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உ
நமசிவய

திருநள்ளாற்றுப் புராணம்

    திருநள்ளாறு 274 ேதவாரப்பாடல் ெபற்ற தலங்களில்
    ேசாழநாட்டு காவி  ெதன்கைரத் தலங்கள் 127 இல் 52 வது தலம்
    மூவர் பாடலும் ெபற்றது = ௭ பதிகங்கள்  (சம்பந்தர் = 4 
    அப்பர் = 2 சுந்தரர் = 1).    பாண்டிச்ேச  மாநிலத்ைதச் 
    ேசர்ந்த காைரக்கால் பகுதியில் உள்ளது
    இங்குள்ள சனிபகவான் ேகாயில் சனிப்ெபயர்ச்சி வழிபாட்டிற்கு 
    சிறப்பு ெபற்றுள்ளைத யாவரும் அறிேவாம்

    தல இைறவன் = தர்பாரண்ேயசுவரர்
    தல இைறவி = ேபாகமார்த்த பூண்முைலயாள்
    தல பயி னம் = தருப்ைபப்புல்
    தல தீர்த்தம் = நளதீர்த்தம்

          நூலைடவு

          1. பாயிரம் - (18)
          2. இலிங்ேகாற்பவ சருக்கம் - (20)
          3. கலிங்காதிபதி சருக்கம் - (44)
          4. நளபதி சருக்கம் - (52)
          5. திருவிழா சருக்கம் - (33)
          6. ேகாக்ெகாைல தீர்த்த சருக்கம் - (18)
          7. உருசிராச சருக்கம் - (31)
          8. அக்கினி வண்ணச் சருக்கம் - (46)
          9. தீர்த்த சருக்கம் - (45)

  நூல் = (307) விருத்தப் பாடல்கள்
  நூலாசியர் = ??   நூற்காலம் = ??

  பாயிரம்

  (நள்ளாறன் துதி)
1   சீர்ெகாண்ட எழுத்(து)ஐந்தும் சத்திஐந்தும் 
    திருமுகங்கள் ஓர்ஐந்தும் ெசயல்கள்ஐந்தும்
    ஏர்ெகாண்ட கைலஐந்தும் பூதம்ஐந்தும் 
    இமயவைரத் தருஐந்தும் யாகம்ஐந்தும்
    பார்ெகாண்ட நிலன்ஐந்தும் நிறங்கள்ஐந்தும் 
    பைடத்து(எ)ைவயு(ம்) நிைறந்துபரா பரமாய்நின்ற
    நார்ெகான்ைறத் தார்ெகாண்ட சைடெவள்ளாற்று 
    நள்ளாற்று(எ)ம் ெபருமான நயந்துவாழ்வாம் 1
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    (உைம அம்ைம துதி)
2   தும்ைபச்ெசஞ் சைடமுடியம் பக்தர்நித்தம் 
    ெதாழுது(எ)ழுதாள் தாமைரயும் துத்திபற்றி
    ெவம்ைபநஞ் சுைடஅரவின் அைணயினானும் 
    விதியும்அறி யாதெநறி விமலனார்க்குக்
    கம்ைபக்குள் இரண்டுவைக தழும்பும்காட்டும் 
    கன்னிக்கு சிவானந்தக் கனிக்குமுத்துக்
    கம்ைபக்கும் பாடகெமல் லடிக்குப்ேபாகம் 
    (ஆ)ர்த்தபூண் முைலயாளுக்(கு) அன்புெசய்வாம் 2

    (கற்பக விநாயகர் துதி)
3   நூபுரத்துப் பதம்சிவப்ப மன்றில்ஆடி 
    நுவலும்வலப் புரத்தும்(இ)டப் புரத்தும்வறீு
    ேசாபுரத்து நிைறந்தபுரம் ெபாருளிேனாடு 
    சுரரும்அருந் தவத்ேதாரும் ெதாழுதுேபாற்றி
    மாபுரத்துப் ேபார்கருதி வணக்கம்ெசய்ய 
    மகிழ்ந்து(அ)ருள்ெசய் விண்ேணார்வரு நள்ளாற்றுக்
    ேகாபுரத்துக் கற்பகத்ைதப் பவளேமனி 
    குஞ்சரத்ைத ெநஞ்சழுத்திக் குைறகள்தீர்வாம் 3

    (முருகன் துதி)
4   திைரவயிறு கிழித்ெதழுந்த வடைவஎனும் 
    சினத்து(அ)வுணச் ெசழுந்தவத்ேதார்
    இைரவயிறு கிழித்துந  அருந்த(அ)ைமத் 
    தான்குருைவ இலங்குசங்கின்
    நிைறவயிறு கிழித்து(உ)ழவர் உழுநள் 
    ளாற்று(இ)ைறைய நீடுபுள்ளாம்
    வைரவயிறு கிழித்தாைன விைரமலர்தூ 
    விப்பரவி வணக்கம் ெசய்வாம் 4

    (நந்தீசன் துதி)
5   இருசாதி திருஉருவான் ைவயகத்துத் 
    தாயத்தார் எனேவ முன்னம்
    ெபாருசாதி சுராசுரரும் ஏைனயரும் 
    ேசவிக்கும் ெபாழுது வாசம்
    தருசாதி முடியின்மலர் சிதறஅடித்(து) 
    இன்பத்ேத தள்ளும் ெசங்ைக
    ஒருசாதி உைடயாைனத் துருசாதி 
    அகலநாம் உள்ளம் ெகாள்வாம் 5

    (சம்பந்தப் பிள்ைள துதி)
6   க இடத்தின் உளத்தது(அ)மணர் ைகதவங்கள் 
    வல்லர்எனக் கலங்கு கின்ற
    ச இடத்தில் கரமலர்மங் ைகயர்க்கரசி 
    அஞ்சல்எனச் சாற்றி ஆங்ேக
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    ெத இடத்தின் நள்ளாற்றில் ஒருபாடல் 
    வாங்கிேய ெதன்னன் முன்ேன
    எ இடத்தில் இட்ெடடுத்த சம்பந்தப் 
    பிள்ைளதம் பதம்இைறஞ்(சி) அஞ்சல்ெசய்வாம் 6

    (நாவுக்கரசர் துதி)
7   பாராழி அமணெராடு புத்தர்ெசயும் 
    ெபாய்த்தவங்கள் ப ந்ேத ஆழ
    நீராழிக் ெகடிலநதி அதிைகநம்ேகான் 
    அருள்ெபற்று நிைறமலர்க் ைகக்
    கூர்ஆழி மால்வணங்க நின்றபிரான் 
    பாடலநற் ேகாயில் முன்னர்க்
    காராழிச் சிைலேயாடு மிதந்தானப் 
    பதம்தாழ்ந்து கவைல தீர்ப்பாம் 7

    (சுந்தரர் துதி)
8   புள்ளாைனத் தாைதஎனப் புகல்வாைன 
    பிரணவத்தின் ெபாருள் ஏதும்
    உள்ளாைன சிைறயில்ைவத்த ஒளியாைனப் 
    பயந்தாைன உணரார் ெநஞ்சுள்
    ெகாள்ளாைனக் கயிைலமைல இைடவணங்கப் 
    ேபாங்காைலக் கலிசன் ஊரும்
    ெவள்ளாைன ஊர்ந்தாைன நள்ளாைன 
    வளர்சரணம் விரும்பி சார்வாம் 8

    (மாணிக்கவாசகர் துதி)
9   முருந்துைறயும் ெவண்ணைகெசங் கனிவாய்ைபந் 
    ேதாைகயுடன் முடிேமல் விண்ேணார்
    மருந்துைறயும் சிறுபிைறயும் காந்திரத்ேத 
    சிகராகி வந்து வண்பூங்
    குருந்துைறயும் நிழலிருந்து சுேவதநதி 
    திைரபுரட்டிக் ெகாழிக்கும் ெதண்ணரீ்ப்
    ெபருந்துைறயுள் ஆட்ெகாண்ட வாதவூர் 
    மாதவைனப் ேபசி உய்வாம் 9

    (சனசீுவரர் துதி)
10  ெபருவாச நளெனாடுவந்(து) அவன்தீர்த்தம் 
    ஆடுதலால் ெபற்ற ேபற்றால்
    ஒருவாவந்(து) எம்ெபருமான் அருள்ெபற்று 
    மிகவும்மனம் உவைகப் பூப்பக்
    கருவாசல் புக்கார்ேபால் புகுந்து(ஒ)ளிரு(ம்) 
    நள்ளாற்று கனக வச்ரத்
    திருவாசல் இட(ம்)நின்ற மந்தன்இரு 
    ெசந்தளிர்தாள் சிந்ைத ெசய்வாம்  10
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    (சண்ேடசுவரர் முதலிேயார் துதி)
11   மண்ணிஎனும் நதியின்பால் சங்கைரப் 
    பாலாட்டி வரலா(று) உன்னான்
    நண்ணியதீ(து) இயற்றுதந்ைத சரண்தடிந்து 
    பரன்அருளான் பயந்து நல்கத்
    தண்ணியமால் ஐம்பூணு(ம்) மூணும்ெபற்(று) 
    உைடயதிருச் சண்டி ஆதிப்
    புண்ணியநல் ெதாண்டர்பதம் ெதாழுது(ஏ)த்தி 
    நள்ளாறுப் புராணம் ெசால்வாம் 11

    (புராணங்கள் இைவஇைவ எனல்)
12  முந்நான்ேகா(டு) இருமூன்று முதல்புரா 
    ணத்திரண்டு(ம்) முள  ேயார்க்கு
    ெபான்னாடு மாற்குநான்(கு) இரவிஅங்கிக்(கு) 
    ஓர்ஒன்று ேபாகபத்தும்
    ெசான்னால் அப்ெபருமாற்காம் அதில்பிரம 
    ைகவத்தத் ெதால்புராண
    என்னாடும் வ�ணங்கு ெபான்னி 
    நன்நாட்டில் நள்ளாற்றின் இைசபுராணம் 12

    (புராணம் ஒழுகுவழி கூறல்)
13  பண்டரங்கன் மைலமகட்கும் அவள்ேசய்முனிக்கும் 
    ேசய்முனிேவார் பரவுநீற்று
    புண்டரனாம் சனற்குமா ரற்கும்அவன் 
    வியாதற்கும் புகல்வியாத
    எண்தகுசூ தற்கும்அவன் இருடிகட்கும் 
    நைசதீர இைசத்து யார்க்கும்
    மண்தலத்தும் விண்தலத்தும் வாழ்வளிக்கும் 
    நள்ளாற்றின் மாபுராணம் 13

    (அைவயடக்கம்)
14  வள்ைளெமாழி நள்ளாற்றின் மணிகண்டர் 
    ச ைதயின் மனத்தார் ஆேனார்
    பிள்ைளெமாழி ஆனாலும் ெபாருள்ெகாண்டு 
    நயப்பர்இந்த ெபற்றி அன்றிக்
    கிள்ைளெமாழி பயிற்றுவித்து மதுபகரும் 
    ெமாழிவிரும்பி ேகட்பார் ேபால
    ெவள்ைளெமாழி எனும்ெமன்ெசால் எமக்குணர்த்தும் 
    புலவெரலாம் விரும்பிக் ேகட்பார் 14

    (இப்புராண அடக்கம் இைவ இைவ எனல்)
15  திருத்தகு பாயிரம் லிங்ேகாற்பவம் 
    கலிங்காதிபதி நளத்ெதய்வ ேவந்தன்
    அருத்திெபறும் திருவிழாக்ேகாக் ெகாைலநீங்குதல் 
    உருசி அரசன் கானில்
    வருந்திய அக்கினி வருணன் தீர்தத்தின் 
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    ச ைதஎன வகுத்துக் கூறும்
    ெபாருத்தம்உறு சருக்கம்ஒன்பான் விருத்தம்முன் 
    னூற்றுஏழால் புகலல் உற்றாம் 15

    (முதல்மூன்று சருக்க அளவு கூறல்)
16  பாயிரம் பதிெனட்டில் லிங்ேகாற்பவம்
    ேமயும் பாடல் இருபது நற்புவி
    ஆயும் சீர்க் கலிங்காதி சருக்கமாம்
    நாயகத் தமிழ் நாற்பத்தி நானகேரா 16

    (அடுத்த நான்கு சருக்க அளவு கூறல்)
17   நளன் சருக்கம் ஐம்பத் திரண்டுநல்
    வளம்தரு விழாமன்னு முப்பத்து மூன்று
    அளந்த ேகாக்ெகாைல அற்றல் பதிெனட்டு
    ெதளிந்த முப்பத் ெதான்(று)உருசி சீர்க்கைத 17

    (அடுத்துவரு சருக்கமும் நூளவும் கூறல்)
18  நலம்திகழ் அக்கினி வண்ணச்சருக்கம் நாற்பத்தாறாம்
    தலம்புகழ் புண்ணிய தீர்த்தச் சருக்கமு நாற்பத்ைதந்ேத
    கலந்தேப ன்பமாகச் சருக்கம் ஒன்பதுவும் கற்றால்
    பலன்தரும் விருத்தம் முன்னூற்று ஏழுஎனப் பகரலாேம 18

    திருச்சிற்றம்பலம்
    முதல் பாயிரம் முடிவு

    இரண்டாவது - இலிங்ேகாற்பவ சருக்கம்

    (யாகம் ெசய்ய ைநமிசாரண்யம் உகந்தது எனல்)
19  முன்ன மாதவர் மகம் ெசய்வான் ேவதனா(ம்) முதல்வன்
    இன்ன பூதலத்து ஒருதலம் உைரஎன இைசப்ப
    நன்னர் ேநமி ஓன்று (அ)ளித்தது ைநமிசாரண்யம்
    அன்னேத நிலத்து (உ)யர்ந்தது என்று அைறந்தனன் பிரமன் 1

    (ேவள்வி, புராணம் ஓதலால் சத்தியேலாகமாகியது எனல்)
20  உைரத்த அவ்வழிச் சவுனகாதி முனிேவார்கள்
    நிைரத்த சாத்திர ேவள்விைய ெநடும்பகல் இைழத்து
    வைரத்த மூவறு புராணமும் வினாவிேய மணிநீர்த்(து)
    உைரத்த அயன் பதம் இறங்கியது எனச் சார்வார் 2

    (முனிவர்கள் தருப்பாரண்ய சிறப்பு வினாதல்)
21  அைனய மாதவர் சூதைன அலர்முக ேநாக்கி
    முைனவ நீதருப்பாரண்யத் திைச ெமாழிய
    விைனயெமாடு முன்ேகட்டன இன்னமும் வினவ
    நிைனவு மிக்கன உைரஎனத் துதிெமாழி நிைரத்தார் 3

    (சூதமுனி நீைனவு கூர்ந்து கூறமுைனதல்)
22  ேவத நான்கிற்கும் நால்வைர விதித்து ேமல்புராணம்
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    ஓத ஓதிய பராசரன் புதல்வைன உன்னி
    நாதன் ேமதகு பாதமுன் நிைனத்து ைநந்துருகிச்
    சூதமாமுனி அவசமுற்(று) உணர்ந்து இதுெசால்வான் 4

    (பிரமன் தருப்பாரண்யம் ேமவுதல்)
23  அண்டம் ேதான்றிய காைலயில் ஆதியாம் பிரமன்
    மண் தலத்தவன் பைடத்த முன்பதியிைன மருவிக்
    கண்ட கண்களிற் கூர்தரத் தருப்ைபயங் கானில்
    ெவண்தலத் ெதாைட அரன்பதம் நிைனந்து ேமவினனால் 5

    (தவம் ெசய்து இலிகத்ைத காணல்)
24  ெவவ்விடத்து அரவுஎயிறு எனும் முைனச்சரம் மிைடந்(த)
    அவ்விடத்(து) இருெவள்ைள அன்னத்ெதாடும் அைடந்(து)
    அவ்விடத்தில் ஐம்புலன் ெசலா தவம்ெசய மகிழ்ந்ேத
    எவ்விடத்தினும் நிைறந்தவன் இலிங்கமாய் எழுந்தான் 6

    (மனம் நிைரந்து வணங்கல்)
25  எழுந்த காைலயின் ெமய்எலாம் புளகுஎழ எழுந்ேத
    அழுந்து ேப ன்ப ெவள்ளம் மீதூர்தர ஆடி
    ெசழுந்தளிர் கரம் குவித்தனன் வலம்வந்து திருமுன்
    விழுந்து எழுந்து நாமங்கள் ஆயிரம் ெசால விமலன் 7

    (ஐம்முகைன வாழ்த்தி ேபாற்றுதல்)
26  ஐந்து நற்றிரு முகங்களும் அவிர்ஒளிப் ேபதம்
    ஐந்து நாட்டம் மூஐந்தும் �வ்ேவறு இயல் அைமந்த
    ஐந்தும் ஐந்துமாம் கரங்களும் உற வடிவு அைமய
    ஐந்(து) எழுத்தினால் வழுத்தினன் ெநடியமால் அளித்தான் 8

    (பிரமன் ேவதாதிகளின் ெதளிவு தீர்தல்)
27  அருள்ெசய் எம்பிரான் பிரணவ ஆரண அங்கம்
    அருள்ெசயாப் பரநூல்களும் வரம்பில் இரண்டு
    ெபாருள்ெசயும் பைடப்பும் ெதளிதர அருள்பூப்பத்
    ெதருள்ெசய் நான்முகக் கடவுளு(ம்) மனக்குைற தீர்ந்தான் 9
    
    (பிரமன் ஒருகணத்தில் ஆலயம் அைமத்தல்)
28  நந்தியாவத்த சிகரம் ஈசனுக்கு நாயகிக்குத்
    தந்திமாமுகன் ஆதியர்க்கு உள்ளன தனியும்
    முந்தும் ஆகம மரபினால் ெபான்மணி முரண
    சிந்ைதயால் ஆலயம் ஒருகணப் ெபாழுதில் ெசய்தான் 10
    
    (தண்டால் பிரமனும் மற்றும் வாணியும் தடம்தீர்த்தம் ெசய்தல்)
29  ேசாதி முன்னர்க் கீழ்திைச சரபதத்தினில் சுரர்சூழ்
    ேபாதி உண்டு அதன் மருங்கினில் ெபாருந்து ைகத்தண்டால்
    ஆதி நான்முகன் தீர்த்தம் ஒன்று ஆக்கினன் அதன்பின்
    காதல் வாணியும் ெதன்புறத்து ஓருதடம் கண்டாள் 11
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    (அன்னம் இலிங்கம் பைடத்தல்)
30  குடக்கினில் ெதாடுத்து எம்பிரான் உைரதரு ேகாயில்
    வடக்கின் காறும் ஓர்தடம் பிரணவத்தியல் வயங்கும்
    தடத்துச் ெசய்யதாள் ெவண்சிைறப் ைபஞ்சிைக தளிர்ெபான்
    இடத்த துவின் ஓதிமம் பைடத்ததால் இலிங்கம் 12

    ('மகுடாகம' பூைசவிதி அைமத்தல்)
31  தீர்தமாடிேய ஊர்தி காதலிெயாடும் ேதவன்
    கூத்தனார் பதத்து அருச்சைன பு ந்தனன் குலத்தில்
    மாத்த ேபாதன மைறஞரால் மகுட ஆகமத்தால்
    ஏத்தரும்படி பூசைன ெசய்வைக இைழத்தான் 13

    (பின்னர் திைசஎண்மரும் இலிங்கம் அைமத்தல்)
32  ேவண்டுநல் வரங்கள் ெபற்ேற ேவதனும் அகன்றபின்னர்த்
    தூண்டுெவண் களிற்றில்ஏறும் சுரர்முத லாயஎண்மர்
    ஆண்டுவந்(து) ஒப்பிலாைன அருச்சைன பு ந்ேதஅன்பு 
    பூண்டுதம் திைசயில்தீர்த்தம் பிராெனாடும் ெபாருந்தக் கண்டார் 14

    (இங்ஙணம் தருப்ைபவன ெபருைம ஆதிேசடனும் கூறலாகாது)
33  பிரமனும் இந்திராதி ேப(சு)இரு நால்வர்தாமும்
    பரமைன வணங்கிேமலாம் பதம்துய்த தார்என்னின்
    வரன்முைற முனிவரீ்ஆதி தருப்ைபவனத் தினின்மிக்க
    திரமுறு ெபருைம முற்றும் ேசடனால் உைரக்கலாேமா 15

    (ேசாழநாட்டில் ெபாருந்துமிடம் விளக்கல்)
34  அத்தலம் குேபரன்ேபாற்ற ஆய்தமிழ் ஆக்கு(ம்)கும்பன்
    ைகத்தலம் கமண்டலத்துப் ெபருகுகா வி யின்ெதன்பால்
    நத்தணி முத்தம்ஈனும் நாட்டின்ேயா சைனயில்ேவைல
    எத்துநீர்க் கைரக்குகாத எல்ைலயில் விளங்கும்மன்ேனா 16

    (மூன்று யுகங்களில் அதன் ெபயர் ஈெதனல்)
35  ஆதியாம் யுகத்தில் ஆதிபு  இரண்டாம் யுகத்தில்
    ேகாதிலா தருப்ைபயங்கான் கூறுமூன்றாம் விடங்கம்
    ஓதிய கைடயுகத்தில் நேளச்சுரம் உைரப்பார் நல்ேலார் 
    ெவதம்ஓது அறியாதர் ஊர்க்கு ேமவுேவார்க்கு எல்ைல உண்ேடா 17

    (பிறவிதீர்வர் பாவமும் ேபாக்கும்)
36  நாடகம்ஆடும் எங்கள் நம்பர் நள்ளாற்ைறச் சூழக்
    கூடரும் ஐங்குேலசம் கூடிய சராசரங்கள்
    வடீுஅைடந்திருந்த ேபறு ேமவும் ஓர்கால் இருப்பின்
    நீடரும் பிறவி தீர்வர் நிைனக்கில் எப்பவமும் ேபாமாம் 18

    (நள்ளாறு ேமைலச் சிவபுரமாகும்)
37  விளிந்தவர் பிறந்துேளார்கள் ேமதகு மறம்பு ந்ேதார்
    அளிந்த அன்பினர்கள் ேபற்றின் அளைவ யார் உைரக்க வல்லார்
    முனிந்த ெவங்காட்டுத் தீப்ேபால் மும்மலம் உருக்கலாேல
    ெதளிந்தவர்க்கு ேமைலச்சிவபுரம் திருநள்ளாேற 19
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    (ேகட்ேபார் வியந்து ேமலும் சூதைன இைறஞல்)
38  என்று இைவ சுருக்கிக் கூறும் சூதைன இரங்கி யாண்டும்
    ெபான்திகழ் சைடேயார் எல்லாம் புளகேம பூப்ப ேமலும்
    நன்றுநன்று என வியந்து நடந்தார் ச ைத என்னக்
    ெகான்ைற ேவணியைன உன்னி அன்னது கூறுகின்றான் 20

    திருச்சிற்றம்பலம்
    இலிங்ேகற்பவ சருக்கமுடிவு

    மூன்றாவது  -   கலிங்காதிபதி சருக்கம்

    (கலிங்க அரசன் ஆட்சி)
39  குலிங்கேம அங்க(ம்) வங்கம் ேகாசல(ம்) மராட(ம்) ஒட்ட(ம்)
    மலிந்த சீர் துளுவம் ெகால்லம் மகதேம கவுடம் சீனம்
    ெபாலிந்த சீர் மன்னர் எல்லாம் புைனமுடி சூட்டும் தாளான்    
    கலிங்கர் ேகான் பரன்தாள் ஏந்திக் காசினி முழுதும் காப்பான் 1

    (கலிங்க மன்னன் சிறப்பு)
40  குன்(று)எனும் வயிரத் ேதாளான் குருதிெகாப் பளிக்கும் ேவலான்
    இன்(று)எழு கடலும் ெபாங்கி நிலவுமிழ் கவிைத உள்ளான்
    கன்றிய தூமேகதுக் கண்(டு)ஒளி காலும் ெவள்ளி
    ெதன்திைச அைடந்த(து) என்னச் ெசய்யேகால் வைளயா மன்னன் 2

    (அசுவேமத யாகம் ெசய்தல்)
41  வைளகடல் ஞானம் எல்லாம் வயிற்றிைடக் குழவி ேபாலக்
    கைளகண னாய்புரக்கும் கந்துக ேவள்வி ெசய்வான்
    கிைளமைற உழவர்க்(கு)எல்லாம் ேகடில்சீர் முடங்கல் ேபாக்க
    விைளபுகழ் அைணேவார் எல்லாம் விரும்பிேய புகலுற்றார் 3

    (யாகத்திற்கு வந்திருந்ேதார்)
42  புலகன் அத்தி  மரீசி ெபாருவில் பாரத்துவாசன்
    நிலவிய குணக்கிராகி சதானந்தன் ெநடுேமதாவி
    குலஉயிர்க்(கு) அருள் சு(ரப்ப) காவலன் குழுக்கள் ஆேனார்
    பலெராடும் ஏைனேயாரும் வந்தனர் பழிப்பிலாதார் 4

    (விருந்ேதாம்பல், பார்கவன் அைணதல்)
43  விருப்ெபாடு வந்ேதார்க்(கு) எல்லாம் ேவந்தனும் எதிர் இைறஞ்சி
    அருக்கிய(ம்) முதல நல்கி அவரவர்க்கு இடமும் நல்கி
    இருப்புழிச் சுருதி பார்க்கன் என்னும்ஓர் இருபிறப்ேபான்
    தருக்கிய சிறுவன் ேதவி சார்பு (உ)ற வந்தான் அன்ேற 5

    (வாயிலில் காத்திருக்க பதில் வராைம)
44  ஆயவன் மன்னர் மன்னன் கைடத்தைல அயேல நின்று
    வாயிேலாய் உன்ேகாமாற்(கு) எம்வரவு நீஉைரத்தீ என்ன
    ேவயவன் கண்சுகிக்க அங்(கு) இைசத்தனன் அவனும் ேகாயில்
    ேபாய் இைச (ச)மயம் இன்றி இருந்தனன் புறப்படாதான் 6
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    (ஓர் முகூர்த்த ேநரமும் கழிந்ததால் சீற்றம்)
45  மாற்றம் (ஒ)ன்று உைரப்பார் இன்றி மைறஎலாம் வரம்பு கண்ேடான்
    ஏற்றேதார் முகூர்த்த(ம்) நின்ேற எ எழ ெவய்ய ேகாப(ம்)
    சீற்றமீ தூரச்ெசால்வான் ெசம்ைமேய நைமவிளித்துக்    
    கூற்று(உ)றழ் ெவவ்ேவல் மன்னன் ேகாயிலுள் இருந்தான் அன்ேற 7

    (மூர்கமன்னன் வாயில் மயானம்)
46  இன்னவர்க்கு இன்னெசய்த இயல்(பு)என இடித்துக்கூறும்
    அன்னேத கடனா(ய்)க் ெகாண்ேட அறம் ெசய்வித்(து) அல்லல் நீக்கு(ம்)
    முன்னவர் ஒருவர் இன்றி மூர்க்கர்வறீ் றிருக்கும் தீய
    மன்னவர் வாயில் தீண்டல் மயானம் என்று (உ)ைரப்பார் ேமேலார் 8

    (அைமச்ச லா மன்னன், தைலவனிலா தாைன மீகாமனிலா கலம்)
47  சுந்தரமீ கா(ம)ன் இல்லாத் ெதாடுகடல் கலமும் ெவன்றித்
    தந்திரத் தைலவர் இல்லா தாைனயும் தக்க ேராடும்
    புந்தியின் மனுநூல் ஆய்ந்து புவிப்ெபாைற தாேம தாங்கும்
    மந்திரக் கிழவர் இல்லா மன்னரும் வாழ்வது (உ)ண்ேடா  9

    (கல்வி அடக்கம் ெசல்வம் நிைலக்கும் வழி)
48  வித்தநூல் பயின்று (அ)டங்கு(ம்) ேமன்ைமயால் தாேன ஆகும்
    பத்திவழீ்ெசல்வம் எய்தில் பண்ைடயில் ேவறாய் மாய்வர்
    எய்தேவள் வியினான் வானம் எய்திஅன் புடேன ெசல்ேவான்   
    மத்தினால் அன்ேறா பாம்பாய் மண்ணிைட வழீ்ந்தான் அந்நாள்  10

    (சந்தனம் அகில் வடீ்டு விறகாகியது ேபான்றது)
49  சந்தனம் அகிலி ேனாடு தடமைலச் சாரல் வடீ்டில்
    கிந்தனம் படுக்குமா ேபால் இவன்(அ)ைழத் திடமுன் னூேலார்
    வந்தனர் பலரும் என்னும் மனெசருக்கு (உ)ைடைமயாேல
    அந்தணர் ெபருைம தன்ைன அறிந்திலர் அரசன் அம்மா  11

    (அரசன் மைனவி மகன் யாைனகளாக சாபமிடல்)
50  என்று கூறி இவன் மதம் எய்தலால்
    துன்று காதலிேயாடும் சுதேனாடும்
    ெவன்றி யாைனயின் ெமய்யைடந்து (எ)ய்துக
    துன்று கான்எனச் ெசால் ெகாடுத்து (ஏ)கினான்  12

    (யாைனகளானைம)
51  அக்கணத்தில் அரசனும் ேதவியு(ம்)
    மிக்க ைமந்நனுந் ேவழஉருக் ெகாளஇீத்
    ெதாக்க யாைரயும் சீறித் துரந்தேரா
    ைமக் கவின்ெபறு மாவனத்(து) எய்தினார்  13

    (அந்தணர் சாபம் தவிர்தல் கடிது)
52  ெநடிய மால்(அ)யன் நீடிய பல்விழி
    வடிவனாகிய வானவர் ஆயினும்
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    படியின் நான்மைற பண்ணவர் ஓதிய
    கடிய சாபம் கடக்கப் படுவேரா  14

    (வழீவும் மற்றும் வாழவும் ைவப்பர்)
53  கடுத்த ேகாபம்(உ)ண் டாக்கின் காலறக்
    ெகடுப்பர் நண்பு கிளந்தவர் ேநாய்எலாம்
    தடுப்பர் எப்ெபரு வாழ்வும் தமெதன
    ெகாடுப்பர் அந்தணர் கூற்றுக்(கு) எளியேர  15

    (முற்பிறவி தீவிைனேய காரணம்)
54  இருந்த ேவதியர் யாவரும் முன்ைனயில்
    ெபாருந்து தீவிைன பூத்தது(எ)ன்று உன்னிேய
    வருந்தி மன்னைன வாழ்க என்று ஏத்திேய
    திருந்து தத்தம் இடங்களில் ெசன்றனர்  16

    (அந்தணர் பலர் கண்ணரீ் விடுத்தனர்)
55  தீங்கு முன்னர் விலக்குதல் ெசய்கலாப்
    பாங்கின் ஐங்குழுப் பான்ைமயர் யாவரும்
    ஏங்கி ஏங்கி இருவிழி நீர்உக
    ஓங்கு கண்இழந் தார்என ஒல்கினார்  17

    (மன்னன் முன்ெசய்த அறம் காக்கும்)
56  மைறஞர் ஓதிய வாழ்த்தினும் ெசய்யேகால்
    இைறவன் நாளும் இைழக்கும் அறத்தினும்
    நைற வனத்தினும் நல்லுரு எய்தி(ஈ)ண்டு
    உைறவன் என்ன உலகு (அ)ளித் தாரேரா  18

    (ெநடுநாள் வாழ்ந்தனன் பிடிெயாடு)
57  துடிஅடிக் களபத்ெதாடும் சூழ்மயிர்ப்
    பிடியிேனாடும் ெபருகிய ெவம்மதக்
    கடிய குஞ்சரம் (ஆ)கிய காவலன்
    ெநடிய கானில் ெநடும் பகல் ைவகுநாள்  19

    (நாரதன் எங்கும் இயங்குவன்)
58  தண்ணத் தாமைரயான் ெபறு தாபதன்
    வண்ணமாைல மகதிநல் வைீணயான்
    ெவண்ணம் தாம்எனும் ேமனியான் மூவரும்
    எண்ண எங்கும் இயங்கும் ெசயலினான்  20

    (நாரதன் வருைக)
59  அலகில் கீத அமுது எழு நாவினான்
    கலகேம மகிழ்வு (ஆ)க்கும் கருத்தினான்
    இலகு நாரதன் என்னும் ெபய னான்
    உலகும் ஏத்தும் ஒருவன் வந்து (எ)ய்தினான்  21
    
    (அவைர யாைன துரத்தல்)
60  பிளிறு வான்உறு ேமய்க்கும் ெபருங்குரல்
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    களிறுகண்டு துரத்தலும் கண்ணுறஇீ
    ஒளிரு ேவல்கலிங் ேகசன் என்று (உ)ன்னிேய
    ெவளிறு ேசர்கிலா ேவதியன் நின்றனன்  22

    (விலங்கு குணம் நீங்க அருள் ெசய்தல்)
61  நின்று தன்பணி யாளைன நீக க்
    குன்ைற ஈண்டு ெகாணர்க என ஏவலும்
    ெசன்றைழக்கத் திருந்திய பான்ைமயால்
    ெவன்றி நல்லறிவு (ஈ)ந்தனன் ேமன்ைமயால்  23

    (முரட்டுகுணம் நீங்கி வழிபடுதல்)
62  ெவய்ய தீக்குணம் நீங்கிய ேவழமும்
    ெசய்ய மாதவன் ேசவடித் தாழ்ந்தது
    துய்யர் தங்கள் துைணயடிக் காட்சிேபால்
    ைவய(ம்) மீதில் வரும்பலன் யாவேதா  24

    (ேகாளும் புல்லறிவும் இன்னலுக்கு ஏது எனல்)
63  தாள் இைறஞ்சிய யாைனையத் தாபதன்
    நீளு நின்ெசயல் யாவும் நிைனந்தனம்
    ஆளி ெமாய்ம்பினர் அசவித் தீவிைன
    ேகாளின் நின்ற(அ)றி யாைமயின் கூடிற்றால்  25

    (தீங்குெசயின் ெப தாகி திரும்பும் எனல்) ௬௪
64  கறக்கும் பாெலாடு நஞ்சு கலந்துண்டால்
    சிறக்குேமா நலம் தீங்கு பயக்குமாம்
    பிறர்க்கு தீங்கு முன்ெசயின் பின்னது
    மறக்கு ேமாெப  தாகிவந்து (எ)ய்துேம  26

    (எண்பிறவிமுன் ேவள்வி ஒன்ைற நீ தடுத்தாய் எனல்)
65  இந்தப் பிறவி தனக்கு முன்னம் இருநான்காய பிறப்பிடத்தில்
    சந்தப் புவியில் ஓர் மைறேயான் ேவள்வி ஒன்று (ஆ)ற்றச்
    சிந்தித்து (அ)ைனத்தும் திரட்டுநாள் தீங்குவிைளத்து நீவிலக்க    
   அந்தப் பனவன் துயர்கடலில் ஆழ்ந்து ேவள்வி தடுப்புண்டான் 27

    (எனேவ சுருதி பார்க்கைன ெவறுக்காேத எனல்)
66  ப தி காயும் ெவவ்வைரயில் பசிய புழுப்ேபால் பைதத்து(அ)ந்த
    மிருதி உழவன் மகமுன்னாள் விலக்கு(ம்) முன்ைன விைனயாேல
    கருதும் உனதுமகம் பழுதாய்க் கலக்க முற்றாய்ச் சாபமிடும்       
    சுருதி பார்க்கன்தைன ஒன்றும் ெவறுப்பாய் அல்ைல சுடர்ேவலாய் 28

    (சாபம் அகல யாகம் பு ய பதி ஒன்று உளது எனல்)
67  இன்ன பிரமசாபம் அகன்று இன்னும் அயேமதம் பு ய
    உன்னி உனக்கு (ஒ)ன்று உைரக்கின்ேறாம் உழவர் காலால் மைடதள்ள
    கன்னல் கமுகில் ெசஞ்சாலிக் கதிர்ேபாய் சாயும் கருங்கழனிப்
    ெபான்னிச் ெசன்னித் திருநாட்டில் புனிதப்பதிஒன்று (உ)ளதாமால்  29
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    (ஆங்குள்ள தடாக நீர்த்துளிபட்டாேல துயர் ேபாம் எனல்)
68  பரமசிவன் முன்பைடத்த பதிபகரும் தருப்பாரண்யம் ேபாய்
    பிரமன் அங்கு ஓர் தண்டத்தால் ெபருகு தடாகம் ஒன்று (அ)கழ்ந்து
    விரவும் அதற்கு ேமன்ைம வரம் விமலன் இடத்தில் ெபற்றைமத்தான்
    உரவு நீ ல் ஒருதிவைல உன்ேமல் படில் (இ)த்துயர் ேபாமால்  30

    (மாசிமக நிைறமதியல் ஆங்கு வருக எனல்)
69  கும்ப மதியின் நிைற மதியில் கூறும் அன்ன சிவபுரத்தில்
    ெசம்ெபான் சைபநடமாடும் ேதைவப் பணிய வருது(ம்)நாம்
    விம்ப இதழாம் பிடிகன்று ேமவு நீயும் வருக எனச்ெசால்
    உம்பர் கருதும் வரமுனிவன் ஒல்ைல அகன்று ேபாயினனால் 31

    (நள்ளாற்ைற அைடந்தனர் எனல்)
70  கருத்தில் அறிவு புலப்பட்ட களிறாம் கலிங்கர் ெபருமானும்
    ெபாருந்தும் முனிவர் அடிபணிந்து ேபாந்து காதம் பலகடந்து
    குருந்தில் கதலி குைலசாயக் ெகாழுஞ் ெசங்கரும்பின் முத்து(அ)னத்ைத    
    வருத்தும் வயல்சூழ் நள்ளாற்றில் மாசி மகத்தில் வந்தனனால் 32

    (தீர்த்தத்தில் மூழ்கி முந்ைதய வடிவம் ெகாளல்)
71  வந்து பிரம தீர்த்தத்தில் மூழ்கும் அவர்கள் வளர்சிைகயில்
    சிந்து புனல்ேமல் ெதறித்தலுேம ேதவி புதல்வன் உடன் அரசன்
    முந்ைத வடிவம் எடுத்ேதத்தி மூழ்கக் கண்ட சுரா(அ)சுரரும்
    எந்ைதெபருமான் திருவிைளயாட்டு என்ேன என்ன அதிசயித்தார் - ௩௩

    (ஆங்ேக நாரதரும் வருதல்)
72  ெசால்லும் அன்ன ேவைளயினில் ேதாடுகிழிக்கும் காவியங்கண்
    வல்லிமைல பங்காளன் அடிவணங்க மைறேயார் உடன் விைரவில்
    புல்லு(ம்) அசுண(ம்) கின்னரம் பின்ேபாக வைீணநரம்பு (உ)ளராய்க்
    கல்லு(ம்) மரமு(ம்) முருக்கும் இைசக் கடவுள் முனியும் வந்தனரால் - 34

    (ஆசிெபற்று நாரதருடன் ேகாவில் புகுதல்)
73  மிளிரும் சுகிர்வார் பு நரம்பின் வைீணக்கிழவன் வா(ன்)ேநாக்கி
    ஒளிரு(ம்) முடிமன்னவன் இைறஞ்சி உவைகப் பூப்ப வருமுனியும்
    கிளரும் ஆசிேபசி மைனக்கிழத்தி புதல்வன் உடன்ெகாண்டு 
    தளிரும் புனலு(ம்) மிளிர்சைடயார் தடம்ெபான்
            ேகாவில் இடம் சார்ந்தான் - ௩௫

    (நள்ளாற்றாைனத் ெதாழுதல்)
74  விண்ேணார் மண்ஆதியர் பணியும் ேவதச் சுடைரப் பிரணவப் ேபர்
    ெபண்ஓர் பாகப் பவளத்ைதப் பிறவிப் பிணிேபாக்கிய மருந்ைத
    தண்ணார் தரளம் ெசா ந்து சங்கம் தவழும் நள்ளாற்று ஒருெபருமாைனக்    
    கண்ணார் அமுைதக் கற்பகத்ைத கருைணக் கடைலக் கண்ணுற்றான்  35

    (இதுவுமது)
75  ேவதப் ெபாருைளத் தத்துவத்ைத வி ந்து அதீதம் விளங்கும் விந்து
    நாதப் ெபாருைள நடம் பயின்று நவிலும் அடியார் பிறப்(பு) அகற்றும்
    சீதக்கமலத் தடம் புைடசூழ் தருப்ைபவனத்தில் ேதைன முக்கண்
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    காதல் கனிையக் கயிைலமைல கருைணக் கடைலக் ைகெதாழுதான் 36

    (ேசதிேகட்டு கலிங்க நாட்டினர் குழாம் வருதல்)
76  முைறயில் ேசைவ பு ந்த(அ)ந்த முைறேய மன்னர் முடியும்தாள்
    நிைறயப் பணிவித்து அவ்வயின் ஈ ருத்திர் என மாதவன் அகன்றான்
    மைறயில் ேகள்வித்துைற ேபாய மன்னன் குைற தீர்ந்தைமக் ேகட்டு
    குைற(வு) அற்றிடு(ம்) மாநிதிெகாண்டு ஐங்குழுக்கள் 
          அரச ைட அைடந்தார் - 38

    (ஈைக பு ந்ேதார் இன்னலுக்கு பின் நல்வாழ்வு ெபறுவர்)
77  ெபாறிைமச் சுரும்பு உண்டு அறற்ற நறாப் ெபாழியும் 
         அலங்கல் புரவலனும்
    சிறுைமத் துயரம் அகன்று நள்ளாற்(று) 
          இைடேய ெசல்வம் உற்றிருந்தான்
    ெநறிையத் தருமம் பு ந்தார்க்கு நீடு 
          முன்ைன விதிவயத்தால்
    வறுைமத் துயர்வந்து (அ)ைடந்தாலும் மறித்தும் 
          வந்து (எ)ய்தும் ெபருவாழ்ேவ 39

    (ெசாற்படி யாகம் ெசய்து முடித்தல்)
78  பி ந்த திருவந்து உற ேசற்றில் பிறவா ஆம்பல் ெகாடி அரசும்
    வி ந்த மைறேயார் உடன் இயன்ற ேவள்வி தருப்பாரணியத்தில்
    பு ந்து கனக மைழெபாழிந்து பூேமல் கடவுள் புரண்டு வழீ    
    வ ந்த ஆடல் தைலக் கரத்தார்க்கு அளப்(பு)இலாத சிறப்(பு)அைமத்தான்  40

    (ெபான்னிநாடு நீங்கி கலிங்கம் புறப்படல்)
79  விடங் ெகாப்பளிக்கும் பணிஅணி விடங்கப்ெபாருமான் அருள்ெபற்று
    சடங்க முனிவர் தைமஎல்லாம் தத்தம் பதியின் இைடேபாக்கிக்
    குடங்கர் ெநற்கூெடாடு கமுகின்குைலக் கீழிருப்பக் குவைளமலர்க்   
    கிடங்கும் வயலும் ெசறி ெபான்னிக் ேகடிலா நாட்டினும் அகன்றான்  41

    (பல நாடுகள் கடந்து கலிங்கம் அைணதல்)
80  காடு நாடு திைர புரட்டிக் தடம் கீண்டு (ஒ)ழுகு நதிபலவும்
    கூடும் ேசைனெயாடு கடந்து ெகாற்ற ேவந்தன் எதிர் இைறஞ்ச
    நீடு குன்ற நைட கற்று நின்றது (எ)னும் குஞ்சரம் நிைறந்த   
    படீுெகழுதன் கலிங்க நா(டு)அைடந்தான் பின்ைனப் பிறப்பில்லான் 42

    (மீண்டும் அரசாண்டு பின் பரமன் பதம் அைடதல்)
81  கற்ைறக் கவ  புைட இரட்டக் கனக அ யா சனத்திருந்து
    ஒற்ைறத் திகி  உருட்டிஎழும் உலகம் முழுதும் ெபாதுநீக்கிப்
    ெபாற்ைறக் குவவு திணிேதாளான் புனிதேவள்விப் பலமுற்றிப்    
    பற்ைறத் தவிர்த்து நள்ளாற்றின் பரமன் நளின பதம்அைடந்தான் 43

    (மற்றும்உள்ள நள்ளாறன் ெபருைமகைள முனிேவார் வினாதல்)
82  என்ன ெமாழிந்த சூதன் உைர ஏற்றுத் தவத்தின் முனிந்தவர் எலாம்
    ெசான்ன கைதயின் அதிசயத்ைதத் துதித்து ேவணி முடி துளக்கி
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    அன்னம் உறங்கு தண்பைணசூழ் அன்ன பதியின் அமலன்அருள்   
    பின்னர் எவர்ெபற்றார் அதைனப் ேபசேவண்டும் எனச் ெசால்வான்  44

    திருச்சிற்றம்பலம்
    கலிங்காபதி சருக்கமுடிவு

    நான்காவது -  நளபதி சருக்கம்

    (நளன் நிடத நாட்டு ேவந்தன்)
83  வளங்ெகழு நல்நிடதநாட்டு (அ)திபதி மாவிந்தர் 
          (அ)வர் வணங்கும் தாளான்
    விளங்கிய ெவள்வாள் உழவன் வரீெசனன் 
          புதல்வன் நிைரேவைல கீண்டா
    இளம்ப தி எனஉலகின் இருள்நீக்கும் நளன் 
          என்பான் ெநறிநீர் ைவப்பில்
    துளங்குமணி முடியரசர்க்கு (ஒ)ருதிலகம் எனப் 
          பாந்தள் சுைமதீர் நாளில்  1

    (அன்னத்ைத தூது விடல்)
84 விதர்பன் அருள் குலக்ெகாம்பு தைமயந்தி 
           அயன்பைடப்பில் வறீுெபற்றாள்
    மதர்ப்பு வணங்கு (அ)ணங்கு (இ)ளைம வளெமல்லாம் 
          ஓர் அன்னம் வகுத்துகூற
    முகத்தின் ேநர் கண்டவன் ேபால் ைகயற்றுக் 
          காமத்தீ மூளச்ேசர்ந்து
    பதத்து (அ)ருணன் எகினத்ைதத் தூதுவிட அது 
         அவட்கு பகர்ந்தது(அ)ன்ேற  2

    (விதர்ப் மன்னன் தைமயந்திக்கு சுயம்வரம் ைவத்தல்)
85  மற்றவளும் அம்முைறேய மால்(உ)ழந்து 
         ெவண்குருைக மறித்து ேமவக்
    ெகாற்றவனும் குைறதீர்ந்த காைலயில் 
         ெசங்ேகால் விதர்ப்பன்
    ெபற்றெகாடி விகாரத்தால் சுயம்வரம் 
         உண்டாக்கேவ ெபருநீர் ேவைல
    உற்றநில அரசர் (எ)லாம் பழுமரம்ேசர் 
         பறைவஎன உவந்து சூழ்ந்தார்  3

    (இந்திரன், அக்னி, நிருதி நளைனேய துதனாக்குதல்)
86  ெசங்ைகயில் கருங்ேகாட்டு வைீணபயில் 
           ெவண்முனிவன் ேதவர்க்கு ஓத
    ெபாங்கு (உ)டலில் கண்ணன் வன்னி யமன் நிருதி 
           இவண்நீண்டு ேபாந்து ேபாந்த
    துங்கநளன் ெசய்தி (அ)றிந்து (அ)வைனேய தூ(து)
           அைமக்கச் சுடர்ேவான் மன்னன்
    அங்(கு) அவர்ெசால் மறாதுைரக்க அவள் 
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            மறுத்தாள் அம்மாற்றம் அவர்க்கும் ெசாற்றான்  4

    (பல நளஉருவத்தினின்று ெமய்நளைன உணர்தல்)
87  மறுப்புண்ட ேதவெரலாம் மாைலநளன்வடிவாகி 
           மணச்சாைலக்ேக
    சிறப்புண்டு ஆங்கு இருந்தனைரத் தமயந்தி 
           உளந்திருப்பத் ேதன்தார் ஏந்தி
    நிறப்புண் ெசவ்ேவலரசர் முன்வந்து 
           நளர் ஐவர் ேந ல் ேநாக்கி
    விறல் ெபான்னங் ெகாடிகற்பால் விளங்குக என 
           நளன் ேவறாய் விளங்கினனனால்  5

    (ெமய் நளனுக்கு மைலயிட்டபின் ேதவர்கள் சனிைய ஏவுதல்)
88  அம்மாைல நளற்கு (அ)ணிய அண்டர் வரம் 
           தந்து (அ)கன்றார் அணங்ைகப் புல்லிச்
    ெசம்மாைல நளன் ேபாதும் காைலயினில் 
           வான் ேபாதும் ேதவர் முன்னர்
    ெவம்மாைலக் கலிஅைணந்து வினவ அவர் இைவ 
           உைரப்ப ெவகுண்டு ேநாக்கி
    இம்மாைலப் புைனஅணங்ைக யான் பி ப்பன் 
           எனப் புவியில் எய்தினனால் 6

    (சூதினில் கலந்து ெபாருைள இழத்தல்)
89  ஈராறு (ஆ)ண்டு அரசனிடத்து (எ)ய்தவரும் 
           பிைழஇன்றி இருந்து பின்னர்
    நீராரக் கால் ெபய்யா தந்தியின் வந்தைனய 
           பு ய நிைனந்து ேசர்ந்து
    ேபாராடல் கலியிைன புட்கரன்பால் புகல 
           அவன் ெபாருத சூதால்
    காராழி உலகைனத்தும் எப்ெபாருளும் 
           ேதாற்(று)எழுந்தான் கருைணவள்ளல் 7

    (காட்டில் ஆைடகைள இழந்து ஓர்ஆைடயர் ஆதல்)
90  ைமந்தைனயும் புதல்விையயு(ம்) மாமன்பால் 
          ேபாக விட்டு மல ன் நீங்கும்
    ெசந்திரு ஒப்பான் இைறவன் பின்னைடந்து 
          ெவங்கானம் ேசருங்காைல
    அந்த வனத்து இரணியப் புள்ளாகி வந்து 
         ெகாடுங்கலி ஓர் ஆைடெகாள்ள
    நிந்தைன இல்லான் மைனவி உடன் ஆைட 
         ஒன்ெறடுத்து ெநடுங்கா(டு)உற்றான்  8

    (சனியின் புத்தியால் நளன் ஆைடைய துணித்து பி தல்)
91  தூங்(கு)இருளினில் பாழிடத்தில் துகள் இலவன் கண்டு 
            இனான் ெதாடர்ந்த ெவய்ேயான்
    ஆங்(கு) அவன் ெநஞ்சத்(து) அைடய விழித்(து) 
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            அணங்ைக விடுத்து ஏகற்(கு) அைமந்து ைகயால்
    பாங்கின்உறத் தடவலுேம ெவங்கலி 
            வாளாய்க் கிடப்பப் பற்றி ஒற்ைறப்
    பூங்கனகத் துகில்ஈர்ந்து கண்நுைழயாக் 
            கான்இருள்வாய்ப் ேபாயான் அன்ேற 9

    (பி ந்த நளன் கார்க்ேகாடனால் உதவி ெசய்தும் இடருற்றது)
92  எழுஉறழும் திணித்ேதாளான் ஏகுங்கால் 
          கார்க்ேகாடன் எ வாய் பட்ேட
    அழுகுரல் ேகட்(டு) அவ்வனலில் அஞ்சாது 
          புறத்(து)ஏத்தி அயலில் ேபாக்கக்
    கழுவுமணிப் பூண்மைனக் கடித்(து) 
         உருவம் ேவறாகக் கண்டு நீ இப்
    பழு(து)இைழத்த(து) என்எனலும் பாம்பரசன் 
          துகில்ஈந்து பகர்வ(து)ஆனான்  10

    (எனினும் ேமல் ெசய்வன அதனால் உய்வன கார்க்ேகாடன் காட்டல்)
93  இந்நிலைமக்(கு) இவ்வுருேவ இருத்தல் நன்று 
          வடிவம் வர எண்ணில் அந்த
    ெமன்னிைலைமத் துகில் ேபார்த்தி ப யுள்ள 
          நீெகாடுக்கில் விறல் அேயாத்தி
    மன்னன் உனக்(கு) அவ்வுள்ளம் வழங்குவனத்தால் 
          உனது வாழ்வு வாங்கிக்
    கன்னிமதி நிடத நாடாள்ைவ என நளற்(கு)உறுதிக் 
          கழறிப் ேபானான்  11

    (அதுேகட்டு அேயாத்தி அைடந்து மன்னனிடம் குதிைரவரீனாதல்)
94  நன்(று)எனவுட் ெகாண்டு வளநாெடாடு கா(டு)
          அகன்று ேபாய் நயந்த அேயாத்திக்
    குன்(று)எனும் ேதாள் இருதுபன்னர்க் கண்டு 
          ப த்ெதாழில் விஞ்ைச கூறக்ேகளா
    அன்றுமுதல் ப யாளர்க்(கு)அதிபதிஎனச் 
          சிறப்(பு)அளிக்க அமர்ந்தான் இப்பால்
    துன்(று)இருள்வாய் விட்(டு)ஒழிந்த விதர்ப்பர் 
          ேகான் மகள்ெசய்தி ெசால்வாம் அன்ேனா 12

    (இருளில் விட்டகன்ற நளைனத்ேதடி தமயந்தியும் பாம்பினால் இடருறல்)
95  பார்அற்ற மன்னவன் ஓர்பற்(று)அற்று 
          விடுத்(து)ஏகப் பார்த்துக்காணாள்
    ேவர்அற்ற ெகாடிேபால் ெமய்உலர்ந்து 
          கண்ணரீும் வழீ்த்தி நீண்ட
    சீர்அற்ற கூந்தலுமாய்ப் பறப்பட்டுப் 
          புலம்பிேய ேதடுங்காைல
    நீர்அற்ற காட்டில் ஒருெநடும்பாம்பு உண்டது 
          மதியாய் நிைனத்து மாேதா 13
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    (காத்த அவ்ேவடன் காமுற்று அணுகி தமயந்தி கற்பினால் சாம்பராதல்)
96  அப்ேபாது அங்கு ஒருேவடன் அம்பினால் பாம்(பு)
          அகற்றி அமுதம் வார்த்த
    ெசப்ேபாது முைலயாைளக் கண்டுமனத்(து)எழுங் 
          காமத்தீயால் ெநாந்து
    தப்ேபாதும் அளவில் அவன் கற்பதனால் 
          மறித்தும் ெவஞ்சாம்பர் ஆனான்
    எப்ேபாதும் நிைல கலங்காக் கற்புைடயாள் 
          அருைம யார்இைசக்க வல்லார் 14

    (முர்ச்ைச நீங்கி ஓர் முனியிடம் வழி ேகட்டு ஏகுதல்)
97  வாள்அரவின் வாய்அகன்ற மதியம்எனப் 
            ெபாற்ேகாைத மம்மர் நீங்க
    நீளுமைற முனிவர் அங்(கு)ஓர் நிைலஇடத்தார் 
            ெபாற்பாைல நிலத்தில் ேதான்றிக்
    ேகள்உறேவ பலவு ெமாழிந்(து) ஆற்றிஅவர் 
            அகல்உற நீர்க்ெகண்ைட அங்கண்
    தாள்அறுநீர் பரல் ெபாதுக்கும் குருதி அலத்(து) 
            அகம்ஆகத் தளர்ந்து ேபானாள்  15

    (வழிவணிகர் பின் ெசன்று, தங்கி, காட்டுயாைனயால் இடருறுதல்)
98  ெமல்ல ெமல்ல நடக்குங்கால் அவ்அதர்க்ேக 
          வணிகர்சிலர் ேமவக்கண்டு
    மல்லல் இளமுைல சுமக்க மாட்டாத மருங்குல் 
          மயில் வருந்திச் ெசன்(று)ஓர்
    அல்லல் இைடஓர் அயல் இருப்ப அடல்ஆைன 
          வந்தைடந்ேதார் அைடயக் ெகான்றும்
    ெகால் என்ன எதிர் நின்ற ெகாடிைய அஞ்சி 
           விடுத்த(து) அந்தக் ெகாடிய ேவழம்  16

    (அதுநீங்கி ஓர் வளநாடதனில் அந்நாட்டு மன்னன்தன்தாய் 
    அைழத்து தங்குதல்)
99  காைலயினில் புறப்பட்டுக் கான்அகன்று 
          வளநாடு கண்டு ேபாந்த
    ேவைளயினில் சுவாகுஎனும் ேசதுபதி தாய்கண்டு 
          விளித்தார் என்னப்
    பாைலயினில் ேபாயைடந்த தைமயந்தி ேதாழிஎனப் 
          பகர்ந்தாள் அன்னாள்
    மாைலமுடி அவன் ெவளியாமட்டும் இங்ேக 
          இருத்தி என வதிந்தாள் அன்ேற 17

    (விதர்ப்பமன்னன் மகைளத் ேதடலும் ெசய்தியறிந்து 
     தமயந்தி அனுப்பப் படுதல்)
100  அக்காைல விதர்ப்பன் விடுமரு மைறேயார் 
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           பலர் உள்ளும் அறிகேவ தன்
    ைமக்காவி விழிநுதலின் மறுக்கண்ேட 
           அறிந்து அந்த வண்ணம் எல்லா
    திக்(கு)ஆளும் ேசதுபதி தாய்க்கு உைரப்ப 
           அவள்உறவு ெசப்பி புல்லி
    மிக்காய சிவிைகயினில் விதர்ப்பர்ேகான் 
           பதிஅைடய விடுத்தாள் அன்ேற 18

    (தந்ைத நாடடைடந்தவள் கணவைனத்ேதட முயன்று ஓர் ேசதியறிதல்)
101  தாைதயிலின் மக்களடும் தமயந்தி 
          ேசர்ந்து மாைலத் தடந்ேதாள் ேவந்ைத
    பூதலத்தின் எல்ைலஎலாம் துருவிவர 
          மைறேயாைரப் ேபாக்கிவாடச்
    சீதமலர்த் தாராைனக் கண்டிலரால் 
          அேயாத்தியின் ெமய்ச்ெசயல் ேவ(று)ஆகி
    ஓதலவன் ேபாலிருக்கும் வாகுகைனக் கண்டுவந்(து) 
          அங்(கு)ஒருவன் ெசான்னான்  19

    (தமயந்தி சுயம்வரம் என ெசால்லி அேயாத்தி மன்னன் மூலம் ேதடுதல்)
102  ஐயப்பட்(டு) அவன்அைணயும் ெபாருட்டு என் 
           சுயம்வரம் என்று அேயாத்திஆளும்
    துய்யர்க்கு விைரவில் வர உைரத்தி என 
           தூதுவிடச் ெசாற்ற காைல
    ெமய்யுற்ற வாகுகைன விைரவில்ேதர் விடுத்தி 
           என்றா�ன் விடுக்குங்காைல
    ைமயுற்ற(து)ஓர் தான்றி இைலஆதி ெதாைக 
           ெசான்னான் மன்னர் மன்னன்  20

    (நளன் ேதேராட்டியாக இருவரும் தம்தம் வித்ைதகைள ப மாற்றல்)
103 கூந்தல்மாத் தூண்டுவான் ெகாற்ற ேவந்தைன
    ஏந்திஇவ் விஞ்ைசநீ இயம்பி(ன்) இனியான்ப
    ஓர்த்(து)உளம் அறிவிஞ்ைச உணர்த்(து) ேவன்எனச்
    சாந்(து)அணி புயத்தினாற்(கு) அறிந்து சாற்றினன்  21

    (விைரந்து ஓட்டுநளன் மன்னனின் மரஇைலஎண்கூறு 
    வித்ைத ச பார்த்தல்)
105 உன்னரும் விஞ்ைசேமல் உணர்த்து வாய்என
    மன்னவன் உைரப்புழி மற்(று)அத் தான்றிவாய்த்
    துன்னரும் கலியுடன் ேசார்த்து நீங்கினான்
    முன்னவன் அன்னேதார் முடுக்கித் தூண்டினான்  22

    (ேத ன் விைரவு ஒலிேகட்ட தமயந்தி நளேன எனல்)
106 காவதம் பற்பல கணத்தி ேலெசலக்
    ேகாவிடு ேதர்வைளக் குரைலக் ேகட்டலும்
    ஓஅம்மா(சு)அைடந்த(து)என உணக்கும் ேகாமகள்
    ேமவரும் நளன்ப  விஞ்ைசேய என்றாள்  23
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    (மணவிழா காணாத அேயாத்திமன் வருைக ம யாைத நிமித்தெமனல்)
107  மணிமுடி விதர்ப்பன்ேகான் பதியில் வந்திழிந்(து)
    அணிமண விைனஒன்றும் ஆங்கு கண்டிலான்
    பிணிபடு மனத்தன்(அ)வ் ேவந்ைதப் ெபாட்ெபாடு
    பணியவந் ேதன்(எ)னப் பகர்ந்து ைவகினான்  24

    (அேயாத்திமன் ெநருப்பின்றி சைமக்கும் வித்ைதயினன் எனதமயந்தி அறிதல்)
108 சிறப்ெபாடும் அவற்(கு)ஒரு ெசம்ெபான் மாளிைக
    மறக்ெகாடு ேவலினான் வழங்க மன்னினான்
    அனல்கனல் அன்றிச்ேசா(று) அடும்அச் ெசம்மல்சீர்
    உறல்கரும் ஒற்றரால் (உ)வந்து நாடினாள்  25

    (உருவன்மாறிலும் தன்மக்கைளக் ெகாண்டு 
     வந்ேதான் நளெனனேவ ெதளிதல்)
109 ேமலும்தன் மக்கைள விடுத்து நாடிேய
    ேபாலும்நம் இைறஎன புந்தி ெகாண்(டு)உரு
    ேவலும் ேவற்றுைமஎன எண்ணித் தாைதக்கும்
    பாலுறு கிளவிஇப் ப சு கூறினாள்  26

    (விதர்ப்பனும் நல்லெதன நளைன அைழக்க அவனும் தன்னுரு காட்டல்)
110 மற்றது நன்(று)என வாகு கன்தைனக்
    ெகாற்றவ மைனஇைடக் ெகாணர்ந்து நா(டு)எனச்
    ெசாற்றலும் அம்முைற துலங்க நாடுழி
    உற்றவன் நளன்பழ உருவு காட்டினான்  27

    (மீண்டும் கூடலில் அைனவரும் மகிழ்வுருதல்)
111  மாமனு(ம்) மக்களு(ம்) மைனவி யும்பதித்
    ேதாமறு மியாவரும் துயர(ம்) நீங்கிேய
    ஏமம்(உ)ற்று இடுதலும் இருது பன்னனும்
    ேகாமகன் பணிந்(து)இது கூறு வானேரா  28

    (அறியாப்பிைழைமக்கு வருந்த நளன் இதுநாள் ேபாற்றிைமக்கு நன்றிஎனல்)
111  உைனப்பணி ெகாண்டனன் உணர்வில் என்பிைழ
    தைனப்ெபாறுப் பாய்எனச் சாற்றேவ நளன்
    எைனப்புரந் தைனஇது இைசப்ப ேதாஎனா
    முைனப்பகர் விஞ்ைசயும் ெமாழிந்து ேபாக்கினான்  29

    (நிடதன் புட்கரைன சூதில் ெவன்றபின் நளன் தன்குடிைய நன்று காத்தல்)
112  கள்கமழ் மலர்வயன் நிடதன் காக்குறும்
    புட்கரன் தன்உைழப்ேபாந்து சூதவன்
    ெவட்குற ெபாருதுேபார் என்று ேமவலர்
    உட்குற வைளகடல் உலகம் தாங்கினான்  30

    (ஊழின்வழி நடந்தைம நிைனயல்)
113  தீ(து)அணி சூதினில் சிந்ைத ெசய்ததும்
    காதலி வனத்(து)இரா விடுத்த கன்மமும்
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    ேமதக அறப்ப  விைனெசய் கீழ்ைமயும்
    ஏதெவம் சனிவிடா(து) இையந்த தீைமயும்  31

    (அது பற்றி நிைனந்து நிைனந்து வருந்தல்)
114  பிறங்கிய மனத்தினில் ெப தும் உன்னிேய
    அறம்கிளர் ெசயற்(கு)அது அடாது எனாக்கைட
    மறம்கிளர் மன்னவர் மலர்க்ைக ெசன்னிைவத்(து)
    உறங்கிட உறங்கிடா ஒளிம ழுங்கினான்  32

    (நாரதர் நளனிடம் ெதன்னாடு ெசன்று தீர்ததமாட விைனதீருெமனல்)
115 உண்டியில் கருத்திலன் உணங்குவான் எதிர்
    குண்டுைக கரத்திைச வைீணக்ேகாமுனி
    மண்தலத் தீர்த்தநீர் மருவி ஆடுறத்
    ெதன்திைச ேபாெதனச் ெசப்பிப் ேபாயினான்  33

    (காளிந்தி, ேசாைண நதி, காசி)
116  காளிந்திக் கைரயிமக் கான துர்ைகேசர்
    நீளுேமார் வனம் கய(ம்)நிலம் ெபான்பதம்
    ேகாளறு சந்திர ேகாமளம் புனல்
    நீளும்ேசா ைணக்கைர விசாைல நீள்புரம்  34

    (காளாஞ்சனம், கலிங்ேகச்சரம், அனந்தவசீ்சரம், கண்டீச்சரம்)
117  கருதுகா ளாஞ்சனம் காமன் காய்தலம்
    அருள்கலிங் ேகச்சரம் அனந்தவசீ்சரம்
    து (சு)அறு பாலிவாய் சுரக்கண் டீச்சரம்
    ெபாருகுக வனம்விதி பூைச ெசய்தலம்  35

    (கழுக்குன்றம், அண்ணாமைல, ைசலம், விருத்தாசலம், 
    தீர்த்தகி , முக்கூடல்)
118 எண்தகு கழுக்குன்றம் அருைண ஈறில்சீர்
    கண்டேகாப் பருப்பதம் கவுத ேமச்சரம்
    விண்ட முத்தாநதி விருத்த ெவற்புேமல்
    ெகாண்ட தீர்த்தகி  குறிமுக் கூடேம  36

    (சிதம்பரம். சீர்காழி, புள்ளிருக்குேவளூர், திருெவண்காடு)
119 அரும்ெபாருள் ெவளியில் நின்றாடும் அம்பலம்
    விரும்பினர் அணியும்ேபர் ேமவும் ஓர்தலம்
    ெபரும்பிர மபுரம் ேபசும் புள்பதி
    கருதும்காஞ் சனம்பயில் கான்ெவண் காடேரா  37

    (திருெவண்காட்டு முக்குளநீர், திருப்பனந்தாள், திருக்கைட ர்)
120 முக்குள நாமேம ெமாழியும் ஈச்சுர(ம்)
    மிக்கேதார் கன்னியசீ் சரமு(ம்) ேமவிேய
    தக்கேதார் கூவிள வனத்தில் சண்டைன
    ஒக்கவழீ்த் தினர்பதம் உவந்து கும்பிட்டான்  38

    (ேகாகர்ணம்)
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121  அங்ெகாரு மதிஇருந்(து) அளப்பி லாப்பதிச்
    ஐங்கரன் களித்த பூண்தனினும் வறீுறப்
    ெபாங்க சீர்மணிக்கலம் புைனந்து ேகாகன்னம்
    தங்கும் ஈச்சுரன் அடிதாழ்ந்து வாழ்த்தினான்  39

    (பரத்துவாச முனிவர் தருப்பாரண்யத்ைத வணங்கி வைீனதீெரனல்)
122 அவ்வயில் பரத்து வாசன் அடிமலர் இைறஞ்சி மாைல
    வ்ெவயில் இைறவன் உற்ற தன்ைமைய விரும்பி ேநாக்கிக்
    வ்ைவயில் முனிவன் பூேமல் கடவுள்கண் களிப்ப எம்மான்
    சவ்வயில் தருப்ைப மூலத் ெதாழுமிடம் ேசாதி என்றான்  40

    (குடும்பத்துடன் நளன் பிரமன் ெசய்த தடாகத்தில் மூழ்குதல்)
123 தாபதன் உைரத்த ஆேற தடம்பைண கழிந்து மன்னன்
    தீபநல் குடும்பத்ேதாடும் ேசர்ந்துநம் திருநள்ளாற்றில்
    ேகாப(ம்)ஆய வாணி ேவதன் கூறன முன் அைமத்த
    ேசாபம்தீர் தடத்தில் ஆடும் விதிெயாடும் ேதாய்ந்(து) எழுந்தான்  41

    (நீராடியதும் பல்லாயிரத்ேதவர் வாழ்த்தலும் பின் ேகாயிைல அைடதல்)
124 முப்பதின் இரட்டி யாய ஆயிர முனிவர் ேசைவக்(கு)
    அப்ெபாழு(து) எய்திச் ெசங்ேகால் அரசைனக் கண்டு
    ெசப்புமந் திரத்தி ேனாடு ெதளிப்பஎப் பவமும் தீர்த்ேத
    ஒப்பிலாப் ெபருமான் ேகாயில் ஒளிமணி வாயில் புக்கான்  42

    (நளைனக்கண்டு சனி மைறதல், வினாயகைர முதற்கண் ெதாழல்)
125 ெகாடிக்ெகாடியான் அன்று அந்தக் ேகாபுரத்(து) இடப்புறத்ேத
    இடிக்கரும் ெகாண்டல் என்ன ஏகலும் அரசு(உ)ள்ஏகிப்
    படிக்(கு) அருள் மூத்த பிள்ைள பத(ம்) முைறபணிந்(து) ேபாற்றி
    கடித்தடம் கமலக் கண்ணால் கண்டுைக குவித்து நின்ேற  43

    (துதித்து, தானங்கள் பல ெசய்ததன்பின் சிவெபருமான் காட்சி அருளல்)
126 ஆயிர(ம்) நாமம் ெசால்லி அரும்துதி பு ந்து கண்ணரீ்
    பாயிரும் புளகம் பூப்பப் பன்மணிக் கலம்பூம் பட்ேடா(டு)
    ஏயின இரண்டு ேகாடி கனகமும் ஈந்தான் அங்ேக
    ஞாயிறு ேதான்றிற்(று) என்ன நம்பிரான் ேதான்றிச் ெசால்வான்  44

    (சிவெபருமான் நளனுக்கு வரம் ெகாடுத்தல்)
127 மன்னவ நினக்கு ேவண்டும் வரம் எைவ கூறுக என்ன
    என்னது நாமம் இவ்வூர் எய்திட ேவண்டும் யார்க்கு(ம்)
    முன் அவ(ன்) எளிதில் ேபாக(ம்) முத்தி தந்(து) அருள ேவண்டும்
    நன்ன யான் இைழக்கும் ேகாயில் பணிநயந்(து) அருள ேவண்டும்  45

    (புதிய தீர்தமும், விழாவும் அைமக்க ேவண்டி நற்ேபறு ெபறுதல்)
128  தீர்த்தம் ஒன்று அைமக்க ேவண்டும் திருவிழா நடத்த ேவண்டும்
    ஏத்தி இவ்வுழியான் சின்னாள் இருத்தலும் ேவண்டும் என்றான்
    கூத்தனும் அன்ன(து) எல்லாம் நன்று எனக்கூற இன்பம்
    பூத்தவன் வலம் ெகாண்(டு)ஏகி புறத்தன தீர்த்தம் சார்ந்தான் - 46
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    (தடக்கைரஇல் கட்டி,தங்கி,நாளும் நீராடி தானம்பல ெசய்து ெதாழுதல்)
129 அத்தடம் கைரயில் ஒர் இல்அைமத்திருந்(து) அணிேகாள் தீர்த்த(ம்)
    நித்தமும் ஆடி ேவத நியமர்க்குத் தானம் நல்கிக்
    ைகத்தல மழுவினாைனக் கடவுளர் எண்மர் ெசய்த
    சுத்த லிங்கத்தி ேனாடு ெதாழு(து)அவன் இருக்கும் நாளில்  47

    (அங்கிருந்ேத அரசுநடாத்தி, வரும் திைறயில், 
     முைறப்படி ேகாயில் கட்டஏவுதல்)
130 திைறெகாடு மன்னர் எல்லாம் திருந்(து)அடிபணிய ேநாக்கி
    முைறமயின் வ ைச நல்கி முன்பதி கத்தின் நூலின்
    குைறவில் கம்மிய ைரகூவிக் ேகாதிலாத் ேதறலார்க்(கு) இங்(கு)
    உைறதரு ேகாயில் யாவும் உறச்ெசய ஏவினாேன  48

    (ேகாபுரம், மண்டபம், மதில், மாடவதீி, முதலியன அைமத்தல்)
131 கல்லியல் அறிந்த தச்சர் கனகமும் மணியும் ெகாண்டு
    ெசால்லிய சிகரம் ஆதி ெதாடரு(ம்)மண் டபங்கள் சுற்று
    நல்லமா ளிைகயி ேனாடு நைமமணி மதில்கள் தங்கள்
    புல்லுேகா புரங்கள், தூண்அம் ெபாலிபல மண்ட பங்கள்  49

    (ெப ேயார் மைறேதார் தங்கி சிறப்பிக்க மடம்சத்திரம் அைமத்தல்)
132 ெபாலங் ெகாடி ேபாகம் ஆர்த்த பூண்முைலக் கனகக் ேகாயில்
    விலங்கு வில் உமிழச்ெசய்து விதிகள் பற்பலவும் ஆற்று(ம்)
    வலம்கிளர் சமயத்ேதாரும் மைறஞரும் நணுகச்ெசய்து
    தடம்கிளர் மடங்கள் அன்னசத் திரத்ேதா(டு) அைமத்தான்  50

    (வதீி, குளம், கிணறு, பூந்ேதாட்டம் மற்றும் ேதர் முதலிய சைமத்தல்)
133 சாைலயும் வாவி கூப(ம்)தடாகமும் தளிர்கும் ைபம்பூம்
    ேசாைலயும் கிராம ேதவர் துலங்கும் ஆலயமும்ெசய்து
    ேமல்அயன் தனக்கு நாடி விதித்திடல் அ யதாய
    காைல எய்திய ேதர் வல்ல கம்மியர் ெபான்னால் ெசய்தார்  51

    (மகுடாகமத்தில் கூறிய படி பூைச திருவிழா முதலியன ெசய்ய பணித்தல்)
134 ெதாழில்பு  கம்மியர்க்குத் ெதாடுகடல் உடுத்த ைவய(ம்)
    முழு(து)அருள் இைறவன் ஆற்றும் சிறப்பிைன முடித்(து) எம்மாற்குப்
    பழு(து) இலா மகுட நூலில் பயில்ெபரும் பூைசெசய்வித்(து)
    ெதாழுது நாடி உருவிழாச்ெசய் வண்ண(ம்)நாம் உைரக்க லுற்றாம் 52

    திருச்சிற்றம்பலம்
    நளபதி சருக்கமுடிவு

    ஐந்தாவது -  திருவிழா சருக்கம்

    (திருவிழாக் காலம் வருதல்)
135 ேநசர்க்(கு) அருளும் நிமலன் விைட ஊறல்ேபால்
    ஆசற்(று) ஒளிக்கும் அருக்கன் விைடஅைடயப்
    பூசல் சுரும்(பு) அரற்றும் பூம்ெபாதியில் வாய்உயிர்த்த
    வாசப் பசுந்ெதன்றல் வண்ண(ம்) நனிவிளங்க  1
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    (இயற்ைக வருணைன)
136 திங்கள் அமு(து)ஒழுகும் ெதள்நிலவு வாய்மடுத்துத்
    துங்கச் சேகாதரம் துைதயும் களிசிறப்ப
    ெவம்கள் தூள்இ(து) துவற்றும் ெவம்மல ன் தா(து)ஊதி
    அம்கண் சிைறஅறுகால் ஏழிைசயும் ஆர்க்கேவ  2

    (இதுவுமது)
137 அம்ஆர்ந்த ேசாைல அணிபூ மைழெபாழியப்
    பம்ஆர் அல ல் படும் ெபான்துகள் ஆம்பல்
    எம்மா கனகம்உைர ெவண்கல் எனவிளங்கச்
    ெசம்மாந்து ெசங்கண் கருங்ேகா குலம் சிலம்ப  3

    (இதுவுமது)
138  கண்டார் மனம்கவரும் கமுகப் பழங்கனிந்து
    விண்(டு)ஆங்கு அைடந்தார்க்கு ெவம்ைமெகட தாம் தூற்ற
    வண்(டு)ஆடல் கண்டு மகிழ்ந்து மலர் வாய் திறக்கும்
    தண்தாமைரத் ேதனும் முத்தும் தடம் நிரப்ப  4

    (இதுவுமது)
139 தாமத்(து) அலர்பன்னரீ் சந்தக் குழம்(பு) அணிந்து
    வாமத்(து) இைளஞர் மகளரீ் உடன்ஆட
    ஏமக் கரும்பு எழில் மலரும் ைகக்ெகாண்டு
    காமக் கடவுள் விழா அயரும் காலத்ேத 5

    (நளன் திருவிழா எடுக்க நிைனத்தல்)
140 மின்னு மகுட விடங்கப் ெபருமாற்குத்
    துன்னு விழாபு யும் ேவட்ைகத் துணிவுற்றான்
    உன்னுமணிஒன்று உறங்க இருேபாது(ம்)
    மன்னு மயில்கண் முரசு உறங்கா வாயிலான்  6

    (விழாவினுக்காக ெசயல்படுதல்)
141 எவ்ெவத் திைசயிலும் எவரும்வரத் தூ(து)ஏவப்
    பவ்வத்தி ைர எழுேபாதும் படிவரலும்
    ைசவத்திறன் மைறேயார் சார்கடவுள் நள்ளாற்ைறத்
    ெதய்வப் பதிஇறங்கிற்(று) என்னச் சிறப்பித்தான்  7

    (எழில்ெபற விழா வனப்புகள் எழுந்தன)
142 மாடத் திரள்வயிர மண்டபங்கள் ேகாபுரங்கள்
    கூடத்(து) இைட அைமத்த வான்ெபான் ெகாடி ஈட்ட(ம்)
    நாடற்(கு) அ யவிழா நாடிப் பலவாகி
    ஆடற் புரவி ரவிவந்த தாம்என்பார்  8

    (வைனவுகள் கண்ட ேதவர் மயங்கினர்)
143 நாடாளும் ெவன்றி நளன் ேகாபுரத்(து) அணித்த
    ப(ீடு)ஆர் உருக மணிச்ேசாதி ெபய் மதியம்
    ேகாடாத ெசங்கதிர் ேபால் ேகாலம் ெகாள ேநாக்கி
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    வாடாத மாைல இைமேயார் மயக்(கு)உற்றார்  9

    (ேதவேலாகத்து கற்பகச்ெசாைல ேபால்வது ஆகல்)
144 மாைல ெநடுமாடத்(து) அணிந்த மரகதத்தின்
    ேவைலஒளி விண்ேணார்தம் நாட்டில் விளங்குதலும்
    பாைல மருட்டுெமாழிச் ெசந்தாள் கிளிப்படியம்
    ேசாைலஎன விண்ெணார் ேசாைல விளங்கியதால்  10

    (விழா ஏற்பாடுகள் நைடெபறுதல்)
145 அந்த ணளாைர அதிேயார்
    நந்(து) உலாவும் நள்ளாறில்
    வந்து கூடலும் வண்தமிழ்
    தந்த மாமுனி சாம்பினான்  

11
    (ஆதிேசஷைன மிஞ்ச உலகத்ைத தாங்குதல்)
146 அணிெகாள் அண்டம் அைனத்ைதயும்
    தணிவு ெகாண்டு அவன்தாங்கிய
    பணி விளங்கு பைணப் பணா
    மணி சிைதந்து மைறந்தது 12

    (விழா ஒலிகளால் பறைவ வண்டினம் இடர்படுதல் )
147 பயில் விழா ஒலி பம்மலால்
    அயிலும் ேதன்அளி அன்றிேய
    இயலும் ஆவுடன் எய்துபுள்
    துயில் மைறந்து துளங்குமால்  

13
    (அலங்காரங்களால் அளகாபு  ஒத்தல்)
148 கிளரும் எண்திைச ேக(டு)இலா
    அள(வு)அறும்ெபாருள் அல்கலால்
    தளர்(வு)இல் வான்நகர் தன்னுடன்
    அளைக ஒத்(து)உளது ஆவணம்  14

    (புனர்பூச நாளில் ெகாடிஏற்றம் நடத்தினைம)
149 சாற்றினார் இயம் தாழ்வற
    ஆற்றினார் விதி யாைரயும்
    ேபாற்றினார் புனர்பூச நாள்
    ஏற்றினார் ெகாடி ஏற்றினார்  15

    (ஆகம விதிப்படி ேவள்விகள் நடத்தினைம)
150 அல்லி ேலநட மாடுவார்
    மல்லல் வதீியில் வாழவுறச்
    ெசால்லு நூல்உைர ெதான்ைமயால்
    நல்ல யாக(ம்) நடாத்தினார்  16

    (அன்னதானம் முதலியெசய்தைம)
151 ெசான்ன தானமும் தூயசீர்
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    அன்னேம முதலானவு(ம்)
    மின்னர் என்று திகழ நள
    மன்னன் சால வழங்கினான்  17

    (ேவறு ெபாருள்தானம் பல ெசய்தைம)
152 ெவள்ளி ெபான்மணி வதீியில்
    அள்ளி ஈயும் நள்ளாற்றினில்
    நள்ளிேயார் வர நாடிேய
    வள்ளிேயான் உளம் வாழ்ந்தனன்  18

    (ெதருக்களில் வாைழ முதலிய நாட்டல்)
153 காட்(டு) உளங்கனி காய்மணிப் பூண்மது
    காட்டு தார்அைவ காதிக் கலந்(து) உக
    காட்டுப் பச்ைசக் கதலி நள்ளாற்றினில்
    காட்டு நீக்குவார் காைலயில் வதீிேய  19

    (ஆடல்பாடல் நடத்தினைம)
154 ைமக் கருங்குழல் மங்ைகயர் பாடல் ேகட்(டு)
    ஓக்க விஞ்ைசயர் ஒப்பறு கின்னரர்
    தக்க ேகாடு தளிர்க்கும் என்று உன்னிேய
    மிக்க பாடல் கருவி விண் ேபாக்கினார்  20

    (ெப யேதார் ேதர்தைன விழாவினுக்கு அைமத்தைம)
    
155 ெசால் நைகப்ெபயர் நாளில் சுரர்ெதாழ
    மின்னு(ம்) ேமருவும் ெவள்கிய ேதர்இைட
    மன்னு பாலர் மைனவி உடன் புவிக்(கு)
    இன்னல் ேபாக்கும் பிராைனயும் ஏத்தினார்  21

    (ேதர் விழா மரபுவழி நடாத்தினைம)
156 விண்ணு(ம்) மண்ணும் விழிகளித்(து) ஏத்தேவ
    மண்உந்(து) ேதைர மரபில் நடாத்திேய
    கண்ணு(ம்) ெநஞ்சும் கவர்மணிக் ேகாயில்வாய்
    நண்ணுமாறு அைமத்தார் பணிநாட்டினார்  22

    (விசாக நன்னாளில் விழாமுடிவுறல்)
157 மற்றும் ெசய்விழா முற்ற வயக்கிேய
    கற்ைற ேவணிைய காமர் விசாகநாள்
    பற்ைற யாவரும் நீக்கப் பனித்தடம்
    எற்ற ஆட்டினர் ஏழ்உலகம் உய்யேவ  23

    (நளன் தன் உயிரும் உடலும் நள்ளாற்றினனுக்ேக எனல்)
158 காவிஅம்கண் கவு  மணாளர்க்கு
    ேமவும் இன்னவிழா நடத்தி ஏத்திேய
    ேகா விதர்ப்பன் ெகாடிபுணர் மன்னவன்
    ஆவியும் ெபாருளும் நினதாம் என்றான்  24
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    (ெகாைடெசய்து வந்ேதாைர வழிஅனுப்பி ௧௨ ஆண்டு இருத்தல்)
159 வள்ளைலப் பணிந்(து)ஏக வந்ேதார்க்(கு) எலாம்
    எள்ளரும் சிறப்(பு) ஈந்து விடுத்தேரா
    புள்அலம்பும் புனல் வயலப் பதி
    நள்ளி ஆண்டு முந்நான்கு இருந்தான் நளன்  25

    (ஊர் எல்ைலக்குள் வரும் யாவரும் நலம்ெபற வரன்ெபறுதல்)
160 அைனய காைல அனிலன் திைசயினில்
    நிைனயும் கூப்பிடு தூரத்து நீட்டம்
    புைனயும் பூண்நிைற ெதாட்டுப் புனிதைன
    விைனயின் நீங்க வடபால் விதித்தனன்  26

    (கங்ைகநீைர ெகாணர ஏற்பாடு ெசய்தல்)
161  ஆதிபாதம் அருச்சைனெசய்து நல்
    ேசாதி பூசைன ெசய்ய சுரநதிக்
    ேகா(து)இலாப் புனல் நாளும் ெகாணர்ந்தலும்
    தீ(து)இலாப் ெபருமான் அருள் ேநாக்கிேய  27

    (அதற்காக சூலாயுதம் ெபறுதல்)
162 கங்ைக யின்நல் கரு(து)அரு தீர்த்தம்அம்பால்
    இங்(கு)அைழப்ப நீஈ(து)அறிவாய் எனச்
    ெசங்ைக ஆழி திருமாற்கு அளித்த ேகான்
    அங்ைக மூவிைல ேவல் அளித்தான் அேரா  28

    (அச்சூலம் கங்ைகைய வன்னிக்ேகாணத்திற்கு ெகாணர்ந்தது)
163 முத்தைலப்பைட முன்அரசுஏவலும்
    நத்(து)அைலகங்ைக ெகாண்டு நடந்துபூங்
    ெகாத்(து)அைலதண்தட வன்னிக்ேகாணத்தில்
    ெமத்(து)அைலப் புனல் காட்டிற்று அவ்ேவலுேம  29

    (சூலத்ைத இந்திரனிடம் ஒப்பித்து கங்ைக நீரால் பூைச ெசய்தல்)
164 கண்டு சிந்ைத களித்த பைடஎடுத்து
    அண்டர் ேகான் கரத்(து)ஈந்து அணிகும்பவாய்
    ெகாண்டு அந்நீ ல் குைற(வு)அற நாள்ேதாறும்
    மண்தலத்து இைற ஆட்டி மகிழ்ந்தான்  30

    (தடநீர் இைறவனுக்ேக உ யது என ஆைணஇட்டு நாடு திரும்புதல்)
165 இன்ன நற்புனல் ஈசனுக்(கு) அன்றிேய
    பின்னர் யாவரும் ஆடப்ெபறார் என
    அன்ன ஆைண அைமத்(து)அருள் எய்திேய
    மன்னன் மாண்ெபாடு தன்பதி எய்தினான்  31

    (அங்கு சிறப்பாக ஆட்சிபு ந்து இைறவன்தாள் அைணதல்)
166 ைவயம் ஒற்ைற மதிக்குைட கீழ்ைவக
    ெசய்ய ேகாைல நடாத்தி திைசெதாழ
    ெவய்யேவ நளன் வறீ்றிருந்து எண்புயத்து
    ஐயன் ேசவடிஅம்புயம் எய்தினான்  32
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    (நளன் கைதக்கு பின் யாேதன முனிவர்கள் சூத டம் ேகட்டல்)
167 து (சு) இலீர்என கூறிய சூதைன
    வி  சைடத்தைல ேவதியர் யாவரும்
    ப வின் ஏத்தி பழு(து)அறு காைதேமல்
    உ யது எக்கைத கூ(று)என ஓதுவான்  33

    திருச்சிற்றம்பலம்
    திருவிழா சருக்கமுடிவு

    ஆறாவது - ேகாக்ெகாைல தீர்த்த சருக்கம்

    (ேகாதாவ க் கைரவாழ் தூயகண்டன் ேவள்வி ெசய்தல்)
168 தீதகலும் புனல் ேகாதாவ  தீரத்தில் ெதளிக்கு(ம்) 
    மைறயவர்த் தனப்ேபர் ெசப்பு(ம்) ஓர்ஊர்
    காதேலாடு துரக்கும் மன்னவன் தூயகண்டன் 
    கதிகாட்டு(ம்) மகச்சுட்டிக் கடவுள் ேவள்வி
    ேவதவிதி பயில் ேமதா விதிையக் ெகாண்டு 
    ேவட்டலும் அத்தீ எழுந்த மிக்கபூதம்
    ஏத(ம்)அகல் பால் அடிசில் அளிக்க ெகாண்ேட 
    இன்ப(ம்)உறு மைனவிதனக்(கு) ஈந்தான் அன்ேற  1

    (மகப்ேபறுற்று தானம்பல ெசய்ய அந்தணர் இருவர் பசு எனெதனல்)
169 அப் பருவத்தவள் கருப்பம் தாங்கி ைவயத்(து) 
    அர(சு)உ ைமக் குமரைன ேமல் அளிப்ப(து)ஆனாள்
    ஒப்பரும் அவ்ேவள்வி குருக்(கு) அம்ெபான் பூணும் 
    ஒருநூறு பசுவும் ெபான் ஒர் இலக்கம்
    தப்(பு)அறேவ அருளி மைற வாணர்க்(கு) எல்லாம் 
    தானங்கள் பலெகாடுத்தான் தானம் ெகாண்டார்
    ஓப்(பு) உவைமயால் ெப ய பசுைவ நாடி 
    ஓர் இருவர் என(து) என்ேற உடன்று ெநாந்தார்  2

    (ேபா ட்டு ஒருவன் தடியால் அடிக்க பசுமடிந்து பிரமஹத்தி பிடித்தல்)
170 பிரம ெகாைல வரும் எனேவ இருவரும் ஆங்கு 
    பிடித்திருக்கும் பசுவிைனக் ைகத் தண்டத்தாேல
    வரமைறேயான் ஒருவன் அடித்து என(து)என்று ஓட்ட 
    அருகாக தால்இயனும் வழக்கால் வழீ்ந்து
    சருமம்உறு பசுவின்ேதால் ைநய ெவம்ைம 
    சாதிமைறேயார் கண்டார் சண்டாளன் ேபால்
    கர(ம்)மருவு தண்டத்தான் வடிவம் ெகாண்டான் 
    கருமத்தின் விைனவிைன யார்காண வல்லார்  3

    (ஊர் திரும்பாது தி ய ேராமசைன கண்டு விைனதீர வழி ெபறுதல்)
171 முந்நூேலார் உைறபதியில் ேபாதல் ெசல்லான் 
    முடிவிலாப் பவம் ெதாைலப்ப முன்னிச் ெசல்ல
    எந்நூலும் ெத யும் ேராமசன் என்(று)ஓதும் 
    இைச மைறேயான் மார்கத்தின் எதிர்வந்(து)எய்த
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    என்னூலும் ேவறாகும் பவத்ேதான் கண்டு 
    ெமல்லடி முன்வணங்க அவ(ன்) அருகி ேநாக்கி
    உன்ஊழின் வரும் பாவம் அறிந்ேதாம் முன்ேனார் 
    உைரக்க ஒணாது ஆனாலும் உைரப்பம் ேகண்ேமா  4

    (நதிகள், கிழக்கு ேமற்கு கடல் தீர்த்த யாத்திைர ெசல்ெலனல்)
172 ஈங்கு உனக்கு தீர்த்த யாத்திைர நன்(று) என்ன 
    ஏதுஎன்னில் அதைன வகுத்(து) இைசப்ேபாம் கங்ைக
    பாங்(கு) அைம களிந்திநதி ேசாைண துங்க 
    பத்திைர ேகாதாவி ேய பாலி ெபண்ைண
    தீங்(கு)அறு காவி  அனந்ைத சரயு பம்ைப 
    சிந்து கம்ைப முதல் பலவாம் ெதய்வ உந்தி
    ஓங்கு குணகடல் ேபாதல் அன்றி ேமல்பால் 
    உறும் தலத்தில் சில உைரப்பா(ம்) மன்ேனா  5

    (விைனயறுக்கும் தீர்த்தம் பலஎனிலும் நள்ளாறு சிறப்பு எனல்)
173 அம்புைச ேநத்திரவதி சீர்அைடேய கன்னி 
    அருள் கபிைல காளிந்தி அரும்(பு)ஆர் உந்ைத
    பம்புமணி வாகினிேய ேநம(ம்)கன்மப் 
    பற்(று)அறுக்கும் ஆறு முதல் பலவாம் தீர்த்தம்
    ெசம்பதுமத் தடம் பலவாம் எங்கும் நீதான் 
    ெசன்(று)உழலாது ஒருதீர்த்தம் ெபான்னித் ெதன்பால்
    நம்பர் தருப்பாரணியத்(து) அன்ன தீர்த்தம் 
    நண்ணுக என்(று)உைரத்(து) அதன்சீர் நவில்தானான்  6

    (அகத்தியன் முசுகுந்தன் வழிபட்டாெரனல்)
174 அன்னதடத்தின் அனிலன் திைசஆழிஉண்டான்
    முன்ஒத்த ேசாதி ஒருலிங்கம் விதித்து நாளும்
    தன்ஒத்த ேமன்ைமச் சனகாதிய ேராடு சார்வான்
    மன்னர்க்கு மன்னன் முசுகுந்தனும் வந்து ேபாற்றி  7

    (முசுகுந்தன் விடங்கப் ெபருமாைன நிறுவி சனிஅருள்கூட்டல்)
175 வானத்(து) அைடந்த விடங்ேகசைன மன்னும் இந்தத்
    தானத்(து) அைமத்துச் சிறப்பு எண்ணில தானம் அைமத்தான்
    ஈனத்(து) அகன்ற நாள் இங்கு இருந்(து)அன்ன மந்தன்
    ஞானக் கடலின் அருள்ெபற்று அவன் நண்ணி னானால்  8

    (விைன நீங்க ேகாபுரத்து சனிபகவாைன பூைசெசய் எனல்)
176  மாேகாபுரத்(து) ஓர்பால் உள்ள மந்தன் கண்டாற்கு
    ஏகாத வன்துயர் யாவு(ம்) அங்கில்ைல யாமால்
    ேபாகாய் அவண் என்று விடுத்து அயல் ேபாயினானால்
    சாகாத வரத்தினர் யா னும் தக்க ேமேலான்  9

    (அறியாது விைன ேசர்த்த அப்பார்ப்பனன் ெபான்னி நாடைடதல்)
177 அறியா ைமயினால் பவ(ம்)எய்திய அந்தணாளன்
    ெநறியாதும் அகன்(று) உய்ய அந்நாள் நீடுெபான்னி
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    எறியார் வயல்புனல் நாட்டில் எய்தி முன்பு
    பிறியாத துயர்கடல் யாைவயும் பின்னிட் டானால்  10

    (அத்தருப்பாரண்ய தடத்திற்கு சிவராத்தி யன்று வந்தைடதல்)
178 ஞாலத்(து) உ(ள்)ேளார்கள் விைனதீர் நலத் தருப்ைப
    மூலத்(து) எழுந்த சுடர் ேமவிய முற்பதிக்ேக
    சீலத்தார் ேபாற்றும் சிவராத்தி  ேசர்ந்து ேமற்கின்
    பால் உற்ற தீர்தத்(து) இைடேபாய் ஒரு பால் நின்றான் - 11

    (தடம்முழ்குேவாரால் ெத த்த நீர்பட்டு பைழய உருெபறல்)
179 அத்தீர்த(ம்) ஆடுபவர் ேகசம் அைலப்பச் சிந்தும்
    அத்தீர்த்தம் ெமய்பால் படலும் உருநன்(கு) அைடந்தான்
    ெமய்த்திணி ேதாளர் அம்புவிேயாரும் விண்ணுேளாரும்
    இத்தீர்த்த ேமன்ைம ெப தாம் என இன்ப(ம்) உற்றார்  12

    (ததீசன் எனும் அவ்வந்தணன் நல்ல நிைல அைடதல்)
180 ெசற்றார் வணங்கும் சிவவறீு ெததீசன் என்பான்
    மற்(று)யாரும் ஒப்பிலன் ஆயினான் மற்ைறேயார்க்கா
    உற்(று)ஆங்கு இைழக்கும் உபகாரத்தினர் ஓங்குசீர்ைம
    முற்றார் எனினும் உடேன நல(ம்) முன்னுவாேர  13

    (நல்லுருெபற்று விைன முற்றும் ெதாைலய ேவதமந்திரங்கள் ஓதல்)
181 வறீும் வடி(வு) எய்தியவன் விண்ட கஞ்ச(ம்)
    நாறும் தடம் மூழ்கி எழுந்து நயந்து விண்ேணார்
    கூறும் ெபருமான் அடிதாழ்ந்து குைழந்து மாைய
    பாறும்படி மாமைற ெகாண்டு பாடினானால்  14

    (அப்பார்ப்பனன் விைனகள் நீங்கி நற்ேபறு அைடதல்)
182 நம்ேகாைன நள்ளாறைன மாதிர(ம்) நண்ணும்ேதவர்
    தம்ேகாைன என்நாவில் ஊறிய தண்அம்ேதைன
    எம்ேகா(து)அறு கன்னைல ஏத்திஉள் ெமய்விதிர்ப்ப
    அம்ேகாஉறு தண்அளி எய்தினன் அந்தணாளன் 15

    (பந்தங்கள்நீக்கி தருப்ைப ெழலிேகால் ேவள்விகள் எனவாழ்தல்)
183 தாரத்ெதாடு மக்கள் முன்ஆகிய தக்கபாசம்
    ேசரத்தகும் யாைரயு(ம்) நீத்(து)உளம் ேதறிவன்னி
    நாரத்துடன் ேவணிஅணிந்து நள்ளாற்றில் வாழ்ைவ
    ஆர்அத் தைனேய உறாவாக அைடந்(து)இருந்தான்  16

    (ேகாயில் பணி சிவநாமம் ஓதிேய வாழ்ந்து திருவடி அைடதல்)
184 ேகாயில்பணி ேவண்டுவ யாது(ம்)அங்(கு) இயற்றிமிக்க
    வாயில்சிவ ேதாத்திரேம மாமைற மல்கஓதிச்
    ேசயில் ப வாய்க் கலந்துெச றிந்(து)அவர்க்ேக
    தாயின் சிறந்தான் அடிதாமைரச் சார்ந்(து)உளாேன  17

    (பசுக்ெகாைல பாவம் தீர்தலடுத்து ேமலும் தலெபருைம வினாதல்)
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185 ஆனின் பழிேபாக்கிய(து) இம்முைறயாகும் என்ேற
    ேதனின் ெபாழிவாம் எனஓதிய ெசம்ைமயாைன
    மானின்உ  அைடயார் வாழ்த்தி மகிழ்(வு)உற்று ஐயம்
    ேமல்நின்ற ச த்திரம் யா(து)என ேவறுெசால்வான்  18

    திருச்சிற்றம்பலம்
    ேகாக்ெகாைல தீர்த்த சருக்கமுடிவு

    ஏழாவது  - உருசிராச சருக்கம்

    (அவந்தி நாட்டு முடிமன்னன் உருசி நாட்ைட நன்கு ஆண்டுவந்தான்)
186 எழுெபரும் திக்குேமலாம் இைசதிைச ேபாம்அவந்திக்
    குழுமணி மகுடமன்னன் ேகாைதேவல் உருசிஎன்பான்
    ஒழுகுெவவ் விடப்பல்பாந்தள் ஒன்(று)அடர் பிராைனத்தாங்கப்
    பழு(து)அறும் உலகம்எல்லாம் பாழிஅம் திணித்ேதாள்ைவத்தான்  1

    (பரத்துவாச முனிவர் மைறயவர் கூட்டத்துடன் வருதல்)
187 வாய்ைமயும் கற்புேமய வனமுைல மைனவிேயாடும்
    தீயகம் பலவும்மாற்றி ெசய்யேகால் நடாத்துநாளில்
    ஆய்மதி பரத்துவாசன் அருமைறக் குழாங்கள்சூழக்
    காய்மதி நிலவுநீறு காட்டவந்(து) அைணந்தான்அன்ேற  2

    (வரேவற்று நன்று உபச த்து அறத்தி லுயர்ந்த ேதெதன வினாதல்)
188 முனிவரன் வருதல்ேநாக்கி முடியடித் ேதாயத்தாழ்ந்ேத
    இனியன பலவும்கூறி ஆசனத்(து)இருத்தி தானும்
    கனிவுடன் இருந்துேமவும் கருத்(து)அறிந்து அறங்கள்தம்மில்
    தனிஉயர் அறம்யா(து)என்னப் பரத்துவாசன் சாற்ற(ல்)உற்றான்   3

    (அன்னதானேம மிகச்சிறப்பு வாய்ந்தது எனல்)
189 தானேம அறமா(ம்) அந்தத் தானம்தாம் பலஅவற்றுள்
    ஆன(து)ஓர் அன்னதானம் அதிகம் அவ்வ(ன்)னத்தினூேட
    மானவர் ஆவிவந்து மண்ணிைடப் பிறத்தலாேல
    ஏனவாம் தானம்எல்லாம் இதற்(கு)இைண ஆகா(து)அன்ேற   4

    (காலம் இடம் அறிந்து திதி நாளில் சிவதலத்தில் ெசய்க எனல்)
190 அன்னது ெகாள்ேவான் காலமாய்இடத்(து) அதிகமாகு(ம்)
    முன்னைவ இரண்டும்ஈண்டின் ெமாழிஇடத் தால்வ(ீறு)எய்தல்
    ெதன்நிலம் தன்னில்ஈசன் திருப்பதி ஒன்றில்உண்டால்
    மன்னவ ேகட்டிஎன்ன மைறயவன் உைரப்ப(து)ஆனான் 5

    (காவி  ெதற்கு 1 1/2 காதம் சிவன்தன் தருப்ைபவனம் சிறப்ெபனல்)
191 எறிதிைரப் ெபான்னித்ெதன்பால் இருமுக்கால் காவதத்தில்
    ெசறிதரு தருப்ைபயங்கான் சிவன்பிறி யாததானன்
    ெநறிஅைவ ெபாருந்தி ஏய்ந்தால் நிைறஉகள் கவைலமாறி
    மறிஉகள் வனவாம்அந்த மாண்தலம் இலங்கும் ஆங்ேக  6

    (ஆற்றிைடஅைமந்த, ேதவர் வணங்கு அந்தணர் நள்ளாற்றிலும் கள்வன்)
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192 துய்யஆச் சிர(ம)ேமதுன்றி சுரர்ெதாழும் பதிஅக்கானில்
    ெசய்யஆற் றின்நள்ளாகிச் ெசறிதலால் திருநள்ளாறாய்
    ைவயக(ம்) மிகுேபர்ெபற்று வயங்குநாள் அங்(கு)ஓர்கள்வன்
    எய்யஆ(று) அைலத்(து)உண்(டு)ஆங்ேக ேமவினான் ேமவுநாளில்   7

    (கடலனின்று ேமல்வழிெசல் வணிகன் மூட்ைடயில் உணேவ இருத்தல்)
193 பால்திைர குணாதுேவைலப் பதிநின்(று)ஓர் வணிகன்ேபாத
    ஆற்(று)உணாக் ெகாண்டுேமல்பால் அைடகுவான் புகுதத்தீேயான்
    கூற்(று)என அைணந்துபற்ற ெகாள்ெபாருள் ஒன்றும்இன்றி
    ஏற்றும் அச்ேசாற்ைறக் ெகாண்ெட இரும்பசிக்(கு) ஈந்துவிட்டான்  8

    (புலிதப்பியஆஎன்னேபாந்தவன் மாற்ேறாரூ ல் வறுைமயில் இறத்தல்)
194 வல்லியம் விடுப்பநீங்கு மழவிைட ேபாலநாய்கன்
    புல்லிய துயர(ம்)நீங்கி ேபாந்துநன் பதிஅைடந்து
    ெகால்லியல் வறுைமயாேல ேகாதுகள் பு ந்துேமைலச்
    ெசால்லிய ஆயு(ள்)நீங்க துயர்உழந்து இறந்தகாைல  9

    (கள்வனுக்கும் கட்டமுது அளித்ததால் கயிலாயகதி ெபறுதல்)
195 காட்டில்முன் கள்வன்ெகாள்ள கட்(டு)அமுது அளித்தான்என்ேற
    ேகாள்திமில் ஏற்றுஓர்அண்ணல் ெகாணர்கஎம் உலகத்துஎன்னச்
    ேசட்டிளம் ப திேபாலும் ேசண்உலாம் விமானம்ஏற்றி
    வாட்டம்இல் சிவகணத்ேதார் மல்கிய சிறப்புெசய்தார் 10

    (கயிைலயில் வரப்ெபற்றவன் நல்ேபற்றுடன் இருத்தல்)
196 அரன்அடி அைடந்துவானத்(து) அளப்(பு)இல்பல் இயம்கள்ஆர்ப்பப்
    பரன்உல(கு) அைடந்(து)எம்ேகாைன பணிந்தவன் இருந்தான்என்ேற
    வரமைற முனிவன்ஓத மன்னவன் ெசங்ைககூப்பிப்
    புரசுரன் பாதம்ேபாற்றிப் புனிதஅப் பதியில் ெசல்வான்  11

    (இதைன பாரத்துவாசன் ெசால்லக்ேகட்ட உருசி நள்ளாறு ெசல்லல்)
197 ேவதியன் அருளால்கூறும் விைடெமாழி ெபற்றுேவந்தன்
    ஓதிய ெநறியால்காத்தல் ஒருப்படும்அைமச்சர்க்(கு) ஆக்கி
    ேவதிய(ர்) தாைனசூழ இரும்சுரம் பலவும் நீங்கித்
    தா(து)இவர் ேசாைலேவலித் தருப்ைபயங் கானில்வந்தான்  12

    (உருசி நாட்டு வளமிக்க நள்ளாறு அைடதல்)
198 பண்அமர் சுரும்புபாட படுமது அருவிப் பாய்ந்து
    தண்அரும் தடமாய்ெவய்ய தைனகால் ஆழத்ேதக்கு
    மண்நலம் கானில்ேவந்தன் அைணதலும் மா நீத்தம்
    கண்கள்நாடு முற்றும் கருவிவான் ெபாழிந்த(து)அம்மா  13

    (சுக்கிரபு , பாண்டியன் மதுைர ேபால நள்ளாற்ைற சிறப்பு ெசய்தல்)
199 ெவள்ளிதன் முனிவால்ேபால வி வன தண்டகக்கான்
    நன்னிய தமிழ்ேதர்ேவந்தன் நன்(கு)உற அைமத்தேதேபால்
    புள்ளிமான் ஆைடஈசன் புரத்ெதாடு நாடுமுற்றும்
    அள்இைலப் பூணினான்வந்(து) அணிவளம் அளித்தான்மன்ேனா  14
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    (நளன்ேபான்று உருசியும் நள்ளாற்றில் மணிமாளிைக கட்டல்)
200 வானவர் இயக்கர்சித்தர் வரமைற முனிவேராடு
    தானவர் பணிநள்ளாற்றில் சங்கரன்தளி முன்னாகத்
    ேதன்அலர் கடவுள்ேகாயில் ெசய்நளன் பணிேபால்ேமவ
    ஈனம்இல் உருசிமன்னன் இரணியம் மணியில்ெசய்தான்  15

    (ேகாயிலில் சிறந்த வழிபாட்டிற்கு ஏற்பாடுகள் பல ெசய்தல்)
201 நள்ளா(று) உைடயார் நவில் பூசைனயும்
    எள்ளா ெநறியினில் இயலும் விழவும்
    தள்ளா மைறேயார் அகமும் தைடதான்
    ெகாள்ளா முைறயில் குல(வு) உற்றிடேவ  16

    (சிறப்பாகேவ பலருக்கும் உணவளித்தல்)
202 மைலயில் ெபாலியும் அைடயும் ஒருபால்
    அைலயில் ெபாதியும் அதுேபால் அமுதும்
    குைலயில் கனியும் பிறவும் குழுமுந்(து)
    ெதாைல(வு) அற்(று)இடுமா னிடர்த் துய்த்திடேவ  17

    (தானங்கள் பல ெசய்தல்)
203 கல்லா மணியும் கனகத் திரளும்
    பல்ஆன்இனமும் பகரும் பிறவும்
    வல்லார் மைறேயார் மகிழக் ெகாளு(ம்)ஆ(று)
    எல்லா அறமும் மிகஉற் றிடேவ  18

    (பல்இன சிவனடியார்கள் சிறப்பு ெபறுதல்)
204 ெமய்ைவத் திடுசீர் ேவளான் மைறேயார்
    ைவைவத் திடுேவல் அரசர் வணிகர்
    ெதய்வத் திருநால் மைறேயார் திகழும்
    ைசவத் திரளும் மிகவும் தைழய  19

    (பூைசப்பணியாளர் ேதவரடியார் என ஏற்பாடுகள் பல ெசய்தல்)
205 பூைசச் சிவேவ தியரும் புனிதன்
    ேநசப் பணிெசய் நிைறதான் நிகரும்
    வாசக் குழலார் மலிதூ யமும்
    ஏசற்(று) அளைக இைணேயான் மலிய  20

    (சிவைன தாபித்து ெபருந்தவப் பூைச ெசய்தல்)
206 ெசங்ேகால் அரசன் திகழ்வித்(த) அ(ன்)னிலத்(து)
    அங்(கு)ஓர் திைசயின் அமலத்(து) உருவாம்
    தம்ேகான் வடிவம் தாபித்(து) இயலால்
    ெபாங்கா நாளில் பூசித் தனேன  21

    (தவ வலிைமயால் சிவன் ெவளிப்படல்)
207 சரஆ ரணியம் தங்கிச் சைடேமல்
    அரவு ஆடிடநின்(று) ஆடும் ெபருமான்
    கரவா மனன்எனக் காலும் சிறிதும்
    விரவான் இைறமுன் ெவளிநின் றனேன  22
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    (திருஉரு காணப்ெபற்ற ேபற்றால் மகிழ்தல்)
208 கண்டான் வடியாக் கருைணக் கடைல
    விண்டான் விழிநீர் ெமய்முற் றவசம்
    ெகாண்டான் பிரமகூத் தும்ெபாலி அத்திைச
    தண்டா மரபில் தான்ஆ டினேன  23

    (ேபாற்றுதல்)
209 ேவலா வலயத்(து) அவுணன் மிடல்தீர்
    சூலா யுதேன சுரர்நா யகேன
    மாலா யதிரு மறலிப் பழிெகாள்
    காலா விமலா கருணா நிதிேய  24

    (இதுவுமது)
210 நாரா யணேன(டு) அயனும் நணுகா
    ேவராய் முடியாய் மிளிரும் சுடேர
    தாராத் தமிேழ தமிழ்ஓர் ெபாருேள
    ஆராஅமுேத அடிேயன் உயிேர  25

    (இதுவுமது)
211  எந்தச் சமயத்(து) எவர்உற் றிடுனும்
    அந்தச் சமயத்(து) அருளும் சுடேர
    சந்தப் புளகத்(து) அருணக் கமலக்
    கந்தக் ெகாடிேசர் கதிர்கற் பகேம  26

    (சிவெபருமான் ேவண்டும் வரம்யாது எனல்)
212 என்ேற பரவுற் றனன்நல் இைறைய
    நன்ேற பு யும் நள்ளா(று) உைடயான்
    குன்றா வர(ம்)நல் குவம்யாம் ெகாளு(ம்)முன்
    ஒன்று ஆதர(வு)ஏது உைரஎன் றலுேம  27

    (ேவண்டும் வரம் ேகட்டல்)
213 ேபசு(ம்) மண்ணில் இன்னமும் பிறக்கும் வண்ணம் ேந ல்(ஓ)ர்
    ஆ(சு) இலாத நின்இடத்தில் அன்புைவக்க ேவண்டும் இத்
    ேத(சு)இடத்(து) இருந்து நின்திருப்பணி திறம்ெசயப்
    பாசம் நீக்க ேவண்டும் என்னப் பாணி ேவணி நல்கினான்  28

    (உருசிமன்னன் அவந்தி நாடு திரும்புதல்)
214 மீன உத்தரத்து நாள் வி த்த திங்கள் காைலயில்
    மான ேவலின் மன்னவன் வாய்த்(து) உணர்ந்து நீங்கிேய
    ஆன நாடு அகன்று ேபாய் அவந்தியில் புகுந்து நல்
    தானம் அன்னம் நல்கி ெமய்த் தவம் பு ந்(து) இருந்தனன்   29

    (தன்காலம் கடந்தபின் நள்ளாற்றில் மீண்டும் பிறந்து நற்கதி அைடதல்)
215 பின்னர்க் காய(ம்) நீங்கிேய பிறங்குசீர் நள்ளாற்றினில்
    மன்னன் முன்னர் ஊழ்உடன் வந்து ேதான்றி வாழ்(வு)உறஇீ
    அன்ன தான(ம்) நல்கிேய அைடந்த பற்(று)அகன்றபின்
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    பன்ன ேவணி ஈசன் நல் பதத்தகத்(து) அைடந்தனன்  30

    (சூதமுனி அடுத்த காைத கூறத் ெதாடங்கல்)
216  அந்தணரீ் இவ்வண்ணம் என்று ஆய்ந்த சூதன் ஒதேவ
    சந்த நீ(று) அணிந்திடும் சவுனக(ன்) ஆதிேயார் எலாம்
    பந்த(ம்) நீங்கி பரனிடத்(து) அைடந்த பின்
    வந்த காைத ஏது என மகிழ்ந்து கூ றுவான்  31

    திருச்சிற்றம்பலம்
    உருசிராச சருக்கமுடிவு

    எட்டாவது - அக்கினி வண்ணச்சருக்கம்

    (காம்பலீியில் நல்வழிச்ெசல்வ வணிகன் ஓர்அரசன்ஓக்க இருத்தல்)
217 கன்னல் ேவலிநீர்வயல் காம்பலீித் தலத்தினான்
    மன்னர்ேமவு ெசல்வத்தான் மாறில்ேவத வாணிகன்
    இன்னல்தீர்க்கும் ஈைகயால் இயக்கர்ேவந்தன் என்னேவ
    பன்னரும் ெபரும்ெபாருள் பழிப்பிலாமல் ஈட்டுவான்  1

    (அவ்வணிகன் ெதண்டிக்கு தீவணன் பிறத்தல்)
218  ெதண்டிஎன்னு(ம்) நாமத்தான் சிறந்துவாழும் எல்ைலயில்
    வண்டுகிண்டு ெகாண்டல்ஓதி மைனவிதன் வயிற்றின்வாய்
    ெகாண்டிடும் கருப்பமாகக் கூறும்ஓைகக் கூரேவ(ல்)
    திண்திறல் பைடத்தசீர்த் தீவணன் உதித்தனன்  2

    (அடுத்தும் ஓர் மகைனப் ெபற்று கல்விபல கற்கைவத்தல்)
219 மற்ைறஆண்டின் எல்ைலயில் மருவுமன்னன் ேபால்வன்என்(று)
    உற்றவன் ஒருத்தனும் உதித்தனன் இருவரும்
    ெபற்ற(து)என்று ெநஞ்சகம் ெபருங்களிப்(பு) உறுத்திேய
    ெகாற்றமன்னர் பால ல் குணங்ெகாள்விஞ்ைச கற்றனர்  3

    (தந்ைத மைறவிற்கு இருமகனும் புலம்பல்)
220 விஞ்ைசகற்ற இருவரும் விளங்குகாைள ஆகுநாள்
    மஞ்ைஞஒத்த தாைதயு(ம்) மலிந்தவான் அைடந்தனன்
    ெநஞ்ைசஉற்ற துன்பேநாய் நிரம்ப மண்ணில் வழீ்ந்(து)எழுந்(து)
    எஞ்சல்அற்று இரங்கிெமய் இைளப்புரப் புலம்பினார்  4

    (உறவினர் ேதற்றல்பின் வாணிகத்தில் சிறத்தல்)
221 கிைளஞர் வந்து ேதற்றலும் கிளர்ந்த துன்பம் நீங்கிேய
    கைளகணான தாைததன் கடன்கள்ெசய்து முற்றிேய
    வைளகடல் புவிக்குள் முந்து வளமு(ம்) நல்கு வாணிபம்
    விைளெபாருள் குயிற்றிேய விளங்க வறீ்ற(று) இருந்தனர்  5

    (மணம் சிறக்க இருந்ேதார் தீயவரால் பரத்ைதயர்ெநறி ெகாண்டாழ்தல்)
222 எள்ளரு மங்ைகயர் மாமணம் ேவட்டர் இன்புற்ற
    உள்ளேமாடு ஏயவர் வாழ்வுறு நாளில் இடர்எய்தக்
    கள்ள மனக்ெகாடியார் கலவிச்ெசயல் கற்பித்தார்
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    அள்ளல் விழுங்க  ேபால்அவர் பாேல ஆழ்வுற்றார்  6

    (ெப ேயார் ெசால்ேகளாது கற்பில்லம், ெதாழில் ைகவிடுதல்)
223 கற்புைட மாதர் இடத்(து)உறு அன்புஅது ைகவிட்டார்
    அன்புைடேயார் உறுயிச்ெசால் உைரப்பன அைவ ெகாள்ளார்
    பற்பல விச்ைச பயிற்றிய ேதசிகர்பால் ெசல்லார்
    நற்ெபாருள்ெகாள் நைடயாம் குலநீர்ைமயின் நைடஅற்றார்  7

    (பழிச்ெசால் நாணாது மாையயிேல ஆழ்ந்திருத்தல்)
224 பன்னிய ேவத முதற்ெபாரு நூல்கள் பயன்ேதரா
    இன்னிைலேய பிறர் சீசீ எனும் பழிஇைச நாணார்
    ெபான் நிைனவின் ெமாழிெசய்ைக நிறஇீ நைவபு ேச க்
    கன்னியர் ஆகிய மாையயில் அவர் கடப்பாேர  8

    (ஆடல்பாடல் விைனஞர் பலர் ெபாருெளலாம் கவர்தல்)
225 நடெராடு பாணேர ஆதியார் வந்து நயந்து ஆங்ேக
    மிடல்பட ஆடலும் பாடலும் நாளும் விைளத்(து)எய்தி
    அடல்விழிேசர் ெபாதுமாதர்கள் தம்மலர் அடியாராம்
    விடரவர் தம்மிைட நற்ெபாருள் யாவும் ெகாண்டார்  9

    (சூதாடலும் கூடிட தனெமலாம் அழிதல்)
226 உருள்கவறு ஆதிய சூதினில் வல்லவர் உறவாய்வந்து
    இருள்பு யத் ெதாழில் ெவன்றியில் ைவத்த உள்இைசவாேல
    ெபாருள்பல ெகாண்டனர் நல்வேராடும் ெபாருந்தாத
    அருள்அறு மூடர் ெபருந்தனம் இப்படி அழியாேதா  10

    (தீயைவ நீங்காைமயால் திரு நீங்கல்)
227 நஞ்சுணலாம் என நண்புறு தீஇடர் நடர் உள்ள
    வஞ்சைன மாதர் வருத்துறு சூதினர் வடிவாய
    ெவஞ்சின ஞாளி ெதாடர்ந்து கடுத்தலும் ெமலி(வு)உற்ேற
    அஞ்சி அகன்றது ெசந்திருவாகிய அணிமாேன  11

    (தங்ைக திரு ேபானதால் தமக்ைக மூளி வருதல்)
228 ஓைசயுறும் கடல் ெபற்ற மின்ஏகலும் உடன் மூத்தாள்
    ேத(சு) அகலும்படி வந்தணள் அந்ெநறி ெசறிவாேனார்
    மாைச அைடத்த பிணத்தின் அருந்தைச வாங்கிய பின்
    ஆைச அகன்று ஒழியும் கழுகாம் என அயல் ேபானார்  12

    (துைளெபறு கலத்தில் நீர் தங்காதாதல்)
229 கைரஅறும் ஏ யின் நீர்என முன்ெபாருள் கடி(து)ஏகக்
    தைரயினில் யாரும் அவர்க்கு வழங்கிலர் தளர்உற்றார்
    வைரயுறு ஈமவனத்திைட கள்ளிகள் வாடுற்றால்
    நுைரபயிலும் புனல் யாவர் அளிப்பவர் நுவல வல்லீேர  13

    (விைன வழி உணவுஆைடயும் இன்றிவாட களவாடல்)
230 நீள்நிதிமுன்கனவுற்(று) உணர்வார் என நிைலயற்றார்
    ஊணும் உடுக்ைகயும் அற்றனர் ேவற்றுைம உருவானார்
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    மாணும் இருள்ெபாழுதில் களேவெகாடு வயிராய
    சாணும் வளர்த்தனர் நீள்விைன யாவர் தடுப்பாேர  14

    (இருவரும் பிடிபட்டு சிைற புகல்)
231 பாவ ெநறித் ெதாழில் இந்நிைலேய அவர் பயில் காைல
    காவலர் கண்டு பிடித்தனர் மன்னவர் கைட உய்த்தார்
    ேமவுறுதண்டம் விைளக்கவும் ஆய்ந்து இது ேவைலக்ேக
    தாவுறு ெவஞ்சிைற சாைலயில் ைவக்க தைளத்(து) என்றான்  15

    (தப்பித்து கான்புகல்)
232 அரசன் உைரத்தலும் அம்முைற ைவத்தனர் அமர்காைல
    இைர சிறிதற்(று) உளம் வாடினர் காப்பவர் இல் ேவைள
    புைரெசய் விலங்கு முறித்து இல்விடுத்து அயல் ேபாகும் சீர்
    உைர தவத்தினர் ேநர்என ஓடினர் உயர் கானம்  16

    (ஆறைலக்கும் கள்வராதல்)
233 தூறுஅடர் கானில் அைடந்தனர் ேவறு ஒரு ெதாழில் ெசய்யார்
    ஆறுஅைலக் கள்வர் ஆயினர் ேசர்பவர் ஆேரனும்
    மாறது ெசய்து வைளத்து ெகாடும்பைட வாளாேல
    ஊறுஅடல் ெசய்து பறித்து நுகர்ந்து அவண் உைறநாளில்  17

    (ஓர் நல்அந்தணன் கள்வர் வழி வரல்)
234 கரமலி குண்டிைக தண்டு தருப்ைப கவின்ெகாள்ள
    வரமைறேயார் உருவாகிய தவம்எனும் வடிவாளன்
    பரமன் ெவண்ணறீு அணி ேவணியன் ெமய்ம்ெமாழி பகர்தான
    விரதன் எனும் ெபயர் அந்தணன் அவ்வழி ேமவுற்றான்  18

    (அப்ெப ேயான் நன்ெநறியும் நீதியும் உைரத்தல்)
235 ேவதியன் எய்தலும் வந்து பிடித்தனர் விைனெசய்வார்
    நீதி அறிந்தவன் இப்ெபருந்தீங்கு ெகால் நீர் ெசய்வரீ்
    பூதல(ம்) ேமல் நரர் ஆதல் கிைடத்த நீர் ெபாறிஅற்றரீ்
    தீ(து)இைவயாக உன்னரீ் எனேவ உைரெசய்கின்றான்  19

    (தித்ெதாழிலால் கீழ்ப்பிறவி ேகாடி வரும் எனல்)
236 இப்படிேய கள(வு) எய்தினிர் எட்டுன்இருபானாம்
    தப்புறு ேகாடிய தாநிர யத்திைட சார்வரீ்பின்
    ஒப்பரு ேவச யாக முதற்படும் ஒருநூறு
    ெசப்பிய சன்மமும் எய்துவரீ் இந்ெநறி தீர்காைல  20

    (இதுவுமது)
237  இழிகுலம் மருவிய கைடயராய் எய்துவிர் எய்தினும் ஆைடெபான்
    ெமாழிதரும் அைன பதம் இன்றிேய முடுகிய பசியடன் ெநடியநாள்
    பழிதரு ெதாழில்பல பு ந்து உடல் பற்று அறு காைலயில் ேவடராய்   
    வழுஉறு புன்பவம் நூறு உறஇீ மண்ணிைட மாய்குவிர் உண்ைமேய   21

    (ேமலும் அறம் உைரத்தல்)
238 பிண்டி பிறப்பின் இடும்ைபேய ெபய்கலனாம் உடல் எய்துவரீ்
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    அன்புறு சுற்றமும் ைமந்தரும் மறவு மிகுந்து அைலவார்அேரா
    முன்பு கண்அற்றவர் எய்தினால் எய்தினால் 
           ெமாழிகுவர் நன்ெனறி மூடர்க்கும்
    இன்பம் உறுங்கதி ஓதுவார் எனபதனால் அறம் ஓதிேனாம்  22

    (இதுவுமது)
239 முற்பகல் ெவய்ய ஒருத்தர்பால் முன்னுறேவ ெசயில் அன்ன ேநாய்
    பிற்பகேல ெப தாய் வரும் பின்னர் அகற்றவும் ஆகுேமா
    மற்பயிலும் புயவரீர் நீர் மற்(று)இனி யாவர் ெமாழிந்திடீர்    
   அன்(பு)உறும் பால் உளன் என்றலும் அன்னவன் முன்அ து ஓதுவார்  23

    (தீயவர் உைரேகட்டு தாள் பணிதல்)
240 நால்மைறயாள நின் ெமய்யினில் நண்ணும் 
            ெவண்ணறீு ெமய்நண்ணியும்
    நூல்முைற நின்ெமாழி ேகட்டூ மியா நுண்அறிவு 
            எய்தினம் என்றவன்
    கால்மலர் முன்னர் பணிந்தனர் காண 
            ஒணா ெநடும் தீயர்க்கு
    ேமல் முைறயாளர் கண் ஓர் கணம் 
           ேமவிடில் நல்ெநறி ேமவுேம - 24

    (அவர் ேமலும் மாற்று கூறல்)
241 வந்து பணிந்துஎழு அக்கினி வண்ணனும் தம்பியும் மால்அற
    முந்து ச த்திரம் யாைவயு(ம்) முற்ற ெமாழிந்திட ேவதியன்
    இந்த விைனத்திறம் யாைவயும் இக்கணேம அறும் எய்தினால்
    ெசந்தமிழ் நாட்டினில் ஒர்தலம் ெசப்புவம் என்றது(ம்) ெசப்புவான்  25

    (தீர்த்தம் பலஆடி காவி அணி நள்ளாறு வழி அமாழிதல்)
242 ேகான்மதி ஐம்பேதாடு ஆறுஎனும் ேகாடி விளங்கிய தீர்த்தமும்
    ேமன்மதியால் இனிது ஆடேவ ெவவ்விைன ேபாக்கிய ெபான்னியின்
    ேசன்மதி மீன் எதிர் தாவுறும் ெதன்கைர ேயாசைன ஒற்ைறயில்
    நுண்மதியாளர் விரும்பும் ஊர் நுவல்ெபயர் ஆதி நேளச்சுரம்  26

    (ெசாற்படி ஏகுக யாம் மீண்டு நள்ளாறு வரும் எனல்)
243 மாலவன் எண்திைச வானவர் மண்ணவர் தாம்பலர் வந்(து)அவண்
    சால வரும் துயர் நீங்கிேய தாஅறும் இன்பம் அைடந்தனர்
    ேமலவர் ஓதிய அத்தலம் ேமவி அயன்தடம் ஆதியில்
    சீலம்வரு புனல்ஆடு நீர்ெசல்லுழி யாமும் அங்கு எய்துேவாம்  27

    (மாைய ெதளிய ெசாற்படி காவி  நாடு அைடதல்)
244 என்று விளம்பி மைறெபாருள் யாவும் உணர்ந்தவன் ஏகினான்
    அன்று கடும்ெதாழில் நீங்கிேய அக்கினி வண்ணனும் தம்பியும்
    துன்றிய பித்து ஒழிந்தார் எனத் ேதாமுறு மாைய அகன்றுமாக்
    கன்று நிைனந்து பாலான்ெசா  காவி  நாட்டினில் அைணந்தனர்  28

    (க�வி நல்நாட்டு வளம்)
245 எங்கணும் வானவர் ஆலயம் எம்மருங்கும் அகச்சாைலகள்
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    சங்கு நிரம்பு வரம்பு நீர் சாலிகள் எத்திைச யாைவயும்
    ெபாங்கலர் வாைழயும் தாைழயும் பூகமுேம புறச்ேசாைலகள்
    தங்கி நிரம்புவார் வானவர்தம் திருநாடுஎன ஓதினார்  29

    (இதுவுமது)
246 மின்மணி மாமுடிச் ேசாழர்ேகான் விண்ணினும் மண்ணினும் வாங்கிய
    பன்மணி ஊடு விளங்கிய ைபம்ெபான் ெநடும்படி ேசர்துைற
    கன்மணி ேசர்மதிலின் புறம் காய்உதிரும் கமுகு உச்சிேமல்
    ெபான்மணி மூ(து)அைல வசீிய ெபான்னியின் நல்நதி ஆடினார்   30

    (இதுவுமது)
247 ெதன்புறம் அகன்று கன்னல் ெதறித்து முத்தராசி
    வன்புறப் பரல்ேசர் பூங்கா வழி ெவயில் அறியார் ேபாந்து
    ெபான்புறச் சாலி ஈட்டும் ெபாற்பு ெபான்மைல என்று எண்ணி
    மின்புற முகில் படுக்கும் ேமன்ைம நள்ளாறு கண்டார்  31

    (இதுவுமது)
248 முத்(து)அைல நீ ல்வாழு(ம்) ெமாய்அைட கயல்கள்கள் மாவின்
    ெகாத்(து)அைலக் கனிையத் தாழ்த்த ேகாட்டிைட உண்ண அன்ன
    நத்(து)அைல வாவிேமவும் நளின வண்ணப் பூந்ேதைனத்
    துய்த்திட மந்தி பாயும் ேசாைலகள் பலவும் கண்டார்  32

    (இதுவுமது)
249 ஒருவரால் கிழிக்க ஒண்ணா உைறமுகில் கிழிந்து ேதயத்
    தருஅறா மலர்த்ேதன் சிந்தத் தடம்கயல் கண்இைமத்து
    ெவருவரா அமரர் மாதர் ெமல்விரல் ெந த்(து) ஒதுங்கப்
    பருவரால் வாைளபாயும் பனித்தடம் பலவும் கண்டார்  33

    (இதுவுமது)
250 வல்எனப் பைணத்த ெகாங்ைகக் கைடச்சியர் மருதம்பாடி
    ஒல்என நட்ட ெசய்யின் உறுகதிர் ேபார் அடித்து
    வில்எறி கமலம் முற்றும் வி த்தநல் வித்து தூற்றி
    கல்என கழித்த ெசந்ெநல் களங்கல் பற்பலவும் கண்டார்  34

    (இதுவுமது)
251 ஆதவன் உதயம் ெசய்ய ஆழநீர் மங்ைகயர்தன்
    தா(து)அவிழ் வதனம் அன்ன தாமைர விழியா(ல்) நீலம்
    காதமர் வள்ைள கண்டக் கவின் வைள என்பவற்றால்
    மாதர்ெமன் வடிவம் காட்டும் வாவிகள் பலவும் கண்டார்  35

    (இதுவுமது)
252 எறிபசுஞ் சாறுமுற்றும் இடம்ெதறும் ெதறிப்பஆட்டி
    பிறி(து)ஒரு சாற்ைறமட்(டு) அரும்புைக திரண்டகாவின்
    மறிவிழி அமரர்மாதர் மணிமிட(று) என்னப்பூட்டும்
    ெசறிபசும் கமுகம்தாற்றில் ேதனிறால் பலவும்கண்டார்  36

    (இதுவுமது)
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253 ேகாழ்அைர வாைழச்ெசம்ெபான் ெகாடுங்கனி கிள்ைளஉண்ண
    வழீ்அரும் ேதைன வானின் வி மைழ என்னஅஞ்சி
    தாழ்அக(டு)அைணத்த பிள்ைள தன்ெனாடும் இருந்தமந்தி
    தாைழயின் மடல்கள் வழீ்த்ேத சேரல்எனப் ேபாதல்கண்டார்  37

    (இதுவுமது)
254 கீதமும் மடவார்காலில் கிண்கிணி சிலம்பும்கற்ேறார்
    வாதமும் நல்ேலார்ேதைவ வழுத்தலும் மாவும்ேதரும்
    காதமு(ம்) மணக்கும்மாைல மணிகளும் கணக்(கு)இல்நூலும்
    ேவதமு(ம்) முழக்(கு)அறாத வதீிகள் பலவும்கண்டார்  38

    (இதுவுமது)
255 நஞ்ெசாடு கூற்ைறெவன்று நலிவுெசய் விழிகள்கற்ேறார்
    ெநஞ்ைசயும் கிழித்(து)உலாவ நீள்நிலத்(து) இருந்தமாதர்
    விஞ்ைசயர் வியப்பபாடும் வைீணேகட்(டு) ஆங்ேகநின்ற
    மஞ்ைஞயின் வண்ணம்ஆகும் மணித்திரள் மாடம்கண்டார் 39

    (ேமல்ெசல்ல நள்ளாறணுகல்)
256 ஆடக மைலயும்ேசாதி அவிரும்அந் தரமும்ெவள்ளி
    நீடக ெவற்பும்ேதவர் நிைறெபரும் கயிைலதானும்
    ேசடக வான்ேமல் ைவப்பும் ேசர்ந்தாம் திருநள்ளாற்றில்
    நாடகம் ஆடும்ேதவ நாயகன் ேகாயில் கண்டார்  40

    (முன்று தீர்தம் ஆடி ேகாயிலுள் ெசல்லல்)
257 முன்இவர்க்கு உறுதிகூறு(ம்) முனிவனும் ஆங்ேக எய்த
    ெசன்னியில் அவன்தாள்ேசர்த்திச் ெசறிதுதி பகர்ந்தார்அன்ேனான்
    மன்னிய தீர்த்தம்மூன்றும் மற்றுள தடமும்ஆட்டப்
    பின்னி வரவாவான் ஆடிப் பிறப்பிலான் ேகாயில்புக்கார்  41

    (மனமுருக பாடி வழிபடல்)
258 அங்குஅவர் இைறஞ்சிபாவத்(து) அழுந்திடாது எம்ைமஆண்ட
    சங்கர ேபாற்றிஎல்லாச் சமயமும் ஆவாய்ேபாற்றி
    பங்கயற்கு அ யாய்ேபாற்றி பாடலுக்(கு) எளியாய்ேபாற்றி
    ெசங்கண்ெவள் விைடயாய்ேபாற்றி திருநள்ளா(று)உைடயாய்ேபாற்றி  42

    (இதுவுமது)
259 நாவில்ஊ(று) அமுேதேபாற்றி நாடகம் பயிலவாய்ேபாற்றி
    ஆவியுள் உணர்ேவேபாற்றி ஆயிர முடியாய்ேபாற்றி
    தாவில்சீர் விடங்காேபாற்றி தருப்ைபஆ ரணியாய்ேபாற்றி
    காவிஅம் கண்ணிபாகக் கருைணவா திேயேபாற்றி  43

    (இதுவுமது)
260 என்றுைக குவித்(து)உள்ஏகி எம்ெபரு மாைனக்கண்டு
    துன்றுகண் அருவிபாயத் துளங்கிேய அவசம்ஆகி
    நின்றுபின் ெதளிந்துவாங்கு நீ(று)அணிந்(து) அந்தணன்பின்
    ெசன்றுமா தளிகள்முற்றும் ேசவித்து வலம்பு ந்தார் 44
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    (மூன்று திங்கள் மடம் தங்கி வழிபட்டு காலமாதல்)
261 அம்முைற மாத(ம்)மூன்(று)அங்(கு) அைடந்தனர் அயன்விதித்த
    தம்முைற காலம்வந்து சாரதலும் ெதன்பால் வதீிச்
    ெசம்முைற மடத்தில்காயம் தீர்த்தனர் தீருங்காைலக்
    கம்முைற கரத்தான்வந்து காதில்மந் திரம்உைரத்தான் 45

    (நள்ளாற்றினில் வழிபட்டு இறக்க நற்ேபறு ெபறுதல்)
262 ஆதியான் ேபாலேமனி அைடந்துவான் ஊர்திஊர்ந்து
    ேகா(து)அறு சிவபுரத்தில் குடிபுக்கார் என்றுசூதன்
    ஓதலு(ம்) மகிழ்ந்துதீர்த்தம் ஊர்ப்ெபரும் தன்ைமஎல்லாம்
    ேவதியர் விளங்ககூற ேவண்டும்என்(று) உைரப்பச்ெசால்வான் 46

    திருச்சிற்றம்பலம்
    அக்கினிவண்ணச் சருக்கமுடிவு

    ஓன்பதாவது - தீர்த்த சருக்கம்

    (பிரமன் இந்தரன் திைசபாலர் லிங்கம் தீர்த்தம் தம்திைசகளில் அைமத்தல்)
263 இந்திரன் முதலாம்எண்மர் இலிங்கமும் தீர்த்தம்தானும்
    தம்திைச இடத்(து)அைமத்தார் சதுர்முகன் இலிங்கம்தீர்த்தம்
    முந்திய கடவுள் கீழ்பால் ெமாழியும் அம்(பு) இடு தூரத்தில்
    சுந்தர மாய்வகுத்தான் சுராசுரர் வணங்கிஏத்த. 1

    (திருமால் காசிபன் வாயு நளன் என்ேபார் அவ்வாேற வழிபடல்)
264 ெசங்கண்மால் வன்னிதிக்கில் சிவலிங்கம் வகுத்தான்ெதன்பால்
    தங்குகா சிபேனஇலிங்கம் தாபித்தான் வாயுதிக்கில்
    துங்கமா நளன்நன்றாகச் ெசால்அரும் கூபம்ெதாட்ேட
    அங்கண்உத் திரத்தி(ல்)இலிங்கம் அழ(கு)உற அைமத்தான்அன்ேற 2

    (அகத்தியன் உருசி அர்ஜுனன் ேபாஜன் பாஞ்சாலன் வழிபடல்)
265 அகத்தியன் உருசிமன்னன் அத்திைச இலிங்கம்கண்டார்
    மிகுத்தசீர் வடக்கி(ல்)லிங்கம் விஜயன்ஒன்(று) அைமத்தான்ேபாஜன்
    நகப்புயப் ெபரும்பாஞ்சாலன் நவினும்ஈ சானதிக்கில்
    வகுத்தனர் இலிங்கம்எல்லாம் மன்னுபத் துடேனா(டு)ஏேழ 3

    (13 தீர்த்த நீர் ஏதும் ைகப்பட்டாேல விைன ேபாம்)
266 வாணிெதன் புறுத்தும்அன்ன வடபுறம் ெதடர்ந்துேமற்கும்
    காணுற வகுத்ததீர்த்தம் இரண்(டு)எனக் கருதிமுன்ெசால்
    பாணிேசர் தீர்த்தம்எல்லாம் பத்துடன் ஒருமூன்றாகும்
    ேசண்நிலப் புனல்கரத்துத் தீண்டினும் பாவம் ேபாமால் 4

    (மார்கழியில் நீராட ேநாய்தீரும் எனல்)
267 ெசால்லிய பிரமதீர்த்தம் ேதாய்ந்திடில் பிரமம்எய்தும்
    வில்லிஞா யிற்றில்மூழ்கில் ெவம்முயல் கன்மமுன்னாப்
    புல்லிய பிணிகள்எல்லாம் ெபாங்கிய காட்டுத்தீேமல்
    ெமல்லிய பஞ்சிஎன்ன அக்கணம் விளிந்துேபாேம 5
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    (வறுைமயுற்றால் நீர்சிவக்கும். திங்கள் முழுதும் வழிபாடு)
268 ேமதினிக்கு விபரீதம் எய்து(ம்) நாள்
    சீத அப்புனல் ெசம்ைம நிறம்படும்
    ஏதம் ஒவ்ெவாரு திங்களின் எய்துமுன்
    நாதன் பூைச மிகச்ெசயின் அன்றேரா 6

    (ேபச்சுத்திறன் ெபற வாணிதீர்த்தம் ஆடுக)
269 தாமைர தரளத்(து) ஒளி தங்கிய
    காமர் வாணி கயத்தினில் ஆடினால்
    ஏம வானத்(து) இறங்கும் அமு(து)என
    ஊமரும் கவிபாடுவர் உண்ைமேய 7

    (தீர்த்தநீர் மகிைமயல் நள்ளாறு வாழ்நர் கைலவளம் மிக்கார்)
270 மின்னு நூபுர வாணி வி தடம்
    துன்னு நீ ைடத் ேதாய்ந்தும் அருந்தியும்
    மன்னும் அப்பதி ேயார்கைல வல்லர்தாம்
    என்னும் ேமன்ைம இைசக்கவும் ேவண்டுேமா 8

    (அன்ன தீர்த்தம் பசுக்ெகாைல பாவமும் தீர்க்கும்)
271 ஓதி அத்தடம் ஆடினர் ஒப்பிலா
    நாதன் ேபால்உரு எய்துவர் நற்பசு
    ேவத முற்ற ெகாைலகள் இயற்றிய
    பாத கர்க்கும் இனிைம பயக்குேம 9

    (குைறகள்நீங்க ஆவணி முழுநிலாநாள் மூழ்கி வழிபடுக)
272 சிங்கத் திங்களில் திங்கள் நிைறந்தநாள்
    அங்கணத் தடமாடி அகத்தயன்
    துங்க லிங்கம் ெதாழுபவர் யாவரும்
    பங்க(ம்) நீங்கி பரகதி ேசர்வேர 10

    (அகத்தியன் முதேலார் தங்குதலால் நீ ன்பலன் பலப்பல)
273 அகத்தியன் சனகாதியர் யாவரும்
    அகத்த சாைலயின் ைவகுவர் அக்கைர
    தகப்படும் பரத்தன்றி தவத்தின்நீர்
    இகத்தினில் பலன் யாைவயும் நல்குேம 11

    (திங்கள் முதல்நாள் நளதீர்த்தம் மூழ்க சிவன் ேபாலாவர்)
274 எண்ணும் மாதப் பிறப்புகள் யாவினும்
    அண்ணல் யாைன அரசன் நளன்தடம்
    தண்ணம் தீம்புனல் ஆடினர் சங்கரன்
    வண்ணம் எய்துவர் இம்ைமயும் வாய்க்குேம 12

    (நளகூபத்ைத காண்டேல எக்குற்றத்ைதயும் நீக்குெமனல்)
275 காவல் ேவல்நளன் கண்ணுதல் சூலத்ைத
    ஆவலால் ெகானர்ந்து ஏவ அதுதரும்
    ேதவ கங்ைகச் ெசழும்புனல் ெபாங்குபூங்
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    கூவல் காணில் எக்குற்றமும் நீங்குேம 13

    (நல்லநாட்களில் நீராடி ெசபதானம் பலன் பன்மடங்ெகனல்)
276  ஈருஆம்முதல் எத்தினத்தும் பிராற்(கு)
    ஆரஆட்டின் அரன்உரு எய்துவார்
    தீர நல்ெகாைட ஓமம் ெசபம்எலாம்
    கூரஒன்(று) அனந்தம் பலன் கூட்டுேம 14

    (நீர் சிவக்க தீங்கு ப காரம் அன்ேறல் அரசுக்கு தீங்ெகனல்)
277 தீய காைலயில் ேசரும் பிறநிற
    ேமஅைசந்(து) எழும்எழு�ன் மற்று அதற்(கு)
    ஆய சாந்தி ெசய்(து) ஆட்டுக எம்பிராற்கு
    ஏயது இல்எனின் மன்னர்க்கு இடர் உறும் 15

    (நளன்தன் கங்கா கூபநீர் இைறயாட்டலுக்கு மட்டுேம எனல்)
278 ெமாழியும் கூவைல உன்னினும் சபார்க்கினும்
    கழியும் எப்பிணியும் தரும் நற்கதி
    வழியும் அப்புனல் மண்ணவர் ஆடினால்
    பழியும் நீங்கலர் பாவமும் எய்துவார் 16

    (நற்கதிெபற இந்திரன் திைசபாலர் தடங்களில் ஆடுக எனல்)
279 வச்சிரன் தடம் ஆதிய வான்தடம்
    நச்சியாவர் நயந்துஇனி(து) ஆடினும்
    முச்சிரப் பைடயான் முடியாப் பதம்
    அச்சம்அற்று உைறயத் தரும் அந்தநீர் 17

    (பிரமன் சைமத்த முர்த்தி பணியின் ேவண்டுவரம் சித்தாகும் எனல்)
280 பிரமன் ஆதியர் ெபட்ேபா(டு) அைமத்தசீர்ப்
    பரம லிங்கம் பணியிலும் பார்க்கினும்
    கரம் முகிழ்ப்பினும் காணினும் ேகட்கினும்
    வரம் அளிக்கும் கருத்தின் வழியிேன 18

    (குலம் ெபருைமெபற புரட்டாசி நீராடி தானம் ெசய்க எனல்)
281 கன்னித் திங்கள் பிதிர்கள்தம் காலமாம்
    அன்ன காலத்தில் முத்தடம் ஆடிேய
    நன்னர் தானம் இயன்றன நல்கினால்
    பின்னர்த் தம்குலம் ெபட்ெபாடும் வறீுேம 19

    (மாதபிறப்பு, திருவாதிைர, உவாமுழுமதி நீராடி ெதாழுக எனல்)
282 வந்த ேமடமுன் மாதப் பிறப்பினு(ம்)
    நந்தி மாகண நாதன் நாளினும்
    முந்து ஈரு(ம்) ஆதியும் முத்தடத்(து)
    வந்த நீர்பரந்(து) ஆடுதல் நன்(று)அேரா 20

    (பற்றபல தீயைவ பு ந்ேதார் வைக இைவ எனல்)
283 ஐந்து ெகாடும் பாதகம் பு ந்ேதார் அறத்ைதக் கட்டி தாம் உண்பார்
    தந்ைத தாய் புத்திரர் பசிப்பத் தாம் உண்ணும் சழக்காளர்
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    எந்ைதப் ெபருமான் திருப்பணிக்கும் இயல் பூைசக்கும் பழு(து)இைழப்பார்
    முந்து மைறேயார் நிலனாதி ெபாருள் ெகாள் முழு மூர்க்கர் 21

    (இதுவுமது)
284 ஒருவன் ெசய்த நன்றி ெகான்றார் உறவுேபான்று உட்பைக ஆவார்
    ெவருவந்த அமர்க்ேக தைமப் புரந்த ேவந்ைத விடுத்துப் புறுங் ெகாடுப்பார்
    கரு(வு)அங்கு அழிப்பார் பசுக்காவார் கன்று கூட்டார் கறந்(து)உண்ணார்
    தருவம் என்று கடன் ெகாண்டு தவறிக் கூறித் தாராதார் 22

    (இதுவுமது)
285 ஒழுகு ெசந்தீப் பாைவ புணர்ப்(பு)உறுவம் என்னா ஒருவன் மைன
    அழகு ேநாக்கித் ேதாய்ந்து உழல்வார் அளிப்பம் எனச் ெசாற்று அளியாதார்
    குழக மகைவ வைத பு வார் கூடாச் சாட்சி உைரத்து நிற்பார்
    கழுகுேபால விடக்(கு) உண்பார் கல்லாக்கல்வி பயின்றிடுவார் 23

    (இதுவுமது)
286 தமக்கு நுண்நூல் ெபாருள்உைரப்ேபார் 
           தம்ைமப் பின்பு பழித்(து) உைரப்பார்
    நமக்(கு) ஒப்பு ஒருவர் இல்ைலஎன நடைல 
           வாழ்வில் ெசருக்(கு) உற்றார்
    சுமக்கும் பணி முன்னாள் பணித்துத் துளங்கக் 
           ெகாண்டு கூலிக்ெகாடார்
    அமர்க்குள் வஞ்சம் பு ந்து ெகால்வார் 
          அற்றார்க்கு உண்டி அருளாதார் 24

    (இதுவுமது)
287 தண்ணரீ் ேசாறு நீறு லிங்கம் தக்க அக்கமணி விற்பார்
    கண்ணரீ் ேசார அழும் பிறர்தம் ைகயில் ெபாருைளக் கவர்கிற்ேபார்
    உண்ணரீ் ஊறல் குளனாதி கட்(கு) ஊறு விைளப்பார் அப்பாவ
    மண்நீர் இல்ைல என ேவண்டுமாேற பு யு(ம்) மதி இல்�லர் 25

    (இதுவுமது)
288 குடிகள் முைறேயா எனப் புலம்பக் ெகாடுங்ேகால் பு வார் தண்டங்கள்
    ெநடிய மனுநூல் முைற பு யார் நிலத்ைதத் தம்வ(ீடு) எனக் காவார்
    கடிய மைனயில் எ  இடுவார் கைடயர் மடவார் நலம் துய்ப்பார்
    படியில் பங்கு வியன் ெகாள்ளார் பழித்துத் தி யும் பயனற்றார் 26

    (இதுவுமது)
289 நாழி குைறப்பார் நிைறயில் வஞ்ச நைடேய பு வார் நவில் வழக்ைக
    ஊழின் உைரயார் ஓர வழக்(கு) உைரப்பார் ேதவர்க்(கு) உைறவிடமாம்
    வாழி அரசு முதலாம் வாழ்மரங்கள் குைறப்பார் மனமறுகி
    ஆழி உலேகார் இடுக்கண் உற அறம் ெசய்வார் ேபால் மறம் ெசய்வார் - 27

    (இதுவுமது)
290 ேதவர்க்(கு) எனேவ ேநர்ந்து ைவத்து திரும்ப அந்த ெபாருள்ெகாள்வார்
    ேகாயில் சனத்ைத ஏவல் ெகாள்வார் குைட ெவண்கவ  சிவிைக முதல்
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    ேமவப்படும் பல்கருவிகள் தம்வடீ்டுப் பணிக்குத் தாம் ெகாள்வார்
    பாவத்(து)உறு எண்நான்கு குற்றம் பரமன் ேகாயில் இைட பு வார் - 28

    (இதுவுமது)
291 உடலம் வடீ்டில் ஊண் விற்பார் உற்ேறார் திரும்பாச் சூ(து) இைழப்பார்
    மடல்ேசர் நற்பூ நல்உணவு வாேனார்க்(கு) அளியார் தான் விைழவார்
    கடல் சூழ் உலகில் அைடக்கலங்கள் காவார் மைனவி மக்கள் முதல்
    விடல் ஆகாைர நிமித்தம் இன்றி விடுவார் ஈனத்ெதாழில் விைளப்பார் 29

    (இதுவுமது)
292 தன்ைன நம்பி ஒருெபாருட்குத் தைலைம ெசய்தான் தனக்கு வஞ்சம்
    பின்னர் தீைமப் பு யும் தீேயார்கள் ெபற்ற ெபாருள் நன்(று)என உவப்பார்
    முன்னம் அவன் ைகெகாடுத்தவன்ேபால் ேமாகத்து இகழும் இரவாளர்
    ெபான் நிகராய்த் தம்பதிையப் ேபாற்றி வணங்காப் புன்ெகாடியார் 30

    (இதுவுமது)
293  ேவறு மனம்தம் ேபத(ம்)உறும் ெவய்ய பவங்கள் பு ந்ேதார்
    சீறு மறவி பாசத்தால் ேசர்த்துக் ெகாடுெபாய்க் ெகாைல பு யக்
    கூறும் இருபதுடன் எட்டாம் ெகாடிய நரகில் குடிஇருந்ேத
    ஏறு ெநடும்கா லத்தும்அவர் இழிவும் பிணியும் ேநர்ந்(து) எழுவார் - 31

    (பாவம் எது பு ந்ேதரும் நள்ளாறைனத் ெதாழ விைனநீங்குவர் எனல்)
294  இவ்வா(று) உள்ள அதிபாவம் இைழத் துேளாரும் நல்விைனயால்
    ெசவ்வான் சைடயான் நள்ளாற்றில் ேசர்ந்து மூன்று திருத்தடத்தும்
    ைசவ(ஆ) கமநூல் உைரத்தநாள் மூழ்கி தானம் சிறி(து)அளித்துக்
    ைகமான் மழுேவான் அடிபணியில் கடவுள் வடிவம் ெபறுவாேர 32

    (உவாமுழுமதி கிரகணம் நாட்களில் நீராட்டுக நற்ேபறு ெபறுக எனல்)
295 எல்லாமாதப் பிறப்பினும் இரண்டு மாதம் இைசநாளும்
    வில்லார் மதியில் காைலயினும் ெவய்ேயான்மதி பாம்(பு) உணும்ெபாழுதும்
    ெசால்லா(று) எட்டாம் திதிமுதலாம் ெசால்லும் ேமன்ைமப் ேபாதிடத்தும்
    மல்லார் களத்தார் அபிேடகம் ஆட்டில் அவர்தாம் ஆவாேர 33

    (பாடி வழிபாடு ெசய்க எனல்)
296 ஊேன உயிேர உயிர்க்(கு)உணேவ ஒன்ேற பலேவ ஒளிபவளக்
    காேன ஓர்எண் குணக்குன்ேற கதிேய நிதிேய கற்பகேம
    வாேன நிலேன நிைறெபாருேள மதிேய கருைண வா திேய
    ேதேன கனிேய தருப்ைபவனத் ேதேவ ெதய்வச் சிகா மணிேய 34

    (இதுவுமது)
297 உள்ளாய்ப் புறம்பாய்த் திகழ்ஞான ஒளிேய ெவளிேய உணக்குைறயாத்
    ெதள்ளார் அமுேத சிவக்ெகாழுந்ேத ேதவர்க்(கு)அரேச திருநீங்கா
    வள்ளால் ேவதா கமப்ெபாருேள மணிேய முத்ேத வச்சிரேம
    நள்ள(று) உைடயான் எனக்கூறி நாதன் அவன்முன் நண்ணியுேம 35

    (இதுவுமது)
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298 பாராய்க் கனலாய் நீராகிப் பகரும் காலாய் வானாகிச்
    சீரார் தருப்ைப வனமூலம் சிறந்த முைளயாய்ச் ெசழுங்கனியாய்
    ேவராய் வித்தாய் அடங்காத ெவவ்ேவ(று) உருவாய் உருவாகிப்
    ேபராய் என்நா வினில்ஊறும் ெபம்மான் எனவும் பிறப்(பு)அறுேம 36

    (இதுவுமது)
299 இடப(ம்) நிைறந்த மதில் ெப (து) எங்கும் விளங்கும் ேகாபுரம்
    விடம்அமர் கண்டைனக் ைகெதாழும் வித்தகர் நற்கதி ேமவுவார்
    வடநிழல் ைவகிய ேதவன்முன் வஞ்சம் அற்(று) அஞ்ெசழுத்(து) ஒதினால்
    கடவ(து) என்று ஒருேகாடி எண்ணிய யாைவயும் நண்ணுவார் 37

    (மலர் வழிபாடு ேபான்று தூபதீபமும் சிறப்ேப எனல்)
300 ஆய்மலர்த் தும்ைபயின் மாலிைக அண்ணற்கு நண்பகல் சாத்தினால்
    தூய்மலர் ஒன்றிற்குக் ேகாடியாம் ெசால்வர் இடம் சிவேலாகேம
    ேவய்மலர் பந்தருள் வாழ்குவார் ேவ(று)உள மாைலக்கும் அன்னேத
    தீமலர் தூபங்கள் ெசய்தநாள் ேசர்த்து விப்பார் கதிேசர்வேர 38

    (ஆைடயும் அளிக்க எனல்)
301 காமரு(ம்) பூந்துகில் சங்கரன் கங்குலில் சாத்தினார்க்கு ஓர்இைழக்
    காம்ஒரு ேகாடியுகம் சிவன் அப்பதேம தரும் அக்கமும்
    தாம(ம்) உறும் துகிர் முத்தமும் சாத்தி இைவ காசினியில் பூரைண
    ஏம(ம்) உறும்படி ைகெதாழின் இம்ைமயும் உம்ைமயும் எய்துவார் 39

    (ஆவணியில் கருப்பஞ்சாற்றில் ஆட்டுக எனல்)
302 ஆனியில் பூரைண ைபங்கரும்(பு) ஆடிய சாறு கலம்ெகாடு
    கூனிய திங்கள் அம்கண்ணி எம்ேகா(து)அறு ேதறலுக்(கு) ஆட்டினால்
    ேமனியின் முன்னர் அைடந்(து) ஒருெமய்ெபறத் ேதான்று(ம்) 
              அவ்ேவைளயில்  
    மானிடர் யாவர் வணங்கினும் வானவர் ஆகுவர் உண்ைமேய 40

    (இரவு தங்கி வழிபடுதல் மிகச் சிறப்பு எனல்)
303 ெகாந்(து)அவிழும் குழல்மாதைரக் ேகாள்களவுஎன்று இைவேபால்வதாம்
    எந்த விதத்தின் நன்(று) ஆயினும் முன்னாள் ஒருநாள் அவ்வூர்
    வந்திருக்கப் ெபறின் யாவரும் வான்பதம் எய்துவர் ேகாயிலுள்
    ஐந்து வலம்பு வார் தமக்கு ஐந்துெபரும் பலன்ேநருேம 41

    (பசு காைள தானம் ெசய்யேவார் ெபறும்ேபறு ெசால்லிலடங்கா எனல்)
304 ஏறு ெபாறித்துவிடின் மயிர்க்(கு)எண்ணு(ம்) ஓர்ேகாடியுகம் சிவன்
    வறீு பதத்தினில் ேமவுவார் ேமய்பசுவிற்கும் அவ்வண்ணேம
    ஆறுத த்த நள்ளாறனுக்காம் பணிேய துைணஆயினார்
    ேபறுெபறப் பு வார் புகழ்ேபச அவ்வாசுகி நாணுேம 42

    (அன்னதானம் ெசய்ேவாரும் சிவகதி ெபறுவர் எனல்)
305 பாடக ெமல்லடிப் பாகனார் பவனிவிழா உள்ள நா(ள்)எலாம்
    ஆடக வதீியில் ேசா(று)இடும் அன்பர்கள் கதித்திறல் ஓதல்என்
    படீுஅகலா அவி ஒன்றிற்ேக ேபறுகம்தாம் ஒருேகாடிேய   
    நாடகம் ஆடும் ெபம்மான் பதம் நண்ணுவர் உண்ைமஇது உண்ைமேய 43
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    (சூதமுனி புராணத்ைத முடித்து ெதாழுதுஎழ முனிவர் மகிழ்ந்தனர் எனல்)
306 என்று சுருக்கி முடித்துேமல் இன்ப(ம்) நிைறந்(து)உள சூதைன
    குன்றுதல் இன்றி விளங்க நீகூறிைன என்று துதித்தேரா
    துன்று மயிர் புளகத்ெதாடும் ேசாதி நள்ளாறிைன ேநாக்கிேய
    அன்று கரங்கள் குவித்(து) எழுந்து ஆடினர் பாடினர் அந்தணர் 44

    (நள்ளாறன் புராணத்ைத சீர்ெபற ெசய்ேதார் சிவபுரம் அைடவர் எனல்)
307 சீர்எழுத்தில் பிைழ இன்றிேய தீட்டினர் கற்றவர் ெசப்புவார்
    ஏர்எழுத்துக்கு உைமசாத்துவார் இன்ப(ம்)உறச் ெசவிக்(கு) ஊட்டுவார்
    ஆெரழுத்து ஐந்துள் நின்றாடிய ஆதி நள்ளாற்றுப் புராண நூல்
    ஓர் எழுத்திற்கு ஒருேகாடி நாள் ஒப்பில் சிவன்பதி ேசர்வேர 45

    திருச்சிற்றம்பலம்
    தீர்த்த சருக்கமுடிவு

திருநள்ளாற்றுப் புராணம் முடிவுற்றது 
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