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 தில்லல மூதூர் ஆடிய திருவடி 

 பல்உயிர் எல்லாம் பயின்றனன் ஆகி 

 எண்ணில் பல்குணம் எழில்பபற விளங்கி 

 மண்ணும் விண்ணும் வானனார ்உலகும் 

 துன்னிய கல்வி னதாற்றியும் அழித்தும் 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
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 என்னுலை இருலள ஏறத் துரந்தும் 

 அடியார் உள்ளத்து அன்பு மீதூரக் 

 குடியாக் பகாண்ை பகாள்லகயும் சிறப்பும் 

 மன்னும் மாமலல மனகந்திரம் அதனில் 

 பசான்ன ஆகமம் னதாற்றுவித்து அருளியும்                   
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 கல்லாைத்துக் கலந்து இனிது அருளி 

 நல்லா னளாடு நயப்புறவு எய்தியும் 

 பஞ்சப் பள்ளியில் பால்பமாழி தன்பனாடும் 

 எஞ்சாது ஈண்டும் இன்அருள் விலளத்தும் 

 கிராத னவைபமாடு கிஞ்சுக வாயவள் 
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 விராவு பகாங்லக நல்தைம் படிந்தும் 

 னகனவைர் ஆகிக் பகளிறது படுத்தும் 

 மானவை்டு ஆகிய ஆகமம் வாங்கியும் 

 மற்றுஅலவ தம்லம மனகந்திரத்து இருந்து 

 உற்ற ஐம்முகங்களால் பணித் தருளியும்                            
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 நந்தம் பாடியில் நான்மலற னயானாய் 

 அந்தம்இல் ஆரியனாய் அமர்ந் தருளியும் 

 னவறுனவறு உருவும் னவறுனவறு இயற்லகயும் 

 நூறுநூறு ஆயிரம் இயல்பினது ஆகி 

 ஏறுலை ஈசன் இப்புவனிலய உய்யக் 
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 கூறுலை மங்லகயும் தானும் வந்தருளிக் 

 குதிலரலயக் பகாண்டு குைநாடு அதன்மிலசச ்

 சதுரப்ைச ்சாத்தாய்த் தான் எழுந்தருளியும் 

 னவலம் புத்தூர் விை்னைறு அருளிக் 

 னகாலம் பபாலிவு காை்டிய பகாள்லகயும்                                         
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 தரப்்பணம் அதனில் சாந்தம் புத்தூர ்

 வில்பபாரு னவைற்கு ஈந்த விலளவும் 

 பமாக்கணி அருளிய முழுத்தழல் னமனி 

 பசாக்கது ஆகக் காை்டிய பதான்லமயும் 

 அரிபயாடு பிரமற்கு அளவுஅறி ஒண்ணான் 
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 நரிலயக் குதிலர ஆக்கிய நன்லமயும் 

 ஆண்டுபகாண்டு அருள அழகுறு திருவடி 

 பாண்டியன் தனக்குப் பரிமா விற்று 

 ஈண்டு கனகம் இலசயப் பபறாஅது 

 ஆண்ைான் எம்னகான் அருள்வழி இருப்பத் 
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 தூண்டு னசாதி னதாற்றிய பதான்லமயும் 

 அந்தணன் ஆகி ஆண்டுபகாண் ைருளி 

 இந்திர ஞாலம் காை்டிய இயல்பும் 

 மதுலரப் பபருநன் மாநகர் இருந்து 

 குதிலரச ்னசவகன் ஆகிய பகாள்லகயும் 
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 ஆங்கது தன்னில் அடியவரக்்கு ஆகப் 

 பாங்காய் மண்சுமந் தருளிய பரிசும் 

 உத்தர னகாச மங்லகயுள் இருந்து 

 வித்தக னவைம் காை்டிய இயல்பும் 

 பூவணம் அதனில் பபாலிந்திருந்து அருளித் 
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 தூவண னமனி காை்டிய பதான்லமயும் 

 வாத வூரினில் வந்துஇனிது அருளிப் 

 பாதச ்சிலம்பபாலி காை்டிய பண்பும் 

 திருவாரப்பருந்துலறச ்பசல்வன் ஆகிக் 

 கருவார் னசாதியில் கரந்த கள்ளமும் 
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 பூவலம் அதனில் பபாலிந்துஇனிது அருளிப் 

 பாவ நாசம் ஆக்கிய பரிசும் 

 தண்ணரீப்் பந்தர ்சயம்பபற லவத்து 

 நன்னரீச் ்னசவகன் ஆகிய நன்லமயும் 

 விருந்தினன் ஆகி பவண்காடு அதனில் 
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 குருந்தின் கீழ்அன்று இருந்த பகாள்லகயும் 

 பை்ை மங்லகயில் பாங்காய் இருந்துஅங்கு 

 அை்ைமா சித்தி அருளிய அதுவும் 

 னவடுவன் ஆகி னவண்டுஉருக் பகாண்டு 

 காடுஅது தன்னில் கரந்த கள்ளமும் 
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 பமய்க் காை்டிை்டு னவண்டு உருக் பகாண்டு 

 தக்கான் ஒருவன் ஆகிய தன்லமயும் 

 ஓரி ஊரின் உகந்துஇனிது அருளிப் 

 பாரஇ்ரும் பாலகன் ஆகிய பரிசும் 

 பாண்டூர் தன்னில் ஈண்ை இருந்தும் 
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 னதவூரத்் பதன்பால் திகழ்தரு தீவில் 

 னகாவார் னகாலம் பகாண்ை பகாள்லகயும் 

 னதன்அமர ்னசாலலத் திருவாரூரில் 

 ஞானம் தன்லன நல்கிய நன்லமயும் 

 இலைமருது அதனில் ஈண்ை இருந்து 
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 படிமப் பாதம் லவத்தஅப் பரிசும் 

 ஏகம் பத்தின் இயல்பாய் இருந்து 

 பாகம் பபண்னணாடு ஆயின பரிசும் 

 திருவாஞ் சியத்தில் சீரப்பற இருந்து 

 மருவார் குழலிபயாடு மகிழ்ந்த வண்ணமும்  
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 னசவகன் ஆகித் திண்சிலல ஏந்திப் 

 பாவகம் பலபல காை்டிய பரிசும் 

 கைம்பூர் தன்னில் இைம்பபற இருந்தும் 

 ஈங்னகாய் மலலயில் எழிலது காை்டியும் 

 ஐயாறு அதனில் லசவன் ஆகியும் 
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 துருத்தி தன்னில் அருத்தினயாடு இருந்தும் 

 திருப்பலன யூரில் விருப்பன் ஆகியும் 

 கழுமலம் அதனிற் காை்சி பகாடுத்தும் 

 கழுக்குன்று அதனில் வழுக்காது இருந்தும் 

 புறம்பயம் அதனில் அறம்பல அருளியும் 
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 குற்றா லத்துக் குறியாய் இருந்தும் 

 அந்தமில் பபருலம அழல்உருக் கரந்து 

 சுந்தர னவைத்து ஒருமுதல் உருவுபகாண்டு 

 இந்திர ஞாலம் னபாலவந்து அருளி 

 எவ்பவவர ்தன்லமயும் தன்வயிற் படுத்துத் 
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 தானன ஆகிய தயாபரன் எம்இலற 

 சந்திர தீபத்துச ்சாத்திரன் ஆகி 

 அந்தரத்து இழிந்துவந்து அழகுஅமர் பாலலயுள் 

 சுந்தரத் தன்லமபயாடு துலதந்து இருந்தருளியும் 

 மந்திர மாமலல மனகந்திர பவற்பன் 
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அந்தமில் பபருலம அருள்உலை அண்ணல் 

எந்தலம ஆண்ை பரிசுஅது பகரின் 

ஆற்றல் அதுவுலை அழகமர் திருஉரு 

நீற்றுக் னகாடி நிமிர்ந்து காை்டியும் 

ஊனம் தன்லன ஒருங்குைன் அறுக்கும் 
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ஆனந் தம்னம ஆறா அருளியும் 

மாதிற் கூறுலை மாப்பபருங் கருலணயன் 

நாதப் பபரும்பலற நவின்று கறங்கவும் 

அழுக்கு அலையாமல் ஆண்டுபகாண்டு அருள்பவன் 

கழுக்கலை தன்லனக் லகக்பகாண்டு அருளியும் 
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மூலம் ஆகிய மும்மலம் அறுக்கும் 

தூய னமனிச ்சுைரவ்ிடு னசாதி 

காதலன் ஆகிக் கழுநீர் மாலல 

ஏலுலைத் தாக எழில்பபற அணிந்தும் 

அரிபயாடு பிரமற்கு அளவு அறியாதவன்  

115 



 

பரிமா வின்மிலசப் பயின்ற வண்ணமும் 

மீண்டு வாரா வழிஅருள் புரிபவன் 

பாண்டி நானை பழம்பதி ஆகவும் 

பத்திபசய் அடியலரப் பரம்பரத்து உய்ப்பவன்  

உத்தர னகாச மங்லகஊர் ஆகவும் 
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ஆதி மூரத்்திகைக்ு அருள்புரிந் தருளிய 

னதவ னதவன் திருப்பபயர் ஆகவும் 

இருள்கடிந் தருளிய இன்ப ஊரத்ி 

அருளிய பபருலம அருள்மலல ஆகவும் 

எப்பபருந் தன்லமயும் எவ்பவவர் திறமும் 
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அப்பரிசு அதனால் ஆண்டுபகாண் ைருளி 

நாயி னனலன நலமலி தில்லலயுள் 

னகால மாரத்ரு பபாதுவினில் வருகஎன 

ஏல என்லன ஈங்குஒழித் தருளி 

அன்றுஉைன் பசன்ற அருள்பபறும் அடியவர்  
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ஒன்ற ஒன்ற உைன்கலந் தருளியும் 

எய்த வந்திலாதார் எரியிற் பாயவும் 

மால் அதுவாகி மயக்கம் எய்தியும் 

பூதலம் அதனில் புரண்டுவீழ்ந்து அலறியும் 

கால்விலசத்து ஓடிக் கைல்புக மண்டி 

135 



 

நாத நாத என்று அழுதுஅரற்றிப் 

பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும் 

பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரமநாைக என்று 

இதஞ்சலிப்பு எய்தநின்று ஏங்கினர ்ஏங்கவும் 

எழில்பபறும் இமயத்து இயல்புலை அம்பபான் 

140 



 

பபாலிதரு புலியூரப்் பபாதுவினில் நைம்நவில் 

கனிதரு பசவ்வாய் உலமபயாடு காளிக்கு 

அருளிய திருமுகத்து அழகுறு சிறுநலக 

இலறவன் ஈண்டிய அடியவ னராடும் 

பபாலிதரு புலியூர ்புக்குஇனிது அருளினன் 

ஒலிதரு கயிலல உயர்கிழ னவானன. 
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