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தார் அமர் சகான்மையும் ெண்பக மாமலயும் ொத்தும் தில்மல
ஊரர்தம் பாகத்து உமம மமந்தமன.-உலகு ஏழும் சபற்ை
சீர் அபிராமி அந்தாதி எப்மபாதும் எந்தன் சிந்மதயுள்மளகார் அமர் மமனிக் கணபதிமய.-நிற்கக் கட்டுமரமய. --- காப்பு

1.

உதிக்கின்ை செங்கதிர், உச்சித் திலகம், உணர்வுமடமயார்
மதிக்கின்ை மாணிக்கம், மாதுளம்மபாது, மலர்க்கமமல
துதிக்கின்ை மின் சகாடி, சமன் கடிக் குங்கும மதாயம்-என்ன
விதிக்கின்ை மமனி அபிராமி, எந்தன் விழுத் துமணமய

2.

துமணயும், சதாழும் சதய்வமும் சபற்ை தாயும், சுருதிகளின்
பமணயும் சகாழுந்தும் பதிசகாண்ட மவரும்-பனி மலர்ப்பூங்
கமணயும், கருப்புச் சிமலயும், சமன் பாொங்குெமும், மகயில்
அமணயும் திரிபுர சுந்தரி-ஆவது அறிந்தனமம.

3.

அறிந்மதன், எவரும் அறியா மமைமய, அறிந்துசகாண்டு
செறிந்மதன், நினது திருவடிக்மக,-திருமவ.- சவருவிப்
பிறிந்மதன், நின் அன்பர் சபருமம எண்ணாத கரும சநஞ்ொல்,
மறிந்மத விழும் நரகுக்கு உைவாய மனிதமரமய.

4.

மனிதரும், மதவரும், மாயா முனிவரும், வந்து, சென்னி
குனிதரும் மெவடிக் மகாமளமம.சகான்மை வார்ெமடமமல்
பனிதரும் திங்களும், பாம்பும்,பகீரதியும் பமடத்த
புனிதரும் நீயும் என் புந்தி எந்நாளும் சபாருந்துகமவ.

5.

சபாருந்திய முப்புமர, செப்பு உமரசெய்யும் புணர் முமலயாள்,
வருந்திய வஞ்சி மருங்குல் மமனான்மணி, வார் ெமடமயான்
அருந்திய நஞ்சு அமுது ஆக்கிய அம்பிமக, அம்புயமமல்
திருந்திய சுந்தரி, அந்தரி-பாதம் என் சென்னியமத.

6.

சென்னியது, உன் சபான் திருவடித் தாமமர. சிந்மதயுள்மள
மன்னியது, உன் திரு மந்திரம்,- சிந்துர வண்ணப் சபண்மண.முன்னியநின் அடியாருடன் கூடி, முமை முமைமய
பன்னியது, என்றும் உந்தன் பரமாகம பத்ததிமய.
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7.

ததியுறு மத்தின் சுழலும் என் ஆவி, தளர்வு இலது ஓர்
கதியுறுவண்ணம் கருது கண்டாய்-கமலாலயனும்,
மதியுறுமவணி மகிழ்நனும், மாலும், வணங்கி, என்றும்
துதியுறு மெவடியாய். சிந்துரானன சுந்தரிமய.

8.

சுந்தரி எந்மத துமணவி, என் பாெத்சதாடமர எல்லாம்
வந்து அரி சிந்துர வண்ணத்தினாள், மகிடன் தமலமமல்
அந்தரி, நீலி, அழியாத கன்னிமக, ஆரணத்மதான்
கம் தரி மகத்தலத்தாள்-மலர்த்தாள் என் கருத்தனமவ

9.

கருத்தன எந்மததன் கண்ணன,வண்ணக் கனகசவற்பின்
சபருத்தன, பால் அழும் பிள்மளக்கு நல்கின, மபர் அருள்கூர்
திருத்தன பாரமும், ஆரமும், செங்மகச் சிமலயும், அம்பும்,
முருத்தன மூரலும், நீயும், அம்மம. வந்து என்முன் நிற்கமவ.

10.

நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நிமனப்பது உன்மன,
என்றும் வணங்குவது உன் மலர்த் தாள்.-எழுதாமமையின்
ஒன்றும் அரும்சபாருமள. அருமள. உமமமய. இமயத்து
அன்றும் பிைந்தவமள. அழியா முத்தி ஆனந்தமம.

11.

ஆனந்தமாய், என் அறிவாய், நிமைந்த அமுதமுமாய்,
வான் அந்தமான வடிவு உமடயாள், மமை நான்கினுக்கும்
தான் அந்தமான, ெரணாரவிந்தம்-தவள நிைக்
கானம் தம் ஆடரங்கு ஆம் எம்பிரான் முடிக் கண்ணியமத.

12.

கண்ணியது உன் புகழ், கற்பது உன் நாமம், கசிந்து பக்தி
பண்ணியது உன் இரு பாதாம்புயத்தில், பகல் இரவா
நண்ணியது உன்மன நயந்மதார் அமவயத்து-நான் முன்செய்த
புண்ணியம் ஏது? என் அம்மம. புவி ஏமழயும் பூத்தவமள.

13.

பூத்தவமள, புவனம் பதினான்மகயும். பூத்தவண்ணம்
காத்தவமள. பின் கரந்தவமள. கமைக்கண்டனுக்கு
மூத்தவமள. என்றும்மூவா முகுந்தற்கு இமளயவமள.
மாத்தவமள. உன்மன அன்றி மற்று ஓர் சதய்வம் வந்திப்பமத?
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14.

வந்திப்பவர் உன்மன, வானவர் தானவர் ஆனவர்கள்,
சிந்திப்பவர், நல்திமெமுகர் நாரணர், சிந்மதயுள்மள
பந்திப்பவர், அழியாப் பரமானந்தர், பாரில் உன்மனச்
ெந்திப்பவர்க்கு எளிதாம் எம்பிராட்டி. நின் தண்ணளிமய

15.

தண்ணளிக்கு என்று, முன்மன பல மகாடி தவங்கள் செய்வார்,
மண் அளிக்கும் செல்வமமா சபறுவார்? மதி வானவர் தம்
விண் அளிக்கும் செல்வமும் அழியா முத்தி வீடும், அன்மைா?பண் அளிக்கும் சொல் பரிமள யாமமளப் மபங்கிளிமய.

16.

கிளிமய, கிமளஞர் மனத்மத கிடந்து கிளர்ந்து ஒளிரும்
ஒளிமய, ஒளிரும் ஒளிக்கு இடமம, எண்ணில் ஒன்றும் இல்லா
சவளிமய, சவளி முதல் பூதங்கள் ஆகி விரிந்த அம்மம.அளிமயன் அறிவு அளவிற்கு அளவானது அதிெயமம.

17.

அதிெயம் ஆன வடிவு உமடயாள், அரவிந்தம் எல்லாம்
துதி ெய ஆனன சுந்தரவல்லி, துமண இரதி
பதி ெயமானது அபெயம் ஆக, முன் பார்த்தவர்தம்
மதி ெயம் ஆக அன்மைா, வாம பாகத்மத வவ்வியமத?

18.

வவ்விய பாகத்து இமைவரும் நீயும் மகிழ்ந்திருக்கும்
செவ்வியும், உங்கள் திருமணக் மகாலமும், சிந்மதயுள்மள
அவ்வியம் தீர்த்து என்மன ஆண்டசபாற் பாதமும் ஆகிவந்துசவவ்விய காலன் என்மமல் வரும்மபாது-சவளி நிற்கமவ.

19.

சவளிநின்ை நின்திருமமனிமயப் பார்த்து, என் விழியும் சநஞ்சும்
களிநின்ை சவள்ளம் கமரகண்டது, இல்மல, கருத்தினுள்மள
சதளிநின்ை ஞானம் திகழ்கின்ைது, என்ன திருவுளமமா?ஒளிநின்ை மகாணங்கள் ஒன்பதும் மமவி உமைபவமள.

20.

உமைகின்ை நின் திருக்மகாயில்-நின் மகள்வர் ஒரு பக்கமமா,
அமைகின்ை நான் மமையின் அடிமயா முடிமயா, அமுதம்
நிமைகின்ை சவண் திங்கமளா, கஞ்ெமமா, எந்தன் சநஞ்ெகமமா,
மமைகின்ை வாரிதிமயா?- பூரணாெல மங்கமலமய.
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21.

மங்கமல, செங்கலெம் முமலயாள், மமலயாள், வருணச்
ெங்கு அமல செங்மகச் ெகல கலாமயில் தாவு கங்மக
சபாங்கு அமல தங்கும் புரிெமடமயான் புமடயாள், உமடயாள்
பிங்கமல, நீலி, செய்யாள், சவளியாள், பசும் சபண்சகாடிமய.

22.

சகாடிமய, இளவஞ்சிக் சகாம்மப, எனக்கு வம்மப பழுத்த
படிமய மமையின் பரிமளமம, பனி மால் இமயப்
பிடிமய, பிரமன் முதலாய மதவமரப் சபற்ை அம்மம.
அடிமயன் இைந்து இங்கு இனிப் பிைவாமல் வந்து ஆண்டு சகாள்மள.

23.

சகாள்மளன், மனத்தில் நின் மகாலம் அல்லாது, அன்பர்
கூட்டந்தன்மன
விள்மளன், பரெமயம் விரும்மபன், வியன் மூவுலகுக்கு
உள்மள, அமனத்தினுக்கும் புைம்மப, உள்ளத்மத விமளந்த
கள்மள, களிக்குங்களிமய, அளிய என் கண்மணிமய.

24.

மணிமய, மணியின் ஒளிமய, ஒளிரும் மணி புமனந்த
அணிமய, அணியும் அணிக்கு அழமக, அணுகாதவர்க்குப்
பிணிமய, பிணிக்கு மருந்மத, அமரர் சபரு விருந்மத.பணிமயன், ஒருவமர நின் பத்ம பாதம் பணிந்தபின்மன.

25.

பின்மன திரிந்து, உன் அடியாமரப் மபணி, பிைப்பு அறுக்க,
முன்மன தவங்கள் முயன்று சகாண்மடன்,- முதல் மூவருக்கும்
அன்மன. உலகுக்கு அபிராமி என்னும் அருமருந்மத.என்மன?-இனி உன்மன யான் மைவாமல் நின்று ஏத்துவமன.

26.

ஏத்தும் அடியவர், ஈமரழ் உலகிமனயும் பமடத்தும்
காத்தும் அழித்தும் திரிபவராம்,- கமழ்பூங்கடம்பு
ொத்தும் குழல் அணங்மக.- மணம் நாறும் நின் தாளிமணக்கு என்
நாத் தங்கு புன்சமாழி ஏறியவாறு, நமகயுமடத்மத.

27.

உமடத்தமன வஞ்ெப் பிைவிமய, உள்ளம் உருகும் அன்பு
பமடத்தமன, பத்ம பதயுகம் சூடும் பணி எனக்மக
அமடத்தமன, சநஞ்ெத்து அழுக்மகசயல்லாம் நின் அருட்புனலால்
துமடத்தமன,- சுந்தரி - நின் அருள் ஏசதன்று சொல்லுவமத.

அபிராமி பட்டர் அருளிச்செய்த அபிராமி அந்தாதி

பக்கம்: 6

28.

சொல்லும் சபாருளும் என, நடம் ஆடும் துமணவருடன்
புல்லும் பரிமளப் பூங்சகாடிமய. நின் புதுமலர்த் தாள்
அல்லும் பகலும் சதாழுமவர்க்மக அழியா அரசும்
செல்லும் தவசநறியும், சிவமலாகமும் சித்திக்குமம.

29.

சித்தியும் சித்தி தரும் சதய்வம் ஆகித் திகழும் பரா
ெக்தியும், ெக்தி தமழக்கும் சிவமும், தவம் முயல்வார்
முத்தியும், முத்திக்கு வித்தும், வித்து ஆகி முமளத்து எழுந்த
புத்தியும், புத்தியினுள்மள புரக்கும் புரத்மத அன்மை.

30.

அன்மை தடுத்து என்மன ஆண்டுசகாண்டாய், சகாண்டது அல்ல
என்மக
நன்மை உனக்கு? இனி நான் என் செயினும் நடுக்கடலுள்
சென்மை விழினும், கமரமயற்றுமக நின் திருவுளமமா.ஒன்மை, பல உருமவ, அருமவ, என் உமமயவமள.

31.

உமமயும் உமமசயாருபாகனும், ஏக உருவில் வந்து இங்கு
எமமயும் தமக்கு அன்பு செய்யமவத்தார், இனி எண்ணுதற்குச்
ெமமயங்களும் இல்மல, ஈன்சைடுப்பாள் ஒரு தாயும் இல்மல,
அமமயும் அமமயுறு மதாளியர்மமல் மவத்த ஆமெயுமம.

32.

ஆமெக் கடலில் அகப்பட்டு, அருளற்ை அந்தகன் மகப்
பாெத்தில் அல்லற்பட இருந்மதமன, நின் பாதம் என்னும்
வாெக் கமலம் தமலமமல் வலிய மவத்து, ஆண்டு சகாண்ட
மநெத்மத என் சொல்லுமவன்?- ஈெர் பாகத்து மநரிமழமய.

33.

இமழக்கும் விமனவழிமய அடும் காலன், எமன நடுங்க
அமழக்கும் சபாழுது வந்து, அஞ்ெல் என்பாய். அத்தர் சித்தம்
எல்லாம்
குமழக்கும் களபக் குவிமுமல யாமமளக் மகாமளமம.
உமழக்கும் சபாழுது, உன்மனமய அன்மனமய என்பன் ஓடிவந்மத

34.

வந்மத ெரணம் புகும் அடியாருக்கு, வானுலகம்
தந்மத பரிசவாடு தான் மபாய் இருக்கும்--ெதுர்முகமும்,
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மபந் மதன் அலங்கல் பரு மணி ஆகமும், பாகமும், சபாற்
செந் மதன் மலரும், அலர் கதிர் ஞாயிறும், திங்களுமம.
35.

திங்கட் பகவின் மணம் நாறும் சீைடி சென்னி மவக்க
எங்கட்கு ஒரு தவம் எய்தியவா, எண் இைந்த விண்மணார்-தங்கட்கும் இந்தத் தவம் எய்துமமா?- தரங்கக் கடலுள்
சவங் கண் பணி அமணமமல் துயில்கூரும் விழுப்சபாருமள.

36.

சபாருமள, சபாருள் முடிக்கும் மபாகமம, அரும் மபாகம் செய்யும்
மருமள, மருளில் வரும் சதருமள, என் மனத்து வஞ்ெத்து
இருள் ஏதும் இன்றி ஒளி சவளி ஆகி இருக்கும் உன்தன்
அருள் ஏது.- அறிகின்றிமலன், அம்புயாதனத்து அம்பிமகமய.

37.

மகக்மக அணிவது கன்னலும் பூவும், கமலம் அன்ன
சமய்க்மக அணிவது சவண் முத்துமாமல, விட அரவின்
மபக்மக அணிவது பண்மணிக் மகாமவயும், பட்டும், எட்டுத்
திக்மக அணியும் திரு உமடயானிடம் மெர்பவமள.

38.

பவளக் சகாடியில் பழுத்த செவ்வாயும், பனிமுறுவல்
தவளத் திரு நமகயும் துமணயா, எங்கள் ெங்கரமனத்
துவளப் சபாருது, துடியிமட ொய்க்கும் துமண முமலயாள்-அவமளப் பணிமின் கண்டீர், அமராவதி ஆளுமகக்மக.

39.

ஆளுமகக்கு, உன்தன் அடித்தாமமரகள் உண்டு, அந்தகன்பால்
மீளுமகக்கு, உன்தன் விழியின் கமட உண்டு, மமல் இவற்றின்
மூளுமகக்கு, என் குமை, நின் குமைமய அன்று,-முப்புரங்கள்.
மாளுமகக்கு, அம்பு சதாடுத்த வில்லான், பங்கில் வாணுதமல.

40.

வாள்-நுதல் கண்ணிமய, விண்ணவர் யாவரும் வந்து இமைஞ்சிப்
மபணுதற்கு எண்ணிய எம்சபருமாட்டிமய, மபமத சநஞ்சில்
காணுதற்கு அண்ணியள் அல்லாத கன்னிமய, காணும்--அன்பு
பூணுதற்கு எண்ணிய எண்ணம் அன்மைா, முன் செய் புண்ணியமம.

41.

புண்ணியம் செய்தனமம-மனமம.- புதுப் பூங் குவமளக்
கண்ணியும் செய்ய கணவரும் கூடி, நம் காரணத்தால்
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நண்ணி இங்மக வந்து தம் அடியார்கள் நடு இருக்கப்
பண்ணி, நம் சென்னியின் மமல் பத்ம பாதம் பதித்திடமவ.
42.

இடங்சகாண்டு விம்மி, இமணசகாண்டு இறுகி, இளகி, முத்து
வடங்சகாண்ட சகாங்மக-மமலசகாண்டு இமைவர் வலிய சநஞ்மெ
நடங்சகாண்ட சகாள்மக நலம் சகாண்ட நாயகி, நல் அரவின்
வடம் சகாண்ட அல்குல் பணிசமாழி--மவதப் பரிபுமரமய.

43.

பரிபுரச் சீைடிப் பாொங்குமெ, பஞ்ெபாணி, இன்சொல்
திரிபுர சுந்தரி, சிந்துர மமனியள் தீமம சநஞ்சில்
புரிபுர, வஞ்ெமர அஞ்ெக் குனி சபாருப்புச்சிமலக் மக,
எரி புமர மமனி, இமைவர் செம்பாகத்து இருந்தவமள.

44.

தவமள இவள், எங்கள் ெங்கரனார் மமன மங்கலமாம்
அவமள, அவர்தமக்கு அன்மனயும் ஆயினள், ஆமகயினால்,
இவமள கடவுளர் யாவர்க்கும் மமமல இமைவியும் ஆம்,
துவமளன், இனி ஒரு சதய்வம் உண்டாக சமய்த் சதாண்டு செய்மத.

45.

சதாண்டு செய்யாதுநின் பாதம் சதாழாது, துணிந்து இச்மெமய
பண்டு செய்தார் உளமரா, இலமரா? அப் பரிசு அடிமயன்
கண்டு செய்தால் அது மகதவமமா, அன்றிச் செய்தவமமா?
மிண்டு செய்தாலும் சபாறுக்மக நன்மை, பின் சவறுக்மக அன்மை.

46.

சவறுக்கும் தமகமமகள் செய்யினும், தம் அடியாமர மிக்மகார்
சபாறுக்கும் தமகமம புதியது அன்மை,-புது நஞ்மெ உண்டு
கறுக்கும் திருமிடற்ைான் இடப்பாகம் கலந்த சபான்மன.மறுக்கும் தமகமமகள் செய்யினும், யானுன்மன வாழ்த்துவமன.

47.

வாழும்படி ஒன்று கண்டு சகாண்மடன், மனத்மத ஒருவர்
வீழும்படி அன்று, விள்ளும்படி அன்று, மவமல நிலம்
ஏழும் பரு வமர எட்டும், எட்டாமல் இரவு பகல்
சூழும் சுடர்க்கு நடுமவ கிடந்து சுடர்கின்ைமத.

48.

சுடரும் கமலமதி துன்றும் ெமடமுடிக் குன்றில் ஒன்றிப்
படரும் பரிமளப் பச்மெக் சகாடிமயப் பதித்து சநஞ்சில்
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இடரும் தவிர்த்து இமமப்மபாது இருப்பார், பின்னும் எய்துவமராகுடரும் சகாழுவும் குருதியும் மதாயும் குரம்மபயிமல.
49.

குரம்மப அடுத்து குடிபுக்க ஆவி, சவங் கூற்றுக்கு இட்ட
வரம்மப அடுத்து மறுகும் அப்மபாது, வமளக்மக அமமத்து,
அரம்மப அடுத்து அரிமவயர் சூழ வந்து, அஞ்ெல் என்பாய்-நரம்மப அடுத்து இமெ வடிவாய் நின்ை நாயகிமய.

50.

நாயகி, நான்முகி, நாராயணி, மக நளின பஞ்ெ
ொயகி, ொம்பவி, ெங்கரி, ொமமள, ொதி நச்சு
வாய் அகி மாலினி, வாராகி, சூலினி, மாதங்கி என்று
ஆய கியாதியுமடயாள் ெரணம்-அரண் நமக்மக.

51.

அரணம் சபாருள் என்று, அருள் ஒன்று இலாத அசுரர் தங்கள்
முரண் அன்று அழிய முனிந்த சபம்மானும், முகுந்தனுமம,
ெரணம் ெரணம் என நின்ை நாயகி தன் அடியார்,
மரணம் பிைவி இரண்டும் எய்தார், இந்த மவயகத்மத.

52.

மவயம், துரகம், மதகரி, மா மகுடம், சிவிமக
சபய்யும் கனகம், சபருவிமல ஆரம்,--பிமை முடித்த
ஐயன் திருமமனயாள் அடித் தாமமரக்கு அன்பு முன்பு
செய்யும் தவமுமடயார்க்கு உளவாகிய சின்னங்கமள.

53.

சின்னஞ் சிறிய மருங்கினில் ொத்திய செய்ய பட்டும்
சபன்னம் சபரிய முமலயும், முத்தாரமும், பிச்சி சமாய்த்த
கன்னங்கரிய குழலும், கண் மூன்றும், கருத்தில் மவத்துத்
தன்னந்தனி இருப்பார்க்கு, இது மபாலும் தவம் இல்மலமய.

54.

இல்லாமம சொல்லி, ஒருவர் தம்பால் சென்று, இழிவுபட்டு
நில்லாமம சநஞ்சில் நிமனகுவிமரல், நித்தம் நீடு தவம்
கல்லாமம கற்ை கயவர் தம்பால் ஒரு காலத்திலும்
செல்லாமம மவத்த திரிபுமர பாதங்கள் மெர்மின்கமள.

55.

மின் ஆயிரம் ஒரு சமய் வடிவு ஆகி விளங்குகின்ைது
அன்னாள், அகம் மகிழ் ஆனந்தவல்லி, அருமமைக்கு
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முன்னாய், நடு எங்கும் ஆய், முடிவு ஆய முதல்விதன்மன
உன்னாது ஒழியினும், உன்னினும், மவண்டுவது ஒன்று இல்மலமய.
56.

ஒன்ைாய் அரும்பி, பலவாய் விரிந்து, இவ் உலகு எங்குமாய்
நின்ைாள், அமனத்மதயும் நீங்கி நிற்பாள்--என்ைன், சநஞ்சினுள்மள
சபான்ைாது நின்று புரிகின்ைவா. இப் சபாருள் அறிவார்-அன்று ஆலிமலயில் துயின்ை சபம்மானும், என் ஐயனுமம.

57.

ஐயன் அளந்தபடி இரு நாழி சகாண்டு, அண்டம் எல்லாம்
உய்ய அைம் செயும் உன்மனயும் மபாற்றி, ஒருவர் தம்பால்
செய்ய பசுந்தமிழ்ப் பாமாமலயும் சகாண்டு சென்று, சபாய்யும்
சமய்யும் இயம்பமவத்தாய் இதுமவா, உன்தன் சமய்யருமள?

58.

அருணாம்புயத்தும், என் சித்தாம்புயத்தும் அமர்ந்திருக்கும்
தருணாம்புயமுமலத் மதயல் நல்லாள், தமக மெர் நயனக்
கருணாம்புயமும், வதனாம்புயமும், கராம்புயமும்,
ெரணாம்புயமும், அல்லால் கண்டிமலன், ஒரு தஞ்ெமுமம.

59.

தஞ்ெம் பிறிது இல்மல ஈது அல்லது, என்று உன் தவசநறிக்மக
சநஞ்ெம் பயில நிமனக்கின்றிமலன், ஒற்மை நீள்சிமலயும்
அஞ்சு அம்பும் இக்கு அலராகி நின்ைாய் அறியார் எனினும்
பஞ்சு அஞ்சு சமல் அடியார், அடியார் சபற்ை பாலமரமய.

60.

பாலினும் சொல் இனியாய். பனி மா மலர்ப் பாதம் மவக்க-மாலினும், மதவர் வணங்க நின்மைான் சகான்மை வார் ெமடயின்
மமலினும், கீழ்நின்று மவதங்கள் பாடும் சமய்ப் பீடம் ஒரு
நாலினும், ொல நன்மைா--அடிமயன் முமட நாய்த் தமலமய?

61.

நாமயமனயும் இங்கு ஒரு சபாருளாக நயந்து வந்து,
நீமய நிமனவின்றி ஆண்டு சகாண்டாய், நின்மன உள்ளவண்ணம்
மபமயன் அறியும் அறிவு தந்தாய், என்ன மபறு சபற்மைன்.-தாமய, மமலமகமள, செங்கண் மால் திருத் தங்மகச்சிமய.

62.

தங்கச் சிமல சகாண்டு, தானவர் முப்புரம் ொய்த்து, மத
சவங் கண் கரி உரி மபார்த்த செஞ்மெவகன் சமய்யமடயக்
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சகாங்மகக் குரும்மபக் குறியிட்ட நாயகி, மகாகனகச்
செங் மகக் கரும்பும், மலரும், எப்மபாதும் என் சிந்மதயமத.
63.

மதறும்படி சில ஏதுவும் காட்டி, முன் செல்கதிக்குக்
கூறும் சபாருள், குன்றில் சகாட்டும் தறி குறிக்கும்--ெமயம்
ஆறும் தமலவி இவளாய் இருப்பது அறிந்திருந்தும்,
மவறும் ெமயம் உண்டு என்று சகாண்டாடிய வீணருக்மக.

64.

வீமண பலி கவர் சதய்வங்கள்பால் சென்று, மிக்க அன்பு
பூமணன், உனக்கு அன்பு பூண்டுசகாண்மடன், நின்புகழ்ச்சி அன்றிப்
மபமணன், ஒரு சபாழுதும், திருமமனி ப்ரகாெம் அன்றிக்
காமணன், இரு நிலமும் திமெ நான்கும் ககனமுமம.

65.

ககனமும் வானும் புவனமும் காண, விற் காமன் அங்கம்
தகனம் முன் செய்த தவம்சபருமாற்கு, தடக்மகயும் செம்
முகனும், முந்நான்கு இருமூன்று எனத் மதான்றிய மூதறிவின்
மகனும் உண்டாயது அன்மைா?--வல்லி. நீ செய்த வல்லபமம.

66.

வல்லபம் ஒன்று அறிமயன், சிறிமயன், நின் மலரடிச் செய்
பல்லவம் அல்லது பற்று ஒன்று இமலன், பசும் சபாற் சபாருப்பு-வில்லவர் தம்முடன் வீற்றிருப்பாய். விமனமயன் சதாடுத்த
சொல் அவமாயினும், நின் திரு நாமங்கள் மதாத்திரமம.

67.

மதாத்திரம் செய்து, சதாழுது, மின் மபாலும் நின் மதாற்ைம் ஒரு
மாத்திமரப் மபாதும் மனத்தில் மவயாதவர்--வண்மம, குலம்,
மகாத்திரம், கல்வி, குணம், குன்றி நாளும் குடில்கள் சதாறும்
பாத்திரம் சகாண்டு பலிக்கு உழலாநிற்பர்--பார் எங்குமம.

68.

பாரும், புனலும், கனலும், சவங் காலும், படர் விசும்பும்,
ஊரும் முருகு சுமவ ஒளி ஊறு ஒலி ஒன்றுபடச்
மெரும் தமலவி, சிவகாம சுந்தரி, சீைடிக்மக
ொரும் தவம், உமடயார் பமடயாத தனம் இல்மலமய.

69.

தனம் தரும், கல்வி தரும், ஒருநாளும் தளர்வு அறியா
மனம் தரும், சதய்வ வடிவும் தரும், சநஞ்சில் வஞ்ெம் இல்லா
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இனம் தரும், நல்லன எல்லாம் தரும், அன்பர் என்பவர்க்மக-கனம் தரும் பூங் குழலாள், அபிராமி, கமடக்கண்கமள,
70.

கண்களிக்கும்படி கண்டுசகாண்மடன், கடம்பாடவியில் பண்
களிக்கும் குரல் வீமணயும், மகயும் பமயாதரமும்,
மண் களிக்கும் பச்மெ வண்ணமும் ஆகி, மதங்கர்க்குலப்
சபண்களில் மதான்றிய எம்சபருமாட்டிதன் மபரழமக.

71.

அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வல்லி, அரு மமைகள்
பழகிச் சிவந்த பதாம்புயத்தாள், பனி மா மதியின்
குழவித் திருமுடிக் மகாமளயாமமளக் சகாம்பு இருக்க-இழவுற்று நின்ை சநஞ்மெ.-இரங்மகல், உனக்கு என் குமைமய?

72.

எங்குமை தீரநின்று ஏற்றுகின்மைன், இனி யான் பிைக்கில்,
நின் குமைமய அன்றி யார் குமை காண்?-இரு நீள் விசும்பின்
மின் குமை காட்டி சமலிகின்ை மநர் இமட சமல்லியலாய்.தன் குமை தீர, எம்மகான் ெமட மமல் மவத்த தாமமரமய.

73.

தாமம் கடம்பு, பமட பஞ்ெ பாணம், தனுக் கரும்பு,
யாமம் வயிரவர் ஏத்தும் சபாழுது, எமக்கு என்று மவத்த
மெமம் திருவடி, செங்மககள் நான்கு, ஒளி செம்மம, அம்மம
நாமம் திரிபுமர, ஒன்மைாடு இரண்டு நயனங்கமள.

74.

நயனங்கள் மூன்றுமட நாதனும், மவதமும், நாரணனும்,
அயனும் பரவும் அபிராம வல்லி அடி இமணமயப்
பயன் என்று சகாண்டவர், பாமவயர் ஆடவும் பாடவும், சபான்
ெயனம் சபாருந்து தமனியக் காவினில் தங்குவமர.

75.

தங்குவர், கற்பக தாருவின் நீழலில், தாயர் இன்றி
மங்குவர், மண்ணில் வழுவாய் பிைவிமய,-மால் வமரயும்,
சபாங்கு உவர் ஆழியும், ஈமரழ் புவனமும், பூத்த உந்திக்
சகாங்கு இவர் பூங்குழலாள் திருமமனி குறித்தவமர.

76.

குறித்மதன் மனத்தில் நின் மகாலம் எல்லாம், நின் குறிப்பு அறிந்து
மறித்மதன் மைலி வருகின்ை மநர்வழி, வண்டு கிண்டி
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சவறித்மதன் அவிழ் சகான்மை மவணிப் பிரான் ஒரு கூற்மை,
சமய்யில்
பறித்மத, குடிபுகுதும் பஞ்ெ பாண பயிரவிமய.
77.

பயிரவி, பஞ்ெமி, பாொங்குமெ, பஞ்ெ பாணி, வஞ்ெர்
உயிர் அவி உண்ணும் உயர் ெண்டி, காளி, ஒளிரும் கலா
வயிரவி, மண்டலி, மாலினி, சூலி, வராகி--என்மை
செயிர் அவி நான்மமை மெர் திருநாமங்கள் செப்புவமர.

78.

செப்பும் கனக கலெமும் மபாலும் திருமுமலமமல்
அப்பும் களப அபிராம வல்லி, அணி தரளக்
சகாப்பும், வயிரக் குமழயும், விழியின் சகாழுங்கமடயும்,
துப்பும், நிலவும் எழுதிமவத்மதன், என் துமண விழிக்மக.

79.

விழிக்மக அருள் உண்டு, அபிராம வல்லிக்கு, மவதம் சொன்ன
வழிக்மக வழிபட சநஞ்சு உண்டு எமக்கு, அவ்வழி கிடக்க,
பழிக்மக சுழன்று, சவம் பாவங்கமள செய்து, பாழ் நரகக்
குழிக்மக அழுந்தும் கயவர் தம்மமாடு, என்ன கூட்டு இனிமய?

80.

கூட்டியவா என்மனத் தன் அடியாரில், சகாடிய விமன
ஓட்டியவா, என்கண் ஓடியவா, தன்மன உள்ளவண்ணம்
காட்டியவா, கண்ட கண்ணும் மனமும் களிக்கின்ைவா,
ஆட்டியவா நடம்--ஆடகத் தாமமர ஆரணங்மக.

81.

அணங்மக.-அணங்குகள் நின் பரிவாரங்கள் ஆமகயினால்,
வணங்மகன் ஒருவமர, வாழ்த்துகிமலன் சநஞ்சில், வஞ்ெகமராடு
இணங்மகன், எனது உனது என்றிருப்பார் சிலர் யாவசராடும்
பிணங்மகன், அறிவு ஒன்று இமலன், என்கண் நீ மவத்தமபர் அளிமய.

82.

அளி ஆர் கமலத்தில் ஆரணங்மக. அகிலாண்டமும் நின்
ஒளியாக நின்ை ஒளிர் திருமமனிமய உள்ளுந்சதாறும்,
களி ஆகி, அந்தக்கரணங்கள் விம்மி, கமரபுரண்டு
சவளியாய்விடின், எங்ஙமன மைப்மபன், நின் விரகிமனமய?
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83.

விரவும் புது மலர் இட்டு, நின் பாத விமரக்கமலம்
இரவும் பகலும் இமைஞ்ெ வல்லார், இமமமயார் எவரும்
பரவும் பதமும், அயிராவதமும், பகீரதியும்,
உரவும் குலிகமும், கற்பகக் காவும் உமடயவமர.

84.

உமடயாமள, ஒல்கு செம்பட்டுமடயாமள, ஒளிர்மதிச் செஞ்
ெமடயாமள, வஞ்ெகர் சநஞ்சு அமடயாமள, தயங்கு நுண்ணூல்
இமடயாமள, எங்கள் சபம்மான் இமடயாமள, இங்கு என்மன
இனிப்
பமடயாமள, உங்கமளயும் பமடயாவண்ணம் பார்த்திருமம.

85.

பார்க்கும் திமெசதாறும் பாொங்குெமும், பனிச் சிமை வண்டு
ஆர்க்கும் புதுமலர் ஐந்தும், கரும்பும், என் அல்லல் எல்லாம்
தீர்க்கும் திரிபுமரயாள் திரு மமனியும், சிற்றிமடயும்,
வார்க் குங்கும முமலயும், முமலமமல் முத்து மாமலயுமம.

86.

மால் அயன் மதட, மமை மதட, வானவர் மதட நின்ை
காமலயும், சூடகக் மகமயயும், சகாண்டு--கதித்த கப்பு
மவமல சவங் காலன் என்மமல் விடும்மபாது, சவளி நில் கண்டாய்
பாமலயும் மதமனயும் பாமகயும் மபாலும் பணிசமாழிமய.

87.

சமாழிக்கும் நிமனவுக்கும் எட்டாத நின் திருமூர்த்தம், என்தன்
விழிக்கும் விமனக்கும் சவளிநின்ைதால்,--விழியால் மதமன
அழிக்கும் தமலவர், அழியா விரதத்மத அண்டம் எல்லாம்
பழிக்கும்படி, ஒரு பாகம் சகாண்டு ஆளும் பராபமரமய.

88.

பரம் என்று உமன அமடந்மதன், தமிமயனும், உன் பத்தருக்குள்
தரம் அன்று இவன் என்று தள்ளத் தகாது--தரியலர்தம்
புரம் அன்று எரியப் சபாருப்புவில் வாங்கிய, மபாதில் அயன்
சிரம் ஒன்று செற்ை, மகயான் இடப் பாகம் சிைந்தவமள.

89.

சிைக்கும் கமலத் திருமவ. நின்மெவடி சென்னி மவக்கத்
துைக்கம் தரும் நின் துமணவரும் நீயும், துரியம் அற்ை
உைக்கம் தர வந்து, உடம்மபாடு உயிர் உைவு அற்று அறிவு
மைக்கும் சபாழுது, என் முன்மன வரல் மவண்டும் வருந்தியுமம.
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90.

வருந்தாவமக, என் மனத்தாமமரயினில் வந்து புகுந்து,
இருந்தாள், பமழய இருப்பிடமாக, இனி எனக்குப்
சபாருந்தாது ஒரு சபாருள் இல்மல--விண் மமவும் புலவருக்கு
விருந்தாக மவமல மருந்தானமத நல்கும் சமல்லியமல.

91.

சமல்லிய நுண் இமட மின் அமனயாமள விரிெமடமயான்
புல்லிய சமன் முமலப் சபான் அமனயாமள, புகழ்ந்து மமை
சொல்லியவண்ணம் சதாழும் அடியாமரத் சதாழுமவர்க்கு,
பல்லியம் ஆர்த்து எழ, சவண் பகடு ஊறும் பதம் தருமம.

92.

பதத்மத உருகி, நின் பாதத்திமல மனம் பற்றி, உன்தன்
இதத்மத ஒழுக, அடிமம சகாண்டாய், இனி, யான் ஒருவர்
மதத்மத மதி மயங்மகன், அவர் மபான வழியும் செல்மலன்-முதல் மதவர் மூவரும் யாவரும் மபாற்றும்முகிழ் நமகமய.

93.

நமகமய இது, இந்த ஞாலம் எல்லாம் சபற்ை நாயகிக்கு,
முமகமய முகிழ் முமல, மாமன, முது கண் முடிவுயில், அந்த
வமகமய பிைவியும், வம்மப, மமலமகள் என்பதும் நாம்,
மிமகமய இவள்தன் தமகமமமய நாடி விரும்புவமத.

94.

விரும்பித் சதாழும் அடியார் விழிநீர் மல்கி, சமய் புளகம்
அரும்பித் ததும்பிய ஆனந்தம் ஆகி, அறிவு இழந்து
கரும்பின் களித்து, சமாழி தடுமாறி, முன் சொன்ன எல்லாம்
தரும் பித்தர் ஆவர் என்ைால் அபிராமி ெமயம் நன்மை.

95.

நன்மை வருகினும், தீமத விமளகினும், நான் அறிவது
ஒன்மையும் இல்மல, உனக்மக பரம் எனக்கு உள்ளம் எல்லாம்
அன்மை உனது என்று அளித்து விட்மடன்- அழியாத குணக்
குன்மை, அருட்கடமல, இமவான் சபற்ை மகாமளமம.

96.

மகாமளவல்லிமய, அல்லியந் தாமமரக் மகாயில் மவகும்
யாமள வல்லிமய, ஏதம் இலாமள, எழுதரிய
ொமள மமனிச் ெகலகலா மயில்தன்மன, தம்மால்
ஆமளவும் சதாழுவார், எழு பாருக்கும் ஆதிபமர.
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97.

ஆதித்தன், அம்புலி, அங்கி குமபரன், அமரர்தம் மகான்,
மபாதிற் பிரமன் புராரி, முராரி சபாதியமுனி,
காதிப் சபாருபமடக் கந்தன், கணபதி, காமன் முதல்
ொதித்த புண்ணியர் எண்ணிலர் மபாற்றுவர், மதயமலமய.

98.

மதவந்து நின் அடித் தாமமர சூடிய ெங்கரற்கு
மகவந்த தீயும், தமல வந்த ஆறும், கரலந்தது எங்மக?-சமய் வந்த சநஞ்சின் அல்லால் ஒருகாலும் விரகர் தங்கள்
சபாய்வந்த சநஞ்சில், புகல் அறியா மடப் பூங் குயிமல.

99.

குயிலாய் இருக்கும் கடம்பாடவியிமட, மகால வியன்
மயிலாய் இருக்கும் இமயாெலத்திமட, வந்து உதித்த
சவயிலாய் இருக்கும் விசும்பில், கமலத்தின்மீது அன்னமாம்,
கயிலாயருக்கு அன்று இமவான் அளித்த கனங்குமழமய

100. குமழமயத் தழுவிய சகான்மையந் தார் கமழ் சகாங்மகவல்லி
கமழமயப் சபாருத திருசநடுந் மதாளும், கருப்பு வில்லும்
விமழயப் சபாரு திைல் மவரியம் பாணமும் சவண் நமகயும்
உமழமயப் சபாருகண்ணும் சநஞ்சில் எப்மபாதும் உதிக்கின்ைமவ!

நூற்பயன்

ஆத்தாமள, எங்கள் அபிராம வல்லிமய, அண்டம் எல்லாம்
பூத்தாமள, மாதுளம் பூ நிைத்தாமள, புவி அடங்கக்
காத்தாமள, ஐங்கமணப் பாெங்குெமும் கருப்புவில்லும்
மெர்த்தாமள, முக்கண்ணிமயத், சதாழுவார்க்கு ஒரு தீங்கு இல்மலமய.
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