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த் திரட்  :
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ஆசிாியர்: பரமானந்த நாவலர்

      Source:
      MADRAS GOVERNMENT ORIENTAL MANUSCRIPTS SERIES No. 58.
      த் திரட்
      TUTU-T-TIRATTU
      Edited by : T.CHANDRASEKHARAN, M.A.,L.T
      Curator, Government Oriental Manuscripts Library, Madras,
      AND THE STAFF OF THE LIBRARY.
      (Prepared under the orders of the Government of Madras.)
      1957
      This edition published under the name of Tututtirattu consists of six works.
    * 1. periyAmpikai piLLai pEril mAn2 viTu tUtu
    * 2. veLLaiya rAcEntiran tukil viTu tUtu
    * 3. muttaivIrappa piLLai pEril mAn2 viTu tUtu
    * 4. cenkuntar tukil viTu tUtu.
    * 5. cangkaramUrti virALi viTu tUtu
    * 6. maNavai tiruvEngkaTamuTaiyAn mEka viTu tUtu

      4. ெசங்குந்தர் கில்வி  .

      இத்தமிழகம் நிலப் பிாி க்குாிய மக்கட் பகுதிேய யன்றிக் குலப்பிாிவான மக்கட் 
பகுதிைய ெந ங்காலத்திற்கு ன் எய்தி யி ந்ததில்ைல என்பைத அறிஞர் அறிவர். 
ஆயி ம் பலவற்றாற் பரந் ள்ள சாதிகைளப் பற்றிப் லவர் பலர் சாதி ல்கள் 
பலவற்ைறப் பா ைவத்தனர். அவற்றில் உயர்  நவிற்சியான ேபா க் கைதகள் 
காணப்ப ம், சில சாதியா ைடய பண்ைடக்கால வழக்க ெவா க்கங்க ம் ேவ  
சில ெசய்திக ம் கிைடப்பதனால், சாதி ல்கள் அறேவ க யப்படத் தக்கன அல்ல. 
இத்தைகய பயன் க தி ம் சாதிையப் பற்றிக் கூ ம் ல்கைள ெவளியிடலாம். 
ஆத ன், இந் ல் ெசங்குந்தர் என் ம் ஒ  மரபினைரப் பற்றிக் கூ கின்ற .

      இந் ல், த ல் காப் ச் ெசய் ள் ஒன் ம், இைடயில் 271 கண்ணிகைள ம், 
இ தியில் வாழ்த் ச் ெசய் ேளா  ேநாிைச ெவண்பா ெவான்றிைன ம் ெபற் த் 
திகழ்கிற . இஃ , ஆண்பால் ெபண்பால்மீ  வி த்த தின்பாற் ப ம்.

      ஆசிாியர் வரலா .

      ெகாங்கு மண்டலத்ைதச் ேசர்ந்த ேசலம்-ெவண்ணந் ர் என் ம் ஊாில் 
ரைசவாசாரம் ெபா ந்திய ெசங்குந்தர் குலத்தில் உதித்த பரமானந்த நாவலர் 

என்பார் இதன் ஆசிாியர் ஆவர். இவர் இளைமப் ப வ தற்ெகாண்ேட கக் 
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கட ளின் க ைண ேநாக்கம் ெபற் , இலக்கண இலக்கியங்கைள நன்கு ெதளி படக் 
கற் ணர்ந் , வி கவி பா ம் திறைம எய்தி, எண் திக்கி ம் வி கவி பா  ெவற்றி 

ழக்கம் ெசய்தவர் ஆவர். இச் ெசய்திகள், இந் ன் இைடேய காணப்ப ம் 
பின்வ ம் அ களால் அறியக் கிடக்கின்றன.

            '- ேசர்ெகாங்கில்
            ேசலம் ெவண் ணந் ர்தல மாம்ெபானைல யாகிாியில்
            ேவலர  ளாேல வி கவி-நா திக்கும்
            நாட் ப்பர மானந்த நாவலெனன் ேபராகும்
            ட் மன்பா ட்ட ங்கப் ைசெசய் -கூட்ட ள்ேசர்
            ரைசவா சாரம் விளங்கியெசங் குந்தர்குல
            தீரெனன்  ேசதிெயல்லாஞ் ெசப்பிேனன் ”

      ேபரரசர்களா ம், சிற்றரசர்களா ம், ெகாைடத்தன்ைம வாய்ந்த வள்ளல் 
ெப மக்களா ம் தம  ெசங்குந்த குலவதிபர்களா ம் நன்கு ஆதாிக்கப்ெபற் ப் கழ் 
ெபற்றவர். கன் எ ந்த ளாநின்ற ைசவத் தலங்களில் எல்லாம் ெசன்  அவைரப் 
கழ்ந்  பா  தாிசித்தவர் என்ப  இந் லால் அறியக் கிடக்கின்ற . இவர் கவி 
பா ந் திறைமேய யன்றி,

            “ெசய் ந் ெதாழிைலச் சீர் க்கிப் பார்க்குங்கால்
            ெநய் ந் ெதாழி க்கு நிகாில்ைல-ைவயகத்தில் ”

      என்  அவ்ைவயாரால் சிறப்பித் ப் பாடப்ெபற்ற ம் பாவம் அல்லாத ம் என்  
க தப்ப ம் தறிெநய்தற்ெறாழிைல குலத் ெதாழிலாகக் ெகாண்டவர். இவர்

            " ன்ேனார் ெமாழிெபா ேளயன்றி,
            யவர் ெமாழி ம் ெபான்ேனேபால் ேபாற் வம்"

      என்பதற்குச் சான்றாக, இந் ல் பலவிடங்களில் ன்ேனார் ெமாழிந்த 
ெமாழிகைள அப்ப ேய எ த்தாண் ள்ளார். மற் ம், ெசங்குந்தாின் அ ைம ெப ைம 
உயர் கைள ம், கட ள் பற் , குணந்ெதாழில் த ய இயல் கைள ம் 
விளக்கி ள்ளார். ெசங்குந்தர் ரவாகு ேதவாின் வழிவந்ேதார் என ம், ஈைக, 
வாய்ைம, ஒப் ர , ெகால்லாைம த ய அ ங்குணங்கைள ம் உைடயவர் என ம் 
கூறி ள்ளைம காணத்தக்க .

      உலகத்  மக்கட்கு மானத்ைதக் காப்பதற்கு உ தியாவன ஆைட த ய 
உ க்ைககேள, அவற்ைற ற்காலங்களில் ல் ற்கும் ெபாறி இல்லாத 
ேபாழ்தத் ப், ெபண் ம் ஆடவ ம் தங்கள  ைகயா ம் சி  க விகளினா ம் 
பஞ்சுகைளக் ெகாண்  ல் ற்  ஆைட த ய வைமத்  மானத்ைத நீக்கி 
ைவத்தவர்கள் தமிழ்நாட் ச் ெசங்குந்தார் என் ம் ெப ம் பிாிவினேர யாவர்.

      உமாேதவியின் பாதச் சிலம்பில் உதிர்ந்த நவமணிகளில் அப் பார்ப்பதியார் 
தி வத்ைதக் கண் ற் ச் சிவெம மான் ெகாண்ட ளிய இச்ைசயால் க ற்ற 
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ஒளி ைடய நவரத்தினப் ெபயர்ெகாண்ட மகளிர்களிடத்தில் அதிேமம்பாடைடந்த ரத் 
தன்ைம டன் உதித்த ெபாிய தவத்திைன ைடய ரவாகுேதவர் த ய நவ-

ரர்களின் வழித்ேதான்றினவார் இச் ெசங்குந்தர் என்பதாம். இச்ெசய்தி, ராண 
பிரசித்தமாம் ஞானப்பிரகாச னிவரால் ெசய்யப்பட்ட பிள்ைளத்தமிழில்,

            "மயில்வா கனத்ேதான் ைணயாக வந்ேதார்
            தாேலா தாேலேலா"
            ேதவி ைம பாகச் சிலம்பில்வ  ாியர்கள்
            சி ேத ட்  ய ேள"

      என்ற அ களால் இனி ணரலாம். குந்தம் என் ம் ரப் பைடக்கு உாியார் 
ெசங்க்குந்தர் என்ப  ெபா ள். ( குந்த ெமனி ம் ஈட்  எனி ம் ஒக்கும்) இற்ைறக்கு 
2500 ஆண் கட்கு ன்னர் ேசந்தனார் தன  திவாகர நிகண் ள்,

            "ெசங்குந்தப் பைடயர் ேசைனத் தைலவர்
            தந்  வாயர் கா கர் ைகக்ேகாளர்"

      என்  ெசங்குந்தைரச் சிறப்பிக்கின்றார். இதினின்  ெசங்குந்தப்பைடயர் த ய 
ஐந்  ெபயர்க ம் ெசங்குந்தர்கைளேய குறிக்கின்றன என்  அறிகிேறாம். ஆயி ம், 
அ யார்க்கு நல்லார், சிலப்பதிகாரத்  இந்திரவிழ ெர த்த காைத ள்,

            "பட்  மயிாி ம் ப த்தி ம்
            கட்  ண்விைனக் கா க ாியற்ைக ம்"

      என் மிடத் ச் சா யைரேய குறிப்பிட் க், ைகக்ேகாளர் என்கின்ற சாதியாைரக் 
காட்டாமல் விட்டார். இஃ  ெசங்குந்தர்கள் ேசைனத் தைலவர்களாக ம், 
ெதாண்ைடமான் த ேயார்களாற் ெப ம் பட்டங்க ம் அரசச் ெசல்வங்க ம் 
அைடயப் ெபற்  சிறப் ற்றி ந்த பண்ைடய ெப ங்கு களாய் அைமந்ததால் 
ேபா ம்.

      இவர்கள  சிறப் க்கைளப் பிரபந்தங்கள் பல ம்* கழ்ந்  கூ ம். நாைக த் க் 
குமாரேதசிகராற் ெசய்யப்பட்டக் க த் ைறயந்தாதியில்,

            "தப்பில் ராணம் பரணி உலா பிள்ைளத் தண்டமிழ் ன்
            ெசப் ம் பிரபந்தம் எண்ணில ெபற்றவர் ெசங்குந்தேர"

      -என்  வ வனவற்றால் இவர்கள் பிரபந்தங்களால் கழப் ெபற்றவர்கள் 
எனவறியலாம்.

      ெசங்குந்தர்கள் சிறந்த ரர்கள் என்ப :-

            "சண் கன்றன் ேசனாபதிக ம் ேசைன ம் ஆனவர்
            ெசங்குந்தேர"
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            "சிங்களமாதிய பல்ேதயம் ெவன்றவர் ெசங்குந்தேர"
      என்ற, பைழய ல்களில் வ ம் அ களால் விளங்கும்.

      சீல ைடயவர் என்ப :-

            "ேதவார ற் ம் ப ப்பா ம் அங்ைகயிற் ெசங்குந்தேர"

            "தி வாசகஞ் ெசால் ஒ வா சகத்த ம் ெசங்குந்தேர"

            "நிதம் அந்திசந்தி சிவசிந்தைன மறவாதவ ராவாிச் ெசங்குந்தேர"

      என் , வ ம் பைழய ல களால் அறியலாம்.

      ெசான்ன ெசால் தவறாதவர்:-
            "ேதேவ விலகி ம் நாவிலங் காதவர் ெசங்குந்தேர"

      என்  வ ம் ல யால் உணரலாம். ெசங்குந்தைரப்பற்றி எ த ேவண் -
ெமன்றால் மிகவிாி ம். பைழய காலத் க் கல் ெவட் க்களில் கண்ட விசயாலயன், 
பராந்தகன், ேகாப்பரேகசாி, இராேஜந்திரன், திாி வன ேதவன், இராசராசன், விக்கிரம 
ேசாழன், அநபாயன், சுந்தர பாண் யன், வல்லாள ேதவன் த ய அரசர்கள  
ஆைணயில், இப் ெப ம் பிாிவினர்கைளப் கழாத இடங்கள் கிைடயா. தி வண்ணா-
மைலயில் வல்லாள ேதவரால் ஏற்ப த்தப்பட்ட ேகா ரத்தின் ெதன்பாகத்தில் 
எ தப்பட் ள்ள ஒ  அாிய கல்ெவட்ெடான்றில், இவர்கள  சிறப் க்கள் கூறப்-
பட் க்கின்றன.

      இவர்களின் ெப ைமகைள ம் பண்ைடய நாட்களின் பல சிறப் க்கைள ம் 
குறித் ப் பலவிடங்களில் எ தியி ந்தா ம், பல்குன்றக் ேகாட்டத் ச் சிங்க ர நாட்  
அண்ணமங்கலயப்பற்  ேதவ ர்க் ேகாயில் கல்ெவட் க்களி ம், ெவண்ணிக் 
ேகாட்டத்  ேகா ய நல் ாி ம், ைப ர்க் ேகாட்டத் க் கீழ்பட்ைடய நாட் ன் 
தி வான்  ெரன் ம் தமிழ் கேவளார  ேகாயி ள் ம் எ தப்பட் ள்ள அாிய 
கல்ெவட் க ள்,இவர்கள  ெப ைமப் பா கள் குறித்  மிகச் சிறப்பிக்கப்ப -
கின்றன். இக் கல்ெவட் க்களால் பல ேகாயில்கள் எ ப்பித் ம் பல ேகாயில்க க்கு 
நித்தியக் கட்டைளகள், தி விழாக்கள் த ய தான த மங்கள் ெசய்வித் ம் 
வாழ்ந்தவர் ெசங்குந்தர் என்ப  விளங்கும்.

      இவர்கள  வரலாற்ைறத் ெதாண்ைட மண்டல வரலா  என் ம் ம், 
இம்மரபில் ேதான்றி திக்ெகங்க ம் ெவற்றிக்ெகா  நாட் ய ஒட்டக்கூத்தர் என் ம் 

லவரால் பாடப்ெபற்ற, "ஈட்  எ ப " என்ற ம், கடம்பவன ராணத்தில் 
ர சிங்காதனச் ச க்கத்தி ம், கந்த ராணம், ெசங்குந்தர் பரணி, ேசைனத்-

தைலவர் உலா, பிரமாண்ட ராணம், கந்த ராணம், தி வா ர் ைல, ஏழாயிரப் 
பிரபந்தம், வல்லான் காவியம் த ய ல்களி ம் ேசாழ மண்டல த கள் என் ம் 
காரணப் ெபயைர ம், ர தீரத் தன்ைமகைள ம் கூறப்பட் க்கின்றன.
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      இந் ல் பா ய பரமானந்த நாவல ம் இந் ள் ெசங்குந்தகுல மரபினைரப் 
பற்றிய பிறப் , ெதாழில், கட ள்பற் , குணங்கள், அவர்களின் ஊரா ம் 
நாட்டாண்ைம சைப, அதன் இயல் கள் த யன யாவற்ைற ம் குறிப்பாக ம், 
ெதளி  பட ம் கூறிச் ெசன்றி க்கின்றார்.

      ன் ேபாக்கு

      1-8 கண்ணிகளில், தி மால், பிரமர், னிவர், இந்திரர் த ேயார்களின் 
யரத்திற்குச் சிவெப மான் இரங்குத ம், உைமையச் சிவன் மணத்த ம், கந்தப் 

ெப மான் தி வவதார நிகழ்ச்சி ம் கூறப்பட் ள்ளன.

      9-13 கண்ணிகளில், உைமயின் பாதச் சிலம்பின் நவரத்தினங்களி ந்  
நவசத்திக ண்டாய், அவர்களைனவ ம் நவ ரர்கைளப் ெபற்ற வரலாற் க் 
குறிப் ம் அவர்களிடத்தி ந்  ேதான்றிய வியர்ைவயி ந்  றாயிரவர் 
ேதான்றிய குறிப் ம் கூறப்பட் ள்ளன.

      14-15 கண்ணிகளில், கன் பிரமனின் ெச க்ைக யடக்கிய வரலா ம், தான் 
சி த் ெதாழில் ெசய்த ம் கூறப்பட் ள்ளன.

      16-17 கண்ணிகளில், சிவனால் பிரமன் சிைற மீண்ட , கன் சிவ க்கு 
பிரணவப் ெபா ைள கு ர்த்தமாக நின்  உபேதசித்த  ஆகிய வரலா கள் 
கூறப்பட் ள்ளன.

      18-வ  கண்ணியில், கன் சக்திேவல் ெபற்றைத ம்,

      19-22 கண்ணிகளில், கன் தன் தந்ைதயின் ஆைணப்ப  சூரப மன் 
தலாேனாைர ெவன்ற ெசய்தி ம்,

      23-வ  கண்ணியில், கன், இந்திரன்மகள் ெதய்வயாைனைய மணந்தக் 
குறிப் ம்,

      24-25 கண்ணிகளில், ெசங்குந்தர் ரவாகுேதவாின் பரம்பைரயினர் என்ப ம்,

      26-28 கண்ணிகளில், ெசங்குந்தாின் கட ள்பற் ம், அவர் ெசய் ம் தி விழாவின் 
குறிப் ம் அவர  பண்பா  ஆகியைவகைளப் பற்றி ம்,

      29-வ  கண்ணியில், ெசங்குந்தர் ஆண்ட மண்டலங்களின் ெபயர்கைள ம்,

      30-44 கண்ணிகளில், ெசங்குந்தாின் குணாதிசயங்கள், அவர  ெதாழில் 
ட்பங்கள், தம  குலப் லவரான ஒட்டக் கூத்தைரப்      ரந்  தாம் ெபற்ற ேப கள், 

அவர்கள் ெபற்ற வாிைசகள், பல ெகாைடவள்ளல்களால் கழப்ெபற்றைவ ஆகிய 
ெசய்திகைள ம் கூறப்பட் க்கின்றன.
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      45-46 கண்ணிகளில், லவர் தாம் ெசன்  ேபாற்றி வந்த கன் ஊர்கைளப் 
பற்றிக் கூ கின்றார்.

      47-53 கண்ணிகளில், தி ேவரகத்தில் லவர் தாம் தாிசித்த கன் ேகாலத்ைதப் 
பற்றி ம், அச்சந்நிதியில் னிவர்கள் வணங்கும் காட்சி, நடனமா  ஆ ம் காட்சி 

த யைவகைளப் பற்றி ம்,

      54-வ  கண்ணியில், லவர் கைனப்பற்றிப் பா ப் பணிந்  பாமாைல 
ெசய்தைத ம்,

      55-57 கண்ணிகளில், கன் சந்நிதியில் வணங்குேவாாின் ெமய்ப்பாட் ன் 
தன்ைமைய ம்,

      58-80 கண்ணிகளில், லவர், கன் கழிைனச் ெசால்மலர்களால் 
அ ணகிாியார் தி ப் கழ் த யன ெகாண்  ேபாற்றிப்பா கின்றார்.

      81-82 கண்ணிகளில், லவர், தி ேவரக கைனப் ேபாற்றி ெசய் , "தன்ைனக் 
காத்தல் நின்கடன்" எனக்கூறி, தலவாசம் ெசய்ததாகக் கூ கின்றார்.

      83-89 கண்ணிகளில், கன் லவர் கனவில் ேதசிகராய்த் ேதான்றி, "யா  
ேவண் ம் உமக்கு" என வினவினைத ம், அதற்குப் லவர், "கனவி ம் உன் கைழப் 
பாட, ைனேய வணங்க, ெபான் ெபா ம் வாழ்  கழீைக இன்பம் தவிரா 
திகபர ம் தந்த ள் ஐயா", எனக் கூறி ேவண் னைத ம், கன், "பாைளய 
சீைமக்குள் வளர் ெசங்குந்த சைபேயாாின் லமாக நீ நிைனத்த ெசல்வெமல்லாம் 
தந்த ள்ேவாம்" என்  கூறி மைறந்த ெசய்தி ம் கூறப்பட் ள்ளன.

      90-100 கண்ணிகளில், லவர் கும்பேகாணம், தி நாேகஸ்வரம் த ய சிவத் 
தலங்கைளத் தாிசித் ப், பின்னர், ெபாிய தம்பி மன்னன் அன்பினால் ஆதாிக்கப்-
பட் ந்த ெசய்தி கூ கின்றார்.

      101-134 கண்ணிகளில், பாைளயஞ் சீைமக்குள் இ க்கும் பல நாட்  
ெசங்குந்தர்க ம் கூ , பலப்பல தீர்ப்  வழங்குத ன் ேநர்ைம ம், அந்நாட்டாண்ைம 
சைபயின் இலக்கண ம் ேநர்ைம ம் ெபா வாக ம் சிறப்பாக ம் 
கூறப்பட் க்கின்றன.

      135-144 கண்ணிகளில், லவர் ெசங்குந்த சைபயினிடத் ச் ெசன்ற ம், 
அச்சைபேயார் தன்ைன வரேவற்  வினாவியைத ம், அதற்குத் தான் 
பதிலளித்தைத ம் கூ கின்றார்.

      145-வ  கண்ணியில், அச்சைபேயார் தனக்கு ஈந்த வாிைசயின் சிறப்பிைனக் 
கூ கின்றார்.
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      146-249 கண்ணிகளில், கி ன் பாியாயப் ெபயர்கைளக் ெகாண் ம், அ  
பயன்ப ம் இடத்தின் தன்ைமையக் ெகாண் ம், அ  இல்லாததால் ஏற்ப ம் 
தன்ைம ம் இ ந்தால் ஏற்ப ம் ெப ைமையக் ெகாண் ம் கி ன் ெப ைமைய 
உயர்  நவிற்சி படப் கழ்ந்  கூ கின்றார்.

      250-253 கண்ணிகளில், தன்ைன வ த்திய பரத நாட் யம் கற்றா ய ெபண்ணின் 
தன்ைமைய ம், தன்ைன யவள் வ த்திய விதத்ைத ம் கூ கின்றார்,

      254-258 கண்ணிகளில், லவர் பரதவிதத்தாலா ய ெபண்ைணப் கழ்ந்  
கூ கின்றார்,

      259-261 கண்ணிகளில், லவர் தன் ஊழ்விைனயின் வ ைய எ த் ைரக்-
கின்றார்.

      262-வ  கண்ணியில், இைவயிைவ ெபால்லாத   என்  கூ கின்றார்.

      263-271 கண்ணிகளில், லவர், தான் அவைள நிைனத்  வ ந்தி வா ய 
தன்ைமைய ம், அவைளயைடய அவளிடத் த்  ெசன்  அவைள யைழத் வா, 
என்  கிைலத்  வி த்தேலா ம் கிற  இந் ல்.

      இந் ன் கா ம் சிறப் கள்

      இந் ல் ஆசிாியர், சு ங்கச் ெசால்  விளங்க ைவத்தல் என் ம் அழகுபட தல் 
இ பத்ைதந்  கண்ணிகளில். கந்த ராண வரலாற்ைறத் ெதாகுத் க் கூ கின்றார். 
இந் லால், ெசங்குந்த மரபினர் பண்  தமிழகம் வ ம் பரவி வாழ்ந்தனர்      
என்ப ம், அக்காலத்திய அரசர்களா ம் வள்ளல்களா ம் அறிஞர் ெப மக்களா ம் 
சிறப் ப் பட்டங்கள் ெபற் ம், அரச காாியங்கள் ெசய்ேவார் என்ப ம், தங்க க்குள் 
நாட்டாண்ைம ெபா ச் சைப ஏற்ப த்திக்ெகாண் , எப்ப ப்பட்ட சிக்கலான 
வழக்குகளாய் இ ந்தா ம், பண்  மாியாைத ராமன் தீர்த்  ைவத்த  ேபான்  
சா ாியத்தினால் தீர்த் க் ெகாண் ம், வள் வர் வாய்ெமாழியில் கூறிய,

            "உைரப்பார் உைரப்பைவ ெயல்லா மிரப்பார்க்ெகான்
            றீவார்ேமல் நிற்கும் கழ்.

            நல்லா ெறனி ங் ெகாளறீேத ேம லகம்
            இல்ெலனி  மீதேல நன் .

            ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க அஃதிலார்
            ேதான்ற ல் ேதான்றாைம நன் .

            அைவயறிந் தாராய்ந்  ெசால் க ெசால் ன்
            ெதாைகயறிந்த ய்ைம யவர்.
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      என் ம் இலக்கணத்திற்கு தாங்கள் இலக்கணமாகத் திகழ்ந்தி ந் ம், கர் 
ேகாயி ல் ஆண்டாண் ேதா ம், "சூரசங்காரத் தி விழா" ெசய்பவர் என் ம், 

தலாய ெசய்திகள் அறியக் கிடக்கின்றன. ேம ம், ஆசிாியர், க த்தி ட்ெபா ைள, 
விளக்கும் ெசாற்கைள அழகுபட எ த்தா வதி ம், அணி வைககள் ெபா ந்தப் 
பா வதி ம் வல்லவர் என்பதற்குக் கீழ் வ ம் கண்ணிகள் சான்றாகும்:-

            "கற்பி க்கு மங்ைகயர்க்குக் காவல் நீ! கற்பில்லா
            ர்ப் ணர்ச்சி கன்னியர்க்குந் ேதாழைம நீ !"

            "-ெசங்குந்தர்
            வாசெலங்கும் பாய் வராகன் விைளயாடப்
            ச ட்  ேமன்ேம ம் ேபாட் ைவத் -"

            "ஞானகைல ேயாகியர்க்கும் நங்ைகயர்மா ேலத் விக்கும்
            ஆனகைல யான வசீகரேம!"

            "ெபண் க்குப் ெபண்ணிச்ைச ெபண்ண க் காைச ெகாண்
            கண் க்குக் கண்ணிச்ைசக் கட்டழைக"

      உலகத்  மக்கள் அறி ைடய ெபாிேயார்கைள ஆடம்பர ஆைடயின்ேறல் உடன் 
மதிக்கமாட்டார்கள். நல்ல ஆடம்பர ம், அழகும் உள்ள ஆைடகைள 
அணிந் ள்ளவர்கள் அறிவில் சிறியவர்கேளயானா ம் உடன் வரேவற்  மதிப் க் 
ெகா ப்பர். இ  உலகத்  இயற்ைக. இக்க த்ைத ஆசிாியர்

            "- ல் விதியால்
            பஞ்சலட் சணந்ெதாிந்  பா ப் ப த்தனந்தம்
            விஞ்சப் பிரசங்கம் விதித்தா ஞ்-ெசஞ்ெசா னால்
            வல்லகைல ையமதித்  உதவார் ேமல்விளங்கும்
            நல்லகைலேய! உனக்ேக நல்குவார் !"

      என்  எ த் க் கூ ம் சிறப் , நமக்கு அறி க்கு வி ந்தாக விளங்கும். மற் ம்,

      இன்பச்சுைவ ெபா ந்தப் பா யதில் சில கண்ணிகள் வ மா :-

            "-சரசகுண
            மங்ைகயர்ேம லாைசெகாண்  மாப்பிைளமார்
            ெசங்ைகயினாற் ெறாட் க்கும் ெசல்வேம !

            “- ெகாங்ைக
            குடத்தினிழல் காட் க் கூ ைளஞர்க் கல்குல்
            படத்தினிழல் காட் ம் படேம! - வடத்திரள்ேசர்
            ஏகாச மாக விள ைலயி ெலந்ேநரம்
            வாகா யைணந்தி க்கும் வங்கணேம! ”

9



      இக்காலத் , ெநய்தல் ெதாழில் ெசய்ேவார் இல்லங்களில், ெநய்தற்ெறாழிைல 
ஆ ம் ெபண் ம் ஒன்  ேசர்ந்  ஒ வ க்ெகா வர் உதவி டன் ெசய்வர் என்ப  
கண்கூடாகப் பார்ப்பவ க்கு விளங்கும். இம் ைற அக்காலத் ம் உண்  என்பதைன

            “ைவயகத்தில்
            சீாிைகயாற் பண்ேசர்த்  நன் ல் பாவாக்கிக்
            காாிைகயார் தாரால் கைலெசய் ம் ”

      என்  எ த் க் கூ கிறார்.

      இந் ல் கா ம் கைதக்குறிப் க்கள் :- தா காவனத்  ாிஷிகள், மாியாைத 
ராமன் கைத, தி வண்ணாமைலயில் அரன் ைய மால்பிரமன் ேத ய , தில்ைல 
நடராசன் அம்பலத்தா வ , அ ெபா  பதஞ்ச  வியாக்கிரபாதர் அ ேக 
நின்றிலங்குவ . அ ணகிாிநாதாின் வாக்கின் திறம், ேசாழர்கள் க ங்க நாட்ைட 
ெவன்ற  தலாய கைதக் குறிப் க்கள் அறியப்ப கின்றன. உலகில் ஐம் ல கர் ம் 
ஒ ங்ேக அைடயப்ெப வ  ெபண்களிடத்தில் என்பைத, தி க்குறளின் சான்ேறா  
எ த் க் கூ கிறார். அஃதாவ ,

            “பாெலா  ேதன்கலந் தற்ேற பணிெமாழி
            வாெலயி றிய நீர் ”

      என ம்,

            கண் ேகட் ண் யிர்த் ற்றறி  ைமப் ல ம்
            ஒண்ெடா  கண்ேண ள ”

      - என ம் சு கிறார். இைவ யிைவ ன்பத்ைதப் பயக்கும் என் , கல்லார் 
ெப ங்கூட்டம், கற்றார் பிாி , ெபா ளில்லார் இளைம, இடார் ெசல்வம் 
ெபால்லாதைவ என எ த் க்கூ வ  வாழ்க்ைகக்கு இன்றியைமயாதததாகும்.

      இங்ஙனம், கற்பைனத் திற ம், எளிைமயில் க த் க்கைளச் ெசஞ்ெசாற்களால் 
எ த் க் கூ ம் இந் ல், இந் ல் நிைலயத் தமிழ் ஓைலச் சுவ  R. 1756-ஆம் 
எண்ணி ந்  எ த்  ஒல் ம் வைகயான் தி த்திச் ெசப்பம் ெசய்  அச்சிடப்-
பட் க்கிற . இந் ைல, ெசன்ைன, தி வல் க்ேகணி, சிங்காரத்ெத , 35-ஆம், 
எண் ள்ள ட் க்கும் தி வாளர். எஸ்.வி. ைரராசன் என்பாாிடமி ந்  
அரசியலாரால் ௧௯௪௮-ம் ஆண் , இந் ல்நிைலயச் சார்பாக விைலக்கு வாங்கப் 
பட்டதாகும்.
      -------------

4. ெசங்குந்தர் கில்வி  .
ஆசிாியர்: பரமானந்த நாவலர்
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      காப் .

      ேத ந் தமிழ்க்குத ம் ெசங்குந்தர் மீ கழ்
      சூ ந் கில்வி  க்குக்-கூ ஞ்சத்
      ைதம் க ம் நான் க  மாயர்ெபண்கள் கா க ங்
      ைகம் க ம் சண் க ங் காப் .

      ல்.
      ( கன்பிறப் )

      தி மன்  மால்பிரமர் ேதவர் னிவர்பலர்
      சூர்மன்னன் வாைதத் யர்க்கிரங்கிப்-ேபர்மன்
      வானிைமய மாைன மணந் கயி ைலப்ெப மான்
      ஆனனங்க ளாறா யணி த ன்-நீள்நயனம்
      ......ஆறிற்ெகம.......பலவர்க்கச்
      சீ  மழற்ெப க்காய்த் ேதவரஞ்சி-ஊ ங்கால்
      அஞ்செலன் .......ெபாறிைய வானதியில்
      அஞ்சா வணத் ள் மா ெசய்யச்-ெசஞ்சுடர்கள்
      ஆ மகவ.......ங்கா......க்
      கூ ந  ைலப்பா ண் ப்ப-ஏறின்மிைச
      அம்ைமயர டன்வந் தா  குழந்ைதைய ஞ்
      ெசம்ைம ட ெனான்றாகச் ேசர்ந்ெத ப்பச்-ெசம் கங்கள்
      ஆ டேன யா ெசவ்வா யாறி ேதா ளாறி ைக
      கூ மழ காங்குழந் ைதக்கு-மீ ந்
      தி ைலப்பா ட் த் திகழ்கயிைல ேமவி
      இ வர் மகிழ்வாகியி ப்ப-ெந ந ைம
      .......ந்தப் ெபாறிப்பயத்தால் பயந்ேதாடச்
      சந்தப் பதச்சிலம்  தாக்குதலால்-சிந் ம்
      நவரத்தி னங்களி ம் நங்ைக ைம சாய்ைக
      நவசத் திகளாய் ந கச்-சிவ ற் ப் 10
 
     பார்த்தளவிற் கர்ப்பம் பைடத் ப் பைடக்கர ஞ்
      ேசர்த்தி ேம யம்மீைகத் திறேலா ம்-ஆர்த்

      .........த்தைலவன் தலாய் நவ ர
      ேரா லக்கம் நல்ேலார் அவதாிக்க .........
      .........ய ந் தா ந் தைழக்கவிைள யா யநாள்
      உம்பர் பணிந்ேதற்ற உட்ெச க்காம் .........

      ( கன், பிரமனின் ெச க்ைக அடக்கிய )

      ஓம்ம  ெமய்ப்ெபா ைள ேயாெதன்ன ேவாதறியாத்
      தீைமயினாற் குட் ச் சிைறயி ட் த் - தாம ளால்
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      ( கன், சி ட் த் ெதாழில் ெசய்த )

      எவ் லகுஞ் சி ட் த் தினிதி க்க மால் தேலார்
      அவ்வர க்ேகாத வவர்வந்  - வவ் சிைற 15

      (சிவனால். பிரமன் சிைற மீண்ட )
      விட்ட ள ேவண் ெமன ேவண்ட வி த்தபின்
      மட்டறியாத் தாரகத்தின் வான்ெபா ைளச்-சுட் ைர

      ( கன். தகப்பன்சாமி ஆகிய )
      என் ைரக்க வப்ேபா திைறதகப்பன் சாமியாய்
      அன் ைரக்க த்ைதயனா ெமன் -நன் ைரத் த்

      ( கன், சக்திேவல் ெபற்ற )
      தந்ைததா ம்மகிழ்ந்  சக்திவ  ேவ தவிப்
      ைபந்தடந்ேதர் தப் பைடகூட் -வந் ததித்த

      ( கன், சூரப மைன ெவன்ற )
      .........நீ ேம சூர் த் த் ேதவர்சிைற
      யாதரவாய் மீட் வா ைவயெவன - ஓத னால்
      மாயக் கிாியில்வளர் தா கன் கிாி ம்
      மாயேவ ேலவி மேயந்திரத்ைதப்-ேபாயடர்க்க 20

      கந்த க்கு மந்திாிகள் கர்த்தர் ைண தாகி
      ெசந்நிதங்கிச் சூர்ப ன் சிங்க கன்-ைமந்தர்பலர்
      பா ேகாபன் தலாம் பற்றலர்கள் நாற்பைடயின்
      ஊ டல்ேபாய்ப் ள்விலங்குண் ேடாடேவ-வானவர்க்காய்

      ( கன்,ெதய்வாைனைய மணந்த )
      சங்காரஞ் ெசய்  சதமகத்ேதான் கன்னிமணச்
      சிங்காரங் கண்  தினமகி ஞ்-சங்கிராம

      (ெசங்குந்தர் பரம்பைர இ ெவன்றல்)
      ரவாகுப் ெப மான் ெமய்ப்பான சந்ததியாந்
      தீரவாைகப் யத் ச் ெசங்குந்தர்- பாராட்
      ஓைலவிட் ச் சூர் த்த ரன் ெமச்சக்
      கால க்கு ேமாைலவிட்  நாற்றிைசக்கு-ேமாைலவிட்ேடார் 25

      (ெசங்குந்தாின் கட ள்பற் )
      கயிைலமைல காவலைரக் காவ ங் ைகக்ெகாள்ேவார்
      மயிலவன்ெபாற் பாதமறவார்- இயல்பறிய
      ேதாராமலாண் ெதா ஞ் சூரசங்கா ரத்தி நாள்
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      சீராய் நடாத் ந் திற னார்- ஓெர த் ம்
      அஞ்ெச த்  நீ மணி யன்பர் கு ேநயர்
      அஞ்சலர்கள் ெகாட்ட மடக்குேவார்- ரஞ்சிதமாய்

      (ெசங்குந்தாின் குணஞ் ெசயல்கைளக் கூ தல்)

      ெதாண்ைடமண் டலம்பாண்  ேசாழமண்ட லங்ெகாங்கு
      மண்டலம் நாடா  மரபினார்- ெகாண் ல்
      ேமவநிைற கண் ெகாண்  விற்கநி க் காேதா யிர்
      ேநாவவ த் தாப்ெபாய் வலாதார்- பாவமின்றிச் 30

      ெசய் ந் ெதாழிலாய்ச் சிவசுப்பிர மண்ணியர்தாம்
      ெநய் ந் ெதாழி ன் நிைலெபற்ேறார்- ைவயகத்தில்
      சீாிைகயாற் பண்ேசர்த்  நன் ல் பாவாக்கிக்
      காாிைகயார் தாரால் கைலெசய் ம்-ேநாிெலாட்டக்
      கூத்தெரனப் ேபர்ெப ெசங்குந்தப் லவர்தமிழ்
      சாத்தி ச் சிங்காதனங் ெகா த்ேதார்- ஆத்தி ைன
      ெசால்லா யர்ந்த கழ்ச் ேசாழன் சாயாகன
      வல்லாைன ெவன்  வாிைசெபற்ேறார்- நல்லநவாப்
      பட்டணமாற் கா தல் பார மைலத் தான்மகிழ்
      அட்டலட்சு மீகரனா மாண்சிங்கம்- பட்ட ள்ள 35

      கந்தர் ைண வன்னியகுல கச்சி ப ரங்ேகந்திரன்
      சந்ததியில் வந்த தள ரன்-சந்தத ம்

      ேதசப்பிர காசஞ்ெசய் பாைளயந் ைர ம்
      வாசற்பிர தானிெமச்ச வா ேவார்-வாச கழ்

      கற்பகமாங் கல்விெசல்வன் கர்த்த மகிபாலன்
      ெசாற்ெபாிய தம்பித் ைரமகிழ்ேவார்-நற்பரமாம்

      த்தித  த்தநதி க்கியதலம் விரதகிாி
      நத்திைரசு ேவத நதி ளார்-எத்திைசக்கும்

      ேகாலப் ெப ைமமன்னார் ேகாயில் தல் நா கு
      வாலப்பன் ேகாயில் தல் வா நகர்-மாைலப் ஞ் 40

      சீர்க்கடம்  பாமாைல ேசவல் த லானெகா
      ர்க்கமத யாைன ைனப் ரவி-யார்க்கும்

      ரசுதிற லாைன ைறயால் நாட்டாண்ைம
      அரசுெசய்  வா  மதிபர்-வாிைச
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      பத மெசால் லாெல த் ப் பாடாிய கீர்த்தி
      த யர்க ளாகவந்த ன்ேனார்-கத கள்சூழ்

      ேசாழமண் டலம்பாண் த் ெதாண்ைடமண் டலங்ெகாங்கில்
      வாழ ள்ெசங் குந்தர்ெமச்ச வாழ்ந்தி நாள்-ஏைழேயன்

      ெகாங்கி ந்  ரங்கம்வந்  கூடச் சிராமைல ம்
      பங்குைமயா ணாைனக்காப் பஞ்சநதி-ெபாங்கு கழ் 45

      சாற் தி ப் ந் த்தி தஞ்ைச பவநாசம்
      ஏற்றவலஞ் சுழிப்பட் ச்சுர ம்-ேபாற்றி

      தி ேவரகத்தில் கன் தி க்ேகாலக்காட்சி

      தி ேவரக ந் ெதாிசித் ச் ெசவ்ேவள்
      உ ேவ ரகசிவத்தி ன்னிக்-கு வாழ்

      மைலேமல் ெபாற்ேகாயில் வலமாக வந்
      தைலேமல் குவிகர ஞ் சாற்றி-ெகா ேம ம்

      சுக்கிர வாரத்தில் சுடர்மகுட ம் க ம்
      விக்கிரமப் பிரகாசவ  ேவல்கர ம்-உக்கிரமயில்

      வாகன ந் ெதய்வாைன வள்ளிமகிழ்ந் தைண ம்
      ேமாகன விேநாத திரழகுங்-ேகாகனகத் 50

      தாளிலணி ஞ்சிலம் ந் தண்ைடக ம் ங்களபத்
      ேதாளின் மணிமாைலத் கிலழகும்-ேவளிடத்தில்

      ேசாடேசாப சாரஞ் சுரர் னிவர் வந்திக்கும்
      ஆடகப் ம் பாதத்தி லர்ச்சைன ம்-நாடகத்தில்
      கன்னியர்க ளா வ ங் கந்தர் ன்( ) ைககுவித்
      ெசன்னியர்க ளா வ ஞ் ேசைவெசய்ேதன்-என்னிதயங்
      கண்குளிர்ந்ேதன் ன்பவிைன காய்ந்ேதன் சுகானந்தம்
      பண்குளிர்ந்த பாமாைல பா ேனன்-தண்கமல
      பாதம் பணிவா ம் பா த் ெதா வா ம்
      ேவதம் கல்வா ம் ேவண் வா ம்-ேபாத டன் 55

      ஆனந்தக் கண்ணீர் அ வி ெசாாிவா ம்
      ஞானந்தைழக்க நவில்வா ம்-ேமானேம
      ெகாண்  ெதா வா ங் குமரகு  பரன் ன்
      கண் ெதா ேதன் களிப்பாேனன்-பண்ட ள்ேசர்
      நாவா ல ணகிாி நாதர் த ேலா ைரத்த
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      பாவால் தித் ப் பதம்பணிந் -ேதவா!
      சரவணபவா! சாந்த ேனகந்தா!
      குரவணி  நீபா! குமரா!-குரவா
      கா! குழகா! தல்வா! தி மால்
      ம கா! விரகா! ம ரா!-ெப கும்
      அ ணகிாி நாத ர ந்தமிழ் விேநாதா!
      க ைண ாி பாத கமலா!-பிரணவேன!
      ெசந்தி பரங்குன்றந் தி வாவி னன்கு ம்
      இந் ல  காவைர  ேமரக ங்-கந்த தல்
      குன் ேதா றாடல்ெச ங் ேகாேவ! உயர்ேதேவ!
      மன் ேதா ரா ைம ைமந்தேன!- நன்ற ள்கூர்
      ஐந் கர நான்கு யத் தாறான ம்மதத் த்
      ெதாந்தி வயிற்றாைனத் ைணவேன!-விந்ைதமதி
      ஆ க மாறி ேதா ளாறி ைக ேசரழகா!
      ஆெற த்தி ட்ெபா ளா ைமயேன!-ேப த ம் 65

      ைபங்ெகான்ைற யான்கிாிேசர் பாய்பாியா க்கினிய
      ெசங்குன்ற ேம தலாந் ெதய்வதலங்-ெகாங்கில்
      நிைலயான ேசல ெந நாட் ற் ெசம்ெபான்
      அைலயா கிாியி ல ேயன்-தைலமீதில்
      ைவத்தபத மலெரன் வன்மனத்தில் ைவத்த ளி
      ெமய்த்தபதச் ெசால் ணர்த் ம் வித்தகேன!-ைகத்தலத்தால்

      ேவதப் பிரமன்  ேமல்தட் க் குட் யவர்
      தாைதக் குபேதச சற்கு ேவ!-நாதன் தல்
      வர் க ைனச் சூரசங் காரா!
      ேதவர்சிைற மீட்ட ேசவகேன!-ேசவ ர் 70

      ள்  மயில் ரா!சுடர்ேவற் கரகமலா!
      வள்ளி ெதய்வாைன மணவாளா!-ெதள் தமிழ்
      கும்ப னிக் குைரத்த ேகாமாேன! நக்கீரன்
      ெவம் சிைற வி த்த ாியேன!-அம் வியில்
      சம்பந்த ராகிச் சமண்நீக்கித் ெதய்வைசவ
      விம்பந் தைழக்கவந்த ேவதியேன!-நம் ஞ்சீர்
      நித்தேன! நிமலேன! நிட்களேன! சற்குணேன!
      சுத்தேன! அத் வித சூக்குமேன!-வித்தகேன!
      ஆதித்தி யானந்த அதீதபர மானந்த
      ேசாதியா! ஞானச் ெசா பேம!-நீதிய ள் 75

      காரணேம! இன்பேம! காமியேம! ேசாபனேம!
      ரணேம! அண்ட வனேம!-ஆரணேம!
      தேம! கட் லேன! ண்ணியேம! பாக்கியேம!
      நாதேம! விந் ேவ! நாயகேம!-கீதேம!
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      சத் சித் தானந்த தற்பரேம! சிற்பரேம!
      த்திக்கு வித்ேத! தேல!-தித்திக்கும்
      ஞானப் பசுந்ேதேன! நல்ல ேத! கற்கண்ேட!
      ேமானச் ெச ம்பாேக! க்கனிேய!-தியானிக்கும்
      சற்பத்த வத்சலேன! ைசதன்னிய ெமய்ப்ெபா ேள!
      கற்பித்த நீயன்ைனக் காத்தல்கடன்-அற் தேன! 80

      ( கனிடத்  ேவண் தல்)
      ேவ ைண இல்ைல ந்தன் ெமய்ப்பதேம யல்லாமல்
      ேதறெவன்ைனக் காத்த ள் ெசய்ெயன் -கூறிேய

      ( கன், கனவில் கு வாய்த் ேதான் தல்)
      சன்னிதியிற் ேபாற்றித் தைலவாசஞ் ெசய்திட ம்
      இன்ன ள்ேசர் ேதசிகராய் என்கனவில்- ன்னிேய
      அன்ைனதந்ைத சற்கு ேத வாேனான்ெசவ் வாய்மலர்ந்ேத
      என்ைன வினாவ எ த் ைரத்ேதன்- ன்ேன

      விைனயின் வ க்கவியான் ணர்கைளப் பா
      உைனமறந்  நாேய ழன்ேறன்-கனவி ம்

      ( கனிடத்  வரம் ேவண் தல்)
      உன் கைழப் பாட ைனேய தினம்வணங்க
      ெபான்ெபா ம் வாழ்  கழீைக-இன்பம் 85

      தவிரா திகபர ந் தந்த ள்வாய் ஐயா!
      வனகர்த் தேனஎன் ! ேபாற்ற-அவேனா

      ( கன் அ ள் கூ தல்)
      அவள்தன  ன்னிைலயாய் நன்ைம தீைம
      எவர்கட்கு மீவ தியல்பாம்-அைவயறிந்
      ைபந்தமிேழார் ெசால் ைடயார் பாைளயஞ்சீ ைமக்குள்வளர்
      நந் ைணச்ெசங் குந்தாிடம் நண்ணினால்- ந் மவர்
      சிந்ைததனி ேலயி ந்  ெசல்வம் நிைனத்தெதல்லாந்
      தந்த ள்ேவா ெமன்றிைறவன் தான ப்ப-வந் டேன

      (கும்பேகாணம் வணங்கல்)
      கும்பேகா ணத்தில் கும்ப ங்கர் மங்ைகயம்மன்
      சம் வளர் கின்றமற்றத் தானங்கள்-நம்பன ள் 90

      மாமகதீர்த் தக்கைரயில் வா ம்  ேரச டன்
      ேதமகிைம ேசர் ர சிங்கவைன!-ேகா தன்ைம
      சாரங்க ேதவகு  சன்னிதிதா னம்பணிந்
      ேசரன்பர் ரம யார் ேசைவெசய் -ேபரன்பாய்
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      (தி நாேகச்சுரம், தில்ைல த யன வணங்கல்)
      நாகீசு ரத்தில்வந்  நாக ங்கர் குன் ைலப்
      பாேகஸ்வாி ையப்பணிந் ேதற்றி-ேயாகீசர்
      ெமய்யர் மட ம் விளங்கும் க ேழகாம்பர்
      அய்யர் மட ங்கண் ட வணங்கி- ய்ய கழ்
      ந்தியெசங் குந்தர் த மா ரன் ெபற் ச்
      ெசந்தி வா ர்நாைக தில்ைலநகர்-பந்தர்வளர் 95

      காழிமா ரங் கட ர்ேவ தாரணியம்
      ஏழிைசேசர் ேவ  ாிைடம தம்-ேசாழவள

      நாட் ற் பலதல ம் நா  குன் கண்
      காட் ன் வழியிற் க ேதகிக்-காட் கின்ற

      நற்சகுனங் கண்  நடந் தி  ேவரகத்தான்
      சிற்சரன பங்கயத்ைதச் சிந்தித் ச்-சற்சன ம்

      மாதவர் ெசார்ண மடத்தி லகத்திய
      நாதர்தன வர்த்தனிைய நான்பணிந் -நீத ள்ள

      காத்தமகீ பன்ெசால் கனம்ெபாிய தம்பிமன்னன்
      வார்த்ைத யன்பினாேல மகிழ்ந்தி ந்ேதன்-கூத்தர் 100

      அாியசபா நாதர  ளாற்சிவிைக ெபற்ற
      ெபாியநா ெடன் ம் ெபயராய்ப்-பாி ெப

      மன்னார் ேகாவில்சீர் வளநா  பாைளயநா
      ன்னார் குவாகெம  நா -நன்னாட் ல்

      மங்களேம ேசர்ந்தகு  வாலப்பன் ேகாயி டன்
      ங்கெசயங் ெகாண்ட ேசாழ ரம்-ெதன்க ப் ர்

      மன்ற யர் கீர்த்திமட மன் ளா ைடயர்வளர்
      நன்ற ள் குவாகெம  நாட்தனிற்-ெறன்றலங்காப்

      ெபான் ல  ெபான்பரப்பி ெபாங்குசி  களத் ர்
      மன்  ெகா க்கூர் ம ந்- ன் மலர் 105

      கானகலா வாாியங் காவ ைல ம்
      ஆனகல்லாத் மிைடக் குறிச்சி-மானதிேசர்

      ேவண் ய ெசல்வம் விளங்கு கழ் பைடக்கும்
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      ஆண் மடம் விளந்ைத யாதியாய்-நீண்டபதிப்

      ேபாியல் நாட்டாண்ைம ெபாியதனக்காரர்
      காாியக் காரார் கர்ணீகர்-ஊ ம்

      உறவின் ைறயாைர ேயாைலவிட் க் கூட் த்
      திறைமயாய்த் திட்டமிட் ச் ேசர்ந் -நிைறசைபேயார்

      ஞ்ெச சுழ் ேசாைலெபா  மண்டபந் தன்னில்
      காஞ்சீ ர ெமன்னக் கதித்தி ந் -வாஞ்ைச டன் 110

      தந்தப்பல் லக்குத் தைலைமநாட் டார் தேலார்
      கந்தப்  ராண தல் கல்விபயின்-றிந்தப்பார்

      மாராசர் ெமச்சு மாியாைத ராமெனனத்
      தீரா வழக்ைகத் ெதாிந் ைரத் ப்-ேபாரார்

      குடங்ைக வலங்ைகெயழில் வி ச் சண்ைட
      திடங்ெகாள்கச்சிக் ேகாைலவிட் த் தீர்த் ம்-அடங்கார்

      நதிர்ைவத் க் காண நவசித்திர மான
      சதிாிற் ெகா வாஞ் சைமயம்-ச ர்மைறேதர்
      ெதய்வா லயத் ச் சிவமைறேயார் நீங்கள்
      ெசய்வான் பிரசாத மீண் தவ-ெசய்ேவள்வி 115

      அந்தணர்க ளக்கைத  மண்ணல  யார்நீ ந்
      தந்த ளி வாழிச் சதிர்ெமாழிய-நந்தவனம்
      எண் தி ப் பணிக ேளற்றக யாண தல்
      ண்ணியங்கட் ெகல்லாம் ெபா ள்ெசாாிந் -வண்ணமணிக்
      கட்டழகா மம்பலவர் கட்டைளயார் விரதகிாிக்
      கட்டைளயார் ெதன்பழனிக் கட்டைளயார்
      காணவளர் சீர்விளந்ைதக் கட்டைளயார்-வாணர் கழ்
      ேகாவி ல்வாழ் சண் கப்ேபர் ெகாண்டசிவ ஞானியன்பர்
      ேதைவயில்வாழ் ஆ கத் ேதவ டன்-ேமவியேபர் 120

      இன்ப  மாண் மடத் ேதகாம்ப ரய்ய டன்
      அன்ப ள் குவாகமன்  ளா ைமயர்- ன் ெப
      ஞானப்பிர காச தல் நல்ேலார்க்கிந் தட்டாவ
      தானப்பிர தாபவித்ைதச் சாதைனேயார்-கானம்வல்ேலார்
      நட் க் கடாத நயினார்ெபான்னம்பலப்ேபர்
      இட்டவன்ேவ டங்குமாாிக் ைககற்ேறார்-திட்ட ள்ள
      இந்திரசா லங்க மா ேயந்திரசா லங்கள் தல்
      தந்திரமாம் வித் வ சனர் கழ்-ெசந்தமிேழார்
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      மாைலபல பாட வாிைசத்திரள் ெகா க்க
      ஓைலெய  தக்கணக்கு த்தாிக்க-வாைலயர்கள் 125

      ஆ நிற்கப் பஞ்செதானி யார்ப்பாிக்கக் கட் யர்கள்
      பா நின்  சாமிபராக் ெகன்ன-கூ ேய
      மஞ்சள் பாவாைட வயிராக்கியர் சூழப்
      பஞ்சவர்ண மாம்வி  பாங்கிலங்க-குஞ்ச ம்ெவண்
      சாமைர  ேமவிசிறி தானைசத் க் காளாஞ்சி
      காமரச மாதர் ைகயிேலந்த-தாமைரப்
      வஞ்சி தல் எண்வர்க ம் வந்திலங்க வாணர்க
      அஞ்சி லத்தாிட மாேயாட-இன்ெசால்
      உைரப்பா ைரப்பைவ ெயல்லா மிரப்ேபார்க்ெகான்
      றீவார்ேமல் நிற்கும் கெழன்- ைரத்த ம் 130

      நல்லா ெறனி ங் ெகாளறீேத ேம லகம்
      இல்ெலனி  மீதேல நன்ெறன்ற-ெசால் ெமண்ணித்

      ேதான்றிற் கெழா  ேதான் க அஃதிலார்
      ேதான்ற ல் ேதான்றாைம ந்ன்ெறன் -ேதான்றி

      அைவயறிந் தாராய்ந்  ெசால் க ெசால் ன்
      ெதாைகயறிந்த ய்ைம யவெரன் -இைசேவார்

      சைபயரசர் ெமச்சு ைர க ேநராஞ்
      சைப குந்ேதன் கண்  தயவாய்-உபசாித்

      வா மி  ெமன்  மகிழ்ந்தா சனங்ெகா த்தார்
      ஊ ங்கள் ேப ெமன்ன ேவா ெமன்றார்-ேசர்ெகாங்கில் 135

      ேசலம்ெவண் ணந் ர்தல மாம்ெபானைல யாகிாியில்
      ேவலர  ளாேல வி கவி-நா திக்கும்

      நாட் ப்பர மானந்த நாவலெனன் ேபராகும்
      ட் மன்பா ட்ட ங்கப் ைசெசய் -கூட்ட ள்ேசர்

      ரைசவா சாரம் விளங்கியெசங் குந்தர்குல
      தீரெனன்  ேசதிெயல்லாஞ் ெசப்பிேனன்-ஆரவயல்

      கச்சியில்வா ேழகாம்பர் காமாட்சி த்திரேர!
      உச்சிதமா ேமயமிைச ள்ேளாேர!-ெமச்சுகந்த

      சாமி ைண யாய்ச்சூர சங்காரஞ் ெசய் சுரர்
      காமியத்ைதத் தந்த ங் காரணேர!- மி கழ் 140
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      ஆயிரத்ெதண் மா சிங் காெதனெமாட் டக்கூத்தன்
      பாயிரெசாற் கீந்த பாிேசாேர!- ய

      அபிமான ஷணெரன் றா ம் க ம்
      அபிதான ேமாங்கு மைவயிர்!-சுபேம ம்

      ெவல்லாிய வல்லாைன ெவன்  வி ெபற்ற
      வல்லவேர! கல்விெசல்வம் வாய்த்தவேர!-ெதால் லகில்

      குன்றில் விைளயா ங் குமார கு பரைன
      என்  மறவா வியல்பினேர!-என் ெசால்

      ஆய்ந்  தமிழ்பா  யரங்ேகற்ற மகிழ்ந்
      வாய்ந்தபணி ெசம்ெபான் வாிைச டன்-ஈ(ய்)ந்த ம் 145

      ( கி ன் சிறப் ைரத்தல்)
      ேசாமன் தைலப்பாகு ப்பட் ச் சால்ைவயங்கி
      மாமடவார் ேசைல தல் வர்க்கேம!- மைறேயான்
      மா ன் கைல ம் வைரமான் தி வாணி
      ேம ன் கைல ந்தன் ேமற்குலேம!-மாலயன்ேதர்
      அண்ணா மைலயார் அணி ேமற் ேசாதிதந்
      கண்ணாற் கண்ேடாற்குக் கதிெகா த் ம்-ெவண்ணீற்றான்

      ஆ ம்ெபான் னம்பலத்தி லண்ட வ னந் திக்க
      ந் திைரயாகி த்திதந் ம்-பா கின்ற
      வாணி யிைசயினி  மா னிவர் கந்த வர்
      பாணர்ைகயில் யா ைறயாம் பாக்கியேம!- ெணா வன் 150

      வாதி ல ணகிாி வாக்கினால் ேவலன்மயில்
      மீதில்வர ந்திைரயாய் ேமவிநின்றாய்!-தீதிலா
      ெசம் டைவ யாகிச் சிவன யா ைரச்ேசர்ந்
      கும்பிட ம் ெபற்ற குலக்ெகா ந்ேத!-நம் மைறச்
      சீேரா  மீசன் தல் ேதவர்ெகா  யாய்த்தி நாள்
      ஆேரா கணக்ெகா  மாகிநின்றாய்!-ேபரான
      ேத க் கலங்காரந் ெதய்வத் தலங்காரம்
      ஊ க் கலங்கார ேமாங்குவ ம் - யா லகில்
      மன்னர்க் கலங்காரம் மால்யாைன ெவம் ரவி
      அன்னவர்கள் பல்லக் கலங்காரம்-வன்னலட்சம் 155

      தண் னிற் கூடாரந் தளகர்த்தர் கூடாரங்
      ெகாண்ட ைர மக்கள் கூடாரந்-திண்ெடா கு
      ெமத்ைதேமற் கட் க்குைட ெவற்றிக்ெகா  சு ட் த்
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      தத் பாி ரர் ச ந்தர ம்-நித்தவ ம்
      சாாியலங் காரஞ் ச கவலங் காரமவர்
      பாாியலங் கார ன் பாக்கியேம!- ாியமாய்
      மாப்பிைள ம் ெபண்  மணக்ேகால மாகேவ
      ேகாப்பழகு காட் ங் குறிப் நீ!- ப்ெபா ம்
      கற்பி க்கு மங்ைகயர்க்குக் காவல்நீ! கற்பில்லா
      ற் ணர்ச்சிக் கள்ளியர்க்குந் ேதாழைமநீ!-நற்ப வ 160

      ேவசியர்கள் ெமத்தெமத்த ேவ க்ைக ெசய் நித்தங்
      காசுபறிப் ப ன் கட்டழகு!- தாசியர்கள்
      சிற்றிைடயில் தாழ்த்தி தி த்தி த் வ ம்
      மற் ைல காட்  மைறப்ப ஞ் - சற்ேற
      ெநகிழ்வ ங் கண் ைளஞர் ெநட் யிர்பாய்ச் சிந்ைத
      ெநகிழ்வ  ந்த னிறேம!- மகி ம்விைலக்

      கன்னியர்கள் ெமன் ைடேமல் காம னார்மைனயில்
      ன்னாி ந் திைரயாய் யைத- மன்னர்
      ெதாிசனங்கள் கண்டைணந்ேதார் ெசம்ெபான் ப்
      வாிைசெகா ப் ப ன் வாய்ப் !- சரசகுண
      மங்ைகயர்ேம லாைசெகாண்  மாப்பிைளமார் ெகஞ்சிநின்
      ெசங்ைகயினாற் ெறாட் க்குஞ் ெசல்வேம!- ெகாங்ைக
      குடத்தினிழல் காட் க் கூ ைளஞர்க் கல்குல்
      படத்தினிழல் காட் ம் படேம!- வடத்திரள்ேசர்
      ஏகாச மாக விள ைலயி ெலந்ேநரம்
      வாகா யைணந்தி க்கும் வங்கணேம!- பாகின்ெமாழி
      ெகான்னிேயா குத் க்குங் ேகாைதயர்க்குங் கா கர்க்குஞ்
      சன்னத  ைலக்கிைசந்த சம்பிரமேம!- நன் தலார்
      க்கா  ேபாட்  கமினிக்கிக் கண்மிரட்
      மிக்காயந் ெதாழிற்கினிய ெமன் கிேல!- க்கா ம் 170

      மாதர் குளிக்கும்ந  மஞ்சளிேல நீேதாய்ந்தால்
      காதல் மதிமயக்கிக் கண்பறிப்ேபாய்!- ேநாத னால்
      தாய்க்கிழவி தான்மகிழத் தாதிமா ேரவல்ெசய்ய
      வாய்க்குமலர் ெமத்ைதயின்ேமல் ைவத்தி ந் - வாய்க்கிணங்க
      த்தமிட் க் ெகாஞ்சி ைலயைணத்  ைலெசய்
      ெமத்த ன்ேம லாைசெயன்  ேவண் வ ம்-எத்தியர்கள்
      ெபான்வைகையக் கண் ெசய் ம் ாிப்பா மத்தைன ம்
      உன்வைகையக் கண்டா  ண்டாகும்-தன்வைகயால்
      ேதவ மார் ெசய் ந் தி க்குக ந் தாய்க்கிழவி
      காவெலன் ந் ரெமன் ங் காய்ச்செலன் ம்-ேநா வைக 175

      பத்தியங்கள் ெசால் ப் பசப் வ  ன்பைணயம்
      அ(ஸ்)த்தெராக்கம் வந்நெதன்றா லாைணக ஞ்-சத்தியமாய்
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      ைவத்தி க்கு மாப்பிைளக்கு வார்த்ைதப்பா ெடன் ெசால் ம்
      அத்தைன  ன்னா லடங்குேம!- சத்தசுரா
      பாெகா குஞ் சங்கீத பாடல்வித்ைத யாடல்வித்ைத
      லாகுகர்ண வித்ைத லாகுவித்ைத- ேமாகசுக
      வித்ைதபல கற்ற  ேமனியழ கான ந்
      தத்ைதெமாழி ேதன்ேபாற் சைமந்தா ம் - த் மணி
      ெபான்னா பரணங்கள் ண்டா ம் ேவசிய க்
      குன்னாேல ெமத்தவழகு குண் காண்!- எந்நா ம் 180

      ஞானகைல ேயாகியர்க்கும் நங்ைகயர்மா ேலத் விக்கும்
      ஆனகைலல யான வசீகரேம!- ேமனியைண

      ஆ ம் ெபண் க்கு மழகா யரணாகிப்
       மபிமான ஷணேம!- நாணகல
      தா வனத் தாெரனேவ தங்குமயல் ெபண்கள்ெசயல்
      ேந மிைட நீங்கி ெநகிழ்ந் ெசால்வாய்!- ேசா ம்
      உ க்ைக யிழந்தவர்ைக ேபாலமற் றாங்ேக
      இ க்கண் கைளவ  நட்ெபன் - அ த்
      தவழ்ந்  வி ைலையத் தாங்குவாய்! நீசற்
      அவிழ்ந் விழி லக்ைகவந் தைணக்கும்-நவின்றி ங்கால் 185

      ெபான்ைனவிட்  நீங்கலாம் ந் கிேல! லகில்
      உன்ைனவிட்  நீங்கி உல வேரா?- சன்னசம்பா

      அன்ன நீ ம்நலமா யாவி டற் ேகறினால்
      ெபான்னணிேமற் பின்பாைச ண்ப காண்!-இந்நிலத்தில்
      மானிடத்தா ரானவர்க்கு மானங்காக் கும்ெபா ட்டாய்
      மானிடத்தான் கற்பித்த வஸ் ேவ!- கானவித்ைத

      பாட் ல் பறிப்ேபார்பல் வித்ைதேயா ம்வல்ல
      வாட் ல் பி க்குவ ன் வர்ணைணேய!- ேமட் ைமயாய்

      பாடங்கள் ெசய் ம்பல் ேபச்சாய் ெபான்பறிப்ேபார்
      ேவடம் ப ப்ப ன் ெவ க்ைக!- ஓ ெயங்கும் 190

      ேத வ ம் பா ம் ெசம்ெபான் வராக ேம
       வ ன் ந்தாணி!- ேமா யினால்
      கால்வித்ைத ெயன்றா ங் கட்டழகா! உன்சிறப்பால்
      ேமல்வித்ைத யாகவிளங்குேம- ல்விதியால்
      பஞ்சலட் சணந்ெதாிந்  பா ப் ப த்தனந்தம்
      விஞ்சப் பிரசங்கம் விதித்தா ஞ்-ெசஞ்ெசா னால்
      வல்லகைலல ையமதித்  உதவார்ேமல் விளங்கும்
      நல்லகைல ேய! னக்ேக நல்குவார்-ெசால் ம்
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      சரளியலங் காரசுர சங்கீதம் பா
      திரள்வாிைச வாங்குவ ன்சீரால்!- (வில்) குரல்ேபால் 195

      மீட் தம் க்கும் விதக்கூத்  ெபாம்மல்கூத்
      தாட் தற்கு ந்தன் அலங்காரம்!- பாட் ைசேசர்
      ெமட் களா ெலட் வைக வித்ைதயில்ெபண் ணாட் விக்கும்
      நட் வர்க்கு ன்னாேல நல்வாிைச!- நட் யர்ந்த
      கம்பேம லா வித்ைத கா ட வித்ைத தல்
      தம்பனவித் ைதயிந்திர சாலவித்ைத- சம்பிரமமாம்
      ஆட்டெமல்லாங் கண் ெகாடா ரம்மம்மா ன் ைடய
      ேமட் ைமகண் ேடத வார் ேமல்வாிைச!- காட் ம்
      பவளச்சிர மாணிக்கம் பச்ைச ப மராகந்
      தவள த்  நீல தல் சாற் ம்-நவமணியின் 200

      மாைலவிைல மதிக்கும் வர்த்தக  ன்சிறப்பால்
      ேமலதிக மாக விைலமதிப்பார்!- சால
      உடன்ெகா ப்பார் ேமலணி  ன்ேபால் வாிைசக்
      கடன்ெகா ப்பார் தா ன்ைனக் கண் - திடம்ெபறேவ
      உன்சிறப்பா லா  பசாிப்பார் நீயிைளத்தால்
      ன்சிாிப்பார் சற் ம் கம்பாரார்-ெபான்சிறப்பாய்
      எத்தில் சிறந்தி மால் எவ் லகுங் காப்ப க்காய்
      பத் ப் பிறப்பான் பான்ைமேபால்-வித் வாய்
      பஞ்சாகி லாய்ப் பலபா  நீப தல்
      அஞ்சா யிர்காக்க வல்லேவா?- மிஞ்சுசல்லா 205

      ப்பட்டா சுக்க த்தஞ் ேசா  ெந ழ ம்
      ெசப் ங் கிழி  சிலம்பிாி ம்-இப்ப ேய
      ேகா யினில் நீெகாண்ட ேகாலெம த் ைரக்கக்
      ேகா கவி ெசான்னா ங் கூடா - நீ கழ்
      வர்த்தனராஞ் ெசங்குந்தர் வாழ்பதிக்குத் தாரறத்தில்
      வர்த்தகைர ெயல்லாம் வரவைழப்பாய்!- ைவத்தி ந்த
      ெசம்ெபான் ப்ெப த் த் ேதசேத சத்தினிற்ேபாய்
      சம்பளவாள் விட் த் த வித் - டம்பமதாய்
      ட்ைடகட் க் கூட்  ங் கணக்ெக தி
      மாட் ேம லாள்ேம ம் ைவத் வந் - நாட்ட ள்ள 210

      எட் த் திைசயி ம்ேபாய் எட் ம்வியா பாரத்தால்
      நட்டெமா  லாப ேம நாட் ைவப்பாய்!-அட்டதிக்கில்
      மங்களமாங் கிட்டாம ரலக்கர் தல்தீ
      சிங்களவங் காள தல் சீைமயில்ேபாய்-தங்கமணி
      கப்பல் வந் ேசரந்  கைர ைறயில் வர்த்தக க்
      ெகாப்பந்த மாெய  ேமாைல டன்-இப் வியில்
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      எங்ெகங்கு ள்ளஎழில் ெதாழில்ெசய் வர்த்தகர்க்கு
      மங்கங்ேக சாளிைகேயா டாள ப்பிச்-ெசங்குந்தர்

      வாசெலங்கும் பாய் வராகன் விைளயாடப்
      ச ட்  ேமன்ேம  ேபாட் ைவத் ப்-ேபசு 215

      ெந ழேம யாதியாய் ெநய் ந் தி ைசக்
      கு ேமல் கணக்ெக திக் ெகாண் -க கட்

      ஆயத் ைறயார்க ளாதாய ண்ெடன்
      வாையத் திறந்  வழிபார்க்க-ேநய டன்

      வாடைகக் காரர் வசத்தில் ெபாதிய ப்பிப்
      ெபற ேவதரகர் பின் ெசன் -பா கவிக்

      குத்தரங்கள் ெசால் க் ெகா ப்பார் தைமத்த க்கு
      ைமத்திபர்ேபாற் றீங்குெசால்ேவார் வாயடக்கி-எத்தினேமா

      பார்ைவயி  வார்க்கும் பாங்கித்  வாசியர்க்குஞ்
      ேசர்ைவெபறக் காதில்ெமலச் ேசதிெசால் ப்-ேபார்ைவப்  220

      பச்சடந் தாம் லம் பனிநீர் ெதளித் தவி
      ெமச்சிவரா கன்ெகா க்க மீண்டபின்னர்-அச்சரக்ைக

      ேதங்கு க ழாற்சலைவ ெசய் ம த் தாைலயிட் ங்
      காங்கு ைவத் ங்கிடங்கில் கட் ைவத் ம்-பாங்குெபற

      கப்பல்ேம ேலற்றிக் கடேலற்றிப் ெபான்மணிகள்
      குப்பல் குப்பலாகக் குவித்தி வாய்-ெசப்ப டன்

      ெகாண்டகணக் குங்கு  நி ைவ ம் லாபங்
      கண்டகணக் குெம திக் கட் ைவத் ம்-மண் ெதாைக

      ெசான்ன தரகுத் ெதாழில் த  மார்க க்குஞ்
      ெசன்ைனபட்டணங் கூடல் ச் ேசாி தல்-மன் கழ் 225

      மாறாக் கைர ைறயில் வர்த்தகர்க்கும் வாழ் தவி
      ஏறாத்தீ ெவங்கும்ேபாய் ஏ வாய்!-ேவறாக

      ெவள்ைளக்க ப் ச்சிகப்  ேமெல த் ப் பட்டஞ்சில்
      விள்  மேனகவித மானாய்-வள்ளேல!

      ெவண்பட் ச் ெசம்பட்  மிக்கக ம் பட் மஞ்சள்
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      வண்பட் ப் பச்ைசவைகப் பட் ம்-எண்பட்ட

      ெபான்ெசாாிந்  ெகாள் ம் ச்சால்ைவ யங்கிவைக
      மின்சாிைகப் பாகு விதங்க டன்-ெமன்சாிைக

      ேசைலசந் திரகாவித் திரள்பாகு வர்க்க
      மாைலகண்ைடச் சாதிரா வத்திர ம்-ேமெல த் ச் 230

      சாதிராச ேசைல தைலப்பா கு மாைல
      ேசாதி ரவணிதமாஞ் ேசாமன் தல்-சாதிவைக
      கட் வர்க்க ந்தங்கக் காசுவர்க்க ேமெசாாி ம்
      பட் வர்க்க ன  பந் வர்க்கம்-இட்ட த்
      குச்சிலங்க மாதர் குவி ைலேமல் வர்ணவர்ணக்
      கச்சுரவிக்  ைக மாய்க்கா வல்ெகாண்டாய்-மிச்சவைல
      வச்சிரகண் ைடச்ேசைல ம ைரச்சல் லாச்ேசைல
      ெசச்ைசப்  சரபந்தச் ேசைலெயன் ம்-இச்ைச ள்ள
      ேகாலத் ப் பட்ெடன் ங் குங்குமப் ப் பட்ெடன் ஞ்
      ேசலத் ெத த் நைகச் ேசைலவைக-ேவைல யர் 235

      மாதளம் ச் ேசைலெயன் ம் மல் ைகப் ச் ேசைலெயன் ஞ்
      சீதளமாந் த்திப் ச் ேசைலெயன் ம்-மீெத த்
      காந்திெப  மாதிாிப்பாக் கத் ச்சல் லாச்ேசைல
      ேவந்தர் கழ் சந்திரகா விச்ேசைல-ேசந்த
      கலசபாக்கச் ேசைல காஞ்சி ரச் ேசைல
      பலர் க ந் தஞ்ைசநகர்ப் பாகு-நலமிகுத்த
      ெவங்க ர்ச் சால்ைவ வித ப் பச்சட ந்
      ங்கதி  ெநல்ேவ ச் ேசாம டன்-தங்கு
      க ப் ரஞ் சுச்ேசாமன் காஞ்சி ரச் ேசாமன் ( ைரத்)
      தி நாகீச் சுரத் ச் ேசாமன்-தி த்த ள்ள 240

      வண்ணவண்ணச் ேசைல மதித்தபட் ல் ேசாமன் த
      ெலண்ண  யாெதழில் பைடத்தாய்!-நிர்ணயமாய்
      கற்குங் கைலேபால் கணக்குக் கடங்காய்நீ!
      விற்குங் கைலேய ன் விந்ைதெமத்த-சர்க்கைரேபால்
      ேலாகம் பிரபஞ்சம் சிப்பித் க் கண்மயக்கு
      ேமாகப்பிர பஞ்ச ந்தன் க்கியேம!-ேதகத்தில்
      உள் ம் ற ம் உயர்கைலேய! நீேசர்ந்தால்
      நள்  மிகபர ம் நன்ைமெசய்வாய்!-கிள்ைளெமாழி
      ஆயர்மட மங்ைகயர் நீராட்  ைனக்கவர்ந்
      மாய தவி மயல்தீர்ந்தான்-ராயேசய் 245

      கண் ரந் நளன் ன் காட் ைனக் கிழித் ப்
      ெபண் ைர விட் ப் பிாிவானான்-பண்
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      ேராபைதயார் மீதி ன்ைனத் ெதாட் ாிந்த தாேல
      விேராதியராய் மன்னெரலாம் ந்தார்-பரா ம்

      க ங்கெமன் ம் ேபராய்க் கணிைகயைரச் ேசர்ந்
      க ங்கம்வள வர்க்குதவிக் காத்தாய்- லங்கும்
      சகலகைல ஞானகு  சாமிய  ளாேல
      சகலகைல ேய! ன்ைனச் சார்ந்ேதன்- க வன்ேகள்!

      (தைலவன் தைலவியின் ஊர் ேபர் உைரத்தல்)
      என்னிைறவன் சாமிமைல ேயறிவலம் ாிந்
      சன்னிதியி னின்  சரண்வணங்கி-மின் சுடர் 250

      ேவ மயி ம் ய  ெமன் க ம் ரதண்ைடக்
      கா மழ குங்கண்  ைகெதா -ேமலவைன
      பா நின்ற ேபாதில் பரதவிதத் தாெலா ெபண்
      ஆ னாள் மாமயில்ேபா லப்ெபா ேத-நா ேனன்

      (தைலவன், தைலவி தன்ைன வ த்தினாள் என உைரத்தல்)
      சக்கணி ம் ெபக்கணி ந் தாதியேரா டா நின்
      ைமக்கண்வ  ேவலால் வ த்தினாள்-அக்கணிக்கு

      (தைலவன், தைலவிைய வியந் ைரத்தல்)
      வாசவனிந் திராணி வதனந்தி ேலாத்தைம ம்
      நாசியரம் ைபய ம் நாாி ைட-ேகசமால்
      சாதிப  மினியாந் தன்ைமயினாற் ெசம்ப ம
      மாைத நிகராய் மதிக்கலாம்-ேவதவயன் 255

      மாமதனன் கண் க மார்பில்ைவக்க ேமல்வளர்ந்த
      தாமதனக் கும்பந் தனமிரண் ங்-காமனிைட
      ராகமத ன் ரதிேகளி யாகும்ரதி
      நாககன்னி மார்வ ேவ நங்ைகயல்குல்-ஆகுெமன்
      கிட்டாிய ெபண்ணரசின் ேகசாதி பாத ள்ள
      கட்டழைகக் கண் கிக் காதல்ெகாண்ேடன்-நிட்ைடயினர்

      (தைலவன், காதல் ெகாண்ட  ஊழ்விைனப் பயன் எனல்)
      ேயாகியைர ேமாகியராய் ஊழ்விைனயால் ெசய்வ ம்
      ேமாகியைர ேயாகியராய் ட் வ ம்-மாகுகேன!
      பாெலா  ேதன்கலந் தற்ேற பணிெமாழி
      வாெலயி றிய நீெரன் ம்- ைர ம் 260

      கண் ேகட் ண் யிர்த் ற்றறி  ைமம் ல ம்
      ஒண்ெடா யார் கண்ேண ளெவன் - ெகாண் ரங்கி
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      ( ன்பம் பயப்பன இைவெயனல்)
      கல்லார் ெப ங்கூட்டங் கற்றார் பிாி ெபா
      ளில்லா ாிளைம யிடார்ெசல்வம்-ெபால்லாேத!

      (தைலவன், கன ளால் தைலவிைய யைடேவன் எனல்)

      கல்விதந்த ேவலர் கதித்தெசல் வ ந்த வார்
      ெசல்வி யிவைளயினிச் ேசர்ப்பெரன் - நல்வழியாய்
      சீராய் கர ள் ெசய்தப  ெசங்குந்தர்
      ேபராம் வாிைச ைனப் ெபற் வந்ேதன்-ேநராக
      ேயாக்கிய ம் ெபற்ேறன் உவைகெபற்  வாழ்சகல
      பாக்கிய ம் ெபற்ேறன் பாி ெபற்ேறன்-ேதக்கியசீர் 265

      ெபண் க்குப் ெபண்ணிச்ைச ெபண்ண க் காைசெகாண்
      கண் க்குக் கண்ணிச்ைசக் கட்டழைக- எண்ணிெயண்ணி

      (தைலவன், தைலவிபால் கிைலப் கழ்ந்  விடல்)
      அவ்ேவள் கைணயா ல தின ம் வா ேனன்
      ெசவ்ேவள் க ைணயினாற் ெசங்குந்தர்-இவ்ேவைள
      தந்த பணியில் தனத்தில் கில்வைகயில்
      ெசந்தளிர்ச்சல் லாச்சாிைகச் ேசைலேய!- சுந்தரர்க்காய்
      பாைவ யரசி பரைவயிடந் ெசன்ற
      ைவபங்க னாக ன்ைனப் ேபாற் ேவன்- வனிைத
      காமரத வல்குல் கத த் ைடயிைடேமல்
      ேதமல் ைல ெபான் டல்ேமல் ேசர்ந்தைணய- பாம ர 270

      ேதனாள்பால் விட்ேடன் ேசர்ந் ைனப்ேபால் நான்ேசர
      மானாைள நீயைழத்  வா.

      (ேநாிைச ெவண்பா)
      எங்குந் தித்ததி  ேவரகத்தில் ேவள ளால்
      ெசங்குந்தர் தந்தெச ந் கிேல! - இங்கிதமாய்
      நிைன விட்ேடன் யிைடேசர்ந் ெதன்காதல்
      மா தைன நீயைழத்  வா.

      (வாழ்த் )

      ெசகம்வாழி! குகன்தலங்க ளா ம் வாழி!
      ேசவல்மயில் ேவல்வாழி! சிவந்த வா
      கம்வாழி! யாறி ேதாள் மலர்த்தாள் வாழி!
      ல்ைலநைக யாைனவள்ளி யங்கி வாழி!
      சுகம்வாழி! கடப்பமலர் மாைல வாழி!
      ெதா ம யார்........................
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      கம்வாழி! மைழவாழி! ெசங்ேகால் வாழி!
      வளர் கழ் ெசங்குந்த ெரங்கும் வாழி!

      ெசங்குந்தர் கில்வி   ற் ம்.
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