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6. தக்ஷ காண்டம் 
1. உபேதசப் படலம் (1- 32)

1    மாையயின் வலிேயா னாகி மான்முத ேலாைர ெவன்ேற
    ஆயிரத் ேதாெரட் டண்டம் அரசுெசய் துகநூற் ெறட்டுக்
    காயம தழிவின் றாகிக் கடவுளர்க் கலக்கண் ெசய்த
    தீயசூ முதைலச் ெசற்ற குமரன்றான் ெசன்னி ைவப்பாம். 1

2   உலகினுள் ேமல தாகி ஓங்குேப ெராளியாய் வான்ேமல்
    தைலைமய தாகி ைவகுஞ் சத்திய வுலகந் தன்னில்
    புலனுணர் முனிவர் ேதவர் புதல்வர்கள் புைடயிற் ேபாற்ற
    மலரயன் தனது ேகாயில் மன்றில்வறீ் றிருந்தான் அன்ேற. 2

3   இருந்திடு காைல ேவதா யாைவயும் அளிப்ப ேமனாள்
    ெத ந்தருள் பதின்ம ராகுஞ் சீர்ெகழு குமரர் தம்முட்
    ெபாருந்திய தக்கன் என்னும் புந்தியின் ேமேலான் முன்ெசய்
    அருந்தவ ெநறியால் ஈெதான் ைறயைன வினவ லுற்றான். 3
    
4   ேதவ ன் முதல்வ ராகிச் சிற்குணத் தைலவ ராகி
    மூவ ல் உயர்ந்ேதா ராகி முடிவிலா ஒருவ ராகி
    ஓவற வுயிர்கள் ேதாறும் உயிெரன வுைறேவா ராகி
    ேமவினர் தம்ைமத் ேதற விளம்புதி ேமேலா ெயன்றான். 4
    
5   என்றுதன் ைமந்தன் இவ்வா றியம்பலும் மலேரான் ேகளா
    நன்றிது ெமாழிவன் ேகட்டி நாரணன் தானும் யானும்
    அன்றமர் இயற்றும் எல்ைல அழெலன எழுந்து வானில்
    ெசன்றேதார் சிவேன யார்க்கு ேமலவன் ெதளநீீ என்றான்.
    (1. மாையயின் - மாைய ெசய்வதில். சூர்முதைல - சூரபன்பமைன.

2



    2. புதல்வர்கள் - உபப்பிரமர்கள். அயன் - பிரமேதவன்.
    3. ஐயைன - பிரமேதவைன. 4. சிற்குணம் - தூயகுணம்.
    5. அன்று - ஒரு பிரம கற்பத்தில்.) 5
    
6   தருெசயல் வல்ேலான் ஈது சாற்றலுஞ் ெசயேலார் மூன்றின்
    இருெசயல் பு யும் நீவிர் ஏதில ராகப் பின்னர்
    ஒருெசயல் பு யும் ஈசன் உங்களுக் கிைறவ னாகி
    வருெசயல் என்ேன சிந்ைத மயக்கற வுைரத்தி ெயன்றான். 6
    
7   தற்புகழ் கருத்தின் மிக்க தக்கன்ஈ துைரத்த ேலாடுஞ்
    சிற்பரன் நிைலைம அன்னான் அருளினால் ெத ந்த ேவதாச்
    ெசாற்படு மைறகள் முன்நீ துகளறக் கற்றுத் தூய
    நற்ெபாருள் ெத ந்த வாறு நன்றுநன் ெறன்ன நக்கான். 7
    
8   பின்னுற முடிப்பான் தன்ைனப் பிராெனனத் ேதற்றுந் தன்ைம
    என்ெனன வுைரத்தி ைமந்த எங்கைளச் சுரைர ஏைனத்
    துன்னிய வுயிர்கள் தம்ைமத் ெதாைலவுெசய் திடுவன் ஈற்றில்
    அன்னவர் என்னில் முன்னம் அளித்தவன் அவேன அன்ேறா. 8
    
9   அந்தநாள் ஒருவ னாகி ஆருயிர்த் ெதாைகையத் ெதான்னாள்
    வந்தவா ெறாடுங்கச் ெசய்து மன்னிேய மீட்டும் அன்ைன
    தந்ைதயாய் உயிர்கட் ேகற்ற தனுமுதல் அளிக்கும் முக்கண்
    எந்ைததன் ெசய்ைக முற்றும் இைனயெதன் றிைசக்கற் பாற்ேறா. 91
    
10 ெசங்கண்மால் தன்ைன என்ைனத் திண்டிறல் ெமாய்ம்பின் நல்கி
    அங்கண்மா ஞாலங் காப்பும் அளிப்பதும் உதவி யாமும்
    உங்கள்பால் இருத்து ெமன்ெறம் முயிருள்நின் றியற்றா நின்றான்
    எங்களால் முடியுஞ் ெசய்ைக யாவதும் இல்ைல கண்டாய். 10
    
11  உயிருள்நின் றியற்றல் அன்றி உற்றநஞ் சிந்ைத உள்ளும்
    இயன்முைற வழாது காப்ேபான் இருவிழி யகத்து மானான்
    மயலுறு ெபாழுதும் எம்பால் வந்தருள் ெசய்வன் தாேனார்
    ெசயல்பு  கின்றான் ேபால எம்ெமாடு ெசறிவன் அன்ேற. 11
   
12  எள்ளுறும் எண்ெணய் என்ன எறிமணி அரவ ெமன்னக்
    கள்ளுறு ேபாது கான்ற கடிெயனச் சலாைக தன்னில்
    தள்ளுற அ ய ேசாதி தாெனன உலக ெமங்கும்
    உள்ெளாடு புறமு மாகி ஒருைமயாற் பரவும் அன்ேற. 12
    
13  ேவதேம முதலா வுள்ள வியன்கைல அைனத்துந் ெதான்னாள்
    ஓதினான் அவேன எங்கட் குைரத்திட உணர்ந்தா மன்ேற
    ஈதுநீ அவற்றிற் காண்டி யாருெமான் றாகக் ெகாண்டாய்
    ேபைதேயா ெப து ெமன்னப் பிதாமகன் இைனய ெசாற்றான். 13
    

14  அவனிது புகற ேலாடும் அருள்மகன் இைசப்பான் ேமலாஞ்
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    சிவனருள் ேவதம் பூதத் திறத்ைதயும் உயிர்க ேளாடும்
    எவைரயும் பிர ெமன்ேற இைசப்பெதன் எனது ெநஞ்சங்
    கவலுறு கின்ற ெதந்ைத கழறுதி கடிதின் என்றான்.
    (6. தருெசயல் வல்ேலான் - பைடக்கும் ெதாழிலில்வல்ல பிரமன்.
    7. ெசாற்படு - சத்தவடிவான. நாக்கான் - சி த்தான்.
    10. கண்டாய் - முன்னிைலயைச.
    11. ஓர்ெசயல் - அழித்தலாகிய ஒரு ெதாழில்.
    12. ஒருைமயால் - ஒன்றாகி வியாபித்து. பரவும் - நிற்பான்.
    13. ெப தும் ேபைதேயா - நீ மிகவும் ேபைதேய. பிதாமகன் - பிரமன்.
    14. பிரமம் - பரம்ெபாருள்.) 14
    
15  என்னலுங் கமலத் தண்ண லியாவருந் ெத தல் ேதற்றா
    உன்னரும் ெபற்றி ஈெதன் றுணர்தரக் ேகட்டி அன்னான்
    ெசான்னேதார் மைறகள் தம்மில் துணிபுேகள் இறுதி யில்லா
    முன்னவற் காத லுண்ைம ஒழிந்தன முகம னாமால். 15
    
16  ஆதலால் ஈசன் அல்லா அைனவர்க்கும் உயிர்க்கும் ஐந்தாம்
    பூதமா னைவக்கும் ஏற்றம் புகலுதல் முகமா னாகும்
    ஒதலா ேமல தாக ஒருெபாருள் புகழ ேவண்டின்
    ேவதபா ரகைர அன்ேறா யாெனன விளம்பு கின்றார். 16
    
17  யாெதாரு ெபாருைள யாவர் இைறஞ்சினும் அதுேபாய் முக்கண்
    ஆதிைய அைடயும் அம்மா அங்கது ேபாலத் ெதால்ைல
    ேவதம துைரக்க நின்ற வியன்புகழ அைனத்தும் ேமலாம்
    நாதைன அணுகும் எல்லா நதிகளுங் கடல்ெசன் ெறன்ன. 17
    
18  ேகளினி ைமந்த ேவதக் கிைளெயலாம் இயம்பு கின்ற
    சூளுைர சிவேன ெயல்லாந் ேதாற்றுவித் தளித்து மாற்றி
    மீளவுந் தருகின் றானும் வியனுயிர்க் கருைள நல்கி
    ஆளும்நா யகனும் ஆதி அந்தமி ேலானும் என்னும். 18
    
19  அத்தனும் பகவன் தானும் அருவமும் உருவு மாகுஞ்
    சுத்தனும் உணர்தற் ெகாண்ணாச் ேசாதியு மியாண்டு ேமவுஞ்
    சித்தனும் அநாதி தானுந் ேதவர்கள் ேதவு ெமன்று
    நித்தனும் உயிர்க்குள் நீங்கா நிருத்தனும் அவேன என்னும். 19
    
20  மூன்ெறனும் உலகந் தன்னில் முைளத்திடு ெபாருைள ெயல்லாம்
    ஈன்றருள் பு யுந் தாைத எனுந்திரயம் பகனும் யார்க்குஞ்
    சான்ெறன நிற்கின் ேறானும் தாணுவும் பரனுந் தன்ைனப்
    ேபான்றவர் உயர்ந்ேதார் இல்லாப் புங்கவன் தானும் என்னும். 201
    
21  அண்ணலும் ஏகன் தானும் அளப்பருங் குணத்தி னானும்
    கண்ணனும் அயனுந் தம்மால் காணிய நில்லான் தானும்
    ெபண்ெணாடாண் அலிய ெதன்னும் ெபற்றியி ேலானும் யாரும்
    எண்ணிய எண்ணி யாங்ேக ஈபவன் தானும் என்னும். 21
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22  விதிமுதல் உைரக்க நின்ற வியனுயிர்த் ெதாைககட் ெகல்லாம்
    பதிெயன அருளுந் ெதான்ைமப் பசுபதி தானும் அன்ேனார்க்
    கதிகெனன் ெறவருந் ேதற ஆங்கவர் துஞ்ச ெவந்த
    ெபாதிதரு பலியும் என்பும் புைனபவன் தானும் என்னும்.
    (15. முகமன் - உபசார ெமாழி. 17. இங்கு, "யாெதாரு ெதய்வங் ெகாண்டீர்
    அத்ெதய்வமாகி ஆங்ேக, மாெதாரு பாகனார்தாம் வருவர்"  
    எனவரும் சிவஞான சித்தியார் அடிகைள ஒப்புேநாக்குக. 
    21. இங்கு, 'எண்ணிய எண்ணியாங்ேக ஈபவன்'
    என்பதேனாடு, "மனத்திருந்த கருத்தறிந்து முடிப்பாய் நீேய" என்ற 
    அப்பர் சுவாமிகள் ேதவார அடி ஒப்புேநாக்கற்பாலது. 
    22. விதி - பிரமன், பலி - சாம்பல்.) 22
    
23  ஊன்புகும் எவைர யுந்தன் ஒண்குணத் ெதாடுக்கித் தாேன
    வான்புக லாகி நின்று மற்றவர் குணங்க ளூடு
    தான்புக லில்லா ேதானுந் தன்னியல் இைனய ெதன்ேற
    யான்புக ல ய ேதவும் ஈசனும் அவேன என்னும். 23
    
24  அன்றியும் ஒன்று ேகண்ேமா அம்புய னாதி யாகி
    நின்றவர் தம்ைம ெயல்லாம் நீக்கியச் சிவெனன் றுள்ள
    ஒன்ெறாரு முதல்வன் தாேன உய்த்திடு முத்தி ேவண்டின்
    என்றும்அ� தியம்பிற் ெறன்னின் யாவேர ேதவர் ஆவார். 24
    
25  பரசிவன் உணர்ச்சி யின்றிப் பல்லுயிர்த் ெதாைகயு ெமன்றும்
    விரவிய துயர்க்கீ ெறய்தி வடீுேப றைடதும் என்றல்
    உருவமில் விசும்பின் ேதாைல உ த்துடுப் பதற்ெகாப் ெபன்ேற
    ெபருமைற இயம்பிற் ெறன்னில் பின்னுேமார் சான்றும் உண்ேடா. 25
    
26  இன்னமும் பலவுண் டன்னாற் கியம்பிய மைறயின் வாய்ைம
    அன்னைத எனக்கும் உன்னி அைறெயாணா தைறவன் என்னில்
    பன்ெனடுங் காலந் ேதயும் பக னும் உவலா ெதன்பால்
    முன்னமீ துணர்ந்தா ேயனும் ேமாகமுற் றாய்ெகால் ஐயா. 26
    
27   காெரழில் புைரயும் ேமனிக் கண்ணைன என்ைனப் பின்ைன
    ஆைரயும் புகழும் ேவதம் அரன்றைனத் துதித்த ேதேபால்
    ஓருைர விளம்பிற் றுண்ேடா உைரத்தது முகமன் என்ேற
    ேபருல கறிய முன்னும் பின்னரும் விலக்கிற் றன்ேற. 27
    
28  நான்மைற தனிேலார் பாகம் நாரமார் கடவுட் ெசன்னி
    ேமன்ைமய தியம்பும் எம்ைம விண்ணவர் தம்ைம ஏைனப்
    பான்ைமெகாள் பூதந் தன்ைனப் பல்ெபாருள் தைனயும் பாதி
    தான்ெமாழிந் திடுமால் ஈது தவறல உணர்தி தக்ேகாய். 28
    
29  நம்ைமயும் பரெமன் றுன்னி நாதனிற் சிறப்புச் ெசய்யும்
    ெவம்ைமெகாள் ெநஞ்சமர் தீரா விழுமெவந் நிரயம் வழீ்வர்
    தம்ைமய� ெதடுத்தல் ெசய்யா சமெமனப் புகல்கிற் ேபார்கள்
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    எம்ைமயுந் துயர ெமன்னும் இருங்கடற் படுப்பர் அன்ேற. 29
    

30  கானுறு புலித்ேதா லாைடக் கண்ணுதற் கடவுட் கன்பர்
    ஆனவ ெரன்றும் அன்னாற் கடித்ெதாழில் பு ந்து வாழும்
    வானவ ெரன்றும் எம்ைம வழுத்தினர்க் கருள்ேவாம் அல்லா
    ஏைனயர் தம்ைமத் ெதவ்ெவன் ெறண்ணிேய இருந்தும் யாேம. 30
    
31  பதியரன் பாசந் தன்னில் பட்டுழல் பசுநாம் என்ேற
    விதிெயாடு மைறகள் கூறும் ெமய்ம்ைமையத் ெதளயீ ேவண்டின்
    இதுெவன வுைரப்பன் யாங்கள் இவ்வர சியற்ற ஈசன்
    அதிர்கழல் அருச்சித் ேதத்தும் ஆலயம் பலவுங் காண்டி. 31
    
32  அவனருள் ெபறாது முத்தி அைடந்தனர் இல்ைல அல்லால்
    அவனருள் இன்றி வாழும் அமரரும் யாரு மில்ைல
    அவனருள் எய்தின் எய்தா அரும்ெபாருள் இல்ைல ஆைண
    அவனல திைறவன் இல்ைல அவைனநீ யைடதி என்றான். 
    (26. ேமாகம் - மயக்கம்.
    27. என்ைன - இங்குப் பிரமைன, ஆைரயும் - பிறைரயும்.
    28. நாரம் - கங்ைக, பாதிதான் - பாதி ேவதம்தான்.
    30. ெதவ் - பைகவர்.
    32. அவன் - இங்குச் சிவன், யாரும் - மற்ைறய உலக வாசிகளும்,
    ஆைண - உறுதி.) 32
    
ஆகத் திருவிருத்தம் - 32
    ----------

2. தக்கன்றவஞ்ெசய் படலம் (33 - 62)

33  தந்ைத இவ்வைக உைரத்தலுங் ேகட்டுணர் தக்கன்
    முந்து வடீுேசர் ெசறியிைன முன்னலன் முக்கண்
    எந்ைத யால்அயன் முதலவர் தம்மினும் யாேனாற்
    றந்த மில்வளம் ெபறுவெனன் றுன்னினன் அகத்துள். 1
    
34  ஏத வல்விைன உழந்திடும் ஊழினால் இதைனக்
    காத ேலாடுதனித் தந்ைதைய வணங்கிநீ கழறும்
    ஆதி தன்ைனயான் பரெமன அறிந்தனன் அவன்பால்
    மாத வத்தினால் ெபற்றிட ேவண்டினன் வளேன. 2
    
35  கணிப்பில் மாதவம் பு தர ஓ டங் கடிதில்
    பணித்து நல்குதி விைடெயன நான்முகப் பகவன்
    இைணப்பி லாததன் மனத்திைடத் ெதால்ைலநாள் எழுந்த
    மணிப்ெப ருந்தடத் ேதெகன விடுத்தனன் மன்ேனா. 3
    

36  ஈசன் நல்லருள் அன்னேதார் மானதம் என்னும்
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    வாச நீர்த்தடம் ேகாகிஓர் சா ைட ைவகி
    வசீு கால்மைழ ஆதபம் பனிபட ெமலியாய்
    பாசம் நீக்குந ராெமன அருந்தவம் பயின்றான். 4
    
37  காைல ேநர்ெபற ஓட்டிேய கனலிைன மூட்டிப்
    பால மார்பயன் வடீ்டிேய தன்னுறு படிவத்
    ேதலும் அன்பினில் மஞ்சனம் ஆட்டிேய இைறக்குச்
    சீல மாமலர் சூட்டியுட் பூசைன ெசய்தான். 5
    
38  சுத்தம் நீடிய தன்னுளம் ஒருைமயில் ெதாடர
    இத்தி றத்தினால் எம்பிராற் கருச்சைன இயற்றிச்
    சித்த ேமல்அவன் நாமமும் விதிமுைற ெசப்பிப்
    பத்து நூறியாண் டருந்தவம் பு ந்தனன் பைழேயான்.
    (1. முன்னலன் - நிைனத்தானல்லன். 2. உ(ன்)னி - நிைனத்து.
    3. மணிப்ெபருந்தடம் - மானச சேராவம் என்னும் அழகிய தடாகம்.
    5. கால் - பிராணவாயு, கனல் - மூலாக்கினி.
    6. பைழேயான் - புராதனனான தக்கன்.) 6
   
39  அன்னம் ஊர்திேசய் அன்னமா தவஞ்ெசயும் அதைன
    முன்னி நல்வளன் உதவுவான் மூ ெவௗ� ேளற்றில்
    ெபான்னின் மால்வைர ெவௗ�ளியங் கி மிைசப் ேபாந்தால்
    என்ன வந்தனன் உைமயுடன் எம்ைமயாள் இைறவன். 7
    
40  வந்த ெசய்ைகையத் ெத தலும் விைரந்ெதழஇீ மற்ெறன்
    சிந்ைத எண்ணமும் முடிந்தன வால்எனச் ெசப்பி
    உந்து காதலுங் களிப்புமுள் புக்குநின் றுலவ
    எந்ைத தன்னடி பரவுவல் யாெனன எதிர்ந்தான். 8
    
41  ெசன்று கண்ணுதல் அடிமுைற வணங்கிேய சிறப்பித்
    ெதான்று ேபாலிய ஆயிரந் துதிமுைற யுைரயா
    நின்ற காைலயில் உன்ெசயல் மகிழ்ந்தனம் நினக்ெகன்
    இன்று ேவண்டிய தியம்புதி யால்கடி ெதனலும். 9
    
42  ஆற்று தற்கரு ேதான்ைமய னாகிேயான் அமலன்
    ேபற்றின் ேவண்டுவ ெகாள்ெகன இைசத்தலும் பிறவி
    மாற்றும் முத்திய திரந்திலன் ெதால்விதி வழிேய
    ஏற்ற புந்தியுஞ் ேசறலின் மயங்கிய ீதிைசப்பான். 10
    
43  ேவறு
    நீணி லப்ெபரு ைவப்பும் நிக லா
    வைீண வல்லவர் ஏைனயர் ேமவிய
    ேசணும் மாலயன் ஊரும் திைசயுெமன்
    ஆைண ெசல்ல அளித்தருள் ெசய்தியால். 11
    

44  உன்ைன வந்து வழுத்தும் உயிெரலாம்
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    என்ைன வந்து வழுத்தவும் யானினி
    நின்ைன யன்றி ெநஞ்சாலும் பிறர்தைமப்
    பின்ைன வந்தியாப் ெபற்றியும் ஈதியால். 12
    
45  ஆய ேதவர் அவுணர்கள் யாரும்யான்
    ஏய ெசய்ைக இயற்றவும் எற்குநற்
    ேசயி ேனார்களுஞ் சிற்றிைட மாதரும்
    மாய்வில் ெகாள்ைகயில் மல்கவும் நல்குதி. 13
   
46  ஆதி யாகி அைனத்ைதயும் ஈன்றநின்
    பாதி யான பராபைர யான்ெபறு
    மாத ராக மைறயவ னாகிநீ
    காத லாகக் கடிமணஞ் ெசய்தியால். 14
    
47  என்று தக்கன் இயம்பலும் இங்கிது
    நன்று னக்கது நல்கினம் நன்ெனறி
    நின்றி ெயன்னில் நிைலக்குமிச் சீெரனா
    மன்று ளாடிய வானவன் ேபாயினான்.
    (8. பரவுவல் - துதிப்ேபன். 9. கடிது - விைரவில்.
    10. ேநான்ைமயனாகிேயான் - இங்குத் தக்கன்.
    11. வைீண வல்லவர் - கந்தருவர்.
    13. எற்கு - எனக்கு, மாய்வுஇல் - இறப்பு இல்லாத.
    14. பராபைர - பராசக்தி, கடிமணம் - திருமணம்.
    15. நன்ெனறி - சன்மார்க்கம், மன்று - சிற்சைப.) 15
    
48  ஈசன் அவ்வரம் ஈந்தனன் ஏகலும்
    ேநச ேமாடவன் நீர்ைமையப் ேபாற்றிேய
    ேதசின் மிக்க சிறுவிதி யா னும்
    ேபெசா ணாத ெபருமகிழ் ெவய்தினான். 16
    
49  ஓைக ேமயவன் ஓதிம வூர்திேமல்
    ஏகும் ஐயைன எண்ணலும் அச்ெசயல்
    ஆக மீதுகண் டன்னவன் மங்ைகேயார்
    பாகன் ஈந்த ப சுணர்ந் தானேரா. 17
    
50  ேவறு
    ெபற்றிடு மதைல ெயய்தும் ேபற்றிைன அவன்பால் ேமல்வந்
    துற்றிடு திறத்ைத ெயல்லாம் ஒருங்குற வுணர்வால் நாடித்
    ெதற்ெறன உணர்ந்து தக்கன் சிவனடி உன்னிப் பன்னாள்
    நற்றவம் பு ந்த வாறும் நன்ெறன உயித்து நக்கான். 18
    
51  முப்புர முடிய முன்னாள் முனிந்தவன் நிைலைம யான
    ெமய்ப்ெபாருள் பகர்ந்ேதன் ைமந்தன் வடீுெபற் றுய்ய அன்னான்
    இப்ப  சானான் அந்ேதா என்னினிச் ெசய்ேகன் நிம்பங்
    ைகப்பது ேபாேமா நாளுங் கடலமிர் துதவி னாலும். 19
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52  ஆலமார் களத்ேதான் தாேன ஆதிெயன் றுணர்ந்து ேபாந்து
    சாலேவ இந்நாள் காறுந் தைலயதாந் தவத்துள் தங்கி
    ஞாலேமல் என்றும் நீங்கா நைவெயாடு பவமும் ெபற்றான்
    ேமைலநாள் விைனக்கீ டுற்ற விதிையயார் விலக்க வல்லார். 20

53  ெசய்வெதன் இனியான் என்னாச் சிந்ைதயின் அவலஞ் ெசய்து
    ைமவளர் தீய புந்தி ைமந்தைன அைடந்து வல்ேல
    ெமய்வைக யாசி கூறி ேமவலும் ெவய்ய தக்கன்
    இவ்விைட நகர ெமான்ைற இயற்றுதி ஐய ெவன்றான். 21
    
54  அன்னஅத் தக்கன் கூற இைமப்பினில் அைமப்பன் என்ேற
    ெகான்னுறு கமலத் தண்ணல் குறிப்ெபாடு கரங்க ளாேல
    தன்னகர் என்ன ஒன்று தக்கமா பு ய ீெதன்ேற
    ெபான்னகர் நாணுக் ெகாள்ளப் புவியிைடப் பு ந்தான் அன்ேற. 22
    
55  அந்தமா நகரந் தன்னில் அருந்தவத் தக்கன் ெசன்று
    சிந்ைதயுள் உவைக பூத்துச் ேசணகர் தன்னுள் ஒன்றும்
    இந்தவா றணிய தன்றால் இைணயிதற் கி�ேத என்னாத்
    தந்ைதபால் அன்பு ெசய்து தன்ெபருங் ேகாயில் புக்கான். ௨௩
    (16. சிறுவிதி - தக்கன். 17. ஓதிமம் - அன்னம், ஆகம் - மனம்.
    18. உயிர்த்து - ெபருமூச்சு விடுத்து.
    19. நிம்பம் - ேவம்பு, ைகப்பது - கசப்பது.
    20. ஆதி - முழுமுதற் கடவுள், பவம் - பிறவி.
    22. ெகான்உறு - ெபருைம ெபாருந்திய,
    தக்கமாபு  - தக்கன் நகரம், புவியிைட - பூமியில்.
    23. அணியதன்று - அழகானதன்று.) 23
    
56  தன்ெபருங் ேகாயில் எய்தித் தவமுனி வரர்வந் ேதத்த
    மன்ெபருந் தன்ைம கூறும் மடங்கலந் தவிசின் உம்பர்
    இன்புறு திருவி ேனாடும் இனிதுவறீ் றிருந்தான் என்ப
    ெபான்புைன கி யின் மீது ெபாலஞ்சுடர்க் கதிருற் ெறன்ன. 24
    
57  ேகச  அைணயின் மீது ெகழஇீயின தக்கன் எண்ேடாள்
    ஈசன்நல் வரம்ெபற் றுள்ள இயற்ைகைய ஏமஞ் சான்ற
    ேதசிக னாகும் ெபான்ேபாய்ச் ெசப்பலுந்* துணுக்க ெமய்தி
    வாசவன் முதலா வுள்ள வானவர் யாரும் ேபாந்தார்.
    (பா-ம் * துன்ப) 25
    
58  வானவர் ேபாந்த பான்ைம வரன்முைற ெத ந்து மற்ைறத்
    தானவர் குரவ னாேனான் தயித்தியர்க் கிைறையச் சார்ந்து
    ேபானதுன் னவலம் அஞ்ேசல் புரந்தரன் தனக்குத் தக்கன்
    ஆனவன் தைலவ னானான் அன்னவன் ேசர்தி என்றான். 26
    

59  ேசருதி ெயன்னு மாற்றஞ் ெசவிதளிர்ப் ெபய்தக் ேகளா
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    ஆரமிர் தருந்தி னான்ேபால் அகமுறும் உவைக ெபாங்க
    ேமருவின் ஒருசார் ைவகும் ெவந்திறல் அவுணா ேகாமான்
    காெரன எழுந்து ெதால்ைலக் கிைளஞைரக் கலந்து ேபாந்தான். 27
    
60  ஆள  ஏறு ேபாலும் அவுணர்ேகான் ேசற ேலாடும்
    வாளுறு கதிப்புத் ேதளும் மதியமும் மற்று முள்ள
    ேகாெளாடு நாளும் ஏைனக் குழுவுறு கணத்தி ேனாரும்
    நீளிருந் தடந்ேதர் மீதும் மானத்தும் ெநறியிற் ெசன்றார். 28
    
61  மங்குல்ேதாய் விண்ணின் பாலார் மாதிரங் காவ ேலார்கள்
    அங்கத நிலயத் துள்ளா� அைனயவர் பிறரும் உற்றார்
    இங்கியவர் யாருந் தக்கண் இைணயடி வணங்கி ஈசன்
    ெபாங்குேப ரருளின் ஆற்றல் புகழந்தன ராகி நின்றார். 29
    
62  அவ்வைக முள  அண்ணல் ஆதியாம் அமரர் தத்தஞ்
    ெசய்விைன யாக வுன்னி ைவகலுஞ ெசறிந்து ேபாற்ற
    ெமய்வைக உணராத் தக்கன் வியன்மதிக் குைடயுங் ேகாலும்
    எவ்வைக உலகுஞ் ெசல்ல இருந்தர சியற்றல் ெசய்தான்.
    ( 24. ெபான்புைனகி  - ேமருமைல, ெபருந்தன்ைம கூறும் -
    ெபருந்தன்ைமயிைனக் காட்டும். 25. ஏமம் - கலக்கம். ெபான் - வியாழன், 
    துணுக்கம் - நடுக்கம், வாசவன் - இந்திரன்.
    26. தானவர் குரவன் ஆேனான் - சுக்கிரன், தயித்தியர்க்கு 
    இைற - அசுராதிபன். 28. ஆள ஏறு - நரசிங்கம், மானம் - விமானம்.
    29. அங்கதநிைலயத்துள்ளர் - பாதலத்தார்.) 30
    
ஆகத் திருவிருத்தம் - 62
    ----

3. தக்கன் மகப்ெபறு படலம் (63 - 128)
    
63  ஆங்கவன் ேதவி யானாள் அருந்ததிக் கற்பின் மிக்காள்
    வாங்கிய நுசுப்பின் நல்லாள் மைறக்ெகாடி ெயனுநா மத்தாள்
    பூங்கம லத்துப் புத்ேதள் ெபான்னடி தன்னில் வந்தாள்
    ஓங்குெதால் லுலகுக் ெகல்லாம் ஒருதனி முதல்வி யானாள். 1
    
64  ேவறு
    ேசயிைழ அவெளாடு ெசறிந்து புல்லிேய
    மீயுயர் கமலேமல் வி ஞ்சன் காதலன்
    மாயிரும் பணிபதி மணிகள் ஈன்ெறன
    ஆயிர ைமந்தைர அருளி னானேரா. 2
    
65  அப்ெபரு ைமந்தர்கள் ஆயி ேனார்க்ெகலாம்
    முப்பு  நூல்விதி முைறயின் ஆற்றிேய
    ெசப்பரு மைறகளின் திறமும் ஈந்துபின்
    இப்ப  ெசன்றிைன இைசத்தல் ேமயினான். 3
    
66  நல்லேதார் மானதம் நணுகி நீவிர்கள்
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    எல்லிரும் ஈசைன எண்ணி ேநாற்றிரீஇப்
    பல்லுயி ருந்தரும் ப சு ெபற்றிவண்
    ெசல்லுதி ராெலனச் ெசப்பி ஏவினான். 4
    
67  ஏயின காைலயில் இைறஞ்சி ைமந்தர்கள்
    ேபாயினர் மானதப் ெபாய்ைக புக்கனர்
    ஆயிைடப் படிந்தனர் அரைன உன்னிேய
    மாயிரு ேநான்பிைன இயற்றி ைவகினார். 5
    
68  ேநரற இன்னணம் ெநடிது ேநாற்புழி
    நாரதன் என்பவன் நண்ணி ஆயிைட
    வா யுள் ஆற்றவும் வருந்து கிற்றிரால்
    கா யம் யாவது கழறு வரீ்என்றான். 6
    
69  என்னலும் முனிவேக ளியாங்கள் **நல்கிடும்
    முன்னுற நல்குவான் முயன்று முக்கணான்
    தன்னடி உன்னிேய தவத்ைத ஆற்றுதும்
    அன்னதும் எந்ைததன் ஆைணயா ெலன்றார்.
    (பா-ம் **நல்கிட.) 7
    
70  அறிந்திடு முனிவரன் அதைனக் ேகட்டலுஞ்
    ெசறிந்திடு கரத்ெதாடு ெசங்ைக தாக்குற
    எறிந்தனன் நைகத்தனன் இதுெகால் ஈசனால்
    ெபறும்ப  ேசெயனப் பின்னுங் கூறினான்.
    (1. மைறக்ெகாடி - ேவதவல்லி.
    3. மைறகளின் திறம் - ேவதங்கைள ஓதும் தன்ைமகள்.
    4. பல்லுயிரும் தரும் ப சு - பலவுயிர்கைளயும் பைடக்கும் தன்ைம.) 8
    
71  ஈசைன ேயநிைனந் திைறஞ்சி ேயத்திேய
    ேபசரும் அருந்தவம் பிடித்து மூவைகப்
    பாசம தகல்ெநறி படரச் சிந்தியரீ்
    ஆசுறு பைடப்பினுக் கார்வஞ் ெசய்திேரா. 9
    
72  சிறப்புள அருந்தவஞ் ெசய்து நீர்இனி
    உறப்படு கதிமுைற உைரப்பக் ேகட்டிரால்
    பிறப்புள திடருள தன்றிப் பின்னரும்
    இறப்புள ததுநுமக் கினிய தாகுேமா. 10
    
73  இன்றுநீர் ெவ�கிய தியற்று நான்முகன்
    தன்றைல ஐந்தினில் ஒன்று சங்கரன்
    ெபான்றிகழ் கரங்ெகாளப் புகுந்த தீைமயும்
    நின்றேதார் பழிையயும் நிைனக்கி லீர்ெகாேலா. 11
    
74  என்னல திைறயவா� இல்ைல யார்க்கும்யான்
    முன்னவன் என்றுநான் முகத்தன் மாெலாடு
    பன்ெனடு நாளமர் பயின்று ேசாதிகண்
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    டன்னம தானதும் அறிந்தி லீர்ெகாேலா. 12
    
75  ேநயெமண் ணுற்ெறன நிைறந்த கண்ணுதல்
    நாயகன் விதித்திட நம்மில் யாைவயும்
    ஆயெவன் றகந்ைதயுற் றமர்வன் அன்னவன்
    மாயெமன் றுைரத்திடுந் தைளயின் வன்ைமயால். 13

76  பற்ெறாடு முழுதுயிர் பைடக்கும் பான்ைமயால்
    ெபற்றிடு பயெனவன் ெபருைம யல்லது
    நற்றவ முனிவிர்காள் நன்கி ெதன்ெறாரு
    ெபாற்றைள தம்பதம் பூட்ட லாகுேமா. ௪ 14
    
77  எத்துைண எத்துைண இன்பம் ேவண்டுநர்க்
    கத்துைண அலக்கண்வந் தைடயும் ஆங்கது
    ெமய்த்திறம் நீவிரும் விதியின் நிற்றிேரல்
    ைகத்துறு துயெரனுங் கடலில் சா�திரால். 15
    
78  அன்றியும் ஈசைன அயர்த்தி யாமிைற
    என்றுளம் உன்னுதிர் இைசவில் தீவிைன
    மன்றவு மாற்றுதிர் மயக்கங் ெகாள்ளுதிர்
    ஒன்றிய ேபருணா� ெவாருவிப் ேபாதிரால். 16
    
79  வடீ்டிடும் இச்ெசயல் வடீு ேசர்தர
    ேமாட்டுறு நிைலெகாடு முயன்று கூடுதிர்
    ஈட்டுறு நன்ெனறிக் கிையவ ெதான்றிைனக்
    காட்டிேய இைனத்ெதனக் கழற லாகுேமா.
    (9. மூவைகப் பாசம் - ஆணவம் முதலியைவ.
    10 உறப்படு - அைடயத்தக்க.
    11. ெவ�கியது - ெபற விரும்பியது.
    13. ேநயெமண்ணுற்ெறன நிைறந்த - எள்ளுக்குள் எண்ெணய்
    ேபால் எங்கும் நிைறந்த(ேநயம்-ெநய், எண்-எள்), தைள - பாசம்.
    14. ெபாற்றைள - ெபான்விலங்கு.
    15. ைகத்துறு - ெவறுக்கத்தக்க.) 17
    
80  அற்றமில் தவம்பு ந் த ய வடீ்டிைனப்
    ெபற்றவர் அளப்பிலர் ெபறுவ தாகிேய
    உற்றவர் அளப்பிலர் உலகில் சிற்சில
    மற்றவர் தமதியல் வகுப்பக் ேகண்மிேனா. 18
    
81  சுற்றம தரனடித் ெதாண்டர் அல்லது
    மற்றிலர் அவனடி மலர்க ேளயலால்
    பற்றிலர் சாலவும் இனிய பண்பினா�
    குற்றம தகன்றேதார் ெகாள்ைக ேமயினார். 19
    

82  ேநசமுற் றைடபவர் நிைனப்பின் நீக்கரும்
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    ஆசறுத் தருள்ெபாழி அறிவின் ேமைலேயார்
    ஈசைனக் குறுகிெயஞ் ஞான்றும் வாழபவர்
    ேபசுதற் க யேதார் ெபருைம எய்தினார். 20
    
83  ஆதலின அவெரன அவாஇன் றுற்றிடு
    ேமதகு ெநறியுறஇீ வடீு ேசருதிர்
    ஏதமில் ெவறுக்ைகெபற் ெறண்ணந் தீர்ந்திடுந்
    தாைததன் பணியிைனத் தவிர்திர் என்னேவ. 21

84  அந்தமில் வடீுேப றைடயும் ஊழுைட
    ைமந்தர் கள்ஓர்புைட வந்து ேதர்வுறாத்
    தந்ைதெசால் லினுமது தக்க ேதெயனப்
    புந்திெகாண் டடிகைள வணங்கிப் ேபாற்றினார். 22
    
85  ேவறு
    ேபாற்று ைமந்த ைரப்ெபரும் புறந்தழஇீ அரன்புகழ்
    சாற்றி வடீு ெவ�குறுந் தவத்திேனார்கள் நிைலயிைனத்
    ேதற்றி மந்தி ரங்களுஞ் ெசயற்ைகயும் புணர்த்திேய
    மாற்றினன் ெதால்லுணர்வு தன்ைன மற்ெறாருண்ைம உதவினான். 23
    
86  ேவெறா ருண்ைம உதவல்ெசய்து விதியின்நாடி ேவதநூல்
    கூறு கின்ற முைறபு ந்து குமரர்யாரும் இன்னணம்
    ஈறின் மாத வங்கள்ஆற்றி எல்ைலதீர்ந்த முத்தியில்
    ேசறி ெரன்று முனிவன்ஒல்ைல ேசெணழுந்து ேபாயினான். 24
    
87  ேபாகு நார தற்புகழ்ந்து ெபான்னடித் தலத்தின்ேமல்
    ஓைக ேயாடு தாழ்ந்துமுன் உணர்த்துபான்ைம உன்னிேய
    ேமாக மாதி யானதீைம முழுதுமாற்றி ேமானிகள்
    ஆகி ைமந்தர் எவரும் அங்கண்ஆற்றினார் அருந்தவம்.
    (21. ெவறுக்ைக - ெசல்வம்.
    22. ஊர்உைட - ஊழ்விைனயிைனயுைடய,
    அடிகைள - நாரதன் அடிகைள.
    23. புறந்தழஇீ - மார்ெபாடு தழுவி, ஒரு உண்ைம -
    ஒப்பற்ற முத்திநிைலயின் உண்ைமயிைன.
    24. ேவெறாருண்�ைம - ஞானநிைல.) 25
    
88  அருந்த வங்கள் பலவும்ஆற்றி அவர்கள்வடீு ேசர்தலும்
    இருந்த வம்பு ந்த தக்கன் இைளஞர்ெபற்றி இன்னமுந்
    ெத ந்த தில்ைலஎன்று சிந்ைத ெசய்துேபாத வுணர்வினால்
    ெபாருந்த ேநாக்க லுற்ற வட்பு குந்த பான்ைம கண்டனன். 26
    
89  மானதத்த டத்தி னூடு மாற்றருந்த வத்தராய்
    ேமானமுற்ற சிறுவர் பாலின் முன்னிவந்து நாரதன்
    ஞானமுற்று ேமாதி ெயன்ெசால் நைவயெதன்று மாற்றிேய
    ேமனிைலக்கண் உய்த்து மீண்டு விண்படர்ந்து ேபாயினான். 27
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90  மிக்க ைமந்தர் அவன் உைரத்த விதியினின்று வடீுேப
    ெறாக்க ேலாடுேம யினார்கள் ஒருவ ன்றி எற்கினி
    மக்க ளின்ெறனத் ெதரீஇ வருத்தமுற்றி ருந்திடுந்
    தக்கன் மற்றும் ஆயிரந் தவச்சிறாைர உதவினான். 28
    
91  ெபற்ற ைமந்தைரத் தழஇீப் பிறங்குகாமர் மீச்ெசல
    அற்றமில் சிறப்பின் ேவதம் அறிவுறுத்தி ஆதியாம்
    ெநற்றியங் கணாைன உன்னி நீவிர்யாவும் நல்குவான்
    நற்ற வஞ்ெசய் தைணதிர் மாதத்துடத் தில்என்னேவ. 29

92  ேகட்ட ைமந்தர் தாைததாள் ெகழஇீயதங்கள் ெசன்னியில்
    சூட்டி ஏவல் ேபாற்றிஅன்ன தூமலர்த் தடத்திைட
    ஈட்ட ேமாடு ெசன்றிருந் திருந்தவம் பு ந்தனர்
    காட்டி லுள்ள கயமுனிக் கணங்கள்அங் கணுற்ெறன. 30
    
93  ேவறு
    ஆன காைலயில் அைனய ைமந்தர்கள்
    றுன மின்றிேநாற் ெறாழுக முன்னேர
    ேபான நாரதன் புணர்ப்ெபான் ேறார்ந்திடா
    மான தத்தட மருங்கில் எய்தினான். 31
    
94  எய்தி யாவர்நீர் யாரும் மாதவஞ்
    ெசய்திர் எப்ெபாருள் ேசர்தல் ெவ�கினரீ்
    ெநாய்தில் அன்னது நுவல ேவண்டுமால்
    ைகத வம்ெபறாக் கருத்தி னெீரன. 32
    
95  தந்ைத யாகிேயான் தக்கன் ஆங்கவற்
    கந்தி வண்ணனார் அருளும் ேபற்றினால்
    வந்த ைமந்தேரம் யாங்கண் மற்றவன்
    இந்த வான்தடத் ெதம்ைம ஏவினான். 33
    
96  ேதவ ேதவைனச் சிந்ைத யிற்ெகாேட
    ஆவி ேயாடுடல் அலச ேநாற்றிரீஇ
    ஓவில் பல்லுயிர் உதவல் ெபற்றிட
    ஏவி னாெனைம என்று ெசாற்றனர்.
    (26. ேபாதவுணர்வு - ஞானவுணர்ச்சி.
    27. ேமானம் - ெமௗனநிைல.
    28. மற்றும் - பின்னறும். 30. கயமுனிக்கணங்கள் - யாைனக்கன்றுகள்.
    32. ெநாய்தில் - விைரவில், ைகதவம் - வஞ்சைன.
    33. அந்திவண்ணனார் - சிவன்.) 34
    
97  ெசாற்ற காைலயில் துகளில் தூயவன்
    நற்ற வஞ்ெசய்வரீ் தாதன் தாைளேய
    பற்ற தாவுளரீ் பயெனன் றுன்னலீர்
    குற்றம் யாவேர குறுக லார்கேள. 35
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98  ேநாற்றி யாைவயும் ேநாக்கிச் ெசய்விைனப்
    ேபற்ைற எய்துவரீ் பிறப்பு மாய்வது
    மாற்று வரீலீர் மயக்கந் தீர்திேரா
    ஏற்றம் என்ெகால்நீர் றீ னும். 36
    
99  ேமய மாசுேதாய் விைழவின் ெமய்யினர்
    தூய ேதாதடந் துைறைய எய்தியுஞ்
    ேசய ேசதகந் திைளத்தல் ேபாலுமால்
    நீயிர் ெகாண்டேதார் நிைலைம தானுேம. 37
    
100 தைலய தாகிய தவந்த னக்குநீர்
    விைலய தாப்ெபறும் விதியின் ெசய்ைகயும்
    நிைலய தாகுேமா நீடு நாெளாேட
    உலக மீதுசீர் உறுவ தன்றிேய. 38
    
101 ேபாவதும் வருவதும் ெபாருமலும் நன்குமின்
    றாவேதார் கதியேத ஆருயிர்க் குறுதியாம்
    நீவிரக் கதியிைன நிைனகிலீர் இறுதியும்
    ஓவரும் பிறவியும் உம்ைமவிட் டகலுேமா. 39
    
102 சிறுவர்தம் முள்ளமுஞ் ேசயிைழ மகளிர்தம்
    அறிவுமா ெலய்திேனார் சிந்ைதயும் ஆனவால்
    உறுவேதார் பனுவலும் உற்றிடும் ெபற்றிேய
    ெபறுவதாம் அன்றிேய பின்னெரான் றாகுேமா. 40
    
103 ஆதலால் உங்களுக் கருள்ெசயுந் தன்ைமயான்
    தாைதயா கின்றேதார் தக்கேன எனின்அவன்
    ேபைதயாம் ஈசனால் ெபருவளம் ெபற்றவன்
    பாததா மைரயினில் ப வுறா ெநறிைமயால். 41
    
104 ஆங்கவன் ைமயேலான் ஆதலால் அவனருள்
    நீங்களும் அைனயேர ெநறிதருந் ேதசிகன்
    தீங்ெகலாம் நீக்கிேய சிவகதிப் பாற்பட
    ஓங்குேபர் அருெளாடும் உணர்த்துவான் அல்லேனா.
    (36. ஈகின்றரீ் - பைடக்கப் ேபாகின்றரீ்.
    37. ேசதகந்திைளத்தல் - ேசற்றிைனப் பூசிக்ெகாள்ளுதல்.
    39. ெபாருமலும் - துன்புறுதலும், நன்கும் - இன்பைடதலும்.
    41. ப வுஉறா - அன்பு ெபாருந்தாத. 42. ஆங்கவன் - அத்தக்கன், 
     ெநறி - ஞானமார்க்கம், அல்லேனா - அல்லவா.) 42
    
105 முந்துமா யிரவரும் முன்ப ப் ெபாய்ைகவாய்த்
    தந்ைததன் பணியின்மூ தாைதேபால் நல்கேவ
    வந்துளார் ேநாற்றுழி மயலறத் ேதற்றிேய
    அந்தமா ெநறிநிறஇீ அ யவ ீடருளினாம். 43
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106 என்னலும் நாரதன் எழில்மலர்த் தாளிைண
    ெசன்னிேமற் ேசர்த்திேய சிறியேரம் உய்யேவ
    உன்னியணீ் ேடகிநீர் உணர்த்துெமய்ந் ெநறியிைன
    இன்னெதன் றுணர்கிேலம் எமக்கருள் பு திரால். 44
    
107 என்பவர்க் கருள்பு ந் ெதண்ணிலார் வத்ெதாடு
    நன்ெபாருட் காட்சிைய நானுமக் குதவிேய
    வன்புலத் தாறுேபாய் மதிமருண் டின்பமுந்
    துன்புமுற் றுழல்பவந் ெதாைலவுெசய் திடுவனால். 45
    
108 ஆதியார் தாளிைண அருெளாேட வழிபடும்
    நீதியாம் நீ னார் நிைலைமயாய் நின்றிடும்
    பாதநான் கவர்ெபறும் பதமுநான் கதனுேள
    ஓதியார் ெபறுவேதார் உயர்ெபருங் கதியேத. 46
    
109 முத்திெயன் றிடுவேத ெமாழிவேதார் நாமமாம்
    அத்திறங் கடவுளர்க் காயினுந் ெத வேதா
    நித்தன்அன் புறுவேதார் ெநறியராய் இருவிைன
    ஒத்தபண் ேபார்களால் உணரலாம் அல்லேத. 47
    
110 அந்நிைலக் கண்ணுளார் ஆதியார் தாளைடந்
    தின்னலுக் கிைடயதாம் இப்ெபரும் பிறவியுட்
    பின்னருற் றிடுகிலர் ேபசுதற் க யேதார்
    நன்னலத் ெதாடுெகழஇீ நாளுமின் புறுவேர. 48
    
111  ஆதலால் நீவிரும் அந்ெநறிப் பாலுறஇீ
    ேமைதசால் ேயாகினால் வடீுேச ருதிெரனா
    ஆதியாம் இைறவனூல் அைறயுமுண் ைமகெளலாம்
    நாதனார் அருளினால் நாரத னுைரெசய்தான். 49
    
112  அன்றுநா ரதமுனி அவெரலாம் அவ்வழி
    நின்றிடும் படிநிறஇீ ெநறிெகாள்வா னுலகேமல்
    ெசன்றனன் பின்னரச் சிறுவரா யிரவரும்
    ஒன்றுசிந் தைனயினால் உயர்தவத் ெதாழுகினார். 50
    
113  உயர்தவக் கிழைமயில் ஒழுகிேய யுற்றுேளார்
    மயல்ெதாைலத் தருள்சிவன் மன்னுேப ரருளினால்
    வியெனறிப் பாலதாம் வடீுேப ெறய்தினார்
    அயன்மகற் கினிைமகூர் ஆயிரங் குமரரும்.
    (43. மூதாைதேபால் - பிரமனான பாட்டைனப்ேபால்.
    46. பாதம் நான்கு - ச ைய, கி ைய, ேயாகம், ஞானம் என்பன;
    பதம் நான்கு - சாேலாகம், சாமீபம், சா பம், சாயுச்சியம்;
    ஓதியார் - ஞானமுைடயவர். ௪௭. கடவுளர் - ேதவர்.) 51
    
114  உங்ஙனம் நாரதன் ஓதிய துணர்வுறா
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    இங்ஙனம் வடீுேப ெறய்தலுஞ் சிறுவர்கள்
    எங்ஙனம் ேபாயினார் இன்னும்வந் திலெரனா
    அங்ஙனஞ் சிறுவிதி அயருவான் ஆயினான். 52
    
115  ேவறு
    ேபாதத் துணர்வால் அவர்க்கண்ணுறும் ேபாழ்து தன்னின்
    ேமதக்க ைமந்தர் தைமநாரதன் ேமவி ேமலாம்
    ஓதித் திறமுள்ளன கூற உணர்ந்து ேநாற்றுத்
    தீதற்று வடீு புகுதன்ைம ெத ந்த தன்ேற. 53
   
116  ெத கின்ற ேவைலக் கிளர்கின்றது சீற்றம் உள்ளம்
    ப கின்ற தாவி பைதக்கின்றது ைபயுள் மாைல
    வி கின்ற தம்மா வியர்க்கின்றது ேமனி விண்ணின்
    றி கின் றதுேகாள் இரங்குற்றது ஞால ெமல்லாம். 54
    
117  தன்பா லகர்தஞ் ெசயல்கண்டு தளர்ந்து ேசாரும்
    வன்பா லினனா கியதக்கன் வரத்ைத ேவண்டும்
    என்பாலர் என்பால் இலதாக்கினன் எண்ண மிக்கு
    நன்பா லுலகத்து ழல்வானினி நாளு ெமன்றான். 55
    
118  ேமனா ரதன்ெசய் புணர்ப்புன்னி ெவகுண்டு தக்கன்
    ேநானாது சாபம் நுவன்ேற நனிேநாற்க ைமந்தர்
    ஆனாைர நல்ேகன் மகப்ெபற்ற தைமயு ெமன்னா
    மானார் தைமேய பு யத்தன் மனம்வ லித்தான். 56
    
119  ேவறு
    இருபதின் ேமலும் மூவர் ஏந்திைழ மாைர நல்கிப்
    ெபருைம ெகாள்தக்கன் தன்மன் பிருகுேவ மரீசி ெயன்ேபான்
    கருைண ெகாள்பு லத்தியன் அங்கிராப் புலகன் வசிட்டன்
    தி வில் அத்தி  தீேவள்வி சீர்ப்பி தராவுக் கீந்தான். 57
    
120 துய்யேதார் சுபுத்தி புத்தி சுரைசேய திருதி துட்ைட
    ெசய்யநற் கி ைய கீர்த்தி சிரத்ைதேயா டிலச்ைச ேமதா
    ைமவிழிக் கத்தி சாந்ைத வபுைவமுன் தருமன் ேவட்டுப்
    ெபாய்தவிர் இருபா ேனழு புதல்வைர அளித்தான் மன்ேனா. 58
    
121  ேகதமில் பிருகு என்பான் கியாதிையக் ெகாண்டு புல்லி
    ஏதமில் விதாதாத் தாதா என்றிரு சிறாைர ஈன்று
    சீதள வனசங் ெகாண்ட ெசந்திரு ைவயுமுன் தந்து
    மாதவன் தனக்கு நல்கி மாதவத் திருந்�தான் மாேதா.
    (54. ைபயுள்மாைல - துன்பவ ைச, ேகாள் - நவக்கிரகம், 
    இ தல் - விலகி ஓடுதல். ௫௬. மானார்தைம - ெபண்மக்கைள.
    57. தன்மன் - தருமன், தீ - அக்கினிேதவன், ேவள்வி - பலி;
    இ�து இங்குக் கிரது என்பவைர குறிக்கும் ேபாலும்.
    59. ெசந்திரு - இலக்குமி, மாதவன் - திருமால், மாதவம் - சிறந்த தவம்.) 59
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122  தாரணி புகழ்ம ரீசி சம்பூதி தன்ைன ேவட்டாங்
    கீ ரு பிணாக்கள் ஈந்தான் இவர்வழிப் பிறந்தார் பல்ேலார்
    ேபா யல் புலத்ைத ெவன்ற புலத்திய முனிவன் என்பான்
    நா சன் னதிைய ேவட்டு நன்மகார் பலைரத் தந்தான். 60
    
123  அங்கிரா மிருதி என்னும் ஆயிைழ தைனம ணந்து
    பங்கமில் அங்கி தீரன் பரதனாம் மகாைரப் ெபற்று
    மங்ைகயர் நால்வர் தம்ைம மகிழ்ந்துடன் அளித்தான் அன்னார்
    தங்குடிப் பிறந்த ேமைலத் தவத்தரும் அளப்பி ேலாரால். 61

124  ெபருைமெகாள் புலகன் என்ேபான் பிருதிையக் ெகாண்டு தத்தாத்
    தி தைனப் பயந்தான் அன்ேனான் சீர்வழிக் கும்பன் ேபாந்தான்
    ஒருைமேசர் வசிட்டன் என்ேபான் ஊற்ைசைய மணஞ்ெசய் தாங்ேகார்
    ெத ைவைய நல்கி ைமந்தர் எழுவைரச் சிறப்பில் தந்தான். 62
    
125  அத்தி  என்னு ேமேலான் அனசூைய தன்ைன ேவட்டுச்
    சத்தி ேநத்திரேன திங்கள் சனிசங்க தானன் என்னும்
    புத்திரர் தம்ைமத் தந்தான் ெபாங்குதீச் சுவாைவ ேவட்டு
    ெமய்த்திறல் பைடத்த ைமந்தர் மூவைர விைரெவா டீந்தான். 63
    
126  கவிபுகழ் கிரது வாேனான் கைமதைன மணத்திற் கூடி
    உவைகயின் மூன்று பாலர் உதவினன் பிதரா என்ேபான்
    கவைதெயன் றிைசக்க நின்ற துடியிைட தன்ைன ேவட்டுத்
    தவலருஞ் சிறப்பின் ேமைன தரணிமங் ைகயைரத் தந்தான். 64
    
127 அந்தநன் ேமைன தன்ைன ஆர்வேமா டிமவான் ெகாண்டான்
    முந்துறு தரணி தன்ைன முைறயினால் ேமரு ேவட்டு
    மந்தர கி ைய நல்க மற்றது ேநாற்று முக்கண்
    எந்ைததன் னிடத்ெதஞ் ஞான்றும் இருந்திடப் ெபற்ற தன்ேற. 65
   
128 விண்ணுயர் ேமருப் பின்னர் ேவைலெயன் பவைன நல்கித்
    தண்ணுறு கடற்கு நல்கச் சரவணி என்ன ஆங்ேகார்
    ெபண்ணிைன அைனயன் ெபற்றுப் ெபரும்புகழப் பிராசி னப்ேபர்
    அண்ணலுக் குதவ அன்னான் ஈயிரு மகாைரத் தந்தான். ௬௬
    (64. கவி - கவிந்த, தரணி - பூமி. 65. இமவான் - மைலயரசன், 
    ேமரு - ேமருமைல.) 66

ஆகத் திருவிருத்தம் - 128
 ----

    
4. சந்திரசாபப் படலம் (129 - 190)

    
129 இன்னபல் கிைளகள் மல்க இருந்திடுந் தக்கன் பின்னர்த்
    துன்னிய நாண்மீ னத்துள் ெதாைகெபறும் இருபா ேனழு
    கன்னியர் தம்ைம நல்கிக் கடிமண விதியி னரீால்
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    தன்னிகர் இல்லாப் ெபாற்பின் தண்மதிக் கடவுட் கீந்தான். 1
    
130  ஈந்தபின் மதிைய ேநாக்கி யார்க்குேமார் ெபற்றித் தாக
    வாய்ந்திடும் ஆர்வம் உய்த்து மருவுதி சிலர்பால் அன்பில்
    ேதாய்ந்ெதாரு சிலைர எள்ளிச் சுளிகிற்பாய் அல்ைல என்னா
    ஆய்ந்திைவ புகன்று ேதற்றி அைனயேரா ேடகச் ெசய்தான். 2
    
131  ஏகிய கடவுட் டிங்கள் இலங்ெகழில் மானத் ேதறி
    மாகநீள் ெநறியிற் ேபாந்து மடந்ைதயர் அவைர ெயல்லாம்
    ஓைகயால் ேமவ வுன்னி ஓர்பகற் ெகாருவர் பாலாய்ப்
    ேபாகமார் இன்ப மாற்றி ைவகலும் புணர்ச்சி ெசய்தான். 3
    
132  இன்னணம் புணர்ச்சி ேபாற்றி ஏகிய திங்கட் புத்ேதள்
    பன்னியர் அைனயர் தம்மில் பழுதிலா ஆரல் தானும்
    பின்னவன் தானும் ஆற்றப் ேபெரழி லுைடய ராக
    அன்னவர் திறத்து ேமலாம் ஆர்வேமா டணுக லுற்றான். 4
    
133  ஏைனயர் தம்பால் ேசரான் இருதுவின் ேவைல பூத்த
    ேதனிமிர் ெசால்லார் மாட்டுச் ேசருறாக் கணவ ேரேபால்
    வானிைட மதியப் புத்ேதள் மறுத்தனன் தி யும் ேவைல
    ஆனேதார் பான்ைம ேநாக்கி அவெரலாம் முனிந்து ேபானார். 5
    
134  ேபாந்தனர் தக்கன் தன்பால் ெபாருமிேய ெபாலம்பூட் ெகாங்ைக
    ஏந்திைழ மாதர் தங்கள் ேகள்வன தியற்ைக கூறக்
    காந்திய உளத்த னாகிக் கனன்றவன் கைலகள் எல்லாம்
    ேதய்ந்தில வாக என்று தீெமாழிச் சாபஞ் ெசய்தான். 6
    
135  ெசப்பருந் திருவில் ைவகுஞ் சிறுவிதி என்பான் ெசாற்ற
    இப்ெபருஞ் சாபந் தன்னால் என்றுெமஞ் சாத திங்கள்
    ஓப்பருங் கைலகள் ைவகற் ேகாெராரு கைலயாய் அ�காப்
    ெபாய்ப்ெபருஞ் ெசல்வம் ெபற்ேறான் புகெழனக் குைறந்த அன்ேற. 7
    
136  மூன்றுறழ் ஐந்து ைவகல் முடிந்துழி மதியம் என்ேபான்
    ஆன்றதண் கைலயின் மூைவந் தழிதலும் அவேன ெயன்னச்
    சான்றுைர ெசய்தல் ேபால்ஓர் தண்கைல இருத்த ேலாடும்
    மான்றனன் ெமலிந்து ெவௗ�கி வானவர் ேகாைன உற்றான். 8
    
137  தக்கெனன் பவன்சா பத்தால் தணகைல அைனத்தும் ேபாகி
    இக்கைல ெயான்று நின்ற தீதும்இன் றிறக்கும் என்னில்
    மிக்கஎன் னியல்புங் குன்றும் வியன்ெபயர் ெதாைலயும் யாண்டும்
    புக்கெதால் புகழும் ேபாகும் புகல்வைச யாகும் அன்ேற. 9
    
138  ஈங்கினிச் ெசய்வ ெதன்ேனா உணர்கிேலன் எற்ேகார் புந்தி
    தீங்கற வுைரத்தி ெயன்னச் ெசப்பினன் இரங்கி ஏங்கித்
    தாங்கரும் ைபயுள் ேவைல சார்தலுந் தழுவி எற்ேகார்
    பாங்கைன அஞ்சல் என்னா இைவசில பகர்தல் உற்றான்.
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    (1. நாண்மீன் - நட்சத்திரம், கடிமணம் - விவாகம், 
    தண்மதிக்கடவுள் - சந்திரன். ௨. சுளித்தல் - ேகாபித்தல். 
    4. ஆரல் - கார்த்திைக, பின்னவள் - இங்கு உேராகணி.
    5. பூத்த இருதுவின் ேவைல - மாதவிருது அைடந்த காலத்தில்,
    ேதனிமிர் ெசால்லார் - ெபண்கள். 7. ைவகல் - நாள், அ�கா - குைறந்து.
    8. அவேன - அச்சந்திரேன, மான்றனன் - மயங்கி.
    10. ைபயுள் ேவைல - துன்பக்கடல், பாங்கைன - ேதாழேன.) 10

    
139  எந்ைதவாழ கயிைல தன்னில் இபமுகன் முதிைர யாவுந்
    தந்தேப ரகடும் அங்ைகச் சகுலியும் ேநாக்கி நக்காய்
    அந்தநாள் அைனயான் சீறி ஆரும்நிற் காணா ராகி
    நிந்ைதெசய் தகல ேவநீ நீச ன் திகழ்தி என்றான். 11
    
140  என்றவச் சாபந் தன்னா லியாவரும் இறப்ப எள்ளி
    அன்றுெதாட் டுைனேநாக் காராய் அகலநீ ெவௗ�கி விண்ேமல்
    ெசன்றிைல ஒடுங்கல் நாடித் திைசமுகன் முதேலார் ெவௗ�ளிக்
    குன்றிைட ஏகி முன்ேனான் குைரகழல் பணிந்து ெசால்வார். 12
    
141  காண்டகு நினது ேமன்ைம கருதிடான் இகழ்ந்து மாசு
    பூண்டனன் அதனால் திங்கள் ெபாருமலுற் ெறாடுங்கும் அன்னான்
    ேவண்டுமிவ் வுலகிற் ெகந்ைத விதித்திடு சாபத் தன்ைம
    ஆண்ெடாரு ைவகல் ேபாற்ற அருள்பு ந் தளித்தி என்றார். 13
    
142  ஙூயங்கரன் அதைனக் ேகளா அவ்வைக அருள ெவய்ேயான்
    திங்களின் முதலாம் பாலிற் ெசல்லுறு நாலாம் ைவகல்
    மங்குல்சூ ழுலகம் ேநாக்கா மரபினால் வதிந்தாய் மற்றப்
    புங்கவற் கந்நாள் மிக்க பூசைன பு ய ேமேலார். 14
    
143  இதுபழி ஒன்று நிற்க இன்றுநீ தக்கன் தன்னால்
    புதியேதார் குைறயும் ெபற்றாய் ெபாலிெவாடு திருவுந் தீர்ந்தாய்
    மதியிைன மதிய தற்றாய் மற்றினி வல்ைல ெசன்று
    விதிெயாடு பகர்தி ேசைய ேவண்டிய ீதகற்று ெமன்றான். 15
    
144  வச்சிரம் எடுத்த ெசம்மல் மற்றிைவ புகலும் எல்ைல
    இச்ெசயல் இனிது வல்ேல ஏகுவல் அவ்வா ெரன்னா
    அச்ெசன ெவழுந்து திங்கள் அவன்பணி தைலக்ெகாண் ேடகி
    முச்சகந் தன்னின் ேமலாம் முள யான் உலகம் புக்கான். 16
    
145  தாமைர என்னுந் தண்பூந் தவிசிைடத் திகழ்ந்த அண்ணல்
    மாமல ரடியின் வழீா மாதுலன் ெவகுண்டு ெசாற்ற
    தீெமாழி யுணர்த்தி உன்றன் ேசயிைனத் ெதருட்டித் தீேயன்
    ேதாமுறு கவைல மாற்றித் துைடத்திஇச் சாப ெமன்றான். 17
    

146  அன்னது ெமாழிந்த திங்கட் கம்புயன் ெமாழிவான் ஈண்டுத்
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    தன்னுள ெநறிப்பால் அன்றிச் சார்கிலன் தக்கன் என்பான்
    என்னுைர இைறயுங் ெகாள்ளான் யான்அவன் மாட்டுஞ் ெசல்ேலன்
    முன்னுளன் அல்லன் யார்க்கும் முதல்வேன யாகி நின்றான்.
    (11. இபமுகன் - விநாயகக் கடவுள், முதிைர - சுடைல, 
    அகடு - வயிறு, சகுலி - ேமாதகம், நக்காய் - சி த்தாய்.
    12. இறப்ப - மிகவும், முன்ேனான் - விநாயகக்கடவுள்.
    13. ஆண்ெடாரு ைவகல் - வருடத்திற்கு ஒரு நாள்.
    14. ெவய்ேயான்ஸ.நாலாம் ைவகல் - ஆவணி மாத 
    சுக்கிலபட்சத்துச் சதுர்த்தி நாள்.
    15. விதி - பிரமேதவன், ேசய் - இங்குத் தக்கன்.
    16. வச்சிரம் எடுத்த ெசம்மல் - இந்திரன், அச்ெசன - விைரவாக.
    17. மாதுலன் - மாமனான தக்கன். 18. இைறயும் - சிறிதும்.) 18

147  ெசால்லுவ பிறஎன் ேவறு ெதால்ைலநாள் யாேன கூற
    அல்லுறழ் கண்டத் ெதந்ைத அரும்ெபருந் தன்ைம யாவும்
    ஒல்ைலயின் உணர்ந்து பன்னாள் உழந்தேதார் தவத்தால் இந்த
    எல்ைலயில் திருவின் ைவகி இைறயும்அங் கவைன எண்ணான். 19
    
148  ேவறு
    ெசக்க ற் படர்சைடத் தீயின் ேதாற்றமாம்
    முக்கணா யகன்எதிர் ெமாழிந்து ேவண்டலாம்
    எக்குைற யாயினும் எவரும் ஈண்ைடயில்
    தக்கன்முன் ஓருைர சாற்ற லாகுேமா. 20
    
149 அண்ணலந் திருவிைட அழுந்தி யாைரயும்
    எண்ணலன் ெசந்ெநறி இயற்ற ேவார்கிலன்
    கண்ணிலன் மதியிலன் களிப்பி ேனார்மகன்
    மண்ணிைட விைரெவாடும் வழிக்ெகாண் டாெலன. 21
    
150  களியுறு ெபற்றியன் கறுவு சிந்ைதயன்
    அளியறு முகத்தினன் அருளில் வாய்ைமயன்
    ெதளதீரு முணர்விலன் சிைதந்து ேமலிவன்
    விளிவுறு ெபாருட்டின்இம் ேமன்ைம ெபற்றுளான். 22
    
151  ஈண்டிவன் விளிதலும் இன்றி எம்மேனார்
    பூண்டநன் னிைலகளும் ேபாக்கல் சிந்தியான்
    நீண்டெசஞ் சைடமுடி நிமலன் அன்னவன்
    ேவண்டிய வரெமலாம் விைரவில் நல்கினான். 23
    
152  அன்னது நிற்கயாம் அவைன ேவண்டுவம்
    என்னினும் முனிவுறா இகழும் எம்ைமயும்
    நின்னுறு சாபமும் நீக்க லான்இனிப்
    பின்ெனாரு ெநறியுள ேபசக் ேகண்மியா. 24
    

153 ெசய்யைனக் கண்ணுதற் சிவைன எம்மேனார்க்
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    ைகயைன அடிகைள அமலனாகிய
    ெமய்யைன அைடந்து நின்ேமனி மாசிைன
    ஒய்ெயன அகற்றிைல உணர்வி லாய்ெகாேலா. 25
    
154 ஈதவன் முன்புெசன் றிைசக்க நீக்குநின்
    ேபதுற அைனயது ேபசல் ேவண்டுேமா
    ேமதகும் இருவினால் விளங்கி டாதைவ
    ஆதவன் காட்டுதற் ைகயஞ் ெசய்வேரா. ௬ 26
    
155 சிறாெரன நைமெயலாஞ் சிறப்பின் நல்கிய
    இறால்புைர சைடமுடி எந்ைதக் கன்பராய்
    உறாதவர் தம்ைமயும் உற்ற பான்ைமயர்
    ெபறாதேதார் ெபாருைளயும் ேபச வல்லேமா.
    21. களிப்பிேனார்மகன் - கட்குடியன். 
    24. ேகண்மியா - ேகள்; மியா; அைச. 25. ஆதவன் - சூ யன். 
    27. இறால்புைர - ேதன்கூடுேபால் அடர்ந்த.) 27
    
156 ெதருெளாடு தன்னடி ேசருந் ெதாண்டிேனார்
    பருவரல் ஒழித்திடும் பான்ைமக் கல்லேவா
    வி சுடர் ெகழுவிேய ெவௗ�ளி ஓங்கலின்
    அருளுரு ெவய்திேய அமலன் ேமயேத. 28
    
157 இடுக்கணங் ெகாருவர்மாட் ெடய்தின் எந்ைததன்
    அடித்துைண அரணெமன் றைடவ ேரெயனில்
    துைடத்தவர் விைனகளுந் ெதாைலக்கும் இப்ெபாருள்
    பிடித்திைல ஆற்றவும் ேபைத நீைரநீ. 29
    
158 அந்தியஞ் சைடமுடி அண்ணல் தன்னடி
    சிந்ைதெசய் தைடந்திடு சிறுவன் ேமல்வரு
    ெவந்திறல் நடுவைன விலக்கி அன்றுமுன்
    வந்தருள் பு ந்தது மறத்தி ேபாலுமால். 30
    
159 விஞ்சிய திைரெகழு ேவைல தன்வயின்
    நஞ்சமன் ெறழுதலும் நடுங்கி நாம்அவன்
    தஞ்ெசன அடியிைண சாரத் தான்மிைசத்
    தஞ்செலன் ருறிய தயர்க்க லாகுேமா. 31
    
160 வார்த்தன உைமயவள் மலர்க்ைகத் ேதான்றிேய
    ஆர்த்ெதழு கங்ைகயிவ் வகிலம் எங்கணும்
    ேபார்த்திட ெவருவியாம் ேபாற்றச் ெசன்னியில்
    ேசர்த்தியன் றளித்ததுந் ேதற்றி லாய்ெகாேலா. 32
    
161  அளப்பருங் குணத்தின்எம் மண்ணல் அன்பரால்
    ெகாளப்படும் ேபரருள் கூற்றின் பாலேதா
    கிளத்திட அ யேதல் ேகடில் பல்பகல்
    உளப்பட உன்னினும் உலவிற் றாகுேமா. 33
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162 ஆதலின் ஈண்டுநின் றாதி நாயகன்
    காதலின் ேமயவக் கயிைல யுற்றவன்
    பாதமிங் கரெணனப் பற்றி வல்ைலநின்
    *ேபதுறுல் ஒழிமதி ெபருந்தண் மாமதி.
    (பா-ம் * ேபாதுற.) 34
    
163 என்றலும் அயன்பதத் திைறஞ்சி எம்பிரான்
    நன்றிைவ புகன்றைன ஞான மூர்த்திபால்
    ெசன்றைட ேவெனனச் ெசப்பி ெவௗ�ளியங்
    குன்றிைன அைணந்து ெபாற்ேகாயில் ேமயினான். 35
    
164 தன்னுறு பருவரல் சாற்றக் காவேலான்
    மன்னருள் நிைலெயாடு மரபின் உய்த்திடப்
    ெபான்னவிர் ெசஞ்சைடப் புனித நாயகன்
    முன்னுற வணங்கினன் முடிவில் அன்பினால்.
    (28. பருவரல் - துன்பம், ெவௗ�ளி ஓங்கல் - கயிைலமைல.
    29 அரசணம் - அைடக்கலம். 30. சிறுவன் - மார்க்கண்டன், 
    நடுவன் - நமன். 32. வார் - கச்சு. 34. அரண் - அைடக்கலம், 
    வல்ைல - விைரவில், ஒழிமதி, மதி : அைச.) 36
    
165 ேமற்றிகழ உபநிட ேவத வாய்ைமயால்
    ேபாற்றலும வந்தெதன் புகல்தி யாெலனச்
    சாற்றினன் உயிர்ெதாறுந் தங்கித் ெதால்விைன
    ேதற்றுபு விைனமுைற ெசலுத்துந் ெதான்ைமேயான். 37
    
166  நங்கைள அைலத்திடு நண்ண லன்தைன
    இங்கிவண் அடுதும்என் றிருட்கள் சூழ்ந்ெதன
    மங்குலின் நிறங்ெகாடு வடிவம் ேவறாந்
    திங்கள்நின் ெறம்பிராற் கிைனய ெசப்புவான். 38
    
167  வன்றிறல் தக்கன்முன் வழங்கு தீச்ெசாலால்
    துன்றிருங் கைலெயலாந் ெதாைலந்து ேபாந்திட
    ஒன்றிவண் இருந்ததால் உதுவுந் ேதய்ந்திடும்
    இன்றினி விைனயிேன னியாது ெசய்வேத. 39
    
168 எஞ்சிய இக்கைல இருக்கத் ேதய்தரு
    விஞ்சிய கைலெயலா ேமவ நல்குதி
    தஞ்சநின் னலதிைல என்னத் தண்மதி
    அஞ்சைல என்றனன் அருளின் ஆழியான். 40
    
169 தீர்ந்தன அன்றிேய திங்கள் தன்னிைட
    ஆர்ந்திடு கைலயிைன அங்ைக யாற்ெகாளா
    வார்ந்திடு சைடமிைச வயங்கச் ேசர்த்தினான்
    சார்ந்தில தவ்வழித் தக்கன் சாபேம. 41
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170 ேமக்குயர் தைலவராம் விண்ணு ேளார்கள்பால்
    தாக்குறு விைனையயுஞ் சாபம் யாைவயும்
    நீக்கிய தைலவன்இந் நிலவின் சாபத்ைதப்
    ேபாக்கினன் என்பது புகழின் பாலேதா. 42
    
171  ெநற்றியங் கண்ணுைட நிமலத் ெதம்பிரான்
    உற்றவர்க் கருள்பு  கின்ற உண்ைமையத்
    ெதற்ெறன உணர்த்தல்ேபால் திங்க ளின்கைல
    கற்ைறயஞ் சைடமிைசக் கவின்று பூத்தேத. 43
    
172 ேவறு
    எந்ைத அவ்வழி மதியிைன ேநாக்கிநீ யாதுஞ்
    சிந்ைத ெசய்திேடல் எம்முடிச் ேசர்த்திய சிறப்பால்
    அந்த மில்ைலயிக் கைலயிவண் இருந்திடும் அதனால்
    வந்து ேதான்றுநின் கைலெயலாம் நாெடாறும் மரேபால். 44
    
173  நின்ன ெதால்கைல ஐந்துமுப் பகலிைட நிரம்பிப்
    பின்னர் அவ்வழி ேதய்ந்துவந் ேதார்கைல பி யா
    தின்ன பான்ைமேய நிகழுெமக் காலமு ெமன்றான்
    முன்ைன ஆவிேதா றிருந்ெதலாம் இயற்றிய முதல்வன்.
    (37. புகல்தியால், ஆல் : அைச. 38. மங்குல் - கருைம.
    39. விைனயிேனன் - பாவியாகிய நான்.
    40. அருளின் ஆழியான் - கருைணக்கடலான சிவெபருமான்.
    43. கவின்று - அழகுடன். 44. அந்தம் இல்ைல - அழிவுஇல்ைல.) 45
    
174  முதல்வன் இவ்வஆஆ யருள்பு ந் திடுதலும் முள ப்
    பதயு கங்களில் வணங்கினன் விைடெகாடு படரா
    மதிய வானவன் தன்னுல கைடந்துெதான் மரபில்
    கதிெகாள் ெசய்விைன பு ந்தனன் வளர்ந்தன கைலேய. 46
    
175  ஒன்று ைவகலுக் ேகா�கைல யாய்நிைறந் ேதாங்கி
    நின்ற ெதான்னிைல நிரம்பிேய பின்னுற ெநறிேய
    ெசன்று ேதய்ந்துவந் ெதாருகைல சிைதவுறா தாகி
    என்றும் ஆவதும் அழிவதும் ேபான்றனன் இரேவான். 47
    
176  ெசங்க ணான்முதல் அைனவரும் அம்மதித் திறத்ைத
    அங்கண் நாடிேய தக்கனால் இவன்கைல அைனத்தும்
    மங்கு மாறுேமல் வளர்வதும் இயற்ைகயா வகுத்தான்
    எங்கள் நாயகன் ெசய்ைக யார்அறிந்தனர் என்றான். 48
    
177  ெசக்கர் வானேமற் கிளர்ந்ெதழு திங்களின் ெசயைல
    ஒக்க நாடிய சிந்ைதயாந் தூதினால் உணர்ந்து
    தக்க ெனன்பவன் கனன்றியான் உைரத்தசா பத்ைத
    நக்க ேனெகாலாந் தடுக்கவல் லாெனன நைகத்தான். 49
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178  எந்ைத தன்றந்ைத யாவரும் மருமகனுக் கியான்முன்
    தந்த வாய்ைமைய விலக்கிலர் விலக்கஎன் றன்முன்
    வந்தும் ேவண்டிலர் அச்சமுற் றிருந்தனர் மற்றத்
    தந்ைத தாயிலா ஒருவனாம் என்னுைர தடுப்பான். 50
    
179  நன்று நன்றியாம் பரம்ெபாருள் நான்முகன் முதலாந்
    துன்று ெதால்லுயிர் யாைவயும் அழித்தும்ஐந் ெதாழிலும்
    நின்று நாம்பு  கின்றனம் எங்கணும் நீங்காம்
    என்று தன்மனத் தகந்ைதயுற் றான்ெகாேலா ஈசன். 51
    
180 அன்ன தன்றிேய இன்னெமான் றுண்டுபா ரகத்தில்
    தன்ைன ேயநிகர் தக்கனும் ேநாற்றிடு தவத்தான்
    என்ன இத்திரு வுதவினம் என்பைத நிைனந்ேதா
    என்ன தாைணைய இகழ்ந்தனன் இத்திறம் இைழத்தான். 52
    
181  ெசய்ய ேதார்பரம் ெபாருளியா ெமன்பது ெதளநீ்தும்
    ைவய மீதில்இத் திருெவலாம் ெபற்றுநம் மலர்த்தாள்
    ைகயி னால்ெதாழான் என்றுெகால் முன்னியான் கழறும்
    ெவய்ய வாய்ைமைய விலக்கினன் சிவெனன ெவகுண்டான். 53
    
182 தகவும் ஈரமும் நீங்கிய புைரெநறித் தக்கன்
    புகலும் வாய்ைமையத் ேதர்ந்துழிப் புலகன்என் றுைரப்ேபான்
    நிக ல் கண்ணுதற் கடவுைள எள்ளைல நின்ைன
    இகழ்வர் யாவரும் எஞ்சும்உன் ெவறுக்ைகயும் என்றான்.
    (45. ஐந்து முப்பகல் - பதிைனந்து நாட்கள். 49. நக்கன் - சிவெபருமான்.
    52. பாரகம் - பூமி. 54. ஈரம் - இரக்கம், புலகன் - ஒரு முனிவன்;
    இவர் தக்கன் மருமக்களில் ஒருவர்.) 54
    
183  என்ற வன்முக ேநாக்கிேய தவத்தினால் என்கண்
    நின்ற இத்திரு நீங்குேமா ெநடியமால் முதேலார்
    என்றும் என்பணி மறுத்திலர் எள்ளுவ துண்ேடா
    நன்று நன்றுநின் னுணர்ெவனச் சிறுவிதி நக்கான். 55
    
184  முறுவ லித்திடு தக்கைனக் கண்ணுறஇீ முனிவன்
    பிற  ழிப்புைர கூடுறா ெதன்னினும் ெபருஞ்சீர்
    குைறவு ெபற்றிடா ெதன்னினும் நினக்கருள் ெகாடுத்த
    இைறவ ைனப்பழித் திடுவது தகுவேதா என்றான். 56
    
185  புலகன் என்றிடு முனிவரன் இைனயன புகலி
    விலகு தீெநறி யாற்றிய சிறுவிதி வினவி
    அலகி லாததன் னாற்றலும் ெபருந்திரு அைனத்தும்
    உலகில் நீங்குவான் ெபருமிதங் ெகாண்டிைவ உைரப்பான். 57
   

186  ேநாற்று முன்னியான் ெபற்ற இத்திரு நுகர்ந்திடுமுன்
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    மாற்று வான்அலன் ெசய்விைன முைறயலால் வலிதின்
    ஏற்ற மாகஒன் றிைழக்கலன் ஆதலால் என்பால்
    ஆற்ற லால்அரன் ெசய்கின்ற ெதன்ெனன அைறந்தான். 58
    
187 அைறத ேலாடுமப் புலகெனன் றுைரப்பவன் அைனத்ேத
    உறுதி யாயினும் ஈசைன இகழந்தவர் உய்யார்
    மைறெய லாமைவ ெசாற்றது மற்றவன் தன்ைன
    இைறயும் எள்ளைல மனங்ெகாடு பராவுதி இனிநீ. 59
    
188 தன்ன ைடந்தவர் ஆகுல மாற்றிேய தகவால்
    என்ன ேதார்ெபாருள் ெவ�கினும் ஈகின்ற தியற்ைக
    அன்ன வற்கது மதிெத ந் தைடதலும் அவன்பால்
    நின்னின் உற்றசா பத்திைன நீக்கினன் ெநறியால். 60
   
189 கற்ைற வான்கைல நிைறந்தபின் முன்னநீ கனன்று
    ெசாற்ற வாய்ைமயும் நிறுவினன் நாெடாறுஞ் சுருங்கச்
    ெசற்றம் என்இனித் திங்கள்நின் மருமகன்அச் சிவனாம்
    ெபற்றம் ஊர்தியும் அம்முைற யாவனால் பின்னாள். 61
    
190 என்ன இத்திறம் ெமாழிதலுஞ் சினமகன் றிைமேயார்
    அன்னம் ஊர்திேயா னியாவரும் புகழ்தர அைனயான்
    பன்ென டும்பகல் அரசின்வறீ் றிருந்தனன் பைரயாங்
    கன்னி மற்றவன் மகண்ைமயாய்வருதல் கட்டுைரப்பாம்.
    (57. விலகு தீ ெநறி - நல்லா ைடப் ெபாருந்தாது அகன்ற தீயமார்க்கம்.
    59. பராவுதி - துதிப்பாயாக. 60. ஆகுலம் - துன்பம், ெவகல் - விரும்பல்.
    61. வான் - உயர்வு, ெபற்றம் - ெவௗ�விைட, 
    அம்முைற - மருமகன்முைற.  ௬௨. பைரயாங்கன்னி - பராசத்தி.) 62
    
ஆகத் திருவிருத்தம் - 190
    ------

   
5. உைம கயிைல நீங்கு படலம் (191 - 242)

    
191  கமல மூர்த்தியுங் கண்ணுனுங் காண்கிலா
    அமல ேமனிைய அன்பினர் காணுற
    நிமல மாகிய நீள்கயி லாயேமல்
    விமல நாயகன் வறீ்றிருந் தானேரா. 1
    
192  வறீ்றி ருந்தவன் ெமல்லடி ைகெதாழூஉப்
    ேபாற்றி யுன்றன் ெபாருவரு ெமய்ைமையச்
    சாற்று வாெயனச் சங்க  ேவண்டலும்
    ஆற்ற அன்புெசய் தாங்கருள் ெசய்குவான். 2
    

193  ேவறு
    உருெவாடு குணஞ்ெசயல் ஒன்றும் இன்றிேய
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    நிருமல மாய்ச்சிவன் நிைறந்து நின்றதும்
    பரவிய வுயிர்த்ெதாைகப் பந்தம் நீக்குவான்
    ஒருதனிச் சத்தியால் உன்னல் உற்றதும். 3
    
194  ஐந்தியற் சத்திகள் ஆயி ேனார்தைமத்
    தந்ததும் அருவுருத் தாங்கி அவ்வழிச்
    சிந்தைன அருச்சைன ெசய்தி யாவரும்
    உய்ந்திடச் சதாசிவ வுருைவந் துற்றதும். ௪ 4
    
195  இருபதின் ேமலும்ஐந் தீசன் ேகவல
    உருவம தாகிேய உைறந்த ெபற்றியும்
    விரவிய குடிைலயின் விைளவு ெசய்துபின்
    அருள்பு  மூர்த்திக ளாய ேபதமும். 5
    
196  முந்திய மாையகள் மூல மாகேவ
    அந்தமில் தத்துவம் ஆெறா டாறுமுன்
    வந்திட அளித்தது மரபின் ஐந்ெதாழில்
    சிந்ைதெகாள் கருைணயான் நடாத்துஞ் ெசய்ைகயும். 6
    
197 விதித்திடு மூவைக வியனு யிர்த்ெதாைக
    கதித்திடு தத்துவக் கணங்கள் அங்குவார்
    உதித்திடு முைறைமயின் ஒடுங்கச் ெசய்துதான்
    மதித்ெதாரு தன்ைமயாய் மன்னி நிற்பதும்.
    (1. கமல மூர்த்தி - பிரமேதவன், அமலம் - ப சுத்தம்.
    2. சங்க  - அம்பிைக, ஆற்ற - மிகுந்த. 3. பரவிய - வி ந்துகிடக்கும்,
    தனிச்சத்தி - ஏகசத்தி; பராசத்தி. 4. ஐந்தியல் சத்திகள் - பராசத்தி,
    ஆதிசத்தி, இச்சாசத்தி, ஞானாசத்தி, கி யாசத்தி என ஐவைக சத்திகள்;
    சதாசிவ உரு ஐந்து - ஐந்து திருமுகங்கைளக் ெகாண்ட சதாசிவமூர்த்தி.
    5. இருபதின் ேமலும் ஐந்து ஈசன் - சகல வடிவுெகாண்ட இருபத்ைதந்து
    மேகசுவர வடிவங்கள், குடிைல - ஒருசத்தி.
    6. தத்துவம் ஆெறாடு ஆறு - முப்பத்தாறு தத்துவம்.
    7. மூவைக வியன் உயிர்த்ெதாைக - விஞ்ஞானகலர், பிரளயா கலர், சகலர்
    என்னும் மூவைக ஆன்மாக்கள்.) 7
    
198  ஆனதன் னியற்ைககள் அைனத்துங் கண்ணுதல்
    வானவன் ஆகம மைறயின் வாய்ைமயான்
    ேமனிகழ் ெதாைகவைக வி ய தாகேவ
    தானருள் பு ந்தனன் தைலவி ேகட்கேவ. 8
    
199  சுந்த  இவ்வைக உணர்ந்து ேதாமிலா
    எந்ைதநிற் குருவிைல என்றி பின்னுற
    ஐந்ெதாடு பலவுரு அைடந்த ெதன்ெனனக்
    கந்தைன அருளுவான் கழறல் ேமயினான். 9
    

200  உருவிைல நமக்ெகன ஒன்று நம்வயின்
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    அருளுரு அைவெயலாம் என்ன அன்னேதார்
    ெபாருெளன உன்னிேய புவனம் ஈன்றவள்
    ெபருமகிழ் ெவய்தியப் ெபற்றி கூறினாள். 10
    
201  அந்நிைல வடிெவலாம அருளின் ஆதலால்
    உன்னருள் யாெனன உைரப்ப துண்ைமேய
    என்னுரு வாம்அைவ என்று பாங்கமர்
    கன்னிைக வியந்தனள் கழறும் ேவைலேய. 11
    
202  கயந்தன தீரு  கவின்று ெபாற்புறப்
    புயந்தனில் அணிந்தருள் புனிதன் நங்ைகநீ
    நயந்தரு நின்புகழ நாடி நம்முனம்
    வியந்தைன உைனெயன விளம்பி ேமலுேம. 12
    
203 இருளுறும் உயிர்ெதாறும் இருந்து மற்றைவ
    ெதருளுற இயற்றுதும் அதைனத் தீர்துேமல்
    மருளுறு சடமதாய் மாயும் ஏைனய
    ெபாருளுறு நிைலைமையப் புகல ேவண்டுேமா. 13
    
204 உன்னிைட தனினும்யாம் உறுத லில்வழி
    நின்னுயிர் உணர்வுறா நினக்குக் காட்டுதும்
    அன்னது காண்ெகனா அயைன யாதிய
    மன்னுயிர் இயற்றிடும் வண்ணம் நீங்கினான். 14
    
205 ேதவர்கள் நாயகன் ெசயலி லாைமயால்
    ஆவிகள் யாைவயுஞ் சடம தாகிேய
    ஓவிய ேமெயன உணர்வின் றுற்றன
    பூவுல ேகமுதற் புவனம் யாவினும். 15
    
206 ஆட்டுவித் திடுபவன் அதுெச யாவழிக்
    கூட்டுைடப் பாைவகள் குைலந்து வழீ்ந்ெதன
    நாட்டிய பரனருள் நடாத்தல் இன்ைமயால்
    ஈட்டுபல் லுயிர்த்ெதாைக எைனத்து மாய்ந்தேவ.
    (9. ஐந்து - பஞ்ச சாதாக்கிய வடிவு, 11. அந்நிைல வடிவு ஏலாம் -
    அச்சதா சிவாதி வடிவமைனத்தும். 12. இருள் - மலவிருள், சடம் - உடல்.
    15. ஆவிகள் - உயிர்கள். 16. நந்துதல் - ெகடுதல்.) 16
    
207 இந்தவா றுயிர்த்ெதாைக யாவும் ஒல்ைலயில்
    நந்திேய சடமதாய் நணிய ெவல்ைலயில்
    சிந்ைதெசய் திைனயது ெதருமந் தஞ்சிேய
    சுந்த  அரனடி ெதாழுது ெசால்லுவான். 17
    
208 அறிகிலன் எந்ைதநீ அைனத்து மாகிேய
    ெசறிவது முழுதுயிர்த் திறன்இ யற்றிேய
    உறுவைத என்ெபாருட் ெடாருவி நின்றைன
    இறுதியின் அைவெயலாம் இருளின் மூழ்கேவ. 18
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209 ஓ ைற யாகுமீ துனக்கு யிர்க்ெகலாம்
    ேபருகம் அளப்பில ெபயரும் என்பிைழ
    சீ ய வுளங்ெகாளல் ேதற்றம் ெபற்ெறழஇீ
    ஆருயிர் மல்குமா றருளு வாெயனா. 19
    
210 பன்முைற பரவினள் பணிந்து நிற்றலும்
    அன்மலி கூந்தலுக் கருளி யாவிகள்
    ெதான்ைமயில் விைனப்பயன் துய்ப்ப நல்குவான்
    நின்மலன் நிைனந்தனன் கருைண நீர்ைமயால். 20
    
211 திருத்தகு தனதருள் ேசர்ந்த பல்வைக
    உருத்திரா� தமக்குமுன் னுணர்வு ெசய்துழி
    நிருத்தைன அவ்வழி நிைனவுற் றிச்ெசயல்
    கருத்திைட யாெதனக் கருதி நாடினார். 21
    
212 நாடிய எல்ைலயில் நான்மு கத்தன்மால்
    ேதடிய அண்ணல்தன் ெசய்ைக யெீதனக்
    கூடிய ஓதியாற் குறித்து முன்னுற
    வடீிய உயிர்த்ெதாைக எழுப்ப ெவ�கிேய. 22
    
213  கண்ணுதல் எந்ைததன் கழல்கள் அர்ச்சைன
    பண்ணுதல் உன்னியப் பகவன் ெதால்சுடர்
    விண்ணிைட இன்ைமயின் ேவைல காண்கிலா
    மண்ணிைட அருச்சுன வட்டத் ெதய்தினார். 23
    
214  எங்க ணும் கைனயிருள் இறப்ப வசீலிற்
    கங்குேல ேபான்றதிக் காைல கண்ணுதற்
    புங்கவற் ேகற்றிடு பூைச ெசய்துெமன்
    றங்கவர் யாவரும் ஆய்தல் ேமயினார். 24
    
215 முண்டக மலா�ெகழு முக்கண் ேமைலேயான்
    ெகாண்டேதார் ஐம்ெபருங் ேகாலத் ேதவரும்
    எண்டகு மூவைக இயல்பு ளாங்கவர்
    மண்டல விதியினால் வடிவ தாக்கிேய.
    (19. ஓர் இைற - ஒரு இைமப்ெபாழுது. 20. அன்மலி, அன் : சா ைய.
    21. திருத்தகு - அழகிய, பல்வைக உருத்திரர் - பதிேனாருருத்திரர்கள்.
    23. அருச்சுன வட்டம் - திருவிைடமருதூர், அருச்சுனம் - மருதமரம்.
    25. ஐம்ெபருங்ேகாலம் - பஞ்ச மூர்த்திகள்.) 25
    
216  எண்ணிரு திறத்தவாய் இயன்ற நற்ெபாருள்
    உண்ணிகழ் அளிெயாடும் உய்த்து ேவதனுங்
    கண்ணுனும் வழிபடு கங்குற் பூைசைய
    பண்ணுதல் முயன்றனர் ப வின் ேமைலேயார். 26
    
217  ஆறிரு நாலுடன் அஞ்ெச ழுத்ைதயுங்
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    கூறினர் எண்ணினர் ேகாதில் கண்டிைக
    நீெராடு புைனந்திைற நிைலைம யுட்ெகாளா
    ேவறுள முைறெயலாம் விதியிற் ெசய்துபின். 27
    
218 வான்குலாம் வில்லுவம் மருெமன் பாசைட
    ேதன்குலா மைரயிதழ் ெசய்ய சாதிவ ீ
    கான்குலாம் வலம்பு  கடவுள் ெதால்ெபயர்
    நான்கியா மத்தினும் நவின்று சாத்திேய. 28
    
219  ஏயவான் பயறுபால் எள்நல் ஓதனந்
    தூயநல் லுணவிைவ ெதாகுத்துக் கண்ணுதல்
    நாயகன் முன்னுற நான்கியா மத்தும்
    ேநயெமா டம்முைற நிேவதித் ேதத்திேய. 29
    
220 பின்னரும் இயற்றிடு ெபற்றி யாைவயுந்
    ெதான்னிைல விதிகளில் ேதாமு றாவைக
    உன்னினர் பு ந்துழி யுவந்து ருத்திரர்
    முன்னுற வந்தனன் முக்கண் மூர்த்திேய. 30
    
221  அவ்விைட மருதினில் ஐந்தும் ஆறுமாம்
    ெமய்வைக உருத்திரர் ேவண்டி யாங்கருள்
    ெசய்வெதார் கண்ணுதல் ேதவன் ெதான்ைமேபால்
    எவ்வைக உயிைரயும் இயற்ற வுன்னலும். 31
    
222 எழுந்தனர் மாலயன் இந்தி ராதியர்
    எழுந்தனர் எழுந்தனர் யாரும் வானவர்
    எழுந்தனர் முனிவரர் ஏைன ேயார்களும்
    எழுந்தன உயிர்த்ெதாைக இருளும் நீங்கிற்றால். 32
    
223  அல்லிைட உறங்கினர் அறிவு ேசர்ந்துழி
    ெமல்ெலன அயர்ந்தகண் விழித்ெத ழுந்தேபால்
    எல்ைலயில் உயிர்த்ெதாைக யாவும் அவ்வழி
    ஒல்ைலயில் எழுந்தன உலகில் எங்கணும்.
    (26. எண் இரு - பதினாறு. 27. ஆறு இரு நாலுடன் அஞ்ெசழுத்து -
    ேசாடசகலா பிரசாத மந்திரம்; இது பிரணவ பசீங்களுடன் 
    கூடி பதினாறு மாத்திைரகளுடன் ஒலிக்கும் சூக்கும பஞ்சாக்கரம் 
    என்பர், கண்டிைக - உருத்திராட்சம், ேவறுளமுைற என்றது 
    பூதசுத்தி, அந்த யாகம் முதலியவற்ைற.
    28. வ ீ- பூ; இங்கு மல்லிைக, வலம்பு�� - நந்தியாவட்டம். 
    29. ஓதனம் - ேசாறு. 31. மருதினில் - திருவிைடமருதூ ல், 
    ஐந்தும் ஆறுமாம் உருத்திரர் - ஏகாதச ருத்திரர்.
    33. அல் - இரவு.) 33
    
224  ஓங்கலுங் க களும் உலப்பில் நாகமுந்
    தாங்கின தரணிபா தலத்திற் கூர்மமாம்
    ஆங்கது ேபாற்றிய தண்டந் தன்னிைடத்
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    தீங்கதிர் மதியுடுப் பிறவுஞ் ெசன்றேவ. 34
    
225 அன்னெதார் திறெமலாம் அமலன் ஆைணயால்
    ெதான்னிைல அைமந்தவத் ெதாடர்பு ேநாக்கிேய
    இந்ெநறி யாைவயும் ஈசன் ெசய்ைகேய
    பின்னிைல என்றனர் பிரம னாதிேயார். 35
    
226  ேவறு
    மற்றிைவ நிகழும் ேவைல மன்னுயிர்க் குணர்ச்சி நல்கி
    உற்றனன் எந்ைத என்ேற உருத்திரர் உணர்ந்து தம்முன்
    பற்றலர் எயில் மூன் றட்ட பண்ணவன் வரேநர் ெசன்று
    ெபாற்றிரு வடியில் வழீ்ந்து ேபாற்றலும் அமலன் ெசால்வான். 36
    
227  ஈண்ெடைம அருச்சித் திட்ட இயல்பினால் உயிர்கட் ெகல்லாம்
    மாண்டெதால் லுணர்ச்சி நல்கி எழுப்பினம் மற்று நீவிர்
    ேவண்டின யாவுங் ேகண்மின் விைரந்ெதன அமலன் தன்கண்
    பூண்டெதா ரன்பு மிக்ேகார் இைனயன புகலல் உற்றார். 37
    

228  நிற்றலும் அல்லில் எம்ேபால் நின்னடி எைனய ேரனும்
    பற்றுடன் அருச்சித் ேதார்க்குப் பழிதவிர் மாசுத் திங்கள்
    உற்றிரு கதிரு ெமான்றும் ஒண்பகல் முதனாட் கங்குல்
    ெபற்றிடு சிறப்பு நல்க ேவண்டுமால் ெபரும என்றார். 38
   
229  நீவிர் பூைச தன்ைன ெநடிதுநாம் மகிழ்ந்த வாற்றல்
    ஆவிகள் அைனத்தும் உய்ந்த அருவிைன அகன்று நும்ேபால்
    பூவினில் என்றும் பூைச பு ந்தவர்க் ெகல்லாம் முத்தி
    ேமவர அளித்தும் என்ேற வியனருள் பு ந்து ேபாந்தான். 39
   
230  எம்ெபருந் தைலவன் ஏக வுருத்திரர் யாரும் ஈண்டித்
    தம்பதங் குறுகி முன்ேபாற் சார்ந்தனர் அைனய காைல
    அம்புய னாதி வாேனார் அைனவருங் கயிைல புக்கு
    நம்பைன வணக்கஞ் ெசய்து ெதாழுதிைவ நவிலல் உற்றா�. 40
    
231  மன்னுயிர்க் குயிராய் உற்ற வள்ளல்ேகள் யாங்கள் எல்லாம்
    உன்னருள் உறாத நீரால் உணர்ெவாரீஇச் சடம தாகிப்
    பன்ெனடுங் காலம் வாளா கிடந்தனம் பவமூழ் குற்ேறம்
    அன்னது தனக்குத் தீர்ெவான் றருெளன அண்ணல் ெசால்வான். 41
    
232 மங்கிேய உணர்வு சிந்தி மைறமுைற பு��யா நீரால்
    உங்கள்பால் வருவ ெவல்லாம் உைமயிடத் தாகு மன்ேற
    இங்குநீர் இன்று பற்றி இயற்றுநுங் கடன்கள் என்னப்
    பங்கயா சனனுந் ேதவர் யாவரும் பணிந்து ேபானார். 42
    
233 ேவறு
    வாலி தாமயன் முதலிேனார் வணங்கினர் ஏக
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    ஏல வார்குழல் உைமயவள் பிரான்கழல் இைறஞ்சி
    ேமைல நாளுயிர்த் ெதாைகயினுக் ெகய்திய விைனெயன்
    பால்வ ரும்ப  ெசன்ெகாேலா பணித்தருள் என்ன. 43
    
234  முன்பு நீயுைன வியந்தைன அத்துைண முனிந்து
    நின்ெபா ருட்டினால் உயிர்கள்தம் முணர்ச்சிைய நீக்கிப்
    பின்பு ணர்த்தினம் ஆதலின் அன்னைவ ெபற்ற
    மன்ெப ரும்பவம் யாைவயும் நின்னிைட வருமால். 44
    
235 முைறய தாகுமால் பின்னுெமான் றுண்டுயிர் முற்றும்
    ெபறுவ தாமுனக் கல்லது ெபரும்பவம் அவற்றால்
    ெபாைறபு ந்திடற் ெகளயீேவா ேபாற்றுநீ ெயன்றான்
    சிறுவி திக்கருள் ப சிைன முடிவுறச் ெசய்வான். 45
    
236 நாதன் அவ்வுைர இயம்பலும் உளம்நடு நடுங்கிப்
    ேபைத ேயன்ெசயும் பிைழதணித் ெதன்வயிற் ெபருகும்
    ஏத மாற்றேவார் ப சிைன உணர்த்துதி என்னாப்
    பாத பங்கயந் ெதாழுதலும் இைனயன பகர்வான். 46
    
237 ஆல ேமபுைர நிறத்ததாய் அமிழ்தினுஞ் சுைவத்தாய்
    ஞால மார்தர ெவாழுகிய காளிந்தி நதிேபாய்
    மூல ெமய்ெயழுத் தன்னேதா� முதுவலம் பு யின்
    ேகால மாகிேநாற் றிருத்தியால் உலகருள் குறிப்பால். 47
    
238 அந்ந திக்குள்நீ பற்பகல் இருந்துழி அயன்ேசய்
    என்ன நின்றிடு தக்கெனன பவன்அவண் எய்தி
    உன்ைன ேநர்ந்துெசன் ெறடுத்தலுங் குழவியின் உருவாய்
    மன்னி யாங்கவன் பன்னிபாற் சிறுமியாய் வளர்தி. 48
    
239  ஐந்தி யாண்ெடனும் அளைவநிற் ககன்றுழி அதற்பின்
    புந்தி ஆர்வேமா ெடைமநிைனந் தருந்தவம் பு தி
    வந்தி யாமது காணுறா மணஞ்ெசய்து மைறயால்
    இந்த மால்வைர யிைடஉைனத் தருதுெமன் றிைசத்தான். 49
    
240  இைசத்த வாசகம் உணர்தலும் இைறயுரத் தழுந்தத்
    தைசத்த பூண்முைல உைமயவள் அன்னவன் சரணின்
    மிைசத்தன் வார்குழல் ைதவர வணங்கிேய விைடெபற்
    றைசத்த சிந்ைதயள் நீங்கினள் உலகுேநாற் றதனால்.
    (43. வாலிதாம் - ெவண்ணிறமான. ஏலம் - மயிர்ச்சாந்து.
    45. ப சிைன - வரத்திைன. 47. ஆலேமபுைர - விடம்ேபாலும் (க ய).
    காளிந்தி நதி - யமுனா நதி. மூலெமய் எழுத்து - பிரணவம். 
    வலம்பு  - வலம்பு  சங்கு. 48. பன்னி - மைனவி; இங்கு ேவதவல்லி. 
    49. தருதும் - அைழத்து வருகின்ேறாம்.) 50
    

241 ஆதி ேதவைன ஒருவிேய புடவியில் அணுகி
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    ஓத ேவைலைய மாறுெகாள் காளிந்தி யுழிப்ேபாய்
    ேவத மூலேநர் வால்வைள உருக்ெகாடு விளங்கி
    ஏத மில்லேதார் பதுமப ீடத்தின்ேமல் இருந்தாள். 51
    
242 ெதளதீ ருஞசிவ மந்திரஞ் சிந்தைன ெசய்ேத
    அளவில் பற்பல் அன்ைனேநாற் றிருந்தனள் அவட்கண்
    டுளம மகிழ்ந்ெதடுத் ேதகுவான் ஓங்குகா ளிந்தி
    நளிெகாள் சிந்துவில் தக்கன்உற் றனஇனி நவில்வாம்.
    (51. புடவி - உலகம். ஓதம் - அைல. 
    ேவதமூலம் ேநர் - பிரணவத்ைத ஒத்த. 
    வால்வைள - ெவௗ�ளிய சங்கு. 
    52. நளி - குளிர்ச்சி. சிந்து - ஆறு; இங்கு யமுனா நதி.) 52
    
ஆகத் திருவிருத்தம் - 242
    -------

6. காளிந்திப் படலம் (243 - 262 )
    
243  நீளுந் தைகேசர் நிலமா மகள்தன்
    ேகாளுந் தியபூங் குழல்வார்ந் ெதனலாய்
    நாளுந் தியவ ீநணுகிக் க தாங்
    காளிந் திெயனும் கடிமா நதிேய. 1
    
244 முத்துங் கதிரும் முழுமா மணியுந்
    ெதாத்துந் தியெசந் துகிரும் மகிலும்
    நத்தும் பிறவுந் நனிநல் குவேபால்
    ஒத்துந் துவதவ் ெவாலிநீர் நதிேய. 2
    
245  எண்ேமல் நிமிரும் மிருநீ� ெபருகி
    விண்ேமல் உலவா வி கின் றெதாரீஇ
    மண்ேமல் ஒலியா மலிகார் தழுவிக்
    ெகாண்மூ வரெவாத் துளதக் குடிைஞ. 3
    
246  மீனார் விழிமங் ைகயர்விண் ணுைறேவார்
    வானார் ெசலவின் வருநீள் இைடயில்
    கானா ெமனவுங் கடலா ெமனவுந்
    தானா குவதத் தடமா நதிேய. 4
    
247 பா ன் புைடேய படரந் நதிைய
    ேநரும் படிேயார் ெநடுநீ ருளேதா
    காருந் ெதளயீாக் கடலீ ெதனேவ
    யாரும் ெபருைமத் த�தா யிடேவ.
    (1. நாள் உந்திய வ ீ- பகற்காலத்தில் மலர்ந்த நீலம் முதலிய பூக்கள்.
    2. துகிர் - பவளம். நந்து - சங்கு. 3. எண் - அளவற்றதாய்.
    ெகாண்மூ - ேமகம். முடிைஞ - காளிந்த நதி.) 5
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248 துப்பா யினதாய்த் துவரத் தைகேசர்
    அப்பா யுவரற் றழிவில் ெபாருளின்
    ைவப்பா யருளால் வருமவ் ெவாலியற்
    ெகாப்பா குவேதா உவரா ழியேத. 6
    
249 பாேலாங் கியவிற் பணிலம் படர்வாள்
    நீேலாங் கியஅம் ெபாடுேந மிெயலாம்
    ேமேலாங் கியதன் ைமயின்ெமய்த் துயில்கூர்
    மாேலான் றைனெயாத் ததுமற் றதுேவ. 7
    
250  மீன்பட் டைமயால் வி யுந் ெதாழுதிக்
    கான்பட் டிடவுங் கழுநீ ருறலால்
    ேதன்பட் டிடவுந் திைரபட் டிடவும்
    வான்பட் டிடுேமா ைசமலிந் ததுேவ. 8
    

251  ஊன்ெபற் றலகில் உயிர்ெபற் றகிலம்
    வான்ெபற் றவள்வால் வைளயா யுறெவங்
    ேகான்ெபற் றிடுமக் ெகாடிெமய் யுருவந்
    தான்ெபற் றைதெயாத் தமுமா நதிேய. 9
   
252  ேவறு
    நஞ்ெசனக் ெகாைலெசய் கூர்ங்கண் நங்ைகயர் குைடயக் கூந்தல்
    விஞ்சிய நானச் ேசறும் விைரெகழு சாந்தும் ஆர்ந்து
    தஞ்ெசனக் ெகாண்ட நீலத் தன்ைம குன்றாது ேமேலார்
    அங்சனப் ேபார்ைவ ேபார்த்தால் அன்னதால் அைனய நீத்தம். 10
    
253 இவ்வுல கத்ேதார் உள்ளத் ெதய்திய இருளும் அன்னார்
    ெவவ்விைன இருளுந் தன்பால் வழீ்த்திேய விளங்கி ஏக
    அவ்விருள் அைனத்துந் தான்ெபற் றைணந்ெதன அங்கங் காராய்ச்
    ெசவ்விதின் ஒழுகிற் றம்மா சீர்தகழ் யமுைன யாேற. 11
    
254 எத்திறத் ேதாரும் அஞ்ச எழுந்துமால் வைரயிற் சார்ந்து
    ெமய்த்தைல பலவும் நீடி வி கதிர் மணிகள் கான்றிட்
    ெடாத்திடு கால்கண் ேமவி ஒலிெகழு ெசலவிற் றாகி
    ைமத்துறு புனற்கா ளிந்தி வாசுகி நிகர்த்த தன்ேற. 12
    
255 நிலமகள் உேராம வல்லி நிைலெயன நகிலின் நாப்பண்
    இலகிய மணித்தார் என்ன இருங்கடற் ேகள்வன் ெவ�குங்
    குலமகள் என்ன நீலக் ேகாலவா ரமுத ெமன்ன
    உலவிய யமுைன எம்மால் உைரக்கலாந் தைகைமத் தாேமா. 13
    
256 இன்னபல் வைகத்தாய் நீடும் இரும்புனல் யமுைன யின்கண்
    மன்னிய ெநறிேசர் மாசி மகப்புன லாட ேவண்டி
    அந்நிலத் தவர்கள் யாரும் அைடந்தனர் உலக ெமல்லாந்

34



    தன்னிகர் இன்றி யாளுந் தக்கன்இத் தன்ைம ேதர்ந்தான்.
    (6. துப்பு - தூய்ைம. துவர - முற்றிலும். 7. பணிலம் - வலம்பு ச்சங்கு.
    அம்பு - நீர். ேநமி - சக்கரவாகப் பறைவ. 14. மாசிமகப்புனல் ஆடல் -
    மாசிமாத மக நாளன்று யமுைனயில் நீராடல்.) 14
    
257 ெமய்ப்பயன் எய்து கின்ற விைனப்படும் ஊழின் பாலால்
    அப்ெபரு நதியில் அஞ்ஞான் றாடைல ெவ�கித் தக்கன்
    ைமப்படுங் கூர்ங்கண் ேவத வல்ைலைய மகளி ேராடும்
    ஒப்பில்பல் சனத்தி ேனாடும் ஒல்ைலமுன் ெசல்ல உய்த்தான். 15
    
258 மாற்றமர் ெசம்ெபாற் ேபாயில் வயப்புலித் தவிசின் மீதாய்
    வறீ்றிருந் தருடல் நீங்கி வி ஞ்சமு முனிவர் யாரும்
    ஏற்றேதார் ஆசி கூற இைமயவர் கணமா யுள்ேளார்
    ேபாற்றிட யமுைன ெயன்னும் புனலியா றதன்கட் ேபானான். 16
    
259 ேபானெதார் தக்கன் என்ேபான் புைரதவிர் புனற்கா ளிந்தித்
    தூநதி யிைடேபாய் மூழ்கித் துண்ெணன வரலும் ஓர்பால்
    ேதனிமிர் கமல ெமான்றிற் சிவனிடத் திருந்த ெதய்வ
    வானிமிர் பணிலம் ைவக மற்றவன் அதுகண் ணுற்றான். ௧௭ 17
    
260  ேவறு
    கண்ணுறுவான் நனிமகிழ்ந்ேத ைகயிைனயுய்த்
        ெதடுத்திடுங்காற் காமர் ெபற்ற
    ெபண்ணுருவத் ெதாரு குழவி யாதலும்விம்
        மிதப்பட்டுப் பிைறவாழ் ேவணி
    அண்ணலருள் பு வரத்தாற் கவு ேய
        நம்புதல்வி யானாள் என்னா
    உண்ணிகழ்ேப ருணர்ச்சினாற் காணுற்றுத்
        ேதவர்குழாம் ஒருவிப் ேபானான். 18
    
261 அந்நதியின் பால்முன்னர் அவன்பணியாற்
        சசிமுதலாம் அணங்கி ேனார்கள்
    துன்னினராய் வாழத்ெதடுப்பத் துவன்றுெபருங்
        கிைளஞெராடுந் தூநீ ராடி
    மன்னுமகன் கைரஅணுகி மைறயிைசேகட்
        டமர்ேவத வல்லி ெயன்னும்
    பன்னிதைன ெயய்தியவள் கரத்தளித்தான்
        உலகீன்ற பாைவ தன்ைன. 19
    
262  ஏந்துதனிக் குழவியிைனத் தழஇீக்ெகாண்டு
        மகிழ்ந்துகுயத் திழிபா லார்த்திக்
    காந்தண்மலர் புைரெசங்ைகச் சூர்மகளிர்
        ேபாற்றிைசப்பக் கடிதின் ஏகி
    வாய்ந்ததன திருக்ைகயிைடப் புக்கனளால்
        தக்கன் அங்கண் வாேனா ேராடும்
    ேபாந்துமணிக் ேகாயில்புக்குத் ெதான்முைறேபால்
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        அரசியற்ைக பு ந்தி ருந்தான். 20
    (16. வி ஞ்சன் - பிரமன். 17. வான் இமிர் - ெவண்ணிறம் ெபாருந்திய.
    18. கவு  - அம்பிைக. 19. சசி - இந்திராணி. 20. குயத்து இழிபால் -
    முைலப்பால். சூர்மகளிர் - சூரரமகளிர்.) 20
    
ஆகத் திருவிருத்தம் - 262
    ----

    
7. உைம தவம் பு  படலம் (263 - 292)

    
263  ெகாண்டுதன தில்லில் குறுகியபின் ேவதவல்லி
    மண்டுெபருங் காதெலாடு மகண்ைமயாவ ளர்த்தனளால்
    அண்டமள வில்லனவும் அலகிலா உயிர்த்ெதாைகயும்
    பண்டுதன துந்தியினால் பைடத்தருளும் பராபைரைய. 1
    
264 வளருமதிக் குழவிெயன மாநிலேமல் தவழ்தெலாடுந்
    தளருநைட பயில்கின்ற தாறுமுடன் தப்பியபின்
    முைளெயயிறுள் ெளழுேபாத முைளத்தெதனத் ேதான்றுதலும்
    அளவிலுயிர் முழுதீன்றாள் ஐந்தாண்டு நிரம்பினளால். 2
   
265 ஆறான ஆண்ெடல்ைல அைணதலும்அம் பிைகதனக்ேகார்
    கூறான பிரான்றன்ைனக் ேகாடன்முைற குணித்தனளாய்
    மாறாது ேநாற்பெலன மனங்ெகாண்டி யாய்தனக்கும்
    ேபறான தக்கெனனும் ெபருந்தவற்கும் இ�துைரத்தாள். 3
    
266 கூறுவெதான் றுமக்குண்டால் குரவரீ்காள் இதுேகண்மின்
    ஆறுபுைன ெசஞ்சடிலத் தண்ணலுக்ேக உ த்தாகும்
    ேபறுைடேயன் அவன்வதுைவ ெபறுவதற்கு ேநாற்பலியான்
    ேவெறாருசார் கடிமாடம் விதித்ெதன்ைன விடுத்திெரன. 4
    
267 நன்ெறன்று மகிழ்சிறந்து நல்லாயுந் தந்ைதயுமாய்ப்
    ெபான்துஞ்சு தமதிருக்ைகப் ெபருவில்நகர்ப் புறத்ெதாருசார்
    அன்றங்ெகார் கடிமாடம் அணிசிறக்கப் புைனவித்துச்
    ெசன்றங்கண் தவமியற்றச் ேசயிைழைய விடுக்கின்றார். 5
    
268 முச்சகமுந் தருகின்ற முதல்விதைனத் தம்மகெளன்
    றிச்ைசெகாடு நனிேபாற்றி இருவரும்நா ெராடுேநாக்கி
    உச்சியிைனப் பன்முைறேமாந் துயிர்த்தம்ேமா உன்னுளத்தின்
    நச்சியேநான் பியற்றுெகன நா யேரா ேடகுவித்தார். 6
    
269 மாதவர்பால் விைடெபற்று வல்விைரவுற் ேறகுதலும்
    ேவதவல்லி அதுகாணா ெமய்க்கணவன் தைனேநாக்கிப்
    ேபைதயிவள் சிவைனயுணர் ெபற்றிைமஎன் ெமாழிெகன்ன
    ஈதைனயள நிைலைமெயன யாவுெமடுத் தியம்புகின்றான். 7
    
270 ெபாங்குபுனல் தடத்திைடயான் பு கின்ற தவங்கா உச்
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    சங்கரன்அங் ெகய்திடலுந் தாழ்வில்வரம் பலெகாண்டுன்
    பங்கினள்என் மகளாகப் பண்ணவநீ என்மருகாய்
    மங்கலநல் வதுைவயுற மைறயவனாய் வருெகன்ேறன்.
    (1. மகண்ைமஆ(க) - மகள் தன்ைமயாக. பராபைர - அம்பிைக.
    2. ேபாதம் - ஞானேபாதம். 3. யாய் - தாய்; ேவதவல்லி.
    4.குரவரீ்காள் - ெபற்ேறார்கேள! வதுைவ - திருமணம். கடி - காவல்.
    6. முச்சகம் - மூவுலகம். நார் - அன்பு. அம்ேமா - அன்ைனேய.
    8. மைறயவனாய் - அந்தணனாய்.) 8
    
271 அற்றாக நின்பாெலன் றருள்ெசய்தான் அம்முைறேய
    கற்றாவின் ஏறுயர்த்த கண்ணுதேலான் முழுதுலகும்
    ெபற்றாைள யமுைனெயன்னும் ெபருநதியில் உய்ப்பநம்பால்
    உற்றாள்மற் ெறஞ்ஞான் உணர்விெனாடு ைவகினளால். 9
   

272 மாதவேமார் சிலைவகல் பயின்றுமதிக் ேகாடுபுைன
    ஆதிதனக் கன்பினளாய் அருந்துைணவி யாகின்றாள்
    ேபைதெயன நிைனயற்க ெபருமாட்டி தைனெயன்னக்
    காதலிவிம் மிதெமய்திக் கைரயிலா மகிழ்சிறந்தாள். 10
    
273 இந்நிைலேசர் முதுகுரவர் ஏவலினால் சிலதியராங்
    கன்னியர்கள் சூழ்ேபாதக் கடிமாடம் ேபாந்துைமயாள்
    ெசன்னிநதி புைனந்தபிரான் திருநாமம் உள்ளுறுத்தி
    நன்னியமந் தைலநின்று நாளுநனி ேநாற்கின்றாள். 11
   
274  ேவறு
    ஈண்டுறு மடவார் சூழ இம்முைற இருத்த ேலாடும்
    ஆண்டுபன் னிரண்டு ெசன்ற அம்பிைகக் கைனய காைல
    ேவண்டிய ேவண்டி யாங்கு விரதரு�குதவும் வண்ைம
    பூண்டிடு பரமன் அன்னாள் பு ந்திடு தவத்ைதக் கண்டான். 12
    
275  கண்டு மற்றவைள ஆளக் கருதிேய கயிைல ெயன்னும்
    விண்டிைல இகந்து முந்நூல் வியன்கிழி தருப்ைப யார்த்த
    தண்டுைகக் ெகாண்டு ேவதத் தைலெநறி ஒழுக்கம் பூண்ட
    முண்டேவ தியனில் ேதான்றி முக்கண்எம் ெபருமான் வந்தான். 13
   
276  ெதாக்குலாஞ் சூலத் தன்னல் ெதால்புவி உய்ய ேவதச்
    ெசக்கர்நூ புரத்தாள் பின்னுஞ் ேசப்புற மண்ேமற் ேபாந்து
    தக்கமா புரத்தின் நண்ணிச் சங்க  ெயன்னுந் ெதால்ேபர்
    ைமக்கணாள் ேநாற்குந் ெதய்வ மல்லல்மா ளிைகயிற் புக்கான். 14
   
277 அன்ைனேநாற் கின்ற ேகாட்டத் தணுகிேய அளப்பில் மாதர்
    முன்னுறு காவல் ேபாற்றும் முதற்ெபருங் கைடயிற் சாரக்
    கன்னியர் எவரும் வந்து கழலிைண பணித ேலாடும்
    என்னிைல தைலவிக் கம்ம இயம்புெகன் றிைசத்து நின்றான். 15
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278 நிற்றலுங் கைடகாக் கின்ற ேநா�ைழ மகளிர் சில்ேலார்
    ெபாற்ெறாடி உைமபால் எய்திப் ெபான்னடி வணங்கி ஈண்ேடார்
    நற்றவ மைறேயான் நின்பால் நண்ணுவான் விடுத்தான் என்ன
    மற்றவன் தன்ைன முன்கூய் வல்ைலநீர் தம்மின் என்றான்.
    (9. கற்றாவின் ஏறு - எருது. (கன்று+ஆ = கற்றா - கன்ைறயுைடய பசு).
    11. முதுகுரவர் - தாய் தந்ைதயர். சிலதியர் - ேதாழியர். நனி - மிகுதி.
    13. விண்டு - மைல. கிழி - ேகாவணம். ேவதத்தைல ெநறி ெயாழுக்கம் -
    பிரமச யம். 15. ேகாட்டம் - தவச்சாைல. என்நிைல - எனது வருைக.) 16
    
279  தம்மினரீ் என்ற ேலாடுந் தாழ்ந்தனர் விைடெபற் ேறகி
    அம்மிேனர் கின்ற நாப்பண் அ ைவயர் கைடமுன் ேனகி
    வம்மிேனா அடிகள் எம்ேமாய் வரவருள் பு ந்தாள் என்னச்
    ெசம்மலும் விைரவிற் ெசன்று ேதவிதன் னிருக்ைக ேசர்ந்தான். 17

280 ேதவர்கள் ேதவன் அங்ேகார் சீர்ெகழு மைறேயான் ேபாலாய்
    ேமவிய காைல அம்ைம விைரந்ெததிர் ஏகி மற்ெறன்
    காவலர் தம்பால் அன்பர் இவெரனக் கருதி அன்னான்
    பூவடி வணங்கி ேவண்டும் பூசைன பு ந்து நின்றாள். 18
    
281  ேநயெமா டருச்சித் ேதத்தி நின்றவள் தன்ைன நீல
    ஞாயிறு நிகர்த்த ேமனி நைகமதி முகத்தாய் ஈண்டியாம்
    ஏயின ெதான்ைற ெவ�கி விைரந்தருள் பு தி என்னின்
    ஆயது புகல்வம் என்ன அம்ைமயிங் கிதைனச் ெசால்வாள். 19
    
282 எனக்கிைச கின்ற ெதான்ைற இைசத்திேய என்னின் இன்ேன
    நினக்கது கூடும் இங்ஙன் நிைனத்தெதன் ெமாழிதி என்ன
    உைனக்கடி மணத்தின் எண்த உற்றனன் அதுேவ நீஎன்
    தனக்கருள் பு யு மாறு தடுத்ெததிர் ெமாழியல் என்றான். 20
    
283 ேவறு
    அத்தன் ஈதுைரத் தேலாடும் அம்ைம அங்ைக யாற்ெசவி
    ெபாத்தி ெவய்ெதனக் கனன்று புந்தி ெநாந்து யிர்த்துநீ
    இத்தி றம்புகன்ற ெதன்ைன என்ைன யாளு கின்ேதார்
    நித்தன் வந்துவதுைவ ெசய்ய நீள்த வஞ்ெசய் ேதனியான். 21
    
284 என்ன ேலாடும் இைனயன் என்றி யாருெமன்றும் இைறயுேம
    முன்ெனா ணாதுநின்ற ஆதி முதல்வன் நின்ைன வதுைவயால்
    மன்னு கின்றத து ேபாலும் மாத வங்கள் ஆற்றிேய
    கன்னி நீவருந்தல் என்று கழற மாது புகலுவாள். 22
    
285 பரம ேனவிரும்பி வந்து பா ன் மாம ணஞ்ெசய
    அ ய மாதவங்கள் ெசய்வல் அன்ன தற்கு முன்னவன்
    வருகி லாதுதவிர்வன் என்னின் வலிதின் ஆவிநீப் பன்யான்
    சரதம் ஈது பித்தேனா சழக்கு ைரத்தி ருத்திநீ. 23
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286 ேபாதி ேபாதிஎன் றுதாெனார் புைடயின் ஏக உவைகயாய்
    மாது நின்தன் அன்பு முள்ள வன்ைம தானும் நன்ெறனா
    ஆதி ேதவன்ஏ ைனேயார்கள் அறிவு றாத வைகயவள்
    காதல் நீடு தனதுெதால் கவின்ெகாள் ேமனி காட்டினான். 24
    
287 ஆதி தன்ெதால் உருவுகாட்ட அமைல கண்டு ெமய்பனித்
    ேததி லாெர னாநிைனக் திகழ்ந்த னன்எ னாவவன்
    பாத பங்க யங்களிற் பணிந்து ேபாற்றி ெசய்தியான்
    ேபைத ேயனு ணர்ந்திேலன் பிரான்ம ைறந்து வந்தேத.
    (17. அம் மின் ேநர்கின்றநாப்பண் - அழகிய மின்னைல ெயாத்த 
    இைடயினராகிய எம்ேமாய் - எமது அன்ைன. 
    ெசம்மல் - இைறவனாகிய பிரமசா . ௨0. கடிமணம் - விவாகம். 
    23. சழக்குஉைரத்து - குற்றமான ெமாழிகைளக் கூறி.
    25. அமைல - அம்பிைக; தாட்சாயணி. ஏதிலார் - அயலார். 
    பிரான் - ேதவரீர்.) 25
    
288  உன்ன ருட்கண் எய்துேமல் உணா�ச்சி ெயய்தி நிற்பன்யான்
    பின்ெனார் ெபற்றி இல்ைலயாற் பிைழத்த துண்டு தணிதிநீ
    எனது நற்றவத் திதன்ைன இனிதின் எந்ைத கண்ணுறஇீ
    நின்னி யற்ைகநன் றுநன்று நீது ளங்கல் என்றனன். 26
    
289 என்ற நாத ைனப்பினும் இைறஞ்சி ெயம்பி ராட்டிபால்
    நின்ற மாதைரத் தனாது ேநத்தி ரத்தின் ேநாக்கலாள்
    ஒன்றும் உன்னல் ெசய்திலாள் உலப்பில் எந்ைத ெதால்புகழ்
    நன்று ேபாற்ெறடுத் துநிற்ப நாட்டம் நீரு குத்தேரா. 27
    
290 கண்டு பாங்க ராயமாதர் கன்னி எம்ைம ேநாக்கலாள்
    மண்டு காதல் அந்தணாளன் மாயம் வல்ல ேனெகாேலா
    பண்டு ேநர்ந்துளா ைரயுற்ற பான்ைம ேபாலும் ேமலியாம்
    உண்டு ேதரு மாறெதன் றுளத்தில் ஐயம் எய்தினார். 28
    
291 சிலதி யர்க்குள் விைரவிைரந்து சிலவர் ெசன்று தக்கெனன்
    றுலகு ைரக்கும் ஒருவன்ைவகும் உைறயுள் நண்ணி உன்மகள்
    நிைலைம ஈது ேகெளனா நிகழ்ந்த யாவும் முைறயினால்
    வலிது கூற மற்றவன் மனத்தி ேலார்தல் உற்றனன். 29
    
292 ேபாத நீடு புந்தியால் புலப்ப டத்ெத ந்துழி
    ஆதி யந்த மின்றிநின்ற அண்ணல் வந்த தாகலும்
    கூதி லாம கிழ்ச்சிெபற் ெறழுந்து துள்ளி யான்ெபறு
    மாைத அங்கவற் களிப்பன் வதுைவ ஆற்றி என்றனன்.
    (26. பிைழத்தது - குற்றம் ெசய்தது. துளங்கல் - நடுங்காேத.
    27. உன்னல் - நிைனத்தல்.
    30. ேபாத நீடு புந்தியால் - ஞான திரு டியினால்.) 30
    
ஆகத் திருவிருத்தம் - 292
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8. திருமணப் படலம் (293- 347)
    
293  ெதால்ைலயில் வதுைவயந் ெதாழிந டாத்திட
    ஒல்லுவ ெதற்ைறெயன் றுளங்ெகாண் டாய்வுழி
    நல்லன யாவும்அந் நாளில் நண்ணலும்
    எல்ைலயில் உவைகமிக் ேகம்பல் எய்தினான். 1
    
294 அண்ணலுக் கிப்பகல் அணங்ைக ஈவெனன்
    றுண்ணிகழ் ஆர்வேமா டுளத்தில் தூக்கிேய
    விண்ணவர் யாவரும் விைரந்து ெசல்லிய
    துண்ெணன ஒற்ைறத் தூண்டி னானேரா. 2
    
295 தன்னகர் அணிெபறச் சைமப்பித் தாங்கதன்
    பின்னுற முன்னினும் ெப தும் ஏர்தக
    மன்னுறு ேகாயிைல வதுைவக் ேகற்றிடப்
    ெபான்னகர் நாணுறப் புைனவித் தாேரா.
    (1. ெதால்ைல - பழைம: ேவதமுைற. ஏம்பல் - இறுமாப்பு.) 3
    
296  கடிவிைன பு தரக் காசின் றாக்கிய
    படியறு திருநகர் ைபய நீங்கிேய
    ெகாடியுறழ் ெமல்லிைடக் கும  பால்வரும்
    அடிகைள அணுகினன் அடிகள் ேபாற்றிேய. 4
    
297 அணுகினன் அண்ணல்நீ அைணந்து மற்றிவள்
    மணநய ேவட்ைகயால் மாது ேநாற்றனள்
    நணுகுதி அடியேனன் நக ன் பாெலனா
    நுணுகிய ேகள்வியான் நுவன்று ேவண்டேவ. 5
    
298  இைறயவன் நன்ெறன எழுந்து ெசன்ெறாராய்
    நைறமலர் ெசறிகுழல் நங்ைக யாெயாடு
    மறல்ெகழு மனத்தினான் மைனயுற் றானேரா
    அைறதரு நூபுரத் தடிகள் ேசப்பேவ. 6
    
299  பூந்திரு நிலவிய ெபாருவில் ேகாயின்முன்
    காந்திெயா ேடகலுங் கடவுள் முன்னேர
    வாய்ந்தெதா ெரண்வைக மங்க லங்களும்
    ஏந்தினர் ஏந்திைழ மார்கள் எய்தினார். 7
    
300 ைதயலர் மங்கலத் தன்ைம ேநாக்கிேய
    ைவயகம் உதவிய மங்ைக தன்னுடன்
    ஐயனும் உைறயுளின் அைடந்து தாெனாரு
    ெசய்யெபாற் படீேமற் சிறப்பின் ைவகினான். 8
    
301 அன்னது காைலயில் ஆற்று ேநான்புைடக்
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    கன்னிைய மைறக்ெகாடி கண்டு புல்லிேய
    தன்னுறு மந்திரந் தந்து மற்றவள்
    பின்னைல ெமன்ெமலப் பிணிப்பு நீக்கினாள். 9
    
302 சிற்பைர ஓதியின் ெசறிைவ ஆய்ந்தபின்
    ெபாற்புறு நானெநய் பூசிப் பூந்துவர்
    நற்ெபாடி தீற்றிேய நைவயில் கங்ைகநீர்
    பற்பல குடங்க ன் பாலுய்த் தாட்டினாள். 10
    
303 ஆட்டினள் மஞ்சனம் அணிய பூந்ெதாைட
    கூட்டினள் ெபாற்கைல சூழ்ந்து பல்கலன்
    பூட்டினள் எம்பிரான் புைடயில் உய்த்தனள்
    ஈட்டுறும் உயிர்த்ெதாைக ஈன்ற ஆய்தைன.
    (4. கடிவிைன - திருமணம். ைபய - ெமல்ல. 6. மறல் - மயக்கம்.
    7. எண்வைக மங்கலம் - அட்ட மங்கலப் ெபாருள்கள். 
    9. பின்னல் - கூந்தல். 10. சிற்பைர - ஞான வடிவினள்; 
    அம்பிைக. நானம் - புனுகு. பூந்துவர் நற்ெபாடி -
    அழகிய ெநல்லி முதலிய வாசைனப் ெபாடிகள். குடங்கர் - குடம்.) 11
    
304 மணவணி முற்றுறு மாது ேபாந்துதன்
    கணவன ெதாருபுைட கலந்த காைலயில்
    பைணமுத லாகிய பல்லி யங்களும்
    இைணயற இயம்பின யாரும் ஏத்தேவ. 12
    
305 தூதுவர் உைரெகாளஇீத் துண்ெணன் ேறகிேய
    மாதவன் முதலிய வானு ேளாெரலாம்
    ேபாதிைன வைளதரு ெபாறிவண் டாெமன
    ஆதிைய அைடந்தனர் அடிப ணிந்துளார். 13
    
306  வழீ்குறும் இழுெதனும் ெவய்ய ேநான்குரல்
    காழ்கிளர் திவவுைடக் கடிெகாள் யாழிைன
    ஊழ்கிளர் கின்னரர் உவணர் ஏந்துபு
    ேகழ்கிளர் மங்கல கீதம் பாடினார். 14
    
307  கானுறு பறைலக் காவு கான்றிடு
    ேதனுறு விைரமலர் அடிகள் சிந்துபு
    வானவர் மகளிர்கள் வணங்கி வாழத்துைர
    ஆனைவ புகன்றனர் அமைல பாங்க ல். 15
    
308 எல்ைலய தாகலும் இருந்து தக்கனாங்
    ெகால்ைலயின் மைறெமாழி உைரத்துத் தன்மைன
    வல்லிெபாற் சிரகநீர் மரபின் வாக்குற
    ெமல்ெலன அரனடி விளக்கி னானேரா. 16

309 விளக்கிய பின்ைறயில் விைரெகாள் வமீுதற்
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    ெகாளப்படு ப ெசலாங் ெகாணர்ந்து மற்றவற்
    குளப்படு பூசைன உதவி மாதிைன
    அளித்திட உன்னினன் அமரர் ேபாற்றேவ. 17
    
310  சிற்கன வடிவினன் ெசங்ைக யுள்உைம
    நாற்கரம் நல்குபு நன்று ேபாற்றுதி
    நிற்கிவள் தன்ைனயான் ேநர்ந்த னன்எனாப்
    ெபாற்கர கந்தரு புனெலா டீந்தனன். 18
    
311  மூர்த்தமங் கதனிைட முதல்வன் அம்பிைக
    சீர்த்திடு மணவணி ெத ந்து ைகெதாழூஉ
    நீர்த்ெதாைக கதிெராடு நிலவு கண்டுழி
    ஆர்த்ெதன வழுத்தினர் அமரர் யாவரும். 19
    
312  மாடுறு திைசமுகன் மணஞ்ெசய் ேவள்வியில்
    கூடுறு கலப்ைபகள் ெகாணர்ந்து நூன்முைற
    ேநடினன் சடங்ெகலாம் நிரப்ப மால்முதல்
    ஆடவர் இைசத்தனர் அமலன் வாய்ைமேய.
    (14. இழுது - ெநய். ேநான்குரல் - வலிய தந்தி. உவணர் - கருடர்கள்.
    17. வ ீ- மலர். 20. கலப்ைபகள் - உபகரணங்கள்.
    அமலன் வாய்ைம - ேவதெமாழிகள்.) 20
    
313  அன்னுழி உருவமும் அருவும் ஆவியும்
    முன்னுறும் உணர்வுமாய் உலகம் யாவிற்கும்
    நன்னயம் புணர்த்திேய நண்ணு நாயகன்
    தன்னுரு ஔ�த்தனன் அருளின் தன்ைமயால். 21
    
314  மைறந்தனன் இருத்தலும் மகிணன் காண்கிலாள்
    அறந்தைன வளர்க்கும்எம் மன்ைன ேநாற்றுமுன்
    ெபறும்ெபரு நிதியிைனப் பிைழத்து ேளாெரனத்
    துறந்தனள் உவைகையத் துளங்கி மாழ்கிேய. 22
    
315  ெபாருக்ெகன எழுந்தனள் பூவின் மீமிைசத்
    திருக்கிளர் திருமுதல் ெத ைவ மாதர்கள்
    ெநருக்குறு சூழல்ேபாய் நிறங்ெகாள் தீமுகத்
    துருக்கிய ெபான்ெனன உருகி விம்மினாள். 23
    
316  அயிர்த்தனள் கலுழ்ந்தனள் உணர்வு மாழ்கிேய
    அயர்த்தனள் புலர்ந்தனள் அலமந் தங்கமும்
    வியர்த்தனள் ெவதும்பினள் விமலன் ேகாலேம
    மயிர்த்ெதாைக ெபாடிப்புற மனங்ெகாண் டுன்னுவாள். 24
    
317  புரந்தரன் மாலயன் புலவர் யாவரும்
    நிரந்திடும் அைவயிைட நிறுக்கும் ேவள்விவாய்
    இருந்தனன் மாையயால் இைறவன் துண்ெணனக்
    கரந்தனன் ஆதலின் கள்வன் ேபாலுமால். 25
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318  எய்திெயற் ெகாண்டேதார் இைறவன் தன்ைனயான்
    ைகதவ ேனெயனக் கருத லாகுேமா
    ெமய்தளர் பான்ைமயின் விைனயி ேனன்இவண்
    ெசய்தவஞ் சிறிெதனத் ேதற்றல் இன்றிேய. 26
    
319  ேவறு
    நன்ெறன் றுன்னி உயிர்த்திரங்கும் இைறவி ெசய்ைக எதிர்ேநாக்கி
    மன்றல் நாறுங் குழல்ேவத வல்லி புல்லி மனந்தளேரல்
    உன்றன் கணவன் ெபரும்வாயில் தவேம இன்னும் உஞற்றுெகன
    நின்ற திருவும் நாமகளும் பிறரும் இைனய நிகழ்த்தினரால். 27
    
320 அன்ைன வாழி இதுேகண்ேமா அகில முழுதும் அளித்தைனயால்
    என்ன ெபாருளும் நின்னுருேவ யாண்டும் நீங்கா நின்கணவன்
    தன்ைன மைறக்கு மைறயுளேதா தவத்ைத அளிப்பான் நிைனந்தைனேயா
    உன்னல் அ தாம் நுமதாடல் முழுதும் யாேர உணர்கிற்பார். 28
    
321  வாக்கின் மனத்தில் ெதாடர்வரு நின்மகிணன் தைனயும் உன்றைனயும்
    ேநாக்க முற்ேறாம் தஞ்செமன நுவறல் ெசய்ய விைனயாவும்
    ேபாக்க லுற்ேறாம் ேதாற்றமுறும் புைரயுந் தீர்ந்ேதாம் ேபாதமனந்
    ேதக்க லுற்ேறாம் உய்ந்துமியாஞ் ெசய்யுந் தவமுஞ சிறிதன்ேற.
    (25. புலவர் - ேதவர். 26. ைகதவன் - வஞ்சகன். 
    29. மகிணன் - கணவன்.) 29
    
322  என்னா இயம்பி வாழ்த்ெதடுப்ப இைறவி அவர்க்கண் டினிதருள்ெசய்
    தன்னார் ெபாய்தல் ஒருவிப்ேபாய் அருமா தவேம பு வாளாய்
    முன்னா முன்ைனக் கடிமாடம் முயன்று ேபாந்தாள் இவ்வைனத்தும்
    நன்னா ரணேன முதலாேனார் ேநாக்கி நனிவிம் மிதரானார். 30
    
323 எங்குற் றனன்ெகால் இைறெயன்பார் இ�ேதார் மாயம் எனவுைரப்பார்
    மங்ைகக் ெகாளித்த ெதன்ெனன்பார் வா  காண்டு ேமெலன்பார்
    அங்கித் தைகய பலபலெசாற் றலமந் ேதங்கி யதிசயித்துக்
    கங்குற் ேபாதின் மாசூர்ந்த கதிர்ேபான் மாழ்கிக் கவலுற்றார். 31
    
324 ேநாக்குற் றைனய பான்ைமதைன ெநாய்தில் தக்கன் நனிகனன்று
    தீக்கட் கறங்க ெவய்துயிர்த்துச் ெசம்ெபாற் கடகக் ைகபுைடத்து
    மூக்கிற் கரந்ெதாட் டகம்புழுங்க முறுவல் ெசய்து முடிதுளக்கி
    ஆக்கத் ெதாடியாம் பு வதுைவ ஆற்ற அழகி தாெமன்றான். 32
    
325 வரந்தா னுதவும் ெபற்றியினான் மற்ெறன் மகடூஉ வயின்வாரா
    இரந்தான் அதைன யான்வினவி இயல்பின் வதுைவ முைறநாடி
    நிரந்தார் கின்ற சுரர்காண ெநறியால் ேநர்ந்ேதன் ேநர்ந்ததற்பின்
    கரந்தான் யாரு மாமுற நைவெயான் ெறன்பாற் கண்டாேனா. 33
    

326 புைனயுந் ெதான்ைமக் கடிவிைனையப் புன்ைம யாக்கி ஊறுபுணர்த்
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    ெதைனயும் பழியின் மூழ்குவித்ேத இைறயும் எண்ணா ெதாளித்தாேன
    அைனயுந் தாைத யுந்தமரும் ஆரும் இன்றி அகன்ெபாதுேவ
    மைனெயன் றாடும் ஒருபித்தன் மைறேயா னாகில் மயல்ேபாேமா. 34
    
327 ஆயிற் றேீத அவனியற்ைக அறிந்ேதன் இந்நாள் யாெனன்று
    தீயுற் ெறனேவ உளம்ெவதும்பித் திருமால் முதலாந் ேதவர்தைமப்
    ேபாயுற் றிடுநும் புரத்ெதன்று ேபாக விடுத்துப் புனிதன்ெசய்
    மாயத் திைனேய யுன்னியுன்னி வதிந்தான் ெசற்றம் ெபாதிந்தாேன. 35
    
328 ெபான்னார் ேமனிக் கவு முன்ைனப் ெபாலன்மா ளிைகயிற் ேபாந்துலப்பின்
    மின்னார் ெசறிந்த பண்ைணயுடன் ேமவி அங்கண் வறீ்றிருந்து
    பன்னாள் ஈசன் தைனெயய்தப் ப ந்து ேநாற்கப் பண்ணவேனார்
    நன்னாள் அதனில் தாபதன்ேபால் நடந்தான் அவள்தன் இடந்தாேன. 36
    
329 நலேனந் தியெவண் டைலக்கலனும் நறிய களப நீற்றணியுங்
    களேனந் தியகண் டிைகெதாடுத்த கவின்ேசர் வடமுங் கடிப்பிைணயும்
    நிலேனந் தியதா ளிைடமிழற்றும் நீடு மைறயின் ப யகமும்
    வலேனந் தியசூ லமும்பின்னல் வனப்புங் காட்டி வந்தனேன. 37
    
330  ேவறு
    வந்துைம முற்பட வந்த வைனக்கண்
    ெடந்ைத பிராற்கினி யா வ ெரன்னாச்
    சிந்தைன ெசய்ெததிர் ெசன்றுைக கூப்பி
    அந்த  ேபாற்றினள் அன்புறு நீரால்.
    (31. வா  - வரவுகட்காய ஏது. கதிர் - சந்திரன். 33. மகடூஉ - மகள்.
    36. பண்ைண - கூட்டம். தாபதன் - தவசி.
    37.ப யகம் - பாதகிண்கிணி.) 38
    
331 பற்ெறாடு ெசன்று பராய்த்ெதாழும் எல்ைலப்
    ெபற்றம் அதன்மிைச ெபண்ணிட மன்றி
    மற்றுள ெதால்வடி வத்ெதாடு நித்தன்
    உற்றனன் அவ்விைட ஒண்ெடாடி காண. 39
    
332  பார்ப்பதி யாகிய பாைவ நுதற்கண்
    நாற்புயன் என்வயின் நண்ணினன் என்னா
    ஏற்புறு சிந்ைதெகா டின்னல் இகந்ேத
    ேமற்படும் ஓைகயின் வறீ்றின ளானாள். 40
    
333  பன்முைற வழீ்ந்து பணிந்து பராவி
    என்முனம் முந்ைத இகந்தைன இன்றிப்
    புன்ைமைய நீக்குதி ேபாந்தைன ெகால்ேலா
    சின்மய என்ெறதிர் ெசன்றுைர ெசய்தாள். 41
    
334 அம்முைற ெசப்பும் அணங்கு தைனக்கூய்
    ைமம்மலி கண்டன் மலர்க்கரம் ஓச்சித்
    ெதம்முைன சாடுறு சீர்விைட ேமற்ெகாண்
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    டிம்ெமன ேவதன் இடத்தினில் ைவத்தான். 42
    
335 நீல்விட ேமயினன் ேந ைழ ேயாடும்
    பால்விைட ஊர்ந்து படர்ந்தனன் ெவௗ�ளி
    மால்வைர ஏகினன் மற்றவள் பாங்கர்
    ேவல்விழி மாதர் விைரந்தது கண்டார். 43
    
336 இக்ெகன உட்கி இரங்கினர் ஏகித்
    யூக்கன் இருந்திடு சங்கமுன் ஆகிச்
    ெசக்க ெரனத்திகழ ெசஞ்சைட அண்ணல்
    புக்கன னால்ஒரு புண்ணிய ேனேபால். 44
    
337  கண்டனள் நின்மகள் ைகதவம் ஓராள்
    அண்டினள் ேசர்தலும் ஆயவன் வல்ேல
    பண்ைட யுருக்ெகாடு பாற்பட அன்னாட்
    ெகாண்டுெசல் வான்இது கூறுவ ெதன்றார். 45
    
338 பாங்கியர் இன்ன பகர்ந்தன ேகளாத்
    தீங்கனல் மீமிைச தீயேதார் தூெநய்
    ஆங்குெபய் ெதன்ன அளப்பில ெசற்றந்
    தாங்கி யுயிர்ப்ெபாடு தக்கன் இருந்தான். 46
    
339 அக்கணம் வானவர் ஆயினர் எல்லாந்
    ெதாக்கனர் வந்து ெதாழுங்கடன் ஆற்றிப்
    பக்க தூடு பராவினர் ைவகத்
    தக்கன் அவர்க்கிைவ சாற்றுதல் உற்றான்.
    (39. பராய் - துதித்து. ஒண்ெடாடி - தாட்சாயணி. 
    44. இக்ெகன விைரவாக. உட்கி - நடுங்கி. 
    40. கனல் மீமிைச - அக்கினியின்ேமல்.) 47
    
340 என்புகல் ேவன்இனி என்மகள் தன்ைன
    அன்புற ேவட்டருள் ஆல மிடற்ேறான்
    மன்புைன யுங்கடி மன்றல் இயற்று
    முன்பு கரந்தனன் முன்ன  தாகி. 48
    
341  அற்றல தின்றும் என்ஆடவள் பாங்கில்
    கற்ைற முடிக்ெகாள் கபாலி ெயனச்ெசன்
    றுற்றனன் என்முன் உறாமல் ஔ�த்தான்
    பற்றி னன்அன் னவைளப் படர்கின்றான். 49
    
342 அன்ைனயும் அத்தனும் ஆர்வெமா டீய
    மன்னிய ேகளிர் மகிழ்ந்தனர் வாழ்த்தப்
    பின்னர் மகட்ெகாடு ேபர்ந்திலன் ஈன்ேறார்
    தன்ைன மைறத்திது ெசய்வது சால்ேபா. 50
    
343 இங்கிது ேபால்வன யாவர்ெசய் கிற்பார்
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    சங்கர ேனல்இது தான்ெசய லாேமா
    நங்கள் குலத்ைத நைவக்கண் உறுத்தான்
    அங்கது மன்றிெயன் னாைணயும் நீத்தான். 51
    
344 ேவறு
    இரந்தனன் சிவெனனும் ஏதம் எங்கணும்
    நிரந்தது மற்றது நிற்க இவ்விைட
    கரந்தனன் என்பேதார் உைரயுங் காசினி
    பரந்தது ேவறுேமார் பழியுண் டாயேத. 52
    
345  பண்ெடாரு பாைவையப் ப ந்து மன்றல்வாய்
    ஒண்ெடாடிச் ெசங்ைகயின் உதக ேமவுறக்
    ெகாண்டிலன் என்பதுங் ெகாள்ளு நீரைரக்
    கண்டிலன் என்பதுங் காட்டி னானேரா. 53
    
346  என்றிைவ பற்பல இைசத்துச் ெசய்நலங்
    ெகான்றிடு சிறுவிதி குழுமித் தன்புைடத்
    துன்றிய சுரர்தைமத் ெதால்ைலத் தத்தமூர்
    ெசன்றிட ஏவினன் ெசயிர்த்து ைவகினான். 54
    
347 கறுவுெகாள் ெநஞ்ெசாடு கயவன் அன்றுெதாட்
    டிைறவைன நிைனக்கிலன் எள்ளும் நீர்ைமயான்
    உறுதலும் சிலபகல் உயங்கி இச்ெசயல்
    அறிதரும் அயன்முதல் அமரர் ேதர்குவார்.
    (51. சங்கரன் - இன்பத்ைதச் ெசய்பவன்; சிவன். 52. நிரந்தது - பரவியது.
    கரந்தனன் - மைறந்தனன். ேவறும் ஓர்பழி - இங்கு 
    உைமையத் திருடிச் ெசன்றது. ௫௪. ெசய்நலம் ெகான்றிடு - ெசய்ந்நன்றிைய 
    மறந்த. ௫௫. கறுவு - கடுங்ேகாபம்.
    கயவன் - அறிவில்லாதவன்; தக்கன். உயங்கி - வருந்தி.) 55
    
ஆகத் திருவிருத்தம் - 347
    ---------

    
9. தக்கன் கயிைல ெசல் படலம் (348 - 370)

    
348  ெமய்ம்மா தவத்தால் திருத்தக்கு விளங்கு தக்கன்
    எம்மான் தைனஎண் ணலன்ஆவி இழப்பன் வல்ைல
    அம்மா வியாமும் அவன்ஏவைல யாற்று கின்றாம்
    நம்மா ருயிர்க்கும் இறுவாய் நணுகுற்ற ேபாலும். 1
    
349 ஆனால் இனித்தக் கைனஎண் ணலமாயின் அன்னான்
    ேமனாள் அரனால் ெபறுகின்றெதார் ேமன்ைம தன்னால்
    மானாத சீற்றங் ெகாடுநம்பதம் மாற்றும் என்னா
    ேவாநாம் இனிச்ெசய் ப ெசன்றிைவ ஓர்ந்து ெசால்வார். 2
    
350  ஈசன் கயிைல தனில்தக்கன் எழுந்து ெசல்ல
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    மாெசான்று சிந்ைத ெகாளத்ேதற்றினம் வல்ைல ெயன்னில்
    ேநசங் ெகாடுேபாய் அவற்காணின் நிைலக்கும் இச்சீர்
    நாசம் படலும் ஒழிவாகும் நமக்கும் என்றார். 3
    
351  ேவதா முதேலார் இதுதன்ைன விதியின் நாடித்
    தீதான தக்கன்றைன ேமவிநின் ெசய்த வத்தின்
    மாதா னவைளச் சிவெனாடு மறத்தி ேபாலாம்
    ஏதா முனது நிைலக்கம்ம இைனய ெதான்ேற. 4
    
352 குற்றந் ெத தல் அ�ேதகுண ெனன்று ெகாள்ளில்
    சுற்றம் ெமாருவற் ெகவணுண்டு துறந்து நீங்கிச்
    ெசற்றஞ் ெசய்கண்ணும் மகிழ்வுண்டிது சிந்தி யாேயல்
    மற்றுன்ைன வந்ேதார் வைசசூழ்தரும் வள்ள ெலன்றார். 5
    
353 முன்னின் றவர்கூ றியபான்ைம முைறயின் நாடி
    என்னிங் கியான்ெசய் கடெனன்ன இைறவி ேயாடும்
    ெபான்னஞ் சைடேயான் றைனக்கண்டைன ேபாதி என்ன
    மன்னுங் கயிைல வைரேய கமனம் வலித்தான். 6
    
354 கானார் கமலத் தயன்இந்திரன் காமர் பூத்த
    வானாடர் யாரும் அவணுற்றிடும் வண்ண நல்கி
    ஆனாத முன்பிற் றுைணேயாெரா டகன்று தக்கன்
    ேபானான் அமலனமர் ெவௗ�ளியம் ெபாற்ைற புக்கான். 7
    
355 ெவௗ�ளிச் சயிலந் தனில்எய்தி விமலன் ேமய
    நள்ளுற்ற ெசம்ெபாற் ெபருங்ேகாயிைல நண்ணி நந்தி
    வள்ளற் குைறவுெளனுங் ேகாபுர வாயில் சாரத்
    தள்ளற்ற காவல் முைறப்பூதர் தடுத்தல் ெசய்தார்.
    (2. அன்னான் - அத் தக்கன். நம்பதம் - நம்முைடய பதவிகைள.
    4. நின் ெசய் தவத்தின் மாதானவள் - உனது ெப ய தவத்தால் 
    சங்கு வடிவாக இருந்துவந்த சிவசத்தியாகிய அம்பிைக. 
    5. இங்குக் 'குற்றம்பார்க்கில் சுற்றம் இல்ைல'
    என்ற முதுெமாழி உன்னற்பாலது. வள்ளல் - வள்ளேல! 
    7. ெபாற்ைற - மைல.) 8
    
356 கடிக்ெகாண்ட பூதர் நிைரதன்ைனக் கனன்றி யான்முன்
    ெகாடுக்கின்ற காதல் மடமான்தன்தன் ெகாழுந ேனாடும்
    அடுக்கின்ற பான்ைம இவணாடி அறிவன் நீவிர்
    தடுக்கின்ற ெதன்ெகா ெலனக்கூறினன் தக்கன் என்ேபான். 9
    
357 அவ்வா சகஞ்ெசால் ெகாடிேயாைன அழன்று ேநாக்கி
    ெமய்வாயில் ேபாற்றும் ெபருஞ்சாரதர் ேமைல ஞான்று
    ைமவாழுங் கண்டன் றைனஎள்ளிைன மற்று நீயணீ்
    ெடவ்வா றைணகின் றைனசால இழுைத நீராய். 10
    
358 முந்துற்ற ெதால்ைல எயின்மூன்றுைற ெமாய்ம்பி ேனார்கள்
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    நந்துற்ற ைவயந் தைனவாைன நலிவ ேரனும்
    எந்ைதக்கு நல்லர் அவரன்பில் இைறயும் நின்பால்
    வந்துற்ற தில்ைல எவேணாஇனி வாழதி மன்ேனா. 11
    
359  இறக்கின்ற ேவைல இைமேயார்கள்தம் இன்னல் நீக்கிக்
    கறுக்கின்ற நீல மிடற்ெறந்ைத கருைண ெசய்த
    சிறக்கின்ற ெசல்வ மிைசந்தன்னவன் ெசய்ைக யாவும்
    மறக்கின் றைனநீ ெயவன்ெசய்குதி மாைய உற்றாய். 12
    
360  ஈசன் தனது மலர்த்தாைள இைறஞ்சி யாற்ற
    ேநசங்ெகாடு ேபாற்றலர் தம்ெமாடு ேநர்தல் ஒல்லா
    பாசந் தனில்வழீ ெகாடிேயாய்உைனப் பார்த்தி யாங்கள்
    ேபசும் படியுந் தகேவாபவப் ெபற்றி யன்ேறா. 13
    
361 ஆேமனும் இன்னுெமாரு மாற்றமுண் டண்ணல் முன்னர்
    நீேமவி அன்பிற் பணிவா ெயனில் நிற்றி அன்ேறல்
    பூேம லுனது நகரந்தனில் ேபாதி என்னத்
    தீேமல் கிளர்ந்தாெலன ஆற்றவுஞ் சீற்ற முற்றான். 14
    
362 பல்லா யிரவர் ெபருஞ்சாரதர் பாது காக்கும்
    எல்லார் ெசழும்ெபான் மணிவாயில் இகந்து ெசல்ல
    வல்லான் நனிநாணினன் உள்ளம் வருந்தி அங்கண்
    நில்லாது மீள்வான் இதுெவான்று நிகழ்த்து கின்றான். 15
    
363 ெகான்னாருஞ ெசம்ெபாற் கைடகாக்குங் குழாங்கள் ேகண்மின்
    எந்நாளும் உங்க ளிைறதன்ைன இைறஞ்ச ேலன்யான்
    அன்னா ெனனது மருேகானிதறிந்தி லீேரா
    இந்நா ரணனும் அயனும்ெமனக் ேகவல் ெசய்வார். 16
    
364 நின்றா ெரவரு ெமனெதாண்டர்கள் நீடு ஞாலம்
    பின்றாது ேபாற்றும் இைறயான்ெபயர் தக்கன் என்பார்
    ஒன்றாய உங்கள் ெபரும்பித்தைன ஒல்ைல ேமவி
    இன்றா மரபிற் பணிந்ேதெதாழு ேதத்து கின்ேறன்.
    (9. கடி - காவல். 10. சாரதர் - பூதர். இழுைத - அறிவிலி.
    15. எல்ஆர் - ஔ� ெபாருந்திய. வல்லான் - மாட்டான்.
    17. இைற - தைலவன். இன்றா - இல்லாத ெதாழுேதத்துகின்ேறன் -
    பணிந்து துதிப்ேபன் (துதிேயன்). ) 17
    
365  நில்லிங் ெகனேவ தைடெசய்த நிைலைம நும்மால்
    ெசல்லும் ப ேசா மருேகானுஞ் சிறுமி தானுஞ்
    ெசால்லும் படியல் லதுெசய்வெதன் ெதாண்ட ரானரீ்
    ஒல்லும் படியாற் றுதல்உங்கட் குறுதி யன்ேறா. 18
    
366 ேதற்றாமல் இன்ன வைகசூழந்த நுந்ேதைவ யாரும்
    ேபாற்றாமல் வந்து பணியாமற் புகழ்ந்து ேமன்ைம
    சாற்றாமல் எள்ளல் பு பான்ைம சைமப்பன் என்னா
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    ேமற்றா னிைழத்த விைனயுய்த்திட மீண்டு ேபானான். 19
    
367  ேவறு
    மீண்டுதன் பதிைய எய்தி வி��ஞ்சைன யாதி யாக
    ஈண்பண் ணவைர ேநாக்கி என்மகள் ஈசன் தன்பால்
    பூண்டேப ரார்வத் ெதான்றிப் புணர்ப்பெதான் றுன்னித் தங்கண்
    மாண்டகு வாயி ேலாரால் மற்ெறைமத் தடுப்பச் ெசய்தார். 20
    
368 பின்னரும் பலவுண் டம்மா ேபசுவித் தனவும் அவ்வா
    ெறன்ைனெயன் றுைரப்பன் அந்ேதா எண்ணினும் நாணுக் ெகாள்ேவன்
    அன்னஈங் கிைசப்ப ேனனும் ஆவெதன அவர்பாற் ேபாந்ேதன்
    தன்ைனெநாந் திடுவ தன்றித் தாழ்வுண்ேடா அைனயர் தம்பால். 21
    
369 நன்றுநன் ெறன்ைன எண்ணா நக்கைன உைமைய நீவிர்
    இன்றுமுன் னாக ெவன்றும் இைறஞ்சிேய பரவு கில்லீர்
    அன்றியும் மதித்தீர் அல்லீர் அப்பணி மறுத்தீ ராயின்
    மன்றநும் மு�ைம இன்ேன மாற்றுவன் வல்ைல ெயன்றான். 22
    
370  கறுத்திைவ உைரத்ேதான் தன்ைனக் கடவுளர் யாரும் ேநாக்கி
    ெவறுத்ெதைம உைரத்தாய் ேபாலும் ேமலுநின் ேனவல் தன்னின்
    மறுத்தன வுளேவா இன்ேற மற்றுநின் பணியின் நிற்றும்
    ெசறுத்திடல் என்னாத் தத்தஞ் ேசணகர் ெசன்று ேசர்ந்தார்.
    (18. ஒல்லும்படி - ெபாருந்துமாறு.
    19. ேதற்றாமல் - ஆேலாசைன பு யாமல். விைன - தீயஊழ்.
    20. புணர்ப்பது - தந்திரம். மாண்தகு - மாட்சிைம தங்கிய.
    வாயிேலார் - துவாரபாலகர்கள்.
    23. கடவுளர் - பிரமன் இந்திரன் முதலிய ேதவர்கள். 
    நிற்றும் - நிற்கின்ேறாம். ெசருத் திடல் - ேகாபங்ெகாள்ளாேத.) 23

ஆகத் திருவிருத்தம் - 370
    --------

    
10. பிரமயாகப் படலம் (371- 403)

    
371  இப்படிப் பன்னாள் யாரும் இவன்தனி ஆைணக் கஞ்சி
    அப்பணி இயற்ற ேலாடும் அம்புய மலர்ேமல் அண்ணல்
    முப்புரம் முனிந்த ெசங்கண் முதல்வன தருளால் ஆங்ேகார்
    ெசப்பரும் ேவள்வி யாற்ற முயன்றனன் சிந்ைத ெசய்தான். 1
    
372 ேவண்டிய கலப்ைப யாவும் விதியுளி மரபி ேனாடு
    ேதண்டினன் உய்த்துத் தக்கன் ெசப்பிய துன்னி யாேன
    மாண்டிட வ னும் முக்கண் மதிமுடிப் பரமன் தன்ைன
    ஈண்டுதந் தவிமுன் ஈவன் எனக்கிது துணிபா ெமன்றான். 2
    
373  இைனயன புகன்று சிந்ைத யாப்புறுத் ேதவல் ேபாற்றுந்
    தைனயர்தங் குழுைவக் கூவித் தண்டுழாய் முகுந்த னாதி
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    அைனவரும் அவிப்பால் அைழத்து நீர்தம்மின் என்னாத்
    துைனயேவ தூண்டிப் ேபாதன் ெதால்ெபருங் கயிைல புக்கான். 3
    
374  கயிைலயின் நடுவ ணுள்ள கடவுள்மா நக ல் எய்தி
    அயிலுறு கணிச்சி நந்தி அருள்ெநறி உய்ப்ப முன்ேபாய்ப்
    பயிலுமன் ெபாடுநின் ேறத்திப் பணிதலுஞ சிவன்ஈண் டுற்ற
    ெசயலெதன் ெமாழிதி என்னத் திைசமுகன் உைரப்ப தானான். 4
    
375 அடியேனன் ேவள்வி ஒன்ைற ஆற்றுவல் அரண மூன்றும்
    ெபாடிபட முனிந்த சீற்றப் புனிதநீ ேபாந்ெதன ெசய்ைக
    முடிவுற அருடி ெயன்ன முறுவல்ெசய் திைறவன் நந்தம்
    வடிவுள நந்தி அங்கண் வருவன் நீேபாதி என்றான். 5
    
376 ேபாெகன விடுத்த ேலாடும் ெபான்னடி பணிந்து வல்ேல
    ஏகிய தாைத தக்கன் இருந்துழி எய்தி ேயயான்
    பாகநல் ேவள்வி ஒன்று பண்ணுவன் முனிவர் விண்ேணார்
    ஆகிய திறத்த ேராடும் அணுகுதி ஐய என்றான். 6
    
377 என்னலும் நன்று முன்ேபாய் இயற்றுதி மகத்ைத ெயன்னப்
    ெபான்னவிர் கமலத் தண்ணல் மேனாவதி அதனில் ேபாந்து
    ெசந்ெநறி பயக்கும் ேவள்விச் ெசய்கடன் பு��தல் உற்றான்
    அன்னேதார் ெசய்ைக மாேலான் ஆதியர் எவருந் ேதர்ந்தார். 7
    
378  ேவறு
    அக்க ணந்தனில் மாயவன் இைமயவர்க் கரசன்
    மிக்க ேதவர்கள் முனிவரர் யாவரும் விைரந்து
    தக்கன் முன்னுற ேமவலும் அவெராடுந் தழுவி
    முக்க ணாயகற் கவியிைன விலக்குவான் முயன்றான். 8
    
379 ஏற்றம் நீங்குறு தக்கன்அக் கடவுள யாரும்
    ேபாற்றி ேயதைனச் சூழ்தரத் தாைததன் புரத்தில்
    ஆற்றும் ேவள்வியில் அைணதலும் அயன்எழுந் தாசி
    சாற்றி ஆர்வெமா டிருத்தினன் பாங்கேரார் தவிசின்.
    (1. ேவள்வி - யாகம். 2. கலப்ைப - திரவியம். ேதண்டினன் - ேதடி; 
     முற்ெறச்சம். ஈவல் - அளிப்ேபன்.
    4. அயில் - கூர்ைம. கணிச்சி - மழுப்பைட.
    5. நம்தம் - நம்முைடய. நந்தி - நந்தியம்ெபருமான். 7. மகம் - யாகம்.
    மேனாவதி - பிரமேதவன் நகர். 8. அவி - அவிப்பாகம்; ேதவருணவு.
    9. ஏற்றம் - ெபருமிதம்.) 9
    
380 கானு லாவுதண் டுளவினான் அடிகள் ைகெதாழுேத
    ஆன பான்ைமயி ேலார்தவி சிருத்தினன் அல்லா
    ஏைன ேயாருக்கும் வறீ்றுவறீ் றுதவினன் இைடயில்
    தாெனா ராசனத் திருந்தனன் மைறெயலாந் தழங்க. 10
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381  ேவறு
    அங்கண் ஞாலம தளித்தவன் இவ்வைக அமர்தலும் அதுேபாழ்தின்
    நங்ைக யாெளாரு பங்கினன் அருெளாடு நந்திேத வைனேநாக்கிப்
    பங்க யாசனன் ேவள்வியிற் ெசன்றுநம் பாகமுங் ெகாடுவல்ேல
    இங்கு நீவரு ெகன்றலும் வணங்கிேய இைசந்தவ ேனகுற்றான். 11
    
382 நூற்றுக் ேகாடிெவங் கணத்தவர் சூழ்தர ெநாய்தின்அக் கி நீங்கி
    எற்றின் ேமல்வரும் அண்ணைல உள்ளுறுத் ேதர்ெகாள்பங் கயப்ேபாதில்
    ேதாற்று நான்முகக் கடவுள்முன் அைடதலுந் துண்ெண னெவழுந் தன்பிற்
    ேபாற்றி ேயெதாழு திருத்தினன் என்பஓர் ெபாலன்ம ணித்த விசின்கண். 12
    
383 நின்ற பா டத் தைலவர்க்கும் வரன்முைற நிரந்தஆ சனேநர்ந்து
    பின்ைற நான்முகன் ேவள்விய தியற்றலும் பிறங்ெக யுற ேநாக்கி
    நன்றி யில்லேதார் தக்கன்அக் கி யுைற நக்கனுக் காளாகிச்
    ெசன்ற வன்ெகாலாம் இவெனன நைகத்தனன் 
            ெசயிர்த்திைவயுைரக்கின்றான். 13

384  நார ணன்முத லாகிய கடவுளர் நளினமா மகளாதிச்
    சீர ணங்கினர் மாமுனி கணத்தவர் ெசறிகுநர் உைறகின்ற
    ஆர ணன்பு  ேவள்வியில் விடநுகர்ந் தாடல்ெசய் பவன் ஆளுஞ்
    சார தங்களு ேமாநடு வுறுவது தக்கேத யிதுெவன்றான். ௧௪ 14
    
385 ேமவ லாெரயில் முனிந்ததீ விழியினன் ெவௗ�ளிமால் வைரகாக்குங்
    காவ லாளனாம் நந்தியுங் கணத்தருங் கதுெமன இவண்ேமவக்
    கூவி னாெரவ ேராஎன உளத்திைடக் குறித்தனன் ெத குற்றான்
    ேதவர் யாவரும் ெவருவுற அயன்தைனச் 
           ெசயிர்த்தி ைவயுைரக் கின்றான். 15
    
386 ஆதி நான்முகக் கடவுைள யாகுநீ அழல்மகம் பு ெசய்ைக
    ேபைத பாகனுக் குைரத்தைன அவன்விடப் ெபயரும்நந் திையஎன்முன்
    காத ேலாடுைக ெதாழுதுநள் ளிருத்திைன கடவேதா நினக்கீது
    தாைத ஆதலிற் பிைழத்தைன அல்லதுன் தைலயிைனத் தடிேயேனா. 16
    
387 இன்னம் ஒன்றியான் உைரப்பதுண் டஞ்ைஞேகள் ஈமேம இடனாகத்
    துன்னு பா டஞ் சூழதரக் கழியுடல் சூலமீ மிைசேயந்தி
    வன்னி யூடுநின் றாடுவான் தனக்குநீ மகத்திைட யவிக்கூற்ற
    முன்ைன ைவகலின் வழங்கைல இப்பகல் முதலவன் றனக்கின்றால்.
    (10. கான் - வாசைன. துளவினான் - திருமால்.
    12. ெவங்கணத்தவர் - ெவவ்விய பூதர்.
    13. பா ரத்தைலவர் - பூதத்தைலவர். நக்கன் - சிவன். ெசயிர்த்து - சீறி.
    14. நளினமாமகள் - திருமகள். ஆரணன் - பிரமன்; இங்கு தக்கன்,
    சிவன் விடம் நுகர்ந்தைதயும், ஆடல் பு ந்தைதயும் இழிெசயல்
    என்று மருண்டு கூறினான்.  15. இங்கு, எவராலும் ெவல்லுதற்க ய 
    தி புரத்ைதச் சிவன் அழித்தைதயும் இழிெசயல் என்று தக்கன் கருதினான்.
    16. ேபைதபாகன் - சிவெபருமான். ௧௭. அஞ்ைஞ அறிவிலிேய! 
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    ஈமம் - சுடுகாடு. வன்னி - அக்கினி.
    அவிக்கூற்றம் - அவிப்பாகம்; இங்குச் சிவபரத்துவத்ைதத் 
    தக்கன் இகழ்ந்துைரத்தான்.) 17
    
388 அத்தி ெவம்பணி தைலக்கலன் தாங்கிேய அடைலேமற் ெகாண்டுற்ற
    பித்தன் ேவள்வியில் அவிெகாளற் கு யேனா ெபயர்ந்தஇப் பகல்காறும்
    எத்தி றத்தரும் மைறெயாழுக் ெகனநிைனந் தியாவதும் ஓராமல்
    சுத்த நீடவி யளித்தனர் அன்னேத ெதான்ைமயாக் ெகாளற் பாற்ேறா. 18
    
389 மற்ைற வானவர் தமக்ெகலா நல்குதி மாைலேய முதலாக
    இற்ைற நாண்முதற் ெகாள்ளுதி இவற்குமுன் ஈகுதி யவிதன்ைனக்
    கற்ைற வார்சைட யுைடயேதார் கண்ணுதற் கடவுேள பரம்என்ேற
    ெசாற்ற மாமைறச் சுருதிகள் விலக்குதி துணிவுனக் கிதுெவன்றான். 19
    
390 என்ற வாசகங் ேகட்டலும் நந்திதன் இருகரஞ் ெசவிெபாத்தி
    ஒன்று ெகாள்ைகயின் ஆதிநா மந்தைன உளத்திைட நனிஉன்னி
    இன்றி வன்ெசாலுங் ேகட்ப உய்த் தைனெகாலாம் எம்பிரா ெனைனஎன்னாத்
    துன்று ைபயுளின் மூழ்குறா ஆயிைடத் துண்ெணன ெவகுளுற்றான். 20
    
391  பண்டு மூெவயில் அழெலழ நைகத்திடு பரம்பரன் அருள்நீரால்
    தண்ட நாயகஞ் ெசய்திடு சிலாதனார் தனிமகன் முனிெவய்தக்
    கண்ட வானவர் யாவரும் உட்கினர் கனலும்உட் கவ லுற்றான்
    அண்டம் யாைவயும் நடுநடுக் குற்றன அைசந்தன உயிர்யாவும். 21
    
392  ஏற்றின் ேமயநம் அண்ணறன் சீர்த்தியில் இைறயுேம குறிக்ெகாள்ளா
    தாற்ற ேலாடவி விலக்கிய தக்கனுக் கஞ்சினம் இைசந்ேதாமால்
    மாற்றம் ஒன்றும் இங்குைரத்திடல் தகாெதன மற்றது ெபாருதந்ேதா
    சீற்ற முற்றனன் நந்திெயன் றுட்கினர் திைசமுக ெனாடுமாேலான். 22
    
393 ஈது ேவைலயில் நந்திஅத் தக்கைன எ விழித் ெததிர்ேநாக்கி
    மாது பாகைன இகழ்ந்தைன ஈண்டுநின் வாய்துைளத் திடுேவனால்
    ஆதி தன்னருள் அன்ெறன விடுத்தனன் ஆதலின் உய்ந்தாய்நீ
    தீது மற்றினி உைரத்திேயல் வல்ைலநின் சிரந்துணிக் குவன்என்றான். 23
    
394 இைவய யன்மகன் உள்ளமுந் துண்ெணன இைசத்துமா கந்தன்னில்
    அவிய ெதம்பிராற் கிலெதன விலக்கிைன அதற்கிைற யவன்அன்ேறல்
    புவன மீதுமற் ெறவருளார் அ தைனப் ெபாருெளனக் ெகாண்டாய்நீ
    சிவைன யன்றிேய ேவள்விெசய் கின்றவர் சிரம்அறக் கடிெதன்றான். 24
    
395 ேவறு
    இன்னெதார் சாபம தியம்பி ஆங்கதன்
    பின்னரும் இைசத்தனன் பிைறமு டிப்பிரான்
    தன்னியல் மதிக்கிலாத் தக்க நிற்கிவண்
    மன்னிய திருெவலாம் வல்ைல தீர்க்கேவ.
    (18. அத்தி - என்பு. ெவம்பணி - பாம்பு.
    19. தக்கன் காலத்திற்குமுன் திருமாைல முதல்வன் என்று கூறுவார்
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    ஒருவரும் இலர் என்பது இங்கு அறியத்தக்கது.
    21. சிலாதனார் - நந்தியம்ெபருமானின் தந்ைதயார். 
    உட்கினார் - நடுங்கினர். ௨௨. திைசமுகெனாடு, ஓடு; எண் ஓடு.
    24. அ தைன - திருமாைல. ெபாருள் என - பரம்ெபாருள் என்று.
    என்றான் - என்று சாபமிட்டான்.) 25
    
396 ஏறுைட அண்ணைல இைறஞ்சல் இன்றிேய
    மாறுெகா டிகழ்தரு வாய்ெகாள் புன்றைல
    ஈறுற உன்றனக் ெகவருங் காண்டக
    ேவெறாரு சிறுசிரம் விைரவின் ேமவேவ. 26
    
397 ஈரமில் புன்மனத் திழுைத மற்றுைனச்
    சாருறு கடவுளர் தாமும் ஓர்பகல்
    ஆருயிர் மாண்ெடழஇீ அளப்பி லாவுகஞ்
    சூெரனும் அவுணனால் துய ன் மூழ்கேவ. 27
    
398 என்றுமற் றிைனயதும் இயம்பி ஏர்புறஇீத்
    துன்றிருங் கணநிைர சூழ ெவௗ�ளியங்
    குன்றிைட இைறக்கிது கூறிக் கீழத்திைச
    முன்றிரு வாயிலன் முைறயின் ேமவினான். 28
    
399 முன்னுற நந்தியம் முள  ேமலவன்
    மன்னுறு கடிநகர் மகத்ைத நீங்கலும்
    அன்னெதா ரைவயிைட அமரர் யாவரும்
    என்னிது விைளந்தெதன் றிரங்கி ஏங்கினர். 29
    
400 நந்திெயம் மடிகள்முன் நவின்ற ெமய்யுைர
    சிந்ைதெசய் ேதங்கினன் சிரம்ப னிப்புற
    ைமந்தன துைரையயும் மறுத்தற் கஞ்சினான்
    ெவந்துயர் உழந்தனன் வி ஞ்சன் என்பவன். 30
    
401 முடித்திட உன்னிேய முயலும் ேவள்விைய
    1நடத்திட அஞ்சினன் நவின்று ெசய்கடன்
    விடுத்தனன் அன்னைத விமலற் கின்னவி
    தடுத்தவன் கண்டேரா யாதுஞ் சாற்றலன்.
    (பா-ம் - ௧ நடத்திய) 31
    
402 கறுவுெகாள் ெபற்றியான் கவற்சி ெகாண்டுளான்
    வறியேதார் உவைகயான் மனத்தில் அச்சமுஞ்
    சிறிதுெகாள் பான்ைமயான் ேதவ ேராெடழக்
    குறுகினன் தன்னகர்க் ேகாயில் ேமயினான். 32
    
403 அலர்ந்திடு பங்கயத் தண்ணல் தன்மகங்
    குைலந்திட ஆயிைடக் குழஇீய ேதவர்கள்
    சலந்தனில் நந்திெசய் சாபஞ் சிந்தியாப்
    புலர்ந்தனர் தத்தம புரத்துப் ேபாயினார்.
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    (27. ஈரம் - இரக்கம். இழுைத - அறிவிலிேய.
    32. வறியேதார் உவைகயான் - மகிழ்ச்சியற்ற தக்கன்.
    33. சலம் - ேகாபம். புலர்ந்தனர் - வருந்தி; முற்ெறச்சம்.) 33
    
ஆகத் திருவிருத்தம் - 403
    ---------
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