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சுப்பிரமணியர் தி வி த்தம், 
தி த்தணிைகத் தி வி த்தம். 

ெதாட் க்கைல சுப்பிரமணியத்தம்பிரான்  
சுவாமிகள் எ திய . 

 
    உ 
    கணபதி ைண 
    Source: 
    சுப்பிரமணியர் தி வி த்தம், தி த்தணிைகத்தி வி த்தம். 
    இைவ தி க்ைகலாய பரம்பைரத் தி வாவ ைற ஆதீனம், 
    ெதாட் க்கைல சுப்பிரமணியத்தம்பிரான் சுவாமிகள் இயற்றியன. 
 
    இவற்ைறச் சித்தாந்தசரபம்-அ டாவதானம் 
    ைவ-க யாணசுந்தர தலாயாரவர்களால் 
    அச்சுப்பிைழ காவண்ணம் பாிேசாதிக்கப்ெபற் , 
    ரைச-த- குப் சாமி த யாரவர்களால் 
    ராமநிைலய விேவகானந்தா அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டன. 
    1908. 
    -------------------------- 

 
பதிப் ைர. 

 
    சுப்பிரமணியர் தி வி த்தம் தி த்தணிைகத் தி வி த்தம் ஆகிய இந் ல்கைளத் 
தி க்ைகலாய பரம்பைரத் தி வாவ ைற ஆதீனம் ெதாட் க்கைலச் சுப்பிரமணியத் 
தம்பிரான் சுவாமிகள் தம்ைம அைடக்கலெமனவைடந்த குட்டேராகி ம் 
அந்தக மாகிய இ வ க்கும் ெசய்  ெகா த்தவளவில், சுப்பிரமணியர் 
தி வி த்தத்ைத குட்டேராகியிம், தி த்தணிைக தி வி த்தத்ைத அந்தக ம் ஆகிய 
இ வ ம் தி த்தணிைக க்க்கட ள் சந்நிதியிற் படனஞ்ெசய்  தம  குட்டேநா ம் 
கு ட் த் தன்ைம  நீங்கி உய்ந்தனர் என்ப  பிரசித்தம். 
 
    இத்தைகய மகிைம ெபா ந்திய ம் ேதாத்திரத்திற்குத் தக்க ம் ஆகிய இந் ல்கள் 
தற்காலம் அச்சுப்பிைழ இல்லாத சுத்தப் பிரதியாகக் கிைடப்பத ைமயாக 
வி ப்பதனால் பிைழயறப் பாிேசாதித்  அச்சிட ேவண் ெமன்  அேபட்ைச ற் ச் 
சித்தாந்தசரபம் அ டாவதானம் ைவ-க யாணசுந்தர த யாரவர்களால் 
அச்சுப்பிைழயறப் பாிேசாதித்  அச்சிடலாேனன். 
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    இந் ைலப் ப ப்பித்தற்கு ேவண் ய சகாயஞ்ெசய்த என  உயிர் நண்பர்களாகிய 
தர்ம சீலர்க க்குத் தணிைகப்ெப மான் அ ள் ாி மா  அவர  தி வ கைளப் 
பிரார்த்திக்கின்றனன். 
 
    இந் ல்கைள அச்சிடக்க திப் பிரதி அகப்படா  கவைல ற்ற காலத்  

லப்பிரதி தவின ேச. ேசாமசுந்தரம்பிள்ைள அவர்கட்கும் அச்சுப்பிைழப்-
காவண்ணம் பாிேசாதைனப் பத்திரங்கைள பார்த் க்ெகா த்த வித்வப்பிர  

அவர்க க்கும் வந்தனம் ாிகின்ேறன். 
 
    இப்பதிப்பில் அ ேயன  அஞ்ஞானத்தா தில் எவ்விதத்தவ களி ந்தேபாதி ம் 

லவர் சிகாமணிகள் ெபா த்த ள ேவண் ெமனப் பிரார்த்திக்கின்ேறன். 
 
     ரைச-த-குப் சாமி த யார். 
    -----------------------------  
 

1. சுப்பிரமணியர் தி வி த்தம். 
(ெதாட் க்கைல சுப்பிரமணியத்தம்பிரான் சுவாமிகள் இயற்றிய .) 

 
    மாேம  நவரத்ந ேக ர மணிமகுட 
            மன்னிப் ெபா ந்த ம் 
    வச்சிர தற்றிலக ெவண்ணீ  ேமாரா  
            வதனவிம் பத்தி னழகும் 
    பாேம பத்தற்கு மைடதிறந் தன்ெபா கு 
            பன்னி வி ழிக்க ைண ம் 
    பகரறிய பழமைற ப த்ெதா கு சி நைகப் 
            பவளஞ்சி றந்தவா ம் 
    காேம  கரகமலபந்தி ஞ் ேசவ ங் 
            கனகமயி ங் கிண்கிணிக் 
    கா ந் ம்வ  ேவ ெமன் ேம ெமக் 
            கா ந் லங்க வ வாய் 
    தாேமாதராநந்த ேகாவிந்த ைவகுந்த 
            சரசேகாபாலன் ம கா 
    ச மைறக ேளதந்த பரமகு  வாய்வந்த 
            சரவண பவானந்தேன.  (1) 
 
    கண்ெகாண்ட ச்சக்கர வாளேகாளத்ைத ெயா  
            கதிெகாண் ெட ந் சுற்றிக் 
    ககனகூடந் தடவி க சண்டமா தக் 
            காெலா  சுழன் பின்னி 
    விண்ெகாண்ட ேமகபடலத்ைதச் சினந் தன் 
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            ெமய்யன்ப ெனன கந்  
    விடவரவின் மகுடெமா  சடசெடன தறிந  
            ேம ெவா  பாய்ந் ெகாத்தித் 
    திண்ெகாண்ட வல்லசுரர் ெநஞ்சுபைற ெகாட்டத் 
            தி க்கிட வி த்  ேமாதிச் 
    சிைறெகாண் ட த்தமரர் சிைறெகாண்ட ைணத்திலகு 
            திைறெகாண்ட மயில்வாகனா 
    தண்ெகாண்ட நீபமலர்மாைலயணி மார்பேன 
            சரசேகாபாலன் ம கா 
    ச மைறக ேளதந்த பரமகு  வாய்வந்த 
            சரவண பவானந்தேன.  (2) 
 
    ன்  கயிலாசகிாி ேம கிாி கந்தமைல 
            ேதாைகமைல கயிைலமைலவான் 
    ேசாைலமைல ேமவிய விரா மைல மன்னிய 
            சுவாமிமைல ஞ் சிறந்த 
    ெசன்னிமைல ேவ ர்கடம்பவன ேமலவய 
            றி வ ைணயின் ேகா ரம் 
    தி வாவினன்கு  பரங்கிாி தி த்தணி 
            சிவாசலந் தி ேவரகம் 
    இந்நில மதிக்குந் தி ச்ெசந்தின் தலான 
            ெவண்ணப்படாதேகா  
    எத்தல  நீக ைண ைவத் விைள யாடல்வித 
            ெமத்தைனெயனச் ெசால் ேவன் 
    தன்ைனநிக ெராவ்வாத பன்னி ைக ேவலேன 
            சரசேகாபாலன் ம கா 
    ச மைறக ேளதந்த பரமகு  வாய்வந்த 
            சரவண பவானந்தேன.  (3) 
 
    நதிெயங்கு ழ்கித் தலந்ேதா ஞ் சுற்றி  
            நல்லநியமங்கள் ெசய் ம் 
    நாெனன்ற வாணவந் தள்ளிேனா ெமன் சிவ 
            ஞானங்கள் பலேபசி ம் 
    கதிெகாண்ட ம னியா யட்டமா சித்திெயா  
            கற்பந்தைனப் ◌ித் ம் 
    கண்ணி க ச்சிவானந்த ெமன்  ெசயல் 
            கண் ந்ேதா ெமன்ன ம் 
    எதிெரா வ க் ெகா வர் தர்க்கித்  மற்கட்  
            யிப்ப  யனந்தேகா  
    இ வல்ல வ வல்ல ெவன் ேபா ரா வ  
            ெமன்னவைகேயா வறிகிேலன் 
    சதெமன்ன ன்ைனநா னம்பிேன னம்ெபேனன் 
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            சரசேகாபாலன் ம கா 
    ச மைறக ேளதந்த பரமகு  வாய்வந்த 
            சரவண பவானந்தேன.  (4) 
 
    நாரதப்பிரமாதி யமரர்கின் னர ரகர் 
            நாரணன் தற் பண்ணவர் 
    ந க்கம்ெபா ந்திய வி க்கண் கைளந்திட 
            நடக்குங் குழந்ைத வயதில் 
    சூரபத்மாசுரன் கய கன் றா கன் 
            ன் கன் பா ேகாபன் 
    ட்டவஞ்சக் கிர ஞ்சாசுரன் சிங்கெனா  
            சுற்றியவரக் கைரெயலாம் 
    ேகாரசங்காரரண ளிபடலங் ெகாண்  
            கூறா ன  ெவற்றிக் 
    ெகா ேயற விந்திரன்மணி ேயற வானா  
            கு ேயறைவத்த ைரேய 
    தாரணியின் ேம பாி ரண லாசேன 
            சரசேகாபாலன் ம கா 
    ச மைறக ேளதந்த பரமகு  வாய்வந்த 
            சரவண பவானந்தேன.  (5) 
 
    சீலமிகு தற்பரைன ன்னித்த ேதகத் 
            தியானத்ெத ந்  ெபாங்கிச் 
    சில்ெலன்  ெமய்ம்மறந் தானந்த ம னஞ் 
            ெசனிக்கக் குவிந்  கண்ணீர் 
    ஆ ெபாழியக் க ைண ள்ளங் கனிந் க 
            வன் க ெவன் கேவ 
    அங்கங்குைழந்  ளகிக்க நின் குவா 
            ரப்ப  ெமன்றறிவேனா 
    காலங்கழித் ண்  க்கைலந்  பல 
            காலம்பிரபஞ்ச மாயக் 
    கடற்குட் ப ந்ேத கிடக்கின்ற பாசங் 
            கடக்கும்ப க் க வாய் 
    தால  ண் நிைல கண்டேகா தண்டமால் 
            சரசேகாபாலன் ம கா 
    ச மைறக ேளதந்த பரமகு  வாய்வந்த 
            சரவண பவானந்தேன.  (6) 
 
    கல்லாெலறிந் ன் ெனச்சிைலத் தந் பின் 
            கண்ைணப்பறித்  ைவத் ம் 
    க வைக ெசால் ம் ெசய்யசி  ைமந்தைனக் 
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            கறிசைமத் ணைமத் ம் 
    வில்லால த் ேமார் பாய ற்றன் ைடய 
            விரதஞ்ெச த்  வித் ம் 
    ேவைலயிற் ெணா  சுழன் ம் பிரா க்கு 
            ெமய்யன்ப ெனனநடந் ம் 
    நல்லாெரனப்ேப  ெபற்றார்க ள பண்ைட 
            நாள்ெசய்த ைச ச 
    னன்கி ைப யாெமனக் குன்கி ைப யல்லா  
            நா வ  ேவ ளேதா 
    சல்லாப ல்லாச வில்ேல  வல்லாள 
            சரசேகாபாலன் ம கா 
    ச மைறக ேளதந்த பரமகு  வாய்வந்த 
            சரவண பவானந்தேன.  (7) 
 
    அற் தமிகப் கழ் தி ப் கழ் வி ப்ெபா ெசா 
            ல ணகிாிதைன கந்தாய் 
    அம் யனி ன்ப  கும்ப னி ன் வர 
            வன் கு பண் ைரத்தாய் 
    உற்பன வரக்கென  சர்பன மனப்பய  
            டற்றநற் கீரெனா நாள் 
    உன்ச ைக தஞ்செமன ெநஞ்சு க வஞ்சகிர 
            ஞ்சேநர் கிாிபிளந்தாய் 
    எப்ப  ற்ப ம் விைனப்பய லப் மைத 
            யிப் வியிேல ம ப்பாய் 
    ஈ க காலெமன் ெறண்ணெவாண்ணா நா 
            ேனைழய ேய னாைகயால் 
    தற்பர தயாபர மேனாரத மகிழ்ந் த  
            சரசேகாபாலன் ம கா 
    ச மைறக ேளதந்த பரமகு  வாய்வந்த 
            சரவண பவானந்தேன.  (8) 
 
    தீராதமாயச் சுகந்தந்த விக்க ஞ் 
            ெசனனஞ் ெசழித்தபின்  
    ெசகதல மயக்கமதிேல ெயன்கு த்தனந் 
            தீயம ேளார் வங்கணம் 
    ேபாரா  சஞ்சார பாசபந்தம் மிதிற் 
            ேபாகமடவா ாிணக்கம் 
    ெபாறிவா யைலக்குமீ ள்ளப  ன்விைனப் 
            ேபாகந்ெதாடர்ந்த ெநறியால் 
    ஆரா றாதானா தற்குநல் 
            லறிெவன்ற தீபெமான் ண் 
    டவ்வழியிேல மனஞ்ெசல்லாம லைலகின்ற 
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            வ ேயைன யாட்ெகாள் வாய் 
    தாேர பன்னி  யாசலக் கட ேள 
            சரசேகாபாலன் ம கா 
    ச மைறக ேளதந்த பரமகு  வாய்வந்த 
            சரவண பவானந்தேன.  (9) 
 
    த காம ேமாக  திமிதிமிங்கல மிக்க 
            தனேலாபவன தைலயாம் 
    தற்ேகாப வனல்வடைவ டத் வம் பாசி 
            சஞ்சலெம ந் தரங்கம் 
    அாியெதளி ெவா குமிழி யஞ்சான வாாிதியி 
            லைலகின்ற சீவராசி 
    அத்தைன  மீனீன ேமமெனா  விசுவைல 
            யவ் யிாில் யா ெமா வன் 
    க தாிய பாரப்ெப ங்கடல் கடந்ேத 
            கைடத்ேதற ேவண் ெமன்றால் 
    ைகத்தவைண யில்ைலயினி ெயன்ெசய்குேவ ன  
            காற்றவைண ைகப்பற்றிேனன் 
    சாியமரர்ெசய் ெந யபைட சூரெகஜ சிங்கேம 
            சரசேகாபாலன் ம கா 
    ச மைறக ேளதந்த பரமகு  வாய்வந்த 
            சரவண பவானந்தேன.  (10) 
 
    யெபாறி ையந்ைத  மடக்கிப் லாதிகள் 
            சுழல்கின்ற வழிம த் ச் 
    சுழி ைன திறந்  லாதார ேமலாத் 
            வாதசாந்தத்ைத ட்  
    வா ைவ யி க்கிப் ெபலத் வ  குண்ட ைய 
            வவ்விேமற் ெகாண்ெட த்  
    வாசிைய நடத்தி யவ்ேவாைசையத் தாெவன்  
            வழிெகாண்  நாதெவளியில் 
    ேதா ம் பரப்பிரம ரணவிலாசம  
            ேசாதிப்பெதன்ன ெவளிேதா 
    ெதாைலயா  நிைலயாத தாைகயா ன்பதந் 
            ைணேய ைணப்பற்றிேனன் 
    தாயக மேனாகர ம ரவாகன க 
            சரசேகாபாலன் ம கா 
    ச மைறக ேளதந்த பரமகு  வாய்வந்த 
            சரவண பவானந்தேன.  (11) 
 
    கண்ேண  வாரா  பிணிெயான்  ேசரா  
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            கவைலப்படா  ெநஞ்சம் 
    க யா  ச யா  ந யா  ெம யா  
            க ெயன்ற ேபயடா  
    விண்ேண  ம கா  கன்மவிைன ெதாடரா  
            விஷமச்சுரம் வரா  
    ெவய்ய  தம்பில்  வஞ்சைனக ெடாடரா 
            விஷம்பர  ெசந் மடரா 
    எண்ேண  ெசனனங்கள் கிைடயா  காலபய 
            ெமள்ளள ேம யிராதிவ் 
    ேவைழக் கிரங்கிய  ெடய்வ ைன யல்லாம 
            ன்னெமா  ெதய்வ ண்ேடா 
    தண்ேண  கங்ைகமைல மங்ைகய  டங்கேம 
            சரசேகாபாலன் ம கா 
    ச மைறக ேளதந்த பரமகு  வாய்வந்த 
            சரவண பவானந்தேன.  (12) 
    ----------------- 
    சுப்பிரமணியர் தி வி த்தம் ற்றிற் . 
    ------------------ 

 

2. தி த்தணிைகத் தி வி த்தம் 
(ெதாட் க்கைல சுப்பிரமணியத்தம்பிரான் சுவாமிகள் இயற்றிய .) 

 
    காப் . 
 
    சீரார் ெதாைட ைனந்த ெசம்பாைவ ன் ேபா 
    ேலரார் தணிைக யிளவற்கு - ேநராக்க் 
    கூட் மால் ேவற் வங் ெகாள்ளாைம ெயப்ெபா ங் 
    காட் மா ைலங்ைகக் களி . 
 
    ஓங்கார வசின்மயவிமலெவாளியாகி 
            லக வ நிைறந்த 
    உண்ைமப்பராபரநிராமயநிராலம்ப 
            ம்பர்கள்சிகாரத்னேம 
    ஆங்காரநீங்காத்தீங்காணவத்தின்வ  
            வலகிலாப்பிறவிேதா  
    ம ேயன்ெசய்ெகா விைனயளக்க வரம்பிைன 
            யளந்தி மள ப ேமா 
    வாங்கமலவ்விைனவ த்தலா ன்றி ன் 
            வந்தபயம்பயெமன்ேற 
    மயிேலறிவந் தி மந்திரசடா ர 
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            ம ந்த ந் ம யார் 
    தாங்காண ன்னின்றசண் கத்ெதய்வேம 
    சரவேனாற்பவகுமரேன 
    தணிைகயங்கிாிவாசவரன்வி ம் பேதச 
            சகலபண் தராசேன.  (1) 
 
    பன்னாிய ன்னற் தத்தி ப் கைழப் 
            பகர்ந் ெகாண் ன் றி மைலப் 
    ப ேய மன்பர்விைனெபா யாகுெமன் நிைற 
            ெமாழிமாந்தர்பக வ ேகட் 
    ெடன் ைடயெபால்லாதசஞ்சிதப்பிணிெயாழித் 
            ெதைன ம்வாழ்வித்த ெகன் 
    றிர பக ன் ைடயசந்நிதியில்வந் ைற 
            யி ேவற்கிரங்கிய ள்வாய் 
    ெபான்னிறக்காந்தெளா ெசங்குவைளமாைல ம் 
            ெபாற்பமர்கடப்பமல ம் 
    த்தலர்குறிஞ்சி ஞ்ேசத்தகூதள ம் 
            ைனந்ததி மார்பழகேன 
    தன்ன மனத் யாிலாதமரைரக்காத்த 
            சரவேணாற்பவகுமரேன 
    தணிைகயங்கிாிவாசவரன்வி ம் பேதச 
            சகலபண் தராசேன.  (2) 
 
    தி வ ள்ெகாழிக்கு ன்சரவணப்ெபாய்ைகத் 
            தி த்தந்திைளத்தா ேய 
    தீராதபழவிைனய க்ைகக்கழீஇவ ந் 
            தி வாளைரத்ெதாிசியா 
    ாிைம டன ேய மச்சரவணச்சரசு 
            வந் வந்தா ட்ெகாண் 
    ன்ன கேளசரணெமன்ேறாலமி ெமனக் 
            கு குைறதவிர்த்த வாய் 
    ம வள மலேறான்ற க்கிைனக்கண் கர 
            மலர்ெகாண் தாக்கியவைன 
    வன்சிைறயி த்தி லேக ம் ைடத்தநின் 
            வல்லாண்ைம ெசால்லவசேமா 
    த வள மமராபதிக்கரைசவாழ்வித்த 
            சரவேணாற்பவகுமரேன 
    தணிைகயங்கிாிவாசவரன்வி ம் பேதச 
            சகலபண் தராசேன.  (3) 
 
    கண்டவர்களிக்கு ைகய ன்ெப ைமையக் 
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            கட ட்சுைனக்குள்வளர்ெசங் 
    கல்லார ப்ேபா மலர்தந் கமழ்த ங் 
            கந்தேம தா லா 
    ெயண் ைச ளார்க்குந்ெதாித்தலாற்ெகாண்டா  
            ெயல்லா ம்வந் ெதா ன் 
    னின்ன ைளக்ெகாண் ண்ணவிந்ேநாயில்யாெனா வ 
            னிட ற்றிைளப்பதழேகா 
    வண்டர்கண க்க றவாயிரத்ெதட்டண்ட 
            மாண் கு ரசூர 
    னாண்ைமதைனநீறாக்கியவைனயி கூறாக்கி 
            யாட்ெகாண்டெசயசிங்கேம 
    தண்ைடெயா கிண்கிணிகள்ெகாஞ்சுெசஞ்சரணேன 
            சரவேணாற்பவகுமரேன 
    தணிைகயங்கிாிவாசவரன்வி ம் பேதச 
            சகலபண் தராசேன.  (4) 
 
    அத்தானவச்சிங்கன்ெவ வச்சிரங்கைள 
            யாிந்தவச்சிரமி கக் 
    வக்கிரமக்கிர ஞ்சகுவ ெபா யாக்கிவ  
            மயில்ேவல்வலத்தி க்கச் 
    சித்தான ன் ைடயவாறக்கரங்களாந் 
            ெதய்வமந்திரமி க்கத் 
    தீண் ம் சி ம்பாவப்பிசாசறத் 
            தீர்க்கும்ெவண்ணீறி க்க 
    வித்தாரணிக்குெளான்றறியாக்குழந்ைதேபா 
            ெலன்னள நீயி ந்தா 
    ெலன்னாதரத்ைதத் ரத்திெயைன ய்வ்விக்க 
            வின்னெமா ெதய்வ ளேதா 
    சத்தாகி த்திக்குவித்தாகிநின்றசிவ 
            சரவேணாற்பவகுமரேன 
    தணிைகயங்கிாிவாசவரன்வி ம் பேதச 
            சகலபண் தராசேன.  (5) 
 
    எண்ணி யிர்கட்ெகலாமன் ெதாட்டகலாம 
            ெலன் ெமா தஞ்சமாேய 
    யி த்தலாற்கந்தெனனெவா நாம ற்றைன 
            யி ண்டமலேமாககதினாற் 
    கண்ணிலா க்குெமயக்ேகால்ெகா த்தீர்ப்ப ன் 
            க ைணப்ெப க்கமன்ேறா 
    காங்ேகய ைனயன்றிமற்ெறா ெதய்வத்ைதயான் 
            கனவி நிைனத்தல்ெசய்ேகன் 
    மண்ணில யாாி விைனக்கா ேவேரா  
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            ம யவ ேவல்பி த்  
    மாறாதேபாின்பவாழ்ைவக்ெகா த்த ள 
            வாய்ைமக்ெகா க்கட் ேய 
    தண்ண ளின்வரமாாிெபாழிகின்றெதய்வேம 
            சரவேணாற்பவகுமரேன 
    தணிைகயங்கிாிவாசவரன்வி ம் பேதச 
            சகலபண் தராசேன.  (6) 
 
    அத்தகுசிறப் ைடயகிர்த்திைகத்ைதயலா 
            ர வர் ைலய தவாாி 
    ய மைறப த்ெதா கவாயாரெமாண் ெகாண் 
            டானந்தமைழெபாழித ம் 
    வித்தகக்க ைணமா கிெலன் நம்பிெயன் 
            விடாய்தீரவந்த த்ேதன் 
    ேவ க ல்ைல ன்னைடக்கலமைடக்கலம் 
            ெவட்சிசூ யவிசாகா 
    சித்ரக்கலாபமரகதநிறம ரேன 
            ேதவகு*ஞ்சாிமணாளா 
    சிங்காரவள்ளியி சிற்ற கடைமவ டச் 
            சிவந்தபன்னி கர*தலா 
    சக க்கய கச்சூரசங்காரேன 
            சரவேணாற்பவகுமரேன 
    தணிைகயங்கிாிவாசவரன்வி ம் பேதச 
            சகலபண் தராசேன.  (7) 
 
    ெவங்கன ைறப்பவ பா ேகாபப்பக்*தன்* 
            விட்டமாயப்பகமிகான் 
    மிக்கமயல் ட் க்க ங்கடற்ெகாண் ேபாய் 
            ழ்ததிடவ ந்திநின்ற 
    ங்கெவாளிமணிமகுடபாச*நவ ரெரா  
            ேசார்வாிய தா*கைள ஞ் 
    சுடர்வி ங்கு மி ைடயட டம்பி ெகாண்  
            க்கியபராக்கிரமேன 
    பங்க ெகா விைனக்கட ேலெந நாட் 
            ப ந் த மா ெமைன ம் 
    பயப்பேடெலன் நின்பன்னி விழிக்க ைண 
            பா த்ெத த்த வாய் 
    சங்கடம்விலக்குெமா சந்தி கவற்கிைளய 
            சரவேணாற்பவகுமரேன 
    தணிைகயங்கிாிவாசவரன்வி ம் பேதச 
            சகலபண் தராசேன.  (8) 
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    வாைலதிாி ைரயானசிவகாமசுந்தாிதன் 
            ைமந்தேனநின் வசமாய் 
    ம ைக காலா தத்தி க்ேக நின் 
            வாகனங்ெகா நடாத் ம் 
    ேவைலந வடைவயழல்விழிெபாழியவ ெமா  
            வியன்றகர்தனக்காகி ம் 
    விைடெகா த்ெதன் ைடயேபராவிைனக்குன்ைற 
            ேவேரா த்த வாய் 
    ேகாலம ெதன்பரங்குன்றாவினன்கு  
            குளிர்ந்தெசந் ேரரகங் 
    ெகா யா ேசாைலமைலகுன் ேதாராட ங் 
            ெகாண்ட ளிநின்றகுகேன 
    தால ண்டைபங்ெகாண்டன்ேமனியன்ம க 
            சரவேணாற்பவகுமரேன 
    தணிைகயங்கிாிவாசவரன்வி ம் பேதச 
            சகலபண் தராசேன.  (9) 
 
    நலம ம ைரத்தமிழ்ச்சங்கேமற் லவர் 
            ந ற்றி ந்த தல்வா 
    நக்கீரர்ெசான்ன காற் ப்பைடத்தமி  
            நல்ல ணகிாிநாதர்ெசால் 
    லைம சித்திரச்சந்தப்பவாக ம் 
            னிதச்ெசவிக்குளார்த்த 
    கழாள கு னிக்காரணத் ட்ெபா ள் 
            லப்ப த்தியகுரவேன 
    ெகாைலகள கட்காமபாதகெமனக்குெவகு 
            ேகா களி ந்தி ன் 
    கூர்மந்திரப்பைடயினால் ட் ெயன ளங் 
            கு ெகாண் ந்த வாய் 
    சலனம சர்வபாி ரணதயாநிேத 
            சரவேணாற்பவகுமரேன 
    தணிைகயங்கிாிவாசவரன்வி ம் பேதச 
            சகலபண் தராசேன.  (10) 
    ----------------- 
 
    ெவற்றிேவ ற்ற ைண 
 
    தி த்தணிைகத் தி வி த்தம் ற்றிற் . 
    *******************  
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