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ேவதாந்தேதச கன் சந்தவருத்தம்
பூவன்மன்னு மங்ைகதாள் ெபாருந்து மார்பனார் புகழ்

யாவும் அங்கம் ேவதநான்கு பாடுமாறனாகம

ேமவ ேயாங்கு பாச்ச யம் வ த த்தேயாக நாமேம

நாவலங்கு தூப்புலய்யர் பாதநண்ணு ெநஞ்சேம Á Á 1 Á Á
மூன்றுநான்ெகாேடழுமூன்று நாலுமூன்று மூன்றுமாய்த்

ேதான்றுபாக நாலிலாய தூய தத்துவத்ைதயும்

நான்ற தந்த ேபறுடன் நவன்றசார ெமான்றனான்

மூன்றலுள்ள ெமாய்த்தருள் முயன்ற ேதச ேகசேன Á Á 2 Á Á
முத்தர் பத்தர் கீர்த்த யர்க்க தத்தலுற்ற நாரணன்

சத்த முற்ற ேபறுேசர்தல் பாவேம த கழ்ந்தவர்

வ த்தயாறு ெபற்று வந்து ேவந்தர்ைமந்தர் நீத ேய

சுத்தகஞ்ெசால் மால் அருள் சுரக்கு ேவத சூரிேய Á Á 3 Á Á
அசார புத்த சங்கராத அற்பசாரம் இம்ைமயும்

குசாரமாஞ் சுவர்க்கமாய ேகாதல் தானு ரீயமும்

வ சாரமற்று வ ட்டுயர்ந்து ேவதெமௗளி தன்னுடன்

சுசாரமூன்ைற உள்ளி நன்றருள் ெசய் தூய ேதச கா Á Á 4 Á Á
த றங்ெகாள்மூல மாயேவார் எழுத்தலுற்ற ேசடமாய்

மறந் த கழ்ந்த வஞ்சமாற்ற ரண்டில்வாய் வ ேதயமாய்

ச றந்தவஞ்சல் ஈசனில் த கழ்ந்தருந்த தங்கமா

மறந்த டாமல் ஈதருள் மைறக்க ைமந்த சூரிேய Á Á 5 Á Á
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ேவதாந்தேதச கன் சந்தவருத்தம்

பைடத்தைமக்கு நாரணன் பதத்தலுற்ற சீவர்கள்

கைடப்பதான நயாச பத்த கீழ்ைம ேபாக்கு நன் பதம்

மிைடய தாம் வ ேராத யுற்ற ேமலற ந்து நான்பைதத் -
தைடக்கலம் ெகாள் என்ைன என்றும் ஆகமாந்த ேதச கா Á Á 6 Á Á

சயங்ெகாள் பத்தர் பாதெமய்த முத்தர்சுத்தர் ந த்த யர்

வயங்ெகாண்மாய வீவன்வானம் என்றுேமவு காலமும்

பயங்ெகாடன்ன தீனமாய பஞ்சமுத்த மாதவன்

அயங்ெகாள் ஞான நன்னருள் நயந்து ேதச ேகசேன Á Á 7 Á Á
ஆய ரங்ெகாள் ேகாடியூழி ஆர்ந்து ேபாற்ற உய்ந்தவந்

தாய பூவேனற்ற ேதான்ற யார் தவத்த சங்கரன்

தூயதா நைனத்த ேதவு ெசால்லின் ஞான சீபத க்

காயசார்வுணர்த்த ேசர்த்தனந்த சூரி ைமந்தேன Á Á 8 Á Á
எட்டின்முன் பதத்தன் மூன்ெறழுத்தனால் எனக்ெகனும்

கட்டுமற்ற வர்க்ெகனும் கலம் குடம்பனான் எனும்

ெதாட்டேமல் பதங்களால் உபாயமுத்த ெதால்ைல ேசர்

வ ட்ட நான் எனக்ெகனும் மத ப்பரும் வ ரத்த தா Á Á 9 Á Á
பத்த தான்னியாசமும் பறந்துகக்க மானிடர்க் -
குத்த தான் குருக்களால் உகந்த ந ட்ைட உய்ந்த டம்

வ த்தமுத்த ஒத்த தீங்கு ேவறு பாடு ேசருேம

இத்ைத நான் அற ந்துகக்க வந்து பார் எம் ஈசேன Á Á 10 Á Á
ஞானமாறு ேபறுஞான நல்லெதய்வ யாகமாய்

ஞானேயாக ெமாத்த பத்த யானேயாக மூன்றனால்

வானெமய்து வார்மிகுன்னி யாசேயாக மூன்றனால்

நானதன்ற நன்ன பாத நண்ணும் எங்கள் நாதேன Á Á 11 Á Á
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ேவதாந்தேதச கன் சந்தவருத்தம்

பத்த சக்த அத்தன் ஞான மற்ற பற்று நூற்றைக

ஒத்தயாம் வளம்பமுற்ற ேவற்றல் என்ன நான்கனால்

ஒத்தநாலு மூன்றனால் இரண்டில் ஆறு நான்குமாய்ப்

பத்ெதாடஞ்சு தக்கைவக்கு மாயநன்ன பத்த ேய Á Á 12 Á Á
அய்ய மாலினானும் கூடி வந்நைனத்த தன்றயும்

ெபாய்யன் மந்த ெசய்ைக ேபாய்ப் புரிந்து ேவறலாைமயால்

ஐயமற்றுளந்ெதளிந்து மாறு பாய மாய் நைன

ெகாய்யும் அங்கம் அஞ்சு கூறு நன்ன பாதம் எய்தேவ Á Á 13 Á Á
நானும் என்ன தாம் அைனத்து நாத சீபத க்க தாம்

வானுபாய மாம் பரங்கள் வல்லவன் தவன்றறத்

தான ேபறும் அப்படிக்க ெதன்று தந்ததுன்றைக

வான் ப றம் அைடக்கலம் ெகாள் ஆகமாந்த ேதச கா Á Á 14 Á Á
வல்ல ஞான முத்த உற்ற வன் பரங்ெகாள் மாதவன்

ெசால்லற ந்துளந்ெதளிந்து சுற்றுேமார் பரந்துறந்

ெதால்ைல வால் உகப்புடன்னின் ெசய்ைகேயார் மனங்கடா

ெதால்ைல ேவதெமௗளிசூரி யான தூய ேதவேன Á Á 15 Á Á
முக்கயங்ெகாண் மந்த ரங்கள் மூன்றனுள்ளம் எய்துவார்

தக்க தன்ைம யான சார்வு ேபறுசன்ன மாெமாைற

துக்கமுற்ற வச்சமின்ைம ேதாற்றமுள்ள ச ந்ைதயன்

மிக்குமாக மாந்த சூரி பாதபக்த ேமைலேய Á Á 16 Á Á
காலம் ஒன்று மீதலாதுகந்து ெசய்து காதலாய்

நாலிைகந் தருச்ைச ேபாற்ற ேநாக்கு நங்குருக்களின்

மாலிலங்க தஞ்சனாய வாய்ந்த மூன்று சார்வதா

ேவைல வண்ணர் உள்ளமாய்ந்த ேவங்கேடச சூரிேய Á Á 17 Á Á
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 கன் சந்தவருத்தம்

ஆகமாந்த ேதச கர்க்கைமந்த ெதாண்டர் ெதாண்டராய்

ஆக(கு)மத்ைத நீங்க மற்ைற நீங்கும் இங்கும் ஆவேதாம்

ஆகமுற்றுயர்த்தும் அப்ப தப்ெபாருட்கள் ஈத ேற

ேபாகேமாடு தன்ைம முத்த புறப்பயன்கள் ேவண்டிேலன் Á Á 18 Á Á
பாச யத்தல் ஓர்தலும் பதன்மர் பாடல் ச ந்ைதயாம்

வாச யன்ற நன்பத க்குகந்த வல்ல ேதைவயாய்

மாசைறந்து மூன்று பத்ெதழுத்தல் வாய்ந்த ந ட்ைடயா

ஆைசயற்ற ெதாண்டர் ெதாண்டு மாம்படிக்கு நீயருள் Á Á 19 Á Á
ேவதெமௗலி ேதச கர்க்கு வீவல் ெதாண்டரான நாம்

ேபாதலர்ந்த பூவன்மங்ைக மன்னு நாதன் புன்தையக்கு

ஆதரங்ெகாள் பாத்த ரங்களாய பாவமுற்றலும்

ஏதுேவாடு நாசம் எய்த ஈனெமான்றும் இன்ற ேய Á Á 20 Á Á
ெபான்னரங்கர் தாமுகந்த புண்ணியங்கள் ெதாண்டர் ேசர்

நன்னலங்ெகாள் ேதசேம நயந்து நாமிருக்கவும்

நன்ன பாதம் ஒன்ற ச ந்ைத நீடு ந ற்கும் இன்பமர்

மின்ன ேபெறனக்கருள் ச றக்க எங்கள் நாதேன Á Á 21 Á Á
ேதவுமற்ற ராது நன்று ேசர்ந மித்தம் ஒன்றனால்

ேதவர் ெதன்னர் பூவெமௗலி உன் நைனந்த ேபாதுமா

நாவுடன் புலன் மனம் மருத்தருக்கைளந்துடன்

ேதவுணர்த்த மத்த மத்ைத நாடிேசர் எம் ஈசேன Á Á 22 Á Á
அங்கபூவர் ெதன்னர் ேதவர் நற்பகற்கள் ஆண்டுடன்

தங்குவாயு பானு தங்கள் ேசர்மினும் சேலசனும்

ெபாங்கும் இந்த ரன் வ ரிஞ்சன் அன்று ேபாய் நடத்தேவ

இங்கருந்து மீதுமாைய ஈறுதாெவம் ஈசேன Á Á 23 Á Á
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ேவதாந்தேதச கன் சந்தவருத்தம்

அைனத்தவர்க்கும் ஈதுேசரும் அன்று மாதவன்றைனத்

தைனக்ெகாள் ேபாதலும் வ டாது ேதர்ந்துமீட்ச இன்ற ேய

நைனத்த ேதன் வயங்கு ெசய்ய நீ உகந்து நன்றருள்

வைனக்ெகாள் எண்ணில் ஈவடர்த்த ேவங்கேடச சூரிேய Á Á 24 Á Á
ஞான சத்த ேசர்தையக்கு நற்குற க்கண் பார்த்தருள்

ஆன மித்தைனத்த சீவர் ேமலில் உற்ற நாதனார்

வானிலங்கும் ஒத்தமாதுடன் ெகாள் ச த்த ேவதுேவ

நானற ந்த துய்ய நன்றருள் ெகாள் ேவங்கேடசேன Á Á 25 Á Á
ஆதசாத ஐந்த ேனார்தல் ேவறலாைம ஆக்கடில்

ஆதரங்ெகாள் மால் பதத்தரும் பரங்கள் ைவக்கலாம்

ஓதும் அங்கைமய்ந்த ேனாடு முத்த ேயது என்ைகயும்

ேகாதல் கால ைமந்துள் ெசய்ைக கூறவும் பரிந்தருள் Á Á 26 Á Á
பாதமீன்ற சாத யாலும் உற்ற ெசய்ைக யால் பணிந் -
ேததமின்ற ஏத்தும் எந்ைத ேதவர் தூய ெதாண்டேர

ேபாத ெலாத்த சீலமார்ந்து ெமாத்த ெபான்ெனாெடாப்பேர

ஈத ல் என்ைன நாட்டு ேவதெமௗலிேயத்து சூரிேய Á Á 27 Á Á
உண்ைம ெசால்லுமாக மாந்தேமாது சீல முற்றவர்

வண்ைம எண்ணின் மீதயன்ற சந்தராதல் தீதலாத்

தண்ைம உற்ற சூரி ேநரில் தாதர் பாத பங்கயம்

கண்மனங்கள் பற்றல் இங்கு கார்மைறக்கு நாதேன Á Á 28 Á Á
வத்த காவல் ஈசன் மாைய ேவறு ஞானம் ஆக்கனான்

புத்த ேயாெடனக்கறாத ேபாதெமய்த பத்தர் தான்

பத்தனாய்ச் சரண் பைடத்து நண்ண நாரணன் பதம்

முத்த தாவனாதயாம் ஒழிக்கைமந்த சூரிேய Á Á 29 Á Á
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ேவதாந்தேதச கன் சந்தவருத்தம்

குணம் ெகாடுத்தவங்ெகடுத்து ேகாது ேகட்டுணர்த்தயும்

வணங்க நாம் வணங்க நன்ற சீர் மிகுந்த நாரணன்

குணஞ்சரண் சரண் புகுந்து ேகாதல் சீர் பரன் பதம்

மணங்ெகாேடைவ ஏயநா மக ழ்ந்தருள் ெகாள் ஈசேன Á Á 30 Á Á
குறக்ெகாள் ஞானம் உற்ற கழ்ந்து ேகாதல் ேபறு மாறுமாம்

ெவற க்ெகாள் ேபாத மாது ேசர்ந்த வீவல் தன் சரண் புகக்

குற க்கேளந்த நம் வைனகள் பத்த ேசமம் ஏத்தனார்

குற க்ெகாள் ேவதெமௗலி ேதவற் ேகாய்வு தா

உணர்த்த ேய Á Á 31 Á Á
நம் க டாம்ப அப்புளார் நவன்ற ஞான தீபமா

றங்கைமந்துள் ஆறு தந்த வாகமாந்த ேதச கா

எங்கும் உன் தையக்கு நானிைனத்த மாத்த ரங்க டா

இங்கு நானுைரத்து வாழ்வன் என்றுெமாக்கு மீைதேய Á Á 32 Á Á
தத்துவத்துணர்த்த ஞானதீபம் ஏற்று மாரியர்

பத்தமுத்த ேசைவயாதன் அய்ய குன்ற சீலேம

எத்தைசக்கும் இங்ெகத ர்க்கள் இல்ைலெயன்ற சந்தேம

அத்தைனக்கு நீயருட் ெகாள் ஆகமாந்த சூரிேய Á Á 33 Á Á
மன்னனாத மாமலர்க்ெகாள் மங்ைக ேசைன நாதனார்

மாறனாத ேயாக பங்க யக்கண்மால் இராமனார்

அன்ைன யாமுேனயர் நம்ப ஆெரதீசன் என்ப ரான்

ஆங்கடாம்ப மாண்பலார் அரங்கராசர் அப்புளார் Á Á 34 Á Á
ேவங்கேடச ேதச கா வளங்கு நான்கு ேபரினாய்

ஓங்குமுன் குணங்கள் ேவத ேமாதுநாம் இெதண்ணிலார்
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ேவதாந்தேதச கன் சந்தவருத்தம்

ஆங்குணங்கள் ேபாற்ற ேனன் இதான துண்ைம நீெபாறுத் -
தீங்கருட் தருக்கள் மீது நன்ன நீர்ைம எண்ணிேய Á Á 35 Á Á

ஆகமந்தைனக்கைனத்து மீசனில்ல ெதான்றுெமான் -
றாகமாந்த ெசால்லுறுத்து ைமத்தயங்கு சாரேம

ஆகமாந்த மூன்றனுள் அமர்ந்தவீடகற்றவர்

ஆகமாந்த ேதச கர்க் கமர்ந்துவாய்ந்து வாழ்வேர Á Á 36 Á Á
ேவதாந்தேதச கன் சந்தவருத்தம் முற்ற ற்று

சீரார் தூப்புல் தருேவங்கடமுைடயான் தருவடிகேள சரணம்
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