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ைவக் கவர்ெமண்ட் கல்விச்சாைலத் தமிழ்ப்பண் தர்.
(தமிழ் மக ப் பத்திராசிாியர்)
(
ைவ அனந்தா பிர ற் பதிப்பிக்கப்பட்ட )
-------இப் த்தகத்திலடங்கியைவ:
1
ன் கம்
2

சிறப் க்கவிகள்
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கலம்பகம்.

4

அன் ங்கண்ணப்ப ம்

5
கண்ணப்பைரக்குறித்த ேவ
------------1.

சிலபாடல்கள்
ன் கம்.

அநாதிமல த்த சித்
வாய சிவபிரான தி வ ைளயன்பினாேன
யைடந் ய்ந்த அ யார்கட்கு அ ைம ெசய்வேத, பவக்கடல் கடந்
த்தியங்கைரயிேல தற் ேகற்ற பாைதயாெமன் பண் ைடப் ெபாிேயார்கள்
பகர்ந் ள்ளார்கள். இ ,
"தைலயா னடந்
த்திநிலஞ் சார்த ெலாக்கும் பசுதன்மங்கைலயார் கரத்தான்
சிவசாிைத காலா னடத்தாம் பறந்தைடதெறாைலேய ெயாக்குஞ் சிவ ைச
ெதாண்டர் ைசயாலைடதன் மைலவா ேவகத்தான் மேனாேவகத்தான்
ஞானநிைல". என ம்,
"ெபா ெகாண் ேமனியன் ைசயி ம்மவன்-அ யர் ைசயதிக மதிகேம."
என ம் வ வனவற்றால் மயலற விளங்குெமன்க தம்பிரான் ேறாழராகிய
சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகள ளிய தி த்ெதாண்டத் ெதாைகயின் உண்ைமக்
க த்ைத
ய்த் ணர்க.
இத்தைகய ெதாண்டர் ெதாண் ெசய் ய்வான் க திய சி நாேயன் சிந்ைதயின்
கண்ேண கண்ணப்பநாயனார் பாதமலாிற் கலந் ய்வா- ெமன்ேறாெரண்ண
மினி திப்ப, அதனாற் கண்ணப்பர் கலம்பகம், கண்ணப்பர் பதிகம்
என் ந் திகைள இயற்றி ள்ேளன். அத் திகைளக்ேகட்ட அன்பர் சிலர்
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கண்ணப்பர் கலம்பகத்ைத அச்சிட் ெவளியிடேவண் ெமன் பன் ைற
பணிக்க, அவ்வா ஆரம்பித்
த ற் கலம்பகம் அச்சிட்டானபின், அ
கற்பார்க்கு இன்றியைமயா ேவண்டப்ப ம் "அன் ங் கண்ணப்ப ம்" என்
விஷய ம், கண்ணப்பைரக் குறித்த ேவ சில பாடல்க ம் இப்பதிப்பில்
ேசர்த் ள்ேளன்.
இக்கலம்பகத்திற்குக் குறிப் ைரெயான் ெற தி யச்சிடத் ெதாடங்குங்கால்
ன்
ம் விாி ைரயாகேவ ெசய் அச்சி வ அைனவர்க்கும்
பயன்ப ெமன் பகர்ந்தனர் பலர். அவ்வா அகல ைரெயான் றினிெய தி
யச்சிடற் ெகண்ணிேய குறிப் ைரையத் தற்ேபா அச்சிடவில்ைல.
இங்ஙனமாய ெதாண்டர் ெதாண் ல் என ெபால்லாமன ம் குமாற ளிய
எம்மிைறவனாகிய தி க்காளத்தியப்பர தி வ ைளப் பன் ைறயா ம்
பாங்குறப் பரவிப் பழிெக மாேற வழிப கின்ேறன்.
ைவ
உ த்திேராற்காாி ஆண் *
சித்திைர மாதம்*

இங்ஙனம்
. ைரசாமி

* ஆண் , மாதம் இைவயிரண் ம் குறியீ களால் அச்சிடப்பட் ள்ளன.
-------------2. சிறப் க்கவிகள்.
தி ப்பாதிாிப்
ர் ஞானியார் மடாலயம்.
ல . சிவசண் ம ெமய்ஞ்ஞான ேதசிக ர்த்திகள் அ ளிய வி த்தம்.
மதியணி ச ல வானவன் பத்தி வைக ளி ெபற்றகண் ணப்பர்,
தி யர் ெசய் ள் வனப்ெபலா மிளிர்ந்
ைதந்தி கலம்பகந்தன்ைனச்,
சிைதவக ல யா ாினத்ெதா கூ ச் சிவன்ற மின் நிைனப்ேபான்,
ைவயில் வதி நற் ைர சாமிப் லவன்ெசய் ய்ந்தன னன்ேற.
---------ெசன்ைனப் பிர ெடன்
காேலஜ் தமிழ்ப் பிரதம பண் தராகிய
மகா மேகாபாத்தியாயர் உ.ேவ.சாமிநாத ஐயரவர்கள் கூறிய வி த்தம்.
ேம
ைமநகெரழிற் ைரசாமிப்ெபயர்ெகாள் லவெனற்றிக்
ேகாேம காளத்தி நாயகனன் ேபவ வாக் ெகாண் லங்கு
பாேம கண்ணப்ப வ கள்கலம் பக ைலப் பகர்ந் ய்ந் தானால்
ேம ெதாண்டர்ெப ைமையயறிந்தெபாியர்மகிழ் ங்கமாேதா.
---------ெசன்ைன இந் தியலாஜிகல்ஸ்கூல் தமிழ்ப்பண் தர்,
ேகா.வ ேவ ெசட் யார் அவர்கள் கூறிய
நிைலமண் லவாசிாியப்பா.

ம்
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கண்ணா நிைலய ட் கண்ணா ேலார்ந்
மண்ணா நிைலைய வாரா தகற்றத்
தண்ணார் ச லத் தற்பரன் சங்கரன்
விண்ணாஞ் சீரார் வியன்கா ளத்திப்
பண்ணார் ெமாழியாள் பாகன் பாத
ண்ணா டன்பா வப்பா யைடந்த
திண்ண ெனன் ந் தி ப்ெபயர் வாய்ந்த
கண்ணப் பர்தங் கலம்பக ெமன்ன
வண்ணமா ெயா
ல் வளமார்
ைவ
யண்ண லாந் ைர சாமி யன்பன்
பண்ணய ெமல்லாம் பண்பா யைமத்திங்
ெகண் மா ெறவ மியற்றிேயாங் கின்ேன.
------------யாழ்ப்பாணத் ச் சுன்னாகம் இராமநாதவித்யாலயம்,
தைலைமத் தமிழ்ப்பண் தர் நவநீதகி
ண பாரதியவர்கள்
கூறிய க வி த்தம்.
அைடக்க லம்பக வாதர ெவான்றின
னைடக்க லம்பக வாதர ெவான்றின
னைடக்க லம்பக வாணைன நா ய
நைடக்க லம்பக வாணணா நண்ணினான்.
வைரெகாள சாமிக்கும் வாழ்பைர சாமிக்கும்
உைரெகாள பலபிர பந்த ஞற்றிேனான்
அைரெச ந்தமி ழம்மக வா ங்கனைற
நிைர பிற காத்தவ ேன ைர சாமிேய
---------யாழ்ப்பாணத் ச்சுன்னாகம இராமநாதவித்யாலயம்,
. ஸர்ேவஸ்வரசர்மா அவர்கள் கூறிய சுேலாகம்.
-------பாயாசசக்தி கண்ணப்ப - கலம்பகமனா கலம்
ைரசாமி ேதாத் ங்க - ரசி கம ல
ணானவிதம்
-----தி வா ர் இலக்கண விளக்க பரம்பைர
ேசாமசுந்தரேதசிகரவர்கள் கூறிய .

(1)

(2)

அன்ேப சிவமா ெமன்பதைன யந்த நாளிற் காட் யவனாம்
நன்னாகன் றிண்ண னானகண் ணப்பேத வற்கு நற்றவத்தா
ன் றக் கலம்பகெமான் றிட்டான் றீநகமி லகா கிாியனாம
பண் ைடப் ெபாிேயான்
ைவவாழ்ேவான் ைரசாமி கனைமேயாேன.
-----------
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தி ச்சிராப்பள்ளி எஸ்.பி.ஜி.காேலஜ் தமிழ்த் தைலைமபண் தர்
. ேவங்கடசாமி நாட்டார் அவர்கள் கூறிய .
அன்பினமீ வரமபாக வா ைடய வ சண் க ல ளா ****,
இன் றேவ ெய த்ேதத் ங் கண்ணப்பாக் ெகழி ரெசந் தமிழ்ச் ெசால்லாேல,
மன் கழ்ெசய கலம்பரான மாைலெயான்
ைனந் தணிந் மாண் ற்றானால்,
ெபான்ெபாிய
ைவநகர்த் ைரசாமி ெய ம்ெபயர்ெகாள் லவன் றாேன.
----------ைவையச்சார்ந்த
ப்பாைளயம் வித்வான்
அ. ெபான் சாமிப்பிள்ைள அவர்கள் கூறிய ெவண்பா.
அற்ெபா தன் கண்ைணயரற் கப்பியகண் ணப்பர்க்கு
நற்கலம்ப கப்பா நவின் யாந்தான் - ெசாற்பரவிப்
மிைசெயண் ெணண்கைலேதா ந்தியரான ெமச்சு ைர
சாமிெய நாவலவன் றான்
-----ைச, பண் ைத. அசலாம்பிைகயம்ைம கூறிய .
இலம்பகந்தா ெனனவிளங்க விளம்பிைறசூழ க யாக்க வி ங்கா ளத்திச்
சிலம்பகனார்க் கிடத்தன சிலம்பகத்தால் விழியிடந்த திறேலான் றாளில்,
நலம்பகமார்ந் திடப்
ைவ நகர்வா ந் ைர சாமிப் லேவானின்பக்
கலம்பகமாெமா
ைலப் ைனந்தளித்தான் றமிழ்வாணர் களிக்கு மாேற.
-------தமிழ்ப் பிரமசூத்திராசிாியராகிய மைறத்தி வன் சாமி, வி ைத சிவஞானேயாகிகளவர்களியற்றிய
நிைலமண் லவாசிாியப்பா.
அலகில் கால லெக லா ணர்ந்
ேதாதற் காிய வாதி யகண்டைன
அன்பாற் பிணித் த் தன்பாற் கண்ெபறச்
ெசய்த திண்ணனா ெமய்ெகா ளண்ணல்
பாிவல னாயரன் பணிெசய்தாட் ெகாண்ட
வாத ர க ேளா தமிழிற்
கண்ணப்ப ெனாப்பேதா ரன்பின் ெறன்
கண்ணிப் கழ்ந்த கண்ணப்ப ேதவர்
அன்பமிழ் தக்கட ன்பிற் ப கி
ண்ைம ய ய ளிற்கா
ன்றி
ெமய்ப்ெபா
ண்ைம விளங்குற மின்னி
உயி ல கின்ெற மயலற வி த்
ெவந் யர்ப் பிறவி ெவப்ப ெமாழிய
ற்றா வின்ப நற்றீம் ெவள்ளம்
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6
எங்கும் ெப கிப் ெபாங்கிப் ெபா யக்
களிப் த் தண்கால் க த்
ச
உ வெலா ட
மி ம்பல விழகுங்
கலந்த கலம்பக ன்மைழ ெபய்த ள்
நிரம்பினன்
ைவ நீணன் னகர்வாழ்
ைரச்சா மிப்ேபர்த் யமா கிேல.

15
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----------------------------------------------------------கண்ணப்பர் கலம்பகச் ெசய் ள்
தற்குறிப் அகராதி
ெசய் ள் - பக்கம்

ெசய் ள் - பக்கம்

ெசய் ள் - பக்கம்

அஃறிைண - 2

காற்கண்ண - 28

பாவியல் சீர் -14

அைடப்பாி - 31

கான

அைடயலர் -14

ெகா ந்தளிர் -30

ன்ைமேச

அராவிரா

ேகாலமார்கு - 16

ம சீர்த்தி

- 31
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உ
கணபதி ைண
தி ச்சிற்றம்பலம்.
கண்ணப்பர் கலம்பகம்.
பாயிரம்
காப் .
ஐஞ்சந்திவிநாயகர் தி
கட்டைளக்க த் ைற.
ம சீர்த்தி க் காளத்தி வா ம் னித க்கு
மாம
ன்ற கண்ணப்பர் மீ வளர் தியா
நாம யின்ெசாற் கலம்பகம் பாட நலந்த மாற்
ேறம யஞ்சந்தி யாைன கவன் றி வ ேய.
தி க்காளத்திநாதர்
ெவண்பா.

(1)

தி.

கான
ேவடாிைற காத னா
ட்டமகிழ்ந்
ன
வான தி ண்பரனார்-ேதனமர்ெபாற்
பாதகம லங்க
ம் பற்றிேனார் பற்றாேர
பாதகம லங்க
ம் பற் .
ஞானப் ங்ேகாைதயம்ைமயார்
(ேமற்ப )

தி.

வானப் ங் ேகாைதமலர் மங்ைகயர்கள் வந்திைறஞ்சு
ஞானப் ங் ேகாைதெய நாயகிதன்-மானப் ந்

(2)

8
தாள்கைளவார் பற்றார் தரநிைனவார் வன்பிறவித்
தாள்கைளவார் பற்றார் சதம்.
கக்கட ள்
ேமற்ப

(3)

தி.

திண்ணன் பிறக்கவ ள் ெசய் ஞ் சடானனைரத்
திண்ணன் பிறவாேம சிந்தித் -நண் மவர்
காற்கஞ்ச ற்றக் கைடப்பி ெகாண் டாற்பக ர்
காற்கஞ்ச ற்றக்கைட.

(4)

சமயாசாாியார்கள் தி.
எ சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
அஃறிைண யதேனா யர்திைண ெயைவ
மாக்கிேய யளித்தழித் த ள்ேவான்
கஃறைன வில்லாக் ெகாண்டநம் க்கட்
கட ேள பிறாிைல கண்டீர்
சிஃெறாழிற் ேறவர்க் கறிவ ஞ் சிவன்றாள்
ேசர்கிலார் பவமறா ெரனேவ
பஃறமிழ் ேவதம் விாித்த ணால்வர்
பதங்கைள நிதம்பணி கு ேம.
தி த்ெதாண்டர்கள்
ெகாச்சகக்க ப்பா.

(5)

தி.

கடாக்களிற்றி ாிேபார்த்த கண் தேலான் கழல்ேசர்ந்
விடாக்கனிெகா
த்ெதாண்டர் விைரமலர்ச்ேச வ
ழ்ந்
படாக்கலச ைலமடவார் பற்
தற் பற்ெறைவ
மடாக்கவிெனஞ் சுற்றி க்கும் வாழ் ளேமற் றாழ்விலேம.

(6)

------அைவயடக்கம்.
க வி த்தம்.
ன்ைமேச ைன ம் னிதர்க் கூட் ய
வன்ைமேசர் திண்ணனார் மலர்க்க ழற்கியான்
ெசான்ைமேசர் ன்கவித் ெதாைகந ன் கவித்
தன்ைமேசர்ந் ெதாளிர்வைக த வர் தாமேரா.
ல்.
ஒ ேபாகு மயங்கிைசக் ெகாச்சகக்க ப்பா

(7)

9
1.

(இ

சீர் த்த ெதன்கயிைலத் ேதவாதி ேதவ க்ேக
நீர் த்த வாயி
நிணம
ண ட் க்
கண்பறித் த் திகிாிெபறக் கழ
மா னாணெவாளிர்
கண்பறித் க் கண்ணி
ங் க ைணமிகுங் கவின்காட்
ன்ெனா க ணப்பியபின் கத் திரங் கண்டயேரன்
இன்ெனா க
ண்ெடன்ன ேவமாப்ேபா டந்தி ங்கால்
விண்ணப்பன் பர சைடக் கண்ணப்பன் விர
தற்
கண்ணப்பன் றி வாக்காற் கண்ணப்ப னாயிைனேய!
எட்ட த் தர )

நலமா ங் காளத்தி நாதர ண் மிகுெமாழியா
லவாத ேபரன்பி
வாநின் கரம்பி த்
நிலமீ
க்கா நிற்கெவன ைரத்தன்ப
வலமாக வி க்கெவ ம் வரம ளப் ெபற்றைனேய!

1

ஞான னி ேகாசாிக்கு நம்ெப மா ன்ெப ைம
தானவிலப் ெப ம்ேப தைலவாநீ ெபற்றதலால்
வானவ மண்ணவ மற்றவ
ற்றனேரா
கானவர்தங் குல வாிக் கடற்ேறான் கதிர்மதிேய!

2

சிவேம மன்பெரலாஞ் ெசப்பிமகிழ் நின்சீைர
யவேம
லகலகர்பா லறியாதா ாியா ளேர
தவேம நாக க்குந் தத்ைதக்குந் தனிமகவாய்
நவேம ம் கழ்வளர நானிலத்தில் வளர்ந்தைனேய!

3

(இைவ

ன்

நான்க த் தாழிைசகள்.)

திடெமா
ெயா படவட விகெடா ம்
விடல மைர ைழ மிகவடல் க திைன;

1

ெகாைல ாி யிற ளர் கு வள விைலபல
நிைல ல க நிைற திெச நிைலயிைன;

2

மனெனா ெமாழி ட ெல மிைவ பலபட
வினலெடா லகவ ாியெனறி
கிைல;

3

கணம விைமயவர் க த மிைறய
கணமகல சிைலெயா கதிெய மதியிைன;

4

(இைவ நான்கு மீர யராகங்கள்)
நின்னன் ங் கானத்தி நிமலர்தி வ
ெமா
தன்னம்பன் னிடெலவர்க்குத் தரமாகுஞ் சாற்றாேய!

1

10

ஆனந்த வ வர்தி விழி திர ம ட்ெப க்காய்த்
தானங்கு நிகழ்ந்தவைக தைரேயார்க்கு ைரேபாேமா!

2

நற்றவ ன் ெசய்தைமயான் ஞாலமிைசக்ேகாலமிைச
பற்ெறைவ மற்றிைறவன் பற்றிைனேய பற்றிைனேய!

3

வாழ்வைடய விண்ேணார்கள் வணங்குமாற் குளங்குளிரத்
தாழ்வைடயா நீயன்றித் தைலயன்பர் ேவ ளேரா!

4

அன்ைன மத் த மபரேன யாவெனன வைடந்தி ந்த
ன்ைன ம்ெபற் ேறாரைழக்க ைரயாடாதி ந்தைனேய!

5

கற்றன் தைலப்ப ேவார் க
நின தன்பன்றி
மற்றன் ேபாற்றாத வண்ணெமலா மறப்பாிேத!
(இைவ யா

மீர த்(*)தாழிைசகள்)

1. பத்தி வித் நீ;
3. நித்த வின்பன் நீ:
2. த்தி வத் நீ;
4. ைவத்த ன்பன் நீ;
(இைவ நான்கு ச்சீேரார யப் ேபாதரங்கங்கள்)
1. மறமி குத்தைன;
5. அரைன ற்றைன;
2. திறமி குத்தைன;
6. அழகு ெபற்றைன;
3. ம த வத்திைன;
7. அமல ேமயிைன;
4. ஒ ப தத்திைன;
8. அமர னாயிைன.
(இைவ எட் மி சீேரார யம் ேபாதரங்கங்கள்)
எனவாங்கு,
(இ தனிச்ெசால்)
மாயி ஞாலம் வ த் க ங்கதிர்
ஞாயி நிகர்த்த நலம வ விைன
மாவ கான வாழ்க்ைகைய யாகி ந்
ேதவ ம் பர ேமவ நிைலைய
இரவி ம் பக
ம் விரவிநிற் பிாியா
வலாய்ப் பிறந்ெதன் வ வ த் திலன் ன்
மைலேமன் ம ந்தின் றைலேமல் வ நின்
ெச ப்
களா
ப்ெப கிலேன
ேவட்டேம ாி ங் காட் னின் ன க்கீழ்ப்
ல்லாய்க் கல்லாய்ப் ெபா ந் மி ந்தவம்
ல்லாப் ைலேயன் கல்லா நிைலேயன்
பத்திக் கடலாய்ப் பரந்த ெப ங்குணம்
ைவத் த் திக மறவர் தைலவநின்

6

11
றி
ெசய்ைக சிந்தித் ய்ந்ெதன்
க
ெசய்ைக கழிப்பக் க தி
வந்த வணங்கி ந் றத் ெதா ேதன்
காளத்தி யப்பன் க ைணயிற் சிறிேத
ளப் பத்தி தறந்
தாளக் கடனின் ன மலர் சரேண.
(இ

பத்ெதான்பத

ேநாிைசயாசிாியச்சுாிதகம்)

(1)

ெவண்பா
சரமார் த ேவந்திச் சார்கங்கு ெலல்லா
மரனாைரக் காத் றங்கா வண்ணல் - சர
ெலத்தி க்கு மா மியன் த்திப் ேப
ைவத்தி க்கு மா மதி.

ற்றா
ள்
(2)

கட்டைளக்க த் ைற
மதிவந் தமர்சைடக் காளத்தி யப்பர்க்கு வாய்ந்தி நன்
மதிவந் தமர்வி ப் பான்மிக ெவச்சின் மயங்கவி ங்
கதிவந் தமர் கழ்க் கண்ணப்ப ட் ங் கவின்ெகா
ன்
நிதிவந் தமர்மகத் தின்னவி யிற்கைவ நீ யேத.

(3)

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியச்சந்தவி த்தம்.
நீ ம் வண் க ழா மன் யர் நீதி நன்ெபா ேளா
டா ம் ெவன்றிெய லாம மர்ந்திட லாகு ெமாண் வியீர்
பா ெதன்கயி ேலச ரன்பினர் பாவ லர்ந்தி சீர்
ஈ ெகாண்டதி ராத ாின்பத ேமயி ைறஞ்சி ேல.

(4)

எ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
இைறச்சி ெமன் ந் தி
ேன கிடக்க
ெவதிர்குதித் ேதா ய மைறேயா
ைறப்ெபா மைறந் நின் கண்
கு
ண்ைமையச் சிறி ைரத் த ளாய்
கைறக்கள ெனங்கண் மணிெய ந் ெதாண்டர்
கட் ைர ப
றா வாேற
நிைறக்கதிர் விழியீந் த யவர் ெப ைம
நிைலத்திடச் ெச ங்குண நிதிேய
தவம்.
எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியச்சந்தவி த்தம்.

(5)

12
நிதமி ந் யர் மிகவி ந்தயர்
நிைலயி னின்றிய யர்த வங்ெகாள
மதிம யங்குல கினர்நி ரந்தர
ம
கின்றில ாி ெவன் வஞ்சைன
திசி லம்பிெயா டர ெவங்காி
ெதா ம ரன்றின மகிழ வன்ெபா
பதமி ைறஞ்சிநல் விழியி டந்தணி
பர குன்றவர் பதிப தங்கேள.

(6)

ஒன்பதின்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியச்சந்தவி த்தம்
பதத் விர லானி லா மரக்கன்மத ேமமி சா
பைதத் விழ ேவெசய் நாதர்பா
தத்த ண வாக மானி னிைறச்சியிைன யார்வ ேமெகா
ெட த்தளிகி ராத ராஜேன
கதத்ெதா
லாவி யாளி மதத்தக மாவி ேனா
கலக்கு
யாதி ேமவிவாழ்
விதத் மிகு கான ேமகி மிதித்த ெக டா குட
விாித்தவ ேம ேமயேத.

(7)

ெவண்பா.
ேமயதமிழ்ச் சாய ைம பாகத் வித்தகர்க்குத்
ய கழ்க் கண்ணப்பர் ெதாண் ெசய - ேநய
மைற னி வன்ேவடன் வரன் ைறேயா ெவன்றான்
பிைற
ேயாற் கன்ேபா ெபாி .
யவகுப் .
ஆசிய வண்ண வி த்தம்.
ெபாிதமார் சிந்தைனக் குாியெசயல் ெகாண் டப்
பிாியெமா சங்கரர்க் கு ேவைல ன்றின
பிறவிய ெநஞ்சகத் தறிஞர்தின ஞ்ெசா ப்
ெப கு தி நன் ைரத் தி மாைலெயான்றின
பிைழகள் ாி வஞ்சகர்க் கிைறயள நின் னப்
ெபறலாிெத ந்தைகப் ெப வாய்ைமதங்கின
பிழிம வி ாிந்திடப ெபா வனவ னந்தனிற்
பிைணமலர்வி ளங்குறப் பலசூ வந்தன
(8*)
திாிமறவர் தங்க க் கிைறைமெகா
ந் ெவற்
றியின்மிகுதி றங்ெகாளற் கிடமாவி ந்தன
திகழ்கைலகள் பன்றி ற் ப
மன்றழித்
திடவி ச ரமபிைணத் ெததிேர ரந்தன
சி மழவி லங்குெமய்க் க
ைடய ெநாந்தவித்

(8)

13
திற ளப யங்ெக த் த ேளா ெசன்றன
ெசறியழன் னந்தனித் தனி சிதெமன்ற த்
தி பிசிதம் ெவந்திடக் கைணயார ந்தின
(8*)
அாிய லன் ெவன்றவர்க் குாியசிவ னன் மிக்
க
ெசய நன்கைமத் தி
னமர்ந்தன
அைற மவைர ெவன் றத் திரெள
னிந் ைரக்
க வ மி குந் பற் றலர்சாயவிஞ்சின
அமரர்கன ம் லப் படவறிவ ம்பரற்
கமர்வ வ மின் றத் த வாமகிழ்ந்தன
அலர்விழிைய யம்ெப த் தைரெநா யி லன்ற த்
த ெயா மி டந்தைணத் ெத சீர்பிறங்கின
(8*)
காியமணி ெயன்றிடத் திக
நி றங் ெகாளக்
காியின்வ தந்தமக் கணிமாைலெகாண்டன
கலகமற ெவன்கவித் ெதாைடயிெனா குன்றிையக்
கவி றவ ணிந் மிக் ெகழிேலா லங்கின
க
மர னன்பநிற் கவினிெயன ன்ெசா க்
கைணெயா கரம்பி த் தி ேப மண்டன
காியைனய ெனன்றிலர்க் காியபதெமான் மக்
கனவனச ரன் கழ்த் தி வாழ் யங்கேள.

(9)

சிேலைட - கட்டைளக்க த் ைற.
யற்கந் தரவைர ற் க் கிைளவிட் ப் ேபாகுயர்லால்
இயற்கண் மலைர யிைறயிடஞ் ேசெரழி லாற்கனிவாய்
நயப் ள் றலா ைசயளி ேசர்த னாற்ற க்கள்
உயப்ெப திண்ண ெரனத்ெதன் கயிைலயி ற் ளேவ.

(10)

பன்னி சீர்க் கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
உள்ளம் விைழந் வனேமவி ற்ற ேகழற் றைசயாிந்ேத
ேயாங்கு ெமாியிற் காய்ச்சி ம ணர்வாய்ப் பாகஞ் ெசய்த ட்ட
ெமள்ள நஞ்சுண் டறிபலர் ம் விதத்தி
னின் சுைவகண்
ண ங்
விர மன்பர் தைமவி ங்கி விடா பிள்ைள
கள்ள மாக விரந்தார்நீர் காட் ெநறிநன் றாயிற்ேற
கமல மலேரான் பைடத்தகடற் டவி மனிதர் கணத்ெதான் ம்
எள்ளப் ப த ல்ைலகுணம் எல்லாச் சாதி தமக்கு ள
ெவன் மதிஞ ைரெசய்ப ெவயினர் குலம்வந் தித்தீேர.
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
உததிவ மதியணிந்த ெதன்கயிைல
நாத ள வப்ப நீநின்
கதிர்ெசறிகண் மணியளித்த க த்தானந்
ெதாண்டாிடங் கனி காட் ன்
எ
ற லாெமனேவ யியற்பைகயார்

(11)
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ெபண்மணிைய யிரந்தா ரம்மா
கதித ெபான் காிநீர் வாய்க்ெகாடான்
சிரத் மிழ்ந் களிக்குங் ேகாேவ.

(12)

க த்தாழிைச
ேகாலமிகுங் காளத்திக் ேகாவமர்கண் ணப்பனார்
ஞாலமிைச ேவடர்குல நண்ணினர்கா ணம்மாைன
ஞாலமிைச ேவடர்குல நண்ணினேர யாமாயிற்
சீலவரன் ைசெசயத் ேதர்ந்தெதவ்வா றம்மாைன
ெசய்த
ன் பார்த்தன்பாற் ெசய் ைறகா ணம்மாைன.

(13)

மடக்கு.
ெகாச்சகக்க ப்பா.
மான த்த பாணியைர மலர்ேவணிப் பாணிபைர
ஊன த்த ணவ த்தி டனினிதா ணவ த்திக்
கான த்த வனசரேர க விைசெகாள் வனசரேர
வான த்த
தவேர மன்காத்த
தவேர.

(14)

எ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியச்சந்தவி த்தம்.
உற்றெப ந் யர் ற் ெமா ழிந்திட
த்தம வன்பர்கள் கழ்வார்கள்
கற்றவ ம்ெபா ெளத்தைன ம்பல
கட்
வந்தி கவிவாணர்
பற்றி கின்றனர் நற்றவ ந்திப
பற்பல நன்பிற வியிேலெசய்
ெசற்றமி ன்பர்க ணப்பர்தி ந்த
திப்பிய ெமான்றிய ெசயலாேல.

(15)

ேமகவி
.
ெவண்பா.
ெசய்யவசி யம் வின்மின் ேசர்ந்தணியா வான்பரவிப்
ெபய்
கில் கா ணர்ேபாற் ெபட்
ர் - ைகெதா ேவம்
கான்ேவட்ட மா மவர் கான்மலர்த்தார்க் ெகங்களிள
மான்ேவட்ட வா ைரமின் மற் .

(16)

இரங்கல்-தாழிைச
மற்ெறார் பற்றி லாெரலாம் வந் வந் வந்தைன
ம
கின்ற ைகைலவாழ் வரத னன்பர் சவரர்ேகான்
உற்ற மால்வ ைரக்கேண ைற மன்ப ர ளிலார்
ஓ மா வன் ய
தல் கண்ட றிந்திலார்
பற் நீ ேபைடகாள் பலவ லர்ந்த ேவாைடகாள்
பா கண்ட னீழேல ேதா ெகாண்ட சூழேல
அற்ற ேம வாாிேய ய கி ந்த ேசாிேய
அலர்மி குந்த ன்ைனேய யாிைவ ெசய்வ ெதன்ைனேய

(17)
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பதினான்குசீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்
ஐயநின் ெசறிந்த சுாிமயிர் நிமிர
வார்த்திைலக் கண்ணி ம் பீ
யதெனா குறிஞ்சி ெவட்சியா திய
வணிந் ெநற் றியின்
ந் திைடேய
ெசய்யகுன் றிகள்ேசர் மயிர்க்கயி றார்த் ச்
ெசவிவைளத் ேதா றக் கவ
திகழ்கள மக்கு வடங்காிக் ேகாட் ற்
ெசறிமணி மாைலகள் ேசர்த்தி
ெமாய்
வலயந் ெதா கரச் ெசறிைக
வி யதளிைட றேவ
ெமாழி ைட ேதா ஞ் சுாிைக ம வ
ைனகழற் காற்ெச ப் பணிந்
ெபாய்யிலாப் கழ்ேசர் வனசரா திபநீ
ெபா வ ேவட்ைடயிற் கானம்
குமிகு ேகாலந் தகநிைனந் ெதளிேயன்
ந்தி ைணந் ேபாற் வேன

(18)

கூதிர்-க த் ைற
ேபாற்றாி தாய நீர்த் ளி ேயாேட குவாைடக்
காற்றல னானிங் காவிப ங்ேக டறியாேரா
சாற்றிய ேவடர் தாங்கள் னஞ்ெசய் தவெமல்லாம்
ற்
ெவய்தி ேமவிய ெதன்ன மிளிர்ேவாேர

(19)

மடக்கு
கட்டைளக்க ப்பா
மிளி ேமனி ெபா பட ேவடைன
விழித்த சர் வி ம்பிய ேவடைன
யனிய நன்மனத் ன்னிய ெசல்வேம
யைடய ெவான்றி வழிக்ெகா ெசல்வேம
களிய தற் யி ேரகுமக் காைலேய
க த ற் க் கணப்பனற் காைலேய
ெதளி டன் தி ெசய்யப் பணியேத
ேசர ெநஞ்சமிங் குய்யப் பணியேத

(20)

தைலவன் வினாதல் - கட்டைளக்க த் ைற
பணிவார் பிறவி ய ப்பார்க் க ைம பயி ெமங்கள்
மணிவார் கிராதர் வைரமா நைனயீர் வயங்குமிைட
யணிவார் கைலெயான் கண்ட ண் ேடாெவன வஃதைறயீர்
நணிவார் ெபய ைர யீ ைர யீாிவ ணன்ெனறிேய

(21)

ேநாிைசயாசிாியப்பா
(உயிர்வ க்கேமாைன)
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நன்கர னார்ேசர் ெதன்கயி லாயம்
நா ய ேவடர் பீ
தைலவர்
நிைற மன்பினர் குைறயா ெமாய்ம்பினர்
நீர்ைம மிகுந்த பார்ைவ யிடந்தவர்
ண் ணர் வில்ேலார் நண்ண ம கள்
ற் ைற ேபாய ற் யர் ெபாிெயார்
ெநக்குெநஞ் சு கப் க்கிைறஞ் சி பவர்
ேநரா ேராராப் ேபராச் சீரார்
ைநவிைன யின்றிக் ைகவிைன வல்லார்
ெநா வைர யரனா ர மற வாதவர்
ேநாவறி யாத ேதவ மானவர்
ெநளெவனப் பிறவிப் ெபௗவங் கடத்
மவர நாெடா மைட
மவலக் கவைல ய த்திடற் ெபா ட்ேட

(22)

மறம்
எ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
ெபா ண்மிகு மன்னன் றி
கங் ெகாண்
ைமயின் வந்த தாேகள்
அ ள்கயி லாய ேவட க் கூன் ன்
அளித்தெவம் மறவா ெசா வர்
இ ளற வி க்கப் பிறவர ச க்கிங்
ெகம பா ைவையத்தர விையேயாம்
ம
நின் னரசு ைணயைற ேவம்பின்
ம வலா மகல்கநீ மீண்ேட.

(23)

வஞ்சி வி த்தம்.
மீளில் ேவடன்ெமய் ெவவ்வழல்
ள ேவவிழி க்கணர்
ஆள ைடந்தநி ன விழி
ேகாள ைடந் ெகாள் கிற்பேத.

(24)

ெவளிவி த்தம்
ப ம மலர்க்கண் ன்ெனான் றளித்தார் பாாீேர
*க ெமன மற்ேறார் கண் மி டந்தார் பாாீேர
இ ெபா ளன்ெறந் திண்ணர்ெச யற்ேக பாாீேர
வி
ேயார்க்குயிர் ேவண்
மீவார் பாாீேர
இளேவனில் - தர

ெகாச்சகம்.

பார்ேபாற் ந் திண்ணர் பயிெறன் கயிைலதனி

(25)
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ேலர்ேபாற் மாய ாிைசக்குழல்ேகட் டாநிைரேசர்
கார்ேபாற் றி மாைல நான்வ ந்தி றத்தைலவர்
வார்ேபாற் றிளேவனில் வந்திட ம் வாராேர.

(26)

சித்
எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்
வாய்க்கலச மஞ்சனநீ ராட் ம் வள்ளல்
வனசரர்ேகான் கழ்கூ ஞ் சித்தர் யாேம
ய்ப்பரமன் ைகச்சிைல ன் கனக மாக்கித்
ேதான்றி ப் மைலெவள்ளி லங்க ைவத்ேதாம்
ேபாய்க்கட ேளார்நாட்ைட யீழ நாடாப்
ெபா த்திேனாங் கஞ்சமெபான் ணர்வித் திட்ேடாம்
வாய்த்தம ந் திைலபசிக்குக் கூழ்வா ரப்பா
வாழ்மைன மாைசமிகும் வைகெசய் ேவாேம

(27)

இரங்கல் - தாழிைச
ெசய்ய ேமனிெவ ணீற ணிந்தவர்
ேசவ க்ெகைம ெதாண்டராந்
திண்ண னார்தி நாட் ெலந்தி
மா ைகக்கு ேகயிழந்
ய்ய விட்
கு கு நா ன
ற்ற ெமய்ச்சுக ற்றிலாள்
உைரெசய் ைகச்சுக நச்சி னாளன
ன்னம் விட் ன ன்னினாள்
ைநய பாரன் ெனய் ம் வார்சிைல
நாெணா த்திட நாணறா
நாம ேம ல ேமவி யன்பர்த
நாம ேமமற வாளிவள்
ெமய்ய வித்ைதகள் ெவய்ய கானக
ேமகி னா ண ரார்ெகாேலா
விலகி யா யிர் ேபாகி ேலார் ைற
மீட்கும் வண்ண ெமாண் ேமா

(28)

ஆசிாியத் ைற
ஒண்மணிேநர் கண்ணப்பா ஏற்றியவன்
ெப ந்தீப யர்கா ளத்திக்
கண்மணிேநர் கண்டெர ங் ேகால்ெகாண்
ேகாசாியார் க த்திற் ண்ட
விண்மணியின் மிக்கெதன வன்ப ளத்
தி ள் ட் த்
தண்மணியின் கதி மிழந் ெபான்றா நின்ெறாளிர்சீர்
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தைனேம விற்றால்

(29)

தைழ
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்
ேமவித் தைழேய ைகக்ெகாண் ெமல்ல வந்திவ் வன ற்ேற
ஆவித் தைழேய மிகநல்ல வழகாங் ெகாண்மி ெனனக்கூறிக்
கூவித் தைழயா ள
கிக் குாிசி ெலா வர் குைல ற்றார்
பாவித் தைழயா வி ெலன்ேனா ப ம்பா டறிேயன் பாவாேய

(30)

ெவண்பா
பாவியல்சீர்த் திண்ணர் பகழித் தைலபட்ட
மாவிலங்காய் ன்னேம வந்திலேம - தீவிைனயாற்
ெபற்ேறாம் பிறவிபல பின்பவர்நற் றாள்ேசர்ந்ேதாம்
அற்ேறாம் பிறர்பா லைட

(31)

கிள்ைளவி
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியச்சந்தவி த்தம்
அைடயவர் ப் ர மைரெநா யிற்ெபா யைடயந ைகத்தவராம்
விைடயவர் ெமசக மிற லர் கட்கிைற விறன்மிகு மற
வார்
ெதாைடயைம ெபாற் ய வ யிைச கற் யர் சுகுண ைடச்சுகேம
நைடயன ெமாத்தவ ைரயன மற்றிவ ண வத வர்க்குைரேய

(32)

கார்கண் பாகெனா கழறல்
கட்டைளக்க த் ைற
உைரக்கின்ற நாள்கேளா ராறிறபி ரான
ற்ற திண்ணர்
வைரக்கண் மணித்ேதர் வி மவல வாவிநத வான கில்கள்
திைரக்கட ண்ெட ந் தார்த்தி த ேதவாள ெசறியவிட்
நிைரக்கின்ற வம்ெபய் தாினந்த மா யிர் நிற்பாிேத

(33)

இரங்கல்.
எ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
அாிமதர் மைழக்க ணாிைவமீர் பரம
னன்பர்கண் ணப்பர்வாழ் வைரேமல்
உாியந ைணவ ைணபபிாி கில்ேலன்
பிாியி
யிர்தாி ேயெனன
ெபாியேதா ைரெசாற் றி ெபா திளமான்
பிைணக மிைணபயின் மயி ம்
வாியேத னின மினியமாங் குயி ம்
வைரக
ளமன ளேத

(34)

இரட்ைட - அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்
உள்ளமன்
வாய வாத ர்ப் ேபாதமா
ெராளிமணி ைரப்ெப ைமயார்
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உம்மன்ைப ெயாப்பேதா ரன்பின்ைம கண்டபின்
உைடயவன் க ைண
வாம்
வள்ளெலற் க ளிலா ெவன்றாென னப் கழ
வாய்ந்ததைல யன்பரானீர்
வனசரர்கு லத் தித் தறனிலா மறெமாழி
வழங்குகு விற்பயின்றீர்
ள் மான் ேசர்கரற் குள்ள ட லாதிய
ெதாழிற்பட வளித்தவர்க்ேக
ய ன் ேபானகெம னக்கனிவி னட் ட்ட
களிலன் ெபங்குணர்ந்தீர்
கள்ளவி ம் ேவங்ைகமலர் பாைறமீ ற்றிடல்
க ம்
த்ேதாற்றிடக்
கண் மா னினம்ெவாீஇ ேயா சீர் ேம ெதன்
கயிைலவாழ் கண்ணப்பேர.

(35)

கட்டைளக்க த் ைற.
கண்ணப்ப னங்ைக தல்சைட வரமத்தர் காளத்தியின்
கண்ணப்ப னங்ைகக் கைலெசய் வர ங் கைலயினத் ன்
கண்ணப்ப னங்ைகப் ெபா தாக்கி ட் ய கானவர்ேகான்
கண்ணப்ப னங்ைக குவித்திைறஞ் சப்ப ங் கண்ெணாப்பேன

(36)

பதினான்குசீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
பன் ம் விண்ண வர்க்ெக லாம்ப கர்ந்தி டற்க ம் கழ்
பர ெமங்கள் பரம னன்பர் ளிஞர் ேகான்ப தந்ெதாழ
மன் கின்ற விப்பி றப்பி ேலமி குந்த வண்பத
ம வி ேனனி தன்றி ேய மடைம ேய
ம்பயன்
ெசான்ன வாய்ைம நல்ல றந் றந் ேனனி ம்பலந்
ெதாடர்ந் ேளன்வ ந்தி டத் யர்ப்பி றப்பி னிப்பிற
என்ன வந் ேநாி ங்க லங்கி ேடன வற்றி க்
ெகன் ளந் ளங்கி ேடனி ந்த வம்ெபா ந்தேவ

(37)

ெவண்பா.
ெபா சமாின் ேமனிப் ெபா வில் விற ற்
றி மால் நிகர்வெனனச் ெசப்ப - வ விழிையச்
சாத்தியெதாண் ற்குஞ் சம
தற் ேகவிசயன்
பார்த்ெதயின ெனன் தித்தான் பண் .
மடக்கு இரங்கல் - கட்டைளக்க ப்பா
பண் ேவைலநஞ் சுண்டக லத்தேன
பாி ெகாண்
ம் ேவடர்க ளத்தேன

(38)
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வண்
ப்ப வந்தி மாைலேய
மா நின் யத் தார்த மாைலேய
ெகாண்
க்குெமம் மா க்கம் மாைலேய
கூ றாவி ற் ெகால் மிம் மாைலேய
மண் ேம மலர்க் கைணக் காமேன
வாட் றாத ள் வாய்ந்திடக் காமேன.

(39)

வஞ்சித் ைற.
மன் திண்ணனார்
பன் ெசய்ைகேய
ன்ன ன்னேவ
ன் மின்பேம
தைழ வி ப் ைரத்தல் - கட்டைளக்க

(40)
ப்பா

இன்ப மார்ந்தி ங் கண்ணப்பர் காளத்தி
ெயழில்வ ைரக்கணன் பாமிக நீத ந்
ன்பில சந்த
ஞ்சந்த நற்றைழ
சுட ம் ெபாற்ெறா க் கீந்திடத் ேதாைக ம்
என்ெபலா
க கக்கர ேமற்றன
ளி க ெணாற்றினள் ைவத்தன ணற்றனம்
ெகான்ப ராவி ட் கூந்தன்
த்தனள்
கூெறா ணாதவள் ெசய்தி ேகாலேம.

(41)

ெகாற்றியார்
க வி த்தம்
ேகால மார்குழ ன்றிக் குலவரா
ேவலவாட் மி ந்ெதாழிற் ெகாற்றியார்
ஞால ேமத் கண் ணப்பர்நற் காளத்தி
மால ராய்க்குழல் ைவக்கிெலன் ைவயேம.

(42)

ெவண்பா
ைவயத்தி னல்லாசாய் வாழ்ந்தாெலன் வானத்திற்
ெசய்யசுக ேமவித் திகழ்ந்தாெலன் - ெமய்யர ட்
கண்ணப்ப ரன்பிற் க த் ற்
காேரல்
எண்ணப்ப யன்படா ாீங்கு

(43)

நகரணிைமகூறல்
எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்
ஈங்குெவங் கதிர்சு ங் ெகா சுரங் கு கிலா
ேடந்திழாய் ேபாந்தினிக் காணலா மாணேவ
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யரங்குேமார் நிகாிலா ேதாங்குெபான் காிநீர்
யா ேசர் ெதன்கயி லாய ந் யநற்
பாங்கைம ஞானமார் ங்குழல் பாகமார்
பரமனார் ஞாயில்சூழ் ேகாயி ம் வாயி ம்
ேதங்கெவன்
குமன்
வமாந் திண்ணனார்
திக ெமய்ப் க ேம ெசய்யவா னிழன்மிேன

(44)

தாழிைச
மின் ெசஞ்சைட ேவத கீதர் விைழந்தமஞ்சனம் வாயினீர்
மிக்கேமனியி லணி மாமலர் ேவடர்ேகான்கு மிக்கேண
ன் பன்மல ாினிதி ண்
யேபானக மவெனய்
சுட்டபன்மி கத்தி னிைவ ெசால்ெலாணாமகிழ் ெசய்தேவ
பன் ெதன்கயி ேலசரன்
பற்குநற்ெகால
கிய
பன்றிெயய்திட ெவான்றிேவ வர் பதிெயனத்திாி பரமனார்
நன் தற்ெகா பாகமீந்தி நாதராதி ராதனர்
நண் ெதாண்டர்க ெளண்ண ற்றிட நல்குநாயக னார்க்கேரா.

(45)

கிள்ைளவி
கட்டைளக்க த் ைற
நார்தந்த காளத்தி நண் கண் ணப்பர் நயந்த யத்
தார்தந்த ளிக்ெகன நம்மட மான்மனந் தான்ெம வாள்
நீர்தந்த வாைச ெந ப்பவிப் பீெரன நீரவர்பாற்
சீர்தந்த ெசம் கப் ைபங்கிள்ைளகாள்ெசன் ெசப் மிேன

(46)

மடக்கு
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்
ெசப் மரவப் பணியா ந் ேதவர்க் குாிைமப் பணியா ம்
ஒப்
வங் காியா
யர்ந்த பத்திக் காியா ந்
தப்பில் ைச ாிந்தா ஞ் சாற் ெசயேல ாிந்தா ம்
எய்ப்பில் ேவடர்க் கி ந்தவ ெமளிேய ளமிக் கி ந்தவேர.

(47)

ெவண்பா
தவமல்கு சீரார் சவார் ெப மான்
சிவமல்கு ேசவ கள் ேசர்ந்ேதம் - பவமல்கு
தீவிைன ஞ் சிந்திேய ெசய் ம் பணிெசய்ேதம்
விைன ஞ் சிந்திேய ேமல்.

(48)

ேநாிைசயாசிாியப்பா
ேமல்கீழ் வரம் மாலய னறியா
நீளழற் பிழம்பாய் நிமிர்ந் நின்ேறான்
குஞ்சர கத்ேதான் குறிஞ்சிக் கிழவனா
மஞ்சு ைமந்த ம் வகுத்தபல் லண்ட ம்

22
பண்ேட க விற் பயிலா

ெபற் த

5

தண்டா தி ம்பால் தவிரா தி ந்த
பச்சுடம் ைட மா பதிமதி
ேயான்
ெமய்ப்பத்தி நாட்டப் ெபாத்தபபி நாட் ல்
குறவ ம
ங் குன் பல ெகழீஇ
ம்பற ேகாட் வம்பியல ேவ
10
வ ப் ணாத
ப் ர் தன்னில்
ெகால்ெலறி குத்ெத ங் ெகா ெமாழி யல
நன்ெமாழி யறியா வன்மன ேவடர்க்
கிைறயவ னாக னிளமக வாகி
வண்ணமிக் குைடய திண்ணெனன் ெபயேரான்
காைளப் ப வங் கலந்த காைலச்
சிங்க ேவற்றிற் றிறனனி சிறந்
மிகக்ெகாைல ாி ம் ேவட்ைடயி யிர்க
ளகப்ப
ய க் ககனமர்ந் ெதழீஇ
வலங்ெகாளப் ேபாழய் விலங்கினங் கலங்க
வார்வைல ேபாக்கி வைளத்தி ம் ேபாழ்தத்
ேதனெமான் ேறாட ேமனனி ெதாடர்ந்
ெவயில்பயில் வறியாக் குயில்பயில் ெபாழிறழீஇ
நன்றறி கல்வி ெயாறிேயார் மதிெயனத்
ேதததைட கிடந் ெசறிகைல ம சீர்
25
நீளத் திகழ் கழ்க் காளத்திெயன் ந்
ெதன்கயிைலயில்வாழ் சிவைனக் காண்ட ம்
அந்தக ெநா வ ன விழி ெபற்ெறனப்
பலநாட் பசித்ேதான் பராவ ெததிர்நெதனச்
ேசய் கங் கண்ட தாெயன மகிழ்ந்
30
ப கற் ெகாத்த பண்பின னாகிக்
கட் த் த விக் கைரந் கைரந்ேத
இ ம் ெபான் னான வியற்ைக ேபால
மட்ட மன்ேப வ வங் ெகாளீஇக்
காளத்தி ேதேவ க ைணத் ேதேவ

35

ஆளத் திகழ்ந்த வற் தத் ேதேவ
மைலயிைட ெயனக்கு வாய்த்
மணீேய
வான்றிகழ் த ேவ ெதான்றமிழ்
ேவ
தனித்திங் கி த்தனீ தகுேமா தாிேயன்
உைனப்பசி தீர்ப்பா ெரா வ மிலேர
40

15

20

23

எத்தைன நா ணவின்றிநின் றைனேயா
ைவயா வினிநீ ைநயா
கெவன்
ேறகி ன் வக்கிப் ேபாகி ண் பித்
விட்டகலா கட் ைடக் காவல்
ெகாண் ர ெவல்லாங் கண் கண் களித்

45

ம நாள் விலங்கூன் ெப மா றகன்
நா டன் ேவட்ட மா நலம்ெபறப்
பலவிலங் காிந் ன் பகழியிற ேகாத் த்
தீயிற் காய்ச்சி வாயிற் சுைவயறிந்
தினியன கல்ைலயி னனிமகிழ்ந் தைமத்ேத

50¨

ேத டன் கலந் ெசங்கரத் ேதந்தி
ேவேறார் கரத் விறகைண தாங்கித்
ய்ப்ெபான் காி நீர் வாய்ப்பட வடக்கிப
ப மலர் பல ங் கு மியிற் பரப்பி
மைலேமன் ம ந்தின் ம ங்கி ென ங்கு
ேகாசாி யணிந்த வாச மலெரலாம்
ெச ப்ப ெயா க்கித் தி ப் ன மிழ்ந்தங்
கிைலமலர் ழத் தைலெயதிர் தாழ்த்திக்
கல்ைலயிற் பிசித நல்ல ெத த்ெத த்
தி மிக வினிேத யி மிக வினிேத

55

60

ேதனைளந் தினிக்கு னமி
னி
பத ற வக்கிப் பயில்சுைவ பார்த்ேதன்
உண்க ண்கெவ யிேர ண்ெகன
ேவட்டன காட்
ட் ன பின்னர்த்
ேதவ ேதவன் றி
ன் னின்
65
நடம்பல பயின் நாெடா மகிழ்ந்
தான்கண்ட வாேற சங்கரன் ைச
ாிதைலச் சிவேகா சாிதவன் கண்
ண்ணிய
ேவ னிதத் தி ேவ
எண் ேதா ெறனக்கிங் கினித்தி ம ேத
சிவசிவ னக்கி ெசய்யத் தகுவேதா
ெவனெந திரங்கி யிைறதி
ன்னர்
என் க ெளா க்கி யினிதமர் னிதம்
ெசய்த ச் சித் த் தி ம்பின பின்னர்
நாக ந் தத்ைத நண்ண் ேவண் டத்
தணக்கிறப் பறிப்பி ந் தானைள விடாஅ
நிணப் ைட
ம்ெபன நிமலைன யகலான்

70

75

24
ெசயறினங் கண்டங் கியன்மைற யவ
மனெம வகற்றக் கனவினி ைறயவன்
அன்பின் ெசயலஃ ெதன்ப ைரத்தபின்

80

ம நாள் மைறேயான் மைறந்தங்குரவரன்
கண்ணிெலான் திரங் காட்ட ேவடர்ேகான்
ைகெமய் ேசார்ந் கால்கடள் ளா
ர்ச்சித் ெத ந்தபின்
கியங் ேகா க்
ெகா ய ண் ேடாெவனக் ெகா ெகா த் தைலந்ேத

85

இைலப் ைர கிைளத் மிைலெயனத் ேதறிக்
கண் தல் கண்ணிற் ண்ணீர் மாறத்
தி ந் றத் ேத ம ந் பல பிழிந் ங்
கு தி நிற்காக் ெகா ைம கண்
தன் கண் ெணான்ைறத் தானிடந் தப்ப
90
திர நிற்பக் குதிகுதித் ெதழ ம்
மற்ைறக் கண்ணி ங் கு தி வ யச்
ெச ப் ப் பாதஞ் சிவன்விழி ேசர்த்தி
யின்ெனா நாட்ட ண் ெடன் ளங் களித் ப்
பகழித் தைலயா லகழப் குத ம், பரனார்

95

அ தாி யாேத க ெமன ற்
"நில் கண் ணப்ப நில் கண் ணப்பெவன்
அன் ைடத் ேதான்றல் நில் கண் ணப்பெவன்"
ெறா ைக நீட் யி ைச ங் கைணேயா
டகப்படப் பி த்ேத ய விழிப் ண்ணிங்
100
ககன்ற பாராய் அன்பினிற் றைலவ
நல்ைல நல்ைல ன் ேபானமக் கில்ைல
ெதால்ல யாெரனச் ெசால்லமிழ் தீந்
மைற
மைறேயான் றிறனறிந் ேதத்தத்
ந் பி ழக்க மந்தரத் திைசப்ப
105
வரன ள் பரவிச் சுரர்மலர் ெசாாியச்
சிவகதி தரப்ெப ந் திண்ணைனத்
தவகதி ெபறற்காச சார்ந்தன னாேள.

108

ஊசல்.
எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
ஆள ைடக் கழற்சிவனா ரன்ப ரானார்
அ ைமெப ங் கண்ணப்ப ர ைம கூறி

(49)

25
நீள ைடப் பிறவிய ெநறிைய ன்னி
நித்த ஞ்சித் தங்கைரய நின் நன்
வாளம ங் கண்மட ரா
சல்
ம
தன மைலயைசய வா
சல்
ேவளக ங் குைழயமிக வா
சல்
விைழ மலர்க் ெகா யைனயீ ரா
சல்.

(50)

எ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியச்சந்த வி த்தம்.
ஊசல்விைனப் பாசம த் ேதயிடர்ெபற் ேறா யிைனப்
ேபா
மிப் தல ற் ழல் ேர
ைசய த் தா
நற் ேறாைகயிடப் பாகர் சுடர்ச்
ேசாதிபதத் தார்வமிகுத் தவரானார்
காசில்வனத் ேததிாிைகக் கார் கவிற் பாண ைடக்
கா ெதாழிற் கானவர்ெமய்த் திணனார்சீர்
ேதசு ெபாற் றாள்பரவிப் ேபா களிட் ேட கழத்
தீவிைனசற் ேற
ைமச் சினவாேவ.

(51)

கட்டைளக்க த் ைற.
சினக்களி றங்கு திங்கள்கண் ண்ணச் ெசறிகவள
ெமனக்களி காளத்தி மால்வைரக் கல்லா டத்தி ந்ேதன்
றனக்களி வாய்ெசய்ய நற்க ம் ண்டைதச் சார்சுைவயின்
மனக்களி யால்விட் டகலா நாகன் மகக்களிேற.

(52)

எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
களிதந்த கிராதர்கணஞ் சூழ்ந் ேபாற்றக்
கான்ேவட்ைட யா வ ங் கண்ணப் பற்கு
ெவளிதந்த வ ள்ெபாழி ம் பரமர் நின்ற
ேம தி க் காளத்தி விலங்கல் காண
அளிதந்த வன்
வ மாயிற் ெறன்ேற
யைறகுவர்மற் றதன் ல மறிந்ேதா மன்ேற.
எளிதந்தப் பரேவடற் ற வி ன்ன
மின் ற்ற விசயெனன வியம்ப லாேல.

(53)

கார்.
ெகாச்சகக்க ப்பா.
இயம்
மன் ேபசிவமா ெமன லேகா ரறிந் ய்ய
நயம் ாிந்த திண்ணர்வைர நைமநீத்தா ெரண்ணாேரா
பயம் ாிகார் காாிைகயார் பாற்ெபான்னார் மின்னாரச்
சயம் ாியம் ெபய்கின்ற தன்ைமெபற வார்த்தனேவ.

(54)

26
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியச்சந்தவி த்தம்.
தைனயர்ெப
லகினவ ைனநிக ெமா மதைல
சைமயெவவ ரைட மியலார்
நிைன
ந லைன ைமய ென மவ
ன ைறெசய்
நிகாிறவ மிெதன ைரயாய்
மைனவிமக ெவ
றவி லைல ெமன திதயம
மயலறெவார் வழிையய ள்வாய்
வைன ெமாளி மிகுெதன்ெவளி வைரயிலமர் பரமர்தி
வதனவிழி த மணிேய.

(55)

ஈற்ற மிக்குவந்த நான்க க்க த்தாழிைச.
மணியார்ந்த காளத்தி மாேதவ ன ம
மணியார்ந்த ேவடர்குல வ மணியி ன பரவிப்
பிணியார்ந்த பிறவியறப் ெபட்
மா றினியா
ெமணியார்ந்த திபல மிைசத்தி ேவாம் வாாீர்
ஈசர்மகிழ் ேநசெரன வியம்பி ேவாம் வாாீர்.
ேவற்ெறா

(56)

ேவண் ைற.

வார்ெப பல் வைலயிட் வனேவட்ைட விைன
த் வ ேவடர்க்குட்
சீர்ெப கண் ணப்பர்விணிற் ேறவர்க்கு ேமலாகிச் சிறந்தாரம்மா
நார்ெப மன்
ெநறிைய நா னவ ரன்ேறா
ேபர்ெப சங் கரன ள்ேசர் ெபற்றி ைட யாேர.
(57)
களி.
தாழிைச
ஆ ம்பிைற சூ ம்ெப மானன்பத ேம
மன்பிறெபா யின் ற்றி ம ைமத்தி ேவடர்
ேச ம் கழ் மிகவிட்ெடாளி திகழ்ெதன்கயி லாயஞ்
ெசப்பிக்களி ண்ேடவ சித்தக்களி ேயம்யாம்
கூ ஞ்ெசயல் வாமத்தியல் ெகாளலாம வினிேத
குறிமந்திர மறிமின்பல ேகாலந்திகழ் கு
ம்
ேப ங்குல
சாதி மறவாவைக தாலம்
ேபசுந்திற ெமம்மட் ள பிைழயற்றைவ ேபறேவ
மதங்கு.
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
ெப கின்ற சீர்ம
ங் காளத்தி வாழ்ேவடர்
ெப மான் சீர்ெசால்

(58)
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கின்ற மதங்கியேர யி கரத் ம்
வாேளந்தி லவினீேர
ெத கின்றவிழிவாள்ெகாண் ைளஞ யிர்சிைதத்தைமயீர்ெசப் மாைச
ய கின்ற னிவைர ம் ெவன்றிெகாள
ேவாவிங்ேக யமர்கின் றீேர.

(59)

குறம்.
எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
ஈரமதிச் சைடயண்ண ெறன்கயிைலக் காட்
க்குமைலக் குறிச்சியில்வாழ் குறவெரனக் குறவர்
சீரமர்நற் றிண்ணர் னம் பிறப்பர்பிேன பிறவார்
ெதாிமிெனனக் குறி க ஞ் சி குறத்தி நாேன
கூரவயிற் ெறாிதணியக் கூழ்வார்த் ப் பழய
கூைறெகா த் ெதன்குறி ட் ெகாண்டறிநீ யம்ேம
ேநரமர்ைகக் குறிகண்ேடன் கண்ணப்பர் நிைனேவ
நினக்குளேதார் தினத்திலவர் ேநர்வ ைக நிசேம.

(60)

ஊர்.
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
நிச ற்ற வ யெரலா னிவெரலா மமரெரலா நின் ேபாற்ற
வைசயற் த் திைச ற் மிைச ற் த் திகழ்திண்ணர் மகி ர்ேகட்பின்
வச ற்ற காி ாியார் ஞானப் ங் ேகாைதேயா மன்னி வா ர்
இைச ற் நீவத்தி சித்த காளத்தி யிடமா ேர.
வண் வி

(61)

.

எ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியச் சந்தவி த்தம்.
இட ம் வண் கெள மரன தன்பாவன
மிய நன்சவர ராஜேர
பட ம் ெவன்றிெப
யம ணிந்தெதா
படைல ன மண மாைலேய
ெகா மி தன்றியிவ ள ம தனசமாெசய்
குறியி ந்தகைண பாயேவ
வ
டன் யில்ெகாள் ெசயன்ம றந்தன
வைகயி ெலன் ைரமின் வாழிேய.
ெவறிவிலக்கு.

ய்
(62)
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கட்டைளக்க த் ைற.
வாழ் ைடத் திண்ணர் வளர்ெதன கயிைல மைலயிெலா
தாழ் ைடத்ெதன் மறி யிர் ெகாள்ளச் சைமவ
ம்
சூழ் ைடத் ெதன் க
மதியிலர் ரநிற்க
ஆழ்கடற் மியி னீ மடைவ யணி
ேக.
நாைரவி

(63)

.

ெகாச்சகம்
கமர்வா வியின்மீேன ன் ெமா
நாராய்
க குமனத் தன்பர்வரக் கண் ைரத் நீவாராய்
ெப குபவ ேராகமறப் ேபர ள்ெசய் பிஞ்ஞக்கனாரக்
கு குமன ேவடாிைற ேயாங்கு மிவ் யர்வைரக்ேக.

(64)

ெவண்பா
வைரவில்ல யன்பின் மைலவில் திண்ணன்
வைரவில் யற்ெச ப்பின் வாய்த்த - கைரவி ைச
ஏத்ெதாடங்கி னிப்பா னிப்பிறவாய் நீபிறவாய்
பாத்ெதாடங்கி னிப்பார் பாிந் .

(65)

சம்பிரதம் - எண்சீர்ச்சந்த வி த்தம்.
பாியந கத்திைன விர ென ப்பெனார்
படர்ெசய் ைலப்
ெயன ம்வி க்குவன்
விாிெகா
ட்ைடயி ெலழவன ற்றயன்
விரவம ைரக்குல மலாிலவ ரச்ெசய்வன்
உாியவி வித்ைதகள் ெபா ளல மற் ய
மற வர்க்கிைற ைரெசய்க ணப்பர்தம்
அாியெச யற்கிைண யவனித லத்திைட
யைட ெமா த்தைர விைரயவ ைழப்பேன.

(66)

ேவனில் - எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
அழிவிலா நிலா ற்றத் தலர்ெமன் பள்ளி
யைடந்தி க்கத் ெதன்ற ளங் கன் ேசாைலச்
ெசழியமா மலாின மணங்ெகாண் டீண் ச்
சீதளமா டன்மீ ைதவந் ேதகப்
பழியிலா
ேவனில் பரந்த ேபா ம்
ப ெபா ட்குப் பிாிந்தெகா ம் பதகர் வாரார்
சுழியிலா ழா விழி சிவ க் கீந்த
ெதாண்டர்நக ெரனக்குற்ற ைணயார் தாேம.

(67)
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நற்றாயிரங்கல் - கட்டைளக்க த் ைற.
தாம நைறக்குழல் வன்மனப் ேபைதெயன் றன்ைனவிட் க்
காமெனா ேரதிலன் பின்னடந் தாள்சுரங் காதெலாெட
ேசம
மட்ட மாசித் திகளைண ெதன்கயிைல
நாமநற் கண்ணப்பர் தாள் க ழாெரன நன்றி ேவ.

(68)

நாணிக்கண் ைதத்தல் –
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியச் சந்தவி த்தம்.
நன் வன ெமான்றி ைற ெதன்கயிைல
யின்கணமர் நம்பர்பத நம் திணனார்
நின்றவைர யின்பெமா தங்குதி
மங்ைகெயன ெநஞ்ச ைட வஞ்சியிைடயீர்
வன் யர்ெச யம் யெம ந்தனத
டம் றகு வஞ்சைன டன்றிகழேவ
ன்றிமிளி ரம் நிக ரம்பகம
ைறந்தெசயல் ன்பமிகு ெமன்ப ளேத.

(69)

இ பனிக்காலம் - க த் ைற
உள்ளத் தி ந்ேத றம்ேபான வன்ெனஞ்ச ைடயார்ெச ங்
கள்ளத் தி க்ேக நிைனந்ேதன் யர்க்ேகெயார் கைரகண் ேலன்
வள்ளற் பிராெனங்க ளரனன்பர் கண்ணப்பர் வைரமீதிேல
தள்ளப் படாவிப் பனிக்கால ேமெயன் றனக்காலேம.

(70)

மடக்கு.
எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
காலமிதிற் காாிைகயாள் கண்ணிைறநீ ரனேவ
க
னக் கு ம ைமக் கண்ணிைறநீ ரனேவ
ஏலமலர்க் குழ வடன் ெமய்
கினேத
எண்
னக் கானன்பின் ெமய்
கினேத
ேகால
மிவட்கிரண் குவிதனமம் யேம
கூ
னக் கி வைரேபாற் குலவி மம் யேம
சாலவிைவ ெயாற் ைமகண் வ ன்பந் ைடயீர்
த சீர்க்கண் ணப்பெரனத் தைலைமமிகுந் ைடயீர்.
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
உைடயவர்க் கு கண் டீர்க்கு ெமாளிவிழி ைடய ேகாேவ
தைடயில்சீர்த் திண்ண ெனன் ந் தைலவேன மைலவி ன்றன்

(71)

30
ைடவ
கைடய

மன்பி ேலாரா யிரத்திேலார் பாகம் ெபால்லாக்
மைட மா காட் நீ ய
வாேய.

(72)

அ ளரன்ற நிைலயினார்கர மமர்த ம்வாி சிைலயினார்
அண்ட ந் தி ெசய் ெமய்த்தவ ரவனியாைசகள் ெபாய்த்தவர்
தி
க்க வைரயினார்
யத
த்திய வைரயினார்
ேத ேவடர்களிைறவேரய ேய ளத்தி
ைறவேர
க வகற்றிய பத்தியார்சிவ ன கள்பற்றிய த்தியார்
காத ற்றதி ணப்பனார்விழி ேயெபயர்த்தக ணப்பனார்
ம
நற்ெறாைட தந்திலார்மதி மயல ம்ப வந்திலார்
மா
ன்ப ம் வண்ணேமய ளா றிற்பழி நண் ேம.

(73)

தாழிைச.

தைலவிையப் கழ்தல் - கட்டைளக்க த் ைற
நண்ணீய வன்ெபைவ ம்பிழம் பாக நனிதிரண்ட
தண்ணர்ெபாற் குன்றிற் கிளிக
ங்குயில் ேசர்ெமாழியார்
கிண்ணத் தனத்தின் த் தார மார ங் ேகழ்கிள ம்
வண்ணங்கண் டாற் வி ேயாாிைம யாெரன்ப வாட்கண்கேள

(74)

மடக்கு-ெவண்பா
கண்ணனயன் ேபாற்றி
க் கண்ணனயந் தாள கக்
கண்ணனய னந்தந்த கண்ணப்பர் - வண்ணமலர்க்
காற் ைணேய தஞ்செமனக் ைகக்ெகாண்மன ேமமறந்தக்
காற் ைணேய தஞ்ச னிக் காண்.

(75)

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
இனிநா மறிேவந் ெதன்கயிைல யீசர் தமக்கு விழி ன்
னேம யி க்க நின தி
கக்கண் ெகாண்ட
வம்மா
தனிேய ெயாிகண் ெணான்ெறான் சார்பா லக்கண் மைறவாகும்
பனியா ெரா கண் பகன்மைற ம் பண்பால் ேவடர் பணிபதிேய.
மடக்கு - கட்டைளக்க

ப்பா

பதி
ப் ர்க் கி ந்தவ மன்னவன்
பக நாகற் கி ந்தவ மன்னவன்
மதிஞர் பத்தர்கள் ன்னிடற் கானவன்
மன்
னரன் ன்னிடற் கானவன்
கதியி ேனா த வி ேகாலேன
காிய வாகத் த வி ேகாலேன
வாதி ெநஞ்சுறப் பாக்கிய ற் ேம

(76)

31
ம

ள்

வப் பாக்கிய

ற் ேம.

(77)

உ ெவளி- அ சீர்க்கழி ெந ல யாசிாியச் சுத்த வி த்தம்
ற் மன்
வாய ெகாற்றவன் றவேவடர்
ற்ெறா ந் திணனாமேன
பற் ெதன் கயிலாய நற்சயந் தனேம
பத்தி ெயான் றியபாகேகள்
உற்றபங் கயேமவ ைவத்தலர்ந் தி நீல
ெமாத்தெசந் கிராரேம
ெபற்றி ங் ெகா யான்
ற்றநன் பயனாகு
ெபற்றிெகாண் ெடதிர்ேச ேம.

(78)

தைலவிகூற் அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியச் சந்தவி த்தம்
ேசர ெவனக்குற ெவான்றிேயார் ேசய ெரனப்ெபா திங்கேள
ஈரநிலத்தழல் சிந்தேவ யீ டெனாத்த ெதன்றேல
ஆர ணிவித்தக ரன்பேர யாய கணப்பைர ெநஞ்சுேள
ேதர வி த் மி ெதான் ேம தீய
க்குெமெனன்பேத
கடெலா

(79)

லம்பல்-ெகாச்சகம்

என்பணியார்க் கின்பணியார் கண்ணப்ப ெரழினாட் ல்
நன்கு பா யைல நதி ந ந்தரளம வைளசிந்தி
மன்ெப க வார்த்திரங்கும வார்கடேல ெயன்ேபானீ
யன் ைடயார்ப் பிாிந்தைனேயா வல மறங் காய் மனேவ

(80)

பாண்
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
மனமி குந் யர் ெகாண்
ெமங்கள்பால
வண்ணமார் ெபாய்கூறித்
தினமி ந் யா தனமள வளந் தந்
திகழதனம் விைலெசய்வார
இனமி குந்திட லமர்தைல யன்பரன்
பிய ைச ெகா ம்பாண
வனமி குந்தகண் ணப்பர்மால் வைரநகர்
வ ந்திலந் தி ம்பாேய
காலம்-மடக்குஎண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.

(81)

32
தி விளங்கு மடவார்வம் பலர் ற் ங் காலம்
சித்தசனார் ைகச்சிைலவம் பலர் ற் ங் காலம்
உ விளங்கு ெமாிவிாிக்கு மம்
க்குங் காலம்
உைரமலயக் காெலன் மம்
க்குங் காலம்
ம விளங்கு மிதழி
வள்ளல பர ம்
வனசரர்ேகான் கண்ணப்பர் ம
தி நாட் ற்
க விளங்கு ெமன வைள கைலயகற் ங்காலம்
காதலர்ெதான்ெமாழி ளேநா கைலயகற் ங்காலம்

(82)

ெவண்பா
காற்கண்ணர் மா ங் க
மைரக் கண்ணரயர்
மாற்கண்ண ராயரைன வாய்த்திலேர-ேகாற்கைணயாற்
கண்ணிடந்த கண்ணப்பர்க் கன்ேறாசீர்க் காளத்திப்
ெபண்ணிடங்ெகாண் டார் னின்ற ேப .

(83)

வைலச்சியார் - கட்டைளக்க த் ைற.
ேப
மா
கூ

ெப தி க் கண்ணப்பர் வண்ணப் ெப நகாின்
வாவியின் மீன்ெகாண் விற்கும் வைலச்சியேர
கண்வைல யாலாவி ற் ங் குைலத்தி ப்ேபார்
பிற ைமப் ேபாற்கண் லன்யான் விளம்பிடேவ

(84)

எ தாிெதனல் –
அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
யா ைரத்திடல் ேகண்மிேன யா நீ ைர ெசய்யி
ஆ ைடக்ெகா யண்ணலா ர வி ம்பிய திண்ணனார்
ேத ைடச்சி குன்றிேல ேசர் மடக்ெகா நின்றேத
ேபான லப்ெபாறி வைரயி ம் கன ைடக்காி தாமேரா

(85)

இைடச்சியார் - எண்சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
அாிய கில் வில்ேலந்தி நடந்தாலன்ன
வணி
வக் கண்ணப்பர் நகர்கா ளத்தி
ாியதி
திெதா ங் குட ைலப்பால்
உ விைலப்பா ெலனநீர்விட் ைரயா நிற்பீர்
காியவிழிப் பானயப்பால் வனப்பா ங்ேக
காண்ேபார்மாற் பால்ெகாள்ளக் கலசங் காட்டீர்
ெபாியநல வண்டர்குல ெமன்பீ ரானாற்
ேபசுமிைடக் ெகா ச்சியராய்ப ெப ம்ேப ெரன்ேன
இரங்கல்-மடக்கு- எண்சீர் ஆசிாியவி த்தம்

(86)

33
ெபற்ற ர்ந் தவர்பா ற்ற சீர்த் திணனார்
பிைழயிலா ெமாழி ம் வ விலா விழி ம்
ெகாற்றமார் ய ம் பற் கார் க ம்
ெகாண்டல்ேபா
ங்கண் ேலன் ெகா ேயன்
உற்றமா வினேம ற் மா வினேம
உைரெகா த் தைழயீர் வைரயிடத் தைழயீர்
கற்றி ஞ் சுகேம யற்ெகாரஞ் சுகேம
கண்
ந் ேதேன கண்
ந் ேதேன

(87)

தவம் - ெவண்பா
ேதனார் மலர்ப்ெபாழில்சூழ் ெதன்கயிைல யீசர்க்காள்
ஆனார்கண் ணப்ப ரழகியநற்- கானா
ற்ேறார்தி னங்கழித்தா ெலாண்டவம்ேவ ண் ெசாேலா
மற்ேறார்தி நன்குளேம வாஅந் .

(88)

பிச்சியார்-ெகாச்சகம்
வந் மயல் ெகாளத்திாி ம் வாட்கைடக்கட்பிச்சியார்
எந் யரங் கண்
யி ேரன்பறிக்க நின்றாேர
பந்தம ங் கண்ணப்பர் பண்பார் தி நகாிற்
சந்த
ம் தி தனிேலார் ம ங்குறேவ

(89)

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்
ம ங்கு வானவர் ேதாத்திர ேவாைச ம் விஞ்ைசயர்வாிப்பாட்
ெந ங்கு மாதவர் மாமைற ேயத்ெதா நிைறத காளத்தி
ஒ ங்கு நற்றவ ற்றகண் ணப்பர்த ெமா கழற் றி த்தாேள
ங்கு தீவிைனக் காட் ைன ெயாித்தி
ளாியின் ெகா ந்தம்பர்

(90)

ேதாழிகூற் -க த் ைற
ெகா ந்தளிர் ெமன் மாைல ெதா ப்பார் குளிர்கா
ெட ந்தலர் ெகாய்வார் மாைனய ைழப்பா ாிவர்தம் ட்
ெச ந்தனி ேவேலா ள்ளம ற்றாெடாிகில்ேலன்
ெறா ந்தகு திண்ணர் நல்வைர தன் ட் ணி
வஞ்சிப்பா
ணிேவாெடா ெதாடர்கானிைட
நணிேவட்ைடயி னலேமவ
ெதன்கயிைலயிற் சிவ ற்றிட
நன்கைடத நவிறிண்ணனார்
ெப கன்ேபா
கித்தினம்
த
ன்ெகா சைம சைன-மகிழக்

(91)
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ெகாண்டவ ரன்ெபா ேகாலநல விழி
மண்ட ம் வியப்ப வரனார்
பண்ைடயிற் ெகாண்ட பரவிய லேக

(92)

ைகக்கிைள-ம ட்பா
உல விழியிைமக்க ெவாள்ள பார்ேதாய
நில
கம் ேவர்வ ம் நீர்ைம-குல
கழ்
வானமர் திண்ணர் வைரயிைட நண் மிம்
மானமர் ேநாக்கி வதியிடம்
மானவ லெக ம் வாய்ைமவந் த ேவ

(93)

வண் -கட்டைளக்க த் ைற
வந்தைன ெசய் ம
மிப் பாைவ வ த்த
சிந்தைன தீரெவன் ெசய்வ ெசப் மின் ேறனினங்காள்
கந்தைன யீன்றெதன்காளத்தி நாதர் கழலைடந்தார்
நிந்தைன யற்றன் ேநர நிைனயார் நிகழ்திண்ணேர

(94)

அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்.
அராவி ரா
குராவி ரா
பராவி ரா
ஒராவி ரா

ெசஞ் சைடயிைட ெவண்மதி யைல னல் ங்ெகான்ைற
பச் ச குெபான் மத்த ங் குலவிட ைவத்தாைரப்
டன் பகலகல் கிலர்சரண் பற்றிய திணர்சீைர
ளத் ேதத்தி ன் மறவிபா றா தினி தி ப்பீேர

(95)

க ச் சந்தவி த்தம்
இனிெதான்றிய வனநின்றெவா ாிைசெகாண்
திணனார்
விைனசிந்திய கழன்ெமன்பதம் விடெலன்ெசய லலவாற்
கனிெவான்றிய நிைனவின்ப க தன்ெபா கலவா
மைனயின் ற ம
ம்பத மனநின்றற விடேவ

(96)

ெவண்பா.
விட்டெபா ெளல்லாம் வி ம்பிவி ம் பிப்பலகாற்
ெகட்டமன ேமெயான் ேகட் நீ- ட்டமல
பந்தேம ேசராமற் பர
கழ்க் கண்ணப்பற்
காந்தேம ெதாண்டா யைட.
மடக்கு - எ சீர்க்கழிெந ல யாசிாிய வி த்தம்.
அைடப்பாி கலத் னான்றினக் களித்தீர்
அ த் தி ெசாலெவனக் களித்தீர்
உைடப்ெப மி ேள யகநக விாித்தீர்

(97)

35
உயர் கழ் விமிக விாித்தீர்
ெதாைட ய மறவர் ெபற்றி ங் ேகா ர்
சூழ்ந்தான் பற்றி ங் ேகா ர்
கைடப ேவேனா விலைமயா வணேம
ைகக்ெகாள் ர ைமயா வணேம

(98)

கட்டைளக்க த் ைற
ஆமிெதன் ேறவிலங் கூைன ய
ேதாமில்கண் ணப்பர் கழனா
மியி ெலந்த விைனச்ெசய் தி
சாமிெதன் காளத்தி யப்ப ன

த்தி டன த்தித்
ேமத்தித் ெதா ம்பைடேவார்
க்கி ம் ண்ணியேர
க்குத் தக்கவேர

(99)

இளைமச்ெசப்பல்- அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம்
தக்கெவலா ைரத் ைரத் க் கண்ணப்பர் தனிவைரசார் தயங்குநாட் ற்
பக்கமக லா வந் பலகா ஞ் சில கூறிப் பாிவி ேனா
ைகக்கமலத் தாரந
றிெகாண் பின்னிற்குங் களிறன் னாய்ேதர்
ைமக்காிய விழிகள்ளங்கற்றிலநற் றன ைளயா மான னாட்ேக
(100)
எண்சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம்.
நாட்கமலத் தயன்மா நண்ண ெவாண்ணா
நம்பா க் கன் ைடய ேவட நம்பி
தாட்கமலந் தைலக்கமலம் ெபா ந்தத் தாங்கித்
தவிராத பிறவிெய ந் தைளைய நீங்கி
ேவட்கமலந் ைணயாகும் பிைணய னார்ெசய்
ண்சாலம் ெவயில்கண்ட பனிேபால் யச்
ேசட்கமலக் கார்வரக்காண் ேடாைக ேயாைக
ேசர்வ ேவ யிம்ைமயினான் ேறர்ந்த சீேர.
-----------------வாழி
வாழி காளத்தி மன் ஞ் சிவன்கழல்
வாழி யன்பர்கண் ணப்பர் மலர் கழ்
வாழி ெயங்கு மைற ட னாகமம
வாழி த்தமிழ் வான் கில் வாழிேய.
கண்ணப்பர் கலம்பகம் ற்றிற் .
--------------------------------தி ச்சிற்றம்பலம்.
இந்

லாசிாியர் மாணவர் கூறியைவ:

(101)
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கட்டைளக்க த் ைற
பன் ங் க
க ைமயா யிரத்தி பானிரண்
ன் ந லாண் ெரௗத்திாி பாசி
மதியிற்
ன் ம்
ைவத் ைரசாமி நாவலன் ய கழ்
மன் கண் ணப்பர் கலம்பகம் பா வழங்கினேன.
ெகாச்சகக்க ப்பா.
எங்குந்த மிைசவிளங்க வி க்கின்ற ெவழின்மிகுந்த
ெசங்குந்தர் குலவிளக்காந் தி
ைடயான் சிவன யிற்
ெபாங்குந்த ணர் ைடயான் கல் லவன் ைரசாமி
தங்குந்தண் டமிழ்க் கவிேய த நிலத்தின் னமிர்தாமால்.
ெவண்பா.
கண்ணப்பற் காளாய்க் கவின் திெசாற் ேற ற்றான்
கண்ணப்பத் ெதாண்டென ங் காரணப்ேபர் - நண்
சம்பவங்க டீயெவனத் தள்ளிேய ெயங்குரவன்
ெவம்பவங்க டீய விைரந் .

லக

-----------உ
சிவமயம்.
அன் ம், கண்ணப்ப ம்.
ெவண்பா.
வாளா ெபா
கழிக்கின்றார் மானிடவர்
ேகளார்ெகா லந்ேதா கிறிபட்டார் - கீளாைட
யண்ணற் க க்கராய்க் காளத்தி ண்ணின்ற
கண்ணப்ப ராவார் கைத.
(ைகைலபாதி காளத்திபாதித்தி வந்தாதி)
-----அன் .
அன்பான , தான் ேவண்டப்பட்ட ெபா ளின்கட் ேடான் ம் உள்ள நிகழ்ச்சி.
உலகத் ப் ெபா ள்கள் உண்ைம மாத்திைர ணர்த்திப் பிழம் உணர்த்தப்
படாதன ம், உண்ைம ம் பிழம்
ணர்த்தப் ப வன ெமன இ வைகப்ப ம்.
அவற் ள், உண்ைம மாத்திைர ணர்த்திப்பிழம் உணர்த்தப்படாதன காமம்,
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ெவகுளி, மயக்கம், இன்பம், ன்பம் தலாயின. உண்ைம ம் பிழம் ணர்த்தப்ப வன மாடம், கூடம், மாளிைக, சூளிைக, மனிதன், மரம்
தலாயின. அன்ெபன் ம் ெபா ளின் உண்ைம மாத்திைரயல்ல பிழம்
உணர்த்தலாகா . அன் ைடயரான குணங்கண்டவிடத்
இைவ உண்ைமயான் ஈங்கு அன் உண்ெடன் அ மித் க் ெகாள்ளற்பாற் .
இவ்வன் உலகத் ப் ெபா ள்களில் பலதிறப்பட் நிக ம். நாயகன்
நாயகியிவர்கள்பால் உளேதல், சாவிற்சாதல், ேநாவிேனாதல், ஒண்ெபா ள்
ெகா த்தல், நன்கினி ெமாழிதல், ணர் நனிேவட்டல், பிாி நனியிரங்கல்
த யன காணப்ப ம். பரேமசுரன்பால் உளேதல், அப்ெப மான
உண்ைமைய நிைனக்குந்ேதா ம் ேகட்குந்ேதா ம் கா ந்ேதா ம்
தன்வசமழித ம், மயிர்க்கால்ேதா ந் திவைல ண்டாகப் ளகித்த ம், ஆனந்த
அ வி ெபாழித ம், விம்ம ம், நாத்த த த்த ம், உைரத மாற ம் ஆட ம்,
பாட ம், அச்சிவ வப்பன ெசய்த ம், ெவ ப்பன ஒழித ம் பிற ம்
காணப்ப ம்.
நாயகன்நாமம் ேகட்ட டன் வசமழிதல் தைலயன் என ம்,
நாயகைனக்கண்ட டன் வசமழிதல் இைடயன் என ம், நாயகைனக்
கூ ன டன் வசமழிதல் கைடயன் என ங் கூ வர்.
அன் ங் கண்ணப்ப ம்.
இவ்வன் இல்லாவழிச் சிவெப மாைன அைடதல் ஒ வாற்றா ம்
இையயா . "ெநக்குெநக்கு நிைனபவர் ெநஞ்சுேள- க்குநிற்கும்
ெபான்னார்சைடப் ண்ணியன்-ெபாக்க மிக்கவர்
நீ ங்கண் நக்குநிற்பனவர் தம்ைம நாணிேய" என்றார் தி நா க்கரசுநாயனார். இத்தைகய
அன் , பல பிறவிகளிேல பயன் குறியா ெசய் ள்ள ண்ணிய மிகுதியினாேல
சிவபிரான ள்ெசய்ய வந் ேதான் ம். இைடயறா
கிவள ம் அன்பின்
திர்ச்சியிேல சிவம் விளங்கும். ஆதலால், அன் ஞ் சிவ ம் இரண்டற
அேபதமாய் நிற்கும். இதைன, "அன்பினில் விைளந்த வார ேத" "ஈறிலாப்
பதங்கள் யாைவ ங் கடந்த வின்பேம ெயன் ைடயன்ேப" "அன்ேபசிவமா
யமர்ந்தி ப்பாேர" என அ
திமான்களாகிய ெபாியார் தி
வாக்குகளானறிக.
கண்ணப்பர்.
இத் ைணப் ெப ஞ்சிறப்பினதாகிய அன் ைடைமயிேல தமக்கு
உயர்ெவாப்பின்றி விளங்கிய ெப ந்தைகேயார் இக்கண்ணப்பநாயனார். இவர்
ேவதாகமங்கைளக் கற்றல் ேகட்டல் சிறி ம் இல்லாத ேவட் வசாதியிற்
பிறந் ம், சிவபிரானிடத் ெமய்யன் ைடயரானதற்குக் காரணம், ற்பிறப்பிேல
ேவதாகமங்கைள ஓதி ணர்ந் சிவெப மாைன மனம் ெமாழி ெமய்களால்
வழிபட்டைமேயயாம். இக்கண்ணப்பநாயனார் ற்பிறப்பிேல பாண்டவர்கள்
ஐவ ள் ஒ வராகிய அ ச்சுனராவர். பாசுபதாஸ்திரம் ெபறேவண் ப்
ெப ந்தவஞ்ெசய்த அ ச்சுனேரா க ணாநிதியாகிய பரமசிவனார் ேவட் வ
வ வங்ெகாண் வந் விற்ேபார்ெசய் அவர வில் னால் அ பட் , பின்
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அவைரத் தீண் மற்ேபார் ாிந் , அதன்பின்னர்த் தம தி
ைவக்காட்ட,
அ கண் டற் த ெமய்திய அ ச்சுனர் பரேமசுரைன வணங்கித் தமக்கு
த்திதந்த ள ேவண் னார். அைதக்ேகட்ட சிவனார் "நீ பைகவைர யழித்கும்
ெபா ட் ப் பாசுபதாத்திரம் ெபறநிைனந் தவஞ்ெசய்தைன ஆதலால், இப்
ேபாழ்திதைனப் ெப தி" ெயன் ெகா த்த ளி, " நீ என்ைன ேவடன் என்
இகழ்ந்தைமயால் பின் ேவட் வ ராஜனாகப் பிறந் தி க்காளத்தி
மைலையயைடந் , அன்
க்ெகாண் நம்ைமப் சித் , விலங்குகளின் ஊைன
எமக்கு நிேவதிப்பாய்; அந்நாளில் உனக்கு த்தித ேவாம். " என் தி வாய்
மலர்ந்த ளினார் என்ப சீகாளத்திப் ராணத்திற் கூறப்பட்ட .
ஈசுரன நாமங்ேகட்டேபாேத தன் வசமழி ந் தைலயன் ைடய
இந்நாயனார்க்குச் சிவ ங்கப்ெப மாைனக் கண்டேபா ம் கட் த்
த வியேபா ம் உள்ளத் மிக்ெக ந்த அதி தீவிரமாகிய அன்பின்ெப க்ைக
இத் ைணத்ெதன் அக்காளத்தியப்பேரயறிப வரல்லால் ேவறியாவர்
அறியவல்லார்? இவ்வற் தத் தைலயன் ைடைமயாலன்ேறா இக்கண்ணப்பர்
சிவ ங்கப்ெப மாைனத் தாிசித் த் ெதாண்
ண்ட நாள் தல் த்தியைட ம்
வைரயில் ஆ தினமாக இர ம் பக ம் ஊண் உறக்கமின்றி மனங்களித்தி ந்
கண் ெபயர்த்தப் ம்ேபா ,
"மதர்த்ெத
ள்ளத்ேதா மகிழ்ந்
ன் னி ந் தங்கண்
தற்சர ம த் வாங்கி தல்வர்தங் கண்ணிலப்ப."
"நின்றெசங் கு திகண்டார் நிலத்தினின் ேறறப்பாய்ந்தார்
குன்ெறன வளர்ந் ேதாள்கள் ெகாட் னார் கூத் மா
நன் நான் ெசய்த விந்த மதிெயன நைக ந் ேதான்ற
ேலான்றிய களிப்பி னாேல ன்மத்தர் ேபால மிக்கார்."
என்றப

களி

ங்கினார். பின்னர் மற்ைறக்கண்ணி

ம் உதிரெமா கும்ேபா ,

"உண்ணிைற வி ப்பி ேனா ெமா தனிப் பகழி ெகாண்
திண்ணனார் கண்ணி
ன்றத் தாித்திலர் ேதவ ேதவர்."
என்றப மகிழ் டேன கண்ணிற் கைணைய நாட் னார். இவர அாிய
அற் தச் ெசயைல நிைனெதா ம் நிைனெதா ம் கன்ெனஞ்ச ங்
கைரந்
குேம!
சிவபிரா க்கு மாமிசம் நிேவதித்த ம், வாயிற்ெகாண் வந்த நீரான்மஞ்சனம்
ெசய்வித்த ம், காற்ெச ப்பாற் றி
யி ள்ள நி மா யம் நீக்க ம்,
தைலயிற்சூட் ய மலர்கைளச் சாத் த ம்,
ஆகிய இைவகைளப் பிறர்ெசய்ய நிைனக்கி ம் எண்ணிறந்த காலம் மிகக்
ெகா ய நரகத் ன்பமைடவாரன்ேறா? அங்ஙனமாக, இக் கண்ணப்பர்
இவற்ைறச் ெசய்தைமெயன்ைனெயனின், இவர் இப்பிறப்பிேல ஓர் ஆசாாியைர
யைடந் இ
ண்ணியம் இ பாவம் இ ெசயற்பால இ ஒழிதற்பால
என் ஒ கா ம் ேகட் ம் அறியார், தாம் சிவெப மாைனக்கண்டேபா நீர்
விட் மலாிட் இ க்கக் கண்டைமயா ம், ஒ பார்ப்பான் எைதேயா
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ெகாண் வந் ஊட் னான் என் தம் டன் வந்த ேவடன் கூறக்
ேகட்டைமயா ம் இைவேய சுவாமிக்கு உவப்பாவனெவன்
ணிந் ,
அவ்வா ெசய்ய நிைனந் , தமக்கு இனியதாய மாமிசேம-யாதலால், அ ேவ
சுவாமிக்கும் இனியதா ெமன் ன்னி ஊட் னார்; வாய்நீராட் மல ஞ்
சூட் னர். ேபய்பி க்கப்பட்டார ெசயெலல்லாம் ேபயின் ெசயலாதல் ேபால,
பசுேபாதம் அற் ச் சிவேபாதம் உற்ற இந்நாயனார ெசயெலல்லாம் சிவனார்
ெசயெலன்ேற ெதளிக.
பரேமசுரனார் தி க்கண்ணில் உதிரங் கண்டேபா இவர்க்குண்டான பைதப் ம்,
தம கண்ைணத்தாேம யிடக்கும்ேபா சிறிேத ம் வ த்தந் ேதான்றாைம ம்,
தம கண்ைணச்சிவனார் விழியிலப்ப உதிரநின்றைம கண்ெட ந்த ஆனந்த
மிகுதி ம், மற்ைறக்கண்ணி ம் உதிரம் வ யக்கண் இன்ெனா கண்ைண
இடக்கும்ேபா சுவாமி கண்ணி திரம் இனிவாராெதன்ற ணிவினாற்
பிறந்தவி ப்ப ம் இக்கண்ணப்பர்க்குச் சிவபிரானிடத் ள்ள அன்ேப
இன்பமாயி ந்த ெதன்பைதத் ெதளிவிக்கின்றன. "அன்பினா ல ேய னாவிேயா
டாக்ைக யானந்த மாய்க்கசிந்
க" என ம், "
விலா வின்பமான அன்பிைன
ெய த் க்காட்ட" என ம், "இறவாத ன்ப வன் ேவண் " என ம் வ கின்ற
அ ைமத் தி வாக்குக்கள் இங்ேக சிந்திக்கற்பாலன.
இ கா ங் கூறியவற்றால் அன் இன்னெதன்ப ம், சிவபிரானிடத்
அன் ைடைமக்கு அைடயாளம் இன்னைவெயன்ப ம், அன் ைடயார்க் கன்றி
மற்ைறேயார்க்கு அரனா ர ளாெரன்ப ம், அன்
வைகயிற் றைலயன்பர்
இக்கண்ணப்பநாயனார் என்ப ம், அவர்க்கு அன்ேப இன்பமாக
இ ந்தெதன்ப ம் ேபாந்தைம ணர்க.
ெவண்பா.
தந்ைதயாந் தாய்தந்ைத நாகனாந் தன்பிறப் ப்
ெபாத்தப்பி நாட்
ப் ர் ேவ வனாந் - தித்திக்குந்
திண்ணப்ப னாஞ்சி ேபர் ெசய்தவத்தாற் காளத்திக்
கண்ணப்ப னாய்நின்றான் காண்.
(பதிேனாராந்தி
ைற-நக்கீரர்.)
--------கண்ணப்பநாயனாைரக் குறித்
ன்ைன தறிஞர்கள் ெமாழிந் ள்ள பாக்கள்
பல ள. அவற் ள், மிக க்கியமான சிலகவிகள் கற்ேபார் ஓராங்குக்
கண் வக்குமா ஈங்குத் தந் காட்டப்ப கின்றன.
மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் தி வாசகம்.
தி ச்சிற்றம்பலம்.
கண்ணப்ப ெனாப்பேதா ரன்பின்ைம கண்டபின்
என்னப்ப ெனன்ெனாப்பி ெலன்ைன மாட் ெகாண்ட ளி
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வண்ணப்ப ணித்ெதன்ைன வாெவன்ற வான்க ைணச்
சுண்ணப்ெபான் னீற்றற்ேக ெசன் தாய் ேகாத் ம்பீ.
தி ச்சிற்றம்பலம்.
-----------------தி க்களிற் ப்ப யார்.
கண்ணப்ப ெனாப்பேதா ரன்பின்ைம ெயன்றைமயாற்
கண்ணப்ப ெனாப்பேதா ரன்பதைன - கண்ணப்பர்
தாமறிதல் காளத்தி யாரறித லல்ல மற்
றாரறி மன்பன் ற .
நக்கீரேதவநாயனாரா ளிய தி க்கண்ணப்பேதவர் தி மறம்.
தி க்கண் ணப்பன் ெசய்தவத் திறத்
வி ப் ைடத் தம்ம விாிகட லேக பிறந்த
ேதனழித
ண் கானவர் குலத்ேத திாிவ
ெபா
கு
ம் ெபா ப் ைடக் காேட வளர்ப்ப
ெசங்க ணாெயா தீவகம் பலேவ பயில்வ
ெவந்திறற் சிைலெயா ேவல்வரண் த ய
வந்தமில பைடக்கல மைவேய ைறவ
... ... ... ... ... ...
கனவிலா தாிகு மந்தணன் றனகுச்
சீரார் தி க்கா ளத்தி ளப்பன்
... ... ... ... ... ...
தி
க் காட் ய ளிய
ாிெவா
சைன ெசய் ங்
குனிசிைல ேவடன் குணமைவ யாவன
உாிைமயிற் சிறந்தநன் மாதவ ெனன் ணர்
அவ கந் தியங்கிய விட னி வனம ேவயவன
ெச ப்ப யாவன வி ப்
வேல
ெயழிலவன் வாய
யெபாற் குடேம
யதனிற் றங்குநீர் கங்ைகயின் னேல
னற்கி மாமணி யவனிைரப் பல்ேல
யதற்கி
மல ரவன நாேவ
ப் னல் வி ம்ெபா
ாிஞ்சிய மீைரப்
ன்மயிர் குைசயி நம்ம க் கினிேய யவன்றைல
தங்கிய ச கிைல த ப்ைபயிற் ெபாதிந்த
வங்கு கற்பத் தலேர யவ கத்
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திட்ட விைறச்சி ெயனக்குநன் மாதவ
ாிட்ட ெநய்பா லவிேய
யி ெவனக் குனக்கவன்
கலந்தேதா ரன் காட் வ னாைள
.... ..... ..... .... ..... ..... ..
தக்கன ம ந் கள் பிழிய ம் பிழிெதா
ெநக்கிழி கு திையக் கண் சிைல தளர்ந்ெதன்
அதக க் க த்தெத னத்த க் க த்தெதன்ெனன்
றன்ெபா ங் கனற்றி
யித்தைன தாிக்கில னி தைனக் கண்டெவன்
கண்ைண யிடந் கட டன் கண்
ண்ணி லப்பி ங் காண்ப ெனன்ெறா கண்ணிைடக்
கைணய ம த் க் ைகயில் வாங்கி
யைணதர வப்பின னப்ப ங் கு தி
நிற்பெதாத்
ப்ெபறக் கண் ெநஞ் சுகந்
மற்ைறக் கண்ணி ம் வ க்கைண ம த்தனன் ம த்த
நில் கண்ணப்ப நில் கண்ணப்பெவன்
அன் ைடத் ேதான்ற னில கண் ணப்பெவன்
றின் ைர யதெனா ெமழிற்சிவ ங்கந்
தன்னிைடப் பிறந்த தடமலர்க் ைகயா
லன்னவன் றன்ைகயம் ெபா மகப் படப்பி த்
த ளின ன ள ம்
விண்மிைச வானவர்
மலர்மைழ ெபாழிந்தனர்
ந் பி கறங்கின ெதாைலசீர் னிவ
ேமத்தின ாின்னிைச வல்ேல
சிவகதி ெபற்றனன் றி க்கண்ணப்பேன

ம்

கல்லாடேதவநாயனார ளிய தி க்கண்ணப்பேதவர் தி மறம்
பாிவின் றன்ைம
ெகாண் டைனயவன்
ேபாழ்வார் ேபார்த்த தாழகச் ெச ப்பினன்
....... ... .... .... ......... ... ....
ேகாசாிக் கன்றவ ேனசங் காட்ட
க்க ண்ணப்ப க் ெகா கணி திரம்
தக்கி ணத்திைட யிழிதர வக்கணம்
அ
வி ந் ெதா ெத ந் தரற்றிப்
ன்ம ந் தாற்றப் ேபாகா ெதன்
தன்ைன ம ந்ெதன் மலர்க்க ணப்ப
ெவாழிந்த மற்ைற ெயாண்
நயனம்
ெபாழிந்த கண்ணீர்க் க ழி ெபாங்க
வற்ற ெதன் மற்றக் கண்ைண ம்
பகழித் தைலயா லகழ வாண்டைக
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ெயா ைக யா மி ைக பி த்
ெவால்ைல நம் ண் ெணாழிந்த பாராய்
நல்ைல நல்ைல ெயனப்ெப ந்
தி ெவட் வர்தாந் தி வ ைகெதாழக்
க ேவட் ழல்விைனக் காாியங் ெக ேம.
கல்லாடம்-18
" ன்ெனா காலத் த ெகாைலக் கைணந்த
கி
ப் ெப ேமார் ெகா மரக் கிராதன்
.... ... .... .... .....
ெவள்வாய் குதட் ய வி
ைடக் க ந்த
ைவத்தைம யா ன் மகிழ்ந்த
ண்டவன்
மிச்சி க் கின் மிச்ைசெசய் ெப மான்"
பட்டணத் ப்பிள்ைளயார்.
வாளான் மகவாிந் ட்டவல் ேலனல்லன் மா ெசான்ன
சூளா ளைம றக்கவல்ேலனல்லன் ெறாண் ெசய்
நாளாறிற் கண்ணிடந் தப்பவல் ேலனல்ல னானினிச்ெசன்
றாளாவ ெதப்ப ேயாதி க் காளத்தியப் ப க்ேக.
----------------------------------------------------------தி ஞானசம்பந்த

ர்த்திநாயனார் ராணம்

கானவர்தங் குல லகு ேபாற்ற வந்த
கண்ணப்பர் தி பாதச் ெச ப் த் ேதாய
மான்வாிச் சிைலேவட்ைட யா ங் கா ம்
வான்மைறய நிைறெபாிய மர ந்
ேமைனயிைம ேயார்தா மிைறஞ்சி ேயத்தி
ெயய்தவ ம் ெப ைமயவா ெமண்ணி லாத
தான மற் றைவ கடந் தி க்கா ளத்தி
சாரெவ ந் த ளினார் சண்ைப ேவந்தர்.
தாழ்ந்ெத ந் தி மைலையத் ெதா
ெகாண்ேட
தடஞ்சிலா தலேசாபா னத்தா ேலறி
வாழ்ந்திைமேயார் குழாெந ங்கு மணிநீள் வாயில்
ம ங்கிைறஞ்சி ட் குந் வளர்ெபாற் ேகாயில்
சூழ்ந் வலங் ெகாண் ைறவர் தி
ன் ெபய்தித்
ெதா
தைல ேமற்ெசங்ைக ெகாண் ேபாற்றி
ழ்ந்ெத வார் கும்பிட்ட பயன்காண் பார்ேபான
ெமய்ேவடர் ெப மாைனக் கண்
ழ்ந்தார்.

43
உள்ளத்திற் ெறளிகின்ற வன்பின் ெமய்ம்ைம
விைன வவ்வன்பி ள்ேள மன் ம்
ெவள்ளச்ெசஞ் சைடக்கற்ைற ெநற்றிச் ெசங்கண்
விமலைர
டன்கண்ட வி ப்பம் ெபாங்கிப்
பள்ளத்தி விழி னல்ேபாற் பரந் ெசல்லப்
ைபம்ெபான்மைல வல் பாிந் தளித்த ெசம்ெபான்
வள்ளத்தின் ஞானவா ர த ண்டார்
மகிழ்ெத ந் பன் ைற ம் வணங்குகின்றார்
தி நா க்கரசு நாயனார் ராணம்.
மைலச்சிகரச் சிகாமணியின் ம ங்குற ன் ேனநிற்குஞ்
சிைலத்தடக்ைகக் கண்ணப்பர் தி பாதஞ் ேசர்ந்திைறஞ்சி
யைலத் வி ங் கண்ண வி யாகத் ப் பாய்ந்திழியத்
தைலக்குவித்த ைகயினராய்த் தாழ்ந்
றம் ேபாந்தைணந்தார்.
ஏயர்ேகான்க க்காமநாயனார் ராணம்
(சுந்தர

ர்த்திநாயனார் சாித்திரம்)

வனங்கி ள்ளங் களிகூர மகிழ்ந் ேபாற்றி ம ரவிைச
யணங்கு ெசண்டா ெட ம்பதிகம் பா யன்பிற் கண்ணப்பர்
மணங்ெகாண் மலர்ச் ேசவ பணிந் வாழ்ந் ேபாந் மன் பதி
யிணங்கு ெதாண்ட டன்ெக னி யின் ற் றி க்கு மந்நாளில்
----------------------------------------------------------கண்ணப்பைரக் குறித்த சில பாடல்கள்.
தி ெவங்ைகக் கலம்பகம்.
காணாம லயன்ேற நின்
க்கட்
கண்ணப்பன் ெறா கழற்கால ைவத்த ேபாதிற்
ேகாணாக ாிந்த ேவா குளிர்ெவண் ங்கட்
ெகா ந் ெபாறா ெதா ங்கிற்ேறா நீர்ப்ெப ணன்
ணாம ல வ த் ேநாக்கி னாள்ெகால்
ெபான்னிதழித் ெதாைடயல்சூழ்ந் தி த்த ேதாெசால்
ணாள்பட் டழியாத வன்பர்க் கன்பாம்
விமலேன ெவங்காவ மமர ேரேற.
கு ங்கழி ெந ல்.
ஆ ற வ ேயன்
க்குடந் த நீ ரன்பன்வாய்ப் ன க்காேமா
கூைடயின் மலர்பித்ைதயிற்ற மலேரா கூ ெமன் கவியவன்ெமாழிேயா
நாட ெமா நீயிைறெய ம்வழக்ைகஞானசம்பந்தனாற்றிட்ட
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ேவ ைர ெசய்ய ெவன்கரத் தி க்கு மீசேன மாசிலா மணிேய.
தி க்காளத்திநாத லா.
" யவிழி யப்பிடச் ேசாாிேபாய் மற்ைறவிழி
பாய வளவ ங்கண் பாய்ச்சா ன்-வாய்திறந்
கண்ணப்பா ெவன்
கிக் கண்டமைற ேயா டேன
வண்ணப்பா தங்ெகா த் வாழ்வித்ேதான்."
தி க்காளத்திநாதர் இட்டகாமியமாைல.
த மந் தவஞ்சற் றறியாத ேவ வன் றன்ெச ப்
ம
ந் ேவணிக் கணிமா மலரவன் வா தகந்
தி மஞ் சனப் னல் பல்லா லவன்ெமன் தின்றதைச
ய மந்த ேபானக மன்ேறாநங் காளத்தி யப்ப க்ேக.
தி க்காளத்திநாதர் கட்டைளக்க ப்பா.
விண்ணப் பஞ்சிறி ேயன்மாற்ற மற்றஃ
ெதான் மில்ைலெவங் கூற் வன் சீற்றேம
பண்ணப் பங்கம் வ
ன்ன ன்னி
பாதப் பங்கயப் பாக்கியம் ேவண் மா
ண்ணப் பங்குெசய் ன்சுைவ பார்த்தவற்
ெறாவ்ெவான் றாெவ த் ண் ெமன் ேறயன்
கண்ணப் பன்றர வா றி நின்றகங்
காத ராதி க் காளத்தி வாணேன.
----------------------------------------------------------கண்ணப்பர் பதிகம்
(கண்ணப்பர் கலம்பக

லாசிாியரால் இயற்றப்பட்ட .)

சீ ற்ற காளத்தி மைலம ந் த ள்ெப ந்
தி ெநறித் ைறசீர்ெபறத்
திைச ற் மறவர்க்ெக லாந்தவத் தான்மிகு
சிறப்பிற் பிறப் ாிைமெகாண்
ேட ற் றிலங்கிடப் ெபாத்தப்பி நாட் னி
யம்
ப் ர்நாகனா
மிற ளர்க் கிைறவன்மகிழ் நிைற ளத் தத்ைதயா
மியன்மைனவி மணிவயி வாய்த்
தா ற்ற சூர்ப்பனைகக் குமரன வான் ன்ன
ரவதாித் ேததிண்ணனா
மணிநாம நணிவாம மணிேபால ேவணியா
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மன் ெசய வின்ப டேன
கா ற்ற வ
ெகாண் டடேலெற னத்திறல்ெகாள்
காைளயாய்த் ெதாண் யற்றிக்
கண்ைணப் பறித் மணி கண்டர்க்கு ன்னமணி
கண்ணப்ப ேனகண்மணிேய.
தனிப்பாடல்
ம ப்ப ெகாண் ெட
ைலயா ெரண்ணிறந்தார்
வயிற் க்கு வ ந் ெநஞ்ேச
க ப்ப க்கா ல ந்திெயனக் களித்ெத ேப
ரன்பிெனா ங் கவின்கா ளத்திப்
ெபா ப்ப க்கீழ்க் கண்ணப்ப ர ள்ேவட்டம்
ாிகாற்ெபான் ன யிற் ண்ட
ெச ப்ப க்கீழ்ச் சி மணலாய்க் கிடவாத
தீவிைனக்ெகன் ெசய்கு ேவாேம.
ேசராத ேவடன் ெச ப்பால க்க ந் தீண்ட ந்தன்
னீர்வா மிழ
ச்சிட்டம் ேபாட நீண்டசிைலத்
தாரா ல க்க ங் கண்ணீர் த ம்ப ந் தாய்தமர்க
ளாரா கி மிைல ேயாதி க் காளத்தியப்ப க்ேக.
------

