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சிவஞான சுவாமிகள் அ ளிச்ெசய்த 
குளத் ர் அ தாம்பிைக பிள்ைளத்தமிழ். 

 
 
கணபதி ைண. 
Source: 
குளத் ர் அ தாம்பிைக பிள்ைளத்தமிழ். 
 
ைகலாசபரம்பைரத் தி வாவ ைறயாதீனத் ச் 
சிவஞான சுவாமிகள் அ ளிச்ெசய்த . 
 
இ  ேமற்ப  யாதீனத்  விசுவ ங்கசுவாமிகளா ம் 
இராமநாத ரம் இராமசுவாமிப்பிள்ைளயா ம் 
பாிேசாதித் , ெசன்னப்பட்டணம் 
ஊ. பரதச்ெசட் யார  கலாரத்நாகரம் 
என் ம் அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்ட . 
பிரபவ வ ஷம் ஐப்பசி மாதம். 
----------------------------------------------------------- 
 
ஆசிாியர் க த் . 
 
மனம்வாக்கி ெலட்டாத சிற்சத்தி யாயி  மன்பைதக ய்யேவண்  
        மைலயைரயன் தேலா ாிடத்தவ தாித்ெதா  மடப்பிள்ைள யாய்வ தலால் 
இனநாட்  வாழ்த்தி வர் ெபாிேயார்கள் வாழ்த்தற் ெக த்தவித் தாரகவிதாம் 
        எண்ணி ற் பலவா மவற்றிற்கு தலாக ேவன்றெபண் பிள்ைளக்கவி 

னிேவாட்  காப் நற் கீைரதால் சப்பாணி த்தம்வா ராைன மற்  
        ெமாழி மம் ப்ப வ மம்மாைன நீ சன ைறயிைன யி ப வ ம், 
நனிவாய்த்த வகவ ன் வி த்தத்தி னாற்பா  நவி த் திங்கண் தலா 
        நயந்த  ெவ திங்க ளளவினிற் ேகட்பிக்கு நன்ைமய ெதனப் கல்வேர. 
 
அைவயடக்கம். 
இளம்ப வ விைளயாட்ைட ேநாக்குழித் தி  விடத்தாைச மிகுதி ண்டா 
        ெமன்பதால் வித்தார கவிக்ெகலா ன் ற வியன்றபிள் ைளக்கவியிைதக் 
குளந்ைதயிற் ேசாேமசர் மார்பிைனக் ெகாங்ைகயாற் குைழவித்த வ தவல்  
        ேகாமளப் ப வத்தி ல ெகான்  தாதியர்ெசால் கூற்ெறனப் கழ்த ற்ேறன் 
வளம்ெப கு மிைமயவ  ேமத்ெதாணாப் ெப மாட்  மகிைமெயன் ன்ெமாழிகளால் 
        வாழ்த்தாிய தாெமனி  மாங்கவள் கிாிக்கிைறவன் மகளாகி ய மல்லால் 
உளங்ெகா யர் வாழ்வைலச் ேசாி  மவதாித்ெதாளிர்பாசி சங்கு ட்  
        உண்மகிழ்ந் த த  ெனன்ெமாழிக் கும்ெபாி வந்த ள் சுரக்குெமனேவ. 
 
----------------------------------------------------------- 
 
உ 
கணபதி ைண. 
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தி ச்சிற்றம்பலம். 
 

குளத் ர் அ தாம்பிைக பிள்ைளத்தமிழ் 
------------ 
 
விநாயகக்கட ள் வணக்கம். 
 
மணிெகாண்ட ேகாெடா  ம ங்குண்ைம யாற்ெபண் ைமவ ெவன்  மஃதின்ைமேயார் 
        ம ங்குன்ைம யாலாண்ைம வ ெவன்  மீ கீழ் மாறிய தி க்காட்சியால் 
அணிெகாண்ட யர்திைணய ெதன் மஃறிைணெயன் ம் யார்க்குங்கிளக்க வாிதாம் 
        ஐங்கரச் சிந் ரத் தின்கழற் ெசஞ்சரண மஞ்ச த் த் திப்பாம் 
பணிெகாண்ட த்திப் படத்திற்கிைளத்தவிர் ப உமணி விளக்கி ெனா பாற் 
        பாயி ட் படலஞ்ெசறிந்ெதாளிர்வ ெதன்னவப் பாம்பைண கிடக்கு ெமா வன் 
திணிெகாண்ட மல்லற யக்குவ  விம்மத் திைளக்குமகள் வாணிபிாியாத் 
        ெதன்குளந் தா ாி யி ந்தவ  தாம்பிைக ெச ந்தமிழ்க் கவிதைழயேவ. 
        ----------- 
 

1.   காப் ப்ப வம். 
 
        தி மால். 
 
சீர்ெகாண்ட கஞ்சக் கிழத்திதன் காந்தைனச் சிைறெசய்த வாறறிந்தாற் 
        ெசயிர்த் றந் தி மைனவி மகன்ம கி தைமெயலாஞ் சிைறெசய்  ெமன்றறிந் ம் 
ஏர்ெகாண்ட ைமத் னக் ேகண்ைமயா லர்ச்சுனற் கி திநாள் பயவாைமேய 
        எண்ணி ன் பாிதிையப் பாிதியாற் றைடெசய்த ேவந்தற்பிரான் ரக்க 
ேபர்ெகாண்ட ேமனிலச் ேசாபான மிைசேய  ேபைதமார் கேனாக்கிநம் 
        ேபரரசு ெகாள்ளவ  மதிேபா  மி ெவனாப் ெபாி ேமக் குற்றவர்கடங் 
கார்ெகாண்ட பின்னற் க ம்பாந்தள் கண் ளங் கவலா  களிகூர்ந் தண் 
        கைலமதியம் ைவகுெபாழில் சூழ்குளத் ர்வ ங் கட ட் பிராட்  தைனேய. (1) 
 
        சிவெப மான். ேவ . 
 
அளிசு ரந்தமரர் பசிெக ம்ப யி னமிழ்   
                      தந்தகதிர்ெகாள்சைடக் காட் ைட 
        அழல்வி டஞ்ெசாாி  மரவி னம்பசிய வ கு  
                      ெவண்டைலகள் பல்குறச் சூட் ம் 
அாிய யன்பரச வவாி ம்ைபெத  மலர்ெச  
                    ங்கமலம் ெவல்கரத் ேதாட் ைட 
        அைண  ம்ெபா ள்கள் க க ெவம் சுட  
                    ரவி  மங்கியிைன ெவய்ெதனக் காட் ம் 
இளிவ ம்ெபான்மைல வைள  ன்ப ண  
                  ெரயிெலா ங்கவிய ெவள் ெபாற் ேறாட்கிைட 
        இ வ னங்களினி யிர்ம ந்தவர்த மிக   
                  ெமன்பிைன  ைமெதனப் ட் ம் 
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எ த ஞ்ெசான்மைற  மன்பர்தம திதய  
                    ம்பரவ நல்குெமய்த் தாட் ைண 
        எம  ன்றைல  றந யந் ம  ளியப  
                    ரம்பரைன ள் றச் ேசர்த் த ம் 
தளிர்  வன்றியி ள் படநி ழன்  குளிர்  
                     த விவண் ைத ெசய் ணர்ப் த்திரள் 
        தைத  ெகாண்  ந  மணம ைளந் மகி தலம  
                    சும் பட ெவள்ளமட் ற்ெற  
தரவ ளர்ந் கி லக  ைடய்தழகு தப   
                    ைதந் திைச ெயல்ைலையக் காத்தி  
        த க ெணண்காிைய கு ங்க வி தகுமி  
                   ெதன்ெறவ ம் விள்ளெமாய்த் தார்த்தவிர் 
ஒளி  மிழ்ந் ல  பாிதி மண்டல  ப  
                   மண்டல  நில்ெலனத் தாழ்த்திவிண் 
        லகு ெசன் சுரர் த ெவா ம்பழகி ற   
                   ெகாண் மகிழ் பலவளக் காக்களின் 
உைறப சுங்கிளிகள் சு தி சந்ைத ட ைரெசய்  
                   கின்றதைன மல்கு த் ேதட்குலம் 
        ஒளியி ந் கவர் பதிகுளந்ைதவ  ைரவி  
                  ளங்க த வல் ையக் காக்கேவ.  (2)  
 
        விநாயகக்கட ள். ேவ . 
 
ஒற்ைறச் சுைதத்த க் ேகாட் ெயங் க மின்னி ேயாவா  ம்மாாிெபய் 
        ெதாண்  தலத் ல  ெசங்ெகாண்டல் ேபா ெமன் ன்னியச் சுற்றியாமிதற் 
ெகற்ைறக்கு ர்தியா ற்றிடக் கடவெமன் றி ண்ேமக ம குவந்தாங் 
        கிலகுக  கத் தாதிப் பிரான்சரண ேமத்ெத ப் பாெமம்பிரான் 
கற்ைறப் பிைறக்ெகா ந் ெதாளிர்ச ல வட்டேமற் கணமணிப் படம்விாித் க் 
        கண்வள  மகிநீர்ைம தைல வா ஞான் ெசங் கதிர்கிர கணங்க க்கும் 
ெபற்றித் திறந்ெதாிந் தானந்த ெவள்ளப் ெப ங்கடல் குைடந்தா உம் 
        ெபண்ணணங் கரசிையத் ெதன்குளத் ெரம் பிராட் ையக் காக்கெவன்ேற. (3) 
 
மாங்குயி ரந் சுைவ ற்ெறழ மிழற் ெமாழி வானமீன் மாதர வர் 
        ம மத் ெத ந்தெபான் வள்ளத்தி னமிழ் ண்  ம விவாழ் தற்குாியதன் 
ேறங்கமல ட் ைனத் தனெதனக் ெகாண் வாழ் திைச கைன ெவய் யிர்த் ச் 
        சிரநான்கு ேமாதப் ைடத் ப் பிணித் வன் சிைறயிட்ட ேதைவ நிைனவாம் 
ஓங்கெலா  வில்லா வைளத்ெதயி னைகத்தனைல ட் ய ள் ேசாேமசனார் 
        ஒ  விழிக்கிைடந் தஞ்சிச் சரண் குந் ேதாலமி  ண்டாீகம் 

ங்குவைள மார க் க ள்ெசய்  கெமனப் ேபார்ெகாண்ட வாள்விழிெயனப் 
        ெபாய்த்த ண் ணிைடெயனத் தாங்குங் குளந்தா ாிக்குள  ைதக்காக்கேவ. (4) 
 
        பிரமேதவர். 
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தவளக் கு உமணி குயிற்றிெயாளிர் தபனியத் தன மைனவாயினி ந் 
        தண்ணிய விதழ்க்கத வைடத் த் திறக்குந் தனித்ெதாழிைல வண்  ர ம் 
பவளச் சேரா கத் தன்ைனதன் ேனா ற் பவித்த ல வற்கு மந்தப் 
        பண்ணவற் ெகதிரான லவற்கு மாகப் பணித்தவிைற வன் ரக்க 
கவளக் கடாங்கவிழ் க ட் ைண ெந ங்ைகக் களிற் ப் பிடர்த்தைலவ ங் 
        கண்ணா யிரங்ெகாண்ட விண்ணாடர் ேகாமகன் கற்பகச் ேசாைல விடபந் 

வளக் குடங்ைகத் தலத்தினிற் ேகாட் த் ைணத்த ைல மாதர் மலர்ெகாய் 
        மணித் ெதற்றிக ெண ங்கிய குளந்ைதவ  சுந்தரப் ெபண்ண ைதேய. (5) 
 
        ேதேவந்திரன். ேவ . 
 
அதி ந் தரங்கக் குண்டகழி யள  படப் க் குழக்கி ழக் 
        கசனிக் கிக க் க த் மதத் த க்க ெல த் த் ெதறித் ெவகுண் 
ெடதி ங் கு உக்ெகாள் பைடகவல விட ங் கைறத்தாட் ப உத்தடக்ைக 
        இைறக்குங் கடெவண் களிற்றியாைன ெய த்தத் திவ ம் கூதன் 

தி ஞ் சுைவத்ெதள் ளமிழ்ெதா கு ெவண் ணிறத்  மதிக்குழவி 
        கு விாி ங் கத ணதி கித் திைளக்குஞ் சைடப்ெப மான் 
கதி ம் விழிக ளி ள்சீப்பக் கங்குற் ெபா தி ெனா ங்கி ந் ங் 
        கலவிக் குறிப்பிற் குளநா ங் கமலா காிையப் ரக்கேவ.  (6) 
 
        இலக்குமி. 
 
க ப்ேபா தலர்த்திக் க ஞ்சு ம்பர் களித் த் யில்கூர் கற்பகப் ங் 
        கானம் பயி ங் காமர்நகர்க் கவைல ரந்தின் னமிழ்தளித் ப் 
ப ப்பாற் பயி  மகளிடத் ற் பவித் ப் வன ன்றைன ம் 
        பாிக்குந் திகிாிப் பைடப்பாணிப் பகவன் ம மத் ைறமடந்ைத, 
விடப்பாம் பிரவி ெவம்ைமமிைச ேமவா வண்ணங் குைடகவிப்ப - 
        விாிக்குங் கதிர்ச்ெசம் பவளநிற ேவணி யைணயாப் னிற் மதி, 

ப்பா லரசு ற்றி க்கு தல்வ னிடப்பா ந் லக - 
         யிர்த்த குளந்ைதநகர் ெமாய் ங் குழைலப் ரக்கேவ.  (7) 
 
        சரசுவதி. ேவ . 
 
அளிக்கா தர ற் ச் சுைவத்தகள் - அளித்தார் வனசத் ப் ெபாகுட்டயன், 
உளத்தா மைரநச்சத் திைளத்தவன் - உைரப்பா ல ள்ெபற் த் தாித்தவள், 
களத்தால மடக்கிச் சுரர்க்கிடர் - கைளத்ேதய ெவா த் க் கைடக்கணி, 
குளத் ர் நயனத்தற் கிடத்தமர் - குளத்  ர தத்ைதப் ரக்கேவ.  (8) 
 
        காளி. ேவ . 
 

ளிக்கும் பசுந்ேத வட்ெட த் ச் ெசாாி ஞ் ெச ந்தா மைரப்ெபாகுட் த் - 
        ேதான்றற் ெப மான் தற்கட ட் ெடாகுதிப் ைபங்கூழ் கைளக்க க்கிக், 
களிக்கு மகிடா சுரக்கைளையக் கைளந்  சிரேமற் பாசைடயிற் - 
        கமல ெமனத்தாள் பதித்திவர்ந்த கன்னி ெய ந்ெதய் வதங்காக்க, 
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பளிக்கு மணிமா டங்கெடா ம் பதிந்த தம  சாய ைனப் - 
        பாரா வினெமன் றிளஞ்ேசய்கள் பாிந்  பாிந்  வ கெவன, 
விளிக்குங் குளந்ைதத் தி நகாின் ெவளிய மதியந் தவ  - 
        விளங்குங் கதிர்ச்ெசம் பவளமைல மீ  படர்ைபங் ெகா  யிைனேய.  (9) 
 
        சத்தமாதர். ேவ . 
 
இலெகாளி மிழ்த  சிைறேயா திமத்தவள் - 
        எழி தவளவல் விைட ர் திறத்தவள் - 
எ ழ்வ  மயில்கட வினள்ேவ றிாிப்பவள் - 
        இ சிைற ெயா க  ழைனேயறி நிற்பவள், 
உலகதிர் தரவ மாிேய ைகப்பவள் - 
        உமிழ்கட மைழெபாழி யயிரா வதத்தவள் - 
உழித  குழிவிழி டல்ேபய் நடத் நள் - 
        உவெர  மகளிர்த ெமாளிர்தாள் பழிச்சு ம், 
அலைகக ணடமி  மழலார் களத்தினில் - 
        அமரர்க ட டல் கழிபா னிறக்கலன் - 
அரெவா  திணிவைர நிகர்ேதா ளிைடப்ெபா  - 
        அணிெயன வணித  ெப மா னிடத்தமர், 
நிலவிாி நைகயவ ளி  வைகப்ப  - 
        ெநறிக  நி விய ெவா மா தவக்ெகா  - 
நிலமிைச யாிய கமலா கரத் ைற - 
        நி ம  மைலமக டைனேய ரக்கேவ.  (10) 
 
        ப்பத் க்ேகா ேதவர். ேவ . 
 
சிறகரளி ெமாய்த்திதழ் ெகா மதி ைவப்பசி  
                 சிைதய ம த் க் களித்தா  ேதமலர் - 
ெச குமள கக்கன மதர்ெந  விழிக்கடல்  
               சிறி  கு த் க் க த்தார ேமவிய - 
திணி ைல மைலச்ெசாாி திதைலநிதி யத்திரள்  
               ெச விய ெபாற் க்கடற்பாய வாெரழில் - 
ெசறித  ம த்திைர யிைடயறெலா க்கிய  
                திறைம நிகர்த்ெதாத் ெதா க்கா ேராம ங், 
குைறவற வளித்த ள் குவலய மடக்ெகா   
                குளிர்ெகட நச்சிக்கைறப்ேபார்ைவ யா டல் - 
ெகா விய ெதனத்திைச வ  மடக்கிய  
                 குமாி யி ட்ைடப் படச்சா  மாதவர் - 
குல கிர ணச்சுைவ ணவிைன ணத்தனி  
                 கு கிய ெபாற்சக்கரச்ேசவல் ேபாெலாளிர் - 
கு மணி குயிற்றிய யமைல குைழக்ெகதிர்  
                 குய  ையச்சற் ெற த்ேத  பார்ைவ ம், 
ெவறிகம  ற்பல ந மலர் மைறப்பினில்  
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                  விைழத னலத்ைதப் ப த்ேதக நீள்ெசவி - 
வியனில மி த்தைம ெயணிமற மிகுத்தைவ  
                 ெவ வி விழச்ெசற் ைகத்ேதா  நீ ய - 
விாிமலர் தனக்ெகா  மைறவிட ெமனப்ப ம்  
                 விதிெய ெனனப் க்கு விற்காதி ேனாடமர் - 
விைனயி  கரத் ைழ சைடவன றற்ெகழ  
                 விைரவில் விைளத் க் குதித்தா  பார்ைவ ம், 
இைறைம  மளப்ப  மழெகாளிர நிற்பவ  
                 ளிைமய மைலக்கட்ெகா ப்ேபாலேமவிய - 
இனியமட ைமக்குயின் மரகத மயிற்ெபைட  
                 யிைர  மி க்குக் குளத் ாி னா ெயன் - 
னி ைமவிைன ற்றற ெவைன ம  ைமக்ெகா   
                ெமழிலமிழ் தச்சத்திைவப்பான காவலா - 
எாிகதி த்திரர் விறல்வசு ம த் வ  
               ெர மிவர் ப்பத்  க்ேகா  ேதவேர.  (11) 
 
        காப் ப்ப வ ந்த . 
        --------------- 
 

2. ெசங்கீைரப்ப வம் 
 
 
ெபா வாிய வண்டப் பரப்ைப  தா ம் ராதனர் கத்  விழியாப் - 
        ேபாந் ல  நங்ெகா நர் தம்ைமத் த த்திடர் ாிந்தைகக் கமல நைம ம், 
ப வர த் ெமன்றஞ்சிெமன் கு த ம் பங்கய  ெமான்ைற ெயான்  - 
        பா காப் பத் யி  ெமன்றர மடந்ைதயர் பாிந் ெகாண் டா  சீர்த்தி, 
இ ைகமல ம் வி பதித்ெதா  ழந்தா ளி த்திெயா  தாண்ெமனிமிர்த் - 
        திந்த்ரதி  விற்கிைட ெதா த்தெவண் டரளநிைர ேயய்ப்ப தல் ேவர்ெபா ப்பத், 
தி க நிமிர்த்ெதா  குளந்ைதய  தாம்பிைக ெசங்கீைரயா ய ேள - 
        சிற்சைபயி ெனற்றிவிழி யற் தைன யாட் மயில் ெசங்கீைர யா  ய ேள. (1) 
 
ெபாங்காி பரந்தசிைற வண் னம் வி ந் ணப் ங்கமல நாண் ைகெயலாம் - 
        ேபாதாக ெவ பாித் ேதர்கடாய்க் கடன் க  ப்பவ  பாிதிப்பிரான், 
சங்கின யிர்த்தெவண் டரளவட மணி மித் தாமைர கிழ்த் ைண ம்யான் - 
        றண்டாத ெமல் தழ் க்குைடத் தல்லா  தணவெலன் ற குேபாந் , 
ெவங்கதிர்க் கற்ைறகள் பரப்பி ல தேலய்ப்ப மின் மக ரக்குைழகதிர் - 
        ங்கிள ைலத்தைல மிழ்ந் தண் யமீ  விைளயா  நிற்ப வதனத், 
திங்கண்மிைச யாடக் குளந்ைதய  தாம்பிைக ெசங்கீைர யா  ய ேள - 
        சிற்சைபயி ெனற்றிவிழி யற் தைன யாட் மயில் ெசங்கீைரயா  ய ேள.  (2) 
 
கார் த்த ம ண்ட ெவண்கதிர்க் கைலமதி கவின்றநின்கமல வதனங் - 
        காண்ேடா  ம வற்ற மதியீ ெதனா ட் கவன் ன் னிற்க வஞ்சிப், 
பார் த்த ெதன்குளத் ர்ப்ெபாங்கர் காவணம் பாியமதி ைழ  - 
        ைபெயன ைழந்ெதாளிந் ேதாடநிற் பணியவ  பங்கயச் ெசல்வி தேலார், 
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ஏர் த்த வங்ைகயர விந்தமலர் கூம்பவவ ாிைணவிழிக் குவைளெயல்லாம் - 
        இ ம் னற் ேறத் ளி ெபா த் மிழ்ந் தலர்வர ெள மமிழ்த தாைர கான் , 
சீர் த்த கமதிய மாடவ தாம்பிைக ெசங்கீைர யா ய ேள - 
        சிற்சைபயி ெனற்றிவிழி யற் தைன யாட் மயில் ெசங்கீைர யா ய ேள. (3) 
 
மணி ற்ற தவிெசனப் ப மணிப் ப மம் வயங்கும மீதி த்தி - 
        மதிக்கட  டன்மைன ெயனக்குலாய்த் தன்னமிழ்தம் வாக்குவ ெதனத்தீம்பயம், 
பணிலத்தின் வாய்க்கு த ட் மற் றி மாசு பாியா  சாலாெதனப் - 
        பாாிைழத் ெதா ெபாட்  தன்மதிக் கிட் ப் பசுங்கைழயின் மஞ்ைஞ நின்றாங், 
கணிெபற்ற யேம லைணத்தி  மதித்ேதவ ரளவளாய்க் குழீஇய ேதய்ப்ப - 
        அழகிய கத் த் தா ெயழின் ேமைனசீ ராட்டமகிழ் கூர்ந்  ெகா ேயம், 
திணிைவத்த ெநஞ்சங் கைரக்கும  தாம்பிைக ெசங்கீைர யா ய ேள - 
        சிற்சைபயி ெனற்றிவிழி யற் தைன யாட் மயில் ெசங்கீைர யா ய ேள.  (4) 
 

க்கனி ெசறித்தந  நீர்ப்பந்தர் ல்ைலெவண் ைகயைனய ர ல கான் - 
        சிய விளம்ெபாங்கர் ேதசு  மலர்ப்ெபாய்ைக தலான வறம்யாைவ ம் 
ெதாக்கமைற யாகம விதிப்ப  யியற் நாட் ேடாலாத க ைணகூர்ந்  
        ண்ெணன ெவ ந்த  ச்ேசாம நாதனார் ேமனி குைழவித்தைவ 
இக்கர  மிக்கர  மித்தன  மித்தன  ெமன் யிர்த் ேதாழியர்களாய் 
        ஏத் மட மாதரார் தம்ைமத் ெதளித்தி வ ேதய்ப்ப க மதிய மைசயத் 
திக்ெகட்  ேமத் ங் குளந்ைதய  தாம்பிைக ெசங்கீைர யா ய ேள 
        சிற்சைபயி ெனற்றிவிழி யற் தைன யாட் மயில் ெசங்கீைர யா  ய ேள. (5) 
 
        ேவ . 
 
ெபாங்ெகழி னின் க மா  ெதா ங்கமழ் ேபாதாி நீள்விழிகள் 
        ெபாற்ெசவி யிற்பல கா  ெமதிர்ந்  குந்  மறிந் லவச் 
ெசங்கதிர் நீள்குைழ தம்ெமா  தாெமதிர் ெசன்  மணிக்கெலா ஞ் 
        ெசயிர  ெபான்னி ன ம்  பிதி*ந்  ெதறித்திட ேமா திறந் 
தங்கிைள சார்ந்திைட யாவைக சாற்றெமாய் தாம் வயிற்பைடயாற் 
        றண்கு  தித் ளி ழ்தர ரர்க டம்ெமா  தாெமதிரா 
அங்ைக கலந்தம ரா த லாெமன வா க ெசங்கீைர 
        அளந்தறி யாத குளந்ைத நிலாவ  தா க ெசங்கீைர.  (6) 
 
பல் யி ங்களி கூர்க  ைணக்கடல் பம்பி வைளந்தெதனப் 
        பாெலாளி கான்ற ந ம் னல் சூழ்ந்  பரந்ெதாளிர் கம்ைபயிைட 
வில் மிழ் மின்  வச்சுடர் ேவணிவிண் ேணாைன வடந்த வி 
        ங்கிள ெவம் ைல மார் ழ வங்ைகயின் ேமதகு ேதாள்குைழயப் 

ல்  யைணப்ப  ேபால்வயி ரங்கள் ெபாதிந்தவிர் ெதாட் ம் 
        ெபான்னணி பாைவெயா டா  யைணத் ப் ெபா  கழித்த ம் 
அல்  மலர்க்குழல் வல்  பராபைர யா க ெசங்கீைர 
        அளந்தறி யாத குளந்ைத நிலாவ  தா க ெசங்கீைர.  (7) 
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குலத்தில் வளர்த்தி  மன்ைனயா ெசந் கில் கூர்ம  மீதிைமயக் - 
        குன்றி னரக்கலர் வாழ்க்ைக ெயனக்களி ெகாண்  குலாவியவர், 
கைலப்ெபா  கமதி ங்குழன் கி ங் கண்ெடன வாய்க்கு தங் - 
        கதிர்த்த நைகத்தள வலர வ ம்பக்ைகக்கம லங்குவியா, 

ைலக்கம லச்ெச  ைகெயா  நட்  யங்கிட வாட ம் - 
        ாி வளத் த ரத்தி  வாெலழின் ெமாய்த்  மிகத்தைழய, 
அலக்க ணறச்சுைவ யாரமிழ் ண்பவ ளா க ெசங்கீைர - 
        அளந்தறி யாத குளந்ைத நிலாவ  தா க ெசங்கீைர.  (8) 
 
        ேவ . 
 
வான ெம ங்க  ேமக வினங்கள் வறந்தீ ரம்ேபாய்வன் - 
        மால்வைர ெயங்க  ேமா ட ெவன்றிமிர் வண்  ம்ேபா , 
நான யங்கிய வாச ந ங்குழ னந்தா வந்தீப - 
        நாவி ெல ந்ெதாளிர் ம ெவா ங்ெகன நன்றார் ெமன்சாயன், 
ேமவி நிறந்த  ேமைன யணங்கு விைழந்தார் வங்கூர - 
        மீறி வளர்ந்தழ கான குளந்ைத விளங்கா நின் , ேதனிைற 
ெகான்ைறயி னானிட நின்றவள் ெசங்ேகா ெசங்கீைர- 
        ேதவர் ெதா ங்க  யாண ெசௗந்தாி ெசங்ேகா ெசங்கீைர.  (9) 
 
ேகால ெந ம்பனி மா ைம யம்பயில் ெகாம்ேப ெசம்பாத - 
        ேகாகன தந்ெதா  வா ள நின்ற ெகா ந்ேத ைபந்ேதேன, 
ஞால மளந்தவ னா  ம ம்ெபற னங்காய் ெவங்ேகாப - 
        நாமவிடஞ்ெசறி காம  கண்டர்த நண்ேப தண்ேபாேதா, 
ேடல மைளந்தி ள் கூ  ந ங்குழ ெலந்தா ெயம்பாசம் - 
        ஈ  ப ம்ப  ஞான மணங்கம ழின்ேப யன்பாளர் 
சீல மிகுங்கம லாகரம் வந்தவள் ெசங்ேகா ெசங்கீைர - 
        ேதவர் ெதா ங்க  யாண ெசௗந்தாி ெசங்ேகா ெசங்கீைர.  (10) 
 
ெசங்கீைரப்ப வ ந்த . 
------------- 
 

3. தாலப்ப வம். 
 
ம ரங் ெகாழிக்குங் ெகா ந்ேதறன் ம த் ச் சு ம்ப ரைடகிடக்கு - 
        மலர்ப் ந் தடத்ைதக் காண்ட ஞ் ெசம்மணிகால் கு மிப் பணி லகம், 
இ  மரவந் தனக்கிடமா யி க்குங் ெகால்லா ெமன்ற க்கா - 
        ெறய்தித் தன்கீழ்ப்படத் தாழ்த்  மியல்ைப யறிந்தா ெலனக்கைரக்கட், 
ெபா ளி ற  ெகாண்டந ம் ெபா ம்பர் நாக லெக ெமாப் - 
        ைமயாற் லேவார் பதிதாழ்த்திப் ெபாற்றா திர்க்குந் தி க்குளந்ைதப், 
பதியின் மகி  நறியசுைவப் பாேக தாேலா தாேலேலா - 
        பணில யிர்த்த தரளநைகப் பாவாய் தாேலா தாேலெலா.  (1) 
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இ ள்கால் சீத் ச் ேசாதிெவயி ெலறிக்குஞ் ெசக்கர் மணித்ெதாைகயின் - 
        இைழக்கும் பசும்ெபாற் றலத் யர்த்த வி ங்ேக தனத்தின் மிைச யிர்கட், 
க ள்கால் கைலெவண் மதிய மம ம் பாிசு தழனாப்பண் - 
        அைமத்த ணத் த ந்தவஞ்ெசய் யறேவார் க க்கு ேமனிலத் ச், 
சு ள்கான் மலர்ப் ங் கூந்தவிளந் ேதாைக யைனயார்க் ெகதிர்ந க்குஞ் - 
        சுரமா மகளிர் விழித்ெதாழிற்குத் ேதாற் ச் சமழ்க்குந் தி க்குளந்ைதப், 
ப கா வமிழ்ேத ெப ங்க ைணப் பைரேய தாேலா தாேலேலா - 
        பணில யிர்த்த தரளநைகப் பாவாய் தாேலா தாேலேலா.  (2) 
 
மணங்ேகழ் வனச ற்ெற த்  ம வார் ெபாகுட் ச் சுறாச்சுமந்  - 
        வயி  வ ந்திக் க யிர்க்க வயின்பார்த் ழ ம் ெபைடெஞண்ைடக், 
கணங்ேக ழயின் ட் டாட்ப த் க் கைவத்தா ளிைடயற் றைல  - 
        க வண் னங்கள் ைடசூழக் கலந்  ரலத் வக்குண் , 
சுணங்ேகர் ைலப்ெபண் ணணங்குநிைனச் சுமந்  மகளிர் தாெல ப்பத்  
        ய  மணித்ெதாட் ைலக்காட் ந் ெதா நீர் வாவித் தி க்குளந்ைதப், 
பணங்ேக ழரவப் பரல்குற் பைரேய தாேலா தாேலேலா - 
          பணில யிர்த்த தரளநைகப் பாவாய் தாேலா தாேலேலா.  (3) 
 
கந்தங் கம  ந ங்களபக் கலைவ யைளந்த ைலக்குவடாங் - 
        கரடக் களிற்றின் ம ப்பினிைடக் கவின்ற ேராமப் ைழக்கரத்தால், 
ெநாந்தங் கமலந் தி ங்ெகா ேபா கித் வ ஞ் சிற்றிைடயார் - 
        வ ங் கிளவிக் கிைடந்தகுயி வலா தடங்கி யவ்விைசயின், 
சந்தம் பலநா ளகம்பயிலத் த விச் சிலநாள் வாய்விண்  - 
        சாற்றி ெயாப்  ேநாக்கி ெயாவ்வாத் தவறாற் பின் ம் வாயைடக்கும், 
ைபந்தண் ெபாழில்சூழ் குளந்ைதநகர்ப் பைரேய தாேலா தாேலேலா - 
        பணில யிர்த்த தரளநைகப் பாவாய் தாேலா தாேலேலா.  (4) 
 
சு ம்பர் ைளக்க வட்ெட த் ச் ெசாாி  மிரதச் ெச ங்க ம்ைபச் - 
        சுைவத் க் கத க் குைலசா த் ங்குந் ெதங்கம் பழஞ்சிதறி, 
விாிந்த பசுெநட் ைலக்க கின் ேமவிக் ககனத் த ைவயதன் - 
        மீ  படர் ங் ெகா வழிேபாய்மிதித் க் குனித்  விைளயா , 
வாிந்த கைழயி ென க்கயிற்  வழிேபாய் ந க்கும் ெபா நர்திற - 
        மானக் குரக்குக்குலங்குதிக்கும் வளஞ்ேசர் ெபா ம்பர் சூழ்குளத் ர், 
பாிந்  ெதா ேவார் மனத் ந ம் பாேக தாேலா தாேலேலா- 
        பணில யிர்த்த தரளநைகப் பாவாய் தாேலா தாேலேலா.  (5) 
 
        ேவ . 
 
சுலவித் தரனப் பவளக் குைவகள் சு ட் க் கைர ர ந் - 
        வைலத் திைரைமக் கடனின் ெற மி  சுடர்கண  னச்சுடர்தஞ், 
சிைலயிற் கவினக் குயி  ப் ன றீையப் ைட ெப கச் - 
        சிந்திப் பனிகூர் ெபா திற் ன ற் ேசர்ந்தற மாற் நைர 
உலறத் ெத ெவப் ைடேவ னிற்ெபா  ெதாள்ெளாி வாய்த்தவேநான் 

ழப்ப வைரப்ெபா  ெநாச்சி மதிற்குல ேமாங்கு குளந்ைதெய ந் 
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தவனிற் ெபா  ெபறப்பயி ங்ெகா  தாேலா தாேலேலா 
தகரக் குழலா ய தப் பி ேய தாேலா தாேலேலா.  (6) 
 
ெகாங்கு விாிந்த ந ங்க மலங்கள் ெகாழிக்கு ம ப் னலாக் 
        குவிதர ழ்த் திர் தண்ணிய தா குவிக்கு ெம க்குைவயாப் 
பங்க நிரந்த வயற்கண் விைளந்  ப த்ெத  ெநற்குைலேபாய்ப் 
        பசும் ர வித்திரள் ட் ய ேதாிற் பாிதிக் கட ள் ைடப் 
ெபாங்ெகாளி ெவண்க வாித்ெதாைக சுவ ேபால ெவாசிந்தைச ம் 
        ெபாற்  மிகுங்கம லாகர ேமவிய ரணி ெமய்ய யார் 
தங்கள் பணிக்ெகன ெவம்ைம யளித்தவ டாேலா தாேலேலா 
        தகரக் குழலா ய தப் பி ேய தாேலா தாேலேலா.  (7) 
 
பவளக் ெகா படர் ேவைல கட் ற் பாெயாளி கான்ெற ெசம் 
பாிதி நிகர்ப்பச் ெசம்மணி மாைல பரப்பிய ைமக்குழன்ேமற் 
றிவளக் கதிர்வி  ெகாண்ைட தி த்திச் ெசஞ்சுடர் வாண்மகரத் 
தி வணி யக்கடன் மகர ெமனத்தனி ெச கிப் பைகஞ ளந் 

வளச் சிைலப  கைணெயன த ற் சுட்  தாித்த கிற் 
சுடர்பிர தாப ெமனப்ெபாட் ெட தித் ன்னிய கீர்த்திெயனத் 
தவளப் பணி க் கிட்ெடாளிர் பாவாய் தாேலா தாேலேலா 
தகரக் குழலா ய தப்பி ேய தாேலா தாேலேலா.  (8) 
 
        ேவ . 
பரந்த ெவண் ணாி மீேதான் ேவதா மாேதவர் 
        பணிந்  ெதாண் ெசய ேவேல ேசேல ேபாலா ங் 
க ங்க ந் மளி யீவாய் பாவாய் தாவா  
        கறங்கு வண்டளக மாேன ேதேன ேயேனார்தம், 

ரங்க டந்தநைக வாயார் யார் ேசயார்பாற் - 
        ணர்ந்தி ம்பசிய ேதாகாய் நீகா வாய்காெவன், 
றிரங்கு மன்பாக வாழ்ேவ தாேலா தாேலேலா- 
        இலங்கு ளந்ைதவ  தாளாய் தாேலா தாேலேலா.  (9) 
 
மலங்க டங்கும  ராய் தாேலா தாேலேலா 
        மலங்க டங்கும  ராய் தாேலா தாேலேலா 
கலங்க லந்தவைர ேயயாய் தாேலா தாேலேலா 
        கலங்க லந்தவைர ேயயாய் தாேலா தாேலேலா 

லங்க டந்தபர நாடாய் தாேலா தாேலேலா 
        லங்க டந்தபர நாடாய் தாேலா தாேலேலா 
இலங்கு ளந்ைத வ  தாளாய் தாேலா தாேலேலா. 
        இலங்கு ளந்ைத வ  தாளாய் தாேலா தாேலேலா.  (10) 
 
        தாலப்ப வ ந்த . 
        --------- 
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4. சப்பாணிப்ப வம். 
 
உ ப்ெபா  மணிப் ன க்ைகப் விக்ெகா  ரத்திற் குலா மாக்கள்- 
        உ த்ெதான்ைற யாற்றிெனதிர் பத்தாற்  ேவாெம  ைரக்கிலக் கியமாகெவாண், 
கு ப்ெபா  விரற்ெசறி ெசறித் ப் ெபாலந்ெதா கள் ெகா வித் தைனப் பாிவினாற்- 
        ெகாண்டா  நின்றி த் தாைதகிைள ெயான்ைற க் குைழத் ப் பணித்தவிைறவன், 
தி ப்ெபா  க க்ைகதைழ ேதாட்குவ  பத்ைத ஞ் ெச ந்தமி ம் பாக்குைழத் த்- 
        திறல்ெகாண்ட ந மலர்க் காந்தளங் ைகத்தலஞ் ேசந்தழெகறிப்ப விைமேயார், 
த ப்ெபா  மலர்த்ெதாைடக் கூந்த ல  தாம்பாைக சப்பாணி ெகாட் ய ேள, 
        தண்டமிழ்ச் சுைவகண்ட ெதன்குளத் ரம்ைமசப்பாணி ெகாட் ய ேள.  (1) 
 
உள்ெளாளி த ம்பிேமற் ெபாங்கிப் றத்தி  வட்ெட த் ப்பரந்தாங்- 
        ெகா ெகாளிய ெவண்ணீ  ெமய்ம்  மட் த் யர்ந்தவ  யார்கள்கு மி, 
ெவள்ெளாளியினா ஞ் சிவத் தி ழக்கா ம் ேவங்ைகமக க்களித்த- 
        விதிவச நிைனந்தின் ம் ேவண் வார்க் க ளாைம ேவண்  ெம ங்க த்தாற், 
ெறள் தீம் பாற்கடல் வைளந்ெதனச் சூழ்ேபாந்  ேசர்ந்தனர் ெந ங்குெபாதியிற்- 
        ெறய்வத் தி க்ேகள்வ ராட் க் ேகற்குந் தி த்தாள ெமன்னமலைரத், 
தள்ளிெயழில் த்தநின் ெசங்ைகத் தலங்ெகாண்ெடார் சப்பாணி ெகாட் ய ேள- 
        தண்டமிழ்ச் சுைவகண்ட ெதன்குளத் ரம்ைம சப்பாணி ெகாட் ய ேள.  (2) 
 
ஐவைகச் சுத்தி  மைமத் வான் கம்ைபநதி ய கன்  ப்பமலரால்- 
        அஞ்ச  நிைறத் ேம ேனாக்கி க மதியிெனதி ரல்கிய ெதனக்குவிந் , 
ெமய்வைகத் வாதசாந் தத்தலத் தானந்த ெவள்ளப் ெப ஞ்ேசாதிைய- 
        விாிமலர்த்தவிசாகி ேயற் ன் ேபாெலன்ன மீண் ங் குவிந்திழிந்தாங், 
குய்வைகச் சிவ ங்க நாப்பணா வாகித்தவ் ம்பனய னச்சுடெரதிர்- 
        உறக்குவிந் தலர்விைர  மான த் திைரெகா த் லவா  ைச ற் ஞ், 
ைசவ ைற யாற் ைகப் பங்கயஞ் ேசப்பெவா  சப்பாணி ெகாட் ய ேள- 
        தண்டமிழ்ச் சுைவகண்ட ெதன்குளத் ரம்ைம சப்பாணி ெகாட் ய ேள.  (3) 
 
கட ட் ெபாலம் மி காண்டற் ெக ந்தனக் கைட கப் ெப ெவள்ளநீர்க்- 
        கடன்மிைச மிதந்திட்ட ந்தராய் தைழயவ  ெகௗணியர்கள் குலமணிக்கு, 

ட ப் பிைறக்கண்ணி ேமா ப் பிரான்ைசவ ைறெநறிச் ேசாகாப்பவன்- 
        டப் றச்சமய வ ஞ் ேசாகாப்ப ண்டசிைல ேயா ல் ம், 
அடவிக் களிக்குந் தமிழ்க்குாிசி னீறிட வமண்ைகய ண்ணீறிட- 
        அ ண்மைட திறந் ற்  தி ைலப் பால்கறந் தமிழ்தஞா னங்குைழத் த், 
தட ப்ெபான் வள்ளத்  ைவத் ட்  ெசங்ைகெகா  சப்பாணி ெகாட் ய ேள- 
        தண்டமிழ்ச் சுைவகண்ட ெதன்குளத் ரம்ைம சப்பாணி ெகாட் ய ேள.  (4) 
 
தீங்கனிக் கிளவியால் யான்றவக் ேகாட் ய  
                     ெச ங்கைழ  க ரனீள்- 
        ேசயாிக் கண்ணான் ெம த்தவர விந்த ந்  
                     ேதங்கம  ந ல்ைல ம், 

ங்குவைள மல ங் கதிர்த்தெபான் ேமனியிற்  
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                       ேபாாிட் ெடாழித்த தளிர்கள்- 
        ெபாங்கிெயாளிர் மாைழ ம் பிண் ஞ் ேசாகாந்   
                       ேபா வன வற்ைறயைணயா, 
ஏங்குகட லக த ெலல்லாம் பணித்தி   
                      மி ஞ்சமர் திண்ைம தவி- 
        யிைடயாத வில்ெலன்  மம்ெபன் ம் ைவத்தெதன்  
                     ெனன் நீ ெயான்ேறா ெடான்ைறத், 
தாங்ெகாளி த ம்பிடத் தாக்கியாங் கங்ைகெகா   
                     சப்பாணி ெகாட் ய ேள- 
        தண்டமிழ்ச் சுைவகண்ட ெதன்குளத் ரம்ைம  
                     சப்பாணி ெகாட் ய ேள.  (5) 
 
        ேவ . 
 
தவப்பய ைனத்ெதா  வார்க்க ள் ெசய்ய தடக்ைகயிேனற் ெபாலந்- 
        தட த் ெதா யிற் ெசறி  மணிக்கட்டத்திப் பாய்ந்தி நின், 
சிவக்கு மாிக்க ணிழற்  நிழற் ைண ெசவ்விய நவ்விமறிச்- 
        சீர்ெசய ேனாக்கி மகிழ்ந் ற வாடச் ேசர்க்கு  ெமன் மனம், 
உவப்ப வப்ப மறிந்  மறிந்  றக்க வவிக்கவவி- 
        உயிர்த்  வளர்த்த ள் கூர்தி  ேமைன ளங்குளி ரச்சுழ ம், 
குைவக்கவின் ெமாய்த்த தளிர்க்ைகயினம்பிைக ெகாட் க சப்பாணி- 
        குளந்ைத வயங்க வயங்கு மிளங்குயில் ெகாட் க சப்பாணி.  (6) 
 
அரக்ெகழில் ெகாண்  கனிந்த ெச ங்கனி யாகச் ேசெயாளிைய- 
        அள்ளி யிைறக்கு க்கலர் ேபாலழ காரதரத்திைன ம், 
சரக்கு ந ஞ்சுைவ வானமிழ் ேதந்  சுடர்த்தி  வள்ளெமனத்- 
        ய மணித்தர ளத்ெதாைட ண்  ைணத்த தனத்திைன ம், 
பரக்கு நிறத்தளி ெரன்  பசுங்கதிர்பம்பிய ேமனிைய ம்- 
        பார்த் த் ய்த்திட வா  ஞ்சி பச்ைச யிளங்கிளிதன், 
கு ச்சிைற ைதவ  மங்ைகயி னம்பிைக ெகாட் க சப்பாணி- 
        குளந்ைத வயங்க வயங்கு மிளங்குயில் ெகாட் க சப்பாணி.  (7) 
 

ழங்கு மிைசச்சிைற வண்  வி ந்  ண்டக நாண்மலர்கள்- 
        ாி மணித்தவி சாக வளர்ந்த ண் வி  ெசவ் ம், 
தழங்கு குளங்கைர ெயய்தி ெய த்ெத தி றங்கி  ேமா வாத்- 
        த வி ைலக்குவ டார வைனத்ெததிர் தாங்குத லாற்றகிலா, 
த ங்கி வி த்ெதாழி கங்ைக ள் ெவள்கிய ங்கி விளர்ப்ப ைல- 
        அமிழ்த ம த்தி வளர்த்த ள் கூர்ந்த  ைமச்ெசய லாற்றியநின், 
ெகா ங்கவின் ெமாய்த்த ெச ங்ைகயி னம்பிைக ெகாட் க சப்பாணி- 
        குளந்ைத வயங்க வயங்கு மிளங்குயில் ெகாட் க சப்பாணி.  (8) 
 
        ேவ . 
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ம கர லவிய லப ரத்தினன் மட்டா ம்- 
        மைரமலர் நிலவிய மைற னி ெபாற்றவி சிற்ேறவர், 

மணி குனி தரவர சிற்ெபா  த்ேத ம்- 
        த ய வைனவ  ளாிநிகர்த்த கரத்தால்விண், 
ணதித  னெலா  த மலர்நச்சி யிைணத்தாளிண்- 
        நைவய  விதி ைற ெசாாிதர மிக்ககுளத் ர்வாழ், 
இத  பரசுக வ வினள் ெகாட் க சப்பாணி- 
        இமகிாி தரவ  ைமயவள் ெகாட் க சப்பாணி.  (9) 
 
அ ள்ெப  ம யவர் விழியளி சுற்  மணத்ேதேன - 
        அவனியி னிைடயற ெமைவ ம் வளர்த்த சுைவப்பாேக, 
தி மல ரமரர்கள் ெசாாித  பத்ம பதத்தாேய - 
        ெதளிமைறெநறியின ளெமாளிர் வித்த சுகப்ேபேற, 

கவிழ் ம லழி ந மலர் ெமாய்த்த குழற்ேகாதாய் - 
        னிவரர் மைறயவர யர் பழிச்சு குளத் ாின், 
இ ைம  தவி  மடமயில் ெகாட் க சப்பாணி - 
        இமகிாி தரவ  ைமயவள் ெகாட் க சப்பாணி.  (10) 
 
        சப்பாணிப்ப வ ந்த . 
        ----------------- 
 

5. த்தப்ப வம். 
 
 
பைகத்த ாிைச ன் ெமா  பதத்தி னி த் த் தி க்குளந்ைதப் - 
        பதியிற் க ைண த்தலர்ந்த பரமா னந்தப்ெப வாழ்ைவ, 
நிகர்ப்பச் சி ெவண் மதிகிடந்த ெந வா தன்ேமற் ேபாந் லவி - 
        ெநறிக்கும் வச் சிைலேகாட்  ெநய்த் ப் ப த்த ெகாைலேவல் ேபால், 
வகுத்த மதர்க்கட் சரந்ெதா த்  மணிேம கைலசூ ழல்குலந்ேதர் - 
        வாய்ப்ப ெவளிக்ெகாண் ெடம ம்ைம மலச்ேசா வழலப் ன் ரல், 

கிழ்க்குந் தரளச் ெசங்கனிவாய் த்தந் த க த்தேம - 
        கு விாி  ந ங்களப ைலயாய் த்தந் த கேவ.  (1) 
 
வைளத்த க ப் ச் சிைலெய த்  வனசக் கைண  மாங்கைண ம் - 
        வாசங் கம  ந நீல மலர்ப் ங் கைண  மேசாகினிைடத், 
தைளத்த நைனதாழ் ெகா ங்கைண ந் த விக் ெகாணர்ந்ெதன் ெனா ந்ெதா த் ச் - 
        சகல வனங் க ம்பணிக்குந்தண்ணங் குைடெயங் குாிசிைலக்கண், 

ைளத்த ெவாியாற் படப்ெபா த் தி வார் குளந்ைதச் சிவவாழ்ைவச் சிந்ைத 
        ம ட் ப் பணிப்பெலனத் திறல்ெகாண் ெட ந்த தளவம்ேபான். 

ைளத்த வற் ெசங்கனிவாய் த்தந் த க த்தேம - 
        கு விாி  ந ங்களப ைலயாய் த்தந் த கேவ.  (2) 
 
பிதி ம் ெபாறிப்ெபாற் சிைறவிாித் ப் ெப ந்ேதன் ம த் த் தாதைளந்  - 
        ெபைடேயா டா க் களி த் ப் பிறழா வைகயின் னிைசபா , 
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அதி ம் பலவண் ன ழக்க வல ம் ெபாகுட் த் ேதங்கமல - 
        வலர்க்குந் தனக்கும் பைகைம ற வைமத் க் குளத்  ரமர்ந்த ளிக், 
கதி ம் ெப மா ளக்கமலந் தைன  மலர்த்தி வயமாக்கிக் - 
        கலப்பா ென ந்தா ெலனவதனக் கைலவாண் மதியி ன ம் நிலா, 

தி ம் பவளச் ெசங்கனிவாய் த்தந் த க த்தேம - 
        கு விாி  ந ங்களப ைலயாய் த்தந் த கேவ.  (3) 
 
ெகா  வாிவண் ன ரலாக் குளிர் ந் ெதாைடயன் சாய்த் க் - 
        கும்பிட் ைறஞ்சுங் கட ளர்தங் குழாத்ைதச் சிறி  மதியாத, 
ப  நிலவாத் தி க்குளந்ைதப் பதிவா ழிைறேயான் விழிச்சுடாின் - 
        பாிசு ேநாக்கி மணியிதழ்க்க பாடஞ் சிறிேத திறந் வம், 
எ ம் விைனஞர் ெதாழிற்கடங்கா ெவழிலார் தனெதாள் ெளாளிகாட்  - 
        எ ந்தச்சுடைர வயமாக்கி ேயக்கற் றைமயம் பார்த்தி ப்ப, 

 ம ைமக் ெகா நைகவாய் த்தந் த க த்தேம - 
        கு விாி  ந ங்களப ைலயாய் த்தந் த கேவ.  (4) 
 
இகந்த மனத்தாற் கடல்கைடந்த விைமேயார் ெவ வெவ ங்காளம் - 
        எ த் ப் ப குந் தி க்குளந்ைத யிைறவன் பவளத் தி வாய்க்கும், 
சகந்த னிைலைம தவாேதாங்கத் தாவிக் குதிக்குஞ் சி மறிமான் - 
        தழங்கு ம ம்ேப ெரா ந் தாங்குஞ் ெசவிக்கு ம ந்தாக, 
உகந்த ெவாளி ன் றிய ெவயிற்றி  மமிழ்தப் ெப க்கா ம் - 
        உைரப்பா ணமிழ்தப் ெப க்கா  ட் க் களிகூர்த் *ெதழிதகடைல 

கந்த பவளச் ெசங்கனிவாய் த்தந் த க த்தேம - 
        கு விாி  ந ங்களப ைலயாய் த்தந் த கேவ.  (5) 
 
        ேவ . 
 
அசும் பட வாய்நீர் வழிந்ேதாட ேவா வந் தைண ைமங் கரக்களிற்ைற - 
        ஆகத் திைடக்ெகாண்ட னாப்பட் ட த்ெதன வைணத்த ம் பைணத்  வளர்ெபாற், 
றசும் தைன ெய தி மி  களிெறனத் தன்மத் தகங்ெகாண்  தாக்கி மயிாின் - 
        றண்ணிய ெவா க்கிைன யைணக்குெமா  கந்ெதனத் தட க்ைக யாற்சுழியவவ், 

சம் ண்மைற பட்ெட ந் ெதண்ணிலா ெவனநைக விாித்ெதால்ைல ேமெல த்  - 
        ெவகுளிதீர்த் ளங்குைழய த்தா  ைவத்தா ம் வியனகர்க் குளந்ைத வாழேவ, 
பசும்ெபானவிர் தி ேமனி யழெகாளிர நின் நின் பனிவாயின் த்த ம ேள - 
        பங்கயச் ெசல்விெதா  மங்ைகயர்க் கரசி நின் பனிவாயின் த்த ம ேள.  (6) 
 
ேசட் ன மணிச்ேசாதி நீட் மிைல ஞாங்கர் தி தீட் நின் னாட்டத்தினாற் - 
        ெறள்ளிய வ ட்பார்ைவ ெவள்ளமமிழ் தம்ைமநீ ேதக்கிட  நீக்கி யளகக், 
காட் ைனக் காட்  மயல் ட் ளம் ேபட்டனக் கவினைடக் கன்னியாிைடக் - 
        கட் ண்  மட் ண்  தட் ண்  பட் ங் காைளயாின் மா நெரன, 

ட் யெபான் மாடகத் தியா க்கு மிைச ட்  ெமாழியமிழ்த ட்ட விட்  - 
        ேமாட் ங் ேகாட் க் குவட்ைடநிகர் வட்ட ைல த்ைதயமிழ் ெதன்ேறக்க உம், 
பாட் ைசக் கிள்ைளக்கு மீட் மிைச ட் நின் பனிவாயின் த்த ம ேள - 
        பங்கயச் ெசல்விெதா  மங்ைகயர்க் கரசிநின் பனிவாயின் த்த ம ேள.  (7) 
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மடல் ெகாண்ட ந் ழாய்ப் படைலமணி மார்பினான் மைறக்கிழவ னாதியண்ட - 
        வாண ம் பைதபைதத் ேதாட்ெட ப்பக்ெகா ய வைளகடற் னன்மீெத ம், 
விட ண்ட ேசாேமச னார்க்கினிய வாயமிழ்த ெமல்ெலனப் ப குவித்  - 
        விளியாத வண்ணெமன் ெகாங்ைகயஞ் சஞ்சீவி ெவற் ங் ெகா த்  மற் ம், 
உடெனான்றி மணிமிடற் லவா தி த்தலா ெனா கணப் ெபா மகலா - 
        ப்பாதி யிற்கலந் த தினம் பா காத் ெதாண்குளத் ாின்ம ம், 
படெமான்  மரவல்கு ெலழில த வல் நின் பனிவாயின் த்த ேள - 
        பங்கயச் ெசல்விெதா  மங்ைகயர்க் கரசிநின் பனிவாயின் த்தம ேள.  (8) 
 
        ேவ . 
 
சுறேவ றியெகா  தலா கியபைட சுற்றிவரத் தனிேபாய்ச் - 
        சுைவநீள் சிைலெகா  மலரார் பகழி ரக்கு மதக் ெகா ேவள், 
இறேவ தல்விழி வழி  டழெல  வித்ததிறற்ெப மான் - 
        எாிேபா ெலாளிவி  சைடமா யி னி க்கு மதிக்கட ள், 
ெவறியார் திலகம தணிவா தெலழி ற்குளம் வட்கிநறா - 
        விாி  விதழிைய ந ேம னியினி  விப்ெபா  வக்க ம், 

றிேபா வினள் கமலா கரமயின் த்த மளித்த ேள - 
        நான் மைறயறி வறியா வ வினண் த்த மளித்த ேள.  (9) 
 
ெப கா ரமிழ்த  ெளாளிேசர் மதிெயழில் ெபற்ற தற்ெகா ேய - 
        பிறவா வ ெணறி த வா ெய மவர் ெபட்பி ளச்சுைவேய, 

வார் தகர  மளி ழ் மல  மணத்த குழற்றி ேவ - 
        மதியா தவ ள ம வா தி ெளன ைவத்த மடப்பி ேய, 
உ கா ெநறிெயம ளமா சற  ெமா க்கு மறக்கடேல - 
        உ வா யளவ  ம வாய் நிைறெபா  க்ெகா ைவப்பிடேம, 

கார் ெபாழிலணி கமலா கரமயின் த்த மளித்த ேள - 
        நான் மைறயறி வறியா வ வினண் த்த மளித்த ேள.  (10) 
 
        த்தப்ப வ ந்த . 
        ------------ 
 

6. வாராைனப்ப வம் 
 
ெவள்ளித் தகட்ைடயாில் ெகாள்ளத் த்தைனய ெவள்ளிய சிைறப்பவளவாய் - 
        ெவள்ேளாதி மத்திரள்கள் ெசஞ்சிலம் ெபா யிைன  ெமன்மடப் பி யினத்ைத, 
எள்ளிக் கவின்ெகாண்ட தி நைடப் ெபா விைன  ெமய்யா  கற்கெவண்ணி - 
        இகபரப் ெப வாழ்  ேவட்டவர்க் க ளிநின் னிைணய க் கமலமலைர, 
உள்ளித் ெதாடர்ந் சூழ் ெமாய்த்தி ஞ் சூழ ைட ற் நீ யச்சூழ  - 
        ெனா ம்ெபயர்ந் தவிர்மதிய ர்ந் வர ேலய்ப்பெவாளி மாமணிக ளி கைரயி ம், 
அள்ளிச் ெசாாிந் ல  பா நா டாளவ  ம தாம்பி ைகவ கேவ - 
        அ ண்மைட திறந் ற்  ன் ர லழெகாளிரவம்ெபானா யகிவ கேவ.  (1) 
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ளிபட்ட ேதந்ெதாைடக் கூந்தைலக் காெரன்  ேதாைக ன் னா வரெமன் - 
        ைணமலர்ப் பாதநைட கற்கவன்னத்திர ெடாடர்ந் பின் ேனா வர ட், 
களிபட்ட தீங்கிளவி கற்குநின் ெசந்தளிர்க் ைகக்கிள்ைள பா வரவான் - 
        க ைணெபாழி கட்கைடப் பார்ைவைய வியந் மான் கன்றினங் கூ வரெமய், 
ெயாளிபட்ட ேவதக் குழாங்கதறி ேயா ட் ைனப்ெபாி  ேந வரவில் - 
        மிழ்மணிக் ேகாைவக் கு உப்ப ம மீமிைச த்தவிைட வா வரைம, 
அளிபட்ட ஞ்ேசாைல சூழ்குளத் ாில்வ  ம தாம்பி ைகவ கேவ - 
        அ ண்மைட திறந் ற்  ன் ர லழெகாளிர வம்ெபானா யகிவ கேவ.  (2) 
 
வில் மிழ் கு உமணிச் சு ைகப் பணிக்குழாம் விாித்தைப ெநாிதி த்  - 
        சுங் கலாபப் பசுந்ேதாைக யீட்டங்கண் ெமல் ய  நைட ம்ேவட் , 
வல் றழ் மணிக்ேகாைவ தாழ்ந்தெமன் ெகாங்ைகநின் ம ங்குறச் சூழ்ந் வரவவ் - 
        வளாிளஞ் சாயலா னைடயிைன◌ான் ேவறறிய மாட்டா  ம ெமம்ைம, 
எல்ெலாளித் தண்ணிலா நைகெகாண்  ேதற்றிமற் றி க்காதி யானநான்கும் - 
        இன்னங் கிடந் ைற யிட் மறி வாியநின் னியல்பிைனக் காட் ய ளி, 
அல் மிழ் தடம்ெபாங்கர் சூழ்குளத் ாில்வ  ம தாம்பிைகவ கேவ - 
        அ ண்மைட திறந் ற்  ன ர லழெகாளிர வம்ெபானா யகிவ கேவ.  (3) 
 
வயிரா வணந்ெதா  ெம ங்குளத் ர்வந்  வான்ேகா  ரண்டாயிரம் - 
        வாய்த்ததைன யா ம் பிராைனம  மத்தி  ம ப்பினா லாளாண்ைம ம், 
ெசயிரா வணங்கிைனப் பல் யி  ெமய்தத் ெத உமலக் களிைறந்ைத ம் - 
        திக்ெகட்  மண்டப் பரப் ங் கடந்திறச் ெசற்றி ம் விழி ர ம், 
பயிரா வணஞ்ெசாாி  ேமகத்தி ன ள்கூர்ந்த பதநைட  ேநாக்கியஞ்சிப் - 
        பனிமா ல க்கெல  ந்ைதயின் ாிைமயாற் பாிந் பின் வ தேலய்ப்ப, 
அயிரா வணம்பின்  ெதாடரத் ெதாைடக்கூந்த ல தாம்பி ைகவ கேவ - 
        அ ண்மைட திறந் ற்  ன் ர லழெகாளிர வம்ெபானா யகிவ கேவ.  (4) 
 
விந்ைதயங் கிாிதனக் கிக ள் ள ற் ம் ந்த  றின்ைம ந்தண் - 
        ெவள்ளிேவ தண்டெமா ரரக்கன் ெபயர்த்திட்ட ெமன்ைம ங் ககனமீ ம், 
மந்தர தற்கிாி யிைடக்கட் ெபா ந்தண்ட மார்க்கத் திரண் சுட ம் - 
        வலமாய் வரப் விக் காதார மானதன் வன்ைமைய  ேநாக்கி ேநாக்கிச், 
சிந்ைதகளி கூ மா ேம ைவச் சிவபிரான் ெசங்கமல வங்ைகபத் ம் - 
        ேசர்ந் நித் த ழக் கத்தளர்ந் ெதாசியா  ெசம்மாந்  விம்மிெயள் ம், 
அந்தனச் சிகாிமிைச ய விநித் திலமிட்ட வ தாம்பி ைகவ கேவ - 
        அ ண்மைட திறந் ற்  ன் ர லழெகாளிர வம்ெபானா யகிவ கேவ.  (5) 
 
        ேவ . 
 
ெதய்வச் சு தி தமிழ்க்கன்றித் தீட்டா நிைலைமத் ெதன லகிற் - 
        ெறாிக்குங் காழித் தி ஞானச் ெசம்மற் குழவிக் க ண்ஞானம், 
ெபய்  குைழக்க ேவா ைலயாம் ெபாிய மைலவா த் ெமன்ேறா - 
        ெப மான் றைன ங் குைழத்தவ ப் ெபற்றி யறிந்  த த்ேதா ங், 
ைகயி லகு நகக்குறிபற் க வ ேநாெமன் ேறாதீம்பால் - 
        கறந்  ெகா த்தா ெயனச்சகிமார் கனிந்  பாட நைக கிழ்க்கும், 
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ைவைவத் தைமத்த மதர்ேவற்கண் வாழ்ேவ வ க வ கேவ - 
        வளங்கூர் குளந்ைதப் பதிய த வல்  வ க வ கேவ.  (6) 
 
குஞ்சி யைசய வலசந் வ ங் குமரப் ெப மான் றைனேயந் ங் - 
        குளிர் ங் கரத் த் ெதா கறங்கக் ெகா ேபாெலாசி ஞ் சி ம ங்குல், 
அஞ்சி டங்க வம்ம ங்கு லணிந்த ப மங் கதிர்த்ேதங்க - 
        அணங்கு மிைடகண் ரங்குவேபா லவி  மணி  ரெமா ப்பப், 
பஞ்சி தி த் ஞ் சீற கள் பதிந்த சுவ  ெதா மிைமேயார் - 
        பனிகான் ேமா நிைர ரளப் ப ைம தேலார் களி ங்க, 
மஞ்சி வ ம் ங் குழற்கற்ைற மாேத வ க வ கேவ - 
        வளங்கூர் குளந்ைதப் பதிய த வல்  வ க வ கேவ.  (7) 
 
க ெகாண் டல  ந ங்க க்ைகக் கட ண் மகிழப் ேபரண்ட - 
        கடாகப் பரப்ேப சிற்றிெலனக் க மப் பகுப்ேப சி ேசாறாம், 
ப ெகாண் யிராம் பாைவகட்குப் ைபதன்மலேநாய்ப் பசியிாியப் - 
        பல்கா லயிற்றி விைளயா ப் பரமானந்தப் ெப ட் ற், 
கு ெகாண் க்குந் தீங்க ம்ேப ெகாள்ளத் ெதவிட்டாச் சுைவய ேத - 
        குன்றம் பயந்த ந ங்கனிேய ெகாழிக்குங் க ைணப் ெப க்காேற - 
ம ெகாண் டயரா ெதைமப் ரக்கும் வாழ்ேவ வ க வ கேவ - 
        வளங்கூர் குளந்ைதப் பதிய த வல்  வ க வ கேவ.  (8) 
 
தீ  விைளக்குங் களப்பணி ந் ேதவர்குரவன் மைனச்ெசல்வி - 
        தி க்கற் பளித்த களப்பணி ந் திைளத் க் கலவி ெசயப் குங்காற், 
ேகா  விைளக்கும் ேபரச்சக் குண  நா ங்ெகா க்குெமனக் - 
        குறிேயனின  சாய மின ெகாழிக்குங்காஞ்சி யல்கு ேம, 
ேபா  விைளக்குஞ் சைடக்காட் ற் குந் , ெவளிக்ெகா ளாெதாளிக்கப் - 
        ெபா  த மா ெலனச்சகிமார் கலச் சற்ேற நைகத்தளிகள், 
வா  விைளக்கு சாய்க்கு மாேத வ க வ கேவ - 
        வளங்கூர் குளந்ைதப் பதிய த வல்  வ க வ கேவ.  (9) 
 
அயில்கண் டைனயஞ் ச த்ேதத்  மன்ைன வ க ெப ங்க ைண - 
        யாழி வ க தீவிைனேய மாவித் ைணேய வ கவிடந், 

யில்கண் டைனயம் பலத்தாட் ஞ் சுடர்ெபாற் ெகா ேய வ கவிளஞ் - 
        சுகேம வ க ந ங்குதைல ேதாற் ங் கிளவி ெய ம ரம், 
பயில்கண் டைனயா ெசவிக்கூட் ம் பசுங்ேகா கிலேம வ கெவன் ம் - 
        ப கத் ெதவிட்டாச் சுைவய தப் பாவாய் வ க பசுந்ேதாைக, 
மயில்கண் டைனய விளஞ்சாயன் மாேத வ க வ கேவ - 
        வளங்கூர் குளந்ைதப்பதிய த வல்  வ க வ கேவ.  (10) 
 
வாராைனப்ப வ ந்த . 
------------------------------------- 
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7. அம் ப் ப வம். 
 
 
ெபான் த் தலர்ந்தவன் மரவங்கண் மாலாி ெபா ங்களிற் றினம ளாவிப் - 
        ெபாங்குமைல வாய்வ ங்காரணத் தாற்ெசய்ய ெபான்னஞ் சிலம் ப யினின், -- 
மின் த்  நா ம் லம் றச் சூழ்தலான் மிைட மங் கமல மயர - 
        மிக்கு ங் குவலய மடங்க ங் களி ங்க விாிெயாளிக் கதிர் சலாற், -- 
ெகான் த்த ெப மாைன யைணதலால் ேவெள ங் குழகற்கு மகிழ்ெசய்த லாற் - 
        ேகாமளப் ெபண்ெசய்ைக நின்ெசய்ைக ேபா மாற் கூர்ந் ணாி னிவைள யன்றி, -- 
அன் ற் ெற ப்பவிைள யா ைண ேவறில்ைல யம் லீ யாடவாேவ - 
        அழகுவள ங்குளத் ர த வல் டனம் லீ யாட வாேவ.  (1) 
 
மண்டலம் கழாத வன்ப ஞ் ெசவ்வியின் மாண்டவைர ச்சி மீ  - 
        வயங்கிய கரஞ்ேசர்த்தி யாணவ வி ட்குழா மாற்றிநற் பசுெமன் பயிர், -- 
கண்டக மகிழ்ந் ெந  வா ற விைளந்ெதாளி கலந்தமணி கான்றகதிர்நீள் - 
        க நா  தன்ன  வணங்கெவளி வந் ெதண் கட லக ற்  ேமத்த, -- 
விண்டல ெந ங்குமீன் கணமாதர் ைடசூழ ேமவி ல கந்தன தியல் - 
        ெபற ேநாக்கினா லீெரண் கைலப்ெபா  ெமய்ைமயிற் காட்  ைறயால், -- 
அண்டர்ெதா  ெமம்ைமயா ளம்ைமைய நிகர்ப்ைபநீ யம் லீ யாட வாேவ - 
        அழகுவள குங்குளத் ர த வல் ட னம் லீயாட வாேவ.  (2) 
 
கங்ைக ம் பாந்த ந் ம்ைப ஞ் ெசம்ெபாற்க க்ைகச் ெச ந் ெதாைடய ங் - 
        கபால ங் ெகாக்கிறகு ற்றி ந் ெதா குேதங் கமழ்ந்த  மத்த ந ங், -- 
ெகாங்குதவ ழாத்தி ம் வன்னி  ெம க்குங் குளிர்ந்தவ  கம் ல்  ேமற் - 
        ேகாமளப் லேவாாிைறக்குமந் தாத ங் ெகாய் தவர் ற் மல ந், -- 
தங்கிய பிரான்சைடக் காட் னி னக்குாிைம சற்றலால் ேவ ண்ேடா - 
        தாவிெலண் ணான்கவய வத்தி ஞ் ெசம்பாதி தனெதனக் ெகாண்  வா ம், -- 
அங்கவ ணினக்கதிக ெமன்பதற் ைகயமிைல யம் லீயாட வாேவ - 
        அழகுவள ங்குளத் ர த வல் ட னம் லீ யாட வாேவ.  (3) 
 
உ நிைற வாத்ேதா ம் வாக்குநின் னமிழ் ண்ட ம்பர்த் தலத்தி னிைமேயார் - 
        உவாக்கட யிர்த்தவிட ன்னிற்ற லாற்றற்கு ெமால்கினர்கள் சாவாதிரார், -- 
கு நிைற மணிக்கச் சணிந்தவிவள் பவளவாய்க் ெகாழிய தம் வாய் ம த்த - 
        ேகாமளச் ேசாேமசர் விடமயின் றாற்ற ங் ெகாண்டன ாிறத்த லர்மற், -- 
றி ணிைற யிராவிைன விைளத்தியிவ ண்ணிைற  மி ளிரா விைன வ ம் - 
        இாித்தி வளாதலா வெளா ம் ெபான்ேனா ம்பைனைய மன்ற வாிபாய் - 
அ ணிைற கைடக்கண்ைவத் ெதம் ைமயா ளம்ைம ட னம் லீ யாட வாேவ - 
        அழகுவள ங்குளத் ர த வல் ட னம் லீ யாட வாேவ. (4) 
 
ெதளிக்குெமய் யன்பினால் வழிபட்ட நா ன  ெசல்லேனாய் தவிர்த்த ளித்த - 
        தி ச்ேசாம நாதனா ண்ட  நஞ்சுஞ் சினந்தவிர்ந் ள்ெளா ங்கத்,-- 

ளிக்குெமழி லங்ைகத் தலத்திற் ற த்திட்ட சுைவயமிழ் தி ப்ப வமிழ்தந் - 
        ைணக்கரத் ேதந்திப் பசிப்பணி ெதறத்தினந் ய ழந் ழல்ேவா ெரனக், -- 
களிக்கு ைற ேதற்றா  வாளரா ண் ண்  கக்கத் திைகத்  ெவ விக் - 
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        ககனெவளி ேயா ம் வடகுவ  சுற்றி ங் கவ நின் ெசங்ைக நன்ேற, -- 
அளிக்குல மிைரக்குங் க க்குழற் கன்னி ட னம் லீ யாடவாேவ - 
        அழகுவள ங்குளத் ர த வல் டனம் லீ யாட வாேவ.  (5) 
 
வணங்கு ைற யாற்றன  தி ளப்  
                    ப நிற்கு மாந்தர்க்கு மலதி ேராத - 
        மாேயய காமிய ம ட்பிணி யவிழ்த் நான்  
                    மைற  ெமட்டாத ேதார், -- 
குணங்குறி கடந்தேப ரானந்த ெவள்ளக்  
                   ெகா ங்கடறிைளத் தா டக் - 
        ெகா த்த ம் வள்ளன்ைம நிற்கமற் லகி ங்  
                   குளிர் ங்க ெவண்ணான் கறம், -- 
இணங்குேவ தாகம வழித் ைற வழாவைக  
                   யியற்றிய  காணா யைல - 
        ஈங்குநீ வாினின  கைறேபாக்கி ேவண் ய   
                   மீந்த ள் ெகாழித் த வாள், -- 
அணங்கு ெகாண் டந்தரத் தைலயாெத  
                  மம்ைம ட னம் லீயாட வாேவ - 
        அழகுவள ங்குளத் ர த வல் ட  
                  னம் லீ யாட வாேவ  (6) 
 
குடங்ைகமல ராற்ெசம்ெபான் ேம ைவத் த ெவனக் ேகாட் ய மைலக்கு ம கன் - 
        ேகாமளச் சிைலமார்  ைமந்தைன யிரட் த்த குவ ப் யக் குவ ேமல், -- 
வடங்க  ேமாட் ளங் ேகாங்கி ம் வண்  மலங்கக் குைழத் தவணிைன - 
        வ ெகன் றைழத்திட  மதியந் தி த்தியிவள் வன்கதக் கன  ேதாய்த்த, -- 
தடங்கட் ெகா ம்பைடச் ெசய்யசுடர் ேவல்ெகாண்  தாக்கி யிர் ெபான்றி வி தல் - 
        சரதமற்ெறங்ெகங் ெகாளிப் றி  மிவளிலாத் தானெமான்றில்ைல கண்டாய், -- 
அடங்கிய தடங்கமல ெநஞ்சாதனத்தி ெவா டம் லீ யாட வாேவ - 
        அழகுவள ங்குளத் ர த வல் ட னம் லீ யாடவாேவ. (7) 
 

பட்ட ைகத்தலத் ெதம்பிரான் மகிழ்த ஞ்சுந்தரப் ெபண்ணமிழ் ெதனத் - 
        ேதான் ம் பிராட் ைய  ெனண்ணாத தக்கனார் யர்கூர்ந்  பட்ட பாட்ைட, -- 

பட்ட வானவர் குழாத்ேதா  டனின்  வ ம் பட்டறிதி யிம் - 
        ெமாய்குழற் - ெசல்விதைன யவமதித் தின் நீ ன் றா தகன்ெறாழிைவ ேயற், -- 
க பட்ட விதழ்தின்  க வினா னின்னிைலைம க பட்  மாழ்குைவ யலாற் - 
        கைல  மதித்ேத ெவ ம்பைழய ெபயெரா ங் கைலமதி யிலாதேதெவன், -- 
ற பட்ட பாவிற் ப்ெபய மா வாயம் லீ யாடவாேவ - 
        அழகுவள ங்குளத் ர த வல் ட னம் லீ யாட வாேவ.  (8) 
 
சங்ைகயா னங்ைகயிவ ெளம்பிரான் லவியிற் றடங்க ங் கட்கைட தி - 
        சற்ேற க ப் ழித் தாமைரச் சீற க டாக்குங் க ந் ெதாழி னாற்,- 
கங்ைகயா த் த் திவள்க ைண யாற்றிைனக் ைககூப்  மிைறேயந்  மான் - 
        கதறிவிழி மாைனத் ெதா ந்ெதாைடயல் வண்ெடலாங் க ங்குழற் றா  மரவம், -- 
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மங்ைகயா டாதைபப் பாந்தைளக் காெவன்  வா மற் றாங்கு நீ ம் - 
        வா தன் மதிக்கிைறஞ் சி ைவயன் ேறயதைன மதியாத ெதன்ைனெகா ெலமக்,-- 
கங்ைகயா மலகெமன வன் கூ ரம்ைம ட னம் லீ யாட வா ேவ - 
அழகுவள ங்குளத் ர த வல் ட னம் லீ யாட வாேவ.  (9) 
 
ைகப் ேபா  நீட் ன் விாித் ைன யைழப்ப ங்காணாதி ேபால்வந்திலாக் - 
        காரணத் தாலம்ைம சீ த  மங்ைகையக் க ம்பாந்த ெளன்றஞ்சி னான், -- 
இப்ேபா  தாழ்க்கலான் வ வெனன் றி கா  மிவ்வா  தப்  வித்ேதாம் - 
        இன் நீ வாரா  மத்தாிற்றிாிதிேய னி னக் ேக  கேலா, -- 
ெசப்ேபா  ெகாங்ைகப் பிராட் யிவள் ேசாேமசர் ெசங்கண் ைதத்த ஞான்  - 
        தினகரச் ெசல்வெனா ட ங்கித்திைகத்தநின் றிறமறந் தைனேபா  மால், -- 
அப்ேபா  பட்டைத நிைனந் மற் றிவ ட னம் லீ யாடவாேவ - 
        அழகுவள ங்குளத் ர த வல் ட னம் லீ யாட வாேவ.  (10) 
 
அம் ப்ப வ ற்றிற் . 
------------- 
 

8. அம்மாைனப் ப வம். 
 
வம்பிய ெறாைடக்கூந்தன் மீமிைசக் கதிர் ச வாள்பட்ட ேகாற்ெறா க்ைக - 
        மலாிைனக் கண் சில வண்டத்  மதியங்கள் வனசமி ெத ங் க த்தாற், -- 
பம்பியட ாி ள்கண்  கிழாைம யாற்றைமப் பாிசித்தல் ேவட்ட தாகப் - 
        பாவித் ந்ெதா ந் தன் ைணைம யன்ைமயாற் பங்கயம் விதிர்த்  ெவகுளா, -- 
ெவம்பியகல் வானத் ெத ந்ேதா டத்தள்ளி விடெலனச் ெசங்ைகக ளால் - 
        ேவ ைன யிகந்ெதா விவார்த  ெகா ம் வ வில்ெலா  கிடந்  மிளி ம்,-- 
அம்பிய றடங்கெணாளி ெகாண் ல  நித்திலத் தம்மாைன யா  ய ேள - 
        ஆரண ழக்குகமலாகர ரத்தைலவி யம்மாைன யா  ய ேள.  (1) 
 
இ ள் த்த ெநறிசுாி க ங்குழ லரம்ைபயர்க ெளண்ணிலார் கவாி ச - 
        எறிசுடர் மணித்தவிசு ற்றி ந் தரசு ாி ேயந்தல்குல வைரக ேளா ந், -- 
ெத ள் த்த ந்ைதசிற கீர்த்தைம குறித் ச் ெசயிர்த்தவைன யண்ட க ந் - 
        ெதறிபடக் ைகக்ெகாண் ெடறிந்ேதாச்சி மீளத் திைகத் ழ் ேதா  ன்றன், -- 
ம ள் த்த ெவகுளிதணி யாைமயாற் பின்ன ம் வன்கண்ைம ெகாண்ேடாச்சல் ேபான் - 
        ம ங்குசூழ்ேதாழியர்த மிைணவிழியி னீழைல மாீஇச்சுலவி ேயா யாட, -- 
அ ள் த்த ைககளா ெலாளி த்த மரகதத் தம்மாைன யா  ய ேள - 
        ஆரண ழக்குகம லாகர ரத்தைலவி யம்மாைன யா  ய ேள.  (2) 
 
 
ஒ ங்குப  மண்டேகா கெடா  நிலா உெமாண்கமல மாநிதி க ம் - 
        ஒ ெகாண்ட ெவண்சங்க நிதிக ஞ் சார்ந்தவர்க் குத நின் கரேநாக்கி வான், -- 
ெச ங்கதி  ய்த்தளித் தி நிதிய மீெதனத் ேதர்ந் வந் தளவ ளாவித் - 
        தி வாய்ந்  விைடெகாண்  தம்பதி குறித் ேமற் ேசண்வழி நடத்த ேலய்ப்பக், -- 
ெகா ங்கதிர் பரப்பிக் கவின்றெசம் மணியாற் குயிற் மம் மைனகள் பல ங் - 
        குளிர்நிலாக் கான் ெவள் ெளாளி சு த்தங் ெகாழிக்குமம் மைனகள்பல ம், -- 
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அ ங்குமணி ேமகைலச் சிற்றிைட ெய த் ெத த் தம்மாைன யா  ய ேள - 
        ஆரண ழக்குகம லாகர ரத்தைலவி யம்மாைன யா  ய ேள.  (3) 
 
ேதங்க ழி ற்ெற த் ேதா மம் ேபா கச் ெசல்வமட வாாி வ ந் - 
        திங்கைளக் கண் னி யி க்கி ெனைம நந்தவிசு சிைறெச  ெமனக் கவன் , -- 

ங்கமலம் விட்ெடாாீஇத் தங்ெகா நர் பதி றப் ேபாமிைடத் தி ம்பி ேநாக்கிப் - 
        கழ்ந்திைவ மதிக்கு ன் கிழாைம ேதர்ந் ளம் ாித்  வ வ ேதய்ப்பத், -- 
ேதாங்கனி  ம்மலத் களீர்க்கு நின் கஞ்சுடர் ப்ப வங்ைக ேயந்தித் - 
        ாிசற்ற பவளத் திைழத்தன  நித்திலத் ெதாைகயிற் குயிற்றி யன ம், -- 
ஆங்கமணி வால்வைள தழங்கிட ெவ த்ெத த் தம்மாைன யா  ய ேள - 
        ஆரண ழக்குகம லாகர ரத்தைலவி யம்மாைன யா  ய ேள.  (4) 
 

த்தமிழ் குத் மணி ேமா யங் கட ளர்  
                  ைரப்பசிப் பிணித விர்த் ப்- 
        தல ம ங்கி ம் ைபங்கூழ்த் ெதாகுப்ெபலாம்  
                  ாிப்ப மாந்தர் க ஞ்,- 
சித்த  மலர்ந் களி கூரச் ெச ங்கைலத்  
                  தீங்கதிர்பரப்  ல ந் - 
        திங்கட் பிரான் ெசந் வர்க்ெகா  படர்ந்தெவண்  
                 ைர கட் ெட ங் காைல ந், - 
தத்தைல விாிக்குங் குடா கட ட் குஞ்  
                 சமயத்தி ஞ் ேசத்தல் ேபாற் - 
        றடங்ைகயி ெல த்ெதறி  ேமல் ைவயி   
                 மற்ற  தடங்ைகயிற் கும் ேபாழ்தி ம், - 
அத்த மிழ் ேசெயாளி கவர்ந்ெதாளி  நித்திலத்  
                  தம்மாைன யா  ய ேள - 
        ஆரண ழக்குகம் லாகர ரத்தைலவி  
                  யம்மாைன யா  ய ேள  (5) 
 
ம ள்கான்ற ெநஞ்சச் சழக்ைகத் த ந்தின்ப வான்கதி ெகா க்கு நின்ைக - 
        வயங்குெபாற் கடகத்தி ங்கவின் கந் மலர் வள்ளைல நிகர்த்  விழியின், -- 
இ ள்கான்ற நீலங் கவர்ந்தராப் பாய ைட ேயந்தைல நிகர்த்  த ன் - 
        இட்டசிந் ரெவழில் கவர்ந் நின் ெகாண்கைர யிைணந் ேமற் ேபாந்  லாவித், -- 
ெத ள்கான் ெறவற்றி ந் ேதாய்வற்  நின்றவச் சிற்பரம் ெபா ைள ெயாத் ச் - 
        ேசணாடர் ெகாண்டாட வாடச் ெச ங்க ைண ேதக்கிநிைற ேசாேமச னார், -- 
அ ள்கான்ற கண்களி பயப்பமணி நித்திலத் தம்மாைன யா  ய ேள - 
        ஆரண ழக்கு கம லாகர ரத்தைலவி யம்மாைன யா  ய ேள  (6) 
 
        ேவ . 
 

த்த மிைழத்தன ம்பவ ளத்திரண் ெமாய்த்தன ங்கைலகண் - 
        ற்  நிைறந்த பசுங்கிர ணச்ெச  மதி யாெமன ம், -- 
எத்திைச ங்கதிர் கான்றி ள் சீத்ெத  ெமன்  ழாெமன ம் - 
        எண்ணி ணற்ெக  ன்  ளரா  மி ஞ்சிைற ேநமி நின், -- 
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த்தி ைலக்கு மிைடக்கு மிைடந்தய ேலாட ம் ெவம்பசியால் - 
        உயங்கு சேகார மயங்கி டன்றிாி ற்  வ ந்த ெமன், -- 
னத்த ளத்தின க்கு மடப்பி  யா க வம்மைனேய - 
        அரந்ைத ரந்  குளந்ைத ரந்தவ ளா க வம்மைனேய.  (7) 
 
வடங்ெக  ெகாங்ைக நிகர்ப்ப வளர்ந்த வடா  ெபா ப்பிைனநின் - 
        மகிணர் கரத்தினி ன் ம் வைளத்தி  மாெறா  சூழ்ச்சிநிைனந், -- 

டங்கழி ன்  ரங்கைள மீண்  லாவ ெவ ப்பிவரம் - 
        உதவிெவளிக்கண் வி த்தல் க த்திட ெவாள்ெளாளி த்தி ேமர், -- 

டங்க றாெதாளிர் நீல மயத்தி  ெமாய்த்த பசும்ெபானி ம் - 
        ற்ற வைமத்  வி த்த  ளம்மைன ன் ம்விண் மீ லவ - 
அடங்கிய வன்ப ளங்கு  ெகாண்டவ ளா க வம்மைனேய - 
        அரந்ைத ரந்  குளந்ைத ரந்தவ ளா க வம்மைனேய.  (8) 
 
உய்ய வரந்த  நித்தன் கத்தி யங்க னந்தைக ம் - 
        ஒண்கர மின்  ெமா த்த ற வா நயப்ப ெமனா,-- 
ெவய்ய ெந ப்ெப  ெசங்கதி ங்குளிர் சு பனிக்கதி ம்- 
        ேமவி யகங்ைகயி ேனா  ேகண்ைம விைளத் விண் ேணகுதல்ேபாற்,-- 
ெசய்ய மணிப்பவ ளத்தி னிைழத்த ெச ந்திர ளம்மைன ந்- 
        ெதள்ளிய த்தி னிைழத்த கதிர்க்குைவ சிந்திய வம்மைன ம்,-- 
ஐய சுப்ெபாசி யத்தளி ரங்ைகயி னா க வம்மைனேய - 
        அரந்ைத ரந்  குளந்ைத ரந்தவ ளா க வம்மைனேய  (9) 
 
கதி மிழ் நீல மணித்திரண் ெமாய்த்த க ஞ்சுடரம்மைனநின் - 
        கட்பைட யால  யார்மல ேமாடல் க ப்ப ெவ ந் லவ,-- 

திெராளி ற்ற ெச ம்பவ ளத்திரண் ற்றிய வம்மைன ம் - 
        ம்மலம் ெவன்ற திறற்பிர தாப ைளத்ெதழ ெலாத்ெதழெவண், -- 
மதிநிகர் த்த நிைரத்  வைனந்தவம் மாைன யதன்பிறேக - 
        வயங்கிய கீர்த்தி திரண்ெட கின்ற  மான ெவ ந் லவ,-- 
அதிர்வைள யங்ைகயினால  தாம்பிைக யா க வம்மைனேய - 
        அரந்ைத ரந்  குளந்ைத ரந்தவ ளா க வம்மைனேய  (10) 
 
அம்மாைனப்ப வ ற்றிற் . 
----------------------- 
 

9. நீராடற்ப வம். 
 
ேதங்கிய ெச ங்கைலத் திங்க க் க ள்ெசய்த  
                  ெசல்வர்  மீ தா ந் - 
        திைளத்தா  ாிைமயாற்றிைளத்தா   
                  ேவார்க்ெகலாந் தீப்பிணிப் பவந்ெத தலால், -- 
ஓங்கிய க த்திைரக் கங்ைகெயான்ேற  
                  நம்ைம ெயாத்ததா ெமன்றதெனா ம்- 
        உறவாடல் ேவட்ெட ந் தாெலன்ன விண்ணத்  
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                  யர்ந் க் கூட்டமைலேமற் - 
றாங்கிய கிைளக்குலங் கான்றமணி ையத்தன   
                  சாதிெயன ேவாைககூரத் - 
        தண்கதிர்க் கட ெளா  ெசங்கதிைர யண்டத்  
                 தடஞ் சுவர்ப் பிடாிேனற்றி,-- 

ங்கிய ெவா க்கூட்ட மீன் வ   
                  பா நதி ெவள்ளநீ ரா ய ேள - 
        ெவறிநறாச் ேசாைலசூழ் ெதன்குளத் ரம்ைம  
                  ெவள்ளநீ ரா ய ேள.  (1) 
 
இ க  ைடந் ற்  ங்கடாங் கமழ் கத்ெத ழ்வ க் உக்களிெறலாம் - 
        எழி க் குழாத்திற் ெபயர்ந் ழி த ஞ்சிகாி யிடமாதி நான்குமாற்றத், -- 
த வள னடங்கத் தழீஇக்ெகாண்  பின்னைவ தளர்ந் க  கூராவைக - 
        சாலெவதி ெரான் க் கனந்தமாப் ெப வளன் றண்டா தளித் வாிசூழ், -- 
அ நில னிடத்ெதா வர் திைனயளைவ யாற்றி  ம ளினிைல ெப வாழ்க்ைகேயா - 
        டழியாத தி ெமதி ராங்கவர்க் குத நின் ன யவைர ெயாத் மாக்கள் - 
ெவ வியய ேலாடத் தழங்கிவ  பா நதி ெவள்ளநீ ரா ய ேள - 
        ெவறிநறாச் ேசாைலசூழ் ெதன்குளத் ரம்ைம ெவள்ளநீரா ய ேள.  (2) 
 
வைளத்த ப் ாிைசத் தலத்தினின் றயில்ெகாண்ட வாளிக்கு ழாெம தல்ேபால் - 
        வயங்கிய பசும்ெபாற் றிரட்குவட் ைன ம்வல வாளாித் திரைள ெந ந்,-- 

ைளத்தைக கக்கடாக் குஞ்சரத் திைன ஞ் சுழிக்குமச் சுழி ன்றி ந் - 
        ண்ெணனெவ ந்தெநட் டல்வாைள ெதய்வத் ைறப் னற் கங்ைக நதியிற், -- 
றிைளத்ததிற ேநாக்குவார்க் கிப் னல் ப ந்தா  ெசய்தவப் பயைனயிந்தத் - 
        திண் த பாிணாம ேதகத்தி த மா தீர்த்தமி  ெவனவியப் , -- 
விைளத் விண் ணா ம் பழிச்சவ  பா  நதி ெவள்ளநீ ரா ய ேள - 
        ெவறிநறாச் ேசாைல சூழ் ெதன்குளத் ரம்ைம ெவள்ளநீ ரா ய ேள. (3) 
 
திைரத்ெதா  பரப்பியைல சும் ெப ங்கடற்றீம்பயம் ப கியார்த் ச் - 
        ெசல் ன ெம ந் ெந வான்படர்த ந்தன  தீர்த்தம் ப ந்தா நர்,-- 

ைரத்ெதாைக விைளக்குமல மாையகள் மக்குழாம் ெபாள்ெளன விாிந்ேதாட ம் - 
        ைரயக் க ங்குழற் காட் மலர் கூ ம் ெபாலஞ்சிைறத் ம்பி ம்,-- 
இைரத் மணி வானத் ெத ந்ேதாட நீரா  ேமந்திளங் ெகாங்ைகமடவார் - 
        ஏறிட்ட மணியணிகள் சிந்திய கைரக்கணின் னிைணய  வ ந்தாவைக,-- 
விைரத் ணர் நிரம்பப் பரப்பிவ  பா நதி ெவள்ளநீ ரா ய ேள - 
        ெவறிநறாச் ேசாைலசூழ்ெதன்குளத் ரம்ைம ெவள்ளநீ ரா ய ேள.  (4) 
 
ெகா ந்தாம மாடவ  சுற் ங் குழற்கற்ைற கூட் விட் டாடவதனிற் - 
        கு ெகாண்ட மாதர்ச் சு ப்பின ேகெரனக் குரல்விைளத் தாடவ சூழ்,-- 
ெச ந்தா குங்கஞ்ச ெவள்ளனந் திைர  ேசர்ந்தாட வதன குநின் - 
        றி ேமனி கண் ன ெமனப்பிணி கக்குலஞ் சிைறவிாித் தாடவ ேபால்,-- 
எ ந்தா  ெதய்வப் பிணாக்குழாங் கண்  கண் ன்பநீ ராடவர்ேதாள் - 
        இணங்கும் ெப ம் லவர் ைகெகாட்  யாடெவள் ளீர்ம் னற் கங்ைக விேமல்,- 
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வி ந்தாங் ெகா ங்குெகாண் டா  வ  பா நதி ெவள்ளநீ ரா ய ேள - 
        ெவறிகறாச் ேசாைலசூழ் ெதன்குளத் ரம்ைம ெவள்ளநீ ரா ய ேள.  (5) 
 
        ேவ . 
 
ஏந்  பிைறெவண் ம ப் ரற்கா ெலழில்கூர் மைலவா ரணத்திரள்கள் - 
        எய்திப் பரைவ கலக்குமைல ேயய்ப்பத் ைளந்  விைளயா , -- 
நீந்தி யைணந்  கைரேயறி நிைற ங் களிப்  மீக்ெகாண்  - 
        நிலாெவண் டரளக் குைவெபயர்த்  நீள்வா ாிதியின் கைரக்கணைல, -- 
மாந்  கிலா ையச்ெசாாிந்தான் மானச் சித ம் பரப்பினிைட - 
        வான்மீ ன வட் பல மதியம் வதிந்தா னிகர்ப்பச் சங்கினங்கள், -- 
ேபாந்  யி ம் பா நதிப் நீ ரா  ய கேவ - 
        ெபாற்பார் குளந்ைத ய தவல்  நீ ரா  ய கேவ. (6) 
 
வழி ஞ் ெச ந்ேதங் கமலமலர் மடவா ரமிழ்ேத னலகத்  - 
        மைறந்தால் யாங்க ணிைனப்பி க்க வல்ேல ெமனவஞ் சினங்கூறச், -- 
சுழி ம் னனீ யவ்வா  ண்ெணன் ெறாளிப்ப மற்றவர்தாந் - 
        விக்காணா ெதங்ெகா நர் ேசாதிப் பிரான்றா டைலெயன்ன, -- 
ெமாழி  ப்ேபா ாிரண்ைட ேம ன்னிக் காணார் யாமிவைள - 
        ங் காேண ெமனநாணி சாய்த் ெதா ங்கி நிற்பவ ள், -- 
ெபாழி ம் பசிய கில்பா ப் நீ ரா  ய கேவ - 
        ெபாற்பார் குளந்ைத ய தவல்  நீரா  ய கேவ.  (7) 
 
திைர ந் தன  ந ம் ன ற் றிைளத்  குமடவார்தஞ் - 
        ெச ந்ேதந் ெதாைடயற் சு ப்பினங்கள் ேசட்ெசன்றக ம் ப விலக்கி - 
உைர ந் ெதாழி  ள்ள ந்தன் ைழச்ேசர்த் த ந்  ேவார்மலேநாய் - 
        ஒ ந் ெதாழிைலத் ெதாித்திதழி றழப் ெபான் ம் ெவண்டைலேபால், -- 

ைர ஞ் சைட ேபாற் வர்க்ெகா  கு மதிேபாற் காிக்ேகா ம் - 
        டங்க ந த்  ெவ த் மைற வலற் காிய பரம்ெபா ைளப், -- 

ைர ஞ் ெசல்வப் ெப ம்பா ப் நீ ரா  ய கேவ - 
        ெபாற்பார் குளந்ைதய தவல்  நீ ரா  ய கேவ.  (8) 
 
        ேவ . 
 

கமல ாிைனெயாளி குமதி யாெமன ண்டகெநாந்தயர - 
        ன்ைகயி ேலற்றிய சங்ெகா  சங்க ழங்கிக் கைர ரள, -- 
மகர வி ங்குைழ ெயதிாிய ெகண்ைட மலங்கு கயற்குலம்வார் - 
        வாைள கலங்கி ெய ந்  குதிப்ப வயங்கு சுணங்கிலெமன், -- 
றகெநகு ற் த ைலயி ைடந்திற வறல்குழல் ேபாற்றகரம் - 
        அணிந்தில ெமனநின த யிற் றன்கவினழியத் தி ம விப், -- 

கழ்நிைற ங்கம லாகாி பா ப் நீ ரா கெவ - 
        ரண ஞான ராதனி பா ப் நீ ரா கேவ.  (9) 
 
விற்  வங்குைழ யக்க  நீல விழித் ைண ெசங்குவைள - 
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        ெவல்லநின் ேமனி தைழப்ப  ேகெரன ங்கிய நீர்குைடயா, -- 
நிற் கழ் ெதய்வ மடந்ைதயர் மீதினி னீள்சிவி றித் ைளயான் - 
        நிைரத்த கு ந் ளி தம் ட ெலங்கு நிரத்த ம் வானவர்தங், -- 
கற் ைர ேதாள்கள் ைதத்தன ராடக் கட ள் சடாமகுடக் - 
        கங்ைக யவன்றைல ையந்ெதா  மாடக் காசினி ெகாண்டாடப், -- 
ெபாற்  மிகுங்கம லாகாி பா ப் நீ ரா கேவ - 

ரண ஞான ராதனி பா ப் நீ ரா கேவ.  (10) 
 
நீராடற்ப வ ற்றிற் . 
------------- 
 

10. ஊசற்ப வம். 
 
ஒ ெகாளி பரப்பிக் கதிர்த்ெத ம் பாிதிைய ெயா க்கித் திரட் ய ேபால் - 
        உரக மிழ் ெசம்மணித் ணி வி யத ம்ப ெராளிநிலாக் கான்ற கைலகள், -- 

நிைற திங்கைள ட்  நீட் ய ேதய்ப்ப திர்வயிர விட்டமிட்டம் - 
        மதியினின்றிழி  மமிழ்ததா ைரகெளன்ன த்தணி வடங்க க்கிப், -- 
ப தக  நவமணிப் பலைகயிைட ட் யப் பலைகேமன் மதியமிழ் ணப் - 
        பச்சிளங் கிள்ைளெயான் ேறறினா ெலன்னப் பாிந்தி ந் த ளி ைலேமற், -- 

ெகா க யிர்க க் க ெளா கும தம்ைம ெபான் ச லா ய ேள - 
        ரண மதிக்க ள் ாிந்தகம லாகாீ ெபான் ச லா ய ேள.  (1) 
 
ெசயைலயந் தா ைவ ைதத்தா  ெதா மச் ெச ந்த ப் க்கள்ெசாாி ஞ் - 
        ெசய ைதக் காற்றா  தைனநீங்க ெவண்ணிநந் ேதைவத் தணந் விைளயாட், -- 

யைலேமல் ெகாண்டநின் மீதலர்ப் ம்பகழி யிைளயா  ெசாாிவெதன ம் - 
        இ கண் டதற்குேநர் விழிச்சு ம் ந்த ளி யிளநிலா நைக கிழ்ப்ப, -- 
அய உங் ெகா ல்ைல ழ்த்தலர் ெசாாிந்திட ல ந் ைணைம ண் தா ம் - 
        அலர்வாளிெபய்தி ந் திறெனன  ேமர்காட்ட ைவம்பைட ெபா த்த பச்ைசப், -- 

யெலா  பிறந்த ட் கடெலா  வளர்ந்தமின் ெபான் ச லா ய ேள - 
        ரண மதிக்க ள் ாிந்தகம லாகாீ ெபான் சலா ய ேள.  (2) 
 
நிலம்ெபா  யிர்ப்பயிர் மலக்ெகா ந் தழல்ெவம்ைம நீத் ெமய்ஞ் ஞானமலரா - 
        நின்மலா னந்தச் ெச ங்கனி கனிந்ேதாங்க நிைறய ட் சூல்ெகாண் ெபாற், -- 
கலம்ெபா  ெவலாம் பச்ெசன்  ேதாற்றிக் க ங்குழற் கற்ைறநாப்பட் - 
        கதிர்த்தசி  கீற்றினான் மின்னிெயாளி கூர் தற் கார் கங் கவின வாங்கிச், -- 
சிலம்ெபா ெசய் கிண்கிணிப் ப மத்தினாற்ெப ந் தீங்குர ெல த்திைடயறாத் - 
        தி வ ட்டாைரெபாழி ெசய்ைகக்கு வாய்ப்பவான் ேசர்ந் லாய் நிற்ற றழப், -- 

லம்ெபா  ம யார்கள் சிந்ைதகு  ெகாண்டவள் ெபான் ச லா ய ேள - 
        ரண மதிக்க ள் ாிந்தகம லாகாீ ெபான் சலா ய ேள.  (3) 
 
மனக்குல மிைடந் பின் காட்டவிைச ெகாண்டா ம்  
                   வன்ைமயா னின ெவலாம் - 
        மணித்திர ணிைரத்ெதனச் சி ெவயர் ெபா த்த ம்  
                   வழிநின் பணிேகட் நின், -- 
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ைனக்கவி னைடத்திறங் கற்கவ ம் ெவள்யாைன  
                  யஞ்சிச் ெசவிக்காெலறிந் - 
        தந்தரக் கங்ைகைய ம த் த் ளித் ெவய  
                  ராற் மத்திவைலபரவா,-- 
நினக்க ைம ண் ன் ேபாற் மிைம ேயார் த  
                  ென ந்த ப் ல் தியின் - 
        நிரத்தலா லைனத் நின் மயெம ஞ் ெசஞ்ெசால்ைல  
                  நிைல த் தி வேதய்ப்பப்,-- 

னக்கிளி நிகர்த்தெமன் றீங்கிளவி ய தம்ைம  
                  ெபான் ச லா ய ேள - 
        ரண மதிக்க ள் ாிந்தகம லாகாீ  
                  ெபான் சலா ய ேள.  (4) 
 
திங்கெளாளி காட் க மீ லா  நாட்டச் ெச ங்கய ைதந் க்கலாற் - 
        ெசம்ெபானி னிைழத்தமகரக்குைழக ஞ்ெசவிச் ெசங்கனக சலாடப்,-- 
பங்கய வி க்ைகமட மாதர  ேநாக்கியி  பா மி  ேவமாட்ட ம் - 
        பா ங் கயற்குல மைசக்குமவ் ச ற் பாய்ந்திலதிவ் செலனநீள்,-- 
அங்ைகயின் வ த் நனி யாட் ெதா  நின்வா ய ம் நைக நிலெவழி க்- 
        காங்கவர் கத்திங்கள் சாயப் ராணமைற யாகம மளந்தறிவ ம்,-- 

ங்கவன் ம ங்கு கு  ெகாண்டவ  தாம்பிைக ெபான் ச லா ய ேள - 
        ரண மதிக்க ள் ாிந்தகம லாகாீ ெபான் ச லா ய ேள.  (5) 
 
திண்ணிய ெபாலஞ்சிகாி வாங்கிய பிரான்ெசன்னி ெதாிகலா மைறேயாதிமஞ் - 
        ெசப் பழி ெமாழிமா மா னக் கூர்தியாய்ச் ேசர்ந் நின் றாள்சுமந் ,-- 
தண்ணிய நினா கண் ண ள்கிைடத் ன் ழிச் சார்ந்திைறவ 
        ைரடமீரக் - காள்பணி  ேமல்ைவவர ம்,-- 
கண்ணியவவ் வஞ்சைன யறிந்ததைன யலமாக் காண் ெமன ன்னிேயறிக் - 
        ககனத்  ன்பின்ன தாகக் கடா தல் க ப்பெவண் டரள ெமாய்த் ப்,-- 

ண்ணிய மலர்ந்தைனய ெவாண்பலைக ேயறிநீ ெபான் ச லா ய ேள - 
        ரண மதிக் க ள் ாிந்தகம லாகாீ ெபான் ச லா இ ேள.  (6) 
 
அரவ மிழ் ெசம்மணித் திரள்சுற் றிைழத்திைட யலங்ெகாளிய நித்திலத்தால் - 
        அைமத்தத ன ச்ெச ஞ் ெசம்பட் டலங்காித் தவிர்பலைக மீதி த்தல்,-- 
இரவகல ெவங்கதி கும்பாிதி மண்டல மிளம்பனிக் கதிர்மண்டலம் - 
        எாிக்கட ண் மண்டலங் கீழ்ெதாட்  ைற ன்  ேமய்ந்த ந் தவிசில யார்,- 
பரவநீ நின்றநிைல ெயாப்பவா னந்தெமய்ப் பண்ணவன் விழிச்சுடர்கணின் - 
        பால கு காட்சியப் பாிசறிந் ெதம்ைம ம் ப உமணித் தவிெசனக்ெகாள்,-- 

ர ண் ட ெளன்  ேவண் தல் க ப்ப யர் ெபான் ச லா ய ேள - 
        ரண மதிக்க ள் ாிந்தகம லாகாீ ெபான் ச லா ய ேள.  (7) 
 
சுத்த  மசுத்த  ெமனப்ப ங் ெகா மாைய ணாக வி ளாணவந் - 
        ெதா த்தெந  விட்டமாக் க மப் ெப ம்பகுதி க்கிய வடங்களாக,-- 
ைவத்தமா ேயயேம பலைகயா விலா வான் வன ேகா ற் ம் - 
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        மகிழ்ந்தா  ெவளியாக வா யிர்க் குழவிகைள மரணம் பிறப்ெபன் ேநாய்,-- 
ெமாய்த்த மணி சல்ைவத் தாட் க் கைடத்தைல டங்கா ெத த்தைணத்  - 
        க்குைற வளித் ேமற் பர த்தி ய்த்  வாத வானந்தமாம்,-- 

த்தமிழ் த த்திெமய்த் தாயாய் வளர்ப்பவள் ெபான் சலா ய ேள - 
        ரண மதிக்க ள் ாிந்தகம லாகாீ ெபான் ச லா ய ேள.  (8) 
 
நாந்தகப் ெபா பைட விதிர்த்தைனய விைமயாத நாட்டத் தரம்ைபமா ம் - 
        நளினக் கரங்கூப்பி ெயதிர்நிற்கு கில்வண்ண நாயகன் தற்ேறவ ,-- 
ேவய்ந்தெசம் ெபாற்ெப ம் ண்களி னிைழத்தபல ேவ குல மணிகெடா மவ் - 
        விாிகதிர்ப் ேபதத்தி க்ேகற்ப நின் சன் மின்னிழல் பரப் ேதாற்றம்,-- 
வாய்ந்தெமய்த் ெதாண் ெச  மன்பர்க ளந்ெதா ம் வயங்குபாி பாகேபத - 
        மார்க்கத்தி க்கிைசய மன்னிநீ விைளயா ம் வாய்ைமையக் காட்ட வளி ழ்,-- 

ந்தகர வார்க ங் கூந்தல  தாம்பிைக ெபான் ச லா ய ேள - 
        ரண மதிக்க ள் ாிந்த கம லாகாீ ெபான் ச லா ய ேள.  (9) 
 
அண்டப் பரப்ெபங்கு மண் ப் படர்ந்த ேபரானந்த ெவள்ளம்வாழ - 
        அ ட்சாிைய கிாிைய சிவ ேயாகெமா  ஞானெம  மதிகசிவ த மம்வாழக்,-- 
கண்டவர்க் கினியநஞ் ேசாேமசர் வாழநின் கட்கைடக் க ைணவாழக் - 
        காசினி ெயா ங்குசிவ பத்திகு  பத்திசங் கமபத்தி ெசய் வாழ,-- 
ெவண் ப் தி ய ரக்கமணி வாழெமய் விைளக்குமஞ் 
        ெசைதநகர் ேமன்ேமற் ெசழித் வாழப் - 

ண்டர தற்ெறாண்டர் தங்குழாம் வாழநீ ெபான் ச லா ய ேள- 
        ரண மதிக்க ள் ாிந்தகம லாகாீ ெபான் ச லா ய ேள.  (10) 
 
        ஊசற்ப வ ற்றிற் . 
        ------ 
 

குளத் ர் அ தாம்பிைக பிள்ைளத்தமிழ் ற்றிற் . 
        ----------- 
        சிவஞானசுவாமிகள் தி வ வாழ்க. 
        ---------------- 
 
சிவஞானசுவாமிகள் தி ந த்திரம். 
 
மன் ம் விசுவா வசுவ ட ேமடமதி 

ன்னிரவி நாட்பகேலா தாயி யம் - பன் ந் 
தி வாள ெனங்ேகான் சிவஞான ேதவன் 
றி ேமனி நீங்கு தினம். 
 
        ------------------ 
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        பிரகடனபத்திரம். 
 
        இ வைரயிற் பதிப்பிக்கப்பட்ட த்தகங்கள் 
 
குளத் ரப் பிள்ைளத்தமிழ். 
கைலைசச்ெசங்க நீர் விநாயகர் பிள்ைளத்தமிழ். 
கைலைசச் சிேலைடெவண்பா. 
 
        இனிப்பதிப்பிக்கப்ப ம் த்தகங்கள். 
 
காஞ்சிப் ராணம். 
விநாயக ராணம். 
தி த்தணிைகப் ராணம். 
தி வாைனக்காப் ராணம். 
ேப ர்ப் ராணம். 

வா ர்ப் ராணம் 
ெமாழி ெவண்பா. 

இளைசப் பதிற் ப்பத்தந்தாதி. 
குளத் ர்ப் பதிற் ப்பத்தந்தாதி. 
கைலைசப் பதிற் ப்பத்தந்தாதி. 
கம்ப ரந்தாதி ைர. 

ல்ைலயந்தாதி ைர. 
கச்சி யானந்த த்திேரசர்வண் வி . 
கச்சி யானந்த த்திேரசர் பதிற் ப்பத்தந்தாதி. 
தி த்தணிைக யாற் ப்பைட. 
தி த்தணிைகப் பதிற் ப்பத்தந்தாதி. 
பஞ்சரக்கர வந்தாதி. 

ைறைசக் ேகாைவ. 
கைலைசக்ேகாைவ. 
தி ப்ெப ந் ைறப் ராணம். 
தி வாவ ைறப் ராணம். 
--------------------------------- 
 
 


