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               கந்த மான்மியம் 
        ( கந்தபுராண பாராயணத் ததாகுப்பு ) 
 

ஸ்ரீமத் கச்சியப்ப சிவாச்சார்யசுவாமிகள் அருளிச் சசய்த கந்தபுராணத்திலிருந்து 

சதாகுக்கப்சபற்ற கந்தப்சபருமானின் திருவரலாற்றறப் பபசும் பாடல்களின் 

சதாகுப்பு... 

 

பதவிமகாத்மியம் (துர்க்காசப்தசதி) பபால, ஸ்காந்தத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஸ்கந்த  

சப்தசதி பபால, தமிழில் சதாகுக்கப்சபற்றது. 
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கச்சியப்ப சிவாச்சார்ய சுவாமிகள் அருளிச் சசய்த கந்த புராணம் முருக பக்தர்களின் மந்திரப் 
சபட்டகமாகும்.  
 

சுமார் பத்தாயிரத்துக்கும் பமற்பட்ட விருத்தப்பாக்களால் அறமந்த இந்நூறல ஈழத்தவர்கள் மிகவும்  
பக்தி சிரத்றதயுடன் பாராயணம் சசய்து வருகின்றனர். 
 

ஊர்கள் பதாறும் சிற்றாலயங்கள் முதல் பபராலயங்கள் வறர அடியவர்கள் கூடியிருந்து பக்தி 
சிரத்றதயுடன் இப்புராணத்றத படனம் சசய்வர்.  
 

சுமார் இரண்டு முதல் மூன்று மாத காலம் வறர இப்படனம் நறடசபறும். ஒருவர் பாடல்கறள 

இறசயுடன் படிக்கஇன்சனாருவர் உறர சசய்வார். இந்த மரபில் மிக நீண்ட பநரம் நிகழும் 

இப்புராண படனத்றத படித்பதார்படியாபதார் என்று எல்பலாரும் பக்தி சிரத்றதயுடன் பகட்பார்கள். 
 

கச்சியப்ப சிவாச்சார்யார் வாழ்ந்த காலத்திபலபய இம்மரபு இலங்றகயில் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில்  
ஆரம்பமாகி விட்டதாகச் சசால்வார்கள். 
 

சதாறலக்காட்சி முதலிய நவனீ வசதிகள் இல்லாத அக்காலத்தில் புராண படனபம மக்களின்  
அறிசவழுச்சிக்கும் பக்தி வளர்ச்சிக்கும் ஒழுக்கமான வாழ்வியலுக்கும்.சபாழுதுபபாக்குக்கும்  
அடிப்பறடயானது. 
 

குறித்த புராண படனம் நறடசபறும் மாதங்களில் புலால் உண்பவர்கள் கூட அவற்றற விடுத்து பக்தி  
சிரத்றதயுடன் புராண படனத்தில் ஈடுபடுவார்கள். 
 

ஆனால் நவனீ வாழ்வியல் இப்புராண படன மரறப சபரிதும் சிறதத்து விட்டது. இப்சபாழுசதல்லாம்  
புராண படனம் சவறும் சடங்காக சிலஇடங்களில் நறடசபறுகிறது. பகட்பார் இல்லாமல் படிப்பபார்  
மட்டுபம படிக்கின்றனர். பல இடங்களில் அம்மரபும் நின்று பபாய் பல காலமாகி விட்டது. 
 

எனபவ. இம்மரறப மீசளழுச்சி சசய்ய பவண்டியது அவசியமாகும். அதுவும் கச்சியப்ப சிவாச்சார்ய 

சுவாமிகளின் எழுத்திபலபய அதறன நறடமுறறப்படுத்துவபத மகத்துவம் வாய்ந்தது.  
 

குறித்த எழுத்துக்கள் முருகப் சபருமானால் அடிசயடுத்துக் சகாடுக்கப்பட்டன என்பதும் திருத்தம்  
சசய்து சகாடுக்கப்பட்டன என்பதும். அரங்பகறும் பபாது பநபர எழுந்தருளி அங்கீகரிக்கப்பட்டன  
என்பதும் நம்பிக்றகயாகும். 
 

ஆயினும் பத்தாயிரம் பாடல்கறளசபாதுவாக படிக்கும் நிறல தற்பபாது இல்றல என்கிற  
உண்றமறய விரும்பிபயா விரும்பாமபலா  ஏற்றுக் சகாள்ளத்தான் பவண்டும்.  
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எனபவ குறித்த புராணத்திலிருந்து கறத ஓட்டத்திற்பகற்ப சதாகுக்கப்பட்ட 700 பாடல்கறள  
உறடயதாக இந்நூல் அறமக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

சப்தசதி என்ற எண்ணிக்றக அடிப்பறடயில் பதவி மகாத்மிய வடிவில் இது  
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

அண்றமயில் இவ்வாறு வடசமாழி ஸ்காந்தத்தில் உள்ள பல்லாயிரம் சுபலாகங்களிலிருந்து  
சதாகுக்கப்பட்ட 700 சுபலாகங்கள் ஸ்கந்த சப்தசதி ஆக தமிழகத்தில் பாராயணம் சசய்யப்பட்டு  
வருவறத அறிந்த பபாது இம்முயற்சிறய சசய்ய துணிந்பதாம். 
 

இது பபாலபவ தமிழில் நமக்பக உள்ள அரிய சபாக்கிஷமான கந்தபுராணத்தின் 700 பாடல்கறள  
சதாகுத்திருக்கிபறாம். இவற்றற  ஆறுநாட்கள் பாராயணம் சசய்யத்தக்க வறகயில் பகுப்புச்  
சசய்திருக்கிபறாம். விரும்பியவர்கள் ஒபர நாளிலும் பாராயணம் சசய்யலாம். 
 

இதன் மூலம் மீண்டும் எல்லா இடங்களிலும் கந்தபுராண படனம் சிறிதளபவனும் நடக்க ஒரு  
தூண்டல் நிகழும். அதாவது இவ்வடிவிபலனும் அது நிகழும் என நம்புகிபறன். 
 

உள் நின்று உணர்த்தும் நம் இறறவனாக முருகனின் திருவருபளாடும் கச்சியப்ப சிவாச்சரர்ய  
சுவாமிகளின் குருவருபளாடும் சசய்த முயற்சிபய இது. 
 

தவறுகள் இருப்பின் சபரிபயார்கள் திருத்தி சீர்ப்படுத்துவார்களாக. 
குற்றங்கறள கறளந்து குணம் சகாண்டு பபாற்றுவார்களாக. 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
 
 

மார்க்கண்படய புராணத்திலிருந்து சதாகுக்கப்சபற்ற துர்க்கா சப்தசதி என்ற 700 பாடல்கறளக்  
சகாண்ட நூல் பதவி மகாத்மியம் என்று சம்ஸ்கிருத சமாழியில் அறமந்துள்ளது.  
 

இது பபால தமிழ் கந்தபுராணத்திற்கு அடிப்பறடயாக அறமந்த வடசமாழி ஸ்காந்த மகா  
புராணத்திலிருந்து 700 சுபலாகங்கள் சதாகுக்கப்பட்டு ஸ்கந்த சப்தசதி என்சறாரு பாராயண  
நூல் சம்ஸ்கிருத சமாழியில் உள்ளது.  
 

குறித்த ஸ்காந்த மகாபுராணம் ஒரு இலட்சம் சுபலாகங்கறள உறடயது என்பதும்  
குறிப்பிடத்தக்கது. 
 

குறித்த இப்புராணத்திலுள்ள இலட்சம் சுபலாகங்கறளயும் பாராயணம் சசய்வது கடினமாதலில் 

குமரப்சபருமானின் உத்தரவுக்கறமய தமிழகத்தில் 1900 களில் வாழ்ந்த  ஆங்கறர ரங்கசாமி  
சாஸ்திரிகள் என்ற சம்ஸ்கிருத அறிஞரும் பவத வித்வானும் முருக பக்தருமான சபரியவர்  
அதிலிருந்து 700 சுபலாகங்கறள சகாண்டதாக ஸ்கந்தசப்தசதி என்சறாரு நூறல உருவாக்கினார். 
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தமிழகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க இடங்களில் பாராயணம் சசய்யப்சபற்று ஒவ்சவாரு சுபலாகமும்  
மந்திரமாக கருதி ப ாமமும் சசய்யப்படும் இந்த அரிய வடசமாழி நூலிறன இலங்றகயில்  
பிரபல மூத்த ஆன்மீக எழுத்தாளரும் அறிஞருமான பகாப்பாய் சிவம் பிரமஸ்ரீ ப.சிவானந்த சர்மா  
அவர்கள் பதிப்பிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். 
 

இவ்வறகயில்>பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான பாடல்கறளக் சகாண்ட கச்சியப்ப சிவாச்சார்ய  
சுவாமிகள் அருளிய தமிழ் கந்த புராணத்திலிருந்து சபாருத்தமான 700 பாடல்கறள கந்த  
மான்மியமாக- கந்த சப்தசதியாக சதாகுத்துள்பளாம். 
 

இவற்றற ஒபர நாளிபலா.அல்லது ஆறு நாட்கள் பகுதி பகுதியாகபவா பாராயணம் சசய்யலாம். 
 

ஆறு நாள் கிரமம் 

1ஆம்நாள் - சகௌரி கல்யாணம் முதல் தாரகன் வதம் வறர  

2ஆம் நாள் - வரீவாகுபதவர் தூது மற்றும் பானுபகாபன் வதம்  

3ஆம் நாள் - சிங்கமுகன் வதம் 

4ஆம் நாள் - சூரபதுமன் பபார் முதற்பகுதி –திருப்சபருவடிவம்- சூர சம் ாரம் மற்றும் பதவர்கள்  

பபாற்றல்  

5ஆம் நாள்-  சதய்வாறனயம்றம திருமணம் முதல் கந்தவிரதச் சிறப்பு வறர  

6ஆம் நாள்-  தியாகராஜ மகிறம முதல் வள்ளி விவாகம் வறர நிறறவுப்பகுதி  

இப்படி வகுக்கலாம். 

 

எவ்வாறாயினும் சிறிபயனது சதாகுப்பு முயற்சி ஆதலில் 700 என்ற அளவுக்கு அதிகமாகபவ  

சமாத்தப்பாடல்கள் உள்ளன. இவ்வாறு சில நூல்களில் குறித்த சதாறகக்கு சற்பற அதிகமான  

பாடல்கள்- நாமங்கள் (சில ச ஸ்ரநாமங்கள்-துதிப்பாடல்கள்) இருப்பறத அவதானித்திருப்பதால்  

அப்படிபய விட்டு விட்படன்.  எவ்வாறாயினும்இனி வரும் காலங்களில் அறிஞர்கள்  

இதறன சசம்றம சசய்வார்கள் என நம்புகிபறன். 

 

எல்லாம் வல்ல கருறண வள்ளலான வள்ளி-பதவபசனா சபமத கந்தப் சபருமானின்  
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திருவடிகறளயும் அவனடியார்களின் மலரடிகறளயும் பணிந்து பபாற்றுகின்பறன். 
 

இவ்வாறு ஒரு சபரிய பணிறய அறிவில் சிறியவனான அடிபயன் சசய்ய முற்பட்டறமக்கு  

அடியவர்களும் அறிஞர்களும் மன்னிப்பார்களாக. 
 

 

தியாக. மயூரகிரிக்குருக்கள் 

ஆசிரியர் 
இந்துசாதனம் 
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கந்த மான்மியம் 
 
 

விநாயகர் காப்பு 

 

திகட சக்கரச் சசம்முக றமந்துளான் 

சகட சக்கரத் தாமறர நாயகன் 

அகட சக்கர வின்மணி யாவுறற 

விகட சக்கரன் சமய்ப்பதம் பபாற்றுவாம். 1 

 

உச்சியின் மகுட மின்ன சவாளிர்தர நுதலி பனாறட 

வச்சிர மருப்பி சனாற்றற மணிசகாள் கிம்புரி வயங்க 

சமய்ச்சசவிக் கவரி தூங்க பவழமா முகங்சகாண் டுற்ற 

கச்சியின் விகட சக்ர கணபதிக் கன்பு சசய்வாம். 2 

 

சுப்பிரமணியர் காப்பு 

 

மூவிரு முகங்கள் பபாற்றி முகம்சபாழி கருறண பபாற்றி 
ஏவருந் துதிக்க நின்ற விராறுபதாள் பபாற்றி காஞ்சி 
மாவடி றவகுஞ் சசவ்பவள் மலரடி பபாற்றி யன்னான் 

பசவலு மயிலும் பபாற்றி திருக்றகபவல் பபாற்றி பபாற்றி. 3 

 

நூற் பயன் 

 

இந்திர ராகிப் பார்பம லின்பமுற் றினிது பமவிச் 

சிந்றதயி னிறனந்த முற்றிச் சிவகதி யதனிற் பசர்வர் 

அந்தமி லவுணர் தங்க ளடல்சகட முனிந்த சசவ்பவற் 

கந்தபவள் புராணந் தன்றனக் காதலித் பதாது பவாபர. 4 

 

வாழ்த்து 

 

வான்முகில் வழாது சபய்க மலிவளஞ் சுரக்க மன்னன் 

பகான்முறற யரசு சசய்க குறறவிலா துயிர்கள் வாழ்க 

நான் மறற யறங்க பளாங்க நற்றவம் பவள்வி மல்க 

பமன்றமசகாள் றசவ நீதி விளங்குக வுலக சமல்லாம். 5 

 

ஆகத் திருவிருத்தம் –5 
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கந்த மான்மியம் 
 
 

.கடவுள்வாழ்த்து 

* * * 

சிவசபருமான் 

 

திருவந்த சதால்றலப் புவனத்சதாடு பதவர் பபாற்றிப் 

சபருவந் தறனசசய் தறிதற்கரும் சபற்றி சயய்தி 
அருவந் தறனயு முருவத்றதயு மன்றி நின்றான் 

ஒருவன் றனது பதந்தன்றன யுளத்துள் றவப்பாம். 1 

 

ஊனாகி யூனு ளுயிராயுயிர் பதாறு மாகி 
வானகி யான சபாருளாய்மதி யாகி சவய்பயான் 

தானாகி யாண்சபண் ணுருவாகிச் சராச ரங்கள் 

ஆனான் சிவன்மற் றவனளீ்கழற் கன்பு சசய்வாம். 2 

 

பவறு 

 

பிறப்பது மிறப்பதும் சபயருஞ் சசய்றகயும் 

மறப்பது நிறனப்பதும் வடிவம் யாறவயுந் 

துறப்பது மிறமயும் பிறவுஞ் சூழ்கலாச் 

சிறப்புறட யரனடி சசன்னி பசர்த்துவம். 3 

 

பூமலர் மிறசவரு புனித னாதிபயார் 

தாமுணர் வரியபதார் தறலறம சயய்திபய 

மாமறற முதற்சகாரு வடிவ மாகிபயான் 

காமரு சசய்யபூங் கழல்கள் பபாற்றுவாம். 4 

 

பங்கயன் முகுந்தனாம் பரசமன் றுன்னிபய 

தங்களி லிருவருஞ் சமர்சசய் துற்றுழி 
அங்கவர் சவருவர வங்கி யாசயழு 

புங்கவன் மலரடி பபாற்றி சசய்குவாம். 5 
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கந்த மான்மியம் 
 
 

காண்பவன் முதலிய திறமுங் காட்டுவான் 

மாண்புறட பயானுமாய் வலிசகாள் வான்சறாடர் 

பூண்பதின் றாய்நயம் புணர்க்கும் புங்கவன் 

பசண்சபாலி திருநடச் சசயறல பயத்துவாம். 6 

 

சிவசத்தி 
 

சசறிதரு முயிர்சதாறுந் திகழ்ந்து மன்னிய 

மறுவறு மரனிட மரபின் பமவிபய 

அறுவறக சநறிகளும் பிறவு மாக்கிய 

இறறவிதன் மலரடி யிறறஞ்சி பயத்துவாம். 7 

 

விநாயகக் கடவுள் 

 

மண்ணுல கத்தினிற் பிறவி மாசற 

எண்ணிய சபாருசளலா சமௌ¤தின் முற்றுறக் 

கண்ணுத லுறடயபதார் களிற்று மாமுகப் 

பண்ணவன் மலரடி பணிந்து பபாற்றுவாம். 8 

 

றவரவக் கடவுள் 

 

பரமறன மதித்திடாப் பங்க யாசனன் 

ஒருதறல கிள்ளிபய சயாழிந்த வானவர் 

குருதியு மகந்றதயுங் சகாண்டு தண்டமுன் 

புரிதரு வடுகறனப் பபாற்றி சசய்குவாம். 9 

 

சவஞ்சினப் பரியழன் மீது பபார்த்திடும் 

அஞ்சனப் புறகசயன வால மாசமனச் 

சசஞ்சுடர்ப் படிவபமற் சசறித்த மாமணிக் 

கஞ்சுகக் கடவுள்சபாற் கழல்க பளத்துவாம். 10 
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கந்த மான்மியம் 
 
 

வரீபத்திரக்கடவுள் 

 

அறடந்தவி யுண்டிடு மமரர் யாவரும் 

முடிந்திட சவருவிபய முனிவர் பவதியர் 

உறடந்திட மாமக சமாடியத் தக்கறனத் 

தடிந்திடு பசவகன் சரணம் பபாற்றுவாம். 11 

 
 

சுப்பிரமணியக்கடவுள் 

 

இருப்பரங் குறறத்திடு சம·க பவலுறடப் 

சபாருப்பரங் குணர்வுறப் புதல்வி தன்மிறச 

விருப்பரங் கமரிறட விளங்கக் காட்டிய 

திருப்பரங் குன்றமர் பசறயப் பபாற்றுவாம். 12 

 

சூரறல வாயிறடத் சதாறலத்து மார்புகீன் 

டீரறல வாயிடு சமக பமந்திபய 

பவரறல வாய்தரு சவௌ¢ளி சவற்சபாரீஇச் 

சீரறல வாய்வரு பசறயப் பபாற்றுவாம். 13 

 

காவினன் குடிலுறு காமர் சபான்னகர் 

பமவினன் கடிவர விளியச் சூர்முதல் 

பூவினன் குடிறலயம் சபாருட்கு மாலுற 

ஆவினன் குடிவரு மமலற் பபாற்றுவாம். 14 

 

நீரகத் பததறன நிறனயு மன்பிபனார் 

பபரகத் தலமரும் பிறவி நீத்திடுந் 

தாரகத் துருவமாந் தறலறம சயய்திய 

ஏரகத் தறுமுக னடிக பளத்துவாம். 15 

 

ஒன்றுசதா றாடறல சயாருவி யாவிசமய் 

துன்றுசதா றாடறலத் சதாடங்கி ஐவறக 

மன்றுசதா றாடிய வள்ளல் காமுறக் 

குன்றுசதா றாடிய குமரற் பபாற்றுவாம். 16 
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கந்த மான்மியம் 
 
 

எழமுதி றரப்புனத் திறறவி முன்புதன் 

கிழமுதி ரிளநலங் கிறடப் முன்னவன் 

மழமுதிர் களிசறன வருதல் பவண்டிய 

பழமுதிர் பசாறலயம் பகவற் பபாற்றுவாம். 17 

 

ஈறுபசர் சபாழுதினு மிறுதி யின்றிபய 

மாறிலா திருந்திடும் வளங்சகாள் காஞ்சியிற் 

கூறுசீர் புறனதரு குமர பகாட்டம்வாழ் 

ஆறுமா முகப்பிரா னடிகள் பபாற்றுவாம். 18 

 

திருநந்திபதவர் 

 

ஐயிரு புராணநூ லமலற் பகாதியுஞ் 

சசய்யபன் மறறகளுந் சதரிந்து மாறயயான் 

சமய்யறு சூள்புகல் வியாத னடீ்டிய 

றகயடு நந்திதன் கழல்கள் பபாற்றுவாம். 19 

 

திருஞானசம்பந்தமூர்த்திசுவாமிகள் 

 

பண்றடவல் விறனயினாற் பாயு டுத்துழல் 

குண்டறர சவன்றுமுன் கூடல் றவகிபய 

சவண்டிரு நீற்சறாளி விளங்கச் சசய்திடு 

தண்டமிழ் விரகன்சமய்த் தாள்கள் பபாற்றுவாம். 20 

 

திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் 

 

சபாய்யுறர நூல்சில புகலுந் தீயமண் 

றகயர்கள் பிணித்துமுன் கடல கத்திடு 

சவய்யகற் பறாணியாய் மிதப்ப பமற்படு 

துய்யசசால் லரசர்தா சடாழது பபாற்றுவாம். 21 
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சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் 

 

வறந்திடு சபாய்றகமுன் னிரம்ப மற்றவண் 

உறறந்திடு முதறலவந் துதிப்ப வன்னதால் 

இறந்திடு மகன்வளர்ந் சதய்தப் பாடசலான் 

றறறந்திடு சுந்தர னடிகள் பபாற்றுவாம். 22 

 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் 

 

கந்தசமா டுயிர்படுங் கணபங் கம்சமனச் 

சிந்றதசகாள் சாக்கியர் தியங்க மூகராய் 

முந்சதாரு மூறகறய சமாழிவித் சதந்றதபால் 

வந்திடு மடிகறள வணக்கஞ் சசய்குவாம். 23 

 

திருத்சதாண்டர்கள் 

 

அண்டரு நான்முகத் தயனும் யாவருங் 

கண்டிட வரியபதார் காட்சிக் கண்ணவாய் 

எண்டகு சிவனடி சயய்தி வாழ்திருத் 

சதாண்டர்தம் பதமலர் சதாழது பபாற்றுவாம். 24 

 

சரசுவதி 
 

தாவறு முலசகலாந் தந்த நான்முகத் 

பதவுதன் றுறணவியாய்ச் சசறிந்த பல்லுயிர் 

நாவுசதா றிருந்திடு நலங்சகாள் வாணிதன் 

பூவடி முடிமிறசப் புறனந்து பபாற்றுவாம். 25 

 
- - - 

.அறவயடக்கம் 

* * * 

இறறநில சமழுதுமு னிறளய பாலகன் 

முறறவறர பவசனன முயல்வ சதாக்குமால் 

அறுமுக முறடயபவா ரமலன் மாக்கறத 

சிறியபதா ரறிவிபனன் சசப்ப நின்றபத.  26 
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கந்த மான்மியம் 
 
 

1. சகௌரி கல்யாணம் 
 

எங்குள சபாருளுங் பகாளு மீதலுந் தாபன யாகுஞ் 

     சங்கரன் உலக சமல்லாந் தந்திடுங் கன்னி தன்றன 

          மங்கல முறறயாற் சகாண்டான் மறலமகன் சகாடுப்ப சவன்றால் 

               அங்கவன் அருளின் நீர்றம யாரறிந் துறரக்கற் பாலார். ......    1 

 
 

ஆனபதா ரறமயந் தன்னில் ஆடினர் அமரர் மாதர் 

     கானம திறசத்தார் சித்தர் கந்தரு வத்த ராபனார் 

          ஏறனய விருவர் தாமு பமழிறசக் கீதஞ் சசய்தார் 

               வானவர் முனிவர் யாரும் மறறகறள யறறய லுற்றார். ......    2 

 
 

அல்லியங் கமலந் தன்னில் அரிறவயும் புண்டரீக 

     வல்லியும் மற்று பளாரும் மங்கலம் பாட லுற்றார் 

          சல்லரி திமிறல காளந் தண்ணுறம சங்க மாதிப் 

               பல்லிய மியம்பிச் சூழ்ந்து பாரிடத் சதாறகபயார் ஆர்த்தார். ......    3 

 

அதுசபாழு திறமயத் தண்ணல் ஆசபாழிந் திட்ட தீம்பால் 

     கதலிமாப் பலவின் தீய கனிவறக சநய்பத னாதி 
          மதுரமாஞ் சுறவயின் வர்க்கம் வரம்பில வறீ்று வறீ்று 

               நிதிசகாள்பா சனத்தி லிட்டு நிருமலன் முன்ன ருய்த்தான். ......    4 

 
 

மறறசநறி யிறனய சவல்லாம் மறலமக னுய்த்து மற்சறம் 

     மிறறயிறவ நுகர்தல் பவண்டு சமனத்சதாழ இனிபத சயன்னாக் 

          கறறமிடற் றணிந்த பமபலான் கரத்தினால் அவற்றறத் சதாட்டாங் 

               குறுசபருங் கருறண சசய்பத உவந்தனங் பகாடி சயன்றான். ......    5 

 
 

சதான்றமசகா ளருளின் நீரால் துய்த்தன வாகத் சதாட்ட 

     நின்மல வுணறவ மன்னன் பநயபமா டங்கண் மாற்றி 
          இன்மலர் கந்தந் தீர்த்த மிவற்சறாடு சமாருசா ருய்ப்ப 

               நன்மகிழ் பவாடு பவதா நாயகற் குறரக்க லுற்றான். ......    6 
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படங்கிளர் பசடன் தாங்கும் பார்விசும் புறறயும் நீரார் 

     அடங்கலும் மணஞ்சசய் பபாதத் தவ்வவர்க் கடுத்த தாற்றி 
          நடந்திடு சமாழுக்கம் எந்றத நடத்திடல் பவண்டும் மன்றற் 

               சடங்கினி யுளது முற்றத் தண்ணளி புரிதி சயன்றான். ......    7 

 

என்னலு முறுவல் சசய்பத இறறயருள் புரிய பவதன் 

     வன்னியு மதற்கு பவண்டும் சபாருள்களும் மரபிற் றந்து 

          சபான்சனாடு புகரும் ஏறன முனிவரும் புறடயிற் சூழத் 

               தன்னிக ரில்லா மன்றற் சடங்சகலாம் இயற்றல் சசய்தான். ......    8 

 
 

அந்தணர் கரண சமல்லா மாற்றிபய முடிந்த பின்னர்த் 

     தந்றதயுந் தாயுமாகி உலசகலாந் தந்பதார் தம்றம 

          முந்துற அயனும் பின்னர் முகுந்தனு மதற்குப் பின்னர் 

               இந்திரன் முனிவர் வாபனார் யாவரும் இறறஞ்ச லுற்றார். ......    9 

 
 

அரனுடன் உறமயா டன்றன யாங்கவர் பணித பலாடும் 

     உருசகழு நிறலயுட் சகாண்ட உருத்திரத் தறலவ பரபனார் 

          பரிசனர் கணங்கள் யாரும் பணிந்தனர் அதன்பின் னாகக் 

               கிரியுறற யிறறவன் றமந்தன்பகசளாடு வணக்கஞ் சசய்தான். ......    10 

 
 

தமதுமுன் பணிகின் பறார்கள் தமக்சகலா மீசன் றானும் 

     உறமயும்நல் லருறளச் சசய்ய பவார்ந்திது பதசமன் றுன்னி 
          இமகிரி புரந்த வண்ணல் ஈண்டுறற நீரர்க் சகல்லாம் 

               அமலன துணவு மற்றும் அளிப்பசனன் றகத்துட் சகாண்டான். ......    11 

 
 

ஆய்ந்திடு மறறகள் பபாற்று மாதிதன் தீர்த்தம் பபாது 

     சாந்தசமா டவிகள் தம்றமச் சதுர்முகன் முதல்வா பனார்க்கும் 

          வாய்ந்திடு முனிவர் யார்க்கும் மற்றுளார் தமக்கும் மன்னன் 

               ஈந்திட வவற்றற அன்பனா ரியாவரும் அணிந்துட் சகாண்டார். ......    12 
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ஆலமா மிடற்பறாற் கான அமலமாம் சபாருறள பயற்றுச் 

     சீலபமா டணிந்துட் சகாண்டு சிந்றதயுள் மகிழ்ந்து நந்தம் 

          மூலமாம் விறனகட் கின்பற முடிசபாருங் குற்ற சதன்றார் 

               பமலவர் அன்று சபற்ற வியப்பிறன விளம்ப லாபமா. ......    13 

 
 

அறனயபதார் காறல தன்னில் அமலமாம் சபாருள்க டம்றமப் 

     பனிவறர யிறறவன் றானும் பன்னியுந் தமரு ளாரும் 

          எறனவரு மருந்தி பமற்சகாண் சடல்றலயில் இன்ப முற்றார் 

               விறனவலி சயாருவி பமலாம் வடீுபப றறடந்து ளார்பபால். ......    14 
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2. குமாரசம்பவம் (திருவவதாரம்) 
 
 

ஆவபதார் காறல ஈசன் அறுமுக நுதற்கண் மாட்பட 

     மூவிரு சபாறிகள் பதான்றி முளரியான் முதலா வுள்பளார் 

          ஏவரும் அணுகல் சசல்லா எல்றலதீர் சவம்றமத் தாகிப் 

               பூவுல கண்ட முற்றும் சபாள்சளனப் பராய வன்பற. ......    1 

 
 

நிறறமுடிப் பணிமிறச நிலனும் வானமும் 

     இறறமுடிக் கின்றவிவ் சவரிறய நீக்கிபய 

          பிறறமுடிக் சகாண்டிடு சபரும எம்முறடக் 

               குறறமுடித் தருசளனக் கூறி பவண்டினார். ......    2 

 
 

அஞ்சலி னவர்புகழ் அண்ண லாதிபயார் 

     அஞ்சலி சசய்திறவ யறறந்து பவண்டலும் 

          அஞ்சலி லஞ்சறட யணிந்த நாயகன் 

               அஞ்சலிர் என்றுறக அறமத்துக் கூறினான். ......    3 

 
 

சபான்மறல வில்லினான் புதிதின் வந்திடு 

     தன்முகம் ஐந்றதயுங் கரந்து தாவில்சீர் 

          நன்முக சமான்சறாடு நண்ணி யத்துறணத் 

               சதான்றமயின் இயற்றகயாய்த் பதான்றி றவகினான். ......    4 

 

தன்னருள் நிறலறமயாற் சண்மு கத்திறட 

     நன்னுதல் விழிகளின் நல்கு தீப்சபாறி 
          இந்நில வறரப்புவான் ஈண்டல் உற்றறவ 

               முன்னுற வரும்வறக முதல்வன் முன்னினான். ......    5 

 
 

அந்தியம் சபருநிறத் தமலன் அவ்வறக 

     சிந்றதசகாண் டிடுவழிச் சசறிந்த பபரழன் 

          முந்றதயின் சவம்சபாறி மூவி ரண்டவாய் 
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               வந்துமுன் குறுகலும் மகிழ்ந்து பநாக்கினான். ......    6 

 
 

ஆதகு காறலயில் அமரர் தங்களுள் 

     ஓதகு சசயலிலா உலறவத் பதறவயும் 

          மூதகு தீறயயும் முகத்றத பநாக்குறா 

               பமதகு கருறணயால் விமலன் கூறுவான். ......    7 

 
 

நீங்களிச் சுடர்கறள சநறியிற் றாங்கிபய 

     வஙீ்குநீர்க் கங்றகயில் விடுத்திர் அன்னறவ 

          ஆங்கவள் சரவணம் அமர வுய்க்குமால் 

               ஈங்கிது நும்பணி சயன்றி யம்பினான். ......    8 

 

 
அரனருள் முறறயிறன யறிந்து கங்றகதன் 

     சிரமிறச பயந்திபய சசன்சறார் கன்னலிற் 

          சரவண சமனுந்தடந் தன்னிற் பசர்த்தனள் 

               மறரயித ழாயிறட மல்குற் றாசலன. ......    9 

 

ஆரணன் விண்ணகம் அச்சு தன்புவி 
     வாரணன் முதலிய மாதி ரத்துபளார் 

          ஏரண வமரர்கள் எண்டிக் காகிபய 

               சீரணி சரவணஞ் பசர்ந்து பபாற்றினார். ......    10 

 
 

கங்றகயு சமால்கப் புக்க கடுங்கனற் கடவுட் பசாதி 
     அங்கிரு மூன்று முன்னர் அம்றமவாழ் இறமயச் சாரற் 

          தங்கிய கமலம் பூத்த சரவணம் புகலும் முக்கட் 

               புங்கவன் அருளால் சதான்றம பபான்றது வறத்த லின்றி. ......    11 

 

கங்றகயு சமால்கப் புக்க கடுங்கனற் கடவுட் பசாதி 
     அங்கிரு மூன்று முன்னர் அம்றமவாழ் இறமயச் சாரற் 

          தங்கிய கமலம் பூத்த சரவணம் புகலும் முக்கட் 

               புங்கவன் அருளால் சதான்றம பபான்றது வறத்த லின்றி. ......    12 
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விண்ணிறட யிழிந்த காலின் பமவரு கனலில் பதான்றும் 

     வண்ணசவாண் கமலஞ் சசய்ய முளரிறய மாற தாகத் 

          தண்ணளி பயாடு நல்கித் தரித்சதனச் சரவ ணப்பபர்க் 

               கண்ணகன் சபாய்றக ஈசன் கட்டழல் மிறசக்சகாண் டன்பற. ......    13 

 
 

அருவமு முருவு மாகி அநாதியாய்ப் பலவா சயான்றாய்ப் 

     பிரமமாய் நின்ற பசாதிப் பிழம்பபதார் பமனி யாகக் 

          கருறணகூர் முகங்க ளாறுங் கரங்கள்பன் னிரண்டுங் சகாண்பட 

               ஒருதிரு முருகன் வந்தாங் குதித்தனன் உலக முய்ய. ......    14 

 
 

பதான்றல்வந் திடலும் விண்பால் துந்துபி கறங்க லுற்ற 

     ஆன்றசதால் மறறக சளல்லாம் ஆர்த்தன அயனும் மாலும் 

          வான்றிகழ் மகத்தின் பதவும் முனிவரும் மலர்கள் தூவி 
               ஏன்சறறம யருளு சகன்பற ஏத்திறச சயடுத்துச் சூழ்ந்தார். ......    15 

 
 

ஏவர்தம் பாலு மின்றி சயல்றலதீர் அமலற் குள்ள 

     மூவிரு குணனுஞ் பசய்க்கு முகங்களாய் வந்த சதன்னப் 

          பூவியல் சரவ ணத்தண் சபாய்றகயில் றவகும் ஐயன் 

               ஆவிகள் அருளு மாற்றால் அறுமுகங் சகாண்டா னன்பற. ......    16 

 

மல்லலம் புவனத் துள்ள மன்னுயிர்க் கணங்கட் சகல்லாம் 

     ஒல்றலயின் மகிழ்ச்சி சயய்தி உவறகயின் குறிப்புண் டான 

          சதால்றலயில் அவுண னாகுஞ் சூரபன முதலா வுள்ள 

               எல்லவர் தமக்கும் மாயும் இருங்குறிப் புற்ற அந்நாள். ......    17 

 

மறறகளின் முடிவால் வாக்கான் மனத்தினால் அளக்சகா ணாமல் 

     நிறறவுடன் யாண்டு மாகி நின்றிடும் நிமல மூர்த்தி 
          அறுமுக வுருவாய்த் பதான்றி அருசளாடு சரவ ணத்தின் 

               சவறிகமழ் கமலப் பபாதின் வறீ்றிருந் தருளி னாபன. ......    18 
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வளஞ்சசறி இறனய பாலால் வான்சர வணமாம் சபாய்றகத் 

     தளஞ்சசறி பதும சமான்றில் சராசரம் யாவுங் காப்பான் 

          உளஞ்சசறி கருறண சயய்தி ஒப்பிலாக் குமர மூர்த்தி 
               இளஞ்சிறு மதறல பபால இனிதுவறீ் றிருந்தான் மன்பனா. ......    19 

 
 

தீர்த்திறக*1 க் கங்றக தன்னில் திகழ்சர வணத்தில் வந்த 

     மூர்த்திறகக் குழவி பயபபால் முதற்புரி யாடல்*2 பநாக்கி 
          ஆர்த்திறக யுறாத உள்ளத் தரிமுதல் அமரர் யாருங் 

               கார்த்திறகத் சதரிறவ மாறர விளித்திறவ கழற லுற்றார். ......    20 

 
 

சாற்றருஞ் சரவ ணத்தில் சண்முகத் சதாருவ னாகி 
     வறீ்றிருந் தருளு கின்ற விமலபனார் குழவி பபாலத் 

          பதாற்றினன் அவனுக் குங்கள் துறணமுறல அமுத மூட்டிப் 

               பபாற்றுதிர் நாளு சமன்ன நன்சறனப் புகன்று வந்தார். ......    21 

 
 

மறுவறும் ஆர லாகும் மாதர்மூ விருவர் தாமும் 

     நிறறதரு சரவ ணத்தின் நிமலறன அறடந்து பபாற்ற 

          உறுநர்கள் தமக்கு பவண்டிற் றுதவுபவான் ஆத லாபல 

               அறுமுக சவாருவன் பவறாய் அறுசிறார் உருவங் சகாண்டான். ......    22 

 
 

ஆறுரு வாத பலாடும் அறுவரும் மகிழ்ந்து பவறு 

     பவறுதா சமடுத்துத் தத்தம் வியத்தகு துறணசமன் சகாங்றக 

          ஊறுபா லமுதம் அன்பனாற் குதவலும் முறுவல் சசய்து 

               மாறிலா அருளால் ஆற்ற வருந்தினன் பபால வுண்டான். ......    23 

 
 

துயிலபவா ருருவம் துஞ்சித் துண்சணன எழுந்து சமன்சசாற் 

     பயிலபவா ருருவம் யாய்தன் பபயாதரம் பவள வாய்றவத் 

          தயிலபவா ருருவம் நக்காங் கமரபவா ருருவம் ஆடல் 

               இயலபவா ருருவம் வாளா இரங்கபவா ருருவஞ் சசய்தான். ......    24 
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ஓருருத் தவழ சமல்ல ஓருருத் தளர்ந்து சசல்ல 

     ஓருரு நிற்றல் சசல்லா சதாய்சயன எழுந்து வழீ 

          ஓருரு இருக்கப் சபாய்றக ஓருரு வுழக்கிச் சூழ 

               ஓருருத் தாய்கண் றவக ஒருவபன புரித லுற்றான். ......    25 

 

ஆடபவா ருருவம் சசங்றக அறறயபவா ருருவம் நின்று 

     பாடபவா ருருவம் நாடிப் பார்க்கபவா ருருவம் ஆங்கண் 

          ஓடபவா ருருவம் ஓர்பால் ஒளிக்கபவா ருருவம் யாண்டுந் 

               பதடபவா ருருவ மாகச் சிவன்மகன் புரித லுற்றான். ......    26 
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3. ச ாமாஸ்கந்தன் ( இறைவன் இறைவி நடுசவ குழந்றத 

வடிவம் தகாண்டறம) 

 
 

பிறறயு லாஞ்சறடத் பதவனும் அவன்றறனப் பிரியா 

     துறறயும் மாதுபமா ரறுவறக உருவுசகாண் டுற்ற 

          சிறுவன் நீர்றமறய பநாக்கிபய திருவருள் சசய்து 

               நிறறயும் வான்புனற் சபாய்றகயங் கறரயிறட நின்றார். ......    1 

 

முண்ட கச்சர வணந்தனில் மூவிரு வடிவங் 

     சகாண்டு லாவிவறீ் றிருந்திடும் ஒருசபருங் குமரன் 

          அண்டர் நாயகன் தன்னுடன் அகிலமீன் றாறளக் 

               கண்டு மாமுக மலர்ந்தனன் தனதுளங் களித்தான். ......    2 

 

 
அந்த பவறலயிற் கவுரிறய பநாக்கிசயம் றமயன் 

     இந்த நின்மகன் றறனக்சகாடு வருசகன இயம்பச் 

          சுந்த ரங்சகழு விறடயினுந் துண்சணன இழிந்து 

               சிந்றத சகாண்டபப ராதரந் தன்சனாடுஞ் சசன்றாள். ......    3 

 
 

சரவ ணந்தனில் தனதுபசய் ஆறுருத் தறனயும் 

     இருக ரங்களால் அன்புடன் எடுத்தனள் புல்லித் 

          திருமு கங்கபளா ராறுபன் னிருபுயஞ் பசர்ந்த 

               உருவம் ஒன்சறனச் சசய்தனள் உலகமீன் றுறடயாள். ......    4 

 
 

எந்றத சத்திகள் உயிசரலாம் ஒடுங்குறு சமல்றல 

     முந்து பபாலஒன் றாகிபய கூடிய முறறபபால் 

          அந்த மில்லபதார் மூவிரு வடிவுசமான் றாகிக் 

               கந்தன் என்றுபபர் சபற்றனன் கவுரிதன் குமரன். ......    5 

 
 

முன்பு புல்லிய குமரபவள் முடிசதாறும் உயிர்த்து 

     மின்பி றங்கிய புறந்தறன நீவலும் விமறல 
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          தன்சப ருந்தனஞ் சுரந்துபால் சசாரிந்தன தறலயாம் 

               அன்சப னப்படு கின்றதித் தன்றமபய அன்பறா. ......    6 

 
 

ஆதி நாயகன் கருறணயாய் அமலமாய்ப் பரம 

     பபாத நீரதாய் இருந்ததன் சகாங்றகயிற் சபாழிபால் 

          ஏதி லாதபதார் குருமணி வள்ளமீ பதற்றுக் 

               காதல் மாமகற் கன்பினால் அருத்தினாள் கவுரி. ......    7 

 

சகாங்றக யூறுபால் அருத்திபய குமரறனக் சகாடுசசன் 

     சறங்கள் நாயகன் முன்னபர இறறஞ்சுவித் திடலும் 

          அங்றக யாலவன் றறனஎடுத் தகலபமல் அறணத்துப் 

               சபாங்கு பபரருள் நீர்றமயா லிருத்தினன் புறடயில். ......    8 

 

அருத்தி தந்திடு குமரபவள் ஒருபுறட அமரப் 

     சபருத்த மன்னுயிர் யாறவயும் முன்னபர சபற்ற 

          ஒருத்தி தன்றனயுங் றகயினா சலாய்சயன வாங்கி 
               இருத்தி னான்தன திடந்தனில் எம்றமயாள் இறறவன். ......    9 
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4. சுவாமிநாதன் (பிரசமாபசத ம்) 
 
 

காமரு குமரன் சசன்னி கதுசமன உயிர்த்துச் சசக்கர்த் 

     தாமறர புறரயுங் றகயால் தழுவிபய அயனுந் பதற்றா 

          ஓசமன உறரக்குஞ் சசால்லின் உறுசபாரு ளுனக்குப் பபாபமா 

               பபாசமனில் அதறன யின்பன புகசலன இறறவன் சசாற்றான். 
. 1 

 

முற்சறாருங் குணரும் ஆதி முதல்வபகள் உலக சமல்லாம் 

     சபற்றிடும் அவட்கு நீமுன் பிறருண ராத வாற்றால் 

          சசாற்றபதா ரிறனய மூலத் சதால்சபாருள் யாருங் பகட்ப 

               இற்சறன வியம்ப லாபமா மறறயினால் இறசப்ப தல்லால். 
......    2 

 

என்றலும் நறகத்து றமந்த எமக்கருள் மறறயின் என்னாத் 

     தன்றிருச் சசவிறய நல்கச் சண்முகன் குடிறல சயன்னும் 

          ஒன்சறாரு பதத்தி னுண்றம உறரத்தனன் உறரத்தல் பகளா 

               நன்றருள் புரிந்தா சனன்ப ஞானநா யகனாம் அண்ணல். ......    3 

 
 

அன்னபதார் ஐய மாற்றி அகமகிழ் சவய்தி அங்கண் 

     தன்னிளங் குமரன் றன்றனத் தறலறமபயா டிருப்ப நல்கி 
          என்றனயா ளுறடய நாதன் யாவரும் பபாற்றிச் சசல்லத் 

               சதான்னிறல யறமந்து பபாந்து சதால்சபருங் கயிறல 
வந்தான். ......    4 
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5.  க்திதரன் (சவல் தபற்ைறம) 
 
 

பாரிறன யறலத்துப் பல்லுயிர் தமக்கும் பருவரல் சசய்துவிண் 
ணவர்தம் 

     ஊரிறன முருக்கித் தீறமபய இயற்றி யுலப்புறா வன்றம சகாண் 
டுற்ற 

          சூரறன யவுணர் குழுசவாடுந் தடிந்து சுருதியின் சநறி நிறஇீ 
மகவான் 

               பபரர சளித்துச் சுரர்துயர் அகற்றிப் சபயர்திசயன் றனன்எந்றத 
சபருமான். ......    1 

 
 

அருத்திசகாள் குமரன் இறனயசசால் வினவி அப்பணி புரிகுவ 
சனன்னப் 

     புரத்திறன யட்ட கண்ணுதல் பின்னர்ப் சபாள்சளன உள்ளபமற் 
பதிபனார் 

          உருத்திரர் தறமயும் உன்னலும் அன்பனார் உற்றிட இவன்றகயிற் 
பறடயாய் 

               இருத்திசரன் றவறரப் பலபறட யாக்கி ஈந்தனன் எம்பிரான் 
கரத்தில். ......    2 

 
 
 

சபான்றிகழ் சடிலத் தண்ணல்தன் சபயரும் சபாருவிலா உருவமுந் 
சதான்னாள் 

     நன்றுசபற் றுறடய உருத்திர கணத்பதார் நவிலருந் பதாமரங் 
சகாடிவாள் 

          வன்றிறற் குலிசம் பகழியங் குசமும் மணிமலர்ப் பங்கயந் 
தண்டம் 

               சவன்றிவின் மழுவு மாகிவறீ் றிருந்தார் விறல்மிகும் 
அறுமுகன் கரத்தில். ......    3 
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ஆயதற் பின்னர் ஏவில்மூ தண்டத் றதம்சபரும் பூதமும் அடுவ 

     பதயபல் லுயிரும் ஒருதறல முடிப்ப பதவர்பமல் விடுக்கினும் 
அவர்தம் 

          மாயிருந் திறலும் வரங்களுஞ் சிந்தி மன்னுயிர் உண்பசதப் 
பறடக்கும் 

               நாயக மாவ சதாருதனிச் சுடர்பவல் நல்கிபய மதறலறகக் 
சகாடுத்தான். ......    4 

 
 
 

அன்னதற் பின்னர் எம்பிரான் றன்பா லாகிநின் பறவின புரிந்து 

     மன்னிய இலக்கத் சதான்பது வறகத்தா றமந்தறர பநாக்கிபய 
எவர்க்கும் 

          முன்னவ னாம்இக் குமரபனா படகி முடிக்குதிர் அவுணறர 
சயன்னாத் 

               துன்னுபல் பறடயும் உதவிபய பசய்க்குத் துறணப்பறட 
யாகபவ சகாடுத்தான். ......    5 

 
 
 

நாயகன் அதற்பின் அண்டவா பரணன் நந்தியுக் கிரசனாடு சண்டன் 

     காசயரி விழியன் சிங்கபன முதலாங் கணப்சபருந் தறலவறர 
பநாக்கி 
          ஆயிர விரட்டி பூதசவள் ளத்பதா டறுமுகன் பசறனயாய்ச் 
சசன்மின் 

               நீயிசரன் றருளி அவர்தறமக் குகற்கு சநடும்பறடத் தறலவரா 
அளித்தான். ......    6 

 
 
 

ஐம்சபரும் பூத வன்றமயும் அங்கண் அமர்தரும் சபாருள்களின் 
வலியுஞ் 

     சசம்பது மத்பதா னாதியாம் அமரர் திண்றமயுங் சகாண்டபதார் 
சசழுந்பதர் 
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          சவம்பரி இலக்கம் பூண்டது மனத்தின் விறரந்து முன் 
சசல்வசதான் றதறன 

               எம்சபரு முதல்வன் சிந்றதயா லுதவி பயறுவான் றமந்தனுக் 
களித்தான். ......    7 

 
 

இவ்வறக சயல்லாம் விறரவுடன் உதவி பயகுதி நீசயனக் குமரன் 

     றமவிழி உறமபயா டிறறவறனத் சதாழுது வலங்சகாபட 
மும்முறற வணங்கிச் 

          சசவ்விதின் எழுந்து புகழ்ந்தனன் நிற்பத் திருவுளத் துவறகயால் 
தழுவிக் 

               றகவரு கவானுய்த் துச்சிபமல் உயிர்த்துக் கருறணசசய் 
தமறலறகக் சகாடுத்தான். ......    8 

 
 
 

சகாடுத்தலும் வயின்றவத் தருளினாற் புல்லிக் குமரபவள் 
சசன்னிபமாந் துன்பால் 

     அடுத்திடும் இலக்கத் சதான்பது வறகபயார் அனிகமாய்ச் சூழ்ந்திடப் 
பபாந்து 

          கடக்கரும் ஆற்றல் அவுணர்தங் கிறளறயக் காதியிக் கடவுளர் 
குறறறய 

               முடித்தறன வருதி என்றருள் புரிந்தாள் மூவிரு சமயத்தின் 
முதல்வி. ......    9 
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6. தாரக வதம் (தாரகாரி) 
 
 

சவம்றம தீர்ந்திடும்) 
 

சவம்றம தீர்ந்திடும் அப்சபரு சநறியிறட விறரந்து 

     சசம்றம பசர்தரு குமரபவள் பறடசயாடு சசல்ல 

          அம்ம பசர்ந்தது தாரகற் குறறயுளாய் அறடந்பதார் 

               தம்றம வாட்டிபய அமர்கிர வுஞ்சமாஞ் றசலம். ......    1 

 

(விண்டு லாய்நிமிர்) 
 

விண்டு லாய்நிமிர் கிரவுஞ்ச கிரியிறன விண்பணார் 

     கண்டு ளம்பறத பறதத்தனர் மகபதி கலக்கங் 

          சகாண்டு நின்றனன் நாரதன் அணுகிபய குமரன் 

               புண்ட ரீகபநர் பதந்சதாழு தின்னன புகல்வான். ......    2 

 

(தூய நான்மறற) 
 

தூய நான்மறற அந்தணர் முனிவர்இச் சுரத்திற் 

     பபாய சவல்றலயின் சநறியதாய் வரவரப் புணர்த்து 

          மாய்வு சசய்துபின் குறுமுனி சூளின்இவ் வடிவாய் 

               ஏய சதால்சபயர்க் கிரவுஞ்ச மால்வறர இதுகாண். ......    3 

 

(பநரில் இக்கிரி) 
 

பநரில் இக்கிரிக் சகாருபுறட மாயநீள் நகரில் 

     சூசர னப்படும் அவுணனுக் கிளவலாந் துறணவன் 

          பபாரில் அச்சுதன் பநமிறய அணியதாப் புறனந்பதான் 

               தார கப்சபயர் சவய்யவன் றவகினன் சயத்தால். ......    4 
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(இன்ன வன்றறன) 
 

இன்ன வன்றறன அடுதிபயல் எளிதுகாண் இறனபயான் 

     முன்ன வன்றறன சவன்றிட சலனமுனி சமாழிய 

          மின்னு தண்சுடர் பவலவன் அவற்றிறன வினவி 
               அன்ன வன்றறன முடிக்குதும் இவசணன அறறந்தான். ......    5 

 

பசர்ந்திடு சமல்றல) 
 

பசர்ந்திடு சமல்றல பூதர் பசறனபபாய் நகரம் புக்கு 

     பநர்ந்திடும் அவுண பராடு நின்றமர் விறளத்து நின்றார் 

          ஓர்ந்தனர் அதறனத் தூத பராடித்தங் பகாயில் புக்குச் 

               சார்ந்திடு திருவில் றவகுந் தாரகற் சறாழுது சசால்வார். ......    6 

 

(எந்றதமற் றிதுபகள்) 
 

எந்றதமற் றிதுபகள் நும்முன் இறமயவர் சதாறகறய யிட்ட 

     சவந்துயர்ச் சிறறறய நீக்க விரிசறடக் கடவுள் றமந்தன் 

          கந்தசனன் சறாருவன் வந்தான் அவுணறரக் கடக்கு சமன்னா 

               அந்தர சநறிசசல் விண்பணார் அறறந்திடக் பகட்டு மன்பற. ......  
  7 
 

(என்னிவர் மாற்ற) 
 

என்னிவர் மாற்ற சமன்னா யாந்சதரி குற்பற மாக 

     அன்னவர் இயம்பி யாங்பக ஆயிரத் திரட்டி சயன்னப் 

          பன்னுறு பூத சவள்ளம் படர்ந்திடக் குமரன் பபாந்தான் 

               முன்னுறு தூசி நந்தம் முதுநகர் அறலத்த சதன்றார். ......    8 

 

(என்றலும் வடறவ) 
 

என்றலும் வடறவத் தீயில் இழுசதனும் அளக்கர் வழீத் 

     துன்றிய எழுச்சி மானத் துண்சணனச் சசற்றந் தூண்ட 

          மின்றிகழ் அரிமான் ஏற்று வியன்றவி சிருக்றக நீங்கிக் 

               குன்றுறழ் மகுடம் அண்ட பகாளறக சதாடசவ ழுந்தான். ......    9 
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(எழுந்துதன் மருங்கு) 
 

எழுந்துதன் மருங்கு நின்ற ஒற்றறர பநாக்கி இந்தச் 

     சசழுந்திரு நகர்பமல் வந்த பசறனறய முளிபுற் கானில் 

          சகாழுந்தழல் புகுந்த சதன்னக் சகால்வன்நந் தாறன முற்றும் 

               உழுந்துருள் கின்ற முன்னர் ஒல்றலதந் திடுதி சரன்றான். ......    
10 
 

(அன்னபணி முறற) 
 

அன்னபணி முறறபுரிவான் ஒற்றுவர்கள் பபாயிடலும் அவுணன் நின்ற 

     சகான்னுறுபவற் பரிசனறரக் சகாடுவருதிர் இரதசமனக் கூற 
பலாடும் 

          முன்னசமாரு சநாடிவறரயில் தந்திடலும் அதனிறடபய 
சமாய்ம்பிற் புக்குப் 

               பின்னர்வரும் அறமச்சர்கள்தந் சதாறகபரவ மதர்ப்பிசனாடு 
சபயர்த லுற்றான். ......    11 

 
  

பபார ழிந்துபுற) 
 

பபார ழிந்துபுற கிட்சடதிர் பூதர் 

     ஆரும் பநர்ந்துசதாழு தாற்றசலா சடய்த 

          நார ணன்றனது நன்மரு காபனான் 

               தார கன்திகழ் சமர்க்களம் உற்றான். ......    12 

 

(கவன பமாடுபடர்) 
 

கவன பமாடுபடர் காலினு முந்திச் 

     சிவன்ம கன்றனது பசறனய தாபனார் 

          உவரி யாசமன உறுந்திறம் பநாக்கி 
               அவுணர் தாறனறய அணிந்சததிர் சசன்றார். ......    13 
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(சகந்து திக்கவரு) 
 

சகந்து திக்கவரு சாரதர் தாமும் 

     அகந்றத யுற்றஅவு ணத்சதாறக பயாரும் 

          இகந்த வன்றமசயா சடதிர்ந்திகல் எய்தி 
               சவகுண்டு பபரமர் விறளத்திட லுற்றார். ......    14 

 

(கரங்சகாள் பநமி) 
 

கரங்சகாள் பநமிகள் கணிச்சிகள் தீவாய்ச் 

     சரங்க ளாதியன தானவர் விட்டார் 

          உரங்சகாள் மால்வறரகள் ஓங்குசம ழுக்கள் 

               மரங்கள் விட்டனர் மறங்சகழு பூதர். ......    15 

 

(முரிந்த பதர்நிறர) 
 

முரிந்த பதர்நிறர முடிந்தன மாக்கள் 

     சநரிந்த தானவர் சநடுந்தறல பசாரி 

          சசாரிந்த பூதர்சமய் துணிந்தன வானில் 

               திரிந்த பாறுகள் சசறிந்தன வன்பற. ......    16 

 

(நிறங்சகாள் சசங்கு) 
 

நிறங்சகாள் சசங்குருதி நீத்தம தாகிக் 

     கறங்கி பயாடின கவந்தசமார் பகாடி 

          மறங்சகா டாடுவ வயின்சதாறு மாகிப் 

               பிறங்கு கின்றன பிணங்சகழு குன்றம். ......    17 

 
 

(அறனய வாறிவர்) 
 

அறனய வாறிவர் அருஞ்சம ராற்றப் 

     புறனயல் வாறகயுள பூதர்கள் தம்மால் 

          விறனயம் வல்லவுணர் சவவ்வலி சிந்தி 
               இறனத பலாடுமிரி குற்றனர் அன்பற. ......    18 
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(தன்ப றடத்சதாறல) 
 

தன்ப றடத்சதாறலவு தாரகன் பநாக்கிக் 

     சகான்ப றடத்தகுனி விற்குனி வித்பத 

          மின்ப றடத்தபல சவங்கறண தூவி 
               வன்ப றடக்கணம் வருந்த நடந்தான். ......    19 

 

(நடந்சத திர்ந்த) 
 

நடந்சத திர்ந்தகண நாதறர சயல்லாந் 

     சதாடர்ந்து பல்கறண சசாரிந்து துரந்பத 

          இடந்தி கழ்ந்தஇறம யத்திறற நல்கும் 

               மடந்றத தந்ததிரு றமந்தன்முன் உற்றான். ......    20 

 

(உற்ற காறலதனில் ஒற்ற) 
 

உற்ற காறலதனில் ஒற்றறர பநாக்கிச் 

     சற்று நீதியறு தாரக சவய்பயான் 

          சசற்றம் என்னுமழல் சிந்றதயின் மூள 

               மற்றி வன்சகால்அரன் மாமகன் என்றான். ......    21 

 

(என்ன லுங்குமரன்) 
 

என்ன லுங்குமரன் இங்கிவ பனயாம் 

     மன்ன என்றிடலும் மற்றவன் ஏறுந் 

          துன்னு பதர்கடிது தூண்டி எவர்க்கும் 

               முன்ன வன்மதறல முன்னுற வந்தான். ......    22 

 
 

(முழுமதி யன்னஆறு) 
 

முழுமதி யன்னஆறு முகங்களும் முந்நான் காகும் 

     விழிகளின் அருளும் பவலும் பவறுள பறடயின் சீரும் 

          அழகிய கரமீ ராறும் அணிமணித் தண்றட யார்க்குஞ் 
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               சசழுமல ரடியுங் கண்டான் அவன்தவஞ் சசப்பற் பாற்பறா. ......    
23 
 
 

(தற்பம துறடய) 
 

தற்பம துறடய சிந்றதத் தாரகன் இறனய வாற்றால் 

     சிற்பர மூர்த்தி சகாண்ட திருவுரு வறனத்தும் பநாக்கி 
          அற்புத சமய்தி நம்பமல் அமர்சசய வந்தா சனன்றால் 

               கற்பறன கடந்த ஆதிக் கடவுபள இவன்சகா சலன்றான். ......    
24 
 

(இந்தவா றுன்னி) 
 

இந்தவா றுன்னிப் பின்னர் யார்க்குபம லாகும் ஈசன் 

     தந்தபதார் வரமும் வரீத் தன்றமயும் வன்றமப் பாடும் 

          முந்துதாம் சபற்ற சீரும் முழுவதும் நிறனந்து சீறிக் 

               கந்தபவள் தன்றன பநாக்கி இறனயன கழற லுற்றான். ......    25 

 

(நாரணன் றனக்கு) 
 

நாரணன் றனக்கு மற்றற நான்முகன் றனக்கும் சவள்றள 

     வாரணன் றனக்கு மல்லால் மதிமுடி அமல னுக்குந் 

          தாரணி தனில்எ மக்குஞ் சமரிறன இறழப்ப இங்பகார். 
               காரண மில்றல றமந்தா வந்தசதன் கழறு சகன்றான். ......    26 

 

(அறவிறன புரிந்பத) 
 

அறவிறன புரிந்பத யார்க்கும் அருசளாடு தண்டஞ் சசய்யும் 

     இறறயவ னாகும் ஈசன் இறமயவர் தம்றம நீங்கள் 

          சிறறயிறட றவத்த தன்றம திருவுளங் சகாண்டு நுந்தம் 

               விறசலாடு வன்றம சிந்த விடுத்தனன் எம்றம சயன்றான். ......  
  27 
 

(கூரிய பவற்பறடக் குமர) 
 



Page 34 of 147 
 

கந்த மான்மியம் 
 
 

கூரிய பவற்பறடக் குமர நாயகன் 

     பபரருள் நிறலறமயால் இறனய பபசலும் 

          பபாரிறன இறழத்திடும் பூட்றக மாமுகத் 

               தாரக சனன்பவன் சாற்றல் பமயினான். ......    28 

 

(சசந்திருத் திகழு) 
 

சசந்திருத் திகழுமார் புறடய சசங்கணான் 

     சுந்தரக் கலுழன்பமல் பதான்றிப் பபார்சசய்பத 

          அந்தரக் கதிர்புறர ஆழி உய்த்தசதன் 

               கந்தரத் தணிந்தது காண்கி லாய்சகாபலா. ......    29 

 

(இன்றுகா சறம்) 
 

இன்றுகா சறம்முடன் இகலிப் பபார்சசயச் 

     சசன்றுளார் யாவருஞ் சிறிது பபாழ்தினுட் 

          சபான்றுவார் இரிந்தனர் பபாவ ரல்லது 

               சவன்றுளார் இறலயது வினவ லாய்சகாபலா. ......    30 

 

(முட்டிசவஞ் சமரி) 
 

முட்டிசவஞ் சமரிறன முயல முன்னம்நீ 

     விட்டிடு தறலவறர சவன்று சவற்பினில் 

          பட்டிட இயற்றினன் பலக ணங்கறள 

               அட்டனன் அவற்றிறன அறிந்தி லாய்சகாபலா. ......    31 

 

(ஆறகயால் எம்முடன்) 
 

ஆறகயால் எம்முடன் அமரி யற்றிபய 

     பசாகம தறடயறல சூல பாணிபால் 

          ஏகுதி பாலநீ என்று கூறலும் 

               வாறகயங் குமரபவள் மரபிற் கூறுவான். ......    32 
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(தாரணி மறறயவன்) 
 

தாரணி மறறயவன் ததீசி தன்மிறச 

     நாரணன் விடுத்தபதார் நலங்சகாள் ஆழிதன் 

          கூரிறன இழந்துபபாய்க் குலாலன் சக்கர 

               நீர்றமய தானது வினவ லாய்சகால்நீ. ......    33 

 

(சூற்புயல் பமனியான்) 
 

சூற்புயல் பமனியான் துங்கச் சசங்றகயின் 

     பாற்படு திகிரிபபாற் பழியில் துஞ்சுபமா 

          பவற்புறு பறடக்சகலாம் இறறவ னாகுநம் 

               பவற்பறட நின்னுயிர் விறரவின் உண்ணுமால். ......    34 

 

(உங்கள்பப ராற்றல்) 
 

உங்கள்பப ராற்றல்இவ் வுலறக சவன்றன 

     இங்குநாம் வருதலும் இறமப்பின் மாய்ந்தன 

          அங்கண்மா ஞாலமுண் டமரும் ஆரிருள் 

               சபாங்குபப சராளிவர விளிந்து பபானபபால். ......    35 

 

(ஈட்டிய மாறயகள்) 
 

ஈட்டிய மாறயகள் எறவயுந் தன்வழிக் 

     காட்டிய கிரிறயயுங் கள்வ நின்றனயுந் 

          தீட்டிய பவல்சகாடு சசற்றுச் பசறனறய 

               மீட்டிடு கின்றனன் விறரவி னாசலன்றான். ......    36 

 

(என்றலுஞ் சீறிபய) 
 

என்றலுஞ் சீறிபய இகலித் தாரகன் 

     குன்றுறழ் தன்சிறல குனியக் பகாட்டிபய 

          மின்றிகழ் நாசணாலி எடுப்ப விண்மிறசச் 

               சசன்றிடும் அமரருந் தியக்க சமய்தினார். ......    37 
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(எய்திய காறலயில்) 
 

எய்திய காறலயில் எந்றத கந்தபவள் 

     றகதனில் இருந்தபதார் கார்மு கந்தறன 

          சமாய்தனில் வாங்கிநாண் முழக்கங் பகாடலும் 

               ஐசதன உலசகலாம் அழுங்கிற் சறன்பபவ 

38 
 

(தாவில் சவஞ்சிறல) 
 

தாவில் சவஞ்சிறல வன்றம சகாண்டு சரங்கள் எண்ணில தூண்டிபய 

     பமவ லானிவன் உயிர்கு டிப்பதும் சவல்லு கின்றதும் அரியதால் 

          பதவர் மாப்பறட சதாடுவ னிங்கினி சயன்று சிந்தறன 
சசய்துபின் 

               ஏவரும் புகழ் தார காசுரன் இறனய சசய்றக இயற்றினான். 
......    39 

 

(அடலரி நான்முக) 
 

அடலரி நான்முக னாதி வானவப் 

     பறடயிறன யாறவயும் பவஞ்சசய் தாரகன் 

          விடவிட வந்தறவ சவருவி பமறலபயான் 

               புறடதனில் ஒடுங்கிபய பபாற்றி நின்றபவ. ......    40 

 

(சசங்கண்மா லயன்) 
 

சசங்கண்மா லயன்முதற் பறவர் மாப்பறட 

     துங்கசமா படகிபய துளங்கி பவலுறடப் 

          புங்கவன் பாங்கரிற் பபாற்றி நிற்றலும் 

               அங்கது கண்டனன் அவுணர் மன்னவன். ......    41 

 

(ஒருவினன் அகந்றத) 
 

ஒருவினன் அகந்றதறய உள்ள பமாரிறற 

     சவருவினன் விம்மிதம் மிகவு சமய்தினான் 
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          எரிகலுழ் விழியினன் இவறன சவன்றிடல் 

               அரியது பபாலுசமன் றகத்தில் உன்னினான். ......    42 

 

(பாங்கரின் மாது) 
 

பாங்கரின் மாதுறடப் பரமன் சதால்பறட 

     ஈங்கினி விடுதுசமன் சறண்ணி யப்பறட 

          வாங்கினன் அருச்சறன மனத்தி னாற்றினன் 

               ஓங்கிருஞ் சினமுடன் ஒல்றல பயவினான். ......    43 

 

(சங்கரன் சதால்) 
 

சங்கரன் சதால்பறட தறுகண் ஆலமும் 

     புங்கவர் பறடகளும் பூத ராசியும் 

          அங்கத நிறரகளும் அளப்பில் சூலமும் 

               சவங்கனல் ஈட்டமும் விதித்துச் சசன்றபத. ......    44 

 

(கறலகுலாம் பிறற) 
 

கறலகுலாம் பிறறமுடிக் கடவுள் மாப்பறட 

     அலகிலா உயிர்களும் அண்டம் யாறவயும் 

          உறலகுறா தலமர வுருத்துச் பசறலும் 

               இறலகுலாம் அயிலுறட எந்றத பநாக்கினான். ......    45 

 

(கந்தபவள் அறன) 
 

கந்தபவள் அறனயது கண்டு தந்றதறயச் 

     சிந்றதயில் உன்னிபயார் சசங்றக நீட்டிபய 

          அந்தசவம் பறடயிறன அருளிற் பற்றினான் 

               தந்தவன் வாங்கிய தன்றம சயன்னபவ. ......    46 

 

(சநற்றியில் விழியுறட) 
 

சநற்றியில் விழியுறட நிமலன் காதலன் 

     பற்றிய பறடயிறனப் பாணி பசர்த்தினான் 
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          மற்றது தாரக வலியன் கண்ணுறஇீ 

               இற்றது நந்திரு இனிசயன் பறங்கினான். ......    47 

 

(பதவர்கள் பதவனார்) 
 

பதவர்கள் பதவனார் சதய்வத் சதால்பறட 

     ஏவினன் அதறனயும் எதிர்ந்து பற்றினான் 

          மூவிரு முகமுறட முதல்வன் வன்றமறய 

               நாவினி சலாருவரால் நவிறற் பாலபதா. ......    48 

 

(ஆயினும் அரன்மகன்) 
 

ஆயினும் அரன்மகன் அறத்தின் பபாரலால் 

     தீயபதார் றகதவச் சசருவ துன்னலான் 

          மாறயகள் ஆற்றிபய மறறந்து நின்றுநான் 

               ஏசயன இயற்றுவன் அமசரன் சறண்ணினான். ......    49 

 

(றகயனும் இவ்வறக) 
 

றகயனும் இவ்வறக கருத்தி லுன்னிபய 

     ஒய்சயன பவகிர வுஞ்ச சவற்பின்முன் 

          றவயசமா படகிநீ வல்ல மாறயகள் 

               சசய்குதி சசய்குதி சயன்று சசப்பினான். ......    50 

 

(சசப்பிய இறுவறர) 
 

சசப்பிய இறுவறர கிரவுஞ்சந் திகழ்வுறு மாறயயின் நிகழ்வுன்னி 
     முப்புர வறகபல சவனநிற்ப முரணுறு தாரக முதல்வன்றான் 

          அப்புர நிருதர்க சளனநின்றான் அகல்வறர பலபல முகிலாக 

               ஒப்பறு சூரன திறளபயானும் உருசமன அறவயிறட 
உலவுற்றான். ......   51 

 

(பவறலக ளுருவிறன) 
 

பவறலக ளுருவிறன வறரசகாள்ள விசயம துறடயசதா ரசுபரசன் 
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     காலம திறுதியில் உலகுண்ணுங் கறனசயாலி அனலிக 
சளனநின்றான் 

          சீலமின் முதுகிரி சநடுபநமித் திருவறர சூழ்தரும் இருளாக 

               மால்கரி முகமுள அவுணன்றான் வறரயறு பாரிட 
நிறரயானான். ......    52 

 

(இந்திரன் முதலுள) 
 

இந்திரன் முதலுள சுரர்றவகும் ஏழுட சனாருதிறச பவழம்பபால் 

     அந்தசந டுங்கிரி வரபலாடும் அருகினில் உறுகுல கிரியாகித் 

          தந்தியின் முகமுள அவுணன்றான் சடசட முதிசராலி 
யுடன்வந்தான் 

               முந்திய தந்தம துருமாறி முறறமுறற நின்றசதார் 
திறபனபபால். ......    53 

 
 

(வாயுவின் உருசவன) 
 

வாயுவின் உருசவன மறலசசல்ல மதகரி முகமுள பதகன்றான் 

     பதயுவின் உருசவன வரலுற்றான் திரியவும் சநடுவறர 
விறரபவாடுங் 

          காய்கனல் உகுசஞகி ழிகளாகிக் ககனம திறடயுற மிறடகாறல 

               ஆயிர பகாடிசவய் யவபரபபால் அலமர லுற்றனன் 
அறமில்லான். ......    54 

 

(அவ்வறக தாரகன்) 
 

அவ்வறக தாரகன் வறரபயாடும் அளவறு மாறயயின் வடிசவய்தி 
     எவ்விறட யுஞ்சசறி தரபலாடும் எம்சபரு மானவன் இறவகாணாத் 

          சதவ்வலி சகாண்டுறும் இவனாவி சிந்துவன் என்றுள 
மிறசசகாண்பட 

               றகவரு பவற்பறட தறனபநாக்கி இறனயன சிலசமாழி 
கழறுற்றான். ......    55 
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(தாரகன் என்பபதார்) 
 

தாரகன் என்பபதார் பபபராறனச் சஞ்சல முறுகிர வுஞ்சத்றத 

     ஓரிறற சசல்லுமுன் உடல்கீறி உள்ளுயி ருண்டுபு றத்பதகிப் 

          பாரிடர் தம்றம இலக்கத்சதான் பதின்மர்க ளாக உறரக்கின்ற 

               வரீறர மீட்டிவண் வருசகன்பற பவற்பறட தன்றன 
விடுத்திட்டான். ......    56 

 

(பசயவன் விட்டிடு) 
 

பசயவன்விட்டிடு தனிறவபவல் சசருமுயல் தாரகன் வறரபயாடும் 

     ஆயிறட சசய்த புணர்ப்சபல்லாம் அகிலமும் அழிதரு 
சபாழுதின்கண் 

          மாறயயி னாகிய வுலசகங்கும் மலிதரு முயிர்களும் மதிசூடுந் 

               தூயவன் விழியழல் சுடுமாபபால் துண்சணன அட்டது 
சுரர்பபாற்ற. ......    57 

 
 

(அரண்டரு கழற்கால்) 
 

அரண்டரு கழற்கால் ஐயன் அறுமுகத் சதழுந்த சீற்றந் 

     திரண்சடாரு வடிவின் பவறாய்ச் சசன்றபத சயனவு நான்கு 

          முரண்டரு தடந்பதாள் அண்ணல் முத்தறல பறடத்த சூலம் 

               இரண்சடாரு பறடயாய் வந்த சதன்னவும் ஏகிற் றவ்பவல். ......  
  58 
 

(முடித்திடல் அரிய) 
 

முடித்திடல் அரிய மாய மூரிநீர்க் கடறல வற்றக் 

     குடித்திடு கின்ற சசவ்பவற் கூற்றம்வந் திடுத பலாடுந் 

          தடித்திடும் எயிற்றுப் பபழ்வாய்த் தாரகன் இதறனப் பற்றி 
               ஒடித்திடு கிற்பபன் என்னா ஒல்சலன உருத்து வந்தான். ......    59 
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(அச்சசமார் சிறிது) 
 

அச்சசமார் சிறிதுமில்லா அவுணர்பகான் உவணன் பமற்சசல் 

     நச்சர சவன்னச் சீறி நணுகலும் அவன்மார் சபன்னும் 

          வச்சிர வறரயின் மீது வானுரும் ஏறுற் சறன்னச் 

               சசச்றசயந் சதரியல் வரீன் சசலுத்தும்பவல் பட்ட தன்பற. ......    
60 
 

(தாரகன் மார்ப சமன்) 
 

தாரகன் மார்ப சமன்னுந் தடம்சபரு வறரறயக் கீண்டு 

     சீரிய கிரவுஞ் சத்திற் பசர்ந்துபட் டுருவிச் சசன்று 

          வரீமும் புகழுங் சகாண்டு விளங்கிய சதன்ன அங்கட் 

               பசாரியுந் துகளும் ஆடித் துண்சணன மீண்ட தன்பற. ......    61 

 

(மீண்டிடு சீற்ற) 
 

மீண்டிடு சீற்ற றவபவல் சவற்பினுள் துஞ்சு கின்ற 

     ஆண்டறக வரீர்தம்றம ஆயிறட சயழுப்பி வான்பபாய் 

          மாண்டகு கங்றக பதாய்ந்து வாலிய வடிவாய் ஐயன் 

               தூண்டிய கரத்தில் வந்து சதான்றமபபால் இருந்த தம்மா. ......    
62 
 

(தண்டம தியற்று) 
 

தண்டம தியற்றுங் கூர்பவல் தாரக வவுணன் மார்பும் 

     பண்டுள வறரயும் பட்டுப் பறிந்தபப பராறச பகளா 

          விண்டது ஞால சமன்பார் சவடித்தது பமரு சவன்பார் 

               அண்டம துறடந்த சதன்பா ராயினர் அகிலத் துள்பளார். ......    63 

 

(வடித்தறத யன்ன) 
 

வடித்தறத யன்ன கூர்பவல் மார்றபயூ டறுத்துச் சசல்லத் 

     தடித்திடு கின்ற யாக்றகத் தாரகன் அநந்த பகாடி 

          இடித்சதாறக சயன்ன ஆர்த்திட் டிம்சமன எழுந்து துள்ளிப் 
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               படித்தலந் தன்னில் வழீ்ந்து பறதபறதத் தாவி விட்டான். ......    
64 
 

(தடவறர யறன) 
 

தடவறர யறனய சமாய்ம்பில் தாரகன் பவலாற் பட்டுப் 

     புடவியில் வழீா நின்றான் சபாள்சளன வானில் துள்ளிக் 

          கடலுறடந் சதன்ன ஆர்க்குங் காறலயில் கலக்க சமய்தி 
               உடுகணம் உதிர்ந்த தஞ்சி பயாடினன் இரவி சயன்பபான். ......    
65 
 

(தளர்ந்திடல் இல்லா) 
 

தளர்ந்திடல் இல்லா வரீத் தாரகன் பட்டு வானில் 

     கிளர்ந்தனன் வழீு சமல்றலக் கீழுறு பிலமும் பாரும் 

          பிளந்தன வறரகள் யாவும் பிதிர்ந்தன அதிர்ந்த தண்டம் 

               உளந்தடு மாறி பயாலிட் படாடின திறசயில் யாறன. ......    66 

 

(தண்ணளி சிறிது) 
 

தண்ணளி சிறிது மில்லாத் தாரகன் கிளர்ந்து வான்பபாய் 

     மண்ணிறட மறிந்த தன்றம வன்சிறற இழந்த நாளில் 

          திண்ணிய பமரு இன்னுஞ் சசல்லலாங் சகால்சலன் றுன்னி 
               விண்ணிறட சயழுந்து வல்பல வழீ்ந்தபத பபாலும் அன்பற. 
......   67 

 

(சவற்றிய தாகுங்) 
 

சவற்றிய தாகுங் கூர்பவல் சவற்பிறன அட்ட காறலச் 

     சசற்றிய பூழி யடீ்டஞ் சிதறிய சபாறிக சளங்கும் 

          பற்றிய புறகயும் வந்து பரந்தன கரந்த தண்டம் 

               வற்றிய கடல்கள் வானிற் கங்றகயும் வறந்த தன்பற. ......    68 

 

(சிறந்திடு மாய) 
 

சிறந்திடு மாய சவற்றபத் திருக்றகபவல் சபாடித்த காறலப் 
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     பிறந்திடு கின்ற தீறயத் தீசயனப் பபச லாபமா 

          அறிந்தவர் சதரியில் குன்றம் அவுணனா றகயினான் சமய்யில் 

               உறறந்திடு குருதி துள்ளி உகுத்தவா றாகு மன்பற. ......   69 

 

(யானுற்ற குன்ற) 
 

யானுற்ற குன்றந் தன்றன சயறிந்தனன் என்று சசவ்பவள் 

     தானுற்ற நதிறய வந்து தடிந்தபத என்ன சவற்பில் 

          ஊனுற்ற சநடுபவல் பாய உதித்திடும் சபாறியின் ஈட்டம் 

               வானுற்ற கங்றக புக்கு வறந்திடு வித்த தன்பற. ......    70 

 

(திறலுறட சநடுபவல்) 
 

திறலுறட சநடுபவல் அட்ட சிலம்பினில் சிதறித் பதான்றும் 

     சபாறிகளுந் துகளும் ஆர்ப்பும் சபாள்சளனச் சசறிந்த தன்றம 

          மறிகடல் முழுதும் அங்கண் வடறவயும் அறடந்சதான் றாகி 
               இறுதியில் உலகங் சகாள்ள எழுந்தது பபாலும் மாபதா. ......    71 

 

(தந்தியின் வதன) 
 

தந்தியின் வதனங் சகாண்ட தாரக வவுணன் மார்பில் 

     சிந்துறு குருதிச் சசந்நீர் திறரசபாரு தறலத்து வசீி 
          அந்தமில் நீத்த மாகி அயிற்பறட அட்ட குன்றில் 

               வந்திடு பூறழ புக்கு மறிகடல் மடுத்த தன்பற. ......    72 

 

(விட்டபவல் மீண்டு) 
 

விட்டபவல் மீண்டு கந்த பவள்கரத் திருப்பத் தீபயான் 

     பட்டதும் சவற்பு மாய்ந்த பான்றமயும் அவுணர் யாருங் 

          சகட்டது பநாக்கி மாலுங் பகழ்கிளர் கமலத் பதவும் 

               முட்டிலா மகத்தின் பவந்தும் முனிவருஞ் சுரரும் ஆர்த்தார். 
......    73 
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(ஆடினர் குமர) 
 

ஆடினர் குமரற் பபாற்றி அங்றகக ளுச்சி மீது 

     சூடினர் தண்பூ மாரி தூர்த்தனர் அவறனச் சூழ்ந்து 

          பாடினர் சதாழுது முன்னம் பன்முறற பணிந்து நின்றார் 

               நீடிய வுவறக சயன்னும் சநடுங்கடல் ஆழும் நீரார். ......    74 

 

(ஆங்கது காறல தன்னில் அள) 
 

ஆங்கது காறல தன்னில் அளப்பிலா மாறய வல்ல 

     ஓங்கல திறப்ப அங்கண் உறங்கிய வரீ சரல்லாந் 

          தீங்குறு றமயல் நீங்கிக் கதுசமனச் சசன்று சசவ்பவள் 

               பூங்கழல் வணங்கி நின்று பபாற்றிபய புறடயின் நின்றார். ......    
75 
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 7. வரீ வா(பா)கு (ஹு) தூது 

 
 

விரிஞ்சன்மால் பதவ) 
 

விரிஞ்சன்மால் பதவ ராலும் சவலற்கரும் விறபலா னாகிப் 

     சபருஞ்சுரர் பதமும் பவத சவாழுக்கமும் பிறவு மாற்றி 
          அருஞ்சிறற அவர்க்குச் சசய்த அவுணர்பகான் ஆவி சகாள்வான் 

               பரஞ்சுடர் உருவாய் வந்த குமரறனப் பணிதல் சசய்வாம். ......    1 

 

(இந்திர னாதி யான) 
 

இந்திர னாதி யான அமரரும் எறன பயாரும் 

     புந்தியில் உவறக பூத்துப் புறடதனில் ஒழுகிப் பபாற்றச் 

          சசந்திமா நகரந் தன்னில் சீயசமல் லறணபமல் றவகுங் 

               கந்தபவள் அருளின் நீரால் இறனயன கருத லுற்றான். ......    2 

 

(நான்முக னாதி) 
 

நான்முக னாதி யான நாகரும் முனிவ ரும்பபால் 

     பமன்முறற அவுண ராகும் வியன்சதாறக யவரும் எங்பகான் 

          கான்முறள சநறிய பரனுங் கடியறர முடிவு சசய்தல் 

               நூன்முறற இயற்றக யாகும் நுவலரும் அறனும் அஃபத. ......    3 

 

(இற்றிது துணிபா) 
 

இற்றிது துணிபா பமனும் எண்சணழிற் சூரன் றன்றன 

     அற்றமில் சிறப்பின் றவகும் அவன்றமர் தம்றம எல்லாஞ் 

          சசற்றிடல் முறறய தன்றால் பதவர்தஞ் சிறறவிட் டுய்ய 

               மற்றவன் தனக்பகார் ஒற்றற வல்றலயில் விடுத்து மன்பனா. ......    4 

 

(தூண்டுநம் சமாற்ற) 
 

தூண்டுநம் சமாற்றன் மாற்றஞ் சூரனாம் அவுணன் பகளா 
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     ஈண்டிடு சிறறயின் நீக்கி அமரறர விடுப்பன் என்னின் 

          மாண்டிட லின்றி இன்னும் வாழிய மறுத்து ளாபனல் 

               ஆண்டுசசன் றடுதும் ஈபத அறசமன அகத்துட் சகாண்டான். ......    5 

 

(வடித்தசசங் கதிர்) 
 

வடித்தசசங் கதிர்பவல் அண்ணல் மாலயன் மகவா னாதி 
     அடுத்தபண் ணவறர பநாக்கி அவுணர்தங் கிறளறய சயல்லாம் 

          முடித்திடப் சபயர்தும் நாறள முன்னபமார் தூதன் றன்றன 

               விடுத்தனம் உணர்தல் பவண்டும் சவய்யசூர் கருத்றத என்றான். ......    6 

 

(கடலுறடக் கடுறவ) 
 

கடலுறடக் கடுறவ உண்படான் காதலன் இறனய சசப்ப 

     மடலுறடப் பதுமப் பபாதில் றவகிபனான் மாயன் பகளா 

          அடலுறடப் சபரும்பபார் எந்றத ஆற்றுமுன் சூரன் முன்பனார் 

               மிடலுறடத் தூதன் றன்றன விடுத்தபல அறத்தா சறன்றார். ......    7 

 

(என்றலுங் குமர) 
 

என்றலுங் குமர மூர்த்தி இப்சபருந் திறபலார் தம்முள் 

     சவன்றிசகாள் சூரன் றன்பால் வரீமா மபகந்தி ரத்துச் 

          சசன்றிட விடுத்தும் யாறரச் சசப்புதி சரன்ன பலாடு 

               நன்சறன அதறன நாடி நான்முகன் நவிற லுற்றான். ......    8 

 

(சமல்சலன உலறவ) 
 

சமல்சலன உலறவக் பகானும் வரீமா மபகந்தி ரத்திற் 

     சசல்லரி சதனக்கு மற்பற சசய்பணி சநறியால் அன்றி 
          ஒல்றலயில் அங்கண் ஏகி ஒன்னலர்க் கடந்து மீள 

               வல்லவன் இறனய வரீ வாகுபவ ஆகு சமன்றான். ......    9 

 

(சதுர்முகன் இறனய) 
 

சதுர்முகன் இறனய வாற்றால் சண்முகன் உளத்துக் பகற்பக் 
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     கதுசமன உறரத்த பலாடுங் கருறணசசய் தழகி சதன்னா 

          மதுமலர்த் சதாறடயல் வரீ வாகுவின் வதனம் பநாக்கி 
               முதிர்தரும் உவறக தன்னால் இத்திறம் சமாழிய லுற்றான். ......    10 

 

(மபயந்திர மூதூ) 
 

மபயந்திர மூதூ பரகி வல்றலநீ அமலன் நல்குஞ் 

     சபயந்திர ஞாலத் பதபரான் தறனயடுத் சதாருநாற் றந்தக் 

          கபயந்திரன் மதறல வாபனார் காப்றபவிட் டறத்தா றுன்னி 
               நபயந்திர வளத்தி பனாடும் உறறசகன நவிறி யன்பற. ......    11 

 

(அம்சமாழி மறுத்து) 
 

அம்சமாழி மறுத்து ளாபனல் அவுணநின் கிறளறய சயல்லாம் 

     இம்சமன முடித்து நின்றன எஃகபவற் கிறரயா நல்கத் 

          சதம்முறன சகாண்டு நாறளச் சசல்லுதும் யாபம யதீு 

               சமய்ம்றமய சதன்று கூறி மீள்சகன வரீன் சசால்வான். ......    12 

 

(சவந்திறல் அவுணர்) 
 

சவந்திறல் அவுணர் ஈண்டும் வரீமா மபகந்தி ரத்திற் 

     சுந்தரத் திருவின் றவகுஞ் சூரபன் மாவின் முன்பபாய் 

          எந்றதநீ அருளிற் சறல்லாம் இறசத்தவ னுள்ளம் நாடி 

               வந்திடு கின்பறன் என்னா வணங்கிபய சதாழுது பபானான். ......    13 

பவறு 

 

(நலஞ்சசய் சூளிறக) 
 

நலஞ்சசய் சூளிறக நீங்கிவிண் சணறிக்சகாடு நடந்து 

     கலஞ்சசய் திண்டிறல் வாகுவாம் சபயருறடக் கடவுள் 

          வலஞ்சசய் வாட்பறட அவுணர்பகான் மன்னிவறீ் றிருக்கும் 

               சபாலஞ்சசய் கின்றஅத் தாணிமண் டபத்திறடப் பபானான். ......    14 

 

(எல்றல இல்லபதார் சபரு) 
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எல்றல இல்லபதார் சபருந்திரு நிகழவறீ் றிருந்த 

     மல்ல லங்கழல் இறறவறனக் குறுகிமாற் றலரால் 

          சவல்ல ருந்திறல் வரீவா குப்சபயர் விடறல 

               சதால்றல நல்லுருக் காட்டினன் அறவக்சகலாந் பதான்ற. ......    15 

 

(ஒற்றற பமருவில்) 
 

ஒற்றற பமருவில் உறடயபதார் பரம்சபாருள் உதவுங் 

     சகாற்ற பவலுறடப் புங்கவன் தூசதனக் கூறி 
          இற்றற இப்பகல் அவுணர்பகான் கீழியான் எளிவாய் 

               நிற்றல் எம்பிரான் சபருறமயின் இழிசபன நிறனந்தான். ......    16 

 

(மாறய தந்திடு) 
 

மாறய தந்திடு திருமகன் மன்னிவறீ் றிருக்கும் 

     மீயு யர்ந்திடும் அரியறணக் சகாருபுறட விறரவில் 

          பபாயி ருப்பது பமலன்று புன்றமபயார் கடபன 

               ஆய தன்றியும் பாவசமன் றுன்னினான் அகத்துள். ......    17 

 

(இறனய துன்னிபய) 
 

இறனய துன்னிபய அறுமுகப் பண்ணவன் இருதாள் 

     நிறனயும் எல்றலயில் ஆங்கவன் அருளினால் நிசியில் 

          தினக ரத்சதாறக ஆயிர பகாடிபசர்ந் சதன்னக் 

               கனக மாமணித் தவிசசான்று பபாந்தது கடிதின். ......    18 

 

(நித்தி லப்படு பந்த) 
 

நித்தி லப்படு பந்தருஞ் சிவிறகயும் சநறிபய 

     முத்த மிழ்க்சகாரு தறலவனாம் மதறலக்கு முதல்வன் 

          உய்த்த வாசறனக் குமரபவள் வரீனுக் குதவ 

               அத்த றலப்பட வந்தது மடங்கபலற் றறணபய. ......    19 

 

அறிவர் பமலவன்) 
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அறிவர் பமலவன் தவிசில்வறீ் றிருத்தலும் அவுணர்க் 

     கிறறவ னாங்கது பநாக்கிபய எயிற்றணி கறித்துக் 

          கறுவி பயநறகத் துரப்பிசமய் வியர்ப்சபழக் கண்கள் 

               சபாறிசசா ரிந்திடப் புறகயுமிழ்ந் திறனயன புகல்வான். ......    20 

 

(சுற்ற நீங்கிபய இறல) 
 

சுற்ற நீங்கிபய இறலயுண்டு விலங்சகனச் சுழன்று 

     வற்றன் மாமரக் காட்டகத் திருந்துடல் வருத்துஞ் 

          சிற்று ணர்ச்சிபயார் வல்லசித் தியல்பிது சிறிபயாய் 

               கற்று ளாய்சகாலாங் காட்டிறன நமதுமுன் காண. ......    21 

 

(துன்று வார்சறட) 
 

துன்று வார்சறட பயாகிபனார் அல்லது சதாறலந்து 

     பின்று பதவரும் வல்லரிச் சிறுசதாழில் சபரிதும் 

          ஒன்று மன்னறத இவ்விறடக் காட்டலர் உன்பபால் 

               நன்று நன்றுநீ நம்முனர்க் காட்டிய நடனம். ......    22 

 

(சித்த ராயிபனார்) 
 

சித்த ராயிபனார் சசங்கண்மால் முதலிய பதவர் 

     இத்தி றத்தன காட்டுதற் கஞ்சுவ சரன்முன் 

          தத்தம் எல்றலயிற் புரிந்திடல் அல்லது தமிபயாய் 

               பித்த பனசகாலாம் நமக்கிது காட்டுதல் பிடித்தாய். ......    23 

 

(உறரசசய் இந்நகர்) 
 

உறரசசய் இந்நகர் மகளிருஞ் சசய்வரூன் முற்றாக் 

     கருவி னுள்ளுறு குழவியுஞ் சசய்திடுங் கருத்தில் 

          வறரக ளுஞ்சசயும் மாக்களுஞ் சசய்யுமற் றதனால் 

               அரிய தன்றபரா பபறதநீ புரிந்திடும் ஆடல். ......    24 
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(என்றன எண்ணறல) 
 

என்றன எண்ணறல எதிருற இருந்தறன இதனான் 

     மின்னல் வாட்பறட யுறறகழித் சதாய்சயன வசீிச் 

          சசன்னி வடீ்டுவன் நின்சசயல் முற்றவுந் சதரிந்து 

               பின்னர் அத்சதாழில் புரிவசனன் பறயுளம் பிடித்பதன். ......    25 

 

(ஏணுற் றாசரலாம்) 
 

ஏணுற் றாசரலாம் வழுத்திய அவுணரும் யாமுங் 

     காணக் காட்டிறன நீயறி விஞ்றசறயக் கண்டாம் 

          பூணித் தாசயன வருமுனக் கித்துறணப் சபாழுது 

               பாணித் தாவிறய அளித்தனன் அன்னது பரிபச. ......    26 

 

(வாச வன்கரந் பதாடி) 
 

வாச வன்கரந் பதாடினன் பிறரிது மதியார் 

     பகச வன்னிது நிறனகிலன் மறறகளின் கிழபவான் 

          ஆசி கூறிபய திரிந்திடும் அவர்க்சகலாம் முதலாம் 

               ஈசன் என்னிறட வருகிலன் யாறரநீ சயன்றான். ......    27 

 

(தீயன் இத்திறம்) 
 

தீயன் இத்திறம் உறரத்தன பகட்டலுந் திறபலான் 

     காய மீசனனக் காயபமல் வியர்ப்சபழக் கனன்று 

          மாறய சசய்துழல் வலியிலார் பபாசலறன மதித்தாய் 

               ஆய புந்திறய விடுமதி பகளிசதன் றறறவான். ......    28 

 

(புரந்த ரன்குறற) 
 

புரந்த ரன்குறற அயன்முதல் அமரர்தம் புன்றம 

     வருந்தும் வானவர் சிறறசயலாம் நீக்கிமற் றவர்தந் 

          திருந்து சதால்லிறற உதவுவான் சசந்திமா நகர்வந் 

               திருந்த ஆதியம் பண்ணவன் அடியபனன் யாபன. ......    29 
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(துன்னு தாறன) 
 

துன்னு தாறனகட் கரசராய் அறுமுகத் சதால்பலான் 

     பின்னர் வந்துளார் ஒன்பபதா டிலக்கமாம் சபயரால் 

          அன்ன வர்க்குபள ஒருவன்யான் நந்திபாங் கமர்ந்பதன் 

               ஒன்ன லார்புகழ் வரீவா சகனும்சபய ருள்பளன். ......    30 

 

(தாரகப் சபயர் இளவ) 
 

தாரகப் சபயர் இளவறலத் தடவறர தன்றன 

     ஓரி றறக்குமுன் படுத்தபவல் அறுமுகத் சதாருவன் 

          சூசர னப்படு நின்னிறடத் தமியறனத் தூதாப் 

               பபர ருட்டிறத் துய்த்தனன் என்றனன் சபரிபயான். ......    31 

 

(சகாடுத்தி டாதசவன்) 
 

சகாடுத்தி டாதசவன் சகாண்டவன் உறரத்தசசாற் சகாடுங்பகால் 

     நடத்து மன்னவன் பகட்டலும் ஆங்கவன் நம்பமல் 

          விடுத்த காரணம் என்றனபயா விளம்புதி சயன்ன 

               எடுத்து மற்றிறவ எம்பிரான் தூதுவன் இறசப்பான். ......    32 

 

(மருத்து வன்றறன) 
 

மருத்து வன்றறனச் சசிசயாடு துரந்துபசண் வதிந்த 

     புரத்றத ஆரழற் கூட்டிபய அறனயவன் புதல்வன் 

          ஒருத்த பனாடுபல் லமரறர உவளகந் தன்னில் 

               இருத்தி னாசயன வினவினன் அறுமுகத் திறறவன். ......    33 

 

(இந்தி ராதிபர் அயன்) 
 

இந்தி ராதிபர் அயன்முதற் பண்ணவர் யாரும் 

     வந்து வந்துபவண் டிடுதலும் அவர்குறற மாற்றப் 

          புந்தி சகாண்டுபன் னிருபுயத் சதம்பிரான் புவிக்கண் 
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               அந்த மின்றுறற பாரிடத் தாறனபயா டறடந்தான். ......    34 

 
 

(தறரயின் நண்ணி) 
 

தறரயின் நண்ணிநின் இளவறல வறரசயாடு தடிந்து 

     சநருந பலவந்து சசந்தியின் றவகினான் நிறனயும் 

          விறரவின் வந்தட உன்னினான் இன்றுநும் மிறசபய 

               அருள்சகா படசில புகன்சறறனத் தூண்டினன் அதுபகள். ......    35 

 

(நிறறயும் இந்துறவ) 
 

நிறறயும் இந்துறவப் படவராக் கவர்ந்சதன நிகளச் 

     சிறறப டுத்திபய அமரறர வருத்திறன சசய்யும் 

          மறறசயா ழுக்கமும் நீக்கிறன உலகம்ஆள் மன்னர் 

               அறமும் அன்றிது வரீர்தஞ் சசய்றகயும் அன்றால். ......    36 

 

(தாறத யாகிபயான்) 
 

தாறத யாகிபயான் காசிபன் ஆங்கவன் தனயன் 

     ஆத லாலுனக் கமரறரச் சிறறசசய்வ தறபனா 

          பவத மார்க்கமும் பிறழத்தறன சிறுசபாருள் விறழந்தாய் 

               நீதி யாலுல களிப்பபத அரசர்தந் சநறிபய. ......    37 

 

(உலத்தின் மாண்ட) 
 

உலத்தின் மாண்டபதாட் சலந்தரன் அந்தகன் ஒருங்பக 

     கலத்தல் இல்லபதார் புரத்தவ ராதிபயார் கடவுட் 

          குலத்றத வாட்டலின் இறமப்பினில் வநீ்தனர் சகாடிபயாய் 

               நிலத்தின் உம்பறர வருத்துதல் அழகிபதா நினக்பக. ......    38 

 

(சமய்றம நீங்கிபய) 
 

சமய்றம நீங்கிபய சகாறலகள வியன்றுபம லுள்ள 

     சசம்றம யாளறரச் சீறிபய அணங்குசசய் தீபயார் 
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          தம்மில் ஆற்றரும் பழிசுமந் சதால்றலயில் தமபரா 

               டிம்றம வடீுவர் எழுறமயுந் துயரினூ டிருப்பார். ......    39 

 
 

(இங்ங னந்திரு) 
 

இங்ங னந்திரு நீங்கிபய துயருழந் திறப்பர் 

     அங்ங னம்சபரி தாரிருள் மூழ்குவர் அதற்பின் 

          உங்ங னம்பிறந் தயருவ சரன்றுமீ துலவார் 

               எங்ஙன் உய்வபரா பிறர்தமக் கல்லல்சசய் திடுபவார். ......    40 

 

(தீது நல்லன ஆயிரு) 
 

தீது நல்லன ஆயிரு திறத்தவுந் சதரிந்பத 

     ஏதி லார்க்கறவ சசய்வபரல் தமக்குடன் எய்தும் 

          பபறத நீறரயாய் அமரறரச் சிறறசசய்த பிறழயால் 

               மாது யர்ப்படல் அன்றிபய இறுதியும் வருமால். ......    41 

 

(அண்டர் ஆற்றறல) 
 

அண்டர் ஆற்றறல வவ்விய தாரகன் ஆவி 
     உண்ட சகாற்றபவல் இருந்தது விடுத்திடின் உறனயுங் 

          கண்ட துண்டம தாக்குமால் அறசநறி கருதித் 

               தண்டம் வல்றலயிற் புரிந்திலன் இத்துறண தாழ்த்தான். ......    42 

 

(சகடுதல் இல்லபதார்) 
 

சகடுதல் இல்லபதார் அமரர்கள் சிறறயிறடக் கிடப்ப 

     விடுதல் சசய்தறன பல்லுகம் அவர்தறம இன்பன 

          விடுதல் உய்வறக யாகுமால் மறுத்திபயல் விறரந்து 

               படுத பலநினக் குறுதியாம் முறறயுமப் பரிபச. ......    43 

 

(ஆண்ட ளப்பில) 
 

ஆண்ட ளப்பில பநாற்றறன பவள்விநின் றாற்றி 
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     மூண்ட தீயிறட மூழ்கிபனாய்க் சகந்றதமுன் னளித்த 

          மாண்டி டாதபப ராயுறளத் திருசவாடும் வாளா 

               ஈண்சடார் புன்சனறி யாற்றிபய இழுக்குவ தியல்பபா. ......    44 

 
 

(றசய பமற்படு வள) 
 

றசய பமற்படு வளத்சதாடு நீயுநின் தமரும் 

     உய்ய பவண்டுபமல் அமரர்தஞ் சிறறயிறன ஒழித்து 

          றவய பமலறத் தியல்புளி வாழிமற் றிதறனச் 

               சசய்ய லாய்எனின் ஈங்குவந் தடுவனால் திண்ணம். ......    45 

 

(என்று மற்றிறவ யாறவ) 
 

என்று மற்றிறவ யாறவயும் வறரபக எறிந்பதான் 

     உன்ற னக்கறற சகன்றனன் ஈங்குநீ உம்பர் 

          வன்ற றளச்சிறற நீக்கிபய அறத்தின்இவ் வளத்றத 

               நன்று துய்த்தறன சநடிதுநீ வாழ்சகன நவின்றான். ......    46 

 

(மறம கன்றிடா வரீ) 
 

மறம கன்றிடா வரீனிங் கிறனயன வகுத்பத 

     அறறயும் வாசகங் பகட்டலும் சவகுளிமூ ளகத்தன் 

          சபாறியு மிழ்ந்திடு கண்ணினன் புறகயுமிழ் உயிர்ப்பன் 

               எறியும் அங்றகயன் இறந்திடும் முறுவலன் இறசப்பான். ......    47 

 

(பமறல யாயிர) 
 

பமறல யாயிரத் சதட்சடனும் அண்டமும் சவன்பற 

     ஏலு கின்றபதார் தனியிறற யாகிய எனக்குக் 

          பகால வாசலயி றின்னமுந் பதான்றிலாக் குதறலப் 

               பால பனசகாலாம் இறனயன புந்திகள் பகர்வான். ......    48 

 

(விறலின் பமதகும்) 
 



Page 55 of 147 
 

கந்த மான்மியம் 
 
 

விறலின் பமதகும் அவுணராம் வலியிலார் மிகவும் 

     வறிய ராகிய பதவராம் பமலவர் மழறலச் 

          சிறுவ ராந்தனி முதல்வற்கும் அறமச்சியல் சசய்வார் 

               எறியும் பநமிசூழ் உலகத்து வழக்கம்நன் றிதுபவ. ......    49 

 
 

(நறறசகா டார்முடி) 
 

நறறசகா டார்முடி அவுணர்தங் குலத்திறன நலித்து 

     வறுறம சசய்தனர் கடவுளர் அவர்திரு மாற்றிக் 

          குறிய ஏவலுங் சகாண்டனன் ஒழுக்கமுங் சகான்பறன் 

               சிறறயும் றவத்தனன் நங்குடித் தமர்முறற சசய்பதன். ......    50 

 

(சநடிய மால்மகன்) 
 

சநடிய மால்மகன் உறங்குநாள் ஆறணறய நீங்கித் 

     சதாடுசப ருங்கடல் உலசகலாங் சகாள்ளினுஞ் சுரறர 

          விடுவன் அல்லன்யான் வடீருஞ் சிறறயிறன விண்பமல் 

               உறடய அண்டத்தின் உச்சியின் ஒருதறல உய்ப்பபன். ......    51 

 

(தப்பல் சசய்திடு) 
 

தப்பல் சசய்திடு மகபதி முதலிபனார் தறமயும் 

     இப்ப திக்கபண சகாணர்ந்தனன் சிறறசசய இருந்பதன் 

          றகப்பு குஞ்சிறற விடுவபனா விடுகிலன் கண்டாய் 

               ஒப்ப ருந்திறல் சூரசனன் சறாருசபய ருறடபயன். ......    52 

 

(மின்னு வச்சிர) 
 

மின்னு வச்சிரப் படிவமும் பவறுபல் வரமும் 

     முன்சனார் ஞான்றுதன் தாறதஎற் களித்திடு முறறறயப் 

          பின்னர் யாவபர சபயர்ப்பவர் சபருஞ்சமர் இயற்றி 
               என்றன ஆற்றலால் சவன்றிடு நீர்றமபயார் எவபர. ......    53 

 

(தான மாமுகத் தார) 
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தான மாமுகத் தாரக எம்பிறயத் தடிந்த 

     மான பவற்பறட யவன்மிறச வருவது வலித்பதன் 

          பானல் வாய்ச்சிறு பசசயாடு நீயமர் பயிறல் 

               ஊன பமசயனத் தடுத்தனர் ஆதலால் ஒழிந்பதன். ......    54 

 
 

(தூங்கு றகயுறட) 
 

தூங்கு றகயுறடத் தாரக இளவறலத் சதால்றல 

     ஓங்கல் தன்சனாடும் அட்டது சநன்னபல உணர்ந்பதன் 

          பாங்கி பனாறரயப் பாலன்பமல் உந்திசயன் பழியும் 

               வாங்கு கின்றனன் நாறளபய காண்டியான் மன்பனா. ......    55 

 

(அரிகள் எண்ணிலர்) 
 

அரிகள் எண்ணிலர் இந்திரர் எண்ணிலர் அல்லாச் 

     சுரர்கள் எண்ணிலர் அண்டங்க சடாறுந்சதாறும் இருந்தார் 

          சசருவின் ஆற்றலர் வழுத்திபய பபாயினர் சிவன்கண் 

               சநருநல் வந்திடு சிறுவபனா என்சனதிர் நிற்பான். ......    56 

 

(ஓதி என்பல அமரறர) 
 

ஓதி என்பல அமரறர விடுகிலன் உணர்ச்சி 
     ஏது மில்லபதார் மகவுதன் புன்சமாழி ஏற்றுப் 

          பபறத ஆதலின் ஒற்றனாய் வந்தறன பிறழத்துப் 

               பபாதி நின்னுயிர் தந்தனன் யாசனனப் புகன்றான். ......    57 

 

அகில மாள்பவன்) 
 

அகில மாள்பவன் இங்கிறவ சமாழிதலும் ஐயன் 

     சவகுளி சவங்கனல் சிந்திட வுளஞ்சுட சவகுண்டு 

          புறகயும் அங்கியும் உயிர்ப்புற மயிர்ப்புறம் சபாடிப்ப 

               நறகயும் வந்திடச் சிவந்திட விழியிறவ நவில்வான். ......    58 
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தண்டல் இல்லபதார்) 
 

தண்டல் இல்லபதார் ஒன்சறாரு மயிர்நுனித் தறலயின் 

     அண்ட சமண்ணில பகாடிகள் பகாறவபட் டறசயப் 

          பண்டு பமருவிற் கந்தபவள் சகாண்டபதார் படிவங் 

               கண்டி லாய்சகாலாங் கணிப்பிலாப் பவம்புரி கடிபயாய். ......    59 

 
 

(அன்று கந்தபவள்) 
 

அன்று கந்தபவள் அறமந்தபதார் சபருவடி வதனுள் 

     ஒன்று பராமத்தின் இருந்ததற் காற்றிடா துனதாய்த் 

          துன்றும் ஆயிரத் சதட்சடனும் அண்டமாந் சதாறகயும் 

               இன்று நீயது சதரிகிறல சிறுவசனன் றிறசத்தாய். ......    60 

 

(அளப்ப ருங்குணத் தாதி) 
 

அளப்ப ருங்குணத் தாதியாம் எம்பிரான் அமரர் 

     தறளப்ப டுஞ்சிறற மாற்றவுஞ் சதுர்முகன் முதபலார் 

          சகாளப்ப டுந்துயர் அகற்றவுங் சகாடியறர யறுத்து 

               வளப்ப டும்பரி சுலசகலாம் பபாற்றவும் வந்தான். ......    61 

 

(வாழி யானநின்) 
 

வாழி யானநின் ஆயுளும் வன்றமயும் வரமுங் 

     பகழில் சுற்றமும் பறடகளும் வான்சறாடக் கிளர்ந்து 

          பூழி யாலுயர் மால்வறரச் சூழலிற் புகுந்த 

               ஊழி மாருதம் பபாலடும் எம்பிரான் ஒருபவல். ......    62 

 

சீயவிறல் அண்ண) 
 

சீயவிறல் அண்ணலிறவ சசப்பியகல் காறல 

     ஆயவன் இருந்திடும் அரித்தவிசு தானும் 

          மீயுறசவ ழுந்துவிசும் பிற்றறலயின் ஏகி 
               மாறயசயன ஒல்றலயின் மறறந்துபடர்ந் தன்பற. ......    63 
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8. பானுசகாபன் வதம் 

 
 

நாரண சனன்னு) 
 

நாரண சனன்னுந் பதவும் நான்முகத் தவனும் முக்கட் 

     பூரணன் தானு மாகிப் புவிபறடத் தளித்து மாற்றி 
          ஆரண முடிவுந் பதறா அநாதியாய் உயிர்கட் சகல்லாம் 

               காரண னாய பமபலான் கழலிறண கருத்துள் றவப்பாம். ......    1 

 
 

சசாற்ற வாசகம்) 
 

சசாற்ற வாசகம் வினவலுஞ் சூரியன் பறகஞன் 

     இற்ற பவசகாலாம் நம்சபரும் வாழ்க்றகசயன் றிரங்கிச் 

          சசற்ற பமாடுதுன் சபதிசரதிர் மறலந்திடச் சசங்பகழ்ப் 

               சபாற்றற யன்னதன் இருக்றகறய ஒருவினன் பபாந்தான். ......    2 

 

(பபாந்து பகாநகர்) 
 

பபாந்து பகாநகர் அணுகிபய துன்சபாடு புணர்ந்த 

     பவந்தன் மாமலர் அடிகறள உச்சியின் மிறலச்சி 
          ஆந்த ரங்கமாம் அளிசயாடு முந்துநின் றவுணர் 

               ஏந்தல் இம்சமாழி பகண்மியா நன்சகன இறசப்பான். ......    3 

 

(மாறய தந்தசதால்) 
 

மாறய தந்தசதால் பறடயினால் சசறுநறர மயக்கித் 

     தூய நீர்க்கடல் இட்டனன் சுரரது புகல 

          ஆய காறலயில் பவல்விடுத் தவர்தறம மீட்ட 

               பசறய சவல்வது கனவினும் இல்றலயால் சதரியின். ......    4 

 
 
 

சதரிந்த மற்றுன) 
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சதரிந்த மற்றுனக் குறரப்பசதன் முற்பகற் சசவ்பவல் 

     சபாருந்து றகத்தலத் தாறுமா முகசனாடு சபாருது 

          வருந்தி வன்பறட ஆற்றலும் இழந்தறன வறிதாய் 

               இரிந்து மற்றிவண் வருதலால் உய்ந்தறன எந்தாய். ......    5 

 

(ஏற்ற பதார்சிறல) 
 

ஏற்ற பதார்சிறல இழந்தறன மானமும் இன்றித் 

     பதாற்று வந்தறன சதால்வரத் தியற்றகயும் சதாறலந்தாய் 

          சீற்ற முற்றிலன் முருகபவள் அவன்சினஞ் சசய்யின் 

               ஆற்று பமாசவலா அண்டமும் புவனங்கள் அறனத்தும். ......    6 

 

(ஆர ணன்தறன) 
 

ஆர ணன்தறன உலசகாடும் உண்டுமுன் னளித்த 

     கார ணன்தனி ஆழிறயக் களத்திறட அணிந்த 

          தார கன்தறன சநடியமால் வறரசயாடு தடிந்த 

               வரீ வரீறன யாவபர வன்றமயால் சவல்வார். ......    7 

 

(புல்லி தாகிய விலங்கி) 
 

புல்லி தாகிய விலங்கிறனப் படுப்பவர் புதலுள் 

     வல்லி யந்தனக் குண்டியாய் மாய்ந்திடுங் கறதபபால் 

          எல்றல யில்பகல் அமரறர அறலத்திடும் யாமும் 

               சதால்றல நாள்வலி சிந்திபய குமரனால் சதாறலந்பதாம். ......    8 

 

(பகாட லுஞ்சுறன) 
 

பகாட லுஞ்சுறனக் குவறளயுங் குளவியுங் குரவும் 

     ஏட லர்ந்திடு நீபமும் புறனந்திடும் இறளபயான் 

          பாட லந்திறல் உறரப்பசதன் ஆங்கவன் பணித்த 

               ஆட லம்புயத் தண்ணறல சவல்வதும் அரிதால். ......    9 
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(சநடிது பற்பகல்) 
 

சநடிது பற்பகல் சசல்லினும் நிரம்புவ சதான்றற 

     இறடவி டாமபல முயன்றுசபற் றிடுகின்ற தியற்றக 

          உடல்வ ருந்தியும் தங்களால் முடிவுறா ஒன்றற 

               முடியு மீசதனக் சகாள்வது கயவர்தம் முறறபய. ......    10 

 

(ஆற்றல் றமந்தறர) 
 

ஆற்றல் றமந்தறர இழந்தறன நால்வறக அனிகத் 

     பதற்றம் அற்றறன என்னுடன் ஒருவன்நீ இருந்தாய் 

          பமற்றி கழ்ந்தநின் குலத்திறன பவசராடு வடீ்டக் 

               கூற்றம் வந்ததும் உணர்கிறல இகறலபமற் சகாண்டாய். ......    11 

 

(சவஞ்ச மஞ்சசய) 
 

சவஞ்ச மஞ்சசய வல்லவர் கிறடத்திடின் மிகவும் 

     சநஞ்ச கந்தளிர்ப் சபய்துவன் பநரலர் சமருக் 

          கஞ்சி பனன்என்று கருதறல அரசநீ இன்னும் 

               உஞ்சு றவகுதி பயாசவனும் ஆறசயால் உறரத்பதன். ......    12 

 

(உறுதி ஒன்றினி) 
 

உறுதி ஒன்றினி சமாழிகுவன் சபான்னகர் உள்ளார் 

     சிறறவி டுக்குதி நம்மிறடச் சசற்றம தகற்றி 
          அறுமு கத்தவன் வந்துழி மீண்டிடும் அதற்பின் 

               இறுதி யில்பகல் நிறலக்குநின் சபருவளம் என்றான். ......    13 

 

(சவம்பு பதால்கதிர்) 
 

சவம்பு பதால்கதிர் சவகுண்டவன் உறரத்தசசால் வினவித் 

     தும்றப யந்சதாறட மிறலச்சிய மணிமுடி துளக்கி 
          சமாய்ம்பும் ஆகமுங் குலுங்கிட முறுவலித் துயிர்த்து 

               நம்பி மந்திரச் சூழ்ச்சிநன் றாசலன நவில்வான். ......    14 
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(என்னிறவ உறர) 
 

என்னிறவ உறரத்தாய் றமந்த இன்றியான் எளிய னாகிப் 

     சபான்னுல குள்ள பதவர் புலம்புசகாள் சிறறறய நீக்கின் 

          மன்னவர் மன்னன் என்பற யாசரறன மதிக்கற் பாலார் 

               அன்னதும் அன்றி நீங்கா வறசயுசமான் றறடயு மாபதா. ......    15 

 
 

(இன்னுபமார் ஊழி) 
 

இன்னுபமார் ஊழி காலம் இருக்கினும் இறப்ப தல்லால் 

     பின்னுமிங் கமர்வ துண்படா பிறந்தவர் இறக்றக திண்ணம் 

          மின்சனனும் வாழ்க்றக பவண்டி விண்ணவர்க் கஞ்சி இந்த 

               மன்னுயிர் சுமக்கி பலன்யான் மாயவன் றறனயும் சவன்பறன். ......    16 

 

(அஞ்சிறன பபாலும்) 
 

அஞ்சிறன பபாலும் றமந்த அளியநின் இருக்றக பபாகித் 

     துஞ்சுதி துஞ்ச லில்லா வரத்திபனன் சதாறலவ தில்றல 

          சநஞ்சிறட இரங்கி யாதும் நிறனயறல பநர லார்பமல் 

               சவஞ்சமர் புரியப் பபாபவன் என்றனன் சவகுளி பமலான். ......    17 

 

(இவ்வறக தாறத) 
 

இவ்வறக தாறத கூற இரவிதன் பறகஞன் பகளா 

     உய்வறக இல்றல பபாலும் உணர்ந்திலன் உறரத்த சதான்று 

          சமய்வறக விதிறய யாபர சவன்றவர் விறனயிற் பகற்ற 

               சசய்வறக சசய்பவன் என்னாச் சிந்றதசசய் திறனய சசால்வான். ......    18 

 

(அறிசவாரு சிறிதும்) 
 

அறிசவாரு சிறிதும் இல்பலன் அடியபனன் சமாழிந்த தீறம 

     இறறயதும் உள்ளங் சகாள்ளா சதந்றதநீ சபாறுத்தி கண்டாய் 

          சிறியபதார் பருவப் பாலர் தீசமாழி புகன்றா பரனும் 
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               முறுவல்சசய் திடுவ தன்றி முனிவபரா மூப்பின் பமபலார். ......    19 

 
 
 
 
 

(அத்தநீ சவகுளல்) 
 

அத்தநீ சவகுளல் நம்மூர் அறலத்திடுங் கணங்கள் தம்றம 

     வித்தக வன்றம சான்ற விறற்புய பனாடும் அட்டுன் 

          சித்தமும் மகிழு மாறு சசய்குவன் விடுத்தி சயன்னாக் 

               றகத்தலம் முகிழ்த்துத் தீபயான் கழலிறண பணிதல் சசய்தான். ......    20 

 

(பணிந்திடு கின்ற) 
 

பணிந்திடு கின்ற காறலப் பதுறமதன் பகள்வன் சசற்றந் 

     தணிந்தனன் உவறக சபற்றான் தனயநின் உள்ளம் பபார்பமல் 

          துணிந்தது பபாலும் நன்றால் துன்னலார் தம்றம சவல்வான் 

               அணிந்திடு தாறன பயாடும் அகலுதி ஐய என்றான். ......    21 

 

(சதாறடயறச காமர்) 
 

சதாறடயறச காமர் சபாற்பறாட் சூரிது புகல றமந்தன் 

     விறடயது சபற்று மீண்டு பமதகு துயரி பனாடு 

          கடிதுதன் பகாயில் புக்குக் கடவுளர் பலருந் தந்த 

               அடல்சநடும் பறடக சளல்லாம் ஆய்ந்தனன் எடுத்தான் அன்பற. ......    22 

 

மாரி யன்னறக) 
 

மாரி யன்னறக மன்னவர் பகாமகன் 

     ஆர ழற்பறட அவ்வழி தூண்டலும் 

          வரீ வாகு விடுத்திடு தீப்பறட 

               பபாரி யற்றிப் சபாருக்சகன மீண்டபத. ......    23 

 

நீசராடு கனலும்) 
 



Page 63 of 147 
 

கந்த மான்மியம் 
 
 

நீசராடு கனலும் மாறாய் சநடுஞ்சினந் திருகி நின்று 

     பபாரிறன இறழப்ப சதன்ன இருவரும் சபாருது நின்றார் 

          ஓரிறற அளறவ தன்னில் ஒராயிர நூறு பகாடி 

               சாரிறக திரிந்த அம்மா அறனயவர் தடம்சபாற் பறர்கள். ......    24 

 
 

(ஏற்றிகல் புரியும் வரீர்) 
 

ஏற்றிகல் புரியும் வரீர் எதிசரதிர் துரக்கும் வாளி 
     நாற்றிறச சகாண்ட அண்டப் பித்திறக காறும் நண்ணி 
          பமற்றிகழ் பரிதிப் புத்பதள் வியன்கதிர் வரவு தன்றன 

               மாற்றிசயவ் வுலகு பளார்க்கு மலிதுயர் விறளத்த அன்பற. ......    25 

 

(சசற்றசமா டிவர்கள்) 
 

சசற்றசமா டிவர்கள் வசீுந் திருசநடுங் கறணகள் யாண்டும் 

     முற்றிடு கின்ற காலத் துகுவன கவன மான்பதர் 

          அற்றன புரவி மாறல அவிந்தன களிற்றின் ஈட்டம் 

               இற்றன அவுணர் சசன்னி இறுவன பூதர் யாக்றக. ......    26 

 

(கிட்டுவ பசணிற்) 
 

கிட்டுவ பசணிற் சசல்வ கிளருவ கிறடத்துப் பின்னும் 

     முட்டுவ ஒன்றற சயான்றற இடம்வலம் முறறயிற் சூழ்ந்து 

          வட்டறண புரிவ வாபனார் மதிக்கவும் அரிய வல்பல 

               எட்டுள திறசயும் விண்ணுந் திரிவன இருவர் பதரும். ......    27 

 

(இகழுவர் முனிவர்) 
 

இகழுவர் முனிவர் சவஞ்சூள் இயம்புவர் வன்றம பநாக்கிப் 

     புகழுவர் உரப்பி வரீம் புகன்சறடுத் தறழப்பர் பூசல் 

          மகிழுவர் நறகப்பர் சவற்றி வால்வறள முழக்கஞ் சசய்து 

               திகழுவர் கறணயின் மாரி சிந்துவர் சதழித்துச் சசல்வர். ......    28 
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(புரந்தறன அட்ட) 
 

புரந்தறன அட்ட சசல்வன் புதல்வனும் அவுணன் பசயும் 

     விறரந்சததிர் மறலந்த காறல முறறமுறற சவகுண்டு விட்ட 

          வரந்சதறு பகழி மாரி அகிலமும் விரவிச் சசல்லக் 

               கரந்தனன் இரவி திங்கள் கறலகளுங் குறறந்த தன்பற. ......    29 

 
 

(காசலாப்பன கூற்சறா) 
 

காசலாப்பன கூற்சறாப்பன கனசலாப்பன கடுவின் 

     பாசலாப்பன உருசமாப்பன பணியார்புரம் சபாடித்த 

          பகாசலாப்பன கதிசராப்பன குன்றந்தறனக் சகான்ற 

               பவசலாப்பன இருவரீரும் விடலுற்றிடு விசிகம். ......    30 

 

(வறரபுக்கன புயல்) 
 

வறரபுக்கன புயல்புக்கன வான்புக்கன மறிசதண் 

     டிறரபுக்கன கடல்புக்கன திறசபுக்கன திறசசூழ் 

          தறரபுக்கன அண்டத்துறழ தனிற்புக்கன பிலத்தின் 

               நிறரபுக்கன இறளபயானுடன் அவுணன்விடு சநடுங்பகால். ......    31 

 

அங்க சவல்றலயில் வரீ) 
 

அங்க சவல்றலயில் வரீவா குப்சபயர் அறிஞன் 

     திங்கள் சூடிய உலகடுந் தாறதயிற் சீறித் 

          துங்க மிக்கதன் வாளுரீஇக் கறங்சகனச் சுற்றி 
               எங்கண் ஏகுதி என்றுபபாய் அவுணறன எதிர்த்தான். ......    32 

 

(ஏற்சற திர்ந்திடும்) 
 

ஏற்சற திர்ந்திடும் எல்றலயின் இரவியம் பறகஞன் 

     காற்சற னச்சசன்று பநர்ந்தனன் இருவருங் கலந்து 

          சீற்ற நீர்றமயால் வாளமர் உழந்தனர் சசங்கட் 

               கூற்றும் அங்கியுஞ் சமர்புரி கின்றபகாட் சபன்ன. ......    33 
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(மாறு மாறுசசன்) 
 

மாறு மாறுசசன் றடிமுதல் உறுப்பிறன வாளால் 

     பவறு சசய்திட எறிகுவர் அன்னது விலக்கி 
          ஊறு சசய்திற நாடுவர் இறடசதரிந் துறாமல் 

               சூறற யாசமனச் சுற்றுவர் வட்டறண சூழ்வார். ......    34 

 
 

(இன்ன தன்றமயில் இருவ) 
 

இன்ன தன்றமயில் இருவரும் வாளமர் இயற்றி 
     மன்னு காறலயில் சூர்மகன் விஞ்றசயின் வலியால் 

          தன்றன பநரிலா இறளயவன் தடக்றகவாள் அகற்றி 
               அன்ன வன்திருத் பதாள்மிறச எறிந்தனன் அன்பற. ......    35 

 

(மாற்ற லன்கர) 
 

மாற்ற லன்கர வாளினால் எறிதலும் வள்ளல் 

     ஆற்றல் சமாய்ம்பிறடக் குருதியா றிழிதர அதுகண் 

          படற்றம் எய்தினன் சூர்மகன் இவன்றனக் கிறளபயான் 

               பதாற்றி டுங்சகாசலன் றிரங்கினர் வானவர் துளங்கி. ......    36 

 

(அன்ன காறலயில் இறளய) 
 

அன்ன காறலயில் இறளயவன் அறுமுகத் தமலன் 

     சபான்னின் பசவடி புந்தியில் உன்னிபய புகழ்ந்து 

          மின்னு வானதன் வாட்பறட வசீிபய விறரந்து 

               துன்ன லன்வலத் பதாளிறன வலிசயாடு துணித்தான். ......    37 

 

(துணித்த காறலயில்) 
 

துணித்த காறலயில் வலதுறக தன்சனாடு சதாடர்ந்த 

     பணித்த னிச்சுடர் வாளிறன இடக்றகயால் பறித்து 

          மணித்த சும்புசகாள் சமாய்ம்புறட அவுணர்பகான் மற்றும் 
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               தணிப்ப ருஞ்சினந் தன்சனாடு முயன்றனன் சமபர. ......    38 

 

(தீய வன்றனி முயற்சி) 
 

தீய வன்றனி முயற்சிறய பநாக்கிபய திறபலான் 

     தூய வாள்சகாபட அன்னவன் இடக்றகறயத் துணிப்ப 

          மாறய சதால்பறட விடுத்திடு பவசனன மதித்தான் 

               ஆய காறலயில் அறிஞனும் அவன்தறல அறுத்தான். ......    39 

 
 

(வாளில் அங்கவன்) 
 

வாளில் அங்கவன் அடுதலுஞ் சசன்னியும் வறரபநர் 

     பதாளும் யாக்றகயும் வழீ்ந்தன சூரியன் பறகஞன் 

          நாளு லந்தனன் அவனுயிர் சவௌவிபய நடுவன் 

               ஆளி சமாய்ம்பறன வழுத்திபய சதன்புலத் தறடந்தான். ......    40 

 

(சூரன் மாமகன் முடிந்த) 
 

சூரன் மாமகன் முடிந்தது முனிவருஞ் சுரரும் 

     ஆரும் பநாக்கிபய ஆடினர் பாடினர் ஆர்த்தார் 

          வரீ வரீன்நீ யாசமன இளவறல வியந்து 

               மாரி யாசமன அவன்மிறச சபாழிந்தனர் மலர்கள். ......    41 

 

ReplyForward 
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9.  ிங்கமுகன் வதம் 

 
 

அரசியல் புரிந்திடும் அறவறய நண்ணிய 

     முரணுறு சிங்கமா முகத்தன் முன்னவன் 

          திருவடி மலர்களில் சசன்னி தீண்டுறப் 

               பரிசவாடு வணங்கினன் சதாழுத பாணியான். ......    1 

 
 

வணங்கிய தம்பிறய மலர்க்றக சதாட்சடடா 

     இணங்கிய மார்புறுத் திறுகப் புல்லலும் 

          நிணங்கவர் பவலினாய் நினது சசம்முகம் 

               உணங்கிய துற்றசதன் உறரத்தியால் என்றான். ......    2 

 
 

என்னலும் அவுணர்பகான் இறளய வன்றறன 

     முன்னுற இருத்திபய முரணின் பமறலபயாய் 

          என்னிறட யுற்றன இறசப்பன் பகசளனா 

               அன்னவன் உணர்வறக அறறதல் பமயினான். ......    3 

 
 

அன்றுநீ பபாந்தபின் அயில்சகாள் பவலினாற் 

     குன்றிறன எறிந்திடு குமரன் என்பவன் 

          தன்றுறணச் பசறனயுந் தானும் இந்நகர் 

               சசன்றனன் பாசறற பசர்ந்து றவகினான். ......    4 

 

மற்றவன் பசறனகள் மறலய றமந்தர்கள் 

     இற்றனர் அறமச்சனும் இறந்து பபாயினான் 

          அற்றன தாறனயும் ஆட கப்சபயர் 

               உற்றவன் இரிந்தனன் உததி ஓடினான். ......    5 

 

சபாங்குறள அரிமுக புகுதி இன்னதால் 

     சங்றகயில் பறடசயாடு சமரின் ஏகிபய 

          அங்கவன் வலியிறன யடர்த்து மீளுதி 
               இங்குறன விளித்தனன் இதனுக்கா சவன்றான். ......    6 
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எஞ்சலில் சூரன்மற் றிதறனச் சசப்பலும் 

     சவஞ்சின அரிமுக வரீன் பதர்வுறா 

          சநஞ்சினில் ஆகுலம் நிகழ முன்னவன் 

               சசஞ்சரண் வழீ்ந்துநின் றிதறனச் சசப்புவான். ......    7 

 

மல்லலம் புயமுறட றமந்தர் தங்கறளத் 

     சதால்றலயில் அறமச்சறரச் சுற்றத் பதார்கறள 

          எல்லவர் தம்றமயும் இழந்து றவகினாய் 

               புல்லிது புல்லிதுன் புந்தி எண்ணபம. ......    8 

 
 

மூலமும் முடிவுமில் லாத மூர்த்திறயப் 

     பாலசனன் சறண்ணிறன படுவ பதார்ந்திறல 

          ஆலம தானபத ஐய என்சமாழி 
               பமறலயின் விதிறயயார் சவல்லும் நீரினார். ......    9 

 

சசன்றிடு புனலிறனச் சிறறசசய் தாவசதன் 

     இன்றினி ஏகிபய எண்ண லாசரனத் 

          துன்றிய குழுசவலாந் துறடத்து நுங்கிபய 

               நின்றிடு கின்றனன் நீயுங் காண்டியால். ......    10 

 
 

கந்தனாம் ஒருவறனக் கடக்கப் சபற்றிடின் 

     வந்துறனக் காண்பனால் மற்ற தில்றலபயல் 

          அந்தம தறடவரால் ஆரும் ஐயநீ 

               புந்தியின் நிறனந்தன புரிதியா சலன்றான். ......    11 

 
 

என்றுறக சதாழுதுபின் இறறயும் அவ்விறட 

     நின்றிலன் விறடசகாடு நிருதன் ஏகிபய 

          துன்றிய தாறனகள் சூழ மற்றவண் 

               ஒன்றுதன் மந்திரத் துறறயுள் எய்தினான். ......    12 
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ஆழிறய சயாத்துய ரம்சபாற் பறர்களில் 

     ஆழிறய உண்சடழு புயல்வந் தார்த்தன 

          ஆழிய நிலத்துருண் டழுதி பயாசவனா 

               ஆழிறய வினவிபய அமர்தல் பபாலுமால். ......    13 

 
 

இவ்வறக பசறனகள் யாவும் ஏழ்சபரும் 

     பவ்வமும் ஒருவழி படர்ந்த பதசயன 

          அவ்வயிற் பபாந்திட அமறர முன்னிபய 

               சதவ்வடும் அரிமுகன் பசறல் பமயினான். ......    14 

 

பசரலர் ஆவிசகாள் சீயமு கத்பதான் 

     பபரனி கத்சதாடு பபர்ந்திடல் காணூஉ 

          வாரிச பமலவன் வாசவன் வாபனார் 

               ஆரும்சவ ரீஇயினர் அச்சம் அறடந்தார். ......    15 

 
 

சசய்ய கரத்தினர் சிந்றத வியர்த்பத 

     சமய்யல சுற்றிட பமற்றுகில் பசார 

          ஐயுறும் எல்றலயில் ஆகம் இறரப்ப 

               ஒய்சயன யாவரும் ஓடினர் பபானார். ......    16 

 
 

நந்தா ஆற்றற் சிங்கமு கத்பதான் அவன்நம்முன் 

     வந்தான் யாபம மாற்றுதும் அன்னான் வலிசயன்னாக் 

          சகாந்தார் தாருச் சூழலும் சவற்புங் சகாண்படகி 
               முந்தா நின்ற பூதர்கள் சவம்பபார் முயல்கின்றார். ......    17 

 
 

மட்டார் சதாங்கற் சிங்கமு கன்பமல் மதிபதாய்வான் 

     எட்டா நின்ற சவற்புள யாவும் எறிகின்றார் 

          விட்டார் தாருச் சூழல் கணிச்சி வசீுற்றார் 

               சதாட்டார் சூலந் தண்சடழு நாஞ்சில் சசாரிகின்றார். ......    18 
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ஆசறு பூதர் சூழ அமரர்வாழ்த் சதடுப்ப ஐயன் 

பாசறறக் களத்றத நீங்கிப் பறந்தறல நிலத்தின் எல்றல 

வசீுறு மருத்து மின்னும் சவௌ¢குற சநாடிப்பிற் சசல்லக் 

பகசரி முகத்தி னானுங் கிளர்பறட பயாடு பநர்ந்தான்.             19 

  
 

பருப்புறும் எழுவும் வான்சறான் பழுவமும் பரசுந் தண்டு 

சநருப்புமிழ் சூல பவலும் பநமியுங் சகாழுவுங் குன்றும் 

சபாருப்புறழ் பூதர் வசீிப் சபாருக்சகன அவுணர் தம்றம  

மருப்புயர் களிற்றற மாறவ றவயத்றத அடுத லுற்றார்.          20 

 
  

குந்தமும் மழுவுந் தண்டுங் குலிசமும் எழுவுங் பகாலும் 

முந்திய கழுமுள் பவலும் முசலமுங் சகாழுவுஞ் சங்கும் 

எந்திரக் கவண்வழீ் கல்லும் எ•கமும் பிறவு சமல்லாஞ் 

சிந்திநின் றவுணர் பூதப் பறடயிறனச் சசறுத்த லுற்றார்.          21 

  
 

இருதிறப் பறடகள் தம்மில் இத்திறம் சபாருத சவல்றலக் 

குருதிவந் தறலப்ப மார்பு சசன்னிபதாள் குறறந்து பவறாய்த் 

தறரயிறட மறிந்தார் பல்பலார் சங்கரன் விடுத்த மூரல் 

விரிகனல் சிதறிப் பற்ற சவந்துவழீ் புரம பதபபால்.                       22 

 
  

கண்டனன் ஆறய சசய்றக கனல்சபாழி பரிதிக் கண்ணான் 

மண்டமர் புரியா நிற்கும் மாற்றலர் தம்றம வாரி 

உண்டனன் எனது சீற்றம் ஒழிக்குவன் ஒல்றல சயன்னா 

அண்டமும் திறசயும் தாபன ஆகுபவார் வடிவம் சகாண்டான்.     23 

 
 

ஆயிர முடியின் சமௌலி அண்டத்தின் முகட்றட நக்கப் 

பாயிருங் கரங்கள் அண்டப் பாங்கறர அறலப்பப் பாருட் 

பபாயின பதங்கள் அண்டத் தடியிறனப் பூறழ சசய்ய 

மாறயயாம் இறனய வாபறார் வடிவுசகாண் டார்த்¢து வந்தான்.   24 
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வந்திடு சீற்றத் துப்பின் மடங்கலின் பதாற்றம் பநாக்கித 

அந்தகன் அறசந்து நின்றான் ஆதவன் இரிய லானான் 

இந்திரன் துளக்க முற்றான் எரிபறத பறதத்துச் பசார்ந்தான் 

சிந்றதயின் மருட்றக உற்றார் திறசமுகன் முதலாம் பதவர்.              25 

 
  

அன்னசதார் எல்றலயில் ஆளி முகத்பதான் 

முன்னுறு பூதம் முழங்சகாலி நீத்தம் 

என்னதும் அங்றக இராயிரம் ஓச்சி 
உன்னுமுன் வாரினன் உண்டல் பயின்றான்.                      26 

 
           

சசய்ய தாமறர வனங்களுஞ் சசங்கதிர் சதாறகயும் 

ஐய பசசயாளி ஈன்றிருந் சதன்னஆ றிரண்டு 

றகயும் மூவிரு முகங்களும் உறடயவன் காபலான் 

றவயம் உந்திட அடுசதாழில் இயற்றுவான் வந்தான்.             27 

 
 

உய்குறு கணத்தின் தாறன உந்திறய ஒருவி வாளி  
சசய்குறு வாயில் நீங்கித் சதழிப்சபாடு புறத்திற் பபாக 

றமகிளர் புந்தி சவய்பயான் மற்றது கண்டு சீறிக் 

றகசகாடு சநறிறய மாற்றிக் கந்தன்பமல் ஒருதண் டுய்த்தான்.     28 

  
 

அண்டம்விண்  டதுசகால் என்ன அணிமணித் சதாகுதி ஆர்ப்பத் 

தண்டம்வந் திடுத பலாடுந் தன்னிகர் இல்லா அண்ணல் 

கண்டனன் இறமப்பில் நான்கு கறணசதாடக் கறதறயச் சிந்தி 
ஒண்டிறற் சூரன் பின்பனான் சநற்றிபுக் சகாளித்த அன்பற.         29 

 
 

ஔத்திடு கின்ற காறல உருசகழு மடங்கற் பபபரான் 

களித்திடல் ஒருவி பமறலக் கடுஞ்சினக் பகாட்புச் சிந்தித் 

சதௌத்திடும் உணர்வும் இன்றிச் சசய்யபகால் சசலுத்து மன்ன 

அளித்திட சலாழிந்த காலத் துலகம்பபால் அழுங்கி நின்றான்.      30 
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பபர்ந்திடும் உணர்சவாடும் பிரிவில் துன்சபாடும் 

பசர்ந்திடும் அரிமுகத் தீயன் நின்றுழி 
வார்ந்திடு குருதிபதாய் வாயில் மூடுறக 

பசார்ந்தன அருளவரத் சதாறலந்த மாறயபபால்.         31 

 

அறலவ றளந்தபாற் கடல்மிறசப் பத்துநூ றம்சபான் 

மறலவ றளந்தமர் தன்றமபபான் மன்னன்மாட் டன்றித் 

தறலவ றளந்திடா அரிமுகன் தனதுறகத் தலத்தால் 

சிறலவ றளந்திடக் குனித்தனன் சுடுசரந் சதரிந்தான்.             32 

  
 

சீய மாமுகன் சசஞ்சிறல பூட்டிநூ 

றாயி ரப்பத் தடுசரம் ஏவலும் 

நாய கன்னது கண்டு நறகப்புறா 

ஓய்வில் வாளிசயா ராயிரந் தூண்டினான்.                33 

 
  

ஆற்றல் பமதகும் ஆயிரம் வாளியால் 

மாற்ற லன்கறண மாரி விலக்கிபய 

சாற்று தற்கரி தாகிய தன்றமயான் 

வறீ்றும் ஆயிரம் சவங்கறண யுந்தினான்.                34 

 
 

உந்து பகாறலசயா ராயிரம் வாளியாற் 

சிந்தி பயதிறற் சிங்கமு காசுரன் 

ஐந்து நூறிரண் டாயிரம் சவங்கறண 

எந்றத பமல்வர ஏவினன் என்பபவ.                             35 

  
 

பதகன் வாளிகள் பத்திலக் கத்றதயம் 

நுதிசகாள் சவங்கறண நூறுபத் தாயிரங் 

கதுசம னத்சதாடுத் பதமறற காண்கிலா 

அதிர்க ருங்கழல் அண்ணல் அகற்றினான்.                36 
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திருத்த குந்திறற் சீய முகத்தினான் 

உருத்து வாளிசயா ராயிரந் தூண்டுறாப் 

பரத்தின் பமற்படு பண்ணவன் பதர்விடு 

மருத்தின் மார்புற வல்றல அழுத்தினான்.                37 

 
  

ஆர ழற்சினத் தாளரி மாமுகன் 

கூரு றடக்கறண சநஞ்சு குளித்திட 

மாரு தப்சபய பரான்வலி சிந்திடாச் 

பசாரி மிக்சகழத் துன்புற எய்தினான்.                            38 

 
  

பாகு பட்ட  பருவரல் பநாக்கிபய 

வாறக அண்ணல் வரிசிறல கால்வறளஇ 

ஏக நூறு பகழசதாட் சடண்ணலன் 

பசறக மாண்சகாடித் பதரிறன வடீ்டினான்.                      39 

 
 

பதர ழிந்திடத் தீயரின் தீயவன் 

ஊர ழிந்த உடுபதி பபான்றுளான் 

கார ழிந்திடக் கல்சலன ஆர்ப்புறாப் 

பாரி ழிந்தனன் பல்கறண வசீினான்.                            40 

 
 

வசீு கின்ற வியன்கறண யாறவயும் 

மாசில் காட்சியன் வாளியின் மாற்றிடா 

ஆசில் சவஞ்சரம் ஆயிரந் தூண்டிபய 

நீசன் விற்கறள நீள்நிலஞ் பசர்த்தினான்.                 41 

 
  

அண்டலன் சகாண்ட ஆயிரஞ் சாபமுந் 

துண்ட மாகித் சதாறலந்து நிலம்புக 

விண்டு நான்முகத் பதானும் விண்பணார்களுங் 

கண்டு நின்று கரசமடுத் தார்த்தனர்.                             42 

 
  



Page 74 of 147 
 

கந்த மான்மியம் 
 
 

 

பகாலு மிழ்ந்த குனிசிறலக் கூட்டறக் 

கால சவவ்வழல் என்னக் கனன்றுளான் 

சூல சமான்று துளக்கினன் வசீினான் 

ஆல காலம் அளக்கர்உய்த் தாசலன.                            43 

 
 

துன்ன லன்விடு சூலத்றத ஏழிரு 

சகான்னு றனக்கறண தூண்டிக் குறறத்திடாப் 

பின்னும் ஆயிரம் பபரழற் புங்கவ 

மின்சன னத்துரந் தான்அடல் பவலினான்.                44 

 
 

சகாண்ட பவற்றகக் குமரன் சரங்கறளக் 

கண்டு தீயன் கனன்று கரந்தனில் 

தண்டம் ஒன்றில் தறரபடச் சிந்திபய 

அண்டம் விண்டிட ஆர்த்தனன் ஏகினான்.                 45 

 
 

நாணற் றதுகண் டனன்நா ணுறுவான் 

ஏணுற் றிடுபச றயயிரா யிரமாம் 

பாணித் சதாறகறயக் சகாடுபற்  றிடுவான் 

பபணிச் சினபமா டுசபயர்ந் தனபன.                             46 

  

சிங்கத் திறபலான் வருசசய் றகதறன 

எங்கட் கிறறபநாக் கியிரா யிரமாம்  

சவங்கட் கறணயா யினவிட் டவுணன் 

அங்றகத் சதாறகயா வுமறுத் தனபன.                   47 

 
 

சகாற்றங் சகழுவுற் றகுகன் கறணயால் 

சசற்றந் திகழ்ஆ ளரிசசய் யகரம் 

அற்றம் புவிவ ீழுமுன்அங் றகநிறர 

முற்றும் புதிதா கமுறளத் தனபவ.                              48 
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அற்றுப் புவிவழீ் தருமங் றககறள 

மற்றத் துறணவந் சதழுமாண் றககளால் 

பற்றிச் சசலஅன் னதுபார்த் தனனால் 

சநற்றிக் கண்அளித் திடுநீள் சுடபரான்.                   49 

  
 

ஓரா யிரம்வா ளிகளுய்த் தவுணன் 

ஓரா யிரநீண் முடிசயால் றலயறா 

ஈரா யிரம்சவஞ் சரபம வியவன் 

ஈரா யிரசமாய்ம் பும்இறுத் தனனால்.                            50 

 
  

அன்பற் றவன்சமாய்ம் புகளற் றனகண் 

டின்புற் றனர்வா னவர்ஈண் டியறவ 

முன்புற் றதுபபா லமுறளத் சதழலுந் 

துன்புற் றனர்யாக் றகதுளங் குறுவார்.                   51 

 
  

கண்டான் இதுவிண் ணவர்காண் பரிபயான் 

பண்டா லவனத் திறடபா ணிசிகரந் 

தண்டா தழல்சகாய் திடுதன் றமயினால் 

உண்டா கியவா சறனவுன் னினபன.                             52 

  
 

உன்னும் சபாழுதத் தினில்உம் பசரலாம் 

என்னிங் கிவன்மாய் வசதனத் தளர 

முன்னம் சபயர்சிங் கமுகன் முனியாச் 

சசந்நி றிபதார் சமாழிசசப் பினனால்.                   53 

 
 

உறளக்குங் கறணதள் ளியுகம் பலநீ 

கிறளக்குந் தறலசமாய்ம் புசகடுத் திடினும் 

முறளக்கின் றதலான் முடிவுற் றிடுபமா 

இறளக்கின் றறனநீ சகால்எறனப் சபாருவாய்.           54 
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சமாய்யுந் துதவத் தியல்முன் னறலநின் 

ஐயன் தருமாற் றல்அறிந் திறலபபார் 

சசய்யும் படிவந் தறனபசய் ஒருநீ 

உய்யும் படியன் றுனதூக் கமுபம.                               55 

 
 

மாண்பட வர்தறமப் புரிவன் சிறறபபாய் 

ஆண்பட வருகின் றதுமாற் றலுபளன் 

ஈண்பட அழிகின் றதுமில் றலயிவண் 

மீண்பட குதிநின் னுயிர்விட் டனனால்.                          56 

 
  

என்னலும் அதறன ஓரா எம்பிரான் குமரன் சசால்வான் 

உன்னுயிர் இறழத்த எல்றல சயாழிந்தது கூற்றும் வந்து 

பின்னுற நின்றான் என்நீ பிதற்றுதி உணர்வி லாதாய் 

முன்சனாரு கணத்தில் நின்றன முடிக்குவன் காண்டி சயன்றான்.   57 

 
  

பறடப்பவன்  குரவன் ஈது பகர்தலும் அவுணர் பகாமான் 

இடிப்சபன ஆர்த்துக் குன்றம் இராயிரம் பறித்து வசீ 

சநாடிப்பினில் அவற்றற வாளி நூற்றின்நுண் துகள தாக்கித் 

தடப்சபரு மருமம் மூழ்கச் சரங்களா யிரத்றத உய்த்தான்.         58 

  
 

மாயிரு சநடுங்கண் வாளி மார்பத்றத அகழ்ந்து துன்னக் 

காசயரி கலுழுங் கண்ணான் றககளால் அளறவ தீர்ந்த 

பாயிருங் குன்ற நாடிப் பறித்தலுங் கண்டு சசவ்பவள் 

ஆயிரங் கறணசதாட் டன்னான் அணிமுடித் சதாறகறய வழீ்த்தான். 59 

 
  
 

அறுத்திடு தறலகள் வழீ ஆயிரஞ் சசன்னி வல்பல 

மறித்தும்வந் சதழுத பலாடும் மடங்கல்மா முகத்தன் முன்னம் 

பறித்திடு குன்றம் வசீிப் பருவலித் தடந்பதாள் சகாட்டி 

எறித்தரு கதிரும் விண்பணார் யாவரும் உட்க ஆர்த்தான்.         60 
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ஆர்த்திடு காறலச் சசவ்பவள் ஆயிரத் திரட்டி சகாண்ட 

கூர்த்திடு பகழி தூண்டிக் குன்றங்கள் சசற்று சவய்பயான் 

தார்த்தட சமாய்ம்பு முற்றுந் தள்ளினன் தள்ளு முன்னர்ப் 

பபர்த்தும்வந் சதழுந்த அம்மா தவத்தினும் சபரிசதான் றுண்படா.  61 

 
  

அத்திறங்   ணண ஈபதா ராடலா உன்னி நூற்றுப் 

பத்துடன் எட்டின் காறும் பரஞ்சுடா உருவாய் நின்றான் 

சமாய்த்திடு பகழ மாரி முறறமுறற துரந்து சமாய்ம்பன் 

றகத்தலஞ் சசன்னி முற்றுங் கண்டதுண் டங்கள் சசய்தான்.               62 

 

 திறசகளிற் பபாகும் பநமித் திறங்களிற் பபாகும் சவற்பின் 

மிறசகளிற் பபாகும் பாரின் மீதினிற் பபாகும் மாந்தர் 

நறசகளிற் பபாகும் விண்பணார் நட்டிறடப் பபாகுஞ சிங்கன் 

இறசகளிற் பபாகும் எங்கும் இற்றிடு சிரமுங் றகயும்.                    63 

 
  
 

அகர தாதி யான எழுத்சதலா மாகிப் பின்னர் 

மகரமு மான பமபலான்* வடிக்கறண துணித்து வசீுஞ் 

சிகரமுந் துகர முற்றுஞ் பசணிறடச் சசன்று மாபயான் 

நகரமுந் தாவி அண்ட பகாளறக நண்ணு கின்ற.                 64 

 
  
 
( * மகரமுமான பமபலான் - மகரமீன் உருக்சகாண்ட குமாரக் கடவுள்.  இவ்வரலாறு திருவுத்தரபகாச 
மங்றகப் புராணத்துள்கூறப்சபற்றுள்ளது.) 
 

  

தூவுறட  சநடுபவல் அண்ணல் சுடர்க்கறண துணித்து வசீ 

பமலவன் தனது சசன்னி சமல்லிதழ் அதுக்கி விண்பமல் 

ஆவலங் சகாட்டிச சசல்ல அச்சமுற் றங்கண் நின்ற 

பதவர்கள் மயக்கம் எய்தித் திருநில வறரப்பின் வழீந்தார்.         65 
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வஞ்சறர வஞ்சஞ் சசய்யும் வள்ளலார் குமரன் சதாட்ட 

சசஞ்சரம் அநந்த பகாடி சசன்றுசசன் றறுத்து வடீ்ட 

எஞ்சலில் அவுணன் சமாய்ம்புந் தறலகளும் யாண்டுஞ் சிந்தி 
விஞ்றசயர் அமர்தற் சகாத்த வறரகளின் பமவ லுற்ற.           66 

 
  

தூயவன் விடுதத வாளி துணித்திடும் ஒவ்சவார் சசன்னி 
வாயிறன அடுபபார் தன்னில் வந்தசில் கணங்கள்பநாக்கி 
ஆயிர பகாடி சகாண்ட கபளவரம் அதற்குள் இட்டு 

மாயிருஞ் சிகர மாட மற்றிசதன் றுற்ற வன்பற.                         67 

 
  

பாடுறு சிரத்தில் ஒன்று பறதத்துவாய் பகிர அங்கண் 

ஆடுறும் அலறக பகாடி அகன்பிணக் குறவகள் உய்த்து 

மாடமீ சதன்று புக்கு மற்றது கடிதின் மூட 

ஓடியுள் ளறலந்த தக்கன் பவள்வியில் உற்று ளார்பபால்.         68 

 
  

மன்புரி அவுணர் பதான்றல் வாய்சபாதி சசன்னி புக்குத் 

துன்புறும் அலறவ துண்டஞ் சசவிசநறி துருவிப் பபான 

1முன்சபாரு முனிவன் இல்றல முயங்குவான் உறறயுள் புக்பகான் 

இன்சபாடு வன்றம சிந்தி நூறழயால் இரிந்த வாபபால்.          69 

 
  
 

( 1 ஒரு முனிவன் - சகௌதமன்.  இல் - அகலிறக.  முயங்குவான் 

  உறறயுள் புக்பகான் - இந்திரன்.  நூறழ - சலதாறர அல்லது தூம்பு.) 
 
 

ஒன்னலன் தனது சமாய்ம்பும் உருசகழு சிரமும் வழீ்ந்து 

பன்சனடுங் கிரிக ளாக அவற்றிறடப் பலசூர்ப் பபயுந் 

துன்னுறு சகாடியுஞ் சூழ்வ சதால்றலயிற் சபாறிகள் நீங்க 

முன்னவள் பதாறக பயாடு முறறயில்வந் துற்ற வாபபால்.               70 
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அரண்டருங் கழலான் இவ்வா றறுத்தலும் அவுணர் பகாமான் 

முரண்டகு சிரமுந் பதாளும் பின்னரும் முறளப்ப பநாக்கித் 

திரண்டபல் கறணக பளாச்சிச் சசன்னியில் ஒன்றுங் றகயில் 

இரண்டுபம நிறுவிப் பின்னர் யாறவயுந் தடிந்தான் அன்பற.        71       

  
 

நீளுறு பதறல சிந்தி நின்றமர் இயற்று கின்ற 

பகாளரி முகத்து வரீன் குறறந்திடு முடியு இற்ற 

பதாள்களும் முன்ன பரபபால் பதான்றிடப் புகுதும் எல்றல 

ஆளுறட முதல்வ னாகும் அறுமுகன் அதறனக் கண்டான்.               72 

 
  

நாற்றிறச முகத்தி னானும் நாகரும் பிறரும் உட்கச் 

சீற்றம துளன்பபால் ஐயன் சிறிதவண் உரப்ப பலாடும் 

மாற்றல னாகி நின்ற மடங்கல்மா முகத்தன் தன்பால் 

பதாற்றிடு சிரமுந் பதாளுந் துளங்கிமீண் சடாளித்த அன்பற.               73 

 
 

ஐயன துங்கா ரத்தால் அரிமுகன் சிரமும் சமாய்ம்பும் 

சமய்யிறட சயாடுங்கிற் றம்ம பமவினார் தம்றம பநாக்கி 
றமயுறு கருந்தா தன்ன வன்புறக் கமடஞ் சசன்னி 
ஒவ்சயன யாக்றக தன்னில் ஔ¤த்திடுந் தன்றம பயபபால்.               74 

 

குன்றிறன எறிந்த றவபவற் குமரபவள் கறணயால் இற்ற 

தன்றறல பானி பதான்றாத் தன்றமறய அவுணன் பாரா 

ஒன்றற முந்து பன்னாள் உணர்ந்திடு விஞ்றச முற்றும் 

மன்றிறட அயர்த்பதா சனன்ன மானமுற் றழுங்கி நின்றான்.               75 

 
  

அங்கது கண்டு சசவ்பவள் அருள்புரி கின்றான் நந்தம் 

சவங்கறண பலவுஞ் சசன்று வடீ்டிய தறலயும் உன்றன் 

சசங்றகயுந் பதான்றிற் றில்றல எழுசகனச் சசப்பு றகய 

இங்குநீ பட்ட பின்சகால் முறளத்திட இருந்த சதன்றான்.          76 
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இருதறல அயில்பவல் அண்ணல் இற்றன சிரந்பதாள் என்பற 

கருதறல என்பப ராற்றல் கடவுளர் யாருந் பதர்வர்.                      
ஒருதறல இருறக சகாண்பட உலசகலாந் சதாறலப்பன் என்னாப் 

சபாருதறல உன்னி யாங்பகார் சபாருப்பிறனப் பறித்து விட்டான்.  77 

 
 

விட்டிடு பிறங்கல் தன்றன விரிஞ்சனுக் காசான் காணூஉ 

சநட்டிறல வாளி ஒன்றால் நீறுசசய் திடுத பலாடும் 

பட்டது சதரிந்து மாய்பவான் அமரிறடப் பாணி பயாடும் 

இட்டிடு தண்டம் ஒன்றற எடுத்துநின் றிதறனச் சசாற்றான்.               78 

 
 

பவலினால் எறியு மாறும் சவஞ்சிறல வறளய வாங்கிக் 

பகாலினால் விடுத்த சதான்றறக் குறறத்திடு மாறும் அல்லால் 

பாலநீ பறடகள் பவறு பயின்றசதான் றிறலசகால் என்னா 

மூலகா ரணமாய் நின்ற முதல்வன்பமற் கறதறயத் சதாட்டான்.   79 

 
 

சவஞ்சின அவுணன் சசாறற தன்றமயும் விடுத்த தண்டுஞ் 

சசஞ்சுடா¢ பமனி வள்ளல் சிந்றதயின் மதித்து பநாக்கிக் 

கஞ்சம தறனய பவார்றகக் காமரு குலிசந் தன்றன 

வஞ்சகன் உயிருண் சடால்றல வருசகன விடுத்தான் மன்பனா.    80 

 
 

விடுத்திடு குலிச பமகி விறரந்சததிர் தண்டந் தன்றனப் 

சபாடித்தது பபாலும் சமன்னப் பூழிசசய் தடுக்கல் சசல்லும் 

இடித்சதாறக சயன்ன மார்பத் சதய்திபய அவுணன் ஆவி 
குடித்தது புறத்துச் சசந்நீர் சகாப்பளித் பதகிற் றன்பற.        81 

 
 

தூண்டா விடுகுலிசந் துண்சணன்ற கர்மார்ப் 

கீண்டாவி சகாண்டு கிழித்துசவரிந் சசன்றிடலும் 

வணீ்டான் பறதபறதத்தான் வழீ்குருதி நீரறலப்ப 

மாண்டான் கிடந்தான் மடங்கல்முக சவய்பயாபன.        82 
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அங்கப் சபாழுதில் அடற்குலிசம் வான்பபாகிக் 

கங்றகப் புனல்ஆழ்ந்து காமருபூந் தாதாடிச் 

சங்கத் தவர்க்குள் தறலயாந் தமிழ்ப்புலவன் 

சசங்றகக் குள்வந்து சிறப்புற் றிருந்துளதால்.                     83 

 

பார்த்தர்இந் நீர்றமதறனப் பங்கயத்த னாதிவிண்பணார் 

ஆர்த்தார் முறுவலித்தார் ஆடினார் பாடிமலர் 

தூர்த்தார் மகிழ்ந்தார் சதாழுதார்எங் பகான்புறடயில் 

பபார்த்தார் வணக்கம் புரிந்தார் புகழ்ந்திட்டார்.             84 
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10. சூரபத்மன் சபார் 

 
 

தானவர் பகாமகன் தடம்சபாற் பறசராடு  

மாநகர் முதற்கறட வாயில் பபாதலும் 

ஆனது பநாக்கிபய அங்கட் சூழ்தரு 

பசறனகள் ஆர்த்தன உடுக்கள் சிந்தபவ.           
1 
 

 புக்க காறலயில் அறுமுகன் பதாற்றமும் புறடயின் 

மிக்க பன்னிரு கரங்களும் வியன்பறடக் கலனுந் 

சதாக்க வரீமும் வன்றமயும் பநாக்கிபய சதால்றலத் 

தக்க பனசயன அவுணர்பகான் இன்னன சாற்றும்.         
2 
 

சிறந்த வான்மதி மிறலச்சிபனான் அருள்புரி சசயலால் 

இறந்தி படனியான் என்றுமிப் சபற்றியாய் இருப்பபன் 

மறந்தும் என்சனாடு சபாருதிலர் பதவரும் மறலந்பத 

இறந்து ளார்பலர் உணர்ந்திறல பபாலுநீ இதுபவ.       
3    
 

சவம்பு றரத்சதாழிற் சகாருவனாங் கயவநீ சவறிபத 

வம்பு றரத்தறன யாவசதான் றில்றலநின் மார்பஞ் 

சசம்பு றரப்பட யாம்விடு கின்றபதார் திறல்வாய் 

அம்பு றரத்திடு மாறுனக் சகன்றனன் அமலன்.            
4 
 

ஆரும் பநரிலாப் புங்கவன் பசயின தறறயச் 

சூர னாகிபய அவுணர்பகான் துண்சணனச் சசயிர்த்து 

பமரு பநர்வபதார் வா¤சிறல சயடுத்துவிண் ணிழியும் 

வாரிபபான் றிடு நாணிறன ஏற்றிபய வறளத்தான்.               
5 
 

ஐயன்விடு வாளிகறள அவ்வசுரன் நீக்கும் 

சவய்யன்விடு வாளிகறள பவள்கடி தறுக்கும் 
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எய்யுசநடு சவம்பகழ இற்றறவகள் சிந்தி 
றவயமிறச பபாகியன வானமணித் சதன்ன.   6 

 

முற்றிய அமர்த்தறல முனிந்திவர் சசலுத்துங் 

சகாற்றசநடு வாளிகள் குறறந்துழ எழுந்தீப் 

பற்றியது பாரிறட பகிர்ந்தவறர முற்றும் 

வற்றிய அளக்கரும் வறந்துளது கங்றக.               7 

 

தார்சகழுவு பவற்பறட தடக்றகயுறட பயானுஞ் 

சூரனும் இவாறமர் இயற்றுசதாழில் காணா 

வரீமட  மாதுளம் வியந்திவர் தமக்குள் 

ஆரிறட நடத்துசமன ஐயசமாடு நின்றான்.          8 

 

றவயசநடு வானமிறச வல்றலபுகும் எல்றல 

ஐயன்இறம பயார்கள் அயர்ந் பதாடுவது பநாக்கி 
றநயலிர் புலம்பலிர் நடுங்கலிர்கள் என்பறார் 

சசய்யகரம் ஏந்திமுரு கன்கருறண சசய்தான்.          9 

 

கந்தன்சமாழி வானவர்க ணத்தவர்கள் பகளா 

எந்றதயிவண் வந்திடலின் யாமுயிர் பறடத்பத 

உய்ந்தனம் எனாவிறரவில் ஓடுவது நீங்கிச் 

சிந்றதமகிழ் வத்சதாடு திகந்தமுற நின்றார்.                    10 

 

நின்றிடலும் சவவ்வவுணன் நீர்றமயது பநாக்கிப் 

பின்றிடுவ ராம்பிரம பனமுதல பதவர் 

ஒன்சறார்சிறு வன்சகாசலறன உற்சறதிரு நீரான் 

நன்றிசதன பவசவகுளி சகாண்டுநறக சசய்தான்.         11 

 

 காய்சின மிகுந்தவுணர் காவலன் அநந்தம் 

ஆசுகம் விறரந்துபடர் ஆசுகம சதன்ன 

வசீுதலும் வாளிபல விட்டறவ விலக்கி 
ஈசனருள் மாமதறல ஏற்றிகல் புரிந்தான்.     
12 
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விறரந்திரு பவார்களும் வியன்கறண மாரிகள் 

சசாரிந்தனர் பபரமர் சதாடர்ந்துசசய் பபாழ்தினில் 

எரிந்தது மாதிரம் இரங்கினர் பாருளர் 

திரிந்தன சாரிறக சிறந்தவர் பதர்கபள.                  13 

 
 

கறங்கினம் பபால்வன கலஞ்சசய் குலாலன 

திறங்சகாளும் ஆழிகள் திரிந்தன மானுவ 

மறங்சகழு சூறறகள் மயங்கின பபால்வன 

துறுங்கறண மாரிகள் சசாரிந்தவர் பதர்கபள.               14 

 
  

பாதல மூழ்குவ பாரிறட சூழ்குவ 

மாதிர பமாடுவ வாரிதி பசர்குவ 

பூதர பமவுவ பூமல பரான்நகர் 

மீதினும் ஏகுவ மீளுவ பதர்கபள.                       15 

 
 

பதரிறவ இரண்டு மாகித் திகழுமூ தண்ட சமங்குஞ் 

சாரிறக வருத பலாடுஞ் சண்முகன் மீது சசல்லச் 

சூசரனும் அவுணர் பகாமான் சதாறலயுநாள் எழிலி சபாங்கி 
ஆரழல் மறழகான் சறன்ன அடுசர மாரி தூர்த்தான்.                      16 

 
 

மழுப்பறட அநந்த பகாடி வச்சிரந் திகழ்முச் சசன்னிக் 

கழுப்பறட அநந்த பகாடி கப்பணம் அநந்த பகாடி 

சகாழுப்பறட அநந்த பகாடி குலிசம்பவல் அநந்த பகாடி 

எழுப்பறட அநந்த பகாடி இறடயிறட இடிபபால் உய்த்தான்.              17 

 
 

கூற்றுயிர் முடிக்குந் துப்பிற் சகாடும்பறட மாரி தன்றன 

ஆற்றலின் அவுணர் பகாமான் விடுத்துழி அவற்றற சயல்லாங் 

காற்சறனப் பகழி தூண்டி முறறமுறற கடிதிற் சிந்தி 
மாற்றினன் திரிந்தான் ஐயன் மூதண்ட வறரப்பு முற்றும்.         18 
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 ஆதிநா யகன்விட் டுள்ள பறடசயலாம் அநந்த பகாடி 

பசாதியார் கதிருந் தீயும் பணிகளும் பபாலத் பதான்றி  
ஏதிலான் அனிக மாகி இம்பருற் றனவி றமப்பின் 

பாதியின் முன்னம் அட்டுப் சபருவிறல் பறடத்த மன்பனா.        19 

 
  

தூயபதார் குமரற் சூழ்ந்த பறடறயமுன் சதாறலத்து வடீ்டி 

ஏயின பறடபயா றரந்தும் இம்பபரா ஒழிய நின்ற 

ஆயிரத் பதாபரழ் அணடத் தகலமுஞ் சசன்று சசன்றாங் 

பகாய்வற எழுந்த தாறன முழுதுமட் டுலவு கின்ற.                       20 

 
  

ஐவறகப் பறடகள் முற்றும் அண்டங்கள் பதாறும் நின்ற 

சவவ்விய அவுணர்த் பதய்த்து விறரசவாடு திரித பலாடுந் 

சதவ்வியல் அவுணர் மன்னன் சசயிர்த்துமற் றிதறன பநாக்கி 
இவ்சவாரு கணத்தின் முன்னம் இவனுதிர் உண்பன் என்றான்.     21 

 
  

சாற்றியித் தன்றம தன்றனத் தானவர்க் கரசன் முன்னங் 

கூற்றுயிர் குடித்த பநான்றாட் பண்ணவன் சகாடுப்பக் சகாண்ட 

மாற்றருந் திகிரி தன்றன வாங்கினன் வழிபட் படத்திகக் 

காற்றினுங் கடிது சசல்லக் கந்தபவள் மீது விட்டான்.                     22 

 
  

விட்டிடு திகிரி யாரும் சவருக்சகாள விறரந்து சசன்று 

கிட்டிய காறலச் சசவ்பவள் கிளர்ந்தபதார் பாணி நீட்டி 

வட்டறண பநமி தன்றன வருதியால் என்று பற்ற 

ஒட்டலன் அதறன பநாக்கி உளந்தளர்ந் துயிர்த்து நின்றான்.                23 

 
  

உண்ணிலா மாறய வல்ல ஒருதனித் பதர்பமல் நின்பறான் 

எண்ணிலா உருவங் சகாண்பட இருங்கறண மாரி தூர்ப்பத் 

சதண்ணிலா சமௌல அண்ணல் உதவிய சசம்மல் பநாக்கி 
நண்ணலான் ஒருவன் மாய நன்றுநன் சறன்று நக்கான்.           24 
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சிறுநறக சசய்து பமலாஞ் பதசனப் பகழி பூட்டி 

அறுமுகன் அவுணர் சசம்மல் ஆற்றிடு மாய முற்றும் 

இறறதனில் முடித்தி சயன்பற ஏவலும் விறரவின் ஏகி 
முறறசநறி பிறழத்பதான் மாயம் முற்சறாருங் கடட தன்பற.             25 

 
 

 பின்னறு துறணவர் றமந்தர் பபரியல் அறமச்சர் ஏபனார் 

முன்னுற முடிந்தார் இன்று முடிவுறாத் தாறன முற்றும் 

பன்னிரு கரத்து றமந்தன் படுத்தனன் தமிய னாபனன் 

என்னிவண் சசய்வ சதன்னா உயிர்த்தனன் எண்ண மிக்கான்.       26 

 
 

மாயவள் தன்றன மன்னன் மனத்திறட நிறனத்த பலாடும் 

ஆயவள் வந்து பதான்றி அரும்சபறல் ஆற்றல் றமந்த 

நீசயாரு தமிய னாகி நின்றுளந் தளர்ந்பத என்றனக் 

கூயிறன முன்னிற் சறன்றன சதரிவுறக் கூறு சகன்றாள்.         27 

 
 

அறிந்திடு மாறய இவ்வா றறறதலுங் குமரன் பபாரின் 

மறந்தகு துறணவர் றமந்தர் மந்திரி தாறன முற்றும் 

இறந்திட எஞ்சி பனன்யா னியாவரும் எழுதற் சகாத்த 

திறந்தறன அருண்பமா என்ன நறகத்தவள் சசப்ப லுற்றாள்.      28 

 
  

உறுபறட சுற்றுந் துஞ்ச ஒருவபன யாயும் விண்பணார் 

சிறறவிடுத் துய்யு மாறு சிந்தறன சசய்தி லாய்நீ 

அறுமுகன் தன்பனா டின்னும் அமர்சசயக் குறித்தி யாயின் 

நிறறசபருஞ் சசல்வ வாழ்க்றக நீங்கிறன பபாலும் அன்பற.              29 

 
 

பன்னிரு தடந்பதாள் சகாண்ட பகவறனப் பாலன் என்பற 

உன்னறல அவன்றக பவலால் ஒல்றலயிற் படுதி கண்டாய் 

இன்னுயிர் துறக்க நின்றாய் என்சமாழி பகட்பாய் அன்பற 

சசன்னியில் விதிறய யாவ ராயினுந் தீர்ந்தார் உண்படா.          30 
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நின்றிட அறனய தன்றம நின்னுளம் மகிழு மாற்றால் 

சபான்றினர் எழுதல் பவண்டில் புறக்கடற் சகாருசா ராக 

மன்றல்சகாள் அமுத சீத மந்தர கூடம் என்பறார் 

குன்றுள ததறன ஈண்பட சகாணருதி கூடும் என்றாள்.            31 

 
  

இவ்வறக உறரத்து மாறய ஏகினான் ஏக பலாடும் 

றமவறர சயன்ன நின்ற மன்னவர் மன்னன் பகளா 

அவ்றவதன் சூழச்சி நன்றால் அடுகளத் தவிந்பதார் யாரும் 

உய்வறக இதுபவ என்னா உன்னினன் உவறக மிக்கான்.          32 

 
  

ஆவறக உலவவவ சகாள்ளா அமுதமந் தரங்சகாண் படக 

ஏவறர விடுத்தும் என்பற இறறப்சபாழு தவுணர் தங்கள் 

காவலன் முன்னி மாயக் கடுமுரண் பதரின் நீங்கித் 

பதவியல் அரிமான் ஏற்றுத் திறலுறட எருத்தம் புக்கான்.         33 

 
  

இந்திர ஞாலந் தன்றன இறறயவன் விளித்து நீசயன் 

புந்தியின் விறரந்து சசன்று புறக்கடல் மருங்கின் பமவி 
அந்தம தறடந்பதார்க் காவி அளித்திடும் அமுதங் சகாண்ட 

மந்தர கிரிறயக் கீண்டு மற்றிவண் சகாணர்தி சயன்றான்.         34 

 
 

விழுமிய மாய மான்பதர் வினவிபயார் கணத்தின் முன்னம் 

எழுகட லினுக்கும் அப்பால் இருந்திடு கடலின் சார்பபாய் 

அழிவுறா தங்கண் நின்ற அமுதமந் தரத்றதக் சகாண்டு 

வழிபடர் கதியின் மீண்டு மபகந்திரம் புக்க தன்பற.                35 

 

அக்காறலயில் இரதந்தரும் அமுதத்தனி வறரயின் 

சமய்க்கால்வர அந்நாள்வறர சவம்பூசல் இயற்றி 
றமக்காலன்சமய் யுயிருண்டிட மறியும்பறட முழுதும் 

சதாக்காலம சதழுந்தாசலனத் துண்சணன் சறழுந்தனபவ.         36 
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 சவன்றி சகாண்டபவற் குமரன்இவ் விறளசவலாம் பநாக்கி 
நின்ற ஒன்னலன் சூழ்ச்சியும் வலறவசசால் சநறியும் 

குன்றின் வன்றமயும் உய்ந்சதழு பரிசனர் குழுவும் 

நன்று நன்சறனக் றகசயறிந் தழசலழ நறகத்தான்.      37 

 
 

விறலு றடப்ப றாறனயும் சவய்யவர் சதாறகயும் 

சநாறிது றடக்கதி சகாண்டுசூழ் வுற்றது  பநாக்கி  
அறுமு கத்தனிப பண்ணவன் உயிர்த்சதாறக அறனத்தும்  

இறுதி றயப்புரி கடவுள்மாப் பறடயிறன  எடுத்தான்.       38 

 
 

இன்ன தன்றமயால் அரன்பறட மூதண்டம் எங்குந் 

துன்னி யார்த்சதழீஇத் துண்சணனச் சசன்றுசூழ் வுற்று 

முன்னர் உய்ந்சதழும் அவுணர்தம் பறடசயலாம் முருக்கி 
ஒன்ன லன்தமர் யாறரயும் ஒருங்குசகான் றதுபவ.      39 

 
 

 அறனய தன்றமயின் நின்றிடும் அவுணர்பகான் ஆற்றச் 

சினம சதய்திசயன் பறடசயலாஞ் சிறதத்தபா லறனயுந்  

தனிறம சசய்துபின் சவல்வசனன் றுளங்சகாடு தழற்கண் 

முறனவன் நல்கிய பதரிறன பநாக்கிபய சமாழிவான்.            40 

 
  

சகாச்ச கத்தியற் குதறலவாய் மதறலபாற் குழீஇய 

வச்சி ரத்சதயி றுறடயசவம் பூதறர வயின்சூழ் 

றகச்சி றலத்திறல் வரீறரக் கவர்ந்துபபாய் அண்டத் 

துச்சி யிற்சகாடு றவத்தறன இருத்திசயன் றுறரத்தான்.          41 

 
 

உறரத்த காறலயில் நன்சறன வினவிபய ஓடித் 

திருத்த குந்திறல் வாகுறவ முதலிபனார் திறத்றதக் 

கிருத்தி மப்சபருந் தாறனறயக் கிறளசயாடும் வாரிக் 

கருத்றத மாமயல் சசய்தது றவதவன் கடுந்பதர்.                 42 
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கண்டு சீறிபயார் கார்முகம் வாங்கிபய கடிபதார் 

திண்டி றற்கறண பூட்டிநஞ் பசறனறயப் பற்றி 
அண்ட பகாளறக புக்குறும் அடுமுரண் பதறரக் 

சகாண்டு வல்றலயின் வருசகன விடுத்தனன் குமரன்.            43 

 
 

 சவந்திறல் சநடுங்கறண மீண்டு ஞாலபமல் 

இந்திர ஞாலமாம் இரதத் றதக்சகாடு 

சகாந்தவிழ மாறலபவற் குமரன் தன்முனம் 

வந்தது வானவர் வழுத்தி ஆர்ப்பபவ.                            44 

 
 

முப்புரம் முடித்தவன்  முருகன் தன்கறண 

இப்புவி வருதலும் இலக்கத் சதண்மரும் 

ஒப்பரும் இளவலும் ஒல்சலன் பூதருங் 

குப்புறல் உற்றனர் சகாடியன் பதரினும்.                  45 

 

குதித்தனர் புடவியில் குமர பவண்இரு 

பதத்திரு மலர்தறனப் பணிந்து பன்முறற 

துதித்தனர் புறடயராய்த் துன்னி நின்றனர் 

கதித்திடு பபரருட் கடலின் மூழ்கிபய.                            46 

  

ஆவபதார் காறலயில் அகிலம் யாவுமாம் 

மூவிரு முகனுறட முக்க ணான்மகன் 

வாவியல் வனப்புறட மாயத் பதர்சதரீஇத் 

பதவர்கள் பரசுற இறனய சசப்புவான்.                   47 

 
 

சதால்றலயில் வரம்சபறு சூரன் தன்புறட 

சசல்லறல ஆங்கவன் முடிறக திண்ணமால் 

மல்லலந் திருவுறட மாயத் பதறரநீ 

நில்லிவண் என்றனன் நிகரில் ஆறணயான்.         48 
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ஆண்டது வினவுறா அவுணர் பகான்புறட  

மீண்டிடல் அஞ்சிபய பமறல வன்றமபபாய் 

மாண்டிடல் பிறப்பிலான் மதறல மாடுறப் 

பாண்டிலந் பதரது பணியின் நின்றபத.                           49 

 
 

அண்டம தறடந்தபதர் ஐயன் வாளியால் 

மண்டலம் இழிந்து தன்மருங் குறாததும் 

எண்டகு பூதரும் யாரும் மீண்டதுங் 

கண்டனன் அவுணர்பகான் கனலிற் சீறினான்.             50 

 
 

அன்னது காண்டலும் அவுணன் ஆங்சகாரு 

சகான்சனடுஞ் சிறலயிறனக் குனித்து வல்றலயிற்  

பன்னிரு கரமுறடப் பண்ண வன்மிறச 

மின்னிகர் பகழிகள் மீட்டும் வசீினான்.                           51 

 

மாசறு கங்றகதன் மதறல அவ்வழிக் 

காய்சினங் சகாண்சடாரு கார்மு கம்வறளஇ 

ஆசுக மாரிசபய் தவுணர் பகாமகன் 

வசீிய கறணசயலாம் விலக்கி னானபரா.                52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 91 of 147 
 

கந்த மான்மியம் 
 
 

11. திருப்தபருவடிவம் 

 
 

பதசராடு பறடறய சவௌவித் திறலுறட மடங்கல் சிந்தி 
பநரலன் வலிய பனபபால் நின்றனன் அறனயன் தன்றனச் 

சாரதர் சதாறகறய ஏறனத் தறலவர்கள் தம்றம எல்லாம் 

ஓருருக் சகாண்டி யாபன விழுங்குவன் ஒல்றல என்றான்.         1 

 
  

என்றிறவ மனத்தி லுன்னி இறணயறு மாறய நீரால் 

நின்றுள, அவுணர் சசம்மல் பநமியம் புள்பள பபால 

ஒன்சறாரு வடிவ சமய்தி ஒலிதிறரக் கடலின் ஆர்த்துத் 

தன்துறணச் சிறகர் சபற்ற தனிப்சபருங் கிரிபபா லுற்றான்.        2 

 
 

இத்திறம் அவுணர் சசம்மல் இருஞ்சிறறப் புள்ள தாகி 
அத்தறலக் கறங்கி வழீ்வுற் றந்தரந் திரித பலாடும் 

முத்திறய உதவு பநான்றாள் மூவிரு முகத்தன் காணாக் 

றகத்தலம் புறடத்து நக்கு நன்றிவன் கற்பி சதன்றான்.            3 

 
 

சூரன்மற் றிறனய வாற்றல் சுலாய்க்சகாடு திரித பலாடும் 

பூரணன் அதறனக் காணாப் புள்சளனப் சபயர்வான் தன்றனத் 

பதசராடுந் சதாடர்ந்து பகாறல் பழசயனச் சிந்றத சசய்து 

வாரணம் உயர்த்பதான் தன்றன பநாக்கினன் வாபனார் தம்முள்.    4 

 
  

இந்திரன் அறனய காறல எம்பிரான் குறிப்புந் தன்பமல் 

அந்தமில் அருள்றவத் துள்ள தன்றமயும் அறிந்து பநாக்கிச் 

சுந்தர சநடுங்கட் பலீித் பதாறகமா மயிலாய்த் பதான்றி 
வந்தனன் குமரற் பபாற்றி மரகத மறலபபால் நின்றான்.           5 

 

 நின்றிடு மஞ்றஞப் புத்பதள் சநடுநிலங் கிழிய பமருக் 

குன்றமும் புறஞ்சூழ சவற்புங் குறலந்திடக் கரிகள் வழீ 

வன்றிறர அளக்கர் நீத்தம் வறந்திடப் பணிகள் அஞசத் 
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தன்றுறணச் சிறகால் பமாதி இறனயன சாற்ற லுற்றான்.         6 

 
 
  

ஐயபகள் அஅர சரல்லாம் வழிபட அளியன் தன்பால் 

சசய்ய பபரருறள றவத்தாய் ஆதலிற் சிறுறம தீர்ந்பதன் 

உய்யலாம் சநறியுங் கண்படன் உன்னடி பரிக்கப் சபற்பறன் 

சபாய்யுலா மாய வாழக்றகப் புன்றமயும் அகல்வன் மன்பனா.     7 

 
  

அல்லல்சசய் சதமறர எல்லா மருஞ்சிறறப் படுத்தி வடீ்டிப் 

பல்வறக உலறக யயண்ட அவுணர்பகான் பறறவ யாக்றக 

சசல்லுழச் சசன்று சசன்று சசருவிறன இறழத்து சவல்வான் 

ஒல்றலயில் அடிபயன் தன்பமல் ஏறுதி ஊர்தற் சகன்றான்.        8 

 
  
 

என்னலும் உளத்திற் சசல்லும் இவுளிமான் பதரின் நீங்கிப் 

பன்னிரு நாட்டத் தண்ணல் படர்ச்சிறற மயூரி மாகி       
முன்னுறு மகவான் தன்பமல் சமாய்ம்புடன் புக்கு றவகி   
ஒன்னலன் சசலவு பநாக்கி உம்பரில் ஊர்த லுற்றான்.                     9 

 
  

ஆறுமா முகத்சதம் மண்ணல் அசனிபபால் அகவி ஆர்க்கும் 

மாறிலா மயூர சமன்னும் வயப்பரி தறனந டாத்தி 
ஈறுபசர் சபாழுதிற் சூழும் எரியிறன அடுவான் முன்னிச்   

சூறறமா ருதஞ்சசன் சறன்ன அவுணறனத் சதாடா¢ந்து சூழ்ந்தான்.10 

 
 

 திரிந்திடு கின்ற காறலச் சசஞ்சுடர்த் தனிபவல் அண்ணல் 

புரந்தரன் உருவாய் நின்ற சபாறிமயில நடாத்தி பயகி 
அரந்சதறு கறணகள் தூண்டி அகிலமும் அவுணன் தன்றனத் 

துரந்தமர் இறழக்க லுற்றான் விண்ணவர் சதாழுது பபாற்ற.               11 

 
  
 

அத்தகும் எல்றல தன்னின் அவுணர்கள் எவர்க்கும் பமபலான் 
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எய்த்துளம் சமலிந்து சால இடருழந் திரக்க சமய்தி 
சமய்த்தழ சலன்னச் சீறி பவற்பறட சகாண்ட சசம்மல் 

றகத்தலத் திருந்த வில்றலக் கறிப்பது கருதி வந்தான்.           12 

 
  

வருவது நிமலன் காணா மலர்க்கரம் ஒன்றில் றவகும் 

ஒருதனி ஔ¢வாள் வசீி ஒன்னலன் பறறவ யாக்றக 

இருதுணி யாகி வழீ எறிந்தனன் எறித பலாடும் 

அரியயன் முதலாந் பதவர் அறனவரும் ஆடல் சகாண்டார்.               13 

 
 

 இன்ன தன்றமயில் ஈரிரு நாள்வறரத் 

துன்ன லன்சதாறல யாதமர் ஆற்றிபய 

பின்னும் மாறயயின் சபற்றிறயப் புந்தியுள் 

உன்னி பயபல் லுருக்சகாடு பதான்றினான்.               14 

 
 

 ஓவாஇயல் புரிமூவரில் ஒருசார்வரு சமாழியுந் 

பதவாசுரர் பிறராசமன ஒருசார்வரும் பசணாள் 

பகாவாசமன ஒருசார்வரும் ஒருசார்வருங் குறள்பபால் 

ஆவாசவனக் சகாடுங்கூற்சறன ஒருசார்வரும் அன்பற.    15 

 
  
 

பபயாசமன ஒருபால்வரும் பிறழ்சவம்புறகப் படறலத் 

தீயாசமன ஒருபால்வரும் திறசஎங்கணும் சுழலும் 

ஓயாமருத் தினமாசமன ஒருபால்வரும் அகிலம் 

பாயாசவழு திறரயாழயில் ஒருபால்வரும் பரவி.         16 

 
  

ஒருசார்விட சமனவந்திடும் ஒருசார்வரும் பணிபபால் 

ஒருசார்முகி சலனவந்திடும் ஒருசார்வரு மிருள்பபால் 

ஒருசாருரு சமனவந்திடும் ஒருசார்வரும் வறரபபால் 

ஒருசார்தன துருவாய்வரும் ஒருசார்வருங் கதிர்பபால்.    17 
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சதாக்கார்பல பறடயாசமன ஒருசார்வருஞ் சூழுந் 

திக்கார்களிற் றினமாசமன ஒருசார்வருஞ் சினத்தால் 

நக்கர்ர்தரும் அரிபயசறன ஒருசார்வரும் நலிவான் 

அக்கால்வரு தனிப்புள்சளன ஒருசார்வரும் அன்பற.               18 

 
  

கரியின்முகத் துறணவன்சனன ஒருசார்வருங் கடுங்கண் 

அரியின்முகத் திறளபயாசனன ஒருசார்வரும் அளக்கர்ப் 

பரியின்முகத் தினில்வந்திடு பாழிக்கனல் படுக்கும் 

எரியின்முகத் தனிறமந்தனில் ஒருசாரிறட பயகும்.              19 

 
  

எல்பலான்றறன சவகுண்படாசனன ஒருசார்வரும் ஏறனச் 

சசால்பலாங்கிய திறன்றமந்தரில் ஒருசார்வருஞ் சூழ்ச்சி 
வல்பலாசனன ஒருசார்வரு மானப்பறட மள்ளர் 

பல்பலார்களுஞ் சசறிந்தாசலன ஒருசாரிறடப் படரும்.    20 

 
  

இத்தன்றமயில் அவுணர்க்கிறற யாண்டுஞ்சசறி வாகி 
அத்தன்தறனப் புறடசூழ்தலும் அறவபநாக்கிய இறமபயார் 

சித்தந்தளர்ந் திரிகுற்றனர் திரிகுற்றனர் அம்மா 

கத்துங்கடற் புவிமாய்ந்திடு காலத்துயிர் எனபவ.          21 

 
  

அங்கதன் நிறலறமபநாக்கி ஆயிர பகாடி வாளி 
சசங்றகயில் வாங்கி வாங்குந் திருசநடுஞ் சிறலயிற் பூட்டி 

இங்குள அமரர் தஙகள் இருஞ்சிறற அகற்றது வந்து 

பங்கயற் சிறறசசய் திட்ட பகவன்மற் றிதறனச் சசால்வான்.              22 

 
  

சதவ்வடு பகழி சயன்னும் பதவிகாள் நீவி பரகி 
சமய்வலி பறடத்து நின்ற பமவலன் ஒருவன் சகாண்ட 

அவ்வுரு வறனத்து சமய்தி ஆங்கவன் மாய முற்றும் 

இவ்விறட அட்டு நீக்கி ஏகி சரன்று விட்டான்.                   23 
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விட்டிடு சிலீமு கங்கள் விறரந்துபபாய் சவகுளி வஙீ்கி 
ஒட்டலன் சகாண்ட ஒவ்சவான் றுருவினுக்* சகழுறம யாகி 
எட்டுள புலமும் வானும் இருநில வறரப்பும் ஈண்டி 

அட்டடல் சபற்ற அம்மா அறனயவன் மாயந் தன்றன.            24 

  
 

( * ஒவ்சவான்றுருவினுக்கு என்பதறன உரு ஒவ்சவான்- 
  றினுக்கு என மாற்றிப் சபாருள் சகாள்க.) 
 
  

உடல்சின பமாடு சூரன் ஒருவனாய் அங்கண் நின்றான் 

அடல்வலி சகாண்ட வாளி அந்தர  சநறியான் மீண்டு 

புறடயுறு சரங்க பளாடு சபாள்சளனத் தூணி புக்க 

சுடர்சநடுந் தனிபவ லண்ணல் அவன்முகம் பநாக்கிக் சசல்வான்.   25 

 
  

சவம்புய லிறடயில் பதான்றி விளிந்திடு மின்னு சவன்ன 

இம்பரில் எமது முன்னம் எல்றலயில் உருவங் சகாண்டாய் 

அம்பினில் அவற்றற சயல்லாம் அட்டனம் அழிவி லாத 

நம்சபரு வடிவங் சகாள்வ நன்றுகண் டிடுதி சயன்றான்.           26 

 
 

கூறிமற் றிறனய தன்றம குறரகடல் உலகந் திக்கு 

மாறிலாப் புவனம் அண்டம் வானவா¢ உயிர்கள் யாவும் 

ஆறுமா முகத்து வள்ளல் பமனியில் அறமந்த தன்றி 
பவறிறல என்ன ஆங்பகார் வியன்சபரு வடிவங் சகாண்டான்.     27 

  
 

உள்ளடி வறரகள் யாவும் ஒண்புற வடியின் நீத்தம் 

வள்ளுகிர் விரல்கள் முற்றும் வான்உரு பமறு நாள்பகாள் 

எள்ளரும் பரடு தன்னில் இரும்புனற் கிறறவன் பசாமன் 

நள்ளிருள் அறனய பமனி நிருதிபயா டரக்கர் நண்ண.             28 
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அடிதிரள்  கறணக்கால் தன்னில் ஆரிடர் மணிகள் சானு 

வடிவறம முழந்தாள் விஞ்றச வானவ ராதி யாபனா£¢ 

சதாறடதனின் மகவான் றமந்தன் சதாறடமுதல் நடுவன் காலன் 

கடிதடத் தசுரர் பக்கங் கடவுளர் யாரும் நிற்ப.                            29 

  
 

இருப்பினில் நாகர் பகாச எல்றலயில் மருந்பத யுந்திக்  

கருப்படும் உயிர்கள் மார்பிற் கறலகள்முந் நூலிற் பபாதம் 

அருப்பயில் உபராமத் தண்டம் அங்றகயில் அகில பபாகந் 

திருப்சபருந் தடந்பதாள் றவப்பிற் சசங்கண்மால் விரிஞ்சன் பமவ. 30 

 
  

சமல்லிதழ் அஆறய சசங்றக விரல்மிறச அணங்கின் நல்லார் 

ஒல்சலாலி அங்கி கண்டம் ஒப்பிலா மணிவாய் பவதம் 

பல்லிறட சயழுந்து நாவிற் பரமவா கமத்தின் பபதம் 

நல்லிதழ் மனுவின் விஞ்றச நாசியிற் பவனன் மன்ன.                   31 

 
  

கருறணசகாள் விழியில் பசாமன் கதிரவன் சசவியில் திக்குத் 

திருநுதற் குடிறல றவப்புச் சசன்னியில் பரம ஆன்மா 

மரபினின் பமவித் பதான்ற மாறிலா திருக்குந் சதால்றல 

ஒருதன துருவங் காட்டி நிற்றலும் உம்பர் கண்டார்.                      32 

 
 

சசஞ்சுடர் அநந்த பகாடி சசறிந்சதாருங் குதித்த சதன்ன 

விஞ்சிய கதிர்கான் றுள்ள வியன்சபரு வடிறவ பநாக்கி 
சநஞ்சகந் துளங்கி விண்பணார் நின்றனர் நிமல மூர்த்தி 
அஞ்சல்மின் அஞ்சல் மின்சனன் றருளினன் அறமத்த றகயான்.    33 

 
  
 

அண்டர்கள் யாரும் எந்றத அருள்முறற வினவி யுள்ளம் 

உண்டிடு விதிர்ப்பு நீங்கி உவறகயால் சதாழுது நின்றார் 

தண்டுளி வறரய சதன்னத் தணப்பறச் சிதறும் ஊழிக் 

சகாண்டலின் பதாற்றம் பநாக்கிக் குலவுறு மஞ்றஞ பயபபால்.     34 
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இறுதியும் முதலும் இல்லா இப்சபரு வடிவந் தன்றனக் 

கறறவிட முறழுஞ் சூரன் கண்டுவிம் மிதத்தின் நிற்ப 

அறிவரும் உணர்தல் பதற்றா ஆறுமா முகத்து வள்ளல் 

சிறிதுநல் லுணர்ச்சி நல்க இறனயன சசப்ப லுற்றான்.            35 

 
  

எண்ணிலா அவுணர் தாறன யாறவயும் இறமப்பிற் சசற்று 

விண்ணுலா அண்டந் பதாறும் வியன்சமர் ஆற்றி என்பால் 

நண்ணினார் தம்றம எல்லாம் நாமறத் தடிந்து வடீ்டி 

வண்ணமான் பதரும் மீண்டு வராசநறி தடுத்தான் மன்பனா.               36 

  
 

திண்டிறல் உறடபயன் தூண்டுந் திறற்பறட யாவும் நீக்கிக் 

சகாண்டசவன் மாய முற்றுங் சகாடுஞ்சரம் அதனான் மாற்றி  
அண்டமும் புவனம் யாவும் அமரரும் பிறவுந் தன்பாற் 

கண்டிடும் வடிவ சமான்று காட்டிசயன் கண்முன் நின்றான்.               37 

 
  

பகாலமா மஞ்றஞ தன்னிற் குலவிய குமரன் தன்றனப் 

பாலசனன் றிருந்பதன் அந்நாட் பரிசிறவ யுணர்ந்தி பலன்யான் 

மாலயன் தனக்கும் ஏறன வானவர் தமக்கும் யார்க்கும் 

மூலகா ரணமாய் நின்ற மூர்த்திஇம் மூர்த்தி அன்பறா.             38 

 
  
 

ஒற்சறன முன்னம் வந்பதான் ஒருதனி பவபலான் தன்றனப் 

பற்றிக லின்றி நின்ற பராபர முதல்வன் என்பற 

சசாற்றனன் சசாற்ற எல்லாந் துணிசபனக் சகாண்டி பலனால் 

இற்றறயிப் சபாழுதில் ஈசன் இவசனனுந் தன்றம கண்படன்.      39 

 
  
 

மீயுயர்  வடிவங் சகாண்டு பமவிய தூதன் சசாற்ற 

வாய்றமகள் சரதம் அம்மா மற்றியான் சபற்ற அண்டம் 

ஆயறவ முழுது மற்றும் அறுமுகம் பறடத்த சசம்மல் 
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தூயசபாற் பதபரா மத்தில் பதான்றிபய நிற்கும் அன்பற.           40 

 
  

அண்டர்கள் முனிவர் ஏபனார் அகிலமுங் காட்டி அண்ணல் 

சகாண்டிடு படிவ முற்றுங் குறித்தியார் சதரிதற் பாலார் 

எண்டரு விழிகள் யாக்றக எங்கணும் பறடத்பதார்க் பகனுங் 

கண்டிட அநந்த பகாடி கற்பமுங் கடக்கும் அன்பற.                41 

 
  

சீர்க்கும பரசன் சகாண்ட திருப்சபரு வடிவந் தன்னில் 

ஏர்க்குறும் ஔ¤யுஞ் சீரும் இளறமயும் எழிலும் எல்லாம் 

ஆர்க்குள வுலகில் அம்மா அற்புதத் பதாடும் பல்காற் 

பார்க்கினுந் சதவிட்டிற் றில்றல இன்னுசமன் பார்றவ தானும்.    42 

  
 

பநரில னாகி ஈண்பட நின்றிடும் முதல்வன் நீடும் 

பபருரு வதறன பநாக்கிப் சபரிதுமச் சுறுவ தல்லால் 

ஆரிது நின்று காண்பார் அமரரில் அழிவி லாத 

சீரிய வரங்சகாண் டுள்பளன் ஆதலில் சதரிகின் பறனால்.          43 

 
  

ஆயிர பகாடி காமர் அழசகலாந் திரண்சடான் றாகி 
பமயின எனினுஞ் சசவ்பவள் விமலமாஞ் சரணந் தன்னில் 

தூயநல் சலழிலுக் காற்றா சதன்றிடின் இறனய சதால்பலான் 

மாயிரு வடிவிற் சகல்லாம் உவறமயார் வகுக்க வல்லார்.        44 

 

 இங்சகன துயிர்பபால் உற்ற இளவலும் இறளய பசயுஞ் 

சசங்றகயில் பவபலான் றன்றனச் சிறுவசனன் சறண்ணல் கண்டாய் 

பங்கயன் முதபலார் காணாப் பரமபன யாகும் என்றார் 

அங்கவர் சமாழந்த வாறுஞ் சரதபம ஆன தன்பற.                45 

 

 அண்ணலார் குமரன் பமனி அடிமுதல் முடியின் காறும் 

எண்ணிலா வூழி காலம் எத்திறம் பநாக்கி னாலுங் 

கண்ணினால் அடங்கா துன்னிற் கருத்தினால் அடங்கா சதன்பால் 

நண்ணினான் அமருக் சகன்றக அருசளன நாட்ட லாபம.          46 
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திருகிய சவகுளி முற்றுந் தீர்ந்தன சசருவின் ஊக்கம் 

அருகிய துபராமம புள்ளி ஆயின விழியில தூநீ£¢ 

சபருகிய திவன்பால் அன்பு பிறந்தன தமிபயற் குள்ளம்  

உருகிய சதன்பு தானும் உறலசமழு காகும் அன்பற.                     47 

  
 

பபாயின அகந்றத பபாதம் புகுந்தன வலத்த தான 

தூயபதார் பதாளுங் கண்ணுந் துடித்தன புவன சமங்கும் 

பமயின சபாருள்கள் முற்றும் சவௌ¤ப்படு கின்ற விண்பணார் 

நாயகன் வடிவங் கண்படன் நற்றவப் பயன ீதன்பறா.                     48 

 
  

சூழுதல் பவண்டுந் தாள்கள் சதாழுதிடல் பவண்டும் அங்றக 

தாழுதல் பவண்டுஞ் சசன்னி துதித்திடல் பவண்டுந் தாலு 

ஆழுதல் பவண்டுந் தீறம அகன்றுநான் இவற்கா ளாகி 
வாழுதல் பவண்டும் சநஞ்சம் தடுத்தது மானம் ஒன்பற.           49 

 
  

ஒன்னலர் சபாருட்ட பலகி உறுசமர் இறழத்த சசம்மல் 

தன்னுரு வதறனக் காண்கின் முனிவபத தகுதி யாகும் 

வன்னிசகாள் சவண்சண பயபபால் வலியழிந் துருகிற் சறன்றால் 

என்னுறடய வயத்த வன்பறா உணர்ச்சியு மியாக்றக முற்றும்.     50 

 

 ஏடவிழ் அலங்கல் மார்பன் என்னுடன் இந்நாள் காறும் 

நீடிய இகற்பபார் ஆற்றி நீங்கலான் நின்ற சதல்லாம் 

ஆடலின் இயற்றக சயன்பற அறிந்தனன் அ•தான் றன்னான் 

சாடிய பவண்டு சமன்னின் யாரது தாங்கற் பாலார்.                       51 

 

 ஏதமில் அமரர் தம்றம யான்சிறற சசய்த சதல்லாந் 

தீசதன உறரத்தார் பல்பலார் அன்னதன் சசயற்றக யாபல 

பவதமும் அயனும் ஏறன விண்ணவர் பலருங் காணா 

நாதனிங் கணுகப் சபற்பறன் நன்றபத யான தன்பற.                      52 
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ஒன்சறாரு முதல்வ னனகி உறரதரு மூர்த்தி முன்னம் 

நின்றமர் சசய்பதன் இந்நாள் சநஞ்சினித் தளபரன் அம்மா 

நன்றிபதார் சபருறம சபற்பறன் வரீனும் நாபன யாபனன் 

என்றுமிப் புகபழ நிற்கும் இவ்வுடல் நிற்ப துண்படா.                      53 

 

வானுபளார் சிஆறறறய நீக்கி வள்ளறல வணங்கி இந்த 

ஊனுலாம் உயிறரப் பபாற்றி அளியர்பபால் உறுவன் என்னின் 

ஆனபதா எனக்கி தம்மா ஆயிர பகாடி யண்டம்  

பபானபதார் புகழும் வரீத் தன்றமயும் சபான்றி டாபவா.           54 

 
  

என்னஇத தறகய பன்னி நிற்றலும் எவர்க்கும் பமபலான் 

உன்னருந் தறகத்தாய் நின்ற ஒருசபருந் பதாற்றம் நீத்து 

மின்னிவர் கலாபம் ஊர்ந்த வியனுருக் சகாண்டு நண்ணித் 

துன்னலன் பபாத மாற்றித் சதான்றமபபா லாகச் சசய்தான்.               55 
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12. சூர  ம்ஹாரம் 

 
 

காரண னாகித் தாபன கருறணயால் எறவயும் நல்கி 
ஆருயிர் முழுது பமவி அறனத்றதயும் இயற்றி நிற்கும் 

பூரண முதல்வன் றமந்தன் பபாதகம் அளித்து மாற்றிச் 

சூரறன மயக்கஞ் சசய்யுஞ் சூ ழ்ச்சிபயா அரிய தன்பற.            1 

 
  

பிணிமுகம் உயர்த்து நின்ற சபருந்தறக பதாற்றங் காணூஉத் 

தணிவருஞ் சினபமற் சகாண்டு சமரின் பமல் ஊக்கஞ் பசர்த்தி 
அணியசதன் றிண்றம என்னா அங்றகபயா டங்றக தாக்கி 
மணிமுடி துளக்கி நக்கு மற்றிறவ புகலல் உற்றான்.                      2 

 
  
 

பசயுரு வறமந்த கள்வன் சசருவிஙூஎ இறழக்க லாற்றான் 

மாறயயி சனான்று காட்டி எறனயிவண் றமயல் சசய்தான் 

ஆயது துறடத்பதன் என்றால் ஆசரனக் சகாப்புண் சடன்றுங் 

காயம தழிவி லாபதன் கருத்தழி கின்ற துண்படா.                3 

 
  
 

குன்றிறன எறிந்த பவற்றகக் குமரபனா டமர தாற்றி 
சவன்றிடு கின்பறன் சமல்ல பமலது நிற்க இந்த 

வன்றிறற் சமறர மூட்டி நின்றவா னவறர சயல்லாம் 

தின்றுயிர் குடித்து முன்சனன் சினஞ்சிறி தகல்வன் என்றான்.       4 

 
 

ஆயது துணிவாக் சகாண்ட அவுணர்கள் மன்னன் பின்னும் 

தீயபதார் சதால்றல மாயச் சீர்சகாள்மந் திரத்றதப் பன்னி 
ஞாயிறு மருட்றக சகாள்ள ஞாலமுங் ககன முற்றும் 

மாயிருள் உருவங் சகாண்டு மறறந்துநின் றார்க்க லுற்றான்.              5 
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சதண்டிறர பநமி தன்னில் தீவிடம் எழுந்த சதன்ன 

எண்டிறச எல்றல முற்றும் இருநில வறரப்பும் எல்லா 

அண்டமு மாகி ஈண்டும் ஆரிருள் வடிறவ வாபனார் 

கண்டனர் அவுணன் மாய மீசதனக் கலக்க முற்றா£¢.                     6 

 
  
 

அத்துறண அவுணர் மன்னன் அவ்விருள் இறடபய பாய்ந்து 

பத்திசகாள் சிகர மன்ன ப•றறல அளறவ தீர்ந்த 

றகத்தல முளபதார் யாக்றக கதுசமனக் சகாண்டு விண்பணார் 

சமய்த்சதாறக நுகர்வான் உன்னி விண்ணிறடக் கிளர்ந்து சசன்றான்.7 

 
  
 

ஆடியல் சகாண்ட சூரன் அந்தரத் சதழலும் வாபனார் 

கூடிய ஓதி தன்னால் குறிப்பினால் சதரிந்து நம்றமச் 

சாடிய வருவன் என்னாத் தறலத்தறல சிதறி நில்லா 

பதாடினர் கூற்றற பநர்ந்த உயிசரன இரங்க லுற்றார்.                    8 

 
  
 

நணணினர்க் கினியாய் ஓலம் ஞானநா யகபன ஓலம் 

பண்ணவர்க் கிறறபய ஓலம் பரஞ்சுடர் முதபல ஓலம் 

எண்ணுதற் கா¤யாய் ஓலம் யாறவயும் பறடத்தாய் ஓலம் 

கண்ணுதற் சபருமான் நல்குங் கடவுபள ஓலம் ஓலம்.                    9 

 
  
 

பதவர்கள் பதபவ ஓலம் சிறந்தசிற் பரபன ஓலம் 

பமவலர்க் கிடிபய ஓலம் பவற்பறட விமலா ஓலம் 

பாவலர்க் சகௌ¤யாய் ஓலம் பன்னிரு புயத்தாய் ஓலம் 

மூவரு மாகி நின்ற மூர்த்திபய ஓலம் ஓலம்.                            10 
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கங்குலின் எழுந்த கா£¢பபால் கறனயிருள் மறறவின் ஏகி 
நுங்கிய சசல்வான் சூரன் ஓடவும் பநான்றம யில்பலம் 

எங்கினி உய்வம் ஐய இறறயுநீ தாழ்க்கல் கண்டாய் 

அங்கவன் உயிறர உண்சடம் மாவிறய யருளு சகன்றார்.         11 

 
  

பதற்றறல பபாலு மீது சிறிதுநீ பாணிப் பாபயல் 

ஆற்றலின் மறறந்து நின்பற அகிலமுந் தாபன யுண்ணும் 

மாற்றலன் ஆவி தன்றன வாங்குதி  வல்றல சயன்னாப் 

பபாற்றினன் முதல்வன் தன்றன மயூரமாய்க் சகாண்ட புத்பதள்.    12 

 
  
 

அங்கவர் சமாழியும் சவய்பயான் ஆற்றலுந் சதரிந்து சசவ்பவள் 

சசங்றகய சதான்றில் றவகுந் திருசநடு பவறல பநாக்கி 
இங்கிவன் ஆகம் பபாழ்ந்பத ஏகுதி இறமப்பின் என்னாத் 

துங்கம துறடய சீர்த்திச் சூரன்பமற் சசல்லத் சதாட்டான்.          13 

 
  
 

ஏசயன முருகன் சதாட்ட இருதறல பறடத்த ஞாங்கர் 

ஆயிர பகாடி என்னும் அருக்கரில் கிகழ்ந்து பதான்றித் 

தீயழற் சிகழி கான்று சசன்றிட அவுணன் சகாண்ட 

மாயிருள் உருவ முற்றும் வல்விறரந் தகன்ற தன்பற.                   14 

 
  

அன்னவன் தனது மாயம் அழிந்ததும் ஐயன் றவபவல் 

முன்னுறு மாறு பநாக்கி முடிவிலா வரத்தி பனறன 

என்னிவட் சசய்யும் அம்மா இவன்விடும் எ•க சமன்னா 

உன்னினன் முறுவல் எய்தி உருசகழு சீற்றங் சகாண்டான்.        15 

 
  
 

வாரிதி வளாகந் தன்றன மாதிர வறரப்றப மீக்கீழ்ச் 

பசருறு நிலயந் தன்றனத் திறசமுகன் முதலா வுள்ள 
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ஆருயி பராடும் வடீ்டி அடுவன்பம லிதறன என்னாச் 

சூசரனும் அவுணன் மற்றறத் சதாடுகடல் நடுவண் ஆனான்.       16 

 
 

வன்னியின் அலங்கல் கான்று வான்தறழ புறகயின் நல்கிப் 

சபான்சனன இணர்கள் ஈன்று மரகதம் புறரயக் காய்த்துச் 

சசந்நிற மணிகள் என்னத் தீம்பழங் சகாண்டு கார்பபால் 

துன்னுபல் கவடு பபாக்கிச் சூதமாய் அவுணன் நின்றான்.           17 

 
  
 

மாசறு ககன கூட வரம்பதன் அளவு பமல்பபாய் 

ஆறசயின் எல்றல காறும் அளறவதீ ருலறவ ஓச்சிக் 

காசினி அகலந் தாங்குங் கச்சபத் துறணத்தூ பராட்டிப் 

பாசறட சபாதுளி சவஞ்சூர் பராறரமால வறரயின் நின்றான்.      18 

 
  
 

ஒராயிர நூற சதன்னும் ஓசறன அளறவ யான்ற 

பராறரமா வுருவ மாகிப் பலவுறடச் சிறனமாண் சகாம்பர் 

விராவிய சூழ்ச்சி தன்னால் பவறலகள் முழுதும் விண்ணும் 

தராதல வறரப்பும் எல்லாந் தண்ணிழல் பரப்பி நின்றான்.         19 

 
  
 

சநடுங்கறல முயல்மான் சகாண்டு நிலவும்அம் புலியும் நீத்தம் 

அடுங்கதிர் பறடத்த பகாவும் அளறகறய யாளி தானுங் 

கடங்கலுழ் கின்ற ஆறசக் கரிகளுங் கடாவிற் சசல்லும் 

மடங்கலும் சவருவச் சூரன் மாவுருக் சகாண்டு நின்றான்.          20 

 
  
 

மிக்குயர் உவணம் அன்ன மிறசப்படும் எகினப் புள்ளும் 

றமக்குயில் பசவ லாகிய மயூரமாம் வலியன் தானும் 

புக்கமர் சதரிக்கும் ஆடற் பூறவயுங் சகாடிய தான 

குக்குட முதலும் அஞ்சக் சகாக்குரு வாகி நின்றான்.                      21 
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 காசலனு சமாய்ம்பன் உட்கக் கட்சசவி கவிழ்ந்து பசார 

வாலிய வசுக்கள் ஏங்கி மலர்க்கரம் மறிக்க சவய்பயான் 

பாலர்சமய் வியரா நிற்பப் பறணமுறல அரிறவ மார்கள் 

பசசலனும் விழிகள் சபாத்தச் பசகர மாகி நின்றான்.                      22 

 
  
 

அத்தியின் அரசு பபர ஆலமும் சதரிக்கில் ஏங்க 

சமய்த்திறல் வாறக வன்னி சமலிவுற வறீர யாவுந் 

தத்தம திருப்றப நீங்கத் தாதவிழ் நீபத் தாபரான் 

உய்த்திடு தனிபவல் முன்னர் ஒருதனி மாவாய் நின்றான்.         23 

 
  
 

நிலமிறச இறனய வாபறார் சநடும்சபருஞ் சூத மாகி 
உலறவயின் சசறிவு தன்னால் உம்பருந் திறசயும் எற்றித் 

தறலமுதல் அடியின் காறுஞ் சாலவுந் தளர்ந்து தள்ளுற் 

றலமரு வாரிற் றாபன அறசந்தனன் அறசவி லாதான்.           24 

 
  

றபவிரி பாந்தட் புத்பதள் பரம்சபாறா தழுங்கப் பாரின் 

றமவிரி வடிவச் சூறற மாருதம் எறிய மாறழ 

சமய்விரி குடுமிக் பகாட்டு பமருசவற் பறசந்தா சலன்ன 

சமாய்விரி அவுணன் யாக்றக அறலத்தனன் முடிவ பதாரான்.     25 

 
  
 

இடிந்தன சரிந்த ஞாலம் ஏழ்வறகப் பிலங்கள் முற்றும்  

சபாடிந்தன கமட நாகம் புரண்டன புறழக்க மாக்கள் 

முடிந்தன மறிந்த பவறல முழுவதும் ஒன்றா குற்ற 

மடிந்தன உயிரின் சபாம்மல் வறரக்குலம் அறிந்த அன்பற.               26 

 
  
 

தாரறக உதிர்ந்த பகாளுந் தறலபனித் திரிந்த சவய்பயான் 

பதசராடு மாவுந் தானுந் தியங்கினன் திங்கட் புத்பதள் 
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பபருறு மானம் நீங்கிப் சபயர்ந்தனன் ஏறன வாபனார் 

பமருவுங் கயிறல சவற்பும் புக்கனர் சவருவு நீரார்.                      27 

 
  
 

ஏற்றமில் சுவர்க்க முற்றும் இற்றன அதற்கும் அப்பால் 

பமற்றிகழ் முனிவர் றவகும் உலகமும் பகிர்ந்து வழீ்ந்த 

நாற்றிறச முகத்தன் மாபயான் நண்ணிய உலகும் அற்பற 

சாற்றுவ சதன்சகால் அண்டச் சூழலுந் தகர்ந்த தன்பற.            28 

 
 
 

சதண்டிறர நடுவண் நின்ற தீயவன் சசயலும் அன்னான் 

சகாண்டிடும் உருவும் உள்ளக் சகாள்றகயும் வலியுஞ் சீரும் 

அண்டர்கள் எவர்க்கும் பமலாம் ஆதியம் பகவன் சதாட்ட 

விண்சடாடர் தனிபவல் காணா சவஞ்சினம் விறளத்த தன்பற.     29 

 
  
 

பதயுவின் எடுத்த அண்டத் திறங்களும் பிறங்கு ஞாலத் 

தாயிர பகாடி அண்டத் தங்கியும் ஒன்றிற் சறன்ன 

மீயுயர்ந் சதாழுகி ஆன்பறார் சவருவருந் பதாற்றங் சகாண்டு 

நாயகன் தனது சதய்வப் பறடக்கலம் நடந்த தன்பற.                     30 

 
  
 

வயிர்த்திடு நிறலறம சான்ற வன்கணான் உயிறர சவௌவச் 

சசயிர்த்திடுந் சதய்வச் சசவ்பவல் திணிநில வறரப்பில் அண்டம் 

மயிர்த்சதாறக யாக ஏறனப் பூதமும் அழிய அங்கண் 

உயிர்த்சதாறக முருக்கத் பதான்றும் ஒருவனிற் சசன்ற தன்பற.    31 

 
  
 

மாறமர் உழந்து பன்னாள் வரம்பறு பிரம மாவார் 

பவறிறல யாபம என்ற இருவரும் சவருவி நீங்க 

ஈசறாடு முதலும் இன்றி எழுகிரி விலக்கி விண்பமற் 

பசறலின் நிறலறம காட்டிப் படர்ந்தது கடவுட் சசவ்பவல்.        32 
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பவதறன அகத்த ராகும் விண்ணவர் பறடகள் தம்முள் 

யாதறன இதற்கு பநரா இயம்புவ சதரியில் பதான்றிப் 

பூதறன உயிருண் கள்வன் புண்டரீ கத்தன் வன்றம 

பசாதறன புரிந்த பமபலான் சூலபம என்ப தல்லால்.   33 

               
 

விடம்பிடித்த தமலன் சசங்கண் சவங்கனல் உறுத்திப் பாணி 
இடம்பிடித் திட்ட தீயில் பதாய்த்துமுன் இயற்றி யன்ன 

உடம்பிடித் சதய்வம் இவ்வா றுருசகழு சசலவின் ஏகி 
மடம்பிடித் திட்ட சவஞ்சூர் மாமுதல் தடிந்த தன்பற.                     34 

 
  
 

ஆடல்பவல் எறித பலாடும் ஆமிர வடிவாய் அண்ட 

கூடமும் அறலத்த கள்வன் அரற்சறாடு குறறந்து வழீ்ந்தும் 

வடீிலன் என்ப மன்பனா பமறலநாள் வரத்தின் என்றால் 

படீுறு தவபம அன்றி வலியது பிறிசதான் றுண்படா.                      35 

 
  
 

கிள்றளயின் வதனம் அன்ன பகழ்கிளர் பசுங்காய் தூங்கித் 

தள்ளரும் நிறலத்தாய் நின்ற மாவுருச் சாய்த பலாடும் 

உள்ளுறு சினமீக் சகாள்ள ஒல்றலசதால் லுருவம் எய்தி 
வள்ளுறற யுறடவாள் வாங்கி மறலவது கருதி ஆர்த்தான்.               36 

 
  
 

சசங்கதிர் அயில்வாள் சகாண்டு சசருமுயன் றுருமின் ஆர்த்துத் 

துங்கசமா சடதிர்ந்து சீறுஞ் சூருரங் கிழித்துப் பின்னும 

அங்கம திருகூ றாக்கி அறலகடல் வறரப்பில் வடீ்டி 

எங்கணும் மறறகள் ஆர்ப்ப எ•கம்வான் பபாயிற் றம்மா.          37 

 

 புங்கவர் வழுத்திச் சிந்தும் பூமறழ யிறடயின் ஏகி 
அங்கியின் வடிவம் நீங்கி அருளுருக் சகாண்டு வான்பறாய் 
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கங்றகயிற் படிந்து மீண்டு கடவுளர் இடுக்கண் தீர்த்த 

எங்கள்தம் சபருமான் சசங்றக எய்திவறீ் றிருந்த தவ்பவல்.               38 

 
  
 

தாவடி சநடுபவல் மீளத் தற்பரன் வரத்தால் வடீா 

பமவலன் எழுந்து மீட்டும் சமய்பகிர் இரண்டு கூறுஞ் 

பசவலும் மயிலு மாகிச் சினங்சகாடு பதவர் பசறன 

காவலன் தன்றன நாடி அமர்த்சதாழில் கருதி வந்தான்.           39 

 
  

மணிகிளர் வறரய சதான்றும் மரகதப் பிறங்க சலான்றுந் 

துறணயடி சிறகர் சபற்றுச் சூற்புயல் அழிய ஆர்த்துத் 

திணிநில விசும்பின் மாட்பட சசன்சறனச் பசவ பலாடு 

பிணிமுக வுருவாய் வந்து சபருந்தறக முன்னம் புக்கான்.         40 

 
  

ஆட்படு சநறியிற் பசர்த்தும் ஆதியின் ஊழ்தந் துய்க்கத் 

தாட்பறட மயூர மாகித் தன்னிகர் இல்லாச் சூரன் 

காட்பறட யுளத்த னாகிக் கடவுளர் இரியல் பபாக 

ஞாட்பியல் சசருக்கில் வந்தான் ஞானநா யகன்றன் முன்னம்.              41 

 
  

மருள்சகழு புள்பள பபால வந்திடு சூரன் எந்றத 

அருள்சகழு நாட்டாஞ் பசர்த்த ஆங்கவன் இகறல நீங்கித் 

சதருள்சகழு மனத்த னாகி நின்றனன் சிறந்தார் பநாக்கால் 

இருள்சகழு கரும்சபான் சசம்சபான் னாகிய இயற்றக பயபபால்.   42 

 
  

தீயறவ புரிந்தா பரனுங் குமரபவள் திருமுன் உற்றால் 

தூயவ ராகி பமறலத் சதால்கதி யறடயவர் என்றக 

ஆயவும் பவண்டுங் சகால்பலா அடுசமர் இந்நாட் சசய்த 

மாறயயின் மகனும் அன்பறா வரம்பிலா அருள்சபற் றுய்ந்தான்.   43 
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அக்கணம் எம்பிரான்தன் அருளினால் உணர்வு சான்ற 

குக்குட வுருறவ பநாக்கிக் கடிதில்நீ சகாடிபய ஆகி 
மிக்குயர் நமது பதரின் பமவிறன ஆர்த்தி என்னத் 

தக்கபத பணியி சதன்னா எழுந்தது தமித்து விண்பமல்.           44 

 
  

சசந்நிறங் சகழீஇய சூட்டுச் பசவலங் சகாடிசயான் றாகி 
முன்னுறு மனத்திற் சசல்லும் முரண்டகு தடந்பதர் மீப்பபாய் 

இந்நில வறரப்பின் அண்டம் இடிபட உருபம றுட்க 

வன்னியும் சவருவ ஆர்த்து மற்றவண் உற்ற தன்பற.                    45 

  
 

சீர்திகழ் குமர மூர்த்தி சசறிவிழி சகாண்ட சதால்றல 

ஊர்தியின் இருக்றக நீங்கி உணர்வுசகாண் சடாழுகி நின்ற 

சூர்திகழ் மஞ்றஞ பயறிச் சுமக்குதி எம்றம என்னாப் 

பார்திறச வானம் முற்றும் பரிசயன நடாத்த லுற்றான்.           46 

 
  

தடக்கடல் உறடய பமருத் தடவறர இடிய மற்றறப் 

படித்தலம் சவடிப்பச் சசந்தீப் பறதபறதத் சதாடுங்கச் சூறற 

துடித்திட அண்ட கூடந் துளக்குறக் கலாபம் வசீி 
இடித்சதாறக புரள ஆர்த்திட் படகிற்றுத் பதாறக மஞ்றஞ.        47 

  
 

படத்தினின் உலகம் பபாற்றும் பணிக்கிறற பறதப்பப் பாங்கர் 

அடுத்திடு புயங்கம் முற்றும் அலமர அவனி பகள்வன் 

இடத்தமர் கின்ற பாம்பும் ஏங்குற விசும்பிற் சசல்லும்  

உடற்குறற அரவும் உட்க உலாயது கலாப மஞ்றஞ.                     48 

  
 

பாசராடு விரிஞ்சன் தன்றனப் பறடத்திட பன்னாள் மாயன் 

காசரன வந்து முக்கட் கடவுறளப் பரித்த பதபபால் 

வரீருள் வரீனாகும் பவலுறடக் குமரன் தன்றனச் 

சூருரு வாகி நின்ற பதாறகபமல் சகாண்ட தம்மா.                49 
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சவயில்விடும் அநந்த பகாடி சவய்யவர் திரண்சடான் றாகிப் 

புயல்தவழ் கடவுள் வானில் பபாந்திடு தன்றம பயபபால் 

அயிலிறன யுறடய சசவ்பவள் மரகதத் தழகு சான்ற 

மயிலிறட றவகி ஊர்ந்தான் மாமுகந் திறசகள் முற்றும்.         50 

  
 

பநமிகள் ஏழும் ஒன்றாய் நிமிர்ந்சதழும் வடறவ முற்றுந் 

தாசமாரு வடிவாய் அங்கட் சார்ந்திடு நிறலறம சயன்ன 

மாமயில் உய்த்துச் சசன்ற வாறகபவல் வரீன் மீண்டு 

தீறமசகாள் அவுணன் மூதூர்ச் சசருநிலத் சதல்றல புக்கான்.      51 

  
 

புக்குள குமர மூர்த்தி சபாறிமயில் உருவ மாயுங் 

குக்குட மாயும் நின்ற அமரறரக் குறித்து பநாக்கி 
மிக்கநும் மியற்றக யாகி பமவுதிர் விறரவின் என்ன 

அக்கணம் அவருந்சதால்றல வடிவுசகாண் டடியில் வழீ்ந்தார்.     52 

 
  

வள்ளறல வணங்கிப் பல்கால் வழுத்திபய சதாழுது தத்தம் 

உள்ளமும் புறத்தில் என்பும் உருகிட விழியில் தூநீர் 

தள்ளுற வுறரகள் முற்றுந் தவறிடப் சபாடிப்ப யாக்றக 

கள்ளுண வுற்ற வண்டின் களிமகிழ் சிறந்து நின்றா£¢.                    53 

 
  

வசீுறு சுடர்பவல் ஐயன் சவய்யசூர் முதறலச் சாடித் 

பதசுறு மஞ்றஞ ஊர்ந்து வந்தது சதாந்து பபார்சசய் 

காசினி யிறடபய நின்ற கணங்களும் வரீர் யாரும் 

ஆசறும் இளவ லுஞ்சசன் றடிசதாழு தார்த்துச் சூழ்ந்தார். 54 
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13.   சதவர்கள்  சபாற்ைல் 

 
  

பநசராரு சிறிதும் இல்லா நின்மலன் தனது பவலால் 

சூருடல் பிளந்தி யாணர் மஞ்றஞயில் பதான்று காறலப் 

பாருல கயின்ற கண்ணன் பங்கயன் அமரர் கட்பகார் 

ஆரமிர் சதய்திற் சறன்ன அன்னது கண்பட ஆர்த்தார்.             1 

 
  

ஆ£¢த்தனர் எழுந்து துள்ளி ஆடினர் பாடா நின்றார் 

பபார்த்தனர் சபாடிப்பின் பபா£¢றவ சபாலங்சகழு பூவின்மாரி  

தூர்த்தனர் அருறள முன்னித் சதாழுதனர் சுடர்பவல் சகாண்ட 

தீர்த்தறன எய்திச் சூழ்ந்து சிறந்துவாழ்த் சதடுக்க லுற்றார்.        2 

 
  

கார்தடிந்து துய்க்குங் கறனகடலின் நீர்வறப்பப் 

பபா£¢ தடிந்து சசல்லும் புகர்பவல் தறனவிடுத்துச் 

சூர்தடிந்தாய் அன்பற சதாழுமடிபயம் வல்விறனயின் 

பவர்தடிந்தாய் மற்சறமக்கு பவபறார் குறறயுண்படா.             3 

 
  

மாறுமுகங் சகாண்டுசபாரு வல்லவுணர் மாளாமல் 

நூறு முகசமட்டு பநாதக் கனபுரியத் 

பதறு முகமின்றித் திரிந்பதறம ஆளவன்பறா 

ஆறு முகங்சகாண்பட அவதரித்தாய் எம்சபருமான்.               4 
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14. கந்தவிரத ிைப்பு 

 

 

உறரசசறிமகவான்) 

 

உறரசசறிமகவான்சசம்மல்உம்பரில்இருப்பஇம்பர் 

     முரசசறிதாறனபவந்தன்முசுகுந்தன்என்னும்வள்ளல் 

          விறரசசறிநீபத்தண்டார்பவலவன்விரதம்பபாற்றித் 

               திறரசசறிகடற்பாராண்டசசயல்முறறவிளம்பலுற்றாம். ......    1 

 

(முந்சதாருஞான்றுதன்னில் - 1) 

 

முந்சதாருஞான்றுதன்னில்முசுகுந்தன்வசிட்டன்என்னும் 

     அந்தணன்இருக்றகஎய்திஅடிமுறறபணிந்துபபாற்றிக் 

          கந்தபவள்விரதசமல்லாங்கட்டுறரசபரிபயாய்என்ன 

               றமந்தநீபகட்டிசயன்னாமற்றறவவழாதுசசால்வான். ......    2 

 

(எள்ளருஞ்சிறப்பின்) 

 

எள்ளருஞ்சிறப்பின்மிக்கஎழுவறகவாரந்தன்னுள் 

     சவள்ளிநாள்விரதந்தாபனவிண்ணவர்உலகங்காத்த 

          வள்ளல்தன்விரதமாகும்மற்றதுபுரிந்தபமபலார் 

               உள்ளபமல்நிறனந்தசவல்லாம்ஒல்றலயின்முடியும்அன்பற. ......    

3 

 

(பகிரதன்என்னும்) 

 

பகிரதன்என்னும்பவந்தன்பறடத்தபாருலறகசயல்லாம் 

     நிகரறுபகாரன்என்னும்நிருதனங்சகாருவன்சவௌவ 

          மகசவாடுமறனயுந்தானும்வனத்திறடவல்றலஏகிப் 

               புகரவன்தனதுமுன்பபாய்த்தன்குறறபுகன்றுநின்றான். ......    4 

 

(பார்க்கவன்என்னும்) 

 

பார்க்கவன்என்னும்ஆசான்பகீரதன்உறரத்தல்பகளா 
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     பவற்கரன்மகிழுமாற்றால்சவள்ளிநாள்விரதந்தன்றன 

          பநாற்குதிமூன்றியாண்டுநுங்களுக்கல்லல்சசய்த 

               மூர்க்கனும்முடிவன்நீபயமுழுதுலகாள்றவஎன்றான். ......    5 

 

(நன்சறனவினவி) 
 

நன்சறனவினவிமன்னன்ஞாயிறுமுதலாம்நாளில் 

     ஒன்சறனும்சவள்ளிமுற்றும்உணவிறனத்துறந்துமுன்பின் 

          சசன்றிடும்இரண்டுநாளும்திவாவினில்அடிசில்மாந்தி 
               இன்றுயில்அதறனநீத்தியாண்டுமூன்றளவுபநாற்றான். ......    6 

 

(பநாற்றிடும்அளவில்) 

 

பநாற்றிடும்அளவில்ஐயன்நுதியுறடச்சசவ்பவல்வந்து 

     மாற்றலன்உயிறரயுண்டுவல்றலயின்மீண்டுசசல்லப் 

          பபாற்றிபயபகீரதப்பபர்ப்புரவலன்தன்னூசரய்தி 
               ஏற்றசதால்லரசுசபற்றான்இன்னுபமார்விரதஞ்சசால்வாம். ......    7 

 

(வாரிசமலர்பமல்) 

 

வாரிசமலர்பமல்வந்தநான்முகன்மதறலயான 

     நாரதமுனிவன்என்பபான்நலத்தகுவிரதமாற்றி 
          ஓசரழுமுனிவர்தம்மில்உயர்ந்திடுபதமும்பமலாஞ் 

               சீசராடுசிறப்பும்எய்தச்சிந்தறனசசய்தான்அன்பற. ......    8\ 

 

 

 

(நூற்படுபகள்வி) 
 

நூற்படுபகள்விசான்றநுண்ணியஉணர்வின்மிக்பகான் 

     பார்ப்பதிஉதவுமுன்பனான்பதமுறறபணிந்துபபாற்றி 
          ஏற்புறுமுனிவரானஎழுவறகபயாரில்யாபன 

               பமற்படவிரதசமான்றறவிளம்புதிபமபலாய்என்றான். ......    9 

 

(முன்னவன்அதறன) 
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முன்னவன்அதறனக்பகளாமுழுதருள்புரிந்துபநாக்கி 
     அன்னதுசபறுதிதிண்ணம்ஆறுமாமுகத்துநம்பி 
          சபான்னடிவழிபாடாற்றிப்சபாருவில்கார்த்திறகநாள்பநான்றபப் 

               பன்னிருவருடங்காறும்பரிவுடன்புரிதிஎன்றான். ......    10 

 

(நாரதன்வினவி) 
 

நாரதன்வினவிஈதுநான்புரிந்திடுவன்என்னாப் 

     பாருலகதனில்வந்துபரணிநாள்அபராணத்தில் 

          ஓர்சபாழுதுணவுசகாண்படஒப்பில்கார்த்திறகநாள்தன்னில் 

               வரீபவல்தடக்றகஅண்ணல்விரதத்றதஇயற்றலுற்றான். ......    11 

 

(தூசசாடுகயத்தின்) 

 

தூசசாடுகயத்தின்மூழ்கித்துய்யசவண்கறலகள்சுற்றி 
     ஆசறுநியமமுற்றிஆன்றறமபுலத்தனாகித் 

          பதசிகன்தனதுபாதஞ்சசன்னிபமற்சகாண்டுசசவ்பவள் 

               பூசறனபுரிந்திட்டன்னான்புராணமும்வினவினானால். ......    12 

 

(கடிப்புனல்அள்ளி) 
 

கடிப்புனல்அள்ளித்தன்பனார்றககவித்துண்டுமுக்காற் 

     படுத்திடுதருப்றபஎன்னும்பாயலிற்சயனஞ்சசய்து 

          மடக்சகாடிமாதர்தம்றமமறலியாமதித்துவள்ளல் 

               அடித்துறணயுன்னிக்கங்குல்அவதியுமுறங்காதுற்றான். ......    13 

 

(அந்தநாள்சசல்ல) 

 

அந்தநாள்சசல்லப்பின்னர்உபராகிணியறடந்தகாறலச் 

     சந்தியாநியமம்எல்லாஞ்சடக்சகனமுடித்துக்சகாண்டு 

          கந்தபவள்சசம்சபாற்றண்றடக்கான்முறறவழிபட்படத்தி 
               வந்தமாதவர்கபளாடும்பாரணம்மகிழ்ந்துசசய்தான். ......    14 
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(பாரணம்விதியி) 
 

பாரணம்விதியிற்சசய்பதான்பகற்சபாழுதுறங்குமாயின் 

     ஆரணமறறபயார்தம்மில்ஐம்பதிற்றிருவர்தம்றமக் 

          காரணமின்றிக்சகான்றகடும்பழிசயய்தும்என்னா 

               நாரதன்மாயம்வல்பலான்இறமத்திலன்நயனஞ்சற்றும். ......    15 

 

(விழிசயாடும்இறம) 

 

விழிசயாடும்இறமகூடாபமசவய்யவன்குடபால்வழீும் 

     சபாழுதளவிருந்துமற்றறப்புறத்துளசசயலும்பபாற்றி 
          அழிவறுவிரதம்இவ்வாறுஆறிருவருடமாற்றி 
               எழுவறகமுனிபவாருக்கும்ஏற்றமாம்பதத்றதப்சபற்றான். ......    16 

 

(இந்தநல்விரதந்) 

 

இந்தநல்விரதந்தன்றனஈண்சடாருமறறபயான்பநாற்று 

     முந்தியமனுபவயாகிமுழுதுலகதறனஆண்டான் 

          அந்தணன்ஒருவன்பின்னும்அவ்விரதத்றதப்பபாற்றிச் 

               சிந்றதயின்நிறனந்தாங்சகய்தித்திரிசங்குவாகியுற்றான். ......    17 

 

(ஈங்சகாருமன்னன்) 

 

ஈங்சகாருமன்னன்பவடன்இருவரும்பநாற்றுவண்றம 

     தாங்கியஅந்திமாபனசந்திமான்என்றுபபராய் 

          வஙீ்குநீர்உடுத்தபாறரபமறலநாட்புரந்தார்என்ப 

               ஆங்கவர்பின்னாள்முத்திஅறடவதுதிண்ணம்அம்மா. ......    18 

 

(இப்படிஆரல்நாளில்) 

 

இப்படிஆரல்நாளில்விரதத்றதஇயல்பின்பநாற்று 

     முப்புவனத்தின்பவண்டும்முறறறமறயயறடந்தநீரார் 

          சமய்ப்படுசதாறகறயயாபரவிளம்புவர்ஈபதயன்றி 
               ஒப்பரும்விரதம்பவறும்ஒன்றுளதுறரப்பக்பகண்பமா. ......    19 
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(சவற்சபாடும்அவுண) 

 

சவற்சபாடும்அவுணன்தன்றனவடீ்டியதனிபவற்சசங்றக 

     அற்புதன்தன்றனப்பபாற்றிஅமரரும்முனிவர்யாருஞ் 

          சசாற்படுதுறலயின்திங்கட்சுக்கிலபக்கந்தன்னில் 

               முற்பகலாதியாகமூவிருறவகல்பநாற்றார். ......    20 

 

(முந்தியறவகலாதி) 
 

முந்தியறவகலாதிமூவிருநாளுங்காறல 

     அந்தமில்புனலின்மூழ்கிஆறடபயாரிரண்டுதாங்கிச் 

          சந்தியிற்கடன்கள்சசய்துதம்பவிம்பங்கும்பத்திற் 

               கந்தறனமுறறபயபூறசபுரிந்தனர்கங்குற்பபாதில். ......    21 

 

(நிறறதருகட்டிகூட்டி) 

 

நிறறதருகட்டிகூட்டிசநய்யினாற்சறமக்கப்பட்ட 

     குறறதவிர்பமாதகத்றதக்குமரநாயகற்கருத்திப் 

          பிறவுளவிதியுஞ்சசய்துபிரான்திருப்புகழ்வினாவி 
               உறுபுனல்சிறிதுமாந்திஉபவசித்திருந்தார்மாபதா. ......    22 

 

(ஆரணமுனிவர்வாபனார்) 

 

ஆரணமுனிவர்வாபனார்அங்கதன்மற்றறறவகல் 

     சீரணிமுருகபவட்குச்சிறப்சபாடுபூறசயாற்றிப் 

          பாரணம்விதியிற்சசய்தார்பயிற்றுமிவ்விரதந்தன்னால் 

               தாரணிஅவுணர்சகாண்டதம்பதத்தறலறமசபற்றார். ......    23 

 

(என்றிறவகுரவன்) 

 

என்றிறவகுரவன்சசப்பஇறறயவன்வினவிஎந்தாய் 

     நன்றிறவபுரிவன்என்னாநனிசபருபவட்றகசயய்தி 
          அன்றுசதாட்சடண்ணில்காலம்அவ்விரதங்கள்ஆற்றிக் 

               குன்சறறிநுதிபவல்ஐயன்குறரகழல்உன்னிபநாற்றான். ......    24 
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ஆனகாறலயில்ஆறுமா) 

 

ஆனகாறலயில்ஆறுமாமுகமுறடஅமலன் 

     பகானவன்தனக்கருளுவான்மஞ்றஞபமல்சகாண்டு 

          தாறனவரீனும்எண்மரும்இலக்கருஞ்சார 

               வானுபளார்களுங்கணங்களுஞ்சூழ்வுறவந்தான். ......    25 

 

(வந்துபதான்றலும்மன்) 

 

வந்துபதான்றலும்மன்னவர்மன்னவன்மகிழ்ந்து 

     கந்தபவளடிபணிந்தனன்றகசதாழூஉப்பரவ 

          அந்தமில்பகல்விரதங்கள்ஆற்றிறனஅதனால் 

               எந்தநல்வரம்பவண்டிறனஅதுபுகல்என்றான். ......    26 

 

(என்றகாறலயில்முசுமுக) 

 

என்றகாறலயில்முசுமுகமுறடயவன்எந்தாய் 

     நன்றுபாசரலாசமனதுசசங்பகாலிறடநடப்பான் 

          சவன்றிசமாய்ம்பினன்ஆதியாம்வரீறரசயல்லாம் 

               ஒன்றுபகண்றமயின்துறணவராத்தருதிசயன்றுறரத்தான். ......    27 

 

(மன்னன்இவ்வறக) 

 

மன்னன்இவ்வறகபவண்டுபகாள்வினவுறாவள்ளல் 

     அன்னவாறுனக்குதவுவசமன்றருள்புரிந்து 

          மின்னல்வாட்பறடவரீசமாய்ம்பன்முதல்விளம்புந் 

               துன்னுதாறனயந்தறலவறரபநாக்கிபயசசால்வான். ......    28 

 

(பநாற்றல்கூடிய) 

 

பநாற்றல்கூடியமுசுகுந்தன்நும்மினும்எம்பால் 

     ஏற்றபமதகும்அன்பினான்எழுகடற்புவியும் 

          பபாற்றறவகுவான்நீவிர்கள்ஆங்கவன்புறடபபாய் 

               ஆற்றல்சான்றிடுதுறணவராய்இருத்திர்என்றறறந்தான். ......    29 
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15.  தியாகராஜமகிறம 

 

 

( அன்னகாறலயில்வலாசுர) 

 

அன்னகாறலயில்வலாசுரன்என்பபதாரவுணன் 

     பன்சனடும்சபருஞ்பசறனயுந்தானுமாய்ப்படர்ந்து 

          சபான்னினாட்டிறனச்சுற்றிபயஅடர்த்தலும்புலபவார் 

               மன்னர்மன்னவன்அவனுடன்சிலபகல்மறலந்தான். ......    1 

 

(நிருதர்பபாற்றிய) 

 

நிருதர்பபாற்றியவலாசுரன்தன்சனாடுபநர்ந்து 

     சபாருதுசவன்றிலன்ஆதலால்பூதலம்புரக்குங் 

          குருதிபவற்பறடமுசுகுந்தமன்னறனக்கூவி 
               வருதிசயன்சறாருதூதறனவிடுத்தனன்மகவான். ......    2 

 

(ஏயதூதுவன்இருநில) 

 

ஏயதூதுவன்இருநிலம்புக்கனன்இறமபயார் 

     நாயகன்பணிஉறரத்தலும்நன்சறனவினவி 
          மாயிருந்திறல்வரீர்தம்பறடசயாடும்வான்பமற் 

               பபாயினான்முசுகுந்தசனன்றுறரசபறும்புகபழான். ......    3 

 

(பபானமன்னவன்) 

 

பபானமன்னவன்புரந்தரன்சபான்னடிவணங்கித் 

     தாறனவிண்ணவர்க்கதிபனாந்தறலறமறயத்தாங்கி 
          மானினங்கள்பமல்மடங்கல்சசன்சறன்னவல்அவுணர் 

               பசறனயங்கடல்யாறவயும்இறமப்பினில்சசறுத்தான். ......    4 

 

(சுற்றுநிற்புறும்அவுண) 

 

சுற்றுநிற்புறும்அவுணராஞ்சூழ்சபரும்சபௌவம் 

     வற்றுகின்றுழிவலாசுரன்தன்சனாடுமகவான் 
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          சசற்றநீசராடுசிலபகல்நின்றுபபார்சசய்து 

               சகாற்றமார்குலிசத்தினால்அவனுயிர்குடித்தான். ......    5 

 

(மன்னுசதால்புகழ்வல) 

 

மன்னுசதால்புகழ்வலனுயிர்பகாறலால்வலாரி 

     என்னபவார்சபயர்சபற்றனன்வாறகயும்எய்திக் 

          சகான்னுறனப்பறடமுசுகுந்தபவந்தறனக்சகாண்டு 

               சபான்னகர்த்திருக்பகாயிலில்புரந்தரன்புகுந்தான். ......    6 

 

(காய்ந்தமாற்றலர்தம்) 

 

காய்ந்தமாற்றலர்தம்வலிகடந்சதறனக்ககன 

     பவந்தனாக்கிறனவரீமும்பமதகுபுகழும் 

          ஈந்சதனக்குநற்றுறணவனுமாயிறனஇதனால் 

               ஆந்தரங்கமாஞ்சுற்றம்நீஅல்றலபயாசவன்றான். ......    7 

 

(என்றுமன்னறன) 

 

என்றுமன்னறனபநாக்கிபயமுகமன்கள்இயம்பிக் 

     குன்றுபபாலுயர்தன்சபருங்பகாயிலுட்சகாடுபபாய் 

          மன்றல்மாண்புனலாடிபயமணிக்கறலபுறனந்து 

               சசன்றுமால்சதாழுந்பதவறனப்பூசறனசசய்தான். ......    8 

 

(எயிறலயங்சகரி) 

 

எயிறலயங்சகரியூட்டியகண்ணுதல்இறமய 

     மயிலும்றமந்தனும்ஒருபுறடமகிழ்வுடன்பமவக் 

          கயிறலயின்கபணஅமர்தல்பபால்இருத்தலுங்கண்டான் 

               பயிலும்அன்புறடமன்னவன்பரவசமானான். 9 

 

 

......யாரினும்னஉறறதரும்அமரர்யாரும்உறழயராய்ச்சூழநாப்பண் 

     மறறபயில்சபரிபயாருற்றுவழிபடஇருந்தாய்பபாற்றி 
          அறுவறகஐந்தும்ஆறுமாகியவறரப்பின்பமலாம் 



Page 120 of 147 
 

கந்த மான்மியம் 
 
 

               இறறவபனபபாற்றிபபாற்றிஎன்பிறழசபாறுத்திஎன்றான். ......    10 

 

(இறவமுசுகுந்தன்) 

 

இறவமுசுகுந்தன்கூறஎம்பிரான்கருறணசசய்பத 

     அவன்முகந்தன்றனபநாக்கிஆழியான்அளப்பில்காலம் 

          உவறகயால்வழிபாடாற்றிஉம்பர்பகான்இடத்தில்றவத்தான் 

               புவிதனிற்சகாடுபபாய்நம்றமப்பூசறனபுரிதிஎன்றான். ......    11 

 

(என்றிறவமுக்கண்) 

 

என்றிறவமுக்கண்மூர்த்திஇந்திரன்பகளாவண்ணம் 

     நன்றருள்புரிதபலாடும்நனிசபருமகிழ்ச்சிசயய்தி 
          உன்றிருவுளமீதாயின்உய்ந்தனன்அடிபயன்என்னா 

               சவன்றிசகாள்மன்னர்மன்னன்விம்மிதனாகியுற்றான். ......    12 

 

(இந்திரன்அமலன்) 

 

இந்திரன்அமலன்பூறசஇவ்வழிமுடித்தபின்னர்ச் 

     சசந்தழல்ஓம்பிஏறனச்சசய்கடன்புரிந்துபவபறார் 

          மந்திரம்புகுந்துபதனுவருசகனவல்றலகூவி 
               சவந்திறல்மன்னற்கந்நாள்விருந்துசசய்வித்தான்அன்பற. ......    13 

 

(விருந்துசசய்வித்த) 

 

விருந்துசசய்வித்தபின்னர்விசித்திரக்கறலயும்பூணுந் 

     சதரிந்திடுமணியும்முத்தும்சதய்வதப்பறடயும்மற்றும் 

          பரிந்துடன்உதவிஇன்னும்பவண்டுவபகர்திஎன்னப் 

               புரந்தரன்அருளபலாடும்புரவலன்இதறனச்சசால்வான். ......    14 

 

(ஏவருந்சதரிதல்பதற்) 

 

ஏவருந்சதரிதல்பதற்றாதிருந்திடும்இறமயாமுக்கட் 

     பாறவபயார்பாகன்தன்றனப்பரிசவாடுசகாடுத்திஐய 

          பூவுலகதனின்யான்பபாய்ப்பூசறனபுரிதற்சகன்னத் 
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               பதவர்கள்முதல்வன்பகளாஇறனயனசசப்பலுற்றான். ......    15 

 

(உந்தியால்உலறகத்) 

 

உந்தியால்உலறகத்தந்தஒருதனிமுதல்வன்முன்னம் 

     றமந்தர்தாம்இன்றமயாபலமன்னுயிர்த்சதாகுதிக்சகல்லாந் 

          தந்றதயாய்இருந்ததங்பகான்சரணபமஅரணசமன்னாச் 

               சிந்றதசசய்தூழிகாலஞ்சசய்தவம்இயற்றியிட்டான். ......    16 

 

(தவமுழந்திருந்த) 

 

தவமுழந்திருந்தகாறலச்சாரதப்புணரிசுற்றக் 

     கவுரியுந்தானும்ஐயன்கருறணயால்வந்துபதான்றப் 

          புவிதறனஅளந்தமாபயான்சபாள்சளனஎழுந்துபபாற்றிச் 

               சிவனடிவணக்கஞ்சசய்துசசங்றகயால்சதாழுதுநின்றான். ......    17 

 

(மாசதாருபாகன்மகிழ்) 

 

மாசதாருபாகன்மகிழ்ந்தருள்சசய்து 

     நீதவமாற்றிசநடும்பகல்நின்றாய் 

          ஏதிவண்பவண்டும்இயம்புதிசயன்னச் 

               சீதரன்இன்னனசசப்புதலுற்றான். ......    18 

 

(அந்தமில்ஆயுவும்) 

 

அந்தமில்ஆயுவும்ஆருயிர்காப்புஞ் 

     சசந்திருபவாடுறறசசல்வமும்ஈந்தாய் 

          றமந்தனிலாமல்வருந்தினன்எந்தாய் 

               தந்தருளாய்தமிபயற்கினிஎன்றான். ......    19 

 

(குன்றிறனஆற்றிடு) 

 

குன்றிறனஆற்றிடுபகான்இறவசசப்ப 

     நன்சறனபவநறகயாநறவஇல்லா 

          ஒன்சறாருசசம்மல்உனக்குதவுற்றாம் 
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               என்றருள்சசய்தனன்யாரினும்பமபலான். ......    20 

 

          

(மாதுநீயிவற்கருள்) 

 

மாதுநீயிவற்கருள்புரிசயன்னஅம்மாது 

     சீதரன்தறனபநாக்கிபயநம்சபருந்பதவன் 

          ஓதும்வாய்றமயும்யான்முனிந்துறரத்திடும்உறரயும் 

               பபதியாவினியாவபரஅன்னறவசபயர்ப்பார். ......    21 

 

(எங்கள்நாயகன்) 

 

எங்கள்நாயகன்விழிசபாழிஅங்கியால்இறந்து 

     துங்கபமன்றமபபாய்ப்பின்முறறமுன்புபபால்பதான்றி 
          உங்குன்மாமகன்இருக்கசவன்றுறரத்தனள்உறமயாள் 

               அங்கதாகசவன்றருளிபயமறறந்தனன்ஐயன். ......    22 

 

(அம்றமதன்னுடன்) 

 

அம்றமதன்னுடன்எம்பிரான்மறறதலும்அண்ணல் 

     விம்மிதத்சதாடுதன்பதிபுகுந்துவறீ்றிருப்ப 

          றமம்மலிந்திடுசமய்யுறடக்காமபவள்வாரா 

               இம்சமனக்கடிதுதித்தனன்அவன்மனத்திறடபய. ......    23 

 

 

(வந்திடுங்காமபவள்) 

 

வந்திடுங்காமபவள்வடிவுறடக்காறளயாய்க் 

     கந்தமார்பூங்கறணகன்னல்விற்றகசகாபட 

          றமந்தராபனார்களும்மாதருங்காமபமற் 

               புந்திறவத்திடும்வறகபபார்புரிந்துலவினான். ......    24 

 

 

(தண்ணிழற்குறட) 

 

தண்ணிழற்குறடசயனச்சசிபறடத்துறடயவன் 
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     எண்ணமற்சறாருபகல்யார்க்குபமலாகிய 

          கண்ணுதற்பகவன்பமற்கறணமலர்சிதறிபய 

               துண்சணனத்துகளதாய்த்சதாறலதலுற்றானபரா. ......    25 

 

(பூழியாய்மாண்டு) 

 

பூழியாய்மாண்டுளான்சபாருவிலாநல்லருள் 

     ஆழியான்ஆறணயால்அருசவாபடஉருவமாய் 

          வாழிபசர்சதால்றலநாள்வளசனாடுமன்னினான் 

               சூழிமால்கிரிதருந்பதாறகசசால்தவறுபமா. ......    26 

 

(நிற்பமற்றித்திறம்) 

 

நிற்பமற்றித்திறம்பநமியான்முன்றனநாள் 

     அற்புடன்வழிபடும்அமறலறயக்குமரறனத் 

          தற்பரக்கடவுறளத்தனதுமார்பிற்சகாபட 

               பற்பகல்பணியின்பமல்பாற்கடல்துஞ்சினான். ......    27 

 

(நீடபவதுயிலுமால்) 

 

நீடபவதுயிலுமால்சநட்டுயிர்ப்பறசவினால் 

     படீுபசர்நாகறணப்பபருயிர்ப்பறசவினால் 

          பாடுசூழ்சதண்டிறரப்பாற்கடல்அறசவினால் 

               ஆடிபயறவகினார்அலகிலாஆடலார். ......    28 

 

(அன்னபதார்அறமதியில்அசு) 

 

அன்னபதார்அறமதியில்அசுரபசறனக்சகலாம் 

     மன்னனாய்உற்றுளான்வாற்கலிஎன்பவன் 

          என்றனவானவசராடும்ஈடழித்தமர்தனில் 

               முன்றனநாள்சவன்றனன்முடிவிலாசமாய்ம்பினால். ......    29 

 

 

(அத்திறங்கண்டுநான்) 
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அத்திறங்கண்டுநான்அமரபராபடகிபய 

     பத்துநூற்றுத்தறலப்பாந்தள்பமல்துயில்சகாளுஞ் 

          சுத்தறனப்பபாற்றிபயசதாழுதுவாற்கலியினால் 

               எய்த்தனம்காத்தியால்எம்றமநீஎன்றனன். ......    30 

 

(நஞ்சுபில்சகயிறுறட) 

 

நஞ்சுபில்சகயிறுறடநாகமாம்பள்ளிபமல் 

     துஞ்சும்வாலறிவினான்துயிறலவிட்படசயழீஇ 

          அஞ்சலீர்உங்களுக்கல்லபலஆற்றிய 

               வஞ்சனாருயிர்தறனவல்றலயுண்டிடுதுமால். ......   31 

 

(என்றுதன்றகயறமத்) 

 

என்றுதன்றகயறமத்பதசழாபடழுலகமுண் 

     டன்சறாராலிறலயின்பமல்அறிதுயில்பமவிய 

          மன்றலந்தண்டுழாய்மாறலசூழ்மவுலியான் 

               ஒன்றுபபரன்பினால்ஒன்சறனக்குறரசசய்தான். ......    32 

 

(பார்த்தியாசலனசதனும்) 

 

பார்த்தியாசலனசதனும்றபம்சபான்மார்பத்திறட 

     மூர்த்தியாய்றவகியமுதல்விறயக்குமரறனத் 

          தீர்த்தறனப்பூசறனசசய்துநின்தீவிறன 

               ஆர்த்திநீங்குதிசயனாஆதரத்தருளினான். ......    33 

 

(அன்னவாறருள்சசய்பத) 

 

அன்னவாறருள்சசய்பதஅறனயர்மூபவாறரயும் 

     சபான்னுலாமார்பினும்சபாள்சளனவாங்கிபய 

          என்னதாகியகரத்தீந்தனன்ஈதலுஞ் 

               சசன்னிபமல்தாங்கிபனன்மாதவத்திண்றமயால். ......    34 

 

 

(அங்கதற்பின்முறறயாக) 
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அங்கதற்பின்முறறயாகஅச்சுதன்பாற்கடல்அகன்று 

     நங்குழுசவலாஞ்சூழநாவலந்தீவகத்தணுகி 
          எங்கள்பிரான்அருள்நடஞ்சசய்எல்றலயிலாத்தில்றலதனில் 

               துங்கமணிமன்றுதறனத்சதாழுதுபரவசமானான். ......    35 

 

(சசல்லரியபரவச) 

 

சசல்லரியபரவசமாய்த்திருமுன்பனவழீ்ந்திறறஞ்சித் 

     சதால்றலதனில்அறிவிழந்துதுறணவிழிகள்புனல்சபருகப் 

          பல்லுயிர்க்கும்உயிராகும்பரமசிவபூரணத்தின் 

               எல்றலதனில்புக்கழுந்திஎழுந்திலன்ஈரிருதிங்கள். ......    36 

 

(இத்திறத்தால்அவச) 

 

இத்திறத்தால்அவசமதாய்ஈறுமுதல்நடுவுமிலா 

     அத்தனதுதிருவடிக்கீழ்அடங்கிபயஆறணயினால் 

          சமய்த்துரியங்கடந்தவுயிர்மீண்டுசாக்கிரத்தறடயத் 

               தத்துவசமய்யுணர்ச்சிசயலாந்தறலத்தறலவந்தீண்டினவால். ......    

37 

 

(கண்டுயில்வான்எழு) 

 

கண்டுயில்வான்எழுந்தசதனக்கதுசமனமாபயான்எழுந்து 

     புண்டரிகப்பதந்சதாழுதுபபாற்றிசசய்துபுறத்பதகித் 

          சதண்டிறரசூழ்புவிக்கரசுசசலுத்தியவாற்கலியுடபன 

               மண்டுசபருஞ்சமர்சசய்துவல்றலதனில்உயிர்உண்டான். ......    38 

 

(வாற்கலிதன்உயிரு) 

 

வாற்கலிதன்உயிருண்டுவாறகபுறனந்பததிருமால் 

     சீர்க்கருறணசநறியதனால்பதவருக்கும்என்றனக்கும் 

          ஏற்கும்வறகவிறடயுதவிஇம்சமனபவமறறந்பதகிப் 

               பாற்கடலில்பணியறணபமற்பண்டுபபால்கண்வளர்ந்தான். ......    39 
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(பதவர்குழாத்சதாடு) 

 

பதவர்குழாத்சதாடுமீண்டுசிறந்திடும்இத்துறக்கத்தில் 

     ஆவலுடன்வந்பதயான்அன்றுமுதல்இன்றளவும் 

          பூறவநிறங்சகாண்டபுத்பதள்சபான்மார்பில்வறீ்றிருந்த 

               மூவறரயும்அருச்சித்பதன்முதுமறறநூல்விதிமுறறயால். ......    40 

 

(மன்னர்க்குமன்ன) 

 

மன்னர்க்குமன்னவநீவழிபடுதல்காரணமாத் 

     தன்சனாப்பிலாதாறரத்தருசகன்றாய்தந்திடுவ 

          சதன்னிச்றசயன்பறமால்இறசவுனக்குண்டாமாகில் 

               பின்றனத்தந்திடுவசனனப்சபருந்தறகபயான்பபசினனால். ......    41 

 

(பபசுதலும்முசுகுந்) 

 

பபசுதலும்முசுகுந்தன்சபயர்ந்துபாற்கடலிறடபபாய்க் 

     பகசவறனஅடிவணங்கிக்கிட்டிநின்றுபவண்டுதலும் 

          வாசவன்தன்இடந்தன்னில்றவத்திடும்நம்முயிர்க்குயிறரப் 

               பூசறனசசய்சகாடுபபாந்துபூதலத்தினிறடசயன்றான். ......    42 

 

(நன்சறனபவஇறச) 

 

 

நன்சறனபவஇறசவுசகாண்டுநாரணறனவிறடசகாண்டு 

     சசன்றுபுரந்தரற்குறரப்பச்சிந்றததளர்ந்பதயிரங்கி 
          அன்றுதறனஈன்றதனிப்புனிற்றாறவஅகலுவபதார் 

               கன்சறனபவநனிபுலம்பிஒருசூழ்ச்சிகருதினனால். ......    43 

 

(பதவர்பிரான்அவ்வ) 

 

பதவர்பிரான்அவ்வளவில்சதய்வதக்கம்மியன்சசயலான் 

     மூவடிவும்மூவிரண்டுமுறறபவறுபவறாக 

          ஏவர்களும்வியப்சபய்தஇறமப்பின்முனம்அறமப்பித்துக் 

               காவலன்றகதனிற்சகாடுப்பக்றகதவசமன்றறிந்தனபன. ......    44 
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(ஆதியில்விண்ணவ) 

 

ஆதியில்விண்ணவர்தச்சன்அறமத்திடுமூவிருவடிவும் 

     பூதலமன்னவன்வாங்கிப்புதல்வசனாடுங்கவுரிசயாடும் 

          வதீிவிடங்கப்சபருமான்பமவியதாம்எனஇருந்தும் 

               ஏதுமுறரயாசநறியால்இவரவரன்சறனசமாழிந்தான். ......    45 

 

(துங்கமுறுமுசுகுந்தன்) 

 

துங்கமுறுமுசுகுந்தன்சசால்வினவிச்சுடராழிப் 

     புங்கவன்தன்மார்பசமனும்சபான்னூசல்ஆட்டுகந்து 

          மங்றகசயாடுங்குமரசனாடும்மகிழ்ச்சிசயாடும்வறீ்றிருந்த 

               எங்கள்பிரான்தறனக்சகாடுவந்திவராபமாஎன்றனபன. ......    46 

 

(இந்திரன்இவ்வாறு) 

 

இந்திரன்இவ்வாறுறரப்பஇறமயாமுக்கட்பகவன் 

     முந்துதிறல்முசுகுந்தன்முகபநாக்கிநின்பாலில் 

          வந்தனமால்எம்றமயினிமாநிலத்திற்சகாடுபபாந்து 

               புந்திமகிழ்வாற்பூறசபுரிவாசயன்றருள்சசய்தான். ......    47 

 

(ஊழிநாயகன்மகவா) 

 

ஊழிநாயகன்மகவான்உணராபமஇஃதுறரப்பக் 

     பகழிலாப்பபருவறககிறடத்தினிதுபணிந்பதத்தி 
          ஆழியான்பூசறனசகாண்டமர்ந்தவராமாமிவறர 

               வாழியாய்தருகசவனவாங்கினன்மன்னவர்மன்னன். ......    48 

 

(வாங்கியபின்இறம) 

 

வாங்கியபின்இறமயவர்பகான்மன்னவறனமுகபநாக்கி 
     ஈங்கிவறரஅறுவசராடும்இருநிலத்தினிறடசகாடுபபாய்ப் 

          பூங்கமலாலயமுதலாப்புகல்கின்றதலந்தன்னில் 

               தீங்கறபவவழிபாடுசசய்திசயனவிறடசகாடுத்தான். ......    49 
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(நன்சறனபவவிறட) 

 

நன்சறனபவவிறடசகாண்டுநானிலத்தினிறடயிழிந்து 

     சதன்றிறசயாரூர்தன்னில்சிவனுறறபூங்பகாயில்புக்கு 

          மன்றல்கமழ்தண்டுளபவான்வழிபடவறீ்றிருந்பதாறர 

               சவன்றியரியறணமீதில்விதிமுறறயால்தாபித்தான். ......    50 

 

(கடனாறகநள்ளாறு) 

 

கடனாறகநள்ளாறுகாறாயல்பகாளரியூர் 

     மடனாகமுத்தீனும்வாய்மியூர்மறறக்கானம் 

          உடனாகுந்தலம்ஆறில்ஓராறுவடிவுசகாண்ட 

               படநாகமதிபவணிப்பரஞ்சுடறரஅமர்வித்தான். ......    51 

 

ஆறகயால்அயன்) 

 

ஆறகயால்அயன்அறியாஅருமறறமூலந்சதரிந்த 

     ஏகநாயகன்விரதம்எவபரனும்பபாற்றியிடின் 

          ஓறகயால்நிறனந்தசவலாம்ஒல்றலதனில்சபற்றிடுவர் 

               மாகபமல்இறமயவரும்வந்தவறரவணங்குவபர. .....52 
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16. வள்ளிவிவாகம் 

 

சவள்ளியங்கிரியி) 
 

சவள்ளியங்கிரியிபனார்சார்விளங்கியகந்தசவற்பின் 

     நள்ளுறுநகரந்தன்னில்நங்றகபயாடினிதுபமவும் 

          அள்ளிறலபவற்றகநம்பிஅம்புவிஎயினர்பபாற்றும் 

               வள்ளிறயவதுறவசசய்தமரபிறனவழாதுசசால்வாம். ......    1 

 

கள்ளிறறத்திடுபூ) 

 

கள்ளிறறத்திடுபூந்தண்டார்க்கடம்பணிகாறளபன்னாட் 

     பிள்றளறமத்சதாழின்பமற்சகாண்டுசபட்புடன்ஒழுகும்வண்ணம் 

          வள்ளிறயத்தன்பால்றவத்துவள்ளிசவற்சபன்னுநாமம் 

               உள்ளவக்கிரியின்பமன்றமஉறரத்திடும்அளவிற்றாபமா. ......    2 

 

இன்னபல்வளறம) 

 

இன்னபல்வளறமசான்றகிரிதனில்எயினர்ஈண்டி 

     மன்னியதாங்பகார்சீறூர்வதனமாறுறடயவள்ளல் 

          பின்னபரதன்பால்பமவப்சபருந்தவந்தன்றனயாற்றிப் 

               சபான்னகர்இருந்தவாபபால்புன்றமயற்றிருந்ததம்மா. ......    3 

 

(ஆயபதார்குறிச்சி) 
 

ஆயபதார்குறிச்சிதன்னில்அமர்தருங்கிராதர்க்சகல்லாம் 

     நாயகன்நுகம்பூண்டுள்பளான்நாமபவல்நம்பிசயன்பபான் 

          மாயிருந்தவமுன்சசய்பதான்றமந்தர்கள்சிலறரத்தந்து 

               பசயிறழமகட்பபறுன்னித்சதய்வதம்பராவியுற்றான். ......    4 

 

அந்தவளறவதனில்) 

 

அந்தவளறவதனில்ஆறிரண்டுசமாய்ம்புறடய 

     எந்றதயருளுய்ப்பஎயினர்குலக்சகாற்றவனும் 

          றபந்சதாடிநல்லாளும்பரிசனங்கள்பாங்சகய்தச் 
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               சசந்திறனயின்றபங்கூழ்சசறிபுனத்துப்புக்கனபர. ......    5 

 

(சகால்றலபுகுந்த) 

 

சகால்றலபுகுந்தசகாடிச்சிசயாடுகானவர்பகான் 

     அல்றலநிகர்குழலாள்அம்சமன்குரல்பகளா 

          எல்றலயதனில்எழுசமாலியங்பகசதன்னா 

               வல்றலதனில்அவ்வறும்புனத்தில்வந்தனபன. ......    6 

 

(வந்தான்முதசலடு) 

 

வந்தான்முதசலடுத்தவள்ளிக்குழியில்றவகும் 

     நந்தாவிளக்கறனயநங்றகதறனபநாக்கி 
          இந்தாஇஃபதார்இளங்குழவிஎன்சறடுத்துச் 

               சிந்தாகுலந்தீரத்பதவிறகயில்ஈந்தனபன. ......    7 

 

புக்கனபன. ......    38 

 

(அண்டர்அமுதம்) 

 

அண்டர்அமுதம்அறனயமகட்சபற்றிடலான் 

     மண்டுசபருமகிழ்வாய்மாத்தாட்சகாழுவிறடறயக் 

          சகண்டிசயாருதன்கிறளபயாடினிதருந்தித் 

               சதாண்டகமதார்ப்பக்குரறவமுறறதூங்குவித்தான். ......    8 

 

(காறலயதற்பின்) 

 

காறலயதற்பின்கடவுட்பலிசசலுத்தி 
     வாலரிசிமஞ்சள்மலர்சிந்திமறியறுத்துக் 

          பகாலசநடுபவற்குமரன்விழாக்சகாண்டாடி 

               பவலறனமுற்சகாண்டுசவறியாட்டுபநர்வித்தான். ......    9 

 

 

(இன்னபலவும்இய) 

 

இன்னபலவும்இயற்றிஇருங்குறவர் 
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     மன்னன்மறனவிவடமீன்தறனஅறனயாள் 

          கன்னிமடமகட்குக்காப்பிட்டுக்கானமயிற் 

               சபான்னஞ்சிறறபடுத்தபூந்சதாட்டில்ஏற்றினபள. ......    10 

 

முந்றதயுணர்வுமுழு) 

 

முந்றதயுணர்வுமுழுதுமின்றிஇம்முறறயால் 

     புந்திமகிழ்வண்டல்புரிந்துவளர்சசவ்விக்கண் 

          எந்றதபுயம்புல்லுவதற்கிப்பருவம்ஏற்குசமனப் 

               றபந்சதாடியினுக்கியாண்டுபன்னிரண்டுசசன்றனபவ. ......    11 

 

(ஆனபருவங்கண்டம்) 

 

ஆனபருவங்கண்டம்மறனயும்அம்மறனயில் 

     பகானும்ஒருதங்குலத்தின்முறறபநாக்கி 
          மானின்வயிற்றுதித்தவள்ளிதறனப்றபம்புனத்தில் 

               ஏனல்விறளயுள்இனிதளிக்கறவத்தனபர. ......    12 

 

எய்யும்வார்சிறல) 

 

எய்யும்வார்சிறலஎயினர்மாதராள் 

     உய்யுமாறுதன்உருவம்நீத்சதழீஇச் 

          சசய்யபபரருள்சசய்துபசவகன் 

               றமயல்மானுடவடிவந்தாங்கினான். ......    13 

 

(காலிற்கட்டியகழ) 

 

காலிற்கட்டியகழலன்கச்சினன் 

     மாறலத்பதாளினன்வரிவில்வாளியன் 

          நீலக்குஞ்சியன்சநடியன்பவட்டுவக் 

               பகாலத்றதக்சகாடுகுமரன்பதான்றினான். ......    14 

 

 

வாரிருங்கூந்தல்) 
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வாரிருங்கூந்தல்நல்லாய்மதிதளர்பவனுக்குன்றன் 

     பபரிறனஉறரத்திமற்றுன்பபரிறனஉறரயாய்என்னின் 

          ஊரிறனஉறரத்திஊரும்உறரத்திடமுடியாசதன்னில் 

               சீரியநின்சீறூர்க்குச்சசல்வழிஉறரத்திசயன்றான். ......    15 

 

(சமாழிசயான்றுபுகலா) 

 

சமாழிசயான்றுபுகலாயாயின்முறுவலும்புரியாயாயின் 

     விழிசயான்றுபநாக்காயாயின்விரகமிக்குழல்பவன்உய்யும் 

          வழிசயான்றுகாட்டாயாயின்மனமுஞ்சற்றுருகாயாயின் 

               பழிசயான்றுநின்பாற்சூழும்பராமுகந்தவிர்திஎன்றான். ......    16 

 

(உறலப்படுசமழுக) 

 

உறலப்படுசமழுகசதன்னஉருகிபயஒருத்திகாதல் 

     வறலப்படுகின்றான்பபாலவருந்திபயஇரங்காநின்றான் 

          கறலப்படுமதியப்புத்பதள்கலங்கலம்புனலிற்பறான்றி 
               அறலப்படுதன்றமத்தன்பறாஅறுமுகன்ஆடல்எல்லாம். ......    17 

 

என்றிறவபலபல) 

 

என்றிறவபலபலஇறசத்துநிற்றலுங் 

     குன்றுவர்மடக்சகாடிகுமரன்சிந்றதயில் 

          ஒன்றியகருத்திறனயுற்றுபநாக்கிபய 

               நன்றிவர்திறசமனநாணிக்கூறுவாள். ......    18 

 

(இழிகுலமாகியஎயி) 
 

இழிகுலமாகியஎயினர்பாறவநான் 

     முழுதுலகருள்புரிமுதல்வர்நீசரறனத் 

          தழுவுதல்உன்னிபயதாழ்ச்சிசசப்புதல் 

               பழியதுபவயலால்பான்றமத்தாகுபமா. ......    19 

 

 

என்றிறவபலப்பலவும்ஏந்) 
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என்றிறவபலப்பலவும்ஏந்திறழஇயம்பா 

     நின்றசபாழுதத்தில்அவள்சநஞ்சம்சவருக்சகாள்ள 

          சவன்றிசகழுசதாண்டகம்வியன்துடியியம்பக் 

               குன்றிறறவன்பவட்டுவர்குழாத்திசனாடும்வந்தான். ......    20 

 

(வந்தபடிகண்டுமட) 

 

வந்தபடிகண்டுமடமான்நடுநடுங்கிச் 

     சிந்றதசவருவிக்கடவுள்சசய்யமுகபநாக்கி 
          சவந்திறல்சகாள்பவடுவர்கள்சவய்யர்இவண்நில்லா 

               துய்ந்திடநிறனந்துகடிபதாடும்இனிசயன்றாள். ......    21 

 

ஓடுமினிசயன்றவள்) 

 

ஓடுமினிசயன்றவள்உறரத்தசமாழிபகளா 

     நீடுமகிழ்சவய்தியவண்நின்றகுமபரசன் 

          நாடுபுகழ்றசவசநறிநற்றவவிருத்த 

               பவடமதுசகாண்டுவரும்பவடசரதிர்சசன்றான். ......    22 

 

பூட்டுவார்சிறலக்றக) 

 

பூட்டுவார்சிறலக்றகபவடர்பூறவபயபுலர்ந்துசதண்ணரீ் 

     பவட்டனன்விருத்தன்சவற்பில்வியசனறிசிறிதுந்பதபரன் 

          தாட்டுறணவருந்துசமன்றுதாழ்த்திடாசதால்றலபயகிக் 

               காட்டுதிசுறனநீர்என்றான்அறுமுகங்கரந்தகள்வன். ......    23 

 

(முருகனதுறரறய) 

 

முருகனதுறரறயஅந்தசமாய்குழல்வினவிஎந்தாய் 

     வருசகனஅறழத்துமுன்பபாய்வறரசயலாங்கடந்துசசன்று 

          விறரகமழ்சுறனநீர்காட்டபவனிலால்சவதும்பினான்பபால் 

               பருகினன்பருகிப்பின்னர்இஃசதான்றுபகர்தலுற்றான். ......    24 
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(ஆகத்றதவருத்து) 

 

ஆகத்றதவருத்துகின்றஅரும்பசிஅவித்தாய்சதண்ணரீ்த் 

     தாகத்றதஅவித்தாய்இன்னுந்தவிர்ந்திலதளர்ச்சிமன்பனா 

          பமகத்றதயறனயகூந்தல்சமல்லியல்விறனபயன்சகாண்ட 

               பமாகத்றதத்தணித்தியாயின்முடிந்தசதன்குறறயசதன்றான். .....25 

 

 

(பசவலாய்றவகுந்) 

 

பசவலாய்றவகுந்திறனப்புனத்திற்புள்ளினுடன் 

     மாசவலாங்கூடிவளர்றபங்குரல்கவரும் 

          நாவபலாய்நீரும்நடந்தருளும்நான்முந்திப் 

               பபாவனால்என்றுபுறனயிறழயாள்பபாந்தனபள. ......    26 

 

(சபான்பனஅறனயாள்) 

 

சபான்பனஅறனயாள்முன்பபாகுந்திறல்பநாக்கி 
     என்பனஇனிச்சசய்வசதன்றிரங்கிஎம்சபருமான் 

          தன்பனரிலாதமரும்தந்திமுகத்சதந்றததறன 

               முன்பனவருவாய்முதல்வாசவனநிறனந்தான். ......    27 

 

(அந்தப்சபாழுதில்) 

 

அந்தப்சபாழுதில்அறுமாமுகற்கிரங்கி 
     முந்திப்படர்கின்றசமாய்குழலாள்முன்னாகத் 

          தந்திக்கடவுள்தனிவாரணப்சபாருப்பு 

               வந்துற்றதம்மாமறிகடபலபபால்முழங்கி. ......    28 

 

 

(அவ்பவறலயில்வள்ளி) 
 

அவ்பவறலயில்வள்ளிஅச்சசமாடுமீண்டுதவப் 

     சபாய்பவடங்சகாண்டுநின்றபுங்கவன்தன்பாலணுகி 
          இவ்பவழங்காத்தருள்கஎந்றதநீர்சசாற்றபடி 
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               சசய்பவன்எனசவாருபால்பசர்ந்துதழீஇக்சகாண்டனபள. ......    29 

 

(அன்னசதாருகாறல) 

 

அன்னசதாருகாறலஅறுமாமுகக்கடவுள் 

     முன்சனாருசார்வந்துமுதுகளிற்றின்பகாசடாற்றப் 

          பின்சனாருசார்வந்துபிடியின்மருப்பூன்ற 

               இந்நடுபவநின்றான்எறுழ்வயிரத்தூபணபபால். ......    30 

 

(கந்தமுருகன்கடவுட்) 

 

கந்தமுருகன்கடவுட்களிறுதறன 

     வந்தறனகள்சசய்துவழுத்திநீவந்திடலால் 

          புந்திமயல்தீர்ந்பதன்புறனயிறழயுஞ்பசர்ந்தனளால் 

               எந்றதசபருமான்எழுந்தருள்கமீண்சடன்றான். ......   31 

 

(என்னும்அளவில்) 

 

என்னும்அளவில்இனிசதன்றியாறனமுக 

     முன்னிளவல்ஏகமுகமாறுறடயபிரான் 

          கன்னிதறனபயார்கடிகாவினிற்கலந்து 

               துன்னுகருறணசசய்துசதால்லுருவங்காட்டினபன. ......    32 

 

(முந்நான்குபதாளும்) 

 

முந்நான்குபதாளும்முகங்கபளார்மூவிரண்டுங் 

     சகான்னார்றவபவலுங்குலிசமுபமறனப்பறடயும் 

          சபான்னார்மணிமயிலுமாகப்புனக்குறவர் 

               மின்னாள்கண்காணசவளிநின்றனன்விறபலான். ......    33 

 

(கூரார்சநடுபவற்) 

 

கூரார்சநடுபவற்குமரன்திருவுருறவப் 

     பாராவணங்காப்பரவலுறாவிம்மிதமுஞ் 

          பசராநடுநடுங்காச்சசங்றககுவியாவியரா 
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               ஆராதகாதலுறாஅம்றமயிதுஓதுகின்றாள். ......    34 

 

 

(மின்பனஅறனயசுடர்) 

 

மின்பனஅறனயசுடர்பவலவபரஇவ்வுருவம் 

     முன்பனநீர்காட்டிமுயங்காமல்இத்துறணயுங் 

          சகான்பனகழித்தீர்சகாடிபயன்சசய்குற்றசமலாம் 

               இன்பனதணித்பதஎறனயாண்டுசகாள்ளுசமன்றாள். ......    35 

 

(உம்றமயதனில்) 

 

உம்றமயதனில்உலகமுண்படான்தன்மகள்நீ 

     நம்றமஅறணயும்வறகநற்றவஞ்சசய்தாய்அதனால் 

          இம்றமதனிலுன்றனஎய்திபனாசமன்சறங்கள் 

               அம்றமதறனத்தழுவிஐயன்அருள்புரிந்தான். ......    36 

 

சசஞ்சுடர்சநடுபவல்) 

 

சசஞ்சுடர்சநடுபவல்அண்ணல்சசழுமலர்க்காவிற்புக்கு 

     வஞ்சிசயாடிருந்தகாறலறவகறறவிடியல்சசல்ல 

          எஞ்சலில்சீறூர்தன்னில்இறறயவன்தனதுபதவி 
               துஞ்சறலயகன்றுவல்பலதுணுக்கமுற்சறழுந்தாள்அன்பற. ......    37 

 

(சங்கறலகின்றசசங்) 

 

சங்கறலகின்றசசங்றகத்தனிமகட்காணாளாகி 
     எங்கணும்நாடிப்பின்னர்இகுறளறயவந்துபகட்பக் 

          கங்குலின்அவளும்நானுங்கண்பறடசகாண்டதுண்டால் 

               அங்கவள்அதற்பின்சசய்ததறிகிலன்அன்னாய்என்றாள். ......    38 

தம்மகட்காணாவண்) 

 

தம்மகட்காணாவண்ணந்தாய்வந்துபுகலக்பகட்டுத் 

     சதம்முறனக்குறவர்சசம்மல்சதருமந்துசசயிர்த்துப்சபாங்கி 
          நம்மறனக்காவல்நீங்கிநன்னுதற்பபறததன்றன 
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               இம்சமனக்சகாண்டுபபாந்தான்யாவபனாஒருவன்என்றான். ......    39 

 

எள்ளுதற்கரியசீறூர்) 

 

எள்ளுதற்கரியசீறூர்இறடதனில்யாமத்பதகி 
     வள்ளிறயக்கவர்ந்துசகாண்டுமாறயயால்மீண்டுபபான 

          கள்வறனத்சதாடர்தும்என்பறகானவர்பலருங்கூடிப் 

               சபாள்சளனச்சிறலபகால்பற்றிப்பபார்த்சதாழிற்கறமந்துபபானார். 

......   40 

 

ஈங்கனம்மறவபராடு) 

 

ஈங்கனம்மறவபராடும்இறறயவன்பதடிச்சசல்லப் 

     பாங்கரில்ஒருதண்காவிற்பட்டிறமசநறியால்உற்றாள் 

          ஆங்கனந்சதரியாஅஞ்சிஆறுமாமுகத்துவள்ளல் 

               பூங்கழல்அடியில்வழீ்ந்துசபாருமிபயபுகலலுற்றாள். ......    41 

 

 

(பகாசலாடுசிறலயும்) 

 

பகாசலாடுசிறலயும்வாளுங்குந்தமும்மழுவும்பிண்டி 

     பாலமும்பற்றிபவடர்பலருமாய்த்துருவிச்சசன்று 

          பசாறலயின்மருங்குவந்தார்துணுக்கமுற்றுளசதன்சிந்றத 

               பமலினிச்சசய்வசதன்சகால்அறிகிபலன்விளம்பாசயன்றாள். ......    

42 

 
 

(வருந்தறைவாழி) 
 

வருந்தறைவாழிநல்ைாய்மால்வறரசயாடுசூரன் 

     உரந்தறைமுன்புகீண்டஉடம்பிடியிருந்தநும்சமார் 

          விறரந்தமர்புரியச்சூழின்வடீ்டுதும்அதறைசநாக்கி 
               இருந்தருள்நம்பின்என்ைாஇறைமகட்தகந்றதத ாற்ைான். ......  

  43 
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(குைத்திருமடந்றத) 

 

குைத்திருமடந்றதஇன்ைகூற்ைிறைவிைவிச்த வ்சவள் 

     புைத்திைில்வருதசைாடும்தபாள்தளைக்குறுகிஅந்தத் 

          திைத்திறையுற்றுசநாக்கிச் ைீிதவய்துயிர்த்துப்தபாங்கி 
               மைத்ததாழில்எயிைர்காறவமருங்குைவறளந்துதகாண்டார். 

......    44 

 
 

(தாறதயங்கதறைக்) 

 

தாறதயங்கதறைக்கண்டுதண்டறைகுறுகிநந்தம் 

     சபறதறயக்கவர்ந்தகள்வன்தபயர்கிைன்எமதுவன்றம 

          ஏறதயுமதியான்அம்மாஇவன்விைல்எரிபாய்ந்துண்ணும் 

               ஊறதயங்காைதமன்ைமுடிக்குதும்ஒல்றைதயன்ைான். ......    45 

 

(குைவர்கள்முதல்வன்) 

 

குைவர்கள்முதல்வன்தானுங்தகாடுந்ததாழில்எயிைர்யாரும் 

     மைிகடதைன்ைவார்த்துவார் ிறைமுழுதும்வாங்கி 
          எைிசுடர்ப்பரிதித்சதறவஎழிைிகள்மறைத்தாதைன்ை 

               முறைமுறைஅம்புவ ீிமுருகறைவறளந்துதகாண்டார். ......    

46 

 

(ஒட்டைராகிச்சூழ்ந்) 

 

ஒட்டைராகிச்சூழ்ந்தாங்குடன்றுசபார்புரிந்துதவய்சயார் 

     விட்டதவம்பகழிதயல்ைாம்தமன்மைர்நீரவாகிக் 

          கட்டழகுறடயத வ்சவற்கருறணயங்கடைின்மீது 

               பட்டைபட்டசைாடும்றபந்ததாடிபறதத்துச்த ால்வாள். ......    47 

 

(தநட்டிறைவாளிதன்) 

 

தநட்டிறைவாளிதன்றைதெசரதைைநும்சமற்த ல்ைத் 

     ததாட்டிடுறகயர்தம்றமச்சுடருறடதநடுசவல்ஏவி 
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          அட்டிடல்சவண்டும் யீம்அடுததாழில்குைியாததன்ைில் 

               கிட்டுசமமறரயும்மானுங்சகழலும்சவழந்தானும். ......    48 

 

(என்ைிறவகுமரித ப்ப) 

 

என்ைிறவகுமரித ப்பஎம்பிரான்அருளால்பாங்கர் 

     நின்ைசதார்தகாடிமாண்ச வல்நிமிர்ந்ததழுந்தார்ப்புக்தகாள்ளக் 

          குன்ைவர்முதல்வன்தானுங்குமரருந்தமரும்யாரும் 

               தபான்ைிைராகிமாண்டுதபாள்தளைப்புவியில்வழீ்ந்தார். ......    

49 

 

(தந்றதயும்முன்றை) 

 

தந்றதயும்முன்றைசயாரும்தமரும்வழீ்ந்திைந்ததன்றம 

     றபந்ததாடிவள்ளிசநாக்கிப்பறதபறதத்திரங்கிச்ச ாரக் 

          கந்தைத்துறணவிஅன்புகாணுவான்கடிகாநீங்கிச் 

                ிந்றதயில்அருசளாசடகஅறையளுந்ததாடர்ந்துத ன்ைாள். 

......    50 

 
விழுமியஉயிர்கள் ிந்) 

 

விழுமியஉயிர்கள் ிந்திவழீ்ந்தநங்சகளிர்யாரும் 

     எழுதிதரன்ைருளசைாடும்இருநிைத்துைங்குகின்சைார் 

          பறழயநல்லுணர்வுசதான்ைப்பறதபறதத்ததழுதற்தகாப்பக் 

               குழுவுறுதமர்கசளாடுங்குைவர்சகான்எழுந்தான்அன்சை. ......    

51 

 

(எழுந்திடுகின்ைகாறை) 

 

எழுந்திடுகின்ைகாறைஎம்பிரான்கருறணதவள்ளம் 

     தபாழிந்திடுவதைமாறும்புயங்கள்பன்ைிரண்டும்சவலும் 

          ஒழிந்திடுபறடயுமாகிஉருவிறைஅவர்க்குக்காட்ட 

               விழுந்தைர்பணிந்துசபாற்ைிவிம்மிதராகிச்த ால்வார். ......    52 
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(அடுந்திைல்எயிைர்) 

 

அடுந்திைல்எயிைர்ச ரிஅளித்திடுநீசயஎங்கள் 

     மடந்றதறயக்கரவில்தவௌவிவரம்பிறைஅழித்துத்தரீா 

          தநடுந்தைிப்பழியததான்றுநிறுவிறைபுதல்வர்தகாள்ள 

               விடந்தறைஅன்றையூட்டின்விைக்கிடுகின்ைாருண்சடா. ......    

53 

 

(ஆங்கதுநிற்கஎங்கள்) 

 

ஆங்கதுநிற்கஎங்கள்அரிறவறயநற யால்தவௌவி 
     நாங்களும்உணராவண்ணம்நம்தபருங்காவல்நீங்கி 
          ஈங்கிவட்தகாணர்ந்தாய்எந்தாய்இன்ைிைிச் றீூர்க்சககித் 

               தஙீ்கைல் ான்ைாசவட்டுச்த ல்லுதிநின்னூர்க்தகன்ைார். ......    

54 

 

(மாதுைன்முதசைார்) 

 

மாதுைன்முதசைார்த ாற்ைமணதமாழிக்கிற வுதகாண்டு 

     சமதகுகருறணத ய்துதமல்ைியல்தறையுங்தகாண்டு 

          சகாதிைாமுைிவசைாடுங்குளிர்மைர்க்காவுநீங்கிப் 

               பாதபங்கயங்கள்சநாவப்பருப்பதச் றீூர்புக்கான். ......    55 

 

குன்ைவர்தமதுத ம்) 

 

குன்ைவர்தமதுத ம்மல்குைிச் ியில்தறைறமத்தாை 

     தன்ைிருமறையினூசட ரவணமுதல்வன்தன்றை 

          மன்ைைங்குழைிசயாடுமரபுளியுய்த்துசவங்றகப் 

               தபான்ைிகழ்அதளின்மீதுதபாைிவுைஇருத்திைாசை. ......    56 

 
 
 

(அன்ைசதார்சவறைதன்) 

 

அன்ைசதார்சவறைதன்ைில்அறுமுகமுறடயவள்ளல் 
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     தன்னுறழஇருந்தநங்றகதறையருசளாடுசநாக்கக் 

          தகான்ைவில்குைவர்மாதர்குயிற்ைியசகாைம்நீங்கி 
               முன்னுறுததய்வக்சகாைமுழுததாருங்குற்ைதன்சை. ......    57 

 

(கவறைதரீ்தந்றத) 

 

கவறைதரீ்தந்றததானுங்கணிப்பிைாச்சுற்ைத்தாருஞ் 

     த விைியும்அன்றைதானும்இகுறளயும்ததரிறவமாரும் 

          தவைருங்கற்பின்மிக்கதம்மகள்சகாைம்சநாக்கி 
               இவள்எமதிடத்தில்வந்தததம்தபருந்தவசமஎன்ைார். ......    58 

 

(அந்தநல்சவறை) 

 

அந்தநல்சவறைதன்ைில்அன்புறடக்குைவர்சகாமான் 

     கந்தசவள்பாணிதன்ைில்கன்ைிறககரத்றதநல்கி 
          நந்தவமாகிவந்தநங்றகறயநயப்பால்இன்று 

               தந்தைன்தகாள்கதவன்றுதண்புைல்தாறரஉய்த்தான். ......    59 

 

(நற்ைவம்இயற்றுந்) 

 

நற்ைவம்இயற்றுந்ததால் ரீ்நாரதன்அறையகாறைக் 

     தகாற்ைமதுறடயசவசைான்குைிப்பிைால்அங்கிசயாடு 

          மற்றுளகைனுந்தந்துவதுறவயின் டங்குநாடி 

               அற்ைமதறடயாவண்ணம்அருமறைவிதியாற்த ய்தான். ......    

60 

 

மற்ைதுகாறைதன்ைில்மாது) 

 

மற்ைதுகாறைதன்ைில்மாதுைன்வள்ளிதன்றைக் 

     தகாற்ைசவலுறடயநம்பிவதுறவத ய்சகாைம்சநாக்கி 
          உற்ைவிவ்விழிகள்தம்மால்உறுபயன்ஒருங்சகஇன்று 

               தபற்ைைன்என்ைான்அன்ைான்உவறகயார்சப ற்பாைார். ......    

61 

 

(தமல்ைிறடதகாம்) 
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தமல்ைிறடதகாம்தபன்றுன்ைவிறரமைர்தறழசமற்தகாண்ட 

     புல்ைியகுைவர்மாதர்தபாருவில் ரீ்மருகன்தானும் 

          வல்ைியும்இன்சைசபாைறவகலும்வாழ்கஎன்று 

               த ால்ைியல்ஆ ிகூைித்தூமைர்அறுகுதூர்த்தார். ......    62 

 
 
 

(த ந்திறைஇடியும்) 

 

த ந்திறைஇடியும்சதனும்தமீ்பைகைியும்காயும் 

     கந்தமும்பிைவுமாகஇறைதபாைிகைத்திைிட்டுப் 

          றபந்ததாடியணங்குநீயும்பரிவுடன்நுகர்திர்என்ை 

               தவந்திைல்எயிைர்கூைவியைருள்புரிந்தான்சமசைான். ......    63 

 
 

(கிராதர்மங்றகயும்) 

 

கிராதர்மங்றகயும்பராபரன்மதறையும்தகழுமி 
     விராவு ில்லுணாமிற ந்தைர்மிற ந்திடுதன்றம 

          முராரியாதியாந்சதவர்பால்முைிவர்பால்மற்றைச் 

                ரா ரங்கள்பால்எங்கணுஞ் ார்ந்துளதன்சை. ......    64 

 
 

(அறையகாறையில்அறுமுக) 

 

அறையகாறையில்அறுமுகன்எழுந்துநின்ைாங்சக 

     குைியும்வில்லுறடக்குைவர்தங்குரி ிறைசநாக்கி 
          வைிறததன்னுடன்த ன்ைியாஞ்த ருத்தணிவறரயில் 

               இைிதுறவகுதும்என்ைலும்நன்தைைஇற த்தான். ......    65 

 

(தாயும்பாங்கியுஞ்த வி) 
 

தாயும்பாங்கியுஞ்த விைியுந்றதயறைசநாக்கி 
     நாயகன்பின்ைர்நடத்திசயாநன்தைைப்புல்ைி 
          சநயசமாடுபல்ைா ிகள்புகன்ைிடதநடுசவல் 
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               ச யுடன்கடிசதகசவ ிந்றதயுட்தகாண்டாள். ......    66 

 

(பாறவதன்னுடன்) 

 

பாறவதன்னுடன்பன்ைிருபுயமுறடப்பகவன் 

     சகாவில்நீங்கிசயகுைவர்தங்குரி ிறைவிளித்துத் 

          சதவருந்ததாழச் ிறுகுடிஅர ியல்த லுத்தி 
               சமவுதகன்ைவண்நிறுவிசயசபாயிைன்விறரவில். ......    67 

 

(இன்ைதன்றமச ர்வள்ளி) 
 

இன்ைதன்றமச ர்வள்ளியஞ் ிைம்பிறைஇகந்து 

     பன்ைிரண்டுதமாய்ம்புறடயவன்பாறவயுந்தானும் 

          மின்னும்தவஞ்சுடர்ப்பரிதியும்சபாைவிண்படர்ந்து 

               தன்றைசயநிகர்தணிறகமால்வறரயிறைச் ார்ந்தான். ......    

68 

இவ்வறரஒரு ார்) 

 

இவ்வறரஒரு ார்தன்ைில்இராறுசதாளுறடயஎந்றத 

     றமவிழியணங்குந்தானும்மாையன்உணராவள்ளல் 

          ஐவறகயுருவில்ஒன்றைஆகமவிதியால்உய்த்து 

               தமய்வழிபாடுத ய்துசவண்டியாங்கருளும்தபற்ைான். ......    69 

 

(கருத்திறடமகிழ்வும்) 

 

கருத்திறடமகிழ்வும்அன்புங்காதலுங்கடவமுக்கண் 

     ஒருத்தறைவழிபட்சடத்திஒப்பிைாதநடுசவல்அண்ணல் 

          மருத்ததாறடத ைிந்தகூந்தல்வள்ளிநாயகியுந்தானுஞ் 

               த ருத்தணிவறரயில்றவகிச் ிைபகல்அமர்ந்தான்அன்சை. ......  

  70 

 

(தள்ளரும்விறழவின்) 

 

தள்ளரும்விறழவின்மிக்கதணிறகயின்நின்றும்ஓர்நாள் 

     வள்ளியுந்தானுமாகமாைதமான்ைதைிற்புக்கு 
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          தவள்ளியங்கிரியின்பாங்கர்சமவியகந்ததவற்பில் 

               ஒள்ளிணர்க்கடப்பந்தாசரான்உைதகைாம்வணங்கப்சபாைான். 

......    71 

 

(கந்ததவற்பதைிற்) 

 

கந்ததவற்பதைிற்த ன்றுகடிதகழுமாைம்நீங்கி 
     அந்தமில்பூதர்சபாற்றும்அம்தபாைாையத்தின்ஏகி 
          இந்திரன்மகடூஉவாகும்ஏந்திறழஇைிதுவாழும் 

               மந்திரமதைிற்புக்கான்வள்ளியுந்தானும்வள்ளல். ......    72 

 

(ஆரணந்ததரிதல்) 

 

ஆரணந்ததரிதல்சதற்ைாஅறுமுகன்வரவுசநாக்கி 
     வாரணமடந்றதவந்துவந்தறைபுரியஅன்ைாள் 

          பூரணமுறையும்மார்பும்தபாருந்துமாதைடுத்துப்புல்ைித் 

               தாரணிதன்ைில்தரீ்ந்ததைிறமயின்துயரந்தரீ்த்தான். ......    73 

 
 

(ஆங்கதுகாறைவள்ளி) 
 

ஆங்கதுகாறைவள்ளிஅமரர்சகான்அளித்தபாறவ 

     பூங்கழல்வணக்கஞ்த ய்யப்தபாருக்தகைஎடுத்துப்புல்ைி 
          ஈங்தகாருதமியளாகிஇருந்திடுசவனுக்கின்சைார் 

               பாங்கிவந்துற்ைவாறுநன்தைைப்பரிவுகூர்ந்தாள். ......    74 

 
 
 

(சூர்க்கடல்பருகும்) 

 

சூர்க்கடல்பருகும்சவசைான்துறணவியர்இருவசராடும் 

     சபார்க்கடல்தகாண்ட யீப்தபாைன்மணிஅறணசமற்ச ர்ந்தான் 

          பாற்கடல்அமளிதன்ைில்பாறவயர்புைத்துறவகக் 

               கார்க்கடற்பவளவண்ணன்கருறணசயாடமருமாசபால். ......    

75 
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இந்திரன்அருளும்) 

 

இந்திரன்அருளும்மாதும்எயிைர்தம்மாதும்இவ்வா 

     ைந்தரஞ் ிைிதுமின்ைிஅன்புடன்அளவளாவிச் 

           ிந்றதயும்உயிருஞ்த ய்யுஞ்த யற்றகயுஞ் ிைப்புதமான்ைாக் 

               கந்தமுமைரும்சபாைக்கைந்துசவைின்ைியுற்ைார். ......    76 

 

(இங்கிவர்இருவர்) 

 

இங்கிவர்இருவர்தாமுமியாக்றகயும்உயிரும்சபாைத் 

     தங்களில்சவைின்ைாகிச் ரவணதடத்தில்வந்த 

          புங்கவன்தன்றைச்ச ர்ந்துசபாற்ைிசயஒழுகலுற்ைார் 

               கங்றகயும்யமுறைதானுங்கறைகடலுடன்ச ர்ந்ததன்ை. ......  

 77 

 

(கற்றையங்கதிர்தவண்) 

 

கற்றையங்கதிர்தவண்டிங்கள்இருந்துழிக்கைைிப்புத்சதள் 

     உற்ைிடுதன்றமத்ததன்ைஉம்பர்சகான்உதவுமானும் 

          மற்றைவில்சவடர்மானும்வழிபடல்புரிந்துசபாற்ை 

               தவற்ைியந்தைிசவல்அண்ணல்வறீ்ைிருந்தருளிைாசை. ......    78 

 

(கல்ைகங்குறடந்த) 

 

கல்ைகங்குறடந்தத வ்சவற்கந்தசைார்தருவதாகி 
     வல்ைியர்கிரிறயொைவல்ைியின்கிறளயாய்ச்சூழப் 

          பல்லுயிர்க்கருறளப்பூத்துப்பவதநைிகாய்த்திட்டன்பர் 

               எல்ைவர்தமக்குமுத்திஇருங்கைிஉதவும்என்றும். ......    79 

 

(தபண்தணாருபாக) 
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          விண்ணுைகுறடயமாதும்வியன்புறடதன்ைின்சமவ 
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     சமவருந்தகரும்சவலும்சவறுளபறடகள்யாவும் 

          மூவிருமுகத்துவள்ளல்தமாழிந்திடுபணிகள்ஆற்ைிக் 
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          ஏைியமஞ்றெவாழ்கயாறைதன்அணங்குவாழ்க 
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