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காப்பு

0. பாயிரம்

கலிநிைலத் துைற

இருக வுள்துைள வாக்குகார்க் கடங்கள்இங் குலிகக்

குருநி றத்திழி ேதாற்றம்முன் குலாய்த்தவழ்ந் ேதறிப்

ப தி மார்பினில் சமெனாடு காளிந்தி பயிலுந்

திருநி கர்த்தசீர் ஐங்கரக் களிற்றிைனச் ேசர்வாம்
2

1

தல விநாயகர்

அறுசீரடி யாசி ய விருத்தம்

விகட சக்கர வாரணந் ெதாடர்வரும் வித்தக முகில்வற
ீ

விகட சக்கர விந்தமன் னவன்றனக் கருளுெமய்த் தைலவாகு

விகட சக்கர வாகெமன் முைலயுைம கான்முைள என்னாச்ேச
விகட சக்கர ெரந்திர ெமனச்சுழல் ெவம்பவக் கடல்ெநஞ்ேச

2

கடவுள் வாழ்த்து

3

சபாநாயகர்

ேவறு

சங்ேகந்து மலர்க்குடங்ைகப் புத்ேதளும்

மைறக்ேகாவும் தழல்கால் சூலம்

அங்ேகந்தும் அம்மானும் தத்தமது

ெதாழில்தைலநின் றாற்றச் ெசய்ேதார்

பங்ேகந்தும் ெபருமாட்டி விழிகளிப்ப

இருமுனிவர் பணிந்து ேபாற்றக்

ெகாங்ேகந்து மணிமன்றுள் குனித்தருளும்

ெபருவாழ்ைவக் குறித்து வாழ்வாம்.

4

திருேவகம்பநாதர் .

தணந்தெபருந் துயர்க்கடல்மீ க் கூர்தலினான்
மைலபயந்த தரளமூரற்

கணங்குைழயாள் பு பூைச முடிவளவுந்

1

3
த யாமல் இைடேய கம்ைப

அணங்கிைனத்தூ ெதனவிடுத்து வலிந்திறுகத்
தழீஇக்ெகாள்ள அைமயாக் காதல்

மணந்தருளிக் குறிபூண்ட ஒருமாவிற்

ெபருமாைன வணக்கஞ் ெசய்வாம்.

5

2

காமாட்சியம்ைமயார் .
ஊன்பிலிற்று மழுவாளி கலவிதனில்

ஒண்ணாெதன் ேறார்ந்து நஞ்சந்

தான்பிலிற்றும் பாப்பணிைய நீப்பவுங்கார்
வண்டினங்கள் தைதந்து மூசத்

ேதன்பிலிற்று நறுங்கடுக்ைகத் ெத யைலப்பாம்
ெபனமருண்டத் ெத யல் நாறுங்

கான்பிலிற்றத் ெதருண்டைணயும் காமக்ேகாட்
டத்துைமையக் கருத்துள் ைவப்பாம்

6

3

கருக்காமக் ேகாட்டிமிர விைனயைனத்தும்
ஒருங்ெகய்திக் கலகஞ் ெசய்யுந்

தருக்காமக் ேகாட்டிெயலாம் அறஎறிந்தாம்
இனிெயன்றும் தைகசால் அன்பு

சுருக்காமக் ேகாட்டிைனச்ேச யைரகரங்

ெகாண்டார்க்கு முைலச்சுவடு நல்குந்

திருக்காமக் ேகாட்டியம்ைம ேசவடிப்ேபா
ெதப்ேபாதுஞ் சிந்திப் பாமால்.

7

4

விகடசக்கர விநாயகக் கடவுள்

விழிமலர்ப்பூ சைனயுஞற்றித் திருெநடுமால்
ெபறுமாழி மீ ள வாங்கி

வழிெயாழுகாச் சலந்தரன்ெமய்க் குருதிபடி
முைடநாற்றம் மாறு மாற்றால்

ெபாழிமதநீர் விைரேயற்றி விகடநடப்

பூைசெகாண்டு புதிதா நல்கிப்

பழிதபுதன் தாைதயினும் புகழ்பைடத்த

மதமாைவப் பணிதல் ெசய்வாம்.

8

5

குமாரக் கடவுள்.

முருேகாட்டந் தரப்பாயும் மும்மதமும்

ஊற்ெறடுப்ப மு விற்ேகாட்டும்

ஒருேகாட்டு மழகளிற்ைற இருேகாட்டு
முதுகளிறா உலவக் காட்டிப்

பருேகாட்ட நைறேவட்டுப் ைபங்ேகாட்டுத்

திைனப்புனத்துப் பரண்ேமற்ெகாண்டு

குருேகாட்டும் ெபைடமனந்த குமரேகாட்
டத்தடிகள் குலத்தாள் ேபாற்றி.

6

4
9

வயிரவக் கடவுள்
ேவறு

எளியவைர வலியர் வாட்டின்

வலியைர இருநீர் ைவப்பின்

அளியறத் ெதய்வம் வாட்டும்ஔ

எனுமுைரக் கைமய வன்ேற

ெதளியுமா வலிையச் ெசற்ேறாற்

ெசகுத்து க் கவயம் ேபார்த்த

வளியுளர் கச்சி காவல் வயிரவர்க்
கன்பு ெசய்வாம்

10

7

திருநந்திேதவர்

அங்கணன் கயிைல காக்கும் அகம்படித் ெதாழின்ைம பூண்டு

நங்குரு மரபுக் ெகல்லாம் முதற்குரு நாத னாகிப்

பங்கயந் துளவம் நாறும் ேவத்திரப் பைடெபா றுத்த

ெசங்ைகெயம் ெபருமான் நந்தி சீரடிக் கமலம் ேபாற்றி

11

8

அகத்திய முனிவர்

காசியி னின்றும் ேபாந்து கம்பர்தாம் அருளப் ெபற்று

மாசிலாக் கச்சி மூதூர் மன்னிவற்
ீ றிருந்து பூேமல்
அசிலாத் தமிழ்ப ரப்பி அருந்தமிழ்க் குரவு பூண்ட

ேதசினான் மலய ெவற்பிற் குறுமுனி திருத்தாள் ேபாற்றி
அகத்தியர் ெதன்னாடு ேபாந்த வரலாறு , இப்புராணத்தில் தழுவக்

குைழந்த படலத்தில் 185 முதல் 247 வைரயிலுள்ள ெசய்யுட்களால்
கூறப்படுகின்றது
12

9

திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார்
ேவறு

பரசமய ேகாள ையப் பாலறா

வாயைனப்பூம் பழனஞ் சூழ்ந்த

சிரபுரத்துத் திருஞான சம்பந்தப்

ெபருமாைனத் ேதய ெமல்லாம்

குரைவயிடத் தமிழ்ேவதம் வி த்தருளுங்
கவுணியர்தங் குலதீ பத்ைத

இரவிெயைம யாளுைடய ெவன்றிமழ

விளங்களிற்ைற விரும்பி வாழ்வாம்.

13

திருநாவுக்கரசு நாயனார்

இைடயறாப் ேபரன்பும் மைழவாரும்

இைணவிழியும் உழவா ரத்திண்

பைடயறாத் திருக்கரமும் சிவ்ெபருமான்
திருவடிக்ேக பதித்த ெநஞ்சும்

நைடயறாப் ெபருந்துறவும் வாகீ சப்

ெபருந்தைகதன் ஞானப் பாடல்

10

5
ெதாைடயறாச் ெசவ்வாயும் சிவேவடப்

ெபாலிவழகும் துதித்து வாழ்வாம்

14

11

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்

ஒருமணத்ைதச் சிைதவுச்ெசய்து

வல்வழக்கிட் டாட்ெகாண்ட உவைனக் ெகாண்ேட

இருமணத்ைதக் ெகாண்டருளிப்

பணிெகாண்ட வல்லாளன் எல்லாம் உய்யப்

ெபருமணச்சீர்த் திருத்ெதாண்டத்

ெதாைக வி த்த ேபரருளின் ெபருமாள் என்றுந்

திருமணக்ேகா லப்ெபருமாள் மைறப்ெபருமாள்
எமதுகுல ெதய்வமாமால்

15

12

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்

ெபருந்துைறயிற் சிவெபருமான் அருளுதலும்
ெபருங்கருைணப் ெபற்றி ேநாக்கிக்

கைரந்துகைரந் திருகண்ண ீர் மைழவாரத்
ற்றியநிைல கடந்து ேபாந்து

திருந்துெபருஞ் சிவேபாகக் ெகாழுந்ேதறல்
வாய்மடுத்துத் ேதக்கிச் ெசம்மாந்

திருந்தருளும் ெபருங்கீ ர்த்தி வாதவூர
டிகளடி யிைணகள் ேபாற்றி

16

13

அறுபத்துமூவர்
கலி விருத்தம்

தத்து மூெவயில் மூன்றுந் தழெலழ

முத்து மூரல் முகிழ்த்த நிராமய

சித்து மூர்த்திதன் தாளிைண ேசரறு

பத்து மூவர் பதமலர் ேபாற்றுவாம்

14

17 ேசக்கிழார் நாயனார்

தூக்கு சீர்த்திருத் ெதாண்டத் ெதாைகவி

வாக்கி னாற்ெசால்ல வல்ல பிரான் எங்கள்

பாக்கி யப்பய னாப்பதி குன்ைறவாழ்

ேசக்கி ழானடி ெசன்னி யிருத்துவாம்
18

15

திருக்கூட்டத்தார்

அறுசீரடி யாசி ய விருத்தம்

ேபயன்ன புறச்சமயப் பிணக்குநூல்

வழியைனத்தும் பிைழேய யன்றி

வாயன்ைம ெதளிந்துைசவ சித்தாந்த
வழிேதறி அதீத வாழ்வில்

ேபாயண்மி அஞ்ெசழுத்தும் திருநீறும்

கண்டிைகயும் ெபாருளாக் ெகாண்ட

நாயன்மார் திருக்கூட்டம் பணிந்திைறஞ்சும்
ெபரும்ேபறு நான்ெபற் ேறனால்

16

6

19

பஞ்சாக்கர ேதசிகர்

கயிலாய பரம்பைரயிற் சிவஞான

ேபாதெநறி காட்டும் ெவண்ெணய்

பயில்வாய்ைம ெமய்கண்டான்

சந்ததிக்ேகார் ெமய்ஞ்ஞான பானு வாகிக்

குயிலாரும் ெபாழில்திருவா வடுதுைறவாழ்
குருநமச்சி வாய ேதவன்

சயிலாதி மரபுைடேயான் திருமரபு
நீடூழி தைழக மாேதா

20

17

பின்ேவலப்பேதசிகர்

எவ்ெவவர்ேகாட் படுெபாருளும் அன்ெசழுத்தின்
அடக்கியவற் றியல்பு காட்டி

ெமய்வைகயஞ் சவத்ைதயினும் நிற்குமுைற
ஓதுமுைற விளங்கத் ேதற்றி

அவ்ெவழுத்தின் உள்ள ீடும் அறிவித்துச்சிவேபாகத்
தழுத்தி நாேயன்

ெசய்விைனயும் ைகக்ெகாண்ட ேவலப்ப

ெதசிகந்தாள் ெசன்னி ேசர்ப்பாம்

21

18

மற்ைறய சிவேநசர்கள்

மைறநான்கும் பயின்ெறாழுகி இட்டிகளும்
பலவியற்றி மல்லல் ஞாலத்

திறவாத புகழ்பைடத்தும் ஈசனிடத்

தன்பிலைர எண்ணாதுளம்

புறேமாதிக் ெகாைலபயின்று மதுமாந்துங்
ெகாடும்பாவப் புைலயேரனும்

அறவாணன் திருவடிக்கீ ழ் அன்பினேரல்

அவெரம்ைம அடிைம ெகாள்வார்

22

19

நூல் ெசய்தற்குக் காரணம்

கலிநிைலத்துைற

ெபாருவில் கச்சியம் புரானம் வண் டமிழினிற் புகெலன்

றிருநி லம்புகழ் மணிமதிற் கச்சிேய கம்பர்

திருவ ருட்கு

யான்றவர் கூறிய சிறப்பால்

உ ைம மற்ெறழு மாைசயான் உைரத்திட லுற்ேறன்

1

23 அைவயடக்கம்

மாைய கா ய உருக்களும் எம்பிரான் வடிவ

மாய ேவலைவ அருள்மய மாகுமற் றதுேபால்

ேபயேனன்பிதற் றுைரயுேம கம்பர்தம் ெபருைம

தூய காைதயுள் ளுறுதலால் துகளறத் ேதான்றும்
24 இழித்த ெசாற்புணர்த் ெதளியேனன் இயம்பிய கவியுங்
கழித்த ஐவைக இலக்கண வழுவுக்குக் காட்டாப்

1

7
பழித்தி டாெதடுத்தாளுவர் பல்வைகச் சுைவயுங்

ெகாழித்த நாவின ராகிய வழுத்தபு குணத்ேதார்

2

25 எழுத்துப் ேபாலியும் எழுத்ெதன வாளுவர் அதுேபால்

புழுத்த நாயிேனன் பிதற்றிய ெசய்யுட்ேபா லிையயும்

பழுத்த ேகள்விேயார் ைகக்ெகாள்வர் என்பது பற்றி

விழுத்த நாணிேனன் சிவகைத விளம்புதற் கிைசந்ேதன்

3

26 ெநறிவ ழாஉைம பூசைன ேபால்ெநறி பிறழ்ந்ேதான்

எறித ருங்கலுங் ைகக்ெகாளுங் கச்சிெயம் ெபருமாற்

கறிவின் ேமலவர் காப்பியப் பனுவல்ேபால் அறிவின்

குறியி ேலன்கவிப் புன்ெசாலுங் ெகாள்வது வழக்கால்.
27

4

சிறப்புப் பாயிரம்

எழுசீரடியாசி யவிருத்தம்

அருட்பணிக் கு ய மேகச்சுரர் முதலா

நால்வருந் தருகெவன் றைறய

மருட்பைக துமிக்குங் காஞ்சிமான் மியத்ைத

வழங்குெதன் ெமாழியினா லுைரத்தான்

கருப்பைக யி க்கும் ஞானமும் ஏைனக்

கைலகளும் க சறப் ெபப்யின்ற

மருப்ெபாழி லுடுத்த வாவடு துைறயில்
வாழ்சிவ ஞானமா தவேன

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

28

5

1. திருநாட்டுப்படலம் (28-172)

கலிநிைலத்துைற

பணங்ெகாள் பாம்பணி கம்பனார் பனிவைர பயந்த

அணங்கி ேனாெடன்றும் அமர்ந்தினி தரசுவற்
ீ றிருக்கும்

உணங்க ரும்புகழ்க் காஞ்சிைய அகந்தழீஇ உம்பர்

வணங்க ேமவரும் பாலிநாட் டணிநலம் வகுப்பாம்
29

1

மைழச்சிறப்பு

கடல்க ைடந்திடச் ெசல்லுறூஉம்
ெவள்ைளமால் கடுப்பப்

படைல ெவண்முகில் பரைவநீ
ருழக்கிவாய் மடுத்து

விடெம ழுந்ெதன மீ ண்டவம்
மாயைன விைழய

உடல்க றுத்துவிண் ெநறிப்படர்ந்
ெதாய்ெயன மீ ண்டு

2

30 அற்ைற ஞான்றுமால் கயிைலையச் சரணைடந் தாங்குப்
ெபாற்ற நந்தியஞ் சாரல்சூழ் ெபாருப்பிைனக் குறுகிக்
கற்ைற வார்சைடச் சுந்தரன் கடவவான் மதுைர

முற்று நான்முகி ெலனவைர முழுவதும் ெபாதிந்து

3

8

31 மு ந்த ெவண்டிைரக் கருங்கடல் முகட்டிைனக் குழித்து
வி ந்த ெவள்ளநீர் மடுப்புழிக் கரந்துடன் ேமவிக்

க ந்தி டத்தைனச் ெசய்ததீ வடைவயின் களைவத்

ெத ந்து வில்லுமிழ் தடித்ெதனத் திைசெதாறும் சிதறி
32

4

கான்ற அக்கனல் மீ ட்டைட யாவைக கருதி

வான்ற னிற்குனி சிைலெயனத் தைடயிைன வயக்கி

ஏன்ற நீயினி எதிர்த்தைன யாயிடின் இன்ேன

ஊன்ற ேனாடுயிர் குடிப்பெலன் றுருெமாலி எழுப்பி

5

33 அடுத்த டுத்தைல ேமாதுெதண் டிைரப்புனல் அளக்கர்
உடுத்த பா லுன் கிைளெயலாம் முதலற ஒருங்ேக

படுத்து நின்வலி பாற்றுவன் யாெனனப் பைகைம

ெதாடுத்த வன்சினங் ெகாண்டழல் ேமலமர் ெதாடங்கி.

6

34 விச்ைச மந்திர வலியினால் வங்குநீ
ீ
ர் மைழைய

வச்சி ரக்கைண யாக்கிெமய் வளெமனக் கருளும்

ெபாச்ச மில்மைற ேவள்வியும் புனிதேனந் தழலும்

எச்ச மாகமற் ெறைவயுமீ ண் டிறுெகன இயம்பி

7

35 காட்ட கங்களுங் கைழநரல் கதிர்மணிச் சிமயக்

ேகாட்ட கங்களுங் குளிர்புனற் கழனிசூழ் குலவு

நாட்ட கங்களும் பரல்முரம் படுத்ெத

நடஞ்ெசய்

ேமாட்ட கங்களும் முழுவதுங் குளிர்ெகாளச் ெசா ந்து

8

36 இற்ெறா ழிந்தன ஒழியமற் ெறஞ்சிய எ ேபாய்க்
கற்ற ேவதியர் ேவள்வியஞ் சாைலயுட் கரப்ப

உற்ற வாகண்டு தன்சினக் கனைலயும் ஒருவி

ெவற்றி மாமுர ெசனமைறப் ேபெராலி விளக்கி

9

37 தனது கீ ர்த்தியுந் திறற்பிர தாபமுந் தைரேமல்

அனல்ெசய் ேகாபமும் முல்ைலயு ெமனஎங்கும் அைமத்துப்

புனித மாம்அைவ தன்ைனயும் ெபாதிந்துெகாண் ெடன்னப்

பனிவி சும்பினிற் சிவந்துெவண் ணிறம்பைடத் தன்ேற

10

38 அறுசீரடியாசி ய விருத்தம்

உடுவணி குடுமிக் ேகாடு பிளவுபட் டுைடயப் ெபய்யும்

ெகாடுமைழக் காற்றா தங்கட் குளிர்ெபயல் மாற எண்ணி

ெநடுமைல எடுத்துக் காட்டு ெநட்டிதழ்க் காந்தட் ெகாள்ளி

விடுசுடர்க் கனலி அந்தப் புனெலாடும் வந்த
ீ
தன்ேற.

11

39 ேபாதம்ேம லாகப் பண்ேட புல்லிய மலேநாய் தீர்ந்தும்

வாதைன தாக்கு மாேபால் மைழப்ெபயல் மாறித் தீர்ந்துங்

காதல்ெசய் துைறயும் புள்ளும் மாக்களுங் கவன்று ெநஞ்சம்

ேநாதக மரங்க ெளல்லாம் நுண்துளி துவற்றும் மாேதா.

12

9

40 கைனெபயல் எழிலிக் கூட்டங் கலிவிசும் பகடு ேபாழ்ந்த

நைனமுடி நந்திக் குன்றம் நளிபடப் ெபாழியுந் ெதண்ண ீர்

புைனமைற வசிட்ட ேமேலான் ெசருத்தலான் ெபாழிந்த தீம்பால்

வைனபுகழ் ெவள்ள ெமன்னத் திைசெதாறும் வழிந்த தன்ேற.

13

41 பாலியாற்று வளம்

கண்ணகன் குடுமிக் குன்றிற் கல்ெலனக் கறங்கி ஆர்த்து

விண்ணிவர் ஏணி ெயன்ன வியன்முடி ெதாடுத்து வழுந்
ீ

தண்ணறா அருவி ெயல்லாந் தைலத்தைல வி ந்து ெசன்று

புண்ணியப் பாலி யாற்றிற் ேசர்ந்துடன் ேபாய மாேதா.

14

42 பா டங் குழித்து வழும்
ீ
பல்வயின் அருவி ெயல்லாம்

ஓ ரும் பாலி யாற்றின் ஒருங்குெசன் றைணயுந் ேதாற்றம்

சீ ய புவனந் ேதாறுஞ் சிதறிய விைனக ெளல்லாம்

ஓ டத் ெதாருவன் றன்பால் உடங்குெசன் றுறுதல் ேபாலும்.

15

43 விலகிவழ்
ீ அருவித் தாைர ேவறுேவ றாகஓடிக்

குலநதிப் பாலி ைவப்பின் ஏகமாய்க் கூடுந் ேதாற்றம்

அலகில்பல் வழியும் மூதூர் அணிைமயின் ஒன்றா மாறும்

பலபல மதமும் ஈற்றின் ஒருவழிப் படலும் ேபாலும்

16

44 மைலநைகத் தைனய காட்சி வயின்வயின் அருவித் தாைர

சிைலயினின் றிழிந்து மண்ேமல் திரண்டுெசன் றைணயுந் ேதாற்றம்

உலைவேயா டிகலிச் ேசடன் உயர்வைரக் குடுமி ெயல்லாம்

பலதைல வி த்துப் ெபாத்திக் கிடந்தவப் பான்ைம ேபாலும்.

17

45 குைரபுனல் ெதாண்ைட நாட்ைடக் குறும்ெபறிந் தடிப்ப டுத்துப்
புைரதப நடாத்து ெகன்னாப் புதுமுகி லரசன் நந்தி

வைரமிைச யிருந்து ேவந்தா மணிமுடி சூட்டி உய்ப்பத்

திைரபடு பாலி வல்ேல சிைலயினின் றிழிந்து ேபாந்து

18

46 அரசுகள் சூழ்ந்து ெசல்ல அருங்கணி மலர்வாய் விள்ளச்
ச குழற் குறமின் னார்கள் பற்பல தாைன ெவள்ளம்

விரவிடப் ப ய காலாண் ேமதகு மாக்கள் அத்தி

இருபுைட தழுவிப் ேபாத இகல்ெகாடு ைவயம் ஊர்ந்து

19

47 அணிவகுத் ெதழுந்து குன்றர் அரும்ெபறற் குறிச்சி புக்கு
மணிவைக ஆரம் பூண்டு மதுக்குட விருந்து மாந்தித்

தணிவற ெவளிக்ெகானண் ேடகித் தைலதைல ேவட்டம் ேபாகித்
துணிபட மாக்க ெளல்லாந் ெதாைலதுடன் ஈர்த்துச் ெசன்று

48

கலிவிருத்தம்

மண்டமர் ேமல்ெகாடு வந்தனம் இன்ேன

தண்டக நாட்டுைற தாபதர் ேநாேயார்

20

10
ெபண்டிரும் நும்மரண் ஏகுதிர் ெபட்ெடன்
ெறண்டிைச யார்ப்ப இைசப்பைற சாற்றி
49 இறாற்றிகி

21

ப்பைட தாங்கி இபக்ேகா

டறாத்திறல் ெவஞ்சிைல காந்தள் அரும்பு

நறாப்பயில் ேகாெலன ஏந்திநல் வரீ

மறாப்பைக மாய்த்துைற ெவட்சி மைலந்து

22

50 முல்ைலயின் ேவந்து முடித்த கரந்ைத
ஒல்ைல அைலதுயர் ஆநிைர பற்றி

ெமல்லிதழ் தின்று சிவந்ெதழு ேவய்த்ேதாள்

நல்லவர் கற்ைப யழித்து நடந்து

23

51 வஞ்சி மைலந்தழல் பாைலைய வாட்டி
அஞ்சி யிடாதுதன் ஆைண யிருத்தி
எஞ்ச லுறாமரு தத்திைற ேயாடும்

ெவஞ்சம ேரற்றுழி ைஞத்துணர் ேவய்ந்து

24

52 தடுத்ெததிர் நின்ற தடங்கைர ெயல்லாம்
படுத்து மதன்பயில் பாசைற வட்டி
ீ

மடுக்குளம் ஏ யின் வாட்ட மைனத்தும்

ெகடுத்தனம் என்று தழீஇக்கிளர் வுற்று
53

வறி
ீ யடாவைக ெவஞ்சிைற ேகாலித்

தூறிடு மள்ளர் ெதாைலந்தழி ெவய்தச்

சீறி யடர்ந்து ெதழித்துமுள் ேவலி

கீ றி வைளந்து கிடங்கிைன நீங்கி
54

25

26

ெநாச்சிைய முற்றியந் ெநாச்சியி னுள்ளார்

பச்சிள ெநாச்சி பறித்தணி யாேம
நச்சிய தும்ைப நறுந்துணர் சூடி

அச்ெசழு மாமதில் முற்றும் அகழ்ந்து அழித்து

விட்டைமயால் ெநாச்சியணியாேம என்றார்.
55

27

ேவறு

இடித்துெவளி ெசய்துந ெரங்கணும் நுைழந்தாங்

கடுத்தமட வார்வயி றைலத்தனர் இரங்கக்

ெகாடுத்திடு வளங்கள்பல ெகாள்ைளெகாடு மண்ணின்
எடுத்துவரு ெவள்வரகு ெகாள்ளுடன் இைறத்து

56

28

ெவற்றிபுைன மாலிைக மிைலச்சியிரு பாலுஞ்

சுற்றிவரு புட்குல நிைரத்ெதாழுதி தன்னால்

ெகாற்றமிகும் ஆர்கலிைய ேநாக்கியைற கூவி

எற்றுசுழி ெநய்தல்வழி எய்துறுத ேலாடும்

29

11
57

ெபௗளவம துணர்ந்துபவ ளந்தரள மாதி

ெவௗளவுதிைர ஏந்திெயதிர் ெகாண்டடி வணங்கச்
ெசவ்விதின் உவந்துபயம் ஈந்துசின மாறிக்

ெகௗள்வியெமய் யன்ெபாடு கலந்துளைத யன்ேற
58

30

அறுசீரடியாசி ய விருத்தம்

தன்னடிப் படுத்து ேமைலத் தண்டக நாடு முற்றும்

முன்னுறக் கவர்ந்து ெகாண்ட வளத்தினும் மூவி ரட்டி

பின்னுற அளித்து வானிற் புலவரும் ெபட்கு மாற்றால்

அந்நிைல உயிர்கள் ஓம்பி அரசுெசய் துைறயும் பாலி.
59

Ôகாரணப் ெபாருளின் தன்ைம கா யத் துளதாம்

என்ன

ஆரணப் பனுவல் கூறும் அரும்ெபாருள் ெதளியத் ேதற்றும்

ேப ைசப் புவிேமல் யார்க்கும் ெபட்டன ெபட்ட வாேற

சீ திற் ெகாடுக்குந் ேதனுந் தரவருஞ் ெசழுநீர்ப் பாலி.
60

இறுமுடல் வருத்தி ேயனும் ஈவதற் ெகால்கார் அற்ேற
துறுமணல் அகடு கீ ண்டும் ஒண்புனல் உதவும் பாலி

33

ெசாற்றவித் தீர்த்த ேமன்ைம சுைவபடும் பாேலா ெடாக்கும்

மற்ைறய தீர்த்த ெமல்லாம் வார்தரு புனேலா ெடாக்கும்

ெபற்றிைம உணர்ந்து ெதால்ேலார் ெபய டப் பட்ட சீர்த்தி
பற்றிய ெதனலாம் பாலிப் ெபருைமயார் பகரு நீரார்.
62

32

வறுைமயுற் றுழியும் ெதாண்ைட வளமலி நாட்ேடார் தங்கள்

ெதறுகதிர் கனற்றும் ேவனிற் பருவத்தும் சீர்ைம குன்றா

61

31

34

நாட்டு வளம்

கலிநிைலத்துைற

விளம்பும் இத்தைக மணிெகாழி வி திைரத் தரங்க

வளம்பு னற்றடம் பாலியான் வண்ைமெபற் ேறாங்கி

உளம்ப யின்றுநாற் ெபாருள்களும் உஞற்றுநர்க் கிடமாய்த்

துளூம்பு ேமன்ைமயிற் ெபாலிந்தது ெதாண்ைடநன் னாடு
63

ெசக்கர் வார்சைடச் சிவபிரான் திருவருள் ெசய்யத்

தக்க வாய்ைமயின் உயிர்க்ெகலாந் தன்னிடத் திருந்து

ைமக்கண் எம்ெபரு மாட்டிெயண் ணான்கறம் வளர்க்குந்

ெதாக்க மாப்புகழ் பைடத்தடு ெதாண்ைடநன் னாடு
64

36

பவம்வி ைளத்திடாப் ெபரும்பதி ெயனத்திைச ேபாய

சிவம்வி ைளத்திடு நகரங்கள் ஏழுளுஞ் சிறந்தது

தவம்வி ைளத்திடு காஞ்சிையத் தன்னிடத் திருத்தி

நவம்வி ைளத்திடும் ெபருைமபூண் டதுெதாண்ைட நாடு
65

35

நானிலத்து ஐந்திைண வளம்

தைரவி ளங்கிய தண்டக நாட்டினில் தைகசால்

வைரயுங் கானமும் புறம்பைணப் பழனமும் மணிநீர்த்

37

12
திைரயும் ேவைலயு ெமன்னுநா னிலத்தினுள் சிறந்த

புைரயில் ஐந்திைண வளஞ்சிறி தறிந்தவா புகல்வாம்
66

முருக ேவட்கிடு தூமேமாம் புறமுளி அகில்சந்

துருவ வாரழற் ெபய்துபுன் பயிர்விைளத் துவப்பார்

ெபருவ ளந்துறந் தூர்ெதாறும் இடுபலி ேபணும்

ெபாருவில் வாழக்ைகயர் தஞ்ெசயல் ேபான்ெமனப் ெபாருப்பர்.
67

தூறு பன்மணி மாமுதல் ெபாைறெயலாந் ெதாைலத்த

கூறு நல்வளம் விைளத்திடும் உயர்ந்தவர் ெசயல்ேபால்

கூட்டம் வாய்க்குமச் சாரலில் திைனக்குரற் ெகய்துஞ்

ேசட்டி ளங்கிளிக் குலங்களத் ெத ைவமார் ஓம்பும்

தங்க ளுக்ெகனக் ெகாண்டஇவ் ேவனல்கள் தம்ைம
அங்கண் எஞ்சிய ேவங்ைககள் ேபாதுெசய் தலரும்

என்ைன ஊர்ந்தருள் சுடர்வடி யிைலயேவற் ெபருமான்

கன்னி மாமயில் காண்ெதாறுங் களிசிறந் தகவும்

ெநருங்கு ைபந்தைழ வருக்ைகேமல் ெநடுவளி யைலப்ப

மருங்கு வந்துதன் ஊர்திைய நிறுவுதல் மானும்.

ைமந்தர் கண்ைணயும் மனத்ைதயுங் கவர்ந்திடும் வனப்பின்

கந்த மார்குைழ முகத்தலர் இலவங்கங் காட்டும்.

45

ெகாங்ைக ேயந்திய ஆண்களும் அவணெகாம் புைடய

துங்க ேவங்ைகயின் குலெமலாம் அவனபால் சுரந்து
ெபாங்கு நீடுேச வினங்களும் அவணவான் புனைல

அங்கண் ேவட்டுணும் ஒற்ைறத்தாள் எகினமும் அவண

74

44

சந்தும் ஆரமும் தாங்கிவம் பலர்ந்ததண் குவட்டான்

முந்தும் ஓங்கலும் ெகாடிச்சியர் குழுக்களும் முகில்ேதாய்

73

43

அருங்கண் மாமயில் வற்றிருந்
ீ
தைசதருங் காட்சி
கருங்க ணாயிரச் ெசம்மல்தன் மருகைனக் காண

72

42

தன்ைன நன்மரு ெகனப்பைடத் தவன்றன தூர்தி

அன்ன தாெமனுங் ேகண்ைமயா னளிமுகிற் குலத்ைதக்

71

41

நங்கு லத்துரு வாழ்க்ைகையக் ெகடுத்துநம் இருக்ைக

இங்கண் வாட்டுதும் என்பேதார் சூழ்ச்சிஎண் ணியேபால்

70

40

ேவட்ைட ேமற்புகு வார்க்குநல் விைனயுந்த மடவார்

பாட்டி ைசத்திறம் ஒளியிருந் தனுதினம் பயிலும்
69

39

ஏறு தன்னுடல் வருத்திய பைகைமெயண் ணாது

ேவறு நன்றிேய கைடப்பிடித் திைதவியன் ெபாருப்பர்

68

38

ஆெண லாெமாரு கன்னிைய மணப்பவா னைணயும்

ேகாைண ேவங்ைககள் யாட்டிேனா டுறவுெகாண் ேடாங்கும்

46

13
ேபணு ேசவினஞ் சிங்கேமல் ஏறிடும் பிைழயா

ேதணி னாற்ெபாலி எகினங்கள் இடபத்ைத விழுங்கும்
75

வில்ல லர்ந்த உடுக்களும் விண்ெநறிப் படருஞ்

ெசல்லும் ெவண்கதிர்க் கடவுளும் பானுவுந் திறல்சால்

மல்லல் வானவக் குழுவுெமய்ப் பாறவந் திருக்கும்

இல்லம் எங்கணும் வான்ெதாட இைழத்திடுங் குன்றம்
76

ேமத குந்தமிழ்க் ெகல்ைலயாம் ேவங்கட வைரயுங்

ேகாது நீத்தர சாட்சிெசய் குறிஞ்சிஅக் குறிஞ்சி

49

அன்ெப லாெமாரு பிழம்ெபனத் திரண்டகண் ணப்பன்

எம்பி ராற்ெகாரு விழியிடந் தப்புகா ளத்திப்

ெபான்பி றங்கிய முகலிசூழ் கயிைலயம் ெபாருப்பும்

தன்பு லத்திைட யுைடயது தடவைரக் குறிஞ்சி
78

48

ேபாது மூன்றினும் ேபாதுெசய் காவிசூழ் ெபாருப்பும்

காதல் பூப்பவத் தாணிெகாண் டறுமுகக் கடவுள்

77

47

50

நாவல் மன்னவர்க் கிரந்துேசா றளித்திடு நம்மான்

ேதவி ேயாடமர் திருக்கச்சூர் திருவிைடச் சுரமும்

பாவ கா யர் எய்ெதாணாக் கழுகுசூழ் பறம்பும்

ேமவ ரத்திகழ் குறிஞ்சியின் ெபருைமயார் வி ப்பார்

51

2. பாைல
79

குராவ ளித்திடு பாைவையக் ேகாங்குெபான் ெகாடுத்துப்

பராைரப் பாடலம் பூந்தழற் பாங்க ன் மணப்ப

மராம ரத்துளர் வண்டுபண் பாடவன் முருங்ைக
விராவி ெவண்ெபா
80

இைறத்திடும் வியப்பின ெதாருபால்

எயிற்றி மார்எழில் நலத்தினுக் கி யல்ேபா யுைடந்தாங்

கயற்ெபா தும்பர்புக் கலர்குராப் பாைவகண் டவர்தந்

துயிற்ர்று ேசெயனக் கவன்றுேபாய்த் தூதுணம் புறாக்கள்

ெவயிற்ற ைலக்கண்ணின் றுயங்குவ நிைலைமவிண் டவர்ேபால்
81

53

தூது ணம்புற வினெமலாம் துைணயுடன் ெகழுமிப்

ேபாத ஊடியும் உணர்த்தியுந் தைலத்தைலப் புணர்ந்து

காதல் அந்நலார் ெமாழிையயுங் கடந்துேச ணிைடச்ெசல்
ஏதில் ஆடவர் தைமச்ெசல வழங்குவித் திடுமால்

82

52

54

ெவங்க திர்ப்பிரான் நண்பகற் ேபாதினில் ேவனில்

மங்ைக ெகாங்ைகேதாய்ந் தளித்திடும் பாைலயாம் ைமந்தன்

அங்கண் நானில அரசர்பால் இரந்துவன் முரம்பு
தங்கு சூழலில் சிற்றர சாள்வதும் உளதால்

55

14
3. முல்ைல
83

நவிலும் இந்நிலப் புறம்பயில் புறவநன் மடந்ைத

குவிவ ருந்தழல் ெவம்ைமகூர் ெகாடும்பசி தணியச்

ெசவிலி யாய்முகில் தீம்பயம் ஊட்டிட வளர்ந்தாங்

கவிழு நீள்வர காதியாம் மகப்பயந் தளிக்கும்
84

ெகால்ைல ெயங்கணும் ெகாழுமலர் தைதபுன முருக்கின்

முல்ைல ெமன்ெகாடி படர்ந்தலர் நிைரநிைர முகிழ்ப்ப

அல்ைல ெவன்றகந் தரப்பிரான் அரக்ெகறி மார்பில்

ெதால்ைல ெவண்டைல மாலிைக துயல்வரல் மானும்
85

நீலம் பூத்தலர் பூைவையக் ேகாட்டுநீள் கரத்தால்

சீலம் பூத்தமால் இளமுைல திைளப்பது ெதளிக்கும்

விண்ண லங்கனி மாதைர எழிலினால் ெவன்று

மண்ணில் எங்கணும் தூக்கிைவத் ெதனக்குமிழ் மலரும்

நவ்வி மீ ண்டக லாவைக மகளிரா னனத்துக்

டவ்வு ழித்தன திருக்ைகயிற் சிைறப்படுத் தைலக்கும்

ெபற்றி ெயாப்புறப் ெபருங்குருந் துச்சிேமல் தாவி

ஒற்ைற மானுைடக் கைலமதி அதன்நிழல் உறங்கும்

61

நலம்ப யின்றிள ேவனிலின் நவிலுமாங் குயில்கள்

அலம்பு கார்வரும் ேபாதுவா யைடப்பது முன்னாள்

புலம்பு ெகாண்டவர் காெராடுந் தைலவர்ேதர் புகுத

வலம்பு ைனந்துைர வளெமாழிக் கிைடதலா னன்ேற
90

60

கற்ைற வார்குழல் ஆய்ச்சியர் கயல்விழி முகத்தின்

மற்ைற மாைனயும் பற்றுவான் கதிர்க்ைகயால் வருடும்
89

59

ெமௗளவ லங்குழ லார்விழிக் குைடந்துவான் குதிக்கும்

ெகாவ்வு றாதவர் ஆணியில் தி யும்ஒண் மதிகண்

88

58

ெபண்ண லங்கனி இைடக்குலப் பிடிநைட மடவார்

பண்ண லங்கனி மிடற்றவர் பைணத்தமூக் க ந்து

87

57

ேகாலம் பூத்தெபாற் ெகான்ைறகள் தழீஇக்கிடந் தைசவ

ஆலம் பூத்தருள் மிடற்றிேனான் அன்றுேமா கினியாஞ்

86

56

62

ெதாண்ைட மான்கடக் களிற்றிைன முல்ைலயால் ெதாடக்கி

அண்டர் தம்பிரான் ெவளிப்படக் காட்சிதந் தருள்சீர்

ெகாண்ட வான்பதி முதல்பல தன்னிைடக் குலவக்

கண்ட முல்ைலயின் ெபருைமயார் கட்டுைரத் திடுவார்

63

4. மருதம்
91

ெபாலஞ்சி ைறச்சுரும் புளர்தரு புறவ

நிலந்த ைனப்புைட யுடுத்தது ெநட்டிள வாைள

இலஞ்சி நின்றுமீ ப் பாய்ந்தெவண் மதிகிழித் ேதகித்

தலங்ெகாள் வானியாற் றுலவுபூந் தடம்பைண மருதம்

64

15

92

ஆற்றுக்கால் சிறப்பு

ஒருவ னாகிய சிவபிரா னுலகுயி ரளிப்பக்

கருைண கூர்ந்துமுன் நவந்தரு ேபதமுங் காட்டுந்

திருநி கர்ப்பேவார் பாலிேய வயல்வளஞ் ெசழிப்பப்

ெபருகு தண்புனல் பற்பல கால்களாய்ப் பி யும்
93

பராைர மூலேமற் பைணகிைள வளாெரைனப் பலவும்

விராவி ஒன்றிெனான் றனந்தமாய்க் கவடுவிட் ெடன்னத்

தராத லம்புகும் பாலியிற் பி ந்துதண் கைரக்கண்

அராவு கால்களும் அைவதரு கால்களும் அனந்தம்
94

66

நான்மு கப்பிரான் ேவள்விையத் தபவரு நதிைய

மால்ம றுத்திைடக் குைலெயனக் கிடந்தைம மான
மீ ன்மு கப்ெபருங் காற்புனல் தட்பவழ்ந்
ீ
துழல்லும்
பான்மு ைலகரு ேமதியாற் பருமைட யுைடயும்

95

65

67

குைல - ெசய்கைர

பழங்கண் ேவனிைலப் புயல்ெகாடு பாற்றுதன் இைறக்குத்
தழங்கும் ஓைதயின் மருதம்வாழ்த் ெதடுப்பது தைகய

வழங்கு தண்ணுைம ஓைதயும் மள்ளர்ஆர்ப் ெபாலியும்
முழங்கு தீம்புனற் சும்ைமயும் முடுகிவிண் புகுமால்
96

ெபாறிகள் ஐந்ைதயும் புறஞ்ெசலா தடக்கிேயார் ெநறிக்ேக

குறிெகா ளும்படி ெசலுத்துேப ராளர்தங் ேகாள்ேபால்

பிறிவு றும்பல மைடகளிற் பிைழத்திடா ெதாதுக்கிச்

ெசறித ரும்புனல் முழுவதும் அகன்பைண ெசறிப்பார்

97

68

69

உழுதற் சிறப்பு

பழியில் நீங்கிநன் கீ ட்டிய பசும்ெபாருள் சிறிதுங்

கழிப டாதுநல் வழிப்பயன் படுவது கடுப்பக்

ெகாழிதி ைரச்சுைவப் பாலியின் குளிர்புனல் முழுதும்

வழுவு றாதுகால் வழிச்ெசன்று வளவயல் நிைறக்கும்
98

கண்ண கன்புவி முழுதுமாங் கடுங்ெகாைல அவுணன்

அண்ணல் மார்பகம் பிளப்பவர் ேபாலவிர் மணியின்

வண்ண வன்கடா நிைரநிைர யாத்துவன் பைடயாற்

பண்ைண ேதாறுநின் றுழுநர்கம் பைலகேள எங்கும்
99

70

71

மருவு சால்ெதாறும் ெவருவிமுன் குதித்ெதழு வாைள

இரும ருப்பிைட உைதந்துழும் எருைமையத் தடுக்கும்

பருவ ராற்குலம் ஒய்ெயனப் பாய்ந்ெதழுந் தைலக்கும்

உருவ வாற்புறத் துைதந்துவல் விைரந்ெதழ உந்தும்

100 பூண்ட வன்ெகாடுந் தானவன் ஆக்ைகேபாழ்ந் திடலுங்
காண்ட கும்புவி தன்னிறங் காட்டிய ெதன்னக்

72

16
கீ ண்ட சால்ெதாறுங் ேகழ்கிளர் தமனியங் கிடந்து

மாண்ட ேபெராளி வயங்கிநீள் கைனயிருள் ேமயும்

73

101 நாற்று விடுதற் சிறப்பு

ேவறு ெசய்துபின் ெபாருத்துறும் விைனவல அைமச்சிற்
கூறு ெசய்ததண் ேசெறலாங் குழப்பி ஒன்றாக்கிச்

சாறு ெசய்துவா சவற்ெறாழு துறும்மிடர் தவிர்த்து
நாறு ெசய்ெகன ெவண்முைள வித்துவர் நாளால்

74

102 முைளநீர் வடித்தற் சிறப்பு

அருள்வி ளங்கலும் உடல்ெபாரு ளாதிய பந்தந்

தரும வன்புைட ெயய்துறக் ெகாடுத்திடுந் தைகேபால்

ெபருக யாத்தநீர்க் கலங்கல்ேபாய்த் ெதளிந்தபின் முழுதும்

மருவு கால்வழி வடிந்துறக் கவிழ்ப்பர்கள் மள்ளர்

75

103 முைளநீர் பாய்ச்சுதற் சிறப்பு
கலிவிருத்தம்

இளமகப் பசிதனக் ேகந்து ெகாங்ைகபால்

அளவறிந் தூட்டுதாய் மான ஆறறி

களமர்கள் முைளப்புனல் ெசவ்வி கண்டுநீள்

வளவயல் பாய்த்தித்தம் மகவின் ஓம்புவார்

76

104 நாற்று நடுதற் சிறப்பு

ஓ டத் துயிர்த்ததன் பறைழ ஓம்புவான்

பா ைடப் பல்வயின் உய்க்கும் பூைஞேபால்

காருடற் களமர்ைகந் நாறு வா ப்ேபாய்ச்

சீருைடப் பைணெதாறும் நடுதல் ெசய்வரால்

77

105 பயிர் பசத்தற் சிறப்பு

மரகதந் தளிர்த்ெதன வளர்ைபங் கூழ்ெசறி

தரநிைற கழனியுள் சங்கம் ஊர்வன

பரைவநீர் ேமய்ந்ெதழும் படைலக் ெகாண்டலுள்
சரமதி நுைழந்துெசல் காட்சி சாலுமால்

78

106 கைள பறித்தற் சிறப்பு

களமர்கள் கைளகைள பருவங் காட்டலும்

இளமயில் வயல்வளங் காண எய்தியாங்
குளமகிழ் கூர்தர உழத்தி மாெரலாம்

வளமலி பைணெதாறும் வந்து முற்றுவார்

79

107 அம்புயம் உற்பலம் ஆம்ப லாதியாம்

ைபம்புதற் கைளயறப் பறித்த தம்முருக்

ெகான்புனல் ேதான்றலுங் ெகாய்த புன்கைள

பின்பினும் முைளப்பெதன் ெபயர்த்ெதன் பார்சிலர்

80

17
108 பங்கயம் ஆம்பல்உற் பலத்தில் ேதனுண்டு
தங்கிய வண்டினந் தமது வாள்முகஞ்
ெசங்கனி வாய்விழி ேசர்ந்து மூசுற

அங்கைவ கட்ெடறிந் தகற்று வார்சிலர்

81

109 பாயிதழ்த் தாமைர பறித்தங் ெகாப்புைம
ஆயுந ெரனமுகஞ் ேசர்த்தி ஐதுேதன்

வாய்மடுத் திைணயில ெதன்று மாற்றல்ேபால்

மீ யுயர் கைரப்புறம் வசு
ீ வார்சிலர்

82

110 இைணவிழிக் கிைணயிைல ெயன்ப தண்ைமயின்
அணுகிநீ காெணன அைழத்துக் காட்டல்ேபால்

பிைணயுநா சியிெனதிர் பிடித்து ேமாந்துேதன்

தணிவிலுற் பலம்முடி சார்த்து வார்சிலர்
111

83

ைசவலங் கைளகுவான் குனியத் தாழ்குழல்

எய்திெயம் இனத்திைன ஒேறல்மின் என்பேபால்

ைகமிைச விழுந்துசிக் குண்ணக் கால்நிமிர்த்

ைதயபூங் குழல்முடித் தைணகின் றார்சிலர்

84

112 நறுமலர்ப் பங்கயங் கைளய நா யர்

கறுெவாடு முள்ளைரக் காம்பு பற்றலும்
ெதறுகரங் கிழியப்புண் ெசய்யு ேமதமக்

கிறுதிெசய் வார்க்ெகவர் இட

ைழத்திடார்

85

113 அலமரு விழியின மாெம னாமுக

மலர்மிைசப் பாய்தரு கயலும் மாண்டதன்
குலெமனப் புறவடி கூடுங் கூர்மமும்

இலவிதழ்க் கைடசியர் எளிதில் ைகக்ெகாள்வார்

86

114 பறிதரக் கைளந்ெதறி பாைவ மாைரயம்

மறிபுனற் குவைளகால் வைளத்துப் பாம்ெபன

ெபாறிெவரு வுறச்ெசயும் புைடப்பின் ெமாய்ம்பிலாச்
சிறியருந் தம்மினாந் தீங்கி ைழப்பாேர

87

115 களிபடு சுரும்புளர் கமலக் கஞ்சமும்

நளிபடு குவைளயும் நைனெகாள் ஆம்பலும்

தளி யற் கைடசியர் முழுதுஞ் சாடுவார்

அளிமரு வலர்க்ெகவர் அன்பு ெசய்குவார்

88

116 புைரதபு பசும்பயிர்ப் ெபாலிவுங் கங்ெகலாம்
நிைரநிைர கிடந்தபல் நிறத்த பூக்களும்

வைரதவழ் முகில்களும் வான விற்களும்

தைரயிைடப் பயன்ெபறச் சார்ந்த ெதாக்குமால்

89

18
117 இருள்முகி லுறழ்பயி

ைடெய லாந்தடித்

துருெகழ வயங்கியாங் குலவும் அந்நலார்

திருமலர்ப் பதெமல்லப் ெபயர்த்துத் ேதங்குழற்

கருஞிமி றார்த்ெதழக் கைரயில் ஏறுவார்

90

118 ெதறுங்கைள கட்டநீர்ச் ெசறுவிற் பண்டுேபால்
நறுங்களம் ேபாருகச் ேசக்ைக நாடிவந்

துறுங்களி ஓதிமம் உயங்கி வாடுவ

வறுங்களம் நாடியுள் மறுகு மாந்தர்ேபால்

91

119 ெகாள்ைளேபாய் நனிவறங் கூர்ந்த காைலயும்
வள்ளிேயார் விருந்தினர் வாடக் காண்பேரா

கள்ளறா மலர்வள மிழந்துங் கார்வயல்

ெவள்ளனம் மகிழமீ ன் விருந்து நல்குமால்

92

120 பயிர் வளர்தற் சிறப்பு

மண்ணக மகளிர்ைக வண்ைம கண்டயாம்

விண்ணக மகளிர்ைக ேமன்ைம காண்டுெமன்
ெறண்ண ீேமற் ேசறலுற் ெறன்ன வான்பயிர்

கண்ணிைற கவின்ெசழித் ேதாங்குங் காட்சித்ேத

93

121 கதிர்விடுதற் சிறப்பு

தரவு ெகாச்சகக் கலிப்பா

ஈன்ெறடுத்ேதார் குணம்மகவுக் கிையயுமுைறப் படிவித்தின்

ேதான்றுமுைள முன்விளர்த்துப் பின்பசந்த ெதாடர்பினால்
ஆன்றெசழுங் கதிர்களும்முன் தூெவள்ைள யாெயழுந்து

மான்றுமர கதேமனி வாய்த்துமடல் கிழித்ெதழுமால் ௯௪

94

122 கதிர் முற்றுதற் சிறப்பு

அரமகளிர் அங்ைகவளம் அறிபாக்கு ேமற்ேபாந்து

திைரெயறிநீர்க் கடல்வைரப்பின் ெத ைவயர்ைகக் கிைணெயாவ்வா

மரபுணர்ந்து மீ ண்ெடன்ன வான்ேநாக்கிக் கதிர்த்ெதழுந்த
பரவுபுனல் தடஞ்சாலி பார்ேநாக்கி இைறஞ்சுமால்

95

123 ேபைதைமயில் ஆடவர்முன் வைளவின்றிப் ெபதும்ைபைமயின்
ேமதகச்சற் ெறனவணங்கி மங்ைகைமயின் மிகநாணும்

மாதைரப்ேபாற் ைபங்கூழின் மன்னெனதிர் கதிர்த்ெதழுந்த

ஏதமிலாக் கதிர்முதிர்ந்து வரவரக்கீ ழ் இைறஞ்சுமால்

96

124 உருத்திட்ப முறாக்காைலத் தைலநிறீஇ உற்றதற்பின்
தருக்கற்று நனிவணங்கிப் பழுத்தகதிர்த் தடஞ்சாலி

Ôெபருக்கத்து ேவண்டுமால் ெபரும்பணிவு மிகச்சிறிய

சுருக்கத்து ேவண்டும்உயர்
125 விைளச்சற் சிறப்பு

ெவனுெமாழியின் சுைவேதற்றும்

தூமதிவாக் கியகிரணந் துளிர்த்ெதன்னக் கதிர்ச்சாலி

97

19
காமர்மணித் தரளங்கள் கான்றுெசறுத் திடராக்கிப்

பூமலரக் கால்யாத்த புனல்முழுதும் புறங்கவிழ்த்து

மாைமநீர் புலர்த்தவரும் மள்ளருளம் மகிழ்விக்கும்

98

126 வணங்குகுைலக் கதிர்ச்சாலி சிைலயாக வளர்பதடி
உணங்குகதிர் கைணயாக ஒளிர்முள க் கரம்பற்றி

இணங்குபசுங் குரல்கவர வரும்புட்கள் இ ந்ேதாட

அணங்குபு ந் ெததிர்கண்ேடார் அதிசயிப்பச் ெசயும்பைணகள்

98

127 பாெலாளிநீத் ெதழும்விடத்தான் முகில்வண்ணம் பைடத்திருந்த
மாலவனார் கலிக்கச்சி வந்ெதய்தித் தவமுஞற்றி

ேமைலஉருச் சிவந்ெதன்ன ெவள்ெளாளிேபாய்ப் பசந்ெதழுந்த

சாலிெயலாஞ் ெசங்கனக நிறம்வாய்ந்து தைழக்குமால்

100

128 ெநல்ல தல் சிறப்பு

அறுசீரடியாசி ய விருத்தம்

நாவேலார் புைனந்துைரக்கும் நலமுழுதும்
அைமந்துவட நாகஞ்சூழ்ெபான்

நாவேலா எனவியப்ப

அ பருவம் நாடித் ெதண்ண ீர்

நாவேலான் உளங்களிப்பப் படிெயடுக்குங்
குண்ைடநகர் உழவர் ேபால்வார்

நாவேலா எனவிளிப்பத்

விைனயின் மூள்வார்

101

129 கலிவிருத்தம்

ஒருவ ருக்ெகாரு ெசல்லலுற் றால

தருகு ளார்க்கும் அடுப்பது திண்ணேம

கருவி மள்ளர் கதிர்க்குைல தன்ெனாடும்

பருெமன் பூக்களும் பற்றி அ குவார்

102

130 அ வர் ேசர்ப்பர் அடுக்குவர் சிக்ெகன

வ வர் ெசன்னியில் ைவப்பர் களஞ்ெசலப்

பு வர் ெபான்னங் கி ெயனப் ேபார்ெசய்வர்
பி வர் மீ ள்வ ப் ெபற் யர் எங்கணும்

103

131 ெநல்கதிர்ப்ேபார்ச் சிறப்பு

சிைறெசய்தீம்புனல் நாட்டிைற ெசற்றுமுன்

சிைறய

ந்த வைரகைளச் சீற்றத்தால்

சிைறெச யக்கரு தித்தன் நிலத்ெதாரு

சிைறைவத் தாெலனப் ேபார்கள் சிறக்குமால்

132 கடாவிடுதல் சிறப்பு

ெவற்ெப லாமண்ணின் வழ்த்து
ீ
வலா தன்

ஒப்பில் ஊர்திைய ஏவிஒ றுத்தல்ேபால்

104

20
பற்பல் ேபார்கள் ச த்துப் பகட்டினம்

முற்பி ைணத்து நடத்துவர் ெமாய்ம்பிேனார்

105

133 ெநற்ப லாலத்தின் நீங்கிய ேதாெவனப்

பற்பல் கால்முகங் ேகாட்டின் பார்ப்பேபால்
ெபாற்பவாயினிற் பூங்கதிர் கவ்வுபு

ெசாற்ப கட்டினஞ் சுற்றி உழக்குமால்

106

134 உடலி னாவி பி ந்ெதன ஊழ்விைனத்

ெதாடர்பு நீங்குவ ெதாப்பத் ெதாகுத்தெநற்

படைல ைவயினில் நீங்கப் பகட்டினம்

அைடய வுந்ெதாடர் நீங்கி அகலுமால்

107

135 தூற்றுதற் சிறப்பு

ைவய கற்றி வளிெயதிர் தூற்றலும்

ெபாய்ய கன்றவர் ஐம்ெபாறி ேபாதல்ேபால்
ைகய கன்று கழிைவப் ெபாடிெயாடும்

ஒய்ெய னப்பதர் அப்புறத் ேதாடுமால்

108

136 பயன்ெகாள்ளுதற் சிறப்பு

அறத்து நூல்வழி ஆற்றுவ ஆற்றியத்

திறத்தின் எஞ்சிய ெசந்ெநற் குைவெயலாம்

குறித்ெத டுத்துெநற் கூடுய்த் தறச்ெசயல்

மறப்பி லாத வளக்குடி எங்கணும்

109

137 குைறய வித்தின ெகாண்டு குடிெயலாம்
நிைறயச் சாலி நிரப்புவ பூம்பைண

இைறய ளித்த இருநாழி ெநற்ெகாண்ேட

அறெம லாம்நிைற விக்கும் அமைலேபால்

110

138 ெகாடுப்ப ெகாண்டு ெபருக்கிக் ெகாடுத்தலால்
அடுத்த வாணிகர் ேபாலும் அகன்பைண
உடுத்த ேசாைலகள் உம்பர் கடவுள்நீர்

மடுப்ப ெதன்ன வளர்ந்ெதழுந் ேதாங்குமால்

111

139 கலிநிைலத்துைற

ெகாண்டல் உகுக்கும் ஆலி நிகர்ப்பக் குளிர்பாைள

விண்டு முைகக்கும் ைபங்கமு ெகங்கும் விைளயாட்டு

வண்டலர் ெகாங்ைகக் கிைடயிள நீர்மற் றவர்காணா

தண்ட மிைசக்ெகாண் ெடய்தி அளிக்கும் வளர்ெதங்கு

112

140 ெசற்ெறயில் ெவன்றார் ேதர்மிைச ேமற்ேபாக் ெகனெமன்பூத்
துற்ற ெபாதும்பர்த் துைறயின் இனத்தாற் ெசருேவற்றுப்

பற்றிய வாவி நீங்குபு ைபந்ேத னைடகீ றி

உற்ெறழு வாைள ெபாருதுயிர் விண்டார் கதிகாட்டும்

113

21
141 ேபாதுகள் ேமய ெநடுங்கய ேமவு புனிற்றுக்கார்

ேமதிைய ஆயிைட வாைள ெவகுண்டு விசும்ேபறிப்
பாதி ெவ ந்புறம் உட்குழி யக்குதி பாய்ந்தாடி

மீ துயர் திண்கைர ேயற உைகக்கும் வியப்பிற்றால்

114

142 சுைவெயாளி ஊெறாலி நாற்றெமன் ஐந்தின் ெதாடர்பற்றிக்
கவர்படு ெநஞ்சில் திைரதிைர ேதாறுங் கைடநீர்நாய்
துவள எழும்பா முைறமுைற கீ ழ்நீர்ச் சுழல்காட்சி

எவரும் இரும்பூ துறவுள ேவ த் தடெமங்கும்

115

143 கைரத்துறு தண்பூங் காஞ்சிகள் சாைகக் கரேமாச்சி

விைரத்த கரும்ைபத் ைதவரு ேதாற்றம் வி தார்வண்

டிைரத்ெதழு திண்ேதாள் ேகள்வெரா டூடும் இைளயார்ேமல்
நிைரத்தமர் ெசய்வான் ேவள்சிைல பற்றும் நிகழ்விற்றால்

116

144 ேமதகு ெசவ்வணி தாங்கினர் ெசல்லுமின் னன்னாருந்
தீதற ெவள்ளணி பூண்டுெசல் ேசடிய ராேனாரும்

ேபாதலும் மீ ள்தலு மாய்ப்ெபாலி வதிகள்
ீ
எங்ெகங்குங்
காதல்ெசய் ேச மடந்ைதயர் உள்ளங் கவல்விக்கும்
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145 தசும்புறழ் ெகாங்ைகெயா ெடம்ெபரு மான்மகிழ் தண்பாசூர்
விசும்ைப உ ஞ்சு மதிற்றிரு வல்லம் விைரச்ெசந்ேதன்

அசும்பு தடம்ெபாழில் ஏைனய ைவப்பும் அனந்தஞ்சூழ்
பசும்பைண மாமரு தத்ெதாழில் யார்பகர் கிற்பாேர

118

5. ெநய்தல்
146

கலிவிருத்தம்

அம்மருத ைவப்பிைன அடுத்தகழி ெநய்தல்

மம்மர்விட வாலமர னுக்குதவு மாற்றால்

நம்மின ெமனப்ெபாய்ம்ெமாழி நாடியுைர ைகைத

சும்ைமய அளக்கெராடு சூழ்ந்துறவு ெகாள்ளும்
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147 கண்டல்மட ேலறவலர் தூற்றுகமழ் புன்ைன
உண்டுநைற காலும் ஒத்துடன் இைசக்கும்

வண்டுளர் அரும்புவி

ெநய்தல்மண மிைசயுங்

குண்டுகழி ேமய்பறைவ ேநாக்கிமகிழ் கூரும்.
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148 கண்டுெமாழி யாரவய வத்ெதழில் கவர்ந்து

ெதண்டிைர அளக்க ன் ஒளித்தது ெதளிந்து

ெகாண்டதுைற ேயார்கடல் குளிப்பர் துகிர்சங்கம்

வண்டரளம் வா மட வாெரதிர் குவிப்பார்

121

149 எம்மிைட உறுப்ெபழிைல வவ்வினிர்க ெளன்னாக்
ெகாம்ைமமுைல வம்பணி பரத்தியர் ெவகுண்டு

விம்முவைல ேசல்பவளம் ெவண்டரளம் மற்றும்
அம்மபிறர் ெகாள்ளவிைல யாற்றிமகிழ் கூர்வார்
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22

150 கண்ெணழில் கவர்ந்தகடல் மீ ன்கைள உணக்கும்
உண்ணமிழ்த மன்னமட வார்பறைவ ஓப்பும்

பண்ணிைச மடுப்பவிைழ பவ்வமும் அருக்கன்

விண்ெணழு பகற்ெபாழுதின் ெமல்ெலன ஒலிக்கும்

123

151 தணந்தவர்கள் ஆருயிர் வருத்தவிறல் சாற்றி
மணந்தழுவு தும்ைபமலர் சூடியடல் மாரன்

அணங்கமர்ெசய் காலெமன ஓர்ந்துமுர சாழி

இணங்குற இராப்ெபாழுதின் மிக்ெகாலி எழுப்பும்
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152 வழ்ந்தவர்
ீ
தணத்தலின் விழிப்புனல் உகுத்துத்
தாழ்ந்தழு திரங்குமட மாதர்தைம ேநாக்கி

ஆழ்ந்தகழி மாதுமுடன் நின்றழுவ ெதன்னச்

சூழ்ந்துபுள் அரற்றமலர் ேதத்துளி துளிக்கும்
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153 நலம்பயில் ெபாருட்குமலி வங்கமிைச நண்ணும்
புலம்பர்வரு கின்றவழி ேநாக்கினர் புலம்பி

இலம்படு மடந்ைதயர்க ளின்னுயிர் தளிர்ப்ப
அலம்புகுளிர் பூந்திவைல வசுமைல
ீ
வா
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154 புன்புற மதத்தரும் வியந்துபுகழ் ெசய்ய

என்ைபெயாரு ெபண்ெணன இயற்றுநகர் ஒற்றி
நன்பதி முதற்பல உடுத்தநளி ெநய்தல்

தன்ெபருைம யாவரள விட்டறி தரத்ேதார்

127

155 திைணமயக்கம்

அறுசீரடி யாசி ய விருத்தம்

திருத்ெதாண்ைட நன்னாட்டு நானிலத்

தந்திைண வளமுந் ெத த்துக் காட்ட

மருத்ெதாண்ைட வாய்ச்சியர்சூழ் குன்ைற

நகர்க்குலக் கவிேய வல்லா னல்லாற்

கருத்ெதாண்ட ெரம்ேபால்வா ெரவ்வாறு

ெத ந்துைரப்பார் கலந்தார்க் கின்பம்

அருந்ெதாண்ட ரணியிலைவ

றிையந்தனவு மாங்காங் குண்டால்

128

156 வைரப்பிண்டி மலர்தூவி

ெசதிர்ெசா ந்த மலருண் மூழ்கி

நிைரக்கும்பூங் கைணதூவி மதெனம்மான்
விழிெநருப்பு ணிற்றல் காட்டும்

வைரத்துன்று கறிக்ெகாடிேபாய்க் கடுக்ைகமிைச
மரகதத்ேதா ரணம்ேபால் தாவி

நிைரக்கிள்ைள வாரணமும் எதிர்நடப்பப்

ெபாருநர்ெநடுங் கயிறு காட்டும்
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157 சுற்ெறல்லா மலர்முல்ைல தைதந்துெபருந்
தூறுெசய அதன்கீ ழ் எண்கு

பற்றிநுைழந் துறங்கநடு வளர்ெகான்ைற

மிைசக்கறிதாய்ப் படரும் ேதாற்றம்

உற்றரக்கன் ெவள்ளிமைல எடுத்தநாள்

ெவரீஇத்தழுவும் உைமயா ேளாடும்

கற்ைறவார் சைடப்ெபருமான் நின்றநிைல
காட்டுவதும் உண்டால் அங்கண்
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158 தாம்பயிலும் வைரக்கிைளத்த ெசயைலமலர்
கவர்மாரன் தன்ேமல் சீறி

ஆம்பலினங் கழனியிற்ேபாய் அவன்ேசமச்

சிைலக்கரும்ைப அழித்துண் டார்க்கும்

பூம்படுகர்ப் பகட்டினங்கள் ெவகுண்ெடழுந்து
மைலச்சாரற் புனிற்று வாைழ

ேதம்பயில்ெசந் திைனயைனத்தும் அழித்துழக்கி
ேமய்ந்துவக்கும் ெசவ்வித் ேதார்பால்

131

159 வைரக்குறக்கன் னியர்புனத்துக் குருேகாட்டும்
கவண்மணிக்கல் மருதத் ெதண்ண ீர்த்

திைரக்கயத்துத் திடர்ெசய்ய அந்நிலத்துச்
சிறுமகார் சினமீ க் ெகாண்டு

விைரத்தகுழற் ேபைதயர்கள்

டயர்துைறயின் ேமவிப் பந்தும்

நிைரக்கழங்கும் அவரலறப் பறித்ெதறிந்து

நீர்ச்சுைனையத் தூர்ப்பார் அங்கண்
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160 தாமுெமாரு பயப்படார் பயப்படுவார்

தம்ைமயுந்தம் ேபாற்ெசய் வார்ேபால்

காமரளி நுகராமற் கழிப்பூேம

லடுக்கலுறுங் கணிேத னூற்றும்

ஆமிதைன அறிந்துெவகுண் ெடழுந்ெதன்ன
அணிேவங்ைகக் குடுமி தன்ைன

நாமநீள் கடல்பவளக் கரநீட்டிப்

பற்றியிடு நலமும் ஓர்பால்
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161 அைலக்காகம் மைலசாரற் பலாச்சுைளையக்
கவ்விெயழுந் தரக்கர் ேகாமான்

சிைலத்தாச ரதிமைனையக் ெகாண்டகன்றா

ெலனெலனவங்கஞ் ேசரும் அந்நாள்

நிைலப்பான மதிலிலங்ைக மிைசத்தாவும்

அனுமைனப்ேபால் நீள்வால் மந்தி

மைலப்பால்நின் றைலத்ேதாணி பாய்ந்துழக்கி
மீ ண்ெடய்தும் வாழ்வும் அங்கண்
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24
162 இைடச்சியர்பால் நைடகற்பச்

ெசல்வெதன வயல்ேமவும் எகின ெமல்லாம்

பைடத்தவளம் பாடியிற்ேபாய்

ஆன்பாைல வாய்மடுத்துப் ைபயுள் நீங்கும்

மைடத்தைலசூழ் வயல்மகளிர்

ெமாழிபயிலப் ேபாவெதன வனத்துள் வாழும்

ெபைடக்குயில்ேபாய்ப் பைணக்கமுகின்

கனிெதாண்ைடக் கனிெயன்னப் ேபணும் ஓர்பால்
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163 ெகாடும்பரவர் கழியுழக்கக் குதித்ெதழுமீ ன்

ஆய்ச்சியர்பாற் குடத்துள் வழ்ந்தங்
ீ

கடும்பயத்ேதா டலமருமற் றவர்கைடயுந்
தயிேராைதக் கலமந் ேதாடி

ஒடுங்குமுயல் ைகைதயினுள் அடங்கியங்கட்
கடெலாலிேகட் டுள்ளம் மாழ்குங்

கடுங்கருமத் ெதாடரந்ேதா யாங்குறினும்

விடாெதன்னக் காட்டும் ஒர்பால்
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164 இடுமிைடக் கைடசியர்கள் கைளந்ெதறிந்த
நறுங்கமலம் இைரக்கும் முந்நீர்ப்

படுதிைரேமல் வயங்குதலுங் கடல்முள
பூத்தெதவன் பாரீர் என்பார்

உைடதிைரநீர்க் கடல்கிைளத்த துகிர்க்ெகாடிேபாய்ப்
பழனமிைச ஒளிரக் கண்ேடார்

கடிவயலுந் துகிரீன்ற ெதன்ெனன்பார்
இப்ப சு கவினும் ஓர்பால்
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165 வைரப்புறத்துப் பசுங்கிளியுங் கான்குயிலும்
உடனான்பால் மடுத்துப் புட்கள்

இைரத்ெதழுபூம் பைணமருதச் ேசக்ைகமிைச
எதிெரதிருற் றிைசபாடும்

நிைரக்குடுமி வைரப்பகடும் வயற்பகடும்

கரும்ெபாடித்து ெந த்து மாந்தித்

திைரத்தடநீர்க் கான்யாற்றுத் திைளத்தாடி

உடனுறங்குஞ் ெசவ்வித் ேதார்பால்
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166 புறவகத்த குமிழ்ம்ேபாதும் கழிக்கானற்

ைகைததருங் ெபாலங்ேகழ்ப் பூவும்

தைறெபாறுத்த வைரேதான்றித்

தண்மலர்ேம லிருபுைடயுந் தாங்கி நின்ேற

யிைறவனுக்காம் மலர்ேமாந்தாள்

மூக்க ந்து சு ைகயுட ேனந்தி யந்நாள்

முைறநிறுத்த ெசருத்துைனயார் நின்றநிைல
காட்டிவள முகிழ்க்கும் ஓர்பால்
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25
167 விண்முட்டுங் குடிமிவைரத் திகி படும்

ெவண்முத்தும் ேவைலச் சூழல்

மண்முட்ட நறும்புன்ைன உகுமரும்புந்

தைலமயங்கி அவற்றுட் ேசர்ந்த

தண்முட்ைட இதுெவன்னப் பகுத்தறிய
வல்லாது தளர்வு ெகாண்டு

கண்முட்ட வளம்பைடத்த வயலன்னந்

துயர்கூருங் காட்சித் ேதார்பால்
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168 குறுஞ்சுைனயிற் களிவண்டு சுழன்றாடுங்

கான்குயில்கள் குைரநீர்ப் புன்ைன

ெதாறும்ெபாதுளுங் கருங்ெகாடிதன்
குடம்ைபயிற்ேபாய்க்

கருவுயிர்த்துச் சுலவி மீ ண்டு

நறும்பிரச மலர்க்காஞ்சிச் சிைனேயறி
ஒளியிருந்து நாடிக் காலம்

உறுந்துைணயும் இனிதுைறயும் உலவாத
வளங்காட்டி ஓங்கும் ஓர்பால்
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169 கறிக்ெகாடியும் துகிர்க்ெகாடியும் ெநடுவயைலப்
பசுங்ெகாடியுங் கமழ்ேதன் ெமௗளவல்

ெவறிக்ெகாடியும் நாற்றிைசயுந் தாய்ப்படர
நடுவளர்ந்த விைரக்கு ராேமல்

கிறிக்ெகாடிய ெபருங்காற்றாற் பல்காலும்

அைசபாைவக் கிளர்ச்சி வாள்கண்

மறிக்ெகாடியுங் கூத்தியர்ெசய் கயிறுவிசி

கைழக்கூத்தின் வயங்கும் ஓர்பால்
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170 இனியநா னிலமடுத்த வளாகெமலாம்

ெபருங்குடிகள் இயல்பின் ஓங்கித்

திைனயளவும் முைறபிறழாத் ெதாண்ைடநாட்
டணிமுழுதுந் ெத த்துக் கூறக்

கைனதிைரநீர்க் கடலாைட நிலவைரப்பின்
யாருளேரா கற்ப நாட்டுந்

தைனநிகர்பா தலதலத்தும் அன்னேத

ெயனிற்பிறிது சாற்று மாெறன்
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171 எந்நாட்டுப் ெபருவளமும் எவ்ெவவர்ேகாட்
பாடுகளும் இயம்பவல்ல

ெபான்னாட்டுப் ெபான்ெசருக்கும் பன்னாக்குப்
பணிச்ெசருக்கும் ேபாக்கு மிந்த

நன்னாட்ைடப் புலவெரலாந் ெதாண்ைடநா
ெடனவுைரப்பர் ஞால மங்ைக

தன்னாட்ேபா தைனயமுகக் கனிவாயாங்
காரணத்தின் சார்பாற் ேபாலும்
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26

172 சலதியுைடச் ேசயிைழக்குத் தமிழ்நாேட
மதிமுகமாத் தமிழ்நாட் டுள்ளு

மலர்புகழ்த்தண் டகநாேட கனிவாயா
வதனுள்ளுஞ் சாதி ேபதங்

குலவுமா ருயிர்க்ெகல்லாந் தத்தமது

மரெபாழுக்கங் குடங்ைக ேசரா

மலகெமனத் ேதற்றுதலின் நாெவனலாங்

காஞ்சிநகர் வண்ைம ெசால்வாம்
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திருநாட்டுப்படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் 172
-----

2. திருநகரப்படலம் (173-298)
173 அறுசீரடி ஆசி ய விருத்தம்

கச்சிமா நகேரார் தட்டுங் கடவுளர்
நகேரார் தட்டும்

ைவச்சுமுன் அயனார் தூக்க

மற்றது மீ து ெசல்ல

நிச்சயம் முறுகித் தாழ்ந்து நிலமிைச
விழுமிவ் வூைர

இச்சகத் தூர்கேளாடும் எண்ணுதல்
மடைமப் பாற்ேற.

1

174 கவிெனலாந் திரட்டிக் காஞ்சிக்
கடிநகராக்கிக் கஞ்சத்

தவிசிேனான் அதன்பால் நுட்பத்

ெதாழில்ெசயச் சார்ந்த காைலப்

புவியிைடக் கழிந்த ேசடம்

ெபாற்பேவ ெறடுத்து விண்ணா

டவிர்தரச் ெசய்தான் ேபாலும்

அன்றிேவ றுைரப்ப ெதன்ேனா

2

175 ஆதிநாள் முக்கண் எம்மான்

அயன்றைனப் பைடத்து ேவதம்

ஓதுவித் தருளின் ேநாக்கி

உலெகலாம் பைடெயன் ேறவும்

ேபாதிது பார்த்திவ் வாறு பைடெயனப்
புகன்று ைவத்தான்

ஈெதன லாகுங் காஞ்சி

ெயன்னுைர யளைவத் தாேம.

176 இந்நகர் ேநாக்குந் ேதாறும்

இைமயவர் தமது நாடு

3

27
நன்னெரன் றிருந்த தம்ைமத்

தாங்கேள நாணி ைவவர்

முன்ெனாரு சமயந் தன்ைனப்

ெபாருெளன முற்றி நிற்ேறார்

பின்னர்வான் ைசவம் எய்தப்

ெபறினவர் ேபசு மாேபால்

4

177 நீடுமிந் நகரம் மன்னர் ெநடுந்தவம்
முயல்ேவார் வான

நாடர்தம் பதமுங் கஞ்சன்
பாடி

நாரணன் வலா

ைவப்பும்

கான்ற ேசாறாக் காண்பதிப்
பதியின் வண்ைம

ேகாடியில் ஒருகூ ெறாவ்வா அைவெயனக்
குறித்ேத யன்ேறா

5

178 எழுசீரடி யாசி ய விருத்தம்

சுரும்புகா லுழக்க முைகயுைடந்

துளித்ததீஞ் சுைவமதுப் பிளிற்றும்

அரும்ெபறற் ேசாைல மீ மிைசக் கருவி

முகிற்குழாம் அடர்வபாட் டளிக்கு

விரும்புேதன் அளியாக் கற்பக

ெவல்லுவான் வருவேதார்ந் தஞ்சித்

தரும்புகழ் வலா

ஊர்திையச் ெசலுத்தித்

தடுத்திைட மடக்குதல் மானும்.

6

179 நறவ மூற்ெறடுப்பச் சிறகர்வண் டிமிரும்

நளிெபாழில் இடும்ைபகூர்ந் தழகு

குைறபடப் ெபாதிந்த குயின்கைள

குதித்ெதழுந் துைதத்துைதத் தகற்றி

நிைறபுனல் தடத்துப் பிறழ்தருங் கிழைம
ெநட்டிள வாைளமீ ன் றனக்குத்

துைறெதாறுங் ைகம்மா ெறனக்கனி

ெசழுந்ேதன் ெசா வன ெநடுமரப் ெபாதும்பர்

7

180 வண்டலாட் டயரும் வாள்மருள் ெநடுங்கண்
மங்ைகயர் ெந சு

கூந்தற்

ெகாண்டைலக் காணுந் ெதாறுந்ெதாறும் அவர்தங்
ேகாமளச் சாயலுக் குைடந்து

ெதாண்டுபூண் ெடதிர்நின் றாடுவ ேதய்ப்பத்
ேதாைகமா மயில்நடங் குயிற்றுந்

தண்டளிர் துவன்றிப் படுநறாத்

தைதமலர்ச் சாைகயம் ெபாதும்பர்

181 வாம்ெபருந் திைரய தடம்புைட யுடுத்த

வளம்ெபாழிற் சாைககள் ேதாறும்

8

28
தீம்புனல் குைடயும் மாதரார் முன்னாள்

ெசறித்தபட் டாைடெபான் அணிகள்

பூம்புன லகத்தில் ேதான்றலும் இைளேயார்
புனலர மகளிெரன் றஞ்சிக்

கூம்பிய கரத்தர் அந்நலார் நைகப்பக்

குைலமிைச ேநாக்கிெவள் குவரால்

9

182 ெகாங்கவிழ் ெபாதும்பர்க் ெகாழுமுைக யுைடந்து
குளிர்மதுச் ெசா தலின் ஆழ்ந்த

பங்கயச் ேசக்ைக மீ மிைச எகினம்

ைபப்பய ேமனிவந் ெதழுவ

ெபாங்குெவம் பாவக் கருமுருட்

புண யுள் சிைலயுடன் அமிழ்ந்தும்

எங்கள்வா கீ சர் அஞ்ெசழுத் தருளால்

எழுந்துேமல் வயங்குதல் மானும்

10

183 யாைனக்கூடம்
கலிவிருத்தம்

முைறமுைற பைனக்ைக நீர்முகந்து வாய்மடூஉ

நிைறதடங் குைறதட மாக்கு நீண்டெவண்

பிைறமருப் ெபாருத்தல் மாமதப் ெபருக்கினால்
குைறதட நிைறதட மாக்குங்ெகாள் ைகத்ேத

184 தாமுைற யிடந்த

11

யலர்கட் கீ ந்தவர்

தாமுைற இடங்களில் தங்கி ைளக்குலந்

தாமுறப் ப வருத் தைனெசய் ேவழங்கள்
தாமுைற முைறதி

தண்டம் எண்ணில

12

185 மைழப்புனல் தங்கள்ேம லூற்று மாமுகில்

உைழச்ெசல ெவகுண்ெடதிர் இைறப்ப ெதாப்பநீள்

புைழக்ைகயில் நிைறயநீர் முகந்து ேபார்மதத்
தைழச்ெசவிக் க கள்விண் தலத்து வசுவ
ீ

13

186 கைறயடிச் சுவெடனுங் கனக வட்டில்கள்

நிைறயவாக் கியமத நீைரச் ெசல்வர்ேபால்

சிைறயளிக் குலெமலாந் ெதவிட்ட உண்டுவாழ்ந்
தைறெபரு வளத்தன ஆம்பல் வதிேய
ீ

14

187 ெகாைடயினிற் கீ ழ்ப்படுங் ெகாண்டல் யாைவயுந்
தைடபடச் சிைறயிலிட் டாங்குச் சார்கடு

நைடயிரு முறச்ெசவி நான்ற வாய்க்களி

றைடயவும் பிணித்தன் அளவில் கூடேம

188 குதிைரப்பந்தி

க யுமிழ் விலாழியுங் காய்சி னக்கடும்

ப யுமிழ் விலாழியும் பாய்ந்து ேசறுெசய்

15

29
ெதருெவலாம் அந்நலார் சீற டிச்சுவ

டுருெகழு தாமைரத் ேதாற்றம் ஒக்குேம

16

189 சுலவுெகாய் யுைளச் சுவடு ேதாறும்ேமல்
கலைனயின் உக்கெசம் மணிக திர்ப்பன

பலசுடர்த் தகழிகள் பரப்பி ைவத்ெதனக்
குலவுநல் வளத்தன குந்த வதிேய
ீ

17

190 மல்லைர மயில்கைள வான ரங்கைளப்

புல்லிய முயல்கைளப் ெபாருச ரங்கைள

வல்லவா புறக்ெகாைட கண்ட வான்கதிப்

பல்லியல் புரவியின் பந்தி யாயிரம்

18

191 ேதர் நிைல
மதக்க

தைனமுயல் வயங்ெகாள் காைதையப்

புதுக்கவங்
ீ கிருெளாளிப் ெபாலிைவப் பற்றியீர்த்

ததிர்ப்பெதன் றுளங்ெகாளக் க ய வாங்குர

கதத்ெதாைக பற்றுெபான் ேதர்கணக்கில

19

192 எ மணிச் ேசாதியுள் மூழ்கி யீர்த்துச்ெசல்
ப கைளக் காண்கிலர் பார்த்துச் சூரனூர்

திருவுைட இந்திர ஞாலத் ேதர்ெகாெலன்

றுருெகழச் ெசல்லுேதர் உலப்பில் வதிேய
ீ

20

193 வரர்
ீ
இருக்ைக

நால்வைக நிைலயினால் பயிலும் நாமவில்

ேவல்வைள பலைகவாள் கற்கும் விஞ்ைசயர்

ேகாலவான் விஞ்ைசயர் குழாங்கள் ேநாக்குபு

சால்பிைன வியத்தகு தைலைமப் பாலேர

21

194 ெதாழில்ெசய்ேவார் இருக்ைக
கிம்பு

புரைசகள் கிடுகு கூவிரம்

அம்ெபானிற் கலைனகுப் பாய மாதிய

ெவம்பைட ஏனவும் ேவறு ேவறுெசய்

பம்பிய விைனஞர்வா ழிடம்பல் லாயிரம்

22

195 நைடநகம் முதலிய உலவும் நாமநீர்ப்

புைடநகர் வளமிது புகன்றுந் திங்கேளர்

உைடநக மைழநிகர் ஓதி யார்பயில்

இைடநகர் வளமினி இயம்ப லுற்றேத
196 இைடநகர்

அறுசீரடி யாசி ய விருத்தம்

குடமுைலக்ெகதிெரன் ேறாதுங் குரும்ைபைய
ெவகுண்டு மின்னார்

ெபாடியிடி உலக்ைக மீ ப்ேபாய்ப்

23

30
புைடத்தன மீ ளா முன்னம்

முடிமிைச அதிரத் தாக்கிச் சிந்துமுப்
புைடக்காய்த் ெதங்கிங்

கிட டர்க் ெகதிர்ெசய் ேவா ன்

வியத்தக எங்கும் ஓங்கும்

24

197 ேகால்வைள கறங்கக் ெகாங்ைக

யைசதரக் குைலயக் கூந்தல்

ேமலணி கலக ெலன்ன வியர்ெவழ
உயிர்ப்பு நீள

வால்வ ப் புைனபந் தாடு மாதரார்
கால்வ

ெசயல்காண் ேதாறுங்
கழலி னார்க்குக்

காமம்மீ க் கூரும் மாேதா

25

198 தமதுரு நிறத்ைதவவ்வுந் தருக்கறிந்
ெதாறுப்பார் ேபாலத்

தமனியந் தகர்த்த சுண்ணம்

ஒருவர்ேமல் ஒருவர் வசத்
ீ

தமனியச் சுண்ண ெமங்கும்

பரந்தன தவழ்த லாேல

தமனிய உலகந் தன்ைன

அசிப்பன தடந்ேதர் வதி
ீ

26

199 அசிப்பன - நைகப்பன

எ மணி ேசாதி கால இருள்வர
வறியா மாடத்

த ைவயர் கூந்தல் ஊட்டும்

அகிற்புைக நாகத் ெதய்திப்

ெப திருள் விைளப்ப ேநாக்கும்

ெபற்றிேயார் தட்டுமாறா

மரீஇயின உலகம் என்ேன ெயனமனம்
மருள்வர் அம்மா

27

200 தட்டு மாறா Ð நிைலமாறி, நிலவுலகம்
அகழி

ேமலும் வானுலகம் கீ ழுமாக மாறி

மாற்றவள் பூைச யாற்றி

வரம்ெபறு முைறைம ேகளா

ஏற்றமார் கங்ைகயாளுங்

கம்பர்பால் வரத்திற் ெகய்திச்

சாற்றருங் கச்சிமூதூர்

வலங்ெகாளுந் தைகைமத் தாய

ஆற்றல்சால் அகழி ஆழம்

அகலமார் அளக்க வல்லார்

28

31
201 ெநடுபடு ெபாதும்பர் சூழ நிைரதிைரக்
கரத்தாற் ெசம்ெபான்

தடமதில் ெபாதியப் புல்லுந் தண்கிடங்
கிைறவர் ஏவக்

கடல்கேள வைளய ேநாக்கிக்

கம்பைர இறுகப் புல்லுஞ்

சுடர்மணிக் கங்ைக மானுந் துளித்தநீர்
தழும்பு மானும்.

29

202 திைரெயறி தரளம் பாங்கர்த்

திரண்டுவால் ஒளிகள் வசிக்
ீ

குைரபுனல் குளிக்கும் ேவழக்

குழாத்ைதெவண் கயமாச் ெசய்யக்

கைரமிைசக் காண்ேபார் என்ேன

இம்ைம கடவுள் தன்ைம

புைரதபத் தருமித் தீர்த்தம்

எனவிறும்பூது ெகாள்வார்

30

203 கடம்படு களிநல் யாைன குண்டகழ்
கலக்கிக் ெகாட்பத்

தடங்கைர ேயறற் கார்த்துத் தாள்ெதாடர்
பிணித்துப் பாகர்

இடம்பட இருபால் ஈர்ப்ப இருங்கடல்
அமுதம் உண்ணத்

ெதாடங்குநாள் சிலம்பு நட்டுச்

சுராசுரர் கைடதல் மான.

31

204 நவமணி ெகாழித்துப் ெபாங்கு நளிதிைர
அகழி நாப்பண்

கவளமாக் கடத்த யாைனக் கணஞ்சுலாய்
உழக்குங் காட்சி

உவர்படாப் ெபளவம் ஈெதன் றுவந்துவந்
ெதழிலி ெதண்ண ீர்

சுவறவாய் மடுப்பக் ெகாட்குந் ேதாற்றேம
யைனய தம்மா.

32

205 இத்தைக யகழிெயன்னு மிதுவு
ேமார்கடேல யாக

அத்தினா லிரட்டி ெயன்னா ேதெழன
அைறவர் ேமேலார்

தத்தைலக் கைடக்கால் வட்டச்

சலதியும் இ தும் மன்றச்

சுத்தநீர்க் கடெலன் ெறண்ணி ஒருைமயின்
ெதாகுத்தார் ேபாலும்

33

32
206 புைடபயில் ெபாதும்பர்த் ேதனும்

புனல்மலர்த் ேதனும் பாய்ந்து

விைடயவர்க் குைமயாள் ஆட்ட

வரும்மது ேவைல ெயாக்கும்

குடநிகர் ெசருத்தல் ேமதி ெகாட்புறச்
ெசா ந்த பாலால்

உைடதிைர யகழி தீம்பால்

அளக்கரும் உற்றா ெலாக்கும்.

34

207 பழமுதல் ெபாருள்கள்விற்கும்

பாைவயர் நாளும் அந்திப்

ெபாழுதின்அக் கலன்க ழீஇய

வண்டலால் புனற்கி டங்கு

வழிபடும் உைமயாள் எந்ைதக்

காட்டுமா லியங்கள் ஒன்றுங்

கழிவுறா சூழத் ேதங்கிக் கிடந்தேத
கடுக்கும் மன்ேனா

35

208 பாசைடக் கவயம் ேபார்த்துப் பைகஞேரா
டிகலித் தானும்

பூசைல விைளப்ப அன்ேனார்

கைணெபாரு புைழகள் ேதாறும்

ேதசுற எழுந்த ேசா

யாெமனச்

ெசய்ய கஞ்சம்

மூசுவண் டீயி னார்ப்ப ெமாய்த்துள
தகழித் ெதண்ண ீர்

36

209 அணிமலர் அழேக ேநாக்கி அகழியுள்
இழிகின் ேறாருந்

திணியுமுட் ெகாடுைம ேநாக்கிச்

ேசயிைட விலகு ேவாருங்

கணிைகயர் ேகாலம் ேநாக்கிக்

காதலித் தகப்பட் ேடாரும்

பிணியுமுட் கருத்து ேநாக்கி

ெவரீஇப்ெபயர்ந் தகழ்கின் ேறாரும்

37

210 மதில்

எழுசீரடி யாசி ய விருத்தம்

கம்ைப ையத்த டுத்த பின்பு கம்ப
னார ைழத்தலும்

பம்பி யார்த்ெதா ருங்கு ெபளவ ேமழு
முற்று மாறுணர்ந்

தம்ைப யண்ட பித்தி காறு மாக்கு
மாத்த ைடெபார

வம்ப லர்க்கி டங்கு சூழ்ந்த மல்ல
ெனாச்சி ேயாங்குேம

38

33

211 திருக்கி ளர்ச்சி யிற்ெச ருக்கு
ேதவ நாடு பாதலத்

தருக்கு ேநாக்கி ெவஞ்சி னந்த

ைலக்ெகாள் காஞ்சி யவ்வலி

முருக்க ெவண்ணி முன்பு ேபாய்வ
ைளப்ப ேவவி மூண்ெடன

மருக்கி டங்கு மிஞ்சி யும்வி

யத்த கும்வ ளத்தேவ

39

212 கிடங்கி ெனல்ைல காண்ப தன்று கீ ழும் ேமலு மாகநீள்

விடங்கர் தாள ணிந்த விண்டு ேநாக்க ேமவி யன்மதில்

தடங்ெகாள் எல்ைல காண்ப துந்த ைலவர் தஞ்ச ைடத்தைல
இடங்ெகாள் ெவண்ட ைலய லாமல் ஏவர் காண வல்லேர.

40

213 கச்சி வாணர் ெசன்னி தாள்கள் காண முன்ப றந்தகழ்ந்
தச்ச ழிந்த மால்வி

ஞ்ச ரன்று ெசன்ற ெவல்ைலகள்

நிச்ச யிப்ப வவ்வளவு ேமக ைவத்த நீள்குறி

ெநாச்சியுங் கிடங்கு ெமன்ன ேநாக்கு வார்க்கி லங்குேம

41

214 இடித்த கழ்ந்து தம்மி ருக்ைக ெயற்றி நீர்க்கி டங்கினில்
ெவடித்ெத ழுந்து தாவு வாைள மீ ைன மீ ண்டு றாவைக
யடுத்து விக்க வுண்டு ேதக்கி யம்ப ரத்து மீ ைனயும்

தடுத்து ெவன்றி ெகாள்ள வுள்ள சார்ம திற்ெபா றிக்குலம்

42

215 உடல்ப ைடத்தி யக்க ஓர்நி மித்தன் உண்ெட னக்ெகாளத்
திடம்வ லித்த சான்றதா யவனர் தாட்ெச யப்படுந்

ெதாடர்பு ைடப்ெபா றிக்கு லஞ்சு ெழன்ெற ழும்வி ழும்பைக

மிடல்ெகடத் ெதழிக்கு ேமாடு மீ ளு மின்ன நீரேவ

43

216 இம்மதிற் ெபாறிக் குலெம திர்ந்து ேளார்த ைமச்ெசகுத்

திம்ெம னும்முன் ெவன்றி ெகாள்ளு மீ து ணர்ந்து ெதவ்விர்கா
ளம்ம வண்டு
ீ
ேறன்மி ெனன்று ைகெய டுத்த ைசப்பேபால்
அம்ம தில்த ைலத்து கிற்ெகா டிநு டங்கு மாலேரா

44

217 கலிவிருத்தம்

வளமகன் திருநகர்க் கிழத்தி மாைமசால்

இளமுைல திைளப்பக்கார் எழினி ேசர்த்துபு

தளர்வற நாட்டிய தம்ப ேமெயனக்

கிளர்மதி லிடந்ெதாறுஞ் ெசறியுங் ேகதனம்

45

218 ேநமிமால் வைரமிைசக் கிைளத்து நீண்டேவ
யாெமனக் ெகாடிமிைட அம்ெபான் மாமதில்
மீ மிைசக் ேகாபுர ேமலுஞ் ேசறலால்

யாமினிப் புகல்வதற் குவைம இல்ைலேய

46

34

219 அறுசீரடி யாசி ய விருத்தம்

மகதநா ெடன்னக் காஞ்சி ைவப்பினுங் கைடஞர் எய்தி

இகலற வளர்க்கும் எண்ணான் கறத்தினுக் கிடர்ெசய் யாைமத்
தைகயணங் குைமயாள் ைவத்த தைடநிகர் மதில்சீர் முற்றும்

புகரற இயம்பப் புக்கால் புலவர்க்கும் உலப்பு றாேத.
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220 மிைடபுறத் தூர்க ெளல்லாம் விண்ணவர் நகரா வங்கண்
புைடநகர் அயனூ ராகப் பூமகள் ெகாழுநன் றன்னூர்

இைடநக ராக மற்ைற ஈசனார் உலக ேமயா

நைடபிற ழாத கீ ர்த்தி பைடத்தவுள் நகரஞ் ெசால்வாம்.

48

221 அகநகர் . பரத்ைதயர் வதி
ீ

அளிமதன் நூலி னாற்றால் ஆடவர் தம்ேமா டாடிக்

களிமைனக் குள்ளால் தாங்கள் விைளத்திடுங் கலவி ெயல்லாந்
ெதளிதர மாடந் ேதாறுஞ் சித்திரந் தன்னிற் காட்டி

இைளயைர மயக்கிக் காமம் ஏற்றுேவார் ேச

மல்கும்
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222 வ யளி முரலா வாடா மாைலய இைமயா ேநாக்க

தைரமிைசத் ேதாயாத் தால சித்திரந் தயங்கு காட்சி

வைரயிலா மகளிர் இன்ேனார் மாண்நலம் ேவட்டு வானில்
கார்களும் எய்திச் ெசவ்வி பார்த்துைற ேதாற்றம் ஒக்கும்

50

223 பூத்தபின் இராறு நாளுங் கிழத்தியர்ப் புணர்ந்து தம்ைம
நீத்தன ெரனுஞ்சீற் றத்தா னின்ற வெரான்பா
ீ
னாளும்

ஏத்துமா டவைரத் தங்களிள முைலத்து ருக்க ேமற்றிப்

பாத்திரு நிதிய ெமல்லாம் பறித்தனர் ெகாள்ைள ெகாள்வார்

51

224 ேகாலத்தின் இைசயின் யாணர்க் கூத்தினின் அவிநய யத்திற்
சீலத்தின் கலவிச் ெசய்ைகத் திறத்தினின் பிறவாற் றானும்

ஞாலத்து ைமந்தர் தம்ைம மருட்டிநற் ெபாருள்கள் வவ்வி
காலுற்ற சாற்றுேவழக் ேகாதுேபால் கழிய நீப்பார்

52

225 அலகில்நல் லறஞ்சூழ் காஞ்சி அமர்ெபருஞ் ெசல்வராயுங்

குலமுைறச் சார்பால் ெவந்ேநாய்க் ேகாட்பட்டார் இழிஞ ேரனுஞ்

சிலெகாடுப் பனவுங் ெகாண்டு ேசர்ந்துெபாய் வஞ்ச ெமல்லாம்
நிைலெபற அைடத்து ைவத்த ெநஞ்சின ராகி வாழ்வார்.

53

226 அைலவிழிக் கணிைக நல்லார் ஆடவர் தமக்கு நல்கும்

இைலநிக ெரனுமின் பத்திற் கின்பமும் சமமாக் ெகாண்டு

விைலெயன நிதியுங் ேகாடல் வியப்பிற்ேற ஏற்ற மாக

மைலநிகர் தனங்கள் ஈந்ேதார் மைலநிகர் தனமுங் ெகாள்வார்

227 தவமைறக் கிழவன் மாயன் தாணுெவன் றிவரும் இவ்வூர்க்
கவர்மனப் பரத்ைத மாதர் கண்வைலப் பட்ேட இன்றும்

54

35
இவறிய அலேரான் மாேலான் பித்தெனன் றிப்ேபர் ெபற்றார்

சிவசிவ யாவ ேரேயா அவர்திறத் தகப்ப டாதார்

55

228 விற்றிடும் அல்குல் தன்ைன மீ ளவுந் தமேத யாக்கி

மற்ைறய நாளும் விற்கும் வைரவிலார் வதி
ீ இச்சீர்

கற்றிலா வணிக மாக்கள் ஆவணக் கவிைன ேநாக்கிப்

பற்றுெவண் டரளக் ேகாைவப் பத்தியால் சி க்கும் மன்ேனா

56

229 இருைமவா ணிபத்தில் கூர்த்த மதியரும் இறும்பூ ெதய்த
அருவமாம் இன்பந் தன்ைன இம்மியின் அளவும் ஏறா

துருவமாம் ெபாருளுக் ேகற்ப நிறுத்துவிற் ெறாழுக வல்ல

இருமனப் ெபண்டிர் தம்முள் தருக்கிவாழ் இருக்ைக ஈதால்

57

230 கைடவதி
ீ

இன்னவங்
ீ குளேவா என்னக் கடாதலும் இயம்பி ேயார்கட்

கன்னவிங் குள்ள இல்ெலன் றிறுத்தலும் அறியா தியாரும்

என்னவுந் தருதி ெரன்ன விைலெகாடுத் ேதற்ப ஈய

மன்னிெயப் ெபாருளும் என்றும் நிைறயுமா வணம னந்தம்

58

231 ெசய்விைன யைனத்தும் தன்பால் ேசர்த்துைவத் துயிர்க்குப் பின்னர்
அவ்விைற யாைன யாற்றால் அளித்திடு மாைய ேயேபால்
ெகாய்வளம் வருவ முற்றுங் ெகாண்டுபின் நாய்கர் மாறப்

ெபளவநீர் உலகுக் ெகல்லாம் உதவுவ ைபம்ெபான் மாடம்

59

232 அணங்கனார் பரப்பி விற்கும் அணிகிளர் ேகாங்கந் தா ற்

கணங்கிைனக் கணிெயன் றஞ்சிச் சுரும்பினம் உறாைம ேநாக்கிப்

பணங்கிளர் பாந்தள் அல்குற் பாைவமீ ர் என்ேன ெபாற்பூ
மணங்கமழ் கின்ற ெதன்பார் ஆடவர் மருட்சி எய்தி

60

233 வழ்ெபாருள்
ீ
எடுக்க லாற்றா உறுசனம் மிைடந்த வதித்
ீ

தாழ்குழல் மடவார் ைமந்தர் தங்களுள் முட்டுங் காைலக்

காழ்மணி முைலயுந் ேதாளும் கலந்துற உவைக ெபாங்கி

வாழ்நருஞ் சிலேர பல்ேலார் வாடிைநந் தழுங்கு வார்கள்

61

234 கலித்துைற

ெநருங்கு பல்சனம் முழக்கறாக் கூலம்நீல விடத்ைதக்

கரந்த கம்பர்ேமல் ெதழித்துறுங் கடல்ெபருந் ெதருவால்
சுரந்து வந்துநாற் புறத்தினுஞ் சனமிகத் ெதாகுவ

பரந்த வைரயுள்
ீ
புகுந்திடும் பற்பல நதிேய

62

235 மற்ைறயவதி
ீ

அறத்தின் நீள்நகர் புவனசக் கரெமன ஆன்ற

திறத்த ெபான்மதில் ஏழுைடச் சின்மயக் ேகாயில்

புறத்த வான்மிைசப் புலவர்கண் ணூறுபட் டிடாைம

மைறத்ெத னக்குயின் உ ஞ்சுபூம் பந்தர்சால் மறுகு

63
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236 மகரப் ெபாற்குைழப் பிரான்தளி சூழ்மதில் குறடும்
நகரச் சீெரயில் சுற்றும்மா ளிைகநிைர யாருந்

திகழச் சூழ்ெதரு ஆ ைட ெவளியுமாய்ச் சிவந்ேதர்ச்

சகடத் ேதருைடச் சகடமற் ெறான்ெறனத் தயங்கும்

64

237 ச க்குங் குஞ்சர மதப்ெபருங் கலுழியுந் தளைவச்

சி க்கும் மூரலார் கைலந்ததார் நறவமுஞ் ேசறாய்

வி க்கும் வதியில்
ீ
அடிவழுக் காவைக ெவயிைலப்

பு க்குஞ் ெசம்மணி பதித்துேமல் நடப்பராற் பு ேயார்

65

238 ெஞள்ளற் பாங்க ன் நறியநீர் வண்டலாட் டயரும்

அள்ளற் ேசறுகள் புலர்த்துவான் இைடயிைட யகழ்ந்து
பள்ளத் தாய்சிறு கால்பல வகுத்ெதனப் பிறங்கும்

வள்ளற் காவலர் ெசலுத்துேதர்ச் சகடுேபாம் வழிேய

66

239 ெசய்ய திண்புயத் ெதழிலிைனக் கவர்ந்தைம ெத ந்து
ெவய்ய மாந்தர்கள் ெவதும்புறப் பன்முைற தாக்க

ஐய ேவாெவன அலறுவ ேபாலணி முழவம்

ைமய ேவைலயுஞ் சமழ்ப்புற வயின்ெதாறுங் கறங்கும்

67

240 விலாழி நீருெமாண் சந்தன விைரச்ெசழுஞ் ேசறுங்
குலாய வதிகால்
ீ
வழுக்குெமன் றஞ்சுபு ேகாணல்

நிலாமு டித்தவர் திருவிழாத் ெதாழவந்து ெநருங்கும்
வலா

யாதிேயார் அடிபடி உறாவைக நடப்பார்

68

241 புரைசத் திண்களி றுலாத்தரும் ெபாலஞ்சுடர் மறுகிற்
பரசப் ேபாதரும் மன்னவர் பணிமுடி ெநருக்கின்

அரசப் பன்மணி ெதறித்துவழ்ந்
ீ
திைமப்பன அவியா

முரசப் ேபெராலி அதிர்ப்பினில் உக்கமூ துடுப்ேபால்

69

242 அங்கண் வதியின்
ீ
அணிநலங் காணுமா தரத்தின்
எங்கள் நாதனுந் திருவிழா என்பேதார் ெபயரான்

மங்ைக யாெளாடும் மகாெராடும் வானவர் பழிச்சத்

திங்கள் ேதாெறழுந் தருளுேமல் அதன்வளஞ் சிறிேதா

70

243 பாலி ேயமுதல் பலநதித் திவைலயாய்ந் தழகின்
பால வாயமா ளிைகயடித் தலத்திைனப் பாராப்

பால ெவண்சுைத மாடேமற் சிகரமும் பனிவிண்

பாலி யாற்றுநீர்த் திவைலகள் ேபார்ப்பவான் படரும்

244 பன்னி றப்ப

கருங்க

71

ெதாழிலைம ப ேறர்

இன்ன கீ ழ்நிைல வாயிலின் இயங்குதல் ேநாக்கி

மன்னு ேமனிைல வாயில்ெவண் க பசு மான்ேதர்

அன்ன ேவனவுந் தன்னிடத் தியங்கவான் அணவும்

72
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245 அலங்கு கீ ழ்நிைல மாடமங் கடுப்பினின் மாட்டும்
இலங்க கிற்புைக யான்விைர ேயற்றுவர் மடவார்

புலங்ெகாள் ேமனிைல மாடமும் பு குழற் கூட்டுந்

துலங்க கிற்புைக யான்மணங் கஞலுறத் ெதாகுப்பார்

73

246 இருசு டர்ப்ெபருஞ் சிைலகளின் இயன்றமா ளிைககள்
உருகு ெவங்கதிர் தடவரச் சுடுகனல் உமிழும்

அருகு தண்கதிர் தடவரக் குளிர்புனல் அளிக்கும்

மருவி ேனார்குணம் பிடிபடல் ைவயகத் தியல்ேப

74

247 ெநறித்த கூந்தலார் ேமனிைலச் சாளரக் கதவு

திறத்த லுந்தைட படுமகிற் புைகெயலாந் திரண்டு
புறத்தின் ஏகுவ வழுதிதன் சிைறப்படும் புயல்கள்

மறித்து விட்டநாள் விைரந்துவிண் ேசறைல மானும்

75

248 ெத த்த பன்மணி மாடேமல் திகழ்ந்தெபாற் குடத்து

வி த்த தண்கதிர்க் கடவுள்நின் றைசதல்ேவட் ேகாவர்

தி த்து விட்டசக் கரெமன லாகுமத் திகி

ப த்த பச்ைசமண் ெணன்னலாம் அதற்பயில் களங்கம்

76

249 நிரவு நித்திலத் ேதாரணச் ெசழுங்கதிர் நிைரகள்

விரவி விண்ெணலாம் ெவள்ெளாளி வி த்தலான் அன்ேற
பரைவ ேமெலழும் ேபாதும்வழ்
ீ பருவத்தும் அல்லால்
இரவி மண்டிலச் ேசெயாளி விளங்கிடா இயல்ேப.
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250 திங்கள் ெசங்கதி ராளெனன் றுைரப்பேத ேதற்றம்

அங்கண் நித்திலத் ேதாரணத் ெதாளியீல் அ ேபால்

தங்கி ெவண்கதி ராயினன் அதற்குறுஞ் சான்று

துவங்க மாைலயுங் காைலயுஞ் சிவந்துேதான் றுவேத.
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251 அணங்க னார்நைகத் திடுந்ெதாறும் ஆங்கவர் வளர்த்த

கணங்ெகாள் முல்ைலகள் முைகப்பன அவர்நைகக் கவிைன

இணங்கி நாம்கவர்ந் ெதாளித்தைம அறிந்தனர் என்ேற

வணங்கி நாணினால் உடன்சி த் திடுவது மானும்.
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252 ஆட கத்தியல் ேமனிைல மிைசயணங் கைனயார்
மாட கத்தனி யாழிைசக் குவந்துறும் வான

நாட கத்துெவண் களிற்றிைன நளினெமன் மலர்ப்பூம்
பாட கத்தடி நைடயினாற் பருவர லுறுப்பார்

80

253 பளிக்கு ேமனிலத் தந்நலார் பைணமுைல ெஞமுங்கக்
களிக்கும் ஆடவர் தைமத்தழீஇக் காமப்ேபார்க் கலவி

விைளக்கும் ஆற்றைலக் குரவனில் விைழந்தவன் ஒருசார்
ஒளித்தி ருந்துகாண் ேபாெனனச் சுருங்ைகயுள் நுைழயும்.

81

38

254 ேமனி லத்தர மியத்திைடத் துயிலுெமல் லியலார்

ஆன னத்ெதழில் கவர்ந்துெசல் மதியிைன யவர்தங்

கான லர்க்குழற் காரளி பின்ெதாடர்ந் துைதப்ப

ஈன முற்றவத் தழும்புவான் கைறெயன யிலங்கும்
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255 உங்கண் மாதரார் முகத்ெதழில் ேநாக்கிேயார் வடிவம்

கங்கள் நான்குளான் பைடத்ததில் அவயவங் காண்பான்

அங்கண் முன்னுற வகுப்புழி அஞ்சனங் குைலயப்

பங்க முற்றெதன் ெறாழித்தைத மதிெயனப் பகர்வார்.
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256 இவ்வ ைரப்பினில் இரவியும் மதியமும் வழிேய

ெசவ்வன் ஏகுறா ெதாதுங்குவ இவர்முகச் சீர்க்கும்

பவ்வ ேநரகல் அல்குற்கும் வடிெவாடு பைணத்ேதர்

ஒவ்வு றாைமகண் டுட்ெகாளும் உட்கினா லன்ேற

84

257 தங்கள் வாண்முகம் மதிெயனச் சார்தரும் பணிக்குத்
துங்க மாடேமல் மின்னனார் ேவற்றுைம ேதாற்றத்

திங்கள் மாட்டறி குறிெயான்று ெசய்துைவத் தனரால்

அங்கண் மாநிலங் களெமன் றிடப்படும் அதுேவ.

85

258 மைறந்தி டாமறுப் பயில்மதி முகத்ெதழில் ெபறாது

குைறந்து பார்க்குமங் க ைவமார் ேகாணுதல் கடுப்ப

நிைறந்து பார்க்கும்மீ ண் டவர்முக நிகர்ப்பமற் றிவ்வா

றைறந்த திங்கள்ேதா றலமரும் அக்கைரப் பசுப்ேபால்.
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259 கதிர்ெசய் மாடேமல் புலவிதீர் கலவியின் முடிவின்

ெவதிர்ெசய் ேதாளியர் ெகாண்கர்தம் மருமேமல் வதனம்
பதிய ைவத்தனர் துயிலுவர் அற்றம்பார்த் திருந்து

புதுமு கத்ெதழில் உடுபதி ெவளவுறாப் ெபாருட்ேட
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260 ேதங்கும் ஊடலின் மாதரார் பறித்ெதறி ெசங்ேகழ்
ஓங்கு பன்மணி அவரடி வருந்திைநந் துைளய

ஆங்கு நாேடாறும் ைபதுறுத் தவிர்வன ெகாடிதாத்

தாங்கள் ெசய்விைன தங்களுக் ேகபைக யாேம.
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261 விருந்து நாேடாறும் இைடயறா ெததிருேம தகவால்
அருந்தி றற்சிறு புதல்வர்சூழ்ந் தணுகிடுந் திறத்தான்

முருந்து மூரலார்க் காயிைடக் ெகாழுநர்பால் மூண்ட

மருந்தில் ஊடலுஞ் சிறுவைர யன்றிேம வாதால்.
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262 ேமனி லத்துவந் துலாவிடுங் கடவுண்ெமல் லியலார்
தாழ்நி லத்துறுங் கூவல்கள் ேநாக்கிநந் தைமப்ேபால்

கீ ழ்நி லத்தவர் தாமுமிங் ெகய்தினர் ெகழீஇப்ேபாம்

ஊழ்நி ைலத்தபல் பிலங்ெகாலாம் உைவெயன வியப்பார்
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39

263 கலிவிருத்தம்

கால மன்றிக் கனிவுற மாதைளக்

ேகல வான்புைக ேயற்றுதல் ேபான்மினார்

சால ெவம்முைலச் சாந்தம் புலர்த்திடு

நீல தூமம் நிமிர்ந்ெதழு ெமங்கணும்
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264 ெகான்னும் வார்குழற் கூட்டுங் குரூஉப்புைக
அந்ந லாைரப் ெபாதிவ தவர்தைமத்

தன்னின் ன ீங்கின மின்ெனனத் தண்முகில்
உன்னி வந்து வைளந்திடல் ஒக்குேம

92

265 வார்ெகாள் ெகாங்ைக மலர்க்கைண ஏறிடும்
ஏர்ெகாள் ெதாய்யிற் கருப்புவில் ஏந்துவார்

தார்ம லர்க்குழல் நா யர் தாங்கள்தாம்

வரீ ேவள்பைட என்றறி விப்பேபால்

93

266 நாறு ேதாட்டு நளினம் இரண்டினில்
மாறி மாறிவழ்
ீ வண்டின மாெமனக்
கூறு மாதர் குழீஇயிருந் தாடுசீர்

ஏறும் அம்மைனப் பாட்டிைச எங்கணும்

94

267 தங்கள் பண்ெமாழிக் ெகாக்குந் தைகைமைய
அங்கண் ஆய்பவர் ஏய்ப்ப அணிமலர்ச்

ெசங்ைக ெமல்விரல் ேசர்த்தித் திவவியாழ்

எங்கும் மங்ைகயர் பாடுவர் எண்ணிலார்
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268 ேவறு

ெகாங்ைகயின் எதிருறக் கூசி னாெலனப்

ெபாங்ெகாளித் தரளம்பின் ெனாலிப்பப் பூைவமார்
மங்கலச் சதிெநறி வழாமல் ஆடரங்

ெகங்கணும் நூபுரத் திைரயி ஈட்டேம
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269 ைமந்தர்பந் ெதறிதலும் மாடப் பித்திைக

சிந்துவ பன்மணி ெசழியன் ெசண்ெடடுத்

துந்தியன் ேறாச்சலும் உலப்பி லாநிதி

தந்திடும் வடதிைசச் சாரற் குன்றுேபால்
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270 மணிப்ெபாலம் பூண்சிறார் விடுக்கும் வான்படந்
தணித்ெதாறும் விடுந்ெதாறுந் தணிந்து நீள்வன

கணிப்பரு நந்திெநட் டுயிர்ப்பின் காற்றிைடப்

பணிப்பைக முன்னுழல் ப சு காட்டுேம

271 மாடேமல் சிறுமகார் விடுக்கும் வண்படம்
பாடல்சால் இருசுடர் தம்ைமப் பற்றுவான்

98

40
நாடின தி தரு நாக ெமன்னவும்

ஆடுவ விசும்பிைட அமரர் ேநாக்கேவ

99

272 அட்டிலில் குய்ப்புைக அணங்க னார்குழற்
கிட்டிடும் அகிற்புைக மகத்ெத ழும்புைக

முட்டிேமல் பரந்ெதங்கும் ெமாய்த்த ேதார்கிலார்

வட்டவான் ெசழும்புைக வண்ண ெமன்பேர
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273 ேவள்விச்சாைல

இந்திர னூர்தியிங் ெகய்தித் தன்முடிச்

சுந்தரஞ் சிைததரத் துைதயச் சீறித்தன்

மந்திரப் புைகயினால் வலா

ஊெரழில்

சிந்திடச் ெசய்வசீர் ேவள்விச் சாைலேய
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274 எழுசீரைட யாசி ய விருத்தம்

ஆகுதித் தழலின் அறுெதாழி லாளர்

அருமைற மனுெவடுத்ேதாதி

ஓைகயிற் ெசா ெநய் ெதறித்ெதழும்

பிதிர்வும் ஒலிபடு புலிங்கமுங் ெகாண்டு

ேமகமாய்ப் படர்ந்த தூமேம யிடித்து

மின்னிநீர் ெபாழிவன ேபாலும்

ஈைகசால் ேவள்வி மறுத்துழி மா யின்ைமேய
யிதற்குறு சான்றால்
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275 அந்தணர் இருக்ைக

பூசுரப் ெபய ன் இருெமாழிப் ெபாருட்கும்

உ ைமபூண் டுறுநிைலக் ேகற்பக்

காசினி வைரப்பின் நாேடாறும் வழாது
கமழ்சுைவ யடிசிலான் அதிதி

பூைசயும் ேவள்வி யவியினாற் கடவுள்

பூைசயும் ஒருங்குெசய் கடப்பா

டாசற வாற்றும் பார்ப்பன வாைக

யறிஞர்வா ழிடம்பல அவண.

103

276 அரச ருக்ைக

தைகெபறு வலியால் ெதம்முைன

முருக்கிக் காவற்சா காடுைதத் ெதங்குந்

திகி ெயான் றுருட்டி முைறயுளி ெசங்ேகால்
ெசலுத்துநர் கள்வர்மற் றுயிர்கள்

பைகவர்தாம் தமெரன் றிவ்வயின் எய்தும்
பயந்தடுத் துலெகலாம் புரக்கும்

மிகுபுகழ் பைடத்த வரசியல் வாழ்க்ைக
வரர்வா
ீ
ழிடம்பல அவண

277 வணிக ருக்ைக

ேமதகு வி ஞ்சன் அரும்ெபறல் குறுங்ைக

104

41
விைழதைக யாெயனப் பைடத்ேதார்

ஏதிலர் ெபாருளும் தம்மேபால் ேபணி
வாணிப மீ ட்டுநர் வடாது

மாதிரத் தைலவன் புறங்ெகாடுத் தி யும்

வளத்தினார் மைறெநறி ெயாழுக்கம்

ஆத த் துயர்ந்த விழுக்குடி வணிகர்

அமர்ந்துவாழ் இடம்பல அவண
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278 ேவளாள ருக்ைக

முருகுயிர்த் தலர்ந்த மலரவன் றனாது

முகமுத லுறுப்ெபலாந் தாங்கிச்

சரணெமன் றுைரக்கும் உறுப்பினில் ேதான்றிச்
சாற்றுமம் முகமுத லுறுப்பின்

வருெமாரு மூவர் தங்கைள உழவின்

வண்ைமயான் நிைலெபறத் தாங்கும்

உ யேவ ளாண்ைம பூண்டேபர்
தமக்ேக யுைடயவ

டம்பல அவண
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279 மற்ைறேயார் இருக்ைக

நால்வைக வருணத் துயர்குடிப் பிறந்த
நல்லவ

சால்புறும் அவ

ருக்ைகையச் சூழ்வ

லுயர்ந்தவ

ழிந்ேதார்

தங்களுள் குழீஇ மணந்தளித்த

பால்படு ேமைனச் சாதிேப தத்ேதார்

பலர்களுந் தத்தம ெநறியின்

சீலராய்த் துவன்றி மரபுளி ெயாழுகுந்
திருமலி பல்வைகக் குடிேய

107

280 கழகம்

வள ைலத் தருப்ைப நுனிெயனக் கூர்ந்த

மதியினர் ெதான்று ெதாட்டுைடய

பளகறு ேகள்விப் பயிற்சியர் ேமற்ேகாள்

முதற்பகர் மூன்றினும் ெதருட்டி

இைளயருக் குணர்த்து மிலக்கண ெநறிேயார்
ஈ ரு புலைமயர் தம்முள்

களவிக லிகந்து குழாங்குழா மாகிக்
கைலெத

கழகமும் பலவால்

281 ைசவமடம்

காமைன முனிந்து ெநடுஞ்சைட த த்துக்

கவின்றகல் லாைடேமற் புைனந்தி

யாெமலாம் வழுத்தும் துறவிெயன் றிருந்து
ெமாருத்திதன் இளமுைலச் சுவடு

ேதாமுறக் ெகாண்டா ெரனச்சிைற யிடல்ேபால்
சுடர்மனக் குைகயு ேளகம்பத்

108

42
ேதாெமாழிப் ெபாருைள யடக்கியா னந்தம்
உறுநர்வா ழிடம்பல உளவால்

109

282 திருக்ேகாயில்

இருள்மலந் துமிக்குஞ் சிவாகம

முைறயி ன ீ ரு பாதமு மனுட்டித்

தருள்ெபறு மாதி ைசவர்க ளாதி

அவாந்தர ைசவ ரீறாேனார்

மருவிவாழ் மாட மாளிைகப் பத்தி

மருங்குடுத் துயர்வனப் பினதால்

ெதருள்தரும் அனாதி ைசவர்வற்
ீ றிருக்கும்
திவெளாளிப் பு ைச ேயகம்பம்

110

283 திருமதில்

விண்ணழி வுறநிமிர் வற
ீ டக்குவான்

அண்ணலா ைணயினிமி லூர்தி யாண்டுறீஇ
எண்ணில வுருவுெகாண் டிருத்து நீரேத

பண்ணைம மதின்மிைச யிடபப் பந்திேய

111

284 திருக்ேகாபுரம்

ஒன்பது ேகாள்களும் உலாவி ைவகுவான்

ஒன்பது மாடமங் கூழிற் ெசய்ெதன

ஒன்பது மணிகளி னியன்று ஒண்ைமசால்

ஒன்பது நிைலதழீஇ ேயாங்கும் ேகாபுரம்

112

285 கார்முகில் உடுக்ைகயாக் கதி ன் வானவன்
மார்பணி மணியதா வட்ட மாமதி

சீர்நுதற் பூதியாச் ெசல்வக் ேகாபுரம்

பார்புகழ் புருடனி ேலாங்கும் பான்ைமத்ேத

113

286 நச்சிேய கம்பைரத் ெதாழுது நாள்ெதாறுங்
கச்சியில் வாழ்பவர் இறுதிக் காைலயில்

அச்சிவ ேலாகத்ைத அணுக ைவத்தேதார்

ெபாச்சமில் ேலணியும் ேபாலுங் ேகாபுரம்.

114

287 ப தியின் நிழல்ெசயக் கதிர்க்கும் பன்மணித்
திருவியல் ேகாபுரச் ெசல்வ வாய்தலின்

முரசுகா லந்ேதாறும் முழங்குஞ் ெசவ்விெயன்
றறுகுற அமரைர அைழத்தல் மானேவ.

115

288 ெகாடி

மடுத்தைவம் பாசமா வரண ைமந்தனால்

தடுத்தருள் ேகாயிலில் தம்பி ராெனதிர்

எடுத்தபூங் ெகாடிமிைச யிடபம் வான்மிைச

அடுத்தேதார் இடபத்ேதா டளவ ளாவுேம

116

43
289 தூபி

தங்குலத் திைறவி ெசய்பூைசச் சால்பிைன

அங்கணன் மகிழ்ெவாடுங் காணு மாைசயின்

எங்குள வைரகளும் ஈண்டி னாெலனப்

ெபாங்ெகழில் சிகரங்கள் ெபாலிந்து ேதான்றுமால்

117

290 மண்டபம்

கன்மேநாய் குைடபவர் கடப்பச் ெசய்திடும்
பன்மலர் துவன்றிய தீர்த்தப் பாங்க ல்

ெபான்மலர் மண்டபம் ெபாலிந்து ேதான்றுவ

ெதன்மணிப் ேபைழையத் திறந்த மூடிேபால்.

118

291 ேவள்விச்சாைல

அறுசீரடி யாசி ய விருத்தம்

ேசந்த ெபாற்குண்டத் ேதாங்குஞ் சிைகத்தழல் மிைசேய கம்ப

ேவந்ைதயா வாகித் ேதத்தும் புைகெபாதி ேவள்விச் சாைல
ஏய்ந்தசீர்த் தகரவித்ைத முைறப்படி இதயக் கஞ்சப்

பூந்தழற் சிைகேம லீ சற் ேபாற்றுமா யவைன ெயாக்கும்.

119

292 மாமுலத்ெதாருவர்

ேகாழைர காம்பாச் சாைக வட்டேமற் குைடயாப் ெபாற்பின்

வாழிய ெவாருமா மீ து வளநிழல் கவிப்ப வாங்கண்

ஊழ்முைற யுயிர்கட் ெகல்லாம் ஐந்ெதாழி ேலாம்பி ெயம்மான்

ஆழ்புன லுலக ேமத்த வரசு வற்றி
ீ
ருக்கு மன்ேனா

120

293 பற்பல ேதய ெமல்லாம் பாங்குைடத் ெதாண்ைட நாடு
பற்பல சங்க நாப்பட் படர்வலம் பு யா மங்கட்

பற்பல நகர ெமல்லாம் வட்டமாப் பைடத்த காஞ்சி
பற்பல வலம்பு க் சலஞ்சலப்பணில மாமால்

121

294 அத்திருக் காஞ்சி ைவப்பி னலகிலாத் தலங்க டம்முட்
பத்திேசர் மாடக் கம்பம் பாஞ்சசன் னியமா மந்த

வுத்தமச் சு மு கத்துள்விைலவரம் புணராச் சாதி

முத்தேம ஒருமா மூலத் திருந்தருள் முக்கண் மூர்த்தி

122

295 பன்மணி ெவயில்கள் கான்று பட ருள் சீப்ப வட்டப்

ெபான்மதில் சூழ்ந்து நாப்பண் சதாசிவப் புத்ேதள் ைவகும்

தன்ைமயால் கச்சி மூதூர் தைரமிைச உயிர்கள் ெசய்த

கன்மேமார்ந் தளிப்பான் வந்த கதிர்ெசய்மண் டிலேம யாமால்

123

296 விலக்கிலா வறநூல் ெசான்ன முனிவரும் விதிவி லக்காம்

இலக்கிய மிதன்பால் கண்ேட யிலக்கணம் விதித்தார் ேபாலும்

அலக்கண்நீத் தெமண் ணான்கும் அம்ைமேய வளர்க்கு நீரால்

கலக்கமில் அறங்கட் ெகல்லாம் ஆகரங் காஞ்சி யன்ேறா

124

44
297 உவ சூழ் உலக்ைவப்பின் உைரயைம ேகல்வி சான்ற
கவிகெளன் றுைரப்ேபார் தம்முள் காஞ்சிையப் புகழா

ல்ைல

அவெரலாம் புகழ்ந்தும் இன்னு முலப்புறா அதன்சீர் முற்றும்

சிவநிைற கல்விசாலாச் சிறியேனா கிளக்க வல்ேலன்
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298 இத்திருக் காஞ்சி ைவப்பில் பலதளி யிடத்தும் ேமவி
அத்தகு கம்ப வாணர் அவரவர்க் கருளிச் ெசய்த

உத்தமக் காைத ெயல்லாஞ் சூதனன் றுைரத்த வாேற

முத்தமிழ் அறிஞர் ேதற ெமாழிெபயர்த் துைரப்ேபன் உய்ந்ேதன்

126

ஆகத் திருவிருத்தம் 298
------

3. பதிகம் (298-329)
299 எழுசீரடியாசி ய விருத்தம்

சிவபரஞ் சுடைரக் கண்டகு ேமதுச்

ெசய்தவர் வினாவிய வாறும்

தவலருஞ் சிறப்பின் நந்திெயம் ெபருமான்
சனற்குமா ரனுக்குெவஞ் சாப

நைவயறுத் தருளிச் ெசவியறி வுறுத்த

நலெமலாஞ் சூதமா முனிவன்

அவர்தமக் கியம்பிப் பிஞ்ஞகன் உைமயாட்
கருளிய உண்ைமெசப் பியதும்

1

300 கன்னியாழ்க் கிழவன் வரம்ெபறு

காைரக் காட்டினிற் பூசைன யுஞற்றி

மின்னவிர் மணிப்பூண் சிவிெயனும்

மகவான் வடுேப
ீ
ெறய்திய வாறும்

ெபான்னுைடப் புத்ேதள் புண்ணிய

ேகாடிப் புனிதைன யருச்சைன யாற்றி

அன்னேவ றுைகக்கும் அண்ணேலா

டுலைக யுண்டுமீ ட் டுதவிய வாறும்

2

301 அத்தகு மாேயான் வலம்பு க் களிற்ைற
யடியிைன வணங்குபு தனாது

ைகத்தலத் திழந்த ெதம்மருள்

சிைலப்பிற் கதிர்வைள தைனப்ெபறு மாறும்

ெமய்த்தேப ரன்பின் மலர்மிைசக்

கடவுள் ேவள்விெசய் துயர்சிவாத் தானத்

துத்தம னருளான் மாயேனா டுலைக
யுண்டுமீ ட் டுதவிய வாறும்

302 கருகிருள் விடத்ைத யிைறயவன்

பருகக் காட்டிய அறக்கைட தணப்ப

இருமைற விதியாற் கடவுளர் மணிகண்

3

45
ேடசைன ேயத்திய வாறும்

மருளுரு ெசருக்கிற் ெபாய்யுைர கிளந்த
வல்விைன கழிதர வியாதன்

ெபாருவருஞ் சார்ந்தா சயப்ெபரு வைரப்பிற்
பூசைன இயற்றிய வாறும்

4

303 வட்டிைன
ீ
விைழந்ேதழ் முனிவரும் பூைச
ேவறுேவ றியற்றிய வாறும்

ேகாட்டமில் ெகாள்ைகப் பராசர முனிவன்

ெதாழுதுதன் தாைதயர்க் ெகான்று

மாட்டிய வரக்கன் குலத்ெதாடு மடியச்

ெசன்றதும் விளக்ெகாளி மாேயான்

நாட்டமூன் றுைடய நாதைனப் பரவி
நதிதடுத் ேதாம்பிய வாறும்

5

304 ஈண்டிய புகழ்முத் தீச்சரம் பரசி

ஈன்றவள் சிைறயிைன விடுவித்

தாண்டைகக் கலுழன் நஞ்சுபில்

ெகயிற்ரறுப் பணிகைள அைலத்ெதழு மாறும்

நீண்டவன் உணராத் திருவடி ேபாற்றி

ெநளியுடற் பணிகளும் எம்மான்

பூண்டுெகாண் டருளப் ெபற்றேம தகவாற்
புள்ளிைன வினாவிய வாறும்

6

305 இறுதிநா ளிருவர் காயேமல் தாங்கி

வியாழமும் இயமனும் வழுத்த

மறுவறு காயா ேராகண வைரப்பின்

எம்பிரான் மன்னிய வாறும்

அறுகணி ேவணி மஞ்சள்நீர்க்

கூத்தர் அடியிைண அருச்சைன ெசய்து

ெதறுபுலன் அவித்த சித்தெரண் ண ய
சித்திெபற் றுய்ந்திடு மாறும்

7

306 மாதவன் பரசிப் பிருகுவன் சாப

வன்பயந் தபப்ெபறு மாறும்

ேமதகும் ஒருசார் முனிவரர்
மதங்கன் ெவண்க

ேபாற்றிய வாறும்

ஏதமில் ெவள்ளி ெமாழிப்படித் ததீசி

இட்டசித் தீசைனத் ெதாழுது

ேகாதறு வயிர யாக்ைகெபற் ேறாங்கிக்

குபன்றைனப் புறங்கண்ட வாறும்

307 அந்தணன் கச்ச பாலயத் திைறஞ்சிப்

பைடத்திடும் ஆற்றல்ெபற் றதுவும்

ைபந்துழாய்க் கூர்மம் ஆயிைடப் பரசிப்
பாதகந் தவிர்ந்துய்ந்த வாறும்

8

46
ைமந்துறு மாண்டு கன்னிமா முனிவன்

வழுத்திவான் அரம்ைபய ைரவர்

சந்தனந் திைளக்கும் இளமுைலப்

ேபாதகந் தைரமிைச நுகர்ந்துவாழ்ந் ததுவும்

9

308 அங்கியங் கடவுள் ஏத்திவிண் புலத்தார்

அவிப்ெபாைற மதுைகெபற் றதுவும்

பங்கமின் றிைறஞ்சிச் சவுனக முனிவன்

வட்டிைனத்
ீ
தைலப்படும் ப சும்

மங்கரு ெவப்பு விழியவற் ெசகுத்த

சுரகரம் வானவர் வழுத்திப்

புங்கவர் ெபருமான் சுக்கிலம் பருகு

ெவப்புேநாய் ேபாக்கிய வாறும்

10

309 புலிப்பத முனிவன் கான்முைள ேபாற்றிப்
ெபாங்குதீம் பாற்கடல் ெபற்று

வலித்திறல் பார்த்தன் வலவைன முடிேமல்
மலரடி சூட்டி ஆண்டதுவும்

கலித்ெதழும் இைமேயார் மைலமகள்

ெமாழியாற் க சறத் ெதளிந்தருட் குறியில்

சலிப்பறும் இயக்க வடிவுெகாண் டைணந்த

தைலவைனத் ெதாழுதுய்ந்த வாறும்

11

310 ஏதமில் பதிற்றுப் பதின்மேரா டீெரான்
பதின்மரும் ஏத்திய வாறும்

மாதர்ேமற் றளியிற் கவுணியன் பாட்டான்
மால்சிவன் உருவு ெபற்றதுவும்

ஆதரம் பூப்ப ஐங்கரப் புத்ேதள்

அேனகதங் காவதம் பரசிக்

ேகாதற உலகம் எண்ணியாங் குதவக்

ெகாடுத்திடும் இைறைமெபற் றதுவும்

12

311 மகதியாழ் முனியும் புத்தருக் கிைறயும்

வலம்ெபாழில் திருக்கயி லாயப்

பகவைனத் ெதாழுது முப்புரத் தவைர
மருட்டிய பாவமாற் றியதும்

இகலுநர்ச் ெசகுப்ப இராகவன் வழுத்தி
எறுழ்வலி எய்திய வாறும்

புகழுறுங் கற்கி ேபாற்றுபு கைடநாள்
கயவைரப் புரட்டிய வாறும்

312 நைறமலர்ப் பனந்தார் முடியவன் வழுத்தி
நலம்பயில் வரம்ெபறு மாறும்

அைறகழல் பகவான் ெதாழுதுெசல்

லுருவாய் அச்சுதன் ெசன்னிையத் துணித்து

நிைறெபருங் கீ ர்த்தி கவர்ந்து மீ ட்டுய்யப்

13

47
பூசைன நிகழ்த்திய வாறும்

மைறயவன் தைலையக் ெகாய்துெவம்

பலிேதர் வயிரவன் பூசித்த வாறும்

14

313 விண்டுேநர் விடுவச் ேசனனார் பரவி
வரபத்
ீ
திரன்நிறத் தணிந்த

ெவண்டைல விழுங்கும் ஆழிைய

விகடக் கூத்தினால் எய்திய வாறும்

மிண்டினால் ேவள்வி ஆற்றிய தக்கன்

விைனெகட அருச்சித்த வாறும்

விண்டவர் புரத்தின் உய்ந்திடும் மூவர்

ெதாழுதுெமய் வரம்ெபறு மாறும்

15

314 ெபான்ெபயர் பைடத்ேதான் கிைளஞேரா

ெடய்திப் பூைசெசய் தரசுெபற் றதுவும்

ெகான்பயில் விைடேயான் அருள்வழி

மாேயான் மடங்கலாய் அவனுயிர் குடித்துப்

பின்புகும் தருக்ைகச் சரபம்மாய்த்

ததற்பின் பிைழெகடப் பூசித்த வாறும்

வன்புைட இரணி யாக்கைன

இறுத்த பன்றியின் வழிபடும் இயல்பும்.

16

315 அந்தகன் பரசிப் புவிமுழு தாண்டு

கைடமுைற அருள்ெபறு மாறும்

ெவந்திறல் வாணன் இறுதியிற்

பரவி விறற்கணத் தைலைம ெபற்றதுவும்

கந்தெமன் மலர்ெகாண் டடிெதாழு

ேதாண காந்தனுங் கதிெபறு மாறும்

ைமந்துற வழுத்திச் சலந்தரன்

கைடக்கால் வடின்பம்
ீ
மருவிய வாறும்

17

316 ேகசவன் திருமாற் ேபற்றினிற் ேபாற்றிக்
கிளெராளி ஆழிெபற் றதுவும்

ேவசறு பரசி ராமன்ஏத் ெதடுத்து

ெவம்மழுப் படிெபறு மாறும்

ேதசுரப் பரவி யிேரணுைக ெயன்பாள்
ெதய்வத மாகிய வாறும்

மாசறும் ேயாகா சா யர் ெதாழுது

வயங்குதம் பதம்ெபறு முைறயும்

317 சித்தசன் ேபாற்றி உலெகலாங் காமம்

ெசறித்திடும் இைறைமபூண் டதுவும்

அத்தனார் ஏவ லாற்றினால்

அைணந்த அகிலதீர்த் தங்களும் வணங்கிப்

ைபத்தபாப் பல்குல் பாகனார் தம்பாற்

பற்பல வரங்கள்ெபற் றதுவும்

18

48
தத்துநீர்க் கிைறவன் அருச்சைன

யாற்றித் தங்குமப் பதம்ெபறு மாறும்

19

318 காசிவாழ் விசுவ நாதனுங் காஞ்சிப்

ெபட்பினால் அைணந்து ைவகியதும்

பூசைன உஞற்றிக் காற்றினான்

கந்த வாகனாப் ெபாலிவுறு மாறும்

மாசறு ேகாள்கள் ஒன்பதும் வழுத்தி

எண்ணிய வரம்ெபறு மாறும்

ேதசுறு வாமேதவநன் முனிவன்

ெதாழுதுெவம் பிறவிதீர்ந் ததுவும்

20

319 அகனுறப் பரசி மார்க்கண்டி முதேலார்

இறப்பிைனக் கடந்ததும் அயன்மால்

இகலுறு ெசருக்கின் வருவிைன

தணப்ப இலிங்கம்அங் கருச்சித்த வாறும்

சகெமலாம் இறுத்து முக்கெணம்

ெபருமான் தங்குவ ீ ராட்டகா சத்தின்

முகில்நிறப் புத்ேதள் பூசைன உஞற்றித்

துகிர்நிறம் ெபற்றிடும் முைறயும்

21

320 மாண்டகு காமக் கண்ணிைய வணங்கி
மலர்மகள் சாபம் மாற்றியதும்

பாண்டவர் முதேலார் ெதாழுது நல்வரங்கள்
ப த்ததும் வணங்கி யீசான

ஆண்டைக ஆைசக் கிைறைமெயய்

தியதும் அச்சுதன் மச்சமாய்ப் ேபாற்றி

ேவண்டலர்ச் ெசகுத்து ேவத நூல் ெகாணர்ந்து
ேவதியர் தமக்களித் ததுவும்

22

321 மீ யுயர் குறேளான் அவுணைனச் சிைறயிற்
புகுத்துமீ ண் டிைறஞ்சிய வாறும்

மாயவன் பரவிக் கடல்விடந்

தாக்கும் ெவப்புேநாய் மாறநின் றதுவும்

நாயகி உருவிற் கவுசிைக

ேதான்றி நாதைனப் பூசித்த வாறும்

தூயமா காளப் பாப்பர சிைறஞ்சித்

ெதால்ைலவ ீ டுறப்ெபறு மாறும்

322 அண்ணலார் ஆைண மறுத்தெவந்

தீைம அறுத்திடக் குமர ேகாட்டத்தில்

நண்ணிவற்
ீ றிருந்து ேசயிைல

ெநடுேவல் நாயகன் பூசித்த வாறும்

மண்ெணலாம் பரவும் மார்க்கண்ட முனிபால்
வஞ்சகங் கருதிய மாேயான்

23

49
கண்ணுதற் பிராைன அத்தலத்

திைறஞ்சி அவ்விைன கழுவிய வாறும்

24

323 சாத்தனார் ேபாற்றி உ ைமெபற் றதுவும்

மங்கைளத் ைதயல்ேபாற் றியதும்

தீத்ெதாழில் அரக்கர்ச் ெசகுத்துவந்

திராமன் பணிந்ததும் ேதவர்ேகான் வலவன்

ஏத்திய வாறும் நாரணன் பரவிப் பாப்புரு
இ த்ததும் மயானக்

கூத்தனார் முழுதுந் தழலிைட ெயாடுக்கிப்

பண்டைனக் ெகாைலெசய்த வாறும்

25

324 ஓவிய உலைகத் ேதாற்றுவான் எங்ேகான்

ஒற்ைறமா மூலத்தின் முைளத்துத்

தாவறு சிறப்பின் இலளிைதப்பிராட்டி

தைனப்பயந் தாங்கவள் விழியின்

மூவைரப் பைடத்துச் ெசய்ெதாழில் வகுத்துச்
ெசவியறி வுறுத்துெமாய் கூந்தல்

ேதவியுங் கடவுள் மூவரும் பரவச்

சிறப்ெபாடு வற்றிருந்
ீ
ததுவும்

26

325 திருவிைள யாட்டான் மந்தரத் துைமயாள்
சிவபிரான் விழியிைண புைதப்பக்

கருகிருட் பிழம்பின் உலெகலாம்

மூழ்கிக் கடப்பருங் கவைலயுற் றதுவும்

வருவிைன தணப்பப் பூசைன பு வான்

மழவிைடச் ெசய்ைகயும் புகன்று

ெபருநகர்க் காஞ்சிக் கிைறயவன்

விடுப்பப் பிராட்டியங் ெகய்திய வாறும்

27

326 ெமய்த்தநல் லறங்கள் வளர்த்திடு

மாறும் விண்டுவச்
ீ சரமகத் தீசம்

மத்தள மாத ேவச்சரம் வணங்கிப்

ேபாந்துமாந் தருவடி முைளத்த

சத்தறி வின்பத் தனிமுதற் ெபாருைளத்

தவத்தினாற் கண்டுெகாண் டிைறஞ்சிப்

புத்தமிழ் தைனயாள் விதியுளி

வழாைமப் பூசைன உஞற்றிய வாறும்

327 கருைணமீ ப் ெபாங்குந் திருவிைள

யாட்டால் அைழத்துறுங் கம்ைபநீர்ப் ெபருக்ைகக்

குருமணிக் குைழயாள் கண்டுளம்

பைதத்துக் குழகைனத் தழுவிய வாறும்

திருமுைலச் சுவடும் வால்வைளத்

தழும்புஞ் சிவபிரான் ெபாலிவுறப் பூண்டு

28

50
மருமலர்க் குழலாள் காணமுன் நின்று
வரம்பல அருளிய வாறும்

29

329 இமவைரப் பிராட்டி கவுரமா நிறம்ெபற்

ெறம்பிரான் வதுைவேவட் டதுவும்

உைமயவள் காள வு யினி லுயிர்த்த

ஒளியிைழ அவுணைர மாட்டி

விமலநா யகன்றன் அருள்ெபறு மாறும்
ேமதகு விம்மிதத் திறமும்

அைமவர ஒழுகும் ஒழுக்கமும் எங்ேகான்
அருட்சிவ புண்ணியப் ேபறும்

30

329 மற்றுேமா ராற்றால் கிளந்திடும் திறத்தின்

மால்வைரக் கயிைலயின் உைமயாள்

கற்ைறயஞ் சைடயார் விழியிைண

புைதத்துக் காஞ்சியிற் பூசைன யாற்றும்

ெபற்றியும் அந்தர் ேவதியுங் க கால்

வளவர்ேகான் ெபருைமயும் விைனேநாய்

ெசற்றிடுந் தீர்த்தம் முதலிய மூன்றின்

சிறப்புமீ ண் டியம்பிடப் படுமால்.

31
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4. வரலாற்றுப் படலம் (330-357)
ைநமிசாரணியச் சிறப்பு

330 எழுசீரடியாசி ய விருத்தம்
மிடல்ெகழு தவத்ேதார் ேவள்விெசய் விைனக்கு
ேவண்டிய ேவண்டியாங் குதவக்

கடவுளான் பயிலுங் காட்சியால் அவிஊண்

ைகக்ெகாளத் துைதந்தவா னவரால்

ெதாடர்வுறும் ஓமப் புைக தழீஇச் சுரும்பர்
உளர்தரப் பன்மலர்ப் ெபாலால்

அடர்தருங் காமர் கற்பக வனேம யாயது
ைநமிசா ரணியம்.

1

331 தாதவிழ் கடுக்ைக நறுந்ெதாைட மிைலச்சுந்
தம்பிரான் அடியல துணரா

மாதவர் இயற்று மகவிைன சிைதப்ப

வருகரும் தயித்தியர் அவர்தங்

காதுெவஞ் சாப வலிக்குைடந் ேதாடுங்

காட்சிேய கடுக்கும் அம்மகத்தீ

மீ தயர்ந் தண்டச் சுவர்த்தலம் உ ஞ்ச

விசும்ெபழு நறுபுைகப் படலம்.

2

51

332 கருந்திைர அளக்கர் அகடுைடந் ெதழுந்து

கைனயிருள் பருகு ெவங்கதிேரான்

இருந்தவர் ேவள்விக் கலத்தவிப் பாகம்
ஏற்பவந் தணுகுேவான்மான

மருந்ெதனக் கிைளத்து வானுற நிவந்த

வளம்ெபால் கிைளகைளக் கரத்தால்

திருந்துற ஒதுக்கிக் குனிந்துபுக் குலாவிச்

ேசணிைடப் ேபாய்நிமிர்ந் துறுமால்

3

333 சிறகர் வண்டிமிரும் வட்டவாய்க் கமலச்

ெசழும்ெபாகுட் டரசுவற்
ீ றிருக்கும்

மைறமுதற் கிழவன் முனிவரர் ேவண்ட

வைலத்தனன் விடுத்தபுல் ேநமி

இறவுறா தின்று மாயிைட உைறவ

ெதனக்கவின் காட்டிடுந் ேதத்தீ

அைறதரச் ெசறிந்து நறவம்ஊற் ெறடுக்கும்
அரும்ெபறல் மதுவிறால் வலயம்.

4

334 விரும்பிய விடபந் தாங்குேதாற் றத்தால்
விளங்ெக

உருவினிற் பூத்த

வரும்பணி ெகாண்ட காட்சியாற் ெப ய
வைரயவண் இருந்தவராக

இரும்புவி உய்யக் ேகாடலால் யாரும்

ஏத்திடும் ெபற்றியால் உலவப்

ெபரும்ெபயர்க் கயிைலக் கடவுேள ேபாலும்
பிறங்ெகாளி ைநமிசக் கானம்.

5

335 திைசமுகன் உந்தி யுறவைல ேநமி

ெசர்ந்திடுங் ெகாள்ைகயால் என்றும்

அைசவில்வா னவர்க்குப் புைரஅவி

அமிழ்தம் அளித்தலாற் பூமணம் ெபறலால்

வைசதபு காட்சிக் கருநிறக் கருவி

மைழமுகில் ேமனிவந் தழகாய்

இைசதலாற் சார்ங்கம் ஏ திேயான்

நிகர்க்கும் இைணயிலா நமிசக் காடு.

6

336 குலவுநால் வாய்கள் மருவலால் அகலங்

ெகாண்ட முந்நூல் வயங்குதலால்

சலமற ேவத ெமாதலால் வனத்துத்

தாமைர இருக்ைகேம வுதலால்

பலெபாறிச் சுடிைக ைபயராச் சுமந்த

பரைவ சூழ்புடவிேய முதலா

மலர்தைல உலகம் முழுதுமீ ன் றளித்த
வள்ளலாம் ைநமிசப் புறவம்.

7

52

337 முனிவர் கூட்டம்

புகலுமிவ் வனத்தில் வசிட்டன் ேவதா

ரணியன் புலத்தியன் துருவாசன்

சுகன்வசுச் சிரவன் அணிமாண்

டவியன் சுனப்புச்சன் சமுவர்த்தன் மணிேம

சகன்சுனச் ேசபன் இைரக்குவன்

சம்பு தற்பர னாத்தி ேரயன் ெசௗ

நகமுனி புலக னாசுவ லாயனன்
சமதக்கினி சங்கன்

8

338 இைரவதன் குசுரு விந்தன்மா ேதசன்
இலிகிதன் பராசரன் கற்கன்

கிருது அக்கினியன் பருப்பதன் நாசி

ேகதன் நாரதன் அசிகர்த்தன்

உருகு விசுவாமித்திரன் குணி பரத்து
வாசன் உத்தா லகன்வாசச்

சிரவன் சாண்டிலியன் காசிபன்

வாமேதவன் தாற்பி யன் இஅசனிேய

9

339 கண்ணுவன் முதலாம் எண்ணரு

முனிவர் கழிெபருஞ் சீர்த்தியர் மாசு

மண்ணிய மனத்தார் பசுபதி அடியார்

வடிெவல்லாம் நீறுசண் ணித்த

புண்ணியர் மும்ைமப் புண்ட நிைரயார்

அக்கமா லிைகயர்ேபார் விைடயூர்

அண்ணல்வாழ் தலத்திற் பற்றிேனார்

அன்னான் அருச்சைன இயற்றுமார் வத்தார்

10

340 அங்கமும் மைறயும் ெதளிந்தவர் ேவதம்
அந்தித்த அறிவினர் விமலர்

தங்குமஞ் ெசழுத்ேத கிளப்பவர் ெபாறிையத்
தடுத்துயர்ந் தவர்மக மைனவி

ெசங்கன ேலாடும் உைறபவர் தைமப்ேபாற்

சிற்றுயிர் அைனத்ைதயுங் காணும்

ெபாங்குேப ரருளின் எல்ைலயர் இைனேயார்
ெபாலிவுற ஒழுங்குடன் குழுமி

11

341 கைறமிடற் றிைறையக் கண்ணுறக்

காணுங் காடிசியாங் கணிச்சியின் அல்லால்

மறவிைனக் கனிகள் மல்கிய உலக

வாழ்ெவனும் நச்சுமா மரத்ைத

இறுமுைற காண்ப த ெதனத் துணிந்தார்

இதுெபறும் உபாயம்மற் ெறவெனன்

றறிவினில் ெநடும்ேபா தாய்வுழி அவருள்
அருந்ததி ெகாழுநன்ஈ அைறயும்

12

53

342 தவம்

அறுசீரடியாசி ய விருத்தம்

தவேம ேமலாம் ெநறியாகும் தவேம சிவனார் தைமக்காட்டும்

தவேம துறக்கம் அைடவிக்கும் தவேம நரைனத் ேதவாக்கும்

தவேம வலா

திைசக்கிைறவர் சார்ங்கன் அயனு மாக்குவிக்கும்

தவேம கிைடப்பிற் கிைடயாத துண்ேடா என்று சாற்றினானால்

13

343 அறம்

அறேம மறங்கள் முழுதழிக்கும் அறேம கெடௗள் உலேகற்றும்

அறேம சிவனுக் ெகாருவடிவ மாகும் சிவைன வழிபடுேவார்க்

கறேம எல்லாப் ெபரும்பயனும் அலிக்கும் யார்க்கும் எவ்விடத்தும்

அறேம அச்சந் தவிர்ப்பெதன அைறந்தான் சாதா தபமுனிவன்

14

344 ெகாைட

ெகாைடேய எவர்க்கும் எப்ேபறுங் ெகாடுக்கும் ெநறியிற் பிறழாத
ெகாைடேய யாருந் தன்வழியின் ஒழுகச் ெசய்யும் குறதீர்ந்த

ெகாைடேய பைகேய உறவாக்கும் குலவும் பூதம் அைனத்திைனயுங்

ெகாைடேய புரக்கும் என்றுள்ளங் ெகாள்ளப் புகன்றான் கவுதமேன

15

345 வாய்ைம

ெமய்ேய சிறந்த ெபருநலமாம் ெமய்ேய எைவயும் நிைலெபறுத்தும்

ெமய்யால் அழல்கால் கதிர்பிறவும் தத்தந் ெதாழிலின் விலகாவாம்
ெமய்ேய எைவக்கும் இருப்பிடமாம் ெமய்ேய ெமய்ேய சுவமாகும்
ெமய்ேய பிரம பதமுெமனப் புகன்றான் விைனதீர் காசிபேன

16

346 ேவள்வி

ேவள்வி எச்சம் ஒன்ேற இருைமயினும் ேமலாம் இைமேயார்க் குவப்பாவ

ெதச்சம் ஒன்ேற மகத்திைறயாம் எம்மான் விைழயப் படுவதுவும்

எச்சம் ஒன்ேற நனிசாலச் சிறந்த ெபாருளும் இருங்கரும

எச்ச நிகர்ேவ றில்ைலெயனப் பரத்து வாசன் இயம்பினனால்

17

347 மகவு

மகேவ ேமலாங் கதியாக்கும் மகவான் உலகந் தைனெவல்லுங்

மகவின்மகவான் முடிவின்ைம எய்தும் மகவின் மகவளித்த

மகவான் ேமைலப் பதமுறுந்ெதன் புலத்தார் கடைன மாற்றுவதும்
மகவானன்றி யில்ைலெயன வகுத்தான் ெத த்துக் கண்ணுவேன

18

348 துறவு

துறேவ அறங்கள் எவற்றினுக்கும் ெப தாம் விைடயூர் ேதான்றலுக்கும்
துறேவ உவைக வரச்ெசய்யும் துறேவ அயன்மால் உலகளிக்கும்
துறேவ ஈச னிடத்திருத்தும் எவரும் ேமலாச் ெசால்லுவதும்

துறேவ யாெமன் ெறழுந்துநின்று ெசாற்றான் ைசவத் துருவாசன்

19

54
349 சூதமுனிவர் வரவு
ேவறு

இன்ன வாறுபன் முனிவரும் இயம்பினர் பிணங்குழி இவர்ஈட்டு

நன்னர் வானவங் ெகாணர்ந்ெதன வாயிைடநணுகினான் விைடஊரும்

என்ைன யாளுைட இைறயடி ைதவரும் இைடயறாத் தியானத்தான்

பன்னு ெமய்த்தவப் பராசரன் பயந்தருள் பண்ணவன் மாணாக்கன்

20

350 விளங்கு நீற்ெறாளி கதிர்ெசய வங்கிருள்
ீ
அக்கமா லிைகவசும்
ீ

வளங்க னிந்தெபான் ேமனியான் புண்ணியம் வடிெவடுத் ெதனவந்தான்
துளங்கு றாதுயர் புராணமுற் றளந்தறி ெதால்ைலேயான் அமரர்க்காக்

களங்க றுத்தவன் உண்ைமேதர்ந் துயிர்க்ெகலாங்
கருைனகூர்ந் தருள்சூதன்

21

351 முனிவர் வினாவுதல்

புக்க சூதைன முனிவரர் யாவரும் ெபாங்கிய ெபருங்காதல்

மிக்க ஓைகயின் எதிர்ெகாடு பூசைன விதியுளி வழாதாற்றித்

தக்க வாதனத் திருத்தினர் வினவுவார் தறுகண்ஐம் புலவாழ்க்ைக

ஒக்க நீப்பயாம் முன்னேர அருந்தவம் உஞற்றினம் அதனாேல

22

352 ெவன்றி ெவள்விைடப் பிரானடி காண்பேத வடுேபற்
ீ
றினுக்ேகது

என்று ேதறினம் காண்பதற் குபாயம்மற் றிதுெவனத் ெதளிகிேலம்

ஒன்ற லாதன ேவறுேவ றுைரத்தனம் உயங்கினம் பிணங்குற்ேறம்
மன்ற கண்டிேலம் துணிவுெமய் யுணர்வினான்
மலக்குறும் பறச்ெசற்ேறாய்

23

353 எங்கள் பாக்கியப் பயெனன நீஇவண் எய்திடப் ெபற்ேறம்யாம்

ெகாங்கு யுஇர்த்தார்த் துளவேன வியாதன்அக் குலமுனி அருளாேல

அங்கண் மூவறு புரானமும் உணர்ந்தைன அறமுதல் ெபாருள் நான்கிற்
ெபாங்கு சீர்த்திேயாய் நீஅறி யாதது புவனம்மூன் றினுமில்ைல

24

354 அத லாற்பல ெநறிய்னுந் துணிந்தவா றரன்திரு வடிகாண்டற்
ேகது எங்களுக் கருளுதி வறிதுநீ ஏகைல உயர்வானிற்

பாத வம்ெபாரப் ெப யவர் காட்சியும் பயன்படா ெதாழியாதால்

சூத மாதவ என்றலும் அகங்களி துளும்பிஓ துவன்சூதன்

25

355 சூதமுனிவர் விைட கூறுதல்

ெமாழியும் இப்ெபாருள் மூவறு புரானத்துட் காந்தமூ விருகூற்ெறாஇற்

கழிவில் சீர்ச்சனற் குமாரசங் கிைதயினிற் காளிகா கண்டத்தில்

தழுவு தீர்த்தமான் மியத்தது நந்திபாற் சனற்குமா ரன்ேகட்டங்

கழிவி லாஅருள் வியாதனுக் குைரத்திட அவெனனக் கருள்ெசய்தான்

26

356 நீயிர் ேபரறி வாளராய் விரதநன் ெனறியினிற் பிறழாேம

தூய ெமய்த்தா வலியினாற் பாமலத் துகளறுத் துைமேயார்பால்
நாயனாரருள் ெபற்றுள ீ ராதலின் நன்றும்இப் ெபாருள் உங்கட்

ேகய ஓதுவன் ஒருங்கிய மனத்ெதாடுங் ேகண்மின்க ெளனேலாடும்

27

55

357 அண்டர் நாயகன் நடம்பு

நாயகன் அடியவர் உளக்ேகாய்ல்

ெகாண்ட நாயகன் திருவடித் தர்சனங்க் கூடுதற் குபாயஞ்சீர்

மண்டு தீர்த்தமான் மியத்துநீ ெபற்றத்வ் வாெறனக் கடாவுற்ற

பண்ைட ெமய்த்தவர்க் கிருைமயும் புலப்படப் பகரலுற் றனன்சூதன்

26

ஆகத் திருவிருத்தம் 357
-------------

5. சனற்குமாரப் படலம் (358 - 413)
மகாேமருச் சிறப்பு
358 எழுசீரடியாசி ய விருத்தம்

ெதாடுகடல் வைரப்பின் மன்பைதத் ெதாைககள்
ேசாழன் மீ னவெனன ஈண்டிப்

படர்ெபாலங் குைவகள் கவர்ந்துறா வண்ணம்
ப ந்துகாப் பவெரன அசுரர்

கடவுளர் இயக்கர் சித்தர்கந் தருவர்
கின்னரர் சாரணர் பிறரும்

உடனுற ெநருங்கிப் ேபாற்றமூ

உலகும் உருவிேமல் நிவந்தது ேமரு

1

359 ேசர்ந்தன முழுதுந் தன்நிற மாக்குஞ் ெசய்ைகயால் தனக்கின மாகிச்
சார்ந்தமா ணிக்க வண்ணர்ஏ கம்பர் தமக்கலால் வணங்கிடாதாகி

வார்ந்தபல் ேகாளும் நாள்களும் வலம்வர இராப்பகல் விளக்கி

ேநர்ந்தேப ராைச எட்ைடயும் பகுத்து நின்றதத் தமனியக் குன்றம்

2

360 எண்சீராசி ய விருத்தம்
நயக்கும் மற்றிதன் ஒளிபரந் திைமேயார் நாடு

ெபான்னிறம் பைடத்தெதன் ெறவரும்,

வியத்த குங்கி

மணிபல வரன்றி மீ து

நின்றிழி முழங்குெவள் ளருவி

வயக்க மாண்டமுப் பு ைச யன்றிறுத்த

வள்ளல் பூட்டுவிட் டிருத்திய சிைலயின்

இயக்கம் ேமவுபல் ெபாறியபன் னகநாண் இைரந்து
ெகாண்ெடாளிர் ெதாடக்கேம ஒக்கும்

361 மைலஎ வற்ைறயுஞ் சிறக

வலா

வயங்ெக

டப்ெபாரு தழித்தவன் வணக்குஞ்,

சிைலயி ைனப்பறித் தூங்குைவத் ெதன்னத்

திவைல இந்திர திருவிைலக் காட்டும்,

அைலதி ைரப்புனல் அருவிசூழ் ேமரு

அம்ெபான் மாற்றினில் அதிகமா யதுதான்,

3

56
நிைலெப றத்தவர் எண்ண ீலர் குழீஇச்ெசய்

நிறத வக்கனல் கதுவலிற் ேபாலும்

4

362 சதசிருங்க மைலவளம்

தடாத ேபெராளித் தமனியம் பழுத்த

தண்ண றாச்சுைனக் குடுமியங் குவட்டு

வடாது மாமைலக் காந்தியின் பிறக்கம்

மடங்கிடாஉபல் சுடர்வி த் ெதழுந்த

ெகடாத ேதாற்றேம உறழமற் றதன்ேமற்

கிளர்சு ரும்பினம் ெபைடெயாடு தழுவி

விடாது பண்படு ெபாழிற்சத சிருங்க ெவற்ெப
னத்திைச ேபாயெதான் றுளதால்

5

363 குரவு மாதவி உழிைஞமந் தாரம் குருந்து
பாடலம் பாைலமுந் தி ைக

மருது ேபாதி பிடாெஞைம ஓைம வஞ்சி

காஞ்சிகுன் குமம்நைம ஒடுவாண்

அைரத ளாஉதி ெசருந்தி ேசஎகினம் அகில்ப
லாசுசந் தில்ல மா வில்லம்

வைரத மாலம் மாதழிைள கணி அதிங்கம்

வகுளம் இன்னன ெநருங்கின ஓங்கும்

6

364 அன்றி னார்புறம் அழெலழ நைகத்த

அண்ணல் ேசவடிக் கன்பறா இயல்பின்

துன்று ெமய்த்தவ ேயாகி யர்க்ெகலாந்

தூய நற்றவச் சாைலயு மாகித்

ெதன்றல் ஊர்தரப் பூமணங் கஞலத் ெதளிபு
னற்சுைன அளவில் கவின்று

ெபான்றி டாக்கட வுளர்முத ேலார்க்குப்

ேபாக பூமியு மாயதப் ெபாருப்பு

7

365 அங்கண் வாழ்தரும் அயன்மைனக் கிழத்தி

அங்கி நாப்பண்நின் றருந்தவஞ் ெசயல்ேபாற்

ஒங்கு லாந்துவர்ப் பங்கயத் திைரேதர்

குறிப்பின் ஓதிமம் அைசவற இருக்கும்

ெபாங்கு ெவண்டிைரத் தீர்த்தத்தின் மாேட

புரங்க டந்தவர் வரமவட் குதவித்

தங்கு காட்சியின் நறுமலர் ெபாதுளித்தைதக

டுக்ைகெபான் ெசா வன உைடத்தால்

366 மீ து சந்திர சூ யர் கிரணம் விரவ

லாைமயின் ஒருெபாழு தலர்ந்ேதார்

ேபாது கூம்புமச் ெசய்ைகயாங் கின்றிப்

பு முறுக் குைடந்ெதன் றுேமா யல்பின்

ேகாதில் பன்மணிக் கதிெராளி வருடக்

குளிர்ந்த லர்ந்திரண் டவத்ைதயுங் கடந்து

8

57
மாதர் ெவண்பிைறக் கண்ணியர் அடிேசர்

மாந்தர் ஒத்துள வலஞ்சுைன மலர்கள்

9

367 ெவன்ற ஐம்புல வாழ்க்ைகயர் வடிவின்

விலங்கு பூதியும் விைரகமழ் கடாத்த

குன்று ேபாலுயர் களிற்றுநீள் ேகாட்டுக்

குலவு முத்தமும் ேவயுகு மணியும்

துன்றி வானிலாக் கற்ைறகால் ெவண்ைம

தூய ெபான்ைமைய விழுங்கிய ேதேயா

அன்றி அவ்வைரப் ெபான்ைமேய ெவன்ைம

தைனவி ழுங்கிய ேதாஅது அறிேயாம்

10

368 இைனய சீர்ெபறு சதசிருங் கத்தின் எண்ணி
லா ப்ெபரு வளத்தன வாகி

நைனம லர்ப்ெபாழில் சண்பகம் சரளம் நரந்தம்
ெதங்குேகாங் கரம்ைபகள் உடுத்து

வனச நீள்சுைன மல்கிய பிரம வனெமான்
றுள்ளது மற்றதன் நாப்பண்

தைனநி கர்ப்பது நான்மைறக் கிழவன்
தான மாயது பிரமமா நகரம்

11

369 சனற்குமார முனிவர் ேயாகுெசய்திருத்தல்
எழுசீரடியாசி ய விருத்தம்

ெபாற்பமர் இைனய நகர்க்ெகாரு பாங்கர்ப்

ெபாங்ெகாளி மடங்கேல ெறான்று

பற்பல மடங்கல் சூழவற்
ீ றிருக்கும்

ப ெசனத் தவளநீற் ெறாளியின்

அற்புதக் ேகாலத் தறிஞர் சூழ்ந்ேதத்த

அருட்சனற் குமாரமா முனிவன்

எற்பணிப் ெபருமான் சரணுளத் திருத்தி

ேயாகுெசய் திருக்குநாள் ஒருநாள்

12

370 ைவகைற எழுந்து கங்ைகநீ ராடி வானவர்
முனிவர்ெதன் புலத்தார்

ெசய்கடன் உவப்பத் ெதண்புனல் இைறத்து
நியாசமுந் தியானமு மாற்றிப்

ெபாய்கைள விரைச அங்கியின்

விதியாற் பூத்தநீ றங்ைகயின் எடுத்து

ைநகரந் தீர்ந்த அன்ெபாடு நியாச

நைடெபறு தியானமுன் னாக

371 அைடவுறு பஞ்சப் பிரமமந் திரத்தால்

அங்கிெயன் றற்ெறாடக் கத்தான்

முடிவில் சாபால மனுக்கள் ஏழாற்றான்
மூவிரண் டதர்வமந் திரத்தால்

வடிவுறும் இடக்ைக ைவத்துமுன் முக்கால்

13

58
மந்தி த் தறவினால் குைழத்துக்

கடிெகழு ெசன்னி முதலடி காறும்

பிரமேமார் ஐந்ைதயுங் கழறி

14

372 நிைறயஉத் தூளஞ் ெசய்துபின் தி யம்

பகங்களால் நிகழ்த்துமஞ் ெசழுத்தால்

அறலினா சமித்துப் பின்னருந் தி யா
யுடந்தி

யம்பக மனுவான்

முைறயினஜ் ெசழுத்தால் புண்டர

மூன்றும் முச்சுடர் முக்குணம் மும்ைம

மைறகள்மூ வுலகு முந்நிறம் முத்தீ

வடிெவனச் சிந்ைதயிற் கண்டு

15

373 ஐந்துமூ விடத்தும் அழகுற வணிந்தங்
கருக்கற்கு சந்திந்நிர் உதவி

இந்திர திைசைய ேநாக்குபு ேமானம்
எய்திநல் லாதனத் தும்பர்ப்

பந்தமில் சுகஞ்ேசர் இருக்ைகய னாகிய

அஞ்சபூ தத்ைத ஒன்ெறான்றின்

உந்துற ஒடுக்கி யாவிையப் பிரம

ரந்திரத் ெதாடுக்கிய பின்னர்

16

374 பாதகக் குழிசிப் புைலயுடல் ெதாடக்ைகப்
பவனபீ சத்தினால் உணக்கிப்

ேபாதர வன்னி பீசத்தால் ேவவப்

ெபாடித்தது வா பீசத்தால்

சீதமா நைனத்துத் தரணிபீ சத்தால்

திரட்டிேவ றுறுப்ெபலாம் பகுத்து

ேமதகச் சத்தி பீசத்தால் நிைறத்து

ேமயபின் விதியுளி உயிைர

17

375 அசுதீர் உடம்பின் முன்புேபால் இருத்தி
அங்கணா தாரபங் கயத்துத்

ேதசுறும் வன்ன ரூபியாய் நிைறந்த ேதவிைய
முைறவழா தைமத்துப்

ேபசிரு பத்ேதா ராயிரத் தறுநூ றுயிர்ப்பிைனப்
பி த்தச ைபயினான்

மாசறு மாைன முகப்பிரான் முதேலார்
மகிழ்வுறும் படியவர்க் குதவி

376 அவியாம் இலிங்கத் தந்த யாக

அருச்சைன விதியுளி யாற்றி

ேமவிய பின்னர்ப் புறத்தினும் ெசன்னி

முகமுதல் விளம்புறுப் ெபல்லாந்

ேதவிைய ஐம்பான் எழுத்துரு வான

ெசல்விைய நலம்வர அைமத்துப்

18

59
பாவுறும் பிராணா யமங்கள் முைறயிற்
ெசய்துபின் ப திகா ணளவும்

19

377 அருமைறக் காயத் தி ப்ெபரு மனுைவ
யாயிரத் ெதட்டுருக் கணித்துக்

கருதிய ேயாக சித்தியின் ெபாருட்டுக்
கேணசைன முன்புபூ சித்துப்

ப திமண் டிலத்தும் தண்டிலந் தனினும்
பகர்தரு லிங்க மூர்த்தியினும்

மருவுமங் குட்ட ரூபியாஞ் சிவைன

வரன்முைற அருச்சைன பு ந்து

20

378 ேயாகிைனக் கூடித் தன்னுைட இதயத்

தீசெமன் றுைரக்கும் எட்டிதழும்

ேசகறும் வயிராக் கியெமனும் ெபாகுட்டும்
ெசப்புவா மாதிேக சரமு

மாகிய கமல மாவியா யாமத் தலர்தரக்
கண்டு மற்றதன்ேமல்

ஏகன்மும் மூர்த்தி யாகிமுக் குணங்கட்
கிைறவன்மும் மண்டில ஈசன்

21

379 முக்கணன் புட்டி வருத்தனன் நீலப்

ெபான்மயன் முதிர்கைற மிடற்றன்

தக்கஈ சானன் வன்னிேர தாநற்

சத்தியன் அருவினன் உருவன்

புக்கசீர்ப் புருடன் விச்சுவ ரூபன்

புருட்டுதன் சிவன்புரு கூதன்

ைவக்குெமய்ச் சத்துப் பராபரம்

பரமான் மாமகத் துயர்பரப் பிரமம்

22

380 என்ெறடுத் துைரக்கும் ெபயர்களின் ெபாருளாய்
இயம்பரும் பரெவளி நாப்பண்

நின்றேப ெராளியின் பிழம்பிைன இைனய
சத்தியி ேனாடுேநர் ேநாக்கி

ஒன்றுதன் உயிைர அப்ெபரும் ெபாருேளா
ெடான்றுவித் திருபகுப் பிறந்து

மன்றேயா கத்தின் அைசவற இருந்தான்
மைறயவன் ஈன்றருள் மதைல

381 சிவெபருமான் திருவுலா

அங்கவன் அவ்வா ற யேயா கத்தி னாநந்த
பரவச னாகி

ஓங்குேப ரறிவின் சிழித்தனன் உறங்கும்

எல்ைலயின் உம்பர்தம் ெபருமான்

மங்க்குயிர் கிளவி மைலமகேளாடு மலர்தைல
உலகாத் தளிப்பான்

23

60
வங்கிய
ீ
கருைண ஊற்ேறழத் தரும

ெவள்விைட ஊர்திேமல் ெகாண்டு

24

382 உரகர் தருவர் இராக்கதர் சித்தர் ேயாகிக ளாைசகாப்பாலர்

நிைரமணி ேமாலி பாதுைக வருட நிகழுமா காஉடன் ஊகூ

வி புகழ் ஏைன வைணவல்
ீ
லவரும் விருெதடுத் ேதாதியாழ் தடவ

இருவிசும் பகத்தின் இனிெதழுந் தருளி

உலவினன் என்ைனயா ளுைடயான்

25

383 அதுசனற் குமாரன் ேயாகினில் ைவத்த
கருத்தினால் அறிந்தில னாகிக்

கதுெமன இருக்ைக எழாைமகண் ெடம்மான்
கருைண கூர்ந் துைமயவேளாடு

விதுவணி சடிலத் ெதம்ைமேய உளத்தின்
விைழதர இருத்திமற் ெறம்பாற்

ெபாதுவற ஒருக்கு மனத்தினன் என்னாப்

பு ெவாடும் ேகாயில்புக் கனனால்

26

384 சனற்குமாரமுனிவர் சாபேமற்றல்

நந்திெயம் ெபருமான் ேநாக்கினன் ெவகுண்டு
நலமிலா ஒட்டக ேமேபால்

அந்திெலம் பிராைன இகழ்ந்திருந் ததனால்
அவ்வுரு வாெகனச் சபிப்பச்

சிந்ைதகூர் முனியும் ஒட்டக மாகிச்
ெசழுநிலத் துழிதரு காைல

முந்ைதஞான் றியற்று நல்விைனப்

பயனான் முன்னினன் கச்சிமா நகரம்

27

385 பிரமன் கச்சேபசைரப் ேபாற்றல்

அயிைடக் கச்ச ேபசனாம் இைறவன் அமர்ந்தருள்
ேகாயிலின்மாேட

காயுைமம் ெபாறியின் உலெகலாம் பைடக்கும்
கருத்தினான் மலரைனப் புத்ேதள்

தூயமா தவத்தின் இனிதுவற்
ீ றிருக்குஞ்
சூழலின் நணுகுத ேலாடும்

தீயபா வத்தின் ஒட்டக வடிவாஞ்

சிறுவைனக் கண்டனன் தாைத

28

386 பாவடி ெநடுங்கால் திைரெயழு ேதால்வாய்ப்
பழியுடல் ெநளிந்துநீள் கழுத்தின்

யாவரும் இழிக்கும் ஒட்டக யாக்ைக

இளவைல ேநாக்கிநின் றந்ேதா

ெசவுயர் ெகாடியான் அடித்ெதாழும் பாற்றுந்
திருவருட் கு யனாம் இவனுக்

காவெவன் ெசய்ேகா என்மகற்கிதுவந்

தடுத்தெதவ் வாெறன எண்ணி

29

61

387 ேயாகிைனக் கூடி முன்நிகழ் வைனத்தும்

உணர்ந்தனன் அவ்விைன தவிர்ப்பா

னாகமமுைறயாற் கச்சேப சன்பால் அைடந்து
பூசைன ெசய்ேதத் ெதடுப்பான்

மாகர்ேபாற் றிைசக்கும் இளம்பிைற

ேமாலி வள்ளேல உலகளித் தக்கும்

ஏகேன யாைம உர்ெவாழித் த ைய

யாண்டநின் இைணயடி ேபாற்றி

30

388 காசிேக தாரம் புட்கரங் குருேகத்

திரங்கடி ைநமிசங் களினும்

ஓைசெகாள் காஞ்சி அதிகெமன் றுைரப்ப

துைரப்பிர மானெமான் றன்றால்

ஈசேன நீயும் உைமயுேம அல்லால்

இந்நகர் பைடத்தவர் இல்ைல

ேதசுற யாேன கண்ணுறக் கண்டு

ெதளிந்ததாம் எந்தஊ ழியினும்

31

389 பு யுநின் அருளால் உயர்ந்தவர் அேனகர்

புரவுபூண் ெடட்டுரு ெவடுத்ேதாய்

வி விழி உைமயால் மணந்தேப

இடும்ைபேநாய் அறுக்கும்

ன்ப வடிவேம

கருைனவா திேய இரங்கிடாய் எமக்குக்

கைளகண்நீ யன்றிேவ றிைலெயன்

றிருகண ீர் ெசா ய ெநக்குெநக் குருகி
ேயத்தினான் நாத்தழும் ேபற

32

390 கச்சேபசர் காட்சி ெகாடுத்தல்
அறுசீராசி ய விருத்தம்

திைசமாமுகன் வாழ்த்ெதாலி அஞ்ெசவியிற்
ெசன்ேறறலு மாரருள் உந்துதலான்

மிைசவானவர் பூதக ணப்புைடயின்

மிைடயப்ெபரு மாெனதிர் நின்றருளி

வைசதீர்தர ஏட்ட வரம்தருேகம் ைமந்தாவுைர
ெசய்ெகன வாய்மலர்

இைசபாடினன் ஓைக துளும்பிடநின்

றிதுகூறுத லுற்றனன் ேவதியேன

391 நின்ெறாண்டு வழாதவன் என்புதல்வன்
நீடுந்தவ முற்றுசனற் குமரன்

முன்றிண்சத ேகாட்டிைட நினிருதாள் முன்னிச்
சிவேயாகு முயன்றுதவத்

ெதான்றும்ெபாழு தாயிைட நீவருதல் உணர்ந்தா
நலன்நிட்ைட கருத்துறலால்

33

62
அன்றங்கருள் நந்தி சபித்தனனால்

அம்ெராட்டக வாக்ைகய னாயினேன

34

392 பிரமன் நந்திேதவைர ேவண்டல்

இன்ேறயிது தீர்த்தரு ெளன்னஇரந்

ேதத்தித்ெதாழ எந்ைதயும் எம்மடியார்

நன்ேறெகாடு ெசய்தன யாைவயைவ

நம்மால் விலகா வதனான் மைறேயாய்

ெபான்றாதிது நந்தி தவிர்ப்பெனனப்

பு வுற்றருள் ெசய்துமைறந் தனனால்

அன்ேறமல ராளி தவத்திறனால்

அங்குற்றருள் நந்திைய ேவண்டுதலும்

35

393 நந்திேதவர் கருைண கூர்தல்

நந்திப்ெபரு மானும் மகிழ்ந்தலேராய்

நங்கச்சப ஈசன் எதிர்ப்படலால்

அந்தப்ெபாழு துன்புதல் வன்ெபறுசா

பந்தீர்ந்தது வாஇஉம் அன்பர்கள்பால்

பந்தித்த ெபருங்கரு ணாகரெனன்

பதுநாட்டினன் எம்மிைற நின்புதல்வன்

கந்தப்ெபாழில் சூழ்வட ேமருவினங்

ெகண்ெணய்துக இவ்வுரு நீங்குமேரா

36

394 நைவதீர்ந்தபின் எம்மரு ளாலிவன்நம்

மாணாக்கனு மாகி நயந்துதவும்

சிவதீக்ைகைய யுற்று வி ந்தகைலத்

திரள்யாவும் உறீஇச்சிவ ஞானமுணர்ந்

தவமாற்றுவன் என்றருள் ெசய்தகல

அலேரான்அவண் ைமந்தைன அன்புறுதன்

இவர்வுற்ற கணத்த ேராடும் புகுவித்

திப்பாலரு மாதவம் முற்றியபின்

37

395 உயர்கச்சியில் ஓங்கு பலாசடியின்

உைறச்சப ஈசன் அருட்கருைன

பயில்வுற்று முைறப்படி எவ்வுலகும்

பண்ேடெயன நன்கு பைடத்தனன்மற்

றியல்பின்அட ேமருவின் நந்திப்பிரான்

இருக்கு நிைலயத்தின் மலர்த்தைலவாழ்

அயன்ைமந்த ெனாடுஞ்ெசல் கனத்தவர்

அப்ெபருமானடி ஏத்தி இயம்புவரால்

396 நந்திேதவருக்குச் சனற்குமார முனிவர் மாணாக்கராதல்
ேவதாெவைம ேயயினன் நீயிர்கள்ேபாய்

ேமருப்புைட நந்திமுதல் குரவன்

பாதாம்புய ேமத்தியிம் ைமந்தனவன்

மாணாக்கனு மாம்படிேசர்த் தியிவண்

38

63
ேபாதீெரன என்றருள் ெபற்றவர்தாம்

ேபாகத்தன் அருட்கணின் ஒட்டகமாம்

ேகாதாருரு நீத்ெதாளி ெபற்றவைன

மாணாக்க ெனனும்படி ெகாண்டனேன

39

397 ேவறு

அன்ேனான் அவன்பால் தீைகயுறீஇ வழிபா டாற்றி முழுதுணர்ந்தான்

முன்னர்ப் புரானம் நியாய நூல்கரும முதல்நூல் தருமநூல்

மன்னு சீக்ைக ஏழ்சந்ைத வழங்கும் ஒன்பான் வியாகரனம்

பன்னும் எண்ணூல் முக்கந்தம் பலவும் முைறயின் ஓதினனால்

40

398 ஏயுங் கற்ப சூத்திரங்கள் இருக்கு முதலா நான்மைறகள்

அயுள் ேவதம் வில்ேவதம் அமல்காந் தருவம் அருத்தநூல்

பாய பலவும் விதிமுைறயாற் பயின்று நந்திப் பிரானருள்ேசர்

தூய முனிவன் பின்னரும்ஒன் றிரந்தது ேவண்டித் ெதாழுதுைரப்பான்

41

399 சனற்குமார முனிவர் ேவண்டுேகாள்
ேவறு

உண்புைடக் கல்வி ெயல்லாம் உணர்ந்தனன் அைவகள் எங்கும்
இன்புைடச் சிவப்ேப ெறான்ேற முத்திெயன் றியம்பும் எந்தாய்

புன்புைல உடம்பு நீங்கிப் பரெவளிப் ெபாருைளக் கூடும்

அன்புைடப் பசுேவ அன்ேறா சிவனியல் பதைனச்ேசரும்

42

400 மானிடன் விசும்பத் ேதால்ேபாற் சுருட்டுதல் வல்ேலானாயின்
ஈனமில் சிவைனக் காணா திடும்ைபதீர் வடும்
ீ
எய்தும்

மானமார் சுருதி கூறும் வழக்கிைவ யாதலாேல

யானமர் இைறையக் காணும் உபாயேம அறிதல் ேவண்டும்

43

401 அங்கது பலவாற் றானும் அருளிைன அவற்றி னுள்ளும்
தீங்கற எளிதிற் கூடும் உபாயமுஞ் ெசப்பு ெகன்னா

ஓங்குசீர்ச் சனற்கு மாரன் உைரதலுஞ் ெசவிம டுத்து

வங்குேப
ீ
ருவைக பூப்ப விளம்புவான் நந்தி எங்ேகான்

44

402 நந்தி ேதவர் அனுக்கிரகம்

அருள்ெபறு சனற்கு மாரன் அறுமுகன் கூெறன் றுன்ைனச்

சுருதியிற் கிளந்த வாற்றால் அறிவினில் தூைய முற்றும்

இருளற உணர்ந்தாய் இருந்தவத் தைலவன் ேகட்டி

மருள்தீர்ந் துலக முய்ய வினாயது வகுத்துச் ெசால்வாம்

45

403 அந்தணர் அரசர் நாயகர் இருபிறப் பாளர் ேவத

மந்திரக் கு ேயார் நான்கு வைகநிைல இவர்கட்ெகன்ப

நிந்ைதயில் பிரம சா

நிைலஉயர் மைனயின் வாழ்க்ைக

சுந்தர வனத்தின் வாழ்க்ைக துறவறம் அந்நான் காமால்
404 கருநிைலக் ெகட்டா மாயுள் பதிெனான்று கருதீ ராறாம்

வருடத்தின் மைறேயா ராதி மூவர்க்கும் மைறயி னாசான்

46

64
ெதருளுப நயனஞ் ெசய்வன் முனிவர்தங் கடந்தீர்த் தற்குப்

ெபாருவிலா மைறகள் அங்கம் ஒதுதற் ெபாருட்டு மன்ேனா

47

405 அங்கதன் பின்னர்க் காமம் அறம்ெபாருட் ேபற்றி ேனாடும்
ஓங்சீர்ப் பிதிரர் வாேனார் கடன்களின் ஒழிவும் ேவண்டி

மாங்குயிற் கிளவி ெமன்ேறாள் மைனவிைய மணப்பர் பின்னர்த்

தாங்கரும் வனத்துச் ெசல்வர் தவமிகக் கிைடத்தல் ேவண்டி

48

406 கடெனலாம் விண்ட பின்பு கருதருந் துறவிற் ெசல்வர்

நடைலகூர் உலக வாழ்ைவ ெவறுத்துநல் லறிவு தூய்தாய்
இடனுைடத் துறவிற் ெசன்ேற இருவைக நியாயத் ேதாடு
மடனற நன்னூல் பற்றி மைறமுடி வுணர்தல் ேவண்டும்

49

407 இருவைக நியாயம் பூர்வம் உத்தரம் எனப்ேப ெரய்தும்

ஒருவைக சிவபூ ைசக்காம் ஒருவைக சிவப்ேபற் றிற்காம்

சுருதிேய இலிங்கஞ் ெசாற்ேசர் ெவடுத்துக்ேகாள் இடேம ெசால்லின்

வருெபயர் இவற்றான் ெமன்ைம வன்ைமெயன் றிவற்ைற யாய்தல்

50

408 கடப்படு பூைச பூர்வ கருமநூல் நியாயத் தாகும்

ெதாடக்கமீ றப்பி யாசம் அபூர்வைத பலேம ெசால்லின்
எடுத்துைர அருத்த வாதம் இைவசிவ ேபறு கூறற்

கடுத்ெதௗத் தரநூல் உண்ைம துணிவதற் கிலிங்க மாமால்
409 இரெவ

51

யாடுந் ேதைவ இம்முைற துணிந்த ஞானி

பிரனவ மனுவாற் ேபாற்றிப் ேபதுறா துட்ல்சாங் காறும்

பரவிடின் அவற்கு முக்கட் பரன்ெவளிப் படுவன் பட்டால்

மருவுேப

ன்பந் துய்த்து விமலனின் வாழ் லாேம

52

410 பின்னவன் மாய வாழ்விற் பிறந்திறான் சிவேம ேசர்வன்

முன்னருஞ் சிவப்ேபற் றிற்கு முைரவரும் உபாயம் ஈதாம்

இந்ெநறி சிறிேயார் யார்க்கும் எளியதன் ெறளிதாய் ேநராம்
அந்ெநறி முக்கண் எம்மான் பதிகளின் அமர்தலாகும்.

53

411 அயிைடச் சாக்க ெடய்தின் விலங்குநாய் அடுவான் புள்ளு
ேமயபுன் மரங்க ேளனும் வடுேப
ீ
றைடவ துண்ைம

நீயிதற் ைகயங் ெகாள்ேளல் என்றலும் ெநடிது வாழ்ந்து

தூயசீர் நந்தி பாதம் ெதாழுெததிர் குமாரன் கூறும்

54

412 சீர்த்தல வாழ்க்ைக ஒன்ேற ெசவ்வழி என்றாய் ஐய

பார்த்தலத் திைறவன் ேமவும் பதிகள்எண் ணிலவாம் மிக்க

கீ ர்த்திசால் அவற்றுள் ேமலாய்க் கிளர்சிவப் ேபற்றான் முத்தி

யார்த்தியி றுதவுந் தானம் யாதுநீ யருளு ெகன்றான்

413 என்றலும் நந்திப் புத்ேதள் கனப்ெபாழு ெதண்ணி முன்னாள்

வன்றிறல் விைடேயான் ேதவிக் குைரத்தது மனத்துட் ெகாண்டான்

அன்றவர்ப் பணிந்து ைமந்தா அரனுைமக் கியம்பு மாற்றம்

55

65
நன்றுநீ ேகட்டி ெயன்ன வரன்முைற நவில லுற்றான்.

56

ஆகத் திருவிருத்தம் 413
-------------

6. தலவிேசடப்படலம் (414-444)
சிவெபருமான் திருேவாலக்கச் சிறப்பு
414 எழுசீராசி ய விருத்தம்

இைழத்தபன் மணிகள் காந்திவிட் ெடறிக்கும்
எ சுடர்ப் ேபெராளிப் பரப்பு

மைழக்களத் திைறையத் ெதாழப்புகுந் திறல்சால்
வானவர் ேநாக்கலாற் றாது

விழித்துைண இைமப்பச் ெசய்ெதாறும் அவரவ்
விைளவறி யாெதமக் ெகன்ேன

பழுத்தேதா முடிவு காலெமன் றழுங்கும்
படியேதார் கனகமண் டபத்தில்.

1

415 எறுழ்வலித் திரள்ேதாள் இரணியன்

மருமத்தி ரத்தநீர் வாய்மடுத் ெதழுந்த

ெவறிமயக் கறுத்த ெபருவலி ேநாக்கி

விலக்குறா மும்மல மயக்குந்

ெதறுெகன நரமா மடங்கல்தான் முழுதும்
அடங்கலாய்த் திருவடி தாங்கி

யுறுவதுகடுக்கும் மடங்கேலற் ெறருத்தத்

ெதாளிெயறி மணிப்ெபாலந் தவிசின்

2

416 எ யவிர்ந் தைனய துவர்மணிச் சடிலத்

ெதறிதிைரக் கங்ைகயூ டைலந்து

மருவருங் ேகண்ைமச் சிறுபிைறக் கிரங்கிப்

பற்றித்தன் இருக்ைகயிற் ெகாடுேபாய்த்

ெதருமரா தளிப்பான் முழுமதி யணுகிச்

ெசவ்விபாத் துைறவது மானும்

வி கதிர்த் தரளத் ெதாங்கல் சூழ்வட்ட
ெவண்குைட மீ மிைச நிழற்ற

3

417 ெதால்ைல நாட்புகழ்க ெளங்கணும் ெநருங்கத்
துன்றி ெவற்றிடங்க ளின்ைமயினால்

அல்லுறழ் மிடற்றுப் பிரானிடத் துயிர்த்த
வற்ைறநாட் கீ ர்த்திக ளிருபாற்

ெசல்லிடந் துருவிக் ெகாட்பேபா ல மான்

ெசழுந்தவி ெசாடுமணிக் குைடக்கீ ழ்

எல்ைலயும் ேமலும் ெவள்ெளாளிப்

பரப்பும் இைடயினிற் சாமைர இரட்ட

4
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418 ேவட்ட ேவட்டாங்கு வரங்கள் ெபற்ேறகும்
விண்ணவ ரதுெகாடு ெசருக்கிக்

ேகாட்டமுற் றழியா தறிவுறுப் பவர்ேபாற்
ேகாட்டமுற் றழிகய முகத்தன்

வால்திறற் சூரன் முதலிேயார்ச் ெசகுத்த
மருப்ெபாடு சுடர்வடி ெநடுேவல்

காட்டிய கரத்தி னறுமுகத் ேதவுங்

கேணசனு மிருபுைட வயங்க

5

419 உருவினிற் ெபருைம ெபருைம யன்றுருவிற்
சிறுைம ெயய்தினும் உைமபாகன்

அருளினிற் ெபருைம ெபருைம ெயன்றுலக
வகிலமுந் ெதளிதரக் காட்டி

மருமலர்க் கிழவன் முதலிேயார் புறத்து
மன்னிட நகுநைடக் குறுத்தாட்

ெபருவயிற் றழல்கால் குழிவிழிப்

பூதப் ெபருங்கண மருகுநின் ேறத்த.

6

420 கண்ணிைணக் கடங்காத் திருவுருவழைகக்

காண்ெடாறும் பண்டுதான் ெகாண்ட

ெபண்ணுரு எடுப்பக் கருதிநீண் முகுந்தன்
பி விலா ெதாருபுைட யமர்ந்து

பண்ணிைச ெமாழியாள் வனப்புெமம் ெபருமான்
பார்ைவயும் ேநாக்கிமற் ெறமக்கிங்

ெகண்ணிய எண்ணமுற் றுறாதினி

ெயன்ெறழுந் தவக்கருத்திைன மீ ட்ப

7

421 அடைலத் ெதாடங்குந் ெதாறுந்திரு ேமனி
யழகிைனக் கண்களான் மடுத்து

வாடரு மயல்பூண் டவசராய்ச் சதியின்

வழிப்பதம் ெபயர்தரா நிைலைய

நாடகத் தைலவர்க் ெகதிரடிேயங்

கள்நடிப்பதற் கஞ்சுதும் என்னாச்

ேசடைம வனப்பின் உருப்பசி முதேலார்
ஐநயச் ெசய்ைகயான் மைறப்ப

8

422 மல்லலங் கமலத் திருவடிேநாவ

மறுவலும் மறுவலும் ஓடிக்

கல்ெலாளி பரப்பும் மணிமுடி யழுத்துங்

கடவுளர் ெதாைகயிைன விலக்கு

நல்லெமய்ப் பணிையநான் ெபறநல்கி

யவரவர்க் கருள்ெசய்து ேபாக்கி

எல்ைலதீர் கருைண மைலயி ேனாலக்கத்

திருந்தனன் என்ைனயா ளுைடயான்

9
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423 அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்

இருந்தருள் காைல ெவண்ேகழ் இமம்ெபாதி யடுக்க லீ ன்ற

முருந்திள முறுவற் ெசவ்வாய் முகிழ்முைலக் கடவுட் கற்பிற்

திருந்திைழ யுலகம் ஈன்ற ெசல்விமுத் ேதவுங் காணாப்

ெபருந்தைக யடிகள் ேபாற்றி யிதுெவான்று ேபச லுற்றான்

10

424 உமா ேதவியார் வினா

கடப்படும் வடு
ீ ேபறுன் திருவடிக் காட்சி தன்னால்

கிைடப்பதாம் மைறயீ றாய்ந்து கிளர்தவம் தியானம் நிட்ைட

நைடப்படி முதிர்ந்து வாய்ந்த நல்லவர்க் கன்றி உன்றன்
அடித்துைண காண்டல் ஏேனார்க் க த

தாகும் அம்மா

11

425 ஏைனேயார் விலங்கு புட்கள் இங்குைனக் கண்டு முத்தி

ேமனிலத் துறுவ ெதவ்வா ெறன்றனள் வினாத ேலாடும்
ஊனுைட உயிர்கள் யாவும் உய்யுமா கருைண கூர்ந்து

மானமர் கரத்துப் புத்ேதள் வாய்மலர்ந் தருளும் மன்ேனா

12

426 சிவெபருமான் விைட

அ பரந் அகன்ற உண்கண் அலர்முைல அணங்கு ேகள்யாம்

பரெவளிப் பரப்பின் ைவகும் பண்பிேனம் உலகம் எங்கும்

விரவிேய நிைறந்து நிற்ேபம் விளங்குெமம் நாலாம் பாதம்
தைரமுதல் உலகாம் மூன்று பாதம்வான் தலத்து ேமவும்

13

427 அவைக வயங்கு நம்ைம யாவரும் அறிய மாட்டார்

ஓவரும் ெபருைம சான்ற உத்தம தலங்கள் தம்மின்

ஏவருங் காண வாழ்ேவம் என்றலும் உவைக ெபாங்கி

யாைவயத் தலங்கள் என்றாட் ெகம்பிரான் அருளிச் ெசய்யும்.

14

428 ேவறு

இருச்ேச தாலவாய் சிராப்பள்ளி

திருவழுவூர் திதுைவ யாறு

தருச்சூழும் இைடமரு தூர்யாம் என்றும்
நடம்பு யச் சலியாத் தில்ைல

கருச்சாடு முதுகுன்றம் அருணகி

திருவி ஞ்ைச கவினார் ஓத்தூர்

மருச்சுங் குழலுைமேய நின்ெனாடுயாம்

மகிழ்ந்துைறயும் வளஞ்சூழ் காஞ்சி

429 அலவனம் காளத்தி திருச்சயிலம் சித்தவடம்
அடியார் ைசவக்

ேகாலநிைற விருப்பாக்கந் தி யம்ப கந்திருக்ேகா
கன்னம் இன்பம்

சாலஉத வுச்சயினி மாகாளம் காசிேக
தாரேம என்றும்

15

68
காலனுறாப் பிரபாசம் இமயமைல

மந்தரம்சீர்க் கயிைல யாதி

16

430 எண்ணிலவாம் யாம்மருவும் இடங்கெளன
உைரத்தருள இைறவி ேகளா

அண்ணேல இவற்றுள்ளும் சிறந்ததலம்
யாெதன்ன அருளிச் ெசய்வான்

புண்ணியெமய்த் திருக்காஞ்சி எவற்றினும்

ேமம்படுபு யாம் அவ்வூர் தன்ைன

எண்ணினுங்ேகட் பினுஞ்ெசாலினும் வணங்கினும்ேப
ன்பவ ீ ெடவர்க்கும் நல்கும்.

17

431 அப்பதியின் எஞ்ஞான்றும் மகிழ்கூர்ந்து

நின்ெனாடுநாம் அமர்ேவம் அவ்வூர்

பற்பலர்சூழ் அவிமுத்தத் தலத்தினும்ேமம்
பட்டதுவாம் அவிமுத் தத்தின்

இப்புவனங் காப்பயாம் விச்சுவநா

தப்ெபயரான் இலிங்கந் தாபித்

ெதாப்பருஞ்சீர் ெபறைவத்ேதம் காஞ்சிநக
டத்ெதாரு மாமூலந் தன்னில்

18

432 ேதாற்றம்நிைல இறுதிமைறப் பருெளன்னும்
ஐந்ெதாழிலும் நடாத்த யாேம

ஏற்றமுைட ஏகம்ப நாதெனனும் திருப்ெபயர்
பூண்டு லிங்க மாேனாம்

ேதற்றுமித னாற்காஞ்சி எவற்றினுக்கும்

அதிகெமனத் ெதளிவாய் அங்கண்

ேபாற்றி ெயாரு நாேளனும் அமர்ந்துைறயின்
முத்திநிைல புகுத லாமால்.

19

433 வழிச்ெசலவிற் புகுந்ேதனும் மறந்ேதனும்
ெபாருளாைச மருவி ேயனும்

கழிப்பருஞ்சீர் காஞ்சியினிற் கணப்ெபாழுது
வதிந்ேதாரும் கலப்பர் முத்தி

பழிப்பிலாக் காஞ்சிெயனத் தன்னியல்பான்
ஒருெபாழுது பக ற் கண்ணில்

ஒழிப்பரும்பா தகமைனத்தும் ஒழிந்துெபருந்
துறக்கவ ீ டுறுதல் உண்ைம.

434 அக்காஞ்சி கலிநாசப் ெபாருட்டுநாம்

பைடத்துைவத்த தாதலாேல

எக்காலும் அந்நக ன் அகத்துயரும்

விைனத்துயரும் எய்தா வாகும்

ைமக்காளஞ் சுைவயமிழ்தின் மணந்தவிழி
மணிநீவி அல்குல் எட்டுத்

20

69
திக்காளர் தைமப்ெபாதியும் ெபருங்கீ ர்த்தி
நகரவளஞ் சிறிது ேகட்டி

22

435 கலிமுதல்தீங் கணுக ய ேவலிெயனச்
சூழ்ெபாழிலுங் காவல் மாறா

நிைலயுைடயுட் ேசைனெயனக் குவைளவி
நந்தனநீள் வனமுந்ேதவ

குலநிைறப

றீபெமன நிைரகமலக்

குளிர்தடமுங் கயிைல தன்னில்

இலகுறுபல் குவெடன்னப் பலதளியும்

உைடத்தாகும் எறிநீர்க் காஞ்சி.

22

436 பம்ைபகம்ைப புண்ணியநீர் மஞ்சள்நதி
ேவகவதி பாலி ேசயா

ெறன்பனேவ ழுலகுமிடு ேமழ்மாைல

ெயனெவாழுகும் எய்து ேவாைரச்

ெசம்பதுமக் கரெமடுத்து விைரயநகர்

விளிப்பதுேபால் ெதங்கு நீளும்

வம்பவிழ்பூஞ் ேசாைலகளுள் மைழமைறந்த
கதிர்ேபால வயங்கும் மூதூர்.

23

437 ஐயிருநூற் றுயர்சாைககளாப் பைடத்திங்கண்
அமர்ந்து வாழும்

ஐயேனெயன் முதெலன் ெறழுேகாடி

மனுக்களுப மனுவால் யார்க்கும்

ஐயமறத் ெத விக்கும் மைறமாவின்
சாரூபம் அைடந்த ேபாலும்

ஐயநறு மாம்ெபாழில்கள் எஞ்ஞான்றுங்
கனிகளறா தமலு மாங்கண்.

24

438 விப்பிரர்கள் முதல்நால்வர் சங்கரர்ெநய்

ெதாலர்மயிர் விைனஞர் ெசக்கார்

ெசப்பிைடயர் தச்சர்ெகால்லர் ெபான்விைனஞர்
ேதவகணி ைகயர்கள் கூத்தர்

விற்புருவப் பரத்ைதமுத ேலார்ெதருக்கள்
கலப்பின்றி ெவவ்ேவ றாகிப்

ெபாற்பநீண் டகன்ெறாழுங்காய் மதிக்கணிெசய்
கதிர்கெளனப் ெபாலியு மாங்கண்

439 தந்ைததாய் இரண்ெடாழியப் பிறெவலாங்

ெகாளத்தகுமா வணங்கள் மல்கும்

எந்தவூர் ேவதேவ தாந்தங்கள் மூவுலகும்
எடுத்துக் கூறும்

அந்தவூ ெரனக்ேகாடி மடமயிேல

கவ்ெவன்ப தயன்ேப ெரன்ன

முந்துமிருக் ேகாதுமஞ் ெசன்பகுதி

25

70
யைடெவாடு பூைசெமாழியு மாேதா

இருக்கு - இருக்கு ேவதம்- என்பது பிர்மனின் ெபயர்.

அஞ்ெசன்பகுதி -"அஞ்ச்" என்னும் தாது.

க+அஞ்ச்+ காஞ்சி என்றாவது

26

440 வடநூல் இலக்கணவிதி

திைசமுகனால் அஞ்சிக்கப் படுதலினால்

காஞ்சிெயனத் திைசேபாய் மல்கும்

இைசயுைடய திதுபிரம ேலாகெமன்றும்
இதனாற்ேபர் எய்துமாற்றான்

அைசவிலா தங்குைறேவார் எல்ேலார்க்கும்
வடுதவும்
ீ
அவ்வூர் நாப்பண்

வைசயின்றித் திப்பியமாய்ப் புண்ட கம்

ேபாெலமக்கு வயங்கும் ேகாயில்

அஞ்சிக்கப் படுதலினால் - அஞ்சப்படுதலினால்.

27

441 அங்கதனிற் ேசாதிலிங்க வடிவாகி

யாெமன்றும் அமர்ேவம் இவ்வா

றிங்கிரண்டாம் மைறவிளம்பும் சந்ேதாகா

மைறெயம்ைம ஒளிவான் என்னும்

துங்கநகர் தைனப்பிரம புரெமன்னும்

இறுதிமைற சுவர்க்க ெமன்னும்

பங்கமறு தயித்தி யம் ேசாதிசூழ்

சுவர்க்கெமனப் பகரா நிற்கும்

28

442 அப்பிரம புரங்காஞ்சி நகரல்லால்

ேவறில்ைல யாகும் என்ேற

ெசப்புமுப நிடதெமலாஞ் சிவாகமங்க

ெளாடுமுழங்கும் ெசல்வ ீ இந்த

ைவப்பிைனச்ேச யிைடயாயி னும்இருந்து
வணங்கிற் கண்ணில்

எப்ெபரும்பா வமும்நீங்கி வெடய்தும்
ீ

உனக்குண்ைம இயம்பி ேனாமால்
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443 என்றிைறவன் உலகுய்ய வினாவுமைலப்
ெபருமாட்டிக்கியம்பும் வாய்ைம

அன்றுவினா வியசனற்கு மாரனுக்குத்

திருநந்தி உைரத்தான் அன்ேனான்

ெவன்றெபாறி வாதரா யணர்க்குைரப்ப

அவெனனக்கு விளம்பல் ெசய்தான்

குன்றைனய ெபருந்தவத்தீர் சிவைனக்காண்
பதற்ேகது இதுேவ ெகாண்மின்

444 நூற்பயன்

பரவரும்மந் தணமாகும் இக்காைத

ெமய்யன்பிற் படிப்ேபார் ேகட்ேபார்

30

71
க சுறுேநாய் நீங்கிெநடு நாட்புவியின்

மக்கெளாடுங் களித்து வாழ்ந்து

வரகுணராய் மறுைமயினும் ெபரும்ேபாகம்
இனிதுண்டு மாறா முத்தி

விரவுவெரன் றுளங்ெகாள்ளச் சூதமுனி

முனிவரர்க்கு விளம்பி னானால்

ஆகத் திருவிருத்தம் 444

--------
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