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தி வாவ
ைற ஆதீனத் மஹாவித்வான்
திாிசிர ரம்
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட் " - பகுதி 31 (3322 - 3331)
சுப்பிரமணிய ேதசிகர் ெநஞ்சுவி

உ
சிவமயம்
காப்
3322.
வரமணிமா டத்தா வ
ைறவா ஞ்சுப்
பிரமணிய ேதசிகன்பாற் ெபட் ற்- ரமணியி
னாய்ந் தஞ்ச மாெயா ேகாட் டண்ண ல ட்கிலக்கு
வாய்ந் ெநஞ்ேச
ெசன் வா.
ல்
3323
ேம ெசங்கமலப் ெபாற்றவிசின் ேமயவ
மாேம மார்பிென மாயவ -ேமாேம
வ ம்ெபா ட்ேப ெறய் ம ண்ஞான சித்தி
த ங்க ம மிெயனச் சாற்ற-ெலா ங்குணர்ந்
நால்ேவத ேமா நகுநீற்றா ைலந் பதத்
தால்ேவ மம்மைரெயன் றாயாேம-ேமல்கீ
மன்ன ேமன மாய்ப்பறந் ம் குந்
மின்ன ங் காணா வியல்பினான்- ன்னேம
பாசங் கலந்த பசுக்களி ேலார்வைகக்கா
ேநசங் கலந்த நிகழ்ச்சியால்-வாச
மைள மிதழிமதி யஞ்ச ல ன்னா
விைள ம் பல ம் விலக்கி-வைள ம்
பிைறதவ மாடம ேபரா வ தண்
ைறதவ ம் ண்ணியத்தாற் ேறாற் -மிைறவ
ெனா மா ெனமக்ெகாளிக்க ேவார்ைக யம
ெமா மா ெனாளித்த ெவா வன்-ெப மான்
மதிமைறத்த மாெசக்கு மாற்றி ய ள
மதிமைறத்த மாசைடயா வள்ள-னிதிய
மி ள்கண்ட யாமவ் வி ள்காணா வண்ண
மி ள்கண்டங் காட்டா தி ப்ேபான்-ெபா ள்கண்ட
மானிடேன ெயன்ன ம வி யி ந்தா
மானிடேன ெயன்ன வயங்குவா-னீன ல
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காயதைரங் கந்த ம ப்பவெரான் றல்லா ட்
ேடயதெரன் பார்பரனா ெமன்பா ஞ்-ேசய்ைமயிற்கண்
டா மி ைகதைலேம லாக்கிமன ெநக்கு கிச்
சா ம்வணக் கஞ்ெசய் தவாச்சிறப்பான்-ேவலரசர்
தன்ன நீ ழல்ைவகத் தாவாத் தி வரசின்
மன்ன நீ ழல்ைவகு மாேதவன்- ன்ன யார்
நந்தான ெமன்கயிைல நந்தி தன் ெமய்கண்டான்
சந்தான ேமாங்கத் தைழத்த ள்ேவான்- ந்தான*
...... ........ ........ ......... ***
*** (இதற்குப் பின் ள்ள 4-கண்ணிகளடங்கியபகுதி ஏட் ற் சிைதந்
ேபாய்விட்டைமயா ம் ேவ பிரதி அகப்படாைமயா ம் அைவ
இங்ேக பதிப்பிக்கப்படவில்ைல. )
எண்ணி ழ மி ளகற்ற ெவங்கள்பா
னண்ணி யம நகுபாிதி-கண்ணிய
வாலங் கலந்தசுைவ யார த மானா
மாலங் கலவாத வார தஞ்-சா
மறப் க் குணத்ைத ம வி ழ ெலங்கள்
பிறப் த் தபப்பிறந்த ெபம்மான்-சிறப் றலாற்
ெபான்ைன யினிதளித் ப் ேபாகெவன்னா ெதங்க க்குத்
தன்ைன யினிதளிக்குந் தம்பிரான்- ன்மைறத்த<
ெதான்ேறெயன் ேறாதி ெயாழித்ெதம்ைம ேவ ப த்
ெதான்ேற ய ள் ாி ெமான்றானா-னன்றேதார்<
கற்றார் ாிபிைழ ங் ைககுவித் க் கூப்பி த
லற்றார் குண மறமறப்பான்-பற்றாச்
சுரவ வி ெலங்கண்மனந் ேதாயாைம ெயண்ணி
நரவ வங் ெகாண் வந்த நம்மான்-விர
ழ
ெமன்பயிர் ேபால விடயத் தாிப் ண்
ன்
ேவங் கட்ேகார் ைணயானா-னன்பைம
நாதாந்த த்திய ண் ஞானவிேனா தன்ெறளிவாம்
ேவதாந்தன் ேபெறான் ம் ேவண்டாதான்-ேபாத
நரெனன் றி ந்தா ஞானமிலா தா
மரெனன் றறிய வவிர்வா- ர ைடய
வல்லரக்க ேனற் மைலயாத தாய்ப் ரத்தி
ெனல்லரக்க வாங்க யலாதாய்ச்-ெசால்லரக்கு
மிக்க கழாழி ேமவிச் சுழலாதாய்ப்
பக்க மாியப் படாததாய்த்-ெதாக்ககய
லாழி கரவாதா யான்ற தமிழ் னிைகப்
பாழியறிந் தஞ்சப் படாததாய்-வாழி
ெபாைறய வி ெயஞ்ஞான் ம் ேபாற்றிவறந் தா
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4
நிைற ம்வள நல்கு நிைலத்தாய்-மைற கல
வாய்ந்தத ைவந்ேதா டழகியசிந் தாமணி ம்
வாய்ந்த ெப ங்க ைண மாமைலயான்-ேறாய்ந்தகா
ராணவந் தீர்ந்த வறிவாங் குறிஞ்சிெய
நீணவ மாயநில நின்ெற ந் -காணெவ
காமெம ம் பாைல கடந்ேதறி மாையெய
நாமெந
ல்ைல நகப் குந்ேத-ேயமெமன
ற்ற பசுக்கவர்ந்தாங் ேகாங்காய ராயைவவர்
ற்ற ஞற் ெதாழின் ேமாதிேய-ெசற்ற
ளமா ம தநிலத் ற் விடயக்
குளமாய ெவல்லாங் குைலத் த்-தளமா ங்
கண்ணாய ெநய்தல் கலந் மலக் கட் ற்றா
ரண்ணாேம ெயவ்விட மாய்ப்ெப கி-ெயண்ணா
நிலமா விசும் நிைறந்ெதன் ம் வற்றா
நலமாமா னந்த நதியான்- லமா
ப்பகுதி யாய யிர் த்தி ெபறவா
ப்பகுதி மாைய
நாடன்-ெசப்பாிய
ெமய்யாய வன்பர் விடயக் கரவ றல்
ெசய்யா மனமாந் தி நகரான்-ெகாய்யா
மைரமல ராளி மனச்சாைல நின் ம்
விைரயநால் வாயில் ெவளிப்பட்- ைரசிறந்
மண்ணக ெமல்லா ம விப் பரந்ேதா
விண்ணக ெமல்லாம் விராய்த்தாவி-ெயண்ண
ெவா நாட் ற் காடா ைறகுவதல் லாம
ெலா நாட் ல் ெவற்பா ைறந் ம்-ெப நாட்
ேலைனயேபால் ெவந் றத்தி ேலந் வதல் லா தைல
ேமைன றா மிகத்தாித் ஞ் - ேசாைனக்
கட லக மீர்த் க் க கி நடக்கு
ட ன் மைறப்பாிமா ள்ளா - னடல்ேச
லமல ேவெரன் ெமாய்கூர் தறி றித் ச்
சால மலமாந் தைளய த் - ஞால த
லாறா தத் வ மாய பைட ரந்
மாறாத கன்ம மரஞ்சாய்த் க் - கூ
மனமாம் பாிமாைவ மாய்த் மத ேவள்ைகச்
சினமாங் க ம்ெபா யச் சீறி - யினமாங்
குட ங் ெகா
ங் கு தி ெமன் ந்
ெதாட நரம்ெபா ேதா - மிைடயிைடேய
ைவத்த த
ம் வ ம் ம் ெவளித்ேதாற்ற
ெமாய்த்த க ந்ேதா ன் ட்ெடாழியக் - ைகத்
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மடமா தைரமிதித் ைவத்த சமயத்
தடமார் ப குழிசா ராம - டமார்
குைறயாத வானந்தக் ெகாள்ைளநீ ரா
மைறயா கமமா மணிக - ணிைறய
வி பா ந் ங்கி யிரட்ட ெவ ந்
வ பான்ைம ஞானமத மாவா - ெனா நான்கு
ெசால்லாய ைவச் சுைவயாய ேதெனா கப்
ல்லா வ வாய ல் ெயலா -- மில்லாமற்
கற் நிரம்பாக் கவியாங் கவிகெளலா
ற் வ த்தா ரவைடயா - ற்
ண
ரான்ேறா ெரனச்ெசா லளிக்கணங்கண் ெமாய்த்தைளயச்
சான்ேறார்ெசா லன்பாந் தகுநாரால் - வான்ேறா ஞ்
ெசந்நா ெவ ங்கரத்தாற் சீர்ெதா த் வாட்டெமான்
மன்னா வைகயைமபா மாைலயான் - பன்னயமார்
சித்தாந்த ைசவெமான்ேற ேதற்றமற் ள்ளெவலாம்
பித்தாந்த ெமன்ெற த் ப் ேபசுதல்ேபா - ெலாத்தபல
வண்டா மாைலெயா மண்ணின் வான்கிழித் க்
ெகாண்டா காவிக் ெகா யாளன்-ெறாண்டர்
க யாத ேபெரா யாய்க் கற்ேறாராற் ெசால்
யாத நாத ரசான் - கு யாகுந்
தானமல ராளி ன்ேனார் தங்கைளக்ெகாண் ைடந் ெதாழி
லானைவநன் காற் விக்கு மாைணயான்-ஞான
வரமணிய வாவினேர வாஞ்சித் தி ஞ்சுப்
பிரமணிய ேதசிகெனம் ெபம்மா- ரமா
ெரா நமச்சி வாய யர்நமச்சி வாயன்
கு நமச்சி வாயெனங் ேகாமா-ன ள்சான்
மகர மதியின் வயங்கு த னாளி
னிகாிலபி ேடக த னீ ம்- காிலா
வாரா தனங்ெகாண் ட ளிம நாட்பக
ேலரா ர யவெரண் ணில்லாேரா-ேடா ம
ண் ளார் ேயாகசித்தி ற் ளார் ஞானசித்தி
கண் ளா ராவெரனக் ைககுவித் -மண் வ
மான்றவ யாேரா ட சுைவ யார
ேதான்ற வினி ைக ெதாட்ட ளிச்-சான்றவ
ைல யினி
னித்தமதி யார்க்குப்பின்
ேவாைல
ம் விாித்த ளி-மாைலவர
மா னிவர் ய்ைம ம
ந நீராட்
ேய
ெமய் ெயாற்றாைட யிட்டதற்பின்-காமன்வ
ெவன்றதிறங் காட் விளங்கு கற் ேறாயாைட
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6
ெயான்ற வைரயி
த்த ளி-நன்றைம
மாதனத் ேமவி ய கம ம் வட்டைகயின்
மாதனத்தி னா ம் வயங்குவதாய்-ேமா ம்
பசுமலநீ றாக்கி யர் பண்ேப ய ளப்
பசுமலநீ றாக்கியைம பண்பாய்-வசுவி
ன த்தைவெயல் லாம் னித மாக்குதி ெவண்ணீ
ெற த்தைவய வங்குலவ ேவற்றி-வி த்தசுட
ெரான்பான் மணி ெமாளிர்த சிந் தாமணி ம்
வன்பார் க த் வ மாமணி -மன்பி
ெலா திரண மாக்கு
த்திராக் கங்கள்
ெபா வில் சிர தலாப் ண் -க
மி வ ர க்க ப்ப ேவற்றசடா ேமா
யி வாி ைகெகா ப்ப ேதற்ேற-ெயா வாினி
ெதங்கண் மணிேமா ெயன்னெவாளிர் பா ைகமற்
றங்கெணதிர் ைவப்ப வவற்றிவர்ந் - ங்க
ரசு ழவ
திமிைல
பரசு தடாாி படகம்-விரசு
பல ெம ந் பரம்பி ழங்க
நில பிற நிகழக்-குல
தி வா வ
ைறவாழ் ெசல்வன்வந்தா ெனம்
ெளா வா ெவா வன்வந்தா ற்றார்-ம
பிறப்
ெதாழிக்கும் ேபராளன் வந்தான்
சிறப்ப ள் ெசம்மல்வந்தான் றிண்பா- றப் குந்த
ங்க ம ஞான சூாியன்வந் தா யிாின்
பங்க ம க்கும் பரன்வந்தா-ெனங்கள்
கு சாமி வந்தான் குணக்குன் வந்தா
ன ண்ஞான ர்த்திவந்தா னன்பர்-ெப வாழ்வாந்
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வி ம்ப றத் ள் ம் விதம்ேபா-ல ம்
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ேகாணாத தண்டெமா ேகாண
தண்ட
நாணா நீங்கா நலங்காட்டப்-ேபணா
வலர்மகர ேதாரணங்க ளா ெமா யல்
பல ெந ங்கிப் பரம்பக்-குல திற
ேலா வார் பல்ேலா ெரா ங்குேத வாரங்க
ேளா வா ராய்த்தாள ெமாத்தெலா -ேபாதெவளி
வந் மணிச்சிவிைக வாேயார் களங்கமிலா
விந் நிைறந் ெதன்ன ெவ ந்த ளி- ந்
மைன றந்தார் ெசஞ்ச லம் ைவத்தாரஃ தின்றி
நிைன மழித்த ற்ற நீரார்- ைன மைரக்
கீெளா ேகாவணத்தார் ேக ல்கர பாத்திரத்தா
ராெளா வாழ் வாமில் லறத்தமர்ந்தார்-நா ஞ்
சாிைய கிாிைய தவேயாக ஞானம்
விாியவ ட் க்கும் வி ப்ேபார்-ெதாிய
லகம் பழியா
ேவடம் ண்டா
லகம் பழிக்க வப்பா-ாிலகு
திாி ண் டரத்தார் திகழ்கண் மணியார்
விாிதர த் ளனேம ேமயார்-பாி
மரன யார் ெதாண் னைமந்தா ரளவாச்
சுரர் கழ்ேகா யிற்பணிேய சூழ்வார்-விர
ம யா க் கன்ன த லாதாித் நல்கு
ெந யார் தியான நிைறந்தார்-க யார்
மலர்ெதா ப்பார் தீபம் வயக்குவார் மற் ம்
பலர் க ஞ் சாத்திரங்கள் பார்ப்பார்-நில ெபா
ளாய்வார் வின வா ரங்ைகெகாட் நட்டமிட் த்
ேதாய்வாரா னந்தத் ெதா கட ல்-வாய்வார்
தியா ரயன் தலாச் ெசால் ம் பிறைர
மதியா ர ேள மதிப்பார் - கதியா
ாிவர் னைனேவா ேமத்திக்ைக கூப்பிக்
கவரைடயா ெநஞ்சங் கைரந் - சிவசிவெவன்
றார்ப்பாேரார் சில்ேலா ரரகரெவன் றானந்தம்
ேபார்ப்பாேரார் சில்ேலார் ைடெந ங்க - ேவர்ச்சிவிைக
ெசம்ைம
காட்சிச் சிவிைக ெகா த்தைடந்தார்
தம்ைம யியக்குவார் தாங்கிவர - ெவம்ைமக்
கதிர்பன் னி ேகா காணெவளிப் பட்ட
திர்விற் ெப ந்தீப ெமாய்ப்ப - வதிர்சிலம்பிற்
ெபான்னங்ெகாம் பன்னார் குந் நீ ராசனஞ்ெசய்
தன்னம் ெபயர்ந்தாங் கயெலா ங்க - ன்னம்
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விைரமலர்கள் சிந்தி விைரச்சாந்தம் வாாிப்
ைரயறப்ெபய் வா ம் ெபா ய - ைரசிறந்த
ெமய்கண்டான் சந்ததிக்கு ேமன்ேமல் விளக்க றப்
ெபய்கண்டா னாய ெப மாேன - ைவயம்
கழ வ ங்குரவர் ேபாேரேற ஞானந்
திகழ வவதாித்த ேதேவ - யிகழ்வில்
வரமணிேய ெயங்கள்ெப வாழ்ேவ ய ட்சுப்
பிரமணிய ேதசிகேன ெபட்பி- ரமணிய
ன்னேம ெசய்ேதா யங்கு தவத்ைதயினி
ெயன்ன குைற ைடேயா ெமன்பா ஞ்-ெசான்னகதிர்
ன்னமி ணின்றா
ற்
ணர்ந்ேதாய்நின்
ன்னமி ணில்லா
ற் ெமன்பார்-நன்னயமார்
சித்தாந்த ைசவமன்றிச் ேசரமற் ள்ளெவல்லாம்
பித்தாந்த ேம ம் பிறப்ெபன்பா-ாித்தரணி
ெபற்றேப ண்ேடா ெப வானி னீபயில
ற்றநா ளாதி ைரெயன்பார்-கற்ற
கு மணிநீ யாைர மாட் ெகாண்
ரக்க
வ மணிேயா ெவன் வகுப்பார்-ெப ெகாளிசால்
விண்மணிேய ஞான விளக்ேக ய ேயங்கள்
கண்மணிேய ெயன் கைரத வா-ெரண்
மாயப் ெப ஞ்சா வாகன் த ேலா ம
ேளயப் ெபா வா ாினிெயன்பார்-ேதா ம்
பகுதி யளேவ பகைரந் திரேவார்
தகுதிெவண்ணீ ெறன்றணியச் சார்ந்தார்-மிகுதி
னியா ெம த்திங் குைரப்பெதவ ெனல்லா
மினிமாறில் ைசவேம ெயன்பார்-நனி ாி ம்
ேவைலெயாழிந் தான்பிரமன் ெவய்ய நரகி
ம்
ேவைலெயாழிந் தானியமன் ேமன்ேம ஞ்-சாலவ ள்
சி யைனத் யிர்க்கு ெமய்ச்சுப் பிரமணிய
ேதசிகன் ெசய் ந் திறத்ெதன்பார்-மாசி
றி வா வ
ைறேய திக்கைனத் ம் ேபாற்றப்
ெபா வாத ெதன்
கல்வா-ர ள்சான்மா
சில்லா மணிேயமற் றிச்சுப் பிரமணியீ
தல்லா ைரப்ப ள தாங்ெகாெலன்பார்-வல்லபிரா
ெனற்றிக்க ணீத்தம ேநய ெமவெனன்பார்
பற்றிக் க ம் ெகா ைபயவந் - ற்றி
ெயா ேவ டற்றாைம ேயர்ந்ெதன்பா ரம்ைம
யி வாள் விழி மி ைகயாற்-ெப கப்
ைதயாைம ேதர்ந்ெதன்பார் ெபாங்குதைல மாைல
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யைதேய ெனாழித்தெதன்பா ராவா-கைதமா

ம்

பங்கய
ன்ேபாற் பரனாம் பரனாெமன்
சங்ைகயைட யாைமயாற் றாெனன்பார்-ெபாங்கு
மதிெயாழித்த ெதன்ெனன்பார் மாசிலா க்ேக
கதிய ளற் ெகன் கைரவார்-ெபாதி
மிதழிமணந் ேதாளி றா ெதன்ெனன்பார் ெசவ்வா
ய கமழ்த லாெலன் றைறவார்மாெனான்
ேறாட் விட்ட ெதன்ெனன்பா ேராட் விடா ேன யிர்கள்
ட்
றெலவ் விதெமன்பா-ாீட்ட
மாசைடயா ெனன் ம் வழக்கில்ைலெயன் பாெரன்
மாசைடயா ெனன்னல் வழக்ெகன்பார்-ேபசுெமா
ேதாைகயிடப் பாலெனனச் ெசால்லாெமன் பாரைரசூழ்
ேதாைகயிடப் பாலெனனச் ெசால் ெமன்பார்-வாைக
பரசுைகக்ெகாள் ளாத ப ெயவெனன் பார்நம்
பரசுைகக்ெகாள் ம்பரேன ெயன்பார்-விரசு
ம ள்விடங்கண் டங்கழித்த வாெறன்ேனா ெவன்பா
ர ள தங் காெணன் றைறவார்-ெத
ம நிலந் ேதாய்குவெதன் னாெமன்பார் ேதாயா
வி னியமன் றண்டநம் ெமய்யின்யப்
ப ேம யஃ ணர்ந் பாாீேரா ெவன்பா
ாி மா ெசன்னிைவம்மி ெனன்பார்-வ வாிய
ெனன்பெதவ ெனன்பார்ெமய் ேயகம ள்ளி ந்
தன்பி ன
ெசய்த தாெலன்பா-ாின்பமிகு
மிந்தவிதம் யா மியம்பித் தித் வரப்
பந்த மகற் ம் பவனிவந்தா-னந்தப்
ெபா ெதா நன் ெனஞ்சேம ேபா வா ேரா
ெதா
வ மா
ணிந்ேத-ெய
ெமழில்
தியிைடப் ேபாந்ேதன் விசயன் குனிசிைலயான்
ேமாதி யி வ ள ன்னானா-ேயாதிப்
பனிமலர்கள் சாத்தியி பங்கயக்ைக கூப்பி
னி தவிர்ந் ேதத்
ங்-கனி
ெந ப்ைபக் கரந்தி ந் நீ கர வா
வி ப்ைபச்ெசய் கின்ற விதத்தா-ெலா ப்ப
காரணத்ைதக் காட்டா காாியத்ைதக் காட் ெமனத்
தாரணிேயா ேராதத் தகு த ம்-வார் னற்
ெவான்ைற மலர்த்
மற் ெறான்ைறக் குவித்தல்ெசயா
ெதன் மலர்த் மி விழி -நன் ைமயாள்
கூந்தன் மணத்திெனா ெகாள்ளா த யரன்பாஞ்
சாந்த மணங்ெகா டனி க்கும்-ேபாந்ேதா
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ாியற்பைகயார் பான்மைனைய யீதிெயமக் ெகன்ற
தயர்த்ததி வா மைமயப்-ெபயர்த் மி ம்
ேவடெரச்சி
னடங்க ெமல் ந் திறந்தீர்ந் ம்
வாடலற் த் ேதான் மணிநைக ங்-கூ
ர
ன் மவிய கிழ்க்குந் திறமயர்த் த்
ேதான் ஞ் சிாிப் ந் ணிபைமய-வான்றர
ெவா த்தி பதித்த கிர்க்குறிகாட் டா
தி த்தியக ேபால மான் சீறிப்-ெபா த் ம்ர
பரெவா ேயலா பற்றா வ ேயம்
பரெவா ேயற் குஞ்ெசவி ம் பண்ேட-விர
ைமர
வண்ண வ ெவாழித் வாட்டந் தவிர்த்த ேளார்
வண்ணவ ேவாடம மா க ம்-பண்ணைம ம்ர
ணின்ப ெலாத்தெதனப் ேபாற்றற் கிடங்ெகாடா
ேதணி னைமந்த ெவழிற்க த் -நாணின்றிர
ேயமாைல ெயன்ன ெவ ம்பணியா ெதங்கள்வாய்ப்
பாமாைல சூ ம் பைணத்ேதா ங்-காம மால்ர
கண்காணி னாணாக் கலங்ெகாள்விர ண்ைமநிைல
ெயண்காணக் ெகாண்ட ெவழிற்கர -மண்கார
ெணா குறி மில்ெலன் றி குறி ற்
வ திறங்காட் டாதவகன் மார் -ெமா வர்ர
மழைவயாிந் ட்டெவ ம் வன்பசி ேதாற்றா
வழகின் வயி மைமயப்-பழகத ந்ர
திக்கும் பிணங்கத் திக ங்கற் ேறாயாைட
நக்கு விளங்கு நலத்தைர ம்-பக்குமலம்
விண்ெடாழியக் கூற் வன்ேபால் ெவவ்வா ளரக்கன்ேபாற்
றண் தல்ெசய் ேதாவாத் தளிர
ங்-கண் நனி
யாைசப்பட் ேடெனஞ்ேச யந்ேதாவக் காரணத்தா
லாைசப்பட் ேடெனனநா னாயிேனன்-ேறசுற
னன்னங்கா ணாைனக்கண் டாரா மயக்கம் ண்
டன் னங்கா ணாதவேள யாயிேனன்- ன்னெமா
ேகாலங்கா ணாைனக் கு கியி ைகெதா
ேகாலங்கா ணாைம குற் கிேனன்-சால
வைளயாழி மாற்கீந்த வள்ளைலக் கண்
வைளயாழி ேதாற் மைன வந்ேதன்-விைள ெமா
தாய்ெவ க்கப் பட்ட தைகயாைனக் கண்டைடந்
தாய்ெவ க்கப் பட்ட தைகயாேன-னா ந்
தனியாைனக் கண் தனியாயி ேனெனன்
ணிதீர ெநஞ்ேச ெசாலக்ேகண்- னியாமன்
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ன் மவைன யங்கும்வைக நீ ாிவாய்
மன்
ைனப் ேபான்ற ைண வாய்க்குேமா-பன்
ேவதாக மங்கள் விதித்த விதியைனத்
ேமதாகு நீயிையவ தில்ைலெயனின்-மீதா ம்

பல

ேயாக மி நான்கு ன்ைன வயப்ப த்தற்
காக ய வன வல்லேவா-ேபாக
தன்ைமக்குஞ் ெசய் ந் தவத்திற்குங் கற் ண
நன்ைமக்குங் ெகாள் ெமா நட்பிற்கும்-வன்ைமக்கு
மீைகக்கு ேமார்த னியல் ணர்ந்
த்தி ண
ேராைகக்கு நீேய
ைணகா-ணாைக
மில்லறத்தா ைரத் றவி ேலற் விப்பாய் ெமய்த் றவா
நல்லறத்தா ைரக்கீழ் ந குவிப்பாய்-ெசால்
மறத்ைதமற மாக வைமப்பாய் ெகா ய
மறத்ைதயற மாக்குதற்கும் வல்லாய்-சிறப்பி
ெனா க்குதேல த்தி ைனப்ெபாறிவா ேயாட
வி க்குதேல பந்தவிைன ேம -ந க்குதலற்
ன்னா யர்ந்தவைர ன்னா விழிந்தவைர
ெயன்னா வளவி தற் ேக ேமா-பன்னா
ெமம்ேமனி ேய ெம த்தந்தி வானநிகர்
ெசம்ேமனி யாளிவரச் ெசய்குவா-யம்மாநற்
றில்ைலவா ழந்தணர்மா ேதவ ெனா ங்கலவ
ெவால்ைல யர்ந்த
ண்ைமெநறி-வல்லெப ங்
ேகாளாளர் நீலகண்டர் ேகாைத ெயா த்தி கல்
சூளா ளைம றந்த
ம்-வாளா
ாியற்பைகயார் தம்மைனைய யீேயெனன் னா
மயற்பைகைய நீத் யர்ந்த வா -மயர்ப்பி
விைளயான் கு மாற ெரய்தி யி ளின்
ைளவாாி யன்னமிட்ட ெமாய்ம் ங் - கிைளேயா
டமர்ெமய்ப் ெபா ளா ரடாதந்ேதா தத்தா
நமெரன் றிைடவிலக்கு நண் ஞ் - சமர்ெசய்விறன்
மிண்ட ர யாைர ேமவா ேபாகியவன்
ெறாண்டர் றம் ெபன்னச் ெசா ந் ணி - மண்டர்பிரா
ேனேரேயார் தட் லமர் நீதியார் பல்ெபா ேளா
டாராய ேவறி யமர்ந்த
ம் - பாரா
ெவறிபத்தர் சீறி யிபமாதி மாய்த்
மறிவற் யர்ந்தெப மாண் ங் - குறிெபற்ற
ேவனாதி நாத ாி ம்பைகவ ெனற்றியினீ
றானாைம கண்
கி யஞ்சிய ம் - வானார்
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கைலம ந்த கண்ணப்பர் கண்ணிடந் தப்
நிைலம ந் ெபற்ற நிைல - ைலவில்
கைலயர்மைன மங்கலப்ெபான் ைகக்ெகா ெநற் ெகாள்ளார்
மைலவி ணி ற்ற மாண் - நிைலவளங்கூர்
கஞ்சாறர் மாவிரதர் ைகயின் மகள்கூந்த
ெலஞ்சா தாிந்ெத த் தீந்த
ம் - வஞ்சவாி
வாள்ெகாண் தாயனார் வண்க த் ேவறாக்குங்
ேகாள்ெகாண் நின்ற குணச்ெசய ந் - தாள்ெகாண்ட
வானாயர் ெகான்ைற யைணந்
கி யஞ்ெச த் ந்
தானாய ேவாைசெசவி சார்த்திய - மானாத
சீர்த்திெப
ன்ேற சிறப்பத் தழீஇக்ெகாண்
ர்த்தி ல காண்ட ைறைம - மார்த்தி
கர்தி மாைலயான் ன்ேனா ன
க்
க கரா ற்ற வற ம் -ெப கிப்
பர
த்தி ரப்ேபர்ப் பசுபதியார் நீாில்
விர தவஞ் ெசய்த வித - ரவிற்
றி நாைளப் ேபாவார் தி த்தில்ைல மன் ள்
வ நாட்ேபாய்ச் ேசவித்த வா - ம
தி க்குறிப் த் ெதாண்டர் சிலாவணத்திற் ெசன்னி
வி ப்பறேமா ற்ற வித ங் - க ப்பறிக்குந்
தண்டீசர் தந்ைதயி தா ணிய சும க்
ெகாண்டீசர் சார்பிற் கு கிய - மண்டர் கழ்
நாவரசு நீற்றைற ணண்ணியி ந் தால ண்
ேம கட னீந்திய வித்தக ம் - பா
குலச்சிைறயார் யாைர ங்ைக கூப்பிப் பணி
நலச்சிைறசார் ற்றசிவ நண் ம் - வலத்த
மிழைலக் கு ம்பர் வியப்
ெமண் சித்தி
யழகிற் பயின்ற வைட ங் - குழகைமந்த
மா
வ நீத் வ காைரக் காலம்ைம
ேப
வங் ெகாண்ட ெப ங்ேகா ந் - தீ தீ
ரப் தி யன்ப ரரசர க் கன் ெசய்
ெசப் தி யங்கவர்ந்த சீர்ைம ந் - தப்பாத
நீலநக்கர் தம்மைனைய நீத்திட் டரன ள்ெபற்
ேறலவைழத் தின் ற் றி ந்த
ஞ் - சாலநமி
நந்தி ய க ணகுகுளத் நீர்ெமாண்
ந்தி விளக்ெகாித்த ெமாய்வ
ஞ் - சந்த
வ ண்ஞான சம்பந்த ரங்கமா தாகத்
ெத ண்ஞான வாய்மலர்ந்த சீ ம் - ெபா வில்கவிக்
காமர் வயிற்றிற் க வி ெகா குத்தி
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ேயமவ ள் ெபற்ற வி ந்திற ம் - பாம
ல டம்ெபாழிய வா யிரவ டங்
ேகாலவர சின்கீழ்க் குலாவிய ஞ் - சால யர்
தண் ய க டவாக்குளத்தி னீர்
கி
யண் விழிெபற் றமர்திற ந் - ெதாண் னியன்
ர்க்கனார் சூ
யன்றா ெமய்ய யார்
யார்க்கு வைக ய ண்மாண் ம் - பார்க்கு யர்

207
208
209
210

ேசாமாசி மாறர்வன் ெறாண்டர்க்ேக யாளாகித்
தாமாறி ன்பந் தைதந்த
ம் - ேபாமாெறான்
றில்லா சாக்கியனா ெரண்ணிெயண்ணி நாேடா ங்
கல்லா ெலறிந் களித்த
ம் - வல்ல
சிறப்
யா ரன் ைடயார்ச் ேசர்ந் பணிந் ேதத்தி
மறப்பில
ட் ம் வைக - மறப்பான்ைம
விள்ளாச் சி த்ெதாண்டர் ேவண் மகவாிந்
தள்ளாக் கறிசைமத்த தன்ைம - ெமள்ளா
வ ளிற் கழறிற் றறிவார்மா ர்ந்
ெத ளிற் கயிைலெசன்ற சீ - ம ளில்
கணநாத ரன்பிற் காிசில்பணி யாற்றிக்
கணநாத ராய்ப்ெபா ந்த கற் ம் - ணர்ெப ைமக்
கூற் வனார் ேமா ய்ெயனக் ெகாய்மலர்த்தாள் கூற்றி
கூற் வனார் சூட்டக் குலவிய ந் - ேதற்
கழ்ச்
ேசாழர் ச ல
ேதான்றக்கண் டாரழ
னாழங் குளிர வ ந்திய ம்- வா நர
சிங்க ைனயைரயர் ேசரவிகழ்ந் தாற்கிரட் த்
தங்க மளித்த தவாப் க ந் - ங்கவதி
பத்தர் வ ைம பரந்தகா லத் ெமா
மித்தங் ெகா மீன் வி த்த
- ெமாத்தக க்
கம்ப ர ைம கலந்த ய ேரா வர
நம் மைன ைகத ந்த நன்ைம ம் - வம்பில்
க யர் விளக்ெகாிக்குங் காட்சி குைறயா
ெதா மிடற் வாள் ட் ர ம் - வ யதிறற்
சத்தியா ாீசர்கழல் சார்ந்தார் தைமயிக ம்
த்தியார் நாவாிதல் ேபாற்றிய - ெமத்திைச ங்
கண்ேடத் ைமய கள் காடவர்ேகான் ெவண்பாைவக்
ெகாண்ேடத் ேமன்ைம குலவிய ம் - பண் கணம்
ல்லர் விளக்கிட் ப் ேபாற் தற்கு ட் வர
நல்ல
ெகா த் நன்ைம ஞ் - ெசால்லவ
காாியா ெரங்குங் கவிபா யண்ணல ள்
வாாியா ரப்ெபற்ற வன்ைம - ாி
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ெந மாறர் நீறணிந் ெநல்ேவ ெவன்
த மா றிலாதி ந்த சார் ம் - வி மாறில்
வாயிலார் ய மனக்ேகாயிற் சித் த்
தாயிலார் பாதநிழல் சார்ந்த
- ேம ம்
ைனய வார் மாற்றார் ைனய ெசம் ெபான்னால்
விைனய வா ராய வித ம் - வைனகழற்
சிங்கர் மைனவி தி மலர்ைக ெதாட்டெதன்
பங்க மறத்த ந்த பான்ைம ந் - ங்க
விடங்கழியார் ேசாரெரன ெவய்தினார் தம்ைமத்
திடங்கழியா ேதார்ந் விட்ட சீ - மடங்காச்
ெச த் ைணயா ேரார்மன்னர் ேதவியார் க்கின்
ெபா த் ைணயா தீர்ந்த க ந் - தி த்
கழ்த் ைணயா ெரன்பார் னித ன ள
நிகழ்த் ெமாவ்ேவார் காசுெபற்ற நீ - மிகழ்ச்சிதவிர்
ேகாட்
யார் பா ண் குழ ங்கூ டாெதன்
வாட்
யார்க் கீந்த வளத்திற ம் - ேவட்குெமா
சலார் மிக்க ெபா ேட யாலயஞ்ெசய்
ேதசலா ராதி ந்த வின்றிற - மாசக
நீற்றின் ெப ைம நிைனமங்ைக யர்க்கரசி
ேபாற்றி யைமந்த கழ்ப்ேப ஞ் - சாற்றாிய
ேநசனா ரன்பர்பா ேனசனார் ேகாவணந்தந்
தீசனார் ேபர ண்மிக் ெகய்திய ம் - பாசமகல்
ெசங்கட்ேசா ழப்ெப மான் ெசம்ெபாற் றளிபலெசய்
தங்கட்டீ ராவன் பைமந்த
ந் - ங்கத்
தி நீல கண்டர் ெச ம்பலைக ேயற
ெவா நீல கண்ட வப் ம் - ெபா வில்
சைடயாிைச ஞானியார் தாவாப் ெப ம்ேப
றைடய வைமந்த வ
ம் - விைட ைடயா
ராைணேமற் றாங்கி ய ணாவ
ரர்ெவள்ைளக்
ேகாைண மதமாேமற் ெகாண்ட
ம் - ைண
றாெநஞ்ேச மற்றைனத்
ன்னாேல யன்ேறா
மறாநின்சீர் யாவர் வகுப்பார் - ெவறாதவ ட்
டாேய யைணயாய் தவ
ேமா நங்க ம
நீேய தாக நிக ங்கான் - மாயமன்ேற
ன்ன யன்
கா ணாிதாய
வன்ன க ன் னைண ேமா - ன்னெமா
பச்ைச மயிைலெயா பாலடக்கி பாங்காின்ேறார்
பச்ைசமயில் ெசன்றாற் பயன்ப ேமா - வச்ைச
மதைனச் சுமத்த னால் வாைகயிலாக் கிள்ைள

227
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229
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யிதைனச் ெசயற்குவ யாேத - சுதமகல
வன் சைடக் காட் லடங்கிக் கிடக்கு கி
ன்
ாிவ ெத கண்டாய் - ன் ெபா ட்
பாைவ ய யர் பகரேவற் குஞ்ெசவிகள்
ைவ குழ ெமாழி ேபாற் ேமா - பாைவெய
ேதாழி ாிைம ணிந்த ப்பி னாற்றி
ன்
வாழி யைடய வ யேளா - பாழிமதன்
சின்னமா ெயங்குந் திாிந் கூ ங்குயிலம்
ன்னவன்பாற் ேசறன்
யாேத-மன்

246
247
ந்

மரவா பரணெனன்பா ரம்ெமாழிேகட் டங்கு
விரவாேத ெதன்றல் வி த்தா- ரவா
ன்ைனப்ேபால் ேவ
ைண ண்ேடா குரவர்பிரான்
றன்ைனப்ேபால் ேவெறா வர் தா ளேரா-வன்ைன
யைனய குரவர்பிரா னான்ற மர
நிைனய வகுத் ைரப்ப னீேகள் - ைனயவ
காமர் கயிைலயிற்சீ கண்ட
த்திரன்பா
ேலமவ ள் ெபற்றநந்தி ெயம்ெப மான் - ேறாமில்
வழிேய வ சனற்கு மார னிவர்
பழிேய மில்லாத பண்பிற் - ெகாழிய ள்சால்
சத்திய ஞான தாிசனிகள் யாேவா ந்
த்தியஞ் ெசய்பரஞ் ேசாதியார் - நித்தியமார்
ெமய்கண்ட ேதவர் விளங்கும ணந்தியார்
ெபாய்கண்ட யா ம் ணர ஞ்சீர் - ெமாய்கடந்
ைதவாழ் மைறஞான சம்பந்தர் தாளின்மதி
ைகவா மாபதியார் காட்சிமிகு - ெசய்ய
வ ணமச்சி வாய ரைமசித்த ராய
க ளில் சிவப்பிர காசர் - ெத ள்ெசய்
கு நமச்சி வாயர் குல மைற ஞானர்
தி வம் பலவாண ேதவர் - ம
த்திர ேகா யா ெராப்பில்ேவ லப்பர்
தி த்தி யினித ளச் ெசய் - ெபா த்
மி குமர சாமிகண்மா சில்லா மணியா
ர ைம யிராம ங்க ரன்பார் - ெப ைமயி
ேவலப்ப ெரன் மிளிர்தி ச்சிற் றம்பலவர்
பாலக்க ணில்லம் பலவாணர் - சால
வ ள்சுப் பிரமணிய ரம்பல வாணர்
ெத ள்சுப் பிரமணிய ேதவர் மர நிைலயி வால் வார்த்ைதநீ ேபசப்
பர சமயம் பகர்ேவன் – விர ெநஞ்ேச
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தநான் கின்பம் ாிகுழலார் ேபாகெம ங்
ேகாத ல காய்தைரக்கூடாேத – ேயதமிகு
கந்தைமந் ங் ெகட்டாற் கன த்தி ெயன் ழ ம்
பந்தப் ப த்தர் கம் பாராேத - ந்தத்
தைலபறித் ப் பா
த்தித் தாந்தவேம ேபசிக்
ெகாைலெச யமணைரக்கூ டாேத - யைல ாி ங்
கள்ைளக் கு த் க் களித் ழ ம் வாமமதக்
ெகாள்ைளச் ெச க்க ைர ெகாள்ளாேத - தள்ளாக்
க மமன்றி ேவ க த்தனிைல ெயன்
ெத ம வார் கூட்டஞ்ேச ராேத - ெபா விெனஞ்ேச
நின்ைனய
ெவன் நியாயம் கன் ழல்வான்
றன்ைன ெயா ஞான் ஞ் சாராேத - ெசான்ன
பகவ க் குண் பாிணாம ெமன் ந்
தகவிைலந்தி ராவினர்ச்சா ராேத - யிகவாிய
த்திநிைல யான்மா தல்வேனா ெடாக்குெம ம்
த்தி பைடத்தவர்பாற் ேபாகாேத - ெமத் ெமாளிப்
பாலவிழி யாற்குப் பாிணாமஞ் ெசாற் ழ
மாலைமந்தார் கூட்ட ம வாேத- ஞாலமிைசத்
தாம்பிரம மாகாைம தஞ்ெசய னா ணரார்
நாம்பிரம ெமன்பாைர நாடாேத - ேயாம்
தி வா வ
ைறையச் ேசர்ந் வளங்க
ெளா வாத் தி
தி ற் ப் - ெபா வாத
ெதன் கப்பின் வாயில்வழிச் ெசன் ெகா மண்டபத்தின்
ெபான் கப்பி ள்ேள க ற் - நன் கத்திற்
சாத்திரங்க ேளாதித் தனியமர்வார் சிந்திப்பா
ேரத்திரங்கும் வண்ண ெம த்திைசப்பார் - பாத் ச்
சைடகாய ைவத் த் தனியமர்வா ரன்ேனார்
ைடயாைர ம்வணங்கிப் ேபாற்றி-விைடயா
நலமா ரதிகார நா தி ச் சிற்றம்
பலமா னிையப் பணிந் - பலமியா ஞ்
ேசர்தர ள் ளாற்ேபாய்த் தி மாளி ைகத்ேதவர்
வார்கழல் ேபாற்றி வணங்கிேய - ேயா ங்
குரவர்பிரான் ல கு நமச்சி வாயன்
பர கழல் ேபாற்றிப் பணிந் - விர
மிரண்டா ெமா க்க ெமனப் கல்ெபாற் ேகாயி
லரண்டா ெனனவம வாைனத் - திரண்ட
கைலஞான வாழ்ைவக் க
வார் ேபற்ைறத்
ெதாைலயாப் லவர்குழாஞ் சூழ- ைலயா
வினாவிைட ேபசி வியப் ற் றம
மனாதி
வாய வ ைத-யினாதகுண
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ெமல்லா நீங்க வினி ேபா தித்தம
நல்லா தர நயப்பாைனச்-ெசால்
ெமா நமச்சி வாயெனன ேவாதப் ெபா ந்
வ நமச்சி வாயன வாழ்த்திப்-ெபா வாக்
கு சாமி ேகாயில்வலங் ெகாண் ப ேயறிக்
கு சாமி ைச னங் கூ காெமய்
யன்பின் வணங்கி ய யா ர
ெகாள
வன்பி னமர்ேகாயில் வந்தித்ேத-யின்ப
விதமார் தெலா க்க ெமன்றிைசெபாற் ேகாயிற்
தெவார்பான் ெமல்லப் குந் -கதேமாவி
யாங்குநிற்பார் தம்ைம ய த் ச் சமயம்வினாய்ப்
பாங்குெபற ள்ளாற் பயப் குந் -ேதங்குதி
ன்னஞ்ேச வித்
னிவர் த ேலார்ேபாற்ற
நன்னர்நீ றள்ளியள்ளி நல்கியம-ரன்ன
ெபா
ைரயா ேதபல் லவர்கவி பா ம்
ெபா
ைரயாேத ேபாற்றி-ெய
மடல்
வாசித் நிற்பாைர மானிக்கு மப்ெபா
ேநசிக்குந் தன்ைம நிைறந்தாராய்ப்- சிக்குந்
ெதாண்ட வக்கச் சு திப் ெபா ள் கறல்
ெகாண்ட சமயத் ங் கூறாேத-மண்டவ
மன்னர் தேலார் வணங்க வவர்க்குவப்
நன்னாியற் ம்ெபா
நாடாேத-ெசான்ன
மைறேயார் பலாிரக்கும் வார்த்ைதெசவி ேயற் க்
குைறதவிர்க்கும் ேபாதி ங்கூ றாேத-மைறெசால்
சிதம்பர ன் னாய தி க்ேகாயிற் ெகல்லாம்
பதம்பர நித்திய ற் பண்பி-னிதம்பரவ
நன் விசா ாித் நயவாக் குைறதவிர்த் த்
ன் ெபா
மிைதச் ெசால்லாேத-ெசன்
பணிசிறா ைரக்கற்கும் பாடம் வினாவத்
ணி ங்கா லத் ஞ்ெசால் லாேத-வணித மா
னந்தக் களிப்பா னகச்சிலர்வந் ேதத்ெத க்கு
மந்தப் ெபா
மைறயாேத - சந்த
வளகத் ேம ெமா சமய ேநாக்கித்
திவளெநஞ்ேச நீகூடச் ெசன் - தவளப்
ெபா யணி ேமனிெயங்கள் ரணன்ெபாற் றாளிற்
ப மிைச ழ்ந் பணிந் - ெந யகுணக்
குன்ேறெமய்ஞ் ஞானக் ெகா ந்ேத ய ட்கடேல
நன்ேற யிர்க்க
நாயகேம - யன்ேற
ய த்தமல பந்த மகற்ற
க் ெகாண்
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ம த்த ெப ங்க ைண வாழ்ேவ - ப த்தைமந்த
ைமம்மா சிந்ைத வயங்கு ம யார்பாற்
ைகம்மா ேவண்டாத கற்பகேம - ெபாய்ம்மாெறம்
ேபேறயா னந்தப் ெப க்ேகஞா னக்க ப்பஞ்
சாேறெமய் யன்பர் தவப்பயேன - நா ம ட்
சிந்தா மணிேய ெச ங்காம ேத ேவ
சந்தாபந் தீர்க்குந் தனிச்சுடேர - நந்தா
வரமணிேய ேகா த்தி வாழ்ேவ ய ட்சுப்
பிரமணிய ேதசிகப்ெபம் மாேன - பர
கு நமச்சி வாயெவன் ெகாண்டா ேயத்திப்
ெப க
ண் டாகநனி ேபசி - ெயா வாிய

305
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பாைல ணர்த்திப் பசியந ஞ் ெசங்க நீர்
மாைல ெகா விைரந் வா.
சுப்பிரமணியேதசிகர் ெநஞ்சுவி
------------------------

ற்றிற் .

தனிப்பாடல்கள்
ேநாிைச ெவண்பா
3324
மதைனக் க ந்ததற்ேகற் பப் ரப்பாற்
ெபண்ணா றாச்சுப் பிரமணிய - வண்ணால்
தி வா வ
ைறயாய் சிற்ற ேய னின்ப
ம வா வ மாற ைவ.
3325
வி த்தம்
மாேம
கழ்த்தி வா வ
ைறச்சுப்
பிரமணிய வள்ள லாய,
ேம குரவன்ேபர் ெசாற்ற ட ெனன்பிறப் த் ெதாைலந்ததம்மா,
பாேம மி கண் ம் பிறப்ெபாழிப்பா
னிவெனன் பல ஞ் ெசால்வார்,
ேதேம நலந்ெதாிெயன் வாயிைனேய
கழாத ெசய்ைக ெயன்ேன.
3326
உர ெபா மைற
யாஞ் சிவக்ெகா ந்ைதப்
பரானந்தத் வாைவ நா ங்,
கர தவி ரன்ப ளத் தகலாம ல
ற் ங்
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க ைண வாழ்ைவப்,
ர ம ெமய்ஞ்ஞான வாாிதிையத்
றவரைசப் ெபா வி லாத,
பர
கழ்த் ைறைசயிற்சுப் பிரமணிய
கு மணிையப் பரவி வாழ்வாம்.
3327
ெசல்லார்க்கும் ெப
ழக்க மண் ழக்க
ெமனேமற் ேபாய்த் திகழ்மா டத்தாற்,
ெசால்லார்க்குங் கழனிகளாற் ெறாைலயாத
வளங்காட் ந் ைறைச ேமவிக்,
கல்லார்க்கு மல்லார்க்கும் வல்லார்க்கும்
வல்லார்க்குங் கணக்கி லாமற்,
ெறல்லார்க்கு ெமய்ப்பில்ைவப்பாஞ் சுப்பிரம
ணியகுரவ னி தாள் ேபாற்றி.
3328
ேத க்கயி லாயபரம் பைரத் ைறைச
ேமயநமச் சிவாயன்றன்ைனக்,
கூ தன் ன் ள்ளபதி னால்வ
ற்
ேறான்றெலனக் ெகாண்டா ரவ்வா,
தவிர் தரக்ெகாண் ம் பிற்ேறான்ற ெலன ங்
ெகாண் வக்குங் ேகாமான்,
நீ ெப ம் கழைமசுப் பிரமணிய கு
மணிைய நிைனந் வாழ்வாம்.
3329
ஒப் யர்வில் லவன்சிவன் ன் ம் ைடைம
யா ர ண் ெமான் ேமற்றார்,
தப்பறத்தாழ்ந் தவெரனேறர்ந் தனந்தி வா
வ
ைறநற் றலத் ள் வார்தம்,
ைவப்பைனய சுப்பிரம ணியகுரவன்
றன்ெபயைர வகித் ளாைர,
ெயப்ப
ம் விலக்க ன்மற்றிவன் ன்
மிலெனன்ேற யியம் ேவாேம.
3330
தி மணிைய நிறத்தைமத்த நீன்மணிெமய்ம்
மால்பிரமன் ேற க் காணா,
வ மணிெயன் ைன ம்ெபா ளா வாண்ட
சிந்தா மணியன்ப ரகத்ேத ேமய,
ெவா மணியம் பலவாண சிேராமணிகண்
மணிய ைம வந்தார் கண் ட்,
க மணிவண் ைறைசயிற்சுப் பிர மணிய
கு மணிையக் க த் ள் ைவப்பாம்.
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3331
வஞ்சித் ைற
ஒப்ப ந் ைறைசச், சுப்பிர மணிய
அற் த குரவன், நற்பதந் ைணேய.
--------------------------------

