
 
 
 
 
 
 

திண் க்கல் ெவங்குசாமி அய்யர் அ ளிச்ெசய்த 
"கால ச் சாராதாம்பிைக மாைல" 

 
 
 

sri kAlaTic cAratAmbikai mAlai 
of tinTukkal vengkucAmi aiyar 

In tamil script, unicode/utf-8 format 
 

 
 
Acknowledgements: 
      Our Sincere thanks go to the Digital Library of India 
      for providing us with scanned images version of the work online. 
      Etext preparation and proof-reading: This etext was produced through  
      Distributed Proof-reading approach. 
      We thank the following persons in the preparation and proof-reading of the etext: 
      Sakthikumaran, Senthan Swaminathan, Ponnu Ganesh Kumar and R. Navaneethakrishnan 
      Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland. 
 
© Project Madurai, 1998-2011. 
      Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 
      of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 
      Details of Project Madurai are available at the website 
      http://www.projectmadurai.org/ 
      You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.  
 



 2

திண் க்கல் ெவங்குசாமி அய்யர் அ ளிச்ெசய்த 
"கால ச் சாராதாம்பிைக மாைல" 

 
 
Source: 
      கால ச் சாரதாம்பிைக மாைல. 
      இ  
      திண் க்கல் வக்கீல் மத் எல்.ஏ. ெவங்குஸாமி ஐயர், 
      அவர்களால் இயற்றப்ெபற்  
      ெசன்ைன: 
      கேண  கம்ெபனியாரால், பதிப்பிக்கப் ெபற்ற . 
      MADRAS: 
      PRINTED BY S. MURTHY & CO., THE "KAPALEE" PRESS, 
      305, THAMBU CHETTY STREET. 
      ----------------------------------------------------------- 
 

"கால ச் சாராதாம்பிைக மாைல" 
 

காப்  
      விநாயகர் தி 
 
      சீ  லாந்தி க் கால ப் பதியினிற் றிக ஞ் 
      சார தாம்ம்பிைகத் தாயின்ெமய்ச் சரணபங் கயத்திற் 
      ேகெர லாம்ெப  மியற்றமி ழலங்கெலான் றியற்றத் 
      தார காசயக் கய கன் றாண்மலர் ைணேய. 
 
      ேவ  
 
      ஆர ணப்ெபா  ளாகிய ைவங்கர 
      வார ணத்தின் மலர்க்கழல் வாழ்த் வாம். 
 
      கன் தி 
 
      நிலமகட்குத் திலகெமனப் ெபா த சீர்க் கால யி னில ந் ெதய்வக் 
      குலமகட்குச் ச மைறநா வகங்குலவ ெவண்சசங் குல ஞ் ெசல்வக் 
      கைலமகட்குக் கைலக்ெகட்டாத் தைலமகட்குக் கவியணியல் கவினச் ட்ட 
      மைலமகட்குச் சி மதைல மயி கந்த ெப தைல வணக்கஞ் ெசய்வாம். 
 
      ேவ  
 
      ஹரஹர ெவன னி 
      வரர் சுரர் பணி ஞ் 
      சரவண பவனி  
      சரண் சரண் சரேண 
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ல். 
      க நிைலத் ைற 
 
      உலெக லாந்ெதா  ேதத்திடற் குாிய த் தமிேய 
      திலக வா தற் ெசல்விேய திக மாண் ைடெமய்ப் 
      லைம ேம சீர்க் கால ப் பதியினிற் ெபா ஞ் 
      சலச மா கத் ைதயேல சாரதாம்பிைகேய.  1 
 
      அ ண லங்ெகா த் த யைர யாட்ெகாள வைமந்த 
      க ைண யங்கட னீெயனக் கண் ெகாண் ைனயித் 
      த ணம் வந்தைடந் ேதன்மலர்த் தாளிைண ெயனக்குச் 
      சரண லாற்கதி ேவறிைல சாரதாம் பிைகேய.  2 
 
      பஞ்சின் ெமல்ல ப் பாைவேய நின்மலர்ப் பதத்ைத 
      ெநஞ்சு ேளநிைனந் ணர்ந் நின் ென ம் கழ்த் திறத்ைதச் 
      ெசஞ்ெசா லாற் தித் கிடத் ெதாிகிலாற்ச் சிறிேயற் 
      கஞ்ச லஞ்செலன் றாண்ட ள் சாரதாம் பிைகேய.  3 
 
      ஓெம ம்மைறக் குட்ெபா  ளாகிநின் ெறாளி ஞ் 
      ேசம நன்னிதித் ெதய்வேம தி ெவலாஞ் ெசழிக்குங் 
      ேகாம ளத்தி  வ ைடக் குமாிேய குளிர்ெவண் 
      டாம ைரக்கண் வாழ்தைலவிேய சாரதாம் பிைகேய.  4 
 
      ெபாற்பி க்குயர் நிைலெயனப் ெபா ந்த  தரேம 
      கற்பி க்கணி கலெனனக் கவின்ெசய்கற் பகேம 
      விற்ப னர்க்க ள் விமாிைச விளங்குகா ல யிற் 
      தற்ப தத்தணி நிைலெப ஞ் சாரதாம் பிைகேய.  5 
 
      பாவி ேயற்கிதம் ாிந்திடப் பரமகா ணியத் 
      ேதவி நீயலாற் றிக்குேவ றிைலெயனத் ெதளிந்  
      கூவி ேனன் ைற ேகட்ட ள் ெகா த்திடன் ைறெயன் 
      னாவி ேய யிர்க் க ந் ைணச் சாரதாம் பிைகேய.  6 
 
      மாச கன்ற ெமய்ஞ் ஞானிகண் மனெமனத் ெதளிந்  
      மீச னார  ெளனப்பரந் தி கைர ரண் ங் 
      காச லம் சம் ரைணக் கைரகண் ெவண் ப ம 
      வாச னத்தின்மீ தமர்ந்த  சாரதாம் பிைகேய.  7 
 
      அன்பி னானிறந் தகங்கசிந் ைனத்ெதா  ம யார் 
      ன்ெப லாங்ெக த் த ட்சுகங் ெகா க்கும்ெமய்த் ைணேய 
      இன்ப நாட் னிற் கிைறவிேய யிறஞ்சுவார் க்குத் 
      தன்ப தாம் ய த்தி ஞ் சாரதாம் பிைகேய.  8 
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      கந்த நாண்மலர்க் க ங்குழற் கன்னியர் மய ற் 
      சிந்ைத ைநந் ழன் ன்கழற் சீர்ெபற நிைனயா 
      விந்த நாயிேனற் குய்வழி ெய வழி யிர்க்கு 
      ளந்தர் யாமியா யி ந்ெதாளிர் சாரதாம் பிைகேய.  9 
 
      கங்கில் ேபாக்குதற் ெக ஞ்ெச ங் கதிெரனக் கதித் ப் 
      ெபாங்கி யார்த்ெத ம் ன்மதப்ெபாய்யி ள் க ந்த 
      ங்க மாதவக் குாிசின்ெமய்த் றவி ள் ளகத்திற் 
      றங்கி ேயாங்குமா தங்கிேய சாரதாம் பிைகேய.  10 
 
      ஞான ர்த்திெயன் ைனக்கைல யைனத் ேம நவிகற் 
      கான கீர்த்திநன் கைமந்தெதள் ள தவா ாிதிேய 
      தீன ர கி ெயன ைனத் ேத வந் தைடந்தார்க் 
      கான வின்பநற் கதித ஞ் சாரதாம் பிைகேய.  11 
 
      பற்ேற லாெமாழித் ன்றி ப் பாதபங் கயத்திற் 
      குற்ற வன் ண் ள்குவா ள்ெளாளி விளக்ேக 
      குற்ற மார்ந் ேளன் குைற ேள ளக்குைற தவிர்க்கச் 
      சற்றி ரங்குைவ ேயதனிச் சாரதாம் பிைகேய.  12 
 
      ெசம்ெபா னாற்றிகழ் ந்தி மலர்ச் ேசவ த் ைணைய 
      நம்பி ேனார்க ள் வழங்குெமய்ஞ் ஞான  ரணிெயன் 
      ம்பர் யாவ ங் கரங்குவித் ன்ன ட் கிரக்குஞ் 
      சம்ப னக்கைல மடந்ைதேய சாரதாம் பிைகேய.  13 
 
      ெசாற்ப தங்கடந் த ட்சுக வ வமாய்த் லங்குஞ் 
      சிற்ப ராபைர ெயன ைனத் ெதாிந்தகந் ெதளிந் ன் 
      ெபாற்ப தந்ெதா  குெமய்ப் னிதமா தவ க் 
      கற்  தப்பத நிைலத ஞ் சாரதாம் பிைகேய.  14 
 
      தீெத லாநிைறந் தி ள்ெசறிந் திழிந்தெவன் சிந்ைதக் 
      ேகாெத லாம த் தாட்ெகா ங் குணப்ெப  நிதியா 
      மாதி ெயங்கு  சங்கரா சாாிய வமலன் 
      சாத நற்பதிக் கால ச் சாரதாம் பிைகேய.  15 
 
      ண்ணி யப்ெப  நதிகளிற் சிறந்த  ரைணயாங் 
      கண்ணி யப்ெபயர் ெகா நதிக் கைரயமர்ந் த யா 
      ெரண்ணம் யாைவ  ெமளிதினின் த்திடற் கிைசந்த 
      தண்ண ளிக்கயத் தடங்கற் சாரதாம் பிைகேய.  16 
 
      தவசி கட்குண்ேம தகுநிைலச் சங்கர னியா 
      லபச யத்திைன யைடந் மிங் கவர்தி க் கரத்தா 
      பச ாித்திடற் குாிைம ண் ெடா குேத வைதயாய்ச் 
      சபல ற்றமா சனனிேய சாரதாம் பிைகேய.  17 
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      ெபான்ைன ேயவிைழந் ன்மணிப் ங்கழல் விைழயா 
      ெவன்ைன யாள்வதற் குன்றி  ள்ளெமப் ப ேயா 
      ெவன்ன ேவமிகக் கலங்கின ெனன்மனக் கலக்கந் 
      தன்ைன மாற்றிடத் தகுங்ெகாேலா சாரதாம் பிைகேய.  18 
 
      சி ங்க மாகிாிக் ெகா ச் சிகரமீ தி ந்தங் 
      க த்த ேபாநிைல யைடந்தைடந் தவர்க்க  ள த 
      வி ந்த ளிதி ம் பாரதீந் திர னி வியக்கத் 
      த ங்க லாநிதிச் சத்திேய சாரதாம் பிைகேய.  19 
 
      மண்ணி லத்தவர் விண்ணவர் யாவ ம் வ த் ம் 
      ஷண்ம தப்ரதி  டாபனா சாாியன் சனித் வக் 
      கண்வி ழித்தநற் பதிெய ங் கால ப் பதிவாழ் 
      தண்ம திக்ெகதிர் மதி கச் சாரதாம் பிைகேய.  20 
 
      ைவய கத்தவர்க் கிதந்த ம் அறெநறி மறந்  
      ெபாய்யி ட்கடற் ப ந்தவிப் ன்மதிப் ைலேய 
      ய்  மா நின் க ைணெயற் குதவியாண் ட ெளம் 
      ைமைய மாமைறக் கரசிேய சாரதாம் பிைகேய.  21 
 
      பண்ைட ழ்விைன சிைதத் வான் பதந்த ம் பதத்ைதக் 
      கண்ட ேப ளங் க த் மற் றைனத்ைத ங் கவர்ந்  
      ெகாண்  காண்ப ங் கதியவர்க் குத சீர்க் குணேம 
      தண்  றாப்ெப ந் தைகெப ஞ் சாரதாம் பிைகேய.  22 
 
      ஏத ேம ாிந் தவர்க்குமிக் கிதந்த  நின  
      பாத மன்றிேவ றிைலயிக பரந்த  ைணெயன் 
      ேற  மாமைற ைரத்தி  ண்ைமெயான் றறியா 
      வாத னாெமனக் கரணநீ சாரதாம் பிைகேய.  23 
 
      தி ம ைறப்ெப  வனத்தினிற் றிாிந் மம் மைறக்குத் 
      ெதாிப டாவ  வமாய்ச் சிறக்குமான் பிைணேய 
      பிரம னாவினின் றின்னிைச ெப க்குமம் பிகேம 
      ச வ ேலாகச ரண்ையேய சாரதாம் பிைகேய.  24 
 
      ெபா வி லாெவழில் ெபா மம் யத்தமர் னித 
      வ ன் ேமா வமாய்த் தைழத் ள கிப் 
      பர  வார்வி ப் பறிந்தவர்க் குடன்பாி சளிக்குந் 
      த ம ேமம்ப  கால ச் சாரதாம் பிைகேய.  25 
 
 
      பா  மன்ப க் கற் தப் ெபாற்பத மலைரச் 
       வான்ற ந் ேதாைகேய ெதான்மைறத் ெதாகுதி 
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      ேய  ைகக்ெகா  பாரதீந் திரகு  விதயத் 
      தா  மாமயிற் ேபைடேய சாரதாம் பிைகேய.  26 
 
      ெவண்ணி றக்கைல யணிந் மின் ெவண்பணி யணிந்  
      ெவண்ணி றக்கம லப்ெபாகுட் னி ற் றி ந்  
      ெவண்ணி றத்தெமய் ெவண்ணைக ெகாண் சீர் விளக்கும் 
      ெபண்ணி யற்ெப ம் பிரமேம சாரதாம் பிைகேய.  27 
 
      ஆயின் ேவறிைலெயன் நன் கறிந் பல் யிர்கட் 
      காயி நீெயன வ மைற யாகம மைனத்  
      ேமய நின் கழ் விாிக்கேமன் ேம ேம விாி ந் 
      தா  மன்றிமற் றியா நீ சாரதாம் பிைகேய.  28 
 
      ெதன்ெப றாததீப் பயிர்விைள நிலெனனச் ெசழிக்கும் 
      ன்  லானரம் ெபன் ேதால் ெசறிந்தெபாய் டம்பிற் 
      கன்  றா ெமய்ப் க டம் பளிக்குமா ரறிவிற் 
      பின்ப டாெதைனப் ேபணியாள் சாரதாம் பிைகேய.  29 
 
      சத்த மாதர்கள் ழ ற் றிலங்குெசௗந் தாிய 
      நித்ய மங்கள ெசா பிேய நிமைலேய நிகில 
      கத்  த் வம் பைடத் யர் கால ப் பதியிற் 
      றத்  வப்ெபா  ளாய்த்திகழ் சாரதாம் பிைகேய.  30 
 
      கன்னி ெயன் ைனக் கைலெயலாம் வ த்தி ங் காத்தற் 
      குன்ைன யன்றிேவ றின் யிர்க் ெகா ைண யறிேயன் 
      என்ைன நின்கழற் க ைமயா ேயன் ெகா ளிைசக்கத் 
      தன்ைன யன்றிேவ வைமயில் சாரதாம் பிைகேய.  31 
 
      கால னா யிர் கு த்திடக் க ஞ்சினத் திாிக்குங் 
      கால நீெயதிர் வந் ைக ெகா த் நின் கழற்சீர்க் 
      ேகால ேமவிடப் ாிைவயாற் குவலய மதிக்கச் 
      சால நீ நின் ென ம் கழ் சாரதாம் பிைகேய.  32 
 
      அண்டம் யாைவ ம் பைடத்தளித் தழிக்கு த் ெதாழில்ைகக் 
      ெகாண்ட ேபர ட் ெகாண்டேல ள்ளகங் குைழந்  
      ெதாண்  ண்டவர் நாவினிற் கவிநலஞ் சுரக்கச் 
      சண்ட மா தம் ெபாழிந்தி ஞ் சாரதாம் பிைகேய.  33 
   
      ப்ப ேதாெடா  பத் டன் ன்ெற ங் ேகாணச் 
      ெசப்ப மார்ந்தசக் கரத்தினிற் றிகழ்  மணிேய 
      எய்ப்பி லாத்தவ ாியற்றி ந் தவப்பய ெனன்னத் 
      தப்  றாதவர் மனத்தமர் சாரதாம் பிைகேய.  34 
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      பாச ேவர த் யர்நலம் பயக்குமா க ைணத் 
      ேதசு லாவிய கைல தற் ேறவிேய திறஞ்சால் 
      ேநச ேமெசயா தி ந் ேம னிைலயைடந் தி ம்ேப 
      ராைச ேமவிேனற் ெகன் கல் சாரதாம் பிைகேய.  35 
  
      ெசங்கண் மாலய னரன் தற் ேறவர் சிந்ைதயினிற் 
      ெபாங்கி யார்த்ெத ந் த ணிைலப் னித  ரணமாய்த் 
      தங்கி யார்ந்தடங் கா  தலத்திற்கா ல யிற் 
      றங்கி ேயாங்குமா தரசிேய சாரதாம் பிைகேய.  36 
  
     ேநற்றி ந்தவ ாின்றி ப் பாெரன நிைனத்தற் 
      ேகற்ற ெமான்றிலாப் ெபாய் ல கிச்ைசேம ட்டாற் 
      கூற்  வன்ெசயற் கஞ்சுவ னச்சுறா ெதைனக்காப் 
      பாற்றி யாட்ெகாளற் கரணநீ சாரதாம் பிைகேய.  37 
 
      ப யில் ேவறில ாிவர்க்கிைண ெயனப் வி பழிக்கும் 
      ப யி ழிந்தவ ராயி ம் ப றேர ெயனி ங் 
      க ம லர்ப்ெபாழில் ழ்தி க் கால  யைடந்  
      ன ய ைடந்தி ற் னிதேர சாரதாம் பிைகேய.  38 
 
      ஆற்ெறா ணாதேப ரவலேம யாக்குமில் வாழ்க்ைகச் 
      ேசற்ைற ேம ஞ் சிகடேனன் சிறந்த  ரைணயா 
      மாற்றி ேலப ந் தகம்ப ந் த யைடந் த ம்ேப 
      றாற்றன் ேம தற் க கேனா சாரதாம் பிைகேய.  39 
 
      பத்தி யாம்வைலப் பட் ெமய்ப் பத்திெசய் பவர்க்கு 
      வித்ைத யாைவ  மளித்தி ம் வித்தக தேல 
      சுத்த தத் வ ஞானிேபாற் சு தி ல் க ந் 
      தத்ைத யங்ைகயிற் றாங்கிய சாரதாம் பிைகேய.  40 
 
      ஆம யக்கடற் பட் ழன் ேறைன ன் ன ட்ேப 
      றாம ரக்கலக் குாியவ னாத்த த் தாள்வாய் 
      காம ரம்பயில் வண் ங் காவகத் தி ந்  
      சாம ேமா சீர்க் கால ச் சாரதாம் பிைகேய.  41 
 
      கண்  ேதன்கனி பால  ெதனக்க த் வந்  
      ண்ட ாீகெமய்த் தாைளையம் லன்ெகாளார் விேமற் 
      ெகாண்ட பாரெமன் றறிந் மாண் குல சீ ர ைய 
      யண்  ேனனிைல யம்ைமேய சாரதாம் பிைகேய.  42 
 
      யின் ேமற்கரங் குவித் நின் ண்டக மலர்ச்சீ 
      ர யி ைணக்குெமய் யன் ண் டகெநகிழ்ந் கிக் 
      க ைக யாயி ங் கதறிடாக் கசடனா ெனனி  
      ம ைம யாத்த த் தாண்ட ள் சாரதாம் பிைகேய.  43 
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      ெநஞ்ச ேமகலங் கா நன் னிைலெகடா தி ந்  
      ெசஞ்ச ரண்சர ணாயைடந் தாற்றி க் க ைணப் 
      ஞ்ச மாயகி லாண்ட ம் வியக்கநிற் ரக்கு 
      மஞ்ச ர்ந் வந் தமைலயாஞ் சாரதாம் பிைகேய.  44 
 
      வணங்கு வாரகத் தி ந்தவர் வாயகத் தியற்பா 
      மணங்க மழ்ந்திட வழங்கு  ேபர ண் மணிேய 
      குணங்க ளா யர் குன்றேம கால  குறித்தார்க், 
      கணங்ெக லாந் ைடத் த ள் ாி சாரதாம் பிைகேய.  45 
 
      அன்பர் நாவி ந் வட் றா தினிக்குநல் ல ேத 
      அன்ப ள்ளகத் ற்ெற  மானந்த நிைறேவ 
      அன்பர் பக்கனின் றகன்றிடா வா யிர்த் ைணேய 
      அன்ெப ம்ெபயர்க் கிலக்கேம சாரதாம் பிைகேய.  46 
 
      இ ம்ைப யாைவ ம் விைளத்திடர்க் கட ைட யி த் ங் 
      கு ம்ப வாழ்க்ைகயிற் பட் ழன் யர்நிைல குறிப்பான் 
      திடம்ெப றாமனத் ேதனினித் தினந்தினஞ் சி ைமத் 
      தடம்  காெதைனக் காத்த ள் சாரதாம் பிைகேய.  47 
 
      பார்த்த ேபர்பவப் பிணியிைனப் பறிக்குநன் ம ந்தாந் 
      தீர்த்த நல்கி ம் பாரதீந் திரெனனச் சிறக்குந் 
      தீர்த்த ேதசிக னிைடயறா தீங்க ச் சித்தற் 
      கார்த்த ேவா  வாய்ந்த ள் சாரதாம் பிைகேய.  48 
 
      அலம ரற்ப  வார்தமக் கைடக்கலப் ெபா ளாய்ப் 
      பலக ைலக்குயர் நிலயமாய்ப் பதிதபா வனனாய் 
      இலகு ெமங்கு  பாரதீந் திர னி யிதயச் 
      சலச ேம  மன்னேம சாரதாம் பிைகேய.  49 
      ெபாறிக ைளந்ைத  மடக்கிநின் ெபான்ன க் கமலத் 
 
      தறியி ேலமனக் கவியிைன யன்பினாற் றைளந்  
      பிறி  றாதஃ தாங்குநின் ன்ன ட் ெப ம்ேப 
      றறி  மாெறனக் க தி சாரதாம் பிைகேய.  50 
      க ைய யாயிரத் ெதா பதி ெனான்ெற ங் கணக்கிற் 
 
      ெசலவி ளங்குெஸௗ மியத்தின்மா கத்தினிற் றிங்கள் 
      குல  பக்க ந் வாதசி ங்குறித் யர்  
      தலத்  வந் கா ல யமர் சாரதாம் பிைகேய.  51 
      பரம ஹம்ஸ  நர ம்ம பாரதீந் திரனாங் 
 
      க ைண வள்ளலாற் றாபித மைடந் கா ல ைய 
      ம வி மன் யிர்க் க ண்மைழ வழங்கு ற் சலகந் 
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      தரெம னப்ெபா  த ணிேய சாரதாம் பிைகேய.  52 
      காாி லா த் ெதாைடநயம் படச்ெசய நயக்குங் 
 
      கூாி லாமதி ேயெனனக் குைரகழற் கன்பா 
      நாாி லாமனத் ேதன்ெசா  மாைலநீ நயக்குந் 
      தாெர னாக்ெகாளத் தகுவேதா சாரதாம் பிைகேய.  53 
      ஓ  வார்விைனத் யெராழித் யர்கதிக் குய்க்குந் 
 
      தீதி லாப் கழ்ச் சாரதா ேதவி ங் கழற்குக் 
      காத லாற்ெச ங் குமரதா சன்கவித் ெதாியற் 
      ேகாெத லாங்குண மாக்ெகாள ல ட்ெப ங் குணேம  54 
 
      வாழி ேமலதாங் கால  வாழிநீ ழி 
      வாழி ெவண்கம லாசனத் தம்ைமமா ேதவி 
      வாழி மாமைற வானவர் மைறயவர் வ த்த 
      வாழி மாதவச் சங்கரன் வண் கழ் வளர்த்ேத.  55 
 

ற்றிற்  
 
 
 
 


