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PREFACE
Akilathirattu, in Tamil, means a great gathering of many social groups. Almost two
hundred years ago, a great reorganization of the human societies of Southern Tamil Nadu
and Kerala took place, in an effort to thwart attempts by breaking India forces with the
active misguidance of colonial powers, to wean away and convert the uneducated masses to
adharmic non-native belief systems. In dakshina pradesam, the southern quarters of the
land of Bharath or India, eighteen different social groups (jatis) were united into a single
community, and provided with a single mission, the mission to eliminate misunderstanding
among the masses on the discriminatory and unacceptable practices of Jati (caste
segregation) through the practice Hindu Dharma. This great book stayed hidden for long,
and often removed from public gaze by the British. Finally, the Truth is being spoken in
public now.
Shri Narayana Pandaaram, an ascetic arose from the seas of Thiruchendur much to the
surprise of the locals, lived among the masses of the region for a period of eighteen years
(1833-1851 C.E) and took massive efforts to protect and integrate the fractured human
communities. To make and rule the subsequent dharma yuga in the place of Kali yuga. He
is affectionately called as Ayya or Shri Vaikuntar also. Shri Vaikuntar is considered to be
the tenth incarnation (avatar) of Shri Vishnu.
As we know, Chera, Chola, Pandya kings were extended clan members of the norther rulers
of Bharathiya kingdoms. References to Pandya kings being present during the coronation of
Yudhishthra (2:36, 2:43), Kerala kings presenting fragrant sandal juice from the hills of
Malaya, Singhalas presenting gems and heaps of pearls (2:51) are abound in the great epic
of Mahabharatha. In fact, a Pandya King Sarangadhwaja died at the hands of
Ashwathamma, the son of Drona during the Kurukshetra war (8:19, 8:20, 8:46). Thus, it is
no wonder the five Pandava kings including Sahadeva chose to return back to dakshina
pradesam and help pull together the message of Ayya, their master. Sahadeva, the fifth
Pandava prince was reborn in dakshina pradesam, as Era. Harigopalan to repay his karmic
debt to the Kings of Tamil Nadu. Sahadeva was instructed by Ayya to compile the great
work of Akilathirattu (first compilation in 1841 C.E), to describe all the efforts taken by
Him to integrate the many communities.
Harigopalan compiled this work in the form of hymns in the local language of Tamil so the
benefit can reach all the people regardless of their educational or economic status. Holy
Akilathirattu is, thus, a compilation and narration of the story of Shri Vaikuntar, often
called Andavar, and his historic efforts (from 1833 C.E) to redirect the Bharathiyas to follow
the edicts of dharma. The intent of the book is to highlight Supreme Oneness of humanity
through consciousness. The narrations are nothing but a direct reflection of the great book
of Hindus, the Bhagavad Gita, and this time, narrated by Himself through Harigopalan,
not for the princes and Kings, but to ordinary people! This books also outlines the story of
creation all the way up to what is likely to happen in the future! But this is so unlike
Nostradamus! The Holy Akilathirattu provides hope and inspiration to generations of
humans.
This work truly belongs to Shri Vaikuntar, an avatar of Shri Vishnu, and no one else. The
originals have been preserved since almost two centuries and safeguarded for the sake of
humanity. Thus, no ownership claim can be made by anyone besides Shri Vaikuntar.
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அதிகாரம் - I
காப் பு
ஏரணியும் மாய ான் இவ் வுலகில் தவசுபண்ணி
காரணம் யபால் செ ் தகதத கட்டுதரக்க - பூரணமா ்
ஆரா ் ந்து பாட அடிய ன் சொல் தமிழ் ககு
் தவி
நாரா ணர் பாதம் நாவினில்
பாண்டவர் தமக்கா ் த் யதான் றி பதகததன முடித்து மாய ான்
வீன் றி கலி ன் வந்த விெளத்தால் கயிதல ய கி
ொன் றவர் தமக்கா யிந்தத் தரணியில் வந்த ஞா ம்
ஆண்டவர் அருளிெ் செ ் அம் மாதன எழுதலுற் யறன்
சிவயம சிவயம சிவமணிய
சத ் வ முதயல சிதம் பரயம
தவயம தவயம தவக்சகாழுந்யத
தாண்டவெங் காராதமிய எங் களுட
பவயம பவயம பலநாளுஞ்
செ ் த பவம றுத்தன் அகயமதவத் சதங் கதள ாட்சகாள் வா ்
சிவசிவசிவசிவா அரகரா அரகரா
அதலயியல துயில் ஆதிவராகவர்
ஆயிரத்சதட் டாண்டினில் ஓர்பிள் தள
சிதலயியல சபான் மகர வயிற் றினுள்
செல் லப்சபற் றுத் திருெ்ெம் பதி தில்
முதலயியல மகரப்பாதல யுமிழ் ந்துபின்
உற் றசதெ்ெண மீதில் இருந்துதான்
உலகில் யொததன பார்த்தவர்
தவந்தரின் உவதமசொல் ல உகதர்மமாகுயம
திருசமாழி சீதத ாட்குெ் சிவதலம் புகழ எங் கும்
ஒருபிள் தளயுருவா ் த் யதான் றி உகபர யொததனகள் பார்த்துத்
திருமுடி சூடித் தர்மெ்சீதமயில் செங் யகா யலந்தி
ஒருசமாழி தற் குள் ளாண்ட உவதமத உதரக்க லுற் றார்.
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நூல் சுருக்கம்
சிவயம சிவயம சிவயம சிவமணிய
தவயம தவயம தவயம தவப்சபாருயள
சீரான கன் னி செ ் குமரி நன் னாட்டில்
பாரான சதெ்ெணயம பரம னுறுதலத்தில்
யபார்யமனி மா ன் பிறந்து தவம் புரிந்து
ஓர்யமனிெ் ொதி ஒக்க வரவதழத்து
நன் னி ா ் நானூறு நாலுபத் சதட்டதியனா ்
தண்ணீரால் தீர்த்த தர்மமது ஆனததயும்
செ ் திருந்த நன் தம தீங் குகலி கண்டிருந்து
வ து முகிந்தகலி மாளவந்த வாறுகளும்
முன் னாள் குயறாணி முெ்சூர னுடல் துணித்துப்
பின் னா ளிரணி தனப் பிளந்துஇரு கூறாக்கி
ஈரஞ் சு சென் னி இராட்ெததர யுஞ் செயித்து
வீரஞ் செ ் மூர்க்கர் விதடதவிர்த் யததுவரா
யதொதி யதெர் சென் னிகவிழ் ந் யதபணியும்
தீொதி ான துரிய ாதனன் முதலா ்
அவ் வுகத் திலுள் ள அவ் யவாதர யும் வததத்து
எவ் வுகமும் காணா(து) ஏகக்குண் டயமகி
சபால் லாத நீ ென் சபாருளறி ா மாபாவி
கல் லாத கட்டன் கபடக்கலி யுகத்தில்
வம் பா லநி ா ம் மாயதவர் சகாண்யடகி
அம் பாரி மக்களுக்(கு) ஆக இரக்கமதா ்
அறுகரத் யதான் வாழும் ஆழிக் கதர ாண்டி
நறுகரத் யதானான நாரா ண மூர்த்தி
உருசவடுத்து நாமம் உலகயமழுந் ததழக்கத்
திருசவடுத்த யகாலம் சிவனா ரருள் புரி
ஈெ னருள் புரி இதறய ா னருள் புரி
மா னருள் புரி மாதும் அருள் புரி
பூமாது நாமாது புவிமாது யபார்மாது
நாமாது லட்சுமியும் நன் றா ருள் புரி
ெரசுபதி மாயத தண்டரள மாமணிய
அரசுக் கினிதிருத்தும் ஆத்தாயள அம் பிதகய
ஈயர ழுலகும் இரட்சித்த உத்தமிய
பாயரழு மளந்த பரயம சொரித்தாய
பத்துெ் சிரசுதட பாவிததனெ் செயிக்க
மற் று நிகசராவ் வா வா ் த்த தெரதற் குெ்
யெ ா யுதிக்கெ் செடசமடுத் ததுயபாயல
மா ாதி சூட்ென் மனுவா ் க் கலியுகத்தில்
பிறந்து அறயமல் சபரி தவம் புரிந்து
சிறந்த குழலாள் சீதத சிதற துயபால்
இருந்த சொரூபமதும் இமசூட்ெ அற் புதமும்
மருந்தாகத் தண்ணீரம
் ண் தவத்தி ங் கள் செ ் ததுவும்
தர்ம தவத்தி மா ் த் தாரணியி லுள் யளார்க்குக்
கர்மமது தீரக் கணக்சகடுத்துப் பார்த்ததுவும்
ஏகாபுரிக் கணக்கும் ஏழுயுகக் கணக்கும்
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மாகாளி மக்கள் தவகுண்டர் பாதமததக்
கண்டு சதாழுததுவும் தககட்டிெ்யெ விப்பதுவும்
சதாண்டரா ் ெ ் ொன் யறார் சூழ் ந்துநின் ற வாறுகளும்
பண்டார யவெம் பத்தினி ாள் சபற் றமக்கள்
சகாண்டாடி நன் றா ் க் குளித்துத் துதவத்ததுவும்
கண்டுமா பாவி கதலத்து அடித்ததுவும்
ொணா ரினத்தில் ொமிவந்தா சரன் றவதர
வீணாட்ட மாக வீறுசெ ் த ஞா மதும்
மனிதயனா சுவாமி வம் சபன் று தானடித்துத்
தனுவறி ாப் பாவி தடியிரும் பி லிட்டதுவும்
அன் புபார்த் சதடுத்து ஆளடிதம சகாண்டதுவும்
வம் தப ழித்துயுகம் , தவகுண்டந் தானாக்கி
எல் லா இடும் பும் இதறயு மிகத்தவிர்த்துெ்
சொல் சலான் றால் நாதன் சீதம ர ொண்டதுவும்
நாலுமூணு கணக்கும் நடுத்தீர்த்த ஞா மதும்
யமசலதிரி யில் லாமல் விதன ற் று ஆண்டதுவும்
இன் னாள் விவரசமல் லாம் எடுத்து வி ாகரரும்
முன் னாள் சமாழிந்த முதறநூற் படி ாயல
நாரணரும் வந்து நடத்தும் வளதமதன் தனக்
காரணமா ச ழுதிக் கதத ா ் ப் படித்யதார்க்கு
ஒ ் ார மாக உள் விதனயநா ் தீருசமன் று
அ ் ாவு மிக்கததத அருளுகிறா ரன் யபாயர
யபத ச ரித்துப் புதுதமமிகெ் செ ் ததுவும்
ஆ ர் குலத்தத ஆளாக்கிக் சகாண்டதுவும்
ொன் யறார் குலத்ததத் தற் காத்துக் சகாண்டதுவும்
நீ ண்டபுகழ் தர்மம் நிறுத்தி ர ொண்டதுவும்
பத்தும் சபரி பாலருக்கா கயவண்டி
ெத்தழியும் பாவி தடியிரும் பி லுமிருந்து
படுத்தின பாட்தடச ல் லாம் பாலருக்கா கப்சபாறுத்து
உடுத்த துணிகதளந்து ஒருதுகிதலத் தான் வருத்தித்
யதவ ஸ்திரீகதளயும் யெர்த்சதடுத்துப் பாலருக்கா ் ப்
பாவக் கலியுகத்தில் பாராத்தி ங் கள் பட்டு
நாலு பிறவி நானிலத்தி யலபிறந்து
பாலுகுடித் தாண்டி பருவதத்தின் யமல் தாண்டி
நல் யலாதர ச ழுப்பி நாலுவரமுங் சகாடுத்துப்
சபால் லாதர நரகில் யபாட்டுக் கதவதடத்து
வானம் இடி ால் மதலக ளிளகிடவும்
கானமது நாடா ் க் கண்டதுவுஞ் சூரி னும்
சதக்கு வடக்கா ் த் திதெமாறி நின் றதுவும்
ஒக்கயவ நாதன் உதரக்கிறா ரன் யபாயர
அணவயடக்கம்
அ ் ா உதரக்க அன் யபார்கள் தங் கள் முன் யன
சம ் ா ச ழுதி விதிப்யபனா சனன் பசதல் லாம்
ஆதன நதடகண்ட அன் றில் நதட சதாக்கும்
யெதன ெரிவசதன் ன சிற் சறறும் பு பத்திச ன் ன
குயில் கூவக் கண்டு கூதகக் குரலாயமா
மயிலாடக் கண்டு வான் யகாழி ாடினசதன
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மடந்தத யதனீகக
் ள் தவத்த ரெமறிந்து
கடந்தத தாயடற் றும் கததயபாயல ானடிய ன்
நாலுமூணு யுகமும் நடுத்தீர்க்க வந்தபிரான்
யமயலான் திருக்கததத எழுதுயவ சனன் றசதாக்கும்
எம் பிரா னான இதறய ா னருள் புரி
தம் பிரான் சொல் லத் தமிய சனழுதுகியறன்
எழுதுயவ சனன் றசதல் லாம் ஈெனருள் செ லால்
பழுதுமிக வாராமல் பரயம ஸ்வரிகாக்க சத ் வம் பராவல்
ஈென் மகயன இ ல் வா ் வா இக்கததக்குத்
யதாெ மகலெ் சூழாமல் வல் விதனகள்
காலக் கிரகம் காமெஞ் ெல மானதுவும்
வாதலக் குருயவ வாரா மயலகாரும்
காரு மடிய ன் சகௌதவ விதனதீர
வாரு மடிய ன் மனதுள் குடிசகாள் ளயவ
தர்ம யுகமாக்கித் தாரணித
ாளுதற் குக்
கர்மக் கலியில் கடவுளார் வந்தகதத
ொகா திருக்கும் தர்மஅன் புள் யளார்முன்
வாகாகத் தர்ம அம் மாதன தான் வகுத்தார்.
அடிதயடுத்தருளல்
வகுத்த பிரம் மனுக்கும் மாதா பிதாவதுக்கும்
சதாகுத்த குருவதுக்கும் யதாத்திரந் யதாத்திரயம
யதாத்திர சமன் று சுவாமி ததனத்சதாழுது
ராத்திரி தூக்கம் நான் தவத் திருக்தகயியல
ஆண்டான ஆண்டு ஆயிரத்துப் பதினாறில்
கண்டாதனக் கண்யடன் கார்த்திதக மாதமதில்
சத ் தியிரு பத்யதழில் சிறந்தசவள் ளி நாதளயியல
சுகுதியுடன் நித்திதரயில் சுபக்கி ான லக்கமதில்
நாதசனன் னருகில் நலமாக வந்திருந்து
சீதமுட சனழுப்பிெ் செப்பினார் காரணத்தத
காப்பி சலாருசீரு கனிவா ் மிகத்திறந்து
தாப்பிரி மாகெ் ொற் றினா சரம் சபருமாள்
மகயனயிவ் வா ் சமாழித வகுக்குங் காண்டமதுக்கு
உகயமா ரறி உதரநீ முதற் காப்பா ்
அதின் யமல் நடப்புன் உள் யள கமிருந்து
ெரிெமனா ் நான் வகுப்யபன் தாசனழுது காண்டமதத
நானுதரக்க நீ ச ழுதி நாடுபதி னாலறி
ானுதரக்க நீ ச ழுதி அன் யபார்கள் தங் கள் முன் யன
நூற் பயன்
வாசிக்கக் யகட்டு மகிழ் ந்திருந்த அன் யபார்க்குப்
பூசித்து நின் ற பூரணங் கள் கிட்டுமடா
பழித்யதார் நதகத்யதார் பதிசலதிரி ா ் ப்பதறந்யதார்
கழித்யதார் வறுதமகண்டு கடுநரகம் புக்கிடுவார்
மலடியு மிக்கததத மாவிருப்பத் யதாடிளகி
தலமளந்யதா தனநாடி தான் யகட்பா ளாமாகில்
என் னாதண பார்வதி ாள் எகாபரத்தின் தன் னாதண
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உன் னாதண மததல உடயன கிதடக்குமடா
குட்டமது சகாண்யடார் குணம் தவத்துக் யகட்பாயரல்
திட்டமது சொன் யனாம் தீருந் திருவாதண
ததச்சைத்தின் இயல் பு
நாரா ணரும் நல் லதிருெ் செந்தூரில்
பாயரார்கள் சம ் க்கப் பள் ளிசகாண் டங் கிருந்து
ஆண்டா யிரத்து அசவன் ற லக்கமதில்
நன் றான மாசி நாளான நாதளயியல
ொன் யறார் வளரும் தாமதரயூர் நற் பதியில்
மூன் றான யொதி உதறந்திருக்குந் சதெ்ெணத்தில்
வந்திருந்த நற் பதியின் வளதமயக ளம் மாதன
மூவாதி மூவர் உதறந்திருக்குந் சதெ்ெணயம
யதவாதி யதவர் திருக்கூட்டந் சதெ்ெணயம
நாதாந்த யவதம் நாடுகின் ற சதெ்ெணயம
அகத்தீ சுவரரும் அமர்ந்திருக்குந் சதெ்ெணயம
மகத்தான மாமுனிவர் வாழுகின் ற சதெ்ெணயம
தாணுமால் யவதன் தாமதிக்குந் சதெ்ெணயம
ஆணுவஞ் யெர் காளி அமர்ந்திருக்குந் சதெ்ெணயம
யதாெமிகு கர்மம் சதாதலக்கின் ற சதெ்ெணயம
நீ ெ விதனதீர நீ ராடுந் சதெ்ெணயம
மாது குமரி மகிழ் ந்திருக்குந் சதெ்ெணயம
பாறு படவு பரிந்துநிற் குந் சதெ்ெணயம
ஆதனப் பதடகள் அலங் கரிக்குந் சதெ்ெணயம
யெதனப் பதடத்தளங் கள் யெருகின் ற சதெ்ெணயம
ஆகமக் கூத்து ஆடுகின் ற சதெ்ெணயம
பார்வதி ாள் வந்து பரிந்திருந்த சதெ்ெணயம
சீர்பதித ஈென் செ ் திருந்த சதெ்ெணயம
மா னா ் த் யதான் றி வந்திருந்த சதெ்ெணயம
ஆ னார் கூத்து ஆடுகின் ற சதெ்ெணயம
சதெ்ெணத்தின் புதுதம செப்பத் சதாதல ாது
அெ்ெமில் லாப் பூமி அழகுயக ளம் மாதன
விருத்தம்
கெ்ெணி தனத்தா யளாடு கதறமிடற் றண்ண லீெர்
பெ்ெமால் முனிவர் யதவர் பதுமலர்க் கமலத் யதவி
நிெ்ெ மான கன் னி நிதறந்திடும் பூமி ான
சதெ்ொண புதுதம சொல் லிெ் சீதமயி னி ல் புஞ் சொல் யவாம்
சீணமயின் அழகு
புன் தன மலர்க்காவில் சபாறிவண் டிதெபாட
அன் ன மதுகுதித்து ஆராடுஞ் யொதலகளும்
கன் னல் கதலி கரும் பு பலாெ்சுதளயும்
எந்யநர மும் சபருகி இலங் கிநிற் குஞ் யொதலகளும்
எங் சகங் கும் நாதம் இடுகின் ற யபசராலியும்
சபாங் கு கதியரான் பூயமற் குதடநிழற் ற
நந்தா வனம் பூத்து நகரி மணம் வீெ
செந்தா மதரபூத்துெ் செலம் புமணம் வீெ
அரகரா சவன் று அப மிடு சமாலியும்
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சிவசிவா சவன் று துதிக்கின் ற யபசராலியும்
முடியு மடியுமில் லா முதயலாதனப் யபாற் சறாலியும்
மடியில் பணம் யபாட்டு மார்க்குத்தும் யபசராலியும்
முத்தாயல பாண்டி முதன் மடவா ராசடாலியும்
மத்தாயல யமாரு மடமசடன் ற யபசராலியும்
ெமுத்திரத்து முத்து தான் கதரயில் யெருவதும்
குமுத்திரளா ் ப் சபண்கள் குரதவ யிடுசமாலியும்
ெங் கீத யமளம் தாயனாது மால மும்
மங் கள கீதம் வகுக்கின் ற ஆல மும்
காரண யவதக் கல் விசமாழி ஆல மும்
வாரணத்தின் மீதில் வரும் பவனி ாரபமும்
மாயவறி வீதி வரும் பவனி வீதிகளும்
கூதர யியலமுத்து குதலொ ் க்கும் கன் னல் களும்
பாததயியல பார்ப்பார்க்குப் தபம் சபான் னளிப்பாரும்
அன் னமிடுஞ் ொதலகளும் ஆல ங் கள் தவப்பாரும்
சொர்ண மளித்துெ் சொகுசுசபற நிற் பாரும்
சிவயன சிவயனச ன் று சிவகருத்தா ் நிற் பாரும்
தவயம சபரிசதனயவ தவநிதலகள் செ ் வாரும்
யகாவிந்தா சவன் று குருபூதெ செ ் வாரும்
நாவிந் தத ாக நால் யவதம் பார்ப்பாரும்
மாரி சபாழியும் மாதசமாரு மூன் றுதரம்
ஏரி சபருகி ஏரடிக்க மள் ளசரல் லாம்
நாத்து நடும் புரசி நளினமிகு சொல் சலாலியும்
கூத்து ஒலியும் குருபூதெ தன் சனாலியும்
எப்பாசரல் லாம் புகழும் ஏகா பதி துயபால்
தப்பா சதெ்ெணத்தின் தன் தமயீ தம் மாதன
விருத்தம்
காமதன எரித்த ஈென் கழலிதண மறவா வண்ணம்
பூமணக் குழலாள் கன் னி சபாருந்திடும் நகரி ான
சீதமயின் குணமுஞ் சொல் லிெ் சிறந்திடும் பூமி தன் னில்
யநமவர் தர்ம ஞா நிதலததன நிகழ் த்து வாயர
சீணமயில் தர்மநீ தம்
ஆதிப் சபாருதள அனுதினமுந் தாயனாதி
யொதி யுடநீ தம் சொல் லுயவ னம் மாதன
சத ் வ மனுநீ தம் யதொதி ராெநீ தம்
சம ் ருந்தும் நீ தம் விளம் புயவ னம் மாதன
ஆயிரத்து எட்டு ஆனதிருப் பதிக்கும்
வாயிதமா ் ப் பூதெ வகுப்பு முடங் காது
யகாயில் கிணறு குளங் கதரக ளானததயும்
யத ் வு வராயத சுற் றுமதில் கட்டிடுவார்
எளிய ார் வலிய ார் என் சறண்ணிமிகப் பாராமல்
களிகூர நன் றா ் க் கண்டவழக் யகயுதரப்பார்
அன் ன மடம் தவத்து ஆகங் களிகூர
எந்யநரம் பிெ்தெ இடுவா சரளிய ார்க்குப்
பந்தலிட்டுத் தண்ணீர ் பக்தர்க் களிப்பாரும்
எந்த இரவும் இருந்துபிெ்தெ யீவாரும்
ஆறி சலாருகடதம அதெ ாமல் தான் யவண்டி
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யதறிய யொழன் சீதம ர ொண்டிருந்தான்
சிவா நம சவன் ற சிவயவத மல் லாது
கவா மா ் ெ ் சொல் லக் கருத்தறி மாட்டார்கள்
ஆறி சலாருகடதம அதுதரயவ மாட்யடாசமன் று
மாசறாருவர் சொன் னால் மன் னன் மறுத் யதயகளான்
பன் னிரண் டாண்டு பரிவா யிதறயிறுத்தால்
பின் னிரண் டாண்டு சபாறுத்திதற தாருசமன் பான்
இவ் வதக ா ் ெ ் யொழன் இராெ்சி த்தத ாண்டிருந்தான்
அவ் வதக ா ் ெ் யொழன் ஆண்டிருக்கும் நாதளயியல
சம ் றிவு சகாண்ட யமலாம் பதத் சதளியவான்
சத ் வத் திருநிதலதம செப்புயவ னம் மாதன
இவ் வதக ாகெ் யொழன் இருந்து ராெ்சி த் தத ாள
கவ் தவக ளில் லா வண்ணம் கலியுகம் வாழும் நாளில்
செவ் வதகத் திருயவ ான திருவுளக் கிருதப கூர்ந்து
சத ் வசம ் நீ தம் வந்த செ ் தித ெ் செலுத்து வாயர.
ததய் வநீ தம்
வாரம தில் லாமல் மன் னன் அதியொழன்
நீ தமா ் ப் பூமி நிறுத்தி ர ொளுதகயில்
கண்டு யவதாவும் கமலத் திருமகளும்
நன் று சத ் வாரும் நாரா ணருசமெ்சி
அன் றந்த மாமுனிவர் அல் யலாருந் தான் கூடி
சென் று சிவனார் திருப்பாதந் சதண்டனிட்டுெ்
ொகா திருக்கும் ெமூலத் திருப்சபாருயள
ஏகா பரயன எங் கும் நிதறந்யதாயன
மூலப் சபாருயள முதற் சபாருயள காரணயர
ொலப் சபாருயள தவத்யதா ரரும் சபாருயள
நாரணரும் யவதா நாடிப் சபாரும் யபாரில்
காரணயர நீ ரும் கனல் கம் ப மாயனாயர
ஆலமு தருந்தி அரதவ மிகவுரித்துக்
யகாலத் திருக்கழுத்தில் யகார்தவ ா யிட்யடாயன
ஆதனததன யுரித்து அங் கசமல் லாம் புதனந்து
மாயனந்தி கரயன மழுயவந்தி சிவயன
யகாயனந்திர கிரியில் குடியிருக் குங் யகாயவ
தாயன யிருக்கும் தவயம தவப்சபாருயள
ஆதி ா ் நின் ற அதி த் திருமுதயல
யொதிய யொழன் சொல் சநறித க் யகளுதம ா
வாடிவந்த பெ்சினுக்கு வாளா லவனுடம் தபத்
யதடிவந்த யவடனுக்குத் துதட ரிந் தீந்தவன் காண்
ஆறி சலாருகடதம அவன் யவண்டிட் டாசனனயவ
மாறி வன் புவிய ார் மனதிற் சகௌ தவகளில் தல
யகாவில் சிவால ங் கள் குளங் கூபம் வாவிகளும்
யெவித் தனுதினமும் செ ் வாயன தானதர்மம்
ஆதலால் யொழன் அரொளுஞ் சீதமயியல
நீ தமா ் த் சத ் வம் நிதலநிறுத்த யவணுதம ா
என் று மிகத்யதவர் இதறஞ் சித் சதாழுதிடயவ
கன் றிருந்த ஈெர் கரி மா யலாடுதரப்பார்
நல் லதுகாண் மா வயன நாட்தட மிகக்காக்க
வல் லவயன பூமா யதவி ததனவருத்தும்
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வருணன் ததன தழநீ மாதமும் மாரிசப ்
கருதணக் குதடவிரிக்க கங் குல் ததன தழயும்
வாசி துபூவா ் வழங் க வரவதழயும்
யதாசி மறலித யும் சொல் லி விலக்கிடுநீ
குருபூதெ செ ் யும் கூட்டமதிற் சிவமா ்
திருவீற் றிருக்கெ் செ ் திடுநீ யகாலமது
நித்திரா யதவி நித்தமந்தப் பூமியியல
மத்திபமா ் க் காக்க தவச ன் றா ரீசுரரும்
நிதனத்யதார்க் குறுதி நிதனவிலறி வுயதான் ற
எதனத்யதாத் திரங் கள் இகழாமல் தவயுசமன் றார்
பன் றிய ா யடகடுவா ் பண்புற் றிருந்திடவும்
அன் றியலா யடகுயிலும் அன் புற் றிருந்திடவும்
கீரியும் பாம் பும் கிதளயபால் குதழந்திடவும்
வாரி குளம் யபால் வரம் பியல நின் றிடவும்
இட்ட விதரகள் ஈசரட்டுக் கண்டிடவும்
பட்டியும் மு லும் பண்புற் றிருந்திடவும்
பசுவும் புலியுசமாரு பக்கம் நீ ருண்டிடவும்
கசுவுங் கதரபுரளக் கரும் புமுத் தீன் றிடவும்
ொத்திர யவதம் ெம ம் வழுகாமல்
சூத்திர மாகத் துல் வப் படுத்திடவும்
மனுயவார் ததழத்து மக்கசளாரு யகாடிசபற் று
இனிதாக நாளும் இறவா திருந்திடவும்
ெந்திர சூரி ர்கள் தட்டுமிக மாறாமல்
இந்திரரும் யதவர் இருஷிநிதல மாறாமல்
தான தவங் கள் தப்பிமிகப் யபாகாமல்
வானவர்கள் யதவர் வளமாக நின் றிடவும்
ஈன மில் லாமல் இதுசத ் வ நீ தசமல் லாம்
மானம் நிறுத்தி தவச ன் றா ரீசுரரும்
விருத்தம்
இப்படித் சத ் வ நீ தம் ஈசுர ரிதுயவ கூற
சொற் படி மறவா வண்ணம் திருமரு யகானுஞ் செ ் தார்
அப்படித் தவறா நீ தம் அம் புவி தனியல வாழ
மற் பணி குழலார் தங் கள் மனுசநறி வகுத்தார் தாயம
தபை்கள் மனுநீ தம்
சத ் வத்திரு நிதலதம செப்பி பின் யதெமதில்
சந ் நிதி ப் சபண்கள் நிதலதமயக ளம் மாதன
கணவன் சமாழி க் கலவுசமாழி யபொத
துதணவி நிதலதம சொல் லுயவ னம் மாதன
கற் கதவு யபாயல கற் பு மனக்கதவு
சதாற் கதவு ஞானத் திருவுயகா லவள் மனது
அன் பாகப் சபற் ற அன் தன பிதாவதுக்கும்
முன் பான யொதி முதறயபா லுறவாடிப்
யபாற் றிய நித்தம் பூசித் தவள் மனதில்
ொற் றி சொல் தலத் தவறா மயலசமாழிவாள்
அரென் துயில ஆராட்டி ஓராட்டிக்
கரமா னதுதடவிக் கால் தடவி நின் றிடுவாள்
துயின் ற தறிந்து துஞ் சுவாள் மங் தக ரும்
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ம ன் ற ஒருொமம் மங் தக ச ழுந்திருந்து
முகத்து நீ ரிட்டு நான் முகத்யதா தனயுந்சதாழுது
அகத்துத் சதருமுற் றம் அலங் கார மா ் ப்சபருக்கிப்
பகுத்துவ மாகப் பாரிப்பார் சபண்ணார்கள்
தவத்துக் கரி தத ல் நல் லார் தங் களுட
மனுநீ தஞ் சொல் லி வகுக்க முடி ாது
கனி ான சபண்கள் கற் புநிதல மாறாமல்
இனிதாக நாளும் இருக்குமந்த நாதளயியல
வனி ான ொதி வளதமயக ளம் மாதன
ொன் யறார் முதலா ் ெ ் ெக்கிலி ன் வதரயும்
உண்டான ொதி ஒக்கசவாரு இனம் யபால்
தங் கள் தங் கள் நிதலதம தப்பிமிகப் யபாகாமல்
திங் கள் மும் மாரி சிறந்யதாங் கி ய வாழ் ந்தார்
செல் வம் சபருக சிவநிதலதம மாறாமல்
அலுவல் தினஞ் செ ் து அன் புற் றிருந்தனராம்
தான் சபரி சதன் று தப்புமிகெ் செ ் ாமல்
வான் சபரி சதன் று மகிழ் ந்திருந்தா ரம் மாதன
ஒருவர்க் சகாருவர் ஊழி ங் கள் செ ் ாமல்
கருதல் சிவன் யபரில் கருத்தா யிருந்தனராம்
செ ் யும் வழக்குெ் சிவன் யபரி லல் லாது
தவ ம் வழக்கு வாரா யதயிருந்தார்
அடிபணி சவன் று அதலெ்ெல் மிகெ் செ ் ாமல்
குடிசபாருந்தி வாழ் ந்து குடியிருந்தா ரம் மாதன
யெயினுட ஆட்டுெ் செவியகட் டிருப்பதல் லால்
யபயினுட ஆட்யடார் பூதரறி ா திருந்தார்
இந்தப் படிமனுயவார் எல் லா மிருந்துசவாரு
விந்துக் சகாடியபால் வீற் றிருந்தா ரம் மாதன
விருத்தம்
இப்படித் சத ் வ இராெ்சி நீ தமும்
மற் படித் யதெ மனுவுட நீ தமும்
நற் புடன் யதெம் நாடி வாழ் வததக்
கற் பு ரீெர் கண்டு மகிழ் ந்தனர்
கயிணல வளம்
முத்தான சீதம மூன் று நீ தத்யதாடு
பத்தாதெ ாகப் பண்பா ் த் ததழத்திடயவ
நாலான யவதம் நல் ல கலியுகமா ்
யமலாம் பரமா ் விளங் கி யிருந்திடயவ
யதவ ருதறயும் திருக்கயிதல தன் வளதம
பாவலர்கள் முன் யன பாடினா ரம் மாதன
ஈெ ருதறயும் இரத்தின கிரிதனியல
வாெவனுந் யதவர் மதறய ாரும் வீற் றிருக்க
சபான் னம் பலநாதர் சபாருந்திருக்கும் மண்டபமும்
கின் னரர்கள் யவதம் கிளர்த்துகின் ற மண்டபமும்
யவதப் புயராகி விளங் குகின் ற மண்டபமும்
சீத உதம ாள் சிறந்திலங் கும் மண்டபமும்
நீ தத் திருமால் நிதறந்திலங் கும் மண்டபமும்
சீதத மகிழ் ந்து சிறந்திருக்கும் மண்டபமும்
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ஆதவனுஞ் ெந்திரனும் அவதரிக்கும் மண்டபமும்
யவதாவும் ருத்திரனும் வீற் றிருக்கும் மண்டபமும்
ஆரு மறிந்து அளவிடக் கூடாத
பாரு பதடத்த பரயம சுரனாதர
விசுவாெ யமயலார் விமல னடிவணங் கி
வசுவாசு யதவன் வந்து மிகவணங் கி
மதறயவத ொஸ்திரங் கள் மலயரா னடிவணங் கி
இறவாத யதவர் இதறஞ் சி மிகவணங் கி
எமதர்ம ராென் எப்யபாதும் வந்துநிற் க
பூமகளும் யவதப் புயராகிவந்து சதண்டனிட
காமயதவன் முதலா ் க் கணக்கர் மிகுமுனிவர்
நாமசநடி ய ான் பதத்தத நாள் யதாறும் யபாற் றிநிற் க
ததலவ னிருக்கும் தங் கத் திருக்கயிதல
நிதலதம ச டுத்துதரக்க நிதல ாது அம் மாதன
விருத்தம்
ஆறு செஞ் ெதட சூடி அ ் னார்
அமர்ந்து வாழுங் கயிதல வளமததக்
கூறக் கூறக் குதறவில் தல காணுயம
சகான் தற சூடும் அண்டர் திருப்பதம்
வாறு வாறு வகுக்க முடிந்திடா
மகிழுங் குண்ட வளஞ் சொல் லி ப்புறம்
யவறு யவறு விளம் பயவ யகளுங் யகா
சம ் யுள் யளாராகி யவத அன் பயர
மகாதலட்சுமி நாராயைரிடம் யுகத்துக்யுகம் அவதரிப் பதற் கான
காரைத்ணத வினவுதல்
நதட
கயிதல வளதம கட்டுதரக்கக் கூடாது
அகில வளதம அருளக்யக ளம் மாதன
யதவாதி யதவர் திருக்கூட்ட மாயிருக்க
மூவாதி மூவர் மிக்கசவாரு மிக்கசவாரு
சிங் கா ெனத்தில் சிறந்திருக்கும் யவதளயியல
மங் காத யதவி மாதுதிரு லட்சுமி ாள்
ஈயர ழுலகும் இரட்சித்த வுத்தமி ாள்
பாயரழும் பதடத்த பரமதிரு லட்சுமி ாள்
நன் றா ச ழுந்திருந்து நாரா ணர்பதத்ததத்
சதண்டனிட்டு லட்சுமியும் செப்புவா ளம் மாதன
யதவரீ சரன் தனத் திருக்கலி ா ணமுகித்துக்
யகாவரி குண்டக் குடியிருப்பி யலயிருத்திப்
யபாவது என் ன புதுதம எனக்கறி
யதவரீர ் நீ ர்தான் செப்பிடீர் என் றுதரத்தாள்
பின் னுமந்த லட்சுமி ாள் சபருமாள் ததனத்சதாழுது
என் றும் இருக்க இறவா திருப்யபாயன
ஆதி ால் சூட்ெம் அளசவடுக்கக் கூடாத
நாதி ா ் நின் ற நாரா ணப்சபாருயள
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யதவாதிக் சகல் லாம் திருமுதலா ் நின் யறாயன
மூவாதிக் சகல் லாம் முதன் தம ா ் நின் யறாயன
உமக்கு எதிரி உலகமதி லுண்யடாகாண்
தமக்கு எதிரிவந்த தன் தம மிகவுதரயும்
உகத்துக் குகம் பிறந்து உலகிடத்தி யலயிருக்க
அகத்துவந்த ஞா ம் அருளுவீ சரம் சபருமாள்
என் று திருவும் இதுவுதரக்க மா வரும்
நன் று நன் சறன் று நாரா ணருதரப்பார்
அதிகாரம் - II
நாராயைர் பிரபஞ் சத்தின் ததாற் றம் கூறல்
ெக்தி சிவமும் தானுதித்த காலமதில்
எத்திதெயும் நாமள் இருயபர் பிறப்பதிலும்
ருத்திரர் மய சுரருதித்த நாளதிலும்
பத்தியுள் ள யதவர் பரநாதர் நாளதிலும்
வாயனார்கள் சத ் வார் மதறயவத ொஸ்திரமும்
ஈனமா ் ெ் ெண்டன் இவன் பிறந்த நாளதிலும்
ஆதித்தன் வாயு அண்டபிண்டம் யதான் றி பின்
நாராயைர் யுகவரலாறு கூறல்
ஈதுதித்த காலம் இராெ்சி சமான் றுண்டுகண்டா ்
அவ் வுகத்ததக் கண்டு ஆதிபிரமா மகிழ் ந்து
இவ் வுகத்து நாமம் என் னவிடு யவாசமன் று
மாலும் பிரமாவும் மா ா திருப்யபானும்
ஆயலாசித் தவர்கள் ஆகமத்ததத் தான் பார்த்து
நீ டிய யுகம் – ஈசன் திருதவள் வி வளர்தத
் ல்
நீ டி யுகசமனயவ நி மித் துறுதிசகாண்டு
யதடி முப்சபாருளும் செப்பினர்கா ணம் மாதன
அவ் வுகத்தத ஈெர் ஆர்ப்பரித்த காலமதில்
இவ் வுகத்துக் காதர இருத்துயவா சமன் றுசொல் லி
எல் யலாருங் கூடி இதமித்தா ரம் மாதன
அல் யலாருங் கூடி ஆயலாசிக்கு மளவில்
தில் தல ா ரீென் திருயவள் வி தான் வளர்க்க
நல் தல ா யவள் வி நன் றா ் வளர்த்திடயவ
யவள் வியில் இறங் கிெ்சிவன் யவதகாண்டம் படித்தார்
யகள் வியகளாத் யதவசரல் லாம் சகருவமதா ் த் தானிருந்தார்
தாண்டவ விருத்தம்
ஆதியில் சிவனுதித்த வாறும் ஆதிமால் பிறந்தவாறும்
நீ தி ா ் வாயனார் யதவர் நீ டூழிவாழ் ந்த வாறும்
ஓதினார் யுகங் கள் வாறும் ஒவ் சவாரு அசுரன் வாறும்
வாதி ாந்யதவர் மனிதராகி தவகுண்டர் ஆள் வதுவும் சொன் னார்
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குதறாைி பிறப் பு
வன் னித விட்டுெ்சிவன் தவ கத்தில் இறங் கயவ
பிறந்தான் குயறாணி சபரி மதலயபாயல
அறந்தா னறி ா அநி ா க் யகடனுமா ்
பிண்டம் நிதறயும் சபால் லாதான் தன் னுடம் பு
அண்டம் அதம அவன் பிறந்தா னம் மாதன
முகங் கண் கசளல் லாம் முதுகுப்பு றயமலாட
நகக்கரங் கள் யகாடி கால் க சளாருயகாடி
தவங் க ளறி ாெ் ெண்டித் தடியமாடன்
பவயம நாள் யதாறும் பண்ணு மி ல் புதடய ான்
குயறாணி வனு ரம் யகாடிநாலு முழமா ்
கயிதல கிடுகிசடங் கும் கால் மாறி தவக்தகயியல
அகிலங் கிடுகிசடங் கும் அவசனழுந்தா லம் மாதன
இப்படிய குயறாணி என் றசவாரு அசுரன்
முப்படிய நீ ய யுகத்தி லிருந்தான் காண்
இருந்து சிலநாள் இவன் தூங் கித் தான் விழித்து
அருந்தும் பசி ால் அவசனழுந்து பார்ப்பளவில்
பாருகங் காணான் பலயபருடல் காணான்
வாருதி நீ தர வாரி விழுங் கினன் காண்
கடல் நீ ரத்ததனயும் கடவா ் நதன ாமல்
குடசலல் லா சமத்தக் சகாதிக்கு சதனசவகுண்டு
அகிலம் விழுங் க ஆர்ப்பரித்து நிற் பளவில்
கயிதல ததனக்கண்டு கண்கள் மிகக் சகாண்டாடி
ஆவி ச டுத்து அவன் விழுங் கு மப்யபாது
நாராயைர்க்கு ஈசன் வரமளித்தல்
தாவிக் குவித்துத் தப்பினார் மா வரும்
மா வரு யமாடி மண்ணுயலாகம் புகுந்து
தூ வரு மங் யக சிவதன மிகநிதனத்துத்
தவசு இருந்தார்காண் தாயமா தரனாரும்
தவசு தனிலீென் ென் னாசி யபாயலவந்து
ஆருநீ யிந்த ஆழ வனந்தனியல
ஏதுநீ தவசு எதனநிதனந்த வாயறது
என் று ென் னாசி இதுவுதரக்க மா வரும்
பண்டுபட்ட பாட்தடப் பகர்ந்தா ரவயராயட
கயிதல ச மயலாகம் கதறக்கண்டர் ெக்திவதர
அகில மததக்குயறாணி அசுரசனன் ற மாபாவி
விழுங் கினான் நானும் உபா மா ் த் தப்பிவந்யதன்
பளிங் கு மதலநாதன் பாரத்யத வாதிமுதல்
பண்டுயபால் நாளும் பதியி லிருந்திடயவ
என் றுங் கயிதல இலங் கி இருந்திடவும்
முண்டு செ ் தபாவி முகமு மவனுடம் பும்
துண்டா றதாகத் சதால் புவியி லிட்டிடவும்
கண்டங் கண்ட மா ் ப்யபாடக் கடி வரசமனக்கு
தண்டமிழீர் நீ ரும் தரயவ தவசிருந்யதன்
என் று திருமால் எடுத்துதரக்க யவயீெர்
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மன் று ததன ளந்த மாயலா டுதரக்கலுற் றார்
யகளா ் நீ விட்டிணுயவ யகடன் குயறாணிததனத்
தூளாக்கி ாறு துண்ட மதுவாக்கி
விட்சடறிந்தா லவனுதிரம் யமலு சமாருயுகத்தில்
சகட்டுக் கிதள ா ் க் சகாடி சூரக்குலமா ் ப்
பிறக்கு மவனுதிரம் சபால் லாதான் தன் னுடம் பு
துண்ட சமான் றுதானும் சதால் புவியி யலகடி
குண்யடாம ொலி னா ் க் குவல த்தி யலபிறப்பான்
அப்படிய குயறாணி அவனுதிர மானதுவும்
இப்படிய ஆறு யுகத்துக் கவனுடம் பு
வந்து பிறப்பான் காண் மாற் றானா யுன் றனக்கு
உகத்துக் குகயம உத்தமனா ் நீ பிறந்து
அகத்துக் கவன் பிறப்பு ஆறு யுகமதிலும்
உண்டு மவன் சீவன் உயிரழிவு வந்தவந்நாள்
பண்டு நடுக்யகட்டுப் பாவி வனுயிதரக்
சகான் றுயபாட் யடநரகக் குழிதூர்க்க நாள் வருங் காண்
என் று விதடசகாடுத்தார் ஈசுரர்கா ணம் மாதன
அன் று விதடயவண்டி அதிகத் திருமாலும்
குன் றுயபால் வந்த சகாடி படுபாவி
குயறாணி ததனெ்செயிக்கக் யகாபம் சவகுண் சடழுந்து
சுயறாணித யவதன் துடி ா ் நடந்தனராம்
நாகத்ததண கிடந்த நாரா ணமூர்த்தி
யவகத்தால் குயறாணிததன சவட்டிப் பிளக்கலுற் றார்
சவட்டினா ராறு மிகுதுண்ட மம் மாதன
சகட்டி தாசனன் று கிருதபகூர்ந்யத யதவர்
துண்டம தாறும் சதால் புவியி யலயபாட்டுப்
பிண்டமததெ் சுமந்து யபாட்டனர்கா ணம் மாதன
அந்தக் குயறாணி அவனுதிர மானததயும்
சகாந்து சகாந்தாகக் குளம் யபாயல குண்டுசவட்டி
உதிரமதத விட்டு உ ர்ந்தபீடம் யபாட்டுெ்
ெதுர யுகசமனயவ தான் வகுத்தா யரார்பீடத்தத
சதுரயுகம் - நாராயைர் அசுரர்கணள வணதக்க அவதரித்தல்
அவ் வுகத் தியலயுதிரம் அசுரக் குலமாகி
முவ் வுகத்துப் பாவி முடிந்தசவாரு துண்டமததக்
குண்யடாம ொலி எனயவ சகாடி வனா ் ப்
பண்யடார் குயறாணி பாதகனாறு துண்டமதில்
வந்துபிறந் தான் ெதுர தவ கத்தி லம் மாதன
முந்து பிறந்த முழுயமாெ மானதிலும்
மந்து முகமா ் மாபாவி தன் னு ரம்
நானூறா யிரமுழங் கள் நாடுமவன் கரங் கள்
முந்நூறு கால் தக யவழ் கள் துதியபாயல
உதடயதா ளுடம் பு உருவறி ா மாபாவி
பதடத்யதான் ததன றி ான் பாரிச ன் று மறி ான்
அட்தடயபா யலசுருண்டு அம் மியபா யலகிடப்பான்
மட்தடயபா யலதிரிவான் வயிறு மிகப்பசித்தால்
அன் னுகத் திலுள் ள அசுரக் குலங் கதளயும்
தன் வயிற் றுக் கிட்டுத் தடியபா லுருண்டிடுவான்
இப்படிய நாளும் இவன் குலங் க ளானசதல் லாம்
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அப்படிய தின் று அவன் பசிக ளாற் றாமல்
அ ் த ய ா சவன் று அலறினன் கா ணம் மாதன
சம ் த
னான விறுமா அதுயகட்டுெ்
சிவதனத் சதாழுது செப்புவா ரம் மாதன
தவயம தவப்சபாருயள தாண்டவெங் காரவயன
எவயனா ஒருத்தன் இட்டெத்த மானதியல
தவயலாக சமல் லாம் தானதலவ யதசதனயவ
மா னதுயகட்க வகுப்பா ரங் கீசுரரும்
ஆ யன நீ யும் அறி தலய ா ஞா மது
குண்யடா மொலி சகாடி மா பாவி னா ் ப்
பண்யடார் குயறாணி பாதகன் தன் துண்டமதா ் ப்
பிறந்தா னவனும் யபருதிரந் தன் கிதள ா ்
இறந்தா ரவர்கள் இதர ா வன் தனக்கு
ஆன பசிகள் ஆற் றாம யல வனும்
வானமது அதல வா ் விட்டான் கண்டாய
என் று சிவனார் ஈதுதரக்க மா வரும்
அன் று மகாமாலும் அக்குண்யடா மொலினுக்கு
இதர ாகத் யதவர்கதள ஏற் றநாங் கிலாக்கி
வதர ா னததத்தூண்டில் மதறத க் கயிறாக்கி
வாயுதவத் யதாணி வருணன் ததனமிதப்பா ் த்
யத மததெ்சூழத் திதரகடதலத் தான் வருத்தி
ஓதட ா ் ெ் ெதுர யுகம் வழிய தாயனவி
யதடரி மா ன் திருயவாணி தாயனறி
மூவாதி மூவர் ஓணிததனத் தள் ளிவரக்
காவாலி மா ன் கன் னியியல தூண்டலிடெ்
ெதுர யுகமாளும் ெண்டித்தடி யமாடன்
எதியர வருமாற் றில் இதரத மிகக் கண்டாவி
நாடிப் பசிதீர நல் லஇதர ாகுசமன் று
ஓடிவந்து பாவி விழுங் கினான் தூண்டல் ததன
தூண்டில் விழுங் க சுரண்டி மிகக்சகாளுவி
மாண்டனன் காண்பாவி வலி மதலயபாயல
பாவி மடி பரயம சுரனாரும்
தாவிெ் ெலத்தால் ெதுர யுகமழித்தார்
ததவர்கள் தவை்டுதகாள்
ெதுர யுகமழி தானவர்க சளல் யலாரும்
மதுர சமாழியீென் மலரடித த் தான் பூண்டு
யதவர் மதறய ார் சத ் யவந் திரன் முதலா ்
மூவர்களும் வந்து முதயலா னடிபணிந்து
பரமயன நீ ரும் பதடத்தயுகம் ரண்டதிலும்
வரயம துங் யகட்டு வாழ் ந்தவதரக் கண்டிலயம
அந்த ெந்தமில் தல ஆணுவங் கள் தானுமில் தல
இந்த வதகெ்ொதி இல் லாம லீசுரயர
பிறந்தா லவனும் சபரிய ா னடிவணங் கி
வரந்தா ருசமன் று வாளா யுதத்யதாயட
வலுவும் பலமும் வா ் த்தசூ ரப்பதடயும்
சகாலுவும் சபரி குவிந்தமதில் யகாட்தடகளும்
சகட்டுக் கிதளபாணி கிரண மதுவுடயன
நட்டுப் பயிரால் நாளும் பசிதீர்ந்து
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இருந்து சபாறுக்க இராெ்சி சமான் றுண்டாக்கும்
வருந்தி மகாயதவர் மலயரா னடிவணங் க
ஆதி சிவனும் அதிகெந் யதாெமதா ்
யவதி தரத் தான் வருத்தி விளம் புவா ரீசுரரும்
தநடுயுகம் - நாராயைர் அசுரர்கணள வணதக்க அவதரித்தல்
மாலும் பிரம் மாவும் வா ் த்தபர யமசுரரும்
நாலு மதறய ாரும் நடுவர்மிகக் கூடி
முன் யனயுள் ள துண்டம் ஒன் தறரண் டாக்கிதவத்துப்
பின் யன பதடப்புப் பிரம் மா வுருப்பதடக்க
சிவா ப் சபாருள் தான் சீவ நிதலசகாடுக்க
உபா ப் சபாருள் தான் உல் லாெ யமசகாடுக்க
முண்ட மிருயபரும் உருவா யுருசவடுத்துத்
சதண்டமது சகாண்டார் சிவதன மிகப்யபாற் றி
அப்யபாது மா ன் ஆதி டிவணங் கி
இப்யபாது ஈசுரயர இவர்களிரு யபர்க்கும்
என் னயபர் தானும் இடுயவா சமனவுதரக்க
வன் னப் பரயமசு வரனார் வகுக்கலுற் றார்
திறந்தான் சபருகும் திருமாயல நீ ர்யகளும்
பிறந்த அசுரருக்குப் யபரிட யவணுசமன் றால்
மா யன நானுசமாரு உபா ம் வகுப்யபன் காள்
ஆ யன நீ யும் அதுயகட்க யவணுசமன் றார்
அண்டபிண்டங் காணாத ஆதிகயி லாெமதில்
சதண்டனிட்டு நிஷ்தட செ ் கிறான் சுருதிமுனி
இந்த முனி டுக்கல் இவர்கள் ரண்டு யபதரவிட்டு
அந்த முனிதவத்தத அழிக்கயவ சொல் லிடுயவாம்
என் று சிவமுதரக்க எல் யலாருஞ் ெம் மதித்து
அன் று பிறந்த அசுரர்கதளத் தாயனவி
யபாறாயர சூரர் சபாருப்சபாரு நூறானதுயபால்
வாறாயர சூரர் வா ் களிரு காதவழி
சூரருட தககள் சதாண்ணூற் றீ ரஞ் ெதுவும்
மூரர்கால் நூறு உ ர்ந்தசிர ென் பதுவும்
கண்கசளாருநூறு சவண்டரள மிருகலயம
துங் கணங் களாகெ் சூர ரடந்யதறி
கண்கவிழ் ந்து ய ாகம் கருத்துருத்தா ் நிற் குகின் ற
வண்கவிழ் ந்த மாமுனித வாரி ச டுத்தவர்கள்
அதலயம சலறி ஆர்ப்பரிக்கு மவ் வளவில்
கதலயமல் பரந்த கடி முனிபகர்வான்
ஏனடா என் தன இருந்த தவெழித்து
வீணடா செ ் தா ் விழலா றயமாடா
என் தன ச டுத்து இக்கடல் யமல் யபாட்டாலும்
உன் தன றுக்க ஓரம் பா யுருசவடுத்துப்
பங் க க் கண்மா ன் பக்கமதில் நான் யெர்ந்து
உங் க ளிருயபதர ஊடுருவ நானறுத்து
இந்தக் கடலில் எடுத்துங் கதள ச றிந்து
உந்தனி னூதர ஒக்கக்கரிக் காடாக்கி
நானும் தவகுண்டம் நற் யபறு சபற் றிருப்யபன்
வானுதிரு வாதணச ன் று மாமுனியுஞ் ொபமிட்டான்
உடயன முனித உ ர்த்திச டுத் யதசூரர்
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கடல் யம சலறிந்தார் கர்ம விதிப்படி ால்
அந்த முனியும் அரனா ரருளாயல
மந்திரபுரக் கதண ா ் வாரி தலக் குள் ளிருந்தான்
சுருதி முனிததனயும் யதா மதில் விட்சடறிந்து
உருதிக் குடிசூரர் ஓடிவந் யதகயிதல
யமாெ முடன் வந்த முழுநீ ெப் பாவி ர்கள்
ஈென் ததனத்சதாழுது இதறஞ் சிநின் றா ரம் மாதன
விருத்தம்
சுருதி முனியுட நிஷ்தட சதாதலத்தவர்
கருதி சூரர் கயிதல யமவிய
பருதி சூடும் பரமதனப் யபாற் றிய
வருதி யகட்டு வருந்தினர் சூரயர
நதட
சுருதி முனிதவத்ததத் சதாதலத்யத வன் ததனயும்
சபாருதி கடல் மீதில் யபாட்சடறிந்து வந்தவர்கள்
ஈென் ததனத்சதாழுது இதறஞ் சிவரங் யகட்டனராம்
வாெமுள் ள ஈென் மாதுதமத த் தாயனாக்கித்
தூ வயள மா வயள சூர ரிருவருக்கும்
யந முள் ள யதார்வரங் கள் நீ சகாடுக்க யவணுசமன் றார்
வரங் சகாடுக்க சவன் று மதறய ா னதிெயித்துெ்
சிரென் பதுதட சீர்சூரதன யநாக்கி
ஏதுவர முங் களுக்கு இப்யபாது யவணுசமன் றார்
தீது குடிசகாண்ட சிரென் ப யதானுதரப்பான்
மாதவயர யதவர்கயள மதற வயர மூவர்கயள
ஆதவயர ச ங் களுக்கு அதிகவரம் யவணுசமன் றான்
அம் புவியி லுள் ள அஸ்திரங் கள் வாளாலும்
தம் பிரா னானாலும் தாண்டமுடி ாதவரம்
வானமிது பூமி மதலகளிது மூன் றிலுள் ள
தானவரா ் வாழுகின் ற தங் களா சலங் கதளயும்
சகால் லத் சதாதல ாத சகாடி வரமதுவும்
மல் லுக் குபா மதும் வலுவும் பலமதுவும்
ஏவலா ் வாயனார் எதமத்சதாழுது நின் றிடவும்
தவறாம லிந்தவரம் தரயவணு சமன் றுதரத்தான்
உடயன சிவனாரும் உற் ற அசுரருக்கு
அடமா வன் யகட்ட அவ் வரங் கள் தாங் சகாடுத்து
நீ ெ னிருக்க சநடி யுகம் வகுத்துப்
பாெனுக்குப் யபரு பகர்ந்யத விதடசகாடுத்தார்
விதடயவண்டிப் பாவி விமலன் ததனத்சதாழுது
மதடப்பாவி ான மல் யலாசி வாகனனும்
தில் தலமல் லாலனுமா ் ெ் யெர்ந்தங் கிருயபரும்
வல் ல சிவன் வகுத்த தவ கத்தில் வந்தனராம்
வந்தார் சிவன் வகுத்த தவ கத்தி லம் மாதன
அந்த அசுரர் அவரிருக்கு மந்நாளில்
உதிர மதுசூரர் ஒக்க உதித்சதழுந்து
செதிர்சூரப் பதட ா ் ெ் யெர்த்தங் கிருந்தனராம்
இப்படிய சூரர் இவர்யெர்க்தக தன் னுடயன
அப்படிய அந்தயுகம் ஆண்டிருந்தா ரம் மாதன
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ஆண்டிருந்த சூரர் அவரிருக்க யமதடகளும்
தாண்டிநின் ற வானத் தடாக உ ரமயத
சூரப் பதடகள் சதாழுது அடிபணிந்து
பாதக ருக்குநித்தம் பணிந்யதவல் செ ் திடுவார்
ஊழி ங் கள் செ ் து உற் றயிதற யிறுத்துப்
பாதள ங் களாகப் பணிந்திருந்தா ரம் மாதன
சூரர் சகாடுமுடித ெ் சூட்டி ரொண்டு
பாரமுள் ள யகாட்தடப் பண்ணினா ரம் மாதன
இப்படிய சூரர் இவர்வாழு மந்நாளில்
முப்படிய சூரர் ஊழி விதிப்படி ால்
இறப்ப தறி ாமல் எரித மிகக் கண்டாவி
உறப்சபாசிக்கெ் சென் ற விட்டி லிறந்தாற் யபால்
தம் பி ததம ன் ெந்ததிகள் மந்திரிமார்
மும் பிலுள் ள சூரர் முடுக்கமததக் கண்டாவி
நம் பிபத மறந்து நாம் தாம் சபரிசதனயவ
சகம் பினார் சூரர் சகட்டனர்கா ணம் மாதன
சூர ரவர்செ ் த துட்டம் சபாறுக்காமல்
வீர முள் ளயதவர் விதரந்யத முதற மிட
யதவர் முதற ம் சிவனார் மிகக்யகட்டுக்
காவலா ் நித்தம் தகக்குள் ளிருக்குகின் ற
சபண்ணமுததப் பார்த்துப் புகல் வாரங் கீசுரரும்
கண்யண மணிய கருத்தினுள் ளானவயள
பூயலாகந் தன் னிலுள் ள புருடரா யுதத்தாலும்
யமயலாகம் வாழும் விமலரா யுதத்தாலும்
மதலயமயல வாழும் மாமுனிவர் தம் மாலும்
அதல ா வரங் கள் அெ்சூரர்க் யகசகாடுத்யதாம்
தரி ா முடுக்கம் தான் சபாறுக்காத் யதவசரல் லாம்
அரிய ா ச னமுதற ம் அயநகம் சபாறுக்கரியத
என் றீெர் சொல் ல இ ல் கன் னி ய துதரப்பாள்
மதலயலாகம் யமயலாகம் தவ மதி லாகாட்டால்
அதலயமல் துயிலுசமாரு ஆண்டியுண்டு கண்டீயர
முன் யன ெ் சூரருக்கு முற் ொப மிட்டசதாரு
வன் னெ் சுருதிமுனி மந்திரபுரக் கதண ா ்
வளர்த்தங் கிருப்பான் காண் மா ருட பக்கலியல
கிளர்ந்த சமாழியகட்டுக் கிருதபகூர்ந் யதயீெர்
மாதல வரவதழத்து வளப்பசமல் லாமுதரக்கெ்
ொலப் சபாருளும் ெம் மதித்தாங் காரமுடன்
அதலயில் வளர்ந்த அதிகக் கதணச டுத்துெ்
சிதலய ற் றி ம் தபெ் சிரித்து மிகத்சதாடுக்க
அம் புப் பதக ாலும் அதிகமால் பதக ாலும்
பம் பழித்துெ் சூரனூர் பற் பம் யபால் தானாக்கிெ்
சூர ரிருவருட சிரதெ மிகஅறுத்து
வாரிதனில் விட்சடறிந்து வாளி சுதன ாடி
மலயரா னடிபணிந்து தவகுண்டங் யகட்டிடயவ
பலமான குண்டப் பதவி மிகக்சகாடுத்தார்
அவ் வுகத்தத மா ன் அன் றழித்து ஈெரிடம்
செவ் வாக நின் று செப்பினா ரீெருடன்
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கிதரதாயுகம் – நாராயைர் கந் தனாக அவதரித்தல்
இன் னசமாரு யுகத்தத இப்யபா பதடக்கசவன் று
மன் னதி த் திருமால் மனயம மிகமகிழ் ந்து
சொன் னவுட னீசுரரும் சதான் னூல் மதறயதர்ந்து
முன் யன குயறாணி முடிந்ததுண்ட மாறதியல
ஓரிரண்டு துண்டம் உகமா ் ப் பிறந்தழிந்து
ஈரிரண்டு துண்டம் இருக்குதுகாண் மா வயர
நூல் முதறத ப் பார்க்கில் சநடி யுகங் கழிந்தால்
யமலுகந்தா னிங் யக மிகுத்தகியர தாயுகந்தான்
இருக்குதுகா சணன் று ஈெ ருதரத்திடயவ
மருக்கிதழும் வா ான் மனமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
துண்டசமான் தற ரண்டா ் த் தூ வனார் தாம் வகிர்ந்து
மண்டலங் கள் சம ் க்க வாணாள் சகாடுத்தருளி
சிங் கமுகெ் சூரசனனும் திறல் சூர பற் பசனனும்
வங் கணமா ் ப் பிண்டம் வகுத்தனர்கா ணம் மாதன
சூர னுடசிரசு சதாளாயிரத்து நூறதுவும்
யபாரக்கால் தககள் சபாருப்சபடுக்கு மாபலமும்
சூரன் சுயராணிதத்ததெ் சுக்கிலங் கள் தானாக்கி
ஊயரநீ யபாசவன் று உற் ற விதடசகாடுத்தார்
விதடயவண்டிெ் சூரன் யவண்டும் பதடய ாயட
திடமாகப் பூமி செலுத்தி ர ொளுதகயில்
வரம் யவண் டசவன் று மலயரா னடிவணங் கி
திறமான ஓமமிட்டுெ் செப்புக் குடம் நிறுத்தி
நின் ற தவத்தில் சநடிய ாதனக் காணாமல்
அன் றந்தெ் சூரன் அக்கினி யில் விழுந்தான்
சூரபற் பன் விழயவ சிங் கமுகெ் சூரனவன்
பாரமுள் ள தன் சிரதெப் பறித்சதறிந்தா னக்கினியில்
ஆனதா லீசுரரும் அம் தமஉதம யுமிரங் கி
ஈனமாஞ் சூரனுக்கு ஏதுவரம் யவணுசமன் றார்
ஈெ னுதரக்க ஏற் றஅந்தெ் சூரனுந்தான்
பாெமுடன் செத்த பற் பசனன் ற சூரதனயும்
எழுப்பித் தரயவணும் ாங் கள் மிகக் யகட்டவரம்
மழுப்பில் லா வண்ணம் வரமருள் வீ சரன் றுதரத்தான்
சூர னிவன் யகட்க சிவனா ரகமகிழ் ந்து
பாரமுள் ள ஓம பற் பமததத் தான் பிடித்துெ்
சிவஞான யவதம் சிந்தித்தா ரப்சபாழுது
பவமான சூர பற் பன் பிறந்தனனாம்
இறந்து பிறந்தனற் கும் இதளய ா னவன் தனக்கும்
சிறந்த புகழீெர் செப்புவா ரப்சபாழுது
சூரயர உங் களுக்குத் யதாற் றமுள் ள யதார்வரங் கள்
வீரயர யகளுசமன் று யவத னிதவயுதரக்க
அந்நாளில் சூரன் அகமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
உன் னாலு தமந்துமுகம் உள் ளவர்கள் தம் மாலும்
உலகமதில் பண்ணிதவத்த உற் றஆயு தத்தாலும்
இலகுமன் ன ராலும் இந்திரனார் தம் மாலும்
சகால் லத் சதாதல ாத சகாடி வரமதுவும்
வல் லவயன நீ யும் வாழுங் கயிதல தும்
யதவர்யத யவந்திரனும் திருக்கன் னி மாமதறயும்
ஏவலா யுன் னுதட யலாகமதி லுள் ளவர்கள்
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முழுது சமனக்கு ஊழி ங் கள் செ ் திடவும்
பழுதில் லா திந்தவரம் பரமயனநீ ர் தாருசமன் றான்
தாருசமன் று சூரன் தாழ் தம யுடன் யகட்க
ஆரு சமாப்பில் லா ஆதி கமகிழ் ந்து
யகட்டவர முழுதும் சகட்டி ா யுங் களுக்குத்
தாட்டிதம ா யிப்யபா தந்யதா சமனவுதரத்தார்
வரங் சகாடுத் தீெர் மதலகயிதலக் யககாமல்
பரம உதம ாதளப் தப எடுத் ததணத்து
அதலயம யலஆ ன் அருகியல யபாயிருந்து
மதலயம யலசூரன் வா ் த்தசதன் றவ் வரங் கள்
கயிதல முழுதும் காவலிட்டுத் யதவதரயும்
அகில முழுதும் அடக்கி ர ொண்டனயன
அப்படிய சூரன் அரொண் டிருக்தகயியல
முப்படிய விட்டகுதற முடிவாகும் நாதளயியல
யதவதரயும் வானவதரத் சத ் யவந் திரன் வதரயும்
மூவதரயும் பாவி முட்டுப் படுத்தினயன
ஆனதால் யதவர் அரிக்யக முதற மிட
ஈனமில் லா தா ன் எடுத்தா சராருயவெம்
ஈெனிடஞ் சென் று இ ம் பினா சரம் சபருமாள்
வாெமுள் ள ஈசுரயர மாபாவிெ் சூரனுக்கு
ஏது வரங் கள் ஈந்திர்கா சணன் றுதரக்கத்
தாது கரமணிந்த தாமன் பின் யனதுதரப்பார்
தவ கத் திலுள் ள வலுவாயு தத்தாலும்
சத ் வயலா கத்தில் சிறந்தமன் னர் தம் மாலும்
அஞ் சு முகத்தாலும் அழி ா தவனுயிரும்
தஞ் ெமிட வாயனார் தத ல் சத ் வக் கன் னிமுதல்
கயிதல முழுதும் கமண்டலங் க யளழுமுதல்
அகில முழுதும் அடக்கி வரங் சகாடுத்யதாம்
என் று யவதாவும் இதவயுதரக்க மாயலானும்
நின் று தி ங் கி சநஞ் ெமது புண்ணாகிப்
யப னுக் சகன் னுதட பிறப்தபக் சகாடுத்தல் லயவா
யத மதில் நானும் திரிந்ததல க் காரணந்தான்
என் று திருமால் இதுெதத ஞ் சொல் லி வர்
இன் றந்தெ் சூரர் இருவர்ததமக் சகால் லயவ
கந் தன் அவதாரம்
ஆறு முகமா ் ஆ னளவிடயவ
கூறிடயவ ெத்திததனக் சகாண்டார்யவ லாயுதமா ்
நல் ல சிவனாதர நந்தீ சுரராக்கி
வல் ல சபலமுள் ள வா ் த்ததிக் சகட்டிலுள் ளப்
பாலதரயும் வீரர்களா ் ப் பண்ணினா சரம் சபருமாள்
வாலமுள் ள ென் னாசி மாதரப் சபரும் பதட ா ் க்
கந்தசனனும் நாமம் கனத்தெதட ாண்டியுமா ் க்
சகாந்துசகாந்தா ் ப் பீற் தறக் கூதறமிக வணிந்து
யவலு மிகப்பிடித்து சவண்ணீறு யமதரித்து
நாலுரண்டு சிரசில் நல் லருத்தி ராெ்ெமிட்டுப்
பத்துரண்டு காதில் பசும் சபான் சனாவ் வாெ் செம் பணிந்து
முத்திரிக ளிட்டுக்கந்தப் சபாக்கணங் கள் யதாளிலிட்டுெ்
ென் னாசி யபாயல தானடந் சதம் சபருமான்
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நன் னாதா னாசவனயவ நாலஞ் சுகவி தான் பாடி
வந்து ஒருமதலயமல் வா ் த்தகூ டாரமிட்டுெ்
ெந்து மிகெ்சொல் லி தான் விட்டார்
சூரனுக்கு வீரவாகுததவர் தாது
சூர னிடத்தில் தூதாநீ சென் யறகிப்
பாரமுள் ள கயிதலெ் பருவதமுந் யதவருட
சிதறக ளகற் றிவாயனார் யதவதரயும் நீ னுப்பித்
திறவா னா ாகெ் சீதம ர ொளுசமன் று
இப்படிய ஆகாட்டால் இன் றுகழித் சதட்டாம் நாள்
அப்படிய உன் றனக்கும் ஆனகந்த சுவாமி ர்க்கும்
ெண்தட அன் சறன் று தரங் கூறி வாசவனயவ
அண்டர்பிரான் தூது அனுப்பினா ரம் மாதன
தூதன் மிகநடந்து சிவயன செ சலனயவ
காதசமான் று தான் கடந்து கண்டாயன சூரதனயும்
கந்த சுவாமி கருத்தா யுதரத்தசதல் லாம்
அந்த அசுரனுக்கு அத்தூதன் தானுதரத்தான்
சூரா யகள் கந்த சுவாமி ரு சளன் றுதரக்க
ஏராத பாவி இகழ் த்தினா னப்யபாது
தூதசனன் யறான் யபாகாமல் துடர்ந்து மிகப்பிடித்துப்
பாரதப் சபருவிலங் கில் பாவித தவ ச ன் றுதரத்தான்
ஆரடா நீ தான் அறி ாய ா என் பலங் கள்
பாரடா வுன் றன் கந்தன் படுகிறதத
ஈசுரனு சமன் றனுக்கு இருந்த இடமுமருளி
மா னிடம் யபா தலயில் வாழ் ந்ததுநீ கண்டிதலய ா
எமயலாகம் வானம் இந்திரயலா கம் வதரயும்
நவயகாளும் நானல் லயவா நாட்ட மறிந்திதலய ா
முப்பத்து முக்யகாடி உற் றயத வாதிகளும்
நாற் பத்துநாற் யகாடிரிஷி நமக்சகன் ற றிந்திதலய ா
அறி ாத வாயறாகாண் ஆண்டிக்குத் தூதுவந்தா ் ெ்
சிறி சனன் றிராயதச ன் சிரசுடம் பு கண்டிதலய ா
உன் னுதட கந்தன் உ ரமது நானறியவன்
என் னுதட உ ரம் இனிநீ றிவாய
ஆனதா சலன் னுதட ஆங் கார மத்ததனயும்
கானகத்தில் வாழும் கந்தனுக் யகவுதரநீ
என் று மதமா ் இவன் யபெத் தூதனுந்தான்
அன் று அந்தெ்சூரனுக்கு அதற ாம யலதுதரப்பான்
நீ ய ா தாசனங் கள் நிமலன் தனக்சகதிரி
யபய ாரி நா ் நரிகள் பி ் ெ்சிப் பிடுங் கியுன் தன
கண்ட விடத்தில் கழுக்கள் மிகப்பிடுங் கிக்
சகாண்யடாடித் தின் னயவ லாயுதங் சகாண்டுவந்தார்
யதவர் சிதறயும் சத ் வமட வார்சிதறயும்
மூவர் சிதறயும் மும் முடுக்க முந்தீர்த்து
உன் னுதட யெதன உற் றபதட ழித்து
நின் னுதட யகாட்தட நீ று சபாடி ாக்கி
அரொள் வா சரங் கள் ஆறுமுக யவலவனார்
துதர ான கந்த சுவாமிசொல் லி னுப்பினர்காண்
என் யறதான் தூதன் இதவயுதரக்கெ் சூரனுந்தான்
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அன் யற மனது அளறித்துணிந் யததுதரப்பான்
ஆனா லறியவாம் ஆண்டி ததனயுமிங் யக
யபானா சலன் யனாயட யபாருசெ ் ய விடுநீ
சூர னிதவயுதரக்கெ் சூலாயுதப் சபருமாள்
தூதன் மிகநடந்து சொன் னான் சுவாமி ர்க்கு
சூரன்பாடு
சுவாமி மனமகிழ் ந்து சூரன் ததன றுக்கக்
காமியவ லாயுதத்ததக் தகயிசலடுத்தா ரம் மாதன
யவலா யுதசமடுத்து யவதப் பதடசூழ
சூலாயுதப் சபருமாள் துடி ா ் நடக்கலுற் றார்
கந்தனார் யவெம் கரந்திருந்த மா வனார்
வந்தார்காண் சூரன் வலுவிழந்தா னம் மாதன
சூர னவன் கண்டு யதாெப் பதட ணிந்து
மூரன் பதடக்கு முன் யன நடக்கலுற் றான்
கண்டா ரீராறு கரத்யதா னகமகிழ் ந்து
பண்டார யவெம் பண்பா ச டுத்திறுக்கி
முன் யன வருஞ் சூரன் முகத்தத வர்பார்த்துப்
பின் யன சுவாமி புத்தி மிகவுதரப்பார்
வம் பி லிறவாயத வாழ் விழந்து யபாகாயத
தம் பி ததலவன் தளமு மிழவாயத
பற் பக் கிரீடப் பவுசு மிழவாயத
அற் ப மிந்தவாழ் வு அநி ா ம் விட்டுவிடு
கரணமீ தில் லாமல் சகௌதவ ற் று வாழ் ந்திருந்து
மரணம் வந்துசீவன் மாண்டுயபா கும் யபாது
நன் தம துகூட நாடுயம ல் லாது
தின் தம வராது யதவதரயும் விட்டுவிடு
தீட்தெ யுடன் புத்தி செவ் யவயந ரிட்டுசவாரு
யமாட்ெ மதுயதட முடுக்கமதத விட்டுவிடு
இத்ததனயும் நாதன் எடுத்து மிகவுதரக்கப்
புத்திசகட்டப் பாவி யபார்சூர யனதுதரப்பான்
இரந்து திரியுகின் ற இரப்பனுக் குள் ளபுத்திப்
பரந்த புவி ாளும் பாரமுடிக் காவலற் கு
ஏற் குயமா ஞானம் இரப்யபாருக் கல் லாது
ஆர்க்குயம சொல் லாயத ஆண்டிவுன் ஞா மதத
ெண்தடக்கு வாசவனயவ தரங் கூறித் தூதுவிட்டப்
பண்டார சமன் ற பதடக்கார னும் நீய ா
என் னுதட யெதன எல் லாமிக அழித்து
என் தனயும் நா ் நரிக்கு இடுயவசனன் றதும் நீய ா
என் யற ெ்சூரன் இ ம் பி மிகநதகத்துப்
பண்டார யனாயட பதடச டுத்தா னம் மாதன
சூரனுட பதடகள் துண்டந்துண்ட மா ் விழயவ
வீரர்களும் வந்து சவட்டினா ரம் மாதன
சவட்டிதினால் செத்தார் மிகுசூ ரக்குலங் கள்
பட்டார்க சளன் று பார்சூரன் தான் யகட்டு
வந்து எதிர்த்தான் காண் மா ாண்டி தன் யனாயட
இன் றுவந்து வா ் த்துசதன் று எம் சபருமா ளுமகிழ் ந்து
யவலா யுதத்தத விறுமா பதஞ் யெவித்து
யமலாம் பரனார் விமல னருளாயல
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எறிந்தார்காண் சூரன் இறந்தாயன மண்மீதில்
பறிந்யதயவ லாயுதமும் பாற் கடலில் மூழ் கி யத
சூரன் மடிந்து துடித்துயிர் யபாகுதகயில்
வீரமுள் ள நாதன் வீணனவன் முன் பில் வந்து
சொன் ன சமாழிச ல் லாம் சூட்ெமா ் க் யகளாமல்
இந்நிலயமல் பாவி இறந்தாய வம் பாயல
நாட்டமுடன் நானுதரத்த நல் லசமாழி யகளாமல்
யகாட்தடயு முன் னுதட குஞ் ெரமுந் யதாற் றாய
ெந்துவிட்ட சொற் படிக்குத் தந்தரசு ஆளாமல்
விந்துக் குலங் களற் று வீணா ் நீ மாண்டாய
மாளா வரங் கள் மாயகாடி சபற் யறாசமன் று
பாழாக மாண்டாய பண்டாரங் தக ாயல
என் றந்த ஆதி இத்ததனயுந் தான் கூற
முந்து பிறந்த முப்பிறப்புெ் சூரமதால்
என் தனய ா சகால் ல இரப்பயனா ஏலுவது
உன் தனய ா சகால் ல ஒட்டுவயனா நான் துணிந்தால்
யவலா யுதத்தாயல சவன் றுசகான் ற தல் லாது
ஏலாது வுன் னாயல இளப்பமிங் யக யபொயத
என் றாயன சூரன் எம் சபருமாள் யகாபமுடன்
சகான் றாயர சூரனுட குறவுயிதர ம் மாதன
விருத்தம்
சூரதனத் துணித்த ெத்தி சூலமும் கடலில் மூழ் கி
வீரமால் பதத்ததப் யபாற் றி விளம் புவாள் ெத்தி மாது
மூரதனெ் செயிக்க முன் யன முெ்சூலமா ் ெ் ெபித்த ொபம்
தீரயவ யவணு சமன் று திருப்பதம் வணங் கி நின் றாள்
நதட
ஆதிய நாதி அனாதித் திருவுளயம
யொதிய ச ன் னுதட சூலொ பந்தீரும்
என் று உதம ாள் எடுத்து மிகவுதரக்க
நன் சறனயவ அந்த நாரா ணர்மகிழ் ந்து
ொப மதுதீரெ் ொந்தி மிகவளர்த்தார்
தாபமுடன் மா ன் ொந்தி மிகவளர்க்க
அம் தம உதம ாளின் ஆனொபந் தீர்ந்து
செம் தமயுடன் கயிதல சென் றனள் கா ணம் மாதன
நாராயைர் நரசிம் மராக அவதரித்தல்
ெத்திொ பந்தீர்த்துத் தவயலாக யம னுப்பித்
தத்தி ா ் ெ ் சூரதனயும் ெங் காரஞ் செ ் துஅந்த
சூரனூர் தன் தனத் தீய ான் தனக்களித்து
வீரசூ ரன் ததனயும் யமலுமந் தவ் வுகத்தில்
இரைியன் பிறப் பு
பார இரணி னா ் ப் பதடத்தார்கா ணம் மாதன
சூர னிரணி னா ் த் யதான் றினா னவ் வுகத்தில்
மா சனாருயகாலம் மகவா யுருசவடுத்து
வா ல் நதடயில் தவத்து மாபாவிெ் சூரதனயும்
சநஞ் தெ வர்நகத்தால் யநயரப் பிளந்துதவத்து

32

அகிலத்திரட்டு
வஞ் ெக யனாயட மா ன் மிகவுதரத்தார்
சூர பற் பனாகத் யதான் றினா ந்நாளில்
ஊரிரப்ப னாக உருவாக நான் யதான் றிக்
சகான் யன னாசனன் று கூறியன னப்யபாது
அந்யநரம் நீ தான் ஆண்டி ல் லக் சகான் னசதன் றா ்
யவலா யுதத்தாயல சவன் றா ் நீ ல் லாது
ஏலாது உன் னாயல என் றன் று யபசிதனய
ஆயுதங் க ளம் பு அஸ்திரம் வா ளில் லாமல்
வாயிதமா ச ன் னகத்தால் வகிர்ந்யதனா னுன் வயிற் தற
என் றுமா னுதரக்க ஏதுதரப் பான் சூரன்
பத்து மதலத ப் பாரநக மா ் ப்பதித்து
இத்தலத்தி சலன் தன இறக்கதவத்தா ல் லாது
ஏலாது உன் னாயல இந்தசமாழி யபொயத
மாலா னயவதன் மனதுயகா பம் சவகுண்டு
உன் தன யின் னமிந்த உலகில் பிறவிசெ ் து
சகான் னா யலவிடுயவன் கியரதா யுகம் வ து
திதகந்தல் யலா யபாெ்சு தியரதா யுகம் பிறந்தால்
பதகயுந் தானப்யபா பார்மீதி லுண்டாகும்
முப்பிறவித் துண்டம் உயிர்ப்பிறவி செ ் தகயியல
இப்பிறவி தன் னில் இதெந்தசமாழி யகட்யபனான்
என் று இரணி தன இரணெங் காரமிட்டு
அன் று கியரதா யுகமழித்தா ரம் மாதன
அந்தக் கியரதா யுகமழித்த அந்நாளில்
கந்தத் திருயவெம் கலந்திருந்த மா வனார்
செந்தூர்ப் பதியில் யெர்ந்திருந்தா ரம் மாதன
அந்தூர்ப் பதியில் அலங் கரித்த நாட்கழித்து
ஆதி கயிதல அரனா ரிடத்தில் வந்து
யவதி ரும் நன் றா ் விளம் புவா ரம் மாதன
சூரபற் ப சனன் ற சூரக்குலங் கதளத்துணித்து
வீரம் பதறந்ததினால் யமலுமந்த அவ் வுகத்தில்
இரணி னா ் த் யதான் றி நின் றஇ ராெ்ெததனக்
சகான் னு கியரதா குவல மும் நானழித்து
முன் னு கரந்திருந்த ஆறு முகயவெம்
செந்தூரு வாரி திதரமடக்கில் வாழ் ந்திசரன் று
வந்யதாங் காண ் ா மலர்ப்பாதந் சதண்டனிட
என் யறதா னாதி ஈசுரயரா யடதுதரப்பார்
அன் யறதா னீெர் அருளுவா ரா ருக்கு
திதரதாயுகம் - நாராயைர் ராமராக அவதரித்தல்
முன் யன குயறாணி முடிந்ததுண் டாறதியல
இன் னமூணு துண்டம் இருக்குதுகாண் மா வயர
என் றீெர் சொல் ல எல் யலாருந் தான் கூடி
அன் றிருந்த துண்டம் அதியலச ாரு துண்டமதத
உருவா ் ப் பதடத்து உயிர்க்சகாடுக்கு மவ் வளவில்
அருயக யிருந்த அெ்சுதரு யமதுதரப்பார்
முன் யன இவனும் முற் பிறப் பானதியல
என் யனாயட யபசி எதிர்த்தான் காணீசுரயர
ஆனதா லிப்பிறப்பு அரக்க னிவன் றனக்கு
ஈனமில் லாெ் சிரசு ஈரஞ் ொ ் ப்பதடயும்
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பத்துெ் சிரசும் பத்துரண்டு கண்காதும்
தத்துவங் கயளாயட தான் பதடயு சமன் றுதரத்தார்
மா னுதரக்க மதறய ா னகமகிழ் ந்து
வா ் சிரசு பத்தா ் வகுத்தார்கா ணம் மாதன
கூடப் பிறக்கக் குண்டிலிட்ட ரத்தமதத
வாட அரக்கர் குலமா ் ப் பிறவிசெ ் தார்
அப்யபா பதடக்கும் அவ் வளவில் மா வனார்
சம ் ப்பான யமனிதனில் வி ர்தவ ததனயுருட்டி
விபீஷண சனன் று சம ் யுருவந் தானாக்கிக்
கவுெலமா ரக்கன் தம் பிச னக் கருத்தா ் க்
கூடி யிருந்து அரக்கன் குறி றிந்து
யவடிக்தக ாக வீற் றிசரன் று தானுதரத்தார்
இராவைன் வரங் தகட்டல்
பத்துத் ததல ான பாவி அரக்கனவன்
மற் று நிகசராவ் வா வா ் த்தபர யமசுரதர
வணங் கி வரம் யவண்ட மனதிற் பிரி முற் று
இணங் கிய ஈெர்பதம் இதறஞ் சிநின் றா னம் மாதன
தவத்தருதம கண்டு ததலபத் தரக்கனுக்குெ்
சிவத்ததலவ ராயனார் செப்புவா ரம் மாதன
காதுரண்டு பத்து கண்ணிருப துள் யளாயன
ஏது வரம் யவணும் இப்யபாது சொல் லுசமன் றார்
அப்யபாது ஈசுரதர அரக்க னவன் வணங் கி
இப்யபாது ஈசுரயர ான் யகட்கு மவ் வரங் கள்
தருயவா சமனயவ தந்தி முகன் யபரில்
உருவா ச னக்கு உறுதிசெப்பு சமன் றுதரத்தான்
அப்படிய ஈெர் ஆதணயிட்டுத் தான் சகாடுக்க
சொற் படியகட் யட ரக்கன் சொல் லுவா னப்யபாது
மூன் றுயலா கத்திலுள் ள முனிவர்யத வாதிகளும்
யவண்டும் பல ஆயுதமும் விதம் விதமா ம் புகளும்
வீரி மா ் நானிருக்கும் விண்யதாயுங் யகாட்தடசுற் றிெ்
சூரி னுஞ் ெந்திரனும் சுற் றி து யபா ் விடவும்
சிவனா சராருயகாடி செ ் வரந்தரவும்
புவனம் பதடக்கும் பிரம் மா சவாருயகாடி
உதம ா சளாருயகாடி உற் ற வரந்தரவும்
இதமய ா ரதரக்யகாடி இப்படிய உள் ளவரம்
மூணதரக் யகாடி உள் ளவர மத்ததனயும்
சகாடுக்கு மளவில் குன் சறடுத்யதான் தன் யதவி
அதலயமல் துயிலும் அெ்சுதனார் தன் யதவி
சிதலயவ சலடுத்துெ் செயிக்கவல் லான் தன் யதவி
அலங் கா ரமாகி அன் தனப் சபாழுததியல
கலங் கா தான் யதவி கயிதலஉதம ாளருயக
மணியமதட தன் னில் மகிழ் ந்திருக்கு மவ் வளவில்
சகணி ா மயல ரக்கன் சகடுவ தறி ாமல்
அம் தம ததனக்கண்டு அ ர்ந்து முகஞ் யொர்ந்து
கர்ம விதி ால் தகமறந்து நின் றனயன
நின் ற உணர்தவ சநடி சிவமறிந்து
அன் றந்த அரக்கனுக்கு ஆதிவரங் சகாடுத்து
யகட்ட வரங் கள் சகட்டி ா ் த் தான் சகாடுத்து
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நாட்ட முடன் சீதத நதக ா லழிதவச ன் று
இரக்கமில் லான் யகட்ட ஏற் றவரங் க சளல் லாம்
அரக்க னவன் றனக்கு ஆதிமிகக் சகாடுத்தார்
ஆதிசகாடுத்த அவ் வரங் க ளத்ததனயும்
நீ தியில் லான் யவண்டி சநடிய ான் ததனவணங் கிக்
சகாண்டுயபா கும் யபாது குன் சறடுத்த மா வனார்
கண்டு மறித்துக் சகௌெலமிட் யடமா ன்
அதரக்யகாடி வரமா ் ஆக்கிவிட்டார் மா வரும்
ெரக்யகாடி மூணும் தான் யதாற் றுப் யபாயினயன
விருத்தம்
ஆதித த் சதாழுது யபாற் றி அரக்கனும் வரமும் யவண்டி
சீரி சீதத ாயல சீவனுக் கிடறும் சபற் று
வாரி மூணு யகாடி வரமது யதாற் றுப் பின் னும்
மூரி ன் மூணு யலாகம் முழுதுயம டக்கி ாண்டான்
இராவைனின் தகாடுங் தகால்
முக்யகாடி வரத்தத உெ்சிக்சகாண்டார் மா வரும்
அக்கதரக் யகாடி அரக்கன் வரம் சகாண்யடகித்
யதவதரயும் மூவதரயும் யதயவந் திரன் வதரயும்
நால் வதரயும் யவதலசகாண்டு நாடாண்டா னம் மாதன
வாசு அரக்கன் மணியமதட தூராட்டால்
வீசுயவன் வாளாயல சவட்டுயவன் பாருசவன் பான்
வருண னவன் யமதட வந்துத்சதாளி ாதிருந்தால்
மரணம் வரும் வதரயும் வலுவிலங் கில் தவப்யபசனன் பான்
ெந்திரருஞ் சூரி ரும் ொ ் ந்துமிகப் யபாகாட்டால்
ெந்து ெந்தாகெ் ெரத்தாலறுப் யபசனன் பான்
சத ் வ மடவார்கள் திருக்கவரி வீொட்டால்
தகவதரந்து கட்டிக் கடுவிலங் கில் தவப்யபசனன் பான்
நாலு மதறயும் நல் லாறு ொஸ்திரமும்
பாலு குடஞ் சுமந்து பணிந்துமுன் யன நில் லாட்டால்
அஸ்திரத்தால் வாந்து அம் மிதனில் தவத்ததரத்து
சநற் றிதனில் சபாட்டிடுயவன் நிெ்ெ சமன் பானரக்கன்
வானவர்க சளல் லாம் மலசரடுத்து என் காலில்
தானமது பண்ணித் தாழ் ந்துநில் லா யதயிருந்தால்
ொகும் வதரக்கும் தடியிரும் பி லிட்டவதர
யவகும் படிக்கு யவள் வி தி லிட்டிடுயவன்
மாமறலி மூவர் வந்சதன் சொல் யகளாட்டால்
காமதனயும் ஈென் கண்ணா சலரித்ததுயபால்
என் னுதட கண்ணால் இ மதனயுங் காலதனயும்
துன் னுதட வல் லத் தூததனயும் நாசனரிப்யபன்
இவ் வுகத்தி லுள் ள இராொதி ராெசரல் லாம்
முவ் வுகமுங் கப்பமிங் யக முன் னாடி தாராட்டால்
சநருப்சபடுத் திட்டிடுயவன் யநயரசகாண்டு வாராட்டால்
எரிப்யப சனாருஅம் பால் இராொதி ராெதரயும்
இப்படிய பாவி இந்திரயலா கம் வதரயும்
அப்படிய அரக்கன் அடக்கி ர ொண்டிருந்தான்
ததவர்கள் முணறயீடு
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அப்படிய அரக்கன் ஆண்டிருக்கு மந்நாளில்
முப்படிய விட்டகுதற முடிவாகும் நாதளயியல
யதவாதி யதவர் தினயமவல் செ ் திடயவ
மூவாதி மூவர் ஊழி ங் கள் செ ் திடயவ
முறுக்கம தால் பாவி ஊழி ங் கள் சகாண்டதினால்
சபாறுக்க முகி ாமல் பூயலாகத் தார்கசளல் லாம்
சத ் வ ஸ்திரீயும் யதவாதி யதவர்களும்
அ ் ா திருமாலுக்(கு) அப ம் முதற சமன
அப மிடு சமாலித அெ்சுதருந் தானமர்த்திக்
கப மிடும் யவதன் கயிதல து தாயனகி
ஆதி பரமன் அடித மிகப் யபாற் றி
யொதித் திருமால் சொல் லுவா ரம் மாதன
பத்துத் ததலயுதட பாவி ரக்கனுக்கு
மற் றும் பலயகாடி வரங் கள் மிக ஈந்ததினால்
யதவதரயும் மூவதரயும் யதயவந்தி ரன் வதரயும்
நால் வதரயும் யவதலசகாண்டு நாடாண்டா னம் மாதன
ஆனதால் யதவர் அரிக்யக முதற மிட
ஈனமா ் க் யகட்டு இருக்க முடியுதில் தல
பள் ளி யுறக்கம் பரிவா ் வருகுதில் தல
தள் ளினால் யதவதரயும் தற் காப்பா ராருமில் தல
என் ன வெமா ் எடுப்யபாஞ் சொரூபமது
தன் னிகரில் லாதவயன ொற் றுவீ சரன் றனராம்
மா னுதரக்க மதறய ா னகமகிழ் ந்து
தூ வரு மங் யக சொல் லுவா ரம் மாதன
பாவி ரக்கனுக்குப் பண்டுநா மீந்தவரம்
தாவிப் பறிக்கத் தானாகா சதன் னாயல
இராமாவதாரம்
என் றரனார் சொல் ல எம் சபருமா ளெ்சுதரும்
அன் சறம் சபருமாள் ஆயலா ெதன ாகி
என் தன மகவா ் எடுக்கத் தெரதரும்
முன் யன வரங் யகட்டு உலகி லவரிருக்க
அன் னுகத்தி லுள் ள அரென் தினகரனும்
சபான் னு திருதவப் பிள் தளச ன வந்சதடுக்க
சநட்தட ா ரெர் சநடுநாள் தவசிருக்க
ெட்டமததப் பார்த்துத் தானனுப்பு மீசுரயர
பின் னும் சபருமாள் சபரிய ாதனப் பார்த்துதரப்பார்
முன் னு முதற ா ் முதறப்படிய யதவதரயும்
வானரமா ் ப் பூமியியல வந்து பிறந்திருக்கத்
தானவயர யிப்யபா தான் பதடக்க யவணுசமன் றார்
ஏவலா ச ன் றனுக்கு இப்பிறப் பானதியல
காவலா ச ன் றனுக்குக் தகக்குள் யள நிற் பதற் குப்
பள் ளிசகாண்டு நானிருந்த பாம் புரா ென் ததனயும்
சவள் ளிமணி சமத்ததத யும் வீற் றிருக்கு மாெனமும்
இம் மூணு யவரும் என் யனா டுடன் பிறக்கெ்
ெம் மூலப் சபாருயள தான் பதடயு சமன் றுதரத்தார்
மா னுதரக்க மதறய ா னகமகிழ் ந்து
தூ வரு மந்தப் படிய சதளிந்திருக்கப்
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பதடக்கும் சபாழுதில் பரயதவ சரல் யலாரும்
அதடக்கலயம மா ன் அடிச னத் சதண்டனிட்டார்
சதண்டனிட்டுத் யதவசரல் லாம் செப்புவா ரம் மாதன
மண்டல சமங் கும் ம மா ் நிதறந்யதாயன
எங் கதள யலாகமதில் இப்யபா பதடப்பீரால்
மங் களமா யுள் ள வலுவும் சபலமதுவும்
ஆ னுக்கு நாங் கள் அடிபணிந் யதவல் செ ்
யந யன நீ ரும் சநறி ா ் ப் பதடயுசமன் றார்
ஈெர் மகிழ் ந்து இப்படிய தான் பதடக்க
வாெத் தெரதரும் வந்து தினகரரும்
மகவாதெ யுற் று மகாபரதனத் தாயனாக்கி
அகப்பாெ மற் று அதிகத் தவமிருந்து
நாத னறிந்து நன் மதறத த் தான் பார்த்து
பாத னரக்கன் பத்துெ் சிரத்தாதனத்
யதவர் து ரமறத் திருமால் தெரதற் கு
மூவ ருடன் கூடி உலகமதி யலபிறக்க
அரக்கர் குலமறயவ அம் தமசீதா லட்சுமித
இரக்கம் யபா லுள் ள ஏற் ற தினகரற் கு
மகவா ் ப் பிறக்க மதறதான் விதித்தபடி
செகமீதில் ஞான சிருஷ்டி சிவம மா ்
இப்படிய யவதத்(து) எழுத்தின் படி ாயல
அப்படிய ஈெர் அதமக்கத் துணிந்தனராம்
உடயன தெரதற் கு உற் றதிரு மாதலத்
திடமா ் ப் பிறவி செ ் எனத்துணிந்தார்
அப்யபாது ராமர் அ ் ா திருமாதல
இப்யபா துபதடக்க ஈசுரனார் ெம் மதிக்கப்
பதடக்கும் சபாழுது பரமசிவ னாதர
நடக்குந் திருமால் நாததனப்பார்த் யததுதரப்பார்
அவ் வுலகி சலன் தன அதிகத் தெரதற் கு
இவ் வுலகு விட்டங் (கு) என் தனப் பிறவிசெ ்
வந்த விபரம் வதகவதக ா யீசுரயர
என் றனக்குத் தானதமத்து என் தன னுப்புசமன் றார்
மா னிதுயகட்க மதறய ா னகமகிழ் ந்து
தூ வரு மங் யக சொல் லுகிறா ரம் மாதன
பரயலா கசமன் ற தபம் சபான் கயிதல தில்
ொயலா கந்தன் னில் தானிருந்த மாமுனிவர்
துசுவீசு மாமுனியும் சுகசீல மாமுனியும்
விசுவாெ மாயிருந்து விொரம திட்டனராம்
வாருந் துசுவீசு மாமுனிய நீ ர்யகளும்
நீ ரும் நாமுங் கூடி நீ ணிலத்தில் யபாயிருந்து
நானுசமாரு சபண்மததல நல் ல மகவாகத்
தானுயமா ராண்மததல ததலவன் ததனவாங் கிெ்
ெம் மந் தமாகித் தானிருந்து நாடாண்டு
உம் மந் தமான உதவிசபற யவணுசமன் று
இருயபரு மிருந்து எதனநிதனந்து மாமுனிவர்
உருயவற் றி யவள் வி ஓம மதுவளர்க்க
இந்தப் படிய இவர்களிரு மாமுனியும்
எந்தன் ததனயநாக்கி இருந்தார் தவசுகண்டீர்
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குறு முனி சாபம்
அல் லாமற் பின் னும் அரக்கன் ரா வணன் தனக்குக்
சகால் லாமற் சகால் லசவாரு குறுமுனிவன் ொபமுண்டு
அரக்கன் வரம் யவண்டி அவன் யபாகு மவ் வளவில்
இரக்கமா ் மாமுனியும் இருந்தான் தவெதியல
தவசுநிதல பாராமல் ததலபத் தரக்கனுந்தான்
பவிசு மதமா ் ப் படுவ தறி ாமல்
முனித
வன் காலால் ஒத்தினான் மாபாவி
அநி ா ப் பாவி அரக்க னவன் றனக்குக்
கூறினான் மாமுனியும் சகாள் தளசகாண்டெ் ொபமது
தூறின ொபத் துல் லி த்தத நீ ர்யகளும்
மாதல மிகப்யபாற் றி வா ் த்ததவம் நிற் தகயியல
காசலடுத்து ஒத்திதனய கள் ளாவுன் றனக்கு
இந்தத் தவசுதனில் ஈசுரதரத் தானிதனந்து
உந்தன் ததன றுக்க ஒருராம பாணமது
வந்து பிறந்திடவும் மா னததத்தாசனடுத்து
உந்தனுட மார்பில் ஊடுரு வவிடவும்
துசுவீசு மாமுனிவன் தெரதரா ் ப் பூமிதனில்
பிறந்து இருந்திடவும் பின் னுஞ் சுகசீல
மாமுனியும் தினகரரா ் வந்து பிறந்திடவும்
ஓமுனிக்கு லட்ெமியும் வில் யலா டுதித்திடவும்
இராமபா ணத்யதாயட இராமர் தெரதற் கு
முராகமத் தின் படிய உலகி லுதித்திடவும்
பாணமது தன் னாலும் பத்தினிதன் கற் பாலும்
நாணங் சகட் டரக்காவுன் நல் லததலப் பத்திழந்து
யெதனத் தளமிழந்து சிரசிழந்து வாழ் விழந்து
வானரங் கள் வந்துன் தவ கத்ததெ் சுட்டழித்து
உன் ெடல சமல் லாம் உழுத்துப் புழுப்புழுத்துத்
தன் ெடலப் பட்டுெ் ெண்டாளா நீ மடிவா ்
யவண்டுயவன் தவசு விமலன் ததனயநாக்கி
ஆண்டுபன் னி ரண்டா ் அவன் றவசு நின் றனயன
நின் ற தவத்தின் நிதலதம றிந் துதம ாள்
அன் தறக்கு வந்து அருளினா ளாயிதழயும்
உதரத்த சமாழியகட்டு உற் ற முனிதனக்குத்
துதரத்தனமா யித்ததனயும் சொல் லி விதடசகாடுத்யதன்
இப்படிய மாமுனிக்கு ஈந்திருக்கு மிவ் வரங் கள்
அப்படிய துசுவீசு மாமுனியுஞ் சுகசீல
மாமுனியும் நம் தம வருந்திநிஷ்தட செ ் யுகிறார்
ஓமுனிக்கு நல் ல ஒழுங் குசெ ் யவணுமல் யலா
அல் லாமல் யதவாதி அப ம் சபாறுக்கரிது
எல் லா மிதுகண்டு இப்பிறவி செ ் யுசமன் றார்
நல் லதுகா சணன் று நல் லதிரு லட்சுமித
வல் லமுள் ள சபட்டகத்தில் தவத்தார்கா ணீசுரரும்
இராமபா ணமததயும் நன் றா ் ப் பிறவிசெ ்
சீராமஸ்ரீ ம் பகனும் சிவனு மகமகிழ் ந்து
என் ன விதமா ் இதுபிறவி செ ் யவாசமன் று
சபான் னம் பலத்யதார் புத்திசநாந்து தாமிருந்தார்
ஈசுரரு மப்யபா இரத்தின கிரிதனியல
வீசு பரனும் யவள் வி துவளர்க்க
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யவள் வி வளர்த்து விமல னுருயவற் றத்
தாழ் வில் லா ஆ ன் தற் சொரூபந் தானாகித்
திருக்கதணக் காலில் செ ் நரம் புருவி
கருக்கணமா ் ராம பாணக் கதணச னயவ
உறுதிசகாண்டு யவள் விதனில் விட்சடறிந்தா ரம் மாதன
பிறிதிசகாண்டு லட்சுமியும் பிலத்த திருக்கரத்தில்
தூண்டு விரலில் து ் நரம் புருவி
யவண்டும் சபரி வீரவில் லீசதனயவ
ஆராரு மிந்தவில் தல அம் யபற் றக் கூடாமல்
சீரா மயரற் ற சிந்தித்தா ளம் மாதன
உடயன து வில் லா ் ஓம மதில் பிறக்கத்
திடமாக ராமர் திருக்கதணக்கா லுள் நரம் பு
பாணமதா ் யவள் விதனில் பரிவா ப் பிறந்திடயவ
தாணரும் வாயனாரும் ெங் கத்யதா ருங் காண
எல் யலாருங் கண்டு இதுகண் மா சமனயவ
வல் யலார்க ளான வா ் த்தயத வாதிச ல் லாம்
ெங் கடங் கள் தீர்ந்தசதன் று ெந்யதாெங் சகாண்டாட
அங் கணங் க ளான அலதகமிகக் கூத்தாட
இராமபா ணத்தாயல இராவண சூரதனயும்
ஸ்ரீராமர் சென் று சதன் னிலங் தக தன் னிலுள் ள
அரக்கர்குல மறுப்பார் அெ்சுதனா சரன் றுசொல் லி
இரக்கமுள் ள யதவசரல் லாம் இரங் கிமிகக் சகாண்டாட
வில் யலா டுடன் பிறந்த வீரலட்சு மிச னயவ
வல் யலார்க ளாராலும் வந்திந்த வில் லததயும்
வதளத்யதார்க்கு நல் ல மாதலசூட்ட லாசமனயவ
ததழத்த சுகசீல தாட்டீக மாமுனித த்
தினகரரா ் ப் பூமிதனில் செ ் துதவத்து லட்ெமித
மயனாகரமா ் ப் பூமியியல தவத்தசபட்ட கத்யதாயட
வில் யலா யடபிறக்க விமல னருளினராம்
நல் ல துசுவீசு மாமுனித நாடதியல
தெரதரா ் த் யதான் றதவத்துத் யதொதி ராெனுக்கு
விெமாதல ராமருமா ் வீரக் கதணய ாயட
கூடப் பிறக்கக் குன் சறடுத்தார் தான் துயிலும்
நீ ட அரவதணத நீ தலட்சு மணராக்கித்
ததல தண சமத்ததத யும் ெத்துரு பரதனுமா ்
நிதலவரமா ் ஈென் சநறி ா ் ப் பிறவிசெ ் த்
யதவதரயும் வானரமா ் ெ ் சிவனார் பிறவிசெ ்
மூவதர யும் பிறவி உள் ளசதல் லாஞ் செ ் திடயவ
சகாடுமுடி ா ் ப் பிறந்த யகாளிலங் தகப் பாவிகதள
முடி டியவ ரில் லாமல் முழுது மறுப்பதற் கு
யவண்டும் பிறவிச ல் லாம் விமல னருளிமிகத்
தாண்டவ ெங் காரம் தானிசதன் றா ரம் மாதன
விருத்தம்
இராவணன் தன் தனக் சகால் ல இராம பாணங் க யளாயட
ஸ்ரீராம ரா ் மா ன் தானும் தெரதன் தனக்குத் யதான் ற
விராகன மாது சீதத வில் லுட னுதிக்கத் யதவர்
மராம ரக்குலங் களாகி வந்தனர் புவியின் மீயத
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ஸ்ரீராமருந்தான் ராவணதனெ் செயிக்க ஒருவிதமா ்
இராமபா ணத்யதாயட நாட்டில் பிறந்தனராம்
சதன் னிலங் தக தான் முடி சீதத சிதறயிருக்கப்
சபான் னரி வில் யலா(டு) உடன் பிறந்தாள் சபான் மாது
யதவசரல் லாம் வானரமா ் த் சதன் னிலங் தக சுட்டழிக்கப்
பூவர் சுகுமுனிவர் யபார்விசுவ கன் மசனனும்
வானரத்துக் யகற் ற மந்திரி தானாகித்
தானவதரயு மனுப்பித் தரணிதனி சலம் சபருமாள்
லட்சும ணசரனயவ ஏற் றெத்து ருபரதன்
கட்சியுடன் மா ன் கதணய ா டுடன் பிறந்தார்
இப்படிய ராவணற் கு எல் யலா ரும் பதக ா ்
முப்படிய உள் ள முதறநூற் படி ாயல
வந்து பிறந்தார்காண் மா வரு மம் மாதன
இப்படிய ராமர் ஏற் ற தெரதற் கு
அப்படிய பிறந்து அங் கிருந்தா ரம் மாதன
சீதா கல் யாைம்
சீதத வளர திருவில் லுந் தான் வளர
யகாததக் குழல் சீததக் யகாமான் மிகவளர
ஸ்ரீராமர் பிறப்யபார் சிறப்பா ் வளர்ந்திடயவ
இராமர் குலங் கள் இரகசி மா ் வளர
அரக்கன் சகாடுதம அண்டமள யவவளர
சீதத வளர்ந்து சிறந்த வ தானதியல
மாதத மணமிடயவ மாதா மனதிலுற் றுத்
தன் புரு ெயனாயட தத ல் நின் யறதுசொல் வாள்
அம் பும் வில் லும் வளர ஆயிதழயுந் தான் வளர்ந்து
பக்குவங் க ளாெ்யெ தபங் கிளிக்கு மாதலயிட
ஒக்குவ சதன் ன உதரப்பீசரன் னுத்தமயர
என் று மடமாது ஏற் ற தினகரதர
நின் று வணங் கி யநரிதழயுஞ் சொல் தகயியல
வில் தல வதளத்தல் லயவா சமல் லிமணஞ் சூடுவது
வல் ல கதலக்யகாட்டு மாமுனித த் தான் வருத்தி
இன் னபடி யீசதன் று எடுத்துதரக்க மாமுனியும்
அன் னப் சபாழுதில் அருளுவான் மாமுனியும்
பூரா ெமான புவித ம் பத் தாறிலுள் ள
இராொதி ராெசரல் லாம் இப்யபா வரவதழத்து
வில் தல வதளத்தவர்க்கு சமல் லிமணஞ் சூட்டுசமன் று
சொல் லிய மாமுனியும் தெரதனார் கண்மணித க்
கண்டுநின் று மாமுனியும் கண்ணனார்க் யகதுதரப்பான்
பண்டு உனக்குப் பரம சிவனாரும்
வில் வதளத்து மாதலயிட விதியில் விதித்திருக்குெ்
செல் லந்த மன் னன் தினகரானர் தன் மகட்கு
இன் று கலி ாணம் இப்யபாது அங் குசென் றால்
பண்டு அதமத்த பலனுனக்குக் கிட்டுமிப்யபா
என் று கதலக்யகாட்டு மாமுனியுந் தாயனகி
சென் றான் தினகரரின் செல் வி மணந்தனியல
அன் தறம் பத்தாறு அரெருக்கு மாளனுப்பி
யதொதி யதெர் திதெசவன் ற மன் னசரல் லாம்
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யமொதி ாயனாரும் யமவுந்சத ் யவந்திரனும்
இராவண சூரன் இராமர்முத லானவரும்
இராமர்குல ராொதி நல் லமன் னர் வந்தனராம்
வில் தல வதளத்து வில் லில் நாண்பூட்டாமல்
முல் தலமன் ன சரல் லாம் முகம் வாடிப் யபாயிருந்தார்
இராம சரடுத்து இராம ெரயமற் றி
ஸ்ரீராமர் மணஞ் செ ் தார் சீததத் திருமாதத
மணம் முகித்துவாயனார் மங் களகீ தத்யதாயட
துதணவர் ததலவசராடு சென் றா ரய ாத்தியியல
அய ாத்தி ா புரியில் ஆனதம் பி மாயராடும்
தகய ற் று வந்த கன் னி திருயவாடும்
ஸ்ரீராமர் வனவாசம்
வாழ் ந்திருக்கும் நாளில் மாதா தகயகசி ம் தம
தாழ் ந்தசமாழி சொன் னதினால் தம் பி பரததனயும்
நாடாள தவத்து நல் லஸ்ரீ ராமருந்தான்
கூடசவாரு தம் பிய ாடும் குழல் சீதத மாயதாடும்
நாடி நடந்தார் நல் லவன வாெமதில்
வாடிவந்து கானகத்தில் வாழ் ந்திருக்கும் நாதளயியல
லட்சுமண ருமங் யக ஏற் றகனி தான் பறிக்கக்
கட்சியுடன் நடந்து காட்டில் மிகப்யபாகெ்
சூர்ப்பநதக தன் மகனும் து ் தவசுநிற் க
ஆர்ப்பரவா யீெர் ஆகாெத் யதவழிய
வாதள அ ெ்ொர் வா ் த்தபர யமசுரரும்
தாழ வரும் யபாது தாமனந்த லட்சுமணர்
கண்டந்த வாதளக் தகநீ ட்டித் தான் பிடித்துத்
துண்டம் விழஆதலத் துஞ் சிவிழ சவட்டினர்காண்
பட்டந்த ஆலும் படபசடனெ் ொ ் ந்திடயவ
சவட்டந்து வீழ் ந்தான் மீண்டுதிரம் பா ் ந்ததுயவ
அரக்கன் தா ் கண்டு அலறி சவகுண்சடழுந்து
இரக்கமில் லாெ் சூர்ப்பநதக இலட்சுமண தரத்யதடி
யதடி ஸ்ரீராமர் சீர்பாதங் கண்டணுகி
நாடிச தனத் தாவுசமன் று நாணமில் லா யதயுதரத்தாள்
என் பாரி யிங் யக இருக்கயவ யவசறாருவர்
தன் பாரி தன் தனத் தான் விரும் யபன் யபாடிச ன் றார்
யபாடிநீ ச ன் ற புத்திததனக் யகட்டரக்கி
யதடிய லட்சுமணதரெ் யெரவுற வாடிநின் றாள்
உறவாடி நின் ற ஒயிதல வரறிந்து
பறயபாடி ச ன் று பம் பத்தன மூக்கரிந்தார்
மூக்கு முதலயும் முகமும் வடிவிழந்து
நாக்குதரக்க வாடி நாணங் சகட்டத் தீ ரக்கி
தன் னுடயன கூடித் தம சனனப்பிறந்த
மன் னன் ரா வணன் தமக்கு வதக ா யுதரக்கலுற் றாள்
காட்டி சலாருசபண் கமலத் திருமகள் யபால்
நாட்டிசலாவ் வாக் கன் னி நான் கண்ட தில் தல ண்யண
உன் றனக்கு ஆகுசமன் று உற் றவதள நான் பிடித்யதன்
என் றனுட மூக்கரிந்யதார் இருவருண் டல் லாது
மற் சறாருவ ரங் யக வாழ் ந்திருக்கக் கண்டதில் தல
கற் சறா ருவர் காணாது தகயிலம் பு காணாது
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மருவதன அண்யணவுன் வா ் த்த விரலதியல
ஒருயிதறக்யக வுண்டு உற் றஅவர் தன் னு ரம்
என் றந்த அரக்கி ஈனம் பல துதரக்க
அன் றந்த ராவணனும் ஆகாெத் யதயரறிப்
பிெ்தெக் சகனயவ புறப்பட்டான் காடதியல
அெ்ெமில் லா லட்சுமணர் ஆனஸ்ரீ ராமருமா ்
மானின் பிறயக மனம் தவத்து நின் றிடயவ
வானின் செ லால் வானவர்கள் பார்த்திருக்க
நாரா ணர்யதவி நல் லதிரு சலட்சுமித
ஏராத பாவி இலெ்தெசகட்டத் தீ ரக்கன்
யதரியல அம் தமததனத் திருடிக்சகாண் யடகினனாம்
பாரியல வுள் ள பட்சி பறதவகளும்
கண்டு பதறிக் கதறிமிக அழயவ
அண்டர் முனியதவர் எல் யலாருந் தாமழயவ
மான் யவட்தட ாடி மாரீெதன றுத்துத்
தான் யவட் தட ாடும் ததக ாயல தம் பியுடன்
வந்தார்காண் லட்சுமியும் வாழ் ந்திருக்கு மண்டபத்தில்
பந்தார் குழலதன பாதவ தரக் காணாமல்
கலங் கி மிகவாடி கண்ணீர ் மிகெ்சொரி
மலங் கிய லட்சுமணர் மண்ணிற் புரண்டழுதார்
என் யன மணிய எதனப்சபற் ற மாதாயவ
சபான் யன முயத சபற் றவயள ச ன் றழுதார்
இராமர் முகம் வாடி நா கித த் தான் யதடி
ஸ்ரீரா மர்கலங் கி சியனக முடனழுதார்
மனுவா ் ப் பிறக்க மனுவுடம் பு சகாண்டதினால்
தனுவா னதத டக்கித் தாயன புலம் பலுற் றார்
அன் ன மயியலாடும் அன் றில் குயியலாடும்
புன் தன மலயராடும் புலம் பி மிகவழுதார்
வன் னமுள் ள ாதன வா ் த்தசிங் கத்யதாடும்
சபண்ணமுததக் கண்டீயரா என் று புலம் பலுற் றார்
இப்படிய ராமர் இதள சபருமாளும்
அப்படிய சொல் லி அழுதழுது தான் வாடிெ்
யொதல மரத்தின் கீழ் ெ ் யொர்ந்து முகம் வாடி
மாலவருந் தம் பி மடியமல் துயின் றிருக்க
அஞ் ெதன ாள் சபற் ற அனுமனதில் வந்ததட
ெஞ் ெல யமசதன் று ொரதியுங் சதண்டனிட
மின் செறியு மா ன் விழித்தவதனத் தாயனாக்கிக்
கவெகுண்ட லமணிந்த கார்குத்தா ாசரனயவ
உபெரித்துெ் சொன் ன உெ்சிதத்ததத் தானறிந்து
அ ் யர ச ன் தன ஆட்சகாண்ட நா கயம
சம ் யர நீ ங் கள் சமலிந்திருப்ப யதசதனயவ
யகட்க அனுமன் கிருதபகூர்ந் சதம் சபருமாள்
யெர்க்தகயுடன் சொன் னார் சீததயுட தன் வளதம
ஏற் தக ாகக்யகட்டு இ லுனுமன் ஏதுசொல் வான்
நல் லது அடிய ன் யகட்யடன் நானினி வுதரக்கும் வாறு
சொல் லவுங் யகட்பீ சரந்தன் திருவதட ாளஞ் சொன் னீர ்
வல் லவர் தகப்ப னானீர ் வரந்தர யவணு மிப்யபா
புல் லர்வா ழிலங் தக சுட்டு அம் தமத க் கூட்டி வாயறன்
என் தா ் சமாழிந்த இ லதட ா ளத்தாயல
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முன் தாயன சபற் ற முதல் வர்தா சனன் றனக்கு
அ ் ா தானாகும் அதடக்கலயம ாமடி ார்
சபா ் ாம சலன் றன் யபரனுமன் கண்டீயர
இலங் தக ததனெ்சுட்டு அம் தமத க் கூட்டிவர
மலங் காயத யபாசவன் று வாக்கருள யவணுதம ா
சுக்ரவ
ீ ன் ொம் புவனும் சுத்தமுள் ள வீரர்களும்
ஒக்கசவாரு முகமா ் உதடய ான் பதமதட
சகருடன் மிகமறித்துக் யகலியிட்ட ஞா மதும்
திருடன் சகாடி தீபாவி ராவணனும்
அம் தம ததனக்சகாண்டு அவன் யகாட்தட ானதியல
செம் தமயில் லாப் பாவி சிதறயில் தவத்த ஞா மதும்
எல் லா மறிந்து எம் சபருமாள் யகாபமுற் று
சவல் லத் துணிந்தார் மிகுபதடகள் தான் திரட்டி
எழுபது சவள் ளம் ஏற் றவா னரங் கதளயும்
முழுதும் வருத்தி ஒப்பமிட் சடம் சபருமாள்
விசுவகம் மாளதனயும் விதரவா ருகதழத்து
வசுவாசு தமந்தன் வா ் த்த அனுமதனயும்
அனுமன் ததனய வி ஆன மதலச டுத்துத்
துனும னுடயன யதா க் கடலதுக்குள்
யகாட்தட திட்டுக் குக்குளித் தங் யககி
ஓட்டனா ் விட்டார் உற் ற அனுமதனயும்
அனுமன் தூது
பூட்டமுடன் வாயு புத்திரனுந் தான் மகிழ் ந்து
நாட்ட முடனிலங் தக நாடாளும் பாதகதனக்
கண்டு முடுகிக் கருத்தழி த் தான் யபசி
சகாண்டு இலங் தக குப்தபயிடத் தீக்சகாளுத்தி
மால் சகாடுத்த வாளி மாதுதகயி யலசகாடுத்து
வால் சகாண்டு வீசி வனங் காவு தானழித்துக்
யகதார மாமதலயும் கீர்த்தியுட யனகுதித்துப்
பாதார சமன் று பணிந்தாயன ராமதரயும்
இராவைன் பாடு
அரக்க னவன் யபசும் அநி ா ந் தான் யகட்டு
இரக்கமுள் ள எம் சபருமாள் எழுந்தார் பதடக்சகனயவ
பதடக்கு இவர்நடக்க பார்த்துவி பீஷணனும்
அதடக்கல சமன் று அவர்பாதஞ் யெர்ந்தான் காண்
யெர்ந்த வுடயன திருமால் மனமகிழ் ந்து
ஓர்ந்த பதடய ாயட உடன் யுத்தஞ் செ ் திடயவ
அரக்கன் பதடயும் அெ்சுதனார் தன் பதடயும்
இரக்க மில் லாமல் இருயபருஞ் ெண்தடயிட்டார்
பதடசபாருது சவல் லாமல் பத்துத்ததல யுள் யளானும்
கடகரியுந் யதாற் றுக் தகயிழந்தா னம் மாதன
பத்துத் ததலயும் பார்மீதி லற் றுவிழ
மற் று நிகசராவ் வா மா த் திருசநடுமால்
அரக்க னுயிரு அங் குமிங் கும் நிற் தகயியல
இரக்கமுடன் நின் றங் (கு) ஏதுதரப்பா ரம் மாதன
யகளா ் நீ ராவணா கியரதா யுகந்தனியல
பாழா ் இரணி னா ் ப் பாரில் பிறந்திருந்தா ்
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உன் னிடுக்கங் கண்டு உன் புதல் வ னானாகி
தன் னடுக்கல் வந்துவுன் தனெ் ெங் காரஞ் செ ் யதனான்
மகனா ் ப் பிறந்து வததத்யதனான் பாரறி
பதக நாசனன் று பண்பு மிகக்கூற
அப்யபாது நீ யும் அன் றுதரத்த வார்த்ததயினால்
இப்யபாது உன் குலங் கள் எல் லாங் கருவறுத்து
நாணமில் லா துன் னிலங் தக நகரிதீ ாலழித்துப்
பாணசமான் றா லுன் தனப் படஎ ் யதன் கண்டாய
அல் லாம லுன் றனக்கு அங் கசமாரு நூறு
எல் லாரும் சவல் லா ஈென் கயிதல தும்
எடுத்த சபலமுமுண்யட ஈரஞ் சு சென் னியுண்யட
கடுத்த சபலமுள் ள காலாட்டுகள் சபாரவுண்யட
இந்திரதன சவன் ற ஏற் ற புதல் வருண்யட
ெந்திரனுஞ் சூரி னும் தன் னிடத்தி லுண்டல் லயவா
மூணுயலா கத்தாரும் உன் னிடத்தி லுண்டல் லயவா
ஆணுவங் கள் யபசிதனய அம் சபான் றில் மாண்டாய
யகாலுயபா யலயு ர்ந்த சகாடும் பாவி நீ யகளு
நாலு முழமல் லயவா நல் லததல ஒன் றல் லயவா
என் தக வாளி எடுத்துவிடத் தாங் காமல்
உன் தக காலுமற் று உயிரழிந்து மாண்டாய
பத்து மதலயபாயல பருந்ததலகள் சபற் றசதல் லாம்
இத்தலத்தில் கண்டிலயன என் தக ால் மாண்டாய
மாண்டா ் நீ ச ன் று வதெகூறக் யகட்டரக்கன்
ஏண்டா மழுப்புகிறா ் இராமயனா சகால் லுவது
தம் பி ச னப்பிறந்து ெத்துருப்யபால் தான் ெதமந்து
என் சபலங் க சளல் லாம் எடுத்துதரத்தா னுன் றனுக்கு
ஆனதா சலன் னுயிரு அதட ாளம் பார்த்துலக்கா ்
ஊனமுற எ ் தா ் உயிரழிந்யத னல் லாது
நீ ய ாடா என் சபலங் கள் நிதலபார்த்துக் சகால் லுவது
யப ா நீ யபாடா புலம் பாயத ச ன் னிடத்தில்
அப்யபாது மா ன் அதிகசீற் றத்துடயன
ஒப்சபான் றில் லாதார் உதரப்பார்கா ணம் மாதன
உன் னுட தம் பி ாயல உயிர்நிதல றிந்து ானும்
என் னுட ெரத்தால் சகான் யறன் என் றி ம் பி அரக்கா வுன் தனப்
பின் னுகப் பிறப்பு தன் னில் பிறப்புநூ யறாடுங் கூடி
அன் னுகந் தன் னில் யதான் ற அருளுயவ னுன் தன நாயன
என் சனாரு தம் பி ாயல என் தனயுங் சகான் றா ச ன் று
தன் சனாரு மதத்தால் நீ யும் ொற் றி அரக்கா வுன் தனப்
பின் சனாரு யுகத்தில் நூறு பிறப்புடன் பிறவி செ ் து
இன் சனாரு ஆளின் தக ால் இறந்திடெ் செ ் யவ னுன் தன
என் னுதட தம் பி ாயலதா சனன் னுயிதர
உன் னுதட அம் பால் உயிரழிந்யத னல் லாது
என் தனநீ சகால் ல ஏலாது என் றுதரத்தா ்
உன் தன நானிப்யபா ஒருபிறவி செ ் யுகியறன்
என் றுசொல் லி மா ன் எண்ணசவாண்ணாக் யகாபமுடன்
அன் று கயிதல அரனிடத்தில் சென் றிருந்து
முன் யனயுள் ள துண்டம் ஓரிரண்டு உள் ளதியல
ஒன் யனச ாரு துண்டம் ஒருநூறு பங் குதவத்துத்
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துவாபர யுகம் வகுத்துத் துரிய ாதன சனனயவ
கியரதா யுகமழித்துக் கீழுலகில் யதாணதவத்தார்
துவாபரயுகம் - நாராயைர் கிருஷ்ைராக அவதரித்தல்
பாவி பிறக்க பெ்தெமால் தான் கூடத்
தாவிப் பிறந்த தம் பி ர் மூவதரயும்
விபீஷணனும் நல் ல சவற் றிெ்ொம் புவதனயும்
அபூருவமா ் க் குந்தி ர்க்கு ஐவதரயும் பிறவிசெ ் தார்
ஐவதரயும் பூமி அதியல பிறவிசெ ் து
சமா ் குழ லான சமல் லி திசரௌபதி ா ்
அம் தம திருக்குழலில் அமர்ந்திருந்த சபாற் ெதடத
நம் தம விபீஷணற் கு நல் மக ளாக்கிதவத்து
அரக்கர் குலமறுக்க அம் தம ச ழுந்தருளி
இரக்கர் புரயமகி இருக்குமந்த நாதளயியல
யதாழி ா ் முன் னிருந்த து ் த் திரிெதடத
நாழிதக தன் னில் நாதன் பிறவிசெ ் தார்
பின் னுமந்த மா ன் சபரிய ா னடிவணங் கி
நின் னுகரங் குவித்து சநடிய ா னுதரத்தனராம்
எழுபது சவள் ளம் ஏற் றவா னரங் களுடன்
முழுது மிலங் தக முடித்துநான் நிற் தகயியல
என் பதடக ளான எழுபதுசவள் ளமதிலும்
உன் பதடக சளல் லாம் உயிரழிந் தாசரனயவ
ஆரா ் ந்து என் பதடத அளவிட்டு நிற் தகயியல
யதாராத மன் னன் துடி ானெ் யெவகன் தான்
ஒருவன் ததனக்காயணன் உடயன மறலிததன
வருக அதழத்து வதகய சதனக்யகட்க
நானில் தல ச ன் யற நமன் தான் மிகவுதரக்க
ஏனில் தல ச ன் று இறுக்கிநான் யகட்தகயியல
அ ் ாயவ வும் முதட ஆளான வீரதனத்தான்
தக ால முள் ள கும் பகர்ண சனாருெமரில்
பிடித்து நசுக்கிப் பிதெந்து திலதமிட்டான்
அடுத்துநின் று பார்த்து அரக்க னவனுயிதரக்
சகாண்யடகி நானும் சகாடுநரகில் தவத்திருக்யகன்
என் யற தான் மறலி இத்ததனயுஞ் சொன் னான் காண்
ஆனதால் கும் ப கர்ண னவன் ததனயும்
ஈனமில் லாக் கஞ் ென் எனப்பதடயு மிவ் வுகத்தில்
என் யற தான் மா ன் இதுவுதரக்க ஈசுரரும்
அன் யற தான் கும் பதனயும் அப்படிய தான் பதடத்தார்
பதடத்த ெடமதுக்குப் பரம னுயிர்சகாடுக்கெ்
ெடத்தத மிகச ழுப்பித் தானனுப்ப ஈசுரரும்
துவாபர யுகசமனயவ சதான் முதறத த் தான் பார்த்துத்
தவறாத வண்ணம் தான் பதடத்தா சரல் யலாரும்
அப்படிய ஈெர் அன் று பதடத்தபடி
இப்படிய வந்து இவர்கள் பிறந்தனராம்
முன் னுள் ள பீடத்து உதிரசமல் லாந் தாசனழுந்து
அன் றுள் ள பாவி அவன் கூடத் தானிருக்க
அரக்க னிராவணனும் அதிகத்துரி ய ாதனனா ்
மூர்க்கன் பிறப்யபார் ஒருநூறு யபயராடு
வந்து பிறந்தான் காண் தவ கத்தி லம் மாதன
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ெந்துபயில் மா ன் தன் யனா டுடன் பிறந்த
தம் பி பரதன் ெத்ருக்கன் லட்சுமணன்
நம் பி விபீஷணனும் நல் லசதாரு ொம் புவனும்
ஐவரும் பூமிதனில் அப்யபாது யதான் றினராம்
சத ் வத் திரிெதடயும் யதவி துயராபதத ா ்
சம ் வரம் பா யுள் ள யமன் தம தின் படிய
ஐவருட யதவிச ன் று ஆயிதழயுந் யதான் றினளாம்
கும் பகர்ண சனன் ற சகாடும் பாவி கஞ் ெனுமா ்
வம் பகனா ் வந்து மதுதர தனில் பிறந்தான்
இப்படிய ஐயபரும் ஏற் றரி நூற் றுவரும்
அப்படிய பங் கு வதகபாதி ா ் ப்பிறந்தார்
இராெ்சி த்தி லுள் ள இதறதான முள் ளசதல் லாம்
தராெ்சி மா ் ப் பாதிச னத் தங் கள் சில நாடாண்டார்
கஞ் ெ னவன் பிறந்து கடி சகாடி வனா ்
வஞ் ெதனயும் சபற் ற மாதா பிதாக்கதளயும்
சிதற தியல தவத்துத் யதெமததத் தானாண்டு
இதறமிகுதி யவண்டி இராெ்சி த்தத ாண்டனயன
ஆனதா லவனுதட அம் புவியி லுள் யளார்கள்
ஈனதுன் ப மாகி இருந்தார் ப மதடந்து
யதவதரயும் வானவதரத் யதயவந்தி ரன் வதரயும்
மூவதரயுஞ் ெற் றும் முனி ாமல் மாபாவி
சத ் வ மடவாதரத் திருக்கவரி வீசிடயவ
தவவ னவன் பிடித்து வாசவனயவ ஆள் விடுவான்
வருணசனாடு வாயுதவயும் வலுவிலங் கில் தான் யபாட்டு
அருணன் முதலா ் அந்தி வரும் வதரயும்
யவதல வன் சகாண்டு விடுவா னவன் சதாழிலா ்
மாதல நிதன ான் மதறத மிக நிதன ான்
ஆல ங் கள் யகாயில் அழிந்த மடங் கள் தவ ான்
ொல ங் கள் செ ் ான் தர்மசிந்த தனகள் செ ் ான்
அந்தணர்க்கு மீ ான் அன் னதா னங் களிடான்
பந்தலிட்டுத் தண்ணீர ் பக்தர்தமக் களி ான்
ஆவு ததன தடத்து அதுக்கிதரகள் யபாடாமல்
யகாவுகதளக் சகால் வான் சகாடும் பாவி சநட்டூரன்
கண்ட வழக்குதர ான் தகக்கூலி யகட்டடிப்பான்
ெண்டதனக்கண் டாருசவன் பான் தன் தனப்பா வித்திருப்பான்
எம் தமப் பதடக்க ஏலுயமா மற் சறாருவர்
நம் தமப் பதடத்ததுவும் நான் தா சனனவுதரப்பான்
இப்படிய கஞ் ென் எதிரியில் தல ச ன் றுசொல் லி
அப்படிய மீறி ஆண்டான் கா ணம் புவித
யமயலாகந் தன் னில் மிகுத்தசத ் வக் கன் னி ரில்
வாயலாக மான வா ் த்தகன் னி யதவகியும்
உயராகணி ா சளன் னும் நுதல் மடவா ரண்டுயபரும்
புயராகணி மான சபா ் தகநீ ர் தானாடி
அக்காளுந் தங் தகயுமா ் அவர்கள் ரண்டு மாமயிலும்
மிக்கான பட்டுடுத்து யமவிவழி தான் வரயவ
மா ன் சிறுமததல வடிசவடுத்துத் தானழயவ
ஆ னுட யகாலம் அறி ாமல் மங் தக ர்கள்
சத ் வகியும் பார்த்துெ் சொல் லுவாள் தங் தகயிடம்
சந ் நிதி க் கன் னி சநடி விழி யராகணிய
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இன் னா அழுது இதில் கிடக்கும் ஆண்மததல
சபான் னான பூமியிலும் சபண்யண நான் கண்டதில் தல
காலில் சிவ ெக்கரமும் தகயில் மால் ெக்கரமும்
யமலில் ெத்தி ெக்கரமும் விழிெரசு ெக்கரமும்
வாயு பகவான் வடிவுமிகப் யபாயல
ஆயும் பலகல் வி ஆரா ் ந்த அெ்சுதர்யபால்
கண்சகாள் ளாக் காட்சி தகமததல தன் னழகு
விண்சகாள் ளாக் காட்சி சமல் லி யர யிம் மததல
இம் மததல தன் தன எடுத்துநாம் தாலாட்டி
சபான் மததல தன் தனப் யபாட்டுதவத்துப் யபாயவாம் நாம்
என் றுசொல் லி மாதர் இருயபருஞ் ெம் மதித்து
வண்டுசுற் று சமல் லி வந்சதடுத்தா ரம் மாதன
மததல ததனச டுத்து மார்யபாடு தானதணத்து
குததல சமாழி மர்த்திக் யகாததரண்டு மாமயிலும்
கயிதல துக்யககி கதறக்கண்டர் பாதமதில்
மயிலதன மாமயிலார் வந்தார்கா ணம் மாதன
வந்த மாடவர்கள் மார்பி லமுதிளகி
அந்தப் பரயம சுரனா ரவரறிந்து
கன் னி யர உங் கள் கற் பு அகன் றசதன் ன
மின் னித் தனங் கள் சமல் லியுட லானசதன் ன
பெ்ெ நிறயமனி பால் வீெ்சு வீசுசதன் ன
அெ்ெமில் லாக் சகாங் தக அ ர்ந்துஉடல் வாடினயதன்
ஏசதனயவ சொல் லுசமன் று ஈசுரனார் தான் யகட்க
சூதகமா ் நின் ற யதாதகயபால் வாடிநின் றார்
வாடிய மடவார் தாமும்
மார்பதில் துகிதல மூடி
யகாடிய அ ர்ந்து ஏங் கிக்
குருவததப் பாரா வண்ணம்
நாடிய தாழ் ந்து சபண்கள்
நாணிய நின் ற தன் தம
யதடிய மா ன் செ ் தெ்
செ சலன அறிந்தா ரீெர்
அறிந்தார் மா ன் யெ ாகி
அழுயத இரங் குங் குரலதினால்
செறிந்தார் குழலார் இவர்கள் சென் று
யெர்த்யத ச டுத்து அதணத்ததுவும்
பறிந்யத யிவர்கள் நாணினதும்
பால் தான் தனத்தில் பா ் ந்ததுவும்
அறிந்யத கன் னி யிருவதரயும்
அழித்யத பிறவி செ ் தனராம்
பிறவி துதான் செ ் சவன் று
சபரிய ா னுதரக்கப் சபண்ணார்கள்
அறவி ழுது முகம் வாடி
அரனா ரடித மிகப்யபாற் றித்
திறவி முதயல திரவி யம
சிவயம உமது செ தலவிட்டு
இறவி ானா சலங் களுக்கு
இனியமல் பிறவி யவண்டாயம
யவண்டா சமனயவ சமல் லி ர்கள்
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விமல னடித மிகப்யபாற் றி
மாண்டா சரலும் தப மார்பணியும்
மதறய ான் பின் னு மகிழ் ந்துதரப்பார்
தூண்டாெ் சுடயரான் திருமாதலெ்
யெச ன் சறடுத்தெ் செ ் தகயினால்
ஆண்டா ருமக்கு மகனாகி
அதின் யமல் பதவி உங் களுக்யக சமல் லி யர
உங் களுட சம ் வரம் பு தப்பினதால்
செல் ல ஏதுவாெ்சு சீதமயியல ம் மாதன
என் யற அரனார் இருகன் னி ய ாடுதரக்க
அன் யற மடவார் ஆதிததன யநாக்கி
ஆதிய நாதி ஆனந்த சம ் ப்சபாருயள
யொதிய நாதி சொரூபத் திருவிளக்யக
அல் லா ் ப் பகலா ் ஆரிருளா ் நிற் யபாயன
வல் லா ் ப் புவித வார்த்ததச ான் றாற் பதடத்த
ஆதிப் சபாருயள அனாதித் திருவுளயம
யொதிப் சபாருயள சொல் சலாணா யதாவி யம
எட்டாப் சபாருயள எளிய ார்க் சகளிய ாயன
முட்டாத செல் வ முதயல முழுமணிய
கண்ணுள் மணிய கருத்தினுள் ளானவயன
சபண்ணு மாணாகிப் பிறப்பில் லா நின் யறாயன
இறப்புப் பிறப்பில் லாத எளிய ார்க் சகளிய ாயன
பிறப்பு இறப்பில் லாத யபெமுடி ாதவயன
கருவிசதாண்ணூற் றாறும் காவதலந்து யபருடயன
உருவு பிடித்து உயிர்ப்பிறவி செ ் யவாயன
மூவரு முன் றன் முடிகாண மாட்டாமல்
யதவருந் யதடித் திரிந்ததல தவத்யதாயன
மவ் வவ் வாகி வருந்தி வ் வும் ஒவ் வாகி
செவ் வவ் வா ் நின் ற சிவயன சிவமணிய
மா சனடுத்த மகவான யகாலமதத
யந மறி ாமல் சநறிதவறிப் யபானதினால்
பின் யனநீ சரங் கதளயும் பிறவிசெ ் யவண்டாங் காண்
எந்யநரங் கயிதல இப்பூமி ானதியல
சத ் வப் பசுப்யபால் யதவரீ சரங் கதளயும்
சம ் றிவு கூடி மிகப்புதடயு யமயலாயன
அல் லாயத யபானால் அடி ார்க சளங் கதளயும்
இல் லாயத செ ் யும் இனிப்பிறவி யவண்டாங் காண்
அம் தம உதம ாள் அருயக மிகஇருந்து
உம் தமயும் யபாற் றி உம் மூழி ங் கள் செ ் து
பூவுலகில் நாங் கள் சபண்ணா ் ப் பிறந்ததுண்டால்
பாவிகட்கு யவதலப் பண்ணி முடி ாயத
பூவு முடித்துப் பூயமதட யும் சபருக்கி
நாவுலகு சம ் க்க நல் லகவி தான் பாடி
தம் புரு வீதண ெப்தக் குழலுடயன
இன் புருக ராகம் இதெந்தமுதற தானிகழ் ததி
்
நரசென் மம் வாழும் நசுரக் குலங் களியல
அரயெநீ சரங் கதளயும் அழுந்தப் பதட ாயதயும்
இப்படிய கன் னி இரங் கி ழுதிடயவ
அப்படிய கன் னி அவர்களுக் காதியுந்தான்
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சொல் லுவார் யவதெ் சுடயரா னதிெயித்து
நல் லதுகாண் சபண்யண நம் தமரண்டுஞ் சொல் லாயத
மா ன் துவாபர தவ கத்தில் யபா ் ப்பிறக்க
வா மிட்டா ருங் கதளயும் மாதா சவனவாக்க
நாசமன் ன செ ் யவாம் நவ் விமால் செ ் ததற் குப்
யபாசமன் னஈெர் பிறவிசெ ் தா ரம் மாதன
வாயு மகாயதவன் வடிசவன் ற இெ்தெயினால்
ஆதெ ா லுங் களுக்கு அவயன புருஷசனன் றார்
ெங் கு ெரங் சகாண்ட தம் பிச ன் ற இெ்தெயினால்
அங் குப் பகவதியும் அெ்சுதரு முங் களுக்கு
மததலச ன வந்துதிப்பார் தவ மது சகாண்டாட
குததல சமாழி ாயர சகாம் யப றிதட ாயர
விலங் குெ் சிதறயும் மிகுசிதறயு முங் களுக்கு
மலங் குவது சமத்த மா ் ெ்ெலுண் டாகி பின்
ஸ்ரீகிருஷ்ண னாகத் திருமா லுதித்தபின் பு
குறுக்கிட்ட யதாெம் சகாடுதம மிகத்தீர்ந்து
பின் யன பதவிப் யபறுண்டு முங் களுக்கு
மின் யன சராளித விமலன் பிறவிசெ ் தார்
பிறவி ரன் செ ் ப் பிறந்தார்கள் பூமியியல
திறவி து விட்டுத் யதவகியும் யராகணியும்
மதுதரதனில் வந்து மாபாவிக் கஞ் ெனுக்கு
இருதத ல் மாமயிலார் ஏற் ற பிறப்சபனயவ
கூடப் பிறந்தால் சகாடி யதா ெசமனயவ
யதட சவாருராென் சிறுவி ச னப்பிறந்தார்
பிறந்யத தான் கஞ் ெனுக்குப் பிறப்சபனயவ யபசும் வளம்
சிறந்யத யிவர்கள் திருத்தமா ் வாழுதகயில்
இப்படிய கஞ் ென் இவர்களிரு தங் தகத யும்
அப்படிய கூட்டி அவன் யவட்தட ாடிவர
மாமுனிவன் தனக்கு வா ் த்திருந்த மாம் பழத்ததத்
தாமுனிந்து கஞ் ென் தானக்கனி பறித்துத்
தங் தக ர்க்குத் தானீந்தான் ெய ாகமுனி றிந்து
மங் தக ர்க்கு வந்த மகனா லழிதவச ன் று
மா னுட ஏவலினால் மாமுனியு மப்யபாது
பா முள் ள கஞ் ெனுக்குப் படுொப மிட்டனயன
ொபமது கஞ் ென் தானறி ா வண்ணமுந்தான்
பாவமிக தான் வருத்தி மிகுத்தயக டுள் ளகஞ் ென்
யொதிரி ங் யகட்கத் சதாடர்ந்தான் கா ணம் மாதன
அப்யபாது யொதிரிஷி அந்தமுனி ொபமதால்
எப்யபாது ஆகிடினும் இடுக்கம் வரு சமன் றுதரத்தான்
யொதிரி ங் யகட்டுத் துக்கமுற் றுக் கஞ் ெனுந்தான்
யவதி தன னுப்பி மிகுத்தயக டுள் ளகஞ் ென்
கலி ாணஞ் செ ் க் கருத்தல் ல சவன் றுசொல் லி
வலி ான கஞ் ென் தவத்திருந்தா னம் மாதன
அந்தநல் ல செ ் தி அறிந்தந்த நாரதரும்
வந்துகஞ் ென் தனக்கு வளப்பசமல் லாஞ் சொல் லலுற் றார்
யகளா ் நீ கஞ் ொ கீர்த்தியுள் ள ொஸ்திரங் கள்
வாழாத மங் தக தர தவத்திருந்தால் ராெ்சி த்தில்
தர்மந் ததலசகடுங் காண் ொஸ்திரத்துக் யகராது
வற் மம் வந்துசிக்கும் மாரி து சப ் ாது
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யகாத்திரத்துக் யகராது குடும் பந் ததழ ாது
சூத்திர யநா ் கள் சுற் றுமடா அக்குடும் பம்
மானம் வரம் புசகட்டு மனுநீ தி தானழிந்து
ஊனமடா அக்குடும் பம் உலகத்துக் யகராது
யகாட்தட ழியும் குளங் கதரகள் தானிடியும்
நாட்தட முடிக்குமடா நல் லகன் னி காவல் தவத்தால்
சபான் னான சீதத பிலத்தகற் பானதியல
கண்ணான இலங் தக கரிந்ததுவுங் கண்டிதலய ா
இப்படிய யவதம் இ ம் பி யிருப்பதினால்
அப்படிய சபண்ணார் அவர்கள் ரண்டு யபதரயுந்தான்
காவலிட்டு தவத்தால் கற் பதினா லுன் றனக்குப்
பாவம் வந்து சுற் றும் பலிக்குமடா யவதமது
ஆனதால் சபண்கள் அவர்கள் ரண்டு யபதரயுந்தாம்
மானமுள் ள மன் னனுக்கு மணஞ் செ ் து தான் சகாடுத்துக்
சகற் பமது உண்டாகிக் கீயழ பிறக்தகயியல
அப்யபாநீ சகான் றாலும் ஆனாலும் பாரமில் தல
என் றுஅந்த நாரதரும் இத்ததனயும் தான் கூற
நன் று சமாழிச னயவ நவ் விய கஞ் ெனுந்தான்
எனக்குப் படிப்புதரத்த ஏற் றவசு யதவன்
தனக்கு இவர்கதளயும் தான் சூட்ட யவணுசமன் று
யவணுசமன் று சீட்யடா விரும் பிவசு யதவனுந்தான்
வாணுவங் க யளாயட வந்தான் மதுதரயியல
யதவகித யராகணித ெ் சிறப்பா லங் கரித்து
தவயபாக முள் ளவசு யதவதனயு சமாப்பிவித்துெ்
ெங் கீதத் யதாயட தத ல் ரண்டு சபண்கதளயும்
மங் களத் யதாயட வசுயதவன் தாலிதவத்துக்
கட்டிக் தகபிடித்துக் கனசீ தனத்யதாயட
சகாட்டித் திமிர்த்தூதும் குழயலாயட வீற் றிருந்தான்
வாழ் ந்திருந்து சபண்கள் வயிறு வளருதகயில்
ஆ ் ந்தறிந்து கஞ் ென் அருவிலங் கில் தவத்தனயன
சத ் வகி ாளு மழுது சிந்ததமுகம் வாடிருப்பாள்
சம ் ன் வசுயதவன் மிகக்கலங் கி தானிருப்பான்
மங் தகநல் லாள் யராகணியும் வாடி ழுதிருப்பாள்
ெங் தகயுள் ள யதவர்களும் தத ல் சத ் வக் கன் னி ரும்
எல் யலாருங் கஞ் ெனுட இடுக்கமது தன் னாயல
அல் யலாரு சமத்த அறசமலிந்தா ரம் மாதன
இப்படிய செ ் யும் இடுக்கமதுக் காற் றாமல்
அப்படிய மா னுக்கு அப ம் அமரரிட
ததவர் முணறயம்
நிலந்யதவி ஆகா நீ ர்யதவி ார்கூடி
தலந்யதவி மன் னன் தனக்யக ப மிட
யதவாதி யதவர் யதவிமுதற ாற் றாமல்
மூவாதி முத்தன் முழித்தார்காண் பள் ளி து
கண்டுயத வாதிகளும் கன் னி புவிமகளும்
விண்டுதரக்கக் கூடாத விமல னடியபாற் றி
ஆதிய நாதி அ ் ாநா ரா ணயர
யொதிய யவதெ் சுடயர சுடசராளிய
பத்தர்க்கு நித்தா பரயனற் றார்க் யகற் யறாயன
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மூவர்க்கு மாதி முழுமணி ா ் நின் யறாயன
யதவர்க்கும் நல் ல சியநகமா ் நின் யறாயன
கிட்டவரார்க் சகட்டாத கிருஷ்ணாவுன் நற் பதத்ததக்
கட்டவரு மட்டான கருணா கரக்கடயல
உெ்சிெ் சுழிய உம் சமன் சறழுத்யதாயன
அெ்சிெ் சுழிய அம் சமன் சறழுத்யதாயன
அஞ் செழுத்து மூன் சறழுத்தும் ஆதிஅ சவன் சறழுத்தும்
சநஞ் செழுத்து சமட்சடழுத்தும் நீ ாகி நின் யறாயன
எண்சணாருபத் சதண்ணிரண்டும் இவ் யவ நடுவாக
ஒண்சணழுத்தா ் நின் ற உதட சபருமாயள
தண்டரளத் தூணாகித் தருதவந்து யபராகி
மண்டலத்துள் ளூறலுமா ் ம முமா ் நின் யறாயன
யபாக்கு வரத்துப் புகுந்துரண்டு கால் வீட்டில்
நாக்குரண் டுயபசி நடுநின் ற நாரணயர
அல் லா ் ப் பகலா ் ஆணாகிப் சபண்ணாகி
எல் லார்க்குஞ் சீவன் ஈயுகின் ற சபம் மாயன
பட்சிப் பறதவ பலசீவ செந்துமுதல்
இெ்தெயுடன் செ ் நடப்பு இ ல் கணக்குெ் யெர்ப்யபாயன
ஒருபிறப்பி லும் தம உட்சகாள் ளாப் யபர்கதளயும்
கருவினமா ய ழு பிறப்பிலுங் தகயகட்யபாயன
ஆறு பிறப்பில் அரிய வுன் தனப் யபாற் றாமல்
தூறு மிகப்யபசித் சதாழாதயப ரானாலும்
ஏழாம் பிறப்பிலும் தம எள் ளளவுதா னிதனத்தால்
வாழலா சமன் றவர்க்கு தவகுண்ட மீந்யதாயன
இப்படிய ஏழு பிறப்பதிலும் உம் தமயுந்தான்
அப்படிய ஓரணுவும் அவர்நிதன ா யதயிருந்தால்
குட்டங் குதறயநா ் சகாடி கன் னப் புற் றுடயன
கட்டம் வந்து ொக கழுத்திற் கண்ட மாதலயுடன்
தீராக் கருவங் கும் தீன் செல் லா வா ் வுகளும்
காதா னதுயகளார் கண்யண குருடாகும்
புத்தி ற் று வித்தத ற் றுப் யபருறுப்பு மில் லாமல்
முத்திசகட்ட புத்தி முழுக்கிரிதக தான் பிடித்துப்
பிள் தள ற் று வாழ் வுமற் றுப் சபண்ொதி தானுமற் றுத்
தள் தள ற் று வீடுமற் று ெப்பாணி யபாலாகி
மாநிலத்யதா சரல் லாம் மாபாவி ச ன் றுசொல் லி
வானிழுத்து மாண்டு மறலியுயிர் சகாள் தகயியல
நா ் நரிகள் சென் று நாதி ற் றான் தன் னுடதலத்
யத மது காணத் திதெநாலும் பிெ்செறிந்து
காக்தக விடக்தகக் கண்டவிடங் சகாண்டுதின் னப்
யபாக்கடித்துப் பின் னும் சபால் லாதான் தன் னுயிதர
மறலி சகாடுவரெ்யெ வலி தண் டாலடித்துக்
குறளி மிகக்காட்டிக் சகாடும் பாவி தன் னுயிதர
நரகக் குழிதனியல நல் மறலி தள் ளிடயவ
இதரநமக் சகன் று எட்டிப் புழுப்பிடித்து
அெ்சுத தரநிதன ான் அ ் ாதவத் தானிதன ான்
கெ்சி மனதுதட காமாட்சித நிதன ான்
வள் ளிக்குந் யதவ மாலவருக் காகாமல்
சகாள் ளிக்குப் பிள் தளயில் லாக் சகாடும் பாவி ச ன் றுசொல் லி
எவ் விய அட்தட எழுவா ் முததலகளும்
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கவ் விய சென் று கடித்துப் புழுப்சபாசிக்கும்
என் றுநீ யரழு இராெ்சி முந் தானறி
அன் று பதறொற் றி அருளிதவத்த அெ்சுதயர
வானமது பூமியியல மடமசடன வீழாமல்
தானவயன உன் விரலால் தாங் கிதவத்த சபம் மாயன
வாரி வரம் தபவிட்டு தவ கத்திற் செல் லாமல்
காரி மா ் ப் பள் ளி கடலில் துயின் யறாயன
மானம் வரம் பு மகிதமசகட்டுப் யபாகாமல்
ஊன மில் லாயத உறும் சபாருளா ் நின் யறாயன
சீவனுள் ள செந்துகட்குத் தினந்யதாறு யமசபாசிப்புத்
தாவமுட னீயுகின் ற தர்மத் திறயவாயன
வலிய ா சரளிய ார்க்கும் மண்ணூருஞ் செந்துகட்கும்
கலிதீர ஞா ம் கண்டுதரக்கும் சபம் மாயன
சிவசெந்துக் சகல் லாம் சீவனுமா ் நின் யறாயன
பாவமும் புண்ணி மா ் ப் பாராகி நின் யறாயன
கண்ணாகி மூக்குக் கருணா கரராகி
மண்ணாகி யவத மதற ாகி நின் யறாயன
ொத்திரமும் நீ ா ் ெந்திரனும் நீ ாகிெ்
சூத்திரமும் நீ ா ் சுழி ாகி நின் யறாயன
நட்யெத்தி ரமாகி நாட்கிரகம் நீ ாகி
இெ்யெத்தி ரமா ் இருக்குகின் ற சபம் மாயன
சம ் னுக்கு சம ் ா ் யமவி யிருப்யபாயன
சபா ் னுக்குப் சபா ் ா ் ப் சபாருந்தி யிருப்யபாயன
இமசூட் ெமாகி ஏகம் நிதறந்யதாயன
நமசூட் ெமான நாரா ணப்சபாருயள
கல் வித் தமிழா ் கனகப் சபாருளாகிெ்
செல் வித் திதுவா ் ெ் செவ் வாகி நின் யறாயன
அண்ட பிண்டமாகி அயநகமா ் நின் யறாயன
கண்ட இடமும் கண்ணுக்குள் ளாயனாயன
ஈெர் சகாடுத்த ஏதுவர மானாலும்
யவெமிட்டு சவல் ல மிகுசபாருளா ் நின் யறாயன
நடக்க இருக்க நடத்துவதும் நீ ல் லயவா
திடக்க ம க்கம் செ ் வதும் நீ ல் லயவா
ஆரு சமாருவர் அளவிடக் கூடாமல்
யமரு யபாலாகி விண்வளர்ந்து நிற் யபாயன
எண்ணத் சதாதல ாத ஏது சொரூபமதும்
கண்ணிதமக்கு முன் யன கனயகாடி செ ் யவாயன
மூவரா லுன் சொரூபம் உள் ளறி க் கூடாது
யதவரா லுந்சதரி ாத் திருவுருவங் சகாள் யவாயன
ஆ யன ச ங் கள் ஆதிநா ரா ணயர
மா யன கஞ் ென் வலிதமததன மாற் றுதம ா
பாவமா ் க் கஞ் ென் பலநாளா ச ங் கதளயும்
ஏவல் தான் சகாண்ட இடுக்கமதத மாற் றுதம ா
ஊழி ங் கள் செ ் து உடசலல் லாம் யநாகுதத ா
ஆழி தடத்த அெ்சுதயர ச ன் றுதரத்தார்
வாண சனன் றகஞ் ென் மாபாவி ய துவினால்
நாணமது சகட்டு நாடுவிட்டுப் யபாயறாங் காண்
நரபால சனன் ற நன் றிசகட்ட கஞ் ெனினால்
வரம் பா னதுகுளறி மானிபங் கள் சகட்யடாயம
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இத்ததனயுங் காத்து இரட்சிக்க யவணுதம ா
முத்தியுள் ள யதவர் முதற ம் அப மிட
பூமா யதவி புலம் பி முதற மிட
நாமாது லட்சுமியும் நன் றா ப மிட
நாரா ணர்பதத்தத நா கியுந் சதண்டனிட்டுெ்
சீரான லட்சுமியும் செப்பினள் கா ணம் மாதன
என் தனப்யபால் சபண்ணல் லயவா இவள் தா னிடுமுதற
வன் னமுள் ள மாயல மனதிரங் கிக் காருதம ா
உடயனதா னாதி ஓலமிட்டுத் யதவருக்கும்
திடமான பூமா யதவிக்குஞ் சொல் லலுற் றார்
ததவர் தவை்டுதலுக்கு இரங் கல்
வந்து பிறப்யபாங் காண் மாபாரத முடிக்க
நந்தி குலம் வளர நாம் பிறப்யபாங் கண்டீயர
ொரமில் லாக் கஞ் ென் ததனவததத்துப் பூமியுட
பாரமது தீர்ப்யபாம் பாரத முடித்துதவப்யபாம்
துவாபர யுகத்தில் துரிய ா தனன் முதலா ் த்
தவறாத வம் பன் ெராெந் தன் வதரயும்
அவ் வுகத் திலுள் ள அநி ா மு மடக்கிெ்
செவ் வுகத்த மன் னவர்க்குெ் சியநகமது செ ் வதற் கும்
உங் களுக்கும் நல் ல உதவிமிகெ் செ ் வதற் கும்
அங் குவந்து யதான் றி ஆ ருடன் வளர்யவான்
யபாங் கசளன் று பூமா யதவித யுந் யதவதரயும்
ெங் குவண்ண மாயலான் தாயன விதடசகாடுத்தார்
கை்ைன் அவதாரம்
விதடயவண்டித் யதவர் யமதினியில் தாம் யபாகப்
பதடவீர ரான பெ்தெமால் தாசனழுந்து
ஆதி கயிதல அரனிடத்தில் வந்திருந்து
யொதி மணிநாதன் சொல் லுவா ரம் மாதன
வாணநர பாலசனன் ற மாபாவிக் கஞ் ெனினால்
நாணமது சகட்யடாசமன நாடிமிகத் யதவசரல் லாம்
பூமா யதவிமுதல் சபாறுக்கமிகக் கூடாமல்
ஆமா அரிய ஆதி முதற சமன் றார்
முதற ம் சபாறுக்காமல் முடுகியிங் யக வந்யதசனன் று
மதறயவத மாமணியும் மகிழ் ந்துதரத்தா ரம் மாதன
அதுயகட்டு ஈெர் அெ்சுதருக் யகதுதரப்பார்
இதுநானுங் யகட்டு இருக்குதுகா ணிம் முதற ம்
ஆனதால் கஞ் ென் அவதனமுதல் சகால் வதற் கு
ஏனமது பாருசமன் று எடுத்துதரத்தா ரீசுரரும்
பாருசமன் று ஈெர் பெ்தெமா யலாடுதரக்க
ஆருமிக சவாவ் வாத அெ்சுதரு யமதுதரப்பார்
யமருதனில் முன் னாள் வி ாெர் சமாழிந்தபடி
பாருபா ரதமுதலா ் ப் பாரதப்யபார் தான் வதரயும்
நாரா ணரா ் நாட்டில் மிகப்பிறந்து
வீரான பார்த்தன் மிகுயததர ஓட்டுவித்துெ்
ெத்தபல முள் ள ெராெந் தன் வதரயும்
மற் றவ யனாராறு வலி பலக் காரதரயும்
சகால் லவதக கூறி குருநிதலத த் தான் பார்த்து
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சவல் லப்பிறப் பாசரனயவ வி ாெர் சமாழிந்தபடி
அல் லாமற் பின் னும் ஆனசத ் வ யராகணியும்
நல் ல மகவான நாரா ணர்நமக்கு
மகவா யுதிப்பாசரன மகாபரனார் சொன் னபடி
தவமா யிருந்து தவிக்கிறாள் யதவகியும்
இப்படிய யுள் ள எழுத்தின் படி ாயல
அப்படிய ச ன் தன அனுப்புசமன் றா ரம் மாதன
முன் யன வி ாெர் சமாழிந்தபடி முதறநூல் தவறிப் யபாகாமல்
தன் தன மததல ச னஎடுக்கத் தவமா யிருந்த சத ் வகிக்குெ்
சொன் ன சமாழியுந் தவறாமல் து ர மறயவ யதவருக்கும்
என் தனப் பிறவி செ ் தனுப்பும் இறவா திருக்கும் சபம் மாயன
முன் யன வி ாெர் சமாழிந்தசமாழி மாறாமல்
என் தன ந்தப் பூமியியல இப்யபா பிறவிசெ ் யும்
செந்தமிழ் யெர் மா ன் சிவனாதர யும் பணிந்து
எந்தனக்கு ஏற் ற ஈரஞ் ொயிர மடதவ
கன் னி ரா ச ன் றனக்கு கவரியிட நீ ர்பதடயும்
பன் னீர ்க் குணம் யபால் தபம் சபான் னிறத்தவரா ்
ஆ ர் குலத்தில் அயநக மடவாதர
பா முற வாடிருக்கப் பதடப்பீர்கா ணீசுரயர
உருப்பிணி ா ் இலட்சுமித உலகிற் பிறவி செ ் யும்
கரும் பினி சத ் வக் கயிலாெ மாமணிய
ெத்தசபல முள் ள தத்துவத்தார் தங் கதளயும்
சமத்தவரம் சபற் ற மிகுவசுரர் தங் கதளயும்
எல் யலாதரயு மிப்பிறவி இதியல வததத்திடயவ
அல் யலாதர யும் பிறவி ஆக்கிதவ ் யு சமன் றுதரத்தார்
என் றனக்கு நல் ல ஏற் ற கிதளயபாயல
விந்து வழிக்குலம் யபால் மிகுவா ் ப் பதடயுசமன் றார்
இப்படிய மா ன் இதெ அந்த ஈசுரரும்
அப்படிய பிறவி அதமக்கத் துணிந்தனராம்
துணிந்தாயர மா ன் சதாகுத்தசதல் லா மாரா ் ந்து
வணிந்தார மார்பன் வதகப்படிய செ ் லுற் றார்
சத ் வகி ாள் வயிற் றில் திருமால் பிறந்திடயவ
ஐவர்க் குறுதியிட அெ்சுதருந் யதான் றுவாராம்
கலக்கமுடன் விலங் கில் கவிழ் ந்திருந்த மாதுவுட
மலக்கமது தீர மலயரான் பிறக்கலுற் றார்
ஐவர்க் குபகாரம் அன் பாகெ் செ ் திடவும்
சத ் வகிக்கும் யராகணிக்கும் சிவசகதிக ளீவதற் கும்
கஞ் ெனுட வலுதம கட்டழித்துக் சகால் வதற் கும்
விஞ் ெவரம் சபற் று வீறுசெ ் யும் யபர்கதளயும்
ெத்த சபலமுள் ள தத்துவங் க ளுள் யளாதரத்
தத்தியுள் ள விமதனயும் தன் னா ளாக்கிவிட்டுக்
சகால் வதற் கும் யதவருட கூர்முதற ந் தீர்ப்பதற் கும்
சவல் வதற் கும் பூமியுட விதனமதத மாற் றுதற் கும்
முன் யன வி ாெர் சமாழிந்த முதறப்படிய
தன் னிக ரில் லாத தத ல் சத ் வ கிவயிற் றில்
பிறக்கிறா சரன் று சபரிய ார்கள் சகாண்டாட
இறக்கிறார் சபால் லாதார் என் றுமிகக் சகாண்டாட
முன் சபற் ற பிள் தள முழுதுமவன் சகான் றதினால்
வன் பற் ற மாது மங் தக ந்தத் சத ் வகியும்
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சமத்த ம ங் கி முன் னம் விதி தன் தனசநாந்து
கர்த்தன் செ யலா கரி மால் தன் செ யலா
என் றுஅந்தக் கன் னி இருயபருந் தான் புலம் பி
விண்டு சொல் லாத விதன மிகவதடந்து
அழுது கதரந்து அவளிருக்கும் யவதளயியல
பழுதில் லா தா ன் பாதவ வயிற் றிலுற் றார்
பகவதியு மங் யக பாதவ யொ ததவயிற் றில்
சுகபதியு மங் யக யதான் றினள் கா ணம் மாதன
மா னந்தத் சத ் வகி ாள் வயிற் றிலுற் ற தவ் வளவில்
யதெசமல் லாம் நன் றா ் ெ ் செழித்ததுகா ணம் மாதன
சகற் பமுற் ற சத ் வகி ாள் சகஞ் சுகவா ஞ் சுகமும்
நற் பதமா ் த் யதகம் நாட்டமுடன் யகாட்டியுமா ்
பத்துமாதந் திதகந்து பாலன் பிறந்திடயவ
சுற் றுமதிற் காவல் தவத்த துடிய ார் வலுவிழந்து
வசுயதவன் காலிலிட்ட வா ் த்த விலங் குமற்று
விசுவாெ மாதருட விலங் கது தானுமற் றுத்
தாள் திறந்து யநரம் தான் விடியு முன் னாகக்
கண்டாயள சத ் வகியும் கனத்த மததலததன
சகாண்டாடித் தாசனடுத்துக் கூறுவா ளம் மாதன
கண்ணயணா சீவகயனா கரி முகில் மா வயனா
வண்ணயனா சத ் யவந்திரயனா மதற வயனா தூ வயனா
அ ் ய ாமுன் சபற் ற அதிக மததலச ல் லாம்
சம ் ய ாதா னிம் மததலக்(கு) ஒவ் வாது யமதினிய
என் று பிரி முற் று ஏற் ற மததலததன
அன் று சகாடுத்து அனுப்பினா ளய ாததயிடம்
சகாண்டு வசுயதவன் அய ாததக் குடியலகிக்
கண்டு அய ாதத கன் னி ங் யக சபற் றிருந்த
சபண்மததல தன் தனப் பூரா மா ச டுத்து
ஆண்மததல தன் தன அய ாதத யிடமிருத்தி
வந்து வசுயதவன் மங் தகதக யில் சகாடுத்துப்
புந்திமிக சநாந்து யபாயிருந்தா னம் மாதன
அந்த யிராவிடிந்து அதலகதியரான் யதான் றினபின்
கந்த மனசுள் ள கஞ் ெ னவன் தனக்கு
ஒற் றாளா ் த் தூதன் ஒருவன் மிகஓடி
சபற் றா ளுன் தங் தக பிள் தள ச னவுதரத்தான்
யகட்டாயன கஞ் ென் சகருவிதமா ் த் தாசனழுந்து
பூட்டான சநஞ் ென் பிள் தளததன வந்சதடுத்துத்
தூக்கி நிலத்தில் துண்சணனயவ தானடிக்க
ஆக்கிரமத் தாயல அவன் தூக்க ஏலாமல்
யொர்வுறயவ கஞ் ென் துடியிழந்து நிற் தகயியல
பாரளந்யதான் தங் தக பகவதியு யமதுசொல் வாள்
என் தன ச டுத்து ஈடுசெ ் ா யதசகடுவா ்
உன் தன வததக்க உற் றச ங் க ளெ்சுதரும்
ஆ ர்பா டிதன் னில் அண்ணர் வளருகிறார்
யபா ் ப்பா சரனயவ யபானாள் பகவதியும்
யகட்டந்தக் கஞ் ென் கியலெ மிகவாகி
வீட்டுக்குள் யபாயிருந்து விொரமுற் றா னம் மாதன
அ ் ய ா முனிதான் ெபித்தபடி ஆ ர் பதியில் யபாகறிய ன்
சம ் ய ா தளரு துடல் சமலியு சமல் லி சமாழிந்த விெளமதால்
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தகய ா ெலித்துக் கால ர்ந்து கால விதி ாற் கருத்த ர்ந்து
தபய ா ராதளத் தானதழத்துப் பார்க்க விடுத்தான் கஞ் ெனுயம
கஞ் சன் பாடு
அ ் ய ா மதறய ான் அன் று ெபிபத்தபடி
தெய ா இதட ர் தம் பதியில் யபாகறிய ன்
தங் தக வயிற் றில் செனித்தபிள் தள ானதுண்டால்
பங் கம் வரு சமன் றனக்குப் பதறுதடா என் னுடம் பு
என் று மனங் கருகி இ லழிந்த கஞ் ெனுந்தான்
அன் றுஒரு தூததனயும் அனுப்பினன் கா ணம் மாதன
வாரா ் நீ தூதா மற் யறா ரறி ாமல்
பாரா ் நீ தூதா அய ாததப் பதிய கி
என் றுஅந்தத் தூததனயும் ஏகவிட்டான் கஞ் ெனுயம
நன் றுநன் று என் று நடந்தாயன தூதனுந்தான்
தூதன் மிகநடந்து யதாதகஅய ா ததமதனயில்
புகுந்தந்தப் பிள் தள சபான் சதாட்டிலி யலகிடக்கக்
கண்டுஅந்தத் தூதன் கஞ் ெனுக்கு நஞ் செனயவ
விண்டு பதற ாமல் விதரவாகப் யபாயினயன
யபா ந்தத் தூதன் சபாதறயுள் ள கஞ் ெனுக்கு
வா
ர்ந்து சிந்தத மறுகிய சொல் லலுற் றான்
காமயனா சீவகயனா கண்ணயனா ெந்திரயனா
மாமதயனா சூரி யனா மதற வயனா இதற வயனா
நாமத் திறவாயனா நாரா ணன் தாயனா
யொமத் திருவுளயமா சத ் யவந் திரன் தாயனா
ஈெயனா வாெவயனா இந்திரயனா ெந்திரயனா
மா யனா வுன் தன வததக்கவந்த மாற் றாயனா
ஆயரா எனக்கு அளவிடவுங் கூடுதில் தல
யபயரா அய ாததப் புதல் வசனனக் காணுதில் தல
சத ் வகி ாள் யதகத் திருெ்சுவடு யதாணுசகாஞ் ெம்
சம ் திப னான விட்டிணுயபால் முெ்சுவடு
என் றந்தக் கஞ் ெனுக்கு இத்தூதன் சொல் லிடயவ
அன் றவன் யகட்டு அ ர்ந்திருந்தா னம் மாதன
என் செ ் யவா சமன் று இருக்குமந்த நாதளயியல
முன் செறியும் பூத மூரிததன ய வி வன்
சகால் லசவன் று விட்டான் குழந்ததததன ம் மாதன
வல் ல சபலமுள் ள மாபூதம் பட்டபின் பு
பின் னுயம தானும் பிலஅரக்கதர ய விக்
சகான் றுவா சவன் றான் குழந்ததததன ம் மாதன
சகால் லவந்த யபதரச ல் லாம் சகான் றதுகா ணக்குழந்தத
சவல் லவிட்டப் யபரிழந்து சமலிந்திருந்தான் கஞ் ெனுயம
ஆ ர் குடியில் அரிய ான் மிகவளர்ந்து
மா ன் விதள ாடி மடந்ததய ாடுங் கூடி
சவன் றுபால் சவண்சண ் மிகப்சபாசித்துக் காடதியல
கன் றாவு யம ் த்துக் காளி ன் ததனவததத்துக்
கஞ் ெனுட ஏவலினால் காட்டில் வந்த சூரதரயும்
துஞ் சிவிடக் சகான் று சதாதலத்தனர்கா ணம் மாதன
ஆ ருக்கு வந்த ஆபத்து அத்ததனயும்
யபா கற் றி நந்தன் பிள் தளச னயவ வளர்ந்தார்
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மதுதரதனில் வாழும் மாபாவிக் கஞ் ெனுக்கு
இறுதிவரும் யபாது ஏதுசெ ் தான் கஞ் ெனுயம
நந்திதட ன் பாலன் நல் லஸ்ரீ கிட்டிணதன
இந்திடத்தில் சகாண்டுவர ஏவிவிட்டான் ஓராதள
கஞ் ெனுட ஆளும் கண்ணர்ஸ்ரீ கிட்டிணதர
அஞ் ெசலன் று கண்டு அதழத்தாருதமக் கஞ் ெசனன் றான்
அந்தவிெ ளமறிந்து அரிய ா னகமகிழ் ந்து
வந்த விெளம் வாெ்சுசதன் சறம் சபருமாள்
கூடெ் சிலயபதரக் குக்குளிக்கத் தான் கூட்டி
ஈடவி ச ன் ற எக்காள ெத்தமுடன்
குஞ் ெரமும் பரியும் குரதவத் சதானியுடயன
கஞ் ெ னரொளும் கனமதுதர சென் றனயர
நாட்டமுட னய ாதத நல் லமகன் வந்தாசனன் று
யகட்ட விெளம் சகட்டிச னக் கஞ் ெனுந்தான்
இங் யகநான் சென் று ஏற் றவதனக் சகால் லசவன் று
ெங் தக ற் றக் யகாடி தத்திப் பதடயுடயன
சகால் லவிட்டக் கஞ் ென் குதிதரத் தளம் பதடயும்
எல் லாந் திருமால் இறக்கதவத்தா ரம் மாதன
கஞ் ென் பதடகள் கட்டழிந்து யபானவுடன்
வஞ் ெகனும் வந்து மா னு டசனதிர்த்தான்
மா னுட யபாரும் வஞ் ெகக்கஞ் ென் யபாரும்
யதெசமல் லா மதிரெ் சென் சறதிர்த்தா ரம் மாதன
மா னுக்குக் கஞ் ென் மாட்டாமல் கீழ் விழயவ
வா மிட்டுக் கஞ் ென் மார்பியல தானிருந்து
கஞ் ென் குடதலக் கண்ணி றத் தான் பிடுங் கி
சவஞ் சினத்தால் மா ன் விட்சடறிந்தார் திக்கதியல
கஞ் ெதனயுங் சகான் று கர்மமது செ ் தவரும்
தஞ் ெமிட்டத் யதவருட தன் னிடுக்கமு மாற் றி
மாதாபிதா வுதட வன் சிதறயுந் தான் மாற் றி
சீதான உக்கிர யெனதனயு மாளதவத்து
அவரவர்க்கு நல் ல ஆனபுத்தி சொல் லிமிக
எவசரவர்க்கும் நல் லா ் இருசமன் று சொல் லி வர்
திரும் பிவரும் யவதளயியல தீரன் ெரா ெந்தனவன்
எந்தன் மருமகதன இவயனாதான் சகான் றசதன் று
வந்தனயன மா னுடன் வாதாடி யுத்தமிட
அப்யபாது மா ன் ஆரா ் ந்து தான் பார்த்து
இப்யபா திவதன ஈடுசெ ் க் கூடாது
ெத்தசபல மல் யலா ெராெந்த யவந்தனுக்குக்
சகாற் றவ வீமனல் யலா சகால் லவதக யுண்டுசமன் று
இதுயவதள தப்பசவன் று எம் சபருமாள் தானடந்து
செதுயவாடு கூடிெ் செகலதுக்குள் யளகினயர
கடலதுக்குள் வந்து கனத்தமதி லிட்டவரும்
திடமுடயன மா ன் துவரம் பதியிருந்தார்
பூததனெ் ெகட யனாடு பின் னுள் ள அரக்கர் தம் தமெ்
சூததன ச ல் லாங் சகான் று சுத்தமா ் மதுதர புக்கி
நீ தயம யில் லாக் கஞ் ென் சநஞ் தெயும் பிளந்து சகான் று
கூதவன் துவா ரதகயில் குணமுட னிருந்தா ரன் யற
கஞ் ெதனயு மற் றுமுள் ள காலவுணர் தங் கதளயும்
வஞ் ெகமா யுள் ள வாணநர பாலதனயும்
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இம் முதலா யுள் ள ஏற் ற அரக்கதரயும்
அம் முதலா யுள் ளவதர அரிய ா னறுத்தனராம்
ெத்தசபல முள் ள தத்துவத்தார் தங் கதளயும்
வித்தகனார் சகால் ல யமல் நிதனத்தா ரம் மாதன
கஞ் ென் வலிதம கட்டழித்துத் யதவருக்கு
அஞ் ெ லருளி ஆழிக்குள் வீற் றிருந்தார்
ருக்மைி கல் யாைம்
வாரிக்குள் யகாட்தட வதளந்துமணி யமதடதவத்து
வீரக் குருநாதன் வீற் றிருந்தா ரம் மாதன
மா ன் துவாரகா பதிவாழ் ந்து தானிருக்க
நா னுக்கு வந்த நல் ல உருப்பிணித
விதித
றி ாமல் யமலுசமாரு ராெனுக்குத்
திருமாங் கலி ம் யெர்க்கத் துணிந்தனராம்
அப்யபாது நாரதரும் அரிய ா னடிபணிந்து
இப்யபாது வுன் றனக்கு இதெந்த உருப்பிணித ப்
பாணிக் கிரணம் பண்ணப் பதற டித்தார்
நானிததயுங் யகட்டுநாடியுதரத்யத சனன் றார்
அம் முனிவன் சொல் ல அரிய ான் மிகக்யகட்டு
இம் முனிந்து யபாக இதெந்தார்கா ணம் மாதன
யமாகத்திரு மாதல முக்யகாடி சபான் னதுக்கு
யவகத்தா லுண்டுபண்ணி விதரவா ் க் சகாடுநடந்தார்
முழுத்திரு மாதலதன் தன சமா ் குழலாள் கன் னியுடக்
கழுத்தியல யிட்டுக் காமக்கண் ணீட்டிடயவ
மா னுக்கும் யமாகம் மாதுக்கும் மும் யமாகம்
யத சமங் கும் யமாகம் சென் றதுகா ணம் மாதன
முன் னாயல யகட்டு முகூர்த்தமிட்ட யபர்கதளயும்
அந்நாயள சகான் று அவன் பதடயுந் தானறுத்து
உருப்பிணிக்குத் யதவசரல் லாம் ஓலமிட மாதலயிட்டு
விருப்புகழ் ந்த மா ன் விமான மதியலறி
மயனான் மணித யுங் கூட்டி மா ன் பதடயுடயன
வியனாகர மால் தானும் விதரவா ் நதடநடந்து
வடசவல் லாந் தீர்த்து தவகுண்டப் சபம் மானும்
கடலுக்குள் சென் றிருந்தார் கா ாம் பு யமகவண்ணர்
இப்படிய முன் னம் இதெந்திருந்த சபண்தணச ல் லாம்
அப்படிய மாதலயிட்டு அமர்ந்திருந்தா ரம் மாதன
விருத்தம்
ஆ ர்குடியில் வளர்ந்து சவண்சண ்
அருந்தி முதறமா ததர தணந்து
தீ ன் சகாடி கஞ் ெதனயும்
திருக்கி றுத்து அசுரதரயும்
உபா முடயன சகாதல டக்கி
உருப்பிணி முதலா ் ப் சபண்கதளயும்
யத ம் புகழ மணமுகித்துத்
துவரம் பதியிலி ருந்தளயர
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உருப்பிணி முதலா ் ஒத்துவந்த சபண்கதளயும்
திருப்சபாருத்தம் பூட்டிெ் செகலதுக்குள் வீற் றிருந்தார்
பாை்டவர் வரலாறு
நதட
கஞ் ெ னிடுக்கம் கழித்தந்தக் காரணரும்
பஞ் ெவர்க்கு நன் தமசெ ் ப் பார்த்தனர்கா ணம் மாதன
பிறந்த துரிய ாதனனும் பிறவிச ாரு நூற்றுவரும்
சிறந்தபுக தழயபரும் யதெமதி யலவாழ் ந்து
அவரவர்க்குத் தக்க ஆர்க்கமுள் ள வித்ததகற் று
எவசரவரு சம ் க்க இவர்வளர்ந்தா ரம் மாதன
வளர்ந்து நிமிர்ந்து வரும் யவதள ானதியல
இழந்துருகி வாடும் இதெசகட்ட மாபாவி
துடி ா ் மனுவழக்குெ் சொல் லித்துரி ய ாதனனும்
முடி விதனசூடி உலகாண்டா னம் மாதன
பாவி யிருந்து பாராண்டெ் சீதமயியல
யகாவுகட்கு நீ ர் குடிக்கக் கிதட ாது
தன் ம ரவ் வீமன் ெகாயத வன் விெ ன்
நன் தம பரிநகுலன் நாடான நாடதுதான்
குருநா சடனயவ கூறுவா ரந்நகரு
திருநாடு தன் னுதட சிறப்புக்யக ளம் மாதன
துரி ா தனாதி செலுத்துமஸ்தி னாபுரத்தில்
பரிச ாட் டகமும் பலிமிருக மானதுவும்
பசி ால் ததக ால் பட்சி பறதவகளும்
விசி ா ் க் குருநகரில் யமவித்ததக ாறிவரும்
அத்தினா புரத்தில் அரயதசி ாவசரல் லாம்
பத்தி ா யுள் ள பஞ் ெவர்க ளாண்டிருக்கும்
குருநாடு தன் னில் குழாங் சகாண் டிருந்தனராம்
திருநாட்டுக் சகாவ் வும் சிறந்த குருநாடு
ஒருநாடு மந்தக் குருநாட்டுக் சகாவ் வாது
பருநாடு பத்தியுள் ள பஞ் ெவர்கள் தந்நாடு
யதவரும் வானவரும் சத ் வத் திருமாலும்
மூவரும் நன் றா ் உகந்த குருநாடு
ஆளிச ாடு சிங் கம் ஆதனயிறாஞ் சிப்புள் ளும்
யவளிெமா யுள் ள சவகுதவந் ததல ரவும்
சவள் ளாதன சவள் தள மிகுொதர ானதுவும்
துள் ளாடி நித்தம் துலங் கிவரும் நன் னாடு
அந்நாடு நாடு அரன் நாட்டுக் கீடாகும்
சபான் னாடு நாடு புத்தியுள் யளார் தந்நாடு
அரனருதளப் சபற் றிருக்கும் ஐவருட நன் னாடு
இரவலர்க்கு ஈயும் ஏற் றதர்மர் தன் னாடு
மா னருள் சபற் ற மன் னவர்கள் தந்நாடு
தா ் நாடு ஆனத் தமிழ் ககு
் ரு நன் னாட்டில்
சம ் யில் லா மன் னனுக்கு யமதினியில் யபர்பாதி
சபா ் யில் லாத் தர்மருக்குப் யபர்பாதி ாகயவதான்
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ஆண்டார் சிலநாள் ஆளுக்யகார் பங் காகத்
தாண்டவ ரா ர் தண்தம ா லம் மாதன
பாை்டவர் வனவாசம்
இப்படிய ஆண்டு இருக்குமந்த நாதளயியல
முப்படிய விட்டகுதற முடிவாகும் நாதளயியல
வணங் கா முடியுதட மன் னன் துரி ய ாதனனும்
இணங் காமல் பிணங் கி ஏதுசெ ் தா னம் மாதன
ததலவீதம் பங் கு தான் தவ ா வண்ணமுந்ததான்
நிதலபகிர்ந்து விட்யடாயம நிதனவுெற் று மில் லாமல்
இனி வன் பூமிததன ாம் பறித்து ஐவதரயும்
தனிய வனத்தில் தானனுப்பி இராெ்ெ த்தத
அடக்கி ரொள அவன் நிதனத்து மாபாபி
உடக்கிெ் சூதுசபாருத்தி ஒட்டிதவத்தான் ஐவதரயும்
பாவிதுரி ய ாதனனும் பஞ் ெவதரத் தான் விரட்டி
யொவிதமா ் நாட்தடெ் சுற் றி ர ொண்டிருந்தான்
வனவாெந் தன் னில் வந்திருந் ததயபரும்
இனமா னதுயபால் இருந்தார் குதக தியல
அப்யபாது யவத வி ாெ ரவறிந்து
செப்யபாடு சவாத்தத் திருமா லருயககி
மா வயர பஞ் ெவர்க்கு வாரமதா ் த் தானிருந்து
தீ துரி ய ாதனதனெ் செயிக்கவந்த சபம் மாயன
பஞ் ெவதர மாபாவி பழுதுசூ தாடிசவன் று
வஞ் ெக மா ் ப்பாவி வனத்தில் துரத்திவிட்டான்
ஐயபரும் பத்தினியும் அன் தன பிதாவுடயன
தபப்யபா லலறிப் பசித்திருந்து வாடுகிறார்
அன் றுமகா யமர்வில் அடிய னுதரத்தபடி
இன் றுபா ரதமுடிக்க எழுந்தருளும் நாளாெ்சு
என் று முனிதான் எடுத்துதரக்க மா வரும்
அன் று திருமால் ஐவ ரிடம் நடந்தார்
யவத வி ாகரரும் யவயூதும் வா ானும்
சீதக்குணத் தர்மர்முன் யன சென் றனர்கா ணம் மாதன
நாரா ணர்வரயவ நல் லதர் மாதிகளும்
பாரா னதத ளந்யதான் பதம் பூண்டா ரம் மாதன
கால் பிடித்துத் தர்மர் கண்ணர் பதந்சதாழயவ
மால் பிடித்துத் தர்மதரயும் மார்யபா டுறவதணத்துப்
பதறாயத பாண்டவயர பத்தியுள் ள பஞ் ெவயர
கதறாயத ஐவதரயும் காத்தருள் யவா சமன் றுதரத்தார்
அப்யபாது தர்மம் அெ்சுததர யும் யபாற் றி
இப்சபழுது எங் களுக்கு ஏற் ற பசிதீர
சூரி பாண்டம் ததன தழத்துெ் சுத்தமயன
ஆரி மான அன் ன மருளுசமன் றார்
அப்யபாது மா வனார் ஆதிததன நிதனத்து
சம ் ப்பான பாண்டம் மிகவருத்தி ஓரரியும்
தக ா சலடுத்துக் கனத்ததர்மர் தகக்சகாடுத்து
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ஐ ா யிரங் யகாடி ஆட்கள் மிக வந்தாலும்
என் யப ரரிதான் எதனநிதனந்து பாண்டமதில்
அன் பயர நீ தர அதுநிதற விட்டவுடன்
என் யப ரரித எடுத்ததி லிட்டதுண்டால்
அன் பாக எல் யலார்க்கும் அமுதா ் வளருசமன் றார்
இத்ததனயுஞ் சொல் லி ஈந்தாயர ன் பருக்கு
சித்திரம் யபால் யவண்டித் சதளிந்திருந்தா ரம் மாதன
மா னுஞ் சொல் லி மண்டபத்தில் யபாயின் பின்
தூ வி ா கரரும் சொல் லுவார் தர்மருடன்
பஞ் ெவயர உங் களுக்குப் பெ்தெமா லின் றுமுதல்
தஞ் ெசமன் று சொல் லித் தான் யபானார் மாமுனியும்
மாமுனியும் யபாக வனத்திலந்த ஐயபரும்
ஓமுனிய தஞ் ெசமன் று உகந்திருந்தா ரம் மாதன
பாவிதுரி ய ாதனனும் பஞ் ெவதரக் சகால் லசவன் று
ஆவி வன் செ ் த அநி ா மத்ததனயும்
ஒக்க சவாருமிக்க உதரக்கக்யக சளாண்ணுதயல
சிக்சகனயவ நஞ் தெத் தீபாவி யிட்டனயன
நஞ் தெக் கலந்து நல் லதயி சரன் றீந்தான்
அஞ் ெசலன் று மா ன் அதுகாத்தா ரம் மாதன
பாதாளம் சவட்டிப் பார்வீ மதனய ாட்டி
நீ தாள மான சநடிய ா னதுகாத்தார்
கன் னிதனிற் பாவி கழுநாட்டி ஐவதரயும்
சகான் றுவிட தவத்தததயும் குன் சறடுத்தார் காத்தனயர
அரவததயும் விட்டு அருள் வீம தனவததத்தான்
விதரவுடயன மா ன் விெந்தீர்த்துக் காத்தனயர
தண்ணீரில் நஞ் தெவிட்டுெ் ெதித்தாயன ஐவதரயும்
மண்ணீயரழு மளந்த மா னது காத்தார்
பூதத்தத ய விப் புல் லிசெ ் தான் மாபாவி
நீ தத் திருமால் நிதலநிறுத்தி ாண்டனயர
இப்படிய பாவி இடறுசெ ் த யதாெசமல் லாம்
அப்படிய மா ன் காத்து ஆண்டனயர ஐவதரயும்
பாவி வன் செ ் தசதல் லாம் பலி ாம தலயபர்க்கும்
யொவிதமா ் மா ன் துதணசெ ் தா ரம் மாதன
துரிதயாதனன் பாடு
பின் னுமந்தப் பஞ் ெவர்க்குப் சபரும் பாவி சொன் னபடி
பன் னிரண் டாண்டு பரிவா ் க் கழிந்தபின் பு
மா ன் தூதுயபானார் வஞ் ெமில் லாப் பஞ் ெவர்க்குத்
தீ துரி ய ாதனனும் திருமாதலப் பாராமல்
தாள் யபால் புத்தி தானுதரத்துப் பஞ் ெவர்க்கு
வாழ் வுசபறப் பூமி வாசரன் றார் வாமனுயம
எள் யபா லிடங் கள் ஈய சனன வுதரத்தான்
மா தனயும் பாவி வாயபா சவனப்யபசி
ஈய சனனெ் சொன் ன இ ல் புயகட் சடம் சபருமாள்
கன் னன் பிலமும் கடி விது ரன் பிலமும்

61

அகிலத்திரட்டு
மன் னன் சிறுபீஷ்மர் வாழுந்துயரா ணர்பிலமும்
சதன் னன் துரிய ா தனன் பிலமுந் தானழித்து
வன் ன விெ னுக்கு வாளி பலசகாடுத்து
வீமனுக்கு நல் ல விதெதண்டா யுதங் சகாடுத்துத்
தாமன் ெகா யதவனுக்குெ் ெத்திசூலங் சகாடுத்து
நகுலனுக்கு ஆயுதமும் நல் லபரி சகாடுத்துப்
புகலான தர்மருக்குப் சபாறுதம அரிசகாடுத்து
மங் தக துயராபததக்கு வா ் த்தக் கனல் சகாடுத்துெ்
செங் தகயியல பாரதத்ததெ் யெவித்தார் மா வரும்
மா ருட தகயில் வளர்ந்த திருமுடியில்
ஓதெயிட சவான் று ஒத்துயத பாரதப்யபார்
ஐயபருட பதடயும் அரவக்சகாடி ய ான் பதடயும்
தகப்யபாரு விற் யபாரும் கதணப்யபாரும் வாள் யபாரும்
அம் புப்யபா ருங் கரியின் அெ்சுப்யபாரும் சபாருது
கன் னன் ெகுனி கனத்தவலுெ் ெல் லி னும்
மன் னன் சிறுபீஷ்மர் வா ் த்த துயராணர்முதல்
ெராெந் தன் வதரயும் ெத்தி க் கீெகனும்
பூராெ வீமன் சபலியிட்டா னம் மாதன
இத்ததனப்யபர் மாண்டால் இருப்பாயரா நூற் றுவரும்
அத்ததனயப தரயும் அறுத்தா னருெ்சுனனும்
துரிய ா தனன் பதடகள் யெர மடிந்தபின் பு
விரிமாறு தூவி சவளியில் வந்தான் மாபாவி
தம் பி பதடகள் ததலவர் புதல் வர்முதல்
வம் பி லிறந்தாெ்யெ வாழ் சவயத சனன் றுசொல் லி
எல் லா ரிறந்திடிலும் எண்ணமில் தல ச ன் றிடலாம்
சவல் லாரும் சவல் லா விெகர்ணன் மாண்டதினால்
இருப்பயதா பூவுலகில் இறப்பதுயவ நன் சறனயவ
விருப்பமுள் ள கர்ணதனத்தான் சவற் றிசகாண்ட அர்ெ்சுனதன
இன் றுசகால் ல சவன் று எழுந்தான் பதடக்சகனயவ
அன் றுமால் தானறிந்து அருெ்சுனதனத் தானதழத்து
இத்ததன நாளும் என் னயபார் செ ் தா ் நீ
அத்தினா இன் றுன் யமல் அரவக் சகாடிய ானும்
வாறான் பதடக்சகனயவ வாள் வீமதன தழத்து
உன் றனக்கு நல் ல உறுயவட்தட யின் றடவா
என் றனக்கு இன் றுமுதல் இதளப்பாற லாமடவா
வண்ண மகள் தனக்கு மயிர்முடித்த லின் றடவா
எண்ணமற் றுத் தர்மர் இருப்பதுவு மின் றடவா
என் றந்த வீமனுக்கு இதெந்தயபார்க் யகாலமிட்டு
வண்டுசுற் று மார்பனுக்கு வரிதெமிகக் சகாடுத்து
வீமனுட தண்டதுக்கு விதெமால் விதெசகாடுத்துப்
யபாசமனயவ வீமனுக்குப் யபார்க்கு விதடசகாடுத்து
விதெ ன் பரிநகுலன் சவற் றிெ்ெகா யதவதனயும்
இதெச ாத்த தர்மதரயும் இன் றகல நில் லசமன் று
வீமதன யுங் கூட்டி சவளியிலரி வந்திடயவ
காமக் கனல் மீறிக் கரிய ா சனழுந்ததுயபால்
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வந்தாயன பாவி வணங் கா முடிய ானும்
ெந்தான மான தமிழ் வீமன் தான் மாறி
எதிர்த்தா ரிருவர் எனக்சகனக் சகன் யறதான்
செதுத்தான் வலுதம செ ் வதுயக ளம் மாதன
மண்விண் ணதிரும் வானமது தானதிரும்
திண்திண் சணனப்பூமி சதாந்சதா சமனக்குலுங் கும்
மதலக ளதெந்து மடமசடன ஓதெயிடும்
கதலகள் கரிகள் கதறி மிகஓடும்
அதலகள் சுவறி அங் குமிங் யகாடிடயவ
இதலக ளுதிர்ந்து இடிந்துவிழு மாமரங் கள்
தூசளழும் பிெ் சூரி தனத் யதான் றாம யலமதறக்கும்
யவாழுழும் பிக் காட்டில் விழுந்தலறி ஓடிடயவ
தவமுனிவர் சநட்தட தாசனகிழ் ந்து தட்டழிந்து
திதெமாறித் திக்கில் திரிந்ததலந்து யபாயினயர
யவதா சிவனும் சவம் மருண்டு தாம் பதற
நாதாந்த யமாதும் நன் மதறய ார் தாம் பதற
துரிய ா தனன் யபாரும் செ வீமன் றன் யபாரும்
எரிய ா சடரிதான் எதிர்த்துப் சபாருதாப்யபால்
ஒண்ணுக்கு சவாண்ணு ஒல் கிப் புறஞ் ொ ாமல்
மண்ணும் விண் ணுமதிர மண்டி யுத்தமிட்டார்
துரிய ா தனனடிக்கத் துடிவீமன் ொ ாமல்
மரி ாதத வீமன் மாறி வனடிக்க
அடிக்க அவன் பிடிப்பான் அப்படிய ெண்தடயிட்டுெ்
ொ ா விதத்ததத் தானறிந் திருயபரும்
வா ால் ெபதம் வகுத்யத சபாருயவாசமன் று
கட்டான கள் ளன் கெடன் சவகுசகடும் பன்
துட்டாள னான துரிய ாதன னுதரப்பான்
இத்ததன யநரம் இருயபருஞ் ெண்தடயிட்டுப்
புத்தியில் லா வண்ணம் சபாருயதாயம வம் பாயல
உன் சபலமு முன் னுதட உயிர்ப்சபலமும் நீ யுதரத்தால்
என் சபலமு முன் யனாயட இ ம் புகியற சனன் றுதரத்தான்
அப்யபாது வீமன் அவனிதலக ளத்ததனயும்
தப்பாமல் தானுதரத்தான் ெகயலா ரறிந்திடயவ
யகட்டுத்துரி ய ாதனனும் யகளுநீ ச ன் சபலங் கள்
தீட்டுகியற சனன் னிடது செ ் புற சமன் றுதரத்தான்
கள் ளக் சகௌெலமா ் க் கபடுதரத்த ஞா சமல் லாம்
எவ் வளவு யபாயல இதெ ாத வீமனுக்கு
சம ் யுதரத்தா சனன் று யமலான யபார்வீமன்
தக ாரத் தண்டால் கனக்க அடித்தனயன
அடிக்கயவ வீமன் அதெ ாமல் மற் யறானும்
திடத்த முடயன சென் றவ் வீமன் யபரில்
மாறி வனிடிக்க வாட்டமுற் றுப் யபார்வீமன்
யதறிய மா வதரெ் சிந்தத தனில் நிதனக்கத்
திலர்தமுள் ள மா ன் செ வீ மதனயநாக்கி
வலது துதடதனியல மா ன் கண்காட்டிடயவ
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அடித்தாயன வீமன் அதுதான் குறிச னயவ
துடித்தான் கிடா ் யபால் துரிய ாதனன் விழுந்து
மூடற் ற மாமரம் யபால் முறிந்துகீழ் தான் விழுந்தான்
கூடற் ற உயிர்யபால் குதலகுதலந்து வீழ் ந்தனயன
அப்யபாது மா ன் அரவக்சகாடி ய ானிடத்தில்
தப்பாமல் வார்த்ததச ான் று தான் யகட்கப் யபாயினயர
முன் யன பிறப்பில் முடியிலங் தக ாண்டிருந்தா ்
சதன் ன னிராவணனா ் ெ ் சிரசுபத்தா ் த் தானிருந்தா ்
அப்யபாது நீ தான் அநி ா ஞ் செ ் ததினால்
செப்யபாடு சவாத்த ஸ்ரீராமனா ் நான் யதான் றி
பத்துெ் சிரெறுத்துப் பார்மீதியல கிடத்தி
உற் று சவாருவெனம் உதரத்யதனா னுன் னிடத்தில்
தம் பி ா சலன் தன ெரமறுத்தா ல் லாது
எம் பிரா ணன் வததக்க ஏலாது என் றதனய
தம் பிச ாரு நூயறாயட தான் பதடத் துன் தனயுந்தான்
சகாம் பிசலாரு ஆதளவிட்டுக் சகான் யறயன உன் தனச ன் றார்
என் றுதரக்கப் பாவி இகழ் த்துவா னப்யபாது
தண்டுசகாண் யட டித்த தமிழ் வீ மனல் லாது
இன் றுன் னா யலலாது இதட ாயபா சவன் றனயன
அப்யபாது மாலும் அதிகக்யபா பம் சவகுண்டு
துப்புதரகள் சகட்ட தீ னுக்கங் யகதுதரப் பார்
உன் தனயின் ன மிந்த உலகி சலாருபிறவி
சின் னவன் ன மாகெ் சிரசொன் றா ் த் தான் பதடத்து
அறிவுபுத்தி ய ாடும் ஆணுவங் கள் தன் யனாடும்
செறியுங் கதலய ாடும் சிறப்யபாடுந் தான் பதடத்து
என் யபரி லன் பு இருக்கசவகு ொஸ்திரமும்
தன் யபாத மறி த் தான் பதடப்யபன் கண்டாய
முன் யன வுனக்கு உற் றபிறப் பாறதிலும்
என் தன நிதனப்பு எள் ளளவும் நம் பவில் தல
ஏழாம் பிறப்பதிலும் என் தனநிதன ாதிருந்தால்
பாழாவா ் யமலும் பதகயில் தல ச ன் றனக்கு
என் று திருமால் இ ம் பித்துரி ய ாதனதன
அன் றவதனக் சகான் று ஐவதரயுந் தான் வருத்திக்
கர்மெ் ெடங் கு கழிக்க விதடசகாடுத்தார்
தர்மமுள் ள கர்ணனுக்கு ொஸ்திரத்தி லுள் ளமுதற
எல் லாெ் ெடங் கும் இவருக்கும் நூற் றுவர்க்கும்
உல் லாெ முள் ளதர்மர் ஒக்கமுதற செ ் தனராம்
கர்ைனுக்கு தமாட்சம் தகாடுத்தல்
முதறசெ ் து கர்ணனுக்கு முத்தியமாக்ஷங் சகாடுக்க
மதறயதர்ந்த மா ன் வந்தா ரவனருயக
அப்யபாது யவத வி ாெரவ ரங் குவந்து
செப்யபாடு சவாத்த திருமாயலா யடதுதரப்பார்
பாவிய ாயட கூடிப் பதடசெ ் த கர்ணனுட
ஆவிக்கு யமாக்ஷம் அருளுவயதா மா வயர
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என் றுதரக்க வி ாெர் எடுத்துதரப்பா சரம் சபருமாள்
நன் றுநன் று மாமுனிய நானுதரக்கக் யகட்டருள் வா ்
பண்டு இலங் தகப் பாரழிக்கயவ நிதனந்து
சதாண்டுபண்ணி நின் ற து ் வா னரங் களியல
வல் லசபல முள் ள வாலியிவன் முற் பிறப்பில்
நல் லவனா ் முன் யன நாட்டி லிருக்தகயியல
இராவணயனா யடகூடி இராமெரத் தாலிறந்தான்
ஸ்ரீராமனா ் நானிருந்து செயித்த விதமறிந்து
வந்து பணிந்தாயன வாலி வ சனன் காலில்
நன் றியுள் ள மாயல நானுமுன் யனவலனா ்
முன் யனநீ ரமிழ் தம் உவரிதனிற் கதட
என் தன ச ாருபுறமா ் ஏவல் சகாண்ட மா வயர
பத்துத் ததலயுள் ள பாவி ந்த ராவணதனக்
சகாத்திெ் சிரெறுத்துக் சகால் யலயனா நானடிய ன்
என் றந்த வாலி இதறஞ் சிநின் றா சனன் தனயுயம
அன் றுவா லிதனக்கு அருளினது நீ ர்யகளும்
எனக்யகவ லாக இப்பிறவி நீ பிறந்து
தனக்யகராப் பாவிததனெ் ெங் காத்தங் சகாண்டதினால்
இனியம லவயனாடிருந்து என் சொல் யகட்கதவத்துக்
கனி ான யமாஷக் கயிலாெ யமதருயவன்
என் றவதன ழித்து இப்பிறவி ஐவருடன்
முந்தி உதித்து முதற் பிறவி செ ் தவதன
அரவக் சகாடிய ான் இடத்தி லனுப்பிதவத்து
இரவலர்க்கு மீந்து என் புத்தி யுள் ளிருத்தி
அன் தன பிதாசொல் அெராம தலயபர்க்கு
ஒன் யன சவாருகதணயமல் வியடசனன் ற உத்தமன் காண்
ஆனதால் முன் யன அருளிதவத்த சொற் படிக்கு
மானமா ் யமாக்ஷம் வகுத்யத னிவனுக்சகன் றார்
நல் லதுதா சனன் று நன் முனிவன் தான் மகிழ் ந்தான்
எல் தலதவத்தா பாரதப்யபார் இன் று முடிந்தசதன் று
சகாண்டாடி ஐயபரும் குருமுனித த் சதண்டனிட்டு
வண்டாடும் வண்ணமகள் மயிர்முடித்து நீ ராடி
ஐயபரும் பத்தினியும் அெ்சுததர யும் யபாற் றி
சம ் யபாக மான வி ாெதர யுங் குவித்து
ஆண்டார்கள் சீதம அெ்சுதனா ருண்சடனயவ
பாண்டவர்கள் நன் றா ் ப் பாராளும் நாதளயியல
தவகுண்ட யமக மனதிலுற் று எம் சபருமாள்
சபா ் சகாண்ட யவெம் சபாருந்திப் சபாருப்யபறி
ஆங் கார யமாகத்( து) அம் புக் கணுவாயல
ஓங் கார மாமுனிவன் விதடய ற் றுத் தான் சமலிந்து
பஞ் ெவர்க்கு உள் ள பாரப் சபலங் கதளயும்
துஞ் சிவிட வாங் கித் யதாற் றமுள் ள ஐவருக்கு
யமல் நடப் புள் ள விெளசமல் லாந் தானுதரத்து
நூல் நடந்து வாருசமன் று யமாக்ஷத் திறயவானும்
சீரங் க மாபதியில் செல் கின் ற அப்சபாழுது
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ொரங் கர் செ ் த தன் தமயக ளம் மாதன
அதிகாரம் - III
சப் தகன்னியரும் சான்தறார் பிறப் பும்
அரியகாண மாமதலயில் அய ாகவமிர்த கங் தக
பரியகாண மாமதலயின் பகுத்துதரக்கக் கூடாது
யதன் கமுகு மாங் கமுகு சதன் னங் கமுகுகளும்
வான் கமுகு வாதழ வழுவிலா நற் கமுகும்
யொதல மரமும் சுபயொப னமரமும்
ஆல மரமும் அகில் யதக்கு மாமரமும்
புன் தன மரமும் புஷ்ப மலர்க்காவும்
சதன் தன மரமும் செஞ் ெந் தனமரமும்
மாவு பலமரமும் வா ் த்த பலாமரமும்
தாவு மரத்தின் தண்தமசொல் லக் கூடாது
யொதலயியல வீற் றிருக்கும் சீர்பறதவ யின் சபருதம
தூல மின் னசதன் று சொல் லத் துதல ாது
பார்வதியும் ஈஸ்வரனும் பாவித் திருப்பதுயபால்
யதர்பதியும் யமதடகளும் சிங் கா ெனங் காணும்
அதலயில் துயில் யவார் அங் கிருந்த பாவதனயபால்
நிதலயில் முனியவார் நிற் பசதண்ணக் கூடாது
கயிதல யீசதன் று கண்ணான மாமுனிவர்
ஒயிலாகக் கூடி உவந்திருப்ப தவ் வனத்தில்
தவகுண்டங் காண வந்ததர்மி ச ல் யலாரும்
சம ் குண்டங் கண்யடா சமனஇருப்பா ரவ் வனத்தில்
அப்படிய நல் ல அய ாக அமிர்தவனம்
இப்படிய நன் றா ் இ ல் பா யிருப்பதுதான்
புட்டாபுரங் கிழக்கு பூங் காவு யநர்யமற் கு
வட்டமுள் ள ஸ்ரீரங் கம் வடக்கு வனந்சதற் காகத்
சதற் யக திரியகாணம் செங் காவு யநர்வடக்கு
மிக்கவதக யமற் கு மிகுத்தவனம் யநர்கிழக்கு
இவ் சவல் தக சூழ் ந்த அய ாக அமிர்தவனம்
அவ் வனத்தி லுள் ள அமிர்தகங் தக ானதியல
குளித்து விதள ாடிக் கூபந் தனிலிறங் கி
களித்து மகிழ் ந்து தகயில் நீர் தான் திரட்டி
ஈெருட முடியில் இட்டுக் கரங் குவித்து
வாெமுடன் கயிதல வாழ் ந்திருக்கு மாமடவார்
மரகத வல் லி வள் ளி ெலிதகச னும்
ெரகதக் கன் னி ெரிதத அரிமடவும்
எழு மடவும் எண்சணண்ணு மிப்படிய
நாளு முதற ா ் நடத்திவரும் நாதளயியல
மாலறிந்து கன் னிமுன் யன வந்தார் ென் னாசிச ன
ஏலறிந்து கன் னி இவரல் ல ஈெசரன் று
ொ ் ந்து விலகித் தத ல் நல் லார் யபாகுதகயில்
ஆ ் ந்து சதளிந்த அெ்சுதரு முன் யனகி
பலநாளு மீசுரர்க்குப் பாதவ யர நீ ங் களுந்தான்

66

அகிலத்திரட்டு
செலந்திரட்டி யமன் முடியில் செ ் தீ ரனுஷ்டானம்
இனிச னக்கு நீ ங் கள் எல் யலாரு மிக்கவந்து
கனிநீ ர்ததனயு சமந்ததலயில் கவிழுசமன் றா சரம் சபருமாள்
அப்யபாது கன் னி எல் யலாரு யமதுதரப்பார்
எப்யபாதுந் தானா ் இருப்பவர்க்யக ல் லாது
மா வர்க்கு மற் றுமுள் ள மய சு ரர்தன் றனக்கும்
வா முள் ள வானவர்யகான் மதறமுனிவர் தன் றனக்கும்
எருயதறி நித்தம் இறவா திருக்குகின் ற
ஒருவனுக்யக ல் லால் ஊழி ங் கள் யவறில் தலய
யகட்டுஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் கிளிசமாழிய ா யடதுதரப்பார்
ஒட்டி லிரந்துண்ண ஊர்வழிய தான் திரியும்
ஆண்டிக்யக ல் லாது அரவதணயி யலதுயிலும்
காண்டீபனுக் யகவல் கருயதா சமனவுதரத்தீர்
யதாதக யர கங் தகயினிெ் சுருட்டுவ ததப்பார்ப்யபாம்
ஆகட்டு சமன் று அெ்சுதருங் யகாபமுற் று
யமயலாக மாயிருக்கும் யவதய ழு வுகத்தில்
ொயலாக மான ெத்திபர யலாகமதில்
ஆருரூ மில் லாத ஆகாெ ெத்திச ான் றும்
சீருரூப மான சிவயலாக மானதியல
சம ் சகாண்ட வாயனார் வித்சதான் று ஆனதுவும்
தவகுண்ட யலாகமதில் வா ் த்ததர்மி ானதியல
தன் மிச ாரு வித்துத் தாசனடுத்து யவதாவின்
சென் மித் சதடுத்தார் சிவயிருஷி ச ான் றதியல
தயபாதனரா ் ெ ் ெண்டன் தன் னுகத்தில் வாழுவரில்
ெயகாதரரா ச ான் று தாசனடுத்தா ரம் மாதன
சொர்க்கயலா கமதியல ஸ்ரீராமர் தன் றனக்கு
பக்குவங் க ளாகப் பணிவிதடகள் செ ் யவாரில்
நல் லகுல மான ந னவித் சதான் சறடுத்து
சவல் லமர் யகான் வாழும் சவற் றிசத ் வ யலாகமதில்
புத்தியுள் ள நாதன் பின் யுகத்தத ாளுதற் கு
ெத்தியுள் ள வித்சதான் று தாசனடுத்தா ரம் மாதன
இப்படிய யமயலாகம் ஏழு யலாகமதிலும்
அப்படிய நல் ல ஆர்க்கமுள் ள வித்யதழு
எடுத்துத் திருமால் இருத த்தி யல டக்கிக்
சகாடுத்துநின் ற தாதாதவக் குவித்துப் பதம் யபாற் றிக்
கன் னியுட கற் பதுக்குக் கருத்யதது செ ் யவாசமன் று
உன் னி மனதில் ஒருமித்துப் பார்த்தனயர
பார்த்தனயர கற் பதுக்குப் பக்குவம் யவ றில் தலச ன் று
தீத்தழலா ் ப் யபாகத் திருவுருவங் சகாண்டனயர
பிரமா உபயதெம் பிறப்பு உருயவற் றி
குரமா ் வருணன் குளிரத் சதாளிந்திடயவ
காமத் தழலா ் க் கருயமனி ானதியல
யவமக் கனல் யபால் விழிசகாழுந் திட்சடரி
ொந்தணியுங் கன் னி தத ல் சத ் வ மாமணிகள்
கூந்தல் விரித்துக் கூபந் தனிலிறங் கி
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அரிஓம் எனயவ ஆடிக் கதரய றி
தரியதாம் சமனயவ ெலக்கதரத விட்டவர்கள்
உ ர வரயவ உள் ளுதறத் துள் ளல் சகாண்டு
அ ரக் கரங் கால் அங் கசமல் லாந் சதாங் கலிட
கிடுகிசடனத் யதகம் கிளிசமாழிவா ் சகாட்டிடயவ
திடுதிசடன அக்கனித த் திதரயபால் வதள லுற் றார்
கன் னி ய ழுயபரும் கனதல மிகஆவ
உன் னித் திருமால் ஓங் கார யமாகமதால்
மங் தக ய ழுயபர்க்கும் வயிற் றிலுற் ற தம் மாதன
ெங் குவண்ண மாயலான் தற் சொரூபங் சகாண்டனயர
உடயன ஸ்திரீகள் உள் தரித்த பிள் தளகதள
தடயமயல சபற் றுெ் ெஞ் ெலித்து மாமடவார்
சவருவிப் ப ந்து விழிமடவா சரல் யலாரும்
கருவிசதாண்ணூற் றாறும் கலங் கிய தாயனாடி
துகிதல ச டுத்துடுத்துெ் சுருட்டினார் கங் தகததன
தகயில் ெலந்தான் கட்டித் திரளாமல்
கலங் கி ழுது கண்ணீர ் மிகெ்சொரிந்து
மலங் கி ழுது மண்ணிலவர் புரண்டு
அ ் ய ா சபாருதள அறி ாமல் விட்யடாயம
சம ் ய ாயட குத்தி விழுந்தழுதா ரம் மாதன
விருத்தம்
கனதலத் துதண ா சமன் றாவிக் கற் தப இழந்யதாங் கன் னி யர
புனதலத் திரட்டப் சபலமின் றி புத்தி ழிந்யதாம் பூதவ யர
அனதலத் தரித்த அரன் முன் யன அங் யக சென் றால் பங் கம் வரும்
இனத்ததப் பிரிந்த மானதுயபால் இருப்யபாம் வனத்தி சலன் றனயர
நதட
கன் னி ர்கள் யமனி கனிந்து மினுமினுத்து
மின் னித் தனங் கள் மிகுபால் சுரந்திடயவ
கற் புக் குழறி கயிதலயுக மானதற் கு
அற் புத யவள் கங் தக அவர்நிதன வில் லாமல்
எல் யலாரு மிக்க ஈசுரதரத் தானிதனத்து
வல் யலாயன ச ன் று வரம் சபறயவ நின் றனராம்
நின் றார் தவத்தின் நிதலதமயக ளம் மாதன
இன் சறங் கள் கற் தப ஈடழித்த மாமுனிவர்
வந்சதங் கள் தம் தம மாதலயிட யவணுசமன் று
பந்துத் தனமின் னார் பாதவய ழு யபரும்
ஈசுரயர தஞ் ெசமன இருந்தார் தவெதியல
மாசொன் று மில் லா மாத யரழுயபரும்
சதற் கு முகமா ் த் யதவி ய ழுயபரும்
மிக்கத் தவசு மிகப்புரிந்தா ரம் மாதன
கற் பழித் சதங் கள் தகயில் கன் னிதிர ளாமல் தவத்யதார்
சபாற் பாத முண்சடனயவ பூதவ தவசுநின் றார்
பாலிளகி நல் லமிர்தம் பாலாறா ய ாடிடயவ
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காலிளகா வண்ணம் கடுந்தவசு செ ் தனயர
பிள் தள ய ழுயபரும் சபற் றுப் சபருகிடவும்
கள் ளஞ் செ ் த மாமுனிவர் தகப்பிடிக்க எங் கதளயும்
மக்கதளயு சமங் கதளயும் மாமுனிவர் வந்சதடுத்து
ஒக்க சவாருமித்து உலகாள தவத்திடவும்
நின் றார் தவசு யநரிதழமா சரல் யலாரும்
நன் றான மாமடவார் நாடித் தவசிருக்க
பிறந்த பிள் தளதன் னுதட புதுதமயக ளன் யபாயர
அறந்ததழக்கும் நாரா ணர்மக வாகி யதார்
ொன் யறார் பிறந்ததுவும் தரணி ர ொண்டதுவும்
யவண்டும் சபரி விருதுவதக சபற் றதுவும்
அ ் ா உதரக்க அடிய னததச ழுதி
சம ் ான யபாத யமயலார்கள் முன் பதியல
அன் பான இந்த அகிலத்திரட் டம் மாதன
தன் யபாத மாயிருந்து தாழ் தமயுடன் யகட்டவர்க்குக்
கன் மமுதல் ெஞ் ெலங் கள் கழியுசமன் சறம் சபருமாள்
உண்தமயுள் ள லட்சுமிக்கு உபயதெமா யுதரத்தார்
இப்படிய பிள் தளததன ஈன் றபின் பு கன் னி ர்கள்
அப்படிய சென் று அவர்யபா ் த் தவசிருக்க
திருமால் அமுதளித்தல் :
பிள் தள கதளப்யபாட்டுப் புண்ணி னார் யபாகாமல்
வள் ளலந்த மாலும் மததல ததனச டுத்து
ஆரிடத்தி லிம் மததல அதடக்கலமா ் தவப்யபாசமன் று
விொரித்து நன் றா ் விொரமுற் றா ரம் மாதன
சத ் யவந்திரன் பசுக்கள் திதரயம க் கண்டவரும்
தக தியல சீங் குழதலக் கனிவாயில் தவத்திருத்தி
நிதரவா சவனயவ நி மித்தங் கூதிடயவ
அதர சநாடியிலாவு அங் சகான் று மில் லாமல்
அங் குவந்து மா னிடம் அதழத்தசதன் னக் யகட்டிடுமாம்
ெங் குதனில் பாலுமிழ் ந்து தாருசமன் றா சரம் சபருமாள்
பாலுமிழ் ந் தாவு பலநாளும் பாலருக்கு
நாசலாருநாள் மட்டும் நடந்துவரும் யவதளயியல
கன் றுக்குப் பாலு காணாமல் யம ் ப்யபார்கள்
ஏசதன் சறனப் பார்த்து இ லறிந்து வானவர்யகான்
தானறி ெ் சொல் லிெ் ெண்தடயிட வந்தனயன
வந்தவனுக் சகதியர மாமுனிவன் சூலமதத
இந்தாப்பா சரன் று எறிந்தா ரவன் ப ந்து
ஆயரா சவனப்ப ந்து அயிராவதத் யதானும்
யபாசரால் கிப் யபானான் சபான் னுயலா கந்தனியல
நல் லசதன மாமுனியும் நளின முடன் மகிழ் ந்து
செல் லமக வான சிறுவர் ததமவளர்க்க
காளி வரவு:
மாகாளி ச ன் ற வடபத்தி ரகாளி
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ஓகாளி ச ன் ற உ ர்ந்த சபலக்காரி
சபண்ணல் லப் யபார்க்குப் புருடர்மிகப் யபாராது
விண்ணவரும் மண்ணவரும் விறுமாவும் யபாராது
அப்படிய துஷ்ட ஆங் கார மாகாளி
இப்படிய நன் றா ் இவளிருக்கும் நாதளயியல
ஆசணாருவர் தன் னால் அழி ா வரங் கள் சபற் ற
தாசணாருவன் ததனயும் ெத்தி உதமததனயும்
சகணி ா வரங் கள் சபற் றுக் கீழுயம லுமடக்கித்
துணிவாகத் யதவர்கதளத் தூளிபட ஏவல் சகாண்டு
யதட்ட முடயனழு செகல் கடந் தப்புறத்தில்
யகாட்தட திட்டுக் குறும் புசெ ் தாண்டனயன
யதவர்கள் சென் று சிவனார்க் கப மிட
மூவரு சமாத்திருந்து மழுதும் விொரமிட்டார்
ஆணாயல தக்கதனயும் அழிக்கவதக யில் தலயிங் யக
பூணாரம் பூண்ட புட்டா புரக்காளி
காளி பதடயும் கமண்டலத்தில் சென் றதுண்டால்
தூளிபடத் தக்கன் சிரெறுப்பா சளன் றுமிக
மாலுதரக்க ஈசுரரும் மதறய ாருஞ் ெம் மதித்து
யவலுகந்த காளிததன விளித்தார்கா ணம் மாதன
உடனறிந்து மாகாளி உதடய ான் பதம் பணிந்து
வடவாக் கினிமுகத்தாள் வருத்தினயத சனன் தனச ன் றாள்
தக்கன் ததல றுத்துெ் ெங் காரஞ் செ ் திடயவ
மிக்கநீ யபாசவனயவ விதடசகாடுத்தா ரீசுரரும்
விதடயவண்டி காளி விமல னடியபாற் றிப்
பதடக்காரி பின் னுசமான் று பரமயனா யடயகட்டாள்
என் யனா டுதவி இ ல் பதட ா ் த் தான் வரயவ
வன் னப் புதல் வர் வகிருசமன் றாள் மாகாளி
அப்யபாது ஈசுரரும் ஆங் காரித யநாக்கி
கற் யபாடு சவாத்த கன் னிய வுன் றனக்கு
சபண்ணா ணுமில் லாப் சபரி சபலக்காரி
கண்ணான காளி காரிதகய நீ யகளு
தரித்துப் பிறக்கத் தகாயத மாகாளி
மரித்துப் பிறக்காத மாகாளி ய யுனக்கு
விதட ா ச ாருவெனம் விரிக்கக்யக சளாண்ணுதயல
பதடக்காகப் பாலர் பெ்தெமால் தாசவனயவ
தவசு மிகப்புரிந்தால் ெங் குெரத் தாமன்
விபுசு தனிற் பிறந்த வீரயரழு யபர்கதளயும்
உன் தன தழத்து உன் தகயி யலதருவார்
முன் யன தவசு மிகப்புரி ப் யபாசவனயவ
அரனார் விதடயும் அருளி மிகக்சகாடுக்கப்
பரமான யதவி பெ்தெமால் தன் றதனத்தான்
நிதனத்துத் தவசு சநடுநாளா ் நின் றிடயவ
அதனத்துயி ருங் காக்கும் அெ்சுதருந் தானறிந்து
மக்கயளழு யபர்கதளயும் மாகாளி தகக்சகாடுக்கக்
சகாக்கரித்துக் காளி சகாண்டாடித் தான் மகிழ் ந்து
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வாங் கு மளவில் மாமுனித த் தாயனாக்கி
தாங் கிநின் று பாதத்( து) அடிதாழ் ந்து ஏதுசொல் வாள்
யவத முனிய வித்ததக் கருத்யதாயன
மாதவங் கள் கற் ற மாமுனிய யிம் மததல
ஆயனார்க்கு நாமம் அருளிநீ ர் தாருசமன் றாள்
வாயனார்கள் யபாற் றும் மாமுனியுந் தான் மகிழ் ந்து
பிள் ணளகளுக்கு திருநாமமிடுதல் :
உள் ளதுதா சனன் று உடயன மனமகிழ் ந்து
வள் ளல் சிவ னாரறிந்து மதறயவததன தழத்து
முப்பத்து முக்யகாடி முனிவரவர் தங் கதளயும்
நாற் பத்து நாற் யகாடி நல் ல ரிஷிகதளயும்
யதவர் முதலா ் த் யதயவந் திரன் வதரயும்
மூவ ரறுவர் உள் யளாதரயு மதழத்து
கிணநாதர் யவதா கிம் புருடதர யும் வருத்தி
குணமான தந்தி குமரதன யும் வருத்தி
ெத்தி உதமயும் ெரசுவதி பார்பதியும்
எத்திதெயும் வாயனார் எல் யலாதர யும் வருத்தி
ெங் கமது கூடி ொஸ்திரங் கள் தாயனாதி
மங் கள வாத்தி ங் கள் மடமசடன நின் றதிர
இப்படிய ெங் கம் எல் யலாருந் தான் கூடி
அப்படிய தானிருக்க அருளுவா ரெ்சுதரும்
பிறந்தபிள் தள ய ழதுக்கும் யபரிட யவணுசமன் று
அறந்ததழக்கு மீெர்முன் அவர்தவத்தா ரம் மாதன
அப்யபாது ஈசுரரும் அன் பா கமகிழ் ந்து
இப்யபாது மா வயர எல் யலாருக் கும் யபாதுவா ்
நீ ர்தாயன நாமம் இட்ட லதுயபாதும்
பார்தா னளந்த பாலவண்ணா சவன் றுதரத்தார்
கார்வண்ணருங் யகட்டுக் கதறக்கண்ட யராடுதரப்பார்
தார்வண்ணயர முதற் யபர் தானுதரக்க யவணுசமன் றார்
நல் லதுதா சனன் று நாட்டமுற் று ஈசுரரும்
வல் லவயன உன் னாத விந்தில் வந்து யதான் றினதால்
யதாணாப் சபாருதளத் சதாடர்ந்துகண்ட மன் னவர்க்கு
ொணா சரனநாமம் ொற் றினா ரீசுரரும்
முதற் யபர்தா னீெர் சமாழிந்தபின் பு யவதாவும்
மதமான விந்து மா முனி யெ தற் கு
ொன் யறா சரனநாமம் ொற் றினார் யவதாவும்
ஆண்டா ரிதுவுதரக்க அெ்சுதரும் பின் சொல் லுவார்
நாடாள் வா சரன் று நாமமிட்டார் பாலருக்கு
தாடாண்தம யுள் ள ெத்தி ங் யகதுதரப்பாள்
அண்ணர் வியநாதமதில் அவதரித்த பிள் தளகட்கு
வண்ணமுள் ள யபரு வாழ் த்தி விதடசகாடுப்பாள்
எங் கும் புகழ் சபற் று இராஜபட்டந் தான் சூடும்
ெங் குமன் ன சரன் று தானுதரத்தாள் ெத்தியுயம
யபறுசபற் ற பாலசரன் று பிரி முடன் மகிழ் ந்து
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பாருபதி நாமம் பகருவா ளம் மாதன
சென் றஇடம் சவன் று சீதமகட்டித் தானாண்டு
மண்டலங் கள் யதாறும் வரிதெசபற் று வாழ் ந்திருக்கும்
சபாற் பமுடி மன் னசரன் று யபரிட்டாள் பார்பதியும்
கற் பகத்துக் சகாத்த கன் னி ெரசுவதியும்
சவள் ளாதன யவந்தசரன் று சவண்டாமதர யுதரத்தாள்
பிள் தள ார் தானும் பிரி முடன் மகிழ் ந்து
நன் றான வீர நகுலயவந் தசரனயவ
அன் றாதன முகத்யதான் அருளினர்கா ணம் மாதன
ெண்முகனுந் தான் மகிழ் ந்து தவயலாக மன் னசரன் று
விண்ணுகமு சம ் க்க விளம் பினர்கா ணம் மாதன
வாயனார்கள் யவத மாமுனிவர் தாமகிழ் ந்து
தானான மா வனார் தான் சபற் ற பாலருக்குத்
தர்மகுல யவந்தசரன் று ொற் றினா ரம் மாதன
கர்மமில் லாத் யதவர் கரி மால் பாலருக்கு
சம ் யுதட பாலர் சமன் யமலும் வாழ் ந்திருக்க
சத ் வகுல மன் னசரன் று திருநாம மிட்டனயர
வீரி மா ் ெ் சூரி னும் சவற் றிமால் பாலருக்குெ்
சூரி குல யவந்தசரன் று சொன் னார்கா ணம் மாதன
வாெவனுந் தான் மகிழ் ந்து மா னுட பாலருக்கு
வீெவிதெ யவந்தசரன் று நாம மிட்டார்
இப்படிய நாமம் இவர்சமாழிந்த தின் பிறகு
கற் புதட ென் னாசி கருத்தாக யவயுதரப்பார்
நாட்டுக் குதட நாதனுட கண்மணிக்குக்
காட்டுரா ெசனனயவ கருத்தாக நாமமிட்டார்
இப்படிய ஈெர்முதல் எல் யலாரும் நாமமிட்டு
அப்படிய பிள் தளகட்கு அவரவயர காப்பணிந்து
ெத்தி யுதமயும் ெரசுவதி பார்பதியும்
எத்திதெயு சம ் க்க எடுத்துநீ ராட்டுவாராம்
அமுதமது யெதனயிட்டு எல் யலாரும் தாமகிழ் ந்து
குமுதசமாழி மாதர் குரதவயிட்டுத் தாமகிழ் ந்து
அண்டர் முனியவார் எல் யலாரும் பார்த்திருக்க
தண்டாமதர மாது தாலாட்ட வுத்தரித்தாள்
சரஸ்வதி தாலாட்டு:
தவகுண்ட கண்யணா வரம் சபற் ற மாதவயமா
தககண்ட வித்தத கருத்தறிந்த உத்தமயரா
தங் கமுடி சபற் றவயரா ெங் குமுடி காவலயரா
வங் கம் நிெங் கண்ட மங் காத ொன் றவயரா
சிங் கமுகத் தண்டிதகயும் சிலம் புதனந்த ரத்தினமும்
ெங் கக் சகாடிவிருது ெங் குரட்தட சபற் றவயரா
முத்துெ் சிலாப முதலாளி ானவயரா
சகாத்துமுங் தக ாபரணம் சகாடிவிருது சபற் றவயரா
மூலப்சபாருள் கண்ட முதற் ொதி ானவயரா
தாலம் பா லுண்டு தானிருந்த மன் னவயரா
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நதடக்கா வணங் களிட்டு நல் லதீ வட்டியுடன்
பதடய ாயட வீற் றிருக்கும் பாரமுடி மன் னவயரா
சவள் ளாதன யமயல வீதிவலஞ் சுற் றிவந்து
துள் ளாடி சிங் கா ெனம் வீற் றிருப்பவயரா
பூதமது பந்தம் பிடித்துமுன் யன தான் வரயவ
நாதமிரட் தடயூதி நாடாளு மன் னவயரா
எக்கா ளமூதி இடமடம் மானமுடன்
மிக்கான சீதமச ங் கும் யமவிவரு மன் னவயரா
வாரணங் கள் கட்டி தவ கத்ததத் தானாண்டு
யதாரணங் கள் நாட்டிதவத்த சத ் வத்திருெ் ொன் றவயரா
கர்மம தில் லாமல் களிகூர்ந் திருப் பவயரா
தர்மமுடி சபற் றவயரா ொஸ்திரத்துக் குற் றவயரா
உடற் கூறு ெத்தி உயியரா டுதித்துவந்த
ெடக்கூறு மூலெ் ெட்டமது சகாண்டவயரா
கல் விக் குகந்த கருணாகர ரானவயரா
செல் விக் குகந்த சென் மமது சகாண்டவயரா
யதவர்க்கும் வானவர்க்கும் திருப்பதிக ளாவதற் கும்
மூவர்க்கு முதவிசெ ் து உதித்துவந் த கற் பகயமா
சென் ற இடசமல் லாம் சிறப்புசவகு மானமுடன்
மண்டலங் கள் யம ் க்க வாழுகின் ற ொன் றவயரா
ொணா ருக்குள் யள ெர்வது யம டக்கிக்
யகாணாத மா ன் குருக்சகாடுத் தீன் றகண்யணா
அறிவுஞா னத்யதாடும் ஆதிப் பிறவிய ாடும்
செறியுங் கதலய ாடும் செடசமடுத்த ொன் றவயரா
துட்டசரன் ற யபதரெ் சூரெங் காரமிட்டுக்
சகாட்டமிட்டுக் யகாட்தட சகாடிவிருது சபற் றகண்யணா
ஆண்டிருக்கு மன் னவயரா அெ்சுதரின் பாலகயரா
தாண்டி வரம் சபற் றுத் தரணி ர ொண்டவயரா
பாண்டவயரா ஆண்டவயரா பாலவண்ணர் சபற் சறடுத்த
ொன் றவயரா ராராயரா ததழத்திருக்க ராராயரா
விருத்தம்
தங் கமணிய ா நவமணிய ா ெலத்தில் விதளந்த தரளமுயதா
சிங் கக்சகாடிகள் சபற் றவயரா சீதம டக்கி ாண்டவயரா
துங் கவரிதெ சபற் றவயரா திருமால் விந்தி லுதித்தவயரா
ெங் கமகிழ வந்தவயரா ொன் யறார்வளர ராராயரா
நதட
கற் பகத்தரு ெந்யதா ெமாகெ் ெரசுவதி தாலாட்டி
சவந்யதாெ சமல் லாம் விலகயவ நீ ராட்டி
தவகுண்ட மூர்த்தி மாமுனிதன் தகக்சகாடுக்க
தமசகாண்ட யவதன் மததல ததனவாங் கி
ஈெர் முதலா ் எல் யலாருங் கூடிருந்து
வாெமுள் ள பிள் தளகள் தாம் வளரத் திருவமிர்தம்
யெதனமிக வூட்டுதற் கும் செல் வ முண்டாவதற் கும்
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வானத் தமிர்தம் வருத்திமிக ஈ சவன் று
கயிதல தனிலிருக்கும் கண்ணான யபர்களுக்கு
அகிலமதிற் பாயும் ஆகா வூறலதத
வருத்திக் சகாடுக்கசவன் று மா வரு மீசுரரும்
சபாருத்தமுள் ள வாயனாதரப் யபா ் யவண்டி வாருசமன் றார்
அப்படிய வாயனார் ஆகா மீயதகி
செப்பமுட னமிர்தம் சென் றவர்கள் பார்க்தகயியல
ஆருரூப மில் லா ஆகாெ யமல் வழிய
சீருரூப மான சிவகயிதல ானதியல
பாயு மளவில் பலொஸ்தி ரங் கள் கற் ற
வீயுமதற யவதி னும் விழிநுதலாள் கன் னி ரும்
அமுதமதத ச ல் லாம் அள் ளித் ததலயமலும்
குமுதமுடன் குடித்துக் சகாழுத்துமிகப் பாதளதவத்துத்
யதகமது நிமிர்ந்து யதவியு மன் னவனும்
ஆகமது கூர்ந்து அலங் கரித்து நிற் பளவில்
வாயனார்கள் பார்த்து வா ் த்தமிர்தங் காணாமல்
ஏயனாயிது மா சமன் று எண்ணிமிகப் பார்ப்பளவில்
சகாண்டாடி நின் ற கூர்மதற வன் ததனயும்
சபண்டாட்டி ான சபண்ணததயும் வாயனார்கள்
பிடித்து இழுத்துப் பின் னுமுன் னுந் தள் ளிமிக
அடித்துெ் சிவன் முன் யன அெ்சுதரும் பார்த்திருக்க
சகாண்டுவந்து விட்டுக் கூறுவார் வாயனார்கள்
பண்டுமுத லின் றுவதர பா ் ந்த அமிர்தசமல் லாம்
உண்டுசகாண்டு யதகம் உரத்துமிகப் பாதளதவத்து
வண்டுறுக்கி மிக்க வலுப்யபசி னாசனனயவ
சொல் லிடயவ வாயனார் திருமா லதுயகட்டு
நல் லதுதா சனன் று நாடிெ்சிவ யனாடுதரக்க
அப்யபாது நல் ல ஆதி சிவமுதரப்பார்
எப்யபாதும் பாலர் இவருண் ணமிர்தசமல் லாம்
சகாடுக்கும் படி ா ் க் குருக்கதவயு சமன் றுதரத்தார்
அடுக்கநின் ற யதவர் அதுயகட்டுெ் சீக்கிரமா ்
மதறய ாதனயும் மாதுதவயும் வந்சதடுத்துெ் ொபமிட
இதற வதரப் பார்த்து ஏதுதரப் பான் மதறய ான்
இப்யபாது இட்ட இெ்ொப மானதுதான்
எப்யபாது நீ ங் கும் என் யறயகட் டான் மதறய ான்
நீ ெக் குலமறுத்து சநடி திருமாலும்
மாசில் லாத் தர்ம தவ கத்தத ாளுதற் கு
அன் பு யெகரிக்க அங் குவரு வார்கண்டீர்
வம் பு மாறும் யபாது மாறுமுங் கள் ொபசமன் றார்
உடயன மதறய ானும் ஓவி மு ள் ளசதன் று
தடயமயல நின் று தால சமனவளர்ந்தார்
வளர்ந்த அமிர்தமதத மக்கயளழு யபர்களுக்கும்
பழமமிர்தக் காய ாடு பலவதகயுந் தானாண்டு
அமிர்தமதத நீ ங் கள் ஆக்கிரகந் தானடக்கிக்
குமிர்தமுட னீங்கள் குடித்திருங் யகா சவன் றுசொல் லி
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உங் களுக்குப் பாலமிர்தம் ஊறுமல் லா லித்தாலம்
எங் களுக்கு மித்தாலம் இதெ ாது கண்டீயரா
பாலருக்கு இந்தவரம் பரமயுகத் யதார்சகாடுத்து
ஞாலமுள் ள காளி நா கித த் தானதழத்து
பத்திரத்தாள் சபற் றமக்கள் பாலதரயுங் காளி
பண்பாக வாங் குதகயில்
ஆலமுத முண்ட அெ்சுதரு யமதுதரப்பார்
அடவு பதிசனட்டும் அலங் கார வர்மமதும்
கடகரியின் சதாழிலும் கந்துகத் தின் சதாழிலும்
மாயவறுந் சதாழிலும் வாள் வீசுந் சதாழிலும்
பாயவறு பாட்டும் பழமதறநூ லானதுவும்
அடவு யமலான அதிகப்பல வித்ததகளும்
திடமு மிகவருத்தி யெனா பதி ாக்கி
எல் லா விதத்சதாழிலும் இதெவான ராகமதும்
நல் லா வருத்தி நாட்டமுட யனசகாடுத்து
உயிர்ெ்யெதம் வராமல் ஒன் றுயபா சலன் மகதவ
சந ் ெ்சீதம் யபாயல நீ வளர்த்துத் தாசவனயவ
அல் லாம சலன் மகதவ ஆசராருவ ரானாலும்
சகால் லாமல் காக்கக் கூடுயமா வுன் னாயல
அன் பான காளி அதற் யகது சொல் லலுற் றாள்
என் பாலகர் ததனயும் ஈடுசெ ் யிங் சகாருவர்
உண்யடாகா ணிந்த உலகி சலனக்சகதிரி
என் யறதான் காளி இப்படிய சொல் லி பின்
பாலதரயுந் தாசனடுத்துப் பரமசிவ னாரருளால்
யகாலமுள் ள மா ன் சகாடுத்தாசராரு வார்த்ததசொல் லி
சீலமுள் ள காளிச ன் சித்திரப் பாலருக்கு
பாலருக்குப் பங் கமது பற் றாமல் காத்திடுநீ
மததலதனக் யகார்தீங் கு வந்தயத யுண்டானால்
குததல யர வுன் றனக்குக் சகாடுஞ் சிதறதான் சிக்குசமன் று
சொல் லிய காளிதகயில் சிறுவதரயுந் தான் சகாடுத்து
வல் ல சபலமுள் ள மாடுதனி யலறித யும்
யவதாவும் நல் லசநற் றி விழியுதட ாள் ததனயும்
மாதாவு மான வா ் த்தெர யொதித யும்
யதவர்முதல் வானவதர சிட்டர்முனி யவார்கதளயும்
மூவர்கதள யுங் கயிதல ஊயரயபா சமன் றனுப்பி
காளிததனப் பிள் தளகதளக் கருத்தா ் வள நீ ச ன் று
ஆழி தடத்த அெ்சுதருந் தான் நடந்து
ஸ்ரீரங் க மாபதியில் சென் றிருந்தா ரம் மாதன
ொரங் கர் ஸ்ரீரங் கம் தான் வந்தா சரன் றுசொல் லி
ஸ்ரீரங் க சமல் லாம் செழித்து மிகவாழ் ந்து
பாசரங் கு சமெ்சிப் பரந்துகா ணம் மாதன
அப்படிய அெ்சுதரும் அப்பதியி லங் கிருக்க
எப்படியும் ஸ்ரீரங் கம் இனிததழக்கு சமன் றுமிக
மூவர் முதலா ் முப்பத்து முக்யகாடித்
யதவருங் சகாண்டாடி சிந்ததமகிழ் ந் யதயிருந்தார்

75

அகிலத்திரட்டு
ஸ்ரீரங் க மான திருப்பதியின் வளதம
ொரங் க ரா ர் தாமுதரத்தா ரம் மாதன
மாரி து மூன் று வருசிக்கத் தான் சபாழிந்து
ஏரி சபருகி ஏற் றசெந்சநல் தான் விதளந்து
படிச ான் று யகாட்தடச ான் றா ் ப் பழுத்துவருஞ் செந்சநலது
கரும் பு முத்தீனும் கசுவுங் கதரபுரளும்
அரும் பு வனமும் அகில் யதக்கு மாமரமும்
யகாவுஞ் ஸ்ரீரங் கசரனக் கூப்பிடுங் கா ணெ்சுததர
மாவுஞ் ஸ்ரீரங் கசரன வந்ததழக்கு மெ்சுததர
மயில் குயில் மான் கதலயும் வா ் த்தஅணில் பட்சிகளும்
ஒயிலாக அெ்சுததர உள் ளாக்கி ாடிவரும்
அவ் வூரி லுள் ள அந்தணர்க சளல் யலாரும்
கவ் தவயவ றில் லாமல் கரி மால் தன் றனக்கு
பூதெ முதறதவத்துப் பிராமணர்கள் செ ் துவர
ஆதெயுட னெ்சுதரும் அங் யக யினிதிருந்தார்
சான்தறார் தபருணம
சீரங் க மாபதியில் சிறந்திருக்கு மப்யபாது
ொரங் கர் சபற் ற ொன் யறார் களின் சபருதம
சொல் லுகிறா சரங் கள் திருமால் கா ணம் மாதன
நல் லதுகா சணன் று நாடித் திருயகட்க
அன் பான ொன் யறார்க்கு ஆனமா காளி ம் தம
தன் பாலர் யபாயல தான் வளர்ந்து வித்ததகளும்
வருத்திக் சகாடுத்து மன் னர்மன் னர் தானாக்கி
கருத்திலுறக் காளி கண்ணான மக்களுக்கு
யவண்டும் பணிகசளல் லாம் விதவிதமா ் த் தாசனடுத்துப்
பூண்டந்த மக்கதளயும் பூத்தான மா ் வளர்த்தாள்
மிக்கநல் ல பிள் தள வீரசரன ஆகுதகயில்
தக்கசனன் ற சூரன் தன் யபரில் மாகாளி
பதடக்கு ச ழுந்தருளிப் பாலதரயுந் தான் கூட்டி
நதடக்கு அதிகமுள் ள நா கியும் பாலருக்குப்
யபார்க் யகாலமிட்டுப் புட்டாபுரங் கடந்து
ஆர்க்க முள் ளகாளி அலதகப் பதடயுடயன
ொன் யறாதர விட்டுத் தக்கதனயுந் தான் வததத்து
மூன் யறாதர சநஞ் சில் தவத்து ஓங் கார மாகாளி
தக்கதனயுங் சகான் று ொன் யறா ரவர்தமக்கு
மிக்க வரிதெ மிகக்சகாடுத்து மாகாளி
புட்டா புரத்தில் யப ் க்கணங் கள் சூழ் ந்துநிற் க
கட்டாத காளி கமலத்தில் வீற் றிருந்தாள்
சான்தறார் திருமைம்
அப்யபாது நல் ல ஆர்க்கமுள் ள பாலருக்கு
இப்யபாது மாதலயிட ஏழுயபர்க்கும் யவணுசமன் று
பார்த்து விொரித்துப் பத்திர மாகாளி
நாற் றிதெயும் பார்த்து நாரத மாமுனித
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அதழத்துநல் ல மாகாளி அந்தமுனி ய ாடுதரப்பாள்
விதழத்துநல் ல புத்தி விபரமிட்டுெ் சொல் லுகின் ற
மாமுனிய ச ன் றன் மக்கயளழு யபர்களுக்கும்
நீ மு ன் று சபண்யணழு நிெ்ெயிக்க யவணுசமன் றாள்
நல் லதுதா சனன் று நாரத மாமுனிவன்
வல் லவதக ாலுன் மக்களுக்குப் சபண்யணழு
பார்த்துவரு யவசனன் று பகர்ந்துமுனி யபாயினயன
ொற் று சமாழியிதெ த் தானுதரக்கு மாமுனிவன்
நீ தமுள் ள நல் ல நிருபதி ராெனுந்தான்
சபற் ற மததலததனப் சபண்யகட்கப் யபாயினயன
மாமுனிவன் யகட்க மன் ன னதிெயித்துத்
தாமுனிந் யதது தானுதரப்பா னம் மாதன
நல் ல முனிய நானுதரக்க நீ ர்யகளும்
செல் ல மகவு யதவிக்கு சமன் றனக்கும்
இல் லாம லயனகநாள் இருந்யதாந் தவொக
நல் லான ஈெர் நாட்டமுட னிரங் கி
ஆண்பிள் தள யுன் றனக்கு ஆகமத்தி லில் தலச ன் று
சபண்பிள் தள ய ழு பிறக்குசமன் று சொன் னார்காண்
அப்யபாது ஈசுரதர அடிய ன் மிகப்பார்த்து
இப்யபாது என் றனக்கு இரணமுடி வாகுதகயில்
சகாள் ளிதவக்கப் பிள் தள ஒன் று சகாடுவுசமன் யறன்
சதள் ளிதம ாயீெர் சொன் ன சமாழியகளும்
சத ் வெ் ொன் யறாரா ் த் திருவான மாகாளி
தக துக்குள் வாழ் ந்துன் கன் னிய ழு யபர்கதளயும்
மாதலயிட் டுன் றனக்கு வருமாபத் ததச ல் லாம்
யமலவரா ் க் காத்து யமதினிய ார் தாமறி
உன் றனக்கு நல் ல உதவிமிகெ் செ ் வதற் கும்
வந்தங் கிருப்பாசரன வகுத்தாயர ஈசுரரும்
ஆனதால் சபண்யணழும் அவர்க்யகதா னல் லாது
மான முனிய மற் சறவர்க்கு மாகாயத
என் று நிருபதனும் ஏற் றமுனி ய ாடுதரக்க
நன் று நன் சறன் று நாரதருஞ் ெம் மதித்து
மன் னவயன யகளு மாகாளி தன் னிடத்தில்
சொன் னபிள் தள ய ழும் சிறந்திருக்கி றாசரனயவ
அந்தமன் ன ரான ஆண்பிள் தளக ளாயனார்க்கு
இந்த முகூர்த்தம் ான் யகட்க வந்யதசனன் று
சொல் லமுனி மன் னவனும் யொபித மா ் மகிழ் ந்து
நல் ல முகூர்த்தம் நாளிட்டா னம் மாதன
நாளிட்டு நாரதரும் நல் லமா காளியுட
தாளிதணத ப் யபாற் றித் தானுதரத்தா ரம் மாதன
மாகாளி யுன் றனுட மக்கயளழு யபர்களுக்கும்
வாகான மன் னன் வா ் த்த நிருபனுட
மக்கயளழு சபண்கதளயும் மாதலமணஞ் சூட்டுதற் கு
மிக்கநா ளிட்டு யமவிவந்யதன் சமல் லி யர
என் றுமுனி சொல் ல ஏற் றமா காளிசொல் வாள்
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நன் றுநல் ல மாமுனிய நான் வளர்த்த கண்மணிகள்
சத ் வப் பிறவி ல் யலா திதெசவன் ற ொன் யறார்கள்
சம ் வரம் புள் ள சமல் லி தரெ் சொல் லுசமன் றாள்
பி ற் றிவந்த சபண்ணதுக்குப் பிறவிச ன் ன மாமுனிய
உ ் த்துவந்த சபண்யணழின் உற் பவஞ் சொல் மாமுனிய
அப்யபாது சபண்ணார்கள் ஆதிப் பிறவிச ல் லாம்
செப்புகியறா சமன் று சிவகாளிததனத் சதண்டனிட்டு
யகளா ் நீ ச ன் று கிருதபயுட யனதுதரப்பான்
நாளான நாளதியல நல் லசத ் வ யலாகமதில்
சத ் யவந் திரனார்க்குெ் சொல் யலவல் செ ் திருந்த
சந ் சநடி க் கன் னி யநரிதழமா யரழ் யபரும்
யவதலயின் ன சதன் று விரித்துக்யகள் மாகாளி
மாதலயிலுங் காதலயிலும் வானவர் யகான் றனக்குப்
பூசவடுத் திட்டுப் பூதெபுனக் காரமிட்டுக்
யகாசவடுத்த ராெனுக்குக் குஞ் ெமிட ஆடிநிதம்
ஏவல் புரியுகின் ற இராெசத ் வக் கன் னி ர்கள்
நாவுலகு சம ் க்க நடந்துவரும் நாதளயியல
பூவுலகு மன் னர்கதளப் பூத்தான மாகசவண்ணி
பாவினி க் கன் னி பஞ் ெமது யவறாகிப்
பூசவடுக்கக் கன் னி யபாகாமல் வாட்டமதா ்
ஆவடுக்கங் சகாண்டு அவர்க சளாருப்யபாயல
காெ்ெல் குளிசரனயவ கவ் தவயுற் றுத் தானிருக்க
மாெ்ெல் ததன றிந்தான் மகவானு மப்யபாது
ஆனதால் யவதாவின் அண்தட வனணுகி
தீனம் வந்த யதசதனயவ யதவி ர்க்கு யவதாயவ
யவதா சதளிந்து விரித்துதரப்பா ரப்யபாது
சூதான மான யதாதக ய ழுயபரும்
பூயலாக மன் னருக்குப் பிரி முற் று தம ல் சகாண்டு
காயலாயு சதன் று கவ் தவயுற் ற தல் லாது
யவறில் தல ச ன் று யவதா இதுவுதரக்க
யதறிய வாெவர்யகான் யதவிச ழு யபர்கதளயும்
அப்படிய பூவுலகில் அதமயுசமன் றார் யவதாதவ
இப்படிய வந்து இவர்பிறந்தா சரன் றுமுனி
சொல் லெ் சிவகாளி சிரித்து மனமகிழ் ந்து
நல் லதிது மாமுனிய நன் முகூர்த்தம் பார்த்துதரநீ
உடயன முனியும் உகந்த முகூர்த்தசமன் று
திடயம நிருபனுக்குெ் செ ் திசொல் ல ஆளும் விட்டு
நாதள முகூர்த்தசமன் று நாற் றிதெயுந் தானறி
யகாதழயில் லா மன் னர் குலசத ் வெ் ொன் யறார்க்கு
முகூர்த்தசமன் று ொற் றி மூவுலகுந் தானறி
பகுத்துவமா ் நல் ல பந்தலிட்டா ரம் மாதன
வயிரக்கால் நாட்டி வயிர வதளகளிட்டுத்
துயிரமுள் ள தங் கத் தூண்கள் மிகநாட்டி
முத்து நிதரத்து முதுபவள வன் னியிட்டுக்
சகாத்துெ் ெரப்பளித க் யகார்மாதல ா ் த் தூக்கி
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யமற் கட்டி கட்டி யமதடசபான் னாயலயிட்டு
காற் கட்டி பட்டுக் கனமா லங் கரித்து
வாதழ கரும் பு வதகவதக ா ் நாட்டிமிக
நாதள மணசமன் று நாட்டுக்குப் பாக்குதவத்து
சவடிபூ வாணம் மிகுத்தகம் பெ் ெக்கரமும்
திடிம னுடன் யமளம் யெவித்தார் பந்தலுக்குள்
வாெ்சி ங் க ளின் னசதன் று வதகசொல் லக் கூடாது
நாெ்சி ார் மாகாளி நா கியுங் சகாண்டாடி
பாலருக் யகற் ற பணிச ல் லாந் தான் பூட்டிெ்
ொலமுள் ள சிங் கத் தண்டிதகயில் தானிருத்தி
பட்டணப் பிரயவெம் பகல் மூன் று ராமூன் று
இட்டமுடன் பூதம் எடுத்துமிகெ் சுற் றிவந்து
மண்டபத்துள் தவத்து மாபூதஞ் சூழ் ந்துநிற் க
சதண்டனிட்டு மன் னர் யதொதி சூழ் ந்துநிற் க
பதிசனட்டு வாத்தி மும் பட்டணசமங் குமுழங் க
ததிசதாம் சமனயவசில தம் புருொ ரங் கிசகம் ப
பந்தமது பிடித்துப் பலபூதஞ் சூழ் ந்துநிற் க
நந்தயகா பால நாரா ணர்மகிழ் ந்து
தமந்தருக் கின் று மணமுண்டு என் றுசொல் லி
தவந்தர்பல யதவர்கதள வாருசமன யவ தழத்துப்
பாலருட முகூர்த்தம் பார்க்கப்யபா சமன் றுசொல் லி
சீலமுட னனுப்பி ஸ்ரீரங் க யமயிருந்தார்
யதவயத வர்புகழத் திதெசவன் ற ொன் யறார்க்கு
மூவர்களும் வந்து உதவிசெ ் தா ரம் மாதன
நல் ல முகூர்த்தம் நாள் பார்த்துெ் ொன் யறார்கள்
எல் லாெ் ெடங் கும் இ ற் றிதவத்தா ரம் மாதன
ெடங் கு முகித்துெ் ொன் யறாதர ச ாப்பமிட்டுத்
தடங் சகாண்ட மன் னவதரத் தண்டிதகயின் மீதிருத்தி
அரெர் மிகெ்சூழ அணியீட்டி ாட்கள் வர
விதரவாகக் காளி வித்தகதல ய றிவர
அரம் தப ர்க ளாடிவர அயிராவதத் யதான் வரயவ
வரம் சபரி யதவர் மலர்மாரி தூவிவர
ஆலத்தி ய ந்தி அணி ணி ா ் த் தான் வரயவ
மூலத்தி கன் னி யமாகினி ாள் தன் னுடயன
பூதம தாடி பிடாரி து சூழ் ந்துவர
நாதம் சரட்தடயூதி நடந்தார்மாப் பிள் தளசகாண்டு
விருதிற் சபரி வீரசத ் வெ் ொன் யறார்கள்
நிருபன் மகதள நி மித்து மாதலயிட
வீரி மா ் நல் ல விவாகமிட வாறாசரனப்
பூரி லிற் சொல் லி யபர்கள் சிலரூத
இப்படிய வாத்தி ங் கள் இதெந்திதெந் யதவூதி
அப்படிய நிருபன் அரென் மகள் ததனயும்
மாதல மணமிட்டு வாழவந்தா ரம் மாதன
வாதல து வான மாகாளி வாழுகின் ற
மண்டபத்துள் வந்து மகிழ் ந்திருந்தா ரம் மாதன
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தண்டமிழுங் கன் னி ொன் யறார்க ளாயனார்க்குக்
யகாட்தடயு மிட்டுக் குமாரதரயும் சபண்ணததயும்
தாட்டிதம ா ் ெ ் ொன் யறார்க்குத் தரந்தரயம மாளிதகயும்
தவத்துக் சகாடுத்தாள் வாழ் ந்திருந்தார் ொன் யறார்கள்
சம ் த்துப்புவி சகாண்டாட சமல் லி ர்கள் தங் களுக்கு
வயிற் றில் சகற் பமாகி மததலசபற் றா ரம் மாதன
சந ் த்சதளி கன் னி யநரிதழமா சரல் யலாரும்
இப்படிய கன் னி எல் யலாரும் நன் றாக
அப்படிய மததலசபற் று அகமகிழ் ந்தா ரம் மாதன
பாலருக்குப் பாலர் பரிவா ் மிகவளர
சீலமுள் ள வித்தத சிறக்க அவர்வருத்தி
எமத்திதறவ ராக எங் கும் புகழ் ந்திடயவ
ெமர்த்த சரனஅவர்கள் ததலச டுத்தா ரம் மாதன
முத்து வி ாபாரம் முதல் வி ா பாரமுதல்
பத்ததர மாற் றுப் பசும் சபான் வி ா பாரமுடன்
மாணிக்க வி ாபாரம் வியிரப்சபான் வி ாபாரம்
ஆணிப்சபான் வி ாபாரம் அழகுகெ்தெ வி ாபாரம்
கப்பல் வி ாபாரம் கறிமிளகு வி ாபாரம்
ஒப்பமுள் ள வி ாபாரம் ஒக்கமிகெ் செ ் தனராம்
தாலம யதறித் ததரி ப் பால் வாங் கி
யமலுள் ள ொன் யறார் மிகுதி ா ாண்டிருந்தார்
சந ் த்சதாழிலும் வில் சதாழிலும் சநறடுவிதத் சதாழிலும்
சம ் த்சதாழில் கள் கற் று யமயலா சரனவளர்ந்தார்
யொழ னதத றிந்து சத ் வெ்ொன் யறார்களுக்கு
யவழம் பல சகாடுத்து மிகுகற் பமுங் சகாடுத்து
நல் லமன் ன சரன் று நாடி மகிழ் ந்திருந்தார்
செல் லமன் ன ரான சத ் வெ்ொன் யறார்களுக்கு
அடிக்கல் சலழுதி ஆயிரம் சபான் சகாடுத்து
முடிக்கு முடிெ்யொழன் முத்துமுடியுங் சகாடுத்து
வீர விருதுகளும் யவழம் பரிசகாடுத்து
பாரமுள் ள சீதமதனில் பங் கு மிகக்சகாடுத்து
யொழன் முடியும் துலங் க மிகக்சகாடுத்து
ஆழமுள் ள ொன் யறார் அரொண்டா ரம் மாதன
யொழனுட சனதிர்த்துெ் யொரவந்த மாற் றாதன
யவழமுடி மன் னர் சவற் றிசகாண் டாண்டிருந்தார்
சவட்டாத பதடத சவட்டி விருதுசபற் று
அட்டாளத் யதெம் அடக்கி ர ொண்டிருந்தார்
இப்படிய ொன் யறார் இராெ்சி த்தத ாண்டிருக்க
அப்படிய சீதம அவர்க்குள் யள ாக்கிதவத்துத்
தர்மமுடன் பூமி தானாண் டிருக்தகயியல
வர்மம் வந்தஞா ம் வகுக்கக்யக சளாண்ணுதயல
நாராயைர் ஸ்ரீரங் கம் தமவுதல்
ஸ்ரீரங் க மானதியல ஸ்ரீரங் க நாதருந்தான்
பாசரங் கு சம ் க்கப் பள் ளிசகாண் டிருக்தகயியல
நாட்டுக்குக் யகடு நாட்பிடித்த செ ் திதன் தன
கூட்டுக் கிளிய கூர்தமயுடயன யகளு

80

அகிலத்திரட்டு
அதிகாரம் - IV
கலியுகத் ததாற் றம் - கலியன் பிறப் பு
முன் யன குயறாணி முடிந்ததுண்ட மாறதியல
அன் யனயக ளஞ் சுதுண்டம் அவனி தனியலபிறந்து
ஆதி ததனநிதனத்து ஆளாம லவ் வுயிர்கள்
நீ திசகட்ட யமாெ நீ ெதனப்யபால் தானாகி
முப்பிறவி ய ாடாறும் முதயலாதனப் யபாற் றாமல்
அப்பிறவி ாறும் அழித்ததின் யம லாயிதழய
குருமுனிவ னான கூர்தமயுள் ள மாமுனிவன்
அருமுனிவ னான ஆதிமுனி த யநாக்கி
சிவசனனயவ யபாற் றிெ் சொல் லுவான் மாமுனிவன்
தவயம தவப்சபாருயள தாண்டவெங் காரவயன
விருத்தம்
முன் யன பிறந்த குயறாணிததன மூவிரண் டாக வுடல் பிளந்து
தன் யன வுயியரா டஞ் சுசெ ் து சுவாமி யுதனநிதன ாத்ததினால்
வன் னத் திருமால் சகாதல டக்கி வந்தார் ெடல மிழந்துகுண்டம்
இன் னம் பிறப்சபான் றுண்டல் லயவா இறந்த குயறாணி வன் தனக்யக
நதட
வாெமுள் ள யநொ மற் சறாப்பில் லாதவயன
ஈெயன நானுசமான் று இ ம் புகியறன் யகளுதம ா
குயறாணி வனுடதலக் கூர்தமயுட யனபிளந்து
சுயறாணித மா ன் சதால் புவியில் விட்சடறி
அஞ் சுதர முயிரு அவனிதனி யலபிறந்து
பிஞ் சுமதி சூடும் பிஞ் ஞகதனப் யபாற் றாமல்
மா தனயு சமண்ணாமல் மதமா யிருந்ததினால்
ஆ னந்தெ் சூரதரயும் அழித்தார்கா ணீசுரயர
முெ்சூர யனாடாறு யுகமு முயிரழித்து
அெ்சூரக் குடும் பம் அறுத்தந்த மா வரும்
சகாண்டிருந்த சபா ் ெ்ெடலக் கூட்தட மிகக்கதளந்து
ஆண்டிருந்த குண்டம் அவரதடந்தா ரம் மாதன
முெ்சூரன் துண்டம் ஒன் றுண்டு ஈசுரயர
அெ்சூரன் பிறவி ஆசறான் றீரதர ா ்
ஆறாம் யுகத்தில் அதமயுசமன் று மாமுனியும்
வீறாக ஈசுரதர விண்ணப்பஞ் செ ் துநின் றான்
நல் லதுதா சனன் று நாட்டமுற் று ஈசுரரும்
வல் லவயன மாமுனிய மா ன் வர யவண்டாயமா
என் றுநல் ல ஈெர் இ ம் பமுனி ய துசொல் வான்
நன் றுகாண் மா வர்க்கு நாலுரண்யடா ராம் பிறவி
பிறக்கத் தவசு புரி ப்யபா ் க் கீழுலகில்
உறக்க சம ் ஞ்ஞான ஒளியிருக்கி றாசரனயவ
யதவமுனி சொல் ல சிவனா ரகமகிழ் ந்து
யகாவுகத்தி லுள் ள குருவசிஷ்டர் தங் கதளயும்
சத ் வயலா கத்திலுள் ள யதவதர யும் வருத்தி
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தவந்தயலா கத்திலுள் ள வா ் த்ததர்மி தங் கதளயும்
கிணநாதர் கிம் புருடர் கிங் கிலி தர யும் வருத்தி
இதண ாக யமயலாகத்(து) எல் யலாதர யும் வருத்தி
ெத்தி மதறயும் ொஸ்திரத்தத யும் வருத்தி
அத்தி முகவதனயும் ஆனவ கும் பதனயும்
ெங் கமதறத வருத்தித் தான் யகட்பா ரீசுரரும்
இங் குண்யடா மாலும் எங் கிருப்ப துண்டனயவ
எல் யலா ருங் கூடி இதமித்துெ் சொல் லுசமன் றார்
அல் யலா ருங் யகட்க அரன் சொன் னா ரம் மாதன
யவழசமாத்த யதவசரல் லாம் யமகவண்ண ரிங் யகயில் தல
கீழுலகில் மாண்டு கிடக்கிறா சரன் றுசொல் லி
ஒன் பதாம் பிறவி ஒடுங் கி வர்பிறக்க
இன் பமறக் கீழுலகில் இறந்துகிடக்கி றாசரனயவ
எல் யலாருஞ் சொல் ல ஈசுரரும் நல் லசதன் று
அல் யலாருங் யகட்க அவயரது பின் சொல் லுவார்
முன் யன பிறந்த முண்டசுரன் தன் னுயிதரத்
தன் யனா டாறுபிறவி தான் செ ் யதா மசுரசரன
ஆறு பிறவியிலும் அசுரசரன யவபிறந்து
வீறுடயன நம் தம விரும் பவும் நாம் கண்டிலயம
இப்யபா தவன் தனக்கு ஏழாம் பிறவியிது
அப்யபாதும் நம் தம அவன் நிதன ாதிருந்தால்
இல் தல யமற் பிறவி இறப்புமுடி வாகுமல் யலா
நல் ல பிறவி தா ் நதமத்துதிக்கப் புத்தி தும்
அழகு ெவுந்தரி ம் அலங் கார சம ் றிவும்
குழவு மிகப்புத்தி கூர்தம லங் காரமுடன்
யமலு மாலாறு முடத்த யுகங் களுக்கு
நாலுமுழ சமான் றுததல நல் யலா ரசுரர்கதள
சகான் றுதா னவ் வசுரர் கூறுதற் குெ் சொல் லுமுண்யட
இன் னமிந்த மா ன் எடுத்த வுருப்யபாயல
பதடத்துநாம் தவத்தால் பகருசமாழி யவறில் தலய
நடத்துவ யதசதனயவ நவிலுசமன் றார் யதவர்கதள
அப்யபாது யதவர்களும் ஆனமதற யவதி ரும்
எப்யபாது மிறவா(து) இருக்கும் முனிவர்களும்
நல் லதுதா சனன் று நாடி கமகிழ் ந்து
வல் லப் பிறவி வகுக்கத் துணிந்தனராம்
பிறவி வகுக்கசவன் று சபரிய ா னகமகிழ் ந்து
திறவி முதயலான் சதளிந்துநிற் கும் யவதளயியல
துண்டமது பிண்டமததத் துதளத்துக்கால் யமல் நீட்டி
மண்தடகீழ் கால் யமலா ் வந்துதித்தா னம் மாதன
எல் யலாருங் கண்டு இதுகண் மா சமனயவ
அல் யலாரும் வந்து ஆதிய ா யடவுதரத்தார்
உடயன சிவமும் உள் ள மிகக்களித்து
இடயம தான் யபர்ந்து எழுந்தருளி ஈசுரரும்
அதிெ த்ததப் பார்ப்யபாசமன் று அவயரகும் யவதளயியல
எதிராக நின் றுநந்தி ஏதுதரப்பா ரம் மாதன
மூவர்களுந் யதவர்களும் மூர்த்திகளுங் காணாத
யதவரீ சரழுந்தருளி திதெயநாக்கி வந்தசதன் ன
அப்யபாது நந்தியுடன் ஆதி மிகவுதரப்பார்
இப்யபா யதாரற் புதமா ் இருக்குசதன் றா சரல் யலாரும்
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வாயனாக்கிக் காலும் மலர்யநாக்கிெ் சிரசும்
தானமது மாறி ததலகீழா ் நிற் பதுவும்
பார்த்துவர லாசமனயவ தப நதட சகாண்யடசனன் றார்
ொற் றுசமாழி யகட்டுநந்தி தானுதரப்பா ரம் மாதன
அங் கல் லத் தானம் அழிந்ததுகா ணீசுரயர
இங் கு நான் கண்யடன் எழுந்தருளி வந்ததினால்
தலந்தா னிளகி தான் வந்த தாயலதான்
குலந்தா னழியும் குெல் பிறக்கும் ராெ்சி த்தில்
வரம் பழியு மாரி மனுநீ தங் குன் றுதம ா
பரம் சபரி யவதம் பழுதுவருங் கண்டீயர
என் றந்த மாமுனியும் ஈசுரதர யுங் கூட்டி
குன் றுசபான் னான கிரியமவித் தானிருந்தார்
நடந்த புதுதமச ன் ன நாம் வருத்திப் பார்க்கசவன் று
திடந்சதளிந்த மாமுனிவன் செப்பயவ ஈசுரரும்
சித்திர புத்திரர் வரவு
ொத்திர யவதெ் ெதுர்மதறத த் தான் வருத்தி
சித்திர புத்திரதரெ் சீக்கிரத்தி யல தழத்து
வந்த புதுதம வதகச ன் ன நம் கணக்கா
இந்தக் கணக்தக எடுத்துதரநீ ச ன் றனராம்
அப்யபாது ஈசுரதர அன் யபா டுறவணங் கி
செப்யபாடு சவாத்த சித்திரருஞ் செப்பலுற் றார்
ொத்திரத்தி லுற் ற தன் தம மிகக்யகளும்
சீத்துவ மாகெ் சித்திரரும் செப்பலுற் றார்
முன் பிறந்த குயறாணி உடலாறு துண்டதியல
தன் பிறவி ய ாடாறு தான் பிறந்தான் சூத்திரமா ்
மண்தா னுடம் பு வந்துதித் யதான் றனக்கு
விண்தா னுடம் பு விலாெக் குருயவாடு
ெலந்தா னுடம் புக்(கு) உறுதி ததரி ங் கள்
வலந்தா னிளகி வன் னிய ா டுங் கூடி
கலந்து திரண்ட கட்தடமுண்ட மானதுக்குப்
பிலந்தூக்கும் வாயு பிராணன் கா ணீசுரயர
முப்பழிய ா டாறு உயிரழித்த மா னுக்கு
இப்யபாது வந்த இவன் தான் சகாடிதுதவ ா
மா னாலு முழமா ் மனுெ்சிங் கமுகமா ்
வா மா ் நம் தம வததத்தாயன ச ன் றுசொல் லி
அன் றா சனடுத்த அளவா யுருசவடுத்துெ்
சென் றா லவனுதட திறத்ததநாம் பார்ப்யபாசமன் று
யவகத்தால் துண்டம் சவடித்ததுகா ணிப்புதுதம
ஏகந்தா னாளும் ஈெயன ச ன் றுசொல் லி
இப்படிய சித்திரரும் எடுத்துதரக்கயவ ஈெர்
அப்படிய வந்தவனுக்(கு) ஆயுசு மவன் பலமும்
கரணமுதல் நடப்பும் கட்டாக நீ யதர்ந்து
மரணமுதல் நடப்பும் வகுத்துதரநீ நம் கணக்கா
அப்யபாது சித்திரரும் ஆதி ருள் சநஞ் சில் தவத்துப்
சபாற் பாத முண்சடனயவ புகல் வா ரி ல் கணக்கர்
அப்பனு மம் தம அடங் கிமிகப் சபறாமல்
சகாப்பளித்துத் தானா ் க் குறுத்துவந்த நீ ெனுக்குத்
தத்துவந் சதாண்ணூற் (று) ஆறுந் தடிக்குணந்தான்
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புத்தி புலதனந்தும் சபா ் ப்பூண்ட பூதமுமா ்
ெத்துருக்கன் கண்கால் ததலயும் சவறும் நீெம்
உற் றுணர்ந்து பாராத உடலு மவன் காலும்
மா க் கா மதுக்கு வருெசமாரு நூறிருப்பு
யதா நாதத் துளிர் சதாதகபத்துநூ றாயிரந்தான்
வாழ் வுவந்து யெர்க்தக வருெம் பதினாலு
தாழ் வு ததெநரம் பு ெனித்தமுப்பத் யதாராண்டில்
ஆர்க்தக எலும் பு அதடக்கும் நரம் புடயன
மூர்க்கத் ததெயும் உதிரப் புனலுடம் பும்
மண்தண்ணீ யராயட வதகக்காகாப் பாண்டமிது
விண்பரந்த வீடு சவளிவாயில் ஓட்டலுமா ்
ஓட்தட மடத்துக்கு ஒன் பது சகாந்துடயன
வீட்தடப் பிரித்தால் விறகுக்கு மாகாது
விதெயிட்டு ஆட்டும் வித்தாரப் பாதவயிலும்
பதெயில் லாப் பாதவயிது பட்சிச ான் றாடிவரும்
பட்சிக்குக் கா ம் பதகத்துக்கிட்ட முட்டுதகயில்
குெ்சித க் கீழ் ப்யபாட்டு குதித்யதாடு மக்குருவி
இக்குருவிக் கூடு இவன் மணி மீசுரயர
அக்குருவி ய கும் அவ் வளவு மிந்நீென்
பண்ணுகிற நீ ெம் பரமனுக்கு யமராது
கண்ணிதமக்கு முன் யன கனவுருட்டுெ் செ ் திடுவான்
இப்படிய வுள் ள இ ல் பு மிவன் நிதனவும்
அப்படிய நீ ெம் அதடந்த மனவீடும்
உள் ளவனா ் வந்து உருசவடுத்தா னாதகயினால்
எள் ளளவும் நன் றி இருக்காது ஈசுரயர
என் று கணக்கர் எடுத்துதரக்க ஈசுரரும்
அன் று அவன் தனக்கு ஆளனுப்பித் தான் வருத்தி
ஆதரவிடு யவாசமன் று ஆரா ் ந்து ஈசுரரும்
சூரமுள் ள காலன் தூத சனமன் ததனயும்
துட்டமுள் ள பூதக் கிங் கிலி ர் துர்க்தகத யும்
சமாட்தடக்குற ளிகதளயும் முக்யகாடிக் கூளித யும்
விட்டதழத்து வாருசமன் று விதடசகாடுத்தா ரீசுரரும்
துட்டக் குணத்யதார் துடி ா ் மிகநடந்து
சகாட்டங் கீழாகக் குருத்துநின் ற பாதகதன
தட்டு மிகமாறி ததலகீழா ் நின் றவதன
ஈெ ரதழத்தார் எழுந்திருந்து வாசவனயவ
நீ ென் ததன தழக்க சநளிந்யத வுருண்டவனும்
பிரண்டுருளப் பிண்டம் பிதெபிதெந்து தான் மலங் க
மருண்ட விழி ால் மாகம துகலங் கி
மண்தண விட்டு ர மண்தடவர மாட்டாமல்
விண்சணல் லா சமத்த சவம் மருண்ட தம் மாதன
கயிதலக் கிடுகிசடங் கும் கண்டயபர் தாம் பதற
அகிலங் கிடுகிசடங் கும் அதழக்கவந்யதார் தாம் பதற
அரனா ரிடத்தில் அவர்கள் சில யராடி
சிரமா னதுசவளியில் செல் லவர மாட்டாமல்
பூமி கலங் கிப் சபாறுக்கமிகக் கூடாமல்
ொமி ந்த நீ ென் தான் வரயவ மாெ்ெலுண்டு
என் றந்தத் தூதர் இப்படிய சொல் லிடயவ
அன் று சிவனார் அதற் சகன் ன செ ் யவாசமன் று
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தம் மாயல ாகும் தந்து சதளிந்சதடுத்துக்
கம் மாளன் யவதலயினால் கவ் தவச ான் றுண்டாக்கி
குத்திப் புறத்யத யகாதிதவயு சமன் றுசொல் லி
எத்திதெயும் நந்தி ஈசுவரனார் தகக்சகாடுத்து
யவண்டி ந்த நந்தி விதரவா வர்நடந்து
ஊண்டிநின் ற நீ ெதனயும் ஒருகவ் தவ ால் யகாதி
சவளியியல தவக்க சவப்சபடுத்த பாதாளம்
பளிசரனயவ வந்து சபாருந்தி யத ம் மாதன
பூமிதனில் சவடித்த சபால் லாத நீ ெதனயும்
சுவாமிமுன் பானதியல சுரண்டி த னாலிழுத்து
சகாண்டுவந்து விட்டார் குருநாதர் முன் பதியல
கண்டுஅந்த ஈெர் கனமா ் வியெெமுற் று
உன் றனக்கு யவணுசமன் று உகந்தசதல் லா மிப்யபாது
என் றனிடங் யகசளன் று ஈசுரனார் தானுதரக்க
உடயன வனும் உள் ள மிகக்களித்து
விடயமதான் பூண்டு விரிகந்ததத் தானுடுத்து
யமசலல் லாங் குப்தப மிகப்பூசி ாதனயுடத்
யதாலி லிருப்பவயனா சொன் னசதல் லாந் தாறதுதான்
என் று களிப்பா ் ஈசுரதர ந்நீென்
அன் று சமாழி அமர ரதத றிந்து
சபால் லாத நீ ொ சபாருளறி மாட்டாமல்
எல் லாதரப் யபாயல ஏொயத ஈசுரதர
யலாகம் பதடத்தவர்காண் உறுசபாருளா ் நிற் பவர்காண்
ஏகம் நிதறந்தவர்காண் இறவா திருப்பவர்காண்
பட்சிப் பறதவ பலசீவ செந்துகட்கும்
நிெ்ெ மா ் ப் சபாசிப்பு நிதமு மளிப்பவர்காண்
மா வனும் நான் முகனும் மதறயு மிகக்காணாமல்
யத வா றுங் காணாத் திட்டிக்க வல் லவர்காண்
இத்ததனயும் நீ ெனுக்கு இ ம் ப அமரர்களும்
புத்திக்கு நட்புப் யபாதாமல் பின் சொல் லுவான்
கலிச்சி ததாற் றம்
ஆனால் தான் யதவர்கயள அப்படிநீ சராப்பினீயர
தானா யிருந்து ெர்வமதுமுண் டாக்கிதவத்த
ஆனா சலனதுதட அளவி லளவாக
மானா சராருகுழதல வகுக்கெ்சொல் பார்ப்யபாங் காண்
என் றந்த நீ ென் இழிவாகெ் சொல் லிடயவ
அன் றந்த ஈெர் அவரறிந்து ஏதுதரப்பார்
நல் லதுநீ யகட்டதுதான் நாம் பதடத்துத் தாயறாசமன் று
வல் லபர யமசுரனார் வதகய சதனப்பார்த்து
உந்தனக்கு யநயர ஒத்த பலம் யபாயல
அந்தமுடன் பிறந்தால் ஆகுயமா சவன் றுதரத்தார்
அப்யபாது நீ ென் அரனார் ததனயநாக்கி
ஒப்பமாகா சதன் பலத்தில் ஒன் றி லதரப்பலமா ்
அழகி லதிகமுமா ் ஆங் காரம் பாதியுமா ்
குழகி வா ழகா ் க் குரும் பத் தனத்தழகா ்
யமனி ழகா ் விழி ழகா ் வீெ்ெழகா ்
ய ானி ழகா ் ஒடுங் கு மிதட ழகா ்
கரமழகா ் க் காலழகா ் க் கண்ணழகா ் ப் பல் லழகா ்
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ெரக்கூடு முன் னழகா ் த் ததலகண்டம் பின் னழகா ்
சதாதட ழகா ் விரலழகா ் ெ ் சொல் லழகா ் ப் பல் லழகா ்
நதட ழகா ் வீெ்ெழகா ் நல் ல குழலழகா ்
இதட ழகா ் யமனி இறுக்கத் துடனழகா ்
உதட ழகா ் த் யதகம் ஓங் காரத் சதாங் கலுமா ்
அழகுக்கு ஏற் ற அஸ்தர் மணத்யதாடு
கழப கஸ்தூரி கம் சமன் ற வாெதனயபால்
மூவர்யத வர்கதளயும் யமாக மா ் ம க்கெ்
சீவ னதுசகாடுத்துத் திட்டித்துத் தாருசமன் றான்
அப்யபாது ஈசுரனார் அகமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
இப்யபாது யகட்டதற் கு என் செ ் யவா சமன் றுசொல் லி
அருகில் சிவனார் அகமதியல வீற் றிருக்கும்
திருவுக்கு நன் றா ் த் சதரிவித்தா ரம் மாதன
யகட்டமா நீ ெனுக்குக் கீர்த்திச ன் ன மாமயியல
யதட்டமுட னிப்யபா செப்சபன் சறனவுதரத்தார்
அப்யபாது ெத்தி ஆதி டிவணங் கி
ஒப்சபான் றில் லாத உதட சபருமாயன
பாதி ா ் நீ ெதனயும் பகுந்யத வனுடம் பில்
விதி ாயிடது விலாவி சலாருச லும் தபத்
தட்டிக் கழற் றி ெெ்சுவருந் தானாக்கி
திட்டித்து நீ ெனுக்குெ் சிணங் சகாடுவு மீசுரயர
என் று உதம ாள் இப்படிய சொன் னவுடன்
அன் றுஅந்த நீ ெனுட அதரயியலா ராக்தகயிட்டு
இருக்கக் கீழ் கட்டி எழுந்திருநீ ச ன் றவுடன்
சபாருக்சகன யவயிடது புறத்தி சலாருச லும் தபத்
சதறிக்க அததயும் சிவனார் மிகப்பார்த்து
சவறிசகாண்ட நீ ென் விலாவி சலாடித்ததினால்
நீ ென் பலத்தில் யநர்பாதி ாகுசமன் று
வாெமட வா ் வரயவ மதனன் ததனநிதனத்தார்
மததன ரன் நிதனக்க மாநீ ென் தன் சனலும் பு
வதன மடமாதா ் வந்ததுயவ ம் மாதன
நீ ென் நிதனத்த நினவுயபா லம் மடதவ
பாெக்கதல தூவி பகட்டிவிழித் தாள் மருட்டி
மும் மடங் கா ் யமாகம் முருகுக் குழல் ெரி
கம் மடங் காத் யதாெம் கதரபுரளத் தான் பிறந்தாள்
கண்டாயன மாநீ ென் கண்சகாள் ளாக் காட்சியுடன்
அண்டாதளெ் சென் று ஆவிமுகத் யதாடதணத்து
நன் றாகத் தர்மம் நாள் யதாறுஞ் செ ் துகுண்டம்
கண்டாதரப் யபாயல கட்டினான் மங் தக தர
மங் தக தர நீ ென் வா ாரா முத்தமிட்டுக்
சகாங் தகததனக் கண்டு சகாண்டாடி ஆதெயுற் று
எடுப்பா னவதள இடுப்பியல தவத்திடுவான்
படுப்பயமா சவன் று பா ் விரிக்க நின் றிடுவான்
சபண்யணா டுறவாடிப் யபதலித்து அந்நீென்
மண்யணாடு மண்ணும் மருவுவது யபால் மருவி
ஆதெ வள் யபரில் அங் கசமல் லாந் தானுருகி
நீ ெ னவள் யபரில் நிதனவாக நின் றதல் லால்
பதடத்தருளி தவத்த பரமதனயு சமண்ணாமல்
தடதசடனப் சபண்தணத் தாசனடுத்து முத்திடுவான்
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அப்யபாது யதவர் அமரர்களும் பார்த்தவதன
இப்யபாது உன் விழிக்கு ஏற் கும் படி ாகப்
சபண்பதடத்துத் தந்த சபரிய ாதனத் தான் வணங் கி
மண்பரந்த மன் னா வரங் யகளு என் றனராம்
என் ற சபாழுது இ ல் புசகட்ட மாநீ ென்
அன் றந்த ஈெர் அடிவணங் கி ய துசொல் வான்
என் றனக்கு ஏற் ற இளமயிதல யுண்டாக்கித்
தந்தருளுங் யகாயவ ெர்வ த ாபரயன
இனிச னக்கு ஏற் ற இ ல் வரங் க ளானசதல் லாம்
கனியிதழும் வா ாயன தகயில் தர யவணுசமன் றான்
கலியன் தகட்ட வரங் கள்
அப்படிய ஈெர் அவதன முகம் யநாக்கி
இப்படிய உன் றனக்கு ஏதுவரம் யவணுசமன் றார்
என் ற சபாழுது இ ல் புசகட்ட மாநீ ென்
சதண்டனிட்டு ஈெர் திருவடித த் தான் பூண்டு
யகட்பான் வரங் கள் கீழுயமலும் நடுங் க
வீழ் ப்பாரங் சகட்ட விதெசகட்ட மாநீ ென்
மா வனார் தன் னுதட வா ் த்த முடிததனயும்
தூ வனார் ெக்கரமும் சூதமுடன் தாருசமன் றான்
அரனுதட சவண்ணீறும் அந்தணரின் தன் பிறப்பும்
வரமுதட ெத்தி வலக்கூறுந் தாருசமன் றான்
சிவமூலஞ் ெத்தித் திருமூல மானதுவும்
தவமூலம் யவதாவின் தன் னுதட மூலமதும்
மாலுதட மூலம் வா ் த்தலட்ெ மிமூலம்
யமலுதட சத ் வ விதமூலமுந் தாரும்
காலனின் மூலம் காமாட்சி தன் மூலம்
வாதலெ் ெரயொதி மாகாளி தன் மூலம்
கணபதி யின் மூலம் கிங் கிலி ர் மூலம்
துதண திப னான சுப்பிரமணி ர் மூலமதும்
ஆயிரத் சதட்டு அண்டம் நிதற மூலசமல் லாம்
வாயிதக் கண்யண வரமாகத் தாருசமன் றான்
அல் லாமற் பின் னும் அந்நீென் யகட்டவரம்
சபால் லாத வித்தத புகலக்யக சளாண்ணுதயல
கூடுவிட்டுக் கூடு குதிக்கக் கருவதுவும்
நாடு பாழாக்கி நகரிசகாள் தள ாக்கிடவும்
துயில் யவார் யபாலுலகம் துஞ் ெதவத்துக் சகாள் தளசகாண்டு
அ தியமா கினிக்கருவும் அரயனநீ ர் தாருசமன் றான்
ஆவடக்கு யமாகினியும் அதழக்கசவகு யமாகினியும்
நாவடக்கு யமாகினியும் நருளதழக்கும் யமாகினியும்
ஆண்சபண் பிரிக்க அதிகசவகு மாரணமும்
யகாண்பிரித்துக் கட்டிக் குடிசகடுக்கும் மாரணமும்
சகால் ல உெ்ொடனமும் குடிசகடுக்க மாரணமும்
சதால் தல வருத்தி யொலிசெ ் யுெ்ொடனமும்
யலாகமது வாழாமல் உள் ளமுங் கித் தாழ் ந்திடவும்
ஏகமா ் த் தம் பனமும் இதின் கரு வுந்தாரும்
சகாட்டிக் கதலக்க கூறுசகட்டெ் ெல் லி மும்
ஒட்டி முந் தாரும் உள் ளகரு வுந்தாரும்
பூதெ முதறயும் புவனெ்ெக்க ரமுடயன
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தீட்தெ விதிமுதறயும் சிவவிதியுந் தாருதம ா
ெலயமல் கனல் யமல் தானிருக்கு யமாடிகளும்
கதலயமல் குதடபிடிக்கக் கருவது வுந்தாரும்
மிருக மததவருத்தி யவதல து சகாண்டிடவும்
இறுக்கமுள் ள வாதத எனக்குவிட்டுத் தாருதம ா
அட்டகர்ம சமட்டும் அடக்கிவரந் தாருதம ா
சமாட்டக் குறள் கதளயும் முன் யனவலா ் த் தாரும்
மந்திர ொலம் மா ் மாலத் தந்திரமும்
இந்திர ொலம் எனக்கருளு சமன் றுதரத்தான்
யநாவுக் கிரகம் நுதழ ாம சலன் றனக்குத்
தாவுசகவுனக் குளிதக தாருசமன் றான் மாநீ ென்
வந்த பிணிதீர்க்க தவத்தி வாகடமும்
தந்துதந் தாகப்பல ொஸ்திர முந்தாரும்
மூவருட வடிவும் உதித்துவந்த முற் பிறப்பும்
யதவருட பிறப்பும் சதளிந்சதழுதித் தாருசமன் றான்
பறக்குங் குளிதக பரதன தழக் குங் குளிதக
மதறக்குங் குளிதக மாதலவருத் துங் குளிதக
ொலக் குளிதக ெத்திவருத் துங் குளிதக
வாதலக் குளிதக மதறத வருத் துங் குளிதக
காளிததன வருத்திக் தகக்குள் விடுங் குளிதக
கூளிகணத் ததவருத்திக் சகாண்டுவரும் நற் குளிதக
யதவதரயும் வானவதரெ் சென் றதழக் குங் குளிதக
மூவதர யுமதழத்து யமாடிசெ ் யுங் நற் குளிதக
பழிசெ ் தால் சவல் லப் பாரத் சதாழில் கள் முதல்
சுழிவதரகள் தானறி சூதானமா ் த் தாரும்
மருட்டு விதமும் மாஞாலக் குண்டணியும்
உருட்டுங் சகாடி உரம் யபசி மதமும்
வாள் சவடிக ளாயுதங் கள் வா ் தடுக்கத் தந்திரமும்
யவழ் வருத்தி யவதலசகாள் ள விதெ டக்குந் தந்திரமும்
துட்ட மிருகம் தூறுவிெங் சகாண்டசதல் லாம்
கட்டுக்குள் கட்டிக் கீழ் ப்படி த் தந்திரமும்
கட்டுெ் சுருக்கும் கடி பல வித்ததகளும்
நட்டு முட்டுள் ள நவநிதி வஸ்துக்களும்
தந்திந்தப் சபண்ணுடயன ொர்ந்துவிதள ாடிருந்து
விந்து ெனங் கள் மிகுவாகத் தானுதித்துக்
கிதளய ாயட வாழ் வு சகறுவித மா ாண்டு
வதள ான மாதத மறவாம சலப்யபாதும்
புத்திக் கருத்தும் சபண்யபரி சலன் றனக்குெ்
ெற் றும் சநகிழாமல் தாரும் வர சமன் றுதரத்தான்
அப்படிய வுள் ளவரம் அந்நீெ னுக்கருள
எப்படித்தா சனன் று எண்ணினா ரீசுரரும்
எண்ணிய ஈெர் ஏந்திதழ ாள் ெத்தியுடன்
புண்ணி நாதன் புகலலுற் றா ரம் மாதன
முப்பத்தி ரண்டறமும் முகித்திருந்த சவாண்ணுதயல
செப்புத் தனத்தழகு செவ் யவ கருங் குயியல
வின் யனாத நீ ென் விபரீதமா ் க் யகட்டதற் கு
இன் ன விதசமன் று இ ம் புநீ சபண்மயியல
அப்யபாது ெத்தி ஆதி டிவணங் கி
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நற் யபாது மறவா நல் லகன் னி ய துதரப்பாள்
ொத்திரமும் வித்ததகளும் தந்திரமுங் யகட்டதினால்
சூத்திரெ் சித்தசனான் று சுறுக்காயுண் டாக்குசமன் றாள்
சிவதபருமான் தராமமகரிஷிக்கு கலியன் மாை்பு உணரத்தல்
உடயனதான் ஈெர் உள் ளங் களி கூர்ந்து
திடமா ் த்தான் ஈெர் சிந்தததனி லுத்தரித்து
அகத்தீெ சனன் று ஆதிமன துள் ளிருந்து
செகத்யதார்கள் காண சித்தாதி தானாகி
ொத்திரமும் வித்தத ெமூலக் கருவுடயன
சூத்திரெ் சித்தாதி யதான் றினன் கா ணம் மாதன
எல் யலாருங் கண்டு இவராகு சமன் றுசொல் லி
அல் யலாரு சமெ்சி அகமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
நல் லசதன் று ஈெர் நன் முனித த் தாயனாக்கி
வல் ல கவிய ாடு வந்துதித்த ொஸ்திரிய
என் சனன் ன ொஸ்திரங் கள் ஏயததுக் கானாலும்
இன் னாநிற் கும் நீ ெனுக்கு ஈந்து சகாடுவுசமன் றார்
அப்யபா தகத்தீெர் ஆதிமதற முதலா ்
தமப்யபாடும் வித்தத மாஞால அெ்ெரமும்
சகாடுத்யதா சமனயவ கூறினார் மாமுனியும்
கடுத்தமுள் ள நீ ென் தக தியல தான் யவண்டி
நிற் கயவ பின் னும் நிகழ் த்துவார் மாமுனியும்
அக்கறுகு சூடும் ஆதிமுத லந்தம் வதர
வெமாகும் வித்தத மரணம் வரா வித்ததகளும்
நிெமாகும் வித்ததச ல் லாம் நீ ெனுக் யகசகாடுத்யதாம்
சகால் லயவ சமத்தக் யகாபத்தால் நீ ெதனயும்
சவல் லவதக யில் தல ல் யலா விதடய று மீசுரயர
இந்நீென் யலாகமதில் இருந்தாளும் நாதளயியல
அன் னீத மல் லால் அறமறி மாட்டாயன
அல் லாமற் பின் னும் அெ்சுதனார் ெக்கரமும்
சபால் லாதான் சகாண்டு யபாறான் மால் கிரீடமும்
இவ் வரிதெ ரண்டும் இவனிடத்தி யலயிருந்தால்
எவ் சவாருவ ரால் வததக்க ஏலாது நீ ெதனயும்
என் று அகத்தீெர் இப்படிய தான் கூற
நாராயைர் ஆை்டியுரு எடுத்து கலிநீ சனிடம் வரம் பறித்தல்
அன் றுஸ்ரீ ரங் கர் ஆண்டியுரு தானாகித்
ததலவிரித்துக் கந்தத ெற் யற கதலபூண்டு
சிதலயில் லா சவங் தக ால் சென் றாயர நீ ெனிடம்
நீ ெ னிடத்தில் சநடுமால் தான் முன் யனகி
வாெமுடன் வார்த்தத வழுத்தினா ரம் மாதன
ஈெ னிடத்தில் இதறஞ் சிவரம் சபற் றதியல
யதெ இரப்பனுக்குெ் சிறுகஈ ச ன் றுதரத்தார்
தாரா யதயபானால் ொபமிடு யவனுனக்குப்
பாரா ் நீ ச ன் று பகட்டினா சரம் சபருமாள்
அப்யபாது நீ ென் ஆண்டி ததனப்பார்த்து
இப்யபாது யபாடா இரப்பயனா யடதுெண்தட
மா ன் வரயவணும் வலுப்பார்த்து விட்டிடுயவன்
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யப னுடசனனக்குப் யபெ்சென் ன நீ யபாடா
என் று அந்தநீ ென் இவ் வளதம கூறிடயவ
அன் று பரயதசி அவயனாடங் யகதுதரப்பார்
பிெ்தெக் காரன் தனக்குப் சபலமில் தல ச ன் யறாநீ
அெ்ெம தில் லாமல் அடமா யிதுவுதரத்தா ்
பண்டாரந் தன் பலமும் பழிநீ ொ வுன் பலமும்
ெண்தடயிட்டுப் பார்த்தால் தான் சதரியும் மாநீ ொ
என் று பண்டாரம் இதுவுதரக்க அந்நீென்
குன் று கரத்சதடுத்த யகாபால யராடுதரப்பான்
நாராயைர் ஆை்டியுரு எடுத்து கலிநீ சனிடம் ஆணை வாங் கியது
ஆள் பதட களில் லாமல் ஆயுதங் க ளில் லாமல்
யவழ் பதட களில் தல சவட்டவா ளிங் குமில் தல
தடியில் தல ெக்கரமும் தானில் தல உன் தகயியல
முடிவிரித்துக் கந்தத உடுத்தவயனா டுயுத்தமிட்டால்
ஆண்தமயில் தல ச ன் றனக்கு ஆயிதழமா யரசுவயர
தாண்தமசமாழி யபொயத ததலவிரித்துப் யப ாநீ
மூவர் முதலா ் முப்பத்து முக்யகாடித்
யதவதரயும் யவதலசகாள் ள சிவமூலம் சபற் றிருக்க
ஒன் றில் லாப் யப யனாடு யுத்தமிட்டா சலன் றதனயும்
நன் றினி ப் சபண்கள் நதகப்பார்நீ ப்புறம் யபா
என் று அந்தநீ ென் இ ம் பத் திருமாலும்
நன் றுநன் று நீ ொ நானுதரக்க நீ யகளு
பண்டாரத் யதாயட பதடச டுத்தா லாண்தமயில் தல
என் யறதா னிப்யபா(து) இ ம் பிதனய மாநீ ொ
பண்டார சமன் றும் பயித்தி க் காரசனன் றும்
ஒண்டி ா ் வந்தவசனா(டு) யுத்தமிட மாட்யடசனன் றும்
பிெ்தெக் காரசனனவும் சபரி இரப்பசனன் றும்
கெ்தெயில் லா சனன் றும் கதணகம் பில் லாதாசனன் றும்
இப்படிய பண்டாரம் என் றிருக்கும் யபர்களுக்கு
எப்படியும் வம் புசெ ் வ(து) இல் தலச ன் றுண்தமயுடன்
ெத்தி மாகத் தானுதரநீ பார்ப்யபாசமன் றார்
புத்தியில் லா நீ ென் புகலுவான் பின் னாயல
பண்டார சமன் றும் பரயதசி ானவதரத்
தண்டரளக் கந்ததத் ததலவிரித்த ஆண்டிகதள
அட்டி து செ ் ய ன் அவயராடு ெண்தடயியடன்
ஒட்டிய வம் பு ஒருநாளுஞ் செ ் வதில் தல
என் றான் காண் நீ ென் எம் சபருமாள் தானுதரப்பார்
நன் றாக இப்படிய நட்டிசெ ் மாட்யடசனன் று
ஆதணயிட்டுத் தாசவன் று அருளினா சரம் சபருமாள்
வீணமட நீ ென் விளம் புவா னப்யபாது
ஆரார்கள் யபரில் ஆதணயிட யவணுசமன் று
யபராகெ் சொல் லு பிெ்தெச டுப் யபாயனச ன் றான்
அப்யபாது பண்டாரம் அகமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
இப்யபாது நீ தான் ஈென் ததன வணங் கி
யவண்டிய யபாற சவகுவரங் கள் யபரதிலும்
சபண்டிவள் யபரதிலும் சபலமாக இப்யபாது
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ஆண்டி பரயதசி ஆகிவந்த யபர்கதளயும்
வீண்டிடறு செ ் ய ன் எனயவநீ ாதணயிட்டால்
ஆதணக் கிடறுசெ ் து ஆண்டிகதளெ் சில் லமிட்டால்
வீயணயபா சமன் வரங் கள் வீட்டுப்சபண் ணார்கள் முதல்
சபண்யதாற் று நானும் சபற் றவர முந்யதாற்று
மண்யதாற் று வாழ் வும் மக்கள் கிதள யதாற்றுெ்
யெதனத் தளந்யதாற் று சீதம ரசுந் யதாற் று
ஆதனப் பதடயதாற் று அரசுயம தடயதாற் று
என் னுயிருந் யதாற் று என் கிதளய ா யடநானும்
வன் னரகில் யபாயவன் என் யறவாக் குதரத்திடுநீ
அப்யபாது நீ ென் ஆண்டி யுதரத்தபடி
எப்யபாதும் மறயவன் இததமறந்து வம் புசெ ் தால்
சொன் னபடி ச ல் லாம் யதாற் றிறந் சதன் னுயிரும்
வன் னரகில் யபாயவசனன் று ஆதணயிட்டான் மாநீ ென்
நாராயைர் கலிநீ சனிடம் சக்கராயுதத்ணத பைமாக்கி தகாடுத்தல்
நல் லதுதா சனன் று நாட்டமுற் றுெ் ென் னாசி
வல் ல சபலமுள் ள மாநீ ொ நீ யகளு
மந்திரங் க ளாயல மகாயகாடி ஆயுதங் கள்
தந்திரங் க ளாயல தான் வருத்த லாகிடுயம
அப்படிய ச ாத்த அெ்ெரங் கள் தானிருக்க
இப்படிய ஆயுதத்தத எடுத்துெ் சுமப்பசதன் ன
நீ யகட்ட ெக்கரத்தத நிமலனவர் தாராமல்
சதானிசகட்ட சவற் றிரும் தபெ் சுமசவன் று தந்தார்காண்
இரும் தபெ் சுமந்தால் இல் தலகா சணான் றுப ன்
தரும் சபாருள் யபா லுள் ள ெம் பாத்தி ந் தாயறன்
மண்டலங் கள் யதெம் வாழ் வுக ளுண்டாவதற் கும்
கண்டார்கள் சம ் க்கக் கனக திரவி ம் யபால்
தருகியற னுன் றனக்குத் தான் யவண்டு நீ ச னயவ
பருமுறுக் கா ாண்டி பகர்ந்தாயர நீ ெனுக்கு
அப்யபாது நீ ென் அகமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
இப்படிய தாருசமன் று ஈந்தாயன ெக்கரத்தத
ெக்கரத்தத யவண்டி ெங் குெரத் தாமன்
மிக்கப் பணமாக்கி மிகுத்தெக்க ராயுதத்ததெ்
ெபிக்கயவ மா ன் ெக்கரா யுதங் யகட்கும்
நீ ெ னிடத்தில் என் தனப் பணமாக்கி
ஈயுறீயர சுவாமி இப்யபாது ொபமிட்டு
இப்யபா திடுஞ் ொபம் எப்யபாது தீருசமன் று
அப்யபாது ெக்கரமும் ஆண்டி டி யபாற் றிடயவ
கலிமா றும் யபாது கடருசமன் றா ருன் ொபம்
வலி ான ெக்கரமும் வா ் த்தபண மாகி யத
பணமாகிக் கீயழ பறந்து குதித்திடயவ
இணமான நீ ென் எட்டி வன் பிடித்துக்
கண்ணில் மிக சவாற் றிக் காரிதக ாள் தகசகாடுப்பான்
சபண்யண நமக்குப் சபலங் கள் வந்து வா ் தது
் தடி
என் று பிரி முற் று ஈசுரதரத் தான் வணங் கி
மன் று தனில் யபாக வரந்தாரு சமன் றுதரத்தான்
அப்யபாது தன் னில் ஆண்டி வ ரங் குசென் று
இப்யபாது இங் யகதவத்து இவன் தான் சமாழிந்தசதல் லாம்
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தப்பாம லாகமத்தில் தாசனழுதி தவயுசமன் றார்
முப்யபாது வுள் ள முதறயபாயல மா வரும்
ஆகமத்திற் பதித்து ஆண்டார் துரிதமுடன்
நாகரீக நாதன் நடந்தார்ஸ்ரீ ரங் கமதில்
நீ ெதனயு மூயரயபா என் று நிமலனுந்தான்
ஈயுகிற யபாது ஏதுதரப்பாள் ெத்தியுயம
வன் னெ் சிவனாயர மாபாவி யகட்டவரம்
என் சனன் ன வா மதா ் இருக்குதுகா ணுத்தமயர
வலி ான மாயத மாநீ ென் யகட்டதுதான்
கலியுகம் யபாலிருக்கு கண்ணமுயத ச ன் றுதரத்தார்
சிவம் வா ் திறந்து செப்பக் கலியுகமா ்
இதமான யதவர் எழுதினா ரகமத்தில்
விருத்தம்
கலியுக சமனெ்சிவம் கருதிடத் யதவர்கள்
சபாலிவுடன் யெர்த்தனர் புராண மீதினில்
ெலிவுடன் நீ ெனும் தரணியில் யபாந்திட
வலியுள் ள மா ன் ஸ்ரீரங் க யமவினார்
நதட
மா னுக்கு ஆதண மாநீ ெ னிட்டசதல் லாம்
தூ சபருங் கணக்கில் சதாகுத்சதகுதி தவத்தனராம்
நீ ெக் கலி ன் நிதறயவான் பதம் யபாற் றித்
யதெ மதில் வரயவ சென் றான் கா ணம் மாதன
கலி ன் கலிெ்சி கட்டா ் வருதகயியல
சிலிசரனயவ யலாகம் திணுக்கிடயவ ம் மாதன
கலிநீ சணனக் கை்டு நல் லணவகள் மணறதல்
தர்மமா ் ப் பூமி தானிருக்கும் நாதளயியல
வர்மமா ் நீ ென் வரயவகண் டம் புவியில்
நல் ல பறதவ நல் மிருக ஊர்வனமும்
வல் ல வதகநீ தம் மாற் றங் யக ளன் யபாயர
சவள் ளாதன சவள் தள யவங் தகச ாடு சவண்கடுவா ்
தள் ளாத ெற் பம் ததலத ந்து சகாண்டதுவும்
சவள் ளன் னம் சவண்குயில் கள் சவண்புறா சவள் தளமயில்
கள் ளமில் லா சவண்ொதர கடி சபல சவண்கருடன்
நல் ல அனுமன் நாடுங் காண் டாமிருகம்
வல் லசவண் நரிகள் வளர்ந்துவரும் சவண் காகம்
ஆளிச ாடு சிங் கம் ஆதனயி றாஞ் சிப்புள் ளும்
யவளிதெ சவண்கதலமான் சவண்புள் ளு சவண்ணணில் கள்
மிருகமதில் சவள் தளசகாண்ட யமல் மிருக மானசதல் லாம்
அறி யவ குண்டம் அதுயநாக்கிப் யபாயிடயவ
பால் நிற மான பட்சிப் பறதவகளும்
யமல் பரனார் குண்டம் மிகயநாக்கி நாடிடயவ
சவண்ொதர த ந்துததல விெஅரவ மானசதல் லாம்
துஞ் ொத நாதன் துதணயதடி நாடிடுமாம்
முன் னிருந்த ொஸ்திரமும் முதறயும் பஞ் ொங் கமதும்
பின் வந்த நீ ெனினால் யபாகவழி யதடிடுமாம்
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நீ ெனுக்கு முன் னிருந்த நீ தசநறி மானுபமும்
யபா கல் யவா சமன் று புத்திதனி சலண்ணிடுமாம்
முன் னிருந்த ரத்தினங் கள் முத்துதவ டூரி ங் கள்
பன் னுமதற ொஸ்திரமும் பாதத து சகாண்டிடுமாம்
ெங் கு ெமூலம் ெலக்கண் ெலத்தில் விழ
சபாங் குநவ ரத்தினமும் யபாகவழி யதடிடுமாம்
கடல் விதளசவல் லாம் கண்காணா யதாடிடுமாம்
தடவதரயி லுள் ள தங் கமது மண்யகார்க்க
சிதலகள் பதிகள் சத ் வத்திருெ் ெமூலம்
அதலயுள் ளும் பூமி அதனுள் ளும் யபா ் மதற
மாரி மதற மலர்க்கண் மிகமதற
ஏரி பாழாக எண்ணினயத ம் மாதன
கர்மக் கலி தனால் கடல் யகாபித் யத டிக்க
தர்மந் ததலகவிழ் ந்து தானிருந்து தம் மாதன
தருமசம ் நீ தமதும் தாரணியில் உர்வனமும்
சபாறுதம யுதட சபரி மிருகமதும்
நாகமணி தங் கமணி நவரத்தின மாமணியும்
தாகமுள் ள முத்து ொஸ்திர மாமதறயும்
நீ தத்யதா சரல் லாம் நீ லவண்ணர் ெங் குடயன
பாதத்திருக் குண்டம் பாததவழி யதடிடுமாம்
நடந்யதார்க சளல் லாம் நாடி வழிவரயவ
கடந்தார்கள் வல் ல கலித விட்டுக் காடதியல
காடதியல செல் ல கனத்தபஞ் ெ பாண்டவர்கள்
வாட லுடவா ் தவகுண்டந் தாயனக
கண்டாயர தர்மர் கடந்துநின் ற நீ தமததப்
பண்டாரத் தர்மர் பகர்ந்தா ரதியனாடு
நாட்டிலுள் ள நீ தசமல் லாம் நடந்துகா ணாயதசென் றால்
வீட்டி லுறுதியுள் ள யமல் வீடு காண்பதற் குப்
யபாயவயனா தர்மம் யபானதினால் நா டிய ன்
யெர்யவயனா குண்டம் செ ் தர்ம மில் தலச ன் றால்
என் றுதரக்கப் பாண்டவர்கள் இ ல் தர்ம யமதுதரக்கும்
சபான் றுவந்து யலாகம் சபா ் ப்பூண்ட தானதினால்
எங் களுக் கங் யக இருந்தா லாகாசதனயவ
செங் கண்மா லா தனயும் யதடிய யபாயறாசமன் றார்
அப்யபாது பாண்டவர்கள் அன் பா ் ப் பதம் பணிந்து
இப்யபாது உங் கதளயும் இழந்துவிட் டிங் கிருந்தால்
கர்மக் கலிமூழ் கிக் காண்பதில் தல குண்டமது
தர்மத் யதாடங் யக தான் வருயவாம் கண்டீயர
தர்மமும் நீ தமதும் தாட்டீகப் பாண்டவரும்
வர்மமில் லாக் குண்டம் வழியநாக்கிெ் செல் லுதகயில்
யமலான மாமிருகம் யவதக் காராவுகளும்
நாலா சமாருததலயும் நல் ல அரவமதும்
சவண்பட்சி ான யமலான பட்சிகளும்
இன் பட்சி ச ல் லாம் எங் கினிப் யபாயவாசமன் று
கதறி ழுது கதனத்துநின் றார் காடதியல
நாராயைர் மிருகங் களுக்கு விதி கூறல்
பதறி ழுது பறதவ மிருகசமாடு
நிற் கு மளவில் நீ லவண்ணர் தானறிந்து
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பக்குவப் பிரா ப் பண்டார மாகிவந்து
ஏதுகா ணீங்கள் இந்தவன வாெமதில்
ஓதிக் கதர உங் கள் விதி ானசதன் ன
செப்யபாடு ஒத்த திருமால் ததனப்பார்த்து
அப்யபாது எல் லாம் அழுதழு யததுசொல் லும்
நீ ெக் கலி ன் நீ ணிலத்தில் வந்ததினால்
யதெமதி சலங் களுக்குெ் செல் லவிருப் பில் தலத
ா
என் றுதரக்கெ் ென் னாசி ஏதுதரப்பா ரன் யபாயர
நன் றுநன் று யகளும் நான் சொல் ல நீ ங் களுந்தான்
பாண்டவதரத் தர்மமததப் பாரநீ தமததயும்
ஆண்ட தவகுண்டம் அதட ப்யபா சமன் றுதரத்தார்
சத ் வக் காராதவெ் சிறந்தசவள் ளாதனகதள
சம ் வரம் பு சகாண்ட மிகுத்த மிருகசமல் லாம்
கும் பக் குருமதலயில் கூடிய நீ ங் கசளல் லாம்
ெம் பு ெதாசிவத்ததத் தான் யபாற் றி யுள் ளிருத்தி
நீ ென் ததன றுத்து நீ தயுகந் தானாள
வாெமுட யனவரயவ வரம் யவண்ட நில் லுசமன் று
ஐந்ததல நாகமதத அந்தமுனி தானதழத்து
உன் றனக்குெ் செ ் தி உதரக்கியறன் யகசளனயவ
அதலமுகத்தில் நூற் சறான் று ஆழம் வதரக்கீயழ
நிதலதனியல நின் று சநடிய ாதன உள் ளிருத்தி
கலித
ழித்துக் கடி தர்ம மாகயவதான்
வலி யுக மாளுதற் கு தவகுண்டா வாசவனயவ
நிற் பா ் த் தவசு நீ யபாசவன அனுப்பி
நற் பாக நீ ங் கள் நற் றவசு செ ் யுசமன் று
ெற் பமதுக் கரசு ெங் குசவள் தளெ் ொதரதன் தன
பற் பக் கிரிதனியல தபம் சபான் னிறப் சபா ் தகயியல
வம் தப ழித்து வா ் த்ததர்ம ராெ்சி த்தில்
அன் பயரா யட ரசு ஆளத்திரு மால் வரயவ
யவணுசமன் று நிட்தட விரும் பிெ்செ ் ச ன் யறதான்
ஆணுவ நாதன் அதற் கு விதடசகாடுத்தார்
அன் னப்பட்சி ான அதிகப் பறதவகளும்
சபான் னம் பல கிரியில் யபா ் த்தவசு பண்ணுசமன் றார்
ொத்திர மாமதறத த் தாசனடுத்து மாமுனியும்
சூத்திர சநஞ் ெத்து உள் ளிருத்தி தவத்தனராம்
இருத்திஸ்ரீ ரங் கம் ஏகசவன் சறம் சபருமாள்
கருத்தி லுறயிருத்திக் கட்டா ் வருதகயியல
நாராயைர் கணலமுனி ஞானமுனிக்கு உபததசித்தல்
ஞான முனியிசனாடு நல் ல கதலமுனிவன்
தானமுள் ள மாமுனிவர் ததலகவிழ் ந் யததவசு
ெதடத்து முகம் வாடித் தானிருக்கு மப்யபாது
திடத்தமுடன் நல் ல திருமா லருயககி
நன் றியுள் ள மாமுனிய நல் லகயி லாெமதில்
கண்டதுண் டுங் கதளயும் காட்டில் வந்த வாயறது
அப்யபாது மாமுனிவர் ஆதி பதம் பணிந்து
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செப்யபாடு சவாத்தத் திருமாயல நாங் களுந்தான்
கயிலாெ மீதில் கதறக்கண்டர் பாதமதத
ஒயிலாகப் யபாற் றி ஒழுங் கா யிருந்தவர்காண்
இருக்குமந்த நாதளயியல எங் களிரு யபர்கதளயும்
தருக்குகந்த ஈெர் தன் தன வர் வருத்தி
மா ன் யமல் பிறக்க மண்ணுயலா கந்தனியல
கா மிழந்து காணா துருசவடுத்து
மதறந்திருக் கிறாசரனயவ வாயனார்கள் சொல் வதினால்
சிறந்தபுகழ் மா வனுக்குத் யதருஞ் சிங் காெனமும்
மண்டபங் கள் யமதட வா ் த்தநீ ராவிகளும்
பண்தடயுள் ள நல் ல தபம் சபான் னிறப் சபாற் பதியும்
உண்டுகாண் துவாரகா யுகத்தியல ச ன் றுசொல் லி
கண்டுசகாண்டா னானால் கலி னதத ாண்டுசகாள் வான்
முன் யபா ் த் தானீங்கள் உவரிததன வருத்தி
இன் பமுள் ளவதககள் எல் லாமதி னுள் யளதவத்து
தவகுண்ட ரங் யக வந்தா லிததக்காட்டி
சம ் சகாண்ட வுங் கள் இடத்தியல யபாவுசமன் று
அல் லாயத யபானால் அக்கினி ா லுங் கதளயும்
இல் லாயத செ ் வார் என் றுசொல் லி வாருசமன் று
அனுப்பினா சரங் கதளயும் அதற் காக இங் குவந்யதாம்
துனுப்பாக வாரிததனெ் சொல் லிய ெட்டம் தவத்து
ஏகியனாங் கயிதல இதடவழியில் மாநீ ென்
தாவி வரக்கண்டு தவயலாக யமமதறந்து
கர்ம விதிப்ப னால் கலக்க மிகவதடந்து
தர்மெ்சிறப் பில் லாது ததலகவிழ் ந் திருந்யதாசமன் றார்
அப்யபாது அெ்சுதரும் அந்தமுனி தங் கதளயும்
இப்யபாது கூட்டி ஏகின் ற அப்சபாழுது
கருங் குரங் கு காராதன கரி கடு வா ் புலியும்
இருங் கருட னூர்வனமும் எறும் புஈ மூட்தடகளும்
கள் ளக் கெடுள் ள கரி மிருகமதும்
சகாள் தளசகாண்ட ஊர்வனமும் குெலான பட்சிகளும்
தரந்தரமா ் க் கூடித் தாயம திரளாக
வரயவகண் சடம் சபருமாள் மாமுனித த் தான் பார்த்து
ஏயதது மாமுனிய இந்த வழிதனியல
ஈயத சதனயவ எனக்யகட்க மாமுனிவர்
நீ ெ னுதிரம் நீ திசகட்ட இம் மிருகம்
வாெமுள் ள பட்சிகளும் மானிலத்தி லூர்வனமும்
பிறந்துதித்து வந்து யபருலகி லம் மாதன
சிறந்தறிந்து எம் சபருமாள் செவியியல தக தறந்து
விலகிய யபாக யவணுசமன் சறம் சபருமாள்
மலகி மாமுனிவர் மா னடி யபாற் றி
எங் களுக் சகங் யக இருக்கயவ சொல் வீசரன் று
அங் கந்த மா வரின் அடிசதாழுதா ரம் மாதன
அப்சபாழு சதம் சபருமாள் அந்தமுனிக் யகதுதரப்பார்
இப்சபாழுது நீ ங் கள் ஏகுங் யகா செந்தூரில்
செந்தூர்ப் பதியில் சிறந்தவா ரிக்கதரயில்
நந்த யகாபால நாரா ணாசவனயவ
மா நீ ெக்கலித வததசெ ் து தர்மமதா ்
ஞா முடன் தவந்தர் நாட்தடச ாரு சொல் லதுக்குள்
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ஆளவர யவணுசமன் று அருந்தவசு பண்ணுசமன
யவழசமாத்த மாமுனிக்கு விதடசகாடுத்தார் மா வரும்
விதடயவண்டி மாமுனிவர் யவல னுதறந்திருக்கும்
கடலான தற் கதரயில் கடுந்தவசு பண்ணினயர
அப்படிய மாமுனிவர் அங் யக தவசிருக்க
இப்படிய மா ன் இதெந்தஸ்ரீ ரங் கமதில்
நாராயைர் தபாகமுனிக்கு உபததசித்தல்
யபாகின் ற யவதளயியல யபாகசனன் ற மாமுனிவன்
தாவு சமாருமதலயில் ததலசிதறிெ் ொகசவன் று
யவகித்து மாமுனிவன் விதெ ாக முட்டுதகயில்
ஆகமுற் று எம் சபருமாள் அவயனாடங் யகதுதரப்பார்
மதலதனியல முட்டி மாளசவன் று மாமுனிநீ
குதலகுதலந்து நின் றவிதம் கூறுநீ ச ன் றனராம்
அப்யபாது மா வனார் அடியபாற் றி ய துதரப்பான்
செப்பமுள் ள மா வயர சீதமததன ளந்த
மா வயரநானுமினி மாள் வதல் லா லிங் கிருக்க
ஞா மில் தல அ ் ா நாரா ணப்சபாருயள
என் றுதரக்க மாமுனியும் ஏதுதரப்பா சரம் சபருமாள்
உன் று வெனம் உதரச ன் றார் மாமுனித
என் சறம் சபருமாள் இதவயுதரக்க மாமுனியும்
அன் று முனிசொன் ன வெனங் யக ளன் யபாயர
தர்மநீ தமதுவும் தரணிதனில் மானுபமும்
கர்மக் கலி ால் கட்டழிந்து யபாெ்சுதத ா
நன் தமச ல் லாம் நாடுவிட்டு நடந்து மதறந்ததினால்
வன் மம் வந்து தவ கத்தில் வளர்ந்த படி ாலும்
நானிருந்த நிட்தட நாலிரண் டாதகயியல
மானிபங் கள் தர்மம் மதற த்தான் யபானதினால்
என் தவந்தான் வம் பில் இழந்யதயன ச ன் றுசொல் லித்
தன் ததலத த் தான் சிதறிெ் ொகயவ ணுசமனயவ
மதலதனியல முட்டி மாண்டுவிட யவணுசமன் று
அதலயமல் துயின் ற ஆண்டிய ா யடயுதரத்தான்
நல் லசதன் று யுன் றனக்கு மாளசவன் றால் யவறில் தலய
கல் லியல முட்டிக் கண்தவர்ந்து ொவசதன் ன
சொல் லுநீ ச ன் று திருமா லிதுவுதரக்க
அப்யபாது மாமுனியும் அந்தமதலப் புதுதம
இப்யபாது சொல் லுகியறன் என் யற வுதரக்கலுற் றான்
யவதா விதித்த யமலான ஆகமம் யபால்
நாதாந்த யவதம் நாலுண்டு கண்டீயர
கலி ன் பிறந்தபின் பு கட்டான யவதசமான் று
ெலிவாகி யவதம் தான் விளங் கா வண்ணமுந்தான்
இளகாமல் கற் யபால் இருந்ததுகாண் யவதமது
குதழவான யவதா குறி ா தத றிந்து
கல் வி யிளகாமல் கற் யபா லிருந்ததினால்
பல் லுயிர்கள் வாழும் பாரிசலாரு பங் காக
மதல ா ் வளர்ந்து தவந்தர் வருதகயியல
அதலயபாலிளகி அவனிதனில் பா சவன் று
ெபித்தார் காண்யவதா தானறிந்து யவதமது
குபிந்தான மான குன் றுயபாயல வளர்ந்து
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அன் றந்த யவதம் ஆனதினால் நானடிய ன்
இன் சறன் சிரதெ இதிலிடறி மாண்டதுண்டால்
தவகுண்டங் கிட்டுசமன் று மாளவந்யத னிம் மதலயில்
தககண்ட யவதக் கருணாகரக் கடயல
என் றுதரக்க மாமுனிவன் எம் சபருமாள் நல் லசதன் று
அன் று முனித அவயரா டுடன் கூட்டிப்
யபாகின் ற யவதளயியல யபாகசனன் ற மாமுனிவன்
ஏகின் ற யவதள எம் சபருமா யளதுசொல் வார்
மாமுனிய நீ யகளு மாெ்ெலா ச ன் னுடம் பு
தாமுனிய ச ன் றனக்குெ் ெதடவா யிருக்குதுகாண்
ஆனதால் கங் தகபார்த்(து) அதியல குளித்துமிகப்
யபானால் சுகசமனயவ யபாகயனா யடயுதரத்தார்
நாராயைர் சலமடந்ணதக்கு சாப விதமாசனம் அளித்தல்
அப்யபாது நல் ல அருள் சகாண்ட மாமுனிவன்
இப்யபாது மா வயர இயதா சதரியுகின் ற
அருணகிரி மதலயில் அருவிச ான் றுண்டுதம ா
கருதண யிரங் கினதால் காட்டிய தாயறசனன் றான்
நல் லதுதா சனன் று நல் ல முனிய ாயட
வல் ல திருயமனி வாவிததனக் கண்டார்காண்
கண்டு திருயமனி கனத்தநீ ராவிதனில்
சென் றிறங் கி யமனிதனில் செலங் யகாரி விட்டிடயவ
ஆவி தனிலிறங் கி அெ்சுதனார் நின் றிடயவ
யதவி ச ாருசபண் செலசமழுந்து மா தனயும்
வந்து பணிந்திடயவ மா னததப் பார்த்துெ்
ெந்துபயில் மாமுனிய தண்ணீதரக் காணாமல்
சபண்ணாக வந்த புதுதமச ன் ன மாமுனிய
கண்ணான மாமுனியும் கட்டுதரப்பா னம் மாதன
எண்ணாத சதண்ணி ஏதுதரப்பான் மாமுனியும்
சபண்யணாடு யகட்டால் புதுதம துசதரியும்
என் றுதரக்க மாமுனியும் ஏந்திதழய ா யடதுதரப்பான்
நன் றுநன் று சபண்யணநீ நதி ா யிருந்ததுவும்
சபண்ணாக வந்ததுவும் யபசுநீ ஒண்ணுதயல
தண்ணீரா ் நின் ற தார்குழலா யளதுதரப்பாள்
அ ் ாயவ நானும் அதிகயி லாெமதில்
சம ் ாக ஈசுரர்க்கு யவதல து செ ் திருந்து
வருகின் ற யவதளயியல மனங் குழறி நானடி ாள்
அதரயில் கதலபூணா(து) ஆவியியல சென் றிறங் கிக்
குளித்யத னததயும் சகான் தற ணி யவானறிந்து
அழித்யத ச தனயும் ஆவியபாயல பதடத்தார்
பதடக்கும் சபாழுதில் பரமயனா டிெ்ொபம்
கடருவசதப் யபாசதனயவ கதறக்கண்ட யராடுதரத்யதன்
ஆவி ா ் நீ கிடந்தால் அெ்சுதனா ரங் குவந்து
தாவிக் குளிக்க ொபமது மாறுசமன் றார்
என் றுதரக்கப் சபண்ணாள் எம் சபருமா யளதுதரப்பார்
அன் றந்தப் சபண்ணததயும் ஆகமப் யபாகதனயும்
நானாண் டிருந்த நல் லதுவா பரத்தில்
தானாக ஆண்டு தானிருக்கு மப்சபாழுதில்
சூரி சவாளிகாந்தம் துலங் கும் தவ டூரி த்தில்
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வீரி மான சவற் றிவிரு துக்குதடயும்
தங் கப்சபான் னாயுதமும் தளிருநிறெ் ெக்கரமும்
பங் கமில் லா முத்துப் பவள நிறக்குதடயும்
கட்டான தவரக் கற் யகாட்தட வாவிகளும்
மட்டான செம் பவள தவரக்கால் மண்டபமும்
உண்டுகா ணத்ததனயும் உடயனயபா ் நீ ங் களுந்தான்
என் றுநான் வருயவன் இதுவதரக்குங் காத்திருங் யகா
நான் வந்த யபாது நல் லகதி யுங் களுக்குத்
தான் தருயவன் யபாகுசமனத் தங் களிரு யபர்களுக்கும்
விதடசகாடுத்து ஸ்ரீரங் கம் யமவி வரிருக்கத்
திடமுடயன யபாகமுனி யதவி ெலமடவும்
வந்தந்த மா வரின் வாழ் சவல் லாங் காத்திருந்தார்
சென் றந்த மா வனார் ஸ்ரீரங் கயம யிருந்தார்
மா ன் ஸ்ரீரங் கம் வாழ் ந்திருக்கு மப்யபாது
கலியன் தசய் த மாயம்
மா க்கலி செ ் த மா ங் யக ளன் யபாயர
ொத்திரத்தத ாறா ் த் தான் வகுத்து யவதமதத
மாத்திரயம நாலா ் வகுத்தனன் கா ணம் மாதன
நட்யெத் திரத்தத நல் லிருபத் யதழாகப்
சபா ் ெ்யெத் திரமா ் ப் பிரித்தான் கா ணம் மாதன
யகாசளான் பதுக்குக் கூடுபன் னி ரண்டாக
நாயளழு வாரம் நாட்டிதவத்தா னம் மாதன
பக்கமது பத்தஞ் சு ஆகப் பவம் பிரித்து
தக்கமது யலாகம் தானாண் டிருக்தகயியல
மாந்திரத்தால் செ ் த வறுதமயக ளன் யபாயர
பாந்தள் வா ் க் கட்டி பரிசுசகட ஆட்டிடுவான்
ெந்திரதன மங் கதவப்பான் ெமுத்திரத்ததப் சபாங் கதவப்பான்
மந்திரத்தால் சத ் வமதத மாடுயபால் யவதலசகாள் வான்
கற் தபக் கலக்கிடுவான் கன் னி ழித்திடுவான்
சவற் தபத் தகர்த்திடுவான் சவடித த் தடுத்திடுவான்
ஆண்சபண்கள் தம் தம அதலெ்ெலது செ ் திடுவான்
யகாண்பிரித்துக் கட்டிக் குடிசகடுப்பான் மானிடதர
பசுதவ தடத்துப் பட்டினிகள் யபாட்டிடுவான்
கசுதவ மதறத்திடுவான் கண்தணக் சகடுத்திடுவான்
மிருகமததக் கட்டி இதரயிடாக் சகான் றிடுவான்
கருதவ யுருவழிப்பான் கன் னி சிதறதவப்பான்
மானிடர்க்குக் குட்டம் வருத்திய சகான் றிடுவான்
வீணியல மானிடதர விெமடக்கிக் சகான் றிடுவான்
மாரிததன மதறப்பான் வருத்தசவன் றாலதழப்பான்
ஏரிததன சவட்டி இ லழி ெ் செ ் திடுவான்
அடப்பமிடத் தாத ஆளாக்கி தவத்திடுவான்
குதடப்பிடிக்கப் பிதாதவக் சகாண்டிடுவான் யவதல து
யபத வருத்திப் பூதெ மிகக்சகாடுத்து
யத மதில் மானிடதரெ் செத்திறக்க தவத்திடுவான்
கடலதுக்கும் மாமதலக்கும் கற் யகாட்தட தாண்டவிட்டுத்
தடவதரக சளல் லாம் தகர்த்துப் சபாடிப்படுத்திப்
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பூயலாகத் யதெம் புவனசமல் லாம் பரந்து
யமயலாக சமல் லாம் மிகப்பரந்தா னம் மாதன
கயிதல ச மயலாகம் கரி சத ் வ யலாகசமல் லாம்
அகிலயம ழும் புரண்ட அதிெ ங் யக ளன் யபாயர
சிவந்தா னிதனத்தால் செல் லார்கள் யதவர்களும்
தலந்தா னிளகித் தான் வந்த தாயலதான்
மூவர்க ளூரும் முதறதம மிகத்தவறி
யதவர்க ளூரும் தி ங் கிமிகத் தான் புரள
அதிகாரம் - V
நந்திததவர் வரவு
சத ் வயலா கமுதறதம திதெம ங் கித் தான் புரள
சம ் சகாண்ட யலாகசமல் லாம் மிகம க்க மானதினால்
ஈசுரனா ரப்யபா ஏசதனயவ தான் சவகுண்டு
வீசுபுகழ் நந்திததன விதரவா ் வரவதழத்து
மாமுனி ய கயிதல வரம் பழி க் காரணயமன்
ஓமுனிய நீ யும் உள் ளசதல் லாஞ் சொல் சலனயவ
என் றந்த நந்திய ாடு ஈசுரனார் தான் யகட்க
அன் றந்த மாமுனியும் அரனா ரடிசதாழுது
நல் லதுகா ணீசுரயர நம் மள் தனக் கிங் யகதான்
செல் லாது இங் கிருந்தால் சிவயன ச னத்சதாழுது
பூயலாக யமழும் சபான் னுயலாக யமழும்
தாயலாக முதலா ் த் தவயலா கம் வதரயும்
ஈயரழு யலாகம் இருபுத்தி ானசதல் லாம்
பாசரல் லா மிப்படிய பரந்து இருப்பசதல் லாம்
சொல் லயவ ணுசமன் றால் சிவகயிதல விட்யடநாம்
நல் லபர யலாகமதில் நாம் யபாயவா மீசுரயர
என் றந்த ஈசுரதர இதறஞ் சி முனிதான் கூட்டி
அன் றந்த மாமுனியும் அரனாருந் தாயனகி
சென் றார் பரயலாகெ் சீதமயியல வந்திருந்து
வண்டாடுஞ் யொதல தவடூரி க் யகாயில்
யகாவிலவர் புக்கிக் குருதவ மிகப்யபாற் றி
ஆவலுடன் மாமுனியும் அருளுவா ரம் மாதன
நல் லபர யமசுரயர நாடுதடு மாறினதத
எல் லாம் நீ ர்யகட்க எடுத்துதரப்யப சனன் றுமுனி
மாமுனியு மீசுரதர வணங் கிப் பதங் குவித்து
ஓமுனியும் நன் றா ் உதரப்பார்கா ணம் மாதன
யகட்டீயரா ஈசுரயர யகடுவந்த செ ் திச ல் லாம்
தீட்டுகியற சனன் று செப்புவா ரன் யபாயர
மா ன் தவகுண்டம் மதற சவன் று சபா ் ெெ
் டலக்
கா மிழந்து காணா துருசவடுத்து
ஏகி வரும் வழியில் ஏந்திதழ ாள் சத ் வகன் னி
தாவிெ் சுதன ாடித் தாங் கள் நிற் கும் யவதளயியல
கண்டந்த மா ன் கன் னி ர்யம லிெ்தெசகாண்டு
பண்டந்த ய ாகமுனி பெ்தெமால் தன் றனக்கு
யமயலாகத் தார்கசளல் லாம் விஷ்ணுவின் நாதமதில்
பூயலாகந் தன் னில் பிதிராகு வாசரனவும்
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பிதிரில் தவமிருந்து பிறந்தவழி தன் தனச ல் லாம்
ெதிராக வந்சதடுத்துத் தர்மயுக மாள் வாசரன் று
ய ாகமுனி யிட்ட உறுொப மத்ததனயும்
யபாகமதில் யமயலாகப் பிறப்சபல் லாந் யதாணதவத்துக்
கன் னி வயிற் றிலுறக் காட்டில் மிகப்பிறந்து
தன் னிக ரில் லாத ொன் யரா சரனவளர்ந்தார்
வளர்ந்தவர்கள் ராெ்சி த்தத வதக ாக ஆண்டிருக்க
இழந்த கலியதான் றி இவன் சென் றா னவ் வுகத்தில்
கலி னவன் செல் லக் தகமறந் தவ் வுலகில்
சபாலிவுள் ள தர்மம் சபான் றிெ்யெ நீ தமதும்
முன் னிருந்த ொஸ்திரமும் முதறயும் மிகத்தவறி
பின் னுதித்த நீ ென் பிரித்தான் காண் சவவ் யவறா ்
ஆனதால் பூயலாகம் அழிந்து மிகத்தவறி
ஊன மதடந்தார் உலகிலுள் ள ொன் யறார்கள்
தந்திர மந்திரத்தால் ொன் யறாதரத் தான் ம க்கிப்
பந்தி ழித்ததினால் பத்தினி ாள் சபற் றமக்கள்
ஒண்ணுக்சகாண் சணதிர்த்து ஒத்துமிக வாழாமல்
சபண்ணுக்கு ஆணும் பிரிவு முறிவாகித்
தா ் க்குத்தான் பிள் தள தாழாம யலயபசும்
வா ் க்குவா ் ெ் சொன் னாலும் மங் தகநல் லா சளன் றிடுவான்
பிதாதவ மிகநம் பார் புண்ணி சமன் யறபாரார்
இதாகசவல் லாம் நீ ென் இடறுவரெ் செ ் ததினால்
ஆனதா லிந்த வழிவழிய
ங் குளது
யபானதால் நீ ெம் சபான் னுயலா கம் வதரயும்
ஏகிெ்சு தத ா இடறுநீ ெக்கலியும்
யகாவிெ்சு தத ா சகாடுங் கலியு மங் யககி
ஈதல் லால் பின் னும் இன் னுஞ் சிலநாளில்
ஏசதல் லா மாகுசதன் று ஈசுரயர பார்த்திருவும்
மா தன யும் வருத்தி வார்த்ததயக ளாதிருந்தால்
யத மிருள் மூடிெ் சென் றிடுங் கா ணீசுரயர
அப்யபாது ஈசுரரும் அதற் யகது செ ் யவாசமன் று
செப்யபடு சவாத்த சிவனாரும் சநாந்திருந்தார்
மாமுனிய மா வதன வருத்தசவன் ன செ ் திடுயவாம்
ஓமுனிய நீ யும் உதரச ன் றா ரன் யபாயர
தபய் வரவு
அப்யபாது மாமுனியும் அரனா ரடிவணங் கி
இப்யபாது தானதவம் இல் தலய யலாகமதில்
தவஞ் செ ் து மா வதரத் தான் வருத்த சவன் றாலும்
பவஞ் செ ் த காலம் படுயமா தவமிருக்க
என் றுதரத்து மாமுனியும் இன் னசமான் று சொல் லிடுவான்
நன் றுநன் று ஈசுரயர நானுதரக்கக் யகட்டருளும்
இருள் சகாண்ட காலமதால் ஏற் றதர்மஞ் செல் லாது
மருள் சகாண்ட காலமதால் வம் புக்யகயந ராகுதம ா
ஆணுவஞ் யெர் யப ் க்கணங் க ரம் தபக்யகார் மாதலதன் தனப்
பூணும் நீர் தவசு புரிந்தா லரிவருவார்
என் று முனிசொல் ல ஈசுரனார் ெம் மதித்து
அன் று யப ் க்கணங் க அசுமாதல த
ணிந்து
இருந்தா ரரிதான் இப்யபாவர யவணுசமன் று

100

அகிலத்திரட்டு
தருந்தார மார்பன் தானறிந் யதசதனயவ
இருக்க வதகயில் லாது எழுந்திருந்தா கா மதில்
சுறுக்கா யுதித்துத் யதான் றினார் ஈெர்முன் யன
அப்யபாது மா வதர ஆதி ாவிப்பிடித்து
இப்யபா திதுவதரயும் எங் யகநீ ர் யபானீர ்காண்
என் றுதான் ஈெர் எ ் த்திதளத்துெ் சொல் லிடயவ
அன் றுதான் ஈசுரதர அரி ாவித் தான் யெர்த்து
பாண்டவர்க் குபகாரம் பண்ணி யிருந்ததுவும்
வீண்டதுரி ய ாதனதன சவற் றிசகாண்ட செ ் தி தும்
சபாருப்யபறிப் சபா ் ெ்ெடலம் யபாட்டுஸ்ரீ ரங் கமதில்
இருப்பதுவுஞ் சொல் லி எதனவருத்துவா யனசனன் றார்
அப்யபா தரனார் ஆதிமா யலாடுதரப்பார்
இப்யபாது கலி ன் இராெ்சி த்தி யலபிறந்து
பதிநாலு யலாகமதும் பாரஇருள் மூடினதால்
இதுநாள் வதரயும் ானுமும் தமக் காணாமல்
மனங் கலங் கிப் யப ் க்கணங் க மாதலயிட்டு நானிருந்யதன்
கனங் சகாண்ட மா வயர கயிதலயிருள் மாற் றுசமன் றார்
நல் லா யிருக்குதுகாண் நவின் றசதல் லாங் யகட்பதற் கு
எல் லா மிருக்கட்சடன் (று) ஈசுரயர உம் முதட
கழுத்தில் தரித்தததயும் கழற் றி ச றியுசமன் றார்
வழுத்திடயவ ஈெர் மாதல ததனக்கழற் றி
யகாபத்தா லக்கினியில் குறி ா ச றிந்தனயர
யவகத்தால் மாதல சவடித்ததுகாண் யப ் க்கணம் யபால்
சகாள் தளசகாண்ட யப ் கள் யகாடாமுக் யகாடியுமா ் த்
துள் ளிக் குதித்துெ் சுற் றிக் குதித்தாடும்
அப்யபாது யப ் கள் அரனா ரடிவணங் கி
இப்யபாது ஈசுரயர எங் கள் பசி தீர்த்து
மந்திர ொலம் மா ் மால மாரணமும்
தந்திர ொலம் ெர்வதுயம தாருதம ா
சகால் லெ்ொவு ெங் கிலியும் சகான் றவதரத் தாசனழுப்ப
சவல் லப்பிதழ ெங் கிலியும் சவடிப்பாக யவதாரும்
ஈசுரரும் யதவர்களும் எங் கபடத் துள் ளாக
வீசுபல வரங் கள் விதட ாகத் தாருதம ா
அப்யபாது யப ் கள் அதுயகட்ட தத்ததனயும்
இப்யபாது சகாடுக்க ஈசுரருஞ் ெம் மதித்து
மாயலாடும் யவதா மதற வயனாடுங் யகட்பார்
யகட்டிருந்த நாரணரும் கிருதபயுட னீசுரதரத்
யதட்டமுடன் பார்த்துெ் செப்புவா ரம் மாதன
ஈசுரயர யப ் களுக்கு இவ் வரங் க ளீந்தாக்கால்
வீசுங் காண் யலாகமதத விழுங் குங் கா ணிப்யப ் கள்
தூ வயர யப ் யகட்ட சுத்தவர மத்ததனயும்
ஞா மில் தல ச ன் று நானுதரக்கப் யபாகாது
ஆனாலும் யப ் களுக்கு அருள் வீரா லிவ் வரங் கள்
நாரதமுனியிடம் தபய் கணள ஒப் புவித்தல்
ஞானாந்திர மான நாரத மாமுனித
வருத்திய யப ் களுக்கு வரங் சகாடுத் தவன் தகயியல
இருத்தி தணதவத்து ஏழ் ப்பியும் யப ் கதளத்தான்
யப ் களுட யபரில் பிதழத்ததுதான் குற் றசமன் றால்
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யத க்கலி மாளுதகயில் சிவவடதக லாெமதில்
முனிசிதறயும் யப ் களுக்கு உயிரழிவு சமன் றுசொல் லித்
துனிவான முனியுடயன சொல் லி னுப்புசமன் றார்
அப்யபாது ஈசுரரும் அந்தமுனித வருத்தி
இப்படிய சொல் லி ஏழ் ப்பித் தனுப்பிடயவ
மாமுனியுஞ் ெம் மதித்து வரம் யவண்டிப் யப ் களுந்தான்
தாமுனிந்து பூயலாகம் தன் னியல வந்திடுமாம்
யப ் ப்பூ யலாகமதில் யபாயிடயவ ஈசுரரும்
ஆ னா யராயட அருளுவா ரன் யபாயர
கயிதல யிருதளக் கடத்திதவக் காதிருந்தால்
அகில மதிலிருப்பு அல் லயவ அெ்சுதயர
அப்யபாது மா வனார் ஆதி ததனயநாக்கி
இப்யபாது நீ ங் கள் எல் யலாரு மிக்கயவதாம்
நன் றான ஆண்டிகள் யபால் நற் றா வடங் களிட்டுப்
பண்டார யவெமதா ் ப் பதிந்திருங் யகா சவன் றுசொல் லி
நடந்தார் சீரங் க நகரிதனி சலம் சபருமாள்
மா னுதர மாறாமல் வா ் த்தயம யலாகமுள் யளார்
ஈெர்முத லாண்டிச ன இருந்தார்கா ணம் மாதன
ஆனதால் கலி ன் அங் யக னுவிலகி
மான மனுப்யபாயல வாழ் ந்திருந்தா ரம் மாதன
பூயலாக சமல் லாம் சபா ் ான மாகலி ன்
மாயலா ெதனயிழந்து மாறிய மானிடவர்
ொதி யினம் பிரித்துத் தடுமாறி மானிடவர்
ஊதி னங் களாக ஒன் றுக்சகான் யறச ளிதா ்
பிரட்டுருட்டா ் மானிடதரப் பிலமுள் யளார் தானடித்து
மருட்டும் புரட்டுடயன மாநீ ெ னாளுதகயில்
மாரி துசபாழிந்து தவதக துவுதடத்து
ஏரி வழிந்து இராெ்சி த்ததத் தாசனடுக்க
சவள் ளம் சபருகி சவம் மருண்ட தம் மாதன
உள் ளமகிழ் ெ ் யொழனுக்கு உடயனதா னாயளாடி
மனுநீ திக் காவலவா தவதக தட ாதிருந்தால்
இனித்யதெந் தன் தன ாம் யதட ஞா மில் தல
ஊதர ரித்து உவரிதனில் சகாண்யடகும்
பாதர மிகஆளும் பத்தியுள் ள யொழமன் னா
என் றுகுடி ானவர்கள் இராெனுக் யகவுதரக்க
அன் றுதான் தவதக அதண டக்க யவணுசமன் று
எல் லா வதகெ்ொதி இப்யபா வரவதழத்து
வல் லபுகழ் மன் னன் தவதக தணயில் வந்து
மண்யணாடு கல் லும் மரங் கள் மிகு தவக்யகாலும்
எண்சணண்ணக் கூடாத ஏதுவதக ானசதல் லாம்
சகாண்டுவந் யத தணயில் கூறிட்டுத் தானதடக்க
அன் றுஅதட படாமல் அறிவழிந்து யொழமன் னன்
அ ் ய ா பாழாக அவனிதான் யபாகுசதன் று
சம ் ய ாடு சம ் குழறி சவம் மருண்டு நிற் தகயியல
தசாழன் விணன
யகாளசனன் ற மாநீ ெக் குலத்தி லுதித்துவந்த
ஈழசனாரு சபால் லாதான் என் சொல் வா னம் மாதன
மன் னவயன இந்ததவதக மதலச டுத்து தவத்தாலும்
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இன் னமிது யகளாது ஏலாது நம் மாயல
சத ் வகுலெ் ொன் யறாரா ் ெ ் சித்திர மாகாளி
தக துக்குள் பிள் தளச னக் கட்டா ் வளருகிறார்
அந்தெ் ொன் யறாதர அதழத்திங் யக சகாண்டுவந்து
இந்த அதண தடக்க ஏலுசமன் றா னம் மாதன
அப்யபாது யொழன் அந்நீெக் கலி தினால்
இப்யபாது ம ங் கி என் சொல் வான் மன் னவனும்
மந்திரிய நம் முதட வா ் த்த பதடத்ததலவா
தந்திரிய நீ ங் கள் சென் று ொன் யறாதரத் தான் கூட்டி
வாருசமன் று சொல் லி மன் னவ யனவிடயவ
யெருசமன் று சொல் லெ் செவுகர் தாம் விதரந்து
அதழத்துவந்தார் ொன் யறாதர அரென் மிகக் சகாண்டாடித்
ததழத்தபுகழ் ொன் யறாயர ெந்யதாெமாக இப்யபா
தவதக ததன தடக்க வழிபாரு சமன் றுதரத்தான்
செ ் தக முடிெ்ொன் யறார் யதெமன் ன யனாடுதரப்பார்
நல் லதல் ல மன் னவயன நம் யமா டிதுவுதரக்க
இல் தல யிந்தயவதல இதற் குமுன் யகட்டிதலய
சவட்டாப் பதடத சவற் றிசகாண்யடா மும் மாயல
பட்டாங் கு எல் லாம் பகர்ந்தாயர யொழனுடன்
மா க் கலி தனால் மன் னவனுங் யகளாமல்
ஞா சமான் றும் யபாகாது நளிசமாழிகள் யபொயத
குட்தடயினால் மண்சணடுத்துக் குளக்கதரத த் தானதடக்கக்
சகட்டி ல் லாமல் யவறு சகறுவிதங் கள் யபொயத
என் றுதரக்கெ் ொன் யறார் இ ம் புவா ரம் மாதன
நன் றுநன் று மன் னவயர நமக்கு அழகல் லயவ
இவ் யவதல ச ான் றும் எங் கயளா டீ ாமல்
எவ் யவதல சொல் வீயரா ாமதற் குள் ளசதன் றார்
யகட்டந்த மன் னன் கிறுக்க முடனிறுக்கித்
திட்டினான் ொன் யறாதரெ் சினத்தான் கா ணம் மாதன
அப்யபாது ொன் யறார் அதற் கிதெ ாமல் நின் றார்
இப்யபாது யொழன் ஏதுசொல் வா னம் மாதன
நான் யவதல சொன் னால் நகட்டுவயதா உங் களுக்கு
தான் பாரு சமன் று தன் தள கர்த்தருடன்
யவதல து சகாள் ளுசமன் று விதெகாட்டினான் சகடுவான்
தூல மறி ாமல் துள் ளிய யெவுகர்கள்
சூழ வதளந்து து ் ொன் யறார்கதளயும்
யவழம் பலதத விட்டுப் பிடித்திடயவ
ொன் யறா ரடுக்கல் ொரவதக யில் லாமல்
மீண்டகலத் யதாற் று சவளியியல நின் றிடயவ
அப்யபாது யொழன் அவனாதன சகாண்டுவந்து
இப்யபாது ொன் யறாதர ஏறிப் பிடித்தனனாம்
ொன் யறார்கள் யொழதனயும் தட்டப் படாசதனயவ
நன் றியுடன் நின் றார் நாடி வன் பிடித்துக்
குட்தடச சடன் றிடயவ கூடா சதனவுதரக்கத்
தட்டினான் தவதகயியல ததலத ெ் ொணான் றனக்கு
ஆதனததன விட்டு அரெனந்தெ் யொழமன் னன்
யெதனத் ததலவர் சிறந்தொன் யறார்கள் தம் மில்
சகான் றா சனாருவதனயும் குளக்கதரயி லம் மாதன
பின் னா சலாருவதனயும் பிடித்துக்சகாடு வாருசமன் றான்
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குட்தட ச சடன் று கூறினான் மாபாவி
திட்டமுடன் நாடாண்ட சத ் வ குலெ்ொன் யறார்
முன் னிறந்த மன் னனிலும் யமாெயமா நாங் களுந்தான்
இன் னமிந்தக் குட்தட ாங் கள் சதாயடா சமன் றனராம்
பின் னுமந்தெ் யொழன் பிடித்சதாரு வன் ததனயும்
சகான் றான் காண் தவதகதனில் குஞ் ெரத்தத விட்டிடறி
நன் றி மறந்து நாடாண்ட யொழமன் னன்
சகான் றான் காண்ரண்டு குலசத ் வெ் ொன் யறாதர
அப்யபாது வித் ா தரமுனிவர் தானறிந்து
செப்யபாடு சவாத்த திருமா லருயககி
மா வயர உம் முதட மததலய ழு யபரில்
கா மழித்தான் கரிகாலெ் யொழனவன்
என் ற சபாழுது எம் சபருமா ளப்யபாது
அன் றுபுட் யட ருந்தி அவளாட்யபால் யகாலமது
சகான் று குமாரர்கதளக் குெல் செ ் த தும் பார்த்து
அன் றுதவ தக தடத்து அடிகள் மிகப் பட்டவரும்
ஸ்ரீரங் கந்தன் னில் சிறந்தயகா பத்யதாயட
ொரங் கர் வந்து தானிருந்தா ரம் மாதன
மாகாளி தானறிந்து மக்கதளத்தான் சகான் றதினால்
ஓகாளி யொழன் ஊர்வறுதம ாகிடவும்
பன் னிரண் டாண்டு பாரில் மதழ சப ் ாமல்
உன் னினாள் மனதில் உடயன மதழசுவறிப்
சப ் ாமல் யொழன் யபருலகம் பஞ் ெமதால்
அ ் மது ஈ ாமல் அறிவழிந்து வாடினயன
இறந்தொன் யறார்களுட ஏந்திதழமா சரல் யலாரும்
சிறந்த தவம் புரி சென் றனர்கா ணம் மாதன
சென் ற தவத்தின் செ ் தியக ளன் யபாயர
அழுக்குக் கதல ணிந்து அணிந்தசபான் தாளாமல்
இழுக்குெ் சொல் லீந்த ஈழன் பழிசகாள் ளவும்
இறந்த மன் னவர்கள் எழுந்திருந் சதங் கதளயும்
சிறந்த மணத்யதாடு உடன் யெர வந்திடவும்
பழிசெ ் த யொழனுெர் பகலநரி ஓடிடவும்
அழிவாகிெ் யொழன் அவன் மாண்டுப் யபாயிடவும்
வரந்தாரு சமன் று மா வதர சநஞ் சில் தவத்துப்
பரமானப் சபண்கள் பாரத் தவசுநின் றார்
நாராயைர் ஸ்ரீரங் கம் விட்டு திருவனந்தபுரம் வருதல்
இப்படிய மாதர் இங் யக தவசிருக்க
அப்படிய மா ன் அவர்ஸ்ரீ ரங் கமதில்
இருக்கும் சபாழுது இரணி நீ ெக்கலி ன்
கருக்காக யலாகம் கண்டவிட யமபரந்து
ஸ்ரீரங் க மானதியல யெர்ந்திருக்கும் யவதி ர்கள்
நிதங் குளறி சநறிதவறிப் யபானதினால்
முதறதவத்த பூதெ முந்தி முதறச னயவ
மதற வனும் பூதெ வந்யத முகித்திடயவ
சபாறாமல் மற் சறாருவன் பூதெச னக் சகன் றுசொல் லி
மறவாத மா வதர வணங் கிநிட்தட செ ் சவன் று
முப்பது யவள் வி சமாகுசமாசகனத் தான் வளர்த்து
இப்யபா நான் வீழ் யவன் இதில் மா ன் வாராட்டால்
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என் றவ சனண்ணி ஏற் றயவா மம் வளர்த்து
அன் றவன் வீழ ஆர்ப்பரிக்கு மவ் வளவில்
மதற வதன மா ன் வந்சதடுத்துப் புத்திசொல் லி
நிதறச ாத்த மா ன் சநடுமதறய ா தனக்கூட்டி
ஸ்ரீரங் கம் விட்டுத் திருவனந் தம் யநாக்கிெ்
ொரங் கர் யபாகத் தாயனகும் யவதளயியல
நன் றான யகத்திரனும் நல் லமதற யவதி னும்
அன் றிளகிெ் சென் று அரனார் திருக்யகாவில்
வந்த சபாழுது வானமதி லுள் யளாரும்
நந்நயகா பால நாரா ணரிடத்தில்
சென் று சதாழுது யதவசரல் லாந் சதண்டனிட்டு
இன் று சபருமாள் இங் யக ச ழுந்தருளி
வந்த வதகய து மா வயர ச ன் றுசொல் லி
அந்தமுனி யதவர்களும் அெ்சுதயரா டீதுதரக்க
நல் லசதன் று அ ் ா நாரா ணர்மகிழ் ந்து
வல் ல பரயம சுரதர மிகவாழ் ததி
்
ஈசுரயர ச ன் றனக்கு இங் கிருக்கக் கூடாமல்
யதெ மததப்பார்த்துத் திருவ னந்தயமகி
இருக்கயவ ச ன் று எழுந்தருளி வந்யதன் காண்
மருக்கிதழு மீசுரரும் மாமுனிவர் யதவர்களும்
நீ ெனா ் த் யதான் றி நிரந்து பரந்திருந்த
யதெத் திருவனந்தம் செல் லவதக ய துதவ ா
அல் லாமல் நீ ென் அவனிடத்தில் யபாயிருந்தால்
எல் லா மவன் றனக்கு ஈடாகிப் யபாகுமல் யலா
தகவா ் த்து சதன் று கலி னவன் சகாண்டாடி
சம ் வா ் த்து சதன் று யமலாக மாநீ ென்
பரிகாெங் செ ் வாயன பார்முழுது மாநீ ென்
ஆனதா லங் யகக அெ்சுதயர ஞா மில் தல
மான மழிந்தாெ்யெ மாகலி ன் வந்ததினால்
எல் லாங் கழித ஈடழிக்கப் பாருதம ா
இல் தலய
ானால் எங் களுக் கிங் யகதான்
சென் ற இடசமல் லாம் சிதறயபா லிருக்குதத ா
என் றுதான் யதவர் ஈெர்முதல் சொல் லிடயவ
அன் று அவர்களுக்கு அெ்சுதரு யமதுதரப்பார்
நன் றுநன் று வானவயர நல் லபர யமசுரயர
கலிய து நீ ெம் காயணது தவ கத்தில்
ெலியவது ராெ்சி த்தில் தாயனதும் நானறிய ன்
அனந்தபுரம் யபாக ஆதியி சலன் றனக்குத்
தனந்தசுக முனிவன் ொபமுண் டானதினால்
சகாஞ் ெநா ளானாலும் குடியிருக்க யவணுமங் யக
வஞ் ெகங் க ளில் லாத மா ன் வழி சகாண்டனராம்
ஈெர்ததன னுப்பி எம் சபருமா ளெ்சுதரும்
வாெமுள் ள யெத்திரனும் மதற வனுந் யதவர்களும்
ெங் க மதுகூடித் தத்திதத்தி ா ் வரயவ
வங் கத் திருவனந்தம் வழியநாக்கித் தான் வரயவ
பிரம் ம ரிஷிகள் வழியியலா ரற் புதந்தான் மா வனார் கண்டுமிகக்
களிகூர்ந் தவருடயன கட்டாக ஏதுதரப்பார்
மாமுனிய யதவர்கயளா வழியி சலாழுங் சகாழுங் கா ்
ஓமுனிய நின் றததயும் உதரப்பீர்கா சணன் றுதரத்தார்
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அப்யபாது மாமுனியில் அருண முனிவசனான் று
செப்யபாடு சவாத்த திருமாதல யும் பணிந்து
நாராயைர் பிரமரிஷிகளுக்கு சாப விதமாசனம் அளித்தல்
மா வயர நான் முகனும் வாழும் பிரம் மமதில்
ஆ கதலயிருஷி ஐம் பத் சதாருநான் யகார்
பிரமன் பிறப்தபப் புகுந்சதடுத் திவ் விருஷி
வரமான புத்தகத்தத மாறாட்டஞ் செ ் ததினால்
அறிந்தந்த யவதாவும் அவர்கள் ததம தழத்துெ்
செறிந்த இருஷிகதளெ் சிதலக்கல் லா ் ெ் ொபமிட்டார்
அப்சபாழு திவ் விருஷி அ தனத்துதித் திெ்ொபம்
எப்சபாழு திெ்ொபம் ஏகுசமன் றார் மா வயர
யவதா சதளிந்து விஷ்ணுஸ்ரீ ரங் கம் விட்டுத்
தீயதார் திருவனந்தம் செல் லவரும் யவதளயியல
வந்து சிதலததனயும் மா வனார் சதாட்டிடுவார்
சிந்து திருக்தகதான் சிதலயமயல பட்டவுடன்
தீருமுங் கள் ொபசமன் று சிவயிருஷி ாயனார்க்குப்
யபருல கம் பதடத்த பிரமன் விதடசகாடுத்தார்
அந்தப் சபாழுதில் ஐம் பத்சதாரு நான் குரிசி
இந்தக் கற் சிதல ா ் இவரிருந் தாசரனயவ
மாமுனிவன் சொல் ல மா வரும் நல் லசதன் று
தாமுனிந்து கற் சிதலத த் தான் சதாட்டா ரம் மாதன
உடயன இருஷிகளா ் உருசவடுத்து மாலடித த்
தடயமயல வீழ் ந்து தானாவி ய குவித்து
அன் று பிரமா அடி ார்க்கு இட்டொபம்
இன் றகல தவத்து இரட்சிக்க வந்தவயர
எங் களுக்கு நல் லகதி ஈந்துதா ருசமனயவ
திங் கள் முக மா ருட திருப்பாதம் யபாற் றிநின் றார்
நல் லதுதா சனன் று நாரா ணர்மகிழ் ந்து
வல் ல இருஷிகயள வாழ் சவங் யக யவணுசமன் றார்
யமயலாக வாழ் வு யவணுயமா அல் லசவன் றால்
பூயலாக வாழ் வு யபாதுயமா சவன் றுதரத்தார்
அப்யபா திருஷிச ல் லாம் அவனியி சலங் களுக்கு
இப்யபா வரங் கள் தந்து ஏகதவத்தால் யபாதுதம ா
நல் லதுதா சனன் று நல் ல இருஷிகட்கு
வல் லத் திருமால் வரங் சகாடுப்பா ரம் மாதன
பிெ்தெ து வாங் கிப் சபருதம தா ருந்தி
மிெ்ெமது தவக்காமல் விழிபரந்து பாராமல்
சீதமக்சகாரு இருஷி செல் லுங் யகா ஆண்டிச னத்
தாண்தம பரயதசி தானாகி வீற் றிருந்து
பூதெ சபலிகள் பீடமிட் யடராதிருந்து
ஆதெக் கருத்தத அறுத்து சவாருநிதனவா ்
மாெணு காமல் மனதில் நதமத்துதித்து
ஓதெ யுடயன உலக மதில் நீங் கள்
தவகுண்ட சமன் று தவ கத்யத வாழுசமன் று
சபா ் குண்டம் நீ க்கிப் பூயலாக யமயிருங் யகா
தந்த வரத்தில் தப்பி நடந்ததுண்டால்
வந்தங் கிருந்து வருத்தியுங் கள் தம் தமச ல் லாம்
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அவரவர்கள் செ ் த அக்குற் றந் தான் யகட்டு
எவசரவர்க்குந் தக்க இ ல் யப தருயவாசமன் றார்
நல் லதுதா சனன் று நாடி இருஷிச ல் லாம்
செல் லப்பர யதசிகளா ் ெ ் சென் றாயர சீதமயியல
இருஷி கதள னுப்பி எம் சபருமாள் தான் மகிழ் ந்து
துரிெ முடனனந்த சீதமயநாக் கிநடக்கத்
யதவர்களும் வானவரும் யஜயஜ ச னநடக்கத்
தாவமுட னனந்தம் தாயனாக்கி மால் நடக்க
அனந்த புரம் யநாக்கி அெ்சுதனா யரகுதகயில்
நாராயைர் எக்காள துர்க்ணகக்கு சாப விதமாசனம் அளித்தல்
புனந்தனியலார் சபாருப்புப் பூதவயுருப் யபால் கிடக்கக்
கண்சடம் சபருமாள் கால் சகாண் டுததத்திடயவ
குன் றுயபா யலயுடம் பும் குஞ் ெரம் யபால் தககாலும்
துண்டு மதலயபால் து ் மூக்கு முதலயும்
வா ் கண் சணாருமதல ாம் வயிறுமூணு மதல ாம்
சகாண்தட பன் னிரண்டு குறுக்கமுண் டன் யபாயர
பண்யட திருமால் பம் பழித்தத் தாடதகயபால்
நின் றாயள ண்டபிண்டம் நிதறந்த சொரூபமதா ்
கண்டாயர எம் சபருமாள் கனத்தவி யெடசமன் று
யதவர்கயள வானவயர யெத்திரயன யவதி யன
பாவலயர கல் தான் பரும் சபண்ணா ் வந்தசதன் ன
சொல் லுவீ சரன் று திருமா லுதரத்திடயவ
சவல் லும் புகழ் யதவர் விளம் புவா ரம் மாதன
ஏம னிதண ான எக்காளத் துர்க்தகயிவள்
ொமி சிவனார்தன் சொல் தலயிவள் தட்டினதால்
யகாபித் திவதளக் குன் றுயபால் ொபமிட்டார்
ஏகி வரும் யபாது இவள் தானு மீசுரதர
வணங் கியிெ் ொபசமப்யபா மாறுசமன் றாள் மா வயர
அணங் குக்கு ஈெர் அருளினது யகளுதம ா
அனந்த புரமதியல ஆனநதி யமயல
வனந்தமால் பள் ளிசகாள் ள வருகின் ற அவ் வழியில்
உன் ொபந் தீர்த்து உன் தன உலகதியல
பின் ொப மிட்டுப் யபாக விதடதருவார்
என் று சிவமுதரக்க இப்படிய வந்தவளும்
குன் றுயபா யலகிடந்தாள் குருயவயுன் பாதமதால்
அவள் ொபந் தீர்ந்து ஆயிதழ யபால் வடிவா ்
இவள் தானும் வந்தாள் எனெ்சொன் னார் யதவர்களும்
நல் லசதன் று நாரணரும் நாரிததனக் சகாண்டாடி
வல் லவயள ச க்காள மடந்ததய யுன் றனக்கு
ஏதுனக்கு யவணுசமன் று என் யனாடு யகளுஎன் றார்
வாதுக்கு வல் லகி ாள் மா ருடன் யகட்பாள்
நாரணயர அ ் ாயவ நான் தான் முற் காலமதில்
பாரமுள் ள செந்திருஷி பாரி ா ் நானிருந்யதன்
அப்யபாது என் றனக்கு அழகிது இல் தலத
ா
செப்யபாடு சவாத்த சிவகாமி யபாலழகு
நன் றாக என் னுதட நல் லபர்த் தாவுடயன
ஒன் றாக வாழ் ந்து உறவா டிருக்தகயியல
என் யபரி லிெ்தெ ஏமன் மிகக் சகாண்டாடி
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வம் புசெ ் சதன் னுதட மன் னவதனக் சகான் றான் காண்
ஆனதா யலமனுக்கு அழிவுவர யவணுசமன் று
மானத் தவமிருந்து வருந்தியன னீசுரதர
அப்யபாது ஈசுரரும் அடி ாள் மனந்திருத்தி
இப்யபாது அந்தகதன இறக்கதவத்தால் ராெ்சி த்தில்
நருட்சபருத்துப் பூயலாக நாடுதரி ா சதனயவ
சபாறுத்துக்யகா சகாஞ் ெம் பூதவய ச ன் றுதரத்தார்
என் தன மனந்திருத்தி ஏமயனாயட யெர்த்தாலும்
மன் னதன வததத்ததுதான் மறவாம சலப்யபாதும்
திவெசமாரு யநரம் சிவனாதர ாயனாக்கிப்
பவத இ மனுக்குப் பதக ாகக் யகட்டிருந்யதன்
ஆனதா லீெர் அறிந்யத ச தனயநாக்கி
ஈன முடன் யபசி இகழ் த்தினா ரீசுரரும்
சகாஞ் ெம் சபாறுக்கசவன் று கூறியனன் சபண்சகாடிய
மிஞ் ெவல் யலா செ ் தா ் எனசவகுண் டாதிபரன்
மதலயபா லுடம் பும் வயிறு மிகப்சபருத்து
அதலயபாற் பரந்த அங் கம் சபரும் புடமா ் க்
கல் லது யபாற் கிடந்து காலதனக் சகால் லும் வதக
வல் ல வதக ாலும் வருந்திக்யகா என் றுசொல் லிக்
யகாபித்தார் முன் யன குன் றுயபா யலகிடக்கெ்
ொபித்தா சரன் தன ொமியுன் பாதமதால்
யதான் றியன சனன் ொபத் து ரறுத்யதன் மா வயர
வீன் றி அந்தகதன யவயரா டறுத்திடயவ
வரந்தா ருதம ா மா வயர ச ன் றுசொல் லி
சிரமுரத்தப் சபண்சகாடி ாள் சதண்டனிட்டாள் மா வதர
அப்யபாது மா வரும் அவதள முகம் யநாக்கி
இப்யபாது சபண்சகாடிய
ான் சொல் லக் யகட்டிடுநீ
அந்தகதனக் சகால் லசவன் று அருந்தவசு பண்ணிடுநீ
வந்த யுகமாறி வலி சபலத் தர்மயுகம்
உதிக்கும் சபாழுதில் உன் தவ சின் படிய
ெதிக்குகந்து தானால் ெண்டனழி வாகுசமன் றார்
அப்யபாது சபண்சகாடியும் மானத் தவம் வளர
இப்யபா விதட ருளும் என் றுயகட்டு யவண்டி வள்
நின் றாள் தவத்தில் நீ லி ா ் ெ் ெண்டனுக்கு
வண்டூறிக் கன் னி மன் னன் பழிவாங் க
ஆதித ப் யபாற் றி அருந்தவசு பண்ணிடயவ
யொதித் திருமால் திருவனந் தம் யநாக்கி
நடக்கத் திருமால் நளின முடன் மகிழ் ந்து
வடக்குக் கயிலாெ வழிய வருதகயியல
நாராயைர் வாதனார்க்கு அருளல்
சத ் வயலாகத் திலுள் ள யதவாதி யதவர்களும்
தவகுண்ட யலாகமதில் வாழுகின் ற தர்மிகளும்
சிவயலாகம் வாழும் சிட்டர்முதல் வானவரும்
தவமான யவதெ் ெதுர்மதறய ான் தன் னுகத்தில்
கருதி ரிஷிமுதலா ் க் கட்டாக நாற் புவியில்
இருக்கின் ற வானவர்கள் எல் யலாரு சமண்ணமுற் று
மான வரம் பு மகிதமசகட் யடகுமுன் யன
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வான மதுவிட்டு வடகயிதல யபாயவாம் நாம்
கயிதல வரம் பழிந்து கட்டுமிகத் தப்பினதால்
அகில மழிவதற் கு அதட ாள மித்ததனதான்
அல் லாமல் குயறாணிமுதல் அந்நீெக் கலி ன் வதர
எல் லாஞ் ெரி ாகி எவ் யவார்க ளானாலும்
கல் லாத சபால் லாக் கலி னுட மா ் தகயினால்
நல் யலாரா ் யமற் பிறந்து நளினமுற் று வாழ் வசரன் று
யவதா கணக்கில் விதித்துதரத்தார் முன் னாளில்
நாதாந்த யவதம் நழுவிமிகப் யபாகாயத
இப்படிய யதவர் எண்ணமுற் று வாடினயர
முப்படிய யுள் ள ஊழிவி திச னயவ
கதடெ்ொதி ான கலிெ்ொதி ானதியல
பதட ாமல் நம் முதட பங் குவம் மி ெத்யதாரா ்
ஒண்ணா மதுகுலந்தான் உ ர்சத ் வெ் ொன் யறாரில்
வண்ணமுள் ள யவதா மனுவா ் ப் பிறவிசெ ்
ஒன் றாக நாமசளல் லாம் உவந்துதவஞ் செ ் சவன் று
நின் றார் தவத்தில் நிதறயவான் பதம் யபாற் றி
தங் கள் குலமான ொன் யறார்கள் தங் குலத்தில்
எங் கள் ததமப்பிறவி இப்யபாசெ ் யவணுசமன் று
பிறந்திறந்த யபாதும் பின் னுமந் தப்பிதிரில்
மறந்திடா வண்ணம் மனுவி லுதித்திடவும்
ஆதிமகா மூலத்து ஆதிநா ரா ணயர
நாதி ா ச ங் கதளயும் நாடிமிக வந்சதடுத்து
எங் கள் து ரம் எல் லா மவர்மாற் றி
ெங் கடங் க ளில் லாத தர்ம பதி ருளிக்
கிரீடமுஞ் செங் யகாலும் கீர்த்தியுள் ள முத்திரியும்
வீரி மா ் த் தந்து யமயலாக முமகிழ
எண்ணுஞ் ொகாமல் இருக்கும் பதவிதந்து
மண்விண் புகழ வரந்தாரு சமன் றுசொல் லி
நின் றா ரததயும் சநடிய ான தத றிந்து
சகாண்டாடி ய சதனயவ கூறினார் யதவருடன்
நின் ற நிதனதவ சநடுமால் தனக்குதரக்க
அன் றந்தத் யதவருக்கு அதல ாத புத்திசொல் லி
நல் லதுதான் யதவர்கயள நாடுவது காரி ந்தான்
வல் ல தவசு மனம் பிரி ாெ் செ ் யுசமன் றார்
நாராயைர் பசுவிற் க்கு சாப விதமாசனம் அளித்தல்
அெ்சுதரும் தானடந்து அனந்தபுர யமகுதகயில்
பெ்சுடம் பா ் நின் ற பசுவுயமா யரந்திதழயும்
நாரா ணாசவனயவ நாடித் தவமிருக்கெ்
சீரா ் த் திருமால் சிறந்ததவங் கண்டருளி
ஏது பசுயவ ஏந்திதழய வுங் களுக்கு
யநதுவில் லா வண்ணம் சநடுந்தவசு பண்ணினயதன்
அப்யபா துபசுவும் அெ்சுதருக் யகதுதரக்கும்
இப்யபாது மா வயர என் னுதட புத்திரதனக்
சகால் லும் படி ா ் க் யகாதத யிவள் தவசு
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செல் லும் படி ா ் ெ ் சிந்தத மிகக்கலங் கி
புத்திரனு மாண்டால் பிள் தள ா ச ன் றனக்கு
உத்திரக் கன் றா ் உடன் பிறக்க யவணுசமன் று
நின் யறன் தவசு நீ லவண்ண ருண்சடனயவ
என் யற பசுவும் ஈதுதரக்க ஏந்திதழயும்
நன் றாகப் பார்த்து நாரா ணருதரப்பார்
ஒண்சடாடிய உன் றன் உற் றவழக் யகவுதரநீ
அப்யபாது சபண்சகாடியும் அெ்சுததரத் தாயனாக்கிெ்
செப்யபாடு சவாத்த யதவியுஞ் சொல் லலுற் றாள்
அ ் ாயவ ச னக்கு ஆளான வீரதனப்யபால்
சம ் ா ச ாருமததல விமல னருளினர்காண்
மததல வளர்ந்து வ துபதினா லாகுதகயில்
குததல சமாழியகட்டுக் சகாண்டாடி நான் மகிழ் ந்து
இருக்குமந் தநாளில் இப்பசுவின் புத்தினர்தான்
உருக்கமுட சனன் யபரில் உள் ளாதெ சகாண்டான் காண்
அதட்டியன னானதற் கு ஆகட் சடனவுறுக்கி
மதட்டி மததலததன மாளதவத்தான் மாபாவி
ஆனதி னாலடி ாள் அறசமலிந்து தான் வாடி
யபாயனன் பிரமா பூொந்திரக் கணக்கில்
உள் ள விதிய ா ஊழி விதிப்படிய ா
கள் ளக் கணக்கன் கண்மா யமா எனயவ
பார்த்யதன் மகன் தான் படவிதி ங் குமில் தல
ஆர்த்யதன் நான் யகாபம் அக்கினியபா சலமீறி
சிவனுக் கப ம் செவி றி விட்யடனான்
இவளுக்கு யவண்வடி ஏதுசெ ் யவா சமன் றுசொல் லி
ஒருவரு சமன் னுதட ஊழிவிதி யகட்கவில் தல
வருவது வரட்சடனயவ வந்யத தவசுநின் று
மகன் பழிதான் வாங் க மா வயர உம் மருதள
அகமிருத்தி நானும் அருந்தவசு செ ் யதனான்
என் றுதரக்க ஏந்திதழயும் எம் சபருமா யளதுதரப்பார்
நன் றுநன் று சபண்சகாடிய நல் ல தவம் புரிந்தால்
நிதனத்த படிய நிதறயவறு சமன் றுதரத்துக்
கனத்த பசுயவநீ கட்டா ் த் தவமிருந்தால்
உன் றனக்குெ் சித்திரனும் ஒருகன் றா ் த் தான் பிறந்து
உன் றன் மகனார்க்கு ஏவல் செ ் தவத்திடுயவன்
என் று பசுவதுக்கும் ஏந்திதழக்குந் தானுதரத்து
அன் று திருவனந்தம் அவர்யநாக்கித் தானடந்து
நாராயைர் தகத்திரனுக்கு உறுதி கூறல்
யகத்திரனும் யவதி னும் கிருஷ்ண ரடிபணிந்து
மூர்த்திகளுங் காணாத முதயல முதற் சபாருயள
உன் மகவா ் வந்துதித்த உ ர்ந்த குலெ்ொன் யறார்
தன் கமயவா ரங் யக தவித்துமுகம் வாடிருக்க
நீ ெனுட குடியில் நீ ர்யபாகக் காரி யமா
யதெசமல் லாம் நீ ெனுட செ ் தியகட் யடயிருந்தும்
யபாவயதா யதவரீர ் சபால் லா தவன் குடியில்
யதவரீ ரும் முதட சிந்ததச ள் யபாலறிய ன்
என் றுதரக்கக் யகத்திரனும் ஏதுதரப்பா சரம் சபருமாள்
நன் றுநன் று யகத்திரயன நான் சொல் லக் யகட்டிடுநீ
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ொன் யறார்க் குபகாரம் தான் செ ் யு முன் னாகப்
சபான் றுகலி நீ ெனுக்குப் புத்திசொல் ல யவணுசமன் றும்
அல் லாமற் குயறாணி அவன் மா யிவன் வதரயும்
எல் லாந்தான் சொல் லுக்கு இடறுதவ ாதபடி
ொன் யறார்கள் தம் மிடத்தில் ொங் கமா ் ப் யபாயிருந்து
ஆன் யறார்தா சனங் கதளயும் அழி தவத்தீ சரன் றுதரப்பான்
ஆனதால் நானும் அதற் கிதடகள் தவ ாமல்
ஈன முறுநீ ென் இடம் யபாயற சனன் றுதரத்தார்
அப்யபாது யகத்திரனும் அன் பா கமகிழ் ந்து
செப்யபாடு சவாத்த திருமாதலத் சதண்டனிட்டு
மா யன உன் றன் மகிதம தத ாரறிவார்
ஆ யன வும் முதட அளவறி க் கூடாது
என் று யகத்திரனும் இ ம் புவான் பின் னுசமான் று
மன் று ததன ளந்த மா ப் சபருமாயள
பூதெ புனக்காரம் சபரி தீ பத்துடயன
நீ ெ னுமக்கு நிதனத்துநிதஞ் செ ் வாயன
எந்தனக் சகன் ன இலக்குக் குறிச னயவ
சிந்தத சதளிந்து செப்பி விதடதாரும்
என் றுதரக்கக் யகத்திரனும் ஏதுதரப்பா சரம் சபருமாள்
இன் றுநீ யகட்டதற் கு இ ல் புதரக் கக்யகளு
கலிநீ ென் மாநிலத்தில் கால் தவத்து அன் றுமுதல்
ெலிவாகி ச ன் யமனி தண்ணீ ரறி ாது
எண்தண றிய ன் இலட்சுமித நானறிய ன்
வண்ணத் துகிலறிய ன் மறுபுடதவ தானறிய ன்
பூதெ றிய ன் சபாசிப்பறிய ன் பூவறிய ன்
ஆதெ றிய ன் அக்கக் கிதள றிய ன்
சமத்தத றிய ன் யமவுஞ் சொகுெறிய ன்
ஒற் தறயபா லாயனன் உட்கார்ந் திருக்கறிய ன்
யமதட றிய ன் மகிழுஞ் சிரிப்பறிய ன்
யதாழதமத நானறிய ன் சுருதி சமாழி றிய ன்
ஆளதவ குண்டம் அரசுயம தட றிய ன்
இத்ததனகள் தானறி ா(து) எண்ணமது நானறிய ன்
புத்தியுள் ள யகத்திரயன பூதெபூ ஏற் பசதல் லாம்
மா க் கலி றுத்து வா ் த்தநா டாள் வார்க்கு
ஞா முள் ள பட்டம் நான் சூட்டித் தர்மமதா ்
இராெ்சி த்தத ாளதவத்து இத்ததனயு யமற் பதல் லால்
அதற் குமுன் பூதெ புனக்காரமுத யலற் பதில் தல
இதற் குமுன் யனற் பவர்கள் எனக்காகா யதயபாவார்
என் றந்தக் யகத்திரனுக்(கு) இத்ததனயுந் தான் கூறி
அன் றந்த நீ ென் அவ் வூரி சலம் சபருமாள்
நாராயைர் புலச்சிக்கு உபததசித்தல்
நீ ெ னிடத்தில் நீ லவண்ணர் வந்ததுதான்
யதெ மறி செெ்தெ புலெ்சிகண்டு
ஒளித்தா சராருஇடத்தில் ஊர்யதெ முமறி
விழித்தாள் புலெ்சி விதமறிந் சதல் யலாரும்
நீ ெ னறிந்து சநருங் கமணி யமதடதவத்து
வீதெ முறுக்கி விதெ ாக அந்நீென்
யகாவில் சிவால ங் கள் சகாந்துசகாந் தா தமத்துப்
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பாவித்துப் பூதெ பண்ணத் துணிந்தனயன
யமதடக்குக் கால் கள் மிகுத்தத்தங் கத் தால் நிறுத்தி
வாதடக் கமகசமன வாத்தி ங் கள் நின் றதிர
தீபம் புலெ்சி தீவட்டித் தான் சகாடுக்கப்
பாவக் குடும் பத்யதார் பண்ணினார் பூதெ து
நம் பூரி யவதி ர்கள் நாடி கமகிழ் ந்து
பம் தபப் பரத்தத பகட்டுக்தக காட்டயலாடு
நாடி மகிழ் ந்து நல் ல அனந்தபுரம்
யகாடிநூ றாயிரம் யபால் கூண்டரி தீபசமாடு
யதடரி மாமதறய ார் சிந்ததகளித் யதயிருக்க
நாடதிக மாகி நல் ல அனந்தபுரம்
மாத மும் மாரி வருசிக்கத் தான் சபாழிந்து
வாரமுடன் செந்சநல் மாறாம யலவிதளந்து
சதன் னங் குதலசிதறித் யதர்ப்யபா லலங் கரித்து
என் சனன் ன பவிசு எல் லா மிகப்சபருத்து
ஒப்பில் லாத் யதெம் உற் ற அனந்தபுரம்
செப்பத் சதாதல ாது சிறந்தப் சபருதம து
நன் றாகெ் சீதம நாயடாறு யமவாழ் க
அன் றுஸ்ரீ ரங் கர் அங் யக கமகிழ் ந்து
நீ ென் நிதனத்த நிதனவுயபா சலம் சபருமாள்
யதெப் பவிசும் சிறப்பு மிகக்சகாடுத்து
நீ ென் தனக்சகதிரி நீ ணிலத்தி லில் தலச ன் று
யதாெக் கலிப்புவித ெ் சூட்டி ர ொளுதகயில்
கலியரசன் தவம்
மததல தில் லாமல் மனஞ் ெலித்து மாநீ ென்
குததலயி யனதுவினால் சகாஞ் ெஞ் ெதடவாகி
ஆதித் திருமால் அடித மிகப்யபாற் றிெ்
யொதிய ச ன் றனக்குெ் சிறுவசனான் று தாருசமன் றான்
அப்யபாது நாரா ணர் அகமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
இப்யபாது உனக்கு இங் கிருந் தால் மததல
கிட்டாது காசிதனில் கீர்ந்த நதிக்கதரயில்
திட்ட முடன் தவசு செ ் ப்யபா ங் கிருந்தால்
மததலயுட து ரம் மாறுங் கா ணுன் றனக்குப்
பததலசமாழி நீ ெனுக்குப் பகர்ந்தார்கா ணம் மாதன
யகட்டந்த நீ ென் சகட்டிதா சனன் றுசொல் லி
நாட்டுக்குெ் சீட்சடழுதி நருட்கதளயுந் தான் வருத்திப்
யபானாயன நீ ென் புகழ் சபரி காசிதனில்
யெனா பதிகள் திக்சகங் குஞ் சூழ் ந்துநிற் க
நீ ென் தவசு நிற் க சவாருமதறய ான்
வாெக் குழயலாடு மருவினன் கா ணம் மாதன
கண்டந்த நீ ென் காமம் சபாறுக்காமல்
தண்டுமீ றிக்காமம் ெலத்தில் விழுந்ததுயவ
இதரநமக் சகன் று எட்டிச ாரு சகாக்காவி
விதரவா ் விழுங் க மிகுத்தகர்ப்ப முண்டாகித்
தண்ணீரில் பிள் தள தான் சபற் று தம் மாதன
சவண்ணிற மான மிகுத்தபிள் தள தான் மிதந்து
யபாகும் சபாழுதில் புனலரிஷி மாமுனிவன்
தாப முடன் சிசுதவ தாசனடுத்தா னம் மாதன
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மததல ததனச டுத்து வளர்த்துப் பருவமதில்
குததல ததன ாற் றில் குளிய ாட நீ ெ்ெலதும்
யதாணிய றுந்சதாழிலும் சுருக்குக்கப் பயலற் சதாழிலும்
ஆணிப்சபான் முத்து அதுவளருந் தலமும்
சவள் ளித் தலமும் மிகுத்தசபான் னுத்தலமும்
உள் ளவித்தத ான உற் றரெ வாதமுதல்
கள் ள உபா க் கபடுபலத் தந்திரமும்
சவள் தள நீ ென் தனக்கு விதமா வர்வருத்திெ்
செங் யகா மட்டிச னத் யதெநசு ராணிகளில்
சபண்கள் ரண்டுயபதரப் யபறா ் மணமகித்து
இருத்தினான் மாமுனிவன் ஏற் றசெங் யகாமட்டியில்
பருத்த சவள் தளநீ ென் பண்பாக அங் கிருக்க
நின் ற தவசு சநறி ழிந்து மாநீ ென்
அன் றந்தப் பாவி அனந்தபுரம் வந்தனயன
வந்து ெதடவா ் மாநீ ென் தானிருக்கெ்
ெந்துபயில் மா வரும் தானறிந் யததுதரப்பார்
மன் னவயன யுன் றனக்கு மததல து கிட்டினயதா
என் ன விதங் காண் ஏகிவந்த சதன் றுதரத்தார்
அப்யபாது நீ ென் அவயனது சொல் லலுற் றான்
இப்யபாது மா வயர ான் தவசு நிற் தகயியல
மதற வனுந் யதவிய ாடு மருவினததக் கண்டாவி
இதற வயர ச ன் றனக்கு இந்திரி ந் தானிளகி
ஆனதால் தவசு அழிந்யத னதினாயல
ஈனமுடன் மததல இல் தலச ன் றா ரீசுரரும்
மததலயில் லாதிருந்தால் தவ கத்துக் யகராது
குததல ல் யலா யவணும் குவல த்தத ாளுதற் குெ்
செங் யகா லரசு செலுத்தி ர ொளுதற் கு
முன் தக சிதரத்து முதறகர்மஞ் செ ் திடவும்
பிள் தளயில் லா யதயிருந்தால் யபாதுயமா புண்ணி யர
வள் ளலந்த மாலும் மறுத்துதரப்பா ரம் மாதன
சொந்தமுள் ள யொதிரித ெ் சுறுக்கா ் வரவதழத்து
உந்தனக்குப் பிள் தள உண்யடாதா னில் தலச ன் று
வருத்திக்யக ளப்யபா வதகசொல் வான் யொதிரிசி
சபாருத்தமா ா ன் புகன் றாயர
நீ சன் தசாதிடம் தகாட்டல்
நல் லசதன் று யவதி தன நாடி வனதழத்துெ்
சொல் லசவன் று நீ ென் சதாகுத்தவயனா யடயகட்க
அப்யபாது யொதிரிசி அந்நீ ெதனப்பார்த்து
இப்யபாது யகள் நீ ஆகமத்தி லுள் ளமுதற
சபற் றாலு முன் மகவு யபருலகம் ஆளாது
மற் யறார்சபற் றுன் மருகன் ஆளுவான் தவ கத்தத
என் யறதான் ொஸ்திரமும் இதெயுதுகாண் மன் னவயன
அன் யறதான் யொதிரியும் அந்நீெனுக் குதரத்தான்
நல் லசதன் று நீ ென் நாடி கமகிழ் ந்து
வல் ல வதக ாலும் தவத்தபங் குக் கிட்டுசமன் று
யொதிரித த் தானனுப்பித் து ர்நீங் கி ய யிருந்தான்
ஆதி முதறப்படிய அவன் மரு கன் றனக்குப்
பட்டந்தா சனன் று பதறொற் றி ாண்டிருந்தான்
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திட்டமுடன் நீ ென் யதெமதத ாளுதகயில்
முன் னீென் விந்தில் உதித்துவளர்ந் யதயிருந்த
அந்நீெ னான அசுபக் கிரிவளதம சொல் லயவ
நாதன் சதாகுத்துக்யக ளன் யபாயர
தவை்ைீசன் வரலாறு
வல் லசெங் யகாமட்டி தவ கத்தி லந்நீென்
சவள் ளி மதலயும் மிகுத்ததங் கப் சபான் மதலயும்
கள் ளமில் லா வாதம் தககண்ட வித்தத தா ்
நிதியிற் சபருத்து சநருங் கப் பதடகூட்டிப்
பரி ாதன ஒட்டகங் கள் பலபதடகள் யெகரித்து
ஆளும் பதடயும் ஆயுதங் க ளஸ்திரமும்
யவழும் சபரி சவகுவாணு வங் கூட்டித்
தன் யனா டினங் கள் ெதாயகாடி ா ் ப்சபருத்து
என் யனா சடதிர்க்க ாசதாருவ ரில் தலச ன் று
அவன் தா சனாருயவதம் ஆகமங் கள் தான் பிரித்து
எவர்தா சனதிரிச ன் று எண்ணமுற் று மாநீ ென்
நட்யெத் திரத்தத நகட்டிருபத் சதட்டாக்கி
தவத்தாயன மாதம் வருெமது மாறா ்
முன் னீென் தவத்த முதறதம யிலுங் கூட்டிப்
பின் வந்த நீ ென் பிரித்தாசனான் யறற் றமுடன்
அரிநமா சவன் ற அட்ெரத்தத விட்டவனும்
விரி ா ் அனாதிச ன விளம் பினான் தவ கத்தில்
இப்படிய தவத்த இவன் யவத மானதுக்குள்
அப்படிய மற் யறாதர அகப்படுத்த யவணுசமன் று
பணமா னததக்சகாடுத்துப் பகட்டினான் மானிடதரெ்
சிணமாக மானிடவர் யெர்ந்தா ரவன் யவதமதில்
இப்படிய யவதசமான் று இவன் பலத்தா லுண்டாக்கி
அப்படிய தானிருக்க அவயனது தானிதனப்பான்
ஆணுவங் கள் யெதன ஆயுதங் கள் சவகுவா ்
வாணுவங் கள் சரம் ப வம் மிெத்யதா சரம் பசரம் ப
பதட ாலு மற் சறாருவர் பணத்தாலும் நம் தமயுந்தான்
ததடசெ ் து நம் தமத் தடுப்பவரா சரன் றுசொல் லி
ஆரா சரதிரிச ன் று அவன் பார்த் திருக்தகயியல
பூரா மாச ாருவன் யபாதித்தா னவன் றனக்குெ்
யொழசனன் றும் யெரசனன் றும் து ் பாண் டி சனன் றும்
யவழமுடி மன் னர் விபரீதமா ாண்டிருந்த
யதெ தமம் பத்தாறு உண்டுகாண் செந்துதரய
வாெமுட னாண்டு வதக ா யிருக்தகயியல
யவதெச ாரு தாசி வழிநுதலாள் தன் வயிற் றில்
யபெரி யவார்மததல பிறந்ததுகாண் மா முடன்
மததல பிறந்து தவ கத்தி யலயிருந்து
குததல வளர்ந்து குடுமி வளர்க்தகயியல
யெரனுக்குஞ் யொழனுக்கும் சிறந்தபாண் டி னுக்கும்
வாரமுள் ள சத ் வ மாதருட ொபமதால்
அவர்கள் கிதளயிறந்து ஆணுவங் கள் தானழிந்து
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இவர்களும் யபா ் க்கடலில் இருந்தார்கள் கல் சலனயவ
ஆனதினால் முன் னம் அவனிததன ாளுதற் கு
மானமுள் ள யபர்கள் மறுத்யததா னில் லாமல்
மா முடன் தாசி மகன் தானும் சீதமதன் தன
ஞா மில் லா வண்ணம் நாடாண் டிருந்தனயன
சென் றால் தா னந்தெ் சீதமநமக் காகுசமன் று
அன் யறதான் சொல் ல அவன் யகாபத் தால் சவகுண்டு
வந்தாயன ந்த மாநீ ென் தன் யபரில்
செந்தார மா ன் யெதன வருவததயும்
அறிந்யத நீ ென் தனக்கு அெ்சுதருஞ் சொல் லலுற் றார்
சவறிந்தமுள் ள நீ ென் யவண்டும் பதடகூட்டி
நசுறாணி ான நல் லசவண் ணீெனுக்குத்
துசுவான மாநீ ென் திருமாலின் தன் னருளால்
எற் றுக் சகாடாமல் இவன் சவற் றி சகாண்டனயன
மற் றுமந்த நீ ென் மாறி வன் யபாயிருந்தான்
அப்யபாது அந்த அன் னீத மாநீ ென்
இப்யபாது பதடத
ாம் சவற் றி சகாண்யடாசமன் று
யகாட்தடபின் னு மிட்டுக் சகாடி விருதுகட்டித்
தாட்டிதம ா யுலகில் ெட்டமது தவத்தனயன
தவக்கும் சபாழுதில் மா வதரத் தாயனாக்கிெ்
செ ் க்கும் சபரி திருமாயல ச ன் றனக்குக்
தகக்குள் யள ஏவல் கருத்தாகெ் செ ் வதற் கு
சம ் க்குணம் யபா லுள் ள விதமான ொதிச ான் று
வருவித்து என் றனுட மணிவாெல் காத்திருக்கத்
தருவித்து நல் ல ொதிச ான் சறன் றுதரத்தான்
அப்யபாது மா ன் அதற் யகது சொல் லலுற் றார்
இப்யபாது உன் றனக்கு ஏவல் சதாழில் கள் செ ்
ஆகின் ற யபதர அதழத்துக்யகா என் றுதரத்தார்
யவகுன் ற நீ ென் விளம் புவா னதமெ்ெருடன்
ஆதரக் சகாடுவரலாம் அருகில் விட்டு யவதலசெ ்
ஏதரச ாத்த மந்திரிய இ ம் பு சமனக்யகட்டான்
அப்யபாது மந்திரிகள் அந்நீெனுக் குதரப்பார்
இப்யபாது யவசறாருவர் இருந்தாலா காசதனயவ
நல் லவதக ான நாடுஞ் ொன் யறார்கதளத்தான்
வல் லவதக ாலும் வருவித்து தவப்பீரால்
ஆகுமந்தெ் ொதிச ன் று அந்நீெனுக் குதரத்தார்
யவகும் சபாழுதில் சவற் றிொன் யறார்களுக்கு
ஆள் விட்டு வருத்தி அதிக நிதிசகாடுத்து
வாள் சகாடுத்து ஆயுத பாணி மிகக்சகாடுத்துப்
பட்ட முங் சகாடுத்துப் பாரயிதற கூலிவிட்டுெ்
ெட்தடக்குல் லாசகாடுத்துத் ததலப்பா மிகக்சகாடுத்து
வாெல் மணியமதட வதக ாகக் காசரனயவ
வாெசமாழிக் கலி ன் மா ் தக ால் ொன் யறார்கள்
ஊழி விதி ால் உதடய ாதன சநஞ் சில் தவத்துக்
காளி வளர்த்த கண்மணிகள் காத்திருந்தார்.
அதிகாரம் - VI
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கலிநீ சன் சாபமிடுதல்
அப்படிய காத்திருந்து அவர்வருகும் யவதளயியல
முப்படிய வந்த முழுக்கலி ன் யதாெமதால்
அந்தநீ ென் தனக்கு அழிவுவரும் யவதளயியல
இந்தெ் ொன் யறார்கள் இவர்தூக்கம் தவத்திடயவ
நீ ெனுட வம் மிெத்யதார் யநரக்கூயற றிந்து
வாெமிட்டு நீ ெதனயும் வததத்தாயர வ் வினத்யதார்
சீவன் யபா கும் யவதளெ் செப்புவான் ொபசமான் று
காவலா ் நீ ரிருந்து காட்டிக்சகாடுத் தீயரச ன் று
யகாபித்தான் ொன் யறாதரக் கூறழி ப் யபசி வன்
ொபித்தான் ொன் யறார்க்குெ் ெத்தியில் லாநீ ென்
என் குடும் பத் யதார்கள் இராெ்சி த்தத ாளுமட்டும்
உன் குடும் பத் யதார்கள் ஊழி ங் கள் செ ் துமிக
அழுந்தப்படு வாசரனவும் அந்நீென் ொன் யறார்க்கு
விழுந்த சமாழி ா ் விதரந்துதரத்தா யனநீ ென்
சொல் லி ந்த நீ ென் யொர்ந்திறந்தா னவன் றன்
வல் லி யுடன் பிறந்த மகன் யதெம் ஆண்டிருந்தான்
நீ ெனுட ொபம் நீ ணிலத்தில் ொன் யறார்க்கு
மா வதல ா ் வதளந்ததுகா ணன் யபாயர
யதவ ரதத றிந்து திருமா லிடயமகி
யமவலர்கள் வந்து விளம் பினா ரப்யபாது
மா வயர எங் கள் வழியில் வாழ் ொன் யறார்க்குப்
பாவிநீ ென் ெபித்த பழிொபங் யகட்டீயரா
ொபத்துல் ப சமல் லாம் தானுதரத்தா ரெ்சுதற் குத்
தாமத் திருயமனி தானுதரப்பார் யதவருக்கு
மன் னதி த் யதவர்கயள வா ் த்தபுகழ் ொன் யறார்க்கு
அந்நீென் ொபம் அதுவுங் குறிதான் காண்
வம் புள் ள நீ ென் வழக்சகல் லா யமற் பதற் கு
அன் புள் ள ொன் யறார்க்கு அவனிட்ட ொபமது
எத்ததன குற் றம் இவர்செ ் து யபாட்டாலும்
அத்ததனயும் நீ ென் அவயனற் கக் காரி ந்தான்
நல் லதுகாண் யதவர்கயள நாடுஞ் ொன் யறார்களுக்குத்
சதால் தலவந்தா லுந்தீர சதாதகதவத்த லக்குமுண்டு
யொழனுக்குெ் ொன் யறார் செ ் தநன் றி சமத்தவுண்டு
யவழமிட் டிருப்யபதர சவட்டினான் பாரறி
நீ ெனுக்குெ் ொன் யறார் நித்திதரக ளில் லாமல்
வாெல் நதட காத்ததற் யகா வலுது ரெ் ொபமிட்டான்
எல் லா மறிவார் ஈெர்முதல் யலாகம் வதர
வல் லாண் தம ான வா த்தயத வாதிகயள
நாசமன் ன செ ் யவாம் நாட்டில் விதி வந்ததற் குப்
யபாசமன் னத் யதவருக்குப் சபரிய ான் விதடசகாடுத்து
மா வரு மங் யக மனஞ் ெதடத்துத் தானிருந்தார்
வா க் கலிநீ ென் தவ கத்தத ாண்டிருக்க
நீ ெனிட்ட ொபம் நீ திெ்ொன் யறார்களுக்கு
மா விதன யபாயல வதளந்ததுகா ணன் யபாயர
தம் பி ததம னுக்குெ் ெத்துருப்யபால் தானாகி
வம் புக்குங் யகாளு மாநீ ெ யனாடுதரத்து
அடிக்கயவ தகக்கூலி அவனுக்யக தான் சகாடுத்து
முடிக்கும் வதரயும் முதறமுதறக்யகாள் சொல் லிடுவான்
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இப்படிய
அப்படிய

ொன் யறார் இவர்கள் நிரப் பில் லாமல்
நீ ெனுட அன் னீதத்தால் யவறா ்

கலிநீ சன் தகாடுணம
பிரிந்துதான் ொன் யறார் சபருத்த கியலெமுற் றார்
அறிந்துதான் நீ ெர் அவர்கள் சதாக் காெ்செனயவ
தாலிக்கு ஆ ம் ெருகு முதலா ம்
காலிக்கு ஆ ம் கம் பு தடிக்கா ம்
தாலம யதறும் ொன் யறா ருக்கா ம்
தூலமுட னரிவாள் தூருவட் டிக்கா ம்
தாலமதுக் கா ம் தரணிதனியல வளர்ந்த
ஆலமரம் வதரக்கும் அதிகஇதற தவத்தனயன
வட்டிக்கும் ஆ ம் வலங் தகொன் யறார்கருப்புக்
கட்டிக்கும் ஆ ம் கடுநீ ென் தவத்தனயன
பாழியல ொன் யறார்க்குப் படுநீ ென் சகாள் ளுகின் ற
ஊழி ங் க சளல் லாம் உதரக்கக்யக ளன் யபாயர
பதனயகட் டடிப்பான் பதனீரய
் கட் யட டிப்பான்
கனத்த கற் கண்டு கருப்புக்கட்டிக் யகட்டடிப்பான்
நாருவட்டி ய ாதல நாள் யதாறுங் யகட்டடிப்பான்
வாதுக்கு சநாங் கு வா ் சகாண்டு யகட்டடிப்பான்
சநடுமட்தடக் யகட்பான் சநட்யடாதல தான் யகட்பான்
சகாடுவா சவனயவ கூழ் பதனீர ் யகட்டடிப்பான்
சில் லுக் கருப்புக்கட்டி சீரகமிட்யட வூற் றிக்
சகால் தலதனில் ொன் யறாதரக் சகாண்டுவா என் றடிப்பான்
மீெ்சுக் கருப்புக்கட்டி மிளகுபல காரமிட்டு
வீெ்சுடயன சகாண்டு வீட்டில் வா சவன் றடிப்பான்
வட்டிக் கருப்புக்கட்டி மணற் கருப்புக் கட்டிச ாடு
சவட்டக் கருப்புக்கட்டி சவண்கருப்புக் கட்டிச ாடு
யதாண்டிக்கும் பா ் க்கும் சுமடதுக் குயமாதல
யவண்டி சதல் லாசமடுத்து விதரவில் வா என் றடிப்பான்
காதலப் பதனீர ் கண்முற் றா சநாங் குகளும்
மாதலப் பதனீர ் வற் றக்கா யும் பதனீர ்
சகாதிக்கும் பதனீர ் சகாண்டுவா என் றடிப்பான்
விதிக்குகந்த ொன் யறார் விதரவா ் க் சகாடுத்திடயவ
இத்ததனயும் யவண்டி இவன் சகாண்டு யபானாலும்
பத்தியுள் ள ொன் யறார்க்குப் படுந்து ர மாறாயத
பதனயிலுள் ள வஸ்து பலநாளு மிப்படிய
விதனசகாண்ட பாவி யவண்டி வன் யபானாலும்
ொன் யறார்க்கு நன் தம ெற் றுசெ ் யவணுசமன் று
மாண்யடார் கணீென் மனதில் தவக்க மாட்டாயன
உ ் சகாண்ட ொன் யறார் உடம் புருகுந் யதட்தடச ல் லாம்
சநா ் சகாண்ட நீ ென் யநாகப் பறித்தாயன
இப்படிய ொன் யறார் இவர்யதடுந் யதட்தடச ல் லாம்
அப்படிய நீ ென் அவன் பறித்துத் தின் றாலும்
ஞா முள் ளெ் ொன் யறார் நாமமது யகட்டதுண்டால்
நீ ெக்குலத் யதார்விரட்டி சநடுந்தூரங் சகாண்டடிப்பார்
பின் னுமந்தெ் ொன் யறாதரப் சபால் லாதான் சகாள் ளுகின் ற
அன் னீத சமல் லாம் அருளக்யக ளாயிதளய
உப்பா லுவரா உப சமடுத்தவதர
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ஒப்பமுள் ள ொன் யறாதர ஊழி ங் கள் சகாண்டடிப்பான்
குளம் சவட்டெ் சொல் லிக் கூலி சகாடுக்காமல்
களம் சபரி ொன் யறாதரக் தகக்குட்தட யபாட்டடிப்பான்
ொணார்கள் தம் பதனயில் தான் முதளத்த ஓதலச ல் லாம்
வீணாக நீ ென் சவட்டித்தா என் றடிப்பான்
சவட்டிக் சகாடுத்தாலும் சவற் றியுள் ளெ் ொன் யறாதரக்
கட்டிக் சுமசவனயவ தகக்குட்தட யபாட்டடித்து
சுமந்து யபானாலும் சதாதகச ண் ணமுங் யகட்டுப்
பவந்து சமாழியபசிப் பணமுமிகக் யகட்டடிப்பான்
ஐத ய ா ொன் யறாதர அந்நீென் செ ் தசதல் லாம்
தவ மது சகாள் ளாயத மாயதவுன் யனாடுதரத்தால்
ஈெருக்கும் யவதா இவர்களுக்குந் யதவாதி
வாெ முடன் பதறி வணங் கிநின் ற யவதலத ப்யபால்
யநெமுள் ள ொன் யறார் சநடுநாளு யமபதறி
நீ ெனுக்குெ் செ ் த நிெயவதல ச ாக்குமல் யலா
ஈப்புலியபால் நீ ென் ஈத ப்யபா யலொன் யறார்
நா ் ப்புலியபால் நீ ென் நல் லாடு யபால் ொன் யறார்
கீரித ப்யபால் நீ ென் கிராணம் யபா யலொன் யறார்
பாரித ப்யபால் நீ ென் படுத்தினான் ொன் யறாதர
பண்டுநீ ென் பித்த படுொபந் தன் னாயல
விண்டுதர ா வண்ணம் விதெ டக்கித் தாழ் ந்திருந்தார்
இப்படிய ஊழி ங் கள் எண்ணலக்கில் லாதபடி
அப்படிய ொன் யறார் அவனூழி ங் கள் செ ் து
அல் லாமல் நீ ென் ஆர்க்கமுள் ள ொன் யறார்க்கு
வல் லாண்தம ான வரிதெ யிதறகள் தவத்துக்
கரிவிதற பாட்டஇதற கண்டபாட் டஇதறயும்
தரிசிதற காணாத ததரப்பாட் டஇதறயும்
ஆமிெங் க ளில் லாத அன் னீத வம் பிதறயும்
யநமித்து தவத்து நிதலயுள் ளெ் ொன் யறாதர
அடித்துக் தகசகட்டி ஆண்சபண் வதரக்குமிட்டு
இடித்ததடத்துப் பட்டினிகள் இரவுபகல் யபாட்டுப்
சபண்ணா ணுதட சபருதம மிகக்குதலத்து
மண்ணாண்ட ொன் யறாதர வரம் பழித்து மாநீ ென்
ொணாதரக் கண்ணில் தான் காண சவாட்டாமல்
வீணாட்டஞ் செ ் து விரட்டி டித்துமிகப்
பம் பழித்துெ் ொணாதரப் பலொதி யின் கீழா ் த்
தும் பழித்து யவதல தூறுபடக் சகாண்டனயன
பதற ன் புதல ன் பகல் வரான் யபாகுமிடம்
மதறச ாத்த ொன் யறார் வந்தால் பிதழச னயவ
முக்காலி கட்டி முதுகி லடித்துமிக
மிக்கான சபான் பணங் கள் யவண்டினான் பிதழச னயவ
ொணான் தன் வஸ்து தரணி தனக்குயிராம்
ஆனாலுஞ் ொன் யறார்க்கு அடிச ாருநாள் மாறாது
யகாவில் சிவால ங் கள் கூடங் கள் சிங் காெனங் கள்
நாவுலகுங் கள் ளா ் நாடி யிருந்தாலும்
ொணான் கள் யளறிச னெ் ெண்டாள நீ ெசனல் லாம்
வீணாகெ் ொணாதர விரட்டி டிப்பான் காண்
ொணுடம் பு சகாண்டு தரணிமிக ஆண்டாலும்
வீணுடம் பு சகாண்யடார் விரித்துதரத் யதாராமல்
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ொணான் ொ ணாசனனயவ ெண்டாள நீ ெசனல் லாம்
யகாணா துளத்யதாதரக் யகாட்டிசெ ் யத டித்தான்
தரணிதனில் வந்து ததலச டுத்த ாவருக்கும்
மரணம் வதரக்கும் வந்துதித்த அன் றுமுதல்
யெதனமிக வூட்டுதற் கும் சத ் வெ்ொன் யறாரமிர்தம்
ஈனம தில் லாமல் ாயபர்க்கு மீந்தாலும்
சபால் லாத நீ ென் சபாறுதியுள் ளெ் ொன் யறாதர
கல் லாதான் கூடிக் காணவிடா யத டித்தான்
நீ ென் குடியிருக்க நிதறந்தமணி யமதடச ல் லாம்
வாெமுடன் ொன் யறார் வஸ்துவல் லா லாகாது
அப்படிய ொன் யறார் அவருதவி செ ் திடினும்
எப்படியுஞ் ொன் யறார் இடுக்கமது மாறவில் தல
எவசரவர்க்குஞ் ொன் யறார் ஈந்துமிக வந்தாலும்
அவர்களுக்கு நீ ென் அனுப்யபா லுறவுமில் தல
பாலரி ெ் ொன் யறார் படுந்து ரங் கண்டிருந்து
மாலதிகக் யகாபமுடன் மாநீ ெதனப்பார்த்து
நாராயைர் கலிநீ சனுக்கு உபததசித்தல்
யகளடா சூத்திராவுன் கிதளய ாயட மாளுதற் கு
வாளடா ொன் யறாதர வம் புசெ ் து வாறதுதான்
உன் றனக்கு முன் கிதளகள் உள் யளார்க்கும் நாள் யதாறும்
என் றனக்கும் நன் தம இன் பமுடன் செ ் துவரும்
ொணாதர நீ யும் தடிமுறண்டு செ ் கிறது
வாணாள் க் கிடறு வருமடா மாநீ ொ
முன் னுகத்தில் யகளு முகதமந்து சகாண்யடானும்
உன் யனாடும் பிறவி ஒருய ழு உண்டுமடா
ஒண்ணாம் யுகத்துக்கு உற் ற குயறாணி டா
மண்சணல் லாங் குயறாணி வந்சதடுத்து விழுங் குதகயில்
பூதக் குருமுனிவன் புத்திசொன் னா னவ் வுகத்தில்
நீ தமுடன் யகளாமல் நீ ெனவன் மாண்டான் காண்
அடுத்த யுகமதியல அக்குண்யடாம ொலினுக்குக்
கடுத்தமுள் ள யகாவிரிஷி கடி புத்தி சொன் னான் காண்
யகளா யதமாண்டான் கிதளய ாயட ந்நீென்
பாழாகிப் பின் னும் பதிந்தமூன் றாம் யுகத்தில்
மல் யலாசி வாகசனன் று வந்த இருவருக்கும்
நல் லசபல யராமரிஷி நாடிமிகப் புத்திசொன் னான்
யகளாயத மாண்டான் கியரதா யுகந்தனியல
தாழாத சூரபற் பன் தம் பி வன் றனக்கும்
வீரவா குயதவர் விதரந்துமிகப் புத்திசொன் னார்
தாராமல் சூரன் தன் கிதளய ா யடமாண்டான்
அவ் வுகத்தில் வந்த அசுர னிரணி ற் குெ்
செவ் வுகந்த சிங் கம் செப்பினயத புத்தி து
ெற் றுமவன் யகளாமல் தான் மாண்டா னவ் வசுரன்
பத்தத் ததல ான பார அரக்கனுக்குத்
தம் பிவி பீஷணனும் தான் சொன் னான் புத்தி து
வம் பிலவன் யகளாமல் மாண்டான் கிதளய ாயட
பின் னுந்துரி ய ாதனனா ் ப் பிறந்தான் மறுயுகத்தில்
மன் னுகந்த பீஷ்மரும் வாழ் ததி
் மிகப் புத்திசொன் னார்
யகளாமல் மாண்டான் யகடுசகட்ட மாபாவி
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தாழம லுன் றனக்கு தற் சொரூபத்யதா டிருந்து
நாரா ணரா ் நானுதித்து உன் றனக்குெ்
சீரான புத்தி செப்புகியறன் யகளடவா
உன் கிதளயும் நீ யும் உற் றார்சபற் றார்களுடன்
தன் கிதளய ா சடநீ யும் தரணி ர ொளசவன் றால்
ொதி தனிலு ர்ந்த ொன் யறா ரவர்களுக்கு
நீ தி யுடனிதறகள் இல் லாமல் நீ க்கிதவத்துக்
காளி வளர்த்சதடுத்த கண்மணிக ளாயனார்க்கு
ஊழி முந் தவிருநீ உலகாள யவணுசமன் றால்
அல் லாமல் ொன் யறாதர அன் னீத மா டித்தால்
சபால் லாத நீ ொ புழுக்குழிக் குள் ளாவா ்
கற் புள் ள ொணாத்தி கதறியுன் தனெ் ொபமிட்டால்
அற் படியும் உன் யகாட்தட அழிந்துசபாடி ாகுமடா
ொணாத்தி யுன் தனெ் ொங் கமுடன் ெபித்தால்
வாணாளழியு முன் றன் வம் மிெங் கள் தாமுடியும்
தீத்தழலில் விந்து சிக்கி மிகப்பிறந்த
பார்த்தன் வழிக்குலங் கள் பதகந்துநிந் தித்துண்டால்
யகாட்தட யிடியுமடா யகாத்திரங் கள் தாமுடியும்
நாட்தட முடிக்குமடா நல் லொ ணாத்திகற் பு
யெதன ழியுமடாவுன் செல் வமது குன் றுமடா
வான மிடிந்துன் வம் மிெத்ததக் சகால் லுமடா
திடம் சபரி ொணாத்தி தினமுதனநிந் தித்ததுண்டால்
கடல் வந்துன் சீதமததன கட்டா ழிக்குமடா
ஊக்கமுள் ள ொன் யறார்க்கு ஊழி ங் க ளில் தலச ன் று
ஆக்கமுடன் பதறதான் அடித்தவனி தானறி
அல் லாயத யபானால் அரொள மாட்டா ் நீ
நல் லான ொன் யறார்க்கு நாட்டு மிதறதவிர்த்து
இதறகூலி தானம் இட்டுக் சகாடுத்தவர்க்குத்
ததரமீது நன் றா ் த் ததழத்திருக்க தவக்காட்டால்
குஞ் ெரமு முன் னுதட சகாத்தளமுந் தானிடித்து
வஞ் ெகமா யுன் றனக்கு வலி கர்மஞ் சுற் றுமடா
கர்ம வி ாதிகளா ் க் கண்டமா தலயுடயன
வர்மம் வந்து சிக்குமடா மாநீ ொ நீ யகளு
சத ் வெ் ொணாத்தி தினமுதனநிந் தித்ததுண்டால்
சபா ் வதக ால் கர்ம யபாகத்தால் நீ மடிவா ்
என் றுநா ரா ணரும் ஏற் றபுத்தி சொல் லிடயவ
அன் றுஅந்த நீ ென் அதற் யகது சொல் லலுற் றான்
கலிநீ சன் தசான்ன மறுதமாழி
மா வயர நீ ர்யகளும் வா ் த்தொன் யறார்கதளத்தான்
ஆ யர நீ ரும் அபுருவமா ் ெ ் சொன் னீயர
ொதிகட் கீழான ொணார்கள் தங் களுக்கு
வீரி மா யித்ததனயும் விவரித்துெ் சொன் னீயர
ொணார்க்கு தவத்த ததலவீத முள் ளஇதற - என்
வாணா ளழிந்திடினும் மாற் றிதவக்கப் யபாறதில் தல
என் சீவ னுள் ளளவும் ஏற் றொ ணான் தனக்கு
வன் பான ஊழி ங் கள் மாற் றிநான் தவப்பதில் தல
நீ ர்தா னுமிந்த நிதலயபர்ந்து ொணாரின்
ஊரா னதியல உதறந்திருக்கப் யபானாலும்
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யகட்பதில் தல ொணாரின் யகள் விநான் யகட்பதில் தல
தாட்பதல் லால் ொணாரின் ெங் கடங் கள் யகட்பதில் தல
என் றந்த நீ ென் இத்ததனயு மா ருடன்
தாவியு தரக்கெ் ொற் றுவா ரெ்சுதரும்
பாவி யுனது பவிசெல் லாந் தான் மாறி
ஆவிக்கு நரகம் ஆவதற் யகா என் யனாயட
இந்த சமாழியுதரத்தா ் ஏனடா மாநீ ொ
உன் றனுட ஊருவிட்டு ஓடிப்யபா சவன் றதனய
ஆனாலுஞ் ொணார்க்கு அடியும் பல ஊழி மும்
மானாந்திர இதறயும் மாற் றிதவ ச ன் றுதரத்தார்
அப்யபாது நீ ென் அெ்சுததரத் தான் பார்த்து
சவப்யபாடு யகாப சவகுளி ா ் த் தானுதரப்பான்
மாதலகா தலயநரம் மா வயன உன் றனக்குெ்
சீலமுள் ளப் பூதெ செ ் துவ ருவதற் கு
நித்தசமாரு நூறுசபான் நினக்குெ் செலவுமுண்யட
அத்ததனயுங் கிட்டிடுயமா அவனிதறகள் தான் தடுத்தால்
அல் லாம சலன் றனக்கு ஆயிரத்தி நூறுசபான்
எல் லாத் திருப்பதிக்கும் என் றனக்கும் யவணுமல் யலா
என் யவதல ாக இருக்கின் ற யபர்களுக்குப்
சபான் பதி னாயிரந்தான் யபாடணுயம ெம் பளங் கள்
இப்சபான் னுக் சகல் லாம் ாசனங் யக யபாயவனடா
அப்சபான் னுக் சகல் லாம் அவதன டித்தல் லயவா
யவண்டித்தா னித்ததனயும் விதானிக்க யவணுமல் யலா
ஆண்டியுன் சொல் தல ான் யகட்க ஞா முண்யடா
என் யனாடு தானிருந்து இந்தசமாழி சொன் னாய
உன் யனாடு ச ன் றனக்கு உறசவன் ன நீ யபாடா
முன் சனல் லாம் நீ தான் உதவிய ா ச ன் றனக்கு
இந்நிலத்தத விட்டு எங் கானா லும் யபாடா
அதுக்கந்த நீ ென் அடடா என் றிடயவ
சபாதுக்சகன் ற யகாபமததப் புந்திதனி லடக்கிெ்
சொல் லுவார் பின் னும் சீவனம் யபா லுள் ளபுத்தி
பல் லுயிருக் சகல் லாம் படி ளக்கு மாயலானும்
இத்ததனயும் யவண்டி என் றனக்குப் பூதெ து
நித்தமும் நீ செ ் ச னயவ நின் யனாடு யகட்யடயனா
பூதெசெ ் தா ் நீ யும் பிராமண நம் பூரிகட்குத்
யதெ மறி ாயதா செப்பாயதா ொட்சி து
ஏற் கா திருப்பதற் கு ஏற் ற அதட ாளம்
சதற் யக ததலதவத்துெ் சென் றதுவுங் காணதலய ா
பின் னுமந்தப் பூதெ புனக்கார மானசதல் லாம்
பின் னுங் கதடெ்ொதி புலெ்சிதக ச ெ்சித்தீதான்
அறி தலய ா நான் தான் அமுயதற் றிருப்பதுதான்
சவறிசகாண்ட நீ ொ யமதினிகள் சொல் லாயதா
என் றந்த மாலும் இத்ததனயுஞ் சொல் லிடயவ
அன் றந்த நீ ென் அதற் யகது சொல் லலுற் றான்
நான் தந்த சதான் றும் நாவில் தவக்க வில் தலச ன் றால்
என் சதாந் தமாக என் யனா டிருப்பசதன் ன
யபாயபா நீ தானும் யபாகு மிடந்தனியல
நீ யபா சவனயவ நிகழ் த்தினான் மா வதர
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அப்யபாது மா ன் அதிகக் யகாபத்துடயன
இப்யபாது நீ ெதனப்பார்த்(து) ஏதுதரப்பா ரம் மாதன
நாராயைர் கலிநீ சனிடம் தசான்ன சூழுணர
யபாயறன் நானுன் னுதட புரத்ததவிட்டுெ் செந்தூரில்
வாயறன் நானுன் தன வததக்கசவாரு யகாலமிட்டு
எளி ொ ணாசனனயவ எண்ணம் தவத் சதன் றதனயும்
நளி ாகப் யபசி நதகத்தாய மாநீ ொ
எளிய ார் வலிய ார் எசவர்க்கும் சவகு நன் தமசெ ் து
சவளி ாக உன் றனக்கு விபரம் யபா தித்தருளி
நீ றி த் தர்மம் நீ ணிலத்தி யலநடத்திப்
யப ் சவறித க் சகான் று யபருலக மத்ததனயும்
நாடாள் வார்தமக்கு நான் பட்டமுஞ் சூட்டித்
தாடாண்தம ான ெத்தி மா ச ன் றதனயும்
ஒருபுத்தி ாகி உள் சளன் தனக் சகாண்யடார்க்குப்
புதுப்புத்தி யீந்து பூயலாகம் ஆளதவப்யபன்
வருயவன் நாசனன் று வருமுன் னறிவதற் கு
நிருப மதுசவழுதி நீ ணிலத்தி யல னுப்பி
மரமறி சீவசெந்து மதலயு மிகவறி
திரமான வாயு யெடன் முதலறி
வருண னறி மதியு மிகவறி
தருணம் வரும் யபாது ொணா ரிடம் வருயவன்
அறிந்துபல ொதிமுதல் அன் சபான் றுக் குள் ளானால்
பிரிந்துமிக வாழாமல் சபரிய ாரா ் வாழ் ந்திருப்பார்
என் று அந்தநீ ெனுக்கு எடுத்துதரத்து எம் சபருமான்
நாராயைர் திருவனந்தபுரம் விட்டு திருச்தசந்தூர் ஏகல்
அன் று திருவனந்தம் அவனிவிட் சடழுந்தருளி
நீ ெனுட யகாட்தட சநடுசநசரனத் தானிடி
யதெசமல் லாம் நித்திரா யதவி யிருள் மூட
ஏழுயமக முங் கூடி இராெ்சி த்ததத் தான் மூடி
சவளுயவ சளனமாரி சவண்டூளி யபால் சதாளி
வாயு வதுதிரண்டு தவ கத்ததத் தானரிக்க
வீசுவீ சென் று உலாவி துவீெ
வாரி து யகாபமுற் று தவ கத்தத தான் முழுங் க
மூரியபால் மூெ்செறிந்து சமாகுசமாசகன யகாபமுற் று
மாநீ ெ னிட்டிருந்த வா ் த்தகற் யகாட்தடச ல் லாம்
யதனியீன் கூடதுயபால் செகலிடிந்த தம் மாதன
யகாட்தடத் தளமிடிந்து குஞ் ெரங் கள் தானிறந்து
பூட்தட மிகப்பூட்டிப் யபாட்டிருந்த காவசலல் லாம்
உதழந்து மிகசவருவி ஓயகாசவன வுளறி
கதழந்து அவயராடக் தகமறந்து நின் றனயன
சிப்பாயி ய ாட சுயபதாருந் தாயனாட
அப்பப்பா சவன் று அந்நீென் தாயனாட
பிராமண நம் பூரி புலம் பிமிகத் தானழுது
ஸ்ரீராமதனயுங் காணதலய யதெமிரு ளாகுதல் யலா
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அ ் ய ா சகடுத்தாயன அரென் நம் தம ச ன் றுசொல் லி
சம ் ய ாயட குத்தி விழுந்தழுவார் யவதி ர்கள்
மா னனந்த புரத்தியல வாழுமட்டும்
நீ ெனுட ெட்டம் நின் றுதல் யலா ராெ்சி த்தில்
ஸ்ரீபத்ம நாபரிந்தெ் சீதமவிட்டுப் யபானவுடன்
பிறிவாக நவ் வா பிடித்தாயன சீதமச ல் லாம்
என் று பலயபர்கள் இப்படிய சொல் லிமிக
அன் று புலம் பி அழுவார் சிலயபர்கள்
நம் பூரி யவதி ர்கள் நாம் சகட்யடா சமன் றுசொல் லி
சவம் பிடா வண்ணம் சவளியிலுதர ாதிருந்தார்
இப்படிய பூயலாகம் எல் லாந் திணுக்கிடயவ
அப்படிய மா வரும் ஆனசத ் வாருடயன
இன் றுமுதல் ானிருக்கும் இடங் களியல ொதிச ல் லாம்
ஒன் றுயபா சலன் னிடத்தில் ஒத்துமிக வாருசமன் று
சொல் லித் திருெ்ெம் பதி சென் றிடயவ தானடக்கப்
பல் லுயிரும் வந்து படிந்ததுயக ளன் யபாயர
திருெ்ெம் பதி தியல சென் றவர் தானிருக்கப்
சபாருெ்ெமது பார்த்தான் புகழுசமாரு நம் பூரி
அப்யபாது ொஸ்திரத்தில் அவனிபல ொதிச ல் லாம்
இப்யபாது சும் மா இங் குவர லாசமனயவ
அன் றந்த ொஸ்திரத்தில் அதுகண்டு மல் லாமல்
நன் றந்தெ் ொணார்கள் நல் லயத ருண்டுபண்ணித்
சதாட்டுக் சகாடுத்துத் யதர்நடத்த யவணுசமன் றும்
மட்டும் சவகுதானம் வலங் தகயு ர் சகாண்யடார்க்குக்
சகாடுக்கயவ ணுசமன் று கூறினார் ொஸ்திரத்தத
சவடுக்காக அந்த விபரிப்சபல் லாம் நடத்தி
வாரிக்கதர ாண்டிச ன வா ் த்தநா மம் விளங் க
யநரி ர்கள் சூழ சநடிய ா னங் யகயிருந்தார்
திருெ்செந்தூர் தன் னில் திருமா லங் யகயிருக்க
விருெ்ெமுள் ள நீ ென் யவதெநசு ராணி வன்
தவ ங் க சளல் லாம் வரம் பழித்து மாநீ ென்
சந ் தி ெ் ொன் யறார்கள் சநறிச ல் லாங் குதலத்துப்
யபரழித்துத் தர்மம் சபருதமச ல் லாந் தானழித்தான்
மார்வதர ய கூடும் தமப்புரசு ெஞ் சுவம் யபால்
தான மழித்துெ் ொன் யறாரின் கட்டழித்து
ஈனகுலெ் ொதிகட்கு ஈடாக்கித் தான் சகாடுத்துப்
பள் பதற நீ ெனுக்குப் பவளத்தார் தான் சகாடுத்துக்
கள் பதற ொதிகட்குக் காலமிகக் சகாடுத்துெ்
ொதி வரம் பு தானழித்து மாநீ ென்
மூதி முன் னீென் மும் முடி யுந்தவிர்த்து
நவ் வா முடிச னயவ நாடிவன் நா டாகயவதான்
எவ் யவா ரறி இவன் யதெந் தானாக்கி
ஆளாகமுன் னீெதனயும் அவதனநா டாளதவத்துப்
பாழாக நீ ென் பதழ ெட்ட முமாற் றி
நீ ென் நவ் வாவின் நிதனவுயபால் ெட்டமிட்டுத்
யதெசமல் லாம் நவ் வா செ ் தாயன ெட்டமது
மானம் வரம் பு மகிதமசகட்டுெ் ொன் யறார்கள்
ஈன மதடந்து இருக்கின் ற யவதளயியல
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ததவர் முணறயமிடல்
யதவர்க சளல் லாம் திருெ்செந்தூர் சென் யறகி
மூவசராரு மித்தனுக்கு முதறயிட்டா ரம் மாதன
ஆதி முதற் சபாருயள அ ் ாநா ரா ணயர
யொதிய ச ங் கள் து ரசமல் லாந் தீருதம ா
இத்ததன நாளும் இருந்யதாசமாரு மானுவமா ் க்
சகாற் றவயர நாங் களினிக் குடியிருக்கப் யபாகாது
ொதிக்கட்தட ச ல் லாம் ததல ழித்து மாநீ ென்
யமதினிக சளல் லாம் யமவினா தன ாயவ
தான மழிந்தாெ்யெ தம் பி ர்கள் ொன் யறாரின்
மான மழிந்தாெ்யெ வரம் சபல் லாங் சகட்டாெ்யெ
பூப்பி முங் குதலத்துப் புரசிய ா சடாப்பமிட்டுக்
காப்பிலி யனதுவினால் கட்டழிந்தார் ொன் யறார்கள்
இத்ததன நாளும் ாங் கள் முதற யிட்டதுயபால்
புத்தி தனில் தவத்தால் சபாறுக்கஇனிக் கூடாயத
தம் பி ொன் யறார்கள் ெங் கடத்ததக் யகளாமல்
ெம் பி முகம் வாடித் ததலகவிழ் ந் திருப்பசதன் ன
மக்களு டது ரம் மனதிரங் கிப் பாராமல்
பக்கமா ் நீ ரும் பாரா திருப்பசதன் ன
ொன் யறார் படுந்து ரம் தானிரங் கிப் பாராமல்
ஆண்யடாயர நீ ரும் அ ர்ந்யத யிருப்பசதன் ன
இசதல் லா சமங் கதளநீ ர் ஏற் றொன் யறார்பிறப்பா ்
முதசலல் லாஞ் ொன் யறாருள் முடிந்துதவத்த கண்ணியினால்
பாவி ந் தநீ ென் படுத்துந் து ரசமல் லாம்
தாவிக் கயிதல ெத்தி சிவன் வதரக்கும்
சபாறுக்கமிகக் கூடதலய புண்ணி அ ் ாயவ
மறுக்க மததப்பாரும் மனதிரங் கி ச ங் களுக்கு
உகத்துக் குகங் கள் ஊழி ங் கள் செ ் தசதல் லாம்
அகற் றி ருள் தந்த அெ்சுதரும் நீ ரல் லயவா
மக்களா ச ங் கதளயும் வலங் தகவு ் ய ார் தாமாக
ஒக்குறவு சகட்யடான் உலகில் பதடத்திருந்தால்
இத்ததன பாடும் எங் களுக் சகன் யறாதான்
புத்திரரா ச ங் கதளயும் பூமிதனில் சபற் றுதவத்து
நாங் கள் படும் பாடு நாரணயர கண்டிதலய ா
தாங் களுக்கு சநஞ் ெம் ெற் று மிரங் கதலய ா
இப்படிய யதவர் எல் யலாரு முதற மிட
அப்படிய முதற மிட்டு அவரங் யக நிற் தகயியல
பார்வதி திருச்தசந்தூர் வந்து நாராயைரிடம் முணறயமிடல்
நல் ல உதமதிருவும் நன் றா ச ழுந்தருளி
வல் ல சபாருளான வா ் த்தநா ரா ணரின்
அடியி லவள் வீழ் ந்து அழுதுகதரந் யததுதரப்பாள்
முடியுமடி யில் லா முதயல முதற் சபாருயள
அரிஹரிநா ரா ணயர அண்ணயர அெ்சுதயர
கரிஹரிநா ரா ணயர கண்ணயர கார்வண்ணயர
இலெ்தெசகட்ட பாவி ஏமாளிக் கலி தினால்
அலெ்ெல் செ ் சதங் கதளயும் அகற் றிதவத்துப் யபானீயரா
பாவிக் கலி னுட பழிொபெ் சூட்சியினால்
பூவில் மண்டூகம் சபாசித்துயத காரணயர
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கலி னுட ஏதுவினால் கபாலியும் தமத்துனரும்
ெலிவாகி யமனி ெடல மிகத்திமிர்த்து
இருள் மூடிக் கண்கவிழ் ந்து இருக்கிறா ரீசுரரும்
உருவு சுவடில் தல உம் முதட தமத்துனரும்
நின் ன மில் லாக்கலி ன் நீ ென் பிறந்ததினால்
என் யனாயட யபெ்சு இல் தலயும் தமத்துனரும்
வானுறவு சகட்ட மாநீ ென் வந்த நாள் முதலா ்
நானும் பர யமசுரரும் நலநஷ்டமுந் சதரிய ாம்
யபசிப் பழக்கமிட்டுப் சபருத்தநா ளுண்டுமண்யண
யதாசிக் கலி னுட சூட்சியினால் நாங் கள் படும்
பாட்தடவந்து பாராமல் பரிகாெம் பார்ப்பசதன் ன
நாட்தடக் சகடுத்தாயன நன் றிசகட்ட மாநீ ென்
அல் லாமல் நம் முதட அருதமெ்ொன் யறார்கள் படும்
சபால் லாங் தக ச ல் லாம் யபா ் ப்பார்க்க எழுந்தருளும்
வரமீறி க் கலி ன் மா ் தகயி யனதுவினால்
பிரமன் பிறப்புப் பிெகித் ததலமாறி
முண்டம் யபால் பிறப்பு முகங் கண்ணில் லாப்பிறவி
பிண்டப் பிறவி யபருறுப் பில் லாப்பிறவி
ததலயுடம் பில் லாத ெடலப் பிறவித ப்யபால்
நிதலதவறி யவதா நிதனவுதடு மாறினயன
சீவன் சகாடுக்கும் சிவனுக் கிருநிதனவா ் ப்
பாவக் குணவுயிரா ் ப் பகர்ந்தார் சிவனாரும்
படி ளக்க நீ ரும் பண்புற் றிருக்காமல்
குடியகடு மாெ்யெ குடிக்கக் கிதட ாமல்
இத்ததன யுங் கலி ன் ஏதுவால் வம் பாெ்யெ
அத்ததனயும் நீ ர்தான் அறி ாதவர் யபாயல
எங் கள் யமல் பதகயபால் இருப்பசதன் ன அெ்சுதயர
ெங் கடங் க சளல் லாம் தான் சொல் லக் கூடாது
கயிதல சிவனார் காணாம லும் தமயுந்தான்
அகிலமததப் பாராமல் அ ர்ந்திருக்கி றாசரனயவ
ஆனதா சலன் னுதட அண்ணயர அங் யககி
மானமுள் ள புத்தியும் தமத்துனர்க்குெ் சொல் வாரும்
என் றுதம ா ளிப்படிய இன் பமா ் ெ ் சொல் லிடயவ
அன் று சபருமாள் அவள் முகம் பார்த் யததுதரப்பார்
சிவனாரும் நீ யும் யதெமதி லில் லாட்டால்
எவனுக்கு மதலெ்ெல் இல் தலய ராெ்சி த்தில்
உங் களால் ானும் உகத்துக் குகங் கிடந்து
ெங் கடங் க ளுற் றுத் தவிக்கத் ததலவிதிதான்
நீ ங் களில் தல ானால் எனக்கும் அதலெ்ெலில் தல
ஏனுங் க யளாயட இப்பாடு ான் படத்தான்
அய ாத்தி ா பட்டணத்தில் அரசுண்டு சமன் றனக்குக்
தகய ற் று வந்த கன் னி திருவுமுண்டு
ஏனிந்தப் பாடு ான் படக் காரணந்தான்
மானழுதாற் யபாயல மறுகுவாள் லட்சுமியும்
தகப்பிடித்த நாள் முதலா ் க் கலந்துவிதள ாடறிய ன்
சம ் ப்பிடித்த மான சமல் லி ரு மங் கிருக்க
இரப்பதனப் யபால் யலாகம் எல் லாந் திரிந்ததல ப்
பரப்பிரம னம் தமப் பதடத்ததுமி தற் யகாசவன
எல் தலயில் லாப் பாடு ான் பட்ட துயபாதும்
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நல் லகுலெ் ொன் யறாதர நான் சபற் று தவத்யதயன
தவத்த சதல் யலாரும் மனதறி ப் பார்த்திருக்க
சபா ் த்ததலவ னீெதனயும் பிறவிசெ ் ஞா முண்யடா
நீ ெனுட தக தியல நின் மக்கள் தங் கதளயும்
பாெக் கயிறிட்டுப் பந்தடிக்கெ் செ ் தாயர
சதாட்டாலும் நீ ெம் சதாடருமததக் கண்டாலும்
சவட்டா சவளி ா ் விரட்டிப் பிடிக்குமல் யலா
காதிலததக் யகட்டாலும் கர்மம் வந்து சிக்குமல் யலா
ஆரிந்த நீ ெதனயும் அழிக்கவதக ாரறிவார்
மா ் தக நிதனசவாழி மறுநிதனவு வாராயத
யமாெக் கலி தனயும் முடிக்கவதக ாரறிவார்
வாளா யுதத்தாயல மாளாயன மாகலி ன்
தூளாம் பிறவி சொல் சலாணா வல் லதமதான்
முப்பிறவி ாறும் முடித்த வலுதமச ல் லாம்
இப்பிறவி தன் னில் எட்டிசலான் று பாரமில் தல
உகத்துக் குகம் பிறந்து ஓடித்திரிந் தவசனன் யற
அகத்துக்சகாஞ் ெம் தவ ் ாமல் அவர்மூப்பா ் ெ் செ ் தாயர
ஆனதா லின் னமினி அங் குவர யவணுயமாகாண்
தானம் தவத்துப் பாராமல் ெங் தக ழித்தாயர
எங் யக ானாலும் இறந்திடுயவ னானிதற் குெ்
ெங் தகயுள் ள ொணார்க்குத் தங் குமிடம் யவறிதலய
தா ் தந்தத யில் லாமல் த ங் குகின் ற பிள் தளத ப்யபால்
மா க் கலி னினால் வாடுவயர ொன் யறார்கள்
தகப்பனில் லாப் பிள் தள ொணார்க சளன் றுசொல் லி
அகப்படுத்திெ் ொன் யறாதர அடிப்பாயன மாநீ ென்
தாயுந் தவமிருந்து ெதடப்பாசளதனக் காணாமல்
ஆயுங் கதலசதரிந்த ஆயிதளயும் வாடுவயள
இப்படிய ஞா ம் இருப்பதா சலன் றனக்கு
அப்படிய யவறு வழி ல் லயவ ானதினால்
எங் கினிப் யபாயவன் என் சறண்ணுது என் மனது
உங் களுட ஊருக்கு ஒண்ணுதயல யபாநீ ச னக்
யகாபத்தால் தங் தகயுடன் கூறினா ரித்ததனயும்
யவகத்தா லம் தம விழியிட் டழுதனயள
கயிதலக்கு நீ ர்தான் கால் தவக்கா யதயிருந்தால்
அகிலம சதான் றா ் அழியு சமாருசநாடியில்
நல் லகுலெ் ொன் யறார் நாடுங் கலி னினால்
சதால் தலமிகப் பட்டுத் து ருற் று வாடுவயர
நானுசமன் றன் ஈசுரரும் நல் ல கயிதலயியல
மானுங் கதலயபால் மறுகி யிருப்யபாயம
கயிதல முனியதவர் கட்டழிந்து வாடுவயர
மயிலதன ஈெர்சொல் தல மறந்து மிருந்தாயர
கன் னிப்சபண் ணார்கசளன் கற் பதனத த் தான் மறந்து
உன் னுதலா ் ப் சபண்கள் ஒருவர்க்யகார் மூப்பாெ்யெ
ஐய ா கயிதல அங் யக வரம் பழிந்து
தப ரவம் பூணும் பரமன் சமௌ னமாெ்யெ
அண்ணயர யகாயவ அடி ாள் தனக்கிரங் கி
எண்ணமில் லாக் கயிதலக்கு எழுந்தருள யவணுதம ா
என் று அறம் வளர்த்தாள் இறங் கி ண்ணர் கால் ததனயும்
சென் று பிடித்துெ் செ ் த்தாள் தான் வணங் கி
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மனதிரங் கி எம் சபருமாள் மார்யபாடு தங் தக தரத்
தனதில் பிரி முற் றுத் தங் தக யரா யடதுதரப்பார்
நாராயைர் திருக்கயிணலயங் கிரி ஏகல்
உன் யனாடு பிறந்த ஊழிவிதி ானதினால்
நன் னாயடா யடவாழ நமக்குவிதி யில் தலய
உன் றனக் காகவல் யலா ஊருக்கூயர திரிந்து
ெந்யதாெ மற் று ெதடக்க விதி ாெ்யெ
என் று சபருமாள் ஏற் ற பிறப்யபாடு
இன் று கயிதலக்கு எழுந்தருள யவணுசமன் று
யதவர் முனிவயராடு திருக்கனனி மாயராடு
மூவருட நடுவன் மகமலர்ந் யதகூடி
நடக்கயவ ணுசமனயவ நளினமுற் சறம் சபருமாள்
கடற் கதரயில் வந்து காலயம சதனப்பார்த்தார்
இந்தெ் சொரூபமதா ் இங் குவிட் சடழுந்தருளிெ்
சிந்தர் குடியிருக்கும் சீதமயி யலகுமுன் யன
கலிமூழ் கி நாமள் கதரய றப் யபாறதில் தல
சபாலிவாக யவெம் புதுப்பிக்க யவணுசமன் று
என் ன சொரூபம் எடுப்யபாம் நா சமன் றுசொல் லி
அன் னப் சபருமாள் ஆயலா ெதன ாகி
யமசலல் லாம் சவண்ணீற்தற மிகஅணிந் சதம் சபருமாள்
பாசலாக்கும் சநஞ் ெம் பரம சனாருநிதனவா ்
மாயமாக ஆதெ ம க்க சவறி றுத்துத்
தாயமா தரனார் ெதடக்யகால யமபுதனந்து
காலில் சிவநிதனதவப் கழராமல் தானிதறத்து
மார்பிதலந்து பூமணித வகிர்ந்தார யவடமிட்டுக்
கண்ணில் மயனான் மணித க் கண்ணாடி ா ் ப்பதித்து
எண்ணரி தங் தக இன் பமுட யனவளர்த்த
முப்பத்தி ரண்டறத்தத உடசலல் லா யமசபாதிந்து
செப்பமுடன் கந்தத செ ் சவண் கதல ணிந்து
தண்டரள மானத் தடிச ான் று தகப்பிடித்து
அண்டர்களும் யபாற் றி அரகரா என் றுவர
யதவர்களுங் கூடிெ் சிவசிவா சிவயனச ன் று
தாவமுள் ள யதவசரல் லாம் தாரமி யடத்திவர
அம் தம உதம ாளும் அவளுஞ் ெதடவிரித்துெ்
செம் தமயுள் ள மாதும் சிவசிவா என் யறத்தி
எல் யலா ருடயன எம் சபருமாள் தானடந்து
வல் யலார் புகழும் வாழ் கயிதல வந்தனராம்
கயிதல தனில் வரயவ காரிருளுந் தான் மதற
மயிதலச ாத்த ஈெர் மா வதரக் கண்டாவிெ்
ெந்ததித க் கண்டு தா ாவல் சகாண்டதுயபால்
வந்தந்த ஈசுரரும் மார்யபா டுறவதணத்து
இத்ததன நாளும் ானும் தமக் காணாமல்
புத்திரனுந் தாத ப் யபாகவிட்டாற் யபாலிருந்யதன்
மாரி காணாத வா ் த்த பயிர்யபாலும்
ஏரி காணாத ஏற் றநீ ர் யபாலிருந்யதன்
இனம் பிரிந்த மான் யபால் இருந்யத னுதமத்யதடித்
துதணயில் லார் யபாயல துதண ற் று நானிருந்யதன்
என் று மகாமாதல எடுத்தாவி ஈசுரரும்
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சென் றாவிக் சகாண்டு சிணுங் கி ழுதுசொல் வார்
இதணயும் புறாவதுயபால் இருந்யதாயம தமத்துனயர
துதணயு சமதனமறந்து தூரநீ ர் யபானசதன் ன
என் தனவிட்டு நீ ரும் எழுந்தருளு மன் றுமுதல்
வன் ன உதம ாளின் வடிதவ மிகஅறிய ன்
துதணயிழந்த அன் றிதலப்யபால் தினமு முதமத்யதடிக்
கணவனில் லாப் சபண்யபால் கலங் கியனன் காரணயர
உயிர்த்யதா ழதமயபால் உறவுசகாண்ட நாரணயர
சம ் த்யதா ழதமத விட்டுப் பிரிந்தமுதல்
பிரிந்து மதலத்யதன் பெ்தெ நிறமாயல
ெரிந்துபள் ளி சகாண்டு ெதாவருட மாெ்சுதல் லயலா
இத்ததனநாளும் என் தனமிகப் பாராமல்
மத்திப மந்திரிய மறந்சதன் தன தவத்தசதன் ன
கயிதலக்கு சமன் றனக்கும் கட்டான மந்திரிதான்
அகில மீயரழ் க்கும் அடக்கமுள் ள மந்திரிதான்
நீ ல் லாமல் யவறுளயதா சநடி திருமாயல
தானீ தமான ெர்வபர நாரணயர
இந்த விதமா ் இகபர விதத்யதாடும்
உந்தன் ததனப்சபறயவ உ ர்ந்ததவஞ் செ ் தனல் யலா
அப்படிய நீ ரும் ஆதிநா ரா ணரா ்
முப்படிய வந்து உருசவடுத்த மா வயர
கயிதலத் யதவாதிகளும் கண்ணான மாதிருவும்
ஒயிலான மாமதறய ார் உற் ற இருஷிகளும்
கின் னரர்கள் யவத கிம் புருடர் யகதாரர்
மன் னர் முனிவர்களும் மதறயும் பல ொஸ்திரமும்
யவதாவும் நந்தி விதரூபெ் சித்தர்களும்
நாதாந்த யவத நல் ல ரிஷிமாரும்
இப்படிய ஓர்வெனம் அவர்கயளா யடயகட்டுக்
கல் தல வலித்திழுத்துக் காலில் மிகப் யபாட்டவர்யபால்
சொல் தல மிகக்யகட்டுெ் சுமந்யதன் மிகுபாரம்
எல் லா விதப்பாடும் ான் பட்ட துயபாதும்
வல் லவயன யுன் னுதட வாக்தகக்யக ளாதபடிெ்
செ ் த விதத்தாயல செப்புதற் கு நாணமுண்டு
சம ் யிதெயு மாயல சமத்தயகா பிக்கரிது
எல் லா முமது இெ்தெ து யபால் நடத்தும்
சொல் சலான் றுக் குள் யள சூட்டிநீ ராளுசமன் று
மாலுக்கு மனது மகிழ் ெத
் ெ வரும் படிக்குப்
பாலுக்கு யமாரான் பகர்ந்தார்கா ணம் மாதன
அப்யபாது அெ்சுதரும் அவயரது சொல் லலுற் றார்
எப்யபாது முமக்கு இப்படிய யுள் ளமுதற
நாசனாருவன் யவடதனப்யபால் நாட்டில் திரிந்ததல
ஏயனாகா ணுங் களுக்கு இல் தலய ெங் கடங் கள்
முன் னுதித்தப் பாவி முழுநீ ெக் குயறாணியினால்
பின் னுந்துரி ய ாதனனா ் ப் பிறந்தவன் மாளும் வதர
உகமா றானதிலும் உதித்தக்குயறா ணியுயிதரப்
பதக ாக்கிக் சகால் ல பட்டபா சடத்ததனகாண்
ான் மிகப் பட்டபாடு ஆரும் படவரிது
தான் பட்ட சதல் லாம் தான் யபாது சமன் றுசொல் லி
இனியமல் பதகதான் இல் லாமல் செ ் வதற் கு
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மனுவா ் ப் பிறக்க மக்கயள ழுயபதர
யெர்த்சதடுத்து விந்தில் யெர்ந்துசெங் காவுதன் னில்
ொர்ந்து விதள ாடி தான் சபற் ற பாலருக்கு
எல் யலாருங் கூடி ஏற் றதிரு நாமமிட்டு
வல் யலாரா ் ப் பூமிதனில் வாழுசமன் று தவத்யதாயம
அலுவ சலாழிந்தசதன் றும் அதலெ்ெல் மிக இல் தலச ன் றும்
சமலிசவல் லாந் தீர்ந்து யமவிஸ்ரீ ரங் கமதில்
இனிதிருக்கும் யபாது என் தன நிதன ாமல்
மனிததனயும் பூமியியல வகுத்தசதன் ன சொல் லுசமன் றார்
ஆறு யுகமதிலும் அதிகபலக் காரர்களா ்
வீறுடயன பிறவி விதவிதமா ் ெ் செ ் தீயர
முன் பிறந்த குயறாணி முழுங் கினான் கயிதலமுதல்
வன் பிறவிெ் சூரதனத்தான் வததக்கயவ றாருமுண்யடா
இரண்டாம் யுகத்தில் நன் றிசகட்ட மாபாவி
குண்யடாம ொலி னா ் குதித்தான் மகாபாவி
வானயலா கமுழுங் க வா ் விட் டலறினதால்
யகானகிரி யவந்யத சகான் றதுயவ றாருமுண்யடா
மூன் றாம் யுகத்தில் முதளத்தாயன ப்பாவி
வான் றான மல் யலாசி வாகசனன் ற மாபாவி
யதவதரயுந் சத ் வ ஸ்திரிகதளயு மூவதரயும்
ஏவலது சகாண்டு இடுக்கமது செ ் தனயன
முதற மது ஆற் றாமல் ஓடிப்யபா சவன் றுதரத்தீர்
சிதறப்பிடித்தப் பாவிகதளெ் செயித்ததுயவ றாருமுண்யடா
நாலாம் யுகத்தில் நன் றிசகட்டெ் சூரபற் பன்
ஆலா விருெ்ெம் அதுயபால் கிதளயுடயன
நாட்ட முடயன நாடும் பதடய ாடு
யகாட்தட திட்டுக் சகாடி மா பாவி னா ் க்
யகட்ட வரங் கசளல் லாம் சகட்டி ா ் நீ ர்சகாடுத்துத்
யதட்டமுடன் கயிதல சீதம து வுங் சகாடுத்து
இருக்க இடமற் று எழுந்திருந்து நீ யராடி
உருக்கமுடன் நானிருந்த உவரியி யலகிவந்தீர்
யதவர்கதளப் பாவி செ ் த இடுக்கமதால்
மூவர்முத லும் மிடத்தில் முதறயிட்ட ஏதுவினால்
என் தன வருத்தி ஏற் ற சமாழிகள் சொல் லிெ்
சென் றவதனக் சகால் லுசமன் று செ ் திசொல் லி விட்டீயர
விட்டவுட னவயனாயட சவகுநாளா யுத்தமிட்டுப்
பட்டபா சடல் லாம் பகர எளிதாயமா
உயுத்தமிட் டவதன ஒக்கத் தரமறுத்துெ்
செயித்யதன் பின் னவனும் செத்த யுகமதியல
இரணி சூரசனன் று எனக்சகதிரி ா ் ப்பிறந்து
தரணியி லவன் யபதரெ் ொற் றி வழங் கலுற் றான்
பின் னு மவன் றனக்குப் பிள் தள ா ் நான் பிறந்து
சகான் று தரமறுத்யதன் குதித்ததுகாண் மற் றயுகம்
பத்துத் ததலய ாடு பாவி வன் பிறந்து
உற் றுஅவன் யகட்டவரம் ஒக்கநீ ர் தான் சகாடுத்து
அருகில் மிக வாழ் ந்திருந்த ஆயிதளத நீ ர்சகாடுத்துக்
குருவிருந்த யொதி குன் தறயும் நீ ர்சகாடுத்துப்
பாவி வன் மூன் று பாரடக்கி ஆண்டனயன
யதவியும் நானும் யதெமதி யலபிறந்து
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அவதன ழித்து அந்தயுக முங் கருக்கிெ்
சிவயனயுன் பாரிததனெ் சிதறமீட்டித் தந்ததாரு
ெதி ாந்துரி ய ாதனனா ் த் தான் திரும் ப சவபிறந்து
மதி ாம சலன் றதனயும் மதறயுமிக நம் பாமல்
அன் யபாதர ச ல் லாம் அகப்படுத்தி மாபாவி
வம் பான கள் ளன் மா ் மாலஞ் செ ் ததினால்
சகான் றவதக சொல் லக் கூடுயமா காரணயர
என் சனன் ன பாடு ான் பட்ட மா ் மாலம்
கஞ் ெசனன் ற பாவிக்குக் கடி வரம் நீ ர்சகாடுத்து
வஞ் ெகன் தான் செ ் த மா ் மாலம் சரம் பவுண்டு
அவதன வததக்குமுன் யன அடிச த்த தனகளுண்டு
அவதனெ் செயித்து அதலயியல யகாட்தடகட்டி
திரி புர சமன் று திருவும் நான் இருக்தகயியல
துரிய ாதனா ் திரும் ப அவன் பிறந்து
அன் சபரி யபர்கதளயும் அவனாளா ் த் தானாக்கி
வம் பான கள் ளன் மா ் ஞாலம் செ ் ததினால்
அன் பான ஐவதரயும் அங் யக பிறவிசெ ் து
சகான் னவதக சொல் லக் கூடுயமா என் சிவயன
சிவயன யுமக்குெ் சூசடண்ணஞ் ெற் றுமில் தல
இருப்பி லிருந்துசகாண்டு எனக்கதலெ்ெல் செ ் வதுண்டு
எதிர்ப்பவரார் சொல் லும் இந்தமா ் மாலசமாடு
கலிச ன் ற சொல் லு காதில் மிகக் யகட்டதுண்டால்
ெலிவாகி யமனி ெடலமிரு ளாகுமல் யலா
சம ் ப்யபெ யவணுசமன் று யமவி யிருந்தாலும்
சபா ் ப்யபெ புத்திப் சபாலியும் சபாடுசபாசடன
வாளா யுதத்தாயல வா ் த்தகதண ம் பாயல
பாழாக்க சவன் றாலும் படாயத மா ் தகக்கலிதான்
மற் றப் பிறவி ாக வகுத்தாலும்
இத்ததன ச ண்ணம் இல் தலய ச ன் றனக்கு
அ ் ய ாச ன் மக்கள் அதற் குள் ளாகப் பட்டாயர
சம ் ய ா யினிமக்கள் விளங் குவ சதக்காலம்
தீண்டிப் பிடித்தாயன செத்தகலி மா ் மாலன்
வீண்டிடறு தீர்ந்துமக்கள் விளங் குவது எக்காலம்
ஆறு பிறவி அழித்ததுவு சமன் றனக்கு
நீ றுயபா சலண்ணுதுகாண் நிற் கலித ப் பார்க்தகயியல
என் ன விதத்தால் இவதன ழிப்யபாசமன் று
வன் னெ் சிவனாயர மனதுயவயற ண்ணுதுகாண்
நாடாெ்சு யதெம் நகரியுங் கள் பாடாெ்சு
வீடாெ்சு குண்டம் யமதினிக ளங் காெ்சு
யதெ வழியபாயறன் செல் லாது இங் யகதான்
மா ் தக வதலத விட்டு மதற யவ யபாயறன் காண்
பலயபர்க ளாட்டும் பாம் புயபா சலன் தனயுந்தான்
அதலவிதமா ச ன் தன அதழத்தசதன் ன சொல் லுசமன் றார்
அப்யபாது ஈசுரனார் அெ்சுததரத் தான் பார்த்து
இப்யபாது நானும் இ ம் புகியறன் யகளுசமன் று
முற் பிறவி து ரம் எல் லாம் வரும் படிக்குப்
பண்டுசவாரு ொபம் பகர்ந்யதன் நான் தமத்துனயர
அன் றுொ பம் பகர்ந்த அதுயகட்டுக் சகாண்டருளும்
குயறாணி ச ாருசூரக் சகாடும் பாவி தான் பிறந்து
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சுயறாணித மா வயர சதால் புவிச ல் லாமுழுங் கி
என் யனாடு ஈஸ்வரி ாள் எல் யலாதர யும் விழுங் க
நின் யனாடு மா வயர நீ ச ாருவன் தப்பிமிக
என் தன நிதனத்துத்தவம் இருந்தா ் நீ கீழுலகில்
சதன் னவயன நீ யும் செ ் தத் தவமதினால்
எழுந்தருளி நானும் என் னவரம் யவணுசமன் யறன்
குளிர்ந்த குணமான யகாயவந்யத நீ மாறி
யகட்டாய சூரனுடல் கீறித்துண் டாறாக்கித்
தாட்டாண்தம ாகத் தரணிதனில் விட்சடறி
வரந்தாரு சமன் று வாகாகக் யகட்டவுடன்
தரந்தரயம துண்டம் தரணிக்சகல் லாம் பிறந்து
மாற் றா னாயுனக்கு வருமாறு யுகம் வதரக்கும்
சீற் றத் துடயன செடசமடுக்கு சமன் றுசொல் லித்
தந்த வரத்தின் தன் தம ா லிந்தமுதற
எந்தன் யமல் யகாபம் ஏன் சொல் லப் யபாறீர்காண்
என் றந் தஈெர் இப்படிய சொன் னவுடன்
அன் று மகாமால் ஆகங் களிகூர்ந்து
ஆனாலும் நான் யகட்ட அவ் வரங் க ளானாலும்
மானாபர ஞா வரம் பழித்துப் யபாட்டீயர
இதற் குமுன் யனதாலும் என் தன றி ாதவண்ணம்
ஒதுக்கிலிருந் யதார்வளதம உங் களால் செ ் ததுண்யடா
மும் முதறயபா சலன் தன உவந்துக் சகணி ாமல்
அம் முதறத நீ ரும் அழித்தயதன் ஈசுரயர
என் தனக் சகணி ாமல் இக்கலித ெ் செ ் ததினால்
நன் னமிர்த ஈசுரயர நம் மாயல கூடாது
அழிப்பதுவுங் கலித அங் கல் லால் கூடாது
விழிப்பசதன் ன நம் மாயல விொரமிடக் கூடாது
நம் மாயல ச ான் றும் நடவாது ஈசுரயர
சும் மாசவன் யனாடிருந்து யொலிபண்ண யவண்டாங் காண்
உகத்துக் குகங் கள் ஓடித்திரிந் ததலந்து
மகத்துவமா ் ெ் ெந்து ெததமுறிந்து யநாகுதத ா
தூங் கி விழி ாமல் திமிர்ப்யபால் ெரீரமது
ஏங் கிமிக வாடுதப்பா என் திருதவக் காணாமல்
பாவிகள் பண்ணிவிட்ட பாட்தடமிக எண்ணுதகயில்
ஆவி மிகவாடி அங் கசமல் லாஞ் யொருதத ா
அந்தமுழுப் பாவிகளில் அதிகமுழுப் பாவியிவன்
ெந்ததிக்குத் தா ் தகப்பன் தாழ் ந்துநின் யறவல் செ ் தால்
சகாடி வயனா பாவி சகாஞ் ெமிஞ் ெ யமாயிவன் தான்
முடியுயமா பாவி யுத்தமிடெ் சென் றதுண்டால்
தன் ம மறி ாத ெண்டித்தடி மூடர்தகயில்
நம் தமப் பிடித்தங் யக நகட்டிவிட யவண்டாங் காண்
பட்ட அடிவூறப் படுத்திருக்கப் யபாயறனான்
ஒட்சடாழி என் தன ஒடுக்கிவிட யவண்டாங் காண்
என் றாதி நாரா ணர்தானு மிப்படிய
அன் றாதி நாதன் அவயரா டிதுவுதரக்கெ்
சிவனு மிகவ ர்ந்து செப்புவார் மா ருடன்
புவன மதற் குதட சபான் யன ச ன் மாதவயம
இப்படித்தான் தமத்துனயர ஈதுதரத்தீ ரானாக்கால்
எப்படித்தா னானும் ஏகம தாளுவது
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சுவரல் யலா தமத்துனயர சித்திரம் நாங் களல் யலா
கவரல் யலா நாங் கள் க மல் யலா தமத்துனயர
மா னல் யலா எங் களுக்கு மதல ல் யலா தமத்துனயர
ஆ னல் யலா எங் களுக்கு அதண ல் யலா தமத்துனயர
சகாப்பல் யலா நாங் கள் குருவல் யலா தமத்துனயர
செப்பல் யலா தமத்துனயர சிமிள் கூடு நாங் கசளல் லாம்
நீ ர்தானு மிப்படிய சநகிழ் ந்தசமாழி சொன் னதுண்டால்
ஆர்தானு சமங் களுக்கு அதணவுசமாழி சொல் லுவது
மூடிப்படிக் குலுங் க மு ங் காயதா சகாப்பசதல் லாம்
கூடிப்படிக் குலுங் க குதல ாயதா சீவனது
யதவர்முனி ொஸ்திரிகள் சிறுபுத்தி த க்யகட்டு
மூவருன் தனப் பாராமல் முனிந்துசெ ் த ஞா சமல் லாம்
சபாறுத்தருளு சமன் னுதட புண்ணி தமத்துனயர
மறுத்துதரத்தால் நானுமினி வகுத்துதரக்க ஞா மில் தல
எல் லாம் சபாறுத்து இனியுமக்குத் யதர்ந்தபடிெ்
சொல் சலான் றுக்குள் யள செலுத்தி ர ொளுசமன் று
ஈசுரனார் சொல் ல எம் சபருமா யளதுசொல் வார்
வீசுபுக ழீசுரயர விரித்துதரக்க நீ ர்யகளும்
என் தனயுயமா கீழுலகில் இறந்துகிடந் தாசரனயவ
சொன் னவதர ச ல் லாம் சுறுக்காகத் தானதழயும்
என் றந்த மா வனார் இப்படிய சொன் னவுடன்
அன் றந்த ஈசுரனார் அதழத்தா ரவர்கதளயும்
உடயனதான் யதவர்முனி ஒக்கப் ப மதடந்து
தடதசடன ஓடிவந்து தாழ் ந்துநமஸ் காரமிட்டு
அப்யபாது மா வனார் அவர்கள் ததமப்பார்த்துெ்
செப்புகிறா தர ா திருக்கண் சபாறிபறக்கக்
கண்கள் சிவந்து கருயமனி தான் விதறத்து
விண்க ளதிர சவடுசவசடனக் யகாபமுற் றுத்
யதவர் திணுக்கிடயவ சத ் வமுனி தான் பதற
மூவர் திணுக்கிடயவ உதரக்கிறா சரம் சபருமாள்
மண்திண் சணனயவ மதலகள் சபாடிபடயவ
திண்திண் சணனயவ யதவர் மிகப்பதறெ்
சிவனுங் கிடுகிசடனெ் சிவனுதம யும் பதற
நமனும் பதற நாரா ணருதரப்பார்
யதவயர வானவயர சத ் வமுனி ொஸ்திரிய
மூவயர நானும் ஒளித்தசதங் யக சொல் லுசமன் றார்
ஆளுக்சகாரு மூப்பா ் அரியிங் யக யில் தலச ன் று
யகாளுதரத்த ரீெர் குருமுன் யன நீ ங் கசளல் லாம்
ொத்திரத்ததப் பார்த்துெ் ெரி ாகெ் சொன் னதிட்டெ்
சூத்திரத்தத ச ல் லாம் சொல் லுசமன் றா சரம் சபருமாள்
சொல் லநா வில் லாமல் யொர்ந்துமிகத் யதவசரல் லாம்
பல் வா ் சுண்சடால் கிப் பததபததத்து நின் றனயர
கண்ததல கவிழ் ந்து கால் யபர்த்து தவக்காமல்
விண்கவிழ் ந்த ய ாகமுனி சவட்கிநின் றா ரன் யபாயர
நின் ற நிதல றிந்து சநடி பர யமசுரரும்
அன் சறந் தயனாயட அறம் பாடிெ் சொன் னசதல் லாம்
இன் சறங் யக யபாெ்சுதுகாண் இரண்டும் மிகெ் சொல் லாமல்
நின் றிங் யக நீ ங் கள் நிதனவ ர்ந்து நிற் பசதன் ன
யபெ்சுப்யப சுங் கிளிக்குப் பின் பூதன நாட்டமுற் றால்
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சீெ்சுக்கீெ் சென் றுகிளி கீழ் ப்பதுங் க யவண்டி யதன்
அன் றுநீ ர் சொன் னசமாழி அ ர்த்துமிகப் யபானசதன் ன
இன் றுநான் கண்டிலயன இதற் குமுன் னுள் ளதிறம்
இப்படிய ஈெர் எடுத்துதரக்கத் யதவசரல் லாம்
எப்படிநாம் சொல் யவாம் என் யற திதகக்கலுற் றார்
எல் லா மறிந்து எடுத்துதரப்பா சரம் சபருமாள்
சபால் லாதார்க் சகல் லாம் பிறப்சபான் றிதெந்திருக்கு
சொல் லுகியறன் நானுசமான் று சொல் லுவததக் யகட்பீயரா
நல் லதுதா சனன் று நாட்டமுற் சறல் யலாரும்
அப்யபாது எம் சபருமாள் ஆதிசிவ யமாடுதரப்பார்
இப்யபாது யகட்பீயரா ான் சொல் லும் நி ா மது
என் றுதிரு மாலுதரக்க எடுத்துதரப்பா ரீசுரரும்
மன் று ததன ளந்த மாயலச ன் தமத்துனயர
வாரு சமனஅதழத்து மாயலான் ததனயிருத்திெ்
சீருடயன யவதாவும் சிவனும் உதம ாளும்
எல் யலாருங் கூடி இருந்தந்த மா வரின்
நல் லா ருகிருத்தி நவிலுவார் ெத்தி மா ்
இதற் குமுன் செ ் த இழிசவல் லாம் நீ ர்சபாறுத்துக்
கதுக்காக வும் முதட கருத்தின் படி ாயல
நடக்கும் படிெ் ெட்டசமல் லாம் நாரணர்க்குத் தந்யதாங் காண்
அடக்குடக் சகல் லாம் ஆதிக்குத் தந்யதாங் காண்
இன் றுமுத லும் முதட இெ்தெயபா யலநடத்தி
என் றும் நடத்திக்சகாள் ளும் என் யற விதடசகாடுத்து
ெட்டசமல் லாமுமக்குத் தந்யதா மினிநீ ர்தான்
இட்டெட்ட மீறி இனிச ாருவர் செ ் ய ாங் காண்
உம் தம நிதன ாமல் உக்கலித ெ் செ ் ததினால்
நம் தம வதரநீ ர்தான் நடத்தும் படிநடத்தும்
என் றந்த ஈசுரரும் ஏற் ற உதம ாளும்
அன் றந்த யவதாவும் அமரர்முனி யதவர்களும்
ெத்தி மாகத் தானுதரத்தார் நாரணர்க்கு
மத்தி நாதன் மனமகிழ் ந் யததுசொல் வார்
நல் லதுதா சனன் று நாட்டமுற் சறம் சபருமாள்
வல் ல பரயம சுரயரா யடவகிர்வார்
கன் மம் யபா சலாத்தக் கலிப்பிறப் பானதினால்
நம் மள் முதல் மாறிப் பிறக்கநா ளாகுதுகாண்
ஆனதா லீசுரயர அருளுகியறன் நீ ர்யகளும்
ஈனமுள் ள பாவி இ ன் றதுரி ய ாதனதனக்
சகான் யற னவதனக் குருநாதட வர்க்கீந்து
முன் யன மதறய ான் சமாழிந்தொ பத்தாயல
யதவர்முதல் வாயனார் யதவமுனி தான் வதரயும்
மூவ ருதறயும் உற் றசத ் வ யலாகயமழும்
யமயலார்க சளல் லாம் யமதினியி சலன் றனக்குப்
பூயலாகந் தன் னில் பிள் தளச ன யவபிறக்க
யவணுசமன் று மாமுனிவன் விட்டொ பத்தாயல
தாணுயவ நீ ரறி த் தாம் பிறந்தார் ொணாரா ்
ஏழுயலா கமதிலும் ஏற் றமுள் ள வித்சதடுத்துக்
கீழுலகில் சபற் யறன் கீர்த்தியுள் ள ொணாரா ் ப்
சபற் றுதவத்து ஸ்ரீரங் கப் பூமியியல யபாயிருந்யதன்
மற் றுஞ் சில நாட்கழித்து வாழுந் தி திதனில்
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அனந்த புரம் யநாக்கி ாயனகும் யவதளயியல
புனந்தனியல நின் று புலம் பலுற் றார் யதவர்களும்
சத ் வயலா கத்திலுள் ள யதவயத வாதிகளும்
தவகுண்ட யலாகமதில் வாழுகின் ற தர்மிகளும்
சிவயலாகம் வாழும் சிட்டர்முதல் வானவரும்
தவமான யவதாவின் தன் னுகத்தில் வாழ் பவரும்
வடகயி லாெமதில் வந்திருந்தார் வாட்டமதா ்
நடக்கும் வழியில் நானவதரக் கண்யடதான்
தாது கரமணிந்த தானவயர தர்மிகயள
ஏதுகா ணீங்கள் இங் குவரக் காரணயமன்
என் றவயரா யடயகட்யடன் ஈசுரயர யகட்டருளும்
அன் றவர்க சளன் யனாயட அருளினதத நீ ர்யகளும்
கலி ன் பிறந்ததினால் கட்டழிந்து மானுபங் கள்
ெலிவாகி எங் களுட தானதவங் குன் றினதால்
இனியிருந்தா சலன் னபலன் என் றுமிக எண்ணமுற் றுக்
கனிந்து வுதமத்யதடிக் காணவந்யதா சமன் றுதரத்தார்
அப்யபாது வுங் களுக்கு ஆகயவண் டி வளம்
இப்யபாயத சொல் லும் என் யறயகட்யடன் யதவருடன்
சொல் லுகிறா ரந்தத் யதவர்கள் தா மீசுரயர
நல் லதுதா னிந்த நாட்டில் கலி வந்ததினால்
கலிக்குமுன் னுள் ளதுவும் கலியில் மிகக் கண்டதுவும்
அலிக்கி மானதினால் அக்கலிமா ளும் யபாது
சிவெத்தி தான் முதலா ் ெ் சீவனுள் ள செந்துகளும்
தவமுனிவ ராகிடினும் தரணி புற் பூண்டுவதர
மட்தட மருந்திதலயும் மதலகடலும் வாசுகியும்
திட்டமுடன் நாரணர்க்குெ் சிந்ததச ாத்த யபர்கசளல் லாம்
யமனி ழுக்கறுத்து யமன் மூ டிருளறுத்து
ய ானிப் பிறப்பும் உற் றலிங் கப்பிறப்பும்
அவரவர்க் குள் ள அதிகப் பிறப்யபாடும்
எவசரவர்க்கும் பூமிச ான் றில் இனிப்பிறக்க யவணுமல் யலா
ஆகும் பிறப்பும் ஆகுவது மிந்நாளில்
ொகும் பிறப்புத் தவறுவது மிந்நாளில்
அப்படிய நீ ென் அவன் பிறந்தத் யதாெமதால்
எப்படியும் ரண்டிசலான் று ஆகுவது திட்டமுண்யட
ஆனதா சலங் களுட அக்கமதி லிப்யபாது
மானமா ் ெ ் ொன் யறாரா ் வகிருசமன் றா ரீசுரயர
சகாஞ் ெம் சபாறுவுசமன் று கூறிவந் யதன் முன் னயம
இஞ் சொல் பார்க்கும் யபாது இவ் வுலகி லுள் யளாதரப்
பிறவிசெ ் ஞா முண்டு பிள் தளசமாழி சொன் னதினால்
திறவி முதற் சபாருயள செ ் திச ன் ன சொல் லுசமன் றார்
அப்யபாது ஈசுரரும் அெ்சுததரத் தான் பார்த்து
இப்யபாது தமத்துனயர ாசனன் ன சொல் வதுதான்
நீ ர்நிதனத்த துயபாயல நிெ்ெயித்துக் சகாள் ளுசமன் றார்
பாரதனத்துங் காக்கும் பரயம சுரருதரத்தார்
அப்யபாது பாரளந்த அ ் ாநா ரா ணரும்
முப்சபாருளு சமான் றா ் ஒத்திருந் யததுசொல் வார்
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அதிகாரம் - VII
ததவதலாகத்தார் மனுப் பிறப் பு
யதவதரயுந் தான் வருத்திெ் செப்புவா தர ாவும்
பாவலயர நீ ரும் பார்த்துணர்ந் யதாராமல்
மாலிங் யக யில் தலச ன் று மாறாட்டஞ் சொன் னதற் கு
சூலின் கருத்திரண்டு சதால் புவியி யலபிறக்கும்
உங் களி னமாக ஒருபிள் தள சபற் றதுண்டு
அங் குயபா ் ெ ் ொணாரா ் அதில் பிறக்கப் யபாவுசமன் று
சொல் லயவ யதவசரல் லாம் சிரித்துமனங் கூடி
நல் லதுகாண் நாரணயர நாங் கள் பிதழத் யதாசமனயவ
பிறக்கயவ யபாயவாம் பிறந்தா லடி ார்க்கு
இறக்கவிதி ாகுமல் யலா இழிகலி யனதுவினால்
இறந்தால் பின் னுமந்த இனத்திலடி ார்பிறக்க
வரந்தாரு சமன் று வணங் கிநின் றா தர ாதவ
அப்யபாது அ ் ா அரிநயமா நாரணரும்
செப்பரி நல் லகுலத் யதவர்களுக் யகதுதரப்பார்
மக்கயள நீ ங் கள் தவ கத்தி யலபிறந்தால்
வக்கலி யனதுவினால் மா முங் க தளெ்சூழ் ந்து
என் யபரு மீெர் ஏற் றஉதம ாள் யபரும்
தன் யபருஞ் சொல் லாயத என் று தடுத்தடிப்பான்
ஆனதால் ொவுவரும் ஆனாலு முங் களுயிர்
மானமது மாறாமல் மாறி வ் வினத்திலுறும்
இப்படிய வுங் கதளநான் இரட்சித்துக் காக்குமட்டும்
எப்படியு முங் களுயிர் இதில் விட் டகலாசதன் றார்
நல் லதுகா சணன் று நாட்டமுற் றுத் யதவசரல் லாம்
வல் ல வதக ான வா ் த்தொ ணாரினத்தில்
யதவ ருயிர்பார்த்துெ் சென் றுதித்தார் யதவசரல் லாம்
மூவருதர மாறாமல் யமாகமுள் ள யதவசரல் லாம்
சம் பூர்ைத்ததவன் - பரததவணத தவசு இருத்தல்
யபாகும் சபாழுதில் சபான் னுலகத் யதவர்தன் னில்
தாவும் சபரி சவாரு ெம் பூரணத் யதவன்
பரயத வதத ான பார்மறலி தன் னுகத்தில்
உரமான யதவி வள் உதட மன் ன தனநீ க்கித்
சத ் வெ்ெம் பூரணனும் யெர்ந்தவயளா யடநடப்பா ்
மா வதள மா ் தகயினால் மாறி வன் யபசினயன
நான் பிறக்கப் யபாணுசமன் றால் நன் னுததல ச ன் யனாடு
தான் பிறக்கெ் சொல் லித் தாரம் யபா லாக்குவீரால்
நான் பிறக்கப் யபாயவன் நாரணயர ல் லாது
தான் பிறக்கப் யபாவதற் குெ் ெங் கடங் க ளுண்டுதம ா
என் றுதரக்கத் யதவன் எடுத்துதரப்பா சரம் சபருமாள்
நன் றுநன் று யதவாநீ நாணசமன் ன யபசுகிறா ்
உன் பிறப்பு உ ர்பிறப்பு ஓவி த்தின் தன் பிறப்பு
பின் பிறப்பு ஏமன் பூமிப் பிறப்பல் லயவா
அப்பிறவிக் கிப்பிறவி அடுக்குயமா யதவாநீ
இப்பிறவி ஞா ம் ஏனுதரத்தா ் மாயதவா
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ஆதனச ாடு பூதன அதணந்துநலஞ் செ ் திடுயமா
பூதனச ாடு ஆதன புல் குயமா மாயதவா
சவண்பா
ஆதன மதமா டர்ந்து மிகத்யதவா
பூதன ச ாடுவந்து புல் குயமா - பூதன
நாய ாடு புல் குயமா நல் லறிவில் லாத்யதவா
ஈய ாடு யெர்யமா இெல் ஏனடா யதவாநீ
நதட
இந்தமுதற சொன் னசதன் ன
வீணடா இவ் வாதெ விட்டுவிடு நீ யதவா
கீரிக்குப் பாம் பு கிதளவருயமா தவ கத்தில்
ஓரிக்குெ் சிங் கம் ஒக்குயமா மாயதவா
இப்படிய மா ன் எடுத்துதரக்கத் யதவாதி
எப்படியும் புத்தி இதெ ாம யலயுதரப்பான்
காவலயர மாயமாகம் கண்டஇட மன் றல் லயவா
ஆவலது சகாண்டஇடம் அெ்சுதயர ெம் மதங் காண்
எந்தவித மாகிடினும் எனக்கந்தப் சபண்சகாடித த்
சதாந்தமா ச ன் றனக்குத் சதாதல ாத ஆதெ தும்
தந்தருளி தவத்தால் தர்மமுண் டுங் களுக்கு
என் றன் பிராயன இனிமாற் றிெ் சொல் லயவண்டாம்
என் றுதரக்கத் யதவன் எடுத்துதரப்பா சரம் சபருமாள்
ஒன் றுநீ யகட்டிதலய உன் மனது ஒத்திதலய
கீழுள் ள சபண்தண யமலாக்க யவணுசமன் றால்
யவழசமாத்த யதவா மிகுத்ததவஞ் செ ் திடுநீ
யமலாக யவணுசமன் று சமல் லி ரும் நற் றவசு
காலால் கனசலழுப்பிக் கடுந்தவசு செ ் திடெ்சொல்
தவசு இருயபரும் தாற் பரி மாகநின் று
சிவசுவா ெம் சபருக்கிெ் சிறந்ததவஞ் செ ் திடெ்சொல்
நின் ற தவத்தில் நிதல ா ் நிதனத்தசதல் லாம்
அன் றுங் களுக்கு அருளுயவ னானுசமன் று
சொல் லிடயவ யதவன் சிரித்து மனமகிழ் ந்து
நல் லதுதா சனன் று நாட்டமுற் றுத் யதவனுந்தான்
பரயத வதத ான தபங் கிளித த் தான் கூட்டி
விதரவா கத்யதவன் விறுமா பதஞ் யெவித்து
நின் றான் தவசு சநடிய ா னுறுதிச ன் று
நன் றான நன் னுதலும் நல் லெம் பூரணனும்
நிதனத்துத் தவசு நிற் கநிதல யதடிநின் றார்
அதனத்துயி ருங் காக்கும் அ ் ாநா ரா ணரும்
எமதலாகத்தார் மனுப் பிறப் பு
ஏம னுலகமதில் இருக்குந் தயபாதனதரத்
தாமனந்தப் யபர்கள் ெர்வது யம தழத்து
வாருங் யகா பிள் ளா ் வா ் த்த தயபாதனயர
ஏதுங் கள் ஞா ம் என் யனாயட சொல் லுசமன் றார்
உங் கள் குடும் பம் உதடய ான் பதம் வணங் கி
எங் களுட யமாட்ெமதில் ஏகி இருப்பதினால்
ஆனதா லவர்கள் அனுக்கிரகந் தன் னாயல
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மானமுட யனமனுட தவ கத்தில் வாழ் ந்திருந்தீர்
இன் ன முன் வழிகள் என் மகவா ங் கிருக்க
வன் னமுட னவ் வழிதான் வா ் த்தொ ணாரினத்தில்
யபா ் ப்பிறந்து நன் றா ் ப் புவிமீதி யலவளர்ந்து
யமற் பிறவி வந்திடினும் யமவுவ தவ் வழியில்
இப்படிய பிறந்து என் று மிடறுசெ ் து
எப்படியு சமன் குடும் பத் தாயல யிருளகன் று
உன் பிறப்யபார் தம் மால் உதவிசபற் று வாழுசமன் று
எம் சபருமாள் சொல் லி இனத்தில் பிறவிசெ ் தார்
தசார்க்கதலாகத்தார் மனுப் பிறப் பு
சொர்க்கயலா கத்தாதரெ் சுறுக்கா ் வரவதழத்து
மிக்கவுங் கள் செ ் திச ன் ன விடுத்துதரயு யமவலயர
நான் பிறவிக் சகல் லாம் நம் பிகூ டப்பிறந்து
என் பிறயக வந்து எனக்யகவல் செ ் ததினால்
இன் னம் பிறவி இனத்திலுயி சரன் மகவா ்
வன் னமுள் ள ொன் யறார் வழியி லிருப்பதினால்
காலக் கலிதான் கட்டழித் சதன் மகவு
யமலுக மாள விதடநிெ்சித் திருப்பதினால்
நீ ங் களும் யபா ங் யக நிங் ஙளுட தன் வழியில்
மங் களமா ் த் யதான் றி வாழுங் யகா என் மகவா ்
வாழுகின் ற நாதளயியல வருயவ னானுங் களிடம்
நாளும் பல ஊழி ங் கள் நமக்குமிகெ் செ ் திருங் யகா
ஏவல் கண் டுங் கதளநாம் இரட்சித்து ஆண்டுசகாள் யவாம்
யபாசவனயவ சொல் லிப் புகன் றா ரவர்களுக்கு
பிரமதலாகத்தார் மனுப் பிறப் பு
பிரமயலா கத்திலுள் ள பிலத்த இருஷிகதள
வரவதழத்து அ ் ா நாரா ணர் வகிர்வார்
வாருங் யகா பிள் ளா ் வா ் த்த ரிஷிமாயர
ஏதுங் கள் ஞா ம் என் யனா டுதரயுசமன் றார்
அப்யபாது நல் ல அந்தரிஷி ய துதரப்பார்
இப்யபாது அ ் ாயவ எங் கதளப்பூ யலாகமதில்
பதடக்கயவ ணுசமனயவ பகர்ந்தசமாழி மாறாமல்
நடக்கக் கருமமிது நாரணயர சபா ் ாது
முன் னயம ச ங் கள் முதறவழியி யலாருயிதர
வன் னமுள் ளெ் ொணாரா ் வகுத்தீயர யும் மகவா ்
அல் லாம சலங் கள் வழி ஆனரிஷி தங் களியல
சபால் லாத குற் றம் பிரமனுக்குெ் செ ் ததினால்
அன் பத்தினா சலான் றிரிஷி அவனிதனில் யபாகசவன் று
இன் புற் ற நாரணயர ஈந்தீரவர் யகட்டவரம்
ஆனதா லவர்கள் அவனிதனி யலதிரி
ஏதன ா எங் கதளநீ ர் இப்யபா பிறவிசெ ் தால்
இனம் பிரிந்து நாங் கள் இருப்யபாயம பூமிதனில்
கனம் சபாருந்தும் நாரணயர கட்டுதரக்க யவணுசமன் றார்
நல் லதுதா சனன் று நாரா ணருதரப்பார்
வல் ல ரிஷிமாயர வதக ாகக் யகட்டீயர
அதற் கு விபரம் அருளுயவன் யகளுசமன் று
மதுக்குகந்த மன் னன் வழுத்துவா ரன் யபாயர
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சென் ற ரிஷிச ல் லாம் செடசமடுத்துப் பூமிதனில்
மண்டலங் கள் யதாறும் வாழுவார் கண்டீயர
என் ன விதமா ் இருப்பாசரன் யறயினமா ்
துன் ன மா ் நீ ங் கள் துணிந்துநன் றா ் க் யகட்டிங் யகா
மான் யதா லியலயிருப்பான் வானமததத் தான் பார்த்துத்
தீன் யொ றருந்தாமல் செலங் குடித்து நாயடாறும்
கற் பமுண்யடா சமன் று கலியில் மிகப் பட்டுழன் று
அற் பமுடன் சகாஞ் சி அவன் சிலநாள் தானிருந்து
பிரம் ம தவகுண்டம் பிறப்சபடுத்து நான் தானும்
வரம் தவத் தவதன வததத்துப்பின் னுன் னினத்தில்
பதடத்துத் தருயவன் பார்த்துக்யகா சலக்சகனயவ
அடர்த்தி ா த ம் பத்து ஐந்து இருஷிகளும்
ஆளுக் சகாருவிதமா ் அருந்துவ துமிருப்பும்
நாளு முதற ா ் நடத்துவதும் நீ யகளு
ஒக்க விபரமதா ் உதரக்கயந ரம் சபருகும்
மிக்கத் திரட்டா ் விடுகியறன் நீ யகளு
நல் ல மிளகுதின் று நவகண்டி தான் பூண்டு
சகால் ல மிளகுதின் று குப்தபயம யலபுதனந்து
சவள் ளித் தடுக்கில் வீற் றிருப்பா யரசிலர்கள்
ஆதனத்யதா லிட்டு அருந்தாமல் நாயடாறும்
கானகத்தில் வாழ் ந்து கண்மூ டாயரசிலர்கள்
மரத்ததமிகக் காலிலிட்டு வார்சிலந்திக் யகார்தவயிட்டுெ்
ெரத்ததயுள் யள சகாண்டு தானிருப்பா யரசிலர்கள்
மீட்தடக் சகாடியும் மிளகுசவற் றி தலக்சகாடியும்
இட்டமுடன் நிஷ்தட இருப்பார் சிலயபர்கள்
உப்பில் லா தன் னம் ஒருயபாது தான் குடித்து
அப்பிலிட்டுத் தின் று அக்கினியி யலகா ் ந்து
இருப்பார் சிலயபர் இன் னமும் நன் றா ் க்யகளு
சபாருப்பி லிருப்பார் பூமியில் வயராசமன் பார்
கள் ளிப்பா லுண்டு கவிழ் ந்திருப்பா யரசிலயபர்
சகாள் ளித் தழலும் சகாள் தளசகாண்டக் கஞ் ொவும்
உண்யடாங் காண் யலாகமதத விழுங் குயவா சமன் பார்சிலர்
புல் தல ருந்திப் புலித்யதாலின் யமலிருந்து
தில் தலப்பா லுண்டு திரியவாசமன் பார்சிலயபர்
புதகயிதலெ் ொறு புகட்டுயவா சமன் பார்சிலர்
ததகயில் லாக் கற் பம் தானுண்யடா சமன் பார்சிலர்
பூவில் படுப்யபாம் புகட்டுயவா மாவின் பால்
காவி லுதறந்து கதலதரி ாதிருப்பார்
உதடயுடா யதகழுத்தில் உத்திராட்ெ யமபுதனந்து
நதடச ாற் தறக் காலால் நடப்பார் சிலயபர்கள்
இப்படிய நன் றா ் இவரிவர்க் யகார்விதமா ்
அப்படிய யதெதமம் பத் தாறதி லுந்திரிவார்
யொழக் குருநாடு யதெமது நன் னாடு
ஆளதவ குண்டர் அவர்வளரும் நன் னாடு
இந்நாட்டில் வாழும் இராெ ருடவளதம
சொன் னால் சதாதல ாது சொல் ல எளிதல் லயவ
இப்புவியில் வாழும் என் றன் தவ குண்டரிடம்
எப்புவியில் வாழும் இருஷிகன் னாசிச ல் லாம்
வரம் தவக்கெ் சொல் லி வததக்கவந்த தவகுண்டர்காண்
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பரம் சபரி தவகுண்டப் பதி ாள வந்தவர்காண்
ென் னாசி ச ல் லாம் ததலவீதம் வாழுகின் ற
மின் னான சீதம விரிக்கக்யகள் நீ ங் கசளல் லாம்
பாண்டி னான பரிசகாங் தக நன் னாட்டில்
ஆண்டிருப்பான் ென் னாசி அவசனாருவன் யகட்டிருநீ
வருஷ சமாருயநரம் மாறிப் பிறந்யதசனன் று
புருஷசனன வந்சதடுத்தால் பிள் தளயுண் சடன் றுசொல் லி
இருப்பான் சிலநாள் இவசனாரு ென் னாசி
சிங் கள நன் னாட்டில் சீகண்டன் ராெ்சி த்தில்
புங் கம் பா லுண்டு பூதவ தரப் பாயராசமன் று
ஆதட யுடுக்காமல் அவனிருப் பாசனாருவன்
யகாரக்க நாடு குருக்யகத்திரன் ராெ்சி த்தில்
சூரக்யகால் தகப்பிடித்துெ் சூலா யுதயமந்தி
தன் மதத்தால் யபசித் தானிருப்பா யனசிலநாள்
கன் மத்தால் ொவான் கடி மூன் றாம் யபர்தான்
இப்படிய த ம் பத் தாறூ ரிதவகளுக்கும்
அப்படிய தானிருக்கும் ஆனென் னாசிகட்கு
ஒண்சணாண் ணதட ாளம் உதரக்கியறன் சீக்கிரமா ்
துண்சணனயவ நீ ங் கள் துணிந்துமிகக் யகளுசமன் று
நாலாஞ் ென் னாசி ந ன மிதம ாதிருப்பான்
காதலக் தகசகாண்டு கட்டிறுக்கி ய யிருப்பான்
அஞ் ொஞ் ென் னாசி அன் னங் குடி ாமல்
பிஞ் சிரு மிெ்சியிதல பிதெந்துதின் யறயிருப்பான்
ஆறாஞ் ென் னாசி ஆனகஞ் ொகுடித்து
நீ றாக்கித் யதகமதத நிஷ்தடயபால் தானிருப்பான்
ஏழாம் ென் னாசி இடுப்பிசலாரு சீதலகட்டிப்
பாழாகப் பட்சி பறதவதின் யற யிருப்பான்
எட்டாஞ் ென் னாசி இருந்துமிகக் கண்மூடி
கட்டா ் ெ் சுவாெமததக் கவர்ந்துகவர்ந் யதயிருப்பான்
ஒன் பதாஞ் ென் னாசி உமிழ் நீ ரிறக்காமல்
இன் ப விறுவிறுத்து ஈரவம் யபால் கண்சவளுத்துத்
தூங் கினாற் யபாயல சூழெ்சூழ விழித்துப்
பாங் குகள் யதடிப் பதிந்திருப்பான் கண்டீயர
பத்தாஞ் ென் னாசி பதிவாக நாள் யதாறும்
சிற் றா மணக்கிதலயில் துயிலுவான் கண்டீயர
பதிசனாராஞ் ென் னாசி பவளமணிக் யகார்தவயிட்டுத்
துதி ா ச ாருமூலம் சொல் லித்தினம் யெவித்து
உரி உளுந்தும் ஓ ாமல் கஞ் ொவும்
ெதசமன் று நம் பி தானிருப்பான் கண்டீயர
பன் னிரண்டாஞ் ென் னாசி பாரக்கல் யகார்தவயிட்டு
உந்திக்(கு) இலுப்தபயிதல உழக்குெ்ொ றுகுடித்து
இருப்பான் பதிமூன் றான் இவனினத்ததக் யகட்டிருநீ
பருப்பா னவலும் பழமுந் தினமருந்தி
யகாதவ யிதலயும் சகாடுப்தபயிதல யும் புசித்துெ்
யெதவபண்ணி நித்தம் செ ் திருப்பான் கண்டாய
பதினாலாஞ் ென் னாசி பண்ணு முதறயகளு
துதி ா ச ாருமூலம் சொல் லித் தினஞ் யெவித்துக்
தகயிதற சகாண்யடதான் கட்டிக்சகாண் யடயிருப்பான்
பதிதனந்தாஞ் ென் னாசி பார்க்சகந்த மாதலயிட்டு
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மதி கத்யத வுண்டு மலர்ந்துதுயின் யறகிடப்பான்
பதினாறாஞ் ென் னாசி பண்ணு முதறயகளு
ஆதட யுடுக்க அறிவுெற் று மில் லாமல்
யகாதட குடித்துக் குதலவான் பதினாறான்
கள் ளிததனத் தின் று கா ் க ளிதல ருந்தி
சகாள் ளித் தழல் கா ் வான் சகாடி பதியனழான்
நல் லத்திக் கா ருந்தி நாமமணி யும் பூண்டு
சகால் லத்தி யபாயல குதலந்துகுதலந் யததிரிவான்
இவன் பதி சனட்டான் என் யற யினமறிநீ
எவனு மறிவான் ஈசரட்டு மூன் றாதன
மான் யதாலின் யமலிருப்பான் மற் றிருபான் மீதெயுள் ளான்
தான் சதரியு மற் றிருபத் சதான் றா னினங் யகளு
நாகத்தின் முள் தள நல் லததல யமலணிந்து
கூகத்ததெ் சுற் றிக் கும் பிட்டுத் தான் திரிவான்
இருபத்தி ரண்டான் இனங் யகளு நன் றான
மதுதவத்து நித்தம் வணங் குவான் மந்திரத்தத
இருபத்தி மூன் றான் இருப்பான் மயிர்வளர்த்துெ்
ெருதவத்துப் பால் பழத்தில் தந்திரத்தத ய ாதிடுவான்
இருபத்தி னாலான் எங் கு மிகத்திரிந்து
உருயவற் றி நித்தம் உடல் வாட லாயிருப்பான்
இருபத்தித ந் தாமிருஷி எருக்கலம் பாலருந்தி
பருவமா ் ஓவி ஞ் செ ் ததியல படுத்திருப்பான்
கள் ளுக் குடித்துக் கறியுப்புக் கூட்டாமல்
புள் ளித்யதால் யமலிருப்பான் புகழிருபத் தாறானும்
நீ தரத் தி ானமிட்டு நித்திதரக்குத் தாயனாதி
பாதத வழிய கான் பத்துரண் யடழானும்
யகாண முடிமுடித்து குறுத்தடியுங் தகப்பிடித்து
நாணமில் லா யததிரிவான் நல் லிருபத் சதட்டானும்
சூலம் பிடித்துெ் சுழிச ழுத்தத யமலூன் றி
யகாலமிட் யடதிரிவான் கூறிருபத் சதான் பானும்
முப்பதாஞ் ென் னாசி முெ்ெந்தி தான் பார்த்து
அப்புெ் சிரங் குபற் றி அவன் கிடப்பான் ெந்தியியல
ஓர்முப்பத் சதான் றான் ஊதமச ன யவதிரிந்து
கூர்தமயுள் ள காது சகாஞ் ெமுங் யகளாத் திரிவான்
முப்பத்தி ரண்டான் உ ர்ந்ததிடில் தான் பார்த்து
ெர்ப்பத்தின் நஞ் சு தானுண்யடா சமன் றிருப்பான்
நன் றா றிந்திடுநீ நல் லமுப்பான் மூன் றாதனயும்
கண்டா லறிந்திடலாம் கண்ணில் சவளுப்புமுண்டு
சதாண்தடயில் ெடம் புகட்டித் சதால் புவியி யலதிரிவான்
மண்தட வகுப்புமுண்டு வா ் த்தமுப்பத் தினாலான்
முப்பத் ததந்தானும் மு லகன் யபா லுண்டாகி
எ ் ப்பிதளப்பார் யபாயல இவன் திரிவான் கண்டாய
செப்பமுள் ள முப்பத்(து) ஆறான் செ ் தித க்யகள்
புஸ்பமீதிற் படுத்து பூதவ ர்கள் தாலாட்ட
அற் பமுட னாதட அணி ாமல் தானிருப்பான்
முப்பத்தி ய ழாஞ் ென் னாசி ானவனும்
அகத்தி யிதல ருந்தி ஆதனத்யதால் யமலிருந்து
மகத்துவமா ் ப் யபசி மாள் வான் முப்பத்யதழான்
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சகால் ல மிளகு குறுணிச ாரு நாளருந்தி
பல் தலமினுக் காதிருப்பான் பார்முப்பத் சதட்டானும்
யொறு குதழ தவத்துெ் செவ் வலரிப் பூவிலிட்டு
ஆறுமுன் பூயவாடு அருந்துவான் முப்பத்சதான் பான்
நாக்கியலா ராணிததன நல் லவிந்தத ா ் க்சகாருத்து
மூக்கியல கட்டி முனங் குவான் நாற் பதானும்
சிறுப தற மாவாக்கித் யதங் கா தனிலிட்டு
முறுக்கா தத ருந்தி முழுங் குவான் நாற் பத்சதான் றான்
அதறக்கீதர வித்தத அருந்தித் தினந்யதாறும்
சுதரக்கூடிட் யடதிரிவான் சுத்தநாற் பத்திரண்டான்
நாற் பத்தி மூன் றான் நத்ததெ்சூரி விததத
தாற் பத்தி சமனயவ தானிருப்பான் கண்டாய
விராலி யிதலயும் விளாங் கா ் சவறுந்யதாடும்
நிராதனமா ் தவத்து நித்த மருந்துவன் காண்
நாற் பத்தி நாலான் என் யற யிவதன றி
நாற் பத்ததந் தானுதட நல் விபரம் நீ யகளு
பூப்பறித்துத் தின் று பூதனசமாழி யபசிடுவான்
யப ் க்குமட்டிக் காத ப் பிதெந்து விதரதாசனடுத்து
நா ் க்குணம் யபால் தின் பான் நாற் பத்தி ஆறானும்
எருதம யுடயமாரும் எள் சளண்சண யுங் குடித்து
நருநசரனப் யபசிடுவான் நாற் பத்தி ய ழானும்
மருளான சபண்தண மனதில் தவ ய ாசமனயவ
இருளான யபாது இந்தநிதன வாயிருப்பான்
காமத்ததத் தன் னால் கழி விட் யடவாடி
நாமத்ததப் யபொன் நாற் பத்தி ச ட்டானும்
புதகயிதலத த் தீயில் தவத்துப் புதகயு மிகக்குடித்து
நகம் வளர்த் யதயிருப்பான் நாற் பத்சதான் பான் தானும்
அன் பதாஞ் ென் னாசி அரசியிதல யமலிருப்பான்
மண்புரளத் தான் கிடந்து மாஜலங் குடித்திருப்பான்
அன் பத் சதான் றானும் அதலவா ் க் கதரயதாறும்
புண்ணி த் தீர்த்தசமனப் யபா ாடி ய திரிவான்
நீ ல மவரி நித்தஞ் ொ யறகுடித்து
ஆலம் பலதகயியல ஐம் பத்திரண் டானிருப்பான்
சுக்குப் சபாடித த் தினந் தினசம ருந்தி
அக்குமறு கணிவான் ஐம் பத்தி மூன் றானும்
ஐம் பத்தி நாலான் அசுரக்கா வடிதவத்துக்
சகம் பித் திரிவான் கீரித்யதால் காலிலிட்டு
விளியிட் யட ாடி சவற் றிசகாண் யடதிரிவான்
வழிவிட்டு விலகி வழிநடப்பா தனம் பத்தஞ் ொன்
இப்படிய த ம் பத்(து) அஞ் சு இருஷிகளும்
அப்படிய அவரவர்கள் அற் புதங் கள் யவறுசெ ் து
இருப்பா ரவர்கள் இராெ்சி த்துக் சகான் றாக
பருப்பா ரவர்கள் பழுதுதக வா ் த்துசதன் று
இருக்குமந்த நாதளயியல ான் வருயவன் சதெ்ெணத்தில்
ஒதுக்கிெ் ென் னாசிகதள ஒன் சறான் றா ் க் சகாண்டுவந்து
தவக்கெ்செ ் யவன் வரத்தத மனுவறி ெ்சிலதரெ்
செயிப்யபன் பலயபதரெ் செகசமல் லா மறி
வததத்து ஒவ் சவான் றா ் மனுவில் வரத்தாக்கி
நிதரத்துங் கள் தன் யனாடு நிதலநிறுத்தி ய தருயவன்
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ஆனதால் நீ ங் கள் அவனியி சலன் மகவா ்
ஈனமில் லா துங் கள் இனத்தில் பிறந்திருங் யகா
வாழுங் யகா கலி ன் மா ் தக ால் ொவுவந்தால்
பாழுயபா காயதவுயிர் பதியுமுங் கள் தம் வழியில்
நான் வந் துங் கதளயும் நாட்ட முடசனடுத்து
மாசனாத்த தர்ம தவ கத்தில் வாழதவப்யபன்
என் று பிரம இராெ்சி த் யதார்கதளயும்
அன் று பிறவி அதமத்து அனுப்பினர்காண்
ணவகுை்டதலாகத்தார் மனுப் பிறப் பு
அந்தப் பிறவி அவர்செ ் தனுப்பிதவத்துெ்
சொந்தப்பிறவி சிவதவகுண் டத்யதாதர
வாருங் யகாசவன் று வரவதழத் சதம் சபருமாள்
ஏதுங் கள் ஞா ம் இ ம் புசமன் றார் தர்மிகதள
அப்யபாது தர்மிச ல் லாம் அரிய ா னடிவணங் கி
எப்யபாது சமங் கதளநீ ர் இரட்சித்துக் சகாண்டவயர
ஆண்டதவ குண்டம் ஆண்டிருந்யதா மித்ததனநாள்
தாண்டவயர யினியுமது த வி னருளாயல
என் னபடி நிெ்சித்து இருக்குயதா அவ் வழியில்
வன் னத் திருமாயல வகுத்தா லதுமனதாம்
என் றுதர்மி ச ல் லாம் இதெ ஆதிநாரணரும்
நன் றுபிள் ளா யுங் களுட நல் வளதம சொல் லுகியறாம்
இல் லா சதளிய ார்க்கு எதனநிதனந்து தர்மமிட்டுப்
பல் லுயிர்க் குன் னயிரா ் ப் பார்த்தீ சராருப்யபாயல
நீ த நிதலத நிறுத்தி ச தனநிதனந்து
சீதமா ் ப் பூமி செலுத்தி ர ொண்டிருந்து
வந்தீர்கள் கூட்யடாடு தவகுண்ட மானதியல
யெர்ந்தீர்க ளாகிடினும் செ ் தநன் றி தான் பார்த்து
உங் களுக்கின் னாள் வதரயும் உதவிதர வில் தல ல் யலா
தங் களுக்கு நன் தம தரயவணு மானாக்கால்
இன் னசமாரு பிறவி என் மகவி யலபிறவும்
வன் னப் பிறவிச ன் மகவழியில் தான் பிறந்தால்
ஏழு யுகக்கணக்கும் ான் யகட் டுங் களுக்கு
மாளுவ தில் லாமல் மறுபிறப் புமறுத்து
நம் முதட சொத்தும் நாடியுங் களுக்கீந்து
மும் மடங் கா ் த் தர்மம் ஓங் கிவளர்ந் யதயிருப்பீர்
என் றுதர்மி தங் களுக்கு எம் சபருமா ளீதுதரக்க
பஞ் சபாை்டவர்கள் மனுப் பிறப் பு
அன் றந்தத் தர்மிகளில் ஐயபர்க யளதுதரப்பார்
ஆ யர எங் களுட ஆதிநா ரா ணயர
மா யர எங் கதளநீ ர் மறந்சதங் யக யபானீர ்காண்
காணாம லும் தமச ங் கள் கண்கள் மிகத்தவித்து
வாணா ள ர்ந்து மறுகிசநாந்து வாடியனாயம
என் றுதர்ம பாண்டவர்கள் இப்படிய சொல் லிடயவ
நன் றுநன் சறன் று நாரா ணர்மகிழ் ந்து
முன் னயம நீ ங் கள் உகத்துக் குகங் கூட
என் தனவிட் டகலாது இருந்தீர்க சளன் னுயிர்யபால்
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ஆனதா லிப்பிறவி அ ் ாநா ரா ணரா ்
மானமா ் த் தர்மம் வளர்ந்யதாங் க எந்நாளும்
நிெ்சித்து ஒன் றா ் நிதலநிறுத்தித் தற் சொரூபம்
சமெ்சித்து நானினித்தான் யமல் பிறக்கப் யபாவதினால்
என் மகவா ் நீ ங் கள் ஏழி சலாருவனுமா ் க்
கண்மணியபால் நீ ங் கள் கலியுகத்தில் யபா ் ப்பிறங் யகா
என் யறதான் தர்மிகட்கு எம் சபருமா ளீதுதரக்க
அன் யறதான் தர்மி எல் யலாரு யமதுதரப்பார்
தானதவஞ் செ ் தல் லயவா தர்மிகள் தானாகி
மான தவகுண்ட வாெலியல வந்திருந்யதாம்
மானுவங் க ளில் லா மாளுங் கலியுகத்தில்
யப ் நீ ெ தவ கத்தில் பிறக்கப்யபா சவன் றீயர
நாங் கள் முன் செ ் த ஞா நடுப் யபா ் விடுயம
ஏங் கக் கலி னுட இருளினா தல ாயவ
நா நடுக் யகட்டு நடுக்கம் மிகப்பிடித்து
யத மதில் நாங் கள் செ ் தமுதற தப்பிடுயம
ஆனதால் நீ ரும் அன் றுநடுக் யகட்தகயியல
மானமில் தல ானால் வழக்சகன் ன சொல் லிடுயவாம்
என் றுதரக்கத் தர்மி ஏதுதரப்பா சரம் சபருமாள்
நன் றுநன் று பிள் தளகயள நானதற் குெ் சொல் வதுயகள்
என் மக்க யளழும் இ ல் கலியில் பட்டுழன் று
வன் மக் கலி தனால் மாறிமிகெ் செ ் தசதல் லாம்
நான் சபாறுத் துங் களுக்கா ் நாயன தவசுபண்ணி
வான் சிவனுக் யகற் க வா ் த்த தவமிருந்து
மக்கயளழு யபர்கள் வம் மிெங் க ளுள் ளசதல் லாம்
ஒக்கசவான் று யபாயல உகந்சதடுத் துண்தமயுடன்
நாடாள தவப்யபன் நல் லமக்க யளழ் வதரயும்
தாடாண்தம ான ெத்தியுதம தன் னாதண
நீ ங் கசளன் ன குற் றம் நிதலயில் லாெ் செ ் தாலும்
தாங் கிப் சபாறுப்யபன் தருயவ னானல் லபுத்தி
உங் கள் கர்ம சமல் லாம் ஒக்கத் சதாதலப்பதற் கு
மங் களமா ் ெ ் சிவதன வருந்தித் தவசுபண்ணி
நானுங் க ளாயல நல் ல தவசிருந்து
மானுபங் கள் சகட்ட மாகலி னுகத்தில்
தாயும் தகப்பதனயும் தான் பழித்த துற் கலியில்
யபயுங் கலிநீ ெப் பிறப்தபெ் யொதித்தறுத்து
தாடாண்தம தர்மம் ததழக்கதவத் துங் கதளயும்
நாடாள தவப்யபன் நம் மாதண தப்பாது
என் றுதரக்க அ ் ா எல் யலாருஞ் ெம் மதித்து
அன் று பிறவி அதமயுசமன் றா ரப்படிய
நன் தமயுள் ள தர்மிச ல் லாம் நல் லொன் யறார்குலத்தில்
யமன் தமய ா சரல் லாம் யமதினியி யலபிறந்தார்
வாதனார் மனுப் பிறப் பு
அந்த யுகப்பிறப்பு ஆனபின் எம் சபருமாள்
நந்த சிவனுகத்யதார் நாடும் வா யனார்கதளயும்
வாருங் யகா பிள் ளா ் வாயனாயர என் றுசொல் லி
ஏதுங் கள் ஞா ம் இ ம் புசமன் றா சரம் சபருமாள்
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அப்யபாது வாயனார் எல் யலாரு யமமகிழ் ந்து
செப்புகிறா ரந்தெ் சிவனாதி தன் யனாடு
மா வயர தூ வயர மற் சறாப்பில் லாதவயர
ஆ யர உம் முதட அறிவின் படி ாயல
அதமயு மதமத்தால் அதுமனதா சமங் களுக்கு
ெம ம் வழுவாத ொதித் திருமாயல
என் யறதான் வாயனார் இதுவுதரக்க அ ் ாவும்
நன் சறன யவமனது நன் றா கமகிழ் ந்து
காலக் கலிதான் கலிமூழ் கி தவ கமும்
யமல யுகம் வதரயும் மூழ் கி து கண்டீயர
ஆனதா லீயரழு அவனி இருள் மூடி
மான மழிந்து வரம் பழிந்து மானிடரும்
ஆதி முதல் ொதி அடங் கல் வதர யதவசரல் லாம்
நீ தி நிதலமாறி நின் றதுவுங் கண்டீயர
ஆனதா லிந்த அன் னீத இருள் ததனயும்
ஏனசமன் ன பார்த்யதன் இதத றுக்க யவணுசமன் று
பார்க்கும் யபா திந்தப் படூரநீ ெக்கலித
ஆர்க்கும் செயிக்க அடங் காது கண்டீயர
ஆனதால் நாமள் எல் யலாரு மின் னசமாரு
மானமா ் ப் பிறந்தால் மாளுங் கலி ல் லாது
கலிக்குள் ளகப் பட்டெடம் கலி ழிக்கக் கூடாது
சபலிக்குக் கலித யிட பிறந்தல் லா யலலாது
ஆனதால் நாங் கள் அம் புவி யில் வருயவாம்
வானவயர யுங் களுட வளப்பசமன் ன சொல் லுசமன் றார்
சிவதலாகத்தார் மனுப் பிறப் பு
அப்யபாது வாயனார் எல் யலாரு யமப ந்து
செப்புவ யதயதா திருமாயல நாங் களினி
சிவன் முதயல திருமால் திருவுக் கிதுவானால்
எவதன ாப் பூமியியல இனிப்பிறக்யகா சமன் பதுதான்
ஆனதால் பின் னும் அடி ார்க சகாருவிதனம்
ஈனயம கண்டு இரங் குதத ா எங் கள் மனம்
அவ் விதத்ததெ் சொல் யவாம் அடி ார்க் கின் னபடி
எவ் விதத்தி யலயும் இதெந்தனுப்பு சமங் யகாயவ
என் றுவா யனார்பணிந்து இ ம் புவா ரன் யபாயர
அன் றுமுத லின் றுவதர அடி ார்க சளல் யலாரும்
சிவனுக் கடிதம செ ் திந்தப் பூமியியல
எவனுக்கும் பதறாது இருந்யதாயம இவ் வுலகில்
மா ் தகயில் தல எங் களுக்கு மக்கள் சபண்டீர் தானுமில் தல
ொ ் தகத் துயிலுமில் தல ததகயுமில் தல எங் களுக்கு
இதளப்பில் தல தாகம் இல் தல பசிதாகமதும்
வளப்பில் தல யதகம் மறுவில் தல யநாவுமில் தல
அலந்தா தெயில் தல ஆணில் தல சபண்ணுமில் தல
கலந்தா தெயில் தல காமக் கழிவுமில் தல
இத்ததனயு மில் லாது ஈென ருட்செ லால்
நித்தி மனப்பூவால் நிமலன் பதம் யபாற் றி
இன் பதுன் ப மற் று இருவிதனகள் தானுமற் று
வன் பத்து ெம் பத்து வாக்குடயன யபாக்குமற்று
மலமற் றுெ் ெலமற் று ம மும் ெ முமற் றுப்
144

அகிலத்திரட்டு
சபலன் சபாறி ற் றுப் யபரற் று ஊருமற் று
இத்ததனயு மற் று இருந்தசிவத் சதாண்டரிடம்
புத்திசகட்ட மாகலியில் யபா ் ப்பிறக்கெ் சொன் னீயர
சொன் னசமாழி மாறாமல் சுவாமிவிண் ணப்பசமன் றார்
என் னவித மாகிடினும் இரட்சிக்க யவணுதம ா
என் றந்த வாயனார் இதறஞ் சித் சதாழுதிடயவ
நன் சறன் று யகட்டாதி நாரா ணருதரப்பார்
நல் லதுகாண் வானவயர நானினியமல் செ ் பிறவி
இல் லறத்தத விட்டுத்தவம் இல் தலகாண் யவசறான் று
ஆனதால் யபசடன் றும் அருளியிருளி ச ன் றும்
மானமில் லா சரன் றும் வாராது யமற் பிறவி
ஆணுக்சகாரு சபண் அன் றூழி காலசமல் லாம்
யதாணுதலா ச ான் றா ் த் சதால் லூழி காலம் வதர
வாழ் ந்திருப்பா சரன் றும் மக்கள் கிதளய ாடும்
தாழ் ந்திருப்பார் யபரா ் த் ததழத்யதாங் க எந்நாளும்
யபரு ததழக்க சபருதம ா ் வாழ் ந்திருப்பார்
ஊசரான் றுகசமான் று உதரச ான் றுக் குள் ளாக்கி
இறவாமல் சபண்யணாடு இருந்துமிக வாழ் வதல் லால்
பிறவி ற் று வாழ் வார் சபண்ணுடயன ல் லாது
ஊர்மறந்து யபர்மறந்து உற் றக் கிதளமறந்து
பார்மறந்து யதெப் பவிசு மிகமறந்து
ஆடல் மிகமறந்து ஆயிதழத த் தான் மறந்து
பாடல் மறந்து பக்கத் துதணமறந்து
அன் ன மறந்து அதிக மணமறந்து
சொர்ண மறந்து சுகயொ பனமறந்து
நலமறந்து யதக நளினமிக மறந்து
மலெல மறந்து வளருந்தவப் யபறுமில் தல
இத்ததன நன் தமகள் எல் லாமிகக் சகாண்டாடிெ்
சித்திரமாகத் திரும் பிப் பிறப்பற் றவரா ்
என் பிள் தள ஏழும் எடுத்தவழி ஓரினமா ்
அன் புள் ள யபரா ் அரொள் யவாம் கண்டாய
என் று மகாமால் இப்படிய சொல் லிடயவ
அன் றந்த வாயனார் எல் யலாரு யமயிரங் கி
நன் தம பலயதாடும் நன் னுதலாள் தன் யனாடும்
யமன் தம பலசபறயவ யமற் பிறக்கெ் செ ் யவாசமன் று
சொன் னீயர அ ் ா சுகம் சபற் யறாம் நாமசளன் று
பன் னீர ்க் குணம் யபால் பெ்ெம் வந்து வாயனார்கள்
ஆதிய எங் கதளயும் அதிலதமக்க யவணுசமன் று
யொதிய என் று சதாழுநின் றார் வாயனார்கள்
நல் லதுதா சனனயவ நாட்டமுற் சறம் சபருமாள்
வல் லமக்க ளான வா ் த்தொ ணார்குலத்தில்
ஏழு மக்களிலும் ஏற் றவா யனார்வழியில்
மாளுவந்தா லுமதியல மாறாப் பிறக்கசவன் றும்
நாரா ணர்புவியில் நல் லமக்க யளழ் வதரயும்
சீராக வந்யதற் றுெ் செ ் தவிதன யும் நீக்கி
ஊழூழி காலம் உயிரழி ா வண்ணமும் தான்
ஆழிக்கதர ான் மகவு அரொள் வா சரன் றுசொல் லி
சொல் லிப் பிறவி செ ் தார்காண் ொணாரா ்
நல் லசதன் று வாயனார் நாடி கமகிழ் ந்து100
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ொணா ரா ் வந்து தானுதித்தார் தவ கத்தில்
வாணா ளறிந்து வாயனார் மிகப்பிறந்தார்
பரதலாகத்தார் மனுப் பிறப் பு
அந்த யுகப்பிறப்பு ஆனபின் எம் சபருமாள்
சொந்தப் பரயலாகெ் சுத்தமுனி யவார்கதளயும்
எல் யலா தரயுமதழத்து எம் சபருமாள் ஏதுதரப்பார்
வல் யலாயர உங் கள் வளப்பசமன் னெ் சொல் லுசமன் றார்
நீ ங் க சளதனமறந்து நீ ணிலத்தி லில் தலச ன் று
நாங் கள் மிகவறி நன் றிசகட்டுெ் சொன் னீயர
ஆனதா லுங் களுக்கு அதிகப்பிதழ ாெ்சுதல் யலா
ஏனசமன் ன பார்த்து இ ம் பு முனியவாயர
அப்யபாது மாமுனிவர் எல் யலாரும் தாம் ப ந்து
செப்புவ யதயதா சிவனுலயகார் செ ் திகண்டால்
கற் பதனக்குள் ளல் லால் கடருவயமா நாங் களினி
அற் பரல் யலா கற் பதனக்கு அல் லசவன் று சொல் வதுகாண்
என் றுமுனி சொல் லி இ ம் புவார் பின் னுமுனி
எல் லா வுதரயும் எடுத்துதரத்தீர் வாயனார்க்கு
நல் லா றிந்யதாம் நாதயன வ் வதகயபால்
பதடத்தனுப்பு மும் முதட பால ருடவழியில்
நடத்தத திகமுள் ள நாரா ணப் சபாருயள
என் று முனியவார் இப்படிய சொல் லிடயவ120
அன் று சபருமாள் அவர்க்யகது சொல் லிடுவார்
எல் யலாரு சமன் மகவா ் இனத்தில் பிறந்திருங் யகா
வல் யலாயர யுங் கதளநாம் வந்சதடுப்யபா மஞ் ொயத
என் மக்க யளழும் ஈன் றவழிெ் ொன் யறாதர
சபான் மக்க ளான பூமக்கள் தங் களுக்கு
என் சொத்து மீந்து என் யபதரயுங் சகாடுத்துத்
தன் சொத்யதா யடயிருந்து தற் சொரூபங் சகாண்டிருப்யபன்
இறப்பு பிறப்பு இல் லாம சலன் மகதவப்
பிறப்பிறப் பில் லாமல் சபரும் புவித
ாளதவப்யபன்
ஆனதால் தர்மயுக அரசுங் க ளுக்கருளி
மானமா ் த் தந்யதாம் மா ாண்டி தன் னாதண
என் றாதண ாதி நாரா ணர்கூற
நன் றாக மாமுனிவர் நல் லசதன் று ெம் மதித்து
அ ் ா வுமது அருளின் படி ாயல
சம ் ா வுமது விந்து வழிக்குலத்தில்
பதடயுதம ா ொணாரா ் ப் பரமயன ச ன் றுநின் றார்
ெதடயு மணிந்தமுனி தானுதரக்க அ ் ாவும்
நல் லதுதான் பிள் ளா ் நாடுவது கருமம்
வல் லவயர ொன் யறார் வழியிலுங் கள் தம் மினத்தில்
பிறக்கப்யபா சமன் று சபருமுனிவதர னுப்பிெ்
சிறக்கெ் சிவயனாடு செப்புவா சரம் சபருமாள்
நாராயைர் ஈசனிடம் கலியழிக்க அவதரிக்கயிருக்கும் தமல் நடப் புணரத்தல்
ஆதிய நாதி ஆனந்த தமத்துனயர
யொதிய ொன் யறாரா ் த் சதால் புவி ஏழிலுள் யள
ெங் கமுதல் சத ் வ ெத்திபர யலாகம் வதர
அங் கவதரெ் ொணாரா ் அவதரித்தார் பூமியியல
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என் மக்க ளான இப்பூமி ஏழிலுள் ள
சபான் மக்க சளல் லாம் சபாறுதமயுள் ள ொணாரா ் ப்
பிறந்தார் புவிதனியல புகலுதம ா நம் மள் செ ் தி
கலிக்குள் ளகப்பட்யடார் கடந்துகதர ய றசவன் றால்
வலிக்கு வலுவான வதக ல் யலா யவணுதம ா
தீட்டுக்குள் சென் றால் திரும் பக் குளி ாமல்
வீட்டுக்குள் யபாவாயரா யமதினிய ார் நாமறி
இனியமல் செ ் தி இன் னசதன் றீசுரயர
கனி ான தமத்துனயர கட்டுதரக்க யவணுசமன் றார்
அப்யபாது ஈெர் அெ்சுததரத் தான் பார்த்துெ்
செப்புவது நாமறிய ாம் செ ் கரும மங் யக ல் லால்
நம் யமாயட சொல் ல நாரணயர ஞா மில் தல
தம் யமாயட சொன் ன ெத்தி த் தின் படிய
நடத்தும் நீ சரன் று நவின் றாரங் கீசுரரும்
திடத்திருமா லாயனார் செப்புவார் பின் னாயல
தர்மயுகச் சிறப் பு
இவ் வுகமும் நீ ென் இனக்குலமும் நாமழித்துெ்
செவ் வுகத்த நம் மனுயவார் சிறந்ததர்மத் தாரணியும்
புதுயுகம் புதுவிருெ்ெம் புதுமனு புதுநிதனவும்
சநதிவுெற் று மில் லாது நின் றிலங் கும் பதியும்
புதுவாயு புதுவருணன் புதுமுகில் புதுமதியும்
புதுமிருகம் புதுப்பறதவ புதுவூர் வனங் கள் முதல்
தர்ம யுகத்துக்குத் தாயனற் ற வஸ்துசவல் லாம்
நன் தமயினித் திட்டித்து நடத்திடவும் யவணுமல் யலா
இப்படிய ஞா ம் இருப்பதுவு மல் லாமல்
முப்படித்தா னுள் ள முதறயகளு மீசுரயர
துரிய ா தனதனத் சதாதலத்துக் கலிவருமுன்
பதிரங் க யமவிப் பள் ளிசகாண்டு நானிருந்யதன்
ஸ்ரீரங் க மீதில் சிறந்திருக்கு மப்சபாழுது
நீ தங் கள் சகட்டகலி நீ ணிலத்தில் வந்ததினால்
நீ தசநறி மானுபமும் நிெமான தர்மமதும்
ொதமுள் ள சவள் ளாதன ததலத ந்து சகாண்டதுவும்
கள் ளமில் லா சவண்ொதர கடி சபல சவண்கருடன்
சவள் ளன் னம் சவண்குயில் கள் சவண்புறா சவள் தளமயில்
நல் ல அனுமன் நாடுங் காண் டாமிருகம்
வல் ல சவண்ணரிகள் வளரும் சவண் காக்தககளும்
ஆழிய ாடு சிங் கம் ஆதனயிறாஞ் சிப்புள் ளும்
யவளிதெ சவண்கதலமான் சவண்புள் ளு சவண்ணணில் கள்
சவண்கற் றா சவண்யபாத்து சவண்யதாதக சவண்பறதவ
பண்புற் ற பட்சி பலமிருக மூர்வனமும்
இத்ததனயும் நீ ெனுக்கு எற் றுக் சகாடாதபடி
புத்தி றியவாடு புவனமதத விட்யடகிக்
கானகயம நடந்து கதறி ச தனவருந்தி
மானுவமா ் நின் று வருந்தித் தவம் புரிந்தார்
ஆனதா லூர்வனத்தில் ஐந்துததல சவண்ொதர
ஈனமில் லா மிருகம் ஏற் றசவள் ளாதனகற் றா
சவண்ணாதட சவண்ஞாளி சவண்முத்தி சவண்மிருகம்
சவண்பட்சி ான யமல் பட்சி ானதியல
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சபான் பட்சி சவண்பட்சி பூணுநிறத் தானபட்சி
சதன் பட்சி அன் பட்சி செந்தா மதரயின் பட்சி
இப்பட்சி ய ாடு இம் மிருக மூர்வனமும்
அப்பட்சி ய ாயட அதனத்து மனுகூலமுமா ் க்
கூடிக் குதழயும் சகாடிப்பிதிரு சமான் றதுயபால்
யதடரி அந்தத் யததிதனில் யதான் றிவரும்
விருெ்ெம் பதடக்க யவணு மதுவிபரம்
புரெ்ெ மதுபார்த்துப் புகலுது ஆகமந்தான்
என் பிள் தள ஏழும் இ ாபிக்க நாமீந்த
மின் விருெ்ெ மான மிகவிருெ்ெம் நிதல ா ்
வன் னமது பூகம் வாெமது விருெ்ெம்
சதன் தன விருெ்ெம் செறியும் புன் தனவிருெ்ெம்
ஆதி விருெ்ெம் அடர்ந்த சபருவிருெ்ெம்
யொதி விருெ்ெம் சுபயொபன விருெ்ெம்
யதெ விருெ்ெம் செம் சபான் னிறவிருெ்ெம்
ஆகமத்தி லுள் ள அயனக விருெ்ெமதும்
வந்து மிகத்யதான் றும் தவத்திருக்குந் யததிதனில்
சிந்து பயில் வானம் சிறந்தசவாரு சவண்வானம்
வான மதிலுதறயும் வளர்நிலவும் யநராக
ஈனமில் லாததுதான் இலங் குசமந் யநரம் சவளி ா ்
யெத்திரங் க சளான் று தினமு மதுவிளக்கா ்
ொத்திர யவதம் ெம சமான் றா ் நின் றிலங் கும்
வாயுயவ பூப்யபால் மலசரடுத்து வீசிநிற் கும்
ஆயுங் கதலதமிழும் அறிசவான் று யபால் பரவும்
நம் மனுயவார் தர்மபதி நாளுமிகத் ததழக்கும்
தம் மனுயவார் யபாயல ததழத்திருந்து வாழ் வார்கள்
ஒக்க ஒருஇனம் யபால் உவந்திருந்து வாழ் வார்கள்
மிக்கத் திருெ்ொதி யமற் ொதி ொன் யறாரா ்
இருப்பார் வ து எண்ணிக்தகயில் லாதபடி
பருப்பார் பழமும் பாலு மிகஅருந்திப்
புண்ணி முள் யளாரா ் ப் பூமிததன ாண்டிருப்பார்
மண்சணல் லாந் தர்ம வ ல் யபால் விதளந்திருக்கும்
தர்ம புவியிலுள் ள தண்ணீர ் கதலக்கி ானம்
நன் தமசவள் ளங் காட்ட நாடுங் கருதணசவள் ளம்
இப்படிய தர்மபதி இராெ்சி சமான் றுண்டாக்கிெ்
செப்படி சபான் பதிகள் திட்டித்து தவக்கசவன் றும்
முன் னயம ச ன் றனக்கு உகந்ததுவ ராபதியில்
சபான் னம் பதியும் சபரி தங் கப்பதியும்
உண்டுகா ணப்பதியும் உவரி துக் குள் ளிருக்கு
கண்டு சகாள் ளார்கள் கலிமாசு சகாண்டவர்கள்
ஆனதா லப்பதிதான் ஆகுவது மக்களுக்குத்
தான முடனதமக்கத் தர்மொஸ்திரத்தி லுற் றிருக்கு
தர்ம புவிகண்டு தானிருக்கு மக்களுக்கு
வர்மமில் தல யநாவுமில் தல மறலிவிதன தானுமில் தல
தர்மபுவி வாழ் வார்க்குெ் ெத்தி விதிக்கணக்கும்
நம் மிடத்தி லல் லால் நாட்டில் கணக்குமில் தல
ொத்திர யவதம் ெம ம் யபா தித்தருளி
யெத்திரவிப ரிப்புதரக்கெ் செல் லநம் மனுயவாரும்
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காலசனனுஞ் சித்திரக் கணக்கசனனும் யபர்களுக்கு
ஏலயம தவசு இடறாக நிற் கிறார்காண்
ஆனதா லவர்கள் அழிவாகிப் யபாகுதம ா
ஊனக் கிரகம் ஒன் பது யபர்கதளயும்
அழித்துயவ சறான் றுக்குள் அருள் சகாண் டிருக்குதுகாண்
முன் னூலின் ொத்திர முதறச ல் லாந் தப்பதவத்துப்
பின் னூல் பு ராணசமான் று யபாதிப் சபாருவனுமா ்
இந்தப் படிய
ான் நிெ்சித் திருப்பதினால்
அந்தப்படி யுள் ளசதல் லாம் ஆகுமந்தத் யததிதனில்
அதுக்குமுன் யன நாம் அதமப்பசதல் லாமதமத்துக்
கதுக்சகனயவ பார்ப்யபாம் கலித
ழிப்பதற் கு
நாராயைர் ததய் வக்கன்னியர்கள் தவம் காை வருதல்
என் று விொரித்து இருக்கின் ற நாதளயியல
ொன் றவதரப் சபற் ற தத ல் சத ் வக் கன் னி ர்கள்
தவத்தி லவர்நின் று ததலவதரயுங் கால் வதரயும்
உபத்திர மால் விருெ்ெம் உடசலல் லாயமமூடி
கன் னி ர்கள் யராமம் கனத்தபுவி யில் யவரா ்
உன் னிய யலாகமதில் ஓங் கிப் பரந்ததுயவ
நின் ற தவந்தான் நிதலத்து நிதறயவறி
நன் றினி க் கன் னி ர்கள் நாடுந் தவத்தருதம
பார்த்தன் தவமதிலும் பத்துசரட்டிக் கூடவுண்யட
ஏற் றரி சீதத இருந்த தவமதிலும்
ஒட்டிசரட்டிக் கூடவுண்யட ஓவி த்தார் தந்தவங் கள்
ஏட்டி லடங் காது இவர்தவதெெ் சொல் லசவன் றால்
சபாறுத்து முகி ாதப் சபரி தவத்தருதம
மறுத்துதரக்கக் கூடாமல் வளர்ந்துதவ முற் றி யத
ெத்தி உதம ாட்கும் ெதாசிவ மானதுக்கும்
முத்திக்கும் மாலுக்கும் முகுந்தன் பிரமனுக்கும்
மனதில் மிகஅறிந்து மாதுெத்தி ய துதரப்பாள்
காட்டியலழு சபண்கள் கனநாள் தவசுபண்ணி
தாட்டிதம ா ் ப் சபண்கள் ெதடத்தார்காண் ஈசுரயர
சபண்கள் தவசி ல் யலா சபாறுக்கமிகக் கூடதலய
அங் யகயபா ் நாமள் அவர்தவசு பார்ப்யபாசமன் றாள்
என் று உதமயிரங் கி இப்படிய சொல் லிடயவ
அன் று அறம் வளர்த்தாள் அவள் பங் க யரதுதரப்பார்
நல் ல உதமய நாடும் சபண் ணார்தவத்தில்
செல் லசவன் றால் நாரணரும் யதயனவர யவணுசமன் றார்
அப்யபாது நாரணதர அடிவணங் கி மாதுதமயும்
ஒப்யபா டுறவணங் கி உதரக்கிறா ளன் யபாயர
அண்ணயர யகாயவ ஆதிநா ரா ணயர
கண்ணயர கார்வண்ணயர காட்டியலழு கன் னி ர்கள்
தவசுதனி லிருந்து ெதடத்தார் கனநாளா ்
சிவயன அவர்கள் தவம் செப்பப் சபாறுக்காது
நாமள் யபா ் ப் பார்த்து நல் லசபண்க யளழ் வதரயும்
ஆமான பதவி அருளயவ யவணுதம ா
என் றுநா ரா ணதர எழுந்தருளெ் செ ் துஉதம
அன் று சிவனாரும் ஆதிநா ரா ணரும்
அம் தம உதம ாளும் அரம் தப ஸ்திரிமாரும்
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செம் தமயுட னடந்து சென் றார் வனமதியல
வனத்தி லவர்கள் வர மாதயரழு கன் னி ர்கள்
இனத்திலுள் ள மாதுதமத எல் யலாருங் கண்டாவி
தாய வுனது தாள் கண்டு எத்ததனநாள்
வாய புவிக்குதட மாதாசவன் தா ாயர
எனயதர சமங் கதளநீ ர் இகழ் ந்து கடத்தாமல்
தனதாக எங் கள் த வில் குடியிருந்து
கற் பகலாக் காத்த கண்சணங் கள் மாதாயவ
உற் பனமா ச ங் கதளநீ ர் உலகில் தவறவிட்டு
இருந்தாய தாய எங் கள் விதி நா கயம
அருந்தாமல் வாடியனாயம அறமில் லார் தங் கதளப்யபால்
காத்திருந்தா ச ன் றிருந்யதாம் எங் களுட கட்டழி ப்
பார்த்திருந்த ஞா சமன் ன எங் களுட பார்வதிய
எந்யநர மீசுரர்க்கும் என் னம் தம யுங் களுக்கும்
சொன் ன பணிமறந்து சொல் தப்பி நின் யறாயமா
ஈெருட ெட்டம் ாங் கள் மிகமறந்து
யதெ மதில் வரயவ சிந்தத யிெ்சித்ததுண்யடா
கற் பிதன மறந்யதாயமா காராதவக் சகான் யறாயமா
அற் புதயவள் தாய அடி ார் தமக்கருளும்
என் றுகன் னி ச ல் லாம் இப்படிய தானுதரக்க
அன் று அறம் வளர்த்த அம் தம மனதிரங் கி
நல் லதுகாண் சபண்யணயுங் கள் ஞா சமல் லாமுதரப்யபாம்
வல் ல சிவனாயர வார்த்ததச ான் று நீ ர்யகளும்
தவத்தத நிதறயவற் றித் தார்குழலா யளழ் வதரயும்
அகத்யத வரவதழயும் ஆதிய ச ன் றுதரத்தாள்
அப்யபா சிவனார் ஆனகன் னி ஏழ் வதரயும்
சகாப்யபாடு சூழ் ந்துநின் ற குதழச ல் லாயம யுதிர்த்தி
நிதறயவற் றித் தவத்தத யநரிதழமா யரழ் வதரயும்
சிதறமாற் றிப் சபண்கதளயும் சிவனார் வரவதழத்து
வந்து மடவார் மதறச ாத்த மூவதரயும்
ெந்துஷ்டி ாகத் தாழ் ந்து நமஸ்காரமிட்டுக்
கனகத் திரவி க் கப்பல் கதர யெர்ந்தாற் யபால்
மனமகிழ் ந்து மாதுதமத மாமடவார் முத்திமுத்திக்
சகாண்டாடிக் சகாண்டாடிக் கூறுவார் கன் னி ர்கள்
சென் றாடிெ் சென் றாடிெ் சிவதன மிகப்யபாற் றி
விருத்தம்
வந்தயன வந்தா ் யபாற் றி மாதுதமக் கணவா யபாற் றி
ெந்தன மயியல யபாற் றி ெண்முகன் தாய யபாற் றி
நந்தயகா யவந்யத யபாற் றி நாதயன நீ தா யபாற் றி
சிந்தசரன் கணவா யபாற் றி சிவசிவா யபாற் றிப் யபாற் றி
மாதவா யபாற் றிப் யபாற் றி மதறமூடி காணா வல் ல
நீ தவா யபாற் றிப் யபாற் றி நிெரூபெ் சித்தா யபாற் றி
சீதவா ளுதமய யபாற் றித் சத ் வநன் மணிய யபாற் றி
பாதவா வனத்தில் சதாட்ட பாங் கயன யபாற் றிப் யபாற் றி
மூவர் யதடியு முற் றாத முதயல யுனதுபதம் யபாற் றி
யதவர்க் கரி த் திரவி யம சத ் வ மணிய சிதம் பரயம
காவக் கானக வனமதியல கற் தப ழித்துக் தகவிட்டகன் ற
தாவத் துதணய ச ன் கணவா தவயம யுனதுபதம் யபாற் றி
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மாட்டி யலறும் மகாபரயன மாது உதம ாள் பங் காளா
காட்டி லடி ா யரழ் யபரும் கற் றா விழந்த பசுவதுயபால்
ஊட்டி உறக்கா ரில் லாமல் ஊதம கண்டக் கனாவதுயபால்
வாட்ட மறிந்து மனதிரங் கி வந்தா ் க் கவதல தீர்ந்யதாயம
தீர்ந்யதாமினி எங் கதளத் தானும் திரும் பக் கயிதலக் கதழ
ஈந்யதார் பிள் தள ஏழ் வதரயும் இனமு யமழுங் குதற ாமல்
ொந்யதா சரங் கள் கணவதரயும் தந்யத தரணி ரொண்டு
வாழ் ந்யத யிருக்க வரமருளும் மா ா திருக்கு மதறமுதயல
நதட
அ ் ா முதற் சபாருயள ஆனந்த மானவயர
சம ் ான மூல யமல் வீட்டி ருப்யபாயன
தூணாக அண்டபிண்டத் தூதரக் கடந்யதாயன
யகாணவட்டத் துள் யள குடியிருக்குங் யகாயவ
ஈெயர ச ங் களுட இதளப்சபல் லாம் நீ ர்மாற் றித்
யதெமதில் வாழெ் செல் ல வரந்தாரும்
சபற் றமக்க யளழும் பிள் தள துவழியும்
சகாத்துக் சகாடியும் குலவம் மி ெமுழுதும்
ொன் யறார் வழிமுழுதும் தற் காத்து எங் கதளயும்
பண்டூெல் செ ் த பாரமுனி வன் பதத்தில்
யெர்ந்திருக்க வுமவரின் திருப்பாத முந்சதாழுது
தாழ் ந்திருக்க வுஞ் சிவயன தாரும் வர சமன் றுதரத்தார்
அப்யபாது நல் ல ஆதிசிவ யமதுதரக்கும்
இப்யபாது நாரணயர இக்கன் னி யகட்டதற் கு
இன் னவித சமன் று இதெந்து வரங் சகாடுவும்
சொன் னவிதங் யகட்டுெ் சொல் லுவார் நாரணரும்
யகட்ட வரமதுதான் சகட்டிதான் ஈசுரயர
நாட்டமிந்தப் சபண்களுக்கு நான் சொல் ல நீ ர்துதண ா ்
மடமாயத சபண்ணரயெ மடந்ததக் கிளிசமாழிய
தடமான சபா ் தகயியல தண்ணீர ் ததனெ்சுருட்டி
ஈெருட முடியில் இட்டுக் கரங் குவித்து
வாெமுடன் நாயடாறும் வருகின் ற யவதளயியல
இன் யறநீ ர் சகாண்டு ஏகின் ற நீ தரச ல் லாம்
இன் சறன் ததலயில் இ ல் பா ் விடுவுசமன் யறன்
இரந்து திரியும் ஈெருக் கல் லாது
பரந்தபுவி மா னுக்குப் படாயத எனவுதரத்தீர்
அப்யபாது உங் கதளநான் ஆகட் சடனவுறுக்கி
இப்யபாது பாசரன் று இத்ததனயுஞ் செ ் தனல் யலா
வண்ணத் திருமாலிவ் வதகயுதரக்க மாதசரல் லாம்
கண்தண வர் சபாத்திக் கவிழ் ந்துமிக நாணிநின் றார்
அப்யபாது எம் சபருமாள் அவர்களுட யனதுதரப்பார்
ஒப்யபாடு சவாத்த ஓவி ங் க யளயகளும்
நீ ர்சபற் ற பிள் தளகள் தாம் நீ ணிலத்தி யலசபருகி
வானத் தமிர்த மதுபா லமுதருந்தி
வாழ் ந்தார் சிலநாள் மன் னசரனக் யகாட்தடயிட்டார்
ஆழ் ந்தசதாரு யொழன் அவன் பழிகள் ரண்யடற் றான்
பின் னுள் ள ொன் யறார்க்குப் பிறகுவந்த மாநீ ென்
அந்நீென் ொபமிட்டு அவர்கள் து ரமுற் றார்
து ரமுற் றுெ் ொன் யறார் துற் கலிக் குள் ளாகி
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அ ர்ந்து மிகவாடி ஆட்யபாயல நீ ெனுக்குத்
தாழ் ந்து பணிவிதடகள் ொன் யறார்கள் செ ் தாலும்
வாழ் ந்து மிகக்சகட்டகலி தவது மிகஅடித்து
ஆருமற் றார் யபாயல அதலயுகிறார் ொன் யறார்கள்
யெருமிட மில் லாமல் தி ங் குகிறார் ொன் யறார்கள்
அப்ப னானிருக்க அவரம் தம நீ யிருக்க
அப்பனம் தம யில் தலச ன் று அடிக்கிறான் நீ ெசனல் லாம்
நீ ரு மித்ததனநாள் நின் றுவிட்டீ ரித்தலத்தில்
நானும் பரயதெம் நடந்துவந்யத னித்ததனநாள்
ொன் யறார் து ரம் தான் யகட்பா ராருமில் தல
மீண்யட நாம் யகட்கசவன் று யமதினியில் யபாகசவன் றால்
இெ்சொரூபங் சகாண்டு ஏகினால் மாகலி ன்
சபா ் ெ்சொரூபத் துள் யள புக்கிடுயவா மல் லாது
என் தற ா நாதன் எடுத்துதரக்கக் கன் னி ர்கள்
அன் றவர்கள் ததலயில் அடித்துக்கீழ் வீழ் ந்தழுதார்
அழுதாயர சபண்கள் அருவதரகள் தானிளக
ஒழுகான சபண்கள் ஓலிமிட் யட ழுதார்
அ ் ய ாச ம் மக்கள் ஐந்திரண் டானதியல
சபா ் ய ாசம ் ய ாயொழன் சபான் றிவிட்ட ஞா மது
கற் பழி ாக் கன் னிச ங் கள் கற் தபச ல் லாம் நீ ரழித்து
உற் பனமா ் ப் சபற் றபிள் தள ஒன் றுயபால் நீ ர்பார்த்து
வளர்க்காமல் மக்கதளயும் மாளக் சகாடுத்தீயர
பழவிதனய ா ச ங் களுட பாவக் குதறெ்ெலியதா
கற் பிழந்யதா சமன் றும் சகௌதவயில் லா யதயிருக்க
இப்பிதழய ா வந்து எமக்குத் ததலவிதிதான்
மக்க ளிருயபதர வததத்தசகாடுஞ் யொழனுட
அக்கபக்க சமல் லாம் அறாயதா எம் சிவயன
மாபாவிெ் யொழனுட வம் மிெங் க ளானசதல் லாம்
தீ ாவிக் சகாண்டு செத்திடா யதாசிவயன
எம் மக்கள் தம் தம இடுக்கஞ் செ ் யத டித்த
வன் மக்கலி நீ ெசனல் லாம் வாழ் விழந்து ொகாயனா
பழிசெ ் த யொழனூர் பகலநரி ஓடாயதா
வழியொழ வம் மிெங் கள் வன் னரகில் மாளாயதா
நீ ெக் குலங் கள் சநருசநசரனத் தாசனாடிந்து
யதாெப் புழுக்குழியில் யதா ாயதா ச ம் சிவயன
சபற் றநா ளன் றுமுதல் பிள் தளகதளக் காணாமல்
நித்தம் பால் சுரந்து சநகிழுயத ச ம் சிவயன
சபற் றபிள் தள ஏழுதட யபருடம் பு தன் னிறத்ததெ்
ெற் று மறிந்திலயம ததலயியலழு துஞ் சிவயன
சகாதிக்குயத ச ங் கள் கும் பிமிகக் குமுறிக்
கதிக்குயத ச ங் களுட கண்மணித க் காணாமல்
ஏழுகன் னி மாரில் ார்சபற் ற கண்மணிய ா
யகாளுதரத்துப் பாவி சகான் றாயனா ச ம் சிவயன
சகான் னவன் தா னின் னம் சகாடுநரகில் வீழாமல்
இன் ன மிருப்பாயனா இறந்தாயனா ச ம் சிவயன
பாவி வன் செத்துப் பஸ்பமா ் ப் யபானாலும்
ஆவித க் கண்டாலும் ஆக்கிதனகள் செ ் திடுயவாம்
மக்கள் ரண்டு யபரும் மணஞ் செ ் து வாழ் ந்தவயரா
பக்குவ வ ெதியலா பாழறுவான் செ ் தவிதன
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கலி ாணஞ் செ ் த கண்மணிக ளானாக்கால்
வலி ான மங் தக ர்கள் மனஞ் ெலித்து வாடுவயர
இட்ட வுதடதம இறக்கா திருப்பாயரா
கட்டின மங் கிலி ம் கழற் றா திருப்பாயரா
இத்ததனயுங் கழற் றாது இருக்கெ் சிவன் செ லால்
புத்தி ததனக்சகாடுத்துப் சபண்ணரதெக் காப்பாயரா
ஏசதன் றறிந்திலயம எங் களுட தா ாயர
யகாதண்ட மாதாயவ யகாயவச ந் தா ாயர
வனத்தில் வந் சதங் களுட வாட்டசமல் லாம் தீர்த்தீசரன் று
புனத்தில் கனி கண்டதுயபால் பிரி முற் யறா மாதாயவ
தகப்பிடித்த பண்டாரம் கட்டுதரத்த சொற் யகட்டு
சம ் ப்பிடித்த சமல் லாம் மிகவுழறு மாதாயவ
கன் னிப் பருவமதில் தகயமாெ மானதினால்
உன் னி மனதில் உளறி யுளங் கலங் கிப்
பாராமல் மக்கதளயும் பார்மீதி யலகிடத்திெ்
சீரா கவனத்தில் சென் யறா மிகநாணி
பாவி சகடுவான் பழிசெ ் வா சனன் றுசொல் லித்
தாவிய ச ங் கள் மனம் ெற் று மறி ாயத
எங் கதளயு மீடழித்து எம் மக்க யளழ் வதரயும்
ெங் தக ழிக்கத் ததலச டுத்தா ரிக்கூத்தர்
நெ்சுக் கதள ா ் நாங் கள் வா ழுமிடத்தில்
ெெ்சுருவ மிட்டுவந்து ெதித்தாயர பண்டாரம்
எங் களுக் சகன் றிவதரப் பதடத்தா யராபிரமன்
கங் தக ணிசிவனார் யகட்டு மகிழ் ந்தாயரா
இத்ததனக் கூத்தும் இக்கூத்சதல் லாம் பார்க்கக்
கூத்துவன் யபால் யதான் றி யகாலங் சகாண்ட பண்டாரம்
இனிச ங் க தளய ற் று ஈன் றபிள் தள ஏழ் வதரயும்
மனுயவழ் குதற ாமல் மக்கயளழு வழியும்
குதற ாமல் தந்து குவல த்தத மக்களுக்குத்
திறவானத் தங் கத் திருமுடியுஞ் செங் யகாலும்
சகாடுத்சதங் கள் மக்கள் குவல த்தத ாண்டிருக்க
அடுத்துெ் சிலநாளில் ஆக்கிதவக்கா திருந்தால்
ஏழுசபண் பாவம் ஏற் பீர்காண் பண்டாரம்
நாளு கடத்தாமல் நடத்தி மிகத்தாரும்
எங் கதளயுங் கற் பழித்து இந்த வனந்தனியல
மங் கள யொபனமும் மறந்து மயிர்விரித்துத்
தூங் காமல் வாடி தினமும் மிகவுணர்ந்து
ஆங் கார யமமறந்து அவனி ா தெ றுத்துத்
ததலவிரித்துக் கதலத ெ் ெதசமன் று எண்ணாமல்
உதலயில் சமழுகதுயபால் உறுவனத்தி யலநிதல ா ்
சவயில் பனியிலு யமகத் துளிர்விழிக் குள் ளாகிக்
குயில் கூவும் வனத்தில் யகாததய ழு யபரும்
நின் யறாயம காட்டில் நீ ர்செ ் த மா மதால்
இனிச ங் கள் மக்கள் ஏழ் வதரயு யமழ் வழியும்
அநி ா முமடக்கி ஆனமக்கள் வம் மிெத்ததக்
சகாத்யதாயட யெர்த்சதடுத்துக் குறுங் கலித
டக்கி
அரொள மக்களுக்கு ஆனபதி ஈயும் வதரக்கும்
எங் கதளப்யபால் சுகமற் று இருப்பீர்காண் பண்டாரம்
மங் களமல் லால் கலி மாளும் வதர வாராது
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என் று ெபித்தார் ஏற் றகன் னி ஏழ் யபரும்
அன் றுநா ரா ணரும் அவர்யகட்டுத் துக்கமுற் று
என் னசொல் லப் யபாயறாம் ாம் தா மினிச னயவ
வன் னத் திருயமனி மனதுசநாந் யததுசொல் வார்
சபண்யணநீ யரழ் யபர்க்கும் பிரமா அதமத்தபடி
எண்ணம் வந்ததல் லால் ாசனன் ன செ ் யதனடி
ஆனால் கலித அழிந்துமக்கள் தம் வழித
நானாகெ் சென் சறடுத்து நலங் சகாடுக் கும் வதரக்கும்
து ர சமனக்குத் சதாடுக்குசமனெ் ொபமிட்டீர்
அசுரக் குடும் பம் அறுக்கும் வதர முன் னாளில்
ஈெரிட்ட ொபம் ஈயதாயட வா ் த்துதடி
மாெங் கடந்து வரும் வதரக்கும் நீ ங் களுந்தான்
எங் யக யபாயிருக்க ஏழ் யபர்க்குஞ் ெம் மதங் காண்
சகாங் தக யினி ழகக் யகாதத யர சொல் லுசமன் றார்
அப்யபாது கன் னி அவசரல் லா மாரா ் ந்து
செப்புகிறா ரந்தெ் சிவபத்தர் தன் னுடயன
மக்கள் ரண்டு யபர்கள் மாண்டாரவ ருயிதர
அக்கமது செ ் தீயரா அ யலாவது ஞா சமன் ன
என் றுகன் னி ஏழ் யபரும் இரங் கித் சதாழுதிடயவ
அன் றுநா ரா ணரும் ஆதிசிவ னுதமயும்
தாதா மனமகிழ் ந்து ெதுர்முகதனத் தானதழத்து
யவதாயவ மக்கள் ரண்தட சவற் றியுள் ள தவதகயியல
சகான் றாயன யொழன் குருநன் றி த மறந்து
சென் றாயர மக்கள் சென் றவுயி சரவ் விடங் காண்
அப்யபாது யவதா அவர்தான் மிகமகிழ் ந்து
செப்புகியறா சமன் று செப்பினா ரன் யபாயர
இறந்தபிள் தள ரண்டின் ஏற் றவுயி ரானததயும்
அறந்ததழக்கு மாகயிதல அதறக்குள் ளதடத்திருக்கு
மால் மக்க சளன் று மனமகிழ் ந்து நான் பதறி
வாதலமுனி யுயிரும் வானவர்கள் தன் னுயிரும்
ஆனதினால் பிறவி அதமக்கப் படாசதனயவ
நானிதற் கஞ் சி நற் பதியில் தவத்திருக்கு
என் றுயவ தாவுதரக்க எம் சபருமா யளதுதரப்பார்
அன் று பதடத்திதலய அயநகமனு வாகுமல் யலா
அஞ் சுமக்கள் பிள் தள அவனித ம் பத் தாறதிலும்
மிஞ் சிப் பரந்து யமல் ொன் யறார்சபருக்கா ்
இப்பிள் தள ரண்டும் ஏலயம நீ ர்பதடத்தால்
சகாப்புநூ றாயிரம் யபால் கூடிப்சப ருக்குமல் யலா
பாவி சகடுத்தான் பதட ாமல் நீ ர்சகடுத்தீர்
தாவிக் சகடுத்தான் ெளக்கலி ன் மாபாவி
இனிச ன் மக்களுயிர் இன் பமுடன் நீ ர்காத்து
மனுவரா ் ப் பூமியியல தவதகக்கூ டவ் யவாடு
எழுப்ப யவணுசமன் று ாம் நிெ்சித்தி ருப்பதினால்
சவளுப்பாக அவ் வழியில் யமலுகத்யதார் தாம் பிறந்து
இன் பமுள் ள வானவரும் இவ் வழியில் வாழ் வதினால்
அவ் வழியி லவ் வழிகள் அயநகம் சபருகிடயவ
செவ் வாக நிருமிப்யபா திடீர்திடீ சரனப்பதடயும்
என் றுசொல் ல மூலம் இதெந்துநல் ல யவதாவும்
நன் று நன் சறன் று நருள் பிறவி செ ் தனராம்
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இப்படி ய பிறவி இவர்செ ் யவா சமன் றுசொல் லி
அப்பிறவி யவதா அதமத்தார் மனுப்சபருக
உடயனநா ரா ணரும் உள் ளங் களிகூர்ந்து
திடமான கன் னி ர்கள் செ ் முகம் பார்த் யததுதரப்பார்
நீ ர்யகட் டதற் கு நிண்ண ங் கள் கண்டீயர
இனிநான் யகட்பதற் கு இன் னசதன் று சொல் லிடுவீர்
உங் கதளப்பூ யலாகமதில் உதட வழிக்குலத்தில்
நீ ங் களும் யபா ் ப்பிறக்க நிெ்சித் திருப்பதினால்
ஏதுசபண்கா ளுங் கள் மனம் ஏசதன் று டயனசொல் லும்
மாதுக சளல் லாம் மனமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
எங் களுட நா கயம எதம ாளும் ரத்தினயம
செங் கருட வாகனவா யதவி மணவாளா
நீ ர் நிெ்சித்த நிதனசவள் ளுப் யபாலளவும்
சீர்பரன் முதலா ் த் சதரி ாத சூட்சி யத
நாராயைர் ததய் வக்கன்னியர்களுக்கு தசான்ன உறுதிதமாழி
எங் கதளப்பூ யலாகமதில் எங் கள் வழிக்குலத்தில்
மங் களமா ் ப் பிறவி வகுப்யபா சமனவுதரத்தீர்
பிறவி துநாங் கள் சபண்மனுப் யபால் பிறந்தால்
இறவி ாகாமல் இருக்க அருள் வீயரா
அல் லாமல் பின் னும் அடி ார் மிகப்பிறந்தால்
வல் லாத நா கயம வந்துநீ யரற் குமட்டும்
மாதவிதட மாமணங் கள் மலர்ந்துறக்க மில் லாமல்
சீதமா ் மனுயவாடு உறவாடிெ் யெராமல்
மூடாம லாதட முகமினுக்கிெ் யெராமல்
பாடாம லந்திெந்தி படுத்துத் துயிலாமல்
நன் தம றி ாமல் நளிப்யபெ்சுக் யகளாமல்
தின் தம றி ாமல் தீன் ரெத்ததத் யதடாமல்
சகா ் து புடதவ குக்குளித்துெ் சூடாமல்
மயிரு வளர்க்க மனதுயவ சறண்ணாமல்
சகாங் தக திரளாமல் கூறுடம் பு வீொமல்
செங் கனிவா ் த் யதமல் யதகமதில் வீழாமல்
பக்குவ ஞா ப் பருவம் வந்து வா ் க்காமல்
மிக்குவ மான மிகுவாழ் வு யெராமல்
சுற் றுக் கிதளகள் சதாடுத்தன் பு சகாள் ளாமல்
ஒற் றுப் பிதற் றாமல் ஒருவர்முகம் பாராமல்
அல் லல் யநா ் பிணிகள் அனுப்யபாலும் வாராமல்
சதால் தல வாராமல் சுகமுமிக வாராமல்
இந்த விதிப்படிய எங் கதளயும் நீ ர்பதடத்துெ்
சொந்தமுடன் வந்துநீ ர் சதாட்சடடுத்து நன் தமதந்து
இரெ்சிப்யபா சமன் று எமக்கு உறுதிபண்ணி
நிெ்சித்துத் தர்மகுலம் நீ ர்பார்த்து தான் பதடயும்
என் றுகன் னி ஏழ் யபரும் இப்படிய சொல் லிடயவ
அன் றுஆ திநாதன் அகமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
நல் லதுதான் சபண்யணநீ ர் நம் யமாயட யகட்டபடி
வல் லவித மானாலும் மாறாசதன வுதரத்தார்
வாக்குதரக்க கன் னி ர்கள் மனமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
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நாக்குதரப்பார் பின் னும் நாரா ணயராடு
நாங் கள் யபா ் ப் பிறந்தால் நம் முதட நா கயம
தாங் கள் வரு சமன் றதற் குத் தருணயம சதன் றுதரத்தார்
அப்சபாழுது அ ் ா நாரா ணருதரப்பார்
செப்புகிறார் கன் னி ர்க்குெ் சிறந்த தருணமது
நாராயைர் ததய் வக்கன்னியர்களுக்கு தான்வரும் தருைம் கூறல்
ஆயிரத்சதட் டம் பலமும ஆன திருப்பதியில்
வாயிதயமா ரம் பலமும் வளர்பதியி சலான் றதுவும்
சகங் தகயுட கண்ணும் யகள் விமன் னர் தஞ் ொவும்
ெங் தக ழிந்து ததல ழிந்த தவ் வாண்டு
வருயவன் சதன் சுவர்க்க வடயமற் கு மூதலயியல
லிங் கசமான் றி யலமூன் று இதண ாகத் யதான் றினசவன் (று)
எங் கும் பிரகாெம் இட்டவ் வாண் யடவருயவாம்
கண்டிடநீ ர் நான் வருகக் காரண மயநகமுண்டு
விண்டுதரக்கக் கூடாது சமல் லி யர யித்தருணம்
சொன் னத் தருணம் செவியகட்டு நீ ங் கசளல் லாம்
என் தன நிதனந்து இருங் யகா சவாருநிதனவா ்
இத்தருணங் யகட்ட இப்சபாழு யதமுதலா ்
வடயமற் கு யமற் கும் வடக்குங் கால் நீ ட்டாதுங் யகா
என் று தருணம் இதுவுதரத்தார் கன் னிகட்கு
அன் று மடவார் அகமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
நல் லதுகா சணங் கதளயும் நா கயம நீ ர்பதடயும்
வல் லப் சபாருயள மதறமுதயல ச ன் றுதரத்தார்
உடதன ா நாதன் ஓவி த்தா யரழ் வதரயும்
திடமான பூமியியல செ ் தர்ம அவ் வழியில்
பிறவிசெ ் தார் மூவர் பிறந்தார்கள் கன் னி ர்கள்
திறவி ச ாளிமாதர் யதெம தில் பிறக்க
நாரா ணரும் நல் லசிவ னுதமயும்
சீராரும் நல் ல சத ் வத் திருமாதும்
கயிதல தனியலகிக் கட்டான மண்டபத்தில்
ஒயிலாகக் கூடி உவந்திருக்கு மப்யபாது
அதிகாரம் - VIII
மாகாளி சிணறயிருத்தல்
மாகாளி ச ன் ற வடபத்தி ரகாளி
ஓகாளி ச ன் ற உ ர்ந்த பலக்காரி
சென் றாள் கயிதல சிவஅ ் ா நாதனிடம்
நன் றான கன் னி நாரா ணரிடத்தில்
வந்து விழுந்து மண்ணி லவள் புரண்டு
ெந்துபயில் மா வயர தான் பிதழத்யதன் நானுமக்கு
உன் மக்கள் ொன் யறார் உற் றமக்க யளழதியல
நன் தம ற் ற யொழன் நாடும் பழி ரண்யடற் றான்
கண்டு அடி ாள் கரிகாலெ் யொழனுட
மன் னுதனில் பன் னிரண்டு ஆண்டுமதழ சப ் ாமல்
ொபித்யதன் யொழனூர் தட்டழி ப் பட்டுழற
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பாவி வ னூதரப் பகலநரி ஓடதவத்யதன்
அல் லாமல் யொழனுட அக்கமறெ் ொபமிட்யடன்
சபால் லாத யொழன் வழி சபாடிப்படயவ ொபமிட்யடன்
இத்ததனயுஞ் சொல் லி ஈடழி ெ் செ ் துவிட்டுப்
புத்திரரின் செ ் திசொல் லப் புண்ணி யர வந்யதசனன் றாள்
அப்யபாத னாதி அ ் ாநா ரா ணரும்
செப்யபாடு சவாத்தெ் சிவயனாடு சொல் லலுற் றார்
யகட்கதலய ா ச ன் றன் கிருதபெ் சிவனாயர
ஏற் கதலய யிந்த ஏந்திதழ ாள் சொன் னதுதான்
பிள் தளக்யகார் தீங் கு பிதழ ாம சலப்யபாதும்
வள் ளல் கதள நன் றா ் வளர்ப்யபனா சனன் றுசொல் லி
மருட்டி விழித்து வாங் கினாள் மக்கதளயும்
திருட்டுசமாழி யபசும் செ ் தித நீ ர் யகட்டீயரா
நான் தனிதம ல் லயவ நால் யபரு முண்டல் லயவா
தான் தனிதம ாகிடினும் தப்பிதசமன் யறபுகல் வார்
வானவருந் தானவரும் மதற வரும் ொட்சி தா ்
நானவயளா யடவாக்கு நவின் றல் யலா தான் சகாடுத்யதன்
மக்களுக்யகார் தீங் கு வந்தயத யுண்டானால்
மிக்கெ் சிதறயுனக்கு யமவு சமனவுதரத்து
ஈந்யதா மததல இவள் தகயில் ஈசுரயர
மா ் ந்தவுட னாகிடினும் வந்துதரத்தா யளாசிவயன
ெற் றும் பதறாமல் தானிருந்து இத்ததனநாள்
புத்தியமல் சநஞ் ெரிப்பா ் யபாயவாசமன் யறகிவந்தாள்
தன் மததல ச ன் றால் ததலதவத் திருப்பாயளா
என் மததலக் கிவள் தான் இடறி விழுவாயளா
ஒருவர்பிள் தளக் சகாருவர் உதடதம யிடுவாயரா
கருதல் விருப்பம் காணுயமா மற் யறார்க்குப்
சபற் றகும் பி ல் யலா சபருங் கனல் யபால் மீறுவது
மற் யறார்கள் கும் பி வருந்திக் குமிறிடுயமா
பாவி வன் சகான் று பன் னிரண் டாண்டுவதர
ஆவி றிந்திதலய ஆரும் வந்து சொல் லதலய
தா ் தகப்ப னில் லார்யபால் த ங் கினது கண்யடாயமா
யெ ் பரனுக் யகராத செ ் த பழவிதனய ா
என் றாதி நாதன் ஏந்திதழத த் தான் பார்த்துெ்
சென் றாதி யவந்தர் செடத்யதா டுயிர்திரும் பி
எழுந்திருக்கு மட்டும் இருநீ சிதறதனியல
குளிர்ந்த திருயமனி கூறினா ரந்தரிக்கு
யகட்டுமா காளி கியலெ மிகவதடந்து
தீட்டும் வட வாமுகத்தில் செ ் வன் னி மண்டபத்தில்
இருந்தாள் தவசு ஈென் செ சலனயவ
வருந்தாத கூளிகணம் வாததவிடு யப ் கசளல் லாம்
நாெ்சி ார்க் கிெ்சிதற ால் நமக்சகன் ன யகயடாகாண்
யகெ்சி ா ் த் யதெமதுக் சகன் னயகயடா அறிய ாம்
என் று சிலயப ் கள் எண்ணிச ண்ணி ய திரியும்
மூன் று முறுக்குள் ள மூளிப்யப ய துசொல் லும்
தகவா ் த்து மாகாளி கவிழ் ந்திருந்த ஏதுவினால்
சம ் வா ் த்து சதன் று விளியிட்டுக் சகாண்யடாடும்
இப்படிய யப ் கள் எண்ணஞ் சில திண்ணமுமா ்
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அப்படிய காளி அவள் சிதறயி யலயிருக்க
நல் லநா ரா ணரும் நாடுஞ் சிவனாதர
வல் லப் சபாருயள மதறகாணா யதாவி யம
காளி சிதறதான் கவிழ் ந்திருக்கும் ஞா ம் வந்தால்
ஆழிவதள தவ கத்தில் ஆர்க்குெ் சுகம் வா ் க்கும்
முதற் றான் கலித முடிக்கப் பரகாளி
விதத்தமுள் ள அக்கினியில் மிகயவ சிதறயிருக்கப்
பார்த்துநா மிங் கிருக்கப் படுயமாகா ணீசுரயர
ொற் றும் நீ ரின் னசதன் று ெத்திசகாண்ட ஈசுரயர
உடயனதான் ஈெர் உதரக்கிறா ரன் யபாயர
கடயனாகா சணன் யனாடு கலங் குசமாழி யபசுவது
நாயனா தடுத்யதன் நாட்டுக்கலி தீட்டறுக்க
ஏயனாகாண் தமத்துனயர என் யனாடு யபசுவது
எப்யபா கலி ழித்து எங் களுக்கு நற் யபறு
எப்யபா தருவீசரன் று எண்ணிமிக வாடுயறாயம
தீட்தட மிகக்கழித்துெ் சிவஞான முத்திதந்து
வீட்தடச ப்யபா கயிதல விளக்குவீ சரன் றுமிக
தவித்து முகம் வாடித் தானிருக்கும் ஞா மதும்
குவித்து முகம் மலர்ந்து சகாள் ளுவதுங் காணதலய
என் யற காபரமும் எடுத்துதரக்க எம் சபருமாள்
நன் சறன் றா கட்சடனயவ நாரணருங் சகாண்டாடி

ா

நாராயைர் மகாதலட்சுமிக்கு உறுதி கூறல்
லட்சுமித த் தானதழத்து ஏதுதரப்பா ராதிமுதல்
ெெ்சுடரா ் நின் ற தருணத் திரவி யம
இதுமுன் பிறப்பு இருந்தா யுருப்பிணி ா ்
மதுவினி ப் சபண்யண மா க் கலி றுக்க
நான் நிெ்சித் திருப்பதினால் நா கிய நீ யுசமாரு
பூனிதரெ்ெப் சபான் மகரப் சபண்மயில் யபால் நீ வளர
அதலயி லறுமுகவன் அவன் பதியி னாழிதனில்
நிதலயியல நின் று நீ வளரு கண்மணிய
நீ வளரெ் சூழ நிதறந்ததங் க மாமணி ால்
பவளக்கால் மண்டபமும் பவளமணி யமதடகளும்
யதனினி மண்டபமும் யதரும் பூங் காவனமும்
சூழ அரங் குதவத்துத் சத ் வரம் தப சூழதவத்து
காளசமாடு யபரிதகயுங் கண்ணாளர் சூழ் ந்துநிற் க
அகரத் சதருவும் அரம் தப ர்கள் தந்சதருவும்
சிகரத் சதருவும் யெர்த்துதவப்யப னுன் சூழ
நித்தம் வலம் புரிகள் நின் றுவுதனெ் சூழ் ந்து
தித்திச ன யவமுழங் கி யெவிக்க தவத்திடுயவன்
யகாட்தடகள் சூழக் யகாடிமண்டப முகித்து
வீட்டலங் காரம் யபால் யவதலயிலுந் தருயவன்
உந்தனுட யமனி உதரக்சகளிதாத் தங் கசமனெ்
செந்தழல் யபால் மகரெ் சிதலயபால் வளர்ந்திருநீ
கலியுகத்தத முடிக்கக் கண்ணான ஒருயிதர
வலியுடயன யுன் னுதட வயிற் றில் பிறவிசெ ் து
நாட்டு நருளின் நகர்யொ ததனபார்த்துத்
தீட்டுக் கலி றுத்துெ் செவ் வுமனு தாசனடுத்துத்
நாடுன் மகன் றனக்கு நல் லமுடியுங் சகாடுத்துத்
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யதடுந் தர்மெ்சீதம செலுத்தசெங் யகால் சகாடுத்து
அரொள தவக்கசவாரு ஆண்பிள் தள நீ சபறயவ
துதரொனி யபாசவனயவ சொன் னார்கா ணம் தமயுடன்
யகட்டுமிக லட்சுமியும் கிளிசமாழிவா ் தான் திறந்து
நாட்டுக் குதட வயர நாரா ணப்சபாருயள
மகரெ் சிதல ா ் வாரிதனில் நான் வளர்ந்தால்
சிகரநற் யகாபுரயம திருவுளயம நீ ர்தானும்
வருகுவ சதன் னவித மாக வுருசவடுத்து
அருகில் நீ ர்வருக அதட ாள சமன் னசவன் றாள்
அப்யபாது அ ் ா ஆனந்த யமசபருகி
செப்புகியறா சமன் று திருயவா டிதுவு தரக்க
மூன் று ெதடயில் முறுக்குெ்ெதட ச ான் சறனவும்
பண்டுள் ள சூரி ர்கள் பதிந்திருக்கு சமன் விழியில்
சநற் றி தனில் பிதறயும் சநடி வட அக்கினியும்
சுற் றிக் கனல் யமனி து ் மாற் சறண் ணாயிரமாம்
பளிசரனயவ யலாகம் பதினாலுக் யகாருருவா ் த்
துளிசரனயவ வாரிெ் சூழல சவகுகனலா ் க்
காதம் பன் னிரண்டில் கண்டகலி ன் சறரி
தீதக் கனலா ் ெ ் செ குண்டமும் பதித்துக்
காலில் தர்மமணித க் கலிசரனயவ தண்தடயிட்டு
யமலில் பல யவதமதத மின் னுடம் பாக விரித்துப்
சபண்ணரயெ நான் வருகும் சபருதமக் கதட ாளம்
கண்ணரயெ நீ யுசமன் யமல் கருத்திருந்தால் பிதழப்பா ்
அப்படித்தாசனன் பிறவி ஒருபிள் தளயுருவா ் அருயக வருதகயியல
இப்படிய வந்து இருயபரு யமார்பிள் தளசபற் று
நாட்டுெ் யொததனக்கு நாமனுப்பித் தாம் பார்த்துக்
யகாட்டிசெ ் த பாவி குறுங் கலித த் தாசனரித்து
அதின் யம லுனக்கும் எனக்குமிகு ஆனந்தம்
மதுவாக ஈன் ற மததலநா டாளுமடி
என் று பிறவிக்கு ஏற் றஅதட ா ளமுதரத்து
நன் றினி மாயத நடப்பதற் குெ் ெங் கடயமன்
உடயனதான் லட்சுமியும் உதரக்கிறா ளாதியுடன்
திடமான யகாயவ செ ் மணிவிளக்யக
என் தன மகரெ் சிதலயபால் பிறவிசெ ்
என் ன விதமா ் இதெவீர்கா சணன் யகாயவ
என் றுதரக்க அம் தம ஏதுதரப்பா சரம் சபருமாள்
நன் றுநன் று சபண்யண நமக்குத்சதாழி யலாகடிது
அதலயி லுதனயும் ஆமதி ப் சபான் மகரெ்
சிதலயபால் வளருசவனெ் சிந்தித்தா சரம் சபருமாள்
நாராயைரின் வாக்குக்தகற் ப மகாதலட்சுமி மகரமாதல்
வடகயிதல வாெலியல வந்ததலந்த வாரிதிதர
மடமசடன வந்து வாரிச டுத் தாயிதழத ெ்
செந்தூ ரதலவாரி திதரயம சலடுத்திருத்தி
அந்தூரு வாரி அம் தம ததனச டுத்துெ்
ெந்தன வாரி ெமுத்திரத்தி னுள் ளிருத்திப்
பந்தி ா ் தவத்த பரமமணிக் யகாட்தட துள்
சத ் வரம் தப சூழத் யதவசரல் லா யமாலமிட
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சம ் பரமக் கன் னி ர்கள் மிகுவா ் க் குரதவயிட
இடம் மான சமக்காளம் டகுடகா சவன் றிடயவ
மடம் மான வாத்தி ங் கள் மடமசடன யவ திர
வலம் புரிக சளல் லாம் மாதுவந்தா சளன் றூத
சிலம் புதனந்த ரத்தினங் கள் சில் விளக் யகந்திநிற் க
முத்துகள் சிப்பி முன் வந் சதாளிவீெ
சகாத்துக் சகாத்தாகக் யகாயமதகஞ் சூழ
கன் னிமா சரல் லாம் கால் கவரி வீசிநிற் க
தன் னிகரில் லாமதறய ார் ொஸ்திரங் க யளாதிநிற் க
மகரெ் சிதல ாள் மாதுதிரு லட்சுமி ாள்
சிகரயகா புரத்தாள் திருவுருவந் தான் வளர்ந்தாள்
பார்பதி மாதுதமயும் பரயமஸ்வரித் தாயும்
சீர்பதியு மங் யக தினமூன் று யநரம் வர
ஈஸ்வரனும் யவதா இவர்கள் தினம் வரயவ
வாெவனும் வானவரும் வந்துநிதம் யபாற் றிசெ ்
செ ் அமரசரல் லாம் சிவசிவா சவன் றுநிற் க
சவ ் வனுஞ் ெந்திரனும் சமல் லிபதம் யபாற் றிநிற் க
புஷ்ப மலர்தூவிப் சபான் னுலகத் யதார்சூழ
செப்பமுள் ள மகரெ் சிதலயபால் திருவளர்ந்தாள்
மாதுதிரு லட்சுமி ாள் மகரெ் சிதலயபாயல
ஒது மணி தலக்குள் ஒவி ம் யபா யலவளர
மாதத மகரெ் சிதல ா ் வளரவிட்டுத்
தாதணியும் நாதன் ெங் கரயரா யடதுதரப்பார்
கூட்டுக்கிளி யபாலிருந்த சகாடியிதடத ப் யபாகவிட்டு
நாட்டி லிருப்யபயனா நம் முதட தமத்துனயர
சீதத மகரெ் சிதலயபா லங் யகவளரப்
பாதத து யதடாமல் பதிந்திருக்க ஞா முண்யடா
அப்யபா துசிவனார் அவயரது சொல் லலுற் றார்
செப்யபாடு சவாத்த திருமாயல நீ ர்யகளும்
நடத்தும் படி யுள் ள ஞா சமல் லா மிப்யபாது
ெதடத்து இருக்காமல் தானடத்து சமன் றுதரத்தார்
நாராயைர் சம் பூர்ைத்ததவனின் தவம் காை வருதல்
அந்தப் சபாழுதில் ஆதிநா ரா ணரும்
சிந்தத மகிழ் ந்து செப்புவா ராதிய ாடு
நல் லதுகா ணீசுரயர நாடுந்யத வாதிகளில்
வல் லெம் பூரணனும் வா ் த்த எமயலாகமதில்
பரயத வதத ான தபங் கிளியுந் யதவனுமா ்
மருவதன மாதும் மன் னவனு மா ் ப்பிறக்க
உருயவற் றி நம் தம உ ர்ந்ததவஞ் செ ் திடயவ
ஆனதா லவதர அவனிதனி யலபிறவி
ஈனமுட னதமக்க இதுநா ளாகுவதால்
நின் றந்தத் யதவனுட நிஷ்தடநிதற யவறினயதா
என் சறனயவ பார்க்க எழுந்தருளு மீசுரயர
அப்படித்தா னீசுரரும் ஆதிநா ரா ணரும்
இப்படிய யதவனிடம் ஏகின் ற யவதளயியல
யதவ சரதியர சத ் யவந் திரன் தானும்
மூவர் நடுவன் முத்தனரி நாரணரின்
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ெங் கு ெரம் யபால் தங் கநவ ரத்தினத்தால்
எங் கு சமாளிவீசும் இரத்தினத் திருமுடித ெ்
சூடித்சத ் யவந்திரனும் சிவசனதியர யபாகசவன் று
நாடி கமகிழ் ந்து நாரா ணருடயன
ெந்யதாெ மாகத் தான் வருகும் யவதளயியல
கண்டுெம் பூரணனும் தகமறந்து நிஷ்தட து
பண்டு தம லா ் ப் பாதவய ா யடதுதரப்பான்
மாயன யகளிந்த வானவர்யகான் தன் சிரசில்
தானாகி மான ெங் குெரத் தங் கமுடி
என் ததலயி யலதவத்து ஏந்திதழய உன் யனாடு
சதன் ததலவ ரத்தினெ் சிங் கா ெனமீதில்
இருயபரும் வாழ் ந்து இராெ துதரத்தனமா ் ப்
சபருக்கான சத ் வகன் னி சபற் ற மனுவழித
எல் லா மருகிருத்தி ஏற் றசவாரு சொல் லதுக்குள்
வல் லான நீ த தவ கத்தத ாண்டிருந்தால்
எத்ததனய ா நாமள் இலங் கு மகிழ் ெத
் ெயுடன்
வர்த்ததன ா ் வாழ் வதற் கு வா ் த்தமுடி ஈதல் லயவா
என் றுசொல் லத் யதவன் இெ்தெசகாண்டு சபண்ணாளும்
நன் றுநீ ர் சொன் னசமாழி நல் லா யிருக்குதுகாண்
அப்படித்தா னம் தம ஆதிசிவன் பதடத்தால்
இப்படியும் பதடத்யதார் இறவா திருப்பாயரா
என் றுசபண் ணாளுதரக்க ஏற் றெம் பூரணனும்
அன் று சபருமூெ்சு அதலயபா சலறி லுற் றான்
அந்தப் சபாழுதில் ஆதி சிவமுதலும்
வந்தங் கு நின் றார் மாகிருஷ்ண மாலவரும்
கண்டந்தத் யதவன் தகமறந்த நிஷ்தடய ாடு
தண்டமிழ் யெர் பதத்ததத் தத லும் வந் யதவணங் கி
இத்ததனநாள் ாங் கள் நின் றதவம் கண்டிரங் கிெ்
சித்த மிரங் கிெ் சிவயனநீ ர் வந்தீயரா
எந்தன் சபருமாயன இதற வயர வந்தீயரா
நந்தயகா பால நாரணயர வந்தீயரா
குருயவ அரிநாதா யகாபாலா வந்தீயரா
முருகக் குருபரயன முத்தாநீ ர் வந்தீயரா
செல் வக் கடயல சீமாயன வந்தீயரா
கல் விக் கடலான கதறக்கண்டா வந்தீயரா
அரவணிந் தத்திவுரித்(து) அணிந்யதாயர வந்தீயரா
பரமசிவ மான பெ்தெமால் வந்தீயரா
இப்படிய மானாளும் ஏற் றெம் பூரணனும்
அப்படிய வந்யதார் அடிபணிந்து யபாற் றிடயவ
மா பரனும் மனமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
ஆ தனப் பார்த்து அருளுவா ராதியுயம
மா வயர யகட்டீயரா வா ் த்தஇத் யதவனுந்தான்
தூ வயர நின் றதவம் துதலத்தறுத்தா னில் தலயிவன்
முற் றுந் தவமும் முழுதும் நிதற யவறுதகயில்
சிற் றின் ப மாகித் திருமுடியம லிெ்தெசகாண்டு
வாடி
ர்ந்தான் மங் தக ருந் யதவனுயம
நாடி யிவன் தனக்கு நல் வளதம ய துசொல் வீர்
அப்யபாது நாரணரும் அகமகிழ் ந்து சகாண்டாடிெ்
செப்புகிறா ரந்தெ் சிவயனாடு எம் சபருமாள்
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ஏது விதமா ் இருந்ததவ யமகுதற
தீதுவந்த ஞா ம் செப்பிடீ சரன் றுதரத்தார்
அப்யபா சிவனார் அகமகிழ் ந்து யதவயனாடு
இப்யபா துன் சிந்தத எண்ணசமல் லாஞ் சொல் லுசவன் றார்
யதவ னததக்யகட்டுெ் சிந்தத மிகக்கலங் கி
ஆவி மறுகி அவயனது சொல் லலுற் றான்
காரணயர நாங் கள் கருத்தில் நிதனத்தசதல் லாம்
பூரணமா ங் யக புகுந்துயதா ச ன் சிவயன
ஐய ாநான் சொன் யனசனன் ஆயிதழய ா டல் லாது
தகய ா கண்ணாயல காயணயன மற் சறாருவர்
ஊதம சமாழியபால் ஒதுக்கி லுதரத்தாற் யபால்
நாமறி ப் சபண்ணறிவாள் நாடறி ா சதன் றிருந்யதாம்
இவர்க ளறிவதற் கு ார்சொல் லிப் யபாட்டாயரா
எவர்களும் நாம் யபசுதகயில் இங் குவரக் காயணாயம
ஆர்சொல் லிப் யபாட்டாயரா அறிய ாயம ச ன் சிவயன
தார்சிறந்த என் சிவயன ெர்வ த ாபரயன
பூரணயன வாெவயன சபாறுத்தினிக் சகாள் ளுதம ா
நாரணயர என் சிவயன நாடிப் சபாறுவுதம ா
என் றுசொல் லித் யதவன் ஏற் ற விருத்தமதா ்
நன் றினி முப்சபாருள் யமல் நற் யபாற் ற யலபடிக்கப்
பரயத வதத ான தபங் கிளியு மப்யபாது
திரமான தா ார் சிவெக்தி யபரதிலும்
சிவநாமப் யபரதிலும் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் யபரதிலும்
விவமான ஆசிரி விருத்தம் யபால் யபாற் றலுற் றாள்
விருத்தம்
காரணா அரிநாரணா கவிபூரணா சவகுயதாரணா
கவியஞார் சதாழும் வாரணா
கருணகரத் தருணாசவகு தருணா
கவிவருணா கவிமால் சிவாயபாற் றி
கா ாம் பூவின் யமனிநிறமா ா சிவசிவா ா
கருவா யுருவுருவா யுதனத்
தினயம ருள் நி ா ா
குறிமத்தகா கருணாகரா யபாற் றி
குணசீரா சவகுதீரா நலிவீரா
புவிநாதா திருயவாடுறு மார்பா
சிறி ார்மிக அறி ாெ்செ ் த சவறி ானததெ்
சிறிதாக்கிய யெர்ப்பா ் முகம் பார்ப்பா ்
முடிவானதத றி ாமயல யமாகமா ்
சவகுதாகமா ் உளறித் தவங் குளறிய
உன் சொற் பதம் அஞ் ெல் சலன ஒஞ் சிப்பத
மஞ் சியனாம் உன் செ ல் தந் தருள் வாய

நதட
இப்படிய கன் னி ஏற் றபர யதவததயும்
அப்படிய ஆசிரி விருத்தசமான் று பாடிடயவ
யகட்டு அரிநாரணரும் கிளிசமாழித த் தான் பார்த்து
சமட்டுக் சகாடியிதடய மின் னிதடய நீ யகளு
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உன் புருஷ னங் யக உற் றஎம யலாகமதில்
இன் புருகி வாடி ஏங் கித் தவிப்பதினால்
அவதனநீ மறந்து ஆனசத ் வப் பூரணதன
இவதன மிகத்தாவி இருந்த தவமதிலும்
நிதறயவற மாட்டாமல் நிதனத்தயக டித்ததன ால்
பிறயபாநீ பூமிதனில் சபரி ொன் யறார்வழியில்
எமவழியி யலார்பிறவி என் மகவா ங் கிருக்க
அதமப்பா னதற் கு அவ் வழிதா னாயிதழய
இந்தத் தவக்குதறக்கு இன் னமங் யக நீ பிறந்து
முந்தப் புருஷனுக்கு முன் யவதலயுங் கழித்து
அழுந்தத் து ரப்பட்டு அவனூழி ங் கள் செ ் து
குளிர்ந்த சமாழி ற் றுக் கூடுஞ் ெரெமற் று
எந்யநர முன் றனக்கு ஏக்கமுட னழுந்தி
மின் யனயக ளிந்த மிகத்யதவ னுன் வழியில்
சகாண்டபெ்ெத் தாயல யகாதத யரயுதனயும்
கண்டிெ்தெ கூர்ந்து கர்மக் கடுவிதன ால்
கருவா லுருதவக் தகக்குள் வெமாக்கிப்
பருவா பருவமதில் பாதவய நீ யிவயனாடு
இருவ சராருவசரன இெ்தெமிகக் கூர்ந்து
குருதவ மறந்து சகாண்டவதனத் தான் மறந்து
தா ் தகப்பன் மாமன் ததம ன் ததனமறந்து
வாயிற் படிமறந்து வாழ் தவ மிகமறந்து
சொந்த மதனமறந்து சுகயொபன மறந்து
ெந்யதாெ மற் று ெகயலார்க்கும் நாணமுற் று
முற் புரு ஷன் தனக்கு மூலக்கருக் யகடதணத்து
இப்புருஷன் தாசனனயவ எவ் வுலகுந் தானறி க்
கட்டி மங் கிலி ம் காசினிய ார் தாமறி க்
சகட்டினாற் யபாயல கீர்த்தி மிகப்பிறந்து
யமலும் பல சதாந்தரவு மிகுநாள் வழியதாறும்
யகலி மிகவாகிக் கியலெ மிகவதடந்து
உதிர சவளி ாகி உட்செருமல் விக்கலுமா ் த்
சகதிய ா விதிச ன் று யகட்டு இருக்தகயியல
தீனி அருந்தாமல் செகத்தில் இருக்தகயியல
ஊனுதிரம் சவளி ா ் உட்செருமல் விக்கலுமா ்
மானந்த மாதாவின் மனங் கண்ட சொர்பனத்தால்
கானவனம் ஏகி கதளப்பாறி இருக்தகயியல
யமயலசத ் வ வழி ா ் யமல் வீடு தான் பார்த்து
கீயழகில் லியிருந்து யகடதனத்ததயும் தானமா்த்தி
நாட்தட ரொள் வார் நா கியபாலி ருப்பா ்
கூட்தடயும் யபாட்டு குலபதவி உந்தனக்கு
என் று சிவனாரும் எம் சபருமாளு முதரத்து
அன் றுபர யதவததயும் அதமயுசமன் றார் அப்யபாது
நன் று நன் சறன் று நாரணரும் ஈஸ்வரரும்
அன் று ஏமெ்ெண்டன் அவ் வழியி யல தமத்தார்
அதமக்க அணங் கும் அவனிதனி யலபிறக்க
எமக்குலத்தில் வந்து இ ல் பா ் ப் பிறந்தனளாம்
மாது புவியில் வளரப் பிறந்தபின் பு
தாது கரமணிந்த ெங் கு ெரத்தாமன்
யதவன் ததனப்பார்த்துெ் செப்புவா சரம் சபருமாள்
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பூவுலகி லுன் றனுட சபண்பிறக்கப் யபானதல் யலா
ஏதுநீ யதவா இனியுனது செ ் திச ன் ன
சீசராத்தத் யதவன் திருப்பாட்டு ஓதலுற் றான்
விருத்தம்
ஆறுசெஞ் ெதட சூடி ஐ யன
அதலயியலதுயி லாதி வராகவா
நீ றுயமனி நிரந்தரம் பூசிவா
நீ சிவாசிவ தமத்துன ராகவா
வீறுெத்தி மணவாள ரானவா
வீரலட்சுமி மன் னரரி ராகவா
ஏறுமீதினி யலறிடு மீஸ்வரா
எதம ாட்சகாள் ளும் நாரணா யபாற் றிய
சீதமாங் குணெ் செல் வயன யபாற் றி
சிவசிவா சிவயன யபாற் றி
நீ தவா நட்சப ் துவா யபாற் றி
நீ சிவா சிவராகவா யபாற் றி
மாதவா அரியகெவா யபாற் றி
வல் லயன அரிசெல் லயன யபாற் றி
ஆதவா அரிநாரணா யபாற் றி
அனாதிய யுன் றன் யபாற் றிப் யபாற் றிய
அ ் யனதவம் ானிற் கும் யபாதியல
அந்திராணி மன் னனிந்திர னானவன்
சபா ் யின் மா ் தகநிதன வதினாலவன்
சபாற் பக்கிரீடமீ துற் பனத் தாதெ ால்
சம ் யின் ஞா னத்தவம் விட்டுவாடியனன்
வித்தகாவுன் சித்த மிரங் கிய
செ ் யும் பாவவிதன தவிர்த்தாண்டருள்
சிவசிவா சிவசிவா சிவாயபாற் றிய யபாற் றிச ன்
யறத்தித் யதவன் சபாற் பதம் வணங் கி நிற் க
ஆத்திய சூடும் யவதன் ஆகயம மகிழ் ெத
் ெ கூர்ந்து
தீத்தி ஆ யனாடு செ ் திய சதனயவ யகட்க
நாற் றிதெ புகழுந் சத ் வ நாரண ருதரக்கின் றாயர
நதட
யதவன் வணங் கித் திருப்பாதம் யபாற் றிடயவ
ஆ யனா டந்த ஆதிசிவ யமதுதரப்பார்
அெ்சுதயர யதவனுக்கு ஆன வளதம து
நிெ்ெ மா ் ெ் சொல் லி நீ ரனுப்பு சமன் றுதரத்தார்
நாராயைர் சம் பூர்ைத்ததவனுக்கு உபததசித்தல்
அப்யபாது நாரா ணரு மகமகிழ் ந்து
செப்புகியறா சமன் று யதவனுக்கங் யகதுதரப்பார்
யகளா ் நீ யதவா கீழான மங் தக தரத்
தாழாத யமல் வதகயில் ெரி ாக்க யவணுசமன் று
நின் றா ் தவத்தில் நிதனசவான் தறத் தானாட்டி
ெண்டாளா நீ நிதனத்த நிதனவுதவத் சதாத்திடுயமா
சூழ விதன றுத்துெ் சுருதியந ருள் ளாக்கி
நீ ளநூ லிட்டு நீ தவசு நிற் தகயியல
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ஆதெ நிதனவாயமா அறிவுசகட்ட மாயதவா
பாெ மறுத்தல் லயவா பரசகதித க் காணுவது
ஏதுகா ணுன் றனக்கு இந்நிதனவு வந்ததினால்
மாது பிறந்ததுயபால் தவ கத்தில் நீ பிறந்து
இந்த நிதனவதற் கு இனிப்பிறந்து நீ சிலநாள்
சதாந்து ர சமல் லாம் சதால் புவியி யலசதாதலத்துக்
கண்டந்த மங் தக தரக் கருவால் வெமாக்கிக்
சகாண்டு திரிந்து யகாதத ரின் தன் னாயல
மிஞ் சி தீனம் யமலுக்கு உண்டாகி
நஞ் சுதின் றானாலும் நாண்டுசகாண் டானாலும்
உன் சீவன் மா ் க்க உனக்கு மனதாகிப்
பின் னுஞ் சில நாள் கழித்துப் சபண்யணா டுறவாடித்
தன் யனாவி ம் யபால் தானிருக்கும் நாதளயியல
உன் து ரந் தீர்க்க உற் றசெந்தூர்வருத்தி
எந்தன் பதிக்கு ஏகிவரும் வழியில்
உந்ததன எடுத்துவர உற் றமுனி ரண்டனுப்பி
எடுத்துயம வந்து என் னுதட பாற் கடலில்
சகாடுத்த வரத்தின் படிய
என் வரிதெ தானம் எல் லாமுனக்குக் காட்டி
சபான் னரசு தந்து புவி ாள தவத்திடுயவன்
என் றுமா கிருஷ்ணர் இப்படிய சொல் லிடயவ
அன் றந்தத் யதவன் அவரடித த் தான் யபாற் றி
அ ் ாயவ பூமிதனில் அவதரியபா என் றீயர
சபா ் ா னகலி ன் பூமிதனி யலபிறந்தால்
பிறந்த வழியும் பிதிருமந் தக்குலமும்
அறந்ததழக்கு மாயல அதுவுசமன் னாற் சகதிதான்
சபற் றுக்சகாள் ளும் படி ா ் ப் புத்தி சகாடுத்தருளிப்
பற் றுத லாகப் பலன் சகாடுப்யபா சமன் றுசொல் லும்
அல் லாம சலன் தனவந்து ஆட்சகாள் ளும் நாளதுதான்
எல் லாம் விவரமதா ் இ ம் பி னுப்புதம ா
அப்சபாழு தந்த ஆதிநா ரா ணரும்
செப்புகிறா ரந்தத் யதவன் தனக்குத்திடம்
சதெ்ெணா பூமிதனில் யதெபர யொததனக்கு
நிெ்ெ மா ் நான் வருகும் நிெத்துக் கதட ாளம்
பூமியி யலார்திக்குப் சபாருந்தி மிகவாழும்
ொமியவ தமறந்து சுழல் யவத முண்டாகும்
ொதி வரம் பு தப்பி நிதலமாறும்
பாரிகட்கு மூப்புப் பார்மீதி லுண்டாகும்
நீ ெக் குலங் கள் சநளுசநசளனப் பூமிதனில்
தூசியிடத் சதண்டம் சதாடர்ந்து பிடிப்பார்கள்
வானத் திடிகள் வருடவரு டந்யதாறும்
நீ ணிலத்தில் வீழும் நின் று மதலமுழங் கும்
சீதம சதன் யொழன் சீர்பயிரு யமவிவரும்
இதலகள் கருகும் இருயவதம் சபா ் ாகும்
ததலக்கண் படலம் தட்டழி ஓடிநிற் கும்
நெ்யெத் திரமுதிரும் நடக்கும் வழிகுறுகும்
சபா ் ெ்யெத் திரக்குருக்கள் பூமிதனில் யமவிவரும்
நவ் வா துலுக்கு நாட்டில் கலெல் வரும்
சிவ் வா ல ங் கள் யத ் ந்து சுவரிடியும்
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கிணறு பாழாகும் கீழூற் றுப் சபா ் ாகும்
இணறு சபருத்து ஏங் குவாயர மனுக்கள்
மனுக்கள் தங் களுக்கு மாகலெ லுண்டாகும்
மாயமாக ஆதெயினால் மாெண்தட ாகிவரும்
காயமாக சவறி ால் கனபழிக ளுண்டாகும்
மாதாதவப் பிள் தள தவப்பு நிதனத்துநிற் கும்
தாதாதவ யவதல ெந்ததிகள் சகாண்டிடுவார்
மாடாடு தன் வயிற் றில் மனிதர்யபால் தான் பிறக்கும்
யகாடா னதுசபருத்துக் சகால் வார் சிலயபதர
காணிக்தக யவண்டல் தகக்கூலி தான் மீறும்
மாணிக்கத் தங் கம் தவயிர மிகமதறயும்
நீ ணிலத்தில் யப ் கள் நிரந்துமிகக் யகாட்டிசெ ் யும்
மாநிலத்தில் யவளாண்தம மதழயில் மிகக்யகடுவரும்
யபதத ர்கள் பிள் தள பிறக்கு மதிெ ம் யபால்
யகாதத ர்கள் சகாங் தக கூடாம யலவாழ் வார்
கூடப் பிறப்தபக் சகாடும் பதகயபா சலண்ணிடுவார்
வான முறுமும் மதழகீழ் ெ ் சொரி ாது
தான மழியும் ொஸ்திரங் கள் சபா ் ாகும்
ஈனருக்குக் காலம் சரம் பசரம் ப வுண்டாகும்
வீணர் சபருப்பார் வீடததனக் சகடுப்பார்
தாணருட யவதம் ததல ழி விட்டிடுவார்
சபா ் யவதம் பூமிதனில் சபருத்துமிக வுண்டாகும்
சம ் யவதந் தன் தன விரும் பா திகழ் ெசி
் செ ் வார்
கள் ளர் சபருப்பார் கறியுப்பு யமமலியும்
சகாள் தள ா ் ெ ் ெம் தப யகாடாமுக் யகாடியுமா ்
நாணி யிறப்பார் நஞ் சித்தின் யறயிறப்பார்
யகணிக்குள் யளயிறப்பார் கீறிக்சகாண் யடொவார்
வயிர முழுங் கி மாள் வார் சிலயபர்கள்
து ரம் சபாறுக்காமல் யதா மதி யலவிழுவார்
ஈக்கள் சபருகும் எறும் பு மிகப்சபருகும்
கா ் கள் சபருகும் கஞ் ொ அபின் சபருகும்
ென் னாசி நிஷ்தட தவறி தலவார்கள்
ஒன் னாமது ொதி உதலசமழுகு யபாலதலவார்
கட்டழிந்து சபண்கள் கற் பு மிகத்தவறும்
ெட்ட மழியும் ெந்தி ம் பல மிடியும்
கூட்டங் குதலயும் குடும் பம் பதக ாகும்
நாட்தட ரொங் கம் நாலுரண்டு மூன் றாகும்
யகாட்தட ழியும் குெ்சிக்கட் தடமதிலாம்
சீவசெந் சதல் லாம் தீனில் லாத் தட்டழியும்
சூதவ சபருக்கும் சூறா வளிமீறும்
அக்கினி ால் தண்ணீரால் அயநக சீதம ழியும்
முக்கி மா ் யலாகமதில் வாந்தி மிகமீறும்
இப்படித்தா னல் லாமல் இன் னு மயநகமுண்டு
செப்பத் சதாதல ாது செப்புயவன் பின் னுனக்கு
நீ யகட் டதற் கு நிதல ாக இத்ததனயும்
நான் யதட் டமாக நாடியுன் யனாடுதரத்யதன்
உன் யபரால் நானும் உள் ளாதெ சகாண்டிருந்து
என் யபரால் நீ யும் என் சொர்க்கம் யெரணுயம
என் ன இனிப்பிறக்க ஏதுனக்குெ் ெங் கடங் கள்
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என் றுதரக்க நாதன் இதெந்தயத வனுதரப்பான்
அ ் ாயவ ச ன் னுதட ஆதித் திருவுளயம
சபா ் ா னகலியில் யபா ் ப்பிறக்கெ் சொன் னீயர
ொதி பதிசனண்ணா ் த் தான் பிரித்தா யனநீ ென்
ஆதித்தா திதனியல அதமயுதம ா என் யகாயவ
அல் லாம லுன் றனக்கு ஆதிவதர ச ந்நாளும்
நல் லாகத் சதாண்டுபண்ணி நவ் வியிருக்கு மனுவில்
பதடயுதம ா ச ன் றன் பிதாயவ ச னப்பணிந்தான்
குதடச ான் றாற் சபரி குருவு மகிழ் ந்துதரப்பார்
சம் பூர்ைத்ததவன் பரததவணத மனுப் பிறப் பு
நல் லதுகாண் யதவாநீ நம் மக்கள் ஏழ் யபரில்
சவல் லமர் யகான் வாழும் சவற் றிசத ் வ யலாகவித்தா ்
அவ் வழியி லம் மனுவில் ஆனொன் யறார்குலத்தில்
சம ் வழியி லங் யக மிகப்பிறக்கப் யபாநீ ச ன் றார்
நல் லதுதா சனன் று நவிலுவான் யதவனுயம
வல் லவயர மூவருக்கும் தமத்துனரா ் நிற் யபாயர
என் தனப் பிறவி இப்யபாது செ ் யுசமன் று
வன் னத் யதவாதி வணங் கிநின் றான் மா வதர
அப்சபாழுது அ ் ா நாரா ணர் மகிழ் ந்து
முப்சபாழுது வுள் ள முதறதம து கூறலுற் றார்
ஆறுதரம் நம் தம அகம் தவத்துக் சகாண்டெடம்
யபதுசபற் ற தில் தலய யபறுநா மீந்திதலய
அெ்ெடல மம் மதலயில் அருந்தவசு பண்ணினயத
இெ்ெடல ஈயடற இந்தநாள் வந்துசதன் று
முெ்ெடலக் கூடததயும் வரவதழத்து
வாருசமன் று மதறய ாதரத் தாயனவி
விதரவாக வாருசமன் று விதடசகாடுத்தா சரம் சபருமாள்
நடந்து மதறய ார் நல் ல மதலபார்த்துெ்
ெடம் வீற் றிருந்த தங் கமதல மீதில் வந்தார்
மதலமீதில் வந்து மதலப்புதுதம தான் பார்த்து
அதலமீதில் வாழ் துவரா ஆனபதி தன் னுதட
வடவாெல் யநயர வாழு மதலயிதுதான்
தடவதர யிம் மதலயில் தானிருக்கும் நதிகள்
தங் கக்கிணர் வங் கக்கிணர் தாம் பிரக் கிணறுடயன
ெங் கமகி ழிம் மதலயின் தடாகமிது நன் சறனயவ
கதரகாணாத் யதவர் காட்சியிடு மிம் மதலதான்
விதரவான மாமுனிவர் வீற் றிருக்கு மிம் மதலதான்
மரித்யதாதரத் தாசனழுப்பும் வா ் த்தெஞ் சீ விவளரும்
பதித்தான மிம் மதலயின் பகுத்துதரக்கக் கூடாது
என் றுசொல் லித் யதவர் ஏற் றமதலக் குள் யளகி
நன் றுநன் சறன் று நாடி வர் பார்க்குதகயில்
கண்டாயர முக் கூடததயும்
சகாண்டாடிக் கூடததயும் குளிர்ந்தரத மீயதற் றி
நடந்தார் கயிதல நாதர்திருக் கூட்டமதில்
வடந்தார மார்பன் வா ் த்த அரிநாரணரும்
பார்த்துெ் ெடமததப் பதிந்தமுகத் யதாடதணத்துத்
யதற் றி உயிர்க்சகாடுத்துெ் செப்புவார் கூடுடயன
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எடுத்த பிறப்புக்கு எல் லாசமதனெ் சுமந்து
அடுத்து மூவுலகும் அங் கங் யக சகாண்யடகிப்
பூமி கடலும் சபாருப்புப்பூ யலாகசமல் லாம்
யநமித் சததனெ்சுமந்து யநட்டமுடன் திரிந்தா ்
நீ செ ் த நன் றி நினக்குதரக்கக் கூடாது
நானுனக்குெ் செ ் யும் நன் றி மிகக்யகளு
இத்ததன நாளும் எதனெ்சுமந்து பாடுபட்டா ்
புத்திரனா ் நீ ச னக்குப் சபரி சத ் வ மகவழியில்
பிறந்து புவிமீதில் பின் னுஞ் சில நாட்கழித்துெ்
சிறந்த முகூர்த்தமதில் யெர்த்யத உதனச டுத்து
உந்தனக்குப் புத்தி உபயதெங் களுதரத் தாட்சகாண்டு
எந்தன் உடயன எல் லாரும் தவசிருந்து
சிவநாரா ணதர சிறுமததல தவகுண்டராக்கி
நவயொத தனக்கு நாட்டுக் கனுப்பிதவத்து
உன் றன் து ர மாற் றி உகத்து ர மும் மாற் றி
என் றன் து ர மாற் றி ஈெர்து ரம் மாற் றி
கலித ெ் யொதித்து கனப்யபத தாசனரித்து
ெலிவில் லாத் தர்மபதி தங் கநவமுடி ருளி
வீரொன் யறார் சூழ வீரக் சகாடிநிறுத்திெ்
செங் யகாற் கு தர்ம சிவசெங் யகா லுமருளி
எங் யகா லரசு என் நாமெ் ெக்கரத்தால்
சீதமத ம் பத் தாறுச ன் சொல் சலான் றுக் குள் ளாக்கிப்
பூமுகெ்சிங் காெனமும் சபான் முகெ்சிங் காெனமும்
யகாமுகெ்சிங் காெனமும் குணமுகெ்சிங் காெனமும்
மாமுகெ்சிங் காெனமும் மயில் முகெ்சிங் காெனமும்
அன் னமுகெ் சிங் கா ெனமீயதா டாகயவதான்
சபான் னம் பலம் யபால் சபரி சிங் காெனந்தான்
முப்பத்தி ரண்டும் தவகுண்டருக்கருளி செப்சபாத்த
மாணாக்கர் யெவிக்க அரொள் யவன் ஆதிமுதறப்யபாயல
என் தற ா நாதன் எடுத்தவர்க் யகவுதரக்க
நன் சறனயவ வாயனார் நற் பூரணதனக் சகாண்டாடிப்
யபறுசபற் ற சென் மம் பிராணனிது நன் சறனயவ
பூருவத்தி லுள் ள பூொந்திர மிவ் வளதம
என் னதவஞ் செ ் தாயரா இத்யதவன் தா ் தகப்பன்
சபான் னப்ப நாரணரின் மகவழியில் பிள் தளச ன வந்துதிக்க
நாரண தரப்சபறயவ நல் ல தெரதரும்
பூரணமா ் நின் றதவம் புகன் றிடயவ கூடாது
பன் னீரா யிரம் வருெம் பாரத் தவசுபண்ணி
முன் னுரு வானமதா ் உலகளந்யதார் ராமருரு
கண்ணன் அரிபக்தன் கற் பகம் யபா லித்யதவன்
மகவழியில் தான் பிறந்து தவ கத்தத ஆள் வாசனன் று
கதலிவா ் நாதன் கற் பித்தா ரிப்படிய
ஆருசபற் ற யபறும் அல் லப்யப றிப்பலன் தான்
யபறுசபற் ற வரிவர்தான் பிறந்த இனமதியல
நாம் பிறந்தா லும் சபரி நலங் கிட்டு சமன் றுசொல் லித்
தாம் பிறப்யபாசமன் று ொன் யறாரா ் த் தான் பிறந்தார்
அவர்கள் பிறக்க ஆனசத ் வப் பூரணதன
திவெமது பார்த்துெ் செ ் தார் பிறவி து
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செ ் ெ் சிவமும் சிவயவதனும் மகிழ் ந்து
தவ மளந்த மாலும் பிறவி செ ் தார்
கர்மக்கடன் கழிக்க கலியுகத்தியல பிறக்கத்
தர்மெ்ெம் பூரணதனத் தரணிப் பிறவிசெ ் தார்
செ ் த ெடமததயும் சுமக்கெ் ெடம் பார்த்து
சம ் யிதெயும் நாதன் யமதினியில் செ ் தனராம்
ெடம் பிறக்க யலாகம் தட்டுமிக மாறி
உடன் பிறக்கெ் செ ் தார் உலகளந்யதார் கற் பிதன ால்
அன் று பிறவிசெ ் தார் அவனியொ ததனக்சகனயவ
எண்ணமில் தல ச ன் று ஈசுரரு மா வரும்
சகாண்டாடி ஈசுரதரக் கூறுவா ரெ்சுதரும்
சகண்தட க்கண் ணீசுரயர யகட்டீயரா ச ன் றசனண்ணம்
கணலக்தகாட்டு முனி நாராயைணர கை்டுதகாள் ளல்
பஞ் ெவர்க்கு அஞ் ெல் செ ் து பார்மீதில் நானிருக்க
வஞ் ெகநீ ெக்கலி ன் வந்ததுகண் யடபதறி
நடுநடுங் கி நாயனாட நல் லகதலக் யகாட்டுமுனி
சபாடுசபாசடன வந்தான் யபாற வழிதனியல
ஏன் காணும் மா வயர எ ் த்திதளத் யதாடுவயதன்
கண்காணாப் யபாயறசனன கதலக்யகாட்டு டனுதரத்யதன்
என் ன விதத்தாயல என் யற வனிதெ
சொன் னதுறு கலி ன் சூட்சியினா சலன் றவுடன்
அப்யபா முனியும் அவயனது சொல் லலுற் றான்
இப்யபாநீ யராடுகிறீர் இவதன ழிப்பதற் கு
எப்யபா வருவீர் இதெயுசமன் றான் மாமுனிவன்
அப்யபா முனிய ாடு அருளினது நீ ர்யகளும்
மாமுனிய நீ யகளு வஞ் ெகநீ ெக்கலித
நாமுன் னின் று சகால் ல ஞா மில் தல யகட்டிடுநீ
கலி னுட கண்ணு கண்டால் பவஞ் சூடும்
திலி அவனுயிதரெ் செயிக்கச வ ரால் முடியும்
முன் னின் று சகால் ல மூவரா லுமரிது
பின் னின் றவனவனால் யபொயத மாழதவப்யபன்
வல் லதமயுங் காட்யடன் மாநீ ென் கண்ணின் முன் யன
உற் பனமுங் சகாயடன் ஒன் றறி ா நின் றிடுயவன்
வந்யதசனனெ் சொல் வார் வரவில் தல ச ன் றிடுவார்
என் றன் யப யராகாணும் ாயராஎனெ் சொல் வார்
இயதாவந்தா சனன் பார் இவனில் தல ச ன் றிடுவார்
அயதாவந்தா சனன் பார் அவனில் தல ச ன் றிடுவார்
இப்படிய சூட்ெசமான் று எடுப்யபாம் நாம் மாமுனிய
எப்படியு முள் ளறியவார் எதன றிவார் மாமுனிய
அறிந்யதா ரறிவார் அறி ாதார் நீ றாவார்
செறிந்யதார்கள் வாழ் வார் யெராதார் யபா ் மாழ் வார்
ொத்திரத்தி லுந்யதான் யறன் ெதுர்மதறத த் தாண்டிநிற் யபன்
யெத்திரத்தி லுமடங் யகன் செ ் தவத்தி லுமடங் யகன்
அன் பிலு மடங் யகன் அறத்திலு யம டங் யகன்
வம் பிலு மடங் யகன் வணங் கிடி லுமடங் யகன்
கும் பிடி லுமடங் யகன் குவித்திடி லுமடங் யகன்
நம் பிடி லுமடங் யகன் ஞானத்தி லுமடங் யகன்
ய ாகக் கிரித உறுெரிதத யிலடங் யகன்
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விற் பனத்தி லடங் யகன் வியனாத மதிலடங் யகன்
சொற் பனத்தி லடங் யகன் சதரிெனத் திலடங் யகன்
கனாவி லடங் யகன் தககாட்ட லிலடங் யகன்
அனாவி லடங் யகன் அெ்ெரத்திலு மடங் யகன்
இத்ததனயிலு மடங் காது இருந்து பதகமுடிப்யபன்
என் றுநான் சொல் ல ஏற் றகதலக் யகாட்டுமுனி
மன் றுதனில் வீழ் ந்து மறுகி ழு யதபுலம் பி
விருத்தம்
மண்ணிலு மடங் கா மரத்திலு மடங் கா
மதறயிலு மடங் கா பலவெத்திலு மடங் கா
கண்ணிலு மடங் கா கருத்திலு மடங் கா
கவியிலு மடங் கா பலவிதசெபிப் பிலுமடங் கா
எண்ணிலு மடங் கா இகத்திலு மடங் கா
இதறயினி லடங் கா இரங் கிலு மடங் கா
ஒண்ணிலு மடங் காத உதனவந் ததடந்திட
உதரத்திட மருசளன பதத்தடிமிதெ விழுந்தான்
மதறயினி லடங் கா இறøயினி லடங் கா
வணங் கிலு மடங் கா பலவதகயிலு மடங் கா
துதறயினி லடங் கா சதால் வியி லடங் கா
சுகயினி லடங் கா சுருதியி லடங் கா
உறவிலு மடங் கா ஒளியிலு மடங் கா
உகத்திலு மடங் கா ஒருவிதத்திலு மடங் கா
புறத்திலு மடங் கா அகத்திலு மடங் கா
புகழ் ந்துதன தடந்திட வகுத்துதரச ன பதத்தடிவிழுந்தான்
ெரித யி லடங் கா கிரித யி லடங் கா
தெய ாகத்தி லடங் கா ஞானத்தி லடங் கா
கருத்தினி லடங் கா கதலக்கி ானத் திலடங் கா
கனாவிலு மடங் கா கருவிலு மடங் கா
உருவிலு மடங் கா உருகினு மடங் கா
ஒன் றிலு மடங் காத உதனவந் தடி ாருன
தருகினி லடங் கிட அருளுதரத் திடுசவன
அருள் முனி பதத்தடிமிதெ விழுந்தான்
உகத்திலு மடங் கா ஓதிலு மடங் கா
உணர்விலு மடங் கா உற் பனத் திலுமடங் கா
தவத்திலு மடங் கா தழுவிலு மடங் கா
தனத்திலு மடங் கா த விலு மடங் கா
அகத்திலு மடங் கா புறத்திலு மடங் கா
அெத்திலு மடங் கா புெத்திலு மடங் கா - மனத்
தகத் தடக்கியுன் பதத்தடி பணிந்திட
வகுத்துதர ருசளன பதத்தடிமிதெ விழுந்தான்
நதட
ஓசரழுத்து மீசரழுத்தும் உற் றபர மூன் சறழுத்தும்
ஆசறழுத்து மஞ் செழுத்தும் ஆனா அரிச ழுத்தும்
ஏசதழுத்திலு மடங் காது இருந்துபதக முடிப்யபசனன
ஓதினீயர அ ் ா உலகளந்த சபம் மாயன
எட்டாப் சபாருயள எங் கும் நிதறந்யதாயன
கட்டாக் கலித க் கருவறுக்க வந்தீரால்
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நாங் களுதமக் கண்டு நலம் சபறுவ சதப்படித்தான்
தாங் கள் மனதிரங் கித் தான் சொல் ல யவணுசமன் றான்
அப்யபா முனிக்கு அருளினது நீ ர்யகளும்
இப்யபாது மாமுனிய இன் றுநீ யகட்டதுதான்
ஒருவ ரறி ாத உபயதெங் கண்டாய
கருதி வருந்தினதால் கட்டுதரப்யபன் யகட்டிடுநீ
நாராயைர் கணலக்தகாட்டு முனிக்கு தசான்ன உபததசம்
எனக்கா கும் யபர்கள் இனங் யகளு மாமுனிய
புனக்கார மில் தல பூதெ முதறயுமில் தல
யகாவில் கள் தவத்துக் குருபூதெ செ ் ார்கள்
பூவதுகள் யபாட்டுப் யபாற் றிய நில் லார்கள்
ஆடு கிடா ் யகாழி அறுத்துபலி யிடார்கள்
மாடு மண்ணுருதவ வணங் கித் திரி ார்கள்
என் யபரு சொல் லி ாசராருவர் வந்தாலும்
அன் யபா டவதர ஆதரிக்கும் யபராகும்
இரப்யபார் முகம் பார்த்து ஈவதுயவ நன் றாகும்
பரப்யபாதரக் தகயெர்த்துப் பணிவதுயவ நன் றாகும்
என் யபரால் முத்திரிகள் இட்யடாயர நன் றாகும்
அன் யபாரா ் வாழ் ந்தாலும் அறிவுநிதன சவான் றானால்
நாம் வந்யதா சமன் ற நாமமது யகட்டவுடன்
தாம் வந்து யவடமிட்யடார் ொதி து நன் றாகும்
அல் லாமற் யகளு அரி முனிய நீ
எல் லா அதமப்பும் ஏலயம விட்டகுதற
எெ்ொதிக் காெ்யொ அெ்ொதி நன் றாகும்
எவர்க்கு மிகஈந்து இருப்யபாயர நன் றாகும்
அவர்க்குதவி செ ் யவார் அவ் வினமும் நன் றாகும்
தாழ் தம ா ் வாழ் ந்த ொதி து நன் றாகும்
ஏழ் தம ா ் வருயவாம் இரப்பன் பரப்பசனன
இரப்பதனக் தகசகாண்யடார் எதனய ற் றார் மாமுனிய
பரப்பதனக் தகசகாண்யடார் பரயமற் றார் மாமுனிய
சினமு மறந்து செடமுழிக்கும் யபர்மனுக்கள்
நிதனவுக்குள் யள நாம் நிற் யபாங் காண் மாமுனிய
இனத்யதாயட சவாத்து இருந்துமிக வாழ் ந்தாலும்
சொன் ன நிதனவதுக்குள் துயிலாமல் வாழ் யவாங் காண்
மாசுக் கலித மனதூடா டாயத றுத்து
வாசு நிதனவில் வந்துநிற் யபாம் மாமுனிய
பின் னுசமான் று யகளு ஒருவர்க்யகார் வாரமுமா ்
நின் யறா முனிய யினி நீ ெக் கலி றுக்கெ்
சென் யறாயம ானால் செ ் யுந் சதாழில் யகளு
காலுக்குள் யளதிரி ாம் தக துக்குள் யளதிரி ாம்
யமலுக்குள் யளதிரி ாம் விழி துக்குள் யளதிரி ாம்
கண்சடடுத்தார் வாழ் வார் காணாதார் வீணாவார்
பண்தடப் பழசமாழியபால் பார்மீதி லாட்டுவிப்யபன்
கண்சடடுத்துக் சகாண்யடார் கதரய று வாசரனவும்
சதாண்டசனனக் கண்டு சொன் யனனா னுன் யனாடு
தா ் தமர்க சளன் றும் தனது கிதளகசளன் றும்
வாயுரமா ் ெ் சொல் லும் வம் பசரன் றும் பார்ப்பதில் தல
அன் பாகி வந்தவதர அதலெ்ெல் செ ் யதற் பதுண்டு
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வம் பான மாற் றாதன வளர்த்யத றுப்பதுண்டு
என் றுதரக்க நாதன் எடுத்துமுனி ய துதரப்பான்
மன் று ததன ளந்த மா த் திருமாயல
இந்த விதமா ் எழுந்தருளி வந்திருப்ப(து)
எந்தெ் சொரூபம் எடுத்தணிவீ சரம் சபாருமாள்
யகட்டான் முனியும் கீர்த்தியுள் ள ஈசுரயர
நாட்டான மாமுனிக்கு நானுதரத்தது யகளும்
எட்டியு சமட்டாத எதழக் குணம் யபாலும்
கட்டியுங் கட்டாத கடி சொரூபமதும்
யவதளக்கு யவதள விதக்யகால முமணிந்து
நாளுக்கு நாளா ் நடக்கு மதிெ மா ்
இரப்ப வடிவா ் இருந்து கலிததனயும்
பரப்பரமா ் இருந்து பக்தியொதித்யத நான்
எங் கும் இருந்து எரிப்யபன் கலிததனயும்
ெங் கி லிரந்து தான் வளர்ப்யப னன் யபாதர
எகாபரத்தத நானிதனத்து ஏழுபிள் தள ஈன் சறடுத்து
மகாபரனார் செ லால் மக்களுக்குெ் சொத்தீ
நானுப யதசித்து நாட்டில் மிகவிருத்தி
மானுவஞ் யொதிக்க மகற் கு அருள் சகாடுத்து
மாசுக் கலி றுத்து மக்கசளாரு மித்தவுடன்
பாசு பதங் சகாடுத்துப் பாலன் தக ால் விளக்கிக்
கூப்பிடுத சலான் றில் குவல த்ததத் தான் கிறக்கிெ்
ொப்பிடுயவ னஞ் தெத் தன் பாலதர ாளதவப்யபன்
என் று கதலமுனிக்கு இ ம் பிவந்யத னீசுரயர
அன் று சமாழிந்ததுக்கு அதமத்ததுகா ணிம் மகவு
ெந்யதாெ மாெ்சுதுகாண் ெங் கரயர நீ ருமிப்யபா
சவந்யதாெந் தீர்ந்துசதன் று சவள் ளிக் கயிதலயியல
ஒருவிடத்தி சலக்கி த்தத ஊட்டிக் கனசலழுப்பித்
திருநடன மாடுசமன் று செப்பினா சராப்புடயன
அப்படிய நல் லசதன் று அரனு முதம ாளும்
முப்படிய மாலினிக்கு ஒன் பதாம் யபசறனவும்
யவதனுக்யகா ராயிரம் பிறவி ாெ்சுசதன் றும்
மாது உதமக்கு வளர்பிறவி ஏசழனவும்
திதுவுக்யகார் பத்தாம் செ ் ப் பிறவிச ன் றும்
ெதுர்மதறக் யகசழனவும் ொஸ்திரத்துக் யகார்நான் கும்
வானவர்யகான் றனக்கு வளர்பிறவி மூன் சறனவும்
தானவர்க் யகசழனவும் ெரசுபதிக் காயிரமாம்
சதாண்டர் தமக்கு சூல் பிறவி ச ான் சறனவும்
அண்டர்கள் சம ் க்க அரனடன மாடலுற் றார்
ஈசன் திருநடன உலா
சவண்பா
நாதன் முதற ார்க்கு நற் பிறவி ச ான் றுபத்தாம்
யவதன் றனக்குப்பிறவி ஆயிரமாம் - சவண்டரள
மாதுக்கு மாயிரமாம் மாதுதமக் யகாயரழாம்
சீதுக்குப் பத்சதனயவ செப்பு
இந்திரற் கு மூன் சறனவும் இதற வருக் யகசழனவும்
ெந்திரற் யகாயரழாம் ொற் று - நன் றியுள் ள
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மதற துக்கு யமாயரழாம் மானமுள் ள சதாண்டருக்கு
இறப்பிறப்பில் லாப்யபசறன் றி ம் பு
என் றிவதக சளல் லா மிப்படிய வந்துசதன் று
ஒன் றியுள் ள சித்தாதி ஓதினான் - பண்தடயுள் ள
தாவடத்தத யமவிடத்திக் யகாவிடத்தி யலாமிடத்தி
நாவிடத்திப் பூண்டாடி னார்
தன் னாயல முதளத்த ெற் கதணயின் றண்வாங் கிப்
பின் னாயல ய ார்கதணப் பீறி - பின் னாயல
பீறுங் கதண தினால் சபரும் புவிச ல் லாந்யதான் றிெ்
சீறுங் கலிவ தால் சென் றுயதா
வானத்தளவில் வளர்ந்த கம் பத் தண்ணருளால்
யெதனெ் செகம் பதடத்த செல் வயமா - மானத்த
மாகலி யனதுவினால் வாழ் விழந் திவ் வுகமும்
யபாகத்தருணம் வந்து பூட்டினதிப் யபாது
நல் லாறு ொஸ்திரமும் நாலுமதற யவதமதும்
சபால் லாக் கலியினால் சபா ் ெசூ
் டி - சபால் லாப்
சபாடி க் கலிய ாடு சபான் றி டி யவரறயவ
இடி த்தான் வந்சதாத்த தின் று
பக்கம் பதிதனந்தும் பார்யமடம் பன் னிரண்டும்
வக்கதணக் யகாசளான் பதுவு மங் கி - அக்கிசகாண்(டு)
அழிந்த கலிய ா டலமாந் தழிந்திடயவ
சுழிந்தகன லாறுவந்து சுற் றிெ்யொ
மாந்திர தந்திரத்தத தவத்தி வாகடத்ததெ்
சூழ் ந்திருந்த அட்ெரத்ததெ் யொதித்து - ஏ ் ந்திருந்த
இழகு கலிய ா டிம் முதறச ல் லாசமாடுக்கிக்
களவறுக்கெ் யொதிச ான் று காணுயதா
அ ் மிட் டுண்ணாத அரும் பாவி ாவதரயும்
சபா ் தரயும் சவட்டிப் சபலி ாக்கி - சம ் யிழந்து
தநயுங் கலிய ாடு அனலாவிக் சகாண்சடரிக்க
சவ ் வன் யபால் யொதிச ான் று யமவுயதா
பத்தியொ தித்யத பலநாளுங் காத்திருந்த
வித்தகதன வந்து யவண்டார்யமல் - வீடிழந்து
செத்திறந்து தீநரகெ் சீக்கூட்டி யல தட க்
சகாத்தி ருந் தப்புழுக்கள் சகாஞ் சுயதா
பாங் கலி யனதுவினால் பண்டுண்டு செ ் தசதல் லாம்
மூங் கிக் கலி தனுள் மூடி - மூெ்சுவிட்டு
ஓங் குவ யதாங் கி உறங் குவது தானுறங் கி
மூங் கிக் குளிப்பதுநாள் முற் றுயதா
இலெ்தெசகட்ட பாவி ச ன் றுவந்தா னன் றுமுதல்
நற் ெடலங் கள் நல் வதககள் நாடிழந்து - நாணமுற் றுப்
பட்சிமுதல் மாமிருகம் பால் நரிகள் கற் றாவும்
அெ்ெமற் று வாழ் புவிச ான் றாகுயதா
சபால் லாத் துரங் கள் சகாண்ட யப ் ெச
் ெடிகள் தாசனாழிந்து
கல் லாத புல் லர் கருசவாழிந்து - எல் லாம்
நல் யலாரா ் ெ் ொகாமல் நாளும் நகசரான் றானதுக்குள்
சொல் சலான் றாலாள யொதிச ான் று யதாணுயதா
தாணுமால் யவதன் தற் சபாருளா ் முப்சபாருளும்
ஆணுவமா ச ான் றி லடங் குயதா - அஞ் செழுத்தும்
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ஆனா அரிச ழுத்தும் ஆங் கார மூன் சறழுத்தும்
ஓநயமா சவன் றதுக்குள் சளாடுங் குயதா
ஆகாத்த வஸ்துசவல் லாம் அழித்துநர கத்திலிட்டு
வாகா ் க் குழிமூட வந்துயதா - ொகாத
ெனங் கள் பல வஸ்துதவயும் தர்மபதி ராெ்சி த்தில்
இனங் கசளான் றா ாள ராொசவான் றாகுயதா
சபான் னூற் றுத் தன் னூற் றுப் புரவுதன் னால் விதளயூற் று
முன் னூற் று ய ாெதன யுலாவுசுழி - பன் னூற் றுப்
பாலூற் று யமலூற் றுெ் யெலூற் று வாலூற் று
மாலூற் று மாபதியு மாகுயதா செப்சபாத்த சபான் னும்
சிவயமதடசிங் காெனமும்
முப்பத்தி ரண்டறமு யமாங் குயதா - ஒப்பற் ற
ஊர்சதருவு சமான் றதுக்குள் ஓர்ய ாெதனத் சதருக்கள்
சீர்பதினா யிரத்சதண் யெருயதா சதருக்கள் பதி னாயிரத்சதண்
செந்திருமால் வாழ் பதிக்குக்
குருக்கசளான் று விஞ் தெச ான் று கூறுதயலா - மருக்கள்
மாறாமல் வாழ் பதிக்கு மணங் சகாடுத்து நிற் பதல் லால்
யவறார்க ளும் பறிக்க யவண்டுயமா சபாற் தமப் பதியில்
சபான் வாெ சலான் றதியல
தர்மமணி ச ான் று தாங் குயதா - தருமமனு
மணியினது கூறறி மணிகணீசரன் றதல் லால்
இனியிரு ளில் லா யதகுயதா
அதலந்ததலந்த சூரி னும் அவனதல ெ் ொ ாமல்
நிலந்சதரி எப்யபாதும் யநயர - குதலந்ததலந்த
கார்யமகத் தட்டசதல் லாம் கூண்டுதடந்து வானமதில்
ஊர்யமகசமல் லம் ஒருயமக மாகுயதா யதாணிக்கெ் சிந்தத
துலங் கிசவளி காட்டுமல் லால்
காணிக்தக ச ன் றயிதற காணாயதா - மாணிக்கக்
கல் லால் வளர்ந்தபதி காணுசமாளி ல் லாது
சபால் லாசரனப் யபெ்சுப் யபாெ்சுயதா
ஈெர் நடன மிருபத்து ஒன் றதுக்குள்
யதெமது தீதுநலஞ் செப்பினார் - வாெமுடன்
வன் னி மர்த்தி மாதுதமத த் தாயனாக்கி
உன் னிெ் சிவமுதரப் பார்
நதட
ஈெர் மகிழ் ந்து ஏந்திதழத த் தாயனாக்கி
வாெ முடனீெர் வகுப்பா ரம் மாயதாடு
முன் யன சமாழிந்த முற் றாண்ட வமதுக்குப்
சபான் யன யிந்யநரம் புரிந்ததுநீ கண்டாய
அப்சபாழுது ஈஸ்வரியும் அரதன மிகப்யபாற் றி
இப்சபாழுது என் னுதட இராெ மகாபரயன
செப்யபாடு சவாத்தெ் சிவயன சிவபரயன
ஆடினீயர தாண்டவந்தான் அயநக வளங் கள் சொல் லிப்
பாடினீயர அ ் ா பாட்டு வழுகாயத
தாண்டவ மாடிப்புரிந்தால் ெத்திசிவம் வதரக்கும்
மாண்டாதரப் யபாற் கிடந்து மறுத்சதழும் ப யவணுமல் யலா
அல் லாம சலன் னுதட அண்ணர் நிதனப்பதியல
நல் லவயர சகாஞ் ெம் நானறிந்தது யகளும்
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காரணமா ண்ணர் கலியுகத் ததமுடிக்க
நாரணர்தான் பூமியியல நடப்பது நிெமானால்
நம் தமயு மிங் கிருக்க ஓட்டார்காண் நாரணரும்
எம் மதழயி லானாலும் எவ் சவயிலி லானாலும்
சகாந்தலி லானாலும் கூர்பனியி லானாலும்
கந்தத் துணிகள் தந்து தகயில் திரு யவாடுதந்து
என் றனக்கு நல் ல இளங் குறத்தி வட்டிதந்து
தமந்தன் ெரவணற் கு மறிப்பு மிகக்சகாடுத்துப்
பிரமனுக்குக் யகாலமிட்டுப் பிொசுத தனவிரட்டி
வரமுள் ள யதவததக்கு மாற் றி யுருக்சகாடுத்து
யலாகமதில் நம் தமயும் உகக்யகாலங் களிட்டி
யவகத்துடயன யமதினிச ல் லாந்திரிந்து
கலிக ளகலக் காண்டங் கழிக்கசவன் று
பலிகாண தவப்பார் பரயொ ததனக்கனுப்பி
இப்படிய யதாணுதுகாண் என் னுதட சிந்ததயியல
எப்படியும் வந்து இதுெதமயு மீசுரயர
என் று உதம ாள் ஈெர்ததன வணங் கி
அன் று சமாழிந்து அவள் நிற் கும் யவதளயியல
நாரா ணரும் நல் ல சிவனிடத்தில்
சீராக வந்து சதண்டனிட்டுத் தானிருந்தார்
இருந்து மாயலானும் இருத த்தி னுள் மகிழ் ந்து
சபாருந்துவிழி தங் தகய ாடு புகலுவா ரம் மாதன
என் னுதட தங் தக யர எதனயமனி ாக்குவயள
உன் னுதட தன் சபாருட்டால் உலகளந்யதா னானாகி
நாட்டி சலன் யபரு நடத்திதவத்த நன் னுதயல
யகாட்டு வதர ாயள யகாயவ ச ன் தங் தக யர
நீ யும் நம் மீசுரரும் நீ ணிலத்தில் யபாகசவன் று
நானும் நிதனத்திருந்யதன் என் று நவின் றாய
ஈஸ்வரிக்கு மீசுரர்க்கும் இந்த நிதனவானால்
யதெமதில் யபாக யவண்டாசமன் று சொல் வாயரா
நானுங் கதளவலி நாட்டிற் யபா சமன் றிலயன
தானுங் கள் தம் நிதனவில் தரித்ததுயபா யலயபாவும்
நீ ங் கள் நடப்பசதன் றால் எனக்குசவகு ெந்யதாெம்
தாங் கள் மனதிரங் கி ொற் றிமிகப் யபாவுசமன் றார்
அப்யபாது ஈசுரனார் அெ்சுததரத் தாயனாக்கி
தமப்யபாடுங் கண்ணினி தமத்துனயர ச ன் றாவி
சொல் லுெ் சொல் லாதபடி சொல் லுதற் கு உம் தம ல் லால்
அல் லும் பகலும் அதலந்தாலுங் கிட்டாது
யபாங் கசளன் று சொல் லாமல் புத்திசொன் னாப் யபாயலநீ ர்
தாங் கி யுதரத்தீயரா ெத்தியுள் ள தமத்துனயர
புத்தியிது நன் று புண்ணி நா ரா ணயர
தத்தியுட னடக்க தருணசமப்யபா சதன் றுதரத்தார்
நடக்கக் கருமமிது நல் லதுதா சனன் றுசொல் லி
அடக்க முடயன அ ் ாநா ரா ணரும்
ஒத்திருந்து தங் கள் உற் பனமா ாரா ் ந்து
புத்தியபால் வாெகங் கள் பூத்தான மாச ழுதி
நாட்டு நருளறி நதடசீவ செந்தறி
காட்டு மரமறி கல் லப்பு தானறி
புற் பூ டறி பூமிசத ் வாரறி
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நற் பறிந்து யப ் கள் நடுங் கி மிகஅறி
யெட னறி சிறுவா ் வு தானறி
யமக மறி யமயலார்கள் தாமறி
பூக மறி சபாழுதுெந் திரனறி
நட்யெத் திரமறி நமனறி சகாளறி
சபா ் ெ்ெரித கிரித யபர்நா லுந்தானறி
யவத மறி விளங் கு மதற றி
வாதத றி மன் றுபதி னாலறி
ெங் கறி முத்தறி ெகலமெ்ெ முமறி
அங் கறி நாம் பதடத்த எல் யலாருந் தானறி
எழுதி விடுயவாங் காண் ஏற் றரி புத்திதவத்து
பழுதுதவத்தா சரன் று பார்பலதுஞ் சொல் லாமல்
நம் யபரில் குற் றம் நகத்தளவு மில் லாமல்
பம் முதலா ் நாமும் பரிந்சதழுதி தான் விடுயவாம்
என் று திருமாலும் இறவாத ஈசுரரும்
மன் று பதடத்த மதறய ானும் பார்வதியும்
ெரசு பதியும் ெத்தியுள் ள லட்சுமியும்
விரசு முனிமாரும் யவத மதறய ாரும்
ொஸ்திரரும் கின் னரரும் ெங் கத் துதறயவாரும்
பார்த்திவனுந் சத ் வ பாவாணர் தாமுதலா ்
வானவருந் யதவர்களும் மற் றுஞ் சித் தாதிகளும்
தானவரும் யவதத் தம் புருக் காரர்களும்
ெங் கம் வதரயும் தாண்டவர்கள் தாமுதலா ்
எங் சகங் கு முள் ள இருஷிமுதல் தான் வருத்தி
எல் யலாருங் கயிதல இடம் விட் சடழுந்தருளி
வல் யலார்கள் வாழும் தவகுண்ட மீதில் வந்து
கங் தகநதி கண்டு கதறக்கண்டர் யதவர்வதர
கங் தக தீர்த்தமாடி கிருஷ்ணர் பதிபுகுந்து
யமதட விதானமிட்டு மிகுயமதட சபான் னழுத்தி
வாதட கமழவிட்டு வானவர்கள் பாடவிட்டு
எக்காள டம் மானம் எங் கு முழங் கவிட்டு
மிக்க புராணக்கதல மிகுமதறய ார் யபாற் றவிட்டு
ஆகமங் கள் யபாற் றவிட்டு அரம் தப ர்தக காட்டவிட்டுப்
யபாகமுனி சித்தசரல் லாம் புராணகவி ய ாதெயிட்டு
மும் முதற் குத் யதவசரல் லாம் முதறயிட்டு வாழ் த்தவிட்டுெ்
ெங் குத் சதானிகளிட்டு ெகயலாரும் யபாற் றவிட்டு
இத்ததன நற் சிறப்பும் இதமா லங் கரித்து
வித்தத ருள் தண்டரள விழி ாதளத் தான் வருத்தி
அப்யபா ெரசுபதி ஆனந்த யமசபருகி
இப்யபா எழுந்தருளி இன் பமுடன் யபாகசவன் று
கங் தக நதிமூழ் கி கிரணப்பெ்தெ ாதடசப ் து
ெங் தகயுட னாபரணம் ெரசு பதி ணிந்து
குழல் முடித்து குதழயில் குவிந்ததங் கத் யதாடணிந்து
வதள ல் முறுக்குமிட்டு மாதுெந் யதாெமுடன்
பெ்தெநிறக் காப்பணிந்து பவளமணித் தண்தடயிட்டு
மெ்ெமதில் தமச ழுதி மகிழ் ந்து மூக்குத்தியிட்டுக்
சகாண்தடதனில் யதமலதரக் குவி மிகெ்சூடி
சபாற் ெரிதகெ் யெதல சபரி ய த் தாப்புமிட்டு
அெ்ெரக்தகத் யதாழி அரம் தப ர்முன் னாடிவர
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அன் ன நதடநடந்து அனல் சகாழுந் திட்டாப்யபால்
வன் ன அழகுடயன வந்தாள் திரு முன் பதியல
மாது வரயவ மதறய ானும் மாய ானும்
ஏதுயகா லசமனயவ எண்ணமதி லுன் னினராம்
உன் னித் திடமா ் உளமகிழ் ந்து மா வனும்
கன் னி ததனப்பார்த்துக் கதறக்கண்டர் தானுதரப்பார்
வன் னத் திருவடியவ மதறய ானி யனாவி யம
அன் ன மடமாயத அரசுக் குகந்தவயள
கருத்துதட யொதி கவியுதடயீ ருந்ததனயும்
வருத்தின காரி ந்தான் வகுக்கக்யக சளாண்ணுதயல
நாட்டிசலாரு நீ ென் நன் றி றி ாப் பிறந்து
யமட்டிதம ா ் யலாகசமல் லாம் சம ் ழித்தான் கண்டாய
யகாட்டிப் பவம் பிறந்து குருநீ தி த க்சகடுத்தான்
யகட்டிருக்கக் கூடாது சகடுநீ ென் சபால் லாங் கு
நம் தம நிதன ாததுதான் நமக்குெற் சறண்ணமில் தல
செம் தமயுள் ள ொன் யறாதரெ் செ ் தபங் க யமற் கதலய
சத ் வப் பிறவி ல் சலா திதெசவன் ற ொன் யறார்கள்
சம ் வரம் தப ச ல் லாம் மிகக்சகடுத்தான் மாபாவி
கற் பகலாப் சபண்களுட கற் புக்கிரங் காதிருந்தால்
உற் பனயமா நாமள் உதட பர சனன் றாயமா
எளி வதன வம் பால் இடுக்கஞ் செ ் யத டித்தால்
விளியிட் டழுதாலும் யமதினியிற் யகட்பதில் தல
யகளாத காரணத்தால் கீர்த்திசகாண்ட யபசரளிய ார்
நாளான நாள் வழி ா ் நம் பிநம் யபரில் தவத்தார்
அல் லாமல் நம் முதட அரிதன் மகா நாமமதத
இல் லாம யலமதறத்தான் இ ல் புசகட்ட மாநீ ென்
ஆனாலும் பாரமில் தல அன் னீதம் சபாறுக்கரிது
மானாபர ஞா மதத வரம் பழித்தான் மாநீ ென்
ஆகமத்ததக் கூறழித்தான் அன் னீத மாபாவி
தாக மதடந்தார்கள் தவசுமுனி மார்கசளல் லாம்
நீ ெப் பொசு நீ ணிலத்ததக் சகாள் தளசகாண்டு
யதாெப் ப யலாடு துதண ா ் மிகக்கூடிக்
சகடுக்குதுகாண் பொசு யகட்பார்க ளில் லாமல்
சகாடுக்கசவான் றில் லா நருட்பார்த்துக் சகால் லுதுகாண்
அதுயவ ச ாருசகாடுதம அயநகம் சபாறுக்கரிது
எதுவும் வரம் புதம் பி இருக்குதுகாண் தவ கத்தில்
ஆனதால் நாங் கள் அவனிதனிற் யபாயிருந்து
மானமுதற யொதித்து மனுவிடுக்கந் தான் தீர்த்து
நாட்டிலுள் ள குற் றம் நாங் கள் பார்த் துத்தீர்த்து
ஓட்டுவதத ய ாட்டி உதறப்பதத யுதறப்பித்து
நாதடச ாரு சொல் லதுக்குள் நலமாக வாழ் விக்கயவ
யபதட ன் ன மாமயியல சபண்ணரயெ இப்யபாது
நாங் கள் நடப்பதற் கு நாளான நாளிதுயவ
ஆனதால் பாவி அவனிழுக்குெ் சொல் லாமல்
மானமுள் ள புத்தித ப்யபால் வாெகசமான் யறச ழுதி
வருயவாசமன அ ெ்ொல் மாபாவி தானறிந்து
கருவி குழறி கற் பிதனக்குள் ளாகுவதும்
என் னயவா சவன் று இடும் புசெ ் வ துமறி
அவனறி விட்டதுயபால் அவனிபதி னாலறி
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எவரும் புற் பூண்டுவதர எவ் வதகயுந் தானறி
எழுதிச ாரு வாெகந்தான் இப்யபாவிட யவணுசமன் று
முழுது முன் னிங் யக ஓடிவா சவன் றதுதான்
அப்யபா ெரசுபதி ஆனஅ ன் மாமயிலும்
இப்யபா திவ் வதகக்கு ாசனன் ன செ ் கருமம்
எல் லாங் கிருதப எம் பரயன யுன் செ லு
அல் லாம சலன் றனக்கு ஆகுயமா ஏதாலும்
ஆட்டுவதும் நீ ல் லயவா ஆடுவானும் நீ ல் லயவா
ஓட்டுவதும் நீ ல் லயவா ஓடுவானும் நீ ல் லயவா
சொல் லுவதும் நீ ல் லயவா சொல் லதவப்பானும் நீ ல் லயவா
அல் லும் பகல் நீ ல் லயவா அழி ாத வனும் நீ ல் லயவா
எல் லா முமது கிருதப ச னக்கல் லாது
சொல் லீது வந்தசதன் ன சுவாமிச னப் பணிந்தான்
மாது திருமால் மலர்ப்பாதம் யபாற் றிடயவ
ஆதித் திருமால் அவயரது சொல் லலுற் றார்
நீ யுதரக்க நாசனழுதி நீ ணிலத்தில் விட்டதுண்டால்
வாயுதரக்கக் கூடாது மற் யறார்க ளாராலும்
வம் புதரக்கக் கூடாது வம் புதரத்தால் வன் னரகம்
உம் பதுயவ ல் லால் உறுசகதிகள் காணார்கள்
ஆனதா லுன் வாக்கும் அரி ெ்ெரமுங் காண்பித்தால்
மானசமன் ன வாகுசமன் று வகுத்துதரத்துப் பார்ப்யபாம் நாம்
அப்யபா ெரசுபதி அன் யபா டுளமகிழ் ந்து
செப்புகிறாள் நல் ல திருவாெகந்தா னம் மாதன
திருவாசம்
விருத்தம்
கதலச ாடு கதலத த் தாக்கிக் கண்ணின் யமல் கருதண நாட்டி
மதலச ாடு மதலத த் தாண்டி வளர்ந்தவன் பதயம கண்டு
சிதலச ாடு சிதலயி னாளும் சிவபரா கிருதப ச ன் யற
அதலததல முழக்கம் யபாயல அவளுதர கூற லுற் றாள்
கூறி வாெகத்தத யிந்தக் குவல த் யதார்கள் காண
மீறி சமாழிகள் சொல் லி விளம் புவர் நாெ மாகும்
யதறி பூதத் யதாடு யதர்ந்துணர்ந் தவயர வாழ் வார்
கூறி வாெகத்தத யுள் ளங் சகாண்டவர் குருதவக் காண்பார்
ஒருதிரு விபூதி யுண்தட ஒருயிரு மிெ்ெ மாகும்
ஓருதிடத் யதங் கா ் ப் யபாலும் ஒருமனத் திரதண யபாட்டுக்
கருதிட சவற் றிதல பாக்கும் கனிந்திடு யவார்க்கு மூவர்
வருகிட ஞா சம ் யின் வழியிது வாகுந் தாயன
மனுசமாழி யிதுவா சமன் று மதத்துடன் யபசு யவார்க்கு
இனிதல் ல வீண்தா சனன் று இ ம் பி பதகஞர் தம் தம
குனிதவள் துர்க்தக சென் று சகான் றவள் நரகம் பூத்தி
கனிதுடன் துர்க்தக வாரி கடல் தீர்த்த மாடுவாயள
யவறு எறும் புகதட ாதனமுதல் எண்பத்துநான் குயிர்கள்
எழுகடல் பதினாலு புவிகளும்
இரதிமதி சூரி ர்கள் பருதி பாலாழியும்
இ ல் வானம் வாயு முதலா ்
சதறும் பு மாமதல மாமரெ் யொதலயும்
யெடனுந் ததலயமாடனு மறி யவ
சதன் கீழத் யதவரு மிங் குள் ள மூவரும்
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யதெசத ் யவந்திர னறி யவ
வாெ முனியவார்களும் யவதென் னாசியும்
மதற ாறு ொஸ்திர மறி யவ
மண்டல மளந்ததக சகாண்சடழுதும் வாெகம்
மண்டலர்க சளவரு மறி யவ
வறும் பகல் சதாளாயிரத்து சதாண்ணூற் சறட்டாண்டினில்
வளர்ஸ்ரீ ொம் பசிவ மூர்த்தியும்
பராபர ஸ்ரீராமரும் பதிய றும் மூர்த்தியும்
பார்த்திந் தக்கலி யுகத்தில்
படூரநீ ெக்கலி ால் வரும் வாறு வண்தம ா ் ப்
பகர்ந்து திருவாெக சமழுதிப்
பலநூ லறிந்தவ சரவர்க ளாயினும்
பக்தியுட சனக் காலமும்
பணிந்துதிரு வாெகத்தத முத்தி தணந் யதார்க்கு
மிகுபல னுண்டாம் பகரக்யகளு
நத்தியுடன் பூயலாகக் கலியுகா யதெத்தில்
நடக்கு முதறதானுங் யகளீர ்
திருவாசம் - 1
நல் ல வீரபுரந்தரத் தர்மராொ வங் கிெத்தியல நாடும் ஒரு மததல பிறந்து
வந்தவுடன் நல் ல அருணாெலத்தியல வாலிபப் பிள் தள ாயிருக்கிறார். அந்தப்
பூயலாகக் கலியுகத்தியல ஆொரமாயிருக்கிற யபர்களும் அழுக்கான புத்திமதி ா
யிருக்கிற யபர்களும் அவரவர் ஆங் காரமாகிய அழிந்து யபாவார்கள் .
அதின் யமல் பதிசனட்டுத் துர்க்தக ம் மாள் பிறந்து அந்தக் கலியுகப் பஞ் ெமிர்த
ராெ்சி த்தியல வருகிறார்கள் . வந்தவுடயன மூன் றுநாள் இருள் மூடி ஆதனத்
துதிக்தகயபால் மதழசப ் யும் . அதியல சில துர்ெ்ெனர்கசளல் லாம் மாண்டு
யபாவார்கள் . அதின் யமல் பக்தி ாயிருக்கிற யபர்களுக்கும் பிள் தள
யில் லாமலிருக்கிற யபர்களுக்கும் கண்ணில் லாமலிருக்கிற யபர்களுக்கும்
தனமில் லாமலிருக்கிற யபர்களுக்கும் பராபர மூர்த்தியும் ொம் பசிவ மூர்த்தியும்
ஸ்ரீராமெ்யெ ரும் தீட்தெ ாகித் திருமனதிரங் கிப் பக்திகாரணங் கதளெ்
யொதித்துப் பகிர்ந்து அவரவர் யகட்ட வரங் கதளக் சகாடுப்பார்கள் .
இன் னுஞ் சிறிது நாதளயியல சிலயபர்கள் சத ் வீகமா ் ப் யபாவார்கள் .
முன் னுக்கு மதழதட்டும் உலகிற் பல பல வஸ்துவும் பலிக்குசமன வகுத்தார்.
சிலநீ ெர் மிகக் கறுப்தப நிதனவில் லாத்சதாட்டு மிகப் பாெமதடந்து அதலந்து
அழிந்து யபாவார்கள் . வாலி சுக்ரீபனும் பண்டாரமாகிப் யபாவார்கள் . வாெ்சி
சகாழு கலப்தபச ல் லாம் நாெமாகிப் யபா ் விடும் . முன் னாயல துலுக்கர்
தம் தம நாெம் பண்ணுகிறதற் காகயவ துர்க்தக ம் மாதளப் பிறவி
செ ் தனுப்புகியறாம் . பிராமணர் நன் றா ் சுகத்துடன் வாழ் வார்கள் . புவியில்
முகத்துலிங் க மில் லாத யபர்க்குப் பிரமயதவதர னுப்புகியறாம் . பிரமயதவர்
புவிமீதில் வந்து பக்தி காரணங் கதளெ் யொதித்துப் சபால் லாத யபதரத் சதரிந்து
பிடித்துப் புதுக்கிராம யதெத்தில் வாழுந் யதவததக்குப் பூதெப்பண்ணிப்
யபாடுவாசரனப் புகட்டினார். காயவரி ாற்றுக்குள் யள மூன் று சபாதி மங் கிலி ம்
கவிழ் ந்து அதட யவணுசமன் றும் காசினியில் ஒரு ஏழு சபண்பிள் தளகள் ஒரு
ஆண்பிள் தளத அடர்ந்து பிடிப்பார் கசளன் றும் , அறுத்த மங் கிலி த்தத
மிகுத்துக் கட்டுவார்கசளன் றும் , இன் னுஞ் சிறிது நாதளயியல
யகள் வியகளாமலிருக்கிற யபர்களும் துர்ெ்ெனராயிருக் கிறயபர்களும்
வர்த்தகனாயிருக்கிற யபர்களும் தம் மில் ஒருவருக்சகாருவர் ெண்தடயபாட்டு
மாண்டுயபாவார்கள் , யபானயபர்கள் யபாக இருக்கிற யபர்கள் புண்ணி
புருஷதரத் சதரிெனம் பண்ணிக் சகாண்டு ெர்வபாக்கி த்தியல தடவார்கள் .
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மூன் று யலாகத்துக்கு ஒரு வால் சவள் ளி யுண்டாக்கி சநருப்புப் யபாட்டுக்
சகாண்டு வருகியறாம் . அதினால் மானிடசரல் லாம் உறழ் ந்து உட்சகாள் தளப்
பிறக்சகாள் தள டிப்பார்கசளன் று நமக்கு நன் றா ் த் சதரியும் . நாமதற் குயமல்
பூயலாகக் கலியுகப் பஞ் ெமிர்த ராெ்சி த்தியல பண்டார யவெமா ் வருகியறாம் .
நாம் வருகிறயபாது மண்சணல் லாம் கிடுகிசடன் றாடும் , மதலயும் வானமும்
முழங் கித் திடுக்கிடும் , அப்யபாது அதியல அயநக துர்ெ்ெனர்கசளல் லாம் மாண்டு
யபாவார்கள் . யபானயபர்கள் யபாக இருக்கிறயபர்கள் புண்ணி புருஷரா ்
இருப்பார்கள் . மந்திர தந்திர தவத்தி ங் கசளல் லாம் மதறந்து யபா ் விடும் .
வாதத யப ் கசளல் லாம் வட கயிலாெத்தியல யபா ் ெ் ெட்டுத்தீர்ந்து யபாவார்கள் .
ஏழு ெமுத்திரத்தியல மூன் று ெமுத்திரம் நீ ருள் வாங் கிப் யபா ் விடும் . ஒரு யெர்தவ
விபூதி ஆறு ெக்கரத்திற் கு விற் கவும் , ஒரு லிங் கம் மூன் று வராகனுக்கு விற் கவும் ,
ஒரு கழஞ் சிெ் ெலசமடுக்கவும் , இரண்டு நாழிதக வழிக்கு ஒரு தண்ணீர ் பந்தலும் ,
மூன் று நாழிதக வழிக்கு ஒரு தர்மொதல மடமும் நன் றா ் முடியும் .
தர்மங் சகாடுக்கிற யபர்களுண்டு வாங் கிறயபர்களில் தல ச ன் று சொல் லுகிற
சவயிலாள் மடக்சகாடி ாள் வயிற் றியல நாடுசமாரு மததல பிறந்து பத்து
வருெமாெ்சுது. நாங் களும் மகா அருணா ெலத்தியல வாலிபப் பிள் தள ா
யிருக்கியறாம் . அந்த வாலிபப் பிள் தள என் ன சொல் கிறா சரன் றால் வீர புரந்தர
தர்மராொ வழியியல விகிநாரா ணர் இங் யக வந்து மூன் று மாெற் றத்
தவசுபண்ணி இரண்டு மாதத்துக்கு யமல் வருகிறார். வந்தவுடயன அந்நிய ான்
னி க் கலகமாகும் . அந்தக் கலகத்தியல ஒருவருக்சகாருவர் ெத்தி மா ் ப்
யபாவார்கள் . யபான யபர்கள் யபாக இருக்கிற யபர்கள் புண்ணி புருஷரா ்
இருப்பார்கள் . அவர்களுக்கு யவண்டி பாக்கி த்ததக் சகாடுப்யபாம் .
விருத்தம்
பாக்கி ங் சகாடுப்யபாம் நாமும் பலனுடன் வாழு யவார்க்கு
யநாக்கி கருதண யுண்டாம் யநாயில் லா திருந்து வாழ் வார்
தாக்கி வாெ கத்தின் தன் தமத நம் பு யவார்க்கு
வாக்கி தவகுண்ட வீடு வந்தவர் வாழ் வார் தாயம
தினசமாரு யநர சமந்தன் திருசமாழி ததனக் யகட்டால்
பனிசவள் ளம் யபாயல பாவம் பறந்திடும் நிெயம சொன் யனாம்
கனிசமாழி யொதி வாக்கும் தகச ழுத் தாதி யநாக்கும்
துணிவுடன் யகட்யடா ருற் யறார் சதாதலத்தனர் பிறவி தாயன
வாசித்யதார் யகட்யடா ருற் யறார் மனதினி லுணர்ந்து கற் யறார்
ஆசித்தன் பதயம கண்டு அவ் வழி முதறய நின் யறார்
யகாசித்தன் பதயம கண்டு யகாமதலப் புவியின் வாழ் வும்
யதெத்தின் செல் வத் யதாடும் சிறப்புட னிருந்து வாழ் வார்
திருசமாழி வாெகந் தன் தனத் யதெத்தில் வருமுன் னாக
வருவது திடனா சமன் று வழுத்தியனாம் சதாளாயிருத்து ல்
ஒருதிருக் கூட்ட மாக ஓராயிரத் சதட்டா மாண்டில்
வருசகன வந்து நாங் கள் அம் மாதனயில் வருத்தி யனாயம
வருத்தியனா மம் மாதன தன் னில் மானமா ் ப் புதி தாக்கிக்
கருத்தினுள் ளகயம சகாண்டு கவனித்யதா ரவர்க்யக தக்கும்
உருத்தில் லாக் யகட்யபா சரல் லாம் ஓருதர சவளிய காணார்
சிரித்துதரக் யகட்யபா சரல் லாம் சிவசபாருள் சவளிய காண்பார்
உலகில் மனுக்கள் தமிழாயல உவதம யுதரத்து விட்டாப்யபால்
கலக முடயன ச ன் சமாழித க் கண்டு பழித்து நதகத்யதாதர
அலதகத் துதளத்து நரகதியல ஆணி தறந்து அவனிதனில்
குதல க் குதலத்துத் தீநரகில் சகாண்யட யபாடெ் சொல் யவயன
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எந்தன் சமாழியு சமன் சனழுத்தும் ஏடா ் ெ ் யெர்த்து இவ் வுலகில்
சிந்தத மகிழ் ந்த அன் பருக்குத் சதரி த் திறமா ச ழுதி தவத்யதன்
எந்தன் சபருமான் திருசமாழித எடுத்யத வாசித் துதரத்யதாரும்
ெந்த முடயன வாழ் ந்துமிகத் தர்ம பதியுங் காண்பாயர காண்பார்
தர்மக் கண்காட்தெ கண்யட மரண மில் லாமல்
காண்பா சரன் றுங் களிகூர்ந்து கண்யணான் பதத்ததக் கண்ணாடி
காண்பார் நீ தக் கண்ணாயல கருணா கரரா ் க் கவ் தவ ற் றுக்
காண்பா சரன் றுங் கயிலாெம் கண்யட நன் றா ் வாழ் வாயர
இந்த சமாழித த் தூஷணித்த இடும் பர் படும் பா டதுயகளு
கந்த உலகுக் கலிபிடித்துக் கண்ணு முருகிக் காலுழன் று
குந்தக் குடலும் புறம் பூற சகாப்புள் சிலந்தி யுண்டாகி
எந்த இடமும் அதலந்தழிவார் என் னாதண
இது தப்பாயத தப்பா சதனயவ ொபமிட்யடன் ெத்தியபரி லுண்தம தா ்
எப்பா சரல் லா மறிந்திடயவ இந்த சமாழித எழுதிதவத்யதன்
ஒப்பா சராருவ சரழுதார்கள் உலகில் மனுக்கள் தன் னாயல
அப்பா நாத சனழுதிதவத்த அகிலத் திரட்டம் மாதனயியத
என் யற யிந்தத் திருவாெகம் இ ம் பெ் ெரசு பதிமாது
கன் யற யம ் த்யதா சனழுதிமிகக் கலியுக மதியல விட்டிடயவ
நன் யறார் மதறய ா னிடயமகி நாட்டி லறி ெ் செ ் ச னயவ
அன் யற அவனி தானறி அனுப்பி மகிழ் ந்து இருந்தனயர
நதட
நாடறி எம் சபருமாள் நல் லதிரு வாெமிட்டு
லாட மதிலிருந்து வாவுவா ரீெசராடு
வாரமில் தல நமக்கு வஞ் ெகங் க ளில் லாமல்
ொர முடயன தரணிதனி யலாதிதவத்யதாம்
அகப்யப சரனயவ அவனிசொல் வ தில் தலயினி
உகப்பாரந் தீர்க்க உதரப்பீர்கா ணீசுரயர
லட்சுமித முன் னம் இருத்தியனாஞ் செந் தூர்க்கடலில்
பெ்ெணியுங் காளிததனப் பாரெ் சிதறயில் தவத்யதாம்
என் மகவா ் ப் சபறயவ இராெ்சி த்தி யலார்ெடலம்
தன் மகவா ங் யக தான் பிறந்து நல் லவ சு
இருபத்து நாலு என் றாெ்யெ மாநிலத்தில்
கருவுற் ற முத்யதாெம் கழிவதும் நாளின் றாெ்யெ
விட்டதிரு வாெகந்தான் யமதினிய ார் சகாள் ளாமல்
கட்டங் சகாடிதா ் க் காணுயத சதால் புவியில்
புத்திவரு சமன் றிருந்யதாம் பிதழ ாத நீ ெனுக்கு
ெற் று மனதில் தங் குயமா நல் வெனம்
பார்த்திருந்தால் யபாராது பார்மீதில் மக்களுந்தான்
காத்திருந்து வாடுகிறார் சகௌதவயுற் று நல் மனுக்கள்
மனுவிடுக்கந் தீர்த்து வா ் த்தசொல் சலான் றதுக்குள்
யதாணிய தவ குண்டர் சுத்தயுக மாளுதற் கு
நாளுண்யடா யபாவதற் கு நல் யவதெ் சொல் லுமுண்யடா
யகாளுண்யடா சவற் றியுண்யடா கூறும் நீர் யவதவுதர
அப்யபாது ஈெர் அகமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
முப்யபாது வுள் ள முதறயகட்க யவணுசமன் றால்
ஆதி வி ாகரதர அதழப்பித்துக் யகளுசமன் றார்.
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அதிகாரம் - IX
நாராயைர் தவதவியாசணர அணழத்தல்
யொதி யுதரக்க திருமா லகமகிழ் ந்து
அதழத்தார் வி ாகரதர அதுயகட்டு மாமுனியும்
பிதழத்தார்கள் யபாயல சபாடுசபாசடன ஓடிவந்து
சதண்டனிட்டு மூவதரயும் சுவாமிவிண் ணப்பசமன் றார்
கண்டிருந்(த) அ ் ா கரி முனி த ப்பார்த்து
முன் பிறந்த துமகிலம் முடிந்ததுவுஞ் சகால் லிமிகப்
பின் பிறக்கப் யபாவதுவும் பிெகாமல் சொல் லுசமன் றார்
அப்யபா வி ாெர் ஆதி ருளாயல
செப்புகியறா சமன் று சதண்டனிட்டுெ் சொல் லலுற் றார்
தவதவியாசர் முன்னாகமம் கூறல்
சவண்பா
குயறாணி முதலா ் க் கூறுசகட்ட நீ ென் வதர
தரணியுக மாறுஞ் ொற் றிய -ெத்தியுடன்
தர்மபுவி யதான் றுவதுஞ் ொணாதர தவந்தர்வந்து
தர்மயுகம் ஆளுவதும் ொற் றினார்
விருத்தம்
குயறாணிச ாடு நீ ென் யகாள் பிறவி ஏழ் பிறந்து
தரணியுக மாயறாடு தன் னால ழிந்ததுவும்
சொல் லி விரித்துெ் சுத்த வி ாகரரும்
நல் லி ல் பு சகாண்ட நாரணயரா யடதுதரப்பார்
வெனம்
சகாற் றவரும் மாண்டு குறும் பு மிகப்சபருத்து
உற் ற நசுறாணி உடன் வந் துடயனாடி
மற் சறாரு பத்தாண்டில் ஆனதவ குண்டராெர்
உற் சறாருவர் வந்து உலகாள யவணுசமன் றும்
முன் யன பரந்தான் சமாழிந் ததின் படிய
தர்ம புவி ாள சுவாமிநீ ராகசவன் றும்
துர்மக் கடன் கழித்யதார் சுகமாக வாழ் வசரன் றும்
ஆகமத்ததப் பார்த்து ஆதிவி ாசுரரும்
நாகத்ததண கிடந்யதான் நாட்டம தாயுதரத்தார்
விருத்தம்
உதரத்திட வி ாெர் தானும் உண்தம ா ் சமாழிந்த சதல் லாம்
கதரத்திடாக் கயிதல மீது கல் லியல எழுதி தவயும்
நதரத்திடா முனிவன் சொல் லும் நாள் வழி யதாறு முற் ற
உதரத்திட முனிக்கு யமலும் உதவிகள் செ ் சவன் றார்
நதட
என் று சொல் லியவத வி ாெர் இதெந்தசதல் லாம்
கண்டுகயி ல ங் கிரியில் கதறக்கண்டர் நாட்டிதவத்தார்
மாமுனித யுமனுப்பி மா த் திருமாலும்
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தாமுனிந் தீசுரதரத் தழுவியுறத் தானதணத்துக்
யகதாரம் விட்டுக் கிரியகாவில் வந்திருந்து
யகாதார மா ன் கூறுவார் ெங் கமதில்
செந்தூர்க் கடலில் சென் றுபள் ளி சகாண்டிருந்து
விந்து வழிசெ ் து வித்தகதன ஈன் சறடுத்துத்
யதெபர யொததனக்கு சதெ்ெணத் தியல னுப்பி
வாெமுட னிங் யக வருயவா சமனவுதரத்தார்
அப்யபாதீ சுவரியும் ஆனெங் கத் யதாரர்கசளல் லாம்
இப்யபாது நாங் கள் ஏகுயவா மும் யமாயட
என் றுதரக்கெ் ெங் கம் எடுத்துதரப்பா சரம் சபருமாள்
ஒன் றுமறி ாகாயத உற் றவுப யதெமததத்
யதவன் திருமுதலா ் த் சத ் வகன் னி மார்முதலா ்
மூவர் முதலா ் உள் ளறி ா விஞ் தெ து
நடந்தா லறிவார் நடக்குமுன் யனச ாருவர்
அடக்க மறி ாத அருவிஞ் தெ யீதல் லயவா
அந்தவதக ானதினால் எல் யலாரு சமன் கூட
வந்தால் ெரி ல் லயவ வரயவண்டாசமன் றால் யநாவீர்கயள
என் றுதரக்க நாதன் எல் யலாரு யமதுதரப்பார்
ஒன் றுமறி ாதிடினும் உம் முடயன வாசறாசமன் றார்
உடயன திருமால் உற் றலட்சு மிநிதனவால்
நதடயமல் நதடச னயவ நல் லசெந்தூர் தாயனாக்கி
உன் னி சிவமும் உற் றெத்தி நல் மாதும்
வன் னத் யதவர்முதலா ் மாமுனிவர் கின் னரரும்
ெங் கமு சமங் குயளாரும் ெகலகதல வாணர்களும்
மங் களக் காரர்களும் மாதுெத்தி த ெ்சூழ் ந்து
திதரதிதர ா ் க் கன் னி ர்கள் யெவித்து ஏத்திவர
ஏழு வாெ்சி மும் இமயலாக யரற் றிவர
சதாழுவார் சிலயபர் சதாம் சதா சமனஆடி
கடலியலார் பிள் தள கரி மா லீன் சறடுத்து
நடமாடுந் சதெ்ெணத்தில் நகர்யொததனக் கனுப்பி
கலித
றுத்துக் கனாப்ப ங் கள் தானறுத்துெ்
ெலிவில் லாத் தர்மபதி ெத்திமக்க தள ாள
வாறாதர ் ா நாதன் தவகுண்ட மும் மூர்த்தி
யபறாயனார் காண்பார் சபரி தர் மப்புவித
என் றுசில வாத்தி ங் கள் இதெந்திதெந் தூதிவர
கன் றுதிதர யம ் த்யதாரும் கயிதல ங் கிரிகடந்தார்
நாராயைர் திருச்தசந்தூர் வருதல்
கடந்து திருெ்செந்தூர் கடல் காண யவணுசமன் று
நடந்தாதி நாதன் நல் லீெர் ெத்திய ாடு
கூடிக் குணமா ் க் சகாலுவார பாரமுடன்
யதடித் திருதவெ் சிணமா ் வழிநடந்தார்
நடக்க மதறய ார் நாற் றிதெயும் யபாற் றிநிற் க
கடற் கதரத யநாக்கிக் கண்யணான் வழிநடந்தார்
வழிநடந்து மா வரும் வல் லபர யமசுரரும்
களிகூர்ந்து மாதுதமயும் கந்தன் செந் தூர்கடலின்
அருயகச ாரு காதம் அவர்வரக்கண் டாறுமுகன்
கருவி குழறி கடற் கதரய ான் தான் கலங் கி
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ஆறு முகனும் அங் குள் ள யதவர்களும்
வீறுமயில் வாகனனும் சவற் றிரத யமறாமல்
என் னவித மாயமா என் று மனம் பதறி
மன் ன னறுமுகனும் மனம ங் கித் தான் பதறி
வந்துமா மன் ததனயும் மாதா பிதாதவயும்
ெந்துஷ்டி ாகித் தாழ் ந்துநமஸ் காரமிட்டு
இம் மூ வதரயும் ாசனப்யபா காண்யபசனன் று
எம் முதயல நா டிய ன் எத்ததனநாள் காத்திருந்யதன்
காத்திருந்த நாளும் கதரச ண்ணக் கூடாது
பார்த்திருந்த கண்ணின் பாவந் சதாதலந்ததின் று
என் று யவல் முருகன் ஈசுரதர யுந்தழுவி
கன் றுதிதர யம ் த்த கண்ணதர யுந்தழுவி
மாதாதவ யுந்தழுவி மனமகிழ் ந்து சகாண்டாடிெ்
சீரான யதவதரயும் சிறப்பித்துக் சகாண்டாடிெ்
வாருங் யகா அ ் ாஎன் மண்டபெ்சிங் காெனத்தில்
பாருங் யகா அ ் ாஎன் பதியி னலங் காரம்
நீ ங் க ளிருக்க நிதறந்ததங் க யமதடயுண்டு
தாங் கள் கிரியபாயல தங் கமதல யிங் குமுண்டு
பாடப் படிக்கப் பாவாண ரிங் குமுண்டு
ஆடக் தககாட்ட அரம் தப ர்க் ளிங் குமுண்டு
பாயலக்க நல் ல பாலு பழங் களுண்டு
மாயலக்க நல் ல மாதுகன் னி மார்களுண்டு
கண்டு களித்திருக்கக் கனக நிதிகளுண்டு
உண்டு சுகித்திருக்க உற் றவதக தானுமுண்டு
பல் லாக்கு முண்டு பதியபாகி மாருமுண்டு
குல் லாக்க ளுண்டு குளிக்கத்தாம் பி ராழியுண்டு
ெதுரங் க யமதடயுண்டு ெண்முக விலாெமுண்டு
பதிரங் க மானப் பாலாழி யுண்டுதம ா
மாதசமான் று தன் னில் வருங் யகாடி சபான் னதிகம்
யபாத வருங் காண் சபாற் ெவடி ாபரணம்
வருெசமான் றானதியல மாதலவட மாயிரந்தான்
கருவலங் க ளின் னசதன் று காணாத் சதாதக துதான்
காவடி யகாடி காணிக்தக முக்யகாடி
பார்க்யகாடி கூடி பலொதி ச ண்யகாடி
இப்படிய ச ன் றனக்கு இருக்குதுகாண் பாக்கி ங் கள்
எப்படியும் நீ ங் கள் இங் கிருக்க யவணுசமன் றான்
யகட்டுநா ரா ணரும் கீழ் ெசு
் ண் டதெ ாமல்
நாட்டமுட னுள் ளத்(து) அடக்கிமறுத் யததுதரப்பார்
நல் லதுயவ மருகன் நலமா யிருப்பதுதான்
சபால் லாது செ ் ாமல் புரிந்தாள் வயதயபாதும்
என் றுதரத்து அ ் ா ஈெயரா யடதுதரப்பார்
பண்டுவிட்ட வாெகெ்சொல் பற் றிெ்யொ பூமியியல
வல் லாண்தமக் காரருக்கு மதமிப்ப டியிருக்கும்
இல் லாசதளி தமகட்கு இருக்குமது யமல் த வு
என் று இருயபரும் இ ம் பி மனதடக்கி
நன் சறனயவ கந்தசனாடு நல் வார்த்தத யும் யபசி
அந்த முடயன எல் யலாருந் தானடந்து
செந்தூ ரதலக்கதரயில் யெர்ந்தனர்கா ணம் மாதன
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விருத்தம்
கடற் கதர தனியல வந்து கரி மா லீெ யராடும்
மடக்சகாடி உதம ா யளாடும் மதறமுனி யதவ யராடும்
குடக்கதல சபாருந்தும் யவதக் கூர்முனி ரிஷிக யளாடும்
கடற் கதர தனியல வந்து கண்டனர் கடதலத் தாயன
வந்தவ சரல் லாப் யபரும் வட்டமிட் டதியல நிற் கெ்
ெந்தன வாரி ய ாரம் தன் னியல நின் று ரண்டு
சுந்தர முனிவர் வந்து சுவாமிதன் பதயம பூண்டு
எந்தனின் பிராயன ச ன் று இருவரும் வணங் கிெ் சொல் வார்
கணலமுனி ஞானமுனி நாராயைணர கை்டுதகாள் ளல்
நதட
ஆதிய ச ங் கள் அ ் ாநா ரா ணயர
யொதிய ச ங் கள் தவம் சுறுக்கிட் டுருவளர்ந்து
கண்டுசகாண் யடாதம ா கமலப் சபாருயளநீ ர்
பண்டு சமாழிந்தபடிப் பார்த்துவரந் தாருதம ா
என் று முனியிருயபர் இதறஞ் சித் சதாழுதிடயவ
மன் று ததன ளந்யதார் மறுத்துதரப்பா ரன் யபாயர
ஏதுகாண் மாமுனிய இங் குநின் ற வாயறது
தாது கரமணிந்த ென் னாசி சொல் லுசமன் றார்
அப்யபாது மாமுனிவர் அவயரது சொல் லலுற் றார்
முப்யபாது நாங் கள் மும் முதற் சொல் மாறாமல்
யமயலாகம் விட்டு யமகவண்ணா வுன் செ லால்
பூயலாக மீதிறங் கிப் சபாங் குகடல் கண்டணுகிெ்
யொதி யுதரத்த சொல் லுதரத்து வாரியிடம்
நீ தி ா ் நில் லுசமன் று நிதனவாகெ் ெட்டமிட்டுக்
கயிதல யதக கண்யணாக்கும் யவதளயியல
அகில மதிற் கலி ன் அதனமிகக் கண்யடதான்
யமயலாக யமற யமல் வழிகள் காணாமல்
பூயலாக மானதியல யபாயிருந்யதாங் கண்கவிழ் ந்து
அப்யபாது ஆ யனநீ ர் அங் குவந்து எங் களிடம்
இப்யபாது யபா ் நீ ங் கள் என் னுதட செந்தூரில்
வாரிக் கதர தியல வா ் த்ததவ மாயிருந்து
சூரி ப் பிரகாெ சுத்ததவ குண்டராெர்
இக்கட லில் பிறந்து எங் கள் ததமக்கூட்டிப்
பக்கமதில் தவத்துப் பதவிதர யவணுசமன் று
நில் லுங் யகா தவசு நிதனவாக சவன் றுசொல் லி
பல் லுயி ரும் வளர்த்த பாக்கி வா யனநீ ரும்
உதரத்தசமாழி அ ் ாவுன் உள் ள மறி ாயதா
கதறக்கண்டர் தமத்துனயர கண்ணா எனத்சதாழுதார்
அப்யபாது அ ் ா நாரா ணர்மகிழ் ந்து
செப்யபாடு சவாத்தாற் யபால் சிரித்து மனமகிழ் ந்து
நல் லதுகாண் பிள் ளா ் நாடுந் தவம் புரிந்தீர்
வல் லவர்தாம் நீ ங் கள் வாருங் யகா சவன் றதழத்து
அருகியல நில் லுசமன் று அகமழிந் தாரன் யபாயர
குருவான ஈெசராடு கூறுவார் பின் னாயல
நம் முதட ஈசுரயர நாம் வந்த காரி ங் கள்
எம் முதயல யின் னசதன் று இ ம் புவீ ரீசுரயர
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கட்டான ஈசுரரும் காரி த்ததப் பாருசமன் று
மட்டான வாரிக் கதரயியல வந்திருந்து
எல் யலாருஞ் செந்தூர் இடசமல் லாங் கண்பார்த்து
வல் யலார்க சளல் லாம் வந்திருந்தார் செந்தூரில்
நாராயைர் சம் பூர்ைத்ததவனுக்கு நற் தபறு அருளல்
அங் கு சிலநாள் அமர்ந்திருக்கும் யவதளதனில்
ெங் குவண்ணர் யநமித்த ெடல மதின் சபருதம
உதரக்கிறார் அன் பர் உள் ள மகிழ் வதற் கு
ததரயீயரழு மளந்த சுவாமி யுதரக்கலுற் றார்
சீரான நல் ல சதட்ெணா புமியியல
பாரான நல் ல பதிதா மதரயூரில்
தவசிக் குகந்த தாமதரயூர் நற் பதியில்
சிவசிவா வளரும் சதட்ெணா புரிநாடு
பாண்டவரில் விதெ ன் பாசுபதம் யவண்டுதற் கு
ஆண்டபர யமசுரதர அகம் தவத்துப் யபார்விதெ ன்
நின் று தவமுடித்து சநடி ரதன மாதுதவயும்
கண்டு பதம் வாங் கிக் தககண்ட திவ் வூரு
அதி ரென் முன் னாள் அதிகத் தவமிருந்து
பதி ரசி ானப் பார்வதித ஈன் றதுதான்
இவ் வூரு சதெ்ெணந்தான் ஏற் றதா மதரயூரு
செவ் வூரு நல் ல சிறந்தமண தவப்பதிதான்
வானயலா கம் வாழும் வா ் த்தசத ் யவந்திரனும்
தானவதரக் காணத் தவசிருந்த திவ் வூரு
பஞ் ெவர்க்கு முன் னம் பசுவா னுதவிசெ ்
அஞ் ெல் செ ் து நாதன் அமர்ந்திருந்த திவ் வூரு
ொம் பு சிவொன் யறார் ததழத்திருந்த திவ் வூரு
தாம் பிரவர்ணி ாவி ததழத்திருந்த திவ் வூரு
பரராெ முனிவன் பாரத் தவசுபண்ணி
விரமான வி ாகரதர மிகஈன் ற திவ் வூரு
தவம் புரி சவன் று தானிதனத்த யபர்கசளல் லாம்
பவமற் ற தாமதரயூர் பதி ாகு சமன் றுதரப்பார்
தவசுக் குகந்த ெந்தமுற் ற யபரூரு
பவிசுக் குகந்த பாலதி த் தாமதரயூர்
அவ் வூரு தன் னில் ஆதி ருளாயல
செவ் வுமகா விஷ்ணுவும் செ ் தெட யமபிறந்து
பிறந்து வளர்ந்து சபருதமப் புகழ் காட்டி
மறந்திடா முன் னதமந்த மாதத யுறவாடிப்
பூயலாக மனுக்கள் பிள் தளயபா யலவளர்ந்து
மாயலற் கப் பூதெ மதனயில் மறவாமல்
விட்டிணுதவப் யபாற் றி விளங் கசவாரு பீடமிட்டுக்
கட்டுத்தீர்க் காகக் கண்வளர்ந் தார்கலியில்
ஒருவர்க்யகார் சபால் லாங் கு உலகில் மிகெ் செ ் ாமல்
குருதவக் குருகண்டு சகாக்கரித் யதவளர்ந்தார்
எதிர்த் யதாதர டக்கி எல் யலார்க்கும் நல் லவரா ்
உருத்துக் கரி வரா ் உலகில் மிகவளர்ந்தார்
எெ்ொ தி ார்க்கும் இவர்நல் ல வசரனயவ
அெ்ொதி ச ல் லாம் அகமகிழத் தான் வளர்ந்தார்
முன் னுதித் துடன் பிறந்யதார் ஒருவர்மூப் பாடாமல்
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பின் னுதித்தும் சபரிய ாரா ் ப் சபருதமயுட யனவளர்ந்தார்
தா ் தகப் பன் மாமன் ெந்தமிந்தத் தம் பிச ன் றும்
ஞா வா சனன் றும் நாடி மிகவளர்த்தார்
ஊருக்குந் ததலவன் உதட வழிக்குந் ததலவன்
ஆருக்குந் ததலவசனன் று அன் தன பிதாவளர்த்தார்
ஞா மிருப்பதனால் நாடாள் வா சனன் றுசொல் லித்
தா ் தமர்க சளல் லாம் தாங் கி மிகவளர்த்தார்
சொல் லுக்கும் வல் லவனா ் சூராதி சூரனிவன்
மல் லுக்கும் வல் லவனா ் உபா த் திலும் சபரிய ான்
மங் தக ர்க்கு யமற் றவனா ் மாயமாகக் காமீகன்
எங் கும் யபர் யகட்கதவப்பான் இவன் கீர்த்தி நல் வளதம
எவ் யவாருங் சகாண்டாட இன் பமுட யனவளர்ந்தார்
அவ் யவாருங் சகாண்டாட அவர்வளரும் நாதளயியல
பத்து வ து பண்யபா டிருபதியல
மற் று நிகசராவ் வா மன் னவர்யபா யலவளர்ந்தார்
எல் லாத் சதாழிலும் இதமிதமா ் க் கற் றுமிகப்
சபால் லா தாயராடு சபரும் பதகயபா சலசீறி
நல் லாதர யுள் ளில் நாளு மறவாமல்
கல் லாதர ச ல் லாம் கண்டுகழித் யதயிருந்தார்
ஈவதற் குத் தர்மசனன எளிய ாதரக் கண்பார்த்து
ஆ ் வதற் கு நல் லான் என் யற மிகவளர்ந்தார்
பதியன ழுவ தில் பண்டதமத்த சபண்யணாடு
விதி ா னபடி ால் சமல் லி ர்யம லிெ்தெசகாண்டு
கூடிக் குணமா ் க் சகாண்டவதன யுமகற் றித்
யதடி யிவயராடு செ ் ரெ மாயிருந்தாள்
வானுபர யமசுரனார் மா வனா ராதணயிட்டு
நானும் நீ யுமாக நலமாக வாழ் யவாசமன் று
ஆதணயிட் டிருயபரும் அகமகிழ் ந் தன் றுமுதல்
நாண மில் லாமல் நா கன் யபா சலவாழ் ந்தார்
மங் தக காணாமல் மறுவூரு தங் கறி ாள்
அங் கவதளக் காணாமல் அ லூரு தங் கறி ார்
இந்தப் படி ா ் இவர்வாழும் நாதளயியல
எந்தநருளுங் கண்டு இவர்க்கிவதள தமத்தசதன் பார்
முன் னாள் அதமத்த ஊழி விதிச னயவ
சொன் னா சரவரும் சுவாமி ருளாயல
அன் தறக் கதமத்ததுயவ அவதளயிவர்க் கல் லாது
என் று நருசளல் லாம் இ ம் பி மிகவுதரத்தார்
மன் றீ யரழுமறி மங் தகச ாடு வாழ் தகயியல
உற் ற வ சு ஓரிருபான் ரண்டதியல
ெத்துராதி ய ார்நீென் தாயன பிதழய ற் க
ஏற் கயவ நீ ென் இடறுசெ ் த ஏதுவினால்
ஆர்க்கம் அடக்கி அமர்ந்து பிணிச னயவ
எல் யலாரு மறி இவரிருந்தா ரம் மாதன
சவல் லாரு மில் லா விதெ டக்கித் தானிருந்தார்
சநாம் பலங் க சளன் று சநாந்து மிகவுதழந்து
தம் பிலங் க ளடக்கித் தருணம் புலம் பலுற் றார்
கருவுற் ற யதாெம் கழிந்து சிவஞானத்
திருவுள மாகி சிவம மா ் ப் சபறயவ
மனதில் மிகவுற் று மா வதர சநஞ் சில் தவத்துத்
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தினமும் வருந்தித் தீனசமன யவயிருந்தார்
அப்படி ய ார்வருெம் அங் கமதி லூறசலல் லாம்
முப்படி ஞா மதால் உலகில் கழி விட்டு
எகாபரா தஞ் ெசமன் று இருக்குமந்த நாதளயியல
மகாபர னார்செ லால் மாதாவின் கண்ணதியல
சொற் பனம் யபால் சுவாமிவந்து சொன் னாயர வுத்தரவு
உற் பனம் யபால் சகாண்டு உற் றஅவர் மாதாவும்
மகயன யின் றிரவில் மனஞ் ெலித்து நான் வாடி
அகம் தவத்த எண்ணம் அறிந்துசிவ நாரணரும்
வந்துசொன் ன வுத்தரதவ மகயனநீ யகளுசவன் று
விந்து வழிக்கிதளய ார் மிகுவாகக் யகட்டிருக்கெ்
சொல் லுகிறா ளந்தெ் சொற் பனத்தத ன் யபாயர
நல் லுறவா ் க் யகளுசமன் று நவிலுவா ளன் யபாயர
ஆயிரத் சதட்டு ஆண்டிதுவா மிவ் வருெம்
மாசிச ன் ற மாதமிது வா ் த்தயததி பத்சதான் பது
இம் மாத மித்யததி ஏற் றதிருெ் செந்தூரில்
நம் மாதண சகாடிய றி நல் லதிரு நாள் நடக்கு
அங் குன் மகதன அதழத்துவ ருவா ானால்
எங் குள் யளா ருமறி இப்பிணி யுந்தீர்த்து
நல் லயப றுங் சகாடுப்யபாம் நம் மாதண தப்பாசதனெ்
சொல் லயவ கண்யடன் சுவாமிகரு யமனிநிறம்
நான் கண்ட சொற் பனந்தான் நழுவிமிகப் யபாகாது
யதன் கண்டாற் யபாயல சிரித்து மனமகிழ் ந்து
இந்தக் கனாவதற் கு இங் கிருந் தங் யகயபா ்
வந்தல் லா யதபிணியும் மாறவதக யில் தல ல் யலா
என் றுதரக்க எல் யலாரும் இன் பமுட யனமகிழ் ந்து
நன் றுநன் று யபாவதற் கு நதடக்யகாப்பு கூட்டுசமன் றார்
யவண்டும் பலகாரம் விதவிதமா ் ெ் யெகரித்து
ஆண்ட கருப்புக்கட்டி ஆனசதல் லாஞ் யெகரித்துத்
தானதர்மஞ் செ ் தனங் கள் மிகசவடுத்துத்
தீன மானவதரத் திடமாகக் கூட்டிவந்து
ஆளுமிகெ் யெகரித்து அகலநல் ல சதாட்டில் தவத்து
நாளு கடத்தாமல் நடக்கவழி சகாண்டனராம்
மாதாவும் மகனும் வா ் த்த நருளுடயன
நிதாவின் பாதாரம் சநஞ் சில் மிகநிறுத்தி
இருந்த பதியும் விட்டு ஏற் றசவாரு காதம் விட்டு
வருந்த நருயளாயட வழிசகாண்டா ரன் யபாயர
கூடங் குளமும் விட்டுக் குளிர்ந்தசுக்குப் பாரும் விட்டுத்
யதாடவழி ாறுங் கண்டு சூறாவழிக் காடும் விட்டு
நடந்து சவாருவனத்தில் நல் லதண்ணீ ராவிகண்டு
சகாடர்ந்த பலகாரம் சகாண்டுதண்ணீர ் தான் குடித்து
ததக ாறிக் சகாண்டு தானிருக்கும் யவதளயியல
வதக ான நல் ல வா ் த்தமகா விட்டிணுவும்
பிறவி சபற் ற பிள் தள வருகுசதன் று
திறவி முதயலான் சதளிந்துமிகக் சகாண்டாடி
எதியர ஆள் விட்டு இங் கதழக்க யவணுசமன் று
அருயக தானின் ற ஆதி முனி ான
நல் ல முனிவதரயும் நாரா ணரதழத்து
வல் லவர்தாம் நீ ங் கள் வாரு சமன அதழத்து
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வாருங் யகா பிள் ளா ் வா ் த்த முனிமாயர
யநருங் க யளாடு நிகழ் த்துகியற யனார்வெனம்
நாயன மித்த நல் லவுயி ரானதிங் யக
தாயன வருகுதுகாண் எந்தன் தவத்தாயல
எதியரயபா ் நீ ங் கள் இங் கதழத்து வாருசமன் று
பதிய றும் சபருமாள் பகர்ந்து முனி
ெ்ொர்
அ ெ்ெ முனிமார் அவ் வாயு யபால் விதரவா ் ப்
ப பட்ெ முடயன பகர்ந்த இருமுனியும்
எந்த வழி ா ் இவர்கள் வரு வாசரனயவ
அந்தந்த வழிக்கு ஆயலாட்டம் பார்த்துவந்தார்
வந்து ஒருவழியில் வரயவகண் டம் முனிவர்
ெந்துஷ்டி ாகித் தாழ் ந்துநமஸ் காரமிட்டு
கண்டு குவித்துக் கனக முனிமார்கள்
வண்டுசுற் று மார்பனுட வா ் த்தகரம் ரண்டததயும்
முனியிருயபர் யதாளில் உ ர்த்தி மிகயவந்தி
துணிவுடயன மாமுனிவர் யதாளின் யம யலயிருத்திப்
பதியி லிருந்தாற் யபால் பார்மன் னதன யிருத்திக்
குதிதரநதட சகாண்டாற் யபால் சகாண்யடாடி மாமுனிவர்
கூட நடப்யபார் குதித்துக்குதித் யதாடிவர
வாடி யிதடந்து மனுநருட்க யளாடிவர
நல் ல பிறவித த்தான் நன் முனிவர் சகாண்யடாடி
வல் லசெந் தூர்ப்பதியில் வந்தனர்கா ணன் யபாயர
வந்த முனிமார்கள் வாழ் த்தி ந்த நல் லுயிதரெ்
ெந்தனா வீதியியல ெடலந்ததன நிறுத்தி
மாமுனிவர் தாமும் மாய ாதன வந்துகண்டு
ொமிநீ ர் சகாண்டுவரத் தானுதரத்த நற் ெடலம்
அடி ா சரதியரயபா ் அதழத்துவந்யதா தம ாயவ
திடீசரனயவ நாதன் சொன் னமுனி ய ாடுதரப்பார்
சகாண்டுவந்யதா சமன் றீயர கூர்தமயுள் ள நற் ெடலம்
பண்டுமுதற ச ல் லாம் பகருவீர் மாமுனிய
அப்யபாது மாமுனிவர் ஆதி ருளாயல
செப்புகியறா சமன் று செப்பலுற் றா ரன் யபாயர
நல் ல ெடலமிது நாடுமுற் காலமதில்
சவல் லமர்யகான் வாழும் சவற் றிசத ் வ யகாலகவுயிர்
சபருெம் பூரணன் தான் சபரி திறவான் காண்
ஆசராவ் வா யரயிவர்க்கு ஆதி கிருதபயுள் யளான்
அப்படிய சத ் ட யலாகமதி யலயிருக்க
இப்படிய யிவர்க்கு எமயலாக மானதியல
இருக்கின் ற சபண்ணதியல இதெந்தபர யதவததச ன் (று)
ஒருகுழலி தன் யமல் உள் ளாதெ ாயிவரும்
அவளு மிவர்யபரில் ஆதெ ா ் த் தானிருந்து
இவளு மிவரும் இருந்துமிக வாழ் தகயியல
யதவருக்குந் சத ் வ யலாகயம ழுள் ளவர்க்கும்
ாவருக்கு யமார்பிறவி ாகுகின் ற நாளதுவாம்
இவதரயும் வருத்தி என் னவுன் செ ் திச ன் றார்
அவளுதட ஆதெயினால் அல் லசவன் று தான் மறுத்து
இவதளயு சமன் யனாடு இ ல் பா ் ப் பிறவிசெ ் தால்
குவதள ணி மா வயர குணசமனக் காகுசமன் றார்
அப்யபாது நாதன் அந்தத்யத வன் றனக்குெ்
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செப்பமுள் ள புத்தி செப்பிமிகப் பார்த்தனயர
அப்யபாதிவர் யகளாமல் அதுதானது தாசனன் றார்
மா னுக்குக் யகாபம் மனதில் மிகவாகி
ஆ னப்யபா திவர்க்கு அதிகப் பலனுதரத்தார்
நல் லதுநீ யகட்ட ஞா மீட் யடற் றமதா ்
வல் லவதன நிதனந்து மாதுவும் நீ தானும்
எங் க ளிருயபர்க்கும் இன் னம் பிறவியியல
மங் தகயும் புருெசனன மறவாம லாவதற் கு
வரந்தாரு சமன் று மனதில் நிதனயவற் றிப்
பரந்தாண்டி கண்டு பலன் சபறுங் யகா சவன் றுசொல் லி
தவசிருக்க விட்டீர்காண் ெங் கரயர நீ ர்யகளும்
சிவசிவா சவன் றுதவம் செ ் தவர்கள் நிற் தகயியல
தவம் பார்க்க ஈசுரரும் ென் னாசி நீ தனுமா ்
அவட சமழுந்தருளி அங் யககும் யவதளயியல
சத ் யவந் திரனும் திருமுடி யுஞ் சூடி
தமய ந்திர னுதட மலர்பாதங் காணசவன் று
அவனுமிக வந்தான் அரசனதியர அ ் ாயவ
தவத்துக் கிடறு தான் வருவ யதாராமல்
யதவன் மதிம ங் கித் திருமுடியம லிெ்தெசகாண்டு
பாதவயுட னுதரத்தசமாழி பகருகியறன் நானடிய ன்
யதவகன் னி மக்கள் சத ் வெ்ொன் யறார்கதளயும்
அருகிருத்தி இந்திரனார் அணிந்த முடியும் தவத்து
இருந்தாண்டா யலநலமாம் என் றுதரத்தார் சபண்யணாடு
இதத றிந் துநீ ரும் ஏற் றயதவ யனாடுதரத்தீர்
வா ் த்த தவங் குளறி வா ் க்காமல் நின் றதினால்
ஏற் றகீ ழுலகில் என் மகவு ொன் யறாரில்
நல் லதர் மகுலத்தில் நன் றாக நீ பிறந்து
சதால் தலச ல் லாந்தீர்த்துெ் சூலினழுக் கறுத்து
வளரும் பருவமதில் வந்துன் தன ாட்சகாண்டு
ஆளு மரசு அழகாக வுன் றனக்கு
நாளு மிகத்தருயவன் நம் மாதன தப்பாசதன
உறுதிசொல் லித் யதவதனயும் உற் ற ொன் யறார் குலத்தில்
சபாறுதியுள் ள தர்மப் பிதிரில் பிறவிசெ ் தீர்
மாததப் பிறவிசெ ் தீர் மக்கள் ொன் யறார்குலத்தில்
சூதஎமக் குலத்தில் யதாதக தரத் யதான் றதவத்தீர்
அப்படிய முன் னம் அ ் ாயவ யிவ் வதகக்கு
இப்படிய பிறந்து இெ்ெடல சமன் றுதரத்தார்
விருத்தம்
என் றிந்த விவரசமல் லாம் இ ல் முனி யவார்கள் சொல் ல
நன் றிந்த விவர சமன் யற நாரணர் த வு கூர்ந்து
சென் றிந்தெ் ெடலந் தன் தனெ் செந்திலம் பதியி சலங் கும்
சகாண்சடந்தத் சதருவுங் காட்டிக் குளிர்ப்பாட்டி வாருசமன் றார்
யமலுள் ள ெடலந் தன் தன மிகுமுனி மாயர நீ ங் கள்
நாலுள் ள சதருக்கள் யதாறும் நடத்திய ததரயி லூட்டிப்
பாலுள் ள பதத்தில் சகாண்டு பழவிதன தீரக் காட்டி
மாலுள் ளம் புகுத நாட்டி வாருங் யகா சிணயம ச ன் றார்
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அப்படி முனிமா யரகி அங் கங் யக சகாண்டு காட்டி
முப்படித் யதாெம் யபாக முதனபத மதியலமூழ் கி
இப்படி யிவதரக் சகாண்டு இவர்வரு முன் யன ாகெ்
செப்படி வித்தத நாதன் செகலினுள் ளகயம சென் றார்.
செகலினுள் ளகயம சென் று பண்டுமுதற ாகமம் யபால்
பெ்தெமால் நாரணரும் ெடமததநிதனக்க
உகரமுனி கூட்டிவந்த உற் ற ெடலமது
சிணயம கடலுள் சென் றதுகா ணன் யபாயர
குணயம குணசமனயவ கூண்டரிய ான் தாசனடுத்து
நற் யபறு தானளித்தார் நீ லவண்ணநாரணரும்
நாடும் முதற தான் நல் லதுகாண் என் றுசொல் லி
அதிகாரம் - X
நாராயைர் ணவகுை்டாராக அவதரித்தல்
வானவர் யதவர்யபாற் ற மதறமுனி யவார்கள் பாடத்
தானவர் ரிஷிகயளாடு தமிழ் மதற வாணர் யபாற் ற
ஞானமாம் வீதண தம் பூர் நாற் றிதெ திர யவாதெ
ஓநயமா சவன் று யதவர் ஓலமிட் டாடி னாயர மத்தளத்
சதானிகள் வீதண மடமசடன் யறற் ற வாயனார்
தித்திசத ் தித்தி ச ன் ன யதவி ர் பாடி ாடத்
தத்தி ா ் ெ ் ெங் க சமல் லாம் ெதுர்மதற கூறி நிற் க
முத்தியெர் மா ன் தானும் மூழ் கினர் கடலி னுள் யள
கடலினுள் ளகயம யபாந்து கனபதி யமதட கண்டு
மடவிசபான் மகரந் தன் தன வாகுடன் பூசித் யத ் த்து
நிடபதி மா ன் தானும் நிதறந்தசபான் னிறம் யபால் வன் னி
வடவனல் யபாயல வீசி வந்தனர் மகர முன் யன வந்தனர்
மகர முன் யன மாதுசபான் மகரங் கண்டு
செந்தழ சலரிய ா சவன் று செல் லிடப் பதறி சநாந்து
எந்தனின் மான வாயனா எரிவட வாெ யமர்யவா
கந்தனின் மா மாயமா என் றவள் கலங் கி னாயள
கலங் கிய மகரந் தானும் கருத்தறிந் யதயதா சொல் லும்
இலங் கிய வருயவா சமன் ற என் மன் னர் தாயனா ாயரா
ெலங் கிய
திரப் பூமி ெதிசரனக் கதிரு பா
துலங் கி சுடதரப் பார்த்துெ் சொல் லுவாள் மகரந் தாயன
நதட
சுடயர சுடயர துலங் கு மதிசுடயர
கடயல கடயல கடலுட் கனலாயர
அக்கினிக் யக ப ம் அனயல வுனக்கப ம்
முக்கி மா ் க் காந்தல் முதனய யுனக்கப ம்
தீய யுனக்கப ம் திரிபுர யம ப ம்
நீ சுட்டத் தலங் கள் நினக்குதரக்கக் கூடாது
மாெற் ற ஈென் வல் லவயனா டுள் ளிருந்து
மன் மததன நீ ச ரித்தா ் ம மான க்கினிய
காண்டா வனசமரித்தா ் கடி வில் லி தகயிருந்து
ஆண்டஇலங் தகச ரித்தா ் அனுமன் தகயி யலயிருந்து
முப்புரத்ததெ் சுட்டழித்தா ் முதயலான் தகயி யலயிருந்து
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ஒப்புரவா ் நீ ச ரித்த உவதமசொல் லக் கூடாது
அனயல வுனக்கப ம் ஆதி யுனக்கப ம்
கனயல மருதம ா காந்தல் ததன மாற் றுதம ா
மன் னரரி நாரணர்க்கா ் மாறுவீ ரக்கினிய
இந்நி ல் தப ச ல் லாம் என் மன் ன ரிங் குவந்தால்
சொல் லி யுனக்குெ் சொக்கம் யவண்டித்தருயவன்
வில் லிக்கு வல் லவயன விலகி மருதம ா
என் தனச ன் மன் னவர்தான் இந்தக் கடலதியல
சபான் னதன நன் மகரம் ஆகயவ யபாகவிட்டார்
வருயவா சமன் றநாளும் வந்ததுகா ணக்கினிய
தருயவ னுனக்குவரம் தாட்டீகன் வந்ததுண்டால்
அமர்ந்துநீ யபானால் அதிகப்பல னுண்டாகும்
சுமந்த பறுவதத்தின் சுகம் சபற் று நீ வாழ் வா ்
என் றுமக ரமாது எரித மிகக் கண்டுளறி
நின் று ம ங் குவதத சநடி திரு மாலறிந்து
அனதலமிக வுள் ளடக்கி ஆதி யுருக்காட்டி
மதனவிய நீ வாசவனயவ மா னருகதழத்தார்
உடயன சபான் மாது உள் ளம் மிகநாணி
தடதசடன வந்து சுவாமி டி யில் வீழ் ந்து
எந்தன் சபருமாயனா இப்படித்தா னின் றதுயவா
சிந்தத ம க்குதற் யகா தீப்யபாயல வந்ததுதான்
என் றுமிகப் சபான் மகர இளமாது ஸ்யதாத்தரித்து
மன் று ததன ளந்யதார் வாநீ ச ன அதழத்து
அருகில் மிகநிறுத்தி அங் குள் ள யதர்பதியும்
கருதி யிருயபரும் கண்சகாண் டுறப்பார்த்து
வயிர மரகதப் மாணிக்கயமதடகளும்
வயிடூரி ம் முத்து நீ லநிற மண்டபமும்
எெ்ெரிக்தக யமதடஎல் லா மிகப்பார்த்து
மெ்ெவதாரன் மனதில் மிகக் சகாண்டாடி
மாயத வுனக்கு வளர்பிறவி பத்சதனவும்
சீயத வுனக்குெ் சிறந்தயபறு பத்ததியல
பலம் யபறு யபறா ் பார்மகிழ யவார்பாலன்
சிலம் யப றுதட வனா ் சிவனுக் குகந்தவனா ்
எகாபர முமகிழ ானும் நீ யுமாக
மகாகுரு வதாக மகிழ் ந்து மகிதமயுடன்
தன் மெ் சிறப்பதிகத் ததலவன் ததனப்சபறயவ
உண்தம ா ் நானுனக்கு உபயதெ மாயுதரத்யதன்
என் றுதரக்க நாரணரும் இளமகர யமதுசொல் லும்
பண்டு அதமத்திருந்தால் பக்கஞ் சொல் வயதா அடி ாள்
சித்தத்துக் யகற் ற செ சலனயவ சபான் மகரக்
கற் தறக் குழலி கருதி மிகவுதரத்தாள்
உடயன சபான் மகரம் உள் ளம் ம க்கமிட்டுத்
திடம க்கிெ் சிங் கா-ெனத்தில் மிகவிருத்தி
ம ங் கிய சபான் மகர மாது மிகவிருக்கத்
தி ங் குயத யலாகமுதல் திதரவாயு யெடன் முதல்
ஈெர்முத லாதிமுதல் ஏற் றசத ் வார்கள் முதல்
சீதத முதல் ம ங் க சீதமயீயர ழும ங் க
மாயமாகெ் ெக்கரத்தத மா வனார் தான் வீசிெ்
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சீதம ச ழுகடலும் சிணயம ம க்கினயர
ம க்கி ந்த மால் மகரம் மாயமாக மாயிருக்க
தி க்கி ந்த நாரணரும் சென் றார் மதுரமதுள்
மகதன மிகநிதனத்தார் மனதில் உருயவற் றி
யவட்டுவனுக்கீந்த விஞ் தெததன சநஞ் சிலுன் னி
கூட்டுக்கிளி சீதத ாட்க்குக் சகாடுத்தாயர பிள் தள ாக
மகதன வாங் கி மாதாமடியில் தவத்தாள்
அகமகிழ் ந்து மா ன் அலங் காரத்தட்டில் தவத்து
சிகரத் சதருவில் சிங் கார மண்டபத்துள்
அகரத் சதருவில் அலங் கார மண்டபத்துள்
காசலான் றா ் நிற் கும் கனத்தசபான் யமதட துள்
நாசலான் றா ் க் கூடும் நல் லசிங் காெனத்தில்
தங் கதவ டூரி த்தால் தானிதறந்த மண்டபத்துள்
எங் கும் பிரகாெம் இலங் குகின் ற மண்டபத்துள்
முத்துக்கள் ெங் கு முழங் குகின் ற மண்டபத்துள்
பத்தும் சபரிய ார்கள் பாவித்த மண்டபத்துள்
தங் கநீ ராவித் தான் வளரு மண்டபத்துள்
ெங் கு முழங் கிநிற் கும் ெதுரமணி மண்டபத்துள்
மூவாதி கர்த்தன் உகந்திருக்கு மண்டபத்தில்
யதவாதி யதவர் சிறந்திருக்கு மண்டபத்தில்
ஆயிரத் சதட்டு அண்டம் நிதற மண்டபத்தில்
தாற் பிரி மான தாமிரவர்ணி மண்டபத்தில்
எண்ணக் கூடாத இ ல் புநிதற மண்டபத்தில்
மண்ணளந்யதார் மகரமதுள் மகதன மிக இருத்திக்
கண்ணான மகற் கு கனத்ததங் கெ் ெட்தடயிட்டு
எண்ணசவாண்ணா ஆபரணம் எல் லா சமடுத்தணிந்து
தங் கக் குல் லாவும் ததலயமயல தூக்கிதவத்துப்
பங் கமில் லாத் ததலப் பதத்தில் மிகமூழ் கி
தவகுண்ட சவள் தள மான் பட்சடான் யறச டுத்துக்
தகசகாண்டு பாலனுக்குக் கண்ணர் மிகெ்சூடி
யமலுக சளாக்க மினுமினுக்கப் பெ்தெயிட்டுக்
காலுக ளுக்குத்தங் கக் கழராப் பணிகளிட்டு
மகதன ச டுத்து மடிமீதி யலயிருத்தி
உகமாள வந்தவயனா உதட வயனா என் றுசொல் லிக்
கண்தணத் தடவி கரி முகந்தடவி
எண்ணும் வளர்வாச ன் று இதெந்தமுகத் யதாடதணத்துப்
பாலதனப் யபால் காட்டிப் பதினா றுடன் காட்டி
நாலுரண்டு காட்டி நல் ல மகவதுக்கு
நடக்கக் கருமம் நவின் றிடயவ நாரணரும்
அடக்க முடயன அருளுவா ரன் யபாயர
நல் ல வுபயதெம் நன் மகவுக் யக ருளி
வல் லத் திருநாதன் வகுக்கிறா ரன் யபாயர
விஞ் ணசயருளல்
விருத்தம்
யதடி மதறநூல் யவதன் யதவி ர்க் கமல நாதன்
நாடி இதறய ான் ஞானி நாெ்சிமார் யதவ யராடும்
கூடி ரிஷிய ார் வாயனார் குவல மறி ா விஞ் தெ
யதடி மகனார்க் சகன் று செப்பினா சராப்பில் லாயன
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மகயன வுனது மனமறி மதறய ா ரறி ா விஞ் தெசெ ் து
அகயம ருளித் தருவசதல் லாம் அனுப்யபா லெலில் விலகாயத
உகயம முடிந்த தின் பிறகு உதிக்குந் தர்மயுகத் தில் வந்தால்
செகயம றி ெ் சொல் லிமிகெ் சிறந்யத வாழ் ந்து வாழ் யவாயம
ஆண்டா யிரத்து எட்டதியல அதயன மாத மாசியியல
நான் றாங் கடலின் கதர ாண்டி நாரா ணயன பண்டாரம்
கூண்டாந் சதெ்ெ ணாபுரியில் சகாண்யடாம் பள் ளி தர்மமுற் று
ஒன் றாம் விஞ் தெ யிதுமகயன உதரப்யபன் ரண்டாம் விஞ் தெ யத
யவண்டாம் யவண்டாங் காணிக்தகயும் மிகயவ யவண்டாங் தகக்கூலி
ஆண்டார் நாரா ணன் தனக்கு அனுப்யபால் யவண்டாங் காவடியும்
யவண்டா சமனயவ நிறுத்தல் செ ் து வா ் த்த சிதற ா ் க் கவிழ் ந்திருநீ
இரண்டாம் விஞ் தெ யிதுமகயன நவில் யவன் மூன் றாம் விஞ் தெ யத
சகாற் றவர் தானு மாண்டு குறும் புகள் மிகயவ யதான் றி
உற் றயதார் துலுக்கன் வந்து உடனவன் விழுந்து யவாடி
மற் றயதா ராண்டு தன் னில் வருயவா சமன் றா கமம் யபால்
முத்தலத் யதாருங் காண உதரத்தனர் மூன் றாம் விஞ் தெ
நதட
நல் ல மகயன நாலாம் விஞ் தெயகளு
வல் ல நடுஞான வா ் த்த தவகுண்டமது
பிறந்துசகாண் டிருக்சகனவும் புதி நக்ஷரத்திரத்தில்
அறந்ததழக்க நன் றா ் அதுகுதிக்கு சமன் றுசொல் லு
மாழுவது மாண்டு மனதுகந்த யதமுழிக்கும்
முழுவதத நீ க்கி முழிப்பதுயவ கண்டுசகாள் ளும்
ஒருசநல் சலடுத்து உதடக்கநாடு யகட்டுக்சகாள் ளும்
இருசநல் சலடுத்து உதடக்கநாடு தாங் காது
மதலக ளுதிர்ந்துவிடும் வான மழிந்துவிடும்
ததலநாட் யெத்திரமும் தானுதிரும் ஆலங் கா ் யபால்
என் றுநா லாம் விஞ் தெ இதுதாயன என் மகயன
ெத்தசமான் றானதியல தானிசதல் லா மாகுசமன் று
சித்த முடயன செப்பியிரு என் மகயன
ஆயிரத் சதட்டு அதில் வாழுந் யதவருக்கு
வாயிதமா ் விஞ் தெ வகுப்யபன் யக சளன் மகயன
நாட்டுக் குதட நாரா ணர்தானும்
ஆட்டுக் சகாதடபூதெ அனுப்யபாலும் யவண்டாசமன் று
சொல் லிய தர்மமுற் றுெ் சிதற ாகத் தானிருக்கத்
சதால் லுலகி லாயரக்கார் பார்ப்யபாசமன் று சொல் லிடுநீ
தூறான யப ் களுக்குெ் சொல் லு முதறயகளு
வாறான நாரணர்தான் வா ் த்ததர்ம யமநிதனத்துக்
கவிழ் ந்து சிதறயிருக்குங் காரணத்தா யலாகசமல் லாம்
உவந்து திரியும் உயிரிப்பிராணி ாசதான் தறயும்
இரத்த சவறிதீபம் தூபமிதலப் பட்தடமுதல்
ெற் றும் சவலிபாவம் தான் காண ஒட்டாசதனத்
தர்மம் நிதனத்துத் தவசிருக்யகன் நாரணனும்
உற் பனமா றிந்யதார் ஒதுங் கியிருங் யகாசவனயவ
வீணப் பொெறி விளம் பியிரு என் மகயன
நாண மறி ாமல் நன் றிசகட்ட நீ ெர்குலம்
மட்தட ச டுத்தடிப்பார் மண்கட்டி கல் சலறிவார்
ெட்ட மதெ ாயத தன் னளவு வந்தாலும்
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நாட்தடக் சகடுத்த நவின் றகலிெ் ெக்கரத்தில்
ஓட்தடக் கலத்ததிலும் உக்கு மிரும் பதிலும்
முழி ாயத ச ன் மகயன மும் முதற் கும் நா கயம
அழிவாகிப் யபாகும் அன் புசகட்ட நீ ெருடன்
சபா ் யரா டன் பு சபாருந்தி யிருக்காயத
சம ் யரா டன் பு யமவியிரு என் மகயன
வர்மமதத வததக்க வந்யதசனனெ் சொல் லிமிகத்
தர்ம மததவளர்க்கத் தரணியில் வந்யதசனன் று
இம் முதயல ாறு இருப்யப தவசுபண்ணி
மும் முதயலா னாகி முதறநடத்து என் மகயன
மூக்குெ் சுழியும் முெ்சுளியும் முத்திமுத்தி
யநாக்குெ் சுழி ா ் யநர்நில் லு என் மகயன
பரமான பட்டணத்தில் பார்தவசகாண் யடநாட்டிெ்
சிரமானது விரித்துெ் சிதறய யிருமகயன
ஏற் பதுபால் பெ்ெரிசி இருப்பது பார்யமலாகும்
காப்பதுமா தர்மம் கண்யண திருமகயன
ெந்தன வாதட ொந்துெவ் வாதுபுஸ்பம்
எந்தன் திருமகயன எள் ளளவும் பாராயத
வாதடபூ தீபம் மகிழாக் கலியுகத்தில்
நாதட ழித்து நல் லயுக யமபிறந்தால்
சொல் ல சவாண்ணாத சுகந்தருயவ சனன் மகயன
கண்டாய ா மகயன கரி பவிசுஎல் லாம்
சகாண்டாய ா விஞ் தெ கூடுபிர காெமதா ்
அப்யபாது தான் பிறந்த அந்ததவகுண் டருதரப்பார்
இப்யபா சதன் பிதாயவ என் தனயீன் யற ச டுத்துப்
பருவமதா ் வளர்த்துப் பகர்ந்தீயர ஞா சமல் லாம்
உருவுபிர காெமதா ் உபயதெஞ் செ ் தீயர
தங் க முடியவந்யத தகப்பயன நீ ர்யகளும்
சபாங் கு கடல் துயின் ற புண்ணி யர நீ ர்யகளும்
இன் னுங் கலியுகத்தில் இருக்கப் யபாெ்சொல் லீயர
உன் தன றி ாமல் ஊன் கலியி லுள் யளார்கள்
என் தன மிகப்பழித்து ஏசுவாயன நீ ெசனல் லாம்
அன் தனயபர் சதரி ாமல் அவனிப்யபர் சொல் லிசொல் லி
சபால் லாத நீ ெசனல் லாம் யபசி டிப்பாயன
அல் லாமல் நான் சபற் ற அவ் வரந் சதரி ாமல்
சூத்திர விஞ் தெ சதாழிதல றி ாமல்
யூத்திர நீ ெசனல் லாம் ஒழுங் குதப்பி மாழ் வாயன
நம் முதட ொதி நம் தமமிகக் காணவந்தால்
செம் தமசகட்ட நீ ென் சிதற அடிப்பாயன
ஆனதால் நம் ொதி அகலநின் று வாடிடுயம
ஏனசமன் ன சொல் லுகிறீர் என் னுதட நா கயம
மூனானுகத்திலுள் ள சமா ் குழலாள் வம் மிெங் கள்
என் யனது வாயல இ ல் புசபற யவணுமல் யலா
முன் னுகத்திற் சொன் னபடி முதறமுதற ா ் வருவாயர
அல் லாமல் முன் னுகத்து அணங் சகாரு சபண்ணிணங் க
நல் யலார் மனசு நல் லணங் குக் யகசகாடுத்து
யமலும் பதவி மிகக்சகாடுக்க யவணுமல் யலா
இப்படிய நல் ல இ ல் பு சபறஅருளி
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எப்படியு சமன் தனவந்து ஏற் கவரும் நாளும்
சபால் லாத யபர்மாளப் யபாவதுவுஞ் சொல் லுசமன் றார்
அந்த வுடயன ஆதிநா ரா ணரும்
சிந்தத மகிழ் ந்து திருமகதன ாவிமிகக்
கட்டி ச டுத்துக் கமலமுகத் யதாடதணத்துத்
திட்டித்த நாதன் சொல் வார் மகனு டயன
விருத்தம்
எந்தனின் தவத்தா யலஇகபர முனக்குள் ளாகித்
தந்திடு யவயன நானும் தனதுள் ள ம் மர்ந்யத னானும்
உந்ததனக் கண்டால் மூவர் ஒஞ் சிய மகிழ் வர் கண்டா ்
சிந்தர்க சளவரும் யபாற் றெ் செ ல் சபற் ற மகனும் நீ ய
நதட
மகயனநீ யகட்டதற் கு வதகசொல் ல யவணுசமன் றால்
தவமூ ணுண்யடநீ தரணிதனில் யபாயிருந்தால்
அல் லாமல் பின் னும் அதின் யமல் நடப்புவளம்
எல் லா முனக்கு இ ம் பித்தரு யவன் மகயன
முதற் றான் தவசு யுகத்தவசு என் மகயன
தத்தமுள் ள ரண்டாம் தவசுொ திக்காயம
மூன் றாந் தவசு முன் னுதரத்த சபண்ணாள் க்கும்
நன் றான முற் பிதிரின் நல் ல வழிகளுக்கும்
இப்படிய மூவிரண்டு ஆறு வருெமதா ்
எப்படியும் நீ தவசு இருக்கவரு சமன் மகயன
ஓராறு ஆண்டு உற் றதவ யமயிருந்து
பாராறுங் காண பார்கண்டு கண்டிருநீ
வத்துவதக சொத்து மதனவீடு வாெல் முதல்
ெற் றுமன சதண்ணாமல் தானிருந் சதன் மகயன
நன் தமய ாடு தண்தம ஒன் றுமிகப் பாராமல்
கந்ததத் துணியுடுத்து தகநிமிர்ந்து காட்டாமல்
எந்தப் யபயராடும் இனிப்புசமாழி யபொமல்
பாலல் லால் யவறு பண்டமிக ஏராமல்
காலல் லால் சுத்தம் கழுவ நிதன ாமல்
மூக்கு நடுயவ மும் முதலு முத்திமுத்தி
நாக்குெ் சுழிதாங் கி நாரணன் நாசனனயவ
எகாபரத்ததக் கண்டு இரண்டாண்டு ஓரிருப்பா ்
மகாபரதன சநஞ் சில் மறவாம சலப்யபாதும்
கண்டிரு என் மகயன கருத்சதான் று தானாட்டி
சகாண்தட முதுண்டு குவிந்திரு என் மகயன
இப்படிய ஆறாண்டு இருநீ யுகத்தவொ ்
அப்படிய நீ யிருந்து ஆறாண் யடகழித்தால்
நிதனத்தசதல் லா முனக்கு நிெமா ் முடியுமப்பா
உதனத்தள் ளி யவயற ஒருமூப் புகத்திலில் தல
என் ன நிதனத்தாலும் எத்ததனதான் செ ் தாலும்
வன் னத் திருமகயன வதக துதா சனன் மகயன
நீ செ ் த சதல் லாம் நிரப்புத்தா சனன் மகயன
நானீய
ல் லால் நடப்பதுவும் யவறில் தலய
தானீத னான ெர்வபரா என் மகயன
ஒக்க வுனது உள் ளம் நிதனத்தபடி
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மிக்க நடத்தி விரும் பியிரு என் மகயன
எண்ணிறந்த யகாடி இ ல் பாவஞ் செ ் யதார்க்கும்
நண்ணிய யமாட்ெம் நவிலசவன் றா லுன் மனந்தான்
முக்யகாடி தர்மம் உவந்தளித்த அன் யபாதரத்
தக்யகாடி நரகமதில் தள் ளசவன் றா லுன் மனந்தான்
உனக்யகற் க நின் றவர்க்கு உதவிசகாடு என் மகயன
எனக்யகற் க நின் றவதர இரட்சிப்பது முன் மனந்தான்
சிவனும் நீ நாதனும் நீ திருமாலும் நீ மகயன
தவமும் யவதனும் நீ ெங் கமுத சலங் கும் நீய
அப்படிய அ ் ா அரிநாத னுமுதரக்க
முப்சபாருயளார் சம ் க்கும் முதயலான் மகிழ் ந்துதரப்பார்
ஆறு வருெம் அதிகத் தவம் புரிந்தால்
வாறு யமசலன் ன வகுப்பீர்கா தண ாயவ
அப்யபாது நாதன் அன் பா கமகிழ் ந்து
செப்புகிறார் நல் ல திருமகற் கு அன் யபாயர
அதிகத் தவசு ஆண்டாறு தான் கழித்தால்
இதின் யமல் நடப்பு இ ம் பக்யக சளன் மகயன
இம் மூணு தவமும் இ ல் பா ் நிதறயவறி
மும் மூவ ருக்கும் முதல் வனா ் வந்தாக்கால்
தானா னா ் நீ யும் ததலவனும் நீ என் மகயன
ொணாரின் நா கயம ொதித்ததல வன் நீ ய
எந்தப்படிநீ எண்ணி நிதனத்த சதல் லாம்
அந்தப்படி செ ் து அவனிதனி யலசிலநாள்
சொந்த விதள ாட்டு சதால் புவியிற் சகாண்டாடிெ்
சிந்தாத நன் தமய ாடு செகத்திலிரு என் மகயன
அதின் முன் னாக அன் னீத மாபாவி
ஏதுவிதன செ ் தாலும் எண்ணம் தவ ா யதமகயன
தாழ் ந்திரு என் மகயன ெட்தடக்குள் யளபதுங் கிெ்
ொர்ந்திரு என் மகயன தனதில் மிக நிதனத்துக்
யகாபமா ் விள் ளாயத குவி ெ் சிரி ாயத
பாவத்ததக் காணாயத பாராக்கிரமங் காட்டாயத
ஆக்கிரம சமல் லாம் அடக்கியிரு என் மகயன
தாக்கிரவா னாகிடினும் ெற் றும் பதக ாயத
எல் லா முன் னருயக இருந்துயகட்டுக் சகாள் யவனான்
சபால் லாதா ராகிடினும் யபாரப் பதக யத
வாரஞ் சொல் லாயத வளக்யகாரம் யபொயத
ொர மறிந்து தானுதரநீ சொல் லுதரகள்
ஆ ் ந்து சதளிந்து அருளுநீ ச ன் மகயன
ஏ ் ந்துநீ தர்மம் இடறு நிதன ாயத
ஈனமில் லாத் யதடு எமக்காகுஞ் ொதியின் யமல்
மானமா ் வருந்தி மகிழ் ந்திரு என் மகயன
அன் பான அவ் வினர்க்கா ் அறிவில் வருந்தியிரு
தன் பாயல வந்தவுடன் ெரி ாெ்சு சதன் மகயன
மகயன நானுனது மனதுட் குடியிருந்து
சிவயம சபாருந்தி செப்புவது முத்தரயவ
துல் லிபமுங் காட்யடன் சூட்ெமது வுங் காட்யடன்
நில் லு நிதனவில் நீ ெரித்துக்சகாடு என் மகயன
யப ன் பயித்தி க் காரசனனப் யபசியுன் தன
நீ ெக் குலங் கள் நின் தன டிக் கவருவார்
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ெரித்துக் சகாடுமகயன ெற் றுங் கலங் காயத
ஒருவயரா டும் பிணங் கி உதர ாயத என் மகயன
எல் லாம் நான் யகட்டு ஆட்சகாள் யவ சனன் மகயன
வல் லாண்தம யபொயத மாதிரி யபாடாயத
ஏதழ ா யிருநீ என் னுதட கண்மணிய
ஆழ மனதுதட அதிகமக யனவுனது
விதங் க ளறி ாமல் வீணாவார் வம் பசரல் லாம்
மதங் க ளடக்க வாக்சகனக்யக சளன் மகயன
தந்யத னுனக்கு தரளமணி முத்திரியும்
கந்ததத் துணி தியல காட்டாயத தவத்துக்சகாள் ளு
மகயன வுனது மனறி க் காட்டினதத
அகயமநீ தவத்து அகமகிழு என் மகயன
சபாறுதிதா சனன் மகயன சபரி வ ராகுவது
உறுதிமிக வுண்டாகும் உகநாதா என் மகயன
தருமெ் சிறப்புத் தான் கண்டா ய ாமகயன
சபாறுதம சபரிது புவி ாள் வா ச ன் மகயன
கண்டாய ா என் மகயன கரி மண் டபெ்சிறப்புப்
பண்தடயுள் ள யதரும் பதியுமிகக் கண்டாய ா
யதட்ட முடனுனக்குெ் செப்பும் விஞ் தெ ானதியல
நாட்ட மறவாயத நாரணா என் மகயன
அப்யபாது ஆதியுடன் அம் மகவு ஏதுதரக்கும்
இப்யபாது என் றனக்கு இத்ததனயுஞ் சொன் னீயர
கலியுகத் ததமுடித்துக் கட்டானத் தர்மபதி
வலியுகத்ததக் காண்பசதப்யபா மாதா பிதாயவச ன் றார்
அப்யபாது மகதன ஆவிமுகத் யதாடதணத்து
இப்யபாது சொல் லுகியறன் என் மகயன யகட்டிடுநீ
நீ யபா ் த் தவசு நீ ணிலத்தில் செ ் திருக்க
நான் யபா ் நடத்தும் நல் வளதம யகட்டிருநீ
ஆயிரத் சதட்டு ஆனதிரு மண்டபத்தில்
வாயிதமா ாண்சடான் றில் தவத்தமண்ட பங் களியல
நூற் றிப் பன் னிரண்டு சநாடிப்யப யனாராண்டதியல
யதாற் றுவிப்யப னார்க்கும் தூது மிகநடந்து
பத்தாண்டுக் குள் யள பலயொததன பார்த்து
வித்தார யமயல விொரிப்யபன் கண்டாய
அங் கங் யக நாட்டிதவத்த ஆணியவ ரத்ததனயும்
எங் சகங் குசமாடுக்கி ானுன் னிடமிருந்து
ஒக்க சவாருகுதடக்குள் உன் தகயியல யவருதந்து
துக்கக் கதள றுத்துெ் சுத்தமதர ாளாக்கி
உன் மூப் பு ர்மூப்பா ் உல் லாெ யமதருயவன்
பின் மூப் பில் லாமல் சபரிய ானின் நாமமதா ்
அடக்குடக் சகல் லாம் அன் றுனக்கு நான் தருயவன்
வடக்கு சவளிவாெல் மதலமீதி யலார்புதுதம
உண்டாகு மகயன உனக்கு நற் காலமயத
தண்டா யுதத்யதாயட ெத்தசமான் யறபிறக்கும்
யமலக்கால் மண்டபமும் யமல் மூடி தான் கழன் று
காலத்தால் காணும் கண்மணிய யுன் காலம்
சதெ்ெணா மூதல சதன் பாற் கடலருயக
சமெ்சும் பதிமூலம் விளக்சகரி க் கண்டுனது
கால மிதுமகயன கன் னிதிரு சதன் திதெயில்
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யகாபுர மண்டபமும் சகாடிமரமும் வீதிகளும்
தாபரமா ் த் தன் னால் தலங் க ளதுதுலங் கும்
கண்டதுயவ காலம் கனத்தவலு சூரி னும்
பண்டு முதறதப்பிப் பருதிரத்தக் கண்சவறி ா ்
மகயன வுனக்காகா மாநீ ெப் பாவிச ல் லாம்
அகயம கனல் தாவி அன் றாடம் தானழிவார்
உகமீயத தர்மம் உனக்சகனக்சகன் யறகுதிக்கும்
மகயன வுனது மாதவத்யதார் காலம் நன் று
கால மிதுமகயன கண்மணிய யகட்டிடுநீ
தூல முதர ாயத துலங் கும் நா ளாகுமட்டும்
எளிய ாதரக் கண்டு இரங் கியிரு என் மகயன
வலி ாதரக் கண்டு மகிழாயத என் மகயன
தாழக் கிடப்பாதரத் தற் காப்ப யததருமம்
மாளக் கிடப்பார் மதத்யதார்க சளன் மகயன
இவ் வதகக சளல் லாம் என் மகயன யுன் காலம்
அவ் வதகக சளல் லாம் ஆரா ் ந்து பார்த்திருநீ
இனத்துக் கினங் கள் இருப்யபனான் சுவாமிச ன் று
மனதில் யவசறனயவ தவ ாயத ச ன் மகயன
நாலுயவ தமதிலும் நான் வருயவன் கண்டாய
தூல யவெமிட்டு சுற் றுயவன் யகட்டிடுநீ
தி ங் காயத ச ன் மகயன சீருள் ள கண்மணிய
ம ங் கா யதமகயன மாதவங் கள் சபற் றவயன
அவரவர்கள் மனதில் ஆன படியிருந்து
எவசரவதர யும் பார்த்து இருப்யபனா னுன் னிடயம
லிங் கசமான் யறதிக்கும் இதண ாக ஓர்யொடா ்
தங் கநவ சரத்தினங் கள் ெமுத்திரத்தி யலகாணும்
ஆதனச ாரு கன் றீனும் அதினா லுலகசமல் லாம்
தானாக ஆளும் ததலவனும் நீ ல் லாது
மதல டி வாரம் வளருசமாரு விருெ்ெம்
அதல தி லும் சபரிதா ் அதுததழயுங் கண்டாய
சிதலயுள் யள யதான் றி சிவயதாத்தி ரமாக
நிதலச ான் றா ாகி நீ ாள் வா யுன் காலம்
வாரிக் கதரயில் மண்டபசமான் யறவளர்ந்து
நாரி ர்கள் கூட நாசடங் கும் வாெமிட்டு
ஒருகுதடக்குள் ளாள் வா ் உன் கால சமன் மகயன
தருமமதா ் த் தாரணியில் தன் னந்தன் னால் வாழ் ந்து
சபாறுதமப் சபரிய ாரா ் ப் பூதலசமல் லாம் வாழ் வார்
அப்யபாது நீ ரசு ஆளுவா ் ச ன் மகயன
வாரிமூன் று யகாதி வதளந்திருக்கு யமார்தீதவ
ொதிச ாரு நிரப்பா ் த் தானாள் வா ச ன் மகயன
யகாடுபல வாதும் யகாள் நீ ெப் பாவிகளும்
யகடு வருங் காலம் கிருஷ்ணா வுன் நற் காலம்
வானமது சவள் ளி மாறிசவறும் வானமதா ்
யமன் முகிலற் று சவறுவான மா ் த்யதான் றும்
நல் ல மகயன உனக்குவரும் நற் காலம்
சொல் லத் சதாதல ாது சூல் மகயன என் கணக்கு
ஒக்க அடக்கி உதரத்திருக்கு வுன் னிடத்தில்
நிற் க நிதலக்க நிதனத்தசதல் லா மங் காகும்
சபாறுதம சபரிது சபரி திருமகயன
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தருமம் சபரிது தாங் கியிரு என் மகயன
எல் லா முனது இெ்தெ து யபால் நடக்கும்
நல் லார்க்கு யமார்நிதனயவ நலமாகு சமன் றுசொல் லி
எல் லார்க்கும் விளம் பி இருநீ யிருமகயன
சபால் லாதா யராடும் சபாறுதம யுதரமகயன
தன் னாயல ாகுமட்டும் ொற் றியிரு என் மகயன
வந்தா ரறிவார் வராதார் நீ றாவார்
இன் ன முன் காலம் இ ம் புயவன் யகள் மகயன
தன் னந் தன் னாயல ொதிக்குெ் ொதிமாளும்
நல் ல நிதனயவார்க்கு நாசளத்ததன ானாலும்
சபால் லாது வாராமல் புவிமீதில் வாழ் ந்திருப்பார்
நாட்டி சலாருஅனுமன் நல் லவதன நான ெ்சு
யகாட்டிசெ ் ச ன் றுதரப்யபன் யகாமகயன வுன் காலம்
முதறதப்பி ாண்ட முகடன் சவறும் நீென்
குதறயநாவு சகாண்டு கூடிழப்பா னுன் காலம்
அதியல சிலயபர் அரசுனக் சகனக்சகனயவ
விதித
றி ாமல் சவட்டிக்சகாண் யடமாள் வார்
அத்தருண முன் காலம் அதிகமக யனயகளு
இத்தருண மல் லால் இன் ன சமடுத்துதரப்யபன்
எல் யலாருங் தகவிட்டு இருப்பாருதனத் யதடாமல்
நல் யலார் மனதில் நாரணா என் றுதரப்பார்
யகால விதள ாட்டுக் சகாஞ் ெ சமடுப்யபனான்
தூல மறி ாமல் சதால் புவிச ல் லாம ங் கும்
அன் யபார்க சளல் லாம் ஆவிய தான் மறுகி
இன் ப முடயன ஏங் கிய ங் கி ழுவார்
இத்ததன நாளும் இவதரநம் பி நாமிருந்து
புத்தி து சகட்யடாம் என் றுமிகப் யபதலிப்பார்
அப்யபாது ஆகா அன் னீத மாபாவி
இப்யபாது கண்டுசதன் பார் ஏலயம சொன் னசதல் லாம்
எ ் த்தாசனன் பா னன் யபாதர இடுக்கஞ் செ ் யத டிப்பான்
சூட்ெ முடயன சொரூபசமான் று நாசனடுப்யபன்
அதுதா சனாருகாலம் அதிகமக யனயகளு
இதுசபரி சூட்ெம் என் மகயன யகட்டிடுநீ
அதின் யமயல அன் யபார் அதிகப் சபரிய ாரா ்
இதின் யமயல தாண்டும் எல் யலாரும் வல் யலாயர
பின் னுசமாரு சூட்ெம் பிரமாண மாச டுப்யபன்
பன் னு மணிய பராபரயம யகட்டிடுநீ
குளத்ததத் தடதசடனக் சகாந்துசகாந் தாயுதடத்து
சுழற் றக்கன லக்கினியும் துர்க்தகமா துர்க்தகத யும்
விட்ட ெ்சு மாநிலத்தில் விதள ாடி ய திரியும்
கட்டணங் க ளாக கனமா ் க் குழுகுசழன
ஓடுவார் பதறி விழுவா ரறசமலிந்து
நாடும் சபரிய ார் நலமாக வாழ் ந்திருப்பார்
என் மகயன வுன் காலம் இன் னும் வகுப்யபன் யகள்
சபான் மகயன பூமியியல பின் னுசமாரு காரணங் யகள்
சகட்ட நசுறாணி சகம் பிக் கதடக்காலம்
சமாட்தடத்ததல ன் வருவான் முதள னவ யனாடிடுவான்
ஆடிக் சகாண்டாடி அங் குமிங் குந் தானதலந்து
ஓடிக் சகாண்யடாடி ஒன் றுயபா யலமாள் வான்
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மகயன யுன் காலம் மகிழ் ந்திரு என் மகயன
உவதமச ான் று சொல் லுகியறன் உற் பனமா ் க் யகள் மகயன
புத்திரனுக் யககுருவும் புகன் றசதல் லாம் புகன் றாலும்
சுற் றுசமாரு சூட்ெத் சதாழிலுண்டு மா னுள்
அத்ததனயு சமன் னுள் அடக்கமில் தல ச ன் மகயன
முத்திச தன யீன் யறார் முதனாயளார் விஞ் தெதவத்தார்
அவ் விஞ் தெ மாத்திரயம ானுனக் கீ வில் தல
இவ் விஞ் தெ யீவதுதான் எப்யபாசதனக் யகளு
சீதம ரசு செலுத்தவரும் நாதளயியல
யமன் தம முடிதரிக்கும் யவதளயி சலன் மகயன
சொல் லுகிற விஞ் தெ சுத்தமயன யகட்டிடுநீ
பல் லுயிர் களுக்கும் படி ளக்கும் விஞ் தெ து
எல் லா முனக்களித்யதன் என் னுதட நாரணயன
அல் லாமல் நானுனக்கு அருளுகிற விஞ் தெத க்யகள்
சபரிய ார்க்கு வாழ் வு சபருகிெ் சிறந்தாலும்
மரி ாதத ய யிருக்கும் மகயனநீ யகட்டிடுநீ
ெற் யறாயல வாழ் வு ெகடருக் யகவருகில்
கற் யறாயர ாகிடினும் கண்டறியவன் யபாநீ ச ன் பான்
முள் முருக்கம் பூவு மினுக்குமூன் றுநாதள
கள் ளருக்கு வாழ் வு காணுமது யபால் மினுக்கு
நல் யலார்க்கு வாழ் வு நாளுங் குதற ாமல்
வல் யலார்க்கும் நல் யலாரா ் வாழ் ந்திருப்பார் கண்டிருப்பா ்
விள் ளாத ஞா ம் யமல் ஞா சமன் மகயன
துள் ளாத ாதன துடி ாதன ச ன் மகயன
அடக்கம் சபரிது அறிவுள் ள என் மகயன
கடக்கக் கருதாயத கற் யறாதரக் தகவிடாயத
நன் றி மறவாயத நான் சபரிசதன் சறண்ணாயத
அண்டின யபதர அகற் ற நிதன ாயத
ஆபத்ததக் காத்து அகலநீ தள் ளாயத
ொபத்ததக் கூறாயத தன் னளவு வந்தாலும்
யகாபத்ததக் காட்டாயத யகாயளா டிணங் காயத
பாவத்ததக் காணாயத பகட்டுசமாழி யபொயத
பசுதவ தடத்துப் பட்டினிகள் யபாடாயத
விசுவா ெமதியல வியராதம் நிதன ாயத
எளிய ாதரக் கண்டு ஈந்து இரங் கிடுநீ
அழிசவன் ற யபெ்சு அனுப்யபால் நிதன ாயத
சதாட்டுப் பிடி ாயத யதார்தவதவத்துக் காணாயத
விட்டுப் பிடி ாயத சவட்கமததக் காணாயத
வரம் பு தப்பாயத வழிதவறி நில் லாயத
பரம் பூமி கண்டு பாவித் திருமகயன
இத்ததன புத்தி எடுத்துதரத்யத சனன் மகயன
புத்தி விபரீதமா ் ப் பின் னுமா ரா ாயத
ெட்ட மறவாயத தன் னளவு வந்தாலும்
நட்டங் காணாயத நாடாள் வா ச ன் மகயன
என் மகயன நானுனக்கு இன் னசமாரு விஞ் தெசொல் யவன்
சபான் மகயன யுன் னுதட புத்தியியல தவத்திருநீ
இெ்ெட்டந் தன் னில் எள் ளளவு தப்பினதால்
தீெ்ெட்டம் கா ் க்கத் யததிவரு சமன் மகயன
அனுப்யபால் மறவாயத ான் தவத்த ெட்டமதில்
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மனுப்யபா சலன் றிராயத மனசதண்ண மாயிருநீ
பஞ் ெமிர்யத ச ன் னுதட பாதததப்பி நீ நடந்தால்
சகாஞ் சுங் கிளிய சகான் சனழுப்பு யவனுதனயும்
பதறியிரு என் மகயன பம் மியிரு கண்மணிய
சபாறுதி மகயன சபரிய ாரா ாகுவது
உறுதி மகயன உலகமதத ாளுவது
மகயனநா சனத்ததனய ா மகாசபலங் கள் கற் றவன் காண்
உகமீயத சொல் லித் சதாதலயுயமா வுத்தமயன
எவ் வுகங் களுக்கும் இப்படிய தர்மமில் தல
செவ் வுமகா விஷ்ணுதான் என் றுசொல் லார் யதெமதில்
இப்யபாது என் மகயன இக்கலி ன் மா ் மாலம்
செப்ப எளிதல் லயவ செயிக்க ஏலாதாராலும்
இப்யபாதுன் யனா டுதரத்த இ ல் விஞ் தெக் ககப்படுங் காண்
அப்பயன பம் மலியல அகப்படுங் கா ணிக்கலியும்
கலிச ன் றால் எலி ல் லயவ கதண ாளி யவண்டாயம
வலிமா நிதனவு மா ் மால சமன் மகயன
ஆனதா லாயுதங் கள் அம் புதடி யவண்டாயம
மானமாக இருந்தால் மாளுங் கலி தன் னாயல
இன் னசமாரு விஞ் தெ இ ம் புயவன் யகள் மகயன
முன் னம் வதகக் காரசனாடு யமாதிப் பதக ாயத
பதகத்தா லிருக்க சவாட்டான் கா ணவ் விடத்தில்
உகத்தடக்கு முன் யன ஒருவதரயுஞ் சீறரிது
தாழ் ந்திருக்க சவன் றால் ெர்வதுக்குந் தாழணுயம
ஓர்ந்திருக்க சவன் றால் ஒருவர்பதக ாகாயத
ஆனதால் நீ யும் அவதனப் பதக ாயத
நானவதனக் யகட்யபன் ஞா க்யக டாகிடினும்
வலிய ார்க் சகாருவழக்கு தவத்துநீ யபொயத
சமலிய ார்க் சகாருவழக்கு வீணா ் ப் பதற ாயத
சொத்தாஸ்தி வஸ்து சுகசமன் று எண்ணாயத
வத்தாஸ்தி சபண்ணு வதகச ன் று எண்ணாயத
நீ ச ண்ணா யதயிருந்தால் நீ ணிலங் க ளும ங் கும்
தானிதின் யம சலண்ணம் தங் குதங் காயதயிரு
ெத்துரு யவாடும் ொந்தமுட யனயிருநீ
புத்திர யராடும் யபசியிரு என் மகயன
அன் யபார்க்கு மீந்திருநீ ஆகாப்யபர்க்கு மீந்திருநீ
வன் யபார்க்கு மீந்திருநீ வழியபாவார்க்கு மீந்திருநீ
ெகயலார்க்கு மீந்து தானிருநீ ச ன் மகயன
வலிய ார்க்கு மீயு வழியபாவார்க்கு மீயு
சமலிய ார்க்கு மீயு யமன் தம ா ச ன் மகயன
ஆர்க்கு மிகவீந்தால் அந்தத்தர்ம யமசகாதிக்கும்
யபார்க்கு நிதனத்தாதரப் சபலிசகாடுக்குந் தர்மமது
தன் மந்தான் வாளு ெக்கரங் க ளல் லாது
தின் தம து யகடு செப்பக்யக சளன் மகயன
ொதி பதிசனட்டும் தன் னாற் யக டாகுமட்டும்
நீ தி ழி ாயத நீ ொபங் கூறாயத
விருத்தம்
மகயன வுனக்கு தவத்தவிஞ் தெ மனதி லறிந்து சகாண்டாய ா
அகயம தவத்த ெட்டசமல் லாம் அதுயபால் நடந்து அல் லாமல்
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உகயம ழியு முன் னாக ஒருசொல் லிதியல குதறவானால்
ெகயமா ரறி த் தீமூழ் கிெ் ெதி ா ் மறுத்து முழிப்பாய நல் யலார் மகயன
சொல் வதுயகள் நாயனா வுதரத்த விஞ் தெச ல் லாம்
வல் யலா னான திருமகயன மனதி லறிந்து அறிந்துநட
எல் லாம் நமதுள் ளாெ்சுசதன் று எண்ணி நடப்சபான் றுன் னாயல
சொல் லால் தாண்டி நடப்பீரால் தீய குளித்து வருவாய சகாடுக்கும்
வரங் களு னக்கீந்யதன் சகாடுத்த வரத்தத பறிப்பதற் கு
உடக்கு வரமுந் தந்யதனான் உன் ற னாதணத் திருவாதண
அடக்கு முடக்குந் தந்யதனான் ஆதி சிவனா ரவராதண
நடக்கும் படிய ெட்டசமல் லாம் நாரா ணயன தந்யதயன
தந்த வரங் கள் தவறாது தருணஞ் ெதடயுந் ததரமீது
எந்தன் மீது மறவாயத என் னாண் டருளு மிதறய ாயன
அந்தன் மீது மறவாயத ஆ ா சனனயவ அறிவில் தவத்துெ்
சிந்தத மகிழ் ந்து முதறநடந்தால் சிவனு முனக்குள் வெமாயம
தா ா யராடு சிவமாது ெரசு பதிய சபான் மாது
யந ா மாதர் மடமாது நீ ணில மறி வந்துனது
பூொ பலன் கள் சொல் லிமிகப் புலம் பித் திரிவார் து ர்தீர
மா ா திருக்கு மகயனவுன் மனயம மகிழ் ந்து மகிழ் ந்திருயவ
சொல் ல எளியதா என் மகயன சொல் லா தயனகம் யதான் றுமினி
சவல் ல எளியதா என் மகயன யமயலாரா ராரா லும்
சகால் ல எளியதா வுதனமகயன யகாயவங் கிரியின் யகானாலும்
சவல் ல எளியதா வுதனமகயன யமலாங் கண்யண மிகவளரா ்
இந்தப் படிய நாரணரும் இ ம் ப மகவு ஏதுதரக்கும்
கந்த னுறுயவ சலன் றகப்பா கடி ா வுனது படிநடக்க
எந்தப் படிய ா நான் றமிய ன் ஏயதா அறி ப் யபாயறசனனெ்
சிந்தத மகிழ் ந்துத் தகப்பனுட திருத்தாள் பிடித்துெ் செப்பலுற் றார்
நதட
தன் னம் சபரி தாட்டீக தவகுண்டரும்
என் னசொல் வீ சரன் றனக்கு என் றகப்பா நீ சரனயவ
வணங் கிப் பதம் பூண்டு மாதாதவ யுந்சதாழுது
இணங் கி யிவர்யகட்க ஏதுசொல் வார் நாரணரும்
நாராணா தவகுண்டா நன் மகயன என் தனயினி
வாரணயம நீ வணங் கி மகயன தகயெராயத
நீ தக குவித்தால் எனக்குமிகத் தாங் கரிது
தானீத னான ெர்வபரா என் மகயன
ஒருவருந் தாங் கரிது உன் தக குவித்தாக்கால்
குருசத ் வம் நீ ய யகாயவ குலக்சகாழுந்யத
இன் ன முனக்கு இ ம் புகிற விஞ் தெ தும்
சபான் னம் மகயன பூரா மா ் க்யகளு
ொதி பதிசனட்டும் ததல ாட்டிப் யப ் கதளயும்
வாரி மதல திலும் வன் னியிலுந் தள் ளிவிடு
வரத்தத மிகயவண்டி தவத்துக்சகாள் சளன் மகயன
ெரத்தத மிகவாங் கித் தானனுப்புப் யப ் கதளயும்
உட்யகாள் கிரகம் உறவுசகட்ட யபர்முதலா ் க்
கட்யகாள் கருதவக் காணாயத ொபமிடு
செல் வம் சபாருந்திெ் சிறந்திரு என் மகயன
சகால் சலன் ற யபெ்சுக் கூறாயத என் மகயன
ஒவ் சவான் தறப் பார்த்து ஊனு ஒருொபம்
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செவ் சவன் ற யபெ்சுெ் செப்பியிரு என் மகயன
உதரத்த விஞ் தெச ல் லாம் உனக்குப்யபாது யமாமகயன
விதரத்தமுள் ள தவகுண்டா விற் பனவா நீ யகளு
நீ யபா யிருக்கும் இடங் களில் என் மகயன
அன் பான பஞ் ெவர்கள் அங் யகவுண் சடன் மகயன
முன் யன பிறந்த உகத்துக் குகங் கசளல் லாம்
என் தனவிட் டகலாது இருந்தார்கள் பஞ் ெவர்கள்
ஆனதா லிப்யபாது ானும் நீ ானதினால்
மானமுள் ள பஞ் ெவதர மகயனமுன் விட்டுக்சகாள் ளு
அல் லாமற் யகளு அரிநாரணா என் மகயன
நல் யலாரா ் ப் சபண்கள் நாடிச ண்ணக் கூடாது
வல் யலாரா ் நந்தன் வம் மிெத்தில் வந்திருந்தார்
அப்சபண்ணார்க் சகல் லாம் அதிகப்பலன் தாயறாசமன் யறன்
இப்சபண்ணார் சிலர்கள் இன் னமங் யக யதான் றிவந்தால்
ஆனதால் சபண்ணார்க்கு அழகுசகாடு என் மகயன
நின் ற தவசு நிதறயவறி னால் மகயன
ஒண்சடாடி ார் சிலதர உன் பாரி தானாக்கி
நன் தமசகாடு என் மகயன நாரணா நாடாள் வா ்
உன் தன நிதனத்யதார்க்கு உதவிசகாடு என் மகயன
கட்தட விடாயத கருத்துள் ள என் மகயன
ெட்ட மறவாயத ொஸ்திரத்துக் குற் றவயன
சபண்பாவம் பாராயத யபணியிரு என் மகயன
கண்பாரு கண்மணிய கன் னி கணவருக்கு
இன் னசமாரு சூத்திரம் இ ம் புகியற சனன் மகயன
துன் ன மறி த் யதாற் றுவிப்யபன் ொதியதாறும்
அன் புவன் பு பார்க்க ஆரா ரிடத்திலும் யபா ்
உன் புதுதம சொல் லி உடதல மிகஆட்டி
ொதிொ தியதாறும் ெக்கிலி புலெ்சிவதர
ஆதிெ்ொ திமுதலா ் ஆராததன காட்டுவிப்யபன்
காட்டுவிக்குஞ் சொரூபம் கண்டிரு என் மகயன
ஆட்டுவிப்யபன் நால் யவதம் அதிலும் நான் மா மிட்டு
துலுக்கன் வீ டானதிலும் சூதாட்டுப் பார்த்திடுயவன்
கிலுக்கசமான் று செ ் யவன் கீழுயமலும் நடுவும்
பதறித் சதளியும் பார்த்திரு என் மகயன
நீ சபரிது நான் சபரிது நிெ்ெ ங் கள் பார்ப்யபாசமன் று
வான் சபரி தறி ாமல் மாள் வார்வீண் யவதமுள் யளார்
ஒருயவதந் சதாப்பி உலகசமல் லாம் யபாடுஎன் பான்
மறுத்சதாருயவ தஞ் சிலுதவ தவ சமல் லாம் யபாடுஎன் பான்
அத்தறுதி யவதம் அவன் ெவுக்கம் யபாடுஎன் பான்
குற் ற முதரப்பான் சகாடுயவதக் காரனவன்
ஒருவர்க் சகாருவர் உனக்சகனக் சகன் யறதான்
உறுதி ழிந்து ஒன் றிலுங் தக காணாமல்
குறுகி வழிமுட்டி குதறயநாவு சகாண்டுதடந்து
மறுகித் தவித்து மாள் வார் சிலயபர்கள்
ஓடுவார் சியபர் ஒழிவார் சிலயபர்கள்
யகடு வருயம யகள் வியகளாப் யபருக்சகல் லாம்
அதன் யமல் மகயன ானுனக்குெ் சொல் வதுயகள்
இதின் யம லுனக்கு ஏகவி ா ழம் வரும்
ெந்யதாெ மாகுதுகாண் உதனெ்ொர்ந்த அன் யபார்க்கு
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எந்து ர சமல் லாம் ஏகுதுகா சணன் மகயன
அதுவதரயும் நீ தான் அன் பா யிருமகயன
எதுவந் தாகிடினும் எண்ணம் தவ ா யதமகயன
சுறுக்கிட்டு ானும் ஒவ் சவான் றா ் த் யதான் றதவப்யபன்
இறுக்கும் இதறகசளல் லாம் இல் தலச ன் று சொல் லிடுநீ
யவண்டா மிதறகள் யவண்டாசமன் று சொல் லிடுநீ
ஆண்டார் மகயன அதிகத் திருமகயன
நல் ல மகயன நான் தவத்த விஞ் தெச ல் லாம்
செல் ல மகயனவுன் சிந்ததயியல பற் றினயதா
யபாதுயமா விஞ் தெ புகலணுயமா என் மகயன
ொருசமாரு விஞ் தெ தான் சொல் யவன் யகள் மகயன
முவ் விஞ் தெ தவத்யதன் உலகமறி ாதவிஞ் தெ
இவ் விஞ் தெ மாத்திரயம இனம் பிரித்துெ் சொல் லாயத
சபற் யறார்கள் கண்டுசகாள் வார் யபெரி என் மகயன
கற் யறார்கள் கண்டுசகாள் வார் கண்யண திருமகயன
விருத்தம்
கண்யண மகயன திருமகயன கமலப் பூமா கரிமகயன
எண்யண ச ழுத்யத என் மகயன இதறய ார் சதாழயவ வருமகயன
ஒண்யண மகயன உ ர்மகயன உதட மகயன கண்மணிய
தண்யண மகயன தவமகயன ொகா திருக்குஞ் ெலமகயன மகயன
தவயம மரகதயம மாதவம் சபரி மலயராயன
தவயம யுனதுள் தவத்தவிஞ் தெ தாயன யபாது யமாமகயன
எகயமழ் மகிழ வந்தவயன என் றன் மகயன வளர்தவச ன
உகயம ழளந்யதா ருதரத்திடயவ உ ர்ந்த மதறய ார் வாழ் த்தினயர
நதட
அ ் ாநா ரா ணரும் ஆதிதவ குண்டசமன
சம ் ா யுதரத்து விளங் கயவ வாழ் தத
் லுற் றார்
மகயன வுன் யதகமதில் தவத்த நிறங் கசளல் லாம்
உகமழியு முன் யன ஒருவர்கண் காணாசதன
அகயம தவத்து அகமகிழு என் மகயன
தவகுண்ட சமன் றுமிக வாழ் த்தக் குருநாதன்
சம ் குண்டத் யதார்கள் யமயலார்கள் வாழ் தத
் லுற் றார்
மகரவுந்தி விட்டு தவகுண்டந் தான் பிறந்து
சிகரமுனி யதவருட சிறப்பதியல வந்தவுடன்
யதவர் திருவாயனார் சென் சறடுத்து தவகுண்டதர
மூவர்யத வர்மகிழ் ந்து முதயலாதனக் தககுவித்து
ஏந்தி ச டுத்து இளந்சதாட்டில் மீதில் தவத்துெ்
ொந்தி கழித்துத் தவயலாகெ் ெட்தடயிட்டுெ்
சீதத ம க்கசமல் லாம் தீர்ந்திடயவ ொபமிட்டு
வீரதரயும் வந்து வீரலட்சு மிச டுத்து
மடிமீதில் தவத்து மாதுெர யொதியுடன்
குடி ான யபரும் சகாண்டங் ககமகிழ் ந்து
சபான் சதாட்டி லிட்டுப் சபாற் சீதத தாலாட்ட
தபங் சகாடி ாள் ெரசு பதிமாது தாலாட்டத்
யதவரிஷி வாயனார் யதவரம் தப மாதசரல் லாம்
சீவசெந் சதல் லாம் திருப்பாட்டுப் பின் பாட
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ஈெர்முதல் ெங் கம் எண்ணி மனமகிழெ்
ொர்ெர சுபதி ாள் தாலாட்ட யவதுணிந்தாள்
விருத்தம்
சபான் மணிப் பதியி னுள் யள புனலரி கிருஷ்ணர் சபற் ற
தண்மணிப் பாலன் தன் தனத் தங் கமாந் சதாட்டி லிட்டு
மின் மணி சகாடியெர் கன் னி விளங் கி யொதி மாது
கண்மணி தவந்த ராெர் காணத்தா லாட்டி னாயள
மகாதலட்சுமி ணவகுை்டணர தாலாட்டுதல்
தாராட்டு
தார தரதர தாராயரா தார தரதர தாராயரா
நாரா ணர் தாயனா தாராயரா
நல் ல நாரா ண தவகுண்டயமா
காரணர் தாயனா தவகுண்டயமா
கயிலாெ நாதக் கண்மணிய ா
செல் வ முதலான சீமாயனா சிவசிவ சிவ சிவமுதயலா
அல் ல லகற் றிய அரொளும் அரிய ான் மிகப்சபற் ற அரிதாயனா
சத ் வப் சபருமாள் தான் சபற் றகன் யறா
சீதத மாதுதான் சபற் றகன் யறா
சம ் னரிநாதன் சபற் றகன் யறா
விஷ்ணு மகாபரன் சபற் றகன் யறா
ஈெர் தமத்துனர் சபற் றகன் யறா
இறவா திருமாது சபற் றகன் யறா
மா த் திருவுளம் சபற் றகன் யறா
மான தவகுண்ட ராெக்கன் யறா
யவதக் குருநாதன் சபற் றகன் யறா
வீர லட்சுமி ஈன் றகன் யறா
சீதக் குருதா ா ரீன்றகன் யறா
சத ் வ தவகுண்ட ராெக்கன் யறா
கிருஷ்ண மகாநாதன் சபற் றகன் யறா
கிருதபக் குருநாதக் கண்மணிய ா
விஷ்ணு மகாநாதன் சபற் றகன் யறா
வீர லட்சுமி ஈன் றகன் யறா
நாட்டுக் குதட யதார் நாரணரின் நல் ல பாலயனா தவகுண்டயனா
ஏட்டு முதலாயனா தாராயரா ராெ தவகுண்ட ராெர்தாயனா
மூலெ் சிவநாதன் சபற் றகன் யறா
உலதக ச ாருகுதடக் காள் வாயனா
நாலு யவதமும் தாண்டிமுதற நடத்தி ச ாருகுதடக் காள் வாயனா
ஒருதம மனத்துதட யுத்தமர்க்கு உற் ற பதவிகள் சகாடுப்பவயனா
தருமத் திறவாயனா தாராயரா
தங் க தவகுண்டத் தாட்டீகயனா
மகரெ் சீதத ாள் வயிற் றுலுற் ற
வளர்ந்த தவகுண்ட மாமணிய ா
அகரெ் சிவயகாபுர மழகுபதி அதிகப் பதிசகண்டு வந்தவயரா
தங் கக் யகாபுரம் தளிர்மரமும் ெதுர யமதடகள் கண்டவயரா
ெங் க மகிழயவ வந்தவயரா
ெகல கதலதமி ழா ் ந்தவயரா
உலகம் பதினாலு சமாருகுதடக்குள்
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ஒருசொல் சமாழிக்காள வந்தவயரா
இலகு பிரகாெ சுவடுசகாண்டு இலங் கும் பதி ாளப் பிறந்தவயரா
வம் புக் கலியுகக் குலமறுத்து தவந்தப் பதி ாள வந்தவயரா
அம் புக் கதணச ான் று மில் லாமயல
அறுக்க வந்தாயரா கலிததனயும்
கூடப் பதடகள்துதண யில் லாமல்
குறும் தப டக்கயவ வந்தவயரா
ொடத் ததல ாரி ச ான் றில் லாமல்
ெததக்க வந்தாயரா கலியுகத்தத
வாளு மாயுத சமடுக்காமயல
வததக்க வந்தாயரா கலியுகத்ததக்
யகாளு யப ் கதளக் கிரகங் கதளக்
சகால் ல வரம் சபற் ற தவகுண்டயரா
ொணாக் குருநாத தவகுண்டயரா
ொதி தற் காக்குந் ததல ாரிய ா
காணாக் கருவான கருமூலயமா கர்த்தன் கர்த்தாதிக் கடவுள் தாயனா
நீ ெக் குலங் கதளக் கருவறுக்க சநடி நாரணர் சபற் றகன் யறா
யதாெப் புழுெ்ொதி குலமறுக்கத் திருமால் நாரணர் சபற் றகன் யறா
சீதம தமம் பத்தாறு யதெசமல் லாம் சொல் சலான் றுள் ளாள வந்தவயரா
நாமம் சபரி யதார் தவகுண்டரின் நாமம் சபறயவாங் க வந்தவயரா
சத ் வப் பாலர்கள் சிறந்துயபாற் றெ் சீதம ரொள வந்தவயரா
சம ் வ ரம் பதின் முதறநடத்தி யமன் தமெ் செங் யகால் முடிதரித்து சபாறுதமப்
சபரிய ாயனா தவகுண்டயனா சபரி பூயமதடக் சகாலுவீரயனா
தரும வரம் புகள் தவறாமயல தரணி ரொளும் தவகுண்டயரா
திராசு நிதறயிலுந் துல் லி மா ் ெ ் செங் யகால் செலுத்தயவ வந்தவயரா
மிராசு மூவர்க்கு முதன் தமதாயனா மூலெ் சிவமணி குருநாதயனா
ொன் யறார் தககட்டிெ் ெரணங் கூறத் தரணி ச ாருகுதடக் காள் வாயனா
ஆண்ட மணிநாதன் நாரணர்க்கு ஆன மததல ா ் வந்தவயரா
தவ மளந்தயதார் நாரணர்க்கு மததல ச னவந்த தவகுண்டயரா
தர்மப் பதி ாளும் தவகுண்டயரா ொணர்க் கனுகூல மானவயரா
அதலந்து மதலந்தயதார் ொன் யறார்க்கு அதிக விதிசகாண்டுப் பிறந்தவயரா
ொணாக் குடிகுல நா கயமா தர்மந் ததழக்கயவ பிறந்தவயரா
யதாணாத் துதறசகாண்டு வந்தவயரா துவரா பதி ாளப் பிறந்தவயரா
ஏழு யுகபரக் கணக்தகச ல் லாம் எடுத்து நடுத்தீர்க்கப் பிறந்தவயரா
ஆளும் தவகுண்டப் பதி ாளயவ அரி தவகுண்டம் பிறந்தவயரா
வீர வீராதி வீரன் தாயனா வீர சூரனா ரீன்றகண்யணா
சூர சூராதி சூரன் தாயனா
சூர சூரனார் சபற் றகண்யணா
நாத நாரணர் சபற் றகண்யணா
நாக மணிநாதன் சபற் றகண்யணா
சீதக் குணநாதன் சபற் றகண்யணா
சீதத மணவாளன் சபற் றகண்யணா
யமக நிறத்தண்ண லீன் றகண்யணா
யமயலார் யபாற் றும் தவ குண்டக்கண்யணா
ஏகெ் சிவநாதன் சபற் றகண்யணா
இறவா திருமூர்த்தி சபற் றகண்யணா
யவறு
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ெந்திர சுந்தர தந்திர மந்திர ொமிசீர் பாலகயனா
தா க மா க நா க மாகி தாண்டவ ெங் கரயனா
சுந்தர ெந்திர ந்திர குஞ் சித சூரி ப்பிர பாலகயனா
சூரயனா வீரயனா மாதயனா நீ தனின் சூலகலா திபயனா
தந்திர மந்திர இந்திர சுந்தரின் ெந்ததி ெந்ததிய ா
ெகடசவலி ெண்டதர அகடசவலி செ ் திடும் சுக்கிர விக்கிரயனா
சகாந்தரி ெந்ததின் தந்திர சுந்தர யகாெல நா கயனா
சகாடுகலி றசவாரு கடுமுதன சகாண்டருள் குலசவங் கிட குண்டயமா
சுத்தயனா கர்த்தயனா நித்தயனா அத்தயனா துலங் கும் தங் கரயனா
சூரயனா வீரயனா தீரயனா நாதயனா சூரி ப்பிரகாெ வீதயனா
விரயனா காரயனா தாரயனா ொரயனா சவங் கிட ரங் கிடயனா
விகடக டகடக டகுட டடமருள் யவதவிக்கிர சுக்கிரயனா தீரயனா காரயனா
சீரயனா வீரயனா செந்திலம் பதிவளர் ெந்திரயனா
திகதிக தரிகிட செகமுக மருள் புரித் திக்கிர விக்கிரயனா
நீ தயனா கீதயனா வீதயனா மாதயனா நீ தசவங் யகாகுலயனா
சநகிடுகலி கடற விகடுகுடல் கருவற சநக்கிர விக்கிரயனா
விருத்தம்
இப்படி ஒளதவ மாது இ ல் புதா லாட்டக் கண்டு
செப்படி முனிமா சரல் லாம் சிவதவந்தர் பதத்திற சென் று
முப்படி முதறயபால் யதவர் முக்கந்தன் பள் ளி சகாள் ள
அப்படித் யதவ சரல் லாம் அவரிதெ கூற லுற் றார்
ததவர்கள் ணவகுை்டணர பள் ளி உைர்த்தல்
பல் லவி
பள் ளியுணரா ் -சிவமருகா நீ
பள் ளியுணரா ்
ெரணம்
பள் ளியு ணரா ் நீ சதள் ளிதம ாகயவ
பாற் கடல் மீதினில் தாக்குட னுதித்தவா
சவள் ளி யுதித்திடப் பள் ளி யுணர்த்தவும்
யவதநா ரா ணர் சீதயகா பாலர்க்குக்
சகாள் ளி ச னவந்த தவகுண்டக் யகாவயன
யகாயவங் கிரிவள ரீெர் மருயகாயன
வள் ளி மணவாளர் வளர்செந்தூர் வாரியில்
வந்து பிறந்துநல் சதெ்ெணம் புகுந்தவா (பள் ளி)
யவக முடசனாரு ெந்தத்து ளாடிய
யமதினி ய ார்க்குப காரங் கள் செ ் யவ
ஆகாத்த யபர்கதள அக்கினியில் தள் ளவும்
ஆகின் ற யபர்க்குப காரங் கள் செ ் வும்
தாகத்துக் கானயதார் தண்ணீர ் சகாடுத்துநீ ர்
ெஞ் ெல யநா ் பிணி ஞ் ெற் குத் தீர்க்கவும்
ஏகத்துட னாளும் நாரண யவந்தர்க்கு
எம் பி ச னவரும் தம் பிரா னானவா (பள் ளி)
மூர்க்கன் கலியுக ராெதனத் தட்டிய
முடுமுடுக்கஞ் செ ் த மூர்க்கதர சவட்டிய
ஆர்க்கமு டன் புவி த ம் பத்தாறு சீதமயும்
அடக்கிச ாரு சொல் லுக் குதடக்குள் யள ாளவும்
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காக்காமகா தர்ம கற் தபயுங் காக்கயவ
கர்த்தனரி கிருஷ்ணர் புத்திர ரா ் வரும்
தாக்கத் திறம் வளர் தவகுண்ட ராெயர
தர்மமதி லுதறயும் சபாறுதமக் குலதீரா (பள் ளி)
தம் பில மானகு யறாணிகுண் யடாமதனத்
தத்தி ாத் தில் தலமல் லாலதனெ் சூரதன
வம் பு இரணி ராவண சூரதன
மயகாதர னானது ரிய ாதனப் பாவித க்
சகாம் பிலுங் சகம் பிலும் அம் பினாற் சகான் றயதார்
யகாபால கிருஷ்ண குழந்தததவ குண்டயர
நம் பின அன் பருக் குபகார ொலிய
நாரணா சீதமக் கரிவரி ானவா (பள் ளி)
விருத்தம்
பள் ளிதா னுணர்த்தத் யதவர் பரிவுடன் யகட்டு தவந்தர்
சதள் ளிதவ குண்ட ராெர் சிந்ததயி லன் பு கூர்ந்து
நள் ளி யதவ ரார்க்கும் ந முடன் த வ மீந்து
துள் ளிய தகப்பன் பாதம் சதாழுதவர் வணங் கிெ் சொல் வார்
நதட
யதவர் து ரசமல் லாம் தீர்ப்யபாங் கா சணன் றுசொல் லி
யமவலர்கள் யபாற் றும் விெ தவ குண்டராெர்
தகப்ப னுடபதத்தில் ெரண மிகப்பணிந்து
உகப்பரனார் யநாக்கி உதரக்கிறா ரன் யபாயர
என் தன பிதாயவ மாதாயவ ச ன் தாய
எல் லா விவரமதும் எடுத்துதரத்தீ சரன் றனக்கு
நல் யலாயர நானினித்தான் நடக்க விதடதாரும்
பண்டுள் ள ஆகமம் யபால் பால் வண்ணர் சபற் றிடும் தவ
குண்டர் சதெ்ெணயம சகாள் வார்தான் பள் ளிச ன
ஆதி ா கமப்படிய அனுப்பிதவயு மம் புவியில்
யொதிமணிய சுவாமி ச னத்சதாழுதார்
உடயன மகதன உவந்துமுகத் யதாடதணத்துக்
கடலின் சிறப்தபக் கண்டாய ா என் னுசொல் லி
மகயன வுதனவிட்டு மறுவூரு வாழ் யவயனா
நகமுஞ் ெததயும் யபால் நான் வருயவ னுன் கூட
எத்ததன யகாடி இ ல் தர்மஞ் செ ் துவுன் தனப்
சபற் சறடுத்யத னுன் கூட பிறயக வருயவனப்பா
நீ ச ாருவ சனனக்கு நிதலச ன் று காணுமுன் யன
தாயில் லாப் பிள் தளத ப்யபால் தட்டழிந்யத சனன் மகயன
மகயன வுதனக்கண்டு மனெ்ெடசவல் லாந்தீர்ந்யதன்
சுகயமயபா ் வாசவனயவ சொல் லி னுப்புயவயனா
உன் கூட நானும் ஓடி வருயவனப்பா
என் கூட வுன் தாயும் ஏகி வருவாள் காண்
என் று தா ் தகப்பன் இவர்கள் வழிசகாள் ளயவ
கண்டு தவகுண்டர் கனமா ் மனமகிழ் ந்து
நீ ங் கள் வருவதுதான் எனக்குசவகு ெந்யதாெம்
தாங் கி வருயவன் தமிய னுங் கள் பாதமதத
அப்யபாது நாரா ணர்மகயன ாவிமிக
இப்யபா சதன் பாலகயன இ ம் புகிற புத்தித க்யகள்
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சீதம துகாணெ் செல் யலாங் கா ணுன் கூட
வாதம மகயன வருயவாமுன் கண்காண
மகயன நீ நடக்க தவகுண்டம் தவ குண்டசமன
உகமீ யரழுங் காண உதரத்துவிடு ாமமது
முன் னடந்து ாமம் சமாழிந்துநட என் மகயன
பின் னடந்து நானும் ாமம் பிெகாமல்
நடத்திதவப் யபன் மகயன நல் லமணி மரகதயம
அடத்திவிட்ட ாமமது அனுப்யபால் பிெகாமல்
காட்டுவிப்யபன் மகயன கண்யணநீ முன் னடநீ
தாட்டிதம ா யுன் வாக்கால் தானுதரத்த ாமசமல் லாம்
நடத்திதவக்க வாயறன் நன் மகயன வுன் பிறயக
கடல் திதரவா ் ப் பதிகள் கண்டுசென் று தானிருநீ
தண்ணீர ் மண்ணீந்து தானிருயபா என் மகயன
கண்ணி லுருக்காணும் தகக்குசளாரு கிள் தளவரும்
பதகவன் மடிவன் தபங் கிள் தள ங் காகும்
உகவன் வருவன் ஒருவ னறிவான் காண்
பகவான் சுழற் றும் பாருலக மும் பழுக்கும்
அகங் காணும் பாந்தள் அஞ் ொட்ெரங் காணும்
மூசிர சீர்சிரசு முகாசிரசு முன் காணும்
பார்சிரசு கண்டு வாயறசனன் பாலகயன
திதக ாயத முன் னடநீ ெந்தமுனி தன் கூட
பதக ாயத என் மகயன பஞ் ெவதரக் காத்துக்சகாள் ளு
அஞ் சுபூக் சகாண்டு ஆொரஞ் செ ் யதார்க்கு
வஞ் ெக மில் லாத வாழ் வுசகாடு என் மகயன
மகயன நீ வாற வழியின் பவிசுகண்டு
தவமுடித்து நீ யும் தாண்டியிரு என் மகயன
என் றுதவ குண்டருடன் இதெந்தமுனி ரண்டுவிட்டு
சகாண்ட ெ்சுக் காத்திருங் யகா குண்டருட பக்கமதில்
ொட்சி ா ் ப் பார்த்திருங் யகா தரணி வளப்பசமல் லாம்
காட்சி சகாடுத்திடுங் யகா கண்ணரிய ான் முன் னிருந்து
யகாபங் காட் டாயதயுங் யகா குணமுனிவ யரயகளும்
ொபங் சகாடாயதயுங் யகா ொஸ்திர முனிவர்கயள
நாரா ணர்சபலங் கள் நன் றா றிவீர்கயள
சீரான சபாறுதி செ ் வதுநீ ர் கண்டிருங் யகா
தவகுண்ட மாமுனிதான் வாழுந் தலத்தருயக
சம ் குண்டமா ் யமற் கு யமன் மூதல ய ார்தனுக்கு
வடகீழ் மூதல மாமுனிய ஓர்தனுக்கு
இடமிதுயவ சொன் யனன் ார்க்குந்சதரி ாதிருங் யகா
இந்தப் படிகாத்து இருங் யகா தருணம் வதர
சிந்த முனிவர்கயள செல் லு மிவர்கூட
என் று முனிகளுக்கு இ ம் பெ் சிவநாதன்
நன் றுநன் சறன் று நன் முனிவர் ெம் மதித்தார்
உடயனதான் தவகுண்டர் உள் ள மிகமகிழ் ந்து
கடதல மிகத்தாண்டி கதரயியல செல் லுமுன் யன
யதவாதி யதவசரல் லாம் திருமுதற மிட்டனயர
ஆவலா தி ாக அப மிட்டார் யதவசரல் லாம்
தவகுண்டருக் யகப ம் முதற மிட்டார் மாயதவர்
தககண்ட ராெருக்குக் காதிலுற அப மிட்டார்
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நாரணருக் யக ப ம் நாதனுக் யக ப ம்
யதாரணருக் யக ப ம் சுவாமி யுமக்கப ம்
ததவர்கள் முணறயீடு
நாரா ண நாதாசிவ நாதா உமக்கப ம்
நாடுங் கலி யகடுவரும் நாதா உமக்கப ம்
சீரா ் ப்புவி ாளவரு வாய உமக்கப ம்
சிவசிவயனெர ெரணம் மகா சிவயன உமக்கப ம்
பாராய தழ முகயமபரா பரயம உமக்கப ம்
பாலர்சத ் வெ் ொன் யறார்படுந் து ரந் ததனமாற் றும்
நாரா ண தீராநல் ல நாகந் தனில் துயில் வா ்
நலயமாவுனக் கிதுநாள் வதர நாங் கள் படும் பாடு
கடல் யமல் துயில் கண்ணாகனி கண்யட கன் தறச றிந்தா ் க்
களயமசபலி சகாளயவகூளி களிக்க லங் தக ழித்தா ் க்
குதடயபால் குன் தற ச டுத்தா ் முப்புர யகாட்தட ததனச ரித்தா ் க்
யகானினிதட மாதரிதணக் யகானா கயவவளர்ந்தா ் க்
காயடகாலி யம ் த்தா ் ப்புனல் களி ன் ததனவததத்தா ் க்
கஞ் ென் ததன வததத்தா ் சபலக் காரர்சபலம் வததத்தா ்
மாயடயம ் த்துத் திரிந்தா ் வலு மாபலித ெ் சிதறதவத்தா ் க்
யகாெலாபுவி ாண்டா ் வலுக் குகதன மிகக்கண்டா ் க்
குயறாணிததன வததத்தா ் வலு குண்யடாமொ லித க்சகான் றா ் க்
சகால் லதில் தல மல் லன் சகாடுஞ் சூரன் ததனவததத்தா ்
ஈடா ் வலு இரணி ன் குடல் ஆறாய ாடக் சகான் றா ்
இரக்கமற் ற துரிய ாதனன் அரக்கர் குலமறுத்தா ்
இன் னங் கலி நீ ெக்குலம் சகால் ல வரம் சபற் றா ்
ஏதழக்குடி ொதிகட்கு மீள விதடசகாடுத்தா ்
எழுந்துசதட்ெ ணாபுவியில் இரங் கி வரயவணும்
மாளக்கலி தாழநரகம் வீழ வரம் சபற் றா ்
வா ் த்தகுல ொன் யறாரவர்க் யகற் ற வரம் சபற் றா ்
வரயவணுந் சதட்ெணாபுரி மதலயபா லு ர்ந்துயபாகு
யதெக்கலி தீதுவநி ா ம் சபாறுக்கரியத
சிவயனதவந்த ராயெசதெ்ெ ணாபு வியில் யபாயவாம்
யகட்பாரில் தல ச னயவயப ் கள் கீழும் யமலுஞ் ொடுது
கிருஷ்ணாமகா விஷ்ணுயவவுன் கிருதப யிரங் கயவணும்
தாண்தமக்குலெ் ொன் யறாருன் தனத் தவத்தால் யதடிவருந்துன்
தாயுமவர் தகப்பன் சுவாமி தாயன ல் லாலுண்யடா
ெர்வபரா சுவாமிசிவ சுவாமி யுமக்கப ம்
ொணார்படுந் து ரங் கண்டு சுவாமி ச ழுந்தருள் வா ்
ஆற் றிலதலக்யகாதர த ப்யபால் அதலவதுந் சதரி ாயதா
அதணப்பாருன் றன் துதணய
ல் லால் அவர்க்யக ஏதுமுண்யடா
பலநாளவர் படும் பாட்சடல் லாம் பார்த்யத யிருந்தாய ா
ப யமா அவரிடம் யபாகினுஞ் செ யமா சொல் லுதம ா
பாலரவ ருமக்யக ல் லா பாரா திருப்பாய ா
ஆருமற் றார் யபாயல வர் அதலவ துந்சதரி ாயதா
அரயனசிவ மருகாவுனக் கப ம் உனக்கப ம்
அவரால் நாங் கள் படும் பாசடல் லாம் அறி ல் தலய ாசுவாமி
ஆதிமுதற ாகமத்தத அழித்துெ் சொல் லுயறாயமா
அதுதான் சபா ் ய ா சம ் ய ாசவன் றாகமந் ததனப்பாரும்
அண்டரண்டந் சதாழயவவரும் ஆதி யுமக்கப ம்
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அரகராசிவ அரயனசிவ அரயெ யுமக்கப ம்
ஆதிசிவ னாதிதவ யமாதி யுமக்கப ம்
ஐயுங் கிலி ெவ் வுங் கிண அரயன யுமக்கப ம்
அம் மாஆதி அ ் ாசிவ சம ் ா உமக்கப ம்
அரயெசதெ்ெ ணாபுவியில் வரயவணு முமக்கப ம்
அந்தக்கலி திந்சத ் ச ன் றறயவ வரயவணும்
அத்திடக்கலி செத்திடக்கலி அறயவ வரயவணும்
அ ் க்கலி தீ ாவிய அறயவ வரயவணும்
அவகடக்கலி ெவயகடாக அழிக்க வரயவணும்
ஐம் பத்தாறு சீதமச ாரு குதடக்குள் ஆள் வாயுமக்கப
அத்தாவுமக் கப ம் சிவ முத்தா வுமக்கப ம்
ஆதிநா ரா ணர்க்குப் பால னானகுணதீரா
ஆதியுமக் கப ம் சிவ யொதி யுமக்கப ம்
அரயனசிவ னார்க்குமருக னான குணபாலா
அதலவா ் க் கதரமடமாம் பதி ஆள் வா யுமக்கப ம்
அ ் ாதவ குண்டாஅதல கண்டா யுமக்கப ம்
தாணுமா ல னா ் ப்யபரு ததழக்க சிவமுதளக்க
தானாச ாரு குதடக்குள் தர்மத் தரணி ாளவந்தா ்
ொணாக்குரு யவதக்குரு தானானா யுமக்கப ம்
தாண்டும் பதி கூண்டப்பதி தானானா யுமக்கப ம்
தவயமசதெ்ெ ணாபூமியில் தாயன வருவாய

ம்

விருத்தம்
சதெ்ெண மீயத வந்து சத ் வமா யிருந்து சகாண்டு
மிெ்ெமா ் புதுதம காட்டி யமதினி ச வருங் காண
உெ்ெயம ொன் யறார்க் கீந்து உதவியுஞ் செ ் வா ச ன் று
பெ்ெமா ் த் யதவ சரல் லாம் தவந்தரின் பதத்தில் வீழ் ந்தார்
வீழ் ந்திடக் கண்டு தவந்தர் விதடயுள் ள யதவர் தம் தமெ்
யொர்ந்திட சமாழிகள் சொல் லி யதவயர பதற யவண்டாம்
ஓர்ந்திட எனக்கு முன் யன உள் ளது தாயன ச ன் று
கூர்ந்திட வுதரத்தீ சரல் லாம் குணமுடன் மகிழ் ந்து சொல் வார்
சத ் வ மாதர்கள் தாம் சபற் ற யதவயர ொன் யறார்க் சகல் லாம்
சம ் வரம் பதுயபால் ஞா ம் விளம் பிடப் யபறு சபற் யறன்
சபா ் வரம் பொசு எல் லாம் சபான் றுற வரங் கள் சபற் யறன்
அ ் வதரக் காத்துத் தர்ம அரசுக்கும் யபறு சபற் யறன் ஒருகுதட
தற் குள் ளாள ஒருவிஞ் தெ திகம் சபற் யறன்
கருவுதட ய ார்க்குங் காண கனவரம் சபற் யற னானும்
மறுகிநீ ர் தவிக்க யவண்டாம் வருயவனான் ொன் யறா ரண்தட
குறுகலி ததனத் தாண்டிக் சகாள் யவசனன் குலத்ததத் தாயன
என் தனய சகணி ா வண்ணம் ஏதழ ா யிருந்த ொன் யறார்
தன் தனய பழித்யதா சரல் லாம் ெளமது து ரங் சகாண்டு
அன் னீத நரகந் தன் னில் அகப்படத் தள் ளித் தள் ளிக்
சகான் றுநான் ொன் யறார்க் சகல் லாம் சகாடுப்யபன் யமற் பவிசு தாயன
எல் லாஞ் ொன் யறார் தக ாயல எள் ளும் நீ ரும் கலிக்கிதறத்து
சபால் லாக் கலித நரகமதில் புக்க அடித்துப் யபய ாடு
சகால் ல விதடகள் சகாடுப்யபனான் கூண்ட ொன் யறார் தக தியல
வல் யலார் புகழுந் யதவர்கயள மனயம ெதடக்க யவண்டாயம
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யவண்டா சமனயவ யதவருக்கு விதடகள் சகாடுத்து தவகுண்டரும்
கூண்டாங் கடலின் கதரதாண்டி குதித்யத கதரயி யலாடிவந்து
தாண்டா ் முன் யன ெம் பூரணதனவளர்த்தசதாரு தா ் க்யகார் ெடலவுருக்காட்டி
ஆண்டா ராதண ச ாருவருக்கும் அகலா சதனயவ ாதணசகாண்டார்
நாயனா பிறந்த ெமுத்திரத்தின் நடுயமற் கடலி லன் னாபார்
ஏயனா பதியும் யமதடகளும் எண்ணிப் பாரு யதர்நிறமும்
மாயனா சபான் யனா மண்டபயமா வறயட யுனக்குெ் ொட்சியிது
ாயனா காட்டுஞ் சொரூபசமல் லாம் ாதா யிருநீ மறவாயத பதயமா
பதயமா பாற் கடலின் பாதல கயம சகாள் ளுசவன
இதமா ் இதமா ் ெ ் சொல் லிடயவ இதெ ா வண்ணம் வீழ் ந்திடயவ
உத ம் உத ம் சவளித்திறந்த உருதவ ச ாருவர்க் குதர ாமல்
இததய யிததய மறந்துஎன் தன இளப்பம் யபசிசநகிழா சதன் றார்
ஆண்டா யிரத்து எட்டுமுன் யன அன் தன ச னயவ நீ யிருந்தா ்
கூண்டா சமட்டா மாசியியல குணமா ் நாரா ணர்மகவா ்
ொன் யறார் சகதிகள் சபற் றிடயவ தர்ம குண்டம் பிறந்துசவாரு
கூண்டாங் குதடக்கு ளரொளக் சகாண்யட யபாயறன் கண்டிருநீ
நதட
தவகுண்டம் பிறந்து வார்த்ததச ான் யறார்குதடக்குள்
சபா ் சகாண்ட யபதரப் சபலிசெ ் தரொள
சகாண்டுநான் யபாயறன் குலக்கிழயட பாசரனயவ
அன் றுதவ குண்டர் அவர்நடந்தார் சதெ்ெணத்தில்
சகங் தகக் குலத்தாத கிருஷ்ணர் வரவதழத்து
நங் தகய ச ன் னுதட நாமமது யகட்டதுண்டால்
பால் யபால் பதம் யபால் பாவந்தீ ரன் பருக்குெ்
சூல் புத்தி வம் பருக்குெ் சூதுசெ ் மங் தக யர
என் றுதவ குண்டர் ாமம் கூறிக்கூறி
இன் றுசதெ்ெ ணம் யபாக எழுந்தருளி ய வருக
ெகல வுலயகாரும் ெந்யதாெங் சகாண்டாடப்
புகல எளிதில் லாத சபரி நா ரா ணர்க்கு
தவகுண்டம் பிறந்து வார்த்ததச ான் யறார்குதடக்குள்
சம ் சகாண்ட முப்சபாருயளார் யமனிச ான் றா ் த்திரண்டு
எல் லா வரமும் இவர்க்கு மிகக்சகாடுத்து
நல் யலார்க்குக் காலம் நலமாகு சமன் றுசொல் லி
வானயலா கம் வாழும் வானவருந் தானவரும்
தாயன முன் னாகமங் கள் தப்பாதிதட முனிவர்
வகுத்திருந்த ஆகமங் கள் நிதறயவறி வந்துசதன் று
மாமுனிவ சரல் யலாரும் மாெந்யதாெங் சகாண்டாடி
நாமு சமதியரயபா ் நல் லதவ குண்டர்பதம்
கண்டுசகாள் யவா சமன் று கனமுனிவ சரல் யலாரும்
சகாண்டு மலர்ப்பூக்கள் யகாமான் கால் மீ யதசொரிந்து
சகாற் றவரும் மாண்டு குறும் பு மிகப்சபருத்து
உற் ற துலுக்கன் உடன் வந் துடயனாடி
மற் சறாரு பத்தாண்டில் வருயவாசமன் றாகமத்தின்
வர்த்தமா னம் யபாயல வந்ததவ குண்டசரன
எல் யலாரும் யபாற் றி எதிர்நின் று வாழ் ததி
் டயவ
நல் யலாரா ச ங் கதளயும் நாரா ணர்மகயன
உன் கிருதப தந்து உதவிதரு வா ் யமலும்
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முன் கிருதப ச ல் லாம் உனக்குள் வெ மாெ்சுதல் யலா
முப்சபாருளும் நீ தானா ் உறுசவடுத்தா ானதினால்
எப்சபாருதளக் கண்டு இ ல் புசபறப் யபாயறாங் காண்
தவகுண்ட மாமுனிய மனதிரங் கிக் காக்கயவணும்
சம ் குண்டர் பதத்தில் வீழ் ந்து நமஸ்கரித்தார்
அப்யபாது வாயனார்க்கு ஆதிதவகுண் டருதரப்பார்
இப்யபாது வாயனாயர எதன றிந்த சதந்தவிதம்
என் றுதவ குண்டர் இ ல் பறி ெ் சொல் லிடயவ
அன் று வாயனார்கள் எல் யலாரு யமதுசொல் வார்
வாதனார்கள் ணவகுை்டரின் நிணலயறிந்த விதம் கூறுதல்
கயில ங் கிரியிலுள் ள கணக்குமுத லுள் ளசதல் லாம்
ஒயிலாகப் பிறப்பு உ ர்கணக் கானதுவும்
தத்துக் கணக்கும் ெஞ் ெ முதற் கணக்கும்
பத்துக் கணக்கும் பலன் சபற் யறார் தங் கணக்கும்
யமாட்ெக் கணக்கும் முன் னுள் ள யுகக்கணக்கும்
வாெ்ெக் கணக்கும் தவகுண்ட நற் கணக்கும்
நரகக் கணக்கும் நடுத்தீருதவக் கணக்கும்
தருமக் கணக்கும் ெகலக்கணக் குமுதலா ் ப்
சபாறுதமப் பிரமா பூொந்திரக் கணக்கும்
எல் லாக் கணக்கும் எடுத்துமிகத் யதவசரல் லாம்
வல் லான கயிதலவிட்டு வருவதுகாண் யட டி ார்
தி ங் கி மனங் கலங் கித் யதவயரா யடயகட்யடாம்
ம ங் கிமிகக் யகட்டிடயவ மாயதவ யரதுதரப்பார்
நாரா ணர்க்கு நல் லதவகுண் டம் பிறந்து
சீரா யுலகசமல் லாம் சிறந்யத சவாருகுதடக்குள்
ஆள வருவதினால் அவர்தகக்குள் ளிக்கணக்கு
நீ ள அரன் சிவனும் சநடி மருயகானும்
இந்நாள் முதலா ் ஏழ் ப்பிக்க யவணுசமன் று
சொன் னார்கா சணங் கதளயும் சுருதிக் கணக்தகச ல் லாம்
சபான் னுயலா கம் புகுந்து
சபட்டகத்யதா யடச டுத்து
வாரு சமனஅ ெ்ொர் மகாபரனும் மாயலானும்
யெரும் தவகுண்டம் சிணம் பிறந்தா சரன் றுசொல் லி
ஆனதினா லிப்யபா ாங் கள் சகாடு யபாயறாசமன் றார்
நானதுகள் யகட்டு நன் றா றிந்யதாசமன் றார்
அப்யபாது தவகுண்ட ராெர் மிகவுதரப்பார்
இப்யபாது வானவயர எல் யலாரு சமன் கூட
வாருங் யகா சவன் று தவகுண்டர் சொல் லலுற் றார்
சீருங் யகாபால சிவயன செ சலனயவ
வானவர்கள் யதவர்முதல் மதறமுனிகள் ொஸ்திரிகள்
தானவர்க ளுங் கூட ெங் கீதம் பாடிவரெ்
ெந்திர சூரி ர்கள் தம் மானக் குதடபிடிக்கெ்
சுந்தரஞ் யெர் தவகுண்டம் யதான் றிவந் தாசரனயவ
யவத மதறய ாரும் விெ முனிவர்களும்
நாதாந்த யவதமதத நன் றா ் த் சதளிந்சதடுத்துக்
யகாமான் வளரும் யகாயவங் கிரிதனியல
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நாமாது வாழும் நல் லதிரு மண்டபத்தில்
தங் க நிறத்தூணில் ெதுர்மதறய ார் தாங் கூடி
எங் கு மகிழ எழுதினா ரம் மாதன
திருவாசகம் - 2
ஏகசமாரு பரமானதும் இம் சமன் சறாரு வாயுவில் ெத்து வதளந்ததும் ெத்தில்
சிவம் யதான் றியும் சிவத்தில் ெத்தி யதான் றியும் ெத்தியில் நாதம் யதான் றியும்
நாதத்தில் விஷ்ணு யதன் றியும் ருத்திரர் மய சுரர் உலகம் யதான் றியும் உலகில்
அண்டபிண்டம் யதான் றியும் பிண்டத்தில் குயறாணி அசுரன் யதான் றியும்
குயறாணி வானயலாகம் விழுங் கவும் யகாபத்தால் விஷ்ணு சென் று
குயறாணித த் துண்டாறா ் சவட்டி உலகில் தள் ளவும் , துண்டசமன் றில்
குண்யடாமொலி பிறக்கவும் சுகயொபன மண்டபமதல விளித்ததும்
திருமருகரது யகட்கவும் யதவாதிகதள நாங் கிலாக்கி வதர ானததத்
தூண்டிலாக்கிக் கடதல ஓதட ாக்கிக் கா ாம் பு வண்ணர் ஓடயமறிய
கதறக்கண்டர் ஓணிதள் ளயவ கன் னியியல தூண்டலுமிட்டு
அக்குண்யடாமொலித யும் வததத்து மறுயுகம் யதான் றிய தில் தலமலாலன்
மல் யலாசி வாகசனன் ற இருயபருதட அநி ா ம் சபாறுக்காமயல
அவனிருவதரயும் ெங் காரம் செ ் து அடுத்த யுகம் யதான் றிய , சூரன் சிங் கமுகா
சூரன் செ ் த அநி ா ம் சபாறுக்காமயல ஆதித்திருசநடுமால் ஆறுமுகக்
கடவுசளன நாமமுங் கூறிய அவதனயும் ெங் காரஞ் செ ் து அவ் வுகத்தியல
பிறந்த அசுரன் இரணி தனயும் வததத்து அந்த யுகமும் அழித்து அடுத்த யுகம்
யதான் றிய , அரக்கன் இராவணெங் காரமுஞ் செ ் து சீதாப்பிராட்டியினுதட
சிதறத யு மீட்டித் சதன் னிலங் காபுரி அரக்கதரயும் சகான் று
அக்கிதளச ாழி அக்குலமும் அறுத்து அடுத்தயுகம் யதான் றிய ; பஞ் ெவர்க்கு
பகாரி ாகிய பதகத்தத் துரிய ாதனதனயும் வததத்துப் பஞ் ெவர்க்குக்
குருநாடு பட்டமுஞ் சூட்டிய அரொள தவத்து கலிவருவாசனனக் காற் று
வீசினததக் காதியல யகட்டுக் கானக வழிநடந்து பஞ் ெவர்களுதட
பாரப்சபலன் கதளயும் வாங் கிப் பெ்தெ மாதல சுமந்திருந்த ப மா க் கூட்தடப்
பர்வதாமதல யுெ்சியியல கிடத்தி, கங் தகயுங் கண்டு கங் தகயியல குளித்த
கன் னிமார் சபண்களுதட கற் தபயுஞ் யொதித்துக் கயிதல ங் கிரி சென் று
ஏழுயலாகம் புகுந்து ஏழு வித்துசமடுத்து இருத கமலத்தியல இருத்தி எரியுங்
கட்தடச னக் கிடந்து ஏந்திதழமாதரெ் சூழ வதளயும் படி ாகக்
சகாந்ததலயும் எழுப்பி ஏழுசபண்களுக்கும் ஏழு மததலயுங் சகாடுத்துத்
தவசுக்குக் கன் னிமாதரயும் அனுப்பிப் பத்திர காளியிடத்தில் பாலதரயுங்
சகாடுத்து ஸ்ரீரங் கம் யபா ் செகமறியும் படி பள் ளிசகாண்டிருந்ததும் ;
யதவாதிகளுதட வாக்கினாயல ஈசுரர் தாயம கலி தனயும் பிறவிசெ ் து
இருநூற் று முப்பது நூறாயிரம் வருஷமாகக் கட்டங் சகாடுதம செ ் து
அவனி ரொண்டு கன் னிமக்களாகி ொன் யறார் படுகிற மறுக்கம்
சபாறுக்காமயல, வி ாகரிதட முனிவர் வகுத்த ஆகமத்தின் படிய மகாபர
நாரா ணர் தாயம தவகுண்டமா ் ப் பிறந்து ஒரு குதடக்குள் 1008 ஆம் ஆண்டு
மாசியியல அஞ் சி மூவஞ் சி யததியியல அவனிமனுவியல ஆதிெ்ொதியியல
மனுநிறமாக வந்திருந்து ொதி பதிசனண்தணயும் ஒருதலத்தில் வருத்திய
தர்மமா ் த் தாரணி ாயபர்க்கும் ெஞ் ெல யநா ் பிணி தண்ணீரால் தீர்க்கவும்
ெந்ததியில் லாத யபர்க்குெ் ெந்ததி சகாடுக்கவும் தனமில் லாத யபர்க்குத்
தனங் சகாடுக்கவும் ொததவாதத யப ் கதளெ் ெரிவியல எரித்துக் கரி ெ்
செ ் வும் தரணிய ழு கணக்தகயும் யகட்டு மிக ெத்தி ா ் அன் பு
மனிதருக்காகயவ தரணியில் நாலுதரம் ெளங் கள் படவும் ொஸ்திரயவத நூலுக்குெ்
ெரிச ாத்தி யபர்களுக்கு உபகாரங் கள் செ ் வும் ; ெண்தட ா ் க் கலி தனத்
தன் னாயல யபாக்கவும் தர்மமாகத் தரணிய ார் குதடக்குள் ளாளவும்
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தங் கநவரத்தினத் திருமுடி சூடிய ெகலமாபதி யமதடகள் பாவிக்கவும் தவசு
கிருதப சபறவும் , தங் கமணி ெக்கராயுதக் சகாடி ஒற் தறக்சகாடி கட்டவும்
ெகலரும் புகழவரும் தர்மராொவாகவும் ெங் கவிருதுக் சகாடி ஒத்தக் சகாடி
கட்டவும் அஷ்டதிக்குப் பதினாலு யலாகமுமறி அதெ ா மணிச ான் று
கட்டிய அரசு பாவிக்கவும் , ஆதி ெர்யவஸ்வரனாகி அவனித ம் பத்தாறு
சீதமயும் அடக்கி அரொளவும் ஆதிெர்வ காலமும் அழி ாத் திருவுளமாயிருந்து
அரொள் வாசரனவும் ஆதிராமெ் ெந்திர சூரி நாரா ணர்க்கு ஆதி ாகமத்தின்
படி ாகயவ ஆதிதவகுண்டம் பிறந்தாசரனயவ, அண்டர்களும் முனிவர்களும்
யதவர்களும் அதிக ெகல மாமுனிவர்களும் எல் யலாருங் கூடியிருந்தாரா ் ந்து
சதாண்டர்தமக் சகன் றுவளர் சகான் தற ணி கயிதலயில் மண்டலம் புகழெ்
சிவனாருதட கிருதபயினாயல என் றவர் கயிதல ங் கிரியில் எழுதினார்.
அதிகாரம் - XI
ணவகுை்டர் முருகனுக்கு அருளல்
அன் றந்தத் யதவர்முனி எல் யலாருந் தாங் கூடி
சென் றந்தக் கயிதல செகத்தூணி யலதரித்து
தவகுண்டர் பாதமதத வாழ் ததி
் க் குவித்துவர
சம ் சகாண்ட நாதன் யவலவன் செந் தூரணுகி
நடக்க அறுமுகனும் நடுங் கி மிகப்பதறி
வடக்குமுக மா ் விழுந்து தவகுண்ட தரப்யபாற் றி
அப்யபாது யவலவதன ஆதிதவகுண் டர்பார்த்துெ்
செப்புகிறார் குண்ட சிவநாத கண்மணியும்
நாடுயகட் கப்யபாயறன் நாரணன் நான் தானும்
யகடு வருமுனக்குக் யகள் வியக ளாதிருந்தால்
இத்ததன நாளும் என் தனக் சகணி ாமல்
புத்தி றி ாதவர்யபால் புலம் பினீ ரித்ததனநாள்
இனிதவகுண் டம் பிறந்து ஏகசமாரு குதடக்குள்
மனுசவாரு சொல் லாள மகாதர்ம யமநிதனத்து
மா ் தக றுத்து மாற் றான் கருவறுத்துத்
யதா க் குழிமூடி சதால் புவித த் தானாள
நல் யலார்க சளடுக்க நான் யபாயறன் கண்டாய
கல் லார் தமக்குக் கெப்பினியமல் கண்டாய
தர்மதவ குண்டம் தான் பிறந்யதன் இப்யபாது
தர்மெ் சிறப்புத் தானினியமல் கண்டாய
நன் தம யினிக்காணும் நாரணன் கண் ணல் லாது
தின் தமச ன் ற சொல் லு ஆகாது கண்டாய
ஆனதா லுன் றனக்கு ானினியமல் சொல் லும் புத்தி
வானஞ் சூழ் தவ கங் கள் வாழுகின் ற மண்டபங் கள்
எத்ததனய ா அத்ததனயில் இருக்கின் ற யதவசரல் லாம்
அத்ததன யபரும் அறியும் படிசொல் லுயவன்
காணிக்தக யவண்டாதுங் யகா தகக்கூலி யகளாதுங் யகா
மாணிக்க தவகுண்டம் வல் லாத்தான் கண்டிருங் யகா
பூதெய ராதிருங் யகா சபலிதீப யமராதுங் யகா
ஆதெதவ ாதிருங் யகா அவகடஞ் செ ் ாதுங் யகா
ஞா முதற தப்பி நன் றி மறவாதுங் யகா
மா நிதனவு மனதில் நிதன ாதுங் யகா
தவகுண்டா சவன் று மனதில் நிதனத்திருங் யகா
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சபா ் சகாண்ட யதயராட்டம் புனக்கார யமராதுங் யகா
தாதி தககாட்டல் ெப்பிரங் க யளறாதுங் யகா
யமாதிப்யப ொதிருங் யகா யமாகம் பாராட் டாதுங் யகா
ஆலத்தி தகவிளக்கு ஆராட்டுப் பாராதுங் யகா
ொலத்தீ பாராதுங் யகா ெகலபூ ஏராதுங் யகா
சகாழுந்து மஞ் ெதணமாதல குப்தபச ாடு ெந்தனமும்
விழுந்து நமஸ்காரமுதல் யவண்டாசமன் று சொல் லிடுங் யகா
கூசவன் றுதர ாதுங் யகா சகாக்கரித்துப் யபொதுங் யகா
ஓசவன் றுதர ாதுங் யகா ஓமமுதற ய ராதுங் யகா
தீபரதண காணாதுங் யகா திருநாதளப் பாராதுங் யகா
ஆபரணம் பூணாதுங் யகா அன் னீதஞ் செ ் ாதுங் யகா
எல் லாம் சவறுத்திருங் யகா இத்ததனயபா லுள் ளசதல் லாம்
அல் லாமல் மீறி ாசராருவர் செ ் ததுண்டால்
வல் லாத்த யகாபம் வரும் தவ குண்டருக்யக
நல் யலாயர ாகசவன் றால் நி ா மதி யமநில் லும்
என் று தவகுண்டம் இ ம் பக்கந் தனுதரப்பான்
மன் று ததன ளந்த தவகுண்ட நாரணயர
நீ ருதரத்த ெட்டமதில் நிதலதவயறாம் நாங் கடி ார்
காரும் நீ சரன் று கந்தன் அடிசதாழுதான்
அப்யபாது தவகுண்ட ராெர்மிக வுதரப்பார்
இப்யபாது சொன் னசதல் லாம் எனக்குநிெ மாகசவன் றால்
உன் யகா புரத்தில் உ ர்ந்தவட யமல் மூதலயில்
பின் யகா புரங் காணப் பிளந்துயபா சடன் றுதரத்தார்
அல் லாம லுன் தனச ன் று அவனியுண் டாக்கிதவத்த
செல் லாெ் சிதலத த் திருப்பிவிடு சதற் குமுகம்
உலயகா ரறி ஒருவாயி லுமதடத்துக்
கலகமா ் க் கண்மூடிக் கவிழ் ந்திருப்பா ய ாசவன் றார்
அல் லா சததனமறந்து அழிெ்ொட்ட மா ் நடந்தால்
சபால் லா தவயன சபருவிலங் கு சிக்குசமன் றார்
அப்யபாது கந்தன் ஆவி மிகக்கலங் கி
இப்யபாது சொன் னசதல் லாம் ானினி செ ் வசனன் று
ஆதி யுதரத்ததுயபால் அடி ார்நடப்யபா சமன் றார்
யொதி தவகுண்டம் சொல் வா ரவயராடு
நிதல ழி ாதிருங் யகா நீ தி ா ் நின் றிடுங் யகா
உலகறி நானும் ஒருசநல் லுதடக்குமுன் யன
பலயொ ததனயும் பார்த்துநடுத் தீர்ப்புசெ ் யவன்
விடியும் சபாழுது யவெம் பலதணியவன்
பிடியு மனுவுடயன சபரி யுக மாளதவப்யபன்
வருயவா சமாருசநல் மாறி ச டுக்குமுன் யன
கருதி யிருங் யகா கருத்த ர்ந்து யபாகாதுங் யகா
என் று தவகுண்டம் இத்ததனயுங் கந்தனுக்கும்
மன் றுக்கு சமன் றும் மறவாதுங் யகாசவனயவ
அததவிட் டவர்நடக்க ஆகா ங் சகாண்டனயர
இததவிட் டவர்நடந்து ஏகா மாகிவர
வாதனார்கள் ணவகுை்டணரப் தபாற் றுதல்
ஆசிரி

விருத்தம்
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அண்டசராடு சதண்டனிட் சடண்டிதெகள் நின் றுவரும்
ஆதவதனெ் சூழ் கணம் யபால்
அரிஹரி அரஹரா சிவசிவா என் றுசிலர்
ஆடிய பாடி வரயவ
சதாண்டரவர் கண்டுதவ குண்டரடி கண்டுசதாழ
சூழவதளந் யதழி ல் படர்யத
சூரர்பதி நாரா ணர் வீரர்பத யமாதிவரெ்
சூராதி சூர சரனயவ
செண்தடச ாடு தண்தடமணி டண்டடம டண்டசமனத்
யதவர்யெ வித்து வரயவ
சிவநமசி வா சமனும் ஓம் நம சிவா சமன் னும்
யெவித்திரு புறமும் வரயவ
அண்டமுர செண்டுமணி டுண்டும டுண்டுசமன
ஆகா மீதில் வரயவ
அனவரத யகாலாக லாதிநாரா ணாசவன
அமரரிதெ கூறி வரயவ மத்தள முடுக்குபல வாத்தி மடசடன
வானமதில் நின் ற திரயவ
மலர்மாரி ெலமாரி தினமாரி தூவிய
வானவர்க ளிதெ கூறயவ
தத்தளங் கிடகிட சதாம் சமனத் சதாம் சமனெ்
ெங் கீதக் காரர் வரயவ
ெகலகதலக் கி ானயவத ொதிமுதற ய ாதிமிகு
ொஸ்திரக் காரர் வரயவ
தித்தங் கிண தித்தங் கிண தித்தங் கிணதித்திச னெ்சில
யதவர் கூறி வரயவ
சிவசிவ சிவசிவ சிவசவன் று சிலயதவர்
யெவித் தி ல் கூறி வரயவ
நித்தங் கிண சித்தங் கிண உத்தங் கிண தித்திச ன
யநரி ர் சீரி ல் கூறயவ
நீ லங் கிரி வாலங் குரு நீ ச ன் குரு தாச ன் குரு
நீ சதன் குருசவனப் யபாற் றினார் பண்தடமுதற யின் றுசவனக்
குண்டசமனக் கண்டுவரும்
பலவாங் கிரி குண்டயம
பசுவாமயன சிசுபாலயன பலமானயன தலமானயன
பசுவா கி நிெயம
சதாண்டர்தனக் சகன் றுவரு குண்டதவ குண்டமனா ் த்
சதெ்ெ ணாபதி பூபயன
துளபமணி களபயமனி ழசகாழுகு கிருதபமிகு
துவாரகா பதிக் கரயெ ெண்டன் வலி துண்டப்பட சகாண்டக்கதண
விண்டத்சதாடு
துெ்ொ வில் லு வீரா
ொமியுன் றாயளா எங் கள் ததலயின் மீது
ததலயின் வழி தாயன நடவாய
துண்டப்பட வண்டெ்ெரம் கண்டப்படி சபாண்டத்சதாடு
துெ்ொ வில் லு தீரா
சுத்தா வுனக்யகற் றார்ததம வித்தானதில் வித்தா ்
துவாரகாபதிக் கரயெச னத் சதாழுதார்
நதட
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யதவர் சதாழுது திக்சகங் கும் யபாற் றிவரத்
தாவமுள் ள வாயனார் ெங் கீதம் பாடிவர
யவத மதறய ார்கள் யவதக்கதல ய ாதிவர
நாதசமாடு ெங் கு நகரா முழங் கிவர
மத்தள யமயலார் மடமசடன் யறற் றிவரத்
தித்தி தித்திச னத் யதவசரல் லாம் பாடிவரெ்
ொத்திர யவத ொதிமுதற ய ாதிவர
நாற் றிதெயும் யபாற் றி நாற் ொதி யும் வரயவ
அரம் தப ர்க ளாடி ஆலத்தி ய ந்திவர
வரம் பகலா மாமுனிவர் வரிதெமிகக் கூறிவர
நாதாந்த யவதம் நவில் யவார் சநருங் கிவர
மாதவர்க சளல் லாம் மலர்மாரி தூவிவர
கண்டங் ககமகிழ் ந்து கண்ணான நாரணரும்
சகாண்டாடித் யதவசராடு கூறுவா ரன் யபாயர
மனுக்கண் காண வரயவண்டீ சரன் பிறயக
தனுக்கான ஏகமதில் ெகலத்யதா ருமறி
வாருங் யகா என் னுடயன வானவயர யதவர்கயள
வானமதில் நின் று வாத்தி ங் க யளற் றிவர
தானவர்கள் முதலா ் ெ ் ெங் க முதல் வரயவ
ஆகாெ மீதில் நின் று எல் யலாரும் யபாற் றிவர
வாகான சூரி னும் வந்து குதடநிழற் ற
ணவகுை்டர் திருச்தசந் தூர்விட்டு ததச்சைம் எழுந்தருளல்
நன் றான தவகுண்டர் நல் லசெந்தூர் தானும் விட்டு
வண்டாடுஞ் யொதல வா ் த்த வனங் கள் விட்டு
யொதலத் சதருக்கள் விட்டுெ் செந்தூர் தலங் கள் விட்டு
ஆதலத் சதருக்கள் விட்டு அந்தூர் பதிகள் விட்டு
மண்டப யமதடவிட்டு மடங் கள் மிகக்கடந்து
தண்டமிழ் யெர் செந்தூர் தலத்ததவிட்டுப் யபாவதற் கு
நிற் கின் ற யபாது நிதலயுள் ள மாமுனிவர்
நக்கன் மருகனுட நல் லடி யில் வீழ் ந்து
செந்தூர் தலத்ததவிட்டுத் சதெ்ெணா பூமியியல
இந்த யவதளதனியல எழுந்தருள யவண்டி யதன்
இங் யக பதகத்தசதன் ன என் னுதட நா கயம
ெங் க மகிழ் யவந்யத தானுதரக்க யவணுசமன் றார்
அப்யபாது நாரா ணர்மகிழ் ந் யததுதரப்பார்
இப்யபாது யகட்டதற் கு இ ல் புதரக்கக் யகளுமினி
யகள் வியக ளாநீ ென் சகடுவ தறி ாமல்
நாள் வழி ா ் ெ ் ொன் யறாதர நி ா மில் லாதடித்தான்
சொன் யனன் புத்தி நீ ெனுக்குத் திருவனந்த யமயிருந்து
என் தனயும் பாராமல் இளப்பமிட்டான் ொன் யறாதர
ஆனதால் நீ ெனுக்கு ானதிகக் யகாபமிட்டு
நானவ் வூரும் விட்டு நாடிவந்யதன் செந்தூரு
இங் யக யிருந்யதன் ான் சிறிது காலசமல் லாம்
சவங் கப் ப ல் சிலர்கள் யவதெயுட னாதெயினால்
என் தனக் சகணி ாமல் என் யகாவி லுள் யளதான்
ென் தனசொல் லிப் சபண்களுடன் ெரெமிட் சடெ்சியிட்டான்
இருயபரு சமாத்து இருந்தாலும் பழுதல் லயவா
ஒருவன் சபண்ணாதன ஒருநம் பூ ரிபிடித்து
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எனக்யகவல் பண்ணி ஏந்திதழ ாள் யபாகுதகயில்
மனக்குழலி தன் னுதட மார்பின் கதலபிடித்து
இழுத்து வலித்து இழிக்யகடு செ ் சவன் று
பழுத்துெ் ெழிந்த பருநம் பூரி வன்
யமல் ததலயி லிட்ட முத்திரி கழற் றாமல்
மால் ம க்கத்தாயல மனங் கலங் கி நம் பூரி
மங் தக மனங் கலங் க வாரிப் பிடித்திழுத்துக்
சகாங் தகததனப் பங் கமதா ் க் கூறழி யவகிழித்து
யவததனகள் செ ் சமல் லி வள் யகாபமுற் று
யமாதி ச ன் யபரில் ஒருொபங் கூறினயள
நாரணா கந்தா நானுனக்கு ஏவல் பண்ணிக்
காரணங் க ளாெ்சு கதடசிநாள் தானாெ்சு
உனக்குமிந் தப்பதிதான் உறவுயக டாெ்சுதத ா
எனக்கு சமாருபிறவி இன் றுவந்து வாெ்சுசதன் று
செந்தூர் தலங் கள் சிலநாள் செல் லுமுன் யன
மண்தூர்ந்து யபாகுசமன் று மாதுமிகெ் ொபமிட்டாள்
ொபமிட்டு மங் தக தக்சகன் று கீழ் விழுந்து
சீவ னதுவிடயவ சிவதனக்கண் யணாக்கினயள
நம் பூரி பங் கத் தாயல ந்த நா கியும்
உம் பர்யகா னூரில் உயிர்விட்டாள் மாமுனிய
தவறாத மங் தக தானுதரத்தெ் ொபமதால்
இதறா ச னக்கங் கு இருக்கமனங் கூடாமல்
எங் யகயினிப் யபாயவாசமன் று இததவிட் சடழுந்திருந்து
மங் தகசொன் ன நாள் முதலா ் த் சதற் குவாரியியல யபாயிருந்யதன்
அல் லா மலிங் யக அழிமதிகள் சரம் பசரம் ப
வல் லாண்தம ாக வலுஞா ங் காணுதுகாண்
முன் னடப்பு மங் தக ர்கள் முங் கிக் குளித்துமிக
என் னதடயில் வந்து ஏந்திதழ ா ராடுவது
ஆட வரும் யபாது அசுத்தத்யதா டுவாறாள்
பாடவரும் யபாது பண்ணுறா ளசுத்தமது
யகாவிலியல பூதெசெ ் யும் குறும் பர் மிகத்துணிந்து
யதவி ருக் கீ த் திருடுகிறா சரன் முததல
கணக்கன் முதல் நம் பூரி கள் ளப்சபண் ணார்களுக்கு
இணக்க மதாயிருந்து என் முததலக் சகாள் தளசகாண்டு
எடுக்கிறார் சபண்கள் எெ்சி ாட்டு மாடி
ஒடுக்கிறார் சபண்கள் ஒண்ணுக்சகாண் சணாத்திருந்து
பம் தப பரத்தத பகட்டுக்தக காட்டசலல் லாம்
எம் பரனுக் யகற் ற இ ல் பல் ல மாமுனிய
ஆனதா லிவ் வதககள் ான் யவண் டாசமனயவ
மான மழியுமுன் யன மாமுனிய சதெ்ெணத்தில்
பள் ளிசகாண்டு நானிருந்து பார்த்துெ்சில நாள் கழித்துக்
கள் ளி ாட்டுக் காவடி தகக்கூலி தான் முதலா ்
நிறுத்தல் செ ் யவண்டி சதல் லா மிகநிறுத்திப்
சபாறுத்தரசு தர்மப் புவி ாளப் யபாயறனினி
மாமுனிக்குெ் சொல் லி வழிசகாண்டார் சதெ்ெணயம
தாமுனிந் தத ா தவறாத மாமுனியும்
சதெ்ெணத்துக் யககசவன் று திருெ்ெம் பதியிருந்து
உெ்ெமது சகாண்டு உகெ்ொப முங் கூறி
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ணவகுை்டர் ஆை்டியுரு எடுத்தல்
நடந்து வரயவ நல் லசெந்தூர் தானும் விட்டுக்
கடந்து தருதவக் கதரவழிய யதவசரல் லாம்
ெங் கீதங் கூறித் தாயம வர்வரயவ
மங் கள நாதன் மனுெ்சொரூப யமச டுத்து
நருட்கள் மிகக்காண நாற் றிதெக்கு யமவிவந்தார்
மருட்கள் மிகவந்து வாெமிட்டுக் கூடிவர
கீழநதட விடாமல் கிருதபயுள் ள தவகுண்டதரத்
தாழநதட விடாமல் ெற் பூத யமந்திவர
அப்யபாது பூதமதத அல் லகா சணன் றுசொல் லி
தமப்யபாடுங் கண்ணர் மாபூத மததவிலக்கி
நீ ங் கசளதனெ் சுமந்தால் நீ ணிலத்துெ் யொததனயில்
தாங் கள் மீறிநடந்தால் தகுயமாநான் யகட்பதற் கு
யவண்டாங் காண் நாரணர்க்கு யவதாளா வுன் யவதல
பாண்டவர்க ளானப் பஞ் ெவர்க ளுண்சடனக்கு
என் று தவகுண்டர் இதெ த் திதெநடந்தார்
சதாண்டு செ ் ாமல் சூல் பூத மாடிவரப்
பூக்சகாண்டு வந்து யபாட்டுத் சதாழுவாரும்
தீக்சகாண்டு வந்து தீபரதண காட்டுவாரும்
மலர்வீசிக் காற் று மதரவீசி நிற் பதுவும்
சிலம் சபான் துளியபால் சிறப்புடயன தூவிவர
மதியுங் குதடபிடிக்க வாயு மதரவீெத்
துதியும் வழிதீ ் க்கத் யதவர்மிக யவாலமிட
இத்ததன நற் சிறப்பும் இ ல் பா ் முழங் கிவரப்
புத்தியுள் ள நாரணரும் புறப்பட்டார் சதெ்ெணயம
நதியிற் பிறந்த நாரா ணமூர்த்தி
பதியி னலங் காரம் பார்த்து வழிநடந்தார்
சகங் தக தனிற் பிறந்த கிருஷ்ண மகாநாதன்
கங் தக வழியநாக்கிக் கண்யணான் வழிநடந்தார்
தவை்ணம உயிரினங் கள் ணவகுை்டணரப் பைிதல்
நடந்து வருகும் நல் லதவ குண்டர்முன் யன
கடந்து முன் யபான காண்டா மிருகசமாடு
சிங் கமி ாளி செங் கருட னங் கனுமன்
பங் கமிலா றாஞ் சி பால் நிறப் பட்சிகளும்
ஐந்ததல நாகம் அஞ் சுபஞ் ொெ்ொதர
செந்ததலக் கருடன் செ ் காண் டாமிருகம்
கலி ன் கண் காணாயத காயடாடி வாழ் ந்திருந்த
ெலிவில் லா மாமிருகம் ெந்தவர்ணப் பட்சிமுதல்
தரும தவகுண்டர் தான் வந்தா சரன் றுசொல் லிப்
சபாறுதமக் குலங் கசளல் லாம் புறப்பட் டகமகிழ் ந்து
வந்து தவகுண்டர் மலரடித ப் பூண்டுசகாண்டு
சிந்தர் குலமன் னர் சத ் வப் சபருமாயள
தவகுண்ட சரப்யபா வருவீர் வருவீசரன் று
தககண்ட நிதியும் காணாதார் யபாலிருந்யதாம்
கப்பல் கதர கண்டாற் யபால் கண்யடாயம யும் தமயும் நாம்
செப்பத் சதாதல ாத திருவடித ப் யபாற் றிசெ ்
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வாயறாங் கா ணும் முடயன தவகுண்டப் சபம் மாயன
தாயறாங் கா சணம் முதுகு ொமியுன் பாதமதுள்
என் றிதவக சளல் லாம் இரங் கித் சதாழுதிடயவ
நன் சறன் றுஅந்த நாரா ணருதரப்பார்
ஒருவிளி சபாறுங் யகா உண்தமயிது தப்பாது
இருவிளிக் குள் யள என் னிடத்தில் வந்திடுங் யகா
இருங் யகா முன் ன ெ்ெ இடத்தியல யபாயிருங் யகா
கருதி யிருங் யகா கருத்த ர்ந்து யபாகாதுங் யகா
அதல விடாதிருங் யகா அஞ் சுபஞ் ெமததயும்
குதல விடாதிருங் யகா குருநிதனதவ யுள் யளற் றம்
என் று அதவகளுக்கு எம் சபருமான் ெட்டமிட்டு
அன் று அதவகதளயும் அனுப்பி மிக நடந்தார்
நடந்துபல திக்கும் விட்டு நல் லவன வாெம் விட்டுக்
கடந்துசில ஊரும் விட்டுக் கடல் வழிய தானடந்தார்
இரெகனிக யளற் று இரவும் பகல் கடந்தார்
விதெசகாண்ட ராெர் விெ ா பதிகடந்தார்
வாரிக் கதரவழிய வரயவணு சமன் றுசொல் லி
சூரி புஸ்பத் துல் வக் குறிபார்த்து
வீரி நாதன் விதரவா ் வழிநடந்தார்
கடலுட் பதிகள் கண்டுகண் யடநடந்தார்
மடமசடன அட்டவதண வாரிதீர்த் தாமாடி
கடற் சபம் மான் வாறார் காணுயவா சமன் றுசொல் லித்
திடமுடயன வாரி சென் றுகண்டு தான் சதாழயவ கடல் விதளசவல் லாம்
தவகுண்டர் பதம் பணிதல் முத்துக்கள் ெங் கு முன் வந்து சதண்டனிட்டு
வத்துப் சபரி தவகுண்ட மன் னவயர
இத்ததன நாளும் இ ல் கலி யனதுவினால்
ெற் றும் சவளிகாணாயத ெமுத்திரத்தி னுள் ளிருந்யதாம்
தர்மப் சபருமாயன ொமிநீ ர் வந்ததினால்
நன் தம யுடனாங் கள் நாட்டியல வாயறாங் காண்
ஒருசொல் வதரக்கும் உவரியியல வாழ் ந்திருங் யகா
இருசொல் லாகுமட்டும் இங் கிருங் யகா என் றுதரத்து
நடந்து தவகுண்டர் நாடி மிகவரயவ
கிடந்த நிதியும் கீழ் க்கிடந்த காசுகளும்
ஒக்க உ ரவந்து உளமகிழ் ந்து தானிருக்கும்
திக்சகன் று நாதன் யெடன் ததன தழத்து
கயிலாெந் தன் தனக் கட்டா ் வரவதழத்து
ஒயிலாக இத்ததனயும் உள் யளநீ சகாண்டுசென் று
காவல் செ ் து சகாள் ளு கயிலாெ சமன் றுதரத்தார்
யதவன் ெட்டமிட்டுத் சதெ்ெணம் யபாகசவன் று
நடந்தார் துரிதமுடன் நாரணனார் சதெ்ெணத்தில்
நல் லநா ரா ணரும் நாடி வழிநடக்க
வல் ல சபலமான மாமுனிவ ருங் கூடி
எல் யலாருங் கூடி இ ல் வா ரிக்கதரய
நல் யலார்க ளாக நடந்தார்கா ணம் மாதன
வாததய
ானசதல் லாம் தவகுண்டர் பாதமதத
சீதமுடன் யபாற் றித் தீபரதணக் காட்டிவரக்
காட்டுகின் ற தீபசமல் லாம் காணாத வர்யபாயல
நாட்டுக் குதட நாரா ணர்நடந்தார்
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நல் ல குலசத ் வம் நாட்ட மதத றிந்து
எல் தலக் குதடத ஈெர்வந் தாசரனயவ
இன் றுமுதல் வம் பருக்கு இ ல் பதகதான் சூழ் ந்துசதன் றும்
நன் று மனத்யதார்க்கு நல் லநாள் வந்துசதன் றும்
முற் கலி ன் ெட்டம் முதன் தமயின் றுமுதலா ் த்
துற் கலியபா லாகிெ் சுற் றுக் குதலந்துசதன் றும்
சகாண்டாடி நல் ல கூளி கணங் கள் சொல் லிக்
கண்டா ருடயனயும் தகசதாழுத மனுயவாடும்
இன் றுமுத சலங் களுக்கு எற் கும் வதக யில் தலய காண்
கண்டுசகாள் ளுங் யகாசவனயவ கண்காட்டிப் யபா ் மதறந்தார்
விருத்தம்
நானில மரசு ஆள நாரணர் சபற் று வாறார்
தானித மான அன் பா ் ெ ் ெகலருங் யகட்டுக் சகாள் ளும்
மாநிலத் யதாயர ச ன் தன வருந்திய யதட யவண்டாம்
நானினிெ் செ ் ஆகா நவின் றவர் சத ் வம் யபானார்
சத வங் க ளுலகி சலல் லாம் சதரிெனங் காட்டிக் காட்டி
சம ் வரம் புள் யளா சரல் லாம் யமதினி விட்டுப் யபாந்தார்
சபா ் வரம் பொசு எல் லாம் சபான் றி வதக ா ராமல்
சம ் மறந் துதரகள் சொல் லி யமதினி ச ாழித்தா சரன் யற
ணவகுை்டர் பகவதிக்கு அருளல்
நதட
கண்ணான நாதன் கமலக் குருநாதன்
வண்ணமுள் ள நாதன் வழிநடந்தா ரம் மாதன
நடந்து பகவதி ாள் நல் லகட லும் பார்த்துக்
கடந்து பகவதித க் கண்காட்டித் தானதழத்து
நன் தம யுதட நா கிய சுந்தரிய
சபான் யமா கினிய பிள் ளா ் நான் சொல் வதுயகள்
தவகுண்டம் பிறந்து வார்த்ததச ான் றுக் குள் ளான
உ ் சகாண்யடார் குலத்தத உருயவற் ற வந்யதசனன
எந்தன் திருெ்ெம் பதியு மிதுமுதலா ்
எந்சதந்த நாட்கும் இனிக்காணிக் தகநிறுத்தல்
ஆனதினால் நீ யும் ஆதியி சலன் யனாடு
யதனினி த் தங் தக ரா ் த் திட்டித்த ஏதுவினால்
உன் யனாடு இத்ததனயும் உபயதெ மாயுதரத்யதன்
சபான் னாடு சதெ்ெணத்தில் யபாயறன் தவசிருக்க
என் று பகவதிக்கு இ ம் பி வழிநடந்தார்
அன் று பகவதி ாள் அதறக்குள் ளதடத்திருந்தாள்
ணவகுை்டர் மைணவப் பதி ஏகல்
நாரா ணரும் நல் லெங் கத் தாருடயன
சீரா ் மணதவப் பதியநாக்கித் தான் நடந்தார்
சதன் காசி ச ன் ற சதெ்ெணா பூமியியல
கண்காட்சி சூழக் கண்ணர் மிகநடந்தார்
நடந்சதம் சபருமாள் நல் ல கடல் வழிய
திடந்சதளிந்த யதவர்களும் செ செ ச னநடக்க
கண்டார் துவரம் பதியின் கண் யணாட்டசமல் லாம்
பண்தடப் பதியின் பவிசொல் லா யமபார்த்து
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ஆன பதியின் அகலநீ ளம் பார்த்து
மான பதியின் வாெசலல் லாம் பார்த்தவரும்
நாடுகுற் றங் யகட்க நல் லதவஞ் செ ் வதற் குத்
யதடும் வடவாெல் சீவிவளர் மதலயின்
யநரும் வா ெல் தனக்கு நிகரில் தல ாசமனயவ
தவசுக் குகந்த தலங் களிது நன் சறனயவ
உபசீ வனம் வளரும் உகந்தபுவி யீசதனயவ
என் று மனதிசலண்ணி என் றன் சபரு மானும்
அன் றுயவ தமுனித அதழத்துசமாழி யகட்கசவன் று
வாநீ முனிய வல் லகதலக் கி ானசமாழி
தானீ கரமா ் ெ ் ெத்தி ா ் க் கற் றவயன
மான முனிய மதறநாலுங் கற் றவயன
ஓநயமா யவதம் ஓ ாம யலாதுயவாயன
பின் முன் நின் று இ ம் புதரயகட் யடயுதரநீ
நான் தவ சிருக்க நாடுதரநீ மாமுனிய
மான் தவ சுக்குகந்த மாமுனிய என் றுதரத்தார்
கணலமுனி தவசுக்குகந் த இடத்தின் சிறப் புக் கூறல்
சவண்பா
சவள் ளா ெனத்தில் விதரவா சித நிறுத்திக்
கள் ளமா னதத கலக் காடகற் றி-விள் ளரி
சவள் ளமாங் கருதணசபறு யவதமுக மாமுனிய
உள் ளசதனக் கின் னசதன் றுதர பூரணத்தி னாடி புகழ் ந்துமுனி சகாண்டாடி
வாரணத்தின் யகாடுவதர யதர்ந்து-காரணத்தின்
கட்டுதரத்து நாடுவளம் விட்டுதரப்யப சனன் றுமுனி
சதாட்டுப் பதங் குவித்துெ் சொல் லுவான்
கணலமுனி தவதவியாசர் பிறப் புணரத்தல்
நதட
அ ் ாயவ யவத ஆதிநா ரா ணயர
சம ் ா யுருவா ் விளங் குயவா யனயகளும்
பரராெ மாமுனிவன் பாலசனன முனிவன்
விதரவாக யவபிறந்து சவள் ளிமதல நாதனிடம்
தாதா வுடயன தான் வரக்கண் டீசுரரும்
வாரா ் முனிய மததலயுனக் கிங் யகது
அப்யபா முனியும் அரனடித த் தான் பூண்டு
இப்யபா திவ் வாண்டு இம் மாத மிந்நாளில்
பஞ் ெகரு ணாதி பன் னிரண் சடான் பதுவும்
வஞ் ெக மில் லாமல் வந்தா சராருவீட்டில்
பூரண நாளும் பிரிந்துதறயும் யநரமதும்
நாரணம் பிறந்த நல் ல நட்யெத்திரமும்
ய ாக பலன் கள் ஒத்திருக்கும் யநரமதும்
ஆகமக் கூட்டம் அடங் கிருக்கும் யநரமதும்
மதிசுழி யபாலாகி வந்துரத யமறுதகயில்
துதிமுக வன் ெர யொதி பிறந்ததன் றும்
இவ் வாறு கூட்டம் எல் லா சமழுந்சதாருநாள்
அவ் வாறு தான் கண்ட அந்நா ழிதகதனியல
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துற் கந்த முலாவும் யதாதகச ாரு சபண்ணிடயம
நற் கந் தமுலாவி நான் யெர்ந்யத னப்சபாழுது
யெர்ந்த சபாழுது திரண்டுநா தம் வளர்ந்து
காந்தற் றழுப்பா ் க் கன் னி யுடலாகிப்
சபற் றா ளிவதனப் யபரு வி ாகசரனக்
கர்த்தா அறி க் கண்யட னிவன் ததனயும்
ஆசு மதுரம் சித்திரம் விஸ்தாரமுதல்
வாசு சநறியதசு வழி றிந்த மன் னவன் காண்
ஏகெ் சுழிமுதனயும் இகமுகி வாம் வதரயும்
ஆக முடம் பறிவும் அண்டபிண் டத்தறிவும்
முன் பின் னாரா ் ந்து மூதுண ராகமங் கள்
தன் னன் பிறப்பும் ொற் றத் திறவான் காண்
கல் லாத கல் வி கதலக்கி ா னக்காண்டம்
எல் லா மறிந்த இ ல் முனிவ சனன் றுதரக்க
நல் லதுதா சனன் று நன் முனிவதன ஈெர்
வல் லதம ா சமன் று மாமுனித க் சகாண்டாடி
என் பிறப்பு என் மாது இதுமுன் பிறப்புமுதல்
பின் பிறப்பு முதலா ் ப் யபசென் றா ரீெரரும்
தவதவியாசர் உலகவரலாறு உணரத்தல்
அப்யபாது யவத வி ாெ ரகமகிழ் ந்து
செப்புகியறா சமன் று சிவதன மிகத்சதாழுது
மூல முததல முத்தி முகந்துசகாண்டு
காலயம நின் ற கடவுயள தஞ் ெசமன் று
ஆதிமுத லந்தம் அடங் கல் மிகவுணர்ந்து
யொதி பதம் யபாற் றிெ் சொல் லுவான் மாமுனியும்
மும் மூர்த்தி ான முதல் மூர்த்தி யதான் றி தும்
அம் மூர்த்தி தன் னில் ஆயிதள ாள் யதான் றி தும்
ெத்தியியல நாதம் தான் யதான் றி வந்ததுவும்
வித்தி ா ் நாதமதில் விந்துமிகத் யதான் றி தும்
விந்தியல விட்டிணுவும் விதரவாகத் யதான் றி தும்
அந்த முதறமுதலா ் அண்டபிண் டம் வதரயும்
சொல் லி யுகமதுதான் யதான் றும் வதக கூறலுற் றான்
ெல் லிக் சகாடி ெண்டக் குயறாணிமுதல்
நீ ென் பிறப்புவதர நிகழ் ததி
் னான் மாமுனியும்
பாெனீ ென் வதரக்கும் பாருலக வாறததயும்
சொல் லி விரித்து சுத்தஏ ழாம் யுகந்தான்
நல் ல யுகமதுதான் நாடுவதுஞ் சொல் லிமிக
வல் ல யுகத்தில் வளரும் மனுவளமும்
எல் லாயம சொல் லி எற் றதவ குண்டமுதல்
அந்நாட்தடெ் சொல் ஒன் றுள் ளரொளப்
சபான் னான நாரா ணர்ம யகந்திரனும்
நல் ல தவகுண்டம் நற் பிறவி ா ் வளர்ந்து
வல் ல கலியுகத்தில் வா ் த்தசதெ்ெ ணாபுவியில்
புதுதம மிகெ்செ ் து சபால் லாத வம் பர்தக ால்
அடிகல் சலறிகள் அவர்பட் டம் புவியில்
குடிதாழ் ந்த யபர்க்கா ் க் யகாப மதத டக்கி
நல் யலார்க்கா ் ப் பாடுபட்டு நல் லஉப யதெமதா ் ப்
பஞ் ெகரு ணாதிகதளப் பம் மலா ் த் தானடத்திக்
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சகாஞ் ெநா ளுங் கழித்து குதித்துதித் யதவளர்ந்து
ஆடவரா ் ெ் ெதமந்து ஆண்சபண்யபா யலயிருந்து
யதவ அறிவார்க்குத் திரவி ம் யபா யலயிருந்து
பெ்தெக் குழந்தத பருவமுன் னாகி வர்
சமெ்ெக் சகாடி ாட்கு யமவும் பரு வம் யபாலும்
சுத்தக் கிழவதரப்யபால் சூரப்பி ரா முமா ்
சமத்தப் புலம் பி விழலும் பிரா ம் யபாலும்
நாலு பிரா ம் நாளதுக்குள் யளச டுத்துக்
யகாலு தகய ந்திக் குன் னும் பிரா ம் யபாலும்
பார்க்கப் பிரா முமா ் ப் படுக்கக் கிழவனுமா ் த்
தார்க்கத் திறவனுமா ் ெ் ெந்திக்கிதெந் தவனுமா ் க்
காக்கக் கருத்தனுமா ் க் கர்த்தனின் கர்த்தனுமா ்
ஏக்கத் திருத்தனுமா ் இவர்ெதமந் திவ் வுகத்தில்
தர்மத்தால் கலித த் தன் னந்தன் னால் கதரத்துக்
கர்மத்தத யீடழித்துக் காந்தக்யகா லுசமடுத்து
யநயராதரக் காத்து நிெமாக யவச ழுப்பி
ஏராதரக் சகான் று ஏழ் நரகத்தும் பூத்தி
உகத்துக் குகம் வழக்கு எல் லா சமாருதலத்தில்
சதாகுத்து நடுத்தீர்ப்புெ் செ ் து மிகத்சதளித்து
ஆகாத்த யபதர எல் லாம் நரகமதில்
வாகாகத் தள் ளி வாெல் ததனப் பூட்டிெ்
சித்தத்துக் யகற் ற செடத்யதாதரத் தாசனழுப்பிப்
பத்ததரமாத் துற் றப் தபம் சபான் னிறப் சபாற் பதியில்
ொகா வரங் கள் ெனங் களுக் யகசகாடுத்து
வாகாக நல் ல வரிதெ மிகக்சகாடுத்து
ஆண்சபண் ணுடயன அதிகவாழ் வுங் சகாடுத்துக்
காணக் காணக்காட்சிக் கனமா ் மிகக்சகாடுத்துெ்
செல் ல தவகுண்டர் சீதமத ம் பத் தாறததயும்
அல் ல லகற் றி அரொள் வா ரீசுரயர
மும் மூர்த்தி ச ல் லாம் ஒருமூர்த்தி ாயிருக்கும்
எம் மூர்த்தி ச ல் லாம் இ ல் மூர்த்தி யபாலிருக்கும்
தவகுண்டப் சபம் மான் வா ் த்தசெந் தூர்க்கடலில்
தமசகாண்ட நாதன் வந்து பிறப்பதுதான்
வளர்ந்துதவம் செ ் வதுவும் வா ் த்தபுவி சதெ்ெணயம
குழந்தத தவகுண்டர் குமாரப் பிரா மட்டும்
யகாலா கலனா ் க் குருவா ் ெ் ெதமயுமட்டும்
நாலாஞ் சொரூபம் நடத்தும் வதர சதெ்ெணயம
சபால் லாசதல் லாமழிந்து பூவர்சகாலு வாகுமட்டும்
எல் லா வழக்கும் இருப்புந்சதெ்ெ ணாபதய
ஆதியி லுதித்த வாறும் அரன் சிவன் பிறவி வாறும்
ஓதி யுகங் கள் வாறும் ஒவ் சவாரு அசுரன் வாறும்
நீ தி மனுக்கள் வாறும் நீ தமாங் குண்டர் வாறும்
தீதிலாத் தர்ம ஞா ெ் சிறப்புட வாறுஞ் சொன் னான்
ததச்சைாபூமி வளம்
இவ் வாறு எல் லாம் எடுத்துமிக மாமுனிவன்
அவ் வாசறல் லாமுதரத்து அகன் றனன் காண் மாமுனிவன்
துதிசகாடு தன் னால் சிவயகா யவங் கிரியில்
பதி ெ் சிவமும் பதிச ன் றா ரன் யபாயர
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நந்தீ சுரரும் நாட்டினா ரவ் வுதரத
இந்தப் பழசமாழியபால் இதெந்தப் புவிமகிதம
சதெ்ெணா பூமி சிவபூமி நல் லதுதான்
மிெ்ெம் வி ாகர் முன் சமாழிந்த துவுமிது
ஆனதா லிப்பூமி ஆகுந் தவசிருக்க
யகானாங் குமரி குடியிருக்கு மிந்நகரு
ெங் குத் துதறமுகத்து ெதாயகாடி ற் புதங் கள்
எங் கு மகிழ இ ல் புசபற் ற திந்நகரு
மங் தகப் பதிநகரு மணதவப் பதிநகரு
கங் தகக் குலநகரு கண்ணாளர் தன் னகரு
பஞ் ெவர்க ளஞ் சு பார்மன் னர் தன் னகரு
ெஞ் சீவி தன் னகரு தவத்யதார்க் குருநகரு
சத ் வகுல மன் னர் சிறந்தக் குருநகரு
தெவ முனிமார் தவத்துக் கிதுநகரு
யமயலாகக் காட்சி விளங் கிருக்கு மிந்நகரு
ொயலாக ொமி ொர்ந்திருக்கு மிந்நகரு
அரம் தப ஸ்திரீமார் ஆராடுஞ் சுதனநகரு
பரம் சபரி யெடன் பவிசுக் குருநகரு
வாவி யுதறநகரு தவதகக் குருநகரு
தாவிக் குலாவும் ெந்தப்பட்சி தன் னகரு
சொல் லஎளி தல் லகாண் சதெ்ெணா பூமிவளம்
நல் லதிந்த நாடு நமக்குகந்த நன் னாடு
பசுவும் புலி ம் பாவித்திருந் தநகரு
கசுவு சமந்யநரம் கதரபுரளும் நன் னாடு
அந்நாடு நாடு அரனாட்டுக் சகாப்பிடலாம்
சபான் னாடு நாடு புரந்தரநாட் டுக்கீடாம்
தவம் சபற் யறார் வாழ் ந்த தண்தமக் குருநாடு
பவமற் யறா ராகி பாவித்த தின் னாடு
நல் ல மதலவளரும் நாஞ் சி வளநாடு
சொல் லுருசி ானெ் சிறந்த குருநாடு
ஒருநாடு மிந்நாட்டுக் சகாவ் வாது வுத்தமயர
திருநாடு ஈெர் தினமுதறயும் நன் னாடு
ெம் பத்துக் யகற் ற ெகல குருநாடு
நல் லதிந்த நாடு நமக்குகந்த நன் னாடு
பசுவும் புலி ம் பாவித்திருந் தநகரு
கசுவு சமந்யநரம் கதரபுரளும் நன் னாடு
அந்நாடு நாடு அரனாட்டுக் சகாப்பிடலாம்
சபான் னாடு நாடு புரந்தரநாட் டுக்கீடாம்
தவம் சபற் யறார் வாழ் ந்த தண்தமக் குருநாடு
பவமற் யறா ராகி பாவித்த தின் னாடு
நல் ல மதலவளரும் நாஞ் சி வளநாடு
சொல் லுருசி ானெ் சிறந்த குருநாடு
ஒருநாடு மிந்நாட்டுக் சகாவ் வாது வுத்தமயர
திருநாடு ஈெர் தினமுதறயும் நன் னாடு
ெம் பத்துக் யகற் ற ெகல குருநாடு
இன் பம் வளரும் இதெந்த குருநாடு
ஆதி ச ாருமுனிவன் அடவில் தவசிருக்க
நீ தி றி சவன் று நிலமலனுந் யதவியுமா ்
கற் றாவுங் கன் றதுயபால் கதறக்கண்டர் யவெமிட்டுப்
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பற் றாண்தம பார்க்கப் பாரில் மிகயம ் ந்து
அந்த முனி டுக்கல் அன் றிராப் யபா தடந்தார்
சிந்த னருளால் சீறி ச ாருகடுவா ்
பசுதவயுங் கன் றததயும் பார்த்து மனமகிழ் ந்து
இசுவாக வந்தீர் இதர ா ் நமக்சகனயவ
என் று கடுவா ் இ ல் பசுவின் கன் றததயும்
தின் றுவிட சவன் று சென் றுப் பிடித்திடயவ
அப்யபா பசுவும் அந்த முனி டுக்கல்
இப்யபா சதன் கன் தற இந்தக்கடு வா ் பிடிக்கு
மாமுனிய நீ யும் வந்சதாரு ெத்தமிட்டால்
தாம் ப ந்து கடுவா ் தன் னா சலாதுங் கிவிடும்
வந்துசொல் லாதாலும் மாமுனிய யிங் கிருந்து
உந்தித் சதானி ால் ஒருெத்தங் கூறிதன ால்
என் பிள் தள ச ன் றனக்கு இப்யபா துதவுசமன் றார்
உன் னுள் ள முயமற் று உதடய ான் பதம் சபறுவா ்
என் று பசுவும் ஈதுதரக்க மாமுனியும்
ஒன் றுமுதர ாடாது உள் ளங் கவிழ் ந்திருந்தான்
கடுவாயுங் கன் தறக் கயிதல ங் கிரிதனியல
சவடுவாகக் சகாண்டு விட்டதுகா ணம் மாதன
பசுவும் வனமதறந்து பார்முனிவன் காணாமல்
விசுவாெ மாக யமயலாகஞ் யெர்ந்ததுயவ
பின் னுஞ் சில நாள் கழித்துப் யபர்முனிவன் சிந்ததயியல
முன் னும் பசுமுதற ால் முகுந்தன் பதங் காணாமல்
இத்யதாெங் கழிக்க இன் னுஞ் சில நாள் வதரயும்
சித்தத்யதா சடாத்தத் சதெ்ெணா பூமியியல
இரந்து குடித்து இத்தவ யமபுரிந்தால்
பரந்தணியும் யவதன் பதமதட லாசமனயவ
உத்தரித்து மாமுனிவன் ஒருசநாடியி யலயிறங் கித்
திர்ப்தியுட யனகித் சதெ்ெணா பூமிவந்தான்
வந்து இரந்து வருெசமான் றானதின் பின்
முந்துநின் ற காவில் உவந்து தவசுநின் று
பரமன் பாதாரப் பவிசு மிகவதடந்து
வரமருளப் யபறுசபற் று வாழ் ந்திருந் தானம் மாதன
அப்படிய யதாெம் அகன் று அறம் வளரும்
உற் பனம் யபா சலாத்த உகந்தசதெ்ெ ணாபதிய
விருத்தம்
சதெ்ெணா புரியி னீதம் செப்பிடத் சதாதல ா தத ா
மிெ்ெமாம் புவியி தாகும் யமவலர்க் குகந்த நாடு
பெ்ெமால் மகயன நீ ரும் பண்ணுறத் தவசு ஏறும்
அெ்ெமும் வாரா தத ா என் றடிமிதெப் பணிந்து நின் றான்
நல் லது தாயன ச ன் று நாரணர் த வு கூர்ந்து
சவல் லமர் மணதவ வாரி யமன் முக மதியல நின் று
அல் லல் யநா ் பிணிகட் சகல் லாம் அறமதால் தண்ணீர ் தன் னால்
சதால் தலயநா ் த் தீர்ப்யபா சமன் று சதெ்ெணா புவியில் வந்தார்
வந்தவர் தலமும் பார்த்து வழியி னற் குலமும் பார்த்துெ்
ெந்தமா ் மகிழ் ெத
் ெ கூர்ந்து ொமியும் முனித ப் பார்த்து
இந்தமா நகரில் வாழும் இராெனு மறி சவன் யற
விந்தத ா றிவு சவான் று விதித்சதழுதி னுப்பு சமன் றார்
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திருவாசகம் -3
கவியரசனுக்கு ணவகுை்டர் வருணகணய உைர்தது
் ம் நிருபம்
வால ராமெ்ெந்திர சூரி நாரா ணர் தாயம தவகுண்டமா ் த் யதான் றி,
தர்மம் நித்திெ்சு, காணிக்தக தகக்கூலி காவடி என் யற திருெ்ெம் பதி முதல்
யவண்ட ஆவசி மில் தலச ன் று நிறுத் தலாக்கிய , உகஞ் யொதித்து ஒரு
குதடக்குள் ளான ஆயிரத்சதட் டாமாண்டு மாசியில் கடற் கதர ாண்டி
நாரா ணம் பண்டாரசமன நாமமுங் கூறி, எளி யகாலசமனப் பாவிெ்சு
சதெ்ெணம் பள் ளிசகாண்டிருந்து, தர்மமாகத் தாரணி ாயபர்க்கும் தண்ணீ
ரினாயல ெஞ் ெலயநா ் கர்மம் வற் மம் வாதத யகாதத ப ங் கதளயும் பிறவி
நாெமும் சபா ் விதன ெஞ் ொரமும் , பீதட யகாதட வாதட தீர்க்கவும் ,
பிள் தளயில் லாத யபர்க்குப் பிள் தள சகாடுக்கவும் , கண்ணில் லாதயபர்க்குக் கண்
சகாடுக்கவும் , தனமில் லாத யபர்க்குத் தனங் சகாடுக்கவும் , ொம் பெதாசிவ ொமி
மூவரும் ெற் குணமாகிய தன் னாசலாரு யவெமாகிெ் ெதமந்து, ொதி
உ ர்சகாண்ட ெத்திமாதர் வழியியல ெகலகுண நாரா ண தீரெம் பன் னர் ொதி
தவகுண்டமா ் ப் பிறந்திருக்கிறார், இனி நன் றா ் த் சதரியுயம. ஆனதினால்
பூமியியல அடிபிடி அநி ா ம் இதற சதண்டம் தகக்கூலி அவகடம்
சபா ் ப்புரட்டு அவர் செவியில் யகட்க சவாண்ணாசதன் றும் , மகாயகாடி தர்ம
பாக்கி ொலி ா ் ப் பூமியியல அதிகப் பாெமா ் விரித்து அவரருகிற் சூழ
அலங் கார தர்மமணி ா ் நிறுத்தி அந்தரவீடு லாடந் திறந்து அதன் வழி
அரனடனம் திருநடனம் ஆடல் பாடல் அங் ஙயன கண்யணாக்கி ெகலதும்
பார்த்தாரா ் ந்து இருப்பதால் அவரவர் நிதனவிலிருக்கிற சதல் லாம் அவருக்குத்
சதரி ாம லிருக்கிறதல் லயவ அதுகண்டு பதறி ஆரானாலும் அவரிட்டிருக்கிற
ெட்டம் யபால் நடந்து சகாள் வாராகவும் . அங் ஙயன நடக்கிசலன் னு வருகில் அவர்
நிெ்சித்திருக்கிற யததியில் நடக்கு படிய வரும் . அன் பாகி மனுக்களுக்கு
அனுகூலம் . 1008 ஆமாண்டு மாசியில் சதெ்ெணம் பள் ளிசகாண்ட அ ் ா
நாரா ண அ ் ா தவகுண்ட மா ் தர்மம் நித்திெ்சு எழுதின அறிசவன் று
மாமுனி எழுதி அவனி றியும் படி அ ெ்ொன் . ஆயிது வல் லாமல் அ ் ா
நாரா ண அ ் ா தர்மம் நித்திெ்சுத் தவசிருக்கிற படியினாயல, இன் றுமுதல்
அவர் நிெ்சித்திருக்கிற நாள் வதரயும் பூதெ புனக்காரம் யெவித்தல் அர்ெ்ெதன
ஆராடு நீ ராடு தீபரதண ொந்தி காளாஞ் சி தகவிளக்குக் காவடி காணிக்தக
சதருமுகூர்த்தம் யகாபுரமுகூர்த்தம் திருநாள் முகூர்த்தம் யதயராட்ட முகூர்த்தம்
திருக்சகாடி முகூர்த்தம் சகாடிமர முகூர்த்தம் குருமுகூர்த்தம் குரதவ
குளாங் கூட்டம் சகாலுவாரபாரம் ஆயுதம் அம் பு அெ்சுநதட ஆதனநதட
அலங் காரம் மஞ் ெதணக் குளிநீ ராடல் இதுமுதலுள் ள நன் தம சுபயொபனம்
வதரயும் அவர்க்கானதல் லயவ, ஆனதினால் நீ ங் கள் இதுசவல் லாம்
இதுநாதளக்ககம் வீணில் செலவிடாமலும் விறுதாவில் நரகில் விழாமலுமிருக்கக்
கடவுளிது நாரா ண தவகுண்டொமி திருவாக்குபயதெக் கருதணயினால்
மாமுனி எழுதி அ ெ்ெ வாெகம் என் று எவரும் அறி வும் .
விருத்தம்
என் றிந்த விவர சமல் லாம் எழுதிய உலகில் விட்டு
நன் றிந்த ஆழ் ெத
் ெ சவள் ளி நற் கதி ருதிக்கும் யவதள
பண்டிந்த மூலந் தன் னில் பஞ் ெமி யநரந் தன் யன
குண்டத்தின் அரசு யகாமான குவல மதியல வந்தார்
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நதட
நாதன் குருநாதன் நாரா ணநாதன்
மாதவனுந் சதெ்ெணத்தில் மாமருந்து மாவடியில்
மணதவப் பதிமுகத்தில் மாதுகன் னிப் பார்தவயிலும்
இதண ானப் பஞ் ெவரில் ஏற் ற அரிெ்சுனனும்
மணமான நாதன் மகாபரதனத் தானாடி
வணங் குந் தவத்தால் வந்ததா மதரப்பதியில்
சதெ்ெணா மூதல சதன் வாரி ற் றமதில்
மிெ்ெமுள் ள யதவர் முழங் கிக் குரதவயிடத்
யதவர் திதெச ட்டும் செ செ எனசநருங் க
மூவ ரதிெ மா ் யமாடுவழி தாள் திறந்து
ஆரபா ரத்துடயன அவர்கள் வந்து பார்த்துநிற் க
ணவகுை்டர் சிவணன தநாக்கி தவம் இருத்தல்
வீரநா ரா ணரும் வித்தாரத் சதெ்ெணத்தில்
பள் ளிசகாண்டா சரன் று நாமம் பரந்திடயவ
துள் ளிய சொரூபம் சுற் றினா ரம் மாதன
தவகுண்ட சமன் று மனுயவா ரறிந்திடயவ
சம ் சகாண்ட நாதன் யமவிநின் றார் சதெ்ெணத்தில்
ாம மிகக்கூறி அதிகத்திதெ எட்டிலுள் ள
ஓமப் பொசுகதள ஒதுங் கவுப யதசித்தார்
யமல் நடப்தப ச ல் லாம் வித்தார நாரணரும்
தூல் நடப் பாகத் துறந்துதுறந் யதபடித்தார்
கண்டவர்க சளல் லாம் கருத்யதா டறி ாமல்
வண்டப் புலப்பசமன வாக்குதரத் யதயபானார்
பத்துமா தம் வதரயும் பார்நடப் புள் ளததயும்
முற் று சமாருகுதடக்குள் உலகாள் வ தும் படித்தார்
எல் லா நடப்பும் இவர்படித்த தின் பிறகு
வல் லாண்தம ான தவகுண்டப் சபம் மானும்
உகஞ் யொ திக்க உற் றார்கா ணம் மாதன
தவயம தவசமனயவ தானிருந்து தவ கத்தில்
சபாறுதி ெதமா ் ப் புண்ணி னார் தானிருந்து
உறுதியுட தன ா உகஞ் யொ திக்கலுற் றார்
நாரா ணரும் நல் லதவ குண்டசமனப்
யபரா னதுநிதறந்து புண்ணி னார் சதெ்ெணத்தில்
மனுநிறமா ் வந்து மனுதவெ்யொ தித்சதடுக்கத்
தனுதவ டக்கித் தவசிருக்கா ரம் மாதன
விருத்தம்
உலகினில் மனுவா ் த் யதான் றி ஓருயிரு பதுநாற் கப்பால்
ததலமுதற விதனகள் யபாக்கிெ் ெடலத்துள் ளூற யலாட்டி
மதலசெந்தூ ரதலயி னுள் யள மகரத்துள் ளிருந்து சபற் று
அதலகடற் கதர நாரா ணசரனப் புவியில் வந்தார் வந்தந்த
நாட்டி லுள் ள வன் குற் ற மததனக் யகட்க
நந்தியகான் விபூதி ொற் றி நாடி தவங் க யளற் றி
முந்தநாள் மூவர்க் சகல் லாம் முதன் தம ா ் ெ் ொதித் யதற் றி
ெந்ததஞ் ொகா விஞ் தெத் ததலவனா ் ெ ் ெதம சவன் யற
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நீ தி யராமம் வீசி நிதனசவான் தறக் கருதண வாசி
ொதிக ளுதரக ளாற் றிெ் ெடத்துற வாதெ ற் று
வாதி ாங் கார மற் று மலெல மதங் க ளற் று
ஆதித க் கருதண நாட்டி அவர்தவம் புரிந்தா தர ா
ஆதெ ாம் பாெ மற் று அனுதாரக் குளாங் க ளற் று
மாெதாம் விதனக ளற் று வாக்கலங் கார மற் று
நீ ெமாம் கலித
ற் று நீ ணிலத் தாதெ ற்று
ஓதெ ாம் சவளித த் தாண்டி ஒருவதனக்கண் டுகந்தா தர
கண்ட வர்ப்பா யலற் று கண்சுழி முதனயில் நாட்டிப்
பண்டவர் செகலில் சபற் ற படிமுதற தவறா நாட்டிக்
சகாண்டவர் யலாகந் தன் தனக் குமி யவார் தலத்தி லாக்கி
இரண்டது மறி சவன் யற இவர்தவம் செ ் லுற் றார்
மனுதவ தாரங் சகாண்டு வந்தவர் பிறக்க லுற் றார்
தனுமனு யவார்க சளல் லாம் ததழத்துநீ டூழி வாழ் ந்து
வனுதர்மப் புவித க் கண்டு மாள் வரா வாழ் வு வாழ் ந்து
துணிவுடன் மனதி யலற் றி சூரி த்தவசு நின் றார் முற் பிதிர்
வழிக சளல் லாம் முதன் தமயபா லாக சவன் றும்
கற் பிதனப் படிய யதான் றிக் கலியுக மதியல வந்த
அற் புத மடவா யராடும் ஐவர்தம் குலங் க யளாடும்
செப்பி ெ் ொதி ச ல் லாம் செ ல் சபறத் தவசி ானார்
இத்தவ மதிலீ சதல் லாம் இ ல் புடன் வெயம ாகக்
குற் றயம செ ் யவா னீெக் சகாடுகலி வழிகள் ொகக்
கர்த்தனார் கர்த்த னாகக் கலியுகத் தீர்தவ ாக
உற் றதவ குண்ட சுவாமி ஒருகுதடக் கரசும் சபற் றார்
நதட
நாரா ணயர நல் லதவ குண்டசமனெ்
சீராக சதெ்ெணத்தில் சிறந்ததவஞ் செ ் லுற் றார்
ஆறு வருெத் துள் யள வர்நிதனத்து
வாறு வதகச ல் லாம் வந்து வழிப்படயவ
நின் றார் தவசு சநடி நா ரா ணரும்
குன் றாக் கடலில் சகாண்ட வழிப்படிய
கடலில் மிகயவ கண்டசதல் லாம் விள் ளாமல்
உடலுள் சூட்ெம் ஒருவருக்குங் காணாமல்
அகமதுயவ பூசித்து அதிகத் தவமிருந்தார்
தவப்புதுதம சொல் லித் தானுதரக்கக் கூடாது
ஈெர் முன் னாளில் இருந்தா சராருதவசு
வாெக் குழலுதமத மததல யுருவாக்க
யவட்டுவனுக் கீந்த விஞ் தெததன சநஞ் சில் தவத்துக்
கூட்டுக் கிளித க் குழந்ததயுரு வாக்கசவன் று
அத்தவந்தான் யபாதாது அ ் ா இவர்தவத்யத
கற் தறக் குழலுதம ாள் கரி முற் காலமதில்
சூர சனனவந்தத் யதாெப்சபால் லாதவதன
வீரத் தனமா ் சவட்டிெ் ெரமறுக்க
ஆறு முகமா ் அரி சதாரு ஆண்பிள் தளதான்
யபறுடயன நமக்குப் பிறக்கயவ ணுசமனயவ
ெரவணப் சபா ் தகயியல ொம் புவ தனநிதனந்து
அரகரா அவள் தான் அன் றுநின் றதவமும்
இவர்தவத்துக் சகாவ் வாது ஈெரரிலும் சபரிதா ்
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அவர்தவமு சமாவ் வாது அ ் ா இவர்தவத்யத
சீதத தவசி தும் செப்பசவாண்ணா தித்தவத்யத
நாத அரிெ்சுனனும் நாட்டத் தவத்ததிலும்
எத்ததனய ா யகாடி இவர்தா னிருக்கும் தவம்
வித்தரிக்க சவன் றால் சவகுமணிகள் சென் றிடுங் காண்
சொல் ல எளிதல் லயவ சொன் னா லுலகிலுள் ளப்
சபால் லாத் யபரும் சபாருந்தியிததக் யகட்டாக்கால்
பாவந் சதாதலந்திடுயம பாவிகட்கு யமார்நிதனப்பா ்
நாமிருப் பதுயவா நாலு திதர தனுள்
ஆமவயர கண்டு அறிந்தா லதுவீதம்
இெ்சொரூபத் துள் யள இதுவிதிக்க சவாண்ணாது
வெ்சுகந்து பார்ப்பீரால் வழிசதரியு மிந்யதட்டில்
என் னயமா சவன் று எண்ணம் தவத்துக் யகட்பீரால்
அன் னமுத லற் று ஆக்கிதனக்குள் ளாவீர்
நல் லவர்கள் நல் லாவார் நானுதரக்யக னம் மாதன
செல் லத் திருயகட்கெ் செப்புகிறார் நாரணரும்
ணவகுை்டர் மக்களுக்கு அற் புதங் கணள அருளல்
சீதமத ம் பத் தாறு யதெ நருட்கதளயும்
யநர்தம ச ாழுங் கா ் நிதமப்சபாழுதில் வந்திடயவ
செல் லதவ குண்டெ் சீமானு மப்சபாழுது
வல் ல தவமும் மனதுளரா யதமுடித்து
உலக நருட்கள் ஒக்கசவாரு மிக்கவரத்
தலமளந்த நாதன் தானிதனத்தா ரம் மாதன
வடக்குக் கிழக்கு வடயமற் கு யநர்யமற் கு
நடக்கும் படிய நல் லதிக்கு நாற் றிதெயும்
அடங் கல் குடியிருக்கும் ஆட்கசளல் லாம் வரயவ
ொணார் முதலா ் ெ ் ொதிபதி சனட்தடயுயம
நாணாம யலாடிவர நாரா ணர்நிதனத்தார்
நிதனத்த வுடயன நிமிெம் சபாறுக்காமல்
தினந்யதாறும் வந்து யெரும் நருட்களது
எண்ணக் கூடாது எவராலு மன் யபாயர
திண்ணமுள் ள ொதி செப்சபாண்ணா தன் யபாயர
ொணா ரிதட ர் ொதி வணிகருடன்
நாணாத காயவரி நல் லதுலுப் பட்டர்முதல்
சூத்திரன் பிரமா சதால் வணி கன் பதற ன்
ஊத்திர நீ ென் உழவ னுடன் குறவன்
கம் மாள னீழன் கருமற வன் பரவன்
சவம் மா நசுறாணி யவகவண்ட ரிதட ர்
ெக்கிலி யனாடு ொதிபதி சனட்டுகளும்
முக்கி மாக ஓடிவந்தா ரம் மாதன
ஆகா ங் காணாது அதறக்குள் ளதடத்திருந்த
வாகா ஸ்திரீமாரும் வந்தார்கா ணன் யபாயர
கிழவன் முடவன் சகற் ப ஸ்திரீமாரும்
இளவ சு சகாண்ட ஏந்துபெ தலமுதலா ்
ஒக்கயவ வந்தார்காண் உதட வனார் தன் னிடத்தில்
வந்த நருட்சகல் லாம் வா ் த்தவலு வி ாதிமுதல்
சிந்ததயுடன் தன் னால் தீர்த்தாயர தர்மமதா ்
ஐம் பது வ தா ் அதரதளர்ந்தப் சபண்ணாட்கும்
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ெம் பத்துக் யகற் ற ெந்ததிகள் தான் சகாடுத்தார்
உடல் தன மில் லாது உருவழிந்த சபண்ணாட்கும்
ெடலமுருக் சகாடுத்துெ் ெந்ததி யுங் சகாடுத்தார்
பிறவிக் குருடூதம யபெ்ெறா நாக்குழறல்
திறவி ச ாளியபால் திறமும் சமாழிசகாடுத்தார்
தர்மமில் லாப் பாவிகட்குத் தாண்தம மிகக்சகாடுத்தார்
கர்ம வி ாதிகளால் கால் கள் சமாட்டிக் தககள் சமாட்டி
அந்தசமாட்டி ச ல் லாம் அறத்தா லததத்தீர்த்துெ்
ெந்தமுடன் தககால் தானாக்கித் தான் சகாடுத்தார்
உடதல யுருக்கும் உற் ற ெ இருமல்
குடதலப் புரட்டும் குன் மவா ் வுமுதலா ் த்
தீர்த்துக் சகடுத்தார் யதெத்யதார் கண்டுமிகப்
பார்த்துப்பார்த் துமகிழ் ந்துப் பெ்ெமுற் று வந்தனர்காண்
கர்த்தாதி கர்த்தன் கடவுளா சரன் றுசொல் லி
என் யதெத் யதாரும் இங் குவந்தா ரன் யபாயர
பதிசணன் ொதிகளும் பண்பா ச ாருதலத்தில்
விதிவந்து சதன் று யமவிக்குலா வியிருந்தார்
யமவிக் குலாவி மிகயவ ச ாருதலத்தில்
ஆவிநீ ருண்டு அகமகிழ் ந்தா ரம் மாதன
சநாம் பலங் க சளல் லாம் நிெமாகத் தீருவதும்
அன் பா யுலகில் ஆனயத ெத்யதாரும்
ஒருதலமா ் வந்து ஒன் றா ் க் குவிகிறதும்
கருதினமா ் ப் பார்த்து அவர்கள் மிகவுதரப்பார்
முன் னாள் சமாழிந்த முதற ாக மம் யபாயல
இந்நாள் ெதமந்திருக்கு சதன் று மகிழ் ந்துதரப்பார்
தவகுண்ட ராெர் வருவார்தான் பூமியியல
சம ் சகாண்ட ராெர் யமதினியில் வந்தவுடன்
ொதிபதி சனண்ணும் தலசமான் றி யலகுவிந்து
யகாதிக் குளிக்கும் ஒருகிணற் றி லல் லாது
கர்மவி ா திசெவிடு கண்குரு டூதமச ல் லாம்
தர்மத்தால் தீர்த்தார் ெகலவுயி ரானதுக்கும்
செல் வ முண்டாகும் சீமானார் வந்தவுடன்
அல் லல் மிகத்தீரும் அவதர றிந்தவர்க்கு
எளிய ார் வலிய ார் எல் லா சமாருப்யபாயல
பழி ான யபெ்சுப் பாரினில் யகட்கவிடார்
யதெசமல் லாம் பரக்கும் சீமானார் வந்தசெ ் தி
யதாெசமல் லா மகலும் சுத்தமா ் க் கண்டவர்க்கு
ொர்ந்தவர்க்கு ொந்தனுமா ் த் தர்மங் சகாடுத் தருள் வார்
யெர்ந்தவர்க்கு நல் ல செல் வமுண் டாகுசமனெ்
சொல் லியிருந் தாகமத்தின் துல் ெ் சுருதிப்படி
நல் லதவ குண்டர் நாட்டில் வந்தா சரன் றுசொல் லி
ொதிபதி சனண்ணும் ெடல வரவுமற் று
ஆதிதவ குண்டர் அடிவீழ் ந் யதத்தி வர்
எல் லா சமாருதலத்தில் இரண்டு மனுப்யபாயல
அல் யலாரும் வந்யதார் ஆவிநீ ருண்டிருந்தார்
அல் லாமல் முன் னாள் ஆகமத் தின் படிய
எல் லாமுன் வி ாெர் எழுதின சொற் படிய
சத ் வெ்ொன் யறார்களுக்குெ் யெர்ந்த வி ாழமது
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சம ் வதக ா ் வந்து மிகத்யதான் றி ய யிருக்க
இன் ன மிவர்வழியில் இ ல் பா ் மணமுகித்து
மன் னர் தவகுண்டர் மகராெ ராகி வர்
சீதமத ம் பத் தாறும் சொல் சலான் றுக் குள் ளாக்கி
யமன் தமெ் ொன் யறார்க்கு முத்திரிசெங் யகால் சகாடுத்துத்
தாழ் வில் லாெ் ொன் யறாதரத் தர்மபதி மீதில் தவத்து
ஆள் வதுவும் நிெயம ஆதி ா கமப்படிய
நாரா ணர்க்கு நாள் பதக ா ் வந்தவர்க்குப்
யபாரா சதனக்காலம் புராண முதரக்கிதுகாண்
சொல் லி யுலயகார் சதால் புவியில் சகாண்டாடிப்
பல் லுயிரு மறிந்து பண்பா ் மகிழ் ந்திருந்தார்
மகிழ் ந்து சிலநாள் தவகுண்டர் பாதமதில்
மிகுந்துபல ொதிமுதல் மிகவந் துதரயகட்டார்
வந்த நருளறி தவகுண்டர் வா ் திறந்து
சொந்தமுடன் வெனம் சொல் லிமிகக் கூறலுற் றார்
திருவாசகம் 4
1008 ஆம் ஆண்டு மாசியில் கடற் கதர ாண்டி நாரா ணம் பண்டாரம்
சதெ்ெணம் பள் ளிசகாண்டு காணிக்தக தகக்கூலி காவடி முதல் என் றனக்கு
ஆவசி மில் தலச ன் று, தர்மம் நித்திெ்சு, சகாற் றவரும் மாண்டு குறும் பு
மிகத்யதான் றி, உற் ற துலுக்கன் உடன் வந்துடயனாடி, மற் சறாரு பத்தாமாண்டில்
தவகுண்டம் வருயவா சமன் ற ஆகமத்தின் படி வந்து தவகுண்டம் பிறந்து
சகாண்டிருக்கும் நெ்யெத்திரத்தில் குதிெ்சிக் சகாள் ளுந்தன் யன, மாளுவது
மாண்டு சகாள் ளுந் தன் யன, முழிக்கப்பட்டது முழிெ்சி சகாள் ளுந்தன் யன,
முழிக்கப்பட்டது கண்டு சகாள் ளுந்தன் யன, ஒரு சநல் எடுத்துதடக்க நாடு
யகட்டுக் சகாள் ளுந்தன் யன, இரு சநல் எடுத்துதடக்க நாடு தாங் காது தன் யன,
வானமும் பூமியும் கிடுகிசடன் றாடிடுந் தன் யன, வானத்திலிருக்கிற
சவள் ளிகசளல் லாம் ஆலங் கா ் யபால் உதிர்ந்திடுந்தன் யன, மதலகள் இளகிடும்
தன் யன, பதி எழும் பிடும் தன் யன, முழிக்கப்பட்டது கண்டுசகாள் ளுந் தன் யன
என் று நருட்களறியும் படி உபயதசித்துக் சகாண்டிருந்தார். அதத உலயகார்
அறிந்தும் யகட்டும் முன் னுள் ள ஆகமமுஞ் ெரி, இவர் சொல் கிறதுஞ் ெரிச ன் று
ஒத்துக்சகாண்டு இவர்தான் தவகுண்ட சுவாமி ச ன் று யகட்டறிந்து, இவர்
தலத்தியல யபாயவாசமன் று வந்தார்கள் . பின் னும் நாரா ண தவகுண்ட
சுவாமிதாயன, யப ் பல சீவசெந்து ஊர்வனம் புற் பூண்டு கற் காயவ ரி றி
உபயதசித்தார். எப்படி ச ன் றால் , வல் லாத்தான் தவகுண்டம் பிறந்து
காணிக்தக தகக்கூலி காவடி ஆடுகிடா ் யகாழி பன் றி இரத்தசவறி தீபதூபம்
இதலப்பட்தட இது முதலானசதன் றனக்கு யவண்டாம் ஆவசி மில் தலச ன் று,
தர்மம் நித்திெ்சு நாடு குற் றங் யகட்க நாரா ணம் சிதறயிருக்கும் யபாது, இனி
ஆயரக்கார் என் று பார்க்க, அதத றிந்து நீ ங் களும் ஒதுங் கியிருங் யகா சவன் று
உபயதசித்தார், உடனதுகசளல் லாம் அ ் ாவாதண நாங் கசளான் றும்
ஏற் கமாட்யடாசமன் று சொல் லிப் யபானார். உடயன நாரா ண தவகுண்ட சுவாமி
தாயன ஓராண்டு ஒன் னதர ாண்டு கழித்து உகஞ் யொதித்து வரும் யபாது, யப ்
செ ் கிற அன் னீதம் சபாறுக்காமல் மானிடர் தவகுண்ட சுவாமியிடம் வந்து
ஆவலாதி தவத்தார். உடயன தவகுண்டராெரும் திட்டிெ்சுப் பார்க்கும் யபாது யப ்
செ ் கிறது அன் னீதந்தான் என் றறிந்து யப ் களுக்குள் ள முன் னாகமக்
கணக்தகெ் யொதித்துப் யபத எரிக்கயவணு சமன் று நாரா ண தவகுண்ட
சுவாமி தாயன மனதிலுத்தரித்தார்.
விருத்தம்

234

அகிலத்திரட்டு
யப ் கள் தான் பிறந்த வாறும் சபருவரம் சபற் ற நாளும்
மா ் தக ால் உலகில் யப ் கள் வந்தயதார் நாளும் பார்த்து
ஞா மா ் நடுவுங் யகட்டு நாமதத ச ரிக்க சவன் யற
ஆ ர்முன் சனழுத்துங் சகாண்டு அருள் முனி வரயவ ச ன் றார்
வரசவன வுதரத்த யபாது மதறமுதல் யவதன் வாயனார்
துரகத மீயதா டாவிெ் சீக்கிரம் வந்தா ரங் யக
பரமருள் தவந்த ராெர் பார்த்தவர் தன் தன யநாக்கி
விதரவுடன் யப ் க்கு முன் னாள் விதிததனப் பாரு சமன் றார்
விதிததனப் பார்த்து யவதன் விளம் புவான் தவந்த யராடு
துதிசகாடு எழுத்து சமன் றன் சுருதியுங் யகண்யமா அ ் ா
ஆதிநாரா ணர்தா னிந்த அழிகலி யுகத்தி யலதான்
பதிதன குண்ட சமன் று வந்தன் யற வர்கள் யபானார்
யபச ாடு பொசு கூளி சபாறாதமயுங் கலியும் நீ ெம்
மாச ாடு கபடு கள் ளம் மனக்கறுப் புகங் கள் தீர்ப்பு
சபா ் ச ாடு மிரட்டு வஞ் ெம் பிதழசபால் லாப் சபன் ற சதல் லாம்
வாச ாடு வா ால் சகட்டு மறுபிறப் பில் லாப் யபானார்
நாரணர் தவகுண்ட மாகி நாட்டினில் வந்த அன் யற
காரண சமல் லா மாெ்சு கலியுக மழிந்து யபாெ்சு
பூரண யவத நூலும் புராணமுன் னாக மங் கள்
ொரமுங் சகட்டுப் யபாெ்சு ெதாசிவம் தவகுண்ட மாெ்யெ
அழிவதத ழித்துப் யபாட்டு அவசராரு சொல் லுக் குள் ளா ்
சுழிவதர ச ழுத்தத யூனி சத ் வமா தவரு மாகி
வழிதனில் வன் னி ாகி வகுத்திடும் மகயவா ராகி
அழிவில் லாப் பதிதா ளாள் வார் ஆகமத் துதரதா சனன் றார்
ஆனதா லாகா சதன் ற அவ் வதகக் கிதுநாள் ொக
ஏனமு மிதுதா சனன் று இ ம் பிட யவதன் தானும்
மானமா ் க் யகட்டு தவந்தர் வானவர் ொட்சி ச ன் று
தானவர் கணக்கி லூனி ெத்தி ா ் ப் பதித்தா ரன் யற
கணக்கியல ச ழுதிக் சகாண்டு கருத்தினி லடக்கி தவத்து
இணக்கிய
வதர ச ல் லாம் இலக்குலக் கதியல சகால் யவாம்
பிணக்கிய சகால் யல னானும் பிெகில் லா வழிய செ ் யவாம்
குணக்கில் லாெ் செ ் யவாம் பாரும் யகாகிரித் யதவ சரல் லாம்
உகசிவா வாயனார் யவதன் ஒருவரும் யபாக யவண்டாம்
வதகயுடன் நான் தான் செ ் யும் வழிததனப் பார்த்துக் சகாள் ளும்
இகபரன் முதலா யிங் யக இருசமனெ் சொல் லி தவத்துப்
பதகசெ ் த கழிதவ ச ல் லாம் பாரியல எரிக்கலுற் றார்
நதட
ஈெர்முதல் வாயனார் எல் யலாரும் யபாகரிது
வாெ மலயரானும் மற் யறாரும் யபாகரிது
என் று இவர்கதளயும் இவர்சூ ழருகிருத்தி
அன் றுயப ் சகாண்டுவர அவர்நிதனத்தா ரம் மாதன
அதிகாரம் - XII
ணவகுை்டர் தபய் களின் வரங் கணளப் பறித்து தபய் கணள அழித்தல்
உடயன யுலகமதில் ஊர்ந்துதிரி யும் யப ் கள்
திடயம குளறி சிந்தத மிகக்கலங் கி
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யப ் க சளாருதலத்தில் பிரமாண மா ் க்கூடி
மா ் தகத் சதாழில் குளறி மனது மிகஅளறிெ்
சீல முடனுதரத்த சிவதவந்த ராெர்சமாழி
ஏலயமநாம் யகட்டு இருந்திலயம எல் யலாரும்
என் னயவா சவன் று எண்ணி நிதனத்தசதல் லாம்
ென் தனயபா லாகாமல் ொக விதி ாெ்யெ
அ ் ய ா சகடுத்யதாம் அவர்யபரில் குற் றமில் தல
சபா ் ச ன் றிருந்யதாயம சபரிய ா ருதரத்தசதல் லாம்
நம் யபரில் குற் றமல் லால் நாரணர்யமல் குற் றமில் தல
தம் யபரில் குற் றமல் லாமல் ொமியமல் குற் றமில் தல
நமக்கு முன் னாளில் நாரத மாமுனிவர்
எமக்கு ாமி ங் சகாடுத்து அதிகவரம் யவண்டித்தந்தார்
அவரிடத்தில் நாமள் எல் யலாரும் யபாயுதரத்தால்
சிவனிடத்தில் வந்து செ ் தியகட் யடயுதரப்பார்
யபாயவாம் வாருங் யகா யப ் க சளாருப்யபாயல
யகாயவங் கிரிதனியல குடியிருக்கும் மாமுனிவர்
அண்தட வரணுகி அப ம் முதற சமன் றார்
கண்டந்த மாமுனிவர் கழிதவச ல் லாமமர்த்தி
அப மிட்ட யதது அலதககயள சொல் லுசமன் றார்
சகௌதவ து ரமுற் ற கழிசவல் லாஞ் சொல் லலுற் று
மனுவுருப்யபால் தவ கத்தில் தவகுண்டம் வந்திருந்து
இனியுங் க தளச ல் லாம் எரிப்யபா மிப்யபாசதனயவ
வரங் கதளயும் தவத்து மாண்டுயபாங் யகாசவனயவ
துரத்தனமா ச ங் கதளயும் துடர்ந்து பிடிக்கிறார்காண்
பதறியிங் யகாடிவந்து பாட்தடயும் யமாடுதரத்யதாம்
இதறு ததனத்தீர்த்து இரட்சிப்பீ சரன் குருயவ
என் றுயப ச ல் லாம் இப்படிய சொன் னவுடன்
அன் று ததலய ாடு அந்தமுனி தானடித்து
தவகுண்டம் பூமியியல வந்து பிறந்தாசரன் றால்
சம ் சகாள் சிவன் முதலா ் யமல் பிறக்க யவணுமல் யலா
ெத்தி சிவன் வதரயும் ெத்துப் பிறக்கணுயம
சபால் லாப் பிொசுகயள புத்திசகட்டுப் யபானீர ்கயள
வல் லாத்தா னல் யலா தவகுண்ட மாசபாருளும்
ஆரவர்நா மங் யகட்டால் அல் லசவன் று சொல் வதுதான்
சீர்பரன் முதலா ் ெ் சிந்தத பதறணுயம
உங் களுட மூப்பு உகத்திலினி வாராது
எங் களுட மூப்புவதர இல் தலச ன் று யபாகுதுகாண்
எல் லா மவர்மூப்புக் குள் யள டங் குதுகாண்
சபால் லாப் பொசுகயள சபான் றவிதி யுங் களுக்கு
ஆனாலு மீெர் அதமப்புக் கணக்சகடுத்து
நாயன யிதுயமவித் தாயறசனன் றிப்யபாது
இந்தக் கணக்கும் ஏழு யுகக்கணக்கும்
எந்தக் கணக்கும் இருப்பு மவரிடத்தில்
ஆனால் கணக்தக அவரிடத்தில் நாமள் யபா ்
நானாகெ் சொல் லி நற் கணக் கும் பார்த்து
அறிந்துசகாள் ள லாசமனயவ எல் யலாரும் யபாயவாசமன் று
நாரத மாமுனியும் நாட்டில் யப த்ததனயும்
காரண தவகுண்டர் காலில் வந்து சதண்டனிட்டார்
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சதண்டனிட்ட யபாது சொல் வார் முனியுடயன
பண்டா கமப்படிய பொதெச ல் லாசமரிக்க
என் மனதி லுற் யறன் இங் யகவந்து வா ் த்தசதன் று
நன் முனிய யபத நகன் றிடாக் காருசமன் றார்
முன் யனநீ யப ் க்கு முதல் ா மி ங் சகாடுத்து
இந்யநரங் கூட்டி என் னிடத்தில் சகாண்டுவந்தா ்
வந்தது நல் லதுதான் வா ் த்தமுனி ய யிப்யபா
இந்தாப் யப ் க்கணக்தக எடுத்துதரக்யகன் யகட்டிருநீ
சபால் லாக் கலி ன் பிறந்தநா ளன் றுமுதல்
எல் லாம் யப ் களுக்கு ஈந்தவர மானதினால்
நீ ென் சகாடுதம நீ ணிலசமல் லாம் பரந்து
யதெெ் சிறப்புெ் சிதறிக் குதலந்தசதல் லாம்
வா நா ரா ணரும் தவகுண்ட மா ் ப்பிறந்து
ஞா நடுயகட்டு நாட்டுக்குற் றந் தீர்த்து
ஆகாத்த சதல் லாம் அழித்துநர கத்திலிட்டு
வாகா ் நரக வாெல் ததனப்பூட்டி
நல் யலார்க்கு நாலு வரங் சகாடுத் யதச ழுப்பி
சபால் லாதர நரகில் யபாட்டுக் கதவதடத்து
வல் யலாதரெ் சொல் சலான் றுள் தவந்த ரரொளப்
பிறந்துபூ மிதனியல யபறாக வந்தவுடன்
இறந்ததுகாண் யப ் கள் இவர்க்காகாப் யபர்கசளல் லாம்
என் று யப ் களுக்கு ஈந்துவரம் சகாடுத்தசதல் லாம்
அன் று யப ் க்கணக்கு வாசித்தா ராதியுயம
இம் மணியி லித்திவெம் ஈந்தவர மல் லாது
எம் மணியு மிப்யப ் க்கு எள் ளளவு மில் தலச ன் றார்
உண்யடாகாண் யப ் க்கு ஒருமணிதா னானாலும்
கண்யடா முனிய கணக்குண்யடா சொல் லுஇனி
யகட்டு முனியும் சகஞ் சிமிக வா ் புததத்து
நாட்டுக் குதட நாரா ணருதரத்தால்
எவர்தா சனதிர்த்து இல் தலச ன் று சொல் லுவது
மூவரு மங் யக ஒடுங் கி யிருக்தகயியல
அல் லாமல் நீ ென் அழிவாகு முன் னதி ா ்
எல் லாமவ யனாடுளது ஏலயம ொகணுயம
நீ ென் வலுசவல் லாம் யநர்முன் யன தானறுத்து
ஓதெச ான் றுக் குள் யள உகங் யகட்க நிெ்ெயித்தீர்
நன் றிசகட்ட நீ ென் யவர் நாள் வழிய நீ ரறுத்து
ஒன் று விளிக்குள் உகமழித்துத் தீர்ப்புசெ ் து
நல் யலாதர ச ழுப்பி நகசராருசொல் லுள் ளான
வல் யலாரா ் நீ ரும் வரம் சபற் ற மாதவயம
ஆனதினால் யப ் க ள் அந்நீெக் குலமதினால்
வானக் கனலில் மாளுமிக் காலமிதாம்
என் று முனியுதரக்க ஏற் றதவ குண்டமுதல்
நன் று முனிய நம் யபரில் குற் றமில் தல
முன் னுள் ள ஆகம முதறநூற் படி ாயல
என் னூ சலாழுங் கில் எரிக்கியற னிப்யபத
மாமுனிய நீ ொட்சி மா ாண்டி நீ ொட்சி
நாமுனிய ொட்சி நல் லவயர நீ ொட்சி
எல் யலாருஞ் ொட்சி என் யபரில் குற் றமில் தல
வல் லாத்தான் தவகுண்ட மாலவ ருஞ் ொட்சி
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என் றுநா ரா ணரும் எரிக்கலுற் றார் யப ் கதளயும்
பண்டு அந்தப்யபத ப் பார்மீதில் சகாண்டாடும்
நருட்கள் மிகப்பார்த்து நாதலந்து தான் தாக்கிக்
கருக்கிவிட சவன் று களிதவத் ததல ாட்டி
மனுக்க ளறி மனுநருதளத் தானாட்டித்
தனுக்கள் மிகவாங் கத் தானிதனத்தா ரம் மாதன
அப்யபா நருள் யபரில் ஆடும் யப ய துசொல் லும்
இப்யபாது சுவாமி எங் கசளாக்கத் தாசனரித்துத்
தனிய
ரொள ொதிச ான் று தாசனடுத்துெ்
சொல் சலான் றுக் குள் ளான சுவாமி வரங் கள் சபற் றுக்
சகால் சலன் சறங் கதளயும் சகால் லத் துணிந்தீயர
என் றுயப ச ல் லாம் எண்ணிச ண்ணித் தானழுது
அன் று அழுது அவர்வரங் கள் தவக்கலுற் றார்
காந்த லிடியும் கனத்தவலுெ் ெக்கரமும்
சூழ் ந்து குத்தல் கண்டு சுருண்டு மிகப்யப ் கள்
ஐய ா சுவாமி அடி ார்க்குத் தந்தவரம்
தவய ா ரறி தவக்கியறா சமன் றுதரத்தார்
உடயன தவகுண்டர் உற் றநா ரா ணரும்
திடமுடயன யபய ாடு உதரக்கிறார் சீமானும்
அணியில் லாப் யபய அன் றுதந்த வரத்திசலாரு
மணியிருக்கு தானால் மாறிச ன் யனாடுதரயும்
அப்யபாது யப ் கள் எல் யலாருந் தானழுது
இப்யபாது நாழிதகயும் இல் தலமணி யநரமதும்
உம் முதட தர்மம் உண்டானா சலங் கதளயும்
தம் முதட கருதண உண்டாற் பிதழப்யபாங் காண்
என் று யபயுதரக்க எம் சபருமா யளதுதரப்பார்
அன் று நானுதரத்து ஐமூன் று மாதம் வதர
பார்த்து இருந்யதன் பொசுகயள யுங் களுக்கா ் க்
காத்து இருந்யதயன ஆண்சடான் சறாரு கால் வதரயும்
என் யபரில் குற் றமில் தல என் று ொட்சிதவத்து
உன் யபரில் குற் றமதால் ஒடுக்கியற னுங் கதளயும்
என் று யபய ாடு இப்யபாவரம் தவயுசமன் றார்
அன் றுயப ச ல் லாம் அறசமலிந்து தான் வாடி
என் னமுதற சொல் லி இப்யபாவரம் தவக்கசவன் று
வன் னப் சபாருயள வதக ாகெ் சொல் லுசமன் றார்
அந்தப் சபாழுதில் அ ் ாநா ரா ணரும்
இந்தப் சபாழுதில் இம் மணியிந் யநரமதில்
ஐ ாவு மங் யக ஆகமத்ததத் தான் பார்த்து
தகவா ் த்து சதன் று கழியவா டுதரபகர்வார்
திட்டிெ்ெ அ ் ாதண யெர்ந்து வரங் கள் தவத்து
விட்டுருந்தெ் ொவுபிதழ ெங் கிலிகள் தானும் தவத்து
மதலய றி ச ாக்க மாண்டுயபா யவாசமனயவ
விதல ா ் ப் பலதகயியல விரித்தடியுஞ் ெத்தி மா ்
அ ் ா வுதரத்த ஆதண தவறாமல்
சம ் ாகப் யப ் கள் விளம் பிதவத்து தம் மாதன
அ ் ாதண அ ் ாதண திட்டிெ்ெ அ ் ாதண
சம ் ாதண எங் கள் மிக்கவரங் கள் தவத்யதாம்
தந்தபிதழ ொவு ெங் கிலிக ளானதுவும்
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எந்தன் குலமுழுதும் இப்யபா வரமும் தவத்து
அ ் ாதண நாங் கள் அருமதலகள் தாயனறி
சம ் ாக அக்கினியில் விழுந்துசெத்துப் யபாயவாசமனெ்
சொல் லிப் யபச ல் லாம் சுத்தவர மத்ததனயும்
பல் லுயி ருமறி ப் படித்துவரம் தவத்ததுயவ
தவத்த உடயன தவகுண்டர் முதறப்படிய
சம ் த்தபுகழ் ொன் யறார் சம ் வாயுங் தக ாலும்
ஆகாத்த சதல் லாம் அழித்திடு வாரனயவ
வாகாக முன் னூல் ஞா வழிப்படிய
வாணாள் மறுகி வாததவரம் தவத்தவுடன்
ொணா சனாருவிரலால் ெற் யறசதாட தவத்தனயர
சதாட்டிடயவ யபயும் சுற் றுமனு நருளும்
பட்டு விழுந்தாற் யபால் பாரறி தான் விழுந்தார்
உடயன மனுவழியில் உதட குலெ்ெனங் கள்
படபசடனத் தூக்கிப் பதங் யகாரி விட்டிடயவ
அெதி தீர்ந்தாற் யபால் அந்த நருள் முழிக்கும்
செ ் திததன ச ல் லாம் சீதம நருளறியும்
கண்டு சகாண்டாடிக் காரணத்தின் ஞா சமன் று
மன் று பதினாலும் கண்டு மகிழ் ந்திருந்தார்
இப்படிய யப ் கள் எல் லாம் வரங் கள் தவத்து
அப்படிய யப ் கள் அருமதலயபா ் மாண்டதுயவ
மதலதனியல வந்து மாண்டசெ ் தி தானறி
இதலயி லாடிட்ட இதட ர்மிகக் கண்டுளறி
அ ் ய ாயப ் மதலயில் அலறிக் கரிவதுதான்
சம ் ாகக் கண்டு மிகப்பதறு சதங் கள் மனம்
அழுதுமுதற யிட்டுப்யப ் அக்கினியில் ொடுவதும்
முழுது மதலகள் முழக்கிக் கிடுகிசடன
ஆடு மிகப்பதறி அம் மதலயில் யம ாமல்
ொடுதுகாண் ததரயில் ொரங் கள் சீமாயன
என் று இதட ர் இ ம் பக்யகட் சடம் சபருமாள்
அன் று நருளறி அவர்யபா தித்தார்ொட்சி
யகட்டு மனுநருட்கள் சகட்டிசகட்டி யிந்தமுதற
நாட்டுக் குதட நாரா ணரிவர்தான்
மன் று ததன ளந்த மா த் திருசநடுமால்
என் று பலரும் இ ல் பா றிந்திருந்தார்
விருத்தம்
ஆகமப் படிய யப ் கள் அதினுட வரங் கள் வாங் கி
யலாகங் கள் அறி க் காட்டி யுகபர ொட்சி நாட்டி
யவகத்தில் மந்திர தந்திர விதெச ல் லா மடக்க சவன் று
நாகத்தி லுண்டு வாழும் மதல ரெதன வருத்த சவன் றார்
வருத்தயவ யவணு சமன் று மகாபரன் மனதி லுன் ன
விருத்தமா ் மதலயில் வாழும் மிருகங் கள் யகாப முற் றுத்
துரத்ததலக் கண்டு சமத்தத் து ரமுற் ற ர்ந்து மந்திர
வருத்ததலெ் செ ் து பார்த்து மதலந்தன னரென் தாயன
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மந் திரவாதிகளின் விணசயடக்குதல்
நதட
மந்திர தந்திர மாமுனிவன் ொத்திரங் கள்
விந்ததசெ ் யு மா ் மால விதெ டக்க யவணுசமன் று
நிதனத்த வுடயன சநடுமதலயில் தான் வாழும்
அனர்த்த மிடும் மிருகம் ஆதன புலிகடுவா ்
கடுகிக் கரடி கனத்தமந் திக்குரங் கும்
முடுகி ச ழுந்து மூெ்சுவிட் யடவிதரவா ் ெ ்
சீறி ச ழுந்து சென் றுமதல யில் வாழும்
கூறித் சதாழில் கடி குன் றரெர் தங் கதளயும்
விரட்டத் சதாடுத்ததுகாண் மிருக மிகக்கூடி
அதட்டுப் சபாறுக்காமல் அந்த மதல ரெர்
ஓமந் ததனவளர்த்து ஒருயகாடி பூெ்சொரிந்து
ஆமா அரிச னயவ அட்ெரங் கள் தாசனழுதி
புவதனவலிெ் ெக்கரங் கள் பீட மதில் நிறுத்தி
நமதன தழக்கும் நல் லவலுெ் ெக்கரமும்
ெத்தி நிறுத்தி ெதாயகாடிப் பீடமிட்டு
சுற் றிவர யவாமம் சுழலக் கனசலழுப்பி
யவண்டும் பதடப்பு விதம் விதமா ் த் தான் பதடத்துக்
கூண்டு மதல ரென் குறளிகதளத் தான் வருத்தெ்
யெவித்தான் மூன் று நாளாக மந்திரங் கள்
யகாபித்துப் பார்த்தான் குறளிகள் தன் யபரில்
ெற் றும் பலிக்காமல் ெதடத்துமந்தி ரத்யதானும்
கற் றத் சதாழிலும் கருவுங் கதலகதலந்து
என் ன விதயமா என் று மிகக்குளறி
மன் னன் மதல ரென் மார்கள் மிகநடுங் கி
எங் யக யினிப்யபாயவாம் என் று மனம் பதறி
ெங் தக ழிந்து ெருவில் மிகஇறங் கி
தட்டழிந்து வாடி தவித்துநின் யறதுதரப்பார்
பட்டபா யடசதனயவ பண்பாகக் யகட்பதற் குக்
குறத்தி வருதல்
குறத்திச ான் று காண்கிலயம குறியகட்டுப் பார்ப்பதற் கு
உதரத்து அவரிருக்க உதட வ னாரருளால்
குறத்தி ச ாருத்தி குறப்சபட்டி யுமிடுக்கி
விதறத்துதரத்து வந்தாள் விொரமிடு யவார்கள் முன் யன
கண்டார் குறத்தித யும் கலிதீர்ந்யதா சமன் றுசொல் லி
வண்டாடுஞ் யொதல வனத்தில் வா என் றதழத்து
அருகி லிருத்தி அவதளமிக ஆதரித்துெ்
ெரிவிலுள் ள மாங் கனியதன் ததக ாற யவசகாடுத்து
பசிதீர்ந்து குறத்தி பகர்வா சளாருவெனம்
விசி ா ச னதுதட பசிவிொ ரந்தீர்த்தீர்
உங் க ளுடது ரம் ஓட வழியகளீர ்
தங் களுக்கு சமங் களுக்கும் ெகலவுயி ரானதுக்கும்
நா கமா ் வந்து நாட்டில் மிகஇருக்கார்
வாெ மணக்குதுகாண் தவ கங் க ளீயரழும்
யபரு தவகுண்டர் சபரி திறவான் காண்
யநரா யிருப்பவர்க்கு நிெ்ெமா ் க் தகசகாடுப்பார்
அவதரநீ ங் கள் கண்டு ஆனது ரமுதரத்தால்
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தவிருந் து ரசமல் லாம் சுவாமி வர் தன் னருளால்
என் று குறத்தி ஈதுதரக்க நாகரெர்
நன் று குறத்தியுடன் நம் து ரஞ் சொன் யனாயமா
சொல் லா திருந்திடினும் சொன் னாயள நம் து ரம்
எல் லாத் து ரமதும் இதினாயல தீருசமன் று
ெந்யதாெங் சகாண்டு ெற் குறத்தி த
னுப்பி
வந்தார்கள் சதெ்ெணத்தில் தவகுண்டர் வாழ் பதியில்
கண்டுதவ குண்டதரயும் கரங் குவித் யதபணிந்து
பண்டுபட்ட பாட்தடப் பகர்ந்தா ரவருடயன
யகட்டு தவகுண்டர் கிருதபயுட யனதுதரப்பார்
நாட்டுக் குதட நாரா ணர் பாலன்
பிறந்து தவகுண்டம் சபரி யுகமாளெ்
சிறந்து தவசு செ ் யு முதறதமயினால்
துக்கக் கதள றுத்துெ் சுத்தமதர ாளாக்கிப்
பக்கக் கதள றுத்துப் பதகஞசரான் றில் லாமல்
ஒருசொல் லுக் குள் யள யுகமழித் துகசமழுப்பி
இருசொல் லுக் குள் யள இராெ்சி த்தத ாளுதற் குப்
பிறந்துசகாண் டிருக்கும் சபருதமக் கதட ாளம்
இறந்ததுகாண் யப ் கள் இப்யபாது தந்திரமும்
யபாக நிதனத்யதன் சபரி சத ் வ முந்ததனத்தான்
யவகந் தனியல விடுத்ததுகா சணன் றன் முன் யன
நல் லது தகவா ் த்து நமக்குவிதி தானாெ்சு
சபால் லாத சதல் லாம் யபாக விதி ாெ்சு
உந்தன் து ரம் ஒக்கஇப்யபா தீரசவன் றால்
எந்தன் சமாழியகட்டு இதடவீயரா நீ ங் கசளல் லாம்
அப்யபாது மதலயில் வாழு மதல ரெர்
இப்யபாது சுவாமி என் னநீ ர் சொல் வீயரா
அதுக்சகல் லாம் நாங் கள் அல் லசவன் று சொல் யலாங் காண்
சபாதுக்சகனக் யகட்டுப் புகல் வார் தவகுண்டருயம
மாந்திர தந்திர மாமுனிவன் ொஸ்திரமும்
உபாந்திர வாகடமும் உபா ெ் ெமூலமதும்
மா க் கருவும் மாரண வித்தத தும்
உபா க் கருவும் உ ர்ந்தகரு யமாடிகளும்
தம் பனவுெ் ொடனமும் ெல் லி ம் யபதனமும்
வம் புசெ ் யு மாஞால மந்திர மட்டகர்மம்
எட்டு மடக்கி இதுமுதலா ் மந்திரமும்
கட்டுடயன யிப்யபா கருெமூ லத்துடயன
ஒக்கதவத்யதா சமன் று ஓருடக்கா யுடக்கி
மிக்க என் முன் யன யமதினியீ யரழறி
ஆதணயிட்டு தவயும் அருமதலயில் வாழரொ
நாணமிட்டுப் யபாகுமுன் யன நம் முன் யன தவயுசமன் றார்
உடயன மதல ரெர் ஒக்க மனததலந்து
குடயல மருண்டு குறுக முழிமுழித்து
வம் பறுக்க வந்த மா க்கூத் தசனனயவ
தம் சபலங் க ளற் றுத் ததலொ ் ந் துடன ர்ந்து
மாட்யடாசமன் யறா மானால் மதலமிருகங் யகளாது
வீட்தடப் பிரித்சதறிந்த மிருகம் விலகாது
குடியிருப்பு நமக்குக் குன் றுயம லங் குமில் தல
படியீயர ழளந்த பரமனம் தம யிங் குவிடார்
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அ ் ாவுதரத்த ஆதண வழிப்படிய
சம ் ாக தவத்து வீடுமட்டும் யபாயிருப்யபாம்
அல் லாயத யபானால் அம் மதலயி லிருப்புமில் தல
எல் லா மறிந்து இனிப்யபாவ துமரிது
என் று மதல ரெர் எல் யலாருஞ் ெம் மதித்து
அன் று தவப்யபாசமன் று அடிபணிந்து சதண்டனிட்டு
அ ் ாயவ ச ங் களுட ஆதிநா ரா ணயர
தக ார தவக்கக் கருவுசகாண்டு வந்யதாமில் தல
ஏடுசகாண்டு வந்யதா மில் தலய ச ம் பரயன
வீடுவதரப் யபாச டுத்து விதரவாக வாயறாம் நாம்
என் றுதரக்க மந்திரத்யதார் எம் சபருமா யளதுதரப்பார்
நன் று அதுதூரம் நம் முதட தகக்குள் சளாரு
சூட்ெ முண்டு பிள் ளா ் சொல் லக்யகள் நீ ங் கசளல் லாம்
மாெ்ெல் படயவண்டாம் மதல ரொ நீ ங் கசளல் லாம்
எல் லா விதத்சதாழிலும் இந்திரமா ஞாலமுதல்
எல் லாம் தவத்யதாசமன் று ஆதணயிட் டாற் யபாதும்
நல் லதுயவ ச ன் று நாடி மதல ரெர்
வல் ல விதத்சதாழிலும் மந்திரமா ஞாலமுதல்
எல் லா மடக்கி இப்யபாது தவத்யதாசமன் றார்
அ ் ாதண யிட்டு அவர்முன் யன தவத்தார்காண்
சம ் ாதண யிட்டப் சபாழுயத மதல ரெர்
எங் கள் பிதழப்பு இப்யபாயத யபாெ்சுதத ா
தங் கடங் க சளான் று தானிருக்கு தத ாயவ
இதினால் பிதழப்பு என் றிருந்யதா மித்ததனநாள்
விதி ால் குதறந்ததுகாண் வித்தத பிதழப்சபல் லாம்
மதலயில் பயிரிட்டு வயிறு பிதழப்பதற் கு
உதலவில் லா சநாம் பலமும் உலாவுமிரு கெ்சிதறயும்
இல் லாமயல விலக்கி இப்யபா தரயவணும்
நல் லாப் பயிர்விதளந்து நாங் கள் பிதழக்கயவணும்
என் று இவர்யகட்க இதுதந்யதா சமன் றுதரத்தார்
அன் று அவரனுப்பி அவர்மதலக் யககுதகயில்
தவத்த சதாழிதல மதல ரொ நீ ங் கசளல் லாம்
செயித்த தறி ாமல் திருப்பிய செ ் ததுண்டால்
நரக மதுபிடித்து நாள் வழிய சகான் னுசகான் னு
துயராக மதடந்து தீநரகில் மாள் வீர்கள்
என் று ெபித்தார் எம் சபருமா ளானவரும்
அன் று அவர்யகட்டு அப்படிய வந்தசதன் றால்
சொன் ன நரகில் செத்திறந்து யபாயவாசமன
அன் னப் சபருமாள் முன் ஆதணயிட் டுப்யபானார்
யபானா ருலகில் பிெ்தெயவண் டிக்குடித்து
வாயனா ரறி மந்திரமா ஞாலமற் று
மந்திர வித்ø மாமுனிவன் ொஸ்திரமும்
தந்திரமும் யபாெ்சுசதன் று ெகயலாருங் சகாண்டாடி
தவகுண்ட சுவாமி வா ் த்த கணக்கதியல
சம ் சகாண்ட வாயனார் மிகஅறி த் தாசனழுதி
யமயலாக மான தவகுண்ட ராெ்சி மும்
பூயலாக முமறி ப் சபரிய ா சனழுதினயர
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விருத்தம்
மாந்திரங் கழிவு சூன் ம் மாரணக் கருவு யகாளும்
உபாந்திரக் யகடு தீயதா(டு) ஊறி ப் சபா ் சபால் லாங் கு
ஏந்தி நிதனவு பாெம் இதுமுதல் விதனக சளல் லாம்
ொந்தியி சலரித்து நீ ற் றித் தர்மத்தத வளர்க்க லுற் றார்
நதட
நல் லநா ரா ணரும் நாமமணி தவகுண்டரா ் ெ்
செல் லத் திருவுளமா ் ெ ் சீதமக் குறுதியுமா ்
மனிதவதா ரசமடுத்து தவகுண்ட வாெவனும்
பனிதவழும் பத்தினி ாள் பாலருட வங் கிெத்தில்
உண்டாகி வாழ் ந்து உலக மறிவதற் கு
குண்டணிப்யப ் சபா ் யும் குறளிக்கரு தவத்தி மும்
ஆகா சதனஎரித்து அப்பிறப் புமறுத்து
வாகாகத் தர்மபதி வாழுங் யகா மானிடயர
என் றுசொல் லித் தர்மம் எம் சபரு மாள் நிதனத்து
மன் றுபதி னாலறி வா ் த்ததர்மங் கூறினயர
ணவகுை்டர் மக்களுக்கும் , பட்சி பறணவ பலசீவ தசந்துகட்கும் தர்மம் கூறல்
இன் றுமுத சலல் யலாரும் இகபரா தஞ் ெசமன் று
ஒன் றுயபா சலல் யலாரும் ஒருபுத்தி ாயிருங் யகா
காணிக்தக யிடாதுங் யகா காவடி தூக்காதுங் யகா
மாணிக்க தவகுண்டம் வல் லாத்தான் கண்டிருங் யகா
வீணுக்குத் யதடுமுதல் விறுதாவில் யபாடாதுங் யகா
தவகுண்டருக் யகபதறி வாழுவ தல் லாமல்
சபா ் சகாண்ட மற் யறார்க்குப் புத்தி
ர்ந் தஞ் ொதுங் யகா
அவனவன் யதடுமுதல் அவனவன் தவத் தாண்டிடுங் யகா
எவசனவனுக் கும் பதறி இனிமதல யவண்டாயம
என் று தவகுண்டர் இராெ்சி த்தி லுள் யளார்க்குக்
கன் றுக்குமா தாஇரங் கிக் கற் பித்தது யபாலுதரத்தார்
எல் யலாருங் யகட்டு எங் கள் விதன தீர்ந்துசதன் று
நல் யலார்கள் முன் யன நவின் றிருந்த சொற் படிய
வருவார் தவகுண்டர் வந்தா லிருப்பவர்க்குத்
தருவார் சகதிகள் ொகாத வாழ் வுகளும்
என் றுசொல் லி முன் யனார் எங் கள் கா லமதியல
நன் று திருசமாழித நாங் களுயம தான் யகட்க
எங் கள் கலிதீர்ந்து எம் பரயன ச ன் றுசொல் லி
ெங் தக யுடயனபல ொதிச ல் லாமறிந்தார்
நருளறி தர்மமிதத நாட்டிய ச ன் சபருமாள்
துரித முடயன சதால் புவியில் வாழுகின் ற
பட்சி பறதவகட்கும் பலசீவ செந்துகட்கும்
அெ்சு அரிமுதற் கும் ஆனமிரு கங் களுக்கும்
ஊர்வனங் களானதுக்கும் உதித்தபுற் பூண்டுகட்கும்
கார்யெட னாறுகட்கும் கரடுகல் லானதுக்கும்
உத்தரவா ் த் தர்மம் உதரக்கிறா ரன் யபாயர
மிருகசமாடு மிருகம் மிகமகிழ் ந்து வாழ் ந்திருங் யகா
உங் களுக்குப் புற் பூண்டு உண்டு மததப்புசித்துெ்
ெங் தகயுட யனார்தலத்தில் தண்ணீர ் குடித்திருங் யகா
வாந்திருங் யகா நீ ங் கள் தவகுண்ட ருண்சடனயவ
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தாழ் ந்திருங் யகா சவன் று தங் கள் கிதளயபாயல
மிருக இனத்துக்கு இதுவுதரத்துப் பட்சிகட்கு
உறுதி யுடயன உதரத்தார்தவ குண்டருயம
பட்சிச ல் லா இனமும் பண்பா ச ாருஇனம் யபால்
கட்சி யுடயன களிகூர்ந்து வாழ் ந்திருங் யகா
சிறிது சபரிது என் றுமிகெ் சீறாமல்
உறுதி சபரிது உதடய ாயன தஞ் ெசமன் று
கூடிக் குலாவி குணமா ் மகிழ் ந்திருங் யகா
நாடி யுதரத்தார் நல் லபட்சி தங் களுக்கு
புல் பூ டானதுக்கும் சபாறுதி மிகவுதரத்துக்
கல் வாரி தனக்கும் கனத்தயெ டன் தனக்கும்
தங் கள் தங் களுக்கு தாழ் தம மிகவுதரத்து
மங் கள மாக மனமகிழ் ந்து தவந்தருயம
நாட்டுக்கு நம் முதட நல் லதர்மத் தின் படிய
கூட்டுக்கு ஏற் றக் குருவுபயத ெம் யபாயல
எ ் ாமல் நாதன் எல் யலாருந் தானறி
செ ் தர் மஞா ெ் செ ் தியக ளும் நடுயவ
விருத்தம்
அன் னீதத் தாயல யலாகம் அவனி யீயரழும் வாடி
குன் னிய கலியில் மூழ் கிக் குறுகிய
தலவர் கண்டு
கன் னிகள் மததல ானக் கற் பகக் குலங் கள் தன் னில்
மன் னி மனுப்யபால் யதான் றி மன் னுகத் துதித்தார் தாயன
உதித்தாயிரத் சதட்டாமாண்டில் உவரிசெந் தூரில் சபற் றுக்
குதித்தாண் டருள் மாசியில் சதெ்ெணா குருநாட்டினில்
பதித்தாமதர யூரினில் பள் ளிதான் சகாண்டநாள்
விதித்தாமிததத் கருத்தா ் அருளுதரத்தா ரறவுதரய
சபா ் யில் தல பொசு இல் தல பில் லியின் விதனக ளில் தல
சநா ் யில் தல யநாவு மில் தல சநாம் பலத் துன் ப மில் தல
சதா ் யில் தல யிதறக ளில் தல சுருட்டுமா ஞால மில் தல
தமயில் தல உலகத் யதாயர வாழுயமார் நிதனவா ச ன் றார்
இத்ததன ச ல் லா மில் தல என் றரி நாதன் சொல் லப்
புத்தியி லறிந்து மண்யணார் புதுதமச ன் றன் பா ் கண்டு
முத்தியி லிவதரக் கண்டு மு ன் றவர் யபறு சபற் றார்
பத்தியில் லாதா சரல் லாம் பாசழனெ் சொல் லி நின் றார்
இப்படி மனுட சரல் லாம் இவர்சமாழி தர்மங் கண்டு
ஒப்புடன் கூடி வந்து ஒருவயன தஞ் ெ சமன் று
செப்பிடத் சதாதல ா தத ா சீர்பதம் பதயம ச ன் று
நற் புடன் மனுட சரல் லாம் நாடிய மகிழ் ந் திருந்தார்
கலிநீ சன் ணவகுை்டணர சிணற பிடிக்க வருதல்
நாடிய யுலகி லுள் ள நருடகயளார் தலத்தில் வந்து
கூடிய நிற் கும் யபாது குயறாணிதன் சகாடி ால் வந்த
ொடிக ளதினால் நீ ென் ொகிற தறி ா மீறி
பாடி தவந்தர் தன் தனப் பதடய விப் பிடிக்க வந்தான்
வந்தவன் சுசீந்திரந் தன் னில் வதளந்து கூடார மிட்டு
மந்திரி மாதர யநாக்கி வதகச னப் புகல் வா னீென்
இந்தமா நிலத்தி சலன் யனா(டு) எதிரிதா னாயரா சொல் வீர்
விந்தத ா வதரெ் சென் று விருதிட்டு வருக என் றான்
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நதட
நாடுங் குயறாணி நாதவழி ா ் பிறந்து
மூட மதடந்த முழுநீ ெ மாபாவி
இருந்த நகர்விட்டு எழுந்திருந்து தாயனகி
வருந்தப் பதடய ாடு வந்தான் சுசீந்திரத்தில்
ஆதனத் திரள் யகாடி அதிகப் பரியகாடி
யெதனத்திரள் யகாடி சென் றார் சுசீந்திரத்தில்
யெவுகக் காரர் திலுக்கர் துலுக்கருடன்
ராவுத்தர் யகாடி ராட்ெதர்கள் முக்யகாடி
ெரடன் கரடன் ெவுனி சகவுனியுடன்
முரட னுடயன மூர்க்கர் முழுமூடர்
பதடக ளலங் கரித்துப் பார சவடிதீர்த்துக்
குதடக ளலங் கரித்துக் சகாடிகள் மிகப்பிடித்து
வாள் கா ரர்யகாடி வல் ல க்கா ரர்யகாடி
யதாள் கா ரர்யகாடி சுரண்டிக்கா ரர்யகாடி
அம் புக்கா ரர்யகாடி ஆயுதக்கா ரர்யகாடி
வம் புக்கா ரர்யகாடி வந்தா ரவன் கூட
சவடிக்கா ரர்யகாடி யவல் கா ரர்யகாடி
அடிக்கா ரர்யகாடி வந்தா ரவன் யகாடி
இத்ததன ார பாரத் துடன் நீ ென்
தத்தியுடன் நடந்து தமுக்கு மிகஅடித்து
வந்து கூடாரம் இட்டான் சுசீந்திரத்தில்
தந்துதந் தாகத் தங் கள் மிகக்கூடி
சகாந்துசகாந் தாகக் சகாடும் பதடகள் கூடிவர
மந்திரி மாயராடு வந்திருந் யததுசொல் வான்
யகளா ் நீ மந்திரிய கிருதபயுட யனார்வெனம்
வாளாற் சபரி மன் னர்களந் நாள் முதலா ்
நமக்கா யிருந்ததுகாண் நம் முதட நாதளயியல
துடுக்கான சவள் தள நசுறாணி வன் தனக்கா ்
ஆெ்சுயத நாடு அவனுக்யக ாகிடினும்
யபெ்சுநா மல் லால் பின் சனாருவர் காணாயத
ஆனதாற் பூமியியல ஆசராருவ ரானாலும்
மானமற யவநமக்கு மாற் றானா ் க் கண்டதுண்டால்
ஆ ் ந்து விொரித்து அறிவித்துெ் சொல் லுசமன் றான்
யதர்ந்துநின் று மந்திரியும் தீநீ ெக் குலமதினால்
சபால் லாத சூத்திரப் பிொசுக் குலமதினால்
கல் லாதான் கூடிக் கண்டுயதர்ந் யததுதரப்பான்
யவசறாரு வதரயும் யமதினியில் நாம் காயணாம்
வாயறார் ஞா மாற் றம் தவ கத்தில் காணுதிப்யபா
நமக்கு இதறயிறுத்து நாடூழி ங் கள் செ ் யும்
குமுக்கா யினம் சபருத்த கூண்டொ ணாரினத்தில்
தவகுண்ட மாக வந்து பிறந்யதாசமன் று
சம ் சகாண்ட பூமிச ல் லாம் யவசறாருவ ராளாமல்
நான் தான் முடிசூடி நாடுசகட்டி ஆள் யவசனனத்
தான் தா னுதரபகர்ந்து ொதிபல தும் வருத்தி
ஒருதலத்தி லூட்டுவித்தான் உற் றநீ ரானததயும்
அருகிருக்குஞ் ொணார்க்கு அதிகவிதி யதாணுதுகாண்
ஆகாத்தப் சபால் லாதர அழித்துப்யபாடு யவசனன் றும்
ொகா வரங் கள் ொணாருக் கீயவசனன் றும்
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சொல் லி யிருக்கிறான் சுவாமிதவ குண்டசமன் று
சதால் லுலகி லிந்தெ் சொற் யகட்டு ராொயவ
என் றவன் மந்திரிகள் இத்ததனயுஞ் சொன் னவுடன்
ஒன் றுமுதர ாடாது உட்கார்ந் த ர்ந்துதரப்பான்
ஏதுகாண் மா ம் இதுஞா ம் வந்தசதன் ன
வாதுக் சகாருவர் வருவாதரக் காயணாசமன் று
நிதனத்ததற் யகா இந்த யநருசொல் வந்ததுகாண்
மனத ர்ந்து பார்த்து மந்திரித த் தாயனாக்கி
ஏதுகாண் மந்திரிய எல் லாரிலு சமளி ெ்
ொதியியல வுள் ளவன் தான் ொற் றுவயனா இந்தசமாழி
ஏயதாசவாரு சூட்ெம் இருக்குதுகா ணிம் சமாழியில்
ஆரா ் ந்து பார்ப்யபாம் எல் யலாருங் கூடிருந்து
பாரா ் நீ மந்திரிய பாரிசலாரு ொஸ்திரித
என் றந்தப் யபர்கள் எல் யலாரும் ெம் மதித்து
அன் றந்த ொஸ்திரித அவன் வருத்திக் யகட்கலுற் றான்
ொஸ்திரிய யிந்தத் தர்மராட்சி ந்தனியல
யவற் சறாருவ சரன் றனக்கு வீறிட்ட துண்யடாகாண்
எதிரியுண்யடா பாரு என் னுதட ெ் யொதிரிய
கருதி மிகப்பார்த்து கடி ெ்யொ திரிபுகல் வான்
தர்ம முடியவந்யத ொற் றக்யக ளுமரயெ
கர்மக் கலியதாெம் கமண்டலங் க யளழ் வதரயும்
சுற் றிப் பரந்ததுகாண் யதாெத்தால் பூமிச ல் லாம்
கர்த்தனரி கிருஷ்ணர் கடி யகா பம் சவகுண்டு
பூமியியல வந்து பிறந்திந்தத் யதாெமதத
ொமிதர்மத் தாயல யதாெ மதத ழித்து
நற் பூ மி ாக்கி நாசடங் கு யமார்குதடக்குள்
சொல் சலான் றுக் குள் ளான சுவாமிமகா விட்டிணுவும்
மனுவா ் ப் பிறந்து தவகுண்ட சமன் றுசொல் லித்
தனுதவ டக்கித் தவசு மிகஇருந்து
நல் யலாதர ச ல் லாம் நாடி மிகஎடுத்து
வல் யலாரா ் ெ் ொகாமல் வரங் கள் மிகக்சகாடுத்து
ஆள வருவார் அவர்வருகும் நாளிதுதான்
என் றுமிகெ் யொதிரியும் இந்தக் குறியுதரக்க
நன் று நன் சறன் று இராென் மிகமகிழ் ந்து
சொல் லக்யகள் யொதிரிய சொன் னசதல் லாஞ் ெரிதான்
எல் தலயுண்யடா அவர் வந்திருக்கு மினங் கசளன் ன
சொல் லி விரிநீ சுத்தமுள் ளெ் யொதிரிய
நல் லி ல் பு சபற் ற நற் குறிய ா னுதரப்பான்
இன் னவதகெ் ொதியியல இவர்வரு வாசரனயவ
சொன் னக் குறிய சூதா ் த் தி ங் குதுகாண்
தருமங் சகாண்டு சுவாமி தரணியில் வந்ததினால்
சபாறுதமக்குல மாயிருக்கும் சபரி வழி ாயிருக்கும்
நம் மாயல சொல் லி நவிலக்கூ டாதிதுயவ
சும் மாஎதன நீ ங் கள் யொலிபண்ண யவண்டாயம
என் றந்தெ் யொதிரியும் இணங் கி வணங் கிநின் றான்
மன் று ததன ாளும் மன் னன் மறுத் யதபுகல் வான்
அப்படித்தா னானால் ஆதிமகா விட்டிணுவும்
இப்படிய வந்து இவர்பிறக்க யவணுசமன் றால்
யபாற் றி நம் பூரி பிராமணசூத் திரக்குலத்தில்

246

அகிலத்திரட்டு
ஏற் றிப் பிறக்க இ ல் வில் லா மலிந்தப்
பிறர்தீண்டாெ் ொணார் குலத்தி லவதரித்துப்
பிறக்க வருவாயரா சபரி நா ரா ணரும்
சும் மாயிருந் தெ்ொணான் சுவாமி ெதமந்தசதல் லாம்
பம் மாத்தா ் க் காணுதுகாண் பிராக்கிரம மந்திரிய
இப்யபா சதாருசநாடியில் இந்தெ்ொ ணான் ததனயும்
சம ் ப்பாகக் சகாண்டு விடயவணு சமன் றன் முன் யன
என் றுமந் திரிமாதர ஏவுந் தறுவாயில்
அன் று அருகிருந்த ஆவிதட ர் தம் வழியில்
ஒருவ சனழுந்து உற் றரெதன யநாக்கிக்
கருதனம் யபால் புத்தி கற் பித்தா னம் மாதன
கலிநீ சனுக்குப் பூவை்டர் உபததசம்
விருத்தம்
யகட்டீயரா முன் னா ளுள் ளக் சகறுவித வளங் க சளல் லாம்
தாட்டிதம ாகெ் சொல் யவன் தமி னும் வணங் கி நின் று
பூட்டிய மனதில் தவத்துப் புத்திச ன் சறண்ணி நீ ரும்
நாட்டினில் நன் தம செ ் து நலமுட னரசு செ ் யும்
மா யனா உபா த் தாயல மனுவது யபாயல ாகி
ஆ னக் குலமுந் யதான் றி அவனியி லிருப்பன் கண்டீர்
மா த்தத றி ா நீ ரும் மாளயவ யபாக யவண்டாம்
ஞா மா யுதரத்யத தன ா நம் முட அரசுக் யககும்
எளிதம ாங் குலங் க சளன் று எண்ணுற மனுயவ ல் ல
பழிச ன ஆதி நாதன் பார்க்கயவ மாட்டா தர ா
அழிவது யுகத்துக் காெ்சு ஆனதால் வருவார் திட்டம்
வழியிது இல் தல த
ா மாறிய யபாயவாம் வாரும்
தெரதன் மகவா ் மாய ான் சீதமயில் வந்து யதான் றி
புெமுடப் பிறப்யபார் கூடப் பிறந்ததுங் யகட்டி லீயரா
வதெயுடன் மனுத்தா சனன் று வாதிட்ட அரக்கன் தன் தன
விதெயுட னறுத்த செ ் தி விளம் பியுங் யகட்டி லீயரா
சத ் வகி வயிற் றி லுற் று ஸ்ரீகிருஷ்ணன் எனயவ யதான் றி
தவவசு யதவன் சபற் ற மனுசவன வளங் கள் நாட்டி
சந ் யிதட வழியிற் யெர்ந்து சநருட்டிமா ஞாலஞ் செ ் து
செ ் வதுங் கஞ் ென் தன் தனெ் செயித்ததுங் யகட்டி லீயரா
ஐவர்க்குத் தூத னாகி அங் குமிங் யகாடிெ் சென் று
தமக்குழல் சிலர்கள் தம் தம மணங் களு மிகயவ செ ் து
சம ் ப்புடன் கிதளக யளாடு யமவிய குழாங் கள் செ ் து
செ ் துரி ய ாதனதனக் சகான் றெ் செ ் தியுங் யகட்டி லீயரா
இப்படி மா ன் தானும் இருமூன் று யுகங் கள் தன் னில்
ஒப்புடன் மனுப்யபால் யதான் றி உவதமகள் பலதுஞ் செ ் து
அப்படி யுகங் கள் தன் னால் அழிந்திடா வரங் கள் சபற் ற
செப்பிடக் கூடா மா ன் செ ் தியுங் யகட்டி லீயரா
ொசணனக் குலத்தில் மா ன் ொர்வயராஎன் சறண்ண யவண்டாம்
பாணனா ் த் யதான் றி நிற் பார் பதற னா ் த் யதான் றி நிற் பார்
தூசணனத் யதான் றி நிற் பார் யதாலனா ் த் யதான் றி நிற் பார்
ஆசணனத் யதான் றி நிற் பார் அவருரு யகட்டி லீயரா
குெவனின் குலத்தில் வந்தார் குறவனின் குலத்தில் வந்தார்
மெசவனக் குலத்தில் வந்தார் மாசடனக் குலத்தில் வந்தார்
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விசுசவனக் குலத்தில் வந்தார் யவடனின் குலத்தில் வந்தார்
அசுசவனக் குலத்தில் வந்தார் அவருரு யகட்டி லீயரா எவ் விடந்
தானா ் யமவி இருப்பவர்க் சகந்தெ் ொதி
அவ் விட மாகா சதன் று அவர்தள் ள மாட்டா தர ா
செவ் விட மாயபான் சூட்ெம் செப்பிடத் சதாதல ா தத ா
இவ் விடம் விட்டு நாமள் ஏகுயவாம் நம் மூ சரன் றான்
என் றவன் சொன் ன யபா இராெனு மிகயவ யகட்டுப்
சபான் றுற விதங் கள் ெற் றும் புத்தியி லறி ா வண்ணம்
மன் றலத் யதார்க்கு யமற் கா வார்த்ததத யுதரத்தா ச ன் று
சகான் றவன் தன் தனப் யபாடும் யகாபமா யுதரத்தா னீென்
யவதமாங் கதலகள் யதர்ந்த யமற் குல மதியல மா ன்
சீதமா ் ப் பிறவா வண்ணம் சிறுகுலம் புக்கு வாயனா
ஆதர வில் லா வார்த்தத ஆர்க்குயம ய ற் கா யபாடா
பாதகா எனக்குப் புத்திப் பகரயவ வந்தா ் யமாடா
நித்தமும் முன் னால் லட்ெம் யநடி சபான் க ளிட்டுெ்
ெத்திரெ் ொதல யதாறும் தர்மமு மளித்து நாமள்
சித்திரத் திருநாள் நித்தம் செ ் கிற குலத்ததத் தள் ளி
நித்தி ம் யவதல செ ் யும் இழிகுலம் புக்கு வாயனா
பிரமதன ச ாப்பாஞ் ொதிப் பிராமணக் குலத்ததத் தள் ளிெ்
சிராமனு மற் யறார் தன் னில் யெர்வது திடயனா இல் தல
வராகமா யுதித்த மா ன் மனுசவனப் பிறக்க மாட்டான்
இதாரடா இந்த வார்த்தத என் முன் யன சொல் லி நின் றா ்
காரண மான மா ன் கலியுகம் வருசகன் சறண்ணி
நாரணன் ப ந்து யவாடி நல் மதல ய றி மானா ்
வாரண நாத னம் பால் வல் யவட சன ் து செத்தான்
தாரணி வாயற சனன் று தவயலாகஞ் யெர்ந்தான் மா ன்
அப்படிக் சகாத்த மா ன் அவனியில் மனுப்யபால் வாரான்
இப்படி யிவன் தான் சொன் ன இகழ் ெசி
் த எங் யக கண்யடாம்
கப்பிடிெ் ொணான் தகயில் தகக்கூலி யவண்டிக் சகாண்டு
இப்படி மழுப்ப வந்தா ் ஏதடா செ ் தி ச ன் றான்
மழுப்பில் தலக் யகளுங் யகளும் மாண்டுநான் யபானா சலன் ன
வழுப்பில் தல யுனக்குத் தூண்டல் வளருயத வரி டத்தில்
கழுத்தியல யுனது தக ால் கத்தித வாங் கி தவப்பா ்
முழுத்தில் தல ானா சலன் சொல் யமல் வீதெ ரிந்து தாயறன்
ஆதனயும் பதடயு முன் றன் அரண்மதனக் யகாவில் காலும்
யெதனயுங் குதடயும் வி ாழெ் செல் வமுஞ் சிறப்யபா சடல் லாம்
ஏனமு மிகயவ யதாற் று எரிந்துநீ கரிந்து ொவா ்
நானிததெ் சொல் ல வில் தல நாரண ருதரத்தா சரன் றான்
என் றிவன் சொன் ன யபாது ஏங் கிய வுளறிப் பின் னும்
சபான் னுற வதகயி னாயல புத்தியி லறி ா வண்ணம்
சகாண்டிவன் தன் தனப் யபாடுங் சகாடுவிலங் கதியல
சிங் கத் தண்டிதக ச டுத்து வாரும் ொசணனெ் ொமி பார்க்க
பார்க்கயவ யபாயவா சமன் று பார்முடி யவந்தன் சொல் லத்
தார்க்சகனப் பாவி நீ ெெ் ெறடனு யமயதா சொல் வான்
ஆர்க்கிது ஏற் குஞ் ொணான் அவனிடம் யபாவ சதன் ன
கார்க்கதி சகௌட ொஸ்திரி கடி தன னுப்பு சமன் றான்
அனுப்புசமன் றுதரத்த யபாது அரெனு யமயதா சொல் வான்
துனுப்புடன் ொணான் தன் தனெ் சூழ் ந்துநூற் கயிற் றாற் கட்டிக்
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கனிப்புட னமது முன் யன கட்டுடன் சகாண்டு வாரும்
வனிப்புடன் யபாவா ச ன் று வரிதெயுங் சகாடுத்தா னீென்
சகாடுத்திடும் வரிதெ தன் தனக் குவித்தவன் யவண்டிக் சகாண்டு
கடுத்தமா ் க் சகௌவுட ொஸ்திரி கடும் பதடக் யகால மிட்டுத்
தடுத்திடும் வீரர் தம் தமத் தானிங் யக வாரு சமன் று
நடுத்தர மதியல நின் று நல் லணி வகுக்க லுற் றான்
பரிநதடக் காரர் தம் தமப் பக்கமு முன் யன விட்டான்
கரிநதடக் காரர் தம் தமக் காவலா ் முன் யன விட்டான்
ெரிபரி ய றிக் சகௌவுட ொஸ்திரி முன் யன நின் று
வரிபதடக் கவெம் யபார்த்து வந்தனன் பதடக்கு முன் யன
அம் சபடுத் சத ் யவ சனன் று அவசனாரு அணிகள் ொட
கம் சபடுத் தடிப்யப சனன் று காலென் மிகயவ ொட
சகாம் சபடுத் துததப்யப சனன் று குஞ் ெரத் ததலவ யராட
பும் படக் சகால் யவ சனன் று யபாயினன் சகௌவுடன் தாயன
நதட
இந்தயந ரந்தனியல ஏகி ந்தெ் ொணாதன
குந்தமது சகாண்டிடித்துக் குண்டிக் கயிறிறுக்கி
இங் யகசகாடு வாயறன் என் று சகௌடனுயம
துங் க விருதுசபற் றுெ் சூழப் பதடவகுத்து
ஆயுத மம் பு அணியீட்டி தான் பிடித்து
வாயுதக் கதணகள் வதகவதக ாச டுத்துப்
பரித விதானமிட்டுப் பா ் ந்துக் சகௌடனுயம
கரித க்சூ ழநிறுத்தி கனபதடகள் பின் னிறுத்தி
நீ ென் விதடயவண்டி நீ ணில முமறி
பாெக் கயிறுடயன பாவி ந் தக்சகௌடன்
வாற விதமததயும் தவந்தப் சபாருளறிந்து
காரணிக்க சமான் று கருத்தில் மிகநிதனத்து
இப்யபா பதறி எழுந்திருந்து யவாடசவன் று
அப்யபாது மா ன் அறிந்யதகும் யவதளயியல
நன் தம ா ் ெ் சொல் லி நாடுவது சமெ்ொதி
தின் தம ா ் ெ் சொல் லிெ் சிரிப்பதுவு சமெ்ொதி
என் றுநாம் பார்ப்யபாம் என் று மனதிலுற் றுப்
பண்டுதாம் பிறந்த பாற் கட தலயநாக்கி
ஓடத் துணிந்தார் ஒருயவெ மும் யபாட்டு
ஆடத் துணிந்தார் ஆகாெத் யதயதவர்
ஆதட ணி ாமல் அதரக்கயிறு மில் லாமல்
நாதடக் சகணி ாமல் நடந்தார் கடல் யநாக்கி
நல் ல மனுெ்ொதி நாரா ணாசவனயவ
செல் ல மக்கசளல் லாம் சிவசிவா என் றுசொல் லிக்
கூடத் சதாடர்ந்துக் குவித்துப் பதம் யபாற் றித்
யதடரி நல் யலார் யெவித்துப் பின் வரயவ
ஆகாத நீ ெ அநி ா ெ் ொதிச ல் லாம்
வா ாரப் யபசி வம் புதரத் யதநதகத்தார்
பதறி யிவன் யபாறான் பதடவருகு சதன் றுசொல் லிக்
கதறிமிக ஓடுகிறான் கள் ளெ்சுவா மியிவனும்
ொமிச ன் றால் நருட்குத் யதாற் றுமிக ஓடுவாயனா
நாமிவதன நம் பி நடந்ததுவும் வீணாெ்யெ
யப னுட யபெ்தெப் பிரமாண மா ் க்யகட்டு
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ஞா மது சகட்யடாம் நாசமல் லா சமன் றுசொல் லி
நீ ெக் குலத்யதார் சநடுந்தூரம் தவத்தார்காண்
யதெமதத ாளும் செல் லதவந்தார் சூட்ெமதத
அறி ாமல் நீ ெசரல் லாம் அப்யபாநன் றி யுமறந்து
சவறிசகாண்ட யப சனன யமதினியில் யபசினர்காண்
நல் ல மனுயவார் நாரணா தஞ் ெசமனெ்
செல் ல மனுயவார் திருப்பாத முந்சதாழுது
கூடி நடந்தார் குருயவ குருயவச ன
நாடி நடந்தார் நல் லபதிய ற் வசரனக்
கண்டுசகாள் யவா சமன் று காட்தெ யுடன் நடந்தார்
பண்டு அருள் சபற் யறார் பெ்தெமா லுடன் நடந்தார்
அப்யபா தவகுண்ட ராெர் மனமகிழ் ந்து
எப்யபாதும் வாழ் வார் எனக்கான மக்கசளல் லாம்
வம் புதரத்த நீ ெ வழிமுழுதுஞ் செத்திறந்து
முன் பு விதி ால் முழுநரக செத்திறந்து
என் று ெபித்து எம் சபருமாள் தானடந்து
பண்டு பிறந்த பால் கடலுள் சென் றனயர
முட்டப் பதி உபததசம் 1
சென் றனர் யதவ யராடு செகல் கதர தனியல நின் று
நன் றினந் தன் தனப் பார்த்து நவிலுவார் தவந்த ராெர்
பண்சடதனப் சபற் ற தாதா பாற் கட லுள் யள ச ன் தனெ்
சென் றிட அதழக்கிறார் நீ ங் கள் செகல் கதர தனியல நில் லும்
நில் லுசமன் றினத்தத ச ல் லாம் நிறுத்திய கடலி னுள் யள
பல் லுயிர் ாவும் ஆளும் பரமனு மங் யக செல் ல
சவல் லமர் யதவ சரல் லாம் யமகனிற் குதடகள் யபாட
வல் லவன் தகப்பன் பாதம் வணங் கிய தவந்தர் சொல் வார்
அப்பயன சவாப்பில் லாதா அதலகடல் துயின் ற மா ா
செப்பவுந் சதாதல ா நாமம் சிதமயில் விளங் கப் சபற் றா ்
தப்பர வில் லா என் றன் தகப்பயன யகண்யமா தவ ா
எப்யபாநான் விளங் கி யுன் றன் இரத்தின சிம் மாென யமறுயவன்
ஆண்டு ரண்டாெ்யெ மாதம் அயிரு பதினாலாெ்யெ
யவண்டுத லின் னங் காயணன் சவம் புயறன் கலியில் மூழ் கி
கூண்டுநீ ர் முன் யன சொல் லிக் குருவுப யதெம் தவத்த
ஆண்டின் னம் வருகி தலய ா அப்பயன சம ் யுள் யளாயன
இப்படி மகன் தான் சொல் ல இருதக ால் மகதன ாவி
முப்படித் தவத்தால் வந்த முதசலனத் தழுவிக் கூர்ந்து
எப்படி ச ன் யறா நீ யும் ஏங் கயவ யவண்டா மப்பா
ஒப்பில் லாெ்சிங் காெனம் உனக்சகன வளரு தப்பா ஏங் கிய
பதற யவண்டாம் எனது மகயன நீ யகளு
மூங் கிக் கலித விட்டகன் று முழித்துக் குதித்து வுதித்தஅன் று
தாங் கி யுதனநான் வந்சதடுத்துத் தனது தாத யிடம் நிறத்திப்
பாங் கி லுதித்த மகனுனக்குப் பட்டந் தரிப்யபன் பதறாயத
வண்ணப் பதியி னலங் காரம் வதககளின் ன சதன் று சொல் லி
எண்ணத் சதாதல ா சதன் மகயன இரத்தின சிங் கா ெனப்பவிசு
கண்தணப் பறித்து நீ ெனுட கருதவ றுத்துக் கலி ழித்து
எண்ணும் வுதனய ஆளதவப்யபன் என் னா தணயிது ெத்தி யம
மண்ணி லுள் யளார் தாமறி மனுயவார் சீவ செந்தறி
கண்யண யிவர்கள் கண்காணக் கலியிற் காட்சி மிகநடத்தி
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புண்ணிற் கதிரு பட்டாற் யபால் சபால் லா நீ ென் கண்டுதழந்து
எண்ணி றி ா நீ ெசனல் லாம் ஏங் கி மாள தவப்யபயன
மகயன நீ யும் தவமிருக்கும் வா ் த்தஇடத் திலிப்யபா சென் றால்
உகயம றி க் கலிநீ ென் ஓடி வந்து உதனப்பிடித்துெ்
செகயம ழறி உன் தகத த் திருக்கிப் பினயன கட்டிறுக்கிப்
பதகய செ ் து மிகஅடித்துப் பார விலங் கில் தவப்பாயன
தவப்பான் மூன் யற முக்கால் மாதம் வா ் த்த விலங் கில் நீ யிருந்து
செ ் ப்பா ் கலித
றுப்பதற் குத் சத ் தி இதுயவ தகவாெ்சு
யபா ் ப்பா சரன் பான் பின் னுமவன் சபரி குற் ற மிகயவற் று
சம ் ப்பா வனு முதரத்ததுயபால் சமள் ள வுதரத்து இருந்திடுநீ
மனுதவ டித்த துயபாயல வதெகள் சொல் லி மிகஅடிப்பான்
தனுதவ டக்கிக் சகாண்டிருநீ ெற் றும் புதுதம காட்டாமல்
இனியம லறிவா ச ன் றுசொல் லி எண்ணி மனதி சலதனநிதனந்து
கனியபால் மகிழ் ந்து நீ யிருநீ கண்யண ச னது கற் பகயம
அன் பா யுன் தன டுத்திருந்த ஆதிெ் ொதி வ் வினர்க்குத்
தன் பா லருந்துஞ் ொதிகட்குத் தவத்துக் குறுதி தான் சகாடுத்து
என் பாற் கடலின் கதரதனியல ஏழு மணிக்கு விதடசகாடுத்துப்
பின் பா லவதர ருகதழத்துப் புெத்தி லடுக்க இருத்திடுநீ கண்டா ்
கண்டா யுடன் புதுதம கண்யண வுனக்கு நற் காலம்
சகாண்டா ் சகாண்டா ் பத்ததறயில் யகாவில் காலும் சிவலா மும்
தண்டா யுதத்தால் வாகனமும் ெத்தி மாத ரிருபுறமும்
பண்யடார் காட்சி யுனக்குள் யள பண்பா ் க் காணு சதன் மகயன
காட்சிெ் சிறப்புங் கலி ாணம் கவரி வீசிக் சகாலுவாரம்
ொட்சிக் கணக்கு முன் வருத்திெ் ெந்திர வர்ணக் சகாடிநிறுத்தி
வாெ்சி யுனக்குத் திருநாளும் வா ் த்த டம் மான முழங் க
காட்சி யுனது கண்முன் யன காணு மகயன கலங் காயத
பல் லக் யகறி சதருவீதி பகலத் யதரு நீ நடத்திெ்
செல் லப் பதிகள் மிகமுகித்துத் திருநாள் கண்டு மகிழ் ந்திருநீ
வல் லக் சகாடிகள் மரம் நிறுத்தி வருவா ் நித்தம் வாகனத்தில்
சபால் லாக் கலி ன் கண்டுதழந்து சபாடிவா னித்த மடிவாயன
இப்படிெ் சிறப்பு எல் லாம் உனக்கிது மகயன யமலும்
எப்படி மலங் கி ச ன் யனா(டு) இதுவுதரத் யதது பிள் ளா ்
சொற் படி ச ல் லா மந்தத் யததியில் யதான் றுங் கண்டா ்
அப்யபாநீ றிந்து சகாள் வா ் அப்பனும் நீ தா னானா ்
நதட
நல் ல மகயன நான் தவத்த விஞ் தெச ல் லாம்
எல் தல தனில் வந்து இகதன நடத்துமப்பா
என் சனன் ன பவிசு இன் னம் நடக்குமப்பா
உன் தனயின் னங் காணார் உலகி சலாருமணிக்குக்
சகடுத்தாயன ச ன் று சகடுவார் சவகுயகாடி
நடுத்தானம் நம் முதட நம் மக்கள் குன் றாது
புழுத்துெ் சொரிவா ் ப் பூமி தனில் நீயும்
கழுத்துவதர முன் னூன் றிக் கண்ணுந் சதரி ாமல்
ஆவி லுகாமல் ஆதடச ான் றில் லாமல்
பாவிப் ப ல் கள் பரிகாெஞ் செ ் சவன் று
கிடப்பா ் த் சதருவில் கிழவன் யவெ சமடுத்துத்
துதடப்பார்கள் நம் மினத்யதார் தூக்குவார் நம் மினத்யதார்
ொணாெ் சுவாமி ொவாறு ஆகுசதன் று
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வீணாக நீ ெசரல் லாம் சவகுளி ா ் த் தானதகப்பார்
சபண்சிலதரக் கட்டிப் சபரும் புவிய ா ரறி
மண்சீதம ய ாரறி மங் தகச ாடு ெண்தடயிட்டுத்
சதருவிற் கதரய றித் யதவி தரத் தான் கூட்டி
கருவி லுருத்திரண்டு கண்ணாளர் தாம் பிறந்து
சீதம நருளறி த் யதெந் தனிலாண்டு
தாண்தம சபாறுதியுடன் ொணார் விருந்ததழத்து
மனுக்கள் முதறயபால் வாழ் வா ் ப் புவிமீதில்
தனுக்க ளுனக்குள் யள ெர்வது யம டங் கும்
எல் லா மடக்கி ானுன் னிடமிருந்து
நல் லாயன யுனக்கு நாட்டில் சிறப்புசமத்தக்
காணு மகயன கலிநீ ென் கண்ணுமுன் யன
ஆணும் சபண்யணாடும் அன் புற் றி ருக்தகயியல
நல் ல திருவாளி நற் பட்டு வாகனத்தில்
செல் லத் திருயவாடும் செம் பவள மாதலயுடன்
வாகனத் யதரும் வருமா ஞாலத்திருந்து
யகாகனக மாயல குணமாக யவகூடிக்
காணுயவார் காண்பார் காணாதார் வீணாவார்
தாணுயவ நீ ச ாருவன் தானாக ஆண்டிருப்பா ்
இன் னம் பவிசு எண்ணத் சதாதலந்திடுயமா
வன் ன மகயன வாறசதல் லாங் கண்டிருநீ
பதறாயத யபாயிருநீ பாரத் தவசியியல
குதறாயத யபாயிருநீ கூண்டத் தவசியியல
வாறநீ ென் தனக்கு மலங் காயத நின் றுசகாள் ளு
யபாறநீ ென் தனக்கு சபாறுதம ா ் நின் றுசகாள் ளு
என் று மகன் ததனயும் எழுந்திருந்து யபாநீ ச ன
மன் று ததன ளந்யதார் மகதனக் கடல் கடத்திக்
கதரயியல சகாண்டு கண்ண ருடனுதறந்தார்
பிதாதவ னுப்பிப் சபரி தவ குண்டப்சபாருள்
விதானித்து உெ்ெரித்து யவதவுல் லாெமிட்டுத்
சதெ்ெணா பூமி சென் று தவத்ததியல
உெ்ெரித்து நாதன் உகந்து நடக்கலுற் றார்
நடந்தாயர சதெ்ெணத்தில் நல் ல முனியுடயன
படந்தார மா ன் பண்டு தவமிருந்த
தலத்தியல வந்து சுவாமி தவமிருந்தார்
விருத்தம்
இருந்தனர் விஞ் தெ சபற் று இருபுற முனிவர் சூழப்
சபாருந்திடும் கமல மாது பூரண மதுவா ் நிற் கக்
கரிந்திடும் நீ ெப் பாவி கயிறுவாள் சவடிகள் சூலம்
புரிந்தவன் யகாட்டி செ ் து பிடிக்கயவ வந்தா னங் யக
வருமுன் யன ருகில் நின் ற மக்கதள தவந்த ராெர்
கருதின மாக யநாக்கிக் கடக்கயவ நில் லும் நீ ங் கள்
சபாருதிட நீ ென் வாறான் சபாறுத்துநாம் வந்த யபாது
அருகியல உங் கள் தம் தம அதழத்துநாம் சகாள் யவா சமன் றார்
நதட
முப்படிய யுள் ள முதறநூற் படி ாயல
இப்யபாது நீ ென் இங் யகாடி வாறான் காண்
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சம ் ப்பான மக்கசளல் லாம் விலகிநின் று வந்திடுங் யகா
செ ் கிறததப் பார்த்துத் திரும் பியிங் யக வந்தவுடன்
தக ருகி லுங் கதளயும் கட்டா ் வரவதழப்யபாம்
என் று மக்களுக்கு இ ம் ப அவர்விலக
முன் குயறாணி விந்திலுள் ள மூடக் சகௌடனவன்
கூட்டப் பதடய ாடு சகாக்கரித் யததுடிப்பா ் ெ்
ொட்தட சவறியபாயல ொடிவந் தான் சகௌடன்
சூழப் பதடத ெ் சூதான மா ் நிறுத்தி
யவழம் பலயரவி சவடி ா யுதத்துடயன
வந்து வதளந்தான் தவகுண்டர் வாழ் பதியில்
சிந்துக் குயிரான ஸ்ரீபல் ப நாபருயம
கவிழ் ந்துபதி வாெலியல கட்டிலின் யமலிருக்க
அவிழ் ந்த துணிய ாயட அவரிருக்கு முபா மதத
அறி ாமல் நீ ென் அணிவகுத்துத் தன் பதடத க்
குறி ா ் ப் பிடிக்கக் கூட்ட மதில் நுதழந்து
ொணா ரினங் கள் ெதாயகாடி கண்டுதளந்து
வாணாள் வததப்பாயனா என் று மனதுதளந்து
குதிதர யமயலறிக் சகாடுஞ் ொட்தட ால் வீசி
ெதிரு ெதிரா ் ெ் ொணாதரத் தானடித்து
அடிபட்ட யபாது அவர்கள் மிகக் சகாக்கரித்து
முடிபடயவ யிந்த முழுநீ ெ வங் கிெத்தத
இப்யபா சதாருசநாடியில் இவதரச ல் லாமடித்து
சம ் ப்பாகக் சகான் று விடுயமா சமனெ்சினத்தார்
ஆளுக் சகாருவன் ஆவாயனா நீ ெசனல் லாம்
தூளுயபா லாக்கசவன் று துடி ா ச ழுந்திருந்தார்
ொன் யறார் சினத்துத் தாறு மிகப்பா ் த்து
ஆன் யறாதர சநஞ் சில் தவத்து ஆதட மிகஇறுக்கி
உதடயிறுக்கிக் கட்டி உல் லாெத் சதாங் கலிட்டுப்
பதடத்திரளா ் ெ ் ொன் யறார் பண்பா ச ாருமுகமா ்
எதிர்த்துநிற் கும் யபாது எம் சபருமாள் தானறிந்து
சபாதுக்சகன் ற யகாபமததப் புந்திதனி லடக்கிப்
சபாறுத்து இருந்தவயர சபரிய ாயர ாகுமக்கா
அறுத்திட சவன் றால் அபுருவயமா என் றனக்கு
வம் புசெ ் வததப் பார்த்து வததக்கவந்யத னக்குலத்தத
அன் புக் குடிசகாண்ட அதிகமக்கா நீ ங் கசளல் லாம்
சபாறுத்து இருங் யகா பூயலாகம் ஆளதவப்யபன்
மறுத்துதர ாடாமல் மக்கசளன் ற ொன் யறார்கள்
என் னசெ ் யவா சமன் று இவர்கதளத த் தாங் கடித்து
பின் யன விலகிப் சபரி வயன ச ன் றுநின் றார்.
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அதிகாரம் - XIII
கலிநீ சன் ணவகுை்டணர சிணறணவத்து தசாதணன தசய் தல்
நீ ென் மகிழ் ந்து எதிர்ப்பாதரக் காயணாசமன் று
பாெக் கயிறுசகாண்டு பரமதவ குண்டதரயும்
கட்டி யிறுக்கிக் தகசவடி ா லிடித்துக்
சகட்டி யிறுக்கிக் கீயழயபாட் டுமிதித்துத்
ததலமுடித த் தான் பிடித்து தாறுமா றாயிழுத்துக்
குதல க் குதலத்ததுயபால் குண்டதரத் தானதலத்துக்
குண்டியியல குத்திக் குனி விடு வாசனாருத்தன்
சநாண்டிய ா சவன் று சநளியியல குத்திடுவான்
சவடிப்புடங் கால் சுவாமி யமசலல் லாந் தானிடித்து
அடிப்புடங் கு சகாண்டு அடித்தடித்துத் தானிழுப்பான்
ொணாருக் காகெ் ெதமந்தாய ா சுவாமிச ன் று
வாணாதள தவப்யபாயமா மண்டிப் பதனிக்காரா
பதனய றி சுபாவம் பட்டுதில் தல ச ன் றுசொல் லி
அதனயவாதர யும் வருத்தி ஆபரணந் யதடசவன் யறா
ெதமத்தா ் நீ சுவாமிச ன் று ொணாப் பதனய றி
பதனெ்சிரங் கின் னம் பற் றித் சதளி தலய
உதனெ்சுவாமி ச ன் றால் ஒருவருக்கு யமராயத
ஆளான ஆயளாநீ ஆளில் சிறந்தவயனா
தாழா ் க் கிடந்து ொமிச ன் று வந்தா ் நீ
நாரண சுவாமி நாசனன் ற தும் நீய ா
வாரணத்தின் காலில் கட்டி வாட்டுயவாம் பாருஎன் பான்
உன் யனாடு நின் றவர்கள் உன் தன டிக்தகயியல
என் யனாடு வந்து என் னசவன் று யகட்கதலய
நீ சுவா மிச ன் றால் சநகிழுவ யராஇவர்கள்
பாெக் கயிறு பற் றுயமா வுன் தகயியல
வதகயதட சவன் று மனுெ்சுவாமி ச ன் றாய
புதகய ாடு புதக ா ் ப் யபாறா ் நீ வம் பாயல
நருதள வருத்திவிட்ட நல் லமந்தி ரத்தாயல
மருளெ்செ ் சதங் கதளயும் மண்ணில் விழ தவபார்ப்யபாம்
அல் லாம லுன் தகக் கட்டு மறுவதற் கு
வல் லாதம யுண்டானால் மந்திரத்ததப் பார்நீயும்
கூதனப் யபாலிருந்து குறுமுழி முழிப்பசதன் ன
நானன் னா சவன் று நதகப்பா சராருயகாடி
ஏசுவார் யகாடி எறிவா சராருயகாடி
யபசுவார் யகாடி யப ன் சவறும் யப சனனெ்
சொல் லி நதகப்பார் சுத்தமுள் ள நாரணதர
பல் லுயி ரும் பதடத்த பரமன் வா ் யபொமல்
கவிழ் ந்து கண்மூடிக் களிகூர்ந் யதமகிழ் ந்து
ெவந்தரி நாதன் தாயன நடக்கலுற் றார்
சவடிசகாண் டிடிப்பார் சவட்டவா யளாங் கிடுவார்
அடித்தடித்துத் தள் ளி அங் குமிங் குமிழுத்து
யவததனகள் செ ் வார் யவதநா ரா ணதர
ொததனக ளுள் ள ெர்வபர நாரணரும்
எவ் வுகத் துக்கும் இப்பாடு என் பாடு
இவ் வுகத் துக்கும் இப்பாடு என் பாடு
அவ் வுகத்தி லுள் ள அநி ா ப் பாவிகதள
254

அகிலத்திரட்டு
இவ் வுகத்ததப் யபாயல எரி ாமல் விடயடயனா
என் று மனதில் இதமா ் மிகவடக்கி
ஒன் று முதர ாமல் ஊதமயபா யலநடந்தார்
நடக்கயவ மா ன் நல் லன் பு ொன் யறார்கள்
கடக்கவந்து நின் று கண்ணீர ் மிகத்தூவி
ஏதழக்கா யிரங் கி எங் கள் குல மீதில் வந்தீர்
யகாதழக் குலநீ ென் சகாண்டடிக்க வந்தாயன
பாவிநீ ெனாயல பட்ட து ரறிந்து
ஆவுயம ் த் தநாதன் ஆளவந்தார் நம் தமயுயம
அ ் ய ாஇனி நாமள் அதலந்துமிகப் யபாயவாசமன
சம ் ய ாயட குத்தி விழுந்தழுவார் ொன் யறார்கள்
தா ் தகப்ப னில் தலச ன் று தானடித்த நீ ெசனல் லாம்
வா
ர்ந் திருந்தாயன இவர்வந்த நாள் முதலா ்
இனி ாரு நம் தம ஏற் றுக்தக தாறதுதான்
தனி ாயனாம் நாமளினித் ததலச டுப்ப சதக்காலம்
என் று ொன் யறார்கள் சொல் லி ழுதெத்தம்
கன் றுக் கிரங் கும் கண்ணர் மிகக்யகட்டு
ணவகுை்டர் சான்தறார்க்கு அருளல்
மதல ாதுங் யகாநீ ங் கள் மாமுனிவன் புத்திரயர
அதல ாதுங் யகா மக்காள் அ ் ா திருவாதண
இப்பூமி தன் னில் வந்து இத்ததன நாள் வதரக்கும்
தகப்சபாருளுக் கிெ்தெ கருத்தில் மிகநிதனத்துக்
தகக்கூலி யவண்டிக் கருமஞ் செ ் யத னானாக்கால்
இக்குவ ல த்தில் இனிவயரன் கண்டிருங் யகா
தன் மமது நிெ்ெத்துத் தாரணியில் வந்துண்டால்
நன் தமக் கதடப்பிடித்து நான் வருயவன் நானிலத்தில்
ஒன் றுக்கு மதல யவண்டாங் கா ணுத்தமயர
என் தறக்கும் நானிருப்யபன் என் மக்கள் தங் களிடம்
ஆளுயவ யனார்குதடக்குள் ஆனதவ குண்டமனா ்
ஆளுயவாம் மக்கா தவ கத்தத நாமாக
விருத்தம்
ஒன் றுக்கு மதல யவண்டாம் உகபர நாத னாதண
என் றுக்கு மதலயின் மீதில் ஏற் றின தீபம் யபாயல
கன் றுக்குப் பாலு யபாலும் கண்ணுக்குப் புருவம் யபாலும்
என் றுக்கு மக்கா வுங் கள் இடமிருந் தரசு ஆள் யவன்
முன் முதற விதி ா லிந்த முழுநீ ெப் பாவி தக ால்
என் விதிப் படயவ வுண்டு இறப்சபான் றனக் சகன் றதாயல
பின் விதி ச னக்கு நன் றாம் சபரும் புவி ாள் யவா மக்கா
உன் விதி நல் ல தாகும் ஒளிவறா வாழ் வீர் தாயம
நதட
என் று மகிழ் ந்து எம் சபருமா ளுள் ளடக்கி
மன் று ததன ளந்த மாயலான் நடக்கலுற் றார்
சகட்டினக் சகட்தடக் கிறுக்க முடனிறுக்கிக்
கட்டினக் கட்யடாயட கடுநீ ென் தானடத்தி
ஏசுவார் மா வதர எறிவார்காண் மா வதரப்
யபசுவார் மா வதரப் யப சனன் பார் மா வதர
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இப்படிய நீ ெக் குலங் கசளல் லா மா வதர
அப்படிய யபசி அடித்து மிகநடத்தி
நீ ெக் குலமிருக்கும் சநடுந்சதருக்க ளூர்வழிய
பாெக் கயியறாடு பகற் கள் ள தனப்யபாயல
சதருவுக்குத் சதருவு சிறுகுழந்தத நீ ெர்குலம்
வருகின் ற மா வதர மண்கட்டி யபர்த்சதறிவார்
ததலத ப் பிடித்திழுப்பார் ெதடப்யப ன் யப சனன் பார்
இதலெருகு யபாயல எரியுகின் ற ொதிச ல் லாம்
குண்டியியல ச ாருவன் யகால் சகாண்டு குத்திடுவான்
சநாண்டிய ா சவன் று சநளியியல குத்திடுவான்
நம் மள் குலத்தத நாணங் சகடுக்கவந்த
பம் பக் குறும் யப ன் பம் தபததனப் பின் னுசமன் பார்
அதிலுஞ் சிலயபர் அடடாயபா என் றிடுவார்
மதியலறி வந்து மாமட வார்சிலர்கள்
இவன் தா னடிய ா என் தனயுயம ஆடதவத்துெ்
ெவந்ததனய சுட்டதுயபால் தான் சுட்டப் யப னிவன்
ததலமயிதரப் பதனயில் தான் பங் கு தவத்திறுக்கிக்
குதல க் குதல க் சகான் னசகாடும் பாவியிவன்
என் று எறிவாள் இவள் சிலர்க ளம் மாதன
அன் றுதுகள் கண்டு அதிலுஞ் சிலமடவார்
ஆமடிய ாவுங் கதளயும் அதழத்தாயனா வீட்டில் வந்து
ஓமடிய ா இந்த இறுமாப்புப் யபொதுங் யகா
அன் தறக் கவதன அடிபணிந்து நின் றுசகாண்டு
இன் தறக் கவதன எறி த் சதாடர்ந்தாய ா
என் று சிலயபர் எறி ாயத ச ன் றுதரப்பார்
நன் று நன் சறன் று நாரணரு முள் ளடக்கி
ஒருதிக் சகாருதி உதரத்திடுயகாசவனயவ
கருதிமுகம் பாராமல் கண்ணர் மிகநடந்தார்
பாவிக் குலங் கள் பெ்தெமால் நாரணதர
தாவிெ் சுசீந்திரத் தலம் யநாக்கிக் சகாண்டுசென் றார்
சகாண்டுயபா கும் யவதள சகாடும் பாவி சநட்டூரன்
விண்டுதரக்கக் கூடாத யவததனகள் செ ் லுற் றான்
அ ்
் ய ா மா வதர அன் னீத மாபாவி
செ ் த விதனச ல் லாம் சொல் ல முடி ாயத
சகாண்டுவிட்டு மா வதரக் கூண்டகலி ராென் முன் யன
கண்டு கலிராென் கருத்தில் மிகத்யதர்ந்து
பார்ப்யபாம் பரிட்தெ பயித்தி க்கா ரனுடயன
தாற் பரி மாகத் தன் விரலின் யமாதிரத்ததக்
கழற் றி ச ாருவர் காணாமல் தக டக்கிெ்
ெழத்தி வருவது தானறி ா நீ ென் வன்
ஏதடா என் றன் தகக்குள் ளிருப்பததயும்
ஓதடா வுன் றன் உற் ற வலுவாயல
அப்யபாது மா ன் அடக்க மிக அறிந்து
இப்யபா துதரத்தால் இந்தநீ ெக்குலங் கள்
கண்டு பிடித்துக் கட்டுவார் நம் தமயுயம
சதாண்டுசெ ் யுஞ் ொன் யறார் து ரமது மாறாது
நாம் நிதனத்தக் காரி மும் நடந்திடா தானதினால்
ஏனிததத்தான் சொல் லப் யபாயறா சமனஅடக்கி
எல் லாம் பதடத்த ஏகன் கிருதபச ன
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அல் லா நிதனத்தபடி ஆகு சமனவுதரத்தார்
அப்யபாது நீ ென் அவன் சவகுளி ாயுதரப்பான்
இப்யபா சதாருமருட்டா ் இவன் ெதமந்தான் சுவாமிச ன் று
மருளிதுதா சனன் று மாநீ ென் தான் மருண்டு
சகாண்டுயபாங் யகாெறடன் கூண்டவன் முன் பதியல
என் றுதரத்த யபாது ஏவல் சீவா யிகளும்
நடத்தி யிழுத்து நாரா ணதரயுயமா
கடத்திெ் ெறடன் கண்டிருக்கக் சகாண்டுவிட்டார்
உடயன ெறடன் உபா மததப் பார்ப்யபாசமன் று
தடதசடன எழுந்து ொரா மானதியல
அஞ் சுவதக நஞ் சு அதில் கலந்தான் மாபாவி
நஞ் சில் தல ச ன் று நல் லபா சலன் றீந்தான்
பாசலன் ற யபாது பெ்தெநா தன் மகிழ் ந்து
காலதனக்கா லாலுததத்தக் கடவுளார் தாமகிழ் ந்து
யவண்டி கயமற் றார் யவதநா ரா ணரும்
ஆண்டி தனால் அஞ் ொ திருப்பததயும்
பார்த்துெ் ெறடன் பண்நா கமகிழ் ந்து
யவற் சறாரு சூட்ெம் யவயறயுண் டாகுசமன
என் னயமா என் று இவனுணர்ந்துப் பாராமல்
சபான் னர் ம க்கம் சபரி ம க்கமதால்
சகாடுயபாங் யகாசவன் று கூறினான் யெவகநாடு
சவடுவாகக் சகாண்டு சவறுநீ ென் டாணாவில்
அதடத்துதவத் தானங் யக அன் னீத மாபாவி
திடத்தமுடன் நாரணரும் சிந்ததமிக மகிழ் ந்து
இருந்தா யர ங் யக ஏதழக்கிரங் கி வர்
தருந்தார ருக்காகத் தடியிரும் பி லுமிருந்தார்
மாண்யடா தரயுசமழுப்பும் மா வலுவாண்டி
அ ் ய ா அவதர அதடத்துதவத் யதயிருந்த
சபா ் ய ா புதரக்குள் சபாறுக்குயமா கண்ணுகண்டால்
யமாளுக் குழியும் சமா ் த்தத்சதள் ளினங் களுமா ் த்
யதாளு வழிய சொரியுயத சதள் ளினங் கள்
அட்தட மித்க அரி த்யதள் ஈமிதிக்க
விட்ட நரகு மிகுவா ் ப் புழுமிதக்க
நாற் றத் துதறகள் நரகத் துதறயபாயல
பார்த்த இடசமல் லாம் பலபுழுக்க ளுஞ் ெரி
ஐய ா அ ் ாதவ அதடத்தப் புதர தியல
தக ாடி நிற் கக் காரணயமா மா வர்க்கு
ொன் யறா ருக்காகத் தர்மக் குருநாதன்
மீன் று முழி ாமல் முகமலர்ந் தங் கிருந்தார்
ஏதழ களுக்காக ஈசரான் சறாரு நாளா ்
மீளாெ் சிலுதவயியல முள் ளா லடிகள் பட்டு
மரித்துப் பிறந்ததுயபால் மா க் குருநாதன்
இதுவுகத்துக் கிப்புதரயில் இருந்து அழுந்தசவன் று
இருந்தாயர மா வனார் ஏதழகளுக் காயிரங் கிக்
கருந்தார மார்பன் கருத்தில் மிக அடக்கி
எல் லா மடக்கி இவரிருக்கும் நாதளயியல
சபால் லாக் கலி ன் புறப்பட்டான் யமற் சகனயவ
இப்யப தனயும் இங் யகசகாடு வாருசமன் று
அப்யபாது சொல் லி அவனடந்தான் யமற் சகனயவ
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உடயன சிவாயி உற் றநா ரா ணதரத்
திடமாகக் கூட்டிெ் சிணயம நடக்கலுற் றான்
சகாண்டு யபானாயர யகாட்டாற் று ஊயராயட
கண்டுசபரும் பாவிச ல் லாம் கட்டிசகாண்டு தாசனறி
எறிவார் சிலயபர் ஏசுவா யரசிலயபர்
சவறிப்யப சனன் று விரட்டி மிகஎறி ார்
எல் லாம் சபாறுதியுடன் எம் சபருமா ளுமடக்கிக்
கல் லாதர ச ல் லாம் கமக்கி றுப் யபசனன் று
மனதி லடக்கி மா சநடுமாலும்
கனகத் திருயமனி கண்கவிழ் ந் யதநடந்தார்
நடந்தாயர யகாட்டாறு நல் ல பிடாதகவிட்டுக்
கடந்தாயர சுங் கான் கதடச ல் தகத் தானும் விட்டுப்
பத்மனா புரத்சதல் தகப் பார்த்துத் சதருயவாயட
உற் பனமா ் மா ன் உள் சதருயவா யடநடக்க
ஆகாத பாவிச ல் லாம் அவதரக்கண் யடநடக்க
ஆகாத பாவிச ல் லாம் அவதரக்கண் யடபழித்து
வா ாராப் யபசி தவதாயர நீ ெசரல் லாம்
அதிலு மன் யபார்கள் அவதரக்கண் யடபணிந்து
இதுநாள் வதரயும் இவர்நடந்த ெட்டமதில்
சபால் லாங் கு செ ் தாசரனப் யபருநாம் யகட்டதில் தல
எல் லாங் கதடததலக்கு இட்டதர்ம யமகாக்கும்
என் றன் யபார் சொல் லி இவரழுது நின் றராம்
அன் றந்த நாதன் அதுகடந்துப் யபாயினயர
யபானாயர தக்கதலயின் புதரக்குள் யள யுமிருந்து
மானான சபான் யமனி வாலரா மங் கடந்து
வாரிக் கதரயும் வா ் த்த நதிக்கதரயும்
சீரி நாதன் சென் றகண் யடநடந்தார்
நடந்துத் திருவனந்தம் நல் லபுரத் சதல் தககண்டு
அடர்ந்த மரெ்யொதல அடவி வனங் கள் கண்டு
கண்டுசகாண் சடம் சபருமாள் கண்சகாள் ளாக் காட்சியுடன்
பண்டுநாம் சீரங் கத்ததப் பார்த்தகன் யறநடந்து
இவ் வூதரக் கண்டு எத்ததனநா ளாெ்சுசதன் று
செவ் வுமகா விட்டிணுவும் சிந்ததக்குள் யள டக்கி
அவ் வூதரப் பாராமல் அந்த வனமானதுக்குள்
எவ் வுயிர்க்குந் தானா ் ஈயுகின் ற சபம் மானும்
நாட்டுக் கலி னுக்கா ் நற் யொத தனச னயவ
நீ ட்டின காலில் நீ ெனிட்ட விலங் யகாயட
ஏதழகளுக் காக இருந்தார்பா ராவதியல
யகாதழக் குடும் பக் குறும் பர் ததமவததக்க
மனுப்பா ராவதியல மா ாண்டி தானிருந்தார்
தனுப்பா ரமடக்கித் தாழ் தமயுட யனயிருக்க
ஆகாத நீ ென் அழியும் நிதனவதினால்
யபாகாத படிக்குப் யப ன் ததனவிலங் கில்
யபாட்டு தவச ன் றும் புள் ளி பதனசமன் றும்
யகாட்டுக்கா ரர்தமக்குக் சகாடுத்தாயன வுத்தரவு
அந்தக் கலிராென் அவனுதரத்த வுத்தரம் யபால்
ெந்தமுனி மா தனயும் தான் விலங் கி லிட்டுதவத்தான்
அப்யபாது மா ன் அதிகொன் யறார்களுக்கா ்
இப்யபா சபாறுதிசகாண்டு இருக்யக சனனஇருந்தார்
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நாட்டுெ் யொததனக்கா ் நாரா ணர் விலங் கில்
நீ ட்டின காயலாயட நிலம் பார்த் யதயிருந்தார்
ொணான் பால் தவத்துெ் ெந்யதாெப் பாயலற் று
நாணாம சலம் சபருமாள் நற் யொதலயி லிருந்தார்
யொதலயில் வாழ் பறதவ ொமிவந்தா சரன் றுசொல் லி
ஏயலல முங் கூறி எந்யநர முந்சதாழுது
நன் றான மாமுனியும் நற் பறதவ ானதுவும்
சகாண்டாடிக் சகாண்டாடிக் சகாஞ் சிவிதள ாடிருக்கும்
இந்தவனெ் யொதலயியல எம் சபருமாள் தானிருக்க
ெந்த முடனருட்கள் ெதாயகாடி ாகவந்து
சதாழுது நமஸ்கரித்துத் தூய ான் பதம் பூண்டு
முழுது முன் பாதசமன சமா ் குழ லார்சிலர்கள்
நாற் பது வ ொ ் நான் யெயில் லாதிருந்யதன்
காப்பதுன் பாதசமனக் கண்டு சதாழுதபின் பு
தந்தாயர ச ங் களுக்குெ் ெந்ததி ததழத்யதாங் க
வந்தாயர நா டி ார் வாழு மதனயிடத்தில்
என் ன உபகாரம் இவர்க்குநாம் செ ் யவாசமன் று
கன் னல் கதலிக் கனிகள் சகாடுப்யபாயமா
தர்ம மால் தீர்த்தெ் ெஞ் ெலங் க ளானததயும்
அம் மம் மா சொல் ல ஆராலு முடியுயமாடி
குட்டம் பதிசனட்டும் குடித்தபத சமான் றாயல
கட்டம் முதலா ் க் காணாப் பறந்ததுயவ
இப்புதுதம செ ் தவர்க்கு இப்யபா சதாருபுதுதம
சகாப்பளிக்கு முன் யன கூடா யதாஇவரால்
ஏயதா சவாருசதாழிலா ் இவர்பம் ம லாயிருக்கார்
சூதால் சகாடுதமவந்து சுற் றுங் காண் நீ ெனுக்கு
என் று சிலசபண்கள் ஏதழபங் யகானருதள
கண்டு சதாழுது கருத்தகலா நின் றுடுவார்
அப்படிய நருட்கள் ஆதிநா ரா ணதர
செப்படியபா லவர்க்குெ் செ ் தநன் றி சொல் லி வர்
கூதரக்குப் யபாகக் கூறநிதன வில் லாமல்
நாரணதரெ் சூழ் ந்து நமஸ்காரஞ் செ ் துநிற் பார்
சூழ் ந்து நருட்கள் சதாழுதுமிக நிற் தகயியல
தாழ் ந்துொ குங் கலி ன் ெறடன் ததனயநாக்கிப்
யப சனாரு ொணாதனப் பிடித்துக்சகாடு வந்யதாயம
தூ இரும் பு விலங் கதியல யபாட்டுதவத்யதாம்
ொமிச ன் று பாவித்தெ் ொணான் ததன நாமும்
காமி த் தால் சபருத்தக் கடுவா ் ததனவருத்தி
ஏவிவிட்டுப் பார்த்து இருவதகயுந் தானறிந்து
யபாசவனயவ சொல் லிப் யப ன் ததன னுப்ப
யவணுயம யிப்யபா விவரசமன் ன என் றுதரத்தான்
ஆணுவ மூர்க்க அரெ னிதுவுதரக்க
நல் லதுதா சனன் று நாட்டமுற் றுெ்ெறடன்
வல் லசபலெ் யெவுகதர வாசவன் றருகதழத்து
இப்யபா சதாருசநாடியில் ஏழுமதல யுந்யதடி
சவற் யபாடு சவற் சபல் லாம் யவக முடன் யதடி
யவகம் சபரி யவங் தககடு வா ் பார்த்து
நாகமதிலுங் கடி நல் லகடு வா ் பார்த்து
நாழிதக ஏழதுக்குள் நம் மிடத்தில் சகாண்டுவரத்
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தூளி துபறக்கும் சூறா வளி துயபால்
சகாண்டு வாசவனக் கூறிெ் ெறடனுயம
விண்டுதரப்பான் பின் னும் வீரி மா ் ெ் யெவுகர்க்கு
நன் று சமாழியகளும் நல் வீரெ் யெவுகயர
இன் யறழு மணிக்கு இங் யகசகாண்டு வராட்டால்
தூக்கிய வுங் கதளயும் தூண்டலில் யபாட்டிடுயவன்
ஆக்கிதனகள் செ ் துவுங் கள் ஆமிெத்தத வாங் கிடுயவாம்
என் று சொல் லிெ் யெவுகதர இறுக்கமுட னிறுக்கி
இன் றுயபா சமனயவ ஏற் றவரி தெசகாடுத்து
அனுப்பினாள் யெவுகதர அந்தயவ தளதனியல
பனிப்பிசினும் சவயிதலக் கண்டு பதறினாற் யபால்
பதறிய யெவகர்கள் பண்பாகெ் ெட்தடயிட்டுக்
குதறிய வந்து கூண்டுதரப்பார் மா யவனாடு
நாரா ணயர நாங் கள் யபா குங் கருமம்
யபரா ் நடக்கயவணும் சபரி திருமாயல
உம் தமெ்யொ ததனபார்க்க குங் கருமம் ஆனதினால்
செம் தமயுள் ள ராென் சிணயம னுப்பினர்காண்
ஆனதினால் கடுவா ் அடிய ங் கள் தக தியல
யபானவுடன் சிக்கிடவும் புண்ணி யர வந்தாரும்
என் றுதரக்கெ் யெவுகர்கள் எம் சபருமா ளுள் ளமதில்
நன் று நன் சறன் று நாரா ணர்சிரித்து
விதடசகாடுத் தார்கடுவா ் யவகமதில் சிக்கிடவும்
பதடெ் யெவுக்கத்தார் பாரமதல தாயனறி
கடுவா ் கிடக்கும் கனமதலகள் தான் யதடி
முடுகித் ததல ாரி முடிெ்சு வதலவதளந்து
காடு கதலத்துக் கடுநா ் கள் விட்யடவி
யவடுவர்க சளல் லாம் விதரந்து கதலத்தனயர
கதலக்க சவாருகடுவா ் க் கடுங் யகாபங் சகாண்சடழுந்து
வதலக்குள் நுதழந்ததுகாண் மா வனார் தன் செ லால்
உடயனதான் யெவுகர்கள் ஓடிமிக வதளந்து
அடவுடயன வதலத அமர்த்தி மிகப்யபாட்டு
உபா த்தாற் சென் று ஒருகூட்டுக் குள் ளதடத்துக்
கபாடத்தால் கட்டிக் கனகூடு தாசனடுத்துத்
தாமதர குளத்துெ் ென் னாசி பாதமதால்
நாமளு மன் னனுக்கு நாடிப் பிதழத்யதாசமன் றார்
நல் லசவன் னி யுண்டு நற் ொணாெ் சுவாமியிடம்
வல் லவர் தாசனன் று மாதவா ் க் சகாண்டாடித்
யதடித் திரி ாமல் திக்சகங் கும் வாடாமல்
ஓடித் திரி ாமல் உ ர்ொணாெ் ொமியினால்
நாமும் பிதழத்யதாம் நற் கடுவா ் க் சகாண்டுவந்யதாம்
சீதம ாளு மரென் செப்பும் வாக்குப்படிய
கடுவாத க் சகாண்டு காலயம யபாயவாசமன
சவடுவாகக் கூடதுக்குள் யவங் தக ததன மர்த்திெ்
சுமந்துசகாடு வந்தார் துடி ான யெவுகர்கள்
அமர்ந்த கடுவா ் அதறுகின் ற யவாதெயினால்
நருட்கள் மிகப்பதறி நாற் கதரக்கு மாட்கள் விட்டு
வருகின் ற யவதள மாயகாடி ா ் ெ்ெனங் கள்
ொமிச ன் ற ொணாதனெ் யொதிக்க யவணுசமன் று
ஆமி மா ் க் கடுவா ் அயதாசகாண்டு வாறாசரனப்
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பார்க்க வருஞ் ெனங் கள் பலொதி யுங் யகாடி
யபார்க்குத் திரள் யபால் யபாற வதகயபாயல
எண்ணிறந்த நருட்கள் இதிற் கூடி வந்தனயர
மண்ணளந்த நாதன் மனமகிழ் ந் யதயிருந்து
ொமி ருகில் சூழ் ந்திருந்த ொன் யறார்கள்
நாமினித்தான் செ ் வசதன் ன நாதயன ச ன் றுசொல் லி
யகட்டுநா ரா ணரும் கீழ் ெசு
் ண்டுக் குள் மகிழ் ந்து
நாட்டுக் கரிவிரிநாள் நாரா ணனும் நான்
படசி பறதவ பலசீவ செந்துக்கதள
நிெ்ெ மா ் ப் பதடத்த நீ லவண்ண நாதனும் நான்
மண்யண ழளந்த மா ப் சபருமாள் நான்
விண்யண ழளந்த விஷ்ணு திருவுளம் நான்
ஏகம் பதடத்தவன் நான் எங் கும் நிதறந்தவன் நான்
ஆகப்சபாருள் மூன் றும் அடக்கசமான் றானதினால்
நாதக் கடல் துயின் ற நாகமணி நானல் லயவா
சீவசெந்துக் சகல் லாம் சீவனும் நானல் லயவா
இந்நீெ சனல் லாம் என் தன றி ாதிருந்தால்
மின் னிலத்தில் நான் பதடத்த மிருக மறி ாயதா
என் யற டக்கி ஏகந் ததனநிதனத்து
ஒன் றுக்கு மஞ் ொயத உற் றமக்கள் ொன் யறாயர
பதறாயத ச ன் றனுடப் பாலகயர ச ன் றுசொல் லி
இதறாத மா வனார் இருந்தார்கா ணம் மாதன
அப்யபா தவரிருக்க அம் மிருக மானததயும்
தவப்யபாடு சநஞ் ெ மாநீ ெ ராெனிடம்
சகாண்டுதவத்தா ரந்தக் யகாபக்கடு வா ் ததனயும்
கண்டு கலிராென் கனகெந் யதாெமுடன்
அன் று சிப்பாயிகட்கு ஆனவரி தெசகாடுத்து
இன் றுகடு வா ் ததனயும் இப்யபாது சகாண்டுசென் று
கூட்டி லதடத்துதவத்துக் யகாப மதுவருத்த
ஈட்டிதம ா தற் கு இதரச ான் றும் யபாடாமல்
இன் தறக்கு தவத்து இதுநாள் கழிந்ததன் பின்
சென் றந்தப் யப னிடம் செல் லவிட லாசமனயவ
அதடத்துதவ யபாசவனயவ அரென் விதட சகாடுக்கத்
திடத்தமுடன் யெவுகர்கள் சென் றதடத்தார் கூடதியல
அன் றிரெ் சென் று அடுத்தநாள் சென் றதற் பின்
இன் றுகடு வா ் திறந்து இகழ் ெசி
்
து பார்பயபாசமன் று
வந்தாயன ந்த மாநீ ெப் பாதகனும்
தந்தா ் ெ் ெறடன் செௌனி சகௌடனுயம
கவுடன் சவகுடன் கீர்த்திதுதர ொனிகளும்
மகுடவர்த்தனர் முதலா ் மந்திரி மார்களுயம
துலுப்பர் ெலுப்பருடன் சிப்பாயி மார்களுமா ்
அலுப்பர் பட்டாணிகளும் ஆனகரி காலாளும்
காலாளும் வீராளும் கருமறவர் யெகரமும்
சூலாளும் யதாலாளும் சூழ் ந்தபதட ாளர்களும்
ஒக்கத் திரண்டு ஒருமித்தாங் காரமுடன்
மிக்கத் திரண்டு சவடி ாயு தத்துடயன
ஆதனக்கா ரர்யகாடி திரண்டுவந்தா ரம் மாதன
யெதனக்கா ரர்யகாடி திரண்டுவந்தா ரம் மாதன
இந்தப் பதடய ாடும் எெ்ொதி தன் யனாடும்
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வந்து வதளந்தார் மாகடுவா ் க் கூட்தடயுயம
அப்யபாது ராென் அருகில் ததல ாடகதள
இப்யபாது இந்த ஏற் றகாடு வா ் ததனயும்
குண்டியியல கம் புசகாண்டு குத்துவது யகாபம் வரக்
கண்டுகடு வா துவும் கம் பதுக் யகபதறி
அதறி மிகமுழங் கி அதுகவிழ் ந்து தான் படுத்துப்
பதறி துகிடந்து படுக்தக யிளகாமல்
நீ ெ னவன் குத்த சநடுஞ் ெற டன் காமல்
வாெப் சபாடிவருத்தி வன் னப் சபாடிநிதறத்து
மட்டா ் க் கடுவா ் மாறி யிளகாமல்
கிடந்ததுகாண் அ ் ா கிருதப தினாயல
தடந்சதரி ா வண்ணம் ெனங் கள் மிகப்பார்க்க
ஈட்டி ச டுத்து இனிக்குத்த யவணுசமன் று
யமட்டி ச ாருவன் விதெ ாகக் குத்திடயவ
எட்டிக் கடுவா ் ஈட்டி ததனப்பிடித்து
விட்டிடயவ ருகில் நின் றசதாரு யவதி தனக்
குத்திெ்யெ யீட்டி குடல் பீற அம் மாதன
கத்தியும் பட்டுக் கதறிச ாரு வன் ொகப்
பார்த்திருந்த நீ ெப் பாதக யனதுதரப்பான்
நாற் றிதெக்கு யமராயத நல் மதறய ான் பட்டதுதான்
ஆயிரம் பசுதவ அடித்துமிகக் சகான் றாலும்
யதாெ மீதல் லசவாரு யவதி தனக் சகான் றதுதான்
என் னயபா லாெ்சு ாம் நிதனத்த காரி ங் கள்
மன் னன் கலிராென் மாெறட னும ர்ந்து
ஞா மீ தல் லசவன் று நடந்தா னரண்மதனக்கு
யதாெசமான் யறற் யறாசமனெ் சொல் லி மிகப்யபானான்
அப்யபாது ெனங் கள் அல் யலாரு யமதுதரப்பார்
இப்யபாதிப் யப னுக்கு இதுவுசமாரு நல் லதுதான்
என் றுசொல் லி நீ ென் ஏற் ற ெறடனுயம
ஒன் றுமுதர ாடாமல் உள் ளபதட த்ததனயும்
கூட்டிக்சகாண்டு யபானான் யகாட்தட துள் ளம் மாதன
யவட்தடப் பலித்துதில் தல சவற் றிதான் யப னுக்கு
பார்க்கவந் தெனங் கள் பலதிதெக்கு மிவ் விெளம்
ஆர்க்கு மிகயவ அறிவித் தகன் றனயர
அப்யபா சுவாமி அருகில் மிகவாழும்
சம ் ப்பான ெனங் கள் சமத்தெந் யதாெமதா ்
இண்ணத் தறுவா ் ஈசுரன் காத்ததுதான்
அண்ணல் கா ாம் பு அெ்சுதனார் காத்ததுதான்
என் று மனமகிழ் ந்து எம் சபருமாள் நாரணர்க்கு
அன் று விவரம் அறிவித்தா ரன் யபார்கள்
யகட்டுநா ரா ணரும் கீழ் ெசு
் ண்டுக் குள் மகிழ் ந்து
ஆட்டுயவா மாட்டுயவாங் காண் அல் லாமல் யவறுளயதா
இப்படிய சொல் லி இருக்குமந்த நாதளயியல
முப்படித்தான் ஈெர் சமாழிந்தநா ளதுவதரக்கும்
இருப்யபா சமனெ்சொல் லி இருந்தார்கா ணம் மாதன
அருப்பான நீ ென் அவன் சிலநாள் சென் றதற் பின்
என் ன விொரம் இப்யப னுக்குசகனயவ தன் யன யிருந்து
தானிதனக்கும் யவதளயியல
முன் யன ச ாருயுகத்தில் மூவரி நாரணர்க்கு
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அன் னசமாடு பாலும் அருந்த மிகக்சகாடுத்த
ஆ ர் குடியில் அவதரித்தக் யகாமானில்
தூ சவாருயகானும் துணிந்தங் சகழுந்திருந்து
பத்தியுள் ள நாரணதரப் பாரா வதுஇளக்க
உத்தரித்துக் யகானும் உலகமதத ாளுகின் ற
மன் னவன் முன் பில் வந்து நின் றங் கு ஏதுதரப்பான்
தன் னதி மானத் ததலவயன யகட்டருளும்
நம் முதட ராெ்சி த்தில் ஞங் ஙளிட தன் னினத்தில்
எம் முதட ஆளா ் இருக்கின் ற இெ்ொணான்
ொணானில் நல் ல தன் தமசவகு மானமுள் யளான்
யகாணா மனதுதடய ான் குணமுதட நல் லவன் காண்
யநர்தம ச ாழுங் யகான் யநர்சொல் சலாருவாக்கன்
ஓர்தம யுதடய ான் உபகாரக் காரனிவன்
ஆனதா சலங் களுக்கா ் அரயெநீ ர் தாமுருகி
ஈனமிலா சதமக்கா ் இரங் கு சமனத்சதாழுதான்
அதிகாரம் - XIV
கலிநீ சன் ணவகுை்டணர விடுதணல தசய் தல்
அப்யபா தரென் அவன் மனது தானிளகி
இப்யபா திவதன ாமனுப்பி விட்டிடுயவாம்
விட்டா லவனும் யமலு மிருக்குமுதற
கட்டாகெ் சொல் லிக் தகெ்சீட் சடழுதிதவத்துப்
யபாகெ்சொல் சலன் று யபாகண்ட னார்க்குதரக்க
ஆகம் மகிழ் ந்து ஆ ன் மறுத் யததுசொல் வான்
என் ன விதமா ் எழுதிதவக்கும் வாெகங் கள்
மன் னவயன சொல் லுசமன மாறி வன் சதாழுதான்
அப்யபா தரென் எல் யலாரு யமயகட்க
இப்யபா திவனினத்தில் எத்ததனயபர்க் கானாலும்
ஒப்யபா டுறவா ் ஒத்திருந்து வாழ் வதல் லால்
ெற் பம் யபா சலாத்த ெகலொ திதனக்கும்
உத்தரவு சொல் லாமல் உபா மா ் த் தானிருந்து
மற் றுசமாரு ொதிகதள வாசவன் று தர ாமல்
தன் சனாரு ொதி தன் யனா டிருப்பதல் லால்
பின் சனாரு ொதி பிதனம் தவத்தப் பாராமல்
இனத்துடயன யெர்ந்து இருப்யபாம் நாசமன் றுசொல் லிக்
கனத்யதா டவனும் தகெ்சீட் சடழுதிதவத்துப்
பின் னவன் எல் தலயியல யபாகெ்சொல் சலன் றுதரத்தான்
மன் னன் கலியுதரத்த வாக்கின் படிச ழுதி
ஒப்பமிடெ் சொன் னார் உலகளிந்த சபம் மாதன
செப்பமுடன் நாரணரும் சிரித்து மனமகிழ் ந்து
நம் மாயல சொல் லி நகட்டப் படாசதனயவ
சும் மா அவன் வா ால் சொல் லிெ் சுதமசுமந்தான்
இதல் யலா நல் ல இ ல் கா ரி சமனயவ
அதல் யலா சவன் று அரிமா லகமகிழ் ந்து
தகெ்சீட்தட சுவாமி தகசகாண்டு தான் கீறி
வெ்சுக்யகா சவன் று மண்ணில் மிகப்யபாட்டார்
கீறிவிட்ட ஓதலததனக் சகடுநீ ென் தாசனடுத்து
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மாறிக் சகாருத்து தவத்தான் கா ணம் மாதன
உன் னில் லிடத்தில் உடயனநீ யபாசவனயவ
குன் னுதட நீ ென் கூறினா னம் மாதன
அப்யபாது மா வனார் அகட்சடன வுறுக்கி
இப்யபாது நீ நிதனத்த இலக்கதியல யபாயவயனா
யதவ னிதனத்தத் யததியுண் டவ் யவதளப்
யபாயவ சனனெ்சொல் லிப் சபரிய ா னகமகிழ் ந்து
நல் லவயர மக்காள் நாம் நிதனத்தத் யததி து
வல் லவயர வருகு மாசிபத் சதான் பதியல
கிழக்குநாம் யபாயவாம் கிரணமா ் நீ ங் கசளல் லாம்
விளக்சகாளி யபாயல வீரம தாயிருங் யகா
என் றுதரக்க நாதன் இதெந்தமக்க சளல் யலாரும்
நன் று நன் சறன் று நாதன் பதந்சதாழுது
சதாழுது அவரிருக்கத் தூ த் திருமாலும்
முழுது மனந்த மூதூதர விட்டுஇன் று
பழுதில் லாத் சதெ்ெணத்தில் பரமனமக் யக ருளித்
தந்த ெ் சிருந்த தாமதரயூர் நற் பதியில்
சிந்தத மகிழ் நாதன் சீக்கிரம் யபாகசவன
நிதனத்துத் திருமால் நிண்ண மா ் உள் ளடக்கிக்
கனத்த புகழ் ொன் யறார் தகக்குள் யள நிற் பவதரப்
ப ் யவ யின் று ப ண சமனவுதரக்க
உ ் மிகக் சகாண்யடார் உல் லாெ யம தடந்து
ெந்யதாெங் சகாண்டு ெங் கடங் கள் தீர்ந்துசதன் று
வந்யதார்க சளல் லாம் மா வதரத் சதாட்டில் தவத்து
ஏந்தி ச டுத்து இ ல் வா கனம் யபாயல
ஓர்ந்து வருக உற் ற அனந்தம் விட்டுக்
கண்டுநீ ெப்பாவிக் கர்த்தாதவத் தானிகழ் ப்பா ் க்
சகாண்டுயபாஞ் ொணாதரக் கூடிமிகெ் சிரிப்பார்
ொமிச ன் யறான் பட்ட ெளங் கசளல் லாம் பார்த்திருந்தும்
வா ் மதத்தால் பின் னும் வழுங் கல் சுமப்பதுபார்
பிதழப்பில் தல ச ன் யறா புத்திசகட்டெ் ொணார்கள்
உதழக்க மதி ற் று உளத்துகிறான் சுமந்து
யப தனெ் சுமந்து புலம் பித் திரிவதற் கு
நா ன் முன் னாளில் நாட்டில் பதடத்ததுபார்
என் று தூெணிப்பார் இதெந்தபுகழ் ெ ் ொன் யறாதர
அன் றதியல சிலயபர் அல் லகா சணன் றுசொல் லி
நம் மளுக் சகன் ன நட்டம் வந்து யபாெ்சுசதனெ்
சும் மா அவனினத்யதார் சுமந்துசகாண்டு யபாவதல் லால்
ஏனிந்தப் யபெ்சு ாம் சொல் லப் யபாயறாசமனத்
தானிந்த வார்த்தத ெனங் கள் சிலர் சொல் லயவ
சொல் லன் பு வன் பு சுவாமி மிகப்பார்த்து
நல் ல அனந்தம் விட்டு நாடும் வால ராமம் விட்டுெ்
செல் ல அரியும் சிறப்பா கமகிழ் ந்து
வல் ல வழியில் வாழுகின் ற ஊரும் விட்டுப்
பள் ளிவா ெல் விட்டுப் பார்வதி கரம் விட்டுப்
துள் ளிக் யகாட்டாறு சுசீந்திரத் தலமும் விட்டு
யவக மடக்கி விளியிட்டு வண்டுறுக்கி
ஆகமத்தின் யததி அடுத்தாலா கட்சடனயவ
சொல் லுயவன் சவள் ளித் யதான் றி வருதகயியல
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சவல் லுயவ சனன் று விதெ டக்கி எம் சபருமாள்
சதாட்டிலி லிருந்து சுவாமி விளியுமிட்டு
மட்டி லிருந்த வளர்தா மதரப்பதியில்
வந்து பதிகண்டு வட்டமிட்டுத் தானாடி
விந்து வழிகளுக்கு யமற் சகதிக ளாகுசதன் று
இன் றுயம சலனக்கு ஏற் றசவகு ெந்யதாெம்
பண்டு எனக்குப் பகர்ந்த சமாழியபாயல
துணவயல் பந் தி
ொன் யறாதர நல் ல தவத்துக் கனுப்பிடவும்
பண்யடார் நமக்குப் பகர்ந்தபடி மாதர்கதள
நாடு மணங் கள் நல் லகலி ாணமுதல்
வீடுவதக சொத்து விருதுயவ டிக்தகயுடன்
யதரு திருநாள் திருக்கல் ாணக் சகாலுவும்
பாரு புகழப் பாவாணர் கீதமுடன்
நாட்டில் மனுக்கள் நல் யலார்கள் வாழ் வதிலும்
யமட்டிதமக ளாக மிகுவாழ் வு யெர்தகயுடன்
யவண்டும் பவிசு மிகுவா ் ப் பவிசுகளும்
தாண்டும் சபரி ெனங் கள் மிகக்குதழவும்
சகாடியுமிகக் கட்டிக் சகாக்கரித் திகதனயுடன்
சவடிச க் காளமுடன் சவற் றியி டம் மானமிட்டு
நாட்டில் சிறப்பதிகம் நாமினியமல் செ ் சவன் று
தாட்டிதம ா ் நாதன் ொன் யறார் தமக்குப்யபா
அறிவில் வியனாதம் அதிகயந ருத்தமமா ் க்
குறி ா ் மனதில் குறிக்கும் படி ருள
அருளான விஞ் தெ அருள் சகாடுக்கு மாயலானும்
மருளாமல் ொணார் மனதி லுருவாக
மூணுயநரத் துதவத்து உெ்சி ச ாருயநரமதா ்
யவணும் பெ்ெரிசி சவற் றிெ் சிறுமணியும்
யவகதவத்து நன் றா ் விதரவா ் மணலிலிட்டுத்
தாக மில் லாமல் தவசிருக்க யவணுசமன் று
சபண்ணுடயன ஆணும் பிறந்தபிள் தள தன் யனாடும்
கண்ணான கட்டில் கலருங் கிழவிவதர
சூலி யிளம் பிள் தள திரண்ட மடமாதும்
மாலி னருளால் வஸ்துவதக தான் மறந்து
வீடு மதனமறந்து விற் று விதலகள் செ ் து
ஒண்ணிலதரப் பாதிச ன ஒக்கவிற் றார் சொத்தததன
மண்ணு மறந்து மாடாடு தான் மறந்து
ஆண்டபண்ட சமல் லாம் அகல மிகமறந்து
கூண்டபண்ட சமல் லாம் கூொம யலமறந்து
அனுயபாக மற் று ஆண்சபண் ணிகழாமல்
இனியபாக மற் று இருந்தார் தவசெனயவ
எல் யலாரு மிக்க இருக்கத் தலம் பார்த்து
அல் யலாரு யமக அவர்கள் மனதிலுற் று
நாத னரிநாதன் நாரா ணநாதன்
சீதக்குரு நாதனிடம் சென் றா ரவர்பதத்தல்
சென் யற வருதட சீர்பாதந் சதண்டனிட்டு
இன் யறக எங் களுக்கு இப்யபா விதட ருள் வீர்
என் யற ெனங் கள் எல் யலாரும் யபாற் றிநிற் க
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அன் று சபருமாள் அகமகிழ் ந்து சகாண்டாடி
நாம் நிதனத் ததுயபாயல நடந்து காரி ந்தான்
தாம் நிதனத் ததுயபாயல தாநடந்து வீசரனயவ
உத்தரவு சொல் ல உதட வழிெ்ொன் யறார்
சித்தருட அருளால் சென் றார் தவமதுக்யக
விருத்தம்
தவமது செ ் சவன் று ெடுதியிற் ொன் யறா சரல் லாம்
உகமது அளந்யதான் பாதம் உண்சடன மனதி லாக்கி
வதகசபாரு ளாதெ ற் று மதனவிகள் மக்கள் கூட
திதக து யநாக்கி வாரி துவர ம் பதியிற் யெர்ந்தார்
மண்ணுடன் மதனக ளாதெ மாடுடன் வீடு மாதெ
சபண்ணுடன் சபாருளி னாதெ பூதலப் சபான் னி னாதெ
எண்ணுடன் எழுத்தி னாதெ இடறுசபால் லாதெ யவதெ
ஒண்ணுடன் ஆதெ நீ க்கி உதட வ னாதெ சகாண்டார்
சகாண்டுநல் மனதிற் பூண்டு குருபரா தஞ் ெ சமன் று
பண்டுநல் துவார தகயின் பதிவாட வாெல் தன் னில்
சதண்டிதர வாதவ சூழ் ந்த செகற் கதர தனியல வந்து
கண்டுநற் பதியில் புக்கி கருத்துடன் இருந்தா ரன் யற
இருந்தவர் தலமும் பார்த்து ஏகநல் சவளியுங் கண்டு
சபாருந்திடும் ஞான வான் கள் புண்ணி மனதி சலண்ணி
வருந்திடக் கனியவ காணும் வாதவநற் பதியி தாகும்
சதரிந்திடக் கடலில் மூழ் கிெ் சிவகதல ணிந்தார் தாயம
அணிந்தவர் சபண்ணு மாணும் அன் புடன் மகிழ் ெத
் ெ கூர்ந்து
துணிந்தவர் தங் கள் தங் கள் து ரங் க ளறயவ நீ க்கப்
பணிந்தவர் நாதன் தன் தனப் பரிவுடன் மனதுள் ளாக்கித்
தணிந்தவர் யகாப யவகத் தகுளித த் தள் ளி வாழ் ந்தார்
நதட
வாழ் ந்யத தவசு வாதகப் பதி தியல
தாழ் ந்யத ெனங் கள் ெந்யதாெ மாயிருக்க
அந்திெந்தி யுெ்சி ஆகமூ ணுயநரம்
நந்தி ருளால் நல் ல துணிதுதவத்து
உவரிநீ ரில் துதவத்து உவரிநீ தரக்குடித்து
உவரிநீ ர் தன் னில் உற் றன் ன யமெதமத்து
உெ்சி ச ாருயநரம் உணவு மிகஅருந்தி
சமெ்சிப் புகழ் ந்த விடி சவாருொமம்
உகப்பாட்டு யமாதி உற் ற அப மிட்டு
வதக ா ் விடி வரும் நா ழிதகய ழில்
துணிகள் துதவத்துத் யதா மதிலிறங் கிக்
சகணி ா ் க் குளித்துக் கிருஷ்ணர் பதம் யபாற் றி
இப்படிய நித்தம் இவர்மறவா வண்ணயமதான்
அப்படிய வாரி அதலவா ் க் கதரயிருக்க
வாரிப் புறமா ் வளர்காற் று வாதடமிக
நீ ரிதறத்தாற் யபாயல நித்தமந் தத்தவத்யதார்
யபரி லிதறத்துப் சபருவாதட ா ் வீெெ்
சீருகந்த நாதன் செ லா சமனஇருந்தார்
இருந்தார் தவசு ஏற் றரி ொன் யறார்கள்
அருந்தாமல் மற் சறான் றும் அன் னசமாரு யநரமுமா ்
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வாரிநீ ரல் லால் மறுநீ ரறி ாமல்
சீரி ல் பா ் ெ் ொன் யறார் செ ் தார் தவமதுயவ
பவமா னதுநீ க்கும் பெ்தெநா ரா ணரும்
முன் னாறு வருெம் உவந்திருந்த நற் றவத்ததப்
பின் சனாரு வருெம் யபணி நடத்துமுன் யன
நீ ெ னிதடயில் நிறடுசெ ் தானதினால்
யதாெ மவன் யபரில் சுமக்கெ்ொ பம் புரிந்து
ஆறு வருெம் அதிற் குதறவு வராமல்
வாறு தவசு வகுத்து முடிக்கசவன் று
புரிந்தார் தவசு இலக்குத் திதகவதுமுன்
ொன் யறார் தவத்ததத் தான் பார்க்க யவணுசமன் று
ஆன் யறார் மனதில் அன் புமிகக் சகாண்டாடி
அதலவா ் க் கதரயில் அமர்ந்திருந்த ொன் யறாதர
நிதலபார்க்க யவணுசமன் று நிெ்ெயித் சதம் சபருமாள்
உகத்துக்குத் தக்க உபா மினிெ் செ ் சவன் று
மகத்துவ நாதன் மனதில் மிக வுத்தரித்துத்
சதள் ளு தனக்குெ் சிணயம விதடசகாடுத்தார்
விள் ளுறயவ செ ் து விடுநீ சிணசமனயவ
ஆதி விதட ருள அதுசவல் லா யமெதமந்து
யமாதி ச ாருமித்து உற் றஅந்தத் சதள் ளினங் கள்
வந்து வதளந்துதல் யலா வா ் த்ததவத் யதாரருகில்
சபாந்து சபாந்துள் ளும் யபாடுந் துணி துள் ளும்
தவத்தக் குடிலுள் ளும் வதளந்ததுகாண் சதள் ளினங் கள்
சம ் த்தபுகழ் ெ ் ொன் யறார் சமலிவா ் மிகெ்ெதடத்து
மாடா டுயகாழி வளர்ப்பில் லா நம் மிடத்தில்
ஏடா விடமல் யலா இதுசெ ் யு மா ் மாலம்
இருக்கு மிடத்தில் எண்ணக்கூ டாதபடிப்
சபாருக்குப் சபாருக்சகனயவ சபான் றக் கடிக்குசதன் ன
மூணுயநரந் துதவக்கும் உற் றகதல ானதியல
யகாணி லில் பற் றும் குறுந்சதள் ளு வந்தசதன் ன
படுக்க இருக்கப் பண்புெற் று மில் லாமல்
முடுக்கமா ் த் சதள் ளு முடுக்கிமுடுக்கிக் கடிக்க
இதல் லால் ொன் யறார்க்கு இன் னம் விட்டுப் பார்ப்யபாசமன
ெதமில் லா மூட்தட தன் னினங் க தளவருத்தித்
தவத்ததக் குதலத்துெ் ொன் யறாதரத் தான் விரட்டிப்
பவத்துமா ் நீ ங் கள் பாவிப்பீ சரன் றுசொல் லி
மூட்தடக் குதரகள் சமாழிந்தார் முகுந்தனுயம
யெட்தடசெ ் யவாசமனயவ திரண்டு மிகெ்சூழ் ந்து
வந்து வதளந்தார் வாழரி ெ் ொன் யறாதர
முந்து பரிந்த மூண்டசதள் ளினங் யளாடு
கூடிக் குலாவிக் கூட்டமிட் யடதிரளா ் த்
யதடிெ் ொன் யறாதரெ் செகலதுக்குள் யளவிரட்ட
யவணு சமனயவ விசும் புசகாண் டவ் வினங் கள்
பூணு முதடதம யபார்த்துந்துணி யிலிருந்து
நதடயிற் கடிக்கும் கிடக்கவிடா யத ரிக்கும்
குடிக்கின் ற சவள் ளமதில் கும் பல் கும் ப லா ் க்கிடக்கும்
முடிக்குந் ததலயில் முெ்சிறங் தக யபால் கிடக்கும்
அன் னத்தி யலமிதக்கும் அண்தடக்கல் லி யலவாழும்
முன் சனற் றி மயிரில் மிதந்துமிக முன் னுதிரும்
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இதடக்குள் ளிருந்து இதடவிடா யத ரிக்கும்
உதடயி லிருந்து ஓ ாம யல ரிக்கும்
யமசலல் லா மிதந்து மிகெ்ெரியும் கீழ் வழி ா ் க்
காசலல் லாந் சதள் ளு கனமா ் மிகஅரிக்கும்
மாறி யிவசரடுக்க மனதுெற் று மில் லாமல்
ஆறிப் பதறி அதெ ாமல் தாமிருப்பார்
வாரிக் கதரயில் வளர்நண்டு யெகரமா ்
மாரித் துளியபால் வந்து வதளந்துமிகப்
பாண்டத்துக் குள் யள பதிந்திருந் யதவாழும்
காண்டமா ் க் கண்டு தகநீ ட்ட லாகாசதனத்
தடவி ச டுத்துத் தன் னாயல யபாநீ ச ன
வடவிப் யபாகாமல் வளர்ப்பார்கள் யபாலிருப்பார்
இப்படிய சதள் ளு ஈமூட்தட நண்டினங் கள்
அப்படிய கூடி அவரதலெ்ெல் செ ் திடயவ
அல் லாமல் ொன் யறார் அவரவர்க்குத் யதகமதில்
சபால் லாத வங் குப் சபரி சிரங் குடயன
சவகுவா ் ப் சபருத்து யமலிலிதட காணாமல்
தகுவா ் ெ ் ெதடத்துெ் ெனங் கள் மிக எல் யலாரும்
எங் யக யினிப்யபாயவாம் எல் யலாரு சமன் றுசொல் லி
ெங் தக யுடன் கூடிெ் ெமுத்திரக் கதர ருகில்
யபாயிருக்கும் யவதள சபாங் குகடல் யகாபமதா ்
வாயிதமா ் த் திதரதான் வந்துயகாபித் தடித்து
பாலதி ப் சபண்கள் பண்பா யுடுத்திருந்த
சீதலரண்டு தன் தனெ் செகற் சகாண்டு யபாயினயத
அ ் ய ா கடல் தான் அங் குசெல் லக் கூடுதில் தல
செ ் விலகசவன் றால் சதள் ளுநம் தம விட்டுதில் தல
வீட்டுக்குள் செல் ல விட்டுதில் தல மூட்தட து
ஊட்டுகின் ற அன் னமதில் உ ரவந்து நண்டிருக்கும்
யதகமதிற் சிரங் கு சொறிெ்ெல் சபாறுக்குதில் தல
தாகத்துக் யகற் ற தண்ணீர ் கிதடக்குதில் தல
பாகமுட னுண்ணப் பற் றுதில் தல தீனதுவும்
இனிச ங் யக யபாயவாம் எல் யலாரு சமன் றுசொல் லி
மனுப்புகழுஞ் ொன் யறார் மாதசமாரு ஆறா ்
இருந்தா ரதியல ஈென் செ சலனயவ
திருந்தார மார்பன் திரும் ப சவாருதலத்தில்
சகாண்டுயபா ் ப் பார்ப்யபாம் குலசத ் வெ் ொன் யறாதர
பண்டு சவாருெணான் படுத்திருக்கு மவ் யவதள
சொர்ப்பனம் யபால் உற் பனமா ் சுவாமி மிகவுதரத்தார்
முட்டப் பதி தவசு
இதின் யநர் சதற் கு இருக்கு சமாருபதிதான்
அதின் யநாக்குஞ் சொல் ல ஆராலு யமலாது
துட்டர் ததமசவன் று சுற் றுமதில் யகாட்தடயிட்டு
அலங் கார நற் பதியின் அழகுசொல் லக் கூடாது
வலங் கார மான வா ் த்த கடலதினுள்
யதரு சபான் பதிகள் சிங் கார யமதடகளும்
நீ ருக்குள் யளயிருக்கும் நிறங் கள் சொல் லக் கூடாது
கன் னிமா ராடும் கரி நல் லப் பூஞ் சுதனகள்
சபான் னினா யலபடிகள் பூஞ் ெப்பிரக் சகாலுவும்
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மாணிக்கக் கல் லால் வளர்ந்தமணி மண்டபமும்
ஆணிப்சபான் தன் னால் அழகுபூம் பந்தல் களும்
வதகயின் ன சதன் று வகுக்க முடி ாது
சதாதகயின் சதன் று சதாகுக்க முடி ாது
இப்பதியில் நீ ங் கள் இந்தயந ரம் யபானால்
அப்பதியி லுங் களுக்கு அதிகப்பலன் கிட்டுசமன் று
தூக்கமதில் சொர்ப்பனம் யபால் சொன் னாயர வுத்தரவு
ஆக்க முடயன அவசனழுந்து சொல் லிடயவ
யகட்டு எல் யலாரும் சகட்டிதா சனன் றுசொல் லி
ஆட்டு சமனயவ எல் யலாருஞ் ெம் மதித்த
நடக்கத் துணிந்தார் நாரண ருண்சடனயவ
அடக்க முடனிதியல ஆறுமா ெம் வதரக்கும்
இருந்யதாயம நன் றா ் இனிநடப்யபா மப்பதியில்
வருந்தாமற் யபாயவாம் மகாபரனா ருண்சடனயவ
யபாயவா சமனயவ சபண்ணா ணுடசனழுந்து
தாவமுள் ள முட்டப் பதிதலத்தில் வந்தனயர
விருத்தம்
வந்தனர் பதியின் கூறும் வாரியின் செ லுங் கண்டு
ெந்தன வாரி யபாலும் தலமிது நன் ற தாகும்
இந்தநற் பதியில் நாமள் இருந்துதான் தவசு செ ் தால்
செந்தமி ழா ன் பாதம் செ ல் சபற வாழ் யவா சமன் றார்
வாழ் வ திற் குதற வராது மக்களுங் கிதளக யளாடு
தாழ் வ தில் தல வண்ணம் தவமது வளர்வ தாகும்
நாள் வழிப் பலனுண் டாகும் நாரண ரருளி னாயல
ஆள் வது திடனா சமன் று அதிலவ ரிருந்தா ரன் யற
நதட
என் யற மிகமகிழ் ந்து எல் யலாரு யமார்முகமா ்
அன் யற மிகமகிழ் ந்து அதிலிருந்தா ரம் மாதன
சூழ அணி ா ் ெ ் சுற் று மதில் யபாயல
நீ ள அரங் குதவத்து சநருங் கப் புதரகள் தவத்து
தவத்யதார் திதெயில் வாெசலான் றாகவிட்டு
சம ் த்யத தினமும் மிகயவ துணிதுதவத்து
அன் ன மதற் கு அவித்தசநல் யலயுதடத்து
வன் னமுள் ள கா ் கனிகள் வதகவதக ா ் த் தான் வகுத்து
நல் லநீ ர் தன் னில் நாடி மிகத்துதவத்து
எல் லா வதகக்கும் இதெந்தநீ யரயிருந்தி
அந்திெந்தி உெ்சி ஆதிததனத் துதித்துத்
தந்திரம தாகத் தவசு மிகப்புரிந்தார்
கண்டிருந்த மற் ற கலிநீ ெெ் ொதிச ல் லாம்
பண்டி லதமத்ததுயவா பதனய றுஞ் ொணார்க்கு
மூணுயந ரந்துதவத்து உெ்சிச ாரு யநரமதா ்
யவணும் பகுத்தா ் சவகுவா லங் கரிக்க
யவத னவர்க்கு விதித்த விதிப்படிய ா
நாதனவர் பங் கில் நாடிமிக வந்ததுயவா
எப்யபாமீ னுண்டு என் யற மிகப்பார்த்து
அப்யபா தததயவண்டி அரக்குரக் கா வித்து
வாயிசலடுத் திட்டு வயிறுவளர்க்குஞ் ொணார்கள்
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புதகயிதலயு மறந்து சபண்ணாணு யமார்மனதா ்
இந்தப் படி ா ் இருக்க இவர்களுக்கு
முந்தத விதித்த விதிவந் சதாத்ததுயவா
அவர்க ளுடுக்கும் ஆதட ழுக் கில் லாமல்
இவருடுக்கெ் ெற் றும் எண்ணசமான் றில் லாதார்
மூணுயந ரந்துதவக்கும் உற் றதுணி சபான் னிறம் யபால்
யதாணுதலா வர்கள் யதகம் பழபசழன
இந்த விதமா ் இவர்கள் பா வித்திடயவ
சொந்தத் திருமால் யெர்ந்தா ரவரிடயம
ஆதி மகாமால் அவர்பங் கி லில் லாட்டால்
ஓதி யுணவருந்த ஒன் றுந்சதரி ாதிவர்க்கு
யபற் றி நம் பூரி பிராமணர்கள் தஞ் சீதல
மாற் றித் துதவப்பு மங் கலா ் க் காணுதுகாண்
இந்தொ ணார்சீதல எரிசூரி ன் யபாயல
பந்த சவாளியபாயல பழபசழனத் யதாணுதுகாண்
பிராமணர் சூத்திரர்கள் யபணி யிவர்தமக்கு
நிராதனமா ் க் கா ் கனிகள் நித்தஞ் சுமக்கிறார்கள்
பாக்கி ங் கள் வந்துசதன் று பதனய றுஞ் ொணார்க்கு
யநாக்கமது வந்துசதன் று நீ ணலத் துள் யளார்கள்
எெ்ொதியும் புகழ் ந்து இருந்தார்கா ணம் மாதன
அெ்ொதி ச ல் லாம் அப்படிய சொல் லிமிகெ்
ொதிமற் யறா சரல் லாம் ததலகவிழ் ந் திருக்தகயியல
நாதித் திருமால் நாடுகின் ற ொன் யறாதர
இவர்க்கருளு மாண்டு இலக்குத் திதகந்துதல் யலா
அவரவர்கள் வீட்டில் அனுப்பிவிட யவணுசமன் று
யதாணித்தா ரவர்மனதில் சொர்ப்பனம் யபா சலம் சபருமாள்
மாணிக்கெ் ொன் யறார் மனமறி த் தாம் பார்த்து
இனிநாம ளிப்யபா இருந்த தலமும் விட்டுத்
தனி ாயனாம் நாமளங் யக ொர்ந்யதாசம ானாக்கால்
நம் முதட ொதி நதகத்திழிவு யபசுமல் யலா
எம் முதட தவமும் இல் தலச ன் று யபாயிடுங் காண்
முன் னிருந்த வீடும் மூண்டிருந்த பண்டமுதல்
தன் னிருந்த சொத்தும் தலத்தத யிழந்தவந்யதாம்
இனி ங் யக யபானால் இருக்க இடமுமில் தல
இனி ங் யக யபாவததக்கால் இந்தக் கடலதியல
விழுந்யதாயம ானால் யமலும் பதவியுண்டு
அழுந்த லுடன் நிதனத்து எல் யலாரு யமயிருந்தார்
அப்யபா அரிநாதன் ஆகட்சடன வுறுக்கி
இப்யபாநீ ர் யபாவும் என் யற விதடசகாடுத்தும்
இன் னமிவர் யபாகதலய என் யற மனதிலுற்று
அன் ன மததக்குதறத்து ஆழாக் கரிசியிட்டார்
ஆழாக் கரிசி அலர்மலர்ந்த யகாதவயுடன்
தாழாமல் ெனங் கள் ெதட ாம யலற் றனயர
துதவ ல் முடங் கவில் தல சதாழுதுநிதஞ் யெவிப்பதுவும்
உகப்பாட் யடாதுவதும் ஓ ாமல் செ ் தனயர
இன் னம் யபா னாரில் தலய இப்படிய செ ் திடினும்
இன் ன சமாருவெனம் இப்யபாது செ ் சவன் று
உன் னித் திருமால் உற் றதவ சூரித த்தான்
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ஏவினார் ொன் யறார் ஏந்திதழக்கும் பிள் தளகட்கும்
யமவிய ொன் யறார் மிகசமலிந்து தான் வாடிப்
பற் றி யிருந்தப் படுசிரங் கு மாறதலய
முற் றுங் கண்சணாளிவு முழுதுந் திறக்கதலய
கும் பிக் குளிரக் குடிக்கக் கிதடக்கதலய
சவம் பு மிதலகனிகள் மிகப்பறிக்கக் காணதலய
ஐய ாநா சமல் லாம் அதலந்து மதலந்திருக்க
தவ மதி லில் லாத தவசூரி வதளந்துதல் யலா
என் று ெனங் கள் எண்ணம் சபரிதாகிெ்
சென் ற ெனத்தில் சிலயபர் மடிந்திடயவ
பதறி நடுங் கி பரயனநீ தஞ் ெசமன் று
குதறி யுலகில் கூெ்ெ மிகவதடந்து
எங் யக யிருந்தாலும் ஈென் செ சலனயவ
ெங் தக வழுகாமல் தாயமா தரனுதட
நிதனவு ம ராமல் நிதலதவறிப் யபாகாமல்
தன் னுதட வீட்டில் தான் யபாயவாம் நாமசளன் று
யபாகு முன் னாகப் சபரிய ான் பதமணுகிப்
பாகுதரத்து நாமள் பட்டெள முதரத்து
உத்தரவு யவண்டி உற் றிடத்தில் யபாயவாசமனப்
புத்தி யுடயன சபரிய ா னடியெர்ந்தார்
யெர்ந்துவா தகப்பதியின் செ ் திச ல் லா முதரத்துப்
யபர்ந்துவந்து முட்டப் பதியின் சபருதமசொல் லி
ஊணுகிதட ாததுவும் உயிரழிவு வந்ததுவும்
யகாணுத சலல் லாங் கூறி விதடயகட்டார்
அப்யபாது நாதன் எல் யலாதர யும் பார்த்து
இப்யபாது உங் கள் இல் லிடத்தி யலயபானால்
நாரா ணக்குருதவ நாளு மறவாமல்
யபராக யவயிருந்தால் யபறுங் களுக் யககிதடக்கும்
அன் ன மளக்கும் ஆதித் திருசநடுமால்
முன் னவன் தன் யபரால் முத்திரிக ளிட்டதினால்
சென் ற இடசமல் லாம் சிறப்பதிக முங் களுக்கு
என் தறக்கும் நல் ல இ ல் யப ருள் யவாசமன
நல் ல விதடசகாடுத்து நாரா ணரனுப்ப
வல் ல வளர்ொன் யறார் வாழ் ததி
்
வர்யபானார்
அவரவர்கள் வீட்டில் அன் பாகப் யபானவுடன்
இவரிவர்க்கு நல் ல இ ல் புசெ ் யவணுசமன் று
ஏகபர நாதன் எம் சபருமா ளானவரும்
யலாகமதி சலம் சபருமாள் ஒருசொரூபங் சகாள் ளலுற் றார்
இரப்ப வடிவா ் எடுத்தா சராருயவெம்
பரப்ப வடிதவப் பாருள் யளார் கண்டுகண்டு
யகாட்தடக் கணக்கா ் க் குளிர்ந்தசநல் யலச டுத்துெ்
ொட்டமுடன் கா ் கனிகள் ெகல வதகயுடயன
பழங் கள் முதலா ் ப் பப்படமும் பா ெமும்
வளங் க இதலயிட்டு வற் றல் வதக சீனியுடன்
அன் ன முதல் தானம் ஆதடச ாடு சபான் தானம்
சொர்ணத் தானமுதலா ் த் துதவ ல் கா ரர்கசகனயவ
ொன் யறா ரினத்தில் ொர்ந்தன் பு சகாண்யடார்கள்
ஆண்யடா னருளால் அன் னவஸ்த்திரங் சகாடுத்தார்
நித்தம் நித்த மன் னம் நீ ங் களுண்ணு சமன் றுசொல் லிெ்
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சித்த மிரக்கமதால் துதவ ற் கா ரர்க்சகனயவ
இதடவிடா தபடிய ஈந்தாயர அன் னமது
வடசவல் லாந் தீர்ந்து மகிழ் ந்திருந்தார் துதவத்திருந்யதார்
நாலு திதெ திலும் நடந்துபிெ்தெ தான் குடித்துப்
பாலு பவிசுடயன பாவித்தி ருந்தனராம்
இப்படிய ொன் யறார் இனமா யிருந்தவர்கள்
அப்படிய பிெ்தெயிட்டு அன் பா ் மகிழ் ந்திருந்தார்
பாங் கா னதுதவ ல் பண்டா ரங் கசளல் லாம்
பூங் கார மாகப் பிெ்தெ மு துண்டிருந்தார்
இந்தப் படிய இவர் வாழும் நாதளயியல
சொந்தத் திருமால் க்கு சுவாமி யுதரத்தபடி
ஆண்டாறு சென் று அதிகத் தவமதுதான்
கூண்டா ் முடித்துக் குருநாதக் கண்மணியும்
இனிநாம் செ ் யும் இ ல் சபன் ன என் றுசொல் லி
மனிதவ தாரன் மனதில் நிதனத்திருக்க
நன் றான முட்டப் பதிதலத்தில் நாரணரும்
மன் றாடும் நல் ல வா ் த்தபர யமசுரரும்
யவதப் பிரமன் விளங் கு மதறய ானும்
நாத ரிஷிமாரும் நல் லெங் கத் யதார்களுமா ் ெ்
ெத்தி யுதமயும் ெரசு பதிமாதும்
வித்தத முகத்து யவழ முகத்யதானும்
எல் யலாரும் வந்து இருந்தார் கடலருயக
அல் யலாரும் வந்து அங் யக யிருந்துசகாண்டு
ஏற் ற முனியில் இரண்டுயப தரவருத்திெ்
சித்த முடயன திடீசரனயவ நீ ங் கள் சென் று
நம் முதட பாலன் நல் லதவ குண்டதரயும்
எம் முதட அருகில் இப்யபா சகாடுவரயவ
சொல் லி த ெ்ொர் சுவாமிதா சனன் றுசொல் லி
நல் லி ல் பா ் ெ ் சொல் லி நாரணதன யிங் கதழயும்
வாருங் யகா முனிய வா ் த்த தவத்யதாயர
யெருங் க ளங் யக திடீசரனயவ யிப்யபாது
என் று விதடகள் இருவருக் குங் சகாடுக்க
அன் று முனிகள் அவ் வாயு யபால் விதரவா ் க்
கடிதா ் நடந்து கரி மால் நற் றவசு
முடிவாகெ் செ ் த முகுந்தன் பதியில் வந்தார்
விருத்தம்
வந்தனர் தவந்தர் பாத மலரிதண முனிமார் கண்டு
செந்தமிழ் ஆ ன் சபற் றெ் யெயிது கண்யணா விண்யணா
கந்தரக் கலித சவன் றுக் கனதர்மப் புவித
ாள
முந்தநல் தவங் கள் செ ் து முடித்தவா யபற் றிப் யபற் றி
சபால் லாக் கலியில் வந்திருந்து சபண்யணா டவனிப் சபான் னாதெ
மண்யணா டுண்ணு மதத்தாதெ மா ் தக விழி ார் மருட்டாதெ
பண்யணார் தவத்துள் ளணுகாமல் பவயம றுத்துப் பார்தவவிழி
கண்யணா ஞானக் கருவிருத்திக் கண்டா ் ப் சபாருதளக் கண்டாய
அ ் ா வுமது தவமதுவால் அரம் தப மாத ரன் றுசபற் ற
சம ் ாஞ் ொன் யறார் சகதிகள் சபற் றார் யமவயலாரு மிகப் புகழ் ந்தார்
சபா ் ாங் கலி னுயிரிழந்து யபானா னரக மீழாமல்
அ ் ா முட்டப் பதிதனியல அதழத்தா ருந்த னப்பசனன் றார்
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அதழத்தா சரனயவ சொன் னவுடன் ஆதி முனித மிகயநாக்கிப்
பிதழத்தார் யபாயல மனமகிழ் ந்து பின் னு முனிய ா டுதரபகர்வார்
இதழத்த கலியி னுள் ளிருத்தி என் தனக் கலி ன் செ ் தவலு
ெழத்த மறிந்து வந்தாயரா ெம மிதுயவா தானுதரப்பீர்
நதட
நல் ல முனிய நம் தமக் கலி தனுள்
செம் தமசகட்ட நீ ெத் தீபாவிக் தக தியல
கண்ணியிட்டு தவத்துக் கடக்யக நகண்டிருந்த
புண்ணி வா னின் று பிதழத்துக் குதித்தாயரா
நான் பட்ட பாடு நாடுபதி னாலறியும்
ஏன் பட்டா ச ன் று இன் றுயகட்க வந்தாயரா
ஏயதா சதரி தலய என் னுதட நா கயம
பாதகன் தான் செ ் த பாராத்தி ங் கசளல் லாம்
பார்க்கும் படி ா ் ப் பாரிக்கி யறசனனயவ
ஆர்க்க முடயன அந்நீென் செ ் தபடிக்
கட்டுங் கயிறும் தகயில் விழுந்திடத்தில்
முட்டுக்கு யமயல ஊற் ற மிகநிதனத்தார்
சவடிப்புடங் கு தன் னால் விலாவி லிடித்திடத்தில்
துடிப்புடயன ஊற் றம் யதான் றும் படிய தவத்தார்
யமலில் பிரம் பால் மிக்க அடித்திடத்தில்
சீல முடயன சிணந் யதாணதவத்தனயர
கன் னமதில் கம் பால் கனக்க அடித்திடத்தில்
உன் னித மாக உடன் யதாண தவத்தனயர
கூண்ட முடித க் குலுக்கி தெத் திடத்தில்
யவண்டு முடித மிகக்கழி தவத்தனயர
இப்படிய நீ ென் செ ் த இடறதுயபால்
அப்படிய யதாணதவத்து ஆங் காரங் சகாண்டனயர
பால் மாட்தட நீ ென் பற் றிக்சகாண்யட தடத்து
மால் பா யலற் கும் மாதிரித ப் பார்ப்யபாசமன
இந்தநாள் வதரக்கும் இருந்தசதான் றானதுக்குள்
அந்தநீ ென் தான் அநி ா மாகயவதான்
சகாண்டு அதடக்க யகாயவங் கிரிநாதன்
அன் றுமுத லிருபத் சதாருநாள துவதரக்கும்
யகால சமடுத்துக் குருெ்ெதமந்த நாரணரும்
பாலுமுதல் யவறு பண்டசமான் யறராமல்
இருக்குந் தறுவா ் இதுநல் ல தாகுசமன
அருக்காக நீ ென் அவன் செ ் த யவததனயபால்
எல் லா முதறயபால் எடுத்தார் சொரூபமது
நல் ல முனிமார் நாரணா என் றுநிற் க
தகக்குள் யள நின் ற கரி சீ ென் மாரில்
சம ் க்குள் ளறி விளம் பினா சரம் சபருமாள்
ணவகுை்டர் முட்டப் பதி ஏகல்
இன் தறத் திவெம் இதெந்தமுட் டப்பதியில்
நன் றிப்யபா யபாக நல் மணிக ளாகுசதனெ்
சொல் ல அறிந்து சீென் மார் தாமகிழ் ந்து
நல் லசதனெ் சொல் லி நாடி வரிருக்க
அன் றிரா தன் னில் ஆரு மறி ாமல்
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நன் றினி சீென் நாலுயபர் தாமறி
வந்த முனியும் வளர்ந்த இருமுனியும்
சொந்தமுடன் நாதன் சதாட்டில் மிகஏறி
சீென் மார் காவிெ் சிணமா ் மிகநடக்க
வாெமுள் ள மாமுனிவர் வலமிடமுஞ் சூழ் ந்துவரத்
துடி ாகத் சதாட்டில் சுவாமி மிகஇருந்து
வடிவான முட்டப் பதிதலத்தில் வந்தனயர
முட்டப் பதியில் முகுந்த னரிநாதன்
கிட்ட வருகும் கிருஷ்ணர்வந்து யெர்ந்திடயவ
மகதன மிகக்கண்டு மாவிருப்பத் யதாடிளகி
உகமாள வந்த உதட மக யனயுனத
ெடசமல் லாம் வாடி ெதடப்பாயன சனன் மகயன
வடசவல் லா சமன் யனாடு வகுத்துதரநீ ச ன் மகயன
கண்யண மணிய கருத்துள் ள நா கயம
விண்யண சவாளிய யவதத் திருவிளக்யக
கலியில் மிஇருந்து கலக்க மிகஅதடந்த
சமலிசவல் லாஞ் சொல் லி விளம் புநீ ச ன் மகயன
அடித்ததா ருன் தன அவனிதனில் யப சனன் று
கடுத்தமது செ ் தக் கலக்கசமல் லாஞ் சொல் லுசவன் றார்
சொல் சலன் று மாலும் சிவமு சமடுத்துதரக்க
வல் லசபல மான தவகுண்ட யரதுதரப்பார்
செந்தூர்க் கடலில் செகலதுக்குள் சளன் தனதவத்து
முந்த எனக்கு சமாழிந்த வுபயதெம்
கப்பாம லாறு வருெந் தவொக
சம ் ப்பாவின் பாலருந்தி வீடுசொத் சதண்ணாமல்
கலிக்காசி ாதெ கனாவில் நிதன ாமல்
அலிக்கி ானப் சபண்ணின் ஆதெ ணுகாமல்
பக்கக் கிதள ாதெ பாவித் தினிதாதெ
அக்கத்தி னாதெ அனுப்யபால் நிதன ாமல்
நல் ல துணி ாதெ நளின சமாழி ாதெ
சொல் லினி ஆதெ தீன் பண்டத் தினாதெ
யத ் ப்புக் குளிப்புெ் சிறந்த சபாருளாதெ
தாற் பரி மானெ் ெந்யதாெத் தினாதெ
பூமி ா தெமுதலா ் ப் யபராதெ யும் சவறுத்துெ்
ொமி யுமதருளால் சதால் புவியி லுள் யளார்க்குத்
தண்ணீரா சலத்த ெர்வ வி ாதிமுதல்
மண்ணிலுள் யளார் ார்க்கும் வா ் த்ததர்ம மாகயவதான்
யநா ் தீர்த்து தவத்ததல் லால் யநட்டசமாரு காெறிய ன்
வாழ் வில் லாப் யபர்க்கு வாழ் வு மிகக்சகாடுத்யதன்
தாழ் வதடந் யதார்க்குத் தாழ் தவ விலக்கிதவத்யதன்
பிள் தள யில் லார்க்குப் பிள் தள மிகக்சகாடுத்யதன்
கள் ளசமல் லாம் நீ க்கிக் கழிதவ வரத்தததவத்யதன்
வரம் யவண்டி நம் மிடத்தில் தவத்தந்தப் யப ் கதளயும்
குரமா ் மதலயில் சகாண்டு எரி தவத்யதன்
ஆயிரத் சதட்டு ஆன திருப்பதியில்
வாயிதமா ் வாழும் வா ் த்தயத வர்தமக்கு
ஞா மில் தல பூதெ நல் லாடு தீபசவலி
யத மதி லுங் களுக்குத் யதயராட்டமு முதலா ்
ஏற் கப் படாதினியமல் இராெ்சி த்தி லுள் ளவர்தாம்
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மார்க்க தவகுண்ட வல் லாத்தான் வந்ததினால்
பூதெ பதடப்புப் சபலிதீப யமராமல்
வாெ முடயன மதறந்திருங் யகா நீ ங் கசளனெ்
ெட்டமிட்டு தவத்யதன் தரணிபுற் பூண்டுவதர
மட்தட மருந்திதலயும் மதலகடலும் வாசுகியும்
தவ கத்தத ாளும் மாநீ ெ னுமறி
சம ் ா ் விரித்து விளம் பிமிகெ் ெட்டமிட்யடன்
இத்ததன ெட்டம் இட்டவர்த்த மானசமல் லாம்
மத்தி மா ் தவத்த மாமுனிய ா யடயகளும்
அல் லாமற் பூமிதனில் அவர்களறி ாதபடி
வல் லாதம ா ் க்காசி வழங் குமிதல பாக்குவதர
நானாதெ சகாண்டு நருட்களிடம் வாங் கினதத
வானாதெ யுள் ள மாமுனிய ா யடயகளும்
ெதுரா ் நருளறி நல் லசவகு அற் புதங் கள்
இதுக்கா ் கிணற் றில் ஏகாெ்சிதல யுங் காட்டி
இருந்யதன் தவொ ் என் னுதட நா கயம
சபாருந்தாத காரி ங் கள் புத்திக் குளறிமிகெ்
செ ் துமிகக் காணாது செ ் மணிவிளக்யக
நிெமிதுயவா என் று நீ ரவயரா யடயகளும்
இத்ததனயுந் தர்மமதா ் ான் செ ் திருக்தகயியல
புத்திசகட்ட நீ ென் சபால் லாதான் வந்சததனயும்
கட்டி டித்துக் தகசவடி ாலிடித்து
இட்டிறுக்கி தவத்தான் இரும் பு விலங் கதியல
நஞ் சிட்டுத் தந்தான் நாடுஞ் ொ ரா மதில்
சகாஞ் சுங் கடுவா ் க் கூட்டி லதடக்கசவன் றான்
நீ ெ னவன் ொதி நிெமாகத் தான் கூடி
ஏசி ச தனப்பழித்த இடறுசொல் லக் கூடாது
ஐய ா அவர்கள் அடித்த அடிகசளல் லாம்
தவ ம் சபாறுக்காயத மாநீ ென் செ ் தவிதன
மாந்திர தந்திரத்தால் வஞ் ெதனகள் செ ் சததனயும்
யகாந்திர மாகக் சகால் லவதக செ ் தார்கள்
பாவிகள் செ ் த பலவிதனகள் சொல் லசவன் றால்
தாவு முலகில் தாலமதி யலாதலயில் தல
என் தனத் தவத்துக்(கு) இருத்தியிது நாள் வதரயும்
இன் ன மிரங் கதலய ா என் தவசு காணதலய ா
அன் றருளித் தந்த ஆண்டு திதக தலய ா
இன் று முதற் கலியில் ான் யபாக வில் தலத
ா
நம் மாற் கலியில் நனின் றிருக்கக் கூடாது
சும் மா எதனநீ ங் கள் யொலிபண்ணக் கூடாது
நன் றிெற் று மில் லா நாற சவறுங் கலியில்
சகாண்சடன் தன தவத்துக் யகாலமது பாராயதயும்
இனிச ன் னாற் கூடாது இக்கலியி யலயிருக்கப்
பனிதவழு மா வயர பகர்ந்தசமாழி மாறாமல்
ஆறு வருெம் அவனித் தவசிருந்யதன்
தாறுமா றுண்டானால் ொட்சிய ா யடயகளும்
என் று தவகுண்டர் இத்ததனயுஞ் சொல் லிடயவ
நன் றினி மகதன நல் லமுகத் யதாடதணத்து
விருத்தம்
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கண்யண மணிய கருவூலயம கனக மணிய ரத்தினயம
விண்யண சவாளிய கற் பகயம யவதெ் சுடயர விளக்சகாளிய
மண்யண ழளந்த மலர்பதத்தில் வந்யத குதித்த மலர்க்சகாழுந்யத
இண்யண முதலா யுனக்குநல் ல இ ல் யப ாகு சதன் மகயன
மகயன தவத்துள் ளிருக்தகயியல வருயமா செல் வ மாரார்க்கும்
செகயம ழறி த் தவமுடித்துெ் சென் றால் சிவனுக் ககமகிழ் ந்து
தவயம முடித்த நிதனவதுயபால் ெகல கருமங் தககூடும்
அகயம யுனக்கு அருளினது அனுப்யபால் தவறா தருள் மகயன
நதட
செல் ல மகயன சீமாயன நீ யகளு
நல் ல மகயன நாரணா நீ யகளு
தவயவடம் பூண்டு தவமா யிருக்தகயியல
சிவஞான மல் லால் செல் வம் யபால் காணாது
தவசு நிதறயவறித் தயமாதரர்க் யகற் று
பவிசு மிகயவண்டிப் பலன் சபற் று வாழ் வார்கள்
மகயன நீ யிருந்த மகாதவத் தின் சபருதம
செகமீயத சொல் லத் சதாதலயுயமா என் மகயன
கள் ள யுகத்ததக் காணாம யல றுத்து
உள் ள நடுஞா ம் உகத்தீர்ப்புெ் செ ் துமிக
ஆகாத்த சதல் லாம் அழித்து நரகிலிட்டு
வாகா ் க் குழிமூடி வாெல் ததனப்பூட்டி
மாறி தில் லாமல் வங் கிஷமுந் தாசனாழித்து
யவறுவதக செ ் து யமலுசமாரு நல் லுகமா ் த்
தரும யுகமா ் த் தாரணிக்க மா ருளிப்
சபாறுதம மனுவா ் ப் சபரி ொன் யறார்வழித
அன் பாக தவத்து ஆள முடிசூடிப்
பண்பாக யவண்டும் பவிசு மிகவாகெ்
ொகா வுலகத் தர்ம பதி ாள
வாகா ் த் தவசு வகுத்து முடிக்தகயியல
ஆங் கார மாயமா ஆணுவங் க ளங் காயமா
ஓங் கார மாயமா உற் ற தவெதுக்கு
தவசு நிதறயவறி தான் வந்த தாயலயினி
பவிசு வுனக்குப் பகருகியறன் யகசளனயவ
அருகில் தவத்த மாமுனித அதழத்தார் திருமாலும்
துரிதமுடன் மாமுனிகள் சுவாமி ச னத்சதாழுதார்
இந்தநாள் வதரக்கும் இவரிருந்த நற் றவசு
ெந்தயமா வீயணா தாமுதரப்பீர் மாமுனிய
அப்யபா முனிகள் ஆதி டிபணிந்து
தப்சபருநா ளில் தல தவத்துக் குறுதியுண்டு
நூசலாழுக்க மல் லாமல் நுண்ணிதமகள் தப்பவில் தல
மாசலாழுக்க மல் லாமல் மனதுயவ றில் தலத
ா
தப்பாத தவத்தில் ெண்டித் தடிநீ ென்
சிப்பாயி விட்டுெ் சுவாமி ததனப்பிடித்து
முடித்ததலத ப் பின் னி முழுநீ ெப் பாவி வன்
அடித்து விலங் கில் அவன் சகாண்டு தவத்தனயன
தவத்துப்பல யவததனகள் மாநீ ென் செ ் ததல் லால்
சம ் த்தபுகழ் மாயல இவர்யமயல குற் றமில் தல
என் று முனிமார் இதெ த் திருமாலும்
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சகாண்டுயபா ் நீ ென் யகாட்டிசெ ் த ஞா சமல் லாமல்
இருக்கட்டு மந்த இழிநீ ென் செ ் தசதல் லாம்
குருக்கட்டு முதறயின் குணத்ததமிகெ் சொல் லுசமன் றார்
உடயன முனிகள் உள் ள மிகமகிழ் ந்து
படபசடன நின் று பணிந்து மிகப்யபாற் றித்
தப்பில் தல த
ா தவத்தி சலாருபங் கமில் தல
என் று முனிகள் இகபரத்துக் குத்தமமா ்
அன் று உதரக்க அதகத் திருசநடுமால்
நல் ல சதனயவ நன் மகதனத் தானாவி
செல் ல மகயன செகலத்துகுள் வாநீ ச ன
மகதன மிகக்கூட்டி வாரிக்குள் யளநடக்கத்
தவமுனிவ சரல் லாம் ெங் கீதம் பாடிவர
பாவாணர் பாட பரமுனிவர் தாம் பாட
நாவாணர் யபாற் ற நாரா ணர்மகதன
பாற் கடலி லுள் ள பாலமிர்தந் தான் வருத்தி
ஆர்க்க முடயன அருதமமக தனமூழ் க்கி
அழுக்தகத் துதடத்து அஞ் ொட்ெர மருளி
முழுக்காட்டி மகதன உகந்தமுகத் யதாடதணத்து
யவதப் புயராகி விளங் கி மிகவாழ் த்த
நீ தம் நிதறந்த நீ லநிற மண்டபத்தில்
தங் க மணி ரங் கில் ெதம க் சகாலுவதியல
மங் காத ஈசுரரும் மாதவனுந் யதவர்களும்
ெத்தி யுதமயும் ெரசு பதிமாதும்
முத்தியுள் ள யதவர் முனிமார் ரிஷிமாரும்
எல் யலாரும் நன் றா ் இதறஞ் சி முதறயுமிட
நால் யலார்க் சளல் லாம் நாடி மிகஇருக்க
முட்டப் பதி உபததசம் 2
வல் ல திருமால் மகதன முகம் யநாக்கி
செல் ல மகயன சிறந்தயததி வந்ததினால்
திருநாள் நடத்தித் சதருவீதி தான் வரவும்
ஒருவாரந் தன் னில் ஒருநா ளிதடவிடாமல்
நித்தந் திருநாள் நீ நடத்தி ச ன் மகயன
ெத்தகன் னி மாதரத் தான் வருத்தி மாதலயிட்டுக்
கலி ாண மங் களங் கள் காட்சித் திருநாளும்
ெலி ாமற் காசுத் தந்தவர்க ளுண்டானால்
யவண்டிநீ தர்மம் விதரவா ் நடத்தியிரு
ஆண்டத் திருநாள் அதுமுடக்கம் வராமல்
பிெ்சிசவள் தள பெ்ெரிசி மிளகிதல யதங் காயும்
மிெ்ெம் பழஞ் ெந்தனமும் மிகுபன் னீர ் வாதடகளும்
யமற் கட்டி கட்டி மிகுவா லங் கரித்து
மாற் கட்டுெ் செ ் து மகிழ் ெத
் ெ டம் மானமிட்டு
இந்தப் படி ா ் ஏழுநாளுந் திருநாள்
அந்தப் படிசெ ் து அவனியி லாடிக்களித்து
எல் லா முதறயும் இ ல் பாகக் சகாண்டாடி
நல் லாண்டு யததி நல் லதிவ ெம் பார்த்துத்
சத ் வகன் னி மாதரத் சத ் வெ்ொன் யறாரிடயம
சம ் வரம் பான மனுமுதறயபால் தான் யபசிக்
சகாடுக்கல் வாங் கல் முதறயும் கூறி மிகக்யகட்டுத்
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துடுக்கான நல் ல யதாதகக்குண மும் பார்த்து
பார்த்துன் னருகில் பணிவிதடகள் செ ் யுகின் ற
யதாற் றுகின் ற சீெனுடத் சதால் முதற யும் பார்த்து
பரி முதறயும் பாதவ ர்கள் தம் முதறயும்
ெரி ா யுலயகார் ெங் தக துயபாயல
தங் க நிறமானத் தர்மத் ததலவாநீ
மங் கள மதாக மாதலயிடு என் மகயன
என் யனாடு கன் னி ஏலயம சொன் னபடி
தன் யனா டினங் கள் ததலவன் மா யரழ் வதரயும்
எடுத்துக் சகாடுத்து இளமுதலப்பால் தானூட்டி
சகாடுத்து இகதனக் கூறிக்யகா என் மகயன
இப்படிய சபண்கள் இன் னுஞ் சில யபர்களுண்டு
அப்படிய அவரவர்க்கு அந்தந்த யவடமிட்டு
வதகவதக ா ் யவெம் மாறி யுருசவடுத்துத்
திதக ாம லவர்க்குெ் சொல் லு முதறயபாயல
கலி ாணக் காட்சி கணக்குத்தீர் தவமுதறயும்
வலி ானக் கலியில் வாழ் தவமிகக் சகாண்டாடிெ்
ொம் பசிவக் யகாலம் ொருமஞ் ெ தணக்யகாலம்
ஆம் பக் குறக்யகாலம் ஆடிமிகக் கழித்து
முற் றுந் திருநாள் முழுது மிகநடத்திப்
பத்தும் சபரி பாலர்தங் கள் வீயடகி
விருந்து மிகவும் விதரவாகத் தானருந்தி
திருந்து புகழ் கிதளயபால் சிலவீட் டமுதருந்தி
பிெ்தெயபா லுமருந்தி சபண்வழிெ்யொ றுமருந்தி
மிெ்ெமா ் ப் புவியில் யவண்டும் பவிசுடயன
சவற் றியி டம் மானம் விருதுக் சகாடிகள் கட்டிப்
புத்திர ராயனார்க்குப் பிதழக்கும் வலு புத்திசொல் லிப்
பாடித்தீர் தவதீர்த்துப் பரயொ ததனபார்த்து
ஆடித்தீர் தவதீர்த்து ஆண்சபண் மிகயவகண்டு
நல் லாண்டு கண்டு நாடும் மங் தக தரெ்
செல் லக் கலி ாணம் செ ் து சிறப்புடயன
செந்தா மதர ா ளுடயன சிறப்பிருந்து
ஆதன கன் றீணி அதினா லுலகசமல் லாம்
தானாக நீ யும் ததலவ சனனெ்ெதமந்து
முரணிக் கலி ழி முெ்சுடரு சமான் றாவா ் த்
தரணி யீயரழும் தடதசடனத் தானதெத்து
நீ தின் யம லாளும் நிண்ண த்ததக் யகள் மகயன
தங் க முடிசூடிெ் ொன் யறார்க்கு நால் வரமும்
அங் கவர்க்குத் தானருளி அழகு மிகக்சகாடுத்து
நல் லதர்ம மாக நாடும் புவி தியல
அல் லல் விதன ற் று அவனி தத நீ ாள் வா ்
அப்யபா நீ ரசு ஆளுகின் ற நாதளயியல
செப்சபாண்ணாெ் செல் வம் சிறப்புமிக வுண்டாகும்
பூமடந்தத வீட்டில் புகுந்து சகாலுவிருந்து
தாமுனிந்து நீ யும் தரணிதனில் வந்தவுடன்
நான் வந்து உன் தன நாடி மிகஎடுத்துத்
தான் மகிழெ் செல் வத் ததலவ னுதன ாக்கிெ்
சொல் ல சவாண்ணாத சுகந்தருயவ சனன் மகயன
எல் தலக் கணக்கும் ஏழுயுகக் கணக்கும்
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தீர்த்து உனக்குத் திருவம் ப லமருளித்
யதாற் றும் பதிகள் துலங் கும் சவகு ரத்தினமா ்
எல் லா மருளி ஏழுமாதர் தாஞ் சூழ
வல் யலானா ் நீ யும் வாழுவா ச ன் மகயன
மலங் காயத ச ன் மகயன மாதவங் கள் சபற் றவயன
கலங் காயத ச ன் மகயன கண்யணச ன் கற் பகயம
என் று மகனுக்கு ஈதுதரக்கு மிவ் வளவும்
மன் று குலுங் காது வாரி லுங் காது
யமகங் குதடநிழற் ற யமவலர்கள் யபாற் றிநிற் க
ய ாக முனிமார் ஓதித் தமிழ் கூற
ஈெர் மகிழ் ந்து இரத்தின மதிலிருக்க
வாெவனுந் யதவர்களும் வா ் சபாற் றித் தாழ் ந்துநிற் க
இப்படிய ெங் கம் எல் லா மகிழ் ந்துநிற் க
அப்படிய விஞ் தெ ருளினா ராதியுயம
விருத்தம்
விஞ் தெயும் சபற் று தவந்தர் விதரவுடன் தகப்பன் பாதம்
அஞ் தெயும் புணர்ந்த யொதி அரதனயும் வணங் கிப் யபாற் றி
சநஞ் தெயு சமான் றுள் ளாக்கி நிர்மலத் தாத ப் யபாற் றி
சகாஞ் தெயுங் குணத்தி னாதன் கூறுவார் குருதவப் பார்த்து
என் தன ாட் சகாண்ட நாதா எங் குமா ் நிதறந்த நீ தா
உன் தன ான் கண்டு யபாற் ற உன் னருள் கிருதப தந்தா ்
இன் னமுங் கலியில் யபா ் நான் இருந்திந்த முதறகள் செ ் தால்
என் தன ாட் சகாண்டு ரத்தினக் கிரீட சமப்யபா தீவீயரா
கிரீடசமப்யபா தீவிசரன் சறனக் யகட்ட தமந்தா
அரிவிரி சகாண்யட சூடி அணியிதட மாதரத் யதா ் ந்து
தரிவிதி ான யபாதும் தாமதரக் தகநிகழ் ந்த யபாதும்
பரிவலம் வந்த யபாதும் பார்மக ளதடந்தா ன் யற
உன் விதி தனால் முன் னூல் ஊறி அமிர்தந் தன் னால்
என் விதி தன் னால் வந்த இகபர முனக்குள் ளாகி
மன் முதற சதளிந்த தன் றும் மான் கன் று ஈன் ற தன் றும்
சபான் மக ளகன் ற தன் றும் பூமக ளதடந்தா ன் யற
பூமக ளுன் தனெ் யெர்ந்து பின் னாறு வதரக்கு யமயல
நானுகந் தன் னாற் யபாக்கி நகசராரு பகற் குள் ளாக்கித்
தானுதனத் தங் க மானத் தயிலமாம் பதத்தில் மூழ் ககி
்
வானுதன மகிழ ரத்தின மகிழ் கிரீட மருள் யவ சனன் றார்
நதட
மகயன யுனக்கு மகாசெல் வ மாகிவரும்
சுகயமயபா யிசரனயவ சொல் லி னுப்பலுற் றார்
அனுப்பத் திருமால் அதமமக யவதுதரக்கும்
மனுப்புகழப் சபற் ற தவகுண்ட யமதுதரக்கும்
பாவி சவறுநீ ென் பண்ணிதவத்த பாட்தடச ல் லாம்
ஆவி றிந் சதன் னுதட அங் கசமல் லாஞ் யொருதத
என் று தவகுண்டர் இதெ த் திருமாலும்
அன் று மகனுக்கு அருளினது யகள் மாயத
இந்நீென் நமக்கு இந்த யுகம் வதரயும்
மன் னீதங் சகட்ட மாற் றானா ் வந்ததினால்
செ ் தா னதினால் திருமகயன ஞ் ொயத

279

ா

அகிலத்திரட்டு
தமதான மான வாக்குநமக் காெ்சுசதனக்
தகவா ் த்து சதன் மகயன கலிநீ ெ தன றுக்க
சம ் வா ் த்து நம் முதட யமன் தமக் குலத்யதார்க்கு
அன் பான் சீதம அரொள நாளாெ்சு
தன் பா லதட ெரி ாெ்சு சதன் மகயன
மலங் காயத யபாநீ வாழுகின் ற நற் பதியில்
கலங் காயத யபாயிருநீ கண்யண திருமகயன
என் று விதட ருள ஏற் ற திருமாலும்
அன் றுதிரு மாலும் அன் பா ் விதடயவண்டி
அதலவா ் க் கதரயில் ஆதி வருகுமுன் யன
நிதல ான ொன் யறார் நிரம் பவந்து கூடினயர
கண்டந்தெ் ொன் யறாதரக் கரி மா லுமகிழ் ந்து
ணவகுை்டர் ததட்சைாப் பதி ஏகல்
நன் சறன் று சொல் லி நாரா ணர் கூட்டிப்
பண்டிருந்த நல் லப் பதியில் வந்து யெர்ந்தனயர
கண்சடந்தப் யபரும் கனபிரி மா ் மகிழ் ந்து
தாயமா தரனார் தலத்தில் மிகெ்யெர்ந்து
நாயமா முனிகூட நாடி மிகஇருந்தார்
இருந்து மிகப்பாலும் ஏற் றநல் ல பெ்ெரிசி
திருந்து சிறுமணியும் யதங் கா ் ப்பூ தன் னுடயன
சகால் ல மிளகு கூண்டப் சபாடியுடயன
நல் லாக இவ் வதககள் நாடிச ாரு யநரமதா ்
காவி மிகப்புரிந்து கனத்திருத்தி ராட்ெமிட்டுத்
தாவமுடன் மாத்திதரக்யகால் தானிதுயவா யடயிருந்தார்
சகாஞ் ெநாள் கழித்துக் கூண்டதிவ ெம் பார்த்துப்
பஞ் ெகரு ணாதிகதளப் பண்பாகத் தானிறுத்திக்
கந்தத மிகெ்சூடிக் காவித்சதாட்டில் மீதிருந்து
விந்தத யுடனுகத்து விவரிப்சபல் லாசமடுத்துக்
கூறினா ரந்தக் கூண்டரி க் காரணத்தத
யபறிருக்கும் நல் யலார் சபரி சபருமானும்
நாடழி ப் யபாறதுவும் நன் னாடு யதான் றுவதும்
பாடழி நீ ென் படப்யபாற செ ் தி தும்
நல் ல மனுயவார் நாடி முழிப்பதுவும்
வல் லபுவி தர்மம் வாழ் வதுவுஞ் சிறப்பும்
சொல் லி விரித்தார் சிறந்தசதாட்டில் மீதிருந்து
எல் யலாருங் யகட்டு இப்யபாயதார் காரணந்தான்
நடத்துகிறா சரன் று நல் யலார்கள் சொல் லிடுவார்
ெடத்தமுள் ள நீ ெெ் ெண்டாளப் பாவிச ல் லாம்
காசு மிகயவண்டக் கபடுசெ ் கி றாசனனயவ
யபசி யிவனும் பிதற் றுகிறா சனன் றுசொல் லி
நதகப்பார் சிரிப்பார் நன் றிசகட்ட நீ ெர்குலம்
சிக்ப்பா னதுவால் சத ் வகுலெ் ொன் யறார்கள்
கூடிக் குவித்து குணமாக யவகூடித்
யதடிதவத்த பண்டம் சுவாமி தனக்சகனயவ
நம் முதட ெஞ் ெலங் கள் நாடும் பிணி தீர்த்தவர்க்குத்
தம் முதட பாலு தாங் சகாடுக்க யவணுசமன் று
பசுதவக் சகாடுப்பார் பாலாடு தான் சகாடுப்பார்
கசுவிரக்க மாகக் காசு பணங் சகாடுப்பார்
280

அகிலத்திரட்டு
கஸ்தி மிகத்தீர்த்த கா ாம் பு வண்ணசரன் று
வஸ்திரங் சகாடுப்பார் வழங் கு மிதலசகாடுப்பார்
சநல் லு சிறுமணிகள் சந ் த்யதங் கா ் கனிகள்
நல் லதமப்புெ் ொன் யறார் நாடி மிகக்சகாடுத்தார்
சகாடுக்க அன் பசரல் லாம் குணமா ் மிகயவண்டி
அடுக்க அவரருகில் அன் பாக நின் வரில்
பணிவிதடகள் செ ் யவார்க்குப் பரிந்து மிகஈந்தார்
மணி ாம் பரனும் மகிழ் ந்துபா யலற் றனயர
ஏற் று உகத்துக்கு உகத்தீர்ப் பும் புரிந்து
ொற் று சமாழிகூறித் தானிருக்கு மப்சபாழுது
மா த் திருமால் மால் யவெ யமச டுத்துத்
யத மதில் நம் முதட சத ் வகுல மாதர்கதள
வருவிக்க சவன் று மாஞால வித்ததயினால்
உருவிக்க சவன் று உலகநரு னானதியல
தாக்கி உடலுள் தமனி மா ் ப்சபாதிந்து
யநாக்கு முதறகாண்டம் யநர்தம சமாழிசமாழிந்து
சபண்ணாண் வதரக்கும் சபருங் கிழவி தான் வதரக்கும்
கண்ணா னமததல தகக்குழந்தத முதலா ் ப்
பாட்டு வித்யதெம் படிப்புவித் யதெமுதல்
ஆட்டுவித் யதெம் ஆட்டி மிகவருத்தி
முன் னதமத்த சபண்தண எல் லா மிகப்பார்த்துெ்
சொன் ன முதறயபால் சிணம் செ ் லாசமனயவ
இட்டா சராருசூட்ெம் ஈெர்முத சலல் யலாரும்
மட்டாரும் சூட்ெம் தவ கத்தி யல ாவி
ொதிபதி சனட்டும் ஆராட்டுப் பார்த்தனயர
ஆதிெ்ொ திதனியல அதமப்புயபா லுள் ளவர்கள்
தானிதறந் தாடித் தண்தம மிகக்கூறி
வானிதறெ் யொதி ம மா ் க் குதித்தனயர
இப்படிய ொன் யறாரில் ஏற் றசபண் ணாண்வதரயும்
அப்படிய நன் றா ் ஆராததன ாகி
ஊருக்கூ யரயிருந்து உற் ற நருட்கசளல் லாம்
பாருகங் காணப் பண்பாகக் சகாண்டாடி
உதமபார் வதிச னவும் உற் றமுத் தாசரனவும்
இதமய ார் புகழும் இலட்சுமி நாசனனவும்
ெத்திகன் னி மாதசரன் றும் தார்குழலார் யதாழிச ன் றும்
பத்தியுள் ள நல் ல பரயம சொரிச னவும்
மண்தடக்காட் டாசளனவும் மாதுநல் லாள் யதாழிச ன் றும்
பண்தடயுள் ள ஈசொரி ாள் பாக்கி வாட்டிச ன் றும்
வள் ளிசத ் வாதன வா ் த்தபக வதிச னவும்
பூம டந்ததச ன் றும் சபரி பிராட்டிச ன் றும்
பார்ம டந்ததச ன் றும் பத்திரமா காளிச ன் றும்
நாகக் கன் னிச ன் றும் நல் லசத ் வக் கன் னிச ன் றும்
பாதகக் தககாட்டும் தபங் கிளிமார் நாங் கசளன் றும்
இப்படிய நல் ல ஏந்திதழமா சரல் யலாரும்
அப்படிய நல் ல அவனிப்சபண் ணார்யபரில்
ஆரா ததன ா ் அங் கங் கு தான் கூடி
சீராகக் கூடிெ் யெர்ந்துவரு வார்தினயம
ஆண்பிள் தள கள் யபரில் ஆனசிவன் மாசலனவும்
நான் பிரமா சவன் றும் நல் ல அனுமசனன் றும்
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காலசனன் றும் ஏமசனன் றும் கடி சபலக் கந்தசனன் றும்
மாலவனின் மக்கசளன் றும் மாமுனிமார் நாங் கசளன் றும்
யதவ ரிஷிச னவும் சிமிள் கருட யெவசனன் றும்
தாவமுள் ள நல் ல ென் னாசி மார்கசளன் றும்
ஆரா ததன ா ் அவர்கள் மிகஆடிெ்
சீராகக் காண்டம் செப்பிமிகப் படிப்பார்
வருவார் தினயம மாய ானிட மதியல
கருவா யுதித்த காண்டம் மிகப்படிப்பார்
இப்படிய சபண்ணாணும் ாம முதறப்படிய
அப்படிய வந்து ஆடி மிகப்படிக்க
நல் லநா ரா ணரும் நாட்ட மிகஅறிந்து
வல் லப் சபாருளும் மனது ளறிந்திருப்பார்
அறிந்து சிலநாள் அகமகிழ் ந்து தான் பார்த்துெ்
செறிந்த குணநாதன் யததி கணக்கதியல
இகதன நடத்த எண்ணமுற் றி ருக்தகயியல
உவதம பலசொல் லி உற் றசத ் வக் கன் னி ர்கள்
அதனயவா ரும் புகழும் அரன் கயிதல வாழ் ந்ததுவும்
சுதன ாடப் யபானதுவும் தூய ா னடத்தினதும்
பிள் தளததனப் சபற் றதுவும் சபருவனத்தில் சென் றதுவும்
வள் ளல் சிவதன வருந்தித் தவம் புரிந்து
உலகில் மிகத் யதான் றும் உள் ளவர்த்த மானசமல் லாம்
சிதலநுதலிக் கன் னி சொல் லி மிகப்படிப்பார்
அப்யபா திருமால் அடக்கி மிகமனதில்
செப்புவ சதல் லாம் சிந்தததனில் சகாண்டிருந்தார்
உதமமண்தடக் காட்டாள் உற் ற பகவதி ாள்
இதமய ார் புகழும் ஏற் றகுல பார்பதி ாள்
சீதத மடந்தத யெயிதழமா சரல் யலாரும்
மாதவதன யநாக்கி வளங் கூறி ய படிப்பார்
பாவிக் கலி ன் பழிநீ ென் யதான் றினதால்
யமவிக் கலியில் மிகமூழ் கி மா மதால்
மா க் கலித வததக்குமந்த நாதளயியல
யதெமதி சலங் கதளயும் திருக்கல் ாண முகித்து
எங் களுட நா கனார் இங் குவரு யவாசமனவும்
எங் கதளயு மிங் யக இக்யகால மா ் வரயவ
சொல் லி த ெ்ெ சுவாமிநீ ர் வந்தீயரா
பல் லுயிரும் பணியும் பரமயனநீ ர் வந்தீயரா
என் று மடவார் இப்படி ய யிதெ ப்
பண்டு முதறயபால் பிரப்பிரம மாயிருக்கும்
எண்ணித் திருமால் இருத த்தி யல டக்கி
மண்ணி லுள் யளார்கள் வந்துமிகக் கூடிநிற் க
யமயலாகத் தார்கள் இதறஞ் சிமிகப் பார்த்துநிற் கப்
பூயலாக சமல் லாம் புதுதமச னப் பார்த்துநிற் க
அப்யபாது மா ாதி ஆகமத் தின் படிய
செப்யபாடு சவாத்த யதெத் திருப்பதியில்
வாழுகின் ற யதவதரயும் வாகா ் வரவதழத்து
நாளுக்கு நான் சொன் ன ஞா முதறப்படிய
நடத்தாம லிப்யபா ஞா மீறி நீ ங் கள்
அடத்தமா ் ெ ் செ ் வசதன் ன எல் யலாருஞ் சொல் லுசமன் றார்
உடயன ச ல் யலாரும் உள் ள மிகத்தளர்ந்து
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திடயம குளறிெ் சொல் லவா யில் லாமல்
புத்தி ம ங் கிப் சபாறி ழிந்து யதவசரல் லாம்
ெத்திசகட்டார் யபாயல தாயன விறுவிறுத்து
நின் ற நிதலத சநடி திரு மாலறிந்து
குன் றுதனில் சகாண்டு சகாழுவிலங் கில் தான் யெர்த்து
மன் று ஒருகுதடக்குள் தவகுண்டம் ஆளவரும்
இன் றுமுதல் லக்குவதர இருங் யகா பாராவதியல
தவத்தாயர நல் ல வடவா முகமதியல
செ ் த்தான் விதிச னயவ யதவசரல் லா மிருந்தார்
அந்த அவதாரம் அதிக முடனடத்திெ்
ெந்தான மான ெப்தகன் னி மாதரயினி
மாமணங் கள் செ ் து மாதயரழு யபர்களுக்கும்
தாமதங் க ளின் றி ெந்ததிகள் தாங் சகாடுத்து
இராெ்சி முங் சகாடுத்து ஏற் றபவி சுங் சகாடுத்(து)
இராெ்சி மாளெ் செ ் யவ ணுசமனயவ
நிதனத்துத் திருமால் நின் றித த் யத டக்கித்
தனத்தனங் கள் பாடித் தந்தனங் கள் யபாடலுற் றார்
தினத்தினங் கள் பாடித் திருயவடம் யபாடலுற் றார்
சப் தகன்னிமார் வருணக
விருத்தம்
முன் யன குருநா தடவருக்கு மீண்டு சகாடுத்து மிகக்கலி ால்
சபான் னார் மானா யுருசவடுத்துப் சபாருப்யப ய றி முனிதகயினால்
சென் யறாங் கூடு மிகப்யபாட்டு ஸ்ரீரங் க யமகெ் செல் வழியில்
மின் னா ரிவர்க யளழ் வதரயும் யமவிப் புணர்ந்யதா மவ் வனத்தில்
வனத்தில் புணர்ந்து மாதர்கதள மக்க யளழும் சபறவருளிப்
புனத்தில் காளி ததனவருத்திப் பிள் தள ய ழு மிகஈந்து
இனத்தில் பிரிந்த மானதுயபால் இவர்க யளழு மடவாதர
வனத்தில் தவசு மிகப்புரி மனததக் சகாடுத்து மீண்யடாயம
மீண்யடாங் கயிதலக் கிருந்துபின் னும் சமல் லி யிவர்கள் தவம் பார்க்க
ஆண்யடார் சிவனா ருதம ாளும் ாமுந் தவத்துக் கருள் புரிந்து
ொன் யறாரிடயம பிறவிசெ ் தரணி தனியல நாம் வருயவாம்
என் யற விதடகள் சகாடுத்தத ெ்ெ இளமா மாதர் வந்தனயர
நதட
முற் பிறவி செ ் த சமா ் குழலார் வந்தாசரன
நற் பிறவி சகாண்ட நாரா ணர்மகிழ் ந்து
ஆடரம் தப மாதர அருதமமணஞ் சூட்டசவன் று
யவடம திட்டார் வீரநா ரா ணரா ்
நாரா ணரா ் நல் லதிரு யவடமிட்டுெ்
சீரான காவிெ் சீதல மிகப்புரிந்து
ஒருயதாளில் சபாக்கணமும் உத்திராட்ெ மாதலகளும்
துரித முடன் சிரசில் துளசிமா தலபுதனந்து
தகயிற் பிரம் பும் கனத்தசுதரக் கூடுடயன
சம ் யில் சவண்பதமும் உத்திராட்ெ மா ணிந்து
மாலு நிறமா ் வா ் த்தசதாட்டில் மீதிருந்து
ஆகமத்தி லுள் ள அறிவுஞா னம் யபசிப்
பாகமதில் நிற் கும் பாலதி ெ் ொன் யறாதரப்
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பார்த்து அருகதழத்துப் பெ்தெமா யலதுதரப்பார்
நாற் றிதெ யுமறி நல் லகுலெ் ொன் யறாயர
உங் களுட தா ் மார் உற் றகன் னி மார்கதளநான்
எங் க ளுடவிதி ால் இப்யபாமணஞ் சூட்டுதற் கு
விதிவந் திருக்குதுகாண் யவதளயி தானதினால்
சபரி வுங் கள் தா ் மாதரப் யப தழத்து வாருசமன் றார்
நால் திதெயும் நீ ங் கள் நடந்துமிக ெத்தமிட்டு
மாலதி ப் சபண்தண வரவதழத்து வாருசமன் றார்
சீரான நூல் முதறக்கு யதசனச ங் கள் தா ் மாயர
நாரா ணர்க்கு நல் லமணஞ் சூட்டுதற் கு
நாளான நாளிதுவாம் நன் னுதயல தா ் மாயர
தாழாமல் வாருசமன் று ெத்தமிட் டதழயுசமன் றார்
இப்படிய சொல் லி ஏற் றபுகழ் ெ ் ொன் யறார்கள்
அப்படிய சொல் லி அதழத்தாயர ெத்தமிட்டுப்
பாலருட ெத்தம் பாதவ ர்கள் யகட்டுமிகெ்
சீல முடசனழுந்து சத ் வமட மாதர்வந்தார்
வந்துமிக நாரணதர வாழ் ததி
் மிகவணங் கி
ெந்துஷ்டி ாகத் தங் கள் தங் கள் வாக்கில் நின் று
முன் முதறகள் சொல் லி சமாழிந்துமிகப் படித்தார்
சதன் பதிக ளான சதெ்ெணா பூமியியல
நான் வந் திருந்து நானிலத் துள் ளவர்க்குத்
தீனம் பலதீர்த்து ஸ்ரீபண்டா ரசமனயவ
நாம மிகக்கூறி நாட்டிலிருப் யபாசமனயவ
சொல் லி ச ங் கள் தம் தமத் சதால் புவியில் வாருசமன் று
நல் லவரா ் ெ் ொன் யறாருள் நாடிப் பிறவிசெ ் தீர்
பிறந்து வளர்ந்து என் யபரு யகட்டவுடன்
மறந்திடா வண்ணம் வாருங் யகா என் றுசொல் லிப்
பிறவிசெ ் த நா கயர சபரி வயர வந்தீயரா
கங் தக திரட்டி கதறகண்டர் தன் சிரசில்
சபண்க யளழுயபரும் பிரி முடன் வாழ் ந்திருந்து
எங் கள் கற் சபல் லாம் ஈடழி யவதுணிந்து
ெங் தக ழித்த ததலவயனநீ ர் வந்தீயரா
எங் களுட பிள் தள ஏழு மினவழியும்
அங் கங் குதற ாமல் அவ் வழிகள் தாமுழுதும்
சகாத்யதா யடயெர்த்துக் குடும் பத்யதா யட டக்கிப்
சபற் யறார்க்கு எல் லாம் சபருவாழ் வு தான் வகுத்து
எங் கதளயுஞ் யெர்த்து இரட்சி முமருளி
மங் களமா ் வாழ் யவாசமன் ற மாதவயர வந்தீயரா
இனியிப்யபா யதழ் வதரயும் ஏற் ற மணம் புரிந்து
வனிதவழு மா வயர தவத்தாளு சமன் றுசொல் லிப்
பாடிய மாமடவார் பாதம் பணிந்துநிற் க
நாடிய ச ம் சபருமாள் நல் லதா கட்சடனயவ
அருகில் மிகநிற் கும் அன் பான ொன் யறாதர
வருக அதழத்து வார்த்ததமிகக் கூறலுற் றார்
எந்தனக்கு முன் னதமத்த இளங் குழலா யரழ் யபரும்
வந்தன யரயிவர்கள் வளப்பசமன் ன சொல் லுசமன் றார்
கன் னிதாயனா யிவர்கள் கள் ளிகயளா பாருசமன் று
உன் னி மனதுள் உபா மா ் த் தானுதரத்தார்
நதடயுதடகள் யபெ்சு நாரி ர்கள் தங் குணங் கள்
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மடமயிலின் ொதட மாதிரித ப் பாருசமன் றார்
அப்யபாது ொன் யறார் எல் யலாரு யமமகிழ் ந்து
இப்யபாது எங் களுக்கு ஏதுந் சதரி ாது
பதடத்தவர்க் யகசதரியும் பாதவ ரின் தங் குணங் கள்
செடத்தசமல் லா சமங் களுக்குத் சதரி ா சதனவுதரத்தார்
மா வர் தான் பார்த்து மாதுகதளத் தாயநாக்கித்
தூ வர் தான் வார்த்ததெ் சொல் லுவார் சபண்களுடன்
நாசனப்யபா துங் கதளயும் நடுவனத்தில் கண்டதுதான்
தாசனப்யபா வந்யதன் தார்குழயல நானறிய ன்
காட்டியல வந்தசதப்யபா கற் தப ழித்தசதப்யபா
யபட்டிசெ ் து பிள் தள சபற் றசதப்யபா நானறிய ன்
ஒன் றுந் சதரி ாது உங் கதளநான் கண்டதில் தல
சபண்டுகயள யிப்யபெ்சுப் யபொயத யபா ் விடுங் யகா
மா மா ் நீ ங் கள் மருட்டி விழி ாதுங் யகா
பா மா யுங் கள் பகட்டி லடங் யகனான்
பண்டாரத் யதாயட பழிசமாழிகள் யபொயத
அண்டாது உங் கள் சமாழி அகலநின் று யபா ் விடுங் யகா
என் று அடாத்தி மா ் இவர்தான் மிகசமாழிந்தார்
நின் று நிதனத்து யநரிதழமா சரல் யலாரும்
அடந்து மடவார் ஆகத்திரண் யடகூடித்
சதாடர்ந்து சநருங் கித் சதாட்டுப் பிடிக்கசவன் று
தார்குழலில் மூத்த ொத்திரத்தா யளதுதரப்பாள்
வாரணியுங் கூந்தல் மடவா சரன் தங் தக யர
கள் ளக் கவுலா ் க் கண்மா ஞ் செ ் துஅன் று
சமள் ள சநகிழ் ந்த சமக்குவா ் த் தாததன ம்
சென் று பிடித்துெ் செ ் திச ன் ன யகளுசமன் று
தன் றுபுகழ் ொத்திரத்தாள் தங் தக தரக் கண்காட்ட
மடவார்க் சளல் லாம் மாயகாப மா ் சவகுண்டு
அடவாக மா வதர அடர்ந்து பிடிக்கலுற் றார்
விருத்தம்
யதன் சமாழி மாயர ச ன் றன் சித்திரத் தங் தக மாயர
கான் வன மதியல நம் தமக் தககலந் திழிவு செ ் த
மான் முனி தன் தனக் கண்யடாம் வார்த்ததயில் குதழக்கார் யொற் தற
வான் முனி தன் தன நீ ங் கள் வதளயுங் யகா சிணயம ச ன் றாள்
செப்பிட மூத்த கன் னி யதவி ராறு யபரும்
அப்படி ஒன் று யபாயல அவர்வதளந் தாதி தன் தன
முப்படி ச ங் கள் தம் தம சமா ் வன மதியல வந்து
கற் பிதன இகழெ் செ ் தக் கள் வயர ச ன் று சூழ் ந்தார்
சூழ் ந்யத நமது துகிதலமுன் னம் சுழி ஞ் செ ் த மாமுனித ப்
பூந்யத சநருங் கித் துகிலுரி ப் பிடித்யத யிழுத்து நாமீன் ற
ொந்யதார் மக்க யளழ் வதரயும் தரயவ ச ன் ன செ ் திச ன் று
ஓர்ந்யத யகட்யபா சமன் றுசொல் லி ஒன் றுயபாயல வதள லுற் றார்
வதளந்த யபாது மா வரும் மனது ளுபா சமான் சறடுத்து
இளந்த சமாழிகள் சொன் னாக்கால் இளப்ப மிதுயவ ாகுசமன் று
குதழந்த வார்த்தத மிகக்கூறி குழந்தத ய ழு மினவழியும்
நுதழந்யத ச டுத்து சநாடிப்சபாழுதில் யநயரசகாண்டு தாயறா சமன் றார்
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தரு (பல் லவி)
பிள் தளத நாம் தா யறாம் -நீ ங் கள் சபற் ற
பிள் தளத நாம் தா யறாம்
அனுபல் லவி
பிள் தளத நாம் தாயறாம் கிள் தள மடவாயர
கள் ள சமாழியில் தல உள் ளததெ் சொல் லுகியறாம் (பிள் தள)
ெரணம்
காட்டு வனத்தியல கண்டுங் கள் தம் தமயும்
யலாட்டுகள் பார்த்துநீ ருடுகதல யதாற் றதும்
யமட்டுக ளாச ன் தன ச ரிக்கத் துணிந்ததும்
பூட்டுகள் சொல் லாமல் சபண்யணநீ ர் சபற் றிடும் (பிள் தள)
அருவன மீதினி லமிர்தவாழ் சகங் தகயில்
சொரூபமா ் நீ ங் கள் சுதன ாடும் யவதளயில்
வரும் வழி மீதுங் கள் வா ் சமாழி மதங் கண்டு
கருவது சகாண்டுநீ ர் காட்டினி லீன் றிடும் (பிள் தள)
உறுவன மீதிசலன் உபா த்தத றி ாமல்
முறுவல் செ ் சதன் தனநீ ர் சமாழிந்தது கண்டுநான்
இறுவான யமயலாக எழுபுவி உயிசரனப்
சபறுகநான் செ ் திடப் யபணிய நீ ர்சபற் றப்(பிள் தள)
விருத்தம்
மடமயில் மாயத நீ ங் கள் வந்சதன் தன சநருக்க யவண்டாம்
சதாடவும் நீர் ஞா மில் தல தூரயவ கல நின் று
அடவதில் சபற் ற பிள் தளக்(கு) அதட ாள மறி ெ் சொன் னால்
உடனிப்யபா மததல தந்து உலகமு மருள் யவா சமன் றார்
அ ் யன குருயவ ச ங் கள் ஆதிய யொதி ான
சம ் யன சவாப்பில் லாத யவதநன் மணிய யகள் யமா
சவ ் நல் மததல யீன் று சவட்கமு மிகயவ ாகிக்
தக து தப்பி ய ாடக் கண்டயமா மததல ச ன் றார்
தரு(பல் லவி)
மததலத த் தாருதம ா-நாங் கள் சபற் ற
மததலத த் தாருதம ா
அனுபல் லவி
மததலத த் தாருசமங் கள் வயிசறல் லாங் சகாதிக்குது
குததலசமா ழிகள் யகட்டுக் சகாஞ் சிக் குதழந்திருக்க(மததல)
ெரணம் சபற் றநா ளின் றுவதரப் பிள் தளததனக் காணாமயல
சமத்தம னதுசநாந்து சம ் ந்த ளருததய ா(மததல)
வாதலப்ப ருவத்தியல வனத்தில் ம க்கமிட்டுக்
யகாலம ழித்தயவத யகாலகால மாமுனிய (மததல)
பாலர்சபற் ற நாள் முதலா ் ப் பன் னிரண்டு ஆண்டுவதரக்
காலதி ழகாமயல காட்டில் த வசிருந்யதாம் (மததல)
ஊணுஉ றக்கமில் தல ஒருவரின் தஞ் ெமில் தல
மூணுநாலு காலம் வதர மூண்டத்த வசிருந்யதாம் (மததல)
சிங் கங் க ரடிபுலி திரியும் வ னத்தினூயட
நங் தகமா யரழ் யபரும் நாடித்த வசிருந்யதாம் (மததல)
இத்ததனநா ளுந்தவ மிருந்துபின் னாங் கசளல் லாம்
சபற் றநல் மனுவயிற் றில் பிறந்துவு தித்துவந்யதாம் (மததல)
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முன் னிருந்த செல் வசமன் ன மூதூர்சி றப்புசமன் ன
மன் னுகந்த மாதுதமத மறந்துக லியில் வந்யதாம் (மததல)
ஆண்டெ்சி றப்புசமன் ன அருஞ் சுதன ாடசலன் ன
காண்டம் நிதற யவறுதற் யகா கலியிலு தித்துவந்யதாம் (மததல)
உண்டிருந்த செல் வசமன் ன உடுத்ததுகில் ஞா சமன் ன
சகாண்டிருந்த விதிப்ப யனா கூறுகலி மீதில் வந்யதாம் (மததல)
பந்தடிக்கும் வீரசமன் ன பூத்சதாடுக்கும் ொரசமன் ன
முன் னுதரத்து விட்டதுயபால் மூண்டகலி மிதில் வந்யதாம் (மததல)
கன் னி ழியுமன் யன காதல் ததனப் சபற் றதினால்
நின் னுபிள் தளப் பாராமயல சநடுகந டந்துவிட்யடாம் (மததல)
கண்டுபிள் தளத் தாசனடுத்துக் கமலமுகத் யதாடதணத்துப்
சபண்யடழும் பால் சகாடாமல் சபருகவ னத்தில் சென் யறாம் (மததல)
பாலிளகி நல் லமிர்தம் பாலா ் ெச
் ொ ரியுததய ா
மாலழகா எங் களுட மனக்கவ தலத த்தீர்க்க(மததல)
வர்ணநி றமதுவும் மக்களுட ொ லதும்
கண்ணதியல கண்டறிய ாம் தக தியல தாருதம ா(மததல)
அங் கசமல் லாஞ் யொருததய ா ஆவிசமத்த வாடுததய ா
தங் கமணி நாங் கள் சபற் ற தவமணித எங் கள் தகயில் (மததல)
மங் காத சத ் வகுல மக்கயளழு யமழ் வழியும்
சிங் கார மாகஇப்யபா சீக்கிரம் நீர் தாருதம ா(மததல)
விருத்தம்
மததலயுந் தந்து எங் கள் மனெ்ெட சவல் லா மாற் றிக்
குததலகள் தமக்கு இந்தக் குருமுடி சூட்டித் தர்மப்
பதியுக மதியல ச ங் கள் பார்முடி மன் ன ராக
நிதமிருந் தரயெ ாள நின் மக்கள் தருவீ சரன் றார்
தருவீ சரனவுதரக்கு மடமாயத நீ ங் கள்
ெந்ததித ப் சபற் றிடத்தில் த வா ் ப் பாரும்
சபருகிய வாழ் ந்திருப்பா ரங் யக சென் று
சபற் றிடத்ததப் பார்க்குதகயி லுண்டு மங் யக
மருவி ச ன் தனக் யகளாயத காட்டினூயட
வாழ் ந்திருப்பார் கண்டுசகாள் வீர் திட்டஞ் சொன் யனாம்
ெருவிச ன் தன சநருங் காயத மடவீ சரல் லாம்
ெந்ததித த் யதடிவனஞ் செல் லு வீயர
செல் லுவீ சரனசமாழிந்த யதயன கண்யண
சீமாயன நாமாது புரக்கு மாயல
பல் லுயிரு மிகப்பதடத்தப் பாக்கி வாயன
பருவனத்தி சலங் கதளநீ ர் பற் றி வந்து
சதால் தலவிதன செ ் துநாம் சுமந்து சபற் ற
சுத்தகுல மானசத ் வெ் ொன் யறார் தம் தம
இல் லிடத்தி லிப்யபாது தருகி லானால்
இழுத்து வும் தமெ் ெந்தியியல ஏற் றுயவாயம
ெந்தியி யலற் றுயவா சமன் ற மாயதயகளு
தருவதுண்யடா முன் கடன் கள் தந்த துண்யடா
பந்தி ழித் துங் களுடப் யபெ்தெ நானும்
பகருயவ னுங் கதளப் பார்பழித்துப் யபெ
முந்தியிதத யுதரத்திட்யட யனாடிப் யபாங் யகா
உலகநருள் அறிந்தாக்கால் சிரிக்க லாகும்
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சிந்ததனக்யக டாகும் வதர நிற் க யவண்டாம்
யதன் சமாழிய மறுவிடம் யபா ் த் யதடு வீயர
யதடுவீ சரனசமாழிந்த இந்திர ஜாலம்
சத ் வமட மாதசராடு செலுத்த யவண்டாம்
நாடுபதி னாலறியு முமது கள் ள
ஞா மது எங் கசளாடு நவில யவண்டாம்
வீடுவழி யதாறும் விருந் துண்டு முன் யன
சமல் லிமட வார்சிலதரக் சகாள் தள சகாண்டு
பாடுபட்ட பாட்தடயினி நாங் கள் சொன் னால்
பாரிலுள் யளா ருதமப்யபசிப் பழிப்பர் காணும்
பழிப்ப சரனெ்சொன் ன இளம் பாதவ மாயர
பாரிலுள் யளா ரறிவார்கள் பெ்தெ மாலின்
களிப்பதுவுங் காண்டமுதற நூல் கள் யதாறும்
காரணத்ததெ் சொல் வார்கள் கருதிக் யகளு
சுழிப்பதுவு மதமப்பதுவும் நமக்குள் ளாகும்
யதாதக யர யிதுஎனக்குெ் சொந்த வித்தத
குளிப்பதுவில் சுதன ாடி மததல யீன் றக்
யகாலமததெ் சொன் னாக்கால் குதறவ தாயம
குதறவதா சமனெ்சொன் னக் குறவா யகளும்
யகாயவங் கிரிவாழுங் குலமா மாதர்
மதறமுதல் வ னானசிவ னார்க்கு நாங் கள்
வந்துசுதன ாடிசகங் தகத் திரட்டி ய கத்
துதற றி ாக் களவாண்டுத் யத ் ந்த கள் வா
சதால் புவிக ளறி ாயதாவுன் சுத்தக் கள் ளம்
இதற ளவு சம ் யில் லாப் சபா ் ய சொல் லும்
ஏமாளிக் கள் ளசரன எவருஞ் சொல் வார் கள் ளசரனெ்
சொல் லிவந்த மாயத நீ ங் கள்
களவாண்டீர் கயிதல தி லீெர் முன் பில்
சவள் ளமது திரளாமல் கள் ளத் தாயல
சவம் மருண்டு நின் றவித சவட்கங் கண்டு
வள் ளல் சிவ னாரறிந்துக் கலியில் ொன் யறார்
யமல் வழியில் பிறக்கசவன் று ெபித்தார் முன் யன
உள் ளசதல் லாஞ் சொல் லிடுயவ யனாடிப் யபாங் யகா
ஓயகாயகா சவனெ்சொல் லி யுறுக்கி னாயர
உறுக்கிநீ ருதரத்தசுதண யுமக்யக ல் லால்
ஓவி ங் க யளழ் யபர்க்கு முண்யடா சொல் லும்
இறுக்கிதவத்த நீ ரிளகெ் யெ ் த கள் ளம்
ஈெர்முத சலல் யலாருஞ் சொல் லு வார்கள்
சிறுக்குமிதட மாதருட வீட்டில் சவண்சண ் த்
திருடியுண்டக் கள் வசரனெ் சொல் வா ரும் தம
சபாறுக்கஇனி மாட்யடாங் கா ணுமது ஞா ம்
புகன் றிடுயவா மினி ண்டம் சபாடி த் தாயன
பிட்டுக்கா ் மண்சுமந்து தவதக தன் னில்
பிரம் படிகள் பட்டதுவும் யபாதா சதன் யறா
சகட்டுமிகப் பட்டீயர இதடெ்சி தக ால்
யகள் வியில் லா முப்பரத்தில் கிழவன் யபாலக்
குறுங் கண்ணி யபாட்டிழுத்துக் குனி தவத்தப்
சபாட்டதுவுங் குதலத்திடுயவாம் நாங் கள் சபற் றப்
பிள் தளததன தந்துபுவி ான தவப்பீர்
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ஆசடடுத்தக் கள் வரல் யலா வுமக்குெ் சூடு
அணுவளவுந் யதாற் றாம லதலந்து எந்த
நாடடுத்த இடசமல் லாம் யவெம் யபாட்டு
நாணமசதான் றில் லாமல் நாரி மார்தம்
வீடடுத்த மதனயதாறு மிரட்டிக் சகாஞ் சி
யவசிச ாடு கூடிவிதள ாடுங் கள் ளக்
கூசடடுத்த மதற ல் யலா எங் கள் தம் தமக்
குவல த்தில் கள் ளிச னக் கூறி னீயர
இன் னமுண்டு வுமக்குசவகு பங் கந் தானும்
எடுத்துதரத்தா லிப்யபாது இளப்ப மாகும்
முன் னதமத்தப் பாலதரயு மினத்திற் யெர்க்தக
முழுவததயுந் தந்துபுவி ாள தவப்பீர்
இன் னிமிப்யபா தாராம லிருந்தீ ரானால்
ஈயரழு யுகமறி இழுத்து உம் தம
அன் னமது அருந்தாம லிழுத்துக் சகாள் யவாம்
அதுவறிந்து பாலதரத் தந்தாளு வீயர
பாலதரத்தந் தாளுவீ சரனசமாழிந்த பாதவமாயர
பகற் சபாழுது கழித்துசவள் ளி யுதிக்கும் நாதள
காலயமநீ சரல் யலாரும் வந்தீ ரானால்
கதிரவனும் யபா தடந்து கங் கு லாகும்
சீலமுடன் சதன் றலுக்கு மதழக்கும் நாயனார்
சீட்சடழுதித் யதவதரயும் வருத்தி யிங் யக
யகாலமண முங் கதளநான் புரிந்து சகாள் யவன்
குடிலதுக்குப் யப முது குடித்து வாரும்
அதிகாரம் - XV
ணவகுை்டர் - சத்தகன்னிமார் திருக்கல் யாைம்
வாருசமன மங் தக ர்க்கு விதட ருளி மா ன்
வருணனுக்குந் சதன் றலுக்கும் வான யலாக
ஊருமிக அறிவதற் கு ஓதல தானும்
உடசனழுதி அதழெ்சிடயவ வந்தார் வாயனார்
பாருடயன ெங் கமது திரண்டு கூடிப்
பாவாணர் கீதமுதறப் பாடி நிற் க
சீருடயன கதிரவன் யபா தடந்து மீண்டு
தினகரனு முதித்துசவள் ளி யதான் றிற் றன் யற
யதான் றி சபாழுயத வாயனார் ஈெர்மாது
துதிமுகனும் நான் முகனுந் சதால் வி மாதும்
கூன் றிருஷி யதவரிஷி யவத மானக்
குணயிருஷி கிணயிருஷி குலமா மாது
தான் றுெர யொதிபக வதிமா மாது
ெதாயகாடி யதவரம் தப ெங் க மாக
மன் றுபுகழ் நாரணர்க்குந் சத ் வ கன் னி
மடவார்க்கு முகூர்த்தசமன வந்தா ரங் யக
வானமதில் டம் மான முழக்கத் யதவர்
மலர்மாரி ெலமாரி வாயனார் தூவ
நான் முகனும் யவதமுதற முகூர்த்தங் கூற
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நாரிமார் குரதவயிட நமனு மாற
தானமுதற மாமடவார் ெமனங் கூறத்
தரணிதனில் நாரணர்க்குந் தத லான
யமனமுகில் மாதருக்கு மணமா சமன் று
யமயலாகப் பந்தலது விண்யணா ரிட்டார்
பந்தலுக்கு நமனாதி கால தாகப்
பக்கம் பதி தனந்தும் வதள பரப்ப தாகெ்
ெந்தமுடன் யமற் கட்டி மதற தாகெ்
ொருயமல் யம ் ந்ததுயவ ெம மாக
அந்தமுதற சூரி னும் விளக்க தாக
அலங் கிருதம் வானக்கா துயவ ாகெ்
சொந்தமுள் ள சிவமதுயவ பீட மாகத்
யதவசரல் லாஞ் செ ் துபந்தல் சிறப்பித் தாயர
சிறப்பித்யதா சமன் றுமகா யதவ சரல் லாம்
திருமாலி னடிபணிந்து சொல் வா ரப்யபா
பிறப்பித்தப் சபம் மாயன ச வர்க்கு மா ் ந்துப்
யபணி மு தளித்துவுயி ரதனத்துங் காக்கும்
உறப்பித்த மாயலாயன அ ் ா வுந்தன்
உதவியினால் பந்தலது விதானஞ் செ ் யதாம்
நிறப்பித்த மணமதுக்கு நாங் கள் செ ் யும்
நிெயவதல யின் னசதன நிகழ் த்து வீயர
யதவருதர ததனமிகக் யகட்டு மா ன்
திருமனது மகிழ் ந்துவா ் திறந்து சொல் வார்
மூவருதர மாறம சலனக்கு முன் யன
சமாழிந்தசத ் வ மாதர்கதள முகூர்த்தஞ் செ ்
நாவதுதர வருணசனாடு வாயு தானும்
நளினமலர் தூவி து குளிர வீெ
யதவருதர செ ் துமிக நில் லு சமன் று
சத ் வமட வார்வரயவ சிந்தத் தாயர சிந்தித்த வுடயன
யுந்தத் யதன் சமாழி மாத சரல் லாம்
வந்தவ ரடித ப் யபாற் றி வணங் கிய நாங் கள் சபற் ற
ெந்ததி ய ழு யபரும் தன் னுட கிதளக சளாக்கத்
தந்துநற் புவித
ாளத் தருவீசரன் ததலவா என் றார்
தருவீசரன சமாழிந்தகுல மாயத சபண்யண
ததலவருங் கள் மக்கதளயுந் தருக வுங் கள்
மருவினி க் கருவதியல யுதிக்க ஈன் ற
மனுவழித ச ன் முன் யன வருகெ் செ ் தால்
தருமினி சொத்தாஸ்தி சபான் னுங் காசு
தாறதுவுங் சகாடுப்பதுவுங் ெதபயிற் யபசி
சபருகவுங் கள் தம் தம மணஞ் செ ் துநீ ங் கள்
சபற் றபிள் தள தந்துபுவி ாள தவப்யபன்
புவி ாள தவப்யபசனன வுதரத்தீ சரங் கள்
சபான் மாயன கண்மணிய புரந்த மாயல
கவியஞார்கள் யபாற் றுமதக் கன் யற யதயன
கா ாம் பு யமனி யர கடவு ளாயர
இவியலாகக் கலி தியல பிறந்த தாயல
இதுநாளும் வதர ன் ன மீந்த யபர்கள்
செவி ாலுன் பதமதடந்தா லவர்க யளது
செ ் வார்க சளங் கசளாடு யெர்க்தக தாயனா
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யெர்க்தகயுண்யடா எனசமாழிந்த மாயன சபான் யன
யதன் சமாழிய யுங் களுக்குத் சதரி ா வண்ணம்
வார்த்ததயிது சொல் லாயத நமது வாழ் வும்
மக்களுட வாழ் வதுவு சமான் று யபாயல
மார்க்கமுடன் தவத்தரசு ஆள நானும்
மனமதியல நிதனத்திருக்கும் வளதம ாயல
யகார்தகயிது அவர்சகாடுக்கல் வாங் கல் தன் தன
கூறிமிகக் யகட்டுமணங் கூடு யவயன
மணங் கூடு யனசனன வுதரக்க மா ன்
மனுவழியி லுதித்தகுலெ் ொன் யறா சரல் லாம்
அணங் குஇன வழியபாயல வர்கள் வந்து
ஆ னடிப் யபாற் றிமிக அன் பா ் நிற் கக்
குணங் குறிகள் கண்டுமிக அரிய ான் சமெ்சிக்
சகாடுப்பசதன் ன இவர்கதளநான் மணங் கள் செ ் தால்
பணங் கள் மிகப் சபான் காசு சரம் ப சரம் பப்
பாதவ ர்க்குெ் சீதனங் கள் பகரு வீயர
பகருவீ சரனசமாழிந்த அ ் ா நீ ரும்
பரிெசமன் ன எங் களுக்குப் பண்பா யீவீர்
உகருசமனெ் சொல் லிடயவ ொன் யறா சரல் லாம்
உதட குலெ் சொக்கருயம உதரப்பார் பின் னும்
தகருயமா நான் தருகுந் தங் கக் காசு
ெதாயகாடி ச ண்ணமது தாயணா இல் தல
நிகருவீர் நீ ங் கள் தருஞ் சொத்தத ச ல் லாம்
நினக்கறி ெ் சொல் லிடுங் யகா நிெமா ச ன் றார்
ஆண்டவயர யிப்பரிெந் தருவீ ரானால்
ாமடி ா ராளுகின் ற வஸ்து சவல் லாம்
கூண்டபண்டம் சபான் னுதடதம ாடு மாடு
குருபரயன ாங் கள் வதர யுமக்குெ் சொந்தம்
மீண்டடிதம முக்காலு முமக்கு நாங் கள்
விதல டிதம ாயனாங் காண் விதர மாயல
பாண்டவதரக் காத்துசரட்சித் தாண்டாப் யபாயல
பாதவ ரு மக்களுமும் பக்கந் தாயன
பக்கமது என் றவுடன் மா ன் தானும்
பதறாயத உங் கதளயுங் காத்துக் சகாள் யவாம்
ஒக்கசவனக் குங் கதளயும் ஆண்டு சகாள் யவாம்
ஒன் றுயபா லிருந்துபுவி ாள் யவாம் நாமும்
தக்கமசதான் றில் தல ப்பா இந்த வார்த்தத
தந்ததுவு மீந்ததுவுந் தவயறா இல் தல
மிக்கசத ் வக் கன் னி தர மணங் கள் செ ்
சமல் லிதகத ப் பிடித்சதனக்கு விடுகு வீயர
தகப்பிடித்துத் தாருசமன வுதரத்தீ தர ா
கணவரல் யலா முன் னவர்க்குக் கருதண மாயல
சம ் ப்பிடித்த சமல் லி ருந் யதவி ல் யலா
யமதினிக ளறி அவ தாரஞ் செ ் தீர்
எப்படித்தா னாங் கள் தகத ப் பிடித்து ஈ
இவ் வுலகி லவதார இகதன தாயனா
எப்படிய ா அறிய ாங் கா சணன் று சொல் லி
ஏந்திதழமார் தகப்பிடித்தங் கீ லுற் றார்
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திருமுகூர்த்தம் ஈந்திடயவ மா வருந் தங் கத் தாயல
இரத்தின சவாளி யபால் வீசுந் தாலிதன் தன
மா ் ந்துமிகப் யபாகாமல் தாலி வாழ
மகாதர்ம யுகம் வாழ மாதும் வாழ
ஏந்துபுவி தர்மமது ததழத்து வாழ
ஈெர்முத சலல் யலாரு மிருந்து வாழ
ொந்தகுலெ் ொன் யறார்கள் ததழத்து வாழ
தாலிமிக வாழசவன் று தரித்தார் தாலி
தாலிமிகத் தரிக்குதகயில் மாத யராடு
தமனி நா தன் மகிழ் ந்து தாயன சொல் வார்
யகலிமிக வுதர ாதீ சரனக்கு இன் னம்
சகணிமடவா ரயநகமுண்டு மணங் கள் செ ்
யொலி ல் யலா ஆெ்சுசதன் று நிதன ா துங் யகா
சதால் புவித
ரொள் வீர் நிெயம சொன் யனாம்
மாலினுட சூட்ெமகா யகாடி யுண்டு
மனதுெதட ாமல் மிக வாழுவீயர வாழுவீர்
கூடுவிட்டுக் கூடு பா ் யவன்
மறுவூரு பா ் ந்துவுங் கள் மனதில் வாழ் யவன்
மாளுயவன் முழித்துப்பின் வருயவ னுங் கள்
மனததலந்து எதனஇகழ் ந்து மாளா துங் யகா
யதாழியல யிருந்துபல சூட்ெஞ் செ ் யவன்
யதாதக யர நீ ங் கசளல் லா சமனது பா ம்
நாளியல றிந்துமிகக் கண்டு சகாள் ளும்
நாரணரி னடப்பிதுயவ ஞா ஞ் சொன் யனாம்
சொன் னசமாழி ததனமறந்து நீ ங் க சளல் லாம்
தூெணித்து எதனக்கபட சமண்ணா துங் யகா
என் னுதட த் சதாழிலிதுயவ உங் க யளாடு
இருந்துதர்ம முடிசூடி ாளு மட்டும்
சபான் னுதட நாடதற் கு வாயனார் தம் தமப்
யபாகவிதட சகாடுக்கஅவர் யபானா ரங் யக
கன் னிமட வார்தகத ப் பிடித்துக் சகாண்டு
கருதணபதித் சதருவீதி வருகின் றாயர
கண்ணிகள்
சிந்து சதருவீதி நாம் வருயவாம் -எந்தன்
யதவி யர கன் னிநா கயம
மருவினி கன் னி யர-பதி
வலங் கள் சுற் றி நாம் வருயவாம்
கண்மணிய காரணயர-ஓயகா
கா ாம் பு யமனி யர
மண்யணழ ளந்தவயர-ஓயகா
மா வயர பதிவலம் வருயவாம்
சபண்ணரயெ மாமயியல-நமது
சபாறுதமப்பதி வலம் வருயவாம்
தண்ணமுள் ளத் யதவி யர-நமது
தருமபதி வலம் வருயவாம்
ஆண்டமணி நா கயம-உலகு
ஆண்டருளு சமங் கண்மணிய
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காண்டம் நிதற யவற் றவந்த-எங் கள்
கணவனாயர நாம் வலம் வருயவாம்
சபாறுதமப்பதி வலம் வருயவாம் -கலிப்
சபாடி
ாமம் யபாட்டிடுயவாம்
தருமமது ததழக்கெ்செ ் யவாம் -பதி
தாயனவலம் நாம் வருயவாம்
சபால் லாத வதக ழித்து-சுவாமி
புதுப்பூமி யதாணதவத்துக்
கல் லாதார் கருவறுத்து-சுவாமி
கதி பதி வலம் வருயவாம்
நாடும் பதி தலங் கள் வாழும் -சபண்யண
நம் முதட இனங் கள் வாழும்
யகடுகலி யகாடுஅறும் -சபண்யண
கிளர்ந்தபதி வலம் வருயவாம்
ஆகாத யபதரச ல் லாம் -சுவாமி
அக்கினிக்கு விருந்தளித்து
வாகாகத் தர்மபதி-சுவாமி
வாழும் பதி வலம் வருயவாம்
முன் குயறாணி உதிரமதால் -சபண்யண
உதித்துவந்தக் குலங் கசளல் லாம்
தன் குணத்தால் மாண்டுயபாக-சபண்யண
தர்மபதி வலம் வருயவாம்
மாற் றாசனா ழி யவணும் -சுவாமி
மக்கசளல் லாம் வாழயவணும்
காத்யதாதரக் தகவிடாமல் -நாமள்
கருதணபதி வலம் வருயவாம்
சதண்டமிதற சபா ் களவு-சபண்யண
செ ் யும் வண்டக் குலங் கசளல் லாம்
சகாண்டகலி கூடமாண்டு-குரு
நாதர்பதி வலம் வருயவாம்
வீணான கலியுகத்தத-சுவாமி
சவ ் ய ானுக் கமுதளித்துெ்
ொணாதர தவத்தாள-சுவாமி
தர்மபதி வலம் வருயவாம்
நாடும் பதி துலங் குதடி-சபண்யண
நல் லசிதல குதிக்குதடி
ஆடுமாடு அருகுதடி-கர்த்தா
ஆவினங் கள் யதாணுதடி
நல் லபதி துலங் கணுயம-சுவாமி
நாடுதர்ம மாகணுயம
சபால் லாப்பது ஒழி ணுயம-சுவாமி
புத்திச ான் றா ் க் குவி ணுயம
யகாவில் சதரு துலங் கணுயம-நம் மள்
யகாட்தடசவளி ாகணுயம
யதவருட நல் திருநாள் -சபண்யண
தினமும் வந்து கூடணுயம
தங் கத்சதாட்டில் தண்டா மும் -சுவாமி
தாண்டும் பதி வீதிகளும்
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ெங் கமுடன் டம் மானமும் -சுவாமி
தலத்தில் வந்து யதாணணுயம
யகாட்தடயிட்டுக் சகாடியுங் கட்டி-சபண்யண
சகாத்தளமா ் யமதடசெ ் து
நாட்தடச ல் லாம் தான் கிலுக்கி-சபண்யண
நமக்குப்பதி ய றணுயம
நம் பியனாதரக் காக்கணுயம-சுவாமி
நாடுகட்டி ாளணுயம
அல் பலங் க யளறணுயம-சுவாமி
அவதாரங் கள் நடத்தணுயம
சிங் காென யமறணுயம-சபண்யண
தீவட்டிகள் யபாடணுயம
கண்காட்தெ காணணுயம-நானும்
கன் னி தரக் தகப்பிடித்தால்
பாக்கி ங் கள் சபருகணுயம-சுவாமி
பாரிலுள் யளார் காணுதற் கு
ஆக்கிநாங் கள் பதடக்கணுயம-சுவாமி
அமுதருந்தி வாழணுயம
மக்கள் சபற் று வாழணுயம-சபண்யண
வந்துசவன் றான் கால் பிடித்து
ஒக்கல் நின் யறா ராடணுயம-சபண்யண
உற் றபள் ளி சமத்ததசூழ
பால் பவிசு சபருகணுயம-சுவாமி
பஞ் ெதணயில் சகாஞ் ெணுயம
தூலருதம றி ாமயல-கலி
சதால் புவியு ம ங் கணுயம
ெமுொரி ாகணுயம-சபண்யண
ததலயிற் யொறு சுமக்கணுயம
ஓவுதாரி ாகணுயம-சபண்யண
உங் கதளநா னடிக்கணுயம
அ லூரு யபாகணுயம-சுவாமி
அதழக்கநீ ரும் வரயவணுயம
க ல் விழிமா சராருவர்க்சகாரு-சுவாமி
கத்துதல் கள் சகாள் ளணுயம
நானும் வந்து நிரத்தணுயம-சபண்யண
நல் லசமாழி சொல் லணுயம
யதனும் பாலும் யபாலநாமள் -சபண்யண
யதெமதில் வாழணுயம
கண்டுஇந்த நீ ெர்குலம் -சுவாமி
களிப்புெ்சொல் லி ய ெணுயம
சபண்டுகட்கு விங் கிச ன் று-சுவாமி
சபால் லாப்ப யலெணுயம
காரணத்தத றி ாமயல-சபண்யண
கலிப்ப ல் கள் தானதகத்தால்
மாரணத்தின் தீர்தவதன் னில் -சபண்யண
மடுநரகம் பூத்திடுயவன்
செம் பவள நற் பதியின் -சுவாமி
சதருவலங் கள் சுற் றிவந்யதாம்
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சபான் பதிக்குள் நாமள் புக்கி-மறு
சபாழுதுவந்தால் வருயவாதம ா
யொபனம்
யொபனயம யொபனயம-சுவாமி
திருநடன யொபனயம
யதவர்குரு நாரணர்க்கும் -அவர்
யதவி ர்க்கும் யொபனயம
பூமலர்ந்த ஈசுரர்க்கும் -அவர்
சபான் யதவி மாமதுதமக்கும்
காமனந்த நாரணர்க்கும் -சத ் வக்
கன் னி ர்க்கும் யொபனயம
பூமடந்தத நா கிக்கும் -நல் ல
சபான் னுமண்தடக் காட்டாளுக்கும்
பார்மடந்தத நா கிக்கும் -சிவ
பகவதிக்குஞ் யொபனயம
சத ் வாதன நா கிக்கும் -நல் ல
சிறந்தவள் ளி மடந்தத ர்க்கும்
அ ் வர்குல நாரணர்க்கும் -கன் னி
அரிதவ ர்க்குஞ் யொபனயம
விருத்தம்
துடியிதடக் கன் னி மாதரத் திருமணந் திருமால் செ ் து
குடிபுகழ் ெ ் ொன் யறார் மக்கள் குரதவகள் முழக்கத் யதாடு
திடிசரனத் சதருக்கள் சுற் றித் யதவியு மன் ன ராகப்
படிமிதெப் பதியி னுள் யள பதிந்துவந் திருந்தா ரன் யற
நதட
மாதுநல் லா யளழ் வதரயும் மணமுகித்து மா வரும்
தீதகலும் நற் பதியில் சிறந்தங் கினிதிருந்தார்
கன் னிமா யரழ் வதரயும் தகப்படித்யதாம் நாமுமினி
சபான் னம் பதியில் புகழ் ந்ததிரு நாள் நடத்தி
நித்தந் திருநாள் நிதம் நடந்த யவணுசமன் று
சித்தமதில் நாரணரும் சிந்தித்தா ரம் மாதன
எத்திதெயு முள் ள ஏற் றபுகழ் ொன் யறாரும்
முத்தி தடந்யதாம் யமாட்ெமது சபற் யறாசமன
நம் முதட தா ார் நல் லசத ் வக் கன் னி தரெ்
செம் தமத் திருமால் திருமணங் கள் செ ் ததினால்
குற் றமில் தல நம் முதட குலத்துக் கினிச னயவ
சித்தமதில் நாரணனார் செ ல் நமக் குண்சடனயவ
வந்துமிக எல் யலாரும் வாழ் ததி
் மிகப்பணிந்து
சிந்துபுகழ் சத ் வ மடவா தரயுந்சதாழுது
நல் லபண்ட மானதுவும் நாடும் நிதி ானதுவும்
வல் லகுலெ் ொன் யறார் மாதா பிதாவதுக்கும்
சகாடுத்தாயர நல் லக் குவல த்தில் மக்கசளல் லாம்
விடுத்தசதல் லாம் யவண்டி மிகயவற் றார் மா வரும்
பலன் சபற் யறா சமன் றுப் பாலதி ெ் ொன் யறார்கள்
குலசமல் லாம் வந்து கூடினார் மா னிடம்
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ணவகுை்டர் திருநாள் இகணன நடத்துதல்
அப்யபாது நாதன் ஆனந்த யமபுரிந்து
இப்யபா திருநாள் இகதனநடத்த சவன் று
நாளான நாளிதுதான் நாதன் பிறந்தநாள்
தாழாத ஞாயிறுயவ சுவாமி பிறந்ததினால்
இந்நாள் முதல் திருநாள் இன் ப முடனடத்திப்
சபான் னான நாரணரும் பூரித்தா ரம் மாதன
ஞாயிறாழ் ெத
் ெத் திருநாள் நாம் பார்க்கப் யபாயவாசமனத்
யதெ மதிலுள் ளத் சத ் வகுலெ் ொன் யறார்கள்
பாலுக்கு சநல் லும் பண்பா ் ெ் சிறுமணியும்
மாலுக்கு நல் ல மகிழ் ந்துபிெ்சி மாதலகளும்
சகாழுந்துபன் னீர ் ெந்தமமும் குலுங் கா விடதலகளும்
சதன் னங் கா ் மாம் பழமும் திகட்டாப் பலாக்கனியும்
வாதழக் கனியிதலயும் வகிர்ந்தகமு கின் குதலயும்
நாதளத் திருநாள் நமக்குமுந்திப் யபாயவாசமன
இத்ததனயுங் சகாண்டு இதெந்ததிரு நாள் வதகக்குப்
பத்துமூ யணழு பணமு மிகஎடுத்துக்
காதுக்கு நல் ல கனத்த நதககளிட்டு
மாதுக் கி ல் வா ் வளர்யகார் தவயுமணிந்து
சபட்டிெ் சீதலயுடுத்துப் சபரி நாமப் சபாட்டுமிட்டுக்
கட்டன் ன மும் சபாதிந்து கண்ணர்திரு நாட்சகனயவ
மக்கள் மணவாளன் மதனவி கிதளகளுடன்
சிக்சகனயவ நாதன் திருநாட்கும் யபாயவாசமன
வருவார் கிழதம மாதந் தவறாமல்
திருமால் அகமகிழ் ந்து திருநாள் முதறநடத்தக்
சகாட்டதக யிட்டுக் குவிந்தமணி யமதடயிட்டுப்
பட்டால் யமற் கட்டி பழங் கனிகள் தாந்தூக்கிப்
பிெ்சிமா தலதூக்கிப் சபருவாதட தான் சதாளித்து
மிெ்ெம் பழந் தூக்கி மிகுவாதட தான் சதாளித்து
ெந்தனங் கஸ்தூரி ெவ் வாது புனுகுடயன
சிந்தசரவ ரும் யபாற் றத் யதன் கனிகள் மாங் கனிகள்
சவற் றிதல பாக்கு மிகுவா ் ப் பழங் களுடன்
தத்திதத்தி ாகெ் ெதாயகாடி ா ் க்குவித்துப்
பாலாயி தங் கள் தவத்துப் பாவித்து நற் பதிக்குள்
மாலா யிருந்து மகிழ அலங் கரிப்பார்
சதருவிற் காளாஞ் சித் தீவட்டி யும் பிடித்து
மருவினி மாதர் மகாகுரதவ மலமசலன
டம் மாதன நகாசுரம் நல் லவா ணசவடிகள்
மும் மான முளக்கம் யபாயல மிகமுழங் க
கன் னிமார்க் சகல் லாம் காவிப்பட் டாதடசகாண்டு
பின் னு மடவார்க்குப் சபரி ருத்தி ராட்ெமிட்டு
நாமப் சபாட்டிட்டு நல் லஎத் தாப்புமிட்டு
மாமடவா சரல் லாம் மகிழ் ந்து சதருவில் வர
எந்தன் பிரானும் எடுத்தா சராருசொரூபம்
கந்ததக்கா விபூண்டு கழுத்தில் தா வடம் பூண்டு
தக தி யலமாத்திதரக்யகால் கமூக்கூட்டி யலபிரம் பும்
சம ் தியல சவண்பதமும் மினுக்க முடனணிந்து
உெ்சிக்சகாண்தட யகார்த்து உ ர்ந்தசுதரக் கூடுமிட்டு
சமெ்சுந் துளசி மிகுமாதல யுமணிந்து
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பிெ்சிமாதல ணிந்து சபண்கள் மிகெ் சூழ் ந்துவரெ்
ெெ்சிெெ்சி ாகெ் ெனங் கள் ொன் யறார்கள் வரக்
தகக்குள் நின் ற சீெர் காவிவஸ்தி ரமணிந்து
சம ் க்குருதவப் யபாற் றி யமலில் ருத்தி ராட்ெமிட்டுக்
தக தியல மாத்திரதரக்யகால் கனத்தசுதரக் கூடுமிட்டு
சம ் தி ப் சபாக்கணமும் யமலதி நாமமிட்டு
அ ் ா குருயவச ன் று அவர்கள் மிகப் யபாற் றிவரத்
து ் துதவ ல் துதவத்தபண் டாரசமல் லாம்
காவிருத்தி ராட்ெம் கனத்தசெம் புக் கடுக்கனிட்டு
நாவிற் சிவாசவனயவ நாட்டமிக வா ் வரயவ
ஆரா ததன ா ் அருள் சகாண்டப் சபண்ணாணும்
நாரா ணர்யபரில் நற் கீதம் பாடிவரத்
தங் கரத்தினத் சதாட்டில் சுவாமி மிகஇருந்து
சபண்கள் மிகநன் றா ் ப் சபருகக் குரதவயிட
ெங் கு சதானிக்கெ் ெகயலார் மிகப்யபாற் ற
சிங் கமுக சலட்சுமியும் திருமுகத்தில் நின் றிலங் க
ொன் யறார்கள் சதாட்டில் தண்டா முஞ் சுமந்து
ஆன் யறார் பதித அலங் கிருத மாகிவரக்
கன் னிமார் நாதன் தகக்குசளாழுங் கா ் வரயவ
மின் னும் பதித்சதருவும் மிக்கஇந் தப்பவிொ ்
உலாவி வரயவ உற் றசத ் வ வாயனார்கள்
குலாவி மகிழ் ந்து கிருதபயுள் ள நாரணர்க்கு
பூமாரி சபான் மாரி சபரி ெலமாரி
நாமாரி வாயனார் நாடி மிகத்சதாளிக்க
எல் யலாரும் பார்த்து இத்திருநாள் நல் லசதன் று
அல் யலாரு சமெ்சி அகமகிழ் ந்தா ரம் மாதன
நல் ல திருநாள் ஞாயிறாழ் ெத
் ெ முழுதும்
செல் ல மறுநாள் திங் க ளுதித்தவுடன்
காட்சி நடத்திக் கரி திருமாலும்
நாெ்சிமார் கூட நாதன் பதிபுகுந்தார்
நாதன் பதிபுகுந்து நருட்கு விதடசகாடுத்து
மாதயராடு நாரணரும் மகிழ் ந்திருந்தா ரம் மாதன
இப்படிய திருநாள் இகதன மிகநடத்தி
நற் புடயன நாதன் நா கிமார் தம் யமாடு
கூடி யிருந்து குலாவி யிருக்தகயியல
ணவகுை்டர் - இலட்சுமி திருக்கல் யாைம்
யவடிக்தக ாக விதியின் படி ாயல
நல் லபுகழ் சீதா லட்சுமிக்கு நாரணரும்
செல் லப்பட் டானதுவும் சிவந்ததங் கக் காதற தும்
இட்டுக் கலி ாணம் இலட்சுமித ெ் செ ் சவன் று
மட்டநிக ரில் லா மா ன் மனதிலுற் றார்
தங் கத்தால் காதற தானதி ப் பட்டதுவும்
அங் யக மிகவருத்தி ஆயிதழக்குத் தான் சகாடுத்துத்
திருநா ளிகதனத் திடிமன் முழக்கசமாடு
சபருமாளும் லட்சுமித ப் யபறா ் மணமுகித்துத்
சதருவலங் கள் சுற் றிெ் சிறந்த பதிபுகுந்து
மருவினி நாதன் மாதயராடு வீற் றிருந்தார்
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நல் லரி நாதன் நன் றா யிருக்தகயியல
வல் ல திருசத ் வ மடவார்க யளதுதரப்பார்
அ ் ாயவ ச ங் கதளயும் ஆண்டத் திருமாயல
தவ மளந்த மா த் திருமாயல
எங் கதளநீ ரிப்யபா இவ் வுலகந் தானறி
மங் களமும் செ ் தீயர மக்கதளயுந் தாருசமன் றார்
அப்யபாது மா ன் அவர்கயளா யடபுகல் வார்
இப்யபாது மாதர்கயள என் யனாடு யகட்டதற் கு
நல் லத் திவெம் நமக்குவரு மந்நாளில்
வல் ல வதக ாலும் மக்கதளயுந் தாயறாசமன் றார்
அதுவதரயும் நீ ங் கள் அதட்டாம சலயிருங் யகா
இதுவதரக்க நல் ல ஏந்திதழமா சரல் யலாரும்
ெந்யதாெ மாக சுவாமி தனக்கவர்கள்
வந்யத நிதமும் வா ் த்தசதாண்டு செ ் துமிக
வா ் த்தபுகழ் லட்சுமியும் மாதுமட வாயரழும்
ஏற் ற சதாண்டுசெ ் து எப்யபாதும் வீற் றிருந்தார்
நாரணருந் யதவி தர நாடி கமகிழ் ந்து
காரணரு சமெ்சிக் களிகூர்ந் தினிதிருந்தார்
நன் றாக இப்படிய நாெ்சிமா யராடிருக்க
எண்டிதெயி லுள் ள ஏற் றபுகழ் ெ ் ொன் யறார்கள்
வந்து அவர்பதத்தத வாழ் த்தி மிகப்யபாற் றி
ெந்துஷ்டி ாகத் தாழ் ந்துநமஸ் காரமிட்டு
மனதில் நிதனத்தசதல் லாம் மா வயரா யடவுதரத்துத்
தன் துள் விதடயவண்டி ெங் கடங் கள் தீர்ந்திருந்தார்
சத ் வமு மவரா ் த் திருவுள முமவரா ்
தவ மகிழ மனுப்யபாலு மிருந்தார்
வத்துவதகயும் மாடாடு சொத்துக்களும்
ஒத்து மிகவாழ் ந்து உதட பரனிருந்தார்
ணவகுை்டர் சப் தகன்னிமார்களுக்கு மதணல ஈதல்
இப்படிய ஒத்து இவரிருக்கும் நாதளயியல
நற் புதட சத ் வ நா கிமார் யகட்டபடி
மததல சகாடுக்க மனதிலுற் சறம் சபருமாள்
குததல யினத்ததக் கூறி மிகவுதரத்தார்
ஏழினமு மாதருக்கு இனமிட்யட தான் சகாடுத்து
நாளுவந் தயபாயத நாரணருங் சகாண்டாடி
வா ் த்த திருநாள் மகிழ் ெத
் ெயுட னடக்க
ஏற் றகுலெ் ொன் யறார் எல் யலாரும் வந்துநிற் க
பிள் தள ததனச டுத்துப் சபண்ணார்க யளழ் யபர்க்கும்
வள் ளலந்த மாலும் மனதுற் றி ருக்தகயியல
கண்ணான சத ் வக் காரிதகமா சரல் யலாரும்
விண்ணாண மாக வீரநா ரா ணதர
விருத்தம்
கண்ணயர கரி மாயல காரணக் குருயவ அ ் ா
இண்சணங் கள் மததல ய ழும் எடுத்துநீ ரினம தாக
விண்சணங் கு மகிழத் தந்து சவற் றி ா ாண்டு சகாள் ளும்
மண்சணங் கு மளந்த மாயல மகாபரக் குருயவ ச ன் றார்
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நதட
நாதக் குருயவ நாடுசமங் கள் மன் னவயர
மாதவயர யின் று வந்தநாள் நன் சறனயவ
இப்யபா மததல எடுத்து மிகத்தாரும்
செப்யபாடு சவாத்த திருமாயல ச ன் றுதரத்தார்
நல் லதுதான் சபண்யண நாட்டு நருளறி
முல் தல வனத்தில் முன் யனநீ ர் சபற் றுதவத்த
மததலக யளழும் வளர்த்து இத்ததனநாளும்
குததலப் பிரா மதா ் க் சகாண்டுதிரிந் யதவளர்த்யதன்
பாலமு தூட்டாமல் பருவனத்தில் நீ ங் கள் விட்டுக்
யகால வனத்தூயட குதித்யதாடி மீண்டுவந்தீர்
என் சனன் ன பாடு ானிந்தப் பிள் தளயினால்
சபான் னன க் கன் னி யர புகலவுந்தான் கூடிடுயமா
சத ் யவந் திரன் பசுதவத் திதர ாகக் சகாண்டுவந்து
சமா ் வனத்தில் பாலுசகாண்டு மிகக்கறந்து மக்களுக்கு
ஊட்டி வளர்த்யதன் உம் பர்யகா னுமறிந்து
மாட்டிடயவ ச ன் தன மாபதடக யளாடுவந்தான்
தப்பி வன் றனக்குத் தான் வளர்த்யதன் பிள் தளகதள
ஒப்பரி ப் பாலமிர்தம் ஒருநா சளாழி ாமல்
தமப்சபரி தாலம் வகுத்து மிகவளர்த்யதன்
மக்களுக்கா ் ப் பாடுபட்டு தவதகமண் ணுஞ் சுமந்து
சொக்கசரனுஞ் ெதமந்யதன் சொந்தமக்கள் வாழசவன் று
பின் னுமிப் பிள் தளகள் தான் சபரும் புவித
ாளதவக்கத்
துன் னுசகட்ட கலியில் யதான் றிக் குதித்துவந்யதன்
வந்தான் ொ ணான் குலத்தில் மா சனன் று மாநீ ென்
பின் தாக்கிக் தகத ப் பிடித்து மிகஇறுக்கிெ்
ொட்தடசகாண் யட டித்துத் தடியிரும் பி லிட்டுதவத்துக்
யகாட்டி மிகெ்செ ் து கூறி மிகஅடித்து
அரங் கு மணியமதட ானதியல ச ன் தனதவத்துப்
பரங் குவி நித்தம் பாதம் பணியவசனன் றான்
ொணா ரிடத்தில் தான் யபாகா தபடிக்குக்
யகாணாம சலங் களுடன் கூடியிரு என் றுடித்தான்
சபற் றபிள் தள ச ல் லாம் சபருகதலந்து யபாவாசரன
இற் ற விலங் கில் இருந்யதன் மிகக்கவிழ் ந்து
ொலமுட னீென் தான் படுத்தும் பாட்தடச ல் லாம்
பாலருக்கா ் யவண்டிப் பாரறி ப் பட்யடனான்
சபற் றது யபாதுசமன் று சபண்யணநீ யரழ் யபரும்
சமத்த சதளிந்து யமவிவந்தீ ரிப்யபாது
என் றுதரக்க மாலும் ஏந்திதழமா யரழ் யபரும்
மன் று ள் யளார்களறி மாத ருதரக்கலுற் றார்
பிள் தளகள் தான் நன் றா ் ப் சபருகி மிகவாழ
வள் ளசலங் கள் மாயல மாறாத் தவசிருந்த
காரணத்ததெ் சொன் னால் கணக்கி லடங் கிடுயமா
பூரணத்தின் ஞானப் சபரி திருமாயல
ஆரு சமாருதர் ஆராட்டங் காணாத
யமரு நிதறவனத்தில் சமல் லி யரழ் யபரும்
ஒருவர்முக சமாருவருக்கு ஒருரூபங் காணாமல்
கரி அவரவர்கள் காடு வடவுகளில்
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உடுகதலகள் சகா ் து உற் றமுடி தான் விரித்துக்
கடுசகனயவ வூசிதனில் தகவிரதலத் தானூன் றி
ஆதெ யுறவற் று அக்கபக்கத் தாதெ ற் று
மாதெக் கருவறுத்து ம க்கசவறி தானறுத்து
பாெ மறுத்துப் பக்கத் துதணமறந்து
வாெ மணமும் வாக்குப்யபெ் சுமறந்து
காடு நிதனவறுத்துக் கனாப்ப ங் கள் தானறுத்து
வீடு நிதனவறுத்து சவளிவீடு தான் திறந்து
மலெலங் க ளற் று வாயுவுடப் யபாக்குமற் றுக்
குலதலமு மற் றுக் கூறுகின் ற யபெ்சுமற் றுப்
யபெ்ெற் று மூெ்ெற் றுப் சபருவனத்தி லும் மருளால்
ஏெ்ெதூெ்ெ மற் று ஈராறு காலம் வதர
நிற் க வுடம் தப சநடும் புற் று தான் மூடிப்
பக்க மால் முதளத்து புறாவினங் கள் தான் கூடி
முட்தடயிட்டுக் குஞ் சு மூன் றுயந ரம் சபாரித்து
வட்டணி ா ் க் காடு வதளந்சதங் கதளெ்சூழ் ந்து
கடுவா ் புலிகரடி கனத்தகுட்டி களீன்று
கடுகிமிகப் புற் றுக் கதரயில் மிகவாழும்
ஆதன து குட்டி அதுபயின் சறங் களுடத்
தானநிதற புற் றருகில் தன் னால் மிகவாழும்
பிள் தள ால் நாங் கள் சபருகத் தவசிருந்த
உள் ளதமக சளல் லாம் உதரக்க எளிதாயமா
நாணமற் று ஊணுமற் று நாலுமூணு ஆண்டுவதர
தாணருட தஞ் ெசமனத் தவசு மிகப்புரிந்து
பிள் தளக ளாதெயினால் யபருல கில் வந்யதாம்
வள் ளசலங் கள் மக்கள் தம் தம மா வ யரதாரும்
தந்து புவி ாளத் ததலவயர யும் முதட
விந்துவழி மக்கதளயும் விதரவா ் மிகத்தாரும்
தாருசமன மாதசரல் லாம் தாழ் தமயுட னீதுதரக்க
ஆருநிக சராவ் வா அெ்சுதரு யமதுதரப்பார்
மாயதநா னிந்த தவ கத்தில் வந்தவுடன்
பாயரழில் நம் முதட பஞ் ெவர்கள் தம் வழியில்
யதர்ந்துந்தன் மக்களியல சீெசனன நான் சதரிந்து
கூர்ந்சதந்தன் தக துக்குள் சகாள் ளுகியறன் யவதல து
இன் னாபா சரன் று ஏழுயபதரயு சமடுத்து
நன் னகரி பார்க்க நாத னிடுப்பில் தவத்து
வட்டமிட்டு ஆடி மாதசராவ் சவாருவர்க்சகாரு
கிட்டவிட்டுக் காட்டிக் கிளிசமாழிமார் தகக்சகாடுத்தார்
பாலதரயும் பார்த்துப் பாதவ தரப் பார்த்தவுடன்
சீலமுள் ள சலட்ெணமும் சிற் றிதடயு சமாப்பதனயும்
ஒப்பசமன் சறல் யலாரும் உம் பருந் தாமகிழ் ந்தார்
செப்பமுள் ள மாதர் சிரித்து மனமகிழ் ந்து
அன் றுசபற் ற பிள் தள ஐந்திரண் டானதியல
மன் றுததன ாளும் மாபாவிெ் யொழனவன்
சகான் றானிரு யபதரக் கூதடததல மீதில் தவத்து
சொன் னீயர சுவாமி யதான் றியிப்யபா வந்தாயரா
யதன் சமாழிய மாயத சொன் னபிள் தள ரண்டுதட
மானதி மக்கசளன மா வருந் தானுதரக்க
அப்யபாது சபண்கள் அெ்சுததரத் தான் பார்த்து
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இப்யபா வரவில் தலய எப்யபா வருவார்கள்
தமப்சபரி கண்யண மாதசரன் யதவி யர
செப்பினீயர நீ ங் கள் சென் றமக்க சளப்யபாசவன் று
சபால் லாத நாட்டுப் சபான் று கலித முடித்து
நல் லதர்ம நாடு நான் யதான் ற தவக்குதகயில்
நடுஞா ங் யகட்டு நடுத்தீர்ப்புெ் செ ் யுதகயில்
சகடுயவதல செ ் த யகள் வியில் லாெ் யொழதனயும்
ஆக்கிதனகள் செ ் து ஆழநர கமதியல
தாக்கியும் மக்கதளநான் ெடத்யதா சடழுப்பிமிகத்
தருயவன் குருசுவாமி தன் னாதண மாதர்கயள
மருவினி மாயத வாக்கிதுயவ தப்பாது
என் றாதி நாதன் ஈதுதரக்க மாதசரல் லாம்
நன் றா ் மகிழ் ந்து நாடிமக்க தளச டுத்து
மடிமீதில் தவத்து மலர்ந்முகத் யதாடதணத்துக்
கண்யணா மணிய ா கரடரா ென் மகயனா
விண்யணார்கள் சமெ்சும் யவதப் பரஞ் சுடயரா
யதாணார்க் கரி த் து ் திரு மாலீன் ற
ொணாயரா நா கயமா ெகலகதல கற் றவயரா
சத ் வ யுகக்கன் யறா திதெசவன் ற ொன் யறாயரா
தவ ம் புகழவந்த மக்கயள என் றுசொல் லிெ்
ெந்யதாெ மாகத் தார்குழலா யரழ் யபரும்
புந்தி மகிழ் ந்து பூரித் தகமகிழ் ந்தார்
நாங் கள் செ ் ததவத்தில் நாலிலதரப் பங் குவரம்
வாங் கியனா தம ா மா வயர யின் னமுண்டு
நாடாள தவக்க நல் லவரந் தந்ததுண்டு
தாடாண்தம யுள் ள ெங் கரரும் வந்திருந்து
என் றுதரக்க மாதர் எம் சபருமாள் நல் லசதன் று
இன் று வதரத்ததுவும் இலக்கதியல ஆகுசமனெ்
சீததக்கு நல் ல சிறந்தமக தனச டுத்து
மாதுக்குத் தான் சகாடுத்தார் தவ கத்யதாருங் காண
மணமுகித்து மாதருக்கு முன் வகுத்த தமந்ததரயும்
குணமுடயன காட்டிக் சகாடுத்தாயர ச ம் சபருமாள்
நல் ல திருநாள் நாள் கழித்து மற் றாம் நாள்
வல் ல கதியரானும் வந்ததுகா ணம் மாதன
கதியரானுந் யதான் றிக் கங் குலசவளி ாகுதகயில்
திருநா ளிகதன செ ் து நிதறயவற் றி
மக்கசளல் லாஞ் சூழ வந்து மிகப்பணிந்து
மிக்கஅவர் வீட்டில் விதடயவண்டித் தாம் யபானார்
தகக்குள் யள நிற் கும் கரி ெ் ென் மாரும்
தமக்குழல் மாயராடும் மகிழ் ந்திருந்தா ரம் மாதன
பின் னுஞ் சிலநாள் சபரி திரு நாள் நடத்தி
மன் னுகந்த நாரணரும் மாதசராடு வீற் றிருந்தார்
சபண்க ளவரவர்க்குப் சபரி அரங் குதவத்துத்
தங் கள் தங் களுக்குெ் ொமான் க ளுங் சகாடுத்துப்
பால் பவிசுங் சகாடுத்துப் பாக்கி ங் கள் மிகுவா ்
மாலவர்கள் மதனயில் வந்து அமுதருந்தி300
இன் சறாரு வீட்டில் ஏற் ற அமுதருந்தி
அன் றிரா அங் யக அனந்தமால் பள் ளிசகாண்டு
பின் னுசமாரு மாதருட சபான் னரங் கில் வந்திருந்து
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அன் று அமுதருந்தி அன் றிரா அம் மதனயில்
பள் ளிசகாண்டு இப்படிய பாதவ ர்கள் வீயடாறும்
துள் ளிய மா ன் திருவிதள ாட் டுமாடி
மங் தக ர்கள் காணாமல் மறுமதனக ளும் புகுந்து
சகாங் தகமட வாயராடு கூடிவிதள ாடிடுவார்
மா ன் விதள ாட்தட வதகப்படிய சொல் லசவன் றால்
வா ் ந்த வுலகில் வளர்ந்தபதன ய ாதலயில் தல
கூடி மடவாயராடு குவிந்துவிதள ாடுதகயில்
நாடி மடவார்கள் நா கிமார் தங் களுக்குள்
ஒருவர்க் சகாருவர் உபா மா ் ப் பார்த்திருந்து
திருமருக யராயட சத ் வமட வார்சவகுவா ் ெ ்
ெண்தட பிடிப்பார் தந்ததுயபா ராசதனயவ
கண்டமட வாயராடும் கனிவாகப் யபாறீசரன
அவள் வீட்டில் யபாறீர் அவயளா டதிகமுமா ்
உபகாரஞ் செ ் யுகிறீர் உள் ளாகத் தானிருந்து
என் யனாடு யபெ்சு இப்படிய செ ் வீசரன
மின் யனா வி ங் கள் சவகுவாகக் கத்திடுவார்
ொமிச ாடு சவகுவா ் த் துதரத்தனங் க ள் தான் யபசி
நாமகலப் யபாயவாம் எனநடந்து மக்களுட
வீட்டி லவர்யபாவார் வீரமால் தானறிந்து
கூட்டி வரப்யபாவார் குளிர்ந்த சமாழியுதரத்து
அள் ளித் தருயவன் அனந்தவரா கன் பணமும்
சவள் ளியும் சபான் னும் யமன் தமயுள் ள சீதலகளும்
உந்தனக்குப் யபாதும் உதடதம மிகத்தருயவன்
அந்தப்சபண் ணார்களுக்கு அதுக்கதுயபா யலசகாடுப்யபன்
எழுந்திருநீ ச ன் று எட்டிமிகக் தகப்பிடித்துக்
குளிர்ந்தந வார்த்ததக் யகாததமின் னார் தாங் யகட்டுெ்
சிரித்து மகிழ் ந்து யதற் றலிது நன் சறனயவ
உருத்துமிகெ் செ ் வசதல் லாம் ஓவி முமறியவன்
ஏன் காணு மும் முதட இந்திரொல சமல் லாம்
யகான் கிரியவந்யத சகாஞ் ெசமனக் குத்சதரியும்
மருட்டா யதயுங் காண் மா ் மால முந்சதரியும்
உருட்டா யதயும் யபாம் உமதுசதாழி லுந்சதரியும்
எனக்யகற் ற வார்த்தத இதமதிமா ் ப் யபசிடுவீர்
தனக்யகற் க சநஞ் ெம் தானறி ா யதயிருக்கும்
கன் னி யுமதுதட கருத்சதல் லாம் நானறியவன்
நின் னு ெதட ாயதயும் நீ ர்யபாவு சமன் றுதரப்பாள்
அப்யபாது மா ன் அதுக்கினி வார்த்ததசொல் லி
இப்யபாது நீ யும் எழுந்திருந்து வாசவனயவ
மா னதழக்க மாது சமழுந்திருந்து
நா ன் பிறயக நடந்து மிகவருவான்
வந்து வளர்பதியில் வாழ் ந்துண் டினிதிருப்பார்
ெந்யதா ெமாகத் தண்தம சவகுகுணமா ்
இப்படிய சபண்கயளாடு இகதன மிகநடத்தி
ஒப்புரவா ் மா ன் உகந்துண் டிருக்தகயியல
செந்தூ ரதலயில் யதவனுதித் தன் றுவந்து
முந்துமூலப் பதியில் உவரிக் கதரயிடத்தில்
சென் றங் கிருந்து சிவலிங் கத் தானதமத்து
மன் றுக்குள் சகாஞ் ெம் மதறத்துதவத்து மா வரும்
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நான் தவ சிருந்து நாட்கள் சகாஞ் ெ யமகழித்து
வான் புதுதம ற் புதங் கள் மாநிலத்யதார் தாமறி ெ்
செ ் துசத ் வ மாதர்கதளெ் சிறந்த மணமுகித்து
சத ் திதனி லிங் யக திருநாதளக் சகாண்டாடி
வருயவ சனனெ்சிதலக்கு வாக்குமிகக் சகாடுத்துத்
திருயவற் றி தவத்த யததியின் று வந்தசதன
சும் மா இவதரத் திருப்பதியில் வாநீ ச ன் று
நம் மா லுதரத்தால் ஞா மில் தல ச ன் றுசொல் லிக்
சகாஞ் ெ சமாருசூத்திரம் கூர்தம ா ் ெ் செ ் சவன் று
அஞ் ெசலனெ் ொமளா யதவிததன தழத்துக்
கன் னியியல ரண்டு யபதரக் கலக்கமிட்டு
என் னுதட மக்களிலும் ாம முதறப்படிய
சகாஞ் ெமது வாந்தி சகாடுத்துயிதரத் தான் வாங் கி
மஞ் ெதற யில் தவத்து வாகாகக் காருசமன் று
விதடசகாடுக்க நாதன் யவண்டினாள் யதவி வள்
திடமுடயன சொன் ன சொல் வாக் குதரப்படிய
கன் னி ரில் ரண்டு கடத்தினாள் மாயதவி
மின் னி சனாளிமததல வீரத் தனமாக
நாலுமூ ணுடயன நகட்டினாள் மாயதவி
உடயன ெனங் கள் உதட வயர தஞ் ெசமனத்
தடயமயல வீழ் ந்து சுவாமி அப சமன் றார்
அவதாரத் தின் படிய அன் றதமத்த சபண்சகாடித
உபகார மாமணங் கள் உதட வயர நீ ரருளி
தவ கத்யதா சரல் லாம் மனமகிழ் ந் திருக்தகயியல
செ ் இந்த மா ம் செ ் வாயரா மா வயர
ஆரார்க்கு ஏற் கும் அரிதவ ர்கள் மக்களுந்தான்
யபாரா வழி ானப் சபால் லாப்புெ் செ ் தாயரா
ஆதிய
வர்கள் அநி ா ஞ் செ ் தசதன் ன
யொதிய ச ன் று சதாழுதார் மடவார்கள்
அப்யபா சதாருமகன் றான் அஞ் ொறு நாளதுமுன்
சொப்பனங் கள் கண்டதுதவெ் சொல் லாமல் தட்டழிந்து
அன் தறப் சபாழுது அவன் வந் தடிசதாழுது
நன் றினி எங் கள் நாரணயர நா கயம
பத்துநா ளுண்டும் நான் படுத்திருக்கு மவ் வளவில்
சபற் றுெ் ெழிந்தவர்யபால் சபரி பூவண் டர்வடிவா ்
வந்சதன் றயனாடு வளப்பசமன் ன சொல் லலுற் றார்
ெந்தமுடன் நானுதரத்தெ் ெட்டமற வாதபடி
சகாஞ் ெநாள் யதாப்பு குளிர்ந்தபதி ானதியல
அஞ் சிரண் டாண்டு அதில் வாழ் ந் திருந்துபின் னும்
மூலகுண்டப் பதியில் மிகஇகதன செ ் ச னயவ
ஏலயம சொன் னசதல் லாம் எண்ணமதி லில் லாமல்
சபண்கதளக் கண்டவுடன் பூத்தான மா ் மகிழ் ந்து
கண்ணாட்ட மறந்து கலித முடிப்பதற் கு
நிதனவு ம ர்ந்து நிதலயபர்ந் திருக்குகிறான்
நாட்டுக்குற் றங் யகட்க நானத ெ்சு தவத்தற் கு
யகாட்டு மடவாதரக் குறிப்பாக எண்ணிமிக
எண்ணி யிருக்குகிறான் இப்யபாது அங் யகசென் று
நண்ணிமூ லப்பதியில் நாடிவரெ் சொல் லிவிடு
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வரவில் தல ானால் மாதருடன் மக்கதளயும்
ெரமததயும் வாங் கிடுயவன் சுவாமியுடன் யபாயுதரநீ
என் றுசொல் லி நாளும் எட்டுரண் டாெ்சுதத ா
அன் று வுதரக்க அ ் ாமிகக் யகாபமுற் று
பாவிப் ப யல பகராம லித்ததனநாள்
யமவி யிருந்தாய சமல் லி யிழந்யதயன
தீட்டிதவத்த சொற் பனத்ததெ் சொல் லா திருந்ததினால்
கூட்டில் மிகவாழ் ந்த கிளித மிகத் யதாற் யறயன
முந்திவந்து நீ யும் சமாழிந்தயத யுண்டானால்
என் ற னிளமயிதல இழந்துமிக வாயடயன
பூவண்ட ரானால் சபரி பிதாவல் லயவா
மாவண்டப் ப யல வந்துசொல் லாதிருந்தா ்
அதிகாரம் - XVI
ணவகுை்டர் மூலகுை்டப் பதி எழுந் தருளல்
இப்யபா பதிக்கு எழுந்தருள யவணுசமன் று
தமப்யபாடு சவாத்த மாதசராடு மக்களுயம
கூடி நடந்தார் கூண்டரி சபாற் பதியில்
யதடிமூ லப்பதியின் சிறப்சபல் லாந் தான் பார்த்து
ஏலயம இப்பதியில் எட்டுநாட் குள் யளவந்தால்
மாலவரின் மக்களுக்கு மா ் வுெற் றும் வாராயத
சகடுத்தாயன சொர்ப்பனந்தான் சகணித்தவுடன் சொல் லாமல்
சகாடுத்யதாயம நம் முதட குலமக்கள் மாததரயும்
இப்பதியில் வந்தால் எள் ளளவுந் யதாெமில் தல
எப்பதியு மிப்பதிக்கு ஒவ் வாது என் றுசொல் லி
எல் யலா ருடயன எம் சபருமா ளுமகிழ் ந்து
அல் லல் விதனதீர்ந்து அதில் வாழ் ந் திருந்தனராம்
யதாப்புப் பதியபால் சதாட்டிக்கட் டம் பலமும்
யகாப்புப் புதரயும் குளிர்ந்த மணி ரங் கும்
பள் ளி தறயும் பார்ெவுகதக மண்டபமும்
துள் ளி யிகதன சுகயொ பனம் வரயவ
பூம் பந்த லும் சபரி புகுவீர யமதடகளும்
ஊண்புதரயும் நல் ல உகத்தீர்ப்பு யமதடகளும்
சிணமாகெ் செ ் து சிறந்து மிகஇருந்து
குணமாக மா ன் யகாததச ாடு வாழ் ந்திருந்தார்
வாழ் ந்து திருநாள் வாரஞ் செவ் வாெ்தெமுதல்
ஆழ் ந்த திருமால் அவதாரக் காட்சியுடன்
கும் மி யிகதன குவல த் தீர்ப்புதரத்துத்
தம் மி ல் பு சகாண்டு சுவாமிசவண் பட்டுடுத்தித்
தங் கக்குல் லாஅணிந்து தாமரி நீ ராளம்
எங் கு மகிழ எம் சபருமாள் தானணிந்து
ஆயிதழமா ரவர்க்கு அழகுசவண் பட்டுடுத்தி
வாயிதமா ் மா ன் மகிழ் ந்துமிகக் சகாண்டாடி
மங் களமா யிகதன மகாயிகதனத் தான் கூறி
ெங் க மகிழ சுவாமிதிரு நாள் நடத்தி
பாக்கி ங் கயளாயட பவிொ யிருக்தகயியல
தாக்கமிக மா ன் ெந்யதாெ மா ் மகிழ் ந்து
சபால் லாக் கலிநாடு சபான் றிவருங் காலமதில்
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வல் லாதம ான வா ் த்த பகவதிக்கும்
மாது உதமக்கும் மண்தடக்காட்டாள் பார்வதிக்கும்
தீதகலும் வள் ளி சத ் வாதன நா கிக்கும்
கலிமுடியு முன் யன கலியுகத்யதார் கண்காண
வலி ான மாதர்கதள மணமுகிக்க யவணுசமன் று
முன் னுதரத்த ஆகமத்தின் முதறநூற் படி ாயல
நன் னூல் வழி ா ் நாமுகிக்க யவணுசமன் று
உன் னித் திருமால் உள் ளில் மிகஅடக்கி
வள் ளலந்த மாகுமரி வாழும் பகவதித
மா மா ் க் சகாண்டு வரயவணு சமன் றுசொல் லி
உபா மா ் மனதில் உதட பரனிதனத்தார்
கிழவனா கெ்ெதமத்து கிருதஞ் செ ் யவணுசமன் று
தளதசளனத் யதகம் தன் னுடம் புமினுக்கா ்
சமக்குவா ் சபாக்கனுமா ் முடியுமிக சவண்ணதர ா ்
கக்க லிருமலுமா ் க் தக தியல யகாலூன் றி
தள் ளாடி சமள் ளெ் ென் தன மிகப்யபாட்டுப்
பிள் ளா ் ப் பகவதிய யபத்திச ன் றன் சபான் மகயள
கண்ணு மயியல கனகசவாளி மாமணிய
சபண்ணும் பிள் ளா ் ப் யபத்தி யபரனுக்குக் கஞ் சிவிடு
என் றுசொல் லி சமள் ள ஏந்திதழ ாள் தானிருக்கும்
குன் றுமணிக் யகாவிலுக்குள் குன் னிசமள் ளெ் சென் றனயர
யபத்திச ன் ற சொல் தலப் பிரி முடன் நா கியும்
காதில் மிகக்யகட்டு கன் னி மிகப்பார்த்து
ஆர்காணும் நானிருக்கும் அரங் குக்குள் வாறதுதான்
பாரழியும் நாயளா தப ரங் குக் குள் யளவந்தா ்
எங் கிருந்து நீ தான் எவ் வூ ருன் யபயரது
கிங் கிலுக்க வந்தவயனா கிழவன் தா யனாவுதரநீ
அம் மா என் யபத்தி ஆயிதழய நா கிய
சும் மா ம ங் காயத சூட்ெசமான் று மில் தல ம் மா
பரமார்த்த மம் மா பழனிமதல ச ன் றனக்கு
விதமாற் ற மில் தல வியனாதவித்தத தானுமில் தல
இலாடகுருவம் மா இராமசனன் றன் யபர்யபத்தி
திலாடம திலிருந்து தீர்த்தமிங் காடவந்யதன்
வந்யதனான் கண்ம க்கா ் வழிதப்பி யிங் யகதான்
உந்தன் திருப்பதித ஒருஅகர சமன் றிருந்யதன்
மகயள ச ன் யபத்தி மாஞால சமான் றுமில் தல
செகசமல் லாந் தீர்த்தம் சென் யறனா னிவ் வ துள்
உன் னுதட தீர்த்தம் உகந்தாட இப்யபாவந்யதன்
பின் னுசமாரு யபெ்சு யபசுகிறா ரிவ் வுலகில்
இன் றுந் தன் பதியில் இருந்திந்த ராவிடிந்தால்
நின் றுநின் று யபா ாலும் நிெ்ெ ம் பார்த் யதமகிழ் ந்து
என் னுதட வூருக்கு ஏகயவ ணும் யபத்தி
சபான் னு மகயள யபத்திச னப் யபாத்திசொன் னார்
விருத்தம்
யபத்திச ன் றுதரத்த யபாது சபான் பக வதித்தா ் சமெ்சிப்
யபாத்திய யுமக்குக் சகாஞ் ெம் சபாரிமாவு பிதெந்து தாயறன்
ஏற் றுநீ ரிதளப்பு மாறி இன் றிரா கழித்து ஏகும்
ொற் றி சமாழித க் யகட்டுத் தனதுள மகிழ் ந்தார்
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நதட
யபாத்தி அம் மா நீ சொன் ன அருதம ச னக்கதிகம்
மும் மால் க்கு யமற் று முகுந்தன் பதம் சபறுவா ்
தாகமல் லால் பசிகள் தாசனனக்கு இல் தல ம் மா
யதகமது வாடாமல் செலந்தந்தால் யபாதுசமன் றார்
பால் யமாரு யபாயல பதங் சகாடுத்து மாகுமரி
காலாறிப் யபாசமனயவ கன் னி மிகவுதரத்தாள்
தாக மதுதீர்ந்து தானிருக்கு மப்சபாழுது
நாகரீகக் குமரி நா கியு யமதுதரப்பாள்
யபாற் றி யுமக்குப் யபாதவ தானதினால்
நாற் றிதெக சளங் கும் நடமாட்ட மாயிருக்கும்
ஏயதது தீர்த்தம் இகதனபல மாயுளது
மாயதாயட சொல் லும் மாசபரி யபாத்திச ன் றாள்
உடயன கிழவன் உளமகிழ் ந்து நன் சறனயவ
மடமாயத காசி மகாதீர்த்தம் நல் லதுதான்
கன் னி மாகுமரி காசித்தீர்த்தம் நிகராம்
பின் னு மற் றசதல் லாம் பிரமாண மப்படிதான்
இப்யபா சதாருசெ ் தி இராெ்சி த்தில் சொல் லுகிறார்
எப்படிய ா நிெமா ் இருந்தாலது யமன் தம தாம்
என் றுதரக்க நல் ல இளங் குமரி ஏதுதரப்பாள்
விண்டுதரத்த ஞா மதத விளம் புவீர் யபாத்திச ன் றாள்
அப்யபாது கிழவன் ஆெ்ெரி மா ் மகிந்து
இப்யபாது யவணும் இவதள மிகஇளக்க
என் று மனதுள் இருத்தி மிகத்சதளிந்து
மன் றுதனில் யகட்ட வளதமயக சளன் றுசொல் லி
ஆயிரத் சதட்டாண்டாம் ஆனசதாரு மாசியிலாம்
வாயிதமா ் ெ் செந்தூர் வாரிதனி யலபிறந்து
தவகுண்ட சமன் று தவ கத்தில் வந்திருந்து
தககண்ட அற் புதங் கள் கனயகாடி செ ் கிறாராம்
தண்ணீ ரதுவாம் தான் சகாடுக்கு முத்திரி ாம்
மண்ணிலுள் யளார் ாரும் வந்து வணங் குறாராம்
தண்ணீர ் மண்ணீந்து ெகலவிதன தீர்க்கிறாராம்
புண்ணி தானங் கள் யபாதமிகெ் செ ் கிறாராம்
குட்டங் குதறயநாவு குருடூதம ானதுவும்
கட்டங் சகாடி க் கர்மமுதல் தீர்க்கிறாராம்
தமந்தர் சகாடுக்கிறாராம் மகாதர்மஞ் செ ் கிறாராம்
மனுப்யபரில் யபத மாகிலுக்க மா ாட்டித்
தனுப்சபலங் கள் வாங் கி ெருவி சலரிக்கிறாராம்
சத ் வமட வாசரனயவ யதவிய ழு சபண்கதளயும்
தவ மறி மாதலயிட்டுக் சகாண்டாராம்
நித்தந் திருநாள் யபால் நீ ணிலத் துள் யளார்கள்
சமத்தக் குமுக்கா ் மிகவந்து கூடுறாராம்
டம் மான சவடிகள் டகுடசகன நாகசுரம்
இம் மாத்திர சமனயவ எண்ணவுங் கூடாதாம்
காட்சிசரம் ப வுண்டாம் கலிமுடிக்க வந்யதாசமன் றும்
யபெ்சுமிகெ் சொல் லி பிரான் ாமங் கூறுறாராம்
இப்படிய யபெ்சு இதுவுறுதி ானாக்கால்
எப்படியுங் கர்த்தன் இவசரனயவ சொல் லிடலாம்
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அல் லாமல் கலியுகங் கள் அழியுகின் ற நாதளயியல
சொல் லால் சபரி திருமால் சொரூபமதா ் த்
சதெ்ெணத்தில் வந்து திருவிதள ாட் டாகுசமன
அெ்ெமறப் யபெ்சென் று ஆதியியல யகட்டதுண்டு
அந்த முதறதாயனா அவனியியல யகட்கிறது
எந்த விதயமா சதரியுதில் தல ச ன் யபத்தி
யபா ் ப்பார்த் தால் சதரியும் சபான் மகயள யபத்திச ன் றார்
வா ் பார்த்த யபாது மாது மிகமகிழ் ந்து
கண்ணரி யபாத்தி காரணத்து நற் யபாத்தி
திண்ணமுள் ள யபாத்தி செப்புவதத நீ ர்யகளும்
சத ் வ மடவாதரத் திருமணங் கள் செ ் தாசரன் று
தவ மது சொன் ன வளமுதரத்தீ சரன் யபாத்தி
மாததரயும் பார்க்க மனவிருப்ப மாயிருக்கு
ஆதரவா ் ப் யபாத்தி அதுவதரயும் என் தனயும் நீர்
கூட்டிக்சகாண்டு யபாவீர் கிழவனா னயபாத்தி
பூட்டியுந் தன் பிறயக பிள் தளயபா யலவருயவன்
செ ் திச ன் ன சவன் று யதவி யுருக்கமுடன்
செ ் தி மிகவதடந்த தாதயனா யடயுதரத்தாள்
அப்சபாழுது லாடகுரு அவயரது சொல் லலுற் றார்
இப்படிய சொன் னதற் கு ான் கூட்டிப் யபாயிடுயவன்
ஓடி நடக்க ஓட்டாது தள் ளாட்டம்
கூடி நடக்கக் குறுக்குப் சபலக்காது
யபசி நடக்கப் பிெகுமம் மா என் னாக்கு
வீசி நடக்க விழிக்குக்சகாஞ் ெமதறவு
கக்க லிருமல் கால் சபலக்க சவாட்டாது
சிக்சகனயவ நடந்தால் செருக்கிரும லீதளவரும்
இத்ததன துன் பம் இருக்குங் கிழவனுடன்
சிற் றிதடயீர் நல் ல சிறுபிரா ம் நடந்தால்
ஒக்குயமா யபத்தி உன் னதடயு சமன் னதடயும்
பக்குவயமா நான் தான் பாதத நடப்பதற் கு
நானடப்யபன் காதவழி நாலுநாள் தங் கசலன
நீ ச ன் யனா யடநடந்தால் நிகராயமா யபத்திச ன் றார்
அப்யபாது நல் ல ஆயிதழயு யமதுதரப்பாள்
நற் யபாடு சவாத்த நம் முதட யபராநீ ர்
யவறாட்கள் கூடசவளிய றப் யபாகாது
வீறாகப் யபாத்தி சமல் லநதட ாகிடினும்
உம் யமாயட நடக்க உள் ளாதெ ாயிருக்கு
எம் மாத்திரம் நாட்கள் எவ் வளவு சென் றாலும்
தப இருந்திருந்து பாதத மிகநடந்து
சந ் தி க் கன் னி யநரிதழமா யரழ் வதரயும்
பார்த்து வரயவணும் பண்தடயுள் ள யபாத்திச ன் றாள்
ொற் று சமாழியகட்டு தாதன் மிகமகிழ் ந்து
அப்படிய
ானால் ஆயிதழய யுன் னருகில்
சபாற் பணியவ தலபுரியும் சபண்ணா ரறி ாமல்
இங் குள் ள யபர்கள் எள் ளளவு மறி ாமல்
கங் தகக் கதரவழிய காணாது யபா ் விடுயவாம்
யபாக சவன் றாலும் சபாழுது புறப்படுமுன்
ஏகயவணும் நாசமன் று இ ல் பா யுதரத்தனராம்
அப்யபாது கன் னி ஆயிதழயும் நல் லசதன் று
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இப்யபா சதழுந்திரியும் இதுகடந்து யபாயவாசமனெ்
சொல் லிக் கிழவன் சிரித்து மனமகிழ் ந்து
நல் லகா ரி சமனயவ நாம் யபாயவா சமன் றுவுன் னி
அரிஹரி யகாவிந்தா அதலதுயின் றா ் யபாற் றுச ன் று
கரிஹரி யகாவிந்தா காரி ங் தகக் சகாண்யடாசமன் று
குன் னி மிகசவழுந்து யகாலு மிகபிடித்து
உன் னி யிருப்பும் விட்டு உடயன சவளியில் வந்து
ென் தன மிகஇருமித் தள் ளாடித் தள் ளாடிப்
பின் யன விழுவார்யபால் யபாத்திமுவ் னிற் தகயியல
மாது கதசவல் லாம் வாங் கி மிகஅதடத்துக்
யகது விதளத்துவந்த கிழவன் பின் னாயலகி
வந்தவதள தழத்து வாவா பிறசகனயவ
ெந்தமுடன் லாடகுரு ொதடசெ ் து முன் னடந்தார்
முன் னடக்கப் யபாத்தி சமா ் குழலாள் பின் னடக்க
அன் னநதடகள் விட்டு அதலவா ் க் கதரவழிய
முட்டாங் கு மிட்டு முகந்சதரி ா வண்ணமவள்
கட்டா ் க் கவிழ் ந்து கன் னி பகவதியும்
கிழவன் பிறயக கிளிசமாழி ாள் தானடக்க
மலர்மாரி தூவ வாயு மதரவீெ
பூமி குலுங் காமல் சபாருப்பு மதெ ாமல்
காமி குமரி காலதெ ா மல் நடந்தாள்
நடக்கும் வழிதனியல நா கிய ா யகயகட்பார்
வடக்குநா டுநமக்கு வெந்தான் வழிநடப்பு
சதெ்ெணா பூமி திதெமாற் ற மாயிருக்கும்
பெ்தெ வதள ணிந்த பாதவ யர பார்த்துநட
திக்குத் திதெகள் சதரியுதில் தல ச ன் யபத்தி
முக்சகாரு மூதலதன் தன முன் னாடிப் யபாயவாசமன
வாரிக் கதரவழிய வா ் த்தயநர் யமற் காகக்
காரிருளாகு முன் யன கால் விதரவா ் ப் யபாயவாசமனெ்
சொல் லெ் சிறுகன் னி தி ங் கிசமள் ள வாயுதரப்பாள்
அல் லல் விதனய ா ஆண்டவன் தன் செ யலா
சவளிகாணா யதயிருந்த சமல் லி சவளியில் வந்தால்
வழிதான் சதரியுயமாகாண் மாசபரி யபாத்திச ன் றாள்
பதறாயத சபண்சகாடிய பகவான் துதணயுண்டுமடி
இதறாயத நாமள் இவ் வழிய சென் றாக்கால்
சதெ்ெணத்தில் பள் ளிக்சகாண்டு சத ் வமட வார்கதளயும்
நிெ்ெ ம் மணம் புரிந்த நீ லவண்ண ருண்டுமடி
கலங் காயத கண்யண கடற் கதரய யபாயவாம்
விலங் காம லிவ் வழிய யமற் குயநாக் கிப்யபாயவாம்
என் றுசொல் லி மாதத இளக்கிமிகப் யபாதகயியல
அதறந்த வாரி அதற் கு வடபுறமா ்
இடம் மான யவாதெ டகுடகா சவன் றுமிக
இடம் மானம் நாகசுரம் இதரெ்ெல் மிகயகட்டுெ்
ெற் யற சபாறுயபத்தி ெத்தசமான் று யகட்குதிங் யக
சமத்த இதரெ்ெல் யமளத் சதானியகட்குக்
குரதவ ச ாலியும் குத்து சவடியுங் யகட்குப்
பரொ திக்குரல் கள் பலவிதமா ் க் யகட்குப்
பார்த்து நடப்யபாம் பாததவிட் டுவிலகிெ்
ெற் று வடக்யகறி தான் பார்த்துப் யபாயவாசமன
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என் றுதரக்கப் யபாத்தி இ ம் புவாள் நா கியும்
நன் றுநன் று கிழவா நடவுமுன் யனச னயவ
தண்தட ணி மடவாள் ெதடத்து முகம் வாடி
சகண்தட க்கண் மடவாள் கிள் தளயபா யலயுதரத்தாள்
குன் னிசமள் ளக் கிழவன் யகாலூன் றிக் யகாலூன் றி
மின் னிதடய தப சவன் று சமல் லவடக் யகறினராம்
வடக்யகறி மாதத வலம் விட்டுத் தான் கூட்டி
நடக்தகயியல ஆளிரெ்ெல் நாடி மிக்கயகட்டு
அன் ன நதட ழகி அமிர்தவா ் ெ் சொல் லழகி
சின் ன இதட ழகி திதெம ங் கி ய துதரப்பாள்
கண்ணினி யபாத்தி காரணத்து நற் யபாத்தி
நண்ணினி யபாத்தி நானுதரக்குஞ் செ ் தித க்யகள்
ெனக்கூட்டம் சரம் பத் தான் காணு மானதினால்
எதனக்கூட்டிக் சகாண்டு இதில் விட் டகலாயதயும்
திக்குத் திதெச னக்குத் சதரி ாது கண்டீயர
பக்குவங் கள் சொன் யனன் பாத மதடக்கலயம
தகக்குள் விட்டுக்சகாண்டு கன் னி தரத் தான் காட்டிப்
தபக்குள் தவத்துக்சகாண்டு பகயலா னுதிக்குமுன் யன
என் பதியில் சகாண்டு இருத்திச தன தவத்தீரால்
சபான் பதி னாயிரத்தால் புதனந்தசவாரு தாவடந்தான்
உம் முதட மார்பில் உடனணியவன் கண்டீயர
எம் முதட மானம் இருக்குதுகா ணும் மிடத்தில்
ஒருவ ரறி ாமல் உபா மா ் க் சகாண்டுசவன் தன
திருவனப் பதிக்குள் யெர்த்துதவயும் யபாத்திச ன் றாள்
யபத்தி பதறாயத சபரி பதி யெர்த்துதவப்யபன்
காற் று அசுங் காத கண்ணர்பதி யெர்த்துதவப்யபன்
மலங் கா யதயபத்தி வான் பதியில் வாழ் ந்திருக்க
கலங் கா யதயெர்த்துக் கண்ணாதண தவத்திடுயவன்
என் றுதரக்கப் யபாத்தி இளவரசி யுமகிழ் ந்து
அன் றந்தக் கிழவன் அருகிசலாண்டித் தானடந்து
ஆளுக் கிதடநடுயவ ஆயிதழயும் யபத்தியுமா ் த்
யதாளுப் பிடித்தாற் யபால் யதாதக ரும் வந்தனராம்
விருத்தம்
வந்தனள் பதியின் சீரும் வளர்மணி யமதடக் காலும்
ெந்தன வாதட வீசும் தலமது நருட்கள் சீரும்
செந்தமிழ் தர்மெ் சீரும் சிவால த் சதருக்கள் யநரும்
புந்தியில் மகிழ் ெத
் ெ கூர்ந்து யபாத்தித சமெ்சு வாயள
யபாற் றிநீ ருதரத்த சதல் லாம் சபா ் யில் தல சம ் தாகும்
ொற் றினீர ் பின் னுந் சத ் வத் தார்குழ லுண்டு சமன் று
பார்த்துநீ ர் நமக்குக் காட்டும் தபங் கிளி மாதர ச ல் லாம்
சீத்துவ மாக எந்தன் சிந்ததயி லறி என் றாள்
உடனந்தக் கிழவன் தானும் உள் ளது தாயன ச ன் று
மடமயில் குமரி தன் தன வாசவன அதழத்துக் கூட்டி
குடதன முதட ா ரானக் யகாதத ர் யகாவில் புக்கி
நதடதனில் நின் று சகாண்டு நாரி ரிவர்தா சமன் றார்
பார்த்தந்த மடவா ளானப் பகவதி மாது சொல் வாள்
யெர்த்திந்த மடவார் தம் தமத் திருமணஞ் செ ் த மன் னர்
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ஏற் சறந்த இடத்யத வாழ் வார் இதுநமக் கறி க் காட்டிக்
ொற் றிந்தத் தலமுங் காட்டித் தன் பதி யபாயவா சமன் றாள்
ஆதிக் கிழவா அரிதவகன் னி மார்கதளயும்
நீ தி யுடன் கண்யடன் யநரிதழமார் தம் தமமணம்
செ ் த கணவதரயும் சென் றுபார்த்த யதநாமும்
சந ் தரி நம் பதியில் நாம் யபாயவாம் வாருதம ா
என் றுதரக்க மாது இளங் கிழவ யனதுதரப்பார்
நன் றுநன் று யபத்தி நா கிமார் மன் னதனயும்
இன் றுநீ காண இப்யபாது காட்டுகியறன்
பார்த்துக்யகா சவன் று தப வா சவன் றுசொல் லிக்
யகாற் றுக் குருவம் பலத்தில் கும் மிமிகக் சகாண்டாடி
நாட்டுத்தீர்தவக் கணக்கு நவின் றிருக்கும் யவதளயியல
காட்டிக் சகாடுத்தார் கரி மால் நாரணதர
ணவகுை்டர் பகவதிக்குச் சச்சிதானந் த வடிணவக் காை அருளல்
பகவதி ாள் வந்து பார்க்கின் ற அப்சபாழுது
சுகபதி ாள் கண்ணதுக்குத் து ் த் திருமாலும்
பெ்தெ நிறமும் பவளவா ் க் கனியிதழும்
நெ்ெரவில் பள் ளிசகாண்ட நல் லசொரூ பம் யபாயல
தண்தட ணிக்காலும் தாமதரக்தக சபான் முகமும்
சதண்தட க்கண் மாலும் கிரணசவாளி ரத்தினம் யபால்
செம் பவள வாயும் சிறந்தபீதாம் பரத்துடயன
அம் பலத்யத நின் று ஆனந்த யமபுரி
ஆனந்த மான அழகு பகவதியும்
தானந்த மான ெெ்சிதானந் தவடிதவக்
கண்டந்த மாது கண்மூடா வண்ணமங் யக
நின் று அவள் பார்த்து சநஞ் ெந்தடு மாறினதத
கிழவ ரறிந்து கிளிசமாழித விட்டகல
பழவ சராருசொரூபம் பாெ மிகஎடுத்துக்
தகசநகிழ் ந்து மா ன் கனகபதி மீதில் வந்தார்
தமவதள மாது மாறிமன யததிரும் பிப்
பார்த்தா ளருகில் பண்பாக நின் றசதாரு
கூத்தாடித் தாததனயும் யகாததமிகக் காணாமல்
பாவிக் கிழவன் பாதங் கள் செ ் தாயன
லாவிலாவிக் சகாஞ் ெம் லாவிமிகத் யதடலுற் றாள்
அ ் ய ா சகடுத்தாயன ஆதிக் கிழவனம் தம
சம ் ய ா சனன் றிருந்யதாம் சவளிய ற் றி விட்டாயன
எங் யக யினிக்கண்டு என் பதியில் யபாயவனான்
திங் க ளுதிக்குதல் யலா யெவல் குர லாகுதல் யலா
நிலசவளிெ்ெ மாகுதல் யலா நிற் கிழவதனயுங் காண்கிதலய
குலமுழிவ தாெ்யெ குவல ங் யக டாகுதல் யலா
மான மழிந்தாெ்யெ தவ கமும் யபொெ்யெ
தான மழிந்தாெ்யெ ெங் தகயினி சகட்டாெ்யெ
இக்கிழவ னம் தம இளக்கியிங் யக சகாண்டுவந்து
சமாக்தக மிகக்சகடுத்து யமாெஞ் செ ் வந்தாயனா
என் னயபா லாெ்சு என் ததலயி கூறிதுயவா
அன் னம் யபால் வார்த்தத ஆொர மாயுதரத்துெ்
ெந்தியில் பந் தாக்கினாயன ெளக்கிழவன் நம் தமயின் று
சுந்தரியு சமாத்தெ் யொர்ந்துமன யதகலங் கி
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புலம் புவாள் தனிய சபான் னும் பகவதியும்
சிலம் பணியும் நா கியும் தி ங் கிப் புலம் பினளாம்
என் தனப் பதடத்தவயர ஈசுரயர தஞ் ெசமன் று
சபான் னதன மாதும் புலம் பித் தவிக்கலுற் றாள்
ததலயி சலழுதுஞ் ெங் கரயர தஞ் ெசமன
உதலயில் சமழுகதுயபால் ஓவி மும் உள் ளுதடந்து
இனம் பிரிந்த மானதுயபால் ஈ மது யபாலிளகி
மனம் பிரிந்து மாது மததல ழுதாப்யபால்
பிறப்பித்தெ் சீமாயன பிஞ் ஞகயன தஞ் ெசமன் று
சிறப்பித்த மாது தி ங் கி ம ங் கலுற் றாள்
மாது பகவதி ாள் வ சுபதி னாறுதட ாள்
ொருமிட மற் றார்யபால் தனிய புலம் பலுற் றாள்
கண்ணினி சொல் லாள் கரி மகா ஈசொரி ாள்
எண்ணுஞ் ொகாமல் இருக்கும் பகவதி ாள்
தாயில் லாப் பிள் தள த ங் கினாற் யபாயலநின் று
வா ் குளறிக் கண்ணீர ் வடி மிகஅழுதாள்
யொடு பிரிந்த து ் ப்புறா வுமிரங் கிப்
யபாடுகின் ற ெத்தம் யபாயல குரல் நிகழ் ததி
்
உள் ளுக்குள் யநாக்கும் ஓவி த்தின் தன் குரலும்
எள் ளுக்குள் சளண்சணச ன இருந்து மிருக்கதலத்தான்
ெங் குள் பிறந்த ெம த்திருமணியும்
எங் கும் புகழ் சபற் ற ஈசொரி ாள் மாமயிலும்
தனிய யிருந்து தனதுள் ளகமடக்கி
மனிதர் காணாமல் மதறந்துநின் று மாதுநல் லாள்
கிழவன் ததனத்யதடி கிளிசமாழி ாள் பார்த்துக்
களப நிறத்தாள் காணாமல் வாடலுற் றாள்
கூட்டிக்சகாண்டு வந்த கூனுக் கிழவதனயும்
காட்டித்தர மாட்டீயரா கன் னிகுல மாதர்கயள
ஆதிமகா லட்சுமிய அண்ட மளந்தவயள
யொதி மகாபரயன துதணசெ ் மாட்டீயரா
அன் னபட்சி மாமரங் காள் ஆவினங் கா ளூர்வனங் காள்
என் தனமிகக் கூட்டிவந்த இளங் கிழவதனக் காட்டித்
தாரீயரா என் றனுட ெந்தபதி நான் யபாக
வாரீயரா என் மனது வாட்டந் தவிர்ப்பதற் கு
என் று புலம் பி இளங் குழலித் யதடுதகயில்
குன் றுயமல் திங் கள் குதிக்குமந்த யவதள தாம்
யவதள றிந்து சமல் லி சபான் வண்டதுயபால்
சூழநிற் கும் புன் தனப் பூவிசலாரு சூட்மதா ்
இருந்தாள் சபான் வண்டா ் ஏற் றபக யலகும் வதரத்
தருந்தார மார்பன் சுவாமி மிகஅறிந்து
பகவதிக்கு மங் களங் கள் பாடி மகிழ் ெத
் ெயுடன்
சுகம் சபரி மா ன் யொபனங் கள் சகாண்டாட
ஆடிக் களித்து அகமகிழ் ந்தா ரெ்சுதரும்
கூடிநிற் கும் யபயராடு கூறிமிக ஆடிடுவார்
நாட்தட ழிக்க நமக்கு சவாருமுகூர்த்தம்
யபட்தடதர்மந் யதாணப் சபாகுதின் சறன் றனக்கு
என் று கும் மியபாட்டு இளங் குழதல யும் பார்த்து
இன் று இருசவன் று எம் சபருமா ளுமாட
நல் ல பகவதி ாள் நாடிப்சபான் வண்டதுயபால்
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செல் லப் பதுங் கித் திதெம க்க மாயிருந்தாள்
பகற் சபாழுது மாறி பகவா னதடந்தபின் பு
உகப்பதடப்பு மின் னாள் ஒருகுழந்தத யபாலாகி
பத்து வ சுப் பிரா ம் யபா யலெதமந்து
சித்துப் பலதுதட ாள் யெர்ந்தவுயிர்க் கண்மணி ாள்
இரண்டு சபாழுதாெ்யெ நம் பதித விட்டிளகி
பண்டு பதிக்யககப் பாததெற் றுங் காணதலய
நாலுதிதெ யுண்டுசமன் பார் நமக்குெற் றுந் யதாணதலய
யகாலூன் றுங் கிழவன் கூட்டிவந்த பாதத தும்
ெற் றுந் சதரி தலய ததலயிசலழு துஞ் சிவயன
முற் றுமிந்த நாடு முடிமா ் ந்து யபாவதற் யகா
நதரக்கிழவ னம் தம நடுெ்ெதபயில் சகாண்டுவிட்டான்
உதரத்திடுவா ரிந்த ஊரி சலாருவெனம்
மாப்பிள் தளக்கு வீங் கி வறட்டுக்கிழ வன் கூட
யபா ் ப்பிதழத்தா சளன் று புவனஞ் சொல் வாரிதுயவ
நம் முதட மட்டும் நா ன் விதித்தாயனா
சும் மாயிந் தக்கிழவன் யொலிபண்ண வந்தாயனா
பதடத்த பரயன பாவிய ச ன் றதலயில்
நடத்தத ச ழுதி நவின் றதுவு மிப்படிய ா
பரதவித்து மாது பலபலவா ச ண்ணிமிக
விரதமுற் று மாது சமல் லி யிளமயில் யபால்
ஆளுக் கிதடய அன் னம் யபா யலதிரிந்து
கூழு குடித்தக் குறுங் கிழவ தனத்யதடி
திரியும் சபாழுது செ ் திரு மாலவரும்
பரிய றும் சபருமாள் பகவதித க் கண்டவரும்
இனியிவதள யிந்த ராெ்சி த்தில் நம் முதட
மனிதப்சபண் கூட்டிலிட்டு மாதலயிட யவணுசமன் று
நிதனத்துப் சபருமாள் யநரிதழத த் தான் ம க்கி
புதனத்சதாரு சபண்ணுதட சபாற் கூட்டுக் குள் ளதடத்து
தாண்டவ மாடுஞ் ெதபயில் ெனங் கசளல் யலா ருமறி
காண்ட மிகப்படித்துக் கன் னிப் பகவதித
மனுவறி அண்ட வானயலா கமறி
இனிமணங் க ளிவதள ாம் புரி யவணுசமன் று
நிெ்சித் சதாருசபண் நிதலயுங் குறிபார்த்து
எெ்ெரிக்தக ான இளமயிலாள் தன் கூட்டில்
அதடத்தார் சபருமாள் ஆயிதழயும் சவகுவா ் ப்
பதடத்யதா ரருளால் பாரீயரழு ம ங் கப்
பாடினாள் காண்டம் பகவதித்தா ் நா கியும்
நாடி வள் படித்த நற் காண்ட மானதுதான்
புகன் றா லுலகம் சபாடிப்யபா லுதிர்ந்திடுயம
உகந்தான் முடி உதரக்கிறாள் காண்டமது
மனுவி னுடலததயும் மாகுலுக்கமா ் க் குலுக்கி
தனுவதளத்தாற் யபாயல ெடலந் ததனவதளத்து
ஆளுக் கிதட தியல ஆட்டிெ் ெடலமததத்
தூளு மிகப்பறந்து தூசிவா னமதட ெ்
ெடலந் ததன ாட்டித் தான் யகாப மா ் க்குலுக்கித்
தடதசடனெ் சுவாமியுட தாளடி யில் வீழ் ந்து
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பாவிநீ யிந்தப் பாரழிக்க வந்துஎங் கள்
ஆவி மறுக அவனிதனி சலங் கதளயும்
சீரழிக்க சவன் யறா சதெ்ெணத்தில் வந்திருந்தா ்
யபாரழிவு இல் லாமல் சபான் று கலி தியல
சபால் லாத நீ ெனுட பிதிதரச ல் லாமழித்துெ்
சொல் சலான் றுக் குள் யள சத ் வகன் னி மக்கதளயும்
தவத்தாள நீ யும் வந்தாக்கா சலங் களுட
சம ் த்தான மழிக்க யமன் தமய ா வுன் றனக்குப்
பாவிநீ ச ன் னிடத்தில் பருங் கிழவ னாகவந்து
யதவிச ன் றன் மானசமல் லாம் சீரழித்துப் யபாட்டாய
இவ் வளதம செ ் வா ் என் யறநான் முன் னறிந்தால்
சபாவ் வாயில் தீச ரி ப் யபாடுயவ னக்கினித
என் யகாவில் வந்து என் தனக்கண் மா மதா ்
உன் யகாவில் வாெலியல விட்டாட்டுப் பார்க்கிறாய
என் னமா மாக இங் யகசகாண்டு வந்தா ் நீ
சபான் னம் பலத் தீென் சபாடிப்படுவா னிங் கில் தலய ா
சபால் லா தகத்தீென் சபாருப்யபறி மாண்டாயனா
எல் லா ஆபத்தும் இத்ததனநாள் காத்துஇப்யபா
மாண்டாயனா அகத்தீென் மாமுனி ா ் ப் யபானாயனா
யவண்டு சமன் றகாலம் யவம் புமினிப் பானதுயபால்
பார்வதி மாதுதமயும் பரயம சொரி ாளும்
சீர்பதிச ன் னக்காள் சிறந்தமண்தடக் காட்டாளும்
ஒக்சகான் றா ் ெ ் யெர்ந்தாயரா ஓவி ம் நான் யவண்டாசமன் று
அக்கறுகு சூடும் ஆதி சவறுத்தாயரா
மூவாதி மூவருக்கு முன் னுதித்து வந்தவயனா
இவனுதட மா ம் என் னசொல் லப் யபாயறாம் நாம்
சிவனுக்கு சமன் னுதட செ ் தி சதரியுமல் யலா
ஆருக்கு மடங் காத அதிகாரம் சபற் றவயனா
பாருக்குள் வந்து பரிசு சகடுக்கிறாயன
யபாகவழி சொல் வீர்கயளா சபான் னுகன் னி ச ம் பதிக்கு
ஏகவழி ெற் றும் எனக்குத் சதரி ல் தலய
என் று பகவதி ாள் இதரஞ் சிமிகக் கூெ்ெலிட்டு
மன் றுதனில் வீழ் ந்து மாபுலப்ப மா ழுதாள்
விருத்தம்
புலம் பிடத் திருமால் மாததப் சபாறுபிள் ளா ் ப் பிள் ளா ் ப் சபண்யண
ெலம் பிநீ யுதரத்தா யலாகம் தட்டுண்டு யபாயமா சொல் லு
பலம் சபற வுனக்கு இந்தப் பருவமா மணங் கள் செ ்
நலம் சபற வரங் கள் சபற் ற நற் பரத் தீென் நாயன நாசனன் ற
ஈெ னானால் நானிலம் பிறவார் கள் ளக்
யகாசனன் ற இதட ன் ொமிக் யகாபால னான தாயல
தாசனன் று உலகில் யதான் றி ெடாட்ெர ஆட்டு மாடி
நாசனன் று யவடம் பூணும் நாரணன் நீ தா சனன் றாள்
நாரணன் நீ நீ தா சனன் று நவின் றது ெரிதான் சபண்யண
காரண வுகத்துக் சகல் லாம் கருவுதித் யதாங் கு மாதி
நாரண ஈெ னல் லால் நடப்புயவ றாரு சொல் லு
வாரணக் குயில் யபால் வன் ன மயிசலன வுதரத்தா தர ா
உதரத்திடு சமாழித க் யகட்டு உறுமிய யகாப முற் று
வதரத்தடம் புலியபால் சீறி மங் தகயு மாறிெ் சொல் வாள்
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நதரத்துயம புலெ்தெ சகட்ட நாரண ஈெ சனன் று
துதரத்தன மாகெ் சொல் லெ் சுதணயுண்யடா வுனக்கு
என் றாள் ொதிக்குெ் ொதி நீ யும் ெதமந்துநல் யவடம் பூண்டு
தாதிக்குக் கணவன் யபாலும் ெடசமடுத் துடல் கள் யபாட்டு
வாதிக்குப் பிறப்பா ் ப் பின் னும் வழியுன் றன் குலயம கந்தன்
ொதிக்குெ் ெரிய வுன் றன் தன் குல மறியவ ளானும்
அறியவ ளாசனன் ற சபண்யண ஆதியு சமனதுள் கண்டா ்
தறுசமாழி சொல் ல யவண்டாம் தாணுமா ல னும் நாயன
உறுசமாழி ச ாருசொற் குள் யள உகமதத ாள நானும்
மறுசமாழி யில் லா வண்ணம் வரம் சபற் ற நாதன் நாயன
நதட
அப்யபா தரிதவ ரும் ஆதி முகம் யநாக்கி
இப்யபா துன் மருட்டு எல் லா மிகஅறியவன்
யொலிமிகெ் செ ் ாயத சகஞ் சுகவா ் ப் சபண்ணாதரப்
பாதகங் க யளராயத பாதவ தர விட்டுவிடு
யதாதகமா ் வித்ததத் யதாதக யரா யடறாது
எங் கள் கண்ம க்கம் எல் லா மிகத்சதளித்து
தங் கள் தங் கள் பதிக்குத் தாயனக விட்டுவிடு
யகட்டந்த நாரணரும் கிளிசமாழிய ா யடதுதரப்பார்
நாட்ட மடவாயர நாசனன் ன செ ் யதன் காண்
உங் கதளநான் கட்டி ஓடிமிகப் யபாகாமல்
எங் களுட சபாற் பதியில் இட்டிருக்யகா பிள் ளா ் ெ்சொல்
யபாகயவ ணுசமன் றால் பிடித்திழுப்பா ருண்யடாசொல்
ஏகயவ ணுசமன் றால் எழுந்திருந்து ஏகலாயம
மா த் திருயமனி மனதுள் சளான் யற டக்கிப்
வா ் த்திரு வா ் மலர்ந்து உதரத்திடயவ சபண்ணாளும்
வாயுதரத்தாற் யபாயல மனதுமிகெ் சொல் லாயத
நீ யுதரத்தா ் சநஞ் ெம் நிதனப்புயவ றாயிருக்கும்
மா மறிவாயரா மா ாதி யுன் சூட்ெம்
உபா மறி ஒருவரா யலலாது
என் று மாகுமரி இப்படிய சொன் னவுடன்
நன் று நன் சறன் று நாரணர்பின் யனதுதரப்பார்
சபண்யண ச னதுதட யபரழகிப் சபான் மயியல
கண்யண ச னது கனிய ச ன் சதள் ளமுயத
அமுதவா ் ெ் சொல் லழகி ஆொர வீெ்ெழகி
குமுதவா ் ப் சபண்யண குமரிப் பகவதிய
யதயன மயியல திகட்டாத சதள் ளமுயத
மாயன குயியல மரகதப்சபண் யணாவி யம
கிஞ் சுகவா ் ப் சபண்யண கிளிசமாழிச ன் மாமயியல
செஞ் சுடயர நல் ல திரவி மாமணிய
சபான் னும் பகவதிய பிள் ளா ் நான் சொல் வதுயகள்
என் னுதட யபரில் எள் ளவுங் குற் றமில் தல
கலி ழி வ து காலஞ் ெரி ானதினால்
வலி யுகமான வா ் த்ததர்ம நற் புவிதான்
பிறப்பதினா லிந்தப் சபரும் புவியில் நாம் பிறந்து
சிறப்பதுகள் செ ் து செ ் கரும முமுடித்து
நாடாள நமக்கு நல் லபல னானதினால்
தாடாண்தம ான ெத்தி பகவதிய
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உண்தமதான் சொல் லுகியறன் ஓவி யம நீ யகளு
தண்தம ல் லால் யவறு தப்பிதங் கள் சொல் யலனான்
கயிதல ங் கிரியில் கதறக்கண்ட ரீசுரரும்
மயிலதன ா ளான மாது ெரஸ்வதியும்
மாது உதம ாள் வா ் த்தகுல பார்வதி ாள்
சீதுபுகழ் லட்சுமி ாள் சிறந்த பகவதி ாள்
மண்தடக்காட் டாள் சத ் வ மடந்ததய யுயபர்கள்
குன் றிலுதற வள் ளி யகாததசத ் வாதனவதர
பூமடந்தத நல் ல சபான் னரி த் யதவி ர்கள்
பார்மடந்தத கங் தக பாணி மடந்ததமுதல்
எல் யலாருங் கூடி இருக்க சவாருதலத்தில்
வல் லாரு மீெர் வகுத்ததுயவ நீ யகளு
கலி ன் வரம் சபற் றுக் கயிதலததன விட்டவனும்
திலி னவனுகத்தில் யதவி வள் சபண்ணுடயன
வருகுமந்த யவதளயியல மாமுன சீராமரிஷி
திருஉதம ாள் பங் கயராடு சென் றுநின் யறதுதரப்பார்
நல் லபர யமசுரயர நாட்டிலிந் தக்கலி ன்
சவல் லக்கூ டாதவரம் யவண்டியிவன் யபாறதினால்
எக்கால தம ா இவன் முடி வாவதுதான்
அக்கால சமல் லாம் அருளுசமன் றா னீசுரதர
நல் லபர யமசுரரும் நாடிமுனி யகட்டதற் குெ்
சொல் லலுற் றார் சபண்யண செவிசகாடுத்துக் யகட்டிடுநீ
மாமுனி யகசளன் று மா ாத ஈசுரரும்
தாமுனிந்து சொன் னத் தன் தம மிகக்யகளு
சபால் லாக் கலி ன் சபான் றி டி யவரறுவ(து)
எல் லா மறி இலக்கறி க் கூறினராம்
ஈசன் தராமரிஷிக்கு உபததசித்தல்
இவன் மா ளும் யபாது இனத்துக் கினம் பதக ாம்
சிவஞான நிதனவு செல் லாது யதெமதில்
சகாதலகளவு சரம் பக் யகாள் கள் மிகுந்திருக்கும்
ததலஞான யவதம் தடுமாறிக் தகவிடுவார்
யநருக்குக் காலம் சநகிழ் ந்திருக்கும் பார்மீதில்
யபாருக்கு ாரும் புத்தி ா ் த் தானிருப்பார்
பிள் தளக்குத் தாயும் சபருத்தபதக ாயிருக்கும்
கள் ளக் கணவருட கருத்துமிக மாதருக்காம்
கூடி யுடன் பிறந்த யகாதத தரப் சபண்சணனயவ
நாடி வசரண்ணி நாணியிறப் பார்யகாடி
வாரி யகாபிக்கும் வாங் கும் சிலஇடங் கள்
மாரி மதறந்துவிடும் வாயுவது யநா ் வீசும்
கீழ் ெெ
் ாதி ச ல் லாம் சகறுவிதங் கள் மிஞ் சி வர்
யமல் ொதி தன் தன யவதலசகாண்டு தான் வருவார்
வம் பருக்கு யநாக்கம் வாக்கில் மிகஇருக்கும்
அன் பருக்கு யநாக்கம் அடங் கி மிகஇருக்கும்
மனுவதியல கற் பிகழா மாதர்கற் யப ழந்து
தனுவா ் ப் புருஷனுட தன் வாக்குக் யகளார்கள்
சத ் வ நிதலகள் யதெமதில் காணாது
தமசநறி ப் சபண்ணார் மனுநீ தங் காணாது
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இராெ சநறிநீ தம் இராத்தி த்தில் காணாது
பிரா ம் வருமுன் யன சபண்கள் நிதல ழிவார்
சத ் வ மடவார் யதெமதி யலவருவார்
தவ மறி மாதலயிட்டு வாழ் ந்திருப்பார்
பார்பதி ாள் ஈசொரி ாள் பரயம சொரி ாளும்
சீர்பதி ாள ளான சீதாயத விமுதலா ் க்
கன் னி குமரி கயிதலபுகழ் மாதசரல் லாம்
உன் னி வர்கள் ஒருதலத்தி யலகூடி
வாழ் ந்திருப்பார் மங் களமா ் மக்கள் கிதள வாழ் வுடயன
தாழ் ந்திறந்து மாகலி ன் தன் னால் மடிந்திடுவான்
இப்படிய யிந்தக் கலிமாயும் லக்சகனயவ
அப்படிய மாமுனிக்கு அருளெ் சிவனாரும்
பின் னு முனியும் பிஞ் ஞகயனா யடயகட்பான்
துன் னுபுக ழீசுரயர சத ் வமட வார்கசளல் லாம்
கலியுகத் திலவர்கள் கட்டா ச ாருதலத்தில்
ெலிவில் லா யதவாழ் ந்து ெந்ததிகள் வாழ் வுடயன
வாழ் ந்திருப்பா சரன் று வகுப்புதரத்த ரீசுரயர
கூர்ந்திவர்கள் தம் தமக் யகாலமணஞ் செ ் கிறதார்
ானறி ெ் சொல் லும் அரயன எனத்சதாழுதான்
தானறி ெ் சொன் னத் தன் தம மிகக்யகளு
நாடுகுற் றங் யகட்டு நல் யலாதரத் யதர்ந்சதடுத்துக்
யகடுகலி நீ ெருட கிதளவழிக ளுமறுத்துத்
சத ் வ ொன் யறார்களுக்குெ் செங் யகால் மிகக்சகாடுத்து
சம ் வரம் பா ் த் தர்ம யமன் தமமுடி யுந்தரித்துத்
தரும புவி ாளத் தாட்டீக தவகுண்டரும்
சபாறுதமக்குல மானதியல பிறக்கிறா ரானதினால்
நாங் க சளல் யலாரும் நமனுவர்க் குள் ளாயவாம்
தாங் கி ச ாருசபாருள் யபால் தாமிருப்யபா மப்சபாழுது
ஒருசபாருளா ் வந்து உருசவடுப்ப தானதினால்
திருமடந்தத ாவதரயும் செ ் யுமன் னர் தாமவராம்
என் றீெர் சொல் ல இதெந்தமுனி நல் லசதன் று
நன் று நன் தற ா நல் லகா ரி சமனயவ
ெந்யதாெங் சகாண்டு தானிருந்தான் சபண்ணரயெ
முந்யதார் சமாழிந்த முதறநூற் படி ாயல
வந்ததுகா ணிந்தவிதி மங் தக யர யுங் களுக்கு
எந்ததுகா ரி ம் சபண்யண என் தனச ான் றுஞ் சொல் லாயத
ததலயில் விதிபிள் ளா ் த் தங் கடங் க விட்டுவிடு
கியலெ மததச ல் லாம் கிளிசமாழிய விட்டுவிடு
சகாண்டுவந்யதன் சபண்யண குவிந்தவதி எந்ததலக்குள்
பண்டு அதமத்தபடி பதறாயத பாதவ யர
சபண்யண நீ ச ாருத்திப் யபர்சபரி க் கண்ணரயெ
கண்யணயுதனக் காணாமல் கலங் கிசமத்த நானதலந்து
வாடி யிருந்யதனடி மங் தகயுதனக் காணாமல்
யகாடி யிருந்யதனடி குமரியுதனக் காணாமல்
தாபத்தா லுன் தனத் தவமிருந்து கண்யடனடி
யகாபத்தால் கன் னி குமரிச ன் தனப் யபொயத
என் று மகாமாலும் இரக்கமுடன் மாததமிகக்
சகாண்டு அதணவா ் க் குதழவா ் மிகவுதரக்க
அம் தம பகவதி ாள் ஆகங் களிகூர்ந்து
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நம் தமப் பதடத்தது நா ன் முன் னா சளன் றுசொல் லி
இருந்த பதித எண்ணிöண்ணி மாதுநல் லாள்
சபாருந்தும் விழி ாள் சபருமிமிக நீ ருவிட்டு
அழுதாயள சொல் லி அருவதரகள் தானிளக
ஒழுகாக நிற் கும் உலக நருளழயவ
மாமரங் க சளல் லாம் பூத்துெ் சொரிந்தழயவ
ஐய ா நானிருந்த அம் பலமும் வீதிகளும்
தவ ா வழித்சதருவும் மண்டபமுந் யதாற் யறயன
சிங் கா ெனமும் செகல் த்துதறயும் வாவிகளும்
மங் காத சபான் னு மாளிதகயுந் யதாற் யறயன
இலாடக் கிழவன் இராத்திரியில் வந்துநம் தமக்
கபாடமிகெ் செ ் ததினால் கனபதிகள் யதாற் யறயன
சபான் னா பரணமும் சபட்டகமுந் யதாற் யறயன
முன் னா சளழுத்யதா முத்துமண்ட பமிழந்யதன்
ஆண்டிசலாரு யதயராட்டம் அதுசவல் லாந் யதாற் யறயன
யவண்டும் நருட்கள் வந்து விழுந்திதறகள் யதாற் யறயன
தண்தட ணி சிலம் பும் தரளசமல் லாந் யதாற் யறயன
துதணக்கிள் தள ானத் யதாழி தரத் யதாற் யறயன
பணப் சபட்டகமும் தபம் சபான் னரி பட்டுகளும்
நவமணி ால் செ ் த நல் லவடந் யதாற் யறயன
செகசமல் லாங் கூடிெ் யெவிப்பதுந் யதாற் யறயன
இத்ததனநா ளுமிருந்து இந்தக்சகதி ய ாஎனக்கு
முத்திசபற் ற ஈென் முன் சனழுதி தவத்ததுயவா
அ ் ய ாநான் பிறந்த அன் றுமுத லின் றுவதர
சவ ் ய ான் முகம் வதரயும் செல் லி றிய யன
பாவிக் கிழவன் பரிகாெஞ் செ ் வாசனன் று
ஆவி றிந்திலயன அங் கமது வாடுததய ா
மூன் றுசபாழு தாெ்யெ ஊறும் நீர் தானருந்தி
மீண்சடன் ெரீரம் விழலா ச ரியுததய ா
பாலு பழமும் பருந்யதனுஞ் ெர்க்கதரயும்
நாலு ரண்டான நல் ல ருசி துவும்
பாவித்த கும் பி பருங் கனல் யபால் மீறுததய ா
ஆவிதடு மாறுததய ா ஆதிபர யமசுரயர
என் று பகவதி ாள் எண்ணமுற் றுத் தானழயவ
மன் று ததன ளந்த மாலுமிக அமர்த்தித்
யதனினி கண்யண யதவி பகவதிய
நானினித்தான் சொல் லும் நல் ல சமாழியகளா ்
நான் மணங் கள் செ ் யும் நாரி ர்கள் தம் மிலுயமா
யமன் தம தாயுனக்கு சவகுபணிகள் நான் தருயவன்
சபான் பணங் க ளானப் சபட்டக முந்தருயவன்
என் பதி யுந்தருயவன் ஏறும் பல் லாக்கருள் யவன்
தண்டா யமறிெ் ெனங் கள் மிகப் யபாற் றிவரக்
சகாண்டாடும் நல் ல குருபாக்கி ந்தருயவன்
திருநாள் பவிசு தினமுனக்கு நானருள் யவன்
அருள் ஞானப் சபண்யண அங் கிருந்த சீரதிலும்
அ ் யிரட்டி ாக அணியவ னுனக்குதடதம
சபா ் ச ன் றிராயத சபான் முடியின் தன் னாதண
என் று மா ாதி இப்படிய ஆதணயிட்டுக்
குன் று தனமின் னாள் குமரி மனமகிழெ்
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ெத்தி ஞ் செ ் து ததலத த் சதாட் டாதணயிட்டுப்
புத்திவந்து சபண்ணாள் சபான் னும் பகவதி ாள்
நாதனுட தஞ் ெசமன நாடி கமகிழ் ந்து
மாது குமரி வாயுதர ாதிருந்தாள்
ணவகுை்டர் - பகவதி திருக்கல் யாைம்
அப்யபா திருமால் ஆனந்த யமசபருகி
இப்யபா பகவதித ஏற் றமணஞ் செ ் சவன் று
உன் னித் திருமால் ஒருசொரூபங் சகாண்டனராம்
மின் னுமந்த ஈசுரரா ் யவடமது பூண்டு
எக்காள வாத்தி ங் கள் இதெதாள நாகசுரம்
அக்காலத் யதவர் ஆகா மீதில் நின் று
பந்தல் விதானமிட்டுப் பாவாணர் யபாற் றிநிற் கெ்
ெந்தமுடன் மனிதெ் ொதி மிகமகிழ
சத ் வரம் தப மாதர் திருக்குரதவத் தான் பாட
ஞா மனுயவார் நற் குரதவத் தான் பாட
பகவதிக்கு நல் ல பாரமணக் யகாலமிட்டுெ்
சுகபரனு மாதலமணெ் சொரூப சமடுத்தவரும்
பிெ்சிமா தலபுரிந்து சபாற் கடுக்கன் மீதணிந்து
மிெ்ெமுடன் சவள் ளி விரலாளிய ா டதரஞாண்
சபான் தா வடங் களிட்டுப் சபான் னரி தாலிதன் தன
மின் தா வடம் பூண்ட சமல் லி பகவதிக்குக்
கண்ணானத் தாலி காரணத்து நற் தாலி
விண்யணார்கள் சம ் க்க விறயலான் மிகத்தரித்தார்
கண்டு சத ் வாரும் கன் னி பகவதிக்கு
இன் று மணம் புரிந்தார் இதற வர்தா சனன் றுசொல் லிக்
சகாண்டாடிக் கயிதல குவித்துமிக வாழ் ந்திருந்தார்
சதாண்டான ொன் யறார் துதித்து மிகப்யபாற் றிக்
கலிமுடிந்த காலம் கன் னி பகவதிக்குெ்
ெலிவில் லா மாமணங் கள் தானாெ்சு நன் சறனயவ
எல் யலாருங் சகாண்டாடி இருந்தார்கா ணம் மாதன
நல் லநா ரா ணரும் நாடி கமகிழ் ந்து
செல் லமட வாயராடு யெர்ந்துவிதள ாடிருந்தார்
அந்தந்தப் சபண்களுக்கு அழகுசொரூ பம் யவறா ் ெ ்
சொந்த விதள ாட்டுத் யதாதக யரா டாடினராம்
ஆடித் திருநாளும் ஆனந்தக் கும் மிகளும்
நாடி யுகத்தீர்ப்பும் நல் லமக்க முக்கறிவும்
சொல் லி ாமங் கூறிெ் யொபனங் கள் தான் பாடி
நல் லி ல் பா ் நாதன் நடத்தி வருதகயியல
ணவகுை்டர் - பார்வதி திருக்கல் யாைம்
ஈசுரனுக் யகற் ற ஏந்திதழ ாள் பார்வதித
வீசுபுகழ் மாதுதமத சவற் றிமண்தடக் காட்டாதள
மாமணங் கள் செ ் மனதிலுற் சறம் சபருமாள்
பூமணங் கள் னானப் சபான் னுநல் ல பார்வதிக்கும்
மங் களங் கள் கூறி மாதத மிகநிதனத்துத்
திங் கள் ெதட ணிந்து சிவயவட முந்தரித்து
மாத்திதரக் யகால் பிடித்து மார்பில் தா வடம் பூண்டு
காத்திருந்து பார்வதித க் கருத்தா ் நிதனக்கலுற் றார்
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மாதுதமக்கு மங் களங் கள் மய சு ரன் கூற
சீதுகந்த மாதுகதளெ் சிவனு மிகநிதனத்துக்
கருத்தா யிருந்து காண்டமது சொல் லி வர்
உருத்தா யிருந்துஓதுவார் யமாகமதா ் ப்
சபண்யண ச ன் பார்வதிய யபரான மாதுதமய
கண்யண ச ன் பார்வதிய கனகசவாளி சரத்தினயம
கூட்டுக் கிளிய சகாடியிதடய நிங் கசளல் லாம்
நாட்டிசலன் தன விட்டு நன் னகரில் வாழ் வீயரா
தனிய நான் வந்திருந்து தவித்துமுகம் வாடுவது
கனிய ச ன் மாமணிய கருத்தி லறியீயரா
உள் ளுதடந்து வாடி உங் கள் யமல் காதல் சகாண்டு
தள் ளுதடந்து நானிருக்கும் தன் தம றியீயரா
ஊணுறக்க மில் தல உங் கதளநா சனண்ணிச ண்ணிக்
யகாணுதலா ் வாடி யகாடிமுகம் வாடுயறயன
வாரீயரா சபண்காள் வயிறுபார்த் தன் னமிடப்
பாரீயரா என் முகத்ததப் பார்த்திரங் க மாட்டீயரா
அன் னங் கா ் தவத் அமுதருந்து சமன் றுசொல் லி
முன் னிங் யக வந்து முத்தமது தாரீயரா
வாதழ பழங் கனிகள் மாம் பழம் பாலக்கனிகள்
கூழதன ெந்தனமும் சகாண்டுவந்து தாரீயரா
கண்ணரி சபண்ணுகயள கள் ளமில் லா யதாவி ங் காள்
சபண்ணரி மாமயியல பிள் ளா ச ன் கண்மணிய
எண்ணுஞ் சிறுபிள் தள ா ் இருக்குசமன் றன் பார்வதிய
கண்ணு மயியல தகக்குள் வந்து யெராய ா
என் றுபர நாதனுயமா இவ் விதெகள் தான் கூற
மன் றல் குழ லுதம ாள் வா ் த்தகுலப் பார்வதி ாள்
வந்துதிருப் பாதமதில் மாயகாபமா ் மகிழ் ந்து
முந்து சமாழிச ல் லாம் சமாழிந்தாயர மாதரவர்
அ ் ய ாஈ சதன் ன அடிமாறு காலமயதா
சபா ் ய ா கலி ன் பிறக்கப்யபா ் நாங் கசளல் லாம்
இப்பா ருலகில் இப்படிய வந்தசதன் ன
முப்படிய யுள் ள முதறநூற் படி ாயல
சபால் லாக் கலியுகந்தான் சபாடிப்பட்டுப் யபாறதற் யகா
வல் லாத்த மங் தகச ல் லாம் மாகலியில் வந்ததுதான்
என் றந்த மாதர் இதுகூற மா பரன்
நன் சறன் றன் மாதர்கயள நாம் நிதனத்த துயபாயல
வந்தீயர யின் று மணம் புரி யவணுசமன் று
புந்தி
ர்ந்து பூதவ முகங் யகாடி
அண்ணர்நா ரா ணரும் அவனிதனில் வந்தாசரன் று
சபண்ணரசி நாங் கள் யபா ் ப்பார்க்க யவணுசமன் று
வந்யதாயம ச ன் னுதட வரம் சபரி அண்ணசரன் றாள்
அண்ணரது நீ ச ன் றா ் ஆயிதழய யிவ் வுகத்தில்
இண்ணதுயவ இப்படித்தான் என் னுதட நா கயம
மனத ர்ந்து மாதர் வாயுதரக்கக் கூடாமல்
தனதுள் முகங் யகாடி ததலயில் விதிச னயவ
நின் றார் மடவார் நிதனவு தடுமாறிப்
பண்டார மாகப் பரமன் வடிசவடுத்துத்
தாலி மிகத்தரித்தார் தாமனந்தப் சபண்ணார்க்கு
ஆலித்துப் பார்வதித அரவியுட னீராட்டி
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ெந்யதா ெமாகத் தாலி மிகத்தரித்தார்
சவந்யதாெந் தீர்ந்து யமயலார்கள் சகாண்டாட
தவ கத் யதாரும் மனமகிழ் ந்து சகாண்டாட
செ ் த் திருமால் செ ் ெடங் கு கள் முடித்து
வாழ் ந்திருந் தார்சபண்களுடன் மா பரநாதன்
தாழ் ந்து மடவார் ெரண மிகப்பூண்டு
பூண்டு பணிவிதடகள் பூதவ ர்கள் செ ் துமிக
யவண்டும் பல பாக்கி த்யதா(டு) இருந்துமிக வாழ் ந்தார்
இப்படிய சபண்கசளாடு இருந்துமிக எம் சபருமாள்
நற் புதட யதர்திருநாள் நாளுங் குதற ாமல்
செ ் து இகதன சிவயொ பனம் புரிந்து
தபதுவதள மாதயராடு பண்பாக யவயிருந்தார்
மாதருக்கு மாதவனா ் வாயனார்க்கு நா கமா ் த்
தாரணிக்கும் நாதசனனத் தான் வாழ் ந் திருந்தனராம்
வாழ் ந்திருக்கும் நாளில் மாதுகன் னி மார்கயளாடும்
யெர்ந்திருக்கும் நாளில் திருமால் மனமகிழ் ந்து
கூர்ந்சதாரு யதவி குவிந்தமண்தடக் காட்டாள் க்கு
யொபனங் கள் கூறி சுத்தமங் க ளம் பாடி
யெவரசி ான சமல் லி தர நாமணந்தான்
யமாகினி யவடம் புரிவதற் குக் யகாலம் புகழ் ந்தணி யவணுசமன் று
மதிசபரி மாதத ம க்கமிகெ் செ ் திடயவ
மாதுக்கு நல் ல மகாவிருப்ப மானசதாரு
சீதுகந்த மாதசரன செம் பவள மா வரும்
காதுக்குத் யதாடணிந்து தகக்கு வதள ணிந்து
மார்பில் வடமணிந்து வா ் த்ததண்தடக் காலிலிட்டுெ்
யெதல யுடுத்துெ் சிவந்தசகாசு கமுடித்து
மாதல ணிந்து மார்பில் கதல ணிந்து
யகார்தவ ணிந்து குழலு மிகமுடித்துத்
யதார்தவ படாயத யதாதகச ன யவெதமந்து
மஞ் ெதணயும் பூசிபிெ்சி மாதல மிக அணிந்து
செஞ் சொல் மததனெ் சிந்ததக்குள் யளயிருத்தி
எடுத்தார் சபண்ணாக எம் சபருமாள் யகாலமது
கடுத்தகன் னி மார்கள் கன் னிக் கணவசரன் று
சொல் லி மகிழ் ந்து யதாழிநா சமன் றுசொல் லி
முல் தல ணி சபண்ணார் முகுந்தன் பதந் சதாழுவார்
நாட்டி லுள் யளாரும் நாரணர்சபண் ணானாசரன் று
தாட்டிதம ா ் ப் யபாற் றி ெரணம் பணிந்துநிற் பார்
இப்படிய யவெம் எடுத்துத் திருமாலும்
சபாற் படியில் வாழும் சபான் னுமண்தடக் காட்டாதள
ம க்கிக் சகாடுவரயவ மாயமாகப் சபண்யணவ
இெ்சொரூபம் யபாயல ஏந்திதழ ாள் கண்ணிசலாரு
ெெ்சு ரூபமாகத் தான் கண் டுதரபகரும்
சபண்யணச ன் னக்காள் டுதரபகரும்
சபண்யணச ன் னக்காள் யபர்சபரி நா கயம
கண்யண ச ன் மாமணிய கனகசவாளி மாதவயம
கலியுகத்தி யலசபரி கண்காட்தெ தன் னுடயன
வலிதான நல் ல வா ் த்த பதிெ்சிறப்பும்
நித்தந் திருநாளும் நீ லமணி மண்டபமும்
சிற் றம் பலமும் திருநாள் சிறப்புடயன
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ெத்தகன் னி மாரும் தண்டரள மாதுதமயும்
புத்தியுள் ள பார்வதியும் யபார்மகள் பகவதியும்
கங் தக மடவாரும் காட்சி மிகப்புரிந்து
சகாங் தக மடவார் கூடி மிகப்புரிந்து
கும் மி டித்துக் குரதவ மிகக்கூறி
எம் வடிவு யபாயல ஏலங் குழலார்கள்
ஆடிப் படித்து அலங் கிருத மாகி வர்
ொடிக் குலாவி ெனங் கள் சவகுக் கூட்டமுடன்
பாலு பழமருந்திப் பாவிக்கும் பாவதனத
யமலுக் குகந்தவயள விடுத்துதரக்கக் கூடாது
என் றுதரக்க அந்த இளவரசிக் காட்டாளும்
அன் று மதிம ங் கி ஆயிதழ ாள் மா ் தகச ாடு
கூடி நடந்து கூண்டரி நற் பதியில்
ஆடிக் களிக்கும் ஆதியிகதனெ் சுதபயில்
வந்தாயள மா ் தக மண்தடக்காட் டாளுதட
சிந்தத தற் குள் யள சென் று மிகவிருந்து
திக்குத்திதெகள் சதரி ாமல் தான் ம ங் கி
பக்குவ மாது பறிசகாடுத்தப் யபர்கதளப்யபால்
புலம் பித் தவித்துப் சபண்ணரசி நிற் தகயியல
வலம் புரிக்கண் மா ன் மாதத மிகவருத்தி
மணமுகிக்க சவன் று மா ன் மனதிலுற் றுக்
குணமுதட மா ன் கூண்டுமுன் மாதலயிட்டப்
பகவதிக்குள் யெர்த்துப் பாரமணஞ் செ ் சவன் று
சுகபதி ா ளந்தெ் யொதி பகவதிக்குள்
உள் ளாக்கிக் சகாண்டு உற் ற திருெ்ெதபயில்
துள் ளாட்ட மாகித் சதாகுத்தகாண் டம் படித்தாள்
தவ கத்யதார் காண வாழும் பகவதி ாள்
செ ் மண்தடக் காட்டாள் சிறந்தகாண் டம் பிடித்தாள்
அ ் ய ாநான் கண்ம க்கா ் அங் கிருந் திங் குவரப்
சபா ் ய ா சவாருமா ் தகப் சபண்ணாக வந்ததுதான்
இங் யக யிவர்யபாயல இருந்ததுகாண் வந்தசபண்ணும்
ெங் தக நதமக்சகடுக்கெ் ெதமந்தாயர சபண்ணாகிப்
சபண்ணா ் ெ ் ெதமந்து யபராதெயு மருளிக்
கண்ணான என் றன் கற் பு மழிந்யதயன
என் றுமா யதவி இப்படிய சொன் னவுடன்
ஒன் றுமறி ாதவர்யபால் உள் ளந் தனிலடக்கிப்
சபண்யண நானிந்தப் சபருங் கலித த் தான் முடிக்கக்
கண்ணான சபண்ணரசி கரி சொரூபமது
எடுத்திகதன கூத்து ானிங் யக ாடுறவன்
முடுத்துந்த னூரில் முதறம க்க வந்யதயனா
எனக்குப்சபண் ணில் தலச ன் று இரந்துசகாள் ள வந்யதயனா
தனக்கிதுயவா ஞா ம் தரணி து சொல் லாயதா
நாமிருப் பிங் யக நாமசமங் குங் யகட்குதல் யலா
யொமவா ரமணிந்த சுவாமியுட கற் பதனய ா
என் று சபருமாள் இதுசமாழி மாதுசொல் வாள்
குன் சறடுத்த மா க் யகாபாலா வுன் சூட்ெம்
எவரா லளசவடுக்க ஏலுங் கா ணுன் மா ம்
கவராயிரங் யகாடிக் கருத்திருக்கு மா வயர
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இராமனா ் த் யதான் றி இராவணெங் காரமது
ஸ்ரீராமர் பதடவகுத்துெ் செ ் ம் பு தகப்பிடித்துப்
யபாரில் நீர் நின் று சபருதுகின் ற யவதளயியல
யமரு குலுங் கி விண்தூள் மிகப்பறந்து
ஆகா த் யதகி அந்தரங் க யமகமதில் தூள் மூடக் கண்டு யதவர் மீகப்பதறி
யவழதி உன் யபார் மிகுயதவர் பார்க்குதகயில்
யபாரிலும் நீர் நின் றுப் சபாருது ெரம் விதளக்க
வாரியிலும் பாம் பதணயில் வா ் த்தபள் ளி சகாண்டீயர
ஆ ் ப்பாடி ஆ ர் எல் யலாருந் தாங் கூடிெ்
ொ ் ப்பானப் யப ் களுக்குெ் ெருவில் சகாதடசகாடுக்கப்
யபத ச ல் லா யமாட்டி சபரும் பூத மாயிருந்து
ஆ ர்கள் பார்த்திருக்க அங் குபூ ொரியுமா ் த்
தின் றாய
த்திதனயும் சிலபூத மாயிருந்து
சதாட்டிலா ர்மதனயில் சிறுபிள் தள ா ் க் கிடந்து
மட்டுப் பருவமுள் ள மாதர் மதனபுகுந்து
விதள ாடி நீ யும் யவறா ரறி ாமல்
குதழவா ் மததலச னக் கூண்டசதாட்டி யலகிடந்து
சிறுகுழவி யபாயல சீறி மிகஅழுவா ் ப்
பருவதங் க ளுசமடுப்பா ் ப் பாலன் யபா யலகிடப்பா ்
உன் சூட்ெ யவதல உதரக்க எளிதாயமா
தன் சூட்ெ சமல் லாம் தானுதரக்கக் கூடாது
பலயவெங் சகாண்டு பார்முழுதுஞ் சுற் றிடுவா ் க்
குலயவெம் நீ ரும் சகாண்ட சதாழிலல் லயவா
ஆயராடுஞ் சொல் லி அதட்டிவிட யவண்டாயம
பாயரா டுதித்துவந்த பாதவச ாடு செல் லாது
என் றுமண்தடக் காட்டாள் இதெந்தசமாழி தான் யகட்டு
நன் றுநன் று சபண்யண நமக்கிதுயவ ஞா முதற
ணவகுை்டர் - மை்ணடக்காட்டாள் திருக்கல் யாைம்
சபண்யணயுன் றன் யபரில் யபராதெ சரம் பவுண்டு
கண்யண யுதனயிப்யபா கலி ாணஞ் செ ் வதற் கு
யவதளயி தாகும் சமல் லி யர ச ன் றுதரக்க
மானதி மங் தக மனத ர்ந்து வா ் குழறித்
ததலயி சலழுத்சதனயவ ெத்தமுதர ாடாமல்
சிதலநுதலிக் கன் னி சொல் லுதர ா யதயிருந்தாள்
இருந்த நிதனதவ ஏகமூர்த்தி றிந்து
சபாருந்து மதி ானப் பிரமாதி யவெமதா ்
யவெ சமடுத்து யமளத் சதானியுடயன
வாெவருந் யதவர்களும் மலர்மாரி தூவிநிற் க
யதெ நருளறி த் சத ் வமட வாரறி
மா பரனும் மகாசபரி நூல் முதற ா ்
வாெக் குழலாதள மாதலயிட்டா ரம் மாதன
மாதலயிட்டு நாதன் வா ் த்தெடங் குங் கழித்துெ்
ொதல த் துள் யளகித் தானிருந்தா ரம் மாதன
ணவகுை்டர் - வள் ளி திருக்கல் யாைம்
மணமுகித்து நல் ல மணவதற க லுமிருந்து
துதணசபரி மா ன் சுருதி முதறப்படிய
ஆகமத் திகதன அலங் கிருத மா ் ப்புரிந்து
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நாகரீக நாதன் நடத்திவரும் நாதளயியல
கந்தனுக்கும் சபண்தணக் கலி ாணஞ் செ ் சவன் று
சிந்தித்து நல் ல திருமால் மனமகிழ் ந்து
யகட்டு வதர ாள் யகாததவள் ளி நா கித க்
கந்தன் சொரூபம் கரி மால் தாசனடுத்து
எந்தன் பிரானும் ஏற் றவள் ளி நா கித
மாதலயிட்டு நல் ல மணமுகித்தார் கந்தனுயம
யவதலயிட்ட மான யவண்டுஞ் ெடங் குசெ ் து
ணவகுை்டர் - ததய் வாணன திருக்கல் யாைம்
மூலகுண்டப் பதியில் முகுந்தனும் தானிருந்து
கந்தனுட யதவி கனத்த சத ் வாதனததன
இந்தயவதள கூட்டி இங் குமணம் செ ் சவன
பண்டு முதறப்படிய பாதவ தரக் கண்காட்ட
கண்டு சத ் வாதன ரும் கருத்தில் அறிந்தவளும்
நன் றுநன் சறன் று நாரணர் சொற் படிக்கு
சுருளி மதலவழி ா ் யதாதக ரும் தானாடி
சுருதித்சத ் வாதனததன தகயகார்த்து வட்டமிட்டு
மூலப்பதியிகதன முன் னின் று ஆடிடயவ
ொலத் சதருப்யபால ெனங் கள் பலர் பார்த்திருக்க
மாலவரும் கந்தசனன மா யுருசவடுத்து
யவலும் பிடித்து சவண்ணீறும் தான் பூசி
சத ் வாதன கண்ணுக்கு சிறந்தயவல் கந்தனுமா ்
அ ் ா நாரா ணரும் ஆதிசிவமால னா ்
சம ் ாக இப்பதியில் மிகக்கூட்டி வந்தாயரா
அ ் ய ாச ன் யதாழி யர அறி தலய இப்பதித
என் றுயம சத ் வாதன இறஞ் சிமிக ஆடுதகயில்
மன் று ததன ளந்த மா க்கந்தனாரும்
இங் சககதன பண்ணும் ஏற் ற சத ் வாதன ர்க்கு
மங் களம் பாடுசமன மா ன் மிகவுதரக்க
முக்காலத் யதவர் முதறயபால் முழங் கிநிற் க
அக்காலம் யபாயல ஆகா ம் மீதிருந்து
யமளத் சதானியுடயன யமயலாகர் யபாற் றிநிற் க
தாளம் மல் லாரி ெரமண்டலம் முழங் க
வாெவனும் யதவர்களும் மலர்மாரி தான் தூவ
யதெ நருளறி சத ் வமட வாரறி
கட்டினார் தாலி கனசத ் வா தன ர்க்கு
மட்டில் லாத் யதவர் மனமகிழ் ந்து தானிருக்க
நாளிட்டு வந்து நாயளழு யமகழித்து
வாழட்டு சமன் று வா ் த்தெடங் குமுகித்து
மாதயரா சடல் லாம் மகிழ் ந்திருந்தா ரம் மாதன
தாரணிய ா ரறி தான் வாழ் ந் திருந்தனராம்
சபண்ணார் தமக்குப் யபர்சபரி த் தற் சொரூபம்
கண்ணான மா வரும் காட்டி மிகவாழ் ந்தார்
பாலராண் சபண்ணும் பாதவ ர்கள் சபற் றுமிகக்
யகாலமுடன் வாழ் ந்திருந்தார் கூண்டரி செல் வயமாடு
பாக்கி ங் கள் சரம் பப் பவிசு குதற ாமல்
யநாக்கி ல் பா ் மாதர் நுண்ணிதம ா ் வாழ் ந்திருந்தார்
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நாரா ணர்க்கு நல் லமுது தான் பதடத்து
காரணரு மமுது கலந்துமிக வுண்டிருந்தார்
கூடி யிருந்து குலாவி மிகவாழ
நாடி மகிழ் ந்து நாரணருந் யதவியுமா ்
வாழ் ந்திருக்கும் நாதள மங் தக பகவதி ாள்
ொர்ந்த குழலாள் தத ல் நல் லாள் யதாழி ர்கள்
இருந்து மிகவாழ் ந்த இரணசவாளி மண்டபத்தில்
திருந்து பகவதித த் யதவி ர்கள் காணாமல்
காணாமல் யதடிக் கானகங் க ளும் பார்த்து
வாணாள் மறுகி வந்தாயர நற் பதியில்
பதியில் பகவதித ப் பண்பாகப் பார்த்தவர்கள்
விதியிதுயவா தாய சவயிலுகந்த மாதாயவ
நீ யிருந் தப்பதிதான் நிதானம் யபா தாசதனயவா
நீ யுமிந் தப்பதித நிதனத்துவந்த வாயறது
அப்யபா பகவதி ாள் அவர்கள் ததமயநாக்கி
இப்யபா நமக்கு எழுத்தின் படி ாயல
நடந்திருக்குப் சபண்யண நவிலக்கூ டாதினியமல்
கடந்த சபாருள் காணும் கன் னியிவர் கண்டீயர
ததலயில் விதிச னயவ ொற் றினாள் யதாழியுடன்
மதலயு சதளிந்து மாயத ச ன் தா ் மாயர
எங் களுக்குத் தாய இனி ாரு நல் லதுதண
ெங் கடங் கள் தீரெ் ொற் றுசமங் கள் மாதாயவ
மாயத ச ன் யதாழி யர மன் னருக்கு சமன் றனக்கும்
தீயதது மில் லாத் யதெத் திருப்பதியில்
நின் றுபணி செ ் து நிதறவாக நில் லுமன் று
அன் றந்தத் யதாழி ர்க்கு அருளி விதடசகாடுக்க
விதடயபாயல யதாழி ர்கள் யவதம் புகழ் பதியில்
ெதடவில் லா யதமகிழ் ந்து தாழ் ந்யதவல் செ ் திருந்தார்
நன் றாக நாரணரும் நாடும் மட வார்களுமா ்
ஒன் றாக மக்கசளாடு ஒத்தளமா ் வாழுதகயில்
சபற் ற உபயதெப் சபருநூல் முதறப்படிய
கற் தறக் குழலார் கனமான யதவி தர
ஏக மறி இதெந்த மணம் புரிந்து
வாகா ் ப் பரனும் மகிழ் ந்திருந்தா ரம் மாதன
இனியிந்த இவ் வுகத்தில் ாமனுப்புங் யகாலமததத்
தனுதவக் குதறக்கத் தனதுள் மிகஅடக்கி
நடத்தும் நருட்கள் நல் லன் ன மீகிறதத
இடத்தில் சகாடுவந்து ஈயுங் க சளன் றுமிகெ்
சொல் லிநாம் கூட சுவாமி மிகஇருந்து
நல் லமக்க யளாடு நாம் கூடி வாழசவன் று
ஆரா ததனெ்சொரூபம் அடக்கி னாருள் மனதுள்
ஊரா னதிற் பிெ்தெ உங் களுட மூப்பாயல
இடஞா மில் தல என் னிடத்தில் சகாண்டுவந்து
இடநாமுங் கூடி இருந்துதர்ம யமற் றிடலாம்
என் றுதரக்க நருட்கள் எல் யலாருஞ் ெம் மதித்து
சகாண்டுவந் திட்டார் கூடிருந்து நாரணரும்
மாதர் மக்கசளாடு மா ன் மனமகிழ் ந்து
தாதர் இருந்து ொப்பிட்டா ரம் மாதன
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கூடி யிருந்து குலாவி முயதற் றுப்
பாடி மகிழ் ந்து பரமன் வரும் நாதளயியல
பின் னும் சபருமாள் பிள் தளகதளத் தான் பார்த்து
மன் னும் சபரி மக்கள் மக்கள் மாதர்கயள
உங் களுட வீட்டில் உற் ற விருந்தருந்த
மங் களமா ச ன் றனக்கு மாவிருப்ப மாயிருக்கு
நான் வந்து சதன் யபரால் நாட்டுமிணத் தாங் கல் கதள
தான் வந்து பார்க்கெ் ெந்யதாெ மாயிருக்கு
என் றுதரக்க நாதன் இதெந்தகுலெ் ொன் யறார்கள்
நன் றுநன் சறங் கள் நாரா ணக்குருயவ
எப்யபா நீ ர்வந்து இரட்சிப்பீ சரன் றுமிகத்
தற் பரயன நாங் கள் ெதடத்து முகங் யகாடி
மதலகாணாப் பயிர்யபால் வாடி யிருந்யதாதம ா
பிதழ ா னதுசபாறுத்துப் பிள் தளகதள ாண்டுசகாள் ளும்
ஆண்டுசகாள் ளு தம ா ஆதி மகாபரயன
பூண்டுசகாண் யடாமுமது சபாற் பாதம் நாங் கசளனத்
சதாழுது வணங் கி சுவாமிவர யவணுசமன் று
முழுது மவர்மதனயில் முகூர்த்தமுதற பந்தலிட்டுப்
பந்தலிட்டுப் நல் ல பரியமற் கட்டிகட்டி
ெந்த முடயன ததலவாதழயும் நிறுத்தி
அம் தமமா ரவர்க்கு அரங் கு மிகவகுத்துெ்
செம் தமயுடன் மா ன் சிறந்திருக்க யமதடயிட்டுக்
கட்டியமற் கட்டிச னக் கனிபல துங் சகாணர்ந்து
சவட்டி யிராமிெ்சி மிகுத்தபன் னீர ் ெந்தனமும்
வாதடக் கமகசமன மலர்பிெ்சித் தார்தூக்கி
யமதட லங் கரித்து விதானம் ெ பலதணிந்து
அ ் ாவுக் கமுது ஆனக் கனிவதகயும்
சம ் ானத் தா ் மார்க்கு யவண்டுகின் ற தீன் வதகயும்
கூடவந தநருட்குக் யகாப்புபல யெகரித்து
வாட விடாமல் வல் லபல தீனதுவும்
யமளத் சதானியும் சவடிவாணக் யகாப்புடயன
காளடம் மானம் கடி சிறப்புடயன
அ ் ாதன நன் றா ் ஆனபரி யமயலற் றி
தவ ாளி சகாண்டு மாதாதவத் சதாட்டில் தவத்து
ஆடல் பா டலுடயன அரம் தபக் குரதவயுடன்
நாடதி நாரணர்க்கு நல் ல விருந்சதனயவ
ொன் யறா ரவர்கள் தாங் கூட்டி தங் களுட
மீண்யடவார் மதனயில் விருந்து மிகக்சகாடுத்து
நாரணர்க்குெ் ொன் யறார் நல் ல சுருளும் தவத்துக்
காரணர்க்கு நல் ல கனத்தபட்டு கள் சகாடுத்து
அம் தமமா ரவர்க்கு அதிகப்பட்டுெ் யெதலகளும்
செம் தம யுடன் சகாடுத்துெ் செ ் வார் விருந்சதனயவ
விருந்து சகாடுத்து யமலதி நற் சிறப்பா ் த்
திருந்து மவர்பதிக்குத் திரும் பக்சகாண் யடவிடுவார்
இப்படிய மா வரும் ஏற் றொன் யறார்களுட
தமப்புதட வீயடாறும் மா ன் பதியதாறும்
விருந்து மருந்தி யவதா கமம் யபாயல
சபாருந்து மிகதன புரிந்து மிகமகிழ் ந்து
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ணவகுை்டர் - பூமடந்ணத திருக்கல் யாைம்
இன் ன சமாருசபண் ஏற் ற மடந்தத தர
நன் னகரி சம ் க்க நாமணங் கள் செ ் சவன் று
யகட்டுப் பரிெமிட்டுக் கிளர்ந்த முகூர்த்தமிட்டு
நாட்டு நருளறி நாரிமின் னாள் தானிருக்கும்
ஊரிலவர் சென் று உற் றமங் க ளம் புரிந்து
பாரி லகமகிழப் பதியில் வந்து தானிருந்தார்
பதிதனியல வந்து பாவித் தகமகிழ் ந்து
விதி ால் சபரி விருதுக் சகாடிகள் கட்டிெ்
சொத்தாஸ்தி வஸ்து சதாதகச ண்ண மில் லாமல்
வத்தாஸ்தி யபரில் மனது மிகநாடி
நிலங் கதரகள் சுற் றி நிதறபயிர்கள் தன் னிதலவா ்
தலம் புகழும் நாதன் தனதுள் ளகமகிழ் ந்து
சபான் னான சபண்களுக்குப் சபாசிப்பும் பல வஸ்துக்களும்
கண்ணான மா ன் தக ார யவசகாடுத்து
நடத்திப் சபண்ணாதர நல் ல சவாருங் காக
இடத்தி லிருத்தி இகதன புரிதகயியல
எம் சபருமாள் நாட்டு இகதன நிதறயவற் றிப்
சபான் பதியில் நாயளழும் புரிந்து திருநாளும்
நடத்தித் திருமால் நாட்டுக்கணக் கும் பார்த்துத்
தடத்தின் வழி ா ் த் தானிருந் தாரா ் ந்து
வந்தநாள் வந்து தவ கத்துெ் யொததனகள்
இந்தநாள் வதரக்கும் இருந்துநாம் பார்த்ததியல
மிெ்ெசமந்தெ் ொதிச ன் று யமயலார் மிகஅறிந்து
அெ்ெமில் லாெ் ொதி ஆதிெ்ொன் யறார்கதளயும்
விதலயபாட்டு ஆளடிதம யமவிக்சகாள் ள யவணுசமன் று
மதல ாம சலம் சபருமாள் மனதிலுற் றுெ் ொன் யறாதர
உயிரறிந்து நல் ல விதலகூறி ஆளடிதம
சமயிதறிந்து நாதன் முழுதடிதம சகாண்டனராம்
சகாண்ட அடிதம குலெ்ொதி ாயனாதர
அண்ட மறி ஆகந்சதளிந் சதடுத்துெ்
யெர்த்துதவத்துக் சகாண்டார் சிவஞானப் சபாக்கணத்துள்
காத்திருந்தப் சபண்களுடக் கருத்தறி யவணுசமன் று
சபற் றுவந்தத் தீர்ப்பின் பிரமாணத் தின் படிய
சித்துசவான் று செ ் ெ் சிந்தததனி லுற் றனராம்
உற் று மனதில் உபா மதுவாக
வத்து வதகயபரில் மகாயநட்ட மாயிருந்து
சபான் னு பணங் காசு சபரி நிலமதிலும்
தன் னுள் நிதனவா ் த் தானிருந்தா ரம் மாதன
அதிகாரம் - XVII
ணவகுை்டவதாரம் முடித்து நாராயைர் ணவகுை்டதலாகம் வருதல்
விருத்தம்
இப்படி இவர்தான் பாரில் எண்ணி கரும சமல் லாம்
ஒப்புடன் முடித்துத் தன் னால் ஊணி சதல் லாந் யதாண
தவப்பபுடன் ாமங் கூறி மனுக்கதளத் சதளித்து ஏற் று
இப்புவி விட்டுக் குண்டம் ஏகிட மனதி லுற் றார்
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ஏகிட மனதி லுற் று இருக்கின் ற உபா ந் தன் தன
வாகிட மிருக்கு மாதர் மதனவிகள் மக்கள் ொன் யறார்
தாகிடெ் சீென் மார்கள் தங் களு மறி ா வண்ணம்
யகாகிடக் குண்டஞ் செல் லக் குருதவயும் நாட்ட மானார்
மனதினி லுற் று மா ன் மாதர்கள் மக்க யளாடு
தனதுள மகிழ் ந்து கூடித் த வுட னிருக்கும் யபாது
என் துடல் காணா வண்ணம் இன் னமுஞ் சிலநாள் பாரில்
தினமுடல் வாடி நீ ங் கள் யதடுவீ சரன் தனத் தாயன யதடிய
யிருக்கும் யபாதுத் யதவி ர் மக்கள் காண
நாடிய சொரூபங் சகாண்டு நான் வந்து நடுக்கள் யகட்யபன்
யபடிகள் நிதனத்தி டாமல் யபசின நூற் யபால் கண்டால்
வாடிய மதல ா வண்ணம் வாழ் தர்மப் புவியில் வாழ் யவாம்
என் றவர் சிரித்துக் சகாண்டு இருந்தததக் கவனி ாமல்
விண்டவர் நளி ா ் ப் யபசி விடுத்ததத மக்கள் ொன் யறார்
என் தறக்கும் ஆள் வா சரன் று இருந்தன ரவர்க சளல் லாம்
குண்டத்தத மனதி சலண்ணிக் குருதவயும் நாட்ட மானார்
குருயவ ச னக்கு ரருளிக் குறித்த ஆண்டு இதுவதரக்கும்
ஒருசொல் சமாழிய குதற ாமல் உகத்துத் தீர்ப்புக் கூறிக்கலி
கருக ாம மிகவுதரத்துக் தகக்குள் சளடுத்சதன் மக்கதளயும்
வருகக் குண்ட மனதிலுற் யறன் வந்யத கூட்டிக் சகாடுயபாவீர்
நதட
ஆதிய ச ன் றன் அப்பு அனந்தகுரு
யொதிய ச ன் றன் சொந்தத் திருவுளயம
இந்நாள் வதரக்கும் இவ் வுலகில் யபதயிசரன் று
அந்நா ளுதரத்த அப்புநா ரா ணயர
இனி ா னுமது இலங் கும் பதியில் வர
முனி ா னவற் கு முற் ற விதட ருளும்
ஆண்டாெ்சு லக்கு அடுத்திருக்கு தத ாயவ
யவண்டா முலகம் யமலுலக யம தழயும்
அங் கதழயு தம ா ஆதிமுனி ச ன் றதனயும்
தங் க இனிமாட்யடன் தரிப்பிட மங் யக ல் லால்
என் று வருந்தி இவரிருக்கும் நாதளயியல
மன் று ததன ாளும் மா த் திருமாலும்
வரங் சகாடுத்த நாளும் தவத்தலக் கும் பார்த்துப்
பரமிருந்து யதர்ந்து பாலன் ததனவருத்த
யவணுசமன் றீசுரரும் யவதத் திருமாலும்
கண்ணு மகதனக் கடி விமானமதில்
ஏற் றிதவத்து மாமுனிவர் இருபுறமுஞ் சூழ் ந்துவரெ்
ொத்திரிய ார் ஞான ெற் குருதவத் தானனுப்பி
தவகுண்ட வீட்தட வாயனா ரலங் கரிக்க
சம ் சகாண்ட நாதன் விளம் பினார் யமலுகில்
வாயனார்க சளல் லாம் தவகுண்ட வீடததயும்
தானமுட சனல் லாம் ெணயம லங் கரித்தார்
ெற் குரு வான ெடாமுனி யிங் குவந்து
சம ் க்குரு வான வீர விெ னுக்குெ்
நல் லதூ சனன் று நவின் றவதர யும் புகழ் ந்து
செல் ல அதரமணிக்கு சென் றிங் யக நில் லுசமன
மாதர் மதனமறந்து வாழ் தவ மிகமறந்து
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தாத ரூண்மறந்து ெடல வுதடமறந்து
நன் தமபல யொபனமும் நளிப்யபெ்சு மறந்து
செம் தமக் குருவா ் செம் மிமூ லமடக்கி
மூல மதிலடக்கி உடலூற் தறத் தானிறக்கிக்
காதல மடக்கிக் கண்ணனூர் தாயனாக்கி
தகக்குள் நின் ற மக்கள் கலங் கி மிகப்ப ந்து
நிற் கும் நிதனதவ நிதனவி லறிந்துதவத்து
நடக்கும் படி ான நல் சமாழிக ளுமுதரத்து
உடற் குள் குறி ா ் ஒத்துமிக வாழுசமன் று
சொல் லிமக்கள் தகத த் திருமுகத்யதா யடயெர்த்து
இல் லி ல் பா ் வாழும் ாமுழித்து வாயறாசமனப்
பதறாமல் நீ ங் கள் பண்பா ச ாருப்யபாயல
சிதறாமல் நீ ங் கள் செ ் அனு கூலமுமா ்
இருந்துமிக வாழும் என் றுநாமங் சகாடுத்துத்
திருந்துபுகழ் மா ன் சிறந்தயவா ராயிரத்து
ஓரிருபத் தாறாம் ஓங் கு மிடபமதில்
சீரி ல் பா ான யததி யிருபத்சதான் றில்
பூருவ பட்ெம் பூெ நட்யெத்திரத்தில்
வாறுதட யொம வாரம் சபாழுதூர்ந்து
பன் னிரண்டு யவதள பாவிக்கும் யநரமதில்
சம ் சகாண்ட ொன் யறார் யமலாதெ யுள் ளிருத்திக்
தககண்ட மாமுனிவர் கட்டா ் மிகெ்சூழ
தவகுண்ட யமக வழிசகாண்டா ரம் மாதன
தவகுண்ட மானார் வா ் த்த விமானயமாடு
வான யலாகத்தார் மலர்மாரி தாந்தூவ
விமான மதியலறி யமயலாக மீதில் வரத்
யதவாதி ச ல் லாம் திருப்பாட்டுக் கூறிவர
மூவாதி ச ல் லாம் முகமலர்ந்து தாமிருக்கத்
சத ் வரம் தப மாதர் திருக்குரதவ தாம் பாட
சம ் வரம் பு நாதன் சம ் குண்ட மீதில் வந்தார்
விருத்தம்
வந்த சபாழுயத மதறய ாரும் வாயனார் யதவ ரிஷிமாரும்
நந்தன் சபருமான் மகசனனயவ நாடி வணங் கி மிகப்யபாற் றி
எந்தன் பிரயன ச ங் களுக்கு இரங் கிச தம ாட் சகாண்டவயர
சிந்த சரவரு மிகப்யபாற் றத் திருமால் மகதனக்கண் டாவினயர
கண்யட மகதன மிகஆவி கமல முகத்யதா டுடனதணத்துப்
பண்யட செகலில் மகரமதுள் பண்பா யிருத்தி ருளிதவத்த
நன் யறார் சமாழியுங் குதற ாமல் நடத்திக் கணக்கின் பிரகாரம்
இன் யற ச ழுந் திங் யககிவந்த இளமான் கன் சறன் றாவினயர
நதட
ஆவி மகதன அன் யபா டுறவதணத்துத்
தாவி மகன் யமல் த வு மிகக்கூர்ந்து
மாமுனிவர் தங் கதளயும் வாருங் யகா நல் லசதனத்
தாமுனிந்து மகன் யமல் த வாகத் தா ாரும்
அன் பு மிகக்கூர்ந்து அருதமமக தன ாவி
இன் புருக நன் றா ் இருந்தாள் காண் லட்சுமியும்
ெந்யதா ெமாக ெங் கரருந் தான் மகிழ் ந்து
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வந்தாய ா என் று மகிழ் ந்துசகாண்டா ரம் மாதன
நான் முனிவனும் யவத நல் லசத ் யவந்திரனும்
தாமு மிகமகிழ் ந்து ெந்யதாெங் சகாண்டனராம்
ெரசு பதிமாதும் தாயீசொரி ாளும்
பரசுரா மன் முதலா ் ப் பண்பா ் மகிழ் ந்திருந்தார்
கயிதல யுகமும் கமண்டல யமழ் புவியும்
அகிலமது அறி ஆனார்தவ குண்டசமன
எக்காள பூரிதகயும் இடமாம் மானமுடன்
முக்காலத் துள் ள முனிமார் முழக்கிமிக
ஈயர ழுலகும் இவர்செ ் த நற் றவம் யபால்
ஆயரதுஞ் செ ் அடங் கா திவர்தவந்தான்
பிறவிநா ெக்கலி ன் சபால் லாத தவ கத்தில்
திறவி தனிலிருந்து செ ் துதவ யமற் றுவயரா
கண்டாற் பவஞ் சூடும் கலி னுட தவ கத்தில்
தண்டரள மானதவம் தாக்கிநிதற யவற் றுவயரா
கலிசதாடரு முன் யன கனகதுவா பரயுகத்தில்
ெலி ாமல் வாழ் ந்த தர்மி முதல் தவத்யதார்
பதறி நடுங் கிப் படாதினியம சலன் றுசொல் லிக்
குதறி மதலந்து சகாடுவான மாமுகடும்
சகடுவுங் குதகயும் கீழுயமலும் நுதழந்து
முடுகி முன் யனாடி நுதழந்தார் மிகப்பதறி
அப்படிய நல் ல அறியவார் பதறிமிகத்
தப்பிவர யிவரும் ெதட ாம லவ் வுக்ததில்
முப்பிறவி யுந்தியிலும் உதித்துக் குதித்தவரா ்
அவ் வுகத்துக் குள் யள ஆண்டுமூ வாறுவதர
செவ் வுமகா ஞானத் திறவி சவளிநாடிப்
பவமணுகா வண்ணம் பாரத் தவம் புரிந்து
சிவமதுதவக் கண்டு செ ல் சபற் று அவ் வுகத்தில்
மாது கிதளய ாடும் மக்கள் பல சொத்யதாடும்
சீது மதனய ாடும் சிறந்தபல ஞா சமாடும்
இருந்துமிக வாழ் ந்து எள் பாவஞ் சூடமால்
சிறந்து தவகுண்ட சிவவீடு காண்பவரார்
சபரிது சபரிசதனயவ சபரி முனியவாரும்
அரிது அரிசதனயவ அகமகிழ் ந்து சகாண்டாடிக்
மன் றாடுங் கயிதல வானவரும் யபாற் றிநிற் கப்
பூமிதனில் மக்கள் சபரி குலெ் ொன் யறார்கள்
ொமியுட யதவி சுற் றமட மாதர்களும்
அன் பான சதாண்டர்களும் அ ர்ந்து முகங் யகாடி
வம் பான யபர்கள் வதெ ா ் மிகநதகக்க
தவகுண்ட யமக வழிசகாண்டார் நம் மதள ா
என் று புலம் பி எல் யலாருந் தாந்யதறி
முன் று சமாழிந்த சமாழிப்படிய நம் மதள ா
நடந்தார் தானல் லால் ஞா ம் யவ றில் தலச ன் று
மாதத் திருநாளும் வாரமற வாதபடி
நாதன் தனக்கு நாமள் செ ் யவாசமனயவ
யகாவிலது தவத்துக் கூண்டதிரு நாள் நடத்திெ்
யெதவசெ ் து மக்கள் தினஞ் சூழ யபாற் றிநிற் க
நாதனுட யதவி நா கிமா சரல் யலாரும்
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சீதமண வாளருட சீர்பாத முண்சடனயவ
து ரமதா ் வாடி சிவயன செ சலனயவ
இ ல் புதரு வீசரனயவ இருந்தார் தவமுதறயபால்
நண்பசரல் லாம் வாடி நாரணா யபாற் றிச ன் று
அன் பர் முதறயபால் அகமகிழ் ந்து தாமிருந்தார்
இப்படிய அன் பர் ஏந்திதழமா சரல் யலாரும்
முப்படிய சொன் ன முதறச னயவ யிங் கிருக்க
அப்யபா கயிதலதனில் ஆனகுரு நாரணரும்
தமப்யபா லினி மகதனமிக முன் னிறுத்திக்
கூண்ட மணிய யகாகுலயம கற் பகயம
ஆண்ட மணிய அருளுசமந்தன் கண்மணிய
என் றன் மணிய என் னாத ஓவி யம
உன் றதனநான் சபற் று உற் ற கலியுகத்தில்
இருத்தி தவமும் ஏற் றமுதற யும் நடத்தி
வருத்தி நருதள மகாயொ ததனப்பார்த்துத்
களித்து சகாண்டாடிக் கலிசநகிழ நல் யலாதரத்
சதளித்துவா சவன் று சொன் ன முதறவதரயும்
இருந்துநீ ங் யக இகதன நடத்தினததப்
சபாருந்தும் படிய புகன் றிடுநீ நாமறி
மா வர் தாங் யகட்க மனது மிகமகிழ் ந்து
ஞா க் குருநாதன் நாடி மிகவுதரப்பார்
அ ் யர யகாயவ அப்புயவ நீ ர்யகளும்
சபா ் ர்வாழ் கலியில் புரிந்துத் தவொக
ஆறு வருெம் அதிகத் தவம் புரிந்து
வாறுமுன் னீரும் வாரியியல வந்திருந்துக்
யகட்டு மகிழ் ந்து சகணித்ததுயமல் நல் வளங் கள்
தாட்டாண்தம ா ் நீ ரும் தாசமாழிந்த சொற் படிய
நித்தந் திருநாளும் யநரிதழமா ருள் ளததயும்
புத்திரதர யுஞ் யெர்த்துப் சபண்கதளயு மாதலயிட்டு
மாதலயிட்டுப் சபண்கயளாடு வாழ் ந்து மகவீந்துக்
யகாலமணி மாதருக்குக் யகாடிபல வஸ்துவதக
யதடிக் சகாடுத்துத் யதெக்கலி நாடழி
ஆடிக் களித்து ாம மிகக்கூறி
நல் யலாதர ச ல் லாம் நாடித் சதளித்துமிக
வல் யலாயர யுந்தன் தவகுண்ட மீதில் வந்யதன்
ஆஸ்தி பலதும் ஆ தளமார் மக்கதளயும்
யகாத்திர முங் கண்யடன் கூறிதவத்த லக்கில் வந்யதன்
அந்தெ் சிறப்யபாடு அங் கிருந்யத னானாக்கால்
இந்ததவ குண்டம் ான் வந்து காண்யபயனா
என் று குருமகனார் இதெந்தவுடன் நாரணரும்
அன் று அத ெ்சிருந்த ஆனமுனி தங் கதளயும்
இருயபதர யும் வருத்தி இவர்சமாழிந்த வார்த்தத தில்
ஒருசமாழிதா னாகிடினும் உதலவதிங் க ளுண்யடாசொல்
தவறாமல் சொல் வீர் தப்பிதங் க ளுண்டானால்
பதறாமல் சொல் வீர் பரம் சபரி மாமுனிய
எனக்கறி ா வண்ணம் ார்செ ் வார் மாமுனிய
தனக்கறி நீ ங் கள் ொற் றுவீ ருள் ளபடி
என் று மகாகுருவும் இ ம் ப முனியவாரும்
நின் று வா ் புததத்து சநடிய ான் பதம் பூண்டு
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விருத்தம்
கண்ணுக்குள் மணி ா ் நின் ற காரணக் குருயவ ஞான
விண்ணுக்கு சளவர்க்கும் ஞான சவளிெ்சுட ரான மூர்த்தி
ஒண்ணுக்கு சளாண்ணா ் நின் று உலகீயர ழதனத்துங் காக்கும்
அண்ணுக்குங் கடந்த யொதி அறிவுள மறி ா யதயதா
எறும் புகதட ாதனமுதல் யபதா யபதம்
எண்பத்து நான் குயிர்க்கு யமக மாக
உறும் சபாருளா ் நின் றகுரு நீ ய
ல் லால்
உலகமதி லாருளயதா வுதட மாயல
செறும் சபாருளா முமதுமக னங் யக வந்து
செ ் தவசு முதற திலும் நடத்தத யமலும்
தறும் யபாருள் யபா சலங் கள் மன மறி சவான் றும்
தப்பிதங் க ளில் தலச னத் தாழ் ந்து நின் றார்
தப்பிதங் க ளில் தலத
ா தவத்துக் காதி
தண்தமமிகுக் குணமுதட தர்ம சீலன்
உப்பரிதக மீதிருந்து அரயெ ாள
உன் புவிக்கு ஆதெ ல் லா லுலகி லில் தல
தமப்பிதுக்க மானசதாரு குழலா யராடும்
மக்கசளாடும் வாழ் யவாடும் வாழ் ந்த உள் ளம்
நற் பிதுக்க மானகுரு நாட்ட மல் லால்
நானிலத்துள் ளாதெயில் தல நாங் கள் கண்யடாம்
நாங் கள் மிகக் கண்யடாமிவ ருள் ளம் யபாயல
நாடுபதி னாலதுலுந் தவத்யதார் பார்த்தால்
காங் கரிது எங் களுட கருதண நாதா
கலியுகத்தத யவரறுத்த கடவுள் பாதம்
ஒங் கஅவ ரடியிதணத ப் பணிந்து நாளும்
ஊழி ங் கள் செ ் தவர்க்கு உவந்து நிற் கப்
பாங் கருளிெ் செ ் துமிக ஆண்டு சகாள் ளும்
பரமகுரு நாதசனனப் பணிந்து நின் றார்.
நின் றவதர முகம் யநாக்கி மா ன் தானும்
நிலவரங் க ளுள் ளசதல் லாம் நினக்குள் ளாெ்சு
இன் றிவதர நீ ங் கள் சகாண்டு நமது குண்டத்(து)
ஏகபதி வாெல் சதரு எல் லாங் காட்டிக்
சகாண்டுஅந்தத் ததயிலமதில் மூழ் க்கிப் பின் னும்
கூட்டிக்சகாண்டு வாசவனயவ கூற வாயனார்
டுண்டுபல யமளசமாடு தாளத் யதாடு
உற் றரத மீதில் தவத்து உம் பர் சென் றார்
சென் றவர்கள் நாரணரின் குண்ட மானெ்
சிறப்தபச ல் லாங் காட்டிமிகத் சதளிந்த ெந்த
தன் றமலர் வாழ் தங் கப் பதத்தில் மூழ் க்கித்
தண்டிதகயின் மீதிருத்தித் த வா ் வாயனார்
சகாண்டவர்கள் மா னுட பதத்தில் விட்டுக்
குலாவி ந்த வாயனார்கள் கும் பிட யடற் ற
மன் றலணி மா வரு மீெர் தானும்
தவகுண்டமா முனிச னயவ வழங் கி னாயர
வழங் கி ந்த மா வரும் வாயனார் தம் தம
வரவதழத்து நீ ங் கள் மகா யமர்வு சென் று
இளங் குருமா னானகுரு தவந்த ராெர்
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இன் றுபுவி யீயரழு மடக்கி ாளப்
பழங் குருநூல் முதறயபாயல பாரில் யதான் றிப்
பதி ாள வந்தாசரனப் பதிப்பீ சரன் று
வழங் கமிக மதறய ார்கள் யமர்விற் சென் று
மா னுதர தவறாமல் வகுத்தார் தாயம வகுத்திடயவ
முன் னுதரத்த முதறய ா லுள் ள
மகாசபரி கிரீடமு மவர்க்குெ் சூட்டிப்
பகுத்துதட செங் யகாலும் பரம னார்தன்
பரம் சபரி முத்திரியும் பலன் கள் ாவும்
சதாகுத்திடப்சபான் னீராளத் துகிலு மீந்து
துதிசிங் கா ெனமீதில் தூக்கி தவத்து
மகுத்துவமா ் வாழுசமன வாயனார் யபாற் ற
மதற வரு மீசுரரும் வரயம யீந்தார்
சான்தறார்க்கு இரங் கல்
ஈந்திடெ் சிங் கா ெனத்தில் இருந்தவ யரயதா சொல் வார்
கூர்ந்திட எனக்கு இங் யக குணசமல் லாம் நலம தாகெ்
ொர்ந்திட மருளிெ் செ ் தீர் தற் பரா சவாப்பில் லாயன
ஓர்ந்திட எனக்கு அங் யக உகந்தவ ருண்யட முன் னம்
ஆதடயும் சபான் னுங் காசும் அன் னமும் பாலு முந்தன்
நீ டி உதவி ாயல நினக்கவ ரிதுநாள் மட்டும்
வாடிய முகங் யகாடாமல் மனத்த வதனா லீந்து
யதடிய மக்கள் தம் டமெ் சிந்ததயில் நிதனக்கு சதன் றார்
ஐ யர இதுநாள் மட்டும் அவசரனக் களித்த செல் வம்
தவ கயம தரி ா சதன் றன் வாயினா லுதரக்கப் யபாயமா
சம ் ச ல் லா மவர்கள் யபரில் யமனியு முருகு தத ா
செ ் யன வர்க சளன் றன் திருப்பதம் வணங் கெ் செ ் வா ்
திருப்பதம் வணங் கெ் செ ் வா ் என் சறனத் சதளிந்த ஞானி
கருவதி லுதித்த ொன் யறார் ொதியில் சகௌதவ ாகிக்
குருபதம் வணக்கஞ் செ ் து கூறி சமாழித க் யகட்டு
மருவணி துளசி பூணும் மா னு மகிழ் ந்து சொல் வார்
விருத்தம்
தககண்ட மணிய ச ன் றன் காரணக் குலயம கன் யற
தவகுண்ட மணிய யுன் றன் மனததலந் திருக்க யவண்டாம்
சம ் சகாண்ட மணிக ளான யமன் மக்கள் ொன் யறா சரல் லாம்
சபா ் சகாண்டக் கலித விட்டுன் சபாற் பதம் சபறுவர்
கண்டா ் கலித ச ரிக்கத் தவசிருந்த கருத்தத றிந்து உன் னிடத்தில்
வலி வந்துன் பதம் வணங் கி மனதுக் யகற் க நின் றவரும்
சபாலி உனக்கு அமுதுடன் புடதவ பலது மீந்தவரும்
ஒலி த் தான தர்மமதும் உகந்யத ளித்யதார் மிகவாழ் வார்
இரக்கும் படியபால் வடிசவடுத்து இருந்து கலித முடிக்கஅங் யக
உதரக்கு சமாழித க் யகட்டுனக்கு உதவி புரிந்த உத்தமரும்
கதரக்கும் படிய
முதளித்துக் தகக்குள் யளவல் புரிந்தவரும்
மதறக்குங் குருயவ ச ன் னாதண வந்யத யெர்வா ருன் பாதம்
உடுக்கத் துணிக ளில் லாமல் உலக மதியல ச ளி வனா ்
முடுக்க மதுயவ யில் லாமல் முடியும் விரித்துப் யப தனப்யபால்
கடுக்கக் கலித ச ரிப்பதற் குக் கவிழ் ந்து சிதறநீ ங் கிருக்க
அடுக்க உதவி செ ் தவர்கள் அவயர யுனக்கு மகவாயம
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ஆயம வர்க ளல் லாமல் அதிக மகயன நீ யிருந்த
ஓயம றி ா வண்ணமுந்தான் உலகி லுன் தனப் பழித்தவர்கள்
ொயம தீயில் தாங் கிடந்து ெடயம நரகுக் குள் ளாகி
யவயம யுன் றன் யமலாதண விறுமா பதத்தி னாதணயியத
நதட
ஆதண மகயன அதெ ாயத கண்மணிய
ொணா ரினக்குலங் கள் தப்பாம லுன் னுதட த்
தர்மபதி ராெ்சி த்தில் தாம் வாழ் வார் ெத்தி மா ்
வர்ம முதனப்யபசி வம் புசெ ் த நீ ெர்குலம்
அமுந்த நரகமதுள் ஆகுவார் ெத்தி மா ் க்
குளிர்ந்த மனதுதட யகாயவச ன் கண்மணிய
மலங் காமல் வாழ் ந்திருநீ தவ கத்தி சலப்யபாதும்
சபலங் க ளதுபார்க்கப் சபா ் யவெ சமான் றனுப்பி
மகயன நீ சொன் ன மாநூல் முதறப்படிய
உகமீயத ார்தான் உகந்திருக்கிறா சரனயவ
பார்த்துவர யவார்சொரூபம் பதடத்து அனுப்புகியறன்
ஏற் றந்தெ் ொதிக்கு இன் னமீ ராறுகதல
அடுக்கும் வதரநீ அவர்யபரில் நாட்டமதா ்
முடுக்க முடனிந்த உற் றசிங் காெனத்தில்
தவம் யபா லிருந்து தானாளு குண்டமதில்
ஆளுநீ ரசு ஆண்தம குதற ாமல்
நாளு வதரமகிழ் ந்து நலமாக வாழ் ந்திருநீ
அனுப்புகின் ற சபா ் ெ்சொரூபம் ஆங் கார மற் றவுடன்
மனுப்புகழ நாமள் தவ கத்தின் மீதிறங் கி
நிெ்சித்து தவத்த நிதனவா னதின் படிய
வெ்சிருந்த நற் பதியில் வாழலாங் கண்மணிய
என் றதரத்து மாகலியில் ஏற் றசபா ் யவெமதா ்
குன் று தனிலிருந்து யகாலசமான் று தானனுப்ப
வந்தங் கு குதித்ததுகாண் தவ கத்தி லம் மாதன
நந்த னாசனன் பான் நாரணர்க்யகான் ராமசனன் பான்
முந்தெ் சுவாமிகட்டு முன் னுதித்து வந்யதசனன் பான்
செந்தழல் யபால் நின் றிடுவான் சிட்டுப்யபா யலபறப்பான்
கண்டகண்ட அற் புதங் கள் கண்ணாரக் காட்டிடுவான்
பண்தடயுள் ள தவப்தபப் பாரறி க் காட்டிடுவான்
தீர்க்கமுட னற் புதங் கள் திடீசரனயவ காட்டிடுவான்
மார்க்கம் பலதணிவான் தவகுண்ட சமன் றிடுவான்
கடலில் நடப்யபசனன் பான் கனலி லிருப்யபசனன் பான்
மடவாதர ச ல் லாம் மாதல யிடுயவசனன் பான்
இப்படிய யகாடி எண்ணிறந்த அற் புதங் கள்
செப்பிடுவான் பூமியியல யதெ நருள் மலங் க
சூட்ெ மயநாகம் சொல் சலாணா வித்தத தாம்
தூட்ெ மறி ாமல் சதால் புவிச ல் லாம ங் கும்
இந்தப் படி ா ் இருக்கின் ற நாதளயியல
முந்த தவகுண்ட முடிசூடி வாழ் ந்திருப்பா ்
நாராயைர் கலியுகத்ணத அழித்து நல் லணவ முழிக்க தசய் தல்
சிவனு முதம ாளும் செ ் த் திருமாலும்
தவமுனி வர்களும் ெரசுபதி மாதுதம ம்
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நான் முகனும் யவத நல் ல மதறய ாரும்
தான் முனிந் தாகமத்தின் தன் தம தின் படிய
சதாடுத்த கலி ன் று யதான் றி குதித்தவதரக்
சகாடுத்தகணக் கின் படிய சகால் லக் கலிததனயும்
வானமது குழவி மண்பூமி ம் மிச னத்
தானமது நிரப்பா ் த் தன் னா லிருந்திடவும்
உண்டான சதல் லாம் உடன் கரிந்து நிறீடவும்
அண்ட ருலகம் வதர அதெந்து முழித்தடவும்
மா வரு மீெர் தவகுண்ட மாமணியும்
தா ் தமர்க ளானெ் ெத்தி திருவுடயன
தவகுண்ட ரான மகதன நடுநிறுத்தி
சம ் குண்டத் யதவர் மிகுகூல மாகிவர
முத்திெ் செங் யகாலும் முழிப்புெ்ெங் கும் பிரம் பும்
பத்தியுள் ள நாரணர்தான் பாலனுட தகக்சகாடுத்து
ஆகா மாக அவர்கள் மிக வந்துநிற் க
வாகாக நாரணரும் மகதன முகம் யநாக்கி
நல் ல மகயன நாடுந் தவத்யதாயன
செல் ல மகயன திருசபற் ற கண்மணிய
உநத்னக்கு ஏற் ற உற் ற மனிதர்களும்
ெந்தமுள் ளத் யதவி ரும் தனதுகந்த புற் பூடும்
ஆகின் ற பட்சிகளும் ஆன மிருகமதும்
பாகுசெறி விருட்ெம் பண்பான நற் பதியும்
ாதாக முன் யன ாமமிட்ட நூற் படிய
நீ தான் வருகசவன நிதனத்துவிடும் என் மகயன
நிதனத்தார் தவகுண்டர் நிதனவின் படியபாயல
மனத்த வு கூர்ந்து மலமசலன நல் மனுயவார்
முழித்தார் தவகுண்டர் சமா ் குழலார் மக்களுயம
களித்யத யிருந்த கருத்தின் படி ாயல
பட்சி மிருகம் பலமிருகெ் செந்துக்களும்
அெ்சுதர்க யகற் ற ஆதி விருட்ெங் களும்
புதுப்பூமி புதுநிலவு புதுவானம் புதுவாயு
குருபூமி ானக் கூண்டதா கப் சபாற் பதியும்
சபான் பதியும் நற் சறருவம் சபரி சதப்ப வாவிகளும்
அன் பதி நல் மனுவும் அனுகூல மாயுதித்தார்
எம் சபருமாள் முன் யன ாம முதரத்தபடி
வம் பசரல் லா மாண்டார் மனதுகந்யதார் தாமுழித்தார்
தன் ம யுகத்துக்குத் தாயனற் ற வஸ்துக்களும்
நன் தமயுடன் தன் னால் நாடி மிகக்குதித்தார்
நல் ல யுகத்தர்ம நாடு மிகக்குதித்தால்
வல் லதவ குண்டமதா ் வந்தவுடன் வாருசமனெ்
சொல் லி த ெ்சிருத்த சுத்த மிருகமதும்
நல் ல மனுயவாரும் நற் பறதவ ானதுவும்
விருட்ெ மதுவும் யமலுகந்த வஸ்துக்களும்
வாருசமனெ்ö ொன் ன வதகச ல் லா யமமுழித்தார்
ஆருமிக சவாவ் வாத அரிய ா னகமகிழ் ந்து
சீருகந்த நாதன் திருமால் ெந் யதாெமதால்
ஆகாத்த சதல் லாம் ஆழிததன வருத்தி
வாகா ரித்து வன் னரகில் தள் ளிமிகெ்
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சுத்த யுகத்ததெ் சுத்தி வருத்துசமன் று
கற் தறக் கங் தக ாட்குக் கரிய ான் விதடசகாடுத்தார்
நடுத்தீர்ப்பு
விதடயவண்டி வாரி விமலன் சமாழிந்தபடிக்
கடல் வாரி செ ் து கமலயுகஞ் சுத்திபண்ணிக்
கர்த்தனரி நாரணதரக் கடலுமிகத் சதண்டனிட்டு
முத்தனரி நாதன் முன் னுதரத்த நீ ெசனனக்
குயறாணி அவனுயிதரக் சகாண்டுவந்து முன் னிறுத்திெ்
சுயறாணிதப் பாவி சொல் லடா உத்தரங் கள்
ஏழு பிறவி இதுவதரயுஞ் செ ் துவுன் தன
வாழுநீ ச ன் று வரமருளிப் பார்த்யதயன
இக்கலியில் நானும் இரப்பதனப்யபால் வந்திருந்து
மிக்க உலகறி சவறிப்யபத யுசமரித்துத்
தண்ணீரால் மானிடர்க்கு ெகலயநா ் தான் தீர்த்துப்
புண்ணி மா ் த் தருமம் புரிந்து மிகவருளிக்
காணிக்தக தகக்கூலி காவடி யும் நிறுத்தி
ஆணிக்க மாக அம் புவியில் ாவதரயும்
ஒருதலத்தில் விட்டு உற் றபுத்தி சொன் யனயன
இருபுத்தி ால் நீயும் என் தனப் பிடித்தடித்தா ்
கடடிச ன் தனப் யப சனனக் கடுவிலங் கில் தவத்தாய
அட்டிசெ ் வில் தல ல் யலா ஆண்டி ா ் நானிருந்து
பண்டார மாகப் பார்மீதி லன் பரிடம்
நன் றாகப் பிெ்தெ நான் யவண்டி ய குடித்துத்
தர்மமா ல் யலா ெனங் களுக்கு ஞா முண்யடா
வர்மமா ச ன் தன வந்தடிக்க ஞா முண்யடா
அல் லாமல் முன் யன அரனிடத்தி லாதணயிட்டு
எல் லா மினியமல் இராெ்சி த்தில் ாசதாருவர்
பண்டார சமன் று பாரறி வந்தவதர
அண்யட னவதர அட்டிமிகெ் செ ் ய சனன் று
ஆண்டிகதள நானும் அட்டிமிகெ் செ ் ததுண்டால்
கூண்டிறந்து யபாயவாம் சகாடிப்பிதி ரானசதல் லாம்
யெதனத் தளமிழந்து செல் வமது தானிழந்து
ஏதனக் குழயலாயட என் கிதளக சளல் யலாரும்
தன் னா லிறந்து ெளநரகம் யபா ் விடுயவாம்
முன் னாள் நீ சொல் லி சமாழிந்தாதண யின் படிய
பண்டாரந் தன் தனப் பததக்க விடாதபடி
அண்டாமல் நீ யும் அடித்ததினால் ஞா சமன் ன
சொல் லடா நீ தான் சொன் னமுதறப் படிய
கல் லடா நீ தான் கவிழ் ந்துநிற் கும் ஞா சமன் ன
பாவிநீ ய ழ் பிறவி பார்மீதில் யதான் றி தில்
ஆவி றி அனுப்யபாலும் நன் தம து
செ ் ததுண்யடா சொல் லு செவியுனக்குக் யகட்கதலய ா
தமதரி யிப்பிறவி மிகுஇரப்பன் யபால் நானும்
எளி குலத்தில் எகாபரயன தஞ் ெசமனெ்
சுழிமுதனத முத்தி யொமனருள் உள் ளிருத்தி
உடுக்கத் துணிகளற் று உண்ணவூண் தானுமற் று
படுக்க இடமுமற் றுப் பரமார்த்த மாயிருந்து
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ொதிபதி சனட்டதுக்கும் ாம முதறப்படிய
நீ தியுடன் தண்ணீரால் சநாம் பலங் கள் நீ க்கிதவத்யதன்
நீ றிந்துங் கண்டும் நீ ணிலத்யதார் தாமறி
வாயிலிடும் சவற் றிதலக்கு மனுயவார் தடவுகின் ற
சுண்ணாம் பானாலும் சதாட்டுநீ தந்தாய ா
எண்ணாமல் நீ யும் என் தன மிகப்பழித்துப்
பாவிநீ என் தனப் பரிசுசகடத் தானடித்து
யமவிநா னிட்டுருந்த சவற் றிசுரக் கூடததயும்
உதடத்துத் தகர்த்தாய உற் றகந்ததக் காவித யும்
மடத்தனமா ் நீ யும் வலித்துக் கிழித்தாய
யதாளிலிடும் சபாக்கணத்ததத் தூக்கிச ன் தனக் கீழ் ப்யபாட்டுத்
தூளிபட வுததத்துத் துண்டுதுண்டா ் க் கீறிதனய
ஐய ா நீ செ ் த அநி ா ஞ் சொல் லசவன் றால்
தவ மீயரழும் வழிந்து நிரம் பிடுயம
பத்தினி ாள் சபற் ற பாலதி ெ் ொன் யறார்கள்
சமத்த அவர்நன் றா ் விளங் கிருக்கணுஞ் சிவயன
ஆதட யில் லாமல் அலமாந் திருக்தகயியல
நாடதிக மான நல் லபட்டு நீ ராளம்
தங் கெ் ெரிதகத் ததலப்பாக் குல் லாவுடயன
மங் களமா ச ன் தன வந்சதடுத்துத் தானுடுத்திப்
பாலும் பழமும் பருந்யதனும் ெர்க்கதரயும்
யமலும் நவநிதி ம் யவண்டும் பலகாரம்
அன் னங் கா ் சொர்ணம் அன் பாகக் சகாண்டுவந்துப்
சபான் னப்ப நாரணயர சபற் றவயர
வாயி சலடுத்திட்டு வளமாக என் றனக்குெ்
ொ த் ததல தணயும் ெரிதகத்சதாட்டில் சமத்ததகளும்
பாதங் கீழ் க் சகாள் ளாமல் பாலதி ெ் ொன் யறார்கள்
ஈத லிரக்கமுடன் எடுத்சதன் தனத் யதாளில் தவத்துப்
யபாற் றி மகிழ் ந்து பூசமத்தத யமலிருத்தி
ஏற் றிப் பலகாலும் என் சொல் மிகக்யகட்டுத்
தாங் கி யிருந்த ொன் யறார்க ளின் சபருதம
நாங் க ளுதரக்க நாடுமிகத் தாங் காயத
என் சனன் ன பவிசு எமக்கவர்கள் தாமீந்து
சபான் னம் பலமீதில் புகழ் ந்துமிக வாழ் வாயர
பாவிநீ ச ன் தனப் பரிசுசகடத் தானடித்து
ஏவிநீ விட்ட ஏவலா ளிப்யபாசதங் யக
ஆணுவங் க சளங் யகஉன் ஆதனப் பதடகசளங் யக
பூணுகின் ற தங் கப் சபான் னா பரணசமங் யக
விஸ்தார சமங் யகநீ வீற் றிருக்கு யமதடச ங் யக
சுற் றார் கிதளகசளங் யக யதாதகமயி லார்கசளங் யக
குதிதரத் தளங் கசளங் யக யகாட்தடச ங் யக வாெசலங் யக
ெதுரா ணிவகுத்தத் தாண்டும் பதடகசளங் யக
யதசரங் யக யுன் றன் சிங் கா ெனங் கசளங் யக
ஊசரங் யக யுன் றன் ஒழுங் குதளெ் யெதனச ங் யக
மாடசமங் யக கூடசமங் யக மணியமதட ாரசமங் யக
யதாடசமங் யக யுன் றன் யதாழசரங் யக சூரசமங் யக
ஆயுதங் க சளங் யகவுன் அம் புதடிக் காரசரங் யக
வாயுரங் க சளங் யகவுன் வாயில் காப் யபார்கசளங் யக
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துட்டசமங் யக ட்டிச ங் யக துதரத்தனங் க ளானசதங் யக
பட்டமகங் காரசமங் யக பருங் கிள் ளாக் கானசதங் யக
மாசடங் யக நீ தான் வளர்த்த மிகசமங் யக
யவடிக்தக ச ங் யகநீ விதித்த கணக்குசமங் யக
ஓடி யுலாவும் உற் றொ ரட்டுசமங் யக
வண்டிச ங் யக யுன் றன் வாழ் சவங் யக மாட்சிச ங் யக
ெண்டிப் ப யலவுன் தாடாண்தம ச ங் யகசொல்
இத்ததனயுந் யதாற் று இப்யபா நரகமதில்
ெத்திறந்து யபாகவுன் ததலயில் விதி ாெ்யெ
உன் விதி ாங் நீ யும் உயிரழிந்தா ல் லாது
என் னதி காரத்தால் ஆக்கிதனகள் செ ் கியறயனா
உன் னால் நீ மாள ஊழிவிதி ானதல் லால்
தன் னாயல தான் சகட்டுத் தான் யபாவா சரன் றபடி
உன் னாயல நீ யும் உயிரழிந்தா ் மாபாவி
ஒருபிறவி தன் னிலுன் தன உயிரழிக்கக் கூடாயத
கருவருளும் நாதன் கற் பிதனக்யக ராசதனயவ
பிறவிய ழுன் தனப் சபரும் புவியி யலபதடத்துத்
திறவிப் சபாருயளான் சிந்தத மிகஅறி
உகத்துக் குகங் கள் உத்தமனா ் நான் பிறந்து
மகத்துவமா யுன் றன் மனததமிகப் பார்த்யதன்
எட்யபாயல தர்மம் ஈத லிரக்கமுடன்
நட்யபதுங் கண்டிலயன நன் றசகட்ட மாபாவி
ஏழு பிறவியிலும் என் யபரு சொல் யவாதரக்
யகாளுசெ ் தவதரக் யகாட்டிக்சகாண் யட டித்துெ்
சிதறக்கா வல் தன் னில் திட்ட விலங் கில் தவத்து
அதற ான துசகாடுத்து அட்டிமிகெ் செ ் ததல் லால்
இரக்க முடன் த வு இல் தலய உன் னிடத்தில்
அரக்கர் குடும் பம் ஆனதிலா லுன் னுதட
மனதிரக்க மாகாது மாபாவி நீ யகளு
முன் னாள் குயறாணி உதித்துவந்த மூன் றுகமும்
தன் னாயல நீ பிறந்து தாண்டி துகளித்துப்
பின் னாள் பிறந்தா ் ப் சபருங் கியற தாயுகத்தில்
அந்நாளில் நீ ங் கள் அண்ணசனன் றும் தம் பிச னும்
பிறந்தீர் பதடகள் சபருத்தெனக் கூட்டமுடன்
சிறந்த மதிலும் சபரி செல் வமா ாண்டிருந்தீர்
ஆண்டிருக் கும் யபாது ஆங் காரந் தான் மீறித்
தாண்டி பதமறந்து தானவதர யும் பிடித்துத்
சத ் வமட வார்கதளயும் சிதறயில் மிகப்யபாட்டு
சம ் வரம் பு விட்டு யமயலாகத் தாதரச ல் லாம்
ஊழி ங் கள் சகாள் ள உனக்கு மனதாகி
நாளி லவதர நட்டிமிக அட்டிசெ ் து
வம் புசெ ் து நீ யும் வானயலா கம் வதரயும்
அம் புவி ச ங் கும் உன் னநி ா யமமீறி
ஈயர ழுலகும் இராமா ராமாசவனயவ
பாயரழு யதெம் பண்பா ் முதற மிட
முதற மிட்ட ெத்தம் உதட பரனறிந்து
இதற வரும் நம் மிடத்தில் இந்தஅநி ா மதத
மாற் றிதவக்க சவன் று மலயரா சனதன னுப்பப்
பார்த்துன் தன நானும் பதழ வர முந்யதர்ந்து
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ஆயுதத்தா லம் பால் அஞ் சு முகத்தாலும்
மாயும் படிய வதகயில் தல ச ன் றுசொல் லி
ஆறு முகமா ் ஆனபுகழ் ெத்திததன
வீறுடயன நல் ல யவலாயுத சமனயவ
எடுத்யத சொரூபம் ானுனக்கு நல் லபுத்தி
விடுத்யத யுதரக்க மிகுதூத தன னுப்பிெ்
சொல் லியுங் யகளாமல் சூரப் பதடகூட்டிக்
சகால் லுயவ சனன் று கூண்டப் பதடய ாடு
ெண்தடக்கு நீ யும் ெதமந்துவந்தா ச ன் யனாடு
கண்யட யுதனநான் கருதணயபால் புத்திசொன் யனன்
யதவர்கதள விட்டு சத ் வமட வாதரவிட்டு
மூவர்கதள சநஞ் சில் தவத்து உகமாளு என் யறயன
அப்யபாது நீ யும் ஆக்கிரமந் தன் னாயல
இப்யபாது யப ாண்டி ார்யகட்பா ருன் யபெ்தெ
பிெ்தெக்காரா வுன் சொல் யபருலக மாளுகின் ற
செஞ் செல் வள ராெனுக்குெ் செல் லாது யபாடாச ன் றா ்
என் யனா யடயபார்க்கு எதிராக வந்தாச ன் றால்
உன் யனா யடயுள் ள உற் ற திறத்தாயல
ெண்தடக்கு வாடா தாட்டாண்தமப் பார்ப்யபாசமன் றா ்
விண்டசதல் லாம் பார்த்து யவலா யுதசமடுத்து
அப்யபாது யவலால் அறுத்யதனா னுன் சிரதெ
முப்யபாது உள் ள முழுக்கிதளக ளத்ததனயும்
யெரக் குலமறுத்து யெதனச ல் லாமழித்துக்
யகாட்தட ழித்துன் குவாலத்ததத் தானழித்துக்
யகட்யடனா னுன் யனாடு சகறுவிதயம சனன் றுதரத்யதன்
ெத்தி யவலாயல ெத்திச ன் தனெ் ெங் கரித்தாள்
புத்திசகட்ட ஆண்டி யபாதுயமா என் தனச ல்
என் றாய பாவி ஏற் றயுக மன் றழித்து
அன் யற யுதனயும் அதியலார் பிறவிசெ ் யதன்
அந்நா ளுன் யபர்தான் அதிக இரணி னா ்
துன் ஞா மா ் நீ யதான் றி முடுக்கமதா ்
அரிநயமா சவன் ற அட்ெரத்ததயு மாற் றி
மதி ாம லுன் யபதர வளங் கினா வ் வுகத்தில்
ஆதி சிவமறிந்து அசுரா வுதன றுக்க
மாதிரியபா சலன் தன வகுத்தாயர யுன் மகவா ்
மகவா யுனக்கு மா வுருசவடுத்து
உகயம ழறி உதித்து வளருதகயில்
பள் ளியியல சென் று படிக்கின் ற நாதளயியல
சதள் ளிதம ெ யுன் யபதரெ் செ ் சபன் றான் வாத்தி ானும்
உடயன நான் மாறி ஒருஅசுரன் யபரததயும்
தடயம லுதரத்தால் தருணமது காத்திடுயமா
பதடத்த குருவின் பருநாமஞ் சொன் னதுண்டால்
ெடத்தத மிகக்காக்கத் தருண முதவிசெ ் வார்
ஆனதாற் சபரி அரிநயமா அல் லாது
மானமில் லாப் பாவி மாபாவிெ் சூரனுட
ஏற் ற யபரான இரணி நமாசவனயவ
ொற் றக் கூடாது தானிதுயவ சொன் னவுடன்
வாத்தி யுன் யனாடு வந்துவளங் கூறிடயவ
பார்த்சதன் தன நீ யும் பற் கடித்துெ் சொல் சலனயவ
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இறுக்கி சநருக்க இதெ ாமல் நான் மாறி
உறுக்கிப் சபரிய ான் உற் ற அரி ய ான் யபதரெ்
சொல் லயவ நீ யும் சொன் னஅரி ச ங் யகஎன் றா ்
வல் லப் சபாருளான மா அரிய ானும்
எங் சகங் குமாகி எவ் வுயிர்க்கும் தானாகி
அங் சகங் குமாகி அளவுக் களவாகி
நிரந்தரமா ச ங் கும் நிதறந்த சொரூபமதா ் ப்
பரப்பிரம் மமா ் நிற் பார் பாரஅரி ச ன் யறயன
யகாணி நீ வாடி குருசவன் ற உன் னரிதான்
தூணிலு முண்யடாசொல் என் யற எதனப்பார்த்துக்
யகட்கநா னுண்சடனயவ கிறுங் காமல் சொல் லிடயவ
வாடகதண ால் நீ யும் வாயில் நதட தன் னில் நிற் கும்
தூண்யபரில் சவட்டெ் சிங் கமா ் நான் குதித்து
வீண்சகாண்டப் பாவுயுதன சவ ் ய ா னதடவதியல
இதடநதடயில் தவத்து என் ற சனாருநகத்தால்
குடல் சநளி க் கீறிக் சகான் யறனா னுன் தனயுயம
உயிர்சநகிழு முன் யன உன் னுதட கண்முன் னின் று
செ ் த யுத்தத் திறன் சொன் ன அப்யபாது
உன் னாயல ச ன் தன உயிரழிக்க ஏலாது
முன் னா லுன் னகத்தில் உற் றமதலப் பத்தததனெ்
யெர்த்துப் பதித்துெ் செ ் நகமாக்கிக்
கீற் றுநீ செ ் தா ் சகறுவிதமா ல் லாது
ஏலாது உன் னாசலன் று இ ம் பவுட னான் மாறி
யமலாகப் பின் னும் விளம் பினதத நீ யகளு
பத்து மதலத ப் பருந்ததல ா யுனக்கு
எத்திதெகள் சம ் க்க ஏற் றதிகக் தகத்திறமும்
தகத்திறமும் வில் திறமும் கதண ாளி வாள் திறமும்
புத்திரருங் கூடப் பிறப்யபார்கள் தந்திறமும்
சமத்தப் பவிசும் யவண்டும் பதடய ாயட
சகாற் றவனா யுன் தனக் குவல த்தி யல ருளி
உன் னிடுக்கத் தாயல ஒருராம பாணமதால்
சகான் னுன் தன ன் றின் று கூறுசமாழி யகட்யபனான்
என் யற யுனக்கு இருந்தவுயி ருமழித்து
அன் யற கிறதா யுகமு மழித்துமிகப்
பின் னுந் தியரதா சபரும் புவி யில் நீயும்
மன் ன னிராவணனா ் பாவிநீ ராவணனா ்
மற் றும் நிகசராவ் வா வா ் த்ததம் பி தங் கசளாடும்
யெதனப் பதடயுடயன செல் வயராடு நீ பிறந்து
வானயலா கம் வதரக்கும் மாபாவி ாண்டதனய
ஆண்டிருந்து மல் லாமல் ஆதிசீதா லட்சுமித
மாண்டிறந்து யபாங் காலம் மாபாவி நீ வதளக்
சகாண்டுயபா ன் னுதட க் யகாட்தட துள் தவத்ததனய
மன் றுதனில் நானும் மாததவிடு சவன் றுசொல் லி
யவண்டுகின் ற புத்தி விதவிதமா ் ெ ் சொன் யனயன
கூண்டுன் றன் தம் பி கும் பன் விபீஷணனும்
நாரா ணனுதட நல் லசீதா லட்ெமித
ஆராயல கூடும் அருஞ் சிதறயில் தவத்திருக்கப்
பாவிநீ வம் பால் பழிக்கிதர ா ் ப் யபாகாயத
கூவுசமாழி சீததததன யகாட்தடவிட் டனுப்பிவிடு
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மாதத விடாயத வம் புசெ ் தா ானாக்கால்
பாதகா வுன் னுதட பவிசெல் லாம் யபாகுசமனெ்
சொன் னதம் பி மாதரெ் சொல் லால் மிகத்துரத்திெ்
சின் னஞ் சிறுவன் தெரதனார் பாலனுடப்
சபண்ணவளாஞ் சீததச னும் யபாகெ்சொல் சலன் றதனய
மண்ணாள யவணுசமன் றால் வணங் கிப் பணிச ன் றும்
அல் லாயத யபானால் அலக்கழி வாகுசமன
எல் லாம் சபரிதா ் என் யனா டுதரத்தாய
பார்த்தால் சிறுவன் தபங் கிளி ாள் தன் புருஷன்
காற் றா னதிற் பறக்கும் கடி துரும் சபனக்கு
அவனுதட சபண்ணாம் ஆதிசீதா லட்சுமி ாம்
இவளுதட ப் யபரால் இராெ்சி ங் யக டாயிடுமாம்
ஆயமாடா நீ ங் கள் அரக்கர் குலயமாடா
யபாயமாடா என் றன் பூமுகத்தில் நில் லாயத
என் யற ச தனயும் இழப்ப மிகப்யபசி
அன் யற வர்யபெ்தெ அல் லசவன் று தட்டிவிட்டா ்
அப்யபா தவர்கள் அன் பாக என் னுதட
செப்யபாடு சவாத்தத் திறசமல் லாஞ் சொல் லிடயவ
சின் னக் குழந்ததச ன் றுஞ் சீததச ாரு சபண்சணனவும்
மன் னவயன யுன் மனதில் தவத்துமிகக் சகாள் ளாயத
நாட்டுக் குதட நாரணயர ராமசனன் றும்
கூட்டுக் கிளி ானக் யகாததசீதா லட்சுமி ாள்
முட்டாளா வுன் றன் முழுநீ ெப் புத்தியினால்
அட்டாள பூமி அடக்கி ர ொளுகின் ற
பகுத்ததக் குதல ாத பழிக்கிதர ா ் ப் யபாகாயத
சதாகுத்த வுதரயபாயல சீததததன விட்டுவிடு
என் றுதரத்தார் பின் னும் இருவ ருன் தம் பி ர்கள்
அன் று வுனக்கு அதிகக்யகாப முண்டாகி
என் னுதட கண்முன் இப்யபாது நீ ங் கள் நின் றால்
உன் னிருயபர் தங் கள் உற் றெ் சிரெததயும்
அறுத்து வததப்யபன் வனமதியல யபாயிடுங் யகா
மறுத்து உதர ாமல் வனமதியல யபாயிடுங் யகா
என் றாய நீ யும் இருவதரயு மப்யபாது
அன் யற வர்கள் அ ர்ந்து மிகவிருக்க
அப்யபாது என் னுதட ஆதிசீதா லட்சுமித
நற் யபா டு ர்ந்த நா கித நான் யதடி
அனுமன் ததனயும் அங் யக அனுப்பிதவத்துத்
தனுவான வாளி தார்குழற் குத் தானீந்து
உன் யகாட்தட வாெலியல உடயனநான் வந்துநின் று
என் கூட்டி லான ஏற் றசீதா லட்சுமித
விடுநீ ச ன் யறயன வீணா ் யகளாமல்
படுவ தறி ாமல் பதடச டுத்தா ச ன் யனாடு
அப்யபாதுன் தம் பி ஆன விபீஷ்ணனும்
நற் யபாடு என் தன வந்துமிக நவ் வி வன்
சபால் லாத பாவியுடன் பிறந்தயதா ெங் கழித்து
எல் லாம் சபாறுத்து எதன ாண்டு சகாள் ளுசமன் றான்
நல் லதுதா சனன் று நானவதன யுயமற் றுப்
சபால் லாத பாவிச ன் சபண்தணவிடு என் யறயன
பாவிநீ யகளாமல் பதடச டுத்து வந்ததனய
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தாவிநீ விட்டெ் ெரங் கசளல் லாந்தடுத்து
என் தக யினாயல எடுத்து சவாருபாணம்
ெங் தகயுட சன ் து ததல றுத்யத னுன் றதனயும்
உன் னா லுன் பதடகள் உயிரழிந்து மாண்டபின் பு
முன் னா ளுதரத்த சமாழியகட்யட னுன் யனாடு
அப்யபாது பாவி அதற் யகது நீ யுதரத்தா ்
இப்யபாது என் னுதட ஏற் றதம் பி தாசனாருவன்
உன் யனாடு யெர்ந்து உயிர்ப்சபலங் கள் தானுதரத்துெ்
சொன் னதா சலன் னுதட சிரெறுத்தா ல் லாது
ஏலுயமா ராமா இழப்பம் யப ொயதச ன் றா ்
மாலும் நா னப்யபா மகாயகாப மா ் சவகுண்டு
சுட்டிப் ப யல சுதணவந்து தில் தலச ன் று
மட்டிப் ப யல மாறிப்பின் யனதுதரத்யதன்
உன் றனுட தம் பி ஒருவன் மிக வந்சதனக்கு
சிந்ததயுற் ற உன் சபலங் கள் சதரி ப் படுத்தி ல் யலா
சகான் றா ் நீ ச ன் று கூறினா யின் னமுதன
இன் னம் பிறவி ஏற் றதுரி ய ாதனனா ்
துவாபர யுகத்தில் யதான் ற உதன ருளிப்
பவரா யுனக்குப் பக்கத் துதண ாக
ஒருநூறு யபரா ் உலகில் மிக நீ யதான் றி
இருயபர்க்கும் நான் சபாதுவா ் இருந்து வுதனவததத்து
இன் றுதரத்தப் யபெ்சு ானன் று யகட்யபசனன
அன் று உனதுதட அன் னசுற் றம் யவரறுத்து
உன் னுயி தரமழித்து உற் றயுக முமழித்து
என் னுதட லட்சுமித
ான் மீட்டு என் னுள் தவத்து
உற் ற தியரதா யுகமழித் துன் றதனயும்
சுத்ததுவா பரயுகத்தத சதால் புவியில் யதாணதவத்யதன்
பிறந்தா ் ப் புவியில் பிறப்சபாரு நூறுங் கூட
அறந்தான் சபரி ஐவர்களு மங் குதித்தார்
அப்படிய நீ பிறந்து ஆளுகின் ற நாதளயியல
முப்படிய நானும் உகத்தில் யகா பாலசனனப்
பாலசனன வுதித்து பாண்டவர்க யளாடிருந்து
தூலசமான் று வீமனுக்குெ் சொல் லியுதனெ் ெங் கரித்யதன்
ெங் கரித்து உன் தனெ் ெகுனி யிழுக்தகயியல
பங் கமா ் முன் னுதரத்த பாங் கு மிகக்யகட்யடன்
அப்யபாது நீ யும் அகமகிழ் ந்து சகாள் ளாமல்
இப்யபாது வீமன் எதனக்சகான் றா னல் லாது
ஏலுயமா யபாடா இதட ா எனவுதரத்தா ்
யமலும் வந் தயுகத்தில் யமட்டிதம ா யுன் தனயிப்யபா
தன் னால் பிறக்கதவத்து தன் னா ழிதவச ன் று
சொன் யன னானுன் தனெ் சொன் ன சமாழிப்படிய
உன் னால் குதித்து உற் ற கலி சனன
இந்நாள் வதரக்கும் இருந்தாய பார்மீதில்
பார்மீதில் நானும் பரயதசிப் யபாலிருந்து
யபாயரது மில் லாமல் சபாறுதி யுடனிருக்கக்
கர்ம வ சுனக்குக் காலஞ் ெரி ாகி
வர்மம் வந்து மூடி மாண்டாய தன் னாயல
முன் னுனக்குத் தந்த முடியு சமன் ெக்கரமும்
மன் னுகந்த நல் ல வரங் கள் மிகத் தத்துவமும்
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எல் லாம் நீ யிப்யபா என் முன் சனடுத்துதவத்துப்
சபால் லாத வயனநகரம் புக்கிடுநீ ச ன் றனராம்
மாறி யுதரக்க வா ் சமாழிக ளில் லாமல்
ஊறிக் கலி ன் உடக்கடித்து தவத்தனயன
எல் லா வரமும் தவத்து என் றன் முடியும் தவத்து
சபால் லாப்பு மானசதாருப் சபா ் கள வுமுருட்டும்
தந்திர மாஞாலத் தத்துவங் க ளானதுவும்
அந்திர மதான அன் னீத வஞ் ெதனயும்
மா ் தக பலதும் வளக்யகார வாரமதும்
ொ ் தக பலதும் ெர்வசபால் லாப் பானசதல் லாம்
என் யனாடு கூட ானு மதுகூட
வன் னகரம் புக்கிடுயவாம் என் றுவரம் தவத்தனயன
தவக்க அவனுதட மா ் மால மா ் தக தும்
சபா ் க்கலி னுயிதரப் சபாதிந்துத் திதர ாக
ஆயிரத்திரு நூறு அணி ா ் ப் பவஞ் சூடித்
தீயிரத்த மான தீரா தருநரகில்
சுற் றி ச டுத்துத் தூக்கிக்சகாண் யட வதள
இத்ததனநா ளும் நம் தம இரட்சித்த இராெசனன் று
மா ் க்தகச ல் லாங் கூடி வதளந்தவ தனத்தூக்கிப்
யப லதக வாழும் புழுக்குழிக் குள் ளாக
முக்கி நிமிர்ந்து மிதக்காமல் மா ் தகச ல் லாம்
தாக்கி யிருக்கத் தடதசடனெ் யெடனது
நிரந்ததத மூடி நிரத்தி யத ம் மாதன
பரந்தந்த யெடன் பாதரநிரப் பாக்கி பின்
தர்ம யுகம் வகுத்தல்
உற் ற தவகுண்டர் உறுெங் கூதினயர
சவற் றி ா ் ெ் ெங் கு விதரவாக ஊதிடயவ
எத்திதெ யியரழும் இந்தெங் யகாதெமிக
கற் பு சநறி ானக் கடி பலவதகயும்
நல் யலார்க ளான நாடு மனுயவாரும்
நல் பூமி நல் விருட்ெம் நல் மிருக மூர்வனமும்
கீழ் யமல் நடுவுங் கிரணமண்ட பமூன் றில்
நாள் யமல் சபரி நல் லவதக ானசதல் லாம்
தன் ம முதல் நீதம் தவசு நிதலதமமுதல்
நன் தம பலதும் நாடிமிக வந்ததுவாம்
எல் லாம் தவகுண்டர் இட்டெத்த மீதில் வந்து
நல் லாகக் கண்டு நாரணதரத் தான் யபாற் றி
தவகுண்ட சுவாமி வரயவணு சமன் றுசொல் லி
சம ் சகாண்ட ஞான மிக்கத தவம் புரிந்தால்
வந்துெந்த சமான் றில் வரவதழப்யபா சமன் றுசொன் னெ்
செந்துயிர்க் காக்கும் சிவகுண்டம் வந்தீயரா
தன் ம தவகுண்ட சுவாமிவந்தா சரன் றுசொல் லி
நன் தம பலசெந்தும் நன் னதிகப் பட்சிகளும்
பசுதமக் குணமான பலமிருக வூர்வனமும்
கசுவிரக்க மானக் கற் றாவின் தன் னினமும்
நால் யவத நீ தம் நாடுகின் ற ொஸ்திரமும்
சில் வாதட பிெ்சி செந்தா மதரமலரும்
தங் கநவ ரத்தினமும் ெமுத்திரத்து நல் வதகயும்
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கங் தகக் கண்ணாளும் கமலப்பூ வாணிமுதல்
தர்ம மதும் யபாற் றி சுவாமி ச னத்சதாழுமாம்
முழித்த மனுக்களுக்கும் சமா ் குழலார் தங் களுக்கும்
களித்யத விழிஞானக் கண்ணுமிகஅருளி
நல் ல மனுக்களுக்கு நாலுவர முங் சகாடுத்துெ்
செல் ல மனுக்கள் யதகமது சபான் னிறமா ்
கல் வித் தமிழ் ஞானக் கதலக்கி ா னமுதல்
நல் விெ் சிறப்பா ் நாடி வர்க் கீந்து
சத ் வ மடவார் வரவதழத் யதழ் யபர்க்கும்
சபற் ற மததலச ல் லாம் பிரமாண மா ் தச
் தரிந்து
தத்தி ா ய ழ் யபர்க்கும் தரந்தரமா ் த் தானீந்து
தவதக தவிலிறந்த மக்கள் வதர நாரணரும்
தத லவ யரழ் யபர்க்கும் தான் சதரிந் தீந்தனயர
ஏழுயபர்க் குமததல இனமினமா ் த் தான் சகாடுத்து
வாழுங் யகா புவியில் வ துபதி னாசறனயவ
எல் யலாரும் நன் றா ் இருந்து சவாருஇனமா ்
நல் யலாரா ் ெ் ொகாமல் நீ டூழி காலசமல் லாம்
ஆணுசபண் ணுடயன அதிகப்பல பாக்கி மும்
காணக்காண நீ ங் கள் சகௌதவ ற் று வாழுசமன் றார்
பட்சி பறதவ பலசீவ செந்துகட்கும்
அெ்ெமில் லாப் புவியில் அல் லல் விதன யில் லாமல்
சபற் றுப் சபருகிப் பிதிசரல் லா யமாரினம் யபால்
ஒத்து மிகக்கூடி ஒருதலத்து நீ ர்குடித்து
வாழ் ந்திருங் யகா தர்ம தவ கத்தி சலன் றனராம்
ொர்ந்திருங் யகா சவன் று தாமன் விதடசகாடுத்தார்
நல் லபூெ வாெ நளிர்விருட்ெ மானதுக்கும்
அல் ல லகற் றி அமர்ந்துமிக வாழுசமன் று
தில் தல ா டும் சபருமாள் சொன் னா ரதுகளுக்கு
புற் பூடுங் கூடிப் சபாருந்திமிக வாழுசமன் று
நற் பூ டதற் கு நவின் று விதடசகாடுத்தார்
அதெ ாமல் வானம் அதுயநர் நிலவுடயன
பிெகான தில் லாமல் சபாழுதுமிகெ் ொ ாமல்
யநராக வாழுசமன் று சநடிய ான் விதடசகாடுத்தார்
வருணனுக்கும் நல் ல வாக்கு மிகக்சகாடுத்துத்
தருண மதுபார்த்து ொற் றியிரு என் றுதரத்தார்
வாயு வதற் கு மதரயபால் வழங் சகனயவ
வீசு புகழ் நாதன் விதடசகாடுத்தா ரம் மாதன
நீ தமது மூன் றும் நிதல ாக நில் லுசமன் று
சீதக் குருநாதன் சொன் னா ரதுகளுக்கு
மானுவ தர்ம வரம் பு தவறாமல்
நானுப யதெம் நவின் றதுயபால் நில் லுசமன் றார்
பூமகள் வாணி சபாருந்திக் கதலபுரிந்து
சீர்முக தர்மெ் சீதமயி லும் வாழ் ந்து
மகிழ் ந்திரு சமன் று மா னருள் புரிந்தார்
குவிந்து மலர்மகளும் சகாண்டாடிக் சகாண்டிருந்தாள்
கங் தக முதலா ் க் கனகரத்தி னாதிகளும்
ெங் தகயுட னீங்கள் தன் னால் துலங் கிமிக
வாழுவீ சரன் று வரமு மிகக்சகாடுத்து
என் சனன் ன பாக்கி ங் கள் எல் லா மிகத்ததழத்துப்

343

அகிலத்திரட்டு
சபான் னம் பலம் யபால் சபாருந்திமிக வாழுசமன் று
நல் ல வதகச வர்க்கும் நாடி மிகக்சகாடுத்தார்
வல் ல புவிக்கு வாழ் வுவர முங் சகாடுத்து
நல் ல தவகுண்டர் நாரா ணர்மகற் கு
வல் ல மகற் கு வா ் த்தமுடி யுஞ் சூடிெ்
செல் ல கலி ாணம் செ ் யவ ணுசமனயவ
தவகுண்ட ரான வா ் த்தகுரு நாதனுக்கு
சம ் குண்ட ரான விமலக்குரு நாதனுக்கு
நாதக் குருவான நாரா ணமணிக்கு
சீதமங் தக மார்கள் யதவிசத ் ட கன் னி தர
கன் னி தர நன் றா ் க் கலி ாண மும் புரிந்து
மன் ன ரவரவர்க்கும் மாதல யுடன் புரிந்து
சபான் னம் பலர்க்கும் சபரி சபாருளதுக்கும்
தன் னம் சபரி ெதாபிரம னானவர்க்கும்
நாதன் மார்க் சகல் லாம் நல் ல மணம் புரிந்து
மாதவர்க ளான வா ் த்தயத வாதிகட்கும்
ஆதவ நாதன் அரியகெ வன் தனக்கும்
இப்படிய மங் களங் கள் எல் யலாருங் சகாண்டாடிெ்
செப்பமுள் ள நா கிமார் யெர்ந்தங் சகாருப்யபாயல
ெரசு பதிமாது தண்டரள சுந்தரியும்
விரெ குழலுதமயும் வீரமகா லட்சுமியும்
வா ் த்த பகவதியும் வாழுகின் ற பார்வதியும்
ஏற் றபுகழ் சத ் வ இளங் குழலா யரழ் யபரும்
வள் ளி சத ் வாதண வாயீசொரி யுடயன
சதள் ளிதம ா யுள் ளத் யதவி பராபதரயும்
விருத்தம்
இந்தமா தர்கள் வந்தயபா தியல ாகி த் சத ் வமா தர்கள்
முந்தநாங் களு மீன் றபா லதர முற் றுமா தவம் யபால வளர்த் திடும்
சிந்தர்மா மணி சத ் வநா கி யதவி காளி வராகி சுந்தரி
இந்த மங் கள மானதிற் கண்டியலம் எங் கள் நா கா என் றவர் யபாற் றினார்
யபாற் றுமா ததரப் பார்த்துநா தனும்
யபாத மாசமன வரமிது கூறுவார்
ொற் றுமா தயர தத யலழ் வயர
ெந்த மாகி அந்தரி ானவள்
பார்த்துன் தமந்ததரக் காத்திடா மயல
பாலரண் டுயி ரிப்படி ானதால்
ஏற் றுக் சகௌதவ ா ் வீற் றிருக் கிறாள்
எண்ணந் தீர்த்தவள் தன் தன தழக்கியறன்
நதட
சபண்யணயக ளுன் றன் பிள் தளரண்டு தன் னுயிதரக்
கள் ளக் கவுெலமா ் க் கரிகாலெ் யொழனவன்
சகான் னதினாற் காளி கூண்ட மனமிதடந்து
என் னிடத்தில் வந்து இவ் வளதம யுமுதரத்துப்
பாலர் முழித்துப் பரம் சபரி தவகுண்டரும்
சீலமுள் ள தர்மெ் சீதம ர ொளுதகயில்
வருயவ னதுமட்டும் வடவா முகமதியல
குருயவ துதணச னயவ குவிந்திருப்யப சனன் றிருந்தாள்
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இப்யபா தவட்கு இங் குவர ஞா முண்டு
நற் யபாடு சவாத்த நல் லபர காளித த்தான்
அதழக்கியற சனன் று ஆதி நிதனக்கலுற் றார்
பிதழக்கியற சனன் று சபரி குல மாகாளி
உடன் வந்து நாரணதர உவந்து பதங் குவித்துத்
திடன் வந்து நின் று சிவதன டிசதாழுது
பாலசரல் லா முன் றன் பாதமது யெர்ந்தாசரன் று
மாலவயர ச ன் றன் மனது மகிழ் ந்துதத ா
நாரணரு சமெ்சி நன் றா கமகிழ் ந்து
காரணம தாகக் களிகூர்ந் தினிதாக
தவகுண்ட நாதனுக்கும் வாழ் மடந்தத மாதருக்கும்
தககண்ட நல் ல கலி ாண முமுகித்து
மணிதவ குண்டருக்கு மாமகுட முஞ் சூட்டி
அணி ா பரணம் அயநக சமடுத்தணிந்து
தங் கக் குல் லாவம் தளிருநிறெ் ெட்தடயிட்டுப்
சபண்கள் குரதவயிடப் சபான் மா தலயுஞ் சூடிப்
பன் னீர ் பரிமளமும் பவளநிறப் சபாட்டுமிட்டு
நன் னீர ்க ளாடி நாரணக் கண்மணிக்கு
ஆலத்தி வன் னி ஆகா த்தீ சவட்டமுடன்
யகால மடவார்கள் குக்குளித்து நீ ராடிப்
பட்டுப் பணிகள் பரிமளங் க ளும் புரிந்து
கட்டு முதற ா ் க் கன் னி ர்கள் தாசமாயிலா ்
யதவர்களு மூவர்களும் திதெசவன் ற மன் னர்களும்
மூவர்களும் நல் ல முழித்தபல செந்துகளும்
நான் முகனும் யவத நல் ல மதறய ாரும்
வானுகமு மண்ணகமும் மன் னகமு சமான் சறனயவ
எல் யலாரும் நன் றா ் ஏக மகிழ் ெத
் ெயுடன்
நல் யலார்க சளல் லாம் நாரணனார் சபாற் பதிக்குள்
சதருப்பவிசு வந்து சிங் கார சபாற் பதிக்குள்
மருப்புகழுஞ் சிங் கா ெனத்தில் மகிழ் ந்திருக்க
யபாயவா சமனயவ சபரி தவ குண்டதரயும்
யகாயவங் கிரியபால் அருதவரத மீயதற் றி
யதவாதி ச ல் லாம் சிவசிவா யபாற் றிச னெ்
சீவசெந் சதல் லாம் திருப்பாட்டுக் கூறிவரத்
சத ் வ மடவார்கள் திருக்குரதவ பாடிவர
சம ் வதிந்த ொன் யறார் சமாகுசமாசகன யவகூடிக்
கட்டி ங் கள் கூறிக் கனகப்சபாடி யுந்தூவிக்
சகட்டிசகட்டி ச ன் றுக் கீர்த்தனங் கள் பாடிவர
வாரி ெங் கூத வாயு மலர்தூவ
நாரி வருணன் நல் லந்தி மலர்தூவ
இந்தக் சகாலுவா ் எழுந்துரத மீயதறி
சிந்தர் மகிழெ் சிவமுந் திருமாலும்
கூட ரதமீதில் கூண்டங் கினிதிருந்து
லாடர் மகிழ நல் ல சதருப்பவிசு
யநராக வந்து சநடிய ான் பதிதவியல
சீரா ் ப் பதிமுடுகெ் செகலதுயவ தானீங்கி
அதமத்து அதலசகாண்டிருந்த அழகுபதி யகாபுரமும்
ெதமத்து இருந்த தங் கமணி மண்டபமும்
மண்டபமும் யமதடகளும் மணிவீதி சபாற் சறருவும்
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குண்டதரக் கண்டந்தக் சகாடிமரங் க ளுந்யதான் ற
வாரி து நீ ங் கி தவத்தலக்கில் யபாயிடயவ
ொதிதவ குண்டர் ொபம் நிதறயவற் றிெ்
ொபம் நிதறயவற் றித் தானா ் நிதனத்தசதல் லாம்
ாம முதற ா ் அங் யக குதித்திடுமாம்
என் சனன் ன ாமம் ஏலயம யிட்டசதல் லாம்
சபான் னம் பதிதான் புரந்தாள வந்ததினால்
நிதறயவறி நானும் நிெ்சித்த சம ் வரம் யபால்
குதறபடிகள் வராமல் குணமாக வாழுசமன் றார்
நாராயைர் தர்மயுகத்தில் அரசாளுதல்
இப்படிய
ாமம் எல் லாம் நிதறயவற் றி
முப்பத்தி ரண்டறத்தால் முகித்தசிங் காெனத்தில்
செப்சபாத்த மாணாக்கர் யெவிக்க இருபுறமும்
ஒப்பற் ற சபாற் பதிக்குள் உ ர்ந்தசிங் காெனத்தில்
மறுமஞ் ஞ சரதிரி தவ கத்தி லில் லாமல்
விறுமஞ் ஞ ரான சவற் றிதவ குண்டருயம
சிங் கா ெனமிருந்து சத ் வெ்செங் யகால் நடத்தி
சபாங் கா ரமான புவிதர்ம ராெ்சி த்தில்
ஆளுவா சரன் ற ஆகம நூற் படிய
ஏழுசபண் மக்கள் இனசமான் றா ் த் தான் கூடி
வாழயவ ணுசமனயவ வா ் த்தசிங் காெனத்தில்
ஆளதவ குண்டர் அவரிருந்தார் சபான் மாயத

நாராயைரின் அருள் வாக்கு
விருத்தம்
ஆதி ாம் தவந்த ராெர் அருள் செங் யகா யலந்தித் தர்ம
யொதியி சனாளியபால் ரத்தினந் துலங் கி முடியுஞ் சூடி
நீ தியபால் தர்ம ஞா சநறிபுரிந் தரயெ ாள
ொதி ா மு ர்ந்த ொன் யறார் தம் தமய வருத்திெ் சொல் வார்
மக்கயள நீ ங் க சளல் லாம் வாழ் சபான் னம் பதியிற் சென் று
முக்கி மான தர்ம யுகநில மதியல தன் னால்
கக்கி சபான் கள் சொர்ணம் தகமனங் குளிர அன் னம்
சபாக்கிஷம் நிதற தவத்துப் புகழவுண் டினிதா ் வாழ் வீர்
வாழுவீர் தாழ் வில் லாமல் மக்களுங் கிதளகள் சகாஞ் சி
நாளுயம மகிழ் ெத
் ெ கூர்ந்து நலமுடன் வாழும் யபாது
நீ ளுயம ச னது செங் யகால் நீ தியும் சநறியபால் வந்து
ஆளுயம யுங் கள் தம் தம அன் புட னதல ா வண்ணம்
உன் னிலும் சபரிய ா னாக ஒருவனுள் ளு ர்த்தி கண்டால்
தன் னிலும் சபரிய ா னாகத் ததழத்தினி திருந்து வாழ் வீர்
என் னிலும் சபரிய ா னீங்கள் ானுங் கள் தனிலு யமயலான்
சபான் னில் வூற் று வீசும் சபான் பதி யுகத்து வாழ் யவ
ஆணுடன் சபண்ணும் சபற் று அதிகமா ் ெ் செல் வ மாகித்
தாணுட நிதனவு முற் றுத் தர்மமும் சநறியுங் கற் று
யவணுநீ ள் கால சமல் லாம் ருடயன வாழ் ந்து
பூணுதல் கமல நாதன் சபாற் பதம் சபற் று வாழ் வீர்
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நதட
மனுக்க ளவர்க்கு வா ் த்தெட்ட மீதருள
தனுக்கள் சபரி ெந்தமிரு கங் களுக்கு
ஒன் றாகக் கூடி ஒக்க சவாருஇனம் யபால்
நன் றாக யவார்தலத்தில் நன் னீர ் குடித்துமிக
வாழ் ந்திருங் யகா சவன் று தவந்தர்மிகெ் ெட்டமிட்டார்
சமெ்சிக் குதழந்து யமவி ச ாருஇனம் யபால்
பட்சி பறதவகட்கும் பாங் காகெ் ெட்டமிட்டு
ஊர் வனங் களுக்கும் ஒருப்யபாயல ெட்டமிட்டு
பாருகத்தில் நீ ங் கள் பசுதம ா ் வாழுசமன் றார்
யதவ சத ் வார்க்கும் யதவ ஸ்திரிமார்க்கும்
மூவர் முனிவருக்கும் முக்யகாடித் யதவருக்கும்
எல் யலார்க்கும் நன் றா ் இ ல் பாகெ் ெட்டமிட்டு
வல் யலார்க ளான தவகுண்ட மாமணியும்
செங் யகா லுயமந்தி சிங் காென மிருந்து
மங் காத யதவரம் தப மாத ரிருபுறமும்
சிங் கார மாகத் யதன் யபால் மதரவீெ
ொன் யறார்க யளவல் தமதுள் பணிமாறக்
கட்டி ங் கள் கூறி கவரி மிகவீெக்
சகட்டி ா ் ெ் ொன் யறார் கிருதப யுடன் மகிழ் ந்து
பாவித்து நித்தம் பரமதவ குண்டதரயும்
யெவித்துப் யபாற் றி தினயமவல் செ ் திடயவ
கன் னி ர்க யளாடும் காதலா ் த் தானீன்ற
மன் னதிெ் ொன் யறார் மக்கள் மதனவிய ாடும்
ஆதி தவகுண்ட ஆனந்த நாரணரும்
நிதி ா ் த் தர்மம் யநயரார் மணிதூக்கிெ்
சிங் கா ெனத்தில் சிவசூர் குதடக்குள்
கங் கா தரனார் கற் பிதனத யுள் ளிருத்தி
ஆண்ட பரனும் ஆதி முதறப்படிய
ொன் யறார்கள் யபாற் ற தர்மபதி ாண்டிருந்தார்
விருத்தம்
ஆண்டிருந் தரசு செ ் அணிவதர யபாயல நீ தம்
பூண்டிருந் தினிது வாழ பூதல மனுயவார் வாழ
கூண்டிருந் தருளா ் ெ் செல் வம் குணமுடன் மகிழ் ெத
் ெ கூர்ந்து
யவண்டிருஞ் செல் வ யமாங் க யவற் றுதம யில் லா வாழ் ந்தார்
தருமமா ் ப் புவியி லுள் ள ெனங் களும் பலது செந்தும்
சபாறுதம ா ் வாழும் யபாது புரந்தர வாயனார் விண்யணார்
நன் தம ா வருங் கூட நாசடான் றா ் யமவி வாழ
வன் மயம யில் லா வண்ணம் தவந்தரும் புவித
ாண்டார்
ஆண்டனர் புவிதிரி மூன் றினு யமாரினம்
கூண்டநற் குலசமனக் குலாவி தவந்தரும்
தாண்டி யவார்குதடத் தாங் கு குவல ம்
மூன் றினு யமார்சமாழி முகுந்தன் வாழ் ந்தனர்
வாழும் யபாது புரந்தர வாயனார் விண்யணார்
நன் தம ா வருங் கூட நாசடான் றா ் யமவி வாழ
வன் மயம யில் லா வண்ணம் தவந்தரும் புவித
ாண்டார்
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ஆண்டனர் புவிதிரி மூன் றினு யமாரினம்
கூண்டநற் குலசமனக் குலாவி தவந்தரும்
தாண்டி யவார்குதடத் தாங் கு குவல ம்
மூன் றினு யமார்சமாழி முகுந்தன் வாழ் ந்தனர்
பருதியு மதிச னப் பவந்து யெவனர்
கருதியு முகமனும் கமழ் ந்து தகமலர்
அருதியு மலர்மகள் அணிந்து பூவினர்
கருதியு முதறவழி தூக்கி வாழ் ந்தனர்
சபான் முக வருளது சபாதுமி ாவிய
அன் முக மதிலு மமர்ந்து புகுந்திரு
இன் முக மதிலு மிருந்து லாவிய
சபான் முக தவந்தர் பு த்தில் வாழ் ந்தனர்
முதமுக வானவர் மூன் சறன சவான் றினர்
ெதயித காசலனெ் ெதமந்து வாழ் ந்தனர்
உதசவன மனமு முவந்து லாவிய
நிதம் நிதன வளர்வறா நிரந்து வாழ் ந்தனர்
சீரணி யுதம ாள் பங் கர் சிவமகிழ் ந் தினிது வாழ
நாரணர் திருவும் வாழ நான் முக யவதன் வாழ
வாரண வான யலாக மாதவ சரல் லாம் வாழ
காரணக் கன் னி ானக் கமலப்பூ மாதும் வாழ
பூமாது வானபக வதியும் வாழ
சபான் மாது ெரசுபதி புரிந்து வாழ
நாமாது வானபூ மடந்தத வாழ
நாகரிகத் யதவி ர்கள் நலமா ் வாழ
யபார்மாது வானமா காளி வாழ
சபான் னுலகத் தர்மபதி சபாருந்தி வாழ
சீர்மாது சகாண்டபுகழ் ெ ் ொன் யறார் வாழ
சிவதவந்த ராெருயம சிறந்து வாழ
மாதுதிரு லட்சுமி ாள் மகிழ் ந்து யபாற் றி
மா னுட முகம் யநாக்கி மாது தானும்
தீதகலும் நா கயம சிறந்த மாயல
யதெமதி லுமக்சகதிரித் யதான் றிற் சறன் று
நீ தமுடன் யதான் றி ங் யக யுகங் கள் யதாறும்
நிந்ததனகள் படுவசதனக் கறி ெ் சொல் வீர்
ஈதுதரக்க மா வட்கு மா ன் தானும்
இத்ததனயு சமடுத்துதரக்க இதெவாள்
பின் னும் பின் னுமந்த நாதனுட அடித ப் யபாற் றிப்
சபான் மாயன ச னதுதட யதயன கண்யண
இன் னுவதரக் குயறாணியுயிர் தன் தன நீ ரும்
எழுபிறவி செ ் தவதன யிதெந்து பார்த்தும்
நன் னிச ள் ளுப் யபாலினிவு காணா வண்ணம்
ஞா நடுக் யகட்டவதனத் தன் னால் சகான் னீர ்
பின் னுமுமக் சகதிரியின் ன முண்யடா சொல் லும்
சபரி குரு சவனப்பணிந்து யபாற் றி னாயள
யபாற் றுமட மயிலான சீததப் சபண்ணின்
சபான் முகம் பார்த் தருள் புரிந்து புகல் வா ரா ன்
ொற் றுசமனக் சகதிரிவந்த வாயற சதன் று
தானுதரத்தா ் நீ றி த் தண்தம ாகக்
கீர்த்தியுட னானுதரத்யதன் காண்ட மாகக்
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கிளிசமாழிய யினிச னக்குக் கீழு யமலும்
யவற் றுசமாரு எதிரியுண்யடா சவன் று யகட்ட
சமல் லியிள மயிலதன மாயத யகண்யமா
மாயதநீ யகளுயீ யரளு பூமி
மண்ணிலுவ ராழிவளர் வதரசூ ழீதுள்
சீயதநீ வதரச னதுள் ளறி ா மா ெ்
செகவீர ொலமத யனக முண்டு
பூயதச ன சவகுண்டுவர முகங் கள் யதாறும்
பிறக்கயவ நான் யகட்கப் புரிந்தா ரீெர்
வாயதச ன் பதகஞ் ஞர்வழிக் குலங் கள் மா ் த்து
மறுமஞ் ஞ சரதிரியில் லா வண்ணம் வாழ் யவாம்
இனியமலு சமனக்சகதிரி யில் தல மாயன
எமதுமக்க சளாடுங் கூடி யிருந்து வாழ் யவாம்
மனுயவாரு முனியவாரும் வான யலாக
மாயலாரு சமன் வாக்கு வழிய வாழ் வார்
இனியமலும் ப யமயதா எமக்கு மாயத
இலங் குபதி மீதினுதன யிடயம தவத்து
பனிமாறு காலம் வதர ரயெ ாள் யவாம்
பதறமனம் யவண்டாசமனப் பகர்ந்தார் மா ன்
மா னுதர மனமதியல மாது யகட்டு
மகிழ் ந்துமுக மலர்ந்துவா ் புததத்துெ் சொல் வாள்
தீ சனனனு மாசகாடி அரக்கர் யெர்க்தகத்
திதர றுக்க நீ ர்துணிந்து சென் ற நாயள
நா சநறி காணாத அடிதம யபால
நடுங் கிமன திதடந்துசவகு நாயள யதடி
ஆ ருதம நா டி ா ளின் று கண்யடன்
அகமகிழ் ந்யத சனனதுது ரிழந்திட் யடயன
இகழ் ந்திட்யட சனன் றமட மயியல மாயன
என் றாதி யிருதக ால் மாதத ாவிப்
புகழந்திட்ட மானமணியமதட புக்கிப்
பூதவ தர யிடமிருத்திப் புகழ் ந்து வாழ
மகிழ் ந்திட்ட மானமுதற நீ தி வாழ
மதறவாழ இதற வரு மகிழ் ந்து வாழ
உகந்திட்ட மானமுதற நூல் யபால் வாழ
உம் பர்சிவ மாதுலக மனுயவார் வாழ
மாதவட்குத் தானுதரத்தக் காண்டந் தன் தன
தவ கத்து மனுயவார்க ளறி மா ன்
தாதணியுந் தாமதரயூர்ப் பதியில் யமவித்
ததழத்திருக்கும் ொன் யறாரில் தர்ம வாளன்
நாதனருள் மறவாத இராம கிருஷ்ண
நாடனக மகிழ் ந்துசபற நலமா ் வந்த
சீதனரி யகாபாலன் மனதுள் யளாதிெ்
செப்சபனயவ நாதனுதர சதாகுத்த வாயற
வாறான கததவகுத்த நாதன் வாழ
வகுத்சதழுதிப் படித்தகுல மனுயவார் வாழ
வீறான சத ் வெத்தி மடவார் வாழ
வீரமுக லட்ெமியும் விதரந்து வாழ
நாரா ணரருளால் படித்யதார் யகட்யடார்
நல் லவுதர மிகத்சதளிந்து நவின் யறார் கற் யறார்
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ஆறாறும் சபற் றவர்க ளகயம கூர்ந்து
அன் றூழி காலமிருந் தாள் வார்
திண்ணம் திண்ணமிந்த அகிலத்திரட் டம் மாதன தன் தனத்
திடமுடயன மனவிருப்ப மாகக் யகட்யடார்
எண்ணமுந்த விதனதீர்ந்து ஞான மான
இதற வரின் பாதாரத் தி ல் பும் சபற் று
வண்ணமிந்தத் தர்மபதி வாழ் வும் சபற் று
மக்களுடன் கிதளசபருகி மகிழ் ெத
் ெ ாக
நிண்ணமிந்தப் பார்மீதில் ொகா வண்ணம்
நீ டூழி காலமிருந் தாள் வார் திண்ணம் .
அ ்

ா உண்டு
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