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ரபத்திரக் கவிராயரவர்கள் 
தி ப் ல்வய  ெல ந்த ளியி க்கும் 

குமரக்கட ள்ேபாில் பா ய   
"குமரமாைலப் பிள்ைளத்தமிழ்" 

 
Source 
    உ 
    கணபதி ைண 
    க்ேகாட்ைட சமஸ்தானம் தி ப் ல்வய  ெல ந்த ளியி க்கும் 
    குமரக்கட ள்ேபாில் "குமரமாைலப் பிள்ைளத்தமிழ்" 
 
    இ  இராய ரத்தி க்கும் 
    குன்றாக்கு த் தி வண்ணாமைலயாதீன மடத்  வித்வான் 
    கேழந்தி வங்கிஷவாணிதாச ரபத்திரக் கவிராயரவர்கள் ேபர ம், 
    த் ச்சாமிக் கவிராயரவர்கள் குமார மாகிய ரபத்திரக் கவிராயரவர்களால் 
    இயற்றப்பட் , *ேமற்ப ர் நா.கதி.கதிேரசன் ெசட் யாரால் 
    ெசன்ைன: மதராஸ் ாிப்பன் அச்சியந்திரசாைலயில்  பதிப்பிக்கப்பற்ற  
    1909 
--------------------   
    சிவமயம் 
 
    சிறப் ப்பாயிரம் -1 
 
    க்ேகாட்ைட சமஸ்தானம் இராய ரம் ப்ரஹ்ம  
    தி. ெச. இராமஸ்வாமி சாஸ்திாிகள் இயற்றிய  
 
    கிரந்த எ த்  ெகாண்  எ தப்பட்ட இந்த பாயிரம் 
    கிரந்த எ த் க்கள் ஒ ங்குக்குறியீட் ல் இல்லாைமயால் 
    இங்கு பதிக்கப்படவில்ைல 
 
    சிறப் ப்பாயிரம் -2 
 
    இராய ரத்தி க்கும் மழைவத் தி விைளயாடற் 
    சுப்ரமண்ய பாரதியவர்கள் த்திரர் 
    ப்ரஹ்ம  இராமசுவாமி ஐயரவர்களியற்றிய  
 
    நிைலமண் லவாசிாியப்பா 



 3

 
    தி வளர் ெசந்ெந ந் திகழ்த  கன்ன  
    ெக  க குெதங் ேகாங்கிவா னளந்  
    ம விய நந்தா வனச்ேசா ைலக ம் 
    ெப கிய மாமைற ேபசுசா ைலக ம் 
    பங்கயப் மலர்ப் பாயல்ேபால் விாித் 
    தங்கயற் ேற க ரளிகளி னீட்ட  
    நீர்நிைற ேயாைட  நில  தடாக  
    ேமர்பல ெகாண் யர்ந் ேதந்திய சிகரெமா 
    டாமதின் மண்டப் மாலர ணத் டன் 
    காம  மங்ைகயற் கணிெயா  சுந்தரர் 
    வாழ்  ேகாயி  மைறயவர் தி  
    ேமழ்நகர் வணிக ாிைசந்தி  மாட  
    ெமங்கி ஞ் சித்திர மியற்றிய கூட ந் 
    தங்கி  மவர்க்கூண் ட மறச் சாைல ம் 
    பன்ன ம் பல்வளம் பரவிய விராய 
    நன்னகர் தன்னி னாெடா ம் வாழ்ேவான் 
    எண்ணான் கறங்க  மீ ந் திறங்க ம் 
    விண்ணார் தனபதி வியந் ைர ெசல்வராம் 
    வணிகர்தம் மரபின் ம விய விரணி ர்ப் 
    பணித ங் குலத்திற் பாங்கமர் வாழ்வாஞ் 
    சிதம்பரம் ெப நாச் சியப்பன் றவத்தா 
    தம்ெபற வ கதி ேரச வணிகன் 
    சந்ததி ேவண் த் தைழக்கும் ல்வயற் 
 
    குந்த மணிந்தி  குமேர சன்ேமற் 
    பிள்ைளத் தமிழ்க்கவிப் பிரபந் தத்ைதக் 
    ெகாள்ைள கவிக்குழாங் ெகாண் வப் ெபய்த ம் 
    ேவண் ய வண்ண நீண்ட கழ்ேசர் 
    வள்ளற் ெப ங்கவி வான் க ேழந்தியின் 
    விள்ளற் காியதாய் விளங்கு மரபினான் 
    தி வணா மைலயா தீனம் விளங்க 
    வ பரம் பைரயின் மயின்மைல மைலயாக் 
    குன்றாக் கு ள குன்றாக் கு நகர் 
    *ெச*ன்றா மடமதி னண்ணிய வித் வான் 
    பகர்ந்தி ம் ர பத்திரக் கவிஞன் 
    மகிழ்ந்தி  சுதனா மான் த் சாமி 
    த்திரன் ர பத்திரக் கவிஞன் 
    க திப் ெபா ைளச் சு தியின் வழிேய 
    சு தி ட் கமலக் கண்ணக நிறீஇ 
    ெயந்தல ந்த  ெசான்னலம் ணர்த்திக் 
    கன்ன ல ெதனக் கன்னம் கிற்ெகாளப் 
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    பன்னினன் லைமயிற் றன்னின் ேமலலாச் 
    ேசய ள் ெகாண்ேட ேசய ள் ெசயேவ. 
    --------------- 
    சிறப் ப்பாயிரம் -3 
 
    இராய ரத்தி க்கும் இந் லாசிாியர் மாணாக்க ெளா வரான 
    ப்ரஹ்ம  ஆ பஞ்சாபேகசய்ய ரவர்களா யற்றிய  
 
    நிைலமண் லவாசிாியப்பா 
 
    ங்கடல் சுல ம் டவியிற் சிறந்  
    நீங்க ம் வளங்க ணித ஞ் ேசாழ 
    மண்டலந் தன்னிற் ெறாண்டமா னிைசகூர்ந் 
    தரசுெசய் ைவ யம்பதி ய த்த 
    சரசுலாம் ல்வய றனிெலா  ெதாண்ட க் 
    காகேவ பழனி யணிவைர நின்  
    தாகம தாகத் தண்டா த டன் 
    ஓங்கும் பிரணவத் ட்ெபா  ணரா 
    ேதங்கும் விதிைய யி ஞ்சிைறப் ப த்தி 
    யத்தன் ெமாழியா லவன்சிைற வி த்தப் 
    பித்தன் ேகட்கப் பிரணவப் ெபா ைளக் 
    கூறிய குமரன் குக்குட ேகதனன் 
    ஆறி  ைகய னணிபத மிரண் னான் 
    தரணியின் மாந்தர் தம்விைன யகற்ற 
    வி தயத் ன்னி ெய ந் டன் ேபாந்  
    மஞ்சுலாங் குமர மைலயினின ேம ங் 
    குஞ்சாி ம ங் குமேர சன்ேமற் 
    ெறன் ம் பாண்  ேதய மதிலார் 
    மன்னில வள ம் வாய்ந்தெபாற் பதியாங் 
    குன்றாக் கு யிற் குன்றாக கு யான் 
    மன் க ேழந்தி வங்கிஷத் தித்ேத 
    யிய ைச நாடக ெமன் த் தமி  
    நய  நாற்கவி நன்குறப் பயின் ம் 
    பற்பல ல்கள் பாங்குற வியற்றி ம் 
    விற்பன் ெரவ ம் விம்மித றேவ 
    நலமிகும் லவர் நாமல ெவன ம் 
    லவர் சிகாமணிப் ங்கவ ெனனச்ெசால் 
    பாவலன் ர பத்திரக் கவிஞன் 
    ஒவ ந் தவத்தா தித்த ண் த் ச் 
    சாமிக் கவிஞன் சந்திதி விளங்கி 
    மாமிக் ேகாங்க வந்தி ம் ச* 
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    பத்திரக் கவிஞன் பத்தியாய்ப் பிள்ைளத் 
    தமிழிைனச் ெசாற்றான் றரணிேயார் ெசவிவா 
    யமிழ்தி  ெவன்ேற ய ந்திட மாேதா. 
    ---------- 
    சிறப் ப்பாயிரம் -4 
 
    இராய ரத்தி க்கும் மழைவதி விைளயாடற்  சுப்பிரமணிய பாரதியவர்கள் 
ேபர ம், சுப்பராமய்யர் குமார ம், இந் லாசிாியர் மாணாக்க ெளா வ மாகிய, 
ப்ரஹ்ம  கி ஷ்ணய்யரவர்கள் இயற்றியைவ. 
 
    அ சீர்க்கழிெந  ல யாசிாிய வி த்தம். 
 
    உலகுவக்கும் கழ்ேசர்ெதன் பாண் நா ெடனப்ெபயர் ண் 
            யர்கன் னிக்ேகா 
    ாிலகு தற் றிலகெம  மிைறநகர்வாழ் நாச்சியப்ப 
            னிரணி ாிற் 
    குல சிவ ரந்ேதவி யாட்ெகாண்ட நாதர ள் 
            கூட்ட ன்ெச 
    யலகிறவப் ேபெறனேவ யவதாித்த சிதம்பரேவட் 
            க ைமத்தம்பி. (1) 
 
    இ ந்தவத்ேதார் ெப ங்களிகூர்ந் திடக்ேகாயி ாினமர்ந் 
            ெதழில்ேவ தாந்த 
    ெமா ங்குணரன் ணாமைலச்சா மிக்கிலக்கு வற்கு த 
            தித்த சீவன் 
    தி ந் தன பதிக்குமி ந் தனபதியா ெயஞ்ஞான் ஞ் 
            ெசல்வ ேமாங்க 
    வ ங்குணவான் கதிேரச வணிகெனனத் தி நாமம் 
            வைன வள்ளற்ேக. (2) 
 
    த்திரப்ேப ண்டாகி வாைழய  வாைழெயனப் 
            வியின் வாழச் 
    சித்தித ங் குமரமைலக் குகன்ேமற்பிள் ைளத்தமிைழச் 
            ெசய்தத் ேதவார் 
    அத்தி வின் த்தமிழின் சுைவயறிநா வலவரதி 
            சயிப்பப் வி 
    ெனத்திைச ம் கழ் ர பத்ரகவி வாணனரங் 
            ேகற்றி னானால். (3) 
    --------- 
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    சிறப் ப்பாயிரம் -5 
 
    காைரக்கு யி க்கும் ப்ரஹ்ம  சதாவதானம் 
    பாலசுப்பிரமணிய ஐயரவர்கள் இயற்றிய . 
 
    அ சீர்க்கழிெந  ல யாசிாிய வி த்தம். 
 
    இய ைசநா டக ன்  தமிழி ம்பற் பலதமிழ்க 
            ளிைசந்திட்டா ம் 
    உயர் நிைற ப வமிலாக் காரணத்தால் வள்ளிெகாண்க 
            வக்கான் ேம  
    நய தவா ெவனத்ேதர்ந்ேத ரபத்தி ரக்கவிஞ 
            னம்பி ேனார்பாற் 
    ெசய த ங் குமரமைலக் குகற்ெகா பிள் ைளத்தமிேழ 
            ேசர்த்திட்டாேன. (1) 
    ----------- 
    சிறப் ப்பாயிரம் -6 
 
    இராமநாத ரம் சிவகங்ைகெயன் ம் உபயசமஸ்தான வித்வான் 
    ேவம்பத் ர் சிேலைடப்  ப்ரஹ்ம  பிச்சுவய்ய ரவர்களியற்றிய . 
 
    ெவண்பா 
 
    பிள்ைளத் தமிழாம் ெப ந்தமிழ்க்ெகல் லாமிஃேதார் 
    தள்ைளெயனப் பாவலர்கள் சாற்றிேய ெகாள்ைளெகாளக் 
    கற்பைனயாய்ப் ல்வயல்வாழ் கந்தற் குகந் ைரத்தா 
    னற் கழ்ேசர் ரபத்தி ரன். (1) 
    ---------- 
    சிறப் ப்பாயிரம் -7 
 
     விஷ் ராண லாசிாியராகிய 
    ெசந்ெநற்கு  சாமிக்குட்  ஐயரவர்கெளன்  ெபயர்விளங்கும் 
    ப்ரஹ்ம  சுப்பராய ஐயரவர்கள் இயற்றிய . 
 
    அ சீர்க்கழி ெந ல யாசிாிய வி த்தம் 
 
    மாேமவி வளர் ல்ைல வளநகர்வாழ் குமரமைல 
            மன்னிநா ம் 
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    ேம  மானிடர்தம் மிடர்தவிர்க்கு மா கப் 
            னிதன் ேறாண்ேமற் 
    ேறேம  ெசந்தமிழ்ப் பிள்ைளத்தமி ழாங்கவிமாைல 
            சிறப்ப ேவய்ந்தான் 
    காேம  மிராசநகர் தனில்வள ம் ரபத்ரக் 
            கவிஞன் றாேன. (2) 
    ----------- 
    சிறப் ப்பாயிரம் -8 
 
    ேமற்ப யார் கனிஷ்ட சேகாதரர் 
    ப்ரஹ்ம  மகவியவர்களியற்றிய . 
 
    இைணக்குறளாசிாியப்பா 
 
    வி ந் ெதாளி ம் கழ்ெப  ம விைன 
    வண் ந் ேத  மகிழ்ந்தினி த ந்திச் ெசவ்வழிபாட 
    நான் கன் விண்  நந்தி ர்ந் தி ேவா 
    னாகு தத் ேதவர்க் க த்தி  சத்திக 
    ணிறெமன விளந்தளிர் தளிர் தி ாிைலகைளத் 
    தன்னகத் தைமத்தத் தளிாியல் கண்கள்ேபாற் 
    றீவிளி காட் த் ேதவர்த லகுைற 
    வளந்தைன ேநாக்க வளர்ந்தி  பான்ைமயின் 
    வயங்குந் ேதமா மன்னிய குயில்கண் 
    மணவிைன நடாத் ம் வளங்ெக  ெபாழில்சூழ் 
    குன்ைறமா நகாிற் குலவிய தி வார் 
    அண்ணா மைலயா தீனத் தமர்ந்தி  
    தைலைமப் லவர் தங்குல மதனின் 
    மகுடெமன் ேறாங்கி வந்தி  லவன் 
    கடைன ேயந்  கேழந் திெயன் ம் 
    ெப ந்தமிழ்ப் லவைனப் ேபசுதன் குலத்தின் 
    தல்வனாகக் ெகாண்  விளங்கிய தல்வன் 
    ரபத் திரெனன வியற்ேபர் ெப  
    ம ங்கவிப் லவைனச் 
    சலதரந் தாங்கு த த்த  நீங்கிப் 
    வியிைட யமர்ந்  ெபாற்கல சத்திைனத் 
    தாங்கிநின் ெறால்குந் தன்ைமயின் ைலகைளத் 
    தாங்கி  மயிலனார் சஞ்சாித் திலகும் 
 
    தடம்ெப  தியார் 
    இராய ரத்தி ந்தி  தனதன் 
    காிணியார் தியி ரணி  ைடயான் 
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    ைவசியர் குலத்தின் வந்தவ தாித்ேதான் 
    கதிைரமா நகாிற் கண்ணிய தல்வன் 
    றன்ேபர் தாங்கு சதி ைட யறிஞன் 
    மகிதலந்தன்னின் மகப்ேப ெரா மிகு 
    நிதியிைன ய  நின்மல ர்த்தியாம் 
    னிதமார் குமரனா ெமய்ப்ெபா ண்மீ  
    பிள்ைளத் தமிழ*ைனப் ேப லகத்ேதார் 
    மகிழ்ந்திடப் பா த் த ெகனத் தந்தனன் 
    அறிஞ ம் வியப்ப வமிழ்ெதன மன்ேனா. 
    ------------- 
    சிறப் ப்பாயிரம் -9 
 
    தி ெமய்யம் ைவக்கீல் ப்ரஹ்ம  வயித்திநாதய்யரவர்கள் இயற்றிய . 
 
    எண்சீர்க்கழி ெந ல  யாசிாிய வி த்தம் 
 
    வளர்க  காப்தைமயா யிரத் ப் பத்தின் 
            ம லகீ லகவ டந் ைதெவண் பக்கங் 
    ெகா ங்கதிர்நா த் திைகநற் சைதயந் ெதய்தி 
           குல மிரா றிற்குமர மைலேவண் மீதி 
    லளேகச னிகர்கதிேர சன்ேப ேராங்கி 
           யாண்மகப்ேப றப்பிள்ைளக் கவிையப் பா த் 
    தளர்வறேவ ரபத்ரக் கவிஞன் வித்வ 
           சைபெயா ங்ேக ெமச்சவரங் ேகற்றி னாேன. 
    --------- 
    சிறப் ப்பாயிரம் -10 
 
    ம ைர ஜில்லா ேகாட்ைட ர் மீனாட்சி சுந்தரமய்யரவர்கள் த்திரர் 
    ப்ரஹ்ம  சுப்பய்யரவர்களால் இயற்றிய . 
 
    அ சீர்க்கழி ெந ல யாசிாிய வி த்தம் 
 
    சீர் த்த கடல்வைளக்கும் விமதிக்கும் கழ்நலத்தாற் 
            ெசழித்ேதான் ல்ைலத் 
    தார் த்த மணிநிறத்தான் றனவணிகர் குலமணியாத் 
            தைழக்குஞ் சீமான் 
    கார் த்த கரதலத்தான் கதிேரச ென ம்ெபயரான் 
            க த்தின்ேவண்  
    தார் த்த ெமாழிநயந்  ெம வைகச்சீர்த் தியி ெமான்றாய் 
            நா மன்ேனா. (7) 
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    பமரம த் தி மிதழித் ெதாைடமிைட ஞ் சைட ைடயான் 
            பரமன் பாகத் 
    தமரமைலக் ெகா தல்வ னமரர்தமக் ெகா தல்வ 
            னகில ெமல்லாஞ் 
    சமரமைலத் திடவ ைக யசுரர்கைளப் ெபா ெசய்ெந ந் 
            தனிேவற் கந்தன் 
    குமரமைலக் ெகா தைலவன் ேசெயனப்ேபர் ெகாளலாலக் 
            குழகன் மீேத. (8) 
 
    கள்ள தற் றி க்க த்த ெமாழி ைடயான் கைலமகடங் 
            க ைண யாகும் 
    ெவள்ள த தியிற்கவர்ந்த ெவழி ெயனக் கவிெபாழி  
            ேமன்ைமயாளன் 
    ெதள்ள தத் தி மிகுந்த ம ர ற்ற ெதனப் லவர் 
            ெசவிவாய்த் ேதக்கி 
    ள்ள தத் ெதா கழச் சிறந்தபிள்ைளத் தமிழ்பா  
            யர்ந்தா னன்ேற (3) 
 
    அத்தைகய ெப ந்தைகயா னியாவெனனி ைரக்கு மிவ் 
            வகிலந்தன்னி 
    ெனத்தைகய ெப வள  ைடத்தாகி நிலமகட்ேகா 
            ாிைழேபான் மிக்ேகார் 
    சித்தநயனங்களிக்கு ெமழி ைடத்தா மிராசநகர் 
            ெசழிக்க வந்ேதான் 
    த்தைகய தமிழ்களி ங் கவி ைரக்குந் திறந்ெதாிந்த 
            தன்ைம யாளன். (4) 
 
    நலமிகுந்த கைலகெள  நரைலயளவறிந்தகற்பா 
            னளினத் தாடங் 
    குலமிகுந்த ய ைடயான் த் ச் சாமிக்கவிஞ 
            ஞற் ஞ் ெசய்ய 
    குலமிகுந்த தவத் தித்ேதான் ெகாைடக்கரத்ேதான் குணங்க ன் ற் 
            குணத்ைதச் சார்ந்ேதான் 
    லமிகுந்த ரபத்திரப்ெபயரா ெனந்நா ம் 
            கழ்மிக் ேகாேன. (5) 
    ----------------- 
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    சிறப் ப்பாயிரம் -11 
 
    ேமற்ப ர்,ெப.அ.க.சிதம்பரஞ்ெசட் யார் குமாரர், 
    ேசாமசுந்தரஞ்ெசட் யாரால் இயற்றிய . 
 
    அ சீர்க்கழி ெந ல  யாசிாிய வி த்தம் 
 
    ங்கமலத் ைறயயனார் ேபாற்றவ ள் ங்கவனம் 
            ேபால்வா ய்யத் 
    தாங்கமலப் பரம்ெபா ளாங் குமரமைலக் கிழவன ந் 
            த ேவ ெயன்னப் 
    பாங்கமலர்ப் ெபாழில்சூழ்ேகா நகர் ரபத்திரமால் 
            பாிவிற் ெபய் ந் 
    ேதங்கமலச் ேசய்த்தமிழ்ேமற் ெகாள்லாலப்ெபயர் லேவார் 
            ெசப்பினாேர. 
    -------- 
 
    உ 
    சிவமயம். 
 
    ப வத்ெதாைக 
    -------- 
    ெவண்பா 
 
    சாற்றாிய காப் ெசங் கீைரதால் சப்பாணி 
    மாற்றாிய த்தேம வாராைன - ேயற் சீ 
    ரம் ேய சிற்றிேல யாய்ந்த சி பைறேய 
    பம் சி  ேதேரா ம் பத் . 
 
    1. காப் ப்ப வம்:-அஃதாவ , தி மால், சிவபிரான், உமா ேதவி, விநாயகர், பிரமன், 
இந்திரன், இந்திைர, சரசுவதி, ப்பத்  வர், என்றிக்கட ளைர, பிள்ைளையக் 
காக்கும்ெபா ட்  ேவண் ப்பா வ . 
 
    2. ெசங்கீைரப்ப வம்:-அஃதாவ , பிள்ைளகள் ஒ காைல டக்கி ஒ காைல நீட்  
யி ைககைள  நிலத்தி ன்றித் தைலநிமித்  கமைசத் தா நிைல. 
 
    3. தாலப்ப வம்.:-அஃதாவ ,பிள்ைளகைளத் ெதாட் ற் கிடத்தி மாதர் 
நாவைசத் ப் பா நிைல. 
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    4. சப்பாணீப்ப வம்:-அஃதாவ , ைக டேனைக ேசர்த் க் ெகாட்  நிைல. 
 
    5. த்தப்ப வம்:-அஃதாவ , பிள்ைளயின  வாய் த்தத்ைத வி ம்பிக் கூ ம் 
நிைல. 
 
    6. வ ைகப் ப வம்:-அஃதாவ , குழந்ைதைய, நடந்  வ க என்  அைழக்கு 
நிைல. 
 
    7.அம் ப்ப வம்:- அஃதாவ  பாட் ைடப்பிள்ைள டன் விைளயாடவ ம்ப  
மாதர் அப்பிள்ைளைய ஒக்க த்தி ைவத் க்ெகாண்  சந்திரைனச் சாமேபத 
தானதண்டங்களாற் கூறியைழக்கு நிைல. 
 
    8.சி பைறப்ப வம்:- அஃதாவ , பாட் ைடக்குழவிையச் சி பைற ெகாட் ம்ப  
ேவண் ம் நிைல. 
 
    9.சிற்றிற்ப வம்:-அஃதாவ  சிற்றி ைழக்குஞ் சி மியர் தஞ்சிற்றிைலச் 
சிைதக்கேவண்டாெவன்  பாட் ைடக்குழவிைய ேவண் ம் நிைல. 
 
    10.சி ேதர்ப வம்:-அஃதாவ  பாட் ைடக்குழவிையச் சி  ேத ட் ம்ப  
ேவண் ம் நிைல. 
------- 
 
    அைவயடக்கம். 
 
    அ சீர்க்கழி ெந ல  யாசிாிய வி த்தம். 
 
    ேதன் ளிக்குங் கற்பகமா ாிைறேவண்டக் குஞ்சாிேதான் 
            ேசரேவட்  
    மானகட்  தித்திழிஞர் மைனவளர்கன் னிையவ ய 
            வாஞ்சித் ேதனற் 
    கானி ற்றார் லவர்சிகா மணியாமிந் ற்குாிய 
            கட ெளன்றால் 
    நானியற்றிப் ன்கவிநன் கவிெயனத்தா நயவாேரா 
            நாவல் ேலாேர. 
    ----------- 
  உ 
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    ற்பயன். 
 
    எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம். 
 
    கடத்ேத  சலந்ேதா ங் கா  ெமான்றாங் 
          கதிர்ேபால வகண்டபரப் பிரமந் தானாய்ப் 
    படத்ேத  ேமாவியம்ேபா லகின் மாயா 
          பந்தத்திற் சிக்கிவிைனக் கீடாய்த் ேதான்  
    சடத்ேத  யிர்க்குயிராய் நின்ற ெவங்க 
          டனி தலன் ப ய க்ேக தாயன் னான்குக் 
    குடத்ேத  ெகா யர்த்ேதான் வல்  ேதவ 
          குஞ்சாிக்கு மணவாளன் குழகன் ெசவ்ேவள்.   (1) 
 
    பன்னி ெசங் கதி தயஞ் ெசய்தா ெலன்னப் 
          பன்னி ெபாற் குண்டலங்க ளிலங்கு கா ம் 
    பன்னி மா மணிவலயந் தாித்த வாைகக் 
          பன்னி ெபாற் கிாியைனய ேதா  நா ம் 
    பன்னி திண் பைடயகலா தம ஞ் ெசய்ய 
          பன்னி ைகக் கற்பக ங் க ைண த்த 
    பன்னி கண் மலர் க ங் கழைல யார்க்கும் 
          பன்னி தா மைரப்பத ங் ெகாண்ட ேகாமான்.   (2) 
 
    ெசங்கமைல மணிமார்ப னய ங் காணாச் 
          ெச ங்கமைல ேவணியற்குக் கு வாய் வந்த 
    தங்கமைல நிக மிைணத் தனத்தின் பாரந் 
          தயங்கமைலக் ேகாாிளஞ்ேசய் தக்ேகா ரஞ்சம் 
    அங்கமைலப் ெபா நிறத் த ண ராக்கம் 
          அடங்கமைல வளர்த்தி ங்கூ ரயில்வி த்ேதான் 
    ெகாங்கமைலக் கும்ெபாழில்வான் குலவ நீண்ட 
          குமரமைலக் குமேரசன் மீதிற் சாற் ம்.    (3) 
 
    ைபந்தமிழ்ப்பிள் ைளக்கவிப்ர பந்தந் தன்ைனப் 
          பா லகின் மன்பைதயாய்ப் பிறந்ேதார் தம் ட் 
    சிந்ைத றக் கற்ேறா ங் ேகட்ேபார் தா ஞ் 
          ெசல்வெமா  நன்மகப்ேப ைடய ராகி 
    நிந்ைதயறப் பிணியகன்  பைக ம் ெவன்  
          நிகழிந்த்ர ேபாக ந் ய்த் ெதவ ம் ேபாற்றச் 
    சந்தத  மழியாத ஞான ேமாங்கிச் 
          சா க்ய பதந்தைனேய சார்வர் மாேதா.    (4) 
    ---------- 
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    உ 
    கணபதி ைண. 

குமரமைலக் குமேரசர் பிள்ைளத்தமிழ். 
 
    ேம  சிமயப் ெபாலங்குவட் ைனவலம் 
            ாி மி  சுடெராளி கைளப் 
    ெபான்மணிக் கிம் ாி ம ப்ெபான்றி ெனாளிக ம் 
            விம ங் குைடவா ாிையத் 
    தாேம  க்கட் ெப ங்க ைண வாாி ஞ் 
            சலதரம் ெபாழி  மைழையத் 
    தனிஞான மதமைழ  ங்கேம ேலாங்கத்தி 
            சரணமல ேரத்ெத ப் பாம் 
    மாேம  மாயிரத் ெதட்டண்ட மிைற 
            ம வ ற் ெறட் க நாள் 
    வல்லாைண ன்ெச த் ஞ்சூர் த ந் ம்பர் 
            மகிழமணி  மரசுங் 
    ேகாேம ம் வாசவன் ெகாண் வா னா ெசங் 
            ேகானாட தாகவ ள் ெசய் 
    குமரெவற் பம மயின் கனற் தவினிய 
            குமரனற் றமிழ்தைழ யேவ. 
    ---------------- 
 

காப் ப்ப வம். 
    தி மால். 
 
    ெபான்ேம  ப மா சனத்ேதைவ தவிப் 
            ரக்குந் ெதாழிற்ெசய் வலேவார் 
    *ேபாகிமணி யிற் கிடந்ெதாளி  மகிமான் 
            ெபாாிக்குநா யகனம ாினிற் 
    ெகான்ேம  மாழிவிட் தழியிட் டமிமைனக் 
            ெகால்சிந்  பதிைய ம நாட் 
    குலவந்தி வ ன் ெசகுத்தி வ ெலன் சூழ் 
            கூ பற் குன ய்ய வா 
    ளின்ேம  ேமாராழி யிரதம்வி  கதிெராளிைய 
            ெயல் ற் ைதத்த  ளி ன் 
    ேனயாதி லெமன ேவாலமி  வாரணத் 
            திைனயா  மால்காக்க ேவ 
    ெதன்ேம  ேநமியங் கிாிெபாலங் கிாியிற் 
            சிறந்திைமய மைல  நாணச் 
    சிகர ய ாியகுமர் மைலயின்வளர் க ைம 
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            சிைவக ாி ய ண்மக ைவேய.  (1) 
        *ேபாகி-பாம்  
        --------- 
 
    தியாகராஜர். 
 
    திய நிலெவா  குமிள வி நதி 
            ாிச லேம வாதிையப் பாற்கடல் 
    லவர் கைடய  ென ம மாி கழ் 
            ெபா ய மணிவா ேய ணப் ேபாழ்த்தனர் 
    ணாி யிைடயிைட ெயறிகி வைல ைர 
            ெபா  சி வாழ்ேவ ெயமக் ேகாட் னர் 
    வன யக்கு னைக ெகா திாி 
            ரெம ாியமா றாயபற் காட் னர் 
    *அ ல +வி ரர்ெபா னசல விலாிைம 
            யமைல சுைதத  வாகர்ெமய்ப் பார்த்தன்வி 
    ல ெகாண் யர்ைக யபய வரதர்ெசா 
            லாிணர் ம வாேரா சற் பாத்திரர் 
    அாிய ய ம  ய ாிவாிய 
    யலகி ெலாளிமீ கீ றத் ேதாற்றினர் 
            அரவ வி குைழ ய ெச வியெரன 
            வைறத தியா ேகசைரப் ேபாற் ம் 
    ம ப மிைசெசய்  ம ர கைற ண 
            வ கு மணநீ பாசலத் ேதாட் ைண 
    ம வ சனவன சாிெவ ளிபமகண் 
            ம  மணவா ளாெவனப் ேபாற் நர் 
    மனதி ளகிய ெபா ைள ைமவிழி 
            மணிைய மணிசூழ் ேசாதிையச் சாட்குண 
    மைலைய ெயம யிர் நிைலைய ய மைற 
            வ ைவ ய யார் மாசுகப் ேபற்றிைன 
    கு க லெமா க லகல ெவனமணி 
            குளி  ம யார் ேககயச் சீர்ப்பாி 
    குலவி விழிெபாழி க ைண மைழய  
            குளி  மலரா றானனத் ற்றிடக் 
    கு  னிவனக மகிழ வ குல 
            கு ைவ யிகேலார் மாையயிற் சீற்றைனக் 
    குதைல ெமாழிபயின் மகைவயினியகு 
            மரம ைலயின்வாழ் ேவலைனக் காக்கேவ. (2) 
    *அ லம்-உவைமயின்ைம + வி ரன்- அறிஞன். 
      --------- 
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கமலாம்பிைக. 
 
    உலகினி * றவி + னாம்பன்மட் டீற் ள 
            உயிர்பல ெதாைககைள யீன்றெமய்ப் பாட் னள் 
    உத்தியின் வடைவயி ேனாங்குகட் டீப்ெபாறி 
            கவ  நம யிர் வாங்கரற் ேகற்பவள் 
    நிைல ணர் னிவரர் காண்டவப் ேபற்ெறன 
            நிக  தல்விதைன ேவண் கிற் பார்க்க ள் 
    நி ம  பயிரவி ேவய்ங்குழற் பாட் ைச 
            நிகர  கிளிமயின் மாங்குயிற் கூற்றினள் 
    சிைலையமி னிைழ  வாய்ந்திடக் காற் கள் 
            சிதறிட வழிநைட ேபாந்தவற் ேகர்த் ைண 
    **சிதமதி கதிர்பல ேதான்ற ற் ட் ைன 
            சிமயவி மயமைல கான்றநற் பார்ப்பதி 
    அைலமகள் கைலமக ளார்ந்தகட் க்களின் 
    அ ண்மைழ ெபாழிகம லாம்பிைகத் தாட் ைண 
    அலாிைன மன  தீங்க த் ேதத் ம் 
    அணிெகாள்கு மரமைல ேயந்தைலக் காக்கேவ. (3) 
 *உறவி-எ ம் .+ ஆம்பல்-ஆைன. ** சிதம்-ெவண்ைம. 
    --------- 
 
    விநாயகர் தி. 
 
    கங்குெல  வன்னக் க ங்ெகாண்ட ெலன்னக் 
            #கேளபரந் திக மி  பான் 
    கரதலங் ெகா ெவளிக் குன்ெற த் ேதான்க ங் 
            காயம் $ ெவண் காய மீ  
    பங்க ற ெசா  ம ப்பி  றக்கனம் 
            பாய் ம் மதங்கணால் வாய் 
    யாரவஞ்சு கரமா  சிரெம  மணித்ேதாள் 
            பைடத்தேவ ழத்ைதநிைன வாம் 
    ங்கவர் ெப ந்தி ைவ ெயங்கள்குல வாழ்ைவப் 
            ராந்தகற் கினிய ெசல்வப் 
    த்திரப் ேபற்ைறய  யா ளத் தளியிெனாளிர் 
            ேபாதமய மணிவிளக் ைகச் 
    சங்கமா தவர்ேத  மாதேபா நிதியிைனச் 
            சாட்குணிய வ வ ேமாங்கு 
    சற்கு ைவ நற்குமர ெவற்பரைச யற்பிெனா  
            சந்தத கந்த ளேவ.  (4) 
 # கேளபரம்-உடம் .       $ ெவண்காயம்-ெவள்ளி ஆகாயம். 
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    பிரமேதவர். 
 
    ெசங்ேக ழ க்கிதழ்ப் ைபந்ேதறன் மாந் ஞ் 
            சிலீ க மலர்ப்பீட ேமற் 
    ெறய்வநான் மைறெய  மகாைரநா ெவன் நாற் 
            ெசவி யந் தாயர் ேவட்  
    மங்கா  மல்குற வளர்த்ெத த் திடவந்த 
            மண்ெபா த் தந்ைத நந்ைத 
    ம மணி வண்ணெமய்ப் யல்சூற் ெகாளாத  
            மதைலைய யகத்  ணிைனவாம் 
    ெபாங்ேகழ் கடற் வன மியா தல் விழியிற் 
            ெபா த்தங்க  மீமப் 
    ெபா சி ெயண்ண  யிர்த்ெதாைகக ய்யவ ள் 
            ாிகுவா னட்ட மா க் 
    ெகாங்ேக  தாதகி தாித்தெவண் யவைரக் 
            ேகாமா னளித்த ல்ைல 
    குல நக ேரசைனக் குமரமைல வாசைனக் 
            குகைனய ள் ாிய நிதேம.  (5) 
 
    ேதேவந்திரன். 
 
    நைறம  கற்பகத் தாரணி யக்குன்றி 
            னா மயி ராணி ெகாம்ைம 
    நகிலந் திைளத் மவ ளிதழ த ெவா கீர 
            *நரைலய  ள த மாந்தி 
    யிைறம  பனிவைர கட்ெட  க ங்ெகாண்ட 
            ேலய்ப்பேவாங் கயிரா வதத் 
    ெத த்தமிைச வ வான் ம த் வ னிைணச்சரண 
            மிதயத் தி த்திநிைன வாம் 
    ெபாைறம  மயில்ேக டகங்கண்ைட நளின யர் 
            ெபாற் ந் தண்  ேசவல் 
    ேபாாிடங் கம்பகழி வாளபய வரதம்விற் 
            மா றி கரைன ெவண் 
    பிைறம  ெசஞ்சைடக் கயிைலப் பிராெனம் 
            பிராட் க்கு மகவாகி வான் 
    பிறங்கநிவர் குமரப் பிறங்கல்வ  சண் கப் 
            பிள்ைளையக் காக்க ெவன்ேற.  (6) 
  * நரைல-கடல். 
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    தி மகள். 
 
    ேவ . 
 
    தரங்க ெமறிபாற் கட தித் ச் 
            சலசத் தனிமா ளிைகதைழப்பத் 
    தாேமா தரப்ேபர்க் ெகா ெகாம்பிற் 
            றனிேய படர்ந்தா ரன்பரக 
    வரங்கத் தளியாற் காலைசப்பா 
            லாடல் ாிந்  மின்ன ள் த் 
    தழகின் மதேவட் கனிப த்த 
            வ ம்ெபாற் ெகா யி ன ெதா வாம் 
    கரங்க மீரா றாறிெனா  
            கமல விமலத் தடந்ேதான்றிக் 
    ககனத் த மீன் ைலய தங் 
            கனிவா ய ந்திக் களிகூ ங் 
    *குரங்க மா  மதிமா ங் 
            கூர்ங்கண் கக்குஞ் சாிமா ங் 
    குறப்ெபண் மா  மகிழ்குமரக் 
            குன்ெறம் மாைனப் ரந்திடேவ.  (7)  
*குரங்கம்-மான் 
 
    கைலமகள். 
 
    ேவ . 
 
    ெபாறிதங்கு மார்பகப் த்ேதளி ந்தியம் 
            த  நான்  கத் ப் 
    ங்கவ டன் க் குைறவாளர் மணிநாப் 
            றத்தி ந் ேத ல க ஞ் 
    ெசறிதங்கு நல்ெலா  ெய ப்பியிைச ெயா நித் 
            திலப்பணிக ணில ெவறிப்பச் 
    சின் த் திைரக்குறிைய யங்கு ெகாண் ண்டகச் 
            ெசல்விைய நிைனந்  ெதா வாம் 
    றிதங்கு கற்பகா டவி ழக் கிக்ேகா  
            தண்ட க  ெபாத்  
    ைன கத் ெதவ்வஞ்ச வன்ெனஞ் சி த் லைவ 
            ரணற விைகத்  ல திண் 
    +ெகாறிதங்கு பிடேர  ேசவகத் திறல் ெகாண்ட 
            ெகாற்றவயி ற்ற குமரக் 
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    *ேகாமா ெனவர்க்கு யர் ேகாமா னிைசப்பாிய 
            குமேரச ைனக்காக்க ேவ.  (8) 
 +ெகாறி-ஆ  *ேகா-மைல. 
 
    சத்தமாதர்கள். 
 
    விைட வண மஞ்ைஞவா ரணமலைக ேயாதிமம் 
            விறற்சிங்க ேவ  ைகத்  
    வில்லாழி ெயஃகம்வச் சிர த் தைலக்க ள் 
            விாி மைற கூரலத் திண் 
    பைடெகாண்மா ேகச்சுவாி நாரணிெகௗ மாாிவான் 
            பாவிந்தி ராணி க்ர 
    பயிரவிெயா டபிராமி வாராகி ெய வாி  
            ப மசர ணங்கணிைன வாம் 
    நைடையேவ றற்கு  மனப்ெபைடகள் கண் ள்ள 
            நாணமீக் ெகாண்  பட ம் 
    நல ைடப் பி நைடக் ெகா யிைடக் கைடசியர் 
            ந ம்பைணெசல் ேசாணா *டைன 
    கைடவாயின் கிெலா  யடங்கமணி ழவங் 
            கறங்குமா டங்ெகாள் ல்ைலக் 
    ககனவிஞ் ைசயர்பர  குமரெவாண் கிாிம  
            கமழ்கடம் பைனய ளேவ.  (9) 
 
    ப்பத் வர். 
 
    ேவ . 
 
    மலர்தைலப் வனத் ம் வானகத் தி ள்ள 
            வல் ட் ெடாகுதி யகல 
    வான்மதிக் குாியெசங் கு தங்கள் குவிதர 
            வயங்ெகாளி பரப்பி ெயங்கும் 
    ெபா மா றி வர்பதி ெனா வெரண் வசுக்கெளா  
            கழ்ம த் வாி  வராம் 
    த்ேதளிர் வர்க்க ப் பத் க் ேகா யவர் 
            ெபாற்பதத் ைதத் திப் பாம் 
    அலகில்பற் பல யிர்த் ெதாைகயைனத் ந்தந் 
            தளித்தைவயி லயமா வதற் 
    காதிமத் யாந்தரகி தப்ெபா மா * வ 
            ல யவர்க் ெகளிய  வாய்க் 
    குலவியவ ரவர்மனக் ேகாதகற் றிக்கதி 
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            ெகா த்தற்கு வந்த ல்ைலக் 
    குழகனதி யழகைனக் கு சன்மகள் ெகா நைனக் 
            குமரமைல யைனய ளேவ.  (10) 
    உ வல்-விடா  ெதாடர்ந்த அன் . 
 
    காப் ப்ப வம் ற்றிற் . 
    --------- 
 

ெசங்கீைரப்ப வம். 
 
    ரண விலாச க் கட்க ைண ய த ம் 
            ாிசைட யிலங்கு திங்கள் 
    ெபாங்க த ங்கங்ைக ய தெமா  விரவிப் 
            ெபா ந்தவா னந்த  வாம் 
    நாரணன யற்காிய காரணக் கட ள்வாழ் 
            நற்கயிைல ெவற்  ேமைன 
    நகிலப் பயம்பாய வளர்மர கதக்ெகா  
            நயந்தவிம யாச ல டன் 
    வாரணங் குல மந் தரசயில ைமநாக 
            வைரயிரவி மதிய ெமன் ம் 
    வலஞ்சுல  ெபான்மகா ேம மைல யஞ்சக்ர 
            லாளகிாி தெல ைவக்கும் 
    சீரணி மணித்திலக மாங்குமர மைல தல்வ 
            ெசங்கீைர யா ய ேள 
    தில்ைலயம் பகவன ள் ல்ைலயம் பதி க 
            ெசங்கீைர யா ய ேள.  (1) 
 
    கதிெகாண்ட ெசஞ்சூட் ைடக்கிரண பா ெவங் 
            கதிர்பாய ெவாண்ப க் ைகக் 
    கன் * ளாி ளாியந் தாள்பாய ேவனலங் 
            கானக நடந்தி தணேமற் 
    திெகாண்ட ேசற்கட் குறக்ெகா  றக்கண்  
            வாிதழ்ப் ப கி வ ைவத் 
    ெதாைடயளித் தற்கா தரங்ெகாண்  வாதா  
            ெசால் ற் கிணங்காைம யான் 
    மதிெகாண்ட ெசஞ்சைடக் கட ண்மத வாரண 
            ம ட் த் ரத்த வஞ்சி 
    வஞ்சி ங் ெகஞ்சியைண யக்ெகாஞ்சி மணி ைலயின் 
            ம பன் னி வா கேன 
    +திதிெகாண்ட மான்ம க குமரேவ தண்டகுக 
            ெசங்கீைர யா ய ேள 
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    தில்ைலயம் பகவன ள் ல்ைலயம் பதி க 
            ெசங்கீைர யா ய ேள  (2) 
  * ளாி- ள் +திதி-காத்தல் 
 
    பத்திவிைத வித்தியா னந்தநீர் விட் நற் 
            பய றக் க ம  யார் 
    ப மவித யக்ேகாயின் ேமவியழி யா த்தி 
            பற்றிேய றற்ேகணி யாம் 
    நித்தியத் வமான ெமஞ்ஞான வந்ெநறி  
            ேணய  வான்க  ைணயி 
    னிைலைமயீ ெதன்னவறி குறியாற் ெறாித்த  
            நிமலசற் கு நா தேன 
    பித்திைக நிைரத்தமணி மாடெவண் ெகா யண்ட 
            பித்திைக ைளத்தண்டர் கால் 
    பின்னிலான் வானரம் ைபங க்கு ெவள்கு ம் 
            ெபற்றி ட் ெகாண் திைக யாச் 
    சித்திரம் ேபா றப் ாிகுமர மைலயதிப 
            ெசங்கீைர யா ய ேள 
    தில்ைலயம் பகவன ள் ல்ைலயம் பதி க 
            ெசங்கீைர யா ய ேள.  (3) 
 
    க மா னிடங்கலந் ல ெசம் மாைனக் 
            *கரத்திட்ட கட  ெணற்றிக் 
    கண்ணி கு வி  ங்கத்ைத லைவெலங் 
            கன யந் ேதவிேனா ெடம் 
    ெப மா னி ங்க ைண வ யா ெல த் ப் 
            பிறங் கதிைர மணிெகா ழிக்கும் 
    பீடார் பகீரதி வி க்கேவா ப் 
            ெபற்றார ல வர் ைல ண் 
    மா  மா ம்விழி ைமயாண் மகிழ்ந்ெதா ங் 
            கி கர மைணக்க ம் பன் 
    னி கர டன்சண் கங்ெகாேளார் வ விைசந் 
            தினிதாடல் ாிவ ேதய்ப்பத் 
    தி மான் வியக்குந் தி க்குமர மைலயாளி 
            ெசங்கீைர யா ய ேள 
    தில்ைலயம் பகவன ள் ல்ைலயம் பதி க 
            ெசங்கீைர யா ய ேள.  (4) 
 
    ஓரா  க டன் பன்னி ைக ங்குலவ 
            உயர்கங்ைக ம வி நா ம் 
    ஒங்கமைல ேயா விண் பார்வதித ரப்ேபாந் 
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            லாவியயில் ேவைல றலால் 
    நீ*ரா ரைலத் ைடக் குந்தரத் தாற்காண * 
            நீள்கதி தைனக்காட் டலா 
    னிக மா திக்குமைற யின்ெபா  ணர்த்தலால் 
            நிகாினிற் சா வார் நின் 
    ேபராயி ரங்ெகாண்டவிண்  ைரப்ப ம் 
            ேபறதாஞ் சா  பேம 
    ெப வா ெரனப்பர  வாச்சியந் திண்ணெமன் 
            ெபற்றிெதாி வித்தல் ேபாலச் 
    சிரார்சு ேவதநதி சூழ்குமர மைலவாச 
            ெசங்கீைர யா  ய ேள 
    தில்ைலயம் பகவன ள் ல்ைலயம் பதி க 
            ெசங்கீைர யா  ய ேள.  (5) 
 
    ேவ . 
 
    இைமேயார் ம வர மகளீர் கெமா  
            மிதயங் களி கூற 
    ெவ ேதா ணிசிசர** மடவா ர ம்விழி 
            யிைணகள் சிவந்தா ரச் 
    சமேர றிய ய வ யார் நி த 
            தளங்க  டன் ெபா  சூர் 
    தைனவா ரண க னாிமா க  
            தானவ னாதிய ைர 
    ைம  ரநவ மணிகான் மடவிய 
            தெவான் ப  ர 
    டேன ெசன்றமர் ாியா ெவன்றிெகா 
            ம்பர்க டம்ெப  மான் 
    அமரா வதி கழ் குமரா சலபதி 
            யா க ெசங்கீைர 
    அல்லற் றவிர்பதி ல்ைலக் கதிபதி 
            யா க ெசங்கீைர.  (6) 
    * ஆர் - மி 
 
    சீலப் பழமைற ேயா ட் ட நனி 
            ேதடற் காியெபா *ள் 
    ேதவர்க் கு ப ேராடச் சிைறய  
            தீரக க ைணெச ய்ேவாய் 
    ேமைலக் கடலர ேசலச் சலதிைய 
            ேவைலப் கி ற 
    ேவவிட் ட கிய காலத் யாிய 
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            ேம ச் சிைலதகரக் 
    ேகாலப் பைடெகா  ேமாதிக் கிாியிைற 
            கூசப் ெபா ள்ெகாணர் ெசங் 
    ேகாைலப் ாித  ேகா க் ரவ தி 
            கூடற் கதிபதிேய 
    யாலக் களனினி தாகத் த மக 
            வா க ெசங்கீைர 
    அல்லற் றவிர்பதி ல்ைலக் கதிபதி 
            யா க ெசங்கீைர.  (7) 
 
    ழிக் கனி வர் வா ற் பலம்விழி 
            ெமன்குயி லஞ்சு க ம் 
    ேவறற் காிெதன ேவாடப் ாிெமாழி 
            விண்ய  குஞ்சுைதயின் 
    கூ க் கிைரபயி யா க் கிைணயகர் 
            குஞ்சாி தன்பதிேய 
    ேகாைவக் கவியைவ பாடக் க ைணெசய் 
            கும்பி  கன் ைணவா 
    ஊழிக் கைடவளி ேயாவிற் ெறனவளி 
            ெயான்ற வி ஞ்சிைறயா 
    ேனாதக் கடெலழ ேமாதிக் கைடயன 
            ண்க ணிரண்ைட மார்ந் 
    தாழிப் வி கழ் ேகாழிக் ெகா யவ 
            ஆ க ெசங்கீைர 
    அல்லற் றவிர்பதி ல்ைலக் கதிபதி 
            யா க ெசங்கீைர  (8) 
 
    கூனார் மதிசிர மானார் கரமலர் 
            ெகாண்டார் ைமந்தாநின் 
    ெகாங்கலர் ெசஞ்சர ணம் ய நம் வர் 
            ெகாண்டா ந்ேதேவ 
    வானா றதி கள் ேசல்பாய் தடம  
            *வண்டா னஞ்சூ ம் 
    வண்டைல தண்டைல ெகாண்டைல யளவி 
            வளந்தா னந்தாத 
    ேமனா டதி யர் ேசாணா டழகுற 
            மின்பார் வந்தாய்நல் 
    ெவண்காி தங்காி சங்காி ம க 
            வியன்கூர் விண்ேடவர் 
    ேசனா பதிபர ஞாேனா தயவர 
            ெசங்ேகா ெசங்கீைர 
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    ெசல்வத் தி வளர் ல்ைலக் கதிபதி 
            ெசங்ேகா ெசங்கீைர.  (9) 
  *வண்டானம் - நாைர 
 
    தவ ம் ாிகில மர ந் தைழசுத 
            சந்தா னந்தாநற் 
    றமர்தந் ைதெயவ நிைனயன் றிைலய  
            தந்தா ெளந்தாெயன் 
    றவிழ்ெநஞ் சகமல கு கும் ப ெயம 
            தன்ேப யன்ேபெயன் 
    றவர்சஞ் சலமற வ ஞ் சு தியி 
            னந்தா கந்தாெவம் 
    பவனம் பயில்விைச மயி ன் பிடரமர் 
            பண்பா நண்பா ம் 
    பரசங் கரகு  குறமங் ைக மகிழ் 
            பங்கா சிங்காரா 
    சிவமன் குமரம ைலயின்வந் தமர்குக 
            ெசங்ேகா ெசங்கீைர 
    ெசல்வத் தி வளர் ல்ைலக் கதிபதி 
            ெசங்ேகா ெசங்கீைர.  (10) 
 
    ெசங்கீைரப்ப வம் ற்றிற் . 
    ----------------- 
 

தாலப்ப வம் 
 
    ேவ  
 
    கம் ப த்த ந ந்தாற்றிற் 
            யலார் ெதங்கின் பழம் ழப் 
    ெபாறா  சிதறிப் ெபாய்ைகயின்வாழ் 
            ள்ளின் குலத்திற் படவிாிதன் 
    ேமாகம் ப த்த வாடவர்ேதாண் 
            யங்கு மடவார் நைசெயாழித் ம் 
    ற் ந் றந்த தறிவான் 
            வா வின்பம் ெபறற்ெகண்ணி 
    ேயாகம் ப த்த ெநஞ்சகலா 
            * வ ரைனயத் திகழவிண்மட் 
    யர்தண் டைலசூழ் ேசாணாடா 
            ம்பர்க் கதிபா வளவாெவண் 
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    ேபாகம் ப த்த ல்ைலநகர்ப் 
            னிதா தாேலா தாேலேலா 
    னமான் றந்த குறமாைனப் 
            ணர்ேவாய் தாேலா தாேலேலா  (1) 
  *உ வர்- னிவர் 
 
    ஏமா சலத்ைதச் சிைலெயனக் ெகாண் 
            மயா சலத்தின் மகட் ண  
    ெமம்மான் ைகயா ாிேபார்க்கு 
            மியமா னிகமா கமம்பர ங் 
    காமா ாிெச ங் கமலமலர்க் 
            ைகமாங் கனிையத் தரேவட் க் 
    க தற் காிய வனெமலாங் 
            கணத்திற் சூழ்ந்  வ நீபத் 
    தாமா விாிஞ்ச ேனா பரந் 
            தாமா திய ம் பணிந்ேதத் ந் 
    தரமார்* நவிரப் பாி ர்சுந் 
            தரமார் த சண் கத்தரேச 
    மான் பாமான் கழ் ல்ைலப் 
            ாியாய் தாேலா தாேலேலா 
    னமான் றந்த குறமாைனப் 
    ணர்ேவாய் தாேலா தாேலேலா.  (2) 
  * நவிரம்-மயில் 
 
    என்னார்க் க ட்சிந் தாமணிேய 
            யிகழ்வார் ம ட்சிந் தாமணிேய 
    யிமயா சலக்கற் பகக்கனிேய 
            யீன்ற வான்கற் பகக்கனிேய 
    நள்ளா ரத்ெதா  மித் ேவ 
            னாட் மன் பர்க்ெகா  மித் ேவ 
    ந ற் றைடந்தார்க் க ம்ெபா ேள 
            நானா ேவதத் த ம்ெபா ேள 
    விள்ளார் கடப்பத் தாரணிவாய் 
            விண்ேணார் கடப்பத் தாரணிவாய் 
    ெவஞ்சூர் த ந்த வாைகயேன 
            மிளிர்பன் னிரண்  வாைகயேன 
    ள்ளார் மலர்ப் ந் தடப் ல்ைலப் 
            ரேன தாேலா தாேலேலா 
    னமான் றந்த குறமாைனப் 
            ணர்ேவாய் தாேலா தாேலேலா.  (3) 
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    மகத்திற் சனிேபாற் பிறவிெதா ம் 
            வ ம்ெவவ் விைனயிற் பட் ெநஞ்ச 
    மயங்கித் தியங்கிக் காலெமலாம் 
            வறிதிற் கழித்ேத ைமயவினி 
    யிகத்திற் பரத்திற் ெப ஞ்சுகத்தி 
            ச்ைச ைடேய மல்ல ன்றா 
    ளிைணயம் யத்திற் கன் ெசய 
            விைசந்ேத ெமன்பார்க் க ண் தேல 
    சகத்திற் ேறான்  மன்பைதசஞ் 
            சலமார் வந்தித் வமகலத் 
    த த்ெதவ வர ந் தரக்குமர 
            சயிலத் ெத ந்ேதாய் தனியில்ெப ம் 
    கழ்க்கா கரமா யிலங்கு ல்ைலப் 
            ாியாய் தாேலா தாேலேலா 
    னமான் றந்த குறமாைனப் 
            ணர்ேவாய் தாேலா தாேலேலா.  (4) 
 
    கன்ன ெலா த் க் கடாவ த் க் 
            க ங்கா ந ஞ்சா ற் 
    கமலத் த ம்  ம ம்ெபா ெசங் 
            காவி ய ம்பின் க்கவிழப் 
    பன்  மிைசவண் ன சும் 
            ப ம நாளங் கைடசியர்ெசம் 
    ப மத் த பின் ன ற்ெபயர்ந்  
            படரா நிைலகண் டவணா ம் 
    அன்ன மைனயார் நைடக்கு ன 
            மாற்ற ததிநா ற்றனமீ 
    தற்ற மாேம ளனஞ்ெசயற்ெகன் 
            றார்க்கும் பைணசூழ் ேசாணாடா 
    ெபான்னின் ம  ல்ைலநகர்ப் 
            லவா தாேலா தாேலேலா 
    னமான் றந்த குறமாைனப் 
            ணர்ேவாய் தாேலா தாேலேலா.  (5) 
 
    ேவ . 
 
    கலகச் சமணிகழ் சமயத் ைறெயா  
            கவிழப் ப குழி ழ் 
    கைழையச் சுளிமத கயெமாத் தி க  
            ாியன்ெமய்ப் ப கூ 
    னைலயக் கணநிமிர் தரைவத் ததிசுர 
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            ந ெவப் பறவ ளா 
    நதியிற் ெப வழ ன விற் ெபாறி * யிதழ் 
            நகவிட் ைசபரவப் 
    பலெபாய்த் ெதாழில் ாி யமணப் பதிதர்கள் 
            பலமற் யர்க விற் 
    படவிட் ெடா சிவ சமயப் பயிர்நனி 
            ப கத் தழிம்ம ைரத் 
    தலனிற் கி ைபெய  மைழையப் ெபாழி கில் 
            தாேலா தாேலேலா 
    சமரத் தயிலவ குமரச் சிைலயிைற 
            தாேலா தாேலேலா  (6) 
  *இதழ்- ஏ  
 
    வி விற் ெபா த  தரளக் குைவெயாளி 
            ச ந ங்கு தம் 
    விகசித் ெத ம  மலாிற் கைடசியர் 
            மிளிர்ெசந் கிர்நிகர்வா 
    யிதெழாத் த னைற மிைசயத் ெத ளறி 
            வின்றளி சூழ்பைணேயா 
    ெடழில்விட் லெமா  படர்தற் காிெதன 
            ெவன்  பசும்பாிகட் 
    ைதயப் மலர் ெபாழிகட் னெலா  
            ந்தா கள்சித ம் 
    ெபாழில்கற் பகவன நிகரக் ெக மிய 
            ல்ைல வளம்பதியாய் 
    *சதபத் ெத ம்விழி யவ க் கும க 
            தாேலா தாேலேலா 
    சமரத் தயிலவ குமரச் சிைலயிைற 
            தாேலா தாேலேலா.  (7) 
  *சதபத்  - ஆயிரம். 
 
    விண்டல மண்டல மண்டல ம் கழ் 
            ரா தாேலேலா 
    விஞ்ைசயர் விஞ்ைச மகம் ாி விஞ்ைசயர் 
            விமலா தாேலேலா 
    கண்டகர் தங்கு  கண்டகழ் ேவலநி 
            கண்டா தாேலேலா 
    கங்ைக யணிந்தெவார் கங்ைகயன் ைமந்த 
            கடம்பா தாேலேலா 
    +ெதாண்டக மாயெவார் ெதாண்டக மானவர் 
            ெதாண்டா தாேலேலா 
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    ங்க மிகுஞ்சிகி ெயாண்பாி தங்கு 
            சுேரசா தாேலேலா 
    தண்ட  தண்டைல சூழ்த  ல்ைலத் 
            தலேன தாேலேலா 
    சமரத் தயிலவ குமரச் சிைலயிைற 
            தாேலா தாேலேலா.  (8) 
 + ெதாண்டகம் - அநாதிமலம் 
 
    ெகாண்டல் ப ந்தயி ங்கட ண்டவர் 
            கு ேவ ய ேவ 
    கும்பி  ெசங்ைகெயா டன்பர் பணிந்  
            குதலாய் சிவமதலாய் 
    வண்ட ரலம்  கடம்பி வ ம் ய 
            மைலேய மிைலேவாேன 
    வஞ்சிம ங்கி  குந்தன குஞ்சாி 
            வரேன சுபகரேன 
    கண்ட மகண்ட மடங்க  நின்ற ள் 
            காிேய மதகாிேய 
    கண்களி ெகாண்ட விளங்களி ெறான்றிய 
            கதிர்சூழ் மழகதிேர 
    சண்ட வி ங்கதி விண்காி தன்பதி 
            தாேலா தாேலேலா 
    சமரத் தயிலவ குமரச் சிைலயிைற 
            தாேலா தாேலேலா.  (9) 
 
    ேவ . 
 
    அனித்த பிறவிக ெள த்  மிகமிக 
            வ க்கும் வைகயினி நாடாேம 
    அடக்கு கமடம ப்பி னிகழ்ெபாறி 
            யடக்க நிதநிதம் வாடாேம 
    பனிப்ப டல் ள குதிப்ப விழி ளி 
            பனிப்ப வரவட நீறாரப் 
    பரத்வ நிைலயக ம த்  யர் தி 
            ப த்த குழறிய நாேவாேட 
    யினித்த பலகனி யவற்ெபா ாிகடைல 
            யிைசத்த ந நைற பாேலாேட 
    யிதத்தி ன யவர் பைடக்க வரம  
            ளிபக்க ட ளிைள ேயாேனவான் 
    றைனத்த குவர்குல ழக்க வ யர் 
            தவிர்க்க வ குக தாேலேலா 
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    தைழத்த குமரச யிலத்தி னினிதவ 
            தாித்தி குழக தாேலேலா.  (10) 
 
    தாலப்ப வ ற்றிற் . 
    ------------ 
 

சப்பாணிப்ப வம். 
 
    பன்னாிய தரளங் ெகாழிக்கும் பகீரதி 
            பயந்தேவ ெள மகைவ ட் 
    பாிவிெனா  காண்டற்கு க்கனி  தற்ெகா ெசல் 
            பாிசின் ெவண்கு ைஞயிற் 
    ெபான்னின்ம  கற்பகா டவியின  நீழற் 
            ெபா ந்தவா னரம களிர்தம் 
    ெபாற்ைப விண் *ணரமகளிர் கண் க 
            ணிைமக்கிைம ெபா ந்தா  ேநாக்க ேனாக்கி 
    அன்னநைட யந்நில மடந்ைதயர்த மினெமன 
            வைணந் நீ ராட்ட யர்த ம் 
    அமரர்தம் பதிகுல  மளைகயம் பதிெயா  
            மனந்த ைற ம்பதி ெதாழத் 
    தன்னிகர் த ம் ல்ைல ேசர்குமர ெவற்பினிைற 
            சப்பாணி ெகாட் ய ேள 
    சத்தாகி யர்ஞான வித்தாய் ைளத்தவா 
            சப்பாணி ெகாட்  ய ேள.  (1) 
  *விண்ணரமகளிர் விள் - நரமகளிர் 
 
    வண்ணச் ெச ங்கமல ைகவிண் டளிக்குழா 
            ம ண்  பாண் ர  ேமார் 
    வாவியின் மணிக்கூல ேமவிவிண் ணாரச்சு 
    வத்தநின் ேறார்பா சைட 
    ெயாண்ணப் பினிற்கைரயின் ழ்ந் பப் பாதியிைல 
            ேயாங்குமீ னம்  வா 
    ெயான்ைறெயான் றீர்த்தி ம் வியப் ெநஞ் சீர்ப்பச்ெசய் 
            ேயாகம் பிைழத்த ெதனேவ 
    ெயண்ணியிப் பாாிடத் தினிவ  பிைழப்பின் 
            ெறனப்ெப ம் பாாிட ெம த் 
    ேதகிப் ெபா ப்பின் ைழ ய்ப்பமா ழாந் தி 
            ேயற் நக் கீர ய்யத் 
    தண்ணற் ெப ங்க ைண ாிகுமர மைலயதிப 
            சப்பாணி ெகாட்  ய ேள 
    சத்தாகி யர்ஞான வித்தாய் ைளத்தவா 
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            சப்பாணி ெகாட்  ய ேள.  (2) 
 
    ேகாடரங் குதிெகாண்  லா ேவய் ம விறாற் 
            குல ைடந் ெதா க ெவா குங் 
    ேகாற்ேற  நீள்பைணப் ப மப் ைழக்ைகெகா  
            கூர்ங்ேகாட்  மத்தமத மாச் 
    ேசடகத் ம்ப ைற கற்பக மலர்க்கான் 
            சிைதத் ழக் க ெனா கு ெசந் 
    ேதற  திர்ந்த க் கனிெவ த் ெதா குதீந் 
            ேதற  ெமா ங்கள வளாய் 
    நீடைல ெசறிந்ததிர்ந் ேதாங்குேத ன வியாய் 
            நீர வி ேயா ற்  நா 
    னில ம் ைதப்பப் படர்ந்ேதறி வயல்குள 
            நிரப்பிெவங் க யக லேவ 
    சா  வளங்குல  குமரமைல யாதிபதி 
            சப்பாணி ெகாட் ய ேள 
    சத்தாகி யர் ஞான வித்தாய்  ைளத்தவா 
            சப்பாணி ெகாட் ய ேள.  3 
 
    மண்ணில்வா ெழண்ணாிய மன்பைதக் குலெமா ெபான் 
            வளநகர்க் கதிப னாய 
    மகபதி ம் விஞ்ைசயர் வணங்கி  நிதிகிழான் 
            மற்ைறவா னமரர் தம்மின் 
    உண்ண  ம ந் ண் டறாததம் பிணிநிைல 
            ணர்ந் நின் றி வி ெனய்தி 
    யர்ஞான பண் த ெனனப் பரவி யந்ேநா 
            ெயாழிக்க வ  வாைர ேநாக்கிக் 
    கண்ணகன் ககனப் பரப் வ ட்டத்ெதன்  
            கவனமாக் கடவி வினைத 
    கான் ைளத் னற்றகான் ைள க் கா றக் 
            க தி வரெலாப்ப வலமார் 
    தண்ணிய மலர்த்தா  சூழ்குமர மைலயதிப 
            சப்பாணி ெகாட் ய ேள.  (4) 
 
    வானகத் திைனவசுந் தைரயாய் வசுந்தைரைய 
            வானகமதாக ேவலா 
    வலயம் ெபா ப்பா ய க்கன் ந் நீரதா 
            மார்த்தாண்டன் ெவண்மதி யமாய்ப் 
    பானிலா மதியிரவி யாய ைவ ேம வாய்ப் 
            பகர்ேம  வ வாய்ப் றப் 
    பவ்வமாய்ப் வனிையப் வனமா கப் றப் 
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            பவ்வத்ைத வடைவ நீராய் 
    ஞானியர்க ம்பர்க ெளவர்க்ேக  ெமா கன்ன 
            னண் ம  தத்தி ெனான்றி 
    னாள்பலப் பலெசல  மாயஞ்ெசய் கிர ஞ்ச 
            நக ந் தகர்த்த வ ேவற் 
    றாைனயணி ெசங்கரங் ெகா குமர மைலயதிப 
            சப்பாணி ெகாட்  ய ேள 
    சத்தாகி யர்ஞான வித்தாய் ைளத்தவா 
            சப்பாணி ெகாட்  ய ேள.  (5) 
 
    ேவ . 
 
    சீாிதழ் நளினத் தளியிற் குலவிய 
            ெசய்யவண் மணிமார்பச் 
    ெசம்ம  ெமாள்ளிய ெவள்ளிய சலைசச் 
            ெசல்வ  ைமந்த  வாழ் 
    கார் கி ர்திக் கட ட் கு சக் 
            கட ளி ேலக  மாய்க் 
    கதறக் கதற வரந்ைத யியற்  
            க ம்பணி யா ைளயாப் 
    பாாி ெனமக்குைம யன்றிெயார் க ைல 
            பார மக்க யார் 
    பரம தயா  ெவனக்குைற கூறப் 
            பட ஞ் சூர்மாைவக் 
    கூரயில் ெகாண்  ைளக்க வி த்தவ 
            ெகாட் க சப்பாணி 
    குமரச் சிைலவதி யமார்க் கதிபதி 
            ெகாட் க சப்பாணி.  (6) 
 
    தவனக் காிமிைச வ சக் கரன  
            டைனைய தனக்குவ ந் 
    தகரத் தளவணி யளகக் குறமயி 
            றட ைல யின்குவ ஞ் 
    சுவ ற் றிடநனி த வத் த விய 
            ேதாள்வ  வன்றிவ ச் 
    ெசா தற் கிைலெயன ெவாளிர்ெமய்ச் சிவகு  
            ன் ெசய் தாரகனா 
    ம ணக் ெகா ெயன டைலக் கிழிய 
            வடர்ந் கு ெசம் னனீ 
    ரதி க் கிரெமா  ப கித் திைசதிைச 
            யஞ்ச மடங்கல்வ  
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    குவெதாப் ெபனவ  மயைலப் பயில்கர 
            ெகாட் க சப்பாணி 
    குமரச் சிைலவதி யமரர்க் கதிபதி 
            ெகாட் க சப்பாணி.  (7) 
 
    பதகத் ெதாழில் ாி குநைரப் படெரம 
            படர்ைகப் பட தவிப் 
    பவ ற் றியெகா  நரகுக் க தி 
            ப த் வ ெதப்ெபா ண் ற் 
    ச ர்வத் திரன  லகிற் றனமைன 
            தைரநச் சு மனைதத் 
    த வித் ெதா ெநறி தனில்விட் கனி 
            ச கிைல நீர்ப கி 
    தகத் ெதாிெயாி ந விற் றைலகீ 
            ெழான்றி  நின் மி ந் 
    யர்ெமய்த் தவ யல் பவர்நிட் ைடயின்  
            ெவான்ெறெத ெனஞ்சு கக் 
    குதைலக் கிழவிெசான் மகெவ தியா நீ 
            ெகாட் க சப்பாணி. 
    குமரச் சிைலவதி யமரர்க் கதிபதி 
            ெகாட் க சப்பாணி  (8) 
 
    பங்கய மியா ெம ந்ெதம ைதயநின் 
            பனிமதி க ேநாக்கிப் 
    பகாி னிதற்கீ ைலயா ெமன்  
            பயத்ெதா  பங்கமாீஇச் 
    சங்ைகயி லாவளி கண்ணீ ரா  
            தழீஇ  மதிப்பைகயாற் 
    றைலநா றல்ெகாண் தழ்வாய் ட 
            றவா ற ெவய்த்த னமா 
    லங்கணின் கசா பம் ெபறவ  
            ளாெயன ெவா தாணின் 
    றாிய வனந்தனி ாிய தவஞ்ெசய 
            வாற்றி  கவி ைடயாய் 
    ெகாங்கலர் நீப மணிந்த  யாசல 
            ெகாட் க சப்பாணி 
    குமரச் சிைலவதி யமரர்ச் கதிபதி 
            ெகாட் க சப்பாணி.  (9) 
 
    ெதண் ைர நீர்நிைல ேயாைடயி ேனாக்குநர் 
            சிந்ைத கவர்ந்ெதழி ற் 
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    றிகெழகி னம் ய ற்றந் நீெரா  
            ெதாி ந் தன்சாயற் 
    கண்ெடா  ேப  ெவன்  திைளப்பக் 
            கா  மா வாரால் 
    காவி ந ம்பா சைடயிற் றங்கிய 
            காம  கு குடனத் 
    தண் ைன வாய்ெகாண் டீர்ப்பத் தவறித் 
            தண் னன் ழ்குெபழீஇத் 
    தைழசிைற தறி ள் ெவள்கு ம் வளம  
            த ேசா ணாடணிசீர் 
    ெகாண்  தினந்திகழ் ல்ைலப் ாியாய் 
            ெகாட் க சப்பாணி 
    குமரச் சிைலவதி யமரர்க் கதிபதி 
            ெகாட் க சப்பாணி.  (10) 
 
    சப்பாணிப்ப வ ற்றிற் . 
    ------------ 
 

த்தப்ப வம். 
 
    பத்தித்தி  மணிமாளிைக 
            பகைலப் * பகல் ெசய் ம் 
    பணிெவங்கயி றிட்டண் டர்கள் 
            பயவாாி மதிக்கும் 
    மத்திற்ெபா  ெசய்குன் ெறா  
            மதிமாமணி வாயின் 
    வழிேயெசல வளர்ேகா ரம் 
            வடேம ைவ ேநர 
    ெவத்திக்கும்வில் சிப் பட 
            ாிர க்கிற ெவய்த 
    விைமேயார்தப தி நா ற 
            ெவழிைலத்த  ல்ைல 
    த்தர்க்க ண் த்திக் கிைற 
            த்தந்தைன ய ேள 
    காதி  ம கா ெவா  
            த்தந்தைன ய ேள.  (1) 
    *பகல்-பிளத்தல் 
 
    ேவைலச்சுடர் வாைளப் பழி 
            விடவார்விழி மடவார் 
    ேம த்தன பாரத் ைண 
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            விம்மப்பிாி கணவர் 
    மாைலப் ய மாெவற் ெபா  
            ம வற்கு  டன் 
    மதிையத்தைட ாியக் கழி 
            மணிேசரணி ம கின் 
    பா ற்ெறாளி ரத்தீ பிைக 
            பலைவத்தன ல்ைலப் 
    பதிவாழ  ணிதிேய ைம 
            பதிகாதினில் ேவத 
    லப்ெபா  ைரவாய் மணி 
            த்தந்தைன ய ேள 
    காதி  ம கா ெவா  
            த்தந்தைன ய ேள.  (2) 
 
    பாவாணாின் மலர்வண் ைச பா ங்குயில் கூ ம் 
            பலவின் கனி சா ங் கவி பசுமாமயி லா ங் 
    காவார்த  வள ம் பைண  களிேனர்த ம் வாள ங் 
          கனநீர்த ம் வள ம் பல  கவி ஞ் ேசாணாடா 
    ேகாவார்த  குமரா சல  குமராசல ம்ைவ 
           குந்தாைவ குந்தா திபர்  கு சன் கழ் ேதேவ 
    வா  தேல ெயா   த்தந்தைன ய ேள 
         காதி  ம கா ெவா   த்தந்தைன ய ேள.  (3) 
 
    *ஆைசக்காி ேயாடத் தனி 
            + யாைசக்கிாி யாட 
    வமராவதி லேகா ெபா 
            னமராவதி கூட 
    நாசத்திைன ெமன் ன  
            நாசத்ைத யிழந்  
    நமனா யிர் த மா ற  
            னமநாரத னய ம் 
    மாைசத்தவிர் ேவள்விக் கிைட 
            வ வா வி லகம் 
    **வ ைடப்பாி யிவர் ல் ைலயின் 
            வாழ்ேவயளி ேமவி 
    சக்கமழ் நீபப் ய 
            த்தந்தைன ய ேள 
    காதி  ம கா ெவா  
            த்தந்தைன ய ேள.  (4) 
 *ஆைச-திக்கு.+ ஆைச-ெபான்.** வ ைட-ஆ . 
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    நந்தாவன ந்தா பதர் 
            நண் ந்தா வள ம் 
    களிர்சந்த ண் மணநா நல் 
            வள ந்த  ெபாதிைக 
    மந்தானிலம் வந்தா நில 
            ம விக்கைட சியர்கூழ் 
    மாெறன்கைள கைளயக் கைள 
            மாற் ஞ்ேசா ணாடா 
    ெசந்தாமைர ய மீ தணி 
            ெசந்தா * மைர வாயிற் 
    றிகழ் ர ெமா தண் ைட 
            சிலம்பத்தனி வந்  
    ந்தார்மைற தேல ெயா  
            த்தந்தைன ய ேள 
    காதி  ம கா ெவா  
            த்தந்தைன ய ேள.  (5) 
 * மைர - தவைள 
 
    ேவ . 
 
    கார்ெகாண்ட கிைலப் பிழிந் ண் மிழ்ந்ெதனக் 
            கட் ைடந் ற்  நீத்தக் 
    கரடக் களிற் ாிக் கஞ்சுகக் கிஞ்சுகக் 
            கனிவாய்க் கனிக்கி டந்தந் 
    ேதர்ெகாண்ட ெசம்பவள ேமனியணி ெவண்ணீற் 
            றி ம்ெயா த் ெதாைகயி ேனாடங் 
    ெகய் ெசஞ் சீற ப் ெபா ங் கலந் ற 
            விவர்ந் விைள யாட ேனாக்கி 
    வார்ெகாண்ட த்திப் பணப்பணி டன்கலா 
            மதி ற் றி ந்த ேமல் 
    வள மப கீரதி பாிந்ெத த் திலகம  
            ைவத்தணிகள் பலதி த் திச் 
    சீர்ெகாண்ட மக ாிைம காட் த் தா பவ 
            தி வாயின் த்த ம ேள 
    சிகரன்ட வைரதணிய வளர்குமர மைலயதிப 
            தி வாயின் த்த ம ேள.  (6) 
 
    அந்தரத் தமரெரா  ைடநிற்ப ெவா றத் 
            த ணர்நின் றரைவ நாணா 
    யார்த் த் தரங்கஞ் சு ட் ம் பேயாததி 
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            யலம்பப் லம்ப ேமனாண் 
    மந்தரெம ங்கிாி நிறீஇமதிக் கத்ேதான் ம் 
            வான ெதா டஃறி ைணப்ேபர் 
    ம உங்ேகா கிலந்தத்ைத ேயாெசய்ய கற்றாவின் 
            ம ெகான்  கவர தேமா 
    ைபந்ெதா க் குறமான் ெமாழிக்குவைம யாெமனப் 
            பக ெமன் கிழவியந் ேதன் 
    பன்னி  ெசவித் ைள நிரப்பி ட் ேபாந் ளம் 
            பரவவன் ேப  வமாய்ச் 
    சிந்ைதெயாத் தவண்மணிக் க ளின் த் திட்டவா 
            தி வாயின் த்த ம ேள 
    சிகரவட வைரதணிய வளர்குமர மைலயதிப 
            தி வாயின் த்த ம ேள.  (7) 
 
    சங்குறழ் மிடற் த் தி த்தங்கு ம மச் 
            சேரா கக் கண்ண னீன்ற 
    தாமைரக் கண்ணைன விளித் நின் பணியா  
            சாற்ெறன்ன நீவி னவ ம் 
    பங்கமற லகம் பைடத்தெலன் ெறாழிெலனப் 
            பழமைறக் காதிம  வின் 
    ப ெபா  ணர்த்ெதனத் ெதாியாைம கண் பத 
            ப மத்தி னா  ைதத்  
    மங்கவைன நாற்றைல கு ங்கக் கரங்குட்  
            ய தாட் ைணக்கு நிகள 
    மார்த்தச் சுறக்கந்த மாதனக் குைகதனி 
            ல ஞ்சிைறப் பட்  ழலேவ 
    ெசங்கனி  நாணப் பணித்தெசம் பவளேநர் 
            தி வாயின் த்த ம ேள 
    சிகரவட வைரதணிய வளர்குமர மைலயதிப 
            தி வாயின் த்த ம ேள.  (8) 
 
    ேவ . 
 
    தன்னின் மிக்ேகா ாிைலெயனற் ேகார் 
            சான்றாய் ம ைவக் கரந் க்குந் 
    தனியில் க ைணப் ெப ந்தைகயாஞ் 
            சசிேவய் மணிேவ யீன்ற த்  
    ன்னி னாிய தவெந நா 
            ேளாவா ஞற் ந் தாபதேரா 
    களக் கமலத் ைறமடவா 
            வக்குங் ெகா நற் காிவாிதாய்ப் 



 36

    ெபான்னின் குவ ஞ் சி விதி ம் 
            ாிமா தவப்ேப ெறய்தியி ம் 
    ண் டாகத் தடநதியிற் 
            ந்தா மைர ம் பணில மீன் 
    கன்னி த்  மீன்றவிளங் 
            காளாய் த்தந் த கேவ 
    கந்தா குமர மைலக்குகந்தாய் 
            கனிவாய் த்தந் த கேவ.  (9) 
 
    ெகாம்பிற் ேறைன நைசெகாண் டக் 
            குலமா னிட  மடைமயினாற் 
    ேகாதாட் டயர்ந்ெதட் டாப்ெபா ைளக் 
            ேகாடற் க குஞ் சிறா ெமாப்ப 
    வம்ைபப் ெப க்கும் பலஞ்செம ம் 
            வாழ்விற் கிடா  ெகா நிரய 
    வாழ்க்ைகக் காக்ைகப் ெபாைறநித ம் 
            வளர்ப்பார் நிைனப் க் காியநின்றா 
    ணம்  மன்பர்க் க ட்ெசல்வ 
            நல்கிப் ெப ம்ேப ாின்பசுக 
    நா ந் ய்ப்பக் கைடக்கணித்தா 
            ணைவதீர் ஞானப் ெப ஞ்சுடேர 
    கம்பக் களிற் க் கிைளயசி  
            களிேற த்தந் த கேவ 
    கந்தா குமர மைலக்குகந்தாய் 
            கனிவாய் த்தந் த கேவ.  (10) 
 
    த்தப்ப வம் ற்றிற் . 
    -------------------- 
 

வ ைகப்ப வம் 
 
    ெசங்கதி ெராளிக்கற்ைற ெவந்நிடக் கமலெமன் 
            சிற்ற த் ைணயின் ேமய 
    சிற்ெறா க் கிண்கிணி மணிச்சிலம் ெபாளிரத் 
            தி க்ைகவிர லாழி மின்ன 
    ைவங்கைணக் கிழவைன யடர்க்குநின் றாைத த 
            லக்கத் தித்த ணரா 
    மைடயலைர யைடயெவன் றி ம்வாைக யம் யத் 
            தணிவாகு வலய மிளிரப் 
    ெபாங்குமலர் கெமா  தற்சுட் ங்க ைண 
            ெபாழிவிழிக் கைட  ேமாங்கப் 
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    ெபாற்பவள ெவற்பினிைட சூழ்மினற் ெகா றிற் 
            ைர மைர ஞாணி லங்கத் 
    தங்கவைர றத் தகர்த்தெசண் டா தந் 
            தாங்குேச வகவ கேவ 
    சம் சங் காிமதைல யின் ங் குமரமைல 
            தங்குகண் மணி வ கேவ.  (1) 
 
    ஓதாிய மைறக  மரந்ைத ற் ந் வ 
            ெவால்லாைம கண்  ணர்வின் 
    ெறாப்பைன ெசயற்ெகா வ ரா ெமாண் ணாநினக் 
            ெகாப்பைனயி யற்றல் ேபாலப் 
    ேபைதேய ள்ளத் தவாமிக்க தன்ைமயாற் 
            பீ லகி னன்ப க்ேக 
    பிள்ைளப் ெப ங்க  ைடத்த  ணிைனச்சிறிெதார் 
            பிள்ைள  வாய ைமத்  
    நாதெனன லாய ைன நன்னீாி லாட் ெயாண் 
            ண தற் றிலத மிட்  
    நவமணிப் பணிகளிட் ன்ன கு காணநனி 
            நா வா ெவனவ ைழத்ேதஞ் 
    சா சங் கம்பரவி ேநயமிகு ல்ைலத் 
            தேலசசண் கவ கேவ 
    சம் சங் காிமதைல யின் ங் குமரமைல 
            தங்குகண் மணிவ கேவ.  (2) 
 
    ெபான்மணி யிெனாளி சு வ ேவற் பைடக்கரம் 
            ெபா மணி ெயப்  வன ம் 
    க மணி ெபண்சிகா மணியி வர் நாப்பண் 
            ெபா ந் ெசம் மணிய யராற் 
    ெசான்மணி மைறக்குெமட் டாதமணி யீரா  
            ேதா ைடய மணிெகா ங்ேகாற் 
    சூர்த ந் தமர க் க டயா மணிபரம 
            சுகேபாக ஞான மணிநீ 
    பன்மணி நிகர்க்குங் க ங்கட் சிவந்தவாய்ப் 
            ப மாச னத்தி ேனாங்கும் 
    பச்ைசப்ப சுங்ெகாண்டன் மார்பில ைண ந்தி ப் 
            பாைவநித ேம  ல்ைல 
    தன்மணி தனக்கிைணயி லாதசண் கமணி 
            சதானந்த மணிவ கேவ 
    சம் சங் காிமதைல யின் ங் குமரமைல 
            தங்குகண் மணிவ கேவ.  (3) 
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    க ேய  கற்பகக் காேன  நீாின்  
            கமேரற ெவண்குவ ேநர் 
    கவிேன  ப வப் ைழக்ைகெவள் ளிபெநஞ்சு 
            காிேசற வானா ெவங் 
    ெகா ேய  ேகதனக் ெகா ெசயர ெசா ெகா ங் 
            ேகாேலற ேவ  மாண்ைம 
    ெகாண்ட ய ெவற்பமர கண்டகர்கள் குன் ரங் 
            குன்றாத ர ேமகத் 
    தி ேய  மஞ்சத் தரங்கவன் குணிேல  
            ெமழின்மார ேபாி யக  
    மீர்தரக் கூ ெசஞ் ேசவலங் ெகா பைடத் 
            ேத க ரவனச மலாிற் 
    ற ேய  கூனற் பழங்கிழெம னப் னந் 
            தன்னில்வ  ேசய்வ கேவ. 
    சம் சங் காிமதைல யின் ங் குமரமைல 
            தங்குகண் மணிவ கேவ.  (4) 
 
    *குண்டலஞ் ெசவி றப் பாிதி த யஞ்ெசய்  
            கு நைக  டன்வ ரத்தன் 
    ெகாண்கண்வர ெவனவறிந் தம் யக் ேகாைதமகிழ் 
            கூர்வெதன கிழ்வி ாிப்பக் 
    கண்ட க் காள ங் ெகாண்டல்  யங்ேகாைத 
            கண்  ேயதன் மதியாங் 
    கணவற் றணந்தபிாி வாற்றா  சுாி கங் 
            காட்டெலன வலர்  கிழ்ப்ப 
    ெவண்டகு தடந்திகழ் குரம்ைபவா னதிெசலற் 
            கிட்டேசா பானெம னேவ 
    யிலகிய வளங்குல  ேசாணா  கழ் ல்ைல 
            யிைறமைறப் ெபா  மறியாத் 
    தண்டணிவி திக்குெமா  தண்டைனவி திக்கு த் 
            தண்டேன நீவ கேவ 
    சம் சங் காிமதைல யின் ங் குமரமைல 
            தங்குகண் மணிவ கேவ.  (5) 
 *குண்டலம்- ஆகாயம். 
 
    ேவ . 
    இந்தப் பிறவி தனிெலமக்கு 
            னி ங்கட் க ைண வாராேத 
    னிெயப் பிறவி களி னதா 
            ளிைணயிற் கலப்ேபங் கலேவேமற் 
    சிந்தத் மிக்கும் யமபடராற் 
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            ெசகுக்கும் பாசந்தைனக் கழற்றிச் 
    சினமீக்ெகாண்  கவரவாிற் 
            ெசய் ந் ெதாழிெலான் றறிேயமா 
    லந்தப் ெபா ெதம் மாகுலநீத் 
            த ள வ க ெவன் மன்பர்க் 
    கன்ேப வ க ல்ைலநகர்க் 
            கத்தா வ க வமேரசன் 
    ெசாந்தக் குமாி கா ெமய்த் 
            ைணவா வ க பசுஞ்சூட் த் 
    ேதாைக விாித்  நடஞ்ெசய்மயிற் 
            ரங்கா வ க வ கேவ.  (6) 
 
    எ தா *ேவதப் ேபா தைன 
            ெய தா ரணி ம் கழ்ந்ேதத்த 
    ேவமச் சிைலேயட் ெடா ேகாட்டா 
            ெல ம் பிராேனா டகங்களிப்பப் 
    ெபா தார் மாைல மதி தற்ெசம் 
            ெபாற்  தரத்தா யைணத்ெத த் ம் 
    ெபா ந்த ம யாந் ெதாட் ட் ம் 
            ற ந் தட்  விழி யிற்  
    தா ரளிசூழ் கடம்பணிேதா 
            ம்பா வ க தகட் ைலேவற் 
    குைடயாய் வ க குறச்சி மிக் 
            குறவா வ க வாதரத்திற் 
    ெறா தார்க் க ம் ல்ைலநகர்த் 
            ங்காவ க பசுஞ்சூட் த் 
    ேதாைக விாித்  நடஞ்ெசய்மயிற் 
            ரங்கா வ க வ கேவ.  (7) 
 * ேவதப்ேபா -பாரதம். 
 
    ஈமத் தா  விதிதைலேயா 
            ேடந்திப் பணியா ர ஞ்சுமந்  
    மியற் ந் தவமா னிமகற்கா 
            வியமற் ற ந் ம் வரலறியாக் 
    காமற் காய்ந்த ெப ங்கட ள் 
            கல்லா னிழற்கீழ்க் கற்றவர்க்குக் 
    க தற் காிய மைறப்ெபா ைளக் 
            காட்டா நிற்கு மன்னாற்ேக 
    மாமிக் குயர்ந்த தன்ம ைவ 
            வ த் ங் கு ேவ வ க ல்ைல 
    மன்னா வ க குமரமைல 
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            வாசா வ க ேவாரா  
    ேசாமத் தி மண் டல கங்க 
            லங்க வ க பசுஞ்சூட் த் 
    ேதாைக விாித்  நடஞ்ெசய்மயிற் 
            ரங்கா வ க வ கேவ.  (8) 
 
    சுகந்த மறப்ப ட னார் 
            ெசால்ல மறப்பர் சீர்கணிப்ேபார் 
    சுவர்க்க மறப்ப ரவிசயில்லார் 
            ன்ப மறப்ப ாின்ப ளர 
    ரகந்ைத மறப்பர் ஞானியர்க 
            ைளய மறப்பர் விேவகியர்க 
    ளாகமறப்பர் ேயாகியர்க 
            ளம ம் ல்ைலக் கிைறவ க 
    திகந்தந் திக்கக் க ைண ாி 
            ெசவ்ேவள் வ க சிைவக்குகந்த 
    ெசல்வா வ க மணிநிறத் த் 
            ேதகா வ க வனவரதந் 
    ெதாகுந்ேதாந் ெதாந்ேதாந் ெதாந்ேதாந்ெதாந் 
            ேதாெமன் றிலகு பசுஞ்சூட் த் 
    ேதாைக விாித்  நடஞ்ெசய்மயிற் 
            ரங்கா வ க வ கேவ.  (9) 
 
    பணவா ெளயிற் ப் பணிக்கரசும் 
            ப மா சன  நின்ேபற்ைறப் 
    பகர்தற் காிதா ேமாரா  
            பைட  டமர்ந்தன் ப க்க ள்ேவாய் 
    கணமார் குணங்கு ணங்ைகெகாட்டக் 
            களம் க் கமாி னிணங்கம ங் 
    கதிர்ேவல் வி த் ச் சுரர்பைகயின் 
            க ேவ ர க்க வ தேல 
    மணமார் ெபாழிற்ேறன் மிைசந்தளிவிண் 
            வழிேபாஞ் சத்த மா டைல 
    மைறப்பக் கதிர்நீ னிறப்பாியாய் 
            ம வற் ெகன்ேனா ெவனவயிர்ப்பத் 
    ணர்வான் ெபா ம் ல்ைலநகர்த் 
            ேதான்றால் வ க பசுஞ்சூட் த் 
    ேதாைக விாித்  நடஞ்ெசய்மயிற் 
            ரங்கா வ க வ கேவ.  (10) 
 
    வ ைகப்ப வம் ற்றிற் . 
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அம் ப்ப வம் 
  
   ெசங்கமல கமா றத்ேதான்ற லான்மிக்க 
            ெதண்ணிலாப் ன்னைக யினாற் 
    றி வல்  கமலர மல வித் தங்க ட் 
            க த் தந்த  தலாற் 
    கங்ைகெயா  குலவிமான் ம மாென னப்ப ங் 
            காட்சியாற் சூரேனா டக் 
    கனகமணி வடவைரயிண் ெமாய்ம்பின்வல ம வலாற் 
            கவி ெமாண் ேவைல யார்ந்  
    ெபாங்குசின வரவம் பி க்கலா லந்தரப் 
            லவர்களி ெனா வென னலாற் 
    ெபாற் மிகு கற்கடக ேவந்ெதன்ன லாெலங்கள் 
            ங்கவ  நீ ெமாப் பாம் 
    ஐங்கரற் கிளவெலன வந்தநற் குழக ட 
            னம் லீ யாடவா ேவ 
    யனகனகன் ேம நிகர் குமரமைல யாளி ட 
            னம் லீ யாட வாேவ.  (1) 
 
    கனிதரப் பரமைன வி ம்பித்  திக்ைக  
            கட ண்மா ட  தித் க் 
    கவி நற் குணவாாி ற் ேம லாைசயங் 
            கடன் ழ்கி ன்னெமா  நாள் 
    வனம  ெபாற் ங் ெகா ச்சிற் றிைடச்சிேமன் 
            மயல்ெகா  ெகா ஞ்சா ப ம் 
    வாங்கியக் கணமங் கிராதெவாளி வாகி 
            மண்டலம் பரவவர லாற் 
    றைனெயாக்கு ெமன்ேறா நிைனச்சுட்  வாெவனத் 
            தானைழக் கின்றெபா ேத 
    தனியனா ேனாெமனக் க திவா ராதி ந் 
            தாழ்ப்பெதவ னீெசாற் றிடா 
    யனவரத ம யர்மன வனச ைற சரண ட 
            னம் லீ யாட வாேவ. 
    யனகனகன் ேம நிகர் குமரமைல யாளி ட 
            னம் லீ யாட வாேவ.  (2) 
 
    கண்டேப ரண்டத்தி லவிவ  வாயிவன 
            கண்டெவளி வா னவன் 
    கண் தன் க்கண் கிடப்ைபயம் யிவன் 
            கா ைவத் தா மிட மாம் 
    ண்டெவண் பிைறெயனக் கிளர்ைவெயவ ாி மிக்க 
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            யபாி ரண னிவன் 
    சுக க்க மனவரத ைடயனீ யிைனயற்ெகார் 
            சுக க்க ெமன் மைல யா 
    ெலண்ட ஞ் ேசாடச கைலக்குமீ ைடயனீ 
            ெயண்ணில்கைல  ள்ளா 
    னிரவித் தந்திாிைவ யிவனிராப் பகலற்ற 
            விட ைறந் த ள்வ னதனா 
    லண்டர் பணி கின்றவைன ேநரா யைழக்கினிவ 
            ணம் லீ யாடவாேவ 
    யனகனகன் ேம நிகர் குமரமைல யாளி ட 
            னம் லீ யாட வாேவ.  (3) 
 
    வட்டவ  வத்தம் பரத் லா ெயாண்கிரண 
            வ டம் ெபாழிந்  சிதமார் 
    மதிக்கைல க்கிநீ குவிப்ைப ையயென 
            மனக்கைல க்கி விழியிற் 
    ெகாட்டமிக் கானந்த பாட்பகீ ைரப்ெப க் 
            குவன் த த நா ணீ 
    ேகா ைரத் ெதா ேகா ளிடர்ப்பட்ைட யிைனயெனக் 
            ேகாள்ெசயிட ந்தவிர் ப்பன் 
    உட்டகவி லர்க்காிய வாயி னானிவற் 
            ெகா சிறி  றழாய் நித 
    ம்பர்பதி ையப் கி தியற்றியணி ெசயி மிைத 
            ெயாக்குேமா ெவன்னவழ கார்ந் 
    தட்டலக் குமிம  ல்ைல  ேகச ட 
            னம் லீ யாட வாேவ 
    யனகன்கன் ேம நிகர் குமரமைல யாளி ட 
            னம் லீ யாட வாேவ.  (4) 
 
    குல நின் மரபி க் கிரவ தி யாவ  
            குலாபிமா னங்க  திேயா 
    கு லத்தி னத்தன்ேவய் மாைலயின் விசிட்டமிக் 
            கூர்ங்கண்ணி ெயன ன் னிேயா 
    லகு கழ் கழி க் குவமிக்கும் வத் ெவன 
            ேவாைகெநஞ் சிற்ெபாங்கி ேயா 
    பயநா யகியர்தந் தி கத் திற்கிடந் 
            ெதாளி வா மதிெயன் னேவா 
    சலதிைய ந்ெதைலத் தாகப்  ாிந் ண்ட 
            தமிழ் னிக் க ெமங் கள் 
    சற்கு க டாட்சம்ைவத் ைனவ க ெவன்றனன் 
            சைம மா தவெமன் ெகாேலா 
    வலைக யிர் ைலயிெனறி க மாி ம க ட 
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            னம் லீ யாட வாேவ 
    யனகனகன் ேம நிகர் குமரமைல யாளி ட 
            னம் லீ யாட வாேவ.  (5) 
 
    களங்கெனன் லேகா ைனப் கல்வ ாிவெரனக் 
            களங்க  மகன்ற  ேயான் 
    *கள்வனிற் கு ெகாண்  பணிவா ண் ெம ைவயக் 
            கள்வனிவன் மைனயர் சா  
    வளங்குல ெவழிற்ெகால்கி ங் # குகுவி னின்கைல 
            வழிப்பறி பறிக்கெவாவ் ேவார் 
    மதியிலா தவர்தைம ய ப்ைபயிவ யிர்ெதா  
            மதிக்குமதி யானவன் காண் 
    விளங்கர சிளங்குமரர் ம குலா வ மிரத 
            ெமல் யர் பிணங்கி நீத்  
    சுெசம் மணியணிப் பணிகைள யைறப்பவைவ 
            ேமயசந் களதாய் விண் 
    ணளந்  ெசவ்வானநிக ம் ல்ைல க ட 
            னம் லீ யாட வாேவ 
    யனகனகன் ேம நிகர் குமரமைல யாளி ட 
            னம் லீ யாட வாேவ.  (6) 
 *களவன்; இல் - கற்கடக . #குகு - அமாவாைச. 
 
    ப் வன மன்றிெயப் வன  நினக்ேகவன் 
            ைறெசயச் ெசய்த ளி நின் 
    ளி  மாறிெயன் ெறன்ைறக்கு மீளிெகா  
            மதி ெயனப் ாி குவன் 
    ெசப்பிெனா  பாிகார மில்கு த் ேராக ந் 
            தீரக் கைடக்கணிப் பன் 
    றிக்ெகங்கு ேமா த் திாிந் ழ  நின்ெறாழிற் 
            சிரமந்த விர்த்தா  வன் 
    ப் ற  ேமனிப் பரன்கு உச் ச லந் 
            லங்கிவாழ் பத ெமா  காற் 
    ெசாற்றவறி நீப்பி ந் தணவா றற்கு தி 
            ெசாற்றி வ னாதலா ெலன் 
    னப்பனிைன வாெவன விளித்தெபா  ேதயிவெனா 
            டம் லீ யாட வாேவ 
    யனகனகன் ேம நிகர் குமரமைல யாளி ட 
            னம் லீ யாட வாேவ.  (7) 
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    நன்ைமயிைவ தீதிைவ ெய ம்பகுத் தறிவின்ைம 
            நா ைனெகா வன ள் ெபறின் 
    ராசேயா கம்ெப ைவ கயேராகி ெயன் ெமா  
            நாம ந் தவிர்ைவ ெயன் ந் 
    ெதான்ைமயா வ மசுர பைகயச்ச மியா ந் 
            ரந்தி ைவ நின்னின் மிக்கார் 
    ெசால் ன்ேவ ெறவ மிைல யதிசயத் தம்பந் 
            லங்கிட நிறீஇயா வாய் 
    பன்ைம ள ேவேதாப நிடதங்க ளன்ைமெமாழி 
            பற்பல பகர்ந்  பரவிப் 
    பற் த றாைமகண் ன்ன ந் ெவங்கள் 
            பகவன்ற ற  ேவண்  
    னன்ைமநிக ங்குழற் ெகாம்பி வர் பங்க ட 
            னம் லீ யாட வாேவ 
    யனகனகன் ேம நிகர் குமரமைல யாளி ட 
            னம் லீ யாட வாேவ.  (8) 
 
    உயர்திைணப் ெபா ளன்றி யஃறிைணப் ெபா மா 
            ைடய ப் பா மாகி 
    ணர்தன்ைம ன்னிைல படர்க்ைகயா நாமாதி 
            யிர்கள் பலேபத மாய் 
    மய ந் திைணயா டம்ேவற்  ைமத்ெதாைகயின் 
            வ வங் கடந்  ேமலாம் 
    வாசாம ேகாசரப் ெபா ளாய பிரமேம 
            மகிதலத் தன்ப ய்யப் 
    யமாறி ரண்டாறி ரண் க  ைணக்ெகாண்டல் 
            ெபாழிவிழிக் கைடவாாி சம் 
    ெபா சண் கத்தி க் குமரனா வ மைறப் 
            ெபா ைளயறி யாதயிர்க்கு 
    மயைனநிக ளந்தாித் தனநிைன  மாற் வ 
            னம் லீ யாட வாேவ 
    யனகனகன் ேம நிகர் குமரமைல யாளி ட 
            னம் லீ யாட வாேவ.  (9) 
 
    சி மதைல ெயனெவள்ளி ெயக்க ந் தங்ெகா  
            திாிந்திவண் வராைம ேநாக்கத் 
    திக நவ ரர்களி ெனா வைன வி த் ைனச் 
            சிக்ெகனத் தனிெகாணர்ந் ேத 
    ந மதைல ேவணிய ம் வந் பல நயெமாழி 
            நவிற்றி ம் ேவண்  ேகாட 
    னயவா ைனச்சிைறயி வனஃ தன்றிமா 
            னரேகச ாிப்ப  வமா 
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    மதைல தன்னின்வந் தாடக  ரங்கீண் 
            யிர்ப்ப ைய வாங்க ெலாப்ப 
    ன யிர் கு க்கேவ ெலான் ைடய தாகலா 
            ெனா தர மைழத்தெபா  ேத 
    ய மதைல யாகியா றாரன் ைல ண்டவெனா 
            டம் லீ யாட வாேவ 
    யனகனகன் ேம நிகர் குமரமைல யாளி ட 
            னம் லீ யாட வாேவ.  (10) 
 
    அம் ப்ப வம் ற்றிற் . 
    ----------- 
 

சிற்றிற்ப வம். 
 
    காவிற் ெபா  மலர ம்பின் 
            கட்  ெநகிழ்த் ந் தாதைளந் ங் 
    கானம் ாிந் ஞ் ெசழியநறாக் 
            களிெகாண் ட ந்  ம கரஞ்சூழ் 
    விற் ெபா ம் ப சிறந் ம் 
            ெபாறிவண் ச்சிட் டக்கலமாப் 
    லரா வி ளிற் லர்ந்தலாிப் 
            ேபாதின் மலர்ெசம் ப மெமாவ்வாக் 
    ேகாவிற் ெபா ந்ெதம் பிராட் தனக் 
            குவ  ெமம்மான் யத்தனித்திண் 
    குவ ஞ் சுவ  படவாடல் 
            குயிற்  மணித்தாண் மலர்ேநாவத் 
    ேதவிற்ெபா ந் ேதெவளிேயஞ் 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
    திக ங் குமர மைலக்கரேச 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (1) 
 
    இந்தக் கடல்சூழ் வனெமலா 
            ெமைமேய ேபைதத் தன ைடயா 
    ெரன ம் ெபண்க ெளனிற்ேப  
            மிரங்கு ெமன ஞ் சரதமன்ேறா 
    சந்தத் தி நான் மைற ேவ 
            சாற்றற் காிய வ ள்வ ேவ 
    சாரன் ப யர் ெச ந் திேய 
            தன்ைன ணர்ந்தா டயாநிதிேய 
    ந்ைதக் குாிய சந்ததிேய 
            யர்ெவாப் பிலாத பழம்பதிேய 
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    பயக் கரங்க ளிைடயவைள 
            ைடயப் ாிந்ேத ைமயவிஃைதச் 
    சிந்தச் ெசயினி ன ட்கழேகா 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
    திக ங் குமர மைலக்கரேச 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (2) 
 
    ேபய்த்ேதர்* நிைலயின் பிரபஞ்சப் 
            பித்ைதத் ைடத் ன் சரண்மலேர 
    ேப ந் ெதாண்டர் பழவிைனயாம் 
            பிணிையத் தணிக்கு ம ம ந்ேத 
    ேவய்த்ேதா ைமசீ ராட் நிதம் 
            வி ம் ங் க ம்ேப மகபதியான் 
    மிைலச்சும் ெபாற் ந் தாரணிந்த 
            விறற்சிங் ேகேற யைமக்கெவாணா 
    வாய்த்தான் சைமந்த ெச ம்பாேக 
            வ ேவல் வி த் ச் சூர்மாவின் 
    ம வில் வாழ் ம் யவ  
            மணித்ேதர் வ ம் பின்வாங்கச் 
    சீய்த்ேத ழகத்தா ேராகணித்தாய் 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
    திக ங் குமர மைலக்கரேச 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (3) 
 *ேபய்த்ேதர்-கானல் 
 
    னந்தத் ைதய ைதயெவன 
            ரணிற் ெக  யலகன்றன் 
    கிற் ம் பதஞ்ச மா 
            னி ங் காணப் ெபா நடஞ்ெசய் 
    தனந்தப் பணிேயா லகியவா 
            ளனந்தம் பணி ம் ைனந்த யா 
    ரனந்தம் பணிக்ேக ய ள் ாி  
            மம்மான் மதலாய் ெபாய்மானா 
    வனந்தத் றச்ெசன் மாாீசன் 
            ம கத் ெத மான் ம மாேன 
    வணக்குஞ் சலதி சுவறிடேவ 
            வ ேவல் வி த்த ெப மாேன 
    தினந்தத் ைதகள்சூழ் ெபாழிற் ல்ைலத் 
            ேதேவ சிற்றில் சிைதேயேல 
    திக ங் குமர மைலக்கரேச 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (4) 



 47

 
    கு ப கி யளி ரன்  
            சும் பசுந்தண் படைலையம்பான் 
    த் ப் பணிபற் பலதி த்தி 
            டங்ெகாண் மதியிற் களங்கெமனக் 
    க குந் திலக வா த ங் 
            கனிவாய் வற் றளவ ம் ங் 
    கவினப் ெபாற் ந் கின்ம ங்குல் 
            க வப் ைனந்தா வணம ங்கி 
    ன குற் கந்  மணற்ேசாறட் 
            டாடற் கைமத்ேத மதிற்ெபாறிெதவ் 
    வைனத் ங் கடந்  ெசயசங்க 
            மார்த்தா ெலனச்சங் ெகா கிடங்கிற் 
    றி கு சினமா ழக்கு ல்ைலத் 
            ேதேவ சிற்றில் சிைதேயேல 
    திக ங் குமர மைலக்கரேச 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (5) 
 
    அண்டத் லைவந் த நிழற்கீ 
            ழமர்வா ன தா சனர்திைளக்கு 
    மரம்ைபக் கு க் கணிகலம்ேபா 
            லார்ெபாற் ப வச் சசி தேலார் 
    கண்டத் ெதாளிர்மங் கலநாணின் 
            காசில் யாப் க் கழலாேம 
    காக்கும் வ ேவற் பைடத்திற ன் 
            க ைணத் திறேமா ெட த் ைரப்ேபம் 
    வண்டர்க் ெகா ங்கு மாசுரமா 
            வளர்தண் ெபாழிற் ந் ணர்க்குைவகண் 
    ம த நிலப்ெபண் மகட்கு நர் 
            வ ைவ யாற்றற் கைமத்தமலர்ச் 
    ெசண் ற் ெபா ஞ் ேசாணாடா 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
    திக ங் குமர மைலக்கரேச 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (6) 
 
    தட்டா மைரயிற் சு ள ந்தித் 
            தைழ ஞ் சிறக ெரா க்கிந ந் 
    தண் ஞ் ேசக்ைக மிைசத் ஞ்சுந் 
            தவள வனேம னைறமிைச ம் 
    பாட்டா ரளிகண் * ழ்க்கவைதப் 
            பாய்ெவஞ் சுற  தாக்கவஞ்சிப் 
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    பரவச் சு ம்பர் தணந்ேதகப் 
            பட  ெமகின்வான் மீப்ேபாதல் 
    ட்டா வளவில் பவந்தவத்தான் 
            ட் க் கதிேமற் ெசல்வாாின் 
    விளங்கத் ேதான் ம் ப சிறந்  
            ேம ந் தடஞ்சூழ் ேசாணாடா 
    தீட்டா மைறக்கு மாிவாிேயாய் 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
    திக ங் குமர மைலக்கரேச 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (7) 
 * ழ்த்தல் - ெமாய்த்தல். 
 
    பணிைகக் ெகாளிர்கங் கணெமனக்ெகாள் 
            பரம ேயாகிக் க மைறயின் 
    பயைனத் தி வாய் மலர்ந்த ெளம் 
            பகவ நினக்ெகப் ெபா ளாிதாங் 
    கணிநற் ற ெவங் கிராத மாய்க் 
            காமர் வ வந் திாிந் கிழக் 
    காயந் தாித் க் குறமிைனயற் 
            களவிற் கற்பி னியலழித்த 
    ணிவிற் ாிசிற் றி மழிக்கத் 
            ணிந்தாய் ெகால்லீ தழேகாநீர்ச் 
    சுழிெவற் ெபா ைக வைர ட் ஞ் 
            சுேவத நதிசூழ் ேசாணாடா 
    திணிகற் யமீ ரா ைடேயாய் 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
    திக ங் குமர மைலக்கரேச 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (8) 
 
    வண்டா னஞ்சூழ் வ கடக்க 
            மாட்டா ெனனில்யார் வல்லரந்ேதா 
    மதி ம் விதியின் வழியன்றி 
            ம வா ெவ ல் கற் ணர்ந்  
    ெகாண்டார் தமக்கு மல்லவர்க்குங் 
            கூறற் காிய ேபாின்பங் 
    குலவற் குனதின் ன ளிைலேயற் 
            கூடா ெவன ம் ெபாய்யாேமா 
    கண்டா ையய நின்மாட்சி 
            கழறற் பாற்ேறா நான் க ங் 
    க தற் காிய கழ்ப் ல்ைலக் 
            க ைணக் கடேல ெவற் ைடத்த 
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    ெசண்டா தக்ைகத் தல ைடேயாய் 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
    திக ங் குமர மைலக்கரேச 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (9) 
 
    எ நா விழியற் குைனயீன்ற 
            ெவந்தா யிைமயா சலக்ெகா ம் 
    இன்னா ெமாழி  குநின்னா 
            வின்ெசாற் குதைல ெசவிமாந்தி 
    வ வா தியம்பக் ேகட் வைக 
            மனங்கூர்ந் ன  கேநாக்கி 
    வாவா வி கண் மணிெயனக்கூஉய் 
            வாாி ெய த்  மார்பி கத் 
    த வா நின்ற நின்றி ெமய் 
            தனிவித் மா சலத்ெதா சார் 
    தயங்கு மிளம்பா வி தயந் 
            தைனேய சிவணப் பிறங்கி மாற் 
    ெச மா நீபத் தடந்ேதாளாய் 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
    திக ங் குமர மைலக்கரேச 
            சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல.  (10) 
 
    சிற்றிற்ப வம் ற்றிற் . 
    --------- 
 

சி பைறப்ப வம். 
 
    மகிதலம திக்குமர வமணிகள்கு யிற்றிெயாளிர் 
            மணிமகுட வர்த்தனர் குழாம் 
    மகரதர் ெந க்க ய ரதிரதர் வ க்கெமா  
            வ சம ரதத்த  டேன 
    நகுகு கு லத்தரசர் பைகயதிக ாித் வர 
            நவி தி றத்த  னா 
    ணரப ெகா த்தளவில் பலபைடெய த் மமர் 
            நைடெப க ளத்தளவ ளாய் 
    கின்மைழெய னக்கைணகள் விடவிழியி க்குாிய 
            தன்மகன்  தற்பைட ெயலா 
    யவிச யத்ெதாைடய லணியைவவ க்குத  
            ச யிள வற்கும கா 
    சிகி கி னிற்பவனி வ சரவ ணப்ெப ம 
            சி பைற  ழக்கி ய ேள 
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    திைசதிைச  கத்தள  குமரமைல யிற்குமர 
            சி பைற  ழக்கி ய ேள.  (1) 
 
    அ ணகம லக்குலெமார் சிறி ற ழற்காிய 
            வணிய ப ைடத்த கரநீ 
    டதிம ர த்தமிழி னிைடயிைடத மிழ்ப் லவ 
            ரகெநகவர் னித்தகர ேமன் 
    ம ம  கற்பகெமன் மரநிழ  னிற்குலவி 
            மகபதி  தற்ெசால் ல ேவார் 
    வதியவசு ரக்கு வின் வழி தல றச்ெச வின் 
            வ மயிெல த்தகரம் வான் 
    றைரெசால்கர டத்த கண் ெவளி ெம  டற் ம்விழி 
            ச ர்ெந ம ப்பரசு வா 
    த சுைதம ணத்தி யர் விதிவழிபி த்தி ைக 
            தகவிெனா  குற்ற ைம ேசர் 
    தி வ ய க்க  மபயவர தக்ைகெகா  
            சி பைற ழக்கி ய ேள 
    திைசதிைச  கத்தள  குமரமைல யிற்குமர 
            சி பைற  ழக்கி ய ேள.  (2) 
 
    கமகமெள னக்கம ம் வனசமல ற்பலநி 
            க நைறநி ைறத்ெதா  கேவ 
    கழனியின்வி ப்பவ  பயைன ற நட்டபயிர் 
            கைளவள  வித் த விேய 
    யைமதரவி யற் ெமன வ க  னற்பர்ெபற 
            ல தவி ையச்ெச யி ேம 
    யவ ற  மிக்கமிைக ெயனவி வர் கற்றறி  
            மறிஞெரன ட்க  திேய 
    தவமனியவ ைரக்கைனய தனதட  ழத்தியர்க 
            டகுகைளெய னக்கைளகு வார் 
    த ம்வள வப்ைபதிர மதி யர்வ ளப்பநனி 
            தைழத தி ப் ல்வய லாய் 
    திமிதிமிதி மித்ததிமி தணதணத ணத்தெவன 
            சி பைற  ழக்கி ய ேள 
    திைசதிைச  கத்தள  குமரமைல யிற்குமர 
            சி பைற  ழக்கி ய ேள.  (3) 
 
    மைறபயின்ம ைறச்சி வர் சு திகளி ைசக்குெமா  
            ம மில றத்தர்ம ேக 
    வ மதிதி யர்க்க  தர பச ாித்தவைர 
            மைனவரவ ைழக்குெமா  நீள் 
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    கைறய ம தக்களி  நீழெலா ெபா ரப்பிளி  
            கனெவா  ைளத்திண்வய மாக் 
    கடெவா யி யக்கிரத மணிநிைரக க்குெமா  
            கவிஞர்கள்ப க்குெமா ேசர் 
    குைறய த வத்த ய ரரகரேவ னச்ெசாெலா  
            குகுதர்மக தர்க்கதி பர்வாழ் 
    குடகர்வ  கர்க்கிைறவ ெரவ ம்வள வர்க்கரசு 
            குல மணி ற்ற மிைசேய 
    திைறயிைனய ளக்குெம  விர ல்வ யற்கிைறவ 
            சி பைற  ழக்கி ய ேள 
    திைசதிைச  கத்தள  குமரமைல யிற்குமர 
            சி பைற  ழக்கி ய ேள.  (4) 
 
    கைரய  தரங்கக் க ங்கடற் கைல ைடய 
            காசினிக் கி கண் மணியாக் 
    கதிக்கு யர் குன்ைறப்ப திக்குேளா ரன்பன் 
            கேளபரத் ற்றகுடர் ேநாய் 
    பிாிவறவ ரந்ைத ற் றஃதகல நினத ட் 
            பிரசாதம் ேவண்  னதாள் 
    ேபணத் ெதாிந் நந் தி னர் மணிக்* காப் 
            பிரார்த்தைன ெச த்ெதன் னேவ 
    ாியேப ரன்ெபா  மியற்றப் ெப ங்க ைண 
            களக் கைடக்க ண தா 
    ேமாவா ம ந்த ளி ெயா வாத வன்பிணிைய 
            ெயா வித்த பரம கு ேவ 
    திாிவித குணாதீத சுத்தநிட் கள ப 
            சி பைற  ழக்கி ய ேள 
    திைசதிைச  கத்தள  குமரமைல யிற்குமர 
            சி பைற  ழக்கி ய ேள.  (5) 
 *கா-காவ  
 
    ேவ . 
    கண்ட ன் வண்டெல ம்ப  சிந்திய 
            கம் ளின் த்த  நீள் 
    கந்த  குஞ்சர ெமான்றிய ெகாம்  
            கழன் கு நித்தில ம் 
    ெஞண் ல கந்ெதா  விண் ம் விண்  
            ெநகிழ்ந்த மணித்ெதா ைக ம் 
    நின்  கலந்  கிடந்ெதாளிர் கின்ற  
            நீணில தயெம னத் 
    ெதண் ைர ெகாண்ட க ங்கடன் மண்  
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            ெச ம் ன ண்  நபஞ் 
    ெசன் ப டர்ந் தி ரண் தி ரண்  
            ெசறிந்  ெபாழிந்  மைழக் 
    ெகாண்டன் ழங்கி  ல்ைலவ ம்பதி 
            ெகாட் க சி பைற ேய 
    ெகாற்றவ யிற்கும ரச்சிைல ற்றவ 
            ெகாட் க சி பைற ேய.  (6) 
 
    ச்சுடர் க்கண் தற்கட ட்ெகார் 
            தற்ப  பிரணவ மா 
    ற்ெபா  ைளத்ெதாி வித்தகு க்கண் 
            கத்த ள் விழி ைட யாய் 
    இச்சக மற் ள ெவச்சக ற்றி  
            மிச்சக ெமா கழ் ேவாய் 
    இக்குவி க்குயர் ைமத் ன* ெசச்ைச 
            யியக்கு  மழகளி ேற 
    +கச்சப ெமாத்த றத்த  ைமக்குழல் 
            கட்கய லக ைக யாய்க் 
    கற்சிைல ையச்ெசய் பதத்தர் மகிழ்ச்சி 
            க த்ெதழ வ சுைத யாங் 
    ெகாச்ைச ெமாழிக்குயி ைலப் ண த்தம 
            ெகாட் க சி பைற ேய 
    ெகாற்றவ யிற்கும ரச்சிைல ற்றவ 
            ெகாட் க சி பைற ேய.  (7) 
*ெசச்ைச-ஆ  +கச்சபம்-ஆைம. 
 
 
    நவமணி ய ள்சி  மியர்சுத ெரா மிள 
            நைடபயில் ெபாற்ப தேன 
    நளினசு கசசி மகபதி சுைதயி  
            நகில் ணர் கற்  யேன 
    தவாிைண த ைம விழிமணி ெயனநிைன 
            தவம்வ  த்தி ரேன 
    தகுவர்கள் குல  வ மற வமர் ாி 
            த ெமா  சத்தி ரேன 
    அவி மி ரவிகளி ர வைர நிகர்குைழ 
            யணிெகாள் ெசவித்த லேன 
    அனவர த மன ெம  ெகன  
            க யர கத்த லேன 
    சிவகு  பரசுக ம ள்பவ ெனனெவா  
            சி பைற ெகாட் க ேவ 
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    தி வ மிகுத்தி  குமரம ைலக்கிைற 
    சி பைற ெகாட் க ேவ.  (8) 
 
    *கானின் வாைழக் கனிெயா  மாவின் 
            கனி ம்வி ப்ப  ங் 
    காம  ேமனிக் ேகாமள ெசல்வக் 
            கட ளர் நாய கேம 
    மானின் மானக் கயல்விழி கூ ம் 
            மடவியர் நட் ற ெமய் 
    வா  ேந த் தீநர ெகய் ம் 
            வைகயற ேவநிைன ேய 
    ேகாெனன் பாைரப் பரகதி ேசர்மின் 
            குைறக டவிர்ப்பி ெரனக் 
    கூாிய ஞானப் ேபற ள் ைசவக் 
            குலெமாளிர் தீப கேம 
    ேதனின் னீபப் யசயி ேலச 
            சி பைற ெகாட் க ேவ 
    தி வ மிகுத்தி  குமரம ைலக்கிைற 
            சி பைற ெகாட்  கேவ.  (9) 
  *கானின்வாழ் ஐ கன்னி-வள்ளிநாயகி;   மா இன் கன்னி-ேதவகுஞ்சாி 
 
    த ர்விஞ் ைசயிெனா  விைசயன் ெபா விய 
            த ர்விஞ் ைசயின்வல ம் 
    தனதன் றைனநிகர் தனவந் த மகி 
            தைலெயான் றரவினின் விற் 
    பனமிஞ் சறிவினர் க ெமான் ற ெனாளிர் 
            பகெலன் றழ்பிர தா 
    ப ெமாண் கைல  மதியந் தைனயிைண 
            பர ம் ப க ம் 
    நனி ன் றி தவ னி ங் கவெனன 
            நவி ஞ் சனகனின் ஞா 
    ன மன் றி நில வள ம் னல்வள 
            நல ஞ் ெசறிவள ந் 
    தினெமான் ல்வயல் வ சுந் தரகுக 
            சி பைற ெகாட் க ேவ 
    தி வ மிகுத்தி  குமரம ைலக்கிைற 
            சி பைற ெகாட்  கேவ.  (10) 
 
    த்தப்ப வம் ற்றிற் . 
    ------------ 
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சி ேதர்ப்ப வம். 
 
    க ைணப் ெப ந்ேத ைகத் நீ வந்தஞ்சு 
            கனெல ந் ண் நட் க் 
    கவினி ந் தட் விண் மண்* கூவி ரம்ேயா 
            கமா தி யச்சி ைணத் ப் 
    ெபா விைலம் ெபாறிகறங் கு சி ந ெவ ம் 
            ெபாறிபீட ேமலைமத் ப் 
    ந்திெயன் கின்றபா சம்பிணித் தி ெமனப் 
            ரவியாத் திட்ெடார்ெநறி யிற் 
    பரபக்கு வப்பாகன் வி தவத் ேத  
            பவர்சீவன் த்தரா கப் 
    பகர்ேசா தைனப்ேபார் ாிந் ஞா னாக்கினிப் 
            பகழிைய வி த்  மைனயார் 
    +திாி ரத் ைதத்தகித் த ள்பரம ேயாகிேய 
            சி ேத ட்  ய ேள 
    சிமயா சலத்தி யர் குமராசலத் திைறவ 
            சி ேத ட்  ய ேள.  (1) 
* கூவிரம்-ேதர்க்ெகா ஞ்சி. + திாி ரம்- ல,சூக்கும, காரணம். 
 
    நரைலப் ெப ம் ன த் வ னக்ெகா யி 
            ன தற் றிலக றழ 
    நண் தய ெவற்பி++னி ள் வ ெயழ  மன்பைதக 
            ணளினத் தடந்த ளியினார் 
    ெபா வி ைம ெய மிைணக் கதவந் திறந்திடப் 
            ெபா மணிப் பாைவ யன்பர் 
    ந்திப் லத்ைதத் தி த்திவிைள வித்தெமய்ப் 
            ேபாதக் க ம்ப ம் ம் 
    இரசமிப ைழமகளிர் விைழ மின் பத்ேதன 
            ெலழின்ம ர கவிெபாழி ேமா 
    ாியற்கவிஞ யி ய்ய வ ங்க்  பா த 
            ெமனத் தி யவர்க்க ழிவிலாத் 
    தி ம் ெப ங்கல்வி யறி ந் த ங்குழக 
            சி ேத ட்  ய ேள 
    சிமயா சலத்தி யர் குமரா சலத்திைறவ 
            சி ேத ட்  ய ேள.  (2) 
  ++இ ன்வ -சூாியன். 
 
    மாேம  னீபச்ெச ந்தார் மணித்ேதாளின் 
            வைரநின்ெற ம்பிரதா பம் 
    வான்கதிெரனத்ேதான்றி நீலக்கடா ர்தி 
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            வச்சிரவ ணனக ன நீள் 
    காேம  ைவ ாி யக்கணயி ராணிமகிழ் 
            காவலன் ம த்  நி தி 
    கட ைற தற்ேறவர் க்கமல ேமாடகக் 
            கமலமலர் தரேவாங் குெபாற் 
    *ேகாேம தகச்சூ ெர ந்திமிர மகலநைற 
            குளிர் + ட்பராக மலர்ேசர் 
    குழன் த்த நைகயிமய மரகதக் ெகா பட  
            ெகா ெகாம் ெபனத்திக ேமார் 
    ேசேம  பவளவைர தந்தமா ணிக்கேம 
            சி ேத ட்  ய ேள 
    சிமயா சலத்தி யர் குமரா சலத்திைறவ 
            சி ேத ட்  ய ேள.  (3) 
     * ேகாேமதக-ேதவ லகம் ேமன்ைமயைடய.  
    + ள்-பரா வண் கைள ைடய ந்தா . 
 
    ப  ைசவெமன் பதிெனாற்  விட் ன் 
            ேமெவ த் தந்தம் ைவத்  
    விர ெமாழி ெயான் பர சமயத்ைத ற்பாதம் 
            வினவி  ென த்தெமா ழியிற் 
    கூ ப  ன்ென த் ட்ெபா ளி ைனக்கண்  
            கூறியறி ேஞா ய்ய வக் 
    ேகா  றச்சமய ற்பாத மாய்த்ெதவ்  
            ெகாண் சிவ சமய ேமாங்கத் 
    தா ப  கந்திக் குலத்தரம் ைபக்குலத் 
            தா கண் திர்ந்த கனியின் 
    சா குத் தம்பரம ளந்தழ கியற்றிவளர் 
            தண்டைலகள் சூழ்காழியிற் 
    ேற ப  க ணியர் குலத் தித் திட்டவா 
            சி ேத ட்  ய ேள 
    சிமயா சலத்தி யர் குமரா சலத்திைறவ 
            சி ேத ட்  ய ேள  (4) 
 
    உதகம்வி  ெஞகிழி  மி ந்ைதயா குறல்ேபா ம் 
            உைறயி ங் கீரெம ன ம் 
    ஒளிர்த ம் ெபான்னிற் ெபா ந் ம்வ  சஞ்சலத் 
            ணர்ப் பின்றரத் தாற் 
    குதிெகாண்  டன்ெனறியி ம் க்கு மனமாங் 
            குரக்ைகநின தாைண ெயன் ங் 
    ெகா யபா சங்ெகா  பிணித் ன் ெசய்விைனக் 
            ேகால்ெகாண்  தட்  யாட் த் 
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    ததிகண்  த கரண வன்ேபா கங்கைளத் 
            தா ண வ ந்தி மீட் ச் 
    சாரங்கம் ெவௗவந  காட்டல்ேபான் மானிடச் 
            சட்ைட ண் யிர்க ய்யத் 
    திதிெகாண்ட சற்கு வின் வ வமாய் வ ெபாிய 
            சி ேத ட்  ய ேள 
    சிமயா சலத்தி யர் குமரா சலத்திைறவ 
            சி ேத ட்  ய ேள  (5) 
 
    த த்ேதவ ராதியர் ெச க்குந் தயித்தியத் 
            தைலவரா கிய ப் ரத் 
    தானவர் ெச க்குமழி யச்ெச ப் ாிகாைத 
            சாற்றினைக யாகுெம னேவ 
    ம த்ேத னளிக்கமல வாசிமைற வாசிவி  
            வலவன்மா மகிழ்வ லவேன 
    ம வலவ னிரவிேய ளாழி வங்கூழ் 
            மணிக்கறங் குல  பாசம் 
    ப த்ேதர் பைடத்தா யிரத்ெதட்  ைடப் 
            பாி ர்தி யாக்ெகாண்  பார்த் 
    தி த்ேத ட் வ  ெசம்ம க் கிைளயேசய் 
            சி ேத ட்  ய ேள 
    சிமயா சலத்தி யர் குமரா சலத்திைறவ 
            சி ேத ட்  ய ேள  (6) 
 
    பாேரா ம் வானப் பரப்ேபா  நீ ம் 
            பதாைக தி மதித வ ற் 
    பலமனர் மதிக்கவிைக நிழ ந் தரசியல்ெசய் 
            பாிசின்மா டங்ெகாள் ல்ைலத் 
    தாேரா  கிம் ாி ம ப்ேபா  குத் ட் 
            டா பாய் க ேளா விண் 
    ட க்ேகா  சாயச் ெச க்ேகா  ேபா ரற் 
            றாண் றச் ெசவிமத் தமாக் 
    காேரா  ெதண் ைரக் கடன்மைட திறந்ெதனக் 
            கவிழ்தான ேமாடந் தணர் 
    ைகத்தான ேமாடறம் வளர்ப்பா கந் வி  
            ைகத்தான நீேரா  ெபாற் 
    ேறேரா  பாிேயா  ெத ேவா  நீமணிச் 
            சி ேத ட்  ய ேள 
    சிமயா சலத்தி யர் குமரா கூலத்திைறவா 
            சி ேத ட்  ய ேள  (7) 
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    ெகாக்கிற கணிந் தாி மதிக்ெகாக்கி னான்மைறக் 
            ெகாக்ேக  கூட ைற ேசய் 
    ெகாக்ைகப் பிளந்ெதாகர மாவரா கத் ர்ந்  
            குக்குடங் ெகா யா கேவய்ந் 
    ெதக்குலத் தி ள பசுக்குழா யந்திட 
            விைடத்ெதாழில் ாிந் வ ணமார்ந் 
    ெதண்குவிைன ண்டமான் மகளாய் வல் ய 
            வி ங்கா னடக்கு ன்றாட் 
    ெபாக்ெகனக் கடைமப் ப ம்பத்தர் நிரயம் 
            காவண ெம த்தா ளேவ 
    ெபா த ம் பஞ்சா னனத்ேதா டேதா கம் 
            த்தக  ைணக்ெகாண் டேல 
    திக்ெகங்கு வைக கூர் தர  மிளங்களி  
            சி ேத  ட்  ய ேள 
    சிமயா சலத்தி யர் குமரா சலத்திைறவ 
            சி ேத  ட்  ய ேள  (8) 
 
    அம்பரா ேவணிப் பரஞ்சுடர்க் காசிாிய 
            வம்பறா ேவணீ ெயன 
    ஆதாித் தைரேம ைனத்ெதாழார் நிைனயன்பி 
            னாதாித் ப்ப ரவிேய 
    ம்பரா குநாிம்பர் வாழ்விெனா  மன்றிவா 
            ம்பர்வாழ் ெவனி ம் ேவண்டா 
    ன் பய சரணபங் கயநிழற் கிழைம ண் 
            ெடா கவ ள் ாி ம் வள்ளால் 
    ெகாம்பரா சினி லக மீச்ெசன்  கற்பகக் 
            ெகாம்பெரா  கூ ம கவான் 
    குலவிேய யயிரா வதத் லா வரம கு 
            ெகாட் ெபாற் சுண்ண ெமாப்பச் 
    ெசம்பரா கஞ்சித  காேம  ல்ைலயிற் 
            சி ேத ட்  ய ேள 
    சிமயா சலத்தி யர் குமரா சலத்திைறவ 
            சி ேத ட்  ய ேள  (9) 
 
    கூேராங்கு மதிெய  ம ப்ெப த் தாணிைகக் 
            ெகாண் மா றாய டர் 
    ெகா யெநஞ் ெசன் மிதழ்க் கீறிக் கவிப்ெபா ட் 
            குளிர்சுைவக் கவள ண்  
    ேபேராங்கு நிைறெயன் ங் கந் ட் பிணிப் ண்  
            பீ சான் த்த மிெழனப் 
    பிறங்கு ம் மதமைழ ெபாழிந்தட்ட திக்குெமாளிர் 
            பிரதாப மிக்க  கழாந் 
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    தாேராங்கு லவப் ெப ங்களிற் க்குழாந் 
            தைழயவ ண் ஞானம தேம 
    தங்குெதய் வப் லைம யரசுவா ெவன்னெவத் 
            தாரணி  ேமத்ெத ப்பச் 
    சீேராங்கு ல்ைலப் பழம்பதியின் வந்தவா 
            சி ேத ட்  ய ேள 
    சிமயா சலத்தி யர் குமரா சலத்திைறவ 
            சி ேத  ட் ய ேள  (10) 
 
    சி ேதர்ப்ப வம் ற்றிற் . 
     

குமரமாைலப் பிள்ைளத்தமிழ் ற்றிற்  
    ----------------- 
 


