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இந்த ல் கவிராட்சச கச்சியப்ப னிவரால் , தம் ைடய மாணாக்காிற் சிறந்தவராகிய 
கந்ைதைபய க்கு வயிற்றிேல ஓர் குன்மேநாய் உண்டாயேபா  இத்தணிைகயாற் ப்
பைடையப் பா , அவர் ேநாைய மாற்றிய ளினார் என்ப  ல் வரலா .
---------

விநாயகர் காப்

   ேநாிைச ெவண்பா

      சீரார் ெதாைட ைனந்த ெசம்பாைவ ன் ேபா
      ேலரார் தணிைக யிளவற்கு – ேநராகக்
      கூட் மால் ேவற் வங் ெகாள்ளாைம ெயப்ெபா ங்
      காட் மா ைலங்ைகக் களி .

 ல்
    
      ெபான்மைலத் தி விற் பன்னக ெந நாண்
      மாயப் பகழித் தாயக் குாிசின்
      ரணைம யி கால் திரள்மைறப் ரவி
      அலர்மைர வாழ்க்ைக வலவத் ேத ம்
      வழங்குதற் கைமயா வண்ைமயின் இைசக்கும் 5
      ெப ந்தகு பாடல் தி ந்திைசப் லவர்
      அறன்கைடக் ககலாப் பிறங்குதம் உளத்தில்
      சாலாக் கல்வி மாலார்க் ககலா
      வரன்மாண் டைமந்த ரன்மாண் பலைகயிற்
      தண்டா வி ப்பின் எண்ேதாள் தல்வேனா  10
      ஆனா  பயி ய அ மைறக் ேகள்வி
      மாயி ந் தமிழ்க்கடல் வடெமாழிக் கடெலன்
      ஆயி  கட ம் ஆற்ற ற் கைடயா
      ஐயம் திாிெப ம் அழல்விடம் படா
      ெவய்யெசம் ெபா ெள ம் மிளிர்தீஞ் சுைதத்திரள் 15
      ஆராக் காத ன் ஆரா  ைகப்ப ம்
      ன் விரல் அ ந்தா டல்தைச திணிந்
      கான்றேதன் ெதாியற் க ங்குழன் மகளிர்க்கு
      அணங்குளம் நிறீஇ ஆ யிர் கவர்க்கும்
      வளங்கவின் ெகாழிக்கும் விளங்குசீர் இளைம ம் 20
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      பல்வைகத் ெதாழி ம் பண் ற நவின்
      சிந்ைத வழிச்ெச ம் ஐந் நிைல ெபறீஇயர்
      அளவிைனத் திறத்தின் அயரா யாக்ைக ம்
      அளைகக் ேகாமான் உளம க் க ப்ப
      நிலந்தினக் கிடந்த ெந நிதிச் ெசல்வ  25
      நீ ன் றிாி  நிைலைம நா
      ஏற்ேபார் அங்ைகக் ெகாைடக்கடன் நி த்
      ேநாற்ேபார் ேநாற்கும் ேநான்ைமசால் அறென ம்
      உ தி யாக்கம் ஒய்ெயனக் கழல ம்
      வைரத்திரள் ரள்விற் றிைரத்ெத ந் திைரக்கணம் 30
      விலங்கின வழங்கும் வி க்கலன் ெசறித் ம்
      ஒளி ேவல் அ வத் த்ெத ந்  அடர்த் க்
      குளி வார் ரசும் பிளி மால் யாைன ம்
      ைவத்தபல் பைட ம் வழா ைகக் ெகாண்
      பராபவத் ெதவ்வர் வாிைசயி னி க்கும் 36
      திைறேகழ் உாிைம ைறேநர் நடாவி ம்
      தத்தந் ெதாழி ல் தைலநின்  வளர்க்கும்
      ெபா ெள ம் ெவ க்ைக ேபாற்றா  ந வ ம்
      மிஞி ந் ேத ம் ெவறிகவர் ம்பி ம்
      கஞ ப் பட்குரல் கஞற் வ சுழ ம் 40
      இ ள் ஞ்சு மலர்ப்ெபாழின் ம ள்சில் ேலாதிப்
      வார் ேசாைலப் றத்தகப் ப த்
      ேமவரத் தைடயிய வி க்குைற க க்கும்
      திவெளாளி மாண்ட குவ தல் வா தல்
      தீங்கதிர் அமிழ்தத் திங்கட் பிளவின் 450
      நீங்குகார்க் கைற  நிலாத்தவழ் ெவண்ைம ம்
      விரா க் ெகாண்ெடன மிளிர்மதர் மைழக்கட்
      ெசங்கு  தத் ச் சி மதி கிடந்ெதனச்
      ெசவ்வாய் அகத்த ெசயிர்தீர் ெவண்பல்
      விலங்குபாய் கதிர்க்குைழ ழ்ந் ெசகில் யல்வர 50
      வள்ைளயின் ஒ க்கிய வள்ெளழிற் ெசஞ்ெசவி
      ெசவ்வாய் க ள் ைணச் ேசல்விழி ெநற்றி
      இவ்வா ப்பான் இன்சுைவ யமிழ்த
      ெகாைட யாற்றி வறி ெகாைட காட் ம்
      வைளநிதி தன்ைனக் கு மிைகக் ெகாண்டவ் 55
      வைளேமல் ெகாண்  வயங்ெகாளி ேதாற் ம்
      ப ம மாநிதி யி ெவனக் கவன்
      தாவா வர் ேமவா ள்ள ம்
      ஓவப் படெமன ஞற்  தி கப்
      பகுவாய்ப் ெபாற்குைழ மகரமீ னாஅன்  60
      ஐ மீக் கிடத்த ன் ஐங்கைணக் கிழேவான்
      ெவய் தன் னாைண விளக்கிய யர்த்த
      அணங்குதவழ் ெகா யின் இணங்குபைண ேவய்த்ேதாள்
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      காம் ைட ய த்த கதிர்மணிக் குன்றின்
      ேதாள் ைட ய த்த சுடர்ப் ட் ெகாங்ைக 65
      குவி ைலத் ைணக்ெகாள் சவிமணி மார்பில்
      தத்தம  ஏணி கடவா  தணிய
      நள் நின் ணர்த் ந் தள்ளாக் குறியின்
      அணிவயிற்  ஒ கிய மணிமயிர் வல்
      ெந குமயிர் ஒ க்கு ெந வழிப் படர்ந்  70
      க ைலக் ேகாட் க் களி பட எ த்த
      ப குழி அைனய பயம்ப  ெகாப் ழ்
      ந நின்  வாழ்ேவார் நலத்ெதா  ரண
      ந நின்  ேதய்ந்த வி குெகா  ம ங்குல்
      ைவயகம் உயிர்த்ேதான் மதி ைனந்  இயற்ற ன் 75
      ைக ைனந்  இயற் ங் கதிர்மணித் திண்ேதர்
      கடா க் ெகாண்ேடா ந் தடாதேப ரல்குற்
      கீழ்ேம லாகக் கிளர்ந்ெதழின் அத்தகு
      வாைழெயா  ெபா உம் வார்ந்தெசறி குறங்கின்
      ேவற்ெறா  தாமைர ேமவந்  ெதாழில்ெசய 80
      ற் இ ந் த ம் விைரமல ேரய்க்கும்
      அலத்தக மலர்ந்த நலத்தகு சீர
      மயி யன் ம ம் இயன்மட மாதைரச்
      சீலம் விைழேவ ெசயல்குறி இவற்றான்
      நால்வைகப் ேபத ம் மாலறத் ெதாிந்  85
      ம ந் மந் திரத் ம் தி ந் விைழ ேவற்றித்
      ேதயம் பயிற்சி ேசட்ைட இயல்ேப
      இன்பத் ைறேய இ வைகத் ெதாழிேல
      இங்கித வைகேய இைவநனி நா
      இ வைகப் ெபா ெதா ம் ஏற்ப ம விய 90
      ன்  கால  ன்  ேவக ம்
      ஒப்பக் கலவி உஞற் ேப ாின்ப
      அவா ளம் ெபாதிந் ெகாண்  அழற் ெவம் படர்ேநாய்
      தவா பிைற ேபாலத் தணிவின்றி வளர
      உவாமதி ேபால உ ேவ தப ம் 95
      கட ட் ெபாங்க ம் தடம ப் பா ம்
      சிந்தா மணி  நந்தா நிதிக ம்
      கலன் த லான வளம்பல ெகாழிப்ப
      பல்வைகக் கண ம் பணிந்ெத ந் ேதத்த
      ெதவ் த் தானவர் அவ்வித்  ஏங்க 100
      விாிகதிர்ப் பிழம் ம் அாிமான் தவிசிற்
      களிகூர் ெநஞ்சாற் காவல் ைவகும்
      ஒளிகூர் மகவான் உ பதம் ஆதி
      எளிதி ய்த்  அளிக்கும் ெதளிவிைன ேபாலா  105
      பார் திர் ணாிப் பாயற் கட ள்
      வார்ம ப் ெபாகுட்  மைரமலர்ப் த்ேதள்
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      என்றிவர் தமக்கும் எய்தற்கு அாிய
      சாிைய கிாிைய ேயாகத் தவநிைலப்
      ெபயர்ெபாச் சாப்பப் பிறக்கணித்  உக ம்
      ஊன நாடகம் உஞற்றிய தி வ ள் 110
      ஞான நாடகம் நவி ய மாற ம்
      ஆனா மலப்பைக ேநானா  கழலத்
      தானா னந்தத் தனி யிர் மடங்கக்
      கண்காண் கு தற் கட  ளாகி
      உயிேர யவத்ைத ணர்த் ந் தன்ைம 115
      அ ளின் இயல்ேப அங்கதன் பயேன
      ெப ம்ெபயர்த் திறேம ெபற்றவர் ைறெயன்
      அைனவைக ேய ம் அாில்தபத் ெதாிப்பத்
      தாழா  ெகட்  ழா  சிந்தித்
      அங்ைகக் ெகாண்ட அமிழ்ெதனத் ெதளிந்  120
      ெபாங்குேப ாின்பம் ணரா  ண ம்
      நிட்ைட கூட நிைலய  நீங்க ம்
      பல்திறப் பைகஞர் பைடெயா  ேநர்ந்ெதன
      ெவல்திறங் காட்டா  ற் ற்  உடற் ம்
      பிணிக்ேகாட் பட் ப் ேப  மனத்தான் 125
      ந்ைதேயார் ஈட் ம் நிதிச் ெசல்வ ம்
      ெபாய்ம்ைம யாளர் கெழனத் ேதய
      ேநாய்ப்பைக யாளர்க்கு ெநா ந்ெதன் சிதாிற்
      பல்வைக ம ந் க்குப் பகர்விைல ெதாைலச்சி
      அ ெவன ெவ விய  அன் மற்  இ ெவன 130
      ன்ைனநாள் ம ந்ைத ைற ைற இகழாப்
      பின்ைனநாள் ம ந்ைதப் ெபட் வாய் ம த் ப்
      பண்ைடேநாய் ேம ம் ப குபல் ம ந்தால்
      மண் ேநாய் ேவ  மாீஇக்கிளர்ந்  உ ப்ப
      உைரத்தஎன் ெமாழிவழி ெயா கிைன அல்ைலெகால் 135
      ெப த் ேநாய் ெத ம்என ம த் வன் ஒழியத்
      ெதய்வத் திறத்தால் தீர் காண் பாம்என
      உள் ர் வயின்வயின் ெதள்ளிதின் ஓங்கும்
      ாி க்கு அவிழ்க்கும் ம் னல் தீர்த்த ம்
      பல்வைகத் ெதய்வப் பசும்ெபாற் ேகாட்ட ம் 140
      ப ந் ம் பணிந் ம் பயன்கா ணாைம
      அணிஅயல் றநகர் மணிெக  ேகாட்ட ம்
      விரத நியதிப் பர  கடனாதிப்
      பல்ேவ  ெதாழிெலா  படர்ந் பணிந்  ஏத்தி ம்
      கவைல ெநஞ்சம் ைகய  பிைனயச் 145
      ேசண்ெசன்  ஒராஅல் ெசய்ெதன வ த்
      மிக்கேநாய்க்கு இரங்கும் ஒக்கல் றம் த வ
      வ ைமக் கவற்சி ம் இ குறப் பிணிப்ப
      இல் ம் தம ம் இைசபயில் நா ம்
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      ெமன்ெமலக் கழீஇ விாிகதிர்ப் பைடயால் 150
      இ ள்கால் சீக்கும் எ பாித் ேதேரான்
      க ஞ்சினம் தி கிய ெகா ைமகூர் அமயத்
      ளி தல் க்கிய ழங்கழல் ேபாழ்ந்
      வளி லாய்ப் றத் ம் வழங்குநர்த் ெத உம்
      ைபத  கானத் ப் படர்ெநறி ஒ ங்க ன் 155
      ந் பரல் உழந்த ெவந் யர்க் ெகாப் ள்
      பிந் பரல் உழத்ெதா உம் பிளந் நீர் உகுப்ப
      இயங்காச் ெசல்லல் இைணஅ  தாங்க
      ெவயிற்பைக உழந்த ேவர்ப் ற நைனப்பச்
      சூைற மா தம் ைறத் ைற எ த்த 160
      ழி ேபார்த்த ெபாற்ப  மாசு
      க ழ்நீர் அல்ல  கயந்தைல இன்ைமயிற்
      க தல் ாியா ைடபயில் காயேமா
      இைலயின் மராத்த நிைலயின் ெமன்னிழல்
      ேசய்வரல் வ த்தம் சிைதபாக்கு அைசந்  165
      ெநட் யிர்ப்  எறிந்  நிைனத ம் இரவல
      ஆற்றா நின் ளத்  அவலம்இனி ஒழிக
      ளிஞ ம் அ ம் ேபாக்க ம் சுரத்
      ற் ற்  ஒ கும் ஆற்றினில் திாியா
      ஒ ெநறி எதிர்ப்பா  உற்ற  ன்ைனப் 170
      ப த  ெப ந்தவப் பயன  ேபா ம்
      வி ம ெவந் யர் ெதாரால் ேவண் ன்
      பாணியா  இன்ேன காணிய எ மதி
      ேதால்ேதர்க் ேகா ம் தி குேகாட்  இரைலயின்
      ேநாய்ப்பைக என்ன வாய்ப்பிலா  அைம ம் 175
      அ த்த த்  யா ம் அலம ம் காைல
      ஊ ர் ைவகிய சீர்ெக  மாந்த ள்
      உண்  கலவி உ ெதாழில் தலா
      மண் ய பகுப்பின் வைரயைறப் படா
      ேவ ேவ யிர்க்கும் ெவம்பிணி யாள ம் 180
      க வி ேபாழ்ந்த ெப ம் ண் உ ந ம்
      குட்டம் ெப ேநாய் ட் ய வாதம்
      யலகன் ஆதி ெமாய்ப்பிணி உழவ ம்
      பாப் க் ேகாள்ஆதிப் பலவைகக் க ஞ ம்
      ேபய்ேகாட் ப ந ம் பித் மீக் கூர்ந ம் 185
      உ ப் க் குைறந ம் ஒண்குணம் இழந ம்
      இன்ன பல்றிறத்  எைனவ ம் அன்றிக்
      கல்விேவட் டவ ங் கான் ைள ழ்ந ம்
      ெசல்வம் ழ்ந ம் ேதயம்நா ந ம்
      அலர் ைல மடவார் கலவிகா ந ம் 190
      இரண்ட  கலப்பின் இன்பநச் சுந ம்
      இைனயபல் ேவ  நிைனவினர் எவ ம்
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      வாட் வ தணப்ப ம் ேவட்டன மணப்ப ம்
      ேமற்ெகாண் ெட ந்  ேமனாள் ேநர்ந்த
      ெபாற்கிழித் திர ம் ந் கில் ைட ம் 195
      மணிப் ண் ேபைழ ம் வார்த  கவாி ம்
      ைபம்ெபாற் கவிைக ம் ெசம்ெபாற் சிவிைக ம்
      ஊர்தி ங் ெகா ம் வார்விசி ரசும்
      சூட் வா ரண ம் ேதாைகய மயி ம்
      தத்தமக் கியன்ற தழீஇயினர் ேபா ம் 200
      ஓைசதிக்கு அதிர்க்கும் மாசனப் ெப க்கம்
      காண்ெடா ம் ஈண் ய களிேயன்
      உடங்குெசன்  இ ப்பான் ஒ ப்பட்  எழ ம்
      ன்னிய வி மேநாய் தன்ன நீங்க
      உ யர் யாக்ைக சிறி வ  ெயய்த 205
      ஒய்ெயனக் கிளர்ந்த உவைகெநஞ் சத் ப்
      படர்ேபர் ஊக்கம் பிடர்பி த்  உந்த
      எ ந்தனன் இம்ெமன ஏகுதல் ெதாடங்கி
      அ ெபயர்த் ேதா ம் அஞர்ப்பிணி ந வ
      உவாி நீாில் தவஎ  மகிழ்வால் 210
      அவல்மிைச பாடாஅ அைனத்  ெநறியாகச்
      ெசன்றனன் அ த்  மன்றல்நகர் ைழத ம்
      ெவ ேநாய் இ கூற்  ஒ கூ  விலங்கக்
      காட்சி ஆர்வம் ைகயிகந்  ஈர்த்த ன்
      ந மணம் கம ம் நந்திநதி குைடயா  215
      எ னி வரர்தம் எ சுைன யாடா
      அைலமைலப் பைகஞன் அ ள்கயம் ப யா
      நாக வண்சுைன நன் னல் ேதாயா
      விண்  தீர்த்தம் ேமவரக் குளியா
      அலரவன் இ ஞ்சுைன அழி னல் கா  220
      எத் யர்த் திர ம் அத்தினத்  அகற் ஞ்
      சரவணப் ெபாய்ைகத் தடம் னல் ைளந்
      ெமன்ெமலக் குன்றம் மீமிைச இவர்ந்
      காைலநண்பகல் மாைல ப் ேபா ம்
      ைவகல் ைவகல் மலர் ன்  ெதாிக்கும் 225
      நீலப் ைபஞ்சுைன ேநர்கண்  ெதா
      ரண்டனர் சூ ம் ெபாற்பினர் மிைடத ன்
      அ யிடப் படாஅ ஆாிைட தி
      ஒ ங்கு  ைபப்பய ஒ ைற சூழ்ந்
      ம்எள் நிலத் த் ேதாயா ெவ த்த 230
      ேதவர்கள் கு ம் ேதயத் ெதா தி ம்
      தைடஇய வாயல் தைடயா  ைழந்தாங்கு
      ஒ வர்ெமய் மணிப் ண் ஒ வர்ெமய் வ ச்ெசய
      ெந ங்கிச் ெசன்  நித்தில வாள்நைக
      வள்ளி நாயகி மணத்திைன த்த 235
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      கள்ள ேவழக் கட ைளப் பணியா
      ரர்ஒன் பதின்மர் வார்கழல் தாழ்ந் மற்
      ஆவயின் வதி ம் அமரைரத் ெதா
      தப் பகுப் ம் தகா ரண ம்
      இந்தியக் கூட்டம் இரண் க் குண ம் 240
      நந் ம்ஆங் கார ம் நலத்தகு கரண ம்
      இ வாய் மாைய எ வாய் ஏ ம்
      சுற்றம் என்னத் ேதான்றிய ஐந் ம்
      விராய்நின்  இயக்கி மரா நின்  ஒளி ம்
      ஆரா வின்பம் அ ள்நிைல அம்ம 245
      தீரா மலப்பிணி தீர்த்த ள் ெகாழிப்ப
      அ ள்தி  உ ெகாண்  அவிர்மணித் தவிசின்
      ஞான சத்தி ம் கிாியா சத்தி ம்
      வானவர் ேகாமான் வளம்பயின் மக ம்
      கானவர் நலங்கூர் கன்னி ம் என்ன 250
      இரண்  பா ம் இ ந்தனர் களிப்பக்
      கண்டெமய் ய யர் கலவினர் ேபாற்றக்
      காணா விண்ணவர் கலவா  ஏத்தக்
      கண்கைட ஒ கும் க ைண ேநாக்கேமா
      இனி ற்  இ க்கும் எழில்ேநர் காண்ட ம் 255
      எஞ்சுேநாய் வர இாியல் ேபாக
      விஞ்சுநாற் ெபா ம் ேமவந்  வன்ற
      ஆற்றாக் க ந் யர் அ நரகு உழப்பவர்
      ேநாற்ற ன் ஊழ்நனி க்க ம் ெநா ப்பின்
      ஆயிைட நின்  மாயி ம் றக்கம் 260
      க்குழிப் ெபா வித்  ஒக்கேதாற் றத்
      விம்மித மகிழ்ச்சி ெமய்தவ க்க
      ஒ கதி விட் மற்  ஒ கதி அைடந்தவர்
      மயங்கறி  என்ன உயங்கு ன் உயங்கல்
      எய்ேய னாகி இ மாப்  எய்தி 265
      ெசய் ைற ெதாியா  தி ன் நிற்ப
      இ ைமப் பய ம் எளிதி ற்  அளிக்கும்
      தி ம் தி ப் ச்சுநன்கு அளித்திட்
      என்ைனத் தன்வசம் ஆக்கிய உலைக
      என்வச மாக்கி என் ேமார் இயல்பின் 270
      நின்றதன் நிைலயின் நீங்கா  இ த்தி
      விடா விட்  அ ள ெமய்ய ள் ேமற்ெகாண்
      ஒழியா  ஒழிந்  வழிவ  கின்றனன்
      அத்தகு ெப மான் அ ள்விைள யாடைலச்
      சற்றி  ேகண்மதி தவேமம் ப ந 275
      விச்ெசான்  இன்றி விைள மிக்கு ஆக்கி ம்
      விச்சுமிக்கு கி ப்ப விைள  ஒழித் ம்
      ஒளிதைல வளர்ப்ப ஒளிகைளத் தணித் ம்
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      அ க்கிைனக் க வ அ க்கிைன ஏற்றி ம்
      உ ந்ெதாழி லாளர்க்கு உறா ேசண் அகன் ம் 280
      வ ந்ெதாழி லாளர்க்கு உவந் டன் கலந் ம்
      விதித்தநல் விதிகைள விலக்ெகன உவர்த் ம்
      விலக்கிைன விதிெயன ேமதக நயந் ம்
      இத்தகு ெதாழின்ைம நித்த ம் இயற்றிப்
      ெபாற்றேப ாின்ப ள் ெபற்றியன் அதான்  285
      இ  குரவர் எ வாய்ச் சுற்றெமா
      யாிலங்கு உலகம் ேதாற் தற் ெபா ட் த்
      தந்ைத என்ன ஐந் கன் ஆகி ம்
      அன்ைன என்ன மேனான்மனி ஆகி ம்
      ன் ைற தந்ைதயர் தாயர் என்ன 290
      நாதம் சிவேம நலத்தகு விந்
      ேமதகு சத்தி ேவ ேவ றாகி ம்
      பின் ைற தந்ைதயர் தாய ெரன்ன
      மேகசன் உ த்திரன் மேகைச ைம யாகி ம்
      தைமய ெனன்னத் தந்தி க னாகி ம் 295
      தைனய ெனன்னத் தாமைர ம ட்
      வி  க ம் ன்னான்கு கர ம்
      ம வி ற் றி க்கும் ஒ தா னாகி ம்
      கடப்ப ம் இரண்  ைகேகாள் இயங்க
      நான வார்குழல் நைகயிைழ யாைனையக் 300
      கானவ ர ம்ெபறற் காம  மாதிைனக்
      கற்பினிற் களவினிற் ெபாற் ற மணந் ம்
      ெபா ள் ைற ம் ைரயின்றி நடப்ப
      அண்டேகா க ம் அைரக்கணத் தளைவயின்
      வறி நைக ேதாற்றி இ வ  ாி ம் 305
      எ ழ்வ  ஆற்றல் எய்யான் ேபால
      மந்திரந்  ெசலவிகல் மற்
      மாற்றிெவஞ் சூர்வ  காற்றிஉல ேகாம்பி ம்
      எல்லாம் அறிந்தறி விக்கும்அவ் வியல்ைபக்
      கண்கூ டாகக் காட் வன் அதாஅன்  310
      வைக உ வாய் லகு உயிர்த்
      வைக ம் யங்காப் பரம்ெபா ள்
      பந்தம்  பல் யிர்க்கு அைமத் ம்
      பந்தம்  படாத ெப ந்தைக
      ஆ யிர்க்கு உயிராய் அைமந்தன நடாவி ம் 315
      ஆ யிர் காட்சிக்கு அ கா அ ந்திறல்
      தானாய் நின்  தற்காண் தனி தல்
      அளிகளின் அளியா அளிக உங் களியன்
      ஒளிகளின் ஒளியா ஒளிக உங்கு ஒளியன்
      ெவளிகளின் ெவளியா ெவளிக உங்கு ெவளியன் 320
      அளவினின் அளவா அளவி உங்கு அளவன்
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      இன்னான் ஒ வைன ன்  ெசன்றவன்
      ங்கழற் ேசவ  ேபாற் தி யாயின்
      ேபரஞர் உ த்த ேப  ேநா ங்
      காரண ேநா ம் ைகயிகந்  இாியக் 325
      கைடக்கணித்  அ ளிக் கைரயினாற் ெபா ங்
      ெகாைடக்கடன் நீயிர் குறித்த அளைவயின்
      எண்மடங்கு ஆற்றி என் ம் தீரா
      அகம்ப த் ெதாழின்ைமயின் அ த் வன் அன்ேற
      ஆடகப் பசும்ெபாற் பாடகச் சீற  330
      நாடக மகளிர் நவிற்றிய ஆடற்
      சிலம்  கிண்கிணி தீங்குழன் ழவம்
      ரசந் ாி ழங்ெகா  யா ம்
      விண்டல ாி ம் வியன்மணிப் ாிைசக்
      ெகாண்டல்கண் ப க்குங் ேகா ர நிைரகள் 335
      ஆ ெகா  சுமந்த மாடெந  மாளிைக
      இன்னன பிற ம் மன் த லா ம்
      ஒ திைரக் கட ம் ஓங்குபல் வைர ம்
      உடங்குெதாக்கு அண்மி ஒண் ைற ஆ
      இ பகுப் பினவாய் இ கைர ம ங்கும் 340
      ேநாற்றன வதி ம் ேபற்றிைனத் ெதாிக்கும்
      ம்ைம ம் அளிக்கும் வா தல்
      ஐம் கன் ஆகி அமர்ந்தகீழ்க் ேகாட்ட ம்
      ெபான் ம் மணி ம் மலர்க் குைவ ம் 345
      திைரக்கயிற்  உய்த் திைளத்ெத ந் ெதா கு
      நந்தி யாற்  ந ம் னன் ம க்கும்
      குரங்குகதிர்ச் சா ங் ெகா ந்தீங் க ம் ம்
      குைலப் ங் கத ம் ேகாள்ெதங்கு இன ம்
      ேகாள்கள் மீப்பாிக்கும் பாைளக் க கும் 350
      வயின்வயிற் ெபா ளி வளம்பல றந்த
      கலர்ப் பண்ைண ஒ றஞ் சூழ
      அவைர வைர அாிக்கதிர் வரகு
      சாைம இ ங்கு தைதந்தன விைள ம்
      ெகால்ைல ல்ைல ேகாழிணர்ப் ைவ ம் 355
      பந்தர் மாதவி ந்திய ேகாங்கும்
      ைபங்காற் ெகான்ைற பசும்ெபாற் சுண்ண ம்
      வளிஉளர்ந்  எ ப்ப ம ல வைரப் ம்
      ேபார்த்தன கமழ்ந்  ெபாறிவண்  அைழக்கும்
      அ ம் லப் றவம் ஒ றஞ் சூழச் 360
      ெச ந்திமந் தாரங் கு ந் வைழ பாடலம்
      ேகாங்கு சண்பகம் ேவங்ைகமகிழ் சந்தனம்
      குங்குமம் மரவம் ேகாழ்அழகில் கப் ரம்
      இல்லம் ஆவிைர வில்லம் பாங்கர்
      பிடர்ெஞைம நைமயாண்  அடர்வைர எகின்ேச 365
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      அேசாகம் ேதக்ேக ஆத்தி சூதம்
      ம  ேபாதி வஞ்சி காஞ்சி
      ஞாழல் ன்ைன நரந்ைத மா ைள
      ெபாகுட்டைர இ ப்ைப ஞ்சிைனச் சரளம்
      ன்னம் பலாசு க்ைக வ க்ைக 370
      ேசாதி மாமரம் ெதாத்தின நாகம்
      அன்றி அைனத் ம் ன்றிய கறிக்ெகா
      மல் ைக சுண்ைட மற் ம் பாித்
      மணங்கமழ் காமர் வல்  ஒன்ேற
      இணங்கு த் த ம்தன் நிகழ்ச்சிைய நா  375
      வைசப்படத் தத்தம் இைசவிளக் குவேபால்
      ெபாறிவாிச் சு ம் ம் ெவறி கர் ேத ம்
      ேதாைகமா மயி ம் ெதா க்கண் ைவ ம்
      கிள்ைள ம் குயி ம் ெதள் குரற் காட்
      வண்தளிர்ப் ெபா ம்பர் ம ங்குகால் வைளஇ 380
      ண்தளி ந ந்ேதன் ேநாலா  திவ ம்
      தைதமலர்ச் சிைனய த வந்  உ த்த
      ெபான்னகர் வ ைமைய ன்னிநக் காங்கு
      ேவரல் நரன் உக்க ெவண்மணிக் குப்ைப ம்
      பிறழ்பல் ேபழ்வாய்ப் பின் ன் பார்ைவச் 385
      சிங்கவல் ஏ  ெபாங்குசினம் தி கி
      எ ந் தாய்த் மிப்ப இ ங்கடா யாைன
      மத்தகம் பிளந்  மாஇ ங் குன்றத்
      ெவண் னல் அ வி ழ்வன ேபாலச்
      சலசல க்க தரளக் குவா ம் 390
      நில ராய்த் தவழ ெநமிர்ந்தன மிளி ம்
      கவான்மைலப் னத் க் கதிர்த்திைன காக்கும்
      உவாமதி கத்தார் ஓச்சினர் வி க்கும்
      கவைணயின் மணிேயா கங்குற் கானவர்
      விலங்கினம் ரக்கும் இலங்குகூர்ங் கைணேயா 395
      அைலத்தர விசும்பின் நிைலத்த  கலன்கள்
      பல்வைக மின்ெகா  ஒல்கி ழ்ந் ெதன்ன
      ெவல்வைர நிைர ம் பில்குகதிர் மணிப் ங்
      கா ந் தாம ங் கவினத் தைதஇய
      மண்டப ேமைட மாடேமல் நிைலகள் 400
      இயங்கா நிைலத்ேதர் இயங்குமணிப் பல்ேதர்
      விமான ர் திக ம் ேவற் ைம ேதாற்றா
      வளம்பல தழீஇஎம் ம ங்கும்ெமய் ய யார்
      இ மகில் ம ம் எக்காிற் குைவஇய
      படெராளி ஊட்ட பளிதக் குப்ைப 405
      கான்றதீம் ைக ம் க மிவிண் ெக மி
      இைமயார் நாட்டம் இைமப்பன ெசய்ய
      மல்லல் ஆவணம் ம கும் தி ம்
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      நாள்ெதா ம் எழிலான் நவநவம் ஆகி ம்
      இைமக்குநர் நாட்டம் இைமயாைம ெசய்ய 410
      மண்டலம் விண்டலம் மாற்றிய  என்ன
      இ ம்  பயவா ஏர்குலாய்க் கிடந்த
      திைசகாப் பாளர் இைசநிைற ேதவர்
      அலரவன் ெந மால் ஆதிய கட ளர்
      க்குைற அன்பின் ைற ைற பழிச்சச் 415
      சா நாள் அல்ல  ேவ நாள் அறியா
      உலக  ேதாம் பல் சிறப்பின்
      நிைலெப  தணிைக மைலகிழ ேவாேன.
      ----------

      தி த்தணிைகயாற் ப்பைட ற் ம்
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