Paripoorna PanchAmirtha VaNNam
by PAmban Sri KumaraguruthAsa SwAmigaL
பாகம் 1 - பால்
1-1
இலங்கு நன்கலல விரிஞ்சன
அ

ந்தனும் சத மகன்சதா

ாடு

வியன்ககாள் தம்பியர்களும் கபா

ாடு

உலைந்த புங்கவர்களும் ககடாது
என்றும் ககான்லை அணிந்னதா
தந் தண் திண் திரளும் னசயாம்

ார்

என்ைன் கசாந்தமினும் தீனதது
என்று அங்கங்கு அணி கண்டு ஓயாது
ஏந்து வன்பலடனவல் வலி னசர்ந்த திண்புயனம
ஏய்ந்த கண்டகர்கால் கதாலட மூஞ்சி கந்தரனமாடு
எலும்புறும் தலலகளும் துணிந்திட
அடர்ந்த சண்லடகள் கதாடர்ந்துனபய்
எனும் குணுங்குகள் நிணங்கள் உண்டு அரன்
மகன் புைஞ்சயம் எனும்கசானல . . . . . .
களமிலசகயழுமானை
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1-2
துலங்குமஞ்சிலை அலங்கனவ
விளங்க வந்தகவார் சிகண்டினய
துணிந்திருந்து உயர்கரங்கண் மா
வரங்கள் மிஞ்சிய விரும்புகூர்
துன்றும் தண்டகமாடு அம்பு ஈர்வாள்
ககாண்டு அண்டங்களில் நின்றூனட
சுண்டும் புங்கம் அழிந்து ஏலாது
அஞ்சும் பண்டசுரன் சூனத
சூழ்ந்கதழும்கபாழுனத கரம் வாங்கி ஒண் திணினவல்
தூண்டி நின்ைவன

கிலளனயாங்க நின்றுளமா

துவந்துவம் பட வகிர்ந்து கவன்று அதி
பலம்கபாருந்திய நிரஞ்ச

ா

சுகம்ககாளும் தவர் வணங்கும் இங்கிதம்
உகந்த சுந்தர அலங்க்ருதா . . . . . . அரிபிரமருனமனயா
1-3
அலலந்து சந்த்தம் அைிந்திடாது
எழுந்த கசந்தழல் உடம்பி

ார்

அடங்கி அங்கமும் இலைஞ்சினய
புகழ்ந்து அன்றுகமய் கமாழிந்தவா
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அங்கிங் ககன்பது அறுந்னதவா
எங்கும் துன்ைி நிலைந்னதான

அண்டும் கதாண்டர் வருந்தானம
இன்பம் தந்தருளும் தாளா
ஆம்பி தந்திடுமா மணி பூண்ட அந்தலளயா
ஆண்டவன் குமரா எல

ஆண்ட கசஞ்சரணா

அலர்ந்த இந்துள அலங்கலும் கடி
கசைிந்த சந்த

சுகந்தனம

வளர்ந்த பந்த

ண எனும் கபணாள் . . . . . . தல

அணிந்து குன்ைவர் நலம் கபாருந்திட
மணவாளா
1-4
குலுங்கிரண்டு முலகயும்களார்

அலண

இருண்ட ககாந்தள ஒழுங்கும்னவல்
குரங்கும் அம்பகம் அதும் கசவாய்
அதும் சலமந்துள மடந்லதமார்
ககாஞ்சும் புன்கதாழிலும் கால் ஓரும்
சண்டன் கசயலும் சூனட
ககாண்டு அங்கம் படரும் சீழ்னநாய்
அண்டம் தந்தம் விழும்பாழ் னநாய்
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கூன்கசயும் பிணிகால் கரம் வங்கழுங்கலும்
ீ
வாய்
கூம்பணங்கு கனணாய் துயர் சார்ந்த புன்கணுனம
குயின்ககாளும் கடல் வலளந்த இங்ககல
அலடந்திடும்படி இனும்கசனயல்
குவிந்து கநஞ்சமுளலணந்து நின்பதம்
நில

ந்து உய்யும்படி ம

ம்கசனய . . . . . . திருவருள்

முருனகான
பாகம் 2 - தயிர்
2-1
கடித்துணர் ஒன்ைிய முகிற்குழலும் குளிர்
கலலப்பிலை என்ைிடு நுதல் திலகம் திகழ்
காசு உலமயாள் இளம் மாமகன
களங்க இந்துலவ மு

ிந்து நன்கு அது

கடந்து விஞ்சிய முகம் சிைந்கதாளி
கால் அயிலார் விழிமா மருகா . . . . . .
விலரகசைிஅணிமார்பா
2-2
க

த்துயர் குன்லையும் இலணத்துள கும்ப

கலசத்லதயும் விஞ்சிய த
காதலன் நான்முக

த்திலச மங்லகககாள்

ாடமுனத
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கமழ்ந்த குங்கும நரந்தமும் திமிர்
கரும்கபனும் கசாலல இயம்பு குஞ்சரி
காவலன குகன பரன
. . . . . . அமரர்கள் கதாழுபாதா
2-3
உடுக்கிலடயின் பணி அடுக்குலடயுங்க
உலரப்பு உயர் மஞ்சுறு பதக்ககமாடு அம்பத
ஓவிய நூபுர னமாதிரனம
உயர்ந்த தண்கதாலடகளும் கரங்களில்
உறும் பசுந்கதாடிகளும் குயங்களில்
ஊர் எழில்வாகராடு நாசியினல . . . . . . மினும்அணி
நலகனயானட
2-4
உலப்பறு இலம்பகமினுக்கிய கசந்திரு

உருப்பணி யும்பல தரித்து அடர் லபந்தில
ஓவலிலா அரனண கசயுமாறு
ஒழுங்குறும் பு

மிருந்து மஞ்சுலம்

உலைந்த கிஞ்சுக நறும் கசால் என்ைிட
ஓலமனத இடுகா வர் மா . . . . . . மககளனும் ஒருமா
2-5
மடக்ககாடிமுன் தலல விருப்புடன் வந்து அதி
வ

த்துலை குன்ைவர் உறுப்கபாடு நின்ைள
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ாம்

மா

ி

ினய க

ினய இ

வருந்தும் என்ைல
ம

ிநீ

அலணந்து சந்ததம்

ம் குளிர்ந்திட இணங்கி வந்தருளாய்

மயினல குயினல எழினல . . . . . . மட வ நி னதர் ஆர்
2-6
மடிக்ககாரு வந்த ம் அடிக்ககாரு வந்த ம்
வலளக்ககாரு வந்த

ம் விழிக்ககாரு வந்த

ம்

வாஎனும் ஓர் கமாழினய கசாலுநீ
மணங்கிளர்ந்தநல் உடம்பு இலங்கிடு
மதங்கி யின்றுளம் மகிழ்ந் திடும்படி
மான்மகனள எல

ஆள் நிதினய . . . . . . எனும் கமாழி

பலநூனை
படித்தவள் தன்லககள் பிடித்துமு
படிக்கு மணந்துஅருள் அளித்த அ
கிருபா கரன

வரன

படர்ந்த கசந்தமிழ் தி

ம் கசா
ந்த

அரன
ம் கசால் இன்கபாடு

பதம் குரங்குநர் உளம் கதளிந்து அருள்
பாவகினய சிகியூர் இலைனய . . . . . . திருமலிசமர் ஊரா
2-8
பவக்கடல் என்பது கடக்கவுநின் துலண
பலித்திடவும் பிலழ கசறுத்திடவும் கவி
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பாடவும்நீ நடமாடவுனம
படர்ந்து தண்டலய நிதம் கசயும்படி
பணிந்த என்ைல
பால

ன

முருனகான

எல

நில

ந்து வந்தருள்

யாள் சிவன

. . . . . . வளர் அயில்

பாகம் 3 – கநய்
வஞ்சம் சூகதான்றும்னபர் துன்பம் சங்கடம் மண்டும் னபர்
மங்கும்னபய் நம்பும்னபர் துஞ்சும் புன்கசால் வழங்கும் னபர்
மான் கணார் கபணார் தமாலி

ான்

மதியதுககட்டுத் திரிபவர்தித்திப்பு
எ

மது துய்த்துச் சுழல்பவர் இச்சித்னத

ம

முயிர் உட்கச் சிலதத்துனம

நுகர்த்தி

துக்கக் குணத்தின

வலசயுறு துட்டச் சி

த்தின

ார்
ார்

மடிகசால கமத்தச் சுறுக்குனளார்
வலிஏைிய கூரமுனளார் உதவார்
நடு ஏதுமிலார் இழிவார் களனவார்
மணமலர் அடியிலண விடுபவர் தலமயினும்
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நணுகிட எல

விடுவது சரி இலலனய . . . . . .

கதாண்டர்கள் பதினசராய்
3-2
விஞ்சும்கார் நஞ்சம் தான் உண்டுந் திங்கள்
அணிந்தும்கால்
கவம்பும்னபாகதாண்கசந்தாள் ககாண்டஞ்சு
அஞ்சஉலதந்தும்

பூமீ ன் பதா லகனயான் கமய்வயு
ீ மா
விழிலய விழித்துக் கடுக எரித்துக்
கரிலய உரித்துத் தனுமிலச சுற்ைிக்னகாள்
விலழவறு சுத்தச் சிைப்பி
பிலணமழு சத்திக் கரத்தி

ார்
ார்

விஜய உடுக்லகப் பிடித்துளார்
புரமது எரிக்கச் சிரித்துளார்
விதி மாதவ

ார் அைியா வடினவார்

ஒருபாதி கபணாய் ஒளிர்னவார் சுசிநீள்
விலடத
கல

ில் இவர்பவர் பணபணம் அணிபவர்

கழல் ஒலிதர நடமிடுபவர்னசய் . . . . . . என்றுள

குருநாதா
3-3
தஞ்சம் னசர் கசாந்தம் சாலம்கசம்பங்கய மஞ்சுங்கால்
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தந்தந்தா தந்தந்தா தந்தந் தந்த

தந்தந்தா

தாம் ததீ ததீ ததீ ததீ
ததிமிதி தத்தித் தரிகிட தத்தத்
திரிகிட தத்தத் கதகய
த

ி நட

மகிடல

க்ருத்தியத்தி

நடிக்கச்சூழ்
ாள்

கவட்டிச் சிலதத்துளாள்

தடமிகு முக்கட் கயத்தி

ாள்

சுரதன் உவக்கப் பகுத்துளாள்
சமிகூ விளனமாடு அறுகார் அணிவாள்
ஒருனகா டுலடனயான் அல

யாய் வருவாள்

சதுமலை களும்வழி படவளர் பவண்மலல
மககள

கவாருகபயருலடயவள் சுதன

......

அண்டர்கள் கதாழுனதவா
3-4
பிஞ்சம்சூழ் மஞ்கசாண் னசயும்சந்தங்ககாள் பதங்கங்கூர்
பிம்பம்னபால் அங்கம் சாருங்கண் கண்கள்இலங்கும் சீர்
ஓங்கனவ உலாவு கால் வினணார்
பிரமக

ாடு எட்டுக் குலகிரி திக்குக்

கரிகயாடு துத்திப் படவர உட்கப்பார்
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பிளிை நடத்திக் களித்தவா
கிரிககட எக்கித் துலளத்தவா
பிரியக கமத்தத் தரித்தவா
தமியல

நச்சிச் சுளித்தவா

பிணமா மு
து

னம அருள்வாய் அருள்வாய்

ியாலவயு நீ கடியாய் கடியாய்

பிசிகயாடு பலபிலழ கபாறுகபாறு கபாறுகபாறு
சததமு மலைவறு திருவடி தரவா . . . . . . என்களி
முருனகான

.

பாகம் 4 - சர்க்கலர
4-1
மாதமும் தி வாரமும் திதி
னயாகமும் பல நாள்களும் படர்
மாதிரம் திரி னகாள்களும் கழல்
னபணும் அன்பர்கள் பால் நலம் தர
வற்சலம் அதுகசயும் அருட்குணா
சிைந்த விற்ப

ர் அகக்கணா

மற்புய அசுரலர ஒழித்தவா
அ

ந்த சித்துரு எடுத்தவா
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மால் அயன் சுரர்னகானும் உம்பர்
எலாரும் வந்த
வா
ஞா

னம புரிந்திடு

வன் சுடர் னவலவன் குரு
கந்தபிரான் எனும்படி

மத்தக மிலசமுடி தரித்தவா
குளிர்ந்த கத்திலக பரித்தவா
மட்டறும் இகல் அயில் பிடித்தவா
சிவந்த அக்கி ி நுதற்கணா . . . . . . சிவகுரு எனும் நாதா.
4-2
நாத இங்கித னவதமும் பல்
புராணமும் கலலஆகமங்களும்
நாத உன் த

ி வாயில் வந்த

னவ

எனுந்துணினப அைிந்தபின்
நச்சுவது இவண்எது கணித்லதனயா
கசைிந்த ஷட்பலக ககடுத்துனம
நட்புலட அருளமிழ்து உணில் சதா
சிைந்த துத்திலய அளிக்குனம
நாளும் இன்புஉயர் னத

ினும் சுலவ

ஈயும் விண்டலனம வரும் சுரர்
நாடியுண்டிடு னபாஜ
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னலயும் விஞ்சிடுனம கரும்கபாடு
நட்டம் இன் முப்பழ முவர்க்குனம
விலளந்த சர்க்கலர கசக்குனம
நற்சுசி முற்ைிய பயத்கதானட
கலந்த புத்தமு தி

ிக்குனமா . . . . . . அலத இ

அருளானயா.
4-3
பூதலம் த ினலயு (ம்) நன்கு உலட
மீ தலம் த

ி

ி னலயும் வண்டு அறு

பூ மலர்ந்தவு

ாத வம்பத

னநயம் என்பதுனவ தி

ம் திகழ்

கபாற்புறும் அழகது ககாடுக்குனம
உயர்ந்த கமய்ப்கபயர் புணர்த்துனம
கபாய்த்திட வில

கலள அறுக்குனம

மிகுந்த சித்திகள் கபருக்குனம
பூரணம் தருனம நிரம்பு எழில்
ஆத

ம் தருனமஅணிந்திடு

பூடணம் தருனம இகந்த

ில்

வாழ்வதும் தருனம உடம்கபாடு
கபாக்கறு புகழில

அளிக்குனம
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பிைந்து கசத்திடல் கதாலலக்குனம
புத்தியில் அைிவில

விளக்குனம

நிலைந்த முத்தியும் இலசக்குனம . . . . . . இலதநிதம்
உதவானயா
4-4
சீதளம் கசாரி னகாதில் பங்கயனம
மலர்ந்திடு வாவி தங்கிய
சீர் அடர்ந்தவிர் ஆவி

ன்குடி

ஏரகம் பரபூத ரம்சிவ
சித்தரும் மு

ிவரும் வசித்த

னசாலலயும் திலரக்கடல் அடிக்கும்வாய்
கசற்கணம் உலவிடு கபாருப்கபலாம்
இருந்து அளித்தருள் அயில் லகயா
னதன் உலைந்திடு கா
மா

கந்த

ில்

ிளம் சுலதயால் இரும் சலர

னசர் உடம்பு தளாட வந்த

சன்யாச சுந்தரரூப அம்பர
சிற்பர கவளித

ில் நடிக்குமா

அகண்ட தத்துவ பரத்துவா
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கசப்பரும் ரகசிய நிலலக்குனள
விளங்கு தற்பர திரித்துவா . . . . . . திருவளர் முருனகான
பாகம் 5 – னதன்
5-1
சூலதர ார் ஆட ஓதிமகளாட ந

ி

கதாழுபூத கணமாட அரி ஆட அயன
தூயகலல மாது ஆட மா நளி

ாடு

ி யாட உயர்

சுரனராடு சுரனலாக பதியாட எலினயறு
சூலகமுக

ார் ஆட மூரிமுகன் ஆட ஓரு

கதாடர்ஞாளி மிலசஊரு மழவாட வசுவரீ
சூலிபதி தா

ாட நீலநம

ாடநிலை

சுசிநார இலையாட வலிசால் நிருதியாட . . . . . .
அரிகரமகன ானட
5-2
காலிலியு னமயாட வாழ்நிதிய
க

ாடமிகு

ஞால மகளாட வரனவணி சசினதவி

காமமத னவளாட மாலமரதி யாட அவிர்
கதிராட மதியாட மணிநாக அரசு ஓலக
காணும் மு

ினவாராட மாணைமி

ாட இரு

கழலாட அழகாய தலளயாட மணிமாசு இல்
கா

மயில் தா

ாட ஞா
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.

கரவாள மதுவாட எைிசூல மழுவாட . . . . . . வயிரமல்
எறுனழானட
5-3
னகால அலர ஞாணாட நூன்மருமமாட நிலர
ககாளுநீப அணியாட உலடயாட அடல்நீடு
னகாழி அயராது ஆட வாகுவணி யாடமிளிர்
குலழயாட வலளயாட உபயாறு கரனமசில்
னகாகநத மாைாகைாடாறு விழியாட மலர்
குழகாய இதழாட ஒளிராறு சிரனமாடு
கூறுகலல நாவாட மூரல் ஒளியாட வலர்
குவனடறு புயமாட மிடைாட மடியாட . . . . . .

அகன்முதுகுரனமானட
5-4
நாலுமலை னயயாட னமல் நுதல்களாட வியன்
நலியாத எழிலாட அழியாத குணமாட
நாகரிகனம னமவு னவடர்மகளாட அருள்
நயவால

மகளாட முசுவா

நாரதமகான் ஆட ஓலசமு

முக

ாட

ி ஆட விை

வவரர்
ீ புதராட ஒரு காவடியன் ஆட
ஞா

அடியாராட மாணவர்கள் ஆட இலத

நவில் தாசன் உட

ாட இதுனவலள எணிவாககாள் . . . . . .

அருள்மலி முருனகான
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