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குண்டலிி யனோகம் 
   திருவிோனகர் வணக்கம் 

சீர்பூத் குண்டனிணித் திதல் தாட்டிசசக்க 
தார்ததாற்றும் ஒர்ஞாண தண்டிணின் – ததர்ஒங்கும் 
சித்ி ிாகசணச் சித்த்ில் சத்ணதண 
மத்னம் சூழும் ிகுந்து. 
 
   திருமுருகர் வணக்கம் 
 
சிற்நநித தசர்ந் சிறுன்ான் குண்டனிணி 
ற்நத்சச் மசால்லுற்கு ாட்டபற்தநன் – மற்நிதல் 
கந்ன் துசருக, காட்டிடுக ல்ிச 
எந்ன் துசாய் இருந்து! 
 
   சிவபருநோன் வணக்கம் 
 
சித்துரூதச் மசல்ன் சின்! இந் சமனாம் 
சத் சாலம் ம்தினாற்நல் – பத்ன் 
ிரிபும் மன்நஒர் ீசணப் ததாற்நின் 
ந்ருான்! ாழ்க அன் நாள்! 
 
   உமநனவள் வணக்கம் 
 

சக்ிபச திபன்சணச் சந்த் ிில்ான் 
தக்ிாற் தாடப் தசம் – ிக்கும்ா 
ீத துசிருப்தாய் ின்கதன என்துசாம் 
தசமன்தல் ீன்பு மசய். 
 

   நூல் 



‘குண்டனிின் த்தும் கூநாய் குதண’! 

“அண்டமனாம் சக்ிதல் ஆள்நி – திண்டத்தும் 
அச்சத்ி கண்டுர்ந் ாணந்ம் மதற்நிடுக! 
மச்சுசித்ி ந்துறுத தல்.‛ 
 
மதாருள் : 
 
  ஆிதாசக்ிின் அகுிகு தகானத, இந் அண்ட தகிண்டம். 
அணுச அநிந்து சூரி ண்டனத்சப்  புரிது ததால், சீாத்ாக்கபின் 
உடற்கூற்றுள் உசபம் குண்டனி சக்ிச உர்ந்ால் தாசக்ிின் 
கிசசக் கானாம். அண்டத்ிற்தகற்நது திண்டத்ிற்கு என்தது 
ஆன்தநார் ாக்கு. 
 
‘ஆநாா ங்கள் அநிிப்தாய் தனா’ 
‚ஆறுதசட டீுகண்டாய் அன்ததண – தநிடுக 
உண்சநி ாணந்ம் ஒங்குிசன ன்றுகண்டாய் 
ிண்ச நிால் மபிந்து‛ 
 
மதாருள் : 
 
   பனாம், சுாிட்டாணம், ிபூகம், அாகம், ிசுத்ி, 
ஆக்ஞா எனும் ஆறு ஆாம் ஆம். பருகப்மதருாணின் ஆறுதசட டீுகசப 
அநிக. புநத்த ஆறுதசட டீ்டின் சநப்மதாருசப அநிந் ஞாணிகள் 
அகத்த உள்ப ஆறு ிசனகசபபம் அநிர். அற்சந அநிந்ர் 
உண்சநிந்ர், எணத ததாணந்ம் மதறுர் என்நாறு. 
 
 
    பனாம் 
 
பனா ாத்த பலம் கணனடா 
கானால் எழுப்பும் கக்கடா – தனநிந் 
ல்ன குருால் எழுப்புத ன்சடா 
ல்னகுரு ன்சணாடி ாழு. 
 
மதாருள் : 



 
    பனாாத்ில் இருக்கும்குண்டனிணிச திா ாபால் 
(கானால்) எழுப்புத கக்மகணினும், குருால் எழுப்தப்மதறுத 
உர்ந்து. எணத ல்ன ல்ன குருச ாடித் ஞ்மசய். (எ-று.) 
 
ல்ன குருசான் ாடித் ிருந்தன் 
தல்னாண்டு கானம் தாிற்நி – ல்லூால் 
ஞ்சசில் என்சணத் டுத்ாண்டான் தல்பருகன் 
ஞ்சங்தகா ிந்சாி சாற்று. 
 
 ீர்பம் ிகுந் ஞ்சசில் தன அனங்கத்ில் அருள்ிகு பருகன் 
ஆசித்ில் தன்மணடுங்கானம் திம்ச்சரி ிம் பூண்டு ணித்ிருந்து 
தசித்துத் ிருந்து ஆசிம் ன்றுகட்டி மய்ன்தர்கபின் உடல் 
தாசபம் உள்ப அழுக்சகபம் ீக்கும் ருத்துணாக ிபங்குகின்நார் 
அன் ாதகர் த்ிரு தகாிந்சாி. 
 
   குருின் புகழ் 
 
தகாிந் சாி குச்சாி சீர்மசால்னப் 
தாிணிக்கும்! தாடிடதா ாிணிக்கும் – ஆிபடல் 
அத்துசபம் பூரிக்கும். அன்தின் டின் 
சித்ணன் தனதண தறு. 
 
  குருடிாகத குகன் ருான். 
 
தநா ணத்ில் மபிவுசத் ஞாணின்! 
ஆநாக அன்மதாழுகும் ஐணன்! – ாநாக 
ந்தார்க்கும் ஞாணம் ங்கிடும் ள்பனன் 
கந்மணன்று கண்டுமகாண்தடன் ான். 
 
குருின் குனன்கள் : 
 
   தர்ச்சிினா ானுடர் ம் உள்பங்கபில் மபிந் தூ 
அநிவுப்திர் ிசபிக்கும் ஞாண உன் அர். அன்தத டிாணன். 



தண்டிர் தண்டாார் அற்நன். ாச்சரி ணபடன் ந்ர்க்கும் 
ஞாணம் ங்குதன்; அதண உரும் ாநிந் பருகன். 
ான்எண மன்னுஞ் மசருக்கறுக்கும் ஐணன் 
ாணாகும் ற்தத்சக் கண்டசணக் – தகாணாகக் 
மகாண்தடன்! மகாடுத்ான் உததசம் தனணருள் 
குண்டனிமன் தநசணக் கூறு! 
 
மதாருள் : 
 
  ான் என்ந கல்ிச் மசருக்கும் எணது என்ந மசல்ச் மசருக்கும் 
இணிடம் தாற்நண. ஏகாக ிற்கும் தம்மதாருள் கண்டன். அசண என் 
அசணாகக் மகாண்தடன். குண்டனிணி என்ந தனணருசபக் மகாடுத்ான். 
 
மாட்டுக் மகாடுத்ான் துரிம் கடந்ிசன 
ிட்டுக் மகாடுத்ான்என் தாமனாம் – ட்டுப் 
தடுனர்கள் ஆறும் னசத்ான்! தனன் 
அடினச மாக்குபகத் ான். 
 
மதாருள் : 
 
  துரிாீத்ச ரு மகாடிில் மாட்டுக் மகாடுத்ான். 
அக்கத அற்கு பன் ான் மசய் தாமல்னாம் ிர்பனாக்கிணான். 
அபது சுக்கும் பனாாம், சுாிட்டாணம், ிபூகம், அாகம், ிசுத்ி, 
ஆக்ஞா என்ந ஆறு னர்கசபத் ன் காந்த்ால் ன சத்ான். அன் 
பகதா தனன் ிருடி. 
 
ஆண்டு தனாக ஆற்நிப் தனங்கள் 
ாண்டும் தடிகமபல்னாம் ாண்டசத்ான் – ஆண்டாங் 
மகாருமாடிில் தகாிந்ன், ஒமன்ந ாம் 
குருடிில் மசான்ண குகன். 
 
மதாருள் : 
 
  தத்ாசணத்ில் என்சண அசத்துக் குருவும் அவ்ாசணத்த 
சற்றுக் கானம் இருந்து சத்ிசத் ன் சுட்டு ினில் தக்கி சத்துக் 



மகாண்டு என்தால், குண்டனிச எழுப்தி, பனாாம், சுாிட்டாணம், 
ிபூகம், அணாகம், ிசுத்ி என்ந ஐந்து தடிகசபபம் கடந்து ஆநாது 
ஆக்ஞா சக்கத்ில் குண்டனி சக்ிச ிறுத்ி ப்தில்னா ந்ிபம் 
ஒிணான். 
 
ஆக்சஞசப் தாமன்நான் அங்தகதார் மதாட்டுசத்ான் 
ீக்சக மகாடுத் ிருிணான் – தக்குின்தச் 
தசாிசக் காட்டிணான் தூக்கம்ததால் கண்டசுகம் 
ஆிசக்ி தன ணருள். 
 
மதாருள் : 
 
  ஆநாாம் மாட்டு அந் ிசன (சகஸ்ாம்) ட்டிட்டு 
ஆக்சஞசத் மாட்டு ஆங்தக தசாிச ிறுத்ிணான். தூக்கம் ததான்ந 
ிசனில் இன்த னி தகட்க, தரிச உர்ச்சி ட்டிட, சுகத்ச 
அனுதித்தன். 
 
இா ணத்த உா ிற்தந 
புி தரிி இாம் – அிசாய் 
இன்தத்தன் தாமனாபிச என்மற்நி சத்த 
அன்தன் பருகன் அருள். 
 
மதாருள் : 
 
  இாகி ாணத்துத் ிணபம் ிசணக்கும் ததாமல்னாம் 
புி சூரின் உாிற்று. அக்கின் பி இன்தத்தன் தானாக 
இருக்கிநது. 
 
ீனான் மற்நிின் தர்கிக்கில் ித்ித்ம் 
தகானக் கிதான் மகாலுிருந்ான் – தாமனாபிசச் 
சந்ின் சிந்சத்ான் சக்ிதல் அற்புத 
ந்ிதா ா து! 
 
      ஆக்சஞில் தசாட்டம், சந்ிட்டம் கால், சந்ிகசன 
பித்தன் அற்புதா, ாதா அது? அற்பு ாது! 



 
 
துகாய்ச்சத் ீபட்டும் ார்க்கபம் மல்ன 
து மாிில் மசான்ணான் – அிதுத் 
தன்கண்தடன் உண்தடன் மிட்டா ன்சிணால் 
தகான்பருகன் தானர் கூறு. 
 
     ாற்தகா அடுப்திதன பத்ீ பட்டி பப்தரிா ஏணத்த 
ஒரினக்கத்து எழுதத்ீாிம் தர்கசப தகசத்து ந் துசக் 
குநிஞ்சி னர் தணில் கூட்டி டிக்கும் தாக பசந கூநிாறு. 
 
கூநி சித்ிமல்னாம் கூநிடான் ல்தனதணா 
ஆநிணில் ன்றும் அசநகுதணா – சீறும் 
புனிடக்கம் புண்ிசணப் ததாற்நிப் திரீ் 
கினிீர்க்கும் தனன் மசாற்தகட்டு. 
 
குருின் சித்ிகள் கூநற்கு அரிண. 
 
எண்ம டுப்பு மடித்துததால் உட்சக்ி 
ண்மன்னும் ன்மருப்சதத் ான்மகாண்டு – ண்பந 
ஆக்சஞக்கு ந்டா அங்தக குகசண சத்ான் 
ீக்சகித எம்குருால் தறு. 
 
   ண்மண்மய் அடுப்பு மடித்துததால் பனாாத்ீ கிபம்திக் 
குபிர்ந் மருப்சத ஆக்சஞில் சத்து. 
 
மற்நிடு தனன் உருச ிறுத்ிசத்ான் 
மற்மநணக் கண்டு ிணம்கிழ்ந்தன் – மதற்நததறு 
மசால்லுந் சகத்தா சுகத்ீில் ான்குபித்தன் 
மல்லும் ிஎக்கு தல். 
 
    ஆக்சஞில் தல்பருகன் ிருவுருச ிறுத்ி சத்ான் குருான். 
 
மற்நிில் தல்பருகன் தத னாகச் 
சுற்நசத்ான் தகாிந்ன் சுத்சித்ன் – ற்றுப் 



தகல்ன ாதா பர்இன்தம் தனன் 
சுகந்ந்ான் ாலம் மாடர்ந்து. 
 
   தனசண சம் சத்துக் குண்டனிச னஞ்சுற்று சுற்ந சத்து. 
 
னஞ்சுற்று ந்ான் திணான்கு ாபா 
ினகிடும் சத்ில் மசவ்தள் – உனகத்ில் 
மதற்தநன் மதநற்கரும் ததறு பருகணருள் 
மதற்நார்க்கும் உண்தடா திநப்பு. 
 
    இந் அனுதம் திணான்கு ாட்கள் 
 
அடுத் திணான்கு ாபா பருகன் 
இடஞ்சுற்ந சத்ான் இல்தாய்த் – மாடுத்ாங்(கு) 
பிட்டும் சத்ான் உனகினிது ாம் 
மபிாய் பிஎன்நான் தர்ந்து. 
 
     தண்டுார் தண்டும் டிில் ரும் இசநசண 14 ாட்கள் 
னாகவும் 14 ாட்கள் இடாகவும் சுிபசணில் ிறுத்ிச் சுற்நிக் 
காட்டிணான் குருதகான். தின்பு அவ்வுருவும் சந பிட்டும் ின்நது. 
அதுத அரு உரு என்றும், பன்ணது உரும் என்றும், உன்சண ீ காண் 
என்றும் உததசித்ான் சற்குருான். 
 
ாணத்(து)பிபூிக் தகரும் ன்சததால் 
தாண ஆஞ்சஞ உள்பபி பனத்சத் – ான்தாக்கி 
ந்துந சத்ான் ம்தில்னா ஆற்நலுள்பான் 
எந்சக் குருதன தண. 
 
   அபிட படிா ஆற்நலுள்ப குருதகான் குண்டனிச 
ஆக்சஞிணின்று பனாாத்ிற்குக் மகாண்டுந்து ிறுத்ிணான். 
 
பனாா ந்ன்ணில் பன்தடித ஈதழ்ாள் 
தகானபடன் சுற்நசத்ான் குண்டனிச – ஞானமனாம் 
ஒங்கா ாதித்து ஒடில் கண்தடதண 
தாங்காம் குணருள் தார். 



 
   பனாாத்த குண்டனிணி 14 ாட்கள் சுற்ந சத்ான் குரு. 
ஆக்சஞினிருந்து புநப்தட்டு பிக் கற்சந அசனசனாக, 
ிட்டுத்ிட்டாக, தகாடானுதகாடி ின்ிணிகள் ரு தகாட்டில் ருதுததால் 
ந்து பனாாத்த சங்கம் ின் ரிசச ிபக்குப் ததால். 
 
குண்டனி சத்ிமாடு தகட்தடன் குபிர்ாம் 
அண்டமனாம் ஆட்மகாள்லம் ாத – கண்டா 
ிதாசச ாணடா ன்ணணாம் தல்கிண் 
கிிதாசச என்நசத தகள். 
 
   குண்டனித் ீ பலம்ததாத கூடத ஒர் னி திநக்கின்நது. அந் ாம் 
குணின் கிண்கிி தாசசச ிகர்த்து. 
 
கண்டா ிதாசச காிதன தகட்குடா 
ண்டா பன்வு சாற்றுடா – எண்டிசசபம் 
ஈதழ் புணபம் எங்கும் ிசநந்டா 
சீார் குணருள் மசப்பு. 
 
    ாமள்ப அபது ஆண்கலக்கு னச் மசிிலும் மதண்கலக்கு இடச் 
மசிிலும் தாபம். புநப்புனன்கள் ருங்க அகப் புனணில் உட்மசி ட்டும் 
ிநக்க ததரின்த ாத்சத் ி தறு எதுவும் சாகனுக்குத் மரிாது. 
 
தத்துி ாம் தருகும் மதரும்ததற்சந 
இத்சில் மதற்தநன்! எழுஞாண – தனி 
கா ாணனி என்றுகண்தடன் அஃதான் 
பூி ாசன புகலு. 
 
    ி, கடல், ாசண, தய்ங்குல், தகம், ண்டு, தும்தி, சங்கு, 
ததரிசக, ாழ் இற்நின் தண்மனிகள் ிகவும் இணிசாகக் தகட்கும். 
அச ாடிாண பூி ாசனின் அருத்ிருதணி எண அநி. 
 
ண்தடாசச ா ிதாசச ீருிப் 
தண்தடாசச சங்மகானி தாடல்மசங் – கிண்கிிபம் 
தகட்தது ாடா தட்தது குண்டனிஇக் 



தகாட்தாடு தனணருள் கூறு. 
 
கற்தகத்தன் இஃமன்தந கண்தடன் கபிப்புரும் 
மதாற்கணப் பூமன்று பூரித்தன் – சற்குருாம் 
தனன் பிால் ிரிந்பூ மற்நித்தன் 
கானன் எசணுகான் காண். 
 
    மதாருள் மள்பிசட சன. 
 
இடப்தக்கம் சந்ின் இன்த உம் 
கடல்ிரி திில் கண்தடன் – கடம்தறுத் 
தமணாபி கண்டு மபிந்தன் ிருபருகன் 
ஞாணகுரு ாணான் ணி. 
 
   இடகசன, திங்கசன, சுிபசண பன்றும் சங்காகும். ஆக்சஞ 
(மற்நிில் பக்கு தசரும் தகுி) ிரிதி சங்காகும். 
 
சனபகட்டில் தன்சத்ான் ாச டக்கி 
சனத்தன் எடுக்கும் ிபம் – னபசத்ான் 
என்குரு ாசண தனமணணக் கண்டுமகாண்தடன் 
அன்புரு ாண அன். 
 
   தாகப் திற்சிில் தன்ணிண்டு ஆண்டுகள் தின்று தக்கும் சகப் 
மதற்நார்கள் சாி ிசனில் ீடித்ிருக்கும் ி கூநிது. 
 
ஆறு சகில் சுசரும் தணடா 
ததறு திணாறும் மதற்நிடக்  - கூறுடா 
சற்குருாய் ந்குகன் ந் தரிசினடா 
ற்கணகக் குன்நச ாடு. 
 
    அறுசுச பண்டிிலும் றுஞ்சுச ல்கும் அபது என்நாறு. 
 
கண்ாடி தாக்கிடச் மசான்ணான் கருத்தாடு 
கண்ாடி தாக்கிணன்கண் ாடிிதன – ண்பந 
என்ணான்ா கண்தடன் எில்ண்ம் பூண்டிடத 



ின்புர்ந் தனணின் சீர். 
 
 
      சாகன்  சாாபுரிசண ரிசணம் மதறுசக் கூறுது. இது துக்க 
கான ிசன. இங்தக இது கூநப்மதற்நது ரிசச பசநில் அல்ன. சாகன் 
ான் ந் தாசச எண்ிப் தார்க்கின்நான். 
 
புனா லுால் உர்வு பூரிக்கா மன்தந 
ினவுனகில் கண்தடன் ிசநந் – கசனிபம் 
தான்றுது சசத மான்சநகள் மசான்ணகுரு 
ஆன்நிரு தனதண ஆம். 
 
      புனால் உின் புன்சபம் சச உின் தன்சபம் 
சாற்நிது. 
 
கண்ாடி தாக்கித கண்தடன் எணாத்ா 
மண்மதாடி பூசும் ிதாவுரு – கண்ணுனான் 
காட்டுபரு என்தாற் கனந்துந ாடுபரு 
ஆட்டுிப்தான் தனதண ஆம். 
 
      ஆத்து ரிசணம் கூநிது. புரிட்டகாபம் ஆம். 
 
ாச டக்கித்தன் க்கும் பசநமசான்ணான் 
தகாச ிகர்த் குருதன் – பூச  
இருசக் மகாண்ட இபங்குன் மதாற்நாள் 
சிம்மகாண்ட சித்ணன் தறு. 
 
 அந்த்த(சகசிபத்ில்) டிபம் ாசித்தசண உண்ணும் ந்ண 
பசந தகன்நது. குருின் உிின்நிச் மசய்ின் ஆதத்த. 
 
இன்ணல் ால் எசணக்காப்தான் தல்பருகன் 
தின்ணின்நி என்சணஎன்றும் தின்மநாடர்ந்(து) – அன்சணததால் 
குண்டனிால் ன்சல்னால் கூநக் குசநிதன 
அண்டமனாம் தனன் அருள். 
 



 
குண்டனிணித் ாமன்சணக் காப்தாள் குனத்தும் 
அண்டமனாம் என்அன்(பு)  அநிந்ிடும் – எண்டிசசபம் 
எந்சாம் தனனும் என்துசத சற்குரு 
ந்சாய் ஆட்மகாண்டான் சாற்று. 
 
ஐந்து புனன்கள் தகர்ந்தும் அநிநிந்தும் 
ிந்துா இன்த மபிகண்டும் – தந்நச் 
மசய்து குண்டனிணி மசந்ிற் குணருள் 
உய்ிக்கும் என்குருால் ஒது. 
 
பருகசண மற்நிடு காின்ீ உன்தால் 
ருது ததரின்தம் ாழ்ில் – மதருகுது 
குண்டனிணி சக்ி குணரு பால்பரும் 
கண்டுமகாண்தடன் கண்டுமகாண்தடன் காண். 
 
அந்ாத்ா கண்டுமகாண்தடன் ததசி மணாதடான் 
சந்தகம் ீர்த்தன் சகமல்னாம் – மசாந்டா 
ாதண எனாா ிருப்தசண ான்தநர்ந்தன் 
ததண குருதாம் தறு. 
 
கண்டா ிதாசச தகட்தடன் கபிப்புிக 
ண்டா பன்மதர் சாற்நித – புண்டரீகச் 
சீடி கண்தடன் ிருபருகன் ததருள் 
ஆப துண்தட அநிந்து. 
 
ானுனகச் சத்ிமல்னாம் ாங்கும் ிநிந்தன் 
தனுனகாய் ாழ்சீ மசய்ிப்தாய் – ானுள்பி 
மகாண்கா என்நன் குருதா ல்ாழ்வு 
ண்பநா எற்கு ங்கு. 
 
குநிப்பு : 
 
  ானு :- ான்ீது உகச் சாரிச மசய்பபிசச ிப்த ந்து. 
 



   ஆணந்க் கபிப்பு 
 
  மகாக்கறுதகா மன்று குக்குடம் 
      கூவுது காிதன – இபங் 
   குன் கடல்ீ மழுந்ிடுஞ் 
       சற்றுபன் ததாிதன 
  மசக்கர்ான் ந்ணன் மசந்ிதன 
   ிசசகள் அசணத்தும் உக்க 
  மசஞ்சச் தசாமன்று சங்கம் 
   ித்ிக்கக் கசணத்ண காண்தாய். 
 
   
   மண்தா 
 
ீனக் கடல்ீது எழுஞ்சுடர் ததான்றுிகக் 
தகானபடன் ந்ான் குமணன் – சீனிகு 
மற்நிான் ன்ணில் ிசநிபம் ந்டா 
ற்நமன் மசய்துிட்தடன் ான். 
 
இருகண்கள் படாது படி ருகண் 
ிநால் உள்தப ிநந்து – தித்ச 
உட்மசிாற் தகட்கும் ருித்ச குண்டனிசச் 
சற்குரு ானுசத் ான். 
 
சத்ிம் இவ்வுனகம் சத்ிச ாம் ங்கல் 
புத்ிபள்ப மன்று புகல்து – சித்ிக்கும் 
குண்டனி தாகத கூநிணான் தகாிந்ன் 
ண்டணிட்தடன் தனணின் நாள்! 
 
 
ிருபருகா ின்நன் ிருடி ன்சணச் 
சிசிணில் சத்தன் சிநந் – உமன்று 
குண்டனிணி தாகம்மசால் என்குரு ாணாய் 
கண்ிநந்ாய் ாி கபித்து. 
 



 
பக்கண் பல்ன் டிில் எசணசணந்ான் 
மக்க பர்த்ிச் சிதஎன் – தக்குங்கள் 
தாக ிிமன் (று) எற்குசத் சற்குருத 
ததாகபம் ாீ புிது. 
 
 அத்துசம் அசநந்து. 
 
உர்வு குசநா உர்வுா தனா 
குிகும் குண்டனி ந்து – தத்துக்கா 
ஈணச் மசல்புரிா ஏற்நந்ா சற்குருத 
தாண ிசனா பகிழ்த்து. 
 
அடுத்துக் மகடுக்கும் அதாக் கிர்என்தால் 
மாடுத்துா ால் துசா – டுத்மண 
ஆட்மகாண்ட ஆறுபகா ஆணிருக் குண்டனித 
தாட்தனாய் ாஎன் துச. 
 
ாந்ர்கள் எண்ம் க்கநக் கண்டுமகாள்லம் 
தந்ர் அநிவு ிசவுா – ீந்தன் 
மதாிகின்ந குண்டனிணி பூன சத்ாய் 
எில்ிகுந் தனா இன்று. 
 
அட்டா சித்ி அருள்தனா என்னுபத்சக் 
கட்டுப் தடுத்எற்குக் கற்றுத்ா – மட்டுனி 
தாட்டுணக்குச் மசான்தணன் தகுரு ாகிந்தான் 
ாட்டந் ிர்த்ள் பல். 
 
கருாரி அம்சணக் கண்டுமா ந்தன் 
ருாள் அருமபாடு மசல்ம் – பருகா தகள் 
என்சண ிடத்ிச் மசல்ததண இஃதான் 
உன்சண தண்டிச் மசான்தணன் உர்ந்து 
 
 
 



 
எடுத்மல்னாம் மற்நி எணஎற் கருள்ாய் 
டுத்ாய் எல்னாம் தகடாய் – டுத்ாள் 
சா என்சணாள் சங்கன் மசல்ா 
அருமபாடு மதான்பூ அருள். 
 
அன்தால் உனமகல்னாம் ஆப அருள்புரிாய் 
இன்புரு ாண இல்ததன – துன்தம் 
துசடக்கருள் மசய்ாய் துசாணாய் எற்குப் 
தசடக்கனம் குண்டனித தார். 
 
சமனாம் கண்பன் க்காண்தான் குண்டனிணி 
மசய் ல்தாகத் ிநபசடதான் – சதவு 
ன்சனில் மகாண்டணின் நாள்மகாள்ான் ததன்தால் 
ன்சனில் தாகால் ான். 
 
    சிதாகிாம் குருின் ிருருள் மசப்திாறு. 
 
ல்னர்ார் அல்னர்ார் என்நநிபம் ல்னநிச 
ல்னதல் எற்கு ங்கித – மசால்னஅரும் 
குண்டனிதாகம் மகாடுத் குதண 
எண்டிசசபம் ததாற்று இணிது. 
 
       ம்தால் ருதர்ம் ன்சகசபப் திநர் கூநால் ாத அநிபம் 
ததநிவு சகரும். 
 
சண்பக ாா ிழ்ந் சற்குருத  
கண்ிததால் என்சணீ காத்ருள்க – ண்ாம் 
ின்ணருசபத் ந்ருள்க ீடுபுகழ் ந்ருள்க 
என்ணன்சதக் கண்தட இணிது. 
 
மற்நிதல் என்துசத திணிில் அச்சில்சன 
ற்நஞ் மசய்து சணமல்தாம் – உற்நகுசந 
அத்துசபம் ீக்குான் ஆறுபகன் என்ணத 
சித்ம் மபிந்த ிரு. 



 
சித்ம் மபிச் சிா மன்று 
தக்ி ிகுந்துிகப் தாடிதணன் – சக்ிதல் 
தான்நிஎன் துன்தம் துசடத்ம்ா ாபருகன் 
தன்றுபிர்க்கும் தானர் தடு. 
 
எக்குற்நம் ான்மசய் ிருப்தினும் தனா 
அக்குற்நம் ிமதாறுத்ாள் அன்தமணசணப் – தக்குாய் 
ல்ி தடத்ி ாணினத்ில் ாச்மசய் 
ல்னதல் என்பன்தண ந்து. 
 
ந்ருள்க பன்தண ந்த தல்பருகா 
கந்ா கடம்தா கணிந்மன்று – மசந்ிில் 
தாடிதணன் தாண்டின்ான் தானசணக் காக்கா 
ஆடுில் ததன அகு. 
 
அகுிகும் ஆணந் ஆட்ட ிதன 
தக இணிரு தாாய் – மசிற் 
குண்டனித் திபசணக் கும்திட்தடன் என்புகழ் 
எண்டிசசபம் மசல்ன இசசந்து. 
 
காணும் மதாருமபல்னாம் கந்ணின் ல்லுருத 
ததிான் கண்தடன் மதரிம்ா – தா 
ீர்க்கஎன் சிந்ச மபிந்து தனன் 
சீர்த்ிசத என்ாத மசப்பு. 
 
மசல்லும் இடமல்னாம் தசற் மகாடிபசடதாய் 
ல்ன துசாய்ீ ந்ிருப்தாய் – ல்னதசி 
கூட்டிசப்தாய் தனா கும்திட் டடிதிந்தன் 
தட்சகீர் மற்நித் ிரு. 
 
ிருதல் பருகன் ிருடி காப்பு 
குருாய் ருான் குகதண – ருான் 
அபமாடு கற்தகம் காதனும் ஆக 
எனும் மணன்நன் பன். 



 
    தற்தன் 
 
குண்டனிணி தாகம் பசநப்தடி ததின்நால் 
அண்டமனாம் ன்ாம் அன்தாதன – எண்டிசசபம் 
ததாற்நிட ானாம் ததாாந்ம் கிட்டிடத 
ஏற்ந படதண இணிது. 

பற்நிற்று. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


