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சிவஞானேயாகிகள் அருளிச் ெசய்த 
பிரபந்தத்திரட்டு - I

உ
கணபதி துைண
திருச்சிற்றம்பலம்

திருவாவடுதுைற ஆதீனத்துத் திராவிடமகாபாஷ்யகர்த்தராகிய
சிவஞானேயாகிகள் அருளிச் ெசய்த பிரபந்தத்திரட்டு

இராமநாதபுர சமஸ்தானம் ம-ள-ள-  ெபான்னுச்சாமித்ேதவரர்களுைடய 
புத்திரர் ம-ள-ள-  பாண்டித்துைரத்ேதவரவர்கள் விரும்பியவண்ணம்
மதுராபு வாசியாகிய இ.இராமசுவாமிப்பிள்ைள என்ற விளங்குகின்ற 
ஞானசம்பந்தப்பிள்ைளயால் அகப்பட்டபிரதிகள்ெகாண்டு ப ேசாதித்து
ெசன்ைன: இந்து தியாலஜிகல் யந்திரசாைலயிலும் சித்தாந்த 
வித்தியாநுபாலனயந்திரசாைலயிலும் பதிப்பிக்கப்பட்டது
----

1. இளைசப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி.

காப்பு.

  பருத்துைடயவளங்காட்டுமிளங்காட்டு
    நகர்ப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதித்,
  திருெதாைடயெலம்ெபருமான்
    ேசவடியிற்சூட்டவருள்ெசழிந்துநல்கு,
  முருத்ெதழுந்துமும்மலக்கந்திைனப்
    பிடுங்கியுயிர்ப்ேபாதக்க வளமாந்திக்,
  கருத்துைடயசிவானந்தக்களி
    மிகுத்துத்தி யுமதகளபந் தாேன. 1

நூல்.
  
  உலகெமங்குெமாருவடிவாகிநின்<
  றிலகுேபெராளிேபாலுமிலங்ெகழி
  லலகிலாவளமா ளங்காட்டகங்
  குலவுேகாயில்குடிெகாண்டெவந்ைதேய. 2

  ெகாண்டன்ேமனிக்குழகனுநான்முகப்
  புண்டரீகப்புலவனுநாெடாணா
  மண்டுதீப்பிழம்பாகியவயங்கினா
  னண்டர்சூழிளங்காட்டுைறயண்ணேல. 3

  அண்ணிக்குங்கரும்பாகியமுதமாய்க்
  கண்ணுக்குண்மணியாய்க்கனிேதறலாய்
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  வண்ணச்சீ ளங்காட்டிைறவான்ெபாரு
  ளுண்ணப்புக்கெவன்ெனஞ்ைசயுருக்குேம. 4

  உருகிெமாண்டுெகாண்டுண்டுகளித்துளம்
  ெபருகிவாழ்ந்திடப்ெபற்றனன்பூம்ெபாழி
  லருகுசூழிளங்காட்டிலளியராய்ப்
  பருகுவார்க்கினிக்கும்பசந்ேதறேல. 5

  ேதறேலைனத்ெதருட்டிச்சிவமனுக்
  கூறியாளக்குருவுருக்ெகாண்டவ
  னாறுபூம்ெபாழினல்லிளங்காட்டுைற
  பாறுநச்சும்பைடமழுவாளேன. 6

  ேநயமாகிநிைனெதாறுெநஞ்சக
  மாய்விலாவின்பவா யின்மூழ்குமால்
  வாய்ைமயாளர்வள ளங்காட்டுைற
  பாய்விைடப்பரேமட்டிெபாற்பாதேம. 7

  பாதலம்பகிரண்டப்பரப்ெபெலாஞ்
  ேசாதிவண்ணச்சுடெராளியாெமன
  நீதியாலுணர்வாரகநீங்கலான்
  காதலிப்பவர்வாழிளங்காடேன. 8

  காடுெகாண்டசைடமுடிக்கண்ணுத
  ேறாடுெகாண்டகடுக்ைகத்ெதாைடயலா
  ேனடுெகாண்டெபாழிலினங்காட்டினான்
  வடீுெகாண்டனன்மீட்ெடனதுள்ளேம. 9

  உள்ளத்துள்ளமுதூறியுணர்ெதாறுந்
  ெதள்ளத்ேதறித்ெதளிந்தசிவானந்த
  ெவள்ளத்ேததுைளவார்க்குவிளங்குவான்
  கள்ளத்தார்க்க யானிளங்காடேன. 10

  இளைமயுமைனவாழ்க்ைகயினின்பமும்
  வளைமயும்ெபாருளாகமனங்ெகாள்வ ீ
  ரளியில்காலனணுகுமன்ெறன்ெசய்வரீ்
  களவிலாவிளங்காடைனவாழ்த்துேம. 11

  ேவறு
  வாழ்த்துகிேலன்றிருப்புகைழ
    மனங்ெகாேளன்றிருவடிையத்
  தாழ்த்துகிேலன்ெசன்னியிைனத்த
    மியிைனக்கருக்குழியில்
  வழீ்த்துைவேயாேபரறிைவ
    விளக்குைவேயாவறியகிேல
  னூழ்த்தமலர்ப்ெபாழில்புைட
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    சூழிளங்காட்டிலுைறவாேன. 12

  உைறவாைனெயவ்விடத்து
    முயிர்க்குயிராயங்கங்ேக
  நிைறவாைனயைசவின்றி-
    நிற்பாைனேயேனார்க்கு
  மைறவாைனயிளங்காட்டில-
    மர்ந்திருந்தவான்ெபாருைள
  யிைறயாைனெயம்மாைனெயப்-
    ெபாழுதுமறேவேன. 13

  மறவாதெபருங்கவைல-மறிகடலிலகப்பட்டுத்
  துறவாததுயர்த்திைரயாற்ெறாடக்- குண்டுெமலிகின்ேறன்
  பிறவாதவரமருளிப்-ேபறளிப்பெதந்நாேளா
  வறவாணர்புகழ்ந்ேதத்து-மிளங்காட்டிலம்மாேன. 14

  அம்மாேனயிளங்காட்டிலாண்டைகேயெயைனயாண்ட
  ெபம்மாேனயருட்கருைணப்ெபருமாேனயிைமேயார்க
  டம்மாேனெயன்றுநாத்தழும்ேபறவுளங்குைழய
  விம்மாெநக்குருகுவாெரைமயாளும்வித்தகேர. 15

  வித்தகமாநடுக்கடலில்விடெமழலுநடுநடுங்கி
  நத்தனயன்முதலாேனாேராட்ெடடுப்பநலிவகற்றி
  மத்தமிடற்றிளங்காட்டுவான்ெபாருைளயன்றியுேமார்
  கத்தனுளெனன்பாைரயாங்காணக்கடேவாேம. 16

  கடக்களிற்றினு ேபார்த்த-
    விளங்காட்டுக்கண்ணுதேலான்
  விடச்ெசருக்கும்புரச்ெசருக்கு-
    மிக்கசலந்தரன்ெசருக்கு
  முைடத்தருளியருளாேனலும்-
    பர்களும்பூவலயத்
  திடத்துைறயுமாந்தர்களு-
    ெமவ்வண்ணமுய்வாேர. 17

  உய்யலாெநறிேகாடியுலவாதவிடும்ைபயினான்
  ைமயலாம்பரசமயப்படுகுழியின்மாள்ேவைனத்
  ைதயலாெளாடும்ேபாந்துதண்டைலசூழிளங்காட்டி
  ைலயர்தாம்ெவளிேயநின்றாடல்ெகாண்டதற்புதேம. 18

  அற்புதமாமிளங்காட்டிலாண்டைகையமதியாேம
  புற்புதம்ேபாற்பிறந்திறக்கும்புல்லியைரத்துைணெகாண்ேட
  வற்புதவஞ்சிறுவிதிெசய்மகச்சாைலச்சிறப்ெபல்லாங்
  கற்ெபாடிேபாற்சிந்தியவாகாண்மிேனாநமரங்காள். 19
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  காைளயராயுலகைனத்துங்கவிைகநிழற்கீழடக்கித்
  தாைளெயான்னார்முடிவருடத்தருக்ெகய்தியிருந்ேதாரு
  மீைளயராயிம்ைமேயயிரந்துழலக்காண்ைகயினா
  லாளுைடயானிளங்காட்ைடவிைரந்தைடவாரறிவினேர 20

  அறிவுருவாயகண்டிதமாயானந்தமயமாகிக்
  குறியிறந்தபரம்ெபாருேளார்குறியுருவங்ெகாண்டருளிச்
  ெசறிெபாழில்சூழிளங்காட்டிற்றிகழ்ந்திருந்துமுணரார்கள்
  வறிேதெபாற்ெகாழுக்ெகாண்டுவரகினுக்ேகருழுவாேர. 21

  ேவறு.
  வாரார்களபக்குவிமுைலயார்ைமயற்கலவிநலம்ேவட்டும்
  ேபராவிடராலிதுகாறும்ேபதுற்றுழன்ேறெனைனயாள்வாய்
  நீரார்கழனிபுைடயுடுத்தநிகழ்சீ ளைசப்பதியுைடயாய்
  ேபாரார்கணிச்சிப்பைடேயந்திப்ெபாதுவிற்குனிக்கும்ெபருமாேன. 22

  ெபருகிக்கிடந்தநிராலம்பப்ேபரானந்தப்ெபருங்கடலுட்
  பருகித்துைளந்துதிைளத்தாடிப்பைதப்பற்றிருக்கவரமளித்தான்
  கருவிப்புயல்சூழ்மணிமாடங்கவினுமிளைசக்கடிநகர்வா
  யருவிப்பைனக்ைகமதேவழத்து ேபார்த்தாடுமம்மாேன. 23

  ஆடுங்கறங்கின்ேயானிெதாறுமலமந்தழுங்கிப்பிறந்திறந்து
  வடீுஞ்சிறிேயன்றனக்குனதுவிைரத்தாமைரத்தாளருள்வாேயா
  ேதடும்பிரமன்றிருமாலுந்ெதருமந்ேதங்கத்தழற்பிழம்பாய்
  நீடும்ெபாருேலயிளைசயில்வாழ்நிருத்தாபுரத்ைதெய த்ேதாேன. 24

  எ த்தாெனனதுவல்விைனயினிருள்ேசர்பிறவிப்ெபருங்காட்ைடத்
  ெத த்தான்மூன்றுெபாருளுண்ைமெத த்துப்பாசமிரண்டிைனயு
  மி த்தாெனன்ைனத்தன்னுள்ேளயிருத்திெயன்பாற்சுகவடிவாய்த்
  த த்தானிளைசப்பதிவாழுந்தக்ேகாெனவர்க்குமிக்ேகாேன. 25

  ேகாேனெயன்ைனவலிந்தடிைமெகாண்டமுதேலெபருங்கருைணத்
  ேதேனயிளைசப்பதிவாழுஞ்சிவேனயடியார்தமக்கருளு
  வாேனேதவரான்கன்றுேபாலத்தி யவரமளித்தா
  யாேனறுயர்த்தாயிதற்ெகவேனாவடிேயனுதவுங்ைகம்மாேற. 26

  மாறாக்கருைணச்சிவானந்தவாழ்ைவயிந்தாெவனக்காட்டி
  ேயறாக்குழிநின்ெறடுத்ேதற்றிெயன்ேபாலுருக்ெகாண்ெடய்திடவுந்
  ேதறாப்புைலேயனினியுன்றன்றிருத்தாள்ேசர்வெதவ்வாேறா
  நீறாப்ெபாலிந்ததிருேமனிநித்தாவிளைசப்பதியாேன. 27

  பதிக்கப்ெபற்ேறனுளத்ைதயவன்பாதாம்புயத்திெலஞ்ஞான்றுந்
  துதிக்கப்ெபற்ேறனஞ்ெசழுத்துஞ்சூழப்ெபற்ேறனிளைசநகர்
  மதிக்கப்ெபற்ேறனவனன்றிமற்ேறார்ெதய்வமிைலெயன்ேற
  யுதிக்கப்ெபற்ேறன்சிவஞானமின்னும்ெபறும்ேபெறான்றுளேதா. 28
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  ஒன்றிக்கிடந்துபைதப்பறநின்றுணர்வார்தமக்ேகயல்லாமற்
  ெகான்ைறச்சடிலத்திருமவுலிக்குழகனிளைசக்கடிநகரான்
  மன்றற்கமலச்ேசவடிகள்வற்றிப்புற்றாய்மரமாகி
  நின்றற்புதமாந்தவஞ்ெசயினுங்காண்பார்க்ெகளிேதாெநறிேதர்ந்ேத. 29

  ேதராமூடெராடும்பழகித்ெதளியும்பகுதியுணராேம
  காரானுைகக்குமறக்கடவுள்கத்துக்குணவாயிருந்தாய்நீ
  வாராய்மனேமயினிேயனுமன்றற்ெபாழில்சூழிளங்காட்டிற்
  ேபாராேனற்றுப்ெபருந்தைகதன்ெபாற்றாளிறுகப்பற்றாேய. 30

  பற்றிகிடந்தபசுபாசப்பரப்ைபக்கடந்தபரெவளியின்
  முற்றிக்கிடந்தசிவானந்தமுழுத்ேதனுகர்வார்க்ககவிளக்காஞ்
  சுற்றிக்கிடந்தமலர்ப்ெபாதும்பர்துனிக்குநறுந்ேதன்வழிந்ெதாழுகி
  வற்றிக்கிடந்தமடுநிைறக்குமிளைசப்பதியான்மலர்ப்பதேம. 31

  ேவறு.
  பதராகியபல்சமயக்குழிவழீ்ந்
  ததராெமனநம்பியகந்ைதயினான்
  மதராெதைனயாண்டருள்வாயிளைசப்
  புதராலறியப்படுபுண்ணியேன. 32

  புண்ணாகியுைலந்துபுழுங்கிமன
  ெமண்ணாதனயாைவயுெமண்ணிெயணி
  மண்ணாயழியாதுவரந்தருவா
  யண்ணாவிளைசப்பதியாண்டைகேய. 33

  ஆண்டானலிெபண்ெணனவாயிளைச
  யாண்டாெனயின்மூன்ைறயுமட்டருளு
  மாண்டாெனனநின்றவனாதியருக்
  காண்டானைவயாவுமைமத்தவேன. 34

  தவேமதுபு ந்தனேனாதமிேய
  னுவமானமிலாயுகளப்பதமு
  நவமா ளைசக்கடிமாநகர்வாழ்
  புவேனசெவனுச்சிெபாறித்திடேவ. 35

  ெபாறியாகியைவம்புலேவடர்களாற்
  பிறியாவிடர்மூழ்குபுேபதுறுேவன்
  சிறிேயனுனேசவடிேசருேவேனா
  வறிேவயிளைசப்பதியுற்புதேன. 36

  ேநர்ந்தார்புரநீற்றியநீறுைடயான்
  ேபர்ந்தார்தைலமாைலபிறங்கியிட
  வார்ந்தாடுசைடப்ெபருமானிடமாஞ்
  சார்ந்தார்பி யாவிளைசப்பதிேய. 37
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  பதியாமிளைசப்பதியாள்பவனுக்
  கதிகாபு யம்பலமாலவன
  மதுராபு ேயடகமாைதநணா
  முதுகுன்றுதிருக்குடமூக்கிைவேய. 38

  ைவயந்ெதாறுேமாடிவருத்தமுறா
  துய்யும்படிகண்டனேனாருறுதி
  ைகெயான்றிளைசக்கடிமாநகர்வாழ்
  ெசய்யன்கழற்ேசவடிேசர்வதுேவ. 39

  ேசரும்படிெயப்படிதிட்பமுட
  னாருந்ெதளியாதவரும்ெபாருைள
  ேயெரான்றிளைசப்பதிெயம்ெபருமான்
  பாருந்திைசயும்பரவும்மனேம. 40

  மனமும்முைரயும்மதியுஞ்ெசயலு
  ெமனதுந்தனதும்மிடருந்நலனுஞ்
  சினமுங்ெகடேவார்ெமாழிெசப்பியவா
  கனெமான்றிளைசப்பதிகாவலேன. 41

  ேவறு.
  வலந்தருகாமைனமாட்டியகண்ணா
  லனந்தருசீ ளைசப்பதிநாத
  னுலந்தவர்ெவண்டைலெயாண்கயிேலந்தி
  யிலந்ெதாறும்ெவண்பலிேயற்றைமெயன்ேன. 42

  என்ைனெயடுத்துவிழுங்கிெயெனக்ேக
  தன்ைனயளித்தருடத்துவநாதன்
  மின்னிளைசப்பதிேமவியிடத்ேத
  கன்னிையைவத்தகருத்திதுெவன்ேன. 43

  கருத்ைதெயாருக்கிநிைனப்பவர்கட்ேக
  த த்துெவளிப்படுசாலிளைசக்ேகான்
  புரத்திைடயன்று ெபாருக்ெகனவாங்ேக
  சி த்ெத ைவத்தெசயற்ைகயிெதன்ேன. 44

  ெசயற்ைகயைனத்துமறச்சிறிேயனுக்
  கியற்ைகயளித்தருள்சீ ளைசச்ேகான்
  வியத்தருேகாசிகமாதிெவறுத்துக்
  கயத்து ேபார்த்தகணக்கிதுெவன்ேன. 45

  கணக்குவழக்ெகாடுகத்துமதத்தார்
  பிணக்ைகயறுத்தபிரானிளைசக்ேகா
  னிணத்ெதாைகமல்கியெநட்டுடெலன்ைப
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  மணத்ெதாைடயாகமைலந்தைமெயன்ேன. 46

  தைமத்ெதளிவுற்றதவத்தினர்தம்பா
  லிைமப்புவிழிப்பறவாழிளைசக்ேகா
  னைமத்திடுமச்சுதனாரணேனடக்
  கைமக்கனலாய்நிமிர்காட்சியிெதன்ேன. 47

  என்ைனமுழுக்கவிழந்தவிடத்ேத
  தன்ைனவிளக்கியசாலிளைசக்ேகான்
  மன்னமுதத்திைனவானவருண்ண
  வுன்னுவிடத்திைனயுண்டைமெயன்ேன. 48

  உண்டிைலெயன்றுமுணர்ச்சிகழன்ேறார்
  கண்டுெதாழுங்கவினா ளைசக்ேகான்
  றண்ெபறுகுங்குமசந்தம்ெவறுத்து
  ெவண்ெபாடிபூசியவித்தகெமன்ேன. 49

  வித்தகேலாகமைனத்தினும்ேவறா
  யத்துவிதப்ெபாருளாமிளைசக்ேகான்
  மத்தமனச்சிறிேயன்பிறவாைமச்
  சித்தியளித்தசிறப்பிதுெவன்ேன. 50

  என்னதியாெனனுமிந்தமயக்ைகத்
  தன்னருளாெலாழிக்கும்மிளைசக்ேகான்
  கன்னிகுயத்ெதாடுைகவைளகட்ேக
  ெகான்னுறுேமனிகுைழந்தைமெயன்ேன. 51

  ேவறு.

  என்னினிச்ெசய்யவல்லாெரறுழ்வலித்தடந்ேதாள்ெகாட்டிக்
  ெகான்னுறுபாசந்தண்டங்குடங்ைகயிேலந்திநக்குப்
  பின்னிறுமிருள்ேபாற்கூற்றங்குறுகுவான்ெபட்டகாைலத்
  தன்ைனேந ளைசக்ேகாமான்றாளிைணயிைறஞ்சாேதாேரா. 52

  சாேவாரீஇப்பன்னாளிந்தததரணியாண்டிடினுமாள
  ேமெவாணாதிற்ைறஞான்ேறவிளியினும்விளிகயாக்ைக
  காெவாடுகழனிசூழுங்கடிநக ளைசக்ேகாமான்
  ேசவடிவழுத்தப்ேபற்ெறாமினிப்ெபறுஞ்ெசல்வம்யாேதா. 53

  யாதுேமாரறிவிலாதெவளியேனன்கருவில்வழீ்ந்து
  ேபதுறாெதளிவந்தாண்டகருைணயின்ெபருைமெயன்ேன
  தாதுறுநறவமாந்தித்தைனமறந்தறுகான்மூசும்
  ேபாதலர்ேசாைலேவலிப்பூம்புனலிளைசயாேன. 54

  யாம்பரம்பரெமன்றுன்னியிருவரும்ெபாருதஞாட்பின்
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  ேமம்படக்கிைளத்தெசந்தீெவற்ெபனவடிவங்காட்டிப்
  பூம்ெபாழிலிளைசக்ேகாமான்ெபாள்ெளனத்ேதான்றிலாேன
  னாம்பிறரவைரயன்ேறாேதெவனநம்புமாேற. 55

  மாறிலாக்கருைணகாட்டும்வளெரானிநயனமூன்றுஞ்
  சீறுமாடரவம்பூணுந்திருமுகப்ெபாலிவும்ெவள்ைள
  நீறுபூத்தலர்ந்தெமய்யுெநறிகுழலிமயவல்லி
  கூறுமாயிளைசக்ேகாமாெனன்னுளங்குடிெகாண்டாேன. 56

  ெகாண்டேதாெலலும்புமச்ைசகுருதிநீர்நரம்புமூைள
  மண்டியகுரம்ைபவாழ்க்ைகவாழ்வினிப்ேபாதும்ேபாதும்
  வண்டமிழிளைசேவந்ேதவறியேனனுலந்துேபாேனன்
  றண்டிைரப்பரமானந்தசலதியிலழுத்திடாேய. 57

  அழுதழுதலறிேயங்கியகங்குைழந்துருகிெநக்குத்
  ெதாழுெதழுமடியாருள்ளந்ெதாறுந்ெதாறுங்ேகாயில்ெகாண்டான்
  பழுதுதீ ளைசைவப்பிற்பகிரண்டங்குலுங்கநின்று
  கழுதினந்துணங்ைகயாடகடித்திடுங்கருைணவாழ்ேவ. 58

  கருைணயாலிளைசேமவுங்கடவுேளயடியேனனுக்
  கிருவிைனத்ெதாடக்ைகநீக்கியிைடயறாதுதவல்ேவண்டு
  முருவுயிருணர்வாெயங்குெமாழிவறநிைறந்துமண்டிப்
  ெபாருவில்ேபெராளியாேயாங்கும்பூரணானந்தவாழ்ேவ. 59

  ஆனந்தமயமாய்நின்றவரும்ெபருஞ்ேசாதிதாேனா
  ரானந்தவடிவங்காட்டியருளினாலிளைசேமவி
  யானந்தமடிேயற்கீந்தவருளிைனநிைனக்குந்ேதாறு
  மானந்தேமலிட்ெடன்ைனயங்கேமயாக்கற்பாற்ேற. 60

  பாற்றிருநீறுபூத்தபவளெவற்பைனயபச்ைசக்
  ேகாற்ெறாடிமணந்தேமனிக்குழகேனயிளைசயாேன
  யூற்றமாமயராவன்பினுன்னடிநிழற்கீழ்த்துஞ்சும்
  ேபற்றினுக்கலந்துேபாேனன்பிஞ்ஞகாவருள்ெசய்வாேய. 61

  ேவறு.
  வாய்த்தவிைனெயாத்துழிமலப்பிணியவிழ்த்து
  மூர்த்திெகாடுவந்தருளிமுத்திநலநல்கு
  மாத்தனிளைசப்பதியிைனந்ெதாழினடிக்குங்
  கூத்துைடயன்யாவனவன்யாங்கெடாழுேகாேவ. 62

  ெதாழாதுதி யும்புைலயர்சூழலிலுறாேம
  வழாதெநறியெீதனவகுத்தருளியன்பர்
  குழாெமாடுமிணங்கிமகிழ்கூரவருள்ெசய்தாய்
  விழாவணியறாமறுகுசூழிளைசேவந்ேத. 63

  ேவந்தெரனமண்முழுதும்ெவண்குைடயுளாக்கி
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  ேயந்த யைணத்தவிசிருந்தரசுெசய்யும்
  வாய்ந்தவளெமான்ெறனமதித்திடுவாேயா
  வாய்ந்தலிளைசப்பரமனாளுமடியாேர. 64

  அடித்தலமுடித்தலம க்குயமனுக்குங்
  கிைடப்ப யேசாதிவடிவாகியகிரீசன்
  மடற்ெபாதியவிழ்ந்தெபாழில்சூழிளைசவந்ெத
  னிடர்க்கடலகற்றிடவுஞற்றுதவெமன்ேன. 65

  தவங்கெளாருசற்றுமிலிபுல்லியர்தநட்ேப
  யுவந்துதி கின்றபுைலேயனுமுலவாத
  பவங்கைளவெதப்படிபகர்ந்திடுதிையயா
  நவங்ெகாளிளைசப்பதியினாளுமகிழ்ேவாேன. 66

  மகிழ்ச்சிமிகுமன்பினனல்ேசர்ெமழுகுமான
  ெநகிழ்ச்சியுறெநக்குருகிெநஞ்சுகைரெவய்தி
  முகிழ்த்தமலர்ெகாண்டுநிைனமுப்ெபாழுதுேமத்த
  விகழ்ச்சியறுசீ ளைசெயந்ைதவரநல்ேக. 67

  வரங்கள்பலவுஞ்சுரர்பதங்களுமயங்கா
  வுரம்ெபருகுசித்திகளும்வித்ைதகளுெமாக்கத்
  திரண்டுவருேமயிளைசநாதனதிருத்தாள்
  பரந்தமல ட்டுவழிபட்டவர்கள்பாேல. 68

  பார்ப்பதியணங்கிெனாருபாற்பதியுெமம்மான்
  சூற்புயறவழ்ந்துலவுேசாைலபுைடசூழ
  ேமற்படுவளம்பலவுேமவுமிளைசக்ேகா
  ேனற்புைடயதாளிைணயிருப்பிடெமெனஞ்ேச. 69

  ெநஞ்சுமுைரயுஞ்ெசயலுேநர்ந்தெபாறிதாேனா
  ரஞ்சுமுனேசவடியிலாக்கிெயைனயாள்வாய்
  நஞ்ெசதிர்வுகண்டுளநடுங்கிமுைறேயாெவன்
  றஞ்சிவருேவார்க்கருளுமா ளைசவாழ்ேவ. 70

  வாழுெநறியாைவயுமறந்துபுைலயாகித்
  தாழுெநறிெகாண்டுதி கின்றதமிேயைனச்
  சூழும்விைனவல்லிருெடாைலந்திடுவெதந்நா
  ளாழுமகழ்சூழிளைசயாளுைடயேகாேவ. 71

  ேவறு
  உைடயநாயகன்றிருவடித்ெதாழும்புெசய்தும்பரார்தமக்ெகட்டாச்
  சடிலவான்முடியிளைசயானளித்திடுந்தத்துவெநறிேதர்ந்ேத
  யைடயவுந்தமக்குள்ளுறத்தாமவற்றுள்ளுளுமானந்த
  மிைடயறாமேலகண்டுெகாண்டிருப்பவெரம்ைமயாளுைடயாேர. 72
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  யாரும்யாவுமாஞ்சராசரத்ெதாகுதியிலிரண்டறக்கலந்ேதாங்கிப்
  பாரும்விண்ணுமற்றைனத்துமாய்நிைறந்தேதார்படெராளிப்பரப்பூேட
  காருலாம்ெபாழிலிளைசயுெமம்பிரான்கருதரும்பல்ேகாடி
  சூ யப்பிரகாசேநருருவமுந்ேதான்றுமாகண்ேடேன. 73

  கண்டகண்டெவள்ளிைடெயலாமிளைசவாழ்கருைணயங்கடல்காள
  முண்டகண்டமுநான்குதிண்ேடாளும்ேவளுருவிைனயருவாக்க
  விண்டகண்டழலுருவமுமுைமயவண்ேமவியவிடப்பாலுங்
  ெகாண்டகண்டமாய்நின்றேதார்குறியன்றிப்பிறகுறிகாேணேன. 74

  காணுமாறுமற்ற த தாெமனக்கணிப்பிலாப்பலசாைகக்
  ேகாைணமாமைறயாைவயுந்தனித்தனிகுழறுவதல்லாமன்
  மாணுமாறிதுதாெனனக்காட்டிடவல்லேதயிளங்காட்டிற்
  ேபணுநாயகனடியவர்க்ெகளியவன்ெபற்றயையமுைறேயாேட. 75

  முைறபிறழ்ந்திடாவடியவர்குழுமியமுதுநக ளங்காட்டிற்
  கைறவிளங்கியகண்டர்தமருளினாற்காண்பவர்தமக்கல்லா
  லைறகழற்றிருமாலயன்முதலிேயார்க்காயினுெமளிதாேமா
  விைறயுநீங்கிடாதிரண்டறக்கலந்துவாழின்பநிட்ைடயின்சீேர. 76

  நிட்ைடயாவதுெநட்டுயிர்ப்பறவுடனிமிர்த்துவார்விழிமூடிப்
  பட்டவாயினரீ்வறந்திடவடதிைசப்பார்த்துைறந்திடும்ேயாேகா
  சட்டகத்திைனப்பி துளப்பைதப்பற்றுச்சாகிராதீதத்ேத
  சுட்டிறந்துநின்றிளைசநாயகன்கழல்சூழ்ந்திடுஞ்ெசயலன்ேறா. 77

  அன்றுெதாட்டிதுகாறும்வல்விைனயினாலலக்கழிந்துழல்ேபேயன்
  ெபான்றிடாப்பரமானந்தெவள்ளமாய்ப்ேபாக்ெகாடுவரவின்றி
  ெயன்றுேமா யல்பாகியபராபரத்திரண்டறக்கலந்ெதான்றாய்
  நின்றுவாழ்ந்திடப்ெபறுவேனாவிளைசமாெநடுநகரமர்ந்தாேன. 78

  தாைனயாெமனக்குயவ யதளிைனத்த த்துமன்றிைடயாடும்
  வானுேளார்களுக்கறிவரும்பரம்ெபாருண்மண்ணிைடெயளிவந்து
  ேதனுலாம்ெபாழிலிளைசயிற்குடிெகாண்டுசிறியேனன்பசுஞானக்
  கூைனநீக்கிவந்தாண்டிடயான்முனங்குயிற்றியதவெமன்ேன. 79

  என்னுைடப்ெபருந்தன்ைமயும்யானுமிங்ெகய்திடாவைகெயன்பாற்
  றன்னுைடப்ெபருந்தன்ைமயுந்தானுமாய்த்தணப்பறநடிக்கின்றான்
  ெகான்னுைடப்பைடத்தண்டெமான்ெறடுத்ெததிர்குறுகியசமன்வரீ
  முன்னுைடத்திடவுைதத்திடுமிளைசமாமுதுநகர்ப்ெபருமாேன. 80

  ெபருமதிக்ெகலாம்புகழ்ந்திடுமிளைசயம்ெபரும்பதிதனின்ேமய
  திருமதிக்ெகாழுந்திலகியசைடமுடிச்சிற்பராெவஞ்ஞான்று
  ெமாருமதிப்படநிைலெபறாதநுதினமுழிதருகறங்ேகய்ப்பத்
  தி யும்வன்மனக்குரங்கிைனநிைலெபறத்திருத்துவெதவ்வாேற. 81
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  ேவறு.
  எவ்வமுகந்ைதயுமிழிவுமானமு
  மவ்வியெநஞ்சமுமைனத்துநீங்குமா
  னவ்வியங்கரத்தவனிளைசநாயகன்
  ெசவ்வியெபாலங்கழல்சிந்ைதெசய்யிேன. 82

  ெசய்யவன்கருகியதிருமிடற்றினான்
  ைவயகமளந்தவன்வழுத்துதாளினான்
  ெமய்யடியவர்புகழிளைசேமவிய
  ைவயைனமறக்கிெலன்னாவியுய்யுேம. 83

  உய்வைகநாடுநருறுதிேயார்ந்திடிற்
  ைசவேநர்சமயமுஞ்சங்கரர்க்குேநர்
  ெதய்வமுமிளைசயிற்சிறந்தபாக்கமு
  ெமவ்வுலகத்தினுமில்ைலயில்ைலேய. 84

  இல்ெலனிலுண்டுளெதன்னிலில்ைலயா
  மல்லதங்குருெவனிலருவுமாகுமாற்
  ெசவ்வியல்ேசாைலசூழிளைசச்ெசம்மலான்
  பல்குசீர்யாவேரநவிற்றற்பாலேர. 85

  பாலைனக்கூற்றுவன்பற்றிக்ேகாடேல
  ேமல்ெகாடுவருதலுமுைதயில்வடீ்டினான்
  ேசாைலயின்மதிதவழிளைசத்ேதான்றலா
  ேனலுெமய்யடியவர்க்ெகளியனல்லேன. 86

  அல்விளக்காகியவாக்ைகதன்ைனநா
  ெனல்லிளக்காயிடக்காண்பெதந்தநாள்
  ெசால்விளக்கியபுகழ்த்ெதாண்ைடநாட்டுக்ேகார்
  நல்விளக்காகியவிளைசநாதேன. 87

  நாதனுெமன்னுைடநட்புெமாக்கலுந்
  தாைதயுந்தாயருமகவுந்தாரமும்
  யாதுமாயிருந்ெதைனெயளிவந்தாண்டனன்
  ேமதகுவளம்பயிலிளைசேவந்தேன. 88

  ேவந்தராய்க்கவிஞராய்விச்ைசகற்றுணர்
  மாந்தராயறிஞராய்வாழேவண்டுவரீ்
  பூந்தராய்க்கவுணியன்ேபாற்றுெமந்ைதையச்
  சாந்தராயிளைசயிற்சார்ந்துகண்ணுேம. 89

  கண்ணுதன்மதிமுடிக்கமலக்காலைனக்
  கண்ணுதன்மதிமுடிக்கமலக்காலைன
  யண்ணலாம்ெபாதுவிளங்காட்டினாைனயா
  மண்ணலாம்ெபாதுவிளங்காட்டினாைனேய. 90
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  காட்டினானுலெகலாங்கனவுேபான்ெமன
  வாட்டினான்பிறவிேவர்வாட்டிச்ெசன்னிேமற்
  சூட்டினான்றிருவடிெதாைலவிலானந்த
  மூட்டினாளிலைசயிலுைறயுமன்னேன. 91

  ேவறு.
  மன்னுேமார்கணப்ேபாதாயினுநிைலயாமதித்திடற்க யலிவ்வுடம்ைப,
  ெயன்னெதன்ெறண்ணியிதற்ெகனத்ெதாடங்கியினிலாக்களவுெபாய்காம,
  முன்னியமதமாற்ச யமாங்காரமுலப்பிலாெவகுளியுற்றந்ேதா,
  பன்ெனடுங்காலமழுங்குமாெறவேனாபசும்ெபாழிலிளைசநாயகேன. 92

  நாயினுக்கிைரேயாந யினுக்கிைரேயாநகுநைடக்குழிவிழிப்பிறழ்பற்,
  ேபயினுக்கிைரேயாகழுகினுக்கிைரேயா ெப துநாறியபுழுக்குரம்ைப,
  யயீினுக்கிைரேயாயாதினுக்கிைரேயா யான்சுமந்துழன்றிடப்பணித்தாய்,
  தாயினுக்கழேகாகுழவிையவருத்தல்சாற்றிடாயிளைசவானவேன. 93

  வானறல்வளிதீமண்ெணனுமிவற்றால்வைனந்தேதாற்குழிசிையக்குருதி
  யூெனாடுபிைசந்துைவத்தபாழ்ஞ்சுவைர ெயான்பதுவாயினுமலேம
  தான்வழிந்ெதாழுகும்விடக்கிைனத்துயரந் தனக்ெகாருெகாள்கலந்தன்ைன
  யானிைதச்சுமந்துதி வதுமுைறேயா விளைசயம்பதியைமந்தவேன. 94

  அைமயுமிவ்வுடேலெபாருெளனேவாம்பி யடியவர்யாைரயும்பணிெகாண்
  டிைமயளேவனுநன்ெனறிேதராதிதற்குேமற்கதியிைலெயன்ேற
  தைமயுணர்ந்தவர்ேபானாடகநடித்துத் தழற்படுநரகினுக்கிைரயாய்ச்
  சுைமெயடுதலுத்ேதனிளைசவாழ்முதேலதுைடத்திடாதிருப்பெதற்றினுக்ேக. 95

  எத்தைனயுடலமும்ைமயிெலடுத்ேத ெமத்தைனயினிெயடுப்பனவு
  மத்தைனயன்ேறாவிவ்வுடற்பயெனன் றறிந்திடாதிதைனேயெபாருளாக்
  கத்தியுமிதற்ேகாரூறுவந்துற்றாற் கலுழ்ந்துெவந்துயர்க்கடல்குளித்தும்
  பித்த ன்மயங்கித்தி வெதன்ேனேயா ேபசிடாயகத்தியசீ்சுரேன 96

  அகத்தியசீ்சுரைனக் காட்டிவடீளிக்கு மறிவிைனத்தஞ்சமாமுடெலன்
  றிகத்திேலயின்பந்துய்த்திடவறியா ேரவல்ெகாள்ேவார்க்குநற்கரணம்
  புகப்ெபறுந நாய்கழுகுக்குப்ேபாகம் புழுவுக்குபுவனமற்றதுேபாற்
  சகத்திைடத்தமக்குத்தனுெவனுமிதைனத் தாெமனவிைழயுமாெறன்ேன. 97

  என்பிைனநரம்ைபமூைளையமயிைர யிைறச்சிையக்குருதிசுக்கிலத்ைதப்
  பின்புறுந்துவக்ைகேவறுேவறாகப் பி த்துப்ைபமறிெயனேநாக்கி
  யன்புறுமறிவாற்ெபௗதிகெமனநீத் தாண்டமாவிளைசநாயகன்ற
  னின்பவா தியிற்றுைளந்திடப்ெபறாதார்க்கிறப்பதும்பிறப்பதுமியல்ேப. 98

  இயலிைசயுணர்ந்துமாசறத்ெதளிந்தும் யாவரும்புகழ்ந்திடப்ெபற்று
  மயலறுெபான்ேபாற்சுைவெபறப்ேபசிமன்பைதப்பரப்ெபலாம்வசித்துங்
  கயல்விழிமடவார்புணர்ச்சிையெவறுத்துங்காற்றிைனச்சருகிைனநுகர்ந்தும்
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  பயில்வுறும்பவேவரறுங்ெகாேலாவிளைசப் பராபரனருள்ெபறாதவர்க்ேக. 99

  தவறுமிக்கிைழத்தாற்கழுத்தினிலிைறவன் சாற்ெறாணாப்புழுத்தைலநாைய
  யவமுறப்பிணித்தான்முகஞ்சுழிந்தழுங்கியருவருத்தைரயைனயிரந்து
  நவில்பிணிப்பகற்றவிைழவேரயல்லா னன்ெகனமதிப்பேராவதுேவ
  யுவைமெயன்றுணர்ந்ேதாருடைலேயாம்புவேராவிளைச
         வாெழாருவைனமறந்ேத. 100

  மறந்தருெநடுேவன்ைமந்தைனப்பயந்துமகிழ்பிரதானநாயகிபாற்
  சிறந்துவாழிளங்காட்டகத்தீயசீ்சுரன்றாள் ேசர்ந்துநின்ெறான்றுபட்டதுவா
  யுறங்கிெயங்ெகழிெலன்ஞாயிெறன்றிறுமாந்துைறயுெமய்யடியவர்தமது
  நிைறந்தபல்கீர்த்தியிைடெவளியின்றி நிரந்தனவுலகெமங்கணுேம 101

  ஆகச்ெசய்யுள் 101.

  ெமய்கண்டேதவர்திருவடிவாழ்க
  சிவஞானேயாகிகள் திருவடிவாழ்க.
  ------------

  கணபதி துைண
  திருச்சிற்றம்பலம்

2. குளத்தூர்ப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி.

காப்பு.

  பாமாைலக் குறுமணமாம் புகழ்க்குளந்தாபு ப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதித்
  ேதமாைலெயம்ெபருமான்றிருவடியிற் புைனயவருள்ெசழித்துநல்கு
  மாமாையத்ெதாடரறுத்துப்பசுேபாதக்க வளமுண்டுமதேமல்ெகாண்டு
  காமாதித்தறிபிடுங்கிவிைனக்கடைல யுழக்கிவருகளபந்தாேன. 1

நூல்.

  சீருங்கல்வியுஞ்ெசல்வஞானமும்
  பாரும்விண்ணும்ப க்குமிைறைமயுஞ்
  சாருந்ெதன்குளந்தாபு ேமவிய
  காருண்கண்டைனக்ைகெதாழுவார்கட்ேக. 1

  கட்டறுத்துக்க சறுமானந்த
  நிட்ைடயெீதனக்காட்டிமுன்னிற்குமாற்
  சிட்டர்சூழுந்திருக்குளத்தூ னு
  ளட்டமூர்த்தியுமாகியவண்ணேல. 2
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  அண்ணைலக்குளத்தூ னமுதிைனக்
  கண்ணினுண்மணிையக்கனிேதறைல
  ெயண்ணிெயண்ணியிராப்பகேலத்தநான்
  பண்ணுெமய்த்தவெமன்ெகாலிப்பா ேல. 3

  பாரும்விண்ணும்பவனனுமங்கியு
  நீரும்ேவரறநீக்கிப்பரத்தினி
  லாருமன்பர்க்ககவிளக்காயினான்
  யாருேமத்துங்குளந்ைதயிலீசேன.. 4

  ஈசேனகுளத்தூருெமன்ெனஞ்சமும்
  வாசமாகமகிழ்ந்தருள்ேசாதிேய
  நீசேனனுக்கும்ேவண்டுநிரந்தரம்
  பாசமுன்றன்பதாம்புயத்தாகேவ. 5

  ஆகமங்களருமைறயாைவயு
  ேமகமாய்த்துதித்ேதத்துமறிவரும்
  ேயாகமூர்த்திெயன்பார்குளத்தூ னு
  ணாகேரத்தநடிக்கும்பிராைனேய. 6

  பிராெனன்றுன்னிப்ெபருங்குளத்தூருைற
  புராணன்றன்னடிேபாற்றவறிகிலார்
  தராதலத்துடல்ெபற்றதவப்பயன்
  விராவலின்றிவிளிதருமுமேர. 7

  மருவுைமம்புலவஞ்சார்தங்களாற்
  ெறருமருஞ்சிறிேயைனயஞ்ேசெலனா
  வருளும்வார்த்ைதக்கலந்தனைனயேன
  ெயாருகுளந்ைதயுைறயுெமய்ச்ேசாதிேய. 8

  ேசாமேசகரன்ெறால்குளத்தூருைற
  ேசாமநாதெனவர்க்குந்ெதாடர்வருஞ்
  ேசாமேலாகன்றுைணயடிேபாற்றினச்
  ேசாமனாதுதுரக்குந்திருக்ைகேய. 9

  திருக்குளந்ைதவருஞ்ெசயலார்கைடத்
  திருக்குளந்ைதயைலயிடஞ்ேசர்த்தக
  திருக்குளந்ைதவிழியவன்ேசர்விடந்
  திருக்குளந்ைதெத சித்தயாங்கேள. 10

  ேவறு.
  யாதுமறிெவான்றில்லாதெவைனயும்ெபாருளாத்தடுத்தாண்ட
  மாதுபாகன்றிருக்குளத்தூர்வரதன்கருைணப்ெபருக்கத்ைத
  ேயாதிேயாதியுன்னுெதாறுமுள்ளமுருகுமயிர்சிலிர்க்குங்
  காதல்ெபருகும்புளகிக்குங்கண்ணரீ்ததும்புங்கடிேயற்ேக. 11
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  கடியா தழிச்சைடமுடியுங்கண்கண்மூன்றுங்குறுநைகயும்
  வடியார்சூலத்தனிப்பைடயும்வைரேநர்புயங்கெளாருநான்கும்
  ெபாடியார்நுதலுந்திருமுகத்தின்ெபாலிவுங்காட்டியுளம்புகுந்தர
  னடியார்வழுத்தத்திருக்குளத்தூரமருங்கருைணப்ெபருமாேன. 12

  மாேனர்ேநாக்கின்மடநல்லார்மாயவாழ்வின்மதிமயங்கி
  யானாவிடும்ைபக்கடலழுந்துமடிேயன்றனக்ேகார்புைணயாகு
  மூேனயுயிேரயுணர்ேவெயன்ெறாக்கக்கலந்துசிவானந்தத்
  ேதேனயான திருக்குளத்தூ ைறவன்கமலச்ேசவடிேய. 13

  ேசவார்ெபருமான்றிருக்குளத்தூர்ேசரப்ெபற்ேறன்றிருப்புகைழ
  நாவால்வாழ்த்தக்ைககுவிக்கமனத்தானிைனக்கநறுந்ேதனார்
  பூவானரீாலனுதினமும்ேபாற்றப்ெபற்ேறனாங்கவனு
  மாவாெவனவந்தாண்டருளப்ெபற்ேறன்பிறவியற்ேறேன. 14

  அற்றார்க்கற்றபரம்ெபாருைளயமலானந்தப்ெபருவாழ்ைவச்
  ெசற்றார்புரங்கடீமூளச்ெசய்தகுளத்தூர்ப்ெபம்மாைனச்
  சற்றாகிலுநீநிைனந்தறியாய்சழங்கன்மனேனயமன்றூதர்
  பற்றாநிற்கவ ன்வறிதுப வாேயதுபு வாேய. 15

  வாய்ைமெயாழுக்கந்தவஞ்சீலம்வணக்கம்ெபாறுைமயறிவடக்கந்
  தூய்ைமதவறாெமய்யடியார்ெதாழும்புக்கிரங்கிேயேனார்க்குச்
  ேசய்ைமயவனாய்த்திருக்குளத்தூர்வைரப்பின்ைவகுஞ்சிவெபருமா
  னாய்ேமற்றலிசிட்டாங்ெகைனயுநயந்துவந்தாட்ெகாண்டாேன. 16

  ெகாண்டான்பிரமன்முைடத்தைலையக்குடங்ைகத்தலத்துக்குறுமூரல்
  லிண்டானவுணர்புரமூன்றுெமாருங்குேவவநுதல்விழியாற்
  கண்டான்காமனுடல்ெபாடியாக்கடிபூம்ெபாழில்சூழ்குளத்தூ ற்
  றண்டாதுைறயும்ெபருங்கருைணத்தைகேசர்ஞானப்ெபருவாழ்ேவ. 17

  ேவைலயைலேபாற்பிறந்திறந்துெமலியாவண்ணஞ்சிவஞான
  நூைலயுணர்ந்துமேனாலயமாய்நுவலற்க யபரானந்தப்
  பாைலநுகர்ந்துவாதைனயுங்கழன்றுவாழப்பணிப்பெதன்ேறா
  ேசாைலபுைடசூழ்திருக்குளத்தூர்ச்ேசாதிப்ெபாருளாந்ெதால்ேலாேன. 18

  ெதால்ைலநாேளநைமவணங்காத்துட்டனிவெனன்றுன்னாது
  வல்ைலயைணந்தாட்ெகாள்ளாேயன்மற்ேறார்துைணேவெறனக்குளேதா
  வல்ைலநிகருங்கருஞ்சு ெமன்கூந்தல்முதவல்லிெயனு
  முல்ைலநைகவாணுதல்பாகாமுைறேதர்குளத்தூருைற ேவாேன. 19

  உைறயுளாகத்திருக்குளத்தூருைறயும்ெபருமான்பதாம்புயத்ைத
  யிைறயும்வழுவாதகங்குைழயேவத்திப்பரசுமடியவர்க்கு
  முைறேயெதாண்டுெசய்திருக்குமுடியாப்ேபறுதைனப்ெபற்றுக்
  குைறயாவின்பப்ெபருங்கடலிற்குளித்ேதெனன்றுங்களித்ேதேன. 20
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  களிறானைவந்தும்வயமாவடக்கிெயாருபாலிருந்துதனிவாய்
  வளியூெடழுப்பியிைடபிங்கைலக்கண்மருவாதவண்ணெமாருவித்
  ெதளிவானகுண்டலிநிசத்திேயாடுெசறியிந்துவட்டமதுவுண்
  ெடாளியாயுறங்கவருளுங்குளந்ைதயுைடயான்கைடக்கணருேள. 21

  அருேமனிெகாண்டுமுருேமனிெகாண்டுமருள்கூ ரண்டுமருவுந்
  திருேமனிெகாண்டுமலேநாய்துரந்துசிறிேயங்களுய்யுமுைறயாற்
  கருேமனிநீத்தகருைணப்ெபருக்ைகயளவிட்டியாவரறிவார்
  ெசருேமனிமிர்ந்தமதனற்கடந்ததிருவார்குளந்ைதமுதேல. 22

  முதிரும்பல்ேகாடிசமயப்பிணக்கர்முைறெகட்டுழன்றுமயலா
  யதுெதய்வெமன்றுமிதுெதய்வெமன்றுமைமவுற்றிடாமலைலவார்
  மதநம்பியானுமருளாமலுண்ைமவழிகாட்டியாண்டுெகாளுவாய்
  கதெமான்றியாைனயு ேபார்த்துகந்தகமலாகரத்துநிைறேவ. 23

  நிைறவாகிெயங்குமைசவின்றியன்பர்நிைனவூெடழுந்தமுதேல
  மைறநான்குமின்னுமுைறயிட்டுழன்றுமறியப்படாதவரதா
  சிைறநீருடுத்தமதில்சூழ்குளந்ைதநகர்வாழவந்தசிவேம
  யிைறவாவரங்கடருேசாமநாதெவனேவத்ெதடுப்பெதனேத. 24

  எனதல்லெதான்ைறெயனெதன்றுெகாண்டுமருளான்மயங்குெமளிேய
  னுனதன்பர்தங்கள்பணிெசய்துெமய்ம்ைமயுணருந்திறத்ைதயருள்வாய்
  கனெமான்றுேசாைலபுைடசுற்றுகின்றகவினார்குளந்ைதநகராய்
  மனெமான்றுபட்டுநிைனேவார்தமக்குெவளிநின்றஞானவடிேவ. 25

  ேவலிற்றிகழ்ந்துகயலிற்பிறழ்ந்துவிடெமாப்பெவப்பமருவிப்
  பாலிற்ெறளிந்துபிைணையத்துரத்திய சூழ்பரந்துபைடேவள்
  ேகாலிற்பயின்றுகுமிழின்மறிந்துகுைழயூடுெசல்லும்விழியார்
  மாலிற்படாதுன்னடிேயவழுத்தவருளாய்குளந்ைதயாேன. 26

  அருமந்தேதவர்பலர்கூடிேவைலயமுதங்கைடந்தெபாழுதின்
  ெவருவந்துவயீவதன்ேமெலழுந்தவிடமுண்டுகந்தவிமலன்
  பருவங்கள்கண்டுகுருேமனிெகாண்டுகதியுய்க்குமாதிபகவன்
  மருவுங்குளந்ைதநகரம்வணங்கெவதுேபாலுமுன்ெசய்தவேம. 27

  தவேமதுமின்றிமுழுமூடனாகிமயலாலுழுன்றுதைரேம
  லவேமபு ந்துகலேராடிணங்கியுடேலாம்பிமாளுமடியா
  னிவனாகுெமன்றுபழியாதிரங்கிெயைனயாண்டுேகாடல்கடேன
  நவமார்குைளந்ைதந்கராயரங்கினடமாடுமுக்கண்மணிேய. 28

  மணிகண்டெனன்றுமுைமபங்கெனன்றுமைறேயாதிெயன்றுமழுமா
  னணிெகாண்டெசங்ைகயிதழாளெனன்றுமடியார்க்குநல்லெனனவும்
  பணிெகாண்டேவணிமுடியான்குளந்ைதபதியாம்விருப்பெனனவுந்
  தணிெவான்றுசிந்ைதெயாடுபாடுமன்பர்சரெணன்றைலக்குமலேர. 29
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  மலர்மங்ைகேகள்வன்மலராசனத்தன்மருவும்பேராலமிடவு
  மலரங்ைகேயந்திமுனிேவார்கெளங்குமலமந்துநாடியிடவுங்
  கலகங்கள்ெகாண்டுமைறநான்குநின்றுகதறித்தி ந்தைலயவு
  மிலெமன்குளந்ைதநகராெனனக்குெமளிவந்தவாறிெதவேனா. 30

  ேவறு.
  எவ்வேநாய்களுமிடும்ைபயுமகந்ைதயுமிழிபு
  ெமளவியப்புைலெநஞ்சமுமைனத்துநீங்கிடுமா
  னவ்விேயந்தியநறுமலர்க்ைகயினான்கருைணப்
  ெபளவமானவன்குளந்ைதமாநகர்பணிபவர்க்ேக. 31

  பவளக்காடுெமாய்த்தைனயெசவ்ேவணியும்பதியுந்
  தவளத்திங்களங்கீற்றுெமண்புயங்களுந்தறுகட்
  கவளத்ேதாலு வரீமுங்காட்டிெயம்ெபருமான்
  குவைளப்ெபாய்ைகசூழ்குளந்ைதயிற்குடியிருந்தனேன. 32

  குடியிருப்பெதன்ெனஞ்சகம்பூண்பதுெகாடும்பாம்
  படிமிதித்துநின்றாடிடஞ்சுடுவனமணியும்
  ெபாடியுடுப்பதுேதாெலனிற்குளந்ைதமாபு வா
  ழடிகைளத்ெதாழுந்ெதய்வெமன்றார்மதிப்பவேர. 33

  மதியிலார்சில ரண்டுகாற்பசுக்களின்மனிதர்
  துதிெசயாதிகழ்கின்றதாற்சிறுைமேயாதுதியாற்
  கதிையேவண்டிமாலயன்முதற்கடவுளர்வழுத்திப்
  பதியுமன்பினாற்பணிெசயுங்குளந்ைதெயம்பரற்ேக. 34

  பரந்துவானமுந்திைசகளுங்கணத்தினிற்படர்ந்து
  கரந்துெசல்லுெமன்ெனஞ்சிைனக்குவித்துநின்கழற்கீழ்
  நிரந்தவன்பினாலிருத்திடநிறுத்துநாளுளேதா
  விரந்தவன்பருக்ெகளியனாங்குளந்ைதவாழிைறேய. 35

  இைறயுநீங்கிடாவானந்தெவள்ளமாமின்பத்
  துைறயிேலபடிந்ெதைனமறந்ததீதமாந்ெதான்ைம
  நிைறவுேவண்டிேனைனயேனநிைனந்துேவண்டினர்க்குக்
  குைறவிலாவரங்ெகாடுத்தருள்குளந்ைதநாயகேம. 36

  நாயினுக்குணவாகுமிவ்வுடம்பிைனநாேன
  ேபெயனச்சுமந்திதுவைரெயய்த்தனன்பி யா
  ேநயேனயினியாற்றிலன்குளந்ைதவாழ்நிமலா
  காய்களிற்று ப்ேபார்ைவயாயுனக்கைடக்கலேம 37

  அைடக்கலம்புகுந்ேதனுனக்கடியேனன்றன்ைனப்
  புைடத்துெவந்நரகிைடைவேயாபுனிதரானவர்க்குக்
  கிைடக்குநின்னடிக்கீழிருத்திடுைவேயாவறிேயன்
  மைடக்கணித்திலஞ்ெசா திருக்குளந்ைதவாழ்முதேல. 38
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  வாழ்ைவெமய்ெயனநம்பிநின்னடியிைணமறந்து
  தாழ்வுெசய்திடுஞ்சிறியேனனாயினுந்தக்ேகாய்
  சூழிசூழ்திருக்குளந்ைதவாழ்ேசாமநாயகேன
  யாழ்வுறாெதடுத்தாள்வதுன்னருளினுக்கழேக. 39

  அழிதகும்புைலயுடற்ெபாைறதாங்கிநின்றைலவரீ்
  ெகழுவுநன்ெனறியுமக்கியானுணர்த்துவன்ேகண்மின்
  ெறாழுமிெனம்பிரானடியிைணேயத்துமின்சூழ்மி
  ெனழுமின்ெறன்குளத்தூ ைனச்ேசருமினினிேத. 40

  ேவறு
  இனியவனுலகுக்ெகல்லாெமம்மேனார்பிறவித்துன்பத்
  துனிதவிர்த்தருளேவண்டித்ேதாெளாருநான்குஞ்ெசவ்வாய்க்
  கனிெமாழியிடமுங்காளகண்டமுங்கண்கண்மூன்றுங்
  குனிமதிக்கீற்றுங்காட்டிக்குளந்ைதயிற்குடிெகாண்டாேன. 41

  ெகாண்டதுவிடாதுபற்றிக்குருெமாழிதவாதுநின்று
  ெதாண்டுெசய்யடியார்ஞானச்சுட ைனத்தீண்டுமுள்ளப்
  புண்டரீகங்கள்ேகாயிெலன்பராற்புைடசூழ்ெசல்வத்
  தண்டைலக்குளந்ைதைவப்பிற்றண்ணருளாளனார்க்ேக. 42

  ஆள ேயேறேபாலைவம்புலக்க க்குழாத்ைதக்
  ேகாளறமுருக்கிஞானக்குைரகடல்படிந்துெசய்ய
  தாளதாமைரக்கீழ்ைவகத்தண்ணளிசுரந்ெதனுள்ேள
  வாெளாளிமயமாய்நின்றான்குளந்ைதயின்மருவுந்ேதேவ 43

  மருமலர்மாைலசூட்ேடன்வாயினாற்றுதிக்கமாட்ேட
  னிருவிைனப்பிணக்ைகவடீ்ேடனிதயத்திலறிைவநாட்ேடன்
  ெபருகுெமய்*தவங்களடீ்ேடன்ேபேயனுய்யும்வண்ண
  மருளுமாெறவேனாெசால்லாயணிெபாழிற்குளந்ைதயாேன. 44

  யாவனங்கங்ேகெயள்ளுக் ெகண்ெணய்ேபானிறந்துநின்றான்
  யாவன்முக்குணங்கடம்மின் மூவைரயனீ்றெபம்மான்
  யாவன்முத்ெதாழிலுமூவ யற்றிடப்பணிந்தானந்தத்
  ேதவேனெயைமயாட்ெகாள்ளக்குளந்ைதயிற்சிறந்துளாேன. 45

  சிறந்தேதார்ெதய்வமான்றிருக்குளத்தூ ன்மன்னு
  மறந்திகழ்விைடேயானாதலாயவும்ேவண்டுங்ெகால்ேலா
  மறங்கிளர்புரமூன்றட்டஞான்றுமான்முதலாந்ேதவர்
  புறங்கிளர்கருவியாகிப்ேபாந்தவாறறிந்துளார்க்ேக. 46

  அறிபறியாைமநீத்தவறிைனயறிந்துவஞ்சம்
  பிறிவுறத்து யாதீதப்ேப ன்பநிைலயிெனான்றாய்ச்
  ெசறிபுறும்வாழ்க்ைகயந்ேதாதிருக்குளத்தூ ன்மன்னு
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  மிைறவைனயிைறெயன்றுன்னாெரப்படிெயய்துவாேர. 47

  வாரறுத்ெதழுந்துவஙீ்கிமதர்த்தடிகனத்துெவற்ைபப்
  ேபா னில்ெவன்றுெமள்ளப்புைடபரந்திறுமாந்ேதாங்கிச்
  சீருறுகளபந்ேதாய்ந்தெசப்பிளங்ெகாங்ைகபாகன்
  சார்புகழ்குளந்ைதவாணன்சரணேமசரணமாேம. 48

  சரண்பிறிதில்ைலநீேயதஞ்செமன்றடந்ேதார்தம்ைம
  முரண்படாவுண்ைமகாட்டிமுத்திதந்தளிக்கவல்ேலா
  னரண்பயில்குளத்தூர்மன்னுமண்ணேலயன்றிநீர்சூழ்
  திரண்டசீருலகந்தன்னிற்ேற னும்யாருளாேர. 49

  உள்ளதுமிலதுமாகுமுருவமுமருவுமாகுங்
  கள்ளமும்ெவளியுமாகுங்கருைணயுமறமுமாகும்
  பள்ளமுேமலுெமங்கும்படெராளிப்பிழம்பாய்நிற்கும்
  வள்ளலுந்தாேனயாகுங்குளந்ைதயின்மருவுந்ேதேவ. 50

  ேவறு.
  மருவுமாணவக்குறும்பிைனேவரறமாற்றியாநந்தத்ேத
  ெயாருைமபூண்டுநின்றிரண்டறக்கலந்துவாழுண்ைமையப்ெபறப்ெபற்ேறன்
  கருவிேமகெமாத்திலங்கியகந்தரக்கடிெபாழிற்குளந்ைதக்ேகான்
  றிருவடித்துைணெநக்குெநக்ேகத்திடுஞ்ெசய்தவப்பயனாேல. 51

  ெசய்தவப்பயனில்லவர்காண்பேராதிருக்குளத்தூர்மன்னு
  ைமதைழத்தகண்டப்பிராணியற்ைகயுமற்றவனடியார்க்கு
  ெமய்தைழப்பவந்தருள்பு முைறைமயுவிளங்கிைழயுைமகாணக்
  ைகதைழத்தவம்பலத்தினின்றாடிடும்ெபருங்கருைணயுந்தாேன. 52

  தானலாதவிவ்வுடம்பிைனத்தாெனனத்தருக்கியிப்பிரபஞ்சத்
  தீனவாழ்க்ைகையேவட்டழிந்துழலுமிவ்வுயிருமற்றுைனப்ேபால
  வானேபரறிவுைடத்ெதனக்கூறுவதறிந்தவர்க்கடாதன்ேற
  ேபனவார்திைரத்தடங்கள்சூழ்குளந்ைதயிலமர்ந்தருள்ெபருமாேன. 53

  மானமாயுடல்ெபாருெளனுமிவற்ெறாடுமன்னுமாவிையக்கூட
  ஞானதீக்ைகயினுனெதனக்ெகாடுப்பதுநயந்துண ந்திருந்ேதயுந்
  ேதனலர்ந்தபூம்ெபாழிற்குளத்தூருைறெசல்வேனயிவ்வான்மா
  வனீநீங்குதன்வயத்தனாந்தன்ைமயெனன்பர்கள்சாலாேர. 54

  சாலவும்ெப யவனுநீயல்லதுசாற்றின்ேவறிைலெயன்றுஞ்
  சாலவுஞ்சிறியதுமுயிெரன்றும்ேவதாகமமுதெலல்லாஞ்
  சாலேவாதுவதறிந்துெமாப்புைரப்பவர்தன்ைமையெயன்ெசால்ேவன்
  சாலேமைழயுஞ்சாய்த்தவன்ெறாழருவந்தனிக்குளத்தூராேன. 55

  குளந்ைதமாநகரமர்ந்தருள்ெகாழித்திடுங்குழகேனயடிேயனுக்
  களந்தறிதிடாப்பரமதப்பிணக்கினிலகப்படாதிருண்மாைய
  பிளந்தநின்னடியாரடித்ெதாழும்பினிற்பிறழ்ந்திடாெதாருஞான்றும்
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  வளந்தரும்பவிமீதினிற்பிறந்திடாவரங்கடந்தருள்வாேய. 56

  அருள்பழுத்தெதன்குள்ந்ைதமாநகருைறயண்ணலுக்கிடமாகுந்
  திருவல்லந்திருேவகம்பமிைடச்சுரந்திருக்கச்சூர்திருமுல்ைல
  மருகல்காளத்திெயாறறியூர்வான்மியூர்மாகநல்வலிதாய
  முருகன்பூண்டிபாசூர்திருக்கழுகுன்றமுதுகுன்றம்ேவற்காேட 57

  காைளயாய்க்குளத்தூரமர்ந்தருளியகண்ணுதற்ப்ெபருமாற்குத்
  ேதாள்களாயிரந்திருமுடியயிரந்ெதாழில்களாயிரஞ்ெசய்ய
  தாள்களாயிரம்விழிகளுமாயிரந்தானமாயிரம்ேப ன்
  ேகாள்களாெயாரங்குணங்களாயிரெமனக்கூறுவருணர்ந்ேதாேர. 58

  உணர்ந்துேளாருளத்தகரபுண்டரீகமுந்துவாதசாந்தமுமும்பர்
  வணங்குமாதித்தம்ண்டலநடுவுநான்மைறகளின்முடிவுஞ்சீ
  ணங்குேசாமேலாகமுந்திருவம்பலத்திடமுந்ெதன்குளத்தூர்வாழ்
  குணங்கடந்தவர்சிறப்பிடமாெமனக்கூறிடுமைறநூேல 59

  மைறயவன்றைலமலர்ந்தைகத்தலத்தினுமாயவன்விழிப்ேபாைத
  யைறகழற்பதாம்புயத்தினுங்கண்டவரஞ்சிைறச்சுரும்பார்த்து
  நறவுவாய்மடுத்துறங்குதாமைரயினல்ேலாதிமம்விைளயாடுஞ்
  சிைறெசய்நீர்க்குளத்தூர்பிரான்றனக்குேமற்ெறய்வமுண்ெடன்னாேர 60

  ேவறு.
  என்ேனயடிேயனிதுகாறுெமலிந்
  தன்ேனாெவனேநாவதறிந்திைலேயா
  ெபான்ேனமணிேயகுளந்தாபி வாழ்
  மன்ேனெயைனயாளமதித்திைலேயா. 61

  மதித்துன்னடிேயமனெநக்குருகத்
  துதிக்குஞ்சிறிேயன்றுயர்தீர்த்திைலேய
  ெயதிர்த்துன்றைனேயயிகழ்வார்குளத்தூர்ப்
  பதிக்கன்புைடயாய்பரமாநுடேர. 62

  பரமாநுடர்நின்றுபழித்திடேவ
  தரமானபிறப்ைபெயடுத்தன்னான்
  வரேனகமலாகரமாநகர்வா
  ழாேனயினிெயன்றருள்கூடுவேத. 63

  கூடாெரதிேரசிறுைமக்குடியாய்
  வாடாமலெரனக்குவரந்தருவாய்
  படீார்புகழ்ேசர்ெபருந்தண்டகமா
  நாடாள்கமலாகரநாயகேன. 64

  கனலிற்படுபாந்தள்கடுத்திடநான்
  றினமிப்படிைநவதுசி்த்தமேதா
  வினிெயத்திறமுன்னருெளய்துவேனா
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  புனிதக்கமலாகரேபாதகேன. 65

  தகுேமாபிறிதுன்சரேணசரணம்
  புகுதுஞ்சிறிேயன்புனல்சூழுலேகார்
  நகுமாறுதி ந்துநடுங்குவது
  மிகுசீர்க்கமலாகரவிண்ணவேன. 66

  விண்ணாடருெமண்ணரும்வித்தகேன
  ெபண்ணாணவியானெபரும்ெபாருேள
  கண்ணார்கமலாகரநாயகேன
  யண்ணாெவைனயாளுவதுன்கடேன. 67

  கடலார்விமுண்டுகலங்கிைமேயா
  டர்தீர்த்தவெனன்றுைனேயத்தினனா
  னுடலால்வருதுன்பெமாழித்தருள்வா
  யடலார்கமலாகரவாண்டைகேய. 68

  ைகயுஞ்சிரமும்விழியுங்கழலு
  ெமய்யும்முனதாகவிதித்தருளாய்
  ெசய்யுந்தடமுந்திருவும்புைடசூழ்ந்
  துய்யுங்கமலாகரவுத்தமேன. 69

  உத்திப்பணிபூண்டருளுத்தமைனப்
  பத்திக்ெகளிெவந்தபரம்ெபாருைள
  முத்திக்கமலாகரமுன்னவைன
  ெயத்திக்கினுேமத்தியிைறஞ்சுதுேம. 70

  ேவறு.
  இைறவேனகுளத்தூ லிருந்தருளும்ெபம்மாேன
  முைறபிறழானந்தமுத்திெநறிதந்தருளி
  நிைறவுைடயெமய்யடியார்நீடுெபருந்திருக்கூட்டத்
  துைறயுெளைனச்ேசர்ந்தாையெயன்ெசால்லித்துதிப்ேபேன. 71

  துதிப்பதற்குவாயைமத்தாய்சூழ்வதற்குத்தாளைமத்தாய்
  மதிப்பதற்குமனைமத்தாய்வணங்குதற்குத்தைலயைமத்தாய்
  கதிப்பதற்குநூலைமத்தாய்கடிக்குளத்தூரமந்தறிவி
  லுதித்தவுனக்கடிேயங்களுதவுவெதன்ைகம்மாேற. 72

  மாறுபடாப்ெபருங்கருைணவா தியாய்நிைறந்திருந்து
  மாறுவைகச்சமயத்துமவ்வவர்கட்கவ்வைவயா
  நீறுபுைனயடியார்க்குநின்மலப்ேபெராளிமயமாந்
  ேதறுமவரகத்தினிற்குந்திருக்குளந்ைதப்பதியாேன. 73

  பதிகடாறுஞ்ெசன்ேறத்திப்பரகதிக்குவழிேதேடன்
  மதியுைடயநின்னடியார்வழித்ெதாண்டின்முைறநில்ேலன்
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  றுதிெபருகுந்ெதன்குளத்தூர்ச்சுடர்க்ெகாழுந்ேதயடிேயைன
  யதிகமாந்ெதாழும்ேபற்றியாட்ெகாள்வெதவ்வாேற. 74

  எவ்வாற்றானாய்ந்தாய்ந்துபார்த்திடினுெமயின்மூன்றிற்
  ெறவ்வாற்றுந்ெதாழில்கடந்துதிருக்குளத்தூரமர்ந்தருளி
  யவ்வாற்ைறமுடிக்கணிந்தவற்புதேனயல்லாம
  லிவ்வாற்றானிதுெதய்வெமனப்பிறிதுகாேணேன. 75

  காண்கின்றகண்ெணாளியுங்கதிெராளியுெமனக்கலந்து
  பூண்கின்றவதீதநிைலபுைலேயற்குங்கிட்டுவேதா
  பாண்ெகாண்டமதுரெமாழிப்பைரயமுதவல்லிெயாடு
  மாண்ெபான்றுதிருக்குளத்தூர்மன்னியசீர்மைறப்ெபாருேள. 76

  ெபாருப்பைரயனருந்தவத்தாற்புவிதைழப்பவனீ்ெறடுத்த
  திருப்பைரயினுடன்குளத்தூரமர்ந்தருளிச்ெசங்கரத்து
  ெநருப்பைரயினக்குமணிநீள்சைடேமலறுகணியும்
  விருப்பைரயன்பால்வணங்கார்ெமய்யுைரையேவண்ேடேன. 77

  ேவண்டாதெகாடுந்தக்கன்ேவள்வியகத்துடனிருக்க
  மூண்டார்கள்பட்டெதல்லாந்ெத ந்துணர்ந்துமூதறிேவா
  ராண்டாைனத்திருக்குளத்தூரமர்ந்தருளியிருவருக்கு
  நீண்டாைனயிகழ்வாைரெநஞ்சாலுமணுகாேர. 78

  கார்ெகாண்டமணிமிடறுங்கருைணெபாழிவிழிமூன்று
  நீர்ெகாண்டசைடமுடியுநிலெவாழுகுங்குறுநைகயுஞ்
  சீர்ெகாண்டமுகப்ெபாலிவுந்திருக்குளந்ைதநகராள
  ேனர்ெகாண்டபதாம்புயமுெமன்னுளம்விட்டகலாேவ. 79

  அகலாதசீர்க்குளந்ைதயணிமறுகிற்ேசாேமச
  கலார்ெவள்விைடேயறியிைசமுழங்கவிரெவல்லாம்
  பகலாகெவழுந்தருளுந்திருவிழாப்ப சுதைனத்
  தகவாரத்த சித்ேதார்தைரயிலினிப்பிறவாேர. 80

  ேவறு.
  பிறப்பதுமிருப்பதும்ெப துேநாயினா
  லிறப்பதுேமெதாழிெலன்னிெலன்ெசய்ேவன்
  சிறப்புறுவளம்பயிறிருக்குளந்ைதயி
  னறப்ெபருஞ்ெசல்விேயாடமர்ந்தவசீேன. 81

  ஈசேனகுளந்ைதவாழிைறவேனெகாடும்
  பாசமுந்தண்டமும்பற்றியந்தகன்
  காய்சினத்துடன்வருங்காைலநீயலாற்
  ேபசிடினருந்துைணபிறிெதான்றில்ைலேய. 82

  இல்லமுமக்களுெமழிலுஞ்சுற்றமுஞ்
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  ெசல்வமுங்கூடவந்திடுவதில்ைலேய
  நல்லருட்குளந்ைதயினாதைனத்ெதாழு
  தல்லைலயறுத்திடுமறிவிலீர்கேள. 83

  களிம்புேதாய்ெசம்ெபனக்கலந்தமாசினிற்
  பளிங்ெகனக்கிடந்தவிப்பாவிேயனினித்
  ெதளிந்திடத்திருவருள்ெசய்திடாய்மணி
  விளிம்பிைழத்துயர்மதிற்குளந்ைதேவந்தேன. 84

  ேவந்தராயுலெகலாமாளேவண்டினுஞ்
  சாந்தராய்முத்திையச்சாரேவண்டினு
  மாந்தர்காள்குளந்ைதயிலிைறையவாழ்த்துமி
  ேனார்ந்துேளார்க்கிதுவலாலுறுதியில்ைலேய. 85

  இல்ைலெயன்றிழிப்பினுமிரந்துபின்ெசலும்
  புல்லறிவாளர்காள்குளந்ைதப்புண்ணியன்
  மல்குறவிம்ைமயுமறுைமயுந்தருஞ்
  ெசல்வெமன்றறிந்துெமன்ேசவியாதேத. 86

  ேதமலர்ச்சந்திரதீர்த்தமாடிநஞ்
  ேசாமநாதனுக்கலர்தூய்க்குளந்ைதயின்
  யாமமாயினும்வதிந்திருக்கப்ெபற்றவர்
  காமைனக்காலைனக்காயவல்லேர. 87

  வல்லுறழ்தடமுைலயமுதவல்லியா
  ெமல்லியற்ேறவியுந்தானுேமன்ைமேசர்
  ெசல்வமாக்குளந்ைதேபாெலனதுசிந்ைதயு
  நல்ெலழிற்ேகாயில்ெகாண்டருளுநாதேன. 88

  நாதேனேபாற்றிெதன்குளந்ைதநண்ணிய
  ேபாதேனேபாற்றிமால்ேபாதனாெடாணாப்
  பாதேனேபாற்றிெவம்பவந்ெதாைலத்தருள்
  ேவதேனேபாற்றிெயன்விமலேபாற்றிேய. 89

  ேபாற்றிேனார்மலத்ெதாைகயி யப்புந்தியின்
  மாற்றருமானந்தவா நல்குமா
  ேலற்றவன்குளந்ைதயினிளம்பிைறச்சைட
  நாற்றியபிரான்ெபயர்நமச்சிவாயேவ. 90

  ேவறு.
  வாயுைரெமாழியார் பிறன்ெபாருள்
    விைழவார் வஞ்சகெநஞ்சகம் ெபாதிவார்,
  தீயனமகிழ்வார்நல்லனவிகழ்வார்
    ெசருக்கினாற்றம்ைமேய மதிப்பார்,
  ேபயராமவர்பாலிரந்துெசன்றுழலாப்
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    ெபருவரெமான்ெறனக்கருள்வா,
  யாயேனகுளந்ைதத்திருநகரமர்ந்தவருட்
    ெபருங்கருைணமா மைலேய. 91

  மைலெதாறுந் தி ந்தும் ெவண்ெபாடி
    யணிந்து மந்திரேமாதியுந் தீர்த்தத்,
  தைலபுனல்குைடந்து ெமாழுக்கினிற்றவறா
    தற்புததவம்பலபு ந்துஞ்,
  சிைலவைரயாகவைளத்தருள் குளந்ைதச்
    சிவபிரான் முடிதவெழாற்ைறக்,
  கைலயவனடியார்தைமயிகழ்ந்துைரப்பார்
    கயவ ற்கயவ ராகுவேர. 92

  ஆகுதிப்புைகேபா யமரைரவிளிக்கு-
    மந்தணர்குழாம்பயில்குளத்தூ,
  ராகுவாகனைனக் குமரைனப்பயந்த-
    வண்ணலா ரடியவர்க்கடியா,
  ராகுெமய்த்தவத்ேதாரூழிேபர்ந்திடினுமைச-
    விலாநிைலயராய்ப்பிறவி,
  யாகுலந்தூர்ப்பார்யாரவர்ெபருைமயறிந்-
    ெதடுத்ேதாதவல்லவேர. 93

  வல்ைலேயன்மனேமமாயமாமுடல-
    வாழ்க்ைகையக் கடந்துேப ன்ப,
  ெவல்ைலையத்தைலப்பட்டிருப்பதற்குறுதி
    யியம்புவன்றிருக்குளத்தூர்வாழ்,
  ெகால்ைலமான்மறிேசர்ைகயவனடியார்
    குைரகழல்ெகாண்டுபூண்டுைறதி,
  முல்ைலவாணைகயார்ைமயைலயறுக்க-
    முயலுதியிது வுனக்கறிேவ. 94

  அறிவிலாமாந்தர்நல்லெனன்றுைரக்க-
    வல்லெனன்றுைரக்க மற்றவராற்,
  ெசறிபயனுளேதா ெநஞ்சேமகுளத்தூர்ச்
    சிவபிராெனாருவேனயகத்துப்,
  பிறிவிலாத்துைணயாயுடனிருந்தறிந்து
    ெபரும்பயனளிப்பவனவேன,
  ெநறியினாலறியேவண்டுெமன்றிதைன
    நிைனந்திடாய் நன்று நின்னறிேவ. 95

  நின்ைனயும்ெபாருளாய் மதிப்பேராெப ேயார்
    ெநஞ்சேமதிருக்குளத்தூர்வாழ்,
  ெசன்னியாறைமத்த புராணைனமறந்துஞ்
    சிந்தைனெசய்யுமாறறியாய்,
  மன்னியவழுக்குங்குருதியுெமலும்பு
    மச்ைசயுமிைறச்சியுமயிருந்,
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  துன்னியமுைடத்ேதான்மலப்ெபாதியிதைனச்
    சுகெமனவிரும்பிேமவிைனேய. 96

  விைனயினுக்கைமந்தபயன்வருமல்லான்-
    மிைககுைறயாகுேமா வறிேத,
  யிைனவதாற்பயனின்ெறனப்பிறெரவர்க்கு-
    ெமடுத்ெதடுத்ேதாது மாறறிவாய்,
  திைனயளேவனுநீெதளிந்திைலயாற்
    றிண்ணியெநஞ்சேமசீசீ,
  யுைனயுேமார்துைணயாக் ெகாள்வேராகுளந்ைத
    யுத்தமன்கருைண ெபற்றவேர. 97

  ெபற்றவர்பிறந்தாருடன்பிறந்தவர்கள்
    ெபயர்குலங்காணிெசல்வங்க,
  ளுற்றவெரன்னுமயக்கிைவயைனத்து
    முடம்பிதுகழிந்தபினுளேவா,
  பற்றிடுஞ்சிலநாள்வாழ்க்ைகையநிைலயாப்-
    ப ந்தைன ேபாலுநீெநஞ்ேச,
  ெயற்ைறயுந்துைணயாயிருப்பதுகுளத்தூ-
    ெரம்பிரான்றிருவடியன்ேற. 98

  அன்றுெதாட்டிதுநாளளவுமாணவத்தானறி-
    விழந்தழுங்கியெநஞ்ேச,
  யுன்றனக்குயிராயுடனிருந்துணர்த்து-
    முண்ைமையயின்னமுமுணரா,
  ெயன்றினித்ெதளிவா ெயதிர்ந்தவர்புரங்க
    ெள ெயழக்குறுநைகமுகிழ்த்த,
  ெகான்ைறவார்சைடயான் றிருக்குளத்தூ ற்
    குலாவிேனான் றிருவருள்ெகாண்ேட. 99

  ெகாண்டலுஞ்சமழ்ப்பக்கவிஞருக்குதவுங்-
    ெகாள்ைகேயார்குழாம்பயில்கீர்த்தித்,
  தண்டகநாடுங்குளந்ைதயும்வாழ்க
    சாரமுதாம்பிைகவாழ்க,
  வண்டர்ேகான்ேசாமநாயகன்வாழ்கவ-
    வன்றிருவடித்ெதாழிற்கு ய,
  ெதாண்டர்பார்மீெதண்ெசல்வராய்
    வாழ்ந்துதுதிெயாடும்ெபறுகெமய்ச்சீேர. 100

  ஆகச்ெசய்யுள் 101
  குளத்தூர்ப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி முடிந்தது.

  ெமய்கண்டேதவர் திருவடி வாழ்க.
  சிவஞானேயாகிகள் திருவடி வாழ்க.
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  ------------------------------

3. அகிலாண்ேடசுவ பதிகம்
உ
கணபதி துைண
திருச்சிற்றம்பலம்

    ெசப்பைறப்பதி
  பண்ைடவிைன யாலும்வரு பழவிைனயி
        னாலுறு பாழ்த்தகன் மத்தி னாலும்
    பாழான மாையப் புணர்ச்சியா லுந்ெதாைலவில்
        பலபல தநுக்க டூக்கிக்
  ெகாண்டுசுழல் பாவிேயன் ெசய்கின்ற பிைழெயலாங்
        குணெமனக் கருதி ெயளிதாக்
    ேகாலங்கள் காட்டிெனைன யிவ்வள ெவடுத்தாண்ட
        குணேமரு ேவநி ைறந்து
  மண்டுமா னந்தெவள் ளத்ைதயுண் டின்புறவும்
        ைவப்பெதன் ேறவ றிகிேலன்
    வானாகி மண்ணாகி மற்றுளெவ லாமாகி
        மைறநான்கு மறியா மேல
  அண்டபகி ரண்டப் பரப்புமா யப்புறமு
        மளவற்று நின்று லாவும்
    அருண்ஞான வா ேய யாைசேம வியெசல்வ
        வகிலாண்ட ெமன்னு மரேச. 1

  கல்ெலாத்த ெநஞ்சராய் வாழ்வர்சிலர் புவியிற்
        கறங்குசக ெடன்ன ேவாடிக்
    காேலாய்வர் சிலர்மரப் ேபய்ேபால நாெடாறுங்
        கதறுவார் சிலர்கு விந்த
  வில்ெலாத்த நுதலினார் ேபாகத்ைத நாடிேய
        ெமலிவர்சிலர் பைசயி லாத
    ெவற்ெறன்பி ைனக்கடித் தலகுபுண் ணாய்க்குருதி
        விழுமைதப் பருகு நாய்ேபால்
  ெசால்லற்ற வுலகிலுறு துன்ெபலாஞ் சுகமாய்த்
        துடிப்பர்சில ரவர்க ேளாடு
    துடியாத வண்ணெமைன யிவ்வள ெவடுத்திருட்
        ெடாைகெயலா நீக்கி யல்ேலா
  டல்ெலாத்த ேப ன்ப ெவள்ளத் தழுத்திேய
        யைசவற் றிருக்க ைவத்த
    அருண்ஞான வா ேய யாைசேம வியெசல்வ
        வகிலாண்ட ெமன்னு மரேச 2

  தூலவுட லரவினது ேதாெலன்ன நீங்கேவ
        சூக்குமத் ேதாடு யி ைனத்
    துன்பமுறு யாதனா வுடலத் திருத்திேய
        சுடருெம  வாயி லிடுவார்
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  ேமலதிற் கனெலனச் ெசம்பிைன யுருக்கிேய
        விடுவர்விழி தன்னி லூசி
    விம்முற விறக்குவார் நரகுெதாறும் ெவவ்ேவறு
        விதமாக வூழி யூழி
  காலம தழுத்துவார் தைலெயழும் பிடிலுச்சி
       கவிழுற வடிப்ப ரந்தக்
    கனெலாத்த யமதூதர் ைகயிலடி ேயன்றைனக்
        காட்டிக் ெகாடுத்தி டாேத
    ஆலமமு துண்டரமரர் தைமயாண்ட நீள்கருைண
        யன்னேம யுைனநம் பிேனன்
  அருண்ஞான வா ேய யாைசேம வியெசல்வ
        வகிலாண்ட ெமன்னு மரேச 3

  ெசம்புறு களிம்ெபன வநாதிமல மூழ்கியிருள்
        ேசருமலர் விழிெயன் னேவ
    ெதளிவற்ற ேகவலத் தைசவற் றிருந்துமல
        ேசட்ைடயாற் குழவி குருடர்
  தம்பிணியி னாலுற்ற பால்ேகாைல ேநாக்கவைவ
        தைமயளிப் பாெரன் னநான்
    சார்கன்ம மாையைய விரும்பநீ தந்திடச்
        சகலனாய்ச் சுழல்க றங்கு
  பம்பரம ெதன்னநீள் பிறவிச் சுழிக்குேள
        பட்டுழல் ெபரும் பாவிேயன்
    பாழான மலமற்று விைனயற்று மாையயின்
        பற்றுவிட் ெடைனய றிந்துன்
  அம்ெபானடி நீழல்ேசர்ந் தானந்த முண்டுநா
        னதுவா யிருப்ப ெதன்ேறா
    அருண்ஞானவா ேய யாைசேம வியெசல்வ
        வகிலாண்ட ெமன்னு மரேச. 4

  முன்ைனமல ெமன்னுெமாரு ேபய்பிடித் திருவிைன
         முதிர்ந்தெவறி யரவு சுற்றி
    முடியாத பிறவிக் கடற்குள்வழீ்ந் தாைசெயன
         மூண்டசுழி வந்த மிழ்த்த
  மின்னைனய மாதெரனு மகரமீ ெனாருபுறம்
         விழுங்கைவம் ெபாறிக ளான
    விறல்சுறா ைவந்தும்வந் ெதங்கணு மிழுக்கநான்
         வணீிேல ைநவ தாேனன்
  ெபான்னைனய நின்னடித் தாமைரத் தலமலாற்
         புகலிடம் பிறிது காேணன்
    ெபாய்யேன னாகிலுங் ைகவிடா தாளுவாய்
         புவனங்க ளியாவு மீன்ற
  அன்ைனேய பகிரண்ட முகெடலாங் கைரபுரண்
         டப்புறமு மைலத தும்பும்
    அருண்ஞான வா ேய யாைசேம வியெசல்வ
         வகிலாண்ட ெமன்னு மரேச. 5
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  இைசெயாத்த பண்களுஞ் ெசால்ேலாடு ெபாருள்களு
        மிருளிெனாடு ெவளியு நீண்ட
    இன்பெமாடு துன்பமு நரெகாடு சுவர்க்கமு
        ெமண்ணுதற் க ய வான
  வைசெபற்ற ேயாநிேப தங்களும் மைவதம்மின்
        மருவுமுயிர் யாவு ேமாங்கு
    மைறநாலு வர்க்கமு மற்றுமுள கைலகளு
        மைலகட ெலலாமு மைலயும்
  திைசெயட்டு மிரவிெயாடு ேசாமனுஞ் சமயத்
        திரட்சிகளூ ெமாருவ ராலும்
    ேதட ய புவனேகா டிகளுமதில் வாழ்கின்ற
        ெதய்வங்கள் பலவும் யாவும்
  அைசவற்ற பரெவளிக் குள்ேள யிருக்குெமன்
        றறிவித் ெதைனக்க லந்த
    அருண்ஞான வா ேய யாைசேம வியெசல்வ
        வகிலாண்ட ெமன்னு மரேச. 6

  நீயுள்ள ெதன்றன்று நானுமுள னன்றுமுத
        னஙீ்காம ெலன்னி டத்தின்
    ேநசம்ைவத் ேதநீ யிருக்கநான் மலமாகி
        நின்றேத துடெல னக்கங்
  ேகயுமுைற ெயங்ஙேன விைனகடரு ெமனிலைவக
        ேளறிடா தநுவி லாமல்
    எட்டாத ேகவல மிருப்பேம லைவகன்ம
        மாகாவ விச்ைச கண்டு
  காயம தளிப்பெதனி லின்புதுன் புறமுண்டு
        கன்மேம திதைன யருள்வாய்
    ககனமுக டுங்கடந் தளவில் புவனங்களுங்
        கைரபுரண் ெடங்கு ேமாங்க
  ஆயுமைற காணா தகண்டமாய் நின்றதிரு
        வக்கின ீசுரர்ம ருவுநீள்
    அருண்ஞான வா ேய யாைசேம வியெசல்வ
        வகிலாண்ட ெமன்னு மரேச. 7

  உடலத்தி லின்ெறனக் ெகாழியாத விச்ைசதா
        னுற்றேத துன்ற னாேல
    உற்றேத னதீநு வளித்திடும் ேபாெதலா
        முறேவண்டு ெமன்ற னியல்ேபல்
  கடெலாத்த பிறவிதனி ெலந்நாளு மவ்விச்ைச
        கட்டுற்று நிற்க ேவண்டும்
    கடியமல சத்திசற் றகலவரு ெமனிலைவ
        கழித்ததார் நீக ழிக்கில்
  ெகடலுற்ற ெவல்லா வுயிர்க்குநீக் குைவயாங்
        ெகடுத்தாலு மம்ம வந்தான்
    ெகட்டாலு முைனவந்து கிட்டிவழி படுவெதன்
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        ேகடிலா விைவய ருளுவாய்
  அடலுற்ற தி புர மடங்கலு ெம த்ததிரு
        வக்கின ீசுரைர மருவும்
    அருண்ஞான வா ேய யாைசேம வியெசல்வ
        வகிலாண்ட ெமன்னு மரேச. 8

  மங்ைகயர்க ளின்பேம முத்திெயன் றுங்கந்த
        மடிவேத முத்தி ெயன்றும்
    வருமுக் குணங்ெகடுதன் முத்திவிைன மாய்வேத
        வளர்முத்தி மூன்று மலமும்
  பங்கமுற ேலமுத்தி ெயன்றுநித் தியேதகம்
        பற்றுவது முத்தி ெயன்றும்
    பலவும் பகுத்தறிதன் முத்தியுயிர் ெகடுவேத
        படர்முத்தி சித்தி கெளலாம்
  தங்குவது முத்திபா டாணெமாத் திடுவேத
        தகுமுத்தி ெயன்று முயிர்கள்
    தடுமாற மலமறுத் தகலாத திருவடித்
        தாமைரெயன் முடியி லூன்றி
  அங்கமுயிர் ெபாருெளலாங் ைகக்ெகாண்டு நாயிேனற்
        காநந்த முத்தி தந்த
    அருண்ஞான வா ேய யாைசேம வியெசல்வ
        வகிலாண்ட ெமன்னு மரேச. 9

  பூதேம ெயன்றும்வரு ெபாறிெயன்று மனமாதி
        ெபாருெளன்று நீள்க லாதி
    ெபாருெளன்று முயர்சுத்த மாையெபாரு ெளன்றுமிப்
        புவியிற் சிருட்டி ெசய்யும்
  நாதர்ெபாரு ெளன்றுமர வைணயிற் றுயின்றெவாரு
        நாரணன் ெபாருள ெதன்றும்
  நானாவி தங்குளறி ேனார்குருடர் பலர்கூடி
        நாடிெயாளி ேதடு மாேபால்
  ேபதமுறு பிறவியிற் சுழல்வதல் லாலுண்ைம
        ெபற்றிடுவ துண்ேடாெசா லாய்
    பின்னுமுன் னும்பக்க ேமல்கீழு மாயண்ட
        பித்திக ளுைடத்து மண்டி
  ஆதிநடு வந்தமு மிலாமலடி நாேயைன
        யகலாம லாண்டு ெகாண்ட
    அருண்ஞான வா ேய யாைசேம வியெசல்வ
        வகிலாண்ட ெமன்னு மரேச. 10

  அகிலாண்ேடசுவ பதிகமுடிந்தது.

  ெமய்கண்டேதவர் திருவடி வாழ்க.
  சிவஞான ேயாகிகள் திருவடி வாழ்க.
  -------------------------
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