
 

கதிர்காமக் கலம்பகம் 
ஆசிாியர்: கந்தப்ப சுவாமிகள் 

 
 
      கணபதி ைண 
      தி ச்சிற்றம்பலம் 
      Source: 
      சர வதிபீடம் - கந்தப்ப சுவாமிகளால் அ ளிச்ெசய்யப்பட்ட 
      கதிர்காமக்கலம்பகம் 
 
      இஃ  யாழ்பாணம் தமிழ்ப்பண் தர் நா. கதிைரேவற்பிள்ைளயால் 
      பாிேசாதித்  ம ைர - பாதரக்கு  மான். ஆ ெசாக்க ங்கப்பிள்ைள 
      அவர்களின் திரவிய சகாயத்தால் 
      ெசன்ைன மதரா  ாிப்பன் அச்சியந்திரசாைலயிற் பதிப்பிக்கப்பட்ட . 
      ஏவிளம்பி வ ஷ சித்திைர மாதம் 
      1897 

      -------------------- 
 

கந்தப்ப சுவாமிகள் அ ளிய  "கதிர்காமக்கலம்பகம்" 
 
      சிவமயம். 
 
      சிறப் ப்பாயிரம். 
 
      ெசன்ைனக் கிறி தியன் காேல  தமிழ்ப்பண் தர் 
      பிரம  வி.ேகா. சூாியநாராயண சா திாியாரவர்கள் பி.ஏ. 
      ெசால் ய 
      ேநாிைச ெவண்பா. 
 
      கந்தப்பர் ெசய்தகதிர் காமக் கலம்பகத்ைதச் 
      சந்தெமா  மச்சிட்டான் சால் றேவ - சந்தத ங் 
      கந்தன  ெப ங் கதிைரேவற் பிள்ைளெய  
      மந்தமிழ்ப் பா வாணனினி தாய்ந் . 
 
      அ டாவதானம்  :   ைவ - க யாணசுந்தர த யாரவர்கள் 
      இயற்றிய 
      பன்னி சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ெபான்மைலயா யிரஞ்சூழி களிெலான்றங் ெகனநில ம் ெபாற்  வாய்ந்த, 
            கழீழ நாட் னில்யாழ்ப் பாணநக ாிைனெவஃகிப் ெபா ந்  ைறந்த, 
      தன்மசர  வதிபீடங் கந்தப்ப சாமிெய ந் தவேம தாவி, 
            தனித்திலங்குங் கதிர்காமத் தலத் நஞ் ெசவ்ேவட்குத் தக்ேகார் ேப , 
      நன்மணிேநர் ெசஞ்ெசாற்களாற் ெசாற்ற கலம்பகத்தி-னயங்கண் ற் , 
            நாடைனத்  ேமபரவ நனியாய்ந்திங் கச்சிட்  நற்சீர் ெபற்றான், 
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      பன்மைனசூழ் ாி ேலா யிற்ேறான்றிச் ெசந்தமிழ் ல் பல ஞ் 
            சூழ்ந்  பக ைமந் திலக்கண  மிகத்ேதர்ந்த கதிைர ேவற் பாவ ேலாேன. 
 
      க ைர 
 
      அநாதிமல த்தராய், ஆதிமத்தியாந்த சமானாதிக காம ப குணரகிதராய், 
 சர்வஞ்ஞ சர்வகர்த்தத் வ சர்வா க்கிரக அதிபர மாப்தபதியாய், விளங்காநின்ற 
சிவகுசக் கட ள், நல்லசுரர்ேமற் குைழந் , வல்லசுரைரக் கைளந்  ெதால்பதத் 
தி த் வான் தி ளங்ெகாண் , பைட டனடந்  உவைகேயா ந் தங்கிய ளிய 
பா  டான ஏமகூடம் எனப் பகர்தற் கிலச்சாய் நிற்ப ம், அைடந்தவர  மாசுகைளத் 

ைடத் த் ய்ைம ெசய் ம் மாணிக்க கங்ைக என் ம் மகாநதி யிைன ம், 
ேசாதிவ வமா ள்ள தி க்ேகாயிைல ம், கதிைரமைல த ய பர்வதங்கைள ங் 
ெகாண் ப்ப ம், அாிபிரேமந்திராதி யமரர்களா ம், அகத்தியாதி னிவரர்களா ம் 

சிக்கப்பட்ட ம், கண் யி ந்  அரசாண்ட பாலசிங்க மன்னனின் தந்ைத ம், 
ேசாழராசாவின் ம க மாகிய நாரசிங்க நேரந்திரன் வசித்  வழிபட, அவற்கிட்ட 
சித்திைய அளித்த தானமா ள்ள ம் சிவ சுப்பிரமணியக் கட ளின் தி வ ட்ெப ஞ் 
ெசல்வராகிய  அ ணகிாிநாத சுவாமிகளால் தி ப் கழ் ைனயப்ெபற்ற ம், 
குன் ேதாறாடற்பதிக ள் ஒன்றாய் மகாமகிைம ற்ற ம், பாப கமாகிய 
இக்க காலத் ம் ெமய்யன்பர்- ெபா ட்டாகப் பற்பல திவ்வியாற் தங்கள் 
நிகழப்ெப வ ம், மாண்பிைன ைடய ேம கிாியின் ெபாற்சிகரம் ெபா ந்தப் 
ெபற்றைமயால் "ெபான்னகரம், ஈழம்" எனச் சிறப் ப் ெபயர்கைள வகித்த பல்வளம் 
பைடத்த இலங்ைகத் ேதசத்திேல, தக்கிண பாகாந்தத்திேல, "மேகந்திரக்கடல்" என 
வழங்குஞ் ச த்திர சமீபத்திேல இலங்குவ மாகிய தி க்கதிர்காம ே த்திரத்தின் 
விேசட பிரபாவத்ைதத் ெதாண் ற்றா  பிரபந்தங்க ள் ஒன்றாய கலம்பகம் என் ம் 
பிரபந்தத்தாற் ெறாித்தவர், . சர வதிபீடம் - கந்தப்ப சுவாமிகள் என்பவேரயாம். 
யாழ்ப்பாணத்திேல அவதாித் ச் சுப்பிரமணிய பத்தியில் விசிட்ட ைடய இத்தவ 
நிைலயினர், தமக்கு உற்றெகா ேநாய் நிவாரண நிமித்தம் ஆங்காங்குள்ள சிவகுகதல 
தீர்த்த ர்த்த ேசைவ ெசய் ம், அ  விேமாசன மாகாைமயாற் ெபாி ம் வ ந்திப் 
பின்னர், அ கப்ெப மான  ஆஞ்ைஞ ேமற்ெகாண்  கதிைர ே த்திரமைடந் , 
மணிநதி ழ்கித் தாிசித்த மாத்திரத்ேத அவ்வாதைன யகலப்ெபற் , அன்பின் 
ேமலீட்டால் இப்பிரபந்தத்ைத ம் ர்த்தியாக்கி, மலபாிகாரம் வரத் தைலநிைலயான 
தி வ  த்திெபற்றனர்; என்பேத அவர் சாிதமாய்த் ெதாிந்தவாம் என்க. 
 
இம்ேமலவராற் ெசய்யப்பட்ட இப்பிரபந்தமான , ெகாச்சகக் க ப்பா ம், 
ெவண்பா ம், க த் ைற ம் தற்கவி ப்பாக ற் கூறப்ெபற் , யவகுப் , 
மதங்கு, அம்மைன, காலம், சம்பிரதம்,கார், தவம், குறம், மறம், பாண், களி, சித் , 
இரங்கல், ைகக்கிைள, , வண் , தைழ, ஊசல், என் ம் பதிெனட் ப் க்க ம் 
இையய, மடக்கு, ம ட்பா, ஆசிாியப்பா, க ப்பா, வஞ்சிப்பா, ஆசிாியவி த்தம், 
க வி த்தம், க த்தாழிைச, வஞ்சிவி த்தம், வஞ்சித் ைற, ெவண் ைற என்  
மிவற்றால் இைடயிைடேய ெவண்பா ம் க த் ைற ம் விரவிவர, அந்தாதித் 
ெதாைடயான் ற்றப் ெபற்றைமயாற் கலம்பகெமனக் காரணக் குறிெகாண் , 
ெசான்ேனாக்கம், ெபா ேணாக்கம், ெதாைடேநாக்கம், நைட ேநாக்கத்ேதா  
எந்ேநாக்க ங் காண்டற்கு இலக்கியமாய் நில தன்றி, அன்ப ளீந் , 
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தத் வஞானத்ைத நிைலப்பித் , சீதரற்குங்கிட்டாத தி வ ப் ெப வாழ்ைவ ங் 
ெகா க்குங் க வியாக ந் திகழ்தலால், சிறிேயன், அப்ெப ம் பயைனச் சிந்தித்த சில 
கனவான்களின் ேவண் ேகாட்ப , எ ப்பா ம் ப ப்பா மின்றிப் பாணவாய்ப்பட்  
ஆங்காங்குச் சிைதந்  கிடந்தனவற்ைற ெயல்லாம் ஒ வா  இையந்தன வாக்கி, 
பிரகடனஞ் ெசய்ேதன் ஆக ன், ெபாிேயார்கள் குைற ேநாக்காேம சீாியெதனப் 
பாராட்டல் அவர  ேபர ங் கடேனயாம். 
 
      இங்ஙனம், 
      நா. கதிைரேவற்பிள்ள 
      ேமைலப் ேலாவி, யாழ்ப்பாணம். 
      ----------------- 
 
      உ 
      கணபதி ைண. 
 

கதிர்காமக் கலம்பகம். 
 
      காப் . 
      ேநாிைச ெவண்பா. 
 
      சிலம்பகந்ேதா றாடல் ெச ங்கதிேர சன்ேமற் 
      கலம்பகப்பா மாைலக்ெசாலக் கான்மா - னலம்பகஞ்ேசர் 
      ம்பி கர் தாழ்கரடச் ேசாைனமைழ மாறாத 
      ம்பி கர் தாேள ைண. 
      ------------- 
 
      தி ஞானசம்பந்த ர்த்திநாயனார் தி. 
      அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      கும்பந்தங் கியகாிமாக் குழாம்பட ங் கதிர்காமக் குகன்க லம்ப 
      சம்பந்த னதனத்ெதங் க மாாி ய ள தக் கைடவாய்த் ெதான் ற் 
      சம்பந்தன் றி த்தாைள க்கணியா யணிந் பவச் சார்பி லான 
      நம்பந்தந் தைனத் மிக்கப் பகர்ந்  வ ம்பதத்ைத நண் வாேம. 
      ---------- 
 
      ல். 
 
      மயங்கிைசக் ெகாச்சக ப்பா. 
      இைவ - எட்ட த்தா கள். (2) 
 
      சீர் த்த வைரமடந்ைத தி ப்பாகப் பிைறச்ச ல 
      ேனர் த்த ள்ளகத்தி ெல ஞ்சுடேர யாெமன்னத் 
 
      தானவர்தங் குலம்பைதக்கச் ச மைறயா கமங்க ப்ப 
      வானவர்தங் குலம்பிைழக்க மைற தல்வ னகங்களிப்ப 
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      ன்னற் க ங்கதியா ைரப்பாிய வான்ெபா ளாய்த் 
      தன்னந் தனி தலாய்த் தத் வமாய்ச் சுத்த மா 
 
      னக்கண் ெகாண் ணர்வார்க் ெகாளித்தி ந்த நள்ளி ளாய் 
      ஞானக்கண் ெகாண் ணர்வார் நாயகமாய் வந் தித்ேதாய். 
 
      கடக்குறவ ாிடக்ெகா ங் கடக்கிாி ந் தரப்ெபா ந்த 
      மடப்பி  மிடப் ற ம் வலப் ற ங் களிப் ரச் 
 
      சூ ர ங் கார்வைர ஞ் சூைறபடப் ேப ததி 
      நீரைலயத் தாவயில்ேவ னீள் யத்ேதார் பானிலவச் 
 
      சிைறப்படாிக் கு க்குலவச் ெசய்ப் யமார் பகத்தி க்கு 
      நைறப்படைலக் கடப்ைபயிைட நாயகமா மணிவிளங்க 
 
      மண்ணகம்விண் ணகெமைவக்கு மதாணிெயனத் தைகைமத ங் 
      கண்ணகன்ற சுயஞ்சுடராய்க் கதிர்காமத் தி ந்ேதாய்ேகள் 
 
      இைவ - ஈர த்தாழிைசகள் (8) 
 
      மந்திர ந் தத் வ ம் வான்கைல  நீள்பத ஞ் 
      சுந்தரமாம் வன்னபதம் யாைவ மாந் ேயாய்நீ (1) 
 
      சாவ ம் பிறப்ப ந் தைமயகலா ழற்ற ழ 
      ேறவர்கடந் ேதவர்கட்குந் ெதய்வசிகா மணியானாய் (2) 
 
      மைறயவர்க்கு மாலறியா வள்ள க்கு ேமானபத 
      நிைறெமாழிையப் பகர்ந்தைனேய னின்றைகைமக் கள ண்ேட (3) 
 
      எச்சமயத் தார்க ெமம் மிைறயிைறெயன் ேறத்தவவர்க் 
      கச்சமயந் ேதா ஞ்ெசன் ற ள் ாிவா னாகிைனேய (4) 
 
      காட்சி த ெலண்ணளைவ காண்பாிய தற்கடந்த 
      மாட்சி ைட யாெயன  வாய் திக்க வந்தைனேய (5) 
 
      குன்றி மாப் படக்குதற்ேகா குன்றவர்வாழ்த் ெத ப்பதற்ேகா 
      குன்றகத்ேத யி ப்பதற்ேகா குன் ேதா றா ைனேய (6) 
 
      சத்திகைள யீவதற்ேகா சத்தியிலார்க் காய்வதற்ேகா 
      சத்தியமீ ெதன்பதற்ேகா சத்தியயி ேலந்திைனேய (7) 
 
      ஆ க மகிழ்வதற்ேகா வா க மாவதற்ேகா 
      வா க ம குறித்ேதா வா க மாயிைனேய (8) 
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      இைவ - ஈர  அராகங்கள் (4) 
 
      அவனவ ள ெவ  மைவவிைன றவ  
      சிவனவ தவ  ெசயல  கதியிைன (1) 
 
      மயலற மனநக மணிெயன மலர  
      நயம  மவாிட நடநவில் க ைணைய (2) 
 
      இைவயிஃ ெதமெதன விவனக ெமனவ  
      பைவயற ெவைனய  ட பர கதியிைன (3) 
 
      ஒளியி  ளதில வ  ெவனலற 
      வளி ன ெலாிநிலன் ெவளிெயன ம விைன (4) 
 
      இைவ - நாற்சீேரார  இரண் ெகாண்ட அம்ேபாதரங்கம் (2) 
 
      அைலகட ைட ைற மரெமன வ மவ 
      னிைலெகட வ ெமா  மிட ைட யயி ைன (1) 
 
      உைலவற ட யி ெரா ெபா  ளைம ற 
      விைலய  ெமா ெபா  ட கு  விைன (2) 
 
      இைவ - ச்சீேரார  அம்ேபாதரங்கம் (4) 
 
      ஒ வைர ெய வைர யட்டைன (1) 
      உததிக ளழவயி னட்டைன (2) 
      ம வல ரறவ  யிட்டைன (3) 
      மைறமைற னிெசவி விட்டைன (4) 
 
      இைவ - இ சீேரார  அம்ேபாதரங்கம் (8) 
 
      உ வி ற்றைன (1)          ம  மானிைன (5) 
      ஒ வி ற்றைன (2)            ம  மானிைன (6) 
      உைரயில் வந்தைன (3)       வார ணத்திைன (7) 
      உைரயில் வந்தைன (4)       வார ணத்திைன (8) 
 
      இைவ - ெபயர்த் ம் ஈர த்தாழிைசகள் (4) 
 
      உ மாறிப் பவக்கடற் க் கூசலா வர்தமக்குக் 
      க மாறிப் பதமைடயக் கைடப்பிறவி காண்பவனீ.  (1) 
 
      ஆறா  தத் வ  மாம்பாிச கன்ெறா நீ 
      ேவறானா ங்ெகைவ ம் விளங்குவதற் ெகாவ்வாேவ.  (2) 
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      ப்பா ம் பாழாய் ந்தவிடத் ேத ைளத்த 
      வப்பா ம் பாழா யறிந்தவ  நீயன்ேற.  (3) 
 
      ஆதார மீதான மாயிைடேதா ந்திாிபாய் 
      நீதாேனா வன்பர்கட்கு நின்றவ  மற் ண்ேட.  (4) 
 
      இ  - தனிச்ெசால் 
      எனவாங்கு, 
 
      இ  - பதினான்க  நிைலமண் ல ஆசிாியச் சுாிதகம் 
 
      னன்ம  லகத் தைனவ ங் கண்  
      தனி யி ாிவெனனச் சாற் ம்யா ெனா வைன 
      நல்விைன தீவிைன ெயன்றநா யிரண் ந் 
      ெதால்விைன மலெமனச் சூழரா ன்  
      மந்தக் கரணெமன் றைற  நான்கும் 
      பந்தவிந் தியமாம் பாய்மா ைவந் ங் 
      காம மாதிய கள்வ ர வ  
      ேமமப் பிறப்பா ெம வைகக் கூற்  
      ெமமக்கிைர ெயமக்கிைர ெயனப்பல கூறிச் 
      சுமக்க ந் யர்ெசயத் ெதாடர்த ேனாக்கிப் 
      ப ம்பாி சைனத்ைத ம் பார்த்  வாளா 
      வி ம்பாி சுன்ன ன்ன  யார்க்கூஉ 
      யவர்பணி ெயன்றைலக் கைமய நிறீஇப் 
      பவப்பிணக் ககற்றப் பகர்தனின் கடேன.  (1) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா. 
 
      நின்கடனா ெமன்ைன நிைலநி த்த னாய ேயன் 
      றன்கடனா நின்பதத்ைதச் சார்ைகேய - மன்கடநா 
      கக்குலங்கள் சூ ங் கதிர்காமத் தார்ந்த  
      கக்குமரா ேவலாகு கா.  (2) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற. 
 
      காலைனப் ங்கைண ேவைளச் சயங்ெகாண்ட கண் தறன் 
      பாலைனப் பார்வதி ைமந்தைனத் ேதவர் பைடத் ைணையக் 
      ேகாலைனக் ேகாலக் குறமின் மணாளைனக் குன்ெறறிந்த 
      ேவலைனத் தண்கதிர் காமத்ெதன் றாைய விைழெநஞ்சேம.  (3) 
 
      அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      விைழவகன்ற னிவகன்ற நிைனப் மறப் 
            பறத்ெதாைலத்த ட் ன் மாைய, 
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      ைழவகன்  தனிப்பரசிற் சுேகாததிெமன் 
            ேமற்றிைளத்  கர்ந்  வாழ்வார், 
      கைழெய ந்  விசும்பிவர்ந்த கனத் ன்  
            கம்பெமனக் கதிக்கும் பண்ைணத், 
      தைழவகன்ற வளனளிக்குங் கதிர்காமத் 
            த்தமன்றாள் சார்ந்தார் தாேம.  (4) 
 
      க நிைலத் ைற. 
 
      தாக ெம த் ம் ேபாகம் வி த் ந் தனியாகி 
      யாக மிைளத் ம் ேயாகம் விைளத்  மைல ர்காள் 
      ேசாக மவித்தா ராக மவித்தார் சுடேரசர் 
      ேபாக மலர்த்தா ளாக வ த்ேத ணர் ேர  (5) 
 
      அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம் 
 
      ரம னப்பைக யாரற த்தம ேமவ  ளக்குறியார் 
      தாரமைனப் ெபா ளாரநிைனத்தவர் தா ம ைவப்ெபறேவ 
      ேசாரம தக்காி மா க னற் ைண ேசார் ற நத்தியேவ 
      லாரம திற்கதி காமம திற்ற  மா  கப்பரேம  (6) 
 
      எண்சீர்க்க்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம் 
 
      பரமன் ெமய்க்க த் தரம ளித்தசிற் பரம நிற்பதப் ைணதைனப் ச், 
      சிரம வற்பவக் கடல்க டக்கநச் சியத வர்க்க  றெவனச்ெச ம், 
      வரம ைனத் ெமற் ெகனவி தத்தில்ைவக் குதி ைசக்குைமக் க நி கர்க்கவா, 
      னர  சுக்கு க் குதித ரப்ெபா  நைகக திர்க்கிாிக் குாிய வத்தேன:  (7) 
 
      பதின்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம் 
 
      அந்தம னச்ெசயல் ெபற்றி  ெமய்த்தவர் ெமாய்த்தத னிப்பர 
            ைவச்சிர னித்தந த்திட வ பாலா 
      த்தணி யிட்ெட  ெபாற்றன பத்தினி நிற்ெபயர் ெசாற்றி  
            ற்பட வட்ைக ைளத்திட வளிசீலா 
      நித்தவ நித்தத னிப்ெபா ண் ற்  ைரத்த  யர்த்ெதற 
            நிற்கும யற்ெகா  சத்  ெபா காலா 
      ெவத்தல ெமாத்ததி தற்ெகன நிச்ச  ெமச்சுக திர்க்கிாி 
            யிற்கு  ற்றவ ெவற்க ள் சயேவலா  (8) 
 
      எ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ேவைல  டன்வா  சூைர  ெமதிர்ெபா  
            ேம  மழல்பட ன்சீறிக் 
      காைல ம் ெவயில்ப  மாைல  நிைனத  
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            காதலர் தம்பைக ந் றிச் 
      ேசாைலம ைல மைல வாயி  ெமழில்விாி 
            ேசாதிம ைல  யி ேமறிப் 
      பாைல  ற ெமாழி யாலவி ழியெளா  
            பாக  ைறயமயி லமர்ேவாேன.  (9) 
 
      தைலவன் வினாதல். 
      எ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாிய வி த்தம். 
 
      உைடயவர்சண் கர்கதிகா மத் ள்வா  ெமாண் தலீ 
            மக்ெகா ெசால் ைரக்கக் ேகண்மி 
      னிைட மக்கிவ் விைடெதாியக் காணகில்ேல 
            ெனன்ப சத் தியமலேவா விைசப்பீ ராயிற் 
      பைடெந ங்கண்ணயி னத்தார் பைகயீ ெதன்னப் 
            பைதபைதக்கு மவற்றிைனப்பத் திரப்ப த்தித் 
      தைடப ெமன் யிெரனக்கு ன்ேனயீயச் 
            சைம ேர லைம ேர தளர் றீேர  (10) 
 
      அம்மாைன - மடக்குத்தாழிைச 
 
      ஏகமாய்ப் ரணமா ேயய்ந்தகதி ேரச க்குத் 
      ேதகேம ேவங்ைகத் தி வ மம்மாைன 
      ேதகேம ேவங்ைகத் தி வ மாமாயின் 
      ேமாகமாய் மாைன யங்குவேத னம்மாைன 
      ன்பின் ெகட்டார்க்கு ைற ண்ேடா வம்மாைன.  (11) 
 
      பாங்கி தைலவிக்குைரத்தல். 
      அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      மாைன மணந்தவர் யாைன ணர்ந்தவர் வாண்மைல யின்மீேத 
      யாைன ெய ம்ப  மாைன ெய ம்ப  யாவ  ணர்ந்தாேர 
      தாைன சு ங்கிய ேமகைல ெகாஞ்சு சேரா க வந்ேதேன 
      காைனயைடந்தவிவ் ேவ  ளியம்பிய காத ணர்ந்ேதேன  (12) 
 
      வஞ்சித் ைற. 
 
      ேதனார் ைனத -ேகானார் பரவிய 
      வானாாிலகுெம-மானார் திகழ்ேவ.  (13) 
 
      யவகுப் . 
      ஆசிாிய வண்ணவி த்தம். 
 
      திகழிரவி மண்டலக் குலனைறெகாள் பங்கயத் 
            திரளி  றம்ெபற்ற கனமகர குண்டலக் 
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            தலனீ  ெமாளி ச ைவத் ப்பாிந்தன 
      தினகரர்கண் மந்தரப் பனிவைர யிரண் பத் 
            ெத மைவயி ம்பர் க் ெகாளிெச  ெம ந்தைகத் 
            ெதனவாகு ெதா ேயா  ெமச்சப் ைனந்தன 
      திைரமணிெச யம்பரத் ெதா மைலெச யம் யத் 
            தி டர்கண் மனம்பைதப் றவைரகள் பம்பரத் 
            தினிலாட வயில் சி யிட் ப்ெபா ந்தன 
      சி விதி மகந்ெதாைலத் தவன் த லனந்தபற் 
            பல னி வ ம்பர்சக் கரெனா  ெசாாிந்தவக் 
            கைதயா  மதயாைன ெயாப்பத்த ம்பின.                         (13-1) 
 
      பகழிப  பங்கயத் திலகமட மங்ைகயர்ப் 
            பணிலவைள சங்குைகத் தலமகல வந்தெபாற் 
            பதனா  மதனா  நச்சக்கிடந்தன 
      பரைவவ  சம்ப்ரமத் ெதா யர்கள் கழ்ந்தெபாற் 
            பதெனா  திரண்டவற் தவி வர் ெகாங்ைகெயாப் 
            ப மால விழிேயா  ைதக்கக் குைழந்தன 
      ப மெனா  கும்ப ற் பவ னிவ ம்பவப் 
            ப றற வணங்கவர்க் கபயவர தந்தரத் 
            தி மார்பி னி நீள்ைக யத்திற் கன்றன 
      பதமலர் ைனந்த த் தாிெனா  பணிந்தபத் 
      தியெரா  கழ்ந்தெவற் குதைல  மகிழ்ந் வித் 
      தகமான மலெரா  மிட் த்திகழ்ந்தன.                                       (13-2) 
 
      அகழிட  ம்பர்சித் தாினிட  மிம்பர்வித் 
            தகாிட  ெமங்குெமய்ப் ெபா ைனத் த ம் கட் 
            ெச மார மணம் ச ற் ப்பரந்தன 
      அாியமண மன்றல்கட் கமழ் கு சந்தனத் 
            தணி ைலய நங்ைகயர்த் திலகெமா  குன்றவர்க் 
            க மா  மி மாைல ெமாய்த் க் கமழ்ந்தன 
      அசலவிைற நந்தவச் சிரவ த னந்தைலக் 
            கதிர்  ெநா ங்க க் கிரமைனய ெசண் ன் ற் 
            ப கால ெனனேவகி ெமாத்தித்திாிந்தன 
      அ ணகிாி யன்றி ப் கெழா  படர்ந் ெசாற் 
            க மண மணந் ெவற் றியிெனா  திரண் நற் 
            கவிேயா  பைடயா ம் ைவத் க் கவின்றன.                       (13-3) 
 
      மகிழிெனா  சண்பகத் த கவிழ் கடம்ைபெமய்த் 
            ளவிெனா  ம்ைபெபாற் குைழயவி ழ ம் நற் 
            க யார ம யார்கள் ெதாக்கத் ைதந்தன 
      மைலயைரயன் மங்ைகெபாற் றனவ  த ந்தைவத் 
            தக ற யங்கவக் கணமதி னியங்குபற் 
            பலவாக ெமா ேதக ெமாத் க்குவிந்தன 
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      மைரமல ரமர்ந்தவச் ச கன் மனந்திைகப் 
            ரபிர ணவந்தைழப் ற ைர பகர்ந் வற் 
            கதிர் ச மீ  குட் த்தணிந்தன 
      மைற  ெவாளிந் மிக் கவரக மமர்ந் ெகட் 
            டவாக மிாிந் பற் பலநகர் தி ந் ெமய்ப் 
            கழ் சு கதிர்காமன் ெவற்றிப் யங்கேள.  (14) 
 
      ய மீ ரா ளான் க மீ ரா ளான் 
      நய ெமன் ேம ளா னல ெமன் ேம ளான் 
      கய லா மைலயினான் கதி லா மைலயினான் 
      சயவிலாஅ சத்தேன சைமவிலா சத்தேன  (15) 
 
      தைலவைன ேவண்டல் 
      அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம் 
 
      சதமகன்கன் னிையப் ணர்ந் ங் கானேவடத் 
            ைதயைலப் ல் ங்காம சரத்திற்றப்பா 
      மதமகன்பக் குவ ணர்ந்திங் க யார்க்ேகாதி 
            வனசவிழித் தி ெந மால் வயிற்றிலார் ன் 
      னிதமகன்ெசன் னியிற் ைடத்த கதிர்காமத்தாய் 
            நிற்குறித்ேத யிவள்வா  நீந்தற்ெகாண்ணா 
      வதமகனம் மயற்பவத்த ந்தல்கண்  
            மறியார்ேபா த்தவ ட் கழகிற்றாேமா.  (16) 
 
      இரங்கல் 
      ேநாிைச ெவண்பா 
 
      ஆமாங் கதிேரச ரன்ெறனக்குத் தந்தமயல் 
      ேபாமாறிங் ெகண்ணிப் க ங்கால் - ேவமா  
      சந்தனத்ைதப் ச றணந்தன்னா யாங்கவன்பாற் 
      சந்தனத்ைத யின்ற ப்பிற்றான்  (17) 
 
      கிளிவி -கட்டைளக்க த் ைற. 
 
      தானத்த மாதிெயான் ந்ெதாி யார் கழ்ந் தார்தைமமீ 
      தானத்த மாதனத் ேதயி த் தார்தளர்ந் தார்தமக்குத் 
      தானத்த மாதன மாங்கதிர் தாமைரச் சார்ந் ைரயத் 
      தானத்த மாதயர்ந் தாெளனப் ம்ெபாழிற் றத்ைதகேள.  (18) 
 
      மடக்கு - எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      தத்  ம்ணிப் யத் தணிேதங் கடப்ைபேயமா 
            றம்மகத் திற்குறிக் காேதங் கடப்ைபேயமால் 
      வித்தகமா மைரமலர்த்தாட் கஞ்ச ேமயாம் 
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            ெவகுண் நமன் வி மலர்த்தாட் கஞ்சேமயாங் 
      குத் படக் குைமத்த மக் கடைல யாேம 
            குைலந்தனைமம் ெபாறிகளின்மக் கடைல யாேம 
      சித்தித ங் கதிர்காமன் றி க்கண் ேடாேம 
            சிைலெய த்திங் கதிர்காமன் றி க்கண் ேடாேம  (19) 
 
      பிாி ழிக்கலங்கல் 
      அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      அண்டர் மாதர்க ெடாண்ைட வாய் க ரந்தநாரணன் ம கராய்த் 
      ெதாண்டர் நாதெர ந்த்ாி யம்பகர் சுந்தரம்ெப  குமரரா 
      ெயண்  சா க ெமங்கும் வந்தவ ெரற்பிாிந்திட ெலாண் ேமா 
      கண்ட ேபர்க  ெமன்ெசால் வார்கதிர் காமேமவிய ேதாைகேய.  (20) 
 
      இரங்கல். 
      மடக்கு- எண்சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம். 
 
      ேதாைகமீ வி ப்பைடந்தவர் ேதாைகமீ வி ப்பிலார் 
            யவன்பா கத் ளார்மலர் யவன்பர கத்ெதறார் 
      வாைகப்பட்டெகா க்குளார  வாைகபட்டெகா க்கிலார் 
            மைலத் தணித்தைவ ேவ னார்மத மைலதணித்திட ேவ லா 
      ேதாைகெயன்றவ க்க த்தவ ேராைகெயன்றவ க்குறா 
            ேராதிமற்கு  வாகிவந்தவ ேராதிமற்கு  வாய்வரார் 
      சாைகயார்ெபாழி லார்கதிர்க்கிாி சாைகயார்க்கிைவ ெயாண் ேமா 
            தாளிேனாெடா  தாளினின் த வஞ்ெச ங்கம லங்கேள.  (21) 
 
      இரங்கல் - க வி த்தம் 
 
      கமலா சனனச் சுகதிர்க் கிாியான் 
      மலா ச த் தர்க க் கறிவான் 
      விமலா சலெமற் ெறறவிட் ாிவா 
      னமலா சலனித் தி நல் ளேன  (22) 
 
      நாைர வி . 
      கட்டைளக்க த் ைற. 
 
      கல்லவ ரங்ேக தரவ ள் வாாிைம ேயார்ந ங்க 
      வல்லவ ரங்ேக தன ைட யார்க்ெகன் மயலைனத் ஞ் 
      ெசால்லவ ரங்ேக தனித்ேத னலார்கதிர் காமந் னிச் 
      ெசல்லவ ரங்ேக த ங்ேகா ைதேயாெடைனச் ேசர்கு ேக  (23) 
 
      இரங்கல் - தாழிைச 
 
      கு கமர்ந்த ேவைலேய கமர்ந்த ேசாைலேய 
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            கூதிர்தந்த மாைலேய ேயாதிநின்ற தாைலேய 
      ய குநின்ற பானேல ெப கிவந்த கானேல 
            யாலடர்ந்த நீழேல மாலடர்ந்த ஞாழேல 
      கிநின்ற வன் தந் த குநின்ற வன்ெபாழித் 
            டல்காட்ெடன் ைல ணர்ந் தாடல்காட்ெடன் மகிழ்நனாற் 
      ற ெமன்ேமாக மயிலனாள் பிாிவிேநாதர் ேத ேய 
            தா ேசாதி மைலயிேல ேபாகலான தறிவிேர.  (24) 
 
      அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ரத்த னஞ்சயனற் ேற ர்ந்த மாயவன்றன் 
            ம கன் ேவேலான், 
      ேகாரத்த னஞசயன்ேகாட் கூற்றினைரத் 
            மிக்கெவற்காக் ெகாண்  நின்ற, 
      ேவாரத்த னஞ்சய க் குைரத்தபழம் 
            ெபா ைரக்க ற்ேறான் ேவழத், 
      தாரத்த னஞ்சயலா ரயி ைடயான் 
            கதிைரெய ந் தானத் தாேன.  (25) 
 
      எ சீர்க் கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
 
      தானவர் குலமற ேவலயில் வி கு  சாமிம யிெவாிந் மீேதறிக், 
      கானவர் குலமயி ேலாடம ரர்கள்கு ல் சாதன் மணமலர் தாஞ்சூ , 
      மானவர் த ய ேவைனயர் பரவிட வாழ்  பதியைத யாெதன்பீர், 
      கூனவிர் மதிதவழ் வானம கதிர் காம ெமன ளங் ெகாள் ேர.  (26) 
 
      இரங்கல் - ேநாிைசெவண்பா 
 
      ெகாள்ைளெகாண்  ேபாவாெரா கூடாைரக் ேகாறல் ாி 
      ெவள்ளிைலேவ றாங்குெவற்றி ரெனனிற் - றள்ளா 
      திர்காமத் ேதமயங்ெகன் ன்ெனாளித்திங் ெகன்ைனக் 
      கதிர்காமத் ேதயி ந்தார் காண்.  (27) 
 
      கட்டைளக்க த் ைற. 
 
      காணக் களிக்க ங் ேகட்கப் பனிக்க ங் கண் ல் ப் 
      ணச் சி ர்க்க  ன்னத்தித் திக்க ம் ேபான்ற காண் 
      ேடாணக் குறிக்குத் ெதாடராத வாற்றிற் சுடர்க்கிாிேமல் 
      யாணர்க் கமழ்  காம்பசுந் ேதன்ெசய்த வற் தேம.  (28) 
 
      மடக்கு- எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      த்தர்மதங் கத்தமதம் ேபாக்கியமா தங்கம் 
            ெபான்னிவெளன் ன்னவரப் ாிந்த மா தங்கந் 
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      தத்தக  த்தர்க க் கீவ ேமா த்தி 
            சாதன ள் ளார்க க்குச் சாற் ேமா த்தி 
      நத் கழ் ெசப்பவ  நான்மைறேய சிலம்பாம் 
            நகெரனேவ ெகாண்ட ஞ்சீர் நண் கதிர்ச் சிலம்பாம் 
      பத்தர்க க் ெகாத்த ைண பாதம்பங் கயேம 
            பன் பவர்க் கன்ைன டற் ைப ளின்பங் கயேம  (29) 
 
      இரங்கல் - எ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம் 
 
      கயம்வந் தநங்ைக ெயா ம்வந் தி ந்த கதிர்காம மன்ன ெரைனேய 
      நயம்வந் தமங்ைக ெயா ன் பிறந்த ந கான் னம்ெபா ெலழேவ 
      யவந் ததன்ைம ளநா ெம ம்ெப ணர்ெவன் னவாகு யிேர 
      பயம்வந் தெபண்ைம யற ந் திாிந்த பிறெகன் ாிந்  ெப ேம.  (30) 
 
      அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ாிந்த யல்ைலநீ ய யவர்க் க ைமையப் ன்ெசயற் பைகயாைர 
      யாிந்த யல்ைலநீ கதிர்க்கிாி யான்பத மைடந்தவன் றலஞ்சூழ்ந்  
      திாிந்ைத யல்ைலநீ மடைமேய ாிந்தறத் தீைம ட் ெச ெநஞ்ேச 
      காிந்ைத யல்ைலநீ சாகிைல பாழ்படக் காண்கிேல ைனநாேன.  (31) 
 
      இரங்கல்- எ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம். 
 
      நானா விதத்ெதன் மனேம மயக்கி ந நா ளி ட்  ெலைனேய 
      ேமனா ள த்த றேவா ெரனப்பல் விதேமா டைணந்  கனவிற் 
      ேபானார் கதிர்க்கி ாியினார்க் குநல்ல லழ்ேவா ைரக்கி லழேகா 
      மானார் தைமக்ெகான் மயலீ தெலன்றன் வ ேவ ல க்கு மரேப.  (32) 
 
      காலம் - மடக்கு. 
      எண்சீர்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ேவெல த்த கதிர்காமன் ெகா ைமயி  ெமன்ேமல் 
            வில்ெல த்திங் கதிர்காமன் ெகா ைமயி ம் ெபாிதாம் 
      ெல ட்த்த விைடவ ந்த வன்றி ங்ேகா கிலேம 
            ெநாந்தைமையப் லம் ங்ைக வன்றசங்ேகா கிலேம 
      கூலமணித் திைரவாாிக் குளி ச த் திரேம 
            ெகா ேயற்குத் தீவிைனேய ேகாணிச த் திரேம 
      யாலமிடத் ேதான்மிடற்றி ெல ந்தி ங்கா ல ேம 
            யைறகுறிெலற் ேற வாி மனற்பிறங்கா ல ேம  (33) 
 
      இரங்கல். 
 
      எ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
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      ஆலமி டற்றவ ம ைறப்ெபா  ளாவெத 
            னக்க  ெளன்ேபாதிற் 
      றாலம திற்ெபாி ேயார்கண் மதித்தி  தாரைண 
            ைவத்தவர் தாேமவந் 
      ேதலமி டப் ைக நா ெமன் ைமக்குழ ரந 
            ைறக்க  ண்டாேர 
      சாலவி ைழத்தமி ேயைன யயர்த்தனர் தாவில் 
            கதிர்க்கிாி யன்னாேர.  (34) 
 
      கட்டைளக்க த் ைற. 
 
      நாரா யணன்ப  மாதனன் ேறவர்க ணான்மைறகள் 
      பாரா யணத் ட் ப ங்குறி யாம்பசும் பாய் ரவித் 
      ேதரா யணந்தவ ராமற்ெச ம்ப  ெசய்தரக்கர்ச் 
      சூரா யணங்கிழித் தான்கதிர் காமத்ெதன் யவேன  (35) 
 
      இரங்கல் - மடக்கு 
 
      அ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம் 
 
      யம ைறக்குவ ரம்பானார் ேசாரவி ைனக்கிவ ரம்பானார் 
      ேசயம தித்தைல யாறானார் ேசயின் த்தைல யாறானா 
      ேரயக திர்ச்சிைல ேவளானா ேர க ைழச்சிைல ேவளானார் 
      கூயம லர்க்கண் வ ந்ேதேன கூசிய ைனக்கண் வ ந்ேதேன.  (36) 
 
      இ பத்ெதா சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ேதனவிர் பகற்கஞ்ச கமா  ெகாண்டைம ெதாிக்கிெலா  
            கு ைல டேன ெசய்யைவஞ் சத்தியா ெனன்பதற் ேகமற்ற சீரங்க 
           ண்ைம யகலாத், தி வ ட் குணனியா ெனன்பதற்  
                       ேகசிவ தற்கணிற் ெபாறியி ெல தல், 
      ஊனவிாி ேயானி ற் பவமிலாப் பதியாகி யகராதி ெபா றிகளா, 
            ளெபா  ளியாெனன்னன் மிகுசத் வத் தெனா  ெமா நீ  ந வ ைறத, 
            ேலார்பக ட்குந  வானவ  ம வல விரண் டற்ற விடேம, 
      நானவி  தானெமன நாட் ய  தாிேவ  னண்ஞான சத்தி யதைன, 
            நான்றாித் தவெனனச் ெசா மா  மயில்ெகா யின் ஞால த னாத வைர ம், 
         ந வனா யைவகளாய் ேமற்ெகாண்ட நன்னிைலய னாெனனல் விளக்கி ய வாங், 
      கானவி  கூந்தலர்க் ெகாள ச்ைச கிாியெனனல் சாட்டவசு ரர்க்கைளந் , 
            காத்தன ம் மலநீக்கி யிர்கட்கு தவல் காமெம  ேமம வைறமிக், 
        காெணாளியின் னிைலெயன்னி லஃதினிைல ெயவர்  
                          காண்பர் காட் வாிவ் வஞ்ச கத்ேத  (37) 
 
      பாங்கன் ணி . 
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      அ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      வஞ்சைன மிஞ்சு க ங்கண தம்பல மஞ்சல ெவாண்குழேல 
      ெகாஞ்சிய கிஞ்சுக மன்றத ரங்கள்ெகா ங்கிாி யன்றழகார் 
      மஞ்சள் படர்ந்தகல் ெகாங்ைகக ளஞ்சுக மன்றவண் மங்ைகயேர 
      தஞ்ெசன நின் யிர் ெகாண்டவள் கண்ட  தண்கதி ாின்கிாிேய.  (38) 
 
      இரங்கல் - க நிைலத் ைற. 
 
      கதித்த ைல சி த்தவிைட க த்தவிழி 
            சுாித்தகுழற் கன்னிமாதர், 
      தித்தமலர் நைறத்தெபாழில் சுடர்க்கிாியி 
            னிடத்தர்திறல் ெசால்லவாேமா, 
      மதித்ெதன் ைலக் குடத்ைதயி  கரத்தி ற 
            வைணத் படர் ேமாகவாாி, 
      குதித்ெதனிைடக் கலத்ததிர வியத்ைதெய த் 
            ெதைனத்தவிக்கக் ெகாண் ேபானார்.  (39) 
 
      ேமகவி  . 
      எ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம் 
 
      ேபானவர் வந்  ணர்ந்ெத னகங்க ளிெபாங்க வரந்த  வாரன்ேற, 
      யானவி தங்கள் பணிந் ெதய் வங்க ளயர்ந்  கலங்கினெனான்காாீர், 
      நானம ழிந்ெதன தா யிர் சிந்  னாயக ெராண்கிாி மீேதகிக், 
      கானவர் மங்ைகயி லாவைம யங்ெகா  கண் ெமா ழிந்த ள் ெசய் ேர  (40) 
 
      மடக்கு - ெகாச்சகக் க ப்பா 
 
      அ ட மஞ் சண் கேம யாிமைலமஞ் சண் கேம 
      தி ம குஞ் சரவணேன ேசர்ந்த ங்குஞ் சரவணேன 
      த ம ளார்க் கு னிவன் றனக்கன்பன் கு னிவன் 
      ம வமனங் ெகாண்டீேர வன்னமனங் ெகாண்டீேர  (41) 
 
      சித் . 
      எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ஈரமதி ைனச லத் தரனார் பிச்ைசக் 
            கிரங்கிமா தங்கங் ெகா த்த சித்தேரம்யாங் 
      காரள  கதிர்காம ன ள்ைகக் ெகாண்டக் 
            காிேயார்க்குப் ெபான்றைனக்கல் யாணஞ் ெசய்ேதாங் 
      கூரயிலாற் குன்றெமலா மிைக ெசய்ேதாங் 
            கூைழ ம்  ாியிற்சைமத் க் ெகா ப்ேபா மப்பா 
      காரத்ைதக் கனகெமனக் காட் ச் சிங்கக் 
            கணத்திைன  மாிேபாலக் காட்  ேவாேம.  (42) 
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      இ ம . 
 
      காட் ம ட் கதிைரமன னி ப்ைப யீழங் 
            காட் ெயாளிர் மைனையமா தங்க மாக்கிச் 
      ேசட் லகி னாகமைத ெவள்ளி யாக்கிச் 
            சிதம்பரத்ைத யாடகமாய்ச் ெசய்ேதா மீசர்க் 
      காட்டமல்ல வி தைழெயான் றின்றி யாட்ைட 
            யனந்தெமனப் ப குவிப்ேபாம் ையக் கூட 
      நீட் வம் ேவங்ைகெயன வாிதா ரத்ைத 
            நிசிெசய்ேவா மாிெதமக்கு நித்தஞ் ேசாேற.  (43) 
 
      இரங்கல். 
 
      எ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ேசா  விண்டமைற நா  ெநாந் கழ் 
            வி நின்றகதிர் காமேம, 
      னீ  ெகாண்ட க மா  ெமாண் யமி 
            ரா  மன்ெறழி ன் மாதரார், 
      ேச ெசய்தவிழி யன்  குஞ்சியல ெசய்ய 
            ெவாண்பவள மன் வா, 
      ற ெலான் ெமன தா  ெகாண்டநல 
            ண்  ெசன்றவ ெணாளிந்தேத.  (44) 
 
      எ தாிெதன்றல். 
      அ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ஒளிேதர் மறித்தகதிர் மைலயிர் மடற்பாியி 
            ைசேவ ெனனக்கனத்த, 
      வளிேயா ைரத் வர ெவளிேத ைலக்கிாி  
            மைமவாக ணளவி க்குங், 
      கிளியார் ெமாழிக்குமவ ாிைடயார் ெவளிக்குமளி 
            கிைளயார் குழற்கு மிக்க, 
      நளியா மனச்சிைல  மாிேத கிழிக்குமிைக 
            நைகயாகு ணர்வி த்ேத.  (45) 
 
      ஊசல். 
      எண்சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      உணர்வார்க் குணர்வாியீ ராசி சல் 
            உன்னாதவர்வறியீ ரா  சல் 
      பணவாய்ப் ப மயிலீ ரா  சல் 
            பைடவாய்ப் ப மயிலீ ரா  சல் 
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      மணமார் கதிர்ச்சிலம்பீ ரா  சல் 
            மைறயாங் கதிர்ச்சிலம்பீ ரா  சல் 
      தணலா தன்குமர னா சல் 
            தைகதீ விைனக்குமர னா சல்.  (46) 
 
      பாங்கி வினவல். 
      எ சீர்க்கழி ெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ஊச லா ன ேராைக கூறின ம்பர் மாதர்க ணாணேவ 
      ேபச லா னர் த்தனர் வாவி ேதாய்குநர் ேபணலார் 
      கூர ேவவிய ேவ  னார்கதிர் காம ேமவிய குமரேர 
      ேநச மாகிய மான னாாி  னாெர னச்ெசா ர் நீவிேர.  (47) 
 
      கார்காலம். 
      எ சீர்க்கழி ெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      நீவிய குழல்வ  வாகிெயன் கமதி நீ ய கதிெரதி ரற்கஞ்சிப் 
      பாவிய கின்மத னார்வி  பகழிப ணாடவி ரகம்வி ங்கிடல்கண் 
      ேடவிய லைமயமி தாெமன த்திெய னாரழல் கு குெம னப்ெபய்  
      வாவிய காலமி தாகிெல னாகின வாண்மைல யார்த  மகிழ் ேத.  (48) 
 
      இளேவனில்-கட்டைளக்க ப்பா. 
 
      ேதவ ேதவர் சிவசுப்ர மண்யனார் 
            ேசர்ந்தி ந்த தி க்கதிர் காமத்  
      ளாவி ேபால்பவர் வந்ெதைனச் ேசர்ந்தகன் 
            றாரப் ேபாைத யறிந்திவ் வனங்கனார் 
      மாவிற் ேகா  வைளத்த  மன்றியிம் 
            மாைல வந்த ங் கண் ெகா ெலற்ெறற 
      ேவவிப் வயன் விட் ட வந்ததா 
            ந்த ேவனி ளந்ைதக் குழந்ைதேய.  (49) 
 
      பனிக்காலம்-ேநாிைச யகவற்பா. 
 
      ஐயாி படர்ந்த ைமவிழி மடவார்த் 
      ெதாய்யில் ெமம் ைலத் ேதாய்ந்த குமர 
      னண்டர்தந் யரம் பிண் டக் குறித் க் 
      கண்டகர்க் குமித்த மண்டல வயில 
      னகில சராசர மியாைவ  மாக்கி 
      நிகில ந் தானாய் நிைறந்த பராபரன் 
      றா க் ெகா சி  தனயனாய்ப் வியிற் 
      கா ெமற் கு வாய் வந்தகாங் ேகய 
      னன்பர்க் காக வைலவாய் தல 
      மன் க ழா  பைடயி ம் ைவகிக் 
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      காணல் காண்பான் காட்சி காட்  
      மாணக் கடந்த ைவப்பி லமர்ந்  
      க்குண ைமங்கைல ம்ைமக் கால ஞ் 
      சிக்கற யர்ந்த சிற்பிர காசன் 
      திைர நகமணி ைளத்ெத  ேசாதிக் 
      கதிைர நகைர ங் க பா சைறயாக் 
      ெகாண் விண் டவர்விண் டவர்குழா மயன் ற் 
      றண் ெகாண் டவர்மண் விண் விண் கிப் 
      ேபாற்ற வி ந்த ண்ணியற் பழிச்சா 
      தாற்ற விழிந்த வறியர்தஞ் ெசய ற் 
      க மண மணந்த கமல ெவாண் க 
      ம ற ெவ ந்த வடைவேய யீண் ப் 
      பனிெய ம் ேபாிற் பரவித் 
      னிெயழ ெவனக்குத் உய் நின்றேத.  (50) 
 
      ேநாிைசெவண்பா. 
 
      நின்றா னி ந்தான் யின்றான்பி னீத்தைனத் ஞ் 
      ெசன்றா ெனனப்ப மித் தீப்பிறப்ைப-நன்றாகப் 
      பன்னிைனந்தாய் ெநஞ்ேச பணிந் கதிர் காமத்தார் 
      மன்னிைனந்தா யல்லாய் மறந் .  (51) 
 
      தவம் - கட்டைளக்க த் ைற. 
 
      மறந் ம் பிசகியற் றாதவர்க் குள்ளெவம் மான்மணிேசர் 
      நிறந் ம் பியந் ைண யான்கதிர் காம நிைனந் ற 
      றந் ம் பியங்கக லான்மா வளைவ யறிந்தைட ர் 
      திறந் ம் பிகள்பயில் பங்கயம் ேபான் கச் ெசவ்வியேர.  (52) 
 
      காட்சி. 
      அ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ெசவ்விள நீர்க ளிரண்ெடா  தண்பிைற ெசங்கம லங்கு தந் 
      வ்விய பகழி யிரண்  விற்குமிழ் மி ைணந் றேவ 
      னவ்  மயற்கிைவ ெயன்னவ ணிந்ெதா  நாளமி லங்கி ேமா 
      வ் ல கவ் ல ெகவ் ல குந்த  மின்கதி ைரக்கிாிேய.  (53) 
 
      ைகக்கிைள - ம ட்பா. 
 
      ஏ ள ம் ேவர் வண் ேடய்தார்வா ம்ப ம் 
      றழ்பா தத் ைணயிப் ெபாற்ெறா யாள் - கா ல ம் 
      ஏமகூட மாெமம் மானி ந் த ங் காமகூ டத் க் காாிைக 
      யாமணங் கலளா சங்ைகயின் றதற்ேக.  (54) 
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      குறி. 
      எண்சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ேகட்கேவண்  குறிகள்யா ங் ேகட்கவல்ல மாதாீர் 
            கிட்டவா  மிந்நிலங் கிைளக்கவின்  ெம கு ர் 
      நாட்கள்ேகாட்கள் யா நன்  நன்குமஞ்சட் பிள்ைளயார் 
            நாட்  ரதற்கு ன்ெபார் நாழிெநற்கு விப்பிரால் 
      வாட்டமின்றி வற்றிேனார்ெநல் ைவத்திங்ெகண்ண மிஞ்சின 
            வந்தவாழ்ைவ ெயன்னெவன்  வாய்திறந்  கூ ேக 
      னாட்ட ன்ற வன்பயந்த நங்கதிர்க்கி ாிப்பர 
            னாைளவந் ன் ேறாைளேம  நம் ெபான்ன ளந்திேட.  (55) 
 
      சம்பிரதம். 
      பன்னி சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      அளவிடற் காிதாய வித்ைதபல காட் ேவ 
            ன தத்ைத விடமாக்குேவ 
      னண்டேகா கெளலா ேமார  வதற்குள் 
            ளைடத் ைவப் ெபன்கடெலலாம் 
      வள றக் ெகாண்ெடா ைக ைவத்தடக் குவனந்த 
            வடவான லத்ைத ம்வாய் 
      ம த் ண்  ேவன்மணல் கைளத்திாிப் ேபனிரவி 
            மதிதிக்கு மாறைவப்ேபன் 
      களமாயன் தலான ேதவ ம் மியிற் 
            காண ன் வரவைழப்ேபன் 
      க தாிய வாலகா லந்தைன  ம தமாய்க் 
            காட் ேவன் மனநி ப்ேபன் 
      றளமவி ழ ம்ெபாழிற் கதிைரநகர் தனின்ேம  
            சாமிநா தன்றி வ த் 
      தாமைர ப ந்த ம் பில்லாத விைறவர்  
            தைம ணர் விப்பனின்ேற.  (56) 
 
      உ ெவளி. 
      ேவற்ெறா  ேவண் ைற. 
 
      பன்னிய வன்ப ண் மன்னிய ேவணில வின்பண்ைண 
      ன்னிய ெவன்னிர தந்தைக யா  ெதாழப்ேபாேம 
      மின்னிய விைட ைம ம ந்த ேமக  
      மன்னிய ேம ம் வைளந்  ெகாள்ளேவ.  (57) 
 
      மதங்கு. 
      கட்டைளக்க ப்பா. 
 
      வைளகள் சிய மாணிக்க கங்ைகயார் 
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            மதிய ளாவிய ெவாண்கதிர் காமத்தார் 
      நனிகள் ேபசிப் ப த்த மதங்கியார் 
            நைகக்கு ல்ைல நைனக  நாணின 
      ெவளிய ண்ணிைடக் ெகஞ்சின மின்னின 
            ேமந்  ெகாங்ைகக் கிைளத்த  ேம ேவ 
      களிெய ள்ளங் கவர்ந்தன வாகுேம 
            க க டத்ைதையக் கானம் குத்தேவ.  (58) 
 
      குறம். 
      எண்சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      க்கனநின் விழிமின்கள் குயக்கு டத் ட் 
            ெபாங்கினதா னனமதி ம் த்த தல்  
      யிக்கணநங் கதிர்காமத் தி ந்த ேவந்த 
            ங்குறீஇப் ணர்வெரன்றன் குறத்தி னன்ேறா 
      சங்கரைனப் ெபாறிமணந்தா ைமயா ளந்தச் 
            சாம்பசிவ ைனப் ணர்ந்தா டப்பா தம்மா 
      விக்குயர்த்த நிசமதனிற் பால னிவா 
            யில்ைலெயனிற் குற மினிச் ெசால்ேலன் யாேன.  (59) 
 
      க வி த்தம். 
 
      யாெனன ெதனத்ெதாிவல் வாணவ மகற்றீர் 
      வானிைன யளா கதிர் காமமைல வாழக் 
      ேகானிைன நிைனக்கி ர் குளிக்கி ர் களிப்பிற் 
      ேபான  வற்றபத ெமங்கு ணர் ேர.  (60) 
 
      களி. 
      எண்சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ணர் ைலயார் ெதய்வாைன வள்ளி பங்கன் 
            ேபாந்தகதிர் காமெமன்ற ெபா ப்பிற் த்த 
      விணர் டங்கற் ெபண்ைணம  ண்  வாழ்ேவ 
            மீத ந்தி ேயயய ம் பிரம னானான் 
      ணரலங்கற் ழாய் யன் மாலாய்நின்றான் 
            ேறாைகபங்கன் பித்தானான் ெறல்ைல யீ ண் 
      ணர்வழிந்ேத ம வானா ெனா த்த ெனங்கட் 
            குாியெதய்வ ம ண்ேட கஞ்சா ண்ேட.  (61) 
 
      இ ம  - ேநாிைச ெவண்பா. 
 
      கஞ்சாைவத் தின்னார் களிமதனப் ேபார் ாியார் 
      தஞ்சாைவப் ேபாக்கார் தவஞ்ெசய்வா - ெரஞ்சா 
      வ யார்க் குைடயகதி ைரப் ாியா ங்கள் 
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      கு யார் கு ெயன் கு .  (62) 
 
      பாண். 
      எ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      கு ெகாண்ட வன்ப ளினின்ற ெதய்வ 
            குறமின் ணர்த்ெதல் வைரயா, 
      ன ெகாண்  ணர்ந்த வவர்ெநாந்த தீய 
            ரவெரான்ற நின்  வ ர், 
      ெகாண்ட வா  கெனங்க ெடய்வ 
            ைறநின்ற பாண்கண் ெமாழி ர், 
      க ெகாண்ட குழ லதினின்  ேபாவிர் 
            க ங்கள் வாய்க ளறேவ.  (63) 
 
      மறம். 
      எண்சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      அற்றவர்தந் தீவிைனையத் ெதா வார் வா  
            ம ங்கதிர்கா மத்தடத்தி லரச ெரன் ம் 
      ெவற்ேறாைல தன்ைனச்சீ கம ெதன் ம் 
            ண்ேபசி வந் நின்ற தா ேகளாய் 
      கற்றவராற் பழிச்சுமற வக்கு லத்ெதங் 
            கன்னிையேவட் டனந்ததவர் காலங் கண்டார் 
      மற்றதைன யறிந் மனர் பட்ட பாட் ன் 
            மாட்சி ண ராய்ேபா ம் வந்த வாேற.  (64) 
 
      நாைரவி   - க நிைலத் ைற. 
 
      வந்தன னன்ெறன் ெகாங்ைக ணர்ந்த மயில் ரன் 
      கந்த னரன் கழ் ைமந்தன் கடம்பன் கதிர்காமன் 
      ந்த வணங்ெகன் சிந்ைத வ ந்தன் ெமாழிவாயாற் 
      சிந்ைத யகன்ெறம் பண்ைண வந்திாி ெசந்நாராய்.  (65) 
 
      மடல்விலக்கு - க வி த்தம். 
 
      நாரணன் ம கராய் நம்பன் ைமந்தரா 
      ேயரணி கதிர்க்கிாி யிைறயன் பாகினார் 
      வாரணி ைலமட வாைரப் ல்கலா 
      ேதாரணி மடறைன ர்தற் ெகாண் ேம.  (66) 
 
      ேவனிற்காலம். 
      வஞ்சிவி த்தம். 
 
      ஒண் தல் ணர்ந்த ய த்தமன் 
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      கண் தல் பயந்தெவா  கர்த்த க் 
      ெகண்ணலாின் வந்த  ேவனிேல 
      கண்ணினன வல்கதிர் காமேம.  (67) 
 
      அ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      காமமில்லான் பாசமில்லான் க த் மில்லான் 
            மைறமாற்குங்காண கில்லா, 
      னாமமில்லா வ ர் ேம மிலான் குணங்குறி 
            நாட்டங்க ளில்லா, 
      ேனமமில்லா னாதிந  றில்லான் 
            மைன ைள ற்றாரன் றாெமல், 
      லா மில்லா ெனவனவெனன் னகத்ெதாளிர்நங் 
            கதிைரய ந் தலத்தா வாேன.  (68) 
 
      கூதிர்காலம். 
      கட்டைளக் க த் ைற. 
 
      வாகா றிரண் ைட யான்கதிர் காம மைலயின் ந்நீ 
      ேரகா றிரண்ட குடங்ெகாண் டனன் கந் தீர்த்ெத யிர்ப் 
      ேபாகா றிரண்டறப் ெபய்தன ெவங்க ங் காலனிற் த் 
      ேதகா றிரண் ெசய் வாெரனக் கூதி ெர ங்ெகாண்டேல.  (69) 
 
      கட்டைளக்க ப்பா. 
      மடக்கு. 
 
      ெகாண்டன்ேமலவர்க் கிட்ட ம்பாசேம 
      ெகாண்டன்ேமலவர்க் கிட்ட ம்பாசேம 
      பண்டளிக்கப் பாித்ததவ்ேவைலேய 
      பண்டழிக்கப் பாித்ததவ்ேவைலேய 
      அண்டர் ழ வி ந்த காமேம 
      அண்டர் ழ வி ந்த காமேம 
      ெதாண்டர்க்கீர்வ ம் பாதகமலேம 
      ெதாண்டர்க்கீர்வ ம் பாதகமலேம.  (70) 
 
      எண்சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      தகர்வாிய பவக்கட ந் தாண்  யப்பாற் 
            றனிமாைய தைனப்பரமா சாாி யாராற் 
      றிகழ்மகவான் ஞாலத்திற் ைலத் ன் றாைளச் 
            ேசர்ந்த யார் பணிெசய் யச் ெச நா ண்ேடா 
      மகர லா விய ததி ேமல்ேவல் வாங்கும் 
            பல ைடயாய் கதிர்காம மணிேய யன்பர் 
      கழ்மைலேய மைலயமைல வந்  ெபற்ற 
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            ெபாற்ெகா ந்ேத நிற்பழிச்சாப் ைலய ேனற்ேக.  (71) 
 
      எ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ைலயரா யிழிந்த ெதாழிலராய் மயங்கும் 
            ந்திய ராயி  ப்பில், 
      ெகாைலயேர ெயனி ங் கதிர்மைல 
            குறித்ேதார் குறிக்குெமங்கட ள ராவார், 
      நிைலயராய் ேவத ேவள்விய யர்ந்த 
            நீள்குவத் தினெரவ ேர ங், 
      கைல லாங் கதிர்கா மைனப்பர வாதார் கவியி ங் 
            கைடப்ப ம் பிறப்ேப.  (72) 
 
      எண்சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      பிறப்பகற்  நிைனப் ைடயீர் வாாீ ெரங்கள் 
            ெப மானார் கதிர்காமக் கிாிையக் காணீர் 
      நைறக்க யார் மலெர த் த் ற்றீ ங்க 
            ணாக்குழற ெமய்சி ர்க்க நடனஞ் ெசவ் ர் 
      ெபறற்காிய ேபறைடந்த ெபாிேயார் தாைளப் 
            ேபணி ர் நாணி ர் பிராற்கன் பில்லார்க் 
      கறப்ெபாிய தவமியற்றல் ேவண்டாங் கண்டீ 
            ரைம ேர ெவாப் மக்கிங் கறிேவா ராேர.  (73) 
 
      இரங்கல். 
      அ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ஆர ெமறிந்தைன ேமனி கயந்தைன யாைணெயா ழிந்தைனயாற் 
      றீர மகன்றைன வா  மலர்ந்தைன ேசலறல் சிந்திைனேய 
      நார ெமறிந்தப ேயாததி ேயெயனி னாதர் பிாிந்தைனேய 
      ர ங்கதிர் காமம் வ ம்வ  ேவலாி ம்ெபாிேத.  (74) 
 
      பாங்கி விலக்கல் 
      எண்சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம் 
 
      ெபாி மக்குத் தந்ைத ம்பிச் சாண்  யாகும் 
            ெபாியவேனா ெப வயிற்றன் ெபற்றா ணீ  
      க தி ன்றன் மைனயாள்கா னக்கு றத்தி 
            கடற் யிறா மதத்த ற்றன் மாமன் கண்டாய் 
      ம டலற் ேறானாைமத் ன  மாங்ேக 
            மாமி ஞ்சித் திரப்ெபாறிேய மன்னா நல்ல 
      ெவா ைண  மற் குக னானாய் நீெயம் 
            த்தமிையக் (கதிர்காமத் தேவாங் கண்டாய்)  (75) 
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      கட்டைளக்க த் ைற. 
 
      கண் ண்ட ெசால் யர் ேமாகப் பேயாததியிற் கவிழ்ந்  
      ெதாண் ங் க க்க  ேயெமனச் ெசால் த் தித்தவாின் 
      ண் ண் ெடனத்திாி ம் ைல யீர்கதிர் காம றீர் 
      மண்டந்த வந்தகர்க் ெகன்ெசால்ல ேவாெவண்ணி வாழ்வ ேவ.  (76) 
      ' 
      இரங்கல்- ேநாிைச ெவண்பா 
 
      ேவம ந்த ேதாண்மடவார் ேம யைணந் தார்விைழந்தி 
      ராம ந்த வாறகல்வார் யாவேர - ம ந்த 
      ெபாய்ைகயிேல ட்டகதிர்ப் தரத்தி ேலயி ந்  
      ைவையயிேல ட்டார் மர .  (77) 
 
      ேவனில். 
      கட்டைளக்க ப்பா. 
 
      திய கூற்றிற் கன்றவிப் ங்குயில் 
            ேபார்கு றிக்கப் ெபாரவ ஞ் ேசவகன் 
      கதிெகாள் வாளி  ேமழ்மடங் கீர்வன 
            கன்னி யீர் ங் கலவியின் ெமன்ெமாழி  (78) 
 
      மதி ம் வந்  கிைடத்த வவற்ெறா ம் 
            வந்த ேவனி ம் வந்திலர் வந்திலர் 
      கதி  லாங்கதிர் காமத்ெதன் னாயகர் 
            நா  நா  ந ந்  கலங்கேவ.  (78) 
 
      எண்சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      கலகமி ம் ெபாறிக்கிைரக்கா ேவா  ேயா க் 
            காசினிெயல் லாந்திாிந்த கயவ ேனைனப் 
      பலகைல ம் பயின் ெதா ம் பான ன்றன் 
            பத்தர்கள்பா தந்ெதா  பணிேமற் ெகாண்  
      நல்கதிையப் ெப ம்பாிசன் க ைண ேமவ 
            நரகமகன் ய்ந்திடெலற் ெகந்த நாேளா 
      லகெமலாம் பரவியசீர்க் கதிர்கா மத்தி 
            ள்ளவநன் மைறமைறேயார்க் குைரத்த ேசேய.  (79) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற. 
 
      ேசமனத் தானத்த னாதியி னார்விைன சிந்தவரச் 
      ேசமனத் தானத்த னாதியி னா க்குக் ெகாள்ளவ ஞ் 
      ேசமனத் தானத்த னாதியி னார்கதி ைரப்பதிையச் 
      ேசமனத் தானத்த னாதியி னார்ெச ஞ் ெசல்லகேம.  (80) 
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      ேநாிைச யாசிாியப்பா. 
      உயிர்வ க்கேமாைன. 
 
      அசரமாய் நின்ற  ெளா தனி தல்வைன 
      ஆ மா கைன ேயாாிரா காைன 
      இ ைம ம் பயக்கு ெமந்ைதெபம்மாைன 
      ஈசனற் கு ைவ ஞானசத் தியைன 
      உம்பைல யிரைலைய ெயா ங்குைவத் தவைன 
      வாழி  மிறவாக் காழியின் மணிைய 
      எண்ணி  மாறைன ெயண்ணலர் மாறைன 
      ஏர்மயில் வாரணத் திலகுமத் தியைன 
      ஐங்கர மணிநிறத் ம்பியின் ைணைய 
      ஒ வள ழத் தி ெளாழி காமைன 
      ஓர் ைற நிைனத்தவ டற்ேறழ் 
      ஔவியப் பிறப்ெபாழிந் த ணிைலத் தவேர.  (81) 
 
      வஞ்சி வி த்தம். 
 
      தவர்க ணாகிய வன்பினார் - வனம் யாதி  ன்பினார் 
      நவநி லாமைல யின்ெபானார் - பவமி லாதெவா ாின்பினார்.  (82) 
 
      மாைல யிரத்தல். 
      எ  சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ஆர்  ைனந்தெபம் மானன் ைமந்த னநாத ரன்கதிர் காமேம 
      ேலர்  ைனந்தெவன் மாெல லா ைர யீ  ெநஞ்சமி லாெரனிற் 
      கார்  ைனந்தைக யாழி ேய ங் கடா  மற்ற  மின்ெறனின் 
      மார்  ைனந்தமர் தார்த ரக்ெகா  வாெவ னின் யிர் மாதேர.  (83) 
 
      தைழ. 
      எ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      மாதவ லகுவ லாாியி லெகா  மானிட லெகதி ம் ண்ேட, 
      காத ன் கும தாசல க க மாெதாயி ெல திய ைலமாதீர், 
      சீதரன் ம கன் மேனாலய விரதசி ேனான்மய ைறகதிர் மைலமீேத, 
      ேகாத  தைழயிைத ேநர்த  தைழெகாள் குமாாியல் கு ெனழில் ேகாணாேத. (84) 
 
      ன்னாகங் கண் ரங்கல். 
      கட்டைளக் க த் ைற. 
 
      நாகத்ைத மாய்த்ெதா  நாகத்ைதச் ேசர்த்தவ னாயகன்ெபான் 
      னாகத்ைதப் பாதிெச யம்பிைக யீன்றவ வன்றமிேய 
      னாகத்ைதப் ேபாற்குதிர் கப் ாிந் தான்கதிர் நாகத் ப் ன் 
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      னாகத்த க்கணத் தீ மக் ேகச்சுற நாெணனக்ேக.  (85) 
 
      பதினான்குசீர்க் கழிெந ல் ஆசிாிய வி த்தம். 
 
      ேகசவன் ம க ரண ராண கிளர்சக தரணநல் லரண 
            கி த்திம வசுர காலகா லாந்த கிாிெபா த் தவதவ ேயாக 
      ேநசவின் க பரமநற் குரவ நிசபர வரபிர ணவத்த 
            நிகமநிட் களச கேளாபய ச நிர்க்குண விதவத் வித 
      பாசமில் லவசண் ககுக ேதாைக பங்கபார் வதிசுத ேவத 
            பாரண கி ப மயிலநல் லயில பாவநா சகர்த்தவித் தகேவா 
      நாசமில் லவதற் பரசிவ குமர நற்சர வணபவ ேசந்த 
            நற்றி க் காமத் ெதங்கணா யகநீ ைணயி ந் த ள  ணயேம.  (86) 
 
      தைலவி பிளைமத் தன்ைம ணர்த்தல். 
      ேநாிைச ெவண்பா. 
 
      ஏேத  ெசான்னா  ேமற்கீர் கதிர்க்கிாிெயம் 
      மாேத ைணவாின்பம் வாய்ந் ணரா-ேளாேதவா 
      ெகாஞ்ச வயதினள்காண் கூ ன்ேனா ேடமகிழ்ந்  
      ெகாஞ்ச வயதிலன் காண் ெகாள்.  (87) 
 
      ெவறி விலக்கல். 
      கட்டைளக் க த் ைற 
 
      ெகாண்டார் ெவறிதைனக் ெகாம்பரன் னார்தங் ெகாதித்த ைல 
      வண்டா ரலங்கல் லர்ந்தைம ேநாக்கி மதிமயக்கும் 
      பண்டாழ் ெமாழியன்ைன யார்கதிர் காமப் பதியரேச 
      கண்டா யிதற்ெகன்ன ேவ ைரப் பா ன் க த்திைனேய.  (88) 
 
      வண்ேடாச்சி ம ங்கைணதல். 
 
      எ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      க த் மக்கிப் ப த்திாிந்த சாட்சி ெயன்ேனா 
            கன்னியர்கண் ணளியாெரன் காரணப்ேபர் 
      தி த் மக் ெகா வார்த்ைத ெமாழியக் ேகண்மின் 
            றி க்கதிர்கா மத்தலத்திற் ேசர்ந்தார்க்ெகாண்ணா 
      வ த்தெமல்லாம் ாிந்த த்தீ ேரார்ெகாம் ேபந்  
            மகேம த் ைணக்ெகா ங்கி வாடல்கண்  
      நி த்தெமலாம் ாிகின்றீர் ேம ங்க 
            ேணசெமன்ேனா வாசமலர் நீங்கிநின்ேற.  (89) 
 
      வைலச்சியார். 
      அ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 28

 
      நின்றவர் கண்டவ ரந்தணர் ெநாந்திட ெநக்கு ெநக்காய் 
      மன்றன் மணந் யர் ெகாங்ைக சுமந்த வைலச்சி யர் த் 
      ன்  ெப ம் கழ் வந்தக திர்த்தட சூழ ெலார்பா 
      னன்றிய ரம் ய வங்கயல் ெகாண்  நடந்த ண்ேட.  (90) 
 
      தைலவி ைக ைறேயற்றைம கூறல். 
      எ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாிய வி த்தம். 
 
      நடந்தந்த மஞ்சூர் களன்றந்த ெகாந்தார் 
            ந ந்தண்க டம்பார் கதிர்காமர், 
      வடந்தந்த சந் ர் குடந்தந்த கந் ர் மதந்தந்த 
            ெகாங்ைக மடவார்த, 
      மிடந்தந்ெதன் ந்ெதன் கரந்தந்த ெகாங்கா 
            ாிளந் ம்பி வந்தா தைழேய, 
      படந்தந்த ஒண்ேண ாிடந்தந்  ள்ளம் 
            ப ந்தாள குந்த மகிழ்ேவ.  (91) 
 
      கட்டைளக்க ப்பா. 
 
      ேவடர்ேபாற் ங் கதிைரயில் ேவடன் ன் 
            ேமவிப் பற்பல வாறினில் ேவண் நின் 
      றாடல் ெவற்றி மயிைல ம் ேவைல  
            ைமய தந்திெடன் ேபனைவ யன்பர்க்காக் 
      கூட லார்த்ெதற ெவாற்றிைவத் ேதெனனிற் 
            ெகாண்ட ெபான்னைக ேய ங்ெகா டாெயன்ேபன் 
      வா  ண் சுப் பார்க்ெகனிற் பாதமா 
            மலைரத் தரெவன்  ம ையப் பி ப்பேன.  (92) 
 
      க நிைலத் ைற. 
 
      பிட் ண்  குட் ண்  மன்ப க்கா 
            ெயாிக ம்ைப பீடாிற்ெகாண் ங், 
      கட் ண் ந் திட் ண் ங் க கர்ந் ங் 
            காத்தளித்த க ைணயீன்ற, 
      மட் ண்ட வாி ர ங் கடப்ைபயந்தார் 
            மணிக்குன்ேற மயேலன்றீையத், 
      ெதாட் ண்  கிடக்கெவன்ேறா ெவைனப்பைடத்தாய் 
            கதிர்காமத் யவாழ்ேவ.  (93) 
 
----------------------- 
verses 94 to 97 missing one page 
-------------------- 
      ேநாிைசெவண்பா. 
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      ேசர்ந்தாைரக் காத்தவர்க டீைமதபத் தாய்க ப்பத் 
      ர்ந்தாைர நீாி ெலாழிகுமா - லார்ந்தாங் 
      கதிர்காமற் ெசற்ற வரனிடத்தாள் ெபற்ற 
      கதிர்காமற் குற்றவ ட் காண்.  (98) 
 
      அ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      க ைணவா ாிதிெபாழிந்த கைடக்கண்க ளீரா ங் கரமீ ரா , 
      ம ண க ேமாரா  மீரா  குைழத்திர  ம ளா னந்தத், த ண 
      மைல ேபான்மயி ந் தாயரம ாி ற ந் தமிேயன் கண் , வ ண 
      மைழ ேபாற்கண்ணீ ர ந்தெலன்ேறா கதிர்காமம் வாய்ந்த ேதேவ.  (99) 
 
      எ சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம். 
 
      ேதவைன வர் ேதட ம் ெபா ைளச் 
            சிறியெனன் பிைழகுறிக்காத, 
      நாவைனக் கதிர்கா மத்தைனக் குகைன 
            நான்மைற ெயா ட நிடைனப், 
      பாவைன ாிவார்க் குாியசிற் பரைனப் 
            பணிந்தனன் ாிந்திடத் ணிந்ேதன், 
      ேசவக ம ேய னைடந்தனன் விற் 
            சின்மயா னந்தெமய்ச் சீேர.  (100) 
 

கதிர்காமக் கலம்பகம்  ற்றிற் . 
 
      கதிைர ேவற்ெப மான் தி வ  வாழ்க. 
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