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      உ
      சிவமயம்
      தி ச்சிற்றம்பலம்

 தி வ ைண உண்ணா ைலயம்ைம பிள்ைளத்தமிழ்
ஆசிாியர்: காஞ்சி ரம் ேசாணாசல பாரதியார் (1858-1925)

      காப்
      ஆசிாிய வி த்தம்
      1.
      ெபான் த்த ாிசைடப் னிதர்பா ற்ைறய
               ேபாேரற்ைற ய ள்கபாசம்
          ட் வன் ேகாட் னன் ேறாட் ன் காட் ெயப்
               வன ஞ் சுற்றிமீட் ங்
      கின் த்த ெமய்த்ெதாண்டர் சூட் ளம்
               ற்றந் தினிக்குமத நீ ட் ம்
          மி சரண நிழல்வி வ ெலனமழைல ய ெபாழி
               யிபவதன மகைவநிைனவாம்
      மின் த்த ைவஞ்சத் த க்குைமஞ் சத்தியின்
               விளங்கிையந் ெதாழினிறீஇப்பின்
          விய லக யிெரலாம் வயவின் றளித்ெதன் ம்
               விைளயா  ம ைமேநாக்கி
      மன் த்த வ ளம்ைம கன்னிெயன மைறேயா ம்
               வாய்ைமெபாய் யாதவண்ணம்
          வன்னியண் ணாமைல மணந்த ண் ணா ைல
               மடந்ைதவண் டமிழ்தைழயேவ

1. காப் ப் ப வம்

      தி மால்
2.   ேம  வனெமப் வனத்  ேமலான
              ண்ணியப் வனெமன்ேற
          லம  ெதாித் மற் லகர்காள் வ க ம்
             ெபால்லாத மலவி ள்கழீஇக்
      காேம  வண்ைமேய ெமன தற் கட்பிரான்
             கனஞான தீபஒளியிற்
          க ைணமைல யாேயாங்கு ம ைண ண் ணா ைலக்
             க ாிைய வந் காக்க
      மாேம  பாற்கட  ன வேணா ராயிர
             மணிப்பணப் பாயன்மன்னி
          மயர்வறக் கண்வளர்ந் யர்வற யர்ந் தன்
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              மார்வமர கதசினகரந்
      ேம  ளவத் தலங்காித்
          ெதாளிர்க த் வமணிச் சுட மிட் ச்
          சுந்தரத் தி ைவைவத் தன்ப க் கின்ப ள்
             ெசாாிந் வ  ைமக்ெகாண்டேல. (1)

3. சிவெப மான்
      ேவ
      மறிெந ங்கடன் மீெதா  ெபாிய மந்தர மாமாைல
              வைள  ம்ப  வாசுகி வன்ைமயிற் ட் றா
          மதன நன் ெசய் ேபா வல் விடெம ந்திய ெணன
              வளர்க ளங்ெகா  வானவர் ம்ைம ற் காத் ளார்
      மற  வந்தி  வாெனன வ  ெநாந்தி  தாைய
              மயர்  ெகாண்டபி தாைவ  ன் றத் ேதற்றிேய
          மனெந கிழ்ந்தர ேவாெம  ைற  டன் சிவ ைசெசய்
              மகைவ யங்கினி தாய ள் வண்ைமயிற் ேறற்றினார்
      ெவறிெகாள் பங்கய ேவத  லக ளந்தி  பாத ம்
              வி தர் ன் வி ணாத  ெமண் நற் சீர்த்தியார்
         விதிய றிந்த  வாயிரர் ப தஞ்ச  மாதவர்
              மிக  ளங்களி கூர்சைப நண் ெமய்க் கூத்தினார்

      விபவ ைவங்கர வாரண ம  கம்ெப  ேகாளாி
          விைழவ யர்ந்திட நா  ெபான்மைலக் ேகற்றினார்
      விமல மங்கள ேகாமள வனச குஞ்சித பாதெமம்
          விசத ெநஞ்சக வாதன மண்மைவத் ேதத் வாம்
      எறித ங்கன ேபாிைக ய த ைளந்ெதாளிர் வால்வைள
          யியம டங்க ம் வார்கடல் பின் றத் தாக்கலால்
      எ  ழங்ெகா  மாதிர  மண்ட  னீெதன
          விைச  ெமன் ய ராவல்ெகாள் விம்ம ற்ேகட்டேபர்
      இதய மன்  மா ன் மண  வந்தெமய்ஞ் ஞானிய
          ாிலகு வண்  நாெளன மன் மச் சாற்ைறநாம்

      இகண கன்றவ ேணகிநம் விழிநி ைறந்தி  ேசைவெசய்
          திடர்த ணிந்திட லாெமன நன்னயத் தாற் கா
      வறி  டன்றி  மாநதி ெப கு தண் ன லா ெம
          யணி ம் ெவண்பா  யான்மல ெவள்ள ச் ேசட்ைட ேயா
      யகல ெவன்  ேளெநகு பரவ சங்ெகா  ேதக
          மைடய ெவாண் ள கார்தர ெமன்ெமலப் ேபர்த்ெதழா
      வ வ லஞ்ெசய்த ணாமைல ெயா ெப ம்ெபா  ேள ன
          த ள் வழங்கி  வாெயன ன்னிநற் காட்சிகா
      ண ைண யம்பதி வாழ்த  க ைண ெபாங்குழி மாசைல
          யமைல ெயங்க  ணா ைல யம்ைமையக் காக்கேவ.   (2)
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4. ெசங்க நீர் விநாயகர்
      ேவ
      ெபாதிெகாண்ட ேவணிப் பிரானாி யயன்ேபாகி
              கழ்ெகாண்ட ைவப்பினா ம்
          ல் ண்  கய ண்  தண் ண்  தைழ ண்
              ேபாந் ண்  தாங்கு ெமனாக்
      கதிெகாண்ட விைடக ட ெனகினம்ெவண் காி ங்
              களித் ற வறிந்தாகு ங்
          கனேமாத காதி ண் றவர விவர்ந்தெசங்
              க நீர்க் களிற்ைறநிைனவாம
      மதிெகாண்ட வந்தணர்கண் ைமந்தர்கைள நந்தன
              வனந்தனிற் சந்ைதயார
          வன்னிகாள் வ கெவன் ற மைற பயிற்றவவண்
              வந் கிளி க ம்வினாவி
      நிதிெகாண்ட கற்பகச் ேசாைலவன் னிக க்கு
              நித ம் பயிற்றியமர்வா
          னீள்ெபாழில்கு லாவ ைண வாழ்த  மபீதகுச
              நிமைலையக் காக்கெவன்ேற.   (3)

5. கக்கட ள்
      ள்ளிமான் பற்பல லாக்காட்  ேவர்வைல
              சூழ்த் வன் பார்ைவ ல் ன்
          சூழ்ச்சியாம் பிறிதின்கி ழைம ண்  சி மான்
              ெறாடர்ந் ெகாைல ெசயறீங்ெகனா
      வள்ளிமான் வைலவா ெரா ம்ேபாக்கி நன்பார்ைவ
              ைவத் ப்  ெலன் தைனேய
          மன் தற் கிழைமயாக் ெகா நிற்க விைளயாட
              வ ெமார்ெப  மாைனநிைனவாம்
      ெதள்ளிமா னத ைச யிைடவிடா தாற் யர்
              சிவஞான ேயாகர்தம்பாற்
          ேசர்ந் மயர் ங்ெகா ைம ந்தீர ெவண்ணிேனந்
              ேதக ம தாக்கு ெமனப்
      ள்ளிமா ம்  றவா  ாியபணி
              ாிய ண கிாிெயமாைனப்
          ணர ந் தா ைலப் ெபயர்ேகாள்ெபண் மாைனப்
              ாிந்தினி  காக்கெவன்ேற. (4)

 6. பிரம ேதவர்
      ேவம்பசியி ெனளியர்கண் ைறயிட் டைடந் நல்
              வி ந் ண்ட வள்ளன்மைனயின்
          ேவதியிட ெமங்க ம் ங்குவயி ெற ங்கி
              ேவைடதவிர் ெசய்ைகமானத்
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      ேதம்பசிய நைற ண்  பாட்டளி மயங்கிச்
              ெச ந்ேதாட் டங்கேடா ந்
          திகழ்நீல மணிகளிற் கண்வள  மலரைணத்
              திைச கத் ேதைவநிைனவாம்
      சாம்பசிவ நாம தி ேவதகீ தத்திெனா
              தமிழ்ேவத விைச மாந்தித்
          தான்றைன மறந் யர மானந்த வ பவத்
              தன்ைமயி னி ந்ததாேலா
      பாம்பசி ெயயிற் வாய்ப் பயமின்றி ெய யினம்
              பயில்வெவன வறிஞேரத் ம்
          பண்  மணாமைலயி னின்  ணா ைலப்
              பாைவையக் காக்கெவன்ேற. (5)

7. இந்திரன்
      ேவ
      அத்திேமன் ைளத் க் க கமா ாி ப்ைப
              யலர்த  கற்பகா டவியி
          னகத்திய மாரக் குங்குமக் ேகாங்க
              மைசயவா டரம்ைபமா தைளய
      ைவத்தவ ேசாக மான்மகி ழீந்
              வயிரேவல் விளாமனாற் ேகாட்
          வாைகயாம் பைனக்ைக மாமிைச ெயட்
              வ மர சன் டன் ரக்க
      ெபாத்தி  லகின் மன் யிர் ேபாகம்
              சித்தி  விைனெயாப்பிற் பாகம்
          ெபா ந்திெமய்ச் சத்தி பதிவினிற் ெபான்னிற்
              ாிசைடப் பரன்கழ றல்ேபாற்
      ெகாத்திணர்க் ெகான்ைற ய நிழன் மன்னிக்
              ேகாக்களின் பைடத  வளஞ்சூழ்
         குளிர ட் ேசாண மைலவள ரபீத
              குசசிவ ஞானவல் ையேய.   (6)

8. தி மகள்
      ேவ
      பணங்ெகாண்ட பாப்பைணயின் மீமிைசக் கண்வளர்
              பரந்தாம ைனப் பார்த்த ம்
          பன்னியர்க ளி வேரந் தம்மிெனவர் பான்மிகப்
              பற் ைடயி ெரன்னமாயன்
      மணங்ெகாண்ட மா  நீேகட்ப ெதன்ெனன்ன
              மண் ணவிர் ெசான்னன்ெறன
          மற் ம மிழ்ந் மாத் ேதன்ேவட்  வந் ெமன
              மகிழ்ெகா ம் ெபான் ரக்க
      கணங்ெகாண்ட ெமய்த்ெதாண்டர் வந் சந் நிதிநின்
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             கங்கா தராெவன்ன ங்
          க விழி ரட் த்த னார்ெசம் ேமனிையக்
              க ேமனி யாக்கிய யார்
      குணங்ெகாண்ட வ மா பதி மா பதிெயனக்
             குளிர்நைகயின் ெவண்ேமனியாக்
          குலவச்ெசய் த ைணவளர் க ைண ண் ணா ைலக்
              ேகாமளப் ெபண்மணிையேய.   (7)

9. கைலமகள்

              வாணிவின றவய நின்
          மாமியார் மலெரன்ன ம்பிட மதனம்
              மாம கள் கண் ேமலாம்
      ெபா மலர்ெகா ெலன் ங் கடா க்கு விைடயின்
              ேநாக்கு நான் கைனநன்
          ெபா ேணாக்கி ென க ெனனச்ெசய்  ம ெவண்
              ைவயபி ராமிகாக்க
      வி மலர் தி ப்பாற் கடற்ேக நிகர்த்தசீர்
              மிக்ெகாளித் தவளமாட
          ேம மட மங்ைகய  மாடவ  மன்பிேனா
              ற்றி ந்தா லர்கள்வா
      ய மல  ன்ன  தந் தி  மாெலன்ன
              வாட்சிெப  வாழ்ச்சிேயாங்கு
          மாதிய  ணா ாி விேனாத ற வாழ்த
              மபீதகுச மாமயிைலேய. (8)

10. ர்க்ைக
      நத்தைலய த்தைலய நளினங்க டைலசாய
              நாைரெகாக் ேகாடவாைள
          நளிநீர்த் தடத்தைல ெயழீஇப்ேபாந்  தாக்க யர்
              நாளிேக ரத்தைலயினிற்
      ெகாத்தைலய தி மிள நீைரயத் தைலமந்தி
              ெகாண்டஞ்சு தைல ற்றதன்
          குட் ைய ய த்திப்பி னா தைல யாக்குெமழில்
              கூர ைண வாண தைல
      யித்தைல  ெமத்தைல  ெமய்த்தைலய ர ட
              னீற்றைலயி னாற்றைல ம்வந்
          ேதற்றைலவி லாதமர்ெச யாற்றைல யறிந்தசுர
              ென ைமக் கடாத்தைலயிைனக்
      ைகத்தைல ெய த்தகூர் த்தைலயின் ட் ெயாண்
             காற்றைல மிதித் ன்நிேற
          காட்சிதந் தன்ப க் க ள்ெசய் ர்க் ைகத்தைலவி
              காதெலா  நனிகாக்கேவ (9)
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11. சத்தமாதர்
      ேவ
      பணார்மைற பினாகநற் கூர்த்தேவல்
              ப உவைள வலாெதா ப் ேபற்றேதார்
      விணாரசனி சூலம்ைவத் ேதாச்சுேமார்
              விேனாதெவ  மாதைரப் ேபாற் ேவாம்
      மணாளைன விடா ளத் ேதத்திேய
              மேனாகரம தாயிடப் பாற்கேண
      யணாமைல ள் வாழ்தி க் காட்சிேயா
              ளபீதகுச ேதவிையக் காக்கேவ. (10)

12. ப்பத்  வர்
      ேவ
      திக்ேகா ந் நிலவைரப் ம் வானக ங் கமழச்
             ெச ம்ெபாழி  னளிகுைடய ெவ ம்பிரச மலாி
      னிக்ேகா  வளவயல்பாய்ந் ெதவ்விைள ம் விைள
             மிலக ைண நலக ைண யிளங்ெகா ெயன் னம்ைமக்
      ெகக்ேகா  யிைச மிைச த்திரரா தித்த
             ாினியம த் வர்வசுக்க ளாகிய ப் பத்
      க்ேகா  ெய ம்வைகயிற் பதிெனான்ேறா ெடா நாள்
             ன்றிரண்டா நா ரண்டா தல்வர்கள்கா வலேர (11)

      காப் ப் ப வம் ற்றிற்
      ----

 2. ெசங்கீைரப் ப வம்

13. அ ளார்ந்த ைமயம்ைம ெயம்ைமயாட் ெகாள்ளவந்
              தவதாித் தாெளன் மிக்
         கன்பினீ ராட் மந் திரநீ  சார்த்தி த
             லவிர்மணிச் சுட் நாற்றி
      யி ளார்ந்த சூழியக் ெகாண்ைடத் தைலப்பணி
              யிலங்கத் தி த் ெசவிக்
          கிரவிமதி நிகர்குதம் ைபகள் ட்  மற்ைறயணி
              யிைச ற வலங்காித் ப்
      ெபா ளார்ந்த பத ளாி ைகக்காந்த ளிற்ெகாண்
              னிதவா யல் யிற்றம்
          ெபாழி ைலக் ேகாங்க த ட் ேநாக் கித்தண்
              ெபா ப்பைரயன் மைனவிேமைன
      ெத ளார்ந்த மகிழ்வின்ம  ைவத் த் தா மயில்
             ெசங்கீைர யா ய ேள
          திகழ ைண நகர்மன்னி மகிழ்விேனா  வளர்கன்னி
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              ெசங்கீைர யா ய ேள.   (1)

14. பிறந்தவிம் மனிதப் பிறப்பாி ெதனக்கண்
             ெப ல்க ேளா ம்வாய்ைம
          பிைழபடா வண்ணநல் லறிவாளர் ேதர்ந்தன்
              ெப கு  டார்த்தநான்கி
      னறந்தவா ேதாங்கிடத் தைலெய த் ேதெபா
              ளைமந்திட மலர்க்ைக ன்றி
          யானவின் பஞ்ேசர ெவா தாண் மடக்கி
             ட ளெவா  தாைளநீட் க்
      கறந்தபால் கன்னெலா  க்கனிச் சாறளாய்க்
              கபிைலயின் ெனய்விராவிக்
          காட் வளர் ேகாட் நைற கூட் சுைவ நீட் ெசங்
              கனிவாயி றெலா கிச்
      சிறந்ததாய் ம நைனய விைளயா  மான்கன்
              ெசங்கீைர யா ய ேள
          திகழ ைண நகர்மன்னி மகிழ்விேனா  வளர்கன்னி
              ெசங்கீைர யா ய ேள.;   (2)

15. விந்தமைல பாதலம் வி ந்தமைல ெபாதியமைல
              மிதிெகாண்மைல னிைகய யான்
          ெவள்ளிமைல யமர்த ைலகிள்ளிமைல நி தன்
              ெவ க்ெகன் ெற த்தமைலமான்
      ந்தமைல கைடையநிமிர் மந்தர ெம ம்ெபாிய
              ெமாத் மைல மத் மைலெபான்
          வ தி ய ண்ட மைலகா  னி ண்
             ன்  ேபானமைலபின்
      ெனந்தமைல நின்றி  ணா ைலக் ெகாப்பாகு
              மிைறவரண் ணாமைலயேத
          ெயன்ெறன்  திெசய்  ெவண்கமைல ெசங்கமைல
              யிந்திரா ணி மிரதி ஞ்
      சித்தமைல யா பணி மயமைல ைமயமைல
              ெசங்கீைர யா ய ேள
          திகழ ைண நகர்மன்னி மகிழ்விேனா  வளர்கன்னி
              ெசங்கீைர யா ய ேள      (3)

16. உலக  ம்ெபற்ற க ைணமா தாெவன்
              வந் மைற ரசைறயநீ
          ண்ணா ைலப்ெபயர் ைனந்தைன யிர்ச்சிறா
              ய் ம்வண ெமவ்வணெமனா
      விலகவிள ரெலா  மண்ணா மைலப்பிரா
              னின்ப ைர யாடவ க
          ெளவ் யிர்க் கும்பிதா வன் ெகா ம்ெபயாின்
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              யா பய ெனன்னநிைனயிற்
      கலகவிைன நீக்கி யர் கதிய  ேவாெமனக்
              காத ட ெனைன நிைனயிற்
          கனஞான வ தீந்  காப்பெலன ெவந்ைத ங்
              களிகூர விைளயா நற்
      றிலகவா தன்ைமக்கண் ெவண்ணைகப் ைபங்கிள்ைள
              ெசங்கீைர யா ய ேள
          திகழ ைண நகர்மன்னி மகிழ்விேனா  வளர்கன்னி
              ெசங்கீைர யா ய ேள.  (4)

17. சம்பாதி ேதவர்தி  கேம  கண்களாஞ்
              சந்திரா தித்தம்ைமத்
          ைதயனின் கரநளின டவதி சயேநாக்கு
              தன்ைமயி னிராமினைடய
      ெவம்பாதிர் நண்பி ல கீெரன ந க்கணழல்
              ெவளிெயய்தி ெயாளிெசய்திடேவ
          ெவம்பவந் தீ ம்வணம் ெவள்ளிமைல நீங்கியிம்
              ேமதினி யைடந் கச்சிக்
      கம்பாதி க்கண ள் ாிெகன்  சைன
              க த் ட னியற்றிய ளின்
          கவின்வாைழ யமபந்தர் ைவகிம  நாளிவண்
              காத  ஞற் தவனாற்
      ெசம்பாதி ெகாண்ைடயர் ெமய்ையயக லாைவைய
              ெசங்கீைர யா ய ேள
          திகழ ைண நகர்மன்னி மகிழ்விேனா  வளர்கன்னி
              ெசங்கீைர யா ய ேள.  (5)
    
 18. ேவ
      ைமயி  ளிரவிைய வைள றன் மான
             மணிச்சூ ழியமாட
         மதிய  நிகரல ெவனவ  தம்ெபாழி
          வண் க மலராடத்
      ய்ய தற்றில் கத்ெததிர் த் ச்
             சுட்  யைசந்தாடத்
         ள்  கட்கயல் பாய்ெசவி யிற்ெபாற்
             ேறா  மவிர்ந்தாடச்
      ெசய்யந லல் யின் ல்ைல ய ம்பிச்
             சி நைக நிலவாடத்
         திகழ்தி  மார்பிற் பன்மணி யாரஞ்
             ேசர்ந் மி ளிர்ந்தாட
      ைவயக டாட வகண்ட  மா ட
             வா க ெசங்கீைர
         ய ைண  ளங்கு  ெகா ெமா ாிளங்ெகா
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             யா க ெசங்கீைர. (6)

19. கரமணி ெசம்மணி வைளெவயி ேனக்கிக்
             கானக் குயில்கூவக்
         கவி  மரகத ெமய்ந்நிழ ேனாக்கிக்
             காதன் மயிலாடச்
      சு திெசால் வாயின் ெசங்கனி ேநாக்கிச்
             சுற்  கிளிேபசச்
         சுைவ  மக்கனி றைல ேநாக்கிச்
             சூழ்ந்ெதழி லளிபாடத்
      தைர த ய ல க ள்வயி ேனாக்கிச்
             சகமகள் மிகவாழ்த்தச்
         சரணம ணிந்தசி லம்ெபா  வினவிச்
             சரணர்கு ழாம்ேபாற்ற
      வரவர சாடவ கண்ட  மா ட
             வா க ெசங்கீைர
         ய ைண  ளங்கு  ெகா ேமா ாிளங்ெகா
             யா க ெசங்கீைர. (7)

20. ெபா ேள கேழ மணிேய பணிேய
             ெபா ம் ெப வாழ்ேவ
         யேல மயிேல குயிேல யனேம
             க ம் ங்கிளிேய
      ம ேள மிலா வ யார் ப கும்
             வ யாக் கடல ேத
         மலேர ம ேவ மணேம யளிேய
             வளிேய பரெவளிேய
      ெத ேள தி மா மைறயின் ேவ
             ேதடற் க நிதிேய
         ெதய்வத் த ேவ த மத் ேவ
             சித்திக் ெகா தேல
      ய ேள ெயமதா யிேர மகிழ்வா
             யா க ெசங்கீைர
         ய ைண  ளங்கு  ெகா ேமா ாிளங்ெகா
             யா க ெசங்கீைர. (8)

21. குவலய த ய பல ல க நிைற
             ெகாங்கா ங்ேகாதாய்
         குல னி வரர்சுரர் நரர் த ல யர்கள்
             ெகாண்டா ம்பாவாய்
      கவனெவள் விைடயவ ர ள்ெபாழி மைழய
             கண்டா ந்ேதாகாய்
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         காி க ன க ென மி  மக
             கனிந்தார் வங்கூர்வாய்
      தவெமன ெவளியர்ெசய் தன ன தாிசைன
             தந்தாய் வந்ேதநீ
         தகு ைண ைனயல ெதா வ  மிைலெயா
             சந்தா னம்ேபால்வாய்
      சிவ ர ெமனெவாளி ர ைண  ைற ைம
             ெசங்ேகா ெசங்கீைர
         திகழ்பைர திாி ைர பனிவைர த சுைத
             ெசங்ேகா ெசங்கீைர.   (9)

22. திைனயா மளேவ நினசீர் கண்ேட யின்ேபா ஞ்
             சிைவேய பைரேய ைமேய ெயன்பார் ெநஞ்சூ ந்
      தைனேந ரரனா டேன வந்ேத பண்பா ந்
             தவமா னிேவா ர யா ந்தா ங்கூ ம்
      ைனநீ ளிமயா சலமா ெமன்ேற ெகாண்டா ம்
             ாிவா ைறவா யாிேயா டயனா ந்ேத ம்
      அைனேய யன  ரணிேய ெசங்ேகா ெசங்கீைர
             ய ணா ரநா யகிேய ெசங்ேகா ெசங்கீைர. (10)

      ெசங்கீைரப் ப வம் ற்றிற் .
------------

3. தாலப் ப வம்

23. அைழக்கு ன்வந் த ளமல
                   னன ன் வ வி னவிர் ைய
           யறிவ ெலனெவம் வெம த்
                   தாிதிற் ெறாடர்ந்  மறியா
      பிைழக்கு மலேரான் ெப ம்ெபாய் ம்
                 பிதற்றிப் பழி ம் ண்டதனாற்
         பி த்த ெதைம ம் பழியதைனப்
                ெபாி ங் கைளதல் ேவண் ெமன
      விைழக்குந் தவஞ்ெசய் தழற்காட்
                த்தல் ேபாற்ெசந் தாைமரக்காட்
         ெடகினக் குழாங்க ளமாந் மகி
                ழினிய காட்சிவயின்வயிேன
      தைழக்குந் தீர்த்த வளன ைணத்
                தனேம தாேலா தாேலேலா
         த மம் வளர்க்கு மபீதகுசத்
                தாேய தாேலா தாேலேலா. (1)
      
24. ெசனிக்கு மவர்க்குக் கதியளிக்குந்
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               தி வா ஞ் ெசன் நின்
         ெதாிசித் தவர்க்குச் சித்தித ந்
               தில்ைலப் பதி ம் வசித் மன
      ைனக்கு மகிழ்வி னிறந்தவர்க்கு
               ேமாக்கங் ெகா க்குங் காசி ண்
         தி  மன்பி ெனவ்ேவார்வைக
               த்தி நல்கும் பிறதல
      ெமனக்கு நிகேரா ெவவேர
               ெமங்ேக யி ந்  நிைனத்தளவி
         லீவன்  சான்றி ெவன்
               றிலகு ஞானச் சுடர்காட் த்
      தனக்குத் தாேனர் வளர ைணத்
               தனேம தாேலா தாேலேலா
         த மம் வளர்க்கு மபீதகுசத்
              தாேய தாேலா தாேலேலா.  (2)
      
25. கூற்ைற ைதத்த ெப மாைனக்
               குன்றக் ேகாமான் ற மாைனக்
         கு யா யி க்க யாரக்
               ெகாண்  வாேனார் குல ெப ம்
      ேபற்ைற ைடேயன் றைனயரக்கன்
               ெபயர்த்தா ென த்தா னாத ெலன்
         ெப ைம குைறந்த ெதனவடபாற்
               பிறங்குங் கயிைல மைலெவள்கி
      ேயற்ைறப் ேபால க்ெகா ய்ேவ
               ெனன்றிங் குற்ற ெதனெவள்ைள
         ேய ர்ந் தன்பர் ெதாழ ைமேயா
               டீசர் காட்சி த ம் திச்
      சாற்ைறச் ேசாற்ைற வழங்க ைணத்
               தனேம தாேலா தாேலேலா
         த மம் வளர்க்கு மபீதகுசத்
               தாேய தாேலா தாேலேலா. (3)
      
26. மலர்க்காற் சிலம் ஞ் ெசம்பக
               ம ங்கிற் ேசைல ம்வனப் ம்
         வளமார் களப மணி ைல ம்
               வைரயம் ய ம் வைளக்கர
      நலத்தா னனத்தாம் பன்னைக
              நளினக் கண்ணார் ெசவித்ேதா
         நைற ண் கூந்தன் மாப்ெபா
              நண் ந் தி மா நதிபா ம்
      லத்தார் நா  ெபான்னாடாம்
              ெபான்னா ெடன்  நந்நாட்ைடப்
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         கழ்தன் கம ெனனவிைமேயார்
             கன்  பல்கா ேனாக்கு ைகத்
      தலத்தா மைரகூப் ெபழில ைணத்
             தனேம தாேலா தாேலேலா
         த மம் வளர்க்கு மபீதகுசத்
             தாேய தாேலா தாேலேலா. (4)
      
27. அவத்ைதப் ேபணிப் பற்பலகா
                லைலந்  ந ந்த தைமயாேத
         யாிய யிைரக் ெகான்ற ந்தி
                யறிவிற் ெபாியார் தைமைவ
      பவத்ைதப் ேபணிச் ெச ங்ெகா ய
               பஞ்ச மாபா தகேர ம்
         பாிவின் ெறா நாள் வழிச்ெசலவிற்
               பார்த்தா ேர ம் பவநீக்கிச்
      சிவத்ைதப் ேபணிச் சித்திெபறச்
              ெசன்ம ேம க் ெகனத்ெதளிந்
         சித்த கிப் ேபரன்பிற்
              றிைளத் ப் லைன வைளத்தினிய
      தவத்ைதப் ேபணச் ெச ம ைணத்
              தனேம தாேலா தாேலேலா
         த மம் வளர்க்கு மபீதகுசத்
              தாேய தாேலா தாேலேலா. (5)
      
28. அண்ட சராசர லக மடங்க
               மன்ெபா  த்தவேள
         யத்தைன யி ெம ளத்தைன ைற ம
               றாவைக காத்தவேள
      விண்டசனாதியர் ேவண் ம் வரம்ெபற
               விழிெகா  பார்த்தவேள
         ெமய்ய  யார் ாி ெதாண்ைட வந்தவர்
               ெவவ்விைன தீர்த்தவேள
      ெயண்டச ன்றிெனா *டா  மகன்றவ
               ேரத்  த்தவேள
         யாங்கன்ெசய் மாதவ ேமெயா  வ வா
               யிங்ஙனம் வாய்த்தவேள
      தண்ட சேரா க சகிமாத் தவேள
               தாேலா தாேலேலா
         தக்கண கயிலா யத்தைற மயிேல
               தாேலா தாேலேலா.   (6)
      
29. அ மைற த ய மாகைல ேமகைல
                 யாக த்தவேள
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           ய னிைற ெகா  ெவ வ  தகு
                வார ெவ த்தவேள
      ம ம விைறய  வழிப  நிைலயவர்
                மார்  வ த்தவேள
          மலர்ெகா  தி ாி ய யவர் விைனெகட
                 வாழ்  ெகா த்தவேள
      வ தமிழ் மலர்ெகா  மாைல ெதா த்தவர்
                 வ ைம ெக த்தவேள
         மற்றவ ற்றிட மணி  ரெவா
                ம ய வி த்தவேள
      த மெம ணான்கு நிரம்ப வளர்த்தவ
               டாேலா தாேலாேலா*
         தக்கண கயிலா யத் ைற மயிேல
                 தாேலா தாேலேலா.  (7)
      
30. ேவ
      கடனிைற ெயா னல் கவர்த  ெமழி
                காேல ேநர்மான் மார் ேட
         க கமழ் நிழல்விாி வளநல் வனம்வளர்
                கேனார் ேதேன வார் மான்
      மிைட  பல ல க ைற ைமயின்விதி
               ேவதா நாேவ ேசர்பாமான்
         மிளிர்சக சிரவிழி யமரர்க ளதிபதி
               ேமன்ேமன் மாலா ழ்வான்மான்
      ெதா மலர் வைளகைழ ெகா சமர் ாித
               ேதாலா ேவேடா ேடாய்சீர்மான்
         காமக ளிர்கடவ மகிர்க திெசய்
               ேதாகாய் காவாய் காவாய்ேச
      வ வி  பணி ாி கு ெமன வவர்தைம
               யாள்வாய் தாேலா தாேலேலா
         ய மைற கழிைற டன  ைண ைற
               யாேய தாேலா தாேலேலா (8)
      
31. ேவ
      கந்தைன யத்தி கன்றைன ற்ெப  காேவ ேவேகழ்
               கஞ்ச மலர்ப்பத வன்பர் தமக்ெகதிர் காேன ேதேன ன்
      மந்தண ய்த் ண ந்தவ க்குயர் வாேன ேயேழழ்பார்
               மன்பைத ெபற்  ம ந்த  னற்றன மாேன சீேரயாய்
      வந்தைன யிற்ெறாழ நன்றறி கிற்றிலம் வாணா ணீணாளாய்
               வண்டமிழ் ெசப்பி நிரந்தர மன் ம் வாழ்ேவ நீயீவாய்
      சந்த விைசத்தமிழ் ெபாங்க  ைணக்ெகா  தாேய தாேலேலா
            சங்கர பத்தினி மங்கள த்தமி தாேலா தாேலேலா (9)
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32. அத்த னைணத்திட த்த கப்பவ டாேலா தாேலேலா
             வற் த மக்கைள யற்பின் வளர்ப்பவ டாேலா தாேலேலா
      பத்த ாினத்தவள் பக்க மிகுத்தவ டாேலா தாேலேலா
            பக்கல் வசிப்பவ க்க ம ப்பவ டாேலா தாேலேலா
      சித்த நயப்பவண் ற்ற ள் ைவப்பவ டாேலா தாேலேலா
            சித்தி யளிப்பவண் த்தி ெகா ப்பவ டாேலா தாேலேலா
      கத்த ளக்கம லத்தி  ப்பவ டாேலா தாேலேலா
            கற்றவர் ெமச்ச  ைணப்பதி ற்றவ டாேலா தாேலேலா (10)
------------

4. சப்பாணிப் ப வம்
      
33. ஓமைரய னானபர ஞான  வானவ
                  வந்ெதார்ம  காகிநம்பா
          ற்றர் ல கிற்றம  நற்க ைண மற்றவர்க
                 ய்த் ணர ைவத்தெதன்ேற
      யாமைரக் கண மக லாதேப ரன்பினா
                லார்ந்தமைன ேமைன டேன
          யழகான விமயகிாி ம் பந்தாிைட
                 யாியாதி யமரர்வாழ்த்தக்
      ேகாமைர நிகர்த்தவிழி நின்றந்ைத தி மணங்
                 கூர்ந் ாி வித்தஞான்
          குளி நன் னீர்ெபய்  தத்தஞ்ெசய் திடமகிழ்
                 ெகாண்ேடற்ற சிவபிரான்ைகத்
      தாமைரயின் மீ ெசங் காந்தள் த் தனைகயாற்
                 சப்பாணி ெகாட் ய ேள
          தற்ேப  நர்க்க ள்ெசய் நற்ேசாண ெவற் ைம
                 சப்பாணி ெகாட் ய ேள.  (1)
      
34. விண் கத் தமேரசன் ெவள்ளிேவ தண்டத்தின்
                 விமலர்தி  ன்னர் ழ்ந்
          ெவஞ்சூர னாி கன் றாரகன் தேலார்கள்
                 விண்ணகைர யழல்ெகா விேய
      ண் கத் ெதாிெயன்ன ெவங்கைளச் ெசய்ெகா ைம
                ேபாக்கெவா  மக ெகனப்
          ரதகன ன ெபாறி யளித்தனல னனிலனாற்
                 ெபாங்குகங் ைகயி ய்த்திடத்
      தண் கக் கங்ைக ஞ் சரவைணயின் விடவா
                 தனயராய்க் கார்த்திைகமினார்
          தனவ த ண்டம ம் ேவைலயப் பரனாைண
                 தாங்கித்த ழீஇக்ெகா ெமார்ேசய்
      சண் கற் கின்பால் வளத் ட்  ெசங்ைகயாற்
                 சப்பாணி ெகாட் ய ேள
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          தற்ேப  நர்க்க ள்ெசய் நற்ேசாண ெவற்பி ைம
                 சப்பாணி ெகாட் ய ேள.   (2)
      

35. இண்ைடயணி ெசஞ்ச ல ெரந்ைத க் கணர் ைறயி
                   னியா க் கணன கா
          ெவன்ைனநீ ெவல்ைலேயா ெவனவிகட கணபதி
                   யியம்பெவன் றாய் கெமாேட
      பண்ைட க ரா க ராெயற் பயந்ததாற்
                  பதிெனண்க ளனியாெனனப்
          பகிர்கிேல ந்ைதயார்க் காசிாியன் பாேரார்ந்
                  பார்த்திெயன விைளயான்ெசால
      ண்ைடமாங் கனிெகாலா லெகலாஞ் சுற்றிெயன்
                 ைரெசயங் குசமகைன
          ன்ெப  வயிற்றி க் கஞ்சிவிட் ேடனிதைன
                 ணர்கெவ ம் ேவன்மகைன ஞ்
      சண்ைடவிைள யாதப  யன்பினைண ெசங்ைகயாற்
                 சப்பாணி ெகாட் ய ேள
          தற்ேப  நர்க்க ள்ெசய் நற்ேசாண ெவற்பி ைம
                சப்பாணி ெகாட் ய ேள. (3)
      
36. எண்ண த னாதன  ெளட் ழக் கி நாழி
                   ெய மளைவ ெநற்ெப க்கி
          ெயண்ணான் கறங்க ம் வளர்க்குேம காம்பைர
                  யிமாசலன் ெபற்றெசல்வப்
      ெபண்ண த ெமங்கள்குல ெதய்வெமய்ஞ் ஞானமாம்
                  ெப மாட்  ெயா ேகாட் யபப்
          பிள்ைளையச் சண் கப் பிள்ைளையப் பிற ம்
                 ெபறா ெப  க ைணமாதா
      ண்ண த மீகெவன வா லர்க ேளா ன
                 ேமாைக டன் வான தி
          ேமாங்குநால் வைக ண்  ய சுைவ வளத்தினி
                  ணீ ணீ ெரன் நா ந்
      தண்ண த ட் ஞ் ெசய்ய ங் ைககளாற்
                 சப்பாணி ெகாட் ய ேள
          தற்ேப  நர்க்க ள்ெசய் தற்ேசாண ெவற்பி ைம
                 சப்பாணி ெகாட் ய ேள (4)
      
37. நீண்டவச் சிரபாணி குண் ைகப் பாணிெயா
                 நீனிறச் சாரங்கபாணி
          நிக ப் பத் க் ேகா ேத வர்கள்வரா◌்க
                 ணீள் பாணி கூப்பிேயத்த
      ண்டவந் தி ேதாற்ற ம ப் பாணியி
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                 னிையந்தநிைல ேதாய்பாணியி
          னீறனற் பாணியின் மைறப் ன்ற யின
                 ெள த்ததி  வ யிற்ெகாேட
      ண்டவப் பதஞ் ச ய யர் கண்பகணி
                ெபாழியவா னந்தவ விற்
          ெபான்னான சிற்பர விேயாமத்  நாதனார்
                 ாிநடங் கண்ட க ந்
      தாண்டவஞ் சாிசாி ெயனப்பபாணி ெகாட்டல்ேபாற்
                 சப்பாணி ெகாட் ய ேள
          தற்ேப  நர்க்க ள் ெசய் நற்ேசாண ெவற்பி ைம
                  சப்பாணி ெகாட் ய ேள.   (5)
      
38. ேவ
      சுட்  யைசந்திட ேவர்ைவ கத்திற்
                   ெசாட்டக் கண் த்தஞ்
          ெசாாியப் பாிவிற் ேறாணி ரத்ெதாளிர்
                  பிைய ேநாக்கு நின்
      ெறட் ைச ேயாலத் தம்ேம யப்பா
                  ெவன்ற  மக பசிக்
          கின்ன ள் ெசய்ெகன ெவந்ைத யியம்பி
                ெவம்மைன நீெசன்ேற
      வட்  ண்ணா ைலெபாழி ய ெதா
                 வளர்ஞா ன ட்
          வளர்த்தைன ெயங்கட் ெகன்ெனன வ யீர்
                  மாழ்க ர் வம்மிெனனாக்
      ெகாட்  மலர்க்ைக யைழப்ப  மானக்
                  ெகாட் க சப்பாணி
          ெகாற்றவர் ெமச்ச  ைணப்பதி வித்தகி
                 ெகாட் க சப்பாணி  (6)
      
39. ஆ ந் திங்க  நா ங் ெகாண்ைற
                  மணிெயம் ெப மா க்
          கா ம் பத்திெமன் ேம ங் ெகாண் ெமய்
                 யறிேவ வ வாகி
      நீ ங் கண் ம் ம் மந்திர
                  நிகரக் கரைமந்தி
          னிைனவிற் சி ம் வைன ந் ெதாண்டர்க
                 ணிகழிச் சன்மத்ேத
      ேய ம் வல்விைன யா ந் ெதால்விைன
                 யியலத் வ்விைன
          மின்றா ெயான்றா ெதான்றி  ெமான்றா
                 மின்பம் ெப வெரனக்
      கூ ந் தன்ைமயி தாெமனல் ேபாலக்
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                 ெகாட் க சப்பாணி
          ெகாற்றவர் ெமச்ச  ைணப்பதி வித்தகி
                ெகாட் க சப்பாணி (7)
      
40. மாகன வாகன வானவன் மான் தல்
                  வர்க்க  ைமக்காணார்
          மானிட ேராவறி வாரறி யார்பிற
                  மற் ண ரப்ப ேமா
      ேசகன தாமன வாதைன தீர்சிவ
                  சித்திந லத்தாேல
          சீகதி நீர ள் ர  யாமி
                 ெசக்கம லத்தாேல
      காகன நாயக ேரெயன ெவா
                 கட்கம லத்தாேல
          காண்மகிழ் வாயைத ேயவ  டாவ
                 ைகக்கம லத்தாேல
      ேகாகன காசன மாமக ணாயகி
                ெகாட் க சப்பாணி
          ேகாமைள சாமைள ேசாைண ணா ைல
                 ெகாட் க சப்பாணி (8)
      
41. ஆடக மால்வைர சூ  மாிக்ெகா  ையப்ேபாேல
                யாதி  மீ  மிலாதவ ைரப் ணர் கற்ேபாேய
      நீடக வா ைல தாெவன மிக்கம ற்ேறேசர்
               ேநய மகாாி  ேவாைர  த்த மளிப்ேபாேய
      ேயடக மாமல ரானனம் ைவத்ெதாளிர் நட்பாேல
               ேயைழக ளாய  ேவைலெசய் பத்த ளத்ேதவாழ்
      நாடக மாமயில் ேபாலபவள் ெகாட் க சப்பாணி
              ஞான ணா ைல நாயகி ெகாட் க சப்பாணி (9)
      
42. தாரணி வானகம் யா  மணக்கு மலர்க்ேகாதாய்
               தாவில் சராசரம் யா ம் வளர்க்கு ெமழிற்றாேய
      சீரணி யாகம ேசத ைரக்கு மணிப் வாய்
              சீவர்க ேளாைகெகாள் வாழ்  ெகா க்கு நடத்ேதாகாய்
      ரணி தர ராச னளித்தி  நற்பாவாய்
             சைன யீசைன ேய ாி ெபாற்  ைகேபாதால்
      நாரணி யாரணி காரணி ெகாட் க சப்பாணி
            ஞான ணா ைல நாயகி ெகாட் க சப்பாணி  (10)

 சப்பாணிப் ப வம் ற்றிற் .
-----------

      
5. த்தப்ப வம்
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  43.ைமத்த நின  குழற் குைடகார்
                 மலர்மா கத் க் குைடமதிய
          ம ர வாக்குக் குைடக ம்
                 வன்னக் க த் க்குைட கு க
      ெமாத்த தனத் க் குைடகாிக்ேகா
                 ெடாப்பி லல்குற் குைடயரவ
          ெமாளிர்க வா க் குைடகத
                 பய சர க் குைடகமலம்
      ைவத்த த்த நைகக்குைடந்
                 வ ந்தல் கண்ெடாண் ேடாட்குைடேவய்
          மன் ந் தவஞ்ெசய் திடவதன்பால்
                 வந்  க ைண ாிந்தெதன
      த்தர் பர  க்கண் த்த
                கந்த த்தந் த கேவ
          த்தி யளிக்கு ம ைண ண்ணா
                 ைலயாய் த்தந் த கேவ. (1)
      
44. பத் த் திைச  மணத்
                 பரப்பிப் பயிற்றி ெநக்கு கிப்
          பா ப் பர ம் பத் ைடய
                 பமரக் கு க்கள் வி ந்தயரச்
      சத் ச் சித்தா னந்தநைற
                தாவா ெதா க்கிப் பவப்பசிையத்
          த ந்  பரம சுகத்தி த் ந்
                  த மத் வத் தண்மலேர
      மத் க் ெகா ய சூர்மாைவ
                   ம த் த் ேதவர்க் க தளித்த
          வ ேவ ெல த்  மயிேலறி
                  வாழ்த்  ேவார்  ேனா வ
      த் க் குழந்ைத த்தமி
                  த்ேத த்தந் த கேவ
         த்தி யளிக்கு ம ைண ண்ணா
                ைலயாய் த்தந் த கேவ. (2)
      
45. மணக்குங் கமலந் தண்மதிய
                 ைமத்த ேமகம் வளர்ப் க
          ம ரக் கன்னல் சுைவச்ெசந்ெநல்
                  வளத்த வாைழ யர்ேவழம்
      வணக்குஞ் சரக்ேகா ெடழிற்ேகா
                  மண்கீள் ேகழ ன்ேகா
          வைள ங் ெகாக்கு வல் ம்
                  மாநீர் தைல வி சிப்பி
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      பணக்குண் ட ர் நந் ெபா
                 பாலான் பன்மா தர்கள் க த் ப்
          பாய்மீ ென மிப் பதிற்றிரட் ற்
                 ப த் ெதன்  பகர்கவிஞர்
      கணக்கும் வழக்குங் கடந்ெதாளிர்நின்
                  கனிவாய் த்தந் த கேவ
          க ைண ய ைணக் காமாட்சி
                  கனிவாய் த்தந் த கேவ (3)
      
46. நிைறந்த ஞானப் ங்ெகா ேய
                    நினக்ேக ட ெவனத்தா
          நிமலப் ெப மான் றைனேநாக்கி
                   நிக மன்ன ரணியாய்ச்
      சிறந்த வறம்யான் வளர்ந்தி க்கத்
                   திைரநஞ் சுண்ட ேதா ெமனத்
          தீயநஞ்சுண் ட ெபாழி
                  தி க்ைக ைடய ெபாைறமகேள
      மறந்ைத ெகால்ேவ வ ம்
                  வயேவ ழவன் மாவ ம்
          வணிகக் கிழவி பிட் ெமன
                 வள்ள ைரக்க ெமன் ரல்
      கரந்த பா  வந்தளிக்குங்
                 கனிவாய் த்தந் த கேவ
          க ைண ய ைணக் காமாட்சி
                கனிவாய் த்தந் த கேவ.. (4)
      
47. ெதாண்டர் வாக்குக் க ள்வாக்குந்
                 ைணத்தாட் குவைம யாவெவனத்
          ேதாயத் ெதா கா றைன ன்றித்
                 ய தவநீ யற்றியிைச
      வண்டர் வாக்குக் கினியநைற
                வாக்குங் கந்த வரவிந்தம்
          வரம்ெபற் ற ெகால லதனி ஞ்ெசல்
                வாக்குப் ெப வ ெதவ்வைகேவ
      தண்டர் வாக்குக் க தளிக்குந்
                தண்வாய்க் குவைம யாவெலனத்
          தவத்தாற் கு தந் தளெவா நின்
                 சசிவத திரத் ச் சார்ந்த ெதன்ைமக்
      கண்டர் வாக்குக் களிக்கு த்தக்
                கனிவாய் த்தந் த கேவ
          க ைண ய ைணக் காமாட்சி
               கனிவாய் த்தந் த கேவ. (5)
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48. குளிக்குங் கட ன் த்தங்கீழ்
                 ெகாள்  த்த ெமனக்ெகாண்ேணங்
          கும்பக் கரடக் காி த்தங்
                ேகாட்ட த்த ெமனக்குறிேய
      மளிக்கு நறவா ரரவிந்தத்
                  தவி  த்த ம பங்க
          மாகு த்த ெமனேவண்ேட
                 மைம த் தந்தா ெனன்னி ம்ேவய்
      ெதளிக்கு த்தம் வைர த்தஞ்
                 ெசய்தி ெதாிக்க ேவண் ங்ெகா
          றிக  க்கட் க ம்பினிய
                ெசவ்வி ெதாிந்  ெபற் நனி
      களிக்கு நின  ெசம்பவளக்
                கனிவாய் த்தந் த கேவ
          க ைண ய ைணக் காமாட்சி
                கனிவாய் த்தந் த கேவ. (6)
      
49. அ ம் ங் கண்ணீர் கம்பைலேயா
                 டாகங் குைழந்  சந்நிதிேய
          யைடந்  பணிந்  சூழ்ந் நட
                 மா ப் பா ய நன் திேய
      வி ம்  மன்பர் மலங்க ம்
                 விமலானந்த வாாிதிேய
          விண் ேளார்க்குங் கிைடப்பாிதாய்
                 சு ம த மாமதிேய
      தி ம் ந் தரமின் ேறாங்குெசல்வச்
                சிறப்ைப யளிக்கு யர்கதிேய
          சிவனார் தம்ைம மாைலயிட் த்
                 தி க்கல் யாணங் ெகா ந்ததிேய
      க ம்  வைளக்கும் பார்வதிேய
                 கனிவாய் த்தந் த கேவ
          க ைண ய ைணக் காமாட்சி
                 கனிவாய் த்தந் த கேவ (7)
     
50. ேவ .
      ங்குற மினார்பரணி ர்ந் திைன கவரப்
                   குந்தகு  கீட்ட ேமாட்டப்
          ெபாற்கவணின் ைவத்தமணி பட் ெநாந் தரமாதர்
                   ேபாந் நீர் கீழ்க்குலத்தீர்
      வாங்குறப் பைடெகாண்  சூரட்ட ேவற்ெகாள்ெப
                   மா க்ெகார் யாைனயீந்த
          வான்குலத் ேதைம ம் வ த்தெலன் ேனனேவட
                   மகளிர்யாஞ் சிைற க்கிேல
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      மீங்குற  ைறயின்  கும்பிட்  மகடந்த
                   திைலெயச்சி ணிேசய்பணிந்
          தி கரங் கூப்ப ம் மான்மகைள யீந் மகி
                  ெழங்குல யர்ந்தெதன்னப்
      பாங்குற  சுரமினார் ெகாளேவாங்கு ேசாணப்
                  ப ப்பதமின் த்தம ேள
          பரமசிவ வரதனம் ம தவ மரகதம்
                  பவள த் தந்த கேவ..   (8)
      
51. ஒண் த்த ெமா த்த மீெகன்  ேமைன ன
                   ள்ள  கிந்ேகட்பநீ
          ேயாயா  தரவாங்க யா  மற் மவ
                   ன் த்த மைம ெமன ம்
      விண் த்தநிக மி  கண் த்த மார்பினிைட
                    ழ் த்த மாைலேயய்ப்ப
          ேவர் த்த ளாியிைல ேமன் த்த ெமனெவா க
                   விம்மிநீ ெபா மிேநாக்கத்
      தண் த்த மின் ெமன் ெபண் த்த ம ள்ெகனத்
                   தன்ைகயி னைணப்பவந்தத்
          தாயாஞ் சேகார ண் ெமன் த்த நில நைக
                   தந்தி நி ன ள்ெளன் ெசால்ேகம்
      பண் த்த மிழ்க் கவிஞர் பா ெமழி ல ைணப்
                   ப ப்பதமின் த்த ம ேள
          பரமசிவ வரதனம் ம ெபா  மரகதம்
                  பவள த் தந்த கேவ.   (9)
      
52. மிக்குலகி னிற் க  ெமச்சம திைழத்தைட ம்
                   விட் வன ற்றவிைடவாழ்
          ெமச்சுமம ரர்க்குமன் வி ப் த  கற்பத
                  விட்டகனி தட்பமலர் ழ்
      ெசாக்குநிழ ற்குல  ெபாற்பைணயின் மற்றவர்க
                  ப் ர  ெபற் மிகுசீர்
          ற்றமணி பற்பநிதி நத்தநிதி த்த
                  ய்த்த ப வித்தன் தலா
      யிக்குவல யத்திெனளி திற்ெபறவ ளித்தி ம்
                  திப்ெபா தி னற் ைடயர்பா
          த்தகு மகத் வ ம த் நின் கத்தி ள
                  திச்ைசயறி கிற்றிெயனேவ
      பக்குவர்க ெடாக்குநிைற த்த வி ெவற்ப ைண
                 பற் ைம த்தம ேள
          பத்தர் தி சுத்தபதி சித்தமதி னித்தம்வதி
                பச்ைச தி த்தம ேள. (10)
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த்தம் ப வம் ற்றிற் .
---------------

      
6. வ ைகப் ப வம்

53. மணிெகாண்ட மணம் சு ேமலக் குழற்கா
                   மலர்வதன தி னீ ம்
          வட்ட ண் ெபாட் நன் சுட் ம் பட்ட ம்
                   மன் க் கணிெசய்ேச த்
      தணிெகாண்ட தளவாம்ப ளவாம்பல் ந்
                  தயாநயன ேம ேதா ஞ்
          சங்கக் க த் மா தங்கத் தனக்ேகா
                  தாங்க  யா  வா ம்
      பணிெகாண்ட விைட  பட் ம்ெபான் வண்டா
                  பாணி ந் ெதாண்டர்பா ம்
          பதிகவண் டமிழ்ேவத ரஞ் சூ ம்
                  பதாம் ய  மமரர்ேத
      மணிெகாண்ட நின் ேசைவ யாங்காண வன்ேபா
                 ம ைணநா யகிவ கேவ
          யாியேந யர்க க ாியேப ற ெப க
                 வ ணா ைலவ கேவ. (1)
      
54. ெதாண்டரண வற்றவர்க ண் மகிழ் றவா
                  சுைவநா  வைக ண் ஞ்
          ேசாராம னாணா  மீந்தறம்வ ளர்த்தி ந்
                  யர்கள மர்ந் வா ம்
      ெவண்டரள வண்சுண்ண மாடங்கள் சிவபிரான்
                 ெவண்ணீற்  ேமனிகாட்
          ேமேலாங்கி ேமகமண் டலமண்மி யத்தி ாி
                ேவய்ந்தைமப் ேபார்ைவகாட்
      வண்டரர விந்தநைற ண்ணவ  கதிரவன்
                   மண் லத் தார்ந்  ெசய்ய
          வார்சைடயி ெனழில்காட்  மதிமண் டலம் க்கு
                  வளாிளம் பிைறகாட் நீண்
      டண்டரணி மைலைர  மண்டலத் திற்காட்
                 ம ைணநா யகிவ கேவ
          யாியேந யர்க க ாியேப ற ெப க
                 வ ணா ைலவ கேவ.   (2)
      
55. கானார்ந்த ந் ளவ மார்பெனன் கண்ெணனக்
                 கண் வைக ெகாண் வாழ்த்தக்
          கடல்வந்த ெபான்மங்ைக ெயன்ேகாயி ெலன் ளங்
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                 களிகூர்ந்  சார்ந் ேபாற்ற
      னார்ந்த லெகலாந் தந்தமைற விதியா
                 திக்குமிட ெமன்றிைறஞ்ச
          விலான் மகிழ்வினா னளவிலான் கைழவிலா
                  ய்க்குமம் ெபன் தாழ
      வானார்ந்த ேவதமந் திரபீட மார்ந்தசிவ
                  வள்ளன்  வைன ெகான்ைறயின்
          மணமார்ந்த ய்யெசந் தாமைரச் சீற
                  வ ந் ெமன நிைனயல்கன்ைற
      யானார்ந்த விண்பா வ த்தவ  மன்பான
                 ல ைணநா யகிவ கேவ
          வாியேந யர்க க ாியேப ற ெப க
                  வ ணா ைலவ கேவ. (3)
      
56. மாணிக்க வண்ணமண வாளனார் பல் யி
                  மகிழ் ங்க உவளகத் ண்
          மலரைணயி னமர்ேபாதி னிலகுமர கதவண்ண
                  மணவாட்  ெபான்னா ெமன்
      ேவணிக் க ம்பாம்  மதி ற றைவத்த
                 ேவ க்ைக ேநாக்குெகன்ன
          மிளித்ெதய்வ மணியணி விளங்குசைட நாக க
                  விமலமதி காணிெரன் ம்
      பாணிக் கலங்கார மாைனயறி ெயன்னவி
                 பார்ைவமா ண ெமன் ம்
          பயில் கங்ைக ைவத்ெதெனன யான்கங்ைக ைவத்தனன்
                  பற் ம் பற்றெதன்ேற
      யாணிக்க னகமன்  ளா னைர யாட் மகி
                 ழ ைணநா யகிவ கேவ
          யாியேந யர்க க ாியேப ற ப்ெப க
                  வ ணா ைலவ கேவ. (4)
      
57. ெகாண்ட ங் கங்ைக ந் திங்க ம் பாந்த ங்
                   ெகான்ைற ம் மா மன ங்
          குஞ்சரத் ேதா ம்  த்ேதா  ெமனக்
                   ெகா ங்ேகா  ேமந்திேயாங்கி
      விண்டலத் தளவி ம் மண்டலத் வி ம்
                  ேவடர  வாரத்தினின்
          ேமவியன் ற ர வ விமிக் ெகா கி ம்
                  மிளி ெமா  பவளமைலயின்
      ண்டக  நீல ங் குமி மவ் வல் ம்
                 ல்ைல ம் வள்ைள ஞ்சீர்
          ன் ைபங் ேகாங்க ம் மகிழ ங் காந்த
                 கிழ்த் ெதார்ெகா  படர்காட்சியி
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      னண்ட ம னிவ ந் ெதாண்ட ந் ெதாழவ ந
                 ல ைணநா யகிவ கேவ
          யாியேந யர்க க ாியேப ற ெப க
                 ல ணா ைலவ கேவ (5)
      
58. ேவ .
      ேத ந் தனேம தனகனேம
                  ெதய்வ மணிேய ெச ம்பணிேய
          ேதவ த ேவ மலர்ம ேவ
                  ேதயாமதிேய நவநிதிேய
      நாட் ந் தவேம ய பவேம
                 ஞானச் சுடேர சுகக்கடேல
          நாதவ ேவ மைற ேய
                 நவிலற் காிய பரம்ெபா ேள
      பா ங் கிளிேய யிைசயளிேய
                 ப குந் ேதேன மடமாேன
          பச்ைசக் ெகா ேய யிளம்பி ேய
                 பரம ளேம யம்பலமா
      யா  மயிேல யம்பிைகேய
                ய ைணக் குயிேல வ கேவ
          யலகில் விைளயாட் டய ெமங்க
                  ளம்ேம வ க வ கேவ.  (6)
      
59. என்பால் வ க ெவன் யிேர
                    ெயன்ேற யிமவான் ைகநீட்ட
          ெவன்கண் மணீெயன் பால்வ க
                  ெவன்ேற ேமைன கண்காட்ட
      வன்பா ர் வாதிட்
                 வ ெகன் ரைழத்தால் வ ேவேனா
          மற் ம் யாேன வ ேவனீர்
                  வாளா வி மி ெனனக் கூறித்
      தன்பா றன்பா ெவனத்த க்குந்
                 தந்ைத தாயர் தண்கரத்தில்
          சார்தல் ேபால ேவமாற்றிச்
                  சதங்ைக க க்க ேவாேடா
      யன்பா வர் ந வணம்
                 ர ைணக் கிளிேய வ கேவ
          யலகில் விைளயாட் டய ெமங்க
                 ளம்ேம வ க வ கேவ..   (7)
      
60 மி த்தா மைரக்ைக ெநா யினற
                    விழிக்கும் விழியா மயி மியன்
          ேம  மயி ம் பைககடக்க
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                   விைரவிற் ற ெகன் றிைளேயா
      த்தா மைரச்ேசர் ேதாட்க ம்
                  ெமாழியின் ன ம் பசிதீர
          ன்னீ த ெகன் ளமிளிகி
               த்த மக ங் ேகட்க னந்
      த த்தா மைரக்குத் யர்ெசயம்மந்
                த வன் வ ெகன் றைணத்ெத க்கச்
          சாமிநாத ன வயிற்றான்
                றனக்ேக ெயனக்ேக ெனனேவாட
      வ த்தா மைரேசப் றத்ெதாட
                ம ைண யனேம வ கேவ
          யலகில் விைளயாட் டய ெமங்க
                ளம்ேம வ க வ கேவ. (8)
      
61.   வஞ்ச மிகுந்த மனத்தாேல
                வள ங்ெகா ய விைனயாேல
          மன்  ன்  மலத்தாேல
                மயங்கிப் குந்த பிறப்பாேல
          கஞ்சம் பட  மிைலேமேல
                கலந்  த ம் ம் சலம்ேபாேல
          கலங்கு ம யா ணர்வாேல
                கனிந் ள் கிப் பணியாேல
          தஞ்சம் குந் ன் ன ளாேல
                சரண கமல நிழலாேல
          சாந்தி யைட ந் திறம்ேபாேல
                தைழக்க ெவளிேயந் தம்பாேல
          யஞ்சந் ெதாட  நைடயாேள
                 ய ைணப் பி ேய வ கேவ
          யலகில் விைளயாட் டய ெமங்க
                ளம்ேம வ க வ கேவ (9)
      
62. ம ேள ைடய பவப்பிணிக்கு
                 ம ந்ேத வ க வாழ்வளிக்கு
          மணிேய வ க மனம் விளக்கு
                 மதிேய வ க குைறயாத
      ெபா ேள வ க மாற்றறியாப்
                ெபான்ேன வ க ெபான்னாய
          ேண வ க ேவதாந்தப்
                ெபா ேவ வ க சித்தாந்தத்
      ெத ேள வ க சிவஞானத்
               ேதேன வ க தி வாளர்
          ேத  ைவத்த ேபாின்பத்
                திரேள வ க சன்மார்க்க
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      வ ேள வ க தி வ ைண
                ய ந்தா ைலயாய் வ கேவ
          யலகில் விைளயாட் டய ெமங்க
                ளம்ேம வ க வ கேவ (10)

வ ைகப்ப வம் ற்றிற் .
-------------      

7. அம் ப் ப வம்
      
63. தன்னாத ன மலர்கண் மறவாத வத்திாித்
                  தவ னிக ற்றதா ந்
          தனதாைய யனேநைய கன ைண யனசூைய
                  தகவன்  ைவத்தலா
      மன்னாத ரத்தினப் பரன் க் கணியா
                 வைனந்தி ம் ெப ைமயா ம்
          வயவின்  தானீன்ற மன் யிர் தைழத்திட
                 மகிழ்ச்சிவிைள வித்தலான
      மின்னாத கற்றிய  டன்வித்தி ேனராள
                 ாி பயிர் வளர்த்தலா
          ெமம்பிராட் நிைனச் சமமாக ெவண்ணிேய
                 யிங்குவ  ெகனவைழத்தா
      ளன்னாத ன் ைடய திட்டெமன் ெசால் ேக
                 மம் லீ யாடவாேவ
          யண்ணா மைலக்கினிய ண்ணா ைலக்கனிெயா
                டம் லீ யாடவாேவ.   (1)
     
64. த மவாக் கம்மிைசயி னாளிவ  நீ ேமா
                  த மவாக் கம்மிைசயினான்
          றாமைரக் கண்ணன்வி னாளிவ  நீ ேமா
                 தாமைரக் கண்ணன்பினான்
      க ைணயா கத்திக  வாளிவ  நீ ேமா
                 க ைணயா கத்திக வான்
          கனகமைல வரனிலவி னாளிவ  நீ ேமா
                 கனகமைல வரனிலவினா
      னிரவலர்கக் கனமளிப் பாளிவ  நீ ேமா
                 விரவலகக் கனமளிப்பா
          னிக்குவிைல யப் ைதயி னாளிவ  நீ ேமா
                  விக்குவிைல யப் ைதயினா
      ன ைமயி னைழக்குெமம் மம்ைமநிகர் ேபா நீ
                 யம் லீ யாடவாெவ
          யண்ணா மைலக்கினிய ண்ணா ைலக்கனிேயா
                  டம் லீ யாடவாேவ.   (2)
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65. ெமய்ஞ்ஞான மணம் சு ங்ேகாைத யிர ண்
                  மிளி க மதிய ண்
          வியனமன மா ண்  ெசவ்வாய்க்கு த ண்
                 ெமன் ரன் மீன ண்
      விஞ்ஞான ண் மகி ழ ள த ண் பர
                  ெவளி ண்  சிவசூாியன்
          விைழ ண்  ழ்கிெயழ வின்பவா ாிதி ண்
                  ேம குண ேம ண்
      ெபாய்ஞ்ஞானர் காண்பாிய ேமலான பத ண்
                 ரணவாழ் ண் ண் காண்
           ண்ணிய மலர்ந்தெபாற் ெகா யிைட ன் னி மிக்க
                    கழ்ெகாண்ட தன்ைமேதர்ந்ேத
      யஞ்ஞான நீங்கிநீ ெயஞ்ஞான் ம் வாழலா
                    மம் லீ யாடவாேவ
          யண்ணா மைலக்கினிய ண்ணா ைலக்கனிெயா
                    டம் லீ யாடவாேவ. (3)
      
66. பங்கயக் கண்ண ம் பங்கயச் ெசல்வி ம்
                  பங்கயத் தைணவிதி ம் ெவண்
          பங்கயப் பாரதி  மா மயி ராணி ம்
                 பஞ்சபா ண மிரதி ஞ்
      சங்ைகயற் ணர்தவ  மவர்மைனவி மா மிவள்
                சந்நிதி யைடந் சூழ்ந்
          தாழ்ந் விழி வார்ந் தி ேநர்ந் களி கூர்ந் மிகு
                சம்பத் தைடந்தி ப்ப
      ெவங்கயப் பிணி மா சாப ம் பாப ம்
                ெமய்க்கூ  மற் ளநீ
          விதிெகாேலா மதிெகாேலா விவணைடந் திடெரலாம்
               ட் கிைல ேய ெமந்தா
      யங்கயற் கண்ணிய ள் ைவத்தைழத் தனள் காண்
               யம் லீ யாடவாேவ
          யண்ணா மைலக்கினிய ண்ணா ைலக்கனிெயா
                 டம் லீ யாடவாேவ. (4)
      
67. ெசம்  பதஞ்ச  ெய ந்தவர்கள் ேபாற்றத்
                 தி ப்  நகர்க் கணடனஞ்
          ெசய்த ளி வாட்  ெய ம் ெபாிய ேகாட்
                 சிறப் க் க நாதன்
      ெவம்  ாித்தன ெனனப் லவி தீ ம்வண
                ெமய்ப்  நைகத் ைரக்கின்
          ெவற்றிெகாள நா ெமா  வண்  ாித் ெமன
                ேவண் வ  ெகன்றனெளனக்
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      கம்  யி த்திேயா தாழா  வ திேயற்
                க ாிய ள் ெபற் ய்யலாம்
          கங்ைக ெயா  பழகுதிங் கட் ேய னாெவைனக்
                காயிெனன் ெசய்வெதன்னி
      லம்  ெயனச் ெசா த் தப் விப் ேப ண்ைம
                  யம் லீ யாடவாேவ
          யண்ணா மைலக்கினிய ண்ணா ைலக்கனிெயா
                  டம் லீ யாடவாேவ..  (5)
      
68. தி மான் மகிழ்ந் ணர் க மா னயந் ெப
                   ெசய்யமா நளினனீன்ற
          திேலாத்தைமப் ெபண்மாைன யிச்ைசயான் மா ச்
                  ேச  ரத்தவ ைணப்
      ெப மா ெனனாவந்த வந்தமா னிந்தமான்
                  ெபம்மா னளிக்க ய்ந்தாள்
          பிரம ம் பவநீங்கி ேயத்தினன் குரவற்
                  பிைழத்தபவ நீ மகல்வா
      ெயா மா னிவர்ந் ன  ம மா னிைழத்தபவ
                  ேமாவியிந் திரவிமான
          ர்ந் ம்ப ற்றவித் தலமகிைம ேயார்ந்தைடயி
                  வமான மற்றெவங்க
      ள மான் விழிக்குமாி த மான் மகிழ்ச்சிெபாி
                  தம்  யாடவாேவ.
          யண்ணா மைலக்கினிய ண்ணா ைலக்கனிெயா
                  டம் லீ யாடவாேவ.  .   (6)
      
69. காரஞ்சு ேமனிமா மாய ம் பிரம ங்
                 காணாிய வ ெயமான்
          கனவ வ தல்விழிெயார் கரநட வனந்தி க்
                 கார்த்திைகந னாட்டீபேமா
      ேடாரஞ்சு தலமைவயி நித்தலப் தமா
                ெயாளிர்தழற் கட ண்மகவா
          ற்பவித் தா க ைமந்தன் ெமய்த் ைணவனா
                 ளெனன்  நின்ைன ேநாக்கி
      வாரஞ்சு வர்க்கவ  ள்குவா ள்குமிைட
                 வந் ெபாழி க ைணமாதா
          வ ெகன் றைழத்திடப் ெபற்றைன னக்ெகந்த
                 வரம்ேவண்  ந்த வளிவ்
      வாரஞ்சு லா நைக வாய்க்கு த வனைக ட
                 னம் லீ யாடவாேவ
          யண்ணா மைலக்கினிய ண்ணா ைலக்கனிெயா
                 டம் லீ யாடவாேவ.  (7)
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70. ேதசத்தி ய ந்த தேலச்சுரங் க ாிநகர்
                  ேதசுநகர் த்திநகரஞ்
          சிவ ரந் ெதன்கயிைல ெயன் ம  ைணத்தலஞ்
                  ேசர்த  விைனெயாப்பதா
      ேநசத்தி னற்றீர்த்த மாடன்மல பாிபாக
                  ேநர்ந்ததாந் தி மைலவல
          நிைன டன் ெசய்தல்சத் தினிபாத மாஞான
                  நீள்சுடர்ச் ேசைவ டா
      மாசத்தி க யாணி சிவகாமி யபிராமி
                  வாமியிவ ள ள் வ வமிம்
          மகிைமெப  தலெமன்  நீயறிகி லாய் காேலா
                  மண்ேணா ம் விண்ேணா ம்வந்
      தாசத்தி ெப சந்நி தானத்தி பத்தி ட
                  னம் லீ யாடவாேவ
          யண்ணா மைலக்கினிய ண்ணா ைலக்கனிெயா
                  டம் லீ யாடவாேவ.  (8)
      
71. மா ஞ்சு மரவிைனக் கவணாக்கி ைமந்தர்க்கு
                    வன்னிவா கனமளித்ேதான்
          மற் மிந் திரனிரவி வ ணன் குேபரைன
                   மாற்றியவர் வாகனந்தா
      ேன ஞ்சு தந்தர னியமைனக் கடாவிழித்
                   தி கா  ேனகவிட்ேடா
          ேனமாந்த நின்ைன ம் விமானத் டன்பிழிந்
                    தினியவ  தாச்சுைவத்ேதான்
       ஞ்சு ராாிமகி டன்றன்ைன மதியா
                   ெவம்ைமெசய வம்ைமயிவடான்
          விந்ைததைன ந்தவள் வந்தவென ந்தைலைய
                     ெவட் மிதி ய யாக்கினா
      ளா ஞ்சு பாவமில ளவைள ன் ேமல்வி
                    னம் லீ யாடவாேவ
          யண்ணா மைலக்கினிய ண்ணா ைலக்கனிெயா
                    டம் லீ யாடவாேவ.  (9)
      
72. பரசிவழி வழிய ைம ாி மவர் ெகா யவிைன
                   பாற்றவ ண் ஞானேசாதிப்
          பரசிவ பிரான்மகுட ேகாடீர மன்னிவாழ்
                 பாக்கியம் ெபற் ளெமனச்
      சிரசிவர்ப கீரதிெசய் ேபாதைனக் குள்ளாய்ச்
                ெச க்கிைன யி த்திெயா காற்
          சீ மிவள் சீற யின் வறளாற்றி ெனா சார்
                 சிைதேயாட மாதிகண்டாய்
      விரசிவைள மதியாத தக்கன்ெசய் ேவள்வியிைன
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                 ரபத் திரனழித்த
          விந்ைதகைள யறியாய்ெகா ேறய்ப் ண்  காய்ப் ண்ட
                ெவள்ைளமதி கிள்ைளெமாழியா
      ரரசிவர தக்ைகயப யக்ைகயம் பிைக ைமெயா
                 டம் லீ யாடவாேவ
          யண்ணா மைலக்கினிய ண்ணா ைலக்கனிெயா
                  டம் லீ யாடவாேவ   (10)

அம் ப்ப வம் ற்றிற் .
-----------

      
8. அம்மாைனப் ப வம்

      
73. வாளாவி யி ந்தெபா  ெதன் ைடய தாெமன்
                    வாணி ைர யாடமலர்ேநர்
          வண்ைகயிென த்தததி ெயன் ைடய ேதெயன்
                   மாமா  வாதாடேம
      னீளா  ைமவிழிப ரப்பிநீ யாடவைத
                  நின்றவி  ேவா நா
          ெநஞ்சமய லாடநின் னைகயினா மா க
                நிழலாட வமரா ேமற்
      ேகாளாய நீக்கவ  மீளா வ ங்காைல
                ேகாகனைக ெவன்ேறெனனாக்
          கூத்தாட மற் ள மாதர்கள் குழீஇக்குழீஇ
                ெகாண்டாட ேவத்திவாழ்த்தி
      யாளான வ யவர்க் க ளம்ைம த்தான
               வம்மாைன யா ய ேள
          ய ணா  ரக்குமாி க ணாக ரக்க ாி
                 யம்மாைன யா ய ேள (1)
      
74. வாரமா மலர்ெசாாிந் தர்ச்சைன  ாிந்தன்பர்
                  மன வந் ய் ம்வண்ணம்
          வ கவ ள் ெப கெவன வாய்மலர்தல் ேபான்ெமய்ம்
                  மைறச்ெசஞ் சிலம் ெகாஞ்சு
      மீரமா மலரன்ன தாண்ைடக் க ள்விழிக்
                 கின்ெமாழிக் ெகாப்பியாம்ேவ
          றிைலெயன்  வ வக்கிராங்கம  காறத்ைத
                 ெயன் மிைவ ேபர்வினாவிச்
      சாரமா வன்னமளி சுகெமன்  வந்தலீர்
                 தக்கவ ரலீர்ேபாெபனாத்
          தண்ைகயி ென த்ெத த் தந்தரத் ெதறிதல்ேபாற்
                 றாதியர்கள் சாிசாிெயன
      ஆர ந் நீல ம் பச்ைச  மிைழத்தநல்
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                 லம்மாைன யா ய ேள
          ய ணா  ரக்குமாி க ணாக ரக்க ாி
                  யம்மாைன யா ய ேள (2)
      
75. ெவம்ைமத  ம்ைமமதி ெலய்தநாள் வைளவில் ம்
                    ற்றி க் கின்றவில் ம்
          ேமனி ம் ேவய்மல  மீக்ேகா  நம்ெபயாின்
                   மிளி வன ெவன வந்
      நம்ைம ம் பணிெகாண்ட நாதர்மண வாட் யாய்
                   நல் மய வல் யான
          நாாிக்கு விைளயாட வம்மைன யளித் ெமன
                  நவில்கீைழ நாகர்ைவத்த
      ெசம்ைமமா ணிக்கமிைவ காண்கெவன வி ேகாள்கள்
                  சிந்ைததனி னாணெமய்தச்
          ெசங்காந்த ளங்ைகயி ெள த்தந் தரத் ச்
                   ெச த் வன ேபாலெவங்க
      ளம்ைமசிவ காமிதவ வாமியபி ராமிமணி
                   யம்ைமைன யா ய ேள
          ய ணா  ரக்குமாி க ணாக ரக்க ாி
                   யம்மாைன யா ய ேள (3)
      
76. கனக்கவள நில கயி ைலயிரலர  நீ ேமாங்
                  கைலயின்மிகு காிபி யதாய்க்
          காத  னளித்தகண பதிேவழ ணவினிய
                கவளமின் றள மீவாய்
      மனக்கவைல தீர்ந் ய்ய வா லர்க் கன்னம்
                வழங்கறம் வளர்த் நின்றாய்
          மற் ம்யா னின்ன க் குற்ேறவல் ெசய்வனின்
                   ம கிைய வளர்த்ெத த்ேத
      ெனனக்கவள மன்னமின் ேறநாவ ர க்
                  ேக ம்வா கன மாேன
          னின் ம் ெபாற்ேச  ட தித் ேதெனனா
                    ேவத் ம்ெவள் ள்ளாைன ண்ண
      வனக்கவள ெமறிதல்ேபா லழகான த்தான
                  வம்மாைன யா ய ேள
          ய ணா  ரக்குமாி க ணாக ரக்க ாி
                   யம்மாைன யா ய ேள.  (4)
      
77. நம்மாைன யைனயாைர யாைசநீ ேராைடயி
                    ன த் மான் மாைனேயவி
          நம்ைம  மழித்தவைன நாமழித் தி ெமன
                  நற்ற  வனத்தேராட் ம்
      ெவம்மாைன னமாைன ாிைகக்ெகாள் ெப மாைன
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                   ெவஃகிெவ ணிலாக்குைடக்கீழ்
          விைரயிதழி மாைலேவய்ந் ெதைனயா ரைசப்பெரன
                   ேவணிமிைச யினி வா ம்
      கம்மாைன யைசயா தைசத்ெதா க ைவப்ப ங்
                 கண்மாைன மகிழ்வி ெமனாக்
          கைலமாைன மலர்மாைன விழிமானி னாற்ெசா க்
                    கனகவம் மைன சியவ்
      வம்மாைன யைசப் பிக்கும்வித ெமனெவமைன
                     யம்மாைன யா ய ேள
          ய ணா ரக்குமாி க ணாக ரக்க ாி
                      யம்மாைன யா ய ேள.   (5)
      
78. ேவ
      மாயி  ஞாலத் யிர்கெளன் மக கண்
                     மற்றைவ யின் றநீர்
          மன் தி ரல்ல  தீைம ாிந்
                    வ ந் தி ேரெலாளிகூர்
      ஞாயி  திங்கள்ெசவ் வாய் தன் வியாழந்
                     நவில்ெவளி சனிேக
          நண்  மிராகுெவ ங்கைள மாற்றி
                      நவக்ேகாள் ைவத்தி ேவன்
      ேசயி  ைகத்தல வல்லைம ேநாக்குதிர்
                      ெதாி ற ேவண் னிவண்
          ெசய்குவ ெனன்  பயங்காட் தல்ேபாற்
                     றிகழ்த  நவமணியா
      லாயின வம்மைன ெகாண்ெடம தம்மைன
                    யா க வம்மைனேய
          ய ைணக் ேகார்நிதி க ைணப் பார்வதி
                     யா க வம்மைனேய.   (6)
      
79. வைலமான் வைலமா ெதனனமா மலனான்
                   மாழ்குநர் சிெவனேவ
          ம மா ேனந்திேயார் ெச மா ேனறி ன்
                  வ ேகா மாெனா பான்
      மைலமான் மைலமா னீைகயி னான்வி
                   மணியம் மைனயாேன
          மற்ெறா  ெநா யிற் பற் வ ெனன்ற
                   மாட்டா ேதாேடா க்
      கைலமான் கைலமா ெனன்ன வயர்ந்திடல்
                   கண்  நைகத்தி பார்
          ைகப்பற் வெலன ெவாப்பச் சூண்ெமாழி
                    கழறிப் பற்றகிலா
      தைலமா னைவமா னாயிட வம்மைன
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                    யா க வம்மைனேய
          ய ைணக் ேகார்நிதி க ைணப் பார்வதி
                   யா க வம்மைனேய.   (7)
      
80. சமரச் சூர் த ெறாைலயக் கூரயி
                   றான்வி  மம்மைனேய
          தைகைமச் ேசெயன வ ள்ைவத் ேதெப
                    சாமைள யம்மைனேய
      கமலத் ேதாெனா  மாி ற் ேற
                    காரண வம்மைனேய
          கனகச் ேசாதிெமய் வ ற் ேறெயாளிர்
                 காதல ரம்மைனேய
      நிமலத் மலர் ெகா நிற் ைசெசய்
                ேநய  ளம்மைனேய
          நிகரத் ேதெவா  வளர்நற் ரணி
                  ேநயகி யம்மைனேய
      யம ற் ேறயி  விழிைவத் ேதமினி
                  யா க வம்மைனேய
          ய ைணக் ேகார்நிதி க ைணப் பார்வதி
                 யா க வம்மைனேய.   (8)
      
81. காரணி நீல கிாீவன்  ர்நைக
                   காைலயின் ெவவ்வ ேசர்
          கார் க மாய்ெந  நாெணா  நீடைல
                 கால்வைள வண்மினனால்
      தாரணி ேய த லா ல கீ ெமார்
                  தா ைம ைகம்மிைசேய
          சார் றின் ேமெல  சீர் க மாகுவ
                றானி  ெசவ்விெயனா
      ேயரணி ேம  வேநக விேநாதெமா
               ேடய்த  மம்மைனேயா
          யாமறி ேயாெமன வாணிெபா ேனாதிட
               ேவ  மின்னைகேயா
      டாரணி நீெபானி னாயன பாணியி
                 னா க வம்மைனேய
          யாதி யணாமைல நீதி ணா ைல
                  யா க வம்மைனேய.   (9)
      
82. வைக யா யிர் வைக யாமல
                 சு  ம் ைறேய
          ேமாசன மா ய ாீசன ேதார்பத
                  தறி வின்னைடசீர்
      ேமவ  தா ன தார ேளெயன
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                ேவத  தன்ெமாழியான்
      ேமலவர் தா ணர் வார்சிறி ேயார்க
             ேம ண ந்ெநறிேய
      மாவளர் மணி ேசமணி நீன்மணி
             வாய்குண ம் ைறேய
      வா ற வாயின கா தி ராெலன
                வாெனறி தன்ைமயிேன
      ராவ ன் யா ய நீய  ேளா ைவ
                யா க வம்மைனேய
      யாதி யணாமைல நீதி ணா ைல
                யா க வம்மைனேய.   (௧0)

அம்மாைனப் ப வம் ற்றிற்
----------------      

9. நீராடற் ப வம்
     
83. உைரத ம் ெபா ளாய ெவாப்பிலாப் பரம க்
                   குடலாகி யளவிலாத
          யிெரலாங் க விலா தீன்ற ள் சுரந்தாட்
                  ண்ணா  ைலச்ெசல்விநீ
      வைர ாிந் தி தவக் குமாியா த னிங்கு
                    வந் வந் தாடெவன்ன
          மாதவஞ் ெசய்தன ெனனக்குங்கு ஞ்சாந்த
                    மலர்நாவி மணிெபானாரந்
      திைரெய ங் கரேமந்தி நளின க வல் வாய்த்
                    திகழ் த்த ரல்காட்சிச்
          ெசறிநீல நயனம் பரப்பி ள் ளங்குளிர்ைம
                   ேசர்ந் ள் ெளா யினாற்கூய்
      விைரவின்வ  ெகன் நின் ேச யாந் தி நதியின்
                   ெவள்ளநீ ரா ய ேள
          விழ ம  ேசாணவைர யழகுெபா  ஞானபைர
                   ெவள்ளநீ ரா ய ேள.  (1)
      
84. ெசம்ைம  மாதவஞ் ெசய் ைனப் ெபற் மகிழ்
                    சீர்த்தியிம வான்சிவபிரான்
          றீக்கண்ணர் தீக்ைகயர் தீவ வர் தீக்காடர்
                    தீக்கட  ெளன்றறிந்
      நம்ைம ைட யாெரன் ைனத்தி  மணஞ்ெசய்
                  நல்கிமகிழ் மல்கி ற்றா
          னம்பாதி யா டற் ெசம்பாதி ெகாண் நீ
                   நா ம்வா மத் ைறதலா
      லம்ைமநின் ேமனி யழல்ெகாண் க்குெமன
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                 வறிவிேல ெமண்ணிெயண்ணி
          யாற்றாைம யா ைதச் சாற்றாதி ந்திட
                  மாகாமல் ேவண் கின்ேறாம்
      ெவம்ைமயா மகலமிகு தண்ைமயாந் தி நதியின்
                  ெவள்ளநீ ரா ய ேள
          விழ ம  ேசாணவைர யழகுெபா  ஞானபைர
                  ெவள்ளநீ ரா ய ேள.   (2)
      
85. ஏலவார் குழல்ெபாிய நீல கி ற்சாிய
                     ேவமாந்த பாகியிாிய
          ெவழின் கத் த ெளா க வனசங்க ணீர் க
                    விதழ்கிளர் வல் தளரக்
      ேகாலவா ர தவிழி ெசய்யெவாளி ெசய்யெவதிர்
                    ெகாண்டக  நீலைநயக்
          குல கந் தரமிலக வைளவிலக வளர்ெகாங்ைக
                    குைடயநீள் குமிழி ைடய
      லவா ணவேமாட ேநாக்கு ற வ நீட
                    ேமாட்டாைம கண் வாட
          ர்த்தெம  ெமட் ெலா  ர்த்தமிஃ தாகுெமன
                   ன்னி ள மன் மன்னி
      ேமலவா வைளயிகுைள மா டன் றி நதியின்
                    ெவள்ளநீ ரா ய ேள
          விழ ம  ேசாணவைர யழகுெபா  ஞானபைர
                     ெவள்ளநீ ரா ய ேள.   (3)
      
86. கண்ணினதி சய றக் காணி நி ைனக்கி ங்
                     ைகயினாற் பாிசிக்கி ங்
          காத ட னா ம் ப கி ம் வினவி ங்
                     கழறி ங் கடல் சூழ்ந்தவிம்
      மண்ணினதி பாதகெம லாநீக்கி யிம்ைம ம்
                    ம ைம ஞ் சுகமளிக்கு
          மாட்சிெயா  காட்சித  ெமண்ணினதி த ைடயின்
                    மன் ெமன் ைடயநாம
      நண்ணினதி யர் ைடய ெவன்பர்க ளிலக்கண்ண
                     நயந்ேத  நாவேலார்க
          ணாதரண் ணாமைலயி ன ள வி யானிைற
                   நன்ைம ள ெவைன ெயாக்குேம
      விண்ணினதி ெயனல்ேபால ெவா ெச ந் தி நதியின்
                  ெவள்ளநீ ரா ய ேள
          விழ ம  ேசாணவைர யழகுெபா  ஞானபைர
                    ெவள்ளநீ ரா ய ேள.   (4)
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87. ெதாக்கர மடந்ைதயர்கள் சூழவ  மயிராணி
                    ய்ைமயிற் சுரநதிெயனாச்
          ெசால் ன மம்ைமநீ சூர்த்தேநாக் ெகா பாய்ந்
                   ேதாய்ந்  ேதாய்ந் தாடேனாக்கித்
      தக்கரதி யன்பிெனா  காளந்தி நதிெயனச்
                      சார்ந் கைல மா களபஞ்
          சாந் குங் குமமஞ்சள் சார்த்திநீ ராட் யி
                    தண்பவள ேமனிெகாண்ட
      நக்கரக மகிழ்ேசாண நதிெயன்ன வ ேகட்ட
                    நளிைணெயன் னதிநதிெயனா
          நவிலேவார் சங்ைகயிைல ெயன்றன்ைன பானைகயி
                     னந்நதிெய னச்சகல
      மிக்கரவ றவாழ்த்தி ேயத்தெவாளிர் தி நதியின்
                    ெவள்ளநீ ரா ய ேள
          விழ ம  ேசாணவைர யழகுெபா  ஞானபைர
                     ெவள்ளநீ ரா ய ேள.   (5)
      
88. ேவ
      ெகாற்றக் குறிஞ்சிக் குமர க்குக்
                   ெகா ம் பாைலக் குமாிக்குக்
          ெகா ங்ேகாள்ளாி ஞ் ெச ல்ைலக்
                     ேகாவிந் த க்குக் குழல்ேவ
      மற்ற ம தப் ேபாகிக்கு
                  மகிழ்  ெநய்தல் வ ண க்கு
          மன் ம் ல  தீர்மண ம்
                   வழங்கு ேவனிற் ெகன்னளிப்ெப
      ற்ற ைணேய ெயன்னைனேய
                    வந்  நீவந் ெதைனத் திைளக்கி
          கிப் ெப கிப் ேபாின்ப
                  ததி ப ேவ ெனனெவா க்குங்
      கற்ற ெபாியர் சூழ ைணக்
                     கமைலப் நீ ரா கேவ
          கம  ண்ணா ைலயமிழ்ேத
                  கமைலப் நீ ரா கேவ.   (6)
       
89. குயின்ேமற் ெசன்  மீன்றட ங்
                   ெகாக்ைகக் கிழித்தங் ெகா  கூற்ைறக்
          ேகாழி யாக்கிப் பி த் மற்ைறக்
                   கூற்ைற மயிலாய்ச் ெசய்தந்த
      மயின்ேமற் குந்  சுரயாைன
                   வளர்த்த ெபண்யா ைனைய மணந்
          வனத் ட் ெபான்மா னீன்றகுற
                   மாைனக் கவர்ந்த ெப மாைன
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      வயின்ேமற் ெபறா  ெபற்றமைல
                    மாேன மாேனந் தம்மாைன
          ம  மயிேல யிமவாைன
                  மகிழ்வின் ேவட்ட தவேமைன
      கயின்ேமற் கிளிேய தி வ ைணக்
                   கமைலப் நீ ரா கேவ
          கம  ண்ணா ைலயமிழ்ேத
                   கமைலப் நீ ரா கேவ.   (7)
      
90. மதைனப் ெபா த்த வசத்ேதசர்
                    ம ந் தி க்கார்த் திைகத்தீப
          மகிழ்ந்  ேசைவ ெசய்வதற்கு
                   வ ெமய் ய யா ாிைளப்பாற
      விதமாத் ெதன்ற ெலதிர்ெகாள்ள
                     வின்ெசாற் கிளிகள் வ ெகன்ன
          வினிதி னளிக ளிைசபாட
                   ெவழிலார் மயில்க ணடமாட
      ம ரக் க ம்  மிளநீ ம்
                  வாைழக் கனி ம் பலாக்கனி
          மாவின் கனி  ந ந்ேத
                    மல  மைடக்காய் தலாய
      க ெமன் றளிக்கும் வளன ைணக்
                    கமைலப் நீ ரா கேவ
          கம  ண்ணா ைலயமிழ்ேத
                   கமைலப் நீ ரா கேவ..  (8)
      
91. பண்ணார் திமிழி ன ட்பாடல்
                   பா ப் பா த் தலங்கெடா ம்
          பரவிப் பரவி வ ங்காழிப்
                     பால றாச்ெசவ் வாய்ப் தல்வ
      ரண்ணா மைலயார்த் தாிசித்திங்
                    களவி னாம மவர்க்கி ப்ப
          வைவெய லாம்விட் ன் ைடய
                  வ ைமத் தி நா மம் தலா
      ண்ணா ைலெயன் ெற த்ேதாத
                 ண்ட பா  வப்ெபன்ேற
          ெயா ங்ேக ன்ேம னிையத்திைளக்க
                    வி கிக் கமல கநீலக்
      கண்ணா ேனாக்கல் காட்ட ைணக்
                 கமைலப் நீ ரா கேவ
          கம  ண்ணா ைலயமிழ்ேத
                   கமைலப் நீ ரா கேவ.   (9)
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92. ெதற்குத் திைசயிற் ெபண்ைணநதி
                  சிறந்த வடபாற் ேசயநதி
          ேசர வி ப்ப ேமற்றிைசயிற்
                  ெசறி ண் ணியப்ேபர் நதியி ப்ப
      நிற்குத் ெதா ம்  ெச தன்ைம
                  ேநய ளமா நதிெயன்ேறா
          நீவந் தாட விைசந்த தா
                  னிக  ெமங்க டவந்தாேய
      ெபாற்குன் றளித்த விளம்பி ேய
                  னித வாழ்ேவ ெமய்ஞ்ஞானம்
          த்த ெகா ேய மைற ேய
                  லேவார் கலந்  ெகாண்டா க்
      கற்குஞ் சங்கத் தமிழ ைணக்
                     கமைலப் நீ ரா கேவ
          கம  ண்ணா ைலயமிழ்ேத
                    கமைலப் நீ ரா கேவ.   (10)
 
நீராடற்ப வம் ற்றிற்
------------      

10. ஊசற்ப வம்

  93.ேவ
      மாேம  வச்சிரக் கானாட்  மிக்கவள
                     வண்பவள விட்ட ட்
          மன் ெமழின் த்தவட மின் றப் ட் யர்
                     மாமணிப் பலைகமாட் த்
      ேதேம  கமலா சனங்கூட்  யற் தச்
                    சித்திரந் தீட் வானத்
          ெதய்வதத் தச்சன்ெசய் யழெகலாங் காட் யித்
                      தி ச லா ெகன்
      ேமேம  மலர்சூட்  மலர்மா திைறயஞ்சயாழ்
                      மீட் நா மகளிைசக்கும்
          ேவதகீ தப்பாட்  னரமாத ராட் ன்
                     விேநாதம் ேவட் னிதமர்ந்
      ேம  பதநீட்  யாட் ெயம் ெப மாட்
                    ெபான் ச லா ய ேள
          ெபான்னகர ெமன்னலைம ெதன்ன ைண யன்ைன ைம
                    ெபான் ச லா ய ேள   (1)
      
94. பாங்கார நின்றகம் ப ெமய்த் தி த்ெதாண்
                    பண் மர விந்ைதயன்பிற்
          பரவ ண்  கத்ைத ந் ன் ங் குைழத்ேதா
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                     பாய்ந்ேதா  நயனத்ைத
      ேமாங்கார வத்தத்ைத ேயார்ந் ைர ெசயத்தத்ைத
                     லவியம ரத்தத்ைத
          ண்ணாத்த னத்ைத  ந்தித் தடத்ைத
                 கந்தபா தத்ைத ம் பார்த்
      தாங்கார நீக்குபர மானந்த வாாியிெனா
                 ரரவிந்த மலாின்ேமன்ேம
          லரவிந்த மல மர விந்ைதநீ ேயெயனா
                 வஞ்ச த் திடவைணத்ேத
      ங்கார ளக  ளக்கிமகிழ் த்தெகா
                  ெபான் ச லா ய ேள
          ெபான்னகர ெமன்னவைம ெதன்ன ைண யன்ைன ைம
                   ெபான் ச லா ய ேள   (2)
      
95.   தண்ணிய விளம்பைற யணிந்தசைட ெயா றந்
                    தகுமலர்க் குழெலா றஞ்
          சாற்றறிய ம்மலந் ெத சூல ெமா றஞ்
                   சந்த ற் பலெமா றந்
      திண்ணிய படங்ெகாண்ட ைபந்நாக ெமா றஞ்
                   ெசம்ேபானற் பணிெயா றஞ்
          ெசல்வெமல் லாந்த ந் தி ெவணீ ெறா றஞ்
                    ெச மணச் சாந்ெதா றம்
      பண்ணியல் பழம்பாடல் கழ்ெசய்கழ ெலா றம்
                  பர ஞ் சிலம்ெபா றம்
          பவளநிறெமா றம் பச்ைசநிற ெமா றம்
                  பார்த்தன்பர் ெதாழவரனிடம்
      ண்ணிய மலர்ந்தெகா  நின்ேசைவ ெயன்ேசைவ
                 ெபான் ச லா ய ேள
          ெபான்னகர ெமன்னவைம ெதன்ன ைண யன்ைன ைம
                    ெபான் ச லா ய ேள  (3)
      
96. ெதன்னா  ெசய்தவம் விளங்கவ  தில்ைலச்
                    சிதம்பரச் சிற்சைபயினிற்
          றி நடம் ாி நின் னாதர்நீ ெபான் சல்
                  ேசர்ந்தா  காட்சி ன்னி
      ன்னா  நாடகம் பின்னா  ேவாெமன்
                  ந்தி ைன நா ெமல்ைல
          யா  நதியா  மரவா  நதிமா
                  கம்வா  ெமனி மா
      நின்னா  மவைர  ண்ணா  வைகயா
                   னீயா  சிற்றியைலேயா
          ெநஞ்சா  மன்பிெனா ம் யாமாட வ ைமேயா
                  நிகழ்நா  பல நா ம்
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      ெபான்னா  நா ந  நா வாழ் ெசல்விேய
                  ெபான் ச லா ய ேள
          ெபான்னகர ெமன்னவைம ெதன்ன ைண யன்ைன ைம
                 ெபான் ச லா ய ேள   (4)
      
97 நந்தியம் பகவா  நாரண  நான் க
                    ஞானமார்க் கண்ட னி
          நண் ெமய்க் க தம சதானந்த னிவர
                    நவிலாிய வாச
      மிந்திரன் தற்பாவ ெரண்ம ம் வசுக்களா
                     ெமண்ம ங் காந்திசா
          யியல்கலா தர ெமாளிர் வச்சிராங் கதமன்
                   மிைசயார்ந்த பிரதத்த ஞ்
      சுந்தர திலத்தைம ம் வண் ளக வசுர ஞ்
                    சூழ்ந்தின்  மின் மளவி
          ெறாண்ட ம் ேப ெப  மித்தலத் திைறவர்பால்
                   ேதாய்ந் லக யிர்மக்கடாம்
      ந்திமகிழ் வாழ்வின்வளர் க ைணப்ெப ந்ேதவி
                   ெபான் ச லா ய ேள
          ெபான்னகர ெமன்னவைம ெதன்ன ைண யன்ைன ைம
                    ெபான் ச லா ய ேள.   (5)
      
98. பாணியின் த்தவட ம பற்றி மலர்மா
                   பாங்கர்நின் றினி கூறப்
          பாரதிநல் ைணயிற் பாகுெசந் ேதெனனப்
                    பாட  னெசவியின் வார்ப்ப
      நீணிதியின் மாைலெயா  கற்பகப் மாைல
                     நீட் யயி ராணிேயத்த
          நின்ன ளி ெனன்கணவ ய்ந்தன ெனனாவிரதி
                    ேநயமாத் திவிளம்பப்
      ேபணிவட சாலயன சூைய த த்தமிகள்
                    பிாிய டன் வாழ்த்தல்ெசய்யப்
          பின் ள கன்னியர்க ணன்னய  டன்சூழ்ந்
                    ெபாி மகிழ் ெகாண் நாடப்
      ணிலகு ெபாற்ெகா யி ன ள் த்த மரகதம்
                    ெபான் ச லா ய ேள.
          ெபான்னகர ெமன்னவைம ெதன்ன ைண யன்ைன ைம
                    ெபான் ச லா ய ேள   (6)
      
99. ங்கமைல ேவந்ெதன்  மிமயமைல நின்றந்ைத
                      திதவ மியற்றியீன்ற
          சுைத ன  ெப ைமைய  ம ைமைய  ேநாக்கேய
                    சுரெரலாம் ேபாற்றல் ெசய்யத்
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      தங்கமைல வில்லதாய் ெவள்ளிமைல யில்லதாய்த்
                     தங்கு ய ரண்ணாமைலச்
          சாமிநஞ் சாதிெயன் ைனமணத் தீந்தனன்
                   தகுகற்பி க்கரசியாய்ச்
      ெசங்கமைல ெவண்கமைல வாழ்த் றக் ைகம்மைலச்
                     ெசம்மைலத் தணிைக தலாச்
          ெச மைல ெயலா ல  ேசைய ம் ெபற்றவர்கள்
                     ெச மைல விேநாதநா ப்
      ெபாங்கமைல நின்ெபயாி செலைம யாட் வாய்
                    ெபான் ச லா ய ேள.
          ெபான்னகர ெமன்னவைம ெதன்ன ைண யன்ைன ைம
                    ெபான் ச லா ய ேள. (7)
      
100.கன்மைல நிகர்த்தெவம ள்ளங் கைரந் கு
                    கானவிைச பா மளிேய
          கங்கு ம் பக நல் நன்ப க் ெகதிர்வந்
                    காதெலா  ேபசுகிளிேய
      பன்மைல ம் வளரவள ரண்ணாம ைலப்பிரான்
                   பவனிவ  சுத்தெவளிேய
          பல யி  மின்ப ற வானந்த வ வினிற்
                    பயிலவ ண் ேம தளிேய
      ெதன்மைலத் தமிழ் வட ெமாழிக்கு த லாய்வந்த
                  சீர் லவ க்குெளாளிேய
          ெதளிவிலா ெவன் ைடய ன்ெசால்  நன்ெசாலாய்ச்
                  சிந்ைதைவத் த ெதளிேய
      ெபான்மைலயில் வந் மா ணிக்கமைல ம பி
                    ெபான் ச லா ய ேள
      ெபான்னகர ெமன்னவைம ெதன்ன ைண யன்ைன ைம
                  ெபான் ச லா ய ேள.  (8)
      
101. ர்த்தியின் ெப ைம ங் ேகத்திரப் ெப ைம
                    ன் தீர்த் தப்ெப ைம ம்
          ரசவாத் தியமாதி வாத்தியப் ெப ைம
                    லவா கம ைறயினார்
      கார்த்திைகச் சுடர்விழாக் காட்சியின் ெப ைம ங்
                  கண் களி கூர்ந்தெதாண்டர்
          காதெலா  நதி ழ்கி ெவண்ணீ  சிக்
                 க த் கி யஞ்ெச த்
      மார்த்தியா ச்சாித் தன்னதா னஞ்ெசய்
                 மற் தம டப்ெப ைம
          மணிமாட மணிமதின் மண்டபந் நந்தவன
                   மாட்சிநவ ேகா ரச்சீர்
      ர்த்தி  ெப ைம  ெமன்ேம ம் வளரநீ
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                    ெபான் ச லா ய ேள
          ெபான்னகர ெமன்னவைம ெதன்ன ைன யன்ைன ைம
                  ெபான் ச லா ய ேள. (9)
      
102.காைவநிகர் குழல்வாழி க ைண ெபாழி கம் வாழி
                      க நீல நயனம்வாழி
          கனம  ேவதங்க னிந்தெசவ் வாய்வாழி
                    கமழ் ல்ைல ரல்வாழி
      பாைவவின ங்கதிர் மணிக்குைழச் ெசவிவாழி
                    பக மங் க யநாண்சூழ்
          பகர்கம்  கந்தரம் வாழிேவய்த் ேதாள்வாழி
                    ைபங்காந்த ளங்ைகவாழி
      ேகாைவமணி த்தமணி மார்பின்வளர் ஞானக்கு
                   ம்ைபயங் ெகாங்ைகவாழி
          குல ேம கைலயிலங் கிைடவாழி பாி ரங்
                    ெகாஞ்சுபதம் வாழிெயன்
      ைவயர்கள் மங்களம் பா நின் றாடநீ
                   ெபான் ச லா ய ேள
          ெபான்னகர ெமன்னவைம ெதன்ன ைன யன்ைன ைம
                    ெபான் ச லா ய ேள. (10)

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