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கு பாத தாசர் அ ளிய 
குமேரச சதகம் 

 
    source: 
    குமேரச சதகம் 
    லாசிாியர்: கு பாததாசர் (18ம் .) 
    தி ெநல்ேவ , ெதன்னிந்திய ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகம், மிெடட், 
    79, பிரகாசம் சாைல, ெசன்ைன - 1. 
    1978 
    ----------- 
 

கு பாத தாசர் அ ளிய "குமேரச சதகம்" 
 
    காப்  
 
    ேம  ல்ைலப் ெபா ந் கும ேரசர்ேமல் 
    ேதேம வியசதகம் ெசப்பேவ - ேகாேமவிக் 
    காக்கும் சரணவத்தான் கம்பகும்பத் ைதந் கரக் 
    காக்குஞ் சரவணத்தான் காப் . 
 
    அைவயடக்கம் 
 
    ஆசிாிய வி த்தம் 
 
    மாாிக்கு நிகர்என்  பனிெசாாிதல் ேபால ம், 
          மைனக்குநிகர் என் சி ெபண் 
    மணல்  கட் வ  ேபால ம், சந்திரன் ன் 
          ம மின் மினிேபால ம், 
 
    பா க்குள் நல்ேலார் ேனபித்தர் பலெமாழி 
          பகர்ந்தி ஞ் ெசயல்ேபால ம், 
    பச்ைசமயில் ஆ தற் கிைணெயன்  வான்ேகாழி 
          பாாிலா தல் ேபால ம், 
 
    ாிக்கும் இனியகா ேவாிக்கு நிகர்என்  
          ேபா வாய்க் கால்ேபால ம், 
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    கல்சிப்பி த் க்கு நிகராப் பளிங்ைகப் 
          ெபா ந்தைவத் த ேபால ம், 
 
    வாாிக்கு ன்வாவி ெப கல்ேபா ல மின்ெசால் 
          வாணர் ன் உகந் ல்ைல 
    வாலகும ேரசர்ேமற்சதகம் கன்றனன் 
          மனம்ெபா த் த ள் ாிகேவ. 
 
    ல் 
 
    1. கன் தி விைளயாடல் 
 
    மிக்ெகா ரா தைல யாய்வந்  சரவணப் 
          ெபாய்ைகதனில் விைளயா ம், 
    னிதற்கு மந்த்ர ப ேதசெமாழி ெசால் ம் 
          பாதைனச் சிைறயில் ைவத் ம், 
 
    ேதமிக்க அாியரப் பிரமாதி கட்கும் 
          ெசகுக்க  யாஅசுரைனத் 
    ேதகம் கிழித் வ  ேவ னால் இ கூ  
          ெசய்தமரர் சிைறதவிர்த் ம், 
 
    ேநமிக்குள் அன்பாிடர் உற்றசம யந்தனில் 
          நிைனக்கு ன் வந் தவி ம், 
    நித ெமய்த் ைணயாய் விளங்கலால் உலகில்உைன 
          நிகரான ெதய்வ ண்ேடா 
 
    மாமிக்க ேதன்ப கு ங்கடம் பணி ம்மணி 
          மார்பேன ! வள்ளிகணவா ! 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    2. அந்தணர் இயல்  
 
    குைறயாத காயத்ாி யாதிெசப மகிைம ம், 
          கூ சு  திப்ெப ைம ம், 
    ேகாதிலா ஆகம ராணத்தின் வளைம ம், 
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          குல யா காதிபல ம், 
 
    ைறயா நடத்தலால் சகலதீ விைனகைள ம் 
          ளாிேபா ேலதகிப்பார் 
    தன்ைமெப  சிைலெசம்  பி விக ளில்ெதய்வ 
          ர்த்தம்உண் டாக்குவிப்பார் 
 
    நிைறயாக நீதிெநறி வ வார்கள் ஆைகயால், 
          நீள்மைழ ெபாழிந்தி வ ம், 
    நிலம  ெசழிப்ப ம், அரசங்ெசங் ேகால் ாி ம் 
          நிைல ம், மா தவர்ெசய்தவ ம், 
 
    மைறேயார்க ளாேல விளங்கும் இவ் லகத்தின் 
          மானிடத் ெதய்வம்இவர் காண் 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன! ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன! 
 
    3. அரசர் இயல்  
 
    கு பைடயில் அபிமானம், மந்திரா ேலாசைன, 
          குறிப்பறிதல், சத்யவசனம், 
    ெகாைடநித்தம் அவரவர்க் ேகற்றமாி யாைத ெபாைற, 
          ேகாடாத ச பாயம் 
 
    ப விசா ரைணெயா ப்ர தானிதள கர்த்தைரப் 
          பண்பறிந் ேதயைமத்தல், 
    பல் யி ெரலாந்தன் உயிர்க்குநிக ெரன்ேற 
          பாித்தல், குற்றங்கள்கைளதல், 
 
    ெப  தனக்கு தி யானநட்பகமின்ைம, 
          சுகுணெமா , கல்வியறி , 
    ேதாலாத காலம்இடம் அறிதல், விைன வ கண்  
          ட்டநிக் ரகெசௗாியம், 
 
    வ ெப  ெசங்ேகால் நடத்திவ ம் அரசர்க்கு 
          வ வாத ைறைமயி காண் 
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    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன! 
 
    4. வணிகர் இயல்  
 
    ெகாண்டப  ேபா ம்விைல ேபசிலா பம்சிறி  
          கூ வர நய ைரப்பார்; 
    ெகாள் ெமா  த க்கு ேமாசம்வ ராதப  
          கு கேவ ெசல ெசய்வார்; 
 
    வண்டப் ரட்டர் தாம் றிதந் , ெபான் அடகு 
          ைவக்கி ம் கடன்ஈந்திடார்; 
    ம நா ணய ேளார் ேகட்ட ப் கி மவர் 
          வார்த்ைதயில் எலாம்ெகா ப்பார்; 
 
    கண்ெட  பற் வர வினின்மயிர் பிளந்ேத 
          கணக்கில் அ  வாகி ம்விடார்; 
    காசு  ணிற்ெசல விடார் உசித மானதிற் 
          கனதிரவி யங்கள்வி வார்; 
 
    மண்டலத் கன வர்த்தகம் ெசய்கின்ற 
          வணிகர்க்கு ைறைமயி காண் 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன! ல்வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன! 
 
    5. ேவளாளர் இயல்  
 
    நல்லேத வாலயம் சைன நடப்ப ம், 
          நாள்ேதா ம் மைழெபாழிவ ம், 
    நா ய தேபாதனர்கள் மாதவம் ாிவ ம், 
          நவில்ேவத ேவதியெரலாம் 
 
    ெசால்லாிய யாகாதி க மங்கள் ெசய்வ ம், 
          ெதால் வி ெசழிக்கும்நல ம், 
    சுபேசாப னங்க ம், ெகாற்றவர்கள் ெசங்ேகால் 
          லங்கும  ெநறி ைறைம ம், 
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    ெவல்லாிய சுகிர்தெமா  வர்த்தகர் ெகாள்விைல ம் 
          விற்பைன ம், அதிக க ம், 
    மிக்க அதி கார ம், ெதாழிலாளர் சீவன ம், 
          ரரண சூரவ ம், 
 
    வல்லைமகள் சகல ம், ேவளாளர் ேமழியின் 
          வாழ்வினால் விைளவ அன்ேறா? 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன! 
 
    6. பிதாக்கள் 
 
    தவம ெசய் ேதெபற் ெற த்தவன் தற்பிதா, 
          தைனவளர்த் தவன் ஒ  பிதா, 
    தையயாக வித்ைதையச் சாற்றினவன் ஒ பிதா, 
          சார்ந்தசற் கு ெவா பிதா, 
 
    அவம் அ த்தாள்கின்ற அரெசா பிதா, நல்ல 
          ஆபத்  ேவைள தன்னில் 
    அஞ்சல்என் ற்றதயர் தீர்த் ேளான் ஒ பிதா, 
          அன் ள ேனான் ஒ பிதா, 
 
    கவளம்இ  மைனவிையப் ெபற் ேளான் ஒ பிதா, 
          க தவிர்த் தவன் ஒ பிதா, 
    காசினியில் இவைரநித் தம்பிதா என் ளம் 
          க வ  நீதியாகும் 
 
    ம தனில் மதியர  ைனவிமலர் உத சி  
          மதைலெயன வ கு பரா! 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன! ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன! 
 
    7. ஒன்ைற ஒன்  பற்றியி ப்பைவ 
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    சத்தியம் தவறா தி ப்பவ ாிடத்தினிற் 
          சார்ந் தி  மாதி க்கும்; 
    சந்ததம் தி மாதி க்கும் இடந்தனில் 
          தன பாக் கியம்இ க்கும்; 
 
    ெமய்த் வ  பாக்கியம் இ க்கும் இடந்தனில் 
          விண் வின் கைளயி க்கும்; 
    விண் வின் கைள ண் க்கும் இடந்தனில் 
          மிக்கான தையயி க்கும்; 
 
    பத்தி டன் இனியதைய உள்ளவர் இடந்தனிற் 
          பகர்த மம் மிகஇ க்கும்; 
    பகர்த மம் உள்ளவர் இடந்தனிற் சத்  
          பலாயனத் திறல்இ க்கும்; 
 
    ைவத்திைச மிகுந்ததிறல் உள்ளவர் இடத்தில்ெவகு 
          மன் யில் சிறக்கும் அன்ேறா? 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன! ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன! 
 
    8. இவர்க்கு இவர் ெதய்வம் 
 
    ஆ லர்க் கன்னம் ெகா த்தவர்க ேளெதய்வம்; 
          அன்பான மாணாக்க க் 
    காியகு  ேவெதய்வம் அஞ்சிேனார்க் காபத்  
          அகற்றிேனா ேனெதய்வமாம்; 
 
    காதல்உ  கற் ைடய மங்ைகயர் தமக்ெகலாம் 
          கணவேன மிக்கெதய்வம் 
    காசினியில் மன் யிர் தமக்ெகலாம் கு மர  
          காக்கும்மன் னவர்ெதய்வமாம் 
 
    ஓதாியபிள்ைளகட் கன்ைன தந்ைதயர் ெதய்வம் 
          உயர்சாதி மாந்தர்யார்க்கும் 
    உறவின் ைற யார்ெதய்வம் விசுவாசம் உள்ள ேபர்க் 
          குற்றசிவ பக்தர்ெதய்வம் 
 
    மா தையயி னாற்சூர் த ந்த ள் ாிந்ததால் 
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          வானவர்க் குத்ெதய்வம் நீ 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன! ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    9. இவர்க்கு இதில் நிைன  
 
    ஞானெநறி யாளர்க்கு ேமாட்சத்தி ேலநிைன  
          நல்லறி  ேளார்தமக்கு 
    நாள்ேதா ம் த மத்தி ேலநிைன  மன்னர்க் 
          கிராச்சியந் தன்னில்நிைன  
 
    ஆனகா க க்கு மாதர்ேம ேலநிைன  
          அஞ்சாத் தி ட க்கிங் 
    க தினம் களவிேல நிைன தன வணிக க் 
          காதாய மீ நிைன  
 
    தானமிகு கு யாள க்ெகலாம் ேவளாண்ைம 
          தனில் நிைன  கற்பவர்க்குத் 
    த கல்வி ேமல்நிைன  ேவசியர்க் கினியெபா ள் 
          த ேவார்கள் மீ நிைன  
 
    மானபர க்குமாி யாைதேமல் நிைனெவற்கு 
          மாறா ன் மீ நிைன  
    மயிேலறி விைளயா  குகேன! ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    10. இவர்க்கு இ  இல்ைல 
 
    ேவைசக்கு நிசமில்ைல தி ட க்கு குறவில்ைல 
          ேவந்தர்க்கு நன்றியில்ைல 
    மி யர்க்கு விைலமாதர் மீ வங் கணம்இைல 
          மிேலச்சற்கு நிைறயதில்ைல 
 
    ஆைசக்கு ெவட்கம்இைல ஞானியா னவ க்குள் 
          அகம்இல்ைல ர்க்கன்தனக் 
    கன்பில்ைல காமிக்கு ைறயில்ைல குணம்இேலார்க் 
          கழகில்ைல சித்தசுத்தன் 
 
    ைசக்கு நவில் அங்க சுத்தியிைல யா ம்உணர் 
          லவ க் கயேலார்இைல 
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    ல்ல க் ெகன் சி தா சிதம் இல்ைலவ  
          ைலயற்கி ரக்கமில்ைல 
 
    மாைசத் தவிர்த்தமதி கெதய்வ யாைனெயா  
          வள்ளிக் கிைசந்த அழகா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன! ல்வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    11. இப்ப ப்பட்டவர் இவர் 
 
    ராயெநறி தவறாமல் உலகபாி பாலனம் 
          நடத் பவ ேனயரசனாம் 
    ராசேயா சைனெதாிந் தியா கியெசய்தி 
          நவி மவ ேனமந்திாி, 
 
    ேநய ட ேனதன் சாீரத்ைத எண்ணாத 
          நிர்வாகி ேயசூரனாம், 
    நிைலெப  மிலக்கண மிலக்கிய மறிந் ெசா ம் 
          நி ணகவி ேயகவிஞனாம் 
 
    ஆயெதா  வாகடம் தா வின் நிதான ம் 
          அறி ம்மதி ேயான்ைவத்தியன், 
    அகம்இன்றி ெமய் ணர்ந் ைதம் ல ெனாழித் விட் 
          டவேனெமய் ஞானிெயனலாம் 
 
    மாயவர் சேகாதாி மேனான்மணிக் கன்பான 
          வர த்ர வ ேவலவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன! ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேர சேன. 
 
    12. விைரந்  அடக்குக 
 
    அக்கினிைய, வாய் ந்  ர்ச்சனைர, வஞ்சமைன 
          யாைளவளர் பயிர்ெகாள்கைளைய, 
    அஞ்சா விேராதிகைள, அநியாயம் உைடேயாைர, 
          அகிர்த்தியப் ெபண்களார்ப்ைபக், 
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    ைகக்கினிய ெதாழிலாளி ையக்,ெகாண்ட அ ைமையக் 
          கள ெசய் ந்தி டைரக், 
    க திய விசாரத்ைத, அடக்கம்இல் ப ைசையக், 
          க தான ேகாபந்தைன, 
 
    ெமய்க்கினி தலாப்பிணிைய, அைவ தா சீனத்ைத, 
          விைன ண் ஞ்சண்ைடைய, 
    விடேம  ேகாரத்ைத யன்றடக் குவதலால் 
          மிஞ்சவிட லாகா காண் 
 
    ைமக்கினிய கண்ணிகுற வள்ளிெதய் வாைனைய 
          மணம்ெசய்த ேபரழகேன 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    13. இவர்க்கு இ  ம்  
 
    தாராள மாகக் ெகா க்குந் தியாகிகள் 
          தமக்குநற் ெபா ள் ம் , 
    தன் யிைர ெயண்ணாத சூர க் ெகதிராளி 
          தளெமலாம் ஒ ம் , 
 
    ேபரான ெபாிய க் கற்பர  ைகயினிற் 
          பிரேயாச னந் ம் , 
    ெபாிதான ேமாட்சசிந் தைன ள் ளவர்க்ெகலாம் 
          ெபண்ேபாகம் ஒ ம் , 
 
    தீராத சகல ம் ெவ த்த ற விக்குவிறல் 
          ேசர்ேவந்தன் ஒ ம் , 
    ெசய்யகைல நாமகள் கடாட்ச ள் ேளார்க்ெகலாஞ் 
          ெசந்தமிழ்க் கவி ம்பாம். 
 
    வாரா ம் மணிெகாள் ைலவள்ளிெதய் வாைனைய 
          மணம் ண ம் வ ேவலவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
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    14. இதைன விளக்குவ  இ  
 
    பகல்விளக் குவதிரவி, நிசிவிளக் குவ மதி, 
          பார்விளக் குவ ேமகம், 
    பதிவிளக் குவ ெபண், கு விளக் குவதரசு, 
          பாிவிளக் குவ ேவகம், 
 
    இகல்விளக் குவ வ , நிைறவிளக் குவ நலம், 
          இைசவிளக் குவ சுதி, ஊர் 
    இடம்விளக் குவ கு , உடல்விளக் குவ ண்  
          இனிய ெசால் விளக்குவ  அ ள், 
 
    கழ்விளக் குவ ெகாைட, தவம்விளக் குவதறி , 
          விளக் குவ வாசம், 
    ெபா ள்விளக் குவ தி , கம்விளக் குவ நைக 
          த்திைய விளக்குவ  ல், 
 
    மகம்விளக் குவ மைற, ெசால்விளக் குவ நிசம், 
          வாவிைய விளக்குவ நீர், 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல் நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    15. பிறப்பினால் மட் ம் நன்ைமயில்ைல 
 
    சிங்கார வனமதில் உதிப்பி ம் காகம  
          தீஞ்ெசால் கல் குயிலாகுேமா ? 
    திைரெயறி ம் வாவியிற் த்தா  ேமெகாட்  
          ெசங்கஞ்ச மலராகுேமா? 
 
    அங்கான கத்திற் பிறந்தா ம் யலான 
          தாைனயின் கன்றாகுேமா? 
    ஆண்ைமயா கியநல்ல கு யிற் பிறந்தா ம் 
          அசடர்ெபாி ேயாராவேரா? 
 
    சங்கா  பாற்கடல் பிறந்தா ம் நத்ைததான் 
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          சாலக்கி ராமமாேமா? 
    தடம்ேம  கடல்நீாி ேல ப்  விைளயி ம் 
          சாரசர்க் கைரயாகுேமா? 
 
    மங்காத ெசந்தமிழ்க் கு னிக்கு பேதசம் 
          ைவத்தெமய்ஞ் ஞானகு ேவ 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
 
    16. பலர்க்கும் பயன்ப வன 
 
    ெகாண்டல்ெபாழி மாாி ம், உதாரசற் குண ைடய 
          ேகா  ணியின் நீ ம் 
    கூட்டமி ம் அம்பலத்  த வின் நீழ ம், 
          கு யாளர் விவசாய ம், 
 
    கண்டவர்கள் எல்லாம் வ ம்ெப ஞ் சந்தியிற் 
          கனிபல ப த்தமர ம், 
    க ைண ட ேனைவத் தி ந்தணீர்ப் பந்த ம் 
          காேவாி ேபா ற்ற ம், 
 
    விண்டலத் ைறசந்தி ராதித்த கிரண ம், 
          சும்மா தசீத ம், 
    விேவகிெய ம் நல்ேலா ாிடத்தி  ெசல்வ ம் 
          ெவகுசனர்க்கு பகாரமாம், 
 
    வண் மிர் கடப்பமலர் மாைலயணி ெசங்களப 
          மார்பேன வ ேவலவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    17. தாம் அழியி ம் தம் பண்  அழியாதைவ 
 
    தங்கம்ஆ ன  தழ ல் நின் கி ம கி ம் 
          தன் ஒளி ம ங்கிடா , 
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    சந்தனக் குற தான் ெம ந் ேதய்ந் தா ேம 
          தன் மணம் குன்றிடா , 
 
    ெபாங்கமிகு சங்குெசந் தழ ல்ெவந் தா ேம 
          ெபா ெவண்ைம குைற றா , 
    ேபாதேவ காய்ந் நன் பால்கு கி னா ம் 
          ெபா ந் சுைவ ேபாய்விடா , 
 
    ங்கமணி சாைணயில் ேதய்ந் விட் டா ம் 
          லங்குகுணம் ஒழியா பின் 
    ெதான்ைமத  ெபாிேயார் ம ந்தா ம் அவர்கள  
          யநிைற தவறாகுேமா 
 
    மங்கள கல்யாணிகுற மங்ைகசுர குஞ்சாிைய 
          ம  திண் யவாசேன 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல் நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    18. நரகில் ழ்ேவார் 
 
    மன்னைரச் சமாில்விட் ேடா னவர், கு ெமாழி 
          மறந்தவர், ெகாைலப்பாதகர் 
    மாதா பிதாைவநிந் தித்தவர்கள் பரதாரம் 
          ம வித் திாிந்தேபர்கள் 
 
    அன்னம் ெகா த்தேப க்கழிைவ ெயண்ணிேனார் 
          அரசடக்கிய அைமச்சர் 
    ஆலயம் இகழ்ந்தவர்கள் விசுவாச காதகர் 
          அ ந்தவர் தைமப்பழித்ேதார் 
 
    ன் தவி யாய்ச்ெசய்த நன்றிைய மறந்தவர் 
          கத் தி வழக்குைரப்ேபார் 
    ற் சிவ பத்தைர ந ங்கச்சி னந்தவர்கள் 
          ம்ெபாய் உைரெசால் ேவார் 
 
    மன்ெனா வர் ைவத்தெபா ள் அபகாித்ேதார் இவர்கள் 
          மாநரகில் ழ்வரன்ேறா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல் நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
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    19. உடல்நலம் 
 
    மாதத் திரண் விைச மாதைரப் ல்குவ , 
          ம வ  விேராசனந்தான் 
    வ டத் திரண் விைச ைதலம் தைலக்கி தல் 
          வாரத் திரண் விைசயாம் 
 
    தறிவி ெனா தன  வயதி க் கிைளயெவா  
          ெமாய்குழ டன்ைசேயாகம் 
    ற்  தயிர் காய்ச்சுபால் நீர்ேமார் உ க்குெநய் 
          திரா வ க்ைகயிள நீர் 
 
    சாதத்தில் எவளாவா னா ம்  சித்தபின் 
          தாகந் தனக்குவாங்கல் 
    தையயாக உண்டபின் உலாவல் ைவ ேமலவர் 
          சாீரசுகம் ஆெமன்பர்காண் 
 
    மாதவகு மாாிசா ரங்கத்  தித்தகுற 
          வள்ளிக்கு கந்தசரசா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    20. விடாத குைற 
 
    ேதசுெப  ேம ப்ர தட்சணஞ் ெசய் மதி 
          ேதகவ  நீங்கவில்ைல 
    தி மால் உறங்கி ம் ேசட க்கு வணன் 
          ெச ம்பைக ஒழிந்த தில்ைல 
 
    ஈசன் க த்தி  பாம்பி க்கி ைரேவ 
          றிலாமேல வா வாகும் 
    இனியகண் ஆகிவ  பாிதியா னவ க் 
          கிராகுேவா கனவிேராதி 
 
    ஆசிலாப் ெபாிேயா ாிடத்தினில் அ க்கி ம் 
          அைமத்தப  அன்றிவ ேமா 
    அவரவர்கள ேபாகம் அ பவித் திடல்ேவண் ம் 
          அல்லால் ெவ ப்பெதவைர 
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    வாசவ ம் உம்பரைன வ ம்விசய சயஎன்  
          வந் ெதா  ேதத் சரணா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    21. சிறவாதைவ 
 
    கு விலா வித்ைதகூர் அறிவிலா வாணிபம் 
          குணமிலா மைனவியாைச 
    கு நலம் இலாநா  நீதியில் லாவரசு 
          குஞ்சரம்இ லாதெவம் ேபார் 
 
    தி விலா ெமய்த்திறைம ெபாைறயிலா மாதவம் 
          தியானம்இல் லாதநிட்ைட 
    தீபம்இல் லாதமைன ேசாதரம்இ லாத டல் 
          ேசகரம்இ லாதெசன்னி 
 
    உ விலா ெமய்வளைம பசியிலா உண் கல் 
          உண்ைமயில் லாதவசனம் 
    ேயாசைன இலாமந்த்ாி ைதாியம் இலா ரம் 
          உதவியில் லாதநட்  
 
    ம விலா வண்ணமலர் ெபாிேயா ாிலாதசைப 
          ைவயத்தி ந்ெதன்பயன் 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    22. ஆகாப்பைக 
 
    அரசர்பைக ம்தவம் ாிதேபா தனர்பைக ம் 
          அாியக  ணீகர்பைக ம் 
    அ த் க் ெக ப்ேபார் ெகா ம்பைக ம் உள்பைக ம் 
          அ ளிலாக் ெகாைலஞர்பைக ம் 
 
    விரகுமிகும் ஊாி ள் ேளா டன் பைக மிகு 
          விகடப்ர சங்கிபைக ம் 
    ெவகுசனப் பைக ம்மந் திரவாதி யின்பைக ம் 
          விைழம த் வர்கள் பைக ம் 
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    உரம  கவிவாணர் பைக ம்ஆ சான்பைக ம் 
          உறவின் ைற யார்கள்பைக ம் 
    உற்றதிர விய ேளார் பைக மந் திாிபைக ம் 
          ஒ சிறி ம் ஆகா காண் 
 
    வரநதியின் மதைலெயன இனியசர வணமிைசயில் 
          வ த ண சி குழவிேய 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    23. வைச ம் ேபய் 
 
    கடன்உத  ேவார்வந்  ேகட்கும்ேவ ைளயில் கம் 
          க க க் கின்றேப ம் 
    கனம்ம  ெபாியதனம் வந்த டன் இ மாந்  
          கண்விழிக் காதேப ம் 
 
    அைட டன் சத் வின் ேபச்ைசவிசு வாசித் 
          தகப்பட் ழன் றேப ம் 
    ஆைசமைன யா க்கு ேநசமாய் உண்ைமெமாழி 
          யானைத உைரத்தேப ம் 
 
    இடாிலா நல்ேலார்கள் ெபாிேயார்க ைளச்சற் ம் 
          எண்ணா  உைரத்தேப ம் 
    இனியபாி தானத்தில் ஆைசெகாண் ெடா வற் 
          கி க்கண்ெசய் திட்டேப ம் 
 
    மடமைன யி க்கப் பரத்ைதையப் ணர்ேப ம் 
          வைசெபற்ற ேபய்கள் அன்ேறா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    24. இனத்தில் உயர்ந்தைவ 
 
    தா வில் சந்தனம் நதியினில் கங்ைகவிர 
          தத்தினில் ேசாமவாரம் 
    தைகெப  நிலத்தினில் கா மீர கண்டம் 
          தலத்தினில்சி தம்பரதலம் 
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    சீ ல  ாிஷிகளில் வசிட்டர்பசு விற்காம 
          ேத னி வாில்நாரதன் 
    ெசல்வநவ மணிகளில் திகழ்ப ம ராகமணி 
          ேதமலாில் அம்ேபா கம் 
 
    ேப ல  கற்பினில் அ ந்ததி கதித்தி  
          ெபலத்தில்மா தம்யாைனயில் 
    ேபசில்ஐ ராவதம் தமிழினில் அகத்தியம் 
          பிரணவம் மந்திரத்தில் 
 
    வாாிதியி ேலதி ப் பாற்கடல் குவட் னில் 
          மாேம  ஆகும் அன்ேறா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    25. வ ைம 
 
    அந்தணர்க் குயர்ேவத ேமபலம் ெகாற்றவர்க் 
          காியெசௗ ாியேமபலம் 
    ஆனவணி கர்க்குநிதி ேயபலம் ேவளாளர்க் 
          காயின்ஏ ழேவபலம் 
 
    மந்திாிக் குச்ச ர் உபாயேம பலம்நீதி 
          மா க்கு ந ேவபலம் 
    மாதவர்க் குத்தவசு பலம்மடவி யர்க்குநிைற 
          மானம்மிகு கற்ேபபலம் 
 
    தந்திரம் மிகுத்தகன ேசவகர் தமக்ெகலாம் 
          சாமிகா ாியேமபலம் 
    சான்றவர்க் குப்ெபா ைம ேயபலம் லேவார் 
          தமக்குநிைற கல்விபலமாம் 
 
    வந்தைன ெச ம் ைச ெசய்பவர்க் கன் பலம் 
          வாலவ  வானேவலா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    26. இ ந் ம் பயனில்ைல 
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    த ணத்தில் உதவிெசய் யாதநட் பாளர்பின் 
          தந்ெதன தராமல்என்ன 
    தராதரம் அறிந் ைற ெசய்யாத மன்னைரச் 
          சார்ந்ெதன்ன நீங்கிெலன்ன 
 
    ெப ைம டன் ஆண்ைமயில் லாதஒ  பிள்ைளையப் 
          ெபற்ெறன ெபறாமெலன்ன 
    பிாியமாய் உள்ளன்பி லாதவர்கள் ேநசம் 
          பி த்ெதன வி க்கில்என்ன 
 
    ெத ளாக மானம்இல் லாதெவா  சீவனம் 
          ெசய்ெதன ெசயாமல் என்ன 
    ேதகிெயன வ பவர்க் கீயாத ெசல்வம் 
          சிறந்ெதன றிந் ம் என்ன 
 
    ம விளைம தன்னி ல் லாதகன் னிைகபின்  
          வந்ெதன வராமெலன்ன 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    27. பயன் என்ன? 
 
    கடல்நீர் மிகுந்ெதன்ன ஒதிதான் ப த்ெதன்ன 
          காட் ல  மலாில்என்ன 
    க ேவல் ப த்ெதன்ன நாய்ப்பால் சுரந்ெதன்ன 
          கானில்மைழ ெபய் ம்என்ன 
 
    அடர்க ைத லத்திநிலம் எல்லாம் குவிந் ெதன்ன 
          அாியகுணம் இல்லாதெபண் 
    அழகாய் இ ந்ெதன்ன ஆ தான ேகாைழபல 
          அாிய ல் ஓதிெயன்ன 
 
    திடம்இனிய தம்ெவகு ெபான்காத் தி ந்ெதன்ன 
          திறல்மிகும் கர மயிர்தான் 
    ெசறிவாகி நீண்ெடன்ன வ த்ர  டணெமலாம் 
          சித்திரத் ற் ம் என்ன 
 
    மடமிகுந் ெதவ க்கும் உபகாரம் இல்லாத 
          வம்பர்வாழ் க்குநிகராம் 
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    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    28. மக்கட்பதர் 
 
    தன்ெப ைம ெசால் ேய தன்ைனப் கழ்ந்தபதர் 
          சமர்கண் ெடாளிக்கும்பதர் 
    தக்கெபாி ேயார் த்தி ேகளாத பதர்ேதாழர் 
          தம்ெமா  ச க்கும் பதர் 
 
    பின் காணாஇடம் தன்னிேல றணிபல 
          ேபசிக்க ளிக்கும்பதர் 
    ெபற்றதாய் தந்ைத யர் படவாழ்ந் தி ந்தபதர் 
          ெபண் த்தி ேகட்கும் பதர் 
 
    ெபான்பணம் இ க்கேவ ேபாயிரக் கின்றபதர் 
          ெபாய்ச்சாட்சி ெசால் ம்பதர் 
    விேயார் நடத்ைதைய இகழ்ந்தபதர் தன்மைனவி 
          ணர்தல்ெவளி யாக்கும்பதர் 
 
    மன் ண ம் ேவைச டன் விபசாிக் கின்றபதர் 
          மனிதாில் பதெரன்பர்காண் 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    29. காணாத ைற 
 
    இரவிகா ணாவனசம் மாாிகா ணாதபயிர் 
          இந் கா ணாதகு தம் 
    ஏந்தல்கா ணாநா  கைரகள்கா ணாஓடம் 
          இன்ெசால்கா ணாவி ந்  
 
    சுரபிகா ணாதகன் றன்ைனகா ணாமதைல 
          ேசாைலகா ணாதவண்  
    ேதாழர்கா ணாேநயர் கைலகள்கா ணாதமான் 
          ேசா கா ணாதேப  
 
    குரவர்கா ணாதசைப தியாகிகா ணாவறிஞர் 
          ெகா நர்கா ணாதெபண்கள் 
    ெகாண்டல்கா ணாதமயில் சி வர்கா ணாவாழ்  
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          ேகாைடகா ணாதகுயில் கள் 
 
    வர கா ணாதெசல  இைவெயலாம் விமீதில் 
          வாழ் கா ணாஇளைமயாம் 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    30. ேநாய்க்கு வழிகள் 
 
    கல் னால் மயிாினால் மீ ண் வி ம்பலால் 
          க திய விசாரத்தினால் 
    க வழி நடக்ைகயால் மலசலம் அடக்ைகயால் 
          கனிபழங் கறிஉண்ணலால் 
 
    ெநல் னால் உமியினால் உண்டபின் ழ்கலால் 
          நித்திைரகள் இல்லாைமயால் 
    நீர்பைகயி னால்பனிக் காற்றின்உடல் ேநாதலால் 
          நீ ச  கிைல றலால் 
 
    ெமல் நல் லார்கலவி அதிகம்உள் வி ம்பலால் 
          ழ்மலம் சிக்குைகயினால் 
    மிகுசுைம ெய த்தலால், இளெவயில் காய்தலால் 
          ெமய்வாட ேவைலெசயலால் 
 
    வல் ரவி ேலதயிர்கள் ச காதி உண்ணலால் 
          வன்பிணிக் கிடெமன்பர்காண் 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    31. இறந் ம் இறவாதவர் 
 
    அைனவர்க்கும் உபகாரம் ஆம்வாவி கூபம்உண் 
          டாக்கிேனார், நீதிமன்னர் 
    அழியாத ேதவா லயங்கட்  ைவத் ேளார் 
          அகரங்கள் ெசய்தெபாிேயார் 
 
    தைனெயாப்பி லாப் தல்வ ைனப்ெபற்ற ேபர்ெபா  
          சமர்ெவன்ற சுத்த ரர் 
    தரணிதனில் நிைலநிற்க எந்நா ம் மாறாத 
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          த மங்கள் ெசய்தேபர்கள் 
 
    கனவித்ைத ெகாண்டவர்கள் ஓயாத ெகாைடயாளர் 
          காவியம் ெசய்தகவிஞர் 
    கற்பினில் மிகுந்தஒ  பத்தினி மடந்ைதையக் 
          க மணம் ெசய்ேதார்கள்இம் 
 
    மனிதர்கள் சாீரங்கள் ேபாகி ம் சாகாத 
          மனிதாிவர் ஆகுமன்ேறா! 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    32. இ ந் ம் இறந்ேதார் 
 
    மாறாத வ ைமேயார் தீராத பிணியாளர் 
          வ ேவட் டகத்தி ண்ேபார் 
    மைனவிைய வழங்கிேய சீவனம் ெசய்குேவார் 
          மன் ெமா  ராசசைபயில் 
 
    றாக நிந்ைதெசய் ய்குேவார் சிவிைககள் 
          சுமந்ேத பிைழக்கின்றேபர் 
    ெதாைலயா விசாரத் த ந் ேவார் வார்த்ைதயில் 
          ேசார் பட ற்றெபாிேயார் 
 
    றாக மைனயாள் தனக்கஞ்சி வந்தி  
          வி ந்திைன ஒழித் வி ேவார் 
    ம் டன் ெசல்லாத விவகாரம் அ ெகாண்  
          மிக்கசைப ஏ ம்அசடர் 
 
    மாறாக இவெரலாம் உயி டன் ெசத்தசவம் 
          ஆகிெயாளி மாய்வர்கண்டாய் 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    33. சிறி ம் பயன் அற்றவர் 
 
    பதரா கி ம்கன வி திவிைள விக்கும் 
          பைழைமெப  சுவராகி ம் 
    பல க்கும் மைறவாகும் மா ாிஞ் சி மலம் 
          பன்றிகட் குபேயாகம்ஆம் 
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    கதம்மிகு கடாஎன்னில் உ வி காக்கும் வன் 
          க ைத ம் ெபாதிசுமக்கும் 
    கல்ெலனில் ேதவர்க ம் ஆலய ம் ஆம்ெப ங் 
          கான் ற்ற ரவமைன ஆம் 
 
    இதமிலாச் சவமாகி ம்சிலர்க் குதவிெசய் ம் 
          இழி  குரங்காயி ம் 
    இரக்கப் பி த்தவர்க் குதவிெச ம் வா ேகால் 
          ஏற்றமா ளிைகவிளக்கும் 
 
    மதம  மிகும்பரம ேலாபரால் உபகாரம் 
          மற்ெறா வ க்கு ண்ேடா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    34. ஈயாதவர் இயல்  
 
    திரவியம் காக்குெமா  தங்கள் ேபால்பணந் 
          ேத ப் ைதத் ைவப்பார் 
    சீைலநல மாக ம் கட்டார்கள் நல்அ  
          ெசய் ணார் அற ம்ெசயார் 
 
    ரவலர்ெசய் தண்டந் தனக்கும்வ  வாகப் 
          குந்தி ட க்கும்ஈவார் 
    லவைரக் கண்ட டன் ஓ ப் ப ங்குவார் 
          ராணிகர்க் ெகான் ம்உதவார் 
 
    விரகறிந் ேதபிள்ைள ேசா கறி தி மளவில் 
          ெவகுபணம் ெசலவாகலால் 
    விைளயா  கிழவனாம் பிள்ைளேய பிள்ைளெயன 
          மிகுெசட்  ெசான்னகைதேபால் 
 
    வர பார்க் கின்றேத அல்லா  ேலாபியர்கள் 
          மற்ெறா வ க்கீவேரா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    35. தி மகள் வாழ்  
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    கடவா ரணத்தி ம் கங்கா சலத்தி ம் 
          கமலா சனந்தன்னி ம் 
    காகுத்தன் மார்பி ம் ெகாற்றவ ாிடத்தி ம் 
          கா யின் கூட்டத்தி ம் 
 
    நடமா  பாியி ம் ெபாய்வார்த்ைத ெசால்லாத 
          நல்ேலா ாிடந்தன்னி ம் 
    நல்லசுப லட்சண மிகுந்தமைன தன்னி ம் 
          ரணசுத்த ரர்பா ம் 
 
    அடர்ேக தனத்தி ம் சயம்வரந் தன்னி ம் 
          அ ந் ளசி வில்வத்தி ம் 
    அலர்த  கடப்பமலர் தனி ம்இர தத்தி ம் 
          அதிககுண மான ப 
 
    மடவா ாிடத்தி ம் கு ெகாண்  தி மா  
          மாறா தி ப்பள் அன்ேறா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
 
    36. ேதவி வாழ்  
 
    ேசாரமங் ைகயர்கள் நிசம்உைரயார்கள் வாயினில் 
          சூதகப் ெபண்கள் நிழ ல் 
    சூைளயில் சூழ்த  ைகயில் கேளபரம் 
          சு ைகயில் நீசர்நிழ ல் 
 
    காாிரவில் அரசுநிழ ல்கடா நிழ ெனா  
          க திய விளக்குநிழ ல் 
    கா காில் நிட்ைடயில் லாதவர் கத்தினில் 
          க ஞ்சினத் ேதார்சைபயினில் 
 
    ஈரமில் லாக்களர் நிலத்தினில் இராத்தயிாில் 
          இழி ம  பானர்பா ல் 
    இைலேவல் விளாநிழ ல் நிதம க் கைடமைனயில் 
          ஏனம்நாய் அசம்கரம் ள் 
 
    வாாிய றத் ள் ெப க்கு ள் ேதவி 
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          மாறா தி ப்பள்என்பர் 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    37. தி ந் ேமா? 
 
    கட் ெய  இட் ச் ெச ந்ேதைன வார்க்கி ம் 
          காஞ்சிரம் ைகப் வி ேமா 
    க ைதையக் கட் ைவத் ேதாமம் வளர்க்கி ம் 
          கதிெப ம் குதிைரயாேமா 
 
    குட் யர க்க  தளித்ேத வளர்க்கி ம் 
          ெகா விடம் அலா த ேமா 
    குக்கல்ெந  வா க்கு மட்ைடையக் கட் ம் 
          ேகாணாம ேலநிற்குேமா 
 
    ஒட் ேய கு ணிைம இட்டா ம் நயமிலா 
          ேயானிகண் ஆகிவி ேமா 
    உல கன கர்ப் ர வாைடபல கூட் ம் 
          உள்ளியின் குணம்மா ேமா 
 
 
    மட் கட் காயிரம் த்திெசான் னா ம்அதில் 
          மார்க்கமாி யாைதவ ேமா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
 
    38. அறியலாம் 
 
    மனத்தில் க ம்பைக கத்தினால் அறியலாம் 
          மாநிலப் கெளலாம் 
    மைழயினால் அறியலாம் நல்லார்ெபா லார்தைம 
          மக்களால் அறியலாம் 
 
    கனம்ம  சூரைரச் சமாினால் அறியலாம் 
          கற்றெவா  வித் வாைனக் 
    கல்விப்ர சங்கத்தி னாலறிய லாம்குணங் 
          கைளநைடயி னாலறியலாம் 
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    தனதகம் அ த்த  பளிங்கினால் அறியலாம் 
          சாதிெசால் லால்அறியலாம் 
    த நீதி ேகள்வியால் அறியலாம் பிணிகைளத் 
          தா க்க ளாலறியலாம் 
 
    வனசவிக சிதவதன பாி ர ணானந்த 
          வாலவ  வானேவலா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    39. மாறாத  
 
    குணமிலாத் ட்டமி  கங்கைள ம் நயகுணம் 
          ெகாண் ட் ப த்திவிடலாம் 
    ெகா யபல விடேநாய்கள் யா ம்ஒள டதம  
          ெகா த் த் தி ப்பிவிடலாம் 
 
    உணர்விலாப் பிரமராட் சசு தல் ேபய்கைள 
          உகந் கூத் தாட் விடலாம் 
    உபாயத்தி னால்ெப ம் பறைவக்கு நற் த்தி 
          உண்டாக்க லாம்உயிர்ெபறப் 
 
    பிணமைத எ ப்பலாம் அக்கினி சுடாமற் 
          ெப ம் னல் எனச்ெசய்யலாம் 
    பிணிைய ம் அகற்றலாம் கால  வைர ம் 
          பின் வ  ெகன் ெசாலலாம் 
 
    மணைல ம் கயிறாத் திாிக்கலாம் கயவர்குணம் 
          மட் ம் தி ப்பவசேமா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    40. மக்களில் விலங்குகள் 
 
    தான்பி த் த பி ப் ெபன் ேம லவர் த்தி 
          தள்ளிச்ெசய் ேவார்குரங்கு 
    சைபயிற் குறிப்பறிய மாட்டாமல் நின்றவர் 
          தாம்பயன் இலாதமரமாம் 
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    ம்பினால் எளியவைர எதிர்பண்ணி நிற்குெமா  
          ெவறியர்குைர ஞம யாவர் 
    மிகநா  வ ேவார் கம்பார்த்தி டாேலாபர் 
          ேமன்ைமயில் லாதக ைத 
 
    ேசாம்பெலா  ெபாிேயார் சைபக்குள் ப த்தி ம் 
          ங்கேல சண் க்கடா 
    சூ டன் அ த்ேதார்க் கி க்கேண ெசய்தி ம் 
          ட்டேன ெகாட் ேதளாம் 
 
    மாம்பழந் தைனேவண்  அந்நாளில் ஈசைன 
          வலமாக வந்த கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    41. அற்ப க்கு வாழ்  
 
    அற்பர்க்கு வாழ் சற் றதிகமா னால்விழிக் 
          கியாவ  ம்ேதாற்றிடா 
    தண் நின் ேறநல்ல வார்த்ைதகள் உைரத்தா ம் 
          அவர்ெசவிக் ேகறிடா  
 
    ற்பட்சம் ஆனேபர் வ கி ம் வா ம்என 
          ெமாழிய ம் வாய்வரா  
    ேமாதிேய வாதப் பி ப் வந் த ேபால 
          ன்காைல அகலைவப்பார் 
 
    விற்பனம் மிகுந்தெபாி ேயார் ெசய்தி ெசான்னா ம் 
          ெவ ெவ த் ேதசிநிற்பார் 
    வி தா மகத் வப் ேபய  ச க்க  
          வி ம்ேபா  தீ ெமன்பார் 
 
    மற் யந் தனில்நீப மாைலயணி ேலாலேன 
          மார்பேன வ ேவலவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    42. மக்களில் தீய ேகாள்கள் 
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    அன்ைனதந் ைதயர் த்தி ேகளாத பிள்ைளேயா 
          அட்டமச் சனியாகுவான் 
    அஞ்சாமல் எதிர்ேபசி நிற்குமைன யாள்வாக்கில் 
          அங்கார கச்சன்மமாம் 
 
    தன்ைனமிஞ் சிச்ெசான்ன வார்த்ைதேக ளாஅ ைம 
          சந்திராட் டகெமன்னலாம் 
    தன்பங்கு தாெவன்  சைபேய  தம்பிேயா 
          சார்ந்தசன் மச்சூாியன் 
 
    நன்னயமி லாதவஞ் சைனெசய்த தைமயன் ன் 
          றாமிடத் ேதவியாழம் 
    நாெடா ம் விேரா தமி  ெகாண்ேடான் ெகா த் ேளான் 
          ராகுேக க்கெளனலாம் 
 
    மன்னயைன அன் சிைற தனி ட்  நம்பற்கு 
          மந்திரம் உைரத்தகு ேவ 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    43. நல் னஞ் ேசர்தல் 
 
    சந்தன வி ட்சத்ைத அண் நிற் கின்றபல 
          த ம்அவ் வாசைனத ம் 
    தங்கமக ேம ைவ அ த்தி ம் காக்ைக ம் 
          சாயல்ெபான் மயேமத ம் 
 
    பந்தம்மிகு பா டன்வ ளாவியத ணீெரலாம் 
          பால்ேபால் நிறங்ெகா க்கும் 
    ப கமணி கட்குேள நிற்கின்ற வட மப் 
          ப ேய குணங்ெகா க்கும் 
 
    அந்தமிகு மரகதக் கல்ைலத் தாித்தி ல் 
          அ த்த ம் பசுைமயாகும் 
    ஆனெபாி ேயார்கெளா  சகவாசம் அ ெசயின் 
          அவர்கள் குணம் வ ெமன்பர்காண் 
 
    மந்தர ெந ங்கிாியின் ன்கடல் கைடந்தஅாி 
          ம கெமய்ஞ் ஞான கா 
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    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    44. ஊழின் ெப வ  
 
    அன்  சூ வ தி க்கரகு ராமன் ன் 
          அ ங்கா டைடந்தெதன்ன 
    அண்டெரல்லாம் அமிர்தம் உண் டப் பரம க் 
          காலம் லபித்தெதன்ன 
 
    ெவன்றிவ  ேதவர்சிைற மீட்டநீ களவில்ேவ 
          ச்சிைய ேசர்ந்தெதன்ன 
    ேமதினி பைடக்கும் அய க்ெகா  சிரம்ேபாகி 
          ெவஞ்சிைறயில் உற்றெதன்ன 
 
    என் ம்ஒ  ெபாய்ெசாலா மன்னவன் விைலேபான 
          ெதன்னகாண் வல்லைமயினால் 
    எண்ணத்தி னால்ஒன் ம் வாரா  பரமசிவன் 
          எத்தனப் ப மாம் 
 
    மன்  தனில் நடனமி  கங்கா தரன்ெபற்ற 
          வர த்ர வ ேவலவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
 
    45. ெபாிேயார் ெசாற்ப  நடந்தவர் 
 
    தந்ைததாய் வாக்யபாி பாலனம் ெசய்தவன் 
          தசரத குமாரராமன் 
    தைமயன ள் வாக்கியபாி பாலனம் ெசய்ேதார்கள் 
          த ம க் கிைள யநால்வர் 
 
    சிந்ைதயில் உணர்ந் கு  வாக்யபாி பாலனம் 
          ெசய்தவன் அாிச்சந்திரன் 
    ேதகிெயன் ேறார்க்கில்ைல எனாவாக்ய பாலனம் 
          ெசய்தவன் தான கன்னன் 
 
    நிந்ைத தவிர் வாக்யபாி பாலனம் ெசய்தவன் 
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          நீள்பலம் மிகுந்த அ மான் 
    நிைற டன் பத்தாவின் வாக்யபாி பாலனம் 
          நிலத்தினில் நளாயினிெசய்தாள் 
 
    மந்ைதவழி ேகாயில்குள ம்குல  ம்பி கன் 
          மகிழ்தர உகந்த ைணவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
 
    46. தன் அளேவ தனக்கு 
 
    வங்காளம் ஏ கி ம் வா ேகால் ஒ காசு 
          மட்டன்றி அதிகமாேமா 
    வான்ஏறி உயரப் பறந்தா ம் ஊர்க்கு வி 
          வண்ணப் ப ந்தாகுேமா 
 
    கங்கா சலந்தன்னில் ழ்கி ம் ேபய்ச்சுைரக் 
          காய்நல்ல சுைரயாகுேமா 
    கட க்குள் நாழிைய அ க்கிேய ெமாண் ன் 
          கா ேமா நால்நாழிதான் 
 
    ஐங்காதம் ஓ ம் தன்பாவம் தன்ேனாேட 
          அைடயாமல் நீங்கிவி ேமா 
    ஆாிடம் ெசன்றா ம் ெவகுெதாைல  சுற்றி ம் 
          அைமத்தப  அன்றிவ ேமா. 
 
 
    மங்காத ெசந்தமிழ் ெகாண் நக் கீரர்க்கு 
          வந்த யர் தீர்த்த கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    47. இ மாப்  
 
    சூரப  மன்பல ம் இராவணன் தீர ம் 
          க்கான கஞ்சன்வ ம் 
    யான இரணியன் வரப்ரசா தங்க ம் 
          ெதாைலயாத வா  திட ம் 
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    பாரமிகு ாிேயாத னாதி ற் வர  
          பராக்ர ம் ம ைகடவர் 
    பாாிப் ம் மாவ தன் ஆண்ைம ம் ேசா கன் 
          பங்கில்உ  வல்லைமக ம் 
 
    ஏரண  கீசகன் கனைத ம் திாி ரர் 
          எண்ண ம் தக்கன் எழி ம் 
    இவர்கள  சம்பத் ம் நின்றேவா அவரவர் 
          இ ம்பால் அழிந்த அன்ேறா 
 
    மாரைனக் கண்ணால் எாித்த ள் சிவன்தந்த 
          வர த்ர வ ேவலவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    48. நல்ேலார் நட்  
 
    மாமதியில் யலான த ேதய ந்ேதய்ந்  
          வள மப் ேபா வள ம் 
    வாவிதனில் ஆம்பல்ெகாட் கள தனில் நீர்வற்றில் 
          வற்றி ம் ெப கி ய ம் 
 
    ம  தல்  ேகாைடயில் தீய்ந்தி ம் 
          ெபாங்குகா லந்தைழக்கும் 
    ண்டாிகம் இரவிேபாம் அளவிற் குவிந்தி ம் 
          ேபா  தயம் ஆகில்மல ம் 
 
    ேத டல் இைளக்கில்உயிர் கூட ம் இைளக்கும்அ  
          ேதறில்உயி ம்சிறக்கும் 
    ேசர்ந்ேதார்க் கி க்கண  வந்தா ம் நல்ேலார் 
          சிேநகம்அப் ப ஆகுேம 
 
    வாமன ெசா பமத யாைன க க்கிைளய 
          வாலகு  பரேவலவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
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    49. பயன்த ம் 
 
    ப வத்தி ேலெபற்ற ேச ம் ரட்டாசி 
          பாதிசம் பாந ைக ம் 
    பலமினிய ஆ தனில் ஆைனவால் ேபாலேவ 
          பயிர்ெகாண்  வ க ம் ம் 
 
    க ைணெயா  மிக்கநா ணய ேளார் ைகயினில் 
          கடன்இட்  ைவத்த த ம் 
    காலம  ேநாில் தனக்கு தி யாக ன் 
          கற் ணர்ந் தி கல்வி ம் 
 
    வி தரச ைரக்கண்  பழகிய சிேநக ம் 
          விேவகிகட் குபகார ம் 
    ண் அல்ல இைவெயலாம் ைகப்பலன் தாகஅபி 
          விர்த்தியாய் வ ெமன்பர்காண் 
 
    ம லா வியநீப மாைல ம் தண் தரள 
          மாைல ம் ைன மார்பேன 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    50. காலத்தில் உதவாதைவ 
 
    கல்லா  த்தகந் தனில்எ தி ட் னிற் 
          கட் ைவத் தி கல்வி ம் 
    காலங்க க்குதவேவண் ம்என் றன்னியன் 
          ைகயிற் ெகா த்தெபா ம் 
 
    இல்லாைள நீங்கிேய பிறர்பாாி சதம்என் 
          றி க்கின்ற கு வாழ்க்ைக ம் 
    ஏ மா றாகேவ ேதசாந் தரம்ேபாய் 
          இ க்கின்ற பிள்ைள வாழ் ம் 
 
    ெசால்லான ெதான் ம்அவர்மனமான ெதான் மாச் 
          ெசால் ம்வஞ் சகர்ேநச ம் 
    சுகியமாய் உண்ெடன் றி ப்பெதல் லாம்த ண 
          ாிதத்தில் உதவா காண் 
 
    வல்லான ெகாங்ைகமட மா ெதய் வாைனகுற 
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          வள்ளிபங் காளேநயா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    ------------------------------ 
 
    51. தி ம்பாதைவ 
 
    ஆடரவின் வாயினில் அகப்பட்ட தவைள ம் 
          ஆைனவா யிற்க ம் ம் 
    அாிதான கப்ப ல் பாய்மரக் காற்றினில் 
          அகப்பட்  ெம காக்ைக ம் 
 
    நாடறிய ேவதாைர வார்த் க் ெகா த்த ம் 
          நமன் ைகக்குள் ஆனஉயி ம் 
    நலமாக ேவஅைண கடந்திட்ட ெவள்ள ம் 
          நாய்ேவட்ைட பட்ட ய ம் 
 
    ேத ண் பார்ைகக்குள் ஆனபல உைடைம ம் 
          தீவாைத யானமைன ம் 
    திரள்ெகா ங் ேகாலரசர் ைகக்ேக  ெபா ம் 
          தி ம்பிவா ராஎன்பர்காண் 
 
    மாடமிைச அன்னக் ெகா த்திரள்ெகாள் ேசாணா  
          வாழவந் தி தல்வேன 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    52. நன்  
 
    க க த் தாயிரம் ெசய்குவதில் இன்ெசாலாற் 
          களிெகாண் டைழத்தல்நன்  
    கனேவள்வி ஆயிரம் ெசய்வதிற் ெபாய் ைர 
          க த்ெதா  ெசாலாைமநன்  
 
    ெவ ெவ க் கின்றேதார் அவிேவகி உறவினில் 
          ணெரா  பைகைமநன்  
    ெவகுமதிக ளாயிரம் ெசய்வதின் அைரக்காசு 
          ேவைளகண் தவல்நன்  
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    ச தியிற் பக்குவம் ெசால் ம் ெகாைடக்கிங்கு 
          சற் ம்இைல என்னல்நன்  
    சம்பத் டன் பிணியில் ெம குவதில் ேநாயற்ற 
          தாாித்தி ாியநன் காண் 
 
    ம வினில் காிஓலம் என்னவந் த ள்ெசய்த 
          மால்ம கன் ஆன தல்வா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    53. ஈடாகுேமா? 
 
    தாரைககள் ஒ ேகா  வானத் தி க்கி ம் 
          சந்திரற் கீடாகுேமா 
    தா வில் ெகா ெதானிகள் பலகூ  னா ெமா  
          தம்பட்ட ஓைசயாேமா 
 
    ேகாரமிகு பன்றியின் குட் பல கூ ன்ஒ  
          குஞ்சரக் கன்றாகுேமா 
    ெகாட் மலர் வாவியில் பலகூ  னா ெமா  
          ேகாகனக மலராகுேமா 
 
    பாரமிகு மாமைலகள் பலகூ  னா ெமா  
          ைபம் ெபான்மக ேம வாேமா 
    பலனிலாப் பிள்ைளகள் அேநகம் பிறந் ம்விற் 
          பனன்ஒ வ க்குநிகேரா 
 
    வாரணக் ெகா ெயா  கரத்திற்பி த் ெதான்றில் 
          வ ேவல் அணிந்த கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன! ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    54. அறிய ேமா 
 
    மணமாைல அ ைமையப் ைனபவர்க ேளஅறிவர் 
          மட் க் குரங்கறி ேமா 
    மக்க ைட அ ைமையப் ெபற்றவர்க ேளஅறிவர் 
          மல தான் அறிவ ண்ேடா 
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    கணவ ைட அ ைமையக் கற்பான மாதறிவள் 
          கணிைகயா னவள் அறிவேளா 
    க ம் Ôஒ  சந்தி'யின் பாண்டம்என் பைதவ ம் 
          களவான நாயறி ேமா 
 
    குணமான கிளிய ைம தைனவளர்த் தவரறிவர் 
          ெகா ய  ைன ம்அறி ேமா 
    குல ெபாி ேயார ைம நல்ேலார்க ேளயறிவர் 
          ெகா டர் தாம்அறிவேரா 
 
    மணவாளன் நீெயன்  குறவள்ளி பின்ெதாடர 
          வன  த ம்அழகா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன! ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன! 
 
    55. தீச்சார்  
 
    ம வினிற் கஞ்சமலர் உண்ெடா வர் அ காமல் 
          வன் தைல அங்கி க்கும் 
    மைலயினில் ேதன்உண்  ெசன்ெறா வர் கிட்டாமல் 
          ம விஅதில் வண் க்கும் 
 
    ெந ைமதிகழ் தாைழமலர் உண்ெடா வர் அ காமல் 
          நீங்காத ள்ளி க்கும் 
    நீ பல சந்தன வி ட்சம்உண் ட கா  
          நீளர  சூழ்ந்தி க்கும் 
 
    கு மல்கி வாழ்கின்ற ட் னிற் ெசல்லா  
          குைரநாய்கள் அங்கி க்கும் 
    ெகா க்கும் தியாகி ண் ைட  ேபசும் 
          ெகா ம்பாவி உண் கண்டாய் 
 
    வ ைவ ம் க ைவ ம் ெபா மி  கண்ணிகுற 
          வள்ளிக் குகந்தகணவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    56. ேவைசயர் 
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    வில்ேவ சிகள்  சந்ைதப் ெப ம்ேபட்ைட 
          ைனமலர் ப க்ைக  
    ெபான்வாசல் கட் ல்ெபா  அம்பலம் உ த்த கில் 
          ெபா வில்சூ தா சாைல 
 
    ேமவலா கியெகாங்ைக ைகயா  திரள்பந்  
          விழிமனம் கவர் ண் லாம் 
    மிக்கெமாழி நீர்ேமல் எ த்ததிக ேமாகம் ஒ  
          மின்னல்இ  ைடசர்ப்பமாம் 
 
    ஆவலாகிய வல்கு ேலாதண்டம் வாங்குமிடம் 
          அதிகபடம் ஆம்மன கல் 
    அமிர்தவாய் இதழ்சித்ர சாைலெயச் சிற்குழி 
          அவர்க் காைச ைவக்கலாேமா 
 
    மாவ  ெகாண்ேட ஒளித்தெவா  சூரைன 
          வைதத்தவ  ேவலா தா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    57. க காலக் ெகா ைம 
 
    தாய் த்தி ெசான்னால் ம த்தி ம் காலம்உயர் 
          தந்ைதையச் சீ காலம் 
    சற்கு ைவ நிந்ைதெசய் காலம்ெமய்க் கட ைளச் 
          சற் ம்எண் ணாதகாலம் 
 
    ேபய்ெதய்வம் என் ப சாித்தி ங்காலம் 
          ரட்ட க் ேகற்றகாலம் 
    ெபண்டாட்  ைவயி ம் ேகட்கின்ற காலம்நற் 
          ெபாியர்ெசால் ேகளாதகாலம் 
 
    ேதய் டன் ெபாியவன் சி ைம  காலம்மிகு 
          சிறியவன் ெப குகாலம் 
    ெச வில்விட் ேடா னார் வாிைசெப  காலம்வைச 
          ெசப் ேவார்க் குத காலம் 
 
    வாய்மதம் ேபசி ம் அநியாய காரர்க்கு 
          வாய்த்தக  காலம்ஐயா 
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    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    58. உற்ற கடைம 
 
    கல்விெயா  கன றச் சைபயின்ேமல் வட்டமாக் 
          காணைவப் ேபான்பிதாவாம் 
    கற் ணர்ந் ேததன  கழால் பிதாைவப்ர 
          காசம்ெசய் ேவான் த்திரன் 
 
    ெசல்வமிகு கணவேன ெதய்வெமன் ற தினம் 
          சிந்ைதெசய் பவள்மைனவியாம் 
    சிேநகிதன் ேபாலேவ அன் ைவத் ண்ைமெமாழி 
          ெசப் மவ ேனேசாதரன் 
 
    ெதால்வளம் மிகுந்த ல் கைரெதாிந் திெமாழி 
          ெசால் ம்அவ ேனகுரவன்ஆம் 
    ெசான்னெநறி தவறாமல் வழிபா  ெசய் வ  
          ய்யேன இனியசீடன் 
 
    வல்விரகம் மிஞ்சுசுர குஞ்சாி டன்குறவர் 
          வஞ்சிைய மணந்தகணவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    59. பண்பினாேல ெப ைம 
 
    ேசற்றிற் பிறந்தி ம் கமலமலர் கட ள  
          தி யின் ேம க்கும் 
    திகழ்சிப்பி உட ல் சனித்த த் தரசர  
          ேதகத்தின் ேம க்கும் 
 
    ேபாற்றியி  ச்சியின் வாயின் ல் பட்ெடன்  
          ைசக்கு ேநசமாகும் 
    கலாிய வண்ெடச்சி லானேதன் ேதவர்ேகான் 
          னிதவபி ேடகமாகும் 
 
    சாற்றிய லாெலா  பிறந்தேகா ேராசைன 
          சவா  கைனவர்க்கும்ஆம் 
    சாதி  னத்திற் பிறக்கி ம் கற்ேறார்கள் 
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          சைபயின்ேமல் வட்டம் அன்ேறா 
 
    மாற்றிச் சுரத்திைன வி தியால் உடல்குளிர 
          ைவத்தெமய்ஞ் ஞான தேல 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    60. ெசயத் தகாதைவ 
 
    தானா சாித் வ  ெதய்வமி  என் ெபாய்ச் 
          சத்தியம் ெசயின்விடா  
    தன் ட் ல் ஏற்றிய விளக்ெகன்  த்தந் 
          தைனக்ெகா த் தால்அ சு ம் 
 
    ஆனா ம் ேமலவர்கள் ெமத்த ம் தனெதன் 
          றடா ெசய் யிற்ெக தியாம் 
    ஆைனதான் ெமத்தப் பழக்கம்ஆ னா ஞ்ெசய் 
          யா ெசய் தாற்ெகான்றி ம் 
 
    தீனான தினிெதன்  மீ ண் வி ம்பினால் 
          ேதகபீ ைடகேள த ம் 
    ெசகராசர் சூ ெவன ஏலாத காாியம் 
          ெசய்தால் மனம்ெபாறார்காண் ¢ 
 
    வானா  க ம்ஒ  ேசாணா  தைழயஇவண் 
          வந்தவ தாித்த தேல! 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    61. ந நிைலைம 
 
    வந்தவிவ காரத்தில் இனியபாி தானங்கள் 
          வ ெமன் ம் ேநசெரன் ம் 
    வன்பைகஞ ெரன் மய ேலாெரன் ம் மிக்கதன 
          வாெனன் ம் ஏைழெயன் ம் 
 
    இந்தவைக ையக்குறித் ெதா பட்ச பாதம்ஓர் 
          எள்ளள ைரத்திடாமல் 
    எண்ண ட ேன கித த்திெயா  சாட்சிக்கும் 



 38

          ஏற்கச்ச பாசமதமாம் 
 
    ந்த இ  தைல ம் சமன்ெசய்த ேகால்ேபால் 
          ெமாழிந்தி ன் தர்மம காண் 
    ைன மன் உடல்பாதி மி கந் தனக்ெகன்  
          ன்த மர் ெசான்னதலேவா? 
 
    ைமந்தெனன அன் ைம ைலப்பால் ெகா த்திட 
          வளர்ந்த ள் குழந்ைதவ ேவ 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    62. ஓரம் ெசால்ேலல் 
 
    ஓரவிவ காரமா வந்தவர் கம்பார்த் 
          ைரப்ேபார் மைலக்குரங்காம் 
    உயர்ெவள் ெள க்குடன் ைளத் வி  மவர்இல்லம் 
          உைற ம் ஊர் பாழ்நத்தம்ஆம் 
 
    தாரணியில் இவர்கள்கிைள ெநல் யிைல ேபால்உகும் 
          சமானமா எ பிறப் ம் 
    சந்ததியிலா ழல்வர் அவர் கத் தினின் த்த 
          ைதயேல கு யி ப்பாள் 
 
    பாரமிவர் என் வி மங்ைக ம் ந ங்குவாள் 
          பழித்த ர் மரணமாவார் 
    பகர் வி ேலர ர வாதிநர கத்த  
          பவிப்பர்எப் ேபா ெமன்பார் 
 
    வார டன் அ ணகிாி நாத க் க தி 
          ைவத்ெத தி அ ள் கு பரா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    63. ஒன்  ேவண் ம் 
 
    ெகாங்ைகயில் லாதவட் ெகத்தைனப் பணி ைடைம 
          கூ ம் ெபண்ைமயில்ைல 
    கூ நிைற கல்வியில் லாமெலத் தைனகவிைத 
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          கூறி ம் லைமயில்ைல 
 
    சங்ைகயில் லாதவர்க் ெகத்தைன விேவகம் 
          தாிக்கி ம் கனைதயில்ைல 
    சட்சுைவ பதார்த்தவைக உற்றா ம் ெநய்யிலாச் 
          சாத ம் தி த்தியில்ைல 
 
    பங்கயம் இலாமல்எத் தைனமலர்கள் வாவியில் 
          பாாித் ம் ேமன்ைமயில்ைல 
    பத்தியில் லாமல்ெவகு நியமமாய் அர்ச்சைனகள் 
          பண்ணி ம் ைசயில்ைல 
 
    மங்ைகயர் இலாமைனக் ெகத்தைன அ ஞ்ெசல்வம் 
          வாி ம்இல் வாழ்க்ைகயில்ைல 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    64. அளக்க இயலாதைவ 
 
    வாாியா ழத்ைத ம் னெலறி ம் அைலகைள ம் 
          மானிடர்கள் சனனத்ைத ம் 
    மன்னவர்கள் நிைனைவ ம் டர்ேயா கங்கைள ம் 
          வானின்உயர் நீளத்ைத ம் 
 
    பாாில்எ  மணைல ம் பலபிரா ணிகைள ம் 
          ப யாண்ட மன்ன வைர ம் 
    ப ப்பதத் தின்நிைற ம் ஈசுரச் ெசயைல ம் 
          பனிமாாி ெபாழி ளிைய ம் 
 
    சீாிய தமிழ்ப் லவர் வாக்கிெல  கவிைய ம் 
          சித்தர்தம ள்ளத்ைத ம் 
    ெதாிைவயர்கள் சிந்ைதைய ம் இவ்வள ெவ ம்ப  
          ெதாிந்தள விடக்கூ ேமா 
 
    வாாிச மடந்ைதகு  ெகாண்டெந  மா க்கு 
          ம கெனன வந்த கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    65. பிறர் மைனவிைய நயவாேத 
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    தம்தாரம் அன்றிேய பரதார ேமல்நிைன  
          தைனைவத்த கா கர்க்குத் 
    தையயில்ைல நிசமில்ைல ெவட்கமிைல சமாினில் 
          ைதாியம் சற் மில்ைல 
 
    அம்தாரம்இல்ைலெதாடர் ைறயில்ைல நிைலயில்ைல 
          அறிவில்ைல மர மில்ைல 
    அறம்இல்ைல நிதியில்ைல இரவினில் தனிவழிக் 
          கச்சேமா மனதில்இல்ைல 
 
    நந்தாத சனம்இல்ைல இனம் இல்ைல எவ க்கும் 
          நட்பில்ைல கனைதயில்ைல 
    நயம்இல்ைல இளைமதனில் வ ைமயிைல த்திெப ம் 
          ஞானம்இைல என்பர்கண்டாய் 
 
    மந்தார பாிமள சுகந்தாதி ைன மணி 
          மார்பேன அ ளாளேன 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
 
    66. மானம் காத்தல் 
 
    கனபாரம் ஏறி ம் பிளந்தி வ தன்றிேய 
          கற் ண் வைளந்திடா  
    க தலர்க ளால்உைடந் தா ம்உயிர் அளவிேல 
          கனசூரன் அமாில் றியான் 
 
    தின ம்ஓர் இ க்கண்வந் ற்றா ம் ேவங்ைகேதால் 
          சீவன்அள வில்ெகாடா  
    திரமான ெபாிேயார்கள் சாீரங்கள் ேபாகி ம் 
          ெசப் ம் ைற தவறிடார்கள் 
 
    வனம்ஏ  கவாிமான் உயிர்ேபாகும் அள ம்தன் 
          மயிாின்ஒன் ம்ெகாடா  
    வாராத ஆபத்  வ கி ம் கற் ைடய 
          மா நிைற தவறிநடவாள் 
 
    மனதார உனதைடக் கலெமன்ற கீரற்கு 
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          வன்சிைற தவிர்த்த கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    67. தி வ ட் சிறப்  
 
    தி மகள் கடாட்சம்உண் டானால் எவர்க்கும் 
          சிறப் ண்  கனைத ண்  
    ெசன்றவழி ெயல்லாம் ெப ம்பாைத ஆய்வி ம் 
          ெசல்லாத வார்த்ைதெசல் ம் 
 
    ெபா ெளா  ம் மாி யாைதஆம் ெசல்வேமா 
          கல்ெப க் கா ேபால் ஆம் 
    வியின் ன் கண் மதி யாதேபர் பழகினவர் 
          ேபாலேவ ேநசம்ஆவார் 
 
    ெப ைமெயா  சாதியில் உயர்ச்சித ம் அ தினம் 
          ேப ம்ப்ர திட்ைட ண்டாம் 
    பிாியெமா  பைகயாளி கூட ற வாகுவான் 
          ேபச்சினிற் பிைழவரா  
 
    வ ெமன நிைனத்தெபா ள் ைககூ  வ ம்அதிக 
          வல்லைமகள் மிக ம்உண்டாம் 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    68. நட் நிைல 
 
    கதிரவன் உதிப்பெதங் ேகநளினம் எங்ேக 
          களித் ளம் மலர்ந்தெதன்ன 
    கார்ேமகம் எங்ேக பசுந்ேதாைக எங்ேக 
          க த்தில்நட் பானெதன்ன 
 
    மதியம்எங் ேகெப ங் கு தம்எங் ேக கம் 
          மலர்ந் மகிழ் ெகாண்டெதன்ன 
    வல் ர  வி வெதங் ேகேகாழி எங்ேக 
          மகிழ்ந் கூ வி தல்என்ன 
 
    நிதியரசர் எங்ேக யி ந்தா ம் அவர்கெளா  
          ேநசம்ஒன் றாயி க்கும் 
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    நீதிமிகு நல்ேலார்கள் எங்கி ந் தா ம்அவர் 
          நிைறபட்சம் மறவார்கள்காண் 
 
    மதி டன் ேகா ர ம் வாவி ம் ைடசூழ 
          ம ேசா ணாட்டதிபேன 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    69. காலம் அறிதல் 
 
    காகம் பகற்காலம் ெவன்றி ம் கூைகையக் 
          கனக  அரசர்தா ம் 
    க சய காலம  கண்டந்த ேவைளயில் 
          காாியம் த் வி வார் 
 
    ேமக ம் பயிர்காலம் அ கண்  பயிர்விைளய 
          ேமன்ேம ம் மாாிெபாழி ம் 
    மிக்கான அறி ேளார் வ த ண காலத்தில் 
          மி யாள க்கு த வார் 
 
    நாகாிகம் உ குயில் வசந்தகா லத்திேல 
          நலம்என் கந் கூ ம் 
    நல்ேலார் குறித்தைதப் பதறாமல் அந்தந்த 
          நாைளயில் ப்பர்கண்டாய் 
 
    வாகைனய காைலகல் மாைல ல் எ ம்உலக 
          வா க்ைக நிசம்அல்லேவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    70. இடம் அறிதல் 
 
    தைரயதனில் ஓ ேதர் நீள்கட ல் ஓ ேமா 
          சலதிமிைச ஓ கப்பல் 
    தைரமீதில் ஓ ேமா தண்ணீாில் உ தைல 
          தன் ன்ேன காிநிற்குேமா 
 
    விைரமலர் ப்பரமர் ேவணிஅர விைனெவல்ல 
          மிகுக ட னால்ஆகுேமா 
    ேவங்ைககள் இ க்கின்ற கா தனில் அஞ்சாமல் 
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          ேவெறா வர் ெசல்லவசேமா 
 
    ைரகைளப் ெபாிேயாைர அண் வாழ் ேவார்தைமத் 
          ட்டர்பைக என்னெசய் ம் 
    ைணகண்  ேசாிடம் அறிந் ேசர் என்ெறளைவ 
          ெசான்னகைத ெபாய்யல்லேவ? 
 
    வைரஊ ம் மாயைன அ த்தலாற் பஞ்சவர்கள் 
          வன்ேபார் ெசயித்ததன்ேறா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    71. யாக்ைக நிைலயாைம 
 
    ம நல்மாந் தாதா ன் ஆனவர்கள் எல்ேலா ம் 
          மண்ேமல் இ ந் வாழ்ந்  
    ம யாதி ந்தேபர் இல்ைலஅவர் ேத யைத 
          வாாிைவத் தவ ம்இல்ைல 
 
    பனியதைன நம்பிேய ஏர் ட்  கைதெயனப் 
          பாழான உடைலநம்பிப் 
    பார்மீதில் இன் ம்ெவகு நாளி ப் ேபாம்என்  
          பல்ேகா  நிைனைவெயண்ணி 
 
    அனிதமாய் வி தாவில் மாய்வேத அல்லாமல் 
          அன்பாக நின்பதத்ைத 
    அர்ச்சித்  த்திெபறல் ேவண் ெமன் ெறண்ணார்கள் 
          ஆைசவைல யிற்சுழ வார் 
 
    வனிைதயர்கள் காமவி காரேம பைகயாகும் 
          மற் ம்ஒ  பைக ம்உண்ேடா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    72. ேவட்டக நிைல 
 
    ேவட்டகந் தன்னிேல ம கன்வந் தி மளவில் 
          ேமன்ேம ம் உபசாித்  
    வி ந் கள் சைமத் ெநய் பால்தயிர் பதார்த்தவைக 
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          ேவண் வ எலாமைமப்பார் 
 
    ஊட்டமிகு வர்க்கவைக ெசய்தி வர் ைதலம்இட் 
          தியாய் குவிப்பார் 
    ஓயா  தின்னேவ பாக்கிைல ெகா த்தி வர் 
          உற்றநாள் நாலாகிேலா 
 
    நாட்டம்ஒ  ப யிரங் குவ ேபால் மாியாைத 
          நா க்கு நாள்குைற ம் 
    நைகெசய்வர் ைமத் னர்கள் அ வல்பார் ேபாஎன்  
          நாணாமல் மாமிெசால்வாள் 
 
    வாட்டமைன யாெளா  ம்பாய் மதிப்பள் அவன் 
          மட் யி ம் மட் அன்ேறா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    73. ெசல்வம் நிைலயாைம 
 
    ஓடமி ம் இடம  மணல்சு ம் சு ம்இட ம் 
          ஓடம்மிக ேவநடக்கும் 
    உற்றேதார் ஆற்றின்ந  ேமடாகும் ேமெடலாம் 
          உ னல்ெகாள் ம வாயி ம் 
 
    நா கா டாகும்உயர் கா நா டாகிவி ம் 
          நவில்சக  ேமல்கீழதாய் 
    நைட ம் சந்ைதபல கூ ம்உட ேனகைல ம் 
          நல்நில ம் இ ளாய்வி ம் 
 
    நீ பகல் ேபாயபின் இரவாகும் இர ேபாய் 
          நிைறபகற் ேபாதாய்வி ம் 
    நிதிேயார் மி த்தி வர் மி ேயார் ெசழித்தி வர் 
          நிசமல்ல வாழ் கண்டாய் 
 
    மா மைன பாாிசனம் மக்கள்நிதி டண ம் 
          ம கன வாகும் அன்ேறா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    74. பிறந்ேதார் ெபறேவண் ய ேப  
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    சடம்ஒன் ெற த்தால் விக்குநல் லவெனன்  
          தன்ேபர்வி ளங்கேவண் ம் 
    சதி டன் இதல்லா  ெமய்ஞ்ஞானி என்றவ 
          தாிக்கேவ ேவண் ம்அல்லால் 
 
    திடம்இனிய ரணசூர ரன்இவன் என்னேவ 
          திைசெமச்ச ேவண் ம்அல்லால் 
    ேதகிெயன வ பவர்க் கில்ைலெயன் னாமேல 
          ெசய்யேவ ேவண் ம்அல்லால் 
 
    அைட டன் பலகல்வி ஆராய்ந்  வித் வான் 
          ஆகேவ ேவண் ம்அல்லால் 
    அறிவினால் ைரமக்கள் ஆகவர ேவண் ம்இவர் 
          அதிக  பாலர்ஐயா 
 
    வடகுவ  கி கிெடன எ கட ம் அைலெயறிய 
          மணிஉரகன் கள்ெநாிய 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    75. ேவைசயர் 
 
    ேத த்தம் ட் ற் பணக்காரர் வந்தி ன் 
          ேதகசீ வன்ேபாலேவ 
    சிேநகித்த உம்ைமெயா  ெபா கா ணாவி ன் 
          ெசல் றா தன்னம்என்ேற 
 
    கூ ச் சுகிப்பர்என் ஆைசஉன் ேமல்என்  
          கூசாமல் ஆைணயி வார் 
    ெகாங்ைகைய ெவ க்கப் பி க்கக் ெகா த்திதழ் 
          ெகா ப்பர்சும் பனம்உகப்பர் 
 
    ேவ க்ைக ேபசிேய ைசம் தல் பறித்தபின் 
          ேவ பட நிந்ைதெசய்  
    விடவிடப் ேபசுவர் தாய்கலகம் ட் ேய 
          விட் த் ரத்திவி வார் 
 
    வா க்ைக யாய்இந்த வண்டப் பரத்ைதயர் 
          மயக்கத்ைத நம்பலாேமா 
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    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    76. உ தி 
 
    ைகக்கு தி ேவல்வில் மைனக்கு தி மைனயாள் 
          கவிக்கு தி ெபா ளடக்கம் 
    கன்னியர் தமக்கு தி கற் ைடைம ெசாற்கு தி 
          கண் ல் சத்யவசனம் 
 
    ெமய்க்கு தி ன்பின் சைபக்கு தி வித்வசனம் 
          ேவைசயர்க் கு திேதடல் 
    விரக க் கு திெபண் ப்பி க் கு திஊண் 
          ர க் கு திதீரம் 
 
    ெசய்க்கு தி நீர்அ ம் பார்க்கு தி ெசங்ேகால் 
          ெச ம்பைடக் கு திேவழம் 
    ெசல்வந் தனக்கு தி பிள்ைளகள் நகர்க்கு தி 
          ேசர்ந்தி ம் சர்ச்சனர்களாம் 
 
    ைமக்கு தி யாகிய விழிக்குற மடந்ைதசுர 
          மங்ைகம  ந்தைலவேன 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல்! வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    77. வ ைம 
 
    வ ைமதான் வந்தி ன் தாய்ப  ெசால் வாள் 
          மைனயாட்  சற் ம் எண்ணாள் 
    வாக்கிற் பிறக்கின்ற ெசால்ெலலாம் ெபால்லாத 
          வசனமாய் வந் விைள ம் 
 
    சி ைமெயா  ெதாைலயா விசாரேம அல்லா  
          சிந்ைதயில் ைதாியமில்ைல 
    ெசய்யசைப தன்னிேல ெசன் வர ெவட்கம்ஆம் 
          ெசல்வைரக் காணில்நா ம் 
 
    உ திெப  ர ம் குன்றி ம் வி ந் வாின் 
          உயி டன் ெசத்தபிணமாம் 
    உலகம் பழித்தி ம் ெப ைமேயார் ன் ெசன் 
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          ெறா வெரா  ெசய்திெசான்னால் 
 
    ம வசன ஞ்ெசாலார் ன்பினில் ன்பம்இ  
          வந்த கி டாத வாய் 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    78. தீய சார்  
 
    ஆைனதண் ணீாில்நிழல் பார்த்திடத் தவைளெசன் 
          றங்ேக கலக்கிஉல ம் 
    ஆயிரம் ேபர்கூ  கட் ல்ஏதம் 
          அைறகுற ம் உடேனவ ம் 
 
    ஏைனநற் ெபாிேயார்கள் ேபாசனம் ெச மளவில் 
          ஈக்கிடந் திைசேகடதாம் 
    இன்பமிகு பசுவிேல கன் ெசன் ட் தற் 
          கினியேகான் அ  த க்கும் 
 
    ேசைனமன் னவர்என்ன க மநிய மிக்கி ம் 
          சிறிேயார்க ளாற்குைறப ம் 
    சிங்கத்ைத ம்ெபாிய இடபத்ைத ம்பைகைம 
          ெசய்தெதா  நாியல்லேவா 
 
    மாைன ம் திகழ்ெதய்வ யாைன ம் த மணி 
          மார்பேன அ ளாளேன 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
 
    79. இ க்கண் வாி ம் பயன்ப பைவ 
 
    ஆ தண் ணீர்வற்றி விட்டா ம் ஊற் நீர் 
          அ தபா னம்ெகா க்கும் 
    ஆதவைன ஒ பாதி கட்ெசவி மைறத்தா ம் 
          அப்ேபா ம் உதவிெசய்வன் 
 
    கூ மதி ேதய்பிைறய தாகேவ குைறயி ம் 
          குவலயத் தி ள்சிைதக்கும் 
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    ெகால்ைலதான் சாவிேபாய் விட்டா ம் அங்குவ  
          கு விக்கு ேமய்ச்ச ண்  
 
    டன் உதாாிதான் மி யான ேபாதினி ம் 
          மிகநா  வ பவர்க்கு 
    ேவ வைக இல்ைலெயன் ைரயா தியன்றன 
          வியந் ளம் மகிழ்ந் த வான் 
 
    மா ப  சூரசங் காரகம் பீரேன 
          வ ேவல் அணிந்த கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    80. இவர்க்கு இ  இல்ைல! 
 
    சார்பிலா தவ க்கு நிைலேய  த லா 
          தவ க் கிலாபேம  
    தையயிலா தவர்தமக் குறேவ  பணமிலா 
          தார்க்ேக  ேவைச உற  
 
    ஊர்இலா தவர்தமக் கரேச  பசிேவைள 
          உண் டார்க் கு திநிைலேய 
    ண்ைமயில் லாதவர்க் கறேம  யல்விலார்க் 
          கு வெதா  ெசல்வேம  
 
    ேசார்விலா தவ க்கு மற் ம்ஒ  பயம்ஏ  
          சுகம் இலார்க்காைசேய  
    ர்க்குணம் இலாதவர்க் ெகதிராளி ேயதிடர்ெசய் 
          ட்ட க் கிரக்கேம  
 
    மார் வ வா ேமல் அத்திரம் வி த்தெந  
          மால்ம க னான கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
    ------------- 
 
    81. இதனி ம் இ  நன்  
 
    பஞ்சாித் த ைமயறி யார்ெபா ைள எய்த ன் 
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          பலர்மைனப் பிச்ைசநன்  
    பாிவாக உபசாரம் இல்லா வி ந்தினிற் 
          பட் னி யி க்ைகநன்  
 
    தஞ்சம்ஒ  யைலஅ  ெவன்றிதனில் யாைனெயா  
          சமர்ெசய்  ேதாற்றல்நன்  
    சரசகுணம் இல்லாத ெபண்கைளச் ேசர்த ற் 
          சன்னியா சித்தல்நன்  
 
    அஞ்சலார் தங்கெளா  நட்பாய் இ ப்பதனில் 
          அரவிெனா  பழகுவ நன் 
    றந்தணர்க் காபத்தில் உதவா தி ப்பதனில் 
          ஆ யிர் வி த்தல்நன்  
 
    வஞ்சக டன்கூ  வாழ்த ல் தனிேய 
          வ ந்தி ம் சி ைமநன்  
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    82. நிைலயற்றைவ 
 
    ெகாற்றவர்கள் ரா வ ம் ஆ ேநர் ஆகிய 
          குளங்க ம் ேவைச ற ம் 
    குணம்இலார் ேநச ம் பாம்ெபா  பழக்க ம் 
          குல நீர் விைளயாட ம் 
 
    பற்றலார் தமதிைட வ ந் விசு வாச ம் 
          பைழயதா யாதிநிண ம் 
    பரதார மாதர  ேபாக ம் ெப கிவ  
          பாங்கான ஆற் வர ம் 
 
    கற் ம்ஒ  ர்ப் த்தி ேகட்கின்ற ேப ற ம் 
          நல்லமத யாைனநட் ம் 
    நாவில்நல் ற ம்ஒ  நாள்ேபால் இராஇைவகள் 
          நம்பப் படா கண்டாய் 
 
    மற் ம்ஒ  ைணயில்ைல நீ ைண எனப்பர ம் 
          வானவர்கள் சிைறமீட்டவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
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    83. நற் லவர் தீப் லவர் ெசயல் 
 
    மிக்கான ேசாைலயிற் குயில்ெசன்  மாங்கனி 
          வி ப்பெமா  ேத நா ம் 
    மிைடக ங் காகங்கள் எக்கனி இ ந்தா ம் 
          ேவப்பங் கனிக்குநா ம் 
 
    எக்கா ம் வாிவண்  பங்ேக கத்தினில் 
          இ க்கின்ற ேதைனநா ம் 
    எத்தைன சுகந்தவைக உற்றா ம் உ ள்வண் 
          னம் ர் மலத்ைதநா ம் 
 
    தக்ேகார் ெபா ட்சுைவ நயங்கள்எங் ேகெயன்  
          தாம்பார்த் கந் ெகாள்வார் 
    தாழ்வான வன்கண்ணர் குற்றம்எங் ேகெயன்  
          தமிழில்ஆ ராய்வர்கண்டாய் 
 
    ைமக்காவி விழிமா  ெதய்வாைன ம்குறவர் 
          வள்ளி ம் த  தைலவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    84. தாழ்வில்ைல 
 
    ேவங்ைககள் ப ங்குத ம் மா கில் ஒ ங்குத ம் 
          விாிசிைல குனிந்தி த ம் 
    ேமடம தகன்றிட ம் யாைனகள் ஒ ங்குத ம் 
          ெவள்விைடகள் ள்ளிவிழ ம் 
 
    ங்கில்கள் வணங்குத ம் ேமலவர் இணங்குத ம் 
          னிவர்கள் நயந் ெகாள ம் 
    திர்பைட ஒ ங்குத ம் விைனயர்கள் அடங்குத ம் 
          த னர் பயந்தி த ம் 
 
    ஆங்கர  சாய்குத ம் மகிழ்மலர் உலர்ந்திட ம் 
          ஆயர்குழல் சூ பட ம் 
    அம் வியில் இைவகா ாியங்க க் கல்லாமல் 
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          அதனால் இைளப் வ ேமா 
 
    மாங்கனிக் காவரைன வலம  ாிந் வளர் 
          மதகாிக் கிைளய கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
 
    85. ெதய்வச் ெசயல் 
 
    ேசாடாய் மரத்திற் றாெரண் ந்திடத் 
          ற கண் ேடேவ வன் 
    ேதாலாமல் அைவெயய்யேவண் ம் என்ெறா கைண 
          ெதா த் வில் வாங்கிநிற்க 
 
    ஊடா  ேமேல எ ம்பி ன் அ ப்பதற் 
          குல ரா சாளிகூட 
    உயரப் பறந் ெகாண் ேடதிாிய அப்ேபா 
          ைதத்தசிைல ேவடன் அ யில் 
 
    ேசடாக வல்விடம் தீண்டேவ அவன்விழச் 
          சிைலயில்ெதா த்தவாளி 
    ெசன்றிரா சாளிெமய் ைதத் விழ அவ்வி  
          சிைறப் றா வாழ்ந்த அன்ேறா 
 
    வாடாமல் இைவெயலாம் சிவன்ெசயல்கள் அல்லா  
          மனச்ெசய  னா ம்வ ேமா 
    மயிேலறி வி¬ளா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
 
    86. ெசய் ளின் இயல் 
 
    எ த்தைசகள் சீர்தைளகள் அ ெதாைடகள் சிைதயா 
          தி க்கேவ ேவண் ம்அப்பா 
    ஈைரம் ெபா த்தெமா  ம ரமாய்ப் பளபளப் 
          பினியெசாற் கைமயேவண் ம் 
 
    அ த்தம்மிகு குறளி க் ெகாப்பாக ேவெபா ள் 
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          அடக்க ம் இ க்கேவண் ம் 
    அன்பான பாவினம் இைசந் வரல் ேவண் ம் ன் 
          அலங்காரம் உற்ற ைறயில் 
 
    ப த் ளம் உவந்ேதாைச உற் வரல் ேவண் ம் 
          ப க்கும்இைச கூடல்ேவண் ம் 
    பாங்காக இன்னைவ ெபா ந்திடச் ெசாற்கவிைத 
          பா ற் சிறப்ெபன்பர்காண் 
 
    ம த்தினம் ெசங்ைகதனில் ைவத்தகங் காளன் அ ள் 
          ைமந்தன் என வந்த கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    87.தி நீ  வாங்கும் ைற 
 
    பாிதனில் இ ந் ம் இயல் சிவிைகயில் இ ந் ம் உயர் 
          பலைகயில் இ ந் ம்மிகேவ 
    பாங்கான அம்பலந் தனிேல இ ந் ம் 
          ப த்ததிண் ைணயி ந் ம் 
 
    ெதாிெவா  ெகா ப்பவர்கள் கீழ்நிற்க ேமல்நின்  
          தி நீ  வாங்கியி ம் 
    ெசங்ைகெயான்றா ம்விரல் ன்றா ம் வாங்கி ம் 
          திகழ்தம் பலத்திேனா ம் 
 
    அாியெதா  பாைதயில் நடக்கின்ற ேபாதி ம் 
          அசுத்தநில மான அதி ம் 
    அங்ேக தாிக்கி ம் தந்தி ன் தள்ளி ம் 
          அவர்க்குநர ெகன்பர்கண்டாய் 
 
    வாிவிழி மடந்ைதகுற வள்ளிநா யகிதைன 
          மணந் மகி¦ழ் சகநாதேன 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    88. தி நீ  அணி ம் ைற 
 
    பத்திெயா  சிவசிவா என் தி  நீற்ைறப் 
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          பாிந் ைக யாெல த் ம் 
    பாாினில் விழாதப  அண்ணாந்  ெசவிெயா  
          ப த்த ய மீ ஒ க 
 
    நித்தம்  விரல்களால் ெநற்றியில் அ ந்த ற 
          நிைனவாய்த் தாிப்பவர்க்கு 
    நீ விைன அ கா  ேதகபாி சுத்தமாம் 
          நீங்காமல் நிமலன் அங்ேக 
 
    சத்திெயா  நித்தம்விைள யா வன் கத்திேல 
          தாண்டவம் ெசய் ந்தி  
    சஞ்சலம் வரா பர கதி த ம் இவைரேய 
          சத்தி ம் சிவ ெமன்னலாம் 
 
    மத்தினிய ேம என ைவத்த  திைனக்கைட ம் 
          மால்ம கன் ஆன கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    89. பயனற்ற உ ப் க்கள் 
 
    ேதவா லயஞ்சுற்றி டாதகால் என்னகால் 
          ெதாிசியாக் கண்என்னகண் 
    தின ேம நின்கமல பாதத்ைத நிைனயாத 
          சிந்ைததான் என்னசிந்ைத 
 
    ேமவா காம்சிவ ராண மைவ ேகளாமல் 
          விட்டெசவி என்ன ெசவிகள் 
    விமலைன வணங்காத ெசன்னிஎன் ெசன்னிபணி 
          விைடெசயாக் ைகெயன்னைக 
 
    நாவார நிைனேயத்தி டாதவாய் என்னவாய் 
          நல்தீர்த்தம் ழ்கா டல் 
    நானிலத் ெதன்ன டல் பாவியா கியசனனம் 
          நண்ணினாற் பலேன காண் 
 
    மாவாகி ேவைலதனில் வ சூரன் மார் வ 
          வ ேவைல விட்ட கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
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    90. நற்ெபா டன் தீயெபா ள் 
 
    ேகாகனக மங்ைக டன் த்தவள் பிறந்ெதன்ன 
          குல ம் ஆட் ன்கண் அதர்தான் 
    கூடப் பிறந்ெதன்ன தண்ணீாி டேன 
          ெகா ம்பாசி உற் ம்என்ன 
 
    மாகர்உ ம் அ திெனா  நஞ்சம் பிறந்ெதன்ன 
          வல்இ ம் பில் த்தான் 
    வந்ேத பிறந்ெதன்ன ெந மரந் தனில்ெமாக்குள் 
          வளெமா  பிறந்ெதன்னஉண் 
 
    பாகமிகு ெசந்ெநெலா  பதர்தான் பிறந்ெதன்ன 
          பன் ெமா  தாய்வயிற்றில் 
    பண்  விேவகிெயா  கயவர்கள் பிறந்ெதன்ன 
          பலன்ஏ ம் இல்ைல அன்ேறா 
 
    மாகனக ேம ைவச் சிைலெயன வைளத்தசிவன் 
          ைமந்தெனன வந்த கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    91. ேகாடாிக்காம்  
 
    குலமான சம்மட்  குற ைகக் குதவியாய்க் 
          கூர்இ ம் கைளெவல் ம் 
    ேகாடா  தன் ேள மரம  ைழந் தன் 
          ேகாத்திரம் எலாம் அழிக்கும் 
 
    நலமான பார்ைவேசர் கு வியா ன வந்  
          நண் பற ைவகைள ஆர்க்கும் 
    நட் டன் வளர்த்தகைல மாெனன்  ெசன் தன் 
          நவில்சாதி தைனயி க்கும் 
 
    உல நல் கு தனிற் ேகாளர்கள் இ ந் ெகாண் 
          ற்றாைர டழிப்பர் 
    உளவன்இல் லாமல்ஊர் அழியாெதனச் ெசா ம் 
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          உலகெமாழி நிசம் அல்லேவா 
 
    வலமாக வந்தர னிடத்தினிற் கனிெகாண்ட 
          மதயாைன தன்ேசாதரா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
 
    92. க்குைழத்தல் 
 
    குயில் ட்ைட தனெதன்  காக்ைக அைடகாக்கும் 
          குணம்ேபா ம் ஈக்கள் எல்லாம் 
    கூ ேய தாம்உண்ண ேவண் ம்என் ேறதினம் 
          கூ ய்த்த நற ேபா ம் 
 
    பயில்ேசார க்குப் பிறந்திடத் தாம்ெபற்ற 
          பாலன்என் ட்க திேய 
    பாராட்  த்தம்இட் டன்பாய் வளர்த்தி ம் 
          பண்பிலாப் டர்ேபா ம் 
 
    யி ன்றி நிதிகைளத் ேத ேய ஒ வர்பால் 
          ெதாட் த் ெதாித்திடாமல் 
    ெதாைகபண்ணி ைவத்தி வர் ைகக்ெகாண்  ேபாகவ  
          ெசாந்தமா னவர்ேவ காண் 
 
    வயிரெமா  சூரைனச் சங்கார ேமெசய்  
          வானவர்க் குத தைலவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    93. ணாவன 
 
    அழ க்கு ேளவிட்ட ெநய் ம் ெப க்கான 
          ஆற்றிற்க ைரத்த ளி ம் 
    அாிதான கமாிற் கவிழ்த்திட்ட பா ம்வ ம் 
          அலைககட் கி ைச ம் 
 
    சுழல்ெப ங் காற்றினில் ெவ த்தபஞ் சும்மணல் 
          ெசாாிந ம் பனிநீ ம்நீள் 
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    ெசால்லாிய காட் க் ெகாித்தநில ம்கடற் 
          சுழிக்குேள வி கப்ப ம் 
 
    விழ க் கிைறத்திட்ட தண்ணீ ம் கம்மாய 
          ேவைசக் களித்தெபா ம் 
    ண க் ேகெசய்த நன்றி ம் பலனில்ைல 
          வி தா இ ெதன்பர்கண்டாய் 
 
    மழைலப் பசுங்கிள்ைள ன்ைகமைல மங்ைகத  
          வண்ணக் குழந்ைத கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    94. ைகவிடத்தகாதவர் 
 
    அன்ைனசுற் றங்கைள ம் அற்ைறநாள் தலாக 
          அ த் வ  பைழேயாைர ம் 
    அ பைகவ ாில்தப்பி வந்தெவா  ேவந்தைன ம் 
          அன்பான ெபாிேயாைர ம் 
 
    தன்ைனநம் பினவைர ம் ஏைழயா னவைர ம் 
          சார்ந்தமைற ேயார்தம்ைம ம் 
    த ணம்இ  என் நல் லாபத்  ேவைளயிற் 
          சரணம்  குந்ேதாைர ம் 
 
    நன்னயம தாக ன் உதவிெசய் ேதாைர ம் 
          நா ம்த னக்கு தியாய் 
    நத் ேச வகைன ம் காப்பதல் லா ைக 
          ந வவிடல் ஆகா காண் 
 
    மன்னயி ம் இனியெசஞ் ேசவ ம் ெசங்ைகமலர் 
          ைவத்தசர வண பேன 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    95. தகாத ெசயல்கள் 
 
    அண் வ ம் உற்றார் பசித்தங் கி க்கேவ 
          அன்னியர்க் குத ேவா ம் 
    ஆசுத  ெபாிேயார்ெசய் ேநசத்ைத விட் ப்பின் 
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          அற்பைர அ த்தேப ம் 
 
    ெகாண்டஒ  மைனயாள் இ க்கப் பரத்ைதையக் 
          ெகாண்டா  ம ேவா ம் 
    கூ சற் பாத்திரம் இ க்கமிகு தானம  
          குணம்இலார்க் கீந்தேப ம் 
 
    கண் வ  திேயாைர நம்பிேய பைழேயாைரக் 
          ைகவிட் ந்தேப ம் 
    காிவாைல விட் நாி வால்பற்றி நதிநீர் 
          கடக்கின்ற மாியாைதகாண் 
 
    வண்டடர் கடப்பமலர் மா கா பரணம்அணி 
          மார்பேன அ ளாளேன 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    96. நல்ேலார் ைற 
 
    கூ ேய ேசாதரர்கள் வாழ்தலா ம்தகு 
          குழந்ைதபல ெப தலா ம் 
    குணமாக ேவபிச்ைச யிட் ண்ைக யா ம் 
          ெகா ம்பிதிர்க் கி தலா ம் 
 
    ேத ேய ெதய்வங்க க்கீத லா ம் 
          தியாகம் ெகா த்தலா ம் 
    சிறிேயார்கள் ெசய்தி ம் பிைழையப் ெபா த் ச் 
          சினத்ைதத் தவிர்த்தலா ம் 
 
    நா ேய தாழ்வாய் வணங்கி த லா மிக 
          நல்வார்த்ைத ெசால்லலா ம் 
    நன்ைமேய த மலால் தாழ்ச்சிகள் வராஇைவ 
          நல்ேலார்கள் ெச ம் ைறைமகாண் 
 
    வா மனம் ெநாந் தமிழ் ெசான்னநக் கீரன் ன் 
          வந் தவி ெசய்த கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
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    97. அைடக்கலம் காத்தல் 
 
    அஞ்சல்என நாயி டல் த மன் சுமந் ன் 
          ஆற்ைறக் கடத் வித்தான் 
    அைடக்கலம் எ ம்கயற் காகெந  மா டன் 
          அ ச்சுனன் சமர் ாிந்தான் 
 
    தஞ்சம்என வந்தி  றா க்கு ன்சிபி 
          சாீரம் தைனக்ெகா த்தான் 
    தடமைலச் சிறகாிந் தவைன ன் காக்கத் 
          ததீசி  ெகன்பளித்தான் 
 
    இன்ெசா ட ேன த தய ைடயர் ஆயிேனார் 
          எவ க்கும் ஆபத்திேல 
    இனியதம் சீவைன வி த்தாகி ம்காத் 
          திரங்கிரட் சிப்பர் அன்ேறா 
 
    வஞ்சகிர ஞ்செமா  தா கன் சிங்க கன் 
          வளர்சூரன் உடல்கீண்டவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
 
    98. தக்கைவ ம் தகாதைவ ம் 
 
    பா ெனா  ேதன்வந்  ேசாில் சி அதிகமாம் 
          ப குநீர் ேசாின் என்னாம் 
    பவளத்தி னிைட த்ைத ைவத்தி ற் ேசாபிதம் 
          ப கமணி ேகாக்கின்என்னாம் 
 
    ேம னிய மன்னர்பால் யாைனேசர் வ கனைத 
          ேமடம  ேசாின்என்னாம் 
    மிக்கான தங்கத்தில் நவமணி உறின்ெப ைம 
          ெவண்கல் அ த்தின்என்னாம் 
 
    வா ப மினார்க டன் இைளேயார்கள் ேசாின்நலம் 
          வைளகிழவர் ேசாின்என்னாம் 
    ம நல் ேலாாிடம் ெபாிேயார் வாின்பிாியம் 
          வ கயவர் ேசாின்என்னாம் 
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    மா ைக தாித்தமணி மார்பேன ெதய்வாைன 
          வள்ளிக்கு வாய்த்தகணவா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    99. சான்ேறார் தன்ைம 
 
    அன்னதா னஞ்ெசய்தல் ெபாிேயார்ெசால் வழிநிற்றல் 
          ஆபத்தில் வந்தேபர்க் 
    கபயம் ெகா த்தி தல் நல் னம் ேசர்ந்தி தல் 
          ஆசிாியன் வழிநின்றவன் 
 
    ெசான்னெமாழி தவறா  ெசய்தி தல் தாய்தந்ைத 
          ைணய  அ ச்சைனெசயல் 
    ேசாம்ப ல் லாமல்உயிர் ேபாகி ம் வாய்ைமெமாழி 
          ெதால் வியில் நாட் யி தல் 
 
    மன்னைரச் ேசர்ந்ெதா கல் கற் ைடய மைனவிெயா  
          ைவகி ம் தாமைரயிைல 
    ம நீர் என தல் இைவெயலாம் ேமலவர்தம் 
          மாண்ெபன் ைரப்பர் அன்ேறா 
 
    வன்னமயில் ேம வர்ந் திவ் லைக ஒ ெநா யில் 
          வலமாக வந்த கா 
    மயிேலறி விைளயா  குகேன ல் வயல்நீ  
          மைலேம  குமேரசேன. 
 
    100. ன் பயன் 
 
    வன்னமயில் எறிவ  ேவலா  தக்கட ள் 
          மைலேமல் உகந்த கன் 
    வள்ளிக் ெகா க்கினிய ேவங்ைகமரம் ஆகிேனான் 
          வானவர்கள் ேசனாபதி 
 
    கன்னல்ெமாழி உைமயாள் தி ப் தல்வன் அரன்மகன் 
          கங்ைகெபற் ற ள் த்திரன் 
    கணபதிக் கிைளயஒ  ெமய்ஞ்ஞான ேதசிகக் 
          கட ள்ஆ வினன் கு யினான் 
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    பன்னாிய ல்வய ல் வானகும ேரசன்ேமல் 
          பாிந் கு  பாததாசன் 
    பாங்கான தமிழாசி ாியவி த் தத்தின்அைற 
          பாடெலா  ம்நா  
 
    நன்னயம தாகேவ ப த்தேபர் ேகட்டேபர் 
          நாள்ெதா ம் கற்றேபர்கள் 
    ஞானேயா கம்ெப வர் பதவியா ம்ெப வர் 
          நன் த்தி ம்ெப வேர. 
 

குமேரச சதகம் ற் ம். 
 


