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உ

கணபதி துைண

திருச்சிற்றம்பலம்

திருவாவடுதுைற ஆதீனத்துத் திராவிட
மகாபாஷ்யகர்த்தராகி

சிவஞானேயாகிகள் அருளிச் ெசய்த பிரபந்தத்திரட்டு
இராமநாதபுர சமஸ்தானம்

ம-ள-ள-

ம-ள-ள-

ெபான்னுச்சாமித்ேதவரர்களுைடய புத்திரர்

பாண்டித்துைரத்ேதவரவர்கள் விரும்பியவண்ணம்

மதுராபு வாசியாகிய இ.இராமசுவாமிப்பிள்ைள என்று

விளங்குகின்ற ஞானசம்பந்தப்பிள்ைளயால் அகப்பட்ட பிரதிகள்ெகாண்டு

ப ேசாதித்து ெசன்ைன: இந்து தியாலஜிகல் யந்திரசாைலயிலும்

சித்தாந்த வித்தியாநுபாலனயந்திரசாைலயிலும் பதிப்பிக்கப்பட்டது
----

கணபதிதுைண.

திருச்சிற்றம்பலம்.
சிறப்புப்பாயிரம். (ெசய்யுள் 1-2)

ஆசி யர் கருத்து. (ெசய்யுள் 3)

விநாயகக்கடவுள் வணக்கம். (ெசய்யுள்-4)

காப்புப்பருவம். (௫-௧0)

ெசங்கீ ைரப்பருவம் (11-15 )
சப்பாணிப்பருவம்.(16-20)
முத்தப்பருவம்.(21-25)

வருைகப்பருவம் (29-33)

அம்புலிப்பருவம். (34-38)
சிற்றிற்பருவம். (39-43)

சிறுபைறப்பருவம்.(43-47)
சிறுேதர்ப்பருவம் (48-53)

----

5.

கைலைசப்பிள்ைளத்தமிழ்

சிறப்புப்பாயிரம். (ெசய்யுள் 1-2)
இலகுசக ன ீெரட்டு நூற்றுநாற்

பத்ேதழினிற்கரங் கும்ப மிருபத்

ேதழிேர வதிெவள்ளி பூர்வபக்

கத்துதிைகேயர்க்கவுல வஞ்சுப் பிரம்

கலவியுறு சுபதினங் கன்னிலக்

கினமதிற்கலைசப் பதிக்குள் வாழ்ெசங்

3
கழுநீர் விநாயகர்த மீ துபிள்ைளத்

தமிழ்க்கவிபாடி வாேனாருண

அைலமலிக டற்கைடந் தமிழ்தூட்டு

மாெலன்னவவனியிற் புலவர் ெசவியால்

ஆர்ந்திடத் துைறைசவாழ் சிவஞான

ேதசிகனரங்ேகற்றி னானா தலால்

நலசுகுண மணிகுவைள யணிபுயன்
வரப்பனல்குமக
ீ
ராச ேயாகன்

நங்கள்ேக சவபூப னநுசர்ேசய்

சுற்றமுநன்ைமதரு வாழ்வு றுகேவ.

(1)

இன்றிழக்கு மூக்கன்ேற யீர்ந்துமா னங்ெகாடுத்தான்

என்றுசய வரைனேய
ீ
ேயத்துவாள்-மன்றேவ

நற்கைலமான் றூயசிவ ஞானமுனி ேயாதுதமிழ்ச்

ெசாற்சுைவைய ேநாக்குந் ெதாறும்.

(2)

இவ்விரண்டு ெசய்யுட்களும் நூலாசி யர் காலத்தன.
ஆசி யர் கருத்து. (ெசய்யுள் 3)
அகளவடி வானபர மானந்த ேனனு
ெமய்யடியவர்க டம்ைம யாள

அருளுரு ெவடுத்தலா லதனிளைம

ேநாக்கிமுனந்நலார் கூறு ெமாழியாத்

தகவுெபறு சிறுேதைர யீற்றிற்றழீ

இநலந்தாங்குகாப் பாதி பத்தும்

தண்டாத வாஞ்ைசயிற் கலைசயுற்

பலயாைன தன்ைனயா னின்ேறத் திேனன்

இகலுெமாரு ேவடம் ப த்துவரு ெமாருவனுைழ
ெயல்ேலாரு ெமால்ைலக் குழீஇ

இயல்பாக வவ்வுருவ முைடயவ

னும்ெபருைம

ெயண்ணிப் ெபருஞ்ெசால் வமும்

மிகவுதவு நீர்ைமைய மதித்தியல்ப தாத்துதி
விளம்புமத் தாதிய

னும்

விைனயிேனன் றன்னிடத் ேதாவாத

ேபரருள் விைளத்திடு ெமனக்கு றித்ேத.

விநாயகக்கடவுள் வணக்கம். (ெசய்யுள்

4)

மணிபூத்த மருமத்து ெநடுமான் முதற்புலவர்
வான்பதம் ேவட்ட வர்க்கு

வழங்குேவா னுந்தனது பதமிரந் ேதார்க்குதவு
வள்ளலுந் தாேன ெயனும்

தணிபூத்த தன்றந்ைத ேபாற்பிற குறித்ததூஉந்
தற்குறித் ேதன்ற ெதாழிலும்

தாேனக ைடக்கூட்ட வல்லெசங் கழுநீர்த்

(3)

4
தடங்களிைற யஞ்ச லிப்பாம்

அணிபூத்த ெதாய்யிற் கரும்புசிைல யாகவிழி
யம்பிைனப் பூட்டி மடவார்

அம்புயக் கிழவைனச் சீதரைன ெவன்றவர்க
ளறிவிைனத் திைறேகா டலும்

பணிபூத்த மலர்மகளி ராங்கதைன மீ ட்டிடும்
படிவந்தி ருந்து ெசவ்வி

பார்க்குந் திருக்கைலைச மன்னிவாழ் தன்ைனேய
பாடுெமன் கவித ைழயேவ.

(4)

காப்புப்பருவம். (5-10)
திருமால்
கார்ெகாண்ட கருநிறக் காளத்ைத ெவண்டிைரக்
ைககளி ெனடுத்து நீட்டும்

கடும்பிைழைய ேநாக்காது திருவிெனாடு

சுைவயமது கதிர்மணி தனக்கு தவிடும்

ேபர்ெகாண்ட நன்றிேய பாராட்டி ெவண்ேகழ்ப்
ெபருங்கடற் பள்ளி ெகாண்டு

பிறங்குநீர்ப் புவிமிைசப் புருேடாத் தமப்ெபரும்
ெபயர்நிறுவு மண்ணல் காக்க

ஏர்ெகாண்ட தன்ைனத் தைளப்பவரு மூருநரு
மிலெரன்ப துலகு ேதறற்

ெகடுத்தெவம் பாசேமா டங்குசந் தன்கரத்
ேதந்திமத தாைர சிதறிப்

பார்ெகாண்ட ெவண்டிைசத் தறுகட் களிற்றுடல்
பனிப்பச் ெசவிக்கா ெலழீஇப்

பகிரண்ட முற்றும் புகுந்துலாய்க் கைலைசயிற்
பதியுேமார் களிறு தைனேய.

சிதம்பேரசர்.
ேவறு.

மறமலிந்துல ேகழினு முயிர்களஞ்ச வுலாவுபு
வைதெசயும்புர நீறுெசய் புன்சி ப் பாற்கடி

மலர்துவன்றிய வார்குழ லுைமயிளம்பிடி பூதர

மகளுளஞ்சுக வாழ்வில மிழ்ந்திடத் ேதக்கியும்

மதுகரங்குண மாய்வைள சிைலெகாணர்ந்தம ராடிய

மதைனெவன்றருள் சீர்நய னந்தனிற் பாற்குரு

மதிெயாடுங்கதிர் வானவ ெனாளியிறந்தைம யாலயர்

மகிதலங்களி கூர்தர வின்பிைனக் கூட்டியும்

ெவறிகமழ்ந்தறு காலுண மதுவுமிழ்ந்தலர் தாமைர

மிைசவதிந்தவ ேனார்முடி விண்டைகப் பூத்தனில்

வி கருங்கட லூெடழு ெகாடியெவங்கடு வானனி

(5)

5
ெவருவுமும்பர்மு ேனயப யந்தைனக் காட்டியும்

விறல்பிறங்குக டாமிைச ெயதிருமந்தக னார்தைம

ெமலிவுெகாண்டுயிர் வடவு
ீ
ைதந்தெபாற் றாட்டுைண

விைனயிெனன்றைல ேமலருள் ெசயவிரங்கியு ேமர்மரு
வியசிதம்பர ரூபைன யன்புறப் ேபாற்றுதும்

அறெவாழுங்குத னாதிட முழுவதுஞ்ெசறி நீள்கைர
யகல் விசும்ெபன நீடுத ரங்கமிக் கார்த்ெதறி

அவிர்ெசழுங்கதிர் மாமணி பரவிெயங்கணு ேமவுவ
ததனிெலான்றிய மீ னவி னந்தனக் ேகற்றிட

அயல்வழிந்திடு மாறுத னகநிரம்பிய வாெலாளி

யணவுதண்புனல் வாவிகு ளிர்ந்திருட் கூட்டம

தழியெமன்கதிர் வசிய
ீ
ெவளியவம்புலி ேபாலுற

வருகுவந்துத ண ீைரமு கந்ெதடுத் தாற்றல்ெசய்

துைறயுமங்ைகய ராடவ ரதுவழங்கிடு மாரமு

துணுமரம்ைபயர் வானவர் தங்களிற் ேறாற்றவிண்

உலெகனும்புகழ் மீ றிய கைலைசயம்பதி ேயதன

துைறயுெளன்றுநி லாவிவ ணங்கிநிற் ேபார்க்கருள்

உதவுெமம்ெபரு மாைனெயவ் வுயிர்களுங்ெகாடு மாமல
ெமாருவியன்புரு வாகிய டங்கைவத் தாட்ெகாளும்

உகளபங்கய பாதைன யுலகெமங்கணு மாெயைன
யுைடயெசங்கழு நீர்மத தந்திையக் காக்கேவ.

சிவகாமியம்ைம.

ேவறு.

கரும்பு குைழயச் சுரும்ெபாலிப்பக் கடிப்ேபாதுகுத்த
மதைனெயம்மான்

கண்டு மிைகயா ெமனக்கருதிக் கனலிக்
கூட்டு மாற்றலும்பின்

கந்தமலி பங்கயத் திருமுக மைசத்ெதாறூஉங்
கார்க்குஞ்சி மீ து கவினக்

கால்யாத்த ெவண்மலர்த் ெதாங்கல்பின் னான்றுலாய்க்
கண்ணத் தளாவி வாசம்

தந்தமத நீ ற் படிந்துகரு நிறமாய்த்
தணந்துழிப் பற்று மந்நீர்

தைனயுதறி முன்ைனத் தனாதுநிற ெமய்தித்
தரங்கந் துரங்க நிைரயிற்

ெகாந்தலரு கும்புன்ைன மீ மிைசத் தாவிக்
குதிக்குமணி யாழி யகடு

குழியக் குைறத்துக் கறுத்துமைழ தூஉய்ெவண்ைம
ெகாண்டுவளர் ெகாண்ட ேலய்ப்பச்

சிந்துரமு கத்தெசங் கழுநீ

னங்களிறு

ெசங்கீ ைர யாடி யருேள

(6)

6
திருந்துமடி யார்க்கருள் பு ந்தகைல ைசப்பிரான்
ெசங்கீ ைர யாடி யருேள.

(7)

ேவறு.
ெகாங்கவர் நின்னடி ெசன்னியில் ைவத்துக் கூப்பிய ைகெயாடுநின்

குளிருளமகிழ்தருெதாழில்பு தாதியர் ெகாள்ைகயினிைரநிைரயாய்த்

தங்கிய பங்கய மங்ைகயர் முதலிய தபனிய வுலகுைறயுந்
ைதயலர் மருமத் ெதாய்யில் ப த்த தனக்க

யுலைவகளுள்

திங்களி ெனாளிர்தன துலைவ நிகர்ப்பன ேதர்தர ெவதிர்ேநாக்கித்

தி வது ேபாலிரு புறமு மலர்ந்தவிர் திருமுக மினிதைசய

அங்குச ேமந்திய ெசங்கழு நீர்க்களி றாடுக ெசங்கீ ைர

அணிகிளர் கைலைச நகர்க்கு ளிருந்தவ னாடுக ெசங்கீ ைர.

(8)

சுரும்புமு ரன்றலர் ெகான்ைற ெசறித்த துலங்ெகாளி வார்சடிலத்

ேதான்றைல ெயய்திய ைணத்திடு காைலத் ேதாெளாடு மருமெமலாம்

இரும்புணு றும்படி யுழுதரு தைகைம யிரண்டற் குஞ்சமமாய்

இையவது ேநாக்கி மகிழ்ந்திைவ தம்மு ளிணங்கச் ெசய்வெதன

விரும்பிம யத்து மடப்பிடி ேகாட்ெடாடு வில்லுமிழ் தன்னுலைவ

ேமவிட ைவத்துக் ெகாங்ைகத் தீம்பய ெமன்ெமல வுண்டுமணம்

அரும்பிய ெசவ்வாய்ச் ெசங்கழு நீர்க்களி றாடுக ெசங்கீ ைர

அணிகிளர் கைலைச நகர்க்கு ளிருந்தவ னாடுக ெசங்கீ ைர

(9)

ேவறு

ெபாங்ெகாளி வசுெபா
ீ
லங்குைழ காது புகுந்ேதர் ெகாண்டாடப்

ெபான்றிகழ் ேதாளணி ெதாங்கலி ேனாடுபு லம்பா நின்றாடத்

துங்கநி லாவுத டங்ைகயி ன ீர்சுல வுங்கார் ெவன்றாடத்

துன்றிய ேதமலி குஞ்சிய ேனாடுெதா குந்தார் விண்டாடப்

பங்கய னாதியர் வந்துத வாதப தந்தா ெவன்றாடப்

பண்பறு ேநரலர் ெநஞ்சழல் வாயுறு பஞ்சாய் ைநந்தாடச்

ெசங்கழு நீர்மத தந்திவி நாயக ெசங்ேகா ெசங்கீ ைர
ெதன்கைல சாபு

தங்கிய நாயக ெசங்ேகா ெசங்கீ ைர.

(10)

ெசங்கீ ைரப்பருவமுடிந்தது.
-----

தாலப்பருவம்.
புதிய வாசந் தைனப்பரப்பிப் புறத்ேத ெயங்குந் தி ந்தயரும்

ெபாறிவண் டினங்க டைமயைழத்தம் புயத்ேத னூட்டிப் பகேலாம்பி

முதிய நிசிவந் திடும்ேபாது முைகவிண் டலர்ந்த நறுங்குமுத

மூ ச் ெசழுந்ேதன் முகந்தூட்டி முழுதுங் காத்துக் கடல்வைரப்பின்

வதியு மிரேவார் தைமக்கீ ர்த்தி மகளாந் தூதின் வரக்கூவி [ேயார்

மகிழ்ந்ெதப்ேபாது ெமவ்வாறும் வழங்கிக் காக்கும் ெபருங்ெகாைட

கதிய தடஞ்சூழ் திருக்கைலைசக் களிேற தாேலா தாேலேலா

கருைண முதிர்ந்த ெசங்கழுநீர்க் கன்ேற தாேலா தாேலேலா.

(1)
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ெதாடுக்குந் ெத யற் கருங்கூந்தற் ேறாைக யைனயார் துடுெமனநீர்த்

துைறயுட் பாய்ந்து விைளயாடத் துண்ெணன் ெறழுந்து ேமற்ெசன்று

தடுக்கும் பசுங்ேகாட் டலர்கனிகாய் சாடித் தனது வயிறுருவத்

தாக்கு ெநடுவா ைளயுமதைனத் தன்னுட் பிணிக்குந் ேதனைடயும்

அடுக்கும் ப தி நுைழந்துதின மைலக்கும் பைகைம மீ க்ெகாண்டங்

கடர்த்துப் பறித்த வவன்றிருத்ேத ரச்சு மதுேகாத் திடுமுருளும்

கடுக்கும் ெபாழில்சூழ் திருக்கைலைசக் களிேற தாேலா தாேலேலா
கருைண முதிர்ந்த ெசங்கழுநீர்க் கன்ேற தாேலா தாேலேலா

(2)

ேவறு
ேவய்மரு ேடாளியர் குஞ்சி திருத்தி மிைலச்சிய ெசம்மணியின்

விற்பயில் ெகாண்ைடெவய் ேயாெனனவாங்கி யுைடத்திருகூறு ெசய்ேத

ேதய்மதி ெகாண்டபி ரான்சைட ேமெலழில்ெசய்ெகனேவார்பிளைவச்

ேசர்த்துப் பின்ெனாரு பிளவுைம யாண்முடி ெசருகிச் சமமாகத்

தூய்மதி ெயன்றிைற மார்பணி ெகாம்ைபத் ெதாைடயி லறுத்துடனத்
ேதாைக முடிக்கணி ைசத்து மகிழ்ச்சி துளும்பித் தந்ைதெயாடும்

தாய்மகிழ் கூர நடித்தருள் ெசல்வா தாேலா தாேலேலா

தைகெபறு ெசங்கழு நீர்மத ேவழந் தாேலா தாேலேலா.

(3)

ெவண்டைல ேயந்திய ேவணிமுடிப்பான் ெமய்யினும் ெவம்பனிசூழ்
ெவற்பன் மடக்ெகாடி ெமய்யினு ேமறி மிதித்தா டுந்ேதாறும்

வண்டைல யக்கடி வசுக
ீ
வுட்புறம் வாக்கும தப்புனலும்

வார்தரு தடவுக் ைகத்துைள யுமிழு மதப்புன லுஞ்சிரேமற்

ெகாண்டைல நிகரக் ெகாட்டுவ திருமுது குரவர் தமக்குமணம்

குலவிய யமுைனயு மந்தா கினியுங் ெகாடுவந் தாட்டல்ெபாரும்

தண்டைல சூழ்கைல ைசச்சிறு களபந் தாேலா தாேலேலா

தைகெபறு ெசங்கழு நீர்மத ேவழந் தாேலா தாேலேலா.

(4)

ேவறு.
மைலம டந்ைதயருள் பாலா தாேலா தாேலேலா
மதமி குந்திழிக ேபாலா தாேலா தாேலேலா

அலகி லன்பர்பணி காலா தாேலா தாேலேலா

அருள்சு ரந்திடும்வி சாலா தாேலா தாேலேலா

இலகு கின்றபணி மார்பா தாேலா தாேலேலா

இனிய மந்திரெசா ரூபா தாேலா தாேலேலா

ெபாலிெபருங் கருைண யாளா தாேலா தாேலேலா

புகழ்ெப றுங்கைலைச வாணா தாேலா தாேலேலா.

தாலப்பருவமுடிந்தது.
-------

சப்பாணிப்பருவம்.
பக்குவமு திர்ந்துசிவ புண்ணியநி ரம்பிமல

(5)
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பாகம்பி றந்து சத்தி

பதிந்துவிைன ெயாப்புப் பழுத்தவர்கள்

பந்தேநாய் பாற்றுெமாரு ெசங்ைக மலரும்

அக்கருைண யடியவர்க ளுயிருடன்

ெபாருள்காய மாெமவ் வைகப்பந் தமும்

அங்கீ க

க்குேமார் ைகமலரு மாறுபா

டாத த் திடுெசய் ைகயான்

மிக்குறும் பைகைமேமன் ேமெலய்தி யாங்கது
விலக்கத் தமக்கு யர்ந்ேதார்

ேமதினிக் கின்ைமயாற் ேபாராட் டியற்ைகயின்
ெமலியாம ெலான்ைற ெயான்று

தக்கவைக தாக்குதல் கடுப்பக் கவின்ெசயெவார்
சப்பாணி ெகாட்டி யருேள

தங்குகைல ைசப்பதிச் ெசங்குவைள நாயகன்
சப்பாணி ெகாட்டி யருேள.

(1)

வயங்குமுழு மதியத் திருஞ்சுைவப் புத்தமுது
வாய்மடுத் துண்ண ெவண்ணி

வருகின்ற தகுவர்குல ெமாப்பக்

கலித்தைல மடிக்குந் திைரப்பு னற்பூம்

கயங்கிளர்ெச ழுங்கமல வாண்முகத் தூற்ெறழூஉங்
கலுழிக் கடாம டுப்பக்

கருதிவரு ெமல்லிைசத் தும்பியும் வண்டுங்
கறங்குமி ஞிறுஞ்சு ரும்பும்

பயங்கதுவ ெமாய்த்தைவ விைரந்ேதாட

ேவாச்சுறூஉம் பண்புெபார ேவற்ேபார்க் குவான்

ப சிைலய ளித்தளித் துச்சிவந் தாங்ெகாளி
பரப்பிமணி யாழி பூண்டு

தயங்குமிரு ைககளா ெலழிப்பூப்ப மதகளிறு
சப்பாணி ெகாட்டி யருேள

தங்குகைல ைசப்பதிச் ெசங்குவைள நாயகன்
சப்பாணி ெகாட்டி யருேள.

(2)

ேவறு.
மும்மல மாமத முற்றுப் ேபாத முழுத்தறி யறவசி
ீ

முகிழ்த்தல ரன்பின் சங்கிலி யுதறி முதிர்ந்தவ ருட்கூடத்

திம்ெமன நீங்கி ெவளிக்ெகாடு புவன ெமனுங்கடு வனேமாடி
எப்பா கர்க்கு மடங்கல வாகி யியங்கு முயிர்க்க கள்

தம்ைமவி டாது ெதாடர்ந்து பிணிப்பத் தகுமங் குசபாசம்

தாங்குதல் கண்டுந் தம்ேபா ெலண்ணிச் சார்பைவ தைமநைகயாக்

ெகாம்ைமம லர்க்ைககள் ெகாட்டுவ ேதய்ப்பக் ெகாட்டுக சப்பாணி

குைலெகழு தடநிைற கைலைசந கர்க்கிைற ெகாட்டுக சப்பாணி.

மட்டுமிழ் ெகான்ைற மிைலச்சுெபா லஞ்சைட வள்ளலு நள்ளிருள்கூர்

(3)
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வண்டுளர் குழலுைம யாளுங் ைகெதாடும் வள்ளத் தறுசுைவயும்

ெதாட்டுவ ளாவி யைளந்தவர் மிைசமுடி ெதாட்டடிமட்டுமுறத்
தூவிவி டுத்தணி வதிபு
ீ
குந்து ெதாடர்ந்து சிறார்குழுமி

இட்டுநி ைறத்திடு புழுதிக் குைவகைள ெயற்றி யுழக்கியநீ

இையந்திடு மப்புழு தித்துகள் ேபாம்படி ெயண்ணிக் ைககளிைனக்

ெகாட்டுவ ெதனெவழில் ெகாட்டிடேவார்முைறெகாட்டுக சப்பாணி

குைலெகழு தடநிைற கைலைசந கர்க்கிைற ெகாட்டுக சப்பாணி.

(4)

ேவறு.
வி திைர ெபாங்கியு லாவும ளக்கர்ம ணிப்பாயன்

மிைசவிட முந்தும ராவைண யிற்றுயில் புத்ேதளும்

மருமல ரம்புய ேமவுமி ருக்ைகம ைறக்ேகாவும்

மதமைழ சிந்துெவ ளாைனெய ருத்தனு மற்ேறாரும்

அருடரு ெகன்றுப ராவிநி ைனத்தது ெசப்பாமுன்

அவரவர் சிந்ைதயி னார்வன முற்றும ளித்ேதாைக

கருதிடு ெசங்கழு நீ ைற ெகாட்டுக சப்பாணி

கைலைசபு ரந்தருள் காரண ெகாட்டுக சப்பாணி.

(5)

சப்பாணிப்பருவமுடிந்தது.
------

முத்தப்பருவம்.
அதிருந் தரங்க முரசைறய வளிபண்
பாடத் துள்ளுவரால்

அைனத்தும் ெவடிேபாய்த் தாவிமறிந்
தாடிக் குதிக்கச் சங்கினங்கள்

பிதிருந் தரளம் ப சிெலனப் ேபணிச்
ெசா யும் புனற்றடஞ்சூழ்

ெபருநீர்க் கைலைசச் ெசங்கழுநீர்ப் பிள்ளா
யல்குன் மணிப்பாம்பும்

கதிரும் பசும்ெபாற் றனக்ேகாடுங் காயத்
துைடேய நீயணியும்

கலனாம் பணிக்குங் ேகாட்டினுக்குங்
கடுத்து ெவருேவ மணுகலந்து

முதிருஞ் சிவப்பூர் ெசழுங்கனிவாய்
முத்தந் தருக முத்தேம

முழுது முணர்ந்த பரேபாக முதல்வா
முத்தந் தருகேவ.

ெகாத்துநிைரத்தமலர்ச்ேசாைலக் குயில்கூஉங்
கைலைசச் ெசங்கழுநீர்க்

குழகா வம்ைம யுைனயீன்ற

ேகாமான் றனக்குப் பணிநிைலக்க

(1)
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ைவத்து நிைரத்த பலவண்ட வருப்பும்
ெவள்ளிற் சனிெயனநீ

மதித்துக் கவளங் ெகாளக்கரத்தால்

வைளேய ெலந்தாய் தளவமலர்

ஒத்து நிைரத்த நைகயாடி யுன்ேனா
டு ைம பாராட்டும்

ஓைச மடவா ெரனயாமு முலவா
வின்பக் கடன்மூழ்க

முத்து நிைரத்த கனிவாயான்

முத்தந் தருக முத்தேம

முழுது முணர்ந்த பரேபாக முதல்வா
முத்தந் தருகேவ.

(2)

ேவறு.
துளிதூங்கு ேதந்ெதாைட மிைலச்சிய கருங்கூந்தல்
சுவன்மிைசப் புரள நின்று

ெதாடித்ேதாள் ெபயர்த்தர மடந்ைதயர்க ளிருபுறந்
தூமணிக் கவ

வசத்
ீ

ெதளிதூங்கு நவமணி குயிற்றியணி வாலுைளச்
சிங்கஞ் சுமந்த தவிசில்

ெசங்ேகா னடாத்துமிைற ைவப்புமுத ெலங்கணுஞ்
ெசல்லப் பரந்து வி யும்

அளிதூங்கு ெமமதுளப் பங்கயங் குவியவது
வல்காைம நிற்கு மளவும்

அவிெராளி ெபறாதெவம் முகமதியு மாலிப்ப
வமிழ்தம் ெபாழிந்தா ெலனக்

களிதூங்கு நைகநிலவு சிறிேத யரும்புநின்
கனிவாயின் முத்த மருேள

கைலைசநகர் வந்தெசங் கழுநீர் மதக்களிறு
கனிவாயின் முத்த மருேள.

திைரபூத் ெதாடுங்குவ ெதனப்படி யளிக்குலஞ்
சிைறபுைட ெபயர்த்ெதா டுக்கித்

தீஞ்சுைவ மடுத்துண்டு களிதரப் பூங்கவு
டிறந்தூற் றிருந்து வட்டும்

விைரபூத்த கடமுங் ெகாைலத்ெதாழில் பழுத்ெதாழுகும்
ெவய்யகூர்ங் ேகாடு ெமங்கள்

ெமன்மலர் முகத்திற் ெபறுங்கைறயு மூறும்
விைளத்திடின் விைளக்க ெவங்கண்

மைரபூத்த கண்ணிைமக் குள்ெளழுது ைமயும்
வயங்கு மூக்கணியு ைமயன்

வதனத் திருங்கைறயு மூறுஞ் ெசயாவன்பு
வாய்ப்பப் பவக்க டற்ேகார்

கைரபூத்த ெசம்ெமாழிப் பழமைற முைளத்தநின்
கனிவாயின் முத்த மருேள

(3)
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கைலைசநகர் வந்தெசங் கழுநீர் மதக்களிறு
கனிவாயின் முத்த மருேள.

(4)

ேவறு.
மைறெநறி ெயாழுகுநர் தங்கைள யாள மதித்தம ைறப்ெபாருேள
வளிெவளி சலநில மங்கி ெயலாமுரு வத்துநி றுத்தவேன

நிைறவைள மகளிர் நலம்படர் ேவார்த நிைனப்பிெலா ளித்தவேன
நிருமல வறிவினர் சிந்ைத நிலாவிய நிர்க்குண வற்புதேம

அைறகடலுலெகாடு பங்கயன் மாைல யளித்துவ ளர்த்தவேன
அவரவர் ெபறவுறு பந்தமும் வடு
ீ மைமத்தவ றக்கடேல

முைறவளர் கைலைசெகாள் ெசங்கழு நீ ைற முத்தம ளித்தருேள
முனிவர்க ளமரர்கள் வ்ந்தடி தாழ்பவ முத்தம ளித்தருேள.

(5)

முத்தப்பருவமுடிந்தது.
------

வருைகப்பருவம்
சுத்தெவாளி யாகியறி வாகிமல மாையத்
ெதாடக்கிற் படாத நிைறவாய்த்

ெதால்லுலக ெமங்கணுங் கைரபுரண்டைலேமாது
சுகாதீத வா யி ெலைம

ைவத்தருள ெவம்ேபா ெலடுத்தநின் றிருேமனி
மழைமையக் கண்டி னெமன

மதித்தளவ ளாவிவிைள யாடக் குறித்ேதாடி
வருமிள மகார்கள் குழுமி

ெமாய்த்தவழி நீதவழ்ந் ெததிர்வரவு காண்டலு
முழுக்களிறி ெதன்ன ெவருவி

ெமாய்ெயாளிக் கண்கைளக் ைகயாற் புைதத்தலறி
முன்விைரந் ேதாட முள க்

ைகத்தலத் தங்குசம் பாசந் த த்தெசங்
கழுநீர்ப் பிரான்வ ருகேவ

கண்கதுவு ெமழில்ெகாண்டு விண்கதுவு மாளிைகக்
கைலைசநா யகன்வ ருகேவ.

அலங்ெகாளி ததும்பிக் ெகாழுந்துவிடு நித்தில
மைலத்துக் ெகாழிக்கு மைலயால்

ஆற்றல்பு

தன்கைர கைரத்துத் தமக்குறுதி

யாக்குநர்த மூக்க மாய்க்கும்

விலங்கைனய புல்லியர் ெபாரூஉம்புனற் பூந்தடம்
விலங்கா மலங்கு மீ ன்ேபால்

விைழயுநின் முன்புறங் காண்ேடாறு மூற்றிய
விலாழிக் கடாங்ெகாள் களபக்

குலங்கெளதிர் ெகாண்ேடாைக கூர்ந்திடப் பின்புறக்
ேகாமளங் காணுந் ெதாறும்

(1)
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குழைமச் சிறாருங் குழீஇத்ெதாடர்ந் துன்ேபாற்
குலாவிவர ெவம்மு ளத்துக்

கலங்குமரு ள ீர்ந்திட் டிலங்குமருள் காட்டுெசங்
கழுநீர்ப் பிரான்வ ருகேவ

கண்கதுவு ெமழில்ெகாண்டு விண்கதுவு மாளிைகக்
கைலைசநா யகன்வ ருகேவ.

(2)

மண்டலத் துண்டுடுத் திளநைக மட்ந்ைதயர்
வடந்தழுவு ெகாங்ைக ேதாயும்

மருளன்றி யருளிலாப் பூ யரு மா யரும்
வாக்குமன ெமட்டா தநீ

ெகாண்டநற் றிருேமனி யுண்ைமையத் தத்தந்
குறிப்பினுக் ேகற்ப ெமாழியும்

ெகாள்ைகேபாற் ேசயிைடயி னின்வரவு கண்டுசிலர்
கூடும்ெபா துக்காட் சியால்

ெவண்டாள நீள்ேகாட்டு வாெவன்று ளங்ெகாள்ள
ேவறுசில ருற்று ேநாக்கி

ேவழமன் றீங்கிது தவழ்ந்துவிைள யாடுநம்
விநாயகன் ேகால ெமன்னக்

கண்டனர் ெமாழிந்துளத் தள்ளூற ெவங்கள்ெசங்
கழுநீர்ப் பிரான்வ ருகேவ

கண்கதுவு ெமழில்ெகாண்டு விண்கதுவு மாளிைகக்
கைலைசநா யகன்வ ருகேவ.

(3)

ேவறு.
இருைக யூன்றித் தவழ்ந்துமழ ேவற்றின் வருந்ேதா றாங்காங்ேக

எறுழ்வன் புைழக்ைக ெநட்டுயிர்ப்பா னிருமா நிலத்ைதக் குழிப்பதுவும்

ெபருகுங் கைடக்கால் ெசயுஞ்ெசவிவான் பிளப்ப ேதய்ப்பப் பல்காலும்
ெபயர்ந்து மடங்கி ய்ைசந்தாடும் பீடுந் தத்தம் ெபாறிதமக்கு

மருவும் புலைன யவற்றிடமா மண்ைண யகழ்ந்தும் ெவளிப்ப்ரப்ைப

வைளத்துங் கவவிக் ெகாடுத்துதவும் வண்ைம காட்ட வைசந்தைசந்து

முருகுவி யுந் ெதாைடப்புயத்து முதல்வா வருக வருகேவ
மூ க் கைலைசச் ெசங்கழுநீர் முனிேய வருக வருகேவ.

(4)

உருகு ம்டியா ரள்ளூற வுள்ேள யூறுந் ேதன்வருக

உண்ணத் ெதவிட்டாச் சிவானந்த ெவாளிேய வருக புலன்வழிேபாய்த்

திருகு முளத்தார் நிைனவினுக்குச் ேசயாய் வருக ெவைமயாண்ட
ெசல்வா வருக வுைமயீன்ற சிறுவா வருக விைணவிழியால்

பருகு மமுேத வருகவுயிர்ப் ைபங்கூழ் தைழக்கக் கருைணமைழ
பரப்பு முகிேல வருகநறும் பாேக வருக வைரகிழித்த

முருக ேவட்கு முன்னுதித்த முதல்வா வருக வருகேவ

மூ க் கைலைசச் ெசங்கழுநீர் முனிேய வருக வருகேவ.

வருைகப் பருவமுடிந்தது.

(5)
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--------அம்புலிப்பருவம்.
தண்டரள ேமந்தித் தயங்குநீள் ேகாட்ைடத்
தழீஇச்சித் திரம்ெபற் றவான்

தனியுவாத் தரவந்து மல்குநா கத்தார்க
டண்டாது சூழ்ந்து மகிழ்வு

ெகாண்டிட விலங்குெதாட் டிக்கைலயி னளியமிழ்து
ெகாட்டிெயைம யாளு முக்கண்

குழகன் பைடத்தெபரு ைவயஞ் சுமந்தாற்று
ெகாள்ைகயி னுருக்ெகாண் ெடதிர்

கண்டவ்ர் வியப்புறும் படியருண மணியுருக்
கவினாரு ெமாளிவ ீ சிடும்

காட்சியா னின்ைனயிவ ெனாத்துளா ன ீயுமிக்
கடவுைள நிகர்த்து ளாய்காண்

அண்டரும் பழமைறயு ேமாலமிட நின்றவெனா
டம்புலீ யாட வாேவ

அருட்குண நிரம்புெசங் கழுநீர் மதக்களிெறா
டம்புலீ யாட வாேவ.

(1)

ஒளிவந்த நீயுடற் கூறுபடு ெவம்பாந்த
ெளான்றனுக் கஞ்சி யஞ்சி

உழிதந்து தி ைவயிவ னண்டபகி ரண்டமு
ெமாருங்கஞ்ச ெவய்து யிர்க்கும்

துளிவந்த கா படு துைளெவள் ெளயிற்றுவாய்த்
துத்திப் படக்ேகா ளராத்

ெதாைகெயலா ெமய்யினுங் ைகயினுங் கலெனனச்
சூழ்ந்துெகாண் டான்ெவண் ைமகூர்ந்

திளிவந்துேதயுங் களங்கவுரு வுைடையநீ
யிவன் ெசம்ைம வாய்ந்து ேதயா

ெதன்றுமக ளங்கவுரு வுைடயனா கலினிவைன
ெயவ்வாறு ெமாப்பா யைல

அளிவந்து நின்ைனயு மைழத்தனன் காண்விைரந்
தம்புலீ யாடவாேவ

அருட்குண நிரம்புெசங் கழுநீர் மதக்களிெறா
டம்புலீ யாட வாேவ.

கரும்பிைன ெநருக்கிெந

ெசய்ததன் ேறறைலக்

காற்றுெநட் டாைல ேயய்க்கும்

கயமுகன் ைகயகப் பட்டுநல நீங்குசுரர்

கைளகணாய்த் ேதான்றி யவைனத்

துரும்புபட ெவன்றழித் தவ்வமர ேராடுநின்
றுயருந் தவிர்த்த ளித்த

(2)
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சூழ்கருைண நீயறிைவ யன்றியும் யாருந்
ெதாடங்குெதாழி லினிது முற்ற

இரும்புவியி லூறுதீர்த் தருள்பவனு மிவனலா
லில்ைலயிவ னிைசைய யின்னும்

இயம்பிடி னுலப்புறா தீங்குநீ வ னுன்பி
ெனய்திடும் பாம்பு மணியும்

அரும்பணிக ெளாடுைவத்து மீ ண்டுெதாட ராதுெசயு
மம்புலீ யாட வாேவ

அருட்குண நிரம்புெசங் கழுநீர் மதக்களிெறா
டம்புலீ யாட வாேவ.

(3)

ெதருளாத தக்கனார் ேவள்விைய யழித்தும்பர்
ெசன்னிைய யுருட்டி நிைனயும்

ேதய்த்தசய வரனு
ீ
மிவன்றம்பி ெயன்பதுந்
திருமார்ப ைவம திப்ப

உருளாழி ைகக்ெகாண்டு மற்றவ னிரந்தாங்
குஞற்றும்விக டக்கூத் தினுக்

குள்ளம் ெபருங்கருைண பூத்தபின் னாங்கதைன
யுதவினா னிவெனன் பதும்

ெவருளாது சீறிய வரக்கைனப் பந்தாடி
விட்டதுங் ேகட்டி லாய்ேபால்

ேவண்டிநா ேமவலி னைழத்திடவு மதியாது
விண்ணாறு ேசறி கண்டாய்

அருளா திவன்கடியில் ேவறுபுக ேலதுனக்
கம்புலீ யாட வாேவ

அருட்குண நிரம்புெசங் கழுநீர் மதக்களிெறா
டம்புலீ யாட வாேவ.

(4)

ைவயகம் ேபாற்றுெமம் மானிவைன நீயவ
மதித்துெவஞ் சாப ெமய்தி

வைசயிைடப் பட்டைனமு னின்றுமவ மதிெசய்து
வாராம ெலாழியி னங்கண்

எய்திெயாரு தண்டமும் பு யேவண் டாதிவ
ணிருந்தாங் கிருந்து நீள்ைக

எடுத்துவிண் ணுறநிமிர்த் ெதாருதுருவ னார்பிணித்
திடுஞ்சூத் திரத்தி னின்றும்

ஒய்ெயன வறுத்துைனப் பற்றிப் படுப்பனிவ
னுடல்பூண்ட பாப்பி னத்துள்

ஒன்றறியி னண்ணாந்து தாவியுைன யுண்டுபின்
னுமிழாது விடினும் விடுமால்

ஐயமிைல யாகலான் மற்றிவன் ெவருளுமுன
மம்புலீ யாட வரேவ

அருட்குண நிரம்புெசங் கழுநீர் மதக்களிெறா
டம்புலீ யாட வரேவ.

அம்புலிப்பருவமுடிந்தது.

(5)
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--------------சிற்றிற்பருவம்.
கூன்பாய் வடிவச் சிைலநுதலுங் குவவுத் தனமும் வாய்த்தமைலக்
குமா

யுளமும் விழியுமகிழ் கூரக் குறும்பு விைளயாடி

வான்பாய் கருைண பூத்திங்கும் வந்தா ெயந்தாய் சிறுவடு
ீ

வகுக்குந் ெதாடக்கத் துைனப்ேபாற்ற மறந்ேதஞ் சிறிேய மதனான ீ

தான்பாய் ெவகுளி மீ க்ெகாண்டுன் றன்ைம காட்டலடாதுனக்கித்
தாழ்வுதீரச் சிறுேசாறு தருேவ முன்னர் வாவிெதாறும்

ேதன்பாய் கைலைசச் ெசங்கழுநீர்ச் சிறுவா சிற்றில் சிைதேயேல

ெதள்ளித் ெதளிந்ேதார்க் கள்ளூறுஞ் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல. (1)

விருந்து விளிப்ேபா ெமனக்கருதும் ேவைலயடிேக ளிவண ீேய

விரும்பி வந்தா ெயனமகிழ்ச்சி மீ க்கூர் தலினாற் ெசவ்வாயின்

முருந்து ேதான்ற முறுவலித்ேத மல்லா ெலாருநின் க முகம்ேபான்
முகமும் பூதப் ெபருவயிறு முடங்குங் குறட்டா ணகுநைடயும்

இருந்த வாறு ேநாக்கிநைகத் திட்ேட மல்ேல மிடந்ேதாறும்

இருக்கு முழக்குந் ேதவாரத் திைசயுந் துவன்றி ேயாங்கவளம்

திருந்துங் கைலைசச் ெசங்கழுநீர்ச் சிறுவா சிற்றில் சிைதேயேல

ெதள்ளித்ெதளிந்ேதார்க் கள்ளூறுஞ் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல. (2)

தவளம் பழுத்த கூனலிளஞ் சசிேந ருனது ேகாட்டிெனாடு

தடந்தாழ் புைழக்ைகக் ெகதிராகத் தனத்ேதா டுேராமா வலிதாங்கும்

பவளம் பழுத்த ேசயிதழார் பயிலு மைனக ளன்றிெயான்றும்

பற்றாச் சிறிேயஞ் சிறுவடுன்
ீ
பதத்துக் கிலக்ேகா பசுேபாதக்

கவளந் ெதவிட்டு மதகளிேற கண்ணின் மணிேய நான்மைறயும்

கதறித் தி ந்துங் கண்டறியாக் கதிேய துைறக ெடாறுந்தரளம்

திவளுங் கைலைசச் ெசங்கழுநீர்ச் சிறுவா சிற்றில் சிைதேயேல

ெதள்ளித் ெதளிந்ேதார்க் கள்ளூறுஞ் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல. (3)

ெநன்னற் ெபாழுது விருந்தாக நின்ைன விளிப்ேபங் கடக்கலுழி

நீத்தஞ் சிற்றி லழிக்குெமனு நிைனவால் விடுத்ேத நான்மைறயும்

உன்னற் க ய பரம்ெபாருேள யுண்ைம யிதுவா மவமதியால்

உன்ைன யைழயா திருந்ேதெமன் றுள்ளங் கறுவிச் சிறிேயைம

இன்னற் படுப்பக் குறும்புபல வியற்றா நின்றாய் நின்ெபருைமக்

ேகலா தடிேகள் ெபருங்கருைணக் ெகல்லா ெயளிேயந் தவப்ேபேற

ெதன்னற் கைலைசச் ெசங்கழுநீர்ச் சிறுவா சிற்றில் சிைதேயேல

ெதள்ளித் ெதளிந்ேதார்க் கள்ளூறுஞ் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல. (4)

ெபருத்த வயிறு தயங்கெமல்லப் ெபயர்ந்து நடந்து குடங்ைகமிைசப்

ெபரும்பண் ணியமு ேமந்திேயம்பாற் ேபணி வருநின் கரவிைனக்கண்

டருத்தி ெயாடுநீ யுண்டப

கலேச டத்ைத யடிேயங்கட்

களிக்க வருவா ெயன்றுவைக யரும்பி வழிபார்த் திருந்ேதைம

வருத்த லழேகா விக்கினஞ்ெசய் மன்னெனனும்ேபர் ேபைதயேரம்
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மாட்டுத் ெத ப்ப ெதாருபுகேழா மடவாரூடன் மவுணெரன்றும்

திருத்துங் கைலைசச் ெசங்கழுநீர்ச் சிறுவா சிற்றில் சிைதேயேல

ெதள்ளித் ெதளிந்ேதார்க் கள்ளூறுஞ் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல. (5)
சிற்றிற்பருவமுடிந்தது.
-----

சிறுபைறப்பருவம்.
குறுகுறுந டந்ெதய்தி ெயம்பிரான் றிருேமனி
குைழயேம ேலறி ேவணிக்

ெகாத்திைனக் ேகாட்டினிற் ேகாத்தைலத் துதறிவான்
குளிர்புனல் புைழக்ைக ெயற்றிப்

ெபாறியரவு தைலமாைல ெவள்ெளன்பு ைகம்மாப்
புலிச்சரும முதல ணிெயலாம்

ெபாள்ெளன ெவடுத்ெதடுத் தங்ைகய னலிற்ெபய்து
ேபாக்கியிள மதிைய வன்றி

எறுழுலைவ ெயான்றப் ெபாருத்தித் திருக்ைகமா
னிைடைவத்து முற்று மதிெசய்

திருவிசும் புய்த்துவான் றருத்தரும் ேபரணிெகா
ெடங்கணு மலங்க

த்துச்

சிறுைமயிைல யினிெயன வைசக்குங் கரங்ெகாண்டு
சிறுபைற முழக்கி யருேள

ெதன்ேகா விருந்தநக ருற்பலவி நாயகன்
சிறுபைற முழக்கி யருேள.

(1)

இருக்ேகால மிட்டின்னு மறியாத நின்றா
ளிைறஞ்சாது தபுமாந் தருக்

கிறுதியிற் கட்நைட ெநருப்புகச் சீறிவரு
மியமன் றருக்ேகா ைதயும்

உருக்ேகால ேமவச் சிரக்கவச மாகைம
யுண்டவிழி வாளி புருவம்

ஒருதனுெவ னக்ெகாண்ட ேசைனக ணிைரத்தம
ருழக்குமதன் ெவற்றி முரசும்

கருக்ேகாடி ேகாடியுற் றுழல்புறச் சமயக்
கருத்தினர் குைரக்கு ெமாலியும்

காதுறா வண்ணமமிழ் தஞ்ெசா வ ேதய்ப்பக்
கறங்கவடி யார்க ளுள்ளத்

திருக்ேகாயின் ேமவிவிைள யாடுமிள மதகளிறு
சிறுபைற முழக்கி யருேள

ெதன்ேகா விருந்தநக ருற்பலவி நாயகன்
சிறுபைற முழக்கி யருேள.

ேவறு.
சழக்குப் படுசில ேபய்கண் மடிந்தவர் ச குடர் வைலதாங்கித்

(2)
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தடவுந் ேதாற்பல ைகத்ெதாைக யாவுந் தைளதரு ெதப்பெமனப்

பழக்கித் திைரெயறி குருதிச் ெசக்கர்ப் பாைவப் பூம்புனலுள்

படர்ந்து ெநடுந்தைச மூைளவ ழும்புகள் பற்றிவி ருந்தயர

உழக்கிக் கடல்படு பைடகள ைனத்து முைடந்துபி திர்ந்தலற

ஒன்னலர் ெசன்னி யுருட்டிக் கயமுக னுரமிரு பிளவுெசய்து

முழக்குற் றிடுவிறன் மாமுர சாள முழக்குக சிறுபைறேய

முற்படு கைலைசயி லுற்பல ேவழ முழக்குக சிறுபைறேய.

(3)

குடங்ைககு வித்திைம ேயார்ெதாழ நின்று குனிக்குந் தாைதயிடம்
குறுகியு ரத்ெதாளிர் பன்றிக் ேகாடுங் குளிர்சைட யிளமதியும்

உடங்குப றித்துக் குணிலிற் ைகக்ெகாண் டுயர்துடி ெகாட்டியவன்
உ த்தணி யும்பற் ேகாடுபி டுங்கிமு னந்தியி யத்ைதெயழீஇ

வடங்கிளர் ெகாங்ைகத் துர்க்ைகமி தித்திவர் மயிடத் துலைவபறீஇ
மாலவ னின்னிய ேமாதிெய வர்க்கு மகிழ்ச்சி தரக்களியான்

முடங்கலு றாெததி ராட்டயர் களிறு முழக்குக சிறுபைறேய

முற்படு கைலைசயி லுற்பல ேவழ முழக்குக சிறுபைறேய.

(4)

ேவறு.
மைலவற முப்ெபாரு ளியல்புெத ளித்தரு ெளாருமுதேல
மைலெயன முற்படு விைனகள றச்ெசயு ெமமதுயிேர

அைலயும னத்ைதயு நிைலயினி றுத்திடு மருளுருேவ

அமிழ்தினி னித்துட லிடனுமு கிழ்த்ெதாளிர் சிவவிைளேவ

உைலவறு கறபக ெமனவருள் ெகாட்டிய மழகளிேற

உலகம ைனத்துநி னுடலில டக்கிய நிைறெபாருேள

கைலைசயி னுற்பல விைறவமு ழக்குக சிறுபைறேய
கடெலாலி பிற்பட வினிதுமு ழக்குக சிறுபைறேய.

சிறுபைறப்பருவமுடிந்தது.
-----------------

சிறுேதர்ப்பருவம்.
ெசக்கர்க் குரூஉமணிச் சுடிைகப் ெபாறிபடச்
ேசடன்சு மந்தாற் றிடும்

திண்புடவி முழுதுங் கிைளத்தறுத் தப்புறஞ்
ெசன்றுதன் பைகவாழ் விடம்

ஒக்கப் ெபருந்துகள் படுத்திேமாட் டாைமேயா
டுைடயநிண முண்டு பல்லின்

ஒண்குட

னுதிகவ்வி யீர்த்துரீஇச் சிவபிரா

னுகளபதமன்று ேதடப்

புக்குற்ற ேகழல்பல் லூழிக ளிடந்ெதய்த்த
புலெமலா ெமாருக ணத்தில்

ேபாந்துகீ ழண்டச் சுவர்த்தைல துைளத்துப்
புறங்ேகாத்த நீர்சு வற்றித்

திக்ெகட்டு முட்டியுல வாகுப் ப ப்பாக

(5)
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சிறுேத ருருட்டி யருேள

சிற்பரன் ெறன்கைலைச யுற்பலவி நாயகன்
சிறுேத ருருட்டி யருேள.

(1)

நிறந்துைள ெகாடும்பைட திறந்தபுண் வழிேதாறு
ெநருப்ெபனக் குருதி பாய

ெநடுங்கி

ெயனப்புரண் டார்த்துக் கடாக்க யி

னிைரெயலா ெமங்கு மின்னுப்

புறந்தர விடித்ெதழுங் கார்முகிற் கூட்டம்
ெபாரக்கிடந் தலற மள்ளர்

ெபான்முடி கரங்கால்வழும்புகுடர் ேசா ப்
புனன்ேமன் மிதப்ப முற்றும்

பறந்தைலப் புக்குந

ெகாடிகழுகு ெவம்ேபய்

பருந்ெதாடு விருந்து ெசய்யப்

பைகத்தகுவர் ேசைனக் கடற்கிைடத் ேதாணியிற்
பாயுங் ெகாடிஞ்சி கிடுகால்

சிறந்ததிண் ேடர்பல வருட்டும் பகட்டண்ணல்
சிறுேத ருருட்டி யருேள

சிற்பரன் ெறன்கைலைச யுற்பலவி நாயகன்
சிறுேத ருருட்டி யருேள.

(2)

விண்ணத் தியங்கும் பசும்புரவி ேயழ்பூண்ட
வில்லுமிழ் ெகாடிஞ்சி யந்ேதர்

வற்றிருந்
ீ
தூருஞ் சுடர்ப்ப தி வானவன்
வியந்துைனக் காணுந் ெதாறும்

பண்ணப் பைணத்தநந் ேத னும் விைசத்ேதகு
பாழிமான் ேறரு மிருைளப்

பருகிக்க திர்க்கற்ைற காலுநம் ெமாளியின்ேமம்
பட்டேப ெராளியும் வாய்ப்பத்

தண்ணற்க ருங்கட லுடுக்ைகத் தலத்துச்
ச க்குெமாரு ப திப் பிரான்

தானாகு ெமன்றுள்ள மருளநின் றிருேமனி
தண்பவள ெவாளிவ ீ சிடத்

திண்ணப் ெபாலஞ்சகட் டவிர்மணிக் கூவிரச்
சிறுேத ருருட்டி யருேள

சிற்பரன் ெறன்கைலைச யுற்பலவி நாயகன்
சிறுேத ருருட்டி யருேள.

அைலக்குமயில் ேவல்விழிக் கன்னிைமப் பருவத்
தணங்கினர் முைலக்கு நிகராம்

அம்ெபாற் ெபாருப்பிைனக் ேகாட்டினாற் கன்னிைம
யழிந்தபரு வத்து மடவார்

முைலக்குநி கராகச் ெசய்யும்பிரம சா ேய
மூதண்ட மூன்று மந்த

(3)
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ேபர்த்ெதடுத் தங்ைகயான்

முனிெயன்ன வாங்கி முற்றும்

ெதாைலக்குமடன் முப்பு ைச ெவன்றநாட் சிவபிரான்
றுண்ெணன் றுைகத்த திண்ேடர்த்

ெதான்னிைல யழித்தக் கி க்குவான் பூதரச்
ெசாற்ெபயைர நிைலெப றுத்தும்

சிைலக்குநிக ெராற்ைறயங் ேகாட்டுத் தனிக்களிறு
சிறுேத ருருட்டியருேள

சிற்பரன் ெறன்கைலைச யுற்பலவி நாயகன்
சிறுேத ருருட்டி யருேள.

(4)

ெபருங்கருைண சூற்ெகாண் டிருந்தசிவ காமிப்
பிராட்டியார் சிதம்ப ேரசப்

ெபருமா ெனனப்படுங் கீ ர்த்தியிரு முதுகுரவர்
ேபணியுைன ேயக காலத்

ெதாருங்குமார் பத்துற ெவடுத்தைணத் ெதாண்முத்த
முண்டுச்சி ேமாந்து ெகாள்ள

உன்னுேதா றிருவர்களு ெமாற்றித்த வடிவுெகாண்
டுைறபயன் ெபற்று மகிழ

வருங்கரட மாமதச் சிந்துரக் களபேம
மதிமுடிச் சடில ேமாலி

மாசுணப் ேபரனியி ைனங்ைகக்கு றுத்தாண்
மதிவகிர்ந் தைனய ெவாற்ைறச்

சிருங்கேன சச்சிதா னந்தபர ேபாகேம
சிறுேத ருருட்டி யருேள

சிற்பரன் ெறன்கைலைச யுற்பலவி நாயகன்
சிறுேத ருருட்டி யருேள.

(5)

வண்டின் முழக்கமுைக விண்டலர் பசுந்துழாய்
மாைலயம் படைல மார்பின்

மாேயான் கிடக்ைகைய யுடுக்ைகெயன் றாண்டமட
மங்ைகக்கு மகுட மான

ெதாண்ைடமண் டலம்வாழ மகுடம்ப தித்தெபாற்
சுடர்மணி நிகர்த்த ெதால்சீர்த்

ெதாட்டிக்க ைலப்பதி தைழக்கவப் பதிமருவு
தூயசிவ பத்தர் வாழக்

கண்டிைகயும் ெவண்ண ீறு மஞ்ெசழுத் தும்ெபாலிவு
காட்டைவ திகமார்க் கமும்

க சற்ற ைசவமும் வளர்ந்ேதாங்க வாங்குங்
கடற்புவி மகிழ்ச்சி தூங்கத்

திண்டிமந் தாக்குங் குறட்கணஞ் சூழநீ
சிறுேத ருருட்டி யருேள

சிற்பரன் ெறன்கைலைச யுற்பலவி நாயகன்
சிறுேத ருருட்டி யருேள.

சிறுேதர்ப்பருவமுடிந்தது.

(6)
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பருவம் பத்துக்குச் ெசய்யுள் (10)

கைலைசப்பிள்ைளத்தமிழ் முடிந்தது.
ெமய்கண்டேதவர் திருவடிவாழ்க.

சிவஞானேயாகிகள் திருவடிவாழ்க.

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

6. குளத்தூர் அமுதாம்பிைக பிள்ைளத்தமிழ்.

ஆசி யர் கருத்து.
மனம்வாக்கி ெலட்டாத சிற்சத்தி யாயிடினு
மன்பைதக ளுய்ய ேவண்டி

மைலயைரயன் முதேலா

டத்தவ த த்ெதாரு

மடப்பிள்ைள யாய்வ ருதலால்

இனநாட்டி வாழ்த்திடுவர் ெப ேயார்கள் வாழ்த்தற்
ெகடுத்தவித் தார கவிதாம்

எண்ணிடிற் பலவா மவற்றிற்கு முதலாக
ேவன்றெபண் பிள்ைளக் கவி

முனிேவாட்டு காப்புநற் கீ ைரதால் சப்பாணி
முத்தம்வா ராைன மற்று

ெமாழியுமம் புலிப்பருவ மம்மாைன நீரூசன்
முைறயிைன யிருப ருவமும்

நனிவாய்த்த வகவலின் விருத்தத்தி னாற்பாடி
நவிலுமுத் திங்கண் முதலா

நயந்தமூ ெவழுதிங்க ளளவினிற் ேகட்பிக்கு
நன்ைமய ெதனப் புகல்வேர.

(1)

அைவயடக்கம்.
இளம்பருவ விைளயாட்ைட ேநாக்குழித் திருவுரு
விடத் தாைச மிகுதி யுண்டா

ெமன்பதால் வித்தார கவிக்ெகலா முன்னுற
வியன்றபிள் ைளக்க வியிைதக்

குளந்ைதயிற் ேசாேமசர் மார்பிைனக் ெகாங்ைகயாற்
குைழவித்த வமுத வல்லி

ேகாமளப் பருவத்தி லருெகான்று தாதியர்ெசால்
கூற்ெறனப் புகழ்த லுற்ேறன்

வளம்ெபருகு மிைமயவரு ேமத்ெதாணாப் ெபருமாட்டி
மகிைமெயன் புன்ெமா ழிகளால்

வாழ்த்த ய தாெமனினு மாங்கவள் கி க்கிைறவன்
மகளாகி யதுவு மல்லால்

உளங்ெகாடியர் வாழ்வைலச் ேச யினு மவத த்
ெதாளிர்பாசி சங்கு பூட்டி

உண்மகிழ்ந் தருளுதலி ெனன்ெமாழிக் கும்ெப
---

துவந்தருள் சுரக்கு ெமனேவ.

விநாயகக்கடவுள் வணக்கம்.

(2)
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மணிெகாண்ட ேகாெடாரு மருங்குண்ைம

யாற்ெபண்ைம வடிெவன்று மஃதின் ைமேயார்-

மருங்குண்ைம யாலாண்ைம வடிெவன்று
மீ துகீ ழ் மாறிய திருக்காட்சியால்,

அணிெகாண்டவுயர்திைணயெதன்றுமஃ

றிைணெயன்றும் யார்க்குங் கிளக்க வ தாம்-

ஐங்கரச் சிந்துரத் தின்கழற் ெசஞ்சரண
மஞ்சலித் துத்து திப்பாம்,

பணிெகாண்ட துத்திப் படத்திற் கிைளத்தவிர்
பரூஉமணி விளக்கி ெனாருபாற்-

பாயிருட் படலஞ் ெசறிந்ெதாளிர்வ ெதன்னவப்

பாம்பைண கிடக்குெமாருவன்,

திணிெகாண்ட மல்லற் புயக்குவடு விம்மத்
திைளக்குமகள் வாணி பி யாத்-

ெதன்குளந் தாபு

யிருந்தவமு தாம்பிைக

ெசழுந்தமிழ்க் கவித ைழயேவ.

(3)

காப்புப்பருவம்.
திருமால்.
சீர்ெகாண்ட கஞ்சக் கிழத்திதன் காந்தைனச்
சிைறெசய்த வாறறிந்தாற்-

ெசயிர்த்துநந் திருமைனவி மகன்மருகி தைமெயலாஞ்
சிைறெசய்யு ெமன்ற றிந்தும்,

ஏர்ெகாண்ட ைமத்துனக் ேகண்ைமயா லர்ச்சுனற்
கிறுதிநாள் பயவா ைமேய-

எண்ணிமுன் ப திையப் ப தியாற்

றைடெசய்த ேவந்தற்பிரான்புரக்க,

ேபர்ெகாண்ட ேமனிலச்ேசாபான மிைசேயறு
ேபைதமார் முகேனாக் கிநம் -

ேபரரசு ெகாள்ளவரு மதிேபாலு மிதுெவனாப்
ெப துேமக் குற்ற வர்கடங்,

கார்ெகாண்ட பின்னற் கரும்பாந்தள் கண்டுளங்
கவலாது களிகூர்ந் துதண்-

கைலமதியம் ைவகுெபாழில் சூழ்குளத் தூர்வருங்
கடவுட் பிராட்டி தைனேய.

சிவெபருமான்.
ேவறு.
அளிசு ரந்தமரர் பசிெக டும்படியி னமிழ்து

தந்தகதிர் ெகாள்சைடக் காட்டிைட-

அழல்வி டஞ்ெசா யு மரவி னம்பசிய

வறுகுெவண்டைலகள் பல்குறச் சூட்டியும்,

(1)
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அ ய யன்பரச வவ

டும்ைபெசறு மல்ர்ெச

ழுங்கமலம் ெவல்கரத் ேதாட்டிைட-

அைணவு றும்ெபாருள்கள் கருக ெவம்புசுட ரவிரு
மங்கியிைன ெவய்ெதனக் காட்டியும்,

இளிவ ரும்ெபான்மைல வைளயு முன்பவுண

ெரயிெலா ருங்கவிய ெவள்ளுெபாற் ேறாட்கிைட-

இடுவ னங்களினி லுயிர்ம டிந்தவர்த மிகழு
ெமன்பிைனயு ைமெதனப் பூட்டியும்,

எழுத ருஞ்ெசான்மைறமுடிவு மன்பர்தம திதய
மும்பரவ நல்குெமய்த் தாட்டுைண-

எமதுபுன்றைலயு முறந யந்துமரு ளியப
ரம்பரைன யுள்ளுறச் ேசர்த்துதும்,

தளிர்து வன்றியிருள் படநி ழன்று குளிர் தழுவி
வண்டுதுைத ெசய்துணர்ப் பூத்திரள்-

தைதவு ெகாண்டு நறு மணம ைளந்துமகி

தலம சும்புபட ெவள்ளமட் டூற்ெறழு-

தரவ ளர்ந்துமுகி லகடு ைடந்தழகு தபவு

ைதந்துதிைச ெயல்ைலையக் காத்திடு-

தறுக ெணண்க ைய முடுகு றுங்கருவி தகுமி

ெதன்ெறவரும் விள்ளெமாய்த் தார்த்தவிர்,

ஒளியு மிழ்ந்துலவு ப தி மண்டலமு முடுப

மண்டலமு நில்ெலனத் தாழ்த்திவிண்-

ணுலகு ெசன்றுசுரர் தருெவா டும்பழகி யுறவு
ெகாண்டுமகிழ் பல்வளக் காக்களின் -

உைறப சுங்கிளிகள் சுருதி சந்ைதயுடனுைரெசய்
கின்றதைன மல்குபுத் ேதட்குலம்-

ஒளியி ருந்துகவர் பதிகு ளந்ைதவரு முைரவி
ளங்கமுத வல்லிையக் காக்கேவ.

விநாயகக்கடவுள்.
ேவறு.
ஒற்ைறச் சுைதத்தனுக் ேகாட்டிெயங்

கணுமின்னி ேயாவாதுமும்மா ெபய்-

ெதாண்பூ தலத்துலவு ெசங்ெகாண்டல்

ேபாலுெமன் றுன்னியச் சுற்றியாமிதற்,

ெகற்ைறக்கு மூர்தியா யுற்றிடக் கடவெமன்
றிருண்ேமக மருகுவந்தாங்-

கிலகுகரு மூடிகத் தாதிப் பிரான்சரண
ேமத்ெதடுப் பாெமம்பிரான்,

கற்ைறப் பிைறக்ெகாழுந்ெதாளிர்சடில

வட்டேமற் கணமணிப் படம்வி த்துக்-

(2)
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கண்வளருமகிநீர்ைம தைலயுவா ஞான்றுெசங்
கதிர்க்கிர கணங்கடுக்கும்,

ெபற்றித் திறந்ெத ந் தானந்த ெவள்ளப்
ெபருங்கடல் குைடந்தாடுறூஉம்-

ெபண்ணணங் கரசிையத் ெதன்குளத் தூெரம்
பிராட்டிையக் காக்கெவன்ேற.

(3)

முருகக்கடவுள்.
மாங்குயி றுரந்துசுைவ யூற்ெறழ

மிழற்றுெமாழி வானமீ ன்மாதரறுவர் -

மருமத் ெதழுந்தெபான் வள்ளத்தி

னமிழ்துண்டு மருவிவாழ் தற்கு யதன்,

ேதங்கமல வட்டிைனத்
ீ
தனெதனக் ெகாண்டுவாழ்
திைசமுகைன ெவய்துயிர்த்துச் -

சிரநான்கு ேமாதப் புைடத்துப் பிணித்துவன்
சிைறயிட்ட ேதைவ நிைனவாம்,

ஒங்கெலாரு வில்லாவைளத்ெதயி னைகத்தனைல
யூட்டியருள் ேசாேமசனார் -

ஒருமூ விழிக்கிைடந் தஞ்சிச் சரண்புகுந்
ேதாலமிடு புண்டரீகம்,

பூங்குவைள மாரனுக் கருள்ெசய்து முகெமனப்
ேபார்ெகாண்ட வாள்விழிெயனப் -

ெபாய்த்தநுண் ணிைடெயனத் தாங்குங் குளந்தா
பு க்குளமுைதக்காக்கேவ.

(4)

பிரமேதவர்.
தவளக் குரூஉமணி குயிற்றிெயாளிர் தபனியத்
தனதுமைனவாயினிறுவுந் -

தண்ணிய விதழ்க்கத வைடத்துத் திறக்குந்

தனித்ெதாழிைல வண்டு முரலும்,

பவளச் சேராருகத் தன்ைனதன் ேனாடுற்
பவித்தபுல வற்கு மந்தப் -

பண்ணவற் ெகதிரான புலவற்கு மாகப்

பணித்தவிைற வன்புரக்க,

கவளக் கடாங்கவிழ் கவுட்டுைண ெநடுங்ைகக்
களிற்றுப் பிடர்த்தைலவருங் -

கண்ணா யிரங்ெகாண்ட விண்ணாடர் ேகாமகன்
கற்பகச் ேசாைல விடபந்,

துவளக் குடங்ைகத் தலத்தினிற் ேகாட்டித்

துைணத்தமுைல மாதர் மலர்ெகாய் -

தூமணித் ெதற்றிக ெணருங்கிய குளந்ைதவரு
சுந்தரப் ெபண்ண முைதேய.
ேதேவந்திரன்.

(5)
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ேவறு.
அதிருந் தரங்கக் குண்டகழி யளறு
படப்புக் குழக்கிமுழக் -

கசனிக் கிகலிக் கலித்துமதத் தடுக்க
ெலடுத்துத் ெதறித்துெவகுண்,

ெடதிருங் குழுஉக்ெகாள் பைடகவல வடறுங்
ீ
கைறத்தாட் பரூஉத்தடக்ைக -

இைறக்குங் கடெவண் களிற்றியாைன
ெயருத்தத் திவரும் புருகூதன்,

முதிருஞ் சுைவத்ெதள் ளமிழ்ெதாழுகு

முழுெவண்ணிறத்து மதிக்குழவி -

முருகு வி யுங் கதவுணதி முழுகித்
திைளக்குஞ் சைடப்ெபருமான்,

கதிரும் விழிக ளிருள்சீப்பக் கங்குற்

ெபாழுதி ெனாருங்கிருந்துங் -

கலவிக் குறிப்பிற் குளநாணுங்

கமலா க ையப் புரக்கேவ.

(6)

இலக்குமி.
கடிப்ேபா தலர்த்திக் கருஞ்சுரும்பர் களித்துத்
துயில்கூர் கற்பகப்பூங் -

கானம் பயிலுங் காமர்நகர்க் கவைல
துரந்தின் னமிழ்தளித்துப்,

படிப்பாற் பயிலு மகளிடத்துற் பவித்துப்
புவன மூன்றைனயும்-

ப க்குந் திகி ப் பைடப்பாணிப் பகவன்
மருமத் துைறமடந்ைத,

விடப்பாம் பிரவி ெவம்ைமமிைச ேமவா
வண்ணங் குைடகவிப்ப-

வி க்குங் கதிர்ச்ெசம் பவளநிற ேவணி
யைணயாப் புனிற்றுமதி,

முடிப்பா லரசு வற்றிருக்கு
ீ
முதல்வ
னிடப்பா லிருந்துலக-

முழுது முயிர்த்த குளந்ைதநகர்

ெமாய்பூங் குழைலப் புரக்கேவ.

சரசுவதி.
ேவறு.

அளிக்கா தரவுற்றுச் சுைவத்தகள்-

அளித்தார் வனசத்துப்ெபாகுட்டயன்,

உளத்தா மைரநச்சத் திைளத்தவன் -

உைரப்பா லருள்ெபற்றுத் த த்தவள்,

களத்தால் மடக்கிச் சுரர்க்கிடர்-

(7)

25
கைளத்ேதய ெவாறுத்துக் கைடக்கணி,

குளத்தூர் நயனத்தற் கிடத்தமர் -

குளத்தூரமுதத்ைதப் புரக்கேவ.

(8)

காளி.

ேவறு.
துளிக்கும் பசுந்ேத னுவட்ெடடுத்துச் ெசா யுஞ்
ெசழுந்தாமைரப்ெபாகுட்டுத் -

ேதான்றற் ெபருமான் முதற்கடவுட்

ெடாகுதிப்ைபங்கூழ் கைளக்கருக்கிக்,

களிக்கு மகிடா சுரக்கைளையக்

கைளந்து சிரேமற் பாசைடயிற் -

கமல ெமனத்தாள் பதித்திவர்ந்த

கன்னிெயனுந்ெதய் வதங்காக்க,

பளிக்கு மணிமா டங்கெடாறும்

பதிந்ததமது சாயலிைனப் -

பாரா வினெமன் றிளஞ்ேசய்கள்

ப ந்து ப ந்து வருகெவன,

விளிக்குங் குளந்ைதத் திருநக ன்

ெவளிய மதியந் தவழுமுடி -

விளங்குங் கதிர்ச்ெசம் பவளமைல மீ து
படர்ைபங்ெகாடியிைனேய.

(9)

சத்தமாதர்.
ேவறு.
இலெகாளி யுமிழ்தரு சிைறேயா திமத்தவள் -

எழிலுறுதவளவல்விைடயூர் திறத்தவள் -

எறுழ்வலி மயில்கட வினள்ேவ றி ப்பவள் -

இருசிைற ெயாருகலு ழைனேயறி நிற்பவள்,
உலகதிர் தரவரு ம ேய றுைகப்பவள் -

உமிழ்கட மைழெபாழி யயிரா வதத்தவள் உழிதரு குழிவிழி யுடல்ேபய் நடத்துநள் -

உவெரழு மகளிர்த ெமாளிர்தாள் பழிச்சுதும்,
அலைககணடமிடு மழலார் களத்தினில் அமரர்க டபமுடல் கழிபா னிறக்கலன் -

அரெவாடு திணிவைர நிகர்ேதா ளிைடப்ெபாலி அணிெயன வணிதரு ெபருமா னிடத்தமர்,
நிலவி

நைகயவ ளிருமூ வைகப்படு -

ெநறிகளு நிறுவிய ெவாருமா தவக்ெகாடி-

நிலமிைச யுய ய கமலாக ரத்துைற-

நிருமலிமைலமக டைனேய புரக்கேவ.

(10)
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முப்பத்துமுக்ேகாடி ேதவர்.
ேவறு.
சிறகரளி ெமாய்த்திகழ் ெகாழுதுமது ைவப்பசி
சிைதயமடுத்துக் களித்தாடு ேதமலர்-

ெசருகுமள கக்கன மதர்ெநடு விழிக்கடல்
சிறிது குடித்துக் கறுத்தார ேமவிய-

திணிமுைல மைலச்ெசா

திதைலநிதி யத்திரள்

ெசழுவிய ெபாற்புக் கடற்பாய வாெரழில்-

ெசறிதருமடித்திைர யிைடயற ெலாழுக்கிய

திறைமநிகர்த்ெதாத் ெதாழுக்கா முேராமமுங்,

குைறவற வளித்தருள் குவலய மடக்ெகாடி

குளிர்ெகட நச்சிக் கைறப்ேபார்ைவ யாலுடல்-

ெகாழுவிய ெதனத்திைச முழுவது மடக்கிய
கும

யிருட்ைடப் படச்சாடு மாதவர்-

குலவுகிர ணச்சுைவ யுணவிைன யுணத்தனி

குறுகிய ெபாற்சக்கரச்ேசவல் ேபாெலாளிர்-

குருமணி குயிற்றிய புயமைல குைழக்ெகதிர்

குயமுடி ையச்சற் ெறடுத்ேதறு பார்ைவயும்,

ெவறிகமழுமுற்பல நறுமலர் மைறப்பினில்

விைழத னலத்ைதப் படித்ேதக நீள்ெசவி-

வியனில மிறுத்தைம ெயணிமற மிகுத்தைவ
ெவருவிவிழற்ெசற் றுைகத்ேதாடி நீடிய-

வி மலர் தனக்ெகாரு மைறவிடெமனப்படும்

விதிேய ெனனப்புக்கு விற்காதி ேனாடமர்-

விைனயிலி கரத்துைழ சைடவன முறற்ெகழ

விைரவில் விைளத்துக்குதித்தாடு பார்ைவயும்,

இைறைமயு மளப்பறு மழெகாளிர நிற்பவளிமய
மைலக்கட் ெகாடிப்ேபால ேமவிய-

இனியமட ைமக்குயின் மரகத மயிற்ெபைட
யிைரயுமி ருக்குக் குளத்தூ

னாடிெயன்-

னிருைமவிைன முற்றற ெவைனயுமடி ைமக்ெகாளு
ெமழிலமிழ் தச்சத்திைவப்பான காவலர்-

எ கதி ருருத்திரர் விறல்வசு மருத்துவ

ெரனுமிவர் முப்பத்து முக்ேகாடி ேதவேர.

காப்புப்பருவ முடிந்தது.

-----

ெசங்கீ ைரப்பருவம்.
ெபாருவ ய வண்டப் பரப்ைபமுழு

தாளும் புராதனர் முகத்து விழியாப்-

ேபாந்துலவு நங்ெகாழுநர் தம்ைமத்

(11)
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தடுத்திடர் பு ந்தைகக் கமல நைமயும்,

பருவர லுறுத்துெமன் றஞ்சிெமன்

குமுதமும் பங்கயமு ெமான்ைற ெயான்று-

பாதுகாப் பத்துயிலு ெமன்றர மடந்ைதயர்
ப ந்துெகாண் டாடு சீர்த்தி,

இருைகமல ரும்புவி பதித்ெதாரு

முழந்தா ளிருத்திெயாரு தாண்ேமனிமிர்த்-

திந்த்ரதிரு விற்கிைட ெதாடுத்தெவண்

டரளநிைர ேயய்ப்பநுதல் ேவர்ெபாடிப்பத்,

திருமுக நிமிர்த்ெதாரு குளந்ைதயமு

தாம்பிைக ெசங்கீ ைரயாடி யருேள-

சிற்சைபயி ெனற்றிவிழி யற்புதைன

யாட்டுமயில் ெசங்கீ ைரயாடி யருேள.

ெபாங்க

(1)

பரந்தசிைற வண்டினம் விருந்துணப்

பூங்கமல நாண்மு ைகெயலாம்-

ேபாதாக ெவழுப த் ேதர்கடாய்க்

கடன்முகடு பூப்பவரு ப திப் பிரான்,

சங்கின முயிர்த்தெவண் டரளவட மணியுமித்தாமைர
முகிழ்த்து ைணயும்யான்-

றண்டாத ெமல்லிதழ் முறுக்குைடத்

தல்லாது தணவெலன் றருகு ேபாந்து,

ெவங்கதிர்க் கற்ைறகள் பரப்பியுல வுதேலய்ப்ப
மின்னும கரக்கு ைழகதிர்-

வங்கிள
ீ
முைலத்தைல யுமிழ்ந்துதண்
புயமீ து விைளயாடி நிற்ப வதனத்,

திங்கண்மிைசயாடக் குளந்ைதயமு

தாம்பிைக ெசங்கீ ைர யாடி யருேள-

சிற்சைபயி ெனற்றிவிழி யற்புதைன

யாட்டுமயில் ெசங்கீ ைர யாடி யருேள.

கார்பூத்த மறுவுண்ட ெவண்கதிர்க்

கைலமதி கவின்றநின் கமல வதனங்-

காண்ேடாறு மறுவற்ற மதியீ ெதனாவுட்
கவன்றுமுன் னிற்கவஞ்சிப்,

பார்பூத்த ெதன்குளத் தூர்ப்ெபாங்கர் காவணம்
ப யமதினூைழ யூடு-

ைபெயன நுைழந்ெதாளித் ேதாடநிற் பணியவரு
பங்கயச் ெசல்வி முதேலார்,

ஏர்பூத்த வங்ைகயர விந்தமலர் கூம்பவவ ைணவிழிக்
குவைள ெயல்லாம்-

இரும்புனற் ேறத்துளி ெபாடித்துமிழ்ந் தலரவரு
ெளனுமமிழ்த தாைர கான்று,

(2)
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சீர்பூத்த முகமதிய மாடவமு தாம்பிைக
ெசங்கீ ைர யாடி யருேள-

சிற்சைபயி ெனற்றிவிழியற்புதைன யாட்டுமயில்
ெசங்கீ ைர யாடி யருேள.

(3)

மணிதுற்ற தவிெசனப் பருமணிப் பருமம்
வயங்குமடி மீ திருத்தி-

மதிக்கடவு டன்மைன ெயனக்குலாய்த்

தன்னமிழ்தம் வாக்குவ ெதனத்தீம் பயம்,

பணிலத்தின் வாய்க்குமுத மூட்டிமற் றிதுமாச
ப யாது சாலாெதனப்-

பா ைழத் ெதாருெபாட்டு நுதன்மதிக் கிட்டுப்
பசுங்கைழயின் மஞ்ைஞ நின்றாங்,

கணிெபற்ற புயேம லைணத்திரு மதித்ேதவ
ரவளாய்க் குழீஇய ேதய்ப்ப-

அழகிய முகத்துமுத் தாடிெயழின் ேமைனசீ
ராட்டமகிழ் கூர்ந்து ெகாடிேயம்,

திணிைவத்த ெநஞ்சங் கைரக்குமமு தாம்பிைக
ெசங்கீ ைர யாடி யருேள-

சிற்சைபயி ெனற்றிவிழி யற்புதைன யாட்டுமயில்
ெசங்கீ ைரயாடி யருேள.

(4)

முக்கனி ெசறித்தநறு நீர்ப்பந்தர் முல்ைலெவண்
முலகயைனய மூர லறுகான் -

மூசிய விளம்ெபாங்கர் ேதசுறு மலர்ப்ெபாய்ைக
முதலான வறம்யா ைவயும்,

ெதாக்கமைற யாகம விதிப்படி

யியற்றுநாட்ேடாலாத கருைண கூர்ந்து -

துண்ெணன ெவழுந்தரு டிருச்ேசாம நாதனார்
தூேமனி குைழவித் தைவ,

இக்கரமு மிக்கரமு மித்தனமு மித்தனமு
ெமன்றுயிர்த் ேதாழியர் களாய் -

ஏத்துமட மாதரார் தம்ைமத் ெதளித்திடுவ
ேதய்ப்பமுக மதிய மைசயத்,

திக்ெகட்டு ேமத்துங் குளந்ைதயமு

தாம்பிைக ெசங்கீ ைர யாடி யருேள,

சிற்சைபயி ெனற்றிவிழி யற்புதைன யாட்டுமயில்
ெசங்கீ ைர யாடி யருேள,

(5)

ேவறு
ெபாங்ெகழி னின்முக மாடுெதா றுங்கமழ் ேபாத

நீள்விழிகள்

ெபாற்ெசவி யிற்பல காலுெம திர்ந்து புகுந்து மறிந்துலவச்

ெசங்கதிர் நீள்குைழ தம்ெமாடு தாெமதிர் ெசன்று மணிக்கெலாடுஞ்
ெசயிரறு ெபான்னி னரும்பு பிதிர்ந்து ெதறித்திட ேமாதுதிறந்

தங்கிைள சார்ந்திைட யாவைக சாற்றெமாய் தாம வயிற்பைடயாற்
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றண்குரு தித்துளி வழ்தர
ீ
வரர்க
ீ
டம்ெமாடு தாெமதிரா

அங்ைக கலந்தம ராடுத லாெமன வாடுக ெசங்கீ ைர

அளந்தறி யாதகு ளந்ைதநி லாவமு தாடுக ெசங்கீ ைர.

(6)

பல்லுயி ருங்களி கூர்கரு ைணக்கடல்
பம்பிவ ைளந்தெதனப்

பாெலாளி கான்ற நறும்புனல் சூழ்ந்து
பரந்ெதாளிர் கம்ைபயிைட

வில்லுமிழ் மின்னுரு வச்சுடர் ேவணிவின்
ேணாைனவ டந்தழுவி

வங்கிள
ீ
ெமம்முைல மார்புழ வங்ைகயின்
ேமதகு ேதாள்குைழயப்

புல்லிய ைணப்பது ேபால்வயி ரங்கள்

ெபாதிந்தவிர் ெதாட்டிலினும்

ெபான்னணி பாைவெயா டாடிய ைணத்துப்
ெபாழுதுக ழித்தருளும்

அல்லிம லர்க்குழல் வல்லிப ராபைர
யாடுக ெசங்கீ ைர

அளந்தறி யாதகு ளந்ைதநி

லாவமு தாடுக ெசங்கீ ைர.

(7)

குலத்தில் வளர்த்திடு மன்ைனயர் ெசந்துகில் கூர்மடி மீ திமயக்

குன்றி னரக்கலர் வாழ்க்ைக ெயனக்களி ெகாண்டு குலாவியவர்

கைலப்ெபாலி முகமதி யுங்குழன் முகிலுங் கண்ெடன வாய்க்குமுதங்
கதிர்த்த நைகத்தள வலர வரும்பக் ைகக்கம லங்குவியா

முைலக்கம லச்ெசழு முைகெயாடு நட்பு முயங்கிட வாடலுறும்
மூ வ ள்த்துத ரத்திரு வாெலழின் ெமாய்த்து மிகத்தைழய

அலக்க ணறச்சுைவ யாரமிழ் துண்பவ ளாடுக ெசங்கீ ைர

அளந்தறி யாதகு ளந்ைதநி லாவமு தாடுக ெசங்கீ ைர.

(8)

ேவறு.
வானெம ழுங்கரு ேமகவி னங்கள்வ றந்தீ ரம்ேபாய்வன்

மால்வைர ெயங்கணு ேமாடிட ெவன்றிமிர் வண்டூ தும்ேபாது

நானமு யங்கிய வாசந றுங்குழ னந்தா வந்தீப

நாவிெல ழுந்ெதாளிர் தூமெவா ழுங்ெகன நன்றார் ெமன்சாயன்

ேமனிநி றந்தரு ேமைனய ணங்குவி ைழந்தார் வங்கூர
மீ றிவ ளர்ந்தழ கானகு ளந்ைதவி ளங்கா நின்றூறு

ேதனிைற ெகான்ைறயி னானிட நின்றவள் ெசங்ேகா ெசங்கீ ைர
ேதவர்ெதா ழுங்கலி யாண ெசௗந்த

ெசங்ேகா ெசங்கீ ைர.

ேகாலெந டும்பனி மாலிம யம்பயில் ெகாம்ேப ெசம்பாத

ேகாகன தந்ெதாழு வாருள நின்றெகா ழுந்ேத ைபந்ேதேன

ஞாலம ளந்தவ னாடும ரும்ெபற னங்காய் ெவங்ேகாப

நாமவி டஞ்ெசறி காமரு கண்டர்த நண்ேப தண்ேபாேதா

ேடலம ைளந்திருள் கூருந றுங்குழ ெலந்தா ெயம்பாசம்

(9)
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ஈறுப டும்படி ஞானம ணங்கம ழின்ேப யன்பாளர்

சீலமி குங்கும லாகரம் வந்தவள் ெசங்ேகா ெசங்கீ ைர
ேதவர்ெதா ழுங்கலி யாண ெசௗந்த

ெசங்ேகா ெசங்கீ ைர.

(10)

ெசங்கீ ைரப்பருவ முடிந்தது.
-------

தாலப்பருவம்.
மதுரங் ெகாழிக்குங் ெகாழுந்ேதறன் மடுத்துச்
சுரும்ப ரைடகிடக்கு -

மலர்ப்பூந் தடத்ைதக் காண்டலுஞ்

ெசம் மணிகால் குடுமிப்பணியுலகம்,

இதுவு மரவந் தனக்கிடமா யிருக்குங்
ெகால்லா ெமன்றழுக்கா -

ெறய்தித் தன்கீ ழ்ப் படத்தாழ்த்து

மியல்ைப யறிந்தா ெலனக்கைரக்கட்,

ெபாதுளி யுறவு ெகாண்டநறும் ெபாதும்பர்
நாக ருலெகனுெமாப் -

புைமயாற் புலேவார் பதிதாழ்த்திப் ெபாற்றா
துதிர்க்குந் திருக்குளந்ைதப்,

பதியின் மகிழு நறியசுைவப் பாேக
தாேலா தாேலேலா -

பணில முயிர்த்த தரளநைகப் பாவாய்
தாேலா தாேலேலா.

(1)

இருள்கால் சீத்துச் ேசாதிெவயி ெலறிக்குஞ்
ெசக்கர் மணித்ெதாைகயின் -

இைழக்கும் பசும்ெபாற் றலத்துயர்த்த

விருங்ேக தனத்தின் மிைசயுயிர்கட்,

கருள்கால் கைலெவண் முழுமதிய மமரும்
ப சுதழனாப்பண் -

அைமத்த தூணத் தருந்தவஞ்ெசய்

யறேவார்கடுக்கு ேமனிலத்துச்,

சுருள்கான் மலர்ப்பூங் கூந்தலிளந் ேதாைக
யைனயார்க்ெகதிர்நடிக்குஞ்-

சுரமா மகளிர் விழித்ெதாழிற்குத் ேதாற்றுச்
சமழ்க்குந் திருக்குளந்ைதப்,

பருகா வமிழ்ேத ெபருங்கருைணப் பைரேய
தாேலா தாேலேலா-

பணில முயிர்த்த தரளநைகப் பாவாய்
தாேலா தாேலேலா.

மணங்ேகழ் வனச மூற்ெறடுத்து மதுவார்
ெபாருட்டுச் சுறாச்சுமந்து-

வயிறு வருந்திக் கருவுயிர்க்க

(2)
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வயின்பார்த் துழலும் ெபைடெஞண்ைடக்,

கணங்ேக ழயின்முட் டாட்படுத்துக்

கைவத்தாளிைடயற் றைலயூடு-

கருவண் டினங்கள் புைடசூழக்

கலந்து முரலத் துவக்குண்டு,

சுணங்ேகர் முைலப்ெபண் ணணங்குநிைனச்
சுமந்து மகளிர் தாெலடுப்பத்-

துயலு மணித்ெதாட் டிைலக்காட்டுந்

ெதாடுநீர் வாவித் திருக்குளந்ைதப்,

பணங்ேக ழரவப் ேபரல்குற் பைரேய

தாேலா தாேலேலா-பணில,

முயிர்த்த தரளநைகப் பாவாய்
தாேலா தாேலேலா.

(3)

கந்தங் கமழு நறுங்களபக் கலைவ

யைளந்த முைலக்குவடாங்-

கரடக் களிற்றின் மருப்பினிைடக்

கவின்ற வுேராமப் புைழக்கரத்தால்,

ெநாந்தங் கலமந் திறுங்ெகாடிேபா னுணுகித்
துவளுஞ் சிற்றிைடயார்-

நுவலுங் கிளவிக் கிைடந்தகுயி னுவலா
தடங்கி யவ்விைசயின்,

சந்தம் பலநா ளகம்பயிலத் தழுவிச்
சிலநாள் வாய்விண்டு-

சாற்றிெயாப்பு ேநாக்கிெயாவ்வாத்

தவறாற் பின்பும் வாயைடக்கும்,

ைபந்தண் ெபாழில்சூழ் குளந்ைதநகர்ப்

பைரேய தாேலா தாேலேலா-

பணில முயிர்ய்த்த தரளநைகப் பரவாய்
தாேலா தாேலேலா.

சுரும்பர் துைளக்க வுவட்ெடடுத்துச் ெசா யு
மிரதச் ெசழுங்கரும்ைபச்-

சுைவத்துக் கதலிக் குைலசாடித்

தூங்குந் ெதங்கம் பழஞ்சிதறி,

வி ந்த பசுெநட்டிைலக்கமுகின் ேமவிக்
ககனத் தருைவயதன்-

மீ துபடர்பூங் ெகாடிவழிேபாய்

மிதித்துக் குனித்து விைளயாடி,

வ ந்த கைழயி ெனடுங்கயிற்று வழிேபாய்
நடிக்கும் ெபாருநர்திற-

மானக்குரக்குக் குலங்குதிக்கும்

வளஞ்ேசர் ெபாதும்பர் சூழ்குளத்தூர்,

ப ந்து ெதாழுேவார் மனத்துநறும்

பாேக தாேலா தாேலேலா-

(4)

32
பணிலமுயிர்த்த தரளநைகப் பாவாய்
தாேலா தாேலேலா.

(5)

ேவறு.
சுலவித் தரளப் பவளக் குைவகள் சுருட்டிக் கைரபுரளுந்துவைலத்
திைரைமக் கடனின் ெறழுமிரு சுடர்கண்மு னச்சுடர்தஞ்

சிைலயிற் கவினக் குயிலு முருப்புன றீையப் புைடெபருகச்

சிந்திப் பனிகூர் ெபாழுதிற் புனலிற் ேசர்ந்தற மாற்றுநைர

உலறத்ெதறுெவப்புைடேவனிற்ெபாழுெதாள்ெள வாய்த்தவேநான்

புழப்பவைரப்ெபாரு ெநாச்சிமதிற்குல ேமாங்கு குளந்ைதெயனுந்

தலனிற் ெபாலிவு ெபறகப்பயி லுங்ெகாடி தாேலா தாேலேலா
தகரக் குழலா யமுதப் பிடிேய தாேலா தாேலேலா.

(6)

ெகாங்கு வி ந்த நறுங்க மலங்கள் ெகாழிக்கு மதுப்புனலாக்

குவிதர வூழ்த்துதிர் தண்ணிய தாது குலிக்கு ெமருக்குைவயாப்

பங்கநிரந்த வயற்கண் விைளந்து பழூத்ெதழு ெநற்குைலேபாய்ப்
பசும்புர வித்திரள் பூட்டிய ேத ற் ப திக் கடவள்புைடப்

ெபாங்ெகாளி ெவண்க வ த்ெதாைக வசுவ
ீ
ேபால ெவாசிந்தைசயும்
ெபாற்பு மிகுங்கம லாகரேமவிய பூரணி ெமய்யடியார்

தங்கள் பணிக்ெகன ெவம்ைம யளித்தவ டாேலா தாேலேலா
தகர குழலா யமுதப் பிடிேய தாேலா தாேலேலா.

(7)

பவளக் ெகாடிபடர் ேவைலமுகட்டிற் பாெயாளி கான்ெறழுெசம்

ப தி நிகர்ப்பச் ெசம்மணிமாைல பரப்பிய ைமக்குழன்ேமற்

றிவளக் கதிர்விடு ெகாண்ைட திருத்திச் ெசஞ்சுடர் வாண்மகரத்

திருவணி யக்கடன் மகர ெமனத்தனி ெசருகிப் பைகஞருளந்

துவளச் சிைலபடு கைணெயன நுதலிற் சுட்டி த த்தருகிற்

சுடர்பிர தாப ெமனப்ெபாட் ெடழுதித் துன்னிய கீ ர்த்திெயனத்

தவளப் பணிமூக் கிட்ெடாளிர் பாவாய் தாேலா தாேலேலா
தகரக் குழலா யமுதப் பிடிேய தாேலா தாேலேலா.

(8)

ேவறு,
பரந்த ெவண்புண

மீ ேதான் ேவதா மாேதவர்

பணிந்து ெதாண்டுெசய ேவேல ேசேல ேபாலாடுங்

கருங்க ணுந்துமளி யீவாய் பாவாய் தாவாது

கறங்கு வண்டளக மாேனேதேன ேயேனார்தம்

புரங்க டந்தநைக வாயார் தூயார் ேசயார்பாற்

புணர்ந்தி டும்பசிய ேதாகாய் நீகா வாய்காெவன்

றிரங்கு மன்பரக வாழ்ேவ தாேலா தாேலேலா

இலங்கு ளந்ைதவரு தாளாய் தாேலா தாேலேலா.

மலங்க டங்குமரு ளூராய் தாேலா தாேலேலா

மலங்க டங்குமரு ளூராய் தாேலா தாேலேலா

கலங்க லந்தவைர ேயயாய் தாேலா தாேலேலா

கலங்க லந்தவைர ேயயாய் தாேலா தாேலேலா

(9)
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புலங்க டந்தபர நாடாய் தாேலா தாேலேலா

புலங்க டந்தபர நாடாய் தாேலா தாேலேலா

இலங்கு ளந்ைதவரு தாளாய் தாேலா தாேலேலா

இலங்கு ளந்ைதவரு தாளாய் தாேலா தாேலேலா.

(10)

தாலப்பருவ முடிந்தது.
------------

சப்பாணிப்பருவம்
உருப்ெபாலி மணிப்புன லுடுக்ைகப்

புவிக்ெகாடி யுரத்திற் குலாவுமாக்கள் -

உருத்ெதான்ைற யாற்றிெனதிர் பத்தாற்று

ேவாெமனுமுைரக்கிலக் கியமாகெவாண்,

குருப்ெபாலி விரற்ெசறி ெசறித்துப் ெபாலந்ெதாடிகள்
ெகாழுவித் தைனப் ப் வினாற் -

ெகாண்டாடு நின்றிருத் தாைதகிைள ெயான்ைறக்
குைழத்துப் பணித்தவிைறவன்,

திருப்ெபாலி க்டுக்ைகதைழ ேதாட்டுவடு

பத்ைதயுஞ் ெசழுந்தழும் பாக்குைழத்துத் -

திறல்ெகாண்ட நறுமலர்க் காந்தளங் ைகத்தலஞ்
ேசந்தழெகறிப்ப விைமேயார்,

தருப்ெபாலி மலர்த்ெதாைடக் கூந்தல்முதாம்பிைக
சப்பாணி ெகாட்டியருேள,

தண்டமிழ்ச் சுைவகண்ட ெதன்குள்த் தூரம்ைம
சப்பாணி ெகாட்டியருேள.

(1)

உள்ெளாளி ததும்பிேமற் ெபாங்கிப் புறத்தினு
முவட்ெடடுத் துப்பரந்தாங் -

ெகாழுெகாளிய ெவண்ண ீறு ெமய்ம்முழுது
மட்டித்துயர்ந்தவடி யார்கள்குழுமி,

ெவள்ெளாளியி னானுஞ்சி வத்துதி முழக்கானும்
ேவங்ைகமக வுக்களித்த,

விதிவச நிைனந்தின்னும் ேவண்டுவார்க்

கருளாைம ேவண்டுது ெமனுங்கருத்தாற்,

ெறள்ளுதீம் பாற்கடல் வைளந்ெதனச் சூழ்ேபாந்து
ேசர்ந்தனர் ெநருங்குெபாதியிற் -

ெறய்வத் திருக்ேகள்வ ராட்டினுக் ேகற்குந்
திருத்தாள ெமன்னமலைரத்,

தள்ளிெயழில் பூத்தநின் ெசங்ைகத் தலங்ெகாண்ெடார்
சப்பாணி ெகாட்டியருேள -

தண்டமிழ்ச் சுைவகண்ட ெதன்குள்த் தூரம்ைம
சப்பாணி ெகாட்டியருேள.

ஐவைகச் சுத்தியு மைமத்துவான் கம்ைபநதி
யருகன்பு பூப்பமலரால் -

(2)
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அஞ்சலி நிைறத்துேம ேனாக்கிமுக

மதியிெனதி ரல்கிய ெதனக்குலிந்து,

ெமய்வைகத் துவாதசாந் தத்தலத் தானந்த
ெவள்ளப் ெபருஞ்ேசாதிைய -

வி மலர்த் தவிசாகி ேயற்றுமுன் ேபாெலன்ன
மீ ண்டுங் குவிந்திழிந்தாங்,

குய்வைனச் சிவலிங்க நாப்பணா வாகித்தவ்
வும்பனய னச்சுடெரதிர் -

உறக்குவிந் தலர்விைரவு மானமுத்திைரெகாடுத்
துல்வாது பூைசமுற்றஞ்,

ைசவமுைற யாற்றுைகப் பங்கயஞ் ேசப்பெவாரு
சப்பாணி ெகாட்டியருேள -

தண்டமிழ்ச் சுைவகண்ட ெதன்குள்த் தூரம்ைம
சப்பாணி ெகாட்டியருேள.

(3)

கடவுட் ெபாலம்பூமி காண்டற் ெகழுந்ெதனக்
கைடயுகப் ெபருெவள்ளநீர்க் -

கடன்மிைச மீ தந்திட்ட பூந்தராய் தைழயவரு
ெகௗணியர்கள் குலமணிக்கு,

முடவுப் பிைறக்கண்ணி ேமாலிப் பிரான் ைசவ
முைறெநறிச் ேசாகாப்பவன் -

மூடப் புறச்சமய முழுவதுஞ் ேசாகாப்ப
மூண்டசிைல ேயாடுபுல்லும்,

அடவிக் களிக்குந் தமிழ்க்கு சி ன ீறிட
வமண்ைகய ருண்ண ீறிட -

அருண்மைட திறந்தூற்று திருமுைலப் பால்கறந்
தமிழ்தஞா னங்குைழத்துத்,

தடவுப்ெபான் வள்ளத்து ைவத்தூட்டு ெசங்ைகெகாடு
சப்பாணி ெகாட்டியருேள -

தண்டமிழ்ச் சுைவகண்ட ெதன்குளத் தூரம்ைம
சப்பாணி ெகாட்டியருேள.

தீங்கனிக் கிளவியால் யான்றவக் ேகாட்டிய
ெசழுங்கைழயுமுகமூரன ீள் -

ேசய க் கண்ணான் ெமலித்தவர விந்தமுந்
ேதங்கமழு நறுமுல்ைலயும்,

பூங்குவைள மலருங் கதிர்த்தெபான் ேமனியிற்ேபா ட்
ெடாழித்ததளிர்கள் -

ெபாங்கிெயாளிர் மாைழயும் பிண்டியுஞ் ேசாகாந்து
ேபாதுவன வற்ைறயைணயா,

எங்குகட லுலகமுத ெலல்லாம் பணித்திடு
மிருஞ்சமர்த் திண்ைமயுதவி -

யிைடயரத வில்ெலன்று மம்ெபன்றும்

ைவத்தெதன் ெனன்றுநீ ெயான்ெறாெடான்ைறத்,

தாங்ெகாளி ததும்பிடத் தாக்கியாங் கங்ைகெகாடு

(4)

35
சப்பாணி ெகாட்டியருேள -

தண்டமிழ்ச் சுைவகண்ட ெதன்குளத் தூரம்ைம
சப்பாணி ெகாட்டியருேள.

(5)

ேவறு.
தவப்பய ைனத்ெதாழு வார்க்கருள் ெசய்ய தடக்ைகயி ேணற்றுெபாலந்
தடவுத் ெதாடியிற் ெசறியு மணிக்கட் டத்திப் பாய்ந்திடுநின்

சிவக்கு ம க்க ணிழற்று நிழற்றுைண ெசவ்விய நவ்விமறிச்

சீர்ெசய ேனாக்கி மகிழ்ந்துற வாடச் ேசர்க்குது ெமன்றுமனம்

உவப்ப வுவப்ப மறிந்து மறிந்து முறக்க வவிக்கவவி

உயிர்த்து வளர்த்தருள் கூர்திரு ேமைன யுளங்குளி ரச்சுழலும்

குைவக்கவின் ெமாய்த்தளிர்க்ைகயி னம்பிைக ெகாட்டுக சப்பாணி
குளந்ைத வயங்க வயங்கு மிளங் குயில் ெகாட்டுக சப்பாணி.

(6)

அரக்ெகழில் ெகாண்டு கனிந்த ெசழுங்கனி யாகச் ேசெயாளிைய
அள்ளியி ைறக்கு முருக்கலர் ேபாலழ காரதரத்திைனயும்

சுரக்கு நறுஞ்சுைவ வாணமிழ் ேதந்து சுடர்த்திரு வள்ளெமனத்

தூயம ணித்தர ளத்ெதாைட பூண்டு துைணத்த தனத்திைனயும்

பரக்கு நிறத்தளி ெரன்று பசுங்கதிர் பம்பிய ேமனிையயும்

பார்த்துத் துய்த்திட வாயூ றுஞ்சிறு பச்ைச யிளங்கிளிதன்

குருச்சிைற ைதவரு மங்ைகயி னம்பிைக ெகாட்டுக சப்பாணி

குளந்ைத வயங்க வயங்கு மிளங்குயில் ெகாட்டுக சப்பாணி.

(7)

முழங்கு மிைசச்சிைற வண்டு விருந்துணு முண்டக நாண்மலர்கள்
மூ ம ணித்தவி சாக வளர்ந்தருண் மூவிரு ெசவ்வுருவும்

தழங்கு குளங்கைர ெயய்தி ெயடுத்ெதழி றங்கிடு ேமாருருவாத்

தழுவி முைலக்குவ டார வைணத்ெததிர் தாங்குத லாற்றகிலா

தழுங்கி விடுத்ெதாழி கங்ைகயுள் ெவள்கி யழுங்கி விளர்ப்பமுைல

அமிழ்த மருத்தி வளர்த்தருள் கூர்ந்தரு ைமச்ெசய லாற்றியநின்

ெகாழுங்கவின்ெமாய்த்த ெசழுங்ைகயினம்பிைகெகாட்டுகசப்பாணி
குளந்ைத வயங்க வயங்கு மிளங்குயில் ெகாட்டுக சப்பாணி.

(8)

ேவறு.
மதுகர முலவிய துளப வுரத்தினன் மட்டாரும்

மைரமலர் நிலவிய மைறமுனி ெபாற்றவி சிற்ேறவர்

முதுமணி முடிகுனி தரவர சிற்ெபாலி புத்ேதளும்

முதலிய வைனவரு முள நி கர்த்தக ரத்தால்விண்

ணதிதரு புனெலாடு தருமலர் நச்சியி ைணத்தாளின்

நைவயறு விதிமுைற ெசா தர மிக்ககு ளத்தூர்வாழ்

இதமுறு பரசுக வடிவினள் ெகாட்டுக சப்பாணி.
இமகி

தரவரு முைமயவள் ெகாட்டுக சப்பாணி.

அருள்ெபறு மடியவர் விழியளி சுற்றும ணத்ேதேன

அவனியி னிைடயற ெமைவயும்வ ளர்த்தசு ைவப்பாேக

(9)
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திருமல ரமரர்கள் ெசா தரு பத்மப தத்தாேய

ெதளிமைற ெநறியின ருளெமாளிர் வித்தசு கப்ேபேற

முருகவிழ் மதுவழி நறுமலர் ெமாய்த்தகு ழற்ேகாதாய்
முனிவரர் மைறயவ ரடியர்ப ழிச்சுகு ளத்தூ ன்

இருைமயு மிதவிடு மடமயில் ெகாட்டுக சப்பாணி
இமகி

தரவரு முைமயவள் ெகாட்டுக சப்பாணி.

(10)

சப்பாணிப்பருவ முடிந்தது.
--------

முத்தப்பருவம்.
பைகத்த பு ைச மூன்றுெமாரு பதத்தி
னிறுத்துத் திருக்குளந்ைதப் -

பதியிற் கருைண பூத்தலர்ந்த பரமா
னந்தப் ெபருவாழ்ைவ,

நிகர்ப்பச் சிறுெவண் மதிகிடந்த ெநடுவா
ணுதன்ேமற் ேபாந்துலவி -

ெநறிக்கும் புருவச் சிைலேகாட்டி ெநய்த்துப்
பழுத்த ெகாைலேவல்ேபால்,

வகுத்த மதர்க்கட் சரந்ெதாடுத்து மணிேம
கைலசூ ழல்குலந்ேதர்-

வாய்ப்ப ெவளிக்ெகாண் ெடமதுமும்ைம
மலச்ேசா வழலப்புன்மூரல்,

முகிழ்க்குந் தரளச் ெசங்கனிவாய்

முத்தந் தருக முத்தேம-

முருகு வி யு நறுங்களப முைலயாய்
முத்தந் தருகேவ.

(1)

வைளத்த கருப்புச் சிைலெயடுத்து வனசக்
கைணயு மாங்கைணயும்-

வாசங் கமழு நறுநீல மலர்ப்பூங்

கைணயு மேசாகினிைடத், தைளத்த

நைனதாழ் ெகாடுங்கைணயுந் தழுவிக்

ெகாணர்ந்ெதன் ெனாடுந்ெதாடுத்துச்-

சகல புவனங் களும்பணிக்குந் தண்ணங்
குைடெயங் கு சிைலக்கண்,

டிைளத்த ெவ யாற் படப்ெபாருத திருவார்
குளந்ைதச் சிவவாழ்ைவச்-

சிந்ைதமருட்டிப் பணிப்பெலனத்

திறல்ெகாண் ெடழுந்த தளவம்ேபான்,

முைளத்த முறுவற் ெசங்கனிவாய்
முத்தந் தருகமுத்தேம-

முருகு வி யு நறுங்களப முைலயாய்
முத்தந் தருகேவ.

(2)
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பிதிரும் ெபாறிெபாற் சிைறவி த்துப் ெபருந்ேதன்
மடுத்துத்தாதைளந்து -

ெபைடேயா டாடிக் களிபூத்துப்

பிறழா வைகயின்னிைசபாடி,

அதிரும் பலவண் டினமுழக்க வலரும்
ெபாகுட்டுத்ேதங்கமல -

வலர்க்குந் தனக்கும் பைகைமயுற

வைமத்துக் குளத்தூரமர்ந்தருளிக் -

கதிரும் ெபருமா னுளக்கமலந் தைனயு
மலர்த்தி வயமாக்கிக் -

கலப்பா ெனழுந்தா ெலனவதனக்

கைலவாண் மதியி னரும்புநிலா,

முதிரும் பவளச் ெசங்கனிவாய்

முத்தந் தருக முத்தேம-

முருகு வி யு நறுங்களப முைலயாய்
முத்தந் தருகேவ.

(3)

ெகாழுது வ வண் டினமுரலாக் குளிர்பூந்
ெதாைடயன் முடிசாய்த்துக் -

கும்பிட் டிைறஞ்சுங் கடவுளர்தங்

குழாத்ைதச் சிறிதுமதியாத,

பழுது நிலவாத் திருக்குளந்ைதப் பதிவா
ழிைறேயான் விழிச்சுட ன் -

ப சு ேநாக்கி மணியிதழ்க்க பாடஞ்
சிறிேத திறந்துருவம்,

எழுதும் விைனஞர் ெதாழிற் கடங்கா ெவழிலார்
தனெதாள் ெளாளிகாட்டி-

எழுந்தச் சுடைர வயமாக்கி ேயக்கற்
றைமயம் பார்த்திருப்ப,

முழுது மடிைமக் ெகாளுநைகவாய்
முத்தந் தருகமுத்தேம-

முருகு வி யு நறுங்களப முைலயாய்
முத்தந் தருகேவ.

(4)

இகந்த மனத்தாற் கடல்கைடந்த விைமேயார் ெவருவ ெவழுங்காளம்-

எடுத்துப் பருகுந் திருக்குளந்ைத யிைறவன் பவளத் திருவாய்க்கும்,

சுகந்த னிைலைம தவாேதாங்கத் தாவிக் குதிக்குஞ் சிறுமறிமான்-

தழங்கு மரும்ேப ெராலிமுழுதுந் தாங்குஞ் ெசவிக்கு மருந்தாக,

உகந்த ெவாளிதுன் றியெவயிற்றி னூறு மகிழ்தப் ெபருக்காறும்-

உைரப்பா ணமிழ்தப் ெபருக்காறு மூட்டிக் களிகூர்ந்ெதழிற் கடைல,

முகந்த பவளச் ெசங்கனிவாய் முத்தந் தருக முத்தேம-

முருகு வி யு நறுங்களப முைலயாய் முத்தந் தருகேவ.
ேவறு.

(5)
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அசும்புபட வாய்நீர் வழிந்ேதாட ேவாடிவந்
தைணயுைமங் கரக்களிற்ைற-

ஆகத் திைடக்ெகாண்ட னாப்பட் டடித்ெதன

வைணத்தலும் பைணத்து வளர்ெபாற்,

றசும்புதைன ெயதிருமிரு களிெறனத் தன்மத்
தகங்ெகாண்டு தாக்கி மயி ன்-

றண்ணிய ெவாழுக்கிைன யைணக்குெமாரு

கந்ெதனத் தடவுக்ைக யாற் சுழியவவ்,

விசும்புண்மைற பட்ெடழுந் ெதண்ணிலா

ெவனநைக வி த்ெதால்ைல ேமெலடுத்து-

ெவகுளிதீர்த் துளங்குைழய முத்தாடி

ைவத்தாடும் வியனகர்க் குளந்ைத வாழ்ேவ,

பசும்ெபானவிர் திருேமனி யழெகாளிர நின்றுநின்
பனிவாயின் முத்தமருேள-

பங்கயச் ெசல்விெதாழு மங்ைகயர்க்கரசி நின்
பனிவாயின் முத்தமருேள.

(6)

ேசட்டின மணிச்ேசாதி நீட்டுமிைல ஞாங்கர்
நுதி தீட்டுநின் னாட்டத்தினாற்-

ெறள்ளிய வருட்பார்ைவ ெவள்ளமமிழ்

தம்ைமநீ ேதக்கிடவு நீக்கி யளகக்,

காட்டிைனக் காட்டிமயல் பூட்டிளம் ேபட்டனக்
கவினைடக் கன்னிய ைடக்-

கட்டுண்டு மட்டுண்டு தட்டுண்டு

பட்டிறுங் காைளய ன் மாளுநெரன,

மூட்டியெபான் மாடகத் தியாழுக்கு மிைசயூட்டு
ெமாழியமிழ்த மூட்டவிட்டு-

ேமாட்டிருங் ேகாட்டுக் குவட்ைடநிகர் வட்டமுைல
முத்ைதயமிழ் ெதன்ேறக்கறூஉம்,

பாட்டிைசக்கிள்ைளக்கு மீ ட்டுமிைசயூட்டுநின்
பனிவாயின் முத்தமருேள-

பங்கயச் ெசல்விெதாழு மங்ைகயர்க் கரசிநின்
பனிவாயின் முத்தமருேள.

மடல்ெகாண்ட பூந்துழாய்ப் படைலமணி

மார்பினான் மைறக்கிழவ னாதியண்ட-

வாணரும் பைதபைதத் ேதாட்ெடடுப் பக்ெகாடிய
வைளகடற் புனன்மீ ெதழும்,

விடமுண்ட ேசாேமச னார்க்கினிய வாயமிழ்த
ெமல்ெலனப் பருகுவித்து-

விளியாத வண்ணெமன்ெகாங்ைகயஞ் சஞ்சீவி
ெவற்புங் ெகாடுத்து மற்றும்,

உடெனான்றி மணிமிடற் றுலவா திருத்தலா
ெனாருகணப் ெபாழுதுமகலா-

துருப்பாதி யிற்கலந் தனுதினம் பாதுகாத்
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ெதாண்குளத் தூ ன்மருவும்,

படெமான்று மரவல்கு ெலழிலமுத வல்லிநின்
பனிவாயின் முத்தமருேள-

பங்கயச் ெசல்விெதாழு மங்ைகயர்க் கரசிநின்
பனிவாயின் முத்தமருேள.

(8)

ேவறு
சுறேவ றியெகாடி முதலா கியபைட சுற்றிவ ரத்தனிேபாய்ச்

சுைவநீள் சிைலெகாடு மலரார் பகழிது ரக்கும தக்ெகாடுேவள்

இறேவ நுதல்விழி வழியூ டழெலழு வித்ததி றற்ெபருமான்

எ ேபா ெலாளிவிடு சைடமா முடியினி ருக்கும திக்கடவுள்

ெவறியார் திலகம தணிவா ணுதெலழி லிற்குளம் வட்கிநறா

வி பூ விதழிைய நடுேம னியினிறு விப்ெபாரு வக்கருதும்

முறிேபா லுருவினள் கமலா கரமயின் முத்தம ளித்தருேள

முதுநான் மைறயறி வறியா வடிவினண் முத்தம ளித்தருேள.

(9)

ெபருகா ரமிழ்தருெளாளிேசர்மதிெயழில் ெபற்றநு தற்ெகாடிேய

பிறவா வருெணறி தருவா ெயனுமவர் ெபட்பினு ளச்சுைவேய

மருவார் தகரமு மளிவழ்
ீ மலரும ணத்தகு ழற்றிருேவ

மதியா தவருள மருவா திருெளன ைவத்தம டப்பிடிேய

உருகா ெநறிெயம துளமா சறவுெமா றுக்கும றக்கடேல

உருவா யளவரு மருவாய் நிைறெபாரு ளுக்ெகாரு ைவப்பிடேம

முருகார் ெபாழிலணி கமலா கரமயின் முத்தம ளித்தருேள

முதுநான் மைறயறி வறியா வடிவினண் முத்தம ளித்தருேள.
முத்தப்பருவ முடிந்தது.
----------

வாராைனப்பருவம்.
ெவள்ளித் தகட்ைடய ல் ெகாள்ளத் துறுத்தைனய
ெவள்ளிய சிைறப்பவளவாய்-

ெவள்ேளாதி மத்திறள்கள் ெசஞ்சிலம்

ெபாலியிைனயு ெமன்மடப் பிடியினத்ைத,

எள்ளிக் கவின்ெகாண்ட திருநைடப் ெபாலிவிைனயு
ெமய்யாது கற்கெவண்ணி-

இகபரப் ெபருவாழ்வு ேவட்டவர்க் கருளுநின்
னிைணயடிக் கமலமலைர,

உள்ளித் ெதாடர்ந்துசூழ் ெமாய்த்திடுஞ் சூழலிைட
யுற்றுநீ யச்சூழலி-

ெனாடும்ெபயர்ந் தவிர்மதிய மூர்ந்துவர

ேலய்ப்பெவாளி மாமணிக ளிருகைரயினும்,

அள்ளிச் ெசா ந்துலவு பாலிநா டாளவரு

(10)
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மமுதாம்பி ைகவருகேவ-

அருண்மைட திறந்தூற்று புன்மூர லழெகாளிர
வம்ெபானாயகி வருகேவ.

(1)

துளிபட்ட ேதந்ெதாைடக் கூந்தைலக் காெரன்று
ேதாைகமுன்னாடிவரெமன்-

றுைணமலர்ப் பாதநைட கற்கவன்னத்திர
ெடாடர்ந்துபின் ேனாடிவரவுட்,

களிபட்ட தீங்கிளவி கற்குநின்

ெசந்ெதளிர்க்ைகக்கிள்ைள பாடிவரவான்-

கருைணெபாழி கட்கைடப்பார்ைவைய வியந்துமான்
கன்றினங் கூடிவரெமய்,

ெயாளிபட்ட ேவதக் குழாங்கதறி ேயாலிட்
டுைனப்ெப து ேநடிவரவில்-

லுமிழ்மணிக் ேகாைவக் குரூஉப்பரும

மீ மிைச யுடுத்தவிைட வாடிவரைம,

அளிபட்ட பூஞ்ேசாைல சூழ்குளத் தூ ல்வரு
மமுதாம்பி ைகவருகேவ-

அருண்மைட திறந்தூற்று புன்மூர லழெகாளிர
வம்ெபானா யகிவருகேவ.

(2)

வில்லுமிழ் குரூஉமணிச் சுடிைகப் பணிக்குழாம்
வி த்தைப ெந த்துருத்து-

வசுங்
ீ
கலாபப் பசுந்ேதாைக யீட்டங்கண்
ெமல்லியலு நைடயும்ேவட்டு,

வல்லுறழ் மணிக்ேகாைவ தாழ்ந்தெமன்

ெகாங்ைகநின் மருங்குறச் சூழ்ந்து வரவவ்-

வள ளஞ் சாயலா னைடயினான் ேவறறிய
மாட்டாது மருளுெமம்ைம,

எல்ெலாளித் தண்ணிலா நைகெகாண்டு ேதற்றிமற்
றிருக்காதி யானநான்கும்-

இன்னங்கிடந்துமுைற யிட்டுமறி வ யநின்
னியல்பிைனக் காட்டியருளி,

அல்லுமிழ் தடம்ெபாங்கர் சூழ்குளத் தூ ல்வரு
மமுதாம்பி ைகவருகேவ-

அருண்மைட திறந்தூற்று புன்மூர லழெகாளிர
வம்ெபானா யகிவருகேவ.

வயிரா வணந்ெதாறு ெமழுங்குளத் தூர்வந்து
வான்ேகாடி ரண்டாயிரம்-

வாய்த்ததைன யாளும் பிராைனமரு

மத்திரு மருப்பினா லாளாண்ைமயும்,

ெசயிரா வணங்கிைனப் பல்லுயிரு ெமய்தத்ெதறூஉ
மலக் களிைறந்ைதயும-

திக்ெகட்டு மண்டப் பரப்புங் கடந்திறச்
ெசற்றிடும் விழிவரமும்,
ீ

(3)

41
பயிரா வணஞ்ெசா யு ேமகத்தி னருள்கூர்ந்த
பதநைடயு ேநாக்கியஞ்சிப்-

பனிமா லடுக்கெலனு நுந்ைதநின்னு ைமயாற்
ப ந்துபின் வருதேலய்ப்ப,

அயிரா வணம்பின்பு ெதாடரத் ெதாைடக்கூந்த
லமுதாம்பிைகவருகேவ- -

அருண்மைட திறந்தூற்று புன்மூர லழெகாளிர
வம்ெபானா யகிவருகேவ.

(4)

விந்ைதயங் கி தனக் கிகலியுள் ளதுமுற்றும்
வந்தவ
ீ
ீ றின்ைமயுந்தண்-

ெவள்ளிேவ தண்டெமா ரரக்கன்

ெபயர்த்திட்ட ெமன்ைமயுங் ககனமீ றும்,

மந்தர முதற்கி

யிைடக்கட் ெபாலிந்தண்ட

மார்க்கத் திரண்டுசுடரும்-

வலமாய் வரப்புவிக் காதார மானதன்

வன்ைமையயு ேநாக்கி ேநாக்கிச்,

சிந்ைதகளி கூருமா ேமருைவச் சிவபிரான்
ெசங்கமல வங்ைகபத்தும்-

ேசர்ந்துநித் தலுமுழக் கத்தளர்ந்ெதாசியாது
ெசம்மாந்து விம்மிெயள்ளும்,

அந்தனச்சிக மிைச யருவிநித் திலமிட்ட
வமுதாம்பி ைகவருகேவ-

அருண்மைட திறந்தூற்று புன்மூர லழெகாளிர
வம்ெபானா யகிவருகேவ.

(5)

ேவறு.
ெதய்வச் சுருதி தமிழ்க்கன்றித் தீட்டா நிைலைமத் ெதனவுலகிற்

ெற க்குங் காழித் திருஞானச் ெசம்மற் குழவிக் கருண்ஞானம்

ெபய்து குைழக்க ேவாமுைலயாம் ெப யமைலவா யுறுத்துெமன்ேறா

ெபருமான் றைனயுங் குைழத்தவலிப் ெபற்றி யறிந்து தடுத்ேதாபூங்

ைகயி லிலகு நகக்குறிபற் கதுவ ேநாெமன் ேறாதீம்பால்

கறந்து ெகாடுத்தா ெயனச்சகிமார் கனிந்து பாட நைகமுகிழ்க்கும்

ைவைவத் தைமத்த மதர்ேவற்கண் வாழ்ேவ வருக வருகேவ
வளங்கூர் குளந்ைதப் பதியமுத வல்லி வருக வருகேவ.

(6)

குஞ்சி யைசய வைசந்துவருங் குமரப் ெபருமான் றைனேயந்துங்

குளிர்பூங் கரத்துத் ெதாடி கறங்கக் ெகாடிேபா ெலாசியுஞ் சிறுமரு

அஞ்சி நுடங்க வம்மருங்கு லணிந்த பருமங் கதிர்த்ேதங்க [ங்குல்

அணங்கு மிைடகண்டிரங்குவேபாலவிரு மணிநூ புரெமாலிப்பப்

பஞ்சி திருத்துஞ் சீறடிகள் பதிந்த சுவடு ெதாறுமிைமேயார்

பனிகான் ேமாலி நினாபுரளப் பதுைம முதேலார் களிதூங்க

மஞ்சி வரும்பூங் குழற்கற்ைற மாேத வருக வருகேவ

வளங்கூர் குளந்ைதப் பதியமுத வல்லி வருக வருகேவ.

(7)
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கடிெகாண்டலரு நறுங்கடுக்ைகக் கடவுண் மகிழப் ேபரண்ட

கடாகப் பரப்ேப சிற்றிெலனக் கருமப் பகுப்ேப சிறுேசாறாம்

படிெகாண் டுயிராம் பாைவகட்குப் ைபதன் மலேநாய்ப்* பசியி யப்

பல்கா லயிற்றி விைளயாடிப் பரமா னந்தப் ெபருவட்
ீ ெவ*முேத

குடிெகாண் டிருக்குந் தீங்கரும்ேப ெகாள்ளத் ெதவிட்டா* சுைவய

குன்றம் பயந்த நறுங்கனிேய ெகாழிக்குங் கருைணப் ெபருக்காேற

மடிெகாண் டயரா ெதைமப்புரக்கும் வாழ்ேவ வருக வருகேவ
வளங்கூர் குளந்ைதப் பதியமுத வல்லி வருக வருகேவ.

(8)

தீது விைளக்குங் களப்பணியுந் ேதவர்குரவன் மைனச்ெசல்வி

திருக்கற் பளித்த களப்பணியுந் திைளத்துக் கலவி ெசயப்புகுங்காற்

ேகாது விைளக்கும் ேபரச்சக் குணமு நாணுங் ெகாடுக்குெமனக்
குறிேயனினது சாயலுமின் ெகாழிக்குங் காஞ்சி யல்குலுேம

ேபாது விைளக்குஞ் சைடக்காட்டிற் புகுந்து ெவளிக்ெகாளாெதாளிக்கப்
ெபாலிவு தருமா ெலனச்சகிமார் புகலச் சற்ேற நைகத்தளிகள்

வாது விைளக்கு முடிசாய்க்கு மாேத வருக வருகேவ

வளங்கூர் குளங்ைதப் பதியமுத வல்லி வருக வருகேவ.

(9)

அயில்கண் டைனயஞ் சலித்ேதத்து மன்ைன

வருக ெபருங்கருைணயாழி வருக

தீவிைனேய மாவித் துைணேய
வருகவிடந்

துயில்கண் டைனயம் பலத்தாட்டுஞ் சுடர்ெபாற்
ெகாடிேய வருகவிளஞ்

சுகேம வருக நறுங்குதைல ேதாற்றுங்
கிளவி ெயனுமதுரம்

பயில்கண் டைனயர் ெசவிக்கூட்டும் பசுங்ேகா
கிலேம வருகெவன்றும்

பருகத் ெதவிட்டாச் சுைவயமுதப்

பாவாய் வருக பசுந்ேதாைக

மயில்கண் டைனய விளஞ்சாயன்
மாேத வருக வருகேவ

வளங்கூர் குளந்ைதப் பதியமுத
வல்லி வருக வருகேவ.

வாராைனப்பருவமுடிந்தது.
--------

அம்புலிப்பருவம்.
ெபான்பூத் தலர்ந்தவன் மரவங்கண் மால
ெபாருங்களிற் றின மளாவிப்-

ெபாங்குமைல வாய்வருங் காரணத்

தாற்ெசய்ய ெபான்னஞ் சிலம்படியினின்,

மின்பூத்து நாளும் புலம்புறச் சூழ்தலான்
மிைடயுமங் கமலமயர-

(10)
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மிக்குறுங் குவலய மடங்கலுங்

களிதூங்க வி ெயாளிக் கதிர்வசலாற்,
ீ

ெகான்பூத்த ெபருமாைன யைணதலால்

ேவெளனுங் குழகற்கு மகிழ்ெசய்தலாற்-

ேகாமளப் ெபண்ெசய்ைக நின்ெசய்ைக
ேபாலுமாற் கூர்ந்துண

னிவைளயன்றி,

அன்பூற் ெறடுப்பவிைள யாடுதுைண

ேவறில்ைல யம்புலீ யாடவாேவ-

அழகுவள ருங்குளத்தூரமுத வல்லியுட
னம்புலீ யாடவாேவ.

(1)

மண்டலம் புகழாத வன்படுஞ் ெசவ்வியின்
மாண்டவைரயுச்சிமீ து-

வயங்கிய கரஞ்ேசர்த்தி யாணவ விருட்குழா
மாற்றிநற் பசுெமன்பயிர்,

கண்டக மகிழ்ந்துெநடு வானுற விளந்ெதாளி
கலந்தமணி கான்ற கதிர்நீள்-

கடிநாறு தன்னடி வணங்கெவளி வந்துெதண
கடலுலக முற்றுேமத்த,

விண்டல ெநருங்குமீ ன் கணமாதர் புைடசூழ
ேமவியுல கந்தனதியல்-

வறுெபற
ீ
ேநாக்கினா லீ ெரண்கைலப்ெபாலிவு
ெமய்ைமயிற் காட்டு முைறயால்,

அண்டர்ெதாழுெமம்ைமயா ளம்ைமைய

நிகர்ப்ைபநீ யம்புலீ யாடவாேவ-

அழகுவள ருங்குளத் தூரமுத வல்லியுட
னம்புலீ யாடவாேவ.

கங்ைகயும் பாந்தளுந் தும்ைபயுஞ்

ெசம்ெபாற் கடுக்ைகச் ெசழுந்ெதாைடயலுங்-

கபாலமுங் ெகாக்கிறகு மூற்றிருந்

ெதாழுகுேதங்கமழ்ந்தபூ மத்தமுநறுங்,

ெகாங்குதவ ழாத்தியும் வன்னியு ெமருக்குங்
குளிர்ந்தவறு கம்புல்லுேமற்-

ேகாமளப் புலேவா

ைறக்குமந் தாரமுங்

ெகாய்துதவர் தூற்றுமலருந்,

தங்கிய பிரான்சைடக் காட்டினிலுனக்கு ைம
சற்றலால் ேவறுமுண்ேடா-

தாவிெலண் ணான்கவய வத்தினுஞ்ெசம்பாதி
தனெதனக் ெகாண்டுவாழும்,

அங்கவ ணினக்கதிகெமன்பதற்ைகயமிைல
யம்புலீ யாடவாேவ -

அழகுவள ருங்குளத் தூரமுத வல்லியுட

(2)
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னம்புலீ யாடவாேவ.

(3)

உருநிைற யுவாத்ேதாறும் வாக்குநின் னமிழ்துண்ட
வும்பர்த்தலத்தி னிைமேயார் -

உவாக்கட லுயிர்த்தவிட முன்னிற்றலாற்றற்கு
ெமால்கினர்கள் சாவாதிரார்,

குருநிைற மணிக்கச் சணிந்தலிவள்பவளவாய்க்
ெகாழியமுதம் வாய்மடுத்த -

ேகாமளச் ேசாேமசர் விடமயின் றாற்றலுங்
ெகாண்டன

றத்தலிலர்மற்,

றிருணிைற யிராவிைன விைளத்தியிவ ளுண்ணிைறயு
மிருளிரா விைனமுழுவதும் -

இ த்திடுவ ளாதலா லிவெளாடும் ெபான்ேனா
டிரும்பைனைய மன்றவ பாய்,

அருணிைற கைடக்கண்ைவத் ெதம்ைமயா
ளம்ைமயுடனம்புலீ யாடவாேவ -

அழகுவள ருங்குளத் தூரமுத வல்லியுட
னம்புலீ யாடவாேவ.

(4)

ெதளிக்குெமய் யன்பி்னால் வழிபட்ட

நாளுனது ெசல்லேனாய் தவிர்த்தளித்த -

திருச்ேசாம நாதனா ருண்டருளு நஞ்சுஞ்
சினந்தவிர்ந் துள்ெளாடுங்கத்,

துளிக்குெமழி லங்ைகத் தலத்திற் றடுத்திட்ட
சுைவயமிழ் திருப்பவமிழ்தந் -

துைணக்கரத் ேதந்திப் பசிப்பிணி ெதறத்தினந்
துயருழந் துழல்ேவாெரனக்,

களிக்குமுைற ேதற்றாது வாளரா வுண்டுண்டு
கக்கத்திைகத்து ெவருவிக் -

ககனெவளி ேயாடியும் வடகுவடுசுற்றியுங்
கவலுநின் ெசய்ைகநன்ேற,

அளிக்குல மிைரக்குங் கடிக்குழற் கன்னியுட
னம்புலீ யாடவாேவ -

அழகுவள ருங்குளத்தூ ரமுத வல்லியுட
னம்புலீ யாடவாேவ.

வணங்குமுைற யாற்றனது திருவுளப் படிநிற்கு
படிநிற்கு மாந்தர்க்குமலதிேராத -

மாேயய காமிய மருட்பிணி யவிழ்த்துநான்
மைறமுடிவு ெமட்டாதேதார்,

குணங்குறி கடந்தேப ரானந்த ெவள்ளக்ெகாழுங்கட
றிைளத்தாடிடக் -

ெகாடுத்தருளூம் வள்ளன்ைம நிற்கமற்றுலகினுங்
குளிர்தூங்க ெவண்ணான்கறம்,

இணங்குேவ தாகம வழித்துைற வழாவைக
யியற்றியது காணாயைல -

(5)
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ஈங்குநீ வ னினது கைறேபாக்கி ேவண்டியது
மீ ந்தருள் ெகாழித்தருளுவாள்,

அணங்குெகாண்டந்தரத் தைலயாெத

மம்ைமயுட னம்புலீ யாடவாேவ -

அழகுவள ருங்குளத் தூரமுத வல்லியுட
னம்புலீ யாடவாேவ.

(6)

குடங்ைகமல ராற்ெசம்ெபான் ேமருைவத்

தனுெவனக் ேகாட்டிய மைலக்குமருகன் -

ேகாமளச் சிைலமார்பு ைமந்தைன யிரட்டித்த
குவவுப் புயக்கு வடுேமல்,

வடங்கதுவு ேமாட்டிளங் ேகாங்கினும் வண்டினு
மலங்கக் குைழத்தவணிைன -

வருெகன் றைழத்திடவுமதியா திருத்தியிவள்
வன்கதக் கனலிேதாய்த்த,

தடங்கட் ெகாடும்பைடச் ெசய்யசுடர் ேவல்ெகாண்டு
தாக்கினுயிர் ெபான்றிவிடுதல் -

சரதமற் ெறங்ெகங் ெகாளிப்புறினு மிவளிலாத்
தானெமான் றில்ைலகண்டாய்,

அடங்கிய தடங்கமல ெநஞ்சா தனத்திருெவா
டம்புலீ யாடவாேவ-

அழகுவள ருங்குளத் தூரமுத வல்லியுடனம்புலீ
யாடவாேவ.

(7)

துடிபட்ட ைகத்தலத் ெதம்பிரான் மகிழ்தருஞ்
சுந்தரப் ெபண்ணமிழ்ெதனத் -

ேதான்றும் பிராட்டிையமு ெனண்ணாத

தக்கனார் துயர்கூர்ந்து பட்டபாட்ைட,

முடிபட்ட வானவர் குழாத்ேதாடு முடனின்று
முழுவதும் பட்டறிதியிம் -

ெமாய்குழற் ெசல்விதைனயவமதித் தின்றுநீ
முன்னுறா தகன்ெறாழிைவேயற்,

கடிபட்ட விதழ்தின்று கறுவினா னின்னிைலைம
கடிபட்டு மாழ்குைவயலாற் -

கைலமுழு மதித்ேத ெவனும்பைழய ெபயெராடுங்
கைலமதி யிலாதேதெவன்,

றடிபத்த பாவிற் புதுப்ெபயரு மாளுவா
யம்புலீ யாடவாேவ-

அழகுவளருங்குளத் தூரமுத வல்லியுடனம்புலீ
யாடவாேவ,

சங்ைகயா னங்ைகயிவ ெளம்பிரான் புலவியிற்
றடங்கருங் கட்கைடநுதி -

சற்ேற கறுப்புழித் தாமைரச் சீறடிக
டாக்குங் கடுந்ெதாழிலினாற்,

கங்ைகயா டித்துடித் திவள்கருைண யாற்றிைனக்

(8)
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ைககூப்பு மிைறேயந்துமான் -

கதறிவிழி மாைனத் ெதாழுந் ெதாைடயல்

வண்ெடலாங் கருங்குழற் றாவுமரவம்,

மங்ைகயா டாதைபப் பாந்தைளக் காெவன்று
வாவுமற் றாங்குநீயும் -

வாணுதன் மதிக்கிைறஞ்சிடுைவயன் ேறயதைன
மதியாத ெதன்ைனெகாெலமக்,

கங்ைகயாமலகெமன வன்புகூ ரம்ைமயுட
னம்புலீ யாடவாேவ -

அழகுவள ருங்குளத் தூரமுத வல்லியுட
னம்புலீ யாடவாேவ.

(9)

ைகப்ேபாது நீட்டிமுன் வி த்துைன

யைழப்பவுங் காணாதி ேபால்வந்திலாக் -

காரணத் தாலம்ைம சீறுதலு மங்ைகையக்
கரும்பாந்த ெளன்றஞ்சினான்,

இப்ேபாது தாழ்க்கலான் வருவெனன் றிதுகாறு
மிவ்வாறு தப்புவித்ேதாம் -

இன்னுநீவாராது மத்த ற் றி திேய
லினியுனக் ேகதுபுகேலா,

ெசப்ேபாது ெகாங்ைகப் பிராட்டியிவள்

ேசாேமசர் ெசங்கண் புைதத்தஞான்று -

தினகரச் ெசல்வெனா டழுங்கித் திைகத்தநின்
றிறமறந் தைனேபாலுமால்,

அப்ேபாது பட்டைத நிைனந்துமற் றிவளுட
னம்புலீ யாடவாேவ -

அழகுவளருங்குளத் தூரமுத வல்லியுட
னம்புலீ யாடவாேவ.

அம்புலிப்பருவமுடிந்தது.

அம்மாைனப்பருவம்.

வம்பிய ெறாைடக்கூந்தன் மீ மிைசக்

ீ
ேகாற்ெறாடிக்ைககதிர்வசவாள்பட்ட

மல ைனக் கண்டுசில வண்டத்து மதியங்கள்
பம்பியட

வனசமிெதனுங்கருத்தாற்,

ருள்கண்டு முகிழாைம யாற்றைமப்

ப சித்தல் ேவட்டதாகப்-

பாவித்துறுந்ெதாறுந் தன்றுைணைம யன்ைமயாற்
பங்கயம் விதிர்த்துெவகுளா,

ெவம்பியகல் வானத் ெதழுந்ேதா டிடத்தள்ளி
விடெலனச் ெசங்ைககளால்-

ேவலிைன யிகந்ெதாருவி வார்தரு ெகாடும்புருவ
வில்ெலாடு கிடந்து மிளிரும்,

அம்பிய றடங்கெணாளி ெகாண்டுலவு

நித்திலத் தம்மாைன யாடியருேள

(10)
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ஆரண முழக்குகம லாகர புரத்தைலவி
யம்மாைன யாடியருேள.

இருள் பூத்த ெநறிசு

(1)

கருங்குழ லரம்ைபயர்க

ெளண்ணிலார்கவ

வசீ

எறிசுடர் மணித்தவிசு வற்றிருந்
ீ
தரசுபு
ேயந்தல்குல வைரகேளாடுந்,

ெதருள்பூத்த நுந்ைதசிர கீ ர்த்தைம குறித்துச்
ெசயிர்த்தவைன யண்டமுகடுந்-

ெதறிபடக் ைகக்ெகாண் ெடறிந்ேதாச்சிமீ ளத்
திைகத்துவழ்
ீ ேதாறுமுன்றன்,

மருள்பூத்த ெவகுளிதணி யாைமயாற் பின்னரும்
வன்கண்ைம ெகாண்ேடாச்சல் ேபான் -

மருங்குசூழ் ேதாழியர்த மிைணவிழியி

ன ீழைல மரீஇச்சுலவி ேயாடியாட

அருள்பூத்த ைககளா ெலாளிபூத்த மரகதத்
தம்மாைன யாடியருேள-

ஆரண முழக்குகம லாகர புரத்தைலவி
யம்மாைன யாடியருேள.

(2)

ஒழுங்குபடு மண்டேகா டிகெடாறு

நிலாவுறூஉ ெமாண்கமலமாநிதிகளும்-

ஒலிெகாண்ட ெவண்சங்க நிதிகளுஞ்

சார்ந்தவர்க்குத்வுநின் கரேநாக்கிவான்,

ெசழுங்கதியு முய்த்தளித் திடுநிதிய

மீ ெதனத் ேதர்ந்துவந் தளவளாவித்-

திருவாய்ந்து விைடெகாண்டு தம்பதி

குறித்துேமற் ேசண்வழி நடத்தேலய்ப்பக்,

ெகாழுங்கதிர் பரப்பிக் கவின்றெசம் மணியாற்
குயிற்றுமம் மைனகள் பலவுங்-

குளிர்நிலாக் கான்றுெவள் ெளாளிவசு
ீ

முத்தங் ெகாழிக்குமம் மைனகள் பலவும்,

அழுங்குமணி ேமகைலச் சிற்றிைட ெயடுத்ெதடுத்
தம்மாைன யாடியருேள-

ஆரண முழக்குகம லாகர புரத்தைலவி
யம்மாைன யாடியருேள.

ேதங்கலுழி யூற்ெறடுத் ேதாடுமம் ேபாருகச்
ெசல்வமட வா ருவருந்-

திங்கைளக் கண்டினி யிருக்கிெனைம

நந்தவிசு சிைறெசயுெமனக்கவன்று,

பூங்கமலம் விட்ெடாரீஇத் தங்ெகாழுநர்

பதியுறப்ேபாமிைடத் திரும்பிேநாக்கிப்-

புகழ்ந்திைவ மதிக்குமுன முகிழாைம

ேதர்ந்துளம் பூ த்து வருவேதய்ப்பத்,

ேதாங்கனியு மும்மலத்துகள ீர்க்கு நின்முகஞ்

(3)
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சுடர்பூப்ப வங்ைகேயந்தித் -

து சற்ற பவளத் திைழத்தனவு நித்திலத்
ெதாைகயிற் குயிற்றியனவும்,

ஆங்கமணி வால்வைள தழங்கிட ெவடுத்ெதடுத்
தம்மாைன யாடியருேள -

ஆரண முழக்குகம லாகர புரத்தைலவி
யம்மாைன யாடியருேள.

(4)

புத்தமிழ் துகுத்துமணி ேமாலியங் கடவுளர்
புைரப்பசிப் பிணிதவிர்த்துப் -

பூதல மருங்கினும் ைபங்கூழ்த்

ெதாகுப்ெபலாம் பூ ப்ப மாந்தர்முகனுஞ்,

சித்தமு மலர்ந்துகளி கூரச்ெசழுங்கைலத்
தீங்கதிர் பரப்பியுலவுந் -

திங்கட் பிரான்ெசந் துவர்க்ெகாடி

படர்ந்தெவண் டிைரமுகட் ெடழுங்காைலயுந்,

தத்தைல வி க்குங் குடாதுகட லுட்புகுஞ்
சமயத்தி னுஞ்ேசத்தல்ேபாற் -

றடங்ைகயி ெலடுத்ெதறியுேமல்ைவயினு

மற்றது தடங்ைகயிற் புகும்ேபாழ்தினும்,

அத்தமுமிழ் ேசெயாளி கவர்ந்ெதாளிரு

நித்திலத் தம்மாைன யாடியருேள -

ஆரண முழக்குகம லாகர புரத்தைலவி
யம்மாைன யாடியருேள.

(5)

மருள்கான்ற ெநஞ்சச் சழக்ைகத் தடிந்தின்ப
வான்கதி ெகாடுக்குநின்ைக -

வயங்குெபாற் கடகத் திருங்கவின் முகந்துமலர்
வள்ளைல நிகர்த்துவிழியின்,

இருள்கான்ற நீலங் கவர்ந்தராப்

பாயலிைடேயந்தைல நிகர்த்துநுதலின் -

இட்டசிந் துரெவழில் கவர்ந்துநின்ெகாண்கைர
யிைணந்துேமற் ேபாந்துலாவித்,

ெதருள்காண் ெறவற்றினுந் ேதாய்வற்று

நின்றவச் சிற்பரம் ெபாருைளெயாத்துச் -

ேசணாடர் ெகாண்டாட வாடச் ெசழுங்கருைண
ேதக்கிநிைற ேசாேமசனார்,

அருள்கான்ற கண்களி பயப்பமணி

நித்திலத் தம்மாைன யாடியருேள -

ஆரண முழக்குகம லாகர புரத்தைலவி
யம்மாைன யாடியருேள.

ேவறு.
முத்த மிைழத்தன வும்பவ ளத்திரண் ெமாய்த்தன வுங்கைலகண்
முற்று நிைறந்த பசுங்கிர ணச்ெசழு முழுமதி யாெமனவும்

(6)
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எத்திைச யுங்கதிர் கான்றிருள் சீத்ெதழு ெமன்றூழா ெமனவும்

எண்ணி யுணற்ெகழு மூன்று ளராவு மிருஞ்சிைற ேநமியுநின்

னுத்தி முைலக்கு மியற்கு மிைடந்தய ேலாடவும் ெவம்பசியால்
உயங்கு சேகார மயங்கி யுடன்றி

வுற்று வருந்தவுெமன்

னத்த னுளத்தி னடிக்கு மடப்பிடி யாடுக வம்மைனேய

அரந்ைத துரந்து குளந்ைத புரந்தவ ளாடுக வம்மைனேய.

(7)

வடங்ெகழு ெகாங்ைக நிகர்ப்ப வளர்ந்த வடாது ெபாருப்பிைனநின்

மகிணர் கரத்தினி லின்னும் வைளத்திடு மாெறாரு சூழ்ச்சிநிைனந்

துடங்கழி மூன்று புரங்கைள மீ ண்டு முலாவ ெவழுப்பிவரம்

உதவி ெவளிக்கண் விடுத்தல் கடுத்திட ெவாள்ெளாளி முத்தினுேமர்

முடங்க லுறாெதாளிர் நீல மயத்தினு ெமாய்த்த பசும்ெபானினும்

முற்ற வைமத்து விடுத்தரு ளம்மைன மூன்றும்விண் மீ துலவ

அடங்கிய வன்ப ருளங்குடி ெகாண்டவ ளாடுக வம்மைனேய
அரந்ைத துரந்து குளந்ைத புரந்தவ ளாடுக வம்மைனேய.

(8)

உய்ய வரந்தரு நித்தன் முகத்தி லுயங்க முனந்தைகயும்

ஒண்கர மின்னு ெமாறுத்த லுறாதுற வாடி நயப்பெமனா

ீ பனிக்கதிரும்
ெவய்ய ெநருப்ெபழு ெசங்கதி ருங்குளிர் வசு

ேமவியகங்ைகயி ேனாடுறு ேகண்ைம விைளத்துவிண் ேணகுதல்ேபாற்

ெசய்ய மணிப்பவ ளத்தி னிைழத்த ெசழுந்திர ளம்மைனயுந்

ெதள்ளிய முத்தி னிைழத்த கதிர்க்குைவ சிந்திய வம்மைனயும்

ஐய நுசுப்ெபாசி யத்தளி ரங்ைகயி னாடுக வம்மைனேய

அரந்ைத துரந்து குளந்ைத புரந்தவ ளாடுக வம்மைனேய.

(9)

கதிருமிழ் நீல மணித்திரண் ெமாய்த்த கருஞ்சுட ரம்மைனநின்
கட்பைட யாலடி யார்மல ேமாடல் கடுப்ப ெவழுந்துலவ

முதிெராளி துற்ற ெசழும்பவ ளத்திரண் முற்றிய வம்மைனயம்

மும்மலம் ெவன்ற திறற்பிர தாப முைளத்ெதழ ெலாத்ெதழெவண்

மதிநிகர் முத்த நிைரத்து வைனந்தவம் மாைனய தன்பிறேக

வயங்கிய கீ ர்த்தி திரண்ெடழு கின்றது மான ெவழுந்துலவ

அதிர்வைள யங்ைகயி னாலமுதாம்பிைக யாடுக வம்மைனேய
அரந்ைத துரந்து குளந்ைத புரந்தவ ளாடுக வம்மைனேய.

அம்மாைனப்பருவமுடிந்தது.
---------

நீராடற்பருவம்.
ேதங்கிய ெசழுங்கைலத் திங்களுக்

கருள்ெசய்த ெசல்வர்முடிமீ துதானுந் -

திைளத்தாடு மு ைமயாற் றிைளத்தாடு

ேவார்க்ெகலாந் தீப்பிணிப் பவந்ெதறுதலால்,

ஓங்கிய கவித்திைரக் கங்ைகெயான்ேற நம்ைம
ெயாத்ததா ெமன்றதெனாடும் -

உறவாடல் ேவட்ெடழுந்தாெலன்ன விண்ணத்

(10)
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துயர்ந்துடுக் கூட்டமைலேமற்,

றாங்கிய கிைளக்குலங் கான்றமணி

ையத்தனது சாதிெயன ேவாைககூரத்-

தண்கதிர்க் கடவுெளாடு ெசங்கதிைர

யண்டத் தடஞ்சுவர்ப் பிட ேனற்றி,

வங்கிய
ீ
ெவாலிக்கூட்ட மீ ன்றுவரு

பாலிநதி ெவள்ளநீராடி யருேள

ெவறிநறாச் ேசாைலசூழ் ெதன்குளத் தூரம்ைம
ெவள்ளநீ ராடியருேள.

(1)

இருகவு ளுைடந்தூற்று பூங்கடாங் கமழ்முகத்
ெதறுழ்வலிக் குழூஉக்களிெறலாம்-

எழிலிக் குழாத்திற் ெபயர்ந்துழி
தருஞ்சிக

யிடமாதி நான்குமாற்றத்,

தருவள னடங்கத் தழீஇக்ெகாண்டு பின்னைவ
தளர்ந்துகலி கூராவைக-

சாலெவதி ெரான்றுக் கனந்தமாப்ெபருவளன்
றண்டா தளித்து வ சூழ்,

அருநில னிடத்ெதாருவர்திைனயளைவ யாற்றிடினு
மருளினிைல ெபறுவாழ்க்ைகேயா-

டழியாத திருவுெமதி ராங்கவர்க் குதவுநின்
னடியவைர ெயாத்து மாக்கள்,

ெவருவியய ேலாடத் தழங்கிவரு பாலிநதி
ெவள்ளநீ ராடியருேள-

ெவறிநறாச் ேசாைலசூழ் ெதன்குளத் தூரம்ைம
ெவள்ளநீ ராடியருேள.

(2)

வைளத்தமுப் பு ைசத் தலத்தினின்

றயில்ெகாண்டவாளிக்கு ழாெமழுதல்ேபால்-

வயங்கிய பசும்ெபாற் றிரட்குவட்

டிைனயும்வல வாள த் திரைளயுெநடுந,

துைளத்தைக முகக்கடாக் குஞ்சரத்

திைனயுஞ் சுழிக்குமச் சுழிமூன்றினுந் -

துண்ெணன ெவழுந்தெநட் டுடல்வாைள

ெதய்வத் துைறப்புனற் கங்ைகநதியிற்,

றிைளத்ததிற ேநாக்குவார்க் கிப்புனல்

படிந்தாடு ெசய்தவப் பயைனயிந்தத்-

திண்பூத ப ணம ேதகத்தி லுதவுமா
தீர்த்தமிது ெவனவியப்பு,

விளத்துவிண்ணாடும் பழிச்சவரு

பாலிநதி ெவள்ளநீ ராடியருேள-

ெவறிநறாச் ேசாைலசூழ் ெதன் குளத்
தூரம்ைம ெவள்ளநீ ராடியருேள.

திைரத்ெதாலி பரப்பியைல வசும்
ீ

(3)
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ெபருங்கடற் றீம்பயம் பருகியார்த்துச்-

ெசல்லின ெமழுந்துெநடு வான்படர்த

லுந்தனது தீர்த்தம் படிந்தாடுநர்,

புைரத்ெதாைக விைளக்குமல மாையகன்

மக்குழாம் ெபாள்ெளன வி ந்ேதாடலும்-

புைரயக் கருங்குழற் காட்டுமலர்கூரும்
ெபாலஞ்சிைறத் தும்பிமுழுதும்,

இைரத்துமணி வானத்ெதழுந்ேதாட

நீராடு ேமந்திளங் ெகாங்ைகமடவார்-

ஏறிட்ட மணியணிகள் சிந்திய கைரக்கணின்
னிைணயடி வருந்தாவைக,

விைரத்துணர் நிரம்பப் பரப்பிவரு

பாலிநதி ெவள்ளநீ ராடியருேள -

ெவறிநறாச் ேசாைலசூழ் ெதன்குளத்

தூரம்ைம ெவள்ளநீ ராடியருேள.

(4)

ெகாழுந்தாம மாடவது சுற்றுங்

குழற்கற்ைற கூட்டுவிட்டாடவதனிற்-

குடிெகாண்ட மாதர்ச் சுருப்பின

முேகரனக் குரல்விைளத் தாடவதுசூழ்,

ெசழுந்தா துகுங்கஞ்ச ெவள்ளனந் திைரயூடு
ேசர்ந்தாட வதனருகுநின் -

றிருேமனி கண்டின ெமனப்பிணி

முகக்குலஞ் சிைறவி த் தாடவதுேபால்,

எழுந்தாடு ெதய்வப் பிணாக்குழாங்கண்டுகண்
டின்பநீ ராடவவர்ேதாள் -

இணங்கும் ெபரும்புலவர்ைகெகாட்டி

யாடெவள் ள ீர்ம்புனற் கங்ைகபுவிேமல்,

விழுந்தாங்ெகாழுங்குெகாண் டாடிவரு

பாலிநதி ெவள்ளநீ ராடியருேள-

ெவறிநறாச் ேசாைலசூழ் ெதன்குளத்

தூரம்ைம ெவள்ளநீ ராடியருேள.

(5)

ேவறு.
ஏந்து பிைறெவண் மருப்புரற்கா ெலழில்கூர் மைலவாரணத்திள்கள் எய்திப் பரைவ கலக்குமைல ேயய்ப்பத் துைளந்து விைளயாடி,

நீந்தி யைணந்து கைரேயறி நிைறயுங் களிப்பு மீ க்ெகாண்டு நிலாெவண் டரளக் குைவெபயர்த்து நீள்வா

தியின் கைரக்கணைல,

மாந்து முகிலா லிையச்ெசா ந்தான் மானச் சிதறும் பரப்பினிைட வான்மீ னடுவட் பலமதியம் வதிந்தா னிகர்ப்பச் சங்கினங்கள்,

ேபாந்து துயிலும் பாலிநதிப் புதுநீ ராடி யருளுகேவ -

ெபாற்பார் குளந்ைத யமுதவல்லி புதுநீ ராடி யருளுகேவ.

வழியுஞ் ெசழுந்ேதங் கமலமலர் மடவா ரமிழ்ேத புனலகத்து -

மைறந்தால் யாங்க ணிைனப்பிடிக்க வல்ேல ெமனவஞ் சினங்கூறச்,

(6)
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சுழியும் புன்ன ீ யவ்வாறு துண்ெணன் ெறாளிப்ப மற்றவர்தாந் -

துருவிக் காணா ெதங்ெகாழுநர் ேசாதிப் பிரான்றா டைலெயன்ன,

ெமாழியு முறுப்ேபா

ரண்ைடயுேம முன்னிக் காணார் யாமிவைள -

முழுதுங்காேண ெமனநாணி முடிசாய்த் ெதாதுங்கி நிற்பவருள்,

ெபாழியும் பசியமுகில்பாலிப் புதுநீ ராடி யருளுகேவ -

ெபாற்பார் குளந்ைத யமுதவல்லி புதுநீ ராடி யருளுகேவ.

(7)

திைரயுந் தனது நறும்புனலிற் றிைளத்து
முழுகு மடவார்தஞ் -

ெசழுந்ேதந் ெதாைடயற் சுருப்பினங்கள்
ேசட்ெசன் றகலும் படிவிலக்கி,

உைரயுந் ெதாழிலு முள்ளமுந்தன்

னுைழச்ேசர்த் தழுந்து ேவார்மலேநாய் -

ஒருவுந் ெதாழிைலத் ெத த்திதழி யுறழப்
ெபான்னும் ெவண்டைலேபால்,

நுைரயுஞ் சைடேபாற் றுவர்க்ெகாடியு

நுணுகுமதிேபாற் க க்ேகாடும் -

நுடங்க நடித்து ெவளுத்துமைற

நுவலற்க ய பரம்ெபாருைளப்,

புைரயுஞ் ெசல்வப் ெபரும்பாலிப்

புதுநீ ராடி யருளுகேவ -

ெபாற்பார் குளந்ைத யமுதவல்லி
புதுநீராடி யருளுகேவ.

(8)

ேவறு.
முகமல

ைனெயாளி யுகுமதி யாெமன முண்டக ெநாந்தயர

முன்ைகயி ேலற்றிய சங்ெகாடு சங்க முழங்கிக் கைரபுரள

மகர விருங்குைழ ெயதி ய ெகண்ைட மலங்கு கயற்குலம்வார்
வாைள கலங்கி ெயழுந்து குதிப்ப வயங்கு சுணங்கிலெமன்

றகெநகு புற்புத முைலயி னுைடந்திற வறல்குழல் ேபாற்றகரம்

அணிந்தில ெமனநின தடியிற் றன்கவி னழியத் திருமருவிப்

புகழ்நிைற யுங்கம லாக

பாலிப் புதுநீ ராடுகேவ

பூரண ஞான புராதனி பாலிப் புதுநீ ராடுகேவ.

(9)

விற்புரு வங்குைழ யக்கரு நீல விழித்துைண ெசங்குவைள

ெவல்லநின் ேமனி தைழப்ப முேகெரன வங்கிய
ீ
நீர்குைடயா

நிற்புகழ்ெதய்வ மடந்ைதயர் மீ தினி ன ீள்சிவி றித்துைளயான்

நிைரத்த குறுந்துளி தம்முட ெலங்கு நிரத்தலும் வானவர்தங்

கற்புைர ேதாள்கள் புைதத்தன ராடக் கடவுள் சடாமகுடக்

கங்ைக யவன்றைல ையந்ெதாடு மாடக் காசினி ெகாண்டாடப்

ெபாற்பு மிகுங்கம லாக

பாலிப் புதுநீ ராடுகேவ

பூரண ஞான புராதனி பாலிப் புதுநீ ராடுகேவ.

நீராடற்பருவமுடிந்தது.
---------

(10)
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ஊசற்பருவம்.
ஒழுெகாளி பரப்பிக் கதிர்த்ெதழும் ப திைய
ெயாழுக்கித் திரட்டி யதுேபால்-

உரகமுமிழ் ெசம்மணித் தூணிறுவி யதனும்ப
ெராளிநிலாக் கான்றகைலகள்,

முழுதுநிைற திங்கைள யுருட்டி நீட்டியேதய்ப்ப
முதிர்வயிர விட்டமிட்டம்-

முழுமதியி னின்றிழியு மமிழ்ததாைரகெளன்ன
முத்தணி வடங்கடூக்கிப்,

பழுதகலு நவமணிப் பலைகயிைட மூட்டியப்
பலைகேமன் மதியமிழ்துணப்-

பச்சிளங் கிள்ைளெயான் ேறறினா ெலன்னப்
ப ந்திருந் தருளி முைலேமற்,

புழுெகாழுகவுயிர்களுக் கருெளாழுகு மமுதம்ைம
ெபான்னூச லாடியருேள-

பூரண மதிக்கருள் பு ந்தகம லாகரீ
ெபான்னூச லாடியருேள.

(1)

ெசயைலந் தாருைவ யுைதந்தாடு ெதாறுமச்
ெசழுந்தருப் பூக்கள் ெசா யுஞ்-

ெசயலுைதக் காற்றாது தைனநீங்க ெவண்ணிநந்
ேதைவத் தணந்துவிைளயாட்,

டியைலேமல் ெகாண்டநின் மீ தலர்ப் பூம்பகழி
யிைளயாது ெசா வ ெதனவும்-

இதுகண் டதற்குேநர் விழிச்சுரும் பீந்தருளி
யிளநிலா நைகமுகிழ்ப்ப,

அயலூறூஉங் ெகாடிமுல்ைல யூழ்த்தலர்

ெசா ந்திட லருந்துைணைம பூண்டுதானும்-

அலர்வாளி ெபய்திடுந் திறெனனவு ேமர்காட்ட
ைவம்பைட ெபாறுத்த பச்ைசப்,

புயெலாடு பிறந்தருட் கடெலாடு வளர்ந்தமின்
ெபான்னூச லாடியருேள -

பூரண மதிக்கருள் பு ந்தகம லாகரீ
ெபான்னூச லாடியருேள.

நிலம்ெபாலி யுயிர்ப்பயிர் மலக்ெகாடுந்

தழல்ெவம்ைம நீத்துெமய்ஞ் ஞானமலரா-

நின்மலா னந்தச் ெசழுங்கனி கனிந்ேதாங்க
நிைறயருட் சூல் ெகாண்டுெபாற்,

கலம்ெபாலியு முருெவலாம் பச்ெசன்று

ேதாற்றிக் கருங்குழற் கற்ைற நாப்பட்-

கதிர்த்தசிறு கீ ற்றினான் மின்னிெயாளி

கூர்நுதற் கார்முகங் கவினவாங்கிச்,

சிலம்ெபாலிெசய் கிங்கிணிப் பருமத்தி னாற்ெபருந்

(2)
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தீங்குர ெலடுத் திைடயறாத்-

திருவருட் டாைரெபாழி ெசய்ைகக்கு

வாய்ப்பவான் ேசர்ந்துலாய் நிற்ற லுறழப்,

புலம்ெபாலியு மடியார்கள் சிந்ைதகுடி ெகாண்டவள்
ெபான்னூச லாடியருேள-

பூரண மதிக்கருள் பு ந்தகம லாகரீ
ெபான்னூச லாடியருேள.

(3)

மனக்குல மிைடந்துபின் காட்டவிைச

ெகாண்டாடும் வன்ைமயா னினதுருெவலாம்-

மணித்திர ணிைரத்ெதனச் சிறுெவயர்ெபாடித்தலும்
வழிநின்று பணிேகட்டுநின்,

னனக்கவி னைடத்திறங் கற்கவரும் ெவள்யாைன
யஞ்சிச் ெசவிக் காெலறிந்-

தநதரக்கங்ைகைய மடுத்துத் துளித்துெவய
ராற்றுமத் திவைல பரவா,

நினக்கடிைமபூண்டுமுன் ேபாற்றுமிைம ேயார்முத
ெனடுந்தருப் புல்லி றுதியின்-

நிரத்தலா லைனத்துநின் மயெமனுஞ் ெசஞ்ெசால்ைல
நிைலயுறுத் திடுவேதய்ப்பப்,

புனக்கிளி நிகர்த்தெமன் றீங்கிளவி யமுதம்ைம
ெபான்னூச லாடியருேள-

பூரண மதிக்கருள் பு ந்தகம லாகரீ
ெபான்னூசலாடியருேள.

(4)

திங்கெளாளி காட்டுமுக மீ துலவு நாட்டச்
ெசழுங்கயலுைதந் தூக்கலாற்-

ெசம்ெபானி னிைழத்தரமக ரக்குைழக ளுஞ்
ெசவிச் ெசங்கனக வூசலாடப்,

பங்கய விருக்ைகமட மாதரது ேநாக்கியிரு
பாலுமிரு ேவமாட் டவும்-

பாயுங் கயற்குல மைசக்குமவ் வூசலிற்
பாய்ந்திலதிவ் வூச ெலனநீள்,

அங்ைகயின் வலித்துநனி யாட்டுெதாறு நின்வா
யரும்புநைக நில ெவழிலினுக்-

காங்கவர் முகத்திங்கள் சாயப்புராணமைற
யாகம மளந் தறிவரும்,

புங்கவன் மருங்குகுடி ெகாண்டவமு தாம்பிைக
ெபான்னூச லாடி யருேள-

பூரண மதிக்கருள் பு ந்தகம லாகரீ
ெபான்னூச லாடி யருேள.

திண்ணிய ெபாலஞ்சிக

வாங்கிய

பிரான்ெசன்னி ெத கலா மைறேயாதிமஞ்-

ெசப்புபழி ெமாழிமாறு மாறுனக் கூர்தியாய்ச்
ேசர்ந்துநின் றாள்சுமந்து,

(5)
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தண்ணிய நினாதுகண்ணருள்கிைடத்

துன்னுழிச் சார்ந்திைறவ னூடறீரத்-

தாள்பணியு ேமல்ைவமுடி கண்டுெகாண் டுயர்கீ ர்த்தி
தாங்குவா ெனண்ணிவரலும்,

கண்ணியவவ் வஞ்சைன யறிந்ததைன யலமரக்
காண்டுெமன வுன்னிேயறிக்-

ககனத்து முன பின்ன தாகக் கடாவுதல்
கடுப்பெவண் டரளெமாய்த்துப்,

புண்ணிய மலர்ந்தைனய ெவாண்பலைக

ேயறிநீ ெபான்னூச லாடியருேள-

பூரண மதிக்கருள் பு ந்தகம லாகரீ
ெபான்னூச லாடியருேள.

(6)

அரவமுமிழ் ெசம்மணித் திரள்சுற் றிைழத்திைட
யலங்ெகாளிய நிலத்தால்-

அைமத்தத னடுச்ெசழுஞ் ெசம்பட்

டலங்க த் தவிர்பலைக மீ திருத்தல்,

இரவகல ெவங்கதி ருகும்ப தி மண்டல
மிளம்பனிக் கதிர்மண்டலம்-

எ க்கடவுண் மண்டலங் கீ ழ்ெதாட்டு முைறமூன்று
ேமய்ந்தபூந் தவிசிலடியார்,

பரவநீ நின்றநிைல ெயாப்பவா

னந்தெமய்ப்பண்ணவன் விழிச்சுடர்கணின்-

பாலணுகு காட்சியப் ப சறிந் ெதம்ைமயும்
பரூஉமணித் தவிெசனக்ெகாள்,

புரவுபூண் டருெளன்று ேவண்டுதல் கடுப்பவுயர்
ெபான்னூச லாடியருேள-

பூரண மதிக்கருள்பு ந்தகம லாகரீ
ெபான்னூச லாடியருேள

(7)

சுத்தமு மசுத்தமு ெமனப்படுங் ெகாடுமாைய
தூணாக விருளாணவந்-

ெதாடுத்தெநடு விட்டமாக் கருமப்

ெபரும்பகுதி தூக்கிய வடங்களாக,

ைவத்தமா ேயயேம பலவைகயா முடிவிலா
வான்புவன ேகாடிதூற்றும்-

மகிழ்ந்தாடு ெவளியாக வாருயிர்க் குழவிகைள
மரணம் பிறப்ெபன்னுேநாய்,

ெமாய்த்தமணி யூசல்ைவத் தாட்டிக்

கைடத்தைல முடங்கா ெதடுத்தைனத்து-

முதுகுைற வளித்துேமற் பரமுத்தி

வடுய்த்து
ீ
மூவாத வானந்தமாம்,

புத்தமிழ் தருத்திெமய்த் தாயாய் வளர்ப்பவள்
ெபான்னூச லாடியருேள-

பூரண மதிக்கருள் பு ந்தகம லாகரீ
ெபான்னூச லாடியருேள.

(8)
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நாந்தகப் ெபாருபைட விதிர்த்தைனய

விைமயாத நாட்டத் தரம்ைபமாரும்-

நளினக் கரங்கூப்பி ெயதிர்நிற்கு முகில்வண்ண
நாயகன் முதற்ேறவரும்,

ேவய்ந்தெசம் ெபாற்ெபரும் பூண்களி

னிைழத்தபல ேவறுகுல மணிஈெடாறுமவ்-

வி கதிர்ப் ேபதத்தி னுக்ேகற்ப நின்னூசன்
மின்னிழல் பரப்புேதாற்ற்ம்,

வாய்ந்தெமய்த் ெதாண்டுெசயு மன்பர்க
ளுளந்ெதாறும் வயங்குப

பாகேபத-

மார்க்கத்தி னுக்கிைசய மன்னிநீ விைளயாடும்
வாய்ைமையக் காட்டவளிவழ்,
ீ

பூந்தகரவார்கருங் கூந்தலமு தாம்பிைக
ெபான்னூச லாடியருேள -

பூரண மதிக்கருள் பு ந்தமக லாகரீ
ெபான்னூச லாடியருேள.

(9)

அண்டப் பரப்ெபங்கு மண்டிப் படர்ந்தேப
ரானந்தெவள்ளம்வாழ -

அருட்ச ைய கி ையசிவ ேயாகெமாடு

ஞானெமனு மதிகசிவ தருமம்வாழக்,

கண்டவர்க் கினியநஞ் ேசாேமசர் வாழநின்
கட்கைடக்கருைணவாழக் -

காசினி ெயாருங்குசிவ பத்திகுரு

பத்திசங் கம்பத்தி ெசய்துவாழ,

ேவண்டிருப் பூதியுய ரக்கமணி வாழெமய்
விைளக்குமஞ் ெசழுத்துவாழ -

ேவதெநறி ைசவெநறி வாழக் குளந்ைதநகர்
ேமன்ேமற் ெசழித்துவாழப்,

புண்டர நுதற்ெறாண்டர் தங்குழாம் வாழநீ
ெபான்னூச லாடியருேள -

பூரண மதிக்கருள் பு ந்தகம லாகரீ
ெபான்னூச லாடியருேள.

ஊசற்பருவமுடிந்தது.

ஆகப்பருவம் பத்துக்குச் ெசய்யுள் - 103
குளத்தூர்ப் பிள்ைளத்தமிழ் முடிந்தது.
ெமய்கண்டேதவர் திருவடிவாழ்க.

சிவஞானேயாகிகள் திருவடிவாழ்க.
-------------------------------
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