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0. கடவுள் வாழ்த்து, அைவயடக்கம் (1-20)

காப்பு (1)

1   கங்ைகயும் பனிெவண் டிங்களும் விைரத்த 
           கடுக்ைகயந் ெதாங்கலு மரவும்
   தங்குெபாற் சைடயு முக்கணுந் தாைத 
           தாணுெவன் றுணர்த்தெமன் மலர்க்ைக
   அங்குச பாச மணிந்துெவற் புயிர்த்த 
           வாரணங் கன்ைனெயன் றுணர்த்தி
   ெவங்கலி முழுதுந் துமித்தருள் பட்டிவிநாயகன் 
          ேசவடி பணிவாம். 1

கடவுள் வாழ்த்து (2-14)

2  பட்டீச்சர்
   கடல்சூழ்ந்த வுலகுண்ட கனிவாய 
         னிருந்ெதாழிலுங் கமழ்ந்த ெதய்வ
   மடல்சூழ்ந்த மலர்க்கு சின் முதற்ெறாழிலு 
         மவெராடு மடிக்கு ஞான்றவ்
   அடல்சூழ்ந்த வரன்வழிேய மீட்டும்வரப் 
         பணித்தருளி யாவிக் ெகல்லாம்
   மிடல்சூழ்ந்த விருடணிக்கு மாதிநகர்ப் 
        பட்டீசர் விைரத்தாள் ேபாற்றி. 1

3  அரசம்பலவாணர்
   திருமார்பன் முதலான ேதவருக்ெகல் 
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          லாமைறேயான் சிவேன யாெமன்
   ெறாருவாய்ைம மைறகைரந்த துண்ைமெயனத் 
          ெதளிந்துலக முய்ய முத்தீ
   மருவாருங் குழலுைமபத் தினிவளர்ப்ப 
          விடக்கரத்து வயங்க ேவந்திப்
   ெபருவாழ்வு தரவரசம் பலத்தாடும் 
          ேபெராளிையப் ேபணி வாழ்வாம் 2

4  மரகதவல்லியம்ைம
   கங்ைகநதி சைடக்கரந்த கணவனா ருருக்கலந்த 
         தனக்ேக யல்லால்
   துங்கமணிக் ேகாடிரண்டா யிரம்பைடத்த க ெயவர்க்குந் 
         தூண்டன் முற்றாது
   அங்கெணடும் புவனத்ெதன் றைமந்தனள்ேபாற் 
         பாசெமாடங் குசங்ைக
   மங்கலமிக் கருள்ேபரூர் மரகதவல் 
        லியினிருதாள் வனசம் ேபாற்றி. 3

5 விநாயகக்கடவுள்
   ேவறு
   கற்ைற ெவண்கதிர் ேமருவி ெனாழுக்கிய 
        காட்சியின் மணிமார்பின்
   உற்ற முப்பு  நுல்கர டத்தினின் 
        றுகுமதத் துருேவறாய்ப்
   ெபாற்ற தாைதேபாற் ேறவர்தஞ் சிைகெகாேலா 
       பூண்டன வெரன்னும்
   ெபற்றி நித்தலும் விைளக்குமங் கரன்கழற் 
       பிரசமா மலர்ேபாற்றி. 4

6  முருகக்கடவுள்
   காமர் மல்கிய வுருவிஃ தன்ெறனக் கருத்தின்
         முன் னுறத்ேதாற்றும்
   காம னல்லுடல் ெபாடித்தகண் ணிடத்துைம 
          கணவனார் நிக ல்லாக்
   காமர் மல்கிய வுருெவனத் ேதாற்றிய 
          காைளைய யடியார்தங்
   காம முற்றமிக் கருளுமங் குலிநகர்க் 
          கந்தைனப் பணிவாமால். 5

7  திருநந்திேதவர்
   உலகம் யாைவயு ெமாருெநாடிப் 
          ெபாழுதினுண் டுமிழுஞ்சக் கரமாதி
   மலர்ைக ேயந்திய நாரணன் 
          முதலிய வானவர் குழாெமல்லாம்
   அலகி லார்வமு மச்சமுந் தழஇீநிைர 
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           யாகநின் றனர்ேபாற்ற
   இலகு ேவத்திரச் சிறியேகாற் பணிபு  
           ேயந்தல்பூங் கழல்ேபாற்றி 6

8  சண்டீச நாயனார்
   ேவறு
   விண்ணவ ேரனுஞ் சிவபிரான் பத்தி ேமவில
            ராயினல் விைனயும்
   திண்ணிய பாவ ெமனப்படு ெமன்று 
           சிறுவிதி ெத ப்பவன் பினேரல்
   மண்ணவ ேரனும் ெவய்யபா தகமு 
          மறுவினல் விைனெயனப் படுெமன்
   றண்ணலம் புவியிற் ெற த்தசண் டீசரடிமலர் 
          முடிமிைசப் புைனவாம். 7

9  திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார்
   ேவறு
   தவந்த என்பிைனப் ெபண்ெணனப் பைடத்துஞ்சார் மழவன்
   உவந்த ெபண்ணுயி ரளித்துெமாட் டாெததிர் புத்தன்
     நிவந்த ெசன்னிைய யுருட்டி முத்ெதாழி னிறுவிப்
     பவந்த டுத்துயிர்க் கருளுஞ்ெசாற் பனவைனப் பணிவாம். 8

10  திருநாவுக்கரசு நாயனார்
     விஞ்ைச கற்பன ேவறிைல விைடயவன் பதங்கள்
     அஞ்சு ேமெயன வறியெவவ் வுலகுங்கற் புைணயா
     ெநஞ்சு துட்ெகனு ெநடும்புனல் ேவைலயும் பிறவி
     வஞ்ச ேவைலயு நீந்திய மன்னைனப் பணிவாம். 9

11  சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
     ஆடு பாம்பணிந் தம்பலத் தாடிய வழகற்
     பாடு பாப்பல பகர்ந்துமற் றிம்ைமயின் பயனும்
     கூடு ேமைலயிற் பயனுங்ேகா தைனத்ைதயு ெமாருவும்
     வடீும் வாங்கும்வா ணிகத்துறு விரகைன வியப்பாம். 10

12      மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்
     உள்ள மாகிய புலத்திைனப் பத்தியா லுழுது
     ெதள்ளு ஞானவித் துறுத்துநற் சிரத்ைதநீர் பாய்த்திக்
     கள்ள வான்ெபாறிக் கைளகள்கட் டானந்தம் விைளத்துக்
     ெகாள்ைள கூறுமா ணிக்கவா சகன்கழல் குறிப்பாம். 11

13  மற்ைறய நாயன்மார்
     அறத்தி னடீிய வகத்திைடச் சிவானந்தம் விைளய
     உறத்த டாதுமுன் பாய்த்திய ெவாழுக்கநீர் முழுதும்
     புறத்தி ேனகுறக் கவிழ்த்தேத ேபான்ெமனப் புனல்கண்
     நிறத்தின் வாக்குெமய் யன்பின ெரவைரயு நிைனப்பாம். 12
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14 குருமரபு
     ேவறு
     அங்கணர்தங் கயிைலவைர நந்திநவின் றருளும்
          அருணூைல ெமாழிெபயர்த்த வாசி யன் மரபில்
     தங்குதுைற ைசயினமச்சி வாயர்மைற ஞானர்
          தயங்கியவம் பலவாண ருருத்திரேகா டியர்மா
     மங்கலேவ லப்ப ரு குமாரசா மிகண்மா
          சிலாமணியா ராமலிங்கர் வயங்கிருேவ லப்பர்
     இங்கணுயர் திருச்சிற்றம் பலவ ருள் துமித்திட்
          ெடைனயாளம் பலவாண வர்கைளேயத் ெதடுப்பாம் 13

 கடவுள் வாழ்த்து முற்றிற்று
ஆகத் திருவிருத்தம் 14
     ------------

அைவயடக்கம் (15-20)

15  ேவறு
     சூழிமால் யாைன சுமந்த நானிலத்துச் 
               சூழ்ந்தேவழ் கடைலயு ெமாருங்கு
     நாழியா லளப்பப் புகுந்தேத ேபாலா 
               நான்முகன் மாலளந் தறியா
     ஊழியான் கருைண ஊற்ெறழ நடன 
               முஞற்றுறும் பிப்பிலா ரணியப்
     பாழிமான் மியங்கண் முழுவதுஞ் சிறிேயன் 
               பகருவான் புகுந்தது மாேதா. 1
     
16  சித்திரம் பிறங்கச் ெசம்ெபானிற் குன்றி 
               ெசறிப்பினுஞ் ெசய்ைகேய விைழவார்
     ஒத்ததின் றிதற்ெகன் றுவப்பராற் கூடத் 
               ெதாளிர்மணி யழுத்தினு மணியின்
     உத்தமம் விைழேவா ரதைனேய மதிப்ப 
               ருைரத்தெவன் கிளவியாற் சிலர்தாம்
     ைகத்தன ேரனும் பயனுறு மனத்ேதார் 
               ைகக்ெகாள்வர் மான்மியச் சிறப்பால். 2

17  பண்டுேக வலத்திற் கிடந்தவா ருயிர்க்குப் 
               ப வினாற் றனதுப காரம்
     கண்டரு ளிைறேபாற் றாங்கேள பிறர்தங் 
               கவிைதயிற் க சுதீர்த் தாள்ைக
     ெகாண்டைவ யிருந்ேதார் தம்ைமயா மிரப்பிற் 
               ேகாதற விளங்கிய வவர்தம்
     மண்டிய புகழுக் கிையவதன் ெறனவா 
               ளாதிருந் தனமவர் மாட்டு. 3
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18  அருவருப் புைடய துடலெமன் றறிந்தும் 
               அரும்பய னுறுநரு முறாரும்
     ஒருவருந் திறத்தி னு ைமமற் றதன்பா 
               லுறுத்துவர் மதுரெமன் கிளவி
     மருவ  திதுெவன் றறிந்துெமன் பாடன் 
               மாட்டுைவ யகத்துளா ெரவரும்
     ெபாருவருந் திறத்தி னு ைமபூ ணுவராற் 
               ெபாறியிேல னிடத்துறு மகிழ்வால் 4

19  கடல்கைடந் ெதடுத்தச் வமிழ்தமுஞ் சமழ்ப்பக் 
               கதித்ததீஞ் சுைவெயழாற் பாடல்
     நடவின ருவர் ேசக்ைகெபற் றிருந்த 
               நாயகன் ெசவியிைடத் துடிமான்
     விடநிகர் குைரப்பு ேமறலிற் ெறளிந்ேதார் 
               விதியுளி யுஞற்றுெசந் தமிழ்கள்
     படருமச் ெசவியிற் சிறியேனன் ெறாைடயும் 
               படருமா லுலெகலாம் பரவ. 5

20  ேவறு
     ெகான்ைற மாைலயுங் கூவிள மத்தமும் பிைறயும்
     துன்று வார்சைடப் பட்டிநா யகர்சுரர் ேபாற்ற
     மன்றி னாடல்ெசய் குடவயிற் சிதம்பரம் வயங்கு
     கின்ற ேமதகு ெகாங்குநாட் டணிகிளப் பாமால். 6

அைவயடக்கம் முற்றிற்று
ஆகத் திருவிருத்தம் 20
     -----------

1. திருநாட்டுப்படலம் (21-95)

21 திங்களும் உேராணியுந் திகழ்ந்ததிற ெமன்ன
     மங்கல விைனத்ெதாழிலு மங்ைகயரும் ேவத
     அங்கியும் வளர்க்குமைற யந்தணருங் காவும்
     ெகாங்குமலி கின்றெதாரு ெகாங்குவள நாடு. 1

22 ேகாைதபயில் விற்ெகாடி குலாவிய புயத்தன்
     ேகாைதயர் விழிக்கைண குளிக்குமரு மத்தன்
     ேகாைதகம ழுங்கவிைகக் ெகாங்கெனன விள்ளுங்
     ேகாைதநனி யாண்டெதாரு ெகாங்குவள நாடு. 2

23 பருதிெயாடு ெவண்மதி ப க்கெவாளி நல்கும்
     உருெகழு கனற்புதல்வ னாண்டெவாரு சீரால்
     இருசுட ருயிர்த்தவர்க ளாண்டவிரு நாட்டின்
     குருெவன விலங்கியது ெகாங்குவள நாடு. 3
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24 மலாடும்வளர் பாண்டியும் வழங்குபுன னாடு
     நிலாவுதிைற யாகநிதி நிச்சமும் வழங்கி
     விலாழிமத குஞ்சரமும் ெவய்யெபாருண் மற்றுங்
     குலாவுசிறப் ெபய்தியது ெகாங்குவள நாடு. 4
     
25 இலவிதழி பாகனி லிழிந்தமலர்க் ைகைத
     கலவியது காரமிழ்து கான்றெதாழி யாத
     புலவுைடய ெதன்றுகடல் ேபாக்கிநில மூன்றிற்
     குலவிவள ெமத்தியது ெகாங்குவள நாடு. 5
     
26 குறிஞ்சி
     ேவறு
     கடலு வர்ப்ெபன நீக்கிய காம ந் நாட்டின்
     தடவு வண்ைமைய ேநாக்கிேய சாகர முகந்த
     படைல ெமன்முகில் பயிலுவர் முழுவது மகற்றிப்
     புடவி ெயங்கணும் ெபாழிந்துகண் படுப்பன வைரகள். 6
     
27 கருவி நீண்முகிற் கஞ்சுகம் ேபார்த்ததன் ேமலால்
     குருதி மாமணிக் ெகாழுநிற வானவிற் ைபம்பூண்
     மருமம் வழீ்தரப் பூண்டுபன் மணிெகாழித் திழியும்
     அருவி யாரமு மணிந்ததா லருவைர யடுக்கம். 7
     
28 குழவி வாண்மதி தவழ்வது ேகாெடனத் ேதான்ற
     முழவ மாமைழ முழக்ெகழ முகத்துமின் ேனாைட
     தழுவ மாைலெவள் ளருவியஞ் சலசல மதநீர்
     ஒழுக ேவாங்கல்க ளரசுவா ெவனச்சிறந் தனவால் 8
     
29 கைழநி வந்ததண் சாரலிற் களகள முழங்கும்
     மைழைய ேவற்றுவா வரெவன மதமைல ெயதிர்ந்து
     புைழெந டுங்கர நீட்டவாய் முைழெயனப் புகுந்த
     தைழம ைழக்குல நிமிர்வது தைளவிடு நாள்ேபால. 9
     
30 தண்ட ெமண்ணில காட்டுவ தாழ்வைரக் குலமும்
     ெதாண்ட கப்பைற முழக்குநர் துவன்றுசீ றூரும்
     ெகாண்ட ேசவகங் காட்டுவ குலவைர முைழயும்
     மண்டு ேபார்பல வடுத்துழி மறவர்தம் புயமும். 10
     
31 சுடர்ம ணிக்குலந் துவன்றிய தடெநடுங் ேகாட்டுக்
     கடகங் காட்டுவ ெகாடிச்சியர் கரங்களுங் காவும்
     சுடர்ம ணிக்குலந் துவன்றிய தடெநடுங் ேகாட்டுக்
     கடகங் காட்டுவ களித்ெதழு களிறுங்கல் வைரயும். 11
     
32 ேவட்ட தற்பேம யாயினு ேமவுமா முயல்ேவார்
     வடீ்டு வார்விைழ யாதன ேமன்ைமய ேவனுஞ்
     ேசட்டு மாமணி ெபாடிபடச் ெசந்தழல் விைரக்கா
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     னூட்டி னார்திைன வித்தினா ருயர்மைல வாழ்நர். 12

33 ெசய்ய ேகாலினர் திைசெதாறுஞ் ெசலுத்துசக் கரத்தார்
     ெவய்ய தண்டமு முைடயவர் ெவல்ெபருங் கைதயார்
     ஐய நாளறி கணியின ரசலமந் திரஞ்சூழ்
     ெமய்யர் யாவரும் ெவற்பமர் வாழ்க்ைகயா டவேர. 13

34 முருந்து மூரலார் ெமாழிையயு மியைலயும் ேவட்டு
     வருந்து கிள்ைளயு மஞ்ைஞயும் வார்புனத் திதண்ேமல்
     இருந்து ளாெரன வின்புறு மின்முகங் காணா
     விருந்தி னாெரன ெவதும்புறும் விலகுைகக் கவணால் 14

35 கிழங்கு ெசந்திைன ையவனந் ேதாைரேகழ் மதுவூன்
     பழங்க னற்பசி ெகடுப்பன படிவன வருவி
     முழங்கு தண்சுைன கண்படுப் பனமுதிர் மான்ேறால்
     தழங்கி ரும்புகழ்ப் ெபாருப்பினர் வாழ்க்ைகதாழ் விலேத. 15
     
36 பிணிமு கத்தன புனங்கேள ெப திரங் குவன
     துணிபு னற்சுைனத் துடுெமன விழுமரு விகேள
     திணிப டும்வயி ரத்தன சிலம்புசூழ்தடேம
     அணிப டுங்ெகாடுங் ேகாலின வழிமதக் களிேற. 16
     
37 ெபரும்ப யத்தன பிரசம்வார் ெபாதும்பேர யல்ல
     சுரும்பு ழக்கெமன் ேறாடவிழ் மலர்த்தடஞ் சுைனயும்
     கருங்க யத்தன கமழ்ந்தவச் சுைனகேள யல்ல
     மருங்கு துன்றிய மைழதவழ் மணிவைரக் குலமும். 17
     
38 முல்ைல
     ேவறு
     அருவியம் புனங்கைள யளிக்கு ேமனலும்
     இருவியு மாக்ககுந ருக்ைக மால்வைர
     மருவிய வுைடெயன மருங்கு வாங்கிய
     திருவியல் கானகஞ் ெசல்வ மிக்கேத. 18
     
39 புல்லமாய்ப் புரமடு மிைறையத் தாங்கிேனான்
     புல்லமார் நிைரகைளப்புரக்க முன்னுேவான்
     புல்லமா யிருந்ததிப் புடவி ெயன்றுபல்
     புல்லமார் நிைரெயலாம் புணர்ந்த ெசவ்வித்ேத. 19
     
40 மந்திர வலியினான் வைலத்துக் கட்டிய
     ெவந்திற லுழுைவயின் ெவடிெகா ேளாைதயும்
     சுந்தர மகளிர்கள் துவன்றி மத்ெதறி
     ைபந்தயி ேராைதயும் பகுக்ெகா ணாதேரா. 20
     

41 ெதாறுவியர் கற்பினான் மிகுந்த ேதாற்றத்ைத
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     நிருவிய ெதன்பேவ நிலத்தின் மங்ைகயர்
     மறுவில்கற் புைடயராய் வார்கு ழற்ெபயும்
     நறுவிைர முல்ைலயி னைகத்த கானேம. 21
     
42 ஏற்றினா லிரைலயா லிதழி யாத்தியும்
     ேதாற்றலான் மாெலாரு பாலிற் றுன்னலால்
     ஆற்றநற் பான்முத ைலந்து மாடலால்
     நீற்றினன் திருவுரு நிகர்க்குங் கானகம் 22
     
43 ெபருகிய பாற்கடற் பள்ளி ெபற்றவன்
     பருகிய வமுதினான் பாெனய் பற்றுமிக்
     குருகிய காதலிற் கரந்துண் டாெனனின்
     ெவருகுமங் குயர்ந்தன விருப்ப வுண்டியால் 23
     
44 ேவய்மணிக் குழலினும் ெவய்ய மாைலயில்
     தாய்மணிக் குைரயினுந் தைழக்குங் கன்றுேதர்
     வாய்மணிக் குைரயினும் வழங்கு தூதினும்
     ஆய்மணி யைனயவ ரகந்த ைழப்பேர. 24
     
45 சயமுறு தன்னில வரகுஞ் சாைமயும்
     வயல்வளர் ெசந்ெநலும் வணங்க மிக்குறு
     பயெனாடு தைலநிமிர் ப சு ெபற்றன
     வியலுறு மிறுங்குகம் பாதி ெயங்கணும். 25
     
46 காணமுந் திலமுநற் கடைலச் ெசல்வமும்
     தூணுற ழைரயின துவைரக் கானமும்
     மாணுறு மவைரயும் பயறு மற்றவும்
     ேபணிந ைரயுறப் ெபருக்கஞ் சான்றேவ. 26
     
47 விடுத்தவல் ேலற்றிைன விரகிற் பற்றிேனார்க்
     கடுத்தன எளிதினல் லணங்க னார்வடந்
     ெதாடுத்தகுஞ் சரங்களுந் துளங்கு சிங்கமும்
     கடுத்தவழ் கூற்றமுங் ைகக்க டங்கிேய. 27
     
48 ேகாெலாடுங் கயிற்ெறாடுங் குழெலா டும்பசுக்
     காெலாடும் பழகுவ ெபாதுவர் ைகத்தலம்
     பாெலாடுந் தயிெராடும் ெநய்ெயாடும் ைபம்ெபாற்
     சாெலாடும் பழகுவ ைதய லார்கரம் 28

49 மருதம்
     அந்தினுந் ெதய்வ தமருந் தவத்தினால்
     உந்தியி ெனாருமல ருயிர்த்த தாெமன
     நந்துயிர் முத்தினா னகக்கும் பங்கயச்
     சுந்தரப் பைணவனத் தரூகு சூழ்ந்தேவ. 29
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50 ேவறு
     ஒன்றுக ணரனுக் கீந்திட் டுவணத்ேதான் கமலக் கண்ணன்
     என்றுல கிைசப்பப் ெபற்றான் இத்தகு பதுமஞ் சாலத்
     துன்றுநம் மிைறவ ேனாடு ேசார்வற்க என்று ஏகம்
     நன்றுைற சிதறித் துஞ்சும் நைனமலர்க் காவு ேதாறும். 30

51 குைழெயாடு ேதாடு நாலக் ெகாடியிைட துடங்கக் ெகாங்ைக
     விைழதகக் காட்டிப் புள்ளின் வியத்தகு குரல்க ேடாற்றி
     மைழமுகிற் கூந்தல் ேசார மருங்குகண் மலர்கள் ேசர்த்தித்
     தைழமதுத் ெதவிட்டிக் காமத் ைதயலர் புைரயுஞ் ேசாைல. 31

52 சிலம்புகா லணிந்து பாணி ெசறிந்தகற் கடகந் ேதாற்றி
     வலம்பு  யுந்தி தாழ்ந்து மணிநிழற் காஞ்சி சூழ்ந்து
     நலம்பு  யலர்க ேடான்ற நாயகன் விைழயத் துள்ளிப்
     புலம்புகுத் தன்பின் மாதர் ேபான்றன ேவ  ெயல்லாம். 32

53  சுரும்ெபாடு ஞிமிருந் ேதனுந் தும்பியும் பாண ராக 
      அரும்பவிழ் கமல ெமல்லாம் அ யலார் வள்ள மாக 
      விரும்பிய விைலமூ தாட்டி யாயின விலக லின்றி 
       இரும்புனற் றடங்க ேடாறு மிைடயிைட விராய வன்னம். 33

54 முள்ளைரக் கமல ேமய மூ யம் புனிற்றுக் காரான்
     உள்ளூறத் தவழ்ந்து ேகாட்டி ெனாழிந்துநீர் குைறந்த ெபாய்ைக
     துள்ளுமீன் ெசருத்தன் முட்ட துைனந்தைவ ெபயர்ந்து ெகாட்டுந்
     ெதள்ளயீ நறும்பால் பாய்ந்து குைறவறத் ேதக்கு மன்ேற. 34

55 வள்ைளயுங் குவைளப் ேபாதும் மயங்கிேமய் ெசங்கட் காரான்
     நள்ளுறச் ெசா ந்த தீம்பால் நைசயின்வாய் மடுத்துங் கஞ்சப்
     பள்ளியிற் பயின்று மாதர் படர்ெதாறு நைடகள் கற்றும்
     ஒள்ளிய ெதய்வ நாட்ைட மறந்தன ஓதி மங்கள் 35
     
56 பாவி  புலவர் சாவாப் புலவரும் பழிச்சுந் ெதய்வக்
     காவி  பவானி யாம்ப ராவதி கங்ைக ெயன்னப்
     பூவி  காஞ்சி மாற்றும் ெபாங்கிெவண் டிைரகள் வசீித்
     தாவி  பழன ேமாம்பத் தைலதைல பரந்த மாேதா 36
     
57 வைரவிழி யருவி ெயன்ன மணிெகாழி கலுழி ெயன்ன
     விைரதரு நதிக ெளன்ன வியத்தகு நீத்த ெமான்ேற
     பைரதனக் கு ய ேகள்வன் பைடத்தளித் தழிப்ேபார் பானின்
     றுைரதரு மூவ ெரன்னப் படுவெதாத் துைரேவ ெறய்தும். 37
     
58 மைலபடு வயிரஞ் ெசம்ெபான் மருப்புநித் திலஞ்சந் தாதி
     அைலயினிற் கவர்ந்து ெகால்ைல யாயர்தம் புறங்கண் டன்ேனார்
     விைலயிழு தமுதந் துய்த்து ேமற்ெசலப் பழன மள்ளர்
     குைலெதாறும் பைறக ளார்ப்பக் ெகாெமன ெவதிர்ெசன் றாரால். 38
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59 மணித்தைலப் பாப்புக் கூட்டம் ைவகிய நாக நாடிங்
     கணித்ெதன வுைடப்பிற் றாழ்ந்த வவெலலா மைலயின் பக்கந்
     துணித்தவன் காவல் பூண்ட ேசாதிசூழ் நாக நாடுந்
     தணித்தன ெமன்னத் தூர்த்துத் தடாயவன் குைலகள் ெசய்தார் 39
     
60 விைலமட மாதர் ெநஞ்சின் வறீ்றுவறீ் றுைடப்பிற் ெசன்ற
     அைலெநடும் புனல்கண் முற்றும் அகத்துற மறுத்த ேலாடுங்
     குைலகளு ளடங்கி நல்ல குலம்வரு ெதய்வக் கற்பின்
     தைலவளர் மாதர் ெநஞ்சி ெனாழுகின தடங்கால் ேதாறும். 40
     
61 கதுப்பிளந் ேதாைக நல்லார் கண்ெணனக் கயல்கள் பாய
     மதுப்புனற் கமலம் பூத்த வளெநடு வயல்க ெளல்லாம்
     புதுப்புனல் பாய ேவாைக ெபாங்கிய கருங்ைக மள்ளர்
     ெவதுப்புறும் அ ய லார்ந்து விைனத்திறத் தூக்க மிக்கார். 41

62 ேவறு
     சீர்த்த வித்ெதாழி லாளர்க்குத் ெதன்றிைசப்
     பார்த்தி வன்விைர யாக்கலி பாறுெமன்
     ேறார்த்து ளங்ெகாள வன்னவ னூர்திையக்
     கார்த்த டங்ைகயி னாருழக் கட்டினார். 42
     
63 கமலக் கண்ணன்முன் ேறான்றிய காைளைக
     யமருக் ேகற்றவ லப்பைட நம்மிரு
     சமரக் கால்வழிச் சாருவ தாெமனத்
     திமிரப் பூணிகள் ெசல்வ தருக்கிேய. 43
     
64 ெவள்ைள ைகப்பைட வறீ்றுற நந்தேகான்
     பிள்ைள நீருட் பிறந்தேதாற் றத்தினுள்
     துள்ளு ெமான்று துைனந்தி ந் ேதாடுெமான்
     றள்ள லுட்படிந் தாங்கைலப் புண்ணுேம. 44
     
65 ஏத ெமன்றறி யாதய லா டங்
     காத லிற்கவர்ந் தார்முகங் காட்டிய
     சீத வம்புயத் ேதெனாடுந் தாழ்வன
     நீதி மன்முனவ் வானனம் நின்ெறன. 45
     
66 நாய கன்ைக நகம்படு மூற்றினால்
     சாயன் ெமல்லிய லார்கட ைழப்பேபால்
     ேதய லப்பைட ெசன்றுறு மூற்றினால்
     பாய பண்ைண பயப்பட நின்றேவ. 46
     
67 ெமய்யி னூறு ெவளிப்பட நாணிய
     ைமயன் மாதர் மைறத்தெவண் டூெசனத்
     ைதய சால்கள் தைமமைறத் திட்டதாற்
     ைகயி னாற்றுநர் பாய்த்திய காமர்நீர். 47
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68 நாவ லங்கனி ேநர்நறுஞ் சாற்றிைன
     மாவ லங்ெகாளு மள்ளர் மரம்படுத்
     தாவ லங்ெகாட்ட ஆற்றுக்கா லாட்டியர்
     ேமவ லங்கிய ெவண்முைள வித்தினார். 48
     
69 ேசறு ெசய்குந ேரார்புறஞ் ேசற் ைட
     வறீு ெவண்முைள வித்துந ேரார்புறம்
     நாறு வாங்கி நடுகுந ேரார்புறம்
     ேவறு ேவறு விைனத்திற மிக்கேத. 49
     
70 ஏ  னுஞ்சிறப் ெபன்ெறருப் ெபய்தபின்
     சீ  ெதன்று கைளயடச் ெசப்பினார்
     நீ  னுசிறப் பாெநடுங் காவெலன்
     றா  னுஞ்சிறப் ெபய்தவ ளிப்பவர். 50

71 ேவறு
     கருங்களமர் கைளெயன்னச் ெசங்கயற்கட் கைடசியர்கள்
     மருங்குெனடுங் ெகாடிநுடங்க வளர்தாைன மீச்ெசல்ல
     ெநருங்கியைக வைளெயாலிப்ப நி றம தவயவத்துக்
     ெகாருங்கிகலும் பைகமுடிப்ப ெவாளிர்நறும்பூம் பைணயடுத்தார். 51
     
72 ெசய்யவாய்க் கருங்கயற்கண் ெவண்முறுவற் ைபந்ெதாடிக்ைகப்
     ைபயரா வகல்குற் காரன்னம் படர்தெலாடும்
     உய்யலாந் திைசயாெதன் றுய்யான மருங்கடுத்த
     ெவய்யபூம் பைணக்கமலம் விரவியெவள் ேளாதிமங்கள். 52

73 மைழகாட்டும் விழிகாட்டும் மலர்க்குவைள மகரவாய்க்
     குைழகாட்டுஞ் ெசவிகாட்டுங் ெகாடிவள்ைள துவர்ச்ெசவ்வாய்
     கைழகாட்டு முகங்கரங்கால் கமழுந்தி முைலகாட்டிப்
     பிைழகாட்டு நனிெயன்னாப் ெப துமடர்த் தார்கமலம். 53
     
74 கனிச்சந்த வாய்நிகர்த்த கயிரவத்தின் றவம்பாரார்
     அனிச்சந்த மடிநிகர்த்த வருந்தவத்தின் றிறம்பாரார்
     இனிச்சந்த மிைலெயன்ன விறுத்திறுத்துத் திடர்ெசய்தார்
     பனிச்சந்த வனமுைலயார் பைகத்தவம்பார்த் ெதாழிப்பவரார். 54
     
75 பஞ்சாயு மிளமுருந்து பனிநைகயி னுயிர்ப்பெதன
     எஞ்சாது பறித்ெதடுத்தா ேரைனயவும் பறித்ெதறிந்தார்
     அஞ்சாைம யிைறேயவ வடர்ப்பவர்க்குப் பைகெநாதுமல்
     துஞ்சாத வுறவிவற்றிற் சூழ்வதுசற் றுளதாேமா. 55
     
76 தைளயவிழ்பூங் குழனிகர்த்த ைசவலங்க ெளாறுக்கின்ற
     விைளயவர்தங் கானிகர்த்த ெவைமவிடுத்தற் கிதுவாெமன்
     றைளயழுந்து ெஞண்டுவரா லாைமயகன் வயற்கிைளத்த
     கைளகைளய வுலாவுெதாறுங் கான்மலர்ேமல் விழுந்ெதழுமால். 56
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77 பட்டமிருந் தடம்ெபாய்ைக பரந்தெசறு விவற்ெறழுந்த
     ெகாட்டியுநன் கிருந்தனவாற் குலத்ேதவர் மணிமுடியில்
     அட்டுமது மலரும்வய லவிந்தனேவ யறிகிற்பிற்
     சட்டவிடத் தாற்றைழத்துத் தபுவர்தணிந் துயர்ந்ேதாரும். 57
     
78 ெசழுக்கமல மதுமாந்தித் ெத ந்திதழ்ெமன் குழற்ெசருகி
     விழுக்குவைள ெசவிேயற்றி விைரத்தாது முைலக்ெகாட்டி
     ஒழுக்குநைறக் கயிரவத்தின் ஒளிர்தண்ைடச் சரணுறுத்துக்
     குழுக்ெகாடுழத் தியர்மீண்டார் ெகாைலக்களத்ேதல் சிறப்பினர்ேபால். 58

79 ேவறு
     குமிழ்தந் ெதாளிர்நா சியினார் குலெனான் றியவா டவருக்
     கமிழ்துந் தனியா வியுமா யணிெசய் குவதற் புதேமா
     இமிழ்தண் புனலீர்ம் பைணயி ெனழுபுன் பயிர்ைகத் ெதாழிலால்
     உமிழ்தந் தனேவாங் கிவளர்ந் துலகின் புறலாங் கருேவ. 59
     
80 கரும்ேபா விஃெதன் மர்கைழக் கரும்பித் துைணயா வதுெகால்
     அரும்பார் கதலித் துடைவ யாெமன் றுமறுத் தவர்தாஞ்
     சுரும்பார் கதலிக் குலமித் துைணயா வதுமுண் டுெகாேலா
     ெபரும்பூ கெமனக் ெகாளவும் ெப தும் விைளவா யினவால். 60
     
81 இருநா ழிெநலீந் தவரு ெமண்ணான் கறேமற் றதனால்
     ஒருவா துெசயுத் தமியு ெமாருநா ளுருமா றிமலர்
     மருவார் பிறவா ெநறியின் வயலிற் ெறாழில்ெசய் தனேரல்
     ெபருவாய் ைமயெசந் ெநெலலாம் ெப தீண் டுதேலார்புகேழா. 61

82 ேவறு
     கண்ணுற நின்ற வாசான் கடவுேள ெயன்று முன்ேவ
     ெறண்ணின ரறிவு முற்ற விைறஞ்சிய வுண்ைம காட்டும்
     விண்ணிைனப் ெபாருள ெதன்று ெவண்ைமயி னிவந்த சாலி
     மண்ணிைனப் ெபாருள ெதன்று பசுைமயின் வணங்கி யம்மா 62
     
83 இறுதிவந் தடுத்த ேதார்ந்தாங் கீண்டிய மணியும் ெபான்னும்
     நறுவிைரச் ெசழுநீ ேராடு நலத்தகு மைடயிற் ேபாக்கி
     முறுகிய வன்பு ெபாங்க முதல்வன தடியிற் றாழ்ந்த
     மறுவற விைளந்து சால வயங்கிய ெதய்வச் சாலி 63
     
84 முந்துற நிவந்த ெசன்னி மூப்புறச் சற்ேற ேகாடிப்
     பிந்துற முழுதுங் கூனிப் ெபருநிலக் கிடக்ைக மாந்தர்க்
     கந்தியி னடுக்கு மாறுங் காட்டின நிவந்த சாலி
     சந்தியின் வணங்கிக் கூனித் தைரயிைடப் படுத்து மாேதா. 64

85 விைளவிைன ேநாக்குந் ேதாறும் 
          விதுவிைன மகவான் ெமச்சுந்
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     தைளெதாறும் பதடி ெயாவ்ெவான் 
         றிருந்தன தவத்தி னுள்ளந்
     திைளதரு நல்ேலார் மாட்டுஞ் 
          சிதடர்ெசன் றுதிப்ப ெரன்ன
     வைளகட லிடத்துச் சான்றாய் வயங்கிய 
          ேதாற்றம் ேபாலாம். 65

86 பறைவயும் விலங்கும் பல்ேவ றுறவியும் பசியிற் றிர
     அறவிைன நாளும் ஆற்றும் அகன்பைண விைளவு ேநாக்கி
     நறவுணு மகிழ்ச்சி துள்ள நலத்தகு நாளான் மள்ளர்
     மறவிைனக் குயங்ைக ேயந்தி வளாவினர் விைனயின் மூண்டார். 66

87 என்னணம் வளர்த்த யாேம யிறுத்துெமன் ெறண்ணல் ேவண்டா
     நன்ெனறிப் படுத்து ெகன்னா நாெடாறும் வணங்கி நின்ற
     தன்னிகர் விைளவு ெகாய்து தைலத்தைல யிட்டுக் கட்டி
     வன்னிைலக் களத்தி னுய்த்து வானுறப் ேபார்கள் ெசய்தார். 67
     
88 அலம்படு கழனி ேதாறு ம ந்திடுந் திரளிற் றப்பி
     நிலம்படக் கிடந்த சூடு நித்தலும் ெபாறுக்கிச் ேசர்த்தங்
     கிலம்படு மாந்த ெரல்லாஞ் ெசல்வரா யிருப்ப ெரன்னில்
     நலம்பட விைளப்ேபார் ெசல்வ நவிற்றலாந் தைகைமத் ேதேயா. 68

89 ேபாெரன்றுஞ் சூடி ெதன்றும் ெபாருவில்பல் லறமு மற்றும்
     பாெரன்றுந் தைழய வாக்கும் பண்பிைன யுைடய சாலிக்
     கூெரன்று ெமாழிவ தாேமா வவ்வுைர ெயாழித்து ெமன்னாக்
     காெரன்று கடுப்ப மள்ளர் கடாவிட லாயி னாேர. 69
     
90 முன்னுற நடந்து முந்துந் ெதாழிலிைன முடித்த பூணி
     பின்னுற நடந்து பிந்துந் ெதாழிைலயா முடித்தா ெமன்று
     முன்னுறத் ேதாற்றஞ் சான்ற முதலிைனப் பூணிக் காக்கிப்
     பின்னுறத் ேதாற்று ெநல்ைலத் தமக்ெகனப் பி த்தார் மள்ளர். 70
     
91 ெபாங்க த் திரைள ெயல்லாம் ெபாள்ெளன வா க் காற்றில்
     தங்கிய பதடி ேயாடத் தைலத்தைல தூற்றிக் கூப்பிப்
     பங்கமில் லரசற் குள்ள பகுதிதீர்த் தைனத்துங் ெகாண்டு
     துங்கவண் கூட்டுட் ெபய்து ெதால்லறம் வழாைம யுய்ப்பார். 71
     
92 தைழக்குெநல் விைளவு வாய்த்த 
          தைளயிெனண் மடங்கு சான்ற
     கைழக்கருப் பினமும் பூகக் கானமுங் 
          கதலிக் காடும்
     மைழக்குலந் தவழுந் ெதங்கு மதுநுகர் 
         ேதனி றால்கள்
     இைழக்குநந் தனமு மஞ்ச ளிஞ்சியு 
         மூர்க ேடாறும். 72
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93 தண்ணைட யினங்க ளானுந் தைழத்திடும் பாடி யானும்
     புண்ணுைடப் பைடக்ைக ேவடர் ெபாருந்திய சீறூ ரானும்
     மண்ணைட யுலகின் மிக்க வளம்பல தழுவி நாளும்
     விண்ணிைட யுலக நாண மிளிர்ந்தது ெகாங்கு நாடு. 73

94 ேவறு
     மதியந் தவழுஞ் ைசயவைர வைரப்பிற் 
          பிறந்த காவி நன்
     நதியந் தனக்கு ேநர்கிழக்கி னடத்த 
           ெலாழிந்து ெதனாதுதிைசக்
     கதிெகாண் ெடழுந்த துயர்ெகாங்கு காணும் 
           விைழவா ெலனிலிந்தப்
     பதிெகாண் டமர்ந்த நாட்டின்வளம் பகர்த 
          ெலளிேதா பண்ணவர்க்கும். 74
     
95 கருங்கட் கமைல மணிமார்பன் கதிய 
           வுலகும் அயனுலகும்
     ஒருங்கு வைரயின் சிறக ந்ேதா 
           னுலகும் ஏைனச் சுரருலகும்
     மருங்கு வைளந்த நகர்ெவல்ல வயங்கிச் 
           சிவேலா கத்தின்வளம்
     ெநருங்கும் ேபரூர் வளஞ்சிறிது நிகழ்த்தி 
           நிகழ்ந்த பிறப்பறுப்பாம். 75

திருநாட்டுப் படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் - 95
     -----------

2. திருநகரப்படலம் (96-191)
     
96 உைரத்தநாற் பயனுட் ெபரும்பய னாய 
            ெதாள்ளிய வடீஃ துறலால்
     தைரத்தைலப் ேபரூ ெரன்மர்கள் சிலெரத் 
            தலத்தினுஞ் சாற்றுநாற் பயனும்
     நிைரத்தலிற் ேபரூ ெரன்மர்கள் பலேர 
            நீடிய வாதிமா நகைர
     இைரத்ெதழு கடல்ேபால் வளத்தினும் 
            ேபரூ ெரன்மர்கள் பற்பலா யிரேர. 1
     

97 முள்ளைரக் கமலத் தயனுநா ரணனு 
            முதிெராளி ேமாலிவா சவனும்
     ஒள்ளிய சுரரு மந்தரத் துறக்க ெமாழிந்துபன் 
            னாளிைட விடுத்துண்டு
     எள்ளுறு மியக்க மிரண்ைடயு மடக்கி 
           யிருந்தவ முயலுவ ெதல்லாந்
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     ெதள்ளிய ேபரூர் வளத்திைனக் காணுஞ் 
           ெசய்திையக் கு த்தல திைலேய. 2
     
98 புைடநகர்
     ெசல்வம்ேவட் டவர்பால் அளித்திடற் 
            கு யெதய்வத ெமன்னுமா தர்களும்
     கல்விேவட் டவர்பா லளித்திடற் கு ய 
            கைலயணங் ெகன்னுமா தர்களும்
     வில்வளாய்க் கவினும் பதிவயிற் பல்ேலார் 
            விரசின ெரன்றவர் தவிசாய்
     எல்விரா ெயாளிரு மலர்பல வணிந்த 
            இலஞ்சியும் ெபாய்ைகயுந் ெத க்கும். 3

99 ேவறு
     கஞ்ச மீனி னங்க லாவு காமர் ெபாய்ைக ேயாைடகள்
     எஞ்சு றாத ணிந்து ேதவர் நாடி ருப்ப தாயினும்
     அஞ்சி ேலாதி யார்ந ைடக்க வாவு ெநஞ்சி றுத்தலால்
     அஞ்சம் யாவு மாங்கு வாழ்தல் அன்றி யந்த ரத்துறா. 4
     
100 ஆவி ெபாய்ைக பண்ைண ேதாற லர்ந்த முண்ட கங்களுந்
     தூவி யன்ன முங்க டுப்ப ெதாக்கு ேவத ெரண்ணிலார்
     ஓவி லின்ப மாந டத்ெதா ருத்த ைனெதா ழப்புகத்
     தாவி லாத னங்க ளூர்தி தாம்பு றத்தி ருந்தன. 5
     
101 காம ைனக்க றுத்த கால கால னாடு மாநகர்
     தாமு ெமய்த லாலு றுந்த ருக்ெக னக்கி ளர்ந்தன
     மாம யிற்கு லஞ்சு வாக தங்கள் பூைவ வண்டுேதன்
     ேநமி யம்புண் மற்று நீண்ட ேசாைல ேதாறி ைசப்பன. 6
     
102 வன்னி கூவி ளங்க டுக்ைக வாைக பாட லங்கடிக்
     கன்னி கார மாத்தி சண்ப கங்கு ராம ராவிளாப்
     புன்ைன நாகம் ெவட்சி ெநாச்சி பூங்கு ருந்து சந்தனம்
     இன்ன வான நந்த னவ்வ னங்க ளடீ்ட ெமங்குேம. 7
     
103 சாதி ெமௗளவன் முல்ைல மாத விக்கு லங்கள் பந்தர்ெசய்
     பாத வப்ெபா தும்ப ருட்ப டர்ந்து ேசவ கங்ெகாளும்
     ேபாத கங்கள் ெவள்ளி பங்கள் ேபாந்த ெவன்ற யிர்ப்புற
     ேபாத கங்கு ைடந்து தும்பி தாது குப்ப ேபார்க்குேம. 8

104 ேவறு
     கிம்பு க் ேகாட்டின ேகழ்த்த ெசங்கண
     ைபம்ெபானின் ஓைடய பான கத்தின
     உம்பரும் விைழயேவ ழுயர்ந்த ேபாதகம்
     பம்பிய கூடங்கள் பலவும் பாங்ெகலாம். 9
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105 விடுகைண பின்ெசல விைசயிற் ெசல்வன
     படுகளத் ெதான்னலர் பனிப்பப் பாய்வன
     ெகாடுமயிர்ச் சுவலின குரத்ெத ழுத்தின
     வடுவறு ப யின்மந் திரங்க ெளண்ணில. 10
     
106 ஆரடு குறட்டின வயம்ெபய் சூட்டின
     ேபாரடு திறத்தன புரவி பூண்பன
     தாரடு ெகாடியின சைமந்த வுள்ளின
     ேதரடுத் துயர்ந்தன ேசக்ைக எண்ணில. 11
     
107 வாெளாடு ப ைசைக வயங்கு மீளிகள்
     ேதாெளாடு தூணிவிற் றுைதந்த மள்ளர்கள்
     நாெளாடு ேவல்கைத நயக்கும் வரீர்கள்
     தாெளாடு ேபார்பயில் சாைல ெயண்ணில. 12
     
108 கைனகுரல் ேவழமுங் கவனக் கிள்ைளயும்
     புைனமணி யிரதமும் ெபாருவி றாைனயும்
     இைனயநாற் பைடயுறுப் ெபைனத்து மாக்குறும்
     விைனஞர்தஞ் ேச ெவவ் ேவறு வாய்ந்தன 13

109 ேவறு
     கந்தடு கடக்க  கடாவியமர் கற்குஞ்
     சந்தணி புயத்தவர் தழங்குமிைச யானுஞ்
     சுந்தர மணிப்பைடக ேடாற்றுெமாளி யானுங்
     கந்தர முைகத்துடலு மிந்திரர் கடுத்தார். 14
     
110 தரங்கநிைர யன்றிஃது தாவிவரு கின்ற
     துரங்கநிைர ெயன்னநனி தூண்டுப  வரீர்
     குரங்குைள மணிப்புரவி ெகாண்டம ருடற்றும்
     அரங்கமலி கின்றவள ைகக்கிைறவ ெராத்தார். 15
     
111 சடசட ெவாலிப்பவுருள் சக்கர மழுந்திப்
     புடவிகுழி யக்கடவு ேபார்ச்சகட மள்ளர்
     சுட ரத மூர்ந்துபல சூ யர்க டம்முள்
     அடலமர் குறித்தவைர ையெயன நிகர்த்தார் 16
     
112 ஓச்சுெநடு வாெளறியி னுய்ந்ெததி ெரறிந்தும்
     மீச்ெசன்மணி ேவல்புைட விலக்கிெயதி ருய்த்தும்
     ேமச்ெசறி வறுத்ெததிர் ெதாடுத்துமிகல் ெவய்ேயார்
     பூச்ெசருகி விஞ்ைசயர் புகழ்ந்திட மைலப்பார். 17
     
113 அைடயல ருளஞ்சுழல வாறுபைட யுஞ்சூழ்
     புைடநகர் வளஞ்சிறிது ெபாற்புற ெமாழிந்தாம்
     உைடயவர்க ளும்பெரன வுற்றுநல னாரும்
     இைடநகர் வளஞ்சிறி ெதடுத்தினி யுைரப்பாம். 18

17



     
114 இைடநகர்
     ேவறு
     அளிதுன்றிய வுய்யானமு ம்வற்றூடலர் பம்பிக்
     குளிர்தங்கிய தடமுங்குளிர் ெபாய்ைகக்கரு ெகல்லாம்
     புளினங்களுஞ் ெசய்குன்றமும் புத்ேதளிரு ேமவும்
     ஒளிபில்கிய மணிேமைடயு முலப்பில்லன வுளவால் 19
     
115 பஞ்சாடிய வடிகட்கிைட பனிெமன்றளிர் தாங்கி
     எஞ்சாெதழு முைலகட்கிைட யிணரும்படு தாரு
     வஞ்சாதருள் ெபறநின்றன வலர்பூந்தட மாடு
     மஞ்சார்குழ லியர்நல்கிய மணிவானிைழ சுமந்ேத. 20
     
116 இைழயாலல திைளயார்க்கழ கில்ெலன்றிறு மாந்த
     குைழயாடிய ெகாம்ேபந்திய ெகாங்ைகக்குல மடவார்
     இைழயாவணி யிைழதாங்கியு மிளிருற்றவர் ேநராப்
     பிைழயாலுள நாணித்தைல ெப துங்குரங் கினேவ. 21
     
117 கைணெவன்றகண் மடவார்புனல் கலவித்துைள ேதாறுந்
     துைணெமல்லடி படியும்புனல் ேதாய்ந்தாெமன நைடயின்
     பிைணயன்னமு முைலேதாய்புனல் ெபற்றாெமன முைலயின்
     இைணயுன்னிய ேநமிக்குரு கினமுங் களிகூறும். 22
     
118 இயலாலின ெமனேவாகுழ லிருள்கூர்கன ெமனேவா
     வியலாநைட பயிறற்கருள் விைளயும்வைக குறித்ேதா
     ெசயன்மாண்ெடாளிர் மணிேமைடயுஞ் ெசய்குன்றமும் விரசுங்
     கயனளீ்விழி யவர்காணிய களிமா மயிலாலும். . 23
     
119 ெவயில்பம்பிய பூணார்விைள யாடும்ெபாழி லிதனுட்
     பயில்கின்றனம் அவ ன்புறு பண்ேபெசயன் முைறெயன்
     றுயிரன்னெதார் ெபைடேயாடளி ெயாண்கிள்ைளகள் பூைவ
     குயிலின்னன வமிழ்தத்திைச குயிலுஞ்ெசவி குளிர. 24

120 சுணங்குக்கிைண யாகச்சுட ரழனின்ெறாளிர் ெபான்ைன
     நுணங்கப்ெபாடி ெசயேவாச்சுநுண் ணிைடயார்கர முசல
     மிணங்கத்தைல மற்ெறான்றிெனௗ முைலேந ள நீைர
     உணங்கச்சித றுபுமாதைர யுவைகக்கட னிறுவும். 25

121 ேவறு
     சந்த ணிந்த பூண்முைல தம்ைம ேநர்வ தாெமன
     முந்து றுத்ெதா றுப்பேபான் முகத்து முத்த ரும்புறக்
     கந்த மாைல ேசாரவார் கதுப்பு யங்க மாதரார்
     பந்த டிப்ப ேநாக்குவார் பதிந்த ெநஞ்ச மீட்கலார். 26
     
122 பங்க யப்ப ரப்பிைடப் பமரம் வழீ்வ ேபான்றுலாஞ்
     ெசங்ைக யம்ம ைனப்பினர்ச் ெசல்லு மாத ரார்விழி
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     அங்க வற்றி னூடுலா மாட வர்க ேணார்முைற
     ெகாங்ைக ேதான்ற வங்கேண குளித்து நிற்கு ேமார்முைற. 27
     
123 ெசழும ணிக்கு தம்ைபகள் ெசவியி னூச லாடுற
     முழும டற்க முகிைட மூட்டி விட்ட வூசைலத்
     தழுவி யாடு மாதரார் தம்ைம யண்மி ேநாக்குறின்
     வழுவி லார்கள் சிந்ைதயு மாலி னூச லாடுேம. 28
     
124 கண்ணி னரீு ைறத்துகக் கலாய்த்தி ரங்கு மந்நலார்
     வண்ண வாைட ெகாண்கனார் வலிந்து வாங்க மாமணிச்
     சுண்ணம் விட்ெட றிந்துநீள் சுடர விப்ப வப்ெபாடி
     நண்ெணா ளிக ஞற்றலு நாணி ேயாதி தாழ்த்துவார். 29
     
125 கழற்று றாத காதலர் கலன்ெறா றுந்த மதுரு
     நிழற்ற ேநாக்கி மாற்றவர் நிரந்த த்து ளாெரன
     வழற்று ளத்தி னார்கைள யவர்க லன்ெறா றுந்தம
     துழற்று ருச்சு வட்டிைன யுணர்த்தி நக்க ைணப்பரால். 30

126 மாைழ ேநாக்க ணங்கனார் மகிழ்நர் தம்ெமா டாடிய
     தாைழ வாளு ைடயினான் றனாது நூற்சு ைவத்திறம்
     பூைழ ைவத்து வாண்முகம் ெபாற்ப ேநாக்கிக் கூட்டினுட்
     கூைழ நாக்கி ளிெசாலக் ெகாம்பிற் பூைவ கற்குேம. 31
     
127 சாந்த மான்ம தங்களுந் தபனி யப்ெபா டிகளுங்
     காந்து பன்ம ணிகளுங் கமழ்ந்த ெதாங்க லீட்டமும்
     பூந்து ணர்த்தி ரள்களும் ெபாற்ப மல்கு காட்சியான்
     மாந்தர் ைவகு மண்ெகாெலன்று வானு ளார யிர்ப்பேர. 32
     
128 இலங்ெக ழிற்று றக்கமு மிைடந கெர னப்படத்
     துலங்ெக ழிலி ைடநகர்த் ேதாற்ற மீத ைறந்தன
     மலங்க னரீ்க்கி டங்கு சூழ்ந்த ரற்ற ெநாச்சி ேயாங்கிய
     நலங்கி ளர்ந்த வுண்ணகர் நன்ைம தன்னங் கூறுவாம். 33
     
129 உண்ணகர்
     ேவறு
     அவுணர் ேபய்க்கண மவமர ணத்தவ 
          ரா ரு ளிைவெயன்றுஞ்
     சிவண ேவார்புறத் திளிவரு ேநமியஞ் 
          சிலம்படுத் ததுநீங்கிப்
     புவனம் ேபாற்றுற நின்றேத ேபான்மதில் 
          புறக்கட லிருண்ஞாலம்
     துவர நீத்தத னுடங்கடுத் திருந்தேத 
          சூழ்ந்ததண் கிடங்கம்மா. 34
     
130 அடங்க லாருயிர் குடிப்பன தாைனயு 
          மாடலம் ப மாவுங்
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     கடங்க ளூற்றிய குஞ்சரத் திரள்களுங் 
          கவின்றேதர் களுமல்ல
     கிடங்கி னூடுலா மிடங்கருந் தாமைரக் 
           ேகழ்த்தமுள் ளைரத்தாளு
     மடங்கு றாதமர் பற்பல பு ந்தடு 
           மதிற்ெபாறிகளு மாேதா. 35
     
131 ெபருவ னப்பினாற் றுழனியாற் சுைவயினாற் 
          ெபருகிய மணத்தாெலவ்
     வுருவு மின்புறு மூற்றினான் மலர்க்கரங் 
          ேகாட த் தடங்கண்ணார்
     ெபாருவ ைவவைகப் ெபாறிகட்கு நுகர்ச்சியாய்ப் 
          பூைவய ருளேமேபான்
     மருவு வஞ்சமுங் ெகாடுைமயு மாழமும் 
          வரம்புறக் காட்டாதால். 36

132 ேபாதி யம்பலத் திருநட மாெலாடு 
          ேபாந்துகண் டிணர்த்தில்ைலச்
     ேசாதி யம்பலத் தாடலு மிருந்தவா 
          ெதாழுதுகண் ணுறக்காண்பா
     ேனாதி யம்புவி தாங்கிேனா னுடல்வைளத் 
          துயர்த்திய சிரேமேபான்
     றாதி யம்பு  மதின்மிைசக் ேகாபுர 
          ைமதுவறீ் றிருந்தன்ேற. 37

133 ஓங்குமா டத்தி னுயர்வற வுயர்ந்தேகா 
          புரத்தின்ேம னிலெமல்லாம்
     தூங்கு வஙீ்கிருட் பிழம்புவாய் மடுத்துணுஞ் 
          சுடர்மணி விளக்கங்கள்
     ஆங்க வான்மிைச யுயர்த்திய ேசடனா 
          ர த்தடந் தைலச்சூட்டின்
     நீங்கு றாெதாளி கஞற்றிய மாணிக்க 
          நிைரெயன விைறெகாள்ளும். 38
     
134 ஒளிநி லாவிய மதிள்மிைச யுயர்த்திய 
          ெவாண்டுகிற் ெகாடிெயல்லாம்
     வளியி னாட்டயர் வனெநடுந் துறக்கமார் 
          வளத்திைன ெயதிர்ேநாக்கித்
     ெதளிநி லாவிய விந்நகர் வளத்திைனச் 
          சிறிதுெமாவ் வாெதன்ேற
     குளிரு நீர்ப்புவி ெதளிதர முடித்தைல 
         குைலத்துநிற் பனேபான்ற. 39

135 நாக ைவப்பிைனத் தைலப்படும் அகழியும் 
          நாமவிஞ் சியுஞ்ெசாற்றாம்
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     ேதக மற்றவன் கைணகளி னலிபவர் 
          திருெவலா முறவாங்கி
     ேயக மற்றெவண் ணிரண்டுறுப் பினுளமு 
          திருக்ைகேயார்ந் தினிதூட்டிப்
     ேபாக ைவப்ெபனப் புணர்பவர் ேச யின் 
          ெபாற்பினி யுைரப்பாமால். 40
     
136 பரத்ைதயர்வதீி
     ேவறு
     அடுத்ெததிர் ேநாக்கினா ரறவ ராயினும்
     கடுத்தைலக் ெகாண்ெடனக் காம மீக்ெகாள
     ெவடுத்தபித் திைகெதாறு மிேலகித் திட்டனர்
     வடுத்தபு கைலச்சுைவ வயங்கச் சித்திரம். 41
     
137 ெதள்ளிய கைலஞருஞ் சிறப்ெபன் றுட்ெகாள
     வுள்ளுரு கமளியி னுஞற்று ெமாண்ெபாருள்
     கிள்ைளயும் பூைவயுங் கிளந்து வாதுெசய்
     பள்ளியு ைமம்ெபாறி பறிக்கு ெமன்பேவ. 42
     
138 சுண்ணமும் நறுமணத் ெதாங்க லீட்டமுங்
     கண்ணிய துகில்களுங் கலனும் வார்மது
     நண்ணிய தண்டுநற் கலைவச் ெசப்புங்ெகாண்
     டண்ணலம் ேவதிைக யாவி மாய்க்குேம. 43
     
139 முழாெவாலி குழெலாலி முைறெச யாடலும்
     எழாலிைச குரலிைச ெயழுப்பு பாடலுந்
     தழான்மைன யிரதியுந் தானுங் காமேவள்
     விழாவயர் களெமன விளங்கும் ைவகலும். 44
     
140 ஆவிவந் தஃெதன தாவி வந்தெதன்
     ேறாவிய மைனயவ ெரால்கிக் ெகாண்டுபுக்
     ேகவியல் விழிகளா லிளக்கி ெநஞ்சகம்
     பூவிய லைணமிைசப் ேபாக மூட்டுவார். 45
     
141 ேபாதுக ளாடிய ெபாம்ம ேலாதியர்
     சூதுக ளாடியுஞ் சுைவத்த காம நூல்
     வாதுக ளாடியு மருவி யாடியும்
     மாதுக ளாடவர் வாைக தீர்ப்பரால். 46
     
142 மைனவிைய ெவறுத்து ைமந்தர் வளநில மைனத்து நல்கி
     நிைனெவாடு வாக்குக் காய நித்தலுந் தம்பா லாக்கத்
     தைனநிக ல்லா வின்பந் தருதலாற் கணிைக மாதர்
     விைனநிகர் புதல்வர்த் தாழ்த்தி வடீருள் குரவர் ேபான்றார். 47
     
143 உறுப்பினுட் குைறவு மின்றி யு ைமெயான் ேறற்ற மாகத்
     துறுத்தெநஞ் சுைடய வில்லிற் றுைணமுைல மாதர் தம்ைம
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     ெவறுத்ெதறுழ் ைமந்த ெரல்லாம் விைழதகு பால ெரன்றால்
     கறுத்தகட் கணிைக மாதர் கா ைக யுைரக்கற் பாற்ேறா. 48
     
144 காமேவள் கைலயி னானுங் கா ைகத் திறத்தி னானும்
     தூமமார் குழலி னார்க்குத் ேதாற்றுவிண் ெணாளித்தா ெரல்லாம்
     நாமளா மனத்த ராகி நானிலத் தின்று காறும்
     வாமமார் மலர்ெமன் பாதம் ைவத்தில ருருவுந் ேதாற்றார். 49
     
145 ஒருவர்வா யடுத்த தம்ப ெலாெளார் பவள வாயின்
     மருவிவா னமுதாய் மற்று மடுத்தவர் வாயிற் புக்குப்
     ெபருமகிழ் வுறுத்த லாேல பிறங்கிய வைரவின் மாதர்
     ெபாருவின்மந் திரத்தி னாக்கும் புனிதெவந் தழேல ெயாத்தார். 50

146 ெசவ்வணிச் ேசடி மாரும் ெவள்ளணிச் ேசடி மாரும்
     ெகௗளைவயம் பைறகளார்ப்பக் கைடத்தைல முற்ற ைவகும்
     ெவவ்விழி மாத ன்பம் விைலெசயுஞ் ேச  யதீால்
     எவ்வமில் ெபாருள்கள் விற்கு ெமழில்ெகாளா வணங்கி ளப்பாம். 51
     
147 கைடவதீி
     ேவறு
     பாட்டளி ெகண்டிச் சுலவும் பன்மலர்த் ெதாங்கல்க ணாற்றிச்
     ேசட்ெடாளி வச்சிரச் சட்டந் திண்பவ ளத்திரள் காலில்
     பூட்டியு யர்த்தி நிறுவிப் பூகமும் வாைழயும் யாத்துத்
     ேதாட்டலர் சிந்தி ெமழுகித் தூமம் பயின்ற கைடகள். 52
     
148 நித்திலக் ேகாைவமா ணிக்க ெநடுந்ெதாைட நீலத் ெதாைடயல்
     வித்துரு மத்தின் பிைணயல் வில்லுமிழ் ேகாேம தகத்தின்
     ெகாத்தும ரகத மாைல ேகாப்பைம புட்ப ராகங்கள்
     ைவத்தவ யிரமு மற்றும் வானவி னாணமுன் யாத்தார். 53

149 இருவிைன யாலிருண் மூழ்கும் 
          எண்ணி லுயிரும் ெபருமான்
     கருைணயின் நல்கும் உடலிற் கதித்துெவவ் 
          ேவறுகன் மங்கண்
     மருவிவ ளர்ப்பன ேபால வணிகர்கள் 
          ெபாற்குைவ ெகாண்டு
     ெபாருள்கள் ெவேவறு தமக்குப் ெபாருந்துவ 
          வடீ்டுவர் நாளும். 54
     

150 வைரயிற் ெபாருள்ெப  ெதன்ேகா 
          வனத்திற் ெபாருள்ெப  ெதன்ேகா
     குைரபுனற் பூம்பைண மாட்டுக் ெகாண்ட 
          ெபாருள்ெப  ெதன்ேகா
     திைரதவழ் ேவைலத் துைறயிற் ெறவ்வும் 
          ெபாருள்ெப  ெதன்ேகா
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     நிைரநிைர யாக வளங்க ணிறுத்த 
          நியமத்தின் மாேதா. 55

151 தைழத்த கருமக் கிையயத் தனுகர ணாதிய ளிக்கும்
     குைழத்த கடுக்ைகச் சடிலக் குழகன் றிருவருண் மான
     இைழத்த குருமணி மாடத் தீண்டிய ெவவ்ெவப் ெபாருளும்
     மைழத்தடந் ேதாளின் வணிகர் வருவிைலக் ேகற்ப அளப்பார். 56

152 முன்ெனான் றைறந்துபின் ெனான்றா 
          ெமாழியு மதங்கள்ேபா லாது
     பின்னர்க் கிளப்பது முன்னர்ப் ேபசுெபா 
           ருட்குமா றின்றி
     மன்னுறு ைசவசித் தாந்த வாய்ைம 
           நிகர்ப்பப்பின் ேவறு
     ெசான்னிகழ்த் தாைம விைலையத் துணிந்தறுப் 
           பார்துைலக் ேகாலார். 57

153 ெசந்தமிழ் நாட்டுைற ேவாருஞ் ேசர்ந்த ெகாடுந்தமிழ் நாட்டின்
     வந்திடு பன்னிரு ேவாரு மற்ைறய ேதயத்துப் பாைட
     தந்திடு மீெரான் பதின்மர் தாமுந் தைலமயக் குற்றாங்
     ெகந்தவு லகிது ெவன்ன யாைரயு ைமயத் துறுத்தும். 58
     
154 வாரணம் விற்குந ேரார்பால் வாம்ப  விற்குந ேரார்பால்
     ேதரணி விற்குந ேரார்பால் ெசறிபைட விற்குந ேரார்பால்
     தாரணி விற்குந ேரார்பால் சந்தனம் விற்குந ேரார்பால்
     ேதாரண மல்கு நியமச் சுந்தரம் யார்ெசால வல்லார். 59
     
155 பிண்டியு ேநாைலத் திரளும் பிட்டு மவலும் சுைவகண்
     மண்டு களிெநய் மிதந்த வருக்கமும் பாகும் விராவிக்
     ெகாண்ட வைறயல் பலவுங் ெகாண்முத லான புழுக்குங்
     கண்டிடு முன்மண நாசி கலாய்ப்புன னாவிைட யூறும். 60
     
156 வருக்ைகச் சுைளமாங் கனிகள் வாைழப் பழமிைவ முற்றும்
     முருக்ெகா ளிேராட்டத் தமுதின் ெமாய்ச்சுைவ ேதாற்றவல் லாெவன்
     ெறாருக்கு விைலெசயு மாத ெராண்ெபாரு ேளாடுரு ேநாக்கிச்
     ெசருக்கிய ைமந்த ருயிருந் ெதவ்வுவர் பின்விடல் வல்லார். 61
     
157 ெபான்னணி ெவள்ளி யணிகள் ேபாற்றவு ேலாகக் கலன்கள்
     என்னவு மில்ைலெயன் னாேம யநீ்திடு மாவணஞ் ெசாற்றாம்
     மன்னிய ெசல்வப் ெபருக்கால் வானவர் ைவகுெபான் னாடு
     ெவந்நிட ெவன்று விளங்கும் வதீியின் வண்ணம் வி ப்பாம். 62
     
158 மற்ைறய வதீிகள்
     ேவறு
     பனவர் மன்னவர் வணிகர்சூத் திர வர் பயின்றிடு மணிவதீி
     அனகன் மந்திரத் தணிமதிற் புறத்தன வவற்றய லனநான்ெகன்
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     றினிது ெசாற்றசா திகடம்மு ளுயர்ந்தவுங் கலந்தீன்ற
     புனித மில்லவர் தத்தம ெதாழுக்ெகாடு ெபாருந்திவாழ் மறுகன்ேற. 63
     
159 ெதன்ற லூடுவந் தைசதரு பந்தருஞ் ெசறிந்தபந் த னுள்ளால்
     துன்று மாமணி ேவதிைக ெயாழுக்கமுஞ் சுடர்ந்தேவ திைகெயங்கும்
     ஒன்று பூரண கும்பமும் வயின்வயி னுயர்த்திய ெகாடிக்காடும்
     நின்ற வார்ெகாடி யருெகலாந் ேதாரண நிைரகளுந் ெதருத்ேதாறும். 64
     
160 வழுைவ வாம்ப  மணிெநடுந் ேதர்சனம் வழங்கலி ெனடுவதீி
     புழுதி யாடுவ ெவாருமுைற ெயாருமுைற ெபாருக  ப ேதர்ெபான்
     முழுது மாடவ ரளித்தளித் ெதாழுக்கிய முதுக்குைறந் ேதார்ெசங்ைக
     ெயாழுகு தீம்புன லத்துக ளவிப்பன ெவாருதினம் ேபானாளும். 65

161 ேவறு.
     நச்சுறழ் விழியிற் றடீ்டின ருகுத்த நலத்தகு 
            மஞ்சனக் குழம்பும்
     ெவச்ெசனப் புலந்து சிதறிய கலனும் 
            விராவிய வதீியி னைவதாம்
     எச்சிெலன் றறிந்ேதா பிறர்மைன யவர்பா 
            லிணங்கிய வவற்ைறயுந் ெதாடுதற்
     கச்சம துற்ேறா வறிந்தில ெமவரு மடிக்கழல் 
             ெதாடுத்தலால் வழங்கார். 66

162 ெசதுமகப் பயத்த ெலாருமகப் பயத்த 
           றிலகவா ணுதலியர்ப் பயத்தல்
     எதுவுமின் றாக விருத்தெலன் றறிந்ேதா 
           யம்புநான் மலடுமங் கின்றிப்
     புதுவதி னியற்ற வணிகல னணிந்து 
           பூைவயர் குதுகலந் தழுவ
     வதுைவக ளயரு மதுரமங் கலேம 
           ைவகலும் வளமைன ேதாறும். 67
     
163 வருந்திய ேவனில் வருபுனற் ெகதிரு 
             மள்ள ன் மனமகிந் தடுத்த
     விருந்ெததிர் ெகாண்டு மலர்முகத் தினிைம 
             விராவிய குளிர்ெமாழி ெகாடுத்துத்
     திருந்தறு சுைவயி னால்வைக யுண்டி 
             ேதக்ெகறி தரநனி யூட்டிப்
     ெபாருந்திய திருவிற் கிையவன பிறவும் 
             புகன்றளிக் குநரவ ெணவரும் 68

164 உரம்ெபறு பிரம ச வனத் துைறேவா 
             ருலகைனத் ைதயுமற நீத்ேதார்
     பரம்பரன் ெறனாது புலத்தவர் விருந்து 
             பைசயுைட ெயாக்கன்மன் றுறந்ேதார்
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     அரம்புெச யிலம்பாட் டின றந் தாெரன் 
             ைறயிரு வைரயுநன் ேறாம்பி
     வரம்ெபறு தைமப்பி ேனாம்புந ரல்லா 
             தவர்மைன யறத்தவ ணிலேர. 69

165 பஃறிறத் தானு மழிதரு ெபாருைளப் 
            பன்முைற யிரந்துைக ேயற்றுச்
     சிஃறிறத் தானு மழிதரா வுடலுந் 
            திப்பிய கதிகளுஞ் ெசறிக்கும்
     நஃறினத் தினரா லிவ வர் ேபால 
            நமக்கு  யாெரவ ெரன்னா
     விஃறிவள் பூணா ரப்பவர்க் ெகைனத்தும் 
            வசீேல விருெதன வுைடயார். 70
     
166 தங்குல ெதய்வ மல்லது ேதவ 
            சாதிெயான் ைறயும்பணிந் தறியார்
     சிங்குத லறியா வன்பினாற் கணவன் 
            ேசவடி ெதாழுெதழு திறத்தார்
     இங்குைற பவெரன் றிைறஞ்சுதல் ேபால 
           விரவியு மதியுந்தாழ்ந் திறப்பக்
     ெகாங்குைற குழலார் பயிலுேம னிைலயுங் 
             கூடேகா புரமும்விண் ணிவந்த. 71
     
167 குங்குமப் பனிநீர் சிவிறியின் வாங்கிக் 
             குலவுத்ேதா ளாடவர் குலமும்
     மங்ைகயர் குலமும் பனித்ெததி ராட 
             வயங்குமப் புனன்மணி வரன்றித்
     துங்கேம னிைலயின் ேமைடநின் றிழிவ 
             சுரர்ெதாழு ேமருமால் வைரநின்
     றிங்குலி கத்தின் விராய்மணி சிதறி 
             யிழிதரு மருவிேபான் றனேவ. 72

168 ேவறு
     பளிக்கு ேமனிலத் திற்பயின் மாதரார்
     ெவளிக்கண் நின்றவர் ேபான்று விளங்கலால்
     களிக்கும் வானர மங்ைகயர் காண்ெகனத்
     ெதளிக்க லுற்றன ராற்சில ைரச்சிலர். 74
     
169 தைலவர் ேதாள்புணர் ைதயலர் வாண்முக
     மல  ெனாள்ெளாளி ெவௗளவுதற் கன்றுெகால்
     கைலம திக்கதிர் காலத ரூடுேபாய்
     உலவி யல்லதப் பாெலாழி வில்லேத. 74
     

170 கற்பி னார்மைழ ெபய்வது காண்பெவன்
     றற்பி னாலவர் பாலண்மு சாதகம்
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     ெபாற்ப ேவாதிப் புயல்கண்டு ேபாக்ெகாரீஇப்
     பற்பல் காலமும் பாடுவ மாெடலாம். 75
     
171 துைணச்ச ேகாரஞ் சுைதெகாளத் தன்னிைட
     அைணத்ெதஞ் சாம லவிர்மதிக் ேகார்ெபயர்
     இைணக்க ணானன ெமன்றனர் விண்ணிற்ேபாய்ப்
     பைணத்த திங்கைளப் பாற்றுதற் காய்ந்துளார். 76
     
172 ெசண்ண வஞ்சிலம் ேபாைசயுந் தீஞ்ெசாலால்
     வண்ண ேமகைல வாய்விடு ேமாைசயும்
     பண்ைண வண்டின் படர்குர ேலாைசயும்
     அண்ணன் மாடம் அறாவிர வத்துேம. 77
     
173 பிழிம கிழ்ந்திடு ெபய்வைளத் ேதாளியர்
     கழிசி றப்புறக் கவற்றலிற் காமேவள்
     ஒழிவு ெசய்தில ெனாண்கைண ேயவிய
     பழியி ராப்பக லுஞ்ெசய நிற்குேம. 78
     
174 புக  லாவற மும்ெபாரு ளாகமும்
     பகெல லாம்பல வாற்றினு மீட்டுவார்
     மகர வார்குைழ ைமந்த  ராெவலாம்
     பகருங் காமப் பயன்ெப  தீட்டுவார். 79
     
175 ஆது லர்க்கும் அறுசம யத்தர்க்கும்
     ஓது வார்க்கும் உணவு ெபருக்கிய
     ஏதி லாவன்ன சாைலயு ேமைனய
     தீதில் சாைலயுஞ் ெசப்பெவாண் ணாதேரா. 80
     
176 பாவ லர்பலர் சூழ்தரப் பண்ெபாடு
     நாவ லர்க ணயந்துநன் னூெற ந்து
     ஓவி லின்ப வுததி படிதருந்
     தாவி லாக்கழ கந்தைல ேதாறுேம. 81
     
177 ஊழ்விச் சாவன ேவாட மைறயுளி
     சூழ்விச் ைசகைல ேவதியர் துன்னுபு
     வாழ்விச் சாதரர் வாழ்த்துமுத் தீவளர்
     ேவழ்விச் சாைல விளங்கு மிடந்ெதாறும். 82
     
178 ச ைய ேயா ரண் டுந்தவி ராதவர்
     கி ைய ேயா ரண் டுங்ெகழு முற்றவர்
     உ ய ேயாக மிரண்டுமு ஞற்றுநர்
     ம ய தூய மடங்கள னந்தேம. 83
     

179 மூன்று பாழுமு ைறயினி கழ்ந்தறத்
     ேதான்று ேமைலசு கப்ெபரும் பாழிைட
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     ஏன்ற வாழ்வினி ெதன்ன விருப்பவர்
     ஆன்ற மாமட மும்பல வாங்கேரா. 84
     
180 விண்ணு ளாரும் விளம்பவல் ேலெமனும்
     வண்ண வதீி வளஞ்ெசாலின் முற்றுேமா
     எண்ணில் வதீியுஞ் சூழ்ந்திைம ேயார்ெதாழும்
     அண்ணல் ேகாயி லணிசில கூறுவாம். 85
     
181 திருக்ேகாயில்
     ேவறு
     ேவத நாடருந் தனிப்ெபாருள் விளங்குமிந் நகர்ேமல்
     ஏத மாம்வைக ேயகன்மின் என்றிைம யாைரக்
     காத லாற்புைட விலக்குவ ேபான்றுகற் கதிர்க்கும்
     மாதர் வாண்மதில் வானுறப் பலநிவந் தனவால் 86
     
182 மின்னு மாமதி விளங்கிய விமலர்தூ வியின்பாற்
     ெபான்னி னாலிர சதத்தினாற் புைரயறு மணியான்
     மன்னு மாடங்கள் தயங்குவ வயங்குேம ருவின்பால்
     துன்னு நாலிரு குலகி  துலங்குவ ேபான்ற. 87
     
183 ஏக நாயகற் கினிதுறத் திருவமு தைமக்கும்
     ேமக ேமற்றவழ் மைடப்பள்ளி வஙீ்குகுய்ப் புைகயும்
     யாக சாைலயிற் புைகயுமீண் டலினிரு நிலத்ேதார்
     மாகர் ேபாலிைம யாதவ ராகலர் மாேதா. 88
     
184 அரச சீயத்தின் குரெலழுந் திைசயணு காைம
     விரசு ேவழங்கள் நீளிைட விலகியாங் கிைறவர்ப்
     பரசு வார்விைன ேசயிைட முழுவதும் பாற
     முரச மார்ப்பன மூவிரு காலமு முகிலின். 89
     
185 விண்ணின் நின்ெறாளி ருடுெவலாம் விைனச்சமம் பிறந்து
     மண்ணி மும்மலச் ேசற்றிைன மலரடித் துைணக்கீழ்
     நண்ண ெவம்பிரான் றிருமுன்னர் நண்ணிய ெதன்ன
     எண்ணில் பன்மணி விளக்கிைட யறாதிைமப் பனேவ. 90
     
186 தரும மாற்றுநர்க் கல்லது சந்நிதிச் சார்விங்
     கருைம யாெமன வைனவரு மறிந்தன ருய்யத்
     தரும ேமயுரு வாகிய தனிவிைட யுயர்த்த
     உருவ வார்ெகாடி திருமுன்னர் விசும்பறுத் ேதாங்கும். 91
     
187 உருவம் யாெதடுப் பினுமந்த வுருவிைன யிருவர்
     துருவ யாவது மறிகலான் ெறாழும்பிைடப் படுத்தல்
     ெபாருள தாெமனப் புவியுேளார் ெதளிந்துயச் சித்த
     தருவி டாதிைற முடிமிைச மலர்பல சாத்தும். 92
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188 பவளத் தூண்மிைசப் பசுமணி யுத்திரத் ெதாளிகள்
     திவளப் பாய்த்திய வச்சிரப் பலைகயிற் ெசறித்துத்
     துவளத் தூக்கிய நவமணி மாைலகள் துலங்குந்
     தவளத் ேதசினற் றபனியக் ேகாயிெலாப் பிலேத. 93
     
189 ெதனாது திக்கின னரசறத் ேதவர்க ேடவன்
     தனாது விண்ணகந் தைழதரத் தைரமகிழ் சிறப்ப
     மனாதி மூன்றினு மாதிைச வர்கள்வழி படமற்
     றனாதி ைசவர்வறீ் றிருந்தன ரருட்ெகாைட வழங்கி. 94
     
190 இனிது ேதவர்கள் யாைரயு முறுப்பிைட யடக்கிப்
     புனிதம் யாைவயுந் தருெபாரு ைளந்ைதயும் பூக்கும்
     முனிவி லானினங் கிடந்தருள் முழுப்பயிர் தைழக்கும்
     மனிதர் ேதவர்சூழ் பட்டியின் ெபருைமயார் வகுப்பார். 95
     
191 விமல நாயகன் விண்ணவர் நாயகன் விைடத்த
     சமலர் காணருந் தத்துவ நாயகன் நடஞ்ெசய்
     தமரு நாயக னருளினா லாங்கவன் ேபரூர்க்
     கும  மான்மியங் கூறுவல் விைனப்பைக குைமப்ேபன். 96

திருநகரப்படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் 191
     =================

3. ைநமிசாரண்யப் படலம் (192- 209)

192 கடலமிழ் ெதடுத்து மாந்துங் கடவுளர் குழாங்கள் நாளும்
     உடனுைறந் தவியின் பாக முண்பது ேபாலும் ைவயத்
     திடர்தபத் தவங்க ளாற்றி யிருடிய ன்னல் வாழ்க்ைக
     நடைலேவ ரகழா நிற்கு ைநமிசக் கான மன்ேற. 1
     
193 முறுகிய வன்பு ெபாங்க முைறமுைற வளர்க்கும் ேவள்வி
     நறுமணப் புைககள் ெபாங்கி நாகர்வா ழுலகிற் கற்பத்
     துறுசிைறச் சுரும்ப ேராப்பி யுலாவுதல் அறியா ெரல்லாம்
     மறுவறு கற்ப கத்து மல ன்வண் டுறாெதன் பாரால் 2
     
194 பிைழதபு ேதவர்க் ெகல்லாம் ெபரும்பசி தவிர்த்த லானும்
     மைழவளஞ் சுரந்து மண்ணின் மன்னிய வுயிர்கட் ெகல்லாம்
     தைழபசி தவிர்த்த லானுஞ் சகெமாரு மூன்றுங் காக்கும்
     விைழதரு ெசவிலித் தாயின் மிளிர்வ தாலைனய கானம். 3
     
195 ெசருத்தலா னார்த்த யூபத் திரளிைன ேநாக்கி யந்ேதா
     வருத்துவ திவற்ைற விண்ேணார் வன்பசி தவிர்த்தற் கன்ேற
     உருத்தகு மைனய ேதவர்க் கூட்டுதும் யாமு ெமன்னாக்
     கருத்துற வடிசி லூட்டக் கற்றது காமேதனு. 4
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196 பறைவகள் யாத்த யூபம் பசுத்தகர் யாத்த யூபம்
     உறமணிக் கமடம் யாத்த யூபமும் உம்ப ரூரும்
     பறைவயும் விலங்கு நீர்வாழ் சாதியும் பார்த்துப் பார்த்திவ்
     வறவிைன கிைடத்த தின்ேற நமக்ெகன வகத்துட் ெகாள்ளும். 5
     
197 பராய்ப்பணி முனிவ ரானும் பண்ணவர் பயிற லானும்
     இராப்பக லிறப்பத் ேதவர் கலன்கதி ெரறித்த லானும்
     விராய்புைக தவழ வண்டு விலக்கிய தருக்க ளானும்
     உராய்ப்ெபாழி பசுந்ேதன் கற்பத் துலெகாடு ெபாருமக் காடு. 6
     
198 திைரதவழ் மணிப்பூம் ெபாய்ைகத் தீர்த்தங்க ளணிந்து ெபான்னம்
     வைரசிைல யாக வாங்கி மதிெலாரு மூன்றும் ெவன்ற
     அைரயனுக் கிருக்ைக யாகி யருந்தவர் கருத்து முற்ற
     விைரயநல் கிடுமக் கானப் ெபருைமயார் விளம்ப வல்லார். 7
     
199 உவாவள ரைனய கானத் துறுகலி யுகத்ைத யஞ்சித்
     துவாபர யுகவந் தத்திற் ெறாக்கனர் தவங்க ளாற்றும்
     அவாவறு வசிட்டர் வச்ச ரகத்தியர் வாம ேதவர்
     தவாதநல் ெலாழுக்கஞ் சான்ற சவுனக ராதி யாேனார். 8
     
200 பரவிய ஆண்டு நூற்றுப் பத்துற முடிவு ெசய்யும்
     பிரமசத் திரயா கத்ைதப்ேபணிநர் வளர்க்க லுற்றார்
     கரவறு மைனய யாகங் காணிய வாங்காங் குள்ள
     வரமுறு முனிவர் தாமும் வந்தனர் ெதாக்கா ரன்ேற. 9
     
201 ேவதங்க ளைனத்துந் ேதர்ந்த வியாதமா முனிவன் பாங்கர்க்
     ேகாதறு புராண ெமல்லாங் குைறவற வுணர்ந்து முக்கண்
     நாதைன யுளத்தி னாட்டி நாவிைனந் ெதழுத்துந் தீட்டும்
     சூதமா முனியு மந்தத் தூத்தவக் கானம் புக்கான். 10
     
202 ேவறு
     புக்க சூதைன யிருந்தமா தவத்ேதார் ெபாங்கு 
            காதலி ெனதிர்ெகாடு வணங்கித்
     தக்க வாதனத் திருத்தினர் பூைச சால 
            வாற்றினர் பழிச்சினர் ெமாழிவார்
     மிக்க மாதவம் பு ந்தன மடிேகள் விைளத்த 
            மாதவப் பயனதாய் வந்து
     ைகக்க ணாமல கக்கனி ேபாலக் காட்சி 
            தந்தைன கருைணயா ெலமக்கு. 11
     

203 கருவி மாமைழ ெயழுந்துநீர் ெபாழியக் கலதி 
            ேவனிலி னுருப்பமங் குளேதா
     பருதி நாயக ெனழுந்ெதாளி கஞற்றப் பாயி 
            ருட்படா மறாைமயு முளேதா
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     ெபாருவில் வானமிழ் ெதய்திடச் சாதல் ேபாவ 
            தல்லது புணர்வது முளேதா
     மருவி நீதருங் காட்சியாற் ேகள்வி வறுைம 
           நீங்குறா திருப்பது முளேதா 12
     
204  உைரத்த ெவான்பதிற் றிருபுராணத்துள் உலப்பில் 
           சீர்ப்பிர மாண்டத்திற் சிறப்ப
     வி த்தி டுங்ெகள மாரசங் கிைதயில் விளக்க 
           மாண்டநற் குமாரகண் டத்தில்
     நிைரத்தி டுஞ்சிவ தலங்களின் ேமலா நிகழ்த்து 
          மாதிமா புரத்தின் மான்மியத்ைதத்
     ெத த்தல் ெசய்தைன முந்ெதாரு ஞான்று ெசம்ம 
          ேலெத ந் திட்டன ேமனும். 13

205  காதன் மங்ைகயர்ப் புணர்ெதாறும் புணர்ந்த காமு 
             கர்க்குளம் அைமதரா விைழவங்
     காத றிண்ணமற் றதுெவனப் ேபரூ ரமல 
            நாயகன் காைதேகள் வியிெனம்
     ேபைத ெநஞ்சக மைமந்தில வதனாற் ெபரும 
            வின்னுநீ ேபசுதல் ேவண்டும்
     ஏத மற்றடி ேயங்கதி யைடய ெவனவி 
            ரந்தடி ெதாழுதனர் மீட்டும். 14
     
206  முனிவர் தம்முளப் ப விைன ேநாக்கி முகம 
          லர்ந்தருள் சூதமா முனிவன்
     இனிது கூறுவன் கயிைலவறீ் றிருந்த 
               ெவம்பி ரான்சயி லாதிையத் ெதளித்தான்
     புனித நந்திேவற் குமரனுக் குைரப்பப் புலவு 
               ேவலவ னாரதற் களித்தான்
     துனிவி லன்னைத வியாதமா முனிவன் சுரந்த 
             ேபரரு ளாெலனக் களித்தான். 15

207  ெதள்ள வின்னமு தாகிய ேமைலச் சிதம்ப 
           ேரசர்த மான்மிய மிதைனக்
     கள்ள ைவம்ெபாறி கடந்தவர்க் கன்றிக் க சு 
            ளார்க்குறு ெபாருண்முதல் கருதி
     விள்ளின் விண்டவ ேராடுேகட் டவரும் 
            ெவய்ய தீக்குழி யிரவியின் வழக்கம்
     உள்ள காலமு மழுந்திமிக் கின்ன லுழப்பர் 
            தீயருக் குைரப்பது தகாதால். 16

208  நீவி ெராள்ளறி ெவனுமதம் வறீி நீடு 
            முன்விைன நிகளங்கள் ப ய
     ஓவில் வன்மல ெவளின்முதல் முருக்கி 
            யுடற்று மாையயுங் கருமமு ெமன்னும்
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     தாவில் பாெகாடு ேதாட்டிைக விலக்கித் தயங்கு 
            ேபரருட் காட்டிைன யடுத்தீர்
     மூவி லிக்கைதக் கவளம்வாய் மடுத்தன் 
            முைறைமயா ெமனச்ெசாலத் ெதாடங் கினனால். 17
     
209 ஆய காைலயி லருந்தவ முனிவ ரடிக 
            ணந்திபா ல த்தைலச் சுடர்ேவல்
     ேமய பாணியன் ெபற்றது மதனி வைீண 
           மாமுனிக் களித்ததும் விளங்க
     ஏயு மாறுமுன் னருளுக ெவன்ன விலங்கி 
           ருந்துயர் வாழ்க்ைகவல் விைனக்குச்
     ேசய னாகிய வியாதைனத் ெதாழுது ெத க்க 
           லுற்றனன் சூதமா முனிவன். 18

ைநமிசப் படலம் முற்றிற்று
ஆகத்திருவிருத்தம் - 209
     -----

4. புராண வரலாற்றுப் படலம் (210-261)
     
210  திங்கட் ெகாழுந்து தவழ்முடியிற் சினவா 
           ரவுந் திைரெகாழிக்கும்
     கங்ைகப் புனலு மணிந்துமத க யு 
           ம யுங் கதப்புலியும்
     அங்கத் துறுத்த வைடயாளத் தவிருந் 
            தவள நிறம்வாய்ந்து
     துங்கச் சிவைன யவனுருவாய்ச் சுமக்கும் 
           ெபருைமத் துயர்கயிைல 1
     
211 ெபாற்ேகாட் டிமய மகட்பயந்து புனல்வார்த்
          தமலற் களித்ததுவு
     அற்கா தழியப் புரமூன்று மவிர்ெபாற் 
          குவட்டு ேமருவைர
     ெசாற்கார் முகமா யிருந்ததுவுஞ் சுரர்மா 
          முனிவர் ெதாழுேதத்தி
     நற்கா மியங்கள் ெபறக்கயிைல 
           நவிர மிடமா னைமகண்ேட. 2
     
212 திைரயுந் தரங்கக் கடேலழுந் ேதங்கி 
          யுயருங் கைடநாளின்
     விைரய வண்ட முகட்டளவும் வறீி 
          வளருங் கயிலாய
     வைரைய யுளத்தின் மதித்திைறஞ்சும் 
          வரத்தா லன்ேற வாமனனார்
     புைரயி ெனடிய வுருவாகிப் புவன 
          மளந்து தருக்கியேத. 3
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213 பறப்ைபக் ெகாடிேயா ருேவாரும் 
           பைகப்பக் கைடநாள் ெவள்ளத்தின்
     இறப்பக் கனலம் பிழம்பாகி ெயழுந்து 
           வளர்தன் முதல்வன்ேபால்
     சிறப்பக் கைடநாள் வருந்ேதாறுந் ெதண்ணரீ்ப் 
           பரப்பின் மிைசத்ேதாற்றும்
     நறப்ைபந் தருசூழ் ைகைலவைர நலக்கும் 
           ெபருைம நவில்வாரார். 4
     
214  குயிைலப் பழித்த தீங்கிளவிக் 
           கும  யிடத்தின் வறீ்றிருப்ப
     ெவயிைலப் ெபாடித்த நைகப்பைடயாற் 
           ெகன்று மிடமா யிருப்பதிந்தக்
     கயிைலப் ெபாருப்ெபன் றவேனயாங் 
           கந்தற் ெகன்றுங் கிழைமயுறச்
     சயிலத் திரள்க ளிடமாகத் தைலைம 
           பைடத்த தைனயவைர. 5
     
215 அைலயும் புனலு மலருமுறு மவேரா 
            ெமலியர் பைகதுமிக்குஞ்
     சிைலயுஞ் சிைலயாச் சிைலவிடங்ெகா 
            ேடவன் வலிய ெனனக்கருதா
     துைலயும் புவன ெமன்ேனெயன் றுன்னி
            நைகத்த நைகெயனலாம்
     நிைலயுங் கயிைல வைரகிைளத்து நிமிருங் 
           கிரணத் ெதாளியிைனேய. 6
     
216 தூய முனிவன் விழிக்கிைளத்தாஞ் சுைவப்பாற் 
            கடலி னிைடமுைளத்தாம்
     ேமய விைறவன் முடிக்கங்ைக ெவள்ளத் 
            துடனாய்ப் பயில்கின்றாம்
     ஆய ெவமக்கு நிகராெரன் றகஞ்ெசய் 
            மதியி ெனாளிமழுங்கப்
     பாய கிரண மிருள்சீப்பப் பகலு 
            மிரவு மவணிைலேய. 7
     
217 காம னுடலம் ெபாடிபடுத்த கனற்க ணிைறவன் றிருவருளின்
     ஏம முைடய ராய்ப்பழகி யிருப்பா ரன்றி ேயைனேயார்
     தாம ெவாளிகால் கயிைலவைரச் சார லடுப்பி னவர்விழிக்கு
     நாம விருேள பகல்கூைக நல்ல விழியி னிருேளேபால். 8
     
218 அயிரா வணமுந் தவளேம யடல்ெவள் ேளறுந் தவளேம
     பயில்பா டமு மடியாரும் ப க்குஞ் சாந்துந் தவளெம
     ெசயிர்தீர்த் தாங்குப் பயனருளுந் தீர்த்த மைனத்துந் தவளேம
     ெவயிலார் மணியின் கயிலாயம் ெவள்ெளன் றிருந்த ப சாேன. 9
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219 ேவறு
     மும்மதக் களிற்றின முழங்கு மால்வைர
     ெசம்மணி தாழ்வைரத் ேதத்ெத லாெமாளி
     விம்முற நாப்பேண விளங்கு காட்சிமற்
     றம்மெவண் பாற்கலன் கனலிட் டன்னேத. 10
     
220 தழற்றைல யிரசதச் சானி ைறத்தபால்
     அழற்றலின் வழிந்ெதன வருவி தூங்குவ
     சுழற்றிய கனறபத் ேதான்றி ருந்ைதேபால்
     நிழற்ெறாளி மணிநிைர நிைரத்தங் ேகாடுவ. 11
     
221 மரம்பல ேதனவண் மைழயிற் சிந்துவ
     வரம்பிறந் ெதழுந்தபான் மடங்கத் தண்புனல்
     நிரம்பேம லுைறத்ெதன நீடக் காெலழஇீ
     அரம்ைபக ளாற்றுவ ேபான்றங் காடுவ. 12
     
222 இரவிக ளனந்தமங் கிருந்து ேநாற்ெறன
     அரதனக் குவால்பல அவிரு ேமார்புறம்
     கிரணெவாண் மதிக்குலங் ெகழுமி ேநாற்ெறனத்
     தரளெவண் மணிக்குவா றயங்கு ேமார்புறம். 13
     
223 கணங்ெகாடு கணங்கசி வுளத்தி னாட்டயர்
     துணங்ைகயும் பாடலுந் துவன்று ேமார்புறம்
     வணங்கிைட வானர மகளி ராடலும்
     இணங்கிைச முழவமு மியலு ேமார்புறம். 14
     
224 ேதவர்கள் ெசன்றுெசன்றிைறக்குங் கற்பகப்
     பூவயல் கிடப்பதிற் புகாவண் டன்பர்கள்
     தூவிய மலர்ெதாறுந் துன்னு ேமற்பவர்
     ஈவில ெராழியவ ீகுநைரச் ேசர்ந்ெதன. 15
     
225 ேவறு
     அரந்ைத தீர்த்திடு மத்தகு கயிைலயின் மலேநாய்
     கரந்த ேதசுைடக் கணங்கண நாதேர முதலா
     நிரந்து ளார்க்ெகலா நீடுறு தைலைமயு மிைறவன்
     பரந்த ேகாயிலின் வாய்தல்கா வலும்ப த் துள்ளான். 16
     
226 மைறக ளாகம புராணங்கள் கைலகள்மற் ெறைவயும்
     நிைறய ெவம்பிரா னருள்ெசய நிரப்பிய வுளத்தன்
     முைறெசய் நூெலலா மருள்பு  முதற்குரு வாேனான்
     அைறயு நந்திெயன் றுயர்ெபய ரடுத்தவ னைனயான். 17
     

227 பண்டு நான்ெகாைடந் திரட்டியபுராணங்கள் பயில்கால்
     அண்டர் நாதைன யடிெதாழு தடிகேள கருைண
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     ெகாண்டு நீயமர் பதிபல குவலயத் துளவான்
     மண்டு ேமன்ைமயின் மன்னிய தவற்றுள்யா ெதன்றான். 18
     
228 நந்தி வாய்ெமாழி ேகட்டலும் நங்ைகேயார் பாகன்
     எந்த நாளுெமம் மிருக்ைகயா யிலஞ்ெச யரங்காய்
     மந்த ணத்ததா ெயவற்றினு ேமலதாய் வயங்குஞ்
     சுந்த ரத்ததா லாதிமா பு ெயனத் ெதாகுத்தான். 19
     
229 அற்ைற நாண்முத லாதிமா பு யிைன யைனயான்
     எற்ைற நாளினு மிதயத்துத் தியானித்து வருவான்
     ஒற்ைற நாளுளத் துன்னியூற் ெறழவிழி புளகம்
     ெபற்ற வாக்ைகேயா டவசமா யிருந்தனன் ெப தும். 20
     
230 சிவம்ெப ருக்கிய வுளத்தினன் ேதகத்தின் குறிகண்
     டவம்ெப ருக்கிய வவுணைர யறுக்கும்ைவ ேவேலான்
     தவம்ெப ருக்கிய விைளயேரா டாடைலத் தணந்து
     நவம்ெப ருக்கிய ெசய்ைகநா டுதுெமன அடுத்தான். 21
     
231 அடுத்த ேதார்ந்ெதழு நந்திைய யிருத்தின னகத்துண்
     மடுத்த தியாெதனக் குைரெயன வாய்மலர்ந் தனன்ெவங்
     கடுத்து ழாவிய கண்டர்முன் கைரந்தவா நந்தி
     விடுத்துக் கூறலும் வியந்தன னாதிமா நகைர. 22
     
232 உண்ைம ஞானம்வந் தவர்க்கலா லுறாதவான் வடீ்ைட
     எண்ைம யாவுறற் பாலதிம் மான்மிய மிதைனத்
     திண்ைம ேநாயற விளக்குது ெமனுமகிழ் சிறப்ப
     வண்ைம நாடிய வுளத்ெதாடும் ைவகுநா ெளாருநாள் 23
     
233 ெவள்ளி மால்வைர மணிமுடி கவித்ெதன விளங்குந்
     ெதள்ளு ேபெராளிச் சிகரவண் ேகாயிலி ெனாருபால்
     நள்ளு மாயிரங் கிரணமு நாற்றும்ெவய் யவேனர்
     ெகாள்ளு மாயிரந் தூெணாளி ெகாழிக்குமண் டபத்தில் 24
     
234 சண்ட பானுவு மதியமும் விடிற்சக முழுதும்
     உண்டு ேதக்குெமன் றுருவுேவற் றுைமெசய்து தன்பால்
     ெகாண்ட தாெமனக் ெகாழுஞ்சுடர்ப் பவளக்காற் கவிைக
     மண்டு வாருடல் ெவள்ெளன வயங்கிேம னிழற்ற. 25
     
235 கவள மால்களி று த்தெவங் கடவுடன் பைகக்குத்
     திவளு நீகுைட யாவெதன் ேனெயனச் சினந்து
     துவள வான்மதிக் கிரணங்க டுணித்தைலத் தாங்குத்
     தவள மாமணிச் சாமைர சாரத ரீட்ட 26
     

236 விைழயத் தக்கெமன் மல ைன விடுத்தேவ ளுடலம்
     குைழயத் தக்கேதற் குறுவ தன்ெறன வஞ்சும்
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     தைழயத் தக்கநல் வளியிைனச் சார்ந்துநீ யுருவின்
     இைழயத் தக்கெதன் ெறழுப்புசாந் தாற்றிக ளைசய 27
     
237 உரகர் ேபாற்றுவா னடுத்தவி ருருவிைட யணிந்த
     வரவ ேநாக்கிய மகிழ்ச்சியா னாடுவா ேராடும்
     விரவி ேவற்றுைம ெத ப்ப  தாகவின் மணிசூழ்
     பரைவ யாலவட் டம்பல வும்பணி மாற. 28
     
238 கலந்து ேபாற்றுந ருளத்ெதழு மானந்தக் கடனின்
     றலர்ந்து ெவண்டிைர ெயழுந்ெதழுந் தடங்குவ ேபால
     மலர்ந்த வாண்முகத் தடியவர் வயின்வயின் வசீும்
     ெபாலந்ெதா டிக்ைகயின் ெவள்ைளகண் முைறமுைற ெபாங்க 29
     
239 குழலுந் ேதாற்ெபாலி முழவமுங் குரலிைசப் பாட்டும்
     மழைல வாய்ெமாழி மங்ைகய ராடலு மயங்க
     நிழலு ேமனியின் வனப்பட ெநடியவன் முதேலார்
     உழலு ெநஞ்சினர் ெபண்ணஆ ெயாதுங்கினர் வணங்க 30
     
240 பாம்ப ணர்ந்தன ேகாட்டியாழ் பலர்கரந் தழுவி
     ஏம்ப ேலாடுெமன் னரம்புளர்ந் ெதழுமிைச ேதங்கச்
     சாம்ப வானவர் ேமலடர் தழல்விடம் பருகி
     ஓம்ப லாதியா விருெதடுத் துலப்பிலர் பரச. 31
     
241 சமயப் ைபம்பயிர் சாவிேபா கத்தைன யைடந்ேதார்க்
     கைமயப் ெபாங்கிய வலர்முகக் கருைணெவள் ளத்துச்
     சுைமயப் பாவுைழ ெயனப்படுந் துைணவிழிக் கயல்பாய்
     இமயப் பாைவெயவ் வுலகுமீன் றவனிட மிருப்ப. 32
     
242 ேகாத்தி ரங்குலந் தழுவினுங் ேகாதுமுற் றி யச்
     சாத்தி ரம்பல வுண னுந் தம்பிரான் பணியில்
     பாத்தி ரம்பிைழ யாெதனப் பார்ெகாள நந்தி
     ேவத்தி ரங்ெகாடு பணிபு ந் தடர்சனம் விலக்க. 33
     
243 இரவி மண்டல மிந்துவின் மண்டல ெம யின்
     பரைவ மண்டல மடுத்தன பவளவா னிலத்து
     விரவு சிங்கத்தின் பிடர்த்தைல மிளிர்தரப் படுத்த
     அரவின் ெசம்மணி யாதனத் தமலன் வறீ் றிருந்தான். 34
     
244 ேதவர் தானவர் சித்தர்விச் சாதரர் கருடர்
     மூவர் முப்பத்து மூவரும் யாவரும் வணங்கி
     ஓவி லாததம் முளக்குைற யுைரத்தது நிரப்பி
     ஏவ மீண்டுேபாய்த் தத்தம திருக்ைகெயய் தினரால். 35
     

245  அன்ன ெசவ்வியின் மாடக மகதியா ழைமத்துக்
     கின்ன ரம்புைட விழத்தருக் ேகழின ரீனக்
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     கன்ன கங்கைரந் திளகக்காந் தருவர்ைக விதிர்ப்பப்
     பன்ன லம்பட விைசெயழூஉம் பாணிமா முனிவன். 36
     
246 இைறவன் வறீ்றிருந் தருளிய ேசைவயு ெமவரு
     நிைறய ேவட்டன வரம்ெபறு நியதியு மற்றும்
     கைறயி னஙீ்குமிக் கயிைலயி னல்லைத யில்ைல
     அைறயி னதீுறழ் தலமுள ேதாெவன அயிர்த்தான் 37
     
247 ஐய நீங்குவா னமலைன வணங்கிெயம் மடிேகள்
     ைவய மீதிலிம் மால்வைர நிகர்தல முளேதா
     உய்ய வஙீ்கரு ெளன்றன னுைமெயாரு பாகன்
     ெசய்ய ேவண்டுமுகம் பார்த்துநீ ெதருட்ெடனப் பணித்தான். 38
     
248 வியங்ெகாள் தம்பிரான் அருடைலக் ெகாண்டுேவ லவனும்
     தயங்கு தன்மணிக் ேகாயிலிச் சார்ந்து ேபரு ன்
     வயங்குமான்மியம் விளக்குவன் இவெணனும் மகிழ்வாற்
     புயங்கள் வஙீ்கெமல் லைணமிைசப் ெபாலிெவாடும் இருந்தான். 39
     
249 ேவறு
     சாரதப் பைடகள் சூழத் தைலவனுக் ெகாருெசா ேலாதிச்
     சூரத மாக நின்ற ேதான்றேல ெதருட்டி வடீ்டின்
     சீரதர் காட்டு ெகன்னாச் ேசவடி வணங்கி நின்ற
     நாரத முனிைய ேநாக்கி நைகமுகத் தருள லுற்றான். 40
     
250 உத்தர கயிைல ெயன்றுந் தக்கிண கயிைல ெயன்றும்
     மத்தியிற் கயிைல ெயன்று வழங்கிடுங் கயிைல மூன்றாம்
     உத்தர கயிைல சுத்ேதா தகக்கடற் பால தாகு
     மத்தியிற் கயிைல யதீு மாடக வைீண வல்ேலாய். 41
     
251 ெதக்கிண கயிைல கன்மஞ் ெசயத்தகு பரத கண்டத்
     ெதக்கட வுளரும் ேபாற்ற எழில்வளர் ெகாங்கு நாட்டில்
     தக்கேமற் றிைசயின் எல்ைல முடிவினிற் றயங்கா நிற்கும்
     ஒக்குமிக் கயிைல மூன்றும் ஆயினும் உைரப்பக் ேகட்டி. 42
     
252 அருந்தவப் ேபறு வாய்ந்த அமரர்கண் முனிவ ரன்றித்
     திருந்தெவவ் வுயிரு மின்பந் ெதவ்வுதற் ெகளிய வல்ல
     விருந்திடு வடபாற் குன்று மிைடப்படு குன்றும் என்னாப்
     ெபாருந்திய கருைண ெவள்ளப் பூரணன் உளத்துட் ெகாண்டு 43
     

253 வழுவறு ேமாலித் ேதவர் மானுடர் 
           விலங்கு புள்ளுத்
     தழுவிநீர் உைறவ வூர்வ தருெவன 
           மைறகள் சாற்றும்
     எழுவைகத் ேதாற்றத் துள்ள ெவவ்வைக 
           யுயிரும் உய்யக்
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     ெகாழுமணி யிைமக்கும் ெவள்ளிக் குன்றமாய்த்
           ெதன்பால் நின்றான். 44
     
254 களத்துநஞ் சடக்கும் எந்ைத கயிைலயங் கி யாய் நின்ேறான்
     உளத்திைட யன்பு ெபாங்க வுருமடி யார்கள் பூைச
     விைளத்தலும் ேவண்டி ேமலால் வி கதி ெரறிக்குந் ேதசு
     திைளக்குைமம் முகமும் ஐந்து சிவலிங்க மாகக் ெகாண்டான். 45
     
255 இவ்வைரத் ேதத்ெதவ் வாற்றின் இருக்குமவ் வாேற ெதன்பால்
     அவ்வைரத் ேதத்தும் ேவேற யவயவ வுருவந் தாங்கித்
     ெதவ்வைர முருக்கும் எந்ைத சினகரம் ஒருபாற் ெகாண்டு
     முவ்வைர வயிற்றா ேளாடு முழுதுல ேகத்த ைவகும். 46
     
256 அைறகழல் அமல மூர்த்தி அேதாமுகம் என்னப் பட்ட
     மைறதரு முகமும் அந்த மால்வைர ேவராய்க் கீழ்ேபாய்க்
     குைறவில்பல் வளத்திற் சான்ற குணாதுசார் இலக்க ணங்கள்
     நிைறசிவ லிங்க மாக நிலமிைச முைளத்த தன்ேற. 47
     
257 நாதேன யாகி நின்ற நளிர்வைரச் சிலம்பிற் ெகன்றும்
     பூதகா ரணமா ையந்து ெபாறிகட்கும் அறிவு ேதாற்றும்
     நீதியார் கருவி ேபான்று நிற்றலால் இலிங்கம் ஐந்தும்
     ஓதுவார் பூத ைமந்தின் உறுெபய ேராடுஞ் ேசர்த்து. 48
     
258 மன்னிய புலன்கண் மாட்டு மனமன்றிப் ெபாறிக ைளந்துந்
     துன்னுத லின்ைம யாலத் துலங்கிய ெபாறிகட் காதி
     என்னுமம் மனேம ேபான்றங் கிருநிலத் ெதழுந்து நின்ற
     அன்னேதார் இலிங்க மாதி லிங்கெமன் றாய தன்ேற. 49
     
259 பா ைட முைளத்து நின்ற பலசிவ லிங்கங் கட்குச்
     சீ ய முதன்ைம யானுஞ் ெசப்புவ ரைனய நாமம்
     ஆருமவ் வாதி லிங்கம் அமர்ந்தருள் ெகாழிக்கு மாற்றால்
     ஓருமந் நகைர யாதி பு ெயன வுைரயா நின்றார். 50
     
260 ஆதலிற் கயிைல மூன்றும் அடுத்திடு நாமத் தானும்
     ஓதரு வளத்தி னானும் ஒக்குமற் றுலகம் ேபாற்றும்
     ேமதகு ெபருைமயானும் விைளத்திடும் பயத்தி னானும்
     காதர மி க்குந் ெதன்சார்க் கயிைலேய மிக்க தாகும். 51
     
261 என்றுேவற் றடக்ைக நம்பி யிைறஞ்சுநா ரதன்க ருத்தில்
     நின்றைவ யத்ைதப் ேபாக்கி நீடுமந் நக ன் மற்றுந்
     துன்றிய ெபருைம ேயாடு தூத்தகு கைதக ெளல்லாம்
     நன்றமிழ் துகுத்தா ெலன்ன நவின்றனன் ேமான முற்றான். 52

புராண வரலாற்றுப் படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் - 261
     .-------
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5. பதிகப்படலம் (262 - 272)
     
262  வரந்திகழ் தவத்துக் காசிப னுயிர்த்த 
           மாதவன் காலவ ெனன்பான்
     பரந்திகழ் வடீு ேவட்டனன் அடுத்துப் 
            பத்தியிற் பூசித்த வாறும்
     உரந்திகழ் மலேரான் பைடப்பற ேநாக்கி 
            யுவணேமக் குயர்த்தவ ேனவச்
     சுரந்திழி ெசருத்தற் ேறனுமா தவத்தாற் 
            ெறாடர்ந்துபூ சைனெசய்த வாறும். 1
     
263 கடவுளான் கன்றின் கைவயடிச் சுவடுங் 
            கதிர்மணிக் ேகாட்டினல் லூறுஞ்
     சுடர்மணி யுருவி ெனம்பிரா னணிந்து 
            சுரபிக்குப் பைடப்பரு ளியதும்
     ெநடியவன் ெறனாது கயிைலெயான் றைமத்து 
            நிமலைனப் பூசித்த வாறும்
     கடிமலர்க் கடவுள் வடகயி லாயங் கண்டுபூ 
           சைனெசய்தவாறும். 2
     
264 காலவ ெனடியன் கமலெனன் றிவர்க்குக் 
           கண்ணுத னடம்பு ந் ததுவும்
     ஆலெமாத் தடர்க்குஞ் சூரைனப் பயந்த 
           வமரர்க ணிர்ப்பயத் தினராய்ச்
     சாலைவ கியது மவர்தமக் கிரங்கிச் 
           சண்முகன் சூரைனத் தடிந்து
     ஞாலமுற் றிைறஞ்ச மீண்டுயர் மருத 
           நளிர்வைர வறீ்றிருந் ததுவும். 3
     
265  சுமதிெயன் ெறாருவ னந்தண ெனடுநாட் 
           டூர்த்தனாய்த் தி ந்துபா தகஞ்ெசய்
     தமர்பதி தணந்து சுலாவுவா ெனல்ைல 
           யடுத்திறந் தும்பெரய் தியதும்
     நிமலைன மறவா முசுகுந்தன் விசும்பி 
           னிசாசரர் குலனறுத் தமர்நாட்
     கும யங் ெகாருத்தி நைகத்தலுங் குறுகி 
           நன்முகங் ெகாண்டுேபாற் றியதும் 4
     

266  கைழசுளி யயிரா வதப்ெபரும் பாகன் 
           கடுந்தவப் பிருகுபுத் தி யால்
     தைழதரு மரக்க வுருவிைன யாங்குத் 
            தணந்துபத் திைமபு ந் ததுவும்
     குைழமுக மடவா ெரழுவேரா டடுத்துக் 
             ெகாைலப்ெபரும் பாதகந் துமிய
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     மைழயுறழ் தடக்ைக மணிமுடிக் க கால் 
             வளவனன் ெகய்திய வாறும். 5
     
267 ஏைழபாற் றூது விடுத்தவ னணுக 
           ெவம்பிரான் றிருவிைள யாட்டான்
     மாைழேநாக் குைமயுந் தானும்ேவற் றுருவாய் 
            வயற்ெறாழி னடவிய வாறும்
     ஊைழவா ரைலநீ ெயனப்புைட நிறுவு 
             முயர்கவி வன்ெறாண்ட னுைரயாற்
     பைீழதீர் தில்ைல யந்தணர் ேபாந்து பிஞ்ஞக 
             னடங்கண்ட வாறும். 6
     
268 வஙீ்குநீர்க் காஞ்சி நதிெயாடு மங்கண் 
           விலங்கிய தீர்த்தத்தின் சிறப்பும்
     ஓங்குமால் வைரயின் விம்மிதம் பலவு 
           முயர்பரம் பிரமமா ெலன்று
     தூங்குைக நிமிர்த்த வியாதன்ெபாய்த் து சு 
            துைடத்ததுந் துைணயின்மா தவங்கள்
     தாங்கிய விசுவா மித்திரன் பணிந்து 
            தணிவில்பல் வரம்ெபற்ற வாறும். 7
     
269 காதியா ணவத்ைத யுயிெரலா முத்தி 
            கலத்தலிற் ெறன்திைசக் கடவுள்
     ேகாதிலா வரசு குைறந்தைம நிரப்பக் 
            குழகைனப் பூசித்த வாறும்
     ேபாதினான் ெறளியப் பூரணன் றலத்தின் 
            ெபாருவின்மான் மியமரு ளியதுந்
     தீதினா ெனாருவ னங்கிர ெனன்பான் 
            ேதகநீத் தும்பெரய் தியதும். 8
     
270 இமவைர மாது தவம்பு ந் ததுவு ெமம்பிரான் 
            வைரந்துெகாண் டதன்ேமல்
     குமரனுக் கிைறவன் வைரவினாற் ேறவ 
             ேசைனையக் கூட்டிய வாறுஞ்
     சமரவன் றடக்ைக யான்குசத் துவசன் 
             றவம்பு ந் ெதச்செமய் தியதும்
     அமர்தரு குலேச கரெனனுஞ் ேசரன் 
             குட்டேநா யனுக்கிய வாறும். 9
     

271 வருந்தி  ேலாக ேசாழன்றுன் மதஞ்ேசர் 
             மாசறப் ேபாற்றிய வாறும்
     கருங்குழ லுைமயாட் ெகம்பிரான் வார்ந்த 
            காமரு ேவணிெவண் பூதி
     திருந்துகண் மணிகூ விளமுப 
             சாரந் ெத தரத் ெதருட்டிய வாறும்
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     ெபருந்திரு வளிக்கும் பிரமகுண் டத்துப் 
             ெபருகிய பூதிமான் மியமும். 10
     
272 மின்னவிர் சடிலத் திளம்பிைற யணிந்த 
            ேவதியன் விைரமலர்க் கமலப்
     ெபான்னடித் தலத்துப் பு தரும் விேசட 
            பூசைனக் கு யகா லமுஞ்சீர்
     மன்னிய குமர நாயக னருள மகதியாழ் 
            முனிவரன் ேகட்டுத்
     துன்னிய மகிழ்வி னாண்டரு ளிைறவன் 
            றுைணயடி ெதாழுதுவாழ்ந் தனனால் 11

பதிகப்படலம் முற்றிற்று. 
ஆகத் திருவிருத்தம் - 272
-------

6. நாரதன் வழிபடு படலம் (273 - 339)
     
273 வாரணி பூண்முைல வள்ளி மணாளன்
     ேபாரணி ேவலன் புகன்று ெதளிந்த
     காரணி ெதன்கயி லாயம் வணங்க
     நாரணி நாரதன் நச்சிெய ழுந்தான் ௧ 1
     
274 ெநாள்ைள படாதன வில்வமு ெநாச்சியும்
     வள்ைளயின் வார்ெசவிக் கங்ைகயும் தாங்கி
     தள்ைளயன் னான்றலம் ேநர்ந்தன தாழ்ந்துளத்
     ெதாள்ைளயி லான்றுைனந் தான்வழிக் ெகாண்டு. 2
     
275 ெதங்ெகாடு பூகஞ் ெசறிந்து வளங்கள்
     தங்கிய ெகாங்கு தைலப்பட லுற்றான்
     மங்கல சின்மய மால்வைர கண்டான்
     அங்கண் வணங்கின னன்பி னடுத்தான். 3
     
276 வாக்கிய கட்புனன் மார்ப நைனப்பத்
     ேதக்கிய வன்பு திைளத்ெதழு சிந்ைத
     ஊக்கிய வன்ைமெகாண் ெடாள்ளிய பண்களின்
     பாக்கிய மன்னான் பறம்பிவர் கின்றான். 4
     
277 ேவறு
     மூவர்கள் வணங்குமுத ெலன்றுவழி பட்டாங்
     ேகவரும் வியப்பவிணர் மாமர மிைறக்கும்
     பூவமரர் தூவுெபாலம் பூெவாடு மயங்கி
     ேமவரும் வண்டினம் விலக்குவன கண்டான் 5
     
278 வித்தக விலங்கலடி காணவிைழ வுற்றுப்
     பத்திெயாடு நாரணர் ப த்தவுரு ெவன்னக்
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     ெகாத்திெனாடு பன்றிெயாளிர் குன்றடி யகழ்ந்து
     ெமத்துகிழங் காருவன வைீணமுனி கண்டான். 6
     
279 காலனுயிர் சாயவைட பாலனுயிர் காழ்ப்பச்
     சாலவருள் ெசய்தெவாரு சாமிவடி ேவயாம்
     ேமலவைர ேசர்ந்தெவைம யார்தைளவ ெரன்ேற
     ேகாலவிப ெமண்ணில குறும்புெசயல் கண்டான். 7
     
280 எங்கைளநி கர்ப்பவுயி ேராடிைறவன் ெமய்யில்
     தங்குவன வல்லவு  தந்தவின ெமன்னா
     அங்ெகழு களிப்பினைன யார்ப்பெவன மாேட
     சிங்கெமாடு ேதால்புலி சிைலத்ெதழுவ கண்டான். 8
     
281 ைகயலது ேபாதலறி யாதுகைல கால்விட்டு
     உய்யவறி யாதுமுய ெலன்றுறு தருக்கால்
     ெவய்யவுளி யங்கடைம வழீ்கவய மற்றும்
     ெமய்முழுது ேமவிவிைள யாடுவன கண்டான். 9
     
282 விலங்கலுரு வத்தும்வில காைமவிட நாக
     அலங்கறழு விக்கவினி யாங்குவளர் சந்தின்
     குலங்கதுவு சூழல்குடி ெகாண்டுசுடி ைகக்கண்
     இலங்குமணி நாகமினி தாடுவன கண்டான். 10
     
283 ேமவிமு னணிந்தவியன் ேறாலணிக ெளன்ன
     ஆவியிகல் ேவங்ைகயிபம் ஆட  யிவற்றின்
     தாவிலு  யுந்தைலெவண் மாலிைகக ெளன்ன
     ஓவிலரு விக்குடிைஞ யூர்வனவுங் கண்டான். 11
     
284 நால்புைழ ெநடுங்ைகயிப நன்றமர் உடற்றக்
     கால்ெபார வுைடந்தகைழ நித்தில மணித்தூள்
     பால்புைர விபூதிபல வச்சிர மணிக்கல்
     சால்பின்வள ெரன்பணி தைகத்ெதாளிர்வ கண்டான். 12
     
285 ெசஞ்ெசவி தமக்கு ய ேச ெயன வாழு
     மஞ்சர்க ெளழுப்புமணி யாழிைச கடுப்பக்
     ெகாஞ்சுகிளி மஞ்ைஞவிைள ேதாைரகள் ெகா க்கும்
     வஞ்சநிமிர் சாரல்வளர் ேதன்முரல்வ கண்டான் 13
     
286 ெசங்ைகயி னைமந்ெதாளி திகழ்ந்ததழ ெலாப்பத்
     துங்கெவாளி கான்றுவளர் ேசாதிமர முங்ைகத்
     தங்குதுடி யின்ெனாலி தழங்குதல் கடுப்ப
     அங்கணமர் ேவடெரழு மாகுளியுங் கண்டான். 14
     

287 ஏட்ைடதரு வன்பிறவி ெயன்னுமைல ேயறும்
     வாட்டமும் வயங்குவைர ேயறவரு ெமய்ப்பின்
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     நீட்டமு ெமாருங்கற நிரம்பு குளிர் வன்கால்
     ேசட்டருள் நிகர்ப்பவரு திட்ைடெயதிர் கண்டான். 15
     
288 ேவதைன பிறப்பற விைழந்தருளின் நின்ேறார்
     காதலக னுள்ெளாளியி ேனாடுகல வாைம
     வாதைன மலம்விலங்கி யாங்குமலி மஞ்சு
     மூதறிவி னான்சிகர மூடுவது கண்டான் 16
     
289 ஆதி மல நீங்கவிைட யாவியருட் பின்னாய்ச்
     ேசாதியிைட மூழ்கும்வைக சூழ்திரு ெவழுத்தான்
     ேமாதியிைட நின்றமல முற்றி வ ெதன்னக்
     காதிவரு காற்றினது நீங்குவது கண்டான். 17
     
290 ேவறு
     இன்ன வாகிய வளம்பல கண்டுகண் 
            டிவருநா ரதன்வாய்ைம
     மன்னும் ேயாகின ருள்ளமா தாரமூ 
            விரண்ைடயு மரீஇயப்பால்
     துன்னு மாயிரந் ெதாகுமிதழ்த் தாமைரச் 
            சுட ைன யடுத்தாங்குக்
     ெகான்னு மால்வைர யாைறயுங் கடந்துேபாய்க் 
            குடுமிமால் வைரசார்ந்தான். 18
     
291 கருத்த டங்கிேயா கத்தினாற் ேசாதிையக் 
           காண்பவர்க் கவெணந்ைத
     நிருத்த வண்சிலம் ெபாலிெயழு வித்ெதன 
           ெநடுகிவிண் கிழித்ேதாங்கு
     திருத்தன் ைவகிய சிலம்பிைன யடுத்தலுந் 
           ேதவதுந் துபிேயாடும்
     அருத்தி ெமய்யடி யார்சிவ முழக்கமு
           மடர்ந்ெதழ மகிழ்கூர்ந்தான் 19
     
292 அங்கி பாங்க  னைமத்தலாற் 
            ெறாடுவதற் கவனியு ேளாரஞ்சும்
     ெபாங்கு சீதளத் தாவயி ெனாழுகிய 
            புதுமண நதிதீர்த்தம்
     முங்கி நீறுடன் முழுவது மணிந்துெசய் 
            முைறைமமுற் றுறவாற்றி
     எங்க ணாயகன் றிருமைல யிவர்ந்தனன் 
            இவர்ந்தயாழ் மணித்ேதாளான். 20
     

293 இமய மீன்றவ ேளாதியு ைமங்கர 
           னிறும்புசூழ் தடங்குன்றுஞ்
     சிமய ேமாங்கிய நான்முகன் விலங்கலுஞ் 
            ெசங்கண்மால் வளர்ெவற்பும்
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     அைமவி ராவிய ேவலவன் பறம்புந்த 
             னடிவைர ெயனத்தாழ
     உைமெயா டாரண மறிகலா னிருப்பநீண் 
             ெடாளிர்வைர முடிேசர்ந்தான். 21
     
294 ேசர்ந்து சுற்ெறலாம் ேநாக்குவான் அடித்தைல 
            ெசறிந்தெவற் புகெளல்லாஞ்
     சார்ந்த படீமா யவற்றின்மீப் ேபாகிய 
            தனிவைர நலன்முற்றும்
     ஆர்ந்த ேதார்சிவ லிங்கமாய்த் ேதாற்றலும் 
            அஞ்சியிம் முடிமீதும்
     ஏர்ந்து ேபாற்றெவவ் ேவறுரு ெவடுத்தன 
            ெனனத்ெதளிந் ெததிர்ேபாந்தான். 22
     
295 காந்த ேநர்படும் ஊசியிற் சிவலிங்கக் 
         கடவுடன் றிருமுன்னர்ப்
     ேபாந்த நாரதன் புந்திேபா யருண்மைல 
         புகவிழிப் புனல்கார்ேபால்
     ஏந்து மார்பக நைனப்பெமய்ப் புளகங்க 
          ெளழெமாழி தடுமாறச்
     ேசந்த வார்கழல் தாழ்ந்தனன் அன்ெபனுந் 
          திைரக்கட லிைடத்தாழ்ந்தான். 23
     
296 ெநடிது ேபாதுதண் ெடனக்கிடந் தானந்த 
          நிரப்புெநஞ் சகத்ேதாடும்
     படியின் மீெதழுந் துச்சியி லிருைகயும் 
          பதித்துெவள் ளியங்குன்றின்
     முடியின் வறீ்றிருந் தருளிய பராபர 
          முக்கண சயேபாற்றி
     அடிய ேனற்கருள் பு ந்ததற் புதெமன 
          வைறந்துபூச ைனெசய்தான். 24
     
297 அமரர் விஞ்ைசயர் சித்தர்சா ரணருந் 
           தவத்தின வர்நாளுந்
     தமது ைவப்ெபன வழிபடு மிரசத சயிலவுச் 
           சியின்ேவற்ைகக்
     குமர ைனங்கர னுைமெயாடு ைமந்துருக் 
           ெகாண்டுவறீ் றிருக்கின்ற
     விமலன் முந்துற வைீணயி ெனழான்முைற 
           வகீ்கிேயத் தினன்மாேதா. 25
     
298 ேவறு
     கள்ளிவர் ேகாைத கரங்ெகாண்டு பூசித்து
     ெவள்ளி வைரைய விைழந்தா துபிறப்பின்
     உள்ளிய ேபாக முழந்துமுள மாய்ந்து
     ெதள்ளுேப ன்பந் திைளக்கின்றார் மன்ேனா 26
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299 ெசம்ெபாரு ளார்ந்த ெசழுந்தீந் தமிழ்ெகாண்டு
     நம்பன் கயிைல நயந்ேதத்து நாவிேனார்
     இம்பர் நலியும் இடும்ைபயுடற் கிடந்தும்
     உம்ப ரறியா வுருக்கிடந்தார் மன்ேனா. 27
     
300 காேராத வண்ணன் கசிந்ேதத்துங் கண்ணுதறன்
     பாேராதும் ெவள்ளிப் பறம்புளத்திற் றடீ்டிேனார்
     நீேராடு கண்ணின் நிைலதி ந்தா ராயிடினும்
     சீேராடு ைவகுந் திருவுைடயார் மன்ேனா. 28
     
301 ேவறு
     ேபாற்று நாரதன் மீட்டும் பூரணர் பாதம் வணங்கிக்
     கூற்றம் ெவன்றைவ ேவற்கட் ேகாமள வல்லி யன்னாைள
     ஊற்றி ருங்கடத் தாைன யும்பர்கள் ெவஞ்சிைற மீட்ட
     ேவற்ற டக்ைகயி னாைன வழீ்ந்து பழிச்சி ெயழுந்தான் 29
     
302 கட்டு ெபாற்சைட ெயால்கக் காதணி குண்டல மாட
     ஒட்டு வற்கைல தட்ப வுள்ள ெமழுந்துமுன் ெசல்லச்
     சட்ட ெவற்பி னிழிந்து சாரலின் ேமற்றிைசச் சூழல்
     அட்டு நல்ெலாளிச் ெசம்ெபான் ஆலயங் கண்டங் கடுத்தான். 30
     
303 ேவறு
     ஒழுெகாளித் தரள நாற்ேகாட் டுவாப்பல மருங்கு சூழ
     விழுகு மும்மத ெவள்ளத்தி னிராயிரங் ேகாட்டு ேவழம்
     முழுெகாளிப் புவனப் ெபாற்ேறர் மூட்டிய கலினப் பாய்மா
     மழுகுெபாற் படியின் நீண்ட வாய்தலின் முன்னர் நிற்ப. 31
     
304 கழுக்கைட பிண்டி பாலங் கப்பண முரல ஞாங்கர்
     மழுக்கைத தண்டு ேநமி வச்சிரங் சு ைக சூலம்
     எழுக்குயஞ் சிைலவாள் பாச மின்னபல் பைடயி ேனாடும்
     அழுக்கைட யாத பூதர் ஆலய மருங்கு ெமாய்ப்ப. 32
     
305 பைணதுடி படகந் தக்ைக பணவந்
           திண்டிமந் தடா
     கிைணகுளிர் பதைல ெமாந்ைத 
          சல்ல  பம்ைப ேகழ்மண்
     கைணவைள ேகாடு பலீி காகளந்
           தாைர முற்றுந்
     துைணயறு கணங்க ேளார்பால் 
          சுைவயமிழ் ெதனச்ேச விப்ப. 33
     
306 விராவுைந வளமுன் ெனட்டும் 
           விளக்கஞ்ெசய் குறிஞ்சி யாழும்
     அராகமுன் னான ைவந்தும் 
           ஆக்குறும் பாைல யாழும்
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     பராவிவிண் ணவரும் ேபாற்றும் 
           படுமைலப் பாைல முன்னாம்
     தராதலம் வியக்கு ெமட்டுஞ் 
           சார்ந்திடு மருத யாழும். 34
     
307 ேநர்திற முதலா நான்கு நிகழ்த்திய முல்ைல யாழுந்
     ேதர்தரு ெநய்தற் கான திறனியாழ் விள  ெயல்லாம்
     ஆர்தரு புலவ ேரார்பா லைமத்திைச ெயழுப்ப ேவார்பால்
     வார்தரு குழலின் ேபத மைனத்தும்வல் லவர்வா சிப்ப. 35
     
308 ேவறு
     காந்தாரம் புறநீர்ைம ெகௗளசிகங்குச் 
            ச நளுத்ைத கவிடி நாட்ைட
     வாய்ந்ேதாதுஞ் சாதா  ெகௗளவாணங் 
            ெகால்லிக் ெகௗளவாணங் காஞ்சி
     ஆய்ந்தார்ெகாள் சாய பஞ் சுரம்பழம்பஞ் 
            சுரங்குறண்டி யமிழ்தாய்க் காதிற்
     ேபாந்ேதறு மலக நற் பயிரவிெயன் 
            றிைவவல்லார் புகழ்ந்து பாட. 36
     
309 ெகாடுெகாட்டி பாண்டரங்கங் காபால 
           ெமனுமிைறவன் கூத்து மூன்றுங்
     குைடெகாட்டி ெயனுங்குமர னாடலிரண் 
           டுங்கனங்ெகாண் ெடாருபா லாடக்
     குடமல்லு மரக்காலல் லியெமன்னுந் 
           தமக்கு ய கூத்து நான்கும்
     குடம்ெவல்லும் வைளக்கரத்ேதா ரேநகரவ 
           ெணாருபாங்கர்க் ெகாண்டு ேபாற்ற 37
     
310 உருத்திகைழங் கைணக்கிழவ ரேநகர்தமக் 
          கு யேப டுவந்து காட்டப்
     பருத்தபுயத் தயிராணி கடயமிட 
          மலர்மாது பரைவ யாடச்
     சு த்தகுழற் கும மரக் காறழுவ ெவழுமாதர் 
          துடிெகாண் டாட
     வ த்தமுைல யரம்ைபயர்கள் கரணமுதற் 
          பலகூத்து மருவி யாட. 38
     
311 உறுவசிேம னைகயரம்ைப திேலாத்தைமெயன் 
            பவர்பலர்தா ெமாழுங்கி னின்று
     நறுமலர்க்ைக வழிவிழியும் விழிவழியுள் 
           ளமுநடப்ப நடன மாடத்
     ெதறுவிைனையத் ெதறுமுனிவர் குணைலபயின்
           றாரணங்க டிகழ ேவாத
     மறுவிகந்த தும்புருநா ரதர்பலர்வ ீ
           ைணயினிருபால் வதிந்து ேபாற்ற. 39
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312 இந்திரெரண் ணிலர்பிரம ெரண்ணிலார் 
           பதிெனாருமூ வருெமண் ணில்லார்
     சந்திரெரண் ணிலேரைன வானவெரண் 
            ணிலர்நிசா சரெரண் ணில்லார்
     கந்தருவர் விஞ்ைசயர்கள் கருடர்சாத்
            தியர்சித்தர் கரும ேதவர்
     அந்தரெரன் பவர்பிறரு மேநகரகத் 
            தினும்புறத்து மடர்ந்து ேபாற்ற. 40
     
313 ஆடிகுைட சாந்தாற்றி யால்வட்டங் கவ ெகாடி 
           யைனத்து ெமாய்ப்பக்
     ேகாடிமணித் தூணிறுவிக் குயிற்றியெபான் 
           மண்டபத்திற் குமர ேவளும்
     நீடியமும் மதக்களிறு மருகிருப்ப 
           வுைமயிடப்பா னிலவத் ேதசு
     கூடியெபாற் றவிசினிைட வறீ்றிருந்தான் 
           மன்றுணடங் குயிற்றும் ெபம்மான். 41
     
314 அத்தைகய ேகாயிலிைன யடுத்தநா 
            ரதமுனிவ னன்பு ெபாங்கப்
     ைபத்தமணி வாயிலிைடச் சைடசழங்க 
            வுைடசழங்கப் பன்னு வைீண
     ைகத்தலத்தின் ேமக்குயர்த்திச் சனெநருக்கி 
            னூேடகிக் கடந்து வாய்தல்
     சுத்தமருள் ேகாமாத ருடனிமிேல 
            றிருந்தெநடுஞ் சூழல் புக்கான். 42
     
315 ேவறு
     ஆங்க ெணட்டினு ைமந்தினும்
     பாங்கி னாரப் பணிந்தனன்
     ஓங்கு ைகயிைன உச்சியில்
     தாங்கி முன்னுறச் சார்ந்தனன். 43
     
316 அந்தில் வந்தடர் மாசனம்
     பந்தி ெகாள்ளப் பணித்துலா
     நந்தி கண்டிவ ணாரதா
     முந்து ெகன்னலு முந்தினான். 44
     
317 அன்றி னார்புர மாரழற்
     ெகான்ற வூட்டிய உத்தமன்
     என்று வந்தைன ேயாெவன
     இன்று வந்தன ெனன்றனன். 45
     
318 ஆல மார்ந்த மிடற்றினான்
     ேகால ேநாக்கிக் குளிர்ந்தனன்
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     சால வன்பு தைழத்ெதழச்
     சீல மார்துதி ெசப்புவான் 46
     
319 ேவறு
     தண்ணார் மதியுந் தழல்வா ளரவும் சடிலத் 
            தணியுந் தைலவா சரணம்
     பண்ணா ைசயும் பைகமான் குரலும் 
            படர்ெசஞ் ெசவிநா யகேன சரணம்
     ெபண்ணா முைமயும் நீயா ணுருவும் 
            பிைணயுந் திருேம னியேன சரணம்
     விண்ணா டருமண் ணவரும் பணியும் 
           ெவள்ளிக் கி ேவ தியேன சரணம். 47
     
320 அண்டங் களைனத் துெநாடிக் குமுன 
             மடைலப் ெபாடியாக் குநுதற் சுடராற்
     பண்டின் பமளிக் குமலர்க் கைணேவள் படெவன் 
           றருண்மீ ளைீமயாய் சரணந்
     ெதாண்ெடான் றுமலா லறியா தவர்தஞ் சு குஞ் 
           சிமுடிக் கணியாஞ் சரணம்
     மிண்டுந் தருமன் படிவத் துதவும் ெவள்ளிக் 
           கி ேவ தியேன சரணம். 48
     
321 தண்டா துலேகார்க் குவரம் பலவுந் தைழயச் 
           ெசா யங் ைகயின்மும் மலமும்
     அண்டா தைடவா ருடலும் ெபாருளு 
           மணுவுந் தரேவற் றருள்வாய் சரணம்
     கண்டா னலெனன் ெறவரும் பரவுங் கடியார் 
           மலர்துன் றுபதத் திைடமண்
     விண்டான் பதுமக் கண்ணநீ் தருளும் 
           ெவளிக் கி ேவ தியேன சரணம். 49
     
322 மத்தக் க ய ீரு ேபார்த் தருளும் வயவா 
           வியவார்க் கருளாய் சரணம்
     பத்திக் கமிழ்தா கியினித் தருளும் பரமா 
           புரமாய்த் தவேன சரணம்
     எத்திக் குமிைறஞ் சநடம் பு யு மிைறவா 
           மைறவாய் ெமாழியாய் சரணம்
     வித்ைதக் ேகாருைவப் ெபனேவ திகழும் 
           ெவள்ளிக் கி ேவ தியேன சரணம். 50
     
323 அழலங் ைகயினாய் சரணஞ் சரணம் 
           அர தங் ைகயினாய் சரணஞ் சரணம்
     பழிெயன் பணியாய் சரணஞ் சரணம் 
           பரெவன் பணியாய் சரணஞ் சரணம்
     குழெவண் மதியாய் சரணஞ் சரணம் 
           குணேவார் மதியாய் சரணஞ் சரணம்
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     விழிமும் ைமயினாய் சரணஞ் சரணம் 
           ெவள்ளிக் கி யாய் சரணஞ் சரணம். 51
     
324 ெசய்யா வுருவாய் சரணஞ் சரணம் 
            ெசய்யாய் க யாய் சரணஞ் சரணம்
     ெநய்யா வுைடயாய் சரணஞ் சரணம் 
            ெநய்யார் பைடயாய் சரணஞ் சரணம்
     ெபாய்யார்க் கு யாய் சரணஞ் சரணம் 
            ெபாய்யார்க் க யாய் சரணஞ் சரணம்
     ெவய்யாய் தணியாய் சரணஞ் சரணம் 
            ெவள்ளிக் கி யாய் சரணஞ் சரணம். 52
     
325 ேவறு..
     எனநா ரதேனத் துதலும் பகவன்
     பனவா விைழேவா துபணித் துெமன
     அனகா வுனதா ளுறுமன் படிேயன்
     மனமா ரவழங் குதிமா லறேவ. 53
     
326 காரார் தருெதன் கயிலா யமிதின்
     வாரார் முைலேயா டுமகிழ்ந் தருளின்
     சீரார் தருேச ைவெயந்நா ளுெமனக்
     காரா வமுேத யருெளன் றனேன. 54
     
327 அவ்வா றிைறவன் வரமாங் கருளச்
     ெசவ்வாய் ைமயினான் ெகாடுேச வடிதாழ்ந்
     ெதாவ்வா மலேமா பியேபா திவனத்
     துவ்வா வமுதந் ெதாழமீண் டனேன. ௫௫ 55
     
328 ேவறு
     கற்பக ேவலி நீழற் கடவுளா 
         னிைரகள் ைவகப்
     ெபாற்பிரு நிதிகள் ேகாடி ெபாலிந்தநீ 
         ேராைட சூழ
     விற்ெபாலி மணிச்ெசய் ைவப்பின் 
          ெவள்ளிேமல் ேவய்ந்திட் டுள்ளால்
     அற்புதக் கவிைகப் பூங்க லழுத்துமம் 
          பலமுங் கண்டான். 56
     
329 ெவள்ளியம் பலமுன் தாழ்ந்து வியத்தகு நடமும் ேபாற்றிச்
     சுள்ளியின் ேவலி சூழ்ந்த சுடர்மைல முகங்க ளான
     ெதள்ெளாளி யிலிங்க ேமலாற் ெசறிமணி ேமாலி ேயயாம்
     நள்ெளாளிச் சிகரக் ேகாயி னளிவைர வலமாச் ெசன்றான். 57
     

330 கதிர்மணிக் குலமும் ெபான்னுங் ைகய க் ெகாண்டு ேபாதும்
     அதிர்புனல் வழக்க றாத வற்புதக் காஞ்சி மாேட
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     முதிர்வளம் பலவும் ேநாக்கி முன்னிநீள் ேபாதிக் கானத்
     ெததிரறு துைறநீ ராடி ெயம்பிரான் ேகாயில் சார்ந்தான். 58
     
331 ெகாழுந்ெதழுங் கிரணக் கல்லிற் குயிற்றுேகா புரமுன் தாழ்ந்து
     ெதாழுந்தைலக் கரத்தி ேனாடுந் துைணவிழி யுைறப்பப் ேபாந்து
     விழுந்தனன் ஏற்றின் முன்னர் விழுந்தன மலங்கள் மூன்றும்
     எழுந்தனன் இன்ப ெவள்ளம் எழுந்தாங் குடங்கு மாேதா. 59
     
332 அயன  யரனு மாகி அளித்தளித் தழித்து மற்றவ்
     வயன  யரனுக் ெகட்டா ஆனந்தப் ெபாருேள யங்கண்
     அயன  யரனும் ேபாற்ற முைளத்தரு ளாதி லிங்கம்
     அயன்றரு குமர னான்ற தவத்தினால் கண்டு ெகாண்டான். 60
     
333 வறுைமயுற் றவர்கள் சிந்தா மணிெயதிர் கண்டா ெலன்ன
     முறுகிய வன்பு ெபாங்க முதல்வனா ரருகு ேபாந்து
     மறுகிய பிறவி ேவைல வறக்குெமாள் ளமிழ்ைதக்கண்ணான்
     ெமாறுெமாறுத் தமரர் நிற்ப முகந்துெகாண் டருந்தி னாேன. 61
     
334 ேதக்கிய வுளத்தா னந்தச் ெசழுங்கட லூற்ேற ெயன்ன
     வாக்கிய விழியி னரீு மயிர்ெதாறு மரும்பும் ேவரும்
     ஆக்ைகைய மண்ணுச் ெசய்ய வருட்புனற் குளித்தான் ேபான்று
     நீக்கிய மலத்தா னாங்கு ெநடிதுநின் ற தி னஙீ்கி. 62
     
335 இருள்குடி ெகாண்ட கூந்த ெலழில்குடி 
         ெகாண்ட ெபாற்ேறாள்
     அருள்குடி ெகாண்ட வாட்க ணணிகுடி 
         ெகாண்ட ெகாங்ைக
     ெபாருள்குடி ெகாண்ட ெசஞ்ெசாற் புகழ்குடி 
          ெகாண்ட தாளு
     மருள்குடி விலகி ைவகு மரகத 
          மயிைலத் தாழ்ந்தான். 63
     
336 ஒன்ெறனப் பலேவ ெயன்ன 
          வுருெவன வருேவ ெயன்ன
     அன்ெறன வாமீ ெதன்ன வணுெவன 
          மகத்ேத ெயன்ன
     நின்றவன் பரமா னந்த நிருத்தஞ்ெசய் 
          ேபாதி மன்றுள்
     ெவன்றைவம் ெபாறியான் ெசன்று விம்மிதத் 
          திைறஞ்சிப் ேபாந்தான் . 64
     
337 தவழ்புனற் காஞ்சி யாற்றுத் தடங்கைர மருங்கு முக்கட்
     பவனருட் குறிெயான் றன்பாற் பதிட்ைடெசய் தாங்குப் பாங்கர்
     நவமுறத் தீர்த்த ெமான்று நலத்தக வாக்கி யந்தச்
     சிவமலி நீ  னாட்டிச் ெசய்தனன் பூைச முற்றும். 65
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338 அன்னதன் சிவலிங் கத்தி னருச்சைன 
         முைறயிற் ெசய்து
     மன்னிய வாதி லிங்க வரதைனப் 
          பணிந்தும் ெவள்ளி
     நன்னகத் திைறவன் ேகால நயத்தகக் 
          கண்டும் ைவயத்
     ெதன்னுமன் பிலாத தூய னின்னண 
          மிருக்கின் றானால். 66
     
339 ேவறு
     இந்த மாநிலம் வழுத்துெமய்த் தவத்தீ லங்கு 
            ேவற்பைட வலக்கரத் தணிந்ேதான்
     நந்தி கூறிடக் ேகட்டது மதைன நார 
            தற்கவன் ெறருட்டிய வாறும்
     அந்திற் ேகட்டநா ரதனதன் வழிேய யடுத்து 
            வந்தைன பு ந்தது ெமல்லாம்
     வந்த வாறினிக் காலவன் வாய்ைம மரீஇய 
            ேதார்மிெனன் றைறதருஞ் சூதன். 67

நாரதன் வழிபடு படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் 339
     ---------

7. காலவன் வழிபடுபடலம் (340-418)
     
340 வ யளி மதுவுண்டு மதுரெமல் லிைசபாடும்
     வி மல ரயனனீ்ற ேமதகு காசிபனுக்
     கு ைமயின் மகன்ேவத ேமாதிய ெசந்நாவன்
     க சறு தவமாற்றுங் காலவ ெனனும்ேபரான். 1
     
341 நல்விைன ேயாவாேம நயந்துெசய் திடுநாளில்
     அல்வளர் மலபாக மடுத்தருள் பதிவுற்றுத்
     ெதால்விைன யைவமாறத் ெதாகுதரு கருமந்தாம்
     பல்வைக களுெமாப்பாம் ப சுற விைவநிைனவான். 2
     
342 ெசய்திடு கருமத்தாற் ேசர்பய னுலகத்து
     ைமதிக ழிருள்சீக்கும் வானவ னுலகாதி
     ைபதிகழ் மணிநாகப் பள்ளிய னுலகந்த
     ைமதம ருலகத்தி னார்வெமா ெடய்துவதாம். 3
     
343 ேமவுமவ் வுலகத்து ேமதினி வைரப்ேபேபால்
     ஓவிைலம் ெபாறிகட்கு முறுபுல னுகர்வித்ேத
     ேபாவன காலங்கள் புதுைமயி ெனாருவாய்ைம
     ஆவதன் றண்டங்க ளைனத்துமவ் வியல்பினேவ. 4
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344 ேவறு
     காரண மூன்றி னன்றிக் கா ய நிகழ்வ தின்றாங்
     காரண மண்டங் கட்குக் கருதுறின் மாைய சத்தி
     காரண மில்லா யசீன் முதற்றுைண நிமித்தங் காண்பர்
     காரண மாைய நல்குங் கா ய தத்து வங்கள். 5
     
345 தத்துவக் குழுவின் ெசய்ைக யல்லது சகல மில்ைல
     தத்துவஞ் சடேம யற்ேறற் றத்துவச் ெசயற்கும் ேவேற
     தத்துவ மான சித்தின் சத்திெயான் றடுத்தல் ேவண்டும்
     தத்துவ நம்ைம ெயன்றுந் தைகப்பது மில்ைல யாேம. 6
     
346 அத்தகு சித்து நாேனா வன்றிேவ றுண்ேடா மற்றுந்
     தத்துவ வுடேல நானாத் தருக்கிேன னிந்நாள் காறும்
     ெபாத்துதத் துவத்ைத நாடிற் ெபாருந்துநான் ேவறு மாேனன்
     சித்திைன நாட ெவன்னிற் சித்தும்ேவ றுண்டுேபாலும். 7
     
347 அைனத்துமாய் மாைய நம்ைம யடுத்தது கருமத் தாகும்
     நிைனத்திடு கருமத் தானு நிகழ்வதா ணவத்தி னாகும்
     விைனத்திருக் ெகய்த நிற்றல் ெவய்யவா ணவவி ருட்டும்
     எைனத்துயி ைனயும் வாட்டு மபக்குவ விரவி னாகும். 8
     
348 இத்தகு ெதாடர்க ெளய்தா ெதவற் னு ேமலாய் நின்ற
     அத்தகு கடவு ளன்றி யறிெவழு பருவ மாதி
     மிக்குற விைளத்து வடீு விைளப்பவ ைலயத் ேதவும்
     தக்கவா வழிபா டாற்றிச் சார்தரார்க் கருளா தம்மா. 9
     
349 அருவுரு விரண்டு மின்றி யடர்குணங் குறிக ளின்றித்
     ெதருளுநின் மலமா ெயான்றாய்ச் சித்துமாய்ச் சத்துமாகிப்
     ெபாருவில்பூ ரணமா யின்பாய்ப் ேபாக்ெகாடு வரவு மில்லா
     ஒருவைன வழிபா டாற்ற ெலாருவர்க்கு முடியா ேதனும் 10
     
350 மந்திர முலகிற் றடீ்டும் வ வடி ெவழுத்தி னின்று
     ெவந்திறற் பூத மாதி விலக்குமா ேபால ெவட்டா
     எந்ைதயும் வடிவி னின்ேற யிருண்மல மகற்றி வடீு
     தந்திடு மருளா ெலங்ேகான் றங்கிய வடிவு தம்முள் 11
     
351 ேவறு
     வண்டு முரல முறுக்கவிழு மலர்ேம லவைனப் பணிகிற்பின்
     அண்ட மடங்க வுயிெரல்லா மாக்கு மாற்ற றருகிற்கும்
     விண்ட மல  னறுந்துளப விண்டு மலர்த்தாள் வழிபாட்டின்
     மண்டு முயிைரத் திதிப்படுத்து வளர்க்கு மாற்ற லுளதாமால். 12
     
352 புவன முழுது ெமாருெநாடியிற் ெபாடிக்கு 
          மரைன வணங்கினால்
     புவன முழுது ெமாருெநாடியிற் 
         ெபாடிக்கு மாற்ற லினிதருளும்
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     மவுன முைடய ராயுமா மேகச 
         ரடிையப் பூசிப்பின்
     கவன மறுத்து விவாகத்திற் கருத்ைத 
         யுதவிப் புரப்பாரால். 13
     
353 அமரர் விைழயுங் கலியாண வழகர் 
         பாதம் பூசிப்பின்
     கமலன் முதேலார் தைலதுளக்கக் 
         கலியா ணத்ைத முடித்தருள்வர்
     உைமத னுருவுந் தமதுருவு ெமாற்றித் 
         திருந்தார் தைமப்ேபாற்றில்
     சிமய முைலயார் ேபாகத்திற் சிறப்ப 
          ேமாகங் ெகாடுப்பரால் 14
     
354 ெதால்ைல யுலகம் ேபாற்ெறடுக்குஞ் 
          ேசாமாக் கந்தர் தைமத்தாழின்
     நல்ல மகவுஞ் சந்தானத் ெதாடர்பு 
          மினிது நல்குவார்
     மல்லற் றிகி ப் பைடமால்ைக வழங்கி 
          னாைர யருச்சிப்பின்
     அல்ல லி யப் ெபரும்ேபாக மகிலம் 
          வியப்ப வளிப்பாரால் 15
     
355 வம்பார் ெதய்வ வடவாலின் வதிந்தார் 
          கமலத் தாளிைறஞ்சில்
     தம்பால் விருப்புந் துய லங்குஞ் சகத்தில்
          ெவறுப்புந் தைழப்பிப்பார்
     பம்பா தரவிற் கடிைஞெகாளும் பயிக்க 
          ேவடத் தைரப்பரசில்
     ெகாம்ேப ைடயார் கரெந ப்பக் ெகாள்ளும் 
          ேபாகம் ெவறுப்பிப்பார் 16
     
356 ைகயி ெலடுத்த சூலத்துக் கங்கா 
         ளைரப்பத் திைமபு யின்
     ைவய முழுதும் பணிேகட்ப வயிராக் 
          கியத்ைத யளித்திடுவர்
     எய்யு மதேவ ளுருப்ெபாடித்த விைறவர் 
          மலர்த்தா ளருச்சிப்பின்
     ெபாய்யி லறிவுள் ளகத்தரும்பப் புணர்பக் 
          குவத்ைத வருவிப்பார். 17
     

357 எருைம யூர்தி யுயிர்குடித்த ெவறுழ்த்தாட் 
          புலவர் கழல்பழிச்சில்
     பருவ முைடயார்க் கிடர்பலவும் பாற்றி 
          யபயங் ெகாடுத்தளிப்பர்
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     ெபாருவில் வலத்துச் சலந்தரைனப் 
          புரட்டுங் கடவுள் பதேமத்தின்
     ெவருவில் ேயாக முழப்பவர்தம் ெவகுளித் 
          தழைல வடீ்டுமால். 18
     
358 ேபணு மதில்க ெளாருமூன்றும் பிைழப்பப் 
          ெபாடித்தார் சரண்பரசில்
     ேகாைண யுயிைர வயமாக்குங் குணமூன்
          றைனயும் ேபதிப்பார்
     பூணு மதத்து நரமடங்கல் புரட்டுஞ் 
          சரபத் தடிவழுத்தின்
     மாணும் விைனமா ையயின்வலிகள் வழுவக் 
         கைடக்கண் பு யுமால் 19
     
359 ெநருப்புக் குளிரும் விடமுண்ட 
           நீல கண்டர் சரண்டுதிப்பின்
     இருப்புக் கிடனின் ெறனமலேநா யி யல் 
          ேபாகக் கைடக்கணிப்பர்
     ஒருக்கி மனத்ைத மூன்றுதா ெளாருவர்க் 
          கடிைம யுறச்ெசய்யின்
     கருக்ைக ச ைய கி ையேயா கத்தி 
          னுழக்குங் கடன்பணிப்பார். ௨0 20
     
360 இருவ ருபாற் கிைளத்ெதழுந்த 
          ேவக பாதர் தைமநாடில்
     ெபாருவின் ஞான நிட்ைடயிைவ 
          புந்தி விைழய வருள்பு வர்
     ெதருளு மைறகண் ஞாளியாய்ச் சிவணும் 
         வடுகர்க் கன்புெசயின்
     மருவுஞ் சங்க மைனத்திைனயும் வழுக்கி 
         முழுக்க வாழ்வரால். 21
     
361 தரும விைடேயற் றினிதுகந்த தம்பி 
          ராைன விைழந்தைடயில்
     பருவ முைடயார்க் கனுக்கிரகம் 
          ப ந்து பு ந்து புரந்தருளும்
     ெசருகு மிதழிச் ெசஞ்சைடச்சந் திரேச 
          கரர்தாண் மனமுறுத்தின்
     ெபருகுஞ் சனன மரணத்திற் ெப து 
          மச்சந் ேதாற்றுவரால். 22
     

362 நின்று சைபயி லானந்த நிருத்தம் 
           பு வார்க் காளாயின்
     ெவன்ற ெபாறியார்க் கானந்த ெவள்ளம் 
           ெபருக விைளப்பரால்
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     துன்று சைடயிற் றிைரக்கங்ைக சுருக்கி 
          னார்தங் கழலைடயின்
     மன்ற வுயிர்க்கு நிரந்தரமா னந்த 
          நிகழ வழங்குவரால் 23
     
363 ேவறு
     ெமாழிந்த நாலிரு மூவர்க்கு மூலமாய்
     ஒழிந்தி டாவரு ேவாடுரு வாய்மயல்
     அழிந்த வாெணாடு ெபண்ணுரு வாகியும்
     எழுந்த தாகு மிலிங்கநன் மூர்த்திேய. 24
     
364 மாடு ேவண்டினு மண்முழு தாளுறும்
     பாடு ேவண்டினும் பண்ணவர் விண்ணமாள்
     படீு ேவண்டினும் ேபதுெசய் தியாைவயும்
     வடீு ேவண்டினும் ெவய்து முடிக்குேம. 25
     
365 ஆத லாலிலிங் கத்தி னமர்ந்தருள்
     ேவத நாதைன ேமதகு ைவப்பிைட
     ஏத நீங்க விைறஞ்சுது ெமன்றுளக்
     காதல் ைகமிகக் காலவன் முன்னினான். 26
     
366 அண்டர் நாதைன யாங்கத் தலந்ெதாறும்
     ெகாண்ட காதலிற் கும்பிட்டுப் ேபாதுவான்
     வண்டு பாட மதுப்ெபாழி பூம்ெபாழில்
     விண்டு ழாவுறுங் ெகாங்கிைன ேமவினான். 27
     
367 ஆங்கு ைவகு மமலன் பலதளி
     தாங்கு காதலிற் றாழ்ந்ெதழுந் ேதகிேய
     ஓங்கு மாதி புரத்திைன யுற்றனன்
     வஙீ்கு காஞ்சி நதிக்கைர ேமயினான். 28
     
368 நலக்குங் காஞ்சி நதிக்கைர நண்ணலும்
     வலக்க ணும்வலத் ேதாளுந் துடித்தன
     அலக்க ணந்திக்கு மற்புத ைவப்பிஃ
     திலக்கம் பூசித்தற் ெகன்று மகிழ்ந்தனன். 29
     
369 மின்ெனா ழுக்கி மிளிர்தர ைவத்ெதனப்
     ெபான்ெனா ழுக்கிப் புகுநதிக் காஞ்சிநீர்
     தன்ெனா ழுக்கிற் றகப்புகுந் தாடினான்
     மன்ெனா ழுக்க மரபுளி முற்றினான். 30
     
370 ேவறு
     அச்சு வத்திரட் கானகத் தூடுேபா 
          யமரர்தம் மடவார்கள்
     கச்சு வத்திரங் கலெனாடும் 
           வாழ்தரக் கருைணெசய் ெபருமாைன
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     விச்சு வத்திருப் ெபயருைட விமலைன 
           ெமய்யடி யார்ேபாற்றி
     நச்சு வத்திர ைமந்துைட நாதைன 
           நனியிடத் ெததிர் கண்டான். 31
     
371 கண்ட கன்மல ருறுசிறப் ெபய்திய 
           காட்சியிற் புனற்றாைர
     ெகாண்ட தண்ணன்முன் றாழ்ந்திடா துயர்தரு 
           ெகாள்ைகயிற் கரம்ேவணி
     மண்டு ெசன்னிேமற் குவிந்தது கருைணமுன் 
           மடிதரா ெதழுந்ெதன்ன
     ெமாண்டு ெகாண்டேவ ெராடுமயிர் ெபாடித்தது 
           முழுத்தவ னடிவழீ்ந்தான் 32
     
372 புரண்டு மண்மிைச ெயழுந்தனன் 
           ெறாழுதனன் பு சைட நறுந்தூளி
     வரண்டி வன்னிலத் துழிதரத் தட்டமிட் 
           டாடினான் வலம்வந்தான்
     திரண்ட மாமைற பன்முைற பழிச்சினன் 
           ெசன்ெறாரு மருங்ெகய்தி
     அரண்ட காெதன வுலகுைக ெதாடுமுண 
           வறமனுக் கணுத்திட்டான். 33
     
373 அற்ைற நாளிர வுறங்கிலன் மற்ைறநா 
           ளல கீழ்த் திைசேவைல
     உற்ற காைலயி ெலழுந்துகா ைலயிற்ெசயு 
           முறுகடன் முைறயாற்றி
     வற்ற ேலாடுைக ேயந்தினார் ேகாயிலின் 
            வடகிழக் கினிற் காஞ்சிப்
     ெபாற்ற நீர்நதிக் கைரயிேனார் சிவலிங்கம் 
           புதிதுறத் தாபித்தான். 34
     
374 திருத்த ெமான்றவ ணகழ்ந்தன 
           னத்தடத் திருத்தமந் திரேமாதிக்
     கருத்தன் ெசன்னியி லாட்டியா ராதைனக் 
          கடெனலா முடித்திட்டான்
     வருத்தி யாக்ைகையக் கனிபுனல் வளியுண்டு 
          வ ைசயி னைவநீக்கி
     நிருத்த ைனந்ெதழுத் தயுதத்ைத யாயிர 
          நித்தலுங் கணித்தானால் 35
     

375 ஆதி லிங்கைர யருள்ெபறக் காலவ 
          னடுத்துவந் தைனயாற்றிச்
     ேசாதி மல்கினா ெனனப்ெபயர் திைசெதாறுஞ் 
           சுலாவலி னாங்காங்கு
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     நீதி மல்குற வதிதரு மாதவர் நித்தலுங் 
           மடுத்ேதத்திக்
     ேகாதி லத்தவன் குணங்கள் ெகாண்டா 
           டுவர் குறுகுவர் தமெதல்ைல. 36
     
376 இைசப ரந்ெதழ வின்னண மயுதமாண் 
           டிவனருந் தவமாற்ற
     மிைசப ரந்ெதழு ேதவரும் பூதரும் 
           விரவிெயங் கணுஞ்சூழ
     நைசப ரந்ெதழு சீர்த்திெவள் விைடயின்ேம 
           னால்வைக யிைசெயல்லாந்
     திைசப ரந்ெதழத் ேதவர்க ணாயகன் 
           சினகரத் ெததிர்நின்றான். 37
     
377 பஞ்ச துந்துபி முழக்கமுஞ் சிவகணம் 
           பரந்தர கரெவன்ன
     விஞ்சு றுஞ்சிவ முழக்கமுஞ் ெசவித்துைள 
           விரவெமய்ச் சிவேயாகின்
     ெநஞ்ச முய்த்தவ ெனாய்ெயன விழித்தன 
           னின்மலன் றைனக்கண்டான்
     அஞ்சு முன்னேமா ெடழுந்தனன் பணிந்தன 
           னவசமாய்க் கிடக்கின்றான் 38
     
378 வலக்க ணின்றநான் முகன்முக 
           ேநாக்கினன் மழமத விைடயூர்தி
     கலக்க ணின்றன ெமனவுள 
           மகிழ்ந்தவ னடந்துதன் மருகைன
     நிலக்க ணின்ெறடுத் ெதாருகரந் தாங்கின 
           ெனடியவன் முகம்பார்த்தான்
     அலக்க ணின்றிகந் தனெமன மகிழ்ந்துெசன் 
           றவெனாரு கரமீந்தான். 39
     
379 அருளிப் பாடிவண் வருெகன விருவரு மைறந்துடன் புகுகாைல
     இருளிப் பாடில ெதனுங்குழ லுைமமுக மிைறவேனாக் கினனன்னாள்
     ெதருளிப் பாடுற லறிந்துெகா லினியிவன் றிகழுநம் ேமாெடான்றாய்
     மருளிப் பாடற வதிபவ னல்லேனா ெவனவரு நைகெகாண்டான். 40
     
380 தாைத தாைதமூ தாைததன் றாைதயுந் தடங்கரந் தரப்ேபாந்த
     ேமைத மீட்டுமங் கிைறஞ்சின ெனழுந்தனன் வியந்தனன் வலம்வந்தான்
     ேபைத பாகைன இைமயவர்க் கிடர்பு  ேபமதி லடுேமருக்
     ேகாைத வார்சிைலக் கரத்தைன யுள்ளகங் குைழதரத் துதிெசய்வான். 41
     

381 ேவறு
     ேதவர்கள் ேதவ ேபாற்றி ெசங்கண்மால் விைடயாய் ேபாற்றி
     மூவர்கள் முதல்வ ேபாற்றி முக்கெணம் ெபருமான் ேபாற்றி
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     ேமவலர் புரமூன் றட்ட ேமருவன் சிைலயாய் ேபாற்றி
     பூவல தழி மாைலப் பு சைடப் புராண ேபாற்றி 42
     
382 மண்ணிைட ையந்தாய் நின்று மண்ணுமாய் வதிந்தாய் ேபாற்றி
     தண்ணிய புனலி னான்காய்ப் புனலுமாய்த் தவழ்ந்தாய் ேபாற்றி
     ஒண்ணிற வழலின் மூன்றா யழலுமா ெயாளிர்ந்தாய் ேபாற்றி
     திண்ணிய வளியி ரண்டாய் வளியுமாய் நவின்றாய் ேபாற்றி 43
     
383 வானிைட ேயக மாகி வானுமாய் வி ந்தாய் ேபாற்றி
     பானுவுள் ளடீாய் நின்று பானுவு மானாய் ேபாற்றி
     தூநைக மதியுள் ளடீாய் மதியுமாய்ச் சூழ்ந்தாய் ேபாற்றி
     நாெனனு முயிர்க்குள் ளடீா யுயிருமாய் நவின்றாய் ேபாற்றி 44
     
384 ஐம்புல ேவடர் தாக்க வைலப்புண்ேட ேனால ேமாலம்
     ெவம்புடற் சிைறயிற் பட்டு ெமலிகின்ேற ேனால ேமாலம்
     பம்பிரு விைனயின் வல்லி ப ந்திட வறிேய ேனாலம்
     இம்ப த் ெதாட  னின்று ெமடுத்தரு ளிைறவா ேவாலம் ௪௫ 45
     
385 ெபாறிவழி நடந்து ெகாட்கும் ெபாறியிைனத் துைடப்பா ேயாலம்
     ெநறிெயனக் குழியில்வழீ்த்து நிசியிரு ளறுப்பா ேயாலம்
     அறிெவன வறிவாய் நிற்கு மறிவக லறிேவ ேயாலம்
     ெசறிெபாழிற் ேபாதி நீழற் றிகழ்ந்தேப ெராளிேய ேயாலம். 46
     
386 இருந்துதி முனிவன் கூற விமயெவற் புயிர்த்தா ளஞ்ச
     வருந்துதிக் ைகயின் ேவழ மைலத்தருண் முைனவன் ேகளாத்
     திருந்துதி கவைலச் ேசற்றிற் சிக்கயாப் புண்ட ெநஞ்சம்
     ெபாருந்துதி யுவைக ேவட்ட ெபாருளினி நுவறி ெயன்றான். 47
     
387 இத்தலத் திழிஞ ேரனு மிருந்தருந் தவங்க ளாற்றின்
     அத்தமற் றவரு முத்தி யைடவது ேவண்டு நின்பாற்
     பத்திைம யடிேயற் ெகன்றும் பணித்திட ேவண்டும் ேவட்ட
     முத்திய ீெதன்று ேதற ெமாழிந்தஃ தீதல் ேவண்டும். 48
     
388 என்றனன் முனிவர் ேகாமா னிமயவில் வாங்கி ெநாச்சி
     ெவன்றவன் கருைண ெபாங்க ேவட்டநல் வரங்க ளநீ்து
     துன்றிய குழுைவ ேநாக்கத் ெதாழுதைவ யகலப் ேபாக
     நின்றவன் முடிைக ைவத்து நிைலயிைன யுணர்த்தப் புக்கான். 49
     
389 ேவறு
     அகர ேமாடுறு மகரத்தின் வலிெகட வடுக்கும்
     பகர ேமவலும் பதிதன்ம முதலிய முைறயால்
     நிகழு மாவயி னடீருண் மலமற வுயிர்தான்
     திகழு நாெனன வதைனேய சிவெமன்பர் ெதளியார். 50
     
390 ஏக ேமெயனு மிருக்ெகனி னிருக்கினுட் ெபாருள்ேகள்
     ஏக ேமபதி பலவல ெவனுமது காண்டி
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     ஏக ேமெயனச் சுட்டுவா ெனாருவனிங் குளனவ்
     ேவகன் ேபாலல னிருண்மலத் ேதாடுள னிவேன 51
     
391 மன்ற ேவதமத் துவிதெமன் றுைரத்திடு மரபால்
     ஒன்ற லாற்ெபாரு ளிைலெயனி னுணர்த்துதுந் ெதளிதி
     என்றும் ேவறன்ைம யுணர்த்துமிக் கிளவிேய யிதனால்
     நின்ற வாருயிர் பலவுந்தா னாய்நிற்கு நிமலன். 52
     
392 ெசான்ன தத்துவ மசிெயனுஞ் சுருதியின் ெமாழியும்
     மன்னு காரணப் பதியுநா ெனனவரும் பசுவும்
     என்ன ேவெபாரு ளிருைமகண் டிையந்துேவ றின்ைம
     தன்ைன நாட்டிய தல்லது தனிெயன்ற தின்ேற. 53
     
393 ஈண்டு நாமுைரத் திட்டேத ெபாருள்ெபாரு ேளகம்
     ேவண்டி னாருைரத் திட்டது ெவற்றெபாய் யாதல்
     காண்டி ஞாதிரு ஞானேஞ யமுங்கைரந் தன்றால்
     நீண்ட ேவதமற் ெறான்ெறன நிகழ்த்துேமா வதுதான். 54
     
394 சத்தி யாலுயிர்க் கிருளறத் தனுகர ணாதி
     உய்த்து டங்குநின் றைசப்பைத யுணர்கிலார் பதிேய
     ெமத்து மாையயிற் பிணிப்புண்டு வறீ்றுவறீ் றாகி
     முத்தி ெயய்துெமன் பார்ெமாழி விேராதநீ ெத தி. 55
     
395 ெபாக்க மிக்கறப் புனெலாடு புனல்கலந் தாங்குத்
     ெதாக்கு நின்றிடு மறிவுட னறிெவனச் ெசால்லின்
     ஒக்கு நற்பதி யுயிெரன லாெமாத்த ெதன்னில்
     தக்க சான்றுபா சத்துற லாதலிற் றவேற. 56
     
396 ஆட்சி நற்கர ணங்ெகட வாகுமுற் றுன்பங்
     காட்சி ெயன்னக்கா ணாதைம முத்திேயன் மரண
     மாட்சி நித்திைர மரத்துயி ராதியு முத்தி
     மூட்சி ெபற்றன வாமத னான்ெமாழி பிைழேய. 57
     
397 குளிைக தாக்கலுஞ் ெசம்புறு ேகாதுமுற் றழிய
     ஒளிெபற் றாங்குறு மலமுயிர்க் கருளினா ெலாழியத்
     ெதளிவு ேசர்வது முத்திேயற் ெசறிமலங் களிம்பின்
     விளிவு றாதுநித் தியமத னாலிது வேீண. 58
     
398 அருெள டுத்தலு ெமய்வைக யுணர்வுைமந் ெதாழிலும்
     ெப ெத டுத்திடு முயிெரனல் பிைழமைற ேபசா
     திருள டுத்தசிற் றறிவினுக் ைகந்ெதாழி ெலடாதாற்
     ெபாருள டுத்ததண் புண நீர் முழுவது நாழி. 59
     

399 மாட்டத் தங்கிய காட்டத்தி னங்கியின் மலத்ைத
     ஓட்டித் தங்கலுஞ் சிவமுயி ேரகமா ெமன்னிற்
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     காட்டத் தின்ைமயங் கியினுறுங் கைரயிரு ெபாருளும்
     நீட்டித் ேதார்ந்துபா ேரகமாய் நிற்குேமா நில்லா. 60
     
400 ேவனில் ெவப்பிைட யுழன்றவர் ெமன்றரு நிழல்ெபற்
     றான ெவப்பிைனத் துைடத்தல்ேபா லரனடி நிழற்ெபற்
     றனீ வல்விைன யி த்துெமன் பதும்பிைழ மரம்ேபான்
     ஞான வித்தக னைவநலந் ெத தரா தவேனா. 61
     
401 உலக மாய்ச்சிவம் ப னமித் துயிருமாய் விைனயுண்
     டிலகு ேபெராளி யதீதத்திற் றருெமன்ப துெபாய்
     உலகு காரண மாையயுண் ணான்விைன யமலன்
     இலகு றாெதாளி குருடனுக் கிருட்டைற யிடத்ேத. 62
     
402
     விைனெயாப் ெபய்துழிக் கருவியு மலத்ைதயும் வடீ்டி
     முைனவ னல்கிய ஞானமு ஞானத்தின் முதலுந்
     தைனயு ேநாக்குறா ேதகமாய்ச் சார்பய னுவப்பும்
     புைனவ தின்றிேய நிற்பது ெபாருெளன்பர் சில்ேலார் 63
     
403 அருவ வல்விைன ெதாைலந்திலா தழியினுங் கருவி
     மருவி நிற்பினும் வாய்ைமெயய் தாதைவ ெயான்றாய்ப்
     ெபாருது ெமன்றிடி னேபதமாம் புணர்பய னுவப்பும்
     ஒருவு ெமன்றிடி ெனன்பய னுைரத்தமுத் தியினால். 64
     
404 இன்ன பல்வைக யவரவ யம்புமா ெறல்லாம்
     நன்ன ரல்லன காட்டின நற்றவ வினிக்ேகள்
     முன்னும் வன்மலம் பசுபதி மூன்றுநித் தியமாய்
     மன்னு ெமங்கணு மாயினு மலமுயிர்ப் பதிேவ. 65
     
405 ேவறு
     சிற்றறிவாய்ச் சுதந்திரமின் ைமயுமா யன்ேற
          ெசறிந்தவுயிர் ேகவலத்தி னிருள்விழிேபாற் கிடப்பப்
     பற்றுபரு வத்திைறவன் ப ந்துடல விளக்குப்
          பணிப்பவது வாய்விைனயிற் படர்ந்துபு  காைல
     யுற்றமருந் துறுபித்துக் கறிவறியா ைமயினு
          மூட்டுதா ெயனச்சிவபுண் ணியமுடனின் றுறுவித்
     தற்றமிலா தியிற்பந்த மனாதியிற்பந் தமுமா
          யடர்ந்தமல மூன்றிைனயுங் கீழாக்கி யறுத்து. 66
     

406 தத்துவத்தி னுருக்காட்சி சுத்தியுற ேலாடுந்
          தைனேநாக்கி யுயிர்சிவமாத் தருக்கவிைற முன்னாய்
     இத்தைனநாள் காறுமிடர்ப் பிறப்பிறப்பிற் படுநீ
          யிருஞ்சிவமன் றுைனக்காண ெவடுத்தருளு முதறான்
     சுத்தவரு ெளனக்காட்டக் கண்டருளாற் ெறாழில்க
          ேடாற்றுவெலன் ெறழவிரும்பி ென ேபால அருேள

59



     அத்தைகைம பு வதுனக் கிலிெயனத்த னுண்ைம
          யறிந்தருேள முதெலன்ன வருளாேய விடுமால். 67
     
407 அருளிதுமற் றனாதிமுத்தன் சத்தியவன் சத்தி
          மான்கிரண மல ையப்ேபா லறிகஎன வறிந்து
     ெபாருவில்சிவத் திைனயருளுங் கழியவிழி கதிைரப்
          புணர்ந்தெதன ெவான்றாகா திரண்டாயும் படாமல்
     ெபருகுபர மானந்த ெவள்ளெமான்ேற திைளக்கும்
          ெபற்றியிது முத்திநிைல ெபற்றவுடல் பகலின்
     மருவும்விளக் ெகனமாயு மதற்கைமந்த வூழும்
          வதிந்திைறவன் றனதாக ேவற்றிடுவன் காேண. 68
     
408 சஞ்சிதமுன் ேபயழிந்த ேதறும்விைன யுளேதல்
          தயங்கருளி னி யுமல மழியாது சத்தி
     ெசஞ்சுடர்முன் னிருள்ேபாலத் ேதயுமுட லுலகில்
          தி தருகால் வாதைனயிற் றிறம்புவது முளதாம்
     அஞ்ெசழுத்ைத விதிப்படியுச் ச க்கினது விலகு
          மாண்டருளுந் தனிமுதைல மூன்றிடத்தும் வழிபட்
     ெடஞ்சலிலாச் சீவன்முத்தி பரமுத்தி யிரண்டு
          மீண்ேடெபற் றிடுவ ைற ஞானமுணர்ந் ேதாேர. 69
     
409 ேவறு
     என்று காலவ முனிக்கிைறவன் முத்தி யருள
     நன்று முத்திெபறு நற்றவன் மகிழ்ந்து தைலவா
     ஒன்று வாதைனயு மாக்ைகெயாழி கிற்பி னிைலயா
     நின்ற விவ்வுடலு நீக்குெகன வண்ண லருளும். 70
     
410 ெவள்ளி யம்பல நமக்குளது ெவள்ளி வைரயில்
     கள்ள ைவம்ெபாறி கடந்துவரு கால வவதி
     னுள்ளு மன்பர்விைன ேயாயவழி யாது தினமும்
     ெகாள்ளு மின்பநட னங்குயிலு கின்ற னமேரா. 71
     
411 ேபாதி யம்பல மிதாமித னினும்பு ைரெயலாம்
     காதி ையந்ெதாழி னடித்துமது காண ல தாம்
     ஓதி யாய்ந்தவரு மாதலி ெனாேராெவா ருதினம்
     பாதி மாெதாடு பயின்றுபு  தும்ப லர்ெதாழ. 72
     
412 இன்ன தானவர சம்பல மிைறஞ்சி யிருநீ
     நன்னர் மாலயர் தமக்குநட மாடு துமிவண்
     அன்ன ேவைலநட னந்ெதாழுதி யாக்ைக ெயாழியும்
     என்ன ேவாதினன் மைறந்தன னிலிங்க முதல்வன். 73
     
413 மும்ைம ைவயகமு ேமத்துமுதல் வன்ம ைறதர
     விம்மி னான்விழியி னரீுக விழுந்த லறினான்
     அம்ம ேவாவிைறவ னஙீ்கவுயிர் வாழ்க்ைக யமரும்
     எம்ம ேனார்க்குெமளி வந்தெதவ ெனன்று கசிவான் 74
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414 வண்டு காளிைறவன் மாைலபுகு மின்ம துமிக
     வுண்டு ேதக்ெகறிய லாகுநும துண்டி ெயாழிவில்
     அண்ட வாணரறி யாெயாரு மடந்ைத யயர்வு
     கண்டி டாைமகட னன்ெறனுமி ெனன்று கைரவான். 75
     
415 இதழி வண்ெட ய ேனாற்றதிளி வந்த தைலெயன்
     பதளு ேநாற்றன வராவினமு ேநாற்ற னகுைற
     மதியு ேநாற்றது வயங்குருவி னின்ற விழியால்
     பதிைய ேநாக்குறவு ேநாற்றில ெனனப் ப வனால். 76
     
416 ஒன்ற வுள்ளகம் வ க்குெமாரு வன்படி ெயலாம்
     ெசன்று ேநாக்குதிைச ேதாறுமுரு வந்திகழ் தரக்
     கன்றி னஙீ்குபசு விற்கடி தடுத்து நிலேமன்
     மன்ற வழீ்ந்ெதழும் வணங்குமிது மாய ெமனுமால் 77
     
417 அன்ெப லாெமாரு பிழம்ெபன வடுத்த முனிவன்
     இன்ப ெவள்ளமினி தூறவதி வுற்றி ைறவனார்
     வன்ெப ரும்பைழய மாமல மி த்த வடிவின்
     முன்பு ேபாலவழி பாடுகண் முடித்து வருமால் 78
     
418 பள்ள மானபிற விப்பரைவ நீத்த முனிவன்
     ெதாள்ள மாகவருள் ெபற்றைம ெதாகுத்துைர ெசய்தாம்
     கள்ள ைவம்ெபாறியி லீர்கடவு ளான்வ ழிபடல்
     விள்ளு வாெமன விலம்புெமாரு சூத முனிவன். 79

காலவன் வழிபடுபடலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் - 418
     ---------

8. காமேதனு வழிபடு படலம் (419- 504)
     
419 ைமக்கி ளர்ந்த மணிமிடற் றண்ணலார்
     முக்கு ணத்தினு மூவைரத் ேதாற்றினார்
     அக்க டவுளர்க் காக்கம ளிப்பழிப்
     ெபாக்க நல்க வுஞற்றுந ராயினார். 1
     
420 அன்ன மூவரு ளம்புய ேமலவன்
     ெமன்னு சாயம்பு மாமனுப் பட்டத்தில்
     தன்ைன ேநருஞ் சகரெனன் பானுல
     கின்ன றரீ விருந்தர சாளுநாள். 2
     
421 பைடக்க ேயாகிற் பயின்றிருந் தானவண்
     விைடக்கு நித்திைர ேமயது ேமவலும்
     பைடப்பு நின்றது பார்த்தனர் வச்சிரப்
     பைடக்ைக யாெனாடு பண்ணவர் யாவரும் 3

61



     
422 அம்ம ேவாபக ேமயய னித்திைர
     விம்ம நின்ற விைளவிஃ ேதார்ந்திடில்
     ெசம்ைம யன்ெறனச் சிந்ைத மருண்டனர்
     இம்ெம னத்திருப் பாற்கட ெலய்தினார். 4
     
423 இந்தி ரன்முத ேலா றுத் தாெரன
     வந்தில் வாயில்காப் பாள ரைறதலும்
     ைமந்த னித்திைர ேகட்க மலர்விழித்
     தந்ைத நித்திைர ையந்தணந் தானேரா 5
     
424 குரவப் பள்ளிக் குழலிேயார் பாலுற
     உரவப் பள்ளி யுகுமைழ ேபாலமர்
     அரவப் பள்ளியி னான்றன தாரருள்
     விரவப் பள்ளியுள் ேமவிவ ணங்கினார். 6
     
425 அணங்கு ேவல்வலத் தந்தர வாழ்க்ைகயரீ்
     உணங்கும் வாண்முகத் துற்றதிங் ெகன்ெனனப்
     பணங்ெகாள் பாயலி னான்வின வப்பணிந்
     திணங்கு மன்பி னிைமயவர் கூறுவார். 7
     
426 யாது காரண ேமாவறி கின்றிேலாம்
     ேபைத ேயம்பல காற்பிறப் ெபய்துபு
     சாத ெலய்துழி யல்லது சார்தராக்
     ேகாது நித்திைர ெகாண்டன னின்மகன். 8
     
427 பைடப்பு நிற்பப் பணித்திடு மாயுளின்
     ெதாடக்க முற்றிடுந் ெதால்லுயி ெரல்ைலயீ
     ெறாடுக்க முற்று ெமாடுங்கி னளிக்குநின்
     நைடக்குத் தாழ்வு நணுகுவ தாகுேம. 9
     
428 அன்ன வாறணு காைம யுலெகலா
     மன்ன வாக்கம் வழங்குதல் ேவண்டுமால்
     கன்னி யந்துள வக்கடி மார்பினாய்
     என்ன மீட்டு மிைறஞ்சின ரும்பரார். 10
     
429 ேவறு
     இலெகாளிக் .கவுத்துவ மிைமக்கு மார்பினான்
     அலமரு மமரர்த மார்வ ேநாக்கினான்
     உலகுறு பைடப்ெபாரு ேதனு வாக்குமா
     நலமுறச் ெசய்துநீர் நடமி ெனன்றனன். 11
     
430 விைடெகாடுத் தருளலும் வியந்து துள்ளினார்
     கடவுள ருடனுைற காம ேதனுவங்
     கடிமலர் முடிமிைச யணிந்த ராவின்ேமல்
     தடவிழி வளர்பவன் றனக்கி ேதாதுமால். 12
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431 யாைனேம லிடுெமழிற் பரும மில்லுைற
     பூைனேம லிடுவது புகன்ற ெதாக்குமால்
     கானுலா மலர்வரு கடவுள் ெசய்ெதாழில்
     ேதனுவா லாெமனச் ெசப்பு கின்றேத. 13
     
432 அல்லதூஉ மடிகளுக் கசதி யாடுதற்
     ெகால்லுவ தாெமாரு ேபைத ேயனிைடச்
     ெசால்லுலா நின்மகன் ேறாற்றத் ேதான்றியான்
     புல்லுறு ெபௗளத்தி  யான ெபாற்பினால் 14
     
433 என்றுவான் சுரபியங் கியம்பக் ேகட்டருள்
     மன்றலந் துளவினான் மகிழ்ந்து ேநாக்குபு
     நன்றுநன் றசதியா டிலந விற்றிய
     தின்றுநீ யறிதிபட் டாங்ெகன் ேறற்பேவ. 15
     
434 அத்ெதாழி லக்குதற் கு ைய யல்ைலேயல்
     உத்தமி யும்பர்முன் னு ைய ெயன்றுைன
     ைவத்தியா முைரத்துேமா வசிக்கற் பாைலநீ
     எத்திறம் வருெமனில் இயம்பக் ேகடியால் 16
     
435 அன்பினுக் ெகளியவ னமல நாயகன்
     வன்பினுக் க யவன் மழெவள் ேளற்றினான்
     தன்பதப் பணியினால் சகம ளித்திடல்
     என்பணி யயன்பணி ெயடுத்த லாகுேம. 17
     
436 ஆங்கவன் பூைசயா லைணவு றாப்ெபாருள்
     ஓங்கிய வுலகினி ெலான்று மில்ைலயால்
     பாங்குற அவனடி பணிந்து ேபாற்றுநின்
     வஙீ்கிய சிருட்டிநீ விைரவின் ேமவுதி. 18
     
437 வழிபடற் கு யநல் வைரப்ெபா ருத்தலின்
     அழிமதக் கலுழியும் மலர்ந்த பூம்ெபாழில்
     ெபாழிமதக் கலுழியும் ெபாறிவண் ேடாம்புறும்
     கழிசிறப் பிமவைர கடிதங் ேகெகன்றான். 19
     
438 மாயவ னருடைல ைவத்துத் தாழ்ந்ெதழூஉம்
     பாயசீர்த் ேதனுவின் படர்ச்சி ேநாக்கினார்
     ேமயேவா ைகயினுளம் விளங்கி விண்ணவர்
     ேபாயினா ரவரவர் புகலி டங்களின். 20
     
439 ேவறு
     வழிக்ெகாளுங் காம ேதனு மணிெயாடு கனகஞ் சிந்திச்
     ெசழிக்கும்ெவள் ளருவி யார்க்குஞ் சிமயஞ்ேச மய ெவற்பின்
     விழிக்ெகாளிர் சுடர்ேபா னிற்கும் விமலைன யுளத்தி லுன்னி
     அழிக்குைமம் ெபாறிக ேளாட வடுத்துேம லிவர்ந்த தன்ேற. 21
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440 ஆங்ெகாரு சூழல் ைவகி யரும்புனல் திருத்த மாடி
     வஙீ்கிய வன்பு ெபாங்க வித்தகன் சரணம் பற்றி
     நீங்கருந் தவங்க ேடவ வருடமா யிரநி கழ்த்தத்
     ேதங்கிய கருைண வள்ளல் திருவுளக் கருைண கூர்ந்து 22
     
441 மகதியாழ் முனிவ னணீ்டு வருெகன மதித்தா னன்னான்
     பகவனா ரருள்ெகாண் டுய்ப்பப் படர்ந்தன னிமய ெவற்பில்
     தகவினாற் றவத்தி னின்ற தடமருப்பாைவ ேநாக்கிப்
     புக லா முனிவ னாங்குப் ேபாந்ெததிர் நின்றா னன்ேற. 23
     
442 கண்டது காம ேதனுக் கைரயிலா மகிழ்ச்சி ெபாங்கக்
     ெகாண்டல்கண் ெடழுந்த மஞ்ைஞக் குலெமன ெவழுந்து தாழ்ந்து
     கண்டிரண் முத்தஞ் சிந்தக் கசிந்துள முருகி நின்றங்
     கண்டரும் வணங்கும் வைீண யருந்தவற் குைரக்கு மாேதா. 24
     
443 ேவறு
     அருந்த வர்க்கு ளருந்தவ னாய வருந்தவா
     திருந்து தாமைர ேமய திைசமுக னானவன்
     இருந்த ேயாகி னிைடேய யிருந்துயின் ேமவலின்
     வருந்தி வானவர் மாயைன யண்மவம் மாயவன் 25
     
444 பைடக்க நீபனி மால்வைர ேமவிப் பரமனார்
     அடிக்க ணன்பு வழாைம யருந்தவ மாற்ெறன
     விடுக்க விவ்வைர ேமவி யிருந்தவ ேமயிேனன்
     எடுக்குந் ேதவ வருடேமா ராயி ேமகின. 26
     
445 இன்னு நாத னிருங்கரு ைணக்கிலக் காயிேலன்
     என்ன ேவாகுைற யான்ெசய் தவத்தி னறிந்திேலன்
     மன்னு பட்டிைம வல்லவ னாதலின் மாயவன்
     ெசான்ன தும்விைள யாடல்ெகா ெலன்று துணிந்திேலன் 27
     
446 கயிர வத்துைர கண்ண னுைரத்தன னாயிலும்
     பயில ருந்தவர்க் கவ்வுழிப் பார்ப்பதி நாயகன்
     ெசயிர றுத்துச்சிந் தித்தன யாைவயுஞ் ேசர்த்திடும்
     புயனி கர்த்த கருைணயு ெமன்னிைடப் ெபாய்க்குேமா. 28
     
447 இன்ப மீதலிற் சங்கர ெனன்பரவ் வசீனார்
     துன்ப ெமன்பாற் றுைடத்தில னாெலனச் ெசால்ெலழஇீ
     அன்பி னாற்ெறாழு மாவிைன ேநாக்கி யருந்தவன்
     நின்ெப ருந்துயர் நீவுதி ெயன்று நிகழ்த்துமால். 29
     
448 தழுவி நீெசய் தவத்திற் குைறயில தாயினும்
     வழுவி லாக்குருக் காலமுந் ேதயமும் வாலிேதல்
     பழுதி லாத கருமம் விைரவிற் பயப்படும்
     ஒழுக லாறிஃ ெதன்றலு ேமாதுஞ் சுரபிேய. 30
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449 நின்னின் மிக்க குருெவனக் கில்ைலநின் றாண்மலர்
     தன்ைன யான்ெறாழு கால மிதற்குச் சமமிைல
     இன்ன ெவற்பி னிடமிக்க துண்ெடனி லவ்விைட
     மன்னி யான்ெசயும் வாய்ைம யருெளனத் தாழ்ந்தேத. 31
     
450 தாழ்ந்த ேதனுத் தைழப்பத் தவத்துயர் நாரதன்
     வாழ்ந்த கண்ணருள் ைவத்துத்தன் ெனஞ்சிைட வள்ளிைய
     வழீ்ந்த கந்தைன யாதிபு ேரசைன மிக்குறஇீச்
     சூழ்ந்து ேபாற்றிச் சுைதெயன ேவாதத் ெதாடங்கினான் 32
     
451 ேவறு
     சுரபி ையந்ெதழுத் ேதெயனத் ெதால்ைலமா நிலத்தில்
     பரவு மந்தண மாய்ப்பயில் கின்றது பணிந்து
     விரவு ேதவரு ேமன்ைமநா ட துேம வினர்க்குப்
     புரவு பூண்பதா லாதிமா பு ெயனும் ைவப்பு. 33
     
452 சரத வந்நக ெரவ்வுழி ெயனத்தள ரைலநீ
     பரத கண்டத்திற் பசுந்தமிழ் நாட்டினிற் ைசய
     வைரத னக்குத்ெதன் றிைசயினில் வளம்பயில் ெகாங்ெகன்
     றுைரத ேனாடுய ெராருெபரு நாடுள ததனில் 34
     
453 மதுவ னத்தின்ேமற் றிைசப்ெபாறி வண்டுபண் பாடும்
     புதும லர்த்திரள் சுழித்ெதழும் ெபாங்குகா ேவ
     நதித னக்குத்ெதன் றிைசயினாம் பராவதி வடபால்
     பதிவு ெகாண்ெடழும் பவானியின் கீழ்த்திைச யுளதால் 35
     
454 ெசப்பு மந்நக ெரல்ைலக டிைசெதாறு நாடின்
     ஒப்பு மூன்றிேயா சைனயுள வும்பரார் சூழவ்
     ைவப்பின் ேமற்றிைச முடிவினி லிரசத வைரயாய்
     முப்பு ரங்கைள ெய த்தருண் முதல்வேன யிருந்தான். 36
     
455 அமல நாயகற் ேகற்புற வவ்வைர வலப்பால்
     விமல நாயகி விளங்குேம மாசல மானாள்
     கமல னாரணன் கண்ணுதல் வலமிடம் வரலான்
     நிமலன் பாலவர் தாமுநின் றார்ெநடுங் கி யாய் 37
     
456 ஆர ணன்றனக் கருஞ்சிைற யிட்டேவற் கரத்ேதான்
     பூர ணன்றனக் ேகற்புறத் தானுேமார் ெபாருப்பாய்
     நார ணன்வைரக் கீழ்த்திைச நண்ணியவ் வைரயில்
     பார ைணந்ெதழத் தனதிய லுருெவாடும் பயின்றான். 38
     
457 குைழகி ழித்ெதழு ெகாடுங்கைண விழியவ ளரவின்
     இைழய ணிந்தவ னயன்புவி யிடந்தவ னிவருந்
     தைழயுந் தத்தம ேதாங்கலிற் சகெமலா மிைறஞ்சி
     விைழய ேவறுமாய்த் தமதிய லுருவின்வறீ் றிருந்தார். 39
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458 அந்த ரத்துளா ரைனவரு முனிவருஞ் சூரன்
     ெவந்தி றற்குளம் ெவரீஇயர னருளினான் ேமவித்
     தந்தம் ேப னாற் றாபித்த சிவலிங்க மேனகம்
     பந்த நீக்குமவ் விரசதப் பறப்பிைட யுளவால். 40
     
459 அவற்று ெளான்றைன யகனுறத் ெதாழினுநாற் பயனும்
     நிவப்ப ெவய்துறு நியுதம்பன் முைறகங்ைக மூழ்கி
     உவப்பின் விச்சுவ நாதைனத் ெதாழவுறும் பயன்கள்
     தவப்ெபா ருந்துமச் சயிலத்ைத ெயாருமுைற காணின். 41
     
460 பண்டு நற்றவம் பயிற்றிய மாதவர்க் கன்றிக்
     கண்டி டப்படா தத்தகு கடவுண்மால் வைரதான்
     அண்டர் நாயக னாகிய வவ்வைரப் ெபருைம
     ெகாண்டு ைரத்திடக் கூடுேமா ெவாருவர்க்குங் கூடா. 42
     
461 அைனய ேவாங்கைலத் தன்னிடத் தணிந்துமூ வுலகும்
     நிைனவின் வந்தைன பு தர நிமலனார்க் கிடமாய்த்
     தைனநி கர்த்திடு மாதிமா பு யிைனச் சார்ந்து
     துைனய நின்விைழ ெவய்ெதனச் ெசாற்றனன் மைறந்தான். 43
     
462 மகதி வைீணயின் மாதவ னருளிைன ேநாக்கிப்
     புகலி ேலற்ெகாரு புகலிடங் கிைடத்ததா ெலன்ன
     அகம லர்ச்சியி னமரரா னருந்தவன் சரணந்
     தகவ ணங்கியப் பனிவைர தணந்துெசன் றன்ேற. 44
     
463 உயர்ந்த ைசயமால் வைரயிைன யடுத்தவ ெணாழிந்து
     வியந்து விண்ணவர் ேபாற்ருறும் ெவள்ளியங் கி ைய
     நயந்த டுத்தது நறும்பயஞ் ெசருத்தனின் றூறிப்
     பயந்த கன்றிைன யூட்டியுட் ப வுெசய் சுரபி. 45
     
464 ேவறு
     குருமலி நவமணியின் குவடுகள் பலநின்ற
     மருவுசிந் தாமணியின் வளத்தன வுலெமல்லாம்
     தருெவன மரெமல்லாந் தைழெயாளி யிைழதருவ
     கருவளர் ெகாடிெயல்லாங் காமர்வல் லியின்வாய்ந்த. 46
     
465 கற்சுைன நறும்ேபாதுங் காமர்நீர் தவழ்வனவும்
     விற்ெசறி யிருநிதியின் ேமதக விளங்கினவால்
     ெபாற்சிதர் ெஞமிர்சாரல் புல்லிய மிருகெமலாம்
     நற்ெசயல் வளர்காம ேதனுவி னண்ணினேவ. 47
     
466 எங்கணுந் ேதவர்குழா ெமங்கணு மரம்ைபயர்கள்
     எங்கணு மிருடியர்க ெளங்கணு மகம்பு தல்
     எங்கணு விம்மிதங்க ெளங்கணும் ெபருவளங்கள்
     எங்கணு ெமழிற்குைகக ெளங்கணு மினியனேவ. ௪௮ 48
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467 அருவியின் குலெமாருபா லலர்மடுத் திரெளாருபால்
     இருவியி னிலெனாருபா ேலனலின் புனெமாருபால்
     ெசருவிைன ேவெடாருபால் ேதன்முரல் வனெவாருபால்
     கருமுகில் தவழ்ெவாருபால் களிமயில் அகெவாருபால் 49
     
468 மும்மதக் களிேவழ மூடிய விருளத்துச்
     ெசம்மணிக் குைகயுள்ளால் ேசவகங் ெகாண்ெடாழிந்து
     சும்ைமெகாண் ெடாளிர்கிரணச் ேசாதிையத் தழெலன்னா
     இம்ெமன வமீைனப்ேபா லினத்ெதாடு மி வனவால் 50
     
469 ேசாதிெசய் மரமந்தி துன்னுபு துயில்கூர்ந்து
     பாதியி னிரெவல்ைலப் பசுமயில் கண்மலர்ந்துக்
     காதிய தழல்வந்து கதுவிய ெதனேவாடிப்
     ேபாதியல் சந்தானப் ெபாதும்பர்புக் குைறவனேவ 51
     
470 நஞ்ெசன வறியாது நளிர்மடுப் புனல்பருகித்
     துஞ்சிய யூகத்ைதத் துைணயது விைரயப்ேபாய்
     கஞ்செமா ெடாளிர்கின்ற கற்சுைன யமிழ்தத்ைதப்
     பஞ்சியிற் ேறாய்த்தூட்டிப் பருவர ெலாழிவனேவ 52
     
471 பளிக்குக்குன் றருகண்மிப் பயிரவு மைணகில்லாக்
     கிளிக்குறு துனிநீவக் ெகழுமியங் குறுேசவல்
     ஒளிக்கவி னிழேனாக்கி யுதுெவன முயங்குற்று
     ெவளிக்கணின் றதுநீங்க ேவறுபட் டலமருேம 53
     
472 இன்னன வளெமல்லா மிைமயவர் பசுேநாக்கித்
     துன்னிய மகிழ்தூங்கித் ேதாடவி ழலருந்தி
     முன்னுறு நதிக்காஞ்சி மு திைரப் புனலாடி
     மன்னுறுகடெனல்லா மரபுளி முடித்தன்ேற. 54
     
473 ேவறு
     சீேரந்து தன்னிடத்தில் திகழ்ந்த வந்து ெபாருேளாடும்
     பாேரந்து பலெபாருளும் பல்க வைமத்துக் ெகாண்டண்மி
     நீேரந்து சைடமுடியி னிமல னாைர வழிபட்டுக்
     காேரந்து மவ்வைரயில் சிலநாள் கழிய வதிந்தேத. 55
     
474 ேவறு
     வைரநீ ளுச்சி தனின்முைளத்த மணிமா லிங்க ைமந்ேதாடுங்
     கைரநீர்க் காஞ்சி யிருமருங்குங் காழி லமரர் தாபித்த
     புைரதீ லிங்கம் பற்பலவும் பூசித் திருந்த கடவுளான்
     தைரேசர் ேபாதி வனத்திைறவன் தன்ைனப் பணிய ெவழுந்தேத. 56
     
475 ேவறு
     மணிவா ப் ெபான்ெகாழித்து மலர்க ளுந்தித் ேதன்விராய்
     அணியாரத் தவழ்ந்ேதகு மருநீர்க் காஞ்சி மருங்கூடு
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     தணியாத விைழேவாடுஞ் சாருங் காம ேதனுத்தான்
     துணியார்ேசா மன்வழிபட் டேசாேம சைரப்பூ சித்தேத 57
     
476 ேவறு
     என்ற ெவல்ைல சூதைன யிருந்த வர்வ ணங்குபு
     நன்று ேசாமன் வார்குழ னங்ைக பாக னார்தைமச்
     ெசன்றுபூைச ெசய்தேவது ெசப்பு என்ன வன்னவன்
     ஒன்று மன்பி னுள்ளக முவந்த வர்க்கு ைரக்குமால். 58
     
477 ேவறு
     முதலு கத்தினின் முள  ேமலவன்
     புதல்வன் றக்கன்பூத் தனைனஞ் ஞூற்றுவர்
     குதைல வாய்ெமாழிக் ெகாம்ப னார்கைளச்
     சுைதநி கர்த்தவத் ேதாைக மா னுள். 59
     
478 எழுவர் கூடிய விருப தின்மெரன்
     ெறாழுகு தாரைக ஒண்க ணார்தைமக்
     குழுமி விண்ணவர் குதுக லங்ெகாள
     முழும திக்குநூன் முைறயி னநீ்தனன். 60
     
479 பங்க யத்தனும் பதிைனந் ெதன்றுெசாற்
     ெபாங்ெக ழிற்றிதிப் பூைவ மார்தைமத்
     திங்க ளுக்குறச் ேசர்த்தி னானவர்
     தங்க ளன்பனாய்த் தருக்கி வாழுநாள் 61
     
480 மன்ற லங்குழன் மாது ேராகிணி
     ெபான்ற யங்குேதாட் புணர்ச்சி ேயவிைழந்
     ெதான்ற ேவைனேயா ேரார்ந்து ேதய்கநீ
     என்று சாபமங் கிறுத்திட் டாரேரா. 62
     
481 அலங்கு ைபங்கதி ரமர னத்தி
     நலங்ெகாள் ேசவடி நண்ணித் தாழ்ந்தனன்
     வலங்ெகாள் சாபத்தின் வரவு ெசாற்றனன்
     இலங்க ருந்தவ ேனவ ேவகினான் 63
     
482 குலிங்க ராதிேயார் குறுகி ேயத்துமப்
     புலிங்கத் தீக்ைகயான் ெபாருப்பின் சாரலில்
     இலிங்க நூன்முைற யிருவிப் ேபாற்றினான்
     கலிங்கத் ேதாலினான் கதழ்வின் முன்னுறஇீ. 64
     
483 மாத ரா டும் வலிய சாபமன்
     ேபாத முற்றுதல் புல்லு றாதுகாண்
     ஆத லாலுட லல்கி மல்குெகன்
     ேறத நீங்கவரீ்ஞ் சைடயி ேனற்றினான். 65
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484 அற்றந் தீர்தர வமல நாயகன்
     கற்ைறச் ெசஞ்சைட காணி ெபற்றிடும்
     ெவற்ற ெவண்மதி ெவள்ளி ெவற்பின்ேமல்
     உற்ற ேவைலயவ் ேவாங்கல் காண்பவர். 66
     
485 அலக்கண் முற்ருநீத் தாயுண் மல்குற
     விலக்க ணத்தம னிய மாதரும்
     நலக்கு ைமந்தரு நைவயில் ெசல்வமுங்
     குலக்க டும்ெபாடுங் குழுமி வாழ்வரால். 671
     
486 தாம வான்மதி தாழ்ந்து ேபாற்றிய
     ேசாம நாதனார் ேமன்ைம ெசாற்றனம்
     காம ேதனுவக் கடவு ளார்தைம
     ஏம மல்குற வினிது தாழ்ந்தபின். 68
     
487 ேவறு
     ெகாங்கேண சுரேர யிராக்கேத சுரர்சீர் 
           குலவனந் ேதசுரர் வாய்ைம
     தங்கிய வாகீ சுரரகத் தீசர் 
           தக்ககா ளசீுரர் தீர
     எங்கணும் வளர்ேவத் திரவேன 
           சுரர்வ ீேரச ன் பருள்விசா ேகசர்
     துங்கமார் சாந்தா ேகசுரர் தாேல 
           சுரைரயுந் ெதாழுதுதாழ்ந்ந் ததுேவ. 69

488  நயக்குமூ ேலச ந்திேர சுரர்நா ேகசுரர் 
            காலேவ சுரர்ேநாய்த்
     துயக்கறும் வசிட்ேட சுரர்வாம ேதேவ 
            சுரர்காசி ேபசர்ெதால் விைனையப்
     புயக்குநற் சனேக சுரர்புகழ் புலத்தி 
            ேயசர்பாற் கேரசர்புத் ேதளிர்
     வியக்கும்வண் பார்க்க ேவசர்தம் பதமும் 
            விதியுளி ெதாடர்ந்துேபாற் றியேத. 70
     
489 இடர்ெகடுத் தருளு மங்கிய ீசுரேர 
           ேமசுரர் நாரேத சுரர்நாற்
     புடவியும் வணங்குந் தில்ைலவ 
           ேனசர் பூங்கழற் பாதமு ேமத்தி
     விடபம்விண் டுழாவும் ேபாதியங் 
           கானின் வி நிழ லகத்துற ேமவி
     அடர்ெபரு வளமு மதிசயம் பலவு 
           மவ்வயி ெனடிதுேநாக் கியேத. 71
     

490 எங்கணு முப்பத் திரண்டிலக் கணத்தி 
          னிலிங்கேமா பலவுள ெவங்கும்
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     அங்கணர் பூைசக் கு யபல் லிடமு 
          மைமந்துள வாதலின் யாங்குத்
     தங்கிநா ெமந்த விலிங்கத்தி லாரா 
          தைனபு  வாெமன வயிர்த்துப்
     புங்கவர் சுரபி நிற்பவா னூடு 
             ெபாலிந்ததா லசரீ  வாக்கு. 72
     
491 ேவறு
     விண்ணிைட வாழும் பசுேவ நின்ைனயம் விடுதிகண்டாய்
     ஒண்ணிற வாண்மதி சூடிய நாதற் கு ய தலம்
     மண்ணிைட யதீன்றி ேவறின்ைம ேயார்ந்துயர் மாதவரும்
     எண்ணுறு ேதவரு ெமன்று மிவணிருக் கின்றனேற. 73
     
492 தணவாைம யணீ்டு வதிதைல ேவட்டுத்தண் மாமலேரான்
     பணவா ளரவிற் றுயில்ேவான் கணிச்சிப் பைடயவனும்
     மணமாரும் ேபாதி வனத்திைட ேயவளர்ந் தண்டமளாய்
     இணரா ரரச மரமா யிருந்தன ன்புறேவ. 74
     
493 மூவரு மாகிய ேபாதியின் ேமற்றிைச ெமாய்கனக
     மாவைர ேமவிய நாவ லிறத்தன் மறுத்திருப்ப
     ேமவர ேவற்றுரு வாயிருக் கின்றது ேவதெமாடு
     ேதவரு நாடருந் ேதவன் றிருவருள் ெசய்திடேவ. 75
     
494 பாவலர் ேபாற்ற வளர்பா  சாதம் பலாமரந்தண்
     பூவலர் மாவுஞ் சித்ேத சமரமு ெமனப்ெபாலியும்
     நாவலர் ேபாற்றிட நான்குகந் தம்மினு நாவலது
     ஓவில தாகி யுகெமாரு நான்கு முறுந்ெதாறுேம. 76
     
495 கலியிைட யசீன் றிருவரு ளாற்சித்துக் ைகக்ெகாளலான்
     ஒலிமலர்ப் பன்னரீ் மரெமன ைவயக ேமாதுவது
     நலிதலில் லாதசித் ேதச மரெமனு நாமமுறு
     ெஞலிதழன் மாதவர் நீக்க முறாவிந் ெநடுவனத்ேத. 77
     
496 அன்னணம் ேவற்றுரு வாகிய நாவற் கணியிடத்ேத
     மன்னிய ேபரரு ளானாதி லிங்கம் வயங்கியதான்
     முன்ெனாரு நாள்விந்த மால்வைர யண்ட முகட்டளவுந்
     துன்னுத ேனாக்கி வடவைர நாணித் துளங்கியேத. 78
     
497 இதெனக் கழுத்த மிறுப்பெதவ் வாெறன் றிைனந்துநிற்ப
     மதெனக் கழுத்த மிறுத்த பிரான்மது வார்கமலப்
     பதமிக் கழுத்துங் கருத்துைட நாரதன் பார்த்தணவி
     யதெனக் கழுத்த மறுமா றுைரப்ப ெவழுந்ததுேவ. 79
     

498 ஈண்ேடார் கணத்தி லைணந்துவன் மீக ெமனப்ெபாலிந்து
     தூண்டா விளக்கன்ன ேசாதிையத் தன்னகத் ேதநிறுவி
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     நீண்டானுங் காண்ப  தாகப் ெபாதிந்துநிற் கின்றதிேதா
     காண்டாைர யாக நறும்பால் ெசா மடிக் காமர்ெபண்ேண. 801
     
499 இந்தவன் மீகத் திைடநறும் பால்ெபாழிந் ேதத்துதிநீ
     சிந்ைதயில் ேவட்டது ெபாள்ெளன முற்றுறுந் ேதனுநின்பால்
     வந்திடு மாறுமவ் வாறில் வருஞ்ெசந்ெந லாதியுங்ெகாண்
     டந்தணர்க் கீந்துல கின்புறி னயீுய்தற் ைகயமுண்ேட. 81
     
500 ேவறு
     என்று வானி ெலழுந்த வாக்ெகா 
         டிடக்க ணாட வி ச்சியும்
     நன்ெற ழுந்தது ேநாக்கி ேநாக்கி 
         நயந்து வாய்ைம நவிற்றிய
     ெவன்ற ைவம்ெபாறி யாைன யுன்னி 
         வியந்து வாழ்ந்தன ெமன்றவண்
     நின்ற ேதனு நடந்து கஞ்சியி 
          னரீ்ப டிந்துப டர்ந்தேத. 82
     
501 காத ரம்பல காவ தங்கள் கடந்தி ருப்பமுக் கண்ணனார்
     ஆத ரம்ெப  துந்த னக்கணித்தாக வன்பு தழஇீக்ெகாடு
     நாத னாருரு மூடு புற்றி னயந்து பான்முைல விம்முறப்
     ேபாத வாட்டி மகிழ்ந்து பூைச பு ந்த ருந்தவ ேமயேத. ௩ 83
     
502 நிச்ச நிச்சமிவ் வாறு பூைச நிகழ்த்தி யும்பர்த மாண்டுகள்
     எச்ச மின்றிெயா ராயி ரஞ்ெசல ெவய்த ருந்தவ ேமயதால்
     ெபாச்ச மின்றி ெயழுந்த வன்பு புகுந்து ருக்கெந கிழ்ந்துள
     நச்சி நச்சி நறுங்க ணரீுக நன்ென றிப்படு ேதனுேவ. 84
     
503 கற்ற கல்வியி னாம்ப யன்கரு தார்பு ரங்கன லூட்டிய
     ெகாற்ற வில்லிைய ேயத்த ெலன்று குறித்த வாய்ைமயி னந்தணரீ்
     ெபற்றம் வந்தைன ெசய்த வாறிது பிஞ்ஞ கன்குளப் புச்சுவ
     டுற்ற வாறினி ேயாது வாெமன் றுைரக்க லுற்றனன் சூதேன. 85

காமேதனு வழிபடு படலம் முற்றிற்று
 ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 503
     ------------------------------

9. குழகன் குளப்புச் சுவடுற்ற படலம் (504- 627)
     
504 கற்பக நீழல் ைவகுங் காமரு ேதனுப்
     ெபாற்பகப் ேபாதி நீழற் பூசிக்கு நாளி ேனார்நாள்
     முற்பகற் பூைச யாற்றி முதிர்தவத் திருந்த தாக
     விற்பகற் கதிேரான் ேமல்பால் ேவைலையச் சாரச் ெசன்றான் 1
     
505 தனதக மிருக்ைக ெகாண்ட தம்பிரா னுருவ ெமல்லாம்
     கனலுறழ் ெநய்த்ேதார் ேதாய்ந்த காட்சியிற் ெபாலியு மாறு
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     முனமுல கைனத்து முன்னத் தறியுமுற் பனேம ெயன்னத்
     தினகரச் ெசல்வன் மாேதா ேசந்தன னுடலஞ் சால 2
     
506 இரெவனுங் கால நண்ப ெனய்துவ ேதார்ந்து ெதன்பால்
     பரைவமண் ணுலக மாது பசுமஞ்சள் குளித்த ேதய்ப்ப
     விரவிய ெவப்ப நீங்கு மிளெவயின் மிளிர ேவகி
     அரதன மிைமக்கு ேமல்பா லைலகடன் முகட்ைடச் சார்ந்தான். 3
     
507 பைகெகாளுங் க ய நாக பற்றுபு ைபயப் ைபயத்
     தைகெகாள விழுங்கி யாங்குத் தரளமு மணியும் ெபான்னும்
     வைகவைக கைரயி ெனற்றும் வார்திைரக் கடலி னுள்ளால்
     நைகெகாளுங் கிரணக் கற்ைற நாட்கதிர் குளித்த தன்ேற. 4
     
508 ெசம்ைமெசய் யரசன் மாயத் திகழும்ெவண் மதியார்க் கஞ்சி
     விம்முறு ெதாழிலிற் பாங்கர் ேமவிய மாந்த ெரல்லாம்
     தம்முைட யிருக்ைக யண்மித் தகவுற வடங்கி யாங்குக்
     ெகாம்ெமனப் பறைவ யாதி குவிந்ததஞ் ேசக்ைக சார்ந்து 5
     
509 உ யவ ெனாருவன் மாய ெவாக்கலு மயலுங் கூடிப்
     ப ெவாடு மவலித் தாங்குப் பகலவ னஙீ்க ேலாடும்
     பு முறுக் கவிழ்ந்து ைபந்ேதன் ெபாழிமலர்ப் ெபாதும்பர் ேதாறும்
     வி சிைறத் ெதாழுதிப் புள்ளின் றுழனிமிக் ெகழுந்த மாேதா. 6
     
510 குடநிகர் ெசருத்தல் விம்மிக் குவிமுைல வஙீ்கித் தாங்காத்
     ெதாட ரு காலின் வாரச் சுைவப்பய ெமாழுகக் கற்றாப்
     படுமணி யிைரப்ப ேவாடிப் பட்டிக ேடாறுஞ் சார்ந்தாங்
     கடர்மனக் கனிவிற் கன்ைற அைழத்திடுங் குரல்க ெளங்கும். 7
     
511 கலவிெசய் தவச மாகிக் காமரு ேசக்ைக யிட்ட
     அலரைணப் படுக்ைக நின்று மணங்கனார் தைலவ னஙீ்கத்
     தைலெயடுத் ெதழுவ ெதன்னத் தழற்கதிர்க் கலவி நீத்த
     மலர்மதுக் கமலத் ேதாடு வண்டைல நிமிரா நின்ற. 8
     
512 உருெகழு ப தித் ேதான்ற ெலாண்கதிர்க் கரத்தா லள்ளிப்
     பருகலிற் குைறந்த ெபாய்ைகப் பனிப்புன னிரப்பு மாேபான்
     மருண்மலி மாைலக் காலம் வருதலு மனஞ்ேசா காந்து
     ெபருகிய கண்ணரீ் வாரப் ேபதுறு ேநமிப் புள்ளு. ௯ 9
     
513 பருதியங் கடவு ெளன்னும் பற்றல னி யல் ேபாக
     வருமதி யரசற் குற்ற மாைலயஞ் ெசல்வ னன்னான்
     ெபாருண்மலி ெதனாது திக்கின் புடவியா மைனையச் சால
     இருெளனுங் கதவஞ் சாத்தி யிருந்தனன் காவல் பூண்டு. 10
     

514 ஒற்ைறயந் திகி  ெயங்கு முருட்டிவார் கிரண ெமன்னப்
     பற்றிய ெசங்ேகா ேலாச்சிப் ப வுெசய் யிரவு நீக்கிக்
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     ெகாற்றவ ேனக வாங்ேக குறுநில மன்ன ெரன்ன
     முற்றிய மாைல ேநாக்கி முல்ைலக ணைகத்த மாேதா. 11
     
515 ெவய்யவற் ெகாளிைம யாந்து ேவறுபட் டிருந்த ெசந்தீ
     உய்யெவண் மதிக்கீழ்ச்சில்ல ேதயமுற் றாள்வ ெதாப்ப
     ைமயணி விழியி னார்கள் வயக்குெமாண் விளக்க மாகி
     ையெயன மைனக ேடாறு மமர்ந்ெதாளி கஞற்று மாேலா. . 12
     
516 அருவிமும் மதமால் ேவழத் தகடுகீண் டயில்ெகாள் சூலத்
     ெதாருவன்வந் ெதழுந்த ேதேபா லுலெகலாம் ெபாதிந்து நின்ற
     இருெணடு வயிறு ேபாழ்ந்திட் ெடழுந்ததா ெலறிநீர் ைவப்பின்
     மருவிய ைபங்கூ ெழல்லாம் வளர்த்திடு முவவுத் திங்கள். 13
     
517 உரகமுண் டுமிழ்ந்த காைல யுட்டுைள ெயயிற்றுக் கா
     விரவிய ெதன்ன நாப்பண் விளங்கிய களங்கத் திங்கள்
     கிரணங்கள் கஞற்றிற் ெறங்குங் கிள ருட் கபாட நீக்கிப்
     பரவுமிற் ெபாருைளக் ைகயிற் ப சித்துப் பார்க்கு மாேபால். 14
     
518 வைரெயலாம் ெவள்ளி ெவற்பின் மயங்கின மாேயான் பாயல்
     திைரதவழ் கடேல ெயன்னத் திகழ்ந்தன கடல்கெளல்லாம்
     புைரதபு ெவள்ளி தன்னாற் ெபாலிந்தேதா ருலேக ெயன்னத்
     தைரவள ருலக முற்றுந் தயங்கின கிரணத் தம்மா. 15
     
519 விைழதகு கருப்பு வில்லி ெவண்மதிக் கவிைக முற்றும்
     தைழதகத் தூக்கு முத்தின் றாமங்க ளரசங் காட்டுக்
     குைழதகு சாைக தாக்கக் ெகாம்ெமனச் சிதர்ந்து சுற்றின்
     உைழயுைழ கிடத்தன் மானு முடுக்களங் ெகாளிர்ந்த ேதாற்றம். 16
     
520 ைமந்தர்க ளாக்கங் காண வயிறுவாய்ந் துயிர்த்த தாயர்
     சிந்ைதயின் மகிழ்ச்சி ேமன்ேமற் றிைளத்ெதழல் திண்ண மன்ேற
     சந்திர ெனழுத ேலாடுந் தரங்கநீர்ப் புண  ெபாங்கி
     அந்தின்மிக் ெகழுந்த ெதன்ப ஆரவா ரத்திேனாடும். 17
     
521 மைறெநறிக் கஞ்சாத் திங்கள் வார்கதிர்க் கரங்க ணடீ்டி
     மிைறெசய வுள்ள மாழ்கி ெமலிந்ெதன தகத்தின் மன்னு
     நிைறயிைன யழித்த ெலன்னா ெஞேரெலனக் கும்பிட் டாங்குத்
     துைறமலி கமலக் காடு தூமலர்க் கூப்பி நின்ற. 18
     
522 பாங்குறு கமல மாைதப் பகலவன் கலவி யாற்ற
     ஈங்கிது பார்த்த ெலாண்ணா ெதனவளர் குவைள ெயல்லாம்
     தீங்கினுக் கஞ்சி மூடுஞ் ெசறிதிதழ் மலர்க டம்பால்
     தாங்கிய வன்பர் காணத் தடந்ெதாறும் விழியா நின்ற. 19
     

523 நீத்தைன ெயம்ைமச் சால ெநருப்ெபன வுடற்றும் ெவய்ேயான்
     பாய்த்திய மிைறயிற் படுப் பருவர லுழந்ேதம் பாராய்

73



     காத்தினிக் ைகக்ெகா ெளன்று கனிந்துெசவ் வாய்விண் டாங்கு
     பூத்தன கயிர வங்கள் புதுநிலா ெவறித்த ேலாடும். 20
     
524 தாமைரப் ெபாகுட்டின் ேமவித் தண்ணறா நுகர்ந்த வண்டு
     காமரு குமுத நீலங் கதுவித்ேதன் பருகா நின்ற
     ேதமரு ெசல்வ மாயச் ேசர்ந்தவர் தம்ைம நீத்திட்
     ேடமரு ேமதி லார்பா லிரும்பயன் றுய்ப்பார் மான. 21
     
525 கணவர்தம் வதனத் திங்கட் கருைணயஞ் சுைதகூட் டுண்டு
     பணவர வல்குல் நல்லார் படர்விழிச் சேகாரங் ெகாட்ப
     உணவிைன விைழந்து சூழ்ந்த வும்பருஞ் சேகாரப் புள்ளும்
     இணர்படு கிரணத் திங்க ளின்சுைத நுகரா நின்றார். 22
     
526 ேவறு
     பகலிற் றாக்கிய படர்சிைறக் காக்ைகயின் குழாங்கள்
     உகலிற் சார்தரெவாறுப்பன கூைகயின் குலங்கள்
     நகலிற் றதீரு நாமேவ லரசர்நண் ணாைர
     இகலிற் றரீ்தரு காலம்பார்த் திறுப்பது தைகய. 23
     
527 அ ய லாருந ெராருபுற ம ைவயர் தமக்குத்
     ெத யல் பூண்கலன் அணிகுந ெராருபுறந் திணிேதாட்
     பி க லாதவ ெராருபுறம் பி ந்தவர்ப் ெபறாைம
     உ ய மாணல மிழக்குந ெராருபுற மானார். 24
     
528 திமிர ேவழத்ைதத் ேதம்ெபாழிற் பாசைறத் தைளத்து
     நிமிரும் வாண்மதிக் குைடெயழ நிைறமணஞ் சீதம்
     உமிழ்ெமன் கான்மணித் ேதருைட யமரனு முடற்றுந்
     துமிலப் ேபார்துறந் திரதிேதாட் ெடாய்யிலிற் ேறாய்ந்தான். 25
     
529 மாத ரா ைண விழச்சுமா ெசனத்ெதளிந் தகன்று
     காத லாரண மறிகலான் கழற்றுைண நிறுவி
     ஏத ேமதுெமய் யாதெமய் யிருடியர் தமக்கும்
     ேபாத மாதர்பாற் புகுவதற் ெகழுந்ததவ் விரவு. 26
     
530 உயிர்கள் யாைவயு முவப்புறு முவாமதி யிரவில்
     எயில்கண் மூன்ைறயு ெம த்தவர் பூசைன யியற்றிச்
     ெசயிெர லாந்தபு ேதவரா னிருக்ைகையச் ேசர்ந்து
     பயிலும் ேயாகத்தி னிருந்தது படர்ெபாறி யடக்கி. 27
     
531 ஆய காைலயி லறவனார் திருமுன்ன ெரல்லா
     ேமய வானிைரக் கன்ெறாடு ேமவியாட் டயர்ந்து
     தூய ேதனுவின் கன்றிருந் ததுசுடர் மதியின்
     பாய வாணிலா ேநாக்கியுட் படர்களி கூர்ந்து. 28
     
532 மதிெய னுந்தனி மாமனு மகிழ்ச்சியி ேனாக்க
     நிதிகு ரங்குற ேநான்ைமசால் வாலிைன ெயழுப்பிப்
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     பதிெச வித்துைண நிமிர்தரப் பார்சித ெளடுப்பக்
     கதிெகாண் ேடாடிய துளர்தரு காலும்பின் னாக. 29
     
533 ஓடிச் ேசணிைட நிற்குஞ்சற் ெறாய்ெயன மீளும்
     வாடி ேவெராடு மிறும்புகள் குளம்புற்று மடிய
     நீடி நின்றைபம் புதலிைனக் குப்புறு நிமிறுங்
     கூடி நின்றகன் றினத்துறுங் குறுகிேமாந் தார்க்கும். 30
     
534 நிலங்க திர்த்தேகாட் டினுெநடுந் தாளினு மகழும்
     விலங்கி ேமக்ெகழஇீப் பின்னடி விதிர்ப்புற ேவாடுங்
     கலங்கும் வன்றைல துளக்குங்கா சினிதுக ளாடி
     இலங்க மண்டிலங் ெகாளுந்திைச திைசயி  தருமால். 31
     
535 நிருத்த மாட்டயர் நிருமலன் கன்றுரு வாகித்
     திருத்த ேமவரச் ெசய்திடு நடனமீ ெதான்ேறா
     கருத்தி னாட  ெதனக்கட வுளர்விசும் ேபறி
     உருத்த வன்ெபாடு மிைமப்பிலா விழிப்பய னுற்றார். 32
     
536 சடச ெடன்றி  தருந்தனி ேயாைதயுந் தழங்கப்
     படர்ெந டுங்குரல் பயிற்றுறு ேமாைதயும் பரப்ப
     அடர்வ னத்துைற பறைவயு மிருகமு மஞ்சிக்
     குடர்கு ழம்பேவாட் டந்தன வூர்வன குைமந்த. 33
     
537 கைவய டிப்படுங் கதிர்மணிக் குலங்களும் ெபாடிந்த
     குைவயி ைலத்தருக் ேகாட்டிைடப் படுவன துமிந்த
     இைவெய னத்ெத  யாவைக யிலைதகள் குைழந்த
     அைவயி ைழத்தலி னாங்குைற நிைரகளும் ெவருண்ட. 34
     
538 அன்ன கன்றுைட யுறுப்புறுப் பமர்தரு மமரர்
     இன்னன் மிக்குழந் ெதய்த்தன ெரன்ெசய வல்லார்
     வன்னி ெகான்ைறயு மத்தமு மைலத்தவார் சடில
     முன்ன வன்றைனக் காெவன முைறமுைற பணிந்தார். 35
     
539 அட்ட நாகமு மட்டதிக் கயங்களு மைலந்த
     முட்டி லாதுமண் ப த்தமா ேசடனார் முடிகள்
     சட்ட வாற்றில வாயின தவிர்ந்துவா ழிடமாய்
     விட்ட மாதிரத் தைலவரும் விதிர்விதிர்த் தனேர. 36
     
540 அடிய ழுந்தமிக் கிடுந்ெதாறு மவனிகம் பிப்ப
     ெநடிய குன்றுக டுளங்கின துளும்பின ெநடுநீர்க்
     கடல்க ளூடிய கா ைக மடந்ைதயர் கணவர்
     தடவு வார்புய மிறுகுறத் தழயீினர் தாேம. 37
     

541 களிமி குந்ெதழ வின்னண மாட்டயர் கன்று
     ெநளிய வன்னில ெஞேரெலன ேநருற ேவாடி
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     ஒளிெச யாதிலிங் கத்திைன யுள்ளுறப் ெபாதிந்து
     ெவளியி னின்றவன் மீகத்ைத மிதித்தேதா ரடியின். 38
     
542 நீட்டி யிட்டகா னிருமலன் ெசன்னியி லழுந்திப்
     பூட்டி யிட்ெடனப் புயக்கவந் துறாைமயின் முகத்ைதக்
     ேகாட்டிக் ேகாட்டினாற் ேகாட்டுமண் ெகாண்டுபுற் றுைடத்துச்
     ேசட்டு மாமணி யுருவமுங் கீழ்ந்துெசன் றதுேவ. 39
     
543 குளம்ப ழுந்திய வூற்றினுங் ேகாடுபுக் ெகடுத்த
     இளம்பு ணூற்றினு ெமழுந்தெநய்த் ேதார்ெபரு கியதால்
     களம்பு குந்துபுற் றுருவமாய்க் கரந்தமா ேமரு
     வளம்ெபா லிந்ததன் ெனாளியிைன வயக்கினான் மான. 40
     
544 திண்ைம மல்குமண் ெபாதிந்துபூ சைனபு  திறேனார்ந்
     ெதாண்ைம மல்கிய வங்கியும் பூசைன யுஞற்ற
     வண்ைம மல்கிய திருவுரு வைளந்ததும் ேபாலுந்
     தண்ைம மல்கிய ெசம்புனல் ெபருகிய தயக்கம். 41
     
545 ேவறு
     இைறவனார் திருேமனி யிளங்கன்றி னிடருழந்த
     மிைறெத ந்து ேசாகத்தின் விழுந்ததுேபா லுயிர்த்ெதாகுதி
     ெபாறிதவிர வருதுயிலிற் புணர்யாமங் கழிதரைவ
     கைறயடுத்த துறுேசாகங் கழிக்கவரு மருத்துவன்ேபால். 42
     
546 கனிவாையத் திறவாது களத்ெதாலிெகாண் டழுவார்ேபால்
     கனிவாயி னிைசமிழற்றி நண்ணுவவண் டலர்ேதாறும்
     பனிவாய்ந்த மலர்களின்வாழ் பண்ணவர்க்குப் பணிவார்கட்
     கினியான்ெமய் வடுப்பட்ட திைசத்திைசத்ேத குவேபால. 43
     
547 நிலவுமிழும் பணிக்கிரண நிரப்பவருங் 
          குளிர்க்குைடந்திட்
     ெடலிமயிர்ச்ெசம் ேபார்ைவயழ 
          ெகறிக்குமுருப் ேபார்த்ததுேபால்
     ஒலிகுருதி ெகாப்பளிக்கு 
         மூறுெதறிந் தாற்றாேம
     கலிெகழுவன் குரெலழுப்பிக் 
         கைரவனேகா ழிக்குலங்கள். 44
     
548 திரணெமடுத் திைடநாட்டித் ேதவர்கடம் வலியழித்த
     பரமெரறுழ்த் திருேமனி படுமூறு ெத ந்ததனால்
     உரன்மலிந்து வரும்பாவ ெமாழிப்பமுயன் றனேபால
     வரமலிந்த வலிெகழுவு மனுக்கணிப்ப கருங்குருவி. 45
     

549 எட்டுருவி ேனாருருவா யிருந்தநா ெமம்பிராற்
     கிட்டமுறுந் திருேமனி யிடர்காணத் தகுேமெயன்
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     றுட்டிகழும் வருத்தத்தா ெலாளிமழுங்கிற் றுவாமதியம்
     அட்டுெமாளி விளக்கழலு மவ்வாற்றின் மழுங்கிற்ேற. 46
     
550 உருத்திரைனச் சதாசிவைன ெயாளிர்விந்து நாதத்ைதக்
     கருத்திறந்த ேபெராளிையக் கடப்பாட்டிற் றியானித்தார்
     வருத்தமறுஞ் ச ையமுத னாற்பணியு மரீஇயிேனார்
     திருத்தனவ னுருச்ெசம்புண் தீரநிைனப் பார்ேபால. 47
     
551 கூைகவிழி ெயாளிவிளங்கக் குணிப்ப ய பலவிழிகட்
     காகுெமாளி யடக்கமுற வடுத்தவிர விைனேநாக்கி
     ஏகுதிெகா ெலனவியம்பி யிழித்தலர்தூற் றுவேபாலச்
     சாைகெதாறும் வளர்ேசக்ைகத் தடஞ்சிைறப்புள் சிலம்பினேவ. 48
     
552 கருமவுத யந்தைழத்துக் கழிகாைலக் கனலியந்ேதர்
     அருணவுத யஞ்சிறந்த தரசெனன விருந்தவன்கன்
     றுருவினிைறக் கிடர்ெசய்த ேதார்ந்திலெனன் றுயர்கணங்கண்
     மருவுமவன் றிைசநகரம் வாெள யூட் டியெதன்ன. 49
     
553 ேவறு
     பனிெயனும் பருவந் தாக்கப் பங்கயப் ெபாய்ைக முற்றும்
     நனியழ கிழந்தா ெலன்ன நாயக னிறத்த ேலாடும்
     வனிைதய ரணிநீத் ெதன்ன மதிெயாடு முடுக்கண் மாயத்
     தனிெயாடு வான மாங்குத் தவ்ெவன விருந்த தம்மா. 50
     
554 ேவறு
     கண்ணாக வுருவாக ைகக்ெகாண்ேடான் றிருேமனி
     புண்ணாகத் தனதுருவும் புண்ணாதல் கற்ெபன்று
     மண்ணாத மணியுருவம் வார்குருதி ெயழப்புண்ணாய்
     விண்ணார ெவழுந்தான்ேபான் ெறழுந்தனன்ெவங் கதிர்க்கு சில். 51
     
555 ேவறு
     ெநருங்கிவிண் ணமரர் சால ெநடுமைல ெகாண்டு வாட்டத்
     தருங்கதிர் மணிெய வர்க்கும் பயன்படத் தக்க தன்ெறன்
     றிருங்கதிர் மணிைய யாரு மின்புற வனீ்ற ெதன்ப
     கருங்கடன் மருங்கு சூழ்ந்த காமர்பாற் புண  நாண 52
     
556 ெநருப்பிது சுடுெமன் றஞ்சி நிைறபுன லள்ளி ேயாக்கி
     விருப்ெபாடுந் தணிப்பார் மான ெவஞ்சுட ெரழுத ேலாடுந்
     தருப்பண மைறயி னதீி தவறிலர் ெசய்யா நின்றார்
     ெபாருப்பிைன வணக்குந் திண்ேடாட் பூரணன் பாதம் ேபாற்றி. 53
     
557 ெவய்யவ னுருவ ேநாக்கி ெவருண்டுைபங் குவைளக் கானம்
     ஒய்ெயன மலர்க்கண் மூடிற் றுவாமதிக் கலவிக் காைல
     ையெயன வுறுத்தப் பட்ட வணியிதழ்க் குறிையக் காப்பச்
     ெசய்யவாய் மூடிற் ேறாைடத் ேதம்புனற் குமுதக் காடு. 54
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558 தணந்தெவன் கணவன் வல்ேல சார்தர வருளு ெகன்னாப்
     பணந்தைழ யரவ மாைலப் பகவைனக் கரங்கள் கூப்பும்
     மணந்தவழ் கமல ெமன்றூழ் வருதலுந் தழுவி மார்பம்
     புணர்ந்திடக் கூப்புங் ைககள் ெபாருக்ெகன விடுத்து நின்ற. 55
     
559 ஆடவர் மணித்ேதா ளார வைணந்திராப் ெபாழுது முற்றும்
     பாடகத் தளிர்ெமன் பாதப் பாைவயர் குவவுக் ெகாங்ைக
     படீுமிக் குறுத ேனாக்கிப் பின்ெகாடுத் திைனந்தா ெலன்ன
     வாடிய ேநமிப் புட்கள் வயின்வயின் மகிழ்ச்சி கூர்ந்த. 56
     
560 விளம்பிய காைலப் ேபாதின் விைரகமழ் தீர்த்த மாடி
     உளம்ெபாதி யன்புெபாங்க வுருகட னாற்றித் ேதனு
     இளம்பனி மதிெவண் ேகாட்டின் எ புைர சடிலத் ேதைவ
     நுளம்புறு வனத்திற் பூைச முடித்திட ேநாக்கிற் றன்ேற. 57
     
561 தீதுறு சகுனங் காட்டத் ெதய்வதச் சூழ னணீ்ட
     பாதவங் கிடந்த வாறும் படர்துகள் பட்ட வாறும்
     பூதலம் புழுதி பட்ட புதுைமயு ேநாக்கி ெயன்ேன
     ஈதிவ ணிகழ்ந்த வாெறன் ெறண்ணியங் ேககுங் காைல. 58
     
562 பாலினா லட்டப் பட்டுப் பளிக்ெகாளி காட்டும் புற்றின்
     ேமெலலாஞ் ெசந்நீ ராடி மிளிர்தைல ேநாக்கி யதீு
     மாலினார் பூைச யாற்றி மந்திரத் தருச்சித் திட்ட
     ேசலினார் தடத்துச் ெசந்தா மைரமல ராகு மன்ேறல். 59
     
563 பத்தியிற் றனத னண்மிப் பதுமரா அகத்தின் குப்ைப
     ெமத்துறச் ெசா ந்து பூைச விைளத்தெதான் றாகு மன்ேறல்
     அத்துமற் றமரர் ெசஞ்சாந் தணிந்ததா மதுவு மன்ேறற்
     ெகாத்துறு மசுர ரன்பிற் ேகாடித்த ெசம்பட் டாமல். 60
     
564 என்றுேச யிைடேய கண்ட விைமயவ ருவக்குங் கற்றான்
     மன்றவ ீெதனத்ேத றாத மனத்ெதாடு மனேவ கத்திற்
     ெசன்றது ேதவ ேதவர் சிந்ைதயு நாெடாணாத
     ெகான்ைறவார் சைடயான் ைவகுங் குரூஉமணிப் புற்றின் பாங்கர். 61
     
565 பாயின குருதி ேநாக்கிப் பைதபைதத் தன்ேனா வன்ேனா
     ஆயின ெசய்தி ெயன்ேன யா து ெசய்ய வல்லார்
     தாயினு மினியார்க் கீது சார்வேத ெயன்று தன்பான்
     ேமயின மழவுக் கன்ைற விழியுறப் பார்த்துச் ேசாரும். 62
     
566 ேகாட்ெடாடு குளப்புக் கால்கள் குருதிேதாய்ந் திருந்த ெகட்ேடன்
     பாட்டளி முரலுங் ெகான்ைறப் பசுந்ெதாைடப் பரம னார்தந்
     தீட்டிய புகழ்சான் ெமய்யிற் ெசம்புனல் ெவள்ளம் ேபார்ப்ப
     ேவட்ைடவல் விைனயச் சால வடீ்டேவா வணீ்டுப் ேபாந்ேதன். 63
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567 பூவினா னுறங்க வாக்கம் ெபாய்த்ததும் புலவ ரீசர்க்
     ேகவினாற் கிைசத்த வாறு ேமறுமா மவன்ெசா னம்பித்
     தாவிலாத் தவஞ்ெசய் தாய்ந்த தவத்தினான் கைரந்த வாறும்
     ேமவியா காய வாக்கு வி த்தது மிதற்கு மன்ேனா. 64
     
568 நன்னலம் பயப்ப துண்ேடற் றயீவு நல்ல வாகுஞ்
     ெசந்நல மிழப்ப துண்ேட னல்லவுந் தீய வாகும்
     இன்னவால் விைனயி னாக்க ெமனினிைட ேயது வான
     அன்னவர் தம்ைம ேநாவ வழக்கிைல யந்ேதா வந்ேதா. 65
     
569 நல்லுயிர் ேகாறல் ெசய்த நன்றிையக் ேகாற லாதி
     புல்லுப பாத கத்துட் ெபாலிந்ததிண் விைனக ளாகுஞ்
     ெசால்லுமா பாத கங்க ளவற்றினுந் துயரஞ் ெசய்வ
     வல்லதி பாத கங்க ளவற்றினும் வலிய வாேம. 66
     
570 உறுமதி பாத கத்து ெளாருவிழி நுதலிற் ெகாண்ட
     மறுவிலிக் கிைழத்த குற்ற மாற்றுறு கழுவா யில்ைல
     ெதறுவலிக் காலற் ெசற்ேறான் ேசவடிப் பிைழப்பி னுள்ளும்
     ெபறுமுரு வூறு ெசய்த பிைழக்குேநர் பிைழயு மில்ைல. 67
     
571 அப்பிைழ பைடப்பு ேவண்டி யருந்தவ மாற்றி நாேயன்
     எப்புல ேவாருங் கூடி யின்னமு ெதடுக்க முன்னி
     ஒப்பின்மந் தரத்ைத நாடி யுரகங்ெகாண் டைலத்து ேவைல
     ெவப்புநஞ் சடப்பட் டாங்கு ேமவிேன ெனன்ெசய் ேகேன. 68
     
572 திருவடிப் பிைழத்தல் சற்ேற ெசய்யினுஞ் ெசய்த பாவி
     மருவிய குலத்து முன்னர் வந்திறந் ேதாெரல் ேலாரும்
     ெபாருநின ருக்கின் ேறாரும் ெபாருந்தேமல் வருேவார் தாமும்
     ஒருவரு நிரய முற்று மூழிகள் பலவுந் துய்ப்பார். 69
     
573 நன்குற நமக்கு நாடி யிருத்தலு நைவேய யாகும்
     மின்குடி ெகாண்ட ேமனி விழுப்புணுக் காற்ேற னாற்ேறன்
     என்குல மிறக்க வின்ேற யானுமிங் கிறுக ெவன்னாத்
     தன்குலக் கன்று மாழ்கத் தைரயிைட விழுந்த தன்ேற. 70
     
574  நாசியி னுதிரஞ் ேசார நனிதைல நிலத்தின் ேமாதுங்
     காசினி குழியக் கால்கள் கதுெமன எடுத்துத் தாக்கும்
     பூசிய நீற்றுத் தன்ெமய் புண்ெகாளப் புரண்டு ெகாட்கும்
     ஆசிைட யுயிர்ப்பு வஙீ்கி யடங்கமூர்ச் சித்த தம்ம. 71
     
575 ெநடிதுேபா தவச மாக நிலத்ெததிர் கிடந்த தாையப்
     படியின்ேம னின்ற கன்று ப ெவாடு நக்கா நின்ற
     தடியினூ புரங்க ளார்ப்ப வாடிய வழக ேனாக்கி
     ெநாடியின்வா னிைடேய நின்றா 
          ேனான்ைமசா லறெவள் ேளற்றின் 72
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576 ேவறு
     பா ட ெநருங்கமலர் பண்ணவ ைறப்ப
     வாரண முழங்கவடர் பல்லிய மியம்ப
     வாரணி முைலப்ெபணிட மன்னின னிருப்ப
     நீரணி வனத்தின்ெவளி நின்றருளு நாதன். 73
     
577 ஓங்குெமாலி யானுமிைட யும்பர்திர ளானுந்
     தாங்கரு ெவருட்ெகாடு தளர்ந்துவிழு தாைய
     நீங்கியல மந்துெநடி ேதாடிய திளங்கன்
     றாங்கதைன ேநாக்கியயன் ேமல்விழி யளித்தான். 74
     
578 அந்தணன் வணங்கியரு ேகெமல நடந்து
     ெகாந்துபடு பாசறுகு ெகாய்துகர நீட்டிப்
     பந்தமுற வங்ைகவளர் பாசமிட றிட்டுத்
     தந்தன னடத்திெயாரு சாமிதிரு முன்னர். 75
     
579 அங்கணன் விழிக்கைட யளிப்பவரு ணந்தி
     அங்ைகெகாடு தட்டிெயழு ெகன்றைறய வூழி
     அங்கியுமிழ் ேவல்வல மணிந்தகும ேரசன்
     அங்கெணாழு கும்புன லகங்ைகெகாடு மாற்ற. 76
     
580 ஐந்துகர னண்ணலருள் ெசய்யவுட லந்ைத
     வந்துபுைழ வார்ைகயறன் மல்குதுளி யாக
     ெவந்துய ன் மூழ்குமதன் ெமய்முழுது முய்த்தான்
     நந்தியது ேசாகமுயிர் நந்தியது கற்றான். 77
     
581 ெசாறிந்தன ெனழுந்தசுைர யானுடல் வலா
     மறிந்துலவு காற்றினிைற வன்றுக டுைடத்தான்
     ெசறிந்துபுன லாட்டிவரு ணன்ெசல முகுந்தன்
     அறிந்திைறவர் தாளணிய தாகவுறு வித்தான் 78
     
582 பண்டறிகி லாதபரமன் படிவ மாரக்
     கண்டதுள ெநக்கது கனற்கண்ெமழு ெகன்ன
     விண்டவிழி நீர்ெபாழிய ெமய்ம்மயிர் ெபாடிப்ப
     மண்டனில் விழுந்துவலம் வந்துதுதி ெசய்யும். 79
     
583 ேவறு
     தண்ணார் மதிசூ டியசங் கரேன
     விண்ேணார் பணிகின் றவிழுத் துைணேய
     அண்ணா வருேள யமுேத யளிேய
     மண்ணா விைனேயற் ெகளிவந் தைனேய. ௮0 80
     

584 ஆறா டியவாற் சைடயந் தணேன
     நீறா டியேம னியினின் மலேன
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     ஏறா டியநீள் ெகாடிெயம் ெபருமான்
     மாறா விைனேயற் ெகளிவந் தைனேய. 81
     
585 ஏஎ ெயனேவள் வியிறுத் திடுநாட்
     காயா தபனார் பல்கழற் றினவா
     வயீா தவிண்ேணார் தபவடீ் டினவா
     மாயா விைனேயற் ெகளிவந் தைனேய. ௮௨ 82
     
586 அடியா ரகேம குடியா ெமாளிேய
     படிநா ட ய பரெதய் வதேம
     முடியா முடிேவ முதலா முதேல
     மடியா விைனேயற் ெகளிவந் தைனேய. 83
     
587 கங்கா ளமணிந் தகரும் புயேன
     சிங்கா மலர்ெமல் லைணயான் சிரெமான்
     றங்காந் துைரயா டவறுத் தவேன
     மங்கா விைனேயற் ெகளிவந் தைனேய. 84
     
588 அறிவா மமேல செனாடம் பிைகேய
     ெவறியார் கடம்வழீ் கரடத் தவேன
     ெபாறிமா மயிலூர் தருபுண் ணியேன
     மறியா விைனேயற் ெகளிவந் தனிேர. 85
     
589 வளிவந் துளர்ேபா திவனத் திைடேய
     களிவந் திலதான் கழிவுற் றெதனத்
     ெதளிவந் தவர்ெசப் பலுறா வைகேய
     எளிவந் தைனெபா லுெமனக் கிைறவா. ௬ 86
     
590 அருண்ேம னியளித் தவர்ெசய் ெதாழிலுள்
     ெவருளா துபைடப் புவிதிப் பெலன
     மருளான் மதிெயண் ணிவலித் தைமயால்
     இருளார் பழிபா வமிணங் கினேவ. 87
     
591 ெகட்ேட னடிேகள் கிளர்ெபான் னுருவம்
     பட்டூ டுருவப் படர்காற் சுவடு
     ெகட்டூ சிநிகர்த் தமருப் புழவும்
     ஒட்டா தவர்ேந ரவுறுத் தினேன. 88
     
592 கருைணக் கடலா தலின ீகடியா
     திருைமக் குமளிப் பெவதிர்ந் தைனயால்
     அருைமத் திருேம னியணங் கவெளப்
     ெபாருள்ெகாண் டுெபாறுத் தனள்பூ ரணேன. 89
     

593 கணவன் வழிகா ைகயா ரதனால்
     மணெமன் குழன்மா துெபாறுத் தலுமாம்
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     அணவுங் கணநா தர்முனா தவர்தாங்
     குணம்யா வதுெகாண் டுெபாறுத் தனேர. 90
     
594 தைலவன் வழியல் லதுசார்ந் தவரும்
     உைலெவான் றுமுறுத் தல்ெசயா ரதனால்
     நிைலநின் கருைணப் ெபருநீர் ைமயறிந்
     தைலெசய் திலரான் றகணத் தவேர. 91
     
595 அன்னா பிைழெசய் துயிர்வாழ்க் ைகயுமிங்
     ெகன்னா மதனா ெலைனயின் னருளால்
     என்னா ருயிருள் ளளவுந் தழலுங்
     ெகான்னார் நிரயங் குடியாக் குதியால். 92
     
596 ேவறு
     நடுநடுத் தின்னண நவிற்று மாவிைனக்
     கடுமிடற் றிைறவர்கண் ணளித்துத் ேதற்றுவார்
     விடுவிடு கவைலைய விதிர்ப்புற் றஞ்சைல
     ெகாடுெநடும் பிைழயிைன யகத்திற் ெகாண்டிேலம். 93
     
597 மன்றநீ பு ந்திைல மறவி ளங்குழக்
     கன்றறி யாைமயிற் கண்டதிப்பிைழ
     ஒன்றுநின் ப வினா லுளத்திற் கண்டிலம்
     அன்றியு மடியவர் குற்றங் காண்கிேலம் 94
     
598 குளப்படிச் சுவடும்வன் ேகாட்டி ேனறுநம்
     வளப்படு முடிக்கணி மதியி னாக்கிேனம்
     உளப்படு முைமமுைலச் சுவெடாண் ைகவைளத்
     திைளப்புறு தழும்பும்ேபான் மகிழ்சி றத்தலின். 95
     
599 ஒள்ளிய விவ்வைட யாள மும்பர்சூழ்
     ெவள்ளியங் கி மிைச விளங்கி லிங்கத்து
     நள்ளுற வணிந்தன நவிற்றி லிங்கங்கள்
     ெதள்ளிய வுலகம்ேவ றின்ைம ேதறேவ. ௯௬ 96
     
600 இவ்வைட யாளங்கண் டிைறஞ்சி ேயத்தினார்
     ஒளவிய மனத்தின ேரனு மன்னவர்
     ெபௗளவெமன் றயிர்ப்புறும் பவத்தி னஙீ்கிப்ேபாய்ச்
     ெசவ்விய முத்திையச் ேசர்வர் திண்ணேம. 97
     
601 ஆதலி னின்ப  வகற்றிச் சூழலின்
     மாதவ மாற்றிநீ வாடு கின்றைன
     ஏதுளத் ெதண்ணிய தியம்பு ெகன்னலுங்
     காதலி னுைரத்திடுங் காம ேதனுேவ. 98
     
602 வாழிநின் ெபாற்கழல் வாழி ெயன்பிைழ
     ஊழியு நிரயம்புக் குழந்துத் தீர்ப்பேதா
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     பாழிமால் விடத்திைனப் பருகி னாெலன
     ஏைழேயற் கிரங்குநின் கருைண யடீ்டேம. 99
     
603 கைடயேன னுய்ந்தனன் கன்று முய்ந்ததிங்
     கிைடயறா ெதன்குல ெமன்று முய்ந்ததால்
     உைடயவ பிைழெபாறுத் துவத்தி மற்றினி
     அைடவதுன் பாெலனக் கற்புச் ெசல்வேம. 100
     
604 வானவர் சூழ்ச்சியின் மாலங் ேகவலின்
     ஆனமர் ெகாடியினா யகில மாக்கலும்
     வானுற வருளுதி ெயனலுந் ேதனுவுக்
     ேகனெவண் ெகாம்பினா னியம்பு கின்றனன். 101
     
605 பத்தியு மளித்தனம் பலருங் காணிய
     இத்தலத் திப்ெபாழு ெதமது நாடகங்
     ைகதலக் கனிெயனக் காட்டக் காணுதி
     முத்தியும் வழங்குது முடிவிற் ேறனுேவ. 102
     
606 ேவறு.
     காம ேதனுபுர ெமன்ன விந்நக  
           காம மல்குெபயர் ெகாள்ளவும்
     நீம னாதரவின் ைவக லானரசி 
           னடீு சூழலிது பட்டிெயன்
     நாம ேமவவு நமக்கு மப்ெபயர்மு 
           னாட்டி நாதெனன ேவாதவும்
     ஏம மாருலக முற்று மின்பமுற 
           வணீ்டு னக்குவர மாக்கினாம். 103
     
607 ேநச மல்கிவழி பாடு ெசய்குநைர 
           நீடு முத்தியி னிறுத்துநிர்ப்
     பசீ மாநகர மீதி தன்கணுயர் ெபற்ற 
           ேமவிைழவு முற்றுறத்
     ேதசு லாவவுெபாரு ளாதி நல்குவது 
           ெசய்தி ேலநகர முத்திேய
     வசீு ெமன்பது விளக்க நின்றெவாரு 
           சான்று முண்டது விளம்புதும். 104
     
608 வடுக ெரண்மருள் வலம்பு ந்துமலி 
          ேதாைக ஞாளிெயனும் வாகனம்
     விடுதி ெசய்தெவாரு ஞான நல்வடுகன் 
           ேமவி யிந்நக  காவல்பூண்
     டிடுவ னஙீ்கினிது காண்டி யாதலி னிணர்த்த 
           ேகாடுக ெளாசிந்ெதழக்
     கடுவ னின்றுகளு மிவ்வ னத்துனது காம 
           நல்குதல் கணித்திலம். 105
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609 வரும்பி றப்பினல ெமய்த நிற்குமறம் 
           வந்த விப்பிறவி யின்னலந்
     தரும்ெப ரும்ெபாருள் பரந்த காமமிைவ 
           தம்ைம நாடிய தவங்களும்
     அரும்பு ெமய்ெயாளி யளிக்கு மிந்நக  
           ைனந்தி ேயாசைன ெதனாதுற
     விருந்து ணர்ப்ெபாழில் வராக நீள்வைர 
           யிருந்த தாைனமைல ெயன்பேர. 106
     
610 தூம்பு றுங்ைகமத ேவழ ேமய்ந்துபயில் 
           ேசாைல சூழ்ந்தவத னுச்சியின்
     ஆம்ப ரத்தினடி நின்ெற ழுந்ெதாழுகு 
           மாம்ப ராவதி வடாதினில்
     ேதம்ப ழுத்துவரு காவி க்குடதி ைசக்க 
           ணார்த்துலவு காஞ்சிெயன்
     ேறாம்பு கின்றகுடி ைஞத்ெத னாெதாருச 
           பசீ மாநகர முண்டேரா. 107
     
611 வன்னி நீள்வன மிருத்த லானஃது வஞ்சி ெயன்றுெபயர் ேமவிய
     தன்ன மாநக ரடுத்து நம்முருவி ைனது பூைசபு  கிற்றியாங்
     குன்ன வாவிைன நிரப்பு துங்கடிதி ெனன்று ைரத்தருளி யும்பரார்
     துன்னு சூழலிைட யார ணங்கடுதி ெசய்ய மாநடன மாடினான். 108
     
612 நந்தி மத்தள முழக்க வைீணெகாடு 
          நார தாதியிைச பாடநீள்
     இந்து ெவன்றநுத லம்ைம தாளமிைச 
          யக்க ரத்தின்முைற ெயாத்திட
     எந்ைத ேபாற்றிசய ேபாற்றிெயன 
          யாவ ருங்களி துளும்புற
     அந்தி வண்ணனுயர் பிப்பி லப்ெபாதியி 
          லாடல் கண்டதுயர் ெபற்றேம. 109
     
613 ேபாதி யம்பல நடித்து நாதர்புனி தச்சி வக்குறியு ளாயினார்
     ேசாதி மல்குநட னச்சுைவக்கட லழுந்து கின்றசுரர் ேகாதன
     மாதி லிங்கமைற புற்று மற்றுமடி ேயாட கழ்ந்துெவளி கண்டது
     ேகாதி லாதநிதி யஞ்ச னத்தவர் குறித்த கழ்ந்துெவளி கண்ெடன. 110
     
614 இட்ட காற்சுவடு நீண்ட ேகாடுழுத ேவறு நல்லவைட யாளமாம்
     பட்டி நாயகர்வன் மீக நாதர்பக ராதி லிங்கமக லாதவர்க்
     ெகாட்டு மன்புள மயற்பு றத்ெதாழி விைசந்தி லாைமசில நாளுற
     முட்டி லாதவழி பாடு முன்ன ன் முடித்தி ருந்திைசவு ெகாண்டபின். 112
     

615 பிப்பி லாரணியம் ெவள்ளி மால்வைர ெபருக்க றாதபிற வாெநறி
     ஒப்பி லாதபிற வாெந றித்தல ெமாளிர்ந்த பல்ெபாருளு மும்பரார்
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     எய்ப்பி லாதுபல கால மும்பணி யியற்றி லிங்கெமாடு முள்ளகந்
     தப்பி லாவைக யுறுத்தி ைறஞ்சுபு தணந்த தாலமரர் ேகாதனம். 112
     
616 ேவறு
     மாடு ேபாந்துறு மாதிர ேநாக்கி வணங்குபு
     நீடு கின்ற வருச்சுன மால்வைர ேநர்புகுந்
     ேதாடு நீர்ச்சுைன ேதாய்ந்துைம யம்ைம யுயிர்த்தருள்
     நாடு ெசல்வத்ைத நச்சி யிைறஞ்சி ெயழுந்தேத. 113
     
617 உச்சி ேயாங்க லிவர்ந்தத னூடுரு வப்புகுந்
     ெதச்ச மாக விருப்பன குன்றிைடத் தாழ்ந்துேபாய்
     எச்ச நாயக னாகிய வசீனிருந்தருள்
     கச்ச மில்வள மல்கிய நாகங் கலந்தேத. 114
     
618 அங்க ணாதன் முடித்தலத் தும்மைட யாளங்கண்
     ெடங்க ணாயக னின்னரு ளின்னண ேமாெவனப்
     ெபாங்கு மார்வம் புறத்ெதழ வன்பு புதுக்கிப்ேபாய்ப்
     பங்கி னாள்சிைல நண்ணி யவைளப் பணிந்தேத. 115
     
619 அ தி னங்ககன் றூடறுத் ேதகி யயன்சிலம்
     பு தி ேனத்தி ெயாழிந்து ெசன்றாைன விலங்கலின்
     வ து ழாவிய வண்டுள ராம்பர மூலத்துப்
     ெப து மூற்ெறழு தீர்த்தந் துைளந்தது ெபற்றேம. 116
     
620 ஆம்ப ராவதி யின்கைர ேயநடந் தாங்கிைடத்
     ேதாம்ப டாவைக ேசாமன் பணிந்தேசா ேமசைனக்
     கூம்பு றாதவன் பாற்குைழந் ேதத்திகும் பிட்டுப்ேபாய்
     நாம்ப டாதரு ணல்கும்வஞ் சித்தல நண்ணிற்ேற. 117
     
621 அன்ன மாடு மகன்றுைறக் காவி  யாற்றினும்
     இன்ன றரீ்த்திடு மாம்பர மாநதி யின்கணுந்
     துன்னி யாடிச் சுருதிக ணாடருந் ேதான்றைலப்
     பன்னு நூன்முைறப் பூசைன யாற்றிப் பயின்றேத. 118
     
622 கால காலன் கபாலங்ைக ேயந்திய கண்ணுதல்
     ஏல வார்குழ ேலாெடதிர் ேதான்றிெயண் ணும்வரஞ்
     சால வசீலுந் தாழ்ந்தது ெகாண்டு தணந்துேபாய்
     ஞால மாதி யுயிர்த்ெதாைக நன்று பைடத்தேவ. 119
     
623 ஆன டுத்துயர் பூசைன யாற்றி யகிலமுந்
     தான ளித்தலி னாற்கரு வூெரனத் தக்கது
     வான டுத்ெதழும் வஞ்சி பசுபதி யாயிேனார்
     பான நஞ்சினர் பாழியு மானிைல யாயிற்ேற. 120
     
624 கூர்க ழித்தைலக் கூம்பவிழ் நீலங்கண் ணலீந்தண்
     கார்க ழித்த மிடற்றினர் காமர்ேப ரூ ன்விண்
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     ஊர்க ழித்துறு மாெனதி ராட லுவந்தது
     மார்க ழித்திரு வாதிைர நாளந்த மாண்பினால் 121
     
625 ஆண்டு ேதாறுமந் நாள்வரும் ேபாதங் கடுத்துயர்
     தாண்ட வம்பு  தத்துவ நாதைனத் தாழ்பவர்
     பூண்ட ேசாதி முடியைட யாளங்கள் ேபாற்றுேவார்
     நீண்ட மாலறி யாநிைல ெயய்துவர் திண்ணேம 122
     
626 அமிர்த மீன்ற வைலகடற் ேறான்றிய வானுவந்
     தமிர்த மாட்டி யருச்சைன சால வியற்றிய
     அமிர்த லிங்கத் தமலர்த மிக்கைத ேகட்டவர்
     அமிர்த ராகுவர் ெசல்வரு மாகுவர் வாய்ைமேய. 123
     
627 இது நாதன் முடிக்கைட யாள மிையத்தவா
     ேறாதி னாமினி மாதவத் தீர்ெபான் னுைடயினான்
     பூத நாதைனத் ெதன்கயி லாயத்துப் ேபாற் ய
     காைத ேகண்மின்க ெளன்றருட் சூதன் கைரவனால். 124

குழகன் குளப்புச் சுவடுற்ற படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் - 627
-------------
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