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"மைறைசக் கலம்பகம்" 
யாழ்ப்பாணத்  நீர்ேவ ப் 

 பீதாம்பரப் லவர் அ ளிய  
 
 
      கணபதி ைண 
source: 
      மைறைசக் கலம்பகம் 
      ல  யாழ்ப்பாணத்  நீர்ேவ ப் பீதாம்பரப் லவர் அவர்கள ெசய்த . 
      இஃ  அவ ைடய த்த த்திர ம் ெகா ம்  இராசசைபயிற் பிரதிவக்த ம் 
      ஆகிய த் க்குமாரப்பிள்ைள அவர்களால் சிவ. சங்கரபண் தர் அவர்கள் 
      ெசய் காப் வி த்திேயா  வண்ைணநகர் ெமய்ஞ்ஞானப்பிரகாச 
      யந்திரசாைலயில் அச்சிற்பதிப்பிக்கப்பட்ட  
      விைல சதம்-18 
      சுபா  வ ஷம் ரட்டாதி மாதம் 
      1883. 
      ---------------------- 
 
      பிைழதி த்தல் 
      --------------------------------------------------------------- 
    பக்கம்  வாி  பிைழ  தி த்தல் 
      ---------------------------------------------------------------------- 
      4  19  என்னெவன  என்னெனன 
      4  35  திராசி  தீராசி 
      7  4 நிலமண் ல  நிைலமண் ல 
      8  14  திறக்  தி க் 
      12  32  ைசெயம்  ைசயம் 
      16  8  தவாவா  தவர்வா 
      18  18  சல்  ச 
      21  12  க்கடா  க்கட 
      26  17  ம ந்  ம ஞ் 
      ----------------------------------------------------------- 
 
      உ 
 
      சிவமயம் 
 
      சிறப் க்கவிகள் 
 
      ல  கீாிமைலச்சிவன்ேகாயில் அதிபதி கார்த்திேகயக் கு க்கள் 
      அவர்கள் த்திரர் சிவ-சங்கரபண் தர் அவர்களிடத்திேல 
      சம்ஸ்கி த ஞ் ெசந்தமி ம் பயின் ெகாண்டவர் 
      சபாபதிக்கு க்கள் அவர்கள் தி வாய்மலர்ந்த ளிய  
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      தி ம  மைறைச ைற பரைன நீர்ைவ... ... * 
            திகழ்த பீ தாம்பரனாம் லவன் ேபாற் , * 
      ம ம  கலம்பக  லச்சிற் றந்தா..... ...* 
            னவன ந் தவமதைல ய ளின் குன்ற, * 
      ம  மதனனிக ரழகரன் கல்வி ... ... * 
            யரரசர் சைபயிெனாளி ைடய சிங்க, ...* 
      ம ம  சுரத வின் வண்ைம ண்ேடான்...* 
            வளர் கழ் த் க்குமர மகிப னன்ேற.... ...* 
 
      யாழ்ப்பானம் ெதல் ப்பைழ மகா- - - மத் 
      சி.ைவ.தாேமாதரம்பிள்ைள அவர்கள் ெசால் யைவ 
 
      அ சீர்க்கழி ெந லாசிாிய வி த்தம் 
 
      திைச கன் ன் றனியனமாய்த் ேத யின்  
            பலவாய்விண் ெசன்றாங்ெகங்குஞ் 
      சுசிநிறக்ேக தனமிவரத் ழாய்னன்பல் 
            சூகரமாய்த் ைளத்தாங் ெகண்ணின், 
      றிைசவனசுற் றி நிலங்கீண் டநா  
            கங்ைகதாித் திைறதீ மாறச், 
      சசி த்த சிவெனாளிபா தப்ெபா ப் த் 
            தயங்கீழத் தைகசா னாட் ல்  (1) 
 
      கடன வட் கிடந் ரஞ்ெசங் கமைலதிகழ்ந் 
            ெதனச்சிறந்  கவின மாலாய் 
      மடனகலத் தமிழ்வாணி வதித நா வளத்தயனாய் 
            வ யின் மாறாத் 
      திட ைடய விராவணைனச் சிைதந்தகிாிக் 
            குவ றலாற் சிவனாய் வர் 
      நைட றப் பரம்பதியாய் நவிற் ெமா  
            யாழ்பாண நகரந்தன்னில்.  (2) 
 
      கற்பகத்ைத மலர்கெளலாங் கட் விட்  
            நைகக்கவ  ககனத் தான 
      ெபாற்ெபவெனன் ளங்கனன்  த்தளிர்க 
            ெண ப்ெப ப்பப் றங்கண் டாங்கு, 
      ற்படேவ றியகிைளகண் கந்தி ப்பிக் கிழக்கு 
            ஞ்சீர் திர்நீர் ேவ , 
      நற்ெபாழிெலான் றிரவிமதி நாட நந் தன 
            வனமாய் நண்ணிற் றன்ேற.  (3) 
 
      அந்நீர்ைவ தனில்வ சண் கக்குாிசி 
            வ ந்தவத்ேதா ரறிஞன் ெறான்றி 
      ந்நீர்ைவப் பினிலா  கக்கட  ளகததியற்கு 
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            தனாட் டந்தாிந்  
      ெசான்னீர்ைம ெயா ங்கு ெதாக்க ேசனாதி 
            ராயனிடந் ேதாமின்றாய் 
      பன் ந் ெதாிபீதாம்பரப் லவர்சிகரமனியாய்ப் 
            பயின்றான்மன்ேனா  (4) 
 
      அன்னவன்வாய்த் தமிழமிழ்த மைணகடந்  
            வழிந் லகி லறிஞர் நான்காய்ப், 
      பன்னியபா வினத்ெதா கிப் பகர்மைறைசக் 
            கலம்பகமாய்ப் பாாின்மீ , 
      மன்னவன்ேனான் மக ெமதிர மன்னசிங்க 
            மன்னன்ம  மக ம் ேபர்விற், 
      பன்ன மா யிலங்கு கழ் பட த் க் 
            குமார  பால சீலன்  (5) 
 
      ெகா ம் நகர்ப் பிரதிவக்தர் கு வின  
            நாயகமாய்க் குல  ேவானாத் 
      த ம் படத் தல ஞ் சாற் கழ் 
            தைல ைறயாத் தயங்குஞ் சீமா 
      னி ம் நன் ெமாழிப் லவ ாிதயமகிழ் 
            தரவழங்கு மி ம்ெபான் மாாி 
      ெக ம் யற்ைகக் குேபரன்மி  ெகடவறிேயார்க் 
            குத நலங் கிள ம் வள்ளல்.  (6) 
 
      வளங்குல ம் வடேகாைவ மகரவித்  
            வாென ம்ேபர் ைவயம்ேபாற்ற 
      விளங்குதிறற் சபாபதியா ேமதைகதன் 
            றமயெனன ேமன்ைம ண்ேடான், 
      களங்ெக கந் தரத்தன  கனவின்மற 
            வாதவன்கார் காத்த ேகாத்ரன், 
      ளங்கியவச் சினிலதைனத் கட த்  
            நிைலநி த் த் ெதாகுத்தான் மாேதா.  (7) 
      ----- 
 
      ல  ஆ கநாவலர் அவர்கள் ம க ம் தன்மாணாக்க ம் 
      வித் வச்சிேரான்மணி மாகிய மத் ச. ெபான்னம்பலபிள்ைள அவர்கள் 
      ெசால் ய . 
 
      சீர்ெகாண்ட நீரைவெய ம் பதிய யர் 
            ெச ந்தமிழின் ெசல்வன் வாய்த்த, 
      பார்ெகாண்ட கழினன்பீ தாம்பரேவ 
            ெள ம் லவன் பசும்ெபாற் ெகான்ைறத், 
      தார்ெகாண்ட சைடயனமர் மைறைசயாந் 
            தலத்தின ங் கலம்ப கத்ைதப், 
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      ேபர்ெகாண்ட பாவாணர் ெபட் டனாய்ந் 
            திடவினிதிற் ேபசி னாேன. 
      ------- 
 
      ஏழாைலச் ைசவப்பிரகாச வித்தியாசாைலத் தைல பாத்தியாயர் 
      மத் அ. குமாரசுவாமிப் லவர் ெசால் யைவ. 
 
      சித்தித  மைறைசநகர்ப் ெப மா க்குச் 
            ெசய்யதமிழ்ச் ெசாற்கெள  மலர்க ளாேல 
      பத்திெய  நார்ெகாண்  ேகாைவ ெசய்த 
            பண்பம ங் கலம்பகப்பா மாைல ேவய்ந்தான் 
      நத்தம ம் வயனீர்ைவ நகரம் வாழ்ேவா 
            னற்றமிழிற் பற்பல  னன்கு கற்ேறான் 
      வித் வநற் சபாபதிையப் ெபற்ற தந்ைத 
            விய பீ தாம்பரன்பா வாணேரேற. 
 
      அந்தமைற ைசக்கலம்ப கத்ைதப் பாாி 
            லறிஞெரலா ைறயினறிந் தன்பி ேனாத 
      ந் சிவ சங்கரபண் தனார் காப்பின் 
            ைற ாி ந் தி வி த்தி யதனி ேனா  
      சந்த றத் தந்தனனா லச்சிற் றாேன 
            தாரணியி லவன  தலா ைமந்த 
      னிந்திரேனர் வந் ெகா ம் பரசின் வாழ்ேவா 
            ெனழி த் க்குமர விைறவ னன்ேற. 
      ----- 
 
      ஏழாைலச் ைசவப்பிரகாச வித்தியாசாைல உதவி உபாத்தியாயர் 
      மத் சு.சி. சுந்தரம்பிள்ைள ெசால் ய  
 
      சீர்திகழ் நீர்ைவயிற் ெசந்தமிழ் ல்பல ேதர்ந் ளனிப் 
      பார் கழ் நாவலன் பீதாம் பரபதி பண் ெசய்த 
      வார்திக ழின்மைற ைசக்ெகாள் கலம்பக மச்சி ட்டா 
      ேனர்திகழ் த் க் குமர னவன  ளின்சுதேன. 
      ------ 
 
      லாசிாிய ைடய மாணாக்கர்கள் ெசால் யைவ 
 
      மத் ச. ரசிங்க உைடயார் 
 
      ேவதா ரணியத்தின் ேம  சுரர்தம்ேமற் 
      பீதாம் பரன்ெசால் பிரபந்தங் - காதாரக் 
      ேகட்டா னிய கிளர்வாய் மனக்கினிய 
      வாட்டா வி விைன ம் வந் . 
 
      மத் இ. ைவத்திய ங்கபிள்ைள பிரசித்த ெநாத்தாாிசு 
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      ெசந்தமிழின் றிற ந் ெதாிந்த தீமான் சிறிய க்குஞ் சிவ ல்க ெடாித்த தீரன், 
      ந் பீ தாம்பரனற் லவன் ன்னர் ைற ாி  ல்களி ண் விலாத, 
      சந்தமைற ைசக்கலம்ப கத்ைதத் தாேன தாரணியி லச்சினிைடத் தந்தான் சாற் , 
      மந்த ைற தந்தமகன் ெகா ம்பின் ேமன்ைம யரசர் கழ் த் க்கு மார னன்ேற. 
 
      மத் அ. தத் தம்பிப்பிள்ைள. 
 
      என்ைனேயார் ெபா ட்ப த்தி யினிய ல் பயிற்றி யாண்ட 
      பன் ேத சிகனாம் பீதாம் பரன ண் ம்ைறைச மீ  
      ெசான்னேதார் கலம்ப கத்ைதத் களற வச்சிற் றந்தா 
      னன்னவன் தற்ேச யாகு மணி த் க் குமர னன்ேற. 
 
      மத்- ஆ . விநாயக ர்த்திப் லவர். 
 
      சுத்த ெசந்தமிழ் வல்லசி காமணி ய நற்சிவ ைசவி திப்ப  
      பத்தி ேயா  ெசய் தான  ேயைன ம் பக  நல்லறி ச்சுட ட் ேய 
      ைவத்த பீதாம்பரப் லவன் கழ்மைறைச ேபாற் கலம்பகமச்சினிற் 
      சித்த மாய்ப்பதிப் பித்தனன் த்தேசய் திக த் க்குமாரநி பேன. 
 
      மத் வ. குமாரேவற்பிள்ைள 
 
      ெதாண் ெனைனக் ெகாண்ட ள்ெசய் ெதால்கு பீ தாம்பரேவள் 
      கண்ட மைறைசக் கலம்பக -ெலண் க் 
      கமரவச்சி ட்டா னவன  த் க் 
      குமரன் ெகா ம்பரசர் ேகான். 
 
      மத்.ப. சுப்பிரமணியப்பிள்ைள 
 
      இ ளிைடக்கிடந்தேவைழேயற்கிரங்கி ெயழிற்கைலயளித்தினி தாண்ட 
      ஒ கு  நற்பீ தாம்பரப் லவ வந் ன் ெமாழிந்தி  ட் 
      மைற ைசயினில் வ கலம், பகமாச ெசப்  லச்சிைடத் தந்தான் 
      கு வவன் த ய ன ளிய த் க் குமரனாந் தி மக னன்ேற. 
      --------------- 
 
      ச. சிவப்பிரகாசபண் தர் அவர்கள் மாணாக்கர் 
      ஆவரங்காற் ைசவப்பிரகாச வித்தியாசாைலத் தைலஉபாத்தியாயர் 
      மத் ச. குமாரேவற்ெசட் யார் ெசால் ய  
 
      ம சண் கற் ெகா தனயனின்னியற் ெசந்தமிழின் ந் லவன் 
            ேற கழா கநாவலர்தம கனாய்ச்ெசகெமலாம் கழநின்ேறா 
      ன ம  மரன கள் பாிவி டன தின  மர்ச்ைசெசய்ய யர்திலகன் 
            அாியகன விதரணசு குலசுகுண சம்பன்ன னா ளசபாப திப்ப்ேப 
      ம குாிசிெலா நி பர்சைபயிாிைம ளெவாப்பில்ைவத்தியநாதைன 
            ெயாண்ம கராக்ெகாண்டவண்ணல்பீதாம்பர வந் ெசய் ல்க ள்ேள 
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      கு ம தி மைறைசய கலம்பகங்குற்றமறவச்சி ட்டான் 
            ெகாற்ற ள ற்சுதன் த் க்குமாரனாங்குமரனன் ெப மனன்ேற. 
      ---- 
 
      ேமற்ப  மாணாக்கர் நீர்ேவ ச் ைசவப்பிரகாச பாடசாைல 
      உதவி உபாத்தியாயர் மத் வா. கந்ைதயபிள்ைள. 
 
      ெசந்தமிழ்ப் பா  ேனாங்கித் திகழ்ந்தபீ தாம்பரப்ேபர்ச் 
      சுந்தரக் கட  லாய்த் ெதான்  த் த தந் தன்ைனச் 
      சிந்ைதயிற் லவர் ெகாள்ளத் திறத்தினி லளித்தா னன்ேனான் 
      ந் ேசய் மாத வத்தன் த் க்கு மார னன்ேற. 
      ந் ேசய் மாத வத்தன் த் க் குமார னன்ேற. 
      ----------- 
 
      சிறப் ப்பாயிரம். 
 
      ல  சித்தாந்தபண் தராகியேசாமசுந்தரக்கு க்கள் அவர்கள் 
      த்திரர் லாசிாியர் அவர்களிடத்திற் ெசந்தமி ம் சிவ. சங்கரபண் தர் 
      அவர்களிடத்திற் சமஸ்கி த ம் பயின் ெகாண்டவர் நீர்ேவ  
      வாய்க்காற்றரைவ விநாயக ர்த்திேகாயில் அதிபதி 
      சந்திரேசகரக்கு க்கள் அவர்கள் தி வாய்மலர்ந்த ளியைவ. 
 
      நீர்ேவ  ெயனநில  நில லகிற் ெறன் ைடயி ெனறியாற் றா  
      நீர்ேவ  ெயனநில  நீளிலங்ைக யாழ்ப்பாண நிைறவாற் றான 
      நீர்ேவ  யள க்கு நிமிர்க ளி னாிய ளி னீங்கா தான 
      நீர்ேவ  ெயனவகுக்கு நி பரறி ஞ ைற  நிகாி றானம்.  (1) 
 
      சண் கனற் றந்ைதபதஞ் சார யன் றாரணியிற் றானி ரண் ல் 
      சண் கனற்றந்ைதெயனத்தகு ேடாத்தமனரன்சீர் தனிகூ ம்ேபச் 
      சண் கனற்றந்ைதயளவற ணர்ந்  ெப ைம தைடந்தேகாமான் 
      சண் கனற் றந்ைதெயனத் தானவனி லவதாித்த தைகசால் சிங்கம்.  (2) 
 
      பீதாம்ப ரப்ெபயாிற் ேப லகு கழ்தி வின் பிாிய ேனா  
      பீதாம்ப ரப்ெபயாிற் ெப ந்தமிேழா வாி ண்ட ெப மா னாணப் 
      பீதாம்ப ரத்திலங்கிப் ெப ந்தமிேழா ங்கி சுப் ெப நீ ண்ட 
      பீதாம்ப ரப் லவன் ெபய் மைழ ெயனத்தானம் பிறங்குங் ைகயான்.  (3) 
 
      வித் வான் பிறவிக்ேகவிைனயிரண் ெமனவி த் வியன்ெபாற்றாள்ேசர் 
      வித் வான் த்திய ண்ெமய்ச்சிவ ங்கத்த ச்ைசவிதிெசய்ேதானா 
      வித் வான் ம கெனன விர சிவ பண் தைனவி ப்பிற்ெகாண்ேடான் 
      வித் வான் சபாபதிையத் தியாகரா சைனச்சுதராய்மிளிரப்ெபற்ேறான்.  (4) 
 
      தி மைறைசப் பரமன  கழ யன் கலாிய சிவஞா னப்ேபர்த் 
      தி மைறைசச் சி ைமயிைனத் ெதாிந் ம சிவப்ெபா ட்டாற்ேசகாித்த 
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      தி மைறைசவாகமத்திற்ெசப்பிெனறிெயா கியிவன்ெசய்ந் ள்ேள 
      தி மைறைசக் கலம் பகமாந் திவ்விய ல் யா ளச்சிறப்பி ேனாத.  (5) 
 
      த் க்குமாரெனனெமாழிெபயரானவன் தற்ேசய் ல்வல்லான் 
      த் க்குமாரன கன ளிற்ெகா ம்பரசின் தன்ைம ண்ேடான் 
      த் க்கு மாரனவன் ைறகுனிக்குஞ் சிைலயி மாண் ந்திர்ந்தசீலன் 
      த் க்கு மாரவமர் யி  மகிழவச்சின் றயிட்டாேன  (6) 
      ----------------------------------------------------------- 
 
      உ 
      சிவமயம். 
 

மைறைசக்கலம்பகம். 
 
      காப் வி த்தி - மைறைசக் கலம்பகம். 
 
மைறைசக்கலம்பகெமன்ப  மைறைசெமனின்ற கலம்பகெமன விாிக்கப்ப த ன் 
 இைடெமாழி ெகடத்ெதாக்க ஏழாம்ேபற் ைமத் ெதாைக. மைறெயன் ம் ெபயர், 
 ஓதி ணர்தற்கு அதிகார ைடயரல்லாதாாின் மைறக்கப்ப வெதன் ம் 
  ெபா ட்கண மைறெயன் ம் தனிைலயிாிச்ெசால் ன் ன்னர்ச் ெசயப்ப - 
  ெபா ண்ைம ணர்த் ம் ஐகாரவிகுதி ணர்ந்  ெகட்  ந்த . இனி   
 உேலாகாயதம் த ய ெபாய்ம்மதங்கைளச் சிறந்த நியாயங்களான்  
ம ப்பெதன் ம்  ெபா ட்கண், ம ெவன் ம் தனிைல ாிச் ெசால் ன் ன்னர் 
விைன தற்ெபா ண்ைம ணர்த் ம் ஐகாரவிகுதி ணர்ந்  மைறெயன் ம் 
 ெபயர் ந்தெதனக்ெகாள்ளி ம் அைம ம். அ  இ க்கு, யசு, சாமம் அதர்வம் 
என் ம் நான்கு ேவதங்கைள ேம உணர்த்த ன் ேயாக டமாம். 
 
   மைறகளாற் சிக்கப்பட்ட கா  மைறக்காெடன இைடெமாழிெகடத்ெதாக்க 
   ன்றாம் ேவற் ைமத் ெதாைகயாயிற் .ஈண் க் காெடன்ப  தன்ெபா ைள 
   விடா நின்ேற சம்பந்திெபா ளாகிய சிவைன ம் உணர்த் த ன் விடாத 
   ஆகுெபயராம் . மைறக்காெடன்ப  மைறைசெயன மாீஇயிற் . அற்ேறற் 
   ேசதனகாாியமாகிய ைச அேசதனங்களாகிய மைறகளாற் ெசய்யப்பட்டெதன்றல் 
   வ வாம் பிற எனில் சி ட் காலத்  இைறவனறி த்திய மைறகைள 
   ஆண் க்ேகட்  ஈண் த் தவத்தா யர்ந்த னிவர்க்கு அறி த்திய 
   ேவத டர்களாகிய ேதவர்கேள இலக்கைணயான் மைறகெளனக் 
   கூறப்பட்டாராத ன் வ வின்றாெமன்க. 
 
  கலம்பகெமன்ப  கலைவ:அஃதீண்  ெவண்பா, ஆசிாியப்பா, க ப்பா, வஞ்சிப்பா 
என் ம் பாக்க ம் அவற்றினங்க மாகிய பலதிறச் ெசய் ட்களின்  
 கலைவைய ைடய பிரபந்தம் என் ம் ெபா ள்பட்  நின்ற . 

 
மைறைசேமனின்ற கலம்பகம் எனேவ, மைறக்காட் ப் கழ்ேம ம்    
மைறக்காட் ைறவன் கழ் ேம நின்ற கலம்பகப்பிரபந்தம் என் ம் ெபா ள் 

ேபாந்த . 
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      இந் ற்கு விடயஞ் சிவமகிைமவிளக்கெமன்ப உம், பிரேயாசனம் 
      ேபாகேமாகெமன்ப உம் அதிகாாிகள் அவற்ைறயவாவிய ைசவெரன்ப உம், 
      த ல்களாகிய ேவதாகமங்களிற் பரந் கிடந்த சிவமகிைமகளிற் சில 
      இந் ற் ெறாகுத் க் கூறப்ப த ன் இதற்கும் த ற்கும் உளதாகிய 
      சம்பந்தந் ெதாகுப்ப உந் ெதாகுக்கப்ப வ உமாகிய ெதன்ப உம் 
      மைறைசக்கலம்பகெமன் ஞ் ெசால்லாற் ெபறப்பட்டன. 
 
      இங்ஙனங் காட் ய விடயம் , பிரேயாசனம், அதிகாாி, சம்பந்தம், என்  நான்கும் 
      ல்வழங்குதற்குக் க வியாகிய சிறப் ப்பாயிரம் எனப்ப ம். 
 
      அவதாாிைக. 
 
  ண்ணிய மியாகிய பரதகண்டத்திேல, தக்ஷிணேதசத்திேல, ேசாழ மண்டலத்திேல, 
  அதிமகாமகிைமெபா ந்திய சிவஸ்தலங்க ள் ஒன்றாகி மிகச்சிறந்  விளங்குகின்ற 
  ேவதாரணியம் என் ம் ெபயாிய தி மைறக்காட் ன் இைறவைன  
  ெசய் ட்கைள ைடய கலம்பகப் பிரபந்தத்தாற் திெசய்யத் ெதாடங்கிய 
  இந் லாசிாியர் " விைட ர் பரன்ற  விநாயகன் றைன த ைட  ெறாழி 
  ெபா ட் னிதிைறஞ்சுகேவ" என்   ெபௗ கராகமத்திற் பரமசிவன் அ ளிய 
  உபேதச ெமாழிையத் தைலேமற்ெகாண் , தாெம த் க்ெகாண்ட இந் ல் 
  இைட றின்றி இனி ந்  நிலமிைச நிைலெபறீஇ நில தற் ெபா ட் ச் 
  சிவ த்திரராகிய விநாயகக்கட ைளச் சரணெமனக்ெகாண்  திக்கின்றார்; 
  திங்கெளன் ஞ் ெசய் ளால், 
 
      காப் . 
      ெவண்பா. 
 
      திங்க ளணிந்த தி மைறச் சிற்பரன்ேமற் .......... 
      தங்குங் கலம்பகப்பாச் சாற் தற்கு-மங்குனிகர் ........ 
      ெமய்யத்தி யானனத்தான் ேவண்டங் குசபாசக் ........ 
      ைகயத்தி யாைனத்தான் காப் . ............... 
 
   இ-ள். சந்திரகைலையச் சிரசிற்றாித்த, தி மைறக்காட் ல் எ ந்த ளியி க்கின்ற, 
   சித் க்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ேமலாகிய சிவன்ேமற் ெசன்  நிைலெப ங் 
   கலம்பகம் என் ம் பிரபந்தத்ைத யான் பா தற்ெபா ட் , ேமகம் ேபாலக்காிய 
   சாீரத்திைன ைடய கட னிடத்ேத யி கின்ற நாராயணனா ம், 
   அன்னத்ைத ம் பிரமனா ம், வி ம்பிய ேபெறய் ம் ெபா ட் ப் 
   பிரார்த்திக்கப்ப கின்ற அக்குசத்ைத ம் பாசத்ைத ந்தாித்த ைககைள ைடய, 
   யாைனயின் கம் ேபா ம் கத்திைன ைடய விநாயக்கட ேள 
   காவைலச் ெசய்பவனாக. எ-  
 
      விேசடம். 
 
      கலம்பகப்பா என்ப  இ ெபயெராட்டாகுெபயர். காப்ெபன் ம் விைனப்ெபயர் 
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      விைன தன்ேமனின்ற . ஆக என் ம் ேவண் தற் ெபா ண் ேமல்வந்த 
      வியங்ேகாள் விைன ற்  வ வித் ைரக்கப்பட்ட . சித்பரெனன் ம் வடெமாழி 
      சிறபரெனனத் தற்பவமாகி நின்ற : சித்ெதன்ப  அறி ைடப்ெபா ைள ம்  
     அறிைவ ம்   உணர்த் ம்; பரன் ேமலானவன். 
 
      பதப்பிரேயாசனம். 
 
ேதவ க்க தீந்  தண்ணில மிழந்  உலக வைத ங் குளிர்விக்குஞ் 
 சிறப் ைடைமயின் மங்கலப்ெபா ளாகிய சந்திரன  அங்கேம அதிமங்கலெமனக்   
க தி, மங்கலெமாழி தல் வகுத் க்கூ க என் ம் விதிபற்றி ன்னர்த்  
திங்கெளன ம், 

தக்கன சாபத்தாற்றன் கைலயிழந்  வ ந்தித் தம்ைமச் சரணெமன்றைடந்த 
திங்கைள அக்குைற தீர்த்தற்ெபா ட் த் தந்தைலக்கட் ைனந் த ளினாராத ன், 
தம்ைமயைடந்த அ யார்க்கைடந்த இைட ெறல்லாம் உடனகற்றி ேவண் யத ம் 
 ேபர ள் வள்ளல் என்ப  உணர்த்தற்ெபா ட் த் திங்களணிந்த என ம், 
 ம டராலன்றி அாிபிரேமந்திராதி ேதவர் களா ம் சிக்கப்ப ந்தலெமன்ப  
 ேதான்ற மைறைசெயன ம், ேபாகத்தி  ேமாக்ஷத்தி  என் ம் 
ெப ந்தி விரண்ைட ந்  தன்ைனயைடந்தார்க் கீயவல்லெதன 
மைறைசெயன்ெறாழியா  தி மைறைசெயன் ம், ஆணவமலத்தாற்றைட ண்  
தம்வ யிழந்  தத்தங்க மப்ப  பிராகி த டம்ெப த்   ஓேராாிடம் பற்றி ழ ம் 
பசுக்களாகிய பிரமா விட்  த ய சித் ப்ெபா ள்க ள் 
 ஒன்றாகாமல் அவற்றிற்ெகல்லாம் ேமலாகிநின்ற அநாதிசுத்தப்பிரமமாகிய 
 சிவெனன்பார் சிற்பரெனன ம், இந் ல் உலகியற்ெபா ைள ஒேரவழிக்கூறி ஞ் 
 சிவ மகிைமேய பிரதானமாகக் கூ ெமன்பார் சிற்பரன்ேமற்றங்குங் 
கலம்பகப்பாெவன ம், சிவன் கைழஎ த்ேதாதேலெப ம்பயெனன்பார் 
சாற் தற்ெகன ம், அாிபிரமாதிக ம்  விநாயகர ளாற்றம் ேவட்ைக ெப வெரன்பார் 
மங்குனிகர் ெமய்யத்தியானனத்தான் ேவண்  என ம் பஞ்சவிடயப் பி கைளஅவாவி 
எ கின்ற மனமாகிய மத்தவாரணத்ைதஅ ளங்குசத்தாற் ற த்  அன் ப்பாசத்தாற் 
கட் த் தன்வசப்ப த் தற்கு அங்குச ம்  பாச ம் ஏந்தித் திவ்விய யாைனவ ேவா  
ெவளிப்ப ெமன்பார் அங்குச பாசக்ைக  யத்தியானனத்தான் என ம், அவ்விநாயகர் 
காப்பின் இனி  த்தற்கு ஐயமில்ைல  ெயன்பார் காப்ெபன ங் கூறினார். 
 
      அவாய்நிைல. 
 
 ஆகெவன் ம் பயனிைலபற்றி எவெனன விைன தைல அவாவியவழி 
 அத்தியானனத்தான் என ம், அவன் என்னெவன விேசடணத்ைத 
 அவாவியவழி ெமய்யத்தியானனத்தான் ேவண்டங்குசபாசக்ைகெயன ம் 
 எங்ஙனமாகெவன ஆக்கவிேசடணத்ைத அவாவியவழிக் காப்ெபன ம், 
 எதற்ெகன நிமித்தத்ைத அவாவியவழிச் சாற் தற்ெகன ம் எவெனன விைன தைல 
 அவாவியவழி வ விக்கப்பட்  யாெனன ம், எைதெயனச் ெசயப்ப ெபா ைள 
 அவாவியவழிக் கலம்பகப்பாெவன ம், அஃெதற்ெறன விேசடணத்ைத 
 அவாவியவழித் திங்க- தங்குெமன ம் அவாய்நிைல  வந்தைம காண்க. 
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      அலங்காரம். 
 
  இதிற் ெபா ளியல்ைப உள்ளவா  சிறக்கக்கூற ற் சுபாேவாத்தி யலங்காரம் 
  மங்குனிகர்ெமய் எனப்ேபாந்த ெபா த்தன்ைம ெதாக்க வண்ணப்பண் வைம 
  யணி ம், க ைடயைடகள் ணர்ந்தைமயாற் ேபாந்த பாிகராலங்கார ம் 
  அதற்கங்கமாய் வ த ற் சங்கீரணாலங்காரமாயிற் . 
 
      பா. 
 
 இச்ெசய் ள் ஒ கிைசச் ெசப்பேலாைசத்தாய் நான்க த்தாய் அ ெய ைகத் 
 ெதாைடத்தாய் வந்த இ விகற்பத் திராசிைட ேநாிைசெவண்பா. 
 
      இவ்வி த்தி சிவ. சங்கரபண் தர் ெசய்த  
 
      மயங்கிைசக் ெகாச்சகக்க ப்பா. 
 
      தி ேம ம் பாற்கட ற் சிறந் ைற  மாதவ  
      ம ேம ம் ண்டாிக மலாி ைற நான் க ங் 
      கந்தமலர்க் கற்பகஞ்சூழ் கவி ெபான் னகர்வா  
      மிந்திர  மிைமயவ  ேமைனய  ேமத்ெத ப்ப 
      வலங்ெகாள்கர மலாிைடப்ெபான் மணிப்பிரம்  தைனேயந்தி 
      வலங்ெகா ங்ேகா ரவாயின் ம நந்தி பணிேகட்ப 
      வணங்கு விஞ் ைசயர் னிவ ரளவில்கண நாத ளத 
      தணங்குடன் சூழ்ந்தஞ்ச ெசய் தார்கயிைல தனிலமர்ந்ேதாய். 
 
      காரணநா ராயண  சிதக ாி கணவெவங்கள் 
      காரணெவன் றாரணங்கள் க மலர்கள் ெசாாிந்திைறஞ்ச 
      அாியமா ெவனவிளங்கு மணி ைலயா ைழப்பழித்த 
      வாியமா மைலமடந்ைத யணிெகாளிடப் றேமவ 
      வாசெமனக் குழவிமதி ம சைட யிலங்க 
      வாச ங் ெகான்ைறயந்தார் மார்பகத்தின் மிகத்தயங்கச் 
      சீேர  மதி த்த தி மைறைசப் ெப ங்ேகாயி 
      ேலேர  மாியைணயி ைச டன் ற் றி ந்ேதாய்ேகள் 
 
      (இைவ இரண் ம் எட்ட த்தர கள்.) 
 
      மண்ண த மனலனிலம் வான்மதிெயல் யிராகி 
      ெயண்ண தந் தைனவழிபட் ேடத் ெமமக் க ள்ேகாநீ 
 
      ெகாண்டனிறத் தான்ேவண்டக் ேகால  களத்தாலங் 
      ெகாண்ட  நின்க ைண கூறலாந் தைகத்தாேமா 
 
      ேதங்கமல மலாி ைற திைச க ம் கல நின் 
      ேறங்கு கழ் சிற்ற ேயன் ெசப் வதற் ெகளிதாேமா 
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      ஆதியந்த மில்லாம லகண்டபாி ரணமா 
      மாதி ைன நானறிந்தஞ் ச ாிவ ெதவ்வணேமா 
 
      உலகுயிர்க ளைனத்ைத ன் தவியளித் ெதாழிப்ப நின் 
      னலகிறி  விைளயாட்ெடன் றா னக்குப் கழாேமா 
 
      நாம்பிரம ெமன்றிக  நான் கனா ரணற்குந  
      வாம்பிரம நீெயன்றா னின்ெப ைமக் களவாேமா. 
 
      (இைவயா ம் ஈர த்தாழிைசகள்) 
 
      மைறைசக்கலம்பகம் 
 
      அாிபிர மாிவட லமராி லசுராி ................. 
      லாிபைட யினி ட லழிவில ெனெனவள ......... 
      வாிபெதார் வர ள வ ணைன யடவய ......... 
      வாிமிகு கய க வமலைன ய ளிைன .......... 
 
      அாியய னாி த லமரர்கண் ைறயிட ........... 
      வாிகாி க ள வ ணர்க் ெளா மைல ........ 
      யாிமிைச மரெமன வ கசு ரைனயட .......... 
      வாிவிழி தனில  கவைன ய ளிைன ........ 
 
      அாிமலர் மிர்கமத மளவிய வளக  ............ 
      மாிெமாழி ெயனெமாழி யழகிய வதர  .......... 
      மாிெயன வளாிள வணி ைல க ைட ...... 
      யாிகிளர் பரைவயி ல கி ன் ன ளிைன ....... 
 
      அாிதிாி மைலயினி லடவியி ளபல ............. 
      வாிமைர ைழ த லளவில தைசயிைன ......... 
      யாிபலர் ெகா தின மகமகிழ் ெவா ெசாாி ......... 
      யாியெதால் ெலயினன்  ன ெசய் த ளிைன ... 
 
      (இைவநான்கும் நான்க  அராகங்கள்) 
 
      ஆதிசிவ வரகரெவன் றாி யஞ் ச ாிய ............ 
      வாதியின்மன் றிைடநடன மா ய ள் ாிந்தைனயால் ... 
 
      ஆலமணி விழியிரதி ய த்தி டன் ேவண்டவல......... 
      ராலமர்ெசய் தழிந்தவைன யன்பிெனா  மளித்தைனயால்.. 
 
      தனஞ்சயனிற் ேறான்றாிைவ தனக்குாிய மணமகனாந்.... 
      தனஞ்சயன்ெசய் தவமகிழ்ந்  சமம் ாிந்  தவிைனயால்.. 
 
      மணிகிள ம் பணிையவன மாதவர்க ள ப்ப ன........ 
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      மணிகிள ம் பணியாக வயங்கு யத் தணிந்தைனயால்.... 
 
      (இைவ நான்கும் ெபயர்த் ம் ஈர த் தாழிைசகள்) 
 
      ஊ ட யி மாய்த் ேதான்றி நின் மவ் ............ 
      ைன  யிைர  ெமாழிந்  நின்றைன ............ 
 
      வி ப்ெபா  ெவ ப் மாய் விளங்கி நின் மவ் ....... 
      வி ப்ைப ம் ெவ ப்ைப ம் வி த்  நின்றைன ..... 
 
      (இைவ இரண் ம் நாற்சீாீர  அம்பத்தரங்கம்) 
 
      எழி  நவமணி யிலங்குமா யிைன....... 
      யிழிவிலா யர்ந்தநல் டபமாங் ெகா யிைன.. 
      அழிவிலா னிவர்க ள ப்பிய யிைன...... 
      ெச ைமெகாள் கிங்கிணி ேசர்ந்தி  ம யிைன... 
 
      (இைவநான்கும் நாற்சீேரார  அம்பத்தரங்கம்) 
 
      தினகர னைகைய ைடத்தைன...... 
      திைரெயறி நதிைய யைடத்தைன..... 
      த ெவன மைலைய ெய த்தைன.... 
      தடகாி ாிைய த்தைன.......... 
      பாிெயன மைறைய நடத்திைன...... 
      பைகவெரா டமர்ெசய் திடத்திைன.... 
      வாி  ைய ாித்தைன........ 
      வளாிள நில  தாித்தைன.......... 
 
      (இைவ எட் ம் ச்சீேரார  அம்பத்தரங்கம்) 
 
      மண் .......நீ, விண் ......நீ 
      வா .........நீ, ேத ..........நீ 
      கண் .......நீ, மணி ........நீ 
      கதி .........நீ, மதி ....... .நீ 
      ேவத.........நீ, ேவள்வி.......நீ 
      ெமய்ம்ைம....நீ, ெபாய்ம்ைம....நீ 
      ேசாதி........நீ, யி ........நீ 
      ன்ப........நீ, யின்ப.........நீ 
 
      எனவாங்கு .. .. தனிச்ெசால் 
 
      (இைவபதினா ம் இ சீேரார  அம்பத்தரங்கம்) 
 
      வாசமார் நைறமலர் மகிழ்ேவா  ெசாாிவிசு........ 
      வாசமார்க் கண்டனல் வந்தைன ாிந்திடக்......... 
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      காலைன ைதத்த கதிெர  தய................ 
      காலம்வாய் விள் ங் கமலேநர் பதத்ேதாய்......... 
      பாலைன யாிந்  பாி டன் சைமத்தன்............. 
      பால ந் ெதன்  பணிந்தி  ெதாண்ட க்.......... 
      ெகல்ைல யில்வர மீந்த  ளனந்த................. 
      ெவல்ைலேந ரணிெயாளி யிலங்குமார் பகத்ேதாய்... 
      காய்ச  க ந்தி ங் கானகம் வ ந்தி ந்........... 
      தீயின்ேம னின் ஞ் ெசய்தவம் பயின் ............ 
      ம மகம் ாிந்  மைலநதி திாிந் ................. 
      ம மலர் ெசாாிந்  வந்தனம் ாிந் ............... 
      மைடபய னதனி ன் ைனந்தக் கரத்ைத .......... 
      மிைடவிடா ேதாதி ேயத் தல் பயெனன........... 
      ன்னிவந் தைடந்ேத ன்பதாம் யங்கடந்........ 
      ெதன்ைனநீ காத்த  ெளம்ெப  மாேன............ 
      (இஃ  பதினான்க  நிலமண் ல ஆசிாியச்சுாிதகம்) 
 
      மடக்கு-ேநாிைச ெவண்பா. 
 
      மானாக மான வளர் ைலயார் மாலகற்றி 
      மானாக மானவைன வாழ்த்தகேம-மானாகர் 
      பத்திமைற நாடாிய பாதம ள் வான்மாடப் 
      பத்திமைற நாட்டார் பரன்.  (2) 
 
      கட்டைளக்க த் ைற. 
 
      பரேனசங் காழிக்ைக யாற்காி யாய்ெபான் பனிச்சதபத் 
      திரேநசங் ெகாண்டமர் ேவதாரணிய ெச ங் கனன்மான் 
      கரேநசங் கற்பச ைனத்தீ விழியினிற் காய்ந்தவேன 
      யரேனசங் கத்தி ந் தாய  ேயற்குன் ன ைணேய.  (3) 
 
      க நிைலத் ைற. 
 
      ைணயாெம னக்கஞ்ச நிகரான ெபாற்றா திக்குங்க த் 
      திைணயாமல் ழ்நாள்க ழித்ேத ன் ன ள்பார்த்த திறக்கின்றன 
      னைணயா ம் வைள த்த நில ர வாய்விள்  மலர்வாவிசூழ் 
      பைணயார்ம ைறக்காட நிைனெயண்ண லாிேதா  டாிசாரவல்லார்.  (4) 
 
      அறிசீர்க்கழிெந ல  ஆசிாியவி த்தம். 
 
      வல்லாைன கத்தாைன மயிலாைனப் பயந்தாைன வணங்கார் ெநஞ்சிற் 
      ெசல்வாைனப் பிறவாைன யிறவாைனத் தி மைறைச ேசெரம் மாைன 
      மல்லாைன யிவர்வாைன மைலமாைன யிடத்தாைன மணியார் ேம  
      வில்லாைனத் திப்பவேர விர பவக் கடல் கடக்கும் விதங்கண்டாேர  (5) 
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      ேநாிைசெவண்பா. 
 
      கண்டல் வனஞ்சூழ் கழனிமைறக் காடாமா 
      கண்டனயன் காணாிய காளகண்டா-கண்ட ய 
      ராற் வேத நின்கடனா ைமயவ  ேயனின்ெபாற் 
      காற் ைணேய ேபாற்றல் கடன்.  (6) 
 
      எ சீர்க்கழிெந ல  ஆசிாியவி த்தம். 
 
      கட ன்ேம லவ ங் கமலேயா னியி ம்ெபாற் காியேம னிய நான் மைற  
      மடல்ெகாண்மா தவ  மமர ம் பிற  ம ெதா  மமல ர் வினவிற் 
      றடெமலா நிைறத் ப் ம்ெபாழி லா ந் தண்ணதி திைரக்கரந் தன்னான் 
      மடல்ெகாள் ங் கமலச் சங்கமா நிதி  மணிக ஞ் ெசாாிமைற வனேம.  (7) 
 
      யவகுப்  ஆசிாியவண்ணவி த்தம். 
 
      வனம  கின்ற நைறெகாளர விந்த மகிழ்குர  ெகான்ைற 
            மலரணி நிைறந்  மணிமைல ெயனேவ வனப் ற் றி ந்தன 
      வைரயிெலாளி தங்கு கனகமைல ங்க வ யத  ெவன்  
            மன டன் மகிழ்ந்  வய ற வ யால் வைளத் ச் சிறந்தன 
      வயலாி வ ந்தி ம ள ாி ெகாண்  வதனெமா  ைசந்த 
            குைழெயா மி ைசந்  வ மழ விைடேய நடத்திப் பிறங்கின 
      வாிைசயி யர்ந்  வியினி  ைறந்த வ திநகர் வந் வைள மணிக 
            ந்  மைலதிைர வ யா றைடத் ச் ெசறிந்தன, 
 
      வனம  கின்ற கனகநிற வங்க வயன்வலமி வங்க வாியிடமி லங்க 
            வகமிக மகிழ்வா யைமத் க் கிளர்ந்தன 
      வமைலமைல மங்ைக க ாியாி தங்ைக யமரர்ெதா  நங்ைக யசலநிகர் 
            ெகாங்ைக யைடசுவ றேம லைணத் ட்குைழந்தன 
      வகில்களப சந்த மிர்கமதசு கந்த வள கு  ெகாண்  கெழா 
            தி ரண்ட வழகுட னிைணயா வ த் க் கமழ்ந்தன 
      வகில  வண்ட நி தர் கழ் ெகாண்ட வசுரர்கைள ெவன்ற 
            வ கிைல யன்ெறா ரயில்ெப  கைணயா யைகத் ப் ெபா ந்தன 
 
      தனம  கின்ற சி விதித ந்  தபனைன  னிந்  ச ர் கனி 
            லங்கு தைலயிைன யாிந்  சரமணி ெயாளி ச விட் த் தயங்கின 
      தழ னிைட நின்  தவசுெச  மிந்த்ர தனயெனதிர் ெசன்  
            சர தவ ன்  த  சயமாஞ் சமத்ைதப் ாிந்தன 
      தரணிெயன ெவங்கு மிகெவாளிவி ளங்கு தனிமணிக டங்கு 
            கணபண  யங்க வணிபணி ெயனேவ தயங்கப் ைனந்தன 
      தறியதனில் வந்  கனகைன  னிந்  சயெமா ந டந்  
            வ நர மடங்க றட ர விைனேய யடக்கிக் க ந்தன, 
 
      கனம  கின்ற தவள  தந்த கரடதட கும்ப கவளம  
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            ெகாண்ட காியத ளிைனேய ாித் க் கவின்றன 
      கமலமலர் ெகாண்ட பிரம ல குண்ட காிய கில் கண்ட 
            கட ளர்  ளங்க வ க  விைனேய யடக்கிப் ரந்தன 
      கனி பர் சம்ெபா னவிர் ெபாறிவி ளங்கு கைலயி ம ங்கு 
            நில ற  கந்  க ணியர் தேலார்கள் ெசாற்ெபற்  யர்ந்தன 
      கயிைலயில்வி ம்  கணவரர னந்தர் க த ம கண்டர் காள  
            கண்டர் கதித  மைறநாடர் சித்ரப் பயங்கேள. (8) 
 
      [மடக்கு-ேநாிைச ெவண்பா] 
 
      யங்கநடங் ெகாண்டாைனப் ெபான்மைறக்காட்டாைனப் 
      யங்கப்  ணாைன ம்பல் ண்ட - யங்ெகாண்ட 
      ேசராேர தப்பட ன் ெசற்றாைன ேய திப்ேபார் 
      ேசரார்ெசன் மக்கடல்க ேடர்.  (9) 
 
      [தவம் - க நிைலத் ைற] 
 
      கடல்கள் ப ந் ந் நதிகள்ப ந் ங் கதிகாணா 
      தடவி யைடந் ம் டவி நடந் ம் மைல ர்காள் 
      ட  கண்டன் மைறைசய கண்டன் மின்னாகன் 
      குடநட னன்ேற ட யிைண ெநஞ்சங் ெகாள் ேர  (10) 
 
      [மடக்கு - கட்டைள மண்டலக்க ப்பா] 
 
      ெகா த்த யன்றைல வான்ற  மாைலேய 
      குல  வண்ன ம் வான்ற  மாைலேய, 
      விழித்ெத ாித்த ம் ேவழனத் தாைனேய 
      விைசயி ய்த்த ம் மிக்கநத் தாைனேய, 
      யழித்  ாித்த ம் வாரணந் தன்ைனேய 
      யைகத்த ந்தி  வாரணந் தன்ைனேய. 
      வ த்  வாயி  மாமைறக் கானேம 
      வள ங் கண் த ர்மைறக் கானேம.  (11) 
 
      [எ சீர்க்கழி - ஆசிாியவி த்தம்] 
 
      கான்ம க் குழைலக் கனி  மகைவக் 
            கனத்திைனத் தனத்திைனக் க ம், 
      பான்ைமைய யகற்றிப் பிறப்பிைன யிறப்ைபப் 
            பணித் வான் பரகதி ெப ர், 
      நான்மைற யவைன மாயைனப் பைடத்த 
            நாதைன ேபாதைன நயந்த, 
      மா  கரைனப் பரைனமா மைறைச 
            வாசைன யீசைனத் ெதா ேம.  (12) 
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      க வி த்தம் 
 
      ேமதினியி ற்றபல் றச்சமய ேம ம் 
      ேபைதயி ாிறந் பிற வாதவைக ேபணின் 
      மாதவ  நான் க ம் வாழ்த் மைறக் காடன் 
      பாதமலர் ெசன்னி  பான்ைமபணி ேர.  (13) 
 
      [இரங்கல்-ேநாிைசெவண்பா.] 
 
      பணிையமறந் தப்பாற் பறக்குேமா ைபங்கா 
      வணிேத ன ந்திடவங் காேமா-வைண மளி 
      ெபாற்க க்ைக வாங்கி ண்ட ங்கமைறக் காடன்பாற் 
      ெபாற்க க்ைக வாங்கப்ேபாம் ேபா .  (14) 
 
      [வண் வி  -கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      ம்பிக்கு வாய்த்த ைணெசய் த ள் ாி யநிலாக் 
      கம்பிக்கு வாய்த்த கேராதரன் காண ங் கண் தலா 
      னம்பிக்கு வாய்த்த மணிேசர் மைறைச யளிகுலங்காள் 
      ெவம்பிக்கு வாய்த்த ெமாழியா யர்ெசா  ேமவினர்க்ேக.  (15) 
 
      [இரங்கல்-க நிைலத் ைற] 
 
      ேமவித்தி க்கஞ்ச ேமனந்  யில்ேவத வியனார்நகர்க் 
      காவிற்க லந்தன்பர் பிாிேயாேம னச்ெசான்ன காலத்திேல 
      மாவிற்சு ம் ண்  மயி ண்  குயி ண்  மதியாமேல 
      பாவிக்க டங்காத விரகஞ்ெசய் தாெரன்ன பாிதாபேம.  (16) 
 
      [அம்மாைன-மடக்கு-க த்தாழிைச.] 
 
      ேமேலார் கழ்மைறைச ேமெவம்பி ரான்வ வம் 
      மாலார் கைலயணிவின் மானாக மம்மாைன 
      மாலார் கைலயணிவின் மானாக மாமாகில் 
      மாலார்ந்  பண் வள ம வினேத னம்மாைன 
      வனத்தினிைட ம வின ம் வான்க ைண யம்மாைன.  (17) 
 
      [கட்டைளக் க த் ைற.] 
 
      மானக் கமலக்கண் மாதவ னான் கன் வாழ்த் கழ 
      லானக் கமலக்க ணீங்கிடப் ெபய்யல ராவி லாய்க் 
      கானக் கமலக்கண் ணான்றெசய் ேசர்மைறக் காட் ைற 
      வானக் கமலக்கண் ணிப்ெப  மாைன வ த்தி ேம.  (18) 
 
      [அ சீர்க்கழி-வி த்தம்.] 
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      ேமனம ைறப்பதி ெகாண்டீேர ெமய்யிலர் தம்மக மண்டீேர 
      வானைல தன்ைன விளித்தீேர ம  மலர் மாைல யளித்தீேரற் 
      கானம ங்குழ ேனாகாேத கன  ம ம்பைக யாகாேத 
      வானில ம்பைக ெசய்யாேத மா லகும் வைச ைவயாேத.  (19) 
 
      [மடக்கு-கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      ைவக்ேகாலஞ் ெசய்தவ ைனக்காய்ந் ைமைய மணந்தவ  
      ைவக்ேகாலஞ் ெசய்தவ மில்ேலற்குங் காட் ைவ மாவயக்ேகா 
      ைவக்ேகாலஞ் ெசய்தவள் ேவட்டாற் குத  மைறைசய  
      ைவக்ேகாலஞ் ெசய்தன் றிடந்தான் வ த்தி ம் வானவேன.  (20) 
 
      [ கில்வி  -ெவண்பா.] 
      வா ல  மங்குல்காள் வந்தனஞ்ெசய் ேத மக்கு 
      நான்மறேவ னீர் ாி  நன்றியிைன-நான்மனங்ெகா 
      டாமந் தைனமைறக்காட் டாற்குைரத் த் தண்ணிதழித் 
      தாமந் தைனக்ெகா நீர் தாம்.  (21) 
 
      [மடக்கு-கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      தானத் தாிக்கு மாிவனத் தார்ெகா டவளவாித் 
      தானத் தாிக்கு மாிவண்ணத் தாற்குந் தைலெப ர் 
      தானத் தாிக்கு மாிெகாண்ட சூரற்குஞ் சத்திவி த் 
      தானத் தாிக்கு மாியா ரண ரஞ் சா மிேன.  (22) 
 
      [பதினான்கு சீர்க்கழி-வி த்தம்.] 
 
      மின் ம் ெபான்மைலவில் ெவள்ளிமைல யாசனம் 
            மிக்கமைற ரவி விேதர் 
      மிகுசமய மா டன் பிற ண் டாக்கிய ண் 
            ேமன்ைம  ேதவி மைனயாள், 
      ெதன் ங் கதிாிரவி திங்கள்ெசங் கன விழி 
            ெசம்மணிெகா ரகமாரந் 
      ெதண் ைரயி னஞ்ேசாத னங்கயத் ாியாைட 
            ெசங்கண்மா ென ய ர்தி, 
      ெபான் ங் கரடதட கய கன் தலான 
            தகணர் வாயி லாளர் 
      ண்டாீ காசனன் ெகாண்டல்வா கனன் தல 
            த்ேதளி ேரவல் ாிவார் 
      மன் ஞ் சீவகண ன் னாைணவழி 
            மரபினா னிற்ப தன்ேறா 
      மைறைசெயம் பதியில்வள ெரம்ெப மநின்ெப ைம 
            வல்லவர்க ளார்க தேவ.  (23) 
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      எண்சீர்க்கழி வி த்தம். 
 
      க தி  மதியா ந் தி  மதியா ங் காிமத ைலயினா ம் 
            விாிமத ைலயினா ம், 
      ம விட மைலயா ங் க விட மைலயா ம் மர ாி யிைடயா ம் 
            வாி ைடயா ம், 
      ெபா மைல மானா ம் வ கைல மானா ம் ெபான்னக மானா  
            ெமன்னக மானா ம் 
      ப வைர வில்லா ம் ெமா வைர வில்லா ம் பாிதி 
            வனத்தா ஞ் சு தி வனத்தாேன.  (24) 
 
      ேநாிைசெவண்பா. 
 
      வனத்தா ைனயி ாிைய வாங்கீசா வாச 
      வனத்தான் வ த்  மைறக காடா - வனத்தாைம 
      ேயாடரவிக தம் ைன  த்தமா மன்றதனி 
      லாடரவிந் தஞ்ேசர்த் த ள்.  (25) 
 
      ேநாிைசயாசிாியப்பா. 
 
      அ ள் ாி யாதிைய ெயா பரஞ் ேசாதிைய 
      ஆரண நாதைனப் ரண ேபாதைன 
      இந்தணி சைடயைனச் சுந்தர விைடயைன 
      ஈறிகந் தாைன யா கந் தாைன 
      உைமமண வாளைன ெயைமய  டாளைன 
      ஊழிநா யகைன மால சாயகைன 
      எந்ைதயா னவைன யந்திவா னவைன 
      ஏகமாஞ் சிவைனப் ேபாகமா மவைன 
      ஐந் மா கத்தைனச் சந்தவா னகத்தைன 
      ஒ தி க் ேகாடைனத் த மைறக் காடைன 
      ஓ வா ெயார்தர ெநஞ்ேச... 
      ஔவிய விைனயி ம் க்கர மாேம.  (26) 
 
      தவம் - கட்டைளக்க த் ைற. 
 
      ஆேம யிகபர ெமன்ற  ேதய வவனிெயங்கு 
      ேநாேம ெயனாம னடந் ைல ர்தகு ம் ளத்தி 
      னாேம ெய ஞ்ெச க் கற் யர் ேவத நகரைடந்தாற் 
      ேபாேம கலக விழிமய லாய்வ ம் ன்பவேம.  (27) 
 
      சித் -கட்டைளக்க ப்பா. 
 
      ன்ப வந்ெதாைலத் தாண்ட  ளீசர்வாழ் 
            ெபான்ம ந்த மைறநகர்ச் சித்தேர, 



 20

      மின்  ம்மணிக் கன்னல்வில் வாங்கி  
            ேமந்த க்கயம்ெபாற்சுக மாக்கிேனாம், 
      வன்  ம்மயி ர்கந்த ேவ க்கு 
            ம வத் தார ன் மாதங்க மாக்கிேனா, 
      மன்  ங்காி ேயா க்குந் தாரமெபான் 
            னாககிேனாஞ் சித்தளவில வண்ணேம.  (28) 
 
      கட்டைளக்க த் ைற 
 
      வண்ணம் யனிகர் வாசவ னான்மைற வாழ்த் க  
      நண்ணம் யங்க வணி ைட யான்மைற நாட்டகத்தி 
      ெலண்ணம் யன்றந்ைத யாசன மல்கு விலங்கவனி 
      வண்ணம் ய க மாகுநாண் பாவணி யாயிைழக்ேக  (29) 
 
      சித் -ேநாிைசெவண்பா 
 
      ஆயிைழேயார் பங்க னைலசூழ் மைறக்காடன் 
      யமலர்ப் பாதந் திப்ேபாமான்-மாய  
      சித்தினலக் கஞ்சத்திற் ெசந்தா  ேசாத்தி ேவாஞ் 
      சித்திநலஞ் ேசர்க்குவேம நாம்  (30) 
 
      இைடச்சியார்-அ சீர்கழி-வி த்தம். 
 
      நாவலர்கள் கழ்மைறைச நகாி ைற பவாிமய நங்ைகபாகர் 
      ேமவலர்கள் ரெமாித்  விளங்குநைக யார்விமலர் தி மீதிற் 
      ேகாவலர்கள் குலத்த த நிைறகுடங்க ட ம்பிடேமார் கூ ேவார்க்குப் 
      வலர்க ளணிகளம்ேபாற் ண்டாிக ேமற்குவைள ெபாறியார்வண்ேட.  (31) 
 
      சித் -மடக்கு-கட்டைளக்க த் ைற. 
 
      வண்டா ங் ைகமைல மானிடத் தான்வய மாரனம்  
      வண்டா ம் ெபாய்ைக மைறைசயிற் சித்திெனம் வாண்மணிகால் 
      வண்டா  மத்தன் ம கற்குக் கஞ்சம்ெபான் னாக்கிைவத்ேதாம் 
      வண்டா ந் ய்ய மலர்பா ல தின் மனவி ப்ேப.  (32) 
 
      கட்டைளக்க ப்பா. 
 
      மனம்வி ம்பிய தீயநற் ேபாத்தார் மால யற்குெமட் டாதெபாற் பாதத்தார் 
      கனம்ெபா ந்தாி மாகுவ லயத்தார் காசி லங்காி வாகுவ லயத்தா 
      ாினங்ெகா ம்மைறக் கானமின் னாைரேய ெயண்ணி ெநாந் 
      ெதன்னய ன்மின்னாைரேயவனஞ்ெசறிந் குந் மாைலேய 
      வந்திலார்தந்தவெரற்குமாைலேய ...............  (33) 
 
      காலம்-அ சீர்க்கழி-வி த்தம் 
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      மாைலெசறிந்தி மா*ணமா ரேவதந்திக்கண்வாய்க் 
      கா ல் ம்ெப நாைரகள்காதைலநா மக்ெகன்ெசால்ேவன் 
      சால் ன்பனிபின்பனிசார்ந்தி ேவனி ஞ்சார்ந்தபின் 
      பால்வ ெகாண்ட ம்வந்தநமபாதகர்ெகாண் லர்பாணிேய.  (34) 
 
      இரங்கல்-மடக்கு-தாழிைச 
 
      பாணி மாைனப் பாிந் ெகாண் டார்நைறப் 
      பாணி மாைனப் பாிந் ெகாள் ளார்மிகும் 
      பாச மாைல வழங்கினர் ெபான்னிறப் 
      பாசமாைல பாிந்  வழங்கிலார், 
      ேதாணி ேயாடைல யாலம டக்கினார் 
      ேதாணி ேநர்விழி யாலம டக்கிலார் 
      ம்பி வாய்வந் த தம ளித்தவர் 
      ய்ய வாய்வந் த தம ளித்திலார், 
      ேவணி யா ங் கைலையநி த்தினர் 
      ந் ய்ய கைலைய நி த்திலார் 
      விண்  ேவணடப்ெபான் னாழிெகா த்தவர் 
       கின்றெபான் னாழிெகா த்திலார், 
      ேச  லா மா ைமயைல யாற்றினார் 
      ேச  மாதின்மா ைமயைல யாற்றிலார் 
      திக ம் ேவத வனத்தர்ெசய்ந் நீதிையச் 
      ெசப்பின் மற்ெறவர் ேகட்கவல் லார்கேள.  (35) 
 
      இரங்கல்-மடக்கு-அ சீர்க்கழி-வி த்தம். 
 
      வல் ர மைறநகர் நந்தனேம வாரள வின்  நந்தனேம 
      யல் ெகா ளம் ய நண்ணளிேய யன்பர்த மக்கிைல நண்ணளிேய 
      கெல ம் ெவண் ைற ெவண்கு ேக ைககளின் ேமவில ெவண்கு ேக 
      யல்  நில ம் வழங்காிேய யகமகிழ் தன்ைம வழங்காிேய.  (36) 
 
      [மடக்கு-ேநாிைசெவண்பா.] 
 
      வழங்குேம நற்சுகத்ைத வாவியகத் தன்னம் 
      வழங்கு மைறநகாில் வாழ்வார்-வழங்குமைற 
      விண்ப ம் ேவத மிகுெமனேவ வந் ப  
      விண்ப ம் ேவதநதி ேமல்.  (37) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      நதிையக் கரந்ைதையக் ெகான்ைறைய நாகத்ைத நல்ெல க்ைக 
      மதிையக் கரந்த சைடயான் மைறநகர் மாணிைடயர் 
      ததிையக் கரந்தவ னீற்றினன் ேவ னன் சங்ெக மா 
      நிதிையக் கரந்தெபான் னாட் ன னானல்ல னீள்வைரேய.  (38) 
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      [இரங்கல்-மடக்கு-பன்னி சீர்க்கழி-வி த்தம்.] 
 
      வைரவின் மலர்ப் ங் ேகாட்டகேம மைரயா தவாவாங் ேகாட்டகேம 
      வண்டார் சீத விளங்காேவ மனேம ெதனேவ விளங்காேவ, 
      ெப ெகண் கைலகல் லஞ்சுகேம ேபசுேமாரல் லஞ்சுகேம 
      பிரச மயி ங் ேகசரேம பிரச மலெரற ேகசரேம, 
      ம  மைறைசக் கண்ணைலேய வழங்ெகன் விரகங் கண்ணைலேய 
      மடங்கி ேமலங் கிரங்கைலேய மயல்ெகாண் ேடற்கிங் கிரங்கைலேய, 
      ய கின் மணிகள் ெசாாிவைளேய யைணக்குங் கர ஞ் ெசாாிவைளேய 
      யழகார் ளின விடங்கைரேய யைழயீர் வனி விடங்கைரேய.  (39) 
 
      [எ சீர்க்கழி-வி த்தம்.] 
 
      விடங்கமார் மைறைச யீசனீ ெபாைறயன்  
                ேவண் வார் க தற் ெகளிய, 
      னைடந்தநின் ன ம் விைரந் வாய்த் தி நின்  
                ன யவர் தமக்கவர் ேப ந், 
      ெதாடர்ந்த ேவட்ைகயினின் ேமற்படப் ெப வா  
                 ெசாற்றி ன்  நின் ைடைம, 
      ந்தவித்திறத்தாற் பயன்குறித் தவர்க்கு  
                 ெமாழியினீ சரெணணத் தகுேம.  (40) 
 
      [ேநாிைசெவண்பா.] 
 
      ேம மைல மாைன விைழேவா டம் ைவத்  
      வா மைல மாைன  ைவத்தவா-காவகேமல் 
      வந் வழங் கும்மைறைச வானவா வாழ்த்ெதனக்கு 
      வந்  வழங் குன்றாண் மலர்.  (41) 
 
      [ைகக்கிைள-அ சீர்க்கழி-வி த்தம்.] 
 
      மண் ன ண் வள ம்ெபாிய நந்தன  
                    வனஞ்ெசறி  மாமைறைசயார், 
      பண் கட லண் கர ளம்பாிவி ண்ட ள்ெச  
                    ம்பரமர் ைபம் ெபான வி, 
      விண் ன்மிைச கண்டெதா  ெகாம்பி   
                   கஞ்ச ைக விஞ்சுமிகு ெகண்ைடயி ேகா, 
      தண்டெமா  ெதாண்ைடெயா  ெகாண்டெலாளி  
                 தங்குெமா  சந்த்ரமதி மண்டல ேம.  (42) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      மண்டலம் ேபாகமின் னாைசேய னாெத ம் வான்ெச க்ைக 
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      விண்டலம் ேபாக ன் ேன ஞ் சங்கு மிக ழங்குங் 
      கண்டலம் ேபாகவ யன்மைறக் காடைனக் கம்ெப மா 
      குண்டலம் ேபாகசர்ப் பம் ைன ேகான்றைனக் கூ மிேன.  (43) 
 
      [காலம்-மடக்கு-எண்சீர்க்கழி-வி த்தம்.] 
 
      மின்னி கில் க த்தலரம் ெபய்கின்ற காலம் 
            ேவனில்ேவள் க த்தலரம் ெபய்கின்ற காலம் 
      ெபான்னிதழி லளி றவம் பலர்மல ங் காலம் 
            ைவயர்க ன் றவம் பலர்மல ங் காலந் 
      ெதன்மலயத் ெதன்றெற  மரத்தியங்குங் காலந் 
            ெதாிைவயர்தஞ் சிந்ைதெத  மரத்தியங்குங் கால 
      மன்னவயல் சூழ்மைறைச யத்தரணி நாட்  
            லன்பர்ெபா ட் ேககியின்  மைணத லாக் காலம்.  (44) 
 
      [கட்டைளக் க த் ைற.] 
 
      காலாந் தகனல் வளமைறக் காடன் கதிரலவன் 
      மாலாந் தகன ென ங்கணி னான் ர மாற்றலர்தம் 
      பாலாந் தகனஞ்ெசய் தான் கழ் பன்னைல ைபந்ெதா யார் 
      ேமலாந் தகனல ெமன் ெநஞ் ேசமயன் ேமவிைனேய. (45) 
 
      [கார்-க த் ைற.] 
 
      ேமவித்  தித்தண்டர் சூழ்ேவத வனநாதர் ெவற்பிற்க ங் 
      காவிக்கண் மைழெகாங்ைக மைலமீ  ெபாழிகின்ற 
      கார்காலெமன்னாவிக்கு நிகரா யமர்ந்தா ரறிந்தின் றயர்ந்தார்ெகாேலா 
      வாவிப்  றத்தன்ன ேமயின்ன ேமதிங்கு வாராதேத.  (46) 
 
      [களி-எண்சீர்க்கழி-வி த்தம்.] 
 
      ேதனி க்கு மலர்வாவி மைறக்காட் டீசன் 
      றிகழிமய மைலமா  ேசர்ம ேகசன் 
      கானி க்கு மிதழிநதி மதியார் ேவணிக் 
      கண் தைலக் கண் தல்ெசய் களிேயன் கஞ்ச 
      மானி க்கு மார்பனறி னஞ் ெசால்ேவன் 
      வளர்கஞ்சாப் பைனயி க்க வடேமற் சாய்ந்தான் 
      வானி க்கு ம வாழி யைணெகாள் ளாமல் 
      வ யவிட தரவைணயின் மகிழ்ெகாண் டாேன.  (47) 
 
      [இரங்கல்-மடக்கு-பன்னி சீர்க்கழி-வி த்தம்.] 
 
      ெகாண்ட ேன ங் க ங்கூந்தல்-ெகாண்ட நீல விழிவைரேநர்- 
      ெகாண்ட வார விள ைலையக்-ெகாண்ட மின் ெகாண் டா ங், 
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      கண்ட னாட வாியவன்மார்க்-கண்ட னாரா தைன ாிதல்- 
      கண்ட ேபாதங் க ள் ாிகார்க்-கண்டன் வா  மைறக்காட்ைட, 
      யண்  நா ங் களிக்கைரேய-யைழப்பார் மகளிர் களிக்கைரேய- 
      யைல  சிடேமல் வ ம்வண்ேட-யணி  மல  மலர்வண்ேட, 
      வண்டார் கமலத் தி ந்ேதேன-மலர்ப் ம் ெபாழில்விட் ந்ேதேன- 
      மணியா ரால ந்நீேர-மயக்கந் தீர ன்னீேர.  (48) 
 
      [ஊசல்-எண்சீர்க்கழி-வி த்தம்.] 
 
      நீரா ங் கடலாைடப் வியின் மீேத 
      நிைலயில்பவ சலா வைத மாற்றி 
      ேயரா ம் பலைகெயன் னகம தாக்கி 
      ெயண்ண நின் க ைணயிைனக் கயிறாப் ட் ப் 
      ேபரா ங் குைழயைசய வாடீ சல் 
      சீரா ந் ேதமாேதா டாடீ சல் 
      றி மைறக்காட் டீசேர யாடீ சல்.  (49) 
 
      [ேநாிைசெவண்பா.] 
 
      ஊசல் வடம்ேபா ெலாழிவின் டம்ெப த் ப் 
      பாசத் தைளக்குட் படாமேல-பாசவாிக் 
      ைகவல்  யந்தந்தஞ் ேச மைறக் காடா ன் 
      ைகவல்  யந்தந்  கா.  (50) 
 
      [சம்பிரதம்-பன்னி சீர்க்கழி-வி த்தம்.] 
 
      காேர  நீ ல  ெவ த் தி வன்மிகு 
            க தட்ட மைல சுவன் 
      கங்குல்பக லாக்குவன் பகல்கங்கு லாக்குவன் 
            க த ண கிரணமணியார், 
      சீேர  ெமண்ணாக ங்ெகாண்ட ைடப்பனனி 
            சித்ரகா ய மைறப்பன் 
      ெசங்கதிர் வடக்ெகழத் திங்கெளா  ெதற்ெகழச் 
            ெசய்வனி  வித்ைதெயன்றால், 
      வாேர  ெகாங்ைகமைல மங்ைகபா திய லகம் 
            வாய்த்த ட லாழியாைன 
      மலாி ைற நான் கைன வாசவைன மற் ள 
            மன் யிர் தைமப் ரந்ேத, 
      ேபேர  ேவதவன மீதா  ெமம்பிரான் 
            பிண்டநஞ் சுண்டகண்டன் 
      பிைறகுல  நைறயிதழி பிரைபவி  ச லன ள் 
            ேபசி வ னிவ்வண்ணேம.  (51) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
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      வண்ணஞ் ெசறிகுந்தி ைமந்த க் காக வயக்க வார் 
      வண்ணஞ் ெசறிவண் டறியாத கஞ்ச மலரைனந்  
      வண்ணஞ் ெசறிமைறக் காடன் மலர்தாின் மால் ாி ம் 
      வண்ணஞ் ெசறிமத ெனன்ெசய்கு வான்மிைன வாங்கிவில்ேல.  (52) 
 
      [ லம்பல்-மடக்கு-பன்னி சீர்-வி த்தம்.] 
 
      வாங்குங்கனல்ெகாள்ெசங்ைகயினான் ம ந்தின ஞ்ெசங்ைகயினான் 
            வன்னிக்ேகாலத்திைச ைடயான் வயங்குங்ேகாலத்திைச ைடயா 
      ேனாங்கும் ரத்ைத ேநர்மைலந்தா ெனாளிர்ெசக் காிந்  ேநர்மைலந்தா 
            ைமமான் பிாியா ைறபதியா யர்மா மைறைச ைறபதியான் 
      ேறங்குஞ் சீைரக் கண்ேடேன சிறந்த பாயற் கண்ேடேன 
            ேச  லா  மறியைலேய ெசப்ெபன் யர மறியைலேய 
      ங்கு நாைரக் குஞ்சினேம ெசால்ெலன் னயலார்க் குஞ்சினேம 
             ேபாமங் கி ந்தத்ைதேய ெசால்  வா  மி ந்தத்ைதேய.  (53) 
 
      [ ன்ைனெயா லம்பல்-க நிைலத் ைற.] 
 
      தத்தித் தரங்கங் கறங்காழி மைறநாடர் தனிெவற்பிெலன் 
      த்திக் கடங்கார் பிாிந்தார்ெகால் வைழேய குந்ெதன்றலால் 
      வத்தித்  நிழலா  மிைலயாயி னாயின்  மயேலகிைளத் 
      ெதத்திக்கு மலர்ேத  குத்ெதய்தி னாெயன்ேனா ைணயாகேவ.  (54) 
 
      [தைழ-கட்டைளக்க ப்பா.] 
 
      ேவனில் ேவள் ரம் ெவவெவ ாித்ெதழின் ேம  
            மாமைல மங்ைகைய ேவட்ட ண், 
      ஞான நாயகன் வாழ்மைற நன்னகர் நண்  நண் ைட 
            யீர்ந ங் கற்பகக், 
      கான ேமவிய ெவாப்ப  நற்றைழ காசி னிக்கைட 
            நின் த ைழத்தி ந், 
      ேத  லாந்தைழ ேபாற்ெகட ன்றிதன் ேறசி 
            ேனாிைல ெசப்பி ற் ேச ேம.  (55) 
 
      [ெகாற்றி-எண்சீர்-வி த்தம்.] 
 
      ேசணாக டனதி  மதி ங் ெகாண்ட தி மைறக்காட் ைறவர் 
            நகர் வ ங் ெகாற்றீேர, 
      வாணாக மதிய மீதிற் ேறான் ம் வாணீல 
            நஞ்சதனான் மயக்கா நின்றீர், 
      ணாகந் தைன நஞ்ச ேநராய்க் கஞ்சன் 
            ாிந்தனனா கிற்கரம திக்குப் ண்ேடா, 
      ணாக விைழந்தவெரன் ெறண்ணா 
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            ேதா  ைர சி ெயப்ப ள் க்கு ேர.  (56) 
 
      [மறம்- -வி த்தம்.] 
 
      ரனா ெமனவி க்கும் ேவந்தன் கீர்த்தி விளங்குதி  
            கங்ெகாணர்ந்த ெவஞ்ெசாற் தா, 
      பாைரயாண் சுகுந்தன் ேபாற்  மாதி பரமர்தி  
            மைறக்காடர் பதங்கண் மீ , 
      ேசரமால் ெகாண் க்கு மறவர்ெபண்ைணச் 
            ேசரவந்த வரசர்கைளச் ெசற்ேற ேயாங்கு, 
      ேகாராமாேங க ள்ேவண் சலமாதி 
            ேகாதண்ட மி ப்ப நீ குறிக்ெகான் னாேயா.  (57) 
 
 
      [குறம்-அ சீர்-வி த்தம்.] 
 
      குைற ெசால்  கின்ற குறத்திநான் குைறவின்  னக்ெகா  ேகா தா 
      ந ெநய்ெயா டன்ன ங் ெகாண் வா நா ப்பார்த் ள்ள  ெசால் ேவன், 
      மறிெவன்ற கண்மட மங்ைகநின் மா கத் திற்குறி நன் காண், 
      ெசறிதண்ெபா ழின்மைறக் காடைரச் ேச ைவ நாைளநீ திண்ணேம.  (58) 
 
      [மதங்கி-அ சீர்-வி த்தம்.] 
 
      திண்ண னளித்தி ைனத் தின்றவ க்க  ளீசர் 
      வண்ண மலர்ப்ெபாழில் சூ  மைறநகர் வாசைர ள்ளத் 
      ெதண்ணி மதங்கி ந த்தா தயம தங்கி யரக்கா 
      நண்ணிட விட்டனி ராயி னன்றிமி கும்பணி விைடேய.  (59) 
 
      [அதிசயம்-கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      விைடெகாண்ட சுந்தர மாமைறக் காடன் மிளிர்பவளச் 
      சைடெகாண்ட வன்கிாி சாரன ேம  தனமி காணைட\ 
      ெகாண்ட நின்ைகயி லஞ்சனந் தங்கிட நன்னயத்திற் 
      ெறாைடெகாண்ட ெவன்னி  கண்க க் ேகதனந் ேதாற்றியேத.  (60) 
 
      [வைலச்சி-அ சீர்-வி த்தம்.] 
 
      ேதாற்ற  வில்லாதார் சுந்தரமா மைறவநத்தர் லங்கு நாட் ன், 
      மாற்றல்விைளந் ங்கள்விழி வண்ெடா கல் ெகண்ைடபகர் வைலச்சியீேர, 
      ேயற்ற ட ன்விற்ேபா ெரண்ணிலைரக் கண் ளமா ெலழி ேனாங்கு, 
      ற்மிகு ைமப்ேபால ண்ெடனவாய் விண் ைரக்க ணர்கிேலாேம.  (61) 
 
      [க நிைலத் ைற] 
 
      உணர் க்கு ெமட்டாத தி ேவத வநநாத ெராளி சி  
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      மணி ற்ற வைரமீ  வ மாதர் ேம ள்ள மகிழ்வண் கா 
      ளணிெபற்ற வரவிந்த ேமனீல மமாேசா றந்தாமனீ 
      ாிைணயற்ற வவர் கூைழ வைள ற்  ணாக ேவன்வா ர்.  (62) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      வா க் க க்ைக மதிையப் ெபாறாள்வின் மதன்கைணக்குக் 
      ேகா க் க க்ைக ைலெமாழி ெயன்ெசய்வள் ேகாட்டகத்தின் 
      மா க் க க்ைக ெமன் றான் ள்ளி ேயாட மயின க்க 
      நா க் க க்ைகெசம ெபான் ற் ம் ேவத நகாிைறேய.  (63) 
 
      [பிச்சி-மடக்கு-கட்டைளக்க ப்பா.] 
 
      நகர ேம மைறவனப் பிச்சியார் நைறெகா ங்குழன் 
            ேமாகனப் பிச்சியார், 
      மகர ேம ெமய் வண்ணம்ெபான் னாைசேய மனத்தில் 
            வண்ண ம் வாங்குெபான் னாைசேய, 
      தகர ேம ந ங்குய நாகேம தயங்கு காழணி 
            ங்குய நாகேம, 
      ககர ேம ேமா காரநன் கஞ்சேம கவின் 
            ெச றிந்தந ைட நன் கஞ்சேம.  (64) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      கஞ்சன் றைலமண்ைட ேயாடாைம ேயா  களத்தணிந்தான் 
      மிஞ்சன் றைலவிட ண்டான் ணைறநகர் ெவற்பினிற்ேகா 
      வஞ்சன் றைலநல்கு மன்னமின் ேனமயி லா னகார் 
      மஞ்சன் றைலநிகர் நின்ேனாதி தன்னின் மகிழ் றேவ.  (65) 
 
      [ லம்பல்-அ சீர்-வி த்தம்] 
 
      ேவதம ைடந்தைன நாதநி ைறந்தைன ேமல்வைள ந்திைனெவம் 
      பாதம ந்தைன பாயைல விண்டைன பாாில டங்கிைலயா 
      னாதைன நம்பைன மாெதா  பங்கைன நான்மைற யம்பதிவா 
      ழாதிய கண்டைன நீ ம்வி ம்பிைன யாகுைம யம்பரேம  (66) 
 
      [ேநாிைசெவண்பா.] 
 
      அம்பரத்தார் ேவழவன வாரணநாட் டான த 
      வம்பரத்தான் ைமந்த ன த்ேத -மம்  
      ச வாைத ேயாகத்திற் சார்ந்தான்றாட் கஞ்ச 
      ம வாைத ேயாெநஞ்ச வண் .  (67) 
 
      [எ சீர்-வி த்தம்] 
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      வண் நைற ண் ைற  மம்ெபான்மலர் ெகாண்டகில 
            மாதவர்கள் ேவத டேன, 
      யண்டாிைற ெகாண்டல்வண னம் யன்வ ணங்கவர ன 
            ம நகர் தன்ைன வினவின், 
      மண் னல் ெகாண்டதட மங்ைகயர் க ங்குழன்ம 
            கிழ்ந் மயி லாட வனசம், 
      விண்டமல ரண் நைற வண் க  
            றங்குவயன் மிக்கதி  ேவத வனேம.  (68) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
      வனத்தாைன யாைன ாித்தாைன வான மதி ச்ெசவ் 
      வனத்தாைன யாைன வைரெகா  காத்த மலர்மகள்ேகள் 
      வனத்தாைன யாைன கன்றந்ைத யாைன மைறநகர்க்ேகா 
      வனத்தாைன யாைன வ த் தல் ேவண் ெமன் வாயிைடேய.  (69) 
 
      [க வி த்தம்.] 
      இைடவிடாப் பிறவிெய  மி ங்கட  னிைடப்பட் க் 
      க யபிணி பசி டேன காமெம ந் திைரேமாதக் 
      ெகா விைனயி ன ந் வேனா ெகா மாட்ங் ெகா மைறைச 
      ைடயவேன ய ேய க் குயவ ன் ன மாட்ேட.  (70) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
      மாடரங் கம்பள்ளி ெகாள் ம்பி ரானயன் வான்ற ப்ெபான் 
      னாடரங் கங்காி ேயான்ேபாற்  நாத னயந்தம ங் 
      ேகாடரங் கந் யில் ெகாள்  மைறநகர்க் ேகாயிெறாழா 
      ேவடரங் கம்வியப் பின்றாகு மற்ற  ண் ேய.  (71) 
 
      [வஞ்சித் ைற.] 
      விலா லகுயி 
      ரைடய ன் ன வான் 
      ம விலா மைறைசவா 
      ழ களா மாதிேய.  (72) 
 
      [எ சீர் வி த்தம்.] 
      ஆதியா யகில மீன் ெற த்தாங் க ள் ாி யாதியா மங்ைக 
      பாதியா ெயன்  பர வா ரன்ேறா யாம்பணி பரெமனப் ப வா 
      ேராதியாய்ந் தியாக ஞற்றின ேர  லகிைன வலஞ்ெசய்தா ேர ம் 
      ேவதமா நகைரத் ெதாழாதவர்க் ேக  ெமய்ப்ெபா  ளாகிய ேட.  (73) 
 
      [ேமற்ப  வி த்தம்] 
       ெசன்றி ம் வைக ாிந் தாயிைல ெநஞ்சேம விளங்குெவம் ைலயார் 
      கூ  மின்ெப ம் வைலயிேல ண் மால் ெகாண்டைன குழவிமா மதிேயா 
      டா  ெவம்பணி யணிந்த  ணித்தைன யத்தைன மைறவனத் தைனநீ 
      ேத  கின்றிைல திக்கிைல மதிக்கிைல சிந்தனஞ் ெசய்திைல ெயன்ேனா. (74) 
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      [வஞ்சிவி த்தம்.] 
 
      என்ைன யாட்ெலா  ெமம்பிரான் 
      ன்ைன வாய்த்தி  ம்ெபாழின் 
      மன்  ேவத வனம் கிற் 
      ன்ைம யாம்விைன ேபாகுேம.  (75) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      ேபாங்கண் மால்விடப் மிைசத் ய்க்கிெலன் ம்ெபாழிலார் 
      நாகங்கண் மால்ெகாள் கயிலாசம் வாழிெல னானைடந்ேதன் 
      கங்கண் மாலள ேவாங்கா ரண ரப் ங்கவைனப் 
      பாகங்கண் மாலய னாயி ப் பாைனப் பரமைனேய.  (76) 
 
      [மடக்கு-எ சீர்-வி த்தம்.] 
 
      பரமைனப் பரம பதத்தைனப் பதத்ைதப் பரவி  பரைவபாற் தாங் 
      குரவைனக் குரவம் யணி த்ேதாற் ேகாலைனக் ேகாலநீற் றாைன 
      வரதைன வரசங் கரைனநற் க ைண வாாிைய வாாிசூழ் மைறைச 
      யரவைன யரவ வாழியாற் காழி யளித்தண் ணளியைனத் ெதா ேம.  (77) 
 
      [அ சீர்-வி த்தம்.] 
 
      ெதா ம  யார்மி  யரம கற் யர் சுந்தர சுந்தாிதன் 
      ெகா ந  ராதன ேவதவ ேநச குரங்கமி டங்ெகா வா 
      யழிவில நின் க ழாயிரம் வாய்கைள யம் ய ெனய்தினனாய் 
      வ ம் வ வற ெவண்ணி ெமாழிந்திட ன்னி  விலேத.  (78) 
 
      [க நிைலத் ைற.] 
 
      வில நிசிசரர் ெபா பட வல்ெசய் தன்ேமானந் 
      தைடெச  நிைனவினி லவன் ன மைட யர் தாெனண்ணா 
      த யவ ைறமைற நகர்மிைச ய கின னஞ்சாேத 
      யிடர்வ  ெமனமன ணர்கில னைறமல ெரய்வாேன.  (79) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      வானக ேமா யர் ைவயக ேமாசுரர் வாழ்கனக 
      மானக ேமாவ  யார்மன ேமாமணி வான்கயிைல 
      யாநக ேமாச ர் ேவதமி ைறஞ்சி யம மைறக் 
      கானக ேமாவிடந் தண்கா விைடயினிற் கண்டவர்க்ேக.  (80) 
 
      [ேநாிைசயாசிாியப்பா.] 
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      சண்டல்சுழ் பைணமைறக் காட் னில் வா  
      மண்டர்நா யகேன யாதி ல் சூ  
      யர்கா யத்திாிப் ெபா ளாய் விாிந்தைன 
      வயமால் ேவண் ட மகவ ள் ாிந்தைன 
      கண்ேண டாயிரங் கமலமிட் டகந்தைன 
      நண்ணிட மாக்கிமா னயந்திட கந்தைன 
      பரா மாற் காழிப் பைடயிைன யீந்தைன 
      யீராமனாற் றாபித் ேதத்திட வாய்ந்தைன 
      ங்கைணக் கிழவன் ரெமாி ப த்தைன 
      தாங்க ங் க விடந் தாங்கி ன் வி த்தைன 
      த மரா சன்றைனத் தாளினி ைதத்தைன 
      ரெமா  ன் ம் ெபா பட வைதத்தைன 
      தக்கன் ாிமகந் தகர்த்ெதாளி ெதாகுத்தைன 
      மிக்கபார்த் தற்குநின் விறற்பைட பகுத்தைன 
      நரசிங் கந்தைன ந ங்கிட த்தைன 
      பரசம் பணி பார்த்திட ந த்தைன 
      ம  குழ யாய் வந்தகார்க் கண்ணைன 
      ம வியன் தவிைன வான்கடல் வண்ணைன 
      யான்ேறா ர ச்சைன யன் ட னார்ந்தைன 
      யான்றெவண் சித்தி  மவர்க்க ள் கூர்ந்தைன 
      பத் ப் பிறப்பின்மால் பர ற ைறந்தைன 
      ெசத்தபல் பிரமர்தஞ் சிரங்களா னிைறந்தைன 
      யட  சூர்க்கிைள யழித்த ள் ேசயிைன 
      ய  ேதட  மழற்பிழம் பாயிைன 
      ெமய்ய  யார்ெதா  ேம ய பித்தைன 
      ெபாய் கல் வியாதன் ைகதம் பித்தைன 
      பிறப்பிறப் பாதியா யிர்க்குண ெமா விைன 
      சிறப்  பதிக்குணத் திறெமலா ம விைன 
      மாதவன் விைடயாய் வகித்திடக் களித்தைன 
      யாதியின் ேவதா கமங்கைள யளித்தைன 
      ேபாத  த்தி ம் ேபாற் ேவார்க் கீகுைவ 
      யாத  னீேய ெயவர்க்குேம லாகுைவ 
      ெயன்னவித் திறமா நியாயத் தாற் ணிந் 
      ன்ைனேய நம்பி யர்நீ றணிந் ன் 
      சரணேம தஞ்செமன் றைடந் ேதன் 
      மரணேவ தைனயிைன மாற்றினின் கடேன.  (81) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      கடநாகத் தானயன் கண்ணிற் காிய கதியைடவார் 
      தடநாகத் தார்தண் டைலமைறக் காடைனத் தண்டரள 
      வடநாகத் தார்சுந் தாியிடத் தாைன மதி டன்வார் 
      படநாகத் தாரணி ெயம்ெப  மாைனப் பணிபவேர.  (82) 
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      [அ சீர்-வி த்தம்.] 
 
      பணிந் லகம் பரசுமைற நகாி ைற பரமர்பாி 
            மளெமன் சாந்த 
      மணிந்த ைல ைமயிடத்த ர யிைணக்கா 
            ராதைனெசய் தன்பின் மிக்ேகார் 
      ணிந் ளத்ெதண் ணியவைனத் ந் ய்த் லகிற் 
            பவக்கடாவாழ் யர ெமல்லாந் 
      தணிந்தயன்மா தவன்றனக்கு மாியபர 
            கதியைடந்  தைழப்ப ரன்ேற.  (83) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      அன்றத்தி யாரங் க ண் ட ள்ெசய் யரனயன்மால் 
      ெபான்றத்தி யாரம் யத்தான் கைழவைழ ங்கத  
      ன்றத்தி யாரஞ் ெசறிமைறக் காடன் ைணய ேம 
      ெலன்றத்தி யாரந் தனநைக மா கந் ேதறெனஞ்ேச.  (84) 
 
      [ேநாிைசெவண்பா.] 
 
      ெநஞ்சி ைனயா னிைனயா த ேபா ம் 
      வஞ்சியர்காண் மா  மினிப்ேபா ங்-குஞ்சரமான் 
      காட்டா மைரபயி ங் கான்மைறைச நாடா ன் 
      றாட்டா மைரத் ைணையத் தா.  (85) 
 
      [இரங்கல்-தாழிைச.] 
 
      தார மிஞ்சும் ேவைலேய-ேகார மிஞ்சு மாைலேய 
            தார்நி ைறந்த கண்டேல-நீர்  கந்த ெகாண்டேல, 
       நந்தி னங்கேள-ேத ம் வந்த னங்கேள 
            ப்ப ைமந்த கானேல-ெவப்ப ைமந்த பானேல, 
      கா  ம் ன் னாகேம-வா  ஞ்சுன் னாகேம 
            கஞ்ச வாவி மைறைசயார்-வஞ்செநஞ்சி ைறெசயா, 
      ரார மார்பி லதன -மீர மா ம் வதன  
            மந்தி வண்ண ேமனி ஞ்-சிந்ைத ெகாண்  ேபானேவ.  (86) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      ேபானகங் ெகாண்ட  யார் ாி ைசயிற் ன்குறவன் 
      கானகங் ெகாண்டநல் னிட ண்ட ள் கண்ட ேபா 
      னானகங் ெகாண்ட நைசயி னவின்றெசா னன்குெகாள்வான் 
      வானகங் ெகாண்ட த ெதாண்டர் வ த்  மைறைசயேன.  (87) 
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      [ைகக்கிைள-ம ட்பா] 
 
      மைறயா விழியிைமக்கும் வாசமலர்ப் பாத 
      ைற நிலம வா மல ெராண்டார்-குைறயாத 
      தி மைறக் காட் ல்வாழ் சிற்பர ர்த்திதன் 
      ம மலர்ச் ேசாைல மைலயில் 
      வ மிவ ளணங்கல ளகவிட மாேன.  (88) 
 
      [எண்சீர்-வி த்தம்] 
 
      மாேன  மயலகற்றி ம  ல மலமதைனக் 
            கடந் மணிக் கயிைல ேமவி, 
      வாேன  வி தியணி ெதாண்ட ேராேட ம வி ன த ைம 
            ெச ங்காலெமன்ேறா, 
      ேதேன  மலர்க்கண்ட லடவி சூ ந் தி மைறக் 
            காட் னிலம ந் ெசய்ய ேசாதீ, 
      யாேன ந் தி க்ெகா யா ய ைள ெயண்ணி ய தின ம் 
            பாத்தி ப்ேப ன ய ேனேன.  (89) 
 
      [பாண்- எ சீர்- வி த்தம்.] 
      அ கண மகிழ் ட னம  மைறநக ரதனில் 
            வ ெமா  பாணனீ 
      ப ெகா ணவமதின் ம கி லாிைவயா 
            பாி  ெகாளவிைச பாடேவ 
      யி யின் மிகுகுர ெலவர்ெகால் வின வ 
            ெரன ன் னிைசயிைன யிக வா, 
      ாிைடயின் மிகுதன ைடயா தைமவில 
            கிைறவ ாிைசயிைன யிைசெசய்வாய்.  (90) 
 
      [மடக்கு- கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      வாயா ரனந்தந் திெசா  வாழ்த்தி மணி ேச 
      வாயா ரனந்த சயநன் வகிக்க மகிழ்ந்தவெதன் 
      வாயா ரனந்த வயக்கூற் ெமல்ைல வந் த  
      வாயா ரனந்த வனமைறக் காட் ைற வானவேன.  (91) 
 
      [ேவனில் க நிைலத் ைற.] 
 
      வானிற்க ர்ெசம்ெபான் மதிேவணி யீசா மைறைசப்பதிக் 
      கானிற்க லந்ெதன்ைன விட்ேடகி னார்ெநஞ்சு கன்ெனஞ்சேமா 
      ேவனிர்க கால மிகுெமல்ைல யிலதாக ேம ற்றதாற் 
      ேறனிற்கு ளித்திந்த்ர வாசத்தி ைறகின்ற சி கீதேம.  (92) 
 
      [எ சீர்-வி த்தம்.] 
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      சி ைம ெய ம்ெவயி ன ைவ விலகிெமய் திகழ வ ணமைழ ெபாழி மவா, 
      ன ைம சத தள ம வலவ  ந கி ைறமைற நகர் மின்னார், 
      த க கன விகட கடதட சமர கய ைல கபடாம 
      பிறியி னரெரா  சுர  மிக வா பிாிய றவமர் ாியேவ.  (93) 
 
      [ேவற்ெறா  ேவண் ைற.] 
 
      ாிெவா  மாலய ம்பணி யாரணா ரமீதில் 
      விாி  கைலயின் வி ம்பினர் ேமவிடம் சாேதா 
      ம விள ேவனி ன் மணம் பரப்பிெயன் 
      ன குற சிவந் த குந் ெதன்றேல.  (94) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      ெதன்றைலக் ெகாண்ட * னி வர் ன் ெசப்பிரசத் 
      ன்றைலக் ெகாண்ட சு திகட் ெகன் ன் ெறாடர்  ெசால் 
      கன் றைலக் ெகாண்ட ன கத்தபக் கத்தாங் கமலமலர் 
      மன்ற ைலக் ெகாண்ட வயன்மைறக் காட் ைற வான்பதிேய.  (95) 
 
      [குறள -வஞ்சிப்பா.] 
 
      வான்பதிெயலாம் வலம்வ த ற், கான் ாிதவங் ைகயி த ற, 
      பிறவறங்களிற் ெபாிதி ெவன்ப, பிைற ப்பிரான் மைறநதிக்கயற், 
      ெபாழில்வளர்த ப் ஞ்சிைனயிைட, ெயழி கவி யின் கண் ட, 
      மரகதந் கிர் மணிவைக ாிந், த ள்க கு ம ப மடல்விழத, 
      தாைழக்கனி சலசெலன் க, வாைழப்பழம் வார்ந்திெநைற, 
      ேதங்கமழ்பலாத் தீங்கனிநைற, ேயாங்குமாம்பழத் ைறநைறநிைறந், 
      ெதான்றாயைணந் யர்நதி டன், ெசன் லாவிய ெச வைடந்தி , 
      மங்ைகயர்ெச ம் வனம்ப ந்திடப், பங்கயமலர்ப் பள்ளிெகாளனஞ், 
      ெசம்ெபானிற்சிைறச் ேசவெலாெடழ, வம்பறாமலர் மல ேமாைடயி, 
      றங்குவால்வைள கந் ளமிகக், கறங்கிேமல்வரக் கலந்தயற் ற, 
      மயிற்குழாமன மகிழ்ந்தக றக், குயிற்குழாம்ெபாழிற் கூெடாளித்திட, 
      கிெலனப்ெப  ரசதிர ற, வகமலர் ட னரகரெவன, 
      வணங்கியாரண மலர்ெசாாிந்திடக், கணங்ெகா மணிக் கவின்மைறநக, 
      ராியைணமிைச யழகுறவமர்ந, த ள் ாி பரேமச் சுரைனப் பரெமனச், 
      சரணா ரவிந்தஞ் சார்ந்தன மன்ேனா.  (96) 
 
      [அ சீர்-வி த்தம்.] 
 
      மண் ல கதனிற் ன்ைம வளர்வழி விலக்கி ேமலா 
      நன்ெனறி யதனி ய்த்  ஞானெமய் ணர்  நல்கித் 
      தன்ன  யாாி னாேயன் றன்ைன ந் த த்தாட் ெகாள் ம் 
      பன்ன  மைறக்காட் டீசர் பாதபங் கயங்கள் ேபாற்றி.  (97) 
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      [எ சீர்-வி த்தம்.] 
 
      ேபாற்றிெசய் தறிேய னி விைன ைடேயன் 
            ெபா ந் ெதாண் ெட ந் ைற குளிக்க, 
      ேவற் தண் ணளியின் பாசந்ெதாட் ழிந்ேத 
            இன்பமா த்தியான் ெபற்ேறன், 
      கீற் ெவண் மதிேயா டால ள் ளடக்கிக் கிளர்ந்ெத  
            நதிக்கதி பதியாய்த், 
      ேதாற்றிய மைறக்கா னமர்மேகா ததிேய 
            ைணெயனக் குைனயன்றி ண்ேடா.  (98) 
 
      [கட்டைளக்க த் ைற.] 
 
      உண்டாலங் ெகாண்ட ைய மிழ்ந்தன் றங்குதற்குப் 
      பண்டாலங் ெகாண்டவ னான் கன் ேபாற்றிப் பணிமைறைச 
      மண்டாலங் ெகாண்ட ள் வானமணக் ேகால மனமகிழக் 
      கண்டாலங் ெகாண்ட விழியார் மயல்விைன காணாிேத.  (99) 
 
      [எ சீர்-வி த்தம்] 
 
      அாி ன்னாகிய கட ளர் நாயக னகிலமா யிர்களீன் ற ளந் 
      தாிதன் னாயகன் ச ர்மைற நாயகன் றண்பைண சூழ்ந்தி ம் ேவத 
      ாிெகா ணாயக ெனைமய  ணாயகன் கழிைன மகிழ்ெவா  வினவத் 
      ெதாி  நாயக மாெமனக் ெகாண்டவர் ேச வர் சிறந்தவான் றி ேவ. (100) 
 
      பீதாம்பரப் லவர் ெசய்த மைறைசக்கலம்பகம் ற்றிற் . 
 
      தி ச்சிற்றம்பலம். 
      ____________ 
 
 


