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அாிபத்த நாவலர் எ திய
தி மா ஞ்ேசாைலமைல அழகர் கலம்பகம்

Source:
      ராமஜயம்.
      "தி மா ஞ்ேசாைலமைல அழகர் கலம்பகம்"
      லபாடம் - தற்பதிப்
      இஃ  பரதெசட் யாரால் கலாரத்நாகரம்
      என் ந் தம  அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கபட்ட
      ெசன்ைன:
      1891.

      இந் ல் அாிபத்தநாவலர் என்பவரால்
      ெசய்யப்பட்டெதன்  ெசால் கின்றனர்.
      -----

      ராமஜயம்.

      தி மா ஞ்ேசாைலமைல அழகர் கலம்பகம்.

      பாயிரம்.
      காப் .

      கட்டைளக்க த் ைற.

      ஆைனக்கு ன்ெசல் டபா சலத்தி லழகைனெயம்
      மாைனக் க திக் கலம்பகங் கூற வரற்கரற்குத்
      தாைனச் சுரர்க்குச் சடேகாபங் சித்திக்கத் தாங்குெசங்ேகால்
      ேசைனத் தைலவர் தி த்தாள் க த்ெதா ஞ் ேசவிப்பேன.

      அத்தியின் மத்தியி ேலவிளங் கா லம் மாமகிழ
      நித்திைர ெகாள் ந்த மாலத் வ னிவெனன்பேத
      சத்திய ெமன்னப் ளிக்கீழ் மகிழந் தமிழ்க்கரேச
      நித்திய மாலழ கன்றமிழ் கூற ன் னின்ற ேள.

      ேநாிைச ெவண்பா.

      தலாழ்வார் வர்ெதாண்டர் பாதப் ெபா யார்
      ம ரகவி மாறன்மழி ைசக்ேகா - இதவார்
      குலேச கரன்ேகாைத பட்டர்பிரான் பாணன்
      க யன் றி வ கள் காப் .
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      அைவயடக்கம்

      அழகர் பதின்ம ர ந்தமிழ்ெகாண் டார்யான்
      குழறிய ன் ெசாற்றமி ங் ெகாண்டார் - ம்
      க த்தி த்தி ைவத்த ெவண்மர் காந்த மாய்க் கூனி
      உ த்தி த்திக் ெகாண்ட ேபா ம்.

      ல்.

      மயங்கிைசக் ெகாச்சகக்க ப்பா

      எட்ட த்தர கள் (2)

      நீர் த்த ெபாற்றகட்  ெநட் தழ்ச்ெசந் தாமைரமான்
      கார் த்த நீலக் கண் மன ங்குளிரச்
      சு ம் ைவத் ேதாைகமிகச் சூ யதா ம ங்கவி ம்
      த ம் ைவத் ேதாைககன தனதடங்கள் ளக ம்பப்
      பழ திர்நான் மைறகு றப் பதின்மர்கண் த் தமிழ் ழங்கப்
      பழ திர் ஞ் ேசாைலமைல பச்ைசமர கதத்திலங்க
      வந்தவிமா னத்தமரர் மலர் விப் பணிேசாமச்
      சந்தவிமா னத்தம ஞ் ெசௗந்தாிய பரஞ்ேசாதீ.

      குறித்த கில் பந்தாிட் க் கு ந் ளி ற் றிடவாயர்
      தறித்தமர மத்தைன ந் தைழத்தலர்ந்  ப த் தவக்
      க ம் க ளயர்ந் சித்திர காயெம ம் ேபர்விளக்கக்
      ெகா ம்பணிகண் மாைலயதாய்க் குலரத்தின விளக்ேகற்றக்
      க ங்கற்றான் ெவண்ெணெயனக் கைரந்ேதாட விைரந்ேதா
      வ ங்கற்றா னிைமப்ெபாழிய மழவிைடயங் கயர்ந் நிற்ப
      மிகவிளங்ேகா வியெர த ெவள்கியதிாி பங்கி டன்
      சுகவிளங்ேகா வியர்மழைல ெதானித்தக்குழ ைசத்ேதாய்ேகள்.

      ஈர த்தாழிைசகள். (6)

      பலகட ஞ் ெசதிலடங்கப் பசுந் ழாய் பாிமளிக்கப்
      பலகடமீன் வ ெவ த்தாய் பார்த்ெதம்ைமக் காக்கெவன்ேறா. (1)

      ேபாகமடங் குலக ற் ம் ெவனவன் றங்கிடக்க
      நீகமட க்ெகாண்டாய் நிைனத்ெதம்ைமப் ரக்கெவன்ேறா. (2)

      நிலக்கினிய ேதவகிபா னீபிறந்த சுபேயாக
      விலக்கினேமற் கைடப்பி ேயா விடபமைல வந்தைனேய. (3)
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      உதித்த நம் மிந் குல யர்த்த நந் தைமெயன்ேறா
      பதித்தமைல யத் வச பாண் யைன யாண்டைனேய. (4)

      த மகதி யாய்ப்பா  தனினவநீ தங்கவர்ந்தா
      ெயா மகதி னி தேலா ள்ளெமனக் குறித்ேதேயா. (5)

      ஆர த ததிெபாங்க வமரர்குழாம் வா ற
      வார த மதித்ெத த்தா ய யவர்கட் ெகன்ேறேயா. (6)

      ஈர  அராகங்கள் (4)

      நில த யெவயி னில மிழ் கதிர்மதி
      குலெதய்வம் வழிப  கு ெவன வ ளிைன. (1)

      அாியய னரெனன வவனவ ள ெவன
      விாியிக பரமி  விைனெயன ம விைன. (2)

      அ ள்சில வறிபவ னறிவறி த ெமா
      ெபா ள்பல ெவனமைற கல்சுக வ விைன. (3)

      ஒளியி  ெளாளி ல குயிாி  யிர்மிகு
      களியி ள் களிெயன மிகமகிழ் க ைணைய. (4)

      ெபயர்த் ம் ஈர த்தாழிைசகள் (4)

      அடல ணன் பாற்கு கி யற்பநிலங் ைகேயற்றாய்
      கடலகிலம் யா ந்தி காட் வ  கண் ைலேயா. (1)

      இலகங்ைக ெயனத்திைரக ெளறிய ைன ைளந்தாய்வான்
      குலகங்ைக கால்பி த் க் கூப்பி தல் ேகட் ைலேயா. (2)

      க களி ேறாலமிடக் க ழெனா ம் விண்பறந்தாய்
      ம தி ர ெலா தவழ்ந்தாய் மால்விைளயாட் ெடன்ேறேயா. (3)

      சிறந்தெப ம் பெகாரண்டத் திரெளல்லாந் தி விற்
      பிறந்தகு ம் ளெகனினின் ெப ைமையயா ைரக்கவல்லார். (4)

      நாற்சீர் ஓர  அம்ேபாதரங்கம்.

      சகலநற் ெபா ளிநீ தத்  வங்கணீ
      கற  கரணநீ வன ேபாகநீ. (1)
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      ெமாழி நீ ெபா நீ க்கு ணங்கணீ
      விழி நீ மணி நீ விந்  நாதநீ. (2)

      ச்சீர் ஓர  அம்ேபாதரங்கம்.

      தயரதர் தவசி  தித்தைன.
      தச க ளவ தித்தைன.
      உயர்ச  கைனவி தித்தைன.
      உர ள சரபமி தித்தைன.

      இ சீர் ஓர  அம்ேபாதரங்கம். (16)

      ெசகமி ைசந்தைன. க ம மண் ைன.
      ககமி ைசந்தைன. த ம மண் ைன.
      ெசயல்க டந்தைன. கதம டக்கிைன.
      மயல்க டந்தைன. மதம டக்கிைன.
      சுக  கந்தைன. அ வி ைழந்தைன.
      மக  கந்தைன. உ வி ைழந்தைன.
      ன்ெபா ழிந்தைன. அமிழ்த ைழத்தைன.
      ெபான்ெபா ழிந்தைன. தமிழ்த ைழத்தைன.

      தனிச்ெசால்.
      எனவாங்கு.

      இ பத் ன்ற யால்வந்த ஆசிாியச்சுாிதகம்.

      ேதறிய வடகைல ெதன்கைல ெயனவிரண்
      டாெறா  கரங்க வரவிந்த ேலாசன
      குளிர்பத மி சட ேகாபமீ ெதனவான்
      ெவளி க டணிவட ேவங்கட வாண

      அதிர்குரல் வைளசுட ராழியா ெமனமதி
      கதிர் ைட வரநிமிர் காிகிாி வரத
      வலம் ாி ேபாலயன் வாகன மீண் ச்
      சிலம்  தரளச் சிலம்பாற் றிைறவ
      எ மணி யால்கட லீந்தெபான் டெனா
      ெச மணி ரமணி ெதய்வ சிகாமணீ
      உர ைட மதைல  மிரணிய ரெமா
      சரப ம் வகிர்த  நரகாி பா
      மியி லசுரப் ன்பனிக் கினென ம்
      ேநமியம் பரம சாமி வாழி
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      இரவினி லா  மிைறயணி ெயாளிக்க
      அரவினி லா நின் ன மலர்க் கியம் ெவன்
      அண்டேகா ைய  மயைன  ந்திப்
      ண்டாீ கத் ப் ெபாதிந்த  ணின்ைன
      ெநஞ்ெச  மல  ணி த் ெமய் ய யர்க்
      கஞ்சுற் றஞ்சுற் றாங்கவர் தம்ைம
      கண்ட விடத் ங் காற் க ெளன்
      ெதாண் பட் ெடா கத் ைணெசய்
      தண்டமிழ்ச் சங்கத் தனியிைற யவேன. (1)

      ேநாிைசெவண்பா.

      அவனிவெனன் ெறண்ணி யைலயா தி த்தி
      அவனிவனி ைதக்கா மழகன் - கவடார்
      ம திடந்தா ேனகட ண் மற்றில்ைல ெநஞ்ேச
      ஒ திடந்தான் ெசான்ேன னக்கு. (2)

      கட்டைளக் க த் ைற.

      உைனக்கண் டகங்குளிர்ந் ன்னாமங் கூற ைனவணங்க
      விைனக்கண் டகாிடஞ் ெசல்லா தி க்கநல் ெபற
      ைனக்கண் டகங்ைகைய ேநராக்குங் காந்தி குந்தநந்தன்
      மைனக்கண் டகணித லீலாெதன் ேசாைல மைலக்ெகாண்டேல. ((3)

      அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்.

      ெகாண்டல்வண் ணாவன் ேற ன் குைரகழற் கமலம் ெபற்ேறன்
      மண்டல மளந்த காைல மற் நான் றம்ேபா ெசால்லாய்
      அண்டர்ெதள் ள த ண்ண வால ண் டவர்க்ேக ேசாமன்
      ண்ட ன் றந்தாய் தந்தாய் சுந்தர ராச மாேல. (4)

      சந்தவி த்தம்.

      மாைலக் க ம் பிைற ைரவா ெளயிற் நமன்
               வனபாசம் ச டலம்,
      ஆைலக் க ம் ப  ன்ேனகண் ன்ேன ள் ளர
               ேசா ம் வந் த வாய்,
      ேவைலக் க ம் னித விந்திராதி யர்க்கு நல்
              வி ந்திட்  வந் வி ரன்,
      சாைலக் க ம் வி ந்தா ம ந்ேத
             தடஞ்ேசாைல மைலயழகேன.  (5)

      எண்சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்.

6



      மைலக்குேமன் மைலவிளக்கா மழகா ேவத
            வான்குதைல நான்குதைல மகனார் வாளா
      தைலக்குேம ெல கின்றா ராிெயன் ெறங்கள்
            தாலத்தின் ேமெல தச் சமர்த்தி லாேரா
      அைலக்குேம மலரா மிதக்குங் கால
            மாலெமான்  காயாம்  வலர்ந்தாற் ேபாற்பச்
      சிைலக்குேமற் ெசங்கண்வள ரனந்தா னந்தா
            வி க்கி க்கும் ெபா ேள ெயம்பிராேன. (6)

      கட்டைளக் க ப்பா.

      பிராெனனச் ெசான் ராாி ராாிநீ பிரமனீ குணப்ேபதநீ தநீ,
      தராதலத் திற்சராசரம் யா நீ சச்சிதாநந்த விம்ப நீ யன்ேறா,
      மராமரங் ெகா  ராமவிராகவ வாசுேதவ வனகிாி வாச ன்,
      கராசலஞ்ெசாற் பராபர நாதெசங் கஞ்சேலாசன வஞ்சன ேம ேவ. (7)

      ேநாிைசெவண்பா.

      அஞ்சார ம்மணிநீ ரா ங் கிைடக்காிய
      மஞ்சீர மாறா வனகிாிேய - பஞ்சவர்தம்
      பங்கங் கைளந்தான் பனிரண்  கண்ெணா வர்
      பங்கங் கைளந்தான் பதி. (8)

      கட்டைளக்க த் ைற.

      பதிக்கின்ற கற்பகப் ஞ்ேசாைலைய ெயட் ப் பார்த்  மந்தி
      குதிக்கின்ற மா ஞ் ேசாைலெவற் பாநின் குளிர்வதனம்
      உதிக்கின்ற திங்கண்ெமய் ற்பலக் காடங் ெகா கு ைபந்ேதன்
      மதிக்கின்ற கட்டழ ெகங்கள்கண் ழ்கு ம கரேம. (9)

      யவகுப் .

      ஆசிாியவண்ணவி த்தம்.

      தனதனன தந்ததன தனதனன தந்ததன.
      தனதனன தந்ததன -தனத்ததனதனந்தன.

      ம கயிட வன்சடல ெம குபட ெவங்கு தி
      ம வினில்வ ழிந்ெதா க இ க்கிநனிபிழிந்தன
      வ தயிர்  கந் ர ல் வாிய மி ைசந் பய
      ம ைத மி டந் பி ம் அ க்குறிெநய்கவர்ந்தன
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      மகளிர்நக சந்த்ரகைல பதிபிடர்த ம் பட
      மணிகணிெர ஞ்சுரபி தி ப் குணில்சுமந்தன
      வயி குைழ ம்ெபா  சி கு த ெமான்றநிைர
      ம ைலவி ைரந் வி ைரத்தசுைரகறந்தன

      ைவயின்ம டந்ைதகவி பதின்மர்தமிழ் ெகாண் னி
      ளகிதெம றிந் மர கதக்கிாியினிமிர்ந்தன
      ெபா வர்த  ெபண்கள் ைல திமிர்மிர்கம தங்கெளா
      தியபசு மஞ்சள்கு  கு க்கவிமிவளர்ந்தன
      விகி கி ெடன்றதிர ெவதிர்ெதாைடய ைறந் சமர்
      ெபா மலர்க லங்க கம் இ த் மிக ைழந்தன

      ைக ெமா  கஞ்சன்விழ ரன ந ங்கயம
      ரெநளிய ம்பர்மலர் இைறக்கவமர் ாிந்தன
      மிதிைலமயி ன் வ நிகரலதி ெதன்றர ம்
      ெவ விடவ வன்சிைலைய றித்தைவயிெலறிந்தன
      விைசயிெனா  ெகாம்பினிைண தி கிமணி சிந்தரண
      ெவறிெகாள்ெகச கும்பம  தகர்த் வி தணிந்தன
      விைசயன்ரத ெவண் ரவி க விெகா  ாிஞ்சிமிக
      ெம குெசய்  தண் ன ன் மி க்கி ைளவகிர்ந்தன
      விர னிசி வந்தப  லைவகள்ெகா ந் விட
      ெவெணயின்மைல ங்கைரய இைசத்தகுழல்பயின்றன

      அதிர்கனக ெனஞ்சமி  பிள ெசய்  ஞ்ச க
      அ குதிர ெமாண் தவி நிணத்தகுடர்பி ங்கின
      அைவெதாைட  ைனந் ரகம் வைளமைலைய ெவன் ெதா
      வரசிளம கன்கு மி தி த்தியலர் ைனந்தன
      அணிமகர குண்டலநல் விசயமக ஞ்செலன
      வைசயவவள் ெசம்ெபாெனயி ெலனத்ெதா கள்ெசறிந்தன
      அ தமதி வந் தவ ழிடபகிாி நின்றவ
      வழகர் ள ந்தள  மணத்ததிரள் யங்கேள.

      ேநாிைசெவண்பா.

      யங்க சயனா யல்வண்ணா மின்
      யங்கு மணிமார்பா குந்தா - மயங்கும்
      க ப்பழகா தன்பைரயாள் கண்ணாெதன் ேசாைலப்
      ெபா ப்பழகா நீேய கல். (11)

      வண் வி .
      எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.

      நீயாகி ஞ்ெசால் ெலாணாேதா பிாிந்ேதகும்
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            நிட் ர க்கந்த ெநட்டா  னிைலேயார்
      பாயாக விழி ஞ்சு கில்ேசாைல ெவற்பிற்
            பசுந்ேதன் வி ந் ண் க ந்ேதனி னரேச
      மீயாகும் ெவளிநாகம் ெவண்பா ெல ந்தண்
            ேமகங்க ாி ள்ளி மீனஞ்ெச  வானம்
      வாயாகும் ரவிகான்ற மாணிக்க ெமயிேறா
            மதியால ம ச்சு வாைடக்ெகா ந்ேத. (12)

      இரங்கல்.
      அ சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      ெகா நைனவிட் டாய் ைவ நிைரக்கின்றாய்
            வண் ைசையக் குறித்தாய் கண்ணீர்,
      வி வதறா ெயான் ம ந் தா ைகப்பா யிதழ் லர்ந்தாய்
            விைனேயன் ேபான்றாய்,
      எ விைட ந் த விெயா  விைடமைலயில்
            வாழழக ாிந்திர நீலச்,
      ெச மைலெயாப் பார்நாட் ல் ெவண்டளேவ
            கண்டளேவ ேதறி ேனேன. (13)

      தவம்.
      எண்சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      ேதறா  வனம்ேபாெயள வன ம் ேபானீர்
            சி கிழங்ைகக்ெகாண் ெப ங் கிழங்ைகக் ெகாண்டீர்
      ஏறாத பலஞ்சுைவத்ேதார் பல ங் காணீ
            ாிைலேமய்ந் ம் ேபறிைலேய யி ேவா ேயாகம்
      மாறா  ச குதின்  ச கு பட்டீர்
            வா கர்ந் தீர்வா  ெமௗன மானீர்
      ஆறாத தீயினிற்பீர் தீய ேர ம்
            ம ந்தவேம தவமழகர்க் காட்ப டீேர. (14)

      கட்டைளக்க த் ைற.

      படவர வப்பள்ளி மாலலங் காரர் பழமைற ம்
      தடவர வச்சிரத் தண்ைட  மார்ப்பச் சக ைதத்த
      திடவர வச்சுத ெரல்லா வி க்க ந் தீர்த்த ளக்
      கடவர வற்ைறக் க  மவைரக் க மிேன. (15)

      ேமகவி .
      ேநாிைசெவண்பா.

      மின் கி ேலேசாைல ெவற்பழகர் வந்திலார்
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      உன்ைனெயதிர் கண்ேட யிர்தாித்ேதன் - ஒன்னார்
      ெவ வவி  மவர் ேமனிநிற ற் ம்
      ம வவி  ேபாய் வா. (16)

      இரங்கல்.
      எண்சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      வா ந் திகிாிப் பைட ங் கைத ங்
            வைள ம் வைள ஞ் சிைல ம் ைனவார்
      ஆ ங் குல  தரனார் மலர்மா
            னன்னாள் பிாியா ெரந்நாள் வ வார்
      நீ ங் குழலீர் காமம் ப தீ
            ெநய்விட் ட கா ணீர்ெபய் பனிநீர்
      ேவைளங் கைண ம் விறகா மவர்தாம்
            ேவ  வ ந் தீ  வேத. (17)

      ேவ .

      ேவயினா னிைரயைழத் க் களிறைழக்க ேவா
            ெமன்பி க்காய் மான்பின்ேபாய் விைடமைலேம ப்பீர்
      ேபாயின்மா ைலப கு மச்சுதேர ேகளீர்
            பின்ைனக்கு ன்னாைள பின்ைனக்ெகன் னாமல்
      ேபாய்வாச வன்ற ைவ ேவாிெனா ங் ெகாணர்ந்தீர்
            தல்வனார் தமக்கு ந்திப் வி ப்ெபன் றளித்தீர்
      யேகா வியர்க்குெமல்ல விதழ்ெகா த்தீர் நம் ந்
            ெதாண்டன்  ேமற்றாைளச் சூட் வ ன் கடேன. (18)

      சந்தவி த்தம்.

      கடதாைர குன்றாத விபராசன் ன்றா
            ககராச ந்தா  ெநா ேட
      வடேம  ஞ்ேசாைன மைழேமக ம்ேபால
            வ மா லலங்காரர் பதிேகளீர்
      சடேகாபர் தம்பாட ெலனேவ பசுந்ேதறல்
            தவழ்சாரல் சங்கீ  மணியாேல
      திடராக மஞ்சீர நதிேயா ந் ய
            தி மா ஞ்ேசாைல மைலதாேன. (19)

      வண் வி .

      ேநாிைசெவண்பா.

      மைலயழகர் வண் னேம வண் வைர யார்காண்
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      நிைலெகாள் ெபாறியளிைய நீங்கார் - தைலவரவர்
      ஆழி ைட யா மக்குண் டா கால் ேபர்சுமந்தீர்
      வாழிெசல லாஞ்ெசாலலா மால். (20)

      கட்டைளக் க த் ைற.

      மாலாகும் ேவைளயி னீலா சலெமாத்  மாப்பறைவ
      ேமலாக வந்த ள் வாெயங்கள் ேகாசைல ெமய்வயிெறன்
      ஆலா னதி ளஞ் ேசயா றங்கி யேசாைத கண்ேபால்
      ேசலா ெய மழ காகுல தரச் சீதரேன (21)

      அம்மாைன.

      மடக்குக் க த்தாழிைச.

      சீதரராஞ் ேசாைலமைலச் ெசல்வைர ன் சந்ததியா
      மாதர ேசாைத வளர்த்தனள்கா ணம்மாைன
      மாதர ேசாைத வளர்த்தனேள யாமாகில்
      ஆதரவில் லார்ேபா ல த்தேத னம்மாைன
      அ த்தெதா  வன்மத்தா லல்லேவா வம்மாைன. (22)

      மடக்கு.

      பதினான்குசீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      மானமா லழகர் பதிக ற் ெறட்ேட
            மற்றைவ யா ற் ெறட்ேட
          வளரக நந்த னந்தமா மைனேய
            வைதத்த  மந்தமா மைனேய
      ஏனமா ெய த்த ெதட் மா தாைரேய
            யிணங்கிய ெதட் மா தைரேய
          ேயற்ற  கயவர்க் குைட ைம வைரேய
            ேயந்திய குைட ைம வைரேய
      ஆைனகூப் பி ன் குமிடங் கைரேய
            யன் ங் கனகன் ைகப்ெபா ந் ேண
          யண்டேகா கள்ெபா ந் ேண
      பான ங் க ம்ேபய் வன ைலப் பாேல
            பயிற்சி ம் வன ைலப் பாேல
          பாய  மர க் கரசனா ைலேய
            பரஞ்சுட ரவனலா ைலேய. (23)

      கட்டைளக்க த் ைற.
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      இைல ம் பசும் ல் ஞ் ெசஞ்சூட்டர  மிைடச்சி ம த்
      தைல ஞ் சயனங்ெகாண் டீர  ேயன் மனத் தாமைரயின்
      றைல ஞ் ெசயெலாழித் திங்கி ந் தாெலன்ன வஞ்சனமா
      மைல ங் கட ம் ெபா ந்தமிழ்ச் ேசாைல மைலயரேச. (24)

      மறம்.
      பதினான்குசீர்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      அரசர் த கவிஞர் த ரயெனா ந் திக்கேவ
            ையவர் த ராயளித்த வழகர்நாட் ன் மறவர்யாம்
      பரசிகால த ம் பறப்பெரங்கள் ேபர்ெசா ற்
            பயமிலா  ெசல் ெமன்  பயமிேலாைல ைவத்தைன
      சரசம்வாசி ெயன் ெசால்ைவ சரணிேத  காவலர்
            தளமிணக்க ெமன்கிறாய் சரந்ெதா க்க ெவண் ேமா
      சிரமி க்க ேவண் ங்க கங் கிழித்ெதறி
            ேசரர்ெபண்ைண யீவர்ேபா சிறாாினிப் ெபாறார்கேள. (25)

      ேவ .

      ெபா ெபா  த பசிெபாறாய் ந்திப்
            ைனசு ட் ேடாைலையத் தின்
      ரவலர் காதிற் ெசா குசந் திாிைக
            யனிறத் தழகர்சீர் பதியின்
      மறவெரன் றறிந் ங் காாிைக ேகட்டாய்
            மதமேலா வ ல வைரக்ேகள்
      வய ேல யாிைவ சிைலயிேல நாாி
            மரத்தி  மண்ணி ம் பாைவ
      குறிதிகழ் ைதயல் பாணர்பால் வஞ்சி
            குடக்கினிற் ேகாைத  மாங்ேக
      குன்றின்ேமற் குன்றா விளம்பி  நல்ல
            குமாி ண் டடவியி டேன
      ந மணங் கூ ஞ் ேசா ண் ேடா
            நங்ைகையப் பார்விைன கத்தில்
      ஞாலேம னீங்கள் வாைலேய பைடத்தா
            னாிெயா ந் திாிவ  திரேம. (26)

      மடக்கு.
      கட்டைளக்க ப்பா.

      திரவி ப்பணி தாமத் திகிாிேய
            ெசங்ைக ேமலணி தாமத் திகிாிேய
      வரதர் ெமாய்ம்  குலவர விந்தேம
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            வாய்கண் கால்ைக குலவர விந்தேம
      உரமி ைசக்க ம் பன்ன கமைலேய
            ைற  ங்க ம் பன்ன கமைலேய
      அரச க்கிட த்தமர் சங்கேம
            யழகர் ேசாிட த்தமர் சங்கேம. (27)

      கட்டைளக்க த் ைற

      ேமகங் கடல்மணி காளிந்தி ைவெமன் காவிகண்ைம
      மாகந் ெதா பச்ைச நின் க்காட்ட மனங்குளிர்ந்ேதன்
      ேசாகந் தவிர்ந்தெனன் மா ஞ் ேசாைலச் சு ம் ெசய்த
      ேயாகந் திகழழ காவைவவாழி ெயாளிசிறந்ேத. (28)

      ேநாிைச ெவண்பா.

      சிறந் ன் பதந்ெதா வார் ேசவ ெதா ழாமல்
      இறந் ம் பிறந்  மிைரக்ேக - பறந் ம்
      மிகேவசற் ேறனிடப ெவற்பாவ ேசாைத
      மகேவசற் ேறகைடக்கண் ைவ. (29)

      எண்சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்

      ைவக்குமிடத் தன் ைவயா மாந்தர் காளம்
            மற கைத யறியீேரா வ ேம நாைள
      தக்ககைத குேம ங் குண ம் ேபாேம
            சர ம்ேபா ேமெய த்த த ம் ேபாேம
      திக்கிைலேவ றிக்கணேம ேசாைல ெவற்பிற்
            சீதரசஞ் சீவிதைனத் ேத க் ெகாள் ம்
      க்கம  நமேனாடத் ரப்பீர் யார்க்குந்
            ேதாற்றிடீ ெரா கா ந் ேதாற்றி டீேர. (30)

      கட்டைளக்க ப்பா

      ேதாற் ம் ெபாய்ைக விடாதா ர வி ந்
            லங்க விட்டவர் ேசாைலெவற் பார்சந்தச்
      ேசற்  ெமாய்ம்ப ாிவாிக்காி ேதாநம
            தி க்குளக் குைற தீர்ப்ப  மாவ
      ஊற்  நீாினி ெதன்ேற குடங்ைகெகாண்
            ற்ற நாளங் ெகா கால்விண் ச்சிகண்
      டாற்  நீர்தந்த திங்ெகா  கா ல
            களந்  ேபாக ம்ைனத்த் ங் ெகா த்தேத. (31)

      கட்டைளக்க த் ைற.
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      ெகா க்கின்ற ெசங்ைக யழகெனன் ேறா ங் குழகன் ெவய்ேயான்,
      எ க்கின்ற சக்கரத் ேதேரா லங்கு மிடபெவற்பில்,
      அ க்கின்ற வாயிரம் ேபேரா கிரணமஞ் ஞானவி ள்,
      த க்கின் றவ ண் ேடாபனி காண் ன் சமயங்கேள. (32)

      அ சீர்க்கழிெந ல் வண்ணவி த்தம்.

      சமயெமன கட  கடவி யிர் க விவ
            சம ெமா  திரண மிவேன,
      ஆைம ெமன ழ ம்யம பட ெமா  மசகெம
            தய மவ னள  நமர்காள்,
      கைம ரக கிாியிைறவர் காிகிாியில் வரதர்வளர்
            கமைலதன கிாிைய யகலார்,
      இைமயகிாி ரசதகிாிகனககிாி பர நம
            திடபகிாி யழகர் ைணேய. (33)

      அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.

      ைணெயன்  வந்ேத ெமம்ைமத் ெதாடர்ந் மா லாக்கிக் ெகாண்டாய்,
      அைணெயன்  நாக மீந்தா யாங்க  டைனவி ேடமால்,
      இைணெயான்  மில்லாய் நல்லா யீசசர் ேவச ல் ம்,
      சுைணெயன்ற வழகா ெவண்ெணய்க் கள்வேன ளவி னாேன. (34)

      மடக்கு.
      எண்சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      ளவழகர் கலக்கவர வஞ்ச க்குங் காலந்
            ெதானித்தி கள் கலக்கவர வஞ்ச க்குங் காலம்
      வளம ெவற் ப குக  மஞ்சா ங் காலம்
            வாைட யிர் ப குக  மஞ்சா ங் காலம்
      களி ளச் சிைலய வி யம் ைதக்குங் காலங்
            காய ஞ் சிைலய வி யம் ைதக்குங் காலம்
      தளவமளி பாடீரப் ச்ெசறி ங் காலந்
            தளவமளிப் பாடீரப் ச்ெசறி ங் காலம். (35)

      ேவ .

      கால கந் தா  ேமால கந் தா ங்
            காமைனவாய்த் தா  மாமைனமாய்த் தா ம்
      ஞால ம த்தா ஞ் சூல ெம த்தா
            நளின வி ப்பா ம் ளின வி ப்பா ம்
      நீல மதித்தா ஞ் சீலம் விதித்தா
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            நீதி ெபாழிந்தா ஞ் ேசாதி வழிந்தா ம்
      சால நிைறந்தா  மால ைறந்தா ஞ்
            சலமைல ெவன்றா ங் குலமைல நின்றாேன. (36)

      கட்டைளக்க த் ைற.

      மைலதாங்கு மாயர் வனகிாிக் ேகமைழ தாங்கிச்சந்திர
      கைலதாங்கி யிந்திர சிைலதாங்கிக் கஞ்ச ந் தாங்கியங்ேக
      ெகாைலதாங்கு நீலங் குமிழாம்ப றாங்கிக் ெகா ெயான்றின்ேமல்
      நிைலதாங்கு ேகாங்க ந் தாங்கிெயார் ங்ெகாம்  நிற்கின்றேத. (37)

      அ சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      ேதைனப் பழித்த விைசக்குயில்காள் ெசம்மாந் தைழக்கப் றப்பட்டீர்,
      ேசாைனப் யல்ேபா லனங்கனம்  ெதா த்தா னினிேமற் ெறாடப்ேபாேமா,
      ஆைனக் கரச னி க்கணி ட் க ேணாதயம்ேபா ைமத்த ெசம்ெபாற்,
      றாைனத் தி மா லலங்கார தந்தா ாிந்தா தந்தாேர. (38)

      மடக்கு.
      தாழிைச.

      தாரம ங்கா மனப் ள்ேள ைதக்கு ம ங்கா மனப் ள்ேள
            சரக்ேகா டங்கங் குைலபடேவ தகுேமா வங்கங் குைலபடேவ
      ேவேரா ன்ப வளவனேம விடேமா வின்ப வளவனேம
            ேமகம் பாவி வ ந்திடேர விதிகாண்பாவி வ ந்திடேர
      மார ைடவாட் ேகதைகேய மயல்ெகாண் ைடவாட் ேகதைகேய
            மணந்த விராவம் ேபா கேம வந்த விராவம் ேபா கேம.
      ஆரங் க க்கு ெமன் ைரேய யா க் க க்கு ெமன் ைரேய
            யைலக வராெவண் ணந்தினேம யழகர் வராெவண்ணந்தினேம (39)

      ேநாிைசெவண்பா.

      தினகர  மப்பால்ெவண் ங்க ங்கா ெரன்ன
      வனகிாிவாழ் காயாம்  வண்ணா - அனகா
      அறேவத வித்ேதநின் னம் யத்தாள் காணா
      தறேவத வித்ேத ன ள். (40)

      களி.
      பன்னி சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      அ ணன் பாிேபாற் பாியிலக
      வமாில் விசயன் ேறர்கட
      மழக ாிைணயில் குழகெரைம
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      யா ம் ெப மாள் வாளரக்கர்

      ெச ெவன் றி த்தார் ம வார்க்குஞ்
      ெசயைல த்தார் பின் மன்பர்
      ேத க் கைலயா மற்க ைண
      ெசய்தா ரவர்தந் தி வ கள்

      க ங் களிெயங் கனமடத்ைதக்
      க  மினிய விைனயைட ங்
      கஞ்சாக் க க்கு வைகநிைற ங்
      கற்பத் தயன் ழ்ந் தனனன்

      கு வி சார மச்சம ங்
      குலவா ரணங்கள் ன்ப ங்
      கு ம்பாட் ைட ேமா தி ம்வா ங்
      கு ம் பைட ம் ேவண் யேவ. (41)

      பறைவவி .
      எ சீர்க்கழிெந ல் சந்தவி த்தம்.

      ேவண்டலர் நைகக்கெவா  பாங்கி ம் ெவ க்கவைன
            ேவங்ைகயி னதட்டமதன் வில்லாேல
      ண் ல்ப  மச்செமன நான்பைத பைதக்கும்விதி
            ங்கியிைர ெகாத்திநிமிர் ள்ளீேர
      பாண்டவர் திக்குமயில் கூந்தல்ெசா  கத்தவள
            பாஞ்சசனி யத்ெதானிெசய் ெச வாயர்
      ஆண்  வற்குநிழ லீந்தவன ெவற்பிெலைன
            யாண்டவழ கர்க்கினி  ெசால்லீேர. (42)

      கட்டைளக்க த் ைற.

      ெசால் ட பாசல மாயர்நன் னாட் ற் சுடர்க் ெகா ங்கும்
      அல் டர் தீர்குழ லாய்நின் படா ைல யாைன கண்டால்
      மல் ட ந்திண் யத்தார் கனக வைளநிைரப்பார்
      ல் ட ஞ்ெசய்வ ாீந்தார் பி ெயன்றிப் ந்தைழேய. (43)

      பாண்.
      தாழிைச.

      தைழவி ந்த வனத்தர் மிைச குைழவி ந்தவ னத்தைன
            தந்தசுந்தர ராசேகசவர் தம்பதங்களி னிைனவினார்
      இைழம ங்குைட வாணி ந்ெதாழ வியங்ெகார்பாண  ளாரவ
            ாிைச குந்தி  காதின்மற்றவ ாிைச கா த கா நீ'
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      மைழெதா ங்ெகா  மாட தியில் வந்தேதபிைழ யிைறயிவண்
            வரத்ைதவிட்டனர் ஞானம்வந்  பரத்ைதநச்சினர் ைண ம்
      பைழயேபச்சுைர ந்ெதா த்தைன தியேபச்சுைர காண
            பா னிக்கு மவட்ெக ந்த ள் பா னிக்கு மணாளேன. (44)

      ஊசல்.
      எண்சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      மணங்கமிழ்  ைவ மயி ந் தமாலக் கா ம்
            வண்கிளி  நீலெவற்  மடமான் கன் ம்
      இணங்குகட ந் கி ங் கா  மின் ம்
            ய ைனெய ந் தி நதி  ெமகினப் ேப ம்
      கணங்குைழய ேகாசைலேத வகிய ேசாைத
            கண்மணி ம் பாைவ ம்ேபாற் கமல ட் ல்
      அணங்கரசி டன்குலவி யா  ச
            லலங்கார மாயவேர யா  சல். (45)

      தவம்.
      எ சீர்க்கழிெந ல் சந்தவி த்தம்.

      ஊசி ைன நின் ெமன தாழ்குைக  ைழந் ெமன
            மாி  ந் ெமன வைளேபாேல
      காசினிசு ழன் ெமன வானிைடப றந் ெமன
            காயமிெத ந் வி ம் விைனேபாேமா
      நீசைர  மண்டர்ெசய ேசாைலமைல யின்கன்
            நீலமைல ண் ெதா  மியலாேதல்
      ேகசவ  குந்தம  சூதனவ னந்தகக
            ேகதனெவ ந்தளாி னிைன ேர. (46)

      கட்டைளக்க த் ைற

      நிைனயா தவர்தைம யாளலங் காரைன ேநர்ந்  நந்தன்
      தைனயா தவர்நண்ப ெவன்றிட பாசலச் சார ற் ேபாய்
      ைனயா தவர்தைக தீர்சிலம் பாற்றின் ைட டைல
      நைனயா தவர்சன்ம ஞ்சன்ம ேமாவிந்த நானிலத்ேத. (47)

      சந்தவி த்தம்

      நிலங்குல  நாபர்பணி லங்குல  த்த
            நிைரக்கும  விக்குலவ ைரக்கும  வியகார்
      இலங்ைகயில்ெவ  வாளிெகா  லங்ைகயி  க்கு
            மிராவணவி ராவணனி ராவணம த்ேதார்
      அலங்கைலய ளித்தனர லங்கைலக டற்கு
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            மந்தமத க்குமைன சந்தமத க்கும்
      கலங்கெல ெனனக்கணிக லங்கலைவ தம்மின்
            ைகயிலமைன தா ைல சயிலமைன யாேர. (48)

      ெகாச்சகக் க ப்பா

      ஆராம ெவற்பி லழகர்சு  திக்குெமட்டா
      ஏரார் பதந்தீண்ட ெவத்தவங்கள் ெசய்தனேவா
      சூரான வன்சிைல ந் ந் மிெயன் ஞ்சக ம்
      காராய கட்ைட ம்ெவங் காளியப்ேபர் நாக ேம. (49)

      மதங்கி
      தாழிைச

      காளேமக ம் ெவளிறிமின்னிய கண்னனார்வன கிாியினில்
            காமதங்கம தங்கமாெமழின் மாமதங்கம டந்ைதேகள்
      தாளநின் ைல யிைடகு ந்  தவளசங்கதிர் கள கம்
            தகசந்திர வைலய ர சரணெமன்ப  மத்தளம்
      நீ ம்யாழின ன்ைககார்குழ ெனற்றிேவடன தம்
            நி த்தினன்ெறா  சற் க்ைகெந கிழ்க்கேவண் நின் சிந்ைதேய
      நா நச்சின னாடகத்தினி நட் வாெவ  மதிசயம்
            நாட்டவாளிைன சுழ ன்பல கூட்டவாள்சுழல் கின்றேவ.   (50)

      ேநாிைசெவண்பா

      சுழல்காற்ைற மாய்த் ஞ் சுடர்ெந ப்ைப ண் ம்
      நிழல்பார்த் திடபகிாி நின்ேறான் - குழ திக்
      கற்றாக் குவித்த கட ளவ ேனயைனத் ம்
      ெபற்றாக்கு வித்த பிரான். (51)

      33- அ  ேநாிைச ஆசிாியம்.

      வித்தகர் க த் ட் பத்தி பாய
      நீலம் ப த்த ேகால ேமனி
      காற்கடன் கந்த சூற் ய ெலன்
      கதிாிளங் ெகாங்ைகச் சதிாிள மங்ைகயர்
      இய  கலாப மயினட மாடக்
      காயா மலர்விாி காயா வனெமன
      அைரயர வல்  வைரயர மகளிர்
      குழ ைச வண்  குழ ைச பாட
      அங்ைகயிற் றாங்குஞ் சங்க ந் திகிாி ம்
      ைதயி ள் சீக்கு மதிகதிெரன்ன
      கவண்கலா ைசெசய் சிவந்தவாய் மழைலக்
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      ெகா ச்சியர் கண்ேபா ல க்க  சுைனெதா ம்
      ப மச் ெசங்கா தழ்குவிந் தலர
      இ வைகக் காந்த ம் ெப னி வர்க்குப்
      ன ம் ைகயாக் கன ங் ெகா ப்ப
      வனந்திாி ேமதி யினஞ்ெசாாி தீம்பால்
      கங்ைகயிற் பரக்கப் ெபாங்குேதன் ெவள்ளம்
      சாம் ன தம்ேபான் ேமம்ப  சாரல்
      ேசாைல மாமைல ேம னி தமர்ந்ேதாய்
      அதிர்ந் ெவண் பாிக ெளதிர்ந்தெவன் றஞ்சி
      பசும்பாி ேய ம் விசும்பிைட ம க
      விாிதிைர ெகாழிக்கும் பாி ர நதிேயாய்
      ம ப்பைடக் கட ள் விழிக்குைட யாத
      சித்தசர் ேகா  ெயாத்தகட் டழக
      சைடெகா  ேவட்ட விைட ைட யவற்காப்
      ரஞ்ெசாற் ற ளிய பரஞ்சுடர் ர்த்தி
      கு கூர் விளங்க வ சட ேகாபர்
      வ த்தவிர் நான்மைற வி ப்ெபா ள் ப த்த

      வாக்ெக  ம தந் ேதக்கிய ெவா நீ
      விேமற் சிற்சிலர் கவி ங் ெகாண்டைன
      ஆங்கைவ தமக்குப் பாங்ெக ம் வைளகாய்ப்
      ளிெயன மகிழ்ந்தைன ேபா ம்
      எளிேயன் ன்கவி ேயற்பெதத் திறேம. (52)

      குறம்.
      எண்சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      ஏற்ற ங் ேகாைதேக ளிடபமால் வைரயில்வா
            ழிளங்குறப் பாைவயான் விளங்குறப் பாைவ ம்
      சாற் ேவன் கண்ணர் ன் ெவண்ெணயாக் குவியேவ
            தான க் குறிெசாேனன் சயிலமா திைன தற்
      ேபாற்றிேன னாழியின் ெனல்ைல ஞ் சங்ைக ம்
            ாிெயட் டக்கரஞ் சீாினிட் ெடம்பிரான்
      ேதாற் வார் வாக்குநன் கூழ்ெபலங் கஞ்சியச்
            சுதர்விடா ரம்பரத் ணிைவயா யினியேம. (53)

      ைகக்கிைள.
      ம ட்பா.

      இனியஞ்ச ெனஞ்ேச யினியவிைச ேய ம்
      கனியா  கா மி  கா ம் - னிவர்
      ெதா தா ளழகர் சு ம்பில்
      எ  வாய்ந்த திவளணங் கவேள. (54)
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      சித் .
      தாழிைச.

      அலைகமா ைல ண்டெகாண்டல் ள்
      ளலைகயன் ப குந்தமா
      லழகர்தாள்ெதாி சித்தசித்தா
      க்கிரகம்ெப  சித்தர்யாம்

      சலனேமெனா  கடகநற்காி
      தைனயைழப்பி ன் னாகமா
      தங்கமாக்குெவ ெமய்தராவி
      சந்தமிக்குயர் பணம்வ ம்

      இலகி ம் த ைனப்ெபான்ெவள்ளிெயா
      ேடற் ேவா ைர குைறபடா
      ெத த்ததாம்பிர மாைழ மச்சநம்
      மிரதவாதம தன்ைகயிற்

      பலம ந்தறி ெவாஞ்ெசால்ேவாமதி
      பசியவர்க்குப சாிையயா
      ப யளப்பந மக்குமாவைட
      பழவனம்பிாிய மப்பேன (55)

      கட்டைளக்க த் ைற
      அப்ேபாத கத் ைற ெசந்தி  மார்பத் தழகர்பைனக்
      ைகப்ேபாத கஞ்ெசான்ன மாயெரக்காலங் க ைண ெசய்வார்
      ெமய்ப்ேபா தகநமக் ெகந்நாள்வ ம் விைனெயன் ெறாழி ம்
      எப்ேபா தக  மமைத ம் ேபாம் க ேலைழெநஞ்ேச (56)

      சம்பிரதம்
      14-சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்

      ஏ ேலா க மிக்க மண்டலத் டைடத்
      தி ேவாங் குணக்கு ெவய்ேயா
      ெரமதிைச கச்ெசய்ேவா த்தரத் பன்
      னி திங்க ெளண்ணி வி ேவாம்

      வாழ்குைக  ளண்டைர யரம்ைபயைர நாரதைன
      வரவைழப் ேபாம் படர்ெகா
      ம ப்பங் கயங்கள்பல் குதிைரகுைட சுைனயிெலழ
      மாேதைர யைடய நிைனேவாம்
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      தாழ்வ ம் ல்ைலய  ெசய்ேவாந் திரணத்ைத
      ந்தி த் ணாக்கு ேவாம்
      த ெம ம் பிதைனமத காிெசய்ேவாந் வைரையச்
      சண்பகா டவியாக்கு ேவாம்

      ஆழிநீர் ன்ெபா ப் பாக்குேவா ெமய்யக
      மாவிகள் வரப்பண்  ேவா
      மதிரகசி யங்ேக  மழகர்தாட் காளலா
      வதிெதய்வ ன்வி வ ேம. (57)

      க வி த்தம்.

      விடல  மைறயி ம் விடவ ராவி ம்
      நடமி  மழகெரந் நாளி ரங்குவார்
      தட ைல மயிெலா  சரம் விடா னம்
      அடன்மதன் வி சர மனந்த ேகா ேய. (58)

      எண்சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      ேகா தவ யன் னிேவார்க் க ள்பதத்தா மைரயார்
            குறியவரா கம்ெபாிய ெந யவரா க மாய்
      ஆ ரண சிங்க மா ெமம்மான்பல் கைலேயா
            டம் தாழ் ேகாட் டபத் தணிவைரையக் கண்டால்
       ைளப் ெபா த கண் மற கடா வி ேல
            ெகா க டாமடங்கு ன் கடா மடங்கா
      ேதா வரக் குளிறிெவளி றியகளி  வந்ேத
            றப்பிடாி னிைணத் ல ம் பிறப்பிடர்மற் றிய. (59)

      தாழிைச.

      இடர்கெளன்ற திைரகளா  ந் தீரம் ழேவ
              ெய ந்தபாவ சாகரத்தி னிைடமிதந்த திரணநான்
      மடைமெநஞ்ச நாளிேல மகிழ்ச்சிகூர்ந்த ெதம்பிரான்
              மந்த்ர ல ெசா பகாந்தி யிந்த்ரநீல மல்லேவா
      உடன்மறந்த மறவிராத றவிராத த கணா
             ெனா ங்கவந்த னாவிேபாெயா ங்கவந்த நி த ம்
      திடமைலந்  விடமைலந்  ெதன்னிலங்ைக ெவன்றவன்
             திங்கள்குன்ற த்திலங்கு நங்கள்குன்ற மாயேன. (60)

      கட்டைளக்க த் ைற.

      மாய்கின்ற ேதவர்க்ெக லாமண வாளர் வ வழகர்
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      ேவய்கின்ற குல்ைலெயன் ேறாத  வாெரங்கள் மின்க ம்
      சாய்கின்ற வைண யாைலெபான் ேனாைலயிற் றா ங்கண்ணீர்
      பாய்கின்ற சா  கு ேவர் பி ங்கிய பான் த்தேம. (61)

      எண்சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      பா ந்த நீர்பிாிப்பீ ெரா நீ ங்கள்
                பங்கயத்ேதான் றன்னாைவப் பாரா ெனன்கண்
      ேபா ந்தா ைரயெமைன ம்பிாித்தா னிந்தப்
               ண்ணிய ங் கைளயைட ம் ேபாேமா ெசால்லீர்
      ேச ந்த ெகா ேயாைனப் ெப மால் ேசாைலச்
               சிலம்பாற்றி னிைரெத ட் த் திைர த் ஞ்சல்
      ேம ந்  விைளயா க் கமல ட் ன்
               ெமன்ேபட்  டன்ெசல்ெசங்கால் ெவண் ள் ளீேர. (62)

      பதினான்குசீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      ள்ளின்வாய்க் கிழித்தார் ம திடந் தழித்தார்
      தைன யா யிர் கழித்தார்
      றகுசுழல் காற் ண் திரெமாண் ைரத்தார்
      ரவிேயா ரவிைய மைறத்தார்

      ள்ளிய குயிைலப் த்தேத மாைவத்
      ற் மன் ைனையச்சி  காற்ைறச்
      சு மதி ேகார மதியிைன வி த்தார்
      ேதான்றிய மதிையெயன் ெசால்ேவன்
      விள்ள ம் பிலத் ட் பணிகேளா ெவன்
      விகங்க பதிெயழக் கனகன்
      ெவங்குடர் பி ங்கி ெயறிந் றங் கிழித்
      விடாய்க்குெவங் கு திநீ ஞ்சி

      பிள்ைளையப் ரந்த ெவள்ெளயிற் றகல்வாய்ப்
      ெப ங்குரற் சிங்கெமங் க ந்ேதன்
      ெப க்ெகறி ேசாைலப் ெபா ப்பலங் காரர்
      பிறர்க்குப் காரெமான் றிலேர. (63)

      கட்டைளக்க த் ைற.

      ஒன்றாகி ன்  வ வா ய யவ ள்ளத் ள்ேள
      நின்றாய் றத் ம் ள் ேளறிவந் தாெயங்கு நீநிைறந்தாய்
      நன்றா ன் னாடல்ெபான் னாடர்ைக கூப்பிய நங்கள்குன்றிற்
      குன்றா மரகதக் குன்ேற குன்ேறந்  குணக்குன்றேம. (64)
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      க வி த்தம்.

      குணசலதி யாமழகர் குலவைரயின் கில்காள்
      மணமலாின் வண் நிகர் வன்கணர்பி ாிந்தார்
      கணவரவர் ெநஞ்ச  க ங்கல்ல ேவாெவன்
      ணர் ைலயில் வந் விைள ெபான்ைன ைர யீேர (65)

      மடக்கு.
      ெகாச்சகக்க ப்பா.

      ஈரமதிச் ேசாைலவைர யிைறவர்மதிச் ேசாைலவைர
      சாரகவி மானமறார் தாரகவி மானமறார்
      ஆரணந்தா ேமாதரனா ரயனாந்தா ேமாதரனார்
      சீரரங்க ெமாழியாேர தீயரங்க ெமாழியாேர. (66)

      அ சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.
  
     ெமாழி  மினியீர் குைழவார்ந்தீர் 
                 த்தமிழச்ெசய் ட்பயின்றீர்,
    வழி  மாசா ர ஞ்சிறந்தீர் 
                 ம ரக்கைழகா ளினிக்ேகளீர்,
     ெபாழி ங் ெகாைடயா ரழகர்ெவற்பிற் ராாிக்
                ெகதிர்ேபாய்த் தழல்விழியால்,
     அழி ங் காமன் பழிகாரனங்ேக
               யிணக்க மாகாேத. (67)

      ேநாிைசெவண்பா
      அங்காப் ெபாழிய வ ண க்குத் ேதன வி
      அங்காப் ெபாழிேயற் றசலேம - பங்கயேமல்
      ங்கத் தி ப்பிாியான் சுத்தத் தமிழ்ப் லவர்
      சங்கத் தி ப்பிாியான் சார் . (68)

      வஞ்சித் ைற
      சாரலங் காராமால்
      சாரலங் காராமால்
      நீரலங் காராமால்
      நீரலங் காராமால். (69)

      சந்தவி த்தம்
      அலங்கார யம ம் றஞ்சாய விதழ்ெமன்
            ற ங்கா  ெபா கும்ப கனன் ழா
      இலங்ேகசன் மகுடந் தகர்ந்ேதாட ைனயம்
            ெப ங்கார்  கமன் ன்ெபன் மயல்கூறீர்

23



      கலங்காம லரசன் ன் ெச ங்காம வசங்
            கைளந்ேதவின் தல்தின்  மகிழ்வாேய
      சிலம்பா  தனில்வந் திளம்ேபைட கு ம்
            சிலம்ேபாைச நற ண்ட கு காேர (70)

      ேநாிைசெவண்பா
      காமனார் ெவள்ைளக் க ப் வில்ேல கீற் மதி
      தாம ச் சிந்  சரங்கேள - ஆமாம்
      வைளத்ெதய் வசிகா மணிநிகாில் லாெவள்
      வைளத்ெதய் வசிகா மணி. (71)

      கட்டைளக்க த் ைற.

      மணி ந்தி யான நதிபாய் வனெவற்பன் மண் ம்விண் ம்
      தணி ந்தி யானலங் காரெனங் ேகாெவ ந் தாமெமன் ம்
      பணி ந்தி யானந்த ேவெளன்  நீலம் பசுங்கு ம்ைபக்
      கணி ந்தி யான மி ந்திைச பார்க்குெமன் னாரணங்ேக. (72)

      நாைரவி .
      அ சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      ஆரமா மைலயிற் ெறான்றி யங்கங்ேகா ச்ெசய் தீங்கால்
      ஈரேம வியெதன் காற்  மிந் ஞ் சமேன கண்டீர்
      ரமா லலங்காரர்க்கு விடவரா விடவ ராேதா
      தீரேம நாைர காணீர் ெசல் ர் ெசால்  ேர. (73)

      கட்டைளக்க த் ைற.

      ெசால்லா ரணப்ெபா ண் மாலலங் காரர்தண் ேசாைலெவற்பில்,
      வல்லா ாிளங்ெகாங்ைக மங்ைகெயங் ேகம  ல்வழியிற்,
      ெசல்லாச் ெச த்ெதா  ேகால்ேபான் டங்கிய தீங்க ம் ,
      வில்லாைனங் ேகால்ெவன்  க்ேகால் விைழந்திட்ட ேவதியேர. (74)

      சந்தவி த்தம்.

      ேவதாேவ னச்ெசால்சுதர் ேமல்வ ரத்தளாின்
            மீதாம்வி சித்ரர்மைற ேவரானார்
      வாதாச னச்சயன ராராம ெவற்பிைறவர்
            வாராம ெலய்த்த யர் சீராமா
      சாதார ணத்ததல ேவள் ச ப்ெபா
            தாரா மைடக்கு கு தாேமா
      ேபாதா வைவக்கறி  ேபாதாெவ னிற்பாிவர்
            ேபாதாம லர்த் ள  ேபாதாேவ. (75)
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      எண்சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      தா மன் ள்ளவர் ேம மன் ள்ளவர்
            தக்கதா மைலயினார் மிக்கேச மைலயின்ேமல்
      ஆவி ங் கூ மா ேவாவியந் ேத ேம
            வலகிலா வஞ்சன் ன் லெகலாங் கஞ்ச ம்
      காவி ம் மகர  நாவி ஞ் சிகர ங்
            காந்த ஞ் சங்க ம் பாந்த ஞ் சிங்க ம்
      ேகாைவ  மார ம் ைவ ங் கீர ங்
            ெகாஞ்சுமின் ெசால் நீண் மஞ்சும்விண் வில் ேம. (76)

      ேநாிைசெவண்பா

      மஞ்சுகா ங்கைளப்ேபால் மாரன்  மாாிெபய்ய
      விஞ்சிய  ேபராைச ெவள்ளங்காண் - தஞ்சம்
      வ த்தீர் மதிச்ெசங்கண் மாலலங் காரர்க்கு
      வ த்தீர் மதிச்ெசங்கண் மால். (77)

      வஞ்சிவி த்தம்.

      ெசங்கண் மாயவர் சீபதி
      மங்ைக யாாிடம் வண் னம்
      ெகாங்ைக ங்க ங் குதைல ம்
      அங் க ம்பிைண யாகுமால். (78)

      தாழிைச.

      மா நான் க  மர மாமழகர்
            மால் விைடச் சயில மயிலனீர்
      நீலராமிைறவ ாின்னம்வந்திலர்கன்
            ெனஞ்சர்ேபா  மினிெயன்ெசய்ேவன்
      ஆலகாலம்வட காலதாகெவதி
            ரம் காலவில் வைளத்ததால்
      காலகாலர்கள ெமனவி ண் பல
            காறிறந்தமைழ காலேம. (79)

      கட்டைளக்க ப்பா.

      மைழ றங்குத டஞ்ேசாைலமாமைல
            வாணன்வாணன்க ரங்கைளப் தங்கள்
      விைழ ம்பாரெவ க்கெளன்ேறபற்றி
            சுமா ம்பர் ேவதாமவ க்ேக
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      பழயநான்மைற சிங்காசனமலர்ப்
            ப க்ைக ந க்கடல்ெவண்ெணய்ேபால்
      குைழ மன்பர்க த்ேத பாிைக
            குளிர்நிலா ற்றங் ேகாகுலங்கா ேம. (80)

      மடக்கு.

      எண்சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      குலமைலமா யாவாழி ெகா யெவன்றன் சிந்தா
      குலமைலமா யாவாழி ெகா யமதி ளிலங்ைக
      நிலமைலய மாதவாி னாெனறிந்தாய் மந்தா
      நிலமைலய மாதவர்ைக நின்னாமங் கண்டாய்
      பலவ ண வாாீச நயன  நீேலாற்
      பலவ ண வாாீசன் பயப்படெவற் ெப த்
      நலவாிைசக் கவிைக ைன காேரெதன் கு கூர்
      நலவாிைசக் கவிைகவிடா நளினமின்னா யகேன. (81)

      க நிைலத் ைற.

      நளினவி ேலாசன ரழகர்  ேலாமிைச நாதன்றன்
      இளவ  மாயவர் மாயவர் ெவற்பினி விைலேயாகாண்
      தைளயவிழ் மல் ைக ல் ய வண்டீர் தமிேயன்ேபால்
      வைளகைல நாண்மதி ேதாற்றிட நின்ேற ம ண்மாைல. (82)

      அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.

      ம ெதா த்  விளெவறிந்  கு ந்திேலறி
            வடத் றங்கிச் ேசாைலமைல வ மால்ெவற்பில்
      இ தைலப் ள் ெளன்னவி ந் திைமப் நீங்கா
            ெவைனப்பிாிந்த பாதகர்நாட் ல்ைலேபா ம்
      அ விமத மிக்கைளமா தைளகடள்ளி
            யைடயலர்மாக் ேகாட்ைடயிடந் தாவிேதக்கித்
      ெத ெதா  மால்யாைனக் கன் ேபாலத்
            ெதன்ற ளங் கன்ேறா த் திாி ம்ேவனில். (83)

      கட்டைளக்க த் ைற.

      திாி ங் கிாிக்ெகதிர் ெசன்ேறா ரழகர் தி மைலேமல்
      பாி ங் ெகா த்தடந் ேதர்வல வாபாி ேபாற்றிைரகள்
      விாி ம் னற்கட ண்டைம யா நம் மின்ெகா கண்
      ெசாாி ம் னற்கடற் ேகா தல் பார் ண் ளிப் யேல. (84)
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      ேநாிைசெவண்பா.

      யல்பார்க்குஞ் சாதகேம ேபான்ேறன்ெபான் னாட் ன்
      இயல்பார்க்குஞ் ேசமைலேம ெலந்தாய் - தையயின்
      நிைலயா தி க்கவ  ேணயா மி தீர்த்
      தைலயா தி க்க வ ள். (85)

      வைலச்சியார்.
      அ சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      அைலகட  ன த் யி  மழகர்நாட்
            லஞ்ெசாெலலாங் குளமாக வஞ்சனக்கண்
      வைலெயறி ர் ெபாய்ைகவிட்ெடன் னாவிதாங்கும்
            வரலா  ேக மச்ச ம ங்குநில் ம்
      கைலமதிேயா டாரலலர் ெவளிச்ைசமீ ங்
            கவைல ன்னீ ாிைரேயர்க்குங் கனக ப்பம்
      சிைலய வ ரால்மலங்கு ப தல்பா ந்
            தி க்ைகைவ  மைழச்சுறைவத் ேத ேர. (86)

      ெகாற்றியார்.

      எண்சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      ேத தமிழ் வ வழகர் ெந யவிைட மைலேமற்
            சிறியவிைடப் ெபாியவிைடத் தி க்குலத்தி ன ேத
      கூ கின்ற ெவண்ெணெடா ம் ேவனிலா ெனய் ங்
            குைறவிைலவிற் ேபாரதிகங் ெகாண்டெத  ப காண்
      நாடறிந்த ததிேமாக ைறயிணக்கம் ைவ
            நவமணிேசர் ெபான்னாழி நல்குேவன் ெமல்ல
      ஆைடதைன ெயா க்கி ெமன் பால்வா  மிச்ச
            மா ழக்கு ேமார்ேபா  மகேலனந் தைமேய. (87)

      தாழிைச.

      நந்தனந்தன ெவன் கார்தைன நங்ைகெசங்ைக  கிழ்க்குமின்
            நளினமாெதன விக மாரைன நம சாபம்வி டாெத ம்
      சந்த்ரசூாியர் தங்கைளச்ெசய சங்குசக்ர ெமனத்ெதா ம்
            சலதியா தல் ய ைன ழ்குத றவெம ந்தைல நாளிேல
      ஐந்தைலப்பணி ந்த ப்ைப  மாகிேலென ம் ேவ வா
            ய த ண் யர் வம்சமானத திட்டேமெய  மாைசேநாய்
      மந்திரத்தில றா தீர்க்குநின் வாசம் சிய ள காண்
            வாசவன்பதி பர சீபதி வாசசுந்தர ராசேன. (88)
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      சுரம்ேபாக்கு.

      கட்டைளக்க த் ைற.

      சுந்தரத் ேதாள ரழகர்நன் னாட்டன்னத் வியந்தாள்
      மந்தரத் தீஞ்ெசாற் கிளிெசல்  ேமாசக்ர வாளஞ்சுற்றி
      அந்தரப் பா  ேமாடச்ெசந் தீ ெநட் டாழிவிழக்
      கந்தரத் தன்குளக் கண்ேபாற் ெகாதிக்குங் க ஞ்சுரேம. (89)

      பிச்சியார்.
      மடக்கு - எண்சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      ேமதினிேபாற் றழகர்மைலத் தி ப்பிச்சி யாேர
            ெவளிப்பட்டீர் னிவர்மைலத் தி ப்பிச்சி யாேர
      ேகா ப  குழல்ேபாக விளங்குதைலச் சுகேம
            ெகாள்ைளெகாண்டீ ாிங்குவர விளங்குதைலச் சுகேம
      காதி ட்ட ெசம்பணி  ந க்காவி ைட ங்
            கபால ஞ்சூ ல ங்கண்ேட ந க்காவி ைட ம்
      ஆதாி  ங்கள்சிவ மதேவடந் திரேம
            யறி ேர யன்ெறதிர்த்த மதேவடந் திரேம. (90)

      ேநாிைசெவண்பா.

      ம சூத னா குந்தா வாமனா மாயா
      அதி பா ராமா வழகா - எ ரா
      ெவண்ணந் ளவா விமலா மகலாட்சா
      தண்ணந் ளவா சரண். (91)

      பதினான்குசீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      சரணேகா கனகங் கற்பக நாறத்
      தண் ழாய் பாி மளிக்க
      சங்குேந மி ம்ெவண் ணிலாெவயி ெலறிக்கத்
      தமனியத் கில்பள பளக்க

      மரகத ேமனி ெயழில்ப த் ெதா க
      மகரகுண் டலம் யத் தலம்ப
      வனசேலா சனங்க ள ண்மைழ ெபாழிய
      வந்தநின் ேகாலநான் மறேவன்

      திரன் ைலக் கிராத கிைடக் கிராத
      சி மிகள் கமதி ெயனவாய்
      திறந்தவாம் பைல ம் பறந்தவண் ைட ஞ்ெசந்
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      தீெய  ைகெயனப் பதறி

      விரெனாித் தடங்கா விழி ைதத் ேதா
      ெவண்பளிக் கைறகு  குங்கா
      ெவற்பலங் காரா ற்பலங் காரா
      ெமய்யேன ெதய்வநா யகேன. (92)

      அ சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      ெதய்வசிகா மணிையெயங்கள் சாரேசார
      சிகாமணிையக் கண்மணியிற் சிறந்ேதான்றன்ைன
      ஐவர்சகா யைன த ந் ம்பியன்ேறா
      வைழத்ததின்னந் ம்பிகேள யைழத் வா ம்
      ைகவ பந் தா மணி ற்றெமல்லாங்
      கமழ்பனிநீ ாிைறத்திைறத் க் க நீர்ேபா ம்
      ைமவிழியார் குளமாக்கி விட்டாெரன்ன
      வன்பைகேயா ெபா தைல வளர்கின்றாேர. (93)

      எ சீர்க்கழிெந ல் சந்தவி த்தம்.

      வளங்குல  தண்டைலெந ங்கிாி  குந்தர்நல்வ
            ரந்தினம்வ ழங்கழ கர்தாம்
      இளங்குதைல ெகாஞ்சியப சுங்கிளிகள் ெகஞ்சி மி
            ரங்கியினம் வந்தில ைரேயா
      உளங்கைர  ெமன்ெசால  னஞ்சமன ங்கிட
            ைதந்தவர்ெவ குண்  சுடேவ
      களங்கமற ெவந்த ம தன்சடல ெமன்றனர்க
            ம் ைகெயா ழிந்த தலேவ. (94)

      மடக்கு.

      பன்னி சீர்க்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      அலேமந் தழகர் பதிச்சுைனேய
      யா  ேமெமய்ப் பதிச்சுைனேய
      யணில்வாற் கதிர்ேபா ம ந்திைனேய
      யகன்ேற ேமய ம ந்திைனேய

      குலவஞ் சுகேம ேகாகிலேம
      ெகாம்பிற் னத்திக் ேகாகிலேம
      கூட வளர்மா தவிப்ேபாேத
      ெகா யார்க் ெகன்மா தவிப்ேபாேத
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      கைல ன் பிாியக் கணக்கன்ேற
      க ம்ைபப் பிாியக் கணக்கன்ேற
      கணியார் காட்  ம வலேர
      கணியார் காட்  ம வலேர 

      சலதி கக்கு கமஞ்ேச
      தனித்ேத நிமிட கமஞ்ேச
      ைதய ெலா ங்கும் வரவைழேய
      தைய ண் டானால் வரவைழேய (96)

      அகவல்.

      வரம்ெபற் றி த  ன ந்தவக் கிழவ ம்
      கண்டகைர யடர்த்த ன் மண்டலத் தரச ம்
      கற்பக மண்ட ற் கனக நாட ம்
      கான  ழக்க  னானகந் தி வ ம்
      எ த  மைறகள்கூ றிடலால் வியாத ம்
      ேபாதக ேமாத ற் ராணேவ திய ம்
      சாந்த ற் றி த ற் றனிஞா னிக ம்
      மான்மத ம த்த ன் ைவணவக் குரவ ம்
      நவமணி விாித்த  னன்னா வல ம்
      அன்னம் வழங்க  னகவாழ்க் ைகய ம்
      ெசம்ெபான் னீட்ட ற் றி ப்பாற் கட ம்
      அச்சங் கைளத  ன தசஞ் சீவி ம்
      மிதந் தி த ற் ண்ட ாீக ம்
      ெபாங்க ைரத ற் ைவ வண்ண ம்
      அம்பிைக கலத்த  னந்தி வண்ண ம்
      ெபா மைல ெயறித ற் ேலாமிைச ெகா ந ம்
      அகிலங் காட்ட  னலர்கதிர் ஞாயி ம்
      த்தமிழ் தித்த ன் மதிக் கட ம்
      சிவ ங் கட ட் சிலம்பாற் றிைறவ
      இ ப  சிகரத் ெதண்ணிலாச் சிகரப்
      ெபான்மைல வைளத்த ெசம்மைல ேயந் ம்
      ெவண்குன் ெற த்த க ங்குன் ெறா நாள்
      ைழவாய் திறந்  மைழேபா த்
      குெசங் களத் க் ெகா மரம் வாங்கி
      அ சம ராட ந ந  ந ங்கி
      ெகா  கவிழ்த ற் கு நைக த்
      நாைளவா வின் ன நீள்பதிக் ேகெகன
      விைடெகா த் த ள்மால் விைடமைல வாண
      உந்திக் கமலத் ச்சிவிட் றங்கி
      க த்திற் ெறளிந்த கரகநீ ராட் க்
      கண்டகண் ேபாற்குளிர் தண் ழாய் சாத்தி
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      இைசமக டன் தித் ெதண்ணில் ேகா
      பிரமர்ேபாற்(*)றிய பரம சாமீ
      அளவ  பிைறக ம் கள  கைறக ம்
      கணக்கிலா ம க்க ம் குணக்கிலாக் க க்க ம்
      உைடயார் த்ேதா ைடயா ாிைடயார்
      அலகிலா ைமக  மிலகுபன் னதிக ம்
      பதிெகா ளத்தனார் குதிெகாள் மத்தனார்
      ரபத் திர தற் ேகார த் திரெரா ம்
      அனந்த த்திரர் தினந்தினந் ெதா தி ம்
      தி வ  ைடய பிரம ர்த்தி
      ஒ விண் ணப்ப ன் ெப னி பின்னர்
      நம்பிநன் னிழ ற் றம்பின் ெதாடரச்
      ெசஞ்சிைல ெயா ம்ேபாய்க் க ஞ்சிைல மிதித்
      மின்னிள ேமக ம் வில் ம் பிைற ம்
      அரவிந் த மாங் கதிற்சில ம்
      சங்க ந் திகிாி ம் பங்கய குள ம்
      காந்த ங் ெகா ம் பாந்த ங் கத ம்
      மாவிளந் தளி ம் வகுத்தைன மீண் ம்
      ன்மதி ைடய ெவன்மனப் பாைறைய
      நற்பதப் ப த்தி யற் தம் விைளக்கும்
      கண்ணநீ ண்ணக் கவர்ந்த
      ெவண்ெணய் ெசய்  வி வ ன் கடேன. (96)

      தாழிைச

      ெவண்ெணய்சூைற ெகாண்டெகாண்டல் ேமனிமாயர் வனகிாி
            விற ெயன்ற ேகாகிலத்  ெமன்ெபைடக்ேகார் ேசவல்ேகள்
      பண் மிங்கு தங்குைடந்  பாணர்தம்ைம ெவன்றபின்
            பாதகற்கு ம ைமேயாேவார் பாணநின்ைன ெவல்வ
      வண்ணமார் ெப ந்தெகாங்ைக கிண்ணெமன்ப ர ெமய்யா
            வந் பா னிைறந்த ண்ைம மதைலபால ெனன்ப ம்
      எண்ெணயீ  பசுநரம்ெப ங்ெகா க்கு விட்டநீ
            ேரற்குேமா வவர்க்கும்யாழின் க்குகாய நின்பேம. (97)

      எ சீர்க்கழிெந ல  வாசிாிய வி த்தம்

      காயரன் பிரமர் த ேலார்ெதா ஞ் சனகர்நிமிர்
            காளமஞ் சனவழகர் மா
      மாயரம் வி நவ நீத ங் கமிழ்பவள
            வாயர்கண் லர்ெகா லளிகாள்
      பா ம்ெவம் ெபா த மாமெனன் பவன்வி ேமார்
            பாைறெநஞ் சினள் சிகரேநர்
      ஆயெகாங் ைகயிெலா கு பால்பரந் ெதனவிாிய
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            ேகார சந்திர கிரணேம. (98)

      சந்தவி த்தம்

      சந்தன நிழற்குளி  வந்ததைக தீரச்
            சந்திர கி ேயகவி  மிந்த்ரத  மா ம்
      ஐந்தைல யராவில்வ  மழகர்பழ மைறேத
            டாிய ைன யார் ளாி ெதாிய ைன ேபால்
      வந்த ணம் ைவைகயி  ெபாய்ைகயி  த்தின்
            வண்ட  ெகாண்டறவழ் மண்டபமி தல்லால்
      ெசந்தி நன் னகரமி  சிகரமி  ேசாைலச்
            சிலம்பிைடசி லம்பியசி லம் நதி யி ேவ. (99)

      கட்டைளக்க த் ைற.

      நதிெபற்ற பாதர் மைலயலங் காரர்நன் னாட்டணங்ேக
      கதிெபற்ற னன்னந்த மீகாமன் காமன் கைழகைழேய
      பதிெபற்ற வ வங்க மி வங்கஞ் சங்கம் ப த்ததங்ேக
      திெபற்ற த்தங் கிைடத்தெதாப் ேப ன் சுகக்கடற்ேக. (100)

      அ சீர்கழிெந  லாசிாியவி த்தம்.

      சக ம் பிக ம் மைறேயா ம் ேசாைல மைலயி லலங்காரர்
      இக ம் பர ம் வகுத்தபிரா ெனல்லாப் பத ம் தரவாழ்
      மக ந் தவ ஞ் ெசய்தெதாக்கும் மானந் தைனக்கும் பி வ
      ெசக ம் பர ஞ் சிலம்பாற் த் தி நீர் ப  ெமா நீேர. (101)

அழகர்கலம்பகம் ற் ப்ெபற்ற .
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