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30. வரராகேவசப்
ீ
படலம் (1957-1987)
அறுசீரடிக் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
1057

புத்தருக் கிைறயும் நல்யாழ்ப் புலங்ெகழு முனியும் ேபாற்ற

அத்தனா

னிது ைவகுங் கயிைலயி னைடவு ெசாற்றாம்

இத்தகு வைரப்பின் கீ ழ்பால் இள்நறாக் ெகாப்பு ளித்துத்

ெதாத்தலர் ெபாழில்சூழ் வரீ ராகவஞ் ெசால்ல லுற்றாம்

1058

1

இராமன் முைறயிடல்

ஒன்னலர் குருதி மாந்தி ஒளிறுேவ லிராம ெனன்பான்

தன்மைனக் கிழத்தி தன்ைனத் தண்டக வனத்து முன்னாள்

ெகான்னுைடத் தறுகண் சீற்றக் ெகாடுந்ெதாழி லரக்கன் ெவௗளவித்
துன்னரு மிலங்ைக புக்கான் ேமல்வரு துயரம் ேநாக்கான்.

2

3
1059

ெபய்கழல் கறங்கு ேநான்றாள் ெபருவிற லிராம னந்நாள்

எய்சிைலத் தம்பி ேயாடும் இடருழந் தழுங்கி ேயங்கிக்

ெகாய்தைழ வனங்க ெளங்குங் ெகாட்புறீஇக் கமல வாவிச்
ெசய்புைட யுடுத்த காஞ்சித் திருவளர் நகரஞ் ேசர்ந்தான்.

1060

இடும்ைபேநா யறுக்குந் ெதண்ண ீ ெரழிற்சிவ கங்ைக யாடி

ெநடும்பைண ெயாருமா மூல நின்மலக் ெகாழுந்ைத ேயத்திக்

ெகாடும்பைடச் சனக ன ீன்ற ேகாைதையப் ெபறுவான் கூற்ைற
அடும்புகழ்ச் ெசய்ய தாைள யிரந்துநின் றழுது ேவண்டி
1061

வாழ்ந்திடுந் தைகைம சான்ற வண்டமிழ் முனிையக் கண்டான்
வழ்ந்தனன்
ீ
புலம்ப ேலாடும் ெவருவேர ெலன்னத் ேதற்றி

5

இத்துைண யிடும்ைபக் ேகது எவெனன வினாவுஞ் ெசல்வ

முத்தமிழ் முனிவன் ேகட்பப் புகுந்தவா ெமாழிய லுற்றான்

ைமத்தவார் க ய கூந்தற் ெகௗளசைல மணந்த திண்ேடாள்

சத்துவ குணத்தான் மிக்க தசரத ன ீன்ற ெசம்மல்.
1063

4

தாழ்ந்ெதழுந் ேதகித் ெதன்பால் அகத்திேயச் சரத்தின் முன்னர்

சூழ்ந்தெவந் துயரத் ேதாடு ேமாடினன் துைணத்தாள் மீ து

1062

3

6

கலிநிைலத்துைற

எம்பி ரானிது ேகட்டரு ேளழிரண் டாண்டு

ெவம்பு காடகத் துைறதிநீ வியனிலந் தாங்கி

நும்பி யாகிய பரதேன வாழ்ெகன நுவன்று

கம்பி யாெதைன ெயந்ைதயிக் கானிைட விடுத்தான்

1064

ஏய வாைணையச் சிரமிைசக் ெகாண்ெடழு ெமைனேய

தூய சீ லக் குமணனுஞ் சீைதயுந் ெதாடர்ந்தார்

ஆய மூவருந் தண்டக வனத்தமர்ந் திடுநாள்

மாய மாெனனத் ேதான்றினன் அங்கண்மா ரீசன்

1065

மான்ற வம்பினிற் ெபான்றுவான் சீைதைய வலியான்

ஏன்ற சீைதைய விடுத்ெதைனத் ெதாடர்ந்தன னிளவல்.

9

அைனய காைலயி லிராவண னவட்கவர்ந் தகன்றனன்

புைனம லர்க்குழற் பூங்ெகாடி தணத்தலிற் புலம்பி

இைனயு ெமன்னுயிர் ெபான்றுமு னிரங்குதி ெயந்தாய்

உைனய ைடந்தனன் சரணெமன் றழுதழு துைரத்தான்
1067

8

ேதான்றி மற்ெறைனச் ேசயிைடக் ெகாண்டுேபாய்ச் சுலவி
ஆன்ற ெவம்பிைய விளித்துவழ்ந்
ீ
தனனது ேகளா

1066

7

10

அகத்தியர் இராமைனத் ேதற்றித் தத்துேவாபேதசம் ெசய்தல்
உைரத்த வாய்ெமாழி ேகட்ெடதிர் அகத்திய னுைரப்பான்

விைரத்த தார்ப்புய ேவந்தேகள் வங்குநீ
ீ
ர் உலகின்

நிைரத்த ைவம்ெபரும் பூதத்தின் நிைலெபறு முடலம்

ெத க்கில் யாைவயு முடன்பிறந் தைவெயனத் ெதளிநீ

11

4

1068

மற்று யிர்க்குேவ றாணலி ெபண்ெணன வழக்கஞ்

சற்று மில்ைலநீர்ச் சலதியுட் படுபல துரும்பின்

ெபற்றி ேபாலுமிப் பூதத்தின் கூட்டமும் பி வும்

கற்று ேளாயிைவ யிருைமக்கும் மாையகா ரணமாம்.

1069

ெசய்வி ைனப்பய னுள்ளது வருெமனத் ெதளிதி

எவ்வ முற்றுழந் திரங்கைல மகிழ்ந்திரு ெவனலும்

ெபௗளவ முற்றுேமா ருழுந்தள வாக்கிமுன் பருகுஞ்

ைசவ மாமுனி ெமாழிக்ெகதி ரரசனுஞ் சாற்றும்
1070

இத்த லக்கிது இணங்குேமா மைனயவள் மாற்றான்
பித்த ெனன்றுல குைரத்திடு மாதலிற் ெப ேயாய்

சிறந்த சீைதைய மீ ட்டபின் ஐயநீ ெத க்கும்

அைறந்த வாறல ெதன்னுள மடங்கிடா ெதன்றான்

கைலம திக்கழுஞ் சிறுவேனா ெடாக்குமக் கதிர்ப்பூண்

இைலெகாள் ேவலினாய் எவருனக் கியம்பின ெரன்றான்

விடாது ேபாருழந் திறப்பவன் விளம்பிடத் ெதளிந்ேதன்

வடாது ெவற்புறழ் புயத்தைன மாமுனி ேநாக்கி.

வன்கண் மாற்றலர் புரம்ெபாடி படுத்தவன் மலர்த்தாள்

புன்கண் நீங்குமா றைடக்கலம் புகுமதி யவேன

18

உலகம் யாைவயு ெமாருெநாடிப் ெபாழுதினி லழிப்ேபான்

நிைலயும் வில்லினன் ெகாடுங்ெகாைலப் பகழியன் நிகரா

அலகி லாற்றல னுருத்திர ெனாருவேன யன்றி

இைலெய னப்புகன் ேறாலிடு மியம்பருஞ் சுருதி

1076

17

நின்க ருத்திது ேவலுயர் ெநடுவைர குைழத்து

உன்க ருத்திைன முடித்திட வல்லெனன் றுணராய்.
1075

16

சடாயு ெவன்றுயர் கழுகிைற சானகி ெபாருட்டு

கடாது ெகாண்டவட் ெபறுந்திறம் அருெளனக் கைரயும்

1074

15

மைலய மாதவன் ேகட்டுநின் மனத்துறும் விைழவு

முைலம டந்ைதைய யிராவணன் கவர்ந்துேபா முைறைம

1073

14

பறந்த ைலப்புகுந் ெதான்னலர்ச் ெசகுத்துயிர் பருகிச்

உறந்த தத்துவ ஞானத்துக் கு யவ னாேவன்

1072

13

அத்த நின்னுைர முழுவது முண்ைமேய யானும்

ைகத்த லத்தகப் பட்டுழித் தத்துவங் காண்ேபான்

1071

12

19

ெதன்தி ைசக்கிைற யிராவணன் திருவடி விரலின்

ஒன்ற னாலிறக் கண்டன ெனாருசிறு துரும்பால்

அன்று விண்ணவர் தருக்ெகாடு மிடலறச் ெசய்தான்

ெவன்றி பூண்டுயர் கூருகிர் நைகவிழிப் பைடயான்

20

5

1077

அைனய னாகிய தனிமுதல் பாற்சர ணைடந்ேதார்

எைனய ேவட்பினு ெமண்ைமயி ெனய்துவ ரதனாற்

கைனெகாள் பூந்தடம் உடுத்தவிக் காஞ்சிமா நக ற்

புைனம லர்க்குழல் பாகைன யருச்சைன பு வாய்
1078

வரம்
ீ
ேவண்டிைன யாதலின் விதியுளி வழாது

வரீ ராகவப் ெபய னால் விமலைன இருத்தி

வரீ ேனெதாழு ேதத்துதி ெயனமுனி விளம்ப

வரர்
ீ
வரனு
ீ
மம்முைற பூசைன விைளப்பான்
1079

21

22

இராமன் சிவபூைசெசய்து வரம் ெபறல்

அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்

ெவண்ண ீறுங் கண்டிைகயு முடல்விரவப் பாசுபத விரதம் பூண்டு
தண்ணிடு மலர்க்கடுக்ைக வரரா
ீ
கவமுதைலத் தாபித் தன்பால்

எண்ணூறு மிருநூறு மாயதிருப் ெபய யம்பி யருச்சித் ேதத்தி

உண்ணிடு ெபருங்காதல் வளர்ந்ேதாங்கத்
ெதாழுதுநயந் துருகுங்காைல

1080

23

எவ்வமறப் பு பூைசக் ெகம்ெபருமான்
திருவுள்ள மிரங்கிப் ேபாற்றும்

அவ்விலிங்கத் திைடநின்று ெமழுந்தருளி
விைடேமற்ெகாண் டமரர்சூழ

நவ்விவிழி யுைமேயாடுங் காட்சிெகாடுத்
தருளுதலும் நலியா ெவன்றித்

ெதவ்வடுதிண் புயத் ேதான்றல் பலமுைறயுந்
ெதாழுேதத்திச் ெசப்ப லுற்றான்.

1081

24

அண்ணேல யடிேயனுக் ெகளிவந்த

ெபருங்கருைண யமுேத அன்பர்

புண்ணியேம இராவணனாம் அரக்கர்ேகான்

ெபாலந்ெதாடித் ேதாட்சீைத ெயன்னும்

ெபண்ணரைசக் கவர்ந்ெதடுத்துப் ேபாயினான்
முைறபிறழு மவைன யின்ேன

நண்ணலரும் பறந்தைலயிற் கிைளேயாடு
முடிக்கவரம் நல்கு ெகன்றான்.

1082

25

எனப்புகலச் சிவெபருமான் திருவருள்கூர்ந்
ெதமக்குநீ யின்று ெதாட்டு

மனக்கினிய னாயுலகில் வரரா
ீ

கவெனனும்ேபர் மருவி வாழ்வாய்

உனக்கிகலி எதிர்ந்ேதார்கள் எைனத்துைணய
ேரனுமவ ருைடயக் காண்டி

பனித்தநறுந் ெதாைடேயாெயன் றருள்ெசய்து
பாசுபதப் பைடயு நல்கி

26

6

1083

முள்ளைரக்காம் பணிமுள ப் ெபாகுட்டைணேயான்
தனிப்பைடயும் முரன்று மாக்கள்

ெகாள்ைளயிடு நைறத்துளேவான் பைடயுமவர்

தைமக்ெகாண்டு ெகாடுப்பித் ேதைனக்

கள்ளவிழ்தார்க் கடவுளர்தம் பைடபிறவும்
நல்குவித்துக் கருைண கூர்ந்து

நள்ளலைரப் ெபாடிபடுக்கும் ெபருவரமு
மளித்தருளி நவிலு கிற்பான்.

1084

27

கவற்றிெநடும் பைகதுரக்கு மிைவயுனக்குக்

கருைணயினா லளித்ேதங் கண்டாய்

இவற்றிெனாடு மிளவெலாடும் கிட்கிந்ைத
யிடத்தமர்சுக் கிரீபன்ேசைன

அவற்ெறாடும்ேபாய்ப் பரைவகடந் திராவணைனக்
கிைளேயாடு மறுத்து வரஞ்
ீ

சுவற்றியபின் சீைதெயாடும் மீ ண்டரசு
பு ந்துகலி துரந்து வாழ்வாய்

1085

28

என்றரு ெளதி ைறஞ்சி யிராகவன்மற்
றிதுெவான்று வினாத லுற்றான்

அன்றினார் புரெம த்ேதாய் குறுமுனிவ

னாருயிர்கட் காண்ைம ெபண்ைம

ெயான்றுமிைல யாக்ைகெயலா முடன்பிறந்த
வாகுெமன வுைரத்தல் ெசய்தான்

மன்றெவனக் கைவமுழுதுந் ேதறவி த்
தருெளன்று வணங்கி ேவண்ட

1086

29

ேவதாந்த நிைலயைனத்து மவன்ெதளிய
வி த்துைரத்து வரங்கள் நல்கிக்

காதார்ந்த குைழயுைமயா ளுடனாக

விலிங்கத்துட் கரந்தா ெனங்ேகான்

நாதாந்தப் பரஞ்சுடராம் இவ்விலிங்கந்

தைனத்ெதாழுது நயந்ேதா ெரல்லாம்

ேகாதார்ந்த பைகெவன்று ெபருஞ்ெசல்வ
ெமய்தியருள் கூடு வாரால்.

1087

கற்கீ ச வரலாறு

30

/ எண்சீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்

தைகெபருமிக் கடிவைரப்பின் ெதன்பால் மண்ணித்
தடங்கைரயில் கற்கீ சத் தலமா மங்கண்

உகமுடிவில் கயவர்தைம யழிப்ப மாேயா
னுயர்பிருகு சாபத்தால் கற்கி யாகி

இகழருஞ்சீர்க் காஞ்சியில்வந் திலிங்கந்

தாபித் தினிேதத்தி எண்ணிலரும் வரங்கள் ெபற்றான்

புகழுறுமவ் விலிங்கத்ைதத் ெதாழுது மண்ணிப்
புனலாடு மவர்ெபறுவார் ேபாகம் வடு
ீ

31
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31. பலபத்திர ராேமசப்படலம் (1088-1105)
எண்சீர்க் கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
1088

பகேலாைனப் பல்லுகுத்து மதிையத் ேதய்த்துப்

பைடேவைளப் ெபாடிபடுத்த பைழேயா ெனன்றுந்

திகழ்வரீ ராகேவச் சரத்தி ேனாடு

திருத்தகுகற் கீ ச்சரமும் புகன்றா மிப்பால்

புகழுறுகற் கீ ச்சரத்தின் ேமற்பால் கண்ேடார்

ெபாருவலித்திண் பகட்டூர்தி யுைடயக் காணும்

நிகழ்பலபத் திரராேமச் சரெமன் ேறாது

நீடுதிருத் தானவளம் பாட லுற்றாம்

1089

1

கலிவிருத்தம்

மண்ணின் மிக்கு வயங்கு துவைரவாழ்

கண்ணன் முன்வரு காைல அலப்பைட
அண்ண லாம்பல பத்திர வாண்டைக

பண்ணு ெவஞ்சமர்ப் பாரதம் மூண்டநாள்

1090

கார்த்த டக்ைக கடும்புெசய் ைகதவப்

ேபார்த்ெதா ழிற்குப்ெபாறாத மனத்தனாய்த்

தீர்த்த யாத்திைர ெசய்யத் ெதாடங்கினான்
ஏர்த்த வாணி நதிக்கைர எய்தினான்

1091

எங்கு முள்ளன ேநாக்கி யிைறஞ்சியத்

தங்கள் ேசவடி தாழ்ந்து வினாவுவான்

4

ஈசன் ைவகும் இடங்கள் ெயைவெயைவ

ஆசின் ேறாங்கும் அவற்றுளும் ேமலதாந்

ேதசின் மிக்க திருநகர் யாவது

ேபசு ெகன்ன முனிவரர் ேபசுவார்
1093

3

அங்கண் முப்புரம் அட்ட பிரான்றளி

துங்க ைவப்பினில் ெதாக்க முனிவரர்

1092

2

5

பருவ ைரத்ேதாட் பரதன் வருடேம
கரும பூமி ெயனப்படுங் காணது

மருவு ெமவ்வுல கத்தினும் மாண்டதாம்
திரும லர்ப்பனந் ேதந்ெதாைட மார்பேன

பரதன் வருடம் - பாரதவர்ஷம், பரதகண்டம்
1094

6

கரும பூமி வைரப்பிற் கடவுளர்

மருவி டங்கள் சிறந்தன மாட்சிேயாய்

அருள்வி ைளக்கு மவற்றினும் ேமலவாம்

தரும சக்கர பாணி தலங்கேள.

7

8

1095

அவற்றின் மிக்கன மானிட ராக்கிய

சிவத்த லங்கள் கடவுளர் ெசய்தன

அவற்றின் ேமலன வாகுஞ் சயம்புவாம்

சிவத்த லங்கள் அவற்றின் சிறந்தன
1096

சயம்பு ைவகுந் தலங்களுள் மிக்கவாம்

வியந்ெத டுத்து விளம்பப் படுமைவ

நயந்த வங்கவற் றுள்ளும்நற் காசிமிக்

குயர்ந்த தன்னதிற் காஞ்சி உயர்ந்தேத
1097

ஓத காஞ்சிக் குயர்ந்ததும் ஒப்பதும்

பாத கப்பய னும்பட ராவேரா

10

பிறந்து ேளார்கள் வதியப் ெபறுநரங்

கிறந்து ேளாருளத் ெதண்ணுநர் யாவரும்
அறந்த ைழக்குேம கம்ப ரருளினாற்

சிறந்த முத்தி யுறுவது ேதற்றேம.
1099

9

பூத லத்திைட யில்ைல புகலுமம்

மாத லத்தி னுகத்தின் வருத்தமும்

1098

8

11

ேமற்படி ேவறு

என்றறி வுறுத்திய வியல்பின் மாதவர்

மன்றலம் பூங்கழல் வணங்கி யாதவன்
அன்றவர் ஏவலிற் காஞ்சி யண்மியங்

ெகான்றிய வளெனலா முவந்து ேநாக்கினான்
1100

ெதறுமப் பைடச்சிவ தீர்த்தம் யாைவயும்

முைறைமயின் ஆடினான் முரசு கண்படா

இைறயவன் ேகாயில்கள் எைவயும் ேபாற்றிவண்

டைறெபாழி ேலகம்ப மருச்சித் ேதத்தினான்
1101

மன்னிய னிைணயடி வணங்கித் ெதாண்டுபூண்
தன்னுைடப் ெபய ேனார் இலிங்கம் தாபித்தான்

14

உண்ணிைற காதலி னருச்சித் ேதாைகயால்

பண்ணிைச ெமாழிகளிற் பழிச்சு ேமல்ைவயின்
கண்ணுதற் சிவபிரான் கருைண கூர்ந்ெததிர்
வண்ணவர் ெதாழவிைட மீ து ேதான்றிேய

1103

13

அந்நகர் வயினமர்ந் தருளுஞ் சீருப

டுன்னருந் திருச்சிவ தீக்ைக யுற்றனன்

1102

12

15

ேவண்டுவ கூறுெகன் றருள ெமய்ெயலாம்

பூண்டேப ருவைகயின் புளகம் ேபார்த்தனன்

தாண்டவம் நவிற்றுநின் சரணில் ஏைழேயற்
காண்டைக யிைடயறா வன்பு நல்குதி

16

9

1104

இச்சிவ லிங்கத்தின் இமய மாெதாடு
நிச்சலு மினிதமர்ந் தருளி நின்னடி

நச்சிேனார்க் கிருைமயும் நல்கு வாெயன

அச்ெசயல் முழுவதும் அருளி நீங்கினான்
1105

17

காருைடப் பளிக்குருக் கலப்ைப வான்பைடத்

தாருைடப் ேபாந்தினான் தாபித் ேதத்திய

சீருைட யிலிங்கத்ைதத் ெத சித் ேதாெரலாம்

ஏருைடக் ைகைலயி னினிது வாழ்வரால்

18
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32. வன்மீ கநாதப் படலம் (1106-1124)
1106

கலிநிைலத்துைற

ேதன்தாழ் ெபாலம்பூங் கடுக்ைகச் ெசழுந்தார் விைரக்கின்றேதாள்

வான்தாழ் மிடற்றண்ணல் ைவகுற்ற பலபத்திர ரஞ்ெசாற்றனம்

மீ ன்தாழ் தடஞ்சூழ் அதன்பச்சி மத்திக்கின் விண்ணாட்டவர்

ேகான்தாழ் நிைலெபற்ற வன்மீ க நாதத்தின் இயல்கூறுவாம்

1107

1

திருமால் தைலயிழந்த வரலாறு

புத்ேதளிர் முன்னாள் ஒருங்ேக குழீஇக்ெகாண்டு புகெழய்துவான்
முத்தீ வளர்த்ேதார் மகம்ேவட்க லுற்றார்கள் ெமாழிகின்றனர்

இத்தால் வருங்கீ ர்த்தி ெயல்லாம் நமக்கும் ெபாதுத்தாெனனக்

ெகாத்தார் மலர்க்கூந்தல் பங்கன்துைணத்தாள் குறிக்ெகாண்டேரா
1108

2

குருக்ேகத் திரத்ேத மகஞ்ெசய்யும் ஏல்ைவக்
ெகாழுங்ெகான்ைறெவள்

ெளருக்ேகா டைணக்குஞ் சைடச்ெசம்ம
லார்தம்மின் அருள்கூர்தலால்

உருக்கூர் பளிக்குப் பறம்பிற்

ெபருங்கீ ர்த்தி யுண்டாதலும்

தருக்கான் முகுந்தன் கவர்ந்தான்
நடந்தான் தடுப்பக்ெகாடான்

தருக்கான் - ெசருக்கினால்.
1109

3

ஓடுந் திறங்கண்டு விண்ேணார்

ெதாடர்ந்ெதய்த லுற்றாரவன்

பீெடான்று வில்லம்பு ைகக்ெகாண்டு
ெவம்பூசல் ெப தாற்றுபு

நீடும்பர் தம்ைமப் புறங்கண்டு

பின்நீ ளிைடச்ெசன்றுநின்

றீடின்றி ெயல்லீ ரும் ஒருேவற் குைடந்தீர்க
ெளனநக்கனன்

4

10

1110

நக்கான் முகத்தா லவன்ேதசு முற்றும்
நறுஞ்சாைமயாய்

அக்காைல நீங்குற்ற வாற்றா லடல்விற்
கழுத்தூன்றுபு

ைமக்காள மன்னான் ெநடும்ேபாது
வாளாது நின்றான்குண

திக்காளி யன்னான்றன் நிைலகண்டு

புகழ்ெவௗளவு திறெமண்ணினான்

1111

5

கச்சிப் பதிக்கண் விைரந்ெதய்தி யங்கண்
கடுக்ைகப்பிரான்

இச்சித்த கயிலாய நிருதித் திைசக்க
ணிலிங்கந்நிறீஇ

நச்சித்ெதா ழுங்காைல ெயங்ேகா னைணந்ெதன்ைன
நவில்ெகன்றலும்

பச்ைசத் துழாயண்ணல் கவர்கீ ர்த்தி
விண்ேணார் ெபறப்பாலியாய்

1112

6

என்னா நவின்ேறத்து சசிேகள்வ னுக்ெகம்பி
ராேனாதுவான்

வன்மீ க நாப்பண் சிறுச்ெசல் லுருக்ெகாண்டு
வார்வில்லுைட

அந்நா ணறத்தின்று பின்கீ ர்த்தி ெகாள்ெகன்ன
வருள்ெசய்தலும்

ெபான்நாடர் ேகாமானும் விைடெகாண்டு
மீ ண்டான் ெபாருக்ெகன்றேரா

1113

அவ்வாறு புற்றிற் கிைளத்ெதய்தி யந்நா ணறத்தின்றுழிப்

ைபவாய்ப் பணிப்பாய லான்ெசன்னி யறுபட்டு வழ்ந்தவ்விடம்
ீ
இவ்வாய்ைம யாற்சின்ன மாேகச வத்தானம் என்றாயதால்

ெசவ்ேவ குைறச்ெசன்னி யாறங்கேணாடுந் திருத்தக்கேத
1114

7

8

திருமால் தைல ெபற்ற வரலாறு
ேமற்படி.ேவறு

ஆய காைலயி லவன்புைட நின்று மப்புகைழப்

பாய விண்ணவர் கவர்ந்துெகாண் ேடாைகயிற் படர்ந்தார்

மாயி ரும்புவி மிைசவள

ருபிறப் பாளர்க்

ேகயு ெமச்சனாம் மாயவ னின்ைமயி னுயங்கி

எச்சன் - யக்ஞன், யாகவடிவினன்.
1115

9

மீ ட்டு ெமய்தினன் காஞ்சிைய விதியுளி வழிபட்

டீட்டு மன்பினுக் ெகம்பிரா ெனதிெரழுந் தருளப்

பாட்டி ைசப்பழ மைறகளாற் பரசினன் நவில்வான்

ேதாட்ட லர்க்குழற் சசிமுைல திைளத்தேதாள் கு சில்

10

11
1116

கலிவிருத்தம்

அறுபதம் முரன்றிைச முழக்கு மாயிதழ்

நறுமலர்க் கடுக்ைகசூழ் சடில நாயக

எறுழ்வலிச் சிைலயினா ெலச்ச னாகிய

சிறுமலர்த் துளாவினான் ெசன்னி யற்றதால்

1117

11

உறப்புறு ெமங்களுக் குதவு முண்டியும்

மறத்ெதாழில் பயிலிய மானர்க் ேகன்றவான்

துறக்கமு மில்ைலயாய் விட்ட துட்ெகன

இறத்தலி ெனச்சனிவ் வுலகி ெனம்பிரான்

உறப்பு -ெநருக்கம்.
1118

ஆதலி ெனச்சனுக் களித்தி ெசன்னிெயன்

ேறாதினன் ேவண்டலு முைரத்தல் ேமயினான்

மாதர்ெவண் குழச்சிறு மதிக்ெகா ழுந்திைனப்

ேபாெதாடு மிைலச்சிய சடிலப் புங்கவன்
1119

12

13

எம்புைட வரம்ெபறு மிரும ருத்துவ

உம்ப

னவன்தைல ெயான்றிக் கூடுக

நம்புமிவ் விருவரும் நந்தம் ஆைனயால்
பம்பிய ேவள்வியில் பாகம் எய்துக

இரு மருத்துவ உம்பர் - ைவத்திய ேதவர்கள் இருவர்,

அசுவினி ேதவர்கள்.
1120

என்றருள் மழுவலான் சரண ேமத்திமற்

ெறான்றிது ேவண்டுவான் உைடய நாதேன

மன்றநின் னருளினால் புற்றின் வாெயழூஉத்

தின்றுநாணரச்ெசயுந் திறல்ெபற் ேறனேரா
1121

ேமதகு வைரப்புவன் மீ க நாதெமன்

ஈதிநீ வரெமன விைடயி ேனந்தலும்.

இந்திரன் மீ ண்டன னிரும ருத்துவத்

முந்துேபாற் ெபாருத்தலும் முள க் கண்ணினான்

17

ெதய்வத்தின் வலியினாற் ெசன்னி ெபற்ெறழூஉக்
ெகாவ்ைவச்ெசவ் வாயுைம கூறன் தாள்ெதாழு

தவ்வத்த னாைணயா லவியின் பாகமங்

குய்வித்ேதார்க் கைமத்துத்த னுலகம் புக்கனன்.

1124

16

தந்தனம் வரெமனச் சாற்றி நீங்கினான்

தந்திரத் தைலவரா ெலச்சன் றன்சிரம்

1123

15

ஆதலின் ெவவ்விைனத் ெதாடக்க றுக்குமிம்
ேறாதவும் கண்டவர் பிறவி ேயாவவும்

1122

14

இகழரு முகுந்தேன இந்த வாறிழி

18

12
தகவுற விடும்ைபயில் தங்குநீர்ைமயால்

உகலருஞ் ெசல்வத்ைத உடம்ைப யல்லது
புகழிைன விரும்பலும் ேபாதத் துன்பேம.

19

ஆகத் திருவிருத்தம் 1124
----

33. வயிரேவசப் படலம் (1125 -1162)
கலிவிருத்தம்
1125

வயிர வாளினான் வணங்கி ெவந்துயர்
வயிரம் மாற்றும்வன் மீ கம் ஓதினாம்
வயிர மாடமற் றதற்குத் ெதன்திைச
வயிர ேவச்சர மரபி யம்புவாம்

1126

பிரமன் ெசருக்கு

வடவ ைரத்தைல முஞ்ச மாெனனும்

தடெந டுங்கி

தன்னி ைடச்சிலர்

படிம வுண்டியர் பாங்கின் ேநாற்றுழி

அடல னப்பிரா னருளி ெனய்தினான்

1127

பதம லர்த்துைண பணிந்தி ைறஞ்சினார்
கதம றுத்தவ

துக டாயினார்.

உலெக வன்புைட யுயிர்த்ெதா டுங்கிடும்?
பலப சுக்களின் பாசம் நீத்தருள்

மம்மர் ெநஞ்சினான் மயங்கிக் கூறுவான்
நும்ம னக்ெகாள நுவலக் ேகண்மிேனா

5

உலகி னுக்கியான் ஒருவ ேனயிைற

உலக ெமன்கேண யுதித்ெதா டுங்கிடும்

உலெக லாெமைன வழிபட் டும்பர்ேமல்

உலகி ைனத்தைலப் படுங்க ளுண்ைமேய

1131

4

ஐம்மு கத்தயன் அைனய காைலயின்

இம்ம ைறப்ெபாருள் உஆரு முய்வைக

1130

3

இலகு மிச்சகம் யார்மு தற்றுமன்

தைலவன் யா து சாற்று ெகன்றனர்.
1129

2

வதன ைமந்ெதாடும் வந்து ேதான்றினான்

துதிமு ழக்கினாற் சூழ்ந்து ைகெதாழூஉக்

1128

1

ேவதங்கள் உைரத்தல்
கலிநிைலத்துைற

என்றான் வி ஞ்சன் அதுகாைலயில் ேவத ெமல்லாம்

முன்ேறான்றி யங்கண் ெமாழிகுற்றன முண்ட கத்தின்

6

13
ெவன்ேறாய் புராணம் பலசாத்திரம் ேவதம் மற்றும்

குன்றான்ற வில்லான் றைனேய முதெலன்று கூறும்.
1132

அவேனமறு வற்ற பரம்பிர மம்பு ராணன்

அவேனமுழு துந்தரு காரணம் ஆங்ெக வர்க்கும்

அவேன இைறவன் ெதாழுவார்க்கருள் வட
ீ ளிப்ேபான்

அவேனெயன ஓதிெவவ் ேவறு முைரப்ப அங்கண்
1133

7

8

இருக்கு ேவதங் கூறல்

எச்சன் றனக்கு மிைமேயார்க்குெமவ் ேவதி யர்க்கும்

அச்சங் கரேன அரசன்விசு வாதி கன்சீர்

நச்சுமுைன ஈன்றருட் பார்ைவயின் ேநாக்கி நல்கும்
ெமய்ச்சித்துரு என்றறி என்ற திருக்கு ேவதம்
1134

9

யசுர் ேவதங் கூறல்

தன்கூற்றில் வருங்கண நாதர் தடுக்க லாற்றாக்

ெகான்கூர்சர பாதிய ரால்வயங் கூறும் விண்ேணார்

வன்காழ்வலி ெசற்றவன் யாரவ ேனம திக்கு

நன்காரண ேனெதன்று நவின்ற தடுத்த ேவதம்
1135

10

சாமேவதங் கூறல்

ேதாலாவைவ நாப்பண் அைடந்து துரும்பு நட்டு

மாலாதி விண்ேணார் வலிமுற்றவும் மாற்ற வல்ேலான்
ஆலாலம் உண்ேடான் அவேனயகி லங்களுக்கு

ேமலாய ேவதுஎன விண்டது சாம ேவதம்
1136

11

அதர்வண ேவதங் கூறல்

வளிதாழ் விசும்ைபப் பசுந்ேதாலிற் சுருட்ட வல்ேலார்

ீ
ெயழுந்து திரண்டு ருண்ட
உளேரல்புைட வங்கி

இளெவம்முைல பங்கைன யன்றியும் இன்ப முத்தி

அளவிற்ெபற லாெமன விண்ட ததர்வ ேவதம்
1137

முனிேவாெரதிர் அந்தணன் ேவதம் ெமாழிந்த ேகட்டுத்
தனிநாயகன் மாையயின் ெவகுண்டு சாற்றும்

சினநீடு தேமாகுண சீலனுருத்தி ரன்றான்

மனேமாடுைர ெசல்லரு நிட்களம் வான்பிரமம்
1138

12

13

பிரணவம் உைரத்தல்

சால்பானுயர் ஓெமன் ெமாழிப்ெபாருள் சம்பு ெவன்றல்

ஏலாெதன வம்மனு ேவவடி ெவய்தி வந்து

மாலாலுைர ெசய்தைன நீகம லப்ெபா குட்டின்

ேமலாயிது ேகண்மதி ெயன்றுமுன் நின்று ெசால்லும்.
1139

ேவதத்தைல யிற்புக லுற்றுயர் ேவத ஈற்றும்

ேபாதச்சுர மாய்நிறு வப்படு ெபாற்பி ேனன்யான்
மாதர்ப்பகு திக்குள் அடங்கி வயங்கி ேனற்கும்

14

14
ஆதிப்பரம் யாரவ னாகும் மேகச னம்மா
1139

15

எழுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்

என்றிது விளம்பும் பிரணவந் தைனயும்

இகழ்ந்துதன் ெபருைமேய வியப்ப

மன்றலந் துளேவான் ஆயிைடத் ேதான்றி

மன்றயான் கருத்தெனன் றுைரத்தான்

குன்றருங் ெகாடுேநாய் ஆணவக் குறும்பாற்
ேகாட்படு மிருவரும் இவ்வா

ெறான்றிய ெசருக்கான் மீ மிைச யிகலி ேயாவறப்
பிணங்குமவ் ேவல்ைவ
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16

வயிரவ சம்பவம் - பிரமன் சிரமிழத்தல்
அலர்ந்தெசங் கமல நிக ைண விழியும்

அதுமுகிழ்த் தைனயேதார் விழியும்

மலர்ந்தெபான் நிறந்த ேகசமும் முகேரா
மங்களும் வடிவமுங் காட்டி

நலந்திகழ் இரவி மண்டிலத் துைறயும்
நாயகன் அைனயது கண்டான்

சலந்தவிர்த் தருள்வான் உருெகழத் ேதான்றித்
தமனியக் கி ெயன நின்றான்
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17

காண்டலும் ெநடிேயான் நடுங்கிநீத் தகன்றான்
கமல நாண்மலர் மிைசக்கடவுள்

ஈண்ைடெயன் புதல்வா வருெகன விளிப்ப
ெவகுண்டரு ெளம்பிரா னுருவின்

ஆண்டுவந் துதித்த வயிரவப் புத்ேதள்

அயன்மிைசச் ெசல்வுழி அயனும்

மாண்டகு பிரமப் பைடெயதிர் விடுத்தான்
வந்ததத் தடுப்பரும் பைடேய.
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வருபைட ேவகக் காற்றினின் மு ய விைரந்துெசல்
வயிரவப் புத்ேதள்

திருமலர்க் கு சில் பழித்திடும் அஞ்சாஞ்
சிரத்திைன யுகி னாற் ெகாய்தான்

ெபருவிறல் உயிர்ேபாய் விழுந்தபின் மீ ளப்
பிஞ்ஞகன் அருளினால் உய்ந்து

மருள்வலி நீங்கி ெயழுந்தனன் மைறேயான்
வள்ளைல வணங்கிநின் ேறத்தும்

1143

நான்முகன் முைறயிட்டு வரம்ெபறல்

விைளநைற யுகுக்குங் கமலெமன் ெபாகுட்டு
ேமவரு ெமைனெயடுத் தாண்ட

கைளகேண ஆவித் துைணவேன சருமக்
கலிங்கேன பிரமேன இருகால்

வைளதரு பினாக பாணிேய யுனக்கு

19

15
ெநய்யவி மடுத்துநல் ேலாமம்

உைளவறப் பு ேகம் உலப்பறும் வாழ்நாள்
உதவிமற் ெறந்தைமக் காக்க

1144
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கைரெபாரு திரங்கி ெவண்டிைர சுருட்டுங்
கருங்கடல் புைடயுடுத் தகன்ற

தைரெயாடு விசும்பின் நள்ளிைடப் ேபாந்த
தழல்நிறச் சுடெரறி காந்திக்

குைரபுனல் ேமாலிக் குழகேன தறுகண்

ெகாடுஞ்சினக் கடுந்ெதாழிற் பகட்டு

விைரெசலற் கூற்றின் அடுதிறற் பாச

மிடலறத் துணித்ெதைமக் காக்க
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உலெகலாம் வி யும் ஆதிகா லத்தின்
ஒருவேன யாகிநின் றுள்ளாய்

பலதிறப் புவன நாயகர் தம்ைமப் பாற்படப்
பயந்தளித் தருள்ேவாய்

மலர்தைல உலகம் மீ ளவந் ெதாடுங்க
மன்னிவற்
ீ றிருந்தருள் முதேல

அலகிலா வருளான் ெநய்யவி மிைசந்தீண்
டாயுைள அளித்ெதைமக் காக்க
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22

சிறுவிதி மகவாய் முன்வரும் பிராட்டி
யம்பிைக சீ

லக்குமிேகா

மறுவறும் அகில காரணி மைலயான்
மகெளனப் ெபய ய தைலவி

நறுமலர்க் கடுக்ைகத் ெதாைடய ெலம்ெபருமான்
நலங்ெகழு சத்திேய விைனமா

சறுமுைற யிருதாள் வழிபடு கின்ேறம்
ஆயுைள யளித்ெதைமக் காக்க
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23

அகிலமீ ன் ெறடுத்த இருமுது குரவர்ீ

அடியிைண ேபாற்றி ெயன்ேறத்து

நகுமலர்ப் பதுமத் தவிசிேனான் துதிக்கு
நயந்துளங் கருைணகூர்ந் தருளி

முகிழ்முைல ெயாருபால் மணந்துவற்
ீ றிருந்து
முரண்ெகடக் கூற்றுயிர் குடித்த

பைகயடு கணிச்சி யாதியம் பகவன்
பிரமைனப் பார்த்திது பகரும்.
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அறுசீர்க் கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்

இன்று ெதாட்டுநீ நான்முக னாகிெயம்
மாைணயிற் பிறழாேம

நன்று வாழ்தியால் ேவட்டது நவில்ெகன
நாயிேனன் உய்ந்ேதனிங்

ெகான்று நின்னடிக் கன்புதந் தடியேனன்

24

16
உஞற்றிய பிைழெயல்லாம்

மன்ற நீெபாறுத் தருெளனத் திைசமுகன்
ேவண்டலும் வரமீ ந்து

1149

25

வயிரவர் ெவற்றிப் படர்ச்சி

கூர்த்த சூலமுங் கபாலமுங் ெகாண்டு

ைகெதாழு ெதாருபுைட நிற்கும்

சூர்த்த ேநாக்குைட வயிரவத்ேதான்

றைலேநாக் கினனிது ெசால்வான்

கார்த்த ேமனிேயாய் வயிரவ காலன்நீ
கலவி கரணன் சீர்சால்

வார்த்ைத ழூழ்ெபல விகரணன்

ெபலப்பிர மதனுமா கின்றாய்
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26

சறுவ பூைதக தமனன ீ ெயம்முைடத்
தைனயர்கள் தமின்மூத்த

சிறுவ ேனெயனத் திருவருள் ெசய்துநீ
திறற்கணம் புைடசூழ

ெவறிம லர்த்துழாய்ப் பண்ணவன் முதலிய
விண்ணவர் உலெகல்லாம்

குறுகி வார்கைறப் பிச்ைசேயற்

றவர்மனக் ெகாடுஞ்ெசருக் கறமாற்றி

1151
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விதிையப் பற்றுமிம் முனிவரர் ெசருக்ைகயும்
வடுெமன்
ீ
றருள்கூரும்

பதிையத் தாழ்ந்தனன் விைடெகாடு வயிரவப்
பண்ணவன் படர்குற்றான்

மதியக் கீ ற்றணி ெயம்பிரான் மைறந்தனன்
வார்கழல் ெதாழுேதத்தி

அதிர்வின் தீர்ந்திடும் மலரவன் முதலிேயார்
அவரவர் இடம்புக்கார்.
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28

உட்கத் ேதான்றிய வயிரவன் முன்னுற
ெநடியவன் உலகுற்றான்

தட்கச் ெசன்ெறதிர் வாயிேலார்த் துரந்தனன்
விடுவச் ேசனைனத் தாக்கிக்

ெகாட்கச் சூலத்தின் நுதியினிற் ேகாத்தனன்
குறுகினன் வட்காைர

வட்கப் ேபார்பு

மாயவன் இருக்ைகயுள்

மதுைகயின் நிக ல்லான்

1153

பிச்ைச ேத ய வருஞ்ெசயல் ேகட்டனன்
ெபட்ெபாடும் விைரந்ெதய்திப்

பச்ைச ேமனிேயான் மைனவியர் இருவரும்
பாங்குற ெவதிர்ெகாண்டு

ெசச்ைச நாண்மலர்த் திருவடி வணங்கினன்

29

17
ெசம்புனற் பலியாரும்

ெமச்ச ெநற்றியின் நரம்பிைனப் பிடுங்குபு
விட்டனன் கபாலத்துள்

1155

30

தாைர யாகிநூ றாயிரம் ஆண்டள

ெவாழுகியுந் தகுெநய்த்ேதார்

ஈர ெவண்டைலக் கபாலத்ைத நிைறத்தில
திரத்தமுற் றறேலாடும்

வரீ மாதவன் நிலமிைச மூர்ச்சித்து
வழ்ந்தனன்
ீ
அதுகாைல

வார முற்றருள் வயிரவன் திருக்ைகயால்
வருடினன் மயல்தீர்ந்தான்

1156

31

அயர்வு யிர்த்தனன் எழுந்தனன் அஞ்சலி
அளித்தனன் குனிசார்ங்கன்

வயிர வப்பிரான் திருவடிப் பத்தியும்
மற்றவன் தன்மாட்டுப்

பயிலும் இன்னருட் கருைணயும் ேவண்டினான்
ப ந்தவற் கைவநல்கிப்

ெபயர்பு மீ ண்டனன் பிச்ைசேதர்ந் தருளிய
பிறாண்டும் எய்தினன் மாேதா
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32

உலக ெமங்கணுந் தி ந்துெநய்த் ேதார்ப்பலி
ேயற்பவ ெனெனெவான்னார்

வலமி ைசந்தேவற் கடவுளர் தருக்கற
வாங்கினன் முனிச்ெசல்வர்

குலம டப்பிடி யந்நலா ைரயுங்குறு
நைகயினின் மயல்பூட்டி

நிலவ ைரப்பினிற் காஞ்சிைய யணுகினன்
ெநடுந்தைக ெநறியாேன
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வயிரவர் வழிபாடு

கைறக்க பாலத்ைத ெயாருவயின் நிறுவினன்
ேசைனகா வலன்றன்ைன

இைறத்த ெசம்புனற் சூலத்தின் நுதியினின்
றிழிச்சுபு மால்ேவண்ட

நிைரந்த ேபரருட் கருைணயால் உதவினன்
நிகழ்ந்தனன் ெபயராேன

மைறக்கு நாயகன் வயிரேவச் சரன்றைன
நிறீஇயினன் வழிபட்டான்

1159

ஐய ேனமைற முடிமிைச நடித்தருள்
அமலேன ெயைனயாண்ட

ெமய்ய ேனெயனப் பழிச்சிெநக் குருகினன்
விளங்கியிவ் விலிங்கத்ேத

ைதய ேலாடினி தமர்ந்தருள் யானும்நின்

34

18
சந்நிதி ெயதிர்ைவகி

உய்யு மாறருள் அடியேனன் ெசயத்தகும்
உறுபணி யருெளன்றான்

1160

35

ேவண்டி நின்றிரந் துைரத்தலுங்

கருைணயான் ேமவியிங் குைறகின்ேறம்

ஈண்டு நீெயதிர் ைவகியித் திருநகர்
புரந்தினி தமர்வாயால்

காண்ட குங்கபா லத்தின்ெநய்த் ேதாைரநின்
கணங்களுக் கருெளன்னாப்

பூண்ட ேபரருள் வழங்கினன்

எம்பிரான் வயிரவப் புத்ேதளும்
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36

குருதி ஈர்ம்புனல் கணங்களுக் களித்தனன்
குடிப்புழிச் சிலேவனும்

பருகு தற்குப்ேபா தாைமகண் டவனிேமற்
பறந்தைலப் ெபருேவந்தர்

ெசருவில் ஏற்றுயிர் மடிந்தவர் விண்மிைசத்
திகழவங் கவர்ெசந்நீர்

இரண மண்டில வயிரவன் கணங்களுக்
கினிதைமத் தருள்ெசய்தான்

1162

37

கயிர வத்ெதாழில் கவர்ந்தவாய் ஆய்ச்சியர் பாடியிற் கவர்ந்துண்ட

தயிர வற்கயர் ெவாழித்தருள் வயிரவத் தம்பிரான் ெதாழுேதத்தும்

வயிர வப்ெபயர் ஈசைன வணங்குநர் அவமிருத் துவின்நீங்கிச்

ெசயிர வத்ைதகள் முழுவதுங் கடந்துேபாய்ச் சிவனடி நிழல்ேசர்வார்.

கயிரவம் - ெசவ்வாம்பல். ெசயிரவத்ைதகள் - குற்றநிைலகள்.
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ஆகத்திருவிருத்தம் 1162
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34. விடுவச்ேசேனசப் படலம் (1163-1193)
கலிநிைலத்துைற
1163

ேபாதணி ெபாங்கர் உடுத்ததண் கச்சிப் புரத்திைட

மாதர்வண் ேகாயில் வயிரேவ சத்ைத வகுத்தனம்

ஆதியும் அந்தமும் இல்லான் அமர்ந்தருள் அங்கதன்

ேமதகு ெதன்பால் விடுவச்ேச ேனச்சரம் விள்ளுவாம்

ெபாங்கர் - ேசாைல
1164

விஷ்ணு சக்கரம் இழந்தயர்தல்

ெவந்ெதாழில் தக்கனார் ேவள்வி விளிந்தநாள் மாயவன்

சந்திர ேசகரன் தாளிைண ஏத்தி விைடெகாண்ேட

அந்தண் விரைச கடந்துைவ குந்தம் அைடந்தபின்

சுந்தரப் ெபான்தவி ேசறி இருந்திது சூழ்ந்தனன்.

1

19
விரைச என்பது ைவகுந்தத்திற்கு இப்புறத்திலுள்ள ஓராறு..
1165

மைலவறு காட்சி விடுவச்ேச னன்முதல் மந்தி த்

தைலவர் தமக்கு நிகழ்ந்தது சாற்றிக் கவன்றனன்

குலவும் அரக்கர் அவுணைரப் ேபா ற் ெகாைலெசய்திவ்

வுலக முழுவது ேமாம்புதல் என்ெதாழி லாகுமால்
1166

2

3

ஏயு மலங்கரத் தின்றித் ெதாடங்கும் உழவன்ேபால்
ஆயுதங் ைகயின்றி எவ்வா றகிலம் புரப்பல்யான்

காய்கதிர் மண்டிலந் ேதாற்றுங் கடவுள்மா சக்கரம்

மாய்வரும் யாக்ைகத் ததீசிய னால்வாய் மடிந்தேத

அலம் - ஏர். திருமால் ததீசி முனிவர்ேமல் சக்கரம் ஏவிய
வரலாற்ைற ேமேல இட்டசித்தீசப் படலத்திற் காண்க

1167

4

அறுசீரடியாசி ய விருத்தம்

மதனுைடத்திண் சலந்தரைன உயிர்ெசகுப்பச்
சிவெபருமான் வகுத்த ேசாதிச்

சுத சனப் பைடயன்ேனான் தரப்ெபற்ேறன்
அ தின்று தக்கன் ேவள்வி

சிைதவுெசயுந் திறல்வரீ பத்திரன்ேமல்
விடுத்தலுமச் ெசல்வன் பூண்ட

கதமுறுெவண் டைலெயான்று கவ்வியதால்
இனிச்ெசய்யக் கடவ ெதன்ேன.

1168

5

நஞ்சுபடு துைளெயயிறு தைனயிழந்த
நாகத்தின் உயிர்ப்பும் ஒன்னார்

அஞ்சுதகத் தைலச்ெசல்லுங் ேகாடிழந்த
கடாக்களிற்றின் அடலும் ஏற்றார்

ெநஞ்சுருவப் பாயுமிரு மருப்பிழந்த

விைடேயற்றின் ெநறிப்பும் கூர்வாய்

வஞ்செநடும் பைடயிழந்த மதவரன்
ீ
வறுெமவன்
ீ
ெசய்யும் மாேதா

உயிர்ப்பு - சீறுதல். ெநறிப்பு - நிமிர்ப்பு. வறு
ீ
- ெபருமிதம்
1169

6

ஆழிகரத் துளதாயின் சிவனருளால்

வியனுலகம் அளிப்ேபன் அன்றிப்

பாழிவைரத் தடம்புயத்தீர் என்ெசய்ேவன்
எனக்கவன்று ப யுங்காைல

வாழிெநடும் ெபாலஞ்சிைறய புள்ளூர்தி
தனக்கிரண்டாம் வடிவ மான

காழிகந்த ெபருங்கீ ர்த்தி உலம்ெபாருேதாட்
கைணகழற்கால் விடுவச் ேசனன்

பாழி - ெப ய. விடுவச்ேசனைன விட்டுணுவின் இரண்டாம்

வடிவெமன்பர். இரண்டாம் வடிவம் என்பைத அபரம் என்றும் கூறுவர்.
அபரவிஷ்ணு என்றவாறு காழ் இகந்த - மனவயிரம் அற்ற

7

20

1170

வரபத்திரர்பால்
ீ
விடுவச்ேசனன் ெசல்லல்
அன்ெறன்ைன வயிரவனார் சூலத்தின்
விடுவித்ேத யருளும் நீலக்

குன்றன்னான் றனக்காழி ெகாணர்ந்தளித்துக்
கடன்தீர்த்துக் ெகாள்ேவன் இந்நாள்

என்ெறண்ணி எழுந்திைறஞ்சி வயவரீ

பத்தி ரன்பால் யான்ேபா யின்ேன

நன்றுள்ளம் மகிழ்வித்துக் ெகாடுவருவல்
ஆழிெயன்று நவின்று ேபாற்ற

1171

8

அங்கவைனக் ெகாண்டாடி விைடெகாடுத்தான்
திருமார்பன் அவனும் ேபாந்து

புங்கவர்சூழ் வயவரன்
ீ
இருக்ைகமுதற்
ேகாபுரமுன் புக்க காைல

மங்கருஞ்சீர்ப் பானுகம்பன் முதலாய
வாயில்கா வலர்கள் ேநாக்கிப்

பங்கமுற ெவகுண்ெட ழுந்தார் அச்சுறுத்தார்
அதுக்கினார் பழங்கண் நீட.

1172

9

பிைறெசய்த கரங்ெகாண்டு பிடர்பிடித்து
நீளிைடக்கண் உந்தேலாடும்

கைறெசய்த ேவல்தாைனக் காவலனாங்

கிருந்ெதண்ணிக் கவைல கூர்ந்தான்

முைறெசய்த முனிேவார்கள் அந்ெநறியிற்
ெசலேநாக்கி முன்ேபாய் நின்று

மிைறெசய்த ெசயலைனத்தும் தன்வரவும்
ஆங்கவர்க்கு விளங்கக் கூறி

1173

10

விடுவச்ேசனன் காஞ்சிைய அைடந்து வழிபடல்
இனிச்ெசய்யுந் திறம்நீவிர் கூறுெகனத்
தாபதரும் எண்ணி ேநாக்கிப்

பனித்துண்டம் மிைலந்தாைனக் காஞ்சியினில்
தாபித்துப் பரவிப் ேபாற்றின்

மனத்ெதான்றும் எண்ணெமலாம் ெபறுவாெயன்
றியம்புதலும் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து

கனித்ெதாண்ைட வாயுைமயாள் ஒருபாகன்
திருக்காஞ்சி நகரஞ் ேசர்ந்தான்

1174

அங்கைடந்து தன்ெபயராற் சிவலிங்க

மிருத்திமகிழ்ந் தருச்சித் ேதத்திப்

ெபாங்குெபருங் காதலினால் இனியதவம்
பூண்டிருந் தானாக அந்நாள்

ெவங்கடுேநர் வியாக்கிரனும் அசகரனும்
பஞ்சேமட் டிரனு ெமன்னும்

இங்கிவர்முத் தானவரும் வரப்ேபற்றால்

11

21
எவ்வுலகும் வருந்தச் ெசய்வார்

வியாக்கிரன் - புலி வடிவினன். அசகரன் - மைலப்பாம்பு வடிவினன்.

பஞ்சேமட்டிரன் - ஐந்து ஆண்குறிகைளயுைடயவன். தானவர் - அசுரர். 12
1175

அன்ேனாைரத் ெதறுபாக்கு விண்ணாடர்
வி ஞ்செனாடும் அளவளாவிப்

ெபான்னாைட யுைடயான்ைகப் பைடயின்றி
வறங்கூரும் புதுைம ேநாக்கி

என்னாத னிடத்தணுகி மகிழ்ந்திைறஞ்சி
இயம்புதலும் இமயம் ஈன்ற

மின்னாளும் இடத்தானும் வயவரீ பத்திரைன
விடுத்தான் மன்ேனா

ெதறுபாக்கு - அழிக்க. என்+நாதன்= என்னாதன்
1176

13

அவனணுகித் தயித்தியர்கள் மூவைரயும்
எதிர்ந்துெபாரு தழித்து வட்டித்
ீ

தவம்நிைறயுந் திருக்காஞ்சி வளநகர்க்கு
ெநறியாேன சார்த ேலாடும்

சிவமுதைலத் ெதாழுதுைறயும் முகுந்தனார்
தஞ்ேசைனத் தைலவன் ஆங்ேக

கவைலெயலாம் விண்டகல வயவரன்
ீ

றைனெயளிதிற் காணப் ெபற்றான்.

1177

14

முயல்வுற்றும் அ தாய திருக்காட்சி
முயலாேம எய்தப் ெபற்றான்

இயல்புற்ற ெபருந்தவத்தீர் சிவபூைசப்
பயெனவேர அளக்கற் பாலார்

ெபயர்வுற்றுச் ெசன்றாடுந் தீர்த்தெமதிர்
வந்தாடப் ெபற்ேறா னன்னான்

பயில்வுற்ற மகிழ்ேவாடும் வழ்ந்திறஞ்சி
ீ
மைறெமாழியாற் பரச லுற்றான்

1178

15

நன்பார்நீர் தீவளிவான் உலெகங்கும்
விராய்நின்ற நலேம ேபாற்றி

முன்பாலும் ெதன்பாலும் பின்பாலும்
வடபாலும் ேமலும் மூவா

நின்பாரச் சிைலேபாற்றி அன்பாளர்க்
கன்பான நித்த ேபாற்றி

வன்பாளர் தைமச்சீறும் ெவம்புலிப்ேபாத்
தன்னாேன என்று வாழ்த்தா

1179

திருவுள்ளங் களிசிறப்ப ேவட்டெதவன்
புகெலன்னாச் ெசம்மல் ேகட்பக்

கருவண்ணன் தமனாேனான் ைககூப்பி
நின்றியம்புங் கவு பாகன்

அருளுண்ைம ெதளியாத தக்கன்றன்

16

22
ேவள்விையநீ அழித்த ஞான்று

ெதருளின்றி அமேரற்று ெநடுமாலுன்
மிைசவிடுத்த திகி

1180

தன்ைன

17

அற்றவர்கட் கினியாயுன் திருேமனி

மிைசப்பூண்ட அயன்க பாலம்

பற்றிவிழுங் கியதிந்நாள் அடிேயனுக்
களித்திெயனப் பகரக் ேகளாச்

ெசாற்ற துநங் கரத்தில்ைல கபாலத்தின்

வாயுளேதல் துகெளான் றில்லாய்

மற்றதுேவ தரக்ேகாடி ெயத்திறத்தும்

எனப்புகன்றான் வாைக ேவலான்

1181

18

விடுவச்ேசனன் விகடக் கூத்தாடுதல்

உைரத்தெமாழி உளங்ெகாள்ளா இனிச்ெசய்வ
ெதன்ேனெயன் ேறார்ந்தான் யாருஞ்

சி க்கலுறக் காலிரண்டும் கரமிரண்டும்
குஞ்சிதமாச் ெசய்து ெகாண்டு

வ த்தகழல் வரெனதிர்
ீ
வாய்நாசி

விழியிைணைய மாறி மாறிச்

சு த்தைசத்து நடஞ்ெசய்தான் எவ்வெமாடு
பயங்காட்டி எயிறு ேதான்ற

குஞ்சிதம் - வைளவு. சு த்து - முறுக்கி.

எவ்வம் - துன்பம். எயிறு - பல்
1182

19

இவ்வண்ணம் உடல்கூனி வைளதந்துெநளிந்
ெதாருவிகடம் இயற்ற ேநாக்கிச்

ெசவ்வண்ண வயவரன்
ீ
வறிதுநைக

ேதாற்றுதலும் திரண்ேடா ெரல்லாம்

ைமவண்ணக் கடல்கிளர்ந்தா ெலனநைகத்தார்
அக்காைல மலர்ேமல் ைவகும்

அவ்வண்ணல் நகுைபங்கண் ெவண்டைலயும்
அதுேநாக்கிச் சி த்த ேலாடும்

1183

20

ேபாராழி அதன்வாயிற் கழிந்துபுவி

மிைசவழப்
ீ
ெபாருக்ெகன் றங்ைக

ஓராைன முகக்கடவுள் அதுகவர்ந்தங்

கறியான்ேபான் றிருப்ப ேநாக்கிப்

ேபராண்ைமப் பைடத்தைலவன் இனிச்ெசயேல
ெதன்றழுங்கிப் ேபதுற் றந்தச்

சீராளன் திருமுன்புங் ைககண்ட

விகடநடஞ் ெசய்து ேவண்ட

1184

விடுவச்ேசனன் விநாயக டத்தில் சக்கரம் ெபறுதல்
ஏக்கறவான் அவனியற்றும் விகடநடம்

21

23
ெநடும்ேபாெதம் ெபருமான் ேநாக்கி

மாக்கருைண சுரந்தருளி ஆழியவன்

றனக்களித்தான் அறத்தான் மிக்கீ ர்

ேபாக்கறுமிக் காரணத்தால் அன்றுமுதல்
காஞ்சியினப் புைழக்ைகத் ேதைவ

ஊக்கமுறுந் திறல்விகட சக்கரவி

நாயகெனன் றுலகங் கூறும்.

1185

22

விடுவச்ேசனன் சக்கரத்ைத விட்டுணுவிடம் ேசர்த்தல்
கலிநிைலத்துைற

விகட சக்கர விநாயகன் அளித்தவத் திகி

அகம லர்ச்சியாற் ெபற்றனன் மீ ண்டனன் அகிலம்

புகழும் மால்புரத் ெதய்தினான் ெபாலம்புைன யாைடத்

தகவி னானடி இைறஞ்சியச் சக்கரம் ஈந்தான்.
1186

கண்ட னன்பணிப் பாயலான் கவைலகள் முழுதும்

விண்ட னன்தழீஇக் ெகாண்டனன் மீ மிைச வியப்புக்
ெகாண்ட னன்தன தைமச்சியல் பூண்டவக் கு சிற்

கண்டர் ேபாற்றுேச னாபதித் தைலைமயன் றளித்தான்
1187

23

24

விடுவச்ேசனன் விஷ்ணுவினிடத்தில் வரம் ெபறல்
உருத்தி ரச்ெசயல் வரபத்
ீ
திரன்புைட உற்றுத்

திருத்த கும்பைட ெபற்றவா ெசப்புெகன் றிைசக்குங்

கருத்த னுக்கவன் நிகழ்ந்தன யாைவயுங் கைரந்தான்

அருத்தி கூர்பைடக் கிைறயவன் அச்சுதன் ேகளா
1188

முறுவல் பூத்தனன் ெமாழியுமவ் விகடநா டகத்ைத
உறுவர் ஏறனாய் எம்ெமதிர் காட்டுெகன் றுைரப்பத்

ெதறுெப ரும்பைடக் கிைறவனுந் திருந்தைவக் களத்து

நறும லர்த்துழா யவெனதிர் நடித்தனன் அதைன
1189

ஊக்கும் ஆற்றேலாய் உள்ளமும் விழிகளும் உவைக
வியத்தகும் இப்ெபரு விகடம்

பார்க்கில் யாவேர கழிெபரு மகிழ்ச்சியிற் படாதார்

27

எமக்கு நன்மகிழ் வளிக்குமிக் கூத்திைன இதன்ேமல்
நமக்கு முன்னுற நலங்ெகழீஇ நடிக்கும்நம் அடியார்

தமக்கு ேவட்டன வழங்குேவம் தழல்மணிக் கதிர்கள்
இைமக்குங் காஞ்சியின் வரதரா சப்ெபயர் எம்முன்.
1191

26

ேநாக்கி யற்புதம் எய்தினன் மாயவன் நுவல்வான்

மீ க்ெகா ளப்பு

1190

25

28

எவர்கள் இத்தனிக் கூத்திைன இயற்றுமார் வத்தார்
அவர்க ேளெயமக் கினியவர் சாலெவன் றருளிப்

புவனம் ஏத்துமத் திகி ைய விதியுளிப் பூசித்

துவைக மீ க்ெகாளக் கரமிைசக் ெகாண்டனன் உைரப்பான்

29

24

1192

முன்ைன நாளுயர் கச்சியின் வயிரவ முதல்வன்

றன்ைன ேவண்டிநன் றிரந்துசூ லத்தைலக் கிடந்த

நின்ைன யான்விடு வித்தனன் அதற்குேந ராக

இன்ன தாயைகம் மாறுநீ அளித்தைன யிந்நாள்
1193

30

அறுசீர்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்

ெசய்ந்நன்றி யறிேவாரும் அதன்பயைனப்
ெபறுேவாரும் திைரநீர் ைவப்பின்

நின்னன்றி யாருளேரா காஞ்சியில்நீ

ெதாழுேதத்தும் இலிங்கம் ேபாற்றி

உன்னன்பின் ெசயலிதைனக் ேகட்ேடார்கள்
எம்முலகம் உறுக ெயன்னாத்

தன்னன்பின் கிழேவாைனத் தழீஇக்ெகாண்டு
மகிழ்ந்திருந்தான் சார்ங்க பாணி.

31

ஆகத் திருவிருத்தம் 1193
-------

35. தக்ேகசப் படலம் (1194 - 1270)
கலிநிைலத்துைற
1194

அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்

விரவிேனார் தணக்க லாற்றா விடுவச்ேச ேனச்ச ரத்தின்

வரவிைனத் ெத ந்த வாறு வகுத்ெதடுத் துைரத்ேதம் இப்பால்
இரெவ

யாடு ெமம்மான் இனிதமர் அதன்கீ ழ்ப் பாங்கர்க்

கரவிலார்க் கருளுந் தக்ேகச் சரத்தியல் கட்டு ைரப்பாம்
1195

1

தக்கன் ைமந்தைர நாரதர் தவத்திற் ெசலுத்தல்

ெபாறிவ ச் சுரும்பு மூசப் பு முறுக் குைடந்து விள்ளுஞ்

ெசறியிதழ்ப் புழற்கால் கஞ்சத் திருமலர்ப் ெபாகுட்டு வாழ்க்ைக

அறிவன ேதவ லாற்றால் அடல்வலித் தக்கன் என்ேபான்

மறிவரு வரத்தாற் பல்ேலார் ைமந்தைரப் பைடத்தான் மன்ேனா
1196

அங்கவர் தக்க ேனவ லாற்றினாற் பைடப்பான் எண்ணித்

தங்களுள் முயலுங் காைலத் தந்தி க் கருவிச் சால்பின்

நங்ைகேயார் பாகற் ேபணும் நாரதன் அவர்பால் ேதான்றி

இங்குநீர் உழக்குஞ் ெசய்ைக என்ெனனக் கடாவ அன்ேனார்
1197

2

3

பைடமிெனன் ெறம்ைமத் தாைத பணித்தனன்
பைடக்கும் ஆற்றல்

அைடெவமக் கருளிச் ெசய்யாய் ஐயெவன் றிறுத்தார் ேகளா

நைடெநறி பிறழா வாய்ைம நாரதன் மகதி நல்யா

ழுைடயவன் அைனயர் ேதறச் ெசவியறி வுறுக்க லுற்றான்

4

25

1198

ஐந்ெதாழில் நடாத்து முக்கண் ஐயேன உலகம் எல்லாம்

ைமந்துறப் பைடக்கின் றானால் மற்றும்நீர் உழந்தீ ராயின்

பந்தேம பயக்கும் பந்தப் பைடப்பினாற் பயப்ப ெதன்ேன

ெவந்தைளப் பட்ேடார் ேவறு நிகளமும் விைழவ ேரேயா
1199

பிணிப்புறு நிகளம் நீக்கும் ெபற்றிேய எவரும் ெபட்பர்

கணிப்பருந் தவத்தான் மிக்கீ ர் ெதளிமிேனா கருைண ெவள்ள

மணிக்களத் திைறவன் பாதம் வழிபடல் ஒன்ேற யன்றிப்

பணித்திடும் எைவயும் தீய பந்தேம பயக்குங் கண்டீர்
1200

ஆருயிர்க் குறுதிப் ேபறாம் அரும்பயன் எவற்றி னுள்ளுஞ்

நா ேயார் பாகன் ேமய கச்சிமா நகரம் நண்ணி

கவலும்ெபாய்ப் பிறவி மாசு கழுவிவ ீ டுறுமின் என்னா

தவலின்றத் தக்க ன ீன்றா ரத்ெதாழில் தைலநின் றுய்ந்தார்

8

விைனவலித் தக்கன் ேகளா ெவய்துயிர்த் தழுங்கி ேவறு

தைனயைரப் பைடத்தான் அன்ேனார் தமக்குமம் முனிவ ெனய்தி

இைனயவா றியம்பி மீ ட்பக் காஞ்சியி னிலிங்கந் தாபித்
தைனயவா றருச்சித் ேதத்தி அவர்களும் முத்த ரானார்

1203

7

சிவலிங்கம் நிறுவிப் ேபாற்றித் திகழ்சிவ ஞானப் ேபற்றால்

நுவலுஞ்சீர் முனிவர் ேகாமான் ேநான்கழல் இைறஞ்சி ஏத்தித்

1202

6

சீ ய முத்திெயான்ேற சிறந்ததாம் ஏைனப் ேபறு

ேப டர்ப் பால வாகு மாதலாற் ேபசக் ேகண்மின்

1201

5

9

தக்கன் ேவள்வி ெசய்யத் ெதாடங்கல்
தக்கனா

டருள் மூழ்கித் தழெலழ ேநாக்கி ெயன்றன்

மக்கைளச் சிவன்பால் அன்பு மருவுறுத் துலக வாழ்க்ைக
ஒக்கநீ ெகடுத்தாய் மக்கள் மைனயுனக் கின்ைம யாக

முக்கணற் கு யாய் என்னா முனிவைனச் சபித்துப் பின்னர்
1204

கன்னியர் தைமேய ெபற்றான் முனிவனுங் கனன்று ேநாக்கி

நின்னுைடப் புதல்வ ெரல்லாம் ெநறிச்ெசல விடுத்ேதன் அற்றால்

என்ைனமற் சபித்தாய் ேபைதத் தக்கநீ யின்ேன ெநற்றித்
தன்னிைட விழித்த எம்மான் தண்டிக்கப் படுக என்றான்
1205

11

இவன்நிைல யிதுவாம் ஏைன இைமயவர் தைமத்த தீசித்

தவமுனி சபித்தான் பார்ப்பான் தவறிலி தமியன் என்ைன

அவமுறப் ெபாருெதல் லீ ரும் அகாரணத் ெததிர்த்தீர் நீயிர்

சிவபிரான் ெவகுளித் தீக்ேகாட் படுெகனச் ெசயிர்த்து ேமனாள்
1206

10

12

இருதிறத் தவர்க்கும் சாபம் பழுத்தவா றியம்பு கின்றாம்

கருவியாழ் முனிவன் சீறிக் கழறிப் பின்னர்த் தக்கன்

ெதருமரு மயலின் மூழ்கிச் ெசருக்கினாற் புரமூன் றட்ட

ஒருவைன யன்றி ேவள்வி உஞற்றுவான் ெதாடங்கி னானால்

13

26

1207

ததீசி முனிவர் தக்கனுக்கு உைரத்தல்

மருத்துவர் முனிவர் சித்தர் வசுக்களா தித்தர் மற்ைற

உருத்திரர் அயன்மால் ஏேனார் யாவரும் உடங்கு ேசரத்
திருத்தக விளித்து ேவள்வி ெசய்வுழித் ததீசி ேமேலான்

உருத்தனன் அைவைய ேநாக்கித் தக்கனுக் குைரக்க லுற்றான்
1208

14

தக்கன் ததீசி முனிவருக்கு உைரத்தல்

அளித்தருள் பயக்கும் ேவள்விக் கரசனாஞ் சிவைன ஈண்டு

விளித்திைல ெயவன்ெகால் என்று வினாதலும் தக்கன் ெசால்லும்

இளிப்பரும் எச்சந் தன்ைன எச்சத்தால் ெதாழுக என்னத்

ெதளித்திடுஞ் சுருதி எச்சன் மாயவன் எனவுஞ் ெசப்பும்
1209

15

ஆதலின் எச்ச மூர்த்தி அச்சுதன் அவேன யன்றிப்

ேபாதருந் தேமாகு ணத்தின் உருத்திரன் ஈண்டுப் ேபாதற்

ேகதுெவான் றில்ைலகாண்டி ெயன்றலும் முனிவன் நக்கு

ேநாதகும் அைவயின் உள்ளார் யாைரயும் ேநாக்கிச் ெசால்வான்

எச்சம் -யக்ஞம், ேவள்வி.
1210

16

ததீசி முனிவர் மறுெமாழி கூறல்

எச்சத்தா ெலச்ச ெமன்னும் மைறப்ெபாருள் இதுேவா கூறீர்
எச்சத்தின் ேவறாம் ஏைனக் கருமங்கட் ெகச்சம் ேபால

எச்சத்திற் குயர்ந்ேதான் ெவள்ைள ேயற்றினான் எனுங்க ருத்தால்
எச்சச்ெசால் லதனான் முக்கட் பகவைன இயம்பும் அங்கண்

1211

ஆதலின் எச்சந் தன்னால் அணங்ெகாரு பாகன் றன்ைன

மாதவன் முதலாம் விண்ேணார் வணங்கினர் வழிபட் டுய்யப்

ேபாதுவ ெரன்ப தன்ேற அம்மைறப் ெபாருளா மன்றி

ஏதமில் ெலச்சந் தன்னால் தைனத்ெதாழு ெமன்ப தாேமா
1212

உகந்தவர்க் கன்றித் தம்ேமா ெடாத்தவர் இழிந்ேதார் தம்ைம
மகந்தனக் கரசன் முக்கண் வள்ளேல என்னும் ேவதம்

19

மலர்தைல உலக ெமல்லாம் வழிபடு கடவுள் என்றும்

அைலகடல் உயிர்த்த நஞ்சம் அமுதுெசய் தருளும் ேமருச்
சிைலயுைட முதேல என்றி யா து ெதளியார் என்னாப்
பலர்புகழ் ததீசி ேமேலான் பகர்ந்தனன் பகரக் ேகட்டு

1214

18

சகந்தனில் எவருந் தம்மின் உயர்ந்தவர் தைமப்பூ சிப்பர்

அகந்ெதறப் பூைச ெசய்வா ராருளார் விதியு மற்ேற

1213

17

20

ததீசி முனிவர் சபித்தல்

அைவக்களத் துைறயும் பார்ப்பார் தருெபாருட் காைச கூர்ந்து

கவர்த்தபுல் லறிவின் மான்று கடுந்ெதாழில் தக்கன் கூற்ேற

நிவப்புறப் புகற ேலாடும் ெநடுந்தைக மறுவில் காட்சித்
தவத்திறல் ததீசி சீறி விப்பிரர் தம்ைம ேநாக்கி

21

27
1215

படுெபாருள் ெவ கு நீராற் பார்ப்பனக் கைடயர் காள்நீர்

நடுவிகந் துைரத்த வாற்றான் நடைலகூர் ஒழுக்கம் பூண்டு
ெகடுெநறி பற்றிச் ைசவ நிந்ைதயிற் கிளர்ச்சி ெகாண்டு

ெகாடுமுகக் கலியில் ேதான்றிக் கலாய்த்தன ீர் இடும்ைப கூர்ந்து.
1216

ைவதிகப் புறத்த ராகிச் ைசவநூல் வழிையக் ைகவிட்

டுய்தியில் புறநூல் பற்றி உலப்பரு மைறயின் நிந்ைத

ஐெதனப் புகன்று ேவற்று ெமாழியிைன யாத

த்துப்

ெபாய்திகழ் நரகின் உய்க்கும் புண்டரம் ெபாலியக் ெகாண்டு
1217

புண்டரம் அக்க மாைல சிவலிங்க பூைச தம்மின்

தண்டுசங் காழி கஞ்சக் குறிகைளத் தனுவில் தாங்கி

24

அந்தணர் தமக்குத் ேதவா மரனடி தாழாது ேதாளின்

வந்தவர் தமக்குத் ேதவாம் மாயைனத் தழுவிப் ேபணி
நிந்தைனக் கு ய ராகி நிலமிைசத் தி க வாளா

ெநாந்துநீர் தழுவும் மாலும் நுங்களுக் கருள்ெசய் யானால்
1219

23

எண்டிகழ் மைறயீ ெறல்லாம் இயம்பும்ெவண் ண ீற்று மும்ைமப்

விண்டிடா வயிரங் ெகாண்டு திகி யான் ெவந்த புண்ைணத்

1218

22

25

என்னெவங் ெகாடிய சாபம் இயம்பினான் சிதம்புத் தக்கன்

றன்ைனமுன் ெசயிர்த்து ேநாக்கிச் சாற்றுவான் அச்ச மின்றிப்

ெபான்னவிர் சடிலத் ேதைவ இகழ்ந்தைன ெபாறியி லாதாய்

நின்னுைடக் குலத்துக் கின்ேன முடிெபன நிைனவிற் ேகாடி

சிதம்பு - கீ ழ்ைம.
1220

வழிபடற் கு யார் தம்ைம வழிபடல் மறுத்து மற்ைற
வழிபடற் கு ய ரல்லார் தைமவழி படுேவா ராகி

வழீஇனார் தமக்குத் ெதய்வம் வகுத்திடுங் ெகாடிய தண்டம்
வழியினால் இன்ேன எய்தும் என்பது வழக்காம் மன்ேனா
1221

26

27

என்றனன் ததீசிச் ெசம்மல் எழுந்துதன் இருக்ைக புக்கான்
அன்றது ேநாக்கிப் பூேமல் ஆண்டைக அச்சம் எய்தித்

துன்றிய குழுவின் நீங்கிச் சுடர்மழுப் பைடயான் பாங்கர்ச்

ெசன்றனன் ெசன்ற பின்னர்ச் சிறுவிதி எழுந்து நின்று
பூேமல் ஆண்டைக - பிரமன்

1222

28

வரபத்திரர்
ீ
ேதாற்றம்

எச்சனாம் துளவி னாைன அைடக்கலம் என்று ேபாற்றி

அச்சுதன் அருளால் ேவள்வி ெதாடங்கலும் அைனய ெதல்லாம்
முச்சகம் புகழும் நல்யாழ் முனிவரன் ெமாழியக் ேகளாப்

பச்சிளங் ெகாடியி னன்னாள் பரம்ெபாருட் கிதைனக் கூறும்

1223

இைறவேன எனக்கு முன்னர்த் தாைதெயன் றிருந்த தக்கப்
ெபாறியிலி நமக்குத் தீங்ேக நாள்ெதாறும் பு யுந் தீேயான்

29

28
மைறெநறி ேவள்விச் ெசந்தீ வளர்க்குமால் அதைன இன்ேன

குைறபடச் சிைதத்தி நின்பாற் ெகாளத்தகும் வரமீ ெதன்றாள்
1224

இருள்குடி யிருந்த கூந்தல் இைறவிதன் மாற்றங் ேகளாத்

ெதருள்குடி யிருந்த சிந்ைத ைதவரச் சிவந்த ேநான்றாள்

அருள்குடி யிருந்த ெபம்மான் அழிதைகத் தக்கன் ெநஞ்சின்

ெவருள்குடி யிருந்து ெமாய்ம்பின் வரபத்
ீ
திரைனத் தந்தான்
1225

வண்ணவார் புருவம் மீ ப்ேபாய் ெந ப்பவாய் துடிப்பப் ெபாங்கிக்
ெபண்ணணங் கரைச ஈன்றாள் பிறங்ெக

சிதறுங் கண்ணாள்

அத்தைன உைமையப் ேபாற்றிப் பணிெயமக் கருளிர் என்ன

முத்தைலச் சூலத் தண்ணல் ெமாய்ம்பைன அருளின் ேநாக்கி

33

பழித்ெதாழில் தக்கன் ேவள்வி பாழ்படுத் துைமயாள் சீற்றம்

ஒழித்திெயன் றருளிச் ெசய்தான் ஒள்ளிைழ உைமயும் அவ்வா
றழித்துநீர் வருதிர் என்று விைடெகாடுத் தருளப் ெபற்றுத்

ெதழித்தனர் எழுந்தார் ெசன்றார் இருவருஞ் சீற்றம் ெபாங்க

1228

32

பத்திர காளி வரீ பத்திரன் இருவர் தாமும்

இத்திரு மடந்ைத ேயாடும் இைறப்ெபாழு தின்கட் ேபாந்து
1227

31

எண்ணரும் உலகம் ஈன்ற சிற்றகட் ெடம்பி ராட்டி

கண்ணறு சினம்மிக ெகாண்ட பத்திர காளி ெயன்னும்

1226

30

34

எழுசீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்

சண்ட வாயு மந்த மாக வடைவ அங்கி தண்ெணனச்

சண்ட பானு மதியம் ஒப்ப ெமாய்த யங்கு ெதன்திைசச்

சண்டன் வறு
ீ
சாந்தம் எய்த ெவஞ்சி னந்த ைலக்ெகாள ீஇச்

சண்டி ைகத்த ைலவி ேயாடு தைலவன் அங்கண் எய்தினான்
1229

தன்ைன ேநரு ேராம சப்ெப யர்க்க ணந்த வப்பைடத்

தன்ன ெவங்க ணங்கள் தம்ைம ேவள்வி யாற்று சாைலயின்
ெவந்ெந ருப்பு ைவப்ப ஏவி உட்பு குந்து ேமவலாப்

புன்ென றிச்ெச
1230

றக்கன் ஆவி ெபான்றுமா துணித்தனன்

36

உைழயு ருக்ெகா ேடாடும் ேவள்வி உயிர்ெச குத்த ருக்கர்தம்

விழிகள் மற்ைற முப்ப திற்றி ரண்டு பல்லும் வழ்த்தினான்
ீ

வழுவும் இந்து ைவச்சி னந்து ேதய்த்து வன்னி நாவிேனா
ெடழுக ரந்து ணித்து மற்றும் ஏற்ற தண்டம் ஆற்றுவான்.

1231

35

37

குலவு வாணி தன்னிடத்து வங்கு
ீ
ெகாங்ைக மூக்க ந்

துலகம் ஈன்ற அன்ைன உம்பர் ெபண்டி ருக்கும் உதுபு ந்

திலகும் ஏைன விண்ண வர்க்கும் முனிவ ருக்கும் எண்டிைசத்

தைலவ ருக்கும் வரன்
ீ
அன்று தக்க தண்டம் ஆற்றினான்.

உது பு ந்து - அத்தண்டம் ெசய்து.

38

29
1232

தடங்ெகாள் சாைல முற்றும் ெவந்த ழற்க ளித்தி யூபமும்

பிடுங்கி ேவள்வி யாற்றி ேனார்ெப ருங்க ழுத்ைத நாணினால்

மடங்க யாத்து ேவள்வி யங்கம் மற்றவும் எடுத்ெதடுத்

திடங்ெகாள் கங்ைக யூட ழுத்தி யிட்ட வன்க ணங்கேள
1233

39

இன்ன வண்ணம் ேவள்வி முற்றும் இற்ற வாறு காண்டலும்

ெபான்னு ைடத்து ழாயி னான்ெபா றாது ளம்பு ழுங்கினான்

முன்னர் ெவள்கி மான முந்த ெமாய்ப றப்ைப ேயெறனப்

பன்னு மூர்தி ேமலி வர்ந்து பைடெய டுத்ெத திர்த்தனன்
பறப்ைப ஏறு - பறைவ அரசு, கருடன்.

1234

ஆய காைல அண்ண லாைண யாற்றின் நான்மு கப்பிரான்

ேமய ைவயம் முன்னர் உய்ப்ப ஏறி வரீ வள்ளலும்

மாய ேனாெட திர்த்து ெவம்ப ைடக்க லம்வ ழங்கினான்
ஏய அங்கண் மூண்ட பூசல் யாவர் ெசால்ல வல்லேர

1235

40

ெவற்றி ேதால்வி யின்றி நின்று ெவஞ்ெச ருப்பு
ெசற்றம் மிக்கு மாயன் ெவய்ய திகி

41

வுழிச்

ையச்ெச லுத்தினான்

மற்று வரீ பத்தி ரன்றன் மார்பின் முண்ட மாைலயு

ெளாற்ைற ெவண்க பால மப்ப ைடக்க லத்ைத யுண்டதால்
முண்ட மாைல - கபால மாைல

1236

42

அறுசீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்

உணங்கரும் வலத்த ஆழி உணங்கிய
ேதார்ந்து மாற்றார்க்

கணங்குசூழ் கணங்கள் அண்டம் ெவடிபட
முழங்கி யார்த்து

துணங்ைகயாட் டயரும் ஓைத துஞ்சினார்
ஒழிய நின்ற

கணங்ெகழு சுரர்கள் ேகளாக் கலங்கிேயாட்
ெடடுக்கு ேமல்ைவ

1237

43

காண்டகு வரச்
ீ
ெசம்மல் கணங்களான் வைளத்துத் தாளின்

மாண்டகு நிகள யாப்பு வலித்தலும் புரவி மான்ேதர்
தூண்டிய எகினப் பாகன் துைணயடி ெதாழுதி ரந்து

ேவண்டினன் அடிேகள் சீற்றம் விடுத்தருள் இனிெயன் ேறத்தி

நிகளம் - விலங்கு. எகினப் பாகன் - அன்ன வாகனன், பிரமன்

ெபருமான் யாகசாைலக்கு எழுந்தருளுங் காட்சி
1238

44

மாதர்ெவண் கமலத் ேதான்றல் விண்ணப்பஞ் ெசவிம டுத்து

ேமதைகக் கணங்க ேளாடும் ெவகுளிைய விடுத்து நம்மான்

பாததா மைரக்கீ ழ்ச் சிந்ைத பதித்தனன் பதித்த ேலாடும்
பூதர மகளுந் தானும் ஆயிைடப் ேபாந்தான் அண்ணல்
நம்மான் - சிவபிரான். பூதரம் - மைல

45

30
1239

குடமுழா பதைல தக்ைக ெகாக்கைர பணவம் ேகாைத

படகமா குளித டா

தகுணிச்சம் பம்ைப ெமாந்ைத

துடிபைண திமிைல கண்ைட ெதாண்டகம் ேப

கல்ல

வடமுதல் இயங்கள் எல்லாம் வயின்ெதாறும் இயம்பி மல்க
1240

வைளவயிர் பணிலம் சின்னம் வங்கியம் தாைர காளம்

கிைளபடு நரம்பு வைண
ீ
தீங்குழல் மிடற்றுக் கீ தம்

உளெவைனப் பிறவுங் காலும் துைவப்ெபாலி உறந்து விம்மி

அளவலின் உலக ெமல்லாம் இைசமய மாகித் ேதங்க
1241

47

வாெலாளிக் கவிைக பிச்சம் சாமைர மணிப்பூண் ெதாங்கல்
ஆலவட் டங்கள் மற்றும் விைடக்ெகாடி யருகு ெசல்லக்

காலைனச் ெசகுத்த வாறும் முப்புரங் காய்ந்த வாறும்

ேபால்வன உலகந் ேதறப் பூதர்கள் விருது பாட
1242

46

48

ஏற்றுருக் ெகாண்டு தன்ேபால் இைணயடி தாங்கப் ெபற்று

மாற்றல னாகித் தன்ேனர் தருக்கிய மாேயான் ெசய்ய

காற்றைலப் பிணிப்புக் காணுங் களிப்பினான் ேமற்ெகாண் டுய்க்கும்
ஆற்றல்சால் அறெவள் ேளறு பரந்துெசண் டாடிச் ெசல்ல ௪௯

காற்றைலப் பிணிப்பு = கல் தைல பிணிப்பு..

ெசண்டாடுதல் - காைளயின் நைடகளில் ஒருவைக

1243

ெவள்ளநீர்க் கிைடேயான் ைவத்த விழியவன் எவ்வம் காண

ெவள்கியாங் கடியிற் சாத்தும் விைரமலர்க் குைவயுள் மூழ்க

ெவள்ெளலும் பணிகள் தங்கள் இனத்தவர் ெமலிவு ேநாக்கி
உள்ளுைடந் தழுவ ேதய்ப்ப ஒன்ேறாெடான் றலம்பி யாட

1244

49

50

புன்ெனறித் தைலநின் ெறங்ேகான் றைனயிகழ்ந் திடும்ைப பூண்ட

இன்னைர ெயனக்கூ ணாக அளித்திடும் இைறவன் என்னா
மன்னுேப ருவைக ெபாங்கி மலர்ந்ெதன நளினச் ெசங்ைக
தன்னிைட வயங்கு ெசங்ேகழ் இணெர த் தழல்கூத் தாட
இன்னைர - இவர்கைள. இணர் எ த் தழல் -

பலசுடைர உைடத்தாய் எ தைலயுைடய ெநருப்பு
1245

உய்திறன் உணரா மற்ைற உம்பர்ேபால் பழிப்பு ணாேம

ெசய்திறன் முன்னர்த் ேதறிக் ெகாடிஞ்சித்ேதர் ெசலுத்தி உய்ந்த
ைமதபு தன்ேனான் சீலம் அறிந்துள மகிழ்ச்சி பூத்தாங்
ைகெதன அயன்க பாலம் அற்புத முறுவல் காட்ட

1246

52

மாறடு மதுைகத் தன்ைன வள்ளலுக் கியம்பிக் ெகால்வித்

தூறுகாண் அமரர் இந்நாள் உலந்தவா ேநாக்கி ஓைக
ஏறுதன் முடிய ைசத்துத் தகும்தகும் என்ப ேதேபால்

ஆறணி சடில ேமாலிக் ெகாக்கிற கைசவுற் றாட
1247

51

மைறமுத ேலவ லாற்றின் வயமகன் இயற்றுந் தண்டக்

குைறயிைன நிரப்ப எண்ணிக் ெகாடுவிடம் இைறப்ப ேதேபால்

53

31
கைறயணல் துத்திப் பாந்தட் கலன்கள்வாய் பூட்டி விட்டு
முைறமுைறக் கைவநா நீட்டி மூெசன உயிர்த்து ேநாக்க
1248

கணங்ெகழு பாற்றுப் பந்தர்ப் பறந்தைலக் களத்து ஞாங்கர்

உணக்குறும் இைமேயார் ஆவி உள்ளேதா இலேதா என்னப்

பிணங்கைளத் ெதாட்டுப் பார்ப்பான் பிைணக்கரம் நீட்டி யாங்கு
வணங்குடல் மதியம் ெவண்ேகழ் வளங்கதிர் பரப்பா நிற்ப

1249

புகுந்திறம் ேநாக்கி உள்ளம் ெபாறாதுேவர்த் தூடிப் ெபாங்கி

ெநகுஞ்சைடக் கங்ைக மாது நிரந்தரந் ததும்பி யாட

ேபாதேரன் யாெனன் றூடும் பூைவையத் தழீஇக்ெகாண் ேடகும்
காதலித் திறுகப் புல்லி அைணத்திடுங் காட்சி ேதான்ற

ெபாருகளந் திருக்கண் சாத்தாப் ெபாருட்டவண் மைறப்பார் ேபாலத்
தூவி உருத்திர கணங்கள் சாரக்

கருைணகூர்ந் தருளித் ேதான்றுங் கடவுைள எவருங் கண்டார்

ெகாடுங்கனாக் கண்டு ேவர்த்துக் குழறிவாய் ெவரூஉங்கால் அன்ைன

ெநடுங்களி துளும்பி ேயாைக நீடினார் வணங்கி நின்றார்

59

இன்னைர ேநாக்கி ெயங்ேகான் முறுவலித் ெதமக்கு ேவள்வி
தன்னிைடப் பாக ெமன்ேன தந்திலீ ர் அ து நிற்க

மன்னுேபார் அடுேப ராண்ைம வலியின ீர் பலரு ெமன்ேன

பன்னுேமார் வரற்
ீ
காற்றா துைடந்தனிர் பகர்மின் என்றான்

1254

58

அடுங்கனா ஒழித்து வல்ேல அைணத்திடப் ெபறுஞ்சி றார்ேபால்

நடுங்குறும் இைமேயா ெரல்லாம் நாதைனக் காண்ட ேலாடும்

1253

57

குருதிெயன் பிரத்தம் மூைள குடருடற் குைறகள் துன்றும்
தருமலர் மா

1252

56

தாைதெயன் றிருந்து தீங்ேக தாங்கினாற் காக்கம் நல்கப்

ஆதரங் கடுப்ப அன்ன அணங்கிைன இடப்பாற் ைகயாற்

1251

55

இகழ்ந்தவர் தமக்ேக பின்னும் இன்னருள் பு ய ேவண்டிப்

ீ
புரண்டுைக ெயறிந்தா ெலன்ன
அகந்தளர்ந் ெதழுந்து வழ்ந்து

1250

54

60

பிரமாதி ேதவர் ேவண்டுேகாள்

அடியிைண ெதாழுது மாேயான் முதலிய அமரர் ெசால்வார்

அடிபடும் எங்களாண்ைம துரும்ெபான்றில் அன்ேற கண்டாய்

அடியரா ெமம்ைமப் பல்கால் குரங்குேபா லாட்டு விப்ப

தடிகளுக் கழேகா எந்தாய் ஆற்றிேல முய்யக் ெகாள்வாய்
1255

அத்தேன பல்கால் இவ்வா றுணர்த்தியும் ஆைட மாசின்
ைமத்துறு ேபைத நீரால் பின்பினும் மயங்கு கின்ேறம்

ைகதைள யாடி ேயாச்சிக் காதியும் ஆள்வ ரல்லால்

எத்தைன பிைழெசய் தாலு மிகப்பேரா வடிைம ெபற்ேறார்

1256

61

கறுத்தநின் மிடறு ேநாக்ேகம் ைகயணி கபாலம் ேநாக்ேகம்

ெவறுத்தெவள் ெளன்பு ேநாக்ேகம் விழியடி கிடத்தல் ேநாக்ேகம்

62

32
குறுத்தேமாட் டாைம ேயாடும் பன்றியின் ேகாடும் ேநாக்ேகம்

இறுத்திடும் விதியின் ஆேற மதிெயனல் எம்பாற் கண்ேடம்
1257

ெபாங்கருட் பரமா னந்த பூரண முதேல யிங்கு

நங்கைள யாளத் ேதான்றி ஐந்ெதாழில் நடாத்தல் ஓேரம்

மங்ைகைய மணந்தா ெயன்றும் மக்கைள யுயிர்த்தா ெயன்றும்

எங்க ளிெலாருவ னாக எண்ணிேய யிகழ்ந்து ெகட்ேடம்
1258

விடமுத லைடயா ளங்கள் நின்திரு ேமனி ைவத்தாய்

உடலிலும் அைடயா ளங்கள் உறுத்திைன ேபாலு முய்ந்ேதாம்

அன்ெறைம ெயாறுப்பப் ேபாந்த விடமுமுன் னருேள ெயன்று

மன்றயாம் ெதளிந்ேதா மிந்நாள் இடித்ெதைம வைரநி றுத்தல்

ெசன்றடர் வதனுக் கஞ்சிச் ெசல்வநீ யமுது ெசய்யக்

இன்றுைன இகழ்ந்த ெதான்ேறா ெடாழிதலின் உய்ந்ேதம் எந்தாய்

வளருமிச் சிவத்து ேராகம் வயப்புகழ் வரன்
ீ
றன்னால்

ெதளிவிலாச் சிறுைம ேயங்கள் ெசய்குறி ெயதிர்ப்ைப ெயன்ேன
இைனயன பலவும் பன்னி இரந்திரந் தலந்து கண்டங்

மைனயவன் எம்பி ராைன வணங்கிவிண் ணப்பஞ் ெசய்வான்

தாழ்ெநறித் தக்க ேனாடுங் குைறவறு தண்டம் ெபற்றார்

பாழ்படச் சிைதந்த விண்ேணார் பண்டுேபால் உய்யச் ெசய்யாய்

70

பிரமாதி ேதவர் வரம் ெபற்றுப் பூசித்தல்

கடுந்தைளப் பிணிப்புண் டார்க்குங் கட்டறுத் தருளாய் என்ன

அடுங்க

யு த்த ெபம்மான் அம்முைற கைடக்கண் சாத்த

இடும்ைபதீர்ந் துய்ந்தார் அன்ேனார் யாைரயும் ேநாக்கிப் பின்னும்
ெகாடும்பிைழ முழுதும் நீங்கும் வழியிைனக் கூற லுற்றான்

1265

69

ேவள்வியிற் பாகம் நல்கா மருள்மன விண்ேணா ெரல்லாம்

வாழிய யினிநீ எச்சம் வரமுற அருளிச்ெசய்து

1264

68

கைனயவாய் குழறக் கண்ண ீர் வார்ந்திடக் கரங்க ளுச்சி

புைனநின் றிைமேயா ெரல்லாம் ேபாற்றுழி முன்தாள் கஞ்ச

1263

67

அளவறு காலந் தீவா யள்ளலிற் குளித்தும் தீரா

எளிதினில் தவிர்த்தா யன்ேற யிப்ெபருங் கருைணக் ெகந்தாய்

1262

66

அன்றுைன மதியா தாழி கைடந்ததூஉம் அன்றி ெயம்ேமல்

ெகான்றிடும் நஞ்சுங் காட்டிக் குற்றம்ேமற் குற்றஞ் ெசய்ேதம்

1261

65

இன்ெறைம ஒறுப்ப வரன்
ீ
ேபாந்ததுன் ேனவ லாக

என்றும்நின் கடேன யன்ேறா ஈறிலாக் கருைண வாழ்ேவ.
1260

64

கடவுள்யாம் ெசருக்கா வண்ணம் கண்டன முய்யு மாற்றால்

அடலுறு மைவயுந் ேதறாச் ெசருக்கறிந் திந்நா ெளங்கள்

1259

63

எமக்குநீர் ெப துங் குற்ற மிைழத்தனிர் அைவதீர்ந் துய்ய

நமக்குமிக் கினிய காஞ்சி நகர்வயின் நண்ண ீர் அங்கண்

71

33
இைமத்ெதாளிர் கயிலா யப்பால் நாரத னியம்புங் கூற்றின்

அமர்த்தேவல் தக்க ன ீன்ற அ யச்சு வப்ேபர் ைமந்தர்
1266

ெபாதுமைற நம்பி நம்ைமப் ேபாற்றுமா யிைடக்கண் ெசன்று

கதுெமன விலிங்கந் தாபித் தருச்சிமின் க சு நீங்க

விதியுளித் தக்கன் றானு மிம்முைற விைழக பூைச

இதுபு
1267

72

காறும் நுங்கட் கிடும்ைபேய பு வர் மாற்றார்

73

கலிநிைலத்துைற

அைனயர் தாரகன் சூரபன் மாமுத லாகும்

இைனய தானவர் என்றறி மின்கெளன் றருளிக்

கணங்களுஞ் சூழத்
கைனெபா லங்கழல் வரனுங்
ீ

தைனநி கர்த்தவன் கயிைலையச் சார்ந்தன னிப்பால்

1268

புள்ளி னத்தர சுயர்த்தவ னாதிப்புத் ேதளிர்

வள்ள லாைணயின் கிளவிெபாச் சாத்தலின் மதுைக

நள்ளு சூரபன் மாமுதல் தயித்தியர் நலிய

விள்ள ருந்துயர்ப் ெபருங்கடல் ஆழ்ந்தனர் ெமலிந்து
1269

75

ெமலிந்த பின்மைறக் கிழவைன யுசாவுபு விைடேயான்

வலிந்த வாய்ெமாழி நிைனந்துேபாய்க் கச்சிைய மருவி

இலிங்க மாயிைட நிறீஇத்ெதாழு திடும்ைபதீர்ந் துய்ந்தார்
ெபாலிந்த விண்ணவர் தம்ெமாடு தக்கனும் ேபாகி

1270

74

76

மக்கள் பூசைன விைளத்தவச் சூழைல மருவி

ெநக்க அன்பினால் தாெனாரு சிவலிங்கம் நிறுவித்

தக்க வாய்ைமயின் ெதாழுதனன் ெவவ்விைன தணந்தான்
மிக்க சீர்க்கண நாதனாம் வறுெபற்
ீ
றிருந்தான்.

77
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36. முப்புரா

ேகாட்டப்படலம் (1271 - 1281)

கலிநிைலத்துைற
1271

சிறுவ தீர்த்தநீஅஞ்செலன்றியமைனச் சீறி

மறுவ தீர்த்தவன் ேமயதக் ேகச்சரம் வகுத்தாம்

சறுவ தீர்த்தேமல் பாங்க ல் தாழ்ந்தவர்க் கவமாய்

உறுவ தீர்த்தருள் முப்புரா ரீச்சரம் உைரப்பாம்

அடிேதாறும் இரண்டாவது சீர் தி பணி கு த்து நின்றது.

சிறுவ - சிறுவேன.

தீர்த்த - தூய்ைமயானவேன. இம்ெமாழிகள்

மார்க்கண்ேடயைனக் குறித்தன.

மறு அது ஈர்த்தவன்= மறு - யமன் ெசய்த குற்றம். ஈர்த்தல் -நீக்கல்.

1

34
1272

எழுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்

முப்பு ரங்களின் மூவர் புத்தன் ெமாழித்தி றத்து மயங்கிடா

தப்ப ணிந்தவர் தாள்ப ணிந்தரு ளாற்றின் நின்றன ராதலால்

ெபாய்ப்பு ரந்தபு காைல நீற்றைற நாவின் மன்னவர் ேபாெல

தப்பி வாழ்ந்தன ரீச னாைணயில் நிற்ப வர்க்கிடர் சாருேமா
1273

சுதன்மெனன்று சுசீல ெனன்று சுபுத்தி ெயன்று ெசாலப்படும்

அதன்மம் நீத்தவம் மூவ ருக்கு மருள்சு ரந்துைம பாகனார்

இதம்வி ளங்க வரங்கள் ேவட்ட விளம்பு மின்ெனன அங்கவர்
பதம்வ ணங்குபு நின்தி ருப்பணி வாயில் காப்பரு ெளன்றனர்.

1274

இச்ைச யாற்றின் நுமக்கு நந்தளி வாயில் காவலும் ஈதும்என்
நிச்ச லுந்தரு முப்பு ரா

இலிங்கம் ஒன்று நிறீஇயினார்.

ரீச ேமன்ைம யளக்க வல்லுந ேரவர் அப்ெபயர் வண்ைமயான்

ேதாைச யாலுயர் சூத ேனாத முனிக்க ணத்தர் வினவுவார்

ெசப்பு மாய மயக்கி னுக்கு ளகப்ப டாது ெசழுந்தழற்

ைகப்ப ரம்ெபாருள் பத்தி வாய்ைம கைடப்பி டித்து நிைலத்தவா

பத்தி மார்க்க மிரண்டு கூற்றது பற்ற றுத்துயர் அந்தண ீர்

புத்தி நல்குவ ெதான்றி ரண்டறு பூர ணப்ெபாரு ேளாடுலாம்

சார்பி ெனய்து மிரண்டும் முத்தி தைழக்கு மாயினும் ெவவ்விைனச்

சார்பி லாெதழு முண்ைம யன்பு தணப்பு றாெதவர் கட்குேம

8

ெசய்த ெசய்வன வாய தீவிைன யாவும் இச்சிவ பத்தர்பால்
எய்தி டாகம லத்தி ைலக்கம லத்தி ெனன்றறி மின்கேளா

ஐது காமம் விைழந்த பத்தியும் நல்ல றத்துைற யார்ெபறின்
ைநத ராதிது பத்தி ேபத முணர்ந்து ேளார்நவில் கிற்பேத
1280

7

சார்பு பற்றி யுதிக்கும் மற்ைறய ெதான்று சத்தி பதிந்தெமய்ச்

சார்பி ேனார்ெபறு சார்பு பத்தி தானிைட விள்ளுமச்

1279

6

தத்து ெவண்டிைர ேவைல நஞ்சம் மிடற்ற டக்கிய நம்பிரான்

முத்தி நல்குவ ெதான்றி ரண்டனுள் முன்னியம்பிய பத்திதான்
1278

5

முப்பு ரத்துைற ேவாருள் இங்கிவர் மூவ ருந்திரு நாயகன்

ெறப்ப டித்திது அற்பு தச்ெசய ெலங்க ளுக்குைர ெயன்றலும்
1277

4

பூைச யாற்றி உளத்தி ெலண்ணிய ேபறு பூண்டனர் முப்புரா

மாசில் காஞ்சி வயங்கு ேகாட்டம் எனப்ப டுெமன வாய்திறந்

1276

3

கச்சி மாநக ெரய்தி நங்குறி கண்டு பூசைன ெசய்மிேனா

றச்ச னாரருள் ெசய்து நீங்கலும் அங்க ைணந்து வரம்பல

1275

2

9

தி பு ரத்தவர் சார்பு பற்றிய பத்தி ேயார்நனி தீைமேய

பு ம னத்தின ராத லால்வரு புத்த நாரத ரான்ைமயல்
மருவி யிற்றன

ன்ன மூவரும் வள்ளல் சத்தி பதிந்ெதழும்

ெப ய பத்திய ராத லாலவர் ேபசு ைமயல் கடந்தனர்.

10

35
1281

கலிவிருத்தம்

ேபறு ெமய்தினாெரன்று ேபதுறா

வாறு ேமதகு சூதன் மாதவர்

கூறு கூற்றினுக் கிைறெகா டுத்தனன்

ேவறு மாக்கைத ேமல்வி ளம்புவான்

11
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37. இரணிேயசப் படலம் (1282 - 1303)
கலிவிருத்தம்
1282

அரணி யின்கனல் ஐயர் கூற்றடு

சரணி முப்புரா ரீசஞ் சாற்றினாம்

முரணி யங்கதன் குணக்கண் முந்ெதாழும்
இரணி ேயச்சரத் தியல்பு ைரத்துமால்

1283

இரணி யப்ெபய ரசுரர் ஏறானான்

குரவ னாய்நலங் ெகாளுத்து ெவள்ளிையச்
சரண ேமத்துவான் தனியி டத்தினில்

வரவ ைழத்தனன் வணங்கி விண்டனன்

1284

அரும்ெப றல்திரு வரசு நான்ெபறத்

இரும்பின் அன்னவற் கிைறவ ழங்குவான்

3

ேவட்ட வாறிது வாயின் ேமவரக்

ேகட்டி யிவ்வுைர ேகடி லாற்றேலாய்
நாட்டம் மூன்றுைட நாதன் ேசவடிக்
கீ ட்டும் அன்பினால் தவமி ைழத்திநீ

1286

2

தரும்ப டித்ெதாரு விரதஞ் சாற்ெறன

விரும்பு மந்திரக் கிழவன் வங்குேதாள்
ீ

1285

1

4

பதும வாழ்க்ைகயான் பைடக்கும் ஆற்றலும்

மதுைவ மாட்டினான் அளிப்பும் வான்மிைச
அதுல னாதிேயார் ஆைச யாட்சியும்
ெபாதுந டிப்பவன் பூைசப் ேபறேறா

மது - ஓர் அசுரன். அளிப்பு - காத்தற்ெறாழில்.

அதுலன் - ஒப்பில்லதவன், இந்திரைனக் குறித்தது, ஆைச - திைச. 5
1287

ெசல்வம் ஆண்ைமேயர் சீர்த்தி வாழ்வருள்

கல்வி கட்ெடழில் மகளிர் காழிலாச்

ெசால்வ லித்திறஞ் சூழ்ச்சி ேயனவும்

அல்ெவ ரூஉங்களன் அருச்சைனப்பயன்

காழ் இலாச்ெசால் - இனியெசால்

6

36
1288

ெமய்த்த விண்ணவர் இருக்ைக ேவண்டினும்

நத்து மாலயன் நகரம் ேவண்டினும்

முத்தி ேவண்டினும் மூவ ருஞ்சிவ

பத்தி ெயான்றனா ெலய்தற் பாலேவ

நத்து - சங்கு; விரும்புகின்ற எனலுமாம்.
1289

7

ஒன்ன லார்பிணி யுரகம் மண்ைணேகாள்
என்ன வுமவர்க் கிட

ைழத்திடா

அன்ன ஆகலான் அரன டித்ெதாழில்

முன்னி னார்க்ெகவ ன து ெமாய்ம்பிேனாய்

உரகம் - பாம்பு. மண்ைண -ேபய். என்னவும் -அந்த அளவுக்கும்

1290

8

அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்

சிவன்றன் திருவுருைவக் காணாத கண்ேண குருடாம் சீர்சால்

சிவன்றன் திருவுருைவ ெயண்ணாத சிந்ைதேய பித்தா ெமன்றும்

சிவன்றன் திருப்புகைழக் ேகளாச் ெசவிேய ெசவிடா மன்பிற்

சிவன்றன் திருப்புகைழ ேயாதாத வாேய திணிந்த மூங்ைக
1291

9

நில்லா திளைமயும் யாக்ைகயு மின்னினிேய நீங்கு மன்றிப்
ெபால்லாத ேநாயு மடர்ந்து ெபரும்ைபயுள் புகுந்து நீரால்

எல்லாம் நைரத்துடல ேமகாமுன் நன்ெனறிக்ேக ெசல்ேவா ெமன்ன

வல்லா னுைகத்தாைன அர்ச்சிப்பார் இவ்விடும்ைப வாழ்க்ைக ெவல்வார்

வல்லான்= வல்+ஆன் , வலிய காைளவாகனம்
1292

பத்தன் ெமாழிப்பகுதி ேசைவயிைனக் கூறும் ப சா லீ சன்

பத்த னவற்கினிய ேசவகேன யாதலினிப் பான்ைம பூண்ட

பத்தர் படிமம் ஒழுக்கங் குலெனான்றும் பார்க்க ேவண்டா

பத்த ெரனப்படுவார் கண்டிைகயும் நீறும் ப த்த ெமய்ேயார்

1293

10

11

அங்கவைரக் காணப் ெபறுகிற்பிற் கங்ைகநீ ராடற் ேபறாம்

அங்கவர்பாற் ேபசப் ெபறினகில தீர்த்தமுந் ேதாய்ந்தா ராவர்

அங்கவர்க்குச் ெசய்பூைச அண்டருக்கும் மூவருக்கு மாகுங் கண்டாய்

அங்கவர்க்ேக தான மளிப்ப ரவர்தம்பா ேலற்பர் நல்ேலார்.
1294

மாயனயன் விண்ணாடர் வாழ்வுந் துரும்பா மதிக்கு மிந்தத்

தூய சிவனடியார் ேமம்பாடி யாேனேயா ெசால்ல வல்ேலன்

பாய ெபருங்கீ ர்த்தித் ேதான்றால் பலெசால்லி ெயன்ைன யிந்நாள்

ஆயபிற ெவல்லாங் கழித்துச் சிவனடிேய யர்ச்சித் துய்வாய்
1295

12

13

என்னுங் குரவ னிைணத்தாள் ெதாழுேதாைக ெயய்தி ெயந்தாய்

பன்னும் பரம்ெபாருைள ெயத்தானத் ெதவ்வாற்றாற் பண்பு கூரப்

ெபான்னங் கழலிைணகள் பூசித் திடுவெதனும் ெபான்ேனான் ேகட்ப

மன்னும் பிருகு தரவந்த ைமந்தன் வகுப்பான் மன்ேனா

14
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1296

ேமற்படி ேவறு

எங்கணும் நிைறந்து நிற்கு ெமம்பிராற் கினிய வாய

பங்கமில் வைரப்பு மண்ேமற் பலவுள அவற்றுட் காசி

அங்கதிற் காஞ்சி ேமலாங் காஞ்சியின் அதிக மில்ைல

ெசங்கதிர் மதியஞ் ெசந்தீ மண்டில மடிய ருள்ளம்.
1297

மந்தரங் கயிைல தம்மின் ேமம்பட வயங்கித் ேதான்றும்

அந்தமா நக

ெனங்ேகான் வல்விைரந் தருள்சு ரக்கும்

மந்திர ெவழுத்தஞ் ேசாதிப் பச்சிைல மலேர ேதனும்

சிந்ைதகூ ரன்பிற் சாத்தித் ெதாழுவேத சிவனுக் கின்பம்
1298

அண்டைனத் ெதாழுது ெமய்ப்ேப றைடெகனுங் குரவன் பாத
தண்டைலக் காஞ்சி ேநாக்கி நடந்தனன் தறுக ணாளன்.

17

தன்னுடன் பிறந்த ேகண்ைமத் தானவன் இரணி யாக்கன்
அன்னவன் தைனய னந்தகாசுரன் பிரக லாதன்

முன்னுறுபுதல்வர் அன்ேனார் வழிவரும் உ யர் ேதசின்

மின்னுமா வலிேய வாணன் விேராசனன் முதலி ேயாரும்

1300

16

கண்டிைக நீறு ெமய்யிற் கவின்றிட இவ்வா றங்கண்

புண்டரீ கங்கள் ேபாற்றி ெயழுந்தனன் ெபாறிவண் டூதுந்

1299

15

18

பற்றுகா யாதி யாதி மைனவியர் பலரு ேமைனச்

சுற்றமு ெமாருங்கு காஞ்சித் ெதன்னகர் எய்தித் தாந்தாம்

ெபற்றிடும் ெபயரான் முக்கட் பிரான்குறி நிறுவிப் ேபாற்றக்

ெகாற்றமார் முப்பு ரா

ேகாட்டத்தின் குணபால் எய்தி.

காயாதி - இரணியனின் முதல் மைனவி
1301

தன்ெபய

லிங்க ெமான்று தாபித்துக் குரவன் கூறும்

அன்புைட முைறைம யாேற அருச்சைன யாற்றி யுண்டி

இன்பமும் ெவறுத்துப் பன்னாள் ெமய்த்தவம் இயற்றும் ஏல்ைவப்

ெபான்ெபாதி சடிலப் புத்ேதள் எதிெரழுந் தருளப் ேபாற்றி.
1302

20

மக்களின் விலங்கின் மற்ைற ேயானியின் மண்ணில் விண்ணில்
உக்கதீப் பைடகள் தம்மின் உணங்கலி ன ீர ெமன்னத்

தக்கதிற் புறம்பின் உள்ளிற் பகலினி லிரவிற் சாவாப்

ெபாக்கமில் வரமும் மும்ைமப் புவனமும் புரக்கும் ேபறும்
1303

19

21

எம்பிரா னருளக் ெகாண்டா னிரணிய கசிபும் ஆைச

அம்பகன் முதலி ேயாரு மவரவர்க் கினிய ெபற்றார்

வம்பலர் மல ட் டன்ேனார் வழுத்திய தலங்க ேளாடும்

உம்பர்சூழ் இரணி ேயசம் உத்தமச் சிறப்பி ேனாங்கும்
ஆகத் திருவிருத்தம் 1303
-----------
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38. நாரசிங்ேகசப் படலம் (1304 - 1318)
கலிவிருத்தம்
1304

தரணி ேமற்புகழ் தாங்கிய காஞ்சியின்

இரணி ேயச்சர ேமன்ைம யியம்பினாம்

அரணி ைலத்த அதன்குட பாங்க ன்

முரணி னாரசிங் ேகசம் ெமாழிகுவாம்
1305

1

தக்கன் ேவள்வியஞ் சாைல அவியுணப்
புக்க ேதவர் புரளச் சவட்டிய

முக்க ணனருள் ெபற்றபின் மூவுல

ெகாக்க ஆடகன் தாட்படுத் ேதாங்கலால்
ஆடகன் - இரணியன்

1306

வண்ண வண்டிமி ராமலர்க் கற்பகக்

கண்ணி விண்ணவர் யாருங் கவன்று ேபாய்த்

தண்ண றுந்தள ேவானடி தாழ்ந்ெதழூஉக்

கண்ணி லாக்கன கன்ெசயல் கூறலும்
1307

ெகம்பி ரான்ற னிைணயடி ேயத்துபு

வும்பர் ேகானருள் ெசய்ய உணர்ந்தேரா

4

உந்து தன்ெனாரு கூற்ைற உவன்ெபறு

ைமந்தன் மாடுற ைவத்துத் தருக்குழி
எந்து நீயினி உய்திற ன ீங்ெகனாச்

சுந்த ரப்ெபாலந் தூணங் கிழித்ெதழீஇ
1309

3

ஐம்ப ைடத்திற லாண்டைக காஞ்சிபுக்
ெவம்பு ெதவ்விைன ெவல்லும் உபாயமவ்

1308

2

ெகாட்கும் மானிடக் ேகாள

5

யாகியவ்

வட்கி லாைனக் கவான்மிைச ைவத்திருள்
நட்கு மந்தியின் வாய்தலின் நள்ளிருந்

துட்கு கூருகிர் ெகாண்டுரங் கீ றிேய

ெகாட்கும் - ேகாபத்தால் சுழலும். வட்கிலான் - அழிவிலான்.
கவான் - ெதாைட. இருள் நட்கும் - இருள் கூடியும்
கூடாதுமிருக்கின்ற மாைலக்காலம். உட்கு- அச்சம்.
1310

வன்க ணானுயிர் வவ்வி யிரத்தநீர்

என்க ணாெகன வாய்மடுத் திம்ெமனத்

தன்க ெணய்துந் தருக்கின் மயங்கினான்

புன்கண் மும்ைமப் ெபாழிற்கும் விைளத்தனன்

1311

6

பிரக லாதன் பிறங்ெகழிற் ெசய்யவள்

சுரரும் ஏத்தித் துதிெசயும் நன்னய

7

39
உைரயுங் ேகட்கலன் உன்மத்தம் ேமலிடின்

கைரயும் ெமன்ெமாழி காதினில் ஏறுேமா.
1312

உய்தி யில்லவன் ேசா ெயான் றித்துைண

ெவய்ய வாய ெசருக்கு விைளக்குேமல்
ைபயுள் சூழப் பதகன் ெகாடுைமைய

ஐய யாவர் அளவிடற் பாலேர
1313

8

9

சரபம் வருைக

அைனய காைல அயன்முதல் விண்ணவர்

இைனயும் ெநஞ்சினர் அஞ்சினர் எம்பிரான்

றைனய ைடந்து சரணெமன் ேறத்தினார்

விைனயி கந்துயர் மந்தர ெவற்பின்ேமல்
1314

வாய்பு லர்ந்து நடுக்குற வந்தவர்

ஏய வார்த்ைத திருச்ெசவி ஏற்றனன்

பாய பல்கணம் ஏத்தப் பனிவைர

யாயி ேனாடினி தாடல்ெசய் ஆண்டைக
1315

11

அஞ்ச லீ ெரன் றளித்தனன் சிம்புளாய்

வஞ்ச மானிட வாள
துஞ்சு வித்து

ஆயுைளத்

ெகாண்ெடாளி ேதாற்றினான்

தஞ்ச முண்டவர் தஞ்சர ணாயினான்

1316

10

12

கலிநிைலத்துைற

நரம டங்கலின் நாரண னுந்திருக் காஞ்சிைய

விரவி நாரசிங் ேகச்சர ேவந்ைத நிறீஇயினான்

பரவி ேயத்தினன் ெவவ்விைன நீத்தருள் பற்றினான்

உரவு நீருைட யத்தலம் உத்தம மாகுமால்
1317

13

வராேகச்சர வரலாறு

வாரா ேகச்சரம் அன்னதன் ெதற்கது மன்னுெபாற்

ேபரான் றன்ெனாடு ேதான்றிய ெபான்விழிப் ேப னான்

பார்தான் ெவௗளவினன் பாதலத் ேதகலும் ைபந்துழாய்த்
தாரான் சூகர மாயவன் றன்ைனச் சவட்டிேய.

1318

14

முன்ேபாற் பாைரக் ெகாணர்ந்து நிறீஇமதம் மூண்டுழிக்

ெகான்பாய் ஏற்றவன் ேவடுருக் ெகாண்டுயிர் உண்ெடாரு
வன்பார் ேகாடு பிடுங்கி யணிந்தபின் மற்றவன்

அன்பால் ஈசைன அர்ச்சைன ெசய்தருள் ெபற்றேத

ஆகத் திருவிருத்தம் 1318
----------
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39. அந்தேகசப் படலம் (1319 - 1350)
கலித்துைற
1319

தாரார் ெகான்ைறயன் நாரசிங் ேகச்சரந் தன்ேனாடு

வாரா ேகச்சர ேமன்ைம ெத ந்து வழங்கினாம்

ஏரார் கின்ற விதன்குண பாங்கர் எறுழ்வலிப்

ேபாரா ேனற்றவ ரந்தக வச்சரம்
ீ
ேபாற்றுவாம்.
1320

இரணி யாக்க னளித்திடு மந்தக ெனன்பவன்

மரபி ெனந்ைதைய யாயிைட ேயத்தி வரம்ெபறூஉ

முரைன யட்ட பிரான்முதல் விண்ணவர் யாைரயும்

உரனில் ெவன்று புறக்ெகாைட கண்டுல காண்டனன்.

1321

1

2

ேதவர்கள் ெபண் வடிவங் ெகாண்டு வசித்தல்

அன்ன தானவ னுக்கழி ெவய்தியச் சத்தினால்

ெபான்ன வாம்மரு தத்தவ னாதிப்புத் ேதளிர்தாம்
மின்னி ைடக்கு நடுக்கம் விைளத்திறு மாந்தணி

மன்னு பூண்முைல யார்வடி வத்ைத எடுத்தேரா
1322

ெகாள்ளி வட்டம் எனச்சகம் எங்கணுங் ெகாட்புறீஇ
ெவள்ளி யங்கயி ைலக்கி

ேமவினர் முத்தைல

அள்ளி ைலப்பைட அங்கண ணாரருள் ெபற்றவண்
வள்ளி மாமி கணங்களி ேனாடும் வதிந்தனர்

1323

மன்னு தாரு வனத்துைற மாதவர் தங்கைளத்

அன்ன ெசய்ைக நிைனந்தவன் எய்தினன் அவ்விைட

வந்து ெபண்ைமய ராகி மைறந்துைற ெசய்திேகட்
முந்து மம்பிைக தன்னருள் ெபற்று முகுந்தனார்

6

எண்ணில் ெபண்டிர் தைமப்பைடத் ேதயினர் அத்தடங்
கண்ணி னார்க்கிைட கண்டகன் ஓடின னாகமற்
றண்ண லாருறு ேவாரமர் தாரு வனத்திைட

நண்ணி யங்கண் நடாத்திய ெசய்ைக நவிற்றுவாம்
1326

5

அந்த காசுரன் விண்ணவர் ெவள்ளி அடுக்கலின்
டுந்து சீற்றம் மிகுத்தவ ெணய்தி யுடற்றுழி

1325

4

இன்ன வாறுபல் கால மகல்வுழி ெயம்பிரான்

துன்னி ைமயல் ெகாள ீஇயவ ருண்ைமேசா தித்திடும்

1324

3

7

பிட்சாடனர் திருவிைளயாடல்
ெகாச்சகக் கலிப்பா

கழல்கறங்கப் பலிக்கலனுங் கரத்ேதந்திப் பலப தி

மழகதி ன் வரும்ெபருமான் துடிமுழக்கஞ் ெசவிமடுத்துக்

குழலிைசேகட் டருகைணயும் அசுணெமனக் குளிர்தூங்கிப்
பழிதபுதா பதமடவார் பலிெகாண்டு மருங்கைணந்தார்

8

41

1327

நிலவலர்ந்த நைகமுகிழ்க்கும் மணிவாய்க்கும் ெநடுஞ்சூலத்

தைலகிடந்த திண்ேதாட்கும் தடமார்பின் அழகினுக்கும்
மைலமடந்ைத கரஞ்ேசப்ப வருடுமிரு குறங்கினுக்கும்

கைலநுடங்க வருமடவார் கண்மல ட் டிைறஞ்சினார்.
1328

கண்மலைர ெயம்மானார் திருேமனி கவரவவர்

பண்மலரும் வாய்மலரும் பனிமலரும் முகமலரும்

தண்மலரும் விழிமலரும் தாள்மலரும் ைகமலரும்

விண்மலரும் மின்னைனய விளங்கிைழயார் எதிர்கவர்ந்தார்.
1329

எம்பிரான் திருேமனி உளமுழுது மிடங்ெகாள்ள

பம்பினார் ஆடினார் பாடினார் என்ெசய்வார்

கண்ெணகிழ்பூந் ெதாைடமூசுங் களிவண்டி ெனாடுங்கருக

அண்ணலிள நைகேபாலும் அடிகளிவர் நைகெயன்பார்

ெதாழுதைகயார் பனந்தாளின் அணிந்தருளத் ெதாைடேயந்தி
முழுதருள்ெபற் றுய்ந்ேதெமன் றகம்மலர முகம்மலர்வார்

ைகெகாடுேபாம் இேதாெவனமுன் னுரம்ெநளிப்பார் கழிகாமம்
இக்கிடந்த துகில்நுமேதா எமேதாெசாற் றிடுெமன்பார்

ெசம்மலீ ர் உடன்ேசர்த்தித் ெத துெமன அருகைணவார்

நும்முகிர்த்ேதாட் டியினடக்கி னறனுண்டு நுமக்ெகன்பார்

15

மன்றநீர் இரந்தபலி யாமளித்ேதம் மற் யாங்கள்

ஒன்றிரந்த தளியாக்கால் இகழன்ேற யுமக்ெகன்பார்

இன்ெறனினும் விடுவேமா ஈர்ங்கைணேவள் பறந்தைலக்கண்

ெசன்றுெபரும் ேபார்விைளத்தும் வைளமிெனனத் ெதழித்ெதழுவார்
1335

14

எம்மல்குற் கும்மல்குல் இைணெயாக்கும் ேபாலுமது

ெவம்முைலவா ரணெமங்கள் இைடக்கீ று விைளயாேம

1334

13

தக்கபலி ெகாளவந்தீர் தனப்பிச்ைச தருகின்ேறம்

மிக்கயாங் களும்நீரும் ெவற்றைரேயம் ஆயினமால்

1333

12

வழுவுமுைட கரத்திடுக்கிக் ெகாணர்ந்தபலி யிடமாட்டார்

எழுமவளின் மறுகுவார் எம்பிரான் கைடக்கணிப்ப

1332

11

தண்ணறுஞ்சந் தனந்தீயத் தரளவடம் நீறாகக்

எண்ண ய காமத்தீ யிைடக்குளித்தார் புரம்ெபாடித்த

1331

10

நம்பியநாண் முதல்நான்குந் துச்சிலர்ேபாற் புறம்நடப்பக்

ெகாம்பைனயார் கள்ளுண்டு களித்ேதா ன் இருமருங்கும்

1330

9

16

யாங்ெகாணர்ந்த பலிேயாடும் எம்முைடய வைளயாழி

பூங்கடிைஞ யுறக்ெகாண்டீர் புனிதேர யைவயளித்தால்

ஆங்கிரந்த மாலார்க்கு வைளயாழி மீ ட்டளித்த
வங்குநீ
ீ
ர் கலிக்கச்சி விநாயகெராப் பீெரன்பார்

17

42
1336

பாம்பலதிங் கி தல்குல் பகடல்ல இைவெகாங்ைக

ேகாம்பியல திதுநாசி ேகாள யன் றிதுமருங்குல்

ஏம்பலிக்கு மிைவதம்ைமக் ேகாளிைழப்ப எனெவருவிப்

ேபாம்ப சு நிைனயாதீர் புல்லுமிெனன் றடிெதாழுவார்
1337

இவ்வாறு தம்பிரான் திருேமனி எழில்ேநாக்கிச்

ெசவ்வாய்ைமக் கற்பிழந்தார் திறங்கண்டு ெவகுண்ெடழுந்த

அவ்வாழ்க்ைக முனிவ டு சாபங்கள் அடிகள்பால்

துவ்வாைம யுறேநாக்கிக் ெகாடுேவள்வி ெதாடங்குதலும்
1338

ெதாழுந்தைகயார் ைகக்ெகாண்டு ெதாடங்குதிரு நடங்காணூஉ

ெகாழுந்தணிவார் அறிவளிப்பக் குைறதீரத் ெதாழுெதழுந்தார்

இன்னருளா ெலைமப்புரக்க ெவழுந்தருளுஞ் ெசயல்ேபாற்றி
பன்ன ய முத்திநிைலப் பரேபாகம் அருெளன்றார்.

21

அவ்வண்ணந் ெதாழுதிரந்த அருள்முனிவர்க் கருள்கூர்ந்து

ெசவ்வண்ணத் திருேமனிச் சிவபிரா னிதுகூறும்

இவ்வண்ணம் ேவண்டுதிேர ெலழிற்காஞ்சி நகர்வயின்ேபாய்
ெமய்வண்ண நாற்குலத்தும் ேதான்றியவண் ேமவுதிரால்

1341

20

ெசன்னிமிைசக் கரங்கூப்பித் ெதய்வசிகா மணிேபாற்றி

ெபான்னிதழித் ெதாைடயாெயன் பிைழயைனத்தும் ெபாறுத்தருளிப்

1340

19

எழுந்தமுய லகன்புலிபாம் புைழபூதம் எ மழுவும்

விழுந்தயர்ந்து ேசார்ந்துள்ளம் ெவரீஇயினார் தமக்குமதிக்

1339

18

22

அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்

பற்றறத் துறந்ேதார் பற்றுட் பட்டவ ேரனும் ஞானம்

ெபற்றவர் மடவ ேரனும் ெபரும்பன்றி கழுைத ஞாளி

புற்றராப் புல்லுப் பூடு புழுமர ேமனுங் காஞ்சி

நற்றலத் திறுதி கூடின்நம்மடி கலப்ப துண்ைம

1342

23

தாருகவன முனிவர்கள் காஞ்சியிற் பிறத்தல்

ஆதலி னங்க ணில்லாற் ெறாழுகிவ ீ டைடமி ெனன்னக்

காதலின் வணங்கிப் ேபாற்றிக் கடும்ெபாடும் பிருகு வாதி

ஏதமில் நாற்பத் ெதண்ணா யிரவருங் காஞ்சி நண்ணிக்
ேகாதரு மரபி னான்ற நால்வைகக் குலத்துந் ேதான்றி

1343

ெமல்லிதழ் நறுெமன் ேபாதால் விதியுளி ெவவ்ேவ றன்பின்

அல்லுறழ் மிடற்றுப் புத்ேதள் அருட்குறி அருச்சித் ேதத்தி

நல்லன வரங்கள் ெபற்று நாயக னருளால் அங்கண்

இல்லற ெநறியின் மன்னி வாழ்ந்தனர் இைனய நீரால்.

1344

24

25

எல்ைலதீர் காஞ்சி யுள்ளார் யாவரும் முனிவ ரங்கண்

கல்ெலலா மிலிங்கம் சீதப் புனெலலாங் கங்ைக ெசால்லுஞ்

ெசால்ெலலாம் மனுக்கள் ைககால் ெதாழிெலலாம் விைடேயா ேனவல்

ெசல்ெலலாந் தைகத்தன் றம்ம ெதன்திைசக் கிழவற் கவ்வூர்

26

43

1345

அந்தகாசுரன் முத்தியைடதல்

அருந்தவக் கிழவர் தங்கள் ெசயலது வாக விப்பால்

ெபருந்தைக கயிைல நண்ணிப் பிராட்டிேயா டமர்ந்தா னங்கண்

திருந்திைழ மகளிர் ேகாலங் ெகாண்டுைற திருமா லாதி

இருந்திறற் சுரரும் ேபாற்றி மருங்குற இருக்கு ேமல்ைவ
1346

27

தைனப்புறங் கண்ட மின்னார் தைமப்பற்றி வருது என்னும்

மனத்தருக் குய்ப்ப மீ ட்டும் அந்தகன் வருதல் காணூஉப்

புனந்துழாய்ப் புத்ேதள் முன்னர்ப் ேபாற்றிவிண் ணப்பஞ் ெசய்ய

விைனத்ெதாடக் கறுக்கு ெமங்ேகான் வயிரவன் றைனவி டுத்தான் 28
1347

வயிரவன் பைடேயான் முன்னாம் வானவர்க் கிடுக்கண் ெசய்வான்
வயிரவன் துடியன் ேசைன வலத்தவ னாகிப் ேபாந்த

வயிரவன் மனத்தாள் றன்ைனப் ெபாருதுவண் சூலத் ேதந்தி

வயிரவன் களிப்பு மிக்கு வாைகயின் நடனஞ் ெசய்தான்
1348

அந்தகற் கருளால் உண்ைம அறிவுவந் துதிப்ப அன்ேனான்

ெகாந்துமுத் தைலச்சூ லத்திற் ேசர்ப்புண்டு கிடந்த வாேற

கந்தெமன் மலர்த்தாள் ேபாற்றித் துதித்தலுங் கா ப் புத்ேதள்

ைமந்தயாம் மகிழ்ந்தாம் ேவட்ட வரமினிப் புகறி ெயன்ன
1349

29

ெகாந்து -குத்திக் ேகாத்த. கா

30

- வயிரவர்

தானவன் முத்தி ெயான்ேற தந்தரு ெளன்றா னற்ேறல்
ேகானருள் ெபற்றக் காஞ்சி குறுகுவா ெமன்று நண்ணி

ஆனுைட யூர்தி யண்ண லருளினால் தனது காப்பாம்

மாநக ெரய்திச் சூல ைவத்தைலக் கிடந்தான் றன்ைன

1350

31

ெதறும்புர ெம த்தார் கம்பம் திகழ்சிவ கங்ைகத் தீர்த்த

நறும்புனல் மூழ்கு வித்துத் திருவருள் நல்கிப் பாசக்

குறும்பறுத் தளித்தான் தண்டக் கு சி லந்தகனும் தன்ேபர்

உறும்பழ விலிங்கத் துள்ளாற் கரந்தன ெனாருைம ெபற்றான்

32

ஆகத் திருவிருத்தம் 1350
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40. வாேணசப் படலம் (1351 - 1461)
கலிவிருத்தம்
1351

அறம்பயில் காஞ்சியி னந்த ேகச்சரத்

திறஞ்சிறி தறிந்தவா ெசப்பி னாமினிப்

பிறங்குசீ ரத்தளிக் குணாது ேபதுறாப்

பறம்புவி லுழவர்வா ேணசம் பன்னுவாம்

1

44
1352

வாணன் வரம் ெபறல்

எறுழுைட வானெனன் றியம்பு தானவன்

ெதருவிைனக் காஞ்ெசாஇயினருட்சி வக்குறி
நிறுவின னருச்சைன நிரப்பி மாதவம்

உறுவ ன் உஞற்றினா னுலப்பில காலேம.
1353

அன்பினுக் ெகளிவரு மழக னாங்கவன்

முன்புறத் திருநடம் முயலக் கண்டனன்
என்புெநக் குருகநின் ேறத்தி னான்நந்தி

தன்ெபருங் கணத்ெதாடு முழவு தாக்கினான்
1354

றடர்ெபருங் கருைணகூர்ந் தடிகள் ஆயிரந்

விடைலநீ ேவட்டது விளம்பு ெகன்றலும்

மாயிரங் குன்றுறழ் வானன் தாந்ெதழூஉத்

பாயமூ வுலகமும் ப க்குங் ெகாற்றமும்

ேமவரு பத்தியும் ேவண்டி ேனெனாரு

காவணி யுடுத்ெதாளிர் கம்ப வாணனும்

புைனபுகழ் அசுரர்ேகான் புவனம் யாைவயும்
முைனவைனத் ெதாழுெதழக் கயிைல முன்னினான்

ெசம்மலா யிரமணிக் கடகச் ெசங்ைகயால்

ெகாம்ைமெவள் விைடயினான் கருைண கூர்ந்தேரா

8

எவ்வரம் விழந்தைன ெயனினும் நல்குதும்
அவ்வரம் புகெலன வசுரன் கூறுவான்

ெசவ்வன்நின் திருவடிச் ேசைவ நித்தலுஞ்

ெசய்வது விைழந்துேளன் கருைண ெசய்துநீ
1360

7

நம்ைமயா ளுைடயவன் நடன ேவைலயிற்
ெதாம்ெமனக் குடமுழா ெவழுப்பச் சூர்த்தகண்

1359

6

அைனயைவ முழுவது மளித்து நீங்கினான்

தனதடிப் படுத்தினன் தருக்கி வாழுநாள்

1358

5

ஓவரு நிைலைம யுமுன்ன டித்துைண
மாவடி முைளத்ெதழு வள்லேலெயனக்

1357

4

ஆயிர முள நீண் டலர்ந்த நீனிற

தீயழற் பு ைசயும் திறலு மாக்கமும்

1356

3

குடமுழ விருகரங் குலுங்கத் தாக்குேதா
தடெநடுங் கரம்ெபற நல்கித் தானவ

1355

2

9

பீட்டுயர் முருகேவள் வைரப்பி ராட்டிேயார்

ேகாட்டிளங் களிற்ெறாடு ேகாட்க ணங்களின்

ஈட்டெமா ெடய்திெயன் னிருக்ைக வாய்தலன்

மாட்டிருந் ெதனக்கரு ெளனவ ணங்கினான்

10

45
1361

எண்ணிய ெவண்ணியாங் களிக்கு ெமந்ைதயவ்

வண்ணேம யாயிைட மருவி ைவகினான்

கண்ணுறு மசுரனுங் காலந் ேதாறுமங்

கண்ணைல ய்ைடெதாழு தன்பின் ைவகுநாள்
1362

வாசவன் ெநடியவன் மற்ைற யாைரயும்

பூசலிற் புறங்ெகாடுத் தி யப் ேபாக்கினான்
காசணி மிடறுைடக் கடவுள் முன்னுறீஇ

ஏசறு ெசருக்கினா லிதுவி ளம்புவான்
1363

என்னரு மினிமற்ெறன் புயக்கண் டூதிைய

என்ைனநின் திருவுள மியம்பு வாெயன

திருவடி விரலுகிர் விழிசி

ப்பினான்

குருநிலா நைகமுகிழ்த் திதைனக் கூறுமால்

எதுகுலத் துதித்ெதனக் கினிய னாகிய

கதுெமனப் ேபாக்குவான் வருவன் காெணனா.

நற்றிற மன்ெறன நாடி இவ்வனம்

அற்றமி லவனவ ளதுெகாண் டாட்டுவான்

முரணிைன யடக்கேவ ேபாலும் முந்ைதநாள்
வரம க் ெகம்பிரான் வழங்குஞ் சூழ்ச்சிேய

17

நம்பன ீ துைரத்தலும் நக்குக் ைகெயறிந்

ெதம்பிரான் முப்பதாம் முைறயின் என்ெனாேடற்

றும்பரார் கணத்ெதாடு ேமாடி யுய்ந்துளான்

அம்பக முள யா னமருக் காற்றலான்.
1369

16

இருள்குடி யிருந்தபுன் மனத்தின் ஈங்கிவன்

ெசருவகத் ெதம்மினுந் திறல்ெகாள் வாெயன

1368

15

தற்ெறாழு வான்றைனத் தான்ெச குப்பது

ெசாற்றனன் திருவுலஞ் சுளித்தி யாப்ைவயும்

1367

14

முதுதவப் பிருகுவின் சாப ெமாய்ம்பினால்

புதுமலர்த் துளவநின் புயக்கண் டூதிையக்

1366

13

ெவருவல ெனதிர்நின்று விளம்பக் ேகட்டலும்
மருவலர்க் கடந்தருள் மதுைக ெயம்பிரான்

1365

12

என்ெனாடு ேபாெரதிர்ந் தி யல் ேபாயினார்

என்னுைடய பிரானிைடத் தீர்ப்ப ெவய்திேனன்

1364

11

18

அவைனேயா ராண்டைக மீ ளி யாகைவத்
ெதவனிது கிளந்தைன ெயந்ைத நீெயனக்

கவர்மனக் ெகாடுந்ெதாழில் தறுகண் காய்சினத்
தவலுைட யூழினா னிகழ்ந்து சாற்றலும்.

19

46
1370

அவனமர்க் கிடந்தவன் றைனக்ெகாண் ேடயவன்

கவர்மத மடக்கிய நிைனந்த கண்ணுதற்

சிவபிரான் குறுநைக முகிழ்த்துச் ெசப்புவான்
தவலரு மாற்றேலாய் சாற்றக் ேகண்மதி.

1371

நின்னமர்க் குைடந்தபின் நிைனய டக்குவான்

துன்னசீ ருபமனி யனுக்குத் ெதாண்டுபூண்

ெடன்னருட் கு யனாய் எறுழ்ப ைடத்தனன்

அன்னவன் முன்னவ னாக எண்ணைல.
1372

21

என்னநா ளவன்வரு ெமன்றி ேயெலாரு
நின்மகட் ேகார்பழி நிகழ நின்னகர்

நன்ெனடுங் ெகாடியுெளான் ெறாடியும் நாள்வரும்

என்னலு மசுரர்ேகா னிருக்ைக ெயய்தினான்.
1373

20

22

உைஷயின் களெவாழுக்கம்

அங்ெகாரு நாலவன் பயந்த வாயிைழ

கங்குவிற் கனவினிற் கண்ணன் ேசய்ெபரும்

ெபாங்ெகழி லனுருத்தன் புல்லப் புல்லினாள்

ெவங்களிப் ெபய்தினள் விழிப்பக் கண்டிலாள்.
1374

ைகெயறிந் தழுதுகண் கலுழ்ந்து ேசார்ந்தனள்
ெமய்யணி சிதந்துெமய் ெவறுவி தாதல்கண்

ைடெதனத் தன்மல ரனங்கன் சூட்டினான்

ைதயல்தன் மருகியாச் சார்வ ேதார்ந்ெதன
1375

துளங்குறு பழம்பைகத் ெதாடர்பின் ேவள்க

இளங்ெகாடி முதல ந் ெதன்னச் சாம்பினாள்

25

பழிவரு ெமன்றெசாற் பழுது றாவைக

உைழவிழிக் கிறந்துபா ெடாழிப்ப வல்விைரந்

ெதழுபவன் ேபாலிருள் கிழித்து ெவய்யவன்

சுழிபுனற் கருங்கடல் முகட்டுத் ேதான்றினான்.

1377

24

கலங்கனிக் கூந்தலிற் கவற்றித் தற்ெறறத்
விளங்கிைழ முந்துதன் வறு
ீ
காட்டலால்

1376

23

26

அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்

அத்திறங் ேகட்ட ேதாழி யாய்ந்துருப் படத்தில் தீட்டி

இத்தனிக்குமர ேனேயா ெவன்றுள மகிழ்ச்சி ேநாக்கித்

தத்துநீர்த் துவைர நண்ணித் தவிெசாடுந் துயில்கின் றாைனச்

சித்திர ெமனக்ெகாண் ெடய்தித் திருந்திைழ முன்னர் உய்த்தாள்
1378

27

கண்டன ளசுர ன ீன்ற கனங்குைழ யமிழ்த மள்ளி

உண்டண ெலன்ன ேவாைக துளும்பின ளுவைனப் புல்லிக்
ெகாண்டனள் காைல ேமனி வனப்ெபலாங் குறித்து ேநாக்கி

விண்டனள் கவைல யன்னான் விழித்தனன் விைலந்த காமம்

28

47

1379

இளமுைல வருடி ேமாந்து முத்தமுண் டிதழ்ேதன் மாந்தி

விள வண் டிமிருந் தாரான் ேமகைல ெநகிழ்த்து நீவித்

தைனவிடுத் தகல யானர் அல்குலந் தடத்துள் மூழ்கி

விைளெபருங் கலவிப் ேபாக ெவள்ளத்தின் அழுந்தி னானால்
1380

துைணவிழி ேசப்பச் ெசவ்வாய் துடிப்பேவர் வரும்பப் பூக

மணிமிட ெறாலிப்பவார்ப்ப வால்வைல தடந்ேதாள் ெவற்பிற்

பைணமுைலக் களிநல் யாைன பாய்ந்துபாய்ந் துழக்க ெமல்கும்

அைணமிைசக் கலவிப் பூசல் மடந்ைதயும் ஆடி னாேள
1381

குணத்ைதயுற் றுைடயும் நாணும் புறஞ்ெசலத் தூர்த்தர் மான

இைணச்சிலம் பார்ப்பத் தண்டா தின்னலம் நுகர்ந்து வாழ்நாள்

31

தளி யல் நிறம்ேவ றாகித் ைதயலாள் கருப்பம் எய்த

வளமைன காப்ேபார் ேநாக்கி வானனுக் குணர்த்த அன்னான்

இளவைல அ திற் பற்றி யிருஞ்சிைறப் படுத்தான் காணூஉ

வளமரு மயிலின் ேதம்பிப் ெபண்ெகாடி அரற்றி வழ்ந்தாள்
ீ
1383

30

புணர்ச்சியின் மருங்கு நிற்றல் புைரெயன விலகும் ேமேலார்
வணர்க்குழல் கட்டு விட்டு மருங்ெகலாங் ெகாட்ப ேநாக்கி

1382

29

32

கண்ணன் ேபாருக்ெகழுதல்

வழ்ந்தயர்
ீ
ெபாலங்ெகா டிக்குத் துைணெயன விசும்பு நக்க
வழ்ந்துயர்
ீ
ெகாடியும் அந்நாள் ெவய்யகா லுைதப்ப இற்று

வழ்ந்தது
ீ
வானன் ெகாண்ட விழுத்தவப் ேபறு ெமாக்க

வழ்ந்தது
ீ
நிகழ்ந்த ெசய்ைக வைணமா
ீ
முனிவன் ஓர்ந்தான்
1384

சிைலத்ெதாழில் மாண்ட தன்ேசய் சிறுவைனக் காணா ெதங்கும்

இைலப்புைர கிைளத்து வாடுந் துவாரைகக் கிைறபால் எய்திப்
புலப்படப் புகலக் ேகட்டுப் ெபாருபைட எழுக என்னா

உலப்புயத் துளவத் தாரான் ஒலிமுர சைறவித் தானால்
1385

ெசயிரறத் ெதாகுவ வங்கண்ேசைனேய யல்ல மாறாச்

உயர்முர ேசாைத ேகட்டவ் வும்பர்பால் ெதாகுவ மாேதா

35

கடுந்ெதாழி லசுரர் தம்மால் ெதறப்படுங் கால தூதர்

ெகடுந்ெதாழி லைனயார்ப் பற்றக் கிளர்ந்துேவற் றுருவு ெகாண்டு

ெகாடுந்ெதாழில் முற்றக் கற்றா லைனயகூர்ங் ேகாட்டு நால்வாய்

அடுந்ெதாழில் தறுகண் ேவழ மளப்பில பண்ணி னார்கள்
1387

34

வியவ ன் உணர்ந்தார் சாற்றும் விசிமுர ேசாத இ ேகட்டுச்
சயமுைட யிைமேயார் தங்கள் சிதறுநல் விைனகள் தாமும்

1386

33

36

குைவமணி ேமாலி விண்ேணார் மனெமலாங் குழுமி நம்ைமக்

கவலுற வருத்தி னாைர ெவலற்கீ து கால ெமன்னா

அவயவங் ெகாண்டு ெவவ்ேவ றைணந்ெதன விைரெசால் காட்சி
இவறுசீர்க் கலினப் பாய்மா எண்ணில பண்ணி னாரால்.

37

48

1388

வைரமகள் கிரீசன் ஓங்கற் குறிஞ்சிமன் மதக்ைக ெவற்ெபன்

றுைரெபறு கிழைம ேயாைர ெயாருங்குதன் வாய்தல் ைவத்த
புைரயினான் றன்ேமற் சீறி வைரெயலாம் புறப்பட் டாங்கு

விைரெசலற் ெகாடிஞ்சித் திண்ேதர் பண்ணினார் ேகாடி ேமலும்
1389

தடமதி ெல யாற் ேகாலப் ெபற்றவன் தன்ைன ேயவ

லிடவரம் ெபறவும் வல்லும் எனத்துணிந் தைனயா னாவி

ெகாடுெசலக் குறித்துப் பல்ேவ றுருவுெகாண் டைனந்த காட்சி

வடைவேநர் சீற்றத் துப்பின் மள்ளரும் ெமாய்த்தார் பல்ேலார்
1390

வண்ணெவண் கவிைக பிச்சங் ெகாடிகள்ேமல் மைறபத் தீம்பால்
நள்ளு ேமயதன் ேதாற்றங் காட்டிக்

கண்னனுந் தாைன நாப்பண் கடகளி றுைகத்துச் ெசன்றான்

40

ெகாழுந னாடமர்க்குச் ெசல்லக் குலமைன யகத்து வாளாக்

ெகழுவுறு தைகய ஞாலக் கிழத்தியுந் திருைவ குந்தப்

பழமைன யியற்ைக வல்ைல பார்த்தனள் மீ ள விண்ேமல்

எழுவது கடுக்கும் ேசைனச் ெசலவிைட எழுந்த தூளி
1392

39

பண்ணுநாற் பைடயின் வக்கம்
ீ
பார்த்துமண்நடுங்கா வண்ணம்
ெவண்ணிறப் புண

1391

38

41

கண்ணன் பைடயும் வாணன் பைடயும் ைககலத்தல்
இன்னண மளக்க ெரழுெம ழுந்ெதன பரந்த ேசைன

துண்ணல ரணுகல் ெசல்லாச் ேசாணித புரத்ைத முற்ற
அன்னது ெத ந்த வானன் அழெலழ விழித்து நக்குத்

தன்னிகர் அடுேபார்ச் ேசைனத் தைலவைர ேயவி னானால்
1393

எழுந்தன பைடக ணான்கு மியம்பின வியங்க ெளங்கும்

வழிந்தன விலாழி மண்ணும் வானமுஞ் ெசறியத் துன்னி
ெயாழுங்கின தூளிேசய்த்திற் கண்டவருகுமண் மா

ெபாழிந்திடும் ேபாலும் வாணன் புரத்ெதன மருட்ைக ெகாள்ள

1394

தன்னுயிர்க் கணவன் ேமற்ெச

றாைனயுள் ளழுங்க கண்கள்

மின்னிைலப் பைடய ேசைன வியனகர் ெவளிக்ெகாண் டன்ேற

44

விதிர்பைட மின்னுக் காட்ட விலாழிநீர் தாைரகாட்ட

அதிெராலி உருமுக் காட்ட அந்தநாள் படைல ேமகம்

எதிெரதி ருடன்றா ெலன்ன விருெபருங் கருவிச் ேசைன

கதிர்முைலச் சயமான் ெமச்சக் ைககலந் தம ன் மூண்ட

1396

43

ெபான்னுருப் புவனி மாது புழுதியாற் புைதப்பச் சீறி

அன்னவள் மருமம் ேநாவ அடிெபயர்த் ததிர்த்துச் ெசன்று

1395

42

கலித்துைற

ெசங்க ளத்துடல் கிடப்பவரு திண்டி றலைர

அங்கு நின்ெறதிர் ெகாளப்புகுந ெராப்ப அழல்சால்

45

49
ெவங்க ளத்துறு ெசருத்திறைம ேநாக்க வியல்வான்

எங்கும் ெமாய்த்தனர்க ள ீர்ந்ெதாைடயல் ேமாலி யிைமேயார்

1397

கல்வி யற்ெபாரு களத்திருவர் அங்க மதனில்

ெமல்லி யற்சய மடக்ெகாடி நடிப்ப மிைடயும்

பல்லி யத்ெதாைக முழக்ெகன எழுப்பு படகம்

சல்லி தக்ைகமுதல் எண்ணில தழங்கு வனவால்
1398

ஒருவ ேமெயனல் உணர்ந்தனர் எனச்சி வன்முடிச்
இருதி றத்தரு முடற்றுநமர் யாவர் ெமாழிவார்

புரவி யூருந ெராடும்புரவி யூரு நர்களும்

இரதம் ஊருநர்க ேளாடிரத மூருநர்களும்

தண்ட ேமாச்சிெயறி தண்டமைவ ெயான்ன லர்கள்கத்

தண்ட மாற்றுவ சமர்க்கணினம் என்பதுளேவா.

50

ஏறு ேதர்வயவ ேரற்ெறதிர் விடுத்த திகி

மாறு ேத ைட நுைழத்திடுவ வாென ழுவைரக்

கூறு ெகாண்டமுைழ நின்ெறழு குலப்ப றைவகள்
ேவறு குன்றமுைழ யிற்குடிபு கல்வி ைழயேவ

1402

49

தண்ட ெமன்ெபயர் வழிக்குதவு தான வயேவ
தண்டேமாடுபுய தண்டமும் நிலத்தி னுருளத்

1401

48

க கள் ஊருந ெராடுங்க க ளூரு நர்களும்

மரபின் மன்னேராடு மன்னரு ெமதிர்ந்து ெபாருவார்
1400

47

ெபாருெதா ழில்திறனில் வல்லபக வன்பு ரமடும்

ெசருகு தும்ைபைய மிைலச்சினர் ெதழித்து மிடலான்

1399

46

51

கலிவிருத்தம்
ஆடுப

சா ைக ெதாடங்குெதா றடங்கார்

ேசடுைட முடித்தைலகள் வழ்ந்தமர்
ீ
ேத ன்

ஓடிருள் தடுப்பெவாரு நீயிரும் எைமப்ேபால்

ஈடழிய ஏகலிர் எனத்தைடெசய் ெதன்ன
1403

வண்டுமுரல் வாவியுைற கஞ்சமைன யாைளக்

ெலாண்டுதன் இருக்ைகெசல் சுடர்க்ெகாழுநன் ஒப்பத்

திண்டிறல் அடங்கலர் சிரந்திருகி ஏந்தி

அண்டெவளி யிற்சுழல்வ சுற் விடும் ஆழி
1404

53

மீ ச்ெசல்வய ெவங்க கள் ஒன்றன்மிைச ெயான்றங்
ேகாச்சுகைத மாற்றுகைத ஒள்ளிைழ மடச்ெசவ்

வாய்ச்சியர்ேகா லாட்டநிகர் வண்ைமயிைன ேநாக்கி

ஏச்சறு விசும்பினிைம யாதவர் வியப்பார்
1405

52

விழித்தெவகு ளிக்கணிட னாடுெதாறும் ேமவார்
அழித்திைம ெயனக்கருதி யார்ப்பெரன ெவளிகி
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50
ஒழித்துவலன் ேநாக்கினழல் சீற்ரம்நனி காட்டித்

ெதழித்துவிறல் சாற் யமர் ஏற்பர்திதி ெபற்றார்.
1406

ேவறு

ெவங்கட்க

55

கடிந்திட ெவண்ணத்ெதழு மவுணர்

அங்ைகப்படி எ கத்துட னைணனின்றைம காணா
நங்கட்கிடர் பு வாணிவன் நணுகிற்றன ெரன்னா

உங்கட்ெசறி விண்ேணா
1407

வுற்றாருளம் அஞ்சி

ெதவ்வட்டழல் பட இெவய்யவர் விண்ணிற்ெசல வுந்தும்

ெகௗளவக்க

பிளிறிக்கடம் ஒழுகப்புவி வழ்வ
ீ

எவ்வப்பட வலைனத்ெதறும் இைறேயவலின் எழிலி

ெவவ்விற்பைட மாயற்ெகாரு துைணயாய்வரல் வழும்.
ீ
1408

57

ஒருவன்திற லவுணன்கத முடனூக்கிய ப மா

ெபருவிண்மிைச ெயய்திச்சுழல் காற்பட்டுழல் ெபற்றி

வருெவங்கதிர் மாந்ேதர்விைச யிற்றப்பிய வாசி

ெதருமந்தினங் காணாதவ ணுழிதந்ெதனத் திகழும்
1409

56

58

ேவறு

துன்னுகுரு தித்தைச வழுக்கீ விழுசூரர்

ெவந்நிைட மதக்களிறு குத்துெவண்ம ருப்பு

முன்னுற வுரீஇநிமிர்வ ைமந்தர்முைல ெபற்ற

ெதன்ெனன வரம்ைபயர் மருட்ைகயின் இைசப்பார்
1410

அட்டழல் கழல்மறவர் ஆகமிைச எ கம்

பட்டபுைழ நின்றிழிவ பாய்குருதி ெவள்ளம்

ஒட்டலைர யானுயிர் குடிப்பெலன ஒல்ைல

உட்டிகழ் மறக்கனல் ெவளிப்படுவ ெதாக்கும்
1411

ெகாடிஞ்சியின் நிைரத்தகுரு மாமணிகள் உக்க

அடும்பைட வலத்தினர் ெதழித்ெதழு மதிர்ப்பின்

61

நீள்ெகாடி மிைசத்துகி லைனத்தினும் ெநடுங்ேகால்

வாளிகள் ெபாதிந்தைவ சிரந்துவியல் வானின்

மீ ளிகள் அதிர்ப்பினுயர் விண்மிைசய தாருத்

தாளதிர உக்கதைழ ேபான்றன பறப்ப.
1413

60

கடுங்களிறு ைகக்கைத சுழற்றிெயறி கால்ேதர்க்

ெநடுங்ககன மீ ன்நிைற நிலத்துகுவ மானும்.
1412

59

62

ைகப்பைட யிழந்தவர் எதிர்ந்தவர் கடாவும்

ெமய்ப்படு ெபரும்பைட பறித்ெததிர் விடுப்பார்
எப்ெபாருளு மற்றுழியு ேமதிலர்கள் நல்கும்

அப்ெபாருள் ெகாேளங்கெளனும் மானமுைட யார்ேபால்

63

51
1414

வடினர்
ீ
வயப்ெபாருநர் வடின
ீ
இபங்கள்
மூடின நிலங்குருதி மூடின பிணங்கள்

கூடின கருங்ெகாடிகள் கூடின பருந்தும்

ஆடின மகிழ்ந்தலைக ஆடின கவந்தம்
1415

எங்கணூம் நிணங்குடர் இைறச்சிெகாழு மூைள
எங்கணும் மு ந்தசிைல வாள்பலைக எ கம்

எண்க்கணும் இறுதகிடி கச்சுருள் ெகாடிஞ்சி

எண்க்கணும் முடித்தைல நிமிர்ந்தன இடங்கள்
1416

கணங்கெளாடு தண்டமும் விசித்தகடி வல்வார்க்

நினங்கெளாடு பன்மணியும் நீதறிய லாகா

மண்ணிடம் ெமலிந்தது பிணக்குைவயின் வாேளான்

எண்ணிட ெமலிந்தனர் விசும்பினிைம யாதார்

67

மிைடந்துசமர் இன்னணம் விைலத்துழி இைசத்ேதன்

குைடந்தெதாைட வல்லவுண வரர்வலி
ீ
குன்றி

உைடந்தனர் நடுங்கினர் ஒடுங்கினர் சிதர்ந்தார்
இைடந்தனர் ெபயர்ந்தனர் இ ந்தனர் எங்கும்
1419

66

நண்ணிடம் ெமலிந்ததுடல் விட்டுறுநர் ேபாழ்ந்து

விண்ணிடம் ெமலிந்ததவர் துன்னிமிைட ேவாைர

1418

65

பிணங்கெளா டயர்ந்துவிழு ெபற்றியரும் வழ்ேதாட்
ீ

குணங்கெலாடு புல்லிய ெகாழுங்குடரும் அங்ேகழ்

1417

64

68

ெகாச்சகக் கலிப்பா

கள்ளவிழும் மலர்வாவித் துவைரக்ேகான் கடற்ேசைன

மள்ளர்பைடக் கல்ெலறியான் வல்லாண்ைமக் குடமுைடய
உள்ளிருந்த ஞண்டுகளின் தனித்தனிேய இ ந்ேதாடி

நள்ளலான் ெபருஞ்ேசைன நகர்ேநாக்கி நடந்தனவால்
1420

69

கண்ணன் கணபதி முதலிேயாைர வழிபடல்

ேபார்தாங்கும் மறவரர்
ீ
பின்முடுக்கிப் ேபாதரலும்

தார்தாங்கி முதல்வாய்தற் கைடமன்னு தவளமதிக்

கூர்தாங்கும் ஒருேகாட்டுக் குஞ்சரப்புத் ேதள்காணூஉச்

சூர்தாங்கி வருபைடையத் ெதாைலத்துழக்கிச் சவட்டினான்
1421

கண்ணனும்மற் றினிெயன்ேன ெசயெலன்று கடுகச்ெசன்
றுண்ணைமந்த பாலடிசில் கனிவருக்கம் உறுசுைவய

பண்ணியங்க ெளைனப்பலவு மமுதுெசயப் பைடத்திைறஞ்ச

அண்ணல்வயப் பகட்ேடந்த லத்ெதாழிலின் மகிழ்ந்திருந்தான்

1422

70

71

இதுகண்டு மற்றிரண்டாங் கைடைவகு மிளந்ேதான்றல்
எதுைமந்தன் வருெகன்று சிைலவாங்கி ஏற்ெறழலும்

மதுெவான்று மலர்த்துளேவான் பூசைனயான் மகிழ்விப்ப
அதுகண்டு மகிழ்ந்திருந்தான் ஆறுமுகப் பண்ணவனும்

72

52

1423

இருவர்களும் விைடயளிப்ப எழில்மூன்றாங் கைடநண்ணி

மருமலர்த்தார்க் கருங்கூந்தல் மைலமகைளக் கண்டிைறஞ்சித்

திருவருள்ெபற் றினிேதகத் திகழ்நாலாங் கைடேமவும்

உருெகழுெவஞ் சினெவள்ேள றுயர்த்தபிரான் கண்டனனால்
1424

முந்ைதநால் ைமநாக முதுநாகத் தருந்தவஞ்ெசய்
இந்தநா ரணற்ெகம்மான் யாேனவந் துடன்றாலும்

ைமந்துமிகு ஞாட்பின்கண் வாைகநீ ெபறுெகன்னத்

தந்தவரம் ெபாய்யாைனப் பாதுகாத் தற்ெபாருட்டு
1425

அனாதியாய் அனந்தமாய் ஆனந்த மாெயாளியாய்

தனாதுவிழி களிகூரக் கண்ெடய்தித் தாழ்ந்ெதழுந்தான்

ேசத்ெதந்தாய் எனச்ெசால்லி இைமயவர்க்ேக யருள்சுரந்து
தீத்ெதாழிலான் றைனெவல்லத் திருவருள்ெசய் ெயனக்ெகன்றான்

குன்றெநடுஞ் சிைலவல்லான் குறுமூரல் காட்டிெயைம

ெவன்றன்ேற வானைனநீ விறல்ெகாள்வ ெதம்ேமாடு

மன்னவன்நீ நாயெனாடு மாறிைழப்ப ெதனக்கழேகா

உன்னடிக்கீ ழ் ெமய்த்ெதாண்டு பூண்டு ைமப் பணிெசய்ேவன்

ைமந்துெபரும் யான்நின்ேனா டமேரற்க வல்லுவேலா
றுய்ந்தவரு முளேரேயா வுபநிடதத் தனிமுதேல

79

எண்ணிகந்த அண்டமுழு ெதாருெநாடியில் எ க்குதவும்

கண்னைமந்த நுதலாய்க்குக் கைடேயேனார் இலக்கன்ேற
வண்ணெமலாம் யாங்கான நீநைகத்த மாத்திைரேய

அண்ணலார் புரமூன்றும் கூட்ேடாேட அழிந்தனவால்
1431

78

எந்ைதயடி யருச்சைனயால் எதிர் ந்தாைரப் புறங்காண
பந்தமுறு முலகைனத்தும் ெதாழிற்படுத்தும் நின்ெனதிர்நின்

1430

77

என்னருளிச் ெசய்தவா ெறவ்வுயிர்க்கு ெமளிேயற்கும்

றன்னிடத்தி லிவ்வாேறா சாமீ நின் திருவருேள
1429

76

என்றிரந்து நனிேவண்டும் ெநடிஉேயாைன ெயதிர்ேநாக்கிக்

மன்றேபார்க் ெகழுெகன்ன மணிவண்ண னுளம்நடுங்கி
1428

75

நாத்தழும்பப் புகழ்பாடி நளினமலர்க் ைககூப்பிச்

காத்தருளுங் கடனுைடயாய் கண்ேணாடா அவுணர்குலத்

1427

74

பினாகெநடுஞ் சிைலேயந்தி எதிர்நிற்பப் ெபருந்திருமால்
மனாதிகளுக் ெகட்டாத வான்கருைனப் பரம்ெபாருைலத்

1426

73

80

துரும்ெபான்றில் புத்ேதளிர் தருக்ெகல்லாம் ெதாைலவித்தாய்

கர்ம்ெபான்று சிைலயாைன நுதல்விழியாற் கனற் னாய்
சுரும்ெபான்று மலர்ப்பாதப் ெபருவிரலாற் சுட லங்ைக

இரும்ெபான்று மனத்தாைன இடருழப்பக் கண்டைனயால்

81

53
1432

ேநானாத கூற்றுவைன ேநான்றாளால் உயிருண்டாய்
ேதனாடு மலராைன நகநுதியாற் சிரங்ெகாய்தாய்

மீ னாைம பன்றிநர ெவறிமடங்கல் உலகளந்தான்

றானாெமன் பிறவிகளுந் தண்டிக்கப் பட்டனேவ.
1433

தக்கன்றன் ேவள்விையநீ தரவந்த தனிவரன்
ீ

புக்கன்றி யழித்தநாள் என்ேனாடும் புத்ேதளிர்

ெநாக்ெகான்று பட்டபா ெடடுத்தியம்பிற் ெசால்லளவின்

மிக்கன்றால் உனக்கிைவயும் விைளயாடற் ெசய்ைகேய
1434

கற்ைறெநடுஞ் சைடயாய்மற் ெறைனமுனியக் கருதிைனேயல்

ெவற்றிமலர்த் திருக்கரத்துப் பைடக்கலமும் ேவண்டுேமா

84

வடிவாளி விைடேயறு மைனவிெயன நினக்குறுப்பாம்

அடிேயைன எதிர்ப்பதுநின் அருட்ெபருைமக் ெகால்லுவேதா
குடிேயாடு ெமைனயடிைம ெகாண்டாயின் ெறனக்கிரங்காய
கடியாழி விடமயின்ற கண்டநின் னடிேபாற்றி

1436

83

அற்றமுற ெவகுண்டவரும் அடற்கங்ைக வறடக்கும்
ீ
சற்றுநீ முகம்நிமிர்த்து ேநாக்கினது சாலாேதா

1435

82

85

கண்னனும் கடவுளும் ைககலத்தல்

என்ெறன்று பலமுைறயும் இர்ந்திரந்து ெதாழுதிைறஞ்சும்
குன்ெறடுத்த குைடயானுக் ெகங்ேகாமா னிதுகூறும்

மன்றநீ ெவருவைலநின் மனக்கவைல ெயாழிகண்டாய்

அன்றுனக்கு ைமநாகத் தளித்தவரம் மறந்தைனேயா
1437

நின்வரவு வானனுக்கு முன்னேர நிகழ்த்தினம்யாம்

அன்னவைன யினிநீெவன் றடல்வாைக புைனகிற்பாய்

மின்னிைமக்கும் மணிமார்ப விைசயாெனாடு பு ெவம்ேபார்

முன்ெனமக்கு முருகேவள் விைளயாட்டிற் சிறந்ததால்
1438

இம்முைறகண் டுலகும்பர் மகிழ்வுறுக யிதுவன்றித்

ைகம்முகத்திற் பிடித்திருந்த கார்முகத்ைத வணக்கினான்.

88

உய்ந்ேதெனம் ெபருமாேன அருளாெயன் றுைரத்துைரத்து
மந்தார மனங்கமழும் மலரடிகள் ெதாழுதிைசந்து

ைபந்தாம நறுந்துளவப் பண்ணவனும் பைகமுருக்குஞ்

சிந்தாத விறற்சார்ங்கச் சிைலவாங்கி நாெணறிந்தான்
1440

87

அம்முைறேய கணப்ெபாழுது நின்ேனாடும் அமர்பு ேகம்
ெதம்மரபிற் ெசய்கில்ேலம் அஞ்சாதி ெயனத்ேதற்றிக்

1439

86

89

கலிநிைலத்துைற

பவல ெவற்ெபாடு நிலெவற் ெபதிர்ந்ெதனப் பரூஉக்ைகக்

கவள மாக்களி றட்டவர் இருவருங் கடுகித்

துவள வார்சிைல வாங்கினர் நாெணறி சும்ைம

திவல லுற்றமூ வுலகமுஞ் ெசவிடுறப் ெபாதிந்த

90

54

1441

மண்டு ேமாைதயின் மற்றவர் சினக்கனல் புறநீர்

ெகாண்ட விப்பவான் வழிதிறந் தாெலனக் குைலயா

அண்டம் விண்டது புடவியும் விண்டதப் ெபருநீர்

உண்டல் ேவட்ைகயின் உணங்கிவாய் பிலந்தைம ெயாப்ப
1442

சிைலயின் நாெணாலிக் கிளர்ச்சியால் திண்புவி யதிர்வுற்

றைலயு மூைதயி னாழிமா னுடம்மரம் பறைவ

பலவும் தத்தமுள் ேமாதுபு ெதளிதரப் பயிற்றும்

தைலவர் எப்படி யப்படி உலெகனுந் தகுதி
1443

மூள்சி னத்துட னடுத்துழி முதல்வெனன் றறிந்து

வாளி ெயான்றுெதா ேடயின னருச்சைன மாண்பின்.

ெதாத்த ழற்கைண தூண்டினர் மூண்டது ெபரும்ேபார்
சித்தர் காரண

ைமயவ

யக்கர்கந் திருவர்

ெதாட்டவாளிகள் இறுதிநாள் முகிெலனச் ெசா வார்

முட்ட ெவங்கைண மீ ளவும் முடுக்குவர் ெதாைலப்பார்.

படரும் ெவப்ெபாடு குளிர்ப்பிணி பைடத்ெததிர் விடுப்பார்
உடலும் மற்றைவ ெயான்றிெனான் றழிவுறக் காண்பார்

ஆவ ேதாெவன முனிவர ரஞ்சின ரகில

ேகாவு மஞ்சினன் திருவுலக் குறிப்பிைன யுணரார்

97

இளிவில் ெவஞ்சமர் இன்னணம் ெநடும்ெபாழு தாற்ரும்

அலவின் மற் னி யாற்றிேல னடியேன ெனன்னா

முள

ேநாக்கினான் வணங்கலும் முறுவல்ெசய் தடியார்க்

ெகளிய ெனன்பது விளக்கின ெனன்ைனயா ளுைடயான்

1449

96

மூவ ருந்ெதாழும் முதல்வேன முைனந்தன னினிெயன்
ேதவ ரஞ்சினர் பூதங்க ளஞ்சின ேதவர்

1448

95

கடவுள் வான்பைட எண்ணில வழங்குவர் கடுேநாய்

அைடவின் இன்னணம் விைலத்தனர் அற்புதப் பூசல்
1447

94

புட்டில் வக்கிய
ீ
கரத்திைடப் ெபாருசிைல குைழயத்

அட்ட திக்ைகயும் அைடப்பர்கள் கணத்தைவ மாற்றி

1446

93

சத்தி சத்திமா னாகிய விருதிறத் தவருந்

ைபத்த மாநில மயிர்த்தது பனிவிசும் பிறுத்தார்

1445

92

மீ ள ேநாக்கியாங் ெகம்பிரான் சரணமுன் வழ
ீ

நீள்ெப ருந்தடங் குனிவ ச் சிைலயிைட ெநடிேயான்

1444

91

98

அடிகள் ேநாவச்ெசன் றாெளன விறகுமண் சுமந்தும்
அடிெபா றுத்துேமா ர ைவதூ தாற்றியும் ெவள்கா

தடியர் எண்னேம முடிப்பது விரதமாக் ெகாண்ட

அடிகள் வாைகயிக் கண்ணனுக் களித்தேதார் வியப்ேபா.

99

55
1450

தம்பி ரான்ெபருங் கருைணயின் சால்பிைன ேநாக்கி

உம்ப ரார்த்தன ருவணேவற் றிைறவனு மாவா

எம்பி ரானரு ெளன்னிைட யிருந்தவா ெறன்ெனன்

றம்பி காபதி யடிெதாழு தானந்த முற்றான்
1451

100

கண்னனும் வானனும் ைககலத்தல்

துண்ட ெவண்பிைறக் கண்ணிேயான் ேபார்விைன துறப்பக்

கண்டு ெவஞ்சினந் தைலக்ெகாள ீஇக் கைனகழ லவுணன்

அண்டம் விண்ெடன வார்த்தனன் மாயைன யடுத்தான்

மண்டு தீச்சிைல வைளத்தனர் விைளத்தனர் பூசல்
1452

நூழில் வன்பைட யிருவரும் ெநடுெமாழி நுவல்வார்

பாழி வன்புயம் புைடத்ெதழூஉ வஞ்சினம் பகர்வார்
ஊழி ஈற்றனல் விழியுகச் சீறுவ ருலைகப்

பூழி யாக்குவர் சா ைக சுற்ருவர் ெபாருவார்
1453

வைனம லர்த்துழாய் வானவன் மதுைகமீ க் ெகாண்டு
ச்சிைல வாளிேதர் முடிகைள யிறுத்துத்

தனிய னாக்கினன் சலம்பு

யவுனருக் கிைறைய

ெபாருப்புத் ேதாள்கைள ய வுழி மட்தனுடல் ெபாடித்த
மருப்புக் குஞ்சரங் காத்தவன் ேமற்ெசல வழங்கி

104

கண்ன ேனயிது ேகட்டியிக் கைனகழ லவுணன்

அண்ணல் வாய்ைமயுன் ேபாெலமக் கன்புமிக் குைடயான்
எண்ணம் வாய்ப்பகம் பூைசயி னைமந்தேதா ளிரண்டும்

வண்ன வாள்மலர் வதனமு ம தேலாம் ெபன்றான்.
1456

103

கருப்புத் துண்ெடன நூற்றுப்பத் தடுக்கிய கனகப்

ெநருப்புக் கண்ணினா ெனதிெரழுந் தருளிநீள் கருைண

1455

102

இைனய மண்டமர் ஞாட்பிைட ெயம்பிரா னருள்ேசர்

முைனவ

1454

101

105

அறுசீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்

என்ற வாய்ெமாழிேகட்டலும் ெதாழுெதழுந்
தியாதவர் குலத்ேதான்றல்

மன்ற மாமைற முழுவது முழுவது
முருத்திரன் எனுமாற்றால்

ஒன்று மன்ெபாடு முன்னடி யருச்சைன
யுஞற்றிேனான் எைமெயல்லாம்

நன்று பூசைன யியற் ேனா னாதலின்
நாற்கரம் விடுத்ேதனால்

1457

அடிய ேனன்பிைழ யாைவயும் ெபாறுத்தரு
ைலயேன ெயனத்தாழ்ந்து

ெகாடியின் ேமல்விைட யுயர்த்தவ னாைணயிற்
குடவைளக் குடங்ைகயான்

106

56
மடிவில் வாணைனக் ேகண்ைமெகாண்

டாங்கவன் மகைளத்தன் மகன ீன்ற

விடைல ேசர்வுற மணம்புணர்த் துடன்ெகாண்டு
மீ ண்டனன் தன்மூதூர்.

1458

107

வாணன் முத்தி ெபறுதல்

ஐயி ரண்டினில் உறழ்தரு மும்முைற
யமரகத் துைடந்ெதள்ளல்

எய்தி னாெனனப் பட்டவன் றைனக்ெகாண்ேட
இவன்ெசருக் கறக்கண்டான்

ெசய்யச் ெசய்திடா ெதாழியேவ ெறான்றைனச்
ெசய்யவும் வல்ேலானாம்

ைபய ராவணி பண்ணவன் ெபருைமைய
யாவேர பகர்கிற்பார்.

1459

108

கருவி மாமுகில் ேமனிேயா னகன்றபின்
கனங்குைழ யுைமபாகம்

மருவு நாயகன் வானைன ேநாக்கிநின்
மணிப்புயக் கண்டூதி

ஒருவி னாய்ெகாலா ெமனக்குறு நைகமுகிழ்த்
துைரத்தலும் முடிசாய்த்துப்

ெபரும மற் னி வடுேப
ீ
றளித்திெயன்
றிரந்தனன் ெபருேநசன்

1460

109

முத்தி ேவண்டுேமற் காஞ்சியி ெனய்திநீ
முன்ெனைம நிறீஇப் ேபாற்றும்

அத்தலத்திைடப் ெபறுதிெயன் றருள்பு ந்
தகன்றன ெனங்ேகாமான்

பத்தி ேமதகு வாணனுங் காஞ்சியிற்
படர்ந்துதான் ெதாழுேதத்தும்

நித்த னாரரு ளாற்கணத் தைலைமெபற்
றானந்த நிைலெபற்றான்

1461

110

வ ச்சி ைறச்சுரும் புளர்தரக் குவிமுைக
முறுக்குைடந் தலர்வாசம்

வி த்த ெநட்டிதழ்ப் பங்கயப் ெபாய்ைகசூழ்
வியத்தகு வாேணசம்

அருச்ச ைனக்கு

மரபினிற் ேபாற்றிெசய்

யடியவர் கருத்தீைம

ந ச்சு நீங்கெமய்ப் ெபருநலக் கிழைமவ ீ
ெடய்துவர் நமரங்காள்

ஆகத் திருவிருத்தம் 1461
-------

111

57
41. திருேவாணகாந்தன் தளிப்படலம் (1462 - 1470)
கலிவிருத்தம்
1462

ேபண வல்லர் பிறவு தீர்த்தருள்

வாண நாத மரபு ெசாற்றனம்

யாணவர் வண்ைம ெபருமி தன்குணக்
ேகாண காந்தன் தளியு ைரத்துமால்

1463

1

யாணர் புதிைம. அழகுமாம்

மருவ லார்தாழ் வாணன் றன்னுைடப்

ெபாருவில் ேசைனத் தைலைம பூண்டவர்
தரும வாற்றி ெனாழுகு தானவர்

இருவ ேராணன் காந்த ெனன்றுளார்

1464

வன்பு பூண்ட மனவ கப்படா

என்பு பூண்ட இைறவர் தம்மடிக்
கன்பு பூண்ட அறிவன் ேமலவர்

துன்பு பூண்ட ெதாடர்பு நீக்குவார்
1465

ேதங்கு ெதண்ண ீர்த் தீர்த்தந் ெதாட்டனர்
ஆங்க ணன்பிற் பூைச யாற்றினார்

நீற்று ேமனி நிமல னம்ைமேயா
ேபாற்றி யின்பப் புண

மூழ்கினார்

புைரயி லார்க்குப் ெபாங்கு ெவள்ளிமால்

உைரமின் ேவட்ட வரெமன் ேறாதினார்

6

ைககள் கூப்பிக் கண்கள் நீருகச்

ெசய்ய பாதந் ெதாழுது ெசப்புவார்
ஐய ேனெமய் யறிவு தந்ெதைம

உய்யக் ேகாடி யுனக்க ைடக்கலம்

1469

5

கைரயில் காதல் ைகமி கத்ெதாழும்
வைரயி னா ன் னருள்வ ழங்கிநீர்

1468

4

ஆற்று மிருவ ரன்பு ேநாக்கிய

ேடற்றின் ேமலாற் காட்சி யீதலும்

1467

3

ஓங்கு காஞ்சி யூைர நண்ணினார்

பாங்கி லிங்கம் பிரதிட்ைட ெசய்தனர்

1466

2

7

இைனய தீர்த்த மாடி ெயம்ெபயர்

புைனயி லிங்கம் ேபாற்றப் ெபற்றவர்
நிைனவு முற்றும் நிரப்பி யீண்டுநீ

எைனய நாளு மினிது ைவகுவாய்

8
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1470

என்று ேபாற்று மிருவர்க் கன்னைவ

மன்ற ெலாற்ைற மாவின் நீழலான்

நன்று மங்கண் நல்கி ைவகினான்

அன்று ெதாட்ட

தற்பு தத்தலம்

9
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41. சலந்தேரசப் படலம் (1471 - 1493)
கலிவிருத்தம்
1471

ஓணனார்க் க யவர் ஓணகாந் தன்தளி

நீணகர் ேமன்ைமையத் ெத ந்தவா நிகழ்த்தினாம்

மாணமர் காட்சிசால் மற்றதன் வடதிைசப்

ேபணிய சலந்தேர சத்தியல் ேபசுவாம்.

ஓணனார் - திருேவாண நட்சத்திரத்துக்கு உ ய திருமால்.
1472

1

சலந்தரன் வரம் ெபற்றுப் ேபாருக்ெகழுதல்

சலத்திைடத் ேதான்றிேயான் சலந்தரப் ெபய ய

குலப்புகழ்த் தானவன் ேகாநகர்க் காஞ்சியில்

நலச்சிவ லிங்கெமான் றைமத்துநா ளுந்ெதாழு

துலப்பரு ெமய்த்தவம் உஞற்றினா னவ்வுழி ௨

சலம் - நீர். இந்திரன் ேமல் ஒருகால் இைறவன் ெகாண்ட ேகாபத்ைத

அவன் ெபாறுக்க ேவண்டினைமயால், அக்ேகாபத்ைதக் கடலில் எறிய

அஃது ஓருவமாயிற்று. அதுேவ சலந்தராசுரன் என்பது புராண வரலாறு 2

1473

காட்சிதந் தருளிய கண்ணகன் மாநிழல்

ஆட்சியார்த் ெதாழுெதழுந் தாண்ைமயும் மதுைகயும்
மாட்சிசால் இைறைமயும் மாற்றலர்த் ெதறுதலும்
மீ ட்சியின் றருெளன ேவண்டினான் பின்னரும்

1474

நின்னலா ெலன்னுயிர் நீப்பவ

ன்ைமயும்

துன்னரு முத்தியிச் சூழலிற் ெபறுவதும்

பின்னல்வார் சைடயினா யருெளனப் ெபற்றமீ ண்

டன்னவா றுலகுதன் னடிப்படுத் தாளும்நாள்
1475

4

இந்திரன் முதலிய எண்டிைசக் கிைறவைரக்

கந்தெமன் மலர்மிைசக் கடவுைள ெவன்றுபின்

ைபந்துழாய்க் கு சிைலக் பன்னகப் பைகெயாடும்

ெவந்திறல் நாகபா சத்தினால் வக்கினான்
ீ
1476

3

5

சிைறயிைட மாட்டினன் சிற்சில நாட்ெசல

அைறகழல் வானவர் வணங்கிநின் றவுணைனக்

குைறயிரந் தைனயைனக் ெகாண்டுமீ ண் ேடகினார்

பிைறெயயிற் றவுணெனௗம் ெபருமிதத் துைறயும்நாள்

6
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1477

இறுதிநாள் அடுத்தலி ெனறுழ்விைடப் பாகைனத்

ெதறுவெலன் ெறழுந்துயர் கயிைலையச் ேசரலும்
உறுதுயர்ச் சிைறயிைட யுைறயும்நா ளன்னவன்

ெபறுமைனக் கிழத்திையக் காமுறும் பின்ைனேகான்
1478

அற்றமீ ெதன்றறிந் தம்மைனப் புறமுறத்

துற்றபூம் ெபாழிலிைடத் தூத்தவ வடிவுெகாண்

டுற்றிடக் கண்டனள் ஒசியிைடப் பைணமுைல

முற்றிைழ தாழ்ந்துமுன் நின்றிது வினவுவாள்
1479

ெசற்றுமீ ள் ேவெனனச் ெசன்றெயங் ெகாழுநர்பால்

எற்றிது ெமாழிமின்நீர் என்னமால் கூறுவான்

பஞ்சுதீப் பட்டது படவிழி திறந்தருள்

புஞ்செவள் வைளயினா யறிந்திைல ேபாலும்நீ

10

அன்னேப ராளேனா டம னுக் ேககலாற்

பன்னகப் படெமனப் பரந்தக லல்குலாய்

உன்னுைடக் ேகள்வனும் ெபான்றுவா னுண்ைமகாண்

என்னவாய் விண்டனன் வைளகரத் ெதய்தினான்.
1482

9

அஞ்சுபூ தங்களு மவற்றிைடப் ெபாருள்களும்
ெசஞ்சைடப் பகவன்முன் ெசன்ெறவர் உய்ந்துளார்

1481

8

நற்றவத் தடிகள ீர் நதிமுடிக் கடவுைளச்

ெவற்றிேயா ேதால்விேயா விைளவெதான் றறிகிேலன்

1480

7

11

கலிநிைலத்துைற

அந்த ெயல்ைலேயார் தானவன் பங்கிேசார்ந் தைலயச்

சந்த ெமன்புயத் துகிலுைட சழங்கேவ ெராழுக

உந்து ெநட்டுயிர்ப் ெபறியெமய் நடுக்குற ேவாடி

வந்து ேதான்றிவாய் புலரநின் றின்னது வகுப்பான்

1483

இைறவி நின்தனிக் ெகாழுநன்நீள் கயிைலயி னிளவண்
டைறக டுக்ைகயான் றைனயைற கூவுமவ் வளவில்

நைறம லர்க்கரக் கணிச்சியன் ேநாக்கினான் நமது

நிைறக டற்ெபரும் பைடெயலாம் நீற்றின னதன்பின்.
1484

13

ப தி மண்டில மாயிர ெமன்கதிர் பரப்பும்

உருவ வாழிெயான் றாக்கின ெனாளிருமப் பைடயால்
ெபாருவ லித்திரற் சலந்தரன் ெபான்றினா னதைன

ெவருவி நீளிைடக் கண்டுமீ ண் டித்தைலப் ேபாந்ேதன்
1485

12

14

என்ற வாய்ெமாழி ேகட்டலுங் ெகாம்பைர யிழந்த

மன்ற லங்ெகாடி ேபாற்கிடந் தலமரு மயிைல

ெவன்றி ேவள்பைட துைளத்திட ெமலிவுறு ெநடிேயான்
ெசன்று பற்றினன் திருந்திைழ குறித்திது ெசப்பும்

15
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1486

மன்னு ேகள்வைன யிழந்துேளன் ைவகல்மூன் றகன்ற

பின்ைன நின்மைனக் கிழத்திேய யாகுவல் ெபரும

என்ன வஞ்சித்து நீங்கினள் மைனயகத் ெதய்தி

வன்னி புக்குயிர் விடுத்தனன் கற்பினில் வழாதாள்
1487

16

அறுசீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்

ஏம்பேலா டுைறயும்மாய னித்திற முணர்ந்தா னந்தச்

சாம்ப ற் புரண்டு ேபய்க்ேகாட் பட்டவர் தம்மின் மாழ்கித்

ேதம்பினா னைனயாள் ெசல்வத் திருவுரு வுளத்தில் தீட்டி

ஓம்பினா ெனன்ெசய் வானங் குழிதந்தான் ெநடுநா ளிப்பால்

1488

17

சிவெபருமான் திருவருள் ெசய்தல்

இைமயவர் பலரும் மாைல ெயங்கணும் ேதடிக் காணார்

சிைமயநீள் கயிைல நண்ணித் திருவடி வணங்கிக் கூற

அைமெயனத் திரண்டு நீண்டு பசந்தணி யிலங்கு ெபாற்ேறாள்

உைமெயாரு பாகத் ெதங்ேகான் அவன்திறம் உணர்ந்து ெசால்லும்
1489

ெசாற்பயில் கமைல ேகள்வன் சலந்தரன் துைணவி யாய

கற்பினிற் சிறந்த காமர் விருந்ைதையக் காமுற் றன்னால்
ெபாற்புரு இழந்த ஈமப் ெபாடியிைடக் கிடக்கின் றானால்

விற்ெபாலி விசும்பின் வாழ்க்ைக விண்ணவர் ேகண்மின் என்னா
1490

ேசெயாளிக் கலைவச் சாந்தின் அழுக்கிைனத் திரட்டி நல்கி

மாயவன் மயக்கந் தீர்க்கும் மரங்கள்மூன் றுளவா ெமன்றான்

20

விண்ணவ ரதைன ேயற்று விைடெகாடு வணங்கிப் ேபாந்து
தண்ணைக விருந்ைத வந்த
ீ
சாம்ப ன் வித்த ேலாடும்

அண்ணலந் துளவம் அங்ேகழ் ெநல்லிநீள் அகத்தி மூன்றும்

கண்ெணதிர் ேதான்றக் கண்டான் க யவன் மகிழ்ச்சி ெகாண்டான்

1492

19

பாயபல் லுலகு மீ ன்ற பனிவைரப் பிராட்டி ேமனிச்
நீயி ங் கிதைன யந்த நீற்றிைட வித்து வேரல்
ீ

1491

18

21

ெமன்றுணர்த் துளவந் தன்ைன விருந்ைதயாத் துணிந்து புல்லிக்
குன்றருங் கழுமல் நீங்கிக் குலவுதன் னிருக்ைக சார்ந்தான்

துன்றுபூந் துழாய்முன் மூன்றுந் துவாதசி வழுத்தப் ெபற்ேறார்க்

கன்றினர்க் கடந்த மாேயான் ஆரருள் சுரக்கும் மன்ேனா

ெமன் துணர் துளவம் - ெமல்லிய ெகாத்தான துளசி. கழுமல் - மயக்கம்.
1493

22

சலந்தரன் முத்தி ெபறல்

தடவைர யிகந்த திண்ேதாள் சலந்தரன் கயிைல ெவற்பில்
விடமிடற் றிைறயால் வந்து
ீ
வியனகர்க் காஞ்சி ைவப்பில்

படெராளிப் பிழம்பாய்த் ேதான்றிப் பரசுதனி லிங்க மூர்த்தத்

துடனுறக் கலந்தா னன்ேனான் ெபருைமயா ருைரக்க வல்லார்
ஆகத் திருவிருத்தம் 1493

23
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42. திருமாற்ேபற்றுப் படலம் (1494 - 1511)
அறுசீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
1494

வணங்குநர்க் கிருைமப் ேபறும் ேமன்ைமயின் வழங்கி ெயங்ேகான்

இணங்கிய சலந்த ேரச வரவிைன ெயடுத்துச் ெசாற்றாம்

அணங்கனா ராடல் பாடல் முழக்கறா அணிநீள் வதிக்
ீ

கணங்ெகழு திருமாற் ேபற்றுக் கடிநகர்ப் ெபருைம ெசால்வாம்

1495

1

திருமால் சக்கரம் ெபற வழிபடுதல்

குவலயம் காவல் பூண்ட குபெனனு மரசற் காகச்

சிவெநறித் ததீசிேயாடுஞ் ெசருச்ெசய்நாள் விடுத்த ஆழி

தவமுனி வயிர யாக்ைக தாக்கிவாய் மடித ேலாடும்

கவலுறு மனத்த னாகிக் கடுஞ்சமர் துறந்த மாேயான்

1496

இனிப்பைட ெபறுவ ெதவ்வா ெறன்றுவா ளவுணர்க் காற்றாப்

பனிப்புைட இைமேயார் தம்ைம யுசாவினன் பைடகட் ெகல்லாம்
தனிப்ெபருங் குருவா யீசன் சலந்தரன் மடியக் கண்ட

சினப்ெபாறி சிதறுந் தீவாய்த் திகி ெயான் றுளெதன் ேறார்ந்தான்
1497

சிவனடி பரசி னின்ேன திருவருள் சுரக்கு ெமன்னா

அவெராடும் ேபாந்து காஞ்சி யணிநகர் வடேமல் பாங்கர்த்

ேசயிைழக் கவு

4

ெசங்ைக ைதவரச் சிவந்து ேதான்றிப்

பாெயாளிப் பவளக் குன்றர் எனப்ெபயர் பைடத்து நான்காம்
ஆயிரம் உகங்க ளங்கண் அருந்தவர் வழுத்த ைவகு

நாயனார் தைமக்காண் ேதாறும் நாரணன் இறும்பூ துற்றான்

1499

3

உவைகமீ தூர விண்ேணார்க் ேகாதின னிதைன ேவண்டிச்

துவ தழ் உைமயாள் ேபாற்றுஞ் சுடெராளி யிலிங்கங் கண்டான்.
1498

2

5

நிைறெபருங் காதல் கூர ஆயிைட நியமம் பூண்டு

மிைறவழி யிகந்து பாசு பதத்தனி விரத மாற்றி

முைறெபறு ெவண்ண ீ றங்கம் முழுவதும் ெபாதிந்து பாசப்

ெபாைறதவிர்த் தருளும் மும்ைமப் புண்டரம் நுதலில் தீட்டி
மிைற வழி - துன்பந்தரும் ெபாறிவழி. ெபாைற - பாரம்

1500

கண்டிைக மாைல பூண்டு கதிெராளி பரப்பு மாழித்

திண்பைட ெபறுதல் ேவண்டிச் சங்கற்பஞ் ெசய்து ெகாண்டு

விண்டலத் திைமேயா ரங்கண் ேவண்டுவ ெயடுத்து நல்க

மண்டுேப ரன்பாற் பூைச விதியுளி வழாது ெசய்வான்
1501

6

7

மாயிருங் கமலப் ேபாது ைகக்ெகாண்டு மாட்சி சான்ற

ஆயிரந் திருநா மத்தான் நித்தலு மருச்சித் ேதத்தி

ேமயினன் திருமா லன்ேனான் பத்தியின் விைளவு காண்பான்
பாயிர மைறகள் ேதறாப் பரம்ெபாருள் ஒருநாள் அங்கண்

8

62
1502

ேமற்படி ேவறு

நைறவாரு மிதழ்துறுத்த ெசழும்ெபாகுட்டு
நளினமா யிரத்தி ெலான்று

மைறவாகத் திருவுள்ளம் ைவத்தருளக்
கருவிமுகில் வாட்டு ேமனி

இைறேயானும் பண்டுேபால் பவன்முதலா
மாயிரம்ேப ெரடுத்துக் கூறிக்

குைறயாத ேபரன்பிற் பதுமமலர்

ெகாடுபூைச பு யு ேமல்ைவ

1503

9

பன்னுெமாரு திருப்ெபயர்க்கு நறுங்கமலங்
காணாைமப் பைதத்து ேநாக்கி

என்னினிேமற் ெசயெலன்று ெத ந்துணர்ந்து
தனதுவிழி யிடந்து ெபம்மான்

ெகான்மலர்த்தாள் மிைசச்சாத்திக் களிகூர்ந்தான்
உறுப்பிைனயுங் ெகாடுப்ப தல்லால்

ெமன்ைமயுறத் தாங்ெகாண்ட விரதத்ைத

விடுவார்கேளா ெகாள்ைக ேமேலார்

1504

10

இைறவன் திருமாலுக்குச் சக்கரம் அருளல்
பாறிலகு மழுப்பைடேயான் மாயவன்றன்
அன்பிெனாருப் பாடு ேநாக்கி

மாறிலாப் ெபருங்கருைண யூற்ெறடுப்பச்
ெசழுஞ்ேசாதி மலரப் பாங்கர்

நூறிேயா சைனயளவு ெம ெகாளுந்த
ேநாக்கரும்ேப ருருவு தாங்கி

ஈறிலாக் கதி ரவி மண்டிலநின்

றிழிந்ெததிேர காட்சி ஈந்தான்.

1505

11

இைறவரவு கண்டஞ்சிப் புைடமருவும்

இைமயவேராட் ெடடுப்ப ேநாக்கி

நிைறயுவைக தைலசிறப்பத் திருெநடுமா
லிருநிலத்தின் வழ்ந்து
ீ
தாழ்ந்து

முைறைமயினால் அட்டாங்க பஞ்சாங்க
முறவணங்கி முடிைக ேயற

மைறெமாழியின் துதித்தாடி யானந்த
விழிமா

1506

ெவள்ளந் தாழ்ந்தான்.

ஆங்கவைன ெயதிர்ேநாக்கி நின்பூைசக்

ககமகிழ்ந்ேதாம் உனக்கிஞ் ஞான்று

ேதங்கமல விழியளித்ேதம் பதுமாக்க

ெனனும்ெபய ன் திகழ்வாய் இவ்வூர்

பாங்குெபறு திருமாற்ேப ெறனப்ெபாலிக
என்றருளிப் பானு ேகாடி

தாங்குகதிர்ச் சுத சனப் ெபயராழித்

12

63
தனிப்பைடயு முதவி ெயங்ேகான்
1507

13

ெவல்ல ய ெசறுநைரயு மிப்பைடயால்
ெவல்வாயா லீ ண்டு நின்னாற்

ெசால்லியேப ராயிரங்ெகாண் ெடைமப்பூைச
பு வார்க்குத் துகள்தீர்த் ெதன்றும்

எல்ைலயிலா வடளிப்ேப
ீ
மிங்கிைவயன்
றியுந்தீண்டச் சிவந்தா ராதிப்

பல்குெபயர் ெகாண்ெடம்ைமத் ெதாழுேவாரும்
முத்தியினிற் படர்வா ருண்ைம

1508

14

தணிெவான்று மனமுைடயர் புகழ்தீண்டச்
சிவந்தபிரான் சாத ரூபர்

மணிகண்டர் தயாநிதியார் பவளமைல
யார்வாட்டந் தவிர்த்தார் பாசப்

பிணிவிண்ட சாகிசனர் திருமாற்குப்

ேபறளித்தார் எனும்ேப ெரட்டும்

அணிெகாண்ட வாயிரம்ேபர்க் ெகாப்பனவாம்
அறிமதி என்றருளிச் ெசய்தான்

1509

15

நம்பிரான் வாய்மலர்ந்த ெமாழிேகட்டுப்
புண்ட க நயனத் ேதான்றல்

ெசம்பதுமத் தாளிைறஞ்சிச் ெசன்னிமிைசக்
கரங்கூப்பிச் ெசந்நின் ேறத்தி

எம்பிரான் இந்நகருட் கணப்ெபாழுது

வதிந்தவர்க்கு மிறவா வாழ்க்ைக

உம்பர்வ ீ டளித்தருளாய் இன்னும்

ெமாருவர மடிேயற் குதவா ெயன்று

1510

16

வள்ளேல என்பூைச ெகாண்டருளும்

இவ்விலிங்கம் வணங்கப் ெபற்ேறார்

பள்ளநீர் வைரப்பினுள சிவலிங்க

ெமவ்ெவைவயும் பணிந்து ேபறு

ெகாள்ளவரு ெளனேவண்ட ேவண்டுவார்

ேவண்டியேத ெகாடுக்கு ெமங்ேகான்

எள்ளருஞ்சீர் ெநடிேயானுக் கைவயைனத்து
மருள்ெசய்தவ் விலிங்கத் துற்றான்

1511

ெகாழிக்குமணித் தடந்திைரநீர் இலஞ்சிெதாறும்
இனவாைள குதித்துப் பாயச்

ெசழிக்கும்வளம் ெபாழிற்காஞ்சிப்

பலதளியுள் ேமதைகய திருமாற் ேபற்றின்

வழிச்ெசலவின் ஒருேபாது வதிந்தவரும்
மாறாத பிறவிப் பாசம்

ஒழிப்பெரனில் எஞ்ஞான்றும் அங்குைறேவார்

17

64
தமக்கினிெயன் னுைரக்கு மாேற.

18

ஆகத் திருவிருத்தம் 1511
-----------

43. பரசிராேமச்சரப் படலம் (1512 - 1573)
அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
1512

சுழிபாடு படுமுந்தி மைலமகளும்

ேயாகியரும் துழாயி னானும்

வழிபாடு ெசயைவகும் மணிகண்டர்
மாற்ேபறு வகுத்தாம் பண்கள்

ெகாழிபாடற் சுரும்பினஞ்சூழ் மருப்ெபாதும்பர்
மாற்ேபற்றின் குணபால் ேவந்தர்

பழிபாடிக் ெகாைலெசய்ேதான் பரசிரா

ேமச்சரத்தின் பான்ைம ெசால்வாம்.

1513

1

இேரணுைக ெகாைலயுண்டு எழுதல்

சிவம்பழுத்த பிருகுமுனி இடுஞ்சாபத்

ெதாடர்ச்சியினால் திருமால் முன்னாள்

தவம்பழுத்தா லைனயசம தக்கினிேயா
டிேரணு ைகக்குத் தநய னாகி

அவம்பழுத்த குறும்ெபறியும் இராமெனன
ைவகுறுநாள் அன்ைன பாேலார்

நவம்பழுத்த தீங்குணர்ந்து தன்தாைத
தைனேயவ நாடித் ேதறி

1514

2

தாைதெமாழி கடவாைம தருமெமனத்
தைனயீன்று வளர்த்த தாைய

ஏதமுறக் ெகாைலெசய்து முனியருளால்
மீ ண்டுய்ய எழுப்பி நின்றான்

ேமதைகய முனிமகிழ்ந்து ெவகுளிதைன
அறவிடுத்துச் சமாதி ேமவும்

ேபாதவைன ெவகுண்ெடய்திக் காத்தவ ீ

யன்ேகாறல் பு ந்தான் மன்ேனா

1515

பரசிராமன் தவம் பு தல்

மிடல்பைடத்த திறல்திண்ேடாள் இராமனது
ேநாக்கிெநடு ெவகுளி மீ க்ெகாண்

டடல்பைடத்த வயேவந்தர் குலமுழுதும்

இறுப்ே◌ெனன் றார்த்துப் ெபாங்கிக்

கடல்பைடத்த விடமயின்ேறான் அருள்ேவண்டி
விைரந்ெதய்திக் கலந்தார் தங்கள்

உடல்பைடத்த ேபெறய்துங் காஞ்சியிேனா

3
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லிங்க மைமத் தருச்சித் ேதத்தி
1516

4

ஆற்ற ய தவமாற்றி ஐம்புலனு

மகத்தடக்கி யமர்ந்தா னாகக்

கீ ற்றிளெவண் பிைறக்குழவி தவழுெநடுஞ்
சடிலமுடிக் கிழேவான் அந்நாள்

மாற்றரும்ேப ரருட்கருைண கூர்ந்தருளி

யவனன்பின் வாய்ைம காண்பான்

ேதாற்றமுறு மைறேதறாத் திருவடிகள்
நிலந்ேதாய வருகின் றானால்

1517

5

ெபருமான் புைலயனாய் வருதல்

கலிவிருத்தம்

மால்வைர ஈன்ற வயங்கிைழ மாதும்

நூல்வைர மார்புைட ேநான்றைக மாவும்

ேவல்வலன் ஏந்திய வித்தக னுந்தன்
ேபால்வடி வந்தழு விப்புைட நண்ண

1518

நான்மைற வள்ளுகிர் நாய்புறஞ் சூழக்

கான்மலர் ேசர்த்த ெசருப்ெபழில் காட்ட

ஊன்மலி காழக மீ தி லுறுத்த

ேதான்மைல கச்சணி ேதான்றி விளங்க

1519

வா ன னுட்குந ைடயினன் மாணாச்

ஆ ருள் ைமத்தன ேமனிய னாகி

8

ெவங்கதிர் உச்சியின் ேமவிய காைல

அங்கலுழ் பூம்புனல் ஆற்றிைட எய்திப்

பங்கமில் ெசய்விைன பான்ைம ெதாடங்கும்
புங்கவ மாதவன் றன்ெனதிர் ேபாந்தான்
1521

7

ஏ யல் ெகாண்ட சுவல்மிைச யிட்ட

சீ யல் ேகாக்ெகாைல ெசய்புைல யன்ேபால்

1520

6

9

பரசிராமன் ேபார்

ெகாட்கு மனத்ைத ெயாருக்கிய ெகாள்ைக

வட்குற ைவம்ெபாறி வாட்டு மிராமன்
கட்கமழ் கின்ற களிப்பின னாகித்

துட்ெகன ேநர்வரு ேசாதிைய ேநாக்கா
1522

வாய்திற வாது மலர்க்ைக யைசப்பின்

ேசயிைட ேயெகனச் ெசப்பலும் முக்கண்

நாயகன் அண்ைமயின் நண்ணினன் ேபாேபா

நீெயன விள்ளவும் நீங்கல னாகி

1523

10

ேமற்படி ேவறு

11
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மாயெனாடு நான்முகன் மனக்குநனி ேசேயா

னாயவிைற சாலவணி ைமக்கணுற ேலாடும்

தூயமுனி சீற்றெமாடு ெசால்லுமற வாய்ைம

ேபாயபசு வூன்நுகர் இழிந்தபுைல யாநீ
1524

தருக்குவ ெதன்ைனயிது தண்டமது ெசய்வார்
ஒருத்த

வணில்ைலெயன வுன்னிைனெகா ெலன்றான்

மருத்துணர் ெநடுஞ்சைட மைறத்துவரு ெபம்மான்

அருத்தமைற நாய்கள்தைம ேயயின னவன்பால்
1525

13

ெகாற்றவடி ேவற்கடவுள் ேகாளிப முகத்ேதான்

உற்ெறழு ெவகுட்சிய ன் ஓடியிரு ைகயும்

பற்றினர்கள் நாய்புைட வைளப்பயிரு பாலர்

ெவற்றியுறு ைகப்படு விழுத்தவைன ேநாக்கி
1526

12

14

கலிநிைலத்துைற

அந்ேதா பாவ ைமய மிரக்கும் பார்ப்பான்நீ

ெநாந்தாய் ேபாலு ெமன்று நுவன்றங் கிமெவற்புத்

தந்தாள் ெவவ்வாய் நாைய விலக்கத் தவேநான்பின்

நந்தா வாய்ைம யிராமனும் நம்மான் முகம்ேநாக்கி
1527

15

ேமற்படி ேவறு

எைனப்புைட யுற்றாய் தீண்டுவ ெதன்ன ீ தறனன்றால்

உனக்கிது பாவங் காெணன ெவங்ேகா னுறுபாவம்
நினக்குள ேதாெசால் எனக்குள ேதாநீ தான்யாேர

எனக்ெகாரு ேகள்ேபால் ேதான்றிடு கின்றாய் ெயனவன்ேனான்
1528

என்னிது ெசாற்றைன யான்சம தக்கினி என்பான்றன்

நன்மக னாகுவன் நீபுைல ேயாெனைன நாணாேம

உன்னுற வாக வுைரத்தது நன்ெறன ெவாப்பில்லான்
மன்னிய சீர்ச்சம தக்கினி தன்மகன் நீேயேயா

1529

கழிய ெவனக்குறு வாயிைன ஐய மிைலக்கண்டாய்

விழுமியநீயு ெமனக்கினி யாய்காண் எனவிண்டான்

18

இராமன் ெநருப்ெபழ ேநாக்கி ெவகுண்டா ெனல்லாரும்

பராவுறு ேவதிய ெனன்ெனதிர் பார்த்திது ெசாற்றாய்க்கு

விராவிய தண்டமுன் நாக்க

விக்கு மேதயன்றித்

தராதல ேமற்பிறி தில்ெலன ேலாடுந் தைலவன்றான்
1531

17

இழிவற நின்ைன யளித்த யிேரணுைக ெயன்பாெளன்
பழுதறு சீர்மைன யாட்கினி யாளாம் ப சாேல

1530

16

19

யாவரு மச்சுறு தாய்ெகாைல ெயன்றுெசய் மாபாவி

ஓவில ருட்குண ெமான்றிைல ெயன்புைட வவ்வாேயல்

நாவ

வாய்சிர மும

வாயினி நாணாய்ேகள்

ஓவறு ேகளிர் தைமத்தழு வாதவ ராருள்ளார்

20
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1532

பாம்புட ேனனும் பழைம விலக்கார் தமராேனார்

ேவம்பிைன ெயாப்பக் ைகப்பினும் விள்ளார் உலகத்ேதார்

ேதாம்பல ேபசிச் சுற்றம் ெவறுக்குங் ெகாடிேயாைனத்

ேதம்பிடும் வண்ணஞ் ெசற்றிடல் ேவண்டு ெமனெவம்பி
1533

கணங்கைள ெயல்லாம் ேமற்ெசல ேவவித் து ேசாதிக்

கணங்ெகழு கல்லு ேமாடு ெமடுத்துக் கடிேதாச்சி

அணங்ெகாரு பாலான் எறிவுழி யம்மா முனிெவந்தீ

இணங்க ெவகுண்டான் தண்ட ெமடுத்தான் புைடவசி
ீ
1534

22

ஞாளிகள் தம்ைம யதுக்கினன் நள்ளலர் ஊர்ெசற்ற

மீ ளியின் ேமற்ெசல விட்டனன் ேவழ முகக்ேகானக்

ேகாளுறு தண்டம் மு த்திரு கூறு படுத்திட்டான்

காளிெயா டாடிய கண்ணுதல் ெவய்ய கதங்காட்டி

1535

21

23

வன்ெமாழி கூறிப் புைலயர் ெதாழுத்ைத மகனாம்நீ

என்மகன் ேநாவத் தண்ட ெமறிந்தாய் ெதய்வத்தால்

அன்னது பக்கது தாய்ெகாைல அஞ்சாய் அருளில்லாய்

நின்ைன யினிக்ெகால் ேவெனன ேநர்ந்தான் கரேமாச்சி
ெதாழுத்ைத - அடிைமப் ெபண்.
1536

ேநர்ந்திடு காைலயில் நீள்மைற ஞாளிகள் முன்னாகச்

சார்ந்து துரந்து முடுக்கலும் அத்தைக யானச்சங்

கூர்ந்து பைதப்புட ேனாடினன் ெவண்சிறு கூன்திங்கள்

வார்ந்த சைடப்ெபரு மானும் விைரந்து ெதாடர்ந்துற்றான்
1537

24

25

அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்

ஒற்ைறயங் கரத்தாற் பற்றிக் ேகாடலு முைடயான் தீண்டப்

ெபற்றுெமய்ப் புளகம் ேபார்ப்பப் ெப துளம் மகிழ்ந்தான் இச்சீர்ப்

பற்றியு மிழிஞன் தீண்டப் படுெபருஞ் சங்ைக ெகாண்டு

முற்றெவந் துய ன் மூழ்கி ெவகுண்டனன் ெமாழித லுற்றான்
1538

மறிகடல் வைரப்பின் யாங்க ணாயினும் மைறேயான் றன்ைனப்

ெபாறியிலி யிழிந்த வாழ்க்ைகப் புைலமகன் ெவருவ ராேம

ெசறியழுக் கைடந்த ைகயால் தீண்டுேம யவ்வச் சாதி

பிறிவினிற் பிறழா வண்ணம் பிஞ்ஞகன் நடாத்துங் காைல
1539

27

இன்னினி துனது ெசன்னி யிறுவது ேதற்றங் காண்டி

புன்ெனறிக் குலத்ேதாய் ெயன்னப் புகன்றுதன் னுளத்ேத ெவம்பிப்
பன்னரும் புைலயன் றன்பால் பட்டுேளன் அந்ேதா சீசீ

என்னுைடத் தவமும் யானும் அழிந்தவா ெறனப்பு ழுங்க
1540

26

விழிபயில் நுதலும் முந்நீர் விடம்ெபாதி மிடறுங் கூர்வாய்

மழுமறிக் கரமுஞ் ெசங்ேகழ் வடிவமும் கரந்து சாலக்

க்ழிபுைல ேவடந் தாங்கி ெயழுந்தருள் கருைணத் ேதான்றல்

28
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இழிவறும் இராமன் கூற்றுச் ெசவிமடுத் திைனய ெசால்வான்
1541

வடுவறு மைறவ லாளர் மரபிைன ெயனில்யான் தீண்டப்

படுகிைவ யல்ைல நீதான் பார்ப்பனக் கைடய னாைவ

அடுெதாழிற் புைலயன் யானவ் ெவாழுக்கினிற் சிறந்த வாற்றால்

இடுகிைடத் தாையக் ெகான்ேறாய் என்னினுங் கைடயன் நீகாண்
1542

இழிஞருக் கிழிஞன் ஆனாய் எனக்குநீ அடிைம ெயய்திக்

பழியுறு கைதயில் தாக்கப் படுமர ெவன்னப் ெபாங்கி

புண்ணிய முதல்வன் றானும் ெபாருக்ெகன முனிவன் றன்ைனத்

கண்ணறு ெகாடிறு வங்கப்
ீ
புைடத்தனன் கமலக் ைகயால்

மிைறயுறப் பு த ேலாடும் ெமல்லியற் பிராட்டி ேநாக்கி

இைறவநின் னடிக்கீ ழ் அன்பின் இனியவன் வருந்தா வண்ணம்

வடவைரச் சிைலேயான் மார்பிற் கரங்ெகாடு வலிதின் தாக்கி
ெகடலருஞ் சினமீ க் ெகாண்டான் ேபால்மைறக் கிழவன் றன்ைன

ஒன்றினால் உருட்டிச் ேசணின் உந்தினான் அவைன ேவத

ெவன்றிெகாள் ைமந்தர் ேநாக்கி விலாவிறச் சி த்திட் டாரால்
திருவிைள யாட்டான் அண்ணல் ேசவடிக் கமலத் துந்தப்

அருமலர்க் கருெமன் கூந்த லிேரணுைக ைமந்த னம்மா

36

அடங்கருந் துயரத் தாழும் அவ்வுழி ேவ க் கஞ்சத்

தடம்புனல் குைடந்து வாசந் தாங்கிெமன் மலர்ப்பூஞ்ேசாைல

இடந்ெதாறும் வதிந்து வழ்ந்தார்
ீ
இன்னுயிர் தளிர்ப்பச் ெசல்லும்
மடந்ைதய ெரன்ன ெமல்லப் படர்ந்தது மைலயத் ெதன்றல்

1549

35

பருவரும் உளத்த னாகிப் பசும்புதல் ெசறிய நீண்ட

தருவடித் தலத்தின் ஆவி சாம்பினா ெனாத்து வழ்ந்தான்
ீ

1548

34

கன்றிடக் கரங்கள் காலிற் பிணிப்புறக் கட்டி ேநான்றாள்
வன்றிறல் ஞாளி சுற்றி வைளந்தன மருங்கு நின்ற

1547

33

கடனறி முனிவன் வாைக தனெதனக் கருதி வாங்கும்

மிடலுறத் ெதழித்தா னாக விண்ணவர்க் க ய ேகாமான்

1546

32

முைறமுைற யதிரத் தாக்கி யிருவரும் முைனந்து ெவம்ேபார்

ெபாைறெகாளப் புைடத்தி ெயன்றான் புனிதனும் ெமலிதின் தாக்க
1545

31

அண்ணைல மலர்க்ைக ேயாச்சி யடித்தனன் அமரர் ேதறாப்

திண்ணிய இரண்டு ைகயும் சிக்ெகன ஒருைகப் பற்றிக்

1544

30

கழிெபரு மகிழ்ச்சி கூர்வாய் உனக்கியான் கைளக ணாேவன்

ெமாழிவது சரதம் என்றான் அவ்வுைர முனிவன் ேகளாப்

1543

29

ேதம்ெபாதி இளங்கால் ேமனி ைதவரத் ெதளிவு ேதான்றி

ேமம்படும் அயர்ச்சி நீங்க விழித்துைண விடுத்து ேநாக்கித்

ேதம்பினான் இடும்ைபக் ெகல்ைல யாயினான் தி யாச் சிந்ைத

37

69
ஏம்பலின் மைறேயான் ெநஞ்சத் திைவயிைவ ெயண்ண லுற்றான்
1550

38

பரசிராமன் துன்புறுதல்

மைறெயா ழுக்கம் வாழ்ெநறி வாய்ைமேயார்க்

கிைறவ னாம்முனி வன்குலத் ெதய்திேனன்

நிைறய ேவதமும் அங்கம் நியாயமும்

முைறயி ேனாதினன் மூவறு கல்வியும்
1551

பன்ென டும்பைடயும் பயின்றுேளன்

இன்ன னாய ெவனக்கிது காைலயின்

முன்ைன வல்விைன மூட்சி விைளந்தவா
ெறன்ன பாவ ெமவ து தாங்குவார்

1552

ெகான்னு ெமன்னாற் சிரங்குைற பட்டனள்
ெசன்னி யிற்றுச் சிைதந்தன னம்மேவா

தீண்டி ெயன்ைன அவமதி ெசய்திட

மாண்டி ேலனுயிர் வல்விைன ேயனேரா

சிவைன ேயத்துநர் ெசல்ல லுறார்களால்

கவதி கண்டில னற்புத மற்புதம்

இன்ப மாக்கலின் சம்பு விடும்ைபேநாய்

என்ப ராலைவ ெயன்னிைடப் ெபாய்த்தேவா

44

ேபைத நீ ற் ெபரும்பிைழ ெசய்துேளன்
ஆத லாலிவ் வருந்துயர் எய்திேனன்

பூத நாதைனப் ேபாதப் பழிச்சிெயன்

ஏதந் தீர்வ ெலனத்துணிந் ேதத்துவான்

1557

43

இன்பஞ் ெசய்தலின் சங்கர ெனம்பிரான்
என்ப ேதாட்டு மியல்பி னுருத்திரன்

1556

42

கவள மாகக் கடல்விடம் உண்டருள்

பவன டித்துைண பற்றியு ெமன்னிடர்க்

1555

41

ஈண்டு மற்று மிழிஞன் புைலகரந்

மூண்ட ெவம்பழி மூழ்கியும் ஐயேவா

1554

40

என்ைன ஈன்றவன் ெவம்பழி ெயய்துறீஇக்

பின்ன ெரந்ைதயும் ேபைத யரசனால்

1553

39

45

ேமற்படி ேவறு

மூவா தபைடப் புமுதற் ெறாழிைலந்

ேதாவா ைமயியற் றியுயிர்த் ெதாைககள்

தாவா மேலமூன் றுமறத் தருவாய்

ஆவா அடிேயன் உன்னைடக் கலேம

1558

படியா தியபற் பலதத் துவமாய்க்

46

70
குடிலாந் தமகன் றகுரூஉச் சுடேர

முடியா முடிேவ முதலா முதேல

அடிேக ளடிேய னுனைடக் கலேம
1559

உைமயா ெளாருபா லுைடயாய் முைறேயா

இைமயா சலவில் லிைறவா முைறேயா

அைமயா விடமுண் டைமவாய் முைறேயா

தைமநா டினர்தந் தைலவா முைறேயா
1560

நச்சிப் பணிசீர் நரர்வா னவருள்

ெபாச்சத் ெதாடுேபா யினர்தா முளேரா

49

உைளயுஞ் சிறிேய னிடருன் னைலேயா

கைளகண் பிறகண் டிலெனம் ெபருமான்

இைளயா தினிேய னுமிரங் கிடுவாய்

முைளவான் மதிேவய்ந் தமுடிச் சைடேயாய்

1562

48

கச்சிப் பதிெயய் துபுநின் கழல்கள்

இச்சித் தெபறா தவேர ெயனினும்

1561

47

50

ெபருமான் காட்சி ெகாடுத்தருளல்
கலிநிைலத் துைற

என்றின்ன பழிச்சி இரந்தயர் கின்ற ேமருக்

குன்றன்ன தவத்தவ னன்பி னளாய ெகாள்ைக

துன்றுந்துதி வார்த்ைத ெசவித்துைண ேயற்று நின்று

நன்றும்ெப
1563

துள்ளம் மகிழ்ந்தருள் நங்ைக பாகன்

அன்னாெனதி ரவ்வுரு முன்னுரு வாகத் ேதாற்றித்

தன்ேனர்வடி வங்ெகாள் திருந்திைழத் ைதய ேலாடு

மின்னார்வடி ேவற்பைட விண்ணவன் ேவழப் புத்ேதள்
என்னாவரு ைமந்த ெராடுந்திருக் காட்சி ஈந்தான்
1564

ெகாண்டா ெனழுந்தான் துணிகூரு மிடுக்கண் முற்றும்

தண்டாத அன்பிற் ெபருமானிரு தாள்ப ணிந்தான்

53

பணிந்தான்றைன ெயால்ைல ெயடுத்தைணத் துப னிக்ேகா

டணிந்தானருள் கூர்ந்துநம் பக்க மிருந்து மன்பின்

துணிந்தாயுளம் ேவட்டது ெசால்லுதி ெயன்ன வுள்ளந்

தணிந்தார்வ முறக்கர மஞ்சலி சார்த்தி நின்று
1566

52

கண்டான் முனிவன் கழிகாதல் நடுக்க மச்சங்

விண்டா னுவைகக் கடல்மூழ்கி மருட்ைக ேமவித்

1565

51

54

பின்றாழ் சடிலத் திைறேயாய்பிைழ ெயான்று மில்லா

என்றாைத யாகுஞ் சமதக்கினி ெயன்னு மஞ்சும்

ெவன்றான்றைன ேயகய ேவந்த னருச்சு னன்றான்

ெகான்றா னவைனக் குலத்ேதாடறக் ெகான்ற ழித்து

55

71
1567

எந்ைதக்கவர் தங்குரு திப்புன லங்ைக ேயந்தி

நிந்திப்பறு தர்ப்பணம் ஆற்றிய சிந்ைத ேநர்ந்ேதன்

அந்தத்திற லுன்னடி ேயற்கரு ெளன்ன ஐயன்

வந்திக்கும் மழுப்பைட மீ து கைடக்கண் ைவத்தான்
1568

திருவுள்ள முணர்ந்து கணிச்சி திருந்து தன்கூற்

ெறாருதிண்பைட யாக்க வுவற்கது நல்கி ெயங்ேகான்
ெபருெவண்களி றாளி தடுப்பினும் ேபண லாைரச்

ெசருவின்கண் விடாது ெசகுத்தைன ெவற்றி ெகாள்வாய்
1569

றரவச்சைட யங்கண னின்னருள் ெசய்ய அன்ேனான்

புரமட்டருள் புண்ணிய விப்புனல் யாறு மூழ்கி

ெகாற்றச்சசி நாள்முதல் நாள்களிற் ெகாள்ளு ெமன்ேபர்

தற்ைறப்பகல் நல்குநர் எய்துக ஆக்கம் வடு
ீ

முனிவன்றனக் கவ்வரம் முற்றும் வழங்கி மூ ப்

அனலங்ைகெகால் அண்ணல் கரந்தபின் னங்கண் நீங்கி

60

முனிவன்முனி வன்மழு வான்மணி ேமாலி வாய்ந்த
சினெவம்பைட ேவந்தர் தைமச்ெசரு விற்படுத்துக்

கனலன்ன ெசழுங்குரு திக்கய நீ ைறத்திட்

டினமன்னு பிதிர்க்கட னாற்றிெமய் யின்ப முற்றான்

1573

59

எனேவண்டி வணங்கி வணங்கி ெயழுந்த காைல

பனிமால்வைர நல்கிய ைபந்ெதாடி ைமந்த ேராடும்

1572

58

கற்ைறக்கதிர் ெவள்ெளாளி கான்றிருட் கட்ட றுக்குங்
பற்றிப்பயி லிவ்விலிங் கம்பணிந் தன்பர்க் ேகன்ற

1571

57

பரசுப்பைட ெபற்றைன அப்ெபயர் பற்றி வாழ்ெகன்

மரபிற்ெறாழு திவ்விலிங் கத்து மகிழ்ந்து வாழ்வாய்

1570

56

61

அப்ெபாற்பின் அருட்சிவ லிங்கம்ெமய் யன்பி னங்கண்

எப்ெபற்றிய ேரனு மிைறஞ்சின விைறஞ்சு முன்னர்க்
ைகப்பட்டேதா ராமல கக்கனி ேபால வடும்
ீ
ெசப்பற்க

தாகிய ெசல்வமு ெமய்தி வாழ்வார்.
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ஆகத் திருவிருத்தம் - 1573
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44. இேரணுேகச்சரப் படலம் (1574 -1608)

கலிவிருத்தம்
1574

ெகாங்கவிழ் நறுமலர்க் ெகான்ைற ேவணியன்
தங்கிய பரசிரா ேமசஞ் சாற்றினாம்

அங்கதன் ெதன்புைட அைலந திக்கைரப்

ெபாங்கர்சூழ் இேரணுேகச் சரத்ைதப் ேபாற்றுவாம்

1

72
1575

இேரணுைக மனங்கலங்கல்

கேரணுக திப்பைர கணவ னன்பர்பா

தேரணுக வசமுடல் தாங்கி ேநர்ந்தமன்

னேரணுக ெவல்பர சிராமன் நம்புதாய்

இேரணுைக ெயன்பவ ளழகி ெனல்ைலயாள்

கேரணு - ெபண் யாைன. கதி -நைட. பைர- பரனுக்குப் ெபண்பால்,

உைமயம்ைம. பாதேரணு - திருவடித் தூளி.

மன்னர் ஏண் உக- ஏண் - வலி.

மன்னர்களின் வலிைம உகுமாறு. நம்பு - விரும்புகின்ற

1576

2

விச்ைசேதர் ெபற்றிய வரும ேவந்தனார்

ெமச்சிய வரத்தினில் ேதான்றும் ெமல்லியல்

அச்சம தக்கினி மைனவி யாயினாள்

ெபாச்சமில் கற்பினிற் ெபாலியும் ேமன்ைமயாள்

வரும ேவந்தன் - வருமராசன். இேரணுைகயின் தந்ைத.

1577

மைனயறக் கிழைமயி ெனாழுகு மாணிைழ

நைனமலர்க் குழலிேயார் ஞான்று ெபாய்ைகயில்

கைனதிைரத் தடம்புனல் கவரப் ேபாந்துழி
விைனவழிக் கண்டனன் காத்த வ ீ யன்

1578

ஆண்டைக யவெளதிர் அணுகி நின்றனன்

ஈண்டுேப ரழகுைட யிைறைய ேநாக்கலள்

புனற்குேமல் விசும்பிைடப் ெபாலிந்து ேதான்றினான்

முனிக்கு

மரபினாள் முந்தி ேநாக்கினாள்

6

காமனுஞ் சிறிதுதன் மதுைக காட்டினான்

பூமலர்க் கூந்தலா ளுளத்ைதப் ெபாள்ெளன

வாய்ைமயின் தன்வழிப் படுத்து மாண்குடத்

தாமுகந் ெதடுத்துமீ ண் டகத்ைத நண்ணினாள்
1581

5

இனிச்ெசய ெலவென ெனண்ணி ேவந்தர்ேகான்
பனித்தநீர்ப் பரப்பினப் பதகன் நீழைல

1580

4

காண்டலும் காமேவள் கைணக்கி லக்கமாய்
மாண்டதன் புறவடி ேநாக்கு மாதராள்

1579

3

7

பரசிராமன் தாையக் ெகான்ெறழுப்புதல்
எதிருறப் ேபாந்துழி முனிவ ேரறனான்

மதிமுக மைனவிபா ணித்த வாற்றிைனக்

கதுெமன அறிவினிற் கருதித் ேதர்ந்தனன்

முதுெநறி ேகாடிய மூர்க்கன் ெசய்ைகேய ௮

பாணித்த வாற்றிைன - தாமதித்ததன் காரணத்ைத. அறிவினால்

ேதர்ந்தனன் - ஞானக்கண்ணால் அறிந்தனன்.

1582

வடைவயின் ெவகுண்டுதன் மகைன ேநாக்கினான்

8

73
படர்புகழ் இராமநிற் பயந்த பூங்குழல்

கடல்புைர ெயழில்நலங் காமுற் றண்மினான்

விடெமனத் ேதான்றிய காத்த வ ீ யன்
1583

ஆங்கவ னிளைமயு மரசு மாற்றலும்

நீங்கரு மடைமயும் நிைறந்த நீர்ைமயால்

ஈங்கிவட் பற்றுவ ெனம்ைம ெயண்ணலான்

ஓங்குயர் குணத்திேனா யுைரப்பக் ேகட்டியால்
1584

ெசன்னிையத் தடிமதி விைரந்து ெசல்ெகனத்

தன்னுைடக் குருெமாழி சிரத்தில் தாங்கினான்

அல்லேல யிளைமயிற் சிறத்த லாங்கதின்
அல்லேல யிரவலர் சார்பி னாகுதல்

12

அரங்குைற படுத்தவா ளங்ைக ேயந்திநல்

உரங்குைற படுத்திடா வுறுவ னன்ைனதன்
சிரங்குைற படுத்துமீ ண் ெடய்தித் ேதசிகன்

வரங்குைற படுத்திடா அடிவ ணங்கலும்.
1587

11

அல்லேல ெபண்ெணனப் பிறத்த லாங்கதின்
அல்லேல கட்டழ குைடைம யாங்கதின்

1586

10

என்னுைட யாைணயின் நிற்றி ேயலிவள்

அன்ைனையக் ெகாடுபுறத் தணுகி னானேரா
1585

9

13

துன்பமுற் றருந்தவ னிரங்கிச் ெசால்லுவான்

வன்ெபரு மன்னவன் மகட்கு ைமந்தன்நீ

என்பது ெமன்னிடத் தன்பு மின்றியான்

நின்புைடக் கண்டனன் அறிவின் நீடிேயாய்.

ெகாைலக்கு அஞ்சாைமயால் அரச குலத் ெதாடர்புைடைமயும், தாய்

எனத் தயங்காைமயால் என் மாட்டு மிக்க அன்புைடைமயும்
உன்னிடத்துக் கண்ேடன் என்றான்.

1588

14

என்னுைர நிறுவிைன ேயனுந் தாய்ெகாைல

நன்ைமயன் றுலகமும் பழிந விற்றுெமன்
றன்னுைரப் படியவண் ஏகித் தாழ்குழல்

ெசன்னிையப் ெபாருந்துறச் ேசர்த்ெத ழுப்பிேய.

தந்ைத ெசால் கடவாைம அறமாயினும், தாையக் ெகாைல ெசய்தல்

அதனின் மிக்க பாவமாதலின், தாைய எழுப்புதல் தந்ைதயின்

கட்டைலயன்று என மயங்கற்க என்பார் 'என்றன் னுைரப்படி' என்றார். 15
1589

ெபான்னடி வணங்கியஞ் சலித்துப் ேபாற்றிெயன்

அன்ைனநின் கருத்தினுக் கடுத்த வாறுெசல்

ெகன்னவங் ககற்றியீண் ெடய்து வாெயனத்
தன்னுைடத் திருமகற் கியம்பித் தாபதன்.

எழுப்பிைனயாயினும் அவள் இங்கு வருவது ஏற்புைடயதன்று;

அவைள இங்கிருந்து அகற்ரு. அகற்றுைவயாயினும்

74
அவள் மனம் வருந்தாதவாறு மகன் தாயிடம் ஒழுகும்

முைறயில் வழுவற்க என்றான்.
1590

ெவகுளிேய உயிர்க்ெகலாம் விைளக்குந் தீவிைன

ெவகுளிேய குணந்தவம் விரதம் மாய்க்குமால்

ெவகுளிேய அறிவிைனச் சிைதக்கும் ெவம்ைமசால்

ெவகுளியிற் ெகாடும்பைக ேவெறான் றில்ைலயால்
1591

16

17

சமதக்கினிையக் காத்தவ ீ யன் ெகாைலெசய்தல்

என்றிைவ தன்மனத் ெதண்ணி ெவஞ்சினம்

ஒன்றறத் துறந்தினி துைறயுங் காைலயப்
புன்ெறாழில் ேவந்தன

துணர்ந்து ெபாள்ெளன

ெவன்றிமா தவன்சிரந் துணித்து மீ ண்டனன்.
1592

18

இேரணுைக ெதய்வமாதல்

மதைலயி னாவிெபற் றகன்ற மாணிைழ
இதமுறு கணவைன யிழந்த துன்பினால்
நுதலரு மகன்வரப் ேபறு ேநாக்கியப்

புதல்வன திைசவுெபற் றாங்குப் ேபாயினாள்.

'ஆங்கு' - காஞ்சியில் பரசிராமர் பூசித்த இடம்.
1593

இளங்களி வண்டினம் இமிரும் பூம்ெபாழில்
வளங்கமழ் காஞ்சிைய மருவி ைமந்தனார்
உளங்ெகாள வழிபடு நக ன் ஊங்குற

விளங்ெகாளிச் சிவக்குறி விதியின் தாபித்தாள்.
1594

தகவுறப் பூசைன தவாது பல்பகல்

நகமடப் பிடிெயாடும் நம்பன் ேதான்றினான்.

உண்ணிகழ் காதலின் உருகிக் ைகெதாழூஉ

தண்ணைலப் பழிச்சிநின் றைறதல் ேமயினாள்

22

ஏதமில் உயிர்த்ெதாைக எவற்றி னுக்கும்நீ
தாைததாய் இமவைரத் ைதய லாகுமால்

ேகாதறும் இருமுது குரவர் மாட்ெடவர்
ேமதகு மானம்விட் டியம்பி டாதவர்.

1597

21

நுண்ணிைட யிேரணுைக மடந்ைத ேநாக்கினாள்
வண்ணெமன் குயிலினஞ் சமழ்ப்ப வாய்திறந்

1596

20

மகவிடத் திருத்துேப ரன்பின் மாட்சிைம
அகமுறப் பு வுழி அருளி யாங்ெகதிர்

1595

19

கலிநிைலத்துைற

அடிய ேனன்பல திறத்தினும் ப பவ மடந்ேதன்

ெபாடிெகாள் ேமனியா யிங்குைனப் பூசைன பு யும்

படியி லாப்ெபரு வாழ்வுெபரு வாழ்வுெபற் ெறய்திேனன் படிேயார்

23

75
கடித ராதருள் ைவத்ெதைனக் காப்பதுன் கடனால்
1598

புகழு மாக்கமும் முத்தியு முயிர்க்கருள் புராணன்

இகழு மின்னலுந் தவிர்ப்பவன் இருள்மலக் கிழங்ைக

அகழும் நாயகன் யாங்கணும் நிைறந்தவன் அடியார்

திகழும் அன்பினுக் ெகள ீயவன் சிவபிரான் என்றும்
1599

ெகாழுநன் யா னும் இனியவன் என்றுகூ றுவரக்

ெகாழுந ைனத்ெதாைடக் குளிர்சைடச் சிவபிரான் என்றும்

விைனயின் நீக்குெமன் கணவன்நாள் ெதாறும்வி த் துைரக்கும்

தைனய னுக்குமீ ண் டரும்ெபறற் ேபறுதந் தளித்தாய்

ைதய ேலசகம் முழுவதும் அளித்திடுந் தாேய

ெபாய்யர் சிந்ைதயின் அகப்படீர் ேபாற்றிெயன் றிரந்தாள்

ெசம்ம லார்நைக முகிழ்த்ெதழத் திருவுளம் மகிழ்ந்ேத
ெகாம்ைம ெமன்முைல உனக்கைவ தருெமனக் கூற

என்ப ணிக்கினி யாய்நனி விழுத்தக ெவய்தித்

மன்ப ைதக்ெகலாம் வழிபடு ெதய்வமாய் வயங்கி

டாக நல்குேப ெறனக்கரு ளிவ்விலிங் கத்தின்

நீக னிந்தருள் பு மதி எனநிகழ்த் துதலும்

31

அண்ண லாருைம கூற்றினால் அவட்கைவ உதவி

மண்ணின் ேமற்கலி யுகத்துறு மானிடர் கருதும்

எண்ணம் எண்ணியாங் கியாைவயும் இழிகுலத் துள்ளார்

நண்ணி ேவட்டன சாலமிக் களிப்பவும் நல்கி

1606

30

ேபாகம் அவ்வவர் ேவண்டிய உணர்ப்ெபலாங் கன்கூ
ஏக நாயக இனிதமர்ந் திருைமயும் எவர்க்கும்

1605

29

அன்பின் ஏத்திநின் றிேரணுைக அணியிைழ ேவண்டும்

துன்பம் எண்ணில பட்டயான் தூயநின் அருளான்

1604

28

அம்ைமஅப்பராய் அகிலமும் புரந்தருல் கருைணச்
எம்ைம ேவட்டைவ விளம்புதி இமயமீ ன் றளித்த

1603

27

ஐய ேனயடி ேயைனயுங் காத்தருள் அசலத்

உய்யு மாெறைனக் காத்தருள் உைமச்சரண் அைடந்ேதன்

1602

26

இனிய வாயின ெபருைமகள் எடுத்ெதடுத் ெதனக்கு

அைனய நிற்ெறாழு துய்ந்துளார் அளவிலார் அடிேயன்

1601

25

ெகாழுநன் இவ்வுடற் கு யவன் குறிக்கிலா ருயிர்க்குக்

ெகாழுநன் தந்ைததாய் ெசல்வமும் எனவுங் ெகான்ைறக்

1600

24

ெகாம்ப னாள்ெபறத் ெதய்வதத் திருவுருக் ெகாடுத்துக்

கம்ப னார்மைல மகெளாடுங் கரந்தருள் ெசய்தார்

வம்பு வார்குழல் இேரணுைக மடந்ைதயப் ெபாழுேத

32

76
அம்பு விக்ெகாரு ெதய்வத மாயின ளம்மா
1607

33

கலிவிருத்தம்

காதரா வணியினால் பலைகவாட் ைகயினாள்

ேபாதரா சன்முதல் பலகணம் புைடயுற

ேவதரா சிகள்பயில் வி ெபாழிற் காஞ்சியின்

மாதராள் ஆயிைடத் ெதய்வமாய் ைவகினாள்
1608

34

எண்ணியாங் குதவிெசய் இேரணுைக ஈச்சரத்

தண்ணலார் ெபருைமயர் அளவிடற் பாலேர

கண்ணுமிக் காைதையக் கற்றுைரப் ேபாைரயவ்

ெவாண்ணுதல் ெதய்வதம் ஊறுெசய் யாதேரா

ஒண்ணுதல் ெதய்வம் - ெபண் ெதய்வம்.

35
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45. ேயாகாசா யர் தளிப்படலம் (1609-1618)
கலிவிருத்தம்
1609

உரவுநீர்ச் சைடமுடிப் பகவனார் உைமெயாடும்

விரவிவாழ் இேரணுைக ஈச்சரம் விளம்பினாம்

பரசிரா ேமச்சரத் ெதனாதுபா லிேயாகமாக்

குரவர்சூழ் ப றளித் திறனினிக் கூறுவாம் ௧

உரவு -பரவிய. ப றளி= பல்+தளி.
1610

1

சுேவதேன சுேவதேக துக்கருத் ெதாடர்பிலாச்
சுேவதசீ கன்சுேவ தாச்சுவன் தூயசீர்ச்

சுேவதேலா கிதெனாடுஞ் சுதாரேன சாதனம்

சுேவதநீற் றணிெயாளிர் துந்துமி முதலிேயார் ௨

சுேவதம் - ெவண்ைம
1611

ஏயும்ெமய்த் தவமறா இலகுள ீ சன்முடி

வாயிேனார் மற்றுெமண் ணில்லவர் அகிலமும்
பாயசீர் ேயாகமாக் குரவர்கள் பைடமழுத்

தூயவன் கூற்றினில் ேதான்றிேயார் இவர்கள்தாம்
1612

3

ேயாகமாக் குரவர்தம் உயர்பதத் ெதய்தவும்

ேமாகவல் விைனயுறா முத்தியின் ைவகவும்

ேபாகுெவண் கயிைலயின் ெமய்த்தவம் பு வுழி

ஏகநா யகனவர்க் ெகதிெரழுந் தருளிேய

1613

2

அறுசீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்

அம்மநீர் கச்சி மூதூர் அணுகிமா நீழல் ைவகும்

4

77
எம்மடி வழுத்தி ெவவ்ேவ றிலிங்கமங் கிருத்திப் ேபாற்றி

மம்மர்தீர் தவங்க ளாற்றி ைவகுமின் ஆண்டு நுங்கள்

தம்மனக் கருத்து முற்றத் தருதுெமன் றருளிச் ெசய்தான்

1614

மற்றவர் ெதாழுது ேபாற்றி வள்ளைல விைடெகாண் ேடகி
மற்றிைழ மகளிர் நல்லார் ஊடலின் உகுத்த முத்தங்

கற்ைறெவண் ணிலவு கான்று கைனயிருள் பருகு நீண்ட

ெபாற்றட ெநடுந்ேதர் வதி
ீ ெபாலிதிருக் காஞ்சி நண்ணி
1615

வழங்குபூங் கமலத் ெதண்ண ீர் மணிச்சிவ கங்ைக ேதாய்ந்து
பழங்கேணாய் அறுக்கும் மாவிற் பகவைன வழிபா டாற்றித்

ைறப்பதிற் ைறவர் ேயாகா சா ய ராகி முத்தி

நம்பைனத் தத்தம் ேபரால் நலத்தக நிறுவிப் ேபாற்றி

8

கைறயணி மிடற்றுப் புத்ேதள் கருைணயால் உகங்கள் ேதாறும்

நிைறபுகழ் பைடத்த ேயாகா சா ய நிைலைம ெயய்திக்

குைறவிலா முத்தி ெபற்றார் ஆங்கவர் குலவிப் ேபாற்றும்
இைறயவன் தளிகள் யார்க்கும் வடுேப
ீ
ெறளிதின் நல்கும்.

1618

7

முன்ெபாரு காலத்தங்கண் முதல்வைனத் ெதாழுது முந்நூற்
தம்பத மாகக் ெகாண்டார் அவெரனத் தாமு மன்பின்

1617

6

முழங்கிைச ஞிமிறு பாய முைகமுறுக் குைடந்து தீந்ேதன்

தழங்ெகாலி மைறயின் ஆற்றால் தனித்தனி இலிங்கஞ் ெசய்தார்
1616

5

9

ெவன்றிெகாள் இைனய ெவல்லாம் பரசிரா ேமச்ச ரத்தின்

ெதன்றிைச ெதாடங்கிச் சார்வ தீர்த்தத்தின் வடபால் காறும்

ஒன்றருஞ் சுேவத லிங்க முதலில குள ீசம் ஈறாத்

துன்றிடு மிவற்றுள் ேமலாச் ெசாலப்படும் இலகு ள ீசம்.

10

ஆகத் திருவிருத்தம் 1618
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46. சர்வ தீர்த்தப்படலம் (1619 - 1644)
அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
1619

இருட்ெகாடும் பிறவி மாற்றும் இலகுள ீச் சரமீ றாகத்

தருக்கறு காட்சி ேயாகா சா யர் தளிகள் ெசாற்றாம்

மருத்துைத மலர்ேமற் பூத்த வளம்புனல் குைடேவார் தங்கள்

கருத்தவிர் சருவ தீர்த்தக் கைரெபாலி தலங்கள் ெசால்வாம்

1620

காேமச்சரம்

குடவைள அலறி ஈன்ற குரூஉமணித் தரளக் குப்ைபப்

படைலெவண் ணிலவு கான்று பட ருள் இ ப்ப ஞாங்கர்

உைடதிைர ஒதுக்கந் ெதண்ண ீர் ஒலிபுனற் சருவ தீர்த்தத்

1

78
தடெநடுங் கைரயிற் காேமச் சரெமனுந் தலெமான் றுண்டால்
1621

கருப்புவில் குைழய வாங்கிக் கடிமலர்ப் பகழி தூண்டும்

அருப்பிளங் ெகாங்ைகச் ேசைன அடல்வலிக் காமன் முன்னாள்
மருப்ெபாதி இதழிக் ேகாமான் மனத்திைடப் பிறந்தான் ஐயன்

திருப்பதம் இைறஞ்சிப் ேபாற்றி ெசய்துமற் றிதைன ேவண்டும்
1622

ரதிக் ெகன்றும் இனியனாய்க் ெகாடுப்ேபார் ெகாள்ேவார்

சகத்தினுஞ் ெசலுத்தும் ேபறு தந்தருள் என்னக் ேகட்டு

உற்ெறைம வழிபட் ேடத்தி ஊங்குைவ ெபறுெகன் ெறங்ேகான்
அற்றமில் சருவ தீர்த்தத் தடந்திைர அைலக்குங் ேகாட்டின்

உவாமதி முகத்து ெமன்ேறாள் ஒள்ளிைழ உைமயாள் தன்ைன

கவான்மிைசக் ெகாண்ட ெபம்மான் கண்ணருள் கிைடத்து ெநஞ்சத்

6

ஏதமில் உயிர்கள் எல்லாந் ேதாற்றுதற் ேகது வாகிக்

ேகாதறத் தானம் ஈேவான் ெகாள்பவன் தானுந் தானாய்

ேமதகும் இைறைம ெபற்று விளங்கினான் மைறேயார் ஏற்கும்

ேபாதுளத் தவைன எண்ணிற் புைரதவிர்ந் துய்வா ரன்ேற.
1626

5

தவாதேப ரன்பிற் காேமச் சரன்றைன யிருத்திப் ேபாற்றி

தவாவிய ேபறு முற்றும் அந்நிைல எய்தி னானால்.
1625

4

மற்ெறமக் கினிய மூதூர் வளம்பயில் காஞ்சி அங்கண்

ெசாற்றலும் விைரந்து காஞ்சித் ெதான்னகர் எய்திக் காமன்

1624

3

மகப்பயில் பிறவிக் ேகது வாகிவண் புணர்ப்பு நல்கி

இகப்பில்சீ

அகத்திருந் திைனய ெசய்ைக ஆற்றிெயன் னாைண மூன்று

1623

2

7

தீர்த்ேதச்சரம்

பரவிேனார் விைழந்த காமப் பயனளித் தருளுங் காேமச்
சரநகர் வந்த வாறு சாற்றினம் இதன்பா லாகப்

ப திமான் தடந்ேதர் ஈர்க்கும் ப க்குளம் பிடறிப் ேபாய

திருமணிச் சிகரக் ேகாயில் வயங்குதீர்த் ேதச முண்டால்
1627

குைழயுைத ெநடுங்கண் ெசவ்வாய்க் ேகாமளச் சயிலப் பாைவ
விைழதகத் தழுவு மாற்றால் வி சிைனத் தனிமா நீழல்

மைழதவழ் மிடற்றுப் புத்ேதள் வருெகன விளித்த ஞான்று

தைழபுனல் தைலவ ேனாடுந் தடநதி வடிவந் தாங்கி
1628

9

விழுமிய அண்டத் துள்ளும் புறத்தினும் விரவுந் தீர்த்தம்
முழுவதுந் திரண்டு காஞ்சி முதுநகர்க் குடபால் எய்திக்

ெகாழுமலர்த் தனிமா நீழற் குழகைன உைமயாள் வல்ைலத்

தழுவலும் எழுந்த ேவகம் தணிந்துமீ ட் டல்கி யங்கண்
1629

8

கைலமதிக் குழவி ேமாலிக் கடவுைளத் தீர்த்த ராசத்

தைலவெனன் றிருத்தி வங்குந்
ீ
தடம்புனல் அருவிக் குன்றச்
சிைலநுதற் பிடியி ேனாடு மருச்சைன திருந்தச் ெசய்ய

10
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மைலயிைனக் குைழத்த திண்ேடாள் வள்ளலு ெமதிேர நின்று
1630

இற்ைறஞான் றாதி யாக நும்மிடத் ெதய்தி மூழ்கிச்

ெசற்றமில் முனிவர் விண்ேணார் ெதன்புல வாணர் தங்கட்

குற்றநீர்க் கடன்கள் நல்கி உறுெபாருள் உறுநர்க் கீ ந்து

மற்ெறைம ஈண்டுக் காண்ேபார் முத்தியின் மருவச் ெசய்ேகம்
1631

12

இன்னமும் புகலக் ேகண்மின் எனப்ெபருங் கருைண கூர்ந்து

தன்னிகர் பிராட்டி யாரத் தழீஇக்ெகாளச் ெசய்த வாற்றால்

அன்னதற் கிையயக் ைகம்மா றளிப்பவன் என்ன அங்ேகழ்ப்

ெபான்னவிர் சைடேயான் தீர்த்தப் புனல்களுக் கிதைன நாட்டும்
1632

11

13

ெகாைலகளிற் ெகாடுைம சான்ற பார்ப்பனக் ெகாைலவல் வரக்
ீ

ெகாைலகருக் ெகாைலதாய் தந்ைதக் ெகாைலக்கைவ ேகாட்டு நல்லான்
ெகாைலமுதல் பிறவும் நீங்குங் ெகாடுவிைனப் பாசத் ெதவ்ைவக்

ெகாைலபு
1633

மரபின் நும்பாற் குைடந்ெதைமத் ெதாழப்ெபற் ேறார்க்ேக

மு திைர சுருட்டு ெதண்ண ீர் நும்மிடத் ெதாருகால் மூழ்கி

வி புகழ்த் திருேவ கம்பம் விைழதகக் காணப் ெபற்ேறார்

உ ைமயின் ஆன்ற நாற்கூற் றுறுதியும் ெபறுவர் மீ ள

அ ைவயர் அகட்டுள் எய்தா ெதம்மருள் அகட்டின் வாழ்வார்
1634

என்றிது நிறுவித் தீர்த்த நாயகன் இலிங்கத் துற்றான்

அன்றுெதாட் டங்கண் ேமவும் அலங்ெகாளிச் சருவ தீர்த்தத்
தின்றடம் புனலின் மூழ்கி எழில்வளர் திருேவ கம்பஞ்

ெசன்றுகண் டிைறஞ்சப் ெபற்ேறார் ெசய்ெகாைலத் தீைம தீர்வார்
1635

15

16

சருவ தீர்த்தப் ெபருைம

தந்ைதையச் ெசகுத்த பாவம் தணந்தனன் பிரக லாதன்

முந்ைதேயார்ச் ெசகுத்த பாவம் வடணன்
ீ
முழுதுந் தீர்ந்தான்

ீ
வைதத்த பாவஞ்
ைமந்துைடப் பரசி ராமன் வரைர

சிந்தினன் சருவ தீர்த்தச் ெசழும்புனல் குைடந்த ேபற்றால்

1636

அருச்சுனன் துேராண ேமேலா னாதியர்ச் ெசகுத்த பாவம்

பி த்தனன் அசுவத் தாமன் ெபறுங்கருச் சிைதத்த பாவம்
இ த்தனன் உலகில் இன்னும் எண்ணிலர் சருவ தீர்த்தத்

திருப்புனல் குைடந்து தீராக் ெகாைலவிைனத் தீைம தீர்ந்தார்
1637

18

சிைலநுதல் மகளிர் ைமந்தர் இன்றுமத் ெதண்ண ீர் மூழ்கின்

ெகாைலவிைனப் பாவந் தீர்வார் குைரகடற் பரப்ெபன் ெறண்ணித்

தைலவரு முகிலின் கூட்டந் தனித்தனி வாய்ம டுக்கும்

அைலபுனல் சருவ தீர்த்தப் ெபருைமயார் அளக்கற் பாலார்
1638

17

கங்காவேரச்சரம்

மற்றதன் கைரயின் கீ ழ்பால் வருணெனம் ெபருமான் றன்ைன
முற்றிைழக் கங்ைக யாேளா டிருத்திமுன் ெதாழுது நீருள்

19

14

80
உற்றுைற உயிர்க்கும் நீர்க்கும் ஒருதனித் தைலவ னாகப்

ெபற்றனன் அதன்ேபர் கங்கா வரெமனப் பிறங்கு மாேலா
1639

20

விசுவநாேதச்சரம்

பாற்றினம் மிைடந்த கூர்வாய்ப் பைடமழுக் குடங்ைகப் புத்ேதள்

மாற்றருங் கருைண முந்நீர் வா யின் நிைறந்து ேதங்கும்

நாற்றிைச அணவுஞ் சீர்த்தி நளிபுனல் சருவ தீர்த்த

ேமற்றிைசக் கைரக்கண் ேமவும் விச்சுவ நாதத் தானம்
1640

மலர்தைல உலகின் முக்கண் வானவன் இனிது ைவகுந்
தலெமலாம் மருவுங் காஞ்சி விச்சுவ நாதன் றன்பால்
கலிபுகழ் விசுவ நாத முதல்வனுங் காசி தன்னில்

இலெகாளி மாடக் காஞ்சி நகெரமக் கினிெதன் ெறண்ணி
1641

22

ெவள்ளிெவண் கயிைல யாதி இடங்களின் ேமன்ைம சான்ற

அள்ளலம் பழனக் காஞ்சி யணிநகர்ச் சருவ தீர்த்தப்

பள்ளநீர்க் கைரக்கண் எய்தி ைவகினன் ப வால் அங்கண்

வள்ளைலத் ெதாழுது முத்தி மண்டபங் காண்ேபார் முத்தர்
1642

21

23

முத்தி மண்டபம்

மண்டப வருநாள் ெசல்லாக் காஞ்சிமா நக ன் மூன்று

மண்டபந் திகழும் முத்தீச் சரத்ெததிர் வயங்கும் முத்தி
மண்டபம் ஒன்று சார்வ தீர்த்தத்தின் மருங்கு முத்தி

மண்டபம் ஒன்று கண்ேடார் தமக்ெகலாம் வழங்கும் முத்தி
1643

இராேமச்சரம் - பரமாநந்த மண்டபம்

உருவெமன் கமலம் பூத்த உயர்சிவ கங்ைகத் ெதன்பால்

திருவிரா ேமச்ச ரத்துச் சிவபிரான் திருமுன் னாக

இருவிைனப் பிறவிக் கஞ்சி எய்திேனார்க் குறுேப

மருவுறும் பரமா நந்த மண்டபம் ஒன்று மாேதா
1644

24

ன்பம்

25

மண்டபம் இைனய மூன்றும் ைவகைற எழுந்து ேநசங்

ெகாண்டுளம் நிைனயப் ெபற்ேறார் உணர்ெவலாங் ெகாள்ைள ெகாண்ட

பண்ைடவல் விைனயின் வறும்
ீ
பற்றிய மலங்கள் மூன்றும்
விண்டுேப

ன்ப ெவள்ள ேவைலயில் திைளத்து வாழ்வார்

26

ஆகத் திருவிருத்தம் 1644
---------

47. நவக்கிரேகசப் படலம் (1645 - 1650)

கலிநிைலத்துைற
1645

தழங்குெபரும் புனற்பரைவச் சருவ தீர்த்தத் தடங்ேகாட்டின்

முழங்குமறித் திருக்கரத்து முதல்வன் இடங்கள் எடுத்துைரத்தாம்
வழங்குவளிக் கடவுளுெமான் பதிற்றுக் ேகாளும் வழிபட்ட

குழங்கல்நறுந் ெதாைடக்ெகான்ைறக் குழகன் தளிகள் இனிப்புகல்வாம்

1

81
1646

சூலதீர்த்தம்

ைபத்தைலப்பூண் வயிரவனார் பைணத்த தடந்ேதாள் அந்தகைன

முத்தைலசூ லத்தைலநின் றிழித்த ஞான்று முழங்கழல்வாய்

அத்தைகத்திண் சூலத்தால் அகழ்ந்த சூலத் தடந்தீர்த்தம்

இத்தைரக்கண் சிறப்ெபய்தும் உவாவில் அந்நீர் இனிதாடி

1647

2

ெசவ்வந்தீச்சரம்

ெதன்புலத்ேதார் கடன்ெசலுத்தில் அைனயர் துறக்கஞ் ெசன்ெறய்தி

இன்புறுவார் அதன்கைரக்கண் இலிங்கம் அைமத்து மருத்திைறவன்

ெமன்பனிநீர் ெசவ்வந்தி ேவ ச் ெசழும்பூப் பலெகாண்டு

வன்பகல வழிபட்டுக் கந்த வாகன் எனப்ெபற்றான்
1648

3

ப திக்குளம்

மருத்ேதத்துஞ் ெசவ்வந்திச் சரமால் வைரப்பின் வடகுடக்காந்

திருத்ேதத்துக் கதிர்ப திச் ெசல்வன் ப திக் குளந்ெதாட்டுக்
கருத்ேதய்த்து வடளிக்கும்
ீ
அந்நீ ராட்டிக் கருதாரூர்

உருத்ேதத்துஞ் சுரர்க்கருளும் ஒளிையத் ெதாழுது வரம்ெபற்றான்
1649

4

சந்திர தீர்த்தம்

வங்கிருள்சீ
ீ
த் ெதாளிபரப்பிப் ைபங்கூழ் புரக்கும் ெவண்கதிேரான்

ேதங்கமல முைகயவிழ்க்குஞ் சருவ தீர்த்தத் ெதன்திைசயின்

ஆங்கண்நறுஞ் சுைவத்ெதள்ளா ரமுத தடந்ெதாட் டதன்ேகாட்டிற்

பாங்குெபறப் பிஞ்ஞகன்தாள் அருச்சித் ேதத்திப் பயன்ெபற்றான்
1650

5

நலெமான்று ெசவ்வந்தீச் சரக்கீ ழ் ஞாங்கர் ஏழிலிங்கம்

நிலைமந்தன் மதிைமந்தன் வியாழம் ெவள்ளி நீடுசனி

அலமந்த இருபாந்தள் அருச்சித் தருங்ேகாள் நிைலெபற்றார்

வலம்வந்தங் கைவெதாழுேவார் தம்ைமக் ேகாள்கள் வருத்தாவால்
நிலைமந்தன் - ெசவ்வாய். மதிைமந்தன் - புதன்;
இருபாந்தள் -இராகுேகதுக்கள்

6

ஆகத் திருவிருத்தம் 1650
-------------

48. பிறவாத்தானப் படலம் (1651-1660)
கலிவிருத்தம்
1651

பவன ேனாெடன் பதிற்றுக் ேகாள்களும்

இவறிப் ேபாற்றும் இடங்கள் கூறினாம்

சிவைனச் ெசவ்வாய் முதலி ேயார்ெதாழும்

புவியிற் பிறவாத் தானம் ேபாற்றுவாம்
பவனன் -காற்று. இவறி-விரும்பி.

1652

வாம ேதவன் என்னும் மாமுனி

1

82
காமர் அன்ைன கருவின் ைவகுநாள்
ேபமு றுத்தும் பிறவி யஞ்சினான்
ஏமு றாைம இதுநி ைனக்குமால்

ேபம் -அச்சம். ஏமுறாைம - இன்புறாமல், துன்புற்று.

1653

ெபாதியும் மாயப் புவியில் ேதான்றிநான்

மதிம யங்கி மற்றும் இன்னணங்

ெகாதிபி றப்பிற் ெகாட்பு றாெதனக்
கதிப ேனயிங் கருளிச் ெசய்ெயன
1654

3

ேதாற்றம் ஈறில் லாத ேசாதிெவள்

ேளற்றி னாைன இதயத் தன்பினால்

ேபாற்று காைல புனிதன் ஆண்டுறீஇச்

சாற்ற லுற்றான் தவமு னிக்கேரா
1655

2

4

மண்ணின் மீ து ேதான்றி மற்ெறைம
நண்ணிக் காஞ்சி நக ற் பூசைன

பண்ணு ேமாெவம் பவத்ெதா டக்குைன

அண்ணு றாெதன் றருளிச் ெசய்தனன்

பண்ணுேமா - பண்ணுவாயாக,ேமா- முன்னிைலயைச.
1656

வள்ளல் புகலும் மாற்றங் ேகட்டனன்

உள்ளம் ேமன்ேமல் உவைக பூத்தனன்

பள்ள முந்நீர்ப் படிமி ைசப்பிறந்

ெதள்ள ருஞ்சீர்க் காஞ்சி எய்தினான்

1657

6

இலிங்கம் அங்கண் இனிதி ருத்திநூற்

புலங்ெகாள் முைறயிற் பூைச யாற்றுபு
கலங்கு பிறவிக் க சின் நீங்கினான்

மலங்க ருஞ்சீர் வாம ேதவேன
1658

5

7

கலிநிைலத்துைற

அன்ன வாற்றாற் பிறவாத் தான மாயதால்
இன்ன தானம் வழிபட் ேடத்தப் ெபற்றவர்

பின்னர் மாதர் கருவின் எய்திப் ேபதுறார்

கன்னி பாகன் கருைண ெவள்ளங் காண்பேர
1659

அங்கட் ேபாற்றி வாம ேதவன் அருளினால்

துங்கக் கயிைல எய்தி ேநான்றாள் ெதாழுெதழூஉக்
கங்ைகச் சைடயான் உதவி லிங்கங் ைகக்ெகாடு

பங்கப் பழனக் காஞ்சிப் பதியின் மீ ண்டேரா

1660

8

முத்தீச்சரம்

ேமன்ைம சான்ற பிறவாத் தான ேமற்றிைச
ஞான வாவி ஞாங்கர் முத்தீச் சரெனன

9

83
மான முத்தித் தளியின் நிறுவி வாழ்த்தினான்

ஏன ெவண்ேகாட் டணியார்க் கினிதாம் அன்னேத

10

ஆகத் திருவிருத்தம் 1660
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49. இறவாத்தானப் படலம் (1661-1668)
கலிநிைலத்துைற
1661

புள்ளி வண்டு ெபைடெயா டாடிப் ெபாங்க ற்

பள்ளி ெகாள்ளும் பிறவாத் தானம் பன்னினாம்
துள்ளி வாைள பாயும் நீர்சூழ் இதனயல்

ெவள்ளி வைரயார் இறவாத் தானம் விள்ளுவாம்
1662

இறவிக் கஞ்சிச் சி றா பதர்கள் மாதவம்

முைறயிற் ெசய்தார் முன்னாள் அந்நாள் முன்னுற
நறவில் திகழும் முள

ேமேலான் நண்ணிநின்

றறவர்க் ெகன்ேன ேவட்ட ெதன்றான் ஆங்கவர்

சில்+தாபதர்கள்= சி றாபதர்கள். தாபதர் - முனிவர்கள்
1663

தலேம யன்றிச் சரணம் இல்ேலம் சாவதற்

றிலக எங்கட் குைரயா ெயன்றங் ேகத்தினார்

ெகாங்கார் ெபாங்கர்க் காஞ்சி நண்ணிக் ேகாமைள
அங்ேக யிதைனப் ெபறலா ெமன்றா னவர்களும்

4

அன்னத் ேதான்ற லடிகள் ேபாற்றி விைடெகாடு
நன்னர்க் காஞ்சி நகரம் நண்ணி நாயகன்

றன்ைனத் தாபித் ேதத்திச் சாவா மாட்சியின்

மன்னப் ெபம்மான் உதவப் ெபற்று வாழ்ந்தனர்
1666

3

ெசங்கால் அன்னப் பாகன் ேகளாத் ேதத்துணர்க்

பங்கா ராதி பகவன் பாதம் வழிபடின்

1665

2

உலக முழுது முதவு ெமந்தாய் உன்னடித்
கலகி லச்ச முற்ேற மதைன ெவல்லுமா

1664

1

5

சுேவதன் என்பான் வாழ்நாட் கழிவு துன்னுநாள்

சுேவதந் தீற்று மாடச் சூழ லதனிைடச்

சுேவத நல்லான் ஊர்தி ேநான்தாள் ெதாழுதனன்

சுேவத நீற்றான் நீத்தான் இறவித் துன்பேம

ெசாற்பின்வருநிைலயணி. சுேவதம் - ெவண்ைம.
1667

மார்க்கண் ேடயன் அங்கண் ேபாற்றி மறலிையத்
தாக்கி நிைலைம ெபற்றான் சாலங் காயினன்
ஆக்க ைமந்தன் மகனும் அங்கண் ஏத்துபு

சாக்கா டற்றான் கணநா தச்சீர் தழுவினான்

6
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சாலங்காயினன் - ஒருமுனிவன்.
1668

7

ஆயுள் மாய்வின் இன்னு மங்கண் எண்ணிலர்

தூய அன்பின் ெதாழுது நிைலைம ெபற்றனர்

ஏய வாற்றால் ஆயுள் ேவட்ேடார் யாவரும்

பாய சீர்த்தி இறவாத் தானம் பணிகேவ

8

ஆகத் திருவிருத்தம் 1668
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50. மகாலிங்கப்படலம் (1669-1691)
கலிநிைலத்துைற
1669

ெவள்ைளத் திங்கட் பிள்ைளக் கீ ற்று மிளிர்சைட

வள்ளற் ேகாமான் இறவாத் தானம் வாழ்த்தினாம்

கிள்ைளச் ெசால்லார் பயிலும் அதனின் கீ ழ்த்திைச

விள்ளற் கருமா லிங்கத் தானம் விள்ளுவாம்
1670

1

அ யும் அயனும் ேபா ட்டிைளத்தல்

அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்

ைவய முழுது மடிய வருேமா ரூழி முடிவின்

ெவய்ய விருள்வந் தடர வி நீர்ச் சலதி ேவகஞ்

ெசய்து நிமிர்ந்து ெபாங்கித் ேதங்கிக் கிடந்த காைலப்

ைபய வுறக்கம் நீத்து மீ ளப் பைடக்க வுன்னி
1671

துங்கத் தனது நக ற் சுடரும் மைறயின் கிழவன்

எங்கும் அைலகள் புரள ேவகப் புண

ெவள்ளம்

தங்கு ெசயைல ேநாக்கித் தடவுக் கருவி முகில்ேபால்

அங்கண் அரவில் துயிலும் ஐயன் றைனயுங் கண்டான்
1672

ெகாண்டு நீயார் என்று வினவக் ெகாண்ட லைனயான்

மிண்டு நீயார் என்பால் ேவட்ட ெதன்ெகால் என்றான்

4

நறவம் ஒழுகு மலேரான் ேகட்டு நைகயுட் ெகாண்டு

பிறரும் அல்லர் நீயும் அல்ைல ேபணி உலகம்

நிறுவு முதல்வன் யாேன என்னும் இைனய ெநறியின்

மறலிக் கூறித் தம்முள் ஊடல் வளர்த்து நின்றார்.
1674

3

கண்டு புைடயி னணுகிக் கடுக எழுப்பி ைமயல்

அண்டம் முழுதும் காக்கும் அகில முதல்வன் யாேன

1673

2

5

சிந்ைத நாணுக் கழலச் சிைலயின் நாணுப் பூட்டி

முந்து கைணகள் தூர்த்தார் மூ க் கனலி வருணன்

இந்து இரவிப் பைடயும் ஏவி அைவகள் மடியப்

பந்த விைனயின் மருள்வார் தத்தம் பைடவிட் டார்த்தார்

6
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1675

மும்ைமப் புவனம் ஈன்ேறான் பைடயும் முகுந்தன் பைடயும்

தம்முட் ெபாருது மாய்ந்த பின்னர்க் கமலத் தவிேசான்

ெவம்ைமப் பாசு மதமாப் பைடைய விடுப்ப மாேயான்

ெசம்மல் உருத்தி ரத்திண் பைடையச் ெசலுத்தி நின்றான்
1676

7

அம்ம இரண்டு பைடயும் அயுத வருடம் ேநர்ந்து

தம்மு ளுடலுங் காைலத் தழங்கும் எ யின் ெபாறிகள்

தும்ம எழுந்து ேதான்றிச் ேசாதி யிலிங்க வடிவாய்

நம்ைம யுைடய ெபருமான் அவற்றின் நடுவு நின்றான்
அயுத வருடம் - பதினாயிர வருடம். தும்ம -சிந்த.

1677

நின்ற ேசாதி உருவின் ேநர்ந்த இரண்டு பைடயும்

ெசன்று கரப்ப ேநாக்கித் ெதருமந் த யும் அயனும்

இன்று ேதான்றும் இதுெவன் ெனன்று தம்மு ெளண்ணிக்
கன்று மிதன்ற னடியும் முடியுங் காண்டும் என்னா

1678

ஊழின் இரண்ைடஞ் ?று வருடம் உழிதந் துற்றார்
பாழிச் சிறகர் முறியாப் ைபயுள் எய்தி வழ
ீ

10

நாறுந் துளவத் தவனும் நாடிச் சரணங் காணான்

வறும்
ீ
வலியுங் குன்றி எய்ப்பும் இைளப்பும் விரவ

ஏறும் பரைவப் ெபருநீர் இைடயுள் எழுந்தங் குற்று

மாறும் இருவர் களுமால் எய்தி மருட்ைக ெகாண்டார்

1680

9

ேகழல் எகின மாகிக் கீ ழும் ேமலுந் துருவி

வாழி முடிையக் காணான் வண்டு முரலும் மலேரான்

1679

8

11

ேவதம், முதல்வனுண்ைம கூறல்

அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்

ஏமுறு ெபாழுதவ ெணாலிவடிவி ணாதம
ெதழுபுமு னிருதிறனாய்

ஓெமன உைமெயன மருவியிருக் ேகாடுயர்
ெநறியருள் பு ெயசுவும்

சாமமும் எனநிைல ெபறவி வுற் றங்கைவ
தம்வலி மிகுமவர்முன்

காமுறு தைகயநல் வடிெவாடுநின்

றிைனயன கருைணயின் உைரெசயுமால்

1681

12

எவனடி மைறயவர் மகவிைனயால்
எவன

இருவிைன வலிெகட வழிபடுவார்
யயெனனும் நுைமெயாருதன்

இடவல வடிவினில் வரவருள்ேவான்

எவனுைம நும்பதம் உறநிறுவும் இைறயவன்
நுமதிருள் கழியவரும்

அவனது குறியிது அறிமிெனனா அருள்வழி
வருமைற யைவபுகல

13
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1682

அயனும் அ யும் துதித்தல்

நைறகமழ் துளவணி ெதாைடயவனும்

நைகமல ரைணமிைச மைறயவனும்

மைறெமாழி ெசவியுற மயல்கழிவுற்

றைலகடல் வருவிட மமுதுெசயும்

இைறவைன முைறமுைற பரசினரால்

எைனயுைட முதல்வனும் அவெரதிர்நின்

றுைறெபரு மயலிைன இனிவிடுேமா

உதவுதும் விைழவன உைரமிெனன

1683

14

பங்கய னிருகர முச்சிமிைசப் பயில்வுற
வடிெதாழு துளமுருகி

எங்குைற யின்று ெபாறுத்தருளி

ெயளிவரு நாயக வுைனயுணரா

துங்குறு மயலினி ெயைனயணுகா

துன்புைட நிைலெபறு மன்புதவி

மங்கலி லூழிேதா ெறன்வடிவில் வந்தரு
ெளனெமாழி விண்டனேன

1684

15

திருமகள் விைழதரு திகழ்மருமச்

ெசம்மலு மடியிைண ெதாழுதினியிம்

மருெளைன ெயாருெபாழு தினுமடர

லுன்னடி வழிபடு ெசயல்பிறழல்

கருமுகி லுறழ்மிட றுைடயவநின் கருைணெயன்
னிைடநிைல ெபறநிறுவில்

ஒருமுைற யுளதுெகா லடியடிேயற்

ெகன்றுள மகிழ்வுட ேனாதினனால்

1685

16

அயனு ம யும் அருள்ெபற்றுய்தல்

அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்

இவ்வண்ண மிருவர்களு மிரந்ேதத்தி
விண்னப்பஞ் ெசய்யக்ேகளா

அவ்வண்ண மாகெவனப் ெபருங்கருைண
கூர்ந்தருளி யகில மீ ன்ற

ைமவண்ணக் கருங்கூந்தல் முைலச்சுவடும்
வைளத்தழும்பும் மாறா ேமனிச்

ெசவ்வண்ணப் பரேமட்டி பின்னருமங்

கவர்க்கிதைனத் ெத வித்துக் கூறும்

1686

இற்ைறநாள் நீர்காணு மிவ்விலிங்கப்
ெபருவடிவ மிறுதிக் காலம்

முற்றுநா ளணுகாது ெகாற்றங்ெகாள்
திருக்காஞ்சி மூதூர் மாேட

பற்றுெபருங் காதலினால் தாபித்து
வழிபட்டுப் பரசி யனாப்

ெபற்றியுறு வியனுலகம் பைடத்தளிக்கும்
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ெபருமதுைக ெபற்று வாழ்மின்
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ெவண்டிைரநீ ரகல்வைரப்பின் நும்முதேலார்
விண்ணவர்க ளவுணர் சித்தர்

பண்ைடவிைனக் குறும்ெபறியும் முனிவரர்மா
னிடர்யாரும் பாசக் கூட்டம்

விண்டகலும் படியின்று ெதாட்ெடம்ைம
யிலிங்கத்தின் மீ ளாேநசங்

ெகாண்டுபூ சைனபு க பு ேவார்க்கு

மயெலன்றுங் குறுக ேலாம்பல்

ஓம்பல் - ஒழிக

1688
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கடப்பாடு வறுைமபயம் மனக்கவைல
பசிபாவங் கடுேநாய் மற்றும்

உடற்றாைம யாங்கவர்க்கு மீ ளவிைனப்
பிறவியுற லு னு மின்பங்

கிைடத்தானாப் ெபருமகிழ்ச்சி தைலசிறப்ப
நனிவாழி கிளருஞ் சீற்ற

நைடக்காலன் மற்றவர்பால் நணுகற்க

நம்மாைண வலியான் மன்ேனா
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ேவதியர்மன் னவர்வணிகர் ேவளாளர்
சங்கரத்தின் ேமேயாராக்

மூதிைமேயா ருரகர்தயித் தியரரக்கர்
கந்தருவர் முனிவராகப்

பூதிதரு மிலிங்கபூ சைனயில்லார்
பூதிசா தனங்கள் ேபணார்

ஏதிலராம் இழிஞ னு மிழிஞேர யவேராடுேபச்
சியம்பி ேனாரும்

1690
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நியதிமகம் தவம்தனம் விரதநிைல

பிறவற் ன் நிகழ்த்தும் பூைசப்

பயெனைவயு மிலிங்க பூசைனக்ேகாடி

கூற்றிெனாரு பயனுக் ெகாவ்வா

வியனுலக முய்யுமுைற யிவ்வாறு

நமதாைன விதித்ேதம் ேபாற்றி

உயலுறுவ ீ ெரன்றருளிச் சிவெபருமா
னடியருளக் ேகாயில் புக்கான்

1691

பாப்பைணயில் துயில்ேவானும் பனிமல ற்
பயில்ேவானும் பணிந்து நீங்கி

யாப்பைமநீர்த் தடம்ெபாய்ைகத் திருக்காஞ்சி
வளநகர ெமய்தி யாங்கண்

மீ ப்ெபாலியும் மகாலிங்கம் நிறீஇத் ெதாழுது
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பயன்ெபற்றார் வி நீர் ைவப்பின்

நீப்ப ய சிவலிங்க வழிபாட்டின் ேபெறவேர
நிகழ்த்த வல்லார்

ஆகத் திருவிருத்தம் 1691
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