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இஃ மஹாவித்வான் ரைச - அ ட்டாவதானம்
சபாபதி த யாரவர்களால் இயற்றி
ேமற்ப
த யாரவர்கள் மாணாக்கர்
தி - சின்னசாமிப்பிள்ைளயவர்களால் பார்ைவயிட்
தி ப்பத் ர்- ேடஷன்மா டர்
ைவ - நாராயணசாமிபிள்ைள
குசப்ேபட்ைட - தங்கேவ ெசட் யார்
இவர்கள் உதவிையக்ெகாண்
ேமற்ப
த யார் தைமயனார் குமாரர்
- த. குப் சாமி த யாரால்
ெசன்ைன
ஆதிகலாநிதி அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பித்த
1892-ம் ஆண்

சூன் மாதம்

இதன் விைல அணா - 1 1/2.
------------------------சாத் கவிகள்.
இந் லாசிாியர்மாணாக்கர் தி . சின்னசாமிப்பிள்ைளயவர்கள்
பா ய வி த்தம்.
தலம்பலவற் ட்சிறந்த தைகைமெசறி தி க்கச்சிக்
குமர ேகாட்டக்
கலம்பகப்பா மாைலெயழிற் கந்தேவள் கழ ைணக்ேக
ைனந்தான மன்ேனா
நலம்பயி ம் ரைசநக ாிைறகங்ைக குலதிலக
னா மனபால
நிலம்பர ம ட்டாவதானச் சபாபதிமால்
ெந
வந்ேத.
குன் ேதா றா
யர் குமரேவள் குைரகழற்ேக
யன்பார் ேகாமான்
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நின்றசீர்க் கைலயாழி ெந ம் லவ ளத்தரசு
ற்றி க்கும்
என் ேந ரட்டாவ தானச் சபாபதிமா
ெலந்ைத கச்சி
ெயான் மாக் குமரேகாட் டக்கலம்ப கத்ைதயினி
ைரத் ளாேன.
ேமற்ப
த யார் மாணாக்கர்
தி மயிைல சண் கம்பிள்ைளபா ய
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்
நிதி த்த மணிமாடக் கச்சிநக ெரஞ்ஞான்
நிலவப் த்த
விதி த்த மணிமாைல கமண்டலக்ைக ெயா விசா
கன் ந் தாட்குத்
தி த்த கலம்பகப்பா மாைலெயான் ெசய்தணிந்தான்
ேசாவார் ெசன்ைனப்
பதி த்த ரைசவ சபாபதிசற் கு மணிெமய்ப்
பாிவின மாேதா.
தி க்கயிலாயபரம்பைரத் தி வாவ

ைறயாதீன

மஹாவித் வான் - திாிசிர ரம் மீனாக்ஷிசுந்தரம்பிள்ைளயவர்கள் மாணாக்க ம்,
காஞ்சி ரம் - பச்ைசயப்ப த யார் கல்விச்சாைலத்
தமிழ்ப்பண் த மாகிய தி-சு. ேவ சாமிபிள்ைளயவர்களியற்றிய
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
ப குமரக் ேகாட்டமட வார்நடமா ங்கச்சிப்
பதிேவட் கன்
த குமரக் ேகாட்டகக லம்பகத்தா மம் ைனந்தான்
றைனச்சார்ந் ேதார்க்குத்
தி குமரக் ேகாட்டநிகர் மனந்தி த்திக் கைலபயிற் ந்
திறேலான் ெசந்ேதன்
ெப குமரக் ேகாட்டயிேலான் ேபர ள்ெகாள் சபாபதிப்ேபர்ப்
ெப நா வல்ேலான்.
-----தி எவ்
ர் இராமசுவாமிெசட் யாரவர்களியற்றிய
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
குலம்பகெமண் கல்வியி
குமர ேகாட்டக்

வைகச்ெசல்வ ேமாங்குகச்சிக்
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கலம்பகெமான் றியற்றிமிகக் கற் ணர்ந்த லவெரலாங்
களிப்பத தந்தான்
சிலம்பகங்ெகாள் குகன
மட்டாவ தானஞ்ெசய்
திற ம் உள்ளாம்
விலம்பக ற் றாமதிப் ம் ெப
ரைசச் சபாபதியா
ேமேலான் றாேன.
உ
கன்

ைண

சபாபதி த யார் இயற்றிய
காஞ்சீ ரம் "குமரேகாட்டக்கலம்பகம்"

விகடசக்கர விநாயகர் காப் .
ேநாிைசெவண்பா.
கழ்வாய்ந்த காஞ்சீ ாிக்குமர ேகாட்டக்
குகனார் கலம்பகத்ைதக் கூற - நகமா
கடசக்க ரக்காிைய ெமாய்ம்பி த்ேதா னீன்ற
விகடசக்க ரக்காிைய ேவண்

(1)

ஏகாம்பரநாதர் தி.
ஏத்திப் பணிந் குறி ேயற்ற ெப ம் கைழச்
சாத்திப் பதிந்தனமால் சார்ந் பிறர் - ேதத்திையந்
நச்சிேய கம்ப னல த மாவ க்கண்
கச்சிேய கம்பன் கழல்.
காமாக்ஷியம்ைம தி.
கட்டைளக்க த் ைற.
உ காமக் கண்ணிய மத்ெதா ேகாம் ல் ேயாரகந்ைதத்
தி காமக் கண்ணிய கத் ட் பேடாங்ெகா ந் தீவிைனயாற்
க காமக் கண்ணிய மாைலய ேரகம்ப வாணர்கச்சி

(2)
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வ காமக் கண்ணியம் ைமக்கன் ெசய்

வணங்கினேம

(3)

ேநாிைசெவண்பா
மன்னர் தி
மகளி ெரழினல ம்
ெபான் லகர் ேபாக ெநஞ் ேசெபா ந்த - ன்
விச்சிப் பலதளி ங் ேகத் தேல யிச்சிப்பாங்

வேதா

கச்சிப் பலதளி ங் கண் .

(4)

நால்வர் தலானார் தி.
க த் ைற.
ெபாற்காசு ெபாற்றிரள் வாங்கிய வர் ெபாலங்கு மி
விறகா சுகெந மாெலனக் ெகாண்டவர் ேவட்ட
ஞ்
ெசாற்காசு தீரெபாற் குைவதந் வாசகத் ய்மைறயாம்
நற்காசு நல்கி னவர்நாயன் மார்பத நா

ேம.

(5)

அகத்திய னிவர்-நக்கீரேதவர்-அ ணகிாிநாதர் தி.
எ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்.
சந்தனப் ெபாதியத் தடவைர பயின த்
தமிழ்த்தவ நிதிையமா ேதவ
ாிந்தனப் ெபாதி ன் பகர்ந்தெதன் கூட
யற்றமிழ் ேம ைவ வ ேவற்
கந்தனப் ெபா ட்ேப ற ள
தி
கட ளவான் றி ப் கழ்ப் ப வ
ெலந்தனப் ெபா ப்பி த மா மணிைய
யிைறஞ்சிெயம் மகத்தி த்

ேம.

ன் கம்.
வண்ணகெவாத்தாழிைசக்க ப்பா.
ம
ேதம

மாமக ம் ேபாதன்மகிழ்நாமக ந்
சிவஞானத் தி மக ங்களிசிறப்பத்

(6)
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தி க்காமக்ேகாட் ெயல்லாஞ் ெசகுத் யிர்கட்கறம்வளர்க்குந்
தி க்காமக்ேகாட் யம்ைம சினகரநாப்பணவிளங்க
ேமானசிவநிட்ைட ணர் த்த ம்வந்தாதரங்கூர்*
ஆனபலவிம்மிதங்கள் ஆங்காங்குவியப்
த்த
எத்ேதவ மிைறஞ்சி ேயத் மயன்மாலரனாம்
த்ேதவ ந்ெதா
ன்னிநிதம்ேபாற்றிைசப்ப
மாகம்ெபட்
காஞ்சி ைவப்பிெனா மா லத்
ேதகம்பப்ெப மானா ாின்ன ட்ெசங்ேகானடத்த
அமரேகாட்டத்தி மீ தாாியசீர்ேமயெத ங்
குமரேகாட்டத் மணிக் ேகாயி ைடயமாந்த ள்ேவாய்
தந்ைதெசா ன்மிக்கெதா மந்திரமின்ெற ந்தைகைமக்
ெகந்ைதயவெணய்தியநின் னின்னிைசச்சீேரத்
ேம
ன்பைடப்பிெனல்லாம் ைறபிறழெவன்ேறாத த்
நின்பைடப்பிெனவ்ெவைவ ேநாநி த்தநிைனந்தைனயால்

ஆ

கெமான் டேன ெமய்த்தவம் ண்டாெயனி ம்
கனல்ைலெயன்றிங் கியா ைரக்கவல்லாேர

ேசனாபதீச்சரத்திற் ேசர்ந் தனிநின்றி
ம்
ஆனாஞானக்கிாிைய யன்றிெயான் ெசய்த ண்ேடா
அம்ைமயப்பேரசா ம் ஆ யிர்கட்ெகன்றி ப்பத்
தம்ைமெயப்ேபாழ் ம்பிாியாய்தம்ெமா ம் ற்றி ந்தெதன்ேன.
இைவ தர .
பலபல சமயிகள் பணிதனி தெலன
நிலவிய னத ணிைலயறி பவெரவர்
ெபால
ெபாதிைகயின் னி க திெயன
உைலவற வ ளிய யர்ெபா ள் வ விைன
இரெவா பக ள திலெதன லறிவ
பரசுக
ெமா பதிெய நிைலயிைன
மைறகளி ன
ம விய கு ைலைய
இைறயவா வினவ மினிெதன வ ளிைன
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இைவ நான்கும் ஈர யராகம்.
ெசால்ெலனப் ெபா ெளனத் ெதாடர்ந் நின்றைன
ெசால்
ம் ெபா ளி ந் ெதாடர்பகன்றைன
கால ங் கணக்குமாக கலந் ேதாயந்தைன
கால ங் கணக்குேமற கடந் வாயந்தைன
இைவ இரண் ம் நாற்சீர

யம்ேபாதரங்கம்

அ மைற தல ெநா த்தைன
ய யவர் நிைனவ
த்தைன
வைரெதா
லவி ந த்தைன
வளர்தமிழ் மைழவ
த்தைன
தி வள ம
ெகா த்தைன
சிைறதப வயைன வி த்தைன
அ வாத ைலைய ம த்தைன
அைடகுநா பிறவி த த்தைன
இைவ எட் ம்

ச்சீேரார

யம்ேபாதரங்கம்.

அைலசுவற்றிைன, மைலகவற்றிைன
அன் ேனாக்கிைன,

ன் நீக்கிைன

பைரயளித்தைன, தைரகளித்தைன
பரைரவாட் ைன, சுரைரநாட் ைன
இ ள்ெசகுத்தைன, ெத ள்பகுத்தைன
இன் சீர்த்தைன, வன் தீர்த்தைன
மைறெதாித்தைன,

ைறவிாித்தைன

மயில த்தைன, யயிெல த்தைன.
இைவ 16-ம் இ சீேரா

யம்ேபாதரங்கம்.

எனவாங்கு தனிச்ெசால்.
ேதவேதவநின் றி ப் கழ்ேபாற்றி
யா மானா யல்லாய்ேபாற்றி
காவறகட ளாதியகட ளர்
வர்க்கு
ர் தல்வேபாற்றி
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உன்பதெமன் ளத் ன்பணித்ெதாண்டர்தாள்
ஒன்றிய கெளன் றன்சிரேமல
ன்ெபயர்நந்த ெமன்றனாவகத்
ன்றைனத்ெதா த ெலன் ைணக்ைகத்தலத்
ன்
க்காண்ட ெலன்னி கண்ணகத்
ன்ைனநிைனத ெலன்ெனஞ்சகத்
ெளன் ெமன்னா நின் ெநக்கு கிப்
பா ப்பணிந் பாித் க்கணித்
நா யஞ்ச த் நனிதாிசித்
வாழ்த்திமதிக்கு்ம் வழிய ேயைன
ழ்த்திறன யா ெதா நிைனப்பற்றினன்
அறியாய்ேபான் சிறி நீேகட் ேயல்
பைழயேதார்க ைண பாராட் ப்
பிைழத த்த ணமதி ெபம்மாெனனேவ.

(1)

இைவ பதிெனட்ட ேநாிைசயாசிாியச்சுாிதகம
ேநாிைச ெவண்பா.
எனதியா ெனனல்தீர்த் ெதழிற்குமர ேகாட்டந்
தனதா வி ப்பான த த் --நனிகாக்கும்
வாழ்த் ம யர்கைள வன்பிறப்பாம் ெபௗவத் ட்
டாழத்

ம யர்கைளக் தான்.

(2)

கட்டைளக்க த் ைற
தானவச ேசார டனசூர் த ந்தவன் றாள்சரெணன
னவச ேசாயவதன ன்மணி ெவள்ளிெபான் ெனாண்மைழெபய
வானவச ேசாைல ெசறிக்கச்சிக் ேகாட்டகத்ைத வாழ்த்தவி
ளானவச ேசாக மிலாஞானங் கூ நன் றாயந்தி ேன.
அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்
ஆ ந் தவெமன ெவனெசய்தீ ரணிகும ரக்ேகாட்டத் ெதய்தீர்
தீ ம் வன ந் தலமாகச் ெசன்ேற யழல் ர் நலமாக
உ கண யார்க்ககல வ
மபயாத்த ட
த மவாதாத்தெமா கூ ச்சிறந்தன
ஒ பிரணவார்த்தமவின வியபக லாட்சிெபற
உலைகநிைலநாட்
யிர் பாாித்தமாநதன
உாியதிைனகாக்குமவள த நிழ லவாழ்க்ைகமகள்
உவைகயினராயத்த வ ேமாகித் வந்தன

(3)

9
உததியிைடமாதத ைவ ெயறியவி ேவறபலைக
உைவ தலேவற லகு காவற்கிைசந்தன
ம விலபரமார்த்தநிைல ெப
நிதர்பாற்பர
ம
சிரேமற்ெபாி சூ த்திகழ்ந்தன
வடெசால்தமிழ தா திெய ம் அ ணகிாிவாக்கிெல
ம ரெமாழியாறகவிைத பாடக்கனிந்தன
வைளகட
ற் மத காி கவனாற்கிைளய
வரசரவேணாற்பவர ேமாகச்ச ந்தர
வ வழகுபாற்கரைன நிகாகுமர ேகாட்டநிைல
வ மிைறவரமாட்சித

வாைகப் யங்கேன

(10)

ேநாிைச ேவண்பா.
யல்ேபான மணிவண்ணன் ேபாந் ைறவ ெதனேன
உயர்குமர ேகாட்டத்தி னேனா - டயிேலாய
ம கெனன நிற்பிாிய மாட்டாைம ேயாதான
உ கு ள்ளத் தாெனன

வந் .

(11)

க த் ைற.
உவாிக் கண்ேண நின்றாய் வந்தா லெகங்கும்
வரச ெசலவா யன்ேறா திங்காள யர்ெசய்தார்
அவெரப் பாேல ெசன்றார் கண்டா ேயாெசால்லாய
தவெமய்க குமரக் ேகாட்டத் தவர்ெசால் தவநன்ேற.

(12)

கட்டைளக் க த் ைற.
தவாநில ேமற்ெபாி தாச்சிர மத்தி தாெனன ள்
ளவாநில ம்ெபாி ேயார்தவ வாழ்க்ைகய தாகுநிரம்
பவானில நந்த மதிதா ரைகயிற் பணில த்தங்
குவானில

ம் தடஞ்சூழகுமரன்ெபாற் ேகாட்டெமான்ேற.

(13)

ேநாிைசெவண்பா.
ேகாவி க்குங் ேகாவி க்குங் ேகா ரஞ்சூழ ேகாயி ேலார்
மாவி க்கு மாவி க்கும் வாழ்வி க்கும் - வ க்கு
நாட்டமி க் குமமறெமண் ணானகி க்கும் ேவளகுமர
ேகாட்டமி க் குங்கச்சிக் குள.

(14)

10
கட்டைளக்க ப்பா.
கச்சி க்கும்ெபாற் ெகாங்ைகக் குடம்ெப
கச்சி க்கும ங்குனல லா ைன
இச்ச கத்தில் வி த்த விதியிைன
இச்ச கத்திற் கழவல் ேலனேலன
அச்ச ைனத் ந் தரச்சிைற நீத்த ள
அச்ச ைனத் திப் ேபன்ெப ம் ேப ேளன்
ெமச்சு கத்தன குமரேகாட் டப்பிரான்
ெமய்ச்சு கத்தன் மிக்கவாக ெகாப்பேல.

(15)

எ சீர்க்கழிெந ல்வண்ணவி த்தம்.
கவரமனத் தாிைவமார ஒ
றத் தவர்கணாற
கவைலகூட
நண் ெபா ண்ேமேல
இவாவி ப் பமெதார்பா னிலமிைசப் ாிெவார்பா
ைவகேளற றி
மவந் ெதா பாேல
நவவைகச் சுைவயினா ெலவாமயக் கி
ேன
நவி மேவட் ைகயிலயாந தறிேயமால
குவலயத் ெதாைடயலார் நிக ெமய்த் தி வநீள்
குமரேகாட் டமைதவண் டமிழாேல.

(16)

ேநாிைசெவண்பா.
வண்ேட யளிேய ெயனவ த்தி ேன ைனயத்
தண்ேட ெமாழிப்ெபா ைளத் தா ணர்ந் - ெகாண்ேடகிச்
ெசவ்ேவைளத் ெதன்குமர ேகாட்டத்திற் ேசவித்திங்
கிவ்ேவைள நீவ க ெவன் .

(17)

ெகாச்சகக்க ப்பா.
என்றனா ெனப்ெபா
ெமன்றனாகத் ளனால்
ஒன்றிடா ெவண்ைமயேரா ெடான்றிடா வண்ைமெயல்லா
மன்றவாஞ் ேசாைலயிற்ேசா மன்றவா மாதணிைகக்
குன் ளான வண்குமர ேகாட்டத் த
இைட

தினேம.

கிளத்தல் - கட்டைளக்க த் ைற.

அனங்காட்

நல்ல

தங்காட்

யானநத மன்ப க்குத்

(18)
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தினங்காட் யகும ரன்ேகாட்ட மால்வைரச் ேசயிைழேமா
கனங்காட் க் காத ங் காட் ய வா கனத்தெப ந்
தனங்காட் ெயன்னகண்ேணாட்ட ங்காட்

ற்சாலநன்ேற.

(19)

ேநாிைசயாசிாியப்பா.
நன்றிெகான்றா க் கின்ேறா யெவனாக்
கூாியர்கட் ைர யாாியங்ேகட் ந்
தத்தங்கனம வித்திைனெயாழிப்பான்
த
தனானகு மினிதளித்தவற்ைற
காவித்தி ங்காற் பகாபற்பலசிற்
றின்பத்தமிழந் தன்றன்வரைவச்
சிறி
ணராத த கணாளா
தீர்விலாவவிச்ைசச் சார்பினிற்ெகாட் ற்
ழல்குநரனறிப் ெபாழில்வாிவண னம
ெசா யடங்கா வாசநீள கச்சியிற்
குமரேகாட்டத் தமரர்நாதநிற்
பழிச்சும் ேபறிலாப்பதகர்
ெதழிக்குமாெறவன் றிமிரத்ெதாடக்ேக.

(20)

வண்ணத்தாழிைச.
திமிரத்தாற்சித் தசைனப்ேபாற்றித்
தி விற்காட்சிக் கினியாராய்த
திகழ்ெபாற்பார்க்குப் ெபா ைளத்ேதாற் த்
திறலற்ேறககத தினிலாழாச்
சுைமமிக்காற்றிப் பிறவிக்காட் ற்
சுழலக்ேகாட்பட் ழலாேம
சுடர்ெபாற்றாட்குற் பலமிட்ேடத்திக
ெதா ெமயப்ேபற்ைறத் தரவாராய்
அமரர்க்கூட்டச் சிைலமத்தாச்சாப்
பமைதப் ட் க் கட ேட
அ தத்ேதட்ைடத் த ெபாற்சூட்டத்
தரவச்ேசக்ைகப் யேலாேடய
கு தப் க்கட் கயல்கட்ேடக்கிக்
குலவப்பார்த்த க் கு ேகாவாக்
குள ற்றாப் ப் பணிலச்ேசாபபக்
குமரக்ேகாட்டத்
க வி த்தம்.

ைறவாழ்ேவ.

(21)
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வாழ்ைவ ற் நம் பாமற் ாி க
ேவழநி ைலத்ேதவ ேசனாப தீச்சரஞ்
சூ மின் ேபாற் மின் ெதால்ைலவி தித்தநாள்
பாழ்ப டாம

ந் நீர் ைபயேவ.

(22)

ெவறிவிலக்கல் - கட்டைளக்க ப்பா.
ைபயிட் டாடர வப்பணி ண்ட
பார்த்தி ளம்பிைற யாயமதி சூழசுகங்
ைகயிட் ேடாங்கிய ேவணியர் ேகாயி ங்
கச்ச ேபச நீளகச்சி தன்னிற்
ைசயிட் ப்ெபாங்கல் தானிட் த் ெதய்வதஞ்
சாதிக கும்ெமனத் ைதயலகண் ேணாய்கசிந்த
ைமயிட் ெடன்ன குமரேகாட் டப்பிரான்
மாைல யிட்
ேமகவி

ன ைமயல்விட் ேடகுேம.

(23)

- சந்தததாழிைச.

ஏகு கின்ற ேமக நிவி ெரத்தி ைசக்க ேணகுலீ
ெரங்க ணாதா குமர ேகாட்ட விைறவா தந்தி த்தணி
நாக மீ லாவி யங்கு நண்
ர்க ளாதலா
னா ேவலா ேதாளி ற்ப லத்த லங்கன ேமல்வி ப்
பாக நின்ற வாக்க னந்த ேகா வந்த னஞ்ெசய்ேத
ன
கன் மீள விங்க ைணந்ேதா த்த ரஞ்ெசா ன்
ேவக மாற மாெல னாவிவ் லகு வாழ மைழயினால்
விைள

றப் ரக்கு

ங்கள வளந யந்

கழ்வேன.

(24)

ேநாிைசெவண்பா.
வனிைதயைரக் காத த் வாடாம ெனஞ்ேச
னிதாிைணப் பாதத்ைதப் ேபாற்றி - யினிதி
குமரக் ேகாட்டத்தி ள்
காய ெவன்றி
த குமரக் ேகாட்டத்திற் சார்ந் .
கட்டைளக்க த் ைற.
சார் நமக்குப் பிறெரவ ண் ண்ைம சாற் மைற
ேசா னவர்க்கு மகளான வல் ெதய் வப்பி ேயா

(25)
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ேடா நமர்கக்கண் டானந்தப் ேபற்ைற யினிதளிக்கும்
வார் னற் பண்ைணயஞ் ேசனாப தீச ம ரெனன்ேற.

(26)

சந்தவி த்தம்.
மயி

ர தியனா னேமார் கனிேமல்
வ மா ைசயினா லேக ழிைன
ைதயிேலார் ெநா ேய வ வா ெனா மா
தைரேம வியநாள் பணிவான் மைலேதா
றியலா டலவா வினேன மளா
வியமா நிழலார் குமேர செனனா
வயிலேவ ல மா பதிவாழ நிைல
டைடவார் தைமயா ண நாயகேம.

(27)

மடக்கு- எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
ந நி ைலக்க ணா ங் ெகா நி ைலக்க ணா ங்
நாத்தி யானத் தா ம் மாத்தி யானத் தா ம்
ம வி லாற்ற லா ம்
வி லாற்ற லா ம்
மன் ேவற்ைக யா ம் உன் ேவற்ைக யா ம்
க ம ட்பற் றா ம் இ ம ட்பற் றா ம்
க ைணக் காட்சி யா ம் அ ைணக் காட்சி யா ம்
அ ய னாட்டத் தா ம்
ய னாட்டத் தா ம்
அமர ேகாட்டத் தா

ம் குமர ேகாட்டத் தாேன.

(28)

அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்.
ேகாட் ப் வைக ன் மலர்ந்
ன்ேனா
ராலமரங் குல ெமன்
நாட் ப தலஞ்ெசால்கச்சிக் குமரேகாட்
டத்தின்ேறா ந ந்தண காவில்
ேதாட் ப வைகநான்கும் த்தெதா
ெகா ெபா ந ேதான்றக் கண்ேடாம்
ேவட் ப் சைன ன்ெசய் பயன்ேபால
வி

விம் மிதமா ெநஞ்ேச.

அம்மாைன.
மாவினிழல் வள்ளல்ெசான்ன வா கும ரக்ேகாட்டம

(29)
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ேமவிவ ேவலாதவ ேமற்ெகாணடா ரம்மாைன
ேமவிவ ேவலாதவ ேமற்ெகாணடா ராமாகில
விலவிதி தபபாமற் ேபாற்றினேரா வம்மைன
ேபாறறின

ன்விதிையப் ேபாக்காம லம்மாைன.

(30)

எ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி ததம.
அம்ைம யப்பா ந வி ப்ப னைம மாட்ெகாள் வானிதம்
ெவம்ைம மிக்க விைனவ லத்த நம்ம னத்ைத ேவட்குேமல்
ெசம்ைம ெபற்ற தி
ெமாய்த்த திமிர் நீத்த தாகலாற்
ெகாம்ைம சுற்

மதி

த்த குமர ேகாட்ட மாகுேம

(31)

கட்டைளக்க த் ைற.
மாகா ெதா ங்கும ரக்ேகாட்ட மால்வைர மங்ைகநின்வாய்
ஆகங்கண ரல் கிரமணி நீல த தம்ப ம
ராக கங்ைக ெயன வகுத் ன்ெனஞ்ைச நல்வயிர
மாகப் பைடத்த

வஞ்சமன் ேறாமைற வாயயேன.

(32)

சம்பிரதம்-எ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்
அயன்பைடபபி லதிசயமா காயத்ைதத்
த வாக்கி யரம்ைப மாத
ரவனிமிைச வரப் ாிேவாங் கன்னியாக்ேக ெசார்க்கெமன
யார்க்குஞ் ெசால்ேவாம்
கயங்குளத்ைத வி ங்கப்பார்ப் ேபாமதாி லயங்கள்பாி
யாகக் காண்ேபாம்
காய்கதிர்ெசால் வய ல்வரக் காட் ேவாங் ககனங்கா
ெடனச்சா திப்ேபாம்
பயங்ெகாள்ேம கங்கைளச்ெசல் லாக்குவிப்ேபாங்
கடகத்ைதப் ப த்த யாைன
பன்னிரண்டாய்த் ெதாகுப்பமிைவ வித்ைதயல்ல
வமராெதா ம் பரமா கச்சி
வியன்றலத்தி யாதவத்தா ேலாங்குெசல்வ வளம்ெப க
விளங்கு சீர்த்தி
மிகுங்குமர ேகாட்டத்தார் தாரகெம னாேவத
விதிேவண் ேடாேம.

(33)

15

ேநாிைசெவண்பா.
ேவண்டா வி ப் ம் ெவ ப் மிவற்றாேல
யாண்டாண் ெட பிறப் மாகுமா - லீண்டா ன்
ேனறிய ட்ேகா ெளழிற்குமர ேகாட்டத்தான்
கூறிய ட் ேகாள்குறிக்ெகாண் மின்.

(34)

கட்டைளக்க த் ைற.
ேகாட்டத் ட்சீர்த்தம்ைம ேகாட்டம த்தநின் ேகாட்டெமழில்
ஆட்டத் ட்சீர்த் மணிக்குைடயன்பர்ெகாண் டாட்ட யர்
ேதட்டத் ட் சீர்த் ன் றி வ ட் ேடட்டஞ் சிவகுமர
நாட்டத் ட்சீர்த் ன்ன யினல்ேலார் ைவத்த நாட்டெமான்ேற.

(35)

எ சீர்க்கழிெந லாசிாியாியவி த்தம்.
ஒன்றா யிரண்டாகி ன்றாகி நான்காகி
ேயாைரந்ெதா டா ேமெழட்
ெடான்பதாய்ப் பத்தாெயார் பதிெனான் பன்னிரண்
ேடாங்கு
ந வாதியாய்
இன்றாகி ேநற்றாகி நாைளயாய்ப் ெபாிேயா
ாிலக்கா யிலக்கல்ைலயாய்
இப்பா ெமப்பா மப்பா நிைறநின்
னி க்ைகயா னந்த ர்த்தி
ெதான்றாகி யழிவின்றி யாற்றல்பல ைடயதாய்த்
மலக் கங்குலவிலகில்
ேதான்றி மதற்குநின் ன ள்ேவண் ம
ய
விைனெயாப் மலபாக ம்
நன்றா ய க்கி ண் டாமதற் கி கா
நாயிேனன் யா ேநாற்ேறன்
நவிலதற குயர்கச்சி யிறகுமர ேகாட்ட
நம்பநின் றி

ள்ளேம.

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
உள்ள

ெமய்ம்ைமெபாய் யில்லெதன்
ய்த் ணர் வாய்ைம கிைடத்திடாக்

(36)
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கள்ளம னத்தின ெரங்ஙனங்
கண் ன தாணிழ லண் வார்
அள்ளல வயற்கயல் பாயெவள்
ளன்னம் ெவாீஇத்தண் டைல கத்
ெதள்ளிைச வண் ன மீக்கிளா
ேசனாப தீசகு ேகசேன.

(37)

ேநாிைசயாசிாியப்பா.
குகைனப் ேபாற் மின் குகைனப் ேபாற் மின்
ககனத் தள ங் க ெக நீணமதிற்
ெசம்மணி நாஞ்சில ெவம்ைமெசய் வான்ேபால
வாெனாளி விாித்த ற் ேகாளிலா மதிேபால
மரகத ெவ தகம் ரகபா கன்ேபால்
ேமனிைலத் கிர்க்கால மானிைல மகன்ேபால்
வச்சிரப் ெபாதிைக நச்சு
காேபால்
நீனிற விளிம் வான்கதிர் மகன்ேபால்
ெபான்னவி ர க்கல அன்னமன்னவன்ேபால்
குவி ர நிவநத ெகா
த் தசும்பின்
நவமணி குயின்ற சவிதவழ் ாி கம்
உலகு ெவன்ன னவில்
டன்ேபால்
ஒ மா நீழல் வ வான் ேசாதிப்
ேபெராளி
ம் ஞ் சீாிய சினகரத்
ெதாண்ட
ரெசா கணபைட யறியாக்
கச்சியம் பதியிைட ெமச்சியந் தணர்தம்
ேவத ழக்க ந் தீதிலாத் ெதாண்டர்
பழிச்சுஞ் சும்ைம ெமாழிப்ப ந் ாியக்
கம்பைல யியக்க
ம்ப
ணாவ ங்
குமர ேகாட்டத் தைமத க ைணப்
பிழம்ெபன நிைலஇய பழம்ெபா ளி க்ைக
ேசயைமத் தன்றால் வாயைமத் தாய
தி ப் கழ்ப் ப வல் வி ப்பின் மனெமாழி
ெயா ைமயிற் கூறி ய ைமயா றக்கரங்
கணித்தி ெனய ந் தணிப்ப ஞ் ெசல்வ ஞ்
சிவ ண் ணிய ந் தவெமய் ணர் ம்
அதனால்
சனிப்பிறப் ெபதிரா மனிததாிவ் வாற்ைற
நிைனக்கிற றிலேர ென ய
விைனப்பற் ெறவாெகால் விலக்கவல்

நேர. (38)
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பதினான்குசீர்க்கழிெந ல யாசிாியச்சந்தவி த்தம்.
விலகவ ெநறியினிைட மிகுபரல்கள் படந
ெம யபத மலர்வனிைதேய
ெவயி னியல் குைறவாிய சுரமி ெவார் க ைக ள்
விைரெசலவி னக மினிேமல்
ெசால ளவி ாி க ைக ளம்ெவ வ னம குைற
ெதாைலயநைம ய ைமெகா ேமார்
ைணய ைய ய ைமமைற ெமாழியின தின நனி
திசமய குரவாதமிேலா
நில கட னிகர்பரைவ கணவா◌்விழி ெபற த
நில தவழ் சைடயெரா மா
நிழ
ைற த கனக சினகர
யர்த ம்
நிைலெபற ன
ைமயாள்
குல பாி கசிகர சினகர
குமவர்
ெகா யவிைன ெவ
ெந நீர்க்
குளிர்தட மிப கெனா டமராபல தளி நிைற
குமரேகாட்ட மணிபேத.

(39)

எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவண்ணவி த்தம்.
அணிக லன்க ேணெசவிக்கு மாமதிச்ச டா
யம்ைமயப்பா கம்பவாண ராியேவத மாநிழற்
கணிக ேபாக ம ைம
கைளகணாகி ய யாதங்
ைகக்ெகாளப்ப ணிக்குநல்ல கச்சிவாசா ெசய்தி ப்
பணிக ளால் வாக்குேவண் பதநிதங்கி ைடத்திடப்
பார்த்த ள் சுரக்குநன்கு பயி
ன்ன வாககிளந்
திணிக லாப ர்திகுமர ேகாட்டமிங்கி க்க ம்
ெசலவா பலெபா

ட்கிெதன்ன ேசயேதய நா ேய.

(40)

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
நா வ ன்ன ணாெடா நல்குவ ன்பணிக் ேகற்ப
பா வ ன் கழ்ப் பாசுரம் பன் வ ன்றி மந்திரம்
சூ வ ன்றி த் தாட்சிர ெசால் வ ன்பல நாமங்கள்
கூ வ ன்ன

யா டன்குமர ேகாட் டத் ைறெயந்ைதேய

பதினான்குசீர்க்கழிெந ல யாசிாியச்சந்தவி த்தம்.

(41)
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என் மாைல ாி யத்தி யாைடமைன
ேதா ேமற்றி வ ேதா கா
ன்ப மாகநட மா டந்தன
தந்ைத வாழ்க்ைகெயன ெவண்ணிேடல்
ன் மாைலயவ னிடவ ந் ைணவி
திய சயிலமக ெளன்றிேடல்
ரைன ழ்த்தியதன் மாமன் ெவண்ெணய்தயிர்
ெமாண்ட கள்வெனன ன்னிேடல்
தனெப ந்தைமயன் விகட சக்கர
ெனனக்ெகா ேள வாக டைகைம ேகள்
தந்ைத ண்ைமயறி வின்ப பிதன
தன்ைன மாத ம நாயகி
அன் மாம ல குயிர் ரக்குமவ
னண்ணனd விக்கினம் கற் வானd
ஆத லாற்குமர ேகாட்ட வள்ளைல
ய த்த னன்ெப ைம க திேய.

(42)

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
க ம்ெபனிேலா க வி க்குங் கற்கண்ேடா
கைரநதி
க் கனிநா ேளற
வி ம் சுைவ ேவறாஞ்ெசந் ேதன்வண்
ெனச்சிெலைத ளம்ப வல்ேலன்
அ ம்ெபா ள்க ட ங்குகனார் குமரேகாட்
டப்பதிக்க ணலா வாசந்
த ம்ெபாழி ெலனக்ெகாழியா வின்பவிைள
வாயைணந்த சரச மாேன.

(43)

க நிைலத் ைற.
மாெனய் ேதனார் கைலெயய்ேதன்மத மாெவய் ேதெனன்பா
ேரெனய் தார்விண் மதிகற்றவாிந் திராபா ெலய்தினேவா
டாெனய் ேதேனா ேதெமாழி ேயசூர் படேவைவத்
தாெனய் ேதவன் ேகாட்டஞ் சூழ்ெபாற் சயிலத்ேத.
கட்டைளக்க த் ைற.
சயிலத்த ைனப் லைவக்குட்ப டார்ெநஞ் சகத்தைனக்கார்
மயிலத்த ைனப் னைகயாற் ரம்ெபா த் தார்மகைவ
யயிலத்த ைனப் ன வள்ளி வரைன யைடமின்விண் ற

(44)
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ைகயிலத்த ைனப் னரச் சன்மங் கடக்குங் கதிவ ேம.

(45)

சிந் -பதினான்குசீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்.
வ

றவா சூழ்குமர ேகாட்ட ைற குரவாபத
மறவாத சித்த ெரங்கண்
மகிைமெசா ேனகம்பா ம
மா மர
மாைழெயன ேவ ாிந்ேதாம்
ஒ வாிய வறெமலாம் ேபாற் கா மக்ேகாட்
ைமையவட வால மாந்த
ேயாகிைகப் பற் ேவட் டகமைதக் க யாண
யாகிாிெய னப்ப ணித்ேதாம்
க நறவ நீபமணி
கற்ேகார் மைலைய ன்
சாமிமைல யாநி விேனாம்
சங்காழி மால்ெகாளச் சி கணா கத்ைதமா
தங்கவைர யாயி ைசத்ேதாம்
தி ம வ வட்டதிக் குப்பால கர்க்குள்ள
திைசெயலா மாைச யாகச்
ெசய்தன நமக்குக் க த்ெதலாங் கஞ்சியிற்
ேசர்ந்த கம்பன ேசாற்றிேல.
இ

(46)

ம -ேநாிைசெவண்பா.

கம்பமதயாைன கனிட்டாகும ரக்ேகாட்ட
நம்பாபதம் ேபாற் சித்தா நாங்கண் - ம்பெரனத்
தங்கநக மாப் லவர் சார்மந் தரெமனச்ெசம்
ங்கநக மாப்ெபா த்தி ேனாம்

(47)

மலர் வியந் ைரத்தல்-கட்டைளக்க த் ைற
ெபா காமச் சூர்க்குஞ் சி கான் மடங்கற்கு மம்
க்கு
கா மதனம் ராசிக்குந் தந்தவிவ றபலங்கான
த கா ம கும ரக்ேக ட்டத தாரதனி ேவைலெயாக்கு
ம கா மலர்க்கண மணிேபான்ற தாெலா ரயாவிைலேய.
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியச்சந்தவி த்தம்.
அயைனக் கட ற் கண் யி ற்
றவைனப் ெபா மிக ெகாளியகணிச்

(48)
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சியைனத் த கா மகேகாட்டத்
தி விற் ெகா பா கத் ைறநித்
தியைனச் சுரர்ெமய்த தவாபரவிச
ெசறிகச்சியினிற் ெபாியதவப்
பயைனக் குமரக் ேகாட்டமதிற்
பணியப் பிறவிப் பிணியிைலேய.

(49)

கட்டைளக்க த் ைற.
பணித்தாைன யா ம் பணியாைன ர்தி பைகயைனத் ந்
தணித்தாைனக் காட்சி தணியாைனத் தண்கச்சிக் ேகாட்டத்திற் ெபான்
னணித்தாைன யாளாக் கணியாைன ேவதிய ராெற த்தாற்
கணித்தாைனெவட்சிக் கணியாைனக் ேகா ெயக்கா

ெநஞ்ேச.

(50)

ஒன்பதின்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியச்சந்தவி த்தம்.
கானறா நீப மாைலதான்
ேதாளாக மீதி ேலார்
காசுலா ேம நாகேமல
வானறா வா சூழ்வேபால் வாைககூர் ேவலர் ேகாயினீர்
வாய்ைமேயா ேடவி னாவினால்
மீன்றா வானி லாைவேநா கூனல்வார் ேகா சூ றா
ேம வா ாீச வாவிசூழ்
ேதன்றா
ேசாைலவாய் காமர் வாசம் சுமா
ேதவேச னாப தீசேம.

(51)

ேநாிைசெவண்பா.
ஈசன
ங்குமர ேகாட்டத் திைறவனயன்
வாசவன் ன் ேனார்க்காிய ெனன் மைற ேபசி ங்கண்
ணம்ெப மா ெனன்னப்ப னங்கைனயார் தங்ெகா நன்
எம்ெப மா ெனன்னப்ப னாம்.
அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்.
அப்பெனா மாவ யி லம்ைமெயா
பிலத்திலண்ணனாயி ரக்கால்
ைவப் ள்மண் டபத்ெதா பா லம்மாேனா
ரத்தியின்ேம லயேனார் கம்பத்
ெதாப்பில்கும ரக்ேகாட்டத் ெதந்ைதபாி

(52)
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சனமங்கங் குவந் ற் றா ஞ்
ெசப் மன்பாக் ெகா கா ங் கஞ்சிக்குக்
குைறயில்ைல ேத ங் காேல.

(53)

ெகாச்சகக்க ப்பா.
காலைர க் கா ம்ெவன்றா ெரான் மதிக் கண்ணிரண்
காலைரக்க ணப்ேபாழ் ங் ைகக்கா ைவப்பார்வான்
பாலைரயன் வாழ் ம்வி ம் பார்தி ேவ கம்பர ள்
பாலைரயன் பாற்ேசனா பதீசமன்னிப் ேபாற் நேர.

(54)

மறம் - பன்னி சீர்க்கழிெந லாசிாியச்சந்தவி த்தம்
மன்னிய குமரக் ேகாட்டத் தவர்வாழ்
மைலவன வாழ்க்ைகெகா ம்
மறவாி யாம்ெப குமாிப் ெபண்ைண
மணஞ்ெசய மன்னன்வி ம்
அன்னெதார் நி பெமா ேடவ
த
னரசர்கள் பட்ட ேகள்
அடலறி ேயெறன வந்தவர் காிபாி
யத்தி மா ெமன்ப
பன்னெவா ழிந்தன ங்கைள யானர
பாலனவி ப்ெபா வாழ
பட் ன ம குக டற்கைர தனினீ
பகர்த குமாிெயனத்
தன்னிகர் ெபண்ைணவி ம்பி லங்ேக
தைகெயா ேபாந் ைற ந்
தக்கப க்ெகாள் வ நன் றாமத்
தைலயினி ெயய் மிேன.
எண்சீர்க்கழி ெந ல

(55)

யாசிாியச்சந்தவி த்தம்.

எய்யாமத னா ன்றிற ெலனெசால்ல ன் ேவழக்
கிைன ங்குவ ன்ெவண்குைட யிபமவில்ைல ெயா க்கும்
ைகயிற்கைண குணமாமளி காலா ழ ந
ம்
காலாமிர த ேமாெரா காலம்வட திைசேய
பயச்ெச மிைவ ன்பாி சனநீ ம னங்கன
பலேவைழய ெரா ேபார்ெசயல் ப யாவ ேயார்பால்
வயத்ெதாளிர் கச்சிக்கும ரக்ேகாட்டைவ ேவேலான்
வந்ெதன்ைனம ணந்தாெலன வா ன்கர வடேம.

(56)

22

பனிக்காலம்-எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
வடைவய
கி
ந்தன் தன்ைமகுன் ங் காலம்
வ ண ேமல் நிைனக்கிலமன ெமலாங்குளி ங் காலம்
டைவதவழ் ெதன்ற
ன் ெவளிப்படாக் காலஞ்
ெசா ற்ேகட்கில் வாய்ெசவி ந் தவந க்குங் காலம்
நடைவவ ந் ேதர்தைகய வந்தபனிக் கால
நன்ெபா ளீட் டச்ெசல நயந்ததனிக் காலம்
குடைவயினெவய் ேயான்விைரந் கு கியி ங் காலங்
குமரேகாட் டத்தெனன்பாற் கு கியிடாக் காலம்.

(57)

நிலமண் லவாசிாியப்பா.
காலான லக் கனைல ெய ப்பி
ேமல தார வியனிலத்
பிரம நா யாற ெபயர்ந்தாங் க கிப்
பரம பதிையப் பனிமதி யமிர்தமவாய்
ம த் க் குளத்தில் வாிைசயிற் குறித் த்
த ப்ப ந் தன்
த் தகக்ெகா மகத் வா
கண்டேப ெராளியாந் தண்ட ஞ் சிறப்பின
விந் வின் ேமலாய் விளங்குநின் க ைண
ைபந்தளிர் மாந்த ப் பைணநிழ
க்ைகப்
பரமா கச்சிப் பதியிற் குமர
ேகாட்டந் தனிெலக் ெகாள்ைக ேயார்க்குங்
காட்சிக் ெகளிதாய்க் கலந் ைற த நின்
னாட்சி

தவ வதிசய

ைடத்ேத..

(58)

ேநாிைசெவண்பா.
ேத ெயைன யின்னாெனன் றின்னந் ெதளிந்திேல
னா
ைன ெயவ்வைகயா னா ணாேவ--னீ ய ட்
கூட்டத் தி ந்தாள்வாய் ேகாகனக நீர்க்குமர
ேகாட்டத் தி ந்தாள்வாய் கூ .
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
கூற்றி மிக்கெகா ங்கணான்
ெகாங்ைக
ண்ணிைட ம்பனந்
தாற்றி மிக்கதினி ன்ெசா ந்

(59)
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தாழ்குழ ங்கண்ட ைனெகாேலா
ேசற்றி மிக்கக லாதேச
னாபதீ சத்திைற ெவற்பில்யா
ராற்றி மிக்கைவ யா ேமா
வாண்டைடந் ேதார்க்குநீ நண்பேன.

(60)

களி-ேநாிைசெவண்பா.
நண்பா◌்கும ரக்ேகாட்ட நா ங் களியர்யா
ண்டம வான்மயக்க ற்றிலேமார்--ெபண்ெபா ட்
வாகாரந் திராமன வ சாபம் ழ்த்ததன்ேறா
மாகாந்த மாமன்ன வா
இ

(61)

ம -ெகாச்சகக்க ப்பா.

வாழிகும ரக்ேகாட்ட வள்ளைலப்ேபாற் ங்களிேயம
அமி ல கினமறிமா னாதியி ெமங்க க்குக்
ேகாழிெபற்ற ட்ைடயிேல ெகாண்டாட்ட மிப்ெபா ைள
ஊழியலெபாய் யாெமாழியா

ற் ண்ர்ந்

ெகாள் ேர.

(62)

கட்டைளக்க ப்பா
ர மாமதி யா னக் ெகம்பிரான்,
ேவணி யின்ேறல் சி விதி ேவள்வியி
லீர மாமதி ேயெயா
ரன்ெசய்
திட்ட பா மறந்தைன ேபா னிக்
கூர மாமதி ேயெயைன யாளவனக்
ெகாற்ற வாக்கிைன ேயானவன் யாெரனி
லார மாமதிற் ேசனாப தீச்சரத்
தமர்ந்த

ம மரா◌்ம ணாளேன.

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
மண்கலந் வான்கலந் பாதல ங்
கலந் விைன வழிேய கற்றிப
ண்கலந் பிறந் ழல் ரய க்ேக
னினிேவைல லவாக் காவன
கண்கலந்த சூர்த்த ந்த குமரக்ேகாட்
டக்குகன்றாள் க த் ட் ெகாண்மின்

(63)
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ெவண்கலந்தா னடமா ன ேவட்ேகாவா
ெதாழில்வி தல் விளம்பற் பாற்ேற.
ேநாிைசயாசிாியப்பா.
பாற்ற ம் பிறவிப் ெபௗவத் த ந்தி
மீட்பவ ாிலா விைனச்சுற வ ங்க
வினிப்பிைழப் ெப ெகாெலன ெறண்ணா ெமண்ணிப்
பனித் த் னி கூர் பாிபவங் கண்டைன
காமக் கட ட் கலங்கஞ ெரய்தித்
ேதாமிக் கயர்ந் ெதாைலவ ெவந்ேநாய்
ஒழிவ ந் தைகத்தா ெலாய்ெயன வாய்வி ந்
ழனி ங் ேகட்டைன ைணமத ரளிக்கட்
ெபாய்ம்மயக் கு த்தாப் லவிெசய் வனிைதயர்
ெமய்ம் யக் கிற்ெறன விளம்ப ணர்ந்தைன
யன்னவர் யாக்ைக யாிசனப் ச்சங்
கினைமத் தாெமனி ென தீ நாற்றம்
ேமாப்பப் ப திற
ந் ெதாிந் ள
ேகாட்பின ைரத்த ெகாள்ைக ந் ேதர்ந்தைன
த் ைல விழ க் கிட்டயா வார்ேபாற்
ைகத்ெதனிற் கு ட் க் கங்குல்வாய்க் கரக்குங்
கடப்பா ைடயார் கைடத்தைல ெயா ங்கிக்
கிடப்பார் பற்பல கிளப்பி மவர்பாற்
காட்ைட ய
ங் ைகக்ெகாண் தவா
ேதககுற் ற ங்கு மிளிவர ேவார்ந்தைன
யின்னணம் ப பா ெடற் க் கன்ேனா
ெபான்னணி ெந மதிற் ாிைசச் சூளிைகக்
ேகா ர நீணிைலக் குமர ேகாட்டத்
தாபத றவரசூழ் த மாச் சிரம
மறந்தைன ேபா மறந்தைன ேபா ங்
கறந்தபா லான ைலக் கட் கா மீளக
கழிந்தஞான் றி ேமார் கா ெமதிர்படா
இழிந்தவற் றவாைவ யிகந்தினி ேய
மாவயி னைணந் ேதவேச னாப
தீசத் தமர்ந்த ள் வாசவன் ம கைனப்
ேபாற்றிநீ நடாத் மாற்றைலம் ெபாறி
மத்தனி தல்பாற் பற்றிய வாக்கிைன
யாயிற் கனி கூர் தாயிற் க ைணைவத்
ெதப் ற ங்காத் ெதாப் யர் வாிய
தனெப ங் கைளகண் ட மால்

(64)

25
அனப

ற வகமலாக் கண்ேண.

(65)

ைகக்கிைள-ம ட்பா.
கண்க ளிைமத்தா ங் கால் ப் ப ந்தா
ண்களிவண் ங்குழ
ற்றா ம் - ெபண்களி க்
காாிைக ேபா
கா ங் கண் லன்
கூாிய ேவேலான் குமர ேகாட்டக்
காவகத் தாிதிற் காண்பவர்
வர மாத ெரனப் க

வேன.

(66)

ேநாிைச ெவண்பா.
க ன் சரணெமன்ற ங்கவைரக் காப்பான்
றிகழ்குமர ேகாட்டத்திற் ெசவ்ேவள் - இகெலாழியத்
தந்திரசங் கத்திற் றமிழ்ேதற்றி னானமர
ாிந்திரசங் கத்தி

ந் .

(67)

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
இ வாதங்க ணாயகரா யி ப்பவாிங் ேகதனியா
யி க்கின் றாெரன்
ெறா வாெசால்லக் ேகள்வி ற் க் குமரேகாட்டத்தைடந்ேத
ற் ப் பார்த்ேதன்
ெபா வ மா தவக்ேகாலம் ண்
ப்பக் கண் ள்ளம்
ங்கி ேனன்பால்
வ வாெகாெலன ெறண்ேணனீ தவெனன்பான கணவ மா
மைழக்கண மாேத.
வஞ்சிப்பா.
மாேதெவனா வானவர்க ம்
ேதவ ம் ேபாற் வாதனித்
தந்ைதையெயா தாய்வள
ந்தியவ ெளனெமாழிகுவ
ெரா பிரணவ
ைடயவன்
ன்னவெனனப் பன் வ யர்
மா லன்மலர் ேவதியன்றைன
ந்தியின ள் ெசந்தி வான

(68)

26
பற்பலசுரா ற் க யிர்
தம்பாிசன ெமன்றிைறஞ்சிய
ஏவலாகு வாவரதனால்
சீாிய
ஞ் சீாியெனனப்
ேபாிய ல ேகாரைறகுவ
ெரனினின்ன ட் ைணெபறினலால்
வனமனெமா நன்னிைலெகாளல்
அாிதாிெதனா ெவ
த றீஇக்
கானம விய மான்மகெளழில்
ேவட்டகுமரக் ேகாட்ட தல்வ
வ ேவட்டெதன் னிதயாம் யந்
தினகரனிகர் நிைன ணர்பாி
பாகநின்பர மாகெவன்ேற.

(69)

ேநாிைசெவண்பா.
மாகன கக்கு மரக்ேகாட்ட மாம்பரம
மாகன கக்கு மரக்ேகாட்டச் - ேசக க்கு
ைமந்தன ட் சத்தியத்தன வாழ்த் ந ட சத்தியத்தன
ைமந்தன ட் சத்தியத்தன வாழ் .

(70)

ேநாிைசெவண்பா
வாைழக்குக் கன்னிெயன் ம் வண்டார் குமாிெயன் ந்
தாைழக்கு வந்தெபயர் தான்ேபா வ் - ேவைழக்கு
மானமா ெவ ம்ேப ரணிகுமர ேகாட்டத்தார்
ேமனமா

றாத மிைக.

கைடமடக்கு.
ைகவண் ன் ந் தங்காேவ
களிவண் ன் ந் தங்காேவ
கழிவாய்க் கு கா ரங்குளேம
கைரேவற் கு கா ரங்குளேம
ைமேமற் றிக ம் ெபாற்பைனேய
வைசேயற் றிக ம் ெபாற்பைனேய
வைலேய ெபா வா னஞ்சுறேவ
மதேனா ெபா வா னஞ்சுறேவ
ெகாய்மா வம்ேபா கவலேர
ெகாளேவா வம்ேபா கவலேர

(71)

27
குமரக் ேகாட்டப் ாியாேர
குைறெயற ேகாட்டப் ாியாேர
ெபாய்ைகக் காவி யி ந்ேதேன
லர்ைகக் காவி யி ந்ேதேன
ைனேதா ெறான் ங் ெகா
ேர
கலீ ெரான் ங் ெகா

ேர.

(72)

ேநாிைசெவண்பா.
*நாங்கதிர் ேவணி யிைறகாமக் கண்ணிய ள்
கூரங்கதிர்ேவ ேலான்குமர ேகாட்டத்ைதச் - சார்ந்தவர்நாம்
தாந் திக்க வாழ்வர்நிதஞ் சாரார்ெபாய் வாழ்விைடயங்
காந் திக்க வாழ்வர்நிசங் காண.

(73)

ஐயம் - கட்டைளக்க த் ைற.
சங்கர னார்வில் குணமம் சார்தல் ேமாகற்பகப்
ெபாங்கர வாமக வானிட ேமாெபா கூர்வ ேவற
ெசங்கர னார்கும ரக்ேகாட்டஞ் சூழ்கச் சிநகரேமா
ெகாங்கர றாமலர்க் காவினிற் பார்மகிழ் கூர்பதிேய.

(74)

ேநாிைசெவண்பா.
பதி ண் ணிய ம் பசு ண் ணிய
மி வி ெவன் னாாியனா ேலைழ - கு க க்கத்
தாங்குமரக் ேகாட்டன் றைலப்பாாிைடத்ெதாித்தா
ேனாங்குமரக் ேகாட்ட ெனா ங்கு.

(75)

வஞ்சித் ைற.
குமரேகாட் டத் வாழ்
விமலாதாட் பத்திேயார்
பிமரமாப் பற் விட்
டமரராய்த்

ய்ப்பேர.

(76)

ெகாச்சகக்க ப்பா.
பைரயாதி வி ப்பறி

பகர்ெதாழிற்குண் ட ெயனநின்

28
உைரயா
க ணர்வா ெராளிர்குமர ேகாட்டநின்ேறாய்
திைரயாவா ரகப்பைகேபாய்ச்சீவன் த்தி யாம்பதியிற்
றைரயால்மன் னவர்ெவளகத் தனியா

மன்னவேர

(77)

பன்னி சீர்க்கழிெந ல யாசிாியச்சந்தவி த்தம்.
மன்றலவி ைழந்தைன ைமயல த்தைன
வண் ைச பற்றிைனநீள
வம் ெசய் வாரலா ெகாண்டைன கட் னல்
வாரவி ந்தைனதண்
ெதன்றலவ ரத்தளிர் ேமனிந ங்குதல்
சிறி ெமா ழிந்திைலேமற்
ெசம்மைல நண்ணைல ைகக்கிைள விட்டைன
திங்கெள ங்கவிைக
ன் ம னங்கனவ ரத்தைல தந்தைன
ெசால் ம லர்ப்ெபாழிேல
சூளிைக மாளிைக நீ ய கச்சித்
ெதால்கும ரக்ேகாட்டத்
ெதன் மி ந்த ள ேபரழ கன்பர
ேமசாி ளங்குமர
ெனம்ெப மாைனவி ம்பிைன ேபா மி
ெதன்றிற

ன்றிறேம.

(78)

ஊசல் - எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
திறம
லகில்விைனக் கயிற்றாற் சீவா
ெசல்கதி ச ற்சுழ ந் தியக்க மாற
அறம
மன்பரன் வடம் ண் ேடாரா
றககரமாம் பலைக ட்டா ரக டத்தில்
நிறமணிக்கண் ைகயைசய வா
சல்
நீபமலாத தாரைசய வா
சல்
குறமடந்ைத குஞ்சாிேயா டா
சல்
குமரேகாட் டத்தவேர யா

சல்.

(79)

ேவற்ெறா ெவண் ைற.
ஊசி ைனக்க ணி ந் தவம் ாி ேவார்காணீர்
சி ைளப்பவ ேவைதவி த்
ேவறா ர்
ேதசியல குமரக் ேகாட்டச் ேசந்தைனப்
சிமின் மனம்பதாம் யத்த

ம்பேவ.

(80)

29

ேநாிைசயாசிாியப்பா.
உயிர்வ க்கேமாைன.
அ ைண வடேகா ரெந ங் ேகாயி ம்
ஆவினன் கு
ம் நீள்பரங் கிாி ம்
இைடக்க ழி ம்ெபாற் ைடச்ெச த் தணி ம்
ஈட்ட ட் குமரக் ேகாட்டப் பதி ம்
உரக கிாி ம் பாிதி ர ம்
ஊழ்வ கடப்பார் வாழ்ேபா
ம்
எ
கிற கு மிப் பழ திர் ேசாைல ம்
ஏரகத் தல ம் சீரைல வா ம்
ஐந்த நீழ ம் கந்தமால் வைர ம்
ஒன்றிய ெகா
க் குன் ேதா றாட ம்
ஒவா தமாந்த ள் வா
தல்
ஔவிய மிலார்தஞ் ெசவ்வகச் சுடெராளி
அஃக ல் சத்திக ளி வர்
தங்க ணாள ெனங்குலெதய்வேம.

(81)

குறம் - அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
ெதய்வயா ைனக்கு ன்ெனன் பிதாமகிெசாற் ப யவள்ெசவ்
ேவைளச் ேசர்ந்தாள்
ெபாய்படா ெதங்கள்குறி ெகாணர்வாேயார் ைகக்கூ ம்
ட் ெனல ம்
உய்வைகநீ ேகட் டத்தின் ெறன்பாேலார் பல் ெசால்
ன்னி டத்ேதாள்
ைமவிழி ந்
க்குமதாற் குமரேகாட் டத்த ன்பால்
வ வான் மின்ேன.

(82)

கட்டைளக்க த் ைற.
மின்னிகர் வாழ்க்ைக ம் ெபான்னில ந் ைண ேயாவிய
பன்னிக மாதி ெதா ந்ேதவ ேசனா பதீச ன்னி
வன்னிக லாமதி ேவணியா ேசயைன வாழ்த்தவ ம்
மன்னிகல் ேவ

மயி

ந்

ைணநம ம ங்குறேவ.

பாண் - எண்சீர்க்கழிெந லாசிாியச்சந்தவி த்தம்.

ல்

(83)

30

குறம டந்ைத கு ச பாணி குமாி பா
க்கவிண்
ேகாைத யர்க்கு மாைல சூட் குமர ேகாட்ட மன்னவர்க்
குற ெகாள் மங்ைக வாச ெலா வி வந்த பாண ேகள்
உல பஞ்ச பாண ெனய்யி ெலா வர் காதி ேலறிடா
அறவி ைசத் நின பாண ைமந் நல்ல ெசவியி
ட கி ேய
ன ெசய்ைக யவனி ங்க ேடார்மால்
நி வின மற்ற வன் ணர்பபி னில மஞ்சு பாணேன
நீவ

ம் ணர்பபில மாதர் ெநஞ்சு மஞ்சு பாணேன.

(84)

கட்டைளக்க ப்பா.
பாணி லாவிய வண் ளர்
நாணி லாவிள மாதர்த

ம்ெபாழிற் பர

மவிட நச்சி லார்ந

வாணி லாவி ன த ம ந்திெயம் மான
காணி லாவி

ேசனாப தீசர ள்ெபறின்,
நா

பயிறறிேமல்,

க்கண் குவிந்த மனத்தைரக்,

குநா தம்ைமேயார் கானி ைனக்கி

ம் வாழ்வெரக் கா

ேம. (85)

கார் - கட்டைளக்க த் ைற.
கால நித் ணர் மன்னவர் ேபாலக் க ங்குயி ங்
ேகால மயி மடங்கிெய ந்திடக் ெகாண்டல ந்நீ
ரால கந் ெபாழிந்தா லரனனறி யார்ெபா ப்பார்
சீல

ங்கும ரக்ேகாட்டன் வந்தின

ஞ் ேசர்ந்திலேன.

(86)

ேநாிைசெவண்பா
திலகெமனப் மகட்குச் சீர்த்த கச்சிக்ைகயா
மலகெமனக் காணலாம் வம்மின - உலகெமலாம்
ஆனான் குமரேகாட் டத்தி லநவரதம்
ஞானானந் தப்ெபா ைள நாம்.

(87)

கட்டைளக்க த் ைற.
ஞானெமார் ேதவி கிாிையேயார் ேதவி ந வி ந்
வானம ரா
கம்பன் னி
யம் வாய்ந்திலங்கத்
ேதனமிர் மிெபாழிற் ேசனாப தீச சிகாவலெனங்
ேகானமர்ந் தாடற்ெகன் ெசய்தீர் ெகா

க் குன் கேன.

(88)
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மடக்கு - பன்னி சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
ெகா

ன்

ங்குக் குட ைடயார் குளிர்ெவண் சங்குக் குட ைடயார்

- குமாிெய ழிற்கா ம மகனார் குஞ்சாி ையக்கா ம மகனா,
கடயரா நீப மணித்தாரார் க தார்க் கியா மணித்தாரார்
- கங்கண மரெவன் றணிைகயினார் காதல ைற ெதன் றணிைகயினார்,
ைடதங் கமலத் தி வ யார் க ங் கமலத் தி வ யார்
- ட் ங் ேகாட்டங் குல மிடம் ெபாழில்சூழ் ேகாட்டங் குல மிடம்,
அடலார் ரேம ேலகம்பா அணிமா நிழலா ேரகம்பா
- அம ங் கனகச் சிநகரேம அ

குங் கனகச் சிநகரேம.

(89)

கட்டைளக்க த் ைற.
நகர
ஒகர
நிகர

தைலந் ெத த்தா நற்கச்சிக் ேகாட்ட ைற
தல்வ ெமான்ெற
ண்ைம ணாினன்பர்
த ட லாதிெகாண் ேடார்ெசான் னிகழ்த் நற்ேற

சிகர

தம்ெபற வந்தாள்வர்

ன்

ஞ் சிவெநறிேய.

(90)

மதங்கு - எண்சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்.
சிவ

டனா

ங்காளி

ைமமா தங்கி

தி வ ைய ேநாற்ற வரந் திகழ்மா தங்கி,
குவைளவிழி வாள் சி வாள்ெகாண் டா க்
குமரேகாட் டத்தாதி ப் கழ்ெகாண் டா ,
இவன ப் ச் சித்தாகம ன
க்கும் இைசப்பாடல்
ேயாகாதம ன
க்கும்,
கவனவரம் ைபயர்பார்த் த் தியங்கு வாேர
கந்த வர் ேகட் விண்மீ தியங்குவாேர.

(91)

ேநாிைசெவண்பா.
வாராத வித்ைத வ ேம சிவஞானந்
தீராத வல்விைன ந் தீ மால் - நீரார்
வன்னங் களிக்குஞ்சீ ரார்குமர ேகாட்டத்தார்
தன்னங் கைடக்கண்பார்த் தால்.
ேவனில் - எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.

(92)
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தாலந்ெதா ம் ேவனிற்ெகா தாவிச்ெச மாகில
தைலவாப்பிாி மகளீர்க டைமத்தான ெத ேமா
ேவலங்ைகய ராமத்தைல வைர ந்ெதாட ராேதா
விறலாடவ கெகன்ெறா ேவனிற்பிறி ளேதா
ஓலந்த கடல்ேவள்சி கா ந் யி லைடயா
த் ங்கசி கரேகா ரம் வைளயா ெவா ேம க்
ேகாலந்திகழ் கச்சிக்கும ரக்ேகாட்ட லாசர்
குல ம் ப யி

ம் வந்திலா கு ேக ெயனத ேக.

(93)

நற்றாய்வ ந்தல் - அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்.
எனதகப்பற் றி மிககாண் மிகச்சிறியா
ளிளைம தி ராத ேவைழ
தனதகமவிட் ெடழிற்குமரன் ேகாட்டத்ைத
நிைனயார்ேபாற் றனிேய ெசன்றாள்
உனதகற்ைறச் சைடயாத ம ரனா
லன ைகேபா தாச னன்றன்
மனதகத்ேத ெயாிந்ததி ங் ெகா ெதாி
மிப்பாைல வனத்ெதவ் வாேற.
ஒ ெபா ண்ேமன்

(94)

ன்ற க்கிவந்த ஆசிாியத்தாழிைச.

ஆ
கக்குமரன் ேகாட்டத் தமாிளவல்
கூ மிச் ேசாைல குலாவ ேம லவன்றார்
றிய ேதாளழகு காணாேமா பாங்கி.
ெகாண்டல் தவழ்குமர ேகாட்டத் தமாிளவல்
தண் ைறயிற் பாங்காத் தனிவ ேமல்வனெபாற்
கண் ைக மார்பழகு காணாேமா பாங்கி.
எம்மா ைறகச்சிக் ேகாட்டத் தமாிளவல்
இம்மால் வைரயாடற் ெகன்வ ேம லவன்றன்
ெசம்ேம னியினழகு காணாேமா பாங்கி.

(95)

இரங்கல் - கட்டைளக்க ப்பா.
காண்வ

ங்கச்சிக் ேகாட்டத் திளவைலக்

காட் ம் ெவங்கதிர் காைல மாைல ஞ்,
ேசணவ ங் கங்குல் ேதவர்க்கும் யாவர்க்குஞ்
ெச ச்ெசய் தானவர் ேபாலவத் ைதெவ

ம்,
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ஏண் வ

ங்கதிர் ேவலனன ெதாக்குமிவ் ேவைழ

கண்ெணன் றக்கந் த க்குமால்,
மாணவ ங்குகன் ைகக்ெகா கூவி வ்
வல்

ட்பைகக் ெகல்ைலகண்

ய் ேம.

(96)

அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்.
எல்ைலயிலா வாநந்தங் குமரேகாட் டப்பிரானீந் திடவி
சில்ைலயிலா வாநந்த

மள

மாதர்கண்ைணச் ெச ங்க ளத்ைத,

வல்ைலயிலர் வாநந்த மாப் கழ்ந்
ெதால்ைலயிலா வாநந்த மக்க

ப்பச்,

தைமமறந்

மாைய ேய ந்,

ட ெனன் ழல் ர் சூழ்ச்சி ெயன்ேன.

(97)

இடமணித்ெதன்றல் - கட்டைளக்க த் ைற.
*என்ைனய னார்த்த ள ேசனாப தீசத் திளங்குயிேல
ன்ைனய ளித்தநின்
ர்மால் வைரமிைச ேயாங்குமிறால்
ெபான்ைனயளித்த கடல்ேபாெலம் ாிற்ெபான்மாடத்தனனார்
மின்ைன யளித்த ெவழிேனாக்கு மா

ெம

றேல.

(98)

ஆசிாியச்சந்தவி த்தம்.
உற

ெகாண்ட தன யாைன குதிைர ேதர்வில் குைடசரம்
உரங்ெகடாத ரசுமற்ெற ைவக்குெமாவ்ெவார் பைக ள
நிறம ழிந் ம வ மாக நீயி யங்கி யாள்ெகனா
ெநற்றி மீ கண்ப ைடத்த நிமலா ன்ப ணித்தலால்
திறல ைடந்ெதா த்தா கட்கு ேநாப டா சி குெசய்
சித்த சன்ற ைனச்ெச யிப்ப ெதப்ப ச்ெசா லன்னேம
அறமி குந்த குமர ேகாட்ட வண்ண ைலப்ப ணிந் ேநாற்
றாிய சித்த சுத்தி ேமவி லவைன ேவறல சரதேம.

(99)

ேநாிைசெவண்பா.
சரதமைறக் கண் ந் தமிய ளக்கண் ம்
விர ெமயிற் கச்சி விசாகன் - பரசி நல்
ெநஞ்சரண வங்கமல நீணிைலநல் கும்ெபான்வி ம்
ஞ்சரண வங்கமலப்

(100)
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குமரேகாட்டக்கலம்பகம் ெவற்றிேவ ற்ற ைண.

ற்றிற் .

----------------------------உ
விளம்பரம்.
இப் த்தகம் ேவண் ேவார் ெசன்ைனப் ரைச அவதானம் பாப்ைபயர்
கதவிலக்க ள்ள

ட் ல் கா - ேவங்கடாசல த யாாிடத்தி

தி 4 - வ

ம்,

ெசன்ைனச் சீனாக்கைடத்ெத வில் க.
ேகச ெசட் யார் த்தகஷாப்பி
காஞ்சி ரத்தில் பச்ைசயப்ப த யார் கல்விச்சாைலத் தமிழ்ப் பண் தர்
தி-சு. ேவ சாமிப்பிள்ைளயிடத்தி ம் விைலக்குப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம்
--------------

ம்,

