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தனியன்

பழவைனகள் தாம் அகல பரவாத சங்கத்தன்

கழலிைணையத் தன் ெநஞ்சல் கழலாேம எந்நாளும்

ெதாழுெதழுமன்னப்பங்கார் தூயமலர்த் தாளிைணேய

ெதாழுெதழு நீ நல் ெநஞ்ேச ெதால்வைனகள் ெதாடராேவ

எந்ைதமன்னப்பங்கார் என்ைறக்கும் தன் நாமம்

ச ந்ைத தனில் ைவத்த டேவ ெசல்வம்ேசர் தந்ைதெயாடு

தாயாக க் காப்பரிந்தத் தாரிணியல் உள்ளாைர

வாயார வாழ்த்து நலம்

ேவதமுடித் ேதச கேன ! ேவதயர் குலத்தரேச !
சாதுசனங்களுக்குத் தாவளேம ேபாதமரும்

நன் அடிைய என்றும் நைனந்தருப்பார் பாதம் என்தன்

ெசன்னிதனில் சூடும் மலர் Á Á 1 Á Á
மலர்மகள் ேகான் தாள் இைணைய மன்னியருப்பார்கள்

சலர் அவரால் ெசய்கருமம் என்னாம் மலம் அறுசீர்

ேவதாந்த ேதச கைன ேவறு ஆகாேதத்துவார்

பாதாம் புயம் நமக்குப் பற்று Á Á 2 Á Á
பற்ெறான்றும் இன்ற ப் பராங்குசைனேய பற்றும்

ச த்தம் உைட ேவதாந்த ேதச கைன குற்றம் இல்லா
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

அன்பால் அைடபவர்க்காளாகும் அன்பேர

என்பால் இருப்பர் இைசந்து Á Á 3 Á Á
இைசந்ேதன் மனம் இவைர ஏத்த எப்ேபாதும்

கச ந்துகைரயும் உளம் என்ெசய்ேகன் பசுந்துளவ

மாைலயான் தன்னிலும் மன்னினேர வண்டைறயும்

ேசாைல சூழ் தூப்புல் இைற Á Á 4 Á Á
இைறயும் எமக்காய் இருள் அகற்றும் ேதசாய்

கைறயல்குணம் ெகாள் கடவுேளானாய் மைறயைனத்தும்

வாழ்வ த்த வாத யர் சீயம் இவ்ைவயகத்தல்

ஆழ்துயர் எல்லாம் அறுக்கும் ஆய்ந்து Á Á 5 Á Á
ஆய்ந்த புகழ் மங்ைகயர் ேகான் அம்புயத்தாள் இைணயல்

சாய்ந்த மனத்தராய்த் தம்மடியார்க்கு - ஈய்ந்த
ெபருங்குணத்தர் எம்ைமப் ெபருகும் அருளால்

வரும்புவர் ேவதாந்த குரு Á Á 6 Á Á
குருமா மணிேய குலவுவைர மார்பன்

தருமாமகள் கணவன் தன்ைனத் தருவானாய்

நன்றாலும் என் வாக்ேக நீள் ேசாைலத் தூப்புல் வரும்

குன்றாக் குணத்தைனேய கூறு Á Á 7 Á Á
கூறாது நாேவறு ெகாண்டு பறவற்ைற ெநஞ்சம்

ேதறாது ெசன்னி வணங்காது - ேசறுவாரும்
நீள்வயல் சூழ் தூப்புல் நகர் நன்மலனார் ேதசுவுைடய

தாள் அல்லாது ெதாழா ேதாள் Á Á 8 Á Á
ேதாள் ஆய ரமும் துணித்தன்று வாணன் தன்

மாளாத ெசல்வத்ைத மாற்றனான் தான் என்றும்
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

தான் வணங்க யான் வணங்கத் தன்ைன அளித்தருளும்

ெபான் அருளால் தூப்புல் வள்ளல் Á Á 9 Á Á
வள்ளல் மணிவண்ணன் மாயன் பவக் கடலின்

அள்ளல் அழுந்தும் எைம ஆதரித்து கள்ள மனம்

தீர்த்துத் தன் ேசவடிையச் ச ந்த க்கச் ெசய்வதற்ேக

பார்த்துத த்தான் தூப்புல் பரன் Á Á 10 Á Á
பரன் நாரணன் அவன் பாதத்த ற்காட்ெசய்ைக

உரம் இவ்வுய ர்கட்ெகன்ேறாரார் - ச ரமத்ைத
தீர்க்கேவ ேவதாந்த ேதச கனாய் வந்துத த்து

மார்க்கம் இெதன்றுைரத்தான் மால் Á Á 11 Á Á
மாலாய் அடியவர் பால் மாநலத்தல் வந்துத த்த

நால்ேவத ெமய்ப்ெபாருளாம் நாரணனும் - சால
அருள் ெசய்த ேவதாந்தாரியேராெடாவ்வான்

அருள் அைனத்தும் ஈங்ககற்ற ேய Á Á 12 Á Á
அகற்ற வைன அைனத்தும் அந்தமில் தம் சீரால்

சகத்தல் சத ராக எம்ைம உகப்புடேன

உய்வக்கும் ேவதாந்த ேதச கராம் உத்தமைர

ைவம்மின் மனம் தன்னில் ைவகல் Á Á 13 Á Á
ைவகல் கவவாத சங்கமைறயவைர

ைககலந்து நாமம் கருதனால் - ெசய்கருமம்
ஈெதாப்பதல்ைல இங்க ப்படிேய அங்கம் என

சாதுசனம் காட்டும் சத ர் Á Á 14 Á Á
சத ர் உைடேயாம் யாம் என்றும் தம்ைம எண்ணியங்ேக

எத ர் எமக்கு யார் என்றும் எண்ணி - மத இல்லா

www.prapatti.com 3 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

மானிடர்கள் அந்ேதா மயங்குவேத வாத சங்கம்

தான் இருக்க இங்ேக சத ர்த்து Á Á 15 Á Á
சத ர்த்தார் அவர் காண்மின் தாரணியன் மீதல்

எத ர்த்தாரும் இப்பவம் நீங்க மத த்தார்

கவவாத சங்கத்ைதக் காதலுடன் கண்டு

புவய டத்து புண்ணியரானார் Á Á 16 Á Á
ஆனார் இவர் ஆர்தாம் அந்தமில் ேபரின்ப

வான் நாட்டமரேரா ேதன் ஆரம் மற்றவேரா

பங்கயத்தாள் நாதன் ேபால் பாடும் புகழுைடய

எம் கவஞர் சங்கத்தன் பால் Á Á 17 Á Á
இன்பம் ெபறலாம் இைமேயார் தம் நற்பதமும்

அம்புவ ேயாடாளலாம் அன்புடேன ெசம் பவள

வாயான் மலர்ப்பதத்தான் வண்ைமயுைட ேவதாந்த

ேதச கைனச் ச ந்த ப்பார்க்கன்று Á Á 18 Á Á
இன்று நகமாந்த ேதச கைன எண்ணுவார்

ஒன்றும் அைடயார் உறுதுயரம் குன்ெறடுத்த

மாயன் மலரடிக்கீழ் வாழ்ச்ச ெபறுவேர

மாயும் வைன அைனத்தும் மற்று Á Á 19 Á Á
மற்ெறான்றும் ேசரா மனக்கவைல மானிடர்க்கு

ச த்தம் ெதளியும் ச றப்புடேன - குற்றமில் சீர்

தூப்புல் நகர் வந்துத த்த தூய மனத்தைரேய

ேசர்ப்பேரல் ச ந்ைத தனித்ேத Á Á 20 Á Á
ேதறும் மனக்கலக்கம் ச க்ெகனவாம் ேதசும்

மாறும் மறம் அைனத்தும் வண்புகேழார் -கூறும்
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

குணத்தன் குளிர்ேசாைலத் தூப்புல்நகர்க் ேகாமான்

குணத்தற்குருகும் என் ெநஞ்சு Á Á 21 Á Á
ெநஞ்சு ெநக ழ்ந்து நைனயாமல் மற்ெறான்ைற

உஞ்சும்படியாக உள் அடக்க ெவஞ்சுடேரான்

ேசாத ெயனத் ேதான்றும் ெதால் புகழ்ேசர் தூப்ப்ல்நகர்

ஆதையேய காண்பர் அன்பர் Á Á 22 Á Á
அன்பராய் ஆதரிக்கும் ஆரியர்காள் ேபாற்றுமின்

இன்பமிகு ேவதயர்கள் ஏத்தேவ - அம்புவயல்

வந்துத த்த வள்ளல் எத ராசன் வண் புகேழ

ச ந்த க்கும் தூப்புல் நகர்ச் ச ங்கம் Á Á 23 Á Á
ச ங்கமுகத்தாைன தங்கள் பல காட்டும்

அங்கம் உைடயவைன ஆதரிக்கும் - எங்கள் ப ரான்

தூப்புல்வரும் ஆரியைனத் ேதாத்தரியா மானிடர்க்கு

காப்பு அைனத்தும் ஆகும் கைட Á Á 24 Á Á
கைடந்தான் கடைலக் கடல் வண்ணன் முன்னம்

இடந்தான் பன் ஏனமாப் பூமி - அைடந்தார்
வருத்தம் அறக் காக்குேம ைவயத்தருளால்

தருத்தம் உைடத் தூப்புல் - வாழ் ேதவு Á Á 25 Á Á
ேதவர் முனிவர்களும் ச த்தர்களும் பத்தர்களும்

பூவன் மைழெபாழிந்து ேபாற்றேவ - தாவ
உலகளந்த மாைல உணர்ந்துகக்கும் தூப்புல்

குலகுருேவ எங்கள் குரு Á Á 26 Á Á
குருவும் குலத்தரசும் குற்றம் இலாச் சுற்றும்

தருமமும் தாய் தகப்பனாரும் - வரு புனல்சூழ்
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

தூப்புல்வரும் தூய்மைறேயான் ெதால்லருேள என்ற ந்தக்

ேகாப்புைடேயாம் யாம் என்ேற கூறு Á Á 27 Á Á
கூற முடியாக் குணத்தைன நல் ெநஞ்சேம

நாறு துழாயாைன நண்ணுேமார் வீறு உைடய

தூப்புல் அனந்தாரியனார் ெதால் புகழ்ேசர் ைமந்தைன

மூப்புவரும் முன்னேம பற்று Á Á 28 Á Á
பற்ற அடியைணைய பாவ த்து நல்வடிைவ

சுற்ற க் குணங்கைளேய ெசால்லி பத்தயுடன்

ந ற்ற ேயல் நீ மனேம நீள் வயல் சூழ் தூப்புல் இைற

முத்த அருளும் முயன்று Á Á 29 Á Á
முயன்று முகுந்தன் மலரடிேமல் அன்பால்

பயம் துறந்தார் பார்த்தருக்க முன்னம் - உயர்ந்த
துணிவான் மணிமாடத் தூப்புல்வந்த ேசாத

பணிேவாம் யாம் ேபாேம பயம் Á Á 30 Á Á
பயமாயன மாயும் பாவங்கள் வீயும்

சயம் அைனத்தும் தாேம ைககூடும் - துயெரான்றும்
வாராது வண்ைமயால் வாத சங்கம் இங்குத த்த

சீர் ஒன்று ச ந்த ப்பேரல் Á Á 31 Á Á
ச ந்த த்து வாத சங்கத் ேதச கர் தம்வடிைவ

வந்த த்தவர்மலர்ப் பாதத்ைத புந்த யல் ைவத்து

உள்ளுவார் உள்ளத்துைறயுேம உம்பர் ேகான்

ெதள்ளியார் ச ந்த க்கும் ேதசு Á Á 32 Á Á
ேதசுைடய ஆழியும் சங்கமும் ைகேயந்த

வாச மலர்த்துழாய் வாழ்மார்பன் காசனியல்
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

காண நன்றாலும் கவவாத சங்கைனேய

காணக் கருதுெமன் கண் Á Á 33 Á Á
கண் அவைரேய காணும் காது அவர் சீேர ேகட்கும்

எண்ணம் அவர் ெதால் புகேழ எண்ணும் - தண்ணம்

கவவாத சங்கக் கடவுைளேய நண்ணி

அவயாத காதல் அைடந்து Á Á 34 Á Á
அைடந்து மடெநஞ்ேச அன்பால் அவைன

க டந்து மலரடியன் கீேழ ெதாடர்ந்ெதன்றும்

தூயமலர்ச் ேசாைலசூழ் தூப்புல்நகர் வந்துத த்த

மாயவைனேய வணங்கவாழ் Á Á 35 Á Á
வாழ்ச்ச இது ெநஞ்ேச வாத சங்கத் ேதச கர் தம்

காழ்ச்சவுனக்குண்டா ேமல் கன்மம் - தாழ்ச்ச ெயான்றும்
சாரா வைக தீரும் சன்மத்துயர் ெதாைலயும்

சீரார் ச ரீதரைனச் ேசர்ந்து Á Á 36 Á Á
ேசரும் புகேழான் தருவத்தயூர்வரதன்

காெராத்த வண்ணன் கழலிைணையத் - தார்மன்னும்

ெசன்னியல் ைவத்ெதன்றும் ச றக்கு மணி தூப்புல்

மன்னைன என் ெநஞ்சேம வாழ்த்து Á Á 37 Á Á
வாழ்த்த க் கவவாத சங்கன் மலரடிைய

தாழ்த்த த் தைலைய அதன் கீேழ - சூழ்ந்ெதன்றும்
ெதால் புகேழ ச ந்த ப்பார் சூழ்வைனைய மாற்றுவேர

நல்வைனயாம் நானிலத்தல் ஈது Á Á 38 Á Á
ஈேத உய ர்க்க தமும் எத்தவமும் எப்ெபாருளும்

ஈேத ேபர் இன்பம் மிகுவீடும் தீதறு சீர்த்
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

தூப்புல்நகர் வந்துத த்த ெதால் புகழ்ேசர் ஆரியன் ேபர்

ேகாப்புடேன கூறுவதாம் உற்று Á Á 39 Á Á
உற்று நன் ேசவடிைய உய்வேதார் காரணத்தால்

பற்ெறான்றும் இன்ற ப் பவக்கடலின் - ெதாத்தறுப்பார்
ேவதமுடித் ேதச கேன ேவத வழுப்ெபாருளாம்

மாதவைன நண்ணுவேர மன் Á Á 40 Á Á
மன்னு மைற அனத்தும் மாகுருவன்பால் ேகட்டாங்கு

உன்னி அதன் உட்ெபாருள்கள் அத்தைனயும் துன்னு புகழ்

ெபற்றாலும் தூப்புல் ெபருமாைன நண்ணாதார்

கற்றாேர காசனியல் வம்பு Á Á 41 Á Á
வம்பார் குழல்மாதர் வான்கலவ ஆைச தன்னால்

அம்பாய பட்டலந்து நன்ேறைன தன் பாத

தாமைரேமல் காதைலேய தந்தடிைம ெகாண்டருள்வான்

தூயமனன் தூப்புல் அவன் இன்று Á Á 42 Á Á
இன்றுமுதல் யாவைரயும் எண்ேணன் இைற என்று

ெசன்றுேசண் நாடர் மிகப்ேபாற்ற குன்ெறடுத்த

ேவங்கடமால் வத்தகத்தால் ேவதாந்த ேதச கனாய்

ஈங்குத த்த ஏற்றம் அற ந்து Á Á 43 Á Á
அறந்தற ந்து நல் கைலகள் ஆய்ந்தப்ெபாருளில்

ெசற ந்தெபரும் ச ந்ைதயராய்ச் ெசவ்ேவ - ச றந்த புகழ்
தூப்புல்நகர் வந்துத த்த தூய்மனத்தன் பாதெம

காப்புெவன்பார் காப்பெரன்றும் Á Á 44 Á Á
என்றுமினி எமக்ேகார் இன்பக் கதயதுேவ

குன்றம் எடுத்த ப ரான் குற்றமில் சீர் - நன்றாக
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

ஏத்தும் கவவாத சங்கைரேய எப்ெபாழுதும்

நாத்தழும்ப நாம் உைரப்ேபாம் நன்று Á Á 45 Á Á
நன்றதுவாம் தீதாதுவாம் என்ெறன்று நன்கறயாது

இன்றறுதயாகேவ என் ெநஞ்சம் - ெவன்றமிகும்
ேவதமுடித் ேதச கைன ேவறாக ஏத்த ய பன்

தீதல்மத ெபற்றத ப்ேபாது ஈது Á Á 46 Á Á
ஈேதயாம் ேவண்டும் பயன் இதுேவ சாதனமும்

ஈேதமற்ெறல்லாம் எமக்கன்று சாதுவராய்

தண் புனல்சூழ் தூப்புல் ேகான் தாள் இைணேய நண்ணுவார்

மன்மிைசவாழ் வானவேர மற்று Á Á 47 Á Á
மற்ெறான்றும் யான் ேவண்ேடன் மானிடர்காள் மாநலத்து

குற்றம் இல்சீர்த் தூப்புல்நகர்க் ேகாமான் தன் - எத்த ச யும்
ெகாண்டாடி ஏத்தும் குணங்களுக்ேக எஞ்ஞான்றும்

ெதாண்டாேனன் ேதாற்றா வைன Á Á 48 Á Á
வைன அைனத்தும் தீருேம ேவேம துயரம்

மைனமைனவ ஆைசயும் மாளுேம - தைன உணர்ந்து

ெசங்கமல நாபைனயும் ேசரலா சூமவாத

சங்கைரத்தன் ச ந்ைத தனில் ேசர்த்து Á Á 49 Á Á
ேசர்ப்பேரல் தம் ெநஞ்சல் ச க்ெகனெவ சீராரும்

தூப்புல்நகர் வந்துத த்த தூயவைன காப்பர் அவர்

காசனியல் உள்ளாைரக் கன்மம் அறுத்த ட்டு

மாச ல்மனம் எய்தவும் ைவப்பார் Á Á 50 Á Á
ைவப்பார் மனம் தன்னில் மாநலத்து மாதவத்ேதார்

எப்ெபாழுதும் எங்கள் ெபருமாைன அற்புதமாம்
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

ேதசுைடய ேவதாந்த ேதச கேன சீர் மிகுந்த

மாசுவல் மதவுைடேயார் வாழ்வு Á Á 51 Á Á
வாழ்வதுேவ உம் தமக்கு வம்மின் உலகத்தீர்

தாழ்வு எங்கும் வாராது தளர்ச்ச யல்லா சூழ்வைனகள்

ேசரச் சைதந்தடுேம தண்ணம் இது வாழ்த்துமிேனா

ஆரணத் ேதச கைர ஆய்ந்து Á Á 52 Á Á
ஆய்ந்துைரக்கலாம் மணிகள் ஆழ் கடலுள் இத்தைன என்று

ஆய்ந்துைரக்கலாம் அமரர் ேகான் புகழும் - ஏய்ந்தசீர்
ேவதமுடித் ேதச கனார் வீறுைடய வன்குணங்கள்

ஓதமுடியுமா எவர்க்கும் ஓர்ந்து Á Á 53 Á Á
ஓரார் அறத்ைத உணரார் ெபரும்ெபாருைள

பாரார் பயனான இன்பத்ைத சீராரும்

வீட்ைடயும் ேவண்டாேர ேவதாந்த ேதச கர் தம்

பாட்டிைனப் பாடும் அவர் Á Á 54 Á Á
அவரவர் தம் தம் அறவளவன் மாைல

தவெநற களால் வணங்க ச் சார்வார் - எவேரலும்
தூயமைறேயார் வணங்கும் தூப்புல்நகர்க் ேகாமாைனேய

அறவான் ேமவுவேர இங்கு Á Á 55 Á Á
இங்கருந்தால் ஏதம் என் எம்தமக்கு வாத சங்கர்

ெசங்கமல பாதமும் சீர்வடிவும் அம்கமலக்

ைககளும் வாயும் கருைணமிகு கண் இைணயும்

ைககனி ேபால் காணக்கூடில் Á Á 56 Á Á
கூடில் அவர்குணத்ைதக் கூறேவ எம்தமக்கு

ேதடில் அவர் பதத்ைதச் ெசன்னி தனில் - சூடத்
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

துலங்குெவாளிேசர் தூப்புல்வரும் தூேயான் அருளால்

வலங்ெகாள் பதம் எய்தலாம்வான் Á Á 57 Á Á
வானில் த கழும் மத ேயா கத ரவேனா

ஊனமிலா ஓமத்ெதாளி அழேலா - மாநலத்தல்
ேசாத யைவ மூன்றும் ஒன்றாய்த் ேதான்றனேவா

தூப்புல்நகர் வாத சங்கத் ேதச கராய் வந்து Á Á 58 Á Á
வந்து கருைணயால் வானவர் ேகான் வன் பைடகள்

ஐந்தும் அைனத்துலகுய்யேவ ெசந்தார்க்

கவவாத சங்கராய்க் காசனிையத் ேதசன்

தவவன்றத் தாங்கன தாம் Á Á 59 Á Á
தாங்க உலகைனத்தும் தான் அருவாய் நன்ற ப ரான்

ஓங்கு புகழ் ேவங்கடக்ேகான் உம்தமக்கு - தீங்ேகதும்
வாராத வண்ணம் இவ்வாத சங்க ராயனான்

பாருலகீர் பாங்குடேன வந்து Á Á 60 Á Á
வந்ெதன்தன் வன்ெநஞ்சல் மன்னி இருந்தாைன

எந்ைத எத ராசர் இைண அடிைய ெகாந்தலரும்

ேசாைலசூழ் தூப்புல்நகர் வந்துத த்த தூயவைன

காலெமல்லாம் காண்பன் களித்து Á Á 61 Á Á
களிக்குமது என்றுெகாேலா கண்களால் கண்டு

துளிக்கும் நறுந்தூழாய்க் கண்ணி - ஒளிக்ெகாளும்

அண்டர்ேகான் என்ன அடியார்க்கருள் புரியும்

ெகாண்டலார் தூப்புல் ேகாைவ Á Á 62 Á Á
ேகாைவக்கனி ஒத்த வாயும் குளிர் வ ழியும்

தாவம் தவ ர்க்கும் முறுவலும் - பாவம் தீர்
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

ேவதமுடித் ேதச கன் தன் ெமய்ெயாளியும் ேமவாதார்

சாதுவைரக் காணார் தளர்ந்து Á Á 63 Á Á
தளர்த்த மற்ெறான்றத் தரித்து நீ ெநஞ்ேச

களர்த்த யுடன் ேகடில் சீராைன அளத்தற்கு

அரியாைன அம்மாைன அன்புடேன தூப்புல்

ெபரியாைன எப்ெபாழுதும் ேபசு Á Á 64 Á Á
ேபசுமினா கூச்சம் இன்ற ேபரின்பம் ேவண்டினீர்

ேதசுைடய ெசந்தாமைர அடிைய - பாசெமான்றும்
நல்லாது தூப்புல் ந மலைனேய நாள்ேதாறும்

ெசால்லாதார் சூழ்வைன ேதாற்றார் Á Á 65 Á Á
ேதாற்றம் தவர்க்ேகதும் ெதால்வைனேய எஞ்ஞான்றும்

ேமல் தான் வருவதும் ஒன்றுண்ேடா ஆற்றாத

ஆர்வத்தால் ேவதமுடி ஆரியைனப் பற்றுைகேய

சீருற்ற வீட்டின் ச றப்பு Á Á 66 Á Á
ச றப்பும் உய ர்க்கதுேவ ேசமமும் ஈேத

அறம் ெபாருளும் ஆம் வீடும் ஈெத மறப்பன்ற

மன்னியசீர் தூப்புல்வரும் மாமைறேயான் பாதத்ைத

ெசன்னிதனில் ேசர்ப்பதுேவ ெசவ்வு Á Á 67 Á Á
ெசவ்வயராய்ச் ெசங்கண்மால் ேசவடிையச் ேசவ ப்பார்

அவ்வப் பயைன அைடந்தடுவார் அவ்வாறு

ச ந்ைத தனில் தூப்புல்வந்த ேதச கைன நண்ணுவேரல்

அந்தமில் வீட்டின்பம் அவர்க்காம் Á Á 68 Á Á
அவர்க்காம் ெதளிவ சும்பல் அந்தமில் ேபரின்பம்

எவர்க்ேகனும் இத்துணிவுவுண்டாகல் எவர்க்கும்
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

கவவாத சங்கர் அல்லால் காப்பார் மற்றல்ைல

அவமாம் மற்ேறார் ேபசும் ெசால் Á Á 69 Á Á
ெசால்லார் சுருதமுடித் ேதச கன் ெதால் புகைழ

எல்லா இடத்தலும் எப்ெபாழுதும் - நல்லார்கள்
ேகாட்டி தனில் கூட்டீேரல் ேகாதல்மனத் தீர் உம்ைமக்

காட்டில் நலவாக்குவேத கா Á Á 70 Á Á
காரீரும் ஆருயைரக் ைககழிந்து ேபாகாேம

பாரீர் உலகயைலப் பாங்குடேன வாரீர்

சுருதமுடித் ேதச கைனத் தூய்மனத்தராக ப்

பரிவுடேன பாவ த் தரும் Á Á 71 Á Á
இரும் ெபாழில்சூழ் தூப்புல் வருெமம் ெபருமாைன

அரும்ெபறலா வாைனமாற்றார்க்கு - வரும்புவார்க்கு

ஆராவமுைத அைனத்துலகும் ேபாற்ற ெசயும்

சீராைனச் ெசப்புதல் ேசமம் Á Á 72 Á Á
ேசமங்ெகாள் தூப்புல் தருேவங்கடமுைடயார்

தாம் அன்பனால் ெசய்த நல்கைலகள் - ஆெமன்று
அறந்தார் அறவார் அறயாதார் இங்குப்

ப றந்தார் ெபரும்பாரமாய் Á Á 73 Á Á
ெபரும்பாரம் பூமிக்குப் ேபாக உத த்தங்கு

அரும்பாவம் எம்தமக்குத் தீர்த்த - சுரும்பாரும்
நீள் ேசாைலத் தூப்புல் ந மலனார் தம்முைடய

தாேள நமக்ெகன்றும் சார்வு Á Á 74 Á Á
சார்வு நமக்ெகன்று சாதுசனம் தாேமத்தும்

ேசார்வல் ேதாதாரம்ைம ைமந்தனாம் - சீர்மிகுந்த

www.prapatti.com 13 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

வாத சங்கத் ேதச கைன வாழ்த்தாத மானிடேர

சாத களில் ஒன்றலும் கூடார் Á Á 75 Á Á
கூடார் வைனகளுடன் ெகாண்டிரார் துன்பத்ைத

ேதடார் ச ரீதரைன அன்ற ேய நாடாேர

சீர்மல்கு ேவதாந்த ேதச கைனப் ேபாற்ற ேய

பாருலகல் பாங்ெகாடு வாழ்வார் Á Á 76 Á Á
வாழ்வார் அவர் எங்கும் ைவயகத்தார் ேபாற்ற

தாழ்வுெவான்றும் இன்றத் தளர்ச்ச யாச் சூழ்வைனகள்

ேவருடேன ேபாக்குவேர ேவதாந்த ேதச கன் ேபர்

சீருடேன ச ந்த ப்பேரல் Á Á 77 Á Á
ச ந்த த்தடங்குேமா ெசங்கமலப் பூவுத த்த

அந்தமில் சீர் மங்ைக தனக்கன்பன் கந்தமிகு

தண்துழாய்த் தார்மார்பன் ேபாலத் தமர்க்ெகன்றும்

ெகாண்டல் கவவாத சங்கக் ேகா Á Á 78 Á Á
ேகாவாக வானவர்க்கு குற்றமிலாத் ெதால்லருளால்

ஓவாது ேவங்கடத்தல் ஓங்க நன்றாவாெவன்று

எம்ைம அளிப்பான் இரும் ெபாழில்சூழ் தூப்புல்வரு

ெசம்ைமயுைட வாத சங்கத் ேதர்வு Á Á 79 Á Á
ேதவர் அசுரர்களும் ேதசுவுைடய வானவரும்

பூவுலகல் புண்ணியரும் ேபாற்ற ெசய மூவுலகுக்கு

ஈசன் எழில் ேவங்கடக் ேகாேனரார் தருமணி இக் -
காசனிையக் காக்குேம வந்து Á Á 80 Á Á

கார்க்கும் என்றும் எம்ைமக் கருக்குழியல் வீழாேம

தீர்க்கும் வைன அைனத்தும் ேசராேம - ஏற்கும்
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

ெபரும் புகேழான் ஈசன் ப றந்தான் ச றந்த

சுரும்பமரும் ேசாைலசூழ் தூப்புல் Á Á 81 Á Á
தூப்புல்நகர் நாதன் துலங்ெகாளிேசர் ேசவடிேய

காப்ெபன்னக் கன்மம் கழியுேம மூப்பல்லா

இன்பம் ெபருகுேம இப்புவயல் எவ்வுய ர்க்கும்

துன்பம் அது ெதாைலயுேம Á Á 82 Á Á
ெதாைலயாத ெதால்வைனகள் சூழ்பவ ஆவ

சைலயால் சைதக்கவற்ேறா இங்கு துைலயல்லாக்

ேகாதுவல் புகழ் ஆரியர்கள் கூறும் குணம் மிக்க

வாத சங்கர் மன்னருளால் அன்று Á Á 83 Á Á
மன்னருளால் வாத சங்கர் இங்குைரத்த நல்கைலகள்

உன்னி உணர்ந்த ட வல்லவர்கள் துன்னும்

சுருதமுடி உட்ெபாருைளச் ேசாராதறவர்

அருைமயாம் மற்ேறார் அறவு Á Á 84 Á Á
அறவேரா ஆழ்வார் அருமைறயன் சீைர

ெநற தான் நைனந்த டவல்லாேரா ச ற யராய்

ேவதமுடித் ேதச கன் தன் வீறுைடய நல்கைலகள்

ஓத உணராதவர் Á Á 85 Á Á
உணரார் மைறப்ெபாருைள உத்தமைரச் ேசரார்

பணவாள் அரவைணப் பள்ளி புணர்வாைனப்

ேபாற்ற ெயழார் அந்ேதா புல்லியராய் வாத சங்கர்

மாற்றம் அறயாமனிசர் மாய்ந்து Á Á 86 Á Á
மாய்ந்துமாய்ந்தவ்வுலகன் மன்னிய பல் ப றப்பல்

ேதாய்ந்துழல்வீர் ெசால்லுேகன் வம்மிேனா ஆய்ந்ெதாருகால்
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

ேவதமுடித் ேதச கனார் ெமய்யுைரைய நண்ணினால்

பாதகங்கள் ஓடும் பறந்து Á Á 87 Á Á
பறக்குேம பாவம் பவக்கடலும் வற்றும்

இறக்குேம இவ்வுலகல் துன்பம் - மறப்பன்ற
வாத சங்கர் வார்த்ைதகைள ைவப்பேரல் தம் ெநஞ்சல்

ேகாதல்குணம் ெகாண்டிருக்கலாம் Á Á 88 Á Á
ெகாண்டிருக்கலாேம குைற கடல்சூழ் ைவயகத்ைத

வண்தலத்தல் வீற்றருக்கலாேம தான் ெதாண்டுபட்டு

ெதால் புகழ்ேசர் தூப்புல்வந்த தூய்மைறேயான் ெசய்தகைல

அல்லும் பகலும் அற ந்து Á Á 89 Á Á
அறந்து மைறேயார் ஆரணத்தல் ெபாருைள

ச றந்த மனத்தல் ேசமித்து புறம் ெதாழார்

வன் ெபாழில்சூழ் தூப்புல்நகர் வந்துத த்த வாத சங்கர்

எண்ெபரிய சீர்ெமாழிகண்டார் Á Á 90 Á Á
கண்டார் கைரைய கடந்தார் பவக்கடைல

அண்டாத ஆர்வம் அைடந்த ட்டார் - வண்டாரும்

ெகாந்தலர் பூந்தூப்புல்வரும் குற்றமில் வாத சங்கர்

ெசந் தமிழ்நூல் ச ந்த த்தவர் Á Á 91 Á Á
ச ந்த த்தவர்ெமாழிைய ச ந்தாேத நாள்ேதாறும்

வந்த த்தவர்மலர்ப் பாதத்ைத அந்தம் இல்சீர்

தூப்புல்நகர் வந்துத த்த தூய்மைறேயார் ெதால்லருளால்

ேகாப்புடேன யாம் களித்ேதாம் இன்று Á Á 92 Á Á
இன்றற ந்ேதாம் எம்தமக்ேகார் இன்பமிைல ஈதன்ற

இன்று அறந்ேதாம் ெமய்த்தவமும் ஈெதன்ேற குன்றாத
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

ெதால் புகழ்ேசர் தூப்புல்வாழ் தூயன் மலர்ப்பதத்ைத

நல்குவேத நாளூம் ப ற Á Á 93 Á Á
ப றவ த்துயர் அறும் ேபரின்பம் ேசரும்

குைறெயான்றும் இல்லாக் குணத்து - மைறயவர்கள்
ேபாற்றும் இந்த வாத சங்கப் புண்ணியைர அல்லாது

ேதாத்தரித்துச் ெசால்லாதவர்க்கு Á Á 94 Á Á
ெசால்வதும் உன் நாமம் ெதாழுவதும் உன் பாதமலர்

நல்குவதும் உன்னுைடய நல்குணேம ெதால்லருளுக்கு

எம்ைமயலக்காக்க ஈனமாம் எம் பரிசு

ெசம்ைம ெசய் ேதச கேன இன்று Á Á 95 Á Á
இன்ெறன்தன் பாக்க யேமா ஏரார் வரதகுரு

நன்றான ெதால்லருேளா நாரணன் தன் - குன்றாத
நல்வைனேவா நான் இன்று வாத சங்கர் நல் அடிைய

மன்னுமனம் ெபற்றவதம் Á Á 96 Á Á
தம்ைம வணங்கனர்க்ெகஞ்ஞான்றும் தம்முைடய

நம்ைம அளிக்கும் இராமானுசர் ேபால் - உம்ைம
வணங்கும் அடிேயற்கும் வாத சங்கேர நீர்

இணங்கும் வைக அருள்வீர் இன்று Á Á 97 Á Á
என்றும் எனக்கு நீ நன்ெறடுத்த தாய் தந்ைத

நன்றளிக்கும் நல்குருவும் நல்கதயும் - குன்ெறடுத்த
மாயைனப்ேபால் மற்று மைறமகுட ேதச கேன

தூயமனத்ேதார்க்கு நீ ேதவு Á Á 98 Á Á
ேதவெராடு முனிவர் ேதசுைடய ேயாக யரும்

ேமவ அடிபரவும் ெமய்த்தவேன காவ மலர்க்
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ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத

கண்ணார் மயக்கல் கலங்கா வைக அருளாய்

கண்ணாளா ! தூப்புல் கனி Á Á 99 Á Á
கனிவாய்க் கவவாத சங்கர் இப்பார்க்ேகார்

நுனியார் த க ரி ேபால் நூக்க பனிேபால

கூறாய ற்றன்ேற குமத கள் தம் ேகாதுகலம்

வீறுவுைடத்ேத ேவதமுடி Á Á 100 Á Á
ேவதாந்தேதச க நூற்றந்தாத முற்ற ற்று

சீரார் தூப்புல் தருேவங்கடமுைடயான் தருவடிகேள சரணம்
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