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காஞ்சிப் புராணம்
 7. திருெநறிக்காைரக்காட்டுப்படலம் (445 -500)

     அறுசீரடியாசி ய விருத்தம்
     
445 ெமய்த்தவர் யாவரும் அங்கது ேகட்டு விழித்துைண நீர்வாரக்

ைகத்தலம் உச்சி முகிழ்த்து மயிர்ப்புள கங்கள் மலிந்தயர்வார்
முன்தி ெபறற்குயர் காரணம் இன்று ெதாகுத்து ெமாழிந்தைனநீ
அத்தல ேமன்ைம அைனத்தும் வி த்தரு ெளன்றலும் அச்சூதன்
(மலிந்து - நிைறந்து. அயர்வார் - பரவசப்படுவார். 
 அயர்வாராகி எனப்ெபாருள் ெகாள்க) 1

446 கச்சியுள் எண்புறு தீர்த்தம் நிைறந்துள காமுறு பலதானம்
ெபாச்சமில் ேபாகமும் வடீும் அளிப்பன ேபாக்கரு ேமன்ைமயவாம்
அச்சம் அறுத்து வியாதன் எனக்கருள் ெசய்த முைறப்படிேய
இச்ைசயின் ஓதுவல் அந்தணிர் ேகண்மின் எனச்ெசால லுற்றனனால்
(காமுறு - விரும்புகின்ற. தானம் - இடம். ெபாச்சம் - ெபாய்.
ேகாக்கரும் - நீக்குதலில்லாத ) 2
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447 இந்நக ற்புகல் சத்திய மாவிர தப்ெபய ற் குணபால்
தன்னிகர் ெமய்த்தலம் ஒன்றுள தங்கமர் சத்திய விரதீசர்
என்ைன யுைடப்ெபரு மாட்டியும் ஓ ரு ைமந்தரும் உடன்ேமவ
மன்னி இருத்தலின் அத்தல ேமன்ைமைய யாவர் வகுக்கவலார்
(குணபால் - கிழக்குப் பக்கம். ) 3

 
448 சத்திய சத்தியர் சத்திய ேசாதகர் சத்திய சங்கற்பர்

சத்திய காமர் இருத்தலின் அப்பதி சத்திய விரதமதாம்
சத்திய நன்ெனறி யார்க்கும் விைரந்தருள் ெசய்துறு தானமதிற்
சத்திய மாவிர தத்தடம் ஒன்றுள தத்தட நீராடி
(சத்தியம் - உண்ைம. சத்திய சத்தியர் - அழியாத உண்ைமைய 
உைடயவர். சத்திய ேசாதகர் - உண்ைமையத் ெதாழிற்படுத்துபவர்.
சத்திய சங்கற்பர் - உண்ைம நிைனவுைடயவர்.நினத்தைத 

       நிைனத்தவாேற முடிப்பவர் என்றும் ெபாருள். சத்திய 
       காமர் - உண்ைமைய விரும்புபவர். நன்ெனறி - முத்திக்கு 
      வாயிலாகிய ெநறி; ஞானம். 4

449 புதனமர் நாளினில் நீர்க்கட னாதி ெபாருந்த முடித்தங்கண்
இதமுறு சத்திய மாவிர தீசைர ஏத்தி வணங்குநர்தாம்
கதவிைன தீர்த்தருள் உண்ைம உணர்ந்து கலநநபர்கள் முத்தியிைன
மதமுறு காம மயக்கம் அைனத்தும் அறுத்துயர் முனிவரீ்காள்
(அமர் - விருப்பம். இதம் - இன்பம். கதம் - ெகாடுைம) 5

450 மைனவியர் மக்கள் நிலங்கைல ெசல்வமும் மற்ெறைவ ேவண்டிடினும்
அைனயைவ முற்றும் அளித்துயர் வடீும் அளித்திடும் அத்தீர்த்தம்
இைணய தடம்பதி இந்திர தீர்த்தமும் இந்திர புரமுெமனப்
புைனெபய ரும்ெபறும் அப்ெபயர் எய்திய காரணமும் புகல்ேவன் 6

451 இந்திரன் அரசிருக்ைக
மதுமல ராளிதன் ேமதகு கற்பம் வராகம துறுமாறாம்
முதுமனு வந்தர நாட்சிவி என்ெறாரு வாசவன் முன்னுளனால்
விதுவிைன ெயாப்பன் அரம்ைபய ராகிய ெமன்குழு தங்களிைடப்
ெபாதுவறு தானவ மாக்கட லுக்கு வடாெத  கனல்ேபால்வான்

(மலராளி - பிரமன். கற்பம் - ஒரு கால அளைவ. அது நித்ய கற்பம், 
மகாகற்பம் என இரண்டு வைகப்படும். நித்ய கற்ப ெமன்பது 
பிரமனுக்கு ஒரு நாள். மகாகற்ப ெமன்பது பிரமனுக்கு வாழ்நாள். 
ஒவ்ெவாரு கற்பமும் அதன்கண் நிகழும் நிகழ்ச்சியாற் ெபயர் ெபறும். 
பிரளய ெவள்ளத்தில் அழுந்திய உலகத்ைதத்திருமால் ெவள்ைளப் பன்றி 
வடிவங் ெகாண்டு தனது ெகாம்பினால் எடுத்து நிைலநிறுத்திய கற்பம் 
சுேவத வராக கற்பம் எனப்படும். மனுவந்தரம் - மனுவின் காலம். 
மனுக்கள் பதினால்வர் உளர் என்ப  ஒவ்ெவாரு மனுவந்தரத்திற்கும் 
ஒவ்ேவார் இந்திரராகப் பதினால்வர் இந்திரர் உலர் என்ப. இப்ெபாழுது 
நிகழ்வது ைவவச்சுத மனுவந்தரம். இப்பதினான்கு இந்திரர்கலும் 
அழிந்தால் பிரமனது பகற்காலம் முடியும் என்ப. விது - சந்திரன்.
வடாெத யகனல் - வடவாமுகக்கினி. 7
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452 கடவுளர் ேசைனப் பங்கய பானு கற்சிைற அ வயிரப்
பைடயவன் ஓர்நாட்கடவுள் அைவக்கட் பாசிைழ ெவதிர்ெபாருேதாள்
படவர லல்குற் சசிபுைட ேமவப் பன்மணி அ யைணேமல்
வடிவ மடங்கல் ேமநநர் மடங்கல் ேபான்ெமன ைவகினனால்.

கடவுளர் ேசைன - ேதவர்கள் கூட்டம். பங்கய பானு - தாமைரகளுக்குச் 
சூ யன். கல் - மைல. வயிரப்பைட - வஜ்ராயுதம். கற்சிைற அரீ - ஒரு 
காலத்தில் மைலகளுக்குச் சிறகுகள் இருந்தன, அவற்ைற இந்திரன் 
வஜ்ராயுதத்தல் அ ந்தனன் என்பது புராணக் கைத. பாசிைழ - பசிய 
அணிகலன். ெவதிர் - மூங்கில். சசி - இந்திராணி. 8

453 இருபுைட ெவண்கவ த்ெதாைக துள்ள மிைகக்குைட எழில்ெசய்ய
விருதுநநந மாகதர் சூதர் முழக்க வியன்மணி மாநிதிையந்
தருெவாடு ேதனு விழிக்கைட ேநாக்கிைன ேநாக்குபு தைலநிற்ப
அருகுறு கின்னரர் யாழமிர் தஞ்ெசவி யார விருந்தயர.

விருது - கீர்த்தி. மாகதர் - இருந்ேதத்துவார். சூதர் - நின்ேறத்துவார். 
மணி - சிந்தாமணி. ஐந்தரு - கற்பகம் முதலாய ஐந்து மரங்கள். 
ேதனு - காமேதனு. இைவ ேவண்டியவற்ைற அளிப்பன. இைவ இந்திரனின் 
குறிப்ைப ேநாக்கி நின்றன., அவனால் அன்பு ெசய்யப்பட்ேடார் 
விரும்பியவற்ைற அளிப்பதற்கு. அயர - ெசய்ய. 9

454 மணங்கமழ் ேதாளணி கற்பக மாைல துளித்த மதுப்புனல்பாய்ந்
துணங்கரும் இன்ப விழிப்புனல் ஒப்ப உைறந்து விழிக்ெகல்லாம்
அணங்கு பு ந்திடல் கண்டு புலர்த்துநர் ேபாலவிர் சாந்தாற்றி
நுணங்கிைட மங்ைகயர் ஓவற எங்கணும் ெநாய்தின் அைசத்தணுக

விழிப்புனல் ஒப்ப மதுப்புனல் உைறந்து அணங்கு பு ந்திடல் கண்டு புலர்த்துநர்
ேபாலமங்ைகயர் சாந்தாற் னர் என்க. உணங்கரும் - ெகடுதலில்லாத.
உைறந்து - துளித்து. அனங்கு - வருத்தம். சாந்தாற்றி - விசிறி. 
ெநாய்தின் - ெமல்ல. 10

455 அரம்ைப உருப்பசி ேமனைக நநதலிய அ மதர் விழிமடவார்
நிரம்பிய காம நலங்கனி அவிநய ெநறிமுைற கரமைசப்ப
பரம்பு மிடற்றிைச விம்மிட விழியிைண புைடெபயர் பயில்விேனாடும்
வரம்ெபறும் அற்புத மின்னவிர் ெகாடிெயன மகிழ்நடம் எதிர்பு ய

அ  - ெசவ்வ . மதர் - களிப்பு. பரம்பு - பரவிய. வரம் - ேமன்ைம 11

456 மருத்துவர் வானவர் கின்னரர் சித்தர் வசுக்கள் மருத்துக்கள்
உருத்திரர் சாத்தியர் கந்தரு வத்தர் உடுக்கள் நவக்ேகாள்கள்
திருக்கிளர் ெமய்த்தவர் ேயாகிகள் ைகயிைண ெசன்னி மிைசக்குவியா
ெநருக்கினுள் எய்தி இைறஞ்சி மருங்குற நிரல்பட நிற்பவேரா.

மருத்துவர் - ேதவ ைவத்தியர்களாகிய அஸ்வினி ேதவர்கள். மருத்துக்கள் - திதி
என்பவன் வயிற்றில் இந்திரனால் கூறுபடுத்தப்பட்டுப் பிறந்து காற்று 
வடிவமாய்ச் சஞ்ச க்கும் நா பத்ெதான்பதின்மர் என்பர். ந[த்தியர்- தருமனின் 
புதல்வர் பன்னிருவர் என்ப. 12
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457 கணங்ெகாள் தயித்தியர் யாவரும் வந்து கைடத்தைல வாய்தலின்மாட்
டுணங்குபு ெசவ்வி கிைடத்திலர் நிற்ப ஒழிந்தவர் தங்குைறதீர்த்
தணங்கரும் இன்பெவள் ளத்தில் அழுந்தி அளப்பரு ெசல்வத்தான்
இணங்கலர் ேகாள  இன்னணம் ேமவுழி எண்ணினன் இைவெயலாம்

கணம் - கூட்டம். தயித்தியர் - அசுரர். கைடத்த்ைல வாய்தல் - வாயிற்கைட.
உணங்குபு - வாடி. ெசவ்வி - தக்க சமயம். அணங்கரும் - துன்பமற்ற.
இணங்கலர்- இனக்கமில்லாத பைகவர்கள். ேகாள  - சிங்கம். 13

458 இந்திரன் அரசியைல ெவறுத்தல்
ேவறு
இருவிைன ெயாப்பு வாய்ந்த பருவம்வந் ெதய்தலாேல
மருவருந் துறக்க ைவப்பின் அரசியல் வாழ்க்ைக தன்ைன
அருவருத் துவர்த்துக் காவற் சிைறயிைட யகப்பட் ேடா ன்
ெவருவரும் பைதக்கும் அஞ்சும் ேவறிைவ கருத்துட் ெகாள்வான்

இருவிைன ஒப்பு - நல்விைனப் பயனாக வரும் இன்பம், தீவிைனப் பயனாக
வரும் துன்பம் இரண்டிைனயும் இறயருளாக ஏற்றுக் ெகாள்ளும் மனவைமதி.
மருவருந்துறக்கம் - அைடவதற்கு அ தான சுவர்க்கேலாகம்.
அருவருத்து - கூசி ெவறுத்து. 14

459 அழியுமிவ் விடய வாழ்விற் களித்திருந் தந்ேதா ெகட்ேடன்
பழிபவக் கடலிற் காலப் பாந்தள்வாய்க் கிடந்தும் நாேணன்
வழிமுைற அறியா மாய வல்லிருட் படுகர்ச் ேசற்றுள்
இழியும்ஊர்ப் பன்றி ேயேபால் உழந்தெவன் அறிவு நன்றால்

பவக்கடல் - பிறவியாகிய கடல். காலப் பாந்தள் - காலமாகிய பாம்பு.
படுகர் - குழி, பள்ளம்; பாம்பின்வாய்த் ேதைரவாய்ச் சிறுபறைவ,
கடிெகாள்பூந் ேதன்சுைவத் தின்புற லாெமன்று கருதினாேய.
(திருமுைற ௨:௭௯:௬) 15

460 அருவிைன உலகம் எல்லாம் பைடத்தளித் தழிக்கும் காலம்
கருவுறும் எைவயும் கால வயத்தவாம் காலந் தான்மற்
ெறாருெபாருள் வயத்த தன்றாலுந்திேயான் கற்பத் தீேரழ்
ெபாருவிலிந் திரர்கள் மாய்வர் ெபான்றுவர் மனுக்கள் தாமும் 16

461 ஓதுமிக் கற்பம் ேவதற் ெகாருதினம் அந்நாள் முப்ப
தாதேலார் மதியாம் திங்க ளாறிரண் டாயி னாண்டாம்
ஏதமில் வருடம் நூேறல் இருவைகப் பரார்த்த மாகப்
ேபாதரும் ேபாதில் அன்னான் ெபான்றுவன் மன்ற மாேதா

பரார்த்தம் - பிரமன் வாழ்நாளிற் பாதி 17

462 அம்மலர்க்கிழவன் காலம் அ க்ெகாரு தினமன் ேனானும்
அம்முைறத் திங்கள் கூடு மாண்டுநூ ெறய்திற் ெபான்றும்
அம்மேவா சீசீ இந்த அநித்திய வாழ்வு ேவண்ேடன்
இம்ைமயில் வடீு ேபற்றிற் குபாயேம அறிதல் ேவண்டும். 18

463 அைவயகத் துள்ளார்க் ெகல்லாம் விைடயளித் ெதழுந்து ேபாந்து
நைவயற விைரவின் அந்தப் புரநநதிைன நணுகி அங்கநந
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புவிபுகழ் குரவற் கூவிப் ேபாற்றிநின் றிதைன விள்வான்
சிவிெயனத் திைசேபாங் கீர்த்தித் ேதவர்கட் கிைறவன் மன்ேனா 19

464 இந்திரன் ேதவகுருவிடம் முைறகூறல்
இவ்வர சியற்ைக தன்னில் இனிெயனக் காைச யில்ைல
அவ்விதி முகுந்தன் ஏேனார் வாழ்க்ைகயும் அவாவு கில்ேலன்
ெமய்வைக உணர்ந்து முத்தி ேமவுதற் குபாயம் ஒன்று

 ெசவ்வேனார்ந் துைரத்தி என்னத் ேதசிகன் ேதர்ந்து ெசால்வான் 20

465 இந்திரனுக்குத் ேதவகுரு உபேதசித்தல்
நன்றுநீ வினாய முத்தி நற்றவம் ேவள்வி தானம்
கன்றுபட் டினிேவ ெறான்றாற் காண்ப  தாகும் ைமந்தா
துன்றிய மாய வாழ்க்ைகத் ெதாடக்கறுத் துய்யக் ெகாள்வான்
என்றுெமம் ெபருமான் உள்ளான் அவநநதிறம் இயம்பக் ேகட்டி 21

466 கலிவிருத்தம்
குைறவிலா மங்கல குணத்த னாதலின்
நிைறமலம் அநாதியின் நீங்கி நிற்றலின்
அைறகுவர் சிவெனன அறிவின் ேமலவர்
இைறயவன் ெபருைமைய யாவர் கூறுவார் 22

467 ேமெலனப் படுவன எைவக்கும் ேமலவன்
மாெலனப் படுவன எைவயும் மாற்றுவான்
நூெலனப் படுவன எலாம்நு வன்றவன்
ேவெலனப் படும்விழி பாகம் ேமயினான் 23

468 பங்கயன் றன்ைனமுன் பைடத்து மால்முதல்
புங்கவர் தம்ைமப்பின் உதவும் ெபாற்பினான்
அங்கவன் இலெனனில் அகில ேலாகமும்
ெபாங்கிய வல்லிருள் ெபாதிந்த நீரேவ 24

469 பகலிர விளதுள ெதனும்ப குப்பிலா
அகலரு மிருள்ெபாதி அநாதி காைலயில்
உகலரும் பரசிவன் ஒருவேன உளன்
மிகுமுணர் வவனிைட ெவளிப்பட் ேடா ங்குமால்

(மிகுமுணர்வு - தைடயிலா ஞானமாகிய பராசத்தி) 25

470 எங்குள யாைவயும் இவன்வ யத்தவாம்
எங்கணு மிவெனாரு வயத்தின் எய்திடான்
எங்கணும் விழிமுகம் எநநநநம் கால்கரம்
எங்கணுந் திருவுரு இவனுக் ெகன்பேவ 26

471 அ யயன் அமரர்கள் அசுரர் ேயாகிகள்
இருளறு ேவதேவ தாந்தம் யாருமிப்
ெப யவன் அடியிைண காணும் ெபட்பினால்
ெத கிலா மாறுெகாண் டின்னுந் ேதடுவார் ) 27
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472 அவனவன் அதுெவனும் அைவெதா ெறான்றுமிச்
சிவனலான் முத்தியிற் ேசர்த்து வா ல்ைல
துவலரும் இம்முைற சுருதி கூறுமால்
இவனடி வழிபடின் முத்தி எய்துவாய் 28

473 பன்னுவ ெதவன்பல ப ந்த ெநஞ்சினும்
அந்நியர் தைமெயாநநத் தரைன ஏத்துதி
இன்னேத வடீ்டினுக் ேகது வாெமனும்
ெபான்னுைர மனங்ெகாடு புகலு வான்சிவி 29

474 குரவேன அயன  குரவ ேனசிவன்
குரவேன தந்ைததாய் குரவ ேனெயலாம்
குரவேன என்றுநூல் கூறும் உண்ைமையக்
குரவேனெயன்னிைட இன்று காட்டினாய் 30

475 உன்ெபருங் கருைணயால் உறுதி ெபற்றுேளன்
இன்ெபாடும் எவ்விடத் ெதவ்வி திப்படி
ெபான்ெபாதி சைடயைனப் ேபாற்று மாறிது
அன்ெபாடும் அடியேனற் கருளு ெகன்றலும் 31

476 கடலுைட வைரப்பினிற் காஞ்சி மாநகர்
இடனுைடக் குணக்கினில் எய்தி னாெரலாம்
விடலருஞ் சத்திய விரத தானத்தின்
முடிவில்சத் தியவிர தீசன் முன்பேரா. 32

477 ேமற்றிைச சத்திய விரத தீர்த்தெமான்
றாக்கவும் ேமன்ைமெபற் றுைடய தாயிைடப்
ேபாற்றுறும் பசுபதி விரதம் பூண்டுெசன்
றூற்ெறழுந் துறுதடத் துதந மாடிேய. 33

478 விதியுளி முடித்துநித் தியைந மித்திகம்
புதியநீ றுடெலலாம் ெபாதிந்து புண்டரம்
மதிநுதல் விளங்கிட அக்க மாமணி
நிதிெயனப் பூண்டுநல் ெலாழுக்கம் நீடிேய. ௩௫ 34

479 ெதள்ெளாளிப் பளிங்ெகனச் சிறந்த ெசவ்விசால்
ெவள்ெளாளிச் சத்திய விரத நாதைன
நநள்ளகக் கமலத்தின் வழிபட் டுண்ைமயான்
நள்ளலர்க் கடந்தவ முத்தி நண்ணுவாய் 35

480 என்றலும் இந்திரன் இைறஞ்சி என்ெகாேலா
ெவன்றிெகாள் சத்திய விரதங் ேகள்வியால்
ெதான்றுள ெதாடர்புேபால் சுழலும் என்மனம்
ெசன்றுபற் றியெதனக் குரவன் ெசப்புவான்
(விரதங் ேகள்வியால் -விரதத்ைதக் ேகள்வியால்) 36
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481 உள்ளது கூறிைன உம்ைம யாயிைட
அள்ளிைலக் குலிசிநீ அைணந்து புந்திநாள்
ெவள்ளச்சீர்ச் சத்திய விரதம் மூழ்கியணீ்
ெடள்ளரும் விண்ணகர்க் கிைறைம எய்தினாய். ௩௮

(மும்ைம - முற்பிறப்பு. அள் - கூர்ைம. குலிசி - வஜ்ராயுதத்ைத
உைடயவன். புந்தி நாள் - புதன் கிழைம) 37

482 ஒருெபாழு தாடினார் உம்பர் ேகானிடம்
இருெபாழு தயனிடம் எண்ணும் முப்ெபாழு
த யிடம் நாற்ெபாழு தாயின் முத்திேய
மருவுவர் யாரதன் வண்ைம கூறுவார் 38

483 புந்திநாள் முழுகுநர் புகுவர் முத்தியின்
அந்தநாள் மூழ்கலின் அரச நீயுமிப்
பந்தமில் வடீுறற் பாைல யாயிைன
மந்தணம் இதுெவனக் ேகட்ட வாசவன்
(மந்தணம் - இரகசியம். வாசவன் - இந்திரன்) 39

484 இப்ெபருந் தீர்த்தநீர் எற்ைற ஞான்றினும்
அப்புத வாரநாள் அதிக மாயெதன்
ெசப்புதி என்றலும் ேதசி கப்பிரான்
ஒப்பறு கருைணயின் உைரத்தன் ேமயினான். 40

485 புதன் வழிபட்ட வரலாறு - ெகாச்சகக் கலிப்பா
மதிக்கடவுள் தாைரதைன மணந்தீன்ற மகவான
புதக்கடவுள் கிரகநிைல ெபறுவதற்குப் பு தாைத
கதித்துைரத்த ெமாழியாேற கருதருஞ்சத் தியவிரதப்
பதிக்கணைணந் துயர்தீர்த்தம் படிந்தாடித் தவஞ்ெசய்தான் 41

486 ேமதகுசத் தியவிரதப் ெபருமானும் ெவள்விைடேமல்
மாதுைமயா ளுடேனறி வயக்க மா முகனிைளேயான்
காதல்பு  அருள்நந்தி கணநாதர் புைடசூழ
வாதரேமா ெடழுந்தருளித் திருக்காட்சி அளித்தருள 42

487 கண்டுபர வசனாகிக் ைகெதாழுது ெபருங்காதல்
மண்டிெயழு மயிர்சிலிர்ப்ப மனத்தடங்காப் ேபருவைக
ெகாண்டுநில முறவழீ்ந்து குைழந்துருகி விழிதுளிப்பத்
ெதாண்டேனன் உய்ந்ேதெனன் ெறழுந்தாடித் துதிெசய்வான். 43

488 ெநடிேயானும் மலரவனும் ேநட ய திருவடிகள்
அடிேயனுக் ெகளிவந்த அருட்கருைணத் திறம்ேபாற்றி
ஒடியாத எண்குணங்கள் உைடயாேன எைனயுைடயாய்
கடியார்சத் தியவிரத நாயகநின் கழல்ேபாற்றி 44
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489 என்ேறத்தி எந்ைதெயன யான்கிரக நிைலெபறவுங்
குன்றாதுன் திருவடிக்கீழ் ெமய்யன்பு கூர்ந்திடவும்
இன்றாதி ெயன்வாரத் தித்தீர்த்தம் படிந்துெபாறி
ெவன்ேறார்முன் ைனயின் இரட்டிப் பயெனய்தி வடீுறவும் 45

490 ேவண்டுெமன இரந்ேதற்ப அளித்தருளி ெவள்விைடேமல்
யாண்டைகயங் ககன்றனனால் அன்றுமுதல் அத்தீர்த்தம்
பூண்டபுத வாரத்துச் சிறப்ெபய்தும் புந்தியுறக்
காண்டிெயனுங் குரவனுைர காரூர்தி ெசவிமடுத்தான்

புந்தியுற - புத்தியில் ெபாருந்த. காரூர்தி - ேமக வாகனத்ைத உைடயவன், 
இந்திரன் 46

491 இந்திரன் சத்தியவிரதம் அைடந்து வழிபடுதல்
அப்ெபாழுெத அரசு ைம அம்மநநேயான் புநநைவத்துச்
ெசப்பருஞ்சத் தியவிரதத் திருநக ன் விைரந்ெதய்தி
முப்ெபாழுதும் நீராடி முழுநீறு ெமய்பூசி
ெமய்ப்படுகண் டிைகபூண்டு புண்டரமும் நுதல்விளங்க 47

492 உருத்திரமும் கணித்துள்ளப் புண்ட கத் துைமபாகன்
திருப்பதங்கள் சிந்தித்துக் ேகாயிலினுள் ெசன்ெறய்தி
அருத்திெயாடும் பூசைனெசய் தாராைம மீக்ெகாள்ளப்
ெபருத்ெதழுந்த ேபரன்பிற் ெபருமாைனத் துதிக்கின்றான் 48

493 இந்திரன் துதித்தல் - அறுசீரடியாசி ய விருத்தம்
நநநநநடி வினும் ேதறா மலர்சிலம் படியாய் ேபாற்றி
அைறபுனல் உலகம் எல்லாம் பைடத்தளித் தழிப்பாய் ேபாற்றி
சிைறநிைற வாசத் ெதண்நநர் சத்திய விரத தீர்த்தத்
துைறெகழு வைரப்பின் ேமய சுந்தர விடங்கா ேபாற்றி

மலர் சிலம்படி - வி ந்தும் சிலம்ைப அணிந்தும் உள்ள திருவடி.
அறி - ஒலிக்கின்ற. சிைற - கைர. சுந்தர விடங்கன் - ேபரழகன். 49

494 அண்ணேல விடயத் துன்ப மாற்றிேலன் ஓலம் ஓலம்
எண்ணறும் ேயானி ேதாறுந் தி ந்தைலந் ெதய்த்ேதன் ஓலம்
கண்ணினுள் மணிேய ேவறு கண்டிேலன் கைளகண் ஓலம்
புண்ணிய முதேல இன்பப் பூரணா ஓலம் ஓலம்

எய்த்ேதன் - இைளத்ேதன். கைளகண் - பற்றுக்ேகாடு.
புண்ணிய முதல் - புண்ணியங்களுக்குக் காரணமானவன். 50

495 புழுப்ெபாதிந் தநநம்பு பாயும் புன்புைல உடேல ஓம்பிக்
கழித்தனன் கால ெமல்லாம் கைடயேனன் ெபாறிகள் யாண்டும்
இழுத்திழுத் தைலப்ப ெநாந்ேதன் இனித்திைனப் ெபாழுது மாற்ேறன்
சழக்கறுத் தருள்வாய் உன்றன் சரணேம சரணம் ஐயா

அசும்பு- அழுக்குநீர்க் கசிவு. புைல இழிவு. சழக்கு - ெபாய்.. சரணேம 
சரணம் - திருவடிகேள புகலிடம். 51
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இந்திரனுக்குச் சத்திய விரதர் காட்சி ெகாடுத்தல்

496 அைடக்கலம் அடிேயன் என்ெறன் றழுதிரந் தயருங் காைல
விைடத்தனிப் ெபருமான் அன்ேனான் பத்தியின் விைளவு ேநாக்கி
நைடப்பிடி உைமயா ேளாடு நண்ணிநீ ேவண்டிற் ெறன்ைன
எடுத்துைர தருதும் என்றான் இந்திரன் ெதாழுது ேவண்டும் 52

497 விைனவழிப் பிறந்து வநீ்து ெமலிந்தநாள் எல்ைல இல்ைல
அைனயவற் றடிேகள் உன்றன் அடிெதாழப் ெபற்றி ேலனால்
நினவரும் தவத்தால் இன்று நின்னருட் கு ய னாயிேனன்
இனிவரும் பிறவி மாற்றி என்றைன உய்யக் ேகாடி 53

498 இத்தலந் தீர்த்தம் என்றன் ெபய னான் இலக ேவண்டும்
அத்தேன என்ன ேலாடும் அவ்வைக அருளி மீளா
முத்திேசர் கணநா தர்க்குள் முதல்வனாந் தன்ைம நல்கிப்
ைபத்தபாம் பாரம் பூண்ட பண்ணவன் இலிங்கத் தானான் ௫௫ 54

499 அற்ைறநாள் முதலச் சூழல் இந்திர புரமாம் அங்கண்
கற்ைறவார் சைடயரீ் ஓர்கால் கண்ணுறப் ெபற்ேறார் தாமும்
ெவற்றிேவற் காலன் றன்பால் விரவிடார் கருவில் எய்தார்
இற்றதன் ெபருைம முற்றும் யாவேர இயம்ப வல்லார். 55

500 சத்திய விரதம் காநநத் தருவளஞ் ெசறித லாேல
சித்திேசர்ந் தவர்க்கு நல்குந் திருெநறிக் காைரக் காெடன்
றித்திருப் ெபய ன் ஓங்கும் எநநபரால் மாசு தீர்ந்த
உத்தமக் ேகள்வி சான்ற உணர்வைட உம்பர் ேமேலார்

காைரத் தருவனம் - காைர என்னும் ஒருவைக மரங்கள் ெபாருந்திய காடு 56

ஆகத் திருவிருத்தம் 500
------

8. புண்ணிய ேகாடீசப்படலம் (501 - 534)

கலிநிைலத்துைற

501 ெசச்ைசச்சைட அந்தணர் ேதமலர் சூழ்ந்த
ெமய்ச்சத்திய மாவிரத்தத்தல ேமன்ைம ெசாற்றாம்
கச்சிப்பதி யிற்கவர் புண்ணிய ேகாடி ேமன்ைம
நச்சிப்புகல் கின்றனம் நன்கு மதித்துக் ேகண்மின்
(ெசச்ைசச்சைட - சிவந்த சைட) 1

502 மின்பாய்ெபாழிற் சத்திய மாவிர தத்த லத்தின்
ெதன்பாலது புண்ணிய ேகாடிநந் ேதவன் ைவப்பு
வன்பாலர்கள் எய்தரும் புண்ணிய தீர்த்த மாேட
என்ேபாலி கட்கும் சிவப்ேபெறளி ெதய்து மங்கண். 2
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503 இைறவனிடத்துத் திருமால் வரம் ெபறல்
மலர்ேமயவன் ேமகநல் வாகன கற்பம் ஒன்றில்
தலேமழ்புகழ் நாரணன் தாமைர யாளி யாதி
உலேகைழயும் ஈன்றிடும் ஆைசயின் உம்பர் ேகாைனப்
பலநாள் முகிலின் உருக்ெகாண்டு ப த்தல் ெசய்தான். 3

504 நம்மான் இரங்கிக் கைடக்கண்ணருள் நல்கி மாேலாய்
வம்ேமாசுரர் ஆண்டினில் ஆயிர ஆண்டு மற்றிங்
கிம்ேமக உருக்ெகாடு தாங்கிைன எம்ைம ேவண்டும்
அம்மாவரம் நல்குதும் ஓதுதி என்ன அன்ேனான் 4

505 எந்தாெயாரு நின்திருேமனி யிடப்புறத்து
வந்ேதன் அடிேயன் உயர்நின்னருள் வண்ைம தன்னால்
நந்தாதயிவ் வாழ்க்ைகயும் எய்தினன் ஞாலம் முற்றும்
ைபந்தாள்மல ேராைனயும் இன்று பைடத்தல் ேவட்ேடன் 5

506 அவ்வாற்றல் அளித்தரு ெளன்னும் அ க்கு நாதன்
இவ்வாற்றல் கச்சிப் பதிெயய்தி யிலிங்கந் தாபித்
ெதாவ்வாநளி னங்களி னாலுயர் பூைச யாற்றின்
ெசவ்ேவெபறு கிற்ைப ெயனத்திருவாய்ம லர்ந்தான் 6

507 திருமால் காஞ்சியில் இைறவைன வழிபடுதல்
அங்கப்ெபாழு ேதவிைட ெகாண்டருட் காஞ்சி எய்திப்
ெபாங்கிப்ெபாலி தீர்த்த நறும்புன லாடிச் சூழும்
ெதங்கிற்ெபாலி இந்திர நன்னகர்த் ெதன்தி ைசக்கண்
துங்கச்சிவ லிங்கம் இருத்தி ெமய்யன்பு ேதான்ற 7

508 ெதண்ணதீ்தடம் ஒன்று வகுத்துத் திருந்த மூழ்கி
ெவண்ணறீ்றணி அக்க மணித்ெதாைட ெமய்வி ளங்கக்
கண்ணரீ்க்கம லம்பல ெகாய்து கருத்து வாய்ப்ப
வண்ணரீ்ச்சிவ பூசைன நித்தலுஞ் ெசய்து வாழ்ந்தான்

(கள்நீர்க்கமலம் - கண்ணரீ்க்கமலம்- ெதனாகிய நீைறயுைடய 
தாமைர. வள்நீர் -வண்ணரீ்- வளப்பத் தன்ைம யுைடய)

8
509 கேசந்திரன் ெதாண்டு ெசய்தல்

ேவறு
அன்ேனான் ஏவல் ெமய்ப்பணி ஆற்றும் அன்புந்தத்
தன்ேன ல்லா ேவார்மத ேவழந் தாெனய்தி
என்நா யகேன என்பணி ெகாள்வாய் ெயன்ேறத்திப்
ெபான்வாள் ேதான்று முன்னர் எழுந்து புனலாடி 9

510 நாளலர் தாமைர பாதி  வில்வம் நறும்புன்ைன
தாளுயர் சண்பகம் மல்லிைக தண்கழு நீர்ெமௗளவல்
ேகாளறு ேகாங்கு முதற்பல ெகாய்து ெகாடுத்ெதன்றும்
ேவைள யளித்தவன் உள்மகிழ் வித்திடும் அந்நாளில்
(ேவைள அளித்தவன் - மன்மதைனப் ெபற்றவன், திருமால்.) 10

11



511 கேசந்திரைன முதைல பற்றல்
ஓர்பகல் நீர்நிைற பூந்தடம் ஒன்றுறு பூக்ெகாய்வான்
சீர்தகு திண்க  ேசறலும் அங்ெகாரு வன்மீனம்
நீ ைட நின்று ெவகுண்டடி பற்றி நிமிர்ந்தீர்ப்பக்
காெராலி காட்டி யகன்கைர யரீ்த்தது காய்ேவழம்

(வன்மீனம் - முதைல. காெராலி - இடிெயாலி ) 11

512 இவ்வைக தண்புன லிற்கைர மீதிைவ ஓவாேம
ெதவ்வுடன் ஈர்ப்புழி யாண்டுகள் எண்ணில ெசன்ேறகக்
ைகவைர ஆற்ற  தாயல றிக்கரு மாேமகத்
தவ்வடிேவாைன யைழத்தது மூல ெமனக்கூவி 12

513 திருமால் கேசந்திரைனக் காத்தல்
அண்ட ெரலாம்யாம் மூல மேலெமன் றகல்ேபாழ்திற்
புண்ட  கக்கட் புண்ணியன் நன்புள் ளரசின்ேமல்
ெகாண்ெடதி ெரய்திக் க யர ெசய்துங் ெகாடுெவந்ேநாய்
கண்டுளம் ெநக்கான் அஞ்சைல யஞ்ேசல் களிெறன்னா 13

514 ஆழி ெயறிந்தான் அதன்உயிர் உண்டான் க ேயாடும்
வாழிய காஞ்சி மாநகர் எய்திச் சிவபூைச
ேவழம் அளிக்கும் ேமதகு பள்ளித் தாமத்தால்
ஊழ்முைற யாற்றித் தவம்நனி ெசய்தங் குைறகாைல 14

515 எண்ணரு வாேனார் இன்னமும் நாடற்க யாைனக்
கண்ணிைன யாரக் காண்டகு காதல் ைகமிக்கங்
குண்ணிகழ் அன்பால் ெநக்குரு கிக்கண் உைறசிந்தப்
புண்ணிய ேவதப் பழெமாழி ேயாதிப் புகழ்கிற்பான். 15

516 திருமால் துதித்தல் .ெகாச்சகக்கலிப்பா
நீராய் நிலனாய் ெநருப்பாய் வளிவானாய்
ஏரார் இருசுடராய் ஆவியாய் யாைவக்கும்
ேவராகி வித்தாய் விைளவாகி எல்லாமாம்
ேபராளா ெயங்கள் பிராேன அடிேபாற்றி 16

517 அண்டபகி ரண்டம் அைனத்தும் அகத்தடக்கிக்
ெகாண்டுநிைறந் ேதாங்கியேப ன்பக் குைரகடேல
ெதாண்டெரலாம் உண்ணத் ெதவிட்டாச் சுைவயமிர்ேத
தண்டைலசூழ் கச்சித் தைலவா அடிேபாற்றி 17

518 மாறா அறக்கடவுள் மான அடிேயனும்
ஏறாகித் தாங்க அருள்சுரந்த எம்மாேன
சீறா துைமகளிப்பத் ேதவியாக் ெகாண்ெடைனநின்
கூறாட ைவத்தகுணக் குன்ேற அடிேபாற்றி 18
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519 திக்காைட யாதி அணிேயாடு தீவிைனேய
அக்ேகாடு கண்ேணா டு ெயன் பணிந்தாேன
இக்காய் மழுமுதலாம் வான்பைடேயா ெடன்றைனயும்
தக்ேகார் புகழ்கைணயாக் ெகாண்டாய் சரண் ேபாற்றி

(அ+ ேகாடு-அந்தப் பன்றியின் ெகாம்பு. கண் - மீனின் விழி எலும்பு, ஓடு- ஆைம 
ஓடு. உ  - நரசிங்கத்தின் ேதால். இரணியாக்கன், ேசாமுகன் இரணியன் என்னும் 
அசுரர்கைள அழிக்கத் திருமால் வராக மச்ச நரசிங்கப் பிறப்புக்கைளயும் திருப்பாற்
கடைலக் கைடயும்ேபாது மந்தரமைலயாகிய மத்ைதத் தாங்கும் ெபாருட்டு 
ஆைமப் பிறப்ைபயும் எடுத்தார். அச்ெசயல் முடிவில் அைவ ெகாண்ட சினச்
 ெசருக்ைகப் ேபாக்குவதற்கு முருகர், ஐயனார், வரீபத்திரர், விநாயகர் 
ஆகிேயாரால் அவற்ைற அழித்து அவற்றின் ெகாம்பு, விழி எலும்பு, 
ேதால் ஓடு எனும் இவற்ைறச் சிவெபருமான் தன்னாற்ரல் ேதான்ற அணிந்து 
ெகாண்டான்; சருவ சங்கார காலத்தில் பிரமன் திருமால் முதலிய ேதவர்களின் 
எலும்ைப இைறவன் அணிகின்றான்;. தி புரம் எ த்தகாைலத் திருமாைல 
இைறவன் அம்பாகக் ெகாண்டான் என்பன புராண வரலாறுகள். கணி - அம்பு) 19

520 ெமய்யடியார் சாத்தும் விைரமலர்ேபால் அன்பிலாப்
ெபாய்யடிேயன் ஊன்விழியுங் ெகாண்டருளும் ெபான்னடியாய்
ெசய்யாேன நந்தி கணத்தவர்ேபால் ேசேயனும்
எய்தியருட் கூத்தின் னியமுழக்கும் ேபறளித்ேதாய் 20

521 ஆலம் அளக்கெரழு மந்நாள் அைடக்கலெமன்
ேறாலமிடும் எங்கட் குயிரளித்த சீராளா
காலேம காலங் கடந்த ெபருங்கருைணக்
ேகாலேம ஆனந்தக் குன்ேற அடிேபாற்றி 21

522 இைறவன் காட்சி ெகாடுத்தல் - கலிவிருத்தம்
என்னப் பலபன் னியிரந் தயரும்
ெபான்னுக் கிைறேம லருள்ெபாங் கிெயழ
மின்னற் சைடேயான் விைடமீ துவைர
யன்னத் ெதாடுகாட் சியளித் தனனனால்

(பன்னி - பலமுைற ெசால்லி. அயரும் - ேசாரும். வைர அன்னம் - 
இமயமைலயின் மகளாகிய அன்னம் ேபான்றவளாகிய பார்வதி) 22

523 கண்டான் இருகண் களிகூ ரமகிழ்
ெகாண்டான் வறிேயான் ெகாழிெதள் ளமுதம்
உண்டா ெனனேவா டினனா டினனால்
வண்டா மைரமா துமணா ளனேரா ௨௩ 23

524 அதுகண் டுைமபால் அருேணாக் குதவி
விதுெவான் றுெபாலஞ் சைடவிண் ணவேனர்
முதிருங் குறுமூ ரல்முகத் தலர
மதுசூதனேகட் டிவரந் தருேகம்

(விது - சந்திரன். மூரல் - புன்முறுவல். சிவெபருமான் திருமாலினுைடய 
அன்பின் ெபருக்ைக இைறவிக்குப் பார்ைவக் குறிப்பால் உணர்த்தினார் 
என்பது கருத்து.) 24
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525 நரர்வா னவர்தம் மினுநா ரணநீ
ெபருவான் வலிெபற் றுைளெயம் மருளால்
ெபாருேபா னுள்ெளம் மினும்ெவன் றிபுைன
வரெமம் மிைடமுன் ெபறுமா தவேன 25

526 இைறவன் தன்னிடத்திலும் ெவற்றி ெபறும்படி திருமாலுக்கு 
     வரங்ெகாடுத்தைம வாேணசப் படலத்திற் கூறப்படுகின்றது.

எனவங் கருள்ெசய் தலுமிந் திைரேகான்
மனெமான் றவணங் கிவணங் கிெயழுந்
துனதம் புயபா தயுகத் தடிேயற்
கனகம் ெபறுபத் தியளித் தருளாய்

(இந்திைர - இலக்குமி. அனகம் - குற்ரமின்ைம, தூய்ைம.) 26

527 வரதா மைரேயா ெனாடுமற் றுலகும்
வரதா தரல்ேவட்டமனத் தினன்யான்
வரதா வரமீ துவழங் குதிநீ
வரதா ெயனேவா திவழுத் தினனால்

(வர தாமைரேயான் - ேமலான தாமைர மலர்ேமல் இருப்ெபான். 
வரதா தரல் - வரும்படியாக பைடத்தல். வரதா - வரத்ைத ஈபவேன.) 27

528 நின்னா ைசநிரம் பவரங் கெளலாம்
இன்ேன ெகாளநல் கினம்ஏ ைழமா
மன்னா பலகால் வரதா எனநீ
ெசான்னாய் ெயைமயன் புதுளும் புறேவ

(ஏ ைழ மா - அழகிய அணிகலன் அணிந்த இலக்குமி.) 28

529 வாசத் துளேவாய் யினிநீ வரத
ராசப் ெபயராற் ெபாலிவாய் ெயமதாள்
பூசித் தைனபுண் ட கங் களினால்
ேபசிற் பதுமாக் கெனனப் ெபறுவாய் 29

530 அறுசீரடியாசி ய விருத்தம்
என்றருள் பு ந்த வள்ளல் இைணயடி வணங்கி மாேயான்
ெவன்றிெவள் விைடயாய் இன்னும் விண்ணப்பம் ஒன்று ேகட்டி
நின்றிருப் பாதபூைச நித்தலும் அடிேயன் ஆற்ற
நன்றும் இவ்வத்தி ேயவற் பணிநயந் ெதாழுகிற் றன்ேற 30

531 என்னிைட யன்பு சாலப் பூண்டதால் இதன்ேபர் தன்னால்
உன்ெனதி ரடிேயன் வாழும் உயர்வைரக் குடிமி ேயாங்கல்
மன்னுசீ ருலகி னத்தி கி ெயன வழங்கல் ேவண்டும்
கன்னலஞ் சிைலேவ ளாகம் கனல்விழிக்குதவ வல்ேலாய் 31

532 புண்ணிய தீர்த்தப் ெபாய்ைகப் புனல்படிந் திங்கு ளார்ெசய்
புண்ணிய ெமான்று ேகாடி மடங்குறப் பு ந்து மற்றிப்
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புண்ணிய ேகாடி ைவப்பின் உயிர்க்ெகலாங் கருைண பூத்துப்
புண்ணிய ேகாடி நாத இலிங்கத்திற் ெபாலிக நாளும் ௩௨ 32

533 அடியேனன் தண்டா ெதன்றும் நின்ெனதிர் அமர்ந்து ேபாற்றக்
கடிெகழு கற்பத் தண்தார்க் கடவுளர் முனிவர் யார்க்கும்
முடிவறு வரங்கள் நல்கி முழுதருள் சுரந்து வாழி
ெகாடியெவஞ் சீற்றத் துப்பிற் கூற்றுயிர் பருகுந் தாேளாய்
(தண்டாது - நீங்காமல். கடிெகழு - வாசைன ெபாருந்திய) 33

534 அண்ணேல ெயன்று ேவண்ட அவற்கைவ யருளி ெயங்ேகான்
புண்ணிய ேகாடி நாத விலிங்கத்துட் புக்கான் அந்நாள்
கண்ணுதற் பரைன மாயன் காருருக் ெகாண்டு தாங்கும்
வண்ைமயாற் கற்பேமக வாகனப் ெபயர்பூண் டன்ேற 34

ஆகத் திருவிருத்தம் 534
-------

9. வலம்பு  விநாயகர் படலம் (535 - 582)

கலிவிருத்தம்

535 நலம்பு  புண்ணிய ேகாடி நாதர்தம்
புலம்பு  ெபருைமையப் புகன்று ேளமினி
நிலம்பு  தவத்தினிர் அத்தி நீள்வைர
வலம்பு  விநாயகன் மாட்சி ெசப்புவாம் 1

536 முன்ைனநாள் அயன  முனிவர் வானவர்
கின்னரர் ஓ ைடக் ெகழுமித் தங்களுள்
பன்னுத லுற்றனர் படிறர் ெசய்விைன
அந்நிைல ஊறின்றி அழகின் முற்றுமால் 2

537 அங்கவர் தமக்கிைட யூற்ைற யாக்கவும்
நங்களுக் கூறுதீர்த் தினிது நல்கவும்
இங்ெகாரு கடவுைளப் ெபறுதற் ெகம்பிரான்
பங்கயத் திருவடி பழிச்சி ேவண்டுவாம் 3

538 விக்கின மகல விண்ணவர் ேவண்டல்
என்றுளந் துணிந்தனர் எய்தி மந்தரக்
குன்றமீ ெதம்பிரான் ேகாயி லுள்ளுறாச்
ெசன்றனர் ெதாழுதனர் ெசவ்வி ேநாக்கிமுன்
நின்றனர் மைறகளால் துதிநி கழ்த்தினார் 4

539 அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
சற்றிது திருவுளஞ் ெசய்துேகட் டருளுதி தைலவ ேனெவங்
குற்றேம துறுமனத் தானவக் ெகாடியவர் ெதாடங்கு ெசய்ைக
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முற்றுறா தூறுபட் டழியவும் எம்மேனார் முயன்ற ெசய்ைக
இற்றுறா தூறுதீர்ந் தாக்கவுங் கருைணெசய் ெயனவி ரந்தார். 5

540 விநாயகர் திருவவதாரம்
அம்ெமாழி ெசவிமடுத் தருள்பு ந் தகிலமும் உய்யு மாற்றால்
இம்முைற பு துெமன் றவர்க்ெகலாம் விைடயளித் ெதழுந்து ேபாந்து
ெகாம்ைமெவள் விைடயினான் சித்திரச் சாைலையக் குறுகி அங்கண்
ெசம்ைமசால் சித்திரம் யாைவயும் ேநாக்கினான் ேதவி ேயாடும். 6

541 வானகத் தச்சனால் அகிலமுஞ் சித்தி த் ெதழுதி வாய்ந்த
ஊனமில் சாைலயுள் எழுதுமா மனுக்கேளா டுபமனுக்கள்
ஆனெவல் லாமுைமக் ெகம்பிரான் காட்டுேபா தவற்றுள் ஆதித்
தானமார் இருவைகப் பிரணவ மனுக்கைளத் ைதயல் கண்டாள் 7

542 உவைகயாற் பற்பல்கால் ேநாக்கியிங் கிைவெயைவ யுைரத்தி என்னச்
சிவபிரான் ேதவிையத் தழஇீயினன் கூறுவான் ெசல்வி ேகட்டி
தவலிலிப் பிரணவம் நமதுகாண் மூவைரத் தந்த தாகும்
நவிலின்மற் றதுநின தாகுமுச் சத்திைய நல்கு மூலம். 8

543 மும்மைற முதெலலாம் ஈன்றிடும் இருமுது குரவ ரான
இம்மனுக் க ெயாடும் பிடிெயனத் ேதான்றலின் இைவக ளாகி
அம்மநாம் புணர்துெமன் றவ்வுருக் ெகாண்டன ராடு காைலச்
சும்ைமநீர் உலெகலாம் உய்யவந் துதித்தனன் ேதான்றல் அன்ேற 9

544 கயமுகப் பிள்ைளைய இருவருங் காதலான் எடுத்த ைணத்து
வயமுற மடித்தலத் திருத்திெமய்க் கலன்பல அணிந்து வாழ்த்த
இயல்புைடப் புதல்வனும் உவைகயான் எழுந்ெததிர் நடித்தல் ெசய்தான்
நயனமாக் களிெகாள ேநாக்கினாள் உலெகலா மீன்ற நங்ைக 10

545 அங்ைகயான் ஒத்திநின் றாடல்கண் டகங்களி துளும்பி ஐயன்
பங்கயப் பதந்ெதாழு திைறவநீ பயந்தேசய் இவைன யின்ேன
எங்குள கணங்களும் பல்கண நாதரும் எவரும் ஏத்தத்
துங்கமாம் இைறைமஈந் தருெளன ேவண்டலுஞ் சூல பாணி 11

546 கடவுளர் முனிவரர் அயன  பலகண நாத ெரல்லாம்
உடன்வரத் திருவுளஞ் ெசய்தைழத் ேதாதுவான் மடித்த லத்தின்
மிடலுைடச் சிறுவைன இருத்திமற் றிங்கிவன் ெவற்பின் வந்த
மடமயிற் கினியவன் யாம்ெபறு மூத்தமா ைமந்தன் ஓர்மின் 12

547 இவைனயிவ் வுலெகலாந் ெதாழுெதழும் இைறைமயின் இருத்து கின்ேறாம்
குவிமுடி சூட்டுவான் ேவண்டுப கரணநீர் ெகாணர்மின் என்ேற
அவரைவ ெகாணர்ந்தபின் ைமந்தைன மடங்கலா தனத்தி ேனற்றிச்
சிவபிரான் திருவபி ேடகநீ ராட்டினன் மகுடஞ் ேசர்த்தான் 13

548 அரசினுக் கு யநல் லணிகளான் அலங்க த் தன்பு கூரப்
பிரமைன மாயைனத் ேதவைர முனிவைரப் ெபட்பின் ேநாக்கி
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உரனுைட யுமக்ெகலாம் நாயகன் இவனிைட யூற்றி னுக்கும்
கரவிலா நாயக னாகநாம் ைவத்தனம் கண்டு ெகாண்மின். 14

549 தீயைவத் தானவர்க் கூறிைழப் பானிவன் என்று ெசப்பும்
தூயவன் வாய்ெமாழி தைலமிைசக் ெகாண்டனர் துதித்தி ைறஞ்சி
மாயவன் முதலிேயார் கேணசைன வணங்கினர் ைகயு ைறகள்
ஏயுமா றுதவினர் விைடெகாடு தத்தம திருக்ைக ேசர்ந்தார் 15

550 விநாயகர் திருவிைளயாடல் - கலிவிருத்தம்
ெபாருவருந் தடெநடும் புைழக்ைக ஏந்தலும்
இருமுது குரவர்தாள் இைறஞ்சி ேமவுநாள்
ஒருவருங் கணங்கேளா டுலவி ெயங்கணும்
திருவிைள யாடலிற் சிந்ைத ைவத்தனன் 16

551 ஒளித்துநின் றுடன்பயில் உைழச்சி றார்மிைசத்
ெதளித்ெதழு புைழக்ைகநீர்த் திவைல தூஉயிது
தளித்தது முகிெலனச் ெசால்லி உள்ளகங்
களிப்பவான் கருைமையக் காட்டி வஞ்சித்தும் 17

552 புைழக்ைகயின் ேமாந்துயிர்ப் ெபறிந்து பூமிையக்
குழித்துமுன் அணிந்தன பழைம கூர்ந்தெவன்
ெறாழித்தகல் பாதலத் துரகம் யாைவயும்
இழுத்ெதடுத் தணிெயனப் புயத்தி ேனற்றியும் 18

553 ஒன்பது ேகாள்களும் உடுக்க ணங்களும்
துன்பறப் பிணித்தைச துருவ சூத்திரம்
வன்பைனக் கரத்தினாற் பறித்து மார்பிைட
அன்பமர் நவமண ீயார மாக்கியும்

(துருவம்- வடக்ேக நிைல ெபயராது காண்ப்படும் விண்மீன். இதுேவ 
எைனய நாள்ேகாள்கைள இயக்குெமன்ப. அதனால், துருவ சூத்திரம் 
என்றார். சூத்திரம் - இயந்திரம்.) 19

554 என்ைனநீர் கண்ெடழா திருப்ப ெதன்ெனனப்
பன்னகம் எவற்ைறயும் கனன்று பற்றிவான்
மன்னிட வசீியங் குைடந்த வான்நதி
தன்னுைடத் தந்ைதேபாற் சடிலத் ேதந்தியும் 20

555 கலிநிைலத்துைற
இவ்வ ைகப்பல சிறுகுறும் ெபங்கணும் இயற்றிக்
ெகளைவ நீர்விைள யாட்டினிற் காதலன் ஒருநாள்
ெபௗளவம் யாைவயும் உழக்கினனன் பாற்கடல் புகுந்தான்
ெகாவ்ைவ வாயுைம பயந்தருள் குஞ்சரக் கு சில் 21

556 புகுந்து ெவள்ளநீர் முழுவதும் புைழக்ைகயின் மடுத்தான்
மிகுந்த பன்மணி நீருைற உயிர்கள்ெவம் பணிக்ேகான்
முகுந்த னுந்தியன் றிருந்தநான் முகப்பிரான் முகுந்தன்
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சகுந்த மன்னவன் திருவுமப் புைழக்ைகயுள் சார்ந்தார்.
(பணிக்ேகான் -ஆதிேசடன்; சகுந்தம் - பறைவ; சகுந்த மன்னவன் - கருடன்) 22

557 வறுங்க டற்பரப் பகட்டினில் எஞ்சுகூர் மங்கள்
உறுங்க ரும்ெபருஞ் ேசற்றிைட ஒளிப்பன முன்னாள்
நறுந்து ழாயணி ஆைமைய நலிவுறப் பற்றிக்
குறும்ப டக்கிய பிரான்வரு திறங்குறித் தனேபால் 23

558 மாய மீன்விழி பறித்தவன் முன்வரும் இளவல்
ேமய வாறுகண் டனெவனத் துடிப்பன சிலமீன்
பாய பூம்புனல் அரசன்நம் பனுக்கிடுந் திைறேபால்
ேசயபன்மணி வயிநன்ெதாறும் இைமப்பன சிலேவ 24

559 ஐயன் வார்ெசவிக் காற்றினில் அைலகள்மிக் ெகறிந்து
ெவய்ய ேபெராலி காட்டுவ பிறவியன் கடல்கள்
ைமய கன்றதம் கிைளவறங் கூர்ந்தைம காணூஉக்
ைகெய றிந்தழு திரங்கிவழீ்ந் தரற்றுவ கடுக்கும். 25

560 இன்ன வாறுபாற் கடல்வறந் தழிவுற இருங்ைக
தன்னி ேலற்றநீர் மீளவுந் தைரமிைச விடுத்தான்
அன்ன நீருடன் வழீ்ந்தனர் அயன  முதேலார்
துன்னு நீர்படு துரும்ெபனத் திைசெதாறுஞ் சிதறி. 26

561 பின்னர் ஓ ைடத் திரண்டுடன் குழஇீயினர் ெப தும்
இன்ன லுற்றைம தத்தமுட் ேபசினர் எளிேயாம்
முன்ைன நல்விைனப் பயத்தினால் இன்றுமூ துலகம்
தன்னில் வந்தவா மறுபிறப் ெபனமதித் தனரால். 27

562 திருமால் சங்கிழந்தைம அறிதல்
மருட்சி தீர்ந்தபின்மாயவன் இடக்ைகயின் வழுவும்
உருட்சி கூர்ந்தெவண் சங்கிைனக் காண்கிலன் உயங்கி
ெவருட்சி ெகாண்டனன் ேதடினன் வியந்திைசப் புறத்துத்
ெதருட்சி ெகாண்டது ஒலிப்பது ேகட்டனன் ெசவியில் 28

563 ஓைச யாலது பாஞ்சசன் னியெமன உணர்ந்தவ்
வாைச யிற்சிலர் தைமச்ெசல விடுத்தனன் அவர்ேபாய்
மாசி ைலங்கரப் பிரான்கணம் வாயிைடக் ெகாண்ட
ேவச றுஞ்சு  முகத்திைனக் கண்டுமீண் டுைரத்தார் 29

564 திருமால் திருக்ைகயிைல அைடதல்
ெசான்ன வாசகம் ேகட்டுளந் துளங்கிமற் றினிநான்
என்ைன ெசய்வெலன் றுசாவினன் கணங்கேளா ெடழுந்து
பன்ன கப்பைக அரசுேமல் ெகாண்டனன் படர்ந்தான்
கன்னி பாகன்வறீ் றிருந்தருள் ெவள்ளியங் கயிைல 30

18



565 அங்குநந் திதன் அருளினால் தைடகந் தணுகி
எங்கள் நாயகன் திருமுன்பு வழீ்ந்துதாழ்ந் ெதழுந்து
பங்க யக்கரம் குவித்துநின் றிமவைர பயந்த
நங்ைக ேயாடுைற ெசவ்விகண் டின்னது நவில்வான் 31

566 அண்ண ேலயுன தாைணயின் அடியேனன் கடலுள்
கண்வ ளர்ந்தனன் ஆயிைட ஆடல்ெசய் கேணசப்
பண்ண வன்கடற் புனெலாடும் என்ைனயும் பைனக்ைக
யுண்ம டுத்தனன் விடுத்தனன் மீளவும் உலகில் 32

567 மறுகு சூழ்மணி மன்றுளாய் நின்னருள் வலியான்
மறுபி றப்ெபன உய்ந்துநின் பால்வரப் ெபற்ேறன்
மறுகும் அப்ெபாழு ெதன்ைகயில் வழஇீன சங்ைக
மறுவில் ஐங்கரப் பிரான்கணத் ெதான்றுெவள வியதால் 33

568 ஐய ேனயது அடியேனன் கரத்ெதய்த அருளிச்
ெசய்ய ேவண்டுெமன் றிரந்திரந் திைறஞ்சலும் சிறுமான்
ைகயன் எம்பிரான் கவு பாற் கட்கைட ெசலுத்தி
ைவயம் உண்டவ ேகெளன வாய்மலர்ந் தருள்வான் 34

569 வலம்பு ந்தேப ராண்ைமேயாய் யாமிது வல்ேலம்
வலம்பு ச்சங்கு நீெபறக் காஞ்சியில் ைவகி
வலம்பு க்கண பதிையநின் அத்திமால் வைரேமல்
வலம்பு ந்துதா பித்தருச் சைனபு  மரபால் 35

570 விஷ்ணு விநாயகைர வழிபடல்
அன்ன வன்திரு வருளினாற் ெபறுெகனு மருைளச்
ெசன்னி ேமற்ெகாண்டு விைடெகாண்டு மீண்டுகாஞ் சியினில்
ெகான்னும் ேமற்றிைச வாயிலார் குைகயுைட அத்திக்
கன்ன கந்தனில் வலம்பு க் கேணசைன யிருத்தி. 36

571 தருக்கு நீங்கியா வாகனம் பாத்தியா சமனம்
அருக்கி யம்புனல் ஆட்டுைட பூணுநூல் கந்த
வருக்கம் தூபதீ பம்பல பண்ணிய வருக்கம்
குருக்ெகாள் சுண்ணமார் பாகைட குளிர்புனல் பிறவும் 37

572 ஓங்கு தந்திகா யத்தி  மனுவினால் உதவி
வஙீ்கு காதலால் வலஞ்ெசய்து புவியிைட வழீ்ந்தான்
ஆங்கு நின்றுைக ெகாட்டினன் ஆடினன் அழுதான்
தீங்கு தீர்மைற ெமாழிகளால் துதிபல ெசய்தான். 38

573 விஷ்ணு விநாயகைரத் துதித்தல்
ஐயா மைறமுடிவுந் ேதராத ஆனந்த
ெமய்யா பிரணவத்தின் உட்ெபாருேள ேவழமுகக்
ைகயாய் ெவளியாய் க யாேன ெபான்ைமயாய்
ெசய்யாய் பசியாய் ெபருங்கருைணத் ெதய்வேம 39
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574 நல்ேலார்க்கும் வாேனார்க்கும் நண்ணும் இைடயூற்றுக்
கில்லாைம நல்க அவத த்த எம்மாேன
வல்லார் முைலயுைமயாள் ஈன்ற மழகளிேற
ெபால்லார்க்கும் தானவர்க்கும் ஊறிைழக்கும் புத்ேதேள 40

575 சூரனுயி ருண்டு சுரருலகங் காத்தளித்த
வரீனுக்கு முன்பிறந்த வித்தகா முப்புரமுஞ்
ேசர வு ருத்த திருவாளன் ஈன்ெறடுத்த
வாரணேம எந்தாய் வலம்பு க் குஞ்சரேம 41

576 பண்ணியமும் ெவண்ேகாடும் பாசாங் குசப்பைடயும்
நண்ணியெசங் ைகத்தலத்து நாதா ஒருேகாட்டுத்
தண்ணிய ெவண்பிைறத் தாழ்சைடயாய் ெமய்யடியார்
எண்ணிய எண்ணியாங் கீந்தருளும் வள்ளேல. 42

577 வழிபடுேவார்க் ெகய்ப்பிடத்தின் ைவப்ேப உைமயாள்
விழிகளிப்ப முந்நீர் விைளயாடுங் காைல
ெபாழிமதக்ைக யூடு புகுந்துவரப் ெபற்ேறன்
இழிவகன்று ெமய்த்தூய்ைம எய்திேனன் யாேன 43

578 அங்கப் ெபாழுதின் அடிேயன் கரத்தகன்ற
துங்கப் பணிலம் உைனச்சூழுங் கணநாதன்
ெசங்ைகத் தலத்துளதால் ெசல்வா எனக்கதைன
இங்கிப் ெபாழுேத அளித்தருளா ெயன்றிரப்ப. 44

579 விஷ்ணு பாஞ்சசன்னியத்ைதப் ெபறுதல்
ேவண்டுந் திருெநடுமாற் ெகங்ேகான் ெவளிநின்று
காண்டைகய பூத கணங்கரத்துக் ெகாண்டிருந்த
மாண்டபுகழ்ச் சங்கம் அளித்தருளி மாேயாேன
ஈண்டு நினக்கின்னும் ேவண்டுவெதன் ெனன்றருள 45

580 முன்னாய புண்ணியேகா டீசர் திருமுன்ெபன்
றன்ேனாடிவ் வத்தித் தடங்கி யில் வறீ்றிருந்திங்
ெகந்நாளும் எல்லார்க்கும் எவ்வரமும் ஈந்தருளாய்
மன்னாெயன் ேறத்த மகிழ்ந்தங்கண் ைவகினனால் 46

581 ஒன்னலைர வாட்டும் உலைவப் பைடத்ேதவும்
பன்னகப்பூம் பாயல் திகி ப்பைடக்ேகாவும்
அன்ன நைடக்குன்ற மால்வைரயின் ஆருயிர்கட்
ெகன்ன வரமும் அளித்ெதன்றும் ேமவுவார்
(உலைவ-ெகாம்பு; நைடக் குன்றம்- யாைன) 47

582 மற்றிதைனக் கற்ேறாருங் ேகட்ேடாரும் மாசிலர்க்குச்
ெசாற்றவரும் ஊறு தவிர்ெதன்றுந் ெதால்லுலகில்
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ெபற்றமக வாதிப் ெபருஞ்ெசல்வத் ேதாடுைறந்து
பற்றறுத்து ேமைலப் பரேபாகம் ேமவுவரால். 48

ஆகத் திருவிருத்தம் - 582
-------

10. சிவாத்தானப்படலம் (583 - 631)

கலிவிருத்தம்

583 அலம்புநீர் வாவிசூழ் அத்திமா மைலமிைச
வலம்பு  விநாயகன் வரவிது ேபாதினான்
நலம்பு  பூைசெசய் நவில்சிவாத் தானமாம்
புலம்பு  ெபருைமையப் புகலுதுங் ேகண்மிேனா 1

584 ஆதிநாள் சிவனிடத் துதித்தவன் அருளினாற்
ேபதியா துலெகலாம் பைடத்திடப் ெபற்றுள
சீதநாண் மலர்மிைசத் திைசமுகன் றன்ைனமால்
மூதுல ேகாடுமுண் டாக்கினன் முைறைமயால் 2

585 நாரணைனப் பைடக்க நான்முகன் ேவண்டல்
அதுமனத் ெதண்ணினான் அழுக்கறுத் திளநிலா
விதுமுடிப் பிரான்திருக் கயிைலயின் ேமயினான்
ெபாதுவறத் ெதாழுதனன் ேபாற்றிநின் றுைரெசய்வான்
மதுமலர்ப் ெபாகுட்டணி மாளிைகப் பண்ணவன்
அழுக்கறுத்து-ெபாறாைமப்பட்டு. விது- சந்திரன்.
ெபாது அறத் ெதாழுதல்- முதல்வைனப் பிற ேதவர்களில் ஒப்ப 

     ஒருவனாக ைவத்து வணங்காமல், எவ்வ்யிர்களுக்கும் 
     ேமலான முழுமுதற் காவுளாகப் ேபாற்றுதல். 3

586 ெபருமநின் இடப்புறத் த தைனப் ெபற்றைன
அருெளாடும் வலப்புறத் ெதன்ைனஈன் றளித்தைன
உருவைவ குந்தமுஞ் சத்திய உலகமும்
இருவரும் ெபற்றுேளம் எந்ைதநின் னருளினால் 4

587 பைடப்பதுங் காப்பதும் பணிெயமக் காக்கிைன
ெதாைடப்ெபாலங் ெகான்ைறயந் துணர்துறுஞ் சைடமுடி
விைடக்ெகாடியப் பகவேன விருப்ெபாடு ெவறுப்பிைன
உைடத்தநின் னருட்கிரு ேவங்களும் ஒத்துேளாம் 5

588 பத்திெசய் துன்னருள் ெபற்றுெவம் பாம்பைண
உத்தமன் என்ைனஇவ் வுலெகாடும் ஈன்றனன்
அத்திறத் தியானுமம் மாயேனா டகிலமுஞ்
சித்தேன பைடக்குமா திருவுளஞ் ெசய்குவாய் 6
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589 என்றெசாற் ெசவிமடுத் ெதம்பிரான் உைரெசய்வான்
ஒன்றுேகள் ைமந்தேன உனக்கிது ேவண்டுேமல்
ெசன்றுகாஞ் சியிெனைமப் பூைசெசய் திருத்தியால்
மன்றவங் ெகய்திநீ ேவட்டவா வழங்குதும் 7

590 காஞ்சியில் பிரமன் பூசித்தல்
ஐயுேறல் என்றலும் அம்புயன் தாழ்ந்ெதழுந்
ெதாய்ெயனக் கச்சியிற் ேபாந்துைம ேகான்வளர்
ெகாய்ெபாழிற் புண்ணிய ேகாடியின் குணதிைச
எய்துதன் ெபய னா லிங்கெமான் றிருத்தினான் 8

591 ேபாக்கரும் பிரமதீர்த் தப்ெபயர்ப் ெபாய்ைகெயான்
றாக்கினான் அங்குநீ ராடிநல் விைனமுடித்
தூக்கமார் அன்பினான் மலெரடுத் துைடயவன்
பூக்கமழ் ேசவடிப் பூசைன ெசய்தபின் 9

592 பிரமன் ேவள்வி ெசய்தல்
தீயவிர் குடங்ைகயான் திருவுளங் களிவரக்
காயழற் ேசாமயா கஞ்ெசயக் கருதினான்
ஆயவக் கருத்துணர்ந் தண்டரும் முனிவரும்
ஏயினார் ஆயிைட விண்ணவர் ேகாெனாடும் 10

593 மங்கருந் திறல்ெமாழிக் கிழத்திவா னாட்டவர்
தங்களின் நீங்கிநீர் தன்னகத் துற்றனள்
பங்கயன் ேவள்விையப் பற்றுமக் காைலயில்
துங்கமார் தருக்களில் ெதாக்கனள் என்பேவ. 11

594 எழில்வளர் நாமகள் என்றுமிவ் வுலகிைட
முழவினில் வைீணயில் முழங்குதீங் குரல்படுங்
குழலினில் இைசெயனக் குலவுகின்றா றாெளனப்
பழமைற முழுவதும் பன்னுமிவ் வைகயேரா 12

595 ஆதலிற் காண்கிலான் அயனுஞ்சா வித்தி
ேவதகா யத்தி  என்னுமின் னாருடன்
ஏதமில் தீக்ைகயுற் றிருமகச் சாைலயுல்
ேபாதலுங் கைலமகள் ேகட்டுளம் புழுங்கினாள் 13

596 நாவின் கிழத்தி நதியாய் வருதல்
திருமகச் சாைலையப் பாழ்படச் ெசய்வெலன்
றிருவிசும் பூழிநாள் இடித்ெதனக் ெகாதித்ெதழுந்
ெதாருநதி வடிவுெகாண் டுருெகழத் ேதான்றினாள்
கருநிைல உயிெரலாம் ஈன்றருள் காரணி.
பைடத்தற் ெறாழிலுைடய சத்தியாகலின்
"உயிெரலாம் ஈன்றருள் காரணி" என்றார். 14
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597 கலிநிைலத் துைற
மலர்மிைச வருதிைச முகனுயர் மகவிைன பு யிடேம
அலவவ னுைறஉல கமுமுடன் அழிவுெசய் திடெவழல்ேபால்
பலகுமி ழிகளைல திைரநுைர பயில்வுற அகல்ககனத்
தலமிைச நிமிர்விைச ெயாடுவரு தைகயது குலநதிேய. 15

598 வ யளி யினமுளர் நைறமது மலரவன் மகவிைனையப்
பு வற இடமுத வியெதாறு புவியிது எனெவகுளா
வி பண மணிவிட அரவிைற ெவருவர உடல்ெநளிய
அ லறு கடல்நிலம் முழுவதும் அகழ்வது குலநதிேய 16

599 விரவிய மைறவிதி யுளிமக விைனபு  உபகரணத்
திரவிய முழுதுத வினவிைவ எனெயழு சினமதனால்
பரவிய புனல்நிைற கழனிகள் பலகய நிைரெபாழிலின்
உரவியல் வளமுழு தழிவுெசய் துறுவது குலநதிேய 17

600 ஒடிவறு மகமது தனிலவி உணவரும் இருசுடைர
இைடவழி யினிெலதிர் உறுதலும் எழுெவகு ளியிெனாடுைகப்
பிடிெயன உடன்விைர ெவாடுெகாடு ெபயர்வது ெபாரவிருேகழ்க்
கடிெகழு மரமலர் பலெகாடு கடுகிடு வதுநதிேய. 18

601 அயனிைட உறும்ெவகு ளியினைண ெபாழுதிைண விழியைவேசந்
தியல்வது ெபாரஎ  மருள்குவ ைளகள்இைட யிைடெயாளிர
ெவெயெரன உைறசித றிடமுைல மிைசயணி துகில்குழறித்
துயல்வரல் ெபாரவைர ெயாடுதிைர ெதாகவரு வதுநதிேய 19

602 அவியுண நிைறசுரர் பலைரயு மைலெசய எழுெசயல்ேபாற்
கவிழ்தைல யனகுவ டுகெளாடு ெவதிர்களி ெனாடுகடுகிப்
புவிமுதல் அறவரு பிரளய நிைலயுணர் புைரயவருஞ்
ெசவிெயாடு விழிெவரு வரவரு திறலது குலநதிேய 20

603 அள்ளவி நிைறகள முழுவதும் அழிவுெசய் தபினதனின்
உள்ளுற நடெவன மிகுசின ெமாடுகற கறவழிபாற்
கள்ளிகள் பலபல ெகாடுவிடு கைணநுதி நிகரயில்வாய்
முள்ளுைட முதல்பல பலெகாடு முடுகுவ துயர்நதிேய. 21

604 ேமற்படு கைலமகள் நதிெயன ேவற்றுரு வுறுசால்பிற்
ேகற்புற அவயவ மைவகளும் ஏத்ெதழில் உருமாறித்
ேதாற்றிய ெவனவறன் மிைசவரு தூத்திரள் மணிமலர்கள்
ேபாற்றுறு பலெகாடி யுடெனழில் பூத்தைண வதுநதிேய 22

605 வருெநறி எதிருறு பு ைசகள் மாளிைக நிைரஅகழுற்
றுருமிைட ெயனவதிர் தருெமாலி ேயாெடாரு நதிவடிவாய்ப்
பருவரல் ெசய்யவிம் முைறவரு பாரதி ெசயலதைன
முருகலர் அளிெயன இைசபயில் நாரத முனிகண்டான். 23

23



606 நாரத முனிவர் நதியின் வரவு கூறல்
ேவறு
கண்டு ெசய்யசைட கட்டவிழ் ஓடி முனிவன்
புண்ட ரீகைன வணங்கிெயதிர் நின்று புகல்வான்
அண்டர் நாயகநின் ேவள்விைய அழிக்க முனிவு
ெகாண்டு வாணிநதி யாய்க்குறுகு கின்ற னளேரா 24

607 கடிது நீதைட இயற்றுதி ெயனக்க ழறலும்
படியில் நான்முகன் உளத்திலுைம பங்கர் இருேச
வடியி ருத்தினன் அறிந்தனர் அைனத்தும் இைறவர்
ெநடிய மாயைன விளித்திது நிகழ்த்த லுறுவார் 25

608 ேவள்வி நீவரத ராசவுயர் ேவள்வி இைறநாம்
வாழி அம்மகம் அழிப்பநதி வாணி வரலால்
காழ றக்கடிது காத்திடுதி என்று கருதார்
பாழி மும்மதில் அழித்தவர் பணித்த ருளலும்
விஷ்ணுைவ யக்ஞம் என்றும் இைறவைன யக்ஞபதி 

     என்றும் ேவதங்கள் கூறும்.
காழ் வாணியின் தணியாக் ேகாபம். பாழி- வலிைம 26

609 நாரணன் நதிையத் தடுத்தல்
உந்து ேவள்விவிைன காப்பமனம் ஊக்கி எதிர்ெசன்
ைறந்தி ேயாசைனயில் நாகைண வி த்த தன்மிைச
ைமந்து நீலமைல ேபால்வழி மறுத்து மலேரான்
தந்ைத கண்வளர்தல் கண்டனள் கைலத்த ைலவிேய 27

610 கண்டு ேசயிைட அகன்று ெநறிகண்டு வடபால்
மண்டி ேயகவது ேநாக்கிய  பாதி வழியின்
மிண்டி நாப்பண்விழி துஞ்சமலர் வாணி விலகிக்
ெகாண்ட ேவகெமாடு ெதன்திைச யுறக்கு றுகினாள் 28

611 பின்னும் அங்கவன் விடாதுபிைண கச்சி நகரந்
தன்னி ைடக்குைல ெயனக்கிைட ெகாளத்த வளமான்
முன்னர் ேநாக்கிமுடி சாய்த்துநனி நாணம் முதிர
அன்ன ெதன்திைசயில் நீளிைட யகன்று விலகி 29

612 ேவள்வி ெசய்கள மதன்குண திைசக்கண் விரவி
ஆழி யிற்ெசல நடந்தனன் அயன்றன் மைனவி
தாழ்வு தீர்ந்தயன் உகந்தனன் மகிழ்ந்து தைலவன்
சூழ்க ணங்கெளாடு மாயெனதிர் ேதான்றி அருள்வான் 30

613 நதியும் அ யும் நற்ெபயர் ெபறுதல்
அறுசீரடி யாசி யவிருத்தம்
ெசான்ன வண்ணஞ் ெசய்தநீ ெசான்ன வண்ணஞ் ெசய்தவன்
என்ன ெவன்றும் ஓங்குதி இத்தி ருப்ெப ருநதி
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மன்னு வல்வி ைனெயலாம் வாட்டு ேவக வதிெயன
இந்நி லத்தி னிற்சிறந் தின்ப வாழ்வ ளிக்கேவ. 31

614 இரவி ருட்கண் இந்நதி இப்ப திக்கண் எய்திடும்
வரவு காண நீெயாரு வாள்வி ளக்ெகா ளிெயன
விரவி னாய்வி ளக்ெகாளி விண்டு ெவன்ன ேமவுெகன்
றருளி ெயந்ைத இம்முைற ேவள்வி காத்த ளித்தபின் 32

615 நன்னர் ஆற்று நீெரன நண்ணி னாய்த ருக்களில்
மன்னி நிற்ப ேநாக்கிவன் றாரு விற்ெசய் தண்டிேனா
டின்ன வாணி தன்ைனேயற் ேறய்ந்த தீக்ைக யுற்றனன்
துன்னு சீர்க்க ைலயினாற் ேசாமம் ஏற்ற பின்னேரா ௩௩

(வாணி முன்ேபாலேவ தருக்களில் சூக்குமமாகத் தங்கி யிருப்பப் 
பிரமன் அம்மரத் தண்டால் தண்டு ெசய்து அதிலுள்ள கைலமகள் 
அம்சத்துடன் இருந்து ேவள்வி ெசய்யத் ெதாடங்கினான் என்றவாறு.) 33

616 இன்ன வட்ப குத்திநீ இருத்து விக்ெக னப்படும்
அன்ன வர்க்ெக னக்கிளந் தம்பு யத்தன் அக்கைத
நன்ம யித்தி ராவரு ணன்க ரத்த ளிப்பவம்
மின்ைன வாங்கி மீட்டவர் ேவதன் மாட்டி ருத்தினர்.
(இருத்து விக்கு- ேவள்வியாசான். கைத- தண்டு. 

    மயித்திராவணந் இருத்துவிக்குகள் பதினாறு ேப ல் ஒருவர். ) 34

617 ேவறு
மீண்டு திைசமுகன் றன்பால் ேமவிய வாணி மகிழ்ந்தாங்
கீண்டிய தன்னுருக் ெகாண்ேட எச்சத் துைணவியு மாகிக்
காண்டகு பாங்கர் இருப்பக் காதலன் ேவள்வி முடித்தான்
ஆண்ைட விதிமுைறத் ெதண்ணரீ் ஆடினன் வல்விைன ெவன்றான். 35

618 கண்ணுதற் கடவுள் காட்சி ெகாடுத்தல்
அங்க ணிலிங்கத்தின் முன்ன ரைணந்து மைனவியர் மூவர்
துங்க வசிட்டன் முதேலார் சுராசுரர் சூழ்ந்து துதிப்பத்
தங்கும் அைவக்கண் இருந்து சம்புைவ உள்ளத்தி ருத்திப்
ெபாங்கிய அன்பில் தியானம் பு ந்து வழிபடும் ேபாது 36

619 வான இயங்கள் கலிப்ப மலர்மைழ அண்டர் ெசா ய
ஊனமில் சாமைர ஏந்தி உருத்திர மாதர் இரட்டப்
பான்ைம யினாற்கந் தருவர் பாடி விருெதடுத் ேதாத
ஞான சனந்தர் முதேலார் நண்ணி இருபுைட ேயத்த. 37

620 எண்டிைச யாளர் முடிகள் இைணயடி தாங்கி நடப்ப
வண்டுளர் ேகாைத உைமைய மடித்தல மீதுறக் ெகாண்டு
பண்ைட மழவிைட ஏறிப் பண்ணவர் தம்ெபரு மானும்
விண்டலம் ஏர்ெகாள எய்தி விைழதகு காட்சி யளித்தான் 38
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621 கண்டு வி ஞ்சன் எழுந்து கைரயறு காதல்ைக மிக்குக்
ெகாண்ட புளகங்கள் மல்கக் குவித்தைக ெசன்னியில் ஏற
விண்ட ெமாழிகள் குழற இன்பெவள் ளத்திைட யாடி
மண்டனில் வழீ்ந்து வணங்கி மைறெமாழி ெகாண்டு துதிப்பான். 39

622 நான்முகன் ேபாற்றி ெசயல்
அடியவ ைழத்த குற்றம் அனந்தமும் ெபாறுப்பாய் ேபாற்றி
ெகாடியவர் தம்ைமச் ெசய்யுங் குற்றங்கண் ெடாறுப்பாய் ேபாற்றி
ஒடிவறு வணக்க முற்றுங் ைகக்ெகாளு முைடயாய் ேபாற்றி
முடிவிலா ெமாழிகட் ெகல்லாம் வாச்சிய முதேல ேபாற்றி. 40

623 சீதநீர் உலகம் ேபாற்றுந் ேதவர்க்குந் ேதேவ ேபாற்றி
ேகாதற உண்ைம காட்டுங் குரவர்க்குங் குருேவ ேபாற்றி
பூதநா யகேன ேபாற்றி புரீசர்க்கும் ஈசா ேபாற்றி
பாதியில் உைமைய ைவத்த பசுபதி ேபாற்றி ேபாற்றி 41

624 ஒருமுைற பத்து நூறா யிரமுைற உனதாள் ேபாற்றி
மருவரும் ெபாருேள ேபாற்றி மறுவலும் ேபாற்றி ேபாற்றி
இருள்நிற மிடற்றாய் ேபாற்றி ெயன்றுநாத் தழும்ப ஏத்தித்
திருமலர்க் கடவுள் ேபாற்றச் சிவபிரான் அருளிச் ெசய்யும் 42

625 இைறவன் வரங் ெகாடுத்தல்
உவந்தனம் மைறேயாய் உன்றன் பத்தியின் உறுதி ேநாக்கிச்
சிவந்தரும் எம்பால் நீமுன் ேவட்டவா திருமா ேலாடும்
பவந்தரும் உலக ெமல்லாம் பைடத்தியால் என்று நல்கத்
தவந்திகழ் ேவதன் மற்றும் இதுெவான்று தாழ்ந்து ேவண்டும். 43

626 என்றனாத் தான மாக யானுைற இருக்ைக தன்ைன
உன்றனாத் தான மாகக் ேகாடலான் உம்பர் ஏேற
நன்றுமித் தானம் என்றும் நவில்சிவாத் தானப் ேபரால்
நின்றிட இங்கு நாளும் நீயினி துைறதல் ேவண்டும். 44

627 நின்னருட் கு ேய னாகி நின்பணி தைலநின் றானா
உன்னடி யிைணக்கீழ்ப் பத்தி உலப்புறா தடிேயன் என்றும்
நன்ெனறி ஒழுகச் ெசய்யாய் நவில்சிவாத் தானத் ெதய்தி
என்னேர ெயனினும் நின்ைன ஏத்திேனார் உய்யக் ேகாடி 45

628 உவாமுதற் சிறந்த நாளின் உைடதிைரப் பிரம தீர்த்தத்
தவாவுடன் ஆடிச் ெசய்யுங் கடன்முடித் தடிேகள் உன்ைனத்
தவாதசீர்ச் சிவாத்தா னத்து வழிபடுந் தைகேயார் ெசல்வக்
குவாெலாடும் இனிது வாழ்ந்து முத்தியிற் கூடச் ெசய்யாய் 46

629 என்றிரந் ேதத்த எல்லாம் அருள்பு ந் ெதங்ேகான்
ஒன்றினன் அயனும் மாைல உலெகாடும் விழுங்கி மீளத்
ெதான்றுேபால் முைறயான் நல்கித் துகளறு சிவாத்தா னத்தின்
மன்றவன் அருளான் முன்னர் ைவகினன் உவைக கூர்ந்து. 47
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630 எழுசீரடி யாசி ய விருத்தம்
முந்துற மனத்ைதத் ேதற்றினன் அதன்பால் முழங்கு காயத்தி  யதனில்
சந்ைதகள் அவற்றிற் சாமந் தன்னிைட ெயசுர்களங் கவற்றின்
ைமந்துைட ெநடுமா லவனிைடப் ைபங்கூழ் பயிர்களின் மதியமம் மதியின்
உந்துறும் பசுக்கள் பசுக்களின் மகவான் உவனிைட உலெகலாந் தந்தான்.
பைடப்பு முைற கூறப்பட்டது. பிரமன் முதலிேயார் இைறவனின்
அருைளப் ெபற்ருப் பைடக்கும் பைடப்பு முைறகள் பல்ேவறு
வைகப்படும் என்பது இதனாற் ெபறப்பட்டது. 48

631 இம்முைற ஒருவர் ஒருவைரப் பைடத்துச் 
           ெசருக்கும்மற் றிவர்கைளப் பரெமன்

றும்ைமயால் விைனயான் மருளுநர் மருள்க 
           உண்ைமநூல் உணர்ந்தருள் கூடுஞ்

ெசம்ைமேயா ெரல்லாம் விடமிடற் றடக்கித் 
           ேதவைரப் புரந்துயர் குணங்கள்

மும்ைமயுங் கடந்த முதல்வேன ெயவர்க்கும் 
           மூலகா ரணெனனத் ெதளிவார் 49

ஆகத் திருவிருத்தம் - 631
-------

11. மணிகண்ேடசப் படலம் (632 - 698)

எழுசீரடியாசி ய விருத்தம்

632 சிமிறுகா லுழக்க முைகயுைடந் தலர்ந்து 
          ெநட்டிதழ் வாய்ெதாறும் நறவம்

உமிழ்மலர்த் தடஞ்சூழ் திருச்சிவாத் தானத் 
          துண்ைமையத் ெத ந்தவா றுைரத்தாம்

அமிழ்தமும் ைகப்பக் குழாங்குழா மாகி 
          அறிஞர்தாம் கழகங்கள் ேதாறும்

தமிழ்ெத  காஞ்சி வைரப்பினில் மணிகண் 
          ேடச்சரத் தலத்தியல் புைரப்பாம் 1

633 ேதவரும் அசுரரும் திைசமுகைன ேவண்டல்
பாட்டளி உளரும் கற்பக நறுந்தார்ப் 

           பனிமுடிக் கடவுளர் தாமும்
வாட்டிறல் பைடத்த அசுரரும் முன்னாள் 

          வல்விைன இறப்பினுக்கஞ்சி
ேவட்டனர் சாவா மருந்திைனப் ெபறுவான் 

          ெவறிநறாக் ெகாப்புளித் தலர்ந்த
ேதாட்டணிக் கமலக் கிழவைன எய்தித் 

          துைணயடி பழிச்சிநின் றுைரப்பார். 2
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634 முக்குணப் பகுப்பின் மூவுருக் ெகாண்டு முத்ெதாழில் 
           இயற்றிப்ேபாய் எங்குந்  
     ெதாக் நின் விழிப்பின் இைமப்பினில் எமக்குத் 
           ேதாற்றமும் ஒடுக்கமும் ஆமால்  
     ஒக்கநாம் இறப்புக் கஞ்சிவந் தைடந்ேதம் 
           உலப்புறா திருந்துேபார் பு யத்

தக்கேதார் உபாயந் ெத த்ெதமக் குைரயாய் 
           தைலவேன என்பது ேகட்டு 3

635 மடநைடக் கைலமான் இளமுைல திைளக்கும் 
          மாண்பினான் அவெராடும் எழுந்து

நடைலதீர் காட்சி ைவகுந்த வைரப்பின் 
          நண்ணுபு விழியுறக் கண்டான்

படவரா அைணயின் முனிவரர் பழிச்ச 
          மலர்மகள் பதாம்புயம் வருட

அடர்சிைறக் கலுழன் முதலிேயார் சூழ 
          அறிதுயில் அமர்ந்தநா யகைன 4

636 திைசமுகன் முதேலார் திருமாலுக் குைரத்தல்
கண்டுநாத் தழும்பத் தனித்தனி துதித்துக் 

          கண்துயில் எழுப்பிமுன் வணங்கி
முண்டகன் முதலாஞ் சுராசுரர் குழுமி 

          ெமாழிவரால் இறப்பினுக் கஞ்சி
ஒண்டளிர்ச் சரணஞ் சரணெமன் றைடந்ேதம் 

          உலப்பிைனக் கடக்குமா ெறமக்குத்
தண்துழாய் அலங்கற் கருைணயங் கடேல 

          சாற்ெறன நாரணன் எழுந்து 5

637 ெநடிதுேபா ெதண்ணிச் ெசய்வைக துணிந்து 
           நீயிர்மற் றஞ்சலிர் இனிநாம்

முடிவுறா திருப்பக் கடல்கைடந் ெதடுத்து 
          முனிவறப் பருகுவாம் அமிழ்தம்

கடிபடும் அமிழ்தம் பருகிடின் இறப்ைபக் 
          கடக்கலாம் என்றலுங் களிகூர்ந்

தடியிைண வணங்கிக் கைடயுமா ெறவ்வா 
          றளக்கைர எனவினா யினரால் 6

638 இந்திைர ெகாழுநன் உளத்திைட எண்ணி 
           எறிபுன லருவியஞ் சாரல்

மந்தரப் பறம்பு மத்ெதன நாட்டி வாசுகி 
           கயிெறனப் பூட்டிச்

சுந்தரத் திருபாற் கடலிைனக் கைடந்து 
           சுைவயமிழ் ெதடுத்துெமன் றுைரப்ப

அந்தநாள் அவர்தாம் ெபற்றேப ருவைக 
           யாெரடுத் தியம்பவல் லவேர 7
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639 திருப்பாற்கடல் கைடதல்
கைரெபாரு திரங்கும் ெவண்டிைரத் திருப்பாற் 

           கடலிைட யாவரும் எய்தி
நிைரமணிக் குவட்டு மந்தரம் நிறுவி 

           ெநளியுடல் வாசுகி சுற்றி
வைரபடு திரள்ேதாள் அசுரருஞ் சுரரும் 

           வலிப்புழி யவர்தைம ேநாக்கி
விைரநறாத் துளிக்கும் பசுந்துழா யலங்கல் 

           விண்ணவன் ஒன்றுேப சுவனால் 8

640 இருதிறத் தவருள் வான்சுைவ யமிழ்தம் 
           எறுழினாற் கடந்ெதடுத் தவேர

பருகிடத் தகுமால் ஏைனேயார் எய்தற் 
          பாலதன் ெறன்பது ேகட்டுப்

ெபாருதிறல் அசுரர் மகிழ்ந்ெதழுந் தார்த்துப் 
          ெபாறியரா இருபுைட பற்றித்

தருவலி மிைகயால் ஈர்த்தன ரசலம் 
          தன்ெபயர் நாட்டிய தன்ேற 9

641 இயக்க லாற்றாைம யிைளத்த தானவைர 
            ெயததிருறுங் கடவுளர் ேநாக்கி

வியத்தக ெயழுந்து நீ னி விடுமின் 
           விடுமிெனன் ெறய்தியவா சுகிைய

வயத்துடன் பற்றி ஈர்த்தனர் அவரும் 
           வலியிழந் ெதய்த்தனர் நின்றார்

ெசயத்தகுந் திறேம தினிெயன யாருஞ் 
           சிந்ைதயிற் கவைலகூர் ெபாழுது 10

642 வலனுயிர் ெசகுத்த வானவ னுயிர்த்த 
          வாலியாங் குரக்கினத் தைலவன்

பலகலிடத்துஞ் ெசன்றுபாண் டரங்கன் 
          பதாம்புய மருச்சைன பு வான்

புலனுயர் சிறப்பின் ஆயிைட இயல்பாற் 
          ேபாதலும் மாலயன் முதேலார்

நலமுற ேநாக்கி உவைகமீ தூர நல்வர 
          ேவற்றுநின் றனரால். 11

643 வந்தவன் அயைன மாயைன வணங்கி 
           வானவர்க் கஞ்சலி அளித்துச்

சிந்தைன ஒருக்கி நீ வண் முயலுஞ் 
           ெசயலிது ெவன்ெனன வினவக்

கந்தமா மலேரான் உள்ளவா றுைரத்துக் 
           கருதருந் ெதய்வமிங் குன்ைனத்

தந்ததா ெலமக்குநீ துைணெசய்யத் 
           தகுெமன இறுத்தன னவனும். 12
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644 ெபருவலி பைடத்த சுராசுரர் குழுமிப் 
          ெபறலருந் திறத்தினில் எளிேயன்

ஒருவேனா வல்ேலன் யாெமலாம் ஒருங்குற் 
          றுததிையக் கைடதுேமல் ெதய்வந்

தருவது காண்டும் எனநைகத் தியம்பித் 
          தானவர் கடவுள ெரல்லாம்

வருெகன விளித்து வாலிமா சுணத்தின் 
         வாற்புறம் பற்றிநின் றரீ்த்தான் 13

645 பருங்ெகாைலப் படத்ைத அசுரருஞ் சுரரும் 
         பற்றினர் தனித்தனி ஈர்த்தும்

ஒருங்குநின் றரீ்த்தும் ஆற்றலா துைடந்து
          தன்புைட ஒதுங்குதல் காணூஉக்

கருங்கழல் வாலி விடுமின்நீர் என்னாக் 
         கட்ெசவி வாலமும் பணமும்

இருங்ைகயிற் பற்றி முறுகுற வாங்கி 
         ஈர்த்தனன் கைடந்தனன் புண  14

646 ஒருகரம் முடக்கி ஒருகரம்நீட்டி உவவுநீர் 
          மதுைகயிற் கைடேபா

தருவைரக் குடுமி மந்தரங் கடலுள் 
          ஆழ்தலுங் கச்சப வடிவாய்த்

திருமறு மார்பன் தாங்கவச் சயிலம் 
           ெதண்கடல் மீச்ெசல மிதப்பக்

கருமுகில் வண்ணன் கரமிைச நீட்டிக்
           கனங்ெகாள இருத்தினன் வைரேய 15

647 அறுசீரடி யாசி ய விருத்தம்
இருத்திய பின்ன  ேயறும் இடம்வல மாக வைரையத்
தி த்துக் கடுகச் சுழற்றித் ெதண்டிைர ேவைல அலறிக்
க த்து வி த்துப் பரந்து துள்ளிக் ெகாதித்ெதழுந் தாட
வருத்திக் கலக்கி மறுக வலித்துக் கைடந்திடு காைல 16

648 ஆலாலத் ேதாற்றம்
ஆற்ற  தாகி இைளப்புற் றரவிைற வாயின் நுைரகள்
காற்றி உயிர்ப்பு விடலுங் கடுஞ்சுடு நீர்க்கட ெலங்கும்
ேதாற்று நுைரகள் பரம்பித் ெதாக்க கலப்பிைட நின்றும்
கூற்றுறழ் ஆலால ெமன்னுங் ெகாடுவிடந் ேதான்றிய தன்ேற 17

649 அளக்கர் முழுதும் வறப்ப அண்ட கடாகம் அழற்றத்
துளக்கில் உயிர்த்ெதாைக முற்றுஞ் சுட்ெடழும் வல்விடத் தீயின்
கிளக்கரு ெவம்ைம கதுவிக் ேகழுடல் வாடி ெவதும்பி
விளக்க முறும்புகழ் வாலி ெவரீயினன் ஓட்ட ெமடுத்தான் 18

650 வருகனல் வல்விடந் தாக்கி மாயவன் ெவண்ணிற ேமனி
கருகினன் அன்றுெதா டங்கிக் க ய ெனனப்ெபயர் ெபற்றான்
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திருமல ேரானுடற் ெபான்ைம தீர்ந்த புைகநிறம் உற்றான்
ெவருவு திைசக்கிைற ேயாரும் ேவற்றுரு ெவய்தி அழுதார். 19

651 ேதவர்கள் திருக்கயிைலைய அைடதல்
யாரும் பைதபைதத் ேதாட்ட ெமடுத்தினிச் ெசய்வெதன் ெனன்று
சார்பு பிறிெதான்றுங் காணார் தாேளாடு தாள்க ளிடற
நாரண ேனமுதல் வாேனார் நண்ணினர்க் கின்ப மளிக்குஞ்
சீர்ெகழு ெவள்ளிக் கயிைலத் திருமைல ேநாக்கி நடந்தார். 20

652 ெவங்கதிர் தாக்க உைடந்ேதார் ெமன்னிழல் ேசர்ந்ெதனச் ெசன்று
மங்கல ெவற்பிைன எய்தி வஞ்ச விடத்துயர் நீங்கி
அங்கண் வைரைய வணங்கி அருெளாடும் ஏறி இளங்கால்
தங்கிய ேபாக புரமுன் சற்றிைளப் பாறி இருந்தார். 21

653 ேவறு
பைடத்தெபருந் துயர்நீங்கி நாற்றிைசயுங் 

               கண்விடுத்துப் பார்ப்ேபார் அங்கண்
விைடக்ெகாடிேயான் திருக்கயிைல வி சுடர்ெவண் 

               கதிர்நீட்டும் விளக்கந் தன்பால்
அைடக்கலெமன் றுறுந்தம்ைமத் ெதாடர்ந்துவருங் 

               ெகாடுவிடமங் கைணவு றாைமப்
புைடத்துந்தித் தள்ளுவான் நீட்டுதடங் 

               ைககெளனப் ெபாலிவ கண்டார் 22

654 கடலகடு கிழித்ெதழுந்த விடேவகம் 
               ஆற்றாது கழிய ெநாந்தார்

இடர்ெப யர் அளித்தக்கார் அந்ேதாெவன் 
               றிரங்கினேபால் இலகும் ெவள்ளித்

தடவைரேமல் தூங்கருவி பனித்திவைல 
               நீர்தங்கள் முகத்து வசீப்

படரும்ெநடுந் தடங்ெகாடிகள் சாந்தாற்றித் 
               ெதாழில் ெசய்யும் பான்ைம கண்டார். 23

655 அச்சமுற வருவிடத்ைத யாெனடுத்துப் 
               பருகுவெலன் றாற்றல் சாலப்

பச்ைசவைர உயர்கயிைலப் பறம்புவா 
               யங்காந்த ப ேச ேபாலச்

ெசச்ைசமணி கிடந்திைமக்கும் முைழகள்ெதாறும்
               ெவண்ணறீு திகழப் பூத்த

ெபாச்சமிலா முனிவர்குழாம் நிைரநிைரயா 
              வறீ்றிருக்கும் ெபாலிவு கண்டார் 24

656 அழுந்தாழிப் புனலகத்து வடைவயுமக் 
         கடுெவம்ைமக் காற்றா தங்கண்

எழுந்ேதாடி முன்னாகத் திருக்கயிைலப்
         பருப்பதத்தில் எய்தி முன்னர்
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விழுந்தாறு தன்னில்வரங் கிடப்பெதன 
         வயங்கும் ஒளிேமவு ெசக்கர்ச்

ெசழுந்தாம மணிபடுத்த ெநறிேநாக்கி 
         யந்ெநறிேமற் ேசற லுற்றார். 25

657 இந்திரனார் பட்டதுயர்க் குளமிரங்கி 
          அவரூரும் எழிலிேசர

வந்தணுகி எந்ைதபிரான் எதிர்நின்று 
          முைறயிட்டான் மான முன்னர்

முந்துகுட முழமுதலாம் ேப யங்கள் பலமுழங்கு 
          முழக்கங் ேகட்டுச்

சிந்ைதநனி களிகூரச் சார்ங்கனயன் 
         முதலிேயார் திைளத்துச் ெசன்றார். 26

658 யாெமய்தி முைறயிடும்ேபா தருள்தருேமா 
          முனிந்திடுேமா எம்மான் என்று

நாெமய்திச் ெசல்ேவார்கள் ஆங்காங்குப் 
          பூதகண நாதர் கூடித்

ேதாெமய்திப் பிைழத்ேதாருஞ் சரணைடயின் 
         அருள்சுரக்கு ெமங்ேகான் என்று

தாெமய்தித் தம்மியல்பிற் புகெழடுத்ேதா 
         துவேகட்டுத் தளர்வு தீர்ந்தார். 27

659 தம்மினத்ேதார் வரவுதைன முன்ெனய்தி 
          அறிவிப்பச் சார்ேவாெரன்ன

அம்மைலவாழ் எண்ணிலா அ பிரமர் 
         ேசைவெசய்யும் அைமயம் பார்த்துக்

ெகாம்ைமமழ விைடப்ெபருமான் ேகாயிலினுட்
         ெசன்றைணயக் குறித்து ேநாக்கி

விம்மிெயழும் ெபருமகிழ்ச்சி தைலசிறப்ப 
         மாலயனும் விைரந்து ெசல்வார். 28

660 எம்பிரான் உருக்ெகாண்டங் குைறேவாைர 
          அவெனனச் ெசன்ெறய்தி ேயார்பால்

அம்பிைகயி லாைமயினால் அவனல்லர் 
          எனத்ெதளிந்ேத அப்பால் ஏகிச்

ெசம்பதுைம வளர்மார்பன் அயன்முதலாம் 
          யாவர்களுஞ் ேசர ஈண்டி

நம்பனமர்ந் தினிதுைறயும் திருக்ேகாயிற் 
          கைடத்தைலைய நண்ணி னரால். 29

661 கணங்கள்மிைட முதல்தைடயில் தைடயுண்டு 
         நின்றனர்கள் கரும ேதவர்

உணங்குதயித் தியர்இரண்டிற் கடவுளர்கள்
         மூன்றிெலாரு நான்கு தன்னில்
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அணங்கறுசாத் தியர்முதேலார் மருத்துக்கள் 
          முனிவெரலாம் ஐந்தில் ஆறில்

நிணங்கமழ்ேவல் திைசக்கிைறவர் எண்மர்களுந் 
          தைடயுண்டு நின்றார் அன்ேற. 30

662   இைறவைன வணங்கல்
      தாமைரேயான் திருமாலுந் தைடயின்றி 
          அைணந்துதனித் தைடயின் ைவகும்
      ேதமருதார் நந்திபிரான் அடிபணிந்தார் 
          அவன்ெகாண்டு ெசலுத்தச் ெசன்று
      காமருசீர் அரம்ைபயர்கள் ஆடெலாடு 
          பாடலறாக் கடியார் ெசல்வப்
      பூமருேப ரைவநாப்பண் அமர்ந்தருளும் 
          ெபருவாழ்வின் ெபாலிைவக் கண்டார் 31
      
663   கண்டுெபருங் களிகூர்ந்த கணநாதர் 
           பிரம்படியிற் கலங்கி ஏங்கி
      மண்டியேப ரச்சமுடன் அன்புமிரு 
           புைடயரீ்ப்ப வணங்கித் தாழ்ந்ேத
      அண்டெனதிர் நீளிைடநின் றஞ்சலிெசன் 
           னியிேலற விழிநீர் வாரக்
      ெகாண்டமயிர்ப் புளகமுறப் பலமுைறயும் 
           பணிந்ெதழுந்து குடந்தம் பட்டார் 32
      
664   ெகாச்சகக் கலிப்பா
      தூரத்ேத இவர்நிற்ப அணித்தாகத் ெதாழுதைணந்து
      வாரத்தால் நந்திபிரான் மலேரானுந் திருமாலுஞ்
      ேசரத்தாம் வந்ததிறம் விண்ணப்பஞ் ெசயக்ெகான்ைற
      ஈரத்தா ருைடயானும் ஈண்டவைர தருெகன்றான் . 33
      
665   நந்திபிரான் திருப்பிரம்ைப அைசத்தருள நாண்மலர்ேமல்
      அந்தணனும் ெநடிேயானும் அஞ்சலிேசர் கரத்ேதாடும்
      வந்தணுகி மருங்குறலும் மணிநிலா நைகமுகிழ்ப்பப்
      ைபந்ெதாடியாள் ஒருகூற்றிற் பரம்ெபாருள்மற் றிதுகூறும். 34
      
666   மாயன்நீ இருந்ைதஉரு வாய்த்தைனெயன் மலர்ேமவும்
      தூயநீ புைகயுருவந் ேதாற்றிைனெயன் ெனன்றருளும்
      ஆயெபாழு தாண்டாண்டுக் கணநாதர் அைலப்பெமலிந்
      ேதயமுைற முைறயிட்டார் புறம்நின்ற இைமயவர்கள்
      (இருந்ைத- க  ) 35
      
667   ஆங்கவர்கள் மிகமுழக்கும் அரேவாைச திருச்ெசவிேயற்
      றஙீ்கிெதவன் என்றருள் அம்புயத்ேதான் எதிர்வணங்கிப்
      பாங்குைடய சுராசுரருன் பாதங்கள் ெதாழப்ேபாந்தார்
      பூங்கழற்கால் ெவம்பூத கணந்தடுப்பப் புறம்நின்றார். 36
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668   விளித்தருளிக் கருைணெசய ேவண்டுெமனத் திருேநாக்கம்
      அளித்ெதந்ைத நந்திதைனப் பணித்தருள அவெனய்தித்
      ெதளித்ெதழுபல் கணத்ேதாைரத் தடுத்துள்ளாற் ெசல்கெவனத்
      துளித்தமதுப் பிரம்பைசத்துச் சுராசுரைரப் புகுவித்தான். 37
      
669   உய்ந்தனமுய்ந் தனெமன்ேற உம்பர்களுந் தானவரும்
      முந்திமணி வாய்தலிைட முடிெநருங்க நுைழந்ேதகி
      எந்ைதபிரான் வறீ்றிருக்கும் ஓலக்கம் எதிர்ேநாக்கிப்
      புந்திநிைற களிகூரத் ெதாழுெதழுந்து ேபாற்றினார். 38
      
670   பிரமன் முைறயடீு
      அங்கவைர ெயதிர்ேநாக்கி நைகத்தருள்கூர்ந் தருள்வா
      பங்கயத்ேதாய் உருமாறி முகஞ்சாம்பி ெமய்பனிப்ப
      இங்கிவர்கட் குற்றெதவன் என்றருள மைறப்புத்ேதள்
      ெசங்ைகயிைண முகிழ்த்திைறஞ்சி விண்ணப்பஞ் ெசய்கின்றான். 39
      
671   ஐயேன அடிேயங்கள் அறியாைமத் ெதாடக்குண்ட
      ைகயேரம் ஆதலினுன் கண்ணருள் ெபற்ெறய்தாது
      ெவய்யநறுஞ் சுைவயமிழ்தம் ெபறற்ெபாருட்டு ெவவ்விைனேயம்
      ைபயரவான் மந்தரத்தாற் பாற்கடைலக் கைடந்ேதமால் 40
      
672   துன்றியதீஞ் சுைவயமிழ்தந் ேதான்றாது விடந்ேதான்றி
      இன்றுசரா சரமைனத்து ெம ெசய்து நீறாக்கிற்
      றன்றினரூர் எ த்தாயுன் அருளன்றி முயல்வெதலாம்
      ஒன்ெறாழிய ெவான்றாெமன் றுைரக்கும்ெமாழி ெமய்யாேம. 41
      
673   இற்ெறாழிந்ேதார் ஒழியேவ ெறஞ்சியயாம் சிலர்வந்திங்
      குற்றனம்வண் ணமும்மாறி உயங்கிேனம் நீயலேதார்
      பற்றிேலம் இவ்வளவில் உலகெமலாம் பாழாகும்
      சற்றுமினித் தாழாது தண்ணளிெசய் திரங்காயால் 42
      
674   இதுெபாழுது காத்திைலேயல் எமக்கிறுதி இன்ேறயாம்
      விதுமுடித்த ெபருங்கருைண ெவள்ளேம என்றிரந்தான்
      மதுமலர்த்தார் விண்ணவரும் மனங்கலங்கி முைறயிட்டார்
      அதுவுணர்ந்ெதம் ெபருமானும் அஞ்சலிர் என்றருளி. 43
      
675   சிவெபருமான் நஞ்சுண்டருளல் - கலிநிைலத்துைற
      இருந்த வாறுளத் ெதண்ணினான் மலர்க்கரம் நீட்டக்
      கருந்த ழற்கடு கமலமீச் சிைறயளி கடுப்பப்
      ெபருந்தி ருக்கரத் ெதய்திேயர் ெசய்துேப ராளன்
      திருந்து பார்ைவயிற் சிற்றுரு வாயடங் கியதால். 44
      
676   அண்டர் மாலயன் உலெகலாம் அதிர்வுறப் பரந்து
      மண்டு ெவஞ்சினக் கடுவலி ேபாய்மலர்க் கரத்தின்
      ஒண்ட ளிர்ப்பதத் தடியவர் சிந்ைதேபா ெலாடுங்கக்
      கண்ட ெயம்பிரான் ெபருைமயார் கட்டுைரத் திடுவார் 45
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677   தன்னடித்ெதாழும் பாற்றுேமார் தமிழ்முனி கரத்தில்
      உன்னு முன்கடற் புனெலலாம் உழுந்தள வாேமல்
      அன்ன ெதண்கடல் ேதான்றிய ெபருவிடம் அம்மான்
      ெபான்ன லர்க்கரத் தடங்கிய ெதன்பேதார் புகேழா 46
      
678   ேசயி தழ்த்தடம் பங்கயக் கரத்திைடச் சிவணுங்
      காயும் நஞ்சிைனக் காண்ெதாறும் பைதக்கும்வா னவைரப்
      பாயு மால்விடப் பண்ணவன் ப ந்ெததிர் ேநாக்கித்
      தூய ெவண்ணிலாக் குறுநைக முகிழ்த்தனன் ெசால்வான். 47
      
679   ெசறியும் நஞ்சிைன உண்குேமா ேசயிைடச் ெசல்ல
      எறிகு ேமாபுகல் மின்கெளன் றருள்ெசய இைமேயார்
      வறிது மூங்ைகயர் ேபாறலும் ஒருபுைட மணந்த
      ெநறிக ருங்குழல் மலர்முகம் ேநாக்கினன் நிகழ்த்தும் 48
      
680   அ ைவ ேகட்டியிக் ெகாடுவிடம் அகிலமும் ஒருங்ேக
      எ ம டுத்ததுன் பார்ைவயால் இன்னமு தாமால்
      பு வ ெதான்றிைல பருகினாற் புகறிநீ என்ன
      வ வி ழிக்கைட ேதாய்மணிக் கனங்குைழ மடமான். 49
      
681   உலெக லாந்தரும் அன்ைனயவ் வுலகின்ேமல் ைவத்த
      அலகி லாெபருங் கருைணயாற் ெகாழுநன்மாட் டைமந்த
      தைலைம யன்பினான் மலர்முகம் ஒருபுைட சாய்த்துக்
      குலவு ெசங்ைகயின் விடத்திைன ேநாக்கினள் குறித்து. 50
      
682   மாைழ யுண்கணி ேநாக்கலும் திருவுளம் மகிழ்ந்து
      பாழி மால்விைட ெகாடிமிைச உயர்த்தருள் பகவன்
      ஏைழ வானவர்க் கிரங்கிேய இனிதுகண் ேணாடி
      ஆழி வல்விடம் பருகினான் அகிலமும் உய்ய 51
      
683   பருகு ெவங்கடு மிடற்றிைட ேயகுழிப் பாரா
      மரும லர்ப்பிரான் முகுந்தேன வஞ்சநஞ் ெசம்மான்
      திருமி டற்றினுக் கழகுெசய் தமரர்ேச யிைழயார்
      அருமி டற்றுநூல் காத்தது காண்ெகன அைறந்தான் 52
      
684   மிடற்றுச் ெசக்கர்வான் மிைசவிடக் கருமுகி லுறேநாய்
      ெகடத்த ளிர்த்தைபங் கூெழனச் சுராசுரர் ெகழுமிக்
      கடற்ெப ரும்புனல் உைடத்ெதனக் காதல்மீக் கூர
      அடற்க ணிச்சிேயாய் சயசய ேபாற்றிெயன் றார்த்தார் 53
      
685   நாரணாதியர் கிளர்ச்சிைய ேநாக்கிநன் கருளிக்
      ேகார வல்விடம் மிடற்றிைட அைமத்தனன் குழகன்
      ஆர வாயிைட வயிற்றிைட யன்றிமற் றிைடக்கண்
      ஆர ைமத்திட வல்லவர் அமிழ்தேம யானும். 54
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686   சகெம லாம்ெபாடி படுத்ெதழுந் தழல்விடம் மிடற்றில்
      திகழ ைவத்தனன் முப்புரம் எ ெயழச் சி த்ேதான்
      அகல ருந்திறத் ெதண்குணம் நிைறந்தேப ராண்ைமப்
      பகவன் ேமன்ைமமற் ெறம்மேனார் அளவிடற் பாற்ேறா 55
      
687   கந்த ரத்திைட யடக்கிய கைறவிடங் காணூஉச்
      சுந்த ரத்திரு மாலயன் சுராசுரர் முனிவர்
      இந்தி ராதியர் கவைலதீர்ந் ெதண்ணருங் களிப்பால்
      சிந்ைத அன்ெபாடும் அஞ்சலி ெசன்னிேமற் ெகாண்டு 56
      
688   நீல கண்டேன ேபாற்றிெயண் குணங்களால் நிைறந்த
      மூல காரணா ேபாற்றிமுன் சிறுவனுக் கிரங்குங்
      கால காலேன ேபாற்றியின் ெறம்முயிர் காத்த
      ஏல வார்குழல் பங்கேன ேபாற்றிெயன் றிைசத்தார் 57
      
689   என்ற ேபாதருள் சுரந்துமக் காற்றலின் றளித்ேதம்
      ெதான்று ேபாற்கடல் கைடந்துவான் சுைவயமிழ் துண்பரீ்
      ெபான்றி லீெரனத் திருவருள் பு ந்தனன் புனிதன்
      ஒன்று பின்னரும் ேவண்டுவர் மால்முதல் உம்பர். 58
      
690   ெபாதுைம நீத்துநின் திருவடிக் கன்புபூண் ெடாழுகக்
      கதுவு நின்னருள் நாள்ெதாறும் எம்வயிற் கலப்ப
      விதுமு டிச்சைட வள்ளேல அருெளன ேவண்ட
      அதுவ ழங்கினன் விைடெகாடுத் தருளினன் அமலன் 59
      
691   விஷ்ணு வாதிேயார் சிவபூைசயால் பிறவாநலம் ெபறல்
      மீண்டு மாலயன் முதலிய விண்ணவர் குழுமி
      ஈண்டு நம்ெபாருட் டிருள்விடம் பருகினன் இைறவன்
      பூண்ட விப்ெபரும் பிைழயறும் படிசிவ பூைச
      யாண்டு ெசய்துெமன் ெறண்ணினர் ெதளிந்தனர் இதைன. 60
      
692   தலமும் தீர்த்தமும் மூர்த்தியும் சிறந்தெமய்த் தானங்
      குலவு காஞ்சிமா நகரமாம் அந்நகர் குறுகி
      நலமு றச்சிவ பூசைன உஞற்றிடின் நசியா
      அலகில் பாவமும் நசிக்குெமன் றப்பதி ெயய்தி. 61
      
693   அன்று தம்முயிர் அளித்தது மணிகண்ட ெமன்னும்
      நன்றி யான்மணி கண்டநா தப்ெபயர் இலிங்கம்
      ெவன்ற புண்ணிய ேகாடிநா தர்க்குேமல் பாங்கர்
      ஒன்றும் அன்பினால் இருத்தினர் பூசைன உஞற்றி 62
      
694   மணிகண் ேடசர்தம் அருளினால் வன்பிைழ தவிர்ந்து
      பணியி னாற்கடல் கைடந்தமிழ் ெதடுத்தனர் பருகித்
      தணிவில் ெவஞ்சினத் தானவர் தைமத்துரந் தகற்றிப்
      பிணியும் நீங்கினர் இறப்புறாப் ெபருநலம் ெபற்றார். 63
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695   பணாமணசீர் வரலாறு
      அத்த லத்திைடத் தன்பிைழ அகலவா சுஇயும்
      பத்தி யிற்பணா மணசீைனப் பண்புற இருத்திச்
      சுத்த நீர்நிைற அனந்ததீர்த் தத்தடந் ெதாட்டு
      நித்தம் அக்கைரக் கண்ணிருந் தருச்சைன நிரப்பி 64
      
696   பணாம ணசீைனத் தன்பண மணிகளாற் பரவி
      நணாவ சகத்தமர் நம்பேன நலிவுெசய் விடத்ைத
      உணாெவ னக்ெகாளும் உத்தமா எனத்துதித் துைமயாள்
      மணாளன் ேமனியில் இைழெயனப் பயில்வரம் ெபற்றான். 65
      
697   ெகாங்க லர்ந்தபூந் துணர்ெதாறும் நறுநறாக் ெகாழிக்கும்
      ெபாங்கர் சூழ்கலிக் கச்சியுட் பழமைறப் ெபாருளாய்
      அங்கண் வாழ்மணி கண்டைன அருச்சைன ஆற்றித்
      துங்க முத்தியிற் ேசர்ந்தவர் ெதாகுப்பிெனண் ணிலரால் 66

698   அறுசீரடியாசி ய விருத்தம்
      அடுங்காலம் இதுெவன்ன விடெமழலும்
             நனிெவருவி அயன்மால் ஏேனார்
      ெகாடுங்காலன் றைனக்குைமத்த குைரக்கழற்கீழ்ச்

     சரண்புகுதக் ெகாதித்து வாழ்நாள்
      பிடுங்காமல் அருள்பு ந்த பரம்ெபாருைள

     யன்றியுேமார் பிரானுண் ெடன்ன
      நடுங்காதார் தைமக்காணப் ெபற்றிடினும்
            என்னுளம் நடுங்கும் மாேதா 67

ஆகத் திருவிருத்தம் 698
      -------------

12. சார்ந்தாசயப் படலம் (699 - 750)

      கலிவிருத்தம்
      
699   வைளந்த பாப்பணி அணிமணி நாயகனாம்
      முைளத்த ெவண்பிைறக் கண்ணிேயான் வரவிது ெமாழிந்தாம்
      விைளத்த சூளனீால் இைளத்துறும் வியாதைனக் காத்த
      இைளத்துச் சார்ந்தவர் சார்பினான் வரவினி யிைசப்பாம் 1
      
700   வியாதன் ெபாய்யுைர கிளத்தல்
      பராச ரப்ெபயர் முனிவரன் பழுதறு வரத்தால்
      தராத லத்திைடத் ேதான்றிநான் மைறதனிப் பதிெனண்
      புராண ேமனவும் பகுத்துயர் புரவுபூண் ேடாங்கிப்
      பிராென னத்தகும் வியாதனாம் ெப யவன் ேமனாள் 2
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701   ெகாடிய பாதகக் கலியுகம் வருநிைல குறித்துப்
      படியில் யாங்கினிச் ெசல்வெதன் றஞ்சிெமய் பனித்துக்
      கடிந றும்புனற் கங்ைகசூழ் காசியின் எய்தி
      முடிவில் மாதவஞ் ெசய்துவறீ் றிருந்தனன் முைறயால் 3
      
702   அங்கண் ெமய்த்தவர் யாவரும் அவனடி வணங்கி
      இங்ெக மக்குநீ மைறமுடி யுண்ைமய ீெதன்னச்
      ெசங்ைக ெநல்லியின் ெதளிவரத் ெதருட்டுெகன் றிரந்தார்
      ெவங்ெகா டும்பைக விைனக்குறும் ெபறிந்துயர் வியாதன். 4
      
703   மிருதி நூல்புரா ணத்ெதாைக ேவதநூல் அங்கம்
      இருவ ைகப்படு நியாயமா யுள்மைற எழிற்கந்
      தருவ ேவதம்வில் ேவதேமா டருத்த நூல் இவற்றின்
      ெபாருளின் உண்ைமமற் றிதுயிது ெவனத்தனி புகன்றான். 5
      
704   ெபருவ லித்தவ முனிவரர் ேகட்டுளம் பிறழா
      ெதாருவ ழிப்படத் துணிந்ெதாரு வார்த்ைதயின் எமக்குச்
      சுருதிநூல்முடி பிதுெவனத் ெதாகுத்துைர என்றார்
      மருளின் மூழ்கிய சிந்ைதயின் வியாதமா முனிவன் 6
      
705   வியாசர் ெபாய் கூறல்
      உறுவர் யாைரயும் ேநாக்கிமுன் உைரக்குமா றாகத்
      தறுகண் ஆண்ைமயிற் கூறுதல் உற்றனன் தவத்தீர்
      அறிவு நூெலலாம் பன்முைற யாயினுந் ெதளியப்
      ெபறுவ ெதான்றது நாரண ேனபரப் பிரமம் 7
      
706   வண்ண மாமைற நூற்குேமல் நூலிைல மதிேயார்
      எண்ணு ேகசவன் றனக்குேமல் ெதய்வமும் இல்ைல
      கண்ணும் எவ்வைக நூல்கட்குந் துணிபிது காண்மின்
      உண்ைம உண்ைமய ீெதனக்கரம் எடுத்துநின் றுைரத்தான் 8
      
707   ேகட்ட மாதவர் ெவரீயினர் கிளர்மைறப் ெபாருட்குக்
      ேகாட்ட மாமிது எம்மேனார் ேகாட்டக்க தன்றால்
      நாட்டி ஈங்கிவன் புகன்றெதன் ெனன்றுளம் நடுங்கி
      நீட்டு ெசஞ்சைட முனிவரன் றன்ைனேநர் ேநாக்கி 9
      
708   வாத ராயண நீயிவண் ெமாழிதரு மாற்றம்
      ேவத நூற்ெபாருள் உண்ைமேய யாெமனில் விசுவ
      நாத னார்திரு முன்ெபமக் குைரெயன நவின்றார்
      ஓதுேகெனன மூர்க்கனும் எழுந்துெசன் றுற்று 10
      
709  விச்சு ேவசன்முன் நின்றிரு கரமிைச நிமிர்த்தாங்
      கச்ச மின்றிமுன் புகன்றேத புகன்றனன் அந்ேதா
      விச்ைச நூல்பல கற்பினுஞ் சிவனருள் விரவாக்
      ெகாச்ைச ேயார்தைம விடுவேதா ெகாடுமலச் ெசருக்கு 11
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710   அறிவு ேபாலடர்ந் ெதழுமறி யாைமயின் வலியால்
      ெபாறியி லானிது கிளப்பவும் ெவகுண்டிலன் புனிதன்
      மறுவில் கூற்ெறலாந் தன்ெபய ெரனுமைற வழக்கால்
      ெவறிம லர்க்குழல் உைமெயாடு மகிழ்ந்துவறீ் றிருந்தான். 12
      
711    நாராயணன் முதலிய ெபயர்களும் காரணப் ெபயராகவும்
      ஆகுெபயராகவும் சிவெபருமைனேய உணர்த்தி நிற்கும்.
      எல்லாப் ெபயர்களும் பரமசிவன் ெபயர்கேள என்பது
      ேவதத் துணிபு.(சிவஞான மாபாடியம் சூ௧.அதி௨.௩) 13
      
712  நந்தி ெயம்பிரான் ெவகுண்டுநாண் மலர்க்கரம் எடுத்த
      அந்த வண்ணேம அைசவற நிற்குமா சபிப்ப
      மந்த னாயினான் நிமிர்த்தைக மடக்கவல் லாைம
      நிந்ைத யாற்சிைலத் தூணெமாத் தைசவற நின்றான். 14
      
713   ெதற்றற் ெசஞ்சைட ெயம்பிரான் திருமுன்பு நாட்டும்
      ெவற்றித் தம்பெமாத் திலகிவல் லிடும்ைபகூர் வியாதன்
      பற்றிச் சிந்ைதயில் ெநடியமால் இைணயடி பரவ
      அற்ைறப் ேபாதுமுன் ேதான்றிநின் றச்சுதன் அைறவான் 15
      
714   ெதற்றல்- பின்னல். ெவற்றித் தம்பம். ெஜயஸ்தம்பம், ெவற்றித்
      தூண் வியாசருக்கு விண்டு புத்தி புகலுதல்
      என்ன கா யஞ் ெசய்தைன என்ைனயுங் ெகடுத்தாய்
      பன்ம ைறப்பரப் பியாைவயும் பாற்படுத் தவற்றுட்
      ெசான்ன ெமய்ப்ெபாருள் உண்ைமையத் துணிந்தநீ அந்ேதா
      ெகான்னும் இம்மயக் ெகவ்விைடப் ெபற்றைன கூறாய் 16
      
715   "ஏைன யாைரயும் அறத்துறந் தியாவரும் என்றும்
      பான்ைம யிற்றியா னஞ்ெசயப் படுெமாரு முதல்வன்
      ேமன்ைம கூர்சிவன் ஒருவேன" எனவி த் தன்ேற
      நான்ம ைறத்தைல யாமதர் வச்சிைக நவிலும் 17
      
716   யாெம லாமவன் இைணயடித் தியானஞ்ெசய் பசுக்க
      ளாெம னத்ெதளி யவனருள் ேசர்தலிற் பசுவும்
      பூமி ைசத்தியா னப்ெபாரு ளாெமனப் புைனந்து
      ேதாம றச்சில நூல்புகல் உண்ைமயுந் துணியாய் 18
      
717   அறிஞர் ெகாண்டேகாட் பாடிது அறிந்திைல அம்மா
      பிறிவில் ஆணவச் ெசருக்கினின் மயங்கிய ேபதாய்
      ெவறிய நீயினி யுய்வது ேவட்டைன யாயின்
      குறிபி றழ்ந்திடா ெதன்னுைர ெமய்யுறக் ேகாடி 19
      
718   மந்தி ரத்தழல் மகத்தினுக் கிைறயவன் மகவான்
      சந்த மாமைறக் கிைறயவன் தாமைரக் கிழவன்
      இந்தி ராதியாம் உலகினுக் கிைறயவன் யாேன
      ைமந்த ேனெயனக் கிைறயவன் மணிமிடற் றிைறேயான். 20
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719   அகில நாயகன் அவற்குேம லிைறயவ னில்ைல
      அகில ேலாகமு மவன்திரு வாைணயின் நடக்கும்
      அகில ேலாகமும் பைடத் தளித் தழிப்பவ னவேன
      அகில நூல்களும் உைரத்திடுந் துணிவிது வாமால் 21
      
720   வானம் ஏத்தயான் ைவகுந்த வாழ்வுெபற் றதுவும்
      ஞான நான்முகன் சத்திய உலகம்நண் ணியதும்
      ஏைன விண்ணவர் தத்தம வாழ்க்ைகஎய் தியதும்
      ஆனு யர்த்தவன் அருட்குறி அருச்சைனப் பயனால். 22
      
721   அன்ன வன்திரு வடிகேள சரணெமன் றைடேமா
      இன்ன தாயநின் மயக்கிைன விடுமதி யின்ேறல்
      பின்னல் ேவணிநீ ெகட்டைன பிறைரயுங் ெகடுக்க
      உன்னு கின்றைன ெயனெவகுண் டுைரத்தனன் திருமால். 23
      
722   வியாதன் முனிவர்ேமன் முனிதல்
      வாயு றுத்திய கடுெமாழி ேகட்டனன் மற்ைறத்
      தூய வானவத் ெதாைகெயலாந் துரும்ெபனக் கழித்தான்
      பாயு மால்விைடப் பகவேன பரெமனத் ெதளிந்தான்
      ஏயு மாறருள் கிைடத்துயர் இருந்தவத் தைலவன். 24
      
723   ெமய்த்த வத்தவர் தைமெயதிர் ேநாக்கிேம தைகயரீ்
      இத்த ைகத்தமால் உமக்குெமன் ேபாலெவய் தியேதா
      சுத்த மாமைற முழுவதுந் துகளறத் ெத ந்த
      சித்தர் காெளைன வினவிய ெதன்ெகாேலா ெசப்பரீ் 24
      
724   விச்சு வன்சிைறப் புள்ளர சுயர்த்தவன் விளம்பும்
      விச்சு வாதிகன் எறுழ்வலிச் சினவிைட யூர்தி
      எச்ச ேமசுரும் புளர்துழாய் அலங்கலான் என்ப
      எச்ச நாயகன் ெபாலந்துணர் இதழிமா லிைகயான் 26
      
725   மாைய யாம்ெகாடு முரன்றைனச் ெசருத்துயர் வயவன்
      மாைய யாள்பவன் முப்புரம் கனற்றிய வள்ளல்
      சாயல் மாமயில் வனிைதேய நாரனன் த யார்
      சாய ெவன்றசீர்ப் புருடனாம் கண்ணுதல் தைலவன். 27
      
726   என்ன மாமைற மிருதிநூல் புராணமற் ெறைவயும்
      பன்னு கின்றதில் ஐயுறற் பாலெதான் றுளேதா
      புன்ம ருட்சியில் மயங்கிேனன் புலங்ெகாளத் ெதருட்டா
      ெதன்ைன இவ்வணங் கண்டனிர் இதுநுமக் கழேகா. 28
      
727   சிவைன யாவேர அருச்சைன ெசயாதவர் சிவன்மற்
      ெறவைர யாயினும் அருச்சைன இயற்றிய துண்ேடா
      கவர்ம னத்திைன ஒழித்தினி யாெமலாங் கவலா
      தவன்ம லர்த்துைணச் சரணேம யைடதுெமன் றியம்பி 29
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728   வியாசர் ேவண்டுேகாள்
      பவள முண்டகக் கிழத்திேதாய் பைணப்புயக் கு சில்
      தவள ேமனிைய நீனிறம் ஆக்கிெவண் சலதி
      துவள வந்ெதழும் ெகாடுவிடம் மிடற்றினில் தூங்கக்
      கவளம் ஆக்குநின் ெபருைமயார் கணித்திட வல்லார். 30
      
729   சி த்ெத த்தைன முப்புரம் திறற்சமன் வாழ்நாள்
      இ த்த ழித்தைன உைதயினில் இலங்ைகயார்க் கிைறைய
      ெந த்து வழீ்த்திைன ெபருவிரல் நுதியினின் நீறாப்
      ெபா த்து விட்டைன காமைனப் ெபாறிநுதல் விழியால் 31
      
730   பிரம னார்சிரம் உகி னிற் ேபதுறக் ெகாய்தாய்
      சுரர்கள் யாைரயும் சிறுவிதி ேவள்வியில் ெதாைலத்தாய்
      நரம டங்கல்மீன் வாமனன் கூர்மம்நற் ேகழல்
      உரெம லாமறத் தடிந்தைன ெயாவ்ெவாரு கூற்றால் 32
      
731   அந்த கன்றைன மாயைனச் சூலமீ தைமத்த
      எந்ைத நின்ெபருந் தைகைமயான் என்னறிந் திைசப்ேபன்
      சிந்ைத ைமயலில் ெதாழுத்ைதேயன் ெசய்பிைழ ெபாறுத்ேத
      உந்து ேபரருட் கருைணயால் உய்வைக அருளாய் 33
      
732   என்று கண்கள் நீர் ெசா யநாத் தழும்பநின் ேறத்தி
      ஒன்று காதலான் ெநக்குெநக் குருகியான் பி ந்த
      கன்று ேபால்பைதத் தலந்திரந் தயருமக் காைலக்
      ெகான்ைற வார்சைடக் குழகனும் கருைணகூர்ந் தருளி. 34
      
733   இைறவன் திருவாய் மலர்ந்தருளல்
      ெவள்ளி யங்கி  ெயழுந்ெதன விளங்ெகாளி விைடேமல்
      வள்ைள வார்குைழ உைமெயாடு மகிழ்ந்தினி ேதறிப்
      பிள்ைள வாரணக் கடவுளும் பிறங்ெக  வடிேவல்
      அள்ளி ைலப்பைட ேயந்தலும் இருபுைட யணுக 35
      
734   பிறங்கு சக்கர பாணியும் பிரமனும் இருபால்
      அறங்கு லாந்திரு வடியிைணத் தாங்கினர் நடப்ப
      மறங்கு லாம்பைடக் கடவுளர் வான்மிைச மிைடந்து
      கறங்கு வண்டுறாக் கற்பக மலர்மைழ ெபாழிய 36
      
735   எட்டு மாதிரத் தைலவரும் ேபாற்ெறடுத் திைறஞ்ச
      வட்ட ெவண்குைட நந்திதன் திருக்கரம் வயங்கக்
      கட்டு சாமைர உருத்திர கன்னியர் இரட்ட
      ஒட்டி மாகதர் சூதர்கள் வாழ்த்ெதாலி எடுப்ப 37
      

736   நீண்ட ெசஞ்சைடப் புதுமதி இளநிலா வி ப்ப
      ஈண்டு பூதெவங் கணங்கேளா ெடதிெரழுந் தருளி
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      மூண்ட ேபரருள் ஊற்ெறழக் குறுநைக முகிழ்த்து
      மாண்ட சீர்முனித் தைலவைன ேநாக்கிவாய் மலரும். 38
      
737   அறுசீரடி யாசி ய விருத்தம்
      எவைனநீ மதித்து நம்முன் சூளுற விைசத்தாய் இந்நாள்
      அவனிேதா காண்டி மற்ெறம் மடியிைண தாங்கி நின்றான்
      சவைலநீ ேபைத நீரால் சாற்றிைன எம்ைமத் ேதறா
      துவைலயாம் மதத்தில் பட்ேடார் இடும்ைப ேநாயுழப்பர் கண்டாய் 39
      
738   உவைல ஆம் மதம்- ெபாய்ச் சமயம்
      வடிவுைட எமதி டப்பால் வந்தவன் மாய ேனைனக்
      கடிமலர்ப் ெபாகுட்டு ேமய கடவுெளம் வலப்பால் வந்ேதான்
      இடிபு  தைகேயாய் இன்ன இருவரும் எம்பால் அன்பாம்
      அடியவர்க் கடிைம பூண்ேட அணுக்கராய் அமர்வர் கண்டாய் 40
      
739   இடிபு  தைகேயாய் -ேமேலாரால் இடித்துைரத்தற்கு உ யவேன
      கற்பங்கள் ேதாறுந் ேதான்றும் கணக்கிலாப் பிரமர் மாயர்
      முற்ெபான்று தைலகள் ேகாத்து நாற்றிய முளிபுன் மாைல
      ெபாற்ெபான்று நமது ெசன்னி புயமைரசரணம் எங்கும்
      சிற்பங்கள் விளங்கப் பூண்ட திறமிது ேநாக்கிக் காணாய் 41
      
740   மாண்டவிண் ணவர்கள் எற்பு மாைலயும் பலவும் பூண்ேடம்
      ஈண்டிைவ பூண்ட ெதற்றுக் ெகன்றிேயல் நின்ேபால் வார்க்குப்
      பூண்டமால் ஒழிப்பான் அன்ேனார் ெபான்றுறும் அநித்த வாழ்வும்
      காண்டகும் எமது நித்தத் தன்ைமயுங் காட்டக் கண்டாய் 42
      
741   ெசான்மைற முடிபு ேதறுந் தூயருள் தைலவன் நீேய
      பன்முைற உலகம் எல்லாம் பைடத்தளித் தழிக்கும் எம்ைம
      நன்ைமகூர் வழிபா டாற்றி முத்தியில் நண்ணு ெகன்னாப்
      புன்மரு ளகல நல்கி மைறந்தனன் பூத நாதன். 43
      
742   நாயகன் கிளந்த ெவல்லாங் ேகட்டுளம் நடுங்கி யஞ்சித்
      தீயேனன் அந்ேதா ெகட்ேடன் என்னிது ெசய்ேதன் இந்நாள்
      ஏயுமிம் மடைமக் ேகதி யாெதன வியாதன் எண்ணி
      ஆயேதார் மூர்த்தம் எம்மான் அடியிைண சிந்ைத ெசய்து 44
      
743   வியாசர் காஞ்சிைய அைடதல்
      விருதுைடக் காசி ைவப்பின் விச்சுவ நாதன் யார்க்கும்
      அருள்வது ெமய்ேய யாகு மாயினு மீங்கு வாழ்வார்
      ெதருமரத் ேதவர் கூடி யூறுகள் ெசய்ப ெவன்ப
      இருவிைன யுைடேயன் இங்கு ைவகுதற் கிைடயூ றதீால் 45
      
744   இைடயறு காசி மூதூர் தன்னினும் இருைம சான்ற
      இைடயறாக் காஞ்சி மூதூர் எம்பிராற் கினிய தாகும்
      இைடெயாசி முைலயாள் பாகன் கருைணயால் எவர்க்கு மவ்வூ
      ைடயிைட யூெறான் றின்றி முத்திவ ீெடளிதி ெனய்தும் 46
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745   காசியின் இறப்ப முத்தி காஞ்சிைய நிைனப்ப முத்தி
      ஆசற வுதவு ெமன்னு மரும்ெபாருள் துணிந்து சிந்ைத
      மாசுதீர் முனிவர் ேகாமான் விைரந்து மாணாக்க ேராடும்
      ேதசினால் திைசேபாங் காஞ்சித் திருநக ரைடந்தான் மன்ேனா. 46
      
746   வியாசர் இைறவைன வழிபட்டு வரம் ெபறல்
      திகழ்சிவ கங்ைக யாடித் ேதமலர் ஒருமா மூலப்
      பகவைன வழிபா டாற்றி மஞ்சள்நீர் நதியின் பாங்கர்
      நிகழ்மணி கண்ட நாத ெநடுந்தைக நிருதி ைவப்பில்
      தகவினா லிைளத்துச் சார்ந்தார் சார்பினான் றைனத்தா பித்து
      நிருதி ைவப்பு- ெதன்ேமற்குத் திைச. தகவினால் இைளத்து- 
முைறப்படி முயன்று 47
      
747   விதியுளிப் பூைச யாற்றி விைழதகத் துதிக்குங் காைல
      மதிெபாதி சடில ேமாலி வரதனும் மகிழ்ச்சி ெபாங்கி
      எதிெரழுந் தருளி ேவண்டும் வரெமவ னியம்பு ெகன்ன
      முதிர்ெபருங் காதல் நீடி முனிவரன் ேவண்டு கிற்பான் 49
      
748   ஐயேன யிைளத்துச் சார்ந்ேதற் கரும்ெபறற் சார்பா மிந்தத்
      ெதய்வலிங் கத்து நாளும் ெசழித்துவறீ் றிருந்து ஞாலம்
      உய்வைக யவர வர்க்கு ேவட்டன வுதவாய் நின்தாள்
      ெமய்வைகப் பத்தி நாேயற் கருளிைவ ேவண்டு ெமன்றான். 50
      
749   அவ்வரம் முழுவதும் அந்நாள் வியாதனுக் கருளி ெயங்ேகான்
      ெபௗளவநீர் உலகம் ேபாற்றப் ைபத்தபரம் பல்குற் ெசங்ேகழ்க்
      ெகாவ்ைவவாய்க் களபக் ெகாங்ைகக் குலவைரப் பிடியி ேனாடும்
      ெசவ்விதின் வியாத சார்ந்தாச் சிரயமா விலிங்கத் துற்றான் 51
      
750   முழுதுணர் ேகள்வி சான்ற வியாதேன முைறைம மாறிப்
      பழுதுபூண் டிவ்வா ெறள்ளப் பட்டன ெனன்னி லன்ேனா
      வழுவது நூெலான் றானு முள்ளவா றுனர மாட்டா
      இழுைதேயார் ெதளிவர் ெகால்ேலா யிருவருக் க யா னுண்ைம 61
      'சார்ந்தார் ஆச்ரயம்' என்பது சார்ந்தாசயெமன வந்தது.
      ஆஸ்ரயம் - ஆதரவு. சார்ந்தார் என்பது தமிழ்ச்ெசால்.ஆஸ்ரயம்
      என்பது வடெசால்

ஆகத் திருவிருத்தம் 750
      -------

13. சத்த தானப்படலம் (751 - 763)
 
     கலிநிைலத்துைற
      
751   சாத்திரம் வல்ல வியாதைன யாண்டருள் சார்ந்தாைரக்
      காத்த பிரான்திறம் இங்கிது கட்டுைர ெசய்ேதமால்
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      ஏத்தரு மஞ்சள் நதிப்புைட ேயழ்முனி ேவாெரந்தாய்
      ேசர்த்ெதன ேவத்திய ேவழிட ேமய வளங்ெசால்வாம் 1
      
752   அத்தி  குச்சன் வசிட்டன் அருட்பிரு குப்பாசங்
      ைகத்துயர் ெகௗளதமர் காசிப ேராடங்கி ராெவன்ேறழ்
      ெமய்த்தவ ரும்பனிசூழிம யக்கி  ேமல்முன்னாள்
      உத்தம மான வருந்தவ மாற்ற லுருங்காைல 2
      
753   ஆயிதழ் அம்புய வாழ்க்ைக ெநடுந்தைக யாங்ெகய்தி
      நீயிர் விைழந்தைம கூறுமி ெனன்றலும் ேநர்ேபாற்றிப்
      பாயிருள் சீத்து விளங்ெகாளி கான்ெறழு பானுப்ேபால்
      மீயுயர் ேதாற்ற முறுந்தவ ேவந்தர் விளம்புற்றார் 3
      
754   முதுக்குைற வாளர் ெபறத்தகு முத்தி யருட்ெசல்வம்
      மதிக்குைற வுற்றுழல் ேவார்களும் மற்ெறளி திர்கூடப்
      புதுக்கும் உபாயம் எமக்கரு ெளன்ன மலர்ப்ேபாதன்
      விதுக்குைற சூடி மலர்ப்பதம் ஏத்தி வி க்கின்றான் 4
      
755   பற்றிக லற்றுக் குற்றமில் சிந்ைதப் பனவரீ்காள்
      கற்றுயர் காட்சிக் ெகாற்றமி ேலாருங் கருேநாய்தீர்
      ெபற்றியின் உற்றுப் ெபறலரும் முத்திப் ேபெறய்தும்
      அற்றமி ேலதுக் ேகண்மின் நுமக்கின் றைறகிற்ேபன் 5
      
756   தருமெமன் றியம்பும் ஒன்ேற தழல்விடம் பருகும் எங்ேகான்
      திருவுளங் கருைண பூப்பச் ெசய்யுமவ் வருளால் யார்க்கும்
      மருவரு முத்திப் ேபறு வாய்க்கும் தருமந் தானும்
      அருள்சிவ தருமம் ஆவித் தருமெமன் றிருகூ றாமால் 6
      
757   பளகறும் இட்டி யாதி பசுதரு மங்கள் காலத்
      தளைவயிற் கழியும் என்றும் வச்சிர அ சி மானத்
      தளர்வுறா நிைலேப ெறய்தும் உயர்சிவ தருமம் அன்பால்
      உளமுறச் சிவைன எண்ணல் முதற்பல உளவாம் அன்ேற. 7
      
758   சிவலிங்கப் பதிட்ைட ெசய்தல் எவற்றுளுஞ் சிறந்த தாகும்
      சிவபத்தர் பதிட்ைட தானும் அன்னேத இைவதாம் ெசல்வச்
      சிவனமர் தலங்கள் தம்மிற் ெசய்பயன் ேகாடி ேமலாம்
      சிவநிைற காஞ்சி ைவப்பிற் ெசய்திடின் அனந்த ேகாடி. 8
      
759   காஞ்சிைய நிைனப்பிற் காசிக் கடிநகர் வசித்த ேபறாம்
      காஞ்சிேய எவற்றி னுள்ளுஞ் சிறந்தது காண்மின் என்னுங்
      காஞ்சிசூழ் அல்குல் வாணி கணவனார் ெமாழியுட் ெகாண்டு
      காஞ்சிைய அைடந்தார் மாசு கடிந்துயர் எழுவர் தாமும் 9
      

760   அருட்சிவ கங்ைக நன்ன ீராடிேய கம்ப வாணர்
      திருப்பதந் ெதாழுது மஞ்சட் ெசழுநதிக் கைரயின் எய்தி
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      அருத்திகூர் வியாத நாதன் அணிைமயில் தத்தம் ேபரான்
      இருத்தினர் இலிங்கம் பூைச இயற்றினர் ஆர்வத் ேதாடும் 10
      
761   பச்சிைல பழம்ேபா ேதனும் பறித்திட்டுப் பத்தி ெசய்ேவார்க்
      ெகச்சமில் இருைமப் ேபறும் அளித்தருள் இைறவா ேபாற்றி
      முச்சக முதேல ேபாற்றி முைலச்சுவட் டணியாய் ேபாற்றி
      நச்சினார்க் கினியாய் ேபாற்றி எனத்துதி நவிலுங் காைல 11
      
762   ஆயிைட ெவளிநின் ெறம்மான் அத்தி  பிருகு வாதித்
      தூயைர ேநாக்கி ைவவச் சுதமனு வந்த ரத்தில்
      நீயிெரம் ஆைண யாற்றான் நிகழுேமழ் முனிவ ராயின்
      மாயிரு முத்தி யறீ்றின் வழங்குது ெமன்று பின்னும் 12
      
763   ஏழிலிங் கத்தும் எம்ைமத் த சித்ேதார்க் கிருைமப் ேபறாம்
      வாழ்வளித் தருள்ேகம் என்று வரங்ெகாடுத் தகன்றான் ஐயன்
      பாழ்விைன அறுக்குஞ் சத்த தானத்திற் பணியப் ெபற்ேறார்
      ஊழ்வலித் ெதாடக்கு நீங்கி உம்பர்ேகான் அடியிற் ேசர்வார். 13

 ஆகத் திருவிருத்தம் 763
      ------

14. பராசேரசப் படலம் (764 - 791)

      கலிவிருத்தம்
      
764   தருமம்பிற ழாத சத்ததா னத்தின்
      ெபருைமயுைர ெசய்தாம் சத்திெபறு ைமந்தன்
      தருதந்ைதயர்க் ெகான்ற வரக்கர்தம தாவி
      பருகவழி பட்ட பராசரஞ் ெசால்வாம் 1
      
765   விசுவாமித்திரன் சூழ்ச்சி
      மத்தப்புலன் ெவன்ற வசிட்டன் தரவந்தார்
      பத்ைதயிரு மக்கள் பதுமத்தவன் ஒப்பார்
      சத்திமுத லாேனார் தகவாலிவர் வாழ்நாள்
      சுத்தெநறி ேதர்விச் சுவாமித்திரன் என்ேபான் 2
      
766   அசித்துப்புரஞ் ெசற்ேறான் அருளானுயர்ந் ேதாங்கும்
      வசிட்டனுடன் என்றும் மாறுெகாண் டுள்ளான்
      வசிக்குந்தவ வாழ்க்ைக வசிட்டன்குல ெமல்லாம்
      நசிக்கும்படி ெயான்று நாடியிது ெசய்தான் 3
      
767   அசித்து- நைகத்து.
      மன்னர்வழித் ேதான்றி வசிட்டன்சா பத்தால்
      துன்னுமரக் கன்னாஞ்சு தாசெனனும் ேபேரான்
      றன்ைனவிளித் ேதவத்தறு கண்ணனவன் எய்தி
      இந்நூற்று வர்தம்ைம ெயடுத்துவாய்ப் ெபய்தான் 4
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768   வடமீனவ ேளாடும் வசிட்டனது ேகட்டுப்
      படர்கூர்ந்தழு ேதங்கி யாற்றிப்பறம் ேபறிப்
      புடவிமிைச வழீப் பூமாதுளம் ெநக்காள்
      உடல்விண்ெடாழி யாேம தாங்கியுய் வித்தாள் 5
      
769   வன்பற்பதம் ஏறி வழீ்ந்தும்மா யாேம
      அன்பிற்புவி தாங்க அயர்ச்சிெதளிந் ேதங்கி
      இன்பமக ெவல்லாம் இழந்தேசா கத்தால்
      துன்பக்கைர காணார் புலம்பிச்ேசார் காைல. 6
      
770  பராசரர் பிறத்தல்
      ெகான்னும்வசிட் டன்தன் குலைமந்த ன் மூத்ேதான்
      மன்னுந்தவச் சத்தி ெயன்பான்மைன யாட்டி
      அன்னெசயல் ேகளா வரற்றிக்கருப் பத்தால்
      துன்னும்வயி ெறற்றிப் புரளுந்துயர் கண்டான் ௭ 2
      
771   ஆவாெவன் ெசய்தாய் அந்ேதாெகட் ேடெனன்
      றாவாச்சந் தானத் தானந்தைன எற்றி
      மூவாக்குலம் முற்றும் முடிக்கமுயல் கின்றாய்
      பாவாெயன ைநந்து கூறப்பைணத் ேதாளி ௮ 2
      
772   மாமன்ெமாழிக் கஞ்சி வாளாவமர் ேபாது
      தூெமன்மலர்க் கூந்தல் எற்றுந்துயர்க் காற்றாப்
      பூெமன்கருப் பத்துட் ெபாலியுங்குழ விைநந்
      தாெமன்கனி வாய்விண் டழுேபெராலி ேகட்டு ௯ 2
      
773   அறுசீரடி யாசி ய விருத்தம்
      இவ்ேவாைத ெயவேராைத ெயனவசிட்டன்

   தன்னுள்ளத் ெதண்ணா நிற்கும்
      அவ்ெவல்ைவப் படநாகச் ேசக்ைகமிைசக்

   கண்படுக்கும் அறேவான் ேதான்றிச்
      ெசவ்வாய்ைம முனிவரநின் சந்தானந்

   தைழத்ேதாங்கத் ேதயம் வாழ
      ஒவ்வாதார் குலஞ்சிைதய நின்மகனுக்

   ெகாருைமந்தன் உதிக்கின் றானால் 10
      
774   அணங்ெகாருபா லமர்ந்தபிரான் திருவடிக்கு

   ெமய்யன்பன் அகில நூலும்
      உணர்ந்துெதளிந் ெதைனெயாப்பான்

   பாணியா தின்ேனவந் துறுமா காெணன்
      றிணங்கெமாழிந் ேதகியபின் வசிட்டனுந்

   தன்மனக்கவைல யின்றி வாழ்ந்து
      வணங்குமிைட அருந்ததிேயா

   டானந்தந் தைலசிறப்ப ைவகும் ேபாது 11
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775   சத்திமைனக் கிழத்தியதிர் சந்திபால் 
            உலகுய்யத் தருமம் வாழ
      உத்தமசீர்ப் பராசரன்வந் தவத ப்ப 
            யிராக்கதர்தம் மூர்கள் ேதாறும்
      ெமாய்த்ெதழுந்து குருதிமைழ ெபாழிந்தனவால் 
            முனித்தைலவன் மகைவ ேநாக்கி
      ெமய்த்தமனங் களிகூர்ந்து சாதமுதற் 
            சடங்கைனத்தும் விதியிற் ெசய்தான் 11
      
776   அதிர்சந்தி- சத்தி முனிவர் மைனவி
      இளம்பிைறேபால் வளர்ைமந்தன் ஒருஞான்று

   மடித்தலமீ திருந்து ேநாக்கி
      வளம்பயிலும் மங்கலமின் றிருந்தைனயால்

   யாண்ைடயன்மற் ெறந்ைத ெயன்ன
      உளம்ப யப் பயந்தாைள வினாவுதலும்

   அவள்ேகட்டங் குள்ளம் மாழ்கி
      விளம்புவாள் பிள்ளாயுன் தந்ைததைன

   ெவகுண்டரக்கன் மிைசந்தா ெனன்று 13
      
777   அழுதிரங்கிக் கண்ணரீான் இளைமந்தன் 
            றைனயாட்ட அருகு சூழ்ந்த
      வழுவகன்ற முனிமடவார் முனிவரரும் 
            அருந்ததியும் வசிட்டன் றானும்
      ெதாழுதிெயனக் கிடந்தரற்றி அழக்கண்டு 
            சூலிதிருவருளால் இன்ேன
      முழுதுலகும் வாய்மடுப்பல் ெலனெவகுண்டான் 
            முனிவ ள ேவறு ேபால்வான். 11
      
778   ெதாழுதி- பறைவக் கூட்டத்ெதாலி
      வசிட்ட முனிவர் உபேதசம்
      அம்ெமாழிேகட் டுயர்வசிட்டன் உலெகல்லாம் 
            என்ெசய்யும் அப்பா அந்த
      ெவம்ைமநிைல யரக்கர்குலம் ேவரறுப்பச் 
            சிவபூைச விைழயாய் ெயன்ன
      இம்முைறேயல் விைடயூர்தி என்பூைச 
            ெகாண்டருளி இன்ேன நல்குஞ்
      ெசம்ைமநூல் துணியான சிறந்ததலம் 
            யாததைனச் ெசப்பு ெகன்றான் 15
      
779   கலிவிருத்தம்
      என்றலும் நன்றுநீ வினாய திந்நலம்
      துன்றிய ெபரும்பதி தூய வானவர்
      முன்றிலும் அரங்கமும் முகிலு ஞ்சநீள்
      மன்றமும் முழவறாக் காஞ்சி மாநகர். 16
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780   மறுவறு வானவர் மனிதர் மற்றுேளார்
      உறுெபருந் தவெரைன யுள்ளிட் ேடார்களும்
      ெபறலரும் ேபறுெபற் ெறய்தும் ெபட்பின
      திறுவழி நிைனப்பினும் முத்தி யவீது 17
      
781   பன்னருங் ெகாடியெவம் பாத கர்க்குமப்
      ெபான்நகர் வைரப்பிேனார் தினத்துள் ேபார்விைட
      மன்னவன் திருவருள் வாய்க்கு ேமெயைனன்
      உன்ைனெயாப் ேபார்க்கினி ேயாதல் ேவண்டுேமா 18
      
782   ஆயிைடச் ெசல்ெகனும் வசிட்டன் அம்புயத்
      தூயெமன் மலர்ப்பதந் ெதாழுெத ழுந்துதன்
      தாயிைன விைடெகாடு தடங்ெகாள் காஞ்சியில்
      காய்ெபாறிப் பராசரன் கடுக ெவய்தினான் 19
      
783   பராசரன் சிவபூைச ெசய்தல்
      கம்ைபநீ ராடிேய கம்ப நாயகர்
      தம்பனி மலர்ப்பதந் தாழ்ந்து மஞ்சணரீ்
      வம்பவிழ் கைரமிைச மணிகண் ேடச்சர
      நம்பர்தம் வடகுட ஞாங்கர் நண்ணினான் 20
      
784  தன்ெபயர் இலிங்கெமான் றிருத்தித் தாவிலா
      அன்பினின் மலெரடுத் தருச்சித் ேதத்துழிப்
      ெபான்பு  ேவணிேயான் கருைண பூத்ெததிர்
      வன்பழ விைடமிைச வந்து ேதான்றிேய 21
      
785   ேவட்டன கூறுெகன் றருள ேவதநூற்
      பாட்டினாற் பலமுைற பழிச்சித் தாழ்ந்துமுன்
      வாட்கதிர் ஐம்பைட மார்பிற் கிண்கிணித்
      தாட்டுைண மழமுனி சாற்றல் ேமயினான் 22
      
786   எறுழ்விைடப் ப மிைச ெயந்ைத ெயந்ைதேயார்
      குறுவலி யரக்கனாற் ேகாட்பட் டானவன்
      உறுகுல முழுவதும் மறலி யூர்புகத்
      ெதறுவரம் எனக்கருள் ெசய்ய ேவண்டுமால் 23
      
787   ஈண்டுநீ யினிதமர்ந் ெதவர்க்கும் இன்னருள்
      மாண்டகு சிறப்பினின் வழங்க ேவண்டுமால்
      ஆண்டைக ெயன்றிரந் தன்பு ேமதக
      ேவண்டலு ெமம்பிரான் விளம்பல் ேமயினான் 24
      
788   பராசரர் வரம் ெபறல்
      ைமந்தநின் பூைசயில் தம்பி மாெராடு
      நுந்ைதமற் ெறைமயைடந் துற்று ேநான்ைமசால்
      அந்தண னாமுைனக் காணும் ஆைசயின்
      முந்துற நின்றவா காண்டி ெமாய்ம்பிேனாய் 25
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789   அரக்கைரக் ெகாைலெசயும் ேவள்வி யாற்றியந்
      ெநருப்பினி லவர்தைம நீறு ெசய்தியிவ்
      வைரப்பினி ெலன்றுநாம் மகிழ்ந்து வாழ்துெமன்
      றுைரத்தனன் மைறந்தனன் ேவதத் துச்சியில் 26
      
790   பராபரன் திருவருள் ெபற்றுப் பாய்புகழ்ப்
      பராசர ெநடுந்தைக பைணத்த ேவள்வியில்
      பராய்மனத் தரக்கைர நீற்றிப் பாற்றினான்
      பராயசீர் உறுவர்தம் பகர்ச்சி யாற்கதம்

      பராய்- ஒருவைக மரம்.இதன் முருட்டிைன வன்ைமக்கு 
எடுத்துக் காட்டுவர் "வன்பராய் முருெடாக்கும் என்சிந்ைத"
(திருவா.ெசத் ௪). பகர்ச்சி- ெசால். கதம்-சினம் 27

         எழுசீரடி யாசி யவிருத்தம்

791   வி புனல் படிந்ேதார் பருகிேனார் தீண்டப் ெபற்றுேளார் 
            தமக்கும்வ ீடளிக்கும்
      மு திைர முகட்டு வராலினம் உகளும் 
            முழங்ெகாலி மஞ்சண ீராற்றங்
      கைரமிைசத் தைகசால் முனிவரர் வழுத்துங் 
            கண்ணுதல் வளாகங்கள் இன்னும்
      உைரெசயப் புக்கால் உலப்புறா காண்மின் 
            உயர்நிைலப் ெபருந்தவ முனிவரீ் 28

ஆகத் திருவிருத்தம் 791
      -------

15. ஆதிபிேதசப் படலம் (792 - 797)

      கலிவிருத்தம்
      
792 பராைர மாநிழற் பண்ணவன் ேமவிவாழ்
      பராச ேரசம் பகர்ந்தனம் மாதவன்
      பராய ைபம்ெபாழில் ஆதிபி ேதச்சரம்
      பராக மாவிைனப் பற்றற ஓதுவாம் 1
      
793   'விைனப்பற்று பராகமா அற' எனக் கூட்டுக. பராகம் -தூள்
      அன்ன வூர்தி மகத்ைத யழிப்பெலன்
      றுண்ணி வாணி நதியுருக் ெகாண்டநாள்
      கன்னி பால்வளர் கண்ணுதல் ஏவலின்
      முன்னர் ஏகி முகுந்தன் தடுத்தனன் 2
      
794   அங்கங் ெகய்தித் தடுத்தும் அடங்கிடாப்
      ெபாங்கு ேவகப் புதுநதி நள்ளிராத்
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      துங்கக் காஞ்சியில் துண்ெணனத் ேதான்றலுஞ்
      சங்க பாணி தளர்ந்தழி வுற்றேரா 3
      
795   ெபருவி ளக்ெகாளி யாகிப் பிறங்கிமற்
      கருைண மால்க  காத்தவன் சூழலின்
      அருகு ேமற்றிைச ஆதிபி ேதசெமன்
      ெறாருசி வக்குறி யுங்கண் இருத்திேய 4
      
796   பூைச யாற்றிப்பு வரம் ெபற்ெறழுந்
      ேதாைச நீத்தந் தடுத்துயர் ேவள்விகாத்
      தாைச யாைட யவெனதிர் ைவகினான்
      வசீு ேசாதி விளக்ெகாளி யண்ணேல 5
      
797   ெசங்கண் மால்ெதாழும் ஆதிபி ேதச்சரம்
      ெபாங்கு காதலிற் ேபாற்றப் ெபறுநர்தாம்
      இங்கண் ேவண்டும் வரங்களும் எய்திமற்
      றங்கண் முத்திப் பதமும் அைடவரால் 6

ஆகத் திருவிருத்தம் 797
      ---------

16. முத்தீசப் படலம் (798 - 814)

        கலிவிருத்தம்
798   கற்ைறச் ெசஞ்சைடக் காமரு ெகாள்ைகயரீ்
      அற்றம் நீத்தருள் ஆதிபி ேதச்சரஞ்
      ெசாற்ற னம்புள் ளரசு ெதாழுதுசீர்க்
      ெகாற்றம் உற்றமுத் தீச்சரங் கூறுவாம் 1
      
799   காசிபர் மைனவியர் கலகம் விைளத்தல்
      மன்னு காசிபன் றன்மைன யாட்டியர்
      பன்னு கத்துருப் பாைவ சுபருைண
      என்னும் மாதர் இருவரூந் தம்முரு
      நன்ன லத்ைத நயந்துெகாண் டாடினர் 2
      
800 தத்தம் ேமனித் தைகநலஞ் சாற்றுபு
      ெமய்த்த பூசல் விைளத்தனர் ேதாற்றவர்
      உய்த்த ெவஞ்சிைற ேமவுெகன் ெறாட்டினர்
      அத்த வத்தைன யண்மி வினாயினர் 3
      
801 ைபத்த பாப்பகல் அல்குற் பணிெமாழிக்
      கத்து ருப்ெபயர்க் கா ைக ேவறலாற்
      சுத்த நீர்ைமச் சுபருைணப் ேப ய
      ைமத்த கண்ணிைய ெவஞ்சிைற மாட்டினாள் 4
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802 வடீு ெசய்ெயன அங்கவன் ேவண்டலுங்
      கூடு மூன்றாம் விசும்பிற் குளிர்மதிப்
      பாடு ேதான்றும் அமிழ்தமப் பண்ணவர்
      நீடு காவலின் உள்ளது ேந ழாய் 5
      
803 அதுெகா ணர்ந்திங் களித்துநின் ெவஞ்சிைற
      விதுமு கத்தி விடுவித்துக் ெகாள்ெளனக்
      கதிெசய் பூண்முைலக் கத்துரு கூறலும்
      மதிய ழிந்து வருந்திச் சுபருைண 6
      
804 கருடன் பிறத்தல்
      ஆசில் ெமய்த்தவம் ஆற்றி அரும்ெபறற்
      காசி பன்னருள் ெபற்றுக் கலுழைன
      மாசி லாத மகெவன வனீ்றனள்
      ேபசி னாளம் மகற்கிது ெபற்றிேய 7
      
805 ேகட்ெட ழுந்து கிளர்ந்து விைடெகாடு
      ேகாட்ட மில்புட் குலத்தர சன்ைனதன்
      வாட்டம் நீப்ப வலிந்து கடுகிவிண்
      நாட்டின் இன்னமிழ் துற்றுழி நண்ணினான் 8
      
806 அங்கண் ைவகிய காவல ராயினார்
      தங்கள் வரீந் தபப்ெபாரு ேதற்ெறதிர்
      ெவங்கண் ெவண்கய ேவந்தைன ெயாப்பினான்
      ெபாங்கு ேவகப் ெபாலஞ்சிைறக் காற்றினால் 9
      
807 அமிழ்தம் ெவௗளவி அகல்வுழி மாெலதிர்ந்
      தமிழ்சி னத்தின் உருத்துெவம் ேபார்ெசயத்
      தமிய னாய உவணனுந் தாக்கினான்
      இமிழி ைசப்ேபார் இருவர்க்கும் மூண்டேத 10
      
808 ஏழ டுக்கிய முந்நாள் இருவரும்
      தாழ்ெவான் றின்றிச் சமர்ெப  தாற்றுழி
      ஆழி மாயன் அகமகிழ் கூர்ந்துயர்
      பாழி வன்சிைறப் பார்ப்பிைன ேநாக்கிேய 11
      
809 வன்புள் ேவந்தநின் வரீம் மகிழ்ந்தனன்
      என்பு ைடவரங் ெகாள்ெளன ஈங்கிவன்
      உன்ெப ருந்திறற் குள்மகிழ்ந் ேதன்மற்ேறன்
      றன்பு ைடவரங் ெகாள்ெளனச் சாற்றினான் 12
      
810 திருமால் வரம் ெபறல்
      மாய னம்ெமாழி ேகட்டு மகிழ்ச்சியின்
      தூைய ேயாதிய ெசால்தவ றாெயனின்
      நீெய னக்கு ெநடுந்தைக யூர்தியாய்
      ஏயும் இவ்வரம் யான்ெகாள நல்ெகன்றான் 13
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811 ஆர்த்தி கூர்தர அம்ெமாழி ேகட்ெடாரு
      மூர்த்தம் எண்ணி உயிர்த்து ெமாழிந்தெமய்
      வார்த்ைத யிற்பிறழ் வஞ்சியற் றாெகனச்
      சீர்த்தி யாலன் விைடெபற்றுச் ெசன்றனன் 14
      
812 கருடன் வரம் ெபறல்
      மறுவில் கத்துரு மாட்டுச் சுதக்குடங்
      குறிெய திர்ப்ைபக் ெகாளக்ெகாடுத் தன்ைனையச்
      சிைறயின் நீக்கினன் சீறர வங்கள்பால்
      கறுவு ெசய்து ெகாைலெசயுங் காதலான். 15
      
813   அறுசீரடி யாசி ய விருத்தம்
      கச்சி ைவப்பிைன ெயய்தியா தீபிதக் 
           கடிநகர் வடகீழ்ப்பால்
      நச்சும் அன்ைனதன் சிைறக்குவ ீடருளும்முத் 
           தீசைனநயந்ேதத்தி
      இச்ைச யாற்றினிற் ெபருவரம் ெபற்றனன் 
           எறுழ்வலிப் பணிக்கூட்டம்
      அச்ச முற்றிடச் சிறெகழு வளியினில் 
           அைலத்ெதழு புள்ேவந்தன் 16
      
814   சித்த மாெசாரீஇ விளங்குேம காலியார் 
            திருக்குறிப் புத்ெதாண்டர்
      அத்த லத்தினில் வடீிேப ெறய்தினர் 
            மற்றுமா யிைடப்ேபாற்றி
      முத்தி ேசர்ந்தவர் எண்ணிலார் மதிமுடி 
            முழுமுதல் அடிப்ேபாதின்
      ைவத்த சிந்ைதயின் முக்குறும் ெபறிந்துயர் 
            மாதவத் தைலவரீ்காள் 17

ஆகத் திருவிருத்தம் 814
      -------------

 17. பணாதேரசப் படலம் (815 - 821)

      அறுசீரடியாசி ய விருத்தம்
815   கைவய டிக்கய வாய்க்கரு ேமதிகள் 
           உழக்கிய கடிவாவிச்
      சிைவந றும்புனல் வாைளமீன் குதிக்கும்முத் 
           தீச்சரத் தியல்ெசாற்றாம்
      குைவம லர்க்ெசழும் ெபாதும்ப ற் பாட்டளி 
           ெகாழிநறா மடுத்தும்ப
      ரைவவி யத்தகப் பண்பயில் பணாதேரச் 
           சரமினி அைறகிற்பாம் 1
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816   பழுக்கச் சுட்டெபாற் பிழம்ெபடுத் 
            தப்பிய ப சுறழ் திருேமனிக்
      கழுக்க ைடப்பைட ேயந்துமுத் தீசெனாண் 
            கழலடி ெதாழும்ேபற்றால்
      இழுக்கித் தாங்கிைள முருக்குறுங் கலுழன 
            ெதறுழ்வலித் திறம்ேநாக்கி
      வழுக்கில் ெவம்பணிக் குலங்களும் பிரானடி 
            வழிபட நிைனவுற்று 2
      
817   தழங்கு தீங்கிைண முழக்கறாத் தடெநடுங் 
            கச்சிமா நகர்சார்ந்து
      முழங்கு ெவண்டிைர சுழித்துவான் நிமிர்ந்துநான் 
            முகன்மகந் தபச்சீறி
      வழங்கு நன்னதி வடக்கணா தீபிதவளநகர்த் 
             ெதன்பாங்கர்ப்
      பழங்கண் ேநாயறப் பணாதேரச் சரன்றைனப் 
             பத்தியில் தாபித்து 3
      
818   விதிமு ைறச்சிவ பூசைன யாற்றிமால் 
            விைடக்ெகாடிப்  ெபருமானின்
      புதிய பூங்கழல் அருச்சைனப் ேபற்றினாற் 
            புள்ளிைற மிடெலய்தி
      அதிர்வு றுத்ெதைம யைலத்திட ெவரீஇயினம் 
            அைடக்கலம் புகுந்ேதம்யாங்
      கதிெய மக்குேவ றில்ைலெயன் றிரத்தலுங் 
            கண்ணுதல் அருள்கூர்ந்து 4
      
819   பன்ன கங்கைளப் பணிெயனத் தாங்கினன் 
            பன்னகா பரணன்றன்
      இன்ன ருட்ெபறும் மதுைகயான் மற்றைவ 
            ெயந்ைதபால் அ ேயாடும்
      துன்னு ெவம்பைகக் கலுழைனக் 'கலுழேன 
            சுகங்ெகால்' என் றஞ்சாேம
      பன்னி ேமன்ைமயின் வினாயின விம்ெமாழி 
            பாெரலாம் எடுத்ேதாதும் 5
      
820   சிறிய ராயினார் சார்பிைன விைழயன்மின் 
            திறல்ெகழு ெப ேயாராம்
      அறிஞ ராயினார் சார்பிைன விைழமிேனா 
            அல தழ் வி ெகான்ைற
      ெவறிந றுந்ெதாைட ெயம்பிரான் சார்பிைன 
            விைழதலால் உரகங்கள்
      மறுவி லாற்றல்சால் கலுழைன வினாயின 
             வாழ்ந்தைன ேயாெவன்ன 6
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821   பவளச் ெசந்தளிர் நீட்டிய ைபம்ெபாழிற் 
           பணாதேரச் சரைவப்பிற்
      குவைளக் கண்ணிேயா டுயிர்க்ெகலாம் இன்னருள் 
            ெகாழித்துவறீ் றிருந்ேதாங்கும்
      கவளக் ைகவைர யு த்தவன் இக்கைத 
            கற்றவர் ேகட்ேடார்க்கும்
      தவலப் பூதிெகாள் ேவணியரீ் ெவம்பணித் 
             தழல்விடம் அணுகாதால் 7
     
ஆகத் திருவிருத்தம் 821
      ---------

      
18. காயாேராகணப் படலம் (822 - 835)

      எழுசீரடி யாசி ய விருத்தம்
      
822   வயிறுைளந் தலறிச் சங்கினம் உயிர்த்த 
            மணிநிலா ெயறித்திருள் சீத்துப்
      பயில்விைர முள  இலஞ்சிசூழ் கிடந்த 
            பணாதேரச் சரமிது பகர்ந்தாம்
      துயில்வர வறியாப் பல்லியந் துைவக்குந் 
            தூமணித் ெதற்றிசூழ் காஞ்சிக்
      குயிெரனச் சிறந்த உத்தமத் திருக்கா ேராணத்தின் 
            உண்ைமைய உைரப்பாம். 1
      
823   பிரமனாதிேயார் கால அளவு
      படுங்கைல முகுர்த்தங் காட்ைடகள் என்றாப் 
           பகலிராப் பக்கேம திங்க
      ெளாடும்புணர் இருது வாண்டுகத் ெதாடக்கத் 
           ேதாதிய அவயவப் பகுப்பான்
      இடும்ைபதீர் காலங் கழிவுறுங் காலத் ெதால்ைலயில் 
           யாவரும் இறுவர்
      ெநடும்புலக் குறும்பு கடந்துள ீருலகின் 
           நிைலப்பேதார் ெபாருளுமற் றிலதால் 2
      
824   ஈண்டுேமா ருபா னாயிரந் தைலயிட் 
            டியன்றநாற் பத்துமுன் றிலக்க
      யாண்ெடனப் படுவ நான்குகத் தளைவ 
            இம்முைற யாயிரம் இறந்தாற்
      காண்டகும் அயனுக் ெகாருபகல் அதுேவ 
            கற்பமா மிரவுமத் துைணத்தவ்
      வாண்டைகக் கந்நாள் முப்பேதார் திங்கள் 
           அ�ெதாரு பன்னிரண் டாண்ேட. 3
      
825   பகர்ந்தவாண் ெடாருநூ றிருவைகப் பராத்தம் 
             பற்றறில் ெவள்ளிவண் ேடாடு
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      தகர்ந்திட வுைடத்து முடங்குகால் ஞிமிறு 
             தழங்கிைசப் ேபட்ெடாடு நறுந்ேதன்
      நுகர்ந்துபண் பயிற்றும் ெபாகுட்டலர் கமல 
            ேநான்மலர் அணங்கினுக் கரங்கம்
      நிகர்ந்தநா வகத்துப் பழமைற ெகாழிக்கும் 
            ெநடுந்தைகக் கிறுதிவந் துறுமால். 4
      
826   அங்கது முகுந்தன் றனக்ெகாரு பகலாம் 
             அம்முைறயாண்டு நூெறய்தின்
      ெசங்கதிர்ப் ப தி மழுங்கவிட் ெடறிக்குஞ் 
             ேசெயாளி விைலவரம் பிகந்த
      ைபங்கதிர்க் கடவுட் கவுத்துவம் இைமப்பப் 
             பசுந்துழாய் துயல்வரு மார்பில்
      ெகாங்கலர் கதுப்பின் திருவிைள யாடுங் 
             கு சிலும் எய்துவன் ஒடுக்கம். 5
      
827 காயாேராகணம் - ெபயர்க்காரணம்
      இருவரு ெமாருங்ேக யிறவருங் காைல 
            ெயந்ைதேய ெயாடுக்கி யாங்கவர்தம்
      உருவமீ ேதற்றிக் ேகாடலாற் காயா 
            ேராகணப் ெபயரதற் குறுமால்
      வருமுைற யிவ்வா ெறண்ணிலா வி ஞ்சர் 
            மாயவர் காயேமல் தாங்கிக்
      கருைணயால் அங்கண் நடம்பு ந் தருளும் 
            காலமாய்க் காலமுங் கடந்ேதான் 6
      
828   திருமகள் வழிபாடு
      ஆதலாற் சிறந்த திருநகர் அதைன யைடந்துேளார் 
            இருைமயு ெமய்தி
      ேமதகு து யங் கடந்தேப ன்ப வடீ்டிைனத் 
            தைலப்பட வல்லர்
      சீதள கமலப் ெபாகுட்டைணக் கிழத்தி ெசஞ்சைடப் 
            பிராைனவில் லத்தால்
      ேகாதற வழிபட் டச்சுதன் தனக்கக் ெகாழுநனாப் 
            ெபற்றனள் அங்கண் 7
      
829 வியாழன் வழிபடுதல்
      பிறங்ெகாளி விசும்பிற் குரவனாம் வியாழப் 
            ெபருந்தைக யாயிைட ெயய்திக்
      கறங்கிைச விள ப் பாட்டளி யிமிர்ந்து 
            களிமது வுண்டுேதக் ெகறிந்தங்
      குறங்குெபா னிதழி நறுந்ெதாைட ேவணி
            ெயாருவைன யருச்சைன யாற்றி
      அறங்கைர சிறப்பிற் ேசந்தநாத் தழுப்ப வாரண 
            ெமாழிகளால் துதிப்பான். 8
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830   பிராமணன் நீேய கடவுளர் தம்முள் பிஞ்ஞகா 
            ேயைனேயார் தம்முள்
      பிராமணன் யாேன பிராமணன் றனக்குப் 
            பிராமணன் கதியுைன யிகழ்ேவான்
      பிராமணன் அல்லன் தன்குல ெதய்வம் விண்டுபின் 
            ெனான்றைனத் ெதாழுமப்
      பிராமணற் கிரண்டும் பயப்படா நிைரயம் 
            புகுவெனன் றுயர்மைற ேபசும். 9
      
831   அடியேன னுன்னைடக்கலம் நீேய அன்ைனயு 
           மத்தனும் குருவும்
      துடியிைடப் பதுைம ேகள்வனு மயனுந் ெதாடர்வருஞ் 
           ேசாதிேய ெசல்வக்
      ெகாடிமிைச யிடபம் உயர்த்தருள் கருைணக் குன்றேம 
           அருட்ெபருங் கடேல
      படிபுகழ் மைறநூல் வடித்தெதள் ளமிழ்ேத பகவேன 
           இைணயடி ேபாற்றி 10
      
832 வியாழன் வரம் ெபறல்
      என்ெறடுத் ேதத்தும் ஆண்டளப் பானுக் ெகம்பிரா 
           ெனதிெரழுந் தருளி
      நன்றுநீ ேவட்ட கூறுெகன் றருள வழீ்ந்துவழீ்ந் 
           திைறஞ்சினன் நவில்வான்
      குன்றவில் குைழத்துப் பு ைசமூன் றிறுப்பக் 
           குறுநைக முகிழ்த்தருள் குழகா
      நின்திரு வடிக்கீழ் இைடயறாப் பத்தி ெநறிெயனக் 
           கருள்ெசய ேவண்டும். 11
      
833   வளங்ெகழு ேவக வதிநதித் ெதன்பால் 
            வயங்குமித் தீர்த்த நீர்படிந்து
      விளங்குெமன் வாரத் துன்னடிச் ேசைவ 
            விைழதகப் ெபற்றுேளார் தத்தம்
      உளங்ெகாளும் உறுதிப் பயனளித் தருளி 
            முத்தியும் உதவியணீ் ெடன்றும்
      இளங்கதிர் முைலேயா டினிதமர்ந் தருளாய் 
             இவ்வரம் ேவண்டுெமன் றிரந்தான் 12
      
834 இயமன் வழிபாடு
      அங்கைவ வழங்கிக் கடவுளர்க் காசான் 
            ஆம்ெபருந் தைகைமயும் நல்கிச்
      சங்கெவண் குைழயான் இலிங்கத்தின் மைறந்தான் 
            தருமன் அங்ெகய்திேயத் ெதடுப்ப
      புங்கவன் ேதான்றித் ெதன்திைசக் கிைறயாம் 
            புரவளித் ெதைமவணங் குநர்க்கு
      மங்கருந் தண்டம் இயற்றிலன் றுனக்கு 
            மாளுமிப் பதெமன விடுத்தான் 13
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835 ெதன்புலத் தவர்க்குச் ெசய்கடன் ஆங்குச் 
            ெசலுத்திடின் வடீு ெபற்றுய்வார்
      மின்பழுத் தன்ன ெநறித்தவார் சடிலம் 
            வெீழன ெவ ந்புறங் கிடப்பப்
      ெபான்பழுத் தைனய ஐந்தழல் நாப்பண் 
            பு தவக் ெகாள்ைகயரீ் அேனகர்
      அன்புெசய் தங்கண் ேபறுெபற் றுயர்ந்தார் 
           அத்தல ேமன்ைமயார் ெமாழிவார். 14

ஆகத் திருவிருத்தம் - 835
      ----------

19. சித்தீசப் படலம் (836 - 839)

      ெகாச்சகக்கலிப்பா
      
836   மருக்காவி வண்டூத மதுவூற்றும் வாவித்
      திருக்காயா ேராகணத்தின் சீர்ைமயிது ெசாற்றாம்
      கருக்காயும் மற்றதற்கு வடகீழ்சார் கண்ேடார்
      தருக்காத சித்தீசந் தன்னியல்பு ெசால்வாம் 1
      
837   எண்சீரடியாசி ய விருத்தம்
      கம்ைப மாநதி யின்க ைரெபருங் காதல் 
           கூர்தவம் ஆற்று மால்வைரக்
      ெகாம்பு மஞ்சளின் காப்ப ணிந்துெமய் குளிர 
           வாடும்நீர் மணங்க மழ்ந்ெதழூஉப்
      பம்பு மஞ்சள்நீர் நதிெய னப்புைட பரந்து 
           ேசறலும் பாய்பு னற்சைட
      எம்பி ரானருள் ெபாங்கும் ஓைகயி னிலிங்க 
            மாயவ ெணழுந்து ேதான்றினான் 2
      
838   கூடு ெகாள்ைகயால் குலவு மஞ்சணரீ்க் கூத்த 
             ெனன்றுேபர் ெகாண்ட நாயகன்
      ஆடு தாளிைண சித்தர் பற்பலர் அைணந்து 
             ேபாற்றிவான் சித்தி ெயய்தலாற்
      பாடு சான்றசித் தீச னாம்ெபயர் பார்வி ளங்கும் 
             அவ்வண்ணல் சந்நிதி
      மாடு கூவெலான் றுன்னி ேனார்க்ெகலாம் வழங்கு 
             சித்திசால் சித்த தீர்த்தேம 3
      
839   ஒற்ைற யாழியங் ெகாடிஞ்சி ைவயமீ ெதாளிப 
           ரப்பிவஙீ் கிருள்து மித்ெதழுங்
      கற்ைற ெவங்கதிர்க் கடவுள் நாளினும் கருமு 
           டத்திறல் கா  நாளினும்
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      ஏற்று ெதண்டிைரச் சித்த தீர்த்தநீர் எய்தி யாடியவ் 
           ேவந்தல் தாள்ெதாழும்
      ெகாற்ற வாழ்வினார்க் ெகழுபி றப்புேநாய் ேகாடி 
           ேயாசைனக் கப்பு றத்தேத 4
      கதிர்க்கடவுள் நாள்- ஞாயிறு. கா -சனி.
      
ஆகத் திருவிருத்தம் 849
      ---------

    
20 அ சாப பயம் தீர்த்த தானப் படலம் (௮௪0 - ௮௬௩)

      எண்சீரடியாசி ய விருத்தம்
      
840   பு மு றுக்குைடந் தவிழ வாறடிப் புள்மு 
            ரன்றுவாய் மடுக்கும் இன்னைற
      வி ம லர்த்தடம் புைடயு டுத்தசித் தீச 
            ேமன்ைமயின் விைளவி யம்பினாம்
      உ ய மற்றதன் உத்த ரத்துறும் உவண 
            வூர்தியாச் சிரம ைவப்பினில்
      தி வி லாவ  சாப ெவம்பயந் தீர்த்த 
            வானவன் சீர்த்தி கூறுவாம் 1
      
841   சுராசுரர் கலகம் -மாதவன் கியாதிையக் ேகாறல்
      ெசப்பு முன்ைனநாள் அதிதி ைமந்தருந் திதியின் 
            மக்களும் இைடய றாதுேப
      ரப்பு மா ெபய் ெதண்ணி லாண்டுகள் அழுக்க 
            றுத்துெவஞ் சம  யற்றுழி
      ைமப்பு றுத்தகண் அரம்ைப மார்முைல யுழுத 
            மார்பினார் வலியி ழத்தலும்
      துப்ெப றிந்தபூங் கமல வாள்விழித் ேதான்றல் 
            எய்திெவம் பைடவி திர்த்தனன்
     
* அதிதிைமந்தர்- ேதவர். திதியின் மக்கள்- அசுரர்.அதிதி, திதி இருவரும் 
காசிப ன் மைனவியர். அழுக்கறுத்து - ெபாறாைமயுற்று. 2
      
842   எஞ்சு தானவர் அஞ்சி ஓட்ெடடுத் திருைம 
            ேயாகுெசய் பிருகு மாமுனி
      தஞ்ச மாமைனக் கிழத்தி பூமகள் தாெய 
            னப்படுங் கியாதி தன்புைட
      வஞ்சம் இன்றிவந் தைடக்க லம்புக வருந்து 
            ேறன்மிெனன் றபய நல்கியப்
      பஞ்சின் ெமல்லடிப் பாைவ ஆச்சிர மத்தின் 
             உள்ளுறப் பாது காத்தனள். 3
      
843   சீற்றம் மிக்ெகழச் ேசந்த கண்ணினான் திகி  
            ஓச்சியங் ெகய்து மாதவன்
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      ேபாற்றி வாய்தலின் ைவகு மாமிையப் ெபாருக்ெகனச் 
            சிரந்துணிந்து வழீ்த்தலும்
      ஏற்ேறழுந் தகூகூ ஒலித்திரள் இருெச 
            வித்துைள ஏறு மாமுனி
      மாற்ற ருந்திறல் ேயாகு நீங்கிமுன் மைனவி பட்டதும் 
            மற்றும் ேநாக்கினான் 4
      
844   மாதவன் பிருகு சாபம் ெபறல்
      கண்டு மாழ்கினன் துய ன் மூழ்கினன் கண்கள் 
           ேசந்தனன் இதழ்து டித்தனன்
      மண்டு ெவங்கனற் ெபாறிெட றிப்பவம் மாத 
           வன்றைன ெவகுண்டு ேநாக்கினான்
      ஒண்ட ளிர்க்கரத் த ைவ டன்ைனமற் றுனக்கு 
           மாமிையத்தறுக ணாளனாய்
      மிண்டி னாற்ெகாைல ெசய்து வடீ்டினாய் 
           ெவய்ய உய்யு மாெறவன். 5
      
845   எடுத்தி யம்பிய ைசவேமெயவற் றுள்ளும் 
            உத்தம ெமன்னில் யாங்களும்
      கடுத்த தும்பிய கண்ட னாரடிக் கமல 
            மன்றிேவ றறிகி ேலெமனில்
      ெதாடுத்து ைரக்குமிச் சத்தி யத்தினால் 
            துயரு ழந்துநீ நரக வல்விைன
      மடுத்த ெவம்பிறப் ெபாருப ெதய்துக வழுவு 
            பாதகக் குழிசி யாயினாய். 6
      
846  நின்ற னக்கடித் ெதாண்டு பூண்டவர் ெநறிய 
            லாப்புறத் தாற்று நூல்வழித்
      துன்று தீக்ைகயுற் ெறன்றும் முப்புரஞ் சுட்ட 
            ெவம்பிரான் திருவ டிப்பிைழத்
      ெதான்று முன்றுதண் ேடந்தி யனீராய் உலப்பி 
            லாதெவந் நிைரய ேமவுக
      மன்ற வங்கவர்க் கண்டு ேளார்களும் மறலி 
            யூ ைனக் குறுகி மாய்கேவ. 7
      
847   எவ்வ ேமமிகுந் தேமாகு ணம்பயின் றிழிந்த 
            ேயானியின் மீன மாதியாம்
      ெவவ்வி ைனப்பவந் ேதாறும் இன்னேல 
            விரவு வாெயன ெவய்ய சாபமிட்
      டவ்வி யத்ெதாைக இ ய நூறுமப் பிருகு 
            ெவள்ளியால் ஆவி ெபற்ெறழு
      நவ்வி வாள்விழி மைனவி தன்ெனாடு நா  
            பாகைன வழுத்தி ைவகினான். 8
      
848   மாதவன் காஞ்சியில் சிவபூைச ெசய்தல்
      நிைறெமா ழித்தவப் பிருகு ஓதிய சாபம் 
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           எய்திெநஞ் சழுங்கி ஏங்குபு
      நைறம லர்த்துழாய்ப் படைல மார்பினான் 
           நாடி னானிதன் தீர்வி யாெதன்ப
      பிைறமு டிச்சைடப் பிரானு ளன்மனுப் 
           பிரமம் ஐந்துள யாமு ேளமினிக்
      குைறெய மக்ெகவன் என்று ேதறினான் ெகாழிதி 
           ைரப்புனற் கச்சி ெயய்தினான் 9
      
849   தூய நீர்ச்சிவ கங்ைக வாவியுள் ேதாய்ந்ெத 
           ழுந்ெதாரு மாவின் நீழல்வாழ்
      நாய னாரடி வழுத்தி ேயகியஞ் ஞாங்கர் 
            ைவகுமாச் சிரமம் ஒன்றைமத்
      தாயி ைடசிவ லிங்க ெமான்றுகண் டன்பு 
            கூர்தர அருச்சித் ேதத்தியங்
      ேகயு மாறருள் ெபற்று மாதவம் இயற்ற 
            லுற்றனன் வயப்புள் ளூர்திேய 10
      
850   பூதி ேமனியன் ெநற்றி தீட்டுமுப் புண்ட 
           ரத்தினன் அக்க மாைலயன்
      சீத ேவணிேயான் திருவு ருத்திரஞ் ெசப்பு 
           நாவினன் அடகு நீர்கனி
      வாத உண்டியன் பிரமம் ஐவைக மனுக்க 
           ணித்துளக் கமலம் நள்ளுற
      மாது பாகைன இருத்தி ஐந்தழல் மத்தி 
           நின்றருந் தவமு ஞற்றினான். 11
      
851   மாதவன் சிவப்பிரசாதம் ெபறல்
      இன்ன வாறுபல் லாண்டு மாதவம் இவனி 
            யற்றுழி முக்கண் நாயகன்
      ெபான்னி மாசலப் பூைவ தன்ெனாடும் புைடமி 
            ைடந்துபல் கணங்கள் ேபாற்றுறப்
      பன்னும் அவ்விலிங் கத்தி னின்ெறழூஉப் பாய்வி 
            ைடப்ப  ேமல ைணந்துநீ
      நன்னர் ேவட்டன கூறு ெகன்றலும் நறுந்து 
            ழாய்மலர்ப் படைல ேமாலியான் 12
      
852   எட்டு றுப்பினும் ஐந்து றுப்பினும் இருநி லத்திைட 
            வழீ்ந்து வழீ்ந்ெதழுந்
      தட்ட மூர்த்தியாய் ேபாற்றி என்ைனயாள் அண்ணேல 
            யடிேபாற்றி என்விைனக்
      கட்ட றுத்தவா ேபாற்றி மாறிலாக் கருைண ெவள்ளேம 
            ேபாற்றி ேபாற்றிெயன்
      றுட்ட தும்பிய காதலால்ெதாழு துருகி நீர்விழி 
            ெசா ய விள்ளுவான். 13
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853   ஐய ேனயுைனச் சரணம் எய்திேனன் அடிய 
            ேனனினி மற்ெறார் பற்றிேலன்
      ெபாய்யில் ேகள்விசால் பிருகு மாமுனி புகன்ற 
            சாபேநாய்க் கஞ்சி ெநாந்துேளன்
      உய்யு மாறருள் ெசய்ய ேவண்டுெமன் றுைரத்த 
            லந்துநின் ரப்ப ெவம்பிரான்
      ைமயு லாம்விழிப் பதுைம ெகாங்ைகேதாய் மார்ப 
            ேகெளன வாய்ம லர்ந்தனன் 14
      
854   கலிநிைலத்துைற
      நடுவி கந்திடா நம்மடித் ெதாழும்பரால் நாட்டப்
      படுவ ெதான்ெறது அ�தவ்வப் பயன்றைனப் பயந்ேத
      விடுவ தல்லது பழுதுறா தின்றுநீ ெமலிய
      அடுமிச் சாபமும் அனுபவித் தல்லது விடாதால் 15
      
855   தாங்கு ெகாள்ைகயின் உயர்ந்தநம் அடியவர் தமக்ேகார்
      தீங்கி ைழத்திடுங் ெகாடியைரச் ெசருப்பேத கருமம்
      ஆங்கும் வல்லிருட் குழிவிழுந் தழுங்குவர் அந்ேதா
      யாங்கண் உய்வெரம் அடியவர் தமக்கிடர் இைழத்ேதார் 16
      
856   ெபருகும் அன்பினால் எம்ைமநீ வழிபடும் ேபற்றால்
      இருைம சால்முனி சபித்திடும் ஐயிரு பிறப்பும்
      தி பு றாதுல கினுக்குப காரமாம் ெதளிநீ
      அருளும் ஐந்தினில் ஐந்தினில் தண்டமும் பு ேகம் 17
      
857   என்று வாய்மலர்ந் தருளலும் ெநடியவன் இைறஞ்சி
      நன்றும் உய்ந்தனன் அடியேனன் ஞாலத்தின் நீேய
      ெசன்று தண்டமும் அருளும்மற் றியான்ெபறச் ெசய்யின்
      மன்ற இப்ெபரும் ேபற்றினும் ேபறுமற் றுளேதா 182
      
858   இன்னும் ஓர்வரம் ேவண்டுவல் எளியேனற் குன்பால்
      மன்னும் ேமதகும் உழுவலன் பருள்மதி வள்ளால்
      பன்னும் இவ்வ  சாபெவம் பயந்தவிர் இலிங்கந்
      தன்னில் என்றும்நீ அமர்ந்தருள் என்றலும் தைலவன். 19
      
859   ேவட்ட யாைவயும் வழங்கினன் உவைகமீ தூர்ந்து
      பாட்ட ளிக்குலம் விருந்தயர் பசுந்துழாய் மார்பன்
      ேதாட்ட லர்க்கரங் குவித்ெததிர் நிற்பமுச் சுடராம்
      நாட்டம் மூன்றுைட நாயகன் இலிங்கத்தின் மைறந்தான் 20
      
860   ஞாேனசம் முதலிய ேகாவில்
      அைனய சூழலின் குணாதுமுக் காலமும் அறிவான்
      முனிவர் சிறிசிலர் எய்திமுன் இலிங்கெமான் றிருத்தி
      இனிய பூசைன இயற்றிட அவர்க்கது ஈந்தார்
      கனியும் அன்பருக் கருளுமுக் காலஞா ேனசம் 21
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861   மதங்ேகசம், அபிராேமசம்.
      விதந்த மற்றிதன் வடக்கது ெவம்புலன் அடங்க
      மதங்க மாமுனி அருச்சைன பு மதங் ேகசம்
      அதன்கு டக்கபி ராேமசம் அச்சுதன் குறளாய்ச்
      சிைதந்து மாவலி தபத்ெதற வழுத்திய வைரப்பு 22
      
862   ஐராவேதசம்
      அத்த ளிக்குட பாலதன் றிைமயவர் கைடேபா
      தத்தி ேமெலழும் ெவண்க  அருச்சைன ஆற்றி
      அத்தி கட்கர சாகிவிண் ணரசிைனத் தாங்க
      அத்த னாரருள் ெபறுமயி ராவேதச் சரமால் 23
      
863   துவற்று ேதத்துளி துறுமலர்ப் ெபாதும்பர்சூழ் கிடந்த
      இவற்றுள் ஒன்றனில் எந்ைததாள் வழிபடப் ெபற்ேறார்
      கவற்றும் வல்விைனப் பிறவிவித் தாயகா மாதி
      அவற்றின் நீங்குபு மழுவலான் அடியிைன ேசர்வார். 24

ஆகத் திருவிருத்தம் 863
      -----------

21. இட்ட சித்தீசப் படலம் (864 - 888)

      அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்.
      
864   திகழ  சாபந் தீர்த்த திருநகர் முதல்வா னாடர்
      புகழயி ராவதீசப் ெபான்மதில் வைரப ீறாக
      நிகழ்தரு தளிகள் ெசாற்றாம் நிைறயயி ராவ தீசத்
      திகழ்தருந் ெதன்சா ட்ட சித்தீசத் துண்ைம ெசால்வாம் 1
      
865   ெதாழுதகு ெபருைம சான்ற சுக்கிரனங்க ெணய்திக்
      ெகழுதகு பூைச யாற்றிக் கிைடத்தனன் சித்தி ெயல்லாம்]
      முழுதருள் ெபற்ற வன்ேனான் ெமாழிவழித் ததீசி ெயய்தி
      வழிபடு முைறயி ேனத்தி வச்சிர யாக்ைக ெபற்றான் 2
      
866   உதீசி நாகங் ேகாட்டி முப்புர ெமாறுத்த வயிரா
      வதீச னுக்கணி யெதன்பால் ைவகிய வுணர்வுக் ெகட்டா
      அதீதைன வழுத்தி யந்நாள் வச்சிர யக்ைக ெபற்ற
      தசீசியின் ெசயல்வி த்துச் சாற்ருவன் முனிவரீ் ேகண்மின்.
      உதீசி - வடக்குத் திைச. நாகம் -மைல. இங்கு ேமருமைல.
      ேகாட்டி- வைளத்து; ததீசி முனிவர் ெசய்ைக 3
      
867   பிருகுவின் மறபிற் ேறான்றும் பிறங்கு சீர்த்ததீசி ேமேலான்
      அருவிமா மதமால் யாைனக் குபெனனு மரசன் றன்ேனா
      ெடாருவருங் ேகண்ைம ெயய்தி யளவளா யுைறயுங் காைல
      யிருவரு ெமாருநாட் கூடி நகுெபாழு திைனய ெசால்வார். 4
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868   விப்பிரர் ெகால்ேலா வன்றி ேவந்தேரா ெப யர் என்னும்
      அப்ெபாழு தந்தணாலர் அரச ற் சிறந்ேதா ெரன்னச்
      ெசப்பினன் ததீசி மன்னன் மன்னேர சிறந்தார் என்றான்
      இப்ப  சிருவருக்கும் எழுந்தது வயிரப் பூசல்
      விப்பிரர்அந்தணர். வயிரம் = மனக்காழ்ப்பு. 5
      
869   அழெலன முனிவன் சீறி யடித்தனன் அடித்த ேலாடும்
      மழைலவண் டிமிரும் தாரான் வச்சிரம் சுழற்  வசீிப்
      பழமைற முனிவன் ஆக்ைக இருதுணி படுப்ப அன்ேனான்
      கிழைமகூர் ெவள்ளி தன்ைன நிைனந்துகீழ் நிலத்து வழீ்ந்தான். 6
      
870   சுக்கிரன் உபேதசம்
      சுக்கிரன் உணர்ந்து ேபாந்து துணியுடல் ெபாருத்திக் கூட்டி
      அக்கணத் த்ழுப்பித் ேதற்றி அைறகுவான் முனிவ ேகண்ேமா
      நக்கலர் கமல வாவிக் காஞ்சியின் நணுகி அன்பான்
      முக்கணற் ெறாழுதி யாண்டுங் ெகாைலயுறா முதன்ைம ேகாடி. 7
      
871   இைழமணி மாடக் காஞ்சி இட்டசித் தீச ைவப்பின்
      மைழதவழ் மிடற்ருப் புத்ேதள் மலரடி வழுத்திப் ெபற்ேறஎன்
      விைழதகு மிருத சஞ்சீ வினியிது வதந்ெதன் பாங்கர்த்
      தைழபுகழ் இட்ட சித்தி தரும்புனல் தடெமான் றுண்டால் 8
      
872   அத்தடம் படிந்ேதார் நம்பால் ஆரருள் சுரக்கும் ஈசன்
      பத்தியால் அதைனக் கண்ேடார் தீண்டிேனார் பருகலுற்ேறார்
      புத்திேயா டாடப் ெபற்ேறார் அறம்ெபாருல் இன்பம் வடீாம்
      சித்திகள் ெபறுவார் என்றால் அதன்புகழ் ெசப்பற் பாற்ேறா 9
      
873   எழுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      மல்லல் நீர  வாரம் மூழ்கிடின் மகவி லான்மக வனீ்றிடும்
      இல்லம் இல்லவன் மைனவி ெயய்துவா னாயு ளில்லவ ன�துறும்
      கல்வி யில்லவன் கல்வி ெயய்துவன் கண்ணி லான்விழி ெபறுகுவன்
      ெசல்வ மில்லவன் ெசல்வம் ேமவுவ னரசி லானர ெசய்துமால்
      அ வாரம்- ஞாயிற்றுக் கிழைம. 10
      
874   அலைக பூதம தாதி அைலக்க நின்றவ ரவிநாள்
      குலவு மத்தட மாடி னங்கைவ ேகாடி ேயாசைன பின்னிடும்
      கலிெக ழுந்துயர் குட்ட ெவம்பிணி முயல கன்ெபரு ேநாெயலாம்
      விலகி நீங்குமந் நீர்படிந்திடு மக்க ணத்திது ெமய்ைமேய 11
      
875   காத ளாவிய குைழகி ழித்துவி டங்க னிந்து குமிழ்ம்மிைச
      ேமாது ைமய  வாட்ட டங்கண் முகிழ்த்த ெகாங்ைக நுணங்கிைட
      மாத ராயினும் ைமந்த ராயினும் வந்த பூம்புனல் ஆடிேனார்
      யாதி யாது விரும்பி னாலுமவ் விட்ட சித்தி யளிக்குமால் 12
      
876   முந்து கந்தனில் வாணி தன்ேனாடுமுள  ெமல்லைண நான்முகன்
      வந்து ேமதகும் இட்ட சித்தி மலர்த்த் டந்தனி லாடிநன்
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      றுந்து சத்திய ேலாக வாழ்க்ைக பைடதி டுந்ெதாழி ேலாடுற
      இந்து ேசகர னருள்கி ைடத்தனன் எறுழ்வ லித்தவ முனிவேன 13
      
877   ஏயும் நற்றிேர தாயு கத்திெனன் றூழ்ப டிந்து மைறத்தனு
      வாயி ரங்கதி ராண்டு தன்றினத் தத்த டம்படிந் ேதார்க்கரன்
      ேமய சித்திகள் விைரவின் நல்கவும் விருச்சி கத்தினந் நாளுறின்
      வாயு மப்பயன் மிகவி ைரந்து வழங்க வும்வர் ெமய்தினான் 14
      
878   துவாப ரத்த  பூவின் மாெதாடு ேதான்றி யத்தட மாடினான்
      தவாது பல்லுயிர் காக்கும் வாழ்ெவாடு மால்ப தந்தைனப் ெபற்றனன்
      உவாம திக்கைல யான னாம்பிைக கலியு கத்திலந் நீர்படிந்
      தவாநி ைறந்தருள் கம்ப நாயகர் பாதி ேமனி யைடந்தனள். 15
      
879   இவர்கள் நால்வரும் நான்கு கங்களுளுக் கிைறவ ராயினர் மற்ருமிச்
      சிவமு றும்புனல் ஆடி முந்தின கரனி ழந்தபல் ெலய்தினான்
      தவள மாமதி முயல கப்பிணி சாடி னன்பக ெனன்பவன்
      துவளு மாறுயர் வரீ பத்திரன் ெதாட்ட வால்விழி ெபற்றனன். 16
      
880   வடதி ைசக்கிைற வைரம டக்ெகாடி 
           வடிவு ேநாக்கி இழந்தகண்
      ணுடன ரற்ெகாரு நட்பு ெமய்தின 
           ேனாது துச்சரு ேமளனும்
      உடல்க ைணக்கருவிழியு ருப்பசி யுகள் 
           ெகான்ைக மணந்தனன்
      மிடல்ெகாள் கண்ணன் அளித்த சாம்பனுங் 
           குட்ட ெவம்பிணி நீங்கினான். 17
      
881   நிடதம் மன்னிய நளன ேயாத்தி யிராமன் நீள்புகழ்ப் பாண்டவர்
      மடனி லிங்கியவர் முத்தி றத்தரும் மருவ லாைர யழித்துெவன்
      றிடனி ழந்திடு மிைறைம ெயய்தின யு ைமம்புல வாழ்க்ைகேயாய்
      தடவு ெமன்மலர் இட்ட சித்தி தருந்த டம்படி ேபற்றினால். 18
      
882   அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      ேதாற்றமார் வடாது ெவந்ேநாய் துமித்திடுந் தரும தீர்த்தம்
      ேபாற்றருங் குணாது விண்ேணார் புகழ்தரும் அருத்த தீர்த்தம்
      கூற்றுருந் ெதனாது மாறாக் குைரபுனற் காம தீர்த்தம்
      சாற்றிய குடாது முத்தித் தீர்த்தமத் தடத்து ேளாங்கும். 19
      
883   நாற்பயன் உதவுந் தீர்த்தம் நான்குைட இைனய தீர்த்தம்
      ஏற்புறத் திங்கள் ேதாறுஞ் சிறந்தேத ெயனினும் சால
      ேமற்படும் இஅபம் கும்பம் விருச்சிகம் கடகந் தன்னில்
      பாற்படும் அவற் ன் ேமலாம் கார்த்திைகப் பானு வாரம் 20
      

884   பானுநால் விடியற் ேபாதின் அத்தடம் படிந்ேதார் யாவ
      ேரனுமங் கவர்கள் எய்தும் ேபெறவர் இயம்பற் பாலார்
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      தானம்நீ ராடல் ஓமம் கணித்தலத் தடவுக் கஞ்சத்
      ேதனலர் இட்ட சித்தி தீர்த்தத்ெதான் றனந்த மாமால் 21
      
885   ஆதலின் அங்கண் மூழ்கி அருங்ெகாைல யுறாத ேமன்ைம
      தீதறப் ெபறுெகன் ேறாதி மிருதசஞ் சீவி னிப்ேபர்
      ேமதகு மனுவும் நல்கிச் சுக்கிரன் விடுப்பப் ேபாந்து
      ேகாதிலா முனிவன் ஓைக கூர்ந்துகாஞ் சியிைனச் ேசர்ந்தான் 22
      
886   ததீசி முனிவர் வச்சிர யாக்ைக ெபறுதல்
      ேசர்ந்தவ னிட்ட சித்தி த்திர்த்தநீர்ப டிந்து கண்ணரீ்
      வார்ந்திட இட்ட சித்தி வரதைன யருச்சித் தன்பு
      கூர்ந்த சின்னட் பின்னர்க் குழப்பிைற ேமாலி ேதான்றி
      ஈந்தனன் வயிர யாக்ைக யினிவருங் ெகாைலெயய் தாேம 23
      
887   அவ்வைக வரங்க ெளல்லாம் அண்னல்பாற் ெபற்ரு மீண்டு
      ெமய்வைகத் ததீசி ெயய்தி ேவத்தைவ ேவந்தன் ெசன்னி
      எவமில் இடத்தாள் ஓச்சி யுைதத்தனன் இவனுக் ெகன்று
      ெதவ்ெவனச் சம ன் ஏற்ற மாயைனச் ெசயிர்த்து ெவன்றான் ௪ 24
      
888   இடனுைடப் பு ைச சுற்ரும் இட்டசித் தீச ைவப்பில்
      குடதிைச முகமா ைவகுங் குழகைன வழிபட் டின்னும்
      நடைலதீர்ந் திட்ட சித்தி நண்ணினார் எண்ணி லாதார்
      புடவியில் அதன்றன் நீர்ைம யாவேர புகலும் நீரார். 25
     
ஆகத் திருவிருத்தம் 888
      ---

      
22. கச்சேபசப் படலம் (889 -901)

889   கலிநிைலத் துைற
      ஓட க் கண்ணியார் ஆடலும் பாடலும் ஓவுறாச்
      ேசடைம யுட்டசித் தீசேமன் ைமயிது ெசப்பினாம்
      ஆடைமத் ேதாளிேயார் பாகர்வாழ் அன்னதன் ெதன்புைடத்
      ேதாடவிழ் ேசாைலசூழ் கச்சேப சத்தியல் ெசால்லுவாம் 1
      
890   ெபருமான் உலைகப் பைடத்தல்
      ஐவைகப் பூதம்மால் அயன்முத லாயபல் சராசரம்
      எவ்வைக யுள்லவும் ஈறுச்ய் திமயமா மயிெலாடும்
      அவிர வாட்டயர்ந் தங்கைவ மீஈளவும் ஆக்குவான்
      ெதவ்வடு குறுநைகக் சிற்பரன் திருவுளஞ் ெசய்தனன் 2
      
891   உலெகல மழிவுருங் காைலயுந் தன்னுைடக் காவலிற்
      குலவுசீர்க் காஞ்சியிற் ேசாதிலிங்க கத்துருக் ெகாண்ெடழுந்
      திலகுதன் சத்தியான் முன்புேபால் யாைவயும் நல்கினான்
      அலகிலா நாமரூ பங்களும் ஆக்கினான் அண்ணேல 3
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892 பிரமன் வழிபட்டது
      ேபாற்றுசீர் அவ்விலிங் கத்திைனப் ேபாற்றிேனார் யாவரும்
      மாற்றரும் வடீுேப ெறய்துவர் நான்முகன் வாணிேயா
      டாற்றலான் ஆயிைட மாதவம் ஆற்றியவ் வங்கணன்
      ஊற்றமார் அருளினால் பைடத்திடுந் தைலைமெபற் ேறாங்கினான் 4
      
893 திருமால் ஆைமயாய் வழிபட்டது
      முன்ெனாரு பிர்மகற் பத்திைட நாரணன் மூ நீர்
      மன்னுமந் தரமைல யாைமயாய்த் தாங்கிவார் கடல்கைடந்
      தின்னமு தஞ்சுரர்க் கீந்தபின் ெவஞ்ெசருக் ெகய்தியாங்
      கன்னமுந் நீர்முழு துழக்கினான் உலெகலா மஞ்சேவ 5
      
894   அச்சம்நீத் தாருயிர் உய்வைக அருள்சுரந் தாங்குறஇீயிக்
      கச்சபத் தின்னுயிர் ெசற்றதன் ஓட்டிைனக் கதுெமன
      நச்சிய ெவண்டைல மாலிைக நடுவுறக் ெகாண்டனன்
      பச்சிளங் கிள்ைளபால் வறீ்றிருந் தருளிய பண்ணவன் 6
      
895   இப்ெபரும் பிைழதவிர்ந் துய்யுமா நாரனன் எம்பிரான்
      ைவப்ெபனுங் காஞ்சியிற் ேசாதிலிங் கத்திைன வழிபடூஉ
      ெமய்ப்படு மன்பினா லிரந்திரந் ேதத்தலும் விைடமிைசத்
      துப்புறழ் ெசஞ்சைடத் ேதான்றல் அங்கவெனதிர் ேதான்றினான். 7
      
896   காண்டலுங் கண்கணரீ் வார்தரக் கைரயறு காதலின்
      பூண்டேப ரன்பினால் வழீ்ந்துவழீ்ந் திறஞ்சினன் ேபாற் னான்
      ஆண்டகாயாருயிர்த் தைலவேன அங்கணா அடியேனன்
      ேவண்டுவ யாைவயும் தந்தருள் என்ெறதிர் ேவண்டினான். 8
      
897   மழுவலா னுைணயடிப் ெபாதுவறு பத்தியும் மால்பதத்
      தழிவிலா இைறைமயும் அவ்விலிங் கந்தனக் கன்றுெதாட்
      ெடாழிவருங் கச்சேப சத்திரு நாமமும் உம்பரார்
      ெதாழுெதழ வாங்கரன் உைமெயாடும் இனிதமர் ேதாற்றமும் 9
      
898   அத்தலந் திகழவி முத்தமாந் தலத்த்னும் அதிகமா
      ைவத்திடுந் தைலைமயும் வரெமனக் ெகாண்டனன் வள்லலும்
      சித்தம்நீ டுவைகயின் அங்கைவ முழுவதுந் ேதத்துழாய்ப்
      பத்தனுக் கருள்பு ந் தாயிைட மைறந்தனன் பைரெயாடும் 10
      
899   அன்றுெதாட் ெடன்றுமக் காஞ்சியின் நீங்கலா தமர்ந்திடுங்
      ெகான்ைறவார் சைடயைனக் கச்சேப சன்றைனக் கும்பிடச்
      ெசன்றவர் கண்டவர் கருதினர் யாவரும் தீதுதீர்ந்
      ெதான்றிெயான் றாநிைல மாறிலா முத்திெபற் றுய்வேர 11
      

900  துர்க்ைக முதலிேயார் வழிபாடு
      துர்க்ைகயுஞ் சாத்தனும் இரவியும் வரவத் ேதான்றலும்
      நற்க  முகனுடன் ஐவருங் கச்சப நாயகன்
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      ெபாற்கம லப்பதம் பூசைன யாற்றியங் குடனமர்ந்
      ெதாற்கமில் கணங்கேளா டப்பு க் காவல்பூண் டுறுவரால் 12
      
901   சத்தியெமாழி விநாயகர் சிறப்பு
      அந்தணரீ்கச்சேப சக்குட ைவப்பினில் ஆயிதழ்க்
      கந்தமா மலர்மிைசச் ெசல்விதன் கணவனார் ேபாற்றிெசய்
      துய்ந்தசத் தியெமாழி விநாயகன் உளனவற் ேபாற் னார்
      எந்தவூ றுந்தவிர்ந் திம்ைமேய ேவட்டைவ ெயய்துவார் 13

ஆகத் திருவிருத்தம்- 901
-----

23. சேகாதர தீர்த்தப் படலம் (902 - 911)
      
902   எழுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      ெவள்ளிக்குப் பாயம் ேபார்த்ெதனப் ெபாதிந்த 
            ெவண்டிரு நீற்ெறாளிக் கதிர்கள்
      அள்ளிக்ெகாள் வைனய ேமனியரீ் கச்ச 
            பாலயம் அைறந்தனம் மலேநாய்
      தள்ளிப்ேப றுதவும் அத்தலக் குடபால் 
            சேகாதர தீர்த்தநீர்க் கைரயில்
      புள்ளித்ேதா லாைட புைனந்தநம் ெபருமான் 
            ெபாலிவுறும் இருக்ைககள் ெமாழிவாம்
      குப்பாயம் - சட்ைட. 1
      
903 மாண்ட கன்னசீ வரலாறு
      மன்னுெமய்க் கிளவிக் க முகன் ெதன்பால் 
           மாண்டகன் னசீைன வழுத்திக்
      கன்னிேயார் பாகன் அருளினான் மாண்ட 
           கன்னிமா முனிவரன் என்பான்
      மின்னிைடக் கடவுள் மடந்ைதயர் ஐவர் 
           வஙீ்கிள வனமுைல திைளத்துப்
      ெபான்னுல கிடத்தின் நுகர்ெபரும் ேபாகம் 
           புவிமிைச இருந்தவா நுகர்ந்தான்
      
* ெமய்க்கிளவிக் க முகன் - சத்திய ெமாழி விநாயகர். 
மாண்ட கன்னி - அழகிய காைத உைடயவன். 2
      
904 மதமலம் அறுக்குஞ் சேகாதரத் தடநீர் வைரப்பிைட 
            வளாகம் ஒன்றியற்றி
      அதனிைட யினிது வறீ்றிருந் தரம்ைப யந்நலார் 
            இளமுைலப் ேபாகஞ்
      சதமகன் சமழ்ப்ப நுகர்ந்தனன் ெநடுநாள் கைடமுைற 
            முத்தியிற் சார்ந்தான்
      சிதர த் தடங்கண் ஐயரம்ைப யர்தந் தீர்த்தெமன் 
             றுைரப்பதத் தடேம 3
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905 வ விழி ேசப்பக் குடமுைல மதர்ப்ப வால்வைள 
            கறங்க வண்டிமிருந்
      ெத மலர்க் கூைழத் ைதயலார் குைடயுந் ெதண்புனல் 
            தடமதன் குைலேமல்
      எ யலர் குடங்ைக மாண்டகன் னசீன் இனிதமர் 
            இருக்ைகயின் குடசார்
      அ லறுந் தருள்வன் னசீெமான் றுண்டால் அதுவருங் 
            காரணங் ேகண்மின் 4
      
906 வன்னசீ வரலாறு
      மூதழற் கடவுள் தன்னுடன் பிறந்த முன்னவர் 
            மும்ைமயர் உள்ளார்
      ேபதுறா மதுைக மூவரும் விண்ேணார் ெபறுமவி 
            சுமக்கலாற் றாது
      ேமதகும் ஆவி இறந்தனர் அதைன வி தழற் 
            பண்ணவன் ேநாக்கி
      யாதினிப் பு வல் எனக்குமிவ் விடும்ைப ெயய்துேம 
           ெயன்றுள மழுங்கி 5
      
907   மேகாததி யைனய ஐயரம் ைபயர்தம் 
            வாவியி னுள்ளுறக் கரந்து
      சேகாதரர் தம்ைம இழந்தவன் றனக்குச் 
            சேகாதரம் நீதடம் புனேல
      உகாெதைனப் புரத்தி ெயன்றுைரத் தங்கண் 
            உைறந்தனன் அன்றுெதாட் டளிகள்
      முேகெரனப் பாயும் மலர்த்தடம் அதற்கு 
            ெமாழிெபயர் சேகாதர தீர்த்தம்.
      மேகாததி - ெப ய கடல். 6
      
908   எ தழற் புத்ேதள் அன்னணம் உைறய இைமயவர் 
             எங்கணுந் துருவிப்
      ெப திைளப் ெபய்தி யாண்டுவந் துறலும் ெபருந்தடத் 
             துைறயுமீன் அவர்க்குத்
      ெத தர வியம்பிற் றாகெவங் கனேலான் ெசயிர்த்தைடக் 
             கலம்புகுந் ேதைனப்
      ப வுறக் காட்டிக் ெகாடுத்தநீர் தூண்டிற் படுெகாைல 
             யுறுெகனச் சபித்து
* மீன்கள் அக்கினி ேதவைனத் தங்களுக்குக் காட்டினைமயால் 
  ேதவர்கள் அவற்றிற்கு இைமயாநாட்டம் அளித்தனர் என்ப. 7
      
909   மின்ெ◌ன ெவளிக்ெகாண் டிரந்துநின் றைழக்கும் 
            விண்ணவர் தங்கைள ேநாக்கி
      முன்னுறப் ேபாமின் வருவெலன் றியம்பி முள நீர்த் 
            தடமதன் கைரயின்
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      மன்னுவன் னசீ வள்ளைல யிருத்தி மரபுளி 
           யருச்சைன யாற்றி
      அன்னவன் அருளாற் ெபற்றனன் இைமேயார் 
            அவிெயலாஞ் சுமந்திடு மாற்றல் 8
      
910   தைமயன்மார் மூவர் சுமக்கலாற் றாது 
            தளர்வுறும் அவிெயலாந் தாேன
      கைமயுறப் ெபாருக்கும் மதுைகெபற் றிைமேயார் 
            குழாத்தினுட் கலந்தனன் கனேலான்
      இைமயவில் வாங்கிப் பு ைசமூன் றிருத்த 
            ெயந்ைதவன் னசீைன யண்மி
      அைமவரும் அன்பால்வழி படப்ெபற்ேறார் 
           அருந்திறல் எய்திவ ீடைடவார். 9
      
911   சவுனேகச வரலாறு
      விளம்புவன் னசீந் தனக்குேமற் பாங்கர் 
           விைழதகுஞ் ெசௗனேகச் சரத்திற்
      களங்கனி விளர்ப்ப விடங்கிடந் திைமக்கும் 
           கைறமிடற் றடிகைள யிருத்தி
      வளம்பயில் காதற் சவுனக முனிவன் 
           மரபுளி யருச்சைன யாற்
      உளம்பயில் மலேநாய் தவிர்ந்துேப ன்ப 
           வடீுேப றுற்றதவ் வைரப்பு. 10

ஆகத் திருவிருத்தம் - 911
      ---------

24. சுரகேரசப் படலம் (912 - 956)
      
912   எண்சீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      தாண்டவ மாடுதல் வல்ல ெபம்மான் தங்குஞ் 
            சேகாதர தீர்த்தப் பாங்கர்
      மாண்ட கன்ன ீசம்வன் னசீம் விண்ணும் 
            மண்ணும் புகழுஞ் சவுன ேகசம்
      ஈண்டு விளங்க எடுத்து ைரத்தாம் எம்ைமயும் 
            நல்கிடுஞ் சவுன ேகசத்
      தாண்டைக ைவப்பின் வடக்கண் ேமவும் அண்ணற் 
            சுரகரம் பன்னு கிற்பாம். 1
      
913   மந்தரமைலச் சிறப்பு
      கலிவிருத்தம்
      சுந்த ரத்திரு மால்முதற் சூழ்சுடர்
      அந்த தரத்தவர்க் காரமு தீந்தது
      கந்த ரத்து முனிக்கணம் ேயாகுெசய்
      மந்த ரப்ெபயர் மால்வைர உண்டேரா 2
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914   சுற்றும் யாளி முைழெதாறுந் துஞ்சுவ
      ெவற்றி மத்ெதன ேவைல கைடந்தநாள்
      அற்றம் நீக்கும் அமுதம் இைடயிைடப்
      பற்றி நின்றிடும் பான்ைம நிகர்க்குமால் 3
      
915   வஞ்சிக் கப்படு தானவர் வா யின்
      விஞ்சத் தீஞ்சுைத ேவறு கைடந்ெதய்தத்
      தஞ்சத் தற்ெபயர்ப் பானகழ் தன்ைமயி
      னஞ்சப் புற்றங் ககழ்வ குடாவடி. 4
      
916   துன்னு தானவர் சூழுஞ் ெசயலறிந்
      தன்ன குன்றம் ெபயர்ப்ப  தாகமா
      மன்னு மார்பினன் பள்ளிெகாள் மாட்சியின்
      மின்னு நீல்முகில் மீமிைசத் துஞ்சுமால் 5
      
917   தி பு
      ெசல்லி யங்குழல் வண்டிமிர் ேதக்கடி
      வல்லி யங்குழ வாட்கண் படுப்புவ
      அல்லி யங்குழ லார்ெவறி யாடிய
      பல்லி யங்கு லாற்பனித் தஞ்சுமால் 6
      
918   இரண்டடிப் பாடக மடக்கு
      காம ரம்பு கனற்றம ரம்பரர்
      காம ரம்பு கனற்றம ரம்பரர்
      ஏம மல்கி யிருந்துணர் கான்றரு
      ஏம மல்கி யிருந்துணர் கான்றரும் 7
      
919   வண்ட லம்படர் மாவைர யாரைம
      வண்ட லம்படர் மாவைர யாரைம
      பிண்டி ையவன நாறிய வில்லமுன்
      பிண்டி ையவன நாறிய வில்லமும் 8
      
920   வான ரம்ைபய ராவிற் பயந்துதாய்
      வான ரம்ைபய ராவிற் பயந்துதாய்
      தானி ரப்பவி யக்கணத் துண்டிைச
      தானி ரப்பவி யக்கணந் துஞ்சுேம 9
    
921   சித்திரகவி -முரசபந்தம்
      ஒவ்ேவாரடி ஒவ்ெவாரு வ யாக நான்கடியும் எழுதி 
ேமலிரண்டு வ யும் தம்முட் ேகாமூத்தி யாகவும் , கீழிரண்டு வ யும் 
தம்முட் ேகாமூத்தி ைகயாகவும், சிறுவார் ேபார்க்கப்பட்டு 
ேமல்வ  யிரண்டாம் வ யினும் மூன்றாம் வ யினும் நான்காம் 
வ யினும் கீழூற்று மீண்டு ேமல் ேநாக்கவும், கீழ்வ  அவ்வாேற 
ேமலுற்று மீண்டு கீழ்ேநாக்கவும் ெபருவார் ேபாக்கப்பட்டு 
இந்த வார் நான்கும் நான்கு வ யாக வருவது.
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      வஞ்சி விருத்தம்
      தான மாந்தரு மஞ்சர்
      வான மாந்தரு மஞ்ச
      தான மாந்தரு மஞ்ச
      வான மாந்தரு மஞ்ச  10
      
921 தகர விகற்பத்தான் வந்த மடக்கு
      கலிவிருத்தம்

      தத்ைத தித்தித்த ேதாதிைத தாதுேதத்
      ெதாத்து தித்துத் திதித்ததத் தித்துதூத்
      துத்தித் ேதத்த தீதுைத தீத்தத்தத்
      ெதாத்த தாது தைதத்துத் துதித்தேத 11
      
922 ேகாமூத்தி
      இரண்டிரண்டு வ யாக ஒருெசய்யுள் எழுதப்பட்டு ேமலுங் கீழும் 
ஒன்றிைடயிட்டு வாசித்தாலும் அச்ெசய்யுேள வருவது.

      வான ளாவின வார்கனி யாவிைர
      கான றாவிள வார்கடி யாவைர
      ேதன லம்பின தீங்கட மாருமான்
      தான வம்பன றாங்ெகட வூருமால் 12
      
923 கூட சதுக்கம்
      ஈற்றடி ெயழுத்துக்கள் ஏைன மூன்றடியுள்ளும் கரந்து நிற்க வருவது

      கந்த மல்கிய காவிற் குலாய்க்கமழ்ந்
      தந்தி மானு மவிர்தளிர்க் ெகாக்குதிர்
      ெசந்து வர்க்கனி தித்திக்கு மாசினி
      மந்தி மாந்தி மகிழ்ந்து குதிக்குமால் 13
      
924 மாத்திைரச் சுருக்கம்
      ஒருெபாருள் பயக்கும் ஒருெசால் ஒருமாத்திைரையக் 
 குைறப்ப ேவறுெபாருள் பயக்குஞ் ெசால்லாய் வருவது.

      விடியற் காலத்ேதார் மாத்திைர வநீ்ததும்
      மடியும் நஞ்ெசான்று மாய்ந்ததும் ஒன்றுமாய்
      அந்தியிற் கானவர் தங்கெளான்
      ெறாடியு நீளைற யார்ப்ெபா டுலம்புமால் 14
      
925 மாத்திைர வருத்தைன
      ஒருெபாருள் பயக்கும் ஒருெசால் ஒருமாத்திைர ெபற்று 
  ேவறு ெசால்லாய் ேவறு ெபாருள் பயந்து நிற்பது.

      அளெபான் ேறறிய வண்டதி ரார்ப்பினால்
      அளெபான் ேறறிய மண்னதிர்ந் துக்கன
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      அளெபான் ேறறிய பாட்டல ரீர்ஞ்சுைன
      அளெபான் ேறறழ கூடைலந் தாடுமால் 15
      
926 எழுத்து வருத்தைன
      ஒருெபாருள் பயப்பேதார் ெசால் கூறி யதனில் 
ஒவ்ெவாெரழுத்து நீக்க ெவவ்ேவறு ெபாருள் பயப்பது.

      காந்தள் ேபால்வன காமுகர் வழீ்வன
      ேபாந்து ேசர்ப்பார்கள் பூக்குறி ைவப்பன
      சாந்தம் நாறிய சரலின் நா மார்
      ஏந்து சீெரழிற் ைகதைக ேகதைக. 16
      
927 உபய நாக பந்தம்
      இரண்டு பாம்பு தம்முள் இைணவனவாக உபேதச முைறயான் 
வைரந்தவற்று ளிரண்டு கவிெயழுதப்பட்டுச் சந்திகளினின்ற 
எழுத்ேத மற்ைறயிடங்களினும் உறுப்பாய் நிற்க வருவது.

      ஆம்ப னணீ்மருப் பாரமு மாசறு
      காம்பு மாண வுகுங்கதிர் முத்தமும்
      பூம்ப சும்ெபாழி னடீும் புைரயிரு
      ேளாம்பிப் பப்ெபாளி ேமவுமுட் டாதேரா 17
      
928 ெசம்ெபா னன்சுைன ேசர்முைக நீலமா
      வம்பு நீடு மருங்களி யாரவின்
      ெகாம்பு பூமலி ெபான்னவிர் குன்றத்தூர்
      பம்பு ேசணதி பாமருட் டாருேம 18
      
929 சுழிகுளம்
      ஒரு ெசய்யுள் எவ்ெவட் ெடழுத்தாக நான்குவ  ெயழுதப்பட்டு 
ேமனின்று கீழிழிந்தும் கீழ்நின்று ேமேலறியும் புற நின்று வந்துண் முடிய 
அவ்வ  நான்குேம யாகி யச் ெசய்யுள் வருவது
      வஞ்சித்துைற
      மதிபகேவ யான்ற
      திைனமனிமா வாவன்
      பமர்துறுேச வாயா
      கனிதுவன்று மாேவ 19
      
930 சருப்பேதா பத்திரம்
      நிைரயாக அறுபத்து நான்கைற கீறி எவ்ெவட்ெடழுத்தால் 
ஒவ்ேவாரடியாகத் ெதாடுத்த நான்கடியுேமனின்று கீழிழியவுங், 
கீழ்நின்று ேமேலறவும் எழுதப்பட்டு ேமனின்று கீழிழியவும் கீழ்நின்று 
ேமேலறவும் முத்ெறாடங்கி யிறுதியாகவும் இறுதி ெதாடங்கி 
முதலாகவும் மாைலமாற்றாக நான்கு முகத்திலும் வாசித்தாலும் 
அச்ெசய்யுேள வருவது.

      கலிவிருத்தம்
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      வயீா வாமா மாவா யாவ ீ
      யாவா யாரா ராயா வாயா
      வாயா ேடமா மாேட யாவா
      மாரா மாேதா ேதாமா ராமா 20
      
931 மாைல மாற்று
      ஒரு ெசய்யுைள ஈற்றடிைய முதலாகக் ெகாண்டு 
வாசிப்பினும் அச்ெசய்யுேள வருவது.

      ேதடா வாைழ மாவ ீடாேத
      ேதனா ராமா வாழா யாேத
      ேதயா ழாவா மாரா னாேத
      ேதடா வமீா ைழவா டாேத 21
      
932 காைத கரப்பு
      ஒருெசய்யுள் முடிய எழுதப்பட்டதனறீ்று ெமாழியின் 
முதெலழுத்துத் ெதாடங்கி ஒவ்ேவாெரழுத்து இைடயிட்டு வாசிக்கப் 
பிறிெதாரு ெசய்யுள் ேபாதுவது.
      கலிவிருத்தம்

      இனநீடிய யாைனவி லாரு லாவ
      வனேமாடிட மாதவி யாரு நாவி
      புனேமாடிட மாதவி லாருண் மன்னி
      யனல்வாயவி யாருவ கன்றி மாேதா. ௨௨ 22
      
934 காைத கரப்பிற் கரந்தது / வஞ்சித்துைற
      கருவி வானனி
      மருவி யாடின
      விருவி மாடின
      வருவி யாடின 23
      
934 தி பங்கி
      ஒருெசய்யுளாய் உறுப்பைமந்து ஒருெபாருள் பயப்பதைன 
மூன்றாகப் பி த்து எழுத ெவவ்ேவறு ெசய்யுளாய்த் தனித்தனிேய 
ெபாருள் பயந்து ெதாைடயும் கி ையயும் தனித்தனிேய காண வருவது.

      காப்பியக் கலித்துைற
      சந்தனமார் தடஞ்சார ெலலாந்தனி வானளவுங்
      ெகாந்துலர்வ ீெநடுங்காவி ெனலாங்குனி மாந்தருவி
      னந்தியேதன் படுஞ்சூழ ெலலாநனி மாந்தர்விைழ
      கந்தநிலாங் கடந்ததாழ்க  ேபாங்கனி வழீ்ந்தழியும்

      ேமைலச் ெசய்யுளிற் பி ந்த ெசய்யுள்கள்
      கலிவிருத்தம்
      1. சந்தன மார்
      ெகாந்தலர் வ ீ
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      நந்திய ேதன்
      கந்தநி லாம்.

      2. தடஞ்சா ரெலலாம்
      ெநடுங்கா விெனலாம்
      படுஞ்சூ ழெலலாம்
      கடந்தாழ் க ேபாம்.

      3. தனிவா னலவுங்
      குனிமாந் தருவின்
      நனிமாந் தர்விைழ
      கனிவழீ்ந் தழியும்.௨௪ 24
      
935 பிறிதுபடு பாட்டு
      ஒருெசய்யுள் அடிையயுந் ெதாைடையயும் ேவறுபடுப்பச் 
ெசால்லும் ெபாருளும் ேவறுபடாது ேவெறாரு ெசய்யுளாய் வருவது.
      கலிவிருத்தம்

      ஆன்றார்ந்த காவி னளியாடு பூந்ேதன்
      மான்றனீ்ற ேவரன் மணியரீ்ங்க வுண்மாச்
      சான்ேறாங்கு காட்டிற் றயங்கு மணிமுத்ேதா
      ேடன்றூர்ந்து நாட்டி னடக்கெவழு மார்த்து, 24
      
936 ஆன்றார்ந்த காவினளியாடு பூந்ேதன்மான்
      றனீ்றேவரன் மணியரீ்ங் கவுண்மாச் - சான்ேறாங்கு
      காட்டிற் றயங்குமணிமுத் ேதாேடன்றூர்ந்து
      காட்ைட னடக்கெவழு மார்த்து. 25
      
937 எண்சீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      இைனய வளம்பல ெபற்று நீடி யிம்பரு 
           மும்பரு ேமத்த வாய்ந்து
      நைனம லர்க்காவு மருங்கு டுத்து நளிர்மைழப் 
           ேபார்ைவதன் ெமய்யிற் ேபார்த்து
      கைனக திர்ப்பன்மணிச் ெசன்னி ேமல்வான் 
            கங்ைக தைலச்சுற்று மான ேவாங்கிப்
      புைனபுகழ் மல்க வரசு ைவகும் ெபாற்பமர் 
            மந்தர ெவற்பின் மாேதா 26
      

938 குமாரசம்பவம்
      ஆருயிர் யாைவயும் உய்யு மாற்றால் 
           அற்புத ேமனி ெயடுத்து நின்று 
      ேபரருள் ஐந்ெதாழி லாட்டு கந்த பிஞ்ஞகன் 
           கந்தைன நல்க ேவண்டிச்  
      சீ மயத்து மடப்பிடிையத் திருமணஞ் 
           ெசய்தபின் ெனய்தி அங்கண்  
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      ஏ யல் அந்தப் புரத்தின் மன்னி இன்பக் கலவி
           நடாத்த லுற்றான் 27
      
939 இங்குக் கூறப்படுகின்ற முருகேவள் திருவவதாரம் 
கந்தபுராணத்திற் கூறப்படும் முைறயிலிருந்து ேவறுபட்டுள்ளது. 
இங்குக் கூறப்படுவது வடெமாழியில் உள்ளவாறாம். இந்நூலாசி யர் 
சிவஞான முனிவர் இவ்வரலாற்ைற வடந்நூலிற் கிடந்தவாேற 
கூறியருளினார்.

      வண்டிமிர் கூந்த லிமய வல்லி வனமுைல 
            தாக்க மகிழ்ந்து புல்லிக்
      கண்டுேகட் டுண்டுயிர்த் துற்றுப் பன்னாட் கலவிப் 
            ெபருநலந் துய்க்குங் காைல
      அண்டர் உணர்ந்து ெவருவி அஞ்சி அம்பிைக 
            தன்பாற் கருப்ப வறீு
      ெகாண்டிடு முன்னஞ் சிைதவு ெசய்யுங் ெகாள்ைகயின் 
             அங்கிைய ேயவினார்கள் 28
      
940  ஏவலும் அங்கிமற் றங்கண் ஏகி எம்ெபருமான் 
            ேகாயில்வாயில் முன்னர்த்
      ேதவி உைகக்கும் மடங்கல் ைவகுஞ் 
            ெசய்ைகைய ேநாக்கி மீண்டு
      ேமவிய விண்ேணார் குழாத்ைத நண்ணி வினவும் 
            அவர்க்கு விைளந்த ேதாதி
      நீவிர்க ேளயவண் எய்தி ஊறு நிகழ்த்திடு 
            மின்க ெளனக்க ைரந்தான் 29
      
941   அ யய னாதி யமர ெரல்லாம் அம்ெமாழி 
            ேகட்டுள் அழுங்கி ெநாந்து
      ெப துயர் மந்தரப் பாங்கர் எய்திப் ேபணி 
            நிலமிைச வழீ்ந்தி ைறஞ்சி
      உ ய முைறயிற் பழிச்சி நின்ேற ஓலிடும் 
            மாற்றம் உணர்ந்து நம்மான்
      ெத ைவேயா டாடும் புணர்ச்சி நாப்பண் ெசன்றனன் 
            ெவற்றைர ேயாடும் அங்கண் 30
      
942  கண்டனர் காமைனச் ெசற்ற ேகாைவக் கழிெபருங் 
           காதல் கைரயி கப்பப்
      புண்ட  கக்கண் முகுந்தன் வாசப் பூந்தவி 
            சாளி யுருத்தி ரர்கள்
      அண்டர் மருத்துவர் சாத்தி யர்கள் அைனவரும் 
            எல்ைலயில் அன்பு ெபாங்கிக்
      ெகாண்ட மயிர்ப்புள கங்கள் மல்கக் குவித்த 
            கரத்ேதாடும் ஏத்த லுற்றார் 31
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943 ெவள்விைட பூங்ெகாடி மீது ைவத்து ெவன்றி 
            மழுப்ப ைடேயந்தி வஞ்சக்
      கள்ளர் கருத்தின் அகப்படாத கண்ணுதற் 
            சாமிநின் தாளி ைணயில்
      அள்ளல் அளக்கர் அமிர்தந் தன்னாற் பூசைன 
            யாற்றி அமிர்த ராேனாம்
      எள்ளரு மாமலர் இட்டி ைறஞ்சிச் சுமன 
            ெரனும்ெபய ெரய்தி ேனமால். 32
      
944 இைறவன் ஆலகால விடத்ைத உண்டபின் ேதவர்கள் 
திருப்பாற்கடைலக் கைடந்து அமுதம் ெபற்ற காலத்தில் அவ்வமுதத்தால் 
இைறவைனப் பூசித்தனர். அதனால் அவர்கள் அமுதர் எனும் ெபயர் 
ெபற்றனர். சுமனர் - நல்லமனத்ைத யுைடயவர்.

      ஆழியு ைடப்புவி மீெதார் சிற்றூர் ஆள்பவர் 
            தம்ைம அடுத்த வரும்
      தாழ்வ ருமின்ப மகிழ்ச்சி ெயய்தித் தைகெபற 
            வாழ்கின் றார்க ெளன்னில்
      பாழி யுயரகி லாண்ட ேகாடிப் பரப்பு 
            முழுது மரசு ெசய்யும்
      மாைழ விழியுைம பாக நின்ைன வந்தடுத் 
            ேதங்களுக் ெகன்கு ைறேய 33
      
945   துறந்தவ ருள்ளக் கமல ேமவுஞ் ேசாதித் 
            திருவுரு ேபாற்றி ேபாற்றி
      மறந்திகழ் ேவாைர ெயறிந்து வசீும் மறந்திகழ் 
            வாட்பைட யாளி ேபாற்றி
      உறந்த மலர்ப்பதம் ேபாற்றி யாங்கள் உன்றன் 
            அைடக்கலங் கண்டு ெகாள்ெளன்
      றறந்தைல நின்ற அமரர் ேபாற்ற அங்கணன் 
             ேநாக்கி அருள்சு ரந்து 34
      
946  ேவண்டுவ கூறு மினுங்கட் கின்ேன 
           ேமவர நல்குது ெமன்றருள
      ஈண்டிய மாயைன யுள்ளிட் ேடார்தம் ஏவலின் 
           நான்முக ேனத்தி ெயந்தாய்
      மாண்ட மைலமகள் பாற்க ருப்பம் வாய்ப்பது 
           ேவண்டிலர் மால்மு தேலார்
      காண்டக வந்தனர் ேமலி யற்றுங் கடனறி 
          ேயங்கள் எனக்க ைரந்தான் 35

947 அறுசீர்க்கழில் ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      தனக்ெகனச் சிறிதும் ேவண்டாத் தன்ைமயான் 
            உயிர்கட் ெகன்ேற
      நிைனப்பரு நடனம் பூண்ட நின்மலன் 
            அற்ேறல் இந்தப்
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      பனித்தமுத் துருக்கி யன்ன ெவண்புனல் 
            பருகு மின்கள்
      எனப்புகன் றருள வல்ேல ெய யிைற 
            யங்ைக ேயற்றான். 36
      
948   எண்ணரும் வருடங் காறும் ஆயிர இரவிப் ெபாற்பின்
      அண்ணல்பால் நின்று வழீும் அதைனயவ் வனேலான் உண்ன
      விண்ணவர் எவர்க்கும் அந்நாள் ேமவருங் கருப்பம் நீடத்
      துண்ெணனத் துளங்கி ெவப்பு ேநாயினில் ெதாடக்குண் டார்கள் 37
      
949   மீளவும் இரந்து ேவண்டும் விண்ணவர் குழாத்ைத ேநாக்கி
      வாெளனப் பிறழ்ந்து நீண்டு மதர்த்த  பரந்து கூற்ைற
      ஆெளனக் ெகாண்டு ைமேதாய்ந் தகழ்விழிச் ேசைன வில்ேவட்
      காைளைய முனிந்த வரீன் கருைணயால் விளம்ப லுற்றான் 38
      
950   கராத்துயிர் பருகி ேவழங் காத்தவன் முதலாம் நீவிர்
      பராய்த்ெதாழுங் காஞ்சி ைவப்பிற் பயில்சுர கேரச ெமன்னச்
      சுராக்கனாம் அவுணன் ஆவி ெதாைலயநாம் அைமத்த தானம்
      இராக்கதிர் எ க்கும் இந்து முடிநமக் கினிய சூழல் 39
      
951   சுரகேர சத்தின் பாங்கர்ச் சுரகர தீர்த்தம் உண்டால்
      விரவிநீர் படிந்ேதார் பாவ ெவப்புேநாய் முழுதும் நீங்கும்
      இரவிநாள் கழிய நன்றாம் நீரவண் எய்தி நம்ைமப்
      பரவிநீ ராடி லிந்த ெவப்புேநாய் பாறுங் காண்மின். 40
      
952  ஆயிைட நீங்கிப் பின்னர் ேமருைவ அணுகி யங்கண்
      ேமயவிக் கருப்பந் தன்ைன விடுமிெனன் றகன்று நீங்க
      மாயேன முதலாம் விண்ேணார் மகிழ்ந்ெதழு முள்ளத் ேதாடுந்
      தூயசீர்க் காஞ்சி ெயய்திச் சுரகரந் தன்ைனக் கண்டார். 41
      
953   காண்டலு முவைக ெபாங்கிச் ெசயத்தகு கடன்கள் முற்றித்
      தீண்டிேனார் பிறவி மாய்க்குஞ் சுரகர தீர்த்த மாடி
      மாண்டரு சுரக ேரச வள்ளைல அருச்சித் ேதத்தி
      ேவண்டினர் ேவண்ட ேலாடும் ெவப்புேநாய் ஒழியப் ெபற்றார். 42
      
954  ெபற்றபின் அங்கண் நீங்கிப் ெபறலரு ேமருக் குன்றின்
      உற்றமாத் திைரயின் அன்ேனார் வயாவுேநாய் ஒழிவு ெபற்றார்
      மற்றவர் அகட்டின் நீங்கி வளங்ெகழு சுடர்ெபாற் ேசாதி
      பற்றிளம் ப தி நூறா யிரெமனப் பரந்து ேதான்றி. 43
      
955   வடவைர முழுதுஞ் ெசம்ெபான் வண்ணமாச் ெசய்து ெதண்ணரீ்த்
      தடெநடுங் கங்ைக யாற்றாற் சரவணப் ெபாய்ைக ேமவிக்
      கடவுளர் முனிவ ெரல்லாம் உய்யுமா கருைண காட்டிச்
      சுடர்வடி ெநடுேவல் அண்ணல் அறுமுகன் ேதான்றி னானால். 44
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956  ேமருமைல ெபான்மயமாயதற்குக் காரனம் கூறியவாறு. 
      முருகன் என்னாது அறுமுகன் என்றது அவர் 
      திருவுருவத்ைதச் சுட்டிக் கூறியபடி.

      சுரந்தவிர்த் தமரர்க் காத்த சுரகர தீர்த்த மாடி
      வரந்தருஞ் சுரக ேரச வள்ளைல வணங்கிப் ேபாற்றி
      நிரந்தர மன்பு ெசய்யப் ெபற்றவர் ெநடுநீர் ஞாலத்
      தரந்ைதேநாய் தவிர்ந்து முத்திப் ேபற்றி ைனயைடவர் மாேதா. 45

 ஆகத் திருவிருத்தம் - 956
      -----------

25. தான்ேதான்றசீப் படலம் (957- 970)
      
957   அறுசீர்க்கழில் ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      கிைளத்ெதழுங் குழவித் திங்கட் கீற்றிளங் ெகாழுந்து ேமாலி
      வைளத்தழும் பாளன் ைவகுஞ் சுரகர வளாகஞ் ெசாற்றாம்
      திைளத்தவர் கருவில் எய்தாச் சுரகர தீர்த்தத் ெதன்பால்
      இைளத்தவர்க் கிரங்குந் தான்ேதான் றசீ்சரத் தியல்பு ெசால்வாம் 1
      
958   முழுமலத் ெதாடக்கு நீங்கி யாருயிர் முத்தி ேசர்வான்
      மழுவலான் தாேன ேதான்றும் வாய்ைமயால் தான்ேதான் றசீக்
      ெகழுதகு ெபய ன் ஓங்கும் கிளக்குமவ் விலிங்கந் தன்ைனத்
      ெதாழுெதாரு சிறுவன் தீம்பால் ெபற்றவா ெசால்லக் ேகண்மின். 2
      
959   உபமன்னியர் பாற்கடல் உண்ட வரலாறு
      சலிப்பறு தவவ சிட்டன் தங்ைகைய மணந்து ஞானப்
      புலிப்பத முனிவன் ஈன்ற புகழுப மனியன் என்னும்
      ஒலிச்சிறு சதங்ைகத் தாேளான் மாதுலன் உைறயுள் ேமவிக்
      கலிப்பைகச் சுரபித் தீம்பால் உண்டுளங் களித்து வாழ்நாள் 3
      
960   தாைதயுந் தாயு ேமகித் தநயைனக் ெகாண்டு தங்கள்
      ேமதகும் இருக்ைக புக்கு ேமவுழிச் சிறுவன் தீம்பாற்
      காதரம் எய்தியன்ைன அடிபணிந் திரப்ப வந்நாள்
      ேகாதறு ெநல்மா நீ ற் குைழத்திது ேகாடி ெயன்றாள்
      ஆதரம் - விருப்பம். ேகாடி - ெகாள்வாயாக. 4
      
961   ஏற்றனன் பருகித் தீம்பால் அன்றிது புனெலன் ேறாச்சி
      மாற்றினன் மாது லன்றன் மைனவயின் பருகுந் தீம்பால்
      ஆற்றவும் நிைனந்து ேதம்பி அழுதழு திரங்க ேநாக்கிக்
      ேகாற்ெறாடி நற்றாய் ெநஞ்சம் உைளந்திது கூற லுற்றான். 5
      
962  தவம்பு  நிைலயின் ைவகுஞ் சார்பிேனம் 
           அதாஅன்று முன்னாட்
      சிவன்றைன வழிப டாைம இலம்படுந் 
           திறத்தி ேனங்கள்
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      அவந்ெதறும் ஆன்பால் யாண்டுப் 
           ெபறுகுவம் அப்பா முக்கண்
      பவன்றைன வழிபா டாற்றிப் பால்மிகப் 
           ெபறுதி கண்டாய்.
      அதாஅன்று - அதுவுமன்றி. இலம்படு - வறுைமயுற்ற. 
      அவம் ெதறும் - துன்பத்ைதப் ேபாக்கும். 6
      
963   கச்சிமா நகரத் ெதய்திக் கண்ணுதல் பூைச யாற்றி
      இச்ைசயின் ஏற்ற மாகப் ெபறுைவெயன் றியம்பு மன்ைன
      ெமச்சிட விைடெகாண் ேடகி விைழதகு காஞ்சி ெயய்தி
      முச்சகம் புகழுந் தான்ேதான் றசீ்சர முதைலக் கண்டான். 7
      
964   கண்டுளங் குைழந்து ெநக்குக் கைரயிலாக் 
           காதல் ெபாங்கித்
      ெதாண்டேன னுய்ந்ேத ெனன்று 
           ெதாழுெதழுந் தாடிப் பாடி
      இண்ைடவார் சடிலத் தண்ணல் இைணயடி 
           யருச்சித் தங்கண்
      அண்டரும் வியக்கு மாற்றால் அருந்தவம் 
           பு யு ெமல்ைல 8
      
965   தைகெபறுஞ் சயம்பு லிங்கத் தலத்துைற கணிச்சிப் புத்ேதள்
      உைகமுகில் ஊர்தி யண்ணல் உருவுெகாண் ெடய்திப் பத்தி
      மிைகயிைன அளந்து தானாந் தன்ைமைய விளங்கக் காட்டி
      நைகமுகம் அருளித் தீம்பாற் கடலிைன அைழத்து நல்கி

      முகில் ஊர்தி அண்ணல் - இந்திரன். இைறவனார் இந்திரன் 
உருவமாக வந்துநின்று சிவெபருமாைனப் பலவாறு நிந்திக்க, 
உபமன்னிய முனிவர் அதைனப் ெபாறாது அவ்விந்திரைன யழிக்கக் 
கருதி அேகாராத்திர மந்திரத்ைத உச்ச த்துத் திருநீற்ைறத் ெதளிக்க, 
அதைன நந்திேதவர் தடுத்தைமயால், சிவாபராதம் ெசய்தாைரத் 
தண்டிக்க இயலாைமக்கு வருந்தி, மூலாக்கினியால் உயிர் விடத்
 துணிந்தார். உபமன்னிய முனிவ ன் இச்ெசயைலக் கண்டு, 
இைறவர் தமது உண்ைம வடிைவக் காட்டியருளிய ெசய்தி 
இங்குக் கூரப்பட்டது. இது வாயு சங்கிைதயில் காணப்படுவது. 9
      
966  முற்றுணர் ெதளிவும் மூவா இளைமயுஞ் சாக்கா ெடய்தாப்
      ெபற்றியு முதவி யின்னும் ேவண்டுவ ேபசு ெகன்றான்
      கற்பகம் சுரபி சிந்தா மணிவைள கமல ெமல்லாம்
      பற்றுைட யடியா ேரவற் பணிெசயப் பணிக்கும் வள்ளல்.
      வைள - சங்கநிதி 10
      
967   என்னலும் முனிவன் ேபாற்றி ெயளியேனற் குனது ேநான்றாள்
      மன்னுேப ரன்பு ேவண்டும் மற்றுமிவ் விலிங்க மூர்த்தி
      தன்னிெலக் காலும் நீங்காத் தண்ணருள் ெகாழித்து வாழ்ந்து
      துன்னிேனார் எவர்க்கும் பாவம் துமித்துவ ீடுதவ ேவண்டும். 11

79



      
968  என்றுநின் றிரந்து ேபாற்றும் 
           இளவலுக் கருளிச் ெசய்து
      மன்றலங் குழலி ேயாடு மிலிங்கத்தின் 
           மைறந்தா ைனயன்
      அன்றுெதாட் டறிஞர்க் ெகல்லாம் 
           அருட்ெபருங் குரவனாகி
      ெவன்றிெவள் விைடயான் ைசவம் விளக்கிவறீ் 
           றிருந்தா னன்ேனான் 12
      
969   கண்ணன் சிவதீக்ைக ெபறல்
      பிருகுமா முனிவன் சாபப் பிணிப்பினாற் பிறந்து வயீும்
      மருமலர்த் துளேவான் கண்ண னாயநாள் மனித யாக்ைக
      அருவருப் ெபனவாங் ெகய்தி யத்தகு முனிவன் றன்பால்
      திருவளர் தீக்ைகயுற்றுத் ேதகசுத் தியிைனப் ெபற்றான் 13
      
970   பாண்டவர் தூத ெனன்னப் பயிலிய ெபயரான் அங்கண்
      ஆண்டைக யடிகள் ேபாற்றி ைவகினான் அன்று ெதாட்டு
      நீண்டுல களந்த மாைல நிைறதிரு நீற்றுக் ேகாலம்
      பூண்டுயர் ைசவன் என்னப் புகன்றிடும் உலக ெமல்லாம். 14

ஆகத் திருவிருத்தம் 970
      ---------

26. அமேரசப் படலம் (971 -991)
      
971 கலிவிருத்தம்
      ெதத்ேதெயன வ வண்டினம் முரலமதுச் சிந்துந்
      ெதாத்ேதர்மலர்ப் ெபாழில்சுற்றுசு வாயம்புவஞ் ெசாற்றாம்
      முத்தார்துைற யதன்கீழ்த்திைச முப்பத்துமுக் ேகாடிப்
      புத்ேதளிரும் வழிபாடுெச யமேரச்சரம் புகல்வாம் 1
      
972 ேதவாசுரயுத்த வரலாறு
      வ வண்டின் முரலாமண மாைலக்கட வுளரும்
      மு நுண்ணிைடத் திதிைமந்தரும் முன்னாள் ஒருகாலத்
      ெத மண்டி ெயனச்சீறி ெயதிர்த்துப்ெபார லுற்றார்
      ந ேபய்ெகாடி ேசனங்கழு குழலுங்கள ஞாங்கர்
      ேசனம் - பருந்து 2
      
973 முற்றிப்பல வுகமங்கவர் தண்டாதமர் முயலக்
      கற்ைறச்சைட யிைறேயான்மைல மகேளாடுயர் ககனத்
      துற்றுச்சம ராடற்றிறம் ேநாக்கியுைறந் தனனால்
      ெவற்றித்திறந் ேதாலாவைக ேமன்ேம லமர் மூண்ட. 3
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974 உண்ணாவமு தைனயாெளைன யுைடயான்முகம் ேநாக்கி
      எண்ணாலுணர் வ யாயிரு திறத்ேதா வர் தம்முள்
      மண்ணாவிறல் ஒருகூற்றினர் வாைகபுைன ெகனலும்
      விண்ணாடைர வன்றானவர் ெவன்றார்திறல் ெகாண்டார் 4
      
975 அதுகண்டுைம யந்ேதாெபரு மாேனயருள் பு யாய்
      மதுெவான்றிய ெவற்றித்ெதாைட வாேனார்புைன ெகனலும்
      விதுெவான்றிய சைடேயானருள் விண்ேணார்புைட ைவப்ப
      முதுவன்பைக அறெவன்றனர் முடிவானவர் அம்மா 5
      
976 திருவருளுைடேயாேர ெவன்றி ெபறுவர் என்றவாறு
      ெவற்றிப்பைற சாற்றிப்ெபரு விறல்விண்ணவர் மீண்டு
      ெகாற்றத்துயர் கடவுள்ளைவக் களேமவரக் குறுகிச்
      ெசற்றுச்ெசரு ெவன்ேறாங்கிய திறேலாடுைற குற்றார்
      மற்றப்ெபாழு துயர்வாசவன் மதமுற்றுைர ெசய்வான் 6
      
977 அச்ேசாெவன தாண்ைமத்திறம் ஆர்கூறுவர் என்றான்
      அச்சீரவன் றைனெவங்கனல் அவைனச்சமன் நிருதி
      அச்சூரைன அவைனப்புன லரசன்வளி யவைன
      அச்சீலைன அளைகக்கிைற ஈசானனங் கவைன 7
      
978 ஈசானைன மலேரானவன் றைனநாரணன் இகலிப்
      ேபசாவிறல் ேபசிப்பிணக் குறுபூசைல ேநாக்கித்
      தூசார்வன முைலயம்பிைக துைணவற்ெறாழு தின்ேனார்
      மாசார்ெசருக் ெகாழியும்படி வள்ளாலருள் என்றாள். 8
      
979 ெபருமான் ேதவர்கள் அகந்ைதைய ஒழித்தல்
      எழுசீர்க்கழில் ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      நிணம்புல்கு சூலம் வலமாக ேவந்தி 
          ெநடுமால் வி ஞ்சன் முதேலார்
      பிணம்புல்கு காட்டின் நடமாட் டுகந்து 
           பிைறேவணி ைவத்த ெபருமான்
      கணம்புல்கு ேதவர் முரைணத் தவிர்ப்ப 
           அவர்முன்பு காமரளிவழீ்
      மணம்புல்கு ெதாங்கல் அணிேதாள் இயக்க 
           வடிெவான்று ெகாண்ட ணுகினான். 9
      
980   அணுகித் துரும்ைப ெயதிர்நட்டு மன்னர் 
             இறுமாந்து ைவகும் அவைனப்
      பணிலத்த னாதி இைமேயார்கள் ேநாக்கி 
             இவண்நீ பயிற்றும் இதுெவன்
      துணிபுற்று ைவகும் ஒருநீ எவன்ெகால் 
             புகெலன்று ெசால்லும் ெமாழிேகட்
      டுணர்விற் சிறந்த தவர்கண்டு ெகாள்ளுமு 
             வனின்ன ேபச லுறுவான் 10
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981   எவேனனு மாக வரும்நான் நுமாது 
           வலியின் றளக்க லுறுேவன்
      துவளாது நம்முன் நடுமித் துரும்பு 
           துணிெசய்ய வல்லன் எவேனா
      அவேன தயித்தி யைரெவன்ற மீளி 
           யறிெகன் ருைரப்ப மகவான்
      இவரா ெவழுந்து குலிசத்ைத வசீி 
           வறிேத யிைளத்த னனேரா 11
      
982   மற்ைறத் திைசக்க ணுைறேவாரும் வன்ைம 
           முழுதுஞ் ெசலுத்தி வலியில்
      ஒற்ைறத் துரும்ைப அைசவிக்கும் ஆற்ற 
           லிலரா யுைடந்து விடலும்
      ெசற்றத் ெதழுந்த அயனார் தமாது 
           பைடையச் ெசலுத்த அ யும்
      அற்றப் படாத பைடவசீி ஆர்ப்ப 
           அைவகூர் மழுங்கி யனேவ. 12
      
983   இைறவி ேதான்றி இைமயவர்க்குப் புத்தி புகட்டல்
      துரும்ெபான்று தன்னில் வலிமுற் றிழந்த 
            சுரரச்சம் எய்தி வியவா
      இரும்பண்பு கூர எவன்நீ யியம்பு ெகனலும் 
            இயக்க வடிவாய்
      வரும்பாண்ட ரங்கன் உருவங் கரப்ப மறுகித் 
            திைகக்கும் அவர்முன்
      கரும்ெபான்று ேதாளி மைலயான் மடந்ைத 
            ெயதிர்காட்சி தந்த ருளினாள். 13
      
984  எதிர்காண நின்ற கருைணப் பிராட்டி 
           யிருதாள் பழிச்சி யிைமேயார்
      முதிர்காதல் ெகாண்டு வழிபட்டு 
           வண்ைக முடிமீது கூப்பி யுலகம்
      பதினாலு மீன்ற முதல்வ ீயியக்கர் 
           பதியா யைணந்த அவன்யார்
      மதிேய ெமமக்கு ெமாழிெகன் றிரப்ப 
           மைலவல்லி யின்ன புகலும். 14
      
985   எவன்வாணி ேகள்வன் முதேலார் பதங்கள் 
            நிைலேபறு ெசய்யு மிைறவன்
      எவெனப் ெபாருட்கு மாதாரமாகி ெயவருந் 
            ெதாழப்ப டுபவன்
      எவன்முற் றுமாக்கி நிைலெசய்து ேபாக்கி 
           அறிஞர்க் கினிக்கும் அமுதன்
      அவெனன்று காண்மி னிைமயரீ் இயக்க 
           வடிவாகி வந்த அழகன். 15
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986   எவனுக்கு முற்றும் வடிவங்க ளாகு 
            ெமவனுண்ைம யாரும் மறியார்
      எவெனங்கும் யாவு மறிவுற்று நிற்ப 
            ெனவனால் நடக்கு முலகம்
      எவைனத் துதிக்கும் மைறயறீு முற்றும் 
            எவனங் கைவக்கு ம யான்
      அவெனன்று காண்மின் இைமயரீ் இயக்க 
            வடிவாகி வந்த அழகன் 16
      
987   எவன்நாமம் எண்ணின் எவன்தாள் பழிச்சின் 
           எவைனக் கருத்தின் நிறுவின்
      எவனன்பர் ேசைவ பு யிற் பவங்கள் 
           இ வுற்று முத்தி மருவும்
      எவனுண்ைம யின்ப அறிவாகி நிற்பன் 
           எவனிந்து ேவணி முடியான்
      அவெனன்று காண்மின் இைமயரீ் இயக்க 
           வடிவாகி வந்த அழகன் 17
      
988   ஒற்ைறத் துரும்பின் நுமதாற்றல் முற்றும் 
           ஒழிவித் தகன்ற அவைனப்
      பற்றுற்று நீவி ரறிகின்றி லீர்கள் பைழேயான் 
           அவன்றன் வலேம
      அற்றத்தின் நீக்கும் அவன்பால் உதித்த 
           அகிலந் தனக்கு வலமாம்
      மற்றுத் தமக்கு முதலாய மண்ணின் 
           வலிேய கடாதி வலிேபால் 18
      
989   இனிநீவிர் உய்தி ெபறுமா றுைரப்பல் 
           இைமயாத முக்கண் இைறேயான்
      பனிவசீு கம்ைப நளிநீர் துளிக்கும் 
           ஒருமா நிழற்ப டியிெலன்
      றைனயாண்டு ெகாண்டு மகிழ்காமர் கச்சி 
           தனிெலய்தி ெவள்ைள விைடேயான்
      துனிதீர் சரண்கள் சரெணன் றைடந்து 
           ெதாழுமின்கள் உம்ப ருலகீர் 19
      
990 ேதவர்கள் சிவபூைச ெசய்தல்
      கலிநிைலத் துைற
      என்று கூறினள் மைறந்தனள் உலகமீன் ெறடுத்தாள்
      அன்று மாலயன் ெதாடக்கமாம் அமரர்க ெளல்லாம்
      நன்று நம்மறி விருந்தவா ெறன்றுளம் நாணிச்
      ெசன்று ேசர்ந்தனர் கச்சியந் திருநகர்த் ேதத்து. 20
      
991 தி த ேசச்சரப் ெபய னாற் சிவக்குறி இருத்திக்
      க ய கண்டைன அருச்சைன க சற வாற்றிப்
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      ெப து மாமிடல் ெபற்றனர் வரங்களும் ெபற்றார்
      அ ைவ பாகனுக் கினியதாம் அத்திருக் ேகாயில். 21

ஆகத் திருவிருத்தம் -991
      ---------

27. திருேமற்றளிப் படலம் (992- 1002)
      
992 கலிநிைலத்துைற
      துளிம துத்ெதாைடக் கடவுளர் ெதாழுமம ேரசம்
      களிவ ரப்புகன் றனமுருத் திரகண முதேலார்
      அளியி னால்ெதாழு ேதத்துமீ ைரம்பதிற் ெறான்பான்
      தளிகள் ஈண்ெடடுத் தியம்புதும் வழுத்தபு ெநறியரீ் 1
      
993   ேசகு தீரம ேரசத்தின் ேசயிைடத் ெதன்பால்
      மாக ைவப்பிைன உ ஞ்சிய மணிமதிற் காயா
      ேராக ணக்குட பாங்கர்நூற் றுப்பதி ெனட்டு
      நாகர் ேபாற்றிட நலங்ெகழு தலங்கள்நன் குளவால்
      ேசகு - குற்றம். மாகம் - வானம். 2
      
994   அண்டங் காத்தமர் உருத்திரர் நூற்றுவர் அருட்சீ
      கண்டன் வரீன்கு ேராதேன முதல்கரு ெதண்மர்
      மண்ட லத்திைற ேயா ரு நால்வரும் வழுத்திப்
      பண்டு பூசைன பு ந்திடப் பட்டவத் தளிகள் 3
      
995   திருமால் சிவசாரூபம் ெபற விரும்பல்
      இருைம யுந்தரு ேமன்ைமயத் தளிகைள ெயன்றும்
      ெபாருவில் ெமய்த்தவர் பற்பலர் அருச்சைன பு வார்
      கருத ரும்புகழ் அவற்றிைடக் கண்டவர் கருேநாய்
      ஒருவி வடீுறும் ேமற்றளி என்பெதான் றுளதால் 4
      
996   நவிலு மத்தலத் ெதய்திமுன் நாகைணப் புத்ேதள்
      கவி  தழ்ச்சிறு நுணுகிைடக் கவு தன் களபக்
      குவிமு ைலத்தடச் சுவடுேதாய் கு சில்சா ரூபம்
      புவிமி ைசப்ெபற விைழந்துெமய்த் தவம்பு ந் தனனால் 5
      
997   ஐம்பு லன்கைள அடக்கிநின் றறுபைக துறந்து
      நம்பு நீற்றணி அக்கமா லிைகயுடன் நயந்து
      கம்பி யாதுருத் திரங்கணித் திதயநற் கமலத்
      ெதம்பி ரானருள் வடிவிைன யிைடயறா திருத்தி 6
      
998   ஆற்ற ருந்தவம் இயற்றுழி அழல்விழித் தறுகண்
      கூற்ைற ெவன்றருள் பரம்ெபாருள் கருணகூர்ந் தடலா
      ேனற்றின் மீெதழுந் தருளிெயம் அடிய ற் சிறந்ேதாய்
      ேநாற்று ெநாந்தைன ேவட்டன நுவறிெயன் றருள 7
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999   உந்தி பூத்தவன் அளப்பரும் உவைகயுள் திைளத்துச்
      சந்த மாமலர் அடிமிைச வழீ்ந்துதாழ்ந் ெதழுந்தான்
      எந்ைத நீதர முழுவதும் ெபற்றுேளன் இந்நாள்
      அந்தி ெலன்றனக் களித்தருள் ஐயநின் னுருவம். 8
      
1000 சம்பந்தர் பாடலால் திருமால் சாரூபம் ெபறுதல்
      என்ற வாய்ெமாழி திருச்ெசவி ஏறலும் எங்ேகான்
      ஒன்று கூறுத லுற்றனன் உவணமீ துயர்த்ேதாய்
      நன்று ேதர்ைவவச் சுதமனு வந்தரம் நணுகும்
      அன்று நாலிரண் டீற்றுைட இருபதாங் கலியில் 9
      
1001 காழி மாநகர்க் கவுணியர் குலத்ெதாரு காைள
      ஏழி ைசத்தமிழ் ஞானசம் பந்தெனம் அடியான்
      யாழ நீெபற எம்முரு இங்குவந் தளிப்பான்
      ஆழி ேயாயது காறுமிவ் வைரப்பினில் அமர்ந்து. 10
      
1002 ஈட்ட ருந்தவம் இயற்றுெகன் றருளிநீங் குதலும்
      ேகாட்டம் இன்றிமால் அம்முைற வதிந்துபூங் ெகான்ைறத்
      ேதாட்ட லங்கலாற் ெறாழப்புகும் முத்தமிழ் விரகர்
      பாட்ட லங்கலால் பரஞ்சுடர் திருவுருப் ெபற்றான் 11

ஆகத் திருவிருத்தம் 1002
      ---------

28. அேனகதங்காவதப் படலம் (1003- 1014)
      
1003 கலிவிருத்தம்
      அச்சத ருத்திரத ராதியர் ேபாற்றுபு
      ெமச்சிய ப�றளி ேமன்ைம விளம்பினாம்
      எச்சமில் ேமற்றளி யின்வட சாரமர்
      கச்சி யேநகதங் காவதங் கூறுவாம் 1
      
1004 கைறயடிச் சிறுவிழிக் கடுநைடச் ெசா மதப்
      பிைறெயயிற் ெறறுழ்வலிப் பிளிெறாலிக் க முகத்
      திைறபுகழ்க் கச்சியி ெலய்திெயம் பிரான்றைன
      நிைறயுெமய்க் காதலான் அருச்சைன நிரப்புவான்.
      க முகத்திைற - யாைனமுகத்து விநாயகர் 2
      
1005 சயமிகும் அேனகேபச் சுரெனனத் தன்குறிப்
      ெபய னால் இலிங்கெமான் றிருத்தினான் ெபட்ெபாடு
      மயர்வரும் பூசைன மரபுளிப் பு தரும்
      இயல்புகண் ெடம்பிரா ெனதிெரழுந் தருளினான்.
      அேனகபம் - யாைன 3
      
1006 ேவட்டெதன் ைமந்தேன விளம்ெபனத் தாைததன்
      தாட்டுைண மலர்மிைசத் தாழ்ந்ெதழுந் திபமுகன்
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      நாட்டினில் யான்ெசயும் பணிெயவன் நல்ெகனப்
      பாட்டளி துைதமலர்க் ெகான்ைறயான் பகர்தரும். 4
      
1007 கலிநிைலத்துைற
      கருதி நூல்முைற நிறுவவும் தூயவர் ெதாடங்கும்
      கருமம் ஊறுதீர்த் தளிப்பவும் தயித்தியர் கயைமத்
      திருவி லார்க்கிைட யூற்றிைனச் ெசய்யவும் இவண்நீ
      வருதல் ேவட்ெடைம முன்னேர வழுத்தினர் வாேனார் 5
      
1008 ஆத லாற்புறச் சமயநூல் அரட்டருக் ெகன்றும்
      தீது சாலிைட யூற்றிைன விைளமதி சிவநூல்
      ேவத நன்ெனறி ஒழுகுநர்க் கூறுகள் விரவா
      ேததம் நீத்தருள் பு திெயம் மாைணயின் வலியால் 6
      
1009 உலெக லாமுைன வழுத்துக வழிபடா ெதாழியின்
      கலிெகாள் ேவதியர் உம்பரா யினுமவர் கருமம்
      நிலமி ைசப்பயன் எய்துறா தழிகநின் னிைணத்தாள்
      மலர்வ ழுத்திேனார் ெபரும்பய ெனய்துக மாேதா 7
      
1010 மங்க லங்களும் அமங்கல மாமுைன வழுத்தார்
      தங்க ளுக்கிைவ வரமுனக் கருளினம் தக்ேகாய்
      இங்கு நீயின்னும் ஒன்றுேகள் இரணிய புரமாம்
      அங்கண் வாழ்பவர் ேகசிேய முதற்பலர் அசுரர் 8
      
1011 அவனி யாைவயும் அைலத்துெவங் ெகாைலபு ந் தமர்வார்
      அவர்கள் ஆருயிர் தாளினாற் ெசகுத்தவர் கருவுள்
      அவர்கள் சத்தியாம் வல்லைப அணங்குவறீ் றிருக்கும்
      அவைல நாள்ெதாறுங் ெகழஇீக்கலந் தன்புெகாண் டமர்வாய் 9
      
1012 வல்ல ைபத்திரு ேவாடுைன வழிபடப் ெபற்ேறார்க்
      ெகால்ைல ேவட்டன யாைவயும் உறுெகன அருளி
      எல்ைல யில்ெபருங் கருைணயால் உச்சிேமாந் ெதடுத்துப்
      புல்லி ெயம்பிரான் விடுத்தனன் மீண்டனன் புதல்வன் 10
      
1013 மீண்ட நாயகன் இரணிய புரத்திைன ேமவி
      ஈண்டு தானவக் குழுக்கைளத் தாளினால் எற் க்
      காண்ட குந்திறல் முருங்கெவன் றழித்தவர் கருவின்
      மாண்ட சத்திைய வாங்கினன் மணந்துவறீ் றிருந்தான். 11
      
1014  விநாய கப்பிரான் அருச்சைன பு யவறீ் றிருக்கும்
      அேனக ேபசைன அேனகதங் காவதத் திைறஞ்சின்
      இனாத ெவந்துயர்ப் பிறவிதீர்ந் ெதன்ைனயா ளுைடயான்
      றனாது ெவள்ளியங் கயிைலயிற் சார்ந்துைவ குவரால். 12

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1014
      --------
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29. கயிலாயப்படலம் (1015 - 1056)
      
       கலித்துைற
      
1015  அல்லிப்பூஞ் ேசக்ைகமிைச அன்னச் ேசவல் ெபைடக்குருைகப்
      புல்லிக்கண் படுெபாய்ைக அேனக தங்கா வதம்புகன்றாம்
      எல்ைலச்ெசய் மணிக்ேகாயில் அதன்ேமல் பாங்கர் இைறஞ்சினவர்க்
      ெகால்ைலப்ேப ரருள்கூருங் கயிலா யத்ைத உைரெசய்வாம். 1
      
1016 முப்புரத்தவர் ஒழுக்கம்
      நிலமீதும் அந்தரத்தும் ெநறிதாழ் கூந்தல் அரம்ைபயர்வாழ்
      புலமீதும் ெவவ்ேவறு ெபான்னின் ெவள்ளி தனிலிரும்பில்
      வலேமவு மாதவத்தான் மயனார் வகுத்த முப்பு ைச
      உலேமவு புயத்தவுணர்க் குளவா யினவால் முன்னாளில் 2
      
1017 அங்கவற்றின் உறுமவுணர் சுருதி மிருதி யாய்ந்துணர்ந்ேதார்
      துங்கநிைல யாகமங்கள் முழுதுந் ேதர்ந்து துகளில்ேலார்
      கங்ைகயணி சைடப்ெபருமான் வழித்ெதாண் டாற்றுங் கடப்பாட்ேடார்
      தங்குதிரு ெவண்ணறீு சண்ணித் ெதாளிகால் வடிவிேனார் 3
      
1018 சிவலிங்கத் தருச்சைனேய ெசய்யும் நியதிக் கடன்பூண்டார்
      சிவதருமந் தைலநின்றார் திகழப் பூணுஞ் சாதனத்தார்
      சிவனடியார் தைமக்காணின் உவைக துளும்புஞ் சிந்ைதயினார்
      சிவெநறியிற் பிறழாத ெசயலில் தமக்கு நிக ல்லார் 4
      
1019 எவ்விடத்துஞ் சிவகைதேய இயம்பு ேவாரும் ேகட்ேபாரும்
      எவ்விடத்துஞ் சிவபணிேய யியற்று ேவாரும் ெமச்சுநரும்
      எவ்விடத்துஞ் சிவனடியார் எதிர்ெகாள் விருந்து புறந்தருதல்
      எவ்விடத்துஞ் சிவநாம முழக்க மன்றி இைலயங்கண் 5
      
1020 இத்தைகய தயித்தி யரால் இ யல் ேபாகி உைடந்தழியுஞ்
      சித்தமுைடக் கடவுளர்ேபாய்த் திருமால் சரணஞ் சரணைடந்தார்
      ைபத்தபணிச் ேசக்ைகமிைச மலர்க்கண் படுக்கும் பசுந்துளபத்
      ெதாத்துவி யும் நறுந்தாரான் அவேரா டிதைனத் ெதாடங்கினான் 6
      
1021 ேவதமனு எடுத்ேதாதிக் ெகாடிய ேவள்வி பு காைலப்
      பூதமிகத் ேதான்றினவா லைவதாம் மும்ைமப் புரஞ்சிைதயக்
      காதுெகனுந் திருெநடுமா ேலவ லாற்றிற் கடிதைணந்து
      நீதிநிைலத் தயித்தியர்முன் நிற்க லாற்றா தழிந்தனேவ 7
      
1022 திருமால் சூழ்ச்சி
      அதுகாணூஉ நனிநடுங்கும் அமரர் தம்ைம முகம்ேநாக்கி
      மதுவாரும் நறுந்துளப மாயன் இதைன வகுத்துைரப்பான்
      இதுேகண்மின் நமரங்காள் அச்ேசா அவுணர் எல்லாரும்
      ெபாதுேமவி நடம்நவிற்றும் புத்ேதள் சரணஞ் சரணைடந்தார் 8
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1023 தீத்ெதாழிலில் தைலநின்ற ெகாடிய ேரனுஞ் சிவபத்தி
      வாய்த்தவர்கள் சாவாத மதுைக யுைடயவர் யாமவைரப்
      பூத்தநுதிக் கைணெயான்றாற் ெபாருக்ெகன் றழிக்கும் வலியில்ேலம்
      ஆர்த்தபுகழ்ச் சிவெபருமான் தாேனயதற்கு வல்லவனாம் 9
      
1024 கலிவிருத்தம்
      அைனயவ னடிேபணி யைடந்தவர் அவர்கண்டீர்
      இனியவர் சிவபத்தி சிைதவுெசய் திடுேகம்யாம்
      நிைனதரு மிதுவல்லாற் பிறிதிைல ெநறிெயன்னாப்
      புைனபுகழ் ெநடுமாயன் புகன்றிது பு கிற்பான் 10
      
1025 மைறெநறி பழுெதன்றும் மறுைமெயான் றிைலெயன்றும்
      உைறதரு ெபாருெளல்லாங் கணத்தழி வுறுெமன்றும்
      அைறதரு ெமாருநூைல யாக்குபு வடிவத்திற்
      ெபாைறபு  தன்கூற்ேறார் புருடைன வருவித்தான்
      'கணத்தழிவுறும் என்று அைறதறும்� என்றது கணபங்கங் 
      கூறுதைல. கணபங்கங் கூறுதலாவது, எல்லாப் ெபாருளுங் 
      கணந்ேதாறும் ேதான்றியழியும் என்று கூறுதல். நூல் 
      என்றது பிடகத்ைத. புருடன் - ஆதிபுத்தன். விட்டுணுவின் 
      கூறாய்த் ேதான்றிய ஆதிபுத்தேன புத்த மதத்ைத 
      யுண்டாக்கினான் என்பது புராண வரலாறு. 11
      
1026 அங்கவன் முகம்ேநாக்கி அடல  புகல்கிற்பான்
      இங்கிது புத்தாேகள் இைனயெதார் நூல்ெகாண்ேட
      ெபாங்கிய சிவேநசம் பூண்டுயர் புரவவுணர்
      தங்கைள மயல்பூட்டிச் சிவெநறி தபுவிப்பாய்
      சிவெநறி தபுவிப்பாய் - சிவெநறியினின்றும் நீக்குவாய் 12
      
1027 நாரதன் துைணயாக நடமதி யிருவரீ்க்குஞ்
      சீ ய மைறவாய்ைம சிந்ைதயின் நிைலெபறுெகன்
      ேறர்ெபற விைடநல்க யாழிைச முனிேவானும்
      ேதரனும் விைரந்ெதய்தித் தி புரம் அணுகுறலும்.
      ேதரன் - புத்தன். 13
      
1028 மீயுயர் புரமூன்றின் ேமவுந ரவர்ெசய்யும்
      மாையயின் மருளுற்று மற்றவர் மாணாக்க
      ராயின ரவர்கூறுஞ் சாத்திர மதுநம்பித்
      தீயெதார் வழிெயாெழாழுகிச் சிவெநறி தைனவிண்டார் 14
      
1029 தாழ்ெநறி தைலநின்று சாதனம் திருநீறு
      வாழ்வுறுஞ் சிவதருமம் மைறெநறி ைகவிட்டார்
      ஊழ்வலி ெயவர்ெவல்வா ரூங்குவர் மைனவியரும்
      யாழ்முனி ெமாழிேகட்டுக் கற்பிைன யிழந்தார்கள். 15
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1030 திருமால் திருக்கயிைல யைடதல்
      விழியுறக் கண்டதுேவ ெமய்ெயனுந் துணிபினராய்
      இழிெதாழில் பலபு யு மிவர்ெசயல் முழுேதார்ந்து
      பழுதறு புகழ்மாேயான் பண்ணவர் புைடசூழக்
      கழிெபரு மகிழ்ேவாடுங் ைகைலைய யணூகினனால் 16
      
1031 அங்கைணந் திைறேயாைன அடியிைண ெதாழுேதத்தி
      பங்கயக் கரங்கூப்பிப் ப ேவாடு முைரெசய்வான்
      சங்கணி குைழயாய்முப் புரமுறு தானவர்தாம்
      எங்களுக் கிடர்ெசய்ய ெநாந்தனம் இதுகாறும் 17
      
1032 மாையயின் ெநறிகாட்டும் புத்தனின் மருளுற்றுத்
      தூயநன் ெனறிவிட்டார் துகள்படும் அவர்தம்ைம
      மாய்வுெசய் ெதைமயாள்வாய் யாமைள வனிைதமுத
      லாயினர் தைமமுன்னாள் மருள்பு  யடிேகேளா 18
      
1033  ெபருமான் முப்புரம் எ த்தல்-  வஞ்சிவிருத்தம்
      என்று மாய னியம்புெசால்
      ெசன்று வார்ெசவி ேசர்தலும்
      மன்று ளாடிய வான்ெபாருள்
      ஒன்று கூறுத லுற்றிடும் 19
      
1034 கருவி மூெதயில் காதுேபார்க்
      கருவி ெயான்றிலம் காண்வரக்
      கருவி கூடிற் கணத்தவர்
      கருெவ லாமிறல் காண்டியால் 20
      
1035 என்னும் வாய்ெமாழி ெயம்பிரான்
      முன்னர் நந்தி முகத்தினாற்
      ெசான்ன காைலத் துழாயனும்
      அன்ன ேதவேரா டாய்ந்தனன் 21
      
1036  ேமற்படி, ேவறு
      உறுெகழு நிலெமாரு ைவயமும்
      இருசுட ருபுைட யாழியும்
      சுருதிகள் துகளறு வாசியும்
      மருமல ரைணபவன் வலவனும் 22
      
1037 தடெநடு வடவைர சாபமும்
      படவர விைறபகர் நா யும்
      மடல்வி  துளவினன் வாளியும்
      கடவுளர் பிறர்பிற கருவியும் 23
      

1038 ஆயின ரதுெபாழு தண்ணலும்
      ஏய்வுறு மிரதம ேதறினான்
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      மாயிரு ெநடியவில் வாங்கினான்
      காய்கன லுமிழ்கைண பூட்டினான் 24
      
1039 எறுழ்வலி முழுவதும் எண்ணினான்
      கறுவுறு குறுநைக காட்டினான்
      முறுவலி னுயர்புரம் மும்ைமயும்
      ெநறுெநறு ெநறுெவன நீறின.
      * தி புரத்தின் வலிக்குப் புன்னைகேய ேபாதுெமனக்  கருதினர் 
       என்பார், "எறுழ்வலி முழுவதும் எண்ணினார்" என்றார். 25
      
1040 பரவுறு மிைமயவர் பார்த்தனர்
      குரைவயி ெனாடுமகிழ் கூர்த்தனர்
      ெபாருபுள கமுமுடல் ேபார்த்தனர்
      அரகர கரெவன ஆர்த்தனர் 26
      
1041  அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்.
      அைனய வானவர்க் கரும்ெபறல் 
           வரம்பல அருள்ெசய்து கயிலாயத்
      ெதைனயு ைடப்பிரா னினிெதழுந் 
            தருளின னிைமயவ ெரல்லாரும்
      நைனம லர்த்துழாய் நாரண னயெனாடு 
            நலம்ெபறக் குழஇீயந்நாள்
      விைனயி கந்துல குய்யுமா 
           றிெதான்று விதிக்கலுற் றனர்மன்ேனா. 27
      
1042 இற்ைற நாள்முதல் ைசவலிங் கார்ச்சைன யில்லவர் விைனமாசு
      ெசற்ற நீற்றணி கண்டிைக யிகந்தவர் சிவன்ெபயர் வழுத்தாதார்
      கற்றும் அஞ்ெசழுத் துருத்திரங் கணித்திடா ெரமக்கய லவராக
      அற்ற வாறவர் கைடயேர ெயனவகுத் தவரவ டம்புக்கார். 28
      
1043 புத்தனும் நாரதனும் பூசைன பு தல்
      மன்னு நாரத முனிவனும் புத்தனும் மனங்கவன் றழிந்ேதங்கி
      என்ன கா ய மியற்றின மிைமயவ யம்பிய ெமாழிேகட்டுப்
      பன்ன ருஞ்சிவ பத்த  லுயர்ந்தவர் பழமைற கைரகண்ேடார்
      அன்ன தானவர் தைமவறி ேதமயல் பூட்டினம் அந்ேதாேவ 29
      
1044  பழியில் வாய்ைமயர் பலர்தைமத் தீவழிப் படுத்தவிப் ெபரும்பாவக்
      கழிவு ேவதநூல் யாங்கணுங் கண்டிேலம் கற்பேகா டியின்ேமலும்
      ஒழிவு றாெதமக் கிருள்நர கினிச்ெசயல் யாெதன வுளம்ெநக்கார்
      சுழிபு னற்பைணக் காஞ்சியி ெனய்தினர் ெதாடுபழி விைனமாற. 30
      
1045 கருத்த விர்த்தருள் மழுவலான் புரந்தருள் காஞ்சியிற் புகேலாடும்
      இருப்புக் குன்றுறழ் திண்ெபருந் தீவிைன ெயம்பிரா னருளாேல
      பருத்திக் குன்ெறன ெநாய்ைமய தாயது பார்த்தன ருேவாரும்
      அருத்தி கூர்ந்தன ரவ்விடம் பருத்திக்குன் றாெமனப் ெபய ட்டார். 31
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1046 அவ்வ ைரப்பினில் இருந்துெகாண் டிருவரு மதன்வட கீழ்பாங்கர்
      எவ்வ மில்லேதார் விசித்திரக் ேகாயிலங் கியற்றின ரதனுள்ளால்
      ைசவர் சூழ்கயி லாயநா தன்றைனத் தாபனஞ் ெசய்ேதத்திச்
      ெசவ்வன் மாதவம் பன்ெனடு நாளுறச் ெசய்தனர் அதுகாைல. 32
      
1047 கயிலாயநாதர் காட்சி தந்தருளல்
      பளிக்கு மால்வைர நிமிர்ந்தன விைடமிைசப் 
            பல்கணம் புைடசூழ
      ஒளிக்கு ழாந்திரண் ெடழுந்ெதன ெவழுந்தரு 
            ெளாருவைனக் கண்ணுற்றார்
      ெதளிக்கு மின்னிைசத் திவவியாழ் 
            முனிவனுந் ேதரனும் விழிநீருட்
      குளிக்கு ேமனியர் பலமுைற 
            பணிந்தனர் கூறுத லுற்றாரால் 33
      
1048  ஐய ேனயுனக் கடியைர யடியேரம் 
            அ ல்படு புறநூலான்
      ைமயல் பூட்டிேனம் இப்பிைழ ெபாறுத்தருள் 
            வள்ளேல ெயனேவண்டத்
      ெதாய்யில் பூத்துவிம் மாந்ெதழுந் தணிெகழு 
           துைணத்தபூண் முைலக்ேகாபச்
      ெசய்ய வாயுைமக் ெகாருபுற மளித்தருள் 
          சிவபிரா னிதுேபசும். 34
      
1049  ேமற்படி, ேவறு
      ெகாடியநீர் இைழத்த பாவம் ேகாடியாண் டவதி யாற்றுங்
      கடன்ெநறி ெயவற்றி னானுங் கழிவுறா கண்டீர் நந்தம்
      அடியைரப் படிற்று நூலாற் ெபாருளினால் ஆைச காட்டிப்
      படிமிைச மயக்கு ேவார்கள் படுகுழி நரகில் வழீ்வார். 35
      
1050 பாதக ெமவற்றி னுக்குந் தீர்திறம் பகரும் நூல்கள்
      ேமதகு மடியார் தம்ைம மயக்கிய விைனயி ேனார்க்கு
      ேநாதகு நரேக யன்றி நுவன்றிடா ேவறு தண்டம்
      ஓதுழி யதுவுங் காஞ்சி யுற்றவர்க் ெகாழிவு கூடும். 36
      
1051 கச்சியி லுறுத லாலும் கடுவிைன ெமலிதாய் விட்ட
      திச்ைசயி னிலிங்க மிங்க ணிருத்துபு வழிபா டாற்றும்
      அச்ெசயல் வலியாற் சாலக் கழிந்தேத யானுங் ேகண்மின்
      முச்சகம் புகழும் நல்யாழ் முனிவேன புத்த ேரேற. 37
      
1052 பிறர்க்கு பகார மாதற் ெபற்றியா ெனாருகாற் பாவத்
      திறத்திைனப் பு வ ேரனுஞ் சிவெநறிச் சிைதவு தன்ைன
      மறப்பினு ெமண்ண ேலாம்ப ெலண்ணிேனார் வழங்கல் ெசல்லா
      ெநறிப்படு நரகின் வழீ்ந்து நீந்தரு மிடும்ைப கூர்வார்.
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     பிறருக்கு உபகாரமாதற் ெபாருட்டு ஒருகால் பாவச்ெசயல் ெசய்தல்
      தகுமாயினும் அதன் ெபாருட்டாயினும் சிவெநறிைய அழித்தலாகிய
      சிவாபராதத்ைத நிைனத்தலுங் கூடாெதன்பார், "சிவெநறிச் சிைதவு
      தன்ைன மறப்பினும் எண்ணல் ஓம்பல்" என்றார். 38
      
1053  இன்றுநீர் வழுத்து மன்புக் கிரங்கிேனம் நுமது பாவம்
      துன்றுபல் பிறவி ேதாறுஞ் சுழன்றலாற் கழியா தாகும்
      நன்றது கழியு மாறு நவிலுது மிைனய ைவப்பின்
      மன்றமற் ெறைமப்பூ சித்து வலம்பு ந் துைறதிர் என்றும் 39
      
1054  வலஞ்ெசயப் புகுமப் ேபாதும் ெவளிக்ெகாளும் 
             ேபாதும் வாயிற்
      புலந்தைனச் சுருங்ைக யாகப் 
             பு துமங் கைவேய கன்மப்
      பலங்கைள நுகருந் ேதாற்றம் 
             இறப்ெபனும் பகுதி யாகி
      இலங்கவணீ் டினிது வாழ்மி னிறுதியில் 
             தருதும் முத்தி. 40
      
1055 சித்திக ெளைவயும் நல்கும் விசித்திரச் சிற்பம் வாய்ந்து
      சித்தர்க ளருச்சித் ேதத்தத் திகழ்கயி லாய ேமன்ைம
      சித்தமா சகன்ேறார்க் கன்றித் ெத வுறா காண்மி ெனன்று
      சித்தசன் எ யேநாக்குஞ் ேசவகன் கரந்து ேபாந்தான். 41
      
1056 இருவரு மவ்வா றங்கண் இைறவைன வலஞ்ெசய் ேதத்திக்
      கருவற ெநடுநாள் ைவகித் திருவருட் கலவி ெபற்றார்
      திருவளர் காஞ்சி மூதூர்த் திண்ெபருங் கயிைல ேபாலும்
      ஒருதலமதுேவ யன்றி யுலகமூன் றிடத்து மில்ைல. 42

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1056
      -----

92


