமல்லைண மாெதாடும் ைவகினன் மாதி ேனவல்

அலர்ெமன்குழ லார்சிலர் சாந்த மலங்கன் மாைல

பலவுங்ெகாடு முன்னுற ேவந்தினர் ைபம்ெபா னங்கி
குலவுஞ்சும திக்கணி யாக்கி டானுங் ெகாண்டாள்.

1103

30

விண்ேணாங்கி வளர்ந்த பருப்பத மீ து ெநற்றிக்

பண்ேணாங்கிய ெமன்ெமாழி யாள்கரம் பற்றிற் ெறன்னா

1102

29

32

ேவறு

மாடகத் திவ்வு நல்லியாழ் மதுரெமல் லிைசகா தூட்டிப்
பாடகத் தளிர்ெமன் பாதப் ைபங்கிளி ய ய லூட்ட
ஆடவர் திலக மன்னா னநங்கேவள் சரங்கள் பாய

ஓட த் தடங்க ணங்ைக யுருவிைனத் தழுவிக் ெகாண்டான்.
1104

தாதிய ெரழினி வழ்த்துத்
ீ
தணந்தனர் புறத்துப் ேபாத

மாதிைன யிடப்பான் முன்ைக வலக்ைகயிற் சாய்த்துப் புல்லிப்

ேபாதிவர் கூந்தல் ேசாரப் புணர்முைல வருடிப் பின்னிச்

ேசாதிெவண் டரளச் ெசவ்வாய்ச் சுைவயமிழ் தாரத் துய்த்தான்.
1105

ேசாதிய கவுள்ைக மூல மாதிகள் சுைவத்டுக் ெகாங்ைக
நீதியி னல்குன் மாட்டு நிகழ்த்துவ பலவுஞ் ெசய்தான்.

ேதாடவி ழுற்ப லாதித் ெதாகுகுறி நகத்தாற் பல்லாற்
பாடுறத் ேதாற்றிப் பூைஞ பன்னகங் குக்கு டாதிப்

அறிந்தவ ெராருவ

36

ல்லா வயனக ராத லாேல

பறிந்திட நாணுஞ் ெசய்யும் பற்பல ெவாழுக்கும் விட்டுச்

ெசறிந்ெதாரு காலத்திற் றானுந் ெத ைவயு ெமாருங்கு துய்த்துப்

பிறிந்திலனாகிக் காமப் பித்தினிற் ெப யவ னானான்.
1108

35

மூடிக மயூர பாத முழுமதி பாதித் திங்கள்

பீடுறு கரண ேபத நாெடாறும் பிறங்கச் ேசர்ந்தான்.
1107

34

ஓதியு நுதலு நீவி ேயாட க் கைடக்க ணக்கிச்

ஆதிகள் புைடத்துக் கிள்ளி யங்ைகயாற் பிைசந்து தாள்கள்

1106

33

இன்பமுஞ் சுமதி தன்பா லின்பமுஞ் சமமாக் ெகாண்டும்

ெபான்பல வணியு மற்றும் புகெழாடு மறிவி ேனாடுந்

37

67
தன்பர மாக்கிக் ெகாண்டு தபனிய மில்லா ெரன்மாட்

டன்பின ராயி ெனன்னா மகல்ெகன்றாள் வளேர மாங்கி.
1109

இளைமேய கவிேன கீ ர்த்தி ெயறுழ்கைல யிங்கி தத்தின்

வளைமேய யன்ேப நல்ல வருணேம ேயக ேபாகம்

விைளவுெசய் திறேன மற்று மிக்குள ேரனும் ெபான்னில்

தளர்வின ராயி ஞ்ேச யிருமனத் ைதய லார்க்கு.
1110

கருவிெயன் றறிஞ ரஞ்சக் கலங்கஞர் சுமதி ெயய்திப்
ெவருளறு காசு மீ ர கண்டத்து ேவந்ைதச் சார்ந்தான்.

எ மணிக் கலனுந் தூசு மிரணியக் குைவயு நல்கி

உ ைமெசய் தைரய ேனவ ெவாய்ெயன மீ ண்டு காைள

முன்னர்யா னசதி யாட ெமாய்ெபாருட் ேகக லாேமா

பின்னுறத் தடாைம நின்ேறன் ெபருமவந் தைனேய ெயன்றால்.
நைகயினா னல்ல வல்ல நவிற்றினும் ெப ேயார் மாட்டுந்

மிைகவள மளித்தா யுய்ந்ேத ெனன்றனள் விழிநீர் வாக்கி.
பருகுவ தன்ன காமர்ப் ைபந்ெதாடி ெபாய்ெமய் யாக

முருகிய கூந்தல் பின்னி முன்புேபா லிருந்தாள் சின்னாள்.

ஆவியி னன்ன காளா யமுதுணா திருத்த லாேமா

ஓவியம் வாய்விண் ெடன்ன வுைரத்தனள் சுமதி ேகட்டான்.

45

கரவிலர் தம்ைமச் சார்ந்து காஞ்சன மிரந்து நல்கி

விரவினன் சின்னாட் பின்னர் விடைலய ேராடுஞ் ெசன்று
பரவுமுற் கலேத யத்திற் பகர்பர்க்க ேதவ னில்லின்

இரவிைடப் புகுந்து ெசம்ெபா னாதிக ெளடுத்தா னன்ேற.

1117

44

பூவிைரச் சாந்த மாதிப் ெபாருள்ெகாளா ெதாழிது ேமனும்

நீவிைரந் தளித்த யாவு நீங்கின ெவன்ேற மாங்கி

1116

43

உருகினன் வருந்த ெலன்னா ேவாட த் தடங்க ணின்றும்

ெபருகிய புனைலத் தாைனப் ெபட்ெபாடுங் கரங்ெகாண் ெடாற்றி

1115

42

ெதாைகபடு மின்ன னம்பாற் சூழ்வெதான் றன்ெறா ெவன்று

தைகெயழில் வாடு ேவற்குன் றாமைர முகத்ைதக் காட்டி

1114

41

என்னுயிர் வந்த ேதாெவன் ெறதிர்ெகாடு வணங்கி ெயன்ேன

வன்னதுங் கவைல யின்றி யாடுதற் ேகது ெவன்ேற

1113

40

ெத வுறு குரவன் ைமந்தன் ேதம்பிய வறுைம ேநாக்கி

வ ைசயி ெனாடுேம மாங்கி வளமைன யகத்துப் புக்கான்.
1112

39

இருமனப் ெபண்டுங் கவரு ேமமமாந் திருைவ நீக்குங்

ெபாருவிறன் றாைத யாேனான் புேராகித வு ைம பூண்ட

1111

38

எடுத்திடு மரவங் காதி ெனய்தலும் விழித்துப் பார்ப்பான்

அடுத்தனர் கள்ளர் கூெவன் றகத்திைடத் துயில்கின் றாைரப்

46

68
புைடத்தன ெனழுப்ப வல்ேல பூசுரன் றைலைய வட்டி
ீ

மடுத்தபல் ெபாருளி ேனாடு மீ ண்டவள் மைனையச் சார்ந்தான்.
1118

47

உடங்குேபாய் மீ ண்ட தூர்த்த

ருயிர்க்ெகாைல பு ந்து பாவந்

ெதாடங்கிய சுமதிக் கன்று துராசார
ெனனும்ேபர் நாட்டி

விடங்கனி விழியி னாட்கும் ெவங்ெகாைல
கூற வன்னாள்

குடங்ைகயிற் ெசவ்கள் ெபாத்திக் குைழந்துளத்
திதைனக் ெகாண்டாள்.

1119

48

ேவறு

ைகதவ மிைழத்தலுங் களவு ெசய்தலும்

ஐதுயிர் ேகாறலு மறத்ைதக் ேகாறலும்

ெபாய்தவ வுைரத்தலும் ெபாருளி ழத்தலும்
எய்திய காமத்தி னன்றி யில்ைலேய.

1120

நன்றிையக் ேகாறலும் நலைனக் ேகாறலும்

ெவம்றிையக் ேகாறலும் விேவகங் ேகாறலும்

துன்றிய ெவாக்கைலத் துறந்து நிற்றலும்

கன்றிய காமத்தி னன்றி யில்ைலேய.
1121

பைகயிைன யாக்கலும் பாவ மாக்கலும்

அைகதரு காமத்தி னன்றி யில்ைலேய.
பிணிபல துறுத்தலும் ேபது ெசய்தலுந்

அணிதரு காமத்தி னன்றி யில்ைலேய.

அயர்வுெசய் தயர்வுெசய் ெதாழிக்கத் தக்கதாய்ச்
பயிலிய காமேநா யஞ்சற் பாலேத.

53

வருணமு ெமாழுக்கமு மல்லற் கற்ெபாடும்

ஒருவியன் பைனச்ெசகுத் துலப்பி றீங்குமுன்
மருவின மின்னுநம் மாட்டு ளா னும்

ெவருவுறு ெகாைலப்பழி ேமவற் பாலேதா.

1125

52

உயி னு ேமாம்பிடத் தகுவ யாைவயும்

ெசயி ன யாைவயுஞ் ெசறிக்க வல்லதாய்ப்

1124

51

துணிதரு ெப யவர் ெதாடர்பு நீங்கலுந்
தணிதரு சிறியவர் சார்புண் டாகலும்

1123

50

நைகயிைன யாக்கலு நைவைய யாக்கலுந்

திைகமன மாக்கலுஞ் சிறுைம யாக்கலும்

1122

49

என்றுளத் ெதண்ணிேய மாங்கி யன்புமிக்

ெகான்றிய சுமதிைய ெயாழிப மற்றவன்

54

69
துன்றிய ெபருநிதித் ேதாற்றங் காட்டினிம்

மன்றலங் குழல்வய மாெமன் ெறண்ணினான்.
1126

ேதங்குநீர் மாளவ ேதயத் ெதய்தினான்

ஆங்குேமா ரந்தண னாவி மாற்றினான்

வங்கிய
ீ
ெபாருெளாடு மீ ண்டு ெசன்றுவிண்

ஓங்குேம மாங்கிவா ழுைறயு ளண்ணினான்.

1127

நீவவு நீங்கல ன ீண்ட விந்நகர்

ேபாவேத கடெனனப் ேபாயி னாளேரா.

ெத ைவையக் காணுவான் ேறடிச் ெசல்வுழிக்
வி யிணர்க் கானிைட விழுந்து மாய்ந்தனன்.

ெபாருப்பய லிறந்தவன் புலாலு டம்பிைன

மிைசய வர்த்துப்ேபாய்த்
ீ

திருப்ெபாலி காஞ்சியந் தீர்த்தத் திட்டேவ.
ஆதியம் புரத்திைட யாக்ைக வழ்ந்ததும்
ீ

ேசாதிதன் சிவபுரச் சூழல் ேசர்த்தேவ.

ேவண்டிய ேபாகங்கள் ேவண்டி யாங்குறீஇ

மாண்டநல் விைனயினர் வரத்திற் றாழ்வேரா.

பசுகுந்தங் காத்ெதாசித் திட்ட பண்ணவன்

முசுகுந்த ெனன்பவன் முைறயிற் பூசித்தான்.

62

அைவயகத் துறுபழி யகற்ற ேவண்டினு

நைவபயில் தீவிைன நசிக்க ேவண்டினும்
எைவெயைவ ேவண்டினு மீ ய வல்லேத

கைவபயில் ேபாதிசூழ் கயிைல மாநகர்.

1134

61

வசுகுந்தப் பைகஞைர மறுக்கும் வாயுறீஇப்

சிசுகுந்த விழியினார்க் ெகன்னுந் ேதசுற

1133

60

ஆண்டைகச் சுமதியங் கமர்ந்து வாழ்ந்தனன்

ஈண்டிய தீவிைன யிைடவி லங்கினு

1132

59

ேபாதிவர் காஞ்சியம் புனலிற் ேறாய்ந்ததுங்

ேகாதிைன முழுவதுங் குைமத்தச் ெசம்மைலச்

1131

58

பருப்பதந் தாழ்ந்தவப் ப சின் ெவள்ளியம்

விருப்ெபாடு நாய்ந

1130

57

பி வுறு மன்றிலிற் ேபதுற் றன்னவன்

க பல தி யுந்ெதன் கயிைல ெயல்ைலயின்

1129

56

ேதவரும் விைழதகுந் திருவன் னாளிவன்

பாவியின் ெபாருட்டுநாம் பற்றி யப்புறம்

1128

55

என்றுைர கிளத்தலு மிைறஞ்சி மாதவர்

ெகான்ைறயஞ் சைடமுடிக் குழகற் கன்புெசய்

63

70
நன்றுயர் முசுகுந்த னைடெய லாம்வி த்

ெதான்றுற வுைரெயன வுைரக்குஞ் சூதேன.

64

சுமதி கதிெபறு படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 1134

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

16. முசுகுந்தன் முகம்ெபறு படலம் (1135 -1188)
1135

வள்ளவாய் நறுங்கமல மதுவுண்ட களிவண்டின்

ெதள்ளுதீஞ் சுைவப்பாட றிைசதிைசயு ெமழும்ெபாய்ைக
கள்ளறாப் ெபாழில்புைடசூழ் கலிங்கேத யத்ெதாருவன்

துள்ளுமான் மறிக்கரத்தார் துைணயடிப்பூ சைனபு வான்.
1136

மைறமுழுதும் பயின்றுணர்ந்து மைறமுடிவுக் ெகட்டாத

பிைறவளருஞ் சைடமுடியார் ெபய்கழற்ேச வடிமறவா

நிைறதருகா தலின்மைறேயா ெனடுந்தவத்தா ெலாருபுதல்வி

அைறதருமற் றவன்மைனவி யகட்டிைடவந் தவத த்தாள்.
1137

ெதாடக்கவரு மகட்கியற்றிச் சுகுமா
மடங்கழுவும் பண்டுபு

ெயன்றைழத்தான்

மாதவத்தின் பயனைணய. ௩

நகுமாறி ராறிரட்டி நைவவளர்தத் துவமயக்க

சுகுமா

தாைதகழல் ெதாழுதிரந்தா ளவன்மகிழா.

4

திரும்பியளற் றழுந்தாமந் திரவதிகா ரங்ெகாடுத்துக்

கரும்புநுனி ெதாடுத்தருந்துங் கடப்பாட்டி னினித்தற்பின்

விரும்புமர்ச் சைனயதிகா ரங்ெகாடுத்தான் விைழந்ேதற்றுச்
சுரும்புளரு நறுங்ேகாைதச் சுகுமா

1140

3

தகுமாறி தன்ெறனேவ சகத்தினர்தம் வாழ்க்ைகயிைன

முகுமாறி யாைனயு த் தவரடிப்பூசைனபு யச்

1139

2

சடங்கைனத்தும் விதியற்றாற் றகத்தாைத யிதத்ெதாழிேல

அடங்கவரு நல்விைனயி னங்குரம்ேபால் வளர்காைல

1138

1

பணிபு வாள்.

5

ேவறு

கைனகடன் முகட்டிற் கதிரவ ெனழுமுன்
கடிைகேயா ைரந்ெதன விழித்துத்

துைனயெமய்ச் சுத்தி கூடிய தியற்றித்
தூயெவண் ண ீறுநன் கணிந்து

விைனமுழு தகற்றுஞ் சதாசிவ னுருவம்
விளங்கவுள் ளத்திைட நிைனந்து

மைனயதன் புறம்ேபா யியக்கேமா

மரபுளி ெயாருவிக்ேகா றின்று.

1141

ரண்டு

கந்தமிக் கரும்பு மலர்த்தடம் படிந்து கமழ்ந்தெவண்
ண ீறுடல் வயக்கிச்

6

71
சுந்தர மிகுந்த நந்தன வனத்துத் தூத்தகு
பிடைகெகாண் ேடகி

நந்தியா வட்ட மல மந் தார ஞாழனா
கம்வைழ வகுளங்

ெகாந்தவிழ் ெசருந்தி பிண்டிபா தி கூ தாளஞ்சம்
பகங்கன்னி காரம்.

1142

7

ெபான்னிணர்க் கடுக்ைக ெசம்மலர்க் ெகான்ைற
புன்ைனெவட் பாைலெசவ் வகத்தி

நன்னிற ேவங்ைக ெகாக்குமந் தாைர
நறியெபான் னாவிைர ெவட்சி

பன்னுபன் மத்த மாதுைள பட்டி பருத்திெசவ்
வரத்ைதெபாற் காஞ்சி

துன்னிய புரசு கடம்ெபருக் கழிஞ்சி றும்ைபபன்
ன ீர்திரு வாத்தி.

1143

8

மராமலர் க ய ெசம்ைபெவண் டிேலாத்தம்
வழுதுைண கண்டங்கத் தி மா

குராமலர் தாளி கூத்தனற் குதம்ைப
ேகாட்டம்பூ கஞ்சத குப்ைப

அராவைணக் கடவுள் காந்திேச வகன்பூ
வாத்திகூ விளம்வன்னி யறுகு

பராவுெசவ் வந்தி நாவல்பூந் துளசி

பச்ைசெவண் காக்கணம் பூைள.

1144

9

கருவிைள ெவள்ைளக் காைசைபந் தருப்ைப
காைரெசங் கீ ைரநீர் முள்ளி

மருதிரு ேவலி ேவ லா மிச்ச ேவர்ெவட்டி
ேவர்மஞ்ச ணாத்தி

பருதியின் காந்தி ெயலுமிச்ைச நரந்தம்
பா சா தகம்புலி ெதாடக்கி

தருவளர் வல்லி சதகஞ் சங்க வர்த்தனஞ்
சந்தனங் கிளுைவ.

1145

10

ெவள்ளின்மா விலிங்ைக ேயா தழ்க் கஞ்சம்
ெவண்மலர் நாணனா யுருவி

எள்ளலர் ெகாட்ைடக் கரந்ைதநற் கரந்ைத
யிலந்ைததண் ண ீர்மிட்டா ெனல்லி

ஒள்ளிய ெநாச்சி ேகதைக வாைக யுச்சிப்புல்
குச்சிப்புல் காந்தள்

தள்ளருஞ் சாலிப் பயிர்கருங் காலி

தான்றிபூங் குருந்துதாம் பூலம்.

1146

மருமருக் ெகாழுந்து மாதவி ெமௗளவன்
மல்லிைக மாலதி மயிைல

முருகவிழ் குளவி குமுதெமன் குவைள

11

72
முண்டக ெநய்தலும் பிறவுங்

குருமணிக் குைழயின் பாங்கிய ேராடு

ெகாய்துமீ ண் டகன்மைன குறுகி

அருவுரு வகன்ற சிவபரம் ெபாருைள

யருச்சைன பு யுநா ெளாருநாள்.

1147

12

ேவறு

தாது கமழுந் திருப்பள்ளித் தாமங் ெகாய்ய முன்புேபாற்

ேபாது வி யு முய்யானம் புகுங்காற் சுகுமா

ையக்கண்டு

காது மநங்கன் கைணயைலப்பக் காதன் மிகுந்து விதூமெனன

ஓதுெபயரான் காந்தருவ ெனாருவ னவள்பா லடுத்துைரப்பான்.
1148

13

ெபான்னா னியன்ற ேவாவியேம ேபாதா
னியன்ற மாலிைகேய

மின்னா னியன்ற பாைவேய ேவைல
ெயழுந்த சுைவயமிழ்ேத

என்னா ருயிேர நிைனயடுத்ேத ெனனக்கு
மைனவாழ்க் ைகயளாகில்

நின்னால் விைழயப் படுெபாருள்க ணிரப்பிப்
பணிெசய் குவெலன்றான்.

1149

14

கன்னி யுைரப்பாள் காந்தருவக் காளாய்
ேபாகத் திைடயார்வம்

என்னு மிலன்முப் புரெம த்த விைறவ
னடிப்பூ சைனப்பத்தி

மன்னு முைடேய னாதலினின் மைனயா
ளாதற் கிைசகல்ேலன்

நன்னர் வனத்துட் புகுந்ததுந்ேதர் நம்பற்
கலர்ெகாய் வான்ெபாருட்ேட.

1150

15

தூைய ெயனின ீ ெயைனயீங்குத் ெதாடரா
துனது பதிச்ெசன்ேமா

மாைய ெதாடராப் பரம்ெபாருட்கு மலர்கள்
பறிப்பச் ேசருெமன

ேவைய நிகர்த்த தடந்ேதாளாய் விழிேவ
ேலவி யுயிர்ெவளவித்

தீைய நிகர்த்த ெநடுங்காமஞ் ெசறித்தாய்
ெசறித்தாய் ெசறித்தாயால்

1151

வாளா ேதகல் வழக்ேகேயா மருந்தா
யளிக்கு ெமாருநீநின்

ஆளா ெயாழிந்ேத ெனனக்கிரங்கா யணங்ேக
ெயன்றுவி தூமெனதிர்

மீ ளான் மீ ட்டு மிரந்தாைன ெவய்து
விழித்துச் சுகுமா

16
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காளாய் கவிேபாற் பிடிவிடாய் கவிேய
யாதி ெயனச்சபித்தாள்.

1152

தீய பாைல யார்தடுப்பார் ெதய்வ மகளிர் மனங்கவரும்

காய வாழ்க்ைகக் காந்தருவன் கைலயாய் வைரேதா றுழிதருங்கால்

தூய தான விைமயவைரச் சூழ லணுகி வதிகின்றான்

ஆய காைல ெயாருைவக லமலன் வில்லத் தடியமர்ந்தான்.
1153

17

18

ேவறு

ைமம்ெமழுகி யன்னமுக மாமுசு ெவழுந்து

ைகம்மிளிர் கனற்கடவுள் காமுற விருந்த

ைவம்முளணி கூவிளம ரத்துகள வல்ேல

ைபம்மிளி
1154

ைலச்சருகு பல்லவ முதிர்ந்த.

உதிர்ந்தசரு கண்ணலுரு வத்திைன மைறப்ப

வதிர்ந்திட மிருந்தவ ளழன்றதைன ேநாக்கி
எதிர்ந்தவர்க ளுய்தல

யாவிைறவன் ெமய்யின்

முதிர்ந்தசரு கார்த்தமுசு வுக்கிது கிளந்தாள்.
1155

மாதுபு

சாபமு மறந்துலக நாதன்

ேமாதுமுசு வின்முக முனக்கைமக ெவன்றாள்.

ெபண்ணரசி யாைரயிது ேபசிமுனி கின்றாய்

நண்ணெவம தின்னுருவ நல்விைனெசய் தன்ேற.

இன்னமுசு வுக்கிைறைம யீந்துலக ெமல்லாந்
லாதெவாரு சக்கர நடாத்த

மன்னிய வரம்பல வழங்கவிைச வுற்றாம்.
ேவட்ைடபு

23

ேவடெனழு ேவங்ைகயிைன யஞ்சி

நாட்டமய ராதுநனி வில்லநம துச்சி

ேபாட்டுயர் கதிக்கணவன் புக்கதறி யாய்ெகால்

ஏட்ைடயுற நீெவகுள ெலன்றுைக யைமத்தான்.

1159

22

அன்னெதாரு நல்விைன யடுத்ததிற ேனாக்கி

தன்னிக

1158

21

வண்ணவுைர ேகட்டுமணி கண்டனருள் ெசய்வான்

எண்ண ய தீவிைனயு மீ றுெசயும் வில்ல

1157

20

ேசாதியுரு விற்சருகு துன்னவிைன ெசய்தாய்
நீதிெகாடு சாபமிது நீங்கவரு ேபாது

1156

19

24

மங்ைகயுைம ேகட்டுமகிழ் கூர்ந்தருள் வழங்க

அங்கணரும் வம்ெமன வைழத்துலக ெமல்லாந்
துங்கமுசு குந்தெனனத் ேதான்றியர சாள்ெகன்

ெறாங்குவர நல்கியுைம ேயாடவண் மைறந்தான்.

25

74
1160

ேவறு

பசுவு யர்த்திய பரமனா ரருளிய வரத்தால்

விசுவம் யாைவயும் ெவண்குைட நீழலிற் குளிர்ப்ப

முசுமு கத்துடன் முைறபு

யைரயர்தங் குலத்துள்

அசுவ ேமதநூ றாற்றிேனா னஞர்ெகட வுதித்தான்.
1161

வளர்ந்து பல்வைகக் கைலகளு மைறகளு மற்றும்

அளந்து மல்கிய ைவம்ெபருஞ் சுற்றமுங் குழுவுந்

தளர்ந்தி டாதபல் லுறுப்புேம வரத்தழீஇக் கலிையப்
பிளந்து நீதியின் முசுகுந்தன் ேபருல காண்டான்.

1162

ஆளு நாள்களி னகிதவுட் டிரெனனு மவுணன்

மூளு மாசிைட முழுகுறத் தாட்படுத் திருந்தான்.

துகிலி ைகக்குல மாட்டயர் துறக்கநா ெடாழிந்து

ெநகிழு ளத்தினன் மைறந்துவாழ் நீர்ைமய ெனாருநாள்.

ெபருகு மாதவ மிைழத்திடும் பிருகுமா முனிவன்

அருகு ேபாந்துைகப் பற்றியீர்த் தனனறந் துளங்க.

மாதர் தங்கைள வன்ைமயிற் பற்றுத லரக்கர்

நீதி யன்னது நிகழ்த்தலி னரக்கனா குதிெயன்

விரசு தீவிைன விைளந்தவா ெறன்ெனன விம்மிப்
முரசு கண்படா முசுகுந்தன் ேபரைவ யடுத்தார்.

32

ஆசி கூறினர் முகமனு மியம்பின ரவுணர்

பாசி ேபான்றுநின் றுடற்றலிற் பாணிவச் சிரத்ேதான்
கூசி நீத்தது மரக்கனா யுழன்றதுங் குைழந்து

ேபசி வானகங் காெவனப் ெப திரந் தனரால்.
11680

31

அரசி ழந்தன னரக்கனா உழன்றனன் வலா

பரசு ெபான்ெனாடு ேதவரும் பாரகத் திழிந்து

1167

30

ேவத ெமய்ப்ெபாரு ெடள்ளிய விழுத்தவ னறிந்து

ேறாதி விட்டன னும்பர்ேகா னரக்கனா யுழன்றான்.
1166

29

முருகு பூம்ெபாழின் முதிர்ந்தவத் திருவைரச் சாரற்

தருகு மா ையக் கண்டனன் றைகயணங் குறுத்த

1165

28

அகித வுட்டிர னாலர சிழந்தவச் சிரத்ேதான்

விகிர்த னுக்ெகாரு மாமனாம் விலங்கலி ெனாருசார்

1164

27

நீளு மாண்ைமயி ெனடுவிசும் பமைர யுழக்கித்

ேதாளி னாற்றலால் வலா ையப் புறங்கண்டு துரக்க

1163

26

33

ேதவர் தம்மிடர் தீர்த்திேட னாயினிச் ெசனனத்

தாவ ெதன்ைனெயன் றமரர்க ளுடன்விசும் ேபகித்
தாவ ரும்பைட யகிதவுட் டிரனுயிர் சாடிப்

பூவர் கற்பகப் ெபாழில்முசு குந்தன்காத் தனனால்.

34
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1169

ேவறு

இந்திரன் வலியிழந் தின்னல் ேகாட்படக்

கந்தற நின்றுளங் கலங்கு ெமங்கைள

வந்தைன புரந்தைன மன்ன விங்கிருந்
தந்தமி லரசுெசய் தருெளன் றார்சுரர்.

1170

கடவுளர் ெமாழிகட வாைம மன்னவன்

அடல

யாதனத் தாங்கு ைவகுபு

புடவியு ேமைனய ெபாழிலுங் காத்தனன்

இடர்முழு ெதாழிந்தன வுலகி ேரழுேம.
1171

மன்னவ ெனாருதின மாகர் சூழ்தரப்

ெனன்னரு மவரவர் பணியி யற்றினார்.

பாடகத் தளிரடிப் பாைவ மார்களுள்

பீடக மன்னவன் வதனப் ெபற்றிேய.

ஈங்கிவன் முசுெகாேலா ெவன்ரறு நக்கனள்
வங்கிய
ீ
சமழ்ப்புள ேமவி னானேரா

ெதள்ளிய நூலனாய்ச் ெசல்வச் ெசம்மலாய்
எள்ளிய நைகயினா லிைறைம நீத்தனன்.
இழித்தகு முசுமுக மிகந்து மாநுடச்

துழித்திரள் வச்சிரத் தூணு றுத்தினான்.

41

ேந ய மதைலயி னிவர்ந்து நின்றுதன்

சீ ய குலம்வளர் ேதவ னாகிய

சூ யன் றைனயுளந் ெதாழுது ேநாற்றனன்
வ ீ ய முசுகுந்த ெனன்னும் ேவந்தேன.

1177

40

ெசழித்தநன் முகனுறச் சிந்ைத ெசய்தனன்

சுழித்ெதழுங் ெகாழுந்தழ றுருத்தி டுங்குண்டத்

1176

39

வள்ளலாய் வரனாய்
ீ
வாய்ைம யாளனாய்த்

ஒள்ளிய பலகுண முைடய னாயினும்

1175

38

பாங்குறு மாதைரப் பார்த்துப் ைபயேவ

ஆங்கது குறிப்பினா லறிந்து மன்னவன்

1174

37

நாடக மகளிர்க ணடிக்கப் புக்கனர்

ஆடகச் சிலம்பணி யரம்ைப ேநாக்கினாள்

1173

36

இன்னண மரசுெசய் திருக்குங் காலத்து

ெபான்னைண மீ மிைசப் ெபாலிய ைவகினா

1172

35

42

வழிபடு ப திமுன் வந்து ெசால்லுமால்

விழிசிவந் துைமமகள் விைளத்த சாபமீ

ெதாழிவைக பு தவ ெமான்று மில்ைலகாண்

அழிவறு சிவபிரா னடித்ெதாண் டல்லேத.

43

76

1178

கங்ைகயஞ் சைடமுடிக் கைலெவண் டிங்களார்

தங்கிய தலந்ெதாறுஞ் சார்ந்து ேபாற்றுறிற்
பங்கமி லாநநம் பணிக்கு ெமன்றலும்

அங்குறு தவத்திைன யகன்று மன்னவன்.
1179

திைரதவழ் தீர்த்தங்கள் பலவுஞ் ெசன்றுேதாய்ந்
தைரயர வைசத்ெத

யாடு மண்ணலார்

தைரவளர் தலந்ெதாருஞ் சார்ந்து ேபாற்றினான்
வைரவளர் முசுமுக மாறக் கண்டிலான்.

1180

45

கவைலயுற் ெறன்னினிக் ைகக்ெகாள் வாெமனச்

சவைலய மனத்தனாய்த் தளரு ேமல்ைவயின்
அவலமுற் றழியெலன் றடுத்து நாரதன்

குவலயத் தானுளங் குளிர்ப்ப ேவாதுவான்.
1181

44

46

ேவறு

நீரூர் கலிகன்ம நாசினி ெயன்ெறாரு நீனதிேசர்

ேபரூ ெரனுந்தலத் ேதகுகண் டாய்பிைழ யாதுவரம்

பாரூர் பலவுந் ெதாழும்பட்டி நாதர் பணித்தருள்வார்

காரூர் ெகாைடக்கரத் தாெயன்று கூறிக் கரந்தனேன.
1182

ஊனூற்றும் ேவற்ைக நரபதி யாங்குவந் ேதகிநறுந்

ேதனூற்றும் பூநதிக் காஞ்சியி னாடிச் ெசழுங்கருங்கார்

வானூற்றும் ேபாதி வனத்தாதி நாதர் மலரடியிற்

கானூற்றும் ேபாதுக டூஉய்ப்பணிந் தாடிக் கசிந்தனேன.

1183

பழிதீர நாடும் விதியா லிலிங்கப் பதிட்ைடெசய்து

சுழிநீர் நதியிற் பின்னாளும் வழிபடத் ேதாய்ந்தனேன.
இருகால் விைளந்த ெவறுழ்வலிச் சாப மிரண்டுைவகல்

அருளார் மைறயவர்க் கார்த்தினன் ெசம்ெபானு மாைடயுேம.

50

அணிகலந் தூசு முதலாம் ெபாருளம லற்களித்துப்

பணிபல வாற்றி விழாப்பங் குனிமதி யத்ெதடுத்து

மணிமருள் கண்டைரத் ெதன்கயி லாயம் வடகயிைலத்
தணிவறு ைவப்பினும் பூசைன சாலவி யற்றினேன.

1186

49

வருநீர் படிய மடிந்துமற் ேறார்ைவகன் மூழ்குதலால்

ஒருவா முசுமுக நன்முக மாக வுவந்தைரயன்

1185

48

வழிநாட் கலிகன்ம நாசினி தீரத்து மாமைறேயார்

கழிகா தலின்மிகப் பூசைன யாற்றிக் களித்திருந்தான்

1184

47

51

தீர்த்தம் பலவும் படிந்தாடித் தீர்த்தன் றளிபலவும்

பார்த்து வணங்கி மருேதாங் கியபனி மால்வைரேபாய்க்
கூர்த்த நுதிவடி ேவற்கரத் தாைனக் குைழந்திைறஞ்சி

ஆர்த்தி வளம்ெபாரு டன்பதி புக்குல காண்டனேன.

52

77

1187

முருகார் கலிகன்ம நாசினி மூழ்கி முசுகுந்தனுக்

கருளாங் கருள்சிவ லிங்கங்கண் ேடத்தின ராக்ைகயிைட

ெவருளார் பிணிமுத லானைவ தீர்ந்துவிண் ேணார்வியப்பப்

ெபாருளார்ந் திரும்புக ழீட்டிமண் ணாண்டின்பம் பூணுவேர.
1188

53

ேவறு

என்று கூறிய சூதைன மாதவ ேரத்தினார்
நன்று கூறிைன நாக மிழந்த வலா தான்

அன்ற ரக்க வுருக்ெகா டைலந்தன ெனன்றைன
பின்ைற யுற்றதும் ேபெசனப் ேபசுவன் சூதேன.

54

முசுகுந்தன் முகம்ெபறு படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 1188

--------17. இந்திரன் சாபந்தீர்ந்த படலம் (1189-1214)
1189

தாயி லாத தனிமக ெவன்னவுந் தண்ணிய

ேதாய நீங்கு சுருள்வி

ைபம்பயி ெரன்னவு

ேமய வாருயிர் நீங்குட ெலன்னவும் விண்ெணலாந்
தூய ேவந்த னிலாைம வனப்புத் துறந்தேவ.

1190

விலாழி மும்மத நான்மருப் ேபழுயர் ேவழமூர்

வலா

நீங்கினன் மானவன் மாமுசு குந்தனுஞ்

சுலாவு நாண்ெகாடு ேபாயின ெனன்னினிச் சூழ்ெவனக்
குலால ேனமியி ெனஞ்சுெகாண் டும்பர் குைழந்தனர்.
1191

ஆய காைலயி னரத னங்க ணடுத்தனன்

சாய நீவித் தருவெலன் றவ்வயி ன ீங்கினான்.

ேசாைல சூழ்ந்த பனிவைரச் சாரைலத் துன்னினான்
ேகாைல ேபாலுழி தந்த வரக்கைன யுற்றனன்.

4

இடர்ப்ப டுந்தனக் கின்னுைர ெவய்திய தாெமன

வடர்ப்ப ேமல்வரு மிந்திர னாநநத் தங்ைகேசர்

கடத்து நீெராரு ைகயிைட வாங்கி ெயறிந்தனன்

மடத்ைத நீற்று மனுெவனு ைமந்ெதழுத் ேதாதிேய.

1194

3

மாைல ெவள்ளரு வித்திர டூங்க மதுமலர்ச்

காைல மாைலயும் யாமம்முங் கான்முக ேமல்கறங்

1193

2

நீயி ராகுலம் வட்டுதிர்
ீ
நீண்முடி ேவந்தைனப்

ேபாய ணாவிப் புணர்ந்த வரக்க வுருத்தைனச்

1192

1

ஐந்ெத ழுத்து நவின்றற லாநநத் ெதற்றலு

முந்து றுத்த முரணடி பிந்துற வாங்கினான்

5

78
ைமந்து ெகாண்ட மயக்கம் வறிது தணந்தனன்

இந்தி ரன்ெசயல் கண்டன ன ீர்ஞ்சைட நாரதன்.
1195

வருக ெவன்று நடந்தனன் ேவதியன் மன்னனும்

பருகு பாற்பசு ைவத்ெதாடர் கன்றிற் படர்ந்தனன்

ெபாருவின் ேமைலச் சிதம்பரத் ெதல்ைல புகுந்தனன்

ெவருவின் மாதவன் ேவந்தனவ் ெவல்ைல மிதித்திலன்.
1196

7

கண்டு நாரதெனந்தினிப் ேபாக்ெகனக் ைகயினால்

அண்டர் ேகான்கரம் பற்றின ன ீர்த்த

ேதகிநீர்

மண்டு காஞ்சி நதியி னழுத்தினன் மன்னவன்

ெகாண்ட சாப வரக்க வுருக்குைலந் ேதாடிற்ேற.

1197

6

8

ேவறு

உறங்கிக் கண்விழித் தாெலன வும்பர்ேகான்
மறங்கி டந்த வடிவது நீங்கலும்

பிறங்கு முன்ெனழின் ேமனியும் ெபற்றியும்
அறங்கி ளர்ந்த வறிெவாடு ெமய்தினான்.

1198

இருந்த ெதவ்வுழி ெயவ்வுழி நின்றனம்

ெபாருந்து ெசய்திெயன் ேனாெவனப் புந்தியின்

மருண்டு வார்சைட மாதவன் றாண்மலர்

ெதருண்ட சிந்ைதயி னான்சிரந் தீட்டினான்.
1199

பகவ வங்குப்
ீ
படர்ந்தெதன் ேனாெதன
பைகஞ ேகெளனப் பட்டது கூறுவான்.

புகலி டமின்றிப் ெபான்னிமி யம்புகுந்
மகைளக் காமுற்று வண்கரம் பற்றினாய்.

அரக்க னாயிைன ையய ரதுெத ந்

கரக்கக் காதினன் காழ்த்த வவுணைர.

13

வள்ள லங்கு வதிவுழி மாதராள்

எள்ள விண்ண மிகந்தித் தடநதித்

ெதள்ளு நீ ற் படிந்த சிறப்பினால்

நள்ளு மாநுட நன்முகங் ெகாண்டனன்.
1203

12

சுரக்குங் ேகாபத்துத் ெதான்முனி சீறலும்

திரக்க மாமுசு குந்தன்விண் ெணய்தினான்

1202

11

அகித வுட்டிர னாலைலப் புண்டுநீ

திகழின் ைவகுழி ெயய்து பிருகுவின்

1201

10

மகதி வைண
ீ
வடித்திைச ேதக்குைகப்

நைகமு கத்ெதாடு நாரதன் றானவர்

1200

9

விசும்பு தவ்ெவன ேவந்தநிற் பற்றியா

னிசும்பு மால்வைர கானகம் யாவுநீத்

14

79
தசும்பு ைபம்ெபா னவிருமிக் காஞ்சியின்

பசும்பு னற்படி வித்தனன் காண்டியால்.
1204

அரக்க னாகிய சாப மகன்றது

புரக்கு நின்னுருப் பூண்டைன ெயன்றலும்

பரக்கு ேமாைகப் பரைவ படிந்தனன்

கரக்குன் றூருங் கடவுளர் ேவந்தேன.
1205

ெநறியின் ைவத்த நிருபற்கும் யான்ெசயுங்
அறிவ ெவன்றடி மீ ட்டும் வணங்கினான்.

17

கம்ப மீ ருங் கலிகன்ம நாசினி

வம்பு லாவு புனலின் மறுவலும்

பம்பு ேவத முைறயாற் படிந்தனன்

தம்பி ரானடி சார்ந்து வணங்குவான்.
1207

16

ெபாறியி ேலைனப் ெபாருட்படுத் தாய்க்கும்விண்

குறிெய திர்ப்ைபக் குறித்திடி னில்ைலயால்

1206

15

18

ேவறு

மாடகத் திவவு நல்யாழ் மாதவ ேனாடு ெசன்று

பாடகத் தளிர்ெமன் பாதப் ைபங்ெகாடி காண மன்றுள்
நாடக நவிற்று முக்க ணம்பனா ரடியிற் ெசந்ேதன்

ேறாடகம் ெபாதிந்த ேபாது தூய்ப்பணிந் தாடி னாேன.
1208

கள்ளகந் துறுத்த பல்வ ீ கமழ்நறும் பன்ன ீர் நீழல்

உள்ளகந் தூய வன்ப ருறுபணி யியற்ற ைவகுந்

துள்ளிய மறிமா னங்ைகத் துைணவைன யுைமயா ேளாடு
மள்ளிைலக் குலிச ேவற்ைக யமரனன் பாரத் தாழ்ந்தான்.
1209

அமலனுக் குவைக யார வாலயப் பணியு மற்றுங்

திமவைர மருகன் ைவகுந் தளிெயலா மிைறஞ்சி னாேன.

முைறயுளி யாற்றி விண்ேணார் முகந்துண வவிக ணல்கிப்

பிைறவளர் சைடயான் மாட்டுப் ெபருவரம் பலவும் ெபற்று

22

இந்திரன் சாபந் தீர்ந்த வர்ந்துைற
ீ
க காற் ேசாழ

ைமந்தினன் றுைறக்கு ேமல்பால் வயங்குமற் றாங்குச் ெசம்ெபான்
சுந்தர ெவள்ளி கன்னி துகில்கல னன்ன மற்றுஞ்

சிந்ைதயின் மகிழ்ந்து தானஞ் ெசய்பவர் துறக்க மாள்வார்.
1212

21

நைறயிதழ்க் கமலச் ேசக்ைக நான்முகன் குண்டத் தியாக

நிைறவளந் தைழய விண்ேபாய் ெநடிதர சியற்றி வாழ்ந்தான்.
1211

20

தமனிய வுலகில் வாழுந் தச்சைனக் கூவிப் ேபரூர்

கும வல் லிருள்கால் சீக்குங் குருமணித் திரளிற் ெசய்வித்

1210

19

அத்துைற நறுநீ ராடி யாலயம் புகுந்து தாழ்ந்து

வித்தகன் றிருமு னாெனய் விளக்கிடு ேவார்கள் சுற்றக்

23

80
ெகாத்ெதாடு மிருளி ன ீங்கிக் குருமணி விமானத் ேதகி
உத்தம சிவேலா கத்தி னுலப்பறு கற்பம் வாழ்வார்.

1213

24

உைரத்தவத் துைறநீ ராடி யுைமமண
வாளர்க் கன்பான்

விைரத்தபூச் சாந்தஞ் ெசம்ெபான்

ெவள்ளிமற் றுேலாக மாைட

டிைரத்தெவள் ளிைலக்கா யன்னஞ்
ெசய்க

புரவி கன்னி

தைரத்தைல யிவற்று ெளான்று சார்த்துேவார்
பயன்ெசால் வாரார்.

1214

25

எனவகுத் துைரத்த சூத னிைணயடி முனிவர் தாழ்ந்திட்

டனகேன க காற் ேசாழ வைரயனற் றுைறெயான் றாங்குப்

புனனதி யிடத்துண் ெடன்னப் புகன்றைன யைனய ேசாழன்

தனதுரு ச தந் தன்ைனச் சாற்ெறனச் சாற்றுஞ் சூதன்.

26

இந்திரன் சாபந்தீர்த்த படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 1214
----------

18. க காற்ேசாழன் ெகாைலப்பழி தீர்ந்த படலம் (1215-1276)
1215

ெபான்னி மாநதி புரக்கும் பூம்பைண

நன்னர் நாட்டிைன நன்று காத்துவாழ்

மன்னர் தங்குலம் வந்து ேதான்றினான்
ெதன்ன ரஞ்சுவிக் கிரம சிங்கேன. ௧
1216

அைனய மன்னவ னறத்தின் ேபற்றினாற்

கைனக டற்புவி கலியி ன ீங்குற

இைனத லில்கலி கால ெனன்பவன்

தைனய னாயவன் சார்பிற் ேறான்றினான்.

1217

புக ல் கல்வியிற் ெபாருது ெவன்றுெவன்
புகழ்ெசய் தம்பமும் புகெலா ணாதேவ.

3

ேவங்ைக வார்ெகாடி ேமரு மால்வைர

தாங்க ேவற்றினான் சகெம லாந்ெதாழுந்
தீங்கில் காஞ்சிமா நகர்ெச றிந்தகான்
நீங்க நற்குடி நிறுவி னானேரா.

1219

2

மகமி யற்றிய மதைல ெயண்ணில

றிகல்ெசய் ேவலினா ெனளிதி னாட்டிய

1218

1

ஆறி ெலான்றுெகாள் கடைம யன்றினார்

வற
ீ ெவன்றுெகாள் ெவறுக்ைக யுல்கினால்

4

81
ஏறு வண்ெபாரு ெளய்தி டும்ெபாருள்

கூறு நான்கினு மறங்கள் கூர்த்துளான்.

1220

5

ஆக்க மில்குடிக் காறி ெலான்ைறயுந்

ேதக்கி ைவயகஞ் ெசகிற்ப

த்தனன்

காக்கு நாைளயிற் கானிற் பல்விலங்

கூக்க ேநாக்குபு ேவட்ைடக் குன்னினான்.

1221

6

ேவறு

ெதள்ளிய மணிப்புனல் ெசன்று ேதாய்ந்தனன்

ஒள்ளிய ெசய்கட னூழி னாற்றினான்

அள்ெளாளிப் ெபாற்கலத் தமுதந் துய்த்தனன்

ெகாள்ளரு விைலக்கலன் ெகாண்ட ணிந்தனன் ௭
1222

உடுப்புவன் கவயங்ெகாண் டுடலம் ேபார்த்தனன்

ெதாடுப்புறு கழல்கழற் றுலங்க யாத்தனன்

தடுப்பரும் பைடஞரும் வைலயுந் தன்புைட

அடுப்பைவங் கதிப்ப
1223

ேமல்ெகாண் டூர்ந்தனன்.

டத்துரீஇ வந்து ெசாற்றனர்

ேவனவி ேறாளினான் வியங்ெகா ளாளேர.

9

ெசருக்கள ெமனப்பைற ெதழிக்க ெவங்கணும்

முருக்குவன் ஞமலிைய முடுக்கி விட்டனர்

மருக்கிளர் மலர்ப்புதல் வார்ந்த தண்டினால்
எருக்கின ரார்த்தன ெரறுழ்ப்பு யத்தினார்.

1225

8

கானக மடுத்தனன் கதழ்ந்து ேவயினர்

மானம

ஊனமில் வைலவளா ெயாடிெய றிந்தனர்

1224

7

10

ேவறு

முழங்கி வன்ெகாைல ேவங்ைக பாய்ந்தன
மும்ம தக்க

பாய்ந்தன

தழங்கி ேயனெமா ெடண்கு பாய்ந்தன
தாவு மான்கைல பாய்ந்தன

பழங்க ணுற்ற

ேயறு பாய்ந்தன பல்கும்

யாளிகள் பாய்ந்தன

வழங்கு மத்திர மன்ன முள்ளுடன் மல்கு
ெமய்யினம் பாய்ந்தன.

1226

11

ேவல்வ ழங்கின ரீட்டி விட்டனர் ெவய்ய கப்பண முந்தினார்

ேகால்வழங்கினர் பிண்டி பாலமுங் குந்த முஞ்சில ேரவினார்
பால்வ ைளந்ெதாளிர் நாந்த கம்பரு வச்சிரத்தடி ேயாச்சினார்

கால்வ ழக்க மறக்க னன்றுைகப் பாசம் வசினர்
ீ
கண்ணிலார்.
1227

தைலது மிப்பன வால றுப்பன தாளி றுப்பன வாருடல்

நிைலகு ளிப்பன ேசா

வழ்ப்பன
ீ
நீள்கு டர்ச

விப்பன

12

82
வைலவி ழித்துைண சூன்று குப்பன ைவது மார்பு பிளப்பன

ெகாைலமு கத்தவர் மானின் மீ து குறித்து றுத்த பைடக்கலம்.
1228

13

இ ந்து வழ்வன
ீ
காது வார்கைள ெயற்றி
வழ்வன
ீ
ெவன்புகண்

மு ந்து வழ்வன
ீ
ெவான்ைற ெயான்ெறதிர்
முட்டி வழ்வன
ீ
வன்றைல

தி ந்து வழ்வன
ீ
கூவி வழ்வன
ீ
சீறி
வழ்வன
ீ
மீ ளியர்

ெசா ந்த வாய்த மைனத்தும் ெவய்து

ெதாடர்ந்து சாடிய மான்கேள.

1229

14

மைடவ யிர்க்குல ெமங்கு ேமங்கின
மாடு பம்ைப யிைசத்தன

தைடப டுத்துளர் நாய்கு ைரத்தன

சார்ந்து மள்ளர் ெதழித்தனர்

மிைடவ ைலத்திரள் சூழ்ந்த சூழல்
விறந்து மான்பல வந்தன
ீ

அைடய லர்க்குரு ேமற னான்பல
வாளி யாளி யடர்த்தனன்.

1230

15

இளைம மான்க ளைலத்தி லார்பிணி

ெயய்து மான்க ெடாடர்ந்திலார்

வளைம மிக்கெதார் சூலு ைடப்ெபண்

வருத்தி லார்வளர் முப்பினால்

தளர்வி லங்குகள் சாடி லா ைவ

தப்ப மற்ைறய மாெனலாம்

ெவளிறில் ேகள்வியர் ைகப்ப ைடக்கலம்
ேவறு ேவறட மாண்டேவ.

1231

ேவறு

ேவட்ைடத்தைல நீங்கினன் மீ ளியர் பாங்கு ேபாதக்
காட்டிற்க

கால்வள வன்கடி ேதகு வாேனார்

ேதாட்டுக்கம லங்கள் வி ந்து சுகந்தம் வசுஞ்
ீ

ேசட்டுக்கதிர் மாமணி ேயாைடகண் டாங்குச் ெசன்றான்.

1232

17

புைடமாண்ட வளம்பல ேநாக்குபு பூத்த பல்வ ீ

இைடமாண்ட நிழற்கய ேநாக்கியங் ெகய்து முன்னர்

நைடமாண்ெடாரு ேகழ லடுத்து நன்ன ீர் குடிப்பத்

ெதாைடமாண்ட வில்லிற்கைண ெயான்று ெதாடுத்து விட்டான்.

1233

16

18

பட்டூடுரு விக்கைண பன்றி பைதத்து வழக்
ீ

ெகட்ேடெனாரு பூத ெமழுந்து கிளக்க லுற்ற

ெதாட்டார்க்குரு ேமறைன யாெயாரு பன்றி யாெமன்
றட்டாெயைன யந்தண னான்வர லாறு ேகட்டி.

19

83

1234

ெதால்ைலத்தவத் தால்விைன நல்லன சூழ்ந்த ெவன்ைனச்

ெசால்லிப்புவி ேயார்கள் சுவிர்த்தி ெயனத்து திப்பார்

வல்ைலத்ெதறு பூண்முைல மாதுடன் வாழு நாளில்

இல்லறத்தற நீத்து வனத்தற ெமய்தி ேனனால்
1235

மைனமாெதாடு சுற்றமு ெமன்ைன வனத்தி னூடும்

விைனேபாற்ெறாடர் வுற்றனர் ெவய்து ெவகுண்டு நீவார்

தைனநாடிெயார் பன்றி யுருக்ெகாடு தம்ைம வஞ்சித்

ெதைனயாவருங் காண்டலுறாதிங் கிருந்து ேளனால்.

1236

அ தாகிய விவ்வுட ன ீங்குதற் ேகாவ றிேயன்

உ தாகிய நாடு முனக்கில தாகு மன்ேற.

அப்பாலு நிைனத்ெதாடர் ேவனக ேலன்மன் யாெனன்
தப்பாதுைக ெயற்று மதிர்ந்து தணக்கு மீ ளும்.

குன்றாவிைன ெசய்திடின் ெவய்து குைலக்கு நன்ைம

ஒன்றாத ெகாைலப்பழி ேநாக்கி யுைலந்து மன்னன்.

அைறேபாயெத னுள்ள ெமனத்ெதாழ வந்த ணாளர்

பிைறநீெராடு ேவணி முடித்த ெபம்மான் றலங்கள்

25

அைரயன்மகிழ் வுற்றர னார்நட மாடு தில்ைல

விைரெபாங்கிய ேசாைல விராவு குடந்ைத யாரூர்
வைரெயன்றயிர் மாட நிலாவுவண் காஞ்சி காசி

புைரயின்றுயர் ேசது முதற்பல ேபாற்றச் ெசன்றான்.
1241

24

மைறேயார்தைமக் கூவியிவ் வல்விைனத் தீர்வு ெசான்மின்

நிைறகாதலிற் ெசன்று வணங்குதி நீங்கு ெமன்றார்.
1240

23

நன்றாஞ்ெசய லுன்னு மனத்ைத நடுக்கு நல்ல

ெபான்றாத்துதி ெசய்திடி னாப்ெபய ராைம பூட்டும்

1239

22

இப்பூத வுருக்ெகாடு நீெயவ ணுற்றி ேயனும்

றுப்பூத மடுத்ெததிர் தட்கு முளர்ந்து ெகாட்குந்

1238

21

ெப தாகிய தாக முடற்றப் ெபயர்ந்து ேபாந்ேதன்

க கால் வளவா ெவைனயட்டைன காவல் பூண்ட

1237

20

26

ேவறு

அன்ன ெசவ்வி யறிந்ெதாரு தானவ னாண்ைமயான்
கன்ன சூல ெனனக்கைர யப்படு நாமத்தான்

வன்னி ேயாம்பி மனுக்கணித் தந்தணர் மல்கிய

ெபான்னி நாடுதன் றாட்படுத் தாைண புதுக்கினான்.
1242

27

இைனய ெசய்ைக நிகழ்ந்துழி யீர்ம்பனி மால்வைர

தைனைய யம்மைலச் சாரலிற் றன்னுயிர் நாயகன்

புைனபு கழ்க்கழற் பூசைன யாற்றுந ேளவல்ெசய்
நைனம லர்க்குழ லாெராரு நால்வர் மூவரும்

28
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1243

மாத ரன்னவ ேரார்தினம் ைவகைற ஆர்மதுப்

ேபாது ெகாய்யப் புகுந்தனர் நந்தவ னத்திைட

ஓத ருங்கவி னுற்றவன் காந்தரு வன்புகக்

காதல் ெகாண்டு கலங்கினர் மாத ெரழுவரும்
1244

ெநடிது ேபாது கலங்கிய ெநஞ்ச நிறுத்தினர்

கடிவி ராவிய பன்மலர் ெகாய்து கடுகினார்

வடிெகாள் சூலத்தர் பூைசெசய் காலம் வழுக்கலில்

ெதாடியி னார்ெசயல் யாெதனப் பார்ப்பதி சூழ்ந்தனள்
1245

ெநகிழ்ந்த வுள்ளத்த ராகிமுன் ேனர்ந்த ெவாருத்தைன

ெதகிழ்ந்த காமத்துச் சிந்தைன ெசய்தனி ராதலான்.

ஆற்றி ன ீங்கி யநங்கன் பதாைகயன் ன ீர்நுமக்

ேகாற்ெறா டிக்ைகக் குவிமுைலக் கூர்விழிப் பார்ப்பதி.

32

அஞ்சி ேலாதியம் ேமநின ேதவன்மிக் காற்றிேனம்

வஞ்ச மானுட ராகி மயங்குது ேமாெவனக்

கஞ்ச ேநர்பதங் ைகயிைண கூப்பி யிைறஞ்சினார்

ெநஞ்சு துட்ெகன வஞ்சுபு ேந ைழ மாதரார்.
1248

31

ேதாற்றி மானுட மாதர்க ளாய்த்ெதாகு கற்புநூல்

ேகற்ற வாறு நடக்குக ெவன்று சபித்தனள்

1247

30

மகிழ்ந்து காமுற்று மாழ்கின ெரன்று மதித்தனள்

முகிழ்ந்த பூண்முைல யீர்முதல் வன்பணி தாழ்த்தினிர்

1246

29

ேவறு

ஆர்ங்க டித்துண ரணிந்தவ

33

டப்பா

லமர்ந்த நாயகி திருவருள் வழங்கிப்

பீர்ங்ெகா டிப்புது மலர்நிகர் நிறத்தீர்

ேபதுற் றஞ்சலிர் சீரங்க வைரப்பிற்

சார்ங்க பாணிைய வழிபடு மைறேயான்

சார்ங்க நன்முனி ெயனும்ெபய ருைடயாற்

கீ ர்ங்க ேளாதியள் சந்திர வதிெயன்

றியம்பு மாதராளில்லறம் பூண்டாள்.

1249

34

நீர்ர் ேபாயவண் மக்களா யுதித்து நிைறந்த
ேபாகங்க ணுகர்ந்திடு நாளிற்

காயி ைலக்கதிர் ேவலுைடக் க காற் காவ
லன்ெகாைலப் பழிதைனக் கழுவ

மாயி ரும்புவி முழுவது முய்ய வயங்கு
ெவள்ளியம் பலத்துணின் றாடுந்

தீயி னன்னெசம் ேமனியர் ேபரூர் ெசல்லு
வானும திரும்பதி வருமால்.

35
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1250

வந்த ேகாமக னுடனவ ேணகி வார்ந்த
பூம்புனற் காஞ்சிமா நதியின்

அந்த மாதியு மில்லவர் பாத மகத்து
ணாடிநன் காடிமா னுடமாம்

பந்த நீங்கியீண் டுறுகெவன் றருளப் பசும்ெபாற்
பூண்முைல மாதரவ் வாேற

அந்த மார்ெபாழிற் சீரங்க வைரப்பிற் கலந்து
மன்னவன் வரவுபார்த் திருந்தார்.

1251

36

ேவறு

அந்தணர் விதியாற்றா னைலதவழ் பலதீர்த்த

மந்திர நவின்வின்றாடி வளம்பயி றலந்ேதாறுஞ்
சுந்தர ெவண்ண ீறு துலங்கிய திருேமனி

எந்ைதைய வழிபட்டா னிலங்கயிற் க காலன்.
1252

குலவிய தலந்ேதாறுங் குறுகினன் வழிபட்டு

மலமரு துயர்ெசய்யு மரும்பழி கழியாேம

கலதிெசய் திடவுள்ளங் கவைலயங் கடலாழ்ந்து

நலெனாடு புணர்நாளு நணுகுங்ெகா ெலனைநந்தான்.

1253

வலிெகழு திரடிண்ேடாள் மன்னவன் க காலன்
கலிெகழு மைறநாவன் க சற ெமாழிகிற்பான்.

நின்னுளம் ெவருவற்க நீடிய துயர்நீவி

என்னுள மகலாத விருந்தல ெமான்றுண்டால்.

ஒப்பறு நதிகாஞ்சி ெயாழுகுவ தந்நீ ன்

மணிமார்பர் ெமாழிமைற யுளியாடி

அப்பணி சைடயார்தம் மடிெதாழு ெகனப்ேபானான்.

41

முனிவர னருள்ெசய்த ெமாழியுறு தியிற்பற்றி

வனிைதயர் மயல்கூரும் வனப்புைடக் க காலன்

புனிதமங் கலமல்கப் பூம்பைணப் ேபரூ ற்

கனிெமாழி யுைமபாகன் கழெறாழ வழிக்ெகாண்டான்.

1257

40

பிப்பில வனெமன்றும் ேபசுமப் ேபரூ ன்

முப்பு

1256

39

மன்னவர் திைறவாங்கு மானவ க கால

நன்ெனறி தருசூழ்ச்சி நவிலுது மினிக்ேகண்ேமா

1255

38

நலிெகழு துயர்ேதர்ந்து நாரத முனிெசன்றான்

ஒலிெகழு துதிெசப்பி ெயாண்சரண் முடிதாழ்த்தான்

1254

37

42

சந்தனக் குறடுந்தித் தபனியப் ெபாடிசிந்திக்

ெகாந்தலர் மலர்வா க் குளிர்நிைற காேவ

வந்திரு புைடயுந்தண் வார்கழ ெறாழுநீலக்

கந்தரத் தினராைனக் காவிைனத் ெதாழப்புக்கான்.

43
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1258

மன்னவன் க காலன் வரவிைன யினிேதாரா

இன்னைகத் துவர்ச்ெசவ்வா யிடுகிைட ெயழுமாதர்
முன்னினர் தஞ்ெசய்ைக ெமாழிந்தன

துேவாநம்

அன்ைனய தருெளன்னா வகமகிழ் வினனானான்.

1259

மாதவ னமக்குய்த்த வண்ெமாழிக் கிழுக்கில்ைல

மாதவன் வலேமய வரதர்தம் மிடநீங்கா

மாதவ ளருள்ெசய்த வைகயிது ெவனெவழுவர்

மாதர்ெசாற் றலிெனன்னா மகிழ்வுறு க காலன்.
1260

கவிெயாடு முசுவுகளக் கனியுகு பூஞ்ேசாைலக்

அவிர்மணி ெநடுமாடத் தாதியம் பு ேசர்ந்தான்.
கழுமல்ெசய் ெகாைலச்சாைய கழிெகனச் சங்கற்பஞ்

முழுகினர் வருசாப முடிெகன ெவழுேவாரும்.

தூர்த்தனர் குருச்ெசங்கட் சுரபிகன் னியர்மற்றும்

ஓர்த்துணர் மைறேயார்க்கு முைரத்தெவண் மருமாேதா.

பாயின கைலயல்குற் பசுமர கதவல்லி

தாயினு மினியாைனச் சயசய ெவனத்தாழ்ந்தார்.

ககன்றது வருசாப மரமக ளிர்களானார்

அகன்றைர யரசாளு மண்ணலு மடவாரும்.

50

அத்தின முணேவாம்பி யடுதுயி லிரெவள்ளித்

தத்தைல ெநடுேவைலத் தழற்கதி ெரழுகாைலப்

ைபத்ெதழு நதியாடிப் பவமது வாராேம
நித்திய னருள்ெபறுமா நிைனந்தன

1266

49

அகன்றது ெகாைலச்சாைய யைரயனுக் ெகழுமாதர்க்

அகன்றைழ மகிழ்ெபாங்க வாடினர் பலபாடி

1265

48

ேகாயிைல ெயண்மர்களுங் குறுகினர் பலநல்கிப்

ேமயினள் பி யாத விகிர்தைன யடியார்க்குத்

1264

47

ஆர்த்தினர் மணிெசம்ெபான் னாைடகள் கதிர்ப்ைபம்பூண்

பார்த்தைல யிரப்ேபார்க்கும் பரமர்த மடியார்க்கும்

1263

46

ெசழுமைற முைறயாற்றாற் ெசய்துயர் க காலன்

ஒழுகுதண் புனற்காஞ்சி யுந்தியிற் படிவுற்றான்

1262

45

சிவிைகக ெளழுவர்க்குஞ் ேசர்த்தினன் ெகாடுேபாந்து

கவிழிணர் மலர்வாசங் காவதம் பலகமழும்

1261

44

துெசய்தார்.

51

மண்டப நிருமித்து மண்டில ெமழிற்குண்டங்

கண்டழல் வளர்வித்துக் காவலன் மடவாருங்

ெகாண்டிரு சிவலிங்கங் குைரபுன னதிப்பாங்கர்
எண்டிைச களுமுய்ய விருத்தினர் பூசித்தார்.

52

87
1267

மருக்கிளர் மலர்சாந்த மஞ்சன ெமாளிதூபந்

திருக்கிளர் கலனாைட திருவமு திைவமற்றும்
ஒருக்கிய மனத்தானுய்த் துறுமுைற பூசிப்ப

எருக்கணி ெபருமானா ெரதிரவர்க் ெகளிவந்தார்.
1268

மான்மழுக் கரம்ைவக வார்சைட மிளிர்கிற்பக்

கான்மரு வியகூந்தற் கா ைக யிடமாக

வான்முது கிைடத்ேதாற்று மமலைன ெயதிர்ேநாக்கி
ேவன்மருள் விழிமாதர் ேவந்தேனா டடிவழ்ந்தார்.
ீ
1269

தாண்டருள் ெபருமானா ரருளலு மவர்விள்வார்
மீ ண்டினிப் பிறவாத ெநறிெயமக் கருெளன்றார்.

அந்தியின் மதிேவய்ந்த வழகரங் கருள்ெசய்வார்

தந்தன மிதற்கான சான்றுமிங் குளவன்ேற.

றத்தகு சித்ேதச மரமைவ முைறயாேன

உத்தம ெநறிநின்றீ ேராங்கின வறிெகன்றார்.

முருகுயிர் மலர்க்ெகான்ைற முடியவர் விைடெபற்றார்.
திருவிய லவேளவல் ெசய்தனர் வாழ்கின்றார்.

58

ப சனம் பலசூழப் பைடபல புைடசூழ

உ ய தனாெடய்தி ெயான்னலன் முடிவட்டிக்
ீ
க சறு ெசங்ேகாலிற் கடலுல களித்திட்டான்

வ கழற் கழன்மன்னர் மன்னவன் க காலன்.

1274

57

அருளிய வரம்ெபற்றங் கருட்பணி பலவாற்றி

ஒருவிய வுைமதன்பா லுற்ேறழு மாதர்களுந்

1273

56

வித்தது முைளயாத ேமதகு புளிெயான்ெறான்

உத்தர கயிைலயினு ேமாங்குநம் மாலயத்தும்

1272

55

இந்தைவப் பிைடெயம்ைம ேயத்துநர் பிறவார்கள்
நுந்தரத் தினுமந்த ேநான்ைமெகாள் வரஞ்சாலத்

1271

54

ேவண்டிய வரெமன்ேன விளம்புதி ெரனமுன்வந்

மாண்டவல் விைனத்துன்பம் வருவது பிறவியினா

1270

53

59

ேவறு

அறமா த க்குங் க கால வைரயன் றனக்கு மாதருக்கும்

பிறவா ெநறிதந் தருளுதலாற் ெபருநீர்க் காஞ்சி நதிதனக்கும்

உறவா யுயிர்கட் கருள்சுரக்கு முைமயாள் ெகாழுநன் ேபரூர்க்கு
மறவா துைரக்கு மூவுலகும் வழங்கும் பிறவா ெநறிநாமம்.

1275

கள்ளு மறுகாற் புள்ளினமுங் கஞலு
மலரு நவமணியுந்

ெதள்ளு நிைறநீர் நதிக்காஞ்சித்தீர்த்தத்
திைடேய க கால

60

88
வள்ளல் படிந்த துைறதனக்கு வழங்கு
நாம மனத்தகத்துத்

ெதாள்ைள யகன்ற ைவயகத்ேதார் ேசாழன்
றுைறெயன் றுைரப்பாரால்.

1276

61

பிறவா ெநறியிற் படிந்திருக்கும் ேபரன் புைடயார்க் ேகயன்றிப்

பிறவா ெநறிெயன் றுைரத்தவர்க்கும் பிறவா ெநறிதந் தருளுெமனப்

பிறவா ெநறியின் றிறந்ெத த்துப் பிறங்கு சூதன் முனிவரர்க்குப்

பிறவா ெநறியார் பள்ளனுமாம் ெபற்றி ெத ய வகுத்துைரப்பான்.
க காற்ேசாழன் ெகாைலப்பழி தீர்த்த படலம் முற்றிற்று

ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 1276
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