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எட் கு  கன் பிள்ைளத் தமிழ் 
ஆசிாியர்: ேகாைவ.கு. நேடச க ண்டர் 

 
 
      Source: 
      "எட் கு  கன் பிள்ைளத்தமிழ்" 
      கவியரசு கு. நேடச க ண்டர் 
      எட் கு  கன் ேதவ தானம், எட் கு , 1947. 
      -------------------------- 
      உ 
      சிவமயம் 
      தி ச்சிற்றம்பலம் 
 
      Source: 
      எட் கு  கன் பிள்ைளத் தமிழ் 
      சி யர கவியரசு வித் வான் 
      ேகாைவ.கு. நேடச க ண்டர்,  
       எட் கு  கன் ேதவ தானம், 1947 
 
      "நறவமார் ெபாழிற் பிரமனற்பதி 
      இைறவன் நாமேம மறவல் ெநஞ்சேம" (சம்பந்தர்) 
 
      தர  ெகாச்சகம் 
 
      தன்பாட் க் கிைணயில்லாச் சம்பந்தன் தாள்ேபாற்றி 
      இன்பாட் த் தி ப்ெபா வி யற் ம  யிைணேபாற்றி 
      என்பாட் க் கி ந்தா ம் இன்பாட் க் ெகாண்ட ளி 
      அன்பாட் ம் எட் க்கு  அமர்ேவலன் அ ள்ேபாற்றி 
 

ல் 
 
      விநாயக வணக்கம் 
 
      ெபான் த்த ெகான்ைறயந் ெதாங்க ம் திங்க ம் 
              ெபாங்கர டன் கங்ைக ம் 
      ெபாதிகின்ற ச்சைட யினான் ப் ரஞ்ெசற்ற 
              ண்ணிய க் காட் ம் 
      ெகான் த்த வங்குசம் பாசம் பி த்தைக குலவிமய 
              மகள்தன் உ வம் 
      குலவிடக் காட் ம் தந்ைததா வான குஞ்சரைன 
              ெநஞ்சில் நிைனவாம் 
      ெதன் த்த பழமைற சதாசிேவாம் ஓஞ்சுப்ர 
              மணியேவாம் என் ெசப் ம் 
      ெசம்ெபா ளதா ையந் கேமா டேதா கந் திக ம் 
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              அ க அழகனாய் 
      மின் த்த ஞானவ ேவல் ஏந்தியன்ப ள் விளங்கும் 
              னந்த வாழ்ைவ 
      மிக்கவள ெமட்  கு வள  கைன விளம்  
              ைபந்தமிழ் தைழயேவ. 
 

1. காப்  
 
      தி மால் 
 
      ெப ந்ேதன் இைறக்கும் நைறக்கமலம் 
              பிாியா மாதர் இ விழியாப் 
      பிறங்கும் உைமயாள் உ வாகிப் 
              ெப மான் பாகம் பிாியாமல் 
      இ ந்ேத உலகம் ரந்த ம் 
              இலங்கும் ஆழிப் பைடயாைன 
      இம்ைமச் சீவன் த்தித ம் 
              எங்கள் ைசவ தற்கு ைவ 
      ம ந்ேதர் அமரர் தமக்குத ம் 
              வண்ைம மாறாக் க கிைல 
      வணங்கிப் கழ்வாம் தனக்கினிய 
              ம கனான ேகாைன 
      அ ந்ேத னார்க்கும் ெபாழில் ைடசூழ் 
              அழகாெரட் க் கு யமர்ந்த 
      அமரர் ேசனா பதியான 
              அண்ணல் ேவைளப் ரக்ெகனேவ.  (1) 
 
      சிவெப மான் 
 
 
      சீதநிலா மதமத்தம் எ க்க  காறிள வரவெமாேட 
              ேதசமர் ேவணி த்தவன் க்கதிர் ேசர்விழி ைடயவனீள் 
      சீகர வாாிதி கக்கு விடத்ைதவி டா மி டறி றேவ 
              ேசர்சுைவ நாவல்ப த்தக னிக்கிைண யா கர் கி ைபயினால் 
      ேவதன்  ராாி  னிற்றவர் எற்ெபா  தாதகி விரவியேதாள் 
              மீெதா  நீள்கன கச்சிைல ைவத்தி  ரைன சினமால் 
      ேவதியர் ஏ த ரக்ெகா  ைகக்கிாி கீறத ைடய வன்ெபான் 
              சிய ேதசமர் சிற்சைப யிற்பர ேமசைன ய பணிவாம் 
      வாதைன ேய மி னற்றவர் ய்த்தப ராவ  திைனயளவா 
              வாழ்  மா யி ட்டக ரக்குைக வாழ்வள மிகுெமாளியாய் 
      மாதவ மீ மகத்தி ய க்ெகா  வாசகம் உைரகு வாய் 
              மாகடன் ேம ெகாக்ைகவ ைதத்ெதாளிர் ேவலைன ய பணிவாம் 
      ஏதமி லா ய ைவத்த ள் நற்ெறாழி லாளைன இைமயவர்ேகான் 
              ஈ ம கா ப வக்ெகா  சுற்றிய ேதாளைன இற ளர்மான் 
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      ஏர்மிகு பாத  க்கணி யக்களி ேமவி  விரகைனநீள் 
              ஏடவிழ் காம  எட் கு க்கும ேரசைன ய ள்ெகனேவ  (2) 
 
      சிவசத்தி 
 
      எண்ணாிய பல் யிர்கள் த கரண வனமிைவ 
              எய்தியி  விைனெயாழிந்திட் 
      திய  பரமசுக ெடய்த ெவன் ெவளி 
              ேயெயம்பி ரான்ெசய் நடனம் 
      தண்ணளியின் மக க ர ம ந் திைனய ட் 
              டாய் கர்ந் ட் ம தத் 
      தானீவல் ேபாற்கண் யிர்க்கின்  த பரா 
              சத்திபத பத்மமம் நிைனவாம் 
      தண் ைம ழக்கமத கு னல்காட்டச் 
              சேகாடயாழ் வண் காட்டத் 
      தத்ைததமிழ் பாடமட வன்ன த லாம்பறைவ 
              தாமி ந் தினி  ேகட்ப 
      நித்திலம் ன்ைனெசம் ெபான்ெகான்ைற ெசாாியவளம் 
              நில ெபாழில் எட் கு வாழ் 
      நிமலவ  கசிவைன நிைன ம  யவர் ைணைய 
              நித ம் ரக்க ெவனேவ.  (3) 
 
      விநாயகர் 
 
      ைன கம் எதிர்ந்தகய க டல் பிளந்தசுரர் 
              யெவா  ேகா த்தி 
      தண்ட கூட  மைறத்தி  பிணக்குவியல் 
              ளியவிழி யழைல ய்த் ப் 
      பைனயைனய கர மி  க ம்வி  நீராற் 
              பறந்தைலைய யள ெசய்  
      பற்றலர் குலக்க  வ த் க் ெகா ஞ்ெசயல் 
              ப த்தச்ச ட் மியல் ம் 
      திைனயள  பத்தி ைட யவர்க க்குஞ் ெசய்த 
              தீவிைனைய ேவர்பறித் த் 
      தி வ ள் மதம்ெபாழிந் த ளியல்  ைடயநற் 
              சித்திையங் கரேவழேம 
      நைனமலர்ெகா ன பாி ரசரண நளினெமந் 
              நா ம் கழ்ந்  ெதா ேவம் 
      நட் மிகு ம்பிைய எட் கு  நம்பிைய 
              நயந் காத் த ள் ாிகேவ  ( 4) 
 
      தி நீ  
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      ஞானவன லாற்பசுவின் மலநீறி னமலமாம் 
              ஞாயத்ைத யறி த்தி 
      ஞானியர்கள் தி ேமனி ேமன்மிளிர்ந் தறிவிலார் 
              நாட்டந் திைகக்கலாற்றி 
      கானமைற ண்மாசு க வ ெதனப்பகர்ெசய் 
              கட் ைரப் ெபா மாகிக் 
      கட ள்கண் மணியி  ைணயான நீெற ம் 
              காப்  காப்பாகேவ 
      மீனவ னழற்பிணி தவிர்த் டற் கூனீவி 
              ெவஞ்சமண வி ளகற்றி 
      ேவதெநறி ைசவெநறி தைழயவ  ேவ ர 
              ேவதியர்சி காமணிக்குத் 
      தானத  மங்கள்ச  யா ாி வார்கு  
              தைழத் ைச வம்ெபா ந்  
      சட்டகைல எட்ெடட்  ற் வளர் எட் கு  
              சார்குமர ேவளி க்ேக.  (5) 
 
      தி ைவந்ெத த்  
 
      ேவத நான்கின் ெமய்ப்ெபா ளாய் 
              ட் ன் ெநறிைய விளக்குவதாய் 
      விளம்  மைறகட் கரசாகி 
              விண்  மண் ம் எண் வதாய்க் 
      காத லாகி ேயா பவர் 
              கடல்ேநர் பிறவி கடத் வதாய்க் 
      கைடேய ளத் ம் பயில்கின்ற 
              கட ெள த்ைதந் ம் ரக்க 
      சீத ேவாி மலர்க்கைணெகாள் 
              சித்தசன் ைமத் ன ேவைளத் 
      தி மா ல ைம ம மகைனத் 
              ேதவர் மணவா ளைனமந்தர் 
      மாதர் காதன் மக்கெளா  
              மறவா ேதத்த எட் கு  
      வா ந் ேதாைக மயின்மீ  
              வ ெமய்ஞ் ஞானக் கு ந்திைனேய.  (6) 
 
      உ த்திராக்கம் 
      விண்மணிைய ஓ வாக் ெகாண்ட க்கண் மணி ன் 
              விண்ணவர்கள் ப் ரத்தார் ெசய்ெகா ைம விளம்பக் 
      கண்மணிநீ குப்பவ  கண்மணிையப் பிறவிக் 
              க யவிைன ேநாய்க ம் மணிையெயணி மகிழ்வாம் 
      ெதண்மணிைய விப்பிரர்கள் ேத சுப்ர மணிையத் 
              ேதவசிகா மணிையய  யார்கள்சிந் தாமணிைய 
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      எண்மணிக ெளான்பதிைழ மாடம  கின்ற 
              எட் கு  ேவலவைனக் காவல்ெசய் கெவனேவ.  (7) 
 
      தி நந்திேதவர் 
 
      பாசத் தாம்பிற் பிணிப் ண்  பயி ம் லப் ல் ணவார்ந்  
              பராதீ னப்பட் ளபசுக்கள் பதியாய் ேமலாங் கதி றேவ 
      ேநசத் தாலா கமேவத நிகழ்த் ஞ் சுத்தாத் விதெநறி 
              நிகழக் கல்லா னிழ ந்  நிகழ்த் ஞ் சம் க் க த்தவனாய் 
      ேபசப் ப சீ ைடயாேன பிரமன் தேலார் ப் வின் 
              பிரச நா ம் பிரம்பாேன ெப மா னந்திப் ெபயராேன 
      வாசக் கமல மலர்ேம  மடவா ாி நால் வ ம்வா ம் 
              வளமா ெரட் க் கு ம ம் வ ேவ லவைனக் காத்த ேள. (8) 
 
      ரபத்திரர் 
 
      ஐந்ெதாழி யற் ம் பரம்பரற் கன்பிலா 
              ராற் நல் விைனக டா ம் 
      அவமாவ தன்றி  பவமாய்ப் ெப ம்பழி 
              யளிக்குெமன் லக மறிய 
      ைமந் ைடய மாம க ளின்மக மழித்தங்கு 
              வந்தமா ந்தி ரன் தல் 
      வானவாி யாவர்க்கு மங்கபங் கஞ்ெசய்த 
              வாள் ர னினி  காக்க 
      ெவந்ெதாழிற் சூர ட லந்த ந் ேதாங்குெப  
              ெவற்ைபப் பிளந்த ைலமிகு 
      ேவைலைய ாிஞ்சவ  ேவைலெயறி ேவைலெயா  
              விைளயாட் ெடனக்ெகாள் ேவைள 
      சந்த ந் ங்க ைண ய ணகிாி நாதன் 
              தமிழ்க்கவிகள் கிள்ைள ேயாதத் 
      தண்க ம் ெபாண்கண் த் தந்தளிக் கும்ெபாழிற் 
              சாெரட்  கு ைகேய.  (9) 
 
      தமிழ்த்ெதய்வம் 
 
      திாி ரெம ாித்தவிாி சைடயிைறவர் சங்கத் 
              திறற் லவ ேரா ந்  
      ெசவ்வேன யாராய்ந்த விய ைடய தாயவர் 
              ெசய்தகள விய ைடத்தாய் 
      அாியெபா  ெளல்லாம் அடங்குகுறள் ேவத ட 
              னன்பர்ெமாழி தி வாசகம் 
      அ மைறக ளாகம ப்ெபளி ணர்த் சித் 
              தாந்த  லாதி ளதாய்ப் 
      ெபாிய ேதவாதிய வப்பவின் கவிபா  
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              ேபரறிஞர் ேப ம தாய்ப் 
      ேப லகி ெலன்ைறக்கு மழியாத தமிெழ ம் 
              ெபண்ணணங் கினி காக்க 
      சீாிய தமிழ்த்ெதய்வ மாகி த் தமிழினாற் 
              றிட் கி ம் வாழைவக்கும் 
      ேசந்தைனக் கந்தைன ெயட் கு  ேவலைனத் 
              ேதவர்கள் சிகாமணிையேய.  (10) 
      --------- 

 
2. ெசங்கீைரப்ப வம் 

 
      மண் லகி ழின்வழி வ கின்ற சி மகார் 
              வாய்குழறி ேயா  குதைல 
      மங்கல வழக்கினாற் ெசங்கீைர ெயன் தமிழ் 
              வாணர்கள் வழங்கு வாரால் 
      பண் ல  பழமைறக ளின்னெனன் 
              பாிசுணர லாகாதெவம் 
      பரமனி  ெசவிகுளிர பேதசம் ைவத்தநின் 
              பவழவாய் மழைல ெமாழிதான் 
      உண்ைமயினி வியல்பாம் வழக்ெகன் ணர்ந்தியாம் 
              உய்ய ன் பா  ரந்ேதம் 
      உள்ளமல் ன் ம்விட் ேடாடவ  தியா 
              ற்றிட விரங்கி வாய்ைமத் 
      திண்ண ைட யார்பர  ெமட் க்கு  ேவலேன 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள 
      திமிரமல மகலவ  ெமய்ஞ்ஞான பா ேவ 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள  (1) 
 
      உளெதன  மிலெதன  ெவன  ம ெவன  
              ெமான்றன்றி ரண்ெடன்ன ம் 
      உடெலன  யிெரன  ைமம்ெபாறிக ெளன்ன ம் 
              உணராத பாெழன்ன ம் 
      அளவில்வித மா லகி ள வன பலசமய 
              ஆரவா ரத்தி ண்ைம 
      அறியா  ேப ற்ற சிறிேயா ளத் யர் 
              அகற்ற ன் கடைனயேன 
      களகள ெவனக்கைட மைழெபாழி பகட்  
              கண்டவந் தகர்ெசானம் ங் 
      கயவர்ேபா லாகா  ெமய் ண  மாைசயாற் 
              கந்தநிைன வந்தைனெசய்ேதாம் 
      திைளயவ  திய  ெளட் க்கு  ேவலேன 
              ெசங்கீைர யா ய ேள 
      திமிரமல மகலவ  ெமய்ஞ்ஞான பா ேவ 
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              ெசங்கீைர யா ய ேள.  (2) 
 
      ஓரா  னீழ  ன் பைக யகற்றி னி 
              ேவார்நால்வ ரஞ்சடங்கி 
      உய்யமா ச மின்ப ெம மா  ேமானத் 
              ணர்த் ம் ெப ங்கட ம் 
      சீராம ம் ெபாதிய னி ம் பராசரன் 
              ேசய்களி  ன் ேப ம் 
      சீகாழி வைரநகர்க் கண் ைடய வள்ள ஞ் 
              சிற்றம் பலநா ம் 
      ஆராதரத் ன்ைனேய க  ம ணகிாி 
              ையய  தற்பல ேம 
      அாியேப ாின்பவ  தி ற ெவா ெமாழி 
              ன ளியத றிந்தைடந்ேதம் 
      ேசராத நி தர்குல கலகயா ய்யெவா  
              ெசங்கீைர யா ய ேள 
      ெசட் ெயன எட் கு  ற்றவ  ேவலேன 
              ெசங்கீைர யா ய ேள.  (3) 
 
      உகந்ெதா  யர்ந்தகயி லாயமைல மீதி யர் 
              ஒளி மணி மண்டபத்ேத 
      ஓங்குமாி யைணமீ  வன  ைடயா  
              ைடயா  ந வி த்தி 
      கந்தி த் திக்குைழந் ச்சிைய கந் வாய் 
              த்தா  மாறிமாறி 
      காவா ெவன்ெற த் த்ேதா ளைணத்ேதா  
      வல்ெசய் ெதா குமழைல 
              அகந்தளிர்ப் பப்ேபசு மஞ்சுகப் பிள்ைளேய 
              அ ேயங் க ஞ்சுக ற 
      அ மதைல குதைலெமாழி குழறிெயான் ேறாதினா 
              லந்நன்றி ெயன் மறேவம் 
      திகந்தமண நா ெபாழி ெலட் கு  ேவலேன 
              ெசங்கீைர யா ய ேள 
      திமிரமல மகலவ  ெமய்ஞ்ஞான பா ேவ 
              ெசங்கீைர யா ய ேள.  (4) 
 
      ேம  சரவணப் ெபாய்ைகதனில் வளர்ஞான்  
              ேபாற்  மகளிர்மகிழப் 
      ன் வ னாறேவா ாின்மழைல யாயி ம் 
              கலாதி ந் தைனெகாேலா 
      பாேம  க ந்ைத ேயாெமாழிப் ெபா ைளய 
              பகெரன்ற ேபாதி ன்றன் 
      பவழவாய் திறவா  ைககாட்  னாய்ெகாேலா 
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              பண்ணவர்க ண்மகிழேவ 
      நாேம சூரனி  சிைறதவிர்ப் ேபாெமன்  
              நண்ணியவர் கனவில்ெமாழி ம் 
      நாதேன பழமைறக ேளா ம் பாதேன 
              நாதாந்த மானபரேன 
      ேதேம  ெபாழில்சூ  ெமட் கு  ேவலேன 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள 
      திமிரமல மகல்வ  ெமய்ஞ்ஞான பா ேவ 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள.  (5) 
 
      மலாிதழி னளிெமாய்த்த ெதனெவாளி  மணியாழி 
              மாட் ய மலர்க்ைக ன்றி 
      மண்மீதி ெலா கால் மடக்கிக் கிடத்திெயா  
              மலர  நி த்திைவத் ப் 
      பலமணிக ளிைழசுட்  ெநற்றியாடக் க ைண 
              பா க்கும் விழிக ளாடப் 
      பவளவித ழிைட வன் த்தமா டச்ெசவிப் 
              படெராளிக் குைழக ளாட 
      நில விாி மதிய கமாட நீபமணி 
              நீள்வைரத் ேதாள்க ளாட 
      நிசிசரர்கள் திண்டாட வமரர்கள் மகிழ்ந்தாட 
              நிலமகளி த னா ந் 
      திலகெமன வளெரட்  கு க குகபகவ 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள 
      திமிரமல மகலவ  ெமய்ஞ்ஞான பா ேவ 
              ெசங்கீைர யா  ய ேள.  (6) 
 
      (ேவ ) 
 
      பாதல ேம ல காதிப னாடப் 
              பா ம ைசந்தாடப் 
      பார வைரக்குல மாடத் திைரெயறி 
              பரைவ ரந் தாடப் 
      ேபாத  நாமிைச யா ட னாடப் 
              யல்வண னாராடப் 
      ெபான்னா டச்சுரர் மன்னாடப் 
              பலெபாற்ெகா  யாராட 
      ஆதவ னாடநி லாமதி யாட 
              க்க ளைசந் தாட 
      அழகிய கலபநன் மயிலாடத்தி  
              வ ைணயி லரசைவயில் 
      ேசெதாளி யாட  னா வ ங்குக 
              ெசங்ேகா ெசங்கீைர 
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      சித்தியளித் த ெளட்  கு க்குக 
              ெசங்ேகா ெசங்கீைர  (7) 
 
      ெநக்கு  கித்ெதா  பத்த  ளத்தில் 
              நிமிர்ந்  ந்ேதேன 
      நிச்சய மற் ழ லற்ப ளத்  
              மைறந்ேத நின்ேறாேன 
      பக்குவ க்கு நிைனப்  மறப் ம 
              ந்தா டந்தாள்ேவாய் 
      பச்ைசயி ைலக்கல க்கு 
              நிைனப்  மின்பீ ந்ேதேவ 
      ெகாக்கு வ க்ைக பழக்கத 
              க்குைல ெகாண்டா ங் காநீள் 
      ெகாச்ைசயி ற்  மைறத்தமி 
              ைழப்ெபாழி ெகாண்டாள் ெசந் ரா 
      ெசக்கர் மணிப்பிரைபப் ெபா கற்பக 
              ெசங்ேகாெசங்கீைர 
      சித்தியளித் த ெளட்  கு க்குக 
              ெசங்ேகா ெசங்கீைர  (8) 
 
      (பச்ைச இைலக்கு, அல க்கு எனப் பிாிக்க) 
 
      எச்சம யத்தவ க்குமி 
              லக்ெகன நின்றா ந்ேதேவ 
      எத் கு ணக்கல க்குணர் 
              ட்க மைறந்ேத நின்ேறாேன 
      பச்ைச மறக்ெகா  சுற் னத் 
              ெதளி வந்ேத ெசன்ேறாேன 
      பட்ச மிகுத்தவ ளிட்ட  
              த்திைன ெமன்ேற தின்ேறாேன 
      கச்ைச ய த்த தனத்  
              மயக்க மிகுந்தா ெளன்ேறகால் 
      கட்  க்கவள் ெபாற்பாதம் 
              ைவக்க ளம்  ஞ்ேசேய 
      ெசச்ைச மணத்த கடப்பணி 
              ெபாற் ய ெசங்ேகாெசங்கீைர 
      சித்தி யளித்த  ெளட்  
              கு க்குக ெசங்ேகாெசங்கீைர  (9) 
 
      ெசப்ப  றப்பல லக்கண 
              லக்கிய ேமாதி ல ம்பாேவ 
      ெசப்பி வ த்த மனத்  
              பத்திய ராகின ம்பாேக 
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      ஒப்ப நலத்த தமிழ்க்கவி 
              ெயப் ல ேவா ம் வி ம்பா  
      ெதாப்ப விைசக்க ெவவர்க்கு  
              மப்பெவ னாவர நன்கீவாய் 
      ைமப் ய ெலாத்த உடற்க  
              ைணப் ய லார்ம  ெகங்ேகாேவ 
      வச்சிரநற்பைட யத்தன் 
              மகட்குள மால ள் சிங்காரா 
      அப்ப ெவனச்சிவ ைனச்ெசா  
              நற்கும ராகுண ெகம்பீரா 
      அற் த மிக்குள ெவட் கு க் 
              குக னா க ெசங்கீைர  (10) 
      ------------ 
 

3. தாலப்ப வம் 
 
      கதிேரான் குடபால் மைலமைறந்தான் 
              ககனத் தடத்தி  வ ம்பின 
      கதிர்மா மதிய மலர் த் க் 
              கமழ் ந் ெதன்ற லவி மால் 
      திரா விளம்பார் பினந்தாயர் 
              டங்குஞ் சிைறயி ெலா ங்கின 
      ளாிக் கதவ மைடத்  
              வாி ழங்கும் வண் ந் யின்றனவால் 
      எதிரா சர்களந்தியின் மைறக 
              ளியம்பிக் கடன்க ளியற்றியபின் 
      இதயக் கமலத் ைனயி த்தி 
              யிைமகள்ெபா ந்தி ெயா ங்கினர்காண் 
      ச ரா னைனச் சிைறயி ட்ட 
              ச ரா தாேலா தாேலேலா 
      தமிழா கரெவட் க்கு வாழ் 
              தைலவா தாேலா தாேலேலா  (1) 
 
      அங்கத் ெதா கூ றமர்ந்தா 
              மர ம் பாகம் ேவறாகி 
      அ மா தவங்கள் ெசய்தபய 
              னாக  ைளத்த பசுங்கு த்ேத 
      சிங்க ாித்  ேமல்ேபார்த்த 
              திறலார் சரபத் திளம்பார்ப்ேப 
      ெசங்கட் கயவாய் மகிட யிர் 
              ெசற்ற பிணவினிளங் கு ளாய் 
      கங்ைகப் ன  னிைடெய ந்த 
              கதிரார் கிாி னிளங்ெகா ந்ேத 
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      கமழ் ம் ெபாய்ைகச் சரவணத்தின் 
              கண்ேண பிறந்த கதிர் த்ேத 
      தங்கக் கட் ேய மணியின் 
              திரேள தாேலா தாேலேலா 
      தமிழா கரெவட் க்கு வாழ் 
              தைலவா தாேலா தாேலேலா  (2) 
 
      அைலயிற் ெபா ம் ெபாய்ைகயிேல 
              யைச ங் கமலத் ெதாட் ேல 
      அ மீன் மாத ெராக்கைலேம 
              லசலாம் பிைகயின் ம மீேத 
      மைலையச் சிைலயாக் குைழத்தபிரான் 
              மார்பின் ேமேல ேதாள்ேமேல 
      மகிழ்ந்  ெபா ந்  ற்றி ந்  
              வளர்ந்  தவழ்ந்  விைளயா த் 
      ைலயிற் ெபா  நாெவன்னத் 
              ளங்கா ளத்ேத களி லங்கும் 
      ய்ய ஞான மழகளிேற 
              ாியங் கடந்த பரம்ெபா ேள 
      தைலையக் குனிவார் யரைனத் ந் 
              தவிர்ப்பாய் தாேலா தாேலேலா 
      தமிழா கரெவட் க்கு வாழ் 
              தைலவா தாேலா தாேலேலா  (3) 
 
      தி ந்தப் வனங்க ளீன்றவடன் 
              தி மா ைல ண் டகங்குளிர்ந்  
      திைரவா ாிதிேசர் சரவணத்திற் 
              ெசவ்விப் ந்ெதாட் லமர்ந்  
      ம ந்தி னிய வ வர் ைல 
              மாந்த வி ம்பி வாாியழ 
      வாேனார் பைகயாஞ் சூரரழ 
              மாயம் ெப த்த குன்றமழ 
      வி ம்பிப் பைடத்த மாையயழ 
              விம்மி விம்மிய ங் குழந்தாய் 
      ேவத னழவன்றைள ட்  
              மிகுங்கா வ ைட விட்டவேன 
      த ந்தந் ைதக்குக் கு ெமாழிெசால் 
              சாமி தாேலா தாேலேலா 
      தமிழா கரெவட் க்கு வாழ் 
              தைலவா தாேலா தாேலேலா  (4) 
 
      அல்  ண்ட வாணவத்தா 
              லறி  கு டா மா யிர்கள் 
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      அைனத் ம் விடய வாரக ம் 
              அாிய ெசா ப வாரக ம் 
      ல்ல ெலாழியத் த கரண 
              வனம் பைடத் க் ெகா த்தளவில் 
      ேபாக ட்  லகாைச 
              ேபான பின்  ெப ட் ல் 
      ெதால்ைல ெயாழிய ைவத்தின்பத் 
              யி ல் வளர்க்குந் தி வ ளாம் 
      யாள் வயிற்றிற் ேசயான 
              சுப்ர மண்யப் பரம்ெபா ேள 
      சல்ெலன் ெறா க்கும் பைழயமைறத் 
              தண்ைடத் தாளா தாேலேலா 
      தமிழா கரெவட் க்கு வாழ் 
              தைலவா தாேலா தாேலேலா  (5) 
 
      குஞ்சி தி த்தி நீராட் க் 
              குவைளக் கண்கள் ைமெய தி 
      ெகாள் ங் கலன்கள் பல ட் க் 
              ெகாங்ைக ய த்தி த்தா  
      மஞ்சர் நவ ரர் க டேன 
              ம கி லாட வி த் ப்பின் 
      மாைல யயினி நீர்சுழற்றி 
              மணிப் ந் ெதாட்  னில்வளர்த்ேத 
      அஞ்ெசாற் கிளிமா தர்கள்பாடல் 
              அன்பாய்ப் பா த் யில்வித்தால் 
      அரேச மழைல பலேபசி 
              யங்கண் விழித் க் கிடந்தைனயால் 
      தஞ்ச மைடந்தார் தமக்ெகளிய 
              சாமீ தாேலா தாேலேலா 
      தமிழா கரெவட் க்கு வாழ் 
              தைலவா தாேலா தாேலேலா  (6) 
 
      ேவ  
      ெதண்கிைண ெகாட் ந் தண்வயல் ற் ஞ் ெசஞ்சா ப்பயிர்கள் 
              ெச மத வாரண மைறய வளர்ந்  திைரப் னல் ேபாலைலயப் 
      பண்கள் மிழற் ம் ெவண்ப ழத்திப் பாைவயர் வாழ்ேசாிப் 
              பரைவ யிைடச்ெசறி கு நில ெமன  பக  கிெலன்னத் 
      திண்ைகக் ேகா ற் ேபார்கள் சாிப்ேபார் திமில்வி  ேவாெரன்னச் 
              ெசந் கிாின்ெகா  சங்ெகாளிர் ெவண்டர ளஞ்ெசாாி ங்கழனி 
      தண்கடல் ைவப்ெபாக் குங்குளி ெரட் க் கு யாய் தாேலேலா 
              தமிழ் னி பரவிய சிவசர வணபவ சண் க தாேலேலா  ( 7) 
 
      அமைல மிகுங்கிைண ழவ மதிர்ந்திட வாியன் மகிழ்ந் ழேவார் 
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              அாிகள் சாிந்  தைலக  திர்ந்திட வாைனப் பக ய்த்ேத 
      நமர்க ள ந்ெதாழில் ாிய விைரந்தி  நாவல் நாவெல ம் 
              நரைல ெய ந் யர் ககன மளந்திட நாந்தக ேநர்வாைள 
      குமர ராிந்திட ந்தி உ ம்பல கு குக ளிைரயாரக் 
              ெகா க ணிைரந்திட விைனக ணடந்தி  குளிர் ம் பழனநிலம் 
      தமிழ் னி பரவிய சிவசர வணபவ சண் க தாேலேலா 
              சமர ெந ங்கள நிகெரட் க்கு  சார்ேவள் தாேலேலா  (8) 
 
      ன்  கிற்கண மின் ட னா ந் யெபான் மாளிைககள் 
              ங்கக் ெகா யைம ன்றப் பனிமதி ேதா மிறால் நிகர 
      ெவன்றி மிகுங்ெகா  வாியாி ய சின ேவழநிகர்த் தவர்கண் 
              ேமவிப் பிைணவிழி யார்பச் சிளமயில் ேமனிக்ெகா  யிைடயாள் 
      என்  மி ப்பத னா ைம ேயார்கண மின்பந் ய்ப்பதனால் 
              ஏமத் ைணெயன நீ  மி ப்பத னா  ளினர்கள்வாழ் 
      குன்ற மிகுந்திைண ெயன்றவி ெரட் க் கு யாய் தாேலேலா 
              குறமகள் கனதன விய திரள் ய குமரா தாேலேலா  (9) 
 
      ேவ  
      இமய மடப்பி  ெபற்றி  களிேற தாேலா தாேலேலா 
              இப க வற் த னற்  ைணவா தாேலா தாேலேலா 
      அமரர் தமக்கிைற ெபற்றவள் ெகா நா தாேலா தாேலேலா 
              அ த கடற் யி ற்றவர் ம கா தாேலா தாேலேலா 
      குமர கு ப்ெபயர் தக்கெவ மிைறேய தாேலா தாேலேலா 
              குக யி க்கு ளி க்குமி யிேர தாேல தாேலேலா 
      சமரச நிச்சய ற்றவர் தைலவா தாேலா தாேலேலா 
              தமிழ்வள ெரட் க் கு ப்பதி கா தாேலா தாேலேலா  (10) 
      ------------ 
 
      4. சப்பாணிப் ப வம் 
 
      பிண்டத்தி ேலா யி ாி ந்தைத யைசக்கின்ற 
              ெபற்றி ேபாெலா  ேப யிர் 
      ேப லக ேமதன  ேப ட ெலனக்ெகாண்  
              பிறழா மலைச விக்குமிவ் 
      வண்டத்தி லவனன்றி ய மைச யாெதன்  
              மறி  சிறிேத  மின்றி 
      ஆத்தர்ெமாழி நம்பா  நாத்திகம் கல்கின்ற 
              வசடர்க ளகன்  ேபாமின் 
      வண்டக் குணத்தரவர் கூட்டத்ைத ய கா  
              மன ெமய் ெமாழிக ளாேல 
      வழிபா  ாிகின்ற வ யார்க ணலேமவ 
              வம்மின்க ெளன்றல் ேபாலத் 
      தண்டத்த னித்ெதாங்கல் லணிேதாள ெசங்ைகெகா  
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள 
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      த மமிகு ெமட் கு  கதி  ம கேன 
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள.  (1) 
 
      த நிழ ல்ம வமரர் ெநஞ்சுபைற ெகாட் ட 
              தளவநிகர் பற்கள் ெகாட்டத் 
      தாியாத கணா கணீர் ெகாட் டச் 
              சலதியிைட மீன்கள் வாாி 
      அ கா  ெகாட் ெகன வாைண யிட் ந்த் ரனாியயன் 
              த  ேனாைர ெயல்லாம் 
      ஆைலக் க ம்ெபன்ன வின்னாவிழத் 
              தடாவாட்சி ாிய ணர் ம யக் 
      கு ைடய அவர்மாதர் மார்ெகாட்ட வங்ைகயாற் 
              ேகால  தமீ  ெகாட்டக் 
      குவைளநிகர் கண்கணீர் ெகாண்டல்ேபாற் ெகாட் டக் 
              குணங்குவாய்த் தைசகள் ெகாட் டச் 
      ச கிலழ ட்டெதன ேவல்ெதாட்ட ரேன 
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள 
      சகலவள நிைறெயட்  கு க குகெசட்  
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள  (2) 
 
      திடநில  மசுரர்கள் ந ந ங்கத் 
              ேதாள்கள் சினவிழியி டந் க்கத் 
      தீராத அவர்காதன் மாதர்மங் கலநாண் 
              சிைதந் ைல மீ  ழக் 
      கடன  ளவர்கள்நக ாினில்வானவில் 
              ர  காணமலர் ல நாறக் 
      கன தனி ரதெமா  குதிைரவர 
              ேவ தீங் கான ற் பாதநிகழ 
      வடகிாி  மி நா  குலவைர  
              மைசயெந  வஞ்சக்ர வஞ்ச ைலய 
      வாாிதி ெவ ம்பிய ைலேமாதவிண் 
              ேணார்க்ெகலாம் வல ேதாள் விழி க்கத் 
      தடவிமய மகள்விழி களிக்கநின் 
              ெசங்ைகெகா  சப்பாணி ெகாட் ய ேள 
      த மமிகு ெமட் கு  கதி  
              ம கேன சப்பாணி ெகாட் ய ேள  (3) 
 
      ெசங்கட் க ங்களத் த்திப் படத்தர  
              ைளெயயிற் றமிழ் ெகாட்டத் 
      ேதெனா க் ெகன்னவிைச மகதியாழ் ெகாட் டத் 
              திமிந்திமிதி ெயன் வாணன் 
      அங்ைகத் தலங்க ேளாராயிரங் ெகாண் ழ 
              வண்டமதிரக் ெகாட் ட 
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      அண்டெரா  ெதாண்டர்விழி கண் வைக ெகாண் ேப 
              ரானந்த மாாி ெகாட்டத் 
      திங்க ள தங்ெகாட்ட மதைலெபான் ெகாட்டவைல 
              சுரநதித் திவைலெகாட்டத் 
      சிவகாமி யம்ைமமகிழ் ன் வல் ெகாட் டத் 
              தி மன்றி லா மிைறவர் 
      தங்ைகத் தலங்ெகாட்ட நடமா  பாதேன 
              சப்பாணிெகாட் ய ேள 
      த மமிகு ெமட் கு  கதி  ம கேன 
              சப்பாணிெகாட் ய ேள.  (4) 
 
      ேவ  
      அட்ட திைசக்களி ட்கெவதி 
              ரைறவார் குலவைர பந்ெதறிவார் 
      அகில ெம த்த பஃறைலயரவ 
              மாழிெயனக் ைகவிரற் ைனவார் 
      குட்ைட ெயனக்கட லள ெசய் 
              வார்குதி ைரக்கன  ைன ஞ்சு வார் 
      ெகாண்டற் கனெமா ைகப் பிழிவார் 
              ெகா மின் மாைல  யத்தணிவார் 
      எட் த் திைசகள் ரப்பவைர 
              ேயவற் ெகா வார் சூாியைன 
      இ ேவார் தீப்ெபாறி ெயன்றிகழ்வா 
              ாிகலான் மிக்கநிசாசரர்கள் 
      ெகாட்ட மடக்கிய கதிர்ேவலா 
              ெகாட்  ய க சப்பாணி 
      ெகாழிதமி ெழட்  கு க்குமரா 
              ெகாட்  ய க சப்பாணி.  (5) 
 
      மன்ற ந த்தி  ெமம்ெப மான் 
              மைலமா ைனப் ணர் தி நாளில் 
      வ வா யற் த னிேயநீ 
              மலயப் ெப மைல கெவனத் 
      ெதன்றிைச ெசன்றி  ெபா திைமயஞ் 
              சிறிெதன ஓங்கிய விந்தவைரச் 
      ெசன்னி மிைசக்ைக கவித்தலஞ் 
              ேசர வடக்கிய திறலாளன் 
      கன்  சினத்தச கிய ைமக் 
              காதல ராகிய வாதாவி 
      கபடத் தவ  வில்வலைனக் 
              காசினி மாசறேவ ெயளிதிற் 
      ெகான்ற தவக்கு  மா னிவன் 
              கு ேவெகாட் க சப்பாணி 
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      ெகாழிதமிழ் எட்  கு க்குமரா 
              ெகாட்  ய க சப்பாணி  (6) 
 
      ேவ  
 
      சஞ்சித ெமன்றக ளஞ்சிய 
              ெமாண்ேட தா கர் த வய ல் 
      தண்டா ேதவிைள யாகா 
              மியவிைன தா ஞ் சஞ்சிதமாய் 
      எஞ்சுத ன்றி மிகுந்  
              வ ஞ்ெசய ெலன் கு ைறந்தி ேமா 
      என் ள மஞ்சி  னஞ்சரணஞ் 
              சரெணன் றைட ஞ் சரணர் 
      ெவஞ்சம னஞ்ச வி ம்படர் 
              தங்ைகயில் ழாேம ஞானம் 
      விஞ்ச மிகுந்த  ெளன்  
              வங்ெகா  விழிெயதிர் வந்தவர்தம் 
      குஞ்சி ைனந்த ள் ெசஞ்சி  
              ைகயா ெகாட் க சப்பாணி 
      ெகாற்றைவ ெபற்ற ள் எட் கு க் 
              குக ெகாட் க சப்பாணி  (7) 
 
      ேவ  
 
      பிறவிக் கட  லைலவாைரப் 
              ேபணி ெய க்குங் கமலக்ைக 
      ெபாிய ெபா ைளத் ெதாிவிக்கும் 
              ெப ைமச் சின் த்திைரச் ெசங்ைக 
      உற ம் ெபா ம் றந்தாைர 
              வந்ேத யஞ்ச லளிக்குங்ைக 
      உம்ப ாிம்ப ாின்பெமல்லாம் 
              உத ம் விரத வரதக்ைக 
      மறவி நிைன  மில்லாத 
              வாழ்வார் தைலேமன் மன் ங்ைக 
      வ ேவல் விளங்குந் ெதா ேசர்ைக 
              மாேத கைடக்கண் வழங்குெகனக் 
      குறவி தி ன் கூப் ங்ைக 
              ெகாண்ேட ெகாட் க சப்பாணி 
      குைறயா நிைறேவ எட் கு க் 
              குமரா ெகாட் க சப்பாணி.  (8) 
 
      ேவ  
 
      மச்சத் திைனச்சு ச ரத்திக்க டற்க ைவ 
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              ைமப்பான ைலப் ைர நீள் 
      ைமக்கட்க ளிப்பினிெலாண் த்தத்தி ைனப்பழிசி 
              ாிப்பான திற் வாினால் 
      அச்சத்த மிக்கட க் குட்கி ைளத்த கி 
              ைரக்ேகாைவ ெயாத்தவிதழால் 
      அட் த்  ைளப்படன் தற்குற்ற மற்ெறாளிர 
              ைமத்ேதாளி னிற்குவெடனாக் 
      கச்ைசக்கி ழித் நிமிர் ெசப் த்த னத்தினின்ம 
              னத்தாைச மிக்கிதணில்வாழ் 
      கற் க்கு றத்திய  குற் த்  தித் கு 
              ைகக்ேகவ க்குவிைழவாய் 
      சச்சப்  டத் வ ெமாற்றிப் பழக்கனிகர் 
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள 
      சற்பத்தி யர்க்குத  ெமட் க்கு க்குமர 
              சப்பாணி ெகாட்  ய ேள.  (9) 
 
 
      ேவ  
      மஞ்சிவ ங்கன குன் த ந்தவ க்கு  சப்பாணி 
              வஞ்சைன மிஞ்சுமி லங்ைகஎ றிந்தவைளத்த சிைலப்பாணி 
      கஞ்ச மி ந் ல கங்கட ங்கன கக்கர கப்பாணி 
              கம்பைல ந்தி வைளந் ல கம்ெபாதி ைகச்சக டற்பாணி 
      எஞ்ச ல ந்திய ங்கவன் ந்திய நற்றவர் மற்ேறா ம் 
              எங்க ள ந்தவ ெமன் ப ணிந்தி  ெமட்  கு த்ேதவ 
      குஞ்சாி ெகாங்ைக மணந்த  ங்குக ெகாட் க சப்பாணி 
              குன்ற ெமறிந்தவ கந்த சிவந்தைக ெகாட் க சப்பாணி  (10) 
 
      (கு சப் பாணி - கு சப்பைட ைடய இந்திரன். சிைல -வில் கஞ்சம் ) 
      இ ந்  உலகங்கள் த ம் ெபாற்கரகப் பாணி- பிரமன். ) 
      ைகச்ச கடற்பாணி - கசக்கும் கடல் நீைர ஏந்திய கரத்தன் - அகத்திய னிவர்) 
      ---------- 
 

5. த்தப் ப வம் 
 
      உ கு ளத்ேதா டைணத் ைமயா ச்சி ேமாந்  த்தா  
              ஊட்ட உண்ட வபரபர ேவாதி மயமாந் தீம்பா ம் 
      கு கு பர  சரவணத்திற் குலவி ய வர் தாய்மார்கள் 
              ெகா த்த ெகாங்ைகத் தீம்பா ம் குைடவார் பிறவி விைனதீர்த் ப் 
      ெப குங் கங்ைக யாயிரமாம் பிரசக் கு த மலர்வாயிற் 
              பிறங்கு ம ஞ் சிவெப மான் பிறழா மைறெசால் வாய்மலாின் 
      கு நா ஞ் ெசங்கனிவாய் த்தந் த க த்தேம 
              த்தர் பர  ெமட் கு  கா த க த்தேம.  (1) 
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      த்தி ெநறிேதர் னிவர்க்கு னியாங் கல்லா னிழலரசும் 
              திரா வன்பா லவன்றிண்ேடாள் யங்குங் ெகா  ைமங்கர ம் 
      பத்திமிகு ெவங்கு  கூடற்பதி வாழி  தம்பதி மா ம் 
              பாிந்  ைல ட் ய அ மீன் பாைவ மா ங் குஞ்சாி ம் 
      தத்தி ய வி யிழி னவர் த மான் அ ைணப் ெப மா ம் 
              தரங்கக் கங்ைக மா ம்வாய்த் தைமேகட் யா ம் ெபறவிைழந்ேதாம் 
      த்தி த ஞ்சீ ெரட் கு  கா த க த்தேம 
              ம்ைமத் தமிழின் பயனான தல்வா த க த்தேம.  (2) 
 
      பித்ைதத் த கட் சரெமய்  ேபணா விைளஞர் தைமப்பி த் ப் 
              ெப குங் காம நஞ்ச த்திப் பிணிக ட ற் குத்தியவர் 
      ெசாத்ைதக் கணத்திற் பறித்ெதளிதிற் றவராக்கும் திறம்பைடத்த 
              ட்டக் கணிைக மகளிர்மைன சுழன்  திாிந்த அ ணகிாி 
      அத்ைதத் தவிர்த் க் ைகயறேவா டாவிவி க்கத் ணி கால் 
              அச்சந் தவிர்த் த் ெதாண் ெகாண் ன ைமப் கைழப் பா ெகன 
      த்ைதத் த ெசாற் ற கனிவாய் த்தந் த க த்தேம 
              த்தர் பர  ெமட் கு  கா த க த்தேம.  (3) 
 
      ட்ட மதைனப் ெபா ெசய்த ேசாதி நயனச் சிவெப மான் 
              லங்கு கங்க ைளந்திெனா ந் ேதான்றா தி க்கு மேதா க ம் 
      திட்ட றக்ெகாண் ள்ளவிவன் ேதாி னமக்கு ேவறலன்காண் 
              சிைவேய ெயன்றன் ைமயவட்குத் ெதாித்த சரதந் ேதறாமல் 
      இட்ட டன்ேகா ழிையப்பா  யிளங்குஞ் சிைன ம் பாேடெனன் 
              றிைசத்த ெபாய்யா ெமாழிப் லவன் திைகக்கச் சுரத்தி னிைடமறித்  
      ட்ைடப் ெபயாிற் கவிகவர்வாய் த்தந் த க த்தேம 
              த்தர் பர  ெமட் கு  கா த க த்தேம.  (4) 
 
      சத்தஞ் சுைவேய தலாகச் சா ம் லன்க ெள ம்ேவடர் 
              தங்கள் சீ  ாிைடவளர்ந்  தன்ைன யறியா மன் யிைர 
      நித்தஞ் சுகத்தில் ைவத்தி வா ேனசித் த த் த் த த்தா ம் 
              ேநர்ைம லக மறிந் ய்ய நித்தப் பிரம சாாிநீ 
      கத் ங் கிளிகள் க ந்தகுறக் கன்னியி ந்த திைனப் னத்ேத 
              காைள ேவட ெனனச்ெசன்  காதன் ெமாழிந்தங் கவள்ெசவ்வாய் 
      த்தம் ெபறேவ த்தவிதழ் த்தந் த க த்தேம 
              த்தர் பர  ெமட் கு  கா த க த்தேம.  (5) 
 
      சந்தம் பதினா றாயிரஞ்ெசால் ச ரனல்ேலன் கீரனேலன் 
              சங்கத் தவ  ெளா வனேலன் தண்டபாணிச் சாமியேலன் 
      கந்தர் க ெவண் பாவ ங் கனிவாய் மகவல் ேலன்ேபா ர்க் 
              கவிஞ ேரேறா மார்க்கச்ச காயன் பகழிக் கூத்தேனா 
      சந்த மைற ம் தமி ந்ேதர் தன்ேன ாில்லாக் குமரகு  
              தாசேனா வல்ேல னிவர்தாள் தாங்குஞ் ெசன்னி ய ேயற்கு 
      ந்ைத மைறகள் ெமாழிகனிவாய் த்தந் த க த்தேம 
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              த்தர் பர  ெமட் கு  கா த க த்தேம.  (6) 
 
      ேவண்  ம யார் ேவண் பைவ ெவறாம த ம் ெப மாெனன 
              விளம்  ம ண கிாிநாதன் ெமய்ைம நம்பி ேவண் னன்யான் 
      ஈண்  நிதியக் குைவேவண்ேட ெனழிலார் மாதர் நலம்ேவண்ேடன் 
              இைமேயா ரரசா குதல்ேவண்ேட ென ம் ேவண்டா நலம்விைழந்ேதன் 
      ஆண்டா ன்றன் றி நாமம் ஆனா அன்பாற் ெசாலவிைழந்ேதன் 
              அ யா ேரவல் ெசயவிைழந்ேத னைவ ந் த ளத் தாமதித்தால் 
      ண்ட விைழ க் கிரங்கிெயா  த்தந் த க த்தேம 
              த்தர் பர  ெமட் கு  கா த க த்தேம,  (7) 
 
      ேவ  
 
      குத்திப் ெபா ப்ைபெயறி சத்திச் சமர்த்தகமழ் 
              கு தவாய் த்த ம ேள 
      ெகாத் ப் படப்பணிெய த்தப் பாிக்கண்வ  
              குமரவாய் த்த ம ேள 
      நத் க் கரத்தர்ம  கக்கற்பகக் கனிநின் 
              நளினவாய் த்த ம ேள 
      நக்கர்க்கு ெமய்ப்ெபா ள் விாித் ச் ெசாலற்குவிாி 
              நல ள்வாய் த்தம ேள 
      பத்தர்க்குள் நித்த  மினிப் ற்ற த்த த 
              பவளவாய் த்த ம ேள 
      பச்ைசக் குறத்தியித ழிச்சித் ெதழிச்சி  
              ப தில்வாய் த்த ம ேள 
      வித்ைதக்கடற்குள் கிக் ைகக்ெகாள் த்தைனய 
              விமலவாய் த்த ம ேள 
      ெமய்ப்பத்த ெரப்ெபா  ெமச்சுற்ற ெவட் க்கு  
              விரகவாய் த்த ம ேள.  (8) 
 
      ேவ  
      மந்திர தந்திர ங்கைல ம்பகர் ற்றவி ப்ெபா ேள 
              வஞ்சைன ங்ெகாைல ங்கள ந்தவி ற்றவர் நற் ைணேய 
      ைமந்ெதழில் விஞ்சிய அண்டர்கு லங்கள்ெச ழிப்ப வளிப்பவேன 
              வண் ள வந் ள வங்கம லங்கமழ் பத்மப தத்தரேச 
      சந்தன ங்கணி ங்குர ம்ெபா ெவற்பி ப்பவேன 
              சங்கரர் சங்காி ைமந்த வளஞ்ெசறி எட் கு க் குமரா 
      ந்தவ ைடந்  வணங்கின மிங்ெகா  த்த மளித்த ேள 
              ண்டக ெமன்கு  தம்பவ ளம்ெபா  த்த மளித்த ேள  (9) 
 
      ெவட் க் ெகா யவர் குலகாலா 
              விம்பெவாண் த்தந் த வாேய 
      ெவற்றிச் ெசய ன் மிகுேவலா 
              விஞ்ெசாளி த்தந் த வாேய 
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      கட் க் கனியி  மினிேயாேன 
              கஞ்செவாண் த்தந் த வாேய 
      கர்த்தற் ெகா ெமாழி பகர்ேவாேன 
              கண்ெட  த்தந் த வாேய 
      ெசட் க் கு யினில் வ ேவாேன 
              ெசந் கிர் த்தந் த வாேய 
      தித்திக் குெமாழிெசா ைமேசேய 
              ெசங்கனி த்தந் த வாேய 
      எட் க் கு யமர் ேகாேன 
              இங்ெகா  த்தந் த வாேய 
      இச்ைசப் ப ய ள் த ேசேய 
              இன் ள த்தந் த வாேய  (10) 
      ----------- 
 

6. வ ைகப் ப வம் 
 
      ெவம்பிறவி ேவனிெலாழி கில்ேபா ண்டகுழல் 
              ன்ெனற்றி மீதி லைசய 
      ெவண்ணீ  திலக டன் இலகுபிைற ெநற்றிேமல் 
              மிளிர்மணிச் சுட்  யிலகச் 
      ெசம்ப ைம ேகள்வன் மலேரான் தற் ேறவர்ெசயல் 
              ெசவ்வியழி யாம ல ந் 
      தி விழி மணிக்கைடயி ல ளைலக ேளாங்கிடத் 
              திண்ேடாளி லார மாட 
      ெமாய்ம் வைர வைரநீண்ட வைரமார்பி ல ணகிாி 
              த்தமிழ்த் ெதாைடய லாட 
      ெமாகுெமாெகன வைரமணிகள் ஒ யிட வ ட்சத்தி 
              ஞான ேவல்ைக மிளிர 
      வம் ல  ெசம்ப ம மலர யின் மணம் ச 
              வந்த ள்க வந்த ள்கேவ 
      வளெரட்  கு ேவல சிைவெபற்ற சி பால 
              வந்த ள்க வந்த ள்கேவ.  (1) 
 
      இன்னம் லன்க ளடங்காமல் இச்ைச 
              ெநறிேய ழல்கின்ற 
      ஈனாிவர்கண் ெணதிர்வந்தால் 
              எ ேகட் பாேராெவன நிைனேயல் 
      ெபான்னம் யமா ளிைகேவண்ேடம் 
              ெபாங்கு மரவின்னைண ேவண்ேடம் 
      ெபா நாற் ேகாட் க் காிேவண்ேடம் 
              ெபா வி நன் னிதிேவண்ேடம் 
      பின் ம் பிறவி வாி மிளம் 
              ெப மா ன  சரணமலர் 
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      பிாியா ெதளிேய ள்ளத் ப் 
              பிறங்கும் வரேம ேவண் னம்யாம் 
      ன்னம் ளினர் மடமாைன 
              யங்குங் களிேற வ கேவ 
      னிேவார் பர  ெமட் கு  
              கா வ க வ கேவ  (2) 
 
      ெநஞ்சா ன  ெசஞ்சரண நிமல மலேர நிைனந் கி 
              நிகாில் ஞானத் தமிழ்ச்சந்தம் நின்றா ளிைணக்ேக வைனெதாழிலன் 
      மஞ்சா ர ண கிாிநாதன் வ த்  மதல ேசடென ம் 
              வ வாப்பாைவ நவின் ன்ைன வரச்ெசய் தி ேவமப்பாைவத் 
      தஞ்சா மதிக்க கிற்பாேய தமி க் கிரங்கும் ெப மாேன 
              தாேன வாரா ெயனின்மயி ன் சந்த வி த்த ேமாதி ேவாம் 
      அஞ்சா ெத த்  வ ங்கண்டா யயில்ேவ லரேச வ கேவ 
              அ யார் கு யா ெமட் க்கு  யானாய் வ க வ கேவ  (3) 
 
      உ கி கி டல் ளகித் ைரகள் குழறி விழிய வி 
              ஓட வன்பாய் உன் மவ ள்ளத் ம் ெதள்ள ேத 
      ப க வினிய பரங்க ைணப் பரமா னந்தப் ெப ங்கடேல 
              ப ற் ப் லேவ டர்க்கிைடந்தார் ப ங்குஞ் ேசமப் ப ப்பதேம 
      க வி கரணம் கழன்றறிஞர் கா ம் சுகசிற் ககனேம 
              க ய மலமாங் காாி ைளக் க  ஞான தினகரேன 
      க நாமந் தனக்குாிய தல்வா வ க வ கேவ 
              னிேவார் பர  ெமட் கு  காவ க வ கேவ  (4) 
 
      மண்ேமல் மனித உடம்ெப த்  மயங்கு ேவைனப் ேபர ளால் 
              மாைனக் காட்  மான்பி த்தல் மானவந்தாட் ெகா ங்கு ேவ 
      பண்ேமம் ப ெசந் தமிழ்ப்பயேன பைழய மைறயின் வி ப்ெபா ேள 
              பர ம யார் விைழபெவலாம் பாிந்தீந் த ள்கற் பகத ேவ 
      கண்ேமற் கண்ெகாள் ெசங்க ம்பின் கண்ணில் ைளத்த கதிர்மணிேய 
              கனக மைலயில்வளர் பச்ைசக் கவினார் ெகா யி ன ம் ேவ 
      விண்ேம லமரர் சூழமயின் மீேத விழி ன் வ கேவ 
              விளங்கும் வளஞ்சா ெரட் கு  ேவேள வ க வ கேவ  (5) 
 
      மைலயின் ைழயிற் கற்கி கி ைவத்த சிைறயி கீரன் 
              வ த்  காற் ப் பைடக்கு மகிழ்ந்  க ைண வழங்கிய ம் 
      உைலயின் ெம ெகாத் ள கி உ கி கா என்ேறா ம் 
              ஓ த் தமியாள் ெவட் யைக உதவ ன்வந் த ளிய ம் 
      நிைல  மன்பா ன்னாமம் நிைனவார் ெப ஞ்சீர் பற்பல ம் 
              ெநஞ்சந் ேதறி நின்சரண நிமலக கமல நிைனவாேனன் 
      அைல ம ேயன் விழிகாண அயில்ேவ லரேச வ கேவ 
              அ யார் கு யா ெமட் கு  அ மா கவ வ கேவ  (6) 
 
      கம ம் பனிநீர் க்காட் க் கவினீற் ப் ண் டரந்தீட் க் 
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              கத்  ாியினிற் ெபாட் ட் க் க ங்குஞ் சியின்மா மலர்சூட்  
      மலங் ெக த்தின் ன ள்ெகா க்கும் ளாி விழிக்கஞ் சனெம தி 
              ெமாய்ம்  மைலயி ன ங்கலைவ கப் சி ைல ட் ச் 
      சமயங் கடந்த தி வ க்குத் தண்ைட சிலம்  தலாய 
              சவியா பரணந் தி ேமனி தன்னில் விளங்கும் ப ட்  
      அைமயத் தி  தியி ன்ைன அைழத் ப் ேபாேவன் வ கேவ 
              அ யார் கு யாெமட் கு  ய மாகுகவா வ கேவ  (7) 
 
      விண்ேணா ர ஞ் சுைவகுைறய விளம் ம் லவர் கவிேகட்ேபம் 
              ைண தலாங் க விெயா  மிழற்  மினிய இைசேகட்ேபம் 
      பண்ணார் பைழய மைறநால்வர் பா ந்தமிழ் மாமைற ேகட்ேபம் 
              ப தில் ைசவ சித்தாந்தப் ப வலறிஞர் ெமாழிேகட்ேபம் 
      எண்ணான் குடனா ைல ங் கடந்த இடத்ேத இ ந்த ெப ம்ெபா ேளா 
              ரண்டற் ெறான்  ேமானியர்க ளிைசக்கு ம  தி ங்ேகட்ேபம் 
      அண்ணால் அைழத் ச் ெசல்ேவனான் அ ளா ர ேத வ கேவ 
              அ யார் கு யா ெமட் கு  ய மா கவா வ கேவ.  (8) 
 
      ேவ  
 
      பாிந்த ெசஞ்சுடாின் பிழம்ெபன வ க 
              பசுங்கடற் ப திேபால் வ க 
      ைபம் யல் மின்னின் கு ெவன வ க 
              பவழத்தின் குழவிேபால் வ க 
      விாித்த ேபெராளிப்ெபான் கலந்த சிந் ரத்தின் 
      மிகுகுைவ ேபா வண் வ க 
              விைலயிலா மணியின் திரெளன வ க 
      விளங்ெகழி லரெசன வ க 
      ெதாிந்தநான் மைறயின் ணர் அறிஞர் 
              ெசய்தவப் ேபெறன வ க 
      திகழ்சிவ ஞானேபாத நன்ெனறிேயார் 
              ேசர  திேபால் வ க 
      அாிந்தமன் அயனிந்திரன் தலமரர் 
              அதிபதி வந்த ள் ெசயேவ 
      அணிெபாழி ெலட்  கு யமர் கா 
              அ க வந்த ள் ெசயேவ.  (9) 
 
      ேவ  
      த்தமிழ் வித்வ விேநாதா வ க வ கேவ 
              ட்ைட ெயனற்குள நாணாய் வ க வ கேவ 
      த்தி ெகா த்த ள் தாளா வ க வ கேவ 
              க்கணர் ெமச்சிய பாலா வ க வ கேவ 
      தத் வ ற்  ளாேன வ க வ கேவ 
              சத்தி ைகயிற்ெகாள் குமாரா வ கேவ 
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      எத்த வ க்கு  னாவாய் வ க வ கேவ 
              இச்ைச த் த ள்ேவாேன வ க வ கேவ 
      எத்தர்தமக் காிேயாேன வ க வ கேவ 
              எட் கு ப் பதிேவேள வ க வ கேவ  (10) 
      ----------- 
 

7. அம் ப்ப வம் 
 
      விண்ணவர் மதிக்க வ வமாய் வ தலான் 
              விேயாமத்தி னிலவி தலான் 
      ெமய்யமர் வியன்கைல விளங்கலாற் கங்ைகதைல 
              ேம ம ண் மைலேமவலான் 
      கண்ணம  ெமா மாைன ேமவி ல குக்ெகலாம் 
              கலவிநல மீந்தி தலாற் 
      கனகிந  மாைலயணி யனகனழ ேகசுரன் 
              கட்ெபாறிெயனப் ெபா தலான் 
      எண்ண  யிர்ப்பயிர் தைழப்பவ  தீதலான் 
              ஏறிேமடத்தின் வரலான் 
      இரவலர் கைளப் ரந் தி தலான் நீயிவற் 
              கிைணயிவ  னக்கிைண ளான் 
      அண்ண ெலட் க்கு யி லம  ைகய ட 
              னம்  ஆடவாேவ 
      ஆரணம் பர தி  நாரணன் ம க ட 
              னம்  ஆடவாேவ.  (1) 
 
      ஓங்கைல யிடங்ெகாண் ெட ந்ேதாைக ேமலாகி 
              லைகவல மாகவ வாய் 
      உற்றி  கணங்கள் ைட சுற்றமிளிர்வாய் கைலகள் 
              ஒண் ல வ க்குத வாய் 
      தாங்குெமழில் வள்ளிக்கு மாரன் சினந்ெத ம் 
              சமயத்தி தவிெசய்வாய் 
      சலசத்தி ெயா மதிக் கின்றவிண் ேணார்கள்பாி 
              தாபமற வந்தளிப்பாய் 
      வாங்கு ட ேலா வா னத் நைர யாய்க்குைற 
              மதியெனன மாதேரச 
      மாசஞ் சலஞ்ெசய்  குைற ைவ யிவனிந்த 
              வா னக் ெகாப் ைடயவன் 
      ஆங்குைறக ணீங்கவ  ெளட் கு  ேவல ட 
              னம்  யாடவாேவ 
      ஆரணம் பர தி  நாரணன் ம க ட 
              னம்  யாடவாேவ.  (2) 
 
      ேசாமெனன் கின்றேபர் ெகாண் மா னாகஞ் 
              சுமந் சிவ ெனன்னநின்றாய் 
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      யவட திைசயிைறவ னாகிக்கு ேபரனாந் 
              ெதாடர்பினாற் ேறாழனானாய் 
      மாம த வியமாதர் பலைர  மணந்ெதன்  
              மாறாத ற மானாய் 
      மன்னிராமன் கைலய ெனன்  நாமங்களால் 
              மலர த் ெதாண்டனானாய் 
      மனா ரணனறிய வாிய  ய கண்ட 
              தியான் ஞானியானாய் 
      ழியர்கள் குல தல்வ னாதலான் மரபிற் 
              ெபா ந் ன் ேனா மானாய் 
      ஆமிதா ல கச் சிவனைழத் தான்விைரந் 
              தம் லீ யாடவாேவ 
      ஆரணம் பர தி  நாரணன் ம க ட 
              னம் லீ யாடவாேவ.  (3) 
 
      நஞ்சிெனா  வ ம த ண்டமர ெரன் ேபர் 
              நண் கி ம் விண் ேளார்கள் 
      நாச வாெரனற் கீசன் மீ ள்ள 
              நகுதைல சிறந்த சான்றாம் 
      ஞ்சிடல் பிறந்திடல் வளர்ந்  ேதய்ந்திடெலன்ற 
              ன்பெமா  ெகா ய கயேநாய் 
      ேதாய்ந் ைள பணிப்பைக ய க்க  வி ங்கவ  
              ெதால்ைல ம் ப கின்றைன 
      கஞ்சைன னிந்தந் தகைன ைதத் க் கலக 
              காமைனெய ாித் நஞ்சங் 
      கண்டந் தாித்தெப  மான  க்ெகாண்  
              கந்தெனன வந்  நின்றான் 
      அஞ்சு க நீங்கெவழி லா க சிவனிவெனா 
              டம் லீ யாடவாேவ 
      ஆரணம் பர தி  நாரணன் ம க ட 
              னம்  யாடவாேவ.  (4) 
 
      கலகவிழி கலவிநைச யால கு 
              க யெகா  ேநாய்கழன் ட் 
      களங்கம ெதாழிந் குைற யாதகைல நிதிெயனக் 
              கவிராசர் விராசர்கள் 
      தைலவணங் கச்சித்தி ெபற் ய்ய லாெமங்கள் 
              தைலவன  ள ணகிாிேய 
      தக்கசான் றா ைன வி ங்குபாம் ன்ன கு 
              சாரா  தரணி தாங்கும் 
      பலதைலய பாந்தைள ெய த் தறி யார்க்கும் 
              பசுங்கலப மயி  வணதாம் 
      பக ரா ெவன் ம் பகுப்பற்ற நிைலயிற் 
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              பரானந்த வ தாரலாம் 
      அலகில் க ெழட் கு  ம  ைகய ட 
              னம் லீ யாடவாேவ 
      ஆரணம் பர தி  நாரணன் ம க ட 
              னம் லீ யாடவாேவ  (5) 
 
      தகா யத் ப் ெபா ந்தி ைள நீயிவன் 
              னிததக ராலயத்தான் 
      ெபான் ஞ் சிலகைலைய நீயிவன் கைலெயலாம் 
              ேபாற்றி ங் குாிசிலாகும் 
      மாதெமா  நாணிைற  ேம வாய் குைறவிலா 
              மாநிைற  ளானிவன்காண் 
      மாசுணங் கண்டஞ்சு வாயிவன் பாிகண்  
              வாசுகி  ள்ளமஞ்சும் 
      ஆதவற்ெகாளிமங்கு வாயிவன் அவன்பைக 
              அழித்தவன் வணங்கு ன்ேனான் 
      ஆைன க னார்சாப ேமவிைன யவன் ைணயி 
              னான்மாைத யிவன்மணந்தான் 
      ஆத  னிவற்குநீ யிைணயாைவ ேயாக கி 
              யம் லீ யாடவாேவ 
      அட்டதிைச ம்பர  ெமட் கு  ேவல ட 
              னம் லீ யாடவாேவ.  (6) 
 
      ேவ  
      அஞ்சு பிறப் ைள நீயிவ னஞ்சு பிறப்ைப ய த்ெத வான் 
              ஆைச வழித்திாி வாயிவ னாைச ய த் யர் வாழ்வ ள்வான் 
      மஞ்சு மைறந்  ெவளிப்ப  வாயிவன் மஞ்சுள மிஞ்சி ளான் 
              மாசு ெபாதிந்தைன நீயிவ னா யிர் மாசுதைனத் ெத வான் 
      கஞ்சன் மகற்கு வ ந்திைன நீயிவன் கஞ்சன் வணங்க யான் 
              காமற் ேகார்குைட நீயழகாலக் காமனிவற் குைடவான் 
      வஞ்சைன யன்றி  கெனா டா ட வாவா வம் ேய 
              வளெரட் க்கு  யிைறவெனா டா ட வாவா வம் ேய  (7) 
 
      மதிேய ெமன்  நிைனத்தைன ேய ன் மதியிைன ெயன்ெசால்ேகம் 
              மன் ம் ெபாியைர மதியா தவைன மதிப்பவ ரா லகில் 
      மதியா தவர்மதி யாதவன் ேவள்வி மதித்  தீமதியால் 
              மதிமாழ் குற டல் ேதய் ற் றலர்விழி வாணைக ேபாயினரால் 
      மதிதீ விட கர் மதிேசர் சைடயிைற வன்மதி மதியனிவன் 
              மதியிற் சின றின் மதிேய ன்ெப  வாழ்  குைலந்தி ேம 
      மதியா ெயனின்  ைகயேனா டா ட வாவா வம் ேய 
              வளெரட் க்கு  க ெனாடா ட வாவா வம் ேய  (8) 
 
      பாணித் தைனேய வெனாண் வங் ேகாணித் தி மாயின் 
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              பணியன ைகப்பிணி கெமா  கவளெம னப்பசி யாறி மால் 
      ேவணித் தைலெயா  கைலைய  ம குவி யாளங் ெகாளவ ள்வான் 
              விமலன் கண்கள் ைதக்கி னினக்கு  விைனயார் கலவலார் 
      பாணிக் கரக  ைடப்பிர மன்ப  பாிபவ ணராேயா 
              பாிவா ைவ ைர ெசய்ேதாம் க ைணப் பரைவ யிைடத்ேதான் ம் 
      வாணித் தில  ைகயெனா டா ட வாவா வம் ேய 
              வளெரட் க்கு  யிைறவெனா டா ட வாவா வம் ேய  (9) 
 
 
      நிசிசர ெனன்ெறா  ெபய ைட ைமயினவ ெனஞ்சஞ் சினெனன்ேறாம் 
              ேநர  ேவந்ெதன் ெபய ட னிர  நிைலநா ணினெனன்ேறாம் 
      சசிெயன் ெபண்ெபயர் சாியாய் ெநஞ்சு சமழ்த்தா னிவெனன்ேறாம் 
              தானவ ன குற நா த யல்ேப ச ேவனீ ெயன்ேறாம் 
      உசிதம ேதா ன் ன கல் ேலா ற ெலன் ன் னினெனன்ேறாம் 
              ஒ கண மினிநீ பாணித்தைனேய யர் அளவிைலகாண் 
      வசிகர னாகிய கெனா டா ட வாவா வம் ேய 
              வளெரட் க்கு  யிைறவெனா டா ட வாவா வம் ேய  (10) 
      --------------- 
 

8. சி பைறப் ப வம் 
 
      தழங்கும் னைல வயற்பாய்ச்சுஞ் சத்த ழங்கக் க வியினாற் 
              ற ைய வார் பக கைளத் தட் த் ரப்  ெமா ழங்கச் 
      ெச ங்கட் க ம்  பிழிகின்ற திாிைக யாைன ேபான் ழங்கத் 
              தீஞ்சா ேறா ப் பாசனத்திற் றிரண்   ெமா ழங்கக் 
      ெகா ங்கட் கயற்பண் ெமாழிமடவார் குரைவப் பாட்டாட் ைச ழங்கக் 
              ெகாண்டல் ழங்கத் தண்டைலயிற் குல மளிகள் குழல்ேபால் 
      ழங்கு ெமட் க் கு கா ழக்கி ய ள்க சி பைறேய 
              மா ணிக்கத் திரெளாளிேய ழக்கி ய ள்க சி பைறேய.  (1) 
 
      வார் மைறயின் ெபா ள் ழங்கத் ய்ய சிவ ற் ைற ழங்கத் 
              களில் பிறபல் கைல ழங்கத் ெதாண்டர் மலர்வாய்ச் ெசால் ழங்கத் 
      ேதவா ரங்கள் தலாய ெதய்வத் தமிழ்மா ைலகள் ழங்கத் 
              ெதவிட்டா வ தா ய ணகிாி ெசப்  ன  கழ் ழங்க 
      ஓவா ன  ேகாயில்ெதா  ஞற் ம் ைசமணி ழங்க 
              உைனேய நிைனந் ன் ன யவர்கட் கூட் வாாின் ெசான் ழங்க 
      வா ெவட் க் கு கா ழக்கி ய ள்க சி பைறேய 
              மா ணிக்கத் திரெளாளிேய ழக்கி ய ள்க சி பைறேய  (2) 
 
 
      அைல ம் லைன யகத்தடக்கி யாைச யடக்கி யாதர 
              மா ங் கண்  ேமனிைலைம ய கி ெல ம்பல் ைசேபாலத் 
      ெதாைலவில் பிறவிப் ெப ம்பைக ம் ைணயாங் காம தலாய 
              ைணவர் கு  மிாியெவ ந் ெதாண்டர் பைடப்பல் யம்ேபால 
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      மைல ம் நிைனப்  மறப் ம்ெசய் மாைய யி ம் ேபாயதினி 
              ைவகுந் யினீங் குகெவன்  மா  ேபால உைமஞான 
      ைல ண் ெணட் க் கு கா ழக்கி ய ள்க சி பைறேய 
              மா ணிக்கத் திரெளாளிேய ழக்கி ய ள்க சி பைறேய.  (3) 
 
      வ ந் ம் பிறவிக் கடனின்  
              வாங்கி ெயம்ைமத் தாங்குங்ைக 
      மண்ேமல் விைனயி ழ ங்கால் 
              மயங்கா தஞ்ச ல ங்ைக 
      தி ந்  ம ண கிாிக்க ளாற் 
              ெசபமா ைலயளித் தி ஞ்ெசங்ைக 
      ெச க்கு ட்டாட் டாமைரேயான் 
              ெசன்னி கு ங்கக் குட் ங்ைக 
      ம ந் ண் ணமரர் ேகான்றைலயில் 
              மகுடஞ் சூட் ம் வரதக்ைக 
      வள்ளி ெய ந்ெதள் ள தி க்கு 
              மணமா ைகசூட் ங்ைகயால் 
      ந்  நைகெயட் க்கு யாய் 
              ழக்கி ய ள்க சி பைறேய 
      மா ணிக்கத் திரெளாளிேய 
              ழக்கி ய ள்க சி பைறேய.  (4) 
 
      இத்தா ரணியார் வாேனார்ேவண் யெவல்லா  மீ ங்ைக 
              எம்மான ண கிாிசிகாி யி ந்  வி ங்கா ேலந் ங்ைக 
      சித்தர் தமக்கு ஞானெநறி ெதாிக்குஞ் சின் த் திைரச்ெசங்ைக 
              சீகா ழியிலந் தணர்காணச் சிவனார் தம்ைமச் சுட் ங்ைக 
      ெகாத்தார் ேவம்பன் சுரநீங்கிக் குளிர நீ  சுங்ைக 
              ேகாலக்காவிற் ெபாற்றாளங் ெகாண்ட ைகயா ைமயளித்த 
      த்தா ெவட் க் கு கா ழக்கி ய ள்க சி பைறேய 
              மா ணிக்கத் திரெளாளிேய ழக்கி ய ள்க சி பைறேய  (5) 
 
      ேவ  
      எண்ண  மைறயறி வ பிர மப்ெபா  ளி  வாகி 
              எறிதிைர சர வணமீ ேதமல ெரழிலா சனேமவிக் 
      கண்  மக ளிர வ ளமிகு களிகூ ரத்தள ங் 
              கானைட ெகாண்  நடந்ேதா க்காி யாிெயா  விைளயா ப் 
      பண்மிகு குழல்ேகா தித் தண் ைம பம்ைபெயா ெடாண்பதைல 
              பயி ஞ் சி  தல ழக்கிய பாலக ைம த்தம் 
      ெகாண்ண  மலர்வா ெயட் க் கு யாய் ெகாட் க சி பைறேய 
              குஞ்சாி ெகாங்ைக மணந்தி  ேதாளா ெகாட் க சி பைறேய  (6) 
 
      தலேம  ெபாறிப்பண மாசுண மாதிய ெபாள்ெளனேவ 
              ெபான்வைர யாதிய தர மா  யைசந்  ெபா க்ெகழேவ 
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      ேமாதைல வாாிதி ெபாங்கிெயழப் ெப கில் மைழையப் ெபயேவ 
              கி  மி  நைமத்ெத  மி யின் ழக்கி ெதனக்ெகாளேவ 
      வாத  க  விெதன ெவ க்ெகாள வ மிகு மசுரர்குழாம் 
              மாய ஒ த்தி  ெநய்தெலனக் குளிர்வா னள ம் ெபாழில்வாய்க் 
      ேகாத  ேதன்ெசாாி ெயட்  கு க்குக ெகாட் க சி பைறேய 
              குஞ்சாி ெகாங்ைக மணந்தி  ேதாளா ெகாட் க சி பைறேய.  (7) 
 
      ஐந்ெதாழி ஞ்ெச  ெமந்ைத நடஞ்ெசய வாயிர மங்ைககளால் 
              அணிமந் தணமைற ந்ெதாழில் வாண  மகமிக ெவள்குறேவ 
      நந்தி  மிந்த விதஞ்சதி ெகாட்ட நமக்குவ ராெதனேவ 
              நாத  மாதர வாகித் தைலைய யைசத்  நடஞ்ெசயேவ 
      தந்தன தந்தன திந்திமி ெயன்  சதிக்கண ந் றேவ 
              தா ைம யானந் தக்ெகா ங் ைகத்தாளங் ெகாட் டேவ 
      ெகாந்தண ம்ெபாழி ெலட்  கு க்குக ெகாட் க சி பைறேய 
              ேகாவா மணிேய வாடா மலேர ெகாட் க சி பைறேய  (8) 
 
      நம்மின மி ெவன கில்கண் ழங்க நயந்  கிற்கணமார் 
              நாத ெமனக்களி மயில்க ணடஞ்ெசய நடனங் கண்  விேணார் 
      ெகாம்ைம ைலச்சிய ராடல் ெகாளக்காண் ெகா நர் மகிழ்ச்சிெகாளக் 
              ெகாண்டல் ழக்குக் ெகதிரா கப்பல குஞ்சர ம்பிளிற 
      விம்  ழக்க ெம ந்  திைசக்களி ேவழச் ெசவி ைழய 
              விரல்சிர றெகன வைசய விரற்பணி மின்னிட விண்ணள ம் 
      ெகாம்ைமப் ெபாறி மதிெலட்  கு க்குக ெகாட் க சி பைறேய 
              குஞ்சாி ெகாங்ைக மணந்தி  ேதாளா ெகாட் க சி பைறேய  (9) 
 
      ெகாக்குச் சுைவக்கனி ெவ த் ச் ெசாாிந்தக  
              ெகாண்டசாற் ேறா யர்ந்த 
      ேகாழைரய வாைழயி ன ங்கனி ெய ஞ்சா  
              கூ யய லாகவள ம் 
      இக்குக் கு க்கிைட நிைறத் த் ெதா த் ள 
              விறா னஞ் சிைதய ழ 
      எ கின்ற ேதன்ெவள்ள ெமா பலா வின்சா 
              றிையந் கால் வழியிேனா ப் 
      க்குத் திைளத்தினி  ய்த் ச் ெச க்கிெயாளிர் 
              ெபான்னா  தாவியங்குப் 
      ெபாற்ற வி னைர ட்  மீண் வ  வாைள ர் 
              னல்சூ  ெமட் கு வாழ் 
      ெசக்கச் சிவந்தெவாளி திக்ெகட் ம் சுேசய் 
              சி பைற ழக்கி ய ேள 
      தினகரர்க ெளா ேகா  ெயனெவாளி ம் வ ேவல 
              சி பைற ழக்கி ய ேள.  (10) 
      --------- 
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9. சிற்றிற் ப வம் 
 
      பிள்ைள யிவெனன் ைனநிைனந்த பிரமன்வா ம் பதமன்  
             பிறழா வன்பர் தைலயிலவன் பிசகித்தீட்  ெம த்தன்  
      ெவள்ளக் கட  ன வசுரர் ர மேகந்ர ரமன்  
             ர நின  தி வ யின் ச்சா லழி ற் றிடவி தான் 
      ெதள்ளிக் ெகாழித்த மண்ெணா கல் ேசர்த் க் கட் ஞ் சி  
             ேசர்ந்தாய் வி ந்தாய் நாமட்ட சி ேசா றி ேவா மாத னால் 
      அள்ளிக் ெகாள் ம் ேபரழகா அ ேயஞ் சிற்றி லழிேயேல 
             அழகாெரட் க் கு கா அ ேயஞ் சிற்றி லழிேயேல  (1) 
 
      ெசஞ்ெசா ெலான்  மில்லாமற் சீ ங் கட் ஞ் ேசராமல் 
             சிறந்த ெபா ம் பயவாமல் ெசவ்ேவ சந்தி ெபா ந்தாமல் 
      ெநஞ்சங் கவ  மணியின்றி நிைறந்த லைம யில்ேலார்கள் 
             ேநர்ந்த வா  கீ ம்பா நிகர யாஞ்ெசய் சிற்றில்லம் 
      விஞ்ச ெயம்ேபாற் சிறியர்சிலர் வியந்  சிறிேத விைளயா  
             சுங் கா ற் பறந் ேபா ெமன்காற் ேபாதின் மண்ப ய 
      அஞ்சன் றைனேமா தியெப மா ன ேகள் சிற்றில் சிைதேயேல 
             அழகா ெவட் க் கு கா அ ேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல  (2) 
 
      வன மி ற் றீேர ம் ெபாற்பப் பைடத் ச் சிற் யிர்கள் 
             ெபா ந்தக் கு ைவத் தளிக்கின்ற ெபான்னம் ெபா ப்பன் றன்னன்னத் 
      வைம ய சிற்றின் ம் ஊழிநாளி லழிக்கின்றான் 
             உந்ைத ெயன்றாற் றந்ைதகுண னக்கும் ெபா ந்த யல்ெபனி ம் 
      கவன மாக யாமியற் ங் கவினார் மைனகள் க தழித்தல் 
             கடனன் னக்கு விைளயாட் ன் கைடசி வைர ம் ெபா ப்பாேய 
      அவ  மவ  ேமா வா மரேச சிற்றி லழிேயேல 
             அழகா ெரட் க் கு கா வ ேயஞ் சிற்றி லழிேயேல  (3) 
 
      ஒன் ம் ேபாதா நாயைனேய ைழநீ வந்ெதஞ் சிற்றில்ைல 
             உைதத்ேத மகிழ்ந்தா லதற்க ேய வப்ப தன்றி ெவ ப்ேபேமா 
      நன்ெறம் மில்லந் ெதா ம்வந்  நயந் ன் பாத மலர்காட் ம் 
             நயேம நிைனேவ ெமா த்தா ம் நம்பால  ெளன் ளம் ெநகிழ்ேவம் 
      மன்றம் ெபா ய நடம் ாிவார் ைமந்தா ெசந்தா மைரயைனய 
             மஞ்சா ர யின் மண்ப ங்கால் மற்ெறங் கண்ணிற் பட்ட வாம் 
      அன்  மின்  ெமன் ன த ேயஞ் சிற்றி லழிேயேல 
             அழகாெரட் க் கு கா அ ேயஞ் சிற்றி லழிேயேல  (4) 
 
      மண் ம் ெபான் ம் ெபண் ெம ம் மாேவடைண ன்றைன  ெமாழித்  
             மாளா வின்ப டளித்தல் வழக்கா ெமனி  மறவாமல் 
      எண்  ம யா ாிதயத்  மி க்கின் த  ந ம் 
             இ க்கும் பதத்தி த் ெமன ெவண்ணி ெயண்ணி ம கு ேவம் 
      பண் ம் தமி ம் பயில் லவர் பா  மணிநா வி மிமயப் 
             பாைவ குவைள விழியினிைடப் பாைவ தனி ம் கள்ப ேம 
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      அண் ஞ் சிவேபா கத்த ேத ய ேயஞ் சிற்றி லழிேயேல 
             அழகா ெரட் க் கு கா வ ேயஞ் சிற்றி லழிேயேல  (5) 
 
 
      உள்ளக் கமலத் ைனயி த்தி ெயா ைமப் லனாம் விளக்ேகற்றி 
              ஒழியா வன்பா நீராட்  ண்ைம தெலண் ச்சாத்தித் 
      தள்ளற் காிய தற்ேபாதந் தைனேய வ தா ைன ட் த் 
              தளரா வழிபா ைடயார்கள் தம்  சைனெகாண் கப்ப ேபால் 
      ெவள்ளத் தைனய ேபராைச ேம  ெநஞ்சம் றத்தைலய 
             ெமன் க் ெகாண்  றப் ைச விைளக்கு மவர்க்கும் வி ப்பளிப்ேபாய் 
      ெதள் ந் தரளச் ேசாற மிச் சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
             சிட்டர் பர  ெமட் கு ச் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல.  (6) 
 
      line missing in the following verse ?? to be checked 
      ெவங்கட் யி ட ேவ ெவகுண்  குத்திப் ெபா காியின் 
              ெவண்ேகா டதனில் விைள த் ம் விலகி ெயறிக்கும் பலமணி ம் 
      ெபாங்கி வழி ந் ேதன்கூ ம் ம் ெபான் ம் மைலெகாழிக்கும் 
              ெபான்னிப் வன ைடயா ரளித்த ெசல்வத் தி க்குமரா 
      அமரர் கற்ப நா கு  யமரக் காத்த வமர்ேவேலாய் 
      ெசங்கட் கமலத் தி த்தாளாற் சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
              சிட்டர் பர  ெமட் க்கு ச் ெசவ்ேவள் சிற்றில் சிைதேயேல  (7) 
 
      தைழத்த சா ப் பயிர ேக சா  நிைறந்த க ம்ப ேக 
              தரக்கின் பாதச் சீப்பரம்ைப தரள ம ம்பித் கிர்ேபாலப் 
      ப த்த க க மதன ேக பல ம் மா ம் பயில்ேசாைல 
              பசியாம் பைகவ ெனஞ்சஞ்சப் பைடேபா னிற்குஞ் ேசாணாடா 
      பிைழத்த மைறேயான் ேபா ன்ைனப் பிள்ைள ெயனெவள் ளிய ண்ேடா 
              பிச்ச னீ  ெப ஞ் சி வன் ெப ங்காட் ெட ைம ேமய்ப்பெனனத் 
      ெதழித்த ண்ேடா மலர யாற் சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
              சிட்டர் பர  ெமட் க்கு ச் ெசவ்ேவள் சிற்றில் சிைதேயேல  (8) 
 
      பவளக் ெகா ந்  விளக்ேகற்றிப் ைபம்ெபாற் கலத்தின் த்திட் ப் 
              பனிநீர் வாக்கிச் ெசம்மணித்தீப் பசுங்கல் ல ப்பின் ைவத் தி 
      எவள வ யார் வந்தா  ெமதிர்ெகாண் ட தட் ட் ெமன் 
              ெறண்ணி யதனின் ைனந்தி ந்ேதா ெமங்கள் ெப மா ன ளாெலம் 
      உவள கத்தின் வரக்கண்  ைரயா டாம ப்ேபேமா 
              உண்ணச் சி ேசா றளிேயேமா ள்ளஞ் சினவா த ள்கண்டாய் 
      திவ ந் தி நீ றணியழகா சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
              சிட்டர் பர  ெமட் கு ச் ெசவ்ேவள் சிற்றில் சிைதேயேல.  (9) 
 
      உந்ைத யிரந் ண் டைமெமாழிேயா ம்ேமாய் லவர்க் க திங்க 
              ணவட் ட்ட ெசய ைரேயா ன்மா மன்ெவண் ெணய்க்கள ம் 
      நிந்ைதக் குாிய பலெசய  நிகழ்த்ேதாந் தைமய ப்பழிேயாம் 
              நீேயார் குறத்தி ெயச்சி கர் நிைலைம ெசால்ேலாம் நினத யார் 
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      இந்தக் குலத்தா ெரனவிகேழா மி நால் வைரயாஞ் ெசய்பிைழகள் 
              எல்லாம் ெபா த்தி பழனிதி  ேவரகஞ்ேசா ைலமைலயாய் 
      ெசந்திற் குமரா பரங்குன்றாய் சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல 
              சிட்டர் பர  ெமட் கு ச் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல  (10) 
 
 

10. சி ேதர்ப் ப வம் 
 
      பாயி  ளகற் கதிர் ஞாயிெறாளி மட்கும் 
              ப உமணிச் சூட் ராசிப் 
      பாந்தளின் றைல தி மீேதா  ைவயமாம் 
              பாாித்த ேதாிேலறி 
      மாயி ம் ெபாற்சிைலயில் வாசுகி தைனப் ட்  
              வாங்கியாி வாளியாக 
      வானவர்க யர்தீர ப் ரந் தீவாய் 
              ம த்தெப  ரன் மதலாய் 
      காயி ங் கனல்ேவள்வி வ தகைர ர்ந் வ  
              களிேற கலாப மயின்ேமல் 
      ககனெவளி வழி லைக ெயா ெநா யில் வலம்வந்த 
              காைளேய ைமநங் ைகயின் 
      ேசெயன அரன்கண்வ  ேசாதிேய யாதிேய 
              சி ேத ட்  ய ேள 
      சிட்டர் க ெழட் கு  ற்றவ ேவலேன 
              சி ேத ட்  ய ேள.  (1) 
 
      கட லகி லறெநறி ரந்த சு குந்தெனா  
              காவல  ேமவ வாிய 
      கற்பக தலத்தமரர் காவல  ேமாவா  
             காவலா ழிைய ட்ட 
      டவரவ படவைணயி லறி யிற் ெகாண்டம  
             ண்டகக் கட்ெகாண்ட  
      மைறக் கிழவ ஞ் சம த லமரர்ெதாழின் 
             ட்டா  தாஞ்ெச த்தத் 
      தடவைர தித் வ  சூாியன் ேத ைள 
             தைடயின்றி வழிநடப்பச் 
      சமாிெலதிர் நிசிசரர்கள் விாிதைலக ளத் 
             தடந்ேதாில் வந்தச ரா 
      திடமதி ன் கில்ப  ெமட் கு  ேவலேன 
             சி ேத ட்  ய ேள 
      சிவசமய வ கவ குகபகவ ைம தல்வ 
             சி ேத ட்  ய ேள  (2) 
 
      அ கத் ெதா குழவி யாகிவட ேம வி 
              லமர்ந்ெதட்  வைரபி ங்கி 
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      அட்ட நாகங்கைளச் சுற்றிவிைச ேயா பம் 
             பரெமன்  மாசுழற்றித் 
      ெத சுற  ெசறிகடல்க ெளான்றாக்கி ெயட் த் 
             திைசக்களி  ட்டவிட் ச் 
      ெசய்ததி  விைளயாட லறியா ெததிர்ந்தவத் 
             ேதேவந்தி ரற்ப த் க் 
      கு கியாி யயனமரர் பரவ விந்திர யிர் 
             ெகா த் க் குமார விற் 
      குல சர வசரங்க ெளல்லா மடங்கி ள 
             ேகால ங் காட் பரமன் 
      சி வ ச ேவச ெவட் க் கு யில் ேவலேன 
             சி ேத ட்  ய ேள 
      சிவசமய வ கவ குகபகவ ைம தல்வ 
             சி ேத ட்  ய ேள.  (3) 
 
      பண்ணவர் க க்குநல ெமண்ணிநா ரத னி 
             பயின்றேவள் வியிெல ந்  
      பாாித்த ேபரண்ட நிைலகுைலய ேவம ப் 
             பான் ட்  வந்ததகைர 
      விண்ணவர்க க்கஞ்ச ெலன்ற ளி யன் ைடய 
             ரவா குவிைனேயவி 
      விைரவினி லவன்ெகாணர ர்தியா கக்ெகாண்ட 
             வித்தகா நத் மிழ்ந்த 
      கண்கவ  த்தின மிழ்ந்தநில வான்ம க் 
             ைகவரவங் கண்விழிப்பக் 
      கமலங்கண் னல் வளமிஞ்சு பழனங் 
             கவின் சூ ெழட் கு வாழ் 
      திண்ணிய தவத்தவர்க ெளண்ணமமர் ேவலேன 
             சி ேத ட்  ய ேள 
      சிவசமய வ கவ குகபகவ ைம தல்வ 
             சி ேத ட்  ய ேள  (4) 
 
      ேவ  
      ேகாரச்சூர ளத்தி ங் ெகாள்ைக யறிந்  ெதாழில் ாி ம் 
              ேகாத  மிந்திர ஞாலத்ேதர் கூ ய த கணத்ைதெயலாம் 
      ேசரக் ெகாண்  றக்கட ற் ேசர்ப்பச் ெசங்கதிர் ேவேலவித் 
              தீதற மீட் த் திறல ணன் சிந்ைத திைகப்ப வைழத்தந்த 
      ஏர்ெப  மிந்திர ஞாலத்ைத யிங்குற ெவன்  வசஞ்ெசய்தஃ 
              தீந்தவ ெனன்னி ம் ேவறலெனன் றியாவ  மறியச் ெசய்தெப ஞ் 
      சீர்ெப  ெமட் க்கு  கா சி ேத ட்  ய கேவ 
              சிவசுப் பிரமணி யப்ெப மான் சி ேத ட்  ய கேவ  (5) 
 
      தந்தி கத்தவன் ந் மகன் சாலச் சீறி வி த்தெகா ஞ் 
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              சலதி யனற்பவ னப்பைடகள் ச ர் க னாரண னாதிபைட 
      வந்திட வந்திட ந்தி ற வாய்க்ெகாள் க்கிர னாதியராம் 
              வ மிகு சாரதமாப் பைடகள் வாழ்த் ஞ் ேசைனத் தைலவ மாய் 
      ந்திர விப்பைக வன்ற யிர் த்த திறற் யன் ன்னவேன 
              ாித் தாரக யி ண்ட வாத் ேதவர்கள் ேகாளாிேய 
      ெசந்தில ெவட் க் கு கா சி ேத ட்  ய கேவ 
              சிவசுப் பிரமணி யப்ெப மான் சி ேத ட்  ய கேவ.  (6) 
 
 
      ேவ  
      ெவங்கட் சிங்க கத்தசுரன் ரவாகு தெலான்பான் 
              வி ம்  மிைளஞ ாிலக்கெரா  விர ம் த கணெமல்லாம் 
      அங்ைகப் பாசத் தார்த் ைதய வசலத் ய்த்  மைறந்திடேவ 
              அம்ெபான் ேறவிப் பாசம த் தவைரப் ரந்த திறல் ரா 
      பங்கப் ப ம் பின்கிைளக்கும் பாவிச் சிங்கன் தைலேதாள்கள் 
              பட்ேட ஒழிய உங்காரம் பண்ணி யடக்கிப் பின்னவைனச் 
      ெசங்ைக வயிரத் தான் த்ேதாய் சி ேத ட்  ய கேவ 
              தி வா ெரட் க் கு கா சி ேத ட்  ய கேவ  (7) 
 
      உ ட் ம் ரட்  மிகு லகி டம்ைப ேயாம் ங் குறிக்ேகாேள 
              உைடயா ாிைடேய ழன்றா  ேலாகா யதநஞ் ேசறாேம 
      ம ட் ங் க விற் ெகா யவிழி மானார் மயக்கந் தாக்குகி ம் 
              மைனயாண் மக்கள் சுற்றெம ம் வைலயிற் காைல ைவத்தி ம் 
      ெபா ட் ன் பஞ்சிற் சிலேவைல ெபா ந்  ெமனி ம் நின்பாதப் 
              ேபாெதப் ேபா ம் மறவாத ேபாத மளித் ச் சிறிேயைனத் 
      ெத ட் ங் க ைண யா கச் சிவேன சி ேத ட் கேவ 
              ெசல்வஞ் சிறந்த எட் கு ச் ெசல்வா சி ேத ட் கேவ  (8) 
 
      ேகழி லரனார் தி வ ளாற் கிட்டற் காிய ெப ஞ்ெசல்வங் 
              ேகச வாதி யமரர்களாற் ேக றாத வ ைடைம 
      ஊழி காலம் வைரவாழ்நா ற்ற சூரன் வயிர டல் 
              ஊழித் தீ ன் ைளப்  ெவாக்கத் த ந்த கதிர்ேவலா 
      ேகாழி யாகி மயிலாகிக் ெகாத்த வந்த வி கூ ம் 
              ெகா  ேம ம் பாி ெமனக் ெகாண்ட க ைணப் ெப ங்கடேல 
      வாழி ெயட் க் கு  கா வள்ளால் சி ேத ட் கேவ 
              மாளா வாழ்ைவத் த ெமங்கள் வாழ்ேவ சி ேத ட் கேவ.  (9) 
 
      ேவ  
      கா  காலா வைரயச் சாக்கட் டாணி நரம்பாகக் 
              கட்  ெம ம் ப் பலைக ரந்தட் ப்ெபாறி கண்ணா  
      ேம ள் குஞ்சிக் ெகா பல வாக்கு மிழற் ங் கணமணியா 
             ேவதத் தச்சன் ெசய்ெமய்த் ேதாில் விைசமனமாப் ட்  
      ஏ ஞ் சிற் யி ெரன் ங் குழவிைய ஏற்றித் தி வ ளா 
              கியவல வற்ெகா  பல வனத்  மியக்கி  ெமந்தாேய 
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      ஓ  மைறேத ெரட் கு ய ட் கேவ சி ேதேர 
              உைமயவள் ெமாஞ்சி ய ந்திய மஞ்ச ட் க சி ேதேர  (10) 
 

எட் கு  கன் பிள்ைளத்தமிழ் ற் ம். 
 


