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சிவஞானேயாகிகள் அருளிச்ெசய்த
பிரபந்தத் திரட்டு - பாகம் 3

திருேவகம்பரந்தாதி & திருமுல்ைலவாயிலந்தாதி

சிவஞானேயாகிகள் அருளிச்ெசய்த பிரபந்தங்கள்
(பிரபந்தத் திரட்டு நூலில் உள்ளைவ)
  1. அரதந்தசிவாசா யர்சுேலாகபஞ்சகெமாழிெபயர் அகவல்
  2. சிவதத்துவிேவகமூலெமாழிெபயர்ப்பு
  3. ேசாேமாசர்முதுெமாழிெவண்பா
  4. குளத்தூர்ப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
  5. இளைசப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
  6. கலைசப்பதிற்ற்ப்பத்தந்தாதி
  7. திருேவகம்பர்ஆனந்தக்களிப்பு
  8. ெசங்கழுநீர்விநாயகர்பிள்ைளத்தமிழ்
  9. அமுதாம்பிைகபிள்ைளத்தமிழ்
  10. ெசப்பைறப்பதிஅகிலாண்ேடசுவ பதிகம்
  11. திருேவகம்பரந்தாதி
  12. திருமுல்ைலவாயிலந்தாதி
  13. திருத்ெதாண்டர்திருநாமக்ேகாைவ
  14. பஞ்சாக்கரேதசிகர்மாைல
  உலகுைடயநாயனார் அருளிய ஆசி யவிருத்தம்
  சிவபுரம்ெப யபிள்ைள அருளிய திருெவண்பா
  குருேதாத்திரங்கள்
  1. சிவஞானேயாகிகள்மீது கீர்த்தைன
  2. சிவஞானேயாகிகள்மீது ெசய்யுள்கள்
---------------

  உ
  கணபதிதுைண.
  திருச்சிற்றம்பலம்.
  இஃது, திராவிடம் மகாபாஷ்ய கர்த்தராகிய சிவஞானேயாகிகள் அருளிச்ெசய்தது.
  மதுராபு வாசியாகிய இ-இராமசுவாமிப்பிள்ைள என்று வழங்குகின்ற 
  ஞானசம்பந்தப்பிள்ைள ெசய்துைரயுடன் இராமநாதபுரசமஸ்தானம் 
  ம-ரா-ரா- , பாண்டித்துைரத்ேதவரவர்கள் விரும்பியவண்ணம்
  சபாபதி நாவலரவர்களது சித்தாந்த வித்தியா நுபாலனயந்திரசாைலயில்
  அச்சிற்பதிப்பிக்கப்பத்த்து.
  ெசன்ைன; ஏகவல்லியம்மன்ேகாயில் வதீி - 76.
  விேராதி ைவகாசி
  மூன்றாம்பதிப்பு.
    Copy-Right Registered.
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1. திருேவகம்பரந்தாதி

  சிறப்புப்பாயிரம்.
  கங்ைகயு மல ன் மங்ைகயும் பரசுங்
    காமேநாக் கம்ைமவண் டங்ைக
  ெகாங்ைககண் ெஞமுங்கத் தழுவலு முழுதுங்
    குைழந்தருள் கம்பரந் தாதி
  சங்ைகயின் மும்ைமத் தமிழ்ப்புல ேவார்க
    டமக்ெகாரு காட்டதா வைமத்தான்
  ெசங்ைககள் கூப்பித் தவர்புகழ் துைறைசச்
    சிவஞான முனிவரன் மாேதா. (1)
  ----
முக்கிய குறிப்பு:
  இவ்வந்தாதியிேல காப்பும் முதலிறுதிகளில் ஆறு 
  ெசய்யுட்களும் இறந்துேபாயின.
  ----

  கருமங்ைகயாரமருமத்தேரத்துெசங்காந்தைளநி
  கருமங்ைகயாரமருமத்தர்வாழ்கச்சிேபாலெவப்பாங்
  கருமங்ைகயாரமருமத்தர்வாய்ைமகதிர்ப்பச்ெசன்ற
  கருமங்ைகயாரமருமத்தமுங்கடந்ெதய்தெலன்ேற. 1

  என்பங்கம்பங்கம்படச்சூெழனிெலங்குஞ்ெசல்சரணுக்
  ெகன்பங்கம்பங்கம்பதித்தபிரான்கச்சிெயய்துவம்வா
  ெவன்பங்கம்பங்கம்பிைகயுறச்ேசர்த்தவெனம்ெபருமா
  ெனன்பங்கம்பங்கம்பியாவண்ணேமத்துவேமைழெநஞ்ேச. 2

  ேசகரந்ேதாயமுடித்ேதாயிருள்சிந்ைதயார்க்கப்ப
  ேசகரந்ேதாயமலாகச்சிேயகம்பேசரலர்நஞ்
  ேசகரந்ேதாயனலாெவன்றுசிந்ைத ெசய்யாதமலச்
  ேசகரந்ேதாயமனாள்வருங்காைலெயன்ெசய்குவேர. 3

  குவைலயமாைமவிழியார்மயக்கிற்ெகாட்கும்புைலேயன்
  குவைலயமாைமயுருெவனக்காலன்குறுகிெலன்ெசய்
  குவைலயமாைமதருங்கச்சிேயகம்பேகாளரவா
  குவைலயமாைமயிேனாடணியாக்ெகாண்டெகாள்ைகயேன. 4

  ைகக்கடக்கும்பக்களிறாைமவாயிலுங்ைகவசஞ்ெசய்
  ைகக்க்கடக்கும்பக்கேமகெவாட்டாெதமர்காள்ெபான்னுல
  ைகக்கடக்கும்பக்கபூஞ்சிைனமாவுைறகம்பன்ெவண்ண
  ைகக்கடக்கும்பக்கதிர்முைலபாகைனக்கண்ணுமிேன. 5

  மின்னலங்காரம்புெபய்யாதுறமிக்கிராசிகடம்
  மின்னலங்காரகனிற்பினுெமன்மின்னனார்குமின்கு
  மின்னலங்காரம்ெபறநடஞ்ெசய்வியன்கச்சிையச்ேசர்
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  மின்னலங்காரப்பணியான்கம்பந்ெதாழுவரீன்பேர. 6

  அன்பரைவக்களஞ்ெசல்ேலன்கம்பம்பணியாதபுைல
  யன்பரைவக்களந்தீமழுேவாெயன்றரற்றித்துழா
  யன்பரைவக்களந்தன்புெசய்ேயன்ெமய்யறிவுகுறி
  யன்பரைவக்களங்கத்ேதெனவ்வாறருள்கூடுவேத. 7

  ேதங்கடியாரரவார்சைடயார்திருக்கம்பந்ெதாழு
  ேதங்கடியாரரவந்திகழ்காஞ்சியிற்ெசன்றுசிவந்
  ேதங்கடியாரரேவாைசெசவிமடுத்ேதமினிமுந்
  ேதங்கடியாரரந்ைதப்படுங்கும்பியிற்ெசல்வழிக்ேக. 8

  ேகதனக்ேகதனமன்வ லச்சங்ெகடுத்தருள்சங்
  ேகதனக்ேகதனவல்லார்மதிெகடக்கட்டியைரக்
  ேகதனக்ேகதனமாமுைமபாற்கிளர்ேவான்கச்சிநி
  ேகதனக்ேகதனவானான்கம்பந்ெதாழக்ேகடிைலேய. ) 9

  ேகட்ைடயனாமயமாங்கம்பங்கிட்டெவாட்டாதமதன்
  ேகட்ைடயனாமயன்மீறச்ெசய்தீங்ைகக்ெகடுத்திெயனக்
  ேகட்ைடயனாமயங்ேகெலனவாண்டனன்ேகழ யாங்
  ேகட்ைடயனாமயனாமறிவாரவன்கீர்த்திகேள. 10

  திகழுமலத்தகத்தாளாெடாழக்கம்பஞ்ேசர்ந்துைறேசா
  திகழுமலத்தகப்பட்டுழல்குண்டைரச்ேசர்ந்திடுமூர்த்
  திகழுமலத்தகத்ெதங்ேகான்றன்ேகான்சிவஞானமளித்
  திகழுமலத்தகட்டாள்வாெயன்பார்க்கருள்ெசய்திடுேம. 11

  ெசய்யைவயம்புயம்ைவத்தாளும்ேவந்தர்திருவுங்ைகப்பச்
  ெசய்யைவயம்புயமன்ேபாலுேநாக்கியர்தீைமயறச்
  ெசய்யைவயம்புயமார்கச்சிேயகம்பஞ்ெசன்றுபத்தி
  ெசய்யைவயம்புயேனர்களத்தாெயங்கள்சிற்பரேன. 12

  பரவாதவந்தைனயன்ேபால்வளர்த்துப்படித்துளறும்
  பரவாதவந்தைனயந்ேதாவிேடனினிப்பார்ெவறுந்தா
  பரவாதவந்தைனெசய்யடியார்தம்பணிெசெயன்றம்
  பரவாதவந்தைனயநீ்தைனேயபழங்கம்பத்தேன. 13

  பத்திக்கணங்கணமாநின்றுேபாற்றும்பழவடியார்
  பத்திக்கணங்கணேவகம்பத்தாய்பத்துமுற்றுகருப்
  பத்திக்கணங்கணங்ெகய்தெலன்றன்ைனபண்பாகிெயன்னா
  பத்திக்கணங்கணபாதவிர்த்தாண்டருள்பாலிப்ைபேய. 14

  பாலிக்கும க்குந்தாணிழல்ெவப்பம்பணிெமாழியாற்
  பாலிக்கும க்குமாறுெசய்வார்படிந்தாடிடத்தன்
  பாலிக்கும க்குடிைஞக்குெமய்தரும்பாக்கியங்ெகாள்
  பாலிக்கும க்குவாழ்வானகச்சிப்பதிக்கம்பேன 15
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  பதிகம்பரம்பரர்காவதுகாஞ்சிபணிபணிெயன்
  பதிகம்பரம்பரசாயுதமாம்பத்திெசய்பவேரற்
  பதிகம்பரம்பரவுந்ெதாைடமூவர்பகர்ந்தருளும்
  பதிகம்பரம்பரமானந்தேமயுருப்பார்ப்பவர்க்ேக 16

  பவனனகன்றைலவன்காஞ்சிவாழ்பழங்கம்பெமனும்
  பவன்னகன்றைலஞாலெமலாந்ெதாழப்பட்டகடம்
  பவன்னகன்றைலவற்றெநஞ்ேசார்விைனப்பஞ்சினுக்கின்
  பவன்னகன்றைலமாைலயெனன்ெறன்றுபாடுதுேம. 17

  பாடலம்ேபாதுநிைறசிவகங்ைகபடிந்துநித்தம்
  பாடலம்ேபாதுெதாறுமீசன்கம்பன்பரெனனும்வாய்
  பாடலம்ேபாதுகுழல்விழிநாெலண்பகுப்பும்வளர்ப்
  பாடலம்ேபாகுதுெமன்ேனெமவ்வாறருள்பற்றுதுேம. 18

  ேமதகரக்கருந்ேதவரும்யாவரும்ேவட்கும்ப
  ேமதகரக்கருமன்பருள்வாய்ெவண்டாளம்ெபான்ேகா
  ேமதகரக்கருந்துன்றியகாஞ்சியின் மிக்ககம்ப
  ேமதகரக்கருங்கூந்தலுநீயும்விரும்பிைனேய. 19

  9 விரும்பாவலருடம்பாய்மங்ைகமார்ெகாங்ைகெமல்லிதழ்க்க
  விரும்பாவலருடங்கும்படிேகண்மனேமயச்சந்த
  விரும்பாவலருடனார்த்தைழேவயந்தவெமய்யறிவ
  விரும்பாவலருடங்ேகத்துகம்பாெவன்றுேவண்டுைவேய. 20

  ைவயம்பணிசிைலேவதற்குன்பாலினிவாழிெயன்றான்
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  சாறுவதீர்த்தநறுநீ ேலகம்பர்தாமுலவுஞ்
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  வானங்கைனகடலாய்ப்பரந்தான்வன்க கரக்க
  வானங்கைனகடவாநடஞ்ெசய்கச்சிவாணன்ெபான்ேனர்
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  ேசய யம்பகவற்கீங்ெகனாச்சிறுத்ெதாண்டர்தந்தஞ்
  ேசய யம்பகம்பாெவன்ெறன்ேறத்துந்திறனல்லேத. 37

  அல்லாக்குமாரணங்குற்றுயிர்த்ேதங்குமருள்ெபாைறைத
  யல்லாக்குமாரனன்னாரருளாெரன்னுமம்பகைல
  யல்லாக்குமாரமடர்கச்சிக்கம்பரருட்கு ய
  னல்லாக்குமாரைனயனீ்பயனெீதன்னுமாயிைழேய. 38

  ஆயாதிருக்கச்சிேயகம்பநின்னடியார்க்கடிேய
  னாயாதிருக்கச்சிவெமன்பெதன்றைதயாய்ந்துமற்ெறான்
  றாயாதிருக்கச்சிதானந்தமாயமர்வண்ணமளி
  யாயாதிருக்கச்சிதுநீத்தறிவுருவாந்திருேவ. 39

  திருக்காமக்ேகாட்டமுதல்விபங்காண்டருள்ெசல்வன்விைன
  திருக்காமக்ேகாட்டமமாற்றிடுங்கம்பன்றிருந்ெதழின்மு
  திருக்காமக்ேகாட்டகளித்தாெனன்ேறத்திநந்தீவிைனப்பி
  திருக்காமக்ேகாட்டமுறும்பாம்பைரக்கைசேதவைனேய. 40

  வசனத்தவன்புரவாளனவன்மதியம்பசிய
  வசனத்தவன்புரவிப்பகேலானவன்மன்னுசத்த
  வசனத்தவன்புரம்ெவன்ேறானவனவேனநலஞ்சு
  வசனத்தவன்புரேவார்வாழ்கலிக்கச்சிவாழ்கம்பேன. 41

  கங்கணம்பன்னகஞ்சாந்தமுநீறுகருெதாருபா
  கங்கணம்பன்னகருங்குழன்ேமனிகழுதுகழ
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  கடவாதவன்பருவராதவன்பரகந்ெதாறுஞ்சங்
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  கடவாதவன்பருவராலுகள்கம்ைபக்கம்பனலங்
  கடவாதவன்பருவராதளித்ெதைனக்காத்தனேன. 43

  தனம்ெபாடியாதுமுைளயாெதயிறிந்தத்ைதயல்கம்பத்
  தனம்ெபாடியாதும்வளராப்பிைறமுடித்தானுக்ெகன்பா
  தனம்ெபாடியாதுைதசாந்தெமனுங்ெகான்ைறதந்திடின்ம
  தனம்ெபாடியாதுைதயாெதன்னுெமன்கட்டனித்துவந்ேத. 44

  வந்தைனயாவதுஞ்ெசய்தறியாமனேமமறலி
  வந்தைனயாவதுபார்நரெகன்னுமுன்வாய்த்திடுத
  வந்தைனயாவதுெசய்தார்க்கருண்மயிலூரருட்ப
  வந்தைனயாவதுலாகம்பேனெயன்றுவாழ்த்துைவேய. 45

  ைவகாத்திருப்பதிநாள்ேகாள்வழங்குங்கதிகெளன்ற
  ைவகாத்திருப்பதிைகப்பதிகாசிதன்மார்பமன்றி
  ைவகாத்திருப்பதிமாற்ேபறுமுன்வைரப்பாயினுஞ்ெசய்
  ைவகாத்திருப்பதியான்கச்சிேயகம்பமாவடிேய. 46

  மாவடிவாயவதாரஞ்ெசேயகம்பவாணர்ெகடு
  மாவடிவாயவம்பிஞ்சியிேலவியமன்னர்புள்ளு
  மாவடிவாயவர்காணாதஞானவேராதயர்த
  மாவடிவாயவந்தீர்சிந்ைதயாெரம்ைமயாள்பவேர. 47

  ஆனந்தெவள்ளம்புயத்தாள்பணிகம்பவாணவத்தீ
  யானந்தெவள்ளமலவுடற்பாரமறிவுமிைக
  யானந்தெவள்ளவதிேயனுங்கன்மமடாதுருப்பட்
  டானந்தெவள்ளந்துைளந்தாடைவத்தியருமணிேய. 48

  மணிகண்டவாதிைரநாளானரன்கம்பவாணெனன்கண்
  மணிகண்டவாதினிதாள்ேவான்றைனப்புத்தர்வாமிகள
  மணிகண்டவாதிையெவன்றுண்ைமேதர்மன்வியாகரண
  மணிகண்டவாதிவிபுதர்கணாெடாறும்வாழ்த்துமிேன. 49

  வாரா ைடமருமான்ெறாழேவகம்பமன்னிவளர்
  வாரா ைடமருதூரார்தமதன்பர்மாரருங்ெகால்
  வாரா ைடமருவிப்புகல்ேவனிவ்வருத்தமந்ேதா
  வாரா ைடமருளப்பைணபூண்முைலமாதரேச. 50

  மாேதவனசீர்ெமாழியாற்சிறுெதய்வம்வந்தித்துவிம்
  மாேதவனசீர்சதுர்ேவதங்கடாமன்னுதற்புருடன்
  மாேதவனசீெனனவு யானவனன்பர்கட
  மாேதவனசீலியாதுெசய்ேயகம்பைவப்பிற்ெசன்ேற. 51
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  ைவப்பதுமத்தமுடிமீதுநாடகவர்க்கெமண்சு
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  ைவப்பதுமத்தமறுப்பதுபார்ைவயப்பாகன்ெவண்பா
  ைவப்பதுமத்தெனன்றாெலன்ைனேயாநங்ைகமால்ெகாள்வேத. 52

  மாைலயடியடிேகண்முனந்ேதடைவத்தாய்சமனா
  மாைலயடியடிெயன்னாமற்காத்துவளந்தருபா
  மாைலயடியடிேதாறுஞ்சுைவெபறப்பாடைமயின்
  மாைலயடியடிேயாங்கட்கருள்கச்சிவாழ்கம்பேன. 53

  வாதங்கமண்டலநீரழலாய்க்கம்பமன்னிநின்ற
  வாதங்கமண்டலம்பாயுறிேபாய்வன்கழுப்ெபாருந்த
  வாதங்கமண்டலத்தார்ெசய்யெவன்றவர்வாழ்த்துமத்தா
  வாதங்கமண்டலமூன்றுங்கடந்ெதன்மனத்தகத்ேத. 54

  அகத்தியனாரதன்பூவிற்குநாசிய ந்திடுெசய்
  யகத்தியனாரதவத்திெயன்னாதறுத்தான்முதேலா
  ரகத்தியனாரதனாற்ெறாழுங்கம்பரறிவிற்ெசம்ேபா
  தகத்தியனாரதமர்க்ெகாளித்ேதமன்றிலாடுவேர. 55

  ஆடாைனயம்பலேமயாைனக்கம்பைனயன்பிலர்பா
  லாடாைனயம்பலமீவாைனக்கண்டனளாகிமங்ைக
  யாடாைனயம்பலெகாண்டுெசன்றாளங்ஙேனெநகிழ்ந்த
  தாடாைனயம்பலந்ேதாெவங்குமாயதலர்த்திருேவ. 56

  திருேமற்றளிவளர்கம்பன்பனியுந்திண்ேகாைடயுங்கூ
  திருேமற்றளியுடன்ெசய்தவத்ேதார்க்கிைறசீெரழின்மு
  திருேமற்றளிமுரல்ெகான்ைறயன்றாள்சிந்தியார்சமன
  திருேமற்றளிவிடேவேறதுறுதிதிருந்துவேர. 57

  திருேவாணகாந்தன்றளிவளேரகம்பன்சீர்க்கருக
  திருேவாணகாந்தன்றன்ேகான்வைரப்பாற்ெசன்றியான்முன்கண்ட
  திருேவாணகாந்தனிேபசாெமனுந்திண்விரதத்தின்மு
  திருேவாணகாந்தம்பிறிெதான்ெறாவ்வாணண்பிற்சீ யேன. 58

  அேனகதங்காவதமப்புகழக்கம்பவறுத்தருள்வா
  யேனகதங்காவதம்பற்பலேவாடியைலந்துவறி
  யேனகதங்காவதன்பால்வைரப்பாற்றவமாற்றிக்கச்சி
  யேனகதங்காவதேனயைலயாவைகநன்ெனறிேய. 59

  ெநறிக்காைரக்காட்டுகுழலார்பின்ெசன்றுநிற்பரீுயிர்ேபா
  ெநறிக்காைரக்காட்டுவிர்கம்பனுக்காைலயிேனர்ந்தெநறு
  ெநறிக்காைரக்காட்டுப்பள்ளிக்ேகாவுக்கன்புநிகழ்த்திக்கச்சி
  ெநறிக்காைரக்காட்டுச்ெசல்லீர்துைனயாவருநீர்ைமயேர. 60
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  ைமயானப்பதிவளர்கச்சிப்பிரான்வருேமெறனுந்தன்
  ைமயானப்பதியிைனயூர்ந்தருேளகம்பவாணனிள
  ைமயானப்பதிநன்னிலாநீந்துேவணிெமௗலியன்க
  ைமயானப்பதிைனந்துமூேவழுநீக்கவரந்தருேம. 61

  தருமந்தரதமந்ேதர்கல்விேவட்டுத்தைரயினுருத்
  தருமந்தரதமங்ெகய்தர்ெரனுஞ்ெசாற்றைனக்கம்பம்வாழ்
  தருமந்தரதமர்க்ெகட்டார்வைரதனிற்ைகபுயமாந்
  தருமந்தரதமக்கூந்தற்குநீெசன்றுசாற்றுகேவ. 62

  கவளக்க யன்றுேவன்றாரன்பாற்ெசான்னகட்டுைரக்காங்
  கவளக்க யன்றுெகால்லாமித்ெதய்வங்கைனயிருளாங்
  கவளக்க யன்றுதந்தநஞ்சுண்டிருள்கண்டெனான்றா
  கவளக்க யன்றுைறசூழ்கம்பன்வைரக்கா ைகேய. 63

  கா யங்காரணமாம்பஞ்சபூதக்கலப்பின்மயங்
  கா யங்காரணங்ெகய்தாவைகயருள்காட்டுமவி
  கா யங்காரணஞ்சூழ்கம்பனூரல்லுங்காய்பகலுங்
  கா யங்காரணேவாைசையக்காட்டுங்கலிக்கச்சிேய. 64

  கச்சித்ெதருவில்வந்தார்ெநகிழ்த்தாெரன்களபமுைலக்
  கச்சித்ெதருளினர்யாவெரன்ேபற்குக்கல்லாலமர்ேயா
  கச்சித்ெதருதிைனயூருஞ்ெசயுங்கன்னல்கல்லிபந்துய்க்
  கச்சித்ெதருைவயுறுஞ்சூலேமந்திடுங்காெணன்பேர. (௬௫) 65

  பராைரவைரவைரேபால்வைளக்குங்கம்பைரத்திருவம்
  பராைரவைரவைரேயாவறியார்பன்ெனடுங்கணக்கும்
  பராைரவைரவைரயத்ெத யார்படித்ேதா ற்ெசம்மாப்
  பராைரவைரவைரயிட்ெடாழிப்பாரவ்விதண்ைடயர்க்ேக. 66

  தண்டகநாடகமாடுெமந்தாய்தண்குறங்கரம்ைபத்
  தண்டகநாடகலல்குல்பங்காெபாற்றடவைரக்ேகா
  தண்டகநாடகராதிமண்காற்றங்கித்தண்புனலாந்
  தண்டகநாடகம்வாழ்கம்பேனநின்சரண்சரேண. 67

  சரைமந்தனங்கெனாருங்ேகவுமுன்ெகான்ைறதந்திருட்குஞ்
  சரைமந்தனங்கண்ெமலியச்ெசய்யார்ெபாய்ைமசாற்றுபரா
  சரைமந்தனங்கணேபாற்றிெயன்ேறத்தக்ைகதந்தருள ீ
  சரைமந்தனங்கண்மகிழ்கம்ைபசூழ்கம்பஞ்சார்ந்தவேர. 68

  தவந்தானங்காலந்ெதாறுமறவார்தங்குகச்சியிெனய்
  தவந்தானங்காலன்றிறல்வாட்டுகம்பன்றன்ெவற்பினர்ைக
  தவந்தானங்காலந்தருெமன்ெசய்ேகன்சந்தக்குன்றினும்வந்
  தவந்தானங்காலன்பிலாமதன்றானும்வருத்துவேன. 69
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  வரகந்தமாதனவாழ்ேவாருணற்குமற்றின்பம்விற்ப
  வரகந்தமாதனமாயெதன்ேனகம்பர்ைமந்தெமய்த்த
  வரகந்தமாதனவள்ளிெகாண்காெவன்றுவாழ்த்தவருள்
  வரகந்தமாதனெவற்பாளர்ேபாலுநம்மன்னவர்க்ேக. 70

  மன்னாதேபாதனர்வாழ்கம்பவாணநின்வான்கருைண
  மன்னாதேபாதனகாபுகேலெதன்முன்வந்துதரு
  மன்னாதேபாதனதாநரகாரவருந்துெகன்னா
  மன்னாதேபாதன யறியாதெமய்வாழ்வருேள. 71

  வாவிக்கமலத்தடவாைளமாங்கனிவாய்கிழித்து
  வாவிக்கமலச்சுைரேதக்கிநீந்தும்வண்கச்சிக்கம்பா
  வாவிக்கமலக்குநாச்ெசற்றுக்காலன்வந்ெதய்துமுன்ன
  வாவிக்கமலத்துைணத்தாடந்தாட்ெகாளவல்விைரந்ேத. 72

  வல்லியங்ேகாட்டுமைலதி கானிருள்வாய்வருவான்
  வல்லியங்ேகாட்டுவில்லார்ெமாழிவார்மைலயனீ்றமுைல
  வல்லியங்ேகாட்டுநன்னரீ்க்கம்ைபவாய்த்தழுவக்குைழந்தார்
  வல்லியங்ேகாட்டுடனார்த்ெதழுேமகம்பம்வாழ்வைரக்ேக. 73

  வைரயும்வைரயுமுள்வாடாதிருந்ததடியவர்யா
  வைரயும்வைரயுமவ்ேவட்டன்பர்பார்த்திவனா வைன
  வைரயும்வைரயுெமன்னாெதைனச்ேசர்த்துவைரயுங்கம்பர்
  வைரயும்வைரயுந்திடமுமுள்ளார்தந்தமாந்தைழேய. 74

  மாந்தருமங்கலவாவிடமாந்தியவ்வானவரு
  மாந்தருமங்கல ட்ேடத்தவாழ்கம்பவாணெனாற்ைற
  மாந்தருமங்கலைவப்பாக்ெகாண்டானடிவாழ்த்துபுவிம்
  மாந்தருமங்கலமாகக்ெகாள்ளாம்வம்பின்மாழ்குதுேம. ) 75

  மாவலிேயவைலயாப்பைகமீன்கைளமாட்டிமண்ேமன்
  மாவலிேயவைலமாற்றினன்றாழ்கம்பமஞ்சுளேரா
  மாவலிேயவைலேநாக்கிபங்காமகன்ெபண்ெணனுநா
  மாவலிேயவைலேயெகாடிேயன்விைனமாய்த்திடேவ. 76

  ேவதைனவாய்ப்பணிவுற்றவேமெமலிேவனுமுற
  ேவதைனவாய்ப்பணியார்கம்பத்ேதெவளிநின்றுவிண்டு
  ேவதைனவாய்ப்பணிெசய்துெமட்டாெதங்குேமவுசம
  ேவதைனவாய்ப்பணயீான்றடுத்தாண்டனன்ேமதகேவ. 77

  தகரங்கந்திக்குங்குழலாயினியுயிர்தாங்ெகனுஞ்ெசாற்
  றகரங்கந்திக்குமருள்வாரலர்தபனன்றைனச்ேசந்
  தகரங்கந்திக்குமுகைனக்ெகாய்கம்பர்தடவைரப்ேபா
  தகரங்கந்திக்குமரம்ேபாற்ெகால்யாைனத்தனிமன்னேர. 78
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  தனித்தனேமயன்பர்க்காகிநின்ேறான்றமிழ்க்கச்சிக்கம்பத்
  தனித்தனேமயன்பராசத்திபூசைனெகாண்டபுனி
  தனித்தனேமயபசப்ெபாழியான்மற்ெறார்சார்புமில்ேலந்
  தனித்தனேமயனேமயினிேயதுய்யத்தக்கதுேவ. 79

  ேவதாகமங்கைலகற்றதனான்முத்திேவட்பதறி
  ேவதாகமங்கைலநீர்ேபாக்குேமவியன்பத்திவிைள
  ேவதாகமங்கைலமாமதிேவய்ந்தெவண்ணிற்ெறாளிச்சு
  ேவதாகமங்கைலயாத்திைசெகாண்டெமய்ேயகம்பேன. 80

  ஏகம்பத்தாைனய திைசயூர்புகேழறுகச்சி
  ேயகம்பத்தாைனயு ேபார்ைவவாழிடஞ்சூதமதா
  ேமகம்பத்தாைனயுைகத்தடியார்க்ெகளிவந்தருளு
  ேமகம்பத்தாைனய க்கண்ணிபாகனுக்ெகன்பர்கேள. 81

  பரம்பரமானந்தவாதவர்சூழ்கம்பேனயிம்பரும்
  பரம்பரமானந்தமாநிைறந்ேதாய்பசுஞ்சாபக்கரும்
  பரம்பரமானந்தெமாத்தகண்ணார்திறம்பாறெவங்கும்
  பரம்பரமானந்தமுத்திதந்தாண்டருள்பாலிப்ைபேய. 82

  பாலனஞ்ெசய்துதவார்ெகான்ைறமாைலதண்பாசைடேமற்,
  பாவனஞ்ெசய்துறுெதன்கச்சிேயகம்பர்பானுவுேமற்,பாலனஞ்
  ெசய்துதல்ேபாெலய்துமாைலயின்ைபந்துளேவான், பாலனஞ்
  ெசய்துெகால்வாெனன்ெறன்ேறங்குெமன்பான்ெமாழிேய. 83

  பாதகமஞ்சனெவற்பாகவடீ்டுநற்பண்புவிரும்
  பாதகமஞ்சனமாட்டாதுைகபன்னுநாப்புகழ்ெசப்
  பாதகமஞ்சனகண்டாகம்பாபன்றிநாட ய
  பாதகமஞ்சனமின்னமுங்காணரும்பண்ணவேன. 84

  வனப்புண்ட கமுகத்தார்தமுற்பலமாமல ன்
  வனப்புண்ட கவர்கண்விரும்ேபல்வணங்காயுைரெசய்
  வனப்புண்ட கலவாமலருண்டுவண்கம்பமுண்டு
  வனப்புண்ட கவு யானுண்ேடமனம்வாய்ைகயுண்ேட. 85

  ைகத்தாயிைனயகன்றாயமும்யானுங்கவலமறு
  ைகத்தாயிைனயவருகாலன்ேபாலுேமார்சண்டகன்றன்
  ைகத்தாயிைனயெவன்கண்மணிேயகக்கடவிெயைனக்
  ைகத்தாயிைனயநற்கம்பந்ெதாழா ற்கடுந்ெதய்வேம. 86

  கடமாதங்கம்பப்பிராைனச்சிவநிசிக்கண்வணங்கிற்
  கடமாதங்கம்பற்பலசூழவாழ்ந்தங்குங்கஞ்சர்கண்ணர்
  கடமாதங்கம்பணியாப்பூண்டுைவகிப்பின்கார்மலச்சங்
  கடமாதங்கப்பற்றறப்ேபாய்க்கலப்பர்திருவடிேய. 87

12



  திருக்ேகாைவயாரணைனப்பைடத்ேதகம்பத்ேதமகிழ்ேவாய்
  திருக்ேகாைவயாருளத்ேதாரன்பர்கூறிடச்சிற்றம்பலத்
  திருக்ேகாைவயார்கரத்தால்வைரந்தாண்டெசல்வாவருள்கூ
  திருக்ேகாைவயார்பைடேவட்ேகாவின்றாற்றுெமன்ேசல்விழிேய. 88

  விழுமந்தவாதவர்சார்ேபநயந்துவிேவகங்கள
  விழுமந்தவாதவேவேனார்மதங்கைளேமற்ெகாண்டங்கண்
  விழுமந்தவாதவெமன்றுைமகாட்டிவிளக்கிைனநல்
  விழுமந்தவாதவர்ெவற்பாகம்பாெவன்விளம்புவேன. 89

  புவனம்பவனங்கமண்ணழலாவன்புள்ளூர்களர்காம்
  புவனம்பவனங்களாவமர்ேவான்விைனெபாய்மலந்த
  புவனம்பவனங்கணன்கம்பெனன்ெறன்றுேபாற்றிவிரும்
  புவனம்பவனங்கனத்தெனன்ேறெகாண்டேபாதைனேய. 90

  ேபாதுமிைனயம்பேரநடவாதிங்கும்பூம்பகழிப்
  ெபாதுமிைனயம்பரத்ைதப்ெபாருமிைடயார்வைசயும்
  ேபாதுமிைனயம்ப கம்பர்தார்பு ந்தா னிேயார்
  ேபாதுமிைனயம்பரைவயின்வரீமும்ெபான்றுகேவ. 91

  கவைலக்கரும்பரவப்பூம்பகழிக்குங்கன்னியர்ேநாக்
  கவைலக்கரும்பரேவர்நைகயல்குலுக்காைசெகாண்டு
  கவைலக்கரும்பரைவக்குள்விழாதுகருைணெபரு
  கவைலக்கரும்பரமானந்தமீந்தனன்கம்பத்தேன. 92

  கம்பாகம்பாநதிப்பாற்பூைசெசய்கவு க்கருேணாக்
  கம்பாகம்பாலித்தேகாேவமகளிர்கடிதடநா
  கம்பாகம்பாெமாழிகண்கெளன்னாதுன்கழைலமுறுக்
  கம்பாகம்பாகமுறுந்தமிழ்பாடுங்கடன்பணிேய. 93

  பணியாதனந்தம் ப சடியாெரதிர்ப்பட்டிடிற்ெசய்
  பணியாதனந்தன் புகழநிற்பெீரன்றுபாடிப்புத்தி
  பணியாதனந்தந்து பச யாதுகம்பாவரவப்
  பணியாதனந்தஞ்ச ெமன்றழிேவெனப்படியுய்வேன. 94

 திருேவகம்பரந்தாதி முற்றியது.

  திருச்சிற்றம்பலம்.
  ெமய்கண்டேதவர் திருவடிவாழ்க.
  சிவஞானேயாகிகள் திருவடிவாழ்க.
---------------
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2. திருமுல்ைலவாயிலந்தாதி
  உ
  கணபதி துைண
  திருச்சிற்றம்பலம்.

  காப்பு.
  மல்ைலவினாயகனிந்ெதம்ைமயாெளாற்றிைவபுகல்ேவ
  றில்ைலவினாயகனன்ேகனுமில்ெலன்றிகழெலனுஞ்
  ெசால்ைலவினாயகைனந்திரப்ேபார்க்கருள்ேசாதிெபற்ற
  முல்ைலவினாயகன்முல்ைலயந்தாதிக்குமுன்னிற்குேம.

  நூல்.
  திருத்தங்குமாமுல்ைலவாயிற்பிரானிருேசவடிநீர்த்
  திருத்தங்குமார்க்கத்திற்ெசல்லாமலாடப்ெபற்ேறமினிமால்
  திருத்தங்குமாரெனன்ேறாதிப்பிறைரப்பின்ெசன்றுநின்று
  திருத்தங்குமாதுமுனிந்தாலுைநந்துளந்ேதம்பிலேம. 1

  ேதங்ெகான்ைறயாரணவுஞ்சைடவாழ்ைவத்திைசயைனத்துந்
  ேதங்ெகான்ைறயாரணவல்லாெரைமச்சினஞ்ெசய்துெபாறி
  தாங்ெகான்ைறயாரணஞ்ெசய்யாதுமுல்ைலத்தலத்திைறவா
  தாங்ெகான்ைறயாரணெவன்றிரந்ேதத்துந்தவம்ெபறிேன. 2

  தவலரும்பல்கைலேதர்முல்ைலவாயிற்சயிலவில்லார்
  சுவலரும்பல்கைலதந்திடக்ெகாண்டவர்தூயமதி
  நுவலரும்பல்கைலநீர்முடியாைரநுவன்றறியா
  வவலரும்பல்கைலேவண்டிெயன்வணீிலைலவதுேவ. 3

  அைலவனமந்தரங்காற்றங்கிமண்ெணனுைமந்துமல்லாத்
  திைலவனமந்தரங்கத்தானமாத்திருமுல்ைலயின்வாழ்
  தைலவனமந்தரங்காட்டுநஞ்சுண்டுதருவிசும்பிற்
  கைலவனமந்தரங்காப்பிைனமாற்றுங்கருைணெயன்ேன. 4

  கருமமலங்ெகாடுமாையயுநீக்கிக்கதிர்த்துவரா
  றருமமலங்ெகாடுபாய்தடஞ்சூழ்முல்ைலதன்னிெலான்னார்
  மருமமலங்ெகாடுெசற்ேறான்பரசவரும்ெபருமா
  னருமமலங்ெகாடுமாமாசிலாமணியாண்டைகேய. 5

  ைகதவநாடகங்காட்டியறிைவக்கமரகத்ேத
  ெபய்தவநாடகவாக்கழித்தாய்புகழ்ெபற்றெதாண்ைடச்
  ெசய்தவநாடகமுல்ைலப்பிரான்பதஞ்சிந்ைதெசய்ேத
  ைகதவநாடகேமெயங்குளாெனங்கணம்பெனன்ேற. 6

  எங்கணம்பன்பரேசரடியா னிைணமலர்த்தா
  ளங்கணம்பன்பரேசமுல்ைலயாயருெளன்றமரர்
  தங்கணம்பன்பரேசய்கரத்தான்முல்ைலதன்னிைறயாஞ்
  ெசங்கணம்பன்பரேசதனன்பாதெமன்சிந்ைதயேத. 7
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  சிந்ைதத்திருக்குமரமுங்களவுஞ்ெசறிந்தவஞ்ச
  கந்ைதத்திருக்குமரேநர்விழியவர்காமங்களு
  முந்ைதத்திருக்குமரன்மாயமுமுடித்தாளுெமாரு
  விந்ைதத்திருக்குமரபறியாமுல்ைலெமய்ப்ெபாருேள. 8

  ெபாருப்புக்குைழத்தகரத்தார்வமுல்ைலப்புரத்ததியான்
  கருப்புக்குைழத்தகரத்தார்நகக்கலங்காதருளும்
  விருப்புக்குைழத்தகரத்தார்மலர்குழன்ெமல்லியலா
  மருப்புக்குைழத்தகரத்தார்தைலைமத்ெதன்வாழ்முதேல. 9

  வாரம்பைடத்தகருநீலக்கண்மயில்பாகரயில்
  வாரம்பைடத்தகருவந்தேகான்ெறாழுமன்னர்ெசய்யின்
  வாரம்பைடத்தகருவறுப்பார்க்கிடம்வண்ெடாழில்ெசய்
  வாரம்பைடத்தகருவாற்குைலெசய்வளமுல்ைலேய. 10

  முல்ைலப்பதிகமஞ்சூற்ெகாண்டல்சூழ்முதுகின்றினும்வாழ்
  தில்ைலப்பதிகமடமார்பன்மூவர்திருத்தமிழின்
  ெசால்ைலப்பதிகமலர்த்ெதாைடயன்றன்றுைணமலர்த்தா
  ெளால்ைலப்பதிகமனத்ேதயமன்வருமுப்ெபாழுேத. 11

  ேதங்கடம்புந்திகழுமலர்ச்ெசன்னிச்ெசவ்ேவைளப்ெபற்ேறாய்
  தாங்கடம்புந்திகழுமலக்ேகான்றமிழ்சூடியடி
  ேயாங்கடம்புந்திகழுமலற்ேறாங்கவுயர்முல்ைலயா
  யாங்கடம்புந்திகழுமலத்ெதவ்வறவாைணெகாண்ேட. 12

  ெகாண்டலங்கண்டருமால்ேபாலுமுல்ைலக்குழகர்முன்னாள்
  விண்டலங்கண்டருமாலுழந்ேதங்கெவகுண்ெடழுநஞ்
  சுண்டலங்கண்டருமாபதியார்முடியூடுமதித்
  துண்டலங்கண்டருமாவாெவைனத்ெதாண்டுெகாண்டனேர. 13

  ெகாண்டானனங்கனஞ்சக்ெகாடும்பார்ைவகுைரகடனஞ்
  சுண்டானனங்கனம்வாவியுங்காவுமுலாவுமுல்ைலக்
  கண்டானனங்கனகம்புத்திமுத்தியுங்காட்டவஞ்சு
  பிண்டானனங்கனற்கண்ெணாடுவாழும்ெபருைமெயன்ேன. 14

  ெபரும்புங்கவருமகிழ்ந்ேதத்துமுல்ைலப்ெபம்மான்களேவ
  விரும்புங்கவருமதியாளர்நட்ைபவிைழயும்ெவறுந்
  துரும்புங்கவருமனமிதுதீர்த்ெதன்று சுளத்ேத
  யரும்புங்கவருமைவகளுமாயவரும்ெபாருேள. 15

  அருவிைனேயைனெயவர்புரப்பாெரன்றழுங்கிெநஞ்ேச
  கருவிைனேயைனகாமின்றித்ெதன்முல்ைலகாவலன்றாண்
  மருவிைனேயைனவிைனகளுநீங்கிைனமாற்றிைனயிவ்
  வுருவிைனேயைனயுறுதியினியுனக்ெகன்குைறேய. 16
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  குைறமதியாதவமாற்றுநர்ேகண்ைமெவங்ேகாளர்ெபாய்ம்ைம
  மைறமதியாதவமாேமாபரதமமார்க்கமிந்த
  மிைறமதியாதவமாதவர்வாழ்முல்ைலேமவுமன
  னிைறமதியாதவமால்விழியாைரநிைனெநஞ்சேம. 17

  ெநஞ்சகங்ேகாடிமறேமபயின்றுநன்னரீ்ைமயின்றி
  வஞ்சகங்ேகாடிெசய்தாலும்ெபாறுத்தருள்வாையயேன
  யஞ்சகங்ேகாடி ந்தும்பர்குன்றாமலமுதுெசய்த
  நஞ்சகங்ேகாடிவைளமுத்தமீன்முல்ைலநாயகேன. 18

  நாயகங்ைகக்கிைளதாந்ெதங்கங்காயுறினாெயன்ெசயுந்
  தூயகங்ைகக்கிைளமீனெமல்லாமச்சுைவெகாள்ளுேமா
  தீயகங்ைகக்கிைளயார்ேசர்கிலாமுல்ைலத்திண்பதிேயந்
  தாயகங்ைகக்கிைளயாற்பயன்ேகாடலத்தன்ைமயேத. 19

  தன்னகராவதுெதன்முல்ைலேயதன்பணிமணிகண்
  மின்னகராவதுைவப்ெபண்ெகாடியிைடெவள்விைடநஞ்
  சன்னகராவதுெசற்றதுவாமன்பர் நால்வர்க்கறஞ்
  ெசான்னகராவதுலாெவன ேவத்துநந்ேதான்றலுக்ேக. 20

  ேதான்றற்க யெபாரு ெளளிேதவந்துேதான்றிநற
  வூன்றற்க யகுழன்மாெதாடு முல்ைலயுள்ளிருந்து
  கூன்றற்க யல்பறியா முடிபுண்ைமகூறிெயன்ைன
  ேயன்றற்க யயேனேனா ரழுக்கறுத்ெதன்பயேன. 21

  என்பதிகந்தைனேயந்துங் குடங்ைகயிைறவனரு
  ெளன்பதிகந்தைனமுல்ைலயிற் ேசர்ந்திைலயித்துடக்கா
  ெமன்பதிகந்தைனயன்புவி ெபான்ெபாருெளன்றழிவ
  ெதன்பதிகந்தைனையய ெகால்ேலாபுகேலைழெநஞ்ேச. 22

  ேசவடிவானவேரத்தத்திைச முகன்ேறர்ெசலுத்தச்
  ேசவடிவான தாங்கப் புரஞ்ெசற்றெதன்முல்ைலயாய்
  ேசவடிவானரேமவுங் கயிைலச்சிலம்பினர்
  ேசவடிவானறுந்தீந்தமிழ் பாடவுஞ்ெசய்தருேள. 23

  அருளாத த்திரந்தன்பு ெசய்ேவங்கட்கமருலேகார்
  ெபாருளாத த்திரந்தானிற்குேமாமுல்ைலப்ெபான்ைனயுள்ளா
  மருளாத த்திரந்ேதர்ந்தறியா ரம்மடவைரேய
  ெவருளாத த்திரந்ேதா விைனகாளிங்குேமவ ேத. 24

  ேமவருந்ெதன்றலுக்காற்றா ெதன்மான்ெவம்பிைநந்துதனி
  ேயவருந்ெதன்றனக்கார்துைணயாவெரன்ேறங்கியிந்த
  ேநாவருந்ெதன்றயேனன் விதித்தாெனன்றுெநாந்தழுமாற்
  பாவருந்ெதன்றமிழ்முல்ைலப்பிரானருள்பாலிப்ைபேய. 25

16



  பாலிவடகைரேகாடியுெமான் ெறனப்பார்ப்பவர்வாழ்
  பாலிவடகைரமுல்ைலப் பிரான்பழிதீரவருள்
  பாலிவடகைரேவெலம ெரன்னிைனப்பாெரனுைமம்
  பாலிவடகைரயன்ைனயர் ேநர்ந்தும்பசப்புறிேன. 26

  உறுமாசிலாமணிமாையெயன்ேறெகாள்ளுயிர்க்கிவற்ைறத்
  ெதறுமாசிலாமணிவள்ளல்ெவற்பாவைனத்ேதடிக்கண்ண
  ரறுமாசிலாமணிைவத்த மண்பாைவயன்ேனெனனுஞ்சீர்
  ெபறுமாசிலாமணிேகட்குமுன் ேசாருமிப்ேபைதயின்ேற. 27

  இன்றகலங்கலவாெதாழிந் தாலுெமடுத்தசிைலக்
  குன்றகலங்கநன்ெகான்ைறேயனுங்ெகாடுத்தியன்ேறன்
  மன்றகலங்கலேனதூணிகட்புனல்வராவிடா
  நின்றகலங்கலர்காணாத முல்ைலநிருமலேன. 28

  நிருதியமைனவிந்திரனாதியர்ேநர்த்திைறஞ்சிக்
  கருதியமனனர்ச்சிக்க நல்குங்கடிமுல்ைலத்தைல
  வருதியமனனல்காதி யுலாவைரவாழ்த்துவமிம்
  பருதியமனனயப் ேபமலமலப்பாழ்ங்குழிக்ேக. 29

    verses 30, 31 missing  30-31

  வந்தைனயாற்றமவாக்ெகாண்டு தாளிைணவாழ்த்துெமய்த்த
  வந்தைனயாற்றமர்வார்க்கருள்வான் றருைமயல்ெகாண்டு
  வந்தைனயாற்றமர்காணிெலன்னா ெமன்றுைவெதைனத்ைத
  வந்தைனயாற்றமருண்ேட னருண்முல்ைலவான்ெபாருேள. 32

  ெபாருதவிசாகரஞ்சத்தியுங் கும்பனும்ெபாற்பழிக்க
  விருதவிசாகரந்தானும் வருத்துெமய்யன்பருள்ள
  ெமாருதவிசாகரந்ெதன்முல்ைல யாவுைடயாரருளா
  ருதவிசாகரெநஞ்ேச யல்லாற்ெசயலியாதுனக்ேக. 33

  யாதவமாதவனாரணனா ன்னுநாடியறி
  யாதவமாதவடன்பால் வளெரழின்முல்ைலயிைன
  யாதவமாதவமன்ேறா ெவன்ேன ரங்காதிருத்தல்
  யாதவமாதவர்ெவற்பா வறியவியம்புகேவ. 34

  இயம்புகேவதைனயா மந்திரப்ெபாருெளன்றுசிைறக்
  கயம்புகேவதைனவழீ்த்ேதான் புகழ்முல்ைலக்கண்ணிருவர்
  பயம்புகேவதைன நாட தாவளர்பண்ணவன்கா
  வியம்புகேவதைனயுற்ேறற் கருண்மிகைவப்பெதன்ேற. 35

  ைவப்பதுமத்தகமீேதார் விழிமுல்ைலமாநகர்வ
  சிப்பதுமத்தகயத்து  ேபார்ப்பதுேதவிசா
  ணப்பதுமத்தகம்ைவப்பார்க் கறுப்பதுநான்கிரண்டு
  முப்பதுமத்தகவாளர்க் ெகன்ேனாமயன்மூண்டதுேவ. 36
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  மூண்டவிக்காமன்றனக் கம்பலர்ெமாழிநாண வின்
  னிண்டவிக்காமன்னைவத்தைம ேபார்ெநடுங்காமமகத்
  தீண்டவிக்காமன்வருத்தாெதைமக்ெகாக்கிறான்மிடற்றிற்
  றணீ்டவிக்காமன்மிைசதடஞ்சூழ்முல்ைலச்சிற்பரேன. 37

  பரம்பரன்பண்டரங்கன்முல்ைலவாணெனண்பாற்குணமு
  நிரம்பரன்பண்டரங்கன்ேறட நீண்டநிமலெனண்டிக்
  ெகாரம்பரன்பண்டரங்கண்ேடாதும் பத்திரவுத்தமயாழ்
  நரம்பரன்பண்டரங்கஞ் ேசரருட்கடனந்ெதய்வேம. 38

  நந்தமருமந்தெமய்வாழ்வுமற்ைறநலங்களுந்தி
  கந்தமருமந்தவான்புகழ்ேசர்முல்ைலக்கண்ணிருந்த
  பந்தமருமந்தெமல்விரல்பாகன்பைகவருரஞ்
  சிந்தமருமந்தைனப்ேபாழுஞ்சூலத்திருக்கரேன. 39

  திருமுல்ைலவாயின் மருவுெமந்தாயிளஞ்ேசய்க்கழகு
  தருமுைலவாயின்ைவத்தாலன்றி யுண்ணுந்தகுதியுண்ேட
  வருமுைலவாயினற்பட்டழுந்தா ெதைமயாண்டுமன
  மிருமுைலவாயின்ெமழுகாயுருகச் ெசய்ேதன்றுெகாள்ேள. 40

  ெகாள்ளுந்திகம்பரமுல்ைலப்பிரான்ைபங்குழவிநிலா
  ெவள்ளுந்திகம்பரவுஞ்சைடயான்ெவற்பினரீ்ச்சுழிையத்
  தள்ளுந்திகம்பரேநர்களங்கண்ணிதருநலத்திற்
  குள்ளுந்திகம்பரெமல்லாமதிப்பினுெமாப்பல்லேவ. 41

  அல்லியந்தாமைரயாளிடேமார்ெபாழுதவ்வளம்ேபாய்
  வல்லியந்தாமைரயாளிடமாமைதவாழ்த்திடன்மின்
  பல்லியந்தாமைரயாமத்தினுங்கண்படாமுல்ைலயார்ப்
  புல்லியந்தாமைரயாைசயின்வாழ்த்தும்புலவர்கேள. 42

  புலத்தைலவாவினியாற்ேறெமன்ெறய்துநர்புந்திெவந்தீப்
  புலத்தைலவாவினுங்ைகெகாடுப்பார்முல்ைலப்பூைவவிடு
  புலத்தைலவாவிநன்னரீ்விைளயாடிப்புணருதும்வா
  புலத்தைலவாவிங்ஙெனன்றருள்வாய்மலர்ப்பூங்ெகாடிேய. 43

  ெகாடியாைனயந்தநல்லூரைனயாண்டநங்ேகாைனமதக்
  ெகாடியாைனயந்தகைனச்சீறிமுல்ைலயுட்ேகாைவமுல்ைலக்
  ெகாடியாைனயந்தபவாண்டாைனயணீ்டுறற்குக்கைரந்தாற்
  ெகாடியாைனயந்தமுள்ளாய்க்கிடுேவன் ெகாளுமூன்பலிேய 44

  ஊன்காளத்திக்குச்சுைவயுளேதாதிண்ணுடற்கைறக்கா
  னான்காளத்திக்குத்ெதளிவுளேதாமுல்ைலநாயகெனங்
  ேகான்காளத்திக்குத்தரனலம்யானறிெகாள்ைகயல்லான்
  மான்காளத்திக்குக்கியாராவர்ேபாலுமற்ெறங்ைகயேர. 45
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  ைகக்கவிகமகைநந்தழுங்கிக்கலங்காதருள்ேசர்
  ைகக்கவிகமகவாதியிலாைசகருத்துள்ளுக
  ைகக்கவிகமகனாதியர்வாழ்முல்ைலகாவலன்புன்
  ைகக்கவிகமகவுங்ெகாடுபாய்கழுங்குன்றைனேய. 46

  குன்றத்தஞ்சாதிமலர்க்கூந்தன்மாதிடங்ெகாண்டிருந்த
  னன்றத்தஞ்சாதிவழாமுல்ைலவாணனடித்தனன்ெறன்
  மன்றத்தஞ்சாதிெநஞ்ேசநமக்ெகன்குைறவாழ்வுெபற்ேறம்
  பின்றத்தஞ்சாதி மாயாெயன்ேறெவற்றிேபசுவேம. 47

  ேபசித்திருந்தநம்முல்ைலயில்வந்ெதைமப்ேபணித்ெதாண்டீர்
  பூசித்திருந்தம்விைனதீர்த்துெமன்றருள்ெபாற்பர்ெவற்பி
  ேனசித்திருந்தண்புனலீர்க்கும்ேபாதுற்றுேநர்ந்ெதடுத்தா
  ராசித்திருந்தபடிேபாெலாருவரஞ்சாதிெயன்ேற. 48

  சாதிப்ப யதவத்தார்க்குமுல்ைலத்தலத்தினுண்ைம
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