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ப க்காசுப் லவர் அ ளிச்ெசய்த 
ள்ளி க்குேவ ர்க் கலம்பகம் 

 
 
Source: 
  உ 
  கணபதி ைண. 
 
ப க்காசுப் லவர் அ ளிச்ெசய்த 

ள்ளி க்குேவ ர்க் கலம்பகம். 
 
இஃ , சுப்பிரமணியக்கட ள் வரப்பிரசாதியாகிய அ ணகிாிநாதர ளிச்ெசய்த 
ேமற்ப  ேவ ர்த்தி ப் கேழா , தி க்ைகலாசபரம்பைரப் ெபாம்ம ரம் 
சிவஞானபாைலயேதசிகராதீனத் ச் சிதம்பரம் இராம ங்கசுவாமிகளால் 
பாிேசாதிக்கப்பட் , ேவ ர்த்ெதாண்டர்கள் ேவண் ேகாளின்ப  ெசன்ைன: 
மிேமாாியல் அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்ட . 
சர்வசித் - மார்கழி . 
------------- 
 
உ 
சிவசண் கன் ைண. 

* ள்ளி க்கு ேவ ர்த் தி ப் கழ் 
 

* ள்ளி க்குேவ ர் என்ப , ைவத்தீசுரர் ேகாயில். 
 
பாடகச்சிலம் ேபா ெகச்ைசமணி 
      ேகாெவனக்கலந் தாடெபாற்சரண 
பாைவசித்திரம் ேபாலபட் ைடயி னிைட லார் 
      பாரெபாற்றனங் ேகா ரச்சிகர 
மாெமனப்படந் ேதம ற்ெறாளிர 
      பாகுநற்க ம் ேபா சர்க்கைரயின் ெமாழிமானார் 
 
ஏடகக்குலஞ் ேசரைமக்குழெலா 
      டாடளிக்குலம் பாடநற்ெற வி 
ேலகி ட்குலம் ேபாலபற்பலெசா ைசபா  
      ஏசியிச்சகம் ேபசிெயத்தியகம் 
வா ற்பணந் தா மிட்டெமன 
      ேவணிெயாத் வந் ேதறவிட்டவர்க றவாேமா 
 
ேசட க்கசண் டாளரக்கர்குல 
      மாளவிட் குண் ேடழைலக்கடல்கள் 
ேசரவற்றநின் றா விற்கரமி ர ேதாண்ேமல் 
      ேசணிலத்தர்ெபான் ைவவிட்  
ேயார்கள்கட் யம் பாடெவட்டரசர் 
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      ேசெசெயாத்தெசந் தாமைரக்கிழவி கழ்ேவலா 
 
நாடகப் னங் காவ ற்றசுக 
      ேமாகனத்திகுன் றாதசித்ரவள்ளி 
நாயகிக்கிதம் பா நித்தமைண யேவேள 
      ஞானெவற் கந் தா மத்தர்ைதயல் 
நாயகிக்குநன் பாகரக்கணி  
      நாதர்ெமச்சவந் தா த்தம ள் ெப மாேள. (1) 
 
எத்தைன ேகா ேகா  விட் ட லா யா  
      ெயத்தைன ேகா ேபான தளேவேதா 
இப்ப  ேமாகேபாக மிப்ப  யாகியாகி 
      யிப்ப  யாவேத  மினிேமேலார் 
சித்திடர் சீசிசீசி குத்திர மாயமாைய 
      சிக்கினி லா மா  ம ேயைன 
சித்தினி லாடேலா  த்தமிழ் வாணேரா  
      சித்திர ஞானபாத ம ள்வாேய 
நித்த  ேமா வார்கள் சித்தெம டதாக 
      நிர்த்தம தா மா  கேவாேன 
நிட்கள பர்பாதி பச்சிைல யான  
      ெநட் ைல சூலபாணி ய ள்பாலா 
ைபத்தைல நீ மாயி ரத்தைல மீ பீ  
      பத்திர பாதநீல மயில் ரா 
பச்சிள கபாைள ெசய்க்கயல் தா ேவ ர் 
      பற்றிய வர்ேதவர் ெப மாேள. (2) 
 
வாாிமீ ேதெய  திங்களாேல 
      மாரேவ ேளவிய வம்பினாேல 
பாெரலா ேமசிய பண்பினாேல 
      பாவிேய னாவிம யங்கலாேமா 
சூரனீண் மார்  ைளந்தேவலா 
      ேசாதிேய ேவ ர மர்ந்தேகாேவ 

ாிமால் யாைனய ைணந்தமார்பா 
      வர்ேத வாதிகள் தம்பிராேன. (3) 
----------------------------------------------------------- 
 
உ 
கணபதி ைண. 
 
ப க்காசுப் லவர் சாித்திரச் சு க்கம். 
 
-----------:o;------------- 
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* இந் லாசிாியர், ெதாண்ைடமண்டலத்திேல, +ெபாற்களத் ாிேல, ெசங்குந்தமரபிேல 
யவதாித் , சிவா க்கிரகத்தால், தமிழ்க்கைல ம் பயின் , ெதய் கம் விளங்கிய 
நல்வாக்கிைனப் ெபற் , இல்லற வாழ்க்ைகயிேல இ க்குநாளில், அந்நாட் ள்ள 
வல்லநகரத்ைதயைடந் , காளத்தி பதி ெயன்பவைரக்கண் , 
 
"ெபற்றா ெளா பிள்ைள ெயன்மைன யாட் யப்பிள்ைளக்குப்பால் 
பற்றா  கஞ்சி கு க்குந் தரமல்ல பா ரக்கச் சிற்றா  மில்ைலயிவ் 
ெவல்லா வ த்த ந் தீரெவா  கற்றா தரவல்ைல யாவல்ைல 
மாநகர்க் காளத்திேய" 
 
என் ஞ் ெசய் ைளப்பா  அவரால், சில பாற்பசு வளிக்கப் ெபற்றனர். 
 
*இவர்காலம் சுமார் 250 வ டஙகட்கு ன்ெனன்பர். 
+ ெதன்களத் ர் என்ப ம்வழக்கம். 
 
அன்றி ம், மாவண் ாிேல மிக்கபிர வாயி ந்த க ாி த யார் குமாரராகிய 
க ப்ப த யாெரன் ம் ஓர் ேவளாளர் ேவண் ேகாளின்ப , ெதாண்ைடமண்டல 
சதகெமன் ம் ஒ  பிரபந்தத்ைதப்பா , அரங்ேகற்றி, அவரால் ேவண் ய திரவியங்கள் 
அளிக்கப்ெபற்றைமேயயன்றி, பல்லக்குஞ் சுமக்கப்ெபற் , அவ் வைக ேமலீட் னால், 
 
"காைவெவன் றி கத் ாி கண்மணிக் க ப்ப ெனன்  
மாைவயம் பதியான் ெறாண்ைட மண்டல சதகங் ேகட்  
நாவலர் கழ்ந்  ெமச்ச நவநிதி ெபாழிந்  நன்றாப் 

லெகங்கும்ேபாற்றப் கழ்நிைலநி த்தினாேன." என ம், 
 
" ஓர்க ப்  மில்லாத ெதாண்ைடவள நன்னாட்  சிதேவைளச், 
சீர்க ப்ெபான் றில்லாத கத் ாி மன்னன ள் ேசையப் பார்ேம, 
லார்க ப்பெனன்  ெசால்  யைழத்தா  நாமவைன யன்பினாேல, 
ேபர்க ப்ப னிறஞ்சிவப்பன் கீரத்தியினால் ெவ ப்பெனனப் ேபசுேவாேம." 
 
என ம், 
 
" எல்லப்ப னம்ைமயப்பன ற தி ேவங் கடநாதெனழிற்சீ ராமன், 
வல்லக்ெகாண் ைடயனமாைத ேவங்கேட சுரன்ேபால வாிைச ெசய்ேத, 
ெசல்வத்தம் பிய டன கத் ாி மகன்க ப்பன ெற  திக்ேக, 
பல்லக்குத் தான் சுமந்தா ன நமக்ேகா ராயிரம்ெபான் பாிசு தாேன." 
 
என ம் வழங்கும் ெசய் ண் த யவற்றாற் கழ்ந்  மகிழ்ந்தி ந்தனர். 
 
பின் , ெதன்னாட்ைடயைடந் , இரகுநாத ேச பதிையக்கண் , 
 
" ேவந் மற் ச் சங்க ம் ேபாய்ப்பதின் ன்ெறா  
ேகாேவந் த மற்  மற்ெறா  ேவந்தன் ெகாைட மற் ப் 
பாேவந்தர் காற்றி லவம்பஞ் சாகப் பறக்ைகயிேல 
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ேதேவந்த்தர தா ெவாத் தாய்ரகு நாத ெசய ங்கேன." 
 
என் ஞ் ெசய் ைளப்பா  சில பாிசுெபற் , பல்லக்கு த ய வி க டன் 
ம ைரைய யைடந்தெபா , அந்நாட்ைடயாண் ந்த தி மைலநாயகர் இவர  
ஆரவாரத்ைத ேநாக்கி கிளிக்கூட் ச் சிைறயிேல அைடத் ைவக்க, அத்த ணத் , 
 
"நாட் ற் சிரந்த தி மைல யா ங்க நாகாிகா 
காட் ல் வனத்திற் றிாிந் ழ லாமற் கைலத்தமிழ்ேதர் 
பாட் ற் சிறந்த ப க்காச ெனன் ேமார் ைபங்கிளிையக் 
கூட்  லைடத் ைவத் தாயிைர தாெவன்  கூப்பி ேத." 
 
என் ஞ் ெசய் ைளப்பா , அவைர வசப்ப த்தி, பாிசு ெபற் த் தங்கியி ந்தனர். 
 
அதன்பின் , காயற்பட்டணத்ைத யைடந் , 
 
"காய்ந்  சிவந்த  சூாிய காந்தி கலவியிேல 
ேதாய்ந்  சிவந்த  மின்னார் ெந ங்கண்க ெடால்பல ல் 
ஆய்ந்  சிவந்த  பாவாணர் ெநஞ்ச ம தின ம் 
ஈந்  சிவந்த  மால்சீதக்காதி யி கரேம" என ம், 
 
"ேதட்டாளன் காயற் ைரசீதக் காதி சிறந்தவச்ர 
நாட்டான் கழ்க்கம்ப நாட் ைவத்தான் கழ் நாவலைர 
ஓட்டாண்  யாக்கி யவர்கடம் வாயிெலா  பி மண் 
ேபாட்டா னவ  ெமாளித்தான் சமாதிக்குழி குந்ேத." 
 
என ம் வழங்குஞ் ெசய் ண் த யவற்றால், சீதக்காதிையப் கழ்ந் , மிக யர்ந்த 
ைவரேமாதிர த ய பாிசுெபற் , தி ச்ெசந் ைரயைடந் , கக்கட ைளத் 
தாிசித் , 
 
" ற்கைர யப்பைர ேயறவிட் டாட்ெகாண் தல்வ ள்ளக், 
கற்கைரக் கும்ப  ேபாதித் தி ங்க  ைணக்கடைலச், 
சிற்பைரக் குட் ைய ெயங்ெகங்குந் தித்திக்குஞ் ெசங்க ம்பின், 
சர்க்கைரக் கட் ையக் கண்ேடன்ெசந் ெர ந் தானத்திேல." 
 
என்ப  த ய ெசய் ட்களாற் தித் , மற் ந்தலங்கைள வணங்கி, 

ள் க்குேவ ைரயைடந் , ைவத்தீசுரைர ம், ைதயல்நாயகியம்ைமைய ம் 
தாிசித் , அங்குள்ள அன்பர்கள் ேவண் ேகாளின்ப  இக்கலம்பகத்ைத ய ளிச் ெசய்  
சந்நிதியிலரங்ேகற்றி வசித்தி நதனர். 
 
சின்னாட் ெசன்றபின் ற  ண்  சிதம்பரத்ைத யைடந் , சபாநாயகைர ம் 
சிவகாமியம்ைமைய ந் தாிசித் , 
 
"ெபால்லாத ர்க்க க் ெகத்தைன தான் த்தி ேபாதிக்கி ம், 
நல்லார்க்குண் டான குணம்வ  ேமாந  ராத்திாியிற், 
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சல்லாப் ைடைவ குளிர்தாங்கு ேமாந ச் சந்ைததனிற், 
ெசல்லாப் பணஞ்ெசல் ேமாதில்ைல வா ஞ் சிதம்பரேன" 
 
என ம், 
 
"ேவல்ெகா த் தாய்தி ச் ெசந் ரர்க் கம்மியின் மீ  ைவக்கக், 
கால்ெகா த் தாய்நின் மணவாள க்குக் க ணியர்க்குப், 
பால்ெகா த்த தாய்மத ேவ க்கு வர் படப்படச்ெசங், 
ேகால்ெகா த் தாயன்ைன ேயெயனக் ேக ங் ெகா த்திைலேய." 
 
என ம் தித் , இத்தலத்திேலேய வசிக்க ேவண் ெமன் ம் அவா ேமலீட் னால், 
ஒ தி மடம்வகுத் , அதி ந் ெகாண் , ஆலயத்ைதயைடந்  சபாநாயகைரத் 
தாிசிக்கும்ெபா , அக்கட ள் தினந்ேதா ம் பஞ்சாக்ஷரப் ப யில் ெபாற்காசு ஐந்  
ைவத்த ளப்ெபற் , அ  காரணமாகப் ப க்காசுப் லவெரன ம், ப க்காசுத் 
தம்பிராெனன ம் ெபயர் வழங்க, ைசவாசாாியராகச் சில காலம் நன்மாணாக்கர்க க்கு 
ஞாேனாபேதசம் பா த்  ற்றி ந் , சில ேதாத்திரப்பிரபந்தங்கைள ம் 
அ ளிச்ெசய் , அக்கட ைடய தி வ நீழைல யைடந்தனர். 
 
தி ச்சிற்றம்பலம். 
--------------- 
 
இவ்வாசிாியாியற் ம் ெசய் ட் றத்ைதப்பற்றிப் பலபட்டைடச் 
ெசாக்கநாதப் லவெரன்பவர், 
 
"மட்டா ந் ெதன்களந்ைதப் ப க்காச ைரத்ததமிழ் வைரந்த ேவட்ைடப், 
பட்டாேல சூழ்ந்தா  லகும் பாிமளிக்கும் பாிந்த ேவட்ைடத், 
ெதாட்டா ங் ைகம்மணக்குஞ் ெசான்னா ம் வாய்மண்குந் ய்ய ேசற்றில், 
நட்டா ந் தமிழ்ப்பயிராய் விைளந்தி ேம பாட் ன  நளினந் தாேன." 
 
என்  கழ்ந்தி க்கின்றனர். அன்றி ம், 
 
"ெவண்பாவிற் கேழந்தி பரணிக்ேகா ெசயங்ெகாண்டான் வி த்தெமன் , 
ெமாண்பாவி யர்கம்பன் ேகாைவ லா வந்தாதிக் ெகாட்டக் கூத்தன், 
கண்பாய கலம்பகத்திற் கிரட்ைடயர்கள் வைசபாடக் காள ேமகம், 
பண்பாகப் பகர்சந்தம் ப க்காச லாெதா வர் பகெரா ணாேத." 
 
என ம் ஓர்ெசய் ள் வழங்கிவ கின்ற ; ஆனால், இந் ெலான் தவிர அாிய 
சந்தப்பாக்கெளான் ங் கிைடக்க வில்ைல; இந் ம் பிரதிகிைடப்பத ைமயால் 
கிைடத்த பிரதிகைளக்ெகாண்  மிக யன்  பாிேசாதித்  அச்சிடப் பட்ட : இதன்றி 
ேவ  ஏேத ம் கிைடக்கப் ெபற் ள்ளவர்கள் தையெசய்  கீழ்க்கண்ட விலாசப்ப  
எமக்க ப்பில்வந்தனஞ் ெசய்ேதற்  விைரவில் சுத்தபாடமாக வழங்குவிப்ேபாம். 
 
இங்ஙனம், 
ேவ ர்ப்ெப மான் தி வ ைள வி ம்பிய 



 7

. ேவ. சுப்பராய த . 
சிதம்பரத்ைதச்சார்ந்த குறிஞ்சிபா  தபாலாபீசு 
மீனாக்ஷிேபட்ைட. 
-------------------- 
 
உ 
சிவசண் கன் ைண. 
 

ள்ளி க்குேவ ர்க் கலம்பகம். 
 
காப் . 
 
அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
நற்பகத்ைத யிற்ெகா த்ேத னண்பகத்ைத நி*லராக்கி நலங்ெகாண் மாதர், 
ெபாற்பகத்ைத நாட ணன் மார்பகத்ைதப் பிளந்தாவி ேபாக்கி னாைன, 
ெவற்பகத்ைத ய யவர்கள் வி ப்பகத்ைதப் ள்ளி க்கு ேவ ர் ேமய, 
கற்பகத்ைதக் ைகெதா  கலம்பகத்ைத யிலம்பகமாய்க் கழறி ேனேன. 
----------------- 
 
ஒ ேபாகு மயங்கிைசக் ெகாச்சகக்க ப்பா. 
 
சீர்ெகாண்ட ெந மா ந் திைச க  ம வ டக் 
கார்ெகாண்ட தி மிடற் க் க ைண க் ெகாண்டாங்கு 
வடதிைசயி ைறயிமய மைலமகெடன் றிைசேநாக்கக் 
குடதிைசையெயதிர்ேநாக்கிக் குணதிைசயிற்கதிரவன்ேபாற் 
கள்ளி க்கு மலர்ச்ேசாைலக் களிவண் யா ழிைச ர ம் 

ள்ளி க்கு ேவ ாிற் ங்ேகாயி லமர்ந்தைனேய. 
 
இ  ஆற த்தர . 
 
சம்பாதி ய ச்சிப்பத் தம்பிசடா ம்பரவச் 
ெசம்பாதி யவள்வணங்கத் தி ப்பாத மளித்தைனேய. 
 
நி பதங்க னளேகச ேனாியர்ேகான் ேசாணாட் ல் 
வ பதங்கன் குகன்ெசவ்வாய் மாபதங்கன றைனப்ேபால 
வி பதங்கண் ட ச்சிப்ப ெவன்பதங்க க்கிைனேய. 
 
இ ங்குழ ம் ைண ம்ேபா ைச ரல்வண் டைறெயா யா, 
ெவா ங்குழ ம் ெப ங்கைணையந் ைடேயாைன ெவன்றடர்த் ங், 
க ங்குழ ம் பசுந்ேதா ங் கனதன ஞ் சுமந் சி , 
ம ங்குழ ந் ைதய ைம ைமய ைம வ த்தியேத. 
 
இம் ன் ம் ஈர வ  நால மாய்வந்த தாழிைச. 
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குைழயணி குைழயிைன குனிசிைல சிைலயிைன 
ைழம  ைழயிைன ைடயத ைடயிைன. 

 
ப விர விரவிைன பணியணி பணியிைன 

லகு  விைன ெயா விைட விைடயிைன. 
 
சர  சரணிைன தைலமைல தைலயிைன 
ய ளளி யளியிைன யகெலாி யக ைன. 
 
ஒ விைன ெயா விைன ளமைற மைறயிைன 

ரமம ரமாிைன ைரதவிர் ைரயிைன. 
 
இைவநான்கும் ஈர யராகம். 
 

சைல ழக்க ம் விழா ம் ைச ங் 
ேகாசைல மகன் ாி ேகாயில்ெகாண்டைன. 
 
சிரம்ெவகுண் ட த்தவத் தீைம தீர்ந்திடப் 
பிரமகுண் டத்தினிற் ெபாி  வாங்கிைன. 
 
இைவயிரண் ம் நாற்சீாீர  யம்ேபாதரங்கம். 
 
கண்டல்  ழயன்சிரங் கரத்தி ேலந்திைன. 
ெகாண்டன்ேம னியன்விழி கா ற் ெகாண்டைன. 
சந்திர கைலயிைனத் தைளயிற் றாங்கிைன. 
கந்தி  வைரயி  காதிற் ேசர்த்தைன. 
 
இைவநான்கும் நாற்சீேரார  யம்ேபாதரங்கம். 
 
கடகாி ாிைவ ாித்தைன, கதழ்திாி ர  ெமாித்தைன. 
விட கிழ் காியமிடற்றிைன, விறன்மத ெனாிய டற்றிைன. 
 
இைவ நான்கும் ச்சீேரார  யம்ேபாதரங்கம். 
 
மைலவ ைளத்தைன, யமர்வி ைளத்தைன. 
மைற  தித்தைன, ைறவி தித்தைன. 
யலர்  த்தைன, சைபந த்தைன. 
யரவ ைசத்தைன, யறமி ைசத்தைன. 
 
இைவெயட் ம் இ சீேரார  யம்ேபாதரங்கம். 
 
எனவாங்கு, இ  தனிச்ெசால். 
 
கள் ர் கழனிப் ள்  ரைடந் ந் 
ெதன் லத் தமர்ந்த நன் ன லா  
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மாவண தி வலம் வந் ந் 
தள்ைளைய ய கப் பிள்ைளைய வணங்கி ம் 
விண்ம ந் திக்கு மண்ம ந் த ந்தி ங் 
கு வ  வாயநின் றி வ  யைடந்ேத 
னாயிைன யி ேமார் ேபெயன விகழா  
சிறப் றத் தமிேயன் பிறப்ப த் த ளா 
யாராவ ேத ய யர்தந் 
தீரா வல்விைன தீர்த்தெவம் பரேன. 
 
இ  பத்த  ேநாிைசயாசிாியச்சுாிதகம்.  (1) 
 
ேநாிைசெவண்பா. 
 
பரமானந் தத்தற் பரஞ்சுடெரன் ேறத்தப் 
பிரமானந் தத்தினிைல ெபற்றார் - வ மாைனக் 
கந்தைன ம் ெபற்றார் க திய ள் ர்வணங்கி 
வந்தைன ம் ெபற்றார் மகிழ்ந்   (2) 
 
கட்டைளக்க த் ைற. 
 
மகமத் தைன ம் ாிவித் தவைன ம் வாழ்வித்தேகான் 
சகமத் தைன  மைன மில் லாெனன்  சாற் ைமந்  

கயத் தைன மப் ள் ைர ந்ெதா  த்தர்கண் ர் 
சுகமத் தைன ம் ெபறவாழ்ந் தி ந்  சுகிப்பவேர  (3) 
 
அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
சுகத்திேல யி ந் வளர் பிரமபதம் விண் பதஞ் சுவர்க்க ெமல்லா, 
மிகத்திேல யின்பமல்லா லத்தைன  த்திெயன ெவண்ண ேவண்டா, 
ெசகத்திேல கழ்பைடத்த ெவ ர ாி பாதஞ் ேசவித் ேதார்கண், 

கத்திேல விழித்தா ம் ேபா ைமயா வவர்ேசவன் த்தர் தாேம.  (4) 
 
ேமற்ப  ேவ . 
 
தா  வண்டைற  ெகான்ைறயர் தாம மர்ந்த ள் ர் 
நாதர் ெதாண்டர்தம் டறிந்ெதா  நாள ந்தினர்தா 
ேமாத நஞ்ெசா  ேவட ண்டெதா  ண்டனர்மா 
மாதர் தங்கிய மாவ னந்தனின் மாவி ந்தினேர  (5) 
 
ேமற்ப  ேவ . 
 
மாவி க்குந் தலத்திரண்  ம ந்தி க்கு மவாிடத்தில் ைவத்திய நாதர், 
ேசவி க்குங் ெகா ைடயார் ெசன்றி க்குந் ேதடாியார் ெசவியின் வர், 
பாவி க்கு மவர்சைட ேமற் பாம்பி க்கு மால்பணி ம் பாதத் ேதகட், 
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வி க்கு மைடயாளம் ள்ளி க்கு ேவ ெரம் னித னார்க்ேக. (6) 
 
ேகசவ  நான் க  ம க ங் கிம் டர் ெக டர் விண்ேணார், 
வாசவ  நீள்விசும்  வழிக்ெகாள்ளிற் ள் ைர வலமாய் வான் ண், 
ேணசவன மயில்யாைன தலான வாகனங்க ணீத்ெதம் பாவ, 
நாசவனங் ெகான்ைறவன ெமன்றிழிந்  பார்மீ  நடப்பர் தாேம.  (7) 
 
நடப்பர்சிலர் ேவ ரர் சந்நிதிக்ேக ேசர்வர்சிலர் நண்ணி நீட் க், 
கிடப்பர்சிலர் நல்வரங்கள் ேகட்பர்சிலர் ேகட்டவரங் கிட்  யவ் ர், 
கடப்பர்சிலர் தலமகிைம கற்பர்சிலர் நிற்பர்சிலர் கண் ேசவித், 
திடப்பயணத் திைளப்பர்சிலர் கண் சில ரதிசயப்பட் ப்பர் தாேம.  (8) 
 
கட்டைளக்க த் ைற. 
 
தா ண்  வண்டைற ேவ  ரர ண்  ைதயெலன்  
மா ண்  ெகாண்ட ம ந் ண் ைதப்பற்ற மாநிலத்தி 
ேல ண் னக்கு மடெநஞ்ச ேமயிைச ேகட்கவி  
கா ண்  கூப்பக் கர ண்  ேநாக்க ங் கண்க ண்ேட.  (9) 
 
அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
கண் ண்  வானவர்க்ேகார் மதி ண்  கதியைடயக் க த் ண் , 
தண் ண்  வைலெதறித்தான் த்திதரத் தீர்த்த ண்  ைதய ெலன் ம், 
ெபண் ண்  நல்ல த் ப் பிள்ைள ண்  விைனதீர்த்த ெப மான் பக்கல், 
மண் ண்  பிறப்ப க்க மாட்டாமன் ம ந் ண்  மயங்கு வாேர.  (10) 
 
ேநாிைச ெவண்பா. 
 
மயங்கா  ேவ ரா மாைலதந்தா ள்ளந் 
தியங்கா  சிந்ைதேநாய் தீ - யங்கா  
ைமயலாங் கண் ர வத்ைதயினி ெவல்லா 

ய்யலாங் கண்  யிர்.   (11) 
 
இரங்கல் தாழிைச. 
 
உய்யாலாகு ெமனநிைனந்  வள்ளல் ள் ளி க்குேவ 
      ைரநா  ம்ைமநா  ற் வந்த ேபர்கைளக் 
ைகயினா லைழக்கின் ன்  கண்டேபர்க ெளன்ெசாலார் 
      காமைனக்க ந்தேபர்கள் காமேநா ழப்பேரா 
ைமயேனாய் தனக்குநீர் ம ந்தறிந்த தில்ைலேயா 
      வந்த வந்த ேபர்க க்கு மண்ம ந் தளிக்கிறீர் 
ைதயலம்ைம காணிெனன்ன சண்ைடவந்  விைள ேமா 
      சைடயினான் ம ட் கின்ற ச ைகெயன்ன ச ைகேய.  (12) 
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யவகுப் . 
 
ைகயி க்குேந ராம்வாிச்சிைல யாெயா  
      கனகக் கிாிையக் குனித்ெததிர்ந்தன 
கல் ைழத்த  ணார்மணிப்பணி யாகிய 
      கனெபாற் பணிையப் ெபறச்சுமந்தன 
ைகயைரக்ெகால்கூர் வாய்ம ப்பைட ேயாெடா  
      க ட்பைடையச் ெச த் கின்றன 
ைகவசப்படா தான்மகத்திைய ேமவிய 
      கதிர்பற் சிதறத் தகர்த்தைறந்தன.                                 (12 1/4) 
 
ஐயமிட்டேசா ேறயிரப்பவ ராய்நக 
      ரகரத் ெத விற் ப க்குழன் றன 
வல்ல ற்றவா ேனார்பயப்ப ம் ேவைளயி 
      ல ள்ைவத் தபயத் தினிற் ரந்தன 
ைவவ க்குேளார் ேகாவ த்திட ேவெபா  
      தவெனய்த் திடமற் பி த் டன றன 
வல்ைலெயாத்தகூர் வாளரக்கைன ேநமிெகா 
      டறம்விட் டவைனக் க த்தாிந்தன.                            (12 1/2) 
 
ைதய க்குமா லாய்வைளக்ைகயி னாலவ 
      ட வத் த வத் தவக்குைழந்தன 
ைசவ க்குேம லா தித்தி  வர்க 
      டைலைமத் தமிைழத் தாித்தி ந்தன 
ைசய ற்றபால் ேபால்ெவ த்திட ேவநல 
      தவளப் ெபா ையக் குைழந்தணிந்தன 
தள்ளிலத்திேபா ேலவிழப்பிர மாெவா  
      தைலையத் தி கிப் பறித்ெதறிந்தன.                        (12 3/4) 
 
ெபாய் ைரத்தலா ேலயகற்றிய ேகதைக 
      ெபா மப் ெபா மத் தவிர்த்ெதா ழிந்தன 

ல்ெல க்குேவர் கூவிளத்ெதா  தாதகி 
      ைனயப் ைனயப் ெபா த்தமர்ந்தன 

ள்ளிபட்டகூர் வாெளயிற்ெறா  தாவிய 
      ையக் காிையப் ைடத் ெவன் றன 

ள்ளி க்குேவ ர்வயித்திய நாயகர் 
      ளகக் களபத் தி ப் யங்கேள.  (13) 
 
கட்டைளக்க த் ைற. 
 

யலார் வைரெயான் றி சுடர் தீயிற் ெபா ந் கண் ன் 
றயலார் திக்கு மைறநான் ெக த்தஞ் ச கன்ேச 
யியலா ெர சுர ெமண்ேடாள் வ வங்க ெளன்பெதான்பான் 
ெசயலா லழித்தனர் ேவ ரர் ரன் சிரங்கள்பத்ேத.  (14) 
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சம்பிரதம். பதினான்குசீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம். 
 
பத்தா யிரங்ேகா  யண்டபகி ரண்டங்கள் பண் வன் கண்ணைனப்ேபாற், 
      பாாிைன யளப்பன்வட ேம ங் க ெகனப் ப ெபாய்க் கள  ெசய்வ, 
னித்தா ரணிக்குளக் க குமைல யாக்கி வ னிரவிைனப் பக லாக்குவ, 
      னித்தைன  நம் ைடய சீட ைட வித்ைதயிைவ யிந்திரசா லங்க ளல்ல, 

த்தான பிள்ைள ந் ேதவி ந் தா மாய் வர்க்கும் வரம ளிேய, 
      ப்பத்  க்ேகா  ேதவ ந் ெதண்டனி  ர்த்தி ள் ளி க்கு ேவ ர், 
சித்தாமிர் தக்குளத் தீர்த்தநீ ரா ேனார் திவைலக ெடறித்த டேன, 
      தீராத ேநாைய ம் ேபாகாத ேபைய ந் ேத ப் பி ப் பிப்பேன.  (15) 
 
 
அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
பி நைட மலர்மகள் விமகள் ைடய  ெபாிய  காிய நீ, 
ள  ைடய  நிசிசர ெரா மி  யைனய  மைனய நீள், 
க ைட யிதழியர் கதெழாி யைனயவர் க மல ைடயவர்கூர், 
வ ைட ம வினர் ம ள் ைற பதி மதியினர் மழவிைடேய.  (16) 
 
ேமற்ப  ேவ . 
 
விடவிப்ேப ைதைமதவிர்த்ேத விைனதீர்த்தா ரைடந்தவர்க்கும் விதனந் தீரத், 
தடவிப்ேப ர ள் ாி ந் தம்பிரான் ேவ ைரச் சார்ந்ேதார்க் ெகல்லா, 
மடவிப்ேப ெயனச்சுழ மாைசப்ேபய் சந்நிதிக்ேக யா கின்ற, 

டவிப்ேபய் ெதாடர்ந் வ ம் பிறவிப்ேப யத்தைன ம் ேபாக்க லாேம.  (17) 
 
இரங்கல். பதின் ச்சீர்க்கழிெந ல் வி த்தம். 
 
ேபாரார் மழவிைட ைகப்பவர் வாழ்  ேசாணா ைடயவர் 
      ைடத்திட ேவவளர் ணார் கனதன கிாித்ைதய லா ைம ெயா பாகர், 
ேவரார் ச ர்மைற தித்திட ேவவளர் நீள்கா விாிவட கைரத்திைச 
      ேமவிய ேவ  ைடயவர் வயித்திய நாயகர் வைரேபால் , 
ராரா மய  ெபா க்கறிேயெனா  ேபய்ேபா லறிவிைன மயக்குைத 
      ேயாவினி யாராகி ெமா  ம த் வ ரா  தணியாேதா, 
நீரா கி மிைத நி த்தி  ெரனி னானா கி மினி விைலப்ப  
      ேவன்மிக நீள்சா தன றி ெய த்தி  ேவனினி மட ேர.  (18) 
 
வஞ்சிவி த்தம். 
 
மடவர றி மகண் மாேலாேட 

டவிமின் வழிப  ேபாதாேல 
விடமிட ைடயவர் ேவ ேர 
யடல்விைட ைடயவ ரா ேர.  (19) 
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அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம். 
 
ஆ ண்டா ெரனி மவ ரண்டராய்ப் பிறப்ேப  மகற்றா நின்றார், 
கா ண்ட தி ேமனிக் கண்ணனார் கண்ணாரக் கண்  லாேரா, 
பா ண்ட மண்ைணெயல்லா ேம ண்டார் ேவ ெரம் பரமகுண்டத், 
ேதா ண்ைட மண்ைண ண்டா ைலயிரண்  பிறப் மவர்க் ெகாழிக்க லாேம. (20) 
 
ஆவணத்தார் சூ வ  காவணத்தா ேரறியவா வணத்தார் ெசஞ்ெசாற், 
பாவணத்தார் மைறேயா  நாவணத்தார் ேமகைலயம் பணத்தா ராழி, 
மாவணத்தார் மழவிைடயாந் தீவணத்தா ாிதழியந்தார் மணத்தார் நாக, 
ேகாவணத்தா ாினி ைற ம் வணத்தார் ேவ ெரண் குணத்தார் தாேம.  (21) 
 
பிச்சியார். 
 
தாண் ச்ெசன்* மதர்விழி ம் ெவண்ணீ ங் கஞ்சுளி ந்தன ங் கண்டாற், 

ண் ச்சி யாதவ  மிச்சிக்குந் தைகச்சியார் ளகக் ெகாங்ைகத், 
ேதாண் ச்சி யார்ேவ ர்ப் பிச்சியா ெரனவந்  ேதான்  மிந்த, 
வாண் ச்சி யாரழைகக் காண் ச்சி யாதவரா ரவர்நச் சாேர.  (22) 
 
கழிக்கைரப் லம்பல். கட்டைளக் க ப்பா. 
 
சால ேம ங் க ங்கடற் சங்கேம 
      சைபெய லாெமன் விரகப்ர சங்கேம 
மா  லா ங் கழிக்கைரக் கம் ேள 
      மதன ேன ம் விழிக்கைரக் கம் ேள 
ேகால ேம ங் க ம்பைன யன்றிேல 
      ெகா ைம ெசய்தன டாெயைன யன்றிேல 
வால ண்டவர் ேவ ாி லன்னேம 
      ய ந்தி ேலன்றவ ரார  தன்னேம.  (23) 
 
கார்காலம். எண்சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம். 
 
ேமகெம ம் பசுநிைரகள் கடனீர் மாந்தி ெவற்ேபறி 
      ேமய்ந்திைடயன் வி காற் றாக, 
மாகெம ம் ெப ெவளிக்ேக பரந்  ெசன்  மைழெய ம்பால் 
      ெபாழிந் யிைர வளர்க்குங் காலம், 
ேபாகெம ம் பசைலமைழ ெபாழி ங் காலம் ள்ளி க்கு 
      ேவ ரர் ணராக் காலங், 
காகமிடம் வளர்ந்தகுயில் கூ ங் காலங் கான்ேமா ங் 
      கார்காலங் காலந் தாேன.  (24) 
 
கிள்ைளவி . கட்டைளக்க த் ைற. 
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காைல  மாைல ங் ைககூப்  ேவெனன் ங் காமெனய் ம், 
ேவைல  மாைல ம் ேவ ரர்க் ேகெசால்  ெமன்கிள்ைளகாள், 
ேசாைல  மாைல ஞ் சூழ்ெபான்னி நாடர்த் ெதா ெதனக்ேகா, 
ேராைல  மாைல ந் தா ெமன் ேறா  ைர ெசய் ேம.  (25) 
 
அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
ஓெட த்தா ெரா கா  ேதாெட த்தார் ேவ ர த்தார் ேதா , 
மாெட த்தா ேராாிரண்  மாெட த்தாரவ க் க த்தார் ேமல்பால், 

ெட த்தா ரண்ைடயிேல காெட த்தார் கீலாலம் விட்  ராத, 
ேவெட த்தா ெரா  ைகயிேல ேகாெட த்தார் யாவ க்கு மிைறவர் தாேம.  (26) 
 
இரங்கல். ெவளிவி த்தம். 
 
இைறயவர்க்கு ெமண்ணாிய விைறயவர்க்கு 
      மிைறயவனம் ேவ ர் ன்ேனா, 
னிைறவைளக்ைக யிவள் லம்ப விைறகயற்கண் 
      ணீர்தணியான் ேவ ர் ன்ேனா, 
னிைறெபா த்தலாி கைல யிைறயி த்த 
      றைனநிைனயான் ேவ ர் ன்ேனா, 
னிைறெதா க்க வாி நிைற யிைறெவ த்த 
      ெதனவைணயான் ேவ ர் ன்ேனான்.  (27) 
 
அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 

ன் ைடய தி க்குள  ர்த்திக ந் ெதா ம்ேவ ர் க பாலன், 
றன் ைடய தி க்குள  மதியாக ேவபைடத்த ைதய ெலன் , 
மின் ைடய தி க்குள  மிடமாக ேவயி ந்தார் வியன்ேவ ர, 
ெரன் ைடய தி க்குள  மிடமாக ேவயி ந்தா ெலன்ன தாேன.  (28) 
 
ேநாிைசெவண்பா. 
 
என் ைடய பங்குக் கிடஞ்சிறி  மில்ைலெகாலா 
மின் ைட ஞ் ெசஞ்சைடயார் ேவ ரா- ன் ைடய 
வாகநகக் கிள்ைள யறிேதன்கா ெணங்ைகயந்தக் 
ேகாகநகக் கிள்ைள குறி.  (29) 
 
க த் ைற. 
 
குைறமதி யின்றவர் ள் ைறபதி யினின்மலர் ெகாய்ேவேன, 

ைறமதி த வள் குழல்ெச  கி ன்மன ய்ேவேன, 
மீைறபயில் ச கன் மதியில ெனனமிக ைவேவேன, 
நைறமலர் ைனயி  மிைடெயா  ப ெமன ைநேவேன.  (30) 
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தர  ெகாச்சகக்க ப்பா. 
 
ைநய க்குத் தம்பெமன நம்ப க்குத் தம்ம யா 

ய்ய க்குக் குண்டெம த் ண்ைடம ந் ைதயளிப்பார் 
ைதய க்குச் சடா ாிச் சங்காிக்குத் தான்ெகாண்ட 
ைமய க்கு ேவ ரர் ம ந்தறியமாட்டாேர.  (31) 
 
ஈற்ற மிக்குவந்த நான்க க்க த்தாழிைச. 
 
மா திகழ் கைலக்ேகாட்  மதிதவழ்ெசஞ் சைடெமௗ  
பீ திகழ் மணிமன்றிற் ெப ம்பற்றப் ாி 
லா மலர்க் கழ ைடயா னம்மான்ெறன் ெப ேவ ர் 
பா மஞ் ெச த்ேதாதிப் பர நின் சீேர 
பாண்டரங்க ெனனத்தின ம் பக நின் சீேர.  (32) 
 
க த் ைற. 
 
சீரார் ேபரா ேரரார் ேதரார் ேவ ரா 
ராரார் சூரார் நாரா ேராரா ராராேர 
ேசரார் பாரார் ேநரார் சாரார் தீரார்தார் 
தாரார் தாரார் வாரார் நீரார் தாராேவ.  (33) 
 
மறம், அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
ேவல்ேபா ங் கண்ணிபங்கர் ேவ ாின் 
      மறவர்ெபண்ைண ேவட்க ேவந்தன், 
ேகால்ேபால வைளந்தெதான்  ெகாண் வந்த 
      தைனநாங் ேகாற லாேமா, 
கால்ேபால விரலைமத் க் கவிேபால 
      ெவா  ேகாலங்காட் ப் பின்ேப, 
வால்ேபால நாலவிட் த் திாிெகா வி 
      யிவ் ைர வலங்ெகாள்ேவேம.  (34) 
 
இ ம . 
 
ேவைலெகாண்ட விட ண்டார் ேவ ாின் 
      மறவர்ெபண்ைண ேவட்கச் சந்த, 
மாைலெகாண்  ேசைலெகாண்  வந்தி  
      தா ன்னாள் வந்த மன்னர், 
காைலெகாண்ட கூர்வாளால் ெவட் ேவம் 
      ெவட் ைழ கட்ட ேவண் , 
ேயாைலெகாண்  வந்தநீ சிெகாண்  
      வந்தைனேயா ைரெசய்வாேய.  (35) 
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வார்த்ைதேவ றின்றிவிைன தீர்த்தேத ெவ ம்ேபேர மந்த்ர மாகப், 
பார்த்தேபர் மகிழ்தி ச்சாந் ண்ைடம ந்தாய்ம ந் ப் ைப ந் தாங்கிக், 
கூர்த்தேவற் குகன்றாைத ைவத்தியநா யகர் தம  குளத்தி ள்ள, 
தீர்த்தேம ம ந்தாகத் தீராத ேநாய்கெளல்லாந் தீர்க்கின் றாேர.  (36) 
 
இரங்கல். கட்டைளக்க த் ைற. 
 
தீரத் தைரக்கடல் ெபாங்கார வாரந் திக மந்தி 
ேநரத் தைரக்கட லான  ேமகைல நீலவிழித் 
தாரத் தைரக்கட கப்பாணி யாளர் தமிழ்பயில்ேவ 

ரத் தைரக்கட னன்றினி ேநாவெதன் ழ்விைனேய.  (37) 
 
தாழிைச. 
 
ஊைளயா  ேபெயாடா ம் வள்ளல் ள் ளி க்கு 
      ேவ ரர் தி பவனிவந் லா நா ெடாடங்கிேய 
நா நா  டல்ெவ ம்பி றக்க மின்றிேய 
      நஞ்சுதின்ற ேபர்கள்ேபால நாவரண்  ேசார்வளால் 
ேவள்விகார ேமாவலா  ம ள்பி த்த தன்ைமேயா 
      மிஞ்சுமஞ்ச னந்ெதளித்  ெவள்ைளநீ  சிேய (38) 
ேகள்வியாக ேவ ைமயர் சந்நிதிக்கு னவரங் 
      கிடந்தேபெரா வைள ங் கிடத்திைவத்  வா ேம.  (38) 
 
ைகக்கிைள, ம ட்பா. 
 
வாரணங்கண் மீெத தி வாள்விழிகள் வந்திைமப்பத் 
தார்வணங்கி ேவர்வ ம் ந் தன்ைமயாற் - பாரணங்காம் 
ேவ ர் விமலர்ெவற் பணங்கின் 
ேறா ர் கலன்க ந் ெதாழில் ைனந் தனேவ  (39) 
 
வைலச்சியார். அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம். 
 

ைலச்சியார் வளங்ெகாழிக்கும் ள்ளி க்கு 
      ேவ ரர் ெபான்னி நாட் ல், 
வைலச்சியா ராகவந்  விழிக்கய ங் காட் வைர 
      விைலயாக் ெகாள்வார், 
கைலச்சியார் ேகாகனகக் ைகச்சியார் 
      பிச்சியார் க ெமன் கூந்தல், 
வைலசசியா ாி வச் சிைலச்சியார் 
      ெகாங்ைகெய  மைலச்சியாேர.  (40) 
 
பதின் ச்சீர்க்கழிெந ல ச்சந்தவி த்தம். 
 
ஆசா ர நல் ெலா க்க  ஞான  ேமலார் னிவரர் வ த்திட 
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      ேவநல வாசா ாியர்தம திலக்கண மாெயா  கு வாேனார், 
சா மற ைய ைதத்தி  தாளினர் நீடா கவன மழித்தவர் காணவர் 

      ேவ ர் ம விய வயித்திய நாயகர் மயறாேனா, 
மாசா கியம ள் பி த்தவர் ேபாெலதிர் சா ாிகள்க  ைகக்கிற 
      ேதனவர் வாழ்ேகா யி ெனதிர் கிடத்திைவ யீர்பின்ைன ெவளியாேம, 
ேபசாள் வளீவினி க்ைகயி ேலயிவ ேளேதா ெவ ள ம் விழிப்பைள 
      யாெவா ேபேயா வி ெமார் பயித்திய ேமாெவன வறிேயாேம.  (41) 
 
குறம், எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம். 
 
அறப்பள்ளி நாதர்ெகால்  மைல ங் கண்ேட னகத்தியமா 
      னிெபாதிய ெவற் ங் கண்ேடன், 
சிறப் ள்ள வள்ளிதைனக் ெகா த்த நாளிற் சீதன ங் 
      ெகா த்தகுறச் சி மி யம்ேம, 
யிறப்பில்லா நம்ெப மான் ேவ ர் ேமய ெவம்ெப மான் 
      த்ைதயன்ேப ாிட்ட ைழக்குங், 
குறப்பிள்ளா ெயன் ைடய குஞ்ேச ன்றன் 
      குஞ்சிதனக் ெகண்ெணய்ேகள் கூைற ேகெள.  (42) 
 
ேவற்ெறா ெவண் ைற. 
 
ேகதைகயிற் கு யி ந்த பணி ம் ணார் கி ைவ ம்ைப 
      ய கிெனா  கிழைம ண்பார், 
ேபைதயரா கி மன்பர் தம்ைம ெயண்ணிப் 
      பிரமைன  ெமண்ணாத ெபாியர் , 
ேராதாிய சி ேவ  ேராங்குெப  ேவ ர், 
      தலேமற் கீழ்ேவ ர் ள்ளி க்கு ேவ ர்.  (43) 
 
ேநாிைசெவண்பா. 
 
ஊ ம் வி க்கு ம்ப க்கு ேமாரன்ேப 
கூ ம் ெப மாேன ெகாங்ைகயின்ேம-லார 
வடங்ெகாடாய்த் ைதயன் மணாளாநின் பாகத் 
திடங்ெகாடா ையய ெவனக்கு.  (44) 
 
ஈற்ற க்குவந்தநான்க க்க த்தாழிைச. 
 
என் ைட நாயக ெமன் ைட மாதவ ெமன் ைட யா யிெரன், 

ன் ைட யாைன மறந்  கழங்குட ச  மா வேத, 
மின்னிைட யா ைம ைதயல் பராபைர யம்பிைக ேவ ர்வா, 
ழன்ைன  நீ ெமா ைரய ம் வாழ்ெகனவா க வம்மைனேய, 
யார  ேதெயைன யாள்பவ ேனெயன வா க வம்மைனேய.  (45) 
 
வஞ்சித் ைற. 
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மைனதீர்த்  நாேயன், சிைனதீர்த்த லாேன 
னைனதீர்த்த மாேட விைனதீர்த்த ேதேவ.  (46) 
 
நிைலமண் லவாசிாியப்பா 
 
ேவற்பதி தடக்ைக ேவள்  சைன ம்- 
பார்ப்பதி ைச ம் பாிந்த ள் ாிந்தைன- 
நாரணன் ைச  நான் கம்பைடத்த- 
வாரணன் ைச  மன் ற மகிழ்ந்தைன- 
தி மகள் ைச ந் தி மக டனக்கு- 
ம மகள் ைச  மகிழ்ந் ற் றி ந்தைன- 
பாிதியங் கட ம் பழமைற யாகிய-- 
சு தி ந் தடமலர் ெசாாிந்திட மகிழ்ந்தைன-- 
ெகாங்கார் க ங்குழற் குவலய மடந்ைதேயா- 
டங்கா ரகன்ெச  ம ச்சைனக் குவந்தைன- 
 
தக்கசம் பாதி சடா வர்ச் சைன ந் 

ர்க்ைக  சன ந் களற மகிழ்ந்தைன- 
யிந்திரன் வ ண னியம னி தி- 
சந்திரன் சைன மந்திர வந்தைன- 
யைனத் ள னிவ ர ச்சைன ேநமி- 
வனத் ள னிவழி பா  மகிழ்ந்தைன- 
ம ப்ெபாதி ேசாைல ம  ைடயான்- 
றி ப்பணி மகிழ்ந்  ெதாிைவைய மகிழ்ந்தைன- 
சாத்த ஞ் சண் ேமத்த மகிழ்ந்தைன- 
 
குணங்ெக  பதிெனண் கணங்கள் சைன ம்- 
வணங்குமா டவர் வாிைச  மகிழ்ந்தைன- 
பன்னி  ெபய ம் பைடத்தி  பழம்பதித் 
ெதன்னி  தியின்பாற் றிைசயமர்ந் த ளிைன- 
யங்கா ரக ர மம்பிகா நகரம் 
ெபாங்கிய பா  ரமீ ெதன ங்- 
காவிாி வடபாற் க மைற குகன்ேபர்- 
ேம ள் ளி க்கு ேவ  ெரன - 
ம வைக நாம  ெம வைகத் தீர்த்த ஞ்- 
சரம்ெவகுண் ெடனெவ  சடா  குண்ட ம்- 
 
பிரமகுண் ட ள ெப ம்பதி யமர்ந்தைன- 
தீரா வல்விைன தீர்த்த ேதசிக- 
தாரார் க ங்குழற் ைறயன் மணாள- 
மண்ம ந் த ம் ைவத்திய நாயக- 
ெபண்ம ந் திவ யிர் ெபறம ந் த ேள.  (47) 
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வ ம் னத்  இரங்கல்,மடக்கு, தாழிைச 
 
அ வித் திரேள ெகா ந்திைனேய யகன்ேற னாைசக் ெகா ந்திைனேய, 
      பந்ேதா வாரத் தைழயீேர யவனா யிதணத்தைழயீேர, 
யி விப் னேம குஞ்சரேம ெயயினர் ெசா ைறக் குஞ்சரேம, 
      ேயனல் காக்கு மஞ்சுகேம ெயனக்ேகா ெவா நா ளஞ்சுகேம, 
ெபா விற் காம னம் றேவ னத்திற் காேண னம் றேவ, 
      வார் காவில் வ ந்ேதேன *ேபானார் மீனிவ் வ ந்ேதேன, 
ெவ வித் திாிமான் பிைணயினேம ேவங்ைக ெயனக்ேகார் பிைணயினேம, 
      ேவ ாிைற வர் ேகள்வைரேய விலக்கா ாிரதி ேகள்வைரேய.  (48) 
-------------- 
* னலார ம ந்ேதேன என்ப உம்பாடம். 
 
கட்டைளக்க த் ைற. 
 
வைரச்சிைல ேயெதாட்ட ேவ ரர் ெவற்பர்நல் வாய்ெமாழிக, 

ைரச்சிைல ேயநிைனந் தாாிைல ேய ற்ற ேவ டனஞ், 
சைரச்சிைல ேயதின் ம் ேபாகா தி ந்தெதன் னாவியின்னங், 
கைரச்சிைல ேயயன்ன ேமயின்ன ேமயன்பர் கன்ெனஞ்ைசேய.  (49) 
 
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம். 
 
கன்னன் ெமாழிப் ேபைதெயா ம் 
      பிள்ைளெயா ந் தமிய ேயன் கண்  ேபாற்ற, 
வின்னெமா  பிறப்ெபனக்கு 
      ேவண் ெமனில் வரமிதைன யீயமாட்டார், 
தன்னமறத் தவம் ாிந் ம் ேவ ாில் 
      விைனதீர்த்த தம்பிரானார், 
கின்னமறக் ேகட்டவரந் த வெர ங் 
      கீர்த்திெயன்ன கீர்த்தி தாேன.  (50) 
 
கீரெனா ம் ெபா தவர்ெதன் ேவ ர்வாழ் 
      பஞ்சவனக்கிள்ைள யன்னார், 
மாரெனா ம் ெபா தவிழி ைமயனங்காக 
      மத்தி  ைமேய ேபா , 
ேமாரெந  விழியிைமவா ைறேபா  
      ைவெயன் ட் ைளத் டாடல், 
சூரெனா ம்  * மகன்றிற் 
      குன்றிெனா ம் ெபா கந்த சுடர்ேவல்ேபா ம்.  (51) 
---- 
* அகன்றில்-கிர ஞ்சம். 
---------------------------------------------- 
 

ரப்பவ ந் தீப்பிணிையத் ெதாைலப்பவெரன் 
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      ெற த்தவைரத் திக்க ேவண்டா, 
ரப்பவ ம் பசிப்பிணிையத் தவிர்ப்பவ  

      மவரல்லா ெலா வ ண்ேடா, 
ரப்பவ  மல்லாமற் ெபாக்கண ங் 

      ைக மாய்ப் குந்  பிச்ைச, 
யிரப்பவ ம் விைனதீர்த்தார் தி ள ண் 
      டாகெவன வி ப்பர்தாேம.  (52) 
 

ள்ெளா லம்பல்க த் ைற. 
 
இரவலர் மனமி  கைளபவ ெரளிெலைன ெயள்ளீேர 

ரவல ாினி ைற ள் ர் ம விய ள்ளீேர 
குைரகட ெலா ெயன ைறயி  ெமன ைர ெகாள்ளீேர 
நைரயிைட ைடயவ நிரவிைட வரெவைன நள்ளீேர.  (53) 
 
வஞ்சிவி த்தம். 
 
நள்ளி க்கும் ேவ ர் நைமயா ர் 

ள்ளி க்கும் ேவ ர் கிலா ங் 
கள்ளி க்கும் ேவ ர் கழிசூ ம் 

ள்ளி க்கும் ேவ ர் கழ் ேர.  (54) 
 
அம்மாைன. மடக்கு. க த்தாழிைச. 
 

ள்ளி க்கு ேவ ர்ப் னிதனார் தந்த த் ப் 
பிள்ைளதனக் கிந்திரனார் ெபண்ெகா த்தா ரம்மாைன 
பிள்ைளதனக் கிந்திரனார் ெபண்ெகா த்தா ராமாகில் 
வள்ளிதைனக் ெகாள்ள வழக்குண்ேடா வம்மாைன 
வள்ளியம்ைம யம்மான் மகளல்ேலா வம்மாைன.  (55) 
 
ேநாிைசெவண்பா. 
 
அப்பிறப் ம் ேவ ரர்க் காளாேனா மில்ைலேய 
ெயப்பிறப் ம் யாமில்லா தில்ைலேய - யிப்பிறப் ஞ் 
ேசாகா ஞ் ெசந்தீச் சு கா ஞ் சாக்கா ஞ் 
சாகா  ேபாலவ ஞ் சார்ந் .  (56) 
--- 
 
எண்சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
வ ண ைடயார் தவள விைடயார் 
      மதைன னிவாாிதழி ைனவார், 
க ைண வ வா ர ண கிாியார் 
      க ாி நகர்சூழ் ம கு தனிேல, 
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திரண மறேவ யலகு மி வார் திவைல 
      வி வார் ெதாியல் ைனவார், 
சரண மைடவார் மரண மைட*யார் 
      தம  மைடயார் த ம ரேம.  (57) 
 
வண்  வி . 
 
அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
த ந்ேதேன யைனயெமாழித் ைதயல்பங்கர் 
      ேவ ரர் தண்டார் ேவட் க், 
க ந்ேதேன தின னக்குச் ெசந்ேதேன 
      தந்ேதேன கறிேசா றின்ன, 
ம ந்ேதேன யிைணவிழிகள் ெபா ந்ேதேன 
      ெகான்ைறயந்தா ரளித்தா லாவி, 
வ ந்ேதேன ைனவழிபார்த் தி ந்ேதேன 
      யி காத வழிவந் ேதேன.  (58) 
 
எ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
வந்தைன ாிந்தனர் வ ந்தினர் நயந்தனர் 
      மணந்தனர் ணர்ந்தனர் விடாய், 
தந்தனர் நிைனந்தனர் நடந்தன ாி ந்தனர் 
      தணந்தனர் மறந்தனர் ெகாலாங், 
ெகாந்தள  கந்தமலர் சந்தன மணிந்தவர் 
      குணந்தைன நிைனந்தில னியான், 
கந்த ாிெயந்ைததி  ைமந்தெரன 
      ந்திாிவர் கந்த வர் வந்ெதா வேர.  (59) 
 
கட்டைளக்க த் ைற. 
 
ஒ கா தம ங் குைழயார் ள் ாி ைகக்குமன்  
ெப கா தம ங் குலவா வ ங்கண்கள் ெபண்ைமகண்டான் 

கா தம ங் குைழவார்கள் பார ைலசுமக்க 
வி கா தம ங் குளதாகி னிற்கு மிைடயிவட்ேக.  (60) 
 
பாதவகுப் . 
 
இடமார் கயிைலயி ேலரா வணன் ய 

ைசேகட் டைலத் தகர்த்திரங்கின 
ெவழிலார் திைச கன் மாேயா ென மிவ 
ாி ேவார்க் ெகா விைச ெயாளித்தி ந்தன 
 
வியலார் தமிழ்ெகாள வா ர் ம கினி 
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காற் பறைவதன் மைனக்குவந்தன 
ெவ கூர்ப் பிறவி ம் ேவேரா டறவவ 
ாிடர்தீர்த் த யவர் மனத்தி ந்தன.                            (60 1/4) 
 
உடேன ெயதிாிட லாேல ம ைரயி 
ெலா காற் லவைன ெய த்ெதறிந்தன 

கா தவர்கதி ேபாேல ய யவ 
ெராழியாப் பிறவிைய ெயாழித்திரங்கின 

ைடயாள் வ த லாேல ய தின 
திராப் மல ெரனச்சிவந்தன 
ைடயா தல் ேபாேல மதி 
டேறய்த் ளமதி ெயனத் ணர்ந்தன.                (60 1/2) 

 
யா வி வர்கள் வாேனார் னிவரர் 
ேமற் சுடர்மணி ெயனப்ெபா ந்தன 

தலா கியதமி ேழார்  வர்கள் க 
ழிைசேகட் ட ண்மைழ ெயனப்ெபாழிந்தன 

கில்ேபா லடல் ாி சூலா த டன் 
வ கூற் வன்விழ ைதத் ெவன்றன 

தா கவன மானார் மயல்ெகாள 
வவ ர்த் ெத வினி ரக்கவந்தன.                        (60 3/4) 
 
விடமார் பணி  வாேனார் ெதாழவளர் 

ர்ச் சைபயினி ன த் நின்றன 
ெவறியார் ந மலர் ேதேனா ைறத  
ன காற் பறைவக ளிைரத்ெத ந்தன 
 
ெவயிலார் சுடைலயின் மீேத நடமிட 
மைறேபாற் பாி ர மரற் கின்றன 
ெவறியார் ெபாழிறிகழ் ேவ ர் ம விய 
விைனதீர்த் தவாிைண மலர்ப்பதங்கேள.  (61) 
 
ேவனிற்காலம். அ சீர்க்கழிெந ல் வி த்தம். 
 
கள்ள க்கு நிகராெயன் கரவைள ங் 
      குரவைள ங் க ந்  ெசன்ெறன், 

ள் க்கி ந்தபின்ெபன் ாி க்கு 
      வ வார்நாட் ண்  ேபா ந் 
ெதள்ளி க்குந் ெதாிவாியார் ேதனி க்குஞ் 
      சைட யார் திக ஞ் ேசாைலப் 

ள்ளி க்கு ேவ ரர் ணி க்கு 
      வி ந்தான ெபாதியத் ெதன்றல்.  (62) 
 
எ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
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அல்ைலெயாத்த சீர்ேமல் வில்ெல த்த 
      கூர்ேவ ைலய க்கு வாழ்தா ைத மாவார், 
வல் ெயாத்த ணார் ைதய க்கு 
      மரலாம் வள்ள க்கு வாழ்வாகிய ர், 
ெசல் ழக்*கிேவள்ேபார் வில்ெலா த்  
      மீனார் ெசய்யழித்  வாடா வயல்வாைள, 

ல்ெலா க்கி ேலேபாய் ெநல்வரப்பி 
      ேலேசர் ள்ளி க்கு ேவ ர் நகர்தாேன.  (63) 
 
தர ெகாச்சகக்க ப்பா. 
 
தான்யாமந் தைலப்பிாிந்த தைலவன்ேபான் மறந்தி ப்ப 
வான்யா  ெபற யன்ற மன்னவன்ேபால் வ ந்தினேன 
மீன்யாைன டன்ெபா த ேவ ரர் தி நாட் ற் 
கா*ன்யாேற யி ங்கழிேய க ங்கடேல காவிாிேய.  (64) 
 
அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
விாித்தசைடக் ெகா த்தியிடத் ெதா த்திதைனப் 
      பாித்தசிவன் ேவ ர் ெவற்பா, 
ெபா த்திமிகப் ெபா த்திெயைனத் தி த்தியைதச் 
      சி க்கியவள் ெபா க்கமாட்டா, 
ெடாித்தவைளக் கனத்தகுைழத் த்தவிதழ்த் 
      தாித்தெவழிற்சிாித்த ரற், 
ப த்த ைலச் சி த்தவிைடக் க த்தவிழிச் 
      சிவத்தநிறப் பரத்ைத தாேன.  (65) 
 
தைழநயப் . 
 
ப த்த ந் தைழயிவண்ேமற் பைடமதனன் 
      பகழிபட்ட பசும் ண் ணார, 
வ த்த ந் தைழ சி ய த்த வந் 
      தைழேவ  ரமலர்ெவற்ப, 

த்த ந் தைழயன்ேற கைட ைறயி 
      ெலங்கண்மா யிர்ேபா காமற், 
ற த்த ந் தைழயின்  தந்த  
      ன ைகயிற் றைழகண்டாேய.  (66) 
 
ஆகாசம் மி ள் ளன் த 
      ன்றள  ெமைனவிட்டப்பாற், 
ேபாகாமற் ெறாடர்ந் வ ம் பிறப்ெபன் ம் 
      ேபையயிவர் ேபாக்கிடாேரா, 
பாகா  ெமாழிபங்கா ள்ளி க்கு 



 24

      ேவ ெரம் பரமா ெவன்ைனக், 
காகாெவன் ற வ ங் ேகாேகாெவன் 
      றரற் வ ங் கண்  தாேன.  (67) 
 
ேநாிைசெவண்பா. 
 
கண்டைனய ெசஞ்ெசாற் க ாிபங்கர் ேவ ர்சூழ் 
தண்டைலயிற் கண்  தைழ ற்ேறன் - பண்டயனார் 

ங்கமைல யன்னா ைண ைலயா கப்பைடத்த 
வங்கமைல யன்னா ளவள்.  (68) 
 
பதினான்குசீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
அவைளவா ாிதியி லவைளநா கைணயி லவைள ேயந் திய கின் மகனா, 
      லவைளநா ெடனேவ யவைள  மறந்தா ளவைளமத் ெதன யிர் சுழன்றா, 
ளவைளவார் குைழயா ளவைள ேவல் விழியா ளவைளேமா தியவி  தனத்தா, 
      ளவைளேசர் கரத்தா ளவைளேநர் மிடற்றா ளவைளநீர் நிைன நா ளேதா, 
பவளேம னியினிற் றவளநீ றணிந்  குவைளேநர் மணிமிடறிலங்கப், 
      பா கா வண்ணந் தா கா வனத்திற் ப க்குழனறி பரம் பரேன, 
கவளமால் யாைன யீ ாி ேபார்த்த கண் த ெலண் தற் காிய, 
      கற்பகா டவிசூழ் ெபாற்பமர் ேவ ர்க் கட ேள க ைணவா ாிதிேய.  (69) 
 
பனிக்காலம். கட்டைளக்க த் ைற. 
 
க ங்ெகாண்ட ேலநிகர் கண்டர்தண் டார்தாிற் கண்ெடா வர், 
ம ங்ெகாண்ட ேலதினி மாெகாண்ட ேலெதன்றல் வாைட ட, 
னி ங்ெகாண்ட ேலவாில் ேவ ரர் மீதினி ச்ைசயமர், 
த ங்ெகாண்ட ேலவிழி ஞ்சாம லாவி தணந்தவேர.  (70) 
 
சித் . எண்சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம். 
 
தைரக்குங்கா விாிநா  தனக்கு மீசர் 
      ைதயல்பங்கர் விைனதீர்த்த தம்பி ரானார், 
நிைரக்குங்காற் ெற திைறஞ்சுஞ்சித்த ரப்பா 
      ெநய்தயிர்பா ண்டானா னிதி  ண்டா, 

ைரக்குங்கான் மிக்க த்த நாகஞ் ெசம்ைப 
      றநீட்  ெயாளியிரத வாதஞ் ெசய்ேவா, 
மிைரக்குங்கார்க் கடல்கடந்ேதார் நாட்ைட ெயல்லா 
      மீழநா டாக்குவித்ேதா ெமளிதிற்றாேன.  (71) 
 
காலம். 
 
எ ந்தநில ெவ ந்தணைல வி ங்க மாட்டா 
      திளெநஞ்சா ள்ளஞ்சி ேயங்கி ேயங்கிக், 
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ெகா ந்தனைல வி ங்குகின்ற கு கு ேபாலக் 
      ேகாகிலங்கண் மாந்தளிைரக் ேகா ங் கால, 
ம ந்தரள மிள ைலேமற் ெகாழிக்குங் கால 
      மத்தரளங் கூடைலவந் தழிக்குங் காலஞ், 
ெச ந்தரள மணிெகாழிக்குஞ் ெசம்ெபான் ேவ ர்ச் 
      சிவெப மா ெனம்ெப மான் ேசராக் காலம்.  (72) 
 
எ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
ேச மந் தணர்வாழ் ள் ாிலம் பிைகேயா  
      ேத மங் கிறவாத ேபர், 
ேபாிறந் தி ேதவர் *ேகால ஞ் சதேகா  
      ேபர்க ஞ் சதேகா  ேய, 
வாரணன் சதேகா  யாதவன் சதேகா  
      வா சந் திரர்ேகா  மா, 
நாரணன் சதேகா  நான் கன் 
      சதேகா  ஞால ஞ் சதேகா ேய.  (73) 
 
மதங்கியார். அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம். 
 
சதங்ைக  ரெமா ப்ப வைளெயா ப்ப 
      வண்ெடா ப்பத் தடந்ேதாள் ெகாங்ைக, 
பதங்ைகயா னனமி ப்ப விழியி ப்ப 
      ேவ ெரம் பரமர் ன்ேன, 
மிதங்ைகயார் ழவதிர்ப்ப மாதங்கி 
      பா டவாள் சி யா , 
மதங்கியார் ம ங்குறைன வாங்கியா 
      ெராற்றியாய் ைவத்த ேபேர.  (74) 
 
பதினான்குசீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
ேபரா யிரங்கண்கள் பதினாயி ரம யம் ெப வைரகெளண்ணாயிரம், 
      பிைறயா யிரம் ைன  யா யிரம்*பணிபிறங்குசைட பதினா யிர, 
மீரா யிரஞ்ெசங்ைக யங்ைகபதினாயிர மிலங்குகூ கிரா யிர, 
      மிைறயா யிரங்ெகாண்ட விரல்கள்பதி னாயிர மிரத்னவல யங்கள் ேகா , 
ேயாராயிரங்குைழக ளாறா யிரஞ்சரண ெமா ெகாள்பாி ரமா யிர, 
      தயதின கரர்ேகா  யைனயபத் தர்கள்பர  ம்பர்சத ேகா  ேபர்கள், 

ராதி ரன் றசக்கிாீவ ராவணைன ெவன்றவன் ள்ளி க்கு, 
      ேவ ாில் விைனதீர்த்த தம்பிரான் கயிலாய ெவற் ைடய கட  க்ேக.  (75) 
 
பாண். எண்சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
ெவற்பலைக யளித்த ைல ேவசி தன்ேமல் 
      வி ப்பம்ேபா லவர்க்கிைசேமல் வி ப்பம் பாணா, 
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கற்பலைக யளித்தவர்பாற் ெசன்  பா ங் 
      கனவாிைச ண்டாலங் காட் ன் ன்னா, 
ளற்பலைக யளித்தவ  மால வாயி லன் னக்குப் 
      ெபாற்பலைக யளித்த ேகா , 
நற்பலைக யளித்த ணன் கீதங் ேகட்  
      நயந்தவ ம் ேவ ாி னம்பன் றாேன.  (76) 
 
கட்டைளக்க த் ைற. 
 
நம்பப் படா  விைலமாதர் ேநய நளின கக் 
கும்பப் படா ைல பங்கர் ள் ரர்ெதன் ெகால் ெவற்பா 
ெவம்பப் படாநின்ற கட்கூற்றம் பார்க்க விதி ண்ேடா 
வம்பப் படா  பிாிந்ேத யி க்கு மவ ள்ளேம.  (77) 
 
ஊசல். எண்சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம். 
 
உள்ளி க்கு மயலா ள் கி ேயா  
      ைலயி ெம காக டலம் வா த், 
ெதள்ளி க்கு மறியாத விைனகள் ேகா  
      ெசனனமற ேவசா ச்ெசல்வ நீ க், 
கள்ளி க்கு மலர்க்ெகான்ைறத் தாைர நா க் 
      கைலவாணர் ெமாழிந்தி நற் கவிக ேட ப், 

ள்ளி க்கு ேவ ரர் கேழ பா ப் 
      ப் னன்மஞ் சனமா  யா  சல்.  (78) 
 
ஊச  மனத்த ேயன் ேவ  ைரயா 
      ச்சியினிற் கரங்கூப்பி ைவத்ேத ற்ற, 
நாசியினி லணியிதழி நாற்றங்ெகாண்ேட 
      னாவினி  மஞ்ெச த்ைத நாட்  ைவத்ேதன், 
காசினிநின் சந்நிதியிற் சிறப்ைப ெயல்லாங் 
      கண்க க்ேக வி ந்திட்ேடன் காய ெமங்கும், 

சுதி ச் சாந் ண்ைட மண்ைணப் சிப் 
      ந்தியினி ன ச்சுவ  ெபாறித்திட் ேடேன.  (79) 
 
ெகாற்றியார். அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம். 
 
ெபாறியம ங் ெகாற்றியார் ள்ளி க்கு 
      ேவ ரர்ெபான்னிநாட் , 
ெனறியம ங் ெகாற்றியார் கிெலா மின் 
      மைற ெமன நீத்த தல்லால், 
ெவறியம ங் கற்ைறயார் க ங்குழைல 
      யிவெரங்ேக விற்றார் கண்கண், 
மறியம ங் ெகாற்றியார் சிறியம ங் 
      ெகாற்றியார் ைவத்த ேபேர.  (80) 
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எ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
ைவயக மதனிற் பிறந் ளா ாீைக 
      மறந் ளா ெரனின்ம  பிறப்பிற், 
ைகயகந் தனிேலார் க ைஞ  ேமந்திக் 
      கைடெதா ம் ப யிரந் ழல்வார், 
ெவய்யேதார் பிறப்  னக்கிைல யிரந் ண் 
      விைனப்பய ெனவ்விதத் த நீ, 
ையயேமற் ண்ட ெதன்ெகாேலா 
      ேவ  ரப்பேன ெயாப்பிலாமணிேய.  (81) 
 
எண்சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
ஒப்ெபா வ ாிைல னக்ேகார் ைண  மில்ைல 
      லகெமலா ைனப்பணி  ெமாளிெபான் ேம , 
வப்ெபாிய மைல யி க்கத் ைதய லம்ைம 
      ய கி க்க த்ைதய  மாங்ேகைவகச், 
ெசப்பாிய த்ேதா ந் தி ெவண் ணீ ஞ் 
      ெசஞ்கைடேமற் படவர ஞ் ெசங்ைக மீேதார், 
கப்பைர ம் ெவண்டைல ம் ெபறல்கண் ேண  
      கழிக்கெவன்ேறா ேவ ெரங் கட  ளாேன  (82) 
 
ேநாிைசயாசிாியப்பா.* 
 
*இச்ெசய் ளில் மிகுதி ம் பாடம் பிறழ்ந்தி க்கின்ற . 
 
கடல்கிழித் ெத ந்த க கிற் குழாங்களின 
குடல்கிழித் ெத ந்த ெகா க்ேகா ரங்களி* 
லசுணம் விசும்பி லமர்ந்த கின்னர 
ாிைச ண வி ந்தாங் கி ெசவி ம ப்ப 
ெவயி ைர யிந்தி னிளநிலாச் சேகாரம் 
வயி குழி வாங்கி வாய்ம த் த ந்தத் 
ெதன்ற க் கிைடந்  ேசவெலா  சிைனஇய 
வன்றிலம் ேபைட ய தயர் யிர்ப்பக் 
க ம் கள் க ய கயத்திைர ய ந்திக் 
குரம்பக னாைரகள் குடம்ைபயைட கிடப்பச் 
ேசண்டனிற் பிறந்  ெசங்கதிர் வரைவ 
யாண்டைலப் ெபாறிப் ள் ளாமினத் ெதா வினாஅய்ப் 
ெப ம்ைபயிற் றழீஇய ேபைடேயா  
ெபா ம்பிைட கிடந்  ற கள் லம்ப 
 
ேம விற் கிளர்த ன ெவயில்கண்  பிாிந்  
கூாி ட் கிைடந்த ேகாக ன் ற ப்பக் 
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ெகாஞ்சிப் பார்ப்ெபா ஞ் சிைனெயா ங் கு மிக் 
கிஞ்சுக வைளவா யஞ்சுக மிழற்றக் 
குல த யற்றிய ெகாள்ைககண் ம்ப 
ரலம  வண  மலம்பா வதிந் றப் 
ைபந்தமிழ் ேவ ர்ப் பரைவ  ணிலவிய 
மந்தர ெமனச்சுரர் வாசுகி பிணிப்பக் 
கீ ற ெவ திய ேகழ ன் வ வ  
ேம ற வகுத்த ெவண்சிைற யன்ன  

ன்னந் ேத ய* ேகழ  ெமகின  
மின் ந் ேத ய வியல்ெபனப் ெபா ந்த 
வந்ெந ங் ேகா ரத் தணிநிைர தயங்கப் 
பன்ென ஞ் சிகர ம் படர்விைடக் ெகா  
மாட ந் ெதற்றி  மகரவாய்க் கு மிக் 
கூட ந் தட ங் ெகா ஞ்சி  மதி ங் 
கனகமா ளிைக ங் க மிய ேவ ர்ச் 
சினகரத் தமர்ந்த ெதய்வ நாயகன் 
வில்லவன் ரக்குங் ெகால் யம் ெபா ப்பின 
க ம்பிைன வி ம்பா வரம்பின ளேர 
பண்டலர் ெபாழிந்த பதியினில் வணங்கிய 
ெகாண்ட  னி ண்ட  குழேல திண் றன் 
மற்றவ ன ணர் வ ெகட வாங்கிய 
ெகாற்றவில் லைனயன பி கு  ெவற்றி 

கேவள் வாங்கிய ாிேவல் விழிக 
 
ளி கைண ய கைண யிந் வாண் கேம 
யவ்வா வரைன ய ச்சைன ாிந்த 
ெசவ்வா யைனய  ெசவ்வாய் சிறந்த 
தி ச்சர ணி கரஞ் சிறந்த சடா  
வ ச்சைன ாிந்த வரவிந்த மலேர 
மண்டபத் ைமயவ டண்டமிழ் மிழற்றி  
ெமாழிபயில் கிள்ைள மழைல ந் தி த் ங் 
கன்னியிங் கிவட்குச் சந்நிதி யைடந்ேதார் 
ேநாயி ஞ் சிறிதிைட டங்கும் 
ேபயி ம் ெபாிய  பிணா ைலத் தடேம.  (83) 
 
கிள்ைளவி . ேநாிைசெவண்பா. 
 
தடந் ைறசூழ் ேவ ரர் தண்டார் வி ம்பி 

ைடந்ெதன  ெநஞ்ச கிக் - கிடந்  
க கவி ந் தத்தாய்கண் ணற்றவ ள்ள 

கமி ந் தத்தா ைர.  (84) 
 
இ ம . கட்டைளக்க த் ைற. 
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உைரயிற் படவைரந் ேதாைல ம் ேபான யி மின்  
தைரயிற் படவ ந் தன்ைமெயல் லாந்தத்ைத கா ைரயீர் 
திைரயிற் படவர் திமிங்கலத் ேதாடமர் ெசய் ம் ள்  
ரைரயிற் படவர வார்த் நின் றா ய வத்த க்ேக.  (85) 
 
களி. எண்சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
அத்தியின்ேம லரசி க்கு மரசின் மீேத 
      யாத்திபேன ேவம்பி க்கு மைவயின் மீேத, 
நித்திய  மாவி க்கு மயக்க மின்றி 
      நிச்சயமா யறிந் ைரத்த களிய ரப்பா, 
சித்திவிநாயகன் த்த தைமய னீசன் 
      றி மடந்ைத தைலமகன்மா யவேன யாகு, 

த்தயன்ேவ ரர்ம  மகெனன் பார்கண் 
      குந்த க்குக் காமனண்ணன் ைறகண் டாேய.  (86) 
 
பதினான்குசீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 

ைறெயன ெவ த ேலாைலயாய் வி த்தன் யினிற் ேசரலன் பாித்தன், 
      ைடந் பா யி தல் ெகாள்கல மா*க்கன் க ேவய்ந் திடல்கணக் ெக த, 

ைற ளாக் கி தல் வில்ெலன வைளத்த ெலா வன் ன் பதாைகயா யர்த்த, 
      ர்மட லாதல் காணியாய்ப் பிணித்த யர்பாி யங்கேம யாதல், 
பைறவக ைறத னிழ ட டங்கும் பழங்கிழங் ெகா நற வ த்தல், 
      ப விற காத ெலதிர்வ  மடவார்பேயாதரங் கூந்தேன ராத, 

ைறவர்ேவ ரர் தி ப்பணிக் கைமத ைவெயலா ேமயகற் பகத்ைத, 
      ெய ம்பைனய ெவன் றிக வா ரத  ெள தி  டரா யினேர.  (87) 
 
கூதிர் காலம். எண்சீர்க்கழிெந ல் வி த்தம். 
 

பனி ெந வாைடக் குளிர்ெபா றாமன் 
      கிெலன் ங் க ம்படாம் ேபார்த்  ெவய்ேயான், 
கா பரந் தாகாசத் ெத ந்த வன்றன் 
      கரத்தினால் விரகத்தீ கா ங் காலங், 
கா பரந் ெத ந்தாைலக் கைரயின் 
      ேம ங் காய்ச்செலனக்காமகனல் க குங் கால, 
ேம குழி பர வயல் ேவ  ரன்பர் 
      விைரந் வந்  ரந்தைனேய ேமவாக் காலம்.  (88) 
 
அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
காலேம ெய ந்தி ந்  ள் ர்க்குப் ேபா ெமன்  கழறிப் ேபய்கள், 
சூலேம ெததிெரன் ம் யாத்திைரக்கு நாள்ேகட்குஞ் ேசா ந் க்குஞ், 
சாலேம வியவிந்தா டவிக்குவழி ேயெதன் ஞ் சகுனம் பார்க்குங், 
ேகாலேம ைனந் ெகாள் ங் கு க்கட்ேபய் ன் விைட ெகாள் ந்தாேன. (89) 
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இைடச்சியார். 
 
விைடக்குலமார் ெகா ைடயார் ேவ ாில் விைலகூறிவிற்கு ங்கள், 
பைடக்குலமாம் விழி கண்டால் மால்ெகாள்வ ரல்லாமற் பால்ெகாள் வாேரா, 
நைடக்குலேமா ேதாைகமயிற் ெபைடக்குலேமா நீ மந்த நந்த ேகாப, 
னிைடக்குலேமா வல்லெதா  ேகாகிலேமா வின்னெதன வியம்  ேர.  (90) 
 
ேநாிைசெவண்பா. 
 

ர மதனா ன் ெவன்றித்ேதர் ேவ ர 
ராற் மத க் களித்தி ேவன்- சூரர் 
ெதா ந்தி ந்தார் ப் ர ந் ளிபடப் ேபா க் 
ெக ந்தி ந்தார் வந்தி ந்தா ாின் .  (91) 
 
அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
இன் தா டம்ெபல்லா மி ந்தபடர் தாமைர ற் றி ந்தா க்கு, 
மன் தானவ டம்  காய்ந் கிடந்தவர்க்கு நி த் தறிய மாட்டார், 
ெசன் தான் பணிந்தவர்க்குத் தீராத ேநாையெயல்லாந் தீர்த்ேதாெமன்பார், 
ெகான் தா னிறந்தபிள்ைள ெய ப்பிேனா ெமனவி ங் கூ வாேர.  (92) 
 
தர ெகாச்சகக்க ப்பா. 
 
வாழிவாய் ேநமிெபற மாேயான் மலர்சாத்த 

ழிவாய் ேமகங்ெகாள் ேவ ர் தி நாட் ற் 
ேகாழிவாய் ெவங்குர ற் கூைகவா ங்ெகா தா 
மாழிவா ேயாய்ந்தி  மன்ைனவா ேயாயாேத.  (93) 
 
கட்டைளக்க த் ைற. 
 
ஓயாப்பிறப்பிற் பிறந்தெநஞ் ேசபல் யிர்கட் ெகல்லாந் 
தாயாய்ப் பிறந்த ள் ைதயல்பங் காளர்தஞ் சந்நிதிக்ேக 
யீயாய்ப் பிறக்கி ென ம்பாய்ப் பிறக்கி  ேம ங்ெகட்ட 
நாயாய்ப் பிறக்கி னாியாய்ப்பிறக்கி  நன் னக்ேக.  (94) 
 
அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
நண்ணி வார் ேபாகாமற் றைளயி வா ர யவர்க்கு நட்ட மாக, 
ெவண்ணி வார் தண்ணீாி னமிழ்ந்தி வார் காணிக்ைக யிடேவ ெசால் ச், 
சண்ணி வார் விைனதீர்த்த தம்பிரா னம்பினார் தங்கள் வாயின், 
மண்ணி வா ர பட  நிைனந்தி வா ரவர்க்கன்  ைவக்ெகா ணாேத.  (95) 
 
இரங்கல் தாழிைச. 
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ைவக்ர ஞ்ச ேவெல த்த பிள்ைள ைதய லத்தனார் 
      வள்ளல் ள் ளி க்கு ரர் ைமயல்ெகாண்  டாதேப 
ரக்ரமங்கள் ெசயெவ ந்த மதியெமன்பர் மதிெயனி 
      லனைலெமாண் ைறக்குேமாவி தாழிவட்ட வடைவயி 

க்ரமாகு மியமராச ெனைனயைழத்  வரவி  
      ேமாைலவட்ட மதனராச னாலவட்ட யிாி ஞ் 
சக்ரவட்ட மல்லெதான்  பாிதிவட்ட மிைவயலாற் 
      சலதிவட்ட மீெத ந்த சந்த்ரவட்ட மல்லேவ.  (96) 
 
ேநாிைச ெவண்பா. 
 
அல்ல ல த்தாண்ட வம்மாேன ேவ ரா 
தில்ைல வனத் ைற ந் ேதசிகா-ெதால்பிறவிப் 
பித்தங் ெகாழிக்கும் ெப மாேன ேபைதவிழி 

த்தங் ெகாழிக்கு ைல.  (97) 
 
குறள  வஞ்சிப்பா. 
 

ைல ைகயினர் ெமாழியாம்பல் 
கலவியின்மகிழ் களியாம்பல் 
விதிாிைண ய காம்பல் 

ைகயைனய  நைகயாம்பல் 
ெவங்கதிர் ைல ெவள்ளாம்பல் 
ெசங்கவிாிதழ் ெசவ்வாம்பல்-எங்ேகான் 
ேவ ர் கிழவணி நாளி 
லா  தாம்பா லவர்சி  ம ங்ேக.  (98) 
 
இன்னிைசச்சிந்தியல்ெவண்பா. 
 
ம ம ம் ேவ ர் வயித்தியனார் ெவற்பிற் 
க ம ந்  தம்மிெதனக் ைகக்ெகாண்ேடார், 
ெவள்ைள ம ம ந் தண்டந் தவர்க்கு.  (99) 
 
அண்டர்க் காியவர் ேவ ரர் ன் ண்ட வாலவிடங் 
கண்டத் தி ப்ப  கண்ேடார் தமக்கன்பர் காத னா 

ண்டற் கவா  ந நாவ ெலாணகனி ண்டவர் தந் 
ெதாண்ைடக் குழியினின்ற  ேபால வந்  ேதான்றி ேம. (100) 
 
அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
ேதான் காி ாி ேபார்த்த ள்ளி க்கு 
      ேவ ரர் ைணத்தாள் ெபற்ேற, 
னீன் வ  பிறப்ெபாழிய ைமந்தர்க  
      ெமாழியாத வின் ம் ெபற்ேறன், 
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ன் பிறப் ைப ம த்ேத த்ைதய ந் 
      ைதய ெமன ன்ேன நிற்பார் , 
ேதன் வைலக் ெகான்ைறயந்தார் தரப்ெபற்ேற 
      ன ள்ெபற்ேறன் சீர்ெபற் ேறேன. 
 

ள்ளி க்குேவ ர்க் கலம்பகம் ற்றிற் . 
 
தி ச்சிற்றம்பலம். 
-------------------- 
 


