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ெபான்னாங்கால் அமிர்தகவிராயரவர் இயற்றிய 
இரகுநாதேச பதி ஒ ைறக்ேகாைவ. 

 
    Source: 
    ெபான்னாங்கால் அமிர்தகவிராயரவர் இயற்றிய 
    " இரகுநாதேச பதி ஒ ைறக்ேகாைவ". 
 
    நாணிக்கண் ைதத்தல் 
    தில்ைலவிடங்கன் ேசதி. ைரசாமிப்பிள்ைள ேகட் க்ெகாண்டப  
    இஃ  ெசன்ைன- பச்ைசயப்பன்காேல  தமிழ்ப்பண் தர்- 
    ம-௱- . கி ண சாமி த யார் மாணாக்கர் 
    ஆ. ெசன்னேகசவ  நா  அவர்களால் பார்ைவயிடப்பட் , 
    திாிசிர ரம் தக வியாபாரம் தி. சபாபதிபிள்ைள அவர்களாற்ற ம , 
    மட் வார்குழல ம்பாள் அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்ட . 
    1889 
    ________ 
 
Alert: 
    Please take note that the quality of the scanned image of this 1889 publication has 
not been adequate to identify unambiguously each Tamil character, particularly pure 
consonants (mei) in all relevant places of this poetry work. In the preparation of this 
etext, we have done our best but errors are likely, particularly at places marked with 
an asterisk (*). 
    --------------- 
 
    ெதய்வேம ைண. 
    விளம்பரம் 
 
    இதனால் சகல க்கும் அறிவிப்ப  யாெதனில் திாிசிராப்பள்ளி தகவியாபாரம் தி-
சபாபதிபிள்ைள யவர்களால் ஏற்ப த்தியி க்கிற திாிசிராப்பள்ளியில் ேவங்கிடாசலம் 
பிள்ைள, சுப்பராயப்பிள்ைள இவர்கைளக்ெகாண் ம் தஞ்சா ர் மார்க்கட் ல் 
பஞ்சநாதம்பிள்ைள,ேசாைல த்  பிள்ைளையக்ெகாண் ம் க்ேகாட்ைடயில் 
நாராயணசாமி பிள்ைளையக் ெகாண் ம் ைவத்தி க்கிற தகக்கைடகளில் 
தமிழ்,ெத ங்கு,கிரந்தம்,இங்கிலீ  தலான த்தகங்கள் விைலசரசமாய் வாங்கிக் 
ெகாள்ளலாம். 
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    இத் டன் நல்லகாகித ெம த் க டன் அச்சிட் க்கிற த்தகங்கள்- 
    தி ச்சிற்ற ம்பலக்ேகாைவ  சிவத ேமாததரம் 
    சிவஞானசித்தியார் 
        ஆ ேபர்க ைர டன்  ெசவ்வந்திப் ராணம் 
    தி மந்திரம் வாயிரம்  
    காமிகாகமம்  கம்பராமாயண ச் ெசய் ள் 
    நளெவண்பா லம்  நல்லாபிள்ைளபாரதம் லம் 
    விேநாதரசமஞ்சாி  பா ைற 
 
    இப்ப க்கு 
    தி,சபாபதிபிள்ைள 
    தம்பி. ேவங்கிடாசலம் பிள்ைள 
--------------------    
 

இரகுநாதேச பதி ஒ ைறக்ேகாைவ. 
 
    நாணிக்கண் ைதத்தல். 
 
    ேம ெதய்வந்தளிர் ைக த்தெபாற்ேகாலவல்  
    நாேம கல்விப் யறளவாயரகுநாதனிைசப் 
    பாேம கந்தகிாிமணிச்சாரற்பளிக்கைறசூழ் 
    காேம மற் தநம்பாலத் க்களித ேம.  (1) 
 
    சூலங்ைகக்ெகாண்டவிராேமசாதாண சூ ெய  
    ஞாலங்ைகக்ெகாண்டரகுநாயகன்ெசம்பிநாடைனயீர் 
    ேசலங்ைகக்ெகாண் யாவல்லெமனபால ளெசய்தனனல்ல 
    காலங்ைகக்ெகாண்டரசாளவ பார்த்தி ங்கண்களித்ேத.  (2) 
 
    ஆ ந்தமிழி ம்ேபாாி ம்பாாிலகத்திய ஞ் 
    ேச ம் கழ்தளவாய்ரகுநாதன்சிலம்பில்வள்ைள 
    பா ங்கய ந்தேநமிகண்டாெலனப்பார்த்தி னான் 
    ேறா ந்தடெமனேவயணங்ேக ைனச்ெசால் வேன.  (3) 
 
    ேதனார்மண ல்ைலெவண்டா ம்ைபந்தமிழ்ச்ெசந்ெதாைட ந் 
    தானார்தடம் யத்தான்ரகுநாதன்றமிழ்ச்சிலம்பில் 
    வானாாிளம்பிைறவா தலீர் ம்பிவா ங்கள் 
    கானார்குறிஞ்சியிற்ெசல்கின்றதாைரையக்காட் ேம.  (4) 
 
    பண்ேடந்தியசங்கினம்ேபாலமல் ைகப்பாச ைகச் 
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    ெசண்ேடந்தியகரத்தான்ரகுநாயகன்ேறைவெவற்பில் 
    வண்ேடந்தியெசங்ைகவாழ்ேவெயன்ெனஞ்சம குமதங் 
    ெகாண்ேடந்தியெவங்காிக்ேகா ேதா ங்கு திகண்ேட.  (5) 
 
    வாைனச்சுரபிையச்சிந்தாமணிையமந்தாரெமன் ங் 
    காைனப்ெபா ெகாைடயான்ரகுநாயகன்கந்தகிாிச் 
    ேசாைனப் ம வார்குழலீாித் திக்ைகெவம்ேபா 
    ராைனக்கிைசயிலலங்காரமா க்கழகல்லேவ.  (6) 
 
    ேபாேர ெவங்கணரக்கன் ன்மாத ட் யெபாற் 
    ேறேர சிங்கம்ரகுநாதன்ேறைவச்சிலம்பில்ெவய்ய 
    காேர வன்கண்ைமேசர்ைக ற்றாெயா காைளபின்ேசர் 
    வாேர ெகாங்ைகையநீத த்தாயிைலவன் றேவ.  (7) 
 
    ைமம்மானிகர்த்தமைலவளர்காத மா வளர் 
    ெபம்மான ட்குாிேயான்ரகுநாதன்பிறங்கலன்னீர் 
    ைகம்மான்குதிக்கறியாெதன் நீெரன்கைலமதிக்கு 
    ளிம்மான்குதிக்குெமன்ேறாபி த்தீர்ைகயிரண் ேம.  (8) 
 
    ஆரத்ெதாைடயிைடநீலமிட்டாங்களிேதா ல்ைல 
    ரத்ெதாைட ைனேவான்ர நாயகன்ெவற்பைனயீர் 
    மாரத்ெதாைடக்குண் ைகத்தாமைரவிட் வன்ெகாைலசூழ் 
    ேகாரத்ெதாைடெயனேவா ைதத்தீரைமக்குவலயேம.  (9) 
 
    நைடநிலஞ்சாதிகுலேமாடறிவங்கநல்லதந்திப் 
    பைடயணிேசர் ன்றிலான்ரகுநாதன்பனிவைரவாய்க் 
    குைடயலர்காந்தளம் ம்ேபா தன்ைனக்குறிஞ்சிெயங்ேகா 
    ைடயதண்ேபாெதன்னேவாவிழி ெகாண்ெடாத்தியேத.  (10) 
 
    இயைலத்தைலெபற்ற த்தமிழ்வாணர்க்ெக மடங்கு 
    யைலப்ெபா ைகயான்ரகுநாதன்ெபா ப்பைனயீர் 
    யைலத்தவிர்த்தமதி லாவிய ாிவாிக் 
    கயைலப்பி ப்பெதன்ேனாகுறமாதாகளிறிஈழ்ந்ேத.  (11) 
 
    வைரேசர்ம மததி வஞ்சியாடமணி ஞ்சலாம் 
    விைரேசாதளவத்ெதாைடரகுநாயகன்ெவற்பி ன்ப 
    ைரேசர்தமனியப்பாவாய்ெசந்ேதனங்ைக றமின் 
    னிைரேசரமிர்தகடத்ைதெயன்ேனாவிட் நிற்கின்றேத.  (12) 
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    பாகந்த மிைசவல்ேலார்க்குமான்மதம்பாய்த ைக 
    ேமகந்த களவாயரகுநாயகன்ெவற்பி ந்திர 
    ேபாகந்த களியாைனயிேல ெமன் ந்தியின்ப 
    ேமாகந்த கிளிேயதிட் ேசாதன் ைறயல்லேவ.  (13) 
 
    நாகஞ்ெசறிமலர்ப் ங்கா ம்ெபாய்ைக நான்மைற ம் 
    நாகஞ்ெசறிதமிழ்த்ேதைவயாேகான்ரகுநாதன்ெவற்பில் 
    நாகஞ்ெசறிகின்றெதன்மதிசாயநற்பார்ைவதன்ைன 
    நாகஞ்ெசறிவஞ்சியாய்மைறத்தாய நன்றலேவ.  (14) 
 
    மாவானசூரனி ப்ைபெயல்லாமத்திவாய்க்குத ந் 
    ேதவானவைனப்பணிரகுநாதன்சிலம்பிெலன்ேமற் 
    காவானைபங்குழலீர்ப ேனாெமன் ைககளினாற் 
    வான ந்த த்தீர்வி த்தீர்ெபாற்ெபா ப்பிைனேய.  (15) 
 
    தார்ெகாண்டபாடலம்ேபேராைடயாம்பற ங்கமலச் 
    சீர்ெகாண்டெசங்கரத்தான்ரகுநாயகன்ேறைவெவற்பி 
    ேலாெகாண்டநீலமடேல ைகெபாிதீனமன்ேறா 
    வார்ெகாண்டெகாம்ைமப் ளகப்படா ைலவஞ்சியர்க்ேக.  (16) 
 
    தன்னம் யத்திற்குவலயந்தார் ல்ைலதாங்கிமன்னர் 
    சின்னம்பறித்தரகுநாதன்ேறைவச்சிலம்பி ன்  
    ெபான்னங்குடத்ைதெயதிற்காண்டெலன்னைமப்ேபாதங்கண்டாற் 
    கன்னங்க த்தகுழலாய்நற்காாிைகயங்ைகப்பலேன.  (17) 
 
    ெசந்தா ம் ஞ்சு திவண்டார்ப்பத்தினம்ெபாழி  
    மந்தாரமன்னைகயான்ரகுநாதன்மழைவயன்னீர் 
    நந்தாமணம்ெபறவந்ேத க்கின் நறியமல 
    ரந்தாமைரெயாளித்தீரளித்தீர்சிற்ற ம்பிைனேய.  (18) 
 
    பாேரழ்கழனி ம்வாடா தன்மப்பயிர்விைளக்குங் 
    *ேரயைனயரகுநாதன்ேறைவக்கனங்குைழயீர் 
    நீேரெபாறிெவம்படநாகங்ைகவிட் நின் ெவய்ய 
    ாிநஞ்செமவ்வா ைகயிற்ெறா கின்றேத.  (19) 
 
    தா ங்குழ ம்பசுந்ேத ம்பாகுமிைசந் கு  
    வா ந்தி ெமாழியாய்ரகுநாதன்மணைவ ண்  
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    சூ ங்களப ைலயாைன ன்னித் யர்க்கடல்வாய் 
    ங்ெகா ைமெயல்லாங்கண் லார்ெசங்ைகேவலவேர.  (20) 
 
    நீலக்க ம் யறாகணமெவண்ணிலாவணிந்  
    ஞாலத் வந்தமின்ேனதளவாய்ரகுநாதன்வைரக் 
    ேகாலத்திைனக்குளினெமன் மானினங்கூ ெமன்ேறா 
    காலப் ைதத் நின்றாய்ெசங்கண்ேவழந்த ங்ெகாங்ைகேய.  (21) 
 
    *ெயன் வந்ததளவாய்க்குநாவலந்தீவிற்குேமார் 
    *ெயன் வந்தரகுநாதன்ேறைவத்தமிழ்வைரேமற் 
    *ெயன் வில்வக்கனியளித்தீெரன்கைலமதிக்கு 
    *ெயன் சற் மலரா பாணிக்குண்ைமம்மலேர.  (22) 
 
    ேகாட்டந்தவிர்த்தகுைடமன்னர்ேகசாிகூட்டமன்ன 
    ராட்டந்தவிர்த்தரசுநாதன்ெவற்பிெலன்னா யிர்க்கு 
    வாட்டந்தவிர்த்தவாிவிழியாைரமைறத்த ளி 
    னீட்டந்தவிர்ப்பெதன்ேனாகுன்றவாணாிளங்ெகா ேய.  (23) 
 
    ககராச ரெனங்ேகதனத்தான்கந்தமாதனப்ெபான் 
    னகராசன் ைரக்கிைறதளவாய்ரகுநாதன்வைரச் 
    சிகராசலத்தின்மலராதநீதிெதளிந் ெகாண்ேடா 
    மகராலயத்தின்மலரைவத்தீர்ெசம்மலர்க்கஞ்சேம.  (24) 
 
    கம்பக்க ைணபந்ேத ஞானக்கனிய ள்ேச 
    ம்பாக்கரரசைனயான்ரகுநாத யர்வைரவாய் 
    விம்பக்கனியிதழீர்மணிமார்பில்ெவங்ேகா ைடய 
    கும்பக்காிெகா தாம்விலக்கீர்மதகுஞ்சரேம.  (25) 
 
    ெதாைடெபற்றெகாண்டல்பிைறயிளநீர்சுமந்ேதாதிமத்தி 
    னைடெபற்றகன்னிக்க ம்பைனயாய்ரகுநாயகன்ேவற் 
    பைடெபற்றெசங்ைக ம்ேவழ மாய்நிற்றல்பார்த் மதிக் 
    குைடெபற்றெவய்யவெனய்யவன்ேபார்க்குறிெகாண்டனேன.  (26) 
 
    கீதங்குழல்கஞ்சம் ைணதடாாிகிளந்தபஞ்ச 
    நாதஞ்சிலம்பியேதைவயர்ேகான்ரகுநாதன்வைரக் 
    காதங்கமழ்குழலீெரனதாவிகலக்கில்வ  
    ேமதம்ெபாிெதன்னேவாமைறத்தீாின்றிைணக்கயேல.  (27) 
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    பண் யெசங்கனியிதழீெர பாரகந்தன் 
    ண் ய கழான்ரகுநாத யர்வைரவாய்க் 
    கண் ேயாகியர்ேபாலநின்றீாிக்க த்தி க்கு 
    விண் யவைரைகவி ேலதம்விைளவிக்குேம.  (28) 
 
    ேமகந்த மணிெவண்மத்தராசியின்ெமன்மலர்ப் ன் 
    னாகந்த கடற்ேறைவயர்ேகான்ரகுநாதன்ெவற்பி 
    ேலகந்த பதின் ன்ெறான்பதான்மைறத்திங்குநின்றீ 
    ராகந்த ைமந் ெமான்ப ேமெவளியாகியேத.  (29) 
 
    பாவாய்நிைறகின்றெசம்ெபா ேளா நற்ைபம்ெபா  
    நாவாய்க கடற்ேறனவயர்ேகான்ரகுநாதன்வைரப் 
    வாய்ம ைறயாெலைமவாழப் ரக்குமிளங் 
    ேகாவாய்வைரயிைறமைறத்தால ெகாள்ைகயன்ேற.  (30) 
 
    வில் ளங்காைள மயில்காப்பமாைனெவகுண்ெட ந்த 
    நல் ளங்ேகசாிேதைவயர்ேகான்ரகுநாதன்வைர 
    வல் ளங்ேகாலமணி ைலசாலவ த் ம்வண்  
    ல் ளங்காமர்விாிந்தெசங்காந்தட் மலேர.  (31) 
 
    கல்ெலான்றிரண் ளநீர்தாங்கி ன்வ ரக்கண் னி 
    ெசால்ெலன் நின்ற ரகுநாதன்ேறைவச்சு ம்பின்மணி 
    வில்ெலான் வா தலீர்ெசப்பி டத்தேம மல்லா 
    லல்ெலான் நீலக்கட ேசர்ப்பதறிவின்ைமேய.  (32) 
 
    பண்ணார்குதைலக்கனிவாய்சிவந்தபசுங்கிளியீர் 
    நண்ணார்சமாிற் தளவாய்ரகுநாதன்வைரக் 
    கண்ணாாிைணக்கயன்மங்கலமாெமனக்ைகக்ெகாண்டநீர் 
    தண்ணார்தரளமணிக்கும்பநீக்குதறக்கதன்ேற.  (33) 
 
    சந்ேதறியதடஞ்சார லாயிரந்தண்மதிேபா 
    னந்ேதறியகந்தமாதனத்தான்ரகுநாதன்வைரக் 
    ெகாந்ேதறியமலர்வாள் ைனந்தீர்மதகுஞ்சரந்ேதன் 
    வந்ேதறியெமாழியீர் ைன ர்ெசங்ைகமாமலேர.  (34) 
 
    கார் த்த ன்ைனெவள்ேளாதிமஞ்சீதரன்ைகவைளேபா 
    ேலர் த்தேதைவயர்ேகான்ரகுநாயகேனமெவற்பில் 
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    வார் த்த ண் ைலயீரறிந்தாய்ந் மணப்பதற்ேகா 
    தார் த்தெசங்ைகயிேலந்திநின்றீாின்பசாகரேம.  (35) 
 
    பால்வாய்ப்பசுந்தமிழ் சியவாசம்பரந்தைவைகக் 
    கால்வாய்த்த ைரயர்ேகான்ரகுநாதன்கரந்ைதெவற்பின் 
    ேமல்வாய்த்தி ந்தெவ த்தாறாிதின்விளங்குெமன்ேறா 
    ல்வாய்த்த ண்ணிைடயீர்மைறந்தீரணிேநாக்கிைனேய.  (36) 
 
    ஆவி ம் ந்தகர ந்ேத மணிந் ந  
    காவி ஞ்ேசர்குழலீர்தளவாய்ரகுநாதன்வைரக் 
    காவியங்ைக ைனந்தீர்வி த்தீர்தனங்கஞ்சமலர்த் 
    ேதவி ம்ேபாலநின்றீர்வி ப்ேப ங்கள்சிந்தனக்ேக.  (37) 
 
    வாவிக்குெளாற்ைறவனசெமன்ேறா ைமவானிலங்குங் 
    காவிச்ெச ங்குைடயான்ரகுநாயகன்காவிாிநாட் 
    டாவிக்குயிர்தந்தேகாட் ர்ெதா தனமப்ப நீர் 
    ேசவிக்கநல்குங்கமலாலய த்திசித்திக்கேவ.  (38) 
 
    சங்ேகெகாைடத்த ேவெயனவாழ் த ங்க ட 
    ெவங்ேகதனத்தளவாய்ரகுநாயகன் ைரசுற் ம் 
    பங்ேக கத்தனேமெயாளிேசாதனபாரமைல 
    யிங்ேகயி க்கக்கடேலறினாெரன்னிைறயவேர.  (39) 
 
    கன்னித்திைரச்சங்குமிப்பி மீ ங்கரா ெமாளிர 
    நன்னிகதிலஞ்ெசாாிேதைவயர்ேகான்ரகுநாதன்ெவற்பின் 
    மின்னிற்சிறந்தமின்ேனகாிக்ேகாட் ெவண் த்தி க்க 
    மன்னித்திகழ்கஞ்ச த்தெமன்ேனாைகவைளகின்றேத.  (40) 
 
    ேபாரயினாகம் சிைலவாள்ெவம்ெபாறிவழங்கு 
    மாெரயில் ைரயர்ேகான்ரகுநாதனணிவைரக்கு 
    ணீரரணாகியைமேவைலைகக்ெகாண்டேநாிைழயீர் 
    ேபரரணானகிாி ர்க்கநீக்குதல்ெபண் த்திேய.  (41) 
 
    திைரேயாங்குபாற்கடற் ந்தாமைரச்ெச ந்ேதனி க்கும் 
    வைரேயாங்குமார்பன்ரகுநாதன்ேறைவமணிவைரேமல் 
    விைரேயாங்குபங்கயந்தாங்கியநீாி ெவற்ெபாளித்தா 
    ைரேயாங்குவிண்மணிெயண்மணினீெரன் ைரெசய்வேர.  (42) 
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    மதிேசர தவிதழியஞ்சீதளவாசனவைக 
    நதிேசர்ெதளி னல் ைரயர்ேகான்ரகுநாதன்வைரப் 
    பதிேசாிள ைலசங்கி காட் ம்பணியணிந்தாய் 
    திேசர்பரைவ ங்காட் ெலன்ேபா ல்ைலசுந்தரேன.  (43) 
 
    ள்ளராெவங்கானந்திைரவைரவான க ெசன்  
    நள்ளரா கெவஞ்சிைலகுனிந்ேதான்ரகுநாதன்வைரக் 
    கள்ளராக ங்குழலீர்ெகா ங்கூற்ைற ங்ைகயைமத்தீர் 
    ள்ளராதைமவிலக்கீெரைமவாழப் ரக்கி ன்ேற.  (44) 
 
    ேபாற் ங்கமடம்ப ணிகுலநாகம்ெபா த்தசுைம 
    யாற் ம் யவைரயான்ரகுநாதனணிவைரயீர் 
    ேதாற் ங்கயைலமைறத்தீர்ெபாற்கஞ்ச ந்ேதாற் வித்தீர் 
    சாற் ம்ெபா தினினீேராம ைரத்தடம்ெபாய்ைகேய.  (45) 
 
    நைறெபற்றமாைலக்கதிர்ேவ மா ெமந்நா ஞ்ெசவ்வி 
    ைறெபற்றேதைவரகுநாதன்ெவற்பிெலன் ள்ளெமன் ங் 
    குைறெபற்றதா ைவைமந்நீலவண் குைடந் திரா 
    திைறெபற்றேபாதைமத்தீர்வந் சாய்க்குமிபக்குன்றேம.  (46) 
 
    ஆடகமாமதில் ைரயர்ேகான்வண்ட லம் ல்ைல 
    ேயடலர்மா ைகயான்ரகுநாயகேனம ெவற்பிற் 
    சூடகேம ைகக்ெகாண்டீர்குவலயந்ேதாைகயன்னீர் 
    கூடைலேவண் வந்ேதனளித்தீர்பரங்குன்றிைனேய.  (47) 
 
    கங்க ஞ்சீன ஞ்ேசானகநா ங்க ங்க ம்ேபார் 
    வஙக ஞ்ேசர ன்றிலானரகுநாதன்மணைவவைரச் 
    சிங்க ஞ்சாயவ காிப்ேபாாிெலன்சிற் யி  
    மங்க ந்ேதய்வ பார்த்திரங்காதெதன்னாரணங்ேக.  (48) 
 
    ந் ங்ெகா மின் நாக ண்மதி ம் 
    ேபா ந்தளாிைடயாயரகுநாதன் னற்கரந்ைதச் 
    ேச ங்கமல ங்காவி மா ந்ெதவ்ேவந்ைதெவன்ற 
    ேவ ம்ெபா ம்விழிையெயந்நாட்கண் ேம வேன.  (49) 
 
    மல்குங்கிரணமணிெசம்ெபான்வாாிம ங்கி பா 
    னல்குநதிைரைவைகநாடெனங்ேகான்ரகுநாதன் ைறப் 
    ல்கும்பதியில்விசும்பிைடநீண் குக மீ 
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    ெனால்குந் யிைடேதாற்றாெதன்ேறாவின்ெறாளிக்கின்றேத.  (50) 
 
    மகக்கண்ணிற்சீலமைறேயாைரவாழ்வித் வான்ெகாணர்ந்  
    சகக்கண்ணிற்ேசர்த்தரகுநாதன்ேறைவச்சயிலமன்னீர் 
    கக்கண்ணிற்காண்டலாிெதன்பேதாவிழி யன்பா 
    லகக்கண்ணிற்காணப்பதிேநாக்கினீர்நன்றறி மக்ேக.  (51) 
 
    மைலேவ ைவ ம் ரந்தெசங்ேகான்ம ராசன்ம க் 
    கைல ெறாிந்தெவங்ேகான்ரகுநாதன்கரந்ைதெவற்பிற் 
    ெறாைலயாதி ந்ெதம்மனத் ேதான் ந் யர்ெதாைலக்கக் 
    ெகாைலேவ ந்தைகயாற்குறிப்பீர்மணிக்ெகாம்பிைனேய.  (52) 
 
    ேதசிகப்ேபாதணிசண்பகக்கா தி ந்திைழயார் 
    நாசிெயாப்பாமலா ைரயர்ேகான்ரகுநாதன்வைரப் 
    பாசிைழப் ைவ ைகக்ேகாங்கில்ேவடன்ைகப்பாண ற்றாற் 
    காசினிப்பா ைனப்பாைலெயன்பார்கைலகற்றவேர.  (53) 
 
    ைகநாட் ய ன்றின் ல்ைலநல்லார்தம் கமதிெவண் 
    ணைககாட் ய க ர்த்தளவாய்ரகுநாதன்வைரத் 
    தைககாட் யெசவ்விளநீாிலம் யஞ்சாாிலகிற் 
    ைககாட் யகுழனான்ேபாகிநீ ம் ன லேக.  (54) 
 
    ஆ யேதாைகயன்னார் கம்ேபான்மதியம்ெபாெனயில் 
    சூ யகாதைனப்பதிரகுநாதன்சு ம்பில்வன 
    நீ யெபண்ைணக்கு ம்ைபகண்ேடன்மலர்ெநய்தல்கண்டால் 
    வா யசிற்றிைட யீ ைமப்ேபா மண லேக.  (55) 
 
    ெகாத் ர்குழ யர்கண்டெமாப்பாெவழில்ெகாண்ட த்தீ 
    னத் ர்கரந்ைதரகுநாயகன்ெசம்பிநாட் வைர 
    த் ர்ம ப்பிற்க விளங்காணின் ளாிமல 
    ெராத் ர்மதி கத்தீ ைமக்கார்ெவற் லெகன்பேர.  (56) 
 
    ெதாைடகாட் ம் ங்குழலார்நைடேபா ளந் வியன்ன 
    நைடகாட் ம்ைவைகயம் ந் ைறயான்ரகுநாதன்ெவற்பி 
    ைடகாட் ல்ெவற்பிள ைலகாட் மிளங்ெகா யீர் 
    பைடகாட் ைமவிழிகண் ைரப்ேபனிப்ப ெயன்னேவ.  (57) 
 
    வாளாவாவிக்கமல ம் தி ம்ெபான்மைன  
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    மாவாளாேதைவப்பதிரகுநாதன்மணிவைரேமற் 
    ேகாவளர்தானத்தினங்கன் ேசர்ைககுறித்தைமத்தீர் 
    காவளர் ைவக்கரசுைமப்ேபாெலவர்காசினிக்ேக.  (58) 
 
    அறங்காவல்ெகாண்டம ைறயாலணிநாவைசந்  
    கறங்காமணி ன்றிலான்ரகுநாதன்கரந்ைதயன்னீ 
    றங்காதெவங்கண்மதகாிபாயெநஞ்சூ விப் 
    றங்காணிலார்ெபா ப்பார்பிைணபாயப்ெபா க்கி ேம!  (59) 
 
    நங்காமேத ெவனவந்தகார்ெசம்பிநாட யர் 
    ெசங்காவியங்குைடயான்ரகுநாதன்சிலம்பின்மிக்க 
    ெவங்காமெவய்யவிடாய்க்கிளநீர்தந் ெவவ்விடத்ைத 
    யங்காமவல் நல்லீர்மைறத்தீர்நன்றறி மக்ேக.  (60) 
 
    நிைலேயந் மாளிைகமாளிைகமாதர்கெணஞ்சமதிக் 
    கைலேயந் ந்ேதைவரகுநாதன்ெவற்பில்ெவங்கள்ைளவாிச் 
    சிைலேயந் ம்வா தலீரங்ைகேயந் ஞ்ெசய ெதன்ேனா 
    விைலேயந் மாணிக்கவள்ளமிங்ேகைவத் ெமய்ம்மறந்ேத.  (61) 
 
    ெபாற்பைனேவழம் ரவிெவள்ேளாதிமம் ைவயர்ேதா 
    ணற்பைணேம ங்கரந்ைதயர்ேகான்ரகுநாதன்மணி 
    ெவற்பைணவாழ்ெவமெதன்ேறாமைறத் ைமேவைலவளர் 
    கற்பைணேதாைகமயிேலவைரவளங்காட் யேத.  (62) 
 
    ைரக்குள்வந்தசிந்தாமணிநீதீவிளங்கெவ  
    பாைரப் ரந்தரகுநாதன்ெவற்பிற்பக ல்விண்ேசர் 
    தாைரக்குலம் விகாணெவாண்ணாெத ந்தன்ைமெகாண்ேடா 
    வாைரச்சுமந்ததனத்தாய்நின்ெசங்ைகமைறக்கின்றேத.  (63) 
 
    வழி ம்பிரகமலர் ல்ைலயான்ைவயேம ம்ெபாய் ம் 
    பழி ந்தவிர்த்தரகுநாதேச பதிவைரயீர் 
    ெமாழி ங்குவலயம்பாணியினா ன் டவந்  
    சுழி ந்திைர ங்குமிழி ந்ேதான்றித் யர்ெசய் ேம.  (64) 
 
    சத்தந்ெதளிக்குங்கைலவாணர்சங்கத்தமிழ்க்கு கிச் 
    சித்தங்களிக்கும்ரகுநாதன்ேறைவச்சிலம்பின்மணி 
    த்தம்பதிக்கும்பவளச்ெசவ்வாயிள ரன்மின்ேன 
    யத்தந்தனக்குக்கடல்ெபா ந்தாெதன்பராய்ந்தவேர.  (65) 
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    ந்நீர்ெசாாி த்தமாணிக்கராசி கந்த வி 
    நன்னீர்ெசாாிகந்தமாதனத்தான்ரகுநாதன்வைரப் 
    ெபான்னீர்பவளத்த ெதமக்கீ ம்ெபா தினஞ்சு 
    தன்னீர்த ெமனேவாமைறத்தீர்ெச ந்தாமைரக்ேக  (66) 
 
    மானார்விழிெயனைமந்நீலம் த்தவயற் க ர் 
    ஞானாகரனிைசேசர்தளவாய்ரகுநாதன்வைரக் 
    கானார்க ங்குழலீர்சுறவார்கடல்ைகப்ப த்தீ 
    ரானால்வி த்தெதன்னீர்வைரயீழத்தக டேம.  (67) 
 
    நல்லார்னைகக்குமைனவளர்தாளிநைனமல  
    மல்லார்கரந்ைதரகுநாதன்ேறைவவைரயின்மணிக் 
    கல்லார்கனங்குைழயீர்ம ண்டீாின் கண்டசர 
    ெமல்லார்வாிவைளக்ைக ைனந்தீர்கு ெகய்த ேம.  (68) 
 
    ஆாியர்ேபாற் மிராேமசர்தாளிைணக்கன் ைவத்த 
    சூாியன் ைரயர்ேகான்ரகுநாதன்சு ம்பி ன்  
    கூாியவாளிரண்டங்ைகயிேலந்தியெகாங்ைகயிளங் 
    காாிைகயீ ைமமாதங்கியாெரன்பர்கண்டவேர.  (69) 
 
    வா ம்பரசும்வயிர ேமெகாண் மாற்றலைர 
    யா ந்தனிவ ேவல்ரகுநாதனணிவைரயீர் 
    ேதா ங்க ம் ெமனதா யிர்வந் சூைரெகாள்ள 
    நீ ங்கைணெகாண் நின்றாெலவ்வா யிர்நிற்கின்றேத  (70) 
 
    இைலேயதைழத் க்ெகா ங்கனல் த்திகல்காயத் ெவய்ய 
    ெகாைலேயப த்தெசவ்ேவல்ரகுநாதைனக்கூடலர்ேபான் 
    மைலேயெயனக்களித்தீர்கடேல ைகவாய்த் நின்றீர் 
    சிைலேயபைடத்த தலீர்திைகத்தெதன்சிந்தைனேய.  (71) 
 
    ெநய்வாய்ததிகன்மன்னர்ேசாாியின் ழ்கிநிணம ந்  
    ைமவாய்த்தேவற்பைடயான்ரகுநாதன்மணைவயன்னீர் 
    ெமய்வாய்த்த ேகாலவன ைலயார்தம்ைமவிட் வைளக் 
    ைகவாய்த்தைமவிழியா டன்ேசர்தல்கடனல்லேவ.  (72) 
 
    ெசம்ேபந்தியமதில் ைரயர்ேகான் ச்ெசகமைனத்  
    நம்ேபந்திவா ம ைறயான்ரகுநாதன்ெவற்பி 
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    லம்ேபந்திநிற்ப ங்கண்ேடனினி ன்றனங்ைகயினாற் 
    ெகாம்ேபந்திநின்ெறன்னிைட தீரக்குறிக்ெகாள் ேம.  (73) 
 
    பா க்கிைச ம்ெபயேர ைனந் ெமய்ப்பாவலர்தந் 
    நா க்கிைச ம்ெப ம் கழான்ரகுநாதன்வைரக் 
    ேகா க்கிைறயின்றளித்தீெரமக்குக்ெகா த்தவி  
    மா க்கிைறயி ெசய்தீர் க ம்வைகயறிந்ேத.  (74) 
 
    தா ஞ்சிைல ங்கலைவ ம் ந்த ந்த ங் 
    கா ம்ெபா ைகயான்ரகுநாதன்கரந்ைதயன்னீர் 
    வா ந் வண்டாம ங்கு நா ம்வ ந்தைலநீர் 
    பா ங்ெகா ெகா கண்டீாிப்பைண ைலேய.  (75) 
 
    கார்த்தலந்ேதா ங்ெகா மதில்சூ ங்கரந்ைதயர்ேகான் 
    பார்த்தலம்ேபாற் ம்ரகுநாதன்ெவற்பிற்சுங்கதிர்ப் ண் 
    ேசர்த்தலங்காாித்தமின்ேனயினிைமச்ெசந்ேதனிங்ஙேன 
    கூர்த்தலங்ைகத்தலேமவியவா ெகா ைமயின்ேற.  (76) 
 
    மடற்ேகதைகசுற் ந்ேதைவயர்ேகான்வயமன்னர்க்ெகல்லா 
    மடற்ேகசாிதளவாய்ரகுநாதனணிவைரயீர் 
    விடற்ேக ணி ற்றி நாக ம்ெவளிவிட் ெவங்கட் 
    கடற்ேகதி ெந ம் ட்ைகதந்தீெரன்னகாரணேம.  (77) 
 
    ேமவிய தின்ெம ைரத்ெதயன் ெமய்த்த ம 
    ேனவியேமகம்ரகுநாதன்ேறைவயிெலண் ைச ந் 
    தாவியெசங்கண்மடப்பிைணக்ேகயிைறதாவ யி 
    ேராவியநீெகா த்தாெலன்ெசய்யாதிவ் லகிைனேய.  (78) 
 
    ெசாற்ேப ெபற்றதளவாெய ந் ைரராயன  
    ணற்ேப ேதைவரகுநாயகன்ெசம்பிநாட் யர் 
    ெவற்ேபறவிட் த் ைணயாகணேணணிவிைரந்ெதாளிக்கா 
    லறேப ெநஞ்சமினிெயன்படா ெபண்ணார ேத  (79) 
 
    ேகாங்கரா கிழ் ைலக்ெகாம்பரன னீரண்டேகாளெமல்லா 
    நீங்காதெமய்ப் கழானரகுநாதென ங்கரந்ைதப் 
    பாங்கார்ெகா கயறாங்கநின்றீ*கணபேயாத  
    தீங்க நகைளயி லாங்காணமதிகுலத்ெதன்னவேன  (80) 
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    ேதக நதகவிகுலமாமணிேதான் ெகா  
    மீேத யாத்தரகுநாயகன்றமிழவிைச ப் 
    ேபாேதவனத்தினிைறகங்ைகேமவப் ாிநரச- 
    மாேத ைன ஞ்ெசால்லாமாவிகுலமன்னெனன்ேற  (81) 
 
    ெசய்க்கஞ்சன*த**யில்ெசம்பிநாடன்சினவ ேவற்  
    ெபாய்க்கஞ்சன**ெபா ரகுநாதன்**கி*ேமன  
    ெமய்க்கஞ்சன***மினேனயதிசயெமல் யநின் 
    ைகக்கஞ்சன***கவிங்ெகனக்ேகத னங்கண் ற்ேறேத  (82) 
 
    கனேமெய ஞ்ெசங்கனிெமாழிமாசிைலக்கார விசயன் 
    றிண்ேடாக* ம்ரகுநாதன்ெவற்பிற்ெசந்தாமைரேமற் 
    ெகாண்ேடகுவைளயி த்தல்கண்ேடனக்குவைளயின்ேமற்  
    வண்ேடயகமல ங்கண்ேடனி ெவன்னமாயங்கேள  (83) 
 
    நீதச ந்தாததளவாய்குமாரென ங்க - - - 
    ேகதனங்ெகாண்டரகுநாதன்ேறைவக-ளா-த  
    மாக னங்கண் வந்ேதன்ற க்ேகா வைள----த  
    ேபாதனம்ேபாைனயீர்கண் நா டல் ாிப்பேத  (84) 
 
    ஊனிடமான ைனேவற்பைகதிைகத்ேதா ெந ங் 
    கானிடமாகெவன்ேறான்ரகுநாயகன்கந்தகிாித் 
    ேதனி மாெமாழியீகண பேத*திறெசறிவிலங்*ைக 
    மானி மாக்கிவிட்டீ ைமப்ேபாெலவர்வல்லவேர  (85) 
 
    காேனா* ப் ம வி ம்ேபாறகழ் ல்ைல-த்த  
    தாேனவிளங்கும் யரகுநாதன்றமிழ்க்கரந்ைதத் 
    ேதேனவளவனிைலைமவிட்ேடெகனத்ெதன்ெபாதிய  
    மாேன***தன்னேம ண்டாீகமணிக்ெகா ேய  (86) 
 
    சீலத் மிக்கதளவாயளித்த ள்ெசல்வெனா  
    காலத் ம்ெபாய் ைரயான்ரகுநாதன்கரந்ைதநகர் 
    ேபாலத் வங்கும்ெபாலங்குைழயீர்ெசன் ம் ன்ேறா 
    யாலத் மாந்தளிர்கண்ேடாமி ெவன்னவற் தேம.  (87) 
 
    ந ப்ப மாலயமாதைனயாயநைடகற்றவன்ேற 
    ெகா ப்ப ங்கற்றரகுநாதன்ேறைவக்குவட் ன்மத 
    ென ப்ப ெமய்வ ம்பாராய்வைளத மிக்ைகயினி 
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    ல ப்ப ங்கஞ்சத்த ம்பாகுமேவ க்கழகல்லேவ.  (88) 
 
    ெமய்ம்மலராசனமின்னான்மிதிைலயில்வில்வைளத்த 
    ைகம்மலர்ேமகந் ைரரகுநாதன்;கரந்ைதெவற்பிற் 
    ெசம்மலர்ேமவ ந்ேத ள ேதயன்றித்ேதனிடத்தி 
    லம்மலர்ேதாற் ங்ெகால்ேலாெசால் வாய் ல்ைலயாரணங்ேக.  (89) 
 
    வணங்காதெதவ்ைவப்ெபா மால்ெசாாி த் வன்னியன்ெபான் 
    னணங்கா மார்பன்ரகுநாதன்ேறைவயணிவைரேமற் 
    குணங்காத க்குெந மீனந்தன் டன்கூ யத்த 
    மிணங்காதிணங்குமழியாதகன்னியிளம்பி ேய.  (90) 
 
    ைற ந்த ம நீங்காதமான ம் ரசுமன்னா 
    திைற ந்த ன்றிலான்ரகுநாயகன்ேறைவெவற்பி 
    னிைற ங்கமலத்தி ப்பதல்லா ந்திரநீலத்தின்ேம 
    ைற ங்கு க்கி ப்ப ண்ேடா விேயழி ேம.  (91) 
 
    கைலக்ேகெந ங்கடலன்னானைடக்கலங்காததவன்ெசஞ் 
    சிைலக்ேகவிசயன்ரகுநாயகன்றமிழ்த்ேதைவயிலா 
    ைலக்ேகக ங்ெகா ந்ேதந் மின்ேனகுன்றியற்ைகயன்ேறா 
    வைலக்ேகவளாவெதன்ேறாசங்கபாணியமாகின்றேத.  (92) 
 
    பைணேயதடங்கண் யிலாத னாப்பதி ரக 
    வைணேய யி ம்ரகுநாதன்ெவற்பிெலன்னா யிர்க்குத் 
    ைணேய ைனவந்திரந்ேதற்குெவந் யர்ேதான்றவ க் 
    கைணேயபி த் ச்சிைலவி த்தாய்கற்றகல்விநன்ேற.  (93) 
 
    ெநய்க்கின்றகூந்தற்ெகா யிைடயீர்ம நீதியினான் 
    ெமய்க்கின்றவாய்ைமரகுநாயகன்றந்தெவற்பி ப்ேபா 
    யக்கின்றமான்மறி ம் ண்டாீக ேமாாிைடநீர் 
    ைவக்கின்றநீதியினா ைணேயாவஞ்சிமன்ன ேம.  (94) 
 
    பிறியாதெதவ்வர்க்கும்பின்னிட்டேபர்க்கும்பிறங்கிைலேவ 
    ெலறியாதவன்ரகுநாயகன்ேறைவயிெலன் ங்கணேம 
    யறியாதசிற்றிைடயீர்ெபா ந்தாைரயைடக்கியநீர் 
    ெபாறியா விட்டெதன்ேனாெபாறிசூழ்ந்தெபாற்ேகாட்ைடயின்ேற  (95) 
 
    கார ண ங்ெகாைட ைரயாேகான ன் க ஞ்ச ன்விட்ட  
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    வார ண ம்ெவன்ற ர குநாத ன்ெவற்பின்ம ண க்குறிேபாற் 
    ேறார ண த்த த்ெதா மாவிள ந்த ளிர்ேதான்ற ெவதிர் 
    ர ண கும்ப ம்ைவத்தாய்ம ல ர் ட் ற்ெபால ங்ெகா ேய.  (96) 
 
    அலம்பணி ைர ைடசூ ம் ைரக்கதிபென  
    தலம்பணிேதைவயர்ேகான்ரகுநாதன்ற மிழ்க்கரந்ைதப் 
    லமபணிேமகைலப்ெபான்ேனமறந் ங்ைகப்ேபாதின்மின்னார் 
    சிலம்பணியாெரன்பேதாலாிபாயவண் ேசர்க்கின்றேத  (97) 
 
    நிதிெகாண்டவண்ைமத்தளவாய்குமாரனிலந்தைழக்குந் 
    திெகாண்டேதைவரகுநாதன்மால்வைரத்ேதாைகயன்னீர் 
    கதிெகாண் தாமைரதாங்கிநின்றீர்ெசங்கலசவிம்ப 
    மதிெகாண் தாங்குமினமாலாெமனக்கலாமாெதன்னேவ  (98) 
 
    மைழயணிவார்குழன்மின்னிைடமாதர்ம ளவிைசக் 
    கைழயணிேதைவரகுநாதன்ெவற்பிற்கதிெராளிேயா 
    ைழயணியாழின்விரலா ைசத் ள் க்குத லாற் 
    றைழயணிகானத்தவெர மவாயைமக்கு யக்ேக.  (99) 
 
    த்திக்குேவ தைழக்கின்றேதைவ தல்வன ட  
    பத்திக்குவாய்த்தரகுநாதேச பதிவைரேம 
    ெலத்திக்குங்கண்டறிேயாமணங்ேகபச்ெச ங்குைழேச 
    ரத்திக்குஞ்ெசம்மலர்காட் நின்றாயின்றதிசயேம.  (100) 
 
    ைமயாழிைவயம் கழ்ெசம்பிநாடன்மறந் ம்ெபாய்யா 
    ெமய்யால்விள ங்கும்ரகுநாதன்ெவற்பில்ெவங்ேகாவைடயக் 
    ைகயாரேவநின்றிைசத்திடக்கன்றங்கவிைகெசய்தாற் 
    ெபாய்யா ைனச்ெசால்ல லாங்கண்ணனாெரன் ங்ெகா ேய.  (101) 
 
    பல ங்க கும்பசும்பனிக்ேகா ம்பைடத் நின்  
    நில ங்கரந்ைதரகுநாதன்காக்குெநறியியல்பா 
    மில ந் கி ம்ெபா மிதழாய்நின்னி ைகயி ங் 
    குல ம்ப ெசங்கதிர்மாமைழேயநதிக்குலா வேத.  (102) 
 
    காக்குங்க ைண ங்கல்வி ம்வாழ் ங்கவிம ர  
    வாக்குந்தைழத்தரகுநாதன்ேறைவவ வி ந்தாத் 
    ேதக்கும்ப கனிவாய தாரவந்ேதற்கினிைம 
    ேநாக்கந்தைனமைறத்தா யல்ேபாவஞ்சி ண்ணிைடேய.  (103) 
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    பன் ந்தமிழ்ப்பயிர்வாடா மாாியிப்பாாின் த் ம் 
    ெபான் ஞ்ெசாாி ம்ரகுநாதன்ேறைவெபா ப்பி யர் 
    மன் ம்ெபாியவைரநீத் கணம ைகயாற் 
    பின் ங்குழலணங்ேகயறிந்ேத ன்றன்ேபைதைமேய.  (104) 
 
    ெதளிேயகெவாண்குைடதன்னாற்குளிர்ெசகேம மிைச 
    ெயாளிேயபர ம்ரகுநாதன்ேறைவயிேலாங்குபசுங் 
    கிளிேயெய ெமாழியீாிரங்காதின் ேகழ்கிளர்தண் 
    ணளிேயமைறத்தனற்ெகா யாெரன்றறிந்தனேம.  (105) 
 
    ேவாிபசுந் ணர்வார்குழலீர்க ெவப்ெபாழிக்கு 
    மாாிப்ப வம்ரகுநாதன்ேறைவயில்வண்குடத்ேத 
    ாிப்பெநஞ்சிற்க தாமனஞ்சிற ாிந்த ைக 
    நீாிப்ப க்கலந்தார்பிறிேத நிகழ்த் வேத.  (106) 
 
    ஆர்க்குங்கலாபமயிலைனயீர்பகிரண்டெமல்லாம் 
    ேபார்க்கும் கழ்தள வாய்ரகுநாதன்ெபா ப்பிலணி 
    ேசர்க்குந்தனங்கண்மைலேபாற்கண் த்திறக்கு ன்ேன 
    பார்க்கும்ப யிப்ப க்கண் ேலெமா பாாி ேம.  (107) 
 
    திவள க்களிவண் ைசபாடத்தானந்தினம்ெபாழி ங் 
    கவளக்கடாசலத்தான்ரகுநாதன்கரந்ைதயன்னீர் 
    தவளக்குளிர் த்தமல்லாமலத்தந்தனிற்சிறந்த  
    பவளக்குல ம்ப வ ண்ேடாமலர்ப்பங்கயத்ேத.  (108) 
 
    ஒன்னா யிர்விடச்ெசங்ைகயில்ேவைல ைறவி ங்ைகப் 
    ெபான்னாடாதா ரகுநாதன்ேறைவப்ெபாலங்கிாிேவள  
    வின்னாண்மைறத்தக ம்பைனயீரந்தேவள்வனச  
    வன்னான் ைகெயன்ெகாெலாவிைனேய யிர்வாட் வேத. (109) 
 
    சினத்தாமைரயெரல்லாந்தைனேயெதாழச்ெசங்க க்ைக 
    யினத்தாமைரத்ெதா மால்ரகுநாதைனெயண்ணலாேபாங் 
    கனத்தாமைரயி ள்வார்குழலீர்கட்க ஞ்சு ம்ெபன் 
    மனத்தாமைர குெமன்ேறாைகயார்மைறக்கின்றேத.  (110) 
 
    தாியார்வணங்குந்தளவாய்குமாரன்ெசந்தாமைரயாள் 
    பிாியாதேதைவரகுநாதன்ெவற்பிெலன்ேபரறிவாம் 



 18

    விாியாழிமாயக்கயல்கு யா விலக்கியபின் 
    கிாியா ழக்குதனன்ேறாமழைலக்கிளிெமாழிேய.  (111) 
 
    சீதக்கமலவயற்ேறைவகாவலன்ெசந்தமி ங் 
    கீதக்கைல ம்வல்லான்ரகுநாதன்கிாியிென ங் 
    காதற்கடல்ெவள்ளநீந் தற்ேககுடங்காட் யநீ 
    ேபதக்கவைலெயாளித்தெதன்ேனா கல்ெபண்ெகா ேய.  (112) 
 
    ெமாய்ேதாய்பைகஞர்வைர ரம்பாய்ந் ைழப்ப த் ங் 
    ைகேதாயகடாசலத்தான்ரகுநாதன்கரந்ைதெவற்பின் 
    ெமய்ேதாயநின்ற யிர்வா ெமன்ப ம்விட் ங்ஙேன 
    ைமேதாய்மைழக்கண்மைறத்தனன்ேறாசிைலவா தேல.  (113) 
 
    வயத் க்கிைசந்த கழ்தளவாய்தந்தைமந்தன்மிக்க 
    ெசயத் க்ெகா ங்கேவள்ரகுநாயகன்ேறைவயிலம் 
    யத் க்குவலயந்தார் ைனந்தீாிப்ெபாைறயைமத்தா 
    னயத் த்த மெனன்ேறமட ர்ெசால் நானிலேம.  (114) 
 
    ேசல்ெகாண்டநீலக்கடல்சிவப்ேபறச்சிைலதிணித் க் 
    கால்ெகாண்டேதைவரகுநாதன்ெவற்பிற்க விளம்  
    ேமல்ெகாண்ட காந்தட்குலத்ேதா ங்கூடவிளங்கிைழயீர் 
    மால்ெகாண்டகாலத் ெமன்ேனாமணக்கமலர்ந்திலேவ.  (115) 
 
    திைரவந்த த் ம்வைரவந்தெபான் ந்ெதவ்ேவந்தர்தந்  
    விைரவந் ேபாற் ம்ரகுநாதன்ேறைவயிேனாிைழயீ 
    ைரவந் ேதற்ற ணர்த்தீெரன்ெனஞ்ச ழலைவத்த 
    வைரவந்தலாிெயன்கண்ணானெதன்னகண்மாயமிேத.  (116) 
 
    ெவங்கயங்ேகதமெபா ந்தாத ள கழ்ேவந் யர்த்த 
    ெசங்ைகயங்ேகதனமால்ரகுநாயகன்ேறைவெவற்பிற் 
    பங்கயங்ேககயம்ேபால் ர தம்பசுங்கணின்ற 
    ெகாங்ைகயிங்ேகவிட் ந்தெதன்ேனாதண்குவலயத்ேத.  (117) 
 
    சுைளப்பார ட்குட ற் ெசந்ேதறல்சுைனப்பரந்  
    திைளப்பார்கரந்ைதரகுநாயகன்றமிழ்த்ேதைவயன்னீர் 
    ைளப்பாைரெயன் ம் ைதக்கப்படாெதன் ணர்ந்ேதார் 
    விைளப்பாைரயின் ைதத்ேததனத்ைதவி கின்றேத.  (118) 
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    வங்கந்த ங்கடல்சூ ந்ேதைவக்குவாய்த்ததள 
    சிங்கங்க ைணரகுநாதன்ெசம்ெபாற்சிலம்பின்மலர்க் 
    ெகாங்கங்கம ங்குழலீர் கத்ைதக்குேபரெனனச் 
    சங்கம்ப ம ம்ேவண் ெமன்ேறாகண்ணிற்சார்கின்றேத.  (119) 
 
    கடந்ேதாய்மதகளிறன்னானந்தம்பரகண்டன் த்  
    வடந்ேதாய்தனத்தியர்ேவள்ரகுநாதன்வைரயைனயீர் 
    தடந்ேதாய ற்களைமயாெதன்ேறாநிறந்தா மல 
    ாிடந்ேதாயவின் ம கரங்கூ யி க்கின்றேத.  (120) 
 
    சீதகங்காதரற்கன்பாம்ரவிகுலேசகரன்  
    மாதகஞ்ேசர் யத்தான்ரகுநாதன்மணிவைரக்ேகா 
    ேமதகஞ்ேசர்குைழயீராிமாெவா ெமல் யைகப் 
    ேபாதகஞ்ேசர்ந்தபைகயில்ைலேயா ங்கள் ம் னத்ேத.  (121) 
 
    த பாற் த் ந்ெதான்னாளவயிர ந்தந் ெதவ்வ 
    ாி பாற்பர ம்ரகுநாதன்ேறைவயிேலமெவற்பில் 
    வ பாற்கு ந்ெதா யீ லவாவிந் மண்டலத்ேத 
    ெயா பாற்கரனண்ணினாெலன்படாதிவ் லெகங்குேம.  (122) 
 
    ேநாகின்றசிற்றிைடயீர் கினீ ண்டநீட் ைகம்மா 
    ர்கின்றேதைவரகுநாதன்ெவற்பிெலன் ள்ளிரங்க 
    வார்கின்றவஞ்சனக்கண்மைறத்தீாிந்தமாமைறத்தாற் 
    சார்கின்ற ண்டாிகத்தா மக்ெகன்னதாழ் மக்ேக.  (123) 
 
    ேதாமார்பசுங்குைழயீர ைரராயன்சுரந் நைற 
    ேயடா ந்தாமன்ரகுநாதன்ெவற்பி ரவலர்க்ேக 
    டா குன்றத்திைசெயாளிேதான்றவி ம்பியத்தம 
    வாடாதளித்ததனாற்ெசால்லா ைமவள்ளெலன்ேற.  (124) 
 
    அதிராவி ந்தவி ட்குநல்லார்க யாம்பனிக்குங் 
    கதிரா தித்தரகுநாதன்ேறைவயிற்ைகம்மலாக 
    ெளதிராயதா விற்ேகற்றாலவஞ்சமிைமயவர்க்கு 
    திராததீஞ்ெசாற்கிளிேய ைனதன் ைறயல்லேவ.  (125) 
 
    வஞ்சத்திைசமன்னேரா டவாணர்வ ங்க  
    மஞ்சக்கனகந்த ம்ரகுநாதன ட்கரந்ைத 
    ெநஞ்சத்தின்மாெலன் ணர்ந்திக்குடந்தந் நீர்மலர்ப் ங் 
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    கஞ்சத்திளந்தி ெவன்ேறாநற்பரைவையக்ைகக்ெகாண்டேத.  (126) 
 
    ெவல் ம்பதாைகத்தளவாய்குமாரன்ைகேவழ ம்ேபார் 
    மல் ங்கடந்தரகுநாதன்ேறைவயில்வல்லவர்க்குப் 
    ல் ம்பைடெயன்பேதாெகாைலநாட்டம் ைகமைறத் ச் 
    ெசால் ம்ெபா தணங்ேககுயத்தா ந் யர்ெசய்வேத.  (127) 
 
    ெசங்ைகத்த வினிைசவல் ேசாதளசிங்கமலர் 
    மங்ைகக்கினியரகுநாதன்ேறைவயில்வார்க்கடங்காக் 
    ெகாங்ைகக்குேநாில்ைலெயன்ேறாவி த் ெவங்கூர்விழிக்கு 
    மங்ைகத்தலமின் ேநெரன் காட் யதாரணங்ேக.  (128) 
 
    களிக்குங்கயல்ெவ ேபா யர்வானெவண்கங்ைகத்ெதண்ணீர் 
    குளிக்குங்கரந்ைதரகுநாதன்ெவற்பிறகுவலயங்காத் 
    தளிக்கும்ப ப்ெபண்ணரேச ணி ற்றவ்வாழி யி 
    ெராளிக்கும்ப விடலாேமாெநறியன் னக்கி ேவ.  (129) 
 
    தடேம ேதைவப்பதி றப்ேபான்றளவாய்மகிழத் 
    திடேம ெவற்றிரகுநாதன்ெவற்பிற்சிறியவ  
    வடேம ெவற் க்ெகதிர்நிற்குேமாவாிவாளரவப் 
    படேம மல்குனமின்ேன ய் மாறின் பார்த்த ேள.  (130) 
 
    வரேமந் ெவற்றியரக்கர்பிரா யிர்வாட்டெவாற்ைறச் 
    சரேமந் ேதைவரகுநாயகன்றமிழ் ைரெவற்பி 
    ரேமந் ங்கள்குலத்தியல்ேபாவனத் வரக் 
    கரேமந்திநின்றமட ர்கைலகளவாகின்றேத.  (131) 
 
    வாிவைளநா ம கூ லாவிவயங்கு த்தஞ் 
    ெசாாித ேதைவரகுநாதன்ெவற்பிற்சு திபயின் 
    றாிவளர் ங்குழலாய்தமிேயைனயிங்காள்வதற்குக் 
    காிெவளித்ேதான்றப்பிைணேயன்ெறாடர்ந்தின் ைகக்ெகாள்வேத.  (132) 
 
    ெசாற்பாவலர்தங்கிைளவாழச்ெசம்ெபான்ெசாாி ம்வண்ைம 
    நற்ேப ேதைவரகுநாதன்ெவற்பினலந்த மிப் 
    ெபாற்பா நங்ைகையச்ேசர்ந்தா யிைரப் ரப்பதல்லால் 
    விற்பாவியமணிெவங்கரத் ெடன்ெகால் ழ்விப்பேத.  (133) 
 
    கார்ததாமவார்குழலீர்பசுந்ேத மிழ்கான் ந்தரா 
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    ேவர்த்தாம ல்ைலரகுநாயகன்றமிழ் ைரயன்னீர் 
    பார்த்தாதரெவா பார்ப்பார்மைறயிற்பாிந்தக்கேத 
    ேசாத்தாெரன்ேறாதனத்தாாிவ்ேவதஞ்ெசயிந் ணிேவ.  (134) 
 
    சிந்தாடவந்தவர்தம்ேமாெடழிைலத்ெதாிந் ெகாள்ள 
    வந்தாடவர்பணிமால்ரகுநாதன்வைரயணங்ேக 
    பந்தாடல்கண்டனம்மாைனயாட ம்பார்க்கவரந் 
    தந்தாடல்ெசய்யி னக்ெகய் ங்காண்ெவகுதன்மங்கேள.  (135) 
 
    இல்லாைரக்கற்பகமாக்கி ைடயெரனி மிகப் 
    ெபால்லாைரக்ெகால் ஞ்ெசயரகுநாதன்ெபா ப்பைனயீர் 
    வல்லாைரக்கற்பவைகயறிந்ேத ன் வர்கடமா 
    நல்லாைரக்ேகாாியைகயாந்தகைர நா வேம.  (136) 
 
    விைலப்பாராச்சரறியக்குனித்திகல்ெவன் வந்த 
    ெசாைலப்பாவலர் கழ்மால்ரகுநாதன்ெசான்வைரக்குத் 
    தைலப்பாைக ண்டெமன்ேசாமன் ன்வத்திரந்தனிற்கலந்தான் 
    மைலப்பாசமாவணச்ேசைலயிலாதமணெமனேவ.  (137) 
 
    கண்டாிகம்ப வாைவத்ெதற ற்க தலர்வாள் 
    ெகாண்டாிகம்பமிலாரகுநாதகுேபரன்வைரப் 
    பண்டாிகம் ளமின்ேனெபாரவத்தம்பார்த்தி ந்த 
    ண்டாிகம்பிைணேமற்பாயத்தந்தி றப்பட்டேத.  (138) 
 
    தீனத்ைதெவன்றெகாைடப் கழ்ேகட்குஞ்ெசவிக்க த 
    பானத்ைதெயாத்தரகுநாதேச பதிவைரவாயக் 
    கான்தைகவானத்ைதேநாெசா ைடெயா கன்னியத்த 
    மீனத்ைதநா ச்ெசலக்கும்பராசிெவளிப்பட்டேத.  (139) 
 
    மஞ்சாங்க தலர்ேபார்ப்பைடேமற்சண்டமா தம்ேபால் 
    விஞ்சாங்க லபலரகுநாதன்வியன்சிலம்பிற் 
    பஞ்சாங்கேமாதிமைறகாட் ச்ெசார்க்கமிப்பாற்ப த்தி 
    யஞ்சாங்குலத்தவர்பார்ப்பாைரச்ேசர்ந்தததிசயேம.  (140) 
 
    ெபா ப்ெததிர்வரல்ேபாற்கஞ்சனால்வந்தேபாதகத்தின் 
    ம ப்பெதாசித்தசயரகுநாதன்மணிய வி 
    ப ப்பதமீ மல ஞ்ெசங்காந்தளபரைவயிற் த் 
    தி ப்பததிசயங்காண்குன்றவாணாிளங்ெகா ேய.  (141) 
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    நாலா தத்ைதயிகன்ேமற்றயித்தியர்ஞாட்பிெலதிர் 
    மாலா தத்ைதப் ாிரகுநாதன்வைரயணங்ேக 
    ேவலா தத்ைதக்ைகக்ெகாண் நின்றாெயதிர்ெவற் ெமய்தாற் 
    காலா தத்ைதயெனன் ெ◌ௗனேயெதா ங்காசினிேய.  (142) 
 
    ெதாகுந்தளவாய்மகிழ்ெதய் கத்ேதைவத் ைறக்கரசச் 
    சகுந்தவிேலாசனத்தான்ரகுநாதன்சயிலமின்ேன 
    குந்திைறையவாெதாியாமன்மச்ச ரத்தி க்க 
    மிகுந் ாிேயாதன்பாரவணிகள்ெவளிப்பட்டேவ.  (143) 
 
    அங்கக ங்கமைலயாளமீழ்மைனத் ம்ெவன்ற 
    சிங்கவிசயசயரகுநாதன்சிலம்பிற்ெபான்ேன 
    சங்கி யாைர ங்கண்ேடன்பரைவதைன ங்கண்ேடன் 
    மங்களசுந்தரெனன்றைனேயெதா மண்டலேம.  (144) 
 
    ஆலங்ைகயாதவ தின ன்னா ண்டலைகையச்ெகா 
    ேலலங்ைகயாத ண்மால்ரகுநாதன்ெவற்ேபந்திைழயீர் 
    ேசலங்ைகக்ெகாண்டபின்ேனமைலயாள ந்திண் க்கல்ைலப் 
    ேபாலங்ைகயாமஃதில்லாதேபா லப்ப ேம.  (145) 
 
    பா ர்றசங்கிராமவிைசசூதா****வளிவ  
    மா ர்க்குலெனன் ம்ரகுநாதன்வைரயைனயீர் 
    ேகா ர் ன்காட் யபின்குன்றத் ர்வழிகூட் யப்பர் 
    னா ர் ங்காஞ்சி ரங்காட் தெறாண்ைடநாட் யல்ேப.  (146) 
 
    எண்கட் மான ற்ேறான்றாமலர்பைடேயங்கவ ந் 
    திண்கட் வாங்கத் ைரரகுநாதவசீரன்வைரப் 
    பண்கட் ெமனெமாழியீர்நீர்மிக ம்பலரறியக் 
    கண்கட் வித்ைத ஞ்ெசப்பி வித்ைத ங்கற்றவேர.  (147) 
 
    தா யங்க**றமிலாமற்ெபா தச்சமாிலைற 
    கூவியங்கத்திகல்ெவல்ரகுநாதகு ண்னெவற்பி 
    ேலாவியங்கற்பகவல் யன்னீாிவ் லகியற்ைக 
    காவியங்கற்றவர்க்ேகயத்தமாகுங்கட்படேம.  (148) 
 
    கண்டாிதங்ைக ரத்ைத க்ைக ங்காைத ம்வாட் 
    ெகாண் ெகாண்டல்ரகுநாதன்ேறைவக்குலவைரப்  
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    வண்டாிகங்குற்குழலீர் ம் ந்திம யைலயாற் 
    ண்டாிகங்கண் கத்ெதாி ம் ளினங்கேள.  (149) 
 
    நாளத்ைதயம் யவன்னப்பைணச்ெசம்பிநாடன்சக்கிர 
    வாளத்ைதெவன்ற யரகுநாதன்மண்வைரேவள் 
    காளத்ைதெவல் ைரநாகப்பாைவையக்காட் ஞ்சும்மா 
    தாளத்ைதேயநதிநின்றீரமத்தள ந்த குவேன.  (150) 
 
    இடனாகமற்ைறவலனாகச்சாாியியற்றி வாட் 
    டனாகவெமச்சியல்ரகுநாதன்சிலம்பிற்ெபண்ேண 
    கடனாகத்தந்தவைரெயதிேரவரக்கண் றி 
    டேனெகா க்க ைடயார்பிைணையெயாளிப்பெதன்ேன,  (151) 
 
    ப மமர லக மாைச ம்பாதல ங் 
    ெகா ெகாளிைசரகுநாதவசீரன்கிாியணங்ேக 
    ெகா ரசுங்கைண ஞ்சிைல ங்ெகாடாமலணி 
    மாத்திரமதேவ க்களித்ததன் ைறயல்லேவ.  (152) 
 
    ேகட்டத்தகுவ ட்கும ைகக்கிளர் லவர் 
    பாட்டத்தகுதிரகுநாதேச பதிவைரவாய் 
    நாட்டத்தகுவைளேவழங்குவைளநளினமல்  
    காட்டத்தகுமிளநீெரான் காட்டல்கணக்கல்லேவ.  (153) 
 
    ஆரங்கராசலமாநிதி ரர்க்களித்திகன்ேமற் 
    ேபாரங்கமாகவ ரகுநாதன்ெபா ப்பைனயீர் 
    ேபாரங்கமாகும்பேகாணத்திற்பாதிையப்பின்மைறத்தீர் 
    சாரங்கபாணிெய ம்ேபெரவ்வா தகு மக்ேக.  (154) 
 
    ேசண்டவர்வாழ்தி த்ேதைவையயா ந்தி மணிமார் 
    பாண்டவர் தன்ரகுநாதேச பதிவைரவாய் 
    நாண்டவர் ன்னிட்டதிேலெயாளித் த்தன்னற்ெபயைரப் 
    ண்டவர்தானத்ைதத்தான்வாங்கிக்ெகாள்ளப் றப்பட்டேத.  (155) 
 
    விைலையமைறககுங்கனககிாீ விேவகத்ெதண்ெணண் 
    கைலையமைறக்கும ரகுநாதன்கவின்வைரவாய்ச் 
    சிைலையமைறக்கு தலீர் ன்னாகத்ெதாித ன்றி 
    வைலையமைறத் ைவத்தீர்பற்றேவாசக்கிரவாகத்ைதேய.  (156) 
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    படமினியார்வைரந்ெதண் க்குங்காட்ெடழிற்பார்த்திபன்ைகத் 
    திடமினினீண்மந்திரவாள்ரகுநாதனற்ேறைவெவற்பிற் 
    ெறாடமினிேயாங்குமணியீரைமவாாிையத் ர்த்தபின்  
    குடமினிேய க்குநீேரவ யக்ெகா க்கி ேம.  (157) 
 
    ெவம்பிற்கரளெமனக்காய்நதிகைலவி த் த்தன்ைன 
    நம்பிற்க ைண ாிரகுநாதநேரந்திரன்ெவற்பிற் 
    ெகம்பிற்கனகமணியணியீர் னங்ேகசவன்ைக 
    *யம்பிற்கரன** ெவற்பரணங்களகப்பட்டேவ.  (158) 
 
    வல்லாரங்காட் யபம்பரத்திற்சுழல்வாம் பாிேமற் 
    ெசல்லாரங்காட் கரகுநாதன்றன்ேறைவெவற்பில் 
    வில்லாரங்காட் மணியீர்மதிப் மிகுந்ததனக் 
    கல்லாரங்காட் யநீேரநல்லார ங்காட் னன்ேற.  (159) 
 
    அலசத்ைதவாளிெயனேநா**வையயகற்றியறி 
    நலசத்ைதேயெகாண்மதி கியா*ரகுநாதன்ெவற்பிற் 
    மலசத்ைதநீ வாிமதித் ம்ப க்குைவத்த 
    கலசத்ைதக்காட் ய தத்ைதேய கர்ந்த ேவ.  (160) 
 
    தவைளயிற்ெசல்வளர்காவினிற்றாவத்தகள திக் 
    கவைளயிற்ெசல்ெசம்பியாளரகுநாதன்கனகவைரக் 
    வைளயிற்ெசல்பவராம*யீர்மலர்ேதா ந்திாி 
    குவைளயிற்ெசல்வண் ேகாங்கிற்ெசல்லாதெதன்கூ கேவ.  (161) 
 
    வண் ற்காலவலா ல்ைலயான்கவிவாணர்ெசய் ட் 
    ெகாண் ற ைகத ரகுநாதகுேபரன்ெவற்பிற் 
    பண் றவாம ந்தன்னீர்ெவந்தாகப்பசிதணிக்கக் 
    கண் றவாம ளநீர்ெகா த்ெதன்கைவயில்ைலேய.  (162) 
 
    மித்திரமன்னர்மகிழப்பைகஞர் ன் ழ்ந் ெதாழச் 
    சத்திரமன்னவ ரகுநாதன்சயிலெவற்பிற் 
    சவித்திரமன்னகுயிேலதனத்ைதத்ெதாியைவத் ப் 
    பத்திரமன்னலறி றிற்ேசதம்பைடத்தவர்க்ேக.  (163) 
 
    தைளயா காெலாெடான்னார்திைறகட் ஞ்ச கத்திற்ெபாற் 
    கிைளயா ேதைவத் ைரரகுநாதகிாீ ெவற்பில் 
    வைளயா ைகத்தலத்தீர்பாச்சிைகக்குண்மைறத் மனம் 
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    விைளயாடச்சூதின்கனகவடங்கள்ெவளிப்பட்டேவ.  (164) 
 
    அனமிகத்ேதான் வயற்ெசம்பிநாடனயன்றந்ைதவா 
    கனமிகத்ேதான் சரகுநாதன்கனகெவற்பின் 
    மனமிகத்ேதான் ெமா மாமல ண்மைறந்திடவி 
    தனமிகத்ேதான் மபிமான ள்ளவர்தங்க க்ேக.  (165) 
 
    ேத ளி க்கும்வளர்ெசம்மிநாடனற்ேறைவையயாள 
    ளி க்கும்வளரகுநாதன்ெபா ப்பனேம 
    மா ளிைறவாக்ெகதிர்ைவத் க்காணல்வழக்கிதன்றிக் 
    ேகா ளி க்கவிங்ேக க்குமா குசக்கனிேய.  (166) 
 
    சிற்றாலவட்டங்குைட ெகா  தாமைர ேசரப் ைட 
    நற்றாலெமன்னவ  ரகுநாதன் ைமந்நாகமின்ேன 
    கற்றாபணி நற்றிாிகூட ெவற்ெபதிர் காட் த்தி க் 
    குற்றாலமாந்தல ங்காட்  னானிட்ைட கூ வேன.  (167) 
 
    வில்வழக்கத்திற்றனஞ்சயன்கன்னன்வி ரெனனச் 
    ெசால்வழக்கத் ைரமால்ரகுநாதசுகுணன்ெவற்பிற் 
    ெசல்வழக்கக்குழலீர்சார சிைகப்பத்திரமிைவயில் 
    வல்வழக்கிட் ெவளிப்ப வார வம்பாகேள.  (168) 
 
    நிக்கிரகேமைனய க்கிரகமாம நீதி ாி 
    க்கிரமகாதளவாய்ரகுநாதன்ெவற்ேபாதிமேம 
    சக்கி யாயினர்பாரப்பா ங்ைகக்ெகாளச்சம்பந்தத்தா 
    லக்கிரெமன் குயவாிைதெவளீயாக்கினேர.  (169) 
 
    ெசாற்பதக்கற்பைனேயாெர த்திற்சதகஞ்ேசார்வதிலா 
    மற* தக்கத்தந்த ரகுநாதமகிபன்ெவற்பி 
    னிற்பதக்கற்பகவல் யன்னீர்ெவகுேநத்தி ங்ைகப் 
    ெபாற்பதக்கங்ெகாளமார்பிறகடகா றப்பட்டேத.  (170) 
 
    மான்ெப ஞ்ெசல்வம்பாமான்கைலகள்ெபா ட்ெகாைடக்குக் 
    காமாரகரதலமால்ரகுநாதன்கவின்வைரவாய் 
    மாமான்மதமயிேலெயதிர்ெகாள்பவாைவத்தனேரா 
    ேகாமான்ெவளிப்ப ன்ெனதிர் ரணகும்பங்கேள.  (171) 
 
    விட்டங்ெகா க்கு னிைவ ன்னம்பிய டணற்குப் 
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    பட்டங்ெகா க்குமரகுநாதேச பதிவைரவாய் 
    வட்டங்ெகா க்கும்பணத் க்குேமற்றனம்வண்டர்நட்பா 
    ட்டங்ெகா க்குைமேமனாட்டவாக்கும்வந்ெதய்தியேத.  (172) 
 
    லாயி க்குநர்க்கத்தநிதஞ்சத றளிக்கு 
    மாலாயி க்கும்ரகுநாதன்ேறைவவைரமயிேல 
    ேமலாயி க்கி ம்பார்ப்பாாிரவலர்ேமலனறிக்கீழ் 
    ேபாலாயி க்கி மீைகத்தனத்தர் ரவலேர.  (173) 
 
    ேபா ெசன் வலவைனேபாலத்ைத த்திரற்குத் 
    ேத ர்சலதரமால்ரகுநாதனற்ேறைவயன்னீர் 
    நீ ரைமேநாக்க ம்ெவட்கிெயாளிக்கநிதானத்திேல 
    ேபா சிேம ம்பரநாட் ப்பகன்ேற*  (174) 
 
    திைச கழகன்னன்குேபரன்விசயன்சிபிெயனச்ெசால் 
    ைசரகுநாதன்மணிவைரமானைனயீ ம  
    வைசதீரகசகானவித்ைதையப்பார்த் மகிழ்ந்தனேமற் 
    பைச ேகாகானவித்ைதெயப்ேபாதினிப்பார்ப்ப ேவ.  (175) 
 
    க்கவ திரணமல் னகாவி யவைற 
    ெகா க்குமரரகுநாதன்வைரமலர்க்ெகாம்பைனயீர் 
    அ க்குந்ெந னீர்கைணயாழி கத்திட்ட** 
    னி ப்பினிறகுண்டலமாபிறசிலம் வந்ேதறியேத**  (176) 
 
    கிட** ர மிைச ங்ெகாண்டச்ச ந்தீைம ங்க 
    பட ெமாழித்தரகுநாதேச பதிவைரவாய்க் 
    ெகடவாசதியமறியீததீாினிபங்களகீத்தைக ** 
    மட ரறிவிக்கினான்ெகாட் சகாட் வனமத்தளேம.  (177) 
 
    சங்ைகயிலாம ரப்ேபாற்குத சார்நிதிப் 
    பங்கயமன்னரகுநாதேச பதிவைரவாய் 
    மங்ைகநல்லீாி நல்லாச்சாிய ண்ைம ங்கேணாக 
    கங்ைககடக்கு ன்ேனசித்திரகூடெமன்கண் ற்றேத.  (178) 
 
    ைவரைம ைடயைகேவலாெவான்னார்ெபான்மணி க்குப் 
    ைபரைமய த்தரகுநாதேச பதிவைரவாய் 
    ைநமைர ைட ய சுப்பீரவாசசங்கநா வதிற் 
    ைகமைம ைட யவார்ேகனணிைமெபயரங்கச்சிமிேழ.*  (179) 
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    இங்கிதாத்தினப்பகுதிெகாணர்ந் ெனணணிமன்னா 
    பங்கி ற்றரகுநாதேச பதிவைரவாய் 
    யங்கிதமாகத்த சடேகாபங்கண்டாச்ச ன்** 
    சங்கி ேதாளிடாசக்கரங்காடா க*** ாினிேர.  (180) 
 
    அைள ண் ர நவநீதந்தி னையச்சியாைகத் 
    தைள ண்டெமய்ரகுநாதன்சிேலாச்சயானதானவலீர 
    வைளெசண் மீனெசானா** ைரயைடத் வாி ன்ெவன்றீர் 
    திைள ண்டேம ம்ெவன்றி னீரந்த** ன்னவேர.  (181) 
 
    குைமயவைரநிமிடத்திெலான்னார்ெமய்தவியாைகமேமற 
    சைமயவைரநி பனரகுநாதன்றடவைரவா 
    யைமயவைர பாெசாக்க ன்காட் ய ளியநீ 
    ாிைமமடவைரெபாளிக்கத்தகுேமாெசா ேயந்திைழேய.  (182) 
 
    விளவாய்வ மிகல்கன்றாெலறிந் ன்ெவன் வந்த 
    தளவாயரசர்பிரான்ரகுநாதன்றடவைரவாய்க் 
    குளவாய்தனி ங்களவிற்குளச்ேசல்கள்குதிக்குெமன்ேறா 
    களவாய்மைறத் ைவத்தீர்மட ாீ ைகப்பி த்ேத  (183) 
 
    ேகாைவத் ைறக்குப்பதினாயிரம்ெபான்ெகா த்திைசெகா 
    ேடைவத் ைறக்குத் ைரரகுநாதனறிகிாிமின்ேன 
    ேயைவத் ைறக்குள்ெவறிெகாண் சங்கி ேயந் மத 
    மாைவத் ைறக்குெவளிேயவி ற்பழிவந்தி ேம.  (184) 
 
    க ைட ன்ன ர்நின் ேமற்ற ம தி ைகக்குவித் ப் 
    ப ைடம ன்ன ர்ேபாற் ம்ர குநாதேச ப திவ ைரவா 
    யிைடதான்குைறந்த ம ச்ச ங்காட் வ தில்ைலெயன்றான் 
    ம ட ம த ன த்ைதெயவ்வா ம திப்ப ேவ.  (185) 
 
    அம ர ர்ம னித ர்ந ரா தாச ந ராக க்கிர  
    ச ம ர்ெசய்ர குநாத ன்சிேலாச்ச ய த்ைதய ன ல்லீர் 
    ந ம ைனய ட*க்கிக்க ட ங்காட் ய ஞாய த்தினா 
    ைமயிவ் ல கில த ந ேடச ெரன்ேறா வ ேர  (186) 
 
    ஈரஞ்சுகண்டனிறக்கவிண்ேணார்கு ேயறமதி* 
    பார ஞ்சும க்கும்ர குநாத ேச ப திவ ைரவாய  
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    ர ஞ்சுதாாிப்பதி ன்றி ன்ேகட க ம்விட்ெடறிந்  
    ேபார ஞ்சுவாாிற்ைகவாைளெயாளிப்ப ெதன் ங்ெகா ேய  (187) 
 
    ெசன்ற த்ைதக்க ண்டக ப்ேபாாிற்றின ந்த ள்ளிச்ெசய்ய மாநா 
    ணின்ற த்ைதக்க ண்டர குநாத ன்மால்வ ைரேநாிைழயீ 
    ெரான்ற த்ைதக்க ண் க்க ச்சூர்ெசங்க ற்ப ட் ய ர்ந்த க க் 
    குன்ற த்ைதக்க ண்டன ன்காண்ப ெதப்ேபா னிேகாவ ள ேம.  (188) 
 
    ெசல் ர ப்பார்த திப ராகுெமான்னா யிர்தின்ன ந ம ன் 
    ப ல் ர ப்பாற்ெகால்ர குநாத ேச ப திவ ைரயீ 
    ர ல் ைரப்பாற்ெபான்ைனயீாிப்ேபா ங்க ள த்திப்ப ட்  
    வ ல் ைரபார்த்த ன ன்பார்ப்ேபனினிெநய்த ல்வாய ைலேய.  (189) 
 
    ெசல்ல க்ைகமா ப ைடயார்க்குத ைமேசர ல ைர 
    ெவல்ல க்ைகேபாய ைவேவல்ர குநாத ன்வில ங்க ற்ெபான்ேன 
    ந ல்லக்ைகைவத்த ப்ப ெயய மீ வ னா   
    ப ல்ல க்ைகக்காட் ய ப் ெமைனெவளிப்பாச ைறக்ேக.  (190) 
 
    ேகாசிகமத்தமணிசூைறயிட்ெடதிர்கூடலாதம் 
    பாசைறயிட்டரகுநாதேச பதிவைரவா 
    யாசிாியத்தின் ன்கூவிளங்காட் ய ளியநீர் 
    மாசில்க விள ங்காட் ற்காாிைகவாசிப்பேன.  (191) 
 
    கார்நிைரயத்ைதத் ரத்திெய த்ததன்ைகவைரயாற் 
    பார்நிைரகாத்தரகுநாதேச பதிவைரவாய 
    ேநர்ேநர்நிைரேநர்நிைரநிைர ன்ைற நீக்கிப்பின்னா 
    ேநர்நிைரெயான்ைற ங்காட் யவாெறன்னேநாிைழேய.  (192) 
 
    வல் யத்தாைனயிெலான்னலர்ெகட் ப்பின்வாங்கவ  
    பல் யத்தாைனரகுநாதேச பதிவைரவாய்ச் 
    ெசால் யத்தாைனயைழக்கு ன்மாமிெதாட தல்ேபா 
    ெலல் யத்தாைனயைசயாமேல க்ெகறிகயிேற.  (193) 
 
    சித்திையக்கண்டெமான்பானிற்ெசய்ேவா நற்ேச விற்ெசய 
    பத்திையக்கண்டரகுநாதேச பதிவைரவாய 
    நத்திையக்கண்டமணிேகாகனகம்ெபான்னா மணி 
    பத்திையக்கண்டனமா ங்கண்டாலாியாகுவேம.  (194) 
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    த்தமரகதமாணிக்கஞ்ெசான்ன நி பர் 
    நித்தெமதிர்ெபயரகுநாதன்மால்வைரேநாிைழயீ 
    த்தமராயினர்சாணார்சண்டாள யர்மகுட 
    வத்தனர்தாழ்ந்தனர்பா ங்க கவஞ்சைனேய.  (195) 
 
    கா லைகயளவிட்டமாெலனக்ைகவளர்ெசங் 
    ேகாலாலளவிட்டமால்ரகுநாதன்குவட்டனேம 
    ேமலாம்வ ணத்தர்மாைல ன்காட் விதிப்ப ப்பின் 
    னாலாம்வ ணத்தர்மாைல ங்காட் தனல்வழக்ேக.  (196) 
 
    திக்கசமாைமமகேமெரனத்திாிேசடன்மகிழ 
    மிக்கவளர் கழ்ேவள்ரகுநாதன்ைமெவற்பணங்ேக 
    ைகக்களச்சாதிநன்ெனயதைலக்ெகாண்ட கண் ைடயர் 
    தக்கெதன்றக்கணேமபாற்குடங்கைளத்தாங்கினேர.  (197) 
 
    ெவன்ேறந்தினமிகெலன்றி மாந்தமாேவந்தர்நி  
    பன்ேறந்திகழ்ெமய்ரகுநாதேச பதிவைரவாய 
    வன்ேறந்திைசயிைச ஞ்ெசானல்லீரண்டாவாழ்த்த யர் 
    குன்ேறந்திமாெலனேமெலாளித்தீ யர்ேகாக்கைளேய.  (198) 
 
    வனசம்பழனம்வளர்ெசம்பிநாடன்ம ெசல்வத் ட் 
    பனசம்பழனம்ரகுநாதேச பதிவைரவாய்க் 
    கனசம்பழனம் யர்ேகாப்ெபா ளிடங்கண் ெகாண்ேடா 
    மனசம்பழனம்பனதாளிட மறிவெதன்ேற.  (199) 
 
    ெசாற் தனாங்கல்வியிெலன்ெற தினந்ேதா மன்னி 
    யற் தமன்னர்பணிரகுநாதனனிவைரவாய்க் 
    கற் த நைகயீர்நிைலயாைம ன்காட் வந்த 
    ற் தநிற்கநிைலயா நங்கங்குப்ேபாகியேத.  (200) 
 
    ேச ைவயாளலர்மாதி நால்வளர்ேச ைவயாண் 
    மாதளவாய்ரகுநாதகிாீ வைரவ ற 
    பாதமின்ேனதண் லம்வாங்கச்ெசாற்சுயம்பாகிெயன்ேற 
    ேயாதனங்காட் யநீக நீைரெயாளித்தெதன்ேன.  (201) 
 
    நாகர ந் தமிேழாாின்ைமக்கங்குைனயச்ெசய்தி 
    வாகரைமந் மிகுரகுநாதன்வைரமினன்னீர் 
    சாகர ந்தியைடத்தீாிலங்ைகமன்சந்தமணிச் 
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    ேசகர ந்தகர்த்ததா ைமேயரவிேசெயன்பேர.  (202) 
 
    மானிலெமங்குமந்தாநிலந்தங்கமகிழ்ெசம்பியா 
    ேகானிலம்பாட்ைடத்ெத ரகுநாதன்குவட்டணங்ேக 
    கானிலங்கார்கட ர்கண்டநாமக்கைலயர்கண்டாற் 
    ேறனிலங்காந்தி த்ெதாண்டத்ெதாைக ந்ெதாிந்தவேர.  (203) 
 
    ஆவசியம்ெபான்ைன ர்வசி ரப்ெபயரார்க்க ளிப் 
    பாவசியங்ெகாள்ரகுநாதேச பதிவைரவாய்ப் 
    வசியஞ்ெசய்தனவசியந்தரப் ண்ட ேபாற் 
    ேகாவசியந்தரப் ண்டெதப்ேபா ெசாற்ேகாகிலேம.  (204) 
 
    பிங்களத்தால்வந்தைடந்ேதார்கு ம்பப்பிரதிட்ைடெசய்யக் 
    கங்கணங்கட் ெசங்ைகரகுநாதன்கவின்வைரவாய் 
    மங்ைகநல்லீ ங்களரத்திநாகரத்ைதமைறத் வரச் 
    சங்கடங்காட்டத்தகுேமாவிரப்பவாதங்க க்ேக.  (205) 
 
    ேதாமினியார்ெசயி ஞ்சிரஞ்ேசதிக்கத்ேதான் ைன 
    மாமினினீள்வ வாள்ரகுநாதன்வைரமட ர் 
    ேதமினிதாெமய்யமைலையப்ேபாற்றித்திவர் ன் ைற 
    யாமினிேயவனநீ ையப்ேபாற் ம்யாமினிேய.  (206) 
 
    மகமிைலேமவவளர்ெசம்பிநாட் ைறவாகுெவன்  
    நகமிைல ரரணேகசாிரகுநாதன்ெவற்பிற் 
    சகமிைலயஞ்ெசயேமலா யர்ந்ததனம்பைடத்தா 
    சுகமிைலெயன் ெசால்வாேரா லகிற்சுடர்த்ெதா ேய.  (207) 
 
    ேவற்ேசரலர்மச்சர்ெகாங்கர்வங்காளர்விறற்ச கப் 
    பாற்ேசரபயரகுநாதேச பதிவைரவாய 
    ற்ேசரனைவயி ற்றிெலான்றான சுப் ைடயீர் 
    காற்ேசரளித்தைரக்காற்ேசாெகாடாத ைகதவேம.  (208) 
 
    குலத்ைதத்தந்ேதவர்ெகாளச்ெசம்பிநாட் க்கு க க்கு 
    நலத்ைதத்தந்தா ம ரகுநாதன்ைமநாகத்திற்ைச 
    வலத்ைதத்தந்தார்குழலீர் ன்பதக்கவலெதன் ள்ள 
    கலத்ைதத்தந்தீாி ணி ந்தா ங்கணக்குடேன  (209) 
 
    க க்குஞ்சீ கமன்ெசா நட்ைப னகாத்திகைல 
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    க க்குஞ்சீ கமன்னப்ெபா ரகுநாதன்ெவற்பிற் 
    ப க்குஞ்சீ கங்காட் யநீமைறபாணிக்குேள 
    யி க்குஞ்சீ கங்காட்டாதி ப்பெதன்ேனந்திைழேய  (210) 
 
    ேவந்தாதிேவந்தர்பர ஞ்ச கவிசய ம  
    மாந்தாதிகள் கழ்ேவள்ரகுநாதன்வைரமட ர் 
    காந்தாாியாய்த் ாிேயாதனமால்ெபற் க்காட் யவற் 
    காந்தாைதைய ன்னேமகாட் யதிங்கதிசயேம.  (211) 
 
    ன்னாாிையச்சிைலயாகச்ெசய்ேதான்ெவட்க ன்சிைலையப் 
    பின்னாாியாகச்ெச ம்ரகுநாதப்பிரபலன்வைரப் 
    ெபான்ேனதினநற்க ம்ைபத்தாராமற் கிலகு 
    பன்னாைட கு மைபதந்தாெயன்னபாக்கியேம.  (212) 
 
    வஞ்ச ைனயாய்வ ங்ெகா ேயார்கண்மணியிழக்கக் 
    ெவஞ்சரேம ெசயரகுநாதன்வியன்சிலம்பிற் 
    நஞ்சமலாமைனவிட் ன்னான்கனியளிய  
    ந ஞ்சதிடாம ற்ெசந்ேதங்காையேய க்குந ல்கியேத*.  (213) 
 
    சுரதத் தில்ேவள்கல் வியிற்ேபாசன்ற  ந்திற் வ ைரய ர்ேகான் 
    ச ரதத்தில்ராம ென ம்ர குநாத ன்ச யில மின்ேன 
    ப ர த த்திலாவ த றிந்ேதாஞ் சிவ நிசிப்ப த் தா ாி 
    விர தத்திலாவ நீேயய றிவிக்க ேவண் ய ேத  (214) 
 
    கைலைய ன்காட் மதிேபாற்றவளக்கவிைகநிழ 
    னிைலைய ன்காட் ம்ரகுநாதன்மால்வைரேநாிைழயீர் 
    மைலைய ன்காட் யைடத்தீர்கடைலநன்மந்திரத்தா 
    லலைய ன்காட் ய ேபாலக்காட் மைனயின்றிேய.  (215) 
 
    தங்காவியன்னநிைறெசம்பிநாடன்சரணைடந்ேதார் 
    பங்காவியன்னரகுநாதேச பதிவி தாஞ் 
    ெசங்காவியன்னமணிதாைனேசர்க்கச்ேசவக ன் 
    ெகாங்காவியன்னகுழலீர ங்ெகா க்கின்னேற.  (216) 
 
    கிைடக்குங்கிைடக்குங்கிளர்ெசம்பிநாடன்ெக ப்பயந்தன 
    பைடக்கும்பைடக்கும்ரகுநாதேச பதிவைரயீர் 
    ைடக்கும் ைடக்குந் ைரத்தனநீர்தரப் ாித்தநான் 
    கைடக்குங்கைடக்குமைமச்சைர ந்தாிற்ைகக்ெகாள்வேன.  (217) 
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    சூனந்தந்தீர்ம ந்திச்ெசம்பியர்ேதான்ற ைசக் 
    கானந்தந்தீரஞ்ெசவிரகுநாதன்கவின்வைரவாய 
    வானந்தந்தீெரன் ண்ணிைடயிர்நன்மணிக்கனகத் 
    தானந்தந்தீாினங்ேகாதான ந்தாிற்றானெமய்ேய.  (218) 
 
    ெபான்னிக்குப்ெபான்னித்திலமணியீதண் ன்றெசம்பியாள 
    ெசன்னிக்குச்ெசன்னிெய ம்ரகுநாதனற்ேறைவயன்னீர் 
    வன்னிக்கு ன்றனமீந்தீர்ெசாற்காவியம்வாசிக்கநீ 
    ன்னிக்கவிஞெரனக்காட் ற்கூடற்குைடயவேர.  (219) 
 
    நட ந்திைசெயனப்ெபாற்சதங்ைகத்ெதானிநல்க ன்ச 
    கட ந் பங்கசத்தான்ரகுநாதன்கவின்வைரவாய 
    வடெமாழிெதன்ெமாழியாஞ்சூதமா ன்பின்மார்க்கப்ப த் 
    திட ன் கண்டனம்பின்ெனான் ங்காண்ட ஞ்ேசயிைழேய.  (220) 
 
    சித்தியமாண்ைமய தாாியநன்ைமகீர்த்திையந்  
    நித்தியமாகும்ரரகுநாதன்மால்வைரேநாிைழயீர் 
    சத்தியமில்ைலயளியில்ைலெமய் ண்ைமசாட்சியில்ைல 
    யத்தி ம்வம் ைடயீ மக்கிங்கரசில்ைலேய.  (221) 
 
    ெகாைடக்கஞ்சிய கிலார்ெபாழிற்ெசம்பியர்ேகாமதைலத் 
    ெதாைடக்கஞ்சியெமய்ரகுநாதன்மால்வைரத்ேதாைக ன்ற 
    னைடக்கஞ்சியபி குத் ணப்பார்த்தன்நாடட் ேம 
    விைடக்கஞ்சிய கட் ண்ட பட் ப்ப ேம.  (222) 
 
    சத் மித் வித் மம்ெபாற்றரளயிட்  
    நத் நத் வத் வன்ரகுநாதன்ெவற்பின் 
    மத் ைவத்தாிசித்ேதா ன்னாழிமதித்தவன்ெசய் 
    பத் வத்திெலான்ெறப்ேபா காண்ப ைபந்ெதா ேய.  (223) 
 
    மன்னாமரக்கைன ன்னாைளப்ேபாாின்மகுடபங்கந் 
    தன்னாண்ைமயாற்ெசய்தமால்ரகுநாதன்சயிலமின்ேன 
    ெகான்னார்க ங்கவங்கம்மைலயாளக்குடகுதந்தாய் 
    பின்னாடணிமச்சேதச மீயிற்ெப ைம ண்ேட.  (2241) 
 
    கலம ேவைலயைல சங்கத் ைறேசர் 
    தலமிகுேதைவத் ைறரகுநாததனதன்ெவற்பி 
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    னலவனசத்தி வன்னீ ம்மா ங்குநாெடா ற 
    பலமிைலெமத்தசல ண் ெதன்னசமபாவைனேய.  (225) 
 
    நாியா மான சலான்ேபாற்பைகயஞ்சநா குய 
    வாியாடவாதிலகனரகுநாதன்வைரயணங்ேக 
    யாியா கூத் ன்காட் யநீயினியம் க்ேகா 
    தாியா கூத்ைத ங்காட் ண்டாம்ெவகுதனமங்கேள.  (226) 
 
    ஓதண்டாநாட் ற்கு வாங்கப்பந்தெமா மணக்கான் 
    மீதண்டநாட்டப் ாிரகுநாதன்ெவற்பணங்ேக 
    ேகாதண்டங்குந்த ன்னீந் பின்மாமகுட ங்கட 
    ேவதண்ட ந்தாினானங்கேதசத்ைதெவல்குவேன.  (227) 
 
    மாதண்டகாரண்ணியவாசிகண் ன்னிகல்வாய்க்கிெலன்வில 
    காதண் ெமன்ற ள்ெசய்ரகுநாதன்கவின்வைரவாய்க் 
    ேகாதண்டக்குந்தகமின்ைமெமய்யாகிறகுடமைலத் 
    ேலதண்டராகவேமாதலங்காரவிளங்ெகா ேய.  (228) 
 
    டவிகடந்தமிளவற்குெமய்த்தவம் ண் ன்ேன 
    யடவிகடந்தபதரகுநாதன்சலமின்ேன 
    குடவிகடந்தரலகாட் க்கைலையக்ைகக்ெகாண்ெடாளித்த 
    கடவிகடந்தரலா ைன ஞ்ெசால்வர்கண்ணெனன்ேற.  (229) 
 
    ணைனதந்ைததைளநீங்கியானந்தம் ணக்கஞ்ச 
    னாண ன்னாகவ ரகுநாதன்ைமந்நாகமின்ேன 
    பாணைனேயா ெயாளிக்கெவன்றாயங்கபந்தைன ங் 
    காணெவன்றா ைனேயதி மாெலன்பர்கண்டவேர.  (230) 
 
    ெசற்ேகாலெவம்பகுவாய்த்தாடைக த்திரகளிரா 
    மற்ேகா த த ரகுநாதன்வைரமட ர் 
    ெசாற்ேகா லம்ைபயங்ேகாட் ர்தற்ேகாலந்ெதா தந்தி  
    விற்ேகால ந்தி ேவற்கா ேமற்ெறாழேவண் யேத.  (231) 
 
    கு வார்த்ைதேமற்ெகாண்டடர்பிசிதாசநர்ேகாைளெவன்  
    ெப மகங்காத்த ைரரகுநாதன்பிறங்கன்மின்ேன 
    தி நீலகண்டைரவன்னத் டன் ன்றிைலயிற்கண்ேடாங் 
    கைரதி க்காளத்திேவடைரப்ேபாெரா ங்காண்கு ேம.  (232) 
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    டணனாற்ெசா லங்ைகச்சுேவைலக்கும்ேவைலக்குேமன் 
    மாடைணெசய்யச்ெச ம்ரகுநாதன்வைரமட ர் 
    கூட ைறரத்தினம்பகர்ந்தாமகுடஞ்ெசயவிைள 
    யாடல்கண்ேடாம்வைல சாட ங்கண்டறிகுவேம.  (233) 
 
    த வானகந்ெதா ெசம்பியிற்ேறைவத்தலத்தளவா 
    வாகியம வாமரகுநாதன்ெவற்ெபாண்ெடா யீர் 
    தி வாைனக்கா ஞ்சிரகிாி ந்ெதாிசித் வந்ேதாங் 
    க ர்திாியம்பகம்வி ப்பாட்சி ங்காண்கு ேம.  (234) 
 
    காராநிதித சிந்தாமணிசுவர்க்கத் டனிப் 
    பாரா மிந்திரரகுநாதேச பதிவைரவாய் 
    வாராைனயம் னாங்கஞ்சப்பாணிமணிவட ந் 
    நீராடல்காப் ேவாஞ்ெசாற்ெசய் ைரெயந்ேநாிைழேய.  (2350) 
 
    கங்ைகயிேலவி ேமாடத்தைலவன்களித் த்ெதாழ 
    நங்க க்ேகார் ைணநீெயன்ற ளரகுநாதன்வைர 
    மங்ைகநல்லீர்தைமயன்றம்பியர் ைறமார்க்கப்ப  
    யங்குசம்ேபாற்றாிசிக்கட் நாமவாயிைலேய.  (236) 
 
    ரந்தரராச ரந்தரனான ைர லகு 
    ரந்தைவேபாகரகுநாதன்மால்வைரப்ெபான்னைனயீர் 
    கரந்ெதா ேவங்கடங்காட் யநீாினங்காட் மணி 
    யரங்கைனயாழிதரைன குந்தைனயப்பைனேய. (237) 
 
    கனமானநீர்ெயௗவனேமாைகயீைகெபான்கல்விெமய்விற 
    பனமாண்ைமமீ ரகுநாதேச பதிவைரவாய்த் 
    தனேரைககாட் ெமய்லட்சண ஞ்ெசான்னசாத்திரெமய் 
    யினமாநன்மச்ச ங்காட் ைரக்கி ளங்ெகா ேய.  (238) 
 
    ெவப்பளித்தாவமைற ங்கெமய்திகல்ேவட் ரத்தங் 
    ெகாப்பளித்தாகவஞ்ெசய்ரகுநாதகுேபரன்வைர 
    ெயாப்பளித்தலாவதில்லாவஞ்சனமணி ண்ைமயிலாச் 
    ெசப்பளித்தாவெதனப்பிரேயாசனந்ேதெமாழிேய.  (239) 
 
    காைலயிலாமெலக்காைலயி ஞ்ெசய்க ங்ெகாைலைவ 
    ேவைலயிலார்த ேகாரகுநாதன்வியன்சிலம்பி 
    ைலயிலாமற்ெச மிைடயீர் ன் தனமாஞ் 
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    ேசைலயிலாமற்ற வ ண்ேடாெவ ஞ்சீதனேம  (240) 
 
    நாலாம்ப வனவ ரசச்ெசாற்ற மிழ்நாவலர்க்கு 
    ேமலாம்பாிச ண்மால்ரகுநாதவி றன்ெவற்பிற் 
    பாலாஞ்சுேயாதனமா திச்சண்ைட ன்பார்க்கந  
    நீலாமபரனில்ைலேய ைரப்பாெரவர்ேநாிைழேய.  (241) 
 
    ேசலனேமதிெசாாிசுைத ண்பைணச்ெசம்பியன்ெசங் 
    ேகாலன பாயன்ரகுநாதன்மால்வைரெகாண்டவைரப் 
    பாலனெமன்ெமாழியீர் ன்குசைனப்பணிந்த ேபா 
    னீலைன ந்ெதா தாெலய்தலாஞ்ெசல்வேநத்தியேத.  (242) 
 
    தம்பதமாதியிறக்கநம்பாததாியலர்க 
    ணம்பதேசடரதிராகச்ெசய்ரகுநாதன்ெவற்பிற் 
    கம்பதனமிடற்றீர் னமாெலனக்காட் யிகற  
    கும்பதனங்கண்ெடாளிப்பெதன்னாந்தகங்ேகாவலேர.  (243) 
 
    வந்தனாமாகத்ெதா வார்க்குமந்திரம்வாய்த்ததிக்கு 
    பந்தனமாகும்ரகுநாதேச பதிவைரவா 
    யிந்தனவத்திரத்தீர்க யாணமிைசயி கு 
    சந்தன ன்ெகா த்தீர்ெகா ப்பீரட்சைதயினிேய  (244) 
 
    ப்பதைனக்ெகாணர்ந்ெததிர்விட் த் ேராணெர ங் 
    கு ப்பதேமத் ம ரகுநாதகு ணன்ெவற்பிற் 
    க ப்பதனால் ர தனாமல் கார்ச்சுனமாம் 
    ப ப்பதேமத்தினமா ேமற் ங்கபத்திாிேய.  (245) 
 
    மித்திர த்திரனீைகக்குவாைகக்குேம பல  
    பத்திரனன்னரகுநாதேச பதிவைரவாய்ச் 
    சித்திரெமன்ெமாழியீர்காமக்ேகாைடெத ெவயிற்குச் 
    சத்திர ன்ெகா ம்பின்ெகா நீர்க்குடந்தாகத்திற்ேக.  (246) 
 
    தடமி ந்ெதன்னவனஞ்சூழ்ெதன்ேறைவத்தனிெலண்  
    ந டமி ந்ெதன்ன ர ெசா ெசய்ரகுநாதன்ெவற்பிற் 
    ப  டமி ந்ெதன்னவைரயீர்ம ந் டன்பண் தவர் 
    க  டமி ந்ெதன்ன ன்சத்திரமிட்டபின்காண்குவேம.  (247) 
 
    அயனங்களித்தவி திைணநாற்கதியா யிர்க்ெகண் 
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    ப யனங்களித்தரகுநாதேச பதிவைரவாய்க் 
    க  யனங்க ர்நந்தனெமன் ைரத்ெதன்னகாட் ெயன்ன  
    ந  யனங்க ர்க்களித்தார்பயிர்ெசய்குவநன் தேல.  (248) 
 
    உடைல டைல ளமாதவாி நெரா  
    ந டைலந டைலயிலாமற் ாிரகுநாதன்ெவற்பின் 
    மடைலமடைலவசியாக்குஞ்ெசய் மடவரேல 
    விடைலவிடைலயில்லாததனேம ெவளிப்பட்டேத.  (249) 
 
    சித்திைரயாவணி ன்ேபர்ந ங்கச்ெச நர்ேவ ம் 
    ப த்திைரயன்னரகுநாதேச ப வைரவா 
    த்திைரயன்னமட ர்பணப்ைப ைடயர்ைவச்ச  
    த்திைரயில்ைலெயனிலாந்தனத் க்குேமாசங்கேள.  (250) 
 
    அடைல ைடயகிட்கிந்ைதய ர்ேகாைனய த்தசர  
    விடைலெய ெமய்ரகுநாதன்மால்வைரெமல் யிலா 
    யிடைலவி மணிக்குந்தனேமெனளிேயங்க க்குக் 
    கடைலயவ டனீந்தா ண்ேபாம்பலன்ைககண்டேத.  (251) 
 
    அ ணைண ந் மணிெயயிற்ேறைவநகரசன்ெகாைடத் 
    த ணைனயாத ண்மால்ரகுநாதன்சயிலமன்னீர் 
    வ ணைன ன் க நதிநீரணிபணிவார்ெமாய்க்கும்ப  
    க ணைன ந்ெதறினீர்நிசங்ேகாதண்டங்ைகக்ெகாண்டேத.  (252) 
 
    ல்ைலயலங்க ன்மின்னார்கண்வண் ன்ெமாய்க்கவ்வாச் 
    ெசால் மி ளித் ைரரகுநாதன்சிலம்பைனயீர் 
    ெகால்ல ன்னாகக் குயவாிவந் குதிக்கக்கண் ம் 
    பல்ைலயெமங்ெகாளித்தீ ங்கள்ேசவகம்பாழ்த்த ேவ.  (253) 
 
    நிற்கடாங்காக்ெகா யாலவட்டம்பைடேநரலாேகா 
    விற்கடங்காணத்ெத ரகுநாதன ல்ெவற்பைனயீர் 
    ெசாற்கடங்காத கழ் கராமனிற்ேறான்றியநீர் 
    மற்கடங்காண்பித் த்தரவா ன்ேவைலமைறத்தெதன்ேன.  (254) 
 
    னம்பைடத்தீரெரனவந்தேநரலா டைரப்ேபால் 
    வனம்பைடத்ேதாடவி ரகுநாதன்வெரமட ர் 
    தனம்பைடத்தீாிரண் ர்பைடத்ததீெரன்னதாட்சி ண்ண 
    வனம்பைடத்தீாில்ைலசத்திரேம க்கைடத்த ேவ.  (255) 
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    ெகாள்ளமைறயவாக்ெகண்ணி தானங்ெகா த்தைமச்சா 
    விள்ளமைறெகா ளரகுநாதன்வியன்சிலம்பிற் 
    ள்ளமைறயீெத ங்குழலீர் ன் கல்கணக்கு 
    ெவள்ளமைறய டேனப மம்ெவளிப்பட்டேத.  (256) 
 
    குத்திபல்லாாி னா ல் ச்சினிேகால்ெகாண்ைட 
    சித்திரக்கன தல்ெவல்ரகுநாதன்சிேலாச்சயவா 
    யத்திாிையத்தாிசித்ேதாஞ்சரபங்கனாச்சிரமச் 
    சித்திெபற்றா னிநாேமயிராம ஞ்சீைத ேம.  (257) 
 
    கதக்குஞ்சரக்காினத்ைதச்சினத் க்க த்த ணவாய 
    குதக்குஞ்சரக்கு ண்னரகுநாதன்குலவைரவாய் 
    மதக்குஞ்சரக்குழலீர்தன்பாரமதிப்பறிந்ேதா 
    மிதக்குஞ்சரக்குப்ைபகாட் ன்ெகாண்டவிைலெசால் ேம.  (258) 
 
    இடக்கு ைறெசய்ெகா ங்ேகாலர்சாினத்ைதெவட்  
    யடக்கு ைரவ வாளரகுநாதனணிவைரவாய்க் 
    குடக்குவடக்கறிந்ேதாமதனவிற்குணக்குத்தக்கண 
    நடக்குமிடமினியாமறிேயாமிங்ஙனன் தேல.  (259) 
 
    திைசயம்ப க்கவளர்ெசம்பிநாடன்ெமய்த்ேதைவயாேகா 
    தைசயம்ப க்கவ ம்ரகுநாதனன்னாட் யர்க 
    தைசயம்ப க்க ங்காேவாிகாண ந்தந்த ங்கள் 
    விைசயம்ப க்கவி ங்கல்வினான்ெகாள்ளெமல் யேர.  (260) 
 
    ேபாரணவாசிநடத்தியமாத்திைர த்திரன்ெமய் 
    ேயாரணவாசி ன்ரகுநாதன்ெவற்ெபாண்ெடா யீர் 
    வாரணவாசி ன்கண் வந்ேதாநல்லவாாிதிேசா 
    காரணவாசிமணிேகாகனெமன் காண்ப ேவ.  (261) 
 
    ப யிட்டமாகப் ரந்தடங்காதபைகையெவன்ற 
    வ யிட்டேவற்ைகரகுநாததீரன்மணிவைரவாய்த் 
    ெதா யிட்டெசங்ைகயிளம்பி நீநயந்ேதான்ற டம் 
    பி யிட்டேபாதல்லேவாநிசமா ன்பி யிட்டேத.  (262) 
 
    குனிக்கு ன்ேனசிைலெயான்னலர்வாய்ச்ெசால்குளற ெமய் 
    பனிக்கும்ெவன்கண்டரகுநாதேச பதிவைரவாய்ச் 
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    சனிக்கு ன்ேனதி வா ர்க்கமலத்தடத்ைதக்கண்ேடா 
    மினிக்கண் ேபாற் ம்மபலவாணன்மன்ேறந்திைழேய.  (263) 
 
    ணிவார்க்குமாப பாற்றானேமற்றிடத்ேதாயத்ைத ன் 
    னணிவார்க்குமா ாிேதைவத் ைறரகுநாதன்ெவற்பிற் 
    பணிவார்க்குச்ெசார்க்கமளித்தாயினியப்பரமபதந் 
    தணிவார்க்குநீதாி ண்டாமகிைமதளிாியேல.  (264) 
 
    சுகராைலயத்ைதயற்ேறார்பணிேதைவெதா மன்னர்சூழ் 
    நகராைலயத்ைதரகுநாதனாக ன்னாட்டந்தந்ேத 
    சிகராைலயத்ைத ன்காணப்ெபற்ேறாம்வசுேதவர்தந்த 
    மகராைலயத்ைத ங்காணி ண்டாங்கதிவா தேல.  (265) 
 
    ஓைகைய ைக டேனெகாண்டா லர்க்ேகாய்வதின்றி 
    யீைகையயீைக ாிரகுநாதன்ெவற்ேபந்திைழயீர் 
    வாைகையக்காட் ய ேபா ப்ேபா ங்கண்மன்னவன்ப 
    தாைகையக்காண்பீக்கினீேரயவற்குத்தளகாத்தேர.  (266) 
 
    தனமாகத்த விற்கனகநன் ற்கவிக்குச் 
    சீதனமாகத்த ரகுநாதனற்ேறைவயன்னீர் 
    மாதனநாக ன்காணெவன் க்கிரவ திையப்ேபாற் 
    ேகதனங்காட்டப்பயந்தா மக்கபகீர்த்திகேள.  (267) 
 
    ெந ப் ஞ்சதாகதி ங்கலந்தாெலனேநரலர்ேமற் 
    றி ப் ஞ்சமாவ ேவல்ரகுநாதனற்ேறைவயன்னீர் 
    க ப் ங்கலக ைமயம் க நல்கா நற்பால் 
    ப ப் ந்தனம்பணியாரமளித்தெதன்பாக்கியேம.  (268) 
 
    காைலத்தந்தத்திையயாறி மாப்பைடக்காவலன்ெசங் 
    ேகாைலத்தந்தத்திையச்ெசய்ரகுநாதகு ணன்வைரப் 
    பாைலத்தந்தததிையவாய்மட ர் ன்பரமைனப்ேபாற் 
    ேறாைலத்தந்தத்திையெயங்ெகாளித்தீர்தாிற்ேறாற் வேன.  (269) 
 
    மாட்டாங்குளப்ப ேபாெலான்னலர்பைடவாாிகடந் 
    தீட்டாங்குளத்தினிதிரகுநாதன்ெவற்ேபந்திைழயீர் 
    நாட்டாங்குளமைலயாங்குளங்கண்டனநாமினிேமற் 
    காட்டாங்குளத்ைத ங்காண்பெதப்ேபா கழ கேவ.  (270) 
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    அடம்பி க்ைகைதவளர்ெசம்பிநாட் லரசுநன்ைம 
    யிடம்பி க்ைகதரச்ெசயரகுநாதன்ெவற்ேபந்திைழயீர் 
    கடம்பி க்ைகைதவ ங்க ர்ப்பயிர்காணக்கு  
    டம்பி க்ைகத ன்வாரகந்தந்த த்தாேம**  (271) 
 
    கடம்பணிலஞ்ெசறி ஞ்ெசம்பிநாட் ற்றாியலாய 
    யிடம்பணிேகட் த்ெதா ரகுநாதன மாேயமெவற்பிற் 
    கடம்பணியாங்குகுட ன்கண்ேடாமயில்காணிலன்ேறா 
    திடம்பணிேவாமயில்வாகனெனன் ைனத்ேதெமாழிேய.  (272) 
 
    ஊைன ன்காட் ப் றவி க்கா த ம க் 
    ேகாைன ன்காடாத்தகுரகுநாதகுேபரன்வைர 
    யாைனயின்ேமல்ைவத் க்ேகால னா**** 
    மீைன ங்காட் லன்ேறாக யாணெமய்ெமல் யேல.  (273) 
 
    நாலார்க ப்பைடேயவா யிர்ெகாண்மெனனேவ 
    ேவலார்கரதலமால்ரகுநாதன்விலங்கன் நின்ேன 
    மாலாதி க்கச்சியசதிதிாிகண் வாழ்த்தவைரம் 
    பாலா  ேசாதி ப்பாற்கடல்கண்  பணிதனன்ேற.  (274) 
 
    ெவ விடநைரக்ேகால்லட்சியமாநாைகேவல்ெகாண் க 
    விடந்ைததக்கப்ெபா ரகுநாதன்ெவற்ெபாண்ெடா யீர் 
    ம விடந்ைதபணியீரதி நீர்மைலமாைலக்கண்ேடார் 
    தி விடந்ைதக்குமயிைலக்கும்ேபாவாெராிசிக்கேவ.  (275) 
 
    தைரக்குத்தைரெயனவாழ்ெசம்பி**** 
    ைரக்குத் ைரரகுநாதகாசிேலாச்சயத்ேதாள்கயன்னீர் 
    வைரக் குவைர ளெதன் ன்காட் லாி ** 
    திைரக்குத்திைரயி வாேரா லகிற்ெறாிந்தவேர.  (276) 
 
    மஞ்சைளயிஞ்சிதளிவளர்ெசய்ெமா ம்ஞானி* 
    விஞ்சுெமய்த்ேதைவவந் ன்'ரகுநாதனவி*மின்ேன 
    ஞ்சு ென சுகுந்தனிலாமற் ரத்தியநீ 
    கஞ்சைன ந்ெதாைலதராற்ெறா வா ைனக்கண்ணெனன்ேற.  (277) 
 
    ேகட்டந்தமன்னாிைச ரமாண்ைமகிளர் கழ் ண் 
    சூட்டந்தமாெமயரகுநாதன்ேறைவச்சுடர்க்கிாிவாய்ச் 
    காட்டந்தமாஞ்ெசாற்கைடம ந்தீரெப ங்காயெமன்  
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    ேகாட்டந்தநதீர்க க்காய்ப் நீந்தரக்ேகார்வேன.  (278) 
 
    குச்சிைலெயய்தப்ெபறாதவேர ந்தற்ேகாாிவந்தான் 
    மச்சிைலெயய்தச்ெச ம்ரகுநாதன்வைரமட ர் 
    நச்சிைலெயன்பதறிந்ேதா ம்பா னிநாங்க ய்யக் 
    கச்சிைலெயன்ப ஞ்ெசய்தால்ெவகுநன்ைமகா மக்ேக.  (279) 
 
    அஞ்ைசயிேலெவ ேவெலன்ெறளியைரயாதாிக்கு 
    மஞ்ைசயிேலெகனச்ெசய்ரகுநாதமகிபன்வைரப் 
    ஞ்ைசயிேல வைரெயன் காட் யிப்ேபாதழகா 
    நஞ்ைசயிேலெயனலாேமாெபண்ேணெபான்னிநாட் னிேல.  (280) 
 
    சந்த ேபாசனளன்மாதவனாிச்சந்திரன்ேபால் 
    வந்த மான்ம ரகுநாதன்வைரமட  
    ெரந்த ெவய்தமறிமாவிரண்டதிலக்குத்தப்பி 
    வந்ததிெலான்ைறமைறத்ெதான்ைறக்காட்டன்னமார்க்கமன்ேற.  (281) 
 
    தாகமி ந்தவறிேயார்க்க தந்த த ற்றி 
    யாகமி ந்தசரரகுநாதனணிவைரவாய் 
    மாகமி ந்தந ர ேராணவ ப ம் 
    கமி ந் ஞ்சயினியேமா ெயாளித்தெதன்ேன.  (282) 
 
    ரரண்ேபார்க்குெவ வி ன்சந்தி ெமாப்பாத் 
    தீரரணமதமாரகுநாதன்சிலம்பைனயீர் 
    நீரரண்ைகக்ெகாண் ெவற்பதைனத்தள்ளனீதியன்  
    பாரரணமமிைல ங்கள்ரமைனப்பாெழன்பேர.  (283) 
 
    வாட்டாைனெகாண்டகடற்றாைனமண்டவ மகத 
    நாட்டாைனெவன்றெசயரகுநாதநேரந்திரன்வைரக் 
    காட்டாைனெவன்றகட்டீர்கிள்ைளேயந்தி ன்கா மயிற் 
    ேகாட்டாைனெவன்றக ம்பிைளயா ரங்ேகாகிலேம.  (284) 
 
    கூட் டநட்ைபப்பிாிக்கப்பிாித்தைதக்கூட் ப்பின்  
    மீட் டச்ெசய்தரகுநாதன்விலங்கலன்னீர் 
    நாட் ைடச்ெசட் ரத்ைத ன்காண்பித் நஞ்சத்ைதப்பின் 
    காட் டேவாமைறத்தீ ங்களவாணிபங்ைககண்டேத.  (285) 
 
    கிள்ைளமைறெசாலக்ேகாகிலங்ேகட் க்கிளர்ெபாழில்சூழ் 
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    வள்ைளவயற்ெசம்பியாள்ரகுநாதன்வைரமட ர் 
    பிள்ைள ன்ெபண்டந்ததானங்கண்ேடாமந்தப்பிள்ைளைசவங் 
    ெகாள்ைளயிடச்சமேண ட்ட ங்கண் ெகாள்வெதன்ேற.  (286) 
 
    கைலயி ந்தா ளத்திற்ற மங்கழ ம  
    நிைலயி ந்தால்மகிழரகுநாதநி பன்ெவற்பிற் 
    சிைலயி ந்தாவெதன்ேனாகட் யப்பைரச்ேசர்க்க ன்ேன 
    யைலயி ந்தாலல்லேவாெசால் வாயினியங்கைனேய.  (287) 
 
    நாதகமம் கைதயீட் மாரதவி*மன்ெசய் 
    சாதகமன் ரரகுநாததயாளன்ெவற்பிற் 
    ேபதகமின்னற்ெப ந் ைறகாட் யபின்னலேவா 
    ேபாதகங்காட்டத்தகும யார்கட்குப் ங்ெகா ேய.  (288) 
 
    வான்சிந்திப் நிகாில்லாைகம்மா ைட*வள்ளல்ெசம்பிக் 
    ேகான்சிந்திப்பாவலாெசால்ரகுநாதன்குவ*மைனயீர் 
    ேதன்சிந்திப்ேபாெமன்றளித்தீர் ன்பாைனயத்ேதைனத்தந்தா 
    னான்சிந்திப்ேபாெனன் ந்தித்திக்கக்ெகாண் ங்கணாமத்ைதேய.  (289) 
 
    கட்டணக்ேகாட்ைடநிதிெயா மன்னர்தங்ைககுவித் க் 
    ெகாட்டணக்ேகாட்ைடவி ரகுநாதகுேபரன்வைர 
    ட்டணக்ேகாட்ைடநிகர்களத்தீத்த ங்கள்ெப ம் 
    பட்டணக்ேகாட்ைடையப்ேபாற்சந்ைதப்ேபட்ைடையப்பார்க்கட் ேம.  (290) 
 
    குஞ்சத்ைதெவள்ைளக்குைடையத்தமிழ்க்குக்குல சப்பிர 
    மஞ்சத்ைதயீ ங்ெகாைடரகுநாதமகிபனல் 
    வஞ்சத்ைதெவன்னைடமாேன ன்பந்தையயாதாித்த 
    கஞ்சத்ைதச்ேசர்ந்தனன்ேகாவெதப்ேபா வங்காளத்ைதேய.  (291) 
 
    விண் வி டணமாைடெபன்னாைட பவெமன்  
    நண் விபீடணாெசய்ரகுநாதநேரந்திரன்ெவற்பிற் 
    பண் வி தியைனயீாி ெகாங்ைகபா த்தநீ 
    ண் வி சைனயாற்ெகாள் வாைக* கவைலேய.  (292) 
 
    பம் வியாகரணங்கைலசானங்ெகாள்பண் தரா 
    னம் வியாழெம ம்ரகுநாதன்ைமந்தர்மின்ேன 
    ெகாம் வியாசாகைதெய ேத ெகா த்தா ெமய் 
    யம் யாளவர ந்தந்தாற்க யாணெமய்ேய.  (293) 
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    உ மாைனயிட் கேவதாவிபவத் ப்பசிக்ேகா 
    த மாைனயிட்டவிரல்ரகுநாதன்றடவைரவாய 
    வ மாைனெமன்குழலீர்ெசய்குவார்ைகவாி ெமய்யாக் 
    க மாைனயீன்றியைமயா காண்கும்பகார க்ேக.  (294) 
 
    க ங்ைகையக்க ண்டவர்க ங்ைகையக்க ண் க ம வ ர் 
    ச  ங்ைகையக்க ண்டைனெசயரகுநாதன்சயிலவைர 
    யி ங்ைகையக்க ண்டெசாற்ேறன்வ ஞ்சிகூட ைறெசால்வ ஞ்சி 
    ெகா ங்ைகையக்க ண்டனன்பாணைர ங்கண் ெகாள் வாேன.  (295) 
 
    வான ங்குல வ ைரெயங்குந்த ன்சீர்த்திவ ள ர ைம 
    ேகான ங்குல ப்ப ணிெசய்ர குநாத கு ண ன்வ ைரத் 
    தான ங்குல மின ன்னீர் ன்ேபற்ற வாத ங்க க்கு 
    மான ங்குல ெமய்த ப்ப ண் ன்ேனவ ந்த மாத ங்க ேம  (296) 
 
    ெதன்ன வ ைரவில்ல வ ைரம விற்றி த தியிைச 
    மின்ன வ ைரசு ாிர குநாத ன்வில ங்க ல ன்னீர் 
    ெசான்ன வ ைரய றிந்ேதா ங்க ள்காவிய ஞ்சூத்திர ம் 
    ெமன்ன வ ைரய ம ைறயாம லீந்தி ெமங்க க்ேக  (297) 
 
    திைறய க்கும்பலதீ ங்க ப்பைகதீரெவன்  
    ப ைறய க்கும்ெபான்ரகுநாதேச பதிவைரவைரவாய்க் 
    க ைறய க்கும்ப னிகாட்டக்கா ந்ெதால்காப்பியத்தின் 
    ம ைறய க்கும்பன் க்கு ைரெயான் வா தேல  (298) 
 
    சிந் ரத்த ந்த ளேமற்ெகாண்ட ப்பர்ேசைனையெமாய் 
    சிந் ரத்த ந்த ளேவல்ரகுநாதன்சிலம்பிற்ெபான்ேன 
    சிந் ரத்த ந்தச்சந்தங்கண்டனெமான் ேசைரய ச் 
    சிந் ரத்த ந்தமிகுகீத ங்கண் ேதாவெதான்ேற.  (299) 
 
    நிசிசரனன் ெமய்ெயன் ம்ெவங்கூற்ைறநிமிடத்திற்ெகால் 
    விசிகரமன்ேறா ேவல்ரகுநாதன்வியன்சிலம்பில் 
    சிகரெமன்றயின்ேமாகனதம்பன பமின்ேன 
    வ சிக ர ெமன்றறிவிப்பாய் ன்ேபத ன ம்வாய்த்த வாக்ேக.  (300) 
 
    ம ச்சுெபய் நிதியாமைறய வாவாழ்த்த ெவா  
    மிச்சுப்ெபய்தான்ர குநாத ன்மால்வ ைரமின்ன ைனயீர் 
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    ந ச்சுப்ப ேயாத ர வ ண்ண ப்ெபான்மாைல ன்காட் ய நீர் 
    ந ச்சுப்ெபாய்ைகத்த ல த்ைதவ ைரமீட் ன ன்ைம ண்ேட  (301) 
 
    த ன த ட ம்ப த்திெச த்தலரறெக ந்தர்ம ள்ளத் 
    த ன த ட ம்ப த்தித ரகுநாதன்சயிலமன்னீர் 
    த ன த ட ம்ப த்திப ந்த ந்தீாினிய ஞ்ச ன ைவவ ச்சு 
    த ன த ட ம்ப த்திய திகார ந்த ர த ர க்க வ ேர  (302) 
 
    ைவப்ேபாதகத்ைதமரமாநிதிமணிமா ெமய்யி 
    ைசப்ேபாதகத்ைதவரரகுநாதன்சயிலமன்னீர் 
    ைநப்ேபாதகத்ைத சுப்பீாினி டனா ங்கள்ெபாய் 
    ைகப்ேபாதகத்ைத ங்ைகப்ேபாதகெமனக்காண்ட ேம.  (303) 
 
    பண் தந்தீர்ைவயில்லாமற்கு கட்குப்பற்றலாெமய் 
    விண் தந்தீர்படச்ெசயரகுநாதவிசயன்பெவற்பில் 
    வண் தந்தீர்ைவகியகுழலீர்ெகாண்ைடமாைலமணச் 
    ெசண் தந்தீர்சர ந்தரக்ேகா ெமன்சிந்தைனேய.  (304) 
 
    வ மைலெவன்றசவிேபாற்பைகையம த் க்ெகாைடத் 
    த மைலெவயத்தக ரகுநாதன்சயநிலமன்னீர் 
    ெபா மைலயீசரதிையெயாழித்தீ ப் ாிவ ைய 
    யி மைல ந்தவிரத்தானீர்ம த் வெரங்க க்ேக.  (305) 
 
    அல்லர்ைகக்குண்டலவில்லாைரமந்திரத்தாற்ெசம்பிநா 
    ெடல்லாைர ந்ெதாடவாழரகுநாதன்ெவற்ேபந்திைழயீர் 
    நல்லாைரப்ேபால்வ ங்கல்லாைரெடந்தஞாயஞ்ெசால்  
    மில்லாைரக்காய்கின்றவல்லாைரக்காட் தெலங்க க்ேக.  (306) 
 
    உடைலயி தைல ற்ேறான்பழிெதாடர்ந்ேதா வர 
    வடைல ம்ெவன்றரகுநாதன்ேறைவயணிவைரவாய் 
    மடைலநிகர்த்தகுழலீர்நற்சாக்கைரவட் த்தந்தீர் 
    கடைல ம்விட் க்கலந்தாலல்ேலா சிகாண்ப ேவ.  (307) 
 
    வளேம ேதைவரகுநாத பன்வைரயிடத்ேத 
    குளேம ெசஞ்ெசாற்குயிலைனயீர்நின்ெகா விரக 
    ளேம ****சுரதாகந்தீர்நதி* ன்னிடத்தா 
    மிளநீைரத்***னிக்கண் றவாவி ெலன்பலேன.  (308) 
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    நிகதயகும்பிட் ப்பரராசாபற்ெகஞ்சிநிற்பப்ெபான்ைன 
    ைவத்தங்கி க்குரகுநாதன்ேதைவமணிவைரவாய் 
    நத்தங்கும்பிட்டகுழலீரதிசயநன் நன்றிங் 
    கத்தங்கும்பத்ைதவிட்டப்பா ராசிநட்பான ேவ.  (309) 
 
    ைபயாடரவம் ைனராம ங்கர்பதம்பணி  
    ைமயாென ஞ்ெசாற் சரகுநாதன்ைமந்நாகமன்னீர் 
    ெசய்யாததிசயஞ்ெசய்தீர்தனத்ைதத்திறந்தளித் க் 
    ைகயாற்கடலைடத்தீர்தி மாறிறங்காட் யேத.  (310) 
 
    ேகாைவத் ைற ெயான்றினா ெகாண்ட ைமக்ெகாண ட ெலங்க  
    ேடைவத் ைரத ள வாய்ர குநாத ன்சில ம்பின்ம த  
    ேனைவக்ெகா ைய ர ைசவின்னாைணெயழில்வ ன ச ப் 
    பாைவக்க த ம ைனயீர்ம ைறத்தீெரன்ப ைகெயன்ன ேல.  (311) 
 

இர குநாத ேச ப தி ஒ ைறக்ேகாைவ ற்றிற் . 
    ---------------- 
 
    இன் ங்குைற ப ட்ட  ெசய் ட்க ளிப்ெபா  கிைடத்த ற்க ாிதாயி த்த ன் 
ேசக ாித்  ைவத்தி க்கிற  ண்ணிய வான்க ள் இைத அச்சிட்ட வ க்கு அ ப்பினால் 
பின்ன ர வ ற்ைற யிர ண்டா ைறய ச் சிற்ப திப்பித்  உத விெசய்த வ ர்கள் ெபய ைர ம் 
ெவளிப்ப த்தி வ ந்த ன த் ட ன் சில  பிர திக ைள ம் அ ப்ப ப ம். 
    ----- 
    இத் ட ன் அச்சில் ப திப்பித்த த்த க ங்க ள் 
        ேகா ச்சுர க்ேகாைவ 
        தி ச்சிற்ற ம்ப ல க்ேகாைவ 
        உவ மான ச ங்கிர க ம் இர த்தின ச்சு க்க ம் 
        ெசவ்வ ந்திப் ராண ம் 
        சிவ த ேமாத்திர ம் 
        நல்லாப்பிள்ைளபார த ம் 
        சிவ ஞான சித்தியார் (சுப  த்திற்கு, ம ைறஞான ேதசிக ர், சிவாக் ர ேயாகிய ர், 
ஞான ப்பிர காச ர், சிவ ஞான ேயாகியர்,   நிர ம்ப வ ழ கிய ர், சுப்ர ம ண்ய ேதசிக ர், 
இவ ர்களின் உைர டன்.) 
    ----- -------- 
    த ன த ட  
    த ன த டம ட  
    த ன தடமபத்  
    த ன தடமபத்திட  
    ----------------------------------------------------------- 


