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கணபதி துைண
திருச்சிற்றம்பலம்

5.1 கைலைசப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி

 காப்பு

 பருமாைல நிைரவதீித் திருத்ெதாட்டிக் 
       கைலப்பதிற்றுப் பத்தந்தாதித்,
 திருமாைல ெயைமயாளுஞ் சிவெபருமான் 
       றிருவடியிற் ேசர்க்கநல்கும்,
 ெபாருமாைலக் கயமுகைனக் குடர்குழம்பத் 
       துைகத்துருட்டிப் புரட்டிநாேயன்,
 கருமாைலத் துரந்தருள ெவழுந்தருளுஞ் 
       ெசங்கழுநீர்க் களபந்தாேன.

 நூல்.

 திருமால்பிரமன்ெறளியாதழலா
 யருமாலுறநீண்டருளங்கணெனம்
 ெபருமான்கைலைசப்பதிேபணியவா
 விருமாமலமற்ெறளிேயனுயேவ. (1)

 உய்யும்படிெயான்றுணேரைனயுமான்
 ைகயன்கதியன்கைலைசப்பதிவாழ்
 ெமய்யன்விமலன்விைடேயறியெவன்
 ைனயன்வலித்தாண்டதுமற்புதேம (2)
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 புதியான்பைழயான்புறத்தானகத்தான்
 முதியானிைளயான்முதலான்முடியான்
 பதியாங்கைலைசப்பகவன்ெபருைம
 மதியாெலவர்ேதறிடவல்லவேர (3)

 வல்லாண்ைமெசலுத்துமலத்துயராற்
 ெபால்லாநிைலயிற்ெபாறிெகட்டுழல்ேவன்
 கல்லானிழலாய்கைலைசப்பதியா
 ெயல்லாமறெவன்றுைனெயய்துவேத (4)

 ேதறாய்கைலைசச்சிவேனயிைறெயன்
 ேறறாய்சிவேலாகமிடும்ைபெயலாம்
 பாறாய்பதமஞ்சும்விதிப்படிேய
 கூறாயருேளகுறியாய்மனேம. (5)

 மைனமக்கள்கடும்புமடந்ைதயர்ெபான்
 ெனனவிப்படி ெயய்திமயக்கியிடுந்
 தைனெயாப்புறுமாையவிலாசெமலாங்
 கனவிற்கழியாய்கைலைசக்கிைறேய. (6)

 இைறயுந்த ேயனினியிவ்வுடலப்
 ெபாைறதானுைனயல்லதுேபாக்கறிேயன்
 முைறேயாமுைறேயாவருளாய்முதல்வா
 நிைறநீர்க்கைலைசப்பதிநின்மலேன. (7)

 மல்கும்புலேவடர்மயக்கமருண்
 ெடால்குஞ்சிறிேயைனயுமுன்னடிேசர்த்
 தல்கும்படிெயன்றருள்வாய்வளேம
 பல்குங்கைலைசப்பதிகாவலேன. (8)

 காவாய்சிவேனசரணங்கைலைசத்
 ேதவாசிவேனசரணஞ்சிறிேய
 னாவாசிவேனசரணமருேள
 தாவாசிவேனசரணஞ்சரணம். (9)

 சரணம்புகும்வானவர்தாங்கெளலா
 மரணம்புகுதாதருள்ைவத்துவருங்
 கரளந்தைனயுண்டைனகாத்தருளா
 யரணம்புைடசூழ்கைலைசக்கரேச. (10)

 ேவறு.
 அருவுருவங்கடந்துநிைறந்தானந்தப்பரெவளியாய்
 மருவுெபருஞ்சிவேபாகவா தியிற்றுைளந்தாடி
 யிரவுபகலற்றிருக்குமிவ்வாழ்ைவெயனக்களித்தாய்க்
 குருகிமனங்கைரயகிேலன்றிருக்கைலைசயுத்தமேன. (11)
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 உத்தியாரவகலல்குெலாள்ளிைழயார்முைலத்தடத்ேத
 பித்துமிகுந்திழிேவைனப்பிறழாேமதடுத்தாண்ட
 வத்தேனயுைனயிழந்துமாவித த்துய்ேவேனா
 ெகாத்தலர்பூம்ெபாழிற்கைலைசக்குலநகர்வாழ்ேகாமாேன. (12)

 மான்ேபாலும்விழிசாயன்மயில்ேபாலுமடந்ைதயர்ெசாற்
 ேறன்ேபாலுெமனப்பிதற்றித்தி ேவைனயாட்ெகாண்டாய்
 நான்ேபாலும்மடிைமயுமற்றுன்ேபாலுநாயனுந்தான்
 மீன்ேபார்ெசய்வயற்கைலைசவித்தகேனகிைடயாேத. (13)

 கிைடயாதெபருவாழ்வுகிைடத்திருந்துங்ைகவிட்டு
 முைடயானவுடேலாம்பிமூர்க்கனாய்த்தி ந்துழலுங்
 கைடேயைனக்கைடேபாகக்காப்பதுநின்கடனன்ேறா
 நைடயாளுந்திருக்கைலைசநகர்ேமவுபரம்ெபாருேள.  (14)

 பரந்ெதழுமுன்றிருவருேளபார்த்துமனங்குைழந்துருகி
 நிரந்தரமாயன்புெசயாநீசேனன்றனக்கந்ேதா
 புரந்தரன்மாலயன்முதேலார்புகலரும்ேபறளித்தருளி
 யரந்ைததவிர்த்தைனெயன்ேனதிருக்கைலைசயாண்டாேன (15)

 ஆண்டாய்நீயுனக்கடிேயனாேனனானினிெயன்ைன
 ேவண்டாதுெவறுத்திடவும்விதியுண்ேடாகீழ்ேமலாய்
 நீண்டாேனதிருத்ெதாட்டிக்கைலேமவுநின்மலேன
 தூண்டாதவிளக்ெகாளியாய்ச்சுடர்பரப்புந்ெதால்ேலாேன. (16)

 ெதால்ைலவிைனத்ெதாடக்குண்டுசுடுெநருப்பினரேவய்ப்ப
 வல்லலுறும்புைலேயைனயாவாெவன்றளித்தருளா
 ெயல்ைலயறுத்தூடுருவிெயங்கணுமாய்நிைறந்தருளிச்
 ெசல்வமலிகைலைசயில்வாழ்சிவானந்தப்பழங்கடேல. (17)

 பழங்கணுறெவகுண்ெடழுந்துபகேடறிப்பைடெயடுத்துத்
 தழங்குெபருஞ்ேசைனெயாடுந்தருக்கிவருங்ெகாடுங்காலன்
 முழங்குெமாலிேகளாமுன்மூ விைடமிைசேயறி
 யழுங்ேகெலன்ெறதிர்ந்தருளாயருட்கைலைசப்பதியாேன. (18)

 பதிகெடாறுஞ்ெசன்ேறத்திப்பயின்மூவர்தமிழ்மாைலப்
 பதிகெமலாமங்கங்ேகபாடியுளங்களிகூரும்
 பதிகெராடுெமைனக்கூடப்பணித்தருளாயிைமயவர்தம்
 பதிகளுக்கும்பதியாகிப்பதிக்கைலைசப்பதியாேன.     
(19)

 யாெனன்றுெமனெதன்றுமிச்ெசருக்கிெலழும்விைனயா
 லூெனான்றிப்ெபாறிவழிேபாயுலவாதேயானிெதாறுந்
 தாெனான்றியிதுகாறுந்தளர்ந்ெதாழிந்ேதனினியிரங்காய்
 ேதெனான்றுமலர்ச்ேசாைலத்திருக்கைலைசயுைடயாேன (20)
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 ேவறு.
 உைடந்துைநந்துெநக்குெநக்குளங்குைழந்துசின்மயத்
 தைடந்துகண்ணசும்பிருந்துதாைரபாயவன்புநீர்
 குைடந்துவாழுமன்பர்சிந்ைதேகாயில்ெகாண்டுவாழ்வரான்
 மடந்ைதபாகமாய்க்கைலைசவாழ்சிதம்பேரசேர. (21)

 சிதம்பேரசர்ேசாைலசூழ்ந்தெதன்கைலைசநாயகர்
 கதம்பராவுகாமேனாடுகாலைனக்கடிந்தவர்
 பதம்பராவிேயத்துமன்பர்பாதபங்கயங்கள்சந்
 ததம்பராவிேயவலிற்ச ப்பரண்டவாணேர. (22)

 அண்டரண்டமூடறுத்தகம்புறம்புேமகமாய்
 மண்டிெயங்கணும்பரந்தவின்பவா தன்னுேள
 தண்டைலக்கைலைசவாழ்சிதம்பேரசர்தம்முருக்
 கண்டுெகாண்டுேபாற்றவல்லகாட்சியாளர்ெசல்வேர. (23)

 ெசல்வெமன்னகீர்த்திெயன்னசித்திெயன்னகற்றிடுங்
 கல்விெயன்னவஙீ்கிவற்றினாற்பயன்கள்காண்பேரா
 நல்லெதன்கைலைசேமயநாதனன்பர்நாமேம
 ெசால்லிேயத்திேயவல்ெசய்ெதாழும்பர்காணவல்லேர. (24)

 வல்லவண்ணம்வாழ்கைலைசவானவர்க்கடித்ெதாழி
 லல்லுெமல்லுமாற்றுமன்பர்ேவண்டிலஞ்சுபூதமு
 ெமால்ைலமாற்றிேவறுெசய்யவல்லரும்பர்மாலயன்
 ெறால்ைலவான்பதங்களுந்துரும்ெபனக்கழிப்பேர. (25)

 பரந்ெதழுந்துமுப்பதிற்றிரண்டுபல்ைலயுந்திறந்
 திரந்துபுல்லர்வாயிேறாறுமின்றுகாறுெமவ்வமுற்
 றரந்ைதயாலழிந்துேளனிதாற்றிேலெனைனயேன
 வரந்தராய்கைலைசவாழ்சிதம்பேரசவள்ளேல. (26)

 வள்ளெலன்றுபா ெயன்றுமா ெயன்றுவணீிேல
 ெயள்ளளவுமீகிலாைரேயத்திேயத்தியாயுைளத்
 தள்ளுவரீ்கைலைசவாழ்சிதம்பேரசர்கீர்த்திையத்
 ெதள்ளிேயாதுகிற்கிவரீ்கணன்றுநுங்கள்ெசய்ைகேய. (27)

 ைககள்ெகாண்டுெநாச்சிையக்கரந்ைதையப்பறித்தணிந்
 ைதயேனயிரங்ெகனத்துதித்திைறஞ்சிலண்டரு
 ெமய்தரும்பதத்திலுய்க்குெமம்பிரான்கைலைசவாழ்
 ைசவெனன்றறிந்திலார்சழக்குைரத்துமாய்வேர. (28)

 மாய்வதும்பிறப்பதும்வளர்ந்துமங்ைகமார்முைல
 ேதாய்வதும்புலன்வழிச்சுழல்வதும்பிணியினாற்
 ேறய்வதும்பவந்ெதாறுெமனக்கைமத்தெசல்வேன
 யாய்கைலக்கைலைசேமவுைமயவாழிவாழிேய. (29)
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 வாழ்வுமிக்கெதன்கைலைசவாணநின்ைனேயசில
 ராழியங்ைகமாயெனன்பரம்புயத்தெனன்பர்ேதன்
 வழீ்கடுக்ைகயசீெனன்பர்ெவய்யவங்கிெயன்பர்மா
 ேவழ்ப த்தேத னண்ணெலன்பர்மாையயாலேரா. (30)

 ேவறு.
 மாயனாயிைன மைறயவனானாய்
     மன்னுயிர்த்ெதாைகயைனத்ைதயுெமாடுக்கும்,
 பாயுமால்விைட யுருத்திரனானாய்
      பன்னுமூவர்க்கு மூல மாய்நின்றாய்,
 ேஞயமாயிைன ஞாதிருவானாய்
      நிகழுஞானமுமாயிைனெயந்தாய்,
 ேவயேதாளுைம பங்குைறநீல
      மிடற்றேனதிருக்கைலைசயுத்தமேன. (31)

 தேமாகுணத்தினிற் றிருவுருத் த த்துச்
     சத்துவத்ெதாழில் பூண்டநாரணற்குந்,
 தேமாகுணத்ெதாழி லழிப்பிைனப்பூண்டு
     சத்துவத்துருத்த த்தசங்கரர்க்குந்,
 தேமாகுணத்துறா திராசதத்துருவந்
     தாங்கியக்குணத்ெதாழிலுறுமயற்குந்,
 தேமாமயத்தினிற் றமியனாங்ைலைசத்
     தாணுநீயிைறயாயிருந்தைனேய. (32)

 ஆயிரஞ்சிர மாயிரமுடிகளாயிரஞ்
      ெசவியாயிரம்விழிக,
 ளாயிரம்புய மாயிரஞ்சரண
      மாயிரங்குண மாயிரந்ெதாழில்க,
 ளாயிரம்ெபயருைடயநின்ெபருைம
      ையயெவன்ெமாழிக் கடங்குேமாபத்தி,
 யாயிரந்தவர்க்காெயனவுதவு மங்கணா
      திருக் கைலைசமுக்கணேன. (33)

 முக்குணங்களின் மூவைரத்ேதாற்றி
     மூவருக்குமுத் ெதாழில்வகுத்தருளி,
 யக்குணங்களுக் கதீதமாய்நிைறவா
     யத்துவாக்கைளக் கடந்தேமலுலகிற்,
 றக்கநற்கண நாதேரத்ெதடுப்பச்
     சத்தியம்பிைகயுடனருளுருவாய்த்,
 ெதாக்கேகாடிசூ ய ருதயம்ேபாற்
    ேறாற்றிநின்றைன கைலைசவிண்ணவேன. (34)

 விண்ணவார்க்ெகலா முன்னமுன்னிடத்ேத
     ேவதைனப்பைடத்தருளிைனயவனுக்
 ெகண்ணுேவதசாத் திரபுராணங்க
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     ெளைவயுேமாதுவித் தைனயவன்றன்பாற்,
 கண்னகன்புவி காத்தழித்தருளுங்
     கடவுேளார்தைமத் தந்தைனகைலைச,
 யண்ணேலெயலா முன்றிருவிைள
     யாட் டாகுமாலுலகினுக்ெகாருமுதேல. (35)

 ஒருகற்பத்தினி லரைனமுன்பைடப்பா
     ெயாருகற்பத்தினி ல ையமுன்பைடப்பாய்,
 வருகற்பத்தினி லயைனமுன்பைடப்பாய்
    மறு கற்பத்தினின் மூவைரெயாருங்ேக,
 தருைவமுற்படப் பிறந்தவர்
    பிறைரத் தரவுஞ்ெசய்குைவ நின்றிருவிைளயாட்,
 டருள்பழுத்தெதன்கைல ைசவாழ்முதேல
    யாரறிந்ெதடுத்ேதாதவல்லவேர. (36)

 வல்லவானவர் கடல்கைடெபாழுதின்
     மறுகவந்ெதழு மாலகாலத்துக்,
 ெகால்கியாவரு ேமாட்ெடடுத்தலறி
     ேயாலமிட்ெடமக் குறுசரணுைனேய,
 யல்லதில்ைலெயன் றரற்றிடுமந்நா
     ளஞ்சலீெரன வல்ைலநீயல்லா,
 லில்ைலேவெறனிற் கைலைசவானவநா
     ெனவர்க்கைடக்கலம் புகன்றுேபாற்றுவேன. (37)

 ேபாற்றிெசங்கதிர் மண்டலத்துைறேவாய்
     ேபாற்றிேசாமேலா கத்தமர்முதல்வா,
 ேபாற்றியன்பர்தம் மனக்குைகயுைடயாய்
     ேபாற்றியாரழற்சிைக நுனியமர்ேவாய்,
 ேபாற்றிநாரண னகத்ெதாளிர்விளக்ேக
     ேபாற்றிதில்ைலயம் பலத்துநின்றாடி,
 ேபாற்றிெயன்றைனப்பதித்தெசஞ்சரணா
     ேபாற்றிெதன்றிருக் கைலைசவானவேன. (38)

 வானுேளார்களு மைறகளுமின்னும்
     வருந்திேநடியும் வரம்புகண்டறியா,
 தீனமுற்றைலந் துழன்றிடிற்சிறிேய
     ேனதறிந்துைனப் பாடுவெனந்தாய்,
 கானுலாமலர்க் குழலுைமபாகா
     கைலைசமாநகர் ேமவியவமுேத,
 ேதனுலாமலர்க் ெகான்ைறயஞ்சைடயா
     தி புரங்கைளச் சி த்ெத த்தவேன. (39)

 சி த்ெத த்தைன புரங்கைளவிழிையத்
     திறந்ெத த்தைன மாரைனயுகிரா,
 லு த்துடுத்தைன யுழுைவையச்சரணா
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    லுைதத்துருட்டிைன காலைனவிரலா,
 ென த்தழித்தைன யரக்கைனெயன்பார்
     நின்றயாைவயு நீங்குநாெளாருங்ேக,
 ெபா த்ெத த்திட வல்லெதன்கைலைசப்
     புண்ணியாவுனக் கிைவயுேமார்புகேழா. (40)
 
ேவறு.
 புகழ்ந்தவருக்கருள்பூங்கைலைசக்ேகா
 னகழ்ந்துபறந்தவரண்ணலெனன்பார்
 மகிழ்ந்துயர்கூடலின்மண்கள்சுமந்ேத
 யிகழ்ந்தடிபட்டனெனன்பதுெமன்ேன. (41)

 என்ைனயுமாளுமிருங்கைலைசக்ேகான்
 மன்னுலகுக்ெகாரு மன்னவெனன்பார்
 மின்னிைடயார்மைனெயங்கணுேமவி
 யன்னமிரந்தனனாவதுெமன்ேன. (42)

 ஆவைகயன்பைரயாள்கைலைசக்ேகான்
 மூவருேமவல்ெசய்முன்னவெனன்பார்
 நாவலர்ேகான்விடநள்ளிருளின்க
 ேணவலிேனகினெனன்றதுெமன்ேன. (43)

 என்மனேமவுமிருங்கைலைசக்ேகான்
 பன்மைறயும்மறியாப்பரெனன்பார்
 ெகான்மிகுகூளிகள்கண்டுைகெகாட்ட
 வன்னடமாடினனாமிதுெவன்ேன. (44)

 ஆைமயிேனாடணியக்கைலைசக்ேகான்
 காமமறுத்தவர்கண்ணுளெனன்பார்
 தாமமலர்க்குழல்ெகாங்ைககடாக்கக்
 ேகாமளேமனிகுைழந்தைமெயன்ேன. (45)

 குைழத்ெதைனயாண்டருள்கூர்கைலைசக்ேகான்
 வழுத்தபுகீர்த்தியின்மாமைலெயன்பா
 ழித்தபுறச்சமயத்தவெரல்லாம்
 பழித்திடநின்றருள்பான்ைமயிெதன்ேன. (46)

 பான்மதிசூடுபரன்கைலைசக்ேகான்
 மான்முதேலார்ெதாழுமாமுதெலன்பார்
 ேமன்ைமயில்வாணன்வியன்பதிவாயிற்
 கான்மைலமாெதாடுகாத்தைமெயன்ேன. (47)

 தைமத்ெதளிேவார்ெதளிதண்கைலைசக்ேகா
 னைமப்பருமாகருணாகரெனன்பா
 ைமக்குமுனண்டெமவற்ைறயுெமாக்கக்
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 குைமத்திடுமச்ெசயல்ெகாண்டிடெலன்ேன. (48)

 ெகாண்டலு ஞ்ெசயில்கூர்கைலைசக்ேகா
 னண்டெமவற்றினுமப்புறெனன்பார்
 மண்டனில்விண்டனில்வான்றனில்யாருங்
 கண்டிடநின்றுழல்காரணெமன்ேன. (49)

 காரணகாரணனாங்கைலைசக்ேகான்
 ேபருணர்ேவார்க்கருள்பிஞ்ஞகெனன்பா
 ேராருணர்வின்றியுயங்குெமனக்கு
 மாரருள்ெசய்திடுமற்புதெமன்ேன. (50)

 ேவறு.
 அற்புதக்கைலைசேமவுமங்கணனளக்ெகாணாத
 பற்பலவிைளயாட்ெடல்லாம்ப த்திடும்பான்ைமேநாக்கின்
 முற்பவக்கடலின்மூழ்கிமுடிவின்றியுழலுமிந்தச்
 சிற்றுயிர்களின்ேமல்ைவத்தகருைணயாய்ச்சிறக்குமன்ேற. (51)

 அன்றுெதாட்டின்றுகாறுமருமைறநான்குந்ேதடி
 நின்றலந்ேதாலமிட்டுங்காெணாணாநிமலமூர்த்தி
 யின்றமிழ்க்கைலைசவாணனியல்பிைனயிரண்டுநாளிற்
 ெபான்றிடுமனிதர்ேதறிெயங்ஙனம்ேபாற்றுவாேர. (52)

 ேபாற்றிேலன்பூதிெமய்யிற்புைனந்திேலெனழுந்ேதாைரந்துஞ்
 சாற்றிேலனக்கமாைலத க்கிேலனடியாேரவ
 லாற்றிேலன்கைலைசவாழுமண்ணேலதறுகண்ெவள்ைள
 ேயற்றேனெயளிேயனந்ேதாெவங்ஙனமுய்யுமாேற. (53)

 மாறிலாக்கருைணேமருமைலபழுத்தைனயெமய்யு
 மாறணிசைடயுங்காளகண்டமுமழகுபூத்த
 நீறணிமார்புமுள்ேளநிலவியநைகயுமம்ைம
 கூறுமாய்க்கைலைசவாணெனனதகங்குடிெகாண்டாேன. (54)

 ெகாண்டைனெயன்ைனயுன்ைனக்ெகாடுத்தைனமலேநாய்நீங்கக்
 கண்டைனவிைனகெளல்லாங்கழித்தைனயுடலின்பாரம்
 விண்டைனபரமானந்தம்விைளத்தைனகைலைசவாழு
 மண்டேனயுண்டுெகால்ேலாவடியேனன்ெசயுங்ைகம்மாேற. (55)

 மாறிேனன்சமயேபதவழிப்படும்புன்ைமெயல்லாந்
 ேதறிேனன்வடீுேசர்க்குஞ்ைசவசித்தாந்தெமன்ேற
 ேயறிேனன்சிவேலாகத்ேதயிரண்டறக்கலந்ெதான்றாகி
 யாறிேனன்வருத்தெமல்லாங்கைலைசக்ேகாவருளினாேல. (56)

 அருள்வழிநடந்துபாசமறுக்குமாறுணரமாட்டீர்
 மருள்வழிநடந்துேமன்ேமல்வல்விைனயடீ்டவல்லீர்
 ெதருள்வழிேகட்பரீாகிற்சிவபிரான்கைலைசவாழ்ைவ
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 ெயாருமுைறயிைறஞ்சீெரன்றுமின்பத்ேதனுண்ணலாேம. (57)

 உண்ணிைறயமுேதெயன்றுமுயி னுக்குயிேரெயன்றும்
 பண்ணினல்லிைசேயெயன்றும்பழத்திைடச்சுைவேயெயன்றுங்
 கண்ணினுண்மணிேயெயன்றுங்கைலைசவாழ்சிவேமெயன்று
 ெமண்ணிெநஞ்சுருகிேயத்தப்ெபற்றவாெறளியேனேன. (58)

 எளியேனனறிவிலாதேவைழேயன்மடவாராைசக்
 களியேனனுடேலேயாம்புங்கைடயேனனுலகவாழ்விற்
 குளியேனெனைனயுமாவாகுலப்புகழ்க்கைலைசக்ேகாமா
 னளியேனனாகக்ைகக்ெகாண்டாண்டவாெறன்ேனெயன்ேன. (59)

 என்ைனயுமுைனயுங்காட்டாெதன்னுேளயன்றுெதாட்டுத்
 துன்னியமலவரீத்தின்ெறாடக்கறுத்தறிவுகாட்டிப்
 பன்னருந்து யாதீதப்பராபரநிைலயிற்ேசர்த்தா
 யந்நிைலபிறழாவண்ணமளித்தருள்கைலைசவாழ்ேவ. (60)

 ேவறு.
 ேவெயான்றுேதாளிமைலயான்மடந்ைதவி நீருடுத்தவுலகந்
 தாெயன்றிைறஞ்சுசிவகாமியம்ைமெயாருபான்மணந்ததைலவன்
 வாெயான்றுமன்பினடியார்கள்வாழ்த்து கைலைசப்ெபரும்பதியில்வாழ்
 தீெயான்றுைகயனடிேயயலாதுெதருளாதுசிந்ைதபிறிேத. (61)

 பிறப்ேபாடிறப்பிலிதுகாறுைநந்துபிறிெதான்றுசார்புகிைடயா
 துறுப்பான்மயங்கிமடவார்வைலக்குளுழிதந்தைலந்தசிறிேயன்
 புறச்சார்புமற்ைறயகச்சார்புநீத்துனருைளப்ெபாருந்தவருளா
 யிறப்பார்கெளன்புதைலமாைலசூடிகைலைசப்பதிக்குளிைறேய. (62)

 இைறெயன்றுநம்பிவழிபாடுெசய்யினிறவாதவின்பமருவக்
 குைறவின்றிநின்றவடியார்குழாங்கெளாடுகூடிவாழவருளு
 மைறெயான்றுநாவன்முதேலார்கள்வாழ்ைவமதியாதவரீமுதவும்
 ெபாைறெகாண்டசிந்ைதயவர்ேகாவிருந்தபுரேமவுமாதிமுதேல. (63)

 முதெலன்பதின்றிநடுெவன்பதின்றிமுடிெவன்பதின்றிமுழுதா
 யதுெவன்பதின்றியவெனன்பதின்றியவெளன்பதின்றியைவயா
 யிதுெவன்ெறவர்க்குமறியப்படாதவியல்பாகியுள்ளெபாறுளா
 மதிதங்குேசாைலெசறிேகாவிருந்தபுரமன்னுெமங்கள்சிவேன. (64)

 சிவந்தாருமாவர்க யாருமாவர்ெவளியாருமாவர்ெசழும்ெபான்
 னுவந்தாருமாவர்பசியாருமாவெராளிவண்ணராவர்தழலாய்
 நிவந்ேதவி ஞ்சர்முகில்வண்ணர்தங்கணிைனவிற்குெமட்டவ யா
 ரவந்தானிலாதகைலைசப்பதிக்கணமர்ந்தாருமாவரவேர. (65)

 அவேமவிைளத்துமுழுமூடனாகியறிெவன்பதின்றியழிவாய்ப்
 பவேமவிைளக்குமுடேலாம்பிெயன்றுநரகிற்படிந்துதுைளேவன்
 சிவேமவிைளக்குமடியார்குழாங்கெளாடுேசருநாளுமுளேதா
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 தவேமவிைளக்குமுயர்ேகாவிருந்தபுரமன்னுைசவமுதேல. (66)

 ைசவத்தில்வந்துச யாதிமூன்று தைடயின்றி முற்றுபரவ
 ைமைவத்ததீயமைலபாகேநாக்கிவிைனெயாப்புறுத்திவழியான்
 ெமய்ைவத்தஞானகுருவாகிவந்துகதியுய்க்கவல்லவிமலன்
 ெசய்தற்றுடுத்தகைலைசக்குண்ேமவுசிவனாகுெமய்ம்ைமயிதுேவ (67)

 இதுவன்றிேவறுசமயத்ைதநம்பிலிைலமுத்தியுண்ைமெயனேவ
 மதமாறுேதாறுமதிமாறுெகாண்டுபலவாதேமாதிமருள்ேவ
 னதுதீரவாய்ைமயிதுெவன்றுகாட்டியருள்ெசய்தெசய்ைகெயளிேதா
 ெபாதுவாட்டுகந்துவளாேகாவிருந்தபுரமன்னுஞானமணிேய (68)
 
 மண்ணரீ்வசீும்புகனல்காலருக்கன்மதியாவிெயன்னுமுைறயா
 ெவண்ணரீ்ைம ெகாண்டவிைவெயட்டுமன்றியுலெகன்பதில்ைலயிைவ ேயா
 யண்ணாவுனக்குவடிவாகுெமன்னிலைவேதாறுயிர்க்குயிரத்தாங்
 கண்ணானெதய்வெமவா ேவறுளார்கள்கைலைசப்பதிக்கிைறவேன. (69)

 வனந்ேதாறைலந்துவிரதங்கள்பூண்டுசைடகட்டிவாடலுறினுந்
 தனஞ்ேசர்ந்துயர்ந்தகுலத்திற்பிறந்துசதுர்ேவதேமாதிவ னுந்
 தினஞ்சாத்திரங்கள்பலகற்றுவாதுெசயவல்லேரனுெமவனா
 மனந்தாதியானகைலைசச்சிவன்றனருைளப்ெபறாதுவிடிேன (70)

 ேவறு.
 விடெராடுதூர்த்தர்ேபைதயர்கயவர்ேவழம்பரைனயேராடுறவாய்
 நைடெயலாங்ெகடுத்ேதயிழிெதாழில்விரும்பு நாயிேனனுய்யுமாறுளேதா
 மடலவிழ்கமலவாவிகேடாறுமாதரார்வளம்புனல்குைடயந்
 தடெநடும்ப ைசக்கைலைசமாநகர்வாழ்தற்பராசிதம்பேரசுரேன. (71)

 சு குழன்மடவா ளமுைலப்பைணப்புந்
       துகிலிைறேசார்வதுநைகயும்,
 வ விழித்ெதாழிலுஞ் ேசயிதழ்த்துடிப்பு
       மனத்திைட ெயழுதிைவத்தழிேவன்,
 ெற தமிழ்க்கைலைசச் சிவபிரான்
       வடிவுஞ்ெசய்ைகயுந் தன்னடியார்க்குப்,
 ப வுகூரருளு மனத்தகத்ெதழுதாப்
       பாவிேயற் கினிப்புகெலன்ேன. (72)
 
 என்பிைனநரம்பாற் கட்டி ேமற்ேறால்ேபார்த்
        திைறச்சியு மூைளயுமைடத்த,
 வன்புழுக்குரம்ைப நாற்றெமன்னாது
        மஞ்சளு மாைடயுமணியு,
 முன்புறேநாக்கி மாதெரன்ெறண்ணி
        முயங்கிட முயலுதிெநஞ்ேச.
 யன்புறுங்கைலைசச் சிதம்பேரசுரன்றா
        ளைடந்துேளார் மதிப்பேராவைனேய. (73)
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 உன்னுமுன்கடலு மைலயும்வானகமு
        ேமாடுைவமீளுைவவறிேத,
 பன்னிடுெமல்லாங் கிைடத்ததாய்மதித்துப்
        பாவைனெசய்து ேதக்கிடுவா,
 ெயன்னிதிற்பயெனன் ேறார்ந்திலாய்கைலைச
       யசீைனப்பணிந்திலா ெயளிேயன்,
 றன்ைனயுமுடன்ெகாண் டிழுத்திழுத்தைலத்தாய்
       தக்கேதா மனக்கருங்குரங்ேக. (74)

 மனக்கருங்குரங்கின்ைகவசப்பட்டு
     மயங்கிேனன்பைதபைதத்துருேகன்,
 கனக்கைறமிடற்றாெயன்றைழத்தலேறன்
     கைலைசையச்ேசர்ந்திேலனடியா,
 னக்குழாத்ெதய்திச்சிவெநறி
    ெயாழுேகெனன்ெசய்ேகேனைழேயனந்ேதா,
 வுனக்ெகவனடுத்ததாவெவன்றருளா
    யுலந்துேபாேனன்சிவமுதேல. (75)

 சிவெனனுெமாழிையக்ெகாடியசண்டாளன்
     ெசப்பிடினவனுடனுைறக,
 வவெனாடுகலந்துேபசுகவேனாடரு
     கிருந்துண்ணுகெவன்னு,
 முவைமயில்சுருதிப்ெபாருடைன
     நம்பாவூமேராடுடன்பயில்ெகாடிேயா,
 னிவெனனக்கழித்தாைலயேனகதி
     ேவெறனக்கிைலகைலைசயாண்டைகேய. (76)

 ஆண்டவன்றன்ைன யடிைமெயன்றுைரப்பா
     ரடிைமையயாண்டவெனன்பார்,
 மாண்டகுபதிையப் பசுெவன்றும்பசுைவப்
     பதிெயன்றுமதித்துைனயிகழ்ந்ேத,
 தாண்டருநிரயக்கிடங்கினில்
     வழீுஞ்சழக்கேராடிணங்குறாவரேம,
 ேவண்டிேனனருளாய் கைலைசமாநக ன்
      ேமவிவாழ்ந்தருள்பசுபதிேய. (77)

 பதியுேமாகத்தான்மானத்தான்மருளாற்
      பற்றியசார்பினாலுன்ைனத்,
 துதிெசயாதிகழ்ேவா கழுககைலைசச்
      சுந்தராசிதம்பேரசுரேன,
 மதிெபாதிசைடயா யாங்கெளல்ேலாமும்
      வழிவழியுன்னடித்ெதாழும்ேப,
 நிதிெயனவுைடேயெமன்றுமிக்கருத்ேத
      நிைலெபறச்ெசய்துகாத்தருேள. (78)
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 அருண்மைடதிறந்தேநாக்கமும்
     வரதாபயங்களுமம்புயக்கரமுந்,
 திருமுகப்ெபாலிவுங்குறுநைகயழகுஞ்
      ெசஞ்சுடர்மகுடமுமைரயின்,
 மருவுேதாலுைடயுஞ்ேசவடித்துைணயு
     மகிழ்சிவகாமநாயகிேச,
 ருருவுமாய்க்கைலைசச்சிதம்பேரசுரெரன்னுள்ள
    கங்ேகாயில்ெகாண்டனேர. (79)

 ெகாண்டல்ேபான்முழங்கிக்
     கூற்றுவெனதிேரகுறுகிடநாடியுந்தளரக்,
 கண்டவ ரங்கைவம்ெபாறிகலங்கக்
     கண்டேமைலெயழுந்துந்தி,
 மண்டிடவறிவுகலங்குமந்நாளுன்
    மலரடிவழுத்திடமாட்ேட,
 னண்டர்சூழ்கைலைசப்பராவின்ேற
     யைடக்கலங்கண்டுெகாண்டருேள. (80)

 ேவறு.
 அருவினனுருவினனருவிலனுருவில
 னிருளினெனாளியினனிருளிலெனாளியிலன்
 மருவளர்கைலைசயின்மகிழ்பவனிகபர
 மிருைமயுெமழுைமயுெமைனயுைடயவேன. (81)

 அவனவளதுெவனுமைவெதாறும்விரவிைன
 யிவனவெனனவுணர்வ யெதா யல்பிைன
 தவமலிகைலைசயின்மருவியதகுதிைய
 சிவெனனுெமாழியிைனயிைவயுனெசயேல. (82)

 ெசயெலவரறிபவர்திருவளர்கைலைசயின்
 மயிலியலுைமெயாடுமகிழுைவமதனுட
 லியலறெவ ெசய்துமுனிெயனவடநிழ
 லயலினுமமர்குைவயதிசயமரேன. (83)

 அரகரகரெவனவலறிடுபுலவெரா
 ட யயன்ெவருவுறவருமிடமமுதுெசய்
 த லறுமமரெரன்ெனாருெபயரைமவுற
 வருள்பவர்கைலைசயிலரனலதிைலேய. (84)

 இலவிதழ்மடநைடயுைமெயாடுமிரசத
 மைலமிைசயமர்பவர்மகிழ்தருமிடமா
 நிைலெபறவளைமயுநிதிகளுமளவறி
 கைலகளுநிைறவுறுகைலைசநன்னகேர. (85)

 நகவலர்தி புரநலிவுறவழெலன
 மிகவலர யயன்ெவருவுறவுளமது
 புகவலர்மதனுடல்ெபாடிபடவிழிெய
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 யுகவலர்கைலைசயினுைறயிைறயவேர. (86)

 இைறயவனிைறயினிலியமைனயுைதெசய்த
 நிைறயவனிைறயுறுகைலைசயினிலவிய
 மைறயவன்மைறவறவளரடியவரக
 வைறயவனைறபுனலவிர்சைடயவேன. (87)

 சைடமுடியரவணிதைலகலன்வனமிட
 முைடயு கழுதினமுணவதுபலிெயனு
 மைடவினர்கைலைசயினடிகைளயவனியி
 னிைடயிைறெயனவழிபடுபவெரவேர. (88)

 எவனுலகுயிர்ெதாறுமிைசவுறுமருவின
 ெனவனவரவர்தைமவிைனவழியிருவின
 ெனவெனைனயுைடயவனிைணயறுபரசிவ
 ெனவனவனுயர்கைலைசயில்வருமிைறேய. (89)

 இறெவாடுபிறவியினிழிதருெமளிய
 னிைறசுகவடிவினிைலெபறவருளின
 னறிெவாடுவழிபடுமடியவர்குழுமிய
 ெசறிவுறுகைலைசயில்வருபரசிவேன. (90)

 ேவறு
 சிவந்தேமனியாய் ேபாற்றிநாயிேனன்
      ெசய்திடும்ெபரும்பிைழெபாறுத்துவான்,
 சிவந்தரும் ெபருங்கருைணேபாற்றிகற்
      சிைலவைளத்து முப்புரங்கணெீறழச்,
 சிவந்தவாளியாய்ேபாற்றிகாலைனச்
     சிைதத்துருட்டியன்ேறாலெமன்னவஞ்,
 சிவந்தபாலைனக்காத்தளித்திடுஞ்
    ெசல்வேபாற்றி ெதன்கைலைசவாணேன. (91)

 வாணனார்மனச்ெசருக்குமாறிட மறுவில்
     கண்ணைனேயவல்ெகாண்டுபின்,
 னாணுறாதவர்க்குனதுேகாயிலி
     னடனகாைலயிற்குடமுழக்கிடக்,
 ேகாணமால்வரங்ெகாடுத்தளித்திடுங்குழக
     ேபாற்றிெதன்கைலைசேமவிவாழ்,
 நீணிலாப்பிைறச்சடிலமாமுடி
     நிமலேபாற்றிமற்ெறங்கண்மன்னேன. (92)

 எங்குேநாக்கினு மங்ெகலாெமனக்
     கிருண்டகண்டமு நான்குேதாள்களுங்,
 கங்ைகேவணியுமுக்கணுஞ்
     சிவகாமிபாகமும்கமலபாதமுஞ்,
 ெசங்ைகமான்மழுப்பைடயுநீற்ெறாளி
     சிறந்தமார்பமுங்காணெவய்திநின்,
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 றங்கணச்சநீத் தருள்சுரந்திடுங்
     கைலைசவாணநின் னடிகள்ேபாற்றிேய. (93)

 ேபாற்றிேபாற்றிெயன்றமரர்மாதவர்
     புவியுேளார்திரண்டிைசமுழக்கிட,
 நீற்ெறாளிச்சிவேநசர்வாழ்த்தவின்
     னியங்களார்ப்ெபழத்ெத ைவமா ளங்,
 காற்றிெனால்குபூங்ெகாடியினாடிடக்
     கைலைசவதீியிற்ெகௗ ேயாடுநீ,
 ேயற்றின்ேமல்வருஞ்ேசைவதந்ெதைன
     யாண்டுெகாண்டவாேபாற்றிெயந்ைதேய. (94)

 எந்ைதநீெயமக் கன்ைனநீெயமக்
      கிைறவனெீயைம யாண்டநாயன,ீ
 சிந்ைதநீெசய்யுஞ்ெசயலுநீெபறுஞ்ெசல்வ
      நீெதாழுந்ெதய்வநீகற்கும்,
 விந்ைதநீெயப்பில்ைவப்புநீநைச
     ெவறுப்புநீயலால்ேவறுகண்டிேலங்,
 கந்தவார்ெபாழிற்கைலைசவாழ்
     சிவகாமியாகநின்கருைணேபாற்றிேய. (95)

 கருைணயாளேனேபாற்றிெதன்ெபருங்கைலைச
     யாளேனேபாற்றிநின்னலா,
 லு ைமேவறிேலன்ேபாற்றிபாசேநாெயாழியுமாறு
     ெசய்ேபாற்றியாட்ெகாளக்,
 குருவுமாயினாய்ேபாற்றிவடீ்டிைனக்
     கூடேவண்டிேனன்ேபாற்றிஞாலேமற்,
 பருவராதருள்ேபாற்றியிவ்வுடற்
     பாரமாற்றிேலன்ேபாற்றிையயேன. (96)

 ஐயேனயடிேபாற்றிேபரரு ளாளேனயடி
     ேபாற்றியன்பர்பான்,
 ெமய்யேனயடி ேபாற்றிதில்ைலவாழ்
    வித்தகாவடி ேபாற்றிெபாய்யர்தம்,
 ெபாய்யேனயடி ேபாற்றியறீிலாப்
    புராணேனயடி ேபாற்றிமான்மழுக்,
 ைகயேனயடி ேபாற்றிெதன்ெபருங்கைலைச
    யாயடி ேபாற்றி ேபாற்றிேய. (97)

 ேபாற்றிேபாற்றிேப ன்பஞானமாப்
     புண யாய்நிைறந்ெதங்குமாயினாய்,
 ேபாற்றிேபாற்றிேயார்மறுவிலாப்
     ெபரும்புகழ்பைடத்தவானந்தெவள்ளேம,
 ேபாற்றிேபாற்றிெமய்யன்பர்
     சிந்ைதயிற்ெபாங்கியூறுதீஞ்சுைவக்கரும்பேன,
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 ேபாற்றிேபாற்றிெதன் கைலைசைவப்பேன
    ெபாறுக்கிேலனினிமாயவாழ்க்ைகேய. (98)

 மாயைனக்கைணயாகேவவிைனமாயைனவிைடயாகவூர்ந்தைன
 மாயைனத்திருமைனவியாக்கிமுன்மணந்துசாத்தைனத்தந்தளித்தைன
 மாயனுக்ெகாருபாகமீந்தைனமாயனுள்ளேமேகாயில்ெகாண்டைன
 மாயேனத்திரமலர்ந்ததாளினாய்வரதேபாற்றிெதன்கைலைசயசீேன. (99)

 ஈசேனதிருக்கைலைசேமவிவாழிைறவேனசிவகாமநாயகி
 ேநசேனயருட்சிதம்பேரசேனநித்தநித்தெநக்குருகிேயத்துேவார்
 பாசேவரறப்பறிக்குநின்னிருபாதபங்கயம்ேபாற்றிெபாய்ெயலாம்
 வசீிேமைலவடீ்டின்பநல்குவாய்ெமல்லெமல்லவந்ெதைனத்திருத்திேய. (100)

 ஆகச்ெசய்யுள் - 101
 கைலைசப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி முடிந்தது.

 ெமய்கண்டேதவர் திருவடி வாழ்க.
 சிவஞானேயாகிகள் திருவடி வாழ்க.
 ------------

 கணபதி துைண
 திருச்சிற்றம்பலம்.

 5.2 கச்சிஆனந்தருத்திேரசர் பதிகம்.

 ஐந்ைதயாறிைனயடக்கியருந்தவம்பு யாேரனும்
 வந்ைதயாெவனெவல்ேலாரும்வணங்கிடவாழலாமால்
 முந்ைதயாறிரண்டுதன்மமுதல்விெசய்மூதூர்வாழும்
 எந்ைதயானந்தருத்திேரசைனயிைறஞ்சிேனார்க்ேக. (1)

 குடங்களிற்பைணத்தணாந்தெகாங்ைகமால்களிறுமல்குற்
 படங்களுங்ெகாடுமின்னார்ெசய்பருவரல்பாற்றலாமால்
 மடங்கைளந்தறிவான்மிக்கமாதவர்மனம்ேபாற்காஞ்சி
 இடங்ெகாளானந்தருத்திேரசைனயிைறஞ்சிேனார்க்ேக. (2)

 வருந்தலாெதண்ெணண்கல்விவாய்க்குெமண்ெசல்வப்ேபறு
 ெபாருந்தவாயுகங்கணூறும்புகழுடன்ெபாலியலாமால்
 திருந்தவால்வைளயுமுத்துஞ்ெசய்ெதாறுஞ்ெசறிெதன்காஞ்சி
 இருந்தவானந்தருத்திேரசைனயிைறஞ்சிேனார்க்ேக. (3)

 ெபாைறதவமறிெவாழுக்கம்புத்திரமித்திராதி
 குைறவறுெசல்வம்யாவுங்குலவவறீ்றிருக்கலாமால்
 மைறெயாலிமுரசந்துஞ்சாவளநகர்க்காஞ்சிவாழும்
 இைறவனந்தருத்திேரசைனயிைறஞ்சிேனார்க்ேக. (4)

 ஆைசேவரகழ்ந்துெவண்ணறீஞ்ெசழுத்தக்கமாைல
 பூசியுச்ச த்துப்பூண்டபுனிதேராடிணங்கலாமால்
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 ேயாசைனகமழுய்யானமுடுத்திடுங்காஞ்சியூர்வாழ்
 ஈசனானந்தருத்திேரசைனயிைறஞ்சிேனார்க்ேக. (5)

 பானந்தங்ைகயிேலந்தும்ைபந்துழாய்மார்பன்முன்னாம்
 வானந்தங்கமரர்யாரும்வணங்கவாழ்ந்திருக்கலாமால்
 கானந்தண்ெபாழிலிலாறுகால்ெசயுங்கச்சிமூதூர்
 ஆனந்தருத்திேரசனடித்துைணயிைறஞ்சிேனார்க்ேக. (6)

 கங்கணான்குள்ளான்முன்னுங்கருமமுங்காரானூர்தி
 ெசங்ைகயார்பாசந்தன்னாற்சிமிழ்த்தலுந்தீரலாமால்
 அங்களாலுயர்ந்தகாஞ்சியகநகரமர்ந்துவாழும்
 எங்களானந்தருத்திேரசைனயிைறஞ்சிேனார்க்ேக. (7)

 விழிகளான்மாதர்நாளும்விைளந்திடும்ேவட்ைகயாய
 குழிகளாடுற்றுவழீுங்ெகாடுந்துயர்குைமக்கலாமால்
 வழிகளார்ேசாைலசூழ்ந்தமாமதிற்கச்சிவாழும்
 எழில்ெகாளானந்தருத்திேரசைனயிைறஞ்சிேனார்க்ேக. (8)

 இருக்ெகலாமளவிட்டின்னுமிைனத்ெதனவறியெவட்டாத்
 திருக்குலாவியேப ன்பச்ெசழுங்கடறிைளக்கலாமால்
 மருக்கலாரங்கண்ெமாய்த்தவாவிசூழ்காஞ்சிவாழ்வுற்
 றிருக்குமானந்தருத்திேரசைனயிைறஞ்சிேனார்க்ேக. (9)

 மாந்தளி யலார்ெசம்ெபான்மண்ெணனுமார்வவா
 நீந்திேமலானமுத்திநீள்கைரேயறலாமால்
 காந்துெபான்மாடஞ்சூழ்ந்தகச்சியம்பதிவாழ்கங்ைக
 ஏந்துமானந்தருத்திேரசைனயிைறஞ்சிேனார்க்ேக. (10)

 ஆனந்தமைலேபாேலாங்குமம்பலத்துைமயாணங்ைக
 ஆனந்தமகிழ்ச்சிபூப்பவானந்தவமிழ்தமூறி
 ஆனந்தநிருத்தஞ்ெசய்யுமங்கணன்கச்சிமூதூர்
 ஆனந்தருத்திேரசனடியிைணக்கன்புெசய்ேவாம். (11)

 திருச்சிற்றம்பலம்.

 ெமய்கண்டேதவர் திருவடிவாழ்க.
 சிவஞானெயாகிகள் திருவடிவாழ்க.
 -------------
 உ
 கணபதி துைண.
 திருச்சிற்றம்பலம்
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5.3 திருேவகம்பர் ஆனந்தக்களிப்பு.

 ஆனந்தமானந்தந்ேதாழி - கம்பர்
 ஆடுந்திருவிைளயாட்டிைனப்பார்க்கில்
 ஆனந்தமானந்தந்ேதாழி. 

 ஒன்றுவிட்ெடான்றுபற்றாமல் - என்றும்
 ஒன்றுவிட்ெடான்றிைனப்பற்றவல்லாருக்
 ெகான்றுமிரண்டுமல்லாமல்-நின்ற
 ஒன்றிைனவாசகெமான்றிலளிப்பார், ஆனந்தம்.

 இரண்டுவிைனயால்விைளந்த-வைக
 இரண்ைடயுங்காட்டிெயன்ெசன்னியின்மீேத
 இரண்டுசரணமுஞ்சூட்டி-அஞ்சில்
 இரண்ைடயிரண்டிலடக்கவல்லாராம், ஆனந்தம்.

 மூன்றுலகும்பைடப்பாராம்-அந்த
 மூன்றுலகும்முடேனதுைடப்பாராம்
 மூன்றுகடவுளாவாராம்-அந்த
 மூன்றுகடவுளர்காணெவாண்ணாராம், ஆனந்தம்.

 நாலுவருணம்ைவப்பாராம்-பின்னும்
 நால்வைகயாச்சிரமங்கள்ைவப்பாராம்
 நாலுபாதங்கள்ைவப்பாராம்-அந்த
 நாலுக்குநாலுபதமும்ைவப்பாராம், ஆனந்தம்.

 அஞ்சுமலமஞ்சவத்ைத-பூதம்
 அஞ்சுதன்மாத்திைரயஞ்சிந்தி யம்
 அஞ்சுெதாழிலஞ்சுமாற்றி-எழுத்
 தஞ்சுமஞ்சாகவைமக்கவல்லாராம், ஆனந்தம்.

 ஆறாறுதத்துவக்கூட்டம் -உடன்
 ஆறத்துவாக்களு மாதாரமாறும்
 ஆற்றுகுற்றங்களுநீங்க-இரண்
 டாறின்முடிவினடனஞ்ெசய்வாராம், ஆனந்தம்.

 ஏழுபுவனப்பரப்புங்-கடல்
 ஏழுஞ்சிக கேளழும்ெபருந்தீ
 ஏழும்பிறவிகேளழும்-இைச
 ஏழும்பைடத்தவிைறவ வராம், ஆனந்தம்.

 எட்டுவடிவுமாவாராம்-அந்த
 எட்டுவடிவுக்குெமட்ட யாராம்
 எட்டுக்குணமுைடயாராம்-பத்தி
 எட்டுமுைடேயா தயத்துளாராம், ஆனந்தம்.
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 ஒன்பதுெமான்பதுெமான்றும்-மற்ைற
 ஒன்பதுமுப்பதுெமான்பதுெமான்றும்
 ஒன்பதுெமான்பதுெமான்றும்-பின்னும்
 ஒன்பதுமானைவக்கப்புறத்தாராம், ஆனந்தம்.

 பத்துத்திைசயுைடயாராம்-பத்துப்
 பத்துப்பத்தாந்திருப்ேபருைடயாராம்
 பத்துக்கரமுைடயாராந்-தவம்
 பத்தினிெலான்றுபத்தாகச்ெசய்வாராம், ஆனந்தம்.

 ஞானமுேஞயப்ெபாருளும்-பற்றும்
 ஞாதாவுமில்ைலெயன்பார்க்க யாராம்
 ஞானமுேஞயப்ெபாருளும்-பற்றும்
 ஞாதாவுமாய்ப்பகுப்பார்க்குெமட்டாராம், ஆனந்தம்.

 ெமய்யிலணிவதும்பாம்பு-மைல
 வில்லினினாணாய்விசிப்பதும்பாம்பு
 ைகயிற்பிடிப்பதும்பாம்பு-அவர்
 காட்டினநாடகங்காண்பதும்பாம்பு, ஆனந்தம்.

 நாதத்துடியினடிப்பும்-ெமல்ல
 நடந்துநடந்துநடிக்குநடிப்பும்
 ேவதம்படிக்கும்படிப்பும்-நுதல்
 மீதுவிளங்குகுறுேவர்ப்ெபாடிப்பும், ஆனந்தம்.

 ைகயிற்கபாலத்தழகுந்-திருக்
 காலினிற்பாதுைகேசர்த்தவழகும்
 ெமய்யணிநீற்றினழகும்-ைமயல்
 மீறுங்குறுநைகமூரலழகும், ஆனந்தம்.

 உடுப்பதுகாவியுைடயாம் - மைற
 ஓதிமந்ேதடுஞ்சிரேமற்சைடயாம்
 எடுப்பதுபிச்ைசயமுதாம் - மார்பில்
 ஏற்பதுகாமாட்சிெகாங்ைகச்சுவடாம், ஆனந்தம்.

 ஆனந்தக்களிப்பு முடிந்தது.

 ெமய்கண்டேதவர்திருவடிவாழ்க.
 சிவஞானேயாகிகள்திருவடிவாழ்க.

 உ
 கணபதிதுைண.
 திருச்சிற்றம்பலம்.
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5.4 சிவதத்துவவிேவக மூல ெமாழிெபயர்ப்பு

 பாயிரம்.

 உலெக லாந்தன ெதாருசிறு கூற்றினு ளைமய
 வலகி லாற்றலா னிைறந்தவ ெனனவரு ணூேலார்
 குலவி ேயத்துேவா ெனவனவ னுைமெயாரு கூற்றி
 னலர்க ைறக்களச் சிவபிரா னடியிைண ேபாற்றி. (1)

 ேவறு.
 ெசவியுற வாங்கி ேமாகத் திண்பைட சிைலயிற் பூட்டுங்
 கவிைகேவண் மடியச் சற்ேற கறுத்திேயா குைறயும் ெபம்மான்
 குவிதைழ நிைறயப் பூத்த ேகாழிணர்ப் பதுமச் ெசங்ேக
 ழவிர்தரு விழித்தீக் ெகன்றன் விைனயிலக் காகு மாேலா. (2)

 ேவறு.
 திருமாலிந் திரன்பிரம னுபமனியன்
     றபனனந்தி ெசவ்ேவளாதி,
 தருமமுது குரவருக்குந் தனதருளா
     லாசி யத் தைலைம நல்கி,
 வருெமவர்க்கு முதற்குருவாய் ெமய்ஞ்ஞான
     முத்திைரக்ைகம்மலரும் வாய்ந்த,
 வுருவழகுங் குறுநைகயுங் காட்டியரு
     டருஞ்சிவைன யுளத்தில் ைவப்பாம். (3)

 ேவறு.
 எல்ைல யில்கைல ெயன்னுங் ெகாடிபடர்
 மல்லல் வான்ெகாழு ெகாம்ப ன் வாய்ந்தருள்
 கல்வி ஞானக் கடலமு தாயசீர்
 பல்கு ேதசிகர் பாத மிைறஞ்சுவாம். (4)

 ேவறு.
 மைறமுடிவிற் பயில்கருத்து மன்னியெமய்ப் ெபாருள்விருப்புங்
 கைறமிடற்ேறான் றிருவடிக்கீழ் ெமய்யன்புங் கடுந்துயர்ேநாய்
 பைறயவரு மிம்மூன்றும் ப ந்தியல்பாக் கிைடத்தமன
 நிைறயவுைடேயா ேரவரவர் நீடுழி வாழியேவ. (5)

 பரசி வன்றன துயர்ச்சிேய ெத ப்பதிற் பகெராருப் பாட்டிற்றா
 ய ய காலாகதிர் வியாதனா தியர்ெமாழி யால்விளங் கிடுநீர்த்ரய்த்
 தி வு காட்சிய ருளத்துறு தறிநிகர் ெசம்ெபாருட் ேகாைவத்தாய்
 வி யு நீருல கினுக்கிதந் தருமுதல் வித்ைதேயாங் குகமாேதா. (6)

 ேவறு

 எட்படுெநய் ெயனவுயிருக் குயிரா ெயங்கு
      ேமகமாம் பகவதிதாேளத்துஞ் ெசய்யுள்,
 விட்பருமுண் ணிைறந்தெபாருட் சுைவயனாய்
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      ேமேலார்தம் வழிச்ெசல்லு மறுபா னுக்கு,
 முட்கருத்து ெவளிப்படுப்ப விழிந்த மார்க்கத்
      துழல்ேவார்தம் பிதற்றுைரகட் கணுெகா ணாத,
 நட்புைடய வுைரயணீ்டுச் ெசய்ய லுற்ேற
      னல்வழிச்சல் வறிவாளர் நயக்குமாேற. (7)

 நூல்.

 நின்ெபருந் தன்ைம வானவர் தமக்கு
      நிகழ்த்த  தாதலின் மனித,
 னன்ெபாடும் வழுத்த விைழந்தடி
     னைகேய யைடவதற்ைகயமின் ேறனு,
 முன்ெபயர் கருதும் ெபருந்தவ வருவா
     ெயாருவழி யாற்கிைடத் திடுக,
 ெவன்பேதார் மதிவந் ெதன்ைனயரீ்த்
     ெதழுமா ெலங்கணு நிைறந்தபூ ரணேன. (1)

 விச்சுவா திகனும் விசுவேச வியனும்
     விமலநீ ேயெயன மைறக,
 ணிச்சய மாக முழக்கவு மறியா
     நீசர்தாம் பிணங்குவ ரந்ேதா,
 மச்சரத் துனக்ேக தீங்கிைழத் தவர்தம்
     வாழ்க்ைகயும் பயன்படா தாலத்,
 துச்சர்ெசாற் ேகட்ேடார்க் கிறுதேல
     தண்டஞ்ெசாற்றிடு நூெலலா மன்ேற. (2)

 ஏைழய ருகாற் பசுக்கண்மற் றிவரா
     லியன்றிடத் தக்கெதான் றிைலேய,
 வாழிய நலந்தீங் கறிந்துயி யற்ற
     வல்லேதா யாங்கணும் விரவிச்,
 சூழுநீ ெயவ்வா றைசந்தைன யவ்வா
    றைசதலிற்சுதந்திர மிலதாற்,
 பாழிமால் விைடயா யவ்வுயி
    ரந்ேதா பழித்திடுந் தைகயெதான் றன்ேற. (3)

 கீதநான் மைறயு ேளாெராரு விதிவாக்
     கியங்கைளப் பற்றிநல்ேவள்வி,
 யாதிகண் முயலத் துணிபவ ெரல்லா
     வருமைற முடிவினு முழக்கு,
 ேமதகு முனது தைலைமையத்
     துணியா ெதாழினேரா விளங்கிைழ ெயாருபா,
 னாதேன யவர்தாம் பரவசத் தினவும்
     நணுகில ராயிடின் மன்ேனா. (4)

 உன்றைன ெயதிேர கண்டுமம் புயத்ேதா
     னணர்ந்திலன் மால்ெசால வுணர்ந்தான்,
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 ெவன்றிெவள் ளாைனப் பாகனு முைமயாள்
     விளம்பிடத் ேதர்ந்தன னிமலா,
 மன்றலந் துளேவா னயனுடனுன்னான்
     மயக்கறுத் துணர்ந்தன ெனன்றா,
 லின்றுைன ேயைழ மானுட ரறியா
     ெரன்பது மாயேவண் டுவேதா. (5)

 உன்றிரு வடிக்கி ழுறுதியா மன்பு
     முன்றிரு வருளினாற் கிைடப்ப,
 தன்றிநூல் பலவு மாய்ந்ததா லுைரெச
     யளப்பருந் திறைனயான் மதியான்,
 மன்றேவ கிைடப்ப தன்றுமற் றதைன
     மாதவஞ் ெசய்திலாக் கயைம,
 துன்றிய புைலேயார் யாங்ஙனம்
     ெபறுவார் ேசாதிேய கருைணவா திேய. (6)

 உலகர்ேச ருறுதிப் பயெனவற் றினுக்கு
     முைறவிட மாய்த்துயர் முழுதும்,
 விலகுறத் துமிக்குங் கணிச்சியா முன்றாள்
     விைரமலர்க் கியற்றுெமய்ப் பத்தி,
 யலகிலாப் பிறவி ெதாறும்பு  தவத்தா
    லல்லெதள் வாற்றினு ம ேத,
 நலமெதான் றைடதற் குறுமிைடயூறு
     நாதேன பலவுள வன்ேற. (7)

 பலவைகப் பவந்ேதா ெறய்திடுந் தவத்ேதார்
     படர்ந்ெதழு மகத்திருள் கடிந்ேதார்,
 நலமுறு மியம நியமநற் ெசய்ைக நயந்துேளா
     ருைனப்ெபற முயல்வார்,
 கலியுறு நைவேச ருளத்தவ ரசுரக்
     கடுைமயர் ததீசியா திகளா,
 லலமரச் சபிக்கப் பட்டுேளா ெரவ்வா
     றறிவேரா ைவயநின் றைனேய. (8)

 அளவிலுன் ெபருைம யறியவு முன்றாட்
     கழிவிலா வன்புைவத் திடவுந்,
 தளமல ெரடுத்துன் னருச்சைன யாற்றிச்
     சாலநின்றிருவருள் ெபறவும்,
 வளமலி புலியூ ரம்பலத் தமுேத
     மலர்தைலயுலகனுட் சுரும்ப,
 ருளர்துழாய்ப் படைல மார்புைட
     யண்ண ெலாருவேன வல்லனா மன்ேற. (9)

 தணப்பிலா நிரதி சயமதாஞ் சச்சி தானந்த
     வடிவமாய்த் துவிதப்,
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 பிணக்கிலி பரமான் மாெவனுந் தைகத்தாய்ப்
     பிரதியக் காயுபநிடதத்,
 திணக்குறு மகண்டப் ெபாருள்களா
     லுணரு மியல்பதா யனந்தமா ேயாங்குங்,
 குணிப்பருஞ் ேசாதி யாகிநிற் கின்றாய்
     ேகாதிலாச் சிவபரம் ெபாருேள. (10)

 குணங்கைளக் கடந்ேதா ெயனினுமா
     ையயிைனத் ேதாய்தலாற் குணமுைட யவன்ேபா,
 லணங்ெகாரு பாலுங் கைறமிடற்
     றழகுமம்பக மூன்றுமா முருக்ெகாண்,
 டிணங்குறு நாமஞ் சிவன்பவன்முதலா
     விையந்தய ன யரன் முன்னா,
 முணங்கிடா வுலைக நடாத்துேவா னாகி
     ேயாங்கிைன நீங்கரும் ெபாருேள. (11)

 (அதர்வசிைக)
 முள ேயான் முதலாஞ் சுரெரலாம் பூத
     முதலவற் ேறாடுதித் துள்ேளா,
 ரளவிடுந் தைலைம யாளெரன் றவைர
     யகற்றிமால்விைடயவ நிைனேய,
 வளமுறு ெமல்லாத் தைலைமயு
    முைடேயான்வருமுதற் காரண னல்ேலா,
 ருளமுறு தியானப் ெபாருெளனச்
     சிைகேதர்ந் துைரப்பவு மயங்குவர் சிலேர. (12)

 மைறயகத் ெதல்லாத் தைலைமேயா
      ெராருபால் வகுத்திடுங்ேகவல மதுதா,
 ளிைறவேன யிவ்வா றம்புயன் முதேலா
      னும்பி த் துத்தியால் விளக்கா,
 தைறதருமிதனான் முரணுழி
     ேவேறாராற்றினாற் ேபாக்கவற் றாமற்,
 கைறமிடற் றடக்கி ேயைழவா
     னவைரக் காத்தருள் கருைணமா கடேல. (13)

 கதித்ெதழும் ெபாருளா லுைனவிளக்
      கிடுங்கா ரணபத மனுவதிப் ெபன்னாப்,
 ெபாதுக்குணம் ெபாதுச்ெசாற் பற்றிேய
     ெதாடக்கம் புகல்ெபாருண் மாயவன் றாேன,
 யிதற்ெகனத் துணியா விறுதியும் வலியா
     லிம்முைற ேயற்றிமற் ெறாருவ,
 னதிர்ப்புற மருளின் மருளூக பிறரு
     மந்ெநறிப் படருமா ெறவேனா. (14)

 (சுேவதாச்சுவதரம்.)
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 தற்பரா வுலகுக் காதிகா ரணந்தான்
     றைலைமயி லுயிருடன் சடத்ைதச்,
 ெசாற்றிடிற் பழுதாற் பிரமமா ெமனேவ
     துணிந்துபின் பிரமமா ெரன்றாய்,
 வுற்றிடு மான்ேறா ருைமயரு ேணாக்கா
     லுணர்ந்தனர் நீெயன ெவன்னா,
 வற்புறச் சுேவதாச் சுவதர ெமன்னு
     மைறமுடி வுைரத்திடு மன்ேற. (15)
 
பைடப்புறு முைறைம ெசாலற்ெகழுஞ் சுருதிப்
      பரப்ெபலாம் பிறிெதான்றன் ெபாருட்டாய்க்,
கிைடத்தலா லவற்றுட் காரண பதத்ைதக்
     கிளத்தலாந் தன்ெபாருள் படாைம,
விைடக்ெகாடி யாயணீ் டீசெனன் றரெனன்
     ெறடுத்து ெமய்க் காரணந் துணிதற்,
கடுத்ெதழு ெமாழியுந் தன்ெபாருள் படாேத
    லாவினித்துணிெவன்ப ெதங்ேக. (16)

 இதனுெளப் ேபாது தமமது பகலன்
      ெறன்னுமந் திரமுைனயுணர்த்தி,
 யிதமுறு ேமைனக் காரணெமாழிகள்
      யாவுநின் பாலுறச் ெசலுத்தி,
 மதமுறு மருேளா ரவற்றிைனப்
      பிறர்ேமல் வகுப்பைதப் பயன்படா தாக்கு,
 மதனுடல் ெபாடிப்ப நுதல்கிழித்
      ெதழுந்த வாெள  காட்டிய முதேல. (17)

 மநுவிதிற் சிவச்ெசால் ேவறுள சுருதி
     யாம்புேரா வாதத்திற்ெற க்கும்,
 புனிதமாம் ெபாருேள சாற்றிடு
     ெமனிெலப் ேபாதினுமாதிகா லத்ைத,
 யனுவதித் துன்ற னுண்ைமைய
     விதியா தாயின்மற் ெறன்ெசயப் புகுந்த,
 தினியேப ன்பத் தண்ணருள்
     ெகாழிக்கு ெமம்பிரா னிந்தமந் திரேம. (18)

 ெப துமா னத்தா லுயர்ந்தவள் பிறைரப்
     ேபசிடா வரன்சிவன் முதலா,
 ம யநின் னாமக் குருமணிக் ேகாைவ
     யாலுடன் முழுதலங் க த்தாள்,
 க யவற் க யாய் நின்ெனாெடாப்
     பவேர கருதினு மிைலெயனத் துணிந்துன்,
 றிருவடிக் ேகதன் கருத்ெதலா
     மைமத்தாள் சீருப நிடதமா மிவேள. (19)
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 புருடசூத் தத்தின் மந்திர மிதனுட்
    ெபாருந்தினு முைனக்குறித் திடும்பல்,
 சுருதியா னியமித் ததைனெயவ் வாறு
    துரக்குமிம் மைறமுடி வதாஅன்று,
 திருவுருத் திரத்து மந்திரம் பலவுஞ்
   சிறப்பவணீ் டுறுதலா லறியாக்,
 குருடர்தா மதனாற் றுணிவது தகுேமா
   ேகாமளக் குணப்ெபருங் கடேல. (20)

 உருத்திர மனுக்கண் முன்னரும் பின்னு
     முைரக்குமீண் டாதலா லிைவதாந்,
 ெத த்துற விளக்கு நின்றிருப் ெபயராற்
     சிறத்தலா லுருத்திர ேமாதல்,
 கருத்தனா முனக்ேக நிச்சயித் ததனாற்
     கதம்பயி ெலறுழ்விைடப் பாகா,
 வருத்தியா லவற்ைற யுைரத்தேத யணீ்ைடக்
     களந்தறிந் திடச்ெசயு ெமமக்ேக. (21)

 உைரக்குமீ சானச் சுருதியாற் ெற க்கு
     முன்னிடத் ெதய்துெமன் பதுேவ,
 ெபாருத்தமாம் புருட சூத்தத்தின் முடிவு
     புைனமலர்க் கருங்குழல் பாகா,
 விருப்புறு ேமேனார் பூசைன விதியுள்
     விளம்பினு மவ்விதிக் ேகற்பக்,
 கருத்துறும் ெபாருட்டுப் ெபாருள்வி த்தறேவார்
     காட்டினு மிதுவழுப் படாேத. (22)

 (அதர்வசிரசு.)
 அைனத்துயிர் களுமாந் தன்ைமயும்
    விண்ேணா ராற்ெறாழு தைகைமயு மரேன,
 யுனக்குைரத் தயன்மான் முதலிேயா
    ருனதுவிபூதிெயன் ேறாதியுன் ெபயர்கட்,
 கினப்ெபாரு ளுைரக்குங் கடைமயாலுன்ற
    னிைறைமேய குறித்துநின் ெபருைம,
 சினத்ெதாைக யகலத்ேதற்றுமா
    லதர்வ சிேராபநிடதமுழுவதுேம. (23)

 நின்றுழி நின்று முடிவுெகாள் ளாது
     நீயைறந் தைமெசாலுங்கிளவி,
 யுன்றனிக் கூற்று முடிவிடத் துய்த்துக்
     ெகாண்டுகூட் டிடுந்தைசத் தாயுந்,
 தன்றன திடத்ேத முடியுமீண் ெடனுமிச்
     சழக்குைர ேதர்ந்திடிற் றைலவா,
 புன்ெறாழிற் கயவர் தமதறி யாைம
    புலைமயாய்ப் ப ணமித் ததுேவ. (24)
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 ஈண்டுநீ யாெரன் றுன்னுருக் கடாவு
     மிைமயவர்க் ேகைனேயாருருைவ,
 யாண்டுநீ யிறுத்தாெயனில்வழு வாகா
     தடுக்குேமா நீயுயிர்க் குயிராய்க்,
 காண்டக நிைறந்து மவெனன யாைரக்
     கழறுளேதா ெபரு கன்பு,
 பூண்டவர்க் ெகளியாய் கயவருக் ேகனும்
     ெபாருந்துேமா விச்சழக் குைரேய. (25)

 அைனத்தினும் பிரமந் தனக்கதிட் டான
     மைறயுமந் திரங்களினானு,
 முனற்கரும் ப தி மண்டலத் துைறயு
     மப்ெபாருட் குைமவிழிகளிப்ப,
 மனக்ெகாரு வடிவஞ் ெசவியறி வுறுக்கு
     மனுக்களி னானுெமய் யடியா,
 னத்தேன நீேய ெயங்ஙணு முைறேவா
     ெனன்பைத யறியலா மன்ேற. (26)

 ஐம்ெபரும் பூத மிருசுட ரான்மா
      வன்றிேவ றுலகிைல யைவதா,
 முன்ெபரு வடிவ ெமனப்படு மன்ேற
     ேயார்ந்துேளார்க் கிங்கது தன்நா,
 ெலம்பிரா னேீய நிைறயதிட் டாதா
     ெவன்பதற் ைகயமு முளேதா,
 வம்பரா மூர்க்கப் ேபய்கடா மயக்கான்
     மாறுபா டுறப்பிதற் றுவேர. (27)

 (ைகவல்லியம்.)
 மைலகம டுைணவன் முக்கண னலீ
     மணிமிடற் றவெனன வாேனார் திலகேன
 யுன்ைனத் தகரமாங் குைகயுட் டியானஞ்ெசய்
     திடுமுைற ெசப்பி,
 யலரவன் முகுந்த னசீேனா ெடைனயு
     ைமயநின்விபூதிெயன் றுைரக்கு,
 மலவிரு டுமித்துச் சிவச்சுடர் விளக்க
     வந்தைக வல்லிய மைறேய. (28)

 (ைதத்தி யம்.)
 மிருமது சுருதி கூறுமுன் றகர
     வித்ைதைய ேவறுள விேசடப்,
 பருதிக ளானுந் தயித்தி  யந்தான்
     பகர்ந்திடும் வள்ளேல மாேயா,
 னாமுறு ெபாருளா முைனத்தியா னிப்பா
     னவன்றைன நடுவேணா
 திடுமவ் வைகயறி யாத ேபைதகண்
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    மயக்கான் மற்ெறாரு வாறுெகாள் ளுவேர. (29)

 (விருகதாரணியாதி.)
 மைறகளிற் றைலைம ெயய்திய விருக
     தாரணி யகமுதன் மைறகள்,
 பிறவுநல் விதயத் துறுெபாரு ளாமுன்
     ெபருைமேய ேபசிடு மன்ேற,
 யறவேன யிவற்றின் கருத்ெதலா
     முன்பா லைடவேதநியமெமன் றுைரப்பார்,
 திறனறிந் துயர்ந்ேதா ராதலாற்
     கயவர் தீெமாழி யாற்பய ெனன்ேன. (30)

 (மாண்டூக்கியம்.)
 தன்ெபாருள் வி க்கும் பிறசுரு தியினாற்
     றன்கருத் தறிதருந்தைதத்தா,
 நின்புைட ெயல்லா முதன்ைமயு முண்ைம
     நிகழ்த்துமாண் டூக்கிய சுருதி,
 யுன்கழ றருமீ சானமா மனுேவா
     டுருத்திேராபநிடத மனுக்க,
 ெளன்பவு ேமைன மனுக்களு மேநக
     மிம்முைற விளங்கேவா திடுேம. (31)

 அறப்ெபருங் கடேல யளவிலா வணக்க
      மைறந்திடு ெமண்ணிலா மனுக்கள்,
 பிறர்க்கு த் தாகார் சிறந்தேதார்
      ெபருைம ேபசிடும் ெவளிப்பைட யுனக்ேக,
 கைறப்ெபரு மிடற்றாய் சூத்திரர்
     முதேலார் காலினும் விழுந்திடு மூர்க்கர்,
 குறித்துைன வணங்கக் கூசுவ ரந்ேதா
      ெகாள்ளுவ ேராெத ந் தவேர. (32)

 ெமாழிந்திடு ெமல்லா வணக்கமு ெமல்லா
     ெமாழிகளு முன்ைனேய சாரு,
 மிழிந்திடாத் திருமா லாதிவிண் ேணாைர
     யனீ்றவன் றானுநீ ெயனேவ,
 ெபாழிந்தசீ ருனது தைலைமேய ெயடுத்துப்
     புகழ்ந்துநின் ெபருங்கணத் தைலைம,
 விைழந்துேளார் தமது ெபருைமயுஞ்சால
     விளக்கிடுஞ் சுருதிகள் பலேவ. (33)

 (புராணங்கள்.)
 எண்ணிலாச் சாைகக் குவால்களாற் ெற த்திங்
     ெகம்மேனார் மாசறத் ெதளிய,
 நுண்ணிய நியாய ெவாழுங்குக ளானு
     நுவன்றுறத் ேதற்றுநின் ெபருைம,
 பண்ணவா விளங்கப் புராணங்க ெளல்லாம்
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     பன்முைற யுணர்த்திடு மன்ேற,
 கண்ணிலாச் சிறுவர் தமக்குமுள் ளங்ைக
     ெநல்லியங் கனிெயனும் படிேய. (34)

 (பாரதம்.)
 நின்பதாம் புயத்தி னருச்சைன யாற்று
     ெநறியினன் மாயவ ெனனவு,
 மன்புறு மீசன் மாலயன் றனக்கு மாதியங்
     கடவுண ீெயனவு,
 மின்புறக் கிளக்கும் பாரதந் தானு
     ெமந்ைதநின் றைலைமேய வி க்கும்,
 புன்புைல ேயற்குந் தண்ணருள்
     பு ந்த பூரணா னந்தமா கடேல. (35)

 (இராமாயணம்.)
 அகந்ைதேநா யறுக்கு மயன  யரற்கு
     மாதியாம் பகவன ீெயனவு,
 மகஞ்ெசய விரும்பு மிராமனுன் னிடத்து
    ைவத்திடுங் குறிப்புைர யதனாற்,
 றிகழ்ந்தவச் சுவேம தத்தினால்
    வழுத்துந் ெதய்வ நீ ெயன்நவும் விளக்கி,
 யுகந்தவான் மீகி ெசய்தகாப் பியமு
    முன்புக ேழவி த் திடுேம. (36)

 (மிருதிேயாக நூல்கள்.)
 ெபரும்ெபயர் மனுேயா கீச்சுரன் முதலாம்
     ெப யருஞ் சாத்திரந் ெத த்த,
 விரும்பதஞ் சலியார் முதலிேயார் தாமு
     ேமைனேயார்க் கு யபல் ேபதம்,
 விரும்புபல் வழியுங் காட்டியா வர்க்கு
     ேமற்பட நிைனப்புகழ்ந் துைரப்பார்,
 கரும்பைனக் காய்ந்த கடவுேள யிதைனக்
     கண்டுமந் ேதாமயங் குவேர. (37)

 (ேவதாந்தசூத்திரம்.)
 பிறநய மாகும் புருடனங் குட்டப் பிரமிதி
      தைனவிரும் பாம லறவேன யுனதீ சானநற்
 சுருதி யாற்பர ெமன்றுநிச் சயித்ேதான்
     ெசறியும்ேவ தாந்தப்
 ெபாருளிைனத் ெத க்குஞ் சூத்திரஞ்
     ெசய்தவன் கருத்து,
 மிைறவநின் ெபருைம கண்டேத
    யாகு ெமன்பராலாயவல் லவேர. (38)

 (கீைதகள்.)
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 ெபருவழக் காகக் கீைதக ளகத்துப்
      ேபசுேமாந் தத்துசத் ெதன்னு,
 முைரதரு பதமும் பிரமெமன் பதமு
     முணர்த்திடும் ெபாருளுநீ ெயன்ேற,
 ெத தரக்காட்டுஞ் சாத்திரங்களினும்
     ெவளிப்படத் ெத ந்தன ைமயா,
 வி தரு நீேய யுலகினுக் ெகல்லா
    ேமற்படுந் ெதய்வெமன் பதுேவ. (39)

 உைனயலா ெலல்லா விைறைமயு முைடேயா
     ெனன்றுமற் ெறவன்றைன யுைரப்ேப,
 முனிவிலீ சான முதலிய சுருதி
     ெமாழிப்ெபாரு டானுநீ யன்ேற,
 யைனயனா யிைவதாஞ் சமாக்கிைய
     சுருதி யலெவனு மயங்கிருட் குைகயுள்,
 வைனபுகழ் ேவதத் துபயநூேறர்ந்த
     மதியிேனார் மதியகப் படாேத. (40)

 பலபல விடத்துஞ் சுருதியி லுைனேய
     பகர்ந்திடு புராணமுமிவ்வா,
 றிலகுறத் ெத க்கும் விச்சுவா திகெனன்
     றிப்ெபயர் சிற்பராெவல்லா,
 வுலகினுக் கதிக னெீயனப் பகுத்து
     ெவளிப்படத் ெதளியவற் புறுத்திக்,
 கலகஞ்ெசய் ெபால்லாக் கயவர்தஞ்
     ெசவிக்குங் கடுங்கனற் சலாைகயா மன்ேற. (41)

 இைறைமயிவ் வாறு பகுத்திடத் தகாேத
     லுைனெயாழிந் தியாண்டுமுற் றுறுேமா,
 முைறெபரு மண்டந் ெதாருமய னரன்
     மான்மூவரும் ேவறுேவ றாகிப்,
 பிறழுறுங் கற்பந் ெதாறுநவ நவமாய்ப்
     பிறந்துநின் னாைணயி னடங்கி,
 யுைறவேர யாதி யந்தமு மின்றி
     ெயாழிவற நிைறந்தவான் ெபாருேள. (42)

 ைவப்ெபனப் ெபறுமுன் ெபருைமேய முழக்கு
     மைறகளும் பலபல மைறேத,
 ரப்ெபாருள் வி க்கும் புராணமு மவ்வா
     றாகுமிவ்வளவினாற் றாேன,
 ெசப்பிடத் தகுமா னின்ெபருந் தைகைம
     ேதருநர்க் கிதுவன்றி ேவறு,
 ெமய்ப்படு மளைவ ேவண்டுேமா
     ேவண்டா விளங்கிைழக் கிடங்ெகாடுத் தவேன. (43)
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 பிறர்க்கு த் தல்லாப் ெபயர்களான் மைறகள்
     பிஞ்ஞகா நாரணன் ேமன்ைம,
 குறித்துைரத் திடுமா ேலைனவிண் ணவர்க்குக்
     கூறிடா திம்முைற யிதனான்,
 மைறப்ெபாரு ளுண்ைம ெத யலா
     ெமன்னா மந்திேரா பநிடத முதலாந்,
 திறப்படு மைறக ேளாதிடாக் கயவர்
     ெசப்பிடு முைரபயன் படாேத. (44)

 தாணுமா லயற்குத் தம்முேள யுயர்ச்சி
     தாழ்ச்சிகூ றிடும்புராணங்கட்,
 ேகணுறுங் கற்பப் பி வினாற் ேபாக்ெகன்
     றியம்பிடு மச்ச புராண,
 மாணலா தைனச் சிவபுரா ணத்திற்
     கப்பிர மாணேமா துவதா,
 நாணிலா துைரத்துத் தமதறி யாைம
     நாட்டுவர் நாடரும் ெபாருேள.    (45)

 உன்னிைற ைமயிைன முகுந்தன திடத்து
    முவனவ தாரங்க ளிடத்துந்,
 தன்னுைடக் கூறா ெமாற்றுைம
    யதனாற் சாற்றிடு மாரண ெமாழிக,
 ளின்னதிவ் வளேவ யவற்றினுள்
    ளுைறெயன் றியம் புவ ரருந்தவ முனிவர்,
 மன்னேன யிதைனத் ேதறிட மாட்டார்
    ம**க்கமாங்# கடலழுந் துவேர.
 #word cannot be made out/poor quality print (46)

 மாயவ னின்பா ேலகனாய் முன்னர்
      வந்துதித் தனன்பின்னரவன்றான்,
 பாயுல ெகாடுக்கும் புருடைன யயைனப்
      பைடத்தனன் முந்துகா லத்ெதன்,
 ேறயுறு மேகாப நிடதேமா திடுவ
      தியாதது நின்னிடத் துறாதா,
 ேலாய்விலா துருகி யுள்ளவல்
     லவாக ளுள்ளகத் துைறமணி விளக்ேக. (47)

 அறுக்குேமார் கற்பத் தயெனாரு கற்பத்
     த ெயாரு கற்பத்திலரன்முன்,
 பிறப்பனுன் பான்மற் றிருவைர முன்ேனான்
     ெபற்றளித் திடுவன்மற் றிதனா,
 லுறப்ெபறு முயர்ச்சி தாழ்ச்சிக ெளாருவர்க்
     குள்ளேதா வில்ைலெயன் றிவ்வா,
 றிறப்புறா மைறகண் முழுவது
    முணர்ந்ேதா யம்புவ ெரம்ெபரு மாேன. (48)

30



 ஆங்ெகாரு சாரா ரயன  யிருவர்க்
     குருத்திர னதிகனா ெமனவு,
 மீங்கிவர் தம்பா லவன்பிறந் தாெனன்
     பதுமவன் கூற்றினுக்ெகனவு,
 ேமாங்குமால் விைடயா யுன்னுரு
     நாம ெமாப்புைம ெசய்ைகமற் ெறல்லா,
 நீங்கிடா துைடேயா னாதலான்
     ேமலாய் நிற்பவெனனவுேமா துவேர. (49)

 ேதவர் மூ வருக்குந் தைலைமெயாப்
     புைமதான் ெசப்புக வன்றி மற் றிவருண்,
 ேமவரு ேமேலா னுருத்திர ெனனத்தான்
     விளம்புக ெவந்தவா ேறனுங்,
 காவல நீேய யாவர்க்கு ேமலாய்
     கடவுெளன் பதுெபரு வழக்ேக,
 ேயாவுறா துலெக லாம்பணி ெசய்யு
     ெமாருவன ீயாகிநின் றைனேய. (50)

 உலெகலாம் பணிெசய் திடத்தகுந் தைலைம
     ெயாருவன ீேய து வறியாக்,
 கலதிகள் வறிேத ேபாக்குவர் வாணாள்
     கைடயேனற் கருள்பசு பதிேய,
 சுலவுேத வருக்கு மானுடர் ேபாலச்
    சுராசுரர் மானுடர் முதலாம்,
 பலவுயிர் களுமுன் பணிவழி நிற்றற்
    பாலன பசுக்கள்ேபா லன்ேற. (51)

 மானிடர் தருமப் ெபருைமேதர்ந் துைரக்கு
    மாதவர் நின்னி**த்# தன்பு,
 மானிடந் த த்ேதாய் தரும்மார்க் கத்துட்
    சிறந்ெதடுத் ண்ணிய வாற்றான்,
 மானிடப் பிறப்ைபப் ெபற்றுஞ்ெசய்
     விைன***.# வயத்தராய் நினக்கன்பு ெசய்யா,
 மானிடப் பதர்கட் ெகந்த*** ேறனும்#
     வருங்கதி கண்டிலன் யாேன.
 #word cannot be made out/poor quality print (52)

 இருபிறப் பாளர் நியதியாய் வழுத்தற்
      ெகடுத்தல்கா யத்தி  யன்ேற,
 வருமதற் குயர்ந்த ெதய்வநீ ெயன்ேற
      வழுத்திடு மிதுெபருவழக்ேக,
 மருவரும் ெபாருேள யாதலி னுன்றாள்
      வழிபடா விருபிறப் பாளர்,
 பு யுநல் விைனக ளியாைவயும்
      புைனயுந் தூசிலா வணிெயனப் படுேம. (53)
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 விப்பிரர்க் ெகல்லா மங்கியிற் ெறய்வ
      ேமவுெமன் றுந்தழற்கடவுட்,
 ெகாப்பிலா நீேய யந்த  யாமி ெயன்னவு
     முயர்மைற மிருதி,
 ெசப்பிடும் வசன மிவ்விரு வைகயுந்
     திரண்டுநீ யடியேன னரகிற்,
 குப்புறா தருள்ேவாய் விப்பிரர் தமக்குக் 
     குலெதய்வ ெமன விளக் கிடுேம. (54)

 ேவதியர் குலத்திற் பிறந்தவர் தமக்கு
     விேசடமா யிக்கலி யுகத்தில்,
 ேவதநீ ெதய்வ ெமனப்புரா ணங்கள்
     விளம்பவு மன்பினாலுன்றன்,
 பாததா மைரைய வழிபடா ேதைனப்
     பண்ணவர் தைமவழிபடுேவார்,
 பாதகமைறேயார் மூடர்க ளவர்க்குப்
     பயன்றரா பரெதய்வங் களுேம. (55)

 எந்ைதநீ ெபாறுைம யுைடயவன் கருத்துக்
      ெகளியவ னுள்ளருள் ைகயில்,
 வந்தது ேபாலுன் னடியர்க்கு விைரவின்
      வாய்த்திடுமவர்ெபறும் ேபறுஞ்,
 சிந்ைதேவட் டதற்கு ேமற்படப் ெபறுவர்
     ேதர்ந்திடின் முழுதுமுன் னுைடைம,
 யிந்தவாய் ைமயினாற் பயன்குறித் தவர்க்கு
      மீண்டுநீ சரெணனத் தகுேம. (56)

 இம்ைமயிற் ேபாக முைனவழி படுேவார்க்
     ெகண்ணரும் ெபருைமய ெதன்ப,
 ரம்ைமயி ேலைன யுள்ளன நிற்க
     வண்ணேல யுன்னனு சரர்க,
 டம்முைடப் பதமு ம யயன் முதேலார்
     தம்பதங் களுக்குேம லாகச்,
 ெசம்ைமேதர்ந் துைரப்ப ராகமத் துைறயிற்
     றிைளந்துெமய் யுணர்ந்தமா தவேர. (57)

 நிகழ்பிர கிருதி கடந்தெமய் வாழ்வா
     நிரதிச யானந்த மதுவுந்,
 திகழுநின் னருளாற் ெபறுவதாம்
     பிறவித் தீயேநா யறுக்குநன்மருந்ேத,
 புகலுதற் ேகது ெமய்ப்ெபாரு ளுண்ைம
     ேபாதிக்கு ஞானமா மதுவு,
 மகலிடத் துனது திருவருள் கிைடத்தா
     லல்லது கிட்டுறா தன்ேற. (58)
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 வருந்திடா வைகேவட் டதனின்ேமம்
     பட்ட பயன்ெபற வுதவிடவற்றாந்,
 திருந்துநின் வழிபா ெடாருதைல யாகச்
     ெசய்யேவண் டிடுந்தைகத் தாயும்,
 பி ந்துைன நீத்து ேவெறாரு ெதய்வம்
     வழிபட நாடுவர் ேபேயா,
 ரருந்தவப் ெபாருேள ெவய்யவூழ்க்ெகாடுைம
      விலக்குத ல த  தந்ேதா (59)

 மருளினா லவிச்ைச யாலவாத் தன்னான்
     மதாபிமா னங்களால் வறிேத,
 ெயாருவுக வாணா ளுைனத்ெதாழா மூர்க்க
     ெராருவேனயாங்கெளல் ேலாமுந்,
 திருமகன் மைனவி முதலிேயா ேராடுஞ்
     ேசரநின் னடியராய்த் ெதாழுேதம்,
 ெப துமிம் மதிேய ெபயர்ந்திடாதிருக்கும்
     ேபறளித் தருள்கமற் ெறமக்ேக (60)

 ேவறு
 இவ்வா றுமுப்பா னிரட்டிப் படுெசய் யுளாலுன்
 ெசவ்வா னடியிற் சிவேதாத் திரமாைல ேசர்த்ேத
 னவ்வாய் ைமயினித் தெமார்கா லிதைனப் படிப்ேபா
 ருய்வா னுனதின் னருள்கூ டுகவும்பராேன. (61)

 ேவறு
 விண்ேணார் தமக்குந் ெத வருநின்
     ேமன்ைம ெயங்ேக யாெனங்ேக,
 தண்ணார் துதிெயன் றிதுவு ெமாரு
     குற்றந் தானாய்ச் சைமந்ததா,
 லண்ணா வன்புக் ெகளியாயா
     னவாவாற் ெசய்ேத னாதலினா,
 ெலண்ணா ெதல்லாம் ெபாறுத்தருள்வா
     ெயன்னு மிதுெவன்றுணிபரேம. (62)

 ேவறு
 யாேன யறிேவ னிவைன ெயனத்தன் றனாவா
 லானா வ ேய புகன்றா ெனனிலந் தநின்சீர்
 ேதனா ரமுேத யினிமற் ெறவர்ேத றவல்லார்
 ேகானா யுயிர்ேதா றுைறயம் பலக்கூத் துளாேன. (63)

 (ஆகக் கூடி ெசய்யுள் - 70)
 சிவதத்துவவிேவக மூலமுடிந்தது.

 ெமய்கண்டேதவர் திருவடிவாழ்க.
 சிவஞானேயாகிகள் திருவடிவாழ்க.
----------
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 உ
 கணபதி துைண
 திருச்சிற்றம்பலம்.

5.5 திருத்ெதாண்டர் திருநாமக்ேகாைவ.

 காப்பு.

    ெமய்யன்பர் நாமெமல்லாம் ெவவ்ேவறு 
   ேபாற்றிடைவங்ைகயன் றிருவடிேய காப்பு.

 நூல்.

 தில்ைலவா ழந்தணர்கள் சீர்நீல கண்டனார்
 இல்ைல யளித்த வியற்பைகயார்- ெதால்ைல
 இைளயான் குடிமாறர் ெமய்ப்ெபாருளா ெரன்றும்
 இைளயா விறன்மிண்ட ன்பம்-அளவுமமர்
 நீதி ெயறிபத்தர் நீண்டபுக ேழனாதி
 நாதர்திருக் கண்ணப்பர் நற்கலயர்-ேமதகுசீர்
 மானக்கஞ் சாறர  வாட்டாய ரானாயர்
 ஞானத் திருமூர்த்தி நாயனார்-ேமன்ைம
 முருகர் பசுபதியார் முன்னாைளப் ேபாவார்
 து சி றிருக்குறிப்புத் ெதாண்டர்-மருவுமைறச்
 சண்டீசர் வாகீசர் தக்க குலச்சிைறயார்
 ெகாண்ட மிழைலக் குறும்பனார்-ெதாண்டுெசயும்
 நீள்காைரக் காலம்ைம யப்பூதி நீலநக்கர்
 மூளு நமிநந்தி முத்தமிைழ-ஆளுந்
 திருஞான சம்பந்தர் ெசய்யகலிக் காமர்
 அருண்மூலர் தண்டி யடிகள்-வருமூர்க்கர்
 ேசாமாசி மாறனார் சாக்கியனார் சூழாக்கூர்
 நாமார் சிறப்புலியார் நற்ெறாண்டின்-ஏமச்
 சிறுத்ெதாண்டர் ேசரமான் ெசய்யகண நாதர்
 விறற்களந்ைதக் கூற்றுவனார் விஞ்ைசத்-திறத்துமிகும்

 ெபாய்யடிைம யில்லாப் புலவர் புகழ்ச்ேசாழர்
 ெமாய்ெகா ணரசிங்க முைனயைரயர்-ஐயரதி
 பத்தர்கலிக் கம்பர் கலியர்பகர் சத்தி
 ைகத்தபுல ைனயடிகள் காடவர்ேகான்-ெமாய்த்தகணம்
 புல்லனார் கா ெநடு மாறர்புகழ் வாயிலார்
 நல்ல முைனயடுவார் நாயனார்-மல்குகழற்
 சிங்க டங்கழியார் தஞ்ைசச் ெசருத்துைணயார்
 ெகாங்கார் புகழ்த்துைணயார் ேகாட்புலியார்-அங்கணர்க்கு
 பத்தராய்த் தாழ்வார் பரமைனேய பாடுவார்
 சித்தஞ் சிவன்பாேல ேசர்த்துள்ளார்-நித்தமும்
 முத்திெநறி காட்டு முதல்வர் முழுதுணர்ந்ேதார்
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 பித்தனுைற யாரூர்ப் பிறந்தார்கள்-அத்தைனேய
 முப்ேபாதுந் தீண்டுவார் முழுநீறு பூசுவார்
 அப்பாலு மீச னடிச்சார்ந்தார்-ெமய்ப்பூசல்
 மானியார் ேநசனார் வாழ்ெசங்கட் ேசாழனார்
 பான்ைமயார் நீலகண்டப் பாணனார்-ேமன்ைமச்
 சைடய ைச ஞானியிவர் தம்ைமெயல்லாஞ் ேசர்த்துத்
 ெதாைடயாகப் பாடியவன் ெறாண்டர்-அடியிைணகள்
 சிந்தைனெசய் திந்தத் திருநாமக் ேகாைவதைன
 மந்திரமாக் ெகாண்டு மயிர்சிலிர்த்து-ைநந்துருகி
 ெமய்யன்பா ெலன்றும் விளம்பப் ெபறுவார்கள்
 ைகதவமும் புல்லறிவுங் கற்பைனயு-ைமயலுந்தீர்ந்
 தத்துவிதா னந்த வகண்டப  பூரணத்தின்
 நித்தியமா வாழ்வார் நிசம்.

 திருத்ெதாண்டர் திருநாமக்ேகாைவ முடிந்தது.

 ெமய்கண்ட ேதவர் திருவசி வாழ்க.
 சிவஞான ேயாகிகள் திருவடிவாழ்க.
---------

 உ
 கணபதிதுைண.
 திருச்சிற்றம்பலம்.

 5.6 பஞ்சாக்கரேதசிகர் மாைல

 கட்டைளக்கலித்துைற.
 அறிேவயருட்ெசல்வேமநிைறேவயரேசயடியா
 ருறேவெயன்னாருயிேரமணிேயயுருகாதெநஞ்சிற்
 பிறிேவது யங்கடந்தசிவானந்தப்ேபரமுதச்
 ெசறிேவகருைணப்பிழம்ேபபஞ்சாக்கரேதசிகேன. (1)

 ெபாய்யுங்கவடுங்ெகாடுைமயும்வஞ்சமும்பூண்டெபால்லாக்
 ைகயன்கலதிமுழுமூடேனனுநின்கண்ணருளா
 லுய்யும்படிெயன்றுகூடுெமந்தாயுண்ைமயாளரன்பு
 ெசய்யுந்துைறைசயுட்ேடேவபஞ்சாக்கரேதசிகேன. (2)

 ப சறிேயனருட்பண்பறிேயெனைனப்பற்றும்விைனக்
 க சறிேயனதுமாற்றறிேயன்கலேராடிணங்கித்
 து சுகேளெசயும்ெபால்லாவுலகத்ெதாழும்பனுக்குன்
 ெற சனங்கிட்டுவெதன்ேறாபஞ்சாக்கரேதசிகேன. (3)

 மருேவனுளதடியார்திருக்கூட்டமருவிவஞ்ச
 ெமாருேவன்மகளிர்விழிக்கைடேநாக்குக்குளம்பைதத்து
 ெவருேவனடிைமயுெமந்நாளுனதருண்ேமவுவெனா
 திருவாவடுதுைறத்ேதேவபஞ்சாக்கரேதசிகேன. (4)
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 ஆனந்தவாழ்விலடியாெரல்லாருமகங்களிப்ப
 நானிந்தமாயத்ெதாடக்கினில்வழீ்ந்துநலிதனன்ேறா
 வானந்தநீண்டமதிலாவடுதுைறவாழ்முதேல
 ேதனுந்துபங்கயத்தாளாய்பஞ்சாக்கரேதசிகேன. (5)
 வற்றாக்கருைணத்திருேநாக்குநின்முகமண்டலமுஞ்
 சற்ேறமுகிழ்த்தகுறுமூரலுந்தடமார்பழகும்
 ெபாற்றாளுஞ்சின்முத்திைரயுெநஞ்சூடுெபாறித்துைவப்பாய்
 ெசற்றார்புரஞ்ெசற்றேதேவபஞ்சாக்கரேதசிகேன. (6)

 ேதறாதெநஞ்சுந்ெதளியாதசிந்ைதயுந்ேதங்கியின்ப
 மூறாதகண்ணுெமாழியாக்கவைலயுமுன்புகேழ
 கூறாதநாவுெமனக்ேகதகுெமன்றுகூட்டிைனேய
 சீறாதருள்ெசயுந்ேதேவபஞ்சாக்கரேதசிகேன. (7)

 நின்னருேணாக்கினுக்ெகவ்வளேவனுெநகிழ்ந்துருகா
 ெதன்னுைடவன்மனமின்னார்விழிக்கைடக்ெகன்னிலந்ேதா
 வன்னியிேனர்ெமழுகாயுருகாநிற்குமாயெமன்ேன
 ெசந்ெநறியாய்நின்றேதேவபஞ்சாக்கரேதசிகேன. (8)

 பிறவித்துய னியாற்ேறனைடக்கலம்ேபயுலகின்
 மறுகித்தி ந்தைலந்ெதய்த்ேதனைடக்கலமங்ைகநல்லா
 ருறைவத்தவிர்த்துய்யக்ெகாள்வாயைடக்கலமுண்ைமயன்பர்
 ெசறிவுக்குள்வாழுெமய்த்ேதேவபஞ்சாக்கரேதசிகேன. (9)

 இருவிைனதாமிைவமும்மலமீங்கிைவயதீுசிவங்
 கருவுறுமாருயிருண்ைமயிதுெவன்றுகாட்டவல்ல
 குருபரனயீன்றிேவறறிேயனிக்குவலயத்திற்
 றிருெவண்ெணய்ெமய்கண்டேதேவபஞ்சாக்கரேதசிகேன. (10)

 திருச்சிற்றம்பலம்.

 ெமய்கண்டேதவர்திருவடிவாழ்க.
 சிவஞானேயாகிகள்திருவடிவாழ்க.
---------
 உ
 கணபதிதுைண.
 திருச்சிற்றம்பலம்.
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5.7 அரதத்த சிவாசா யர் சுேலாகபஞ்சக ெமாழிெபயர்ப்பு

 உயர்காயத்தி க்கு ப்ெபாருளாகலிற்
 றசரதன்மதைலதாபித்ேதத்தலிற்
 கண்ணன்கயிைலயினண்ணிநின்றிரப்பப்
 புகழ்ச்சியினைமந்தமகப்ேபறுதவலிற்
 றனதுவிழியுடெனாராயிரங்கமலப்
 ஆங்கவற்கிரங்கியாழியநீ்தருடலின்
 ஐங்கைணக்கிழவைனவிடமமுதுெசய்திடுதலிற்
 ெறன்றிைசத்தைலவைனச்ெசகுத்துயிர்பருகலின்
 அவுணர்முப்புரமழியவில்வாங்கலிற்
 றக்கன்ேவள்விதகர்த்தருள்ெசய்தலிற்
 றனஞ்சயன்றனக்குத்தன்பைடவழங்கலின்
 மாநுடமடங்கைலவலிதபக்ேகாறலின்
 மாேயான்மகடூஉவாகியகாைலத்
 தடமுைலதிைளத்துச்சாத்தைனத்தருதலின்
 ஆழ்கடல்வைரப்பினான்ேறார்ேநகர்
 அன்புமீதூரவருச்சைனயாற்றலின்
 நான்கிருெசல்வமுமாங்கவர்க்கருடலின்
 ஐயிருபிறப்பினும யருச்சித்தலின்
 இருவருமன்னமுேமனமுமாகி
 அடிமுடிேதடவழற்பிழம்பாகலிற்
 பிறப்பிறப்பாதியுயிர்க்குணமின்ைமயிற்
 கங்ைகசூழ்கிடந்தகாசிமால்வைரப்பிற்
 ெபாய்புகல்வியாதன்ைகதம்பித்தலின்
 முப்புரமிறுப்புழிமுகுந்தப்புத்ேதள்
 மால்விைடயாகிஞாலெமாடுதாங்கலின்
 அயன்சிரமாைலயளவிலவணிதலின்
 ஞானமும்வடீும்ேபணினர்க்குதவலிற்
 பசுபதிப்ெபய யதனிமுதற்கடவுள்
 உம்பர்கெளவர்க்குமுயர்ந்ேதான்
 என்பதுெதளிகவியல்புணர்ந்ேதாேர.

 அரதத்தசிவாசா யர்சுேலாகபஞ்சக
 ெமாழிெபயர்ப்பு முடிந்தது.

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

 உ
 கணபதி துைண.
 திருச்சிற்றம்பலம்.
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5.8 சிவபுரம் ெப யபிள்ைளயவர்கள் 
அருளிச் ெசய்த திருெவண்பா.

 அந்தமலத்தத்துவிதமானபணியாலகற்றி
 வந்தமலத்தத்துவிதம்ைவத்தாேய - எந்தாய்
 திருவாவடுதுைறவாழ்ேதசிகாெபாய்யில்
 மருவாதவம்பலவாணா. (1)

 உன்ேபாகந்தந்தாயுனக்குவிைனேயனருந்தும்
 என்ேபாகந்தந்ேதெனன்னசீேன - இன்புருவா
 ைகம்மாறுண்டாேமாகவினாவடுதுைறயின்
 அம்மாேனயம்பலவாணா. (2)

 ஆதிவருணத்தால யாலுைனயிழந்த
 பாதகருக்ேகநிரயம்பாலிப்பாய் - நீதியுடன்
 தானந்தமானவைரத்தற்பரமாய்விட்டகலா
 ஆனந்தவம்பலவாணா. (3)

 இருளிரவுதீபமிைவமூன்றடங்க
 வருகதிர்ேபாேலமுன்றுமாயத் - தருஞான
 பானுவாய்வந்தவேனபண்பாவடுதுைறவாழ்
 வானவேனயம்பலவாணா. (4)

 முத்தியிலுன்ெசய்ைகையப்ேபான்மூன்றுமலமுந்தவிராப்
 ெபத்தமுமுன்ெசய்ைகெயனப்ேபசுவார் - சத்தியேம
 காணாதமூடர்கண்டாய்காவாவடுதுைறயில்
 வாணாநம்மம்பலவாணா. (5)

 அஞ்சாமத்ைததனிலாணவம்ேபாெமன்றுைரப்பார்
 எஞ்சாச்ச யாதிெயண்ணியான் - வஞ்சமலம்
 முன்னகற்றுமாறறியார்மூடர்கண்டாய்ெதன்றுைறைச
 மன்னவேனயம்பலவாணா. (6)

 ஆதிேயெதன்றுைறைசயம்பலவாணாெவைனநீ
 ேபதமறக்கூடிநின்றெபற்றிதைன -ஓதிலது
 சாக்கிராதீதந்தமான்மலாபமின்பம்
 ஆக்குசிவேபாகெமனலாம். (7)

 அத்தேனெதன்றுைறைசயம்பலவாணாவைமந்த
 சித்தமுருவிரண்டுந்தீபெமன்றாய் - சுத்தத்தில்
 ஒன்றுபதார்த்தமாெமான்றுநின்ேனெதான்றாம்
 ஒன்றுமனவாேதயுைர. (8)

 மருளிற்பிறந்துபயங்குெமைனயுன்றன்
 அருளிற்பிறப்பித்தாையயா - ெபாருளான
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 நானுனக்ெகன்ெசய்ேவனவிலாவடுதுைறவாழ்
 வானவேனயம்பலவாணா. (9)

 அந்தந்ெத யாவசிந்திதநீசிந்திதனா
 வந்துன்ேனாெடன்ைனவசமாக்கிப் - பந்தமுறும்
 சித்தமுதற்கரணெமல்லாந்திருவருளாய்
 ைவத்தைனேயயம்பலவாணா. (10)

 திருெவண்பா முடிந்தது.

 ெமய்கண்ட ேதவர் ெமல்லடி வாழ்க.
 சிவஞானேயாகிகள்திருவடிகள்வாழ்க
------------

 உ
 சிவமயம்
 திருச்சிற்றம்பலம்

 5.9 திருக்ைகலாச சந்தான குரவர்களின் ேதாத்திரங்கள்

 திருநந்திேதவர், சநற்குமாரமுநிவர், சத்தியஞானத சனிகள்

 பரஞ்ேசாதிமுநிவர்.
 அருட்குழெகாழிற்கயிைலமுழுக்காவனந்தி-
      பிரானடிகள்ேபாற்றி
 ெதருட்ெபறுமனக்கமலசநற்குமரமுநிவனிரு-
     திருத்தாள்ேபாற்றி
 இருட்டுமலத்தகல்சத்யஞானத சனி-
      சரணவிைணகள்ேபாற்றி
 மருட்சியறுபரஞ்ேசாதியருஞ்சீலகுருபரன்கான்-
      மலர்கள் ேபாற்றி. (1)

 ெமய்கண்ட ேதவர்
 திங்கெளாடுகங்ைகபுைனயங்கணனார்-
     ெசப்புதிருவருளிேனாடு
 தங்குருவாம்பரஞ்ேசாதிமுநிவனினிதைற
     குறிப்புந்தகவாக்ெகாண்டு
 துங்கமுறுசிவஞாநேபாதமும்வார்த்திகப்-
     ெபாழிப்புஞ்சுழிப்புநீர்சூழ்ந்
 திங்கமருந்தமிழ்நாடுவடீுெபறப்-
    பு குரவ ருதாள்ேபாற்றி. (2)

 அருணந்திசிவாசா யர்.
 முப்ெபாருளின ீ யல்புேமா யல்-
     பாநுவலாதுமுைறெவவ்ேவறாய்ச்
 ெசப்புசிவாகமங்களின்றன்ெபாருெளாருைம-
     ெபறவுணர்ந்து திறமுன்னூைல, 
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 ஒப்பலி யாப்பதனாற்சித்திெயனும்-
     வழிநூலாெயாளிர்பிற்காலத், 
 திப்புவிேயார்ெதளிந்துய்யெமாழிந்த-
     வருணந்திசிவனிைணத்தாள் ேபாற்றி (3)

 மைறஞானசம்பந்தசிவாசா யர்
 திருவளருஞ்சாமமைறதிகழ்பராசரன்மரேபான்
 விரசுநர்பான்மைறயுணர்வுவி ந்ெதாளிரப்புணர்த்துேவான்
 மருதெமாடுகடந்ைதையயாண்மைறஞானசம்பந்த
 குருமணிதன்மருமலர்த்தாள்குறித்துகிப்பரசிடுவாரும். (4)

 உமாபதிசிவாசா யர்
 அடியார்க்ெகளியெனன்னத்தில்ைலயண்ணலருளிந்திருமுகத்தின்
 படிேயெபற்றான்சாம்பாற்குப்பரமமுத்தியப்ெபாழுேத
 உடலுங்கைரவுற்றைடந்திடுவானுயர்தீக்ைகயிைனயருேணாக்காற்
 கடிதிற்பு ெகாற்றங்குடியார்கமலமல ன்கழல்ேபாற்றி. (5)

 அருணமச்சிவாயேதசிகர்
 ெபற்றான்சாம்பான்மைனவியிைறமுதேலார்-
     ேபதுறவாற்ெபற்றைவயம்
 இற்ேறாடத்தம்பூைசயசீனுக்காட்டரு-
     நீர்பாய்ந்ெதளிதாய்ப்பாகம்
 உற்ேறாங்குமுள்ளிக்குவடீீந்தவு-
     மாபதியாருபேதசத்தின்
 முற்ேறான்றலாகியமாருணமச்-
     சிவாயகுருமுதற்றாள்ேபாற்றி. (6)

 திருவளர்ெகாற்றங்குடியிைடயமர்ந்தசீருமாபதிசிவாசி யன்
 அருளுபேதசத்ேதாடுதன்பூைசயம்பலவாணர்பூசைனயும்
 பு தருமதிகாரத்ைதயுமீந்துெபான்னடிசூட்டிடப்ெபற்ற
 குருவருணமச்சிவாயேகாமான்றன்குலமலர்த்தாளிைணேபாற்றி. (7)

 சித்தர்சிவப்பிரகாசேதசிகர்
 உத்தமக்ேகாமுத்திெபறுெமாருபதியின்வதிந்தருளி
 எத்திறத்தவுயிர்களுக்குெமளிதாகெவாளிர்ஞானம்
 பத்திெகாளவறிவுறுத்திப்பரவடீுதரும்ெப ய
 சித்தர்சிவப்பிரகாசேதசிகர்தாள்சிரத்தணிவாம். (8)

 நமச்சிவாயேதசிகர்
 இருதயநாப்பணஞ்ெசழுத்துருவினிைறவைன-
     யுயிர்க்ெகாைலெசயாைம,
 அருள்ெபாறியடக்கல்ெபாைறதவம்வாய்ைம-
     யன்பறிெவன்னுெமண்மலர்ெகாண்,
 ெடாருைமெயாடருச்சித்திடுகெவன்றடியர்க்-
     ெகாள்ளியதீக்ைகெசய்துணர்த்தத்,
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 திருவமர்துைறைசயுைறயருட்குருவாந்-
     திருநமச்சிவாயர்தாள்ேபாற்றி. (9)

 மைறஞானேதசிகர்
 மைறகெளலாமுைறயுணர்ந்துமைறஞானமுறப்பின்னும்
 இைறஞானம்ெபறும்விருப்ேபார்க்ெகய்தருமந்நிட்ைடநிைலத்
 துைறகாட்டித்தன்ெபய னியல்காட்டுந்துைறைசயினின்
 மைறஞானேதசிகன்றன்மலர்க்கழல்கடைலக்கணிவாம். (10)

 அம்பலவாணேதசிகர்
 உரவுதசமார்க்கசித்திசிவாச்சிரம-
     முபேதசமுபாயநிட்ைட
 ெதருளுநிட்ைடவிளக்கேமபஃெறாைட-
     சிகாமணியதிசயமாைல
 திருநமச்சிவாயதுதிெயனுஞானநூல்-
     பத்துஞ்சிறப்பச்ெசய்ேத
 அருள்குருவாய்த்துைறைசயமரம்பலவாணன்-
     றிருத்தாளணுகிவாழ்வாம். (11)

 உருத்திரேகாடிேதசிகர்.
 ெபருகாநின்றிடுபருவம்ெபயராதகாவி சூழ்
 ஒருமாவாழ்துைறைசயுைறந்துருத்திரேகாடிகளாகப்
 பரேயாகெமய்ஞ்ஞானம்ப பாகர்க்கருளுமுருத்
 திரேகாடிேதசிகன்றாள்ெசன்னியினின்மன்னுவிப்பாம். (12)

 ேவலப்பேதசிகர்.
 நறுமலர்மஞ்சனமமுதுமுதலியன-
    மன்மதனானாடிக்ெகாண்டு
 மறுவில்சிந்ைததனிற்பு யந்த யாக-
    மாபூைஜமன்னுயிர்க்குப்
 ெபறுபுனிதமாகுெமனவடியவர்க்கு-
    விளக்கியருள்பிறங்குந்தூய்ைம
 உறுதுைறைசேவலப்பேதசிகன்றன்-
    விைரமலர்த்தாளுன்னிவாழ்வாம். (13)

 குமாரசுவாமிேதசிகர்.
 புத்திேயயபுத்திபூருவமிரண்டும்ெபாருந்-
        துறுமுபாயமுண்ைமயினி
 ைவத்திடுஞ்ச ையகி ையநல்ேயாக-
        ஞானமாவகுத்திடுெமட்டும்
 ஒத்திடிற்பத்தாம்புண்ணியெமன்ன-
        வுணர்த்துவான்ேகாமுத்திவாழுஞ்
 சுத்தன்முற்குமாரசாமிேதசிகன்றன்றுைணயடி-
        ெதாழுதுவாழ்த்திடுவாம். (14)

 குமாரசுவாமிேதசிகர்.
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 ெசாற்குைவமாறாக்கழனிபுறஞ்சூழ்ந்த-
    துைறைசதனிற்ெறால்லுயிர்க்கு
 நற்பருவவரசவிளங்குமரெரனத்தம்-
    முயர்வுநயப்பக்கூறிக்
 குற்றமலப்புலேவடக்குறும்பகற்றிப்-
    பதியாக்குங்குமாரசாமி
 சற்குரவன்ெசங்கமலமலர்ேபாலுந்-
    தாளிைணகள்சார்ந்துவாழ்வாம். (15)

 மாசிலாமணிேதசிகர்.
 திருெவண்காடுைறமைறேயாருச்சிட்டஞ்ேசர்கூவற்ெசறிகீடங்கள்
 ெபருகுமுவர்நீர்கண்டதஞ்ைசயிைறமகிழவன்பிற்பிறங்குமாேக
 சுரருண்டப கலத்தாலுவர்க்கூபநறுநீராய்ச்சுரக்கேமலாம்
 அருளுந்துேகாமுத்திக்குருமாசிலாமணியாரடிகள்ேபாற்றி. (16)

 இராமலிங்கேதசிகர்.
 பைடத்தல்காத்தறுைடத்தெலனப்பகருமும்ைமத்ெதாழிலுடற்ேக
 கிைடக்குெமனவுமைறப்பருளல்ெகழுமவுயிருக்காெமனவுந்
 ெதாடர்ச்சியகன்றதூயவர்க்குத்துைறைசயுைறந்துெசாலிநாளும்
 நடத்துமிராமலிங்ககுருநற்றாள்பற்றியுய்ந்திடுவாம். (17)

 ேவலப்பேதசிகர்.
 நிைறமதியாதித்தருபராகத்திராகு-
    ெவாடுநிழலாங்ேகது, மைற
வின்றிவிளங்குதல்ேபாலிைறவைனத்-
    தம்மனமல ன்வருணைமந்தின்,
முைறைமயினிற்காண்டலுறிற்ேறான்றிடுமம்-
    முதல்வெனனமுதிர்பாகர்க்குத்,
துைறைசதனிலறிவுறுத்துகுருமுதல்-
    ேவலப்பன்மலர்த்துைணத் தாள்ேபாற்றி. (18)

 ேவலப்பேதசிகர்.
 சுட்டியுணருலகசத்ெதன்ேறாேராெவான்றா-
     ெவாழிந்துயி ற்கட்டற்ேறாங்கும்,
 அட்டகுணன்றைனயாய்ந்துேசாகெமனப்பா-
    விக்கினதனாற்ேறான்றும்,
 எட்டுருவனாற்கருடதியானத்துவிடம்-
     ேபாலவிையந்தவூனம்,
 விட்ெடாழியுெமனுந்துைறைசேவலப்பேத-
     சிகன்றாள்விரும்பிவாழ்வாம். (19)

 திருச்சிற்றம்பலேதசிகர்.
 திருமுகைவக்கிைறேவண்டவவ்வணேமயுலகின்-
     ெவம்ைமசிைதயத்துன்னி,
 வருதுழனிமுகில்சுரந்துநீர்ெபாழிந்து-
     வளம்ெபருகவாய்மலர்ந்த,

42



 ெபருவிைரயாக்கலியுைடயான்சிவாக-
     மத்தின ீ லக்கம்ெப துேமார்ந்ேதான்,
 குருதிருச்சிற்றம்பலவன்றுைறைசயமர்-
     ேகாமான்றன்குலத்தாள்ேபாற்றி. (20)

 அம்பலவாணேதசிகர்.
 ஐந்ெதாழிலிற்பைடப்பாதிநாணம்கூனநடத்தினாலாருயிர்க்கு
 நந்துப பாகமுறச்ெசய்தருளெலனுஞானநடத்தினாேல
 பந்தமறுமுத்திநிைலைககூட்டுவான்றுைறைசப்பதியின்ைவகுஞ்
 சுந்தரவம்பலவாணகுரவனிருதிருத்தாள்கெடாழுதுவாழ்வாம். (21)

 சுப்பிரமணியேதசிகர்.
 சுத்தசித்தமுற்றுருகித்ெதாழும்பாெயாழுகுகுழாங்கட்குப்
 ெபத்தமுத்தியிரண்டினிலும்பிறழாமும்ைமப்ெபாருளியெலன்
 றுத்திேயாடுந்ெதளித்தருள்பாக்ெகாளிசாறுைறைசக்கண்வாழும்
 அத்தன்குருசுப்பிரமணியவமலன்கமலவடிேபாற்றி. (22)

 அம்பலவாணேதசிகர்.
 ச ையமுதலாந்தவங்கடைமச்சாதிப்பவர்கட்குணவாதி
 உ ைமயாகவுதவலின்ேமலுயர்ந்தவறமின்ெறன்றுணர
 அ யவன்னதானமடியவர்க்குப்ப ந்துபு துைறைசப்
 ெப யகுருவம்பலவாணெபருமானடிையமுடிைவப்பாம். (23)

 சுப்பிரமணியேதசிகர்.
 பத்திபு யுமன்பர்மும்ைமப்பாசவிருைளத்துரந்துபர
 முத்திெநறிையயறிவுறுத்திமூவாநிரதிசயவின்ப
 அத்தியதனிலமிழ்விப்பானமருந்துைறைசப்பதிமுத்த
 சித்தன்குருசுப்பிரமணியேதவன்கழல்கெடாழுதுய்வாம். (24)

 ேதாத்திரங்கள் முடிந்தன.

 ெமய்கண்டேதவர்திருவடிவாழ்க.
 சிவஞானேயாகிகள்திருவடிவாழ்க.
----------

 உ
 கணபதி துைண.
 திருச்சிற்றம்பலம்
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5.10 சிவஞானேயாகிகள்மீது கீர்த்தைன.
 ெதாட்டிக்கைலச் சுப்பிரமணியசுவாமிகள் அருளிச்ெசய்தது.

 பல்லவி.
 நிைனத்தாற் சகிக்கப் ேபாேமா - என்சுவாமிைய
 நிைனத்தாற் சகிக்கப் ேபாேமா 

 அநுபல்லவி.
 எைனத்தனிவிட்டகன்ற
 எந்ைதசிவ ஞானவழ்ைவ நிைனத்தால்

 சரணங்கள்.
 கருைணமுகத்ைதக்காட்டிக்
 கனிந்தெமாழிையக்காட்டித்
 தருணவடிைவக்காட்டித்
 தனித்துவிட்டகன்றாைர, நிைனத்தால்

 காவியுைடயழகுங்
 கவினார்ெவண்ணறீ்ெறாளியும்
 பாவிேயன்கண்ணிற்காட்டிப்
 பரவடீுேசர்ந்தாைர, நிைனத்தால்

 சிவேவடச்ேசைவதந்துந்
 திருவடிநீழல்தந்தும்
 அவேமைகவிட்டிங்ெகன்ைன
 அகன்றாைரநாடியந்ேதா, நிைனத்தால்

 கைலஞானஞ்சிவஞானங்
 கலந்தளித்ெதன்ைனயாளும்
 நிைலயாைரெயன்னுயிராய்
 நிைறந்துநின்றகன்றாைர, நிைனத்தால்

 கருவிெலன்ேனாடிருந்து
 கருைணயாய்க்ெகாண்டுவந்து
 ெபருவாழ்வில்ைவத்தகன்ற
 ேபரருளாளைரநான், நிைனத்தால்

 கண்ணினுளகலாைரக்
 கருத்தினுள்விலகாைர
 எண்ணிெயண்ணித்தவிக்க
 இங்ககன்றாைரையேயா, நிைனத்தால்

 என்னுயிர் கவர்ந்தாைர
 எனெதழில் கவர்ந்தாைர
 மன்னுதுயர் தந்தாைர
 மறக்கவுங் கூடவில்ைல, நிைனத்தால்
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 கண்டார்ெநய்பால்கனிேதன்
 கடலமுதுங்கலந்து
 ெகாண்டார்ேபால்நான்மகிழக்
 கூடிப்பி ந்தவைர, நிைனத்தால்

 துைணபி யாவனேம
 சுகேமமயில்குயிேல
 இைணபி யாவன்றிேல
 எைனப்பி ந்தாைரநாடி, நிைனத்தால்

 பாம்பின்வாய்ேதைரேபாலப்
 பலபலதுயருற்றுத்
 ேதம்பிேனன்றன்ைனயாளச்
 சீக்கிரம்வருவாைர நிைனத்தால்

 ஆேரனும்பத்தியணு
 வளவுெசய்தாலுமவர்
 சீேரறுெசல்வமுறச்
 ெசய்தாைரப்பி ந்தத்ைத, நிைனத்தால்

 ஆயிலியநாளாைர
 ஆவடுதுைறயாைர
 நாேயைனப்பி சிவ
 ஞானபூரணைரநான், நிைனத்தால்
 கீர்த்தைன முடிந்தது.

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

 உ
 கணபதி துைண
 திருச்சிற்றம்பலம்

 5.11 சிவஞானேயாகிகள் மீது ெதாட்டிக்கைலச்
 சுப்பிரமணியசுவாமிகள் அருளிய ெசய்யுட்கள்

 கருைணெபாழிதிருமுகத்திற்றிருநீற்றுநுதலுங்
      கண்டாைரவசப்படுத்தக்கனிந்தவாயழகும்
 ெபருைமதருதுறேவாடுெபாைறயுளத்திற்ெபாறுத்ேத
      பிஞ்ஞகனார்மலர்த்தாள்கள்பி யாதமனமும்
 மருவினர்களகலாதஞானேமவடிவாம்
     வளர்துைறைசச்சிவஞானமாமுனிவன்மலர்த்தாள்
 ஒருெபாழுதுநீங்காமெலமதுளத்திற்சிரத்தில்
     ஓதிடுநாவினிெலன்றுமுன்னிைவத்ேதயுைரப்பாம். (1)
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 திண்ணவின்பச் ேசவடியுந் திருவிழியுந்
     திருமார்புஞ் ெசல்வக் ைகயும்
 நண்ணுமன்பர்க் கருள்கருைணத் திருமுகமும்
     பசுங்குழவி நைடேய யாகிப்
 புண்ணியத்தின் ெபாலிவாகி யற்புதக்ேகா
     லக்ெகாழுந்தாய்ப் புைலநா ேயற்குக்
 கண்ைணவிட்டு நீங்காத சிவஞான
     சற்குருேவ கருைண வாழ்ேவ. (2)

 ஓத ய வாய்ைமச் சிவாகமங் கட்ெகலா 
         முற்றேபராக ரமதாய்
   ஓங்குதிரு வாவடு துைறப்பதியி 
        லற்புதத்ெதாருவடிவு ெகாண்ட ருளிேய
 ேபதமுறு சமயவா திகளுள மயக்ைகப் 
        ெபயர்க்கும்ரச குளிைகயாகிப்
    பி யமுட ேனவந் தடுத்தவர்க் கின்பப் 
        ெபருங்கருைண ேமரு வாகி
 ஆத த் தடிேயங்க ளுண்ணத் ெதவிட்டாத 
        வமிர்தசா கரமா கிேய
   அழகுெபாலி கைலைசச் சிதம்பேர சுரரடிக் 
        கதிமதுர கவிைத மா
 மாதவர் வழுத்தப் ெபாழிந்தருளி ெயன்றுமவர் 
        மன்னிவளர் சந்நி தியிேலார்
   மணிவிளக் ெகன்னவளர் சிவஞான மாதவன் 
        மலர்ப்பதம் வணங்கு வாேம (3)

 திருச்சிற்றம்பலம்

 ெமய்கண்டேதவர் திருவடி வாழ்க
 சிவஞானேயாகிகள்திருவடிவாழ்க.
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