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ெதா ர் ேவலா த த யாராற் 
ெசய்யப்பட்ட "மகிழ்மாக் கலம்பகம்" 

 
    Source: 
        தி ச்சிற்றம்பலம் 
        மகிழ்மாக் கலம்பகம் 
        பிர ெடன்சி காேல  மாெதெம க ெராேபஸர் 
        ம.கா.ரா.-  இராவ் பஹ ர் 
        ண் . அரங்கநாதர் த யாரற் ேகட் க்ெகாண்டப  
        ேமற்ப  பிரசிெடன்  காேல  தமிழ்ப் லவ ம் 
        ஒ வ மாகிய ெதா ர் ேவலா த த யாராற் 
        ெசய்யப்பட்  
        ெசன்ைன: ெமேமாாியல் அச்சுக்கூடத்தில் 
        பதிக்கப்பட்ட  
        ப - 1887 
    ---------  
 
    உ 
    சிவமயம் 
    இந் ைலச் ெசய்தவேரா ஒ ங்குகற்ற ஒ சாைலமணாக்கராகிய ம-ரா-ரா-   
     காயா   ஞாநசுந்தரைவயரவர்கள் ெசால் ய 
    சிறப் ப் பாயிரம். 
 
    ஆசிாிய வி த்தம் 
 
    ேபசுமைறப்ெபா ளன்பர்க்கின் ட்ட 
            மாமகிழ்க்கீழ்ப்பிாியாவாக்கம் 
    ஆசுகவிெபா ந்தவ ந்த தமிழ்மாைல 
            யணிெகன்னவறியாற்சான்ற 
    சு கழ்ப் ண் மகிழரங்கநாதன் 
            ெசால்லவிளம்பினானால் 
    மாசில ட்குரவன்வழிெயா கு 
            ேவலாயதனாம்வாய்ைமேயாேன. 
 
    சுபமஸ்  
    ------------- 
 
    உ 
    சிவமயம் 
    கணபதி ைண 
    தி ச்சிற்றம்பலம். 
    தி ெவாற்றி ங் கச்சி  மிடங்ெகாண்ட படம்பக்கந் தி ேவகாம்பர ைடயார் 
    மகிழ்மாக்கலம்பகம். 
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    காப்  
    வஞ்சித் ைற 
 
    தி வாெராற்றி 
    ெயா ேவகம்பம 
    ம மாத் தமிைழத் 
    த ேமரம்பேன. 
 
    கட்டைளக்க த் ைற . 
 
    கச்சிமலர்ந்தெதா காமக் ேகாட்டத் க்கற் க்கரசி 
    நச்சியகம்பச் ெச ந்ேதைன நா நயந் ளத்ேத 
    ைவச்சுவந்ெதாற்றியி ந்ேதற்கு வான்சுைவதான் விைளத்த 
    ச்சியி ந்த கா ங் கலம்பகத்ேதார்ேவழேம.  1 
    ஒற்றியமர்ந் யர்மாவ  ெமா கனிக்ேக 
    பற்றினி ந்ேதன்பாிசு பாிந் கலம்பகமாக் 
    ெகாற்றமயிேலா ேசவ ம் ெபற்ேறார்குறத்திபின்ேபாம் 
    ெவற்றிைவேவலவ்விடைலதந்தான் சுைவெமய் றேவ  2 
 
    ஒ ேபாகுமயங்கிைசக் ெகாச்சகக்க ப்பா.ஆற த்தர  இரண்  
 
    ெபான்மகள் ெசான்மகேளத் ம் ெபாலம் ாிெசஞ்சீற யானின் 
    வின்மைலேவந்ெதா தல்வி விய க்குப் கழ் தல்வி 
    தன்மலர்ச்ெசங்ைகபற்றித் தீேவட்டபின்றனித்  
    ன்ம நத் ப்ப ெகாள்  யலெவாழித்  
    நன்மைனச்சீரறேமாம்  நயப்ெபய்தியி நாழி 
    ெநன்மைலயாவித்தாக நிைறகற்பினாட்களித்ேதாய்.  1 
    பாிதிெந மண் லத் ப் பகல்விளக்கியின் ைழ ம் 
    விாிகதிாின ப் ைரபல் விலகண்டமத்தைன ம் 
    இ விமிைகப்பசுக்கணத்தின் ற் ட்டாவினிதைமத் ப் 
    த வள ம்வரன்யா ம் வளம்ப த்தித்தரணிமிைச 
    வளர் ந்தி க்கச்சி ெயா கம்ப றாவைரயா 
    ம மலர்ந்தண்மாமகிழின் வாழ்வாங்குவாழ்ேவாய்ேகள்.  1 
 
    இைடயிைடேய தனிச்ெசாற் ெபற் வந்த நான்க த்தாழிைசகள் ஐந் . 
    ெலண்பக பசும் ரவிக் க ங்கடா தலெவலாம் 
    எண்பக ல்பாலகர்களினி லவவிட்ட ளி 
    நண்பகலாெதா குண்ைட ைவத்த உநற் ன்றி 
    மண்பகெலலாேமய்ந்தால் வாய்க்குேமா ழைவயா.  1 
 
    அ நிற்க. 
 
    அைலத்ெத ந்தபவவிைனயிற் கடேல ம் யேல ம் 
    நிைலத்ெத ந்தவ ட்கழனித் தி றனில ணங்கா 
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    சிைலத்ெத ந்ததகராரன் ைமந்தர்தி ர்திெயன்றால் 
    வைலத்தநிைரசாலாேத வாய்க்குேமாெவ ைவயா.  2 
 
    ஈங்கி க்க. 
 
    பரந்ததி ப்பாற்கடைலப் ப்பறழ்க்குப்பாிந்தளித் ச் 
    சுரந்தசுரநதிசகரர் ேசாபமறத் ணிந்தளித்  
    வரந்தரமண்ெண த்தைடத் க் ெகாண்ட ம்பாண் யன்சார்ேபல் 
    நிரந்தசைடப்பற்றாநீர்ப் பாய்ச்ச க்ேகாேந ைமயா.  3 
 
    அற்றாக. 
 
    ஒ மகனார்ெப வயிற்ற ெரா மானாாி மைனயர் 
    ம மகனா வி யர் ைமத் னர்வாங்கர றக்கர் 
    ெப மகமாம களவர் மறித்தைலயர ெபயரார் 
    வ மகைமபார்ப்பவேரா பண்ைணயாள்வளைமயா.  4 
 
    எனிெனங்ஙன. 
 
    மறம்வளர்த்த லப்பட்  மலக்கள்வர்மயங்காேம 
    திறம்வளர்த்தபாாிடங்கள் ேசவெலனத்ெதாிந்தைவ ம் 
    றம்வளர்த்தப க்ேகா ம் கலெவான்ேறாெவண்ணான்கா 
    மறம்வளர்த்திட்ெடம்மன்ைன ய ட்ேபாக ட் வேத.  5 
 
    அராகங்கள் ஆ . 
 
    உழல்வ  திாி ர ம ெபா  படெவா  
    தழல்விழி யழல்ெகா  தணல  ாி ன் 
    விழ னி வெரா ெடா வைர கைட 
    கழலற யர்குட ழ ற நி விைன.  1 
    தி ைடவிைடத  க டயறவ  
    ெவா வைன ைறமைல வ நிைலத  
    பரெமா விாி ல குயவ ெநறித  
    கு ெவனவி விைன தைலெபறவ ளிைன.  2 
    தைகெப மலகில கைல ணர் லகுணர் 
    வைகெயா  வல பிரமதகணரவர் 
    ெதாைகயளவிைலயைவ யைடய மிைகத  
    பைகயிைலபைடெயன மிைடதரவிைசயிைன.  3 
    ம வ  ைடயவர் ம தவநிதியினர் 
    தைனநிகர்வ வினர் தைம ண ணர்வினா 
    ைனவர்கண்மைறவல னிவராி கள் 
    அைனவ மவரவ ெரா ெதாழி வர்கள்.  4 
    இ மதிெயன விைணெதாைகெப கணர் 
    ஒ பய கர்வல ரலெதா ெதாழி லர் 
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    த களனைவ றி கழ்;சிலெசால்வா 
    க த தைலவன வரவைவக தலர்.  5 
    இவரைனவ ெமா  ைட றவிாிதிைர 
    அவனியின்மைனமக வ நிதி ட யிர் 
    தவநினெவனெவணி தகுபணி ாிநைர 
    உவமனில்வைகபல ளநிைல தி.  6 
 
    ெபயர்த்  மாற த்தர விரண் . 
    கால்ெபற் ம்ெபறா ம்வ  மாக்ேகாைர நாத்திகஞ்ெசய் 
    சால்பற்றசி ற்கண் மாயாவாதப் ண்டாங் 
    கிைளத்தகைள டா  கிறிெசய் ைறப்பட் ெகடா 
    தைளத்தமயலலவன்மட மாம்விட் லழியா  
    ெந நீராதியகிள்ைளக்களிெற வன்சாைரபிற 
    ெகா நீர்ைமயைவ ாியா தளிக்குநர்யார்கூ தியால்.  1 
    க ங்காமெவள்ளம்பாய்ந் தாகரேமநீர்ச்சா  
    ெகா ங்ேகாபெவயி ைறப்பக் கதிர்ச்சாவிகூராேம 
    ெகாைலகள தற்பிணிக டவிர்த்தன்பினீர்ப்பாய்ச்சி 
    தைலயளியாங்காப் மிகத் தனிப்ேபாகம்விைளெவய்த 
    பத ணர்ந் பா ய்ப்பார் யாவேரபழமைறெசா 
    த ணர்த்தவ ட்ெகாண்ட ெவந்ைதெயந்தாயியம் தியால்.  2 
 
    ெபயர்த் ம வந்த ர த்தாழிைச பன்னிரண் . 
    உைர ண ம்பனவர்மட மாதாி ப ேதர்ந் ண் 
    டைர டம் மாத னா னாகுேம ழ னக்ேக.  1 
    ஒ ங்காய லெகவற்  யர்ந்தா ெமாப்பா  
    மி ந்தா தவிெசய்வார் யாைர நீபைடத்திைலேய.  2 
    க மாைன ாித்தைனநாற் கம்மாளர்தைலெகாய்தாய் 
    ெப மானிங்குழ விைனக் கலப்ைபெயங்குப்ெபற்றைனேய.  3 
    வளங்களைம றப் ாிய நா மயானெமன்றால் 
    களஞ்ெசயிடமைவெயங்ேக க தாியநிைலேயாேய.  4 
    பல்ேவ ப்பயிர்தைழப்ப ைவப்ப ர்ெதா நின்ேபால் 
    ெநல்ேவ ைவத்தாைர நீணிலத்திற்காேணமால்.  5 
    #சண் ர்ைவத்ததற்பி ைறவாகவா ம் 
    உற் மச்ேசாற் த் ைறெயான் திெபறெவத்தெதன்ேன. 
    #ஒற்றி ர்ைவத்ததற்பி  6 
    ெநய்ேவள்விப்பிறர்ெசய்யப் ெபாறாதழித்ேதாரளவளவா 
    ைவேவள்விெசயத் ணிந்த தழகறேவார்க்கற ைரத்ேத.  7 
    ஆளின்றிக்குற்ேறவற் காவணஞ்ெசய்தடாவழக்கா 
    லாள்ெகாண்டங்கவறேகவ லாளாகித்திாிந்தைனேய.  8 
    விைளவித்தவிைனப்பா  ெமய் ணர்ந் ணரார்ேபான் 
    ைளவித் வ த் ட்ட வி ந் மாயிைனேய.  9 
    ைவப்பார்ேபாேலா ேகாவ ணம்ைவத் க்கரவிற்ெகாண் 
    ப்பாாில்வல்வழக்கிட்ட  ெவாப்ப ண்ேடேயா.  10 
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    உைடயாெனன்ெறா ேபாிங் ெகவ்வாேறா ற்றததற் 
    கைடயாளமறிந் ைறப்பார் யாெரன்பாரவர்சிலேர.  11 
    படம்பக்கமிடங்ெகாண்ட பழம் கழ்த்தியாேகசெனன 
    உடங்கிையயாரணெமாழிேகட் வந்தைடந்தார் லவரன்ேற.  12 
 
    நாற்சீாீர  யம்ேபாதரங்கம் இரண் . 
 
    உைரக்குமவ் ைரெயலா லகைனத்ைத ம் 
    வைரப்பினின் வான் கழ்மாந்திநின்றேத 
    வள்ளனின்க ைணமாமைடதிறந்தன்ேற 
    கள்ளவக்கூற் ரங்கடந் ெசன்றேத. 
 
    நாற்சீேரார  யம ேபாதரங்கம் நான்கு. 
 
    ைகய வில்ெலனக்கனகமால்வைர 
    ெமய்ய வில்ெலனெவள்ளி ழ்வைர 
    யாவ மறிவர்காண்மன்றம்ெபான்ன  
    வர்தந்தி ெவலா வினின்ன . 
 
    ச்சீேரார  யமேபாதரங்கம் எட் . 
 
    தனதைனயிகுைளநைசத்தைன 
    சதமகன ைமயிைசத்தைன 
    ம வழி லைகயைசத்தைன 
    மைலயரசுற பைசத்தைன. 
    மணிவல ட னிறீஇயிைன 
    வாிவைளபகர்ெசய்குறீஇயிைன 
    கணியிைறகு வி றீஇயிைன 
    கட யிர்ெபா ள்கள்ெபறீஇயிைன. 
 
    இ சீேரார  யம்ேபாதரங்கம் பதினா . 
 
    சித்திெயத்தைன 
    ற்றதத்தைன 
    ெதளிநர்ைகத் ைண 
    ெபற ம்ைவத்தைன. 
    த்தியாயிைன 
    பத்திேமயிைன 
    தல்வனாயிைன 
    ேமயிைன. 
    தைலைமசான்றைன 
    லைமயான்றைன 
    தவ மார்ந்தைன 
    நவ ேமார்ந்தைன 
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    அலகிலாைணைய 
    அளவில்ேகாைணைய 
    ஆக்கவல்ைலேய 
    யார்க்கு நல்ைலேய. 
 
    எனவாங்கு. இ  தனிச்ெசால். 
 
    ஆசிாியச்சுாிதகம். 
 
    ைறெவளிப்ப த்த மைறெமாழிவழிெதாீஇப் 
    பழிச்சினர்பரசிப் படாகுறிற்பாிசில 
    நல்குதல்ேவண்  மல்லைதயிவ  
    காசிைலச்சிறி ெமனக்ைகவிாித் த் 
    ேதசுைடமன்றத் ச்ெசந்தீேயந்தி 
    ெமய்ெவளிகாட் ேவண் நர்ேவண் யாங் 
    ைகயமின்ைமயா மகலார் 
    காைலத் க்கிக்ெகாண்ட சா  
    மாயி ம்விடார்ேநயமிக்குற்றார் 
    ஆத ன  ேகளாய்தலங்கைமத்  
    மா காத மவள்ளனீ ம் 
    காத னளித்தகம்பஞ்ேசாறைம ம் 
    கு ாிைம மக்ேகவழிவழி 
    ெயைமயாட்ெகாளி மக்ெகய் மில்வாழ்க்ைகேய.  1 
 
    ேநாிைசெவண்பா. 
 
    இல்வாழ்க்ைகயாகா தினிதாகவில்வாழ்க்ைக 
    ெசல்வாய ெதாழிைலச் ெசய்த ள்க - ெமல்ல 
    வயெதாழின் ேமற்ெகாள்ளற்க யார்க்குமதிேமேலா 
    திெயாற்றி ர்க்ேக வந் .  2 
 
    கட்டைளக்க த் ைற. 
 
    உவந்தாெயா கம்பமாயி  ெமன்ைன ைழப்ெபான்றின்றிச் 
    சவந்தாங்கிக்கச்சிமயானத்தி னா தறக்கெகரலாம் 
    நவந்தாங்கறஞ்ெசயிமவான் மக ளநாணிப்பிலந் 
    தவந்தாங்க நாங்கள்பவந்தாங்கவிட்ைடயதாரணிக்ேக.  3 
 
    ேநாிைசெவண்பா. 
 
    தாரணிக்ேகதாரணித்ேதர் தாரணியாநின்றக்காற் 
    ேபரணிக்ேகேபரணியாப் ேபசுவெதன் - ரணிக்ேக 
    வன்னிப்ெப ஞ்சூழல்ைவத் ெதாற்றிவந்தீேரல் 
    என்னினிப்ேபார்ச் ேசவகேமற்றீர்.  4 
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    கட்டைளக்க த் ைற. 
 
    ஏற்றீர்நைகயிகல்ெபற் ம் ரஞ்சுடேவ மண்ேடர் 
    காற்றீரைவப்பதன் ன் னச்சுமிற்ற ைகக்கைணக்குந் 
    ேதாற்றீர்வலவன்றறிதைல யாவன் ைண மிலீர் 
    சாற்றீரக்கச்சிேசர்மாவ க் கீழக்கு ச்சார்பிெதன்ேன.  5 
    ெகாச்சகக்க ப்பா. 
 
    என்ெனாற்றிக்ெகாண்டா ம் யாெனாற்றிப்ேபாவதிைல 
    ன்ெனாற்றிக்குறிைவத்தான் ளாிக்ைகவண்டாேல 
    மின்ெனாற்றிவிளங்கிைடச்சி விைழதகுபாறயிர்ெபய்  
    பின்ெனாற்றித்தரணிக்ேகன் ெப ம ைனக்கா தற்ேக.  6 
 
    கட்டைளக்க ப்பா. 
 
    கா தற்காிதாகுங் கள்ளக்கம்பன் 
            காதல்ெசய்பவர்காெசலாங் ெகாள்ைளெகாண் 
    றக்கமிலாதலமந்தவ 
            ள்ளவான்ெபா ள் யா ங்கவர்ந்தேரா 
    ேகாவணம்ைவத் ெதாளித்தங்கவர் 
            ெபாதிெயலாம்வஞ்சித்ேதா  ேமார்நாள்கள்ளி 
    நா மாதர்கைல வைளவவ்வித்தா 
            னல்லகம்பெனனப் ெபயர் ண்டேத.  7 
 
    க நிைலத் ைற. 
 
    ண்டாராைமெபாங்கரெவன் ெபா ேகழ 
    னீண்டார்ேகா ன்றைலமாைலநிைறெசல்வ 
    மாண்டாெராற்றியார்பரேமசனவெரன்பார் 
    ேவண்டார்ேபா ம்ேபர்க்கைமேவடம்வியப்பம்மா.  8 
 
    அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம். 
 
    வியந்தவைரவியப்பழிக்கு ரண்மற  ரங்கிழிந் விற ம் யப், 
    பயந்தைடந்தபால யிர்பாிந்தளித் ப் பயங்கரப்ேபர்பைடத் ர, 
    வயந்திக ங்கழற்பதத்தர் மணிேயகாம்பர ைடயார்மன்றவாணர், 
    நயந்தி ந்தாெரா கன்னிகாப்பிெனன நவி ம்ைவயநைகயாமன்ேற.  9 
 
    பிச்சியார், இ ம . 
 
    அன்றி க்கு தல்வர்சா பத்தாேல யணிசூலங்ைகேயந்தியா கின்றீர், 
    நன்றி க்குெமாற்றிெந ந்ெத விற்பிச்சி நைகமலர்சூ யபிச்சியாேரயன்ைப, 
    நின்றி க்கு தேனாக்காேனர்ந்தேவைள நீர்விளித்தீரானா நிைனவிங்ேக ந், 
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    ன்றி க்குக்க ம் ைகேயமிக்குச்சாலத் யர்ெச ந்தீர்வைகயினாதரஞ்சூழீேர.  10 
 
    அம்மாைன-க த்தாழிைச. 
 
    ஆதரவாேரகாம்பர ைடயாேராெரட்  
    மாதர்ேதாளாைசம வினர்காணம்மாைன 
    மாதர்ேதாளாைசம வினேரயாமாகிற் 
    காதல்ைவப்பேளகாமக்கண்ணிகாணம்மாைன 
    காண ம்ேபாகியர்க்கியாேரகாதல்ெசயாரம்மாைன.  11 
 
    க வி த்தம். 
 
    மாைனேநாக்கிமகிழ்வலப்பாதியின் 
    ஞானேநாக்கினர்பாதிநயந்தைத 
    ேயைனப்பாதியிற்பாதிெசய்ேதற்றிப்பின் 
    கானமாக்கினெராற்றிக்கண்ேடால்கற்ேற.  12 
 
    பஃெறாைடெவண்பா. 
 
    ேதா ந் கி ங்குைழ ஞ்சு ேடா ம் 
    பால்ெவள்ைளநீ ம்பசுஞ்சாந் ம்ைபங்கிளி ஞ் 
    சூல ந்ெதாக்கவைள ைடத்ெதான்ைமக் 
    ேகாலேமேயாக்கிக்குறித்ததி நாமம் 
    ேபா ேமயம்ைமயப்பெரன்னாப்ெபாய்யாகாைமச் 
    சாலவிய ெமா வெரனப்பாலைமத்த 
    சீலத்தமிழிற்ெறாிந்திசிேனார்சீரறிஞர் 
    மாலற்றசிந்ைதயிற்கச்சிவளம்பா னார் 
    ஏலப்ேபறாகெவமக்கு.  13 
 
    ெசவி கூறல், கட்டைளக்க த் ைற. 
 
    குடக்குட் வன் ைனெபான்வண்ணத்தார்மகிழ்வார்மகிழார் 
    இடக்குட் வன்றைனெயன்மகேளயினியாாினியார் 
    கடக்குட் வந் வங்காட் நர்காத ங்காதல்ெகாலாம் 
    படக்குட் வன்ேமாதிரக்ைகெயன் ள்ளம்பாித்தைனேய.  14 
 
    யவகுப் . வண்ணவி த்தம். 
 
    தனனதனதனன, தனன தன தனன, தனன,தனதனன, 
    தத்தத்தனந்தன. 
 
    பர ைழ வர், பரசுபத கள, ப மமலர் கு, 
            ைவப் ற்றணங்கின 
    பறைவநிகர்நகர, ெமாியமைலகுைழய, மகிழ்வின்மக தவ, 
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            ெவற்பங்கிணங்கின 
    பகல்ெசயி சுடர்க, ணகலவகழ், நயநவிற ளர்ைக, 
            ைகப்பற்றிநின்றன 
    பசியவைளநகி , னைண சுவ ாி, ப மமணியிைடெகா, 
            ச்சிக்கிைசந்தன (வ) 
 
    விர கிளிெமாழிெசய், பனவர்மைனமயில்கள், விைழவினகம வ, 
            ப்பிற்பைசந்தன. 
    விரகி ளியநல, மணியவணி ெகாள், வி தசைடம , 
            யத்திக்கியன்றன 
    விைரெசய்ந மதைல, வழி ம சகுன, வளியர்சி கு யில், 
            விற்ெபற் யர்ந்தன. 
    விமல க , னிவர்தமிழ்மைறயி, ன தவ விெயா , 
            ெபாற்பிற்ெபா ந்தன.  13 
    உர ெதாயில்வைர , மிைறவிகரமலேரா, டக மி கமத, 
            ெமாய்த் க்கிடந்தன 
    உலக யமைறயி, ன ண் ண் , விலகுதி ைவவன, 
            ற்றிப்பரந்தன 
    உடெலா ணர் ைர , ெமா வெவா நல்வழி, ெயா குமவரமல, 
            ற் ற்றெதாண்டகம் 
    உ வமலதிமிர, மகல யர்கயிைல, ம ம்வடநிழ , 
            ெறாட்டவ்விபஞ்சிய (ெத) 
 
    கரவில ண்டந், நவி மிர ாிய, க ணிகுற ாிய, 
            படகுக்கிளர்ந்தன 
    க விெர வைகய, ணர்தெலைம ாிய, தலதிைணயிையப, 
            ெவாத் க்குறிஞ்சிையக் 
    களி தரளமன, ைடயபரவெவாளி, ரறிஞ ைடயெதா , 
            கச்சிப்ெப ம்பதியர் 
    கனகசைபயில்ெவளி, ெப ம தர், க ைணெமாழிெய , 
            ெகாற்றப் யங்கேள.  15 
 
    ெகாற்றியார். ஆசிாியவி த்தம். 
 
    ெகாற்றியா ேரெயங்கண் மாம கள் குடமாடல்கும்பிட்டாங்ேக 
    ெபற்றனீர்ேபா ெமழிற்குடமாட லவர் ேபாற்சங்காழிெபற்றீர் 
    ஒற்றி ாிைறவாிடமாலா ற்றா ரவர்நீெராற்றி ேர 
    பற்றிேன மிடமாலா ற்றனிேரற் சா பம்ப த்ததாேம.  16 
 
    அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
    பல்லார்ெவண்டைலேயந்தித்ேதா த் ப்ப க்குழன்றபண்பாற்கச்சி, 
    வல்லாளாவலவிடத்ைதக்கடல்ேவந்த னினக்களித்தான் மணிெபான்னாைட, 
    எல்லா ங்கண்டந்தமா க்கு மகட்ெகா த்தானில்லாதாைர, 
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    எல்லா ெமள் வர்ெசல்வைரச்சிறப் ச் ெசய்வெரன்றதியன்றவாேர.  17 
 
    ேநாிைசெவண்பா. 
 
    என்றெதன்ெகாெலாற்றியார் ைகயி ரப்ேபாடாக 
    அன் வணங்கா வயன்றைலதான் - நின்றெதன்றால் 
    ேகாளில்ெபாறியிற்குணமிலேவ ெயண்குணத்தான் 
    றாைளவணங்காத் தைல.  18 
 
    இ ம்ேநாிைசெவண்பா. 
 
    வணங்காத்தைலகச்சிவள்ளல்ப ேயாடா 
    விணங்காத்தைலசிறந்தேதற்கும் - அணங்ேகேகள் 
    ெசால்லப்பயன்ப வர்சான்ேறார்க ம் ேபாற் 
    ெகால்லப்பயன்ப ங்கீழ்.  19 
 
    கட்டைளக்க த் ைற. 
 
    கீழிடந் ம்ேமற்பறந்  மக்ேகழ ம் ள் ெமா  
    வாழிடந் ன்னிலமன் யிரத்தைனக்கும் கலாச் 
    சூழிடமாமகிழ்வாெயாற்றிநின்ற ப்ெபயரா 
    ழிடேமவைவத்தார்ெபா வார்க்ெகன்ன றி ேவ.  20 
 
    மறம்-இரட்ைடயாசிாியவி த்தம். 
 
    ெச க்கிற்சி விதியால்ேவட்டமகக்காத ன்வந்த 
            விண்ேணார்பா விளம் வேதன் விாிஞ்சன்பறந்தான்குட்ெடான்றால் 
    சீ மவன்றாைதயர்ேதாள்கள்சிைதந்தமைனவிம கிமணந் 
            ேத நாசிவார்குழ ஞ்ெசவி ம்ேபாயவவண்ம க 
    பட்டானினங்குண ற்றிலன்கண்பல் ெமா ங்கிழந்தா 
            வேனார்ேதாழெனா வில் யாேல ணராய்ேபா ம  
    ேத ெமா மாமகிழ்ப்ெபா ைளயல்லாற்ேறறாமறக்கு ேயஞ் 
            சி மிமதிக்குமவேளா ந்ேதர்ேவந் ைரையச்சி ேத.  21 
 
    சித்  - சந்தத்தாழிைச. 
 
    ேதவாிற்ெபாியமாமகிழ்ப்பரமர்ெசய்யதாண்மலர்சுமந்தி ஞ் 
            சித்தேர ைடயவித்ைதேயாெபாி சீர்மைலக்கிைறவன்மாமகள் 
    ஆவ ற்றப கந்திசூதெமா கூட் ங்கமைதைவப் ைவத் 
            த மேனாசிைலயிணக்கி ர ரயானியாிதார  
    ேமவ ப் ப் ந்தவைகயாவர்காணவலர்கண்டபின் 
            ேவ ேபாக்கைதவி ம்பிலார்கெளனயக்களங்கு வாயி ம் 
    தாவ ம்பைழயேலாகம்யா யராடகம் ாியலாமிதிற் 
            றமனியக்கிாி றவதாகவவடந்ைதயார்க்கு னளித்தேத.  22 
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    இ ம  - பதின்சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம். 
 
    அளித்ததவள்கணவ க்கு ன்னநாேம 
            யணியப்ெபாற்பணியாகச்சி கணாகங் 
    களித் ப்ெபாற்றைலயாட் க்களங்கமாகக் 
            காட் மி ம்பிைறேயதானகத்திற்கூட்  
    ெயாளித்ததில்ைலயிங்ெகான் மவர்ேதாழர்க்கன் 
            ெசங்கற்ெபான்னான லகங்கண்ட 
    திளித்தவாய்ைமத் னர்க்கும்ெபான்ைனத்தந்ேதா 
            மினி ெராற்றிய மகிழீ மாேதா.  23 
 
    தைழவி ப் ைரத்தல் - கட்டைளக்க த் ைற. 
 
    மாைதக்கலம்பகத் த்தைழயாற் ம் வனப்ைபெயல்லாம் 
    தீதற்றசந் வநந்தனன்பின்ைனந் திைண ைரத்ேதான் 
    ஆதித்தன் ன்ேனாரகத்தியன் றக்க மாய்ந் வப்பார் 
    ேவதப்ெபா ள்கச்சி ர ெவவன்ெகால்விளம் வேத.  24 
 
    சம்பிரதம். எண்சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
    விளம்ப மாமகிழ்வாய் ெமய்ப்ெபா ணெரம் ைடயார் 
            வியவார்கெளா ெபா ளா யணிமாதியாக 
    வளம்ெபறவண்டங்க ளிந்திரசாலெமன்னா 
            மதித்தார்களாைனக்கா வதனினீர்த்தம்பம் 
    உளங்ெகாள ணா ாியி லக்கினித்தம்பத்ேதா 
            யர்வா த்தம்பங் காளத்தியிலத் விற் 
    களங்கமில்ேகாகரணமிக வியந்தார்களந்த 
            கணபதிக்குங்கசகரணங் காட்ட ெமய்ெபறேவ. 25 
 
    இ ம . 
 
    ெமய்யாவாகாயநைட ெயவர்க்குங்கற்பிப்ேபாம் 
            ேவண் ெனந்தமைலகைள ங் கனகமதாக்கி ேவாம் 
    ெபாய்யாத ன் ைறேய பற்பஞ்சுண்ணங்கள் 
            ெபா ந் சிந் ரம்ெமவ ம் ைனந் ைரக்கப் ாிேவாம் 
    ைநயாேம லவர்க்குச் சாவாநன்ம ந்  
            நல்கினர் ன்மாமகிழ்வாய் நங்கள்கு நா ம் 
    ஐயாவஞ்சங் கற்பெமல்லா த்ேதா 
            மானா ங்கம்பஞ்ேசா றாைசெயாழிந்திலேத.  26 
 
    ேநாிைசெவண்பா. 
 
    ஆைசயடங்கக்ைகயா ம் வனமண்ணினகம் 
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    ஆைசயடங்கக் ைகத்தா ேம-மாசற ஞ் 
    சும்மாவி க்கு ச் ேசாதிய நிழன ச் 
    சும்மாவி க்குஞ் சுகம்.  27 
 
    இளேவனில். கட்டைளக்க த் ைற. 
 
    இ ம்பிைறக்கும்ெபான்னிதழிக்கு மா யாெராற்றிசூழ்ந் 
    த ம்பிைறக்கும்ெபாழின்மாங் குயிேலாடணியார்கடற்கும் 
    க ம்பிைறக்குங்குைட ெவண்பிைறக்கும்வடக்காங்கதிக்கா 
    றி ம்பிைறக்கும்வ க்கும் மிளேவனிற் ைணெசய்தேத.  28 
 
    ேநாிைசெவண்பா. 
 
    ெசய்ைக ற் ந்தவேம தீவகத்தாலானா ம் 
    உய்ைகக்கு தி ன்கழேல - ெமய் ெவட் 
    டாயிைனேயகச்சியரேச ெயவன்ேவ  
    ேபயைனேயெனண்ணிய  ேபசு.  29 
 
    ேநாிைசெவண்பா. 
 
    ேபசும்ெபா க்கிலக்கிதமாம் ேபச்சிறந்த 
    மாசின்மணிெயன்றமாணிக்க - வாசகமாந் 
    ெதள்ளமிழ்ைதச்சுைவத்தசீர்ச்ெசவிக் ெகன்ெனாற்றியப்பா 
    கள்ளெமாழிேய ேமாகாண்.  30 
 
    ெவறிவிலக்கு - கட்டைளக்க த் ைற. 
 
    காணீாிவ்ேவைளக் க ம் ைகமிக்குச் ெசய்கண்கலக்கம் 
    ணீரம்ைமைய யழிப்பீ ாிெதன்ெவறி யாட்டன்ைனமீர் 
    ணீர்மகிழ்க்கம்பர் ங்களேவ ம் ைன மவர் 
    ேதாணீர்வலம் ாி ேய ங்ெகாணர்மின்சுகந்த ேம.  31 
 
    மாைலகண் ரங்கல் - ெவளிவி த்தம். 
 
    க ேமயிதழித்தார் ெகா வந்தத்தாராேவ 
    அ ேமகாம்பர ைடயாரவர ளாராேவ 
    ேமெறன ேவதாாிைசெசய் ராேவ 
    வ ேமயளவியன் மைலெயக்ெகா ைமபின்வாராேவ.  32 
 
    கார்கண் கவலல் - அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம். 
 
    ெகா யார்வளராக் குயி னத்  மயி னினங்கள்குளிர் ங்க 
    வி யார்வளராக்குயி னத்தா ைனந்தநாள்ேபாயின ம்ெபாற் 
    ெறா யார்க்கி க்கண்ெசயத்ேதான்றித் ேதான்றிநின்றமாமகிழ்வாழ் 
    அ யார்க்கினியாரன்பர்பாசைறக்கு மாங்ெகாலைவயம்மா.  33 
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    களி - எண்சீர்க்கழிெந ல  ஆசிாியவி த்தம். 
 
    அம்மாதர்கள்வி ப்பாலாயப்பா க்கு  
            மாகிம வாவிகு த்தப்ெபயர்மால் ண்டான் 
    சும்மாவத்ேதவர்சுரரானாேராவப்பா 
            சுைர ண்ணப்ெபறாவசுரர் ட்டரானாரானாற் 
    கம்மாளராதிகாாியக்காரெரல்லாங் 
            களியேரயரக யர்மரமகிழ்வாய் க்கட் 
    ெபம்மனாெரங்கள்வி ப்பாற்ெபண்ைணெயன் ம் 
            பிாியாம ற்றனேரற்ேபசுமெதன்பிறர்க்ேக.  34 
 
    இ ம . 
 
    பிறப்பிறப்பில்ெப ந்தைகயார்மாமகிழார்க ைணப் 
            ெப க்கப்பா தலல்லாற்பிறிதறியாக்களிேயம் 
    திறத் ைரப்ேபமைறப் ெபா ளஃ ணர்வாரார்பசுைவத் 
            தீேவட்டலறத் ெளலாஞ்சிறந்த ெதன்பர்திைணக்ேக 
    இைறச்சிக ப்ெபா ெளன்னவியலவல்ேலார்வகுத்தா 
            ெரவ் யிர்தா ன்வி ப்பமிலாததந்தணராம் 
    அறத் வர்ேவடெனச்சி ண்டார்நிற்க 
            வரகரேவறிைலெநறி டைடவதற்குமறிேய.  35 
 
    இ ம . 
 
    அறி ைடயா ன்ெவ க்கா ரகத்தியர்மார்க்கண்ட 
            ராதிசிவஞாநிகள் சாகாநிைலயரானார் 
    குறி ைட ேனாம்பியன்ேறா ெவ த்தவர்பாதகர்ேபர் 
            குறித்தவர்க்குங்கதியிைல சத்தியந்தக்கனேவள்விச் 
    ெசறி ைடயவவிப்பாகஞ் ெச ச்ெசய் ம்ெபறாராய்த் 
            ேதவர்தமிலாதி ேவதிய ந்தைலக்கறியி 
    சுைவயின்மாமகிழ்வா ற்ெற ம்ேபாடாைம 
            ேயாேடனக்ேகா  க த்திட் ப்பாாினேம.  36 
 
    இ ம . 
 
    ேம ேதவாிற்ெபாிய தி மாலாாின் ம் 
            விைழகடற்பள்ளியரானார் விண்ணவர்கூட்டத் ள் 
    யாவரவி ண்ணார் வசிட்ட மவ்வி ப்பா 
            னியமாணவற் சபித்தான்மாணாைமயாேல 
 
    வன்மைறமகமபிதிரா க மம ந்ததிதி 
    கானேவட்டைமந்திடத்  னேவட்டல்விதித்த 
    லகி த ண்ைம யா ணர்வா ணர்ந்தாற் 
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    க்கைலஞெரல்லா  ம க்களிெகாள்வர்கேள.  37 
 
    ேநாிைசெவண்பா 
 
    அ ள்க தியாெறா கி யம்மாமகிழ்வாய்ப் 
    ெபா ள்க தி நித்தம் ாிநர் - ம ளின் 
    றவிெசாாிந்தாயிரம் ேவட்ட ெனான்றின் 
    யிர்ெசகுத் ண்ணாைம நன் .  38 
 
    கட்டைளக்க த் ைற 
 
   உண்ணாைமநன் யிர் பிாித் த்த டல்ெப க்கப் 
   பண்ணாைமநன்ெறன் ஞ் சாகாநிைலைமபாிந்தவர்கள் 
   எண்ணாைமநன்ெறலா மாயமா மகிழ்வாயி ப்பதன்றி 
   மண்ணாைமநன்ெறான்ைறவஞ்செநஞ்சத்ைதமறிக்குறிேன.  39 
 
    ேநாிைசெவண்பா 
 
    ெநஞ்சக்குரங்களிப்ப னீபிைழக்கலாமாட்  
    ெயஞ்ச ன்மாமகிழ்வா ெயந்ைதெயந்தாய் - விஞ்சுலகில் 
    ஆவிற்குநீெரன் ைறப்பி ெமால்லாேத 
    நாவிற்கிளிவந்த ெசால்.  40 
 
    க வி த்தம். 
 
    ெசால் ஞ்ெசால் ம் ெபா ந் ைணவி  
    நல்லநீ மாய் மாமகிழநண்ணிைன 
    வல்லவாெறனில் ைவயமதித்ெதன் 
    அல்ல ற்றெதன ெகால்ல ளப்பேன.  41 
 
    இன்னிைசெவண்பா 
 
    ெகால்லாவிரதியர் ேநாநின்ற க்கட்கு ெவன் 
    ெறல்லா ணர்ந்தா ாிைசத்தாேரனமாமகிழ்வாய்க் 
    ெகால்லான் லாைல ம த்தாைனக்ைககூப்பி 
    எல்லா யி ந்ெதா ம்.  42 
 
    கட்டைளக்க த் ைற. 
 
    ெதா ந்தைகத்ெதய்வ ம் ேவந் ந் ைணெதாகுசுற்ற மன் 
    ெப ந்தைகயமைம  மப்ப ந்தார மின்மக ஞ் 
    ெச ந்தைகமாமகிழ் வாயமர்ெசல்வ ஞ்ெசல்வி ேமற் 
    க ந்தைகப்பற்ெறன் சனனமரணங்கடப்பதற்ேக.  43 
    குறிநாடல் - ஆசிாியவி த்தம் 
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    கடம்ப த்தேதாண் குகளிக்கவிழாவயர்ேவாங் 
            களப்பச்ைசவிட்  ெவறியாடல் காண்கிற்ேபாம் 
    அடம்படர்த்தசைடயாள ர ள்ெபாழிகண்ணாள 
            ரணியவிடஞ் ெசழித்த களர்ெபா ள்வி த்தேதாளர் 
    இடம்ப த்தமைறவாணர் நடம்ப த்ததாளர் 
            இைசப த்தமாமகிழா ாிதழிப த்தி ேமா 
    குடம்ப த்த ைலமைலப் ங்குறத்திகுறிகூறாய் 
            கு ப க்கவளம்பைடத் க் குறிச்சி குவாேய. 44 
 
    குறம்- இ ம . 
 
    வாய்ந்தகுறங்ேகளம்ேம தவிலக்கணத் ன் 
            வாயிைசந்தேகசாதி பாதமப்பாதத் க் 
    ேகய்ந்தவி ைட  நிைலத்தானங்களவற்  
            ளி திநிைலத்தான  மங்கலேமயாகும் 
    ஆய்ந்த னெதண்ண நல்லெவண்ணம ப க்கு 
            மன் ைடயாய்வாமக் கண்ணா யதாற்ேபாகந் 
    ேதாய்ந்தைனயாைமய மிைலமாமகிழ்வாயிைறவர் 
            யவ ட்கிலக்கானாய் ெசால் தயநன்ேற.  45 
 
    இ ம . கட்டைளக்க ப்பா. 
 
    நன்றி ந்தகுற நிமித்தமம்ேம 
            நச்சினார்க்கினியார் கச்சிகாவலர் 
    ெவன்றிேவதப் பாிேமலழகனார் 
            ெமய் ைரெபாய்யா ெதன் மைழத்த க் 
    குன்றினான்வ ங்கா ெலதிர்நீகண்டாய் 
            குக்கில்குக்கூெவனப் ேபைடகூடைல 
    என் மின்பம் ெப குமியல்பினா 
            ைனெசயமாைல ன்மாைலயிைய ேம.  46 
 
    தைலவிசினத்தல் . ஆசிாியவி த்தம் 
 
    மாலழகெரா பாேல ம யழகாி பாேல வயங்கப் ண்ட 
    லழகர்மார்பாேல தலழகர்விழிப்பாேல வலற்ேகற்ற 
    காலழகர்ெபா ப்பாேல க தழகரன்பாேல கச்சிவாழ்ந்த 
    ேமலழகர்மைறப்பாேல வி ம்பழகர்ெபண்பாேல விைழதக்காேர. 47 
 
    இ ம . தர க்ெகாச்சகக்க ப்பா. 
 
    ெபண்ணழகாிடம்வலத் ப் ேபரழகர்ெநற்றியமர் 
    கண்ணழகர்தமிழ்சுைவக்குங் காதழகாினித்தி க்கும் 
    எண்ணழகர்தி ெவாற்றி ெய த்தழகர்ெபா வி ந்த 
    விண்ணழகர்மண்ணழகர் விைழந்ெதம்ைம ைடயவேர.  48 
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    மடக்கு - ெவளிவி த்தம் 
 
    உைடயாெரைமயின் ைடயார் த்ேதா ைடயாேர 
    சைடயார்விலவிஞ்சைடயார் த மாகைடயாேர 
    யிைடயார்மகிழ் ைடயா ைமயாாிைடயாேர 
    பைடயார்க த் ன்பைடயார் ம வாட்பைடயாேர.  49 
 
    அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம் 
 
    ஏவண்ணங்க த்தி க்கு மில்வண்ணம்பசந்தி க்கு மிலர்ெசவ்வண்ணம், 
    வண்ணம்ெவ த்தி க்குஞ் சுடர்வண்ண மி க்கி க்குஞ் ெசால்வண்ணம்யா, 
    ேதாவண்ணமாமகிழ்வா வண்ணெமா வண்ணவண்ணமாகப், 
    பாவண்ணெமான்றல்லாற்பகர்வண்ணமிைலெயமக்கிப் பாாிற்றாேன.  50 
 
    இரங்கல். க த் ைற. 
 
    பாராெரல்லாம்பார்த்தார் ப ம்பாடைவ ற் ம் 
    ேசரார்ேபாலச்ேசர்ந்தா ரலெரா ெத ேட 
    வாரார் ைலயார்வந் தாராய்மாமகிழ்வாணர் 
    தாரார்ெகான்ைறத்தந்தான் மாமகிழ்தானாேம.  51 
 
    சந்திரைனப்பழித்தல். - ஆசிாியவி த்தம். 
 
    மாம கண்மகத்தன்  தாளிற்ேறய்ப் ண்ட 
            மதியம்பின்றம் ேமல் ைவத்தாடன்மகிழ்ந்தார் 
    ஆம ேதாழீஇபித்தரலர் மகிழார்கட  
            லாலம்ெவண்ைமக ைமெயனப் பிறந்ததிரண் ண்ேட 
    தாம ய யெவான்  ைகெதாட்டார ேபாய்த் 
            தம கண்டத்ெதா ங்கிய  தமக்காைசெகாண்ட 
    நாம யாவைககாலாற் ேறய்தெதாழிப்பாரானார் 
            ந த்தைலேமேலறியேத னாடெலன்மற்ற ேவ.  52 
 
    இரங்கல்- ஆசிாியவி த்தம் 
 
    நாவி ந்தநயந்ெதாிவார் நயந்தபாிசானார் 
            ந வில்லாெரல்லா  நச்சந திச் 
    ேசவி ந்தவழகர் விழிக்கலங்காரஞ்ெசய்தார் 
            சிறியமதப்பயெலா வன் சி கால்விட்ேடா  
    ேயவி ந்த நாற்றம் சப்பித்ேதறி 
            யினியபா ங்குமட் ந் ேதாழீஇயின்பஞ்ெசய் 
    மாவி ந் ம்பணியாரமளியாரங்ெகான்ைற 
            மகிழி ந்தார்மா லேர மதிேமலார்காேண.  53 
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    மதங்கியார் மடக்கு - ஆசிாியவி த்தம். 
 
    மதி யார்ேமல்விலங்கா மிைடயின்மந்தரேம 
            மாமகிழ்பா யவ  நின்னிைட மந்தரேம 
    தியமயல்விைளவிக்கும் ணர் ைலமந்தரேம 
            த்த தம்ெபாழிெமாழியி னிைச மந்தரேம 
    சதியிலகுநைடக்கு மனப்ெபைடக்குமந்தரேம 
            தனிவிழிக் கவ்விராம சரமினிச்சமந்தரேம 
    வதியமரர்திைறயி வார் தின மந்தரேம 
            மதங்கியிரங்கிைலெயனிெலன் னிைல மந்தரேம.  54 
 
    ெநய்த ரங்கல் - மடக்கு-இரட்ைடயாசிாியவி த்தம். 
 
    நிைலயாவாழத்தைல ற்றாய் - நிைலயாவாழத்தைல ற்ேறன் 
            நிைனயாரைனயாெரன்ேபான்றாய் - நிைனயாரைணயார்ெந ங்கடேல 
    தைலயாலங்கா யர்பைனேய - தைலயாலங்கா யாிைறேய 
            த வார்மாைலயளியாேர - த வார்மாைலயளியாேர 
    மைலயாநிலேமெயன்ேமேல - மைலயாநிலமஞ்சுறவி ேம 
            மகிழ்மா ந்தாெரா க்காேல - மகிழ்மாெச நாளி க்காேவ 
    சிைலயாத்திாி ங்ெகா ேயெசஞ் - சிைலயாத்தி வர்வரக்கைரேய 
            ெச ந்ேத குக்குெநய்தால்விஞ் - ெச ந்ேத க்கும்விடவிரேவ.  55 
 
    வாைடகண்  ேதாழிகவன்ற . கட்டைளக்க த் ைற. 
 
    விடந்ைதக்குங்கண்டர் படந்ைதக்கும்பாம்பர் வியந்ைதக்குற்ற 
    கடந்ைதக்குமந்த குடந்ைதக்குங்கச்சிக்கு மாகப்பல்கால் 
    நடந்ைதக்குநல் டந்ைதப் பட்டன்னாெயன னய ைரக்ேகா 
    மடந்ைதக்குெநஞ்சழல் ெசய்வடந்ைதக்ெகன் ம ந்தினிேய.  56 
 
    ெதன்றைலப்பழித்தல். சந்தவி த்தம். 
 
    ம ந்தீசனாெரன்பர் மகிழீசனார்க்கச்சி மா சனார் 
    ெபா ந்ேதசினார்ேபா  மவர்ேமனியழ ம் ெபாலந்ேதசினால் 
    அ ந்ேதசினாற் ம் மணங்கா தைல  ளாராவாவிெதன் 
    தி ந்தாசுகந்ெதற் கி ந்தாவ ங்கூற்  ெசற்றன் ேம.  57 
 
    சிந்தியெலா ெபா ண்ேமன் ன்ற க்கிய ெவள்ெளாத்தாளிைச 
 
    கூற்றங்கு கு னெநஞ்சேம மாமகிழ்வாய்த் 
    ேதாற்றயனா லகங்காக்குெமஞ் ேசாதிகழல் 
    ேபாற்றிச்சரணம் கல். 
    காலன்க கு னெநஞ்சேம மாமகிழச் 
    சீலவாியா லகங்காக்குெமஞ் ெசல்வர்கழல் 
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    ஓ ச்சரணம் கல். 
 
    சண்டனவன்சா ன ெநஞ்சேமமாமகிழ்க்கீ 
    ழண்டனரனா லகங் காக்குெமம்மாதிகழல் 
    ெதாண் ற்சரணம் கல்.  58 
 
    மடக்குவஞ்சித் ைற. 
 
    க காவலர் 
    க ெனன் கல் 
    மகிழமாவலார் 
    மகிழவாகுேம.  59 
 
    ைவத் - மடக்கு- கட்டைளக்க ப்பா. 
 
    ஆவணத்தாரறத்ைதயன்பர்க்ெகா ம் 
            ஆவணத்தாெராளித்தவ மைறக் 
    ேகாவணத்தார்ெசந்தீவணத்தார்ெநற்றிக் 
            ேகாவணத்தார் ற்பாவணத்தார்க்க ள் 
    காவணத்தார ட்க லத்தார் 
            காவணத்தார் கழ்ேதவணத்தார்ெதன் 
    வணத்தார்மகிழ்மாவலார்ெகான்ைறப் 
            வணத்தார்த திெயம் ைவேய.  60 
 
    எண்சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
    வி ந் ம் ல்லணிவ ர தநாகம் 
            ெபா ந்தைவத்  நஞ்சுண்பர் லேவார்ெமச்சுங் 
    காவி ந் ம் றங்காட்  லாடல்ெசய்வர் 
            கனிவி ந் ங்கனியாேர கச்சித்தாக 
    மாவி ந் ம்பணியார மளியாெராற்றி 
            மன்னியி ந்ெதமக்ெகான்  ெமன் ம்ேபராற் 
    பாவி ந்த கழாளர் பழிக்குநாணார் 
            பழமைறேபசுவர் தமிழின்பாிசானாேர.  61 
 
    ஆய்ச்சியார்-ேவற்ெறா ெவண் ைற. 
 
    யாிசுைடயார்மாமகிழ்வாய்ப்பாலாட் ைமந்தர்க் காம்பள்ளித்தாமம், 
    விாிசைடயாெரா தி வாய்ப் பா ேமவியெபா வர்விளங்கிழாய்ைகக். 
    ேகால்வைள ேயா டக் கு நைக வாளிடச் 
    ேசல்விழி ேமல்விழத் திரண் ைலப் பந்ெதழ 
    ைட ேநாய்ெசய தல்வியர் வரெமாழிப் 
    பா ளஞ் சுைவதரப் ப தயிர் கைடத ன் 
    மா ெமன் ெனஞ்சுெசய் மாண்ேபேன மாண்ேபேன.  62 
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    ெசவியறி உ - ம ட்பா. 
 
    மாண் றக்கற்ேறங்கற்ேறெமன் மகிழ்ந்தி ப்பீர் 
    ண்பிற்கற்ற ெமய்  -சாண்வயி 
    ேறாம் தற்ெபா ட்டலா லகவர்நைமயினிச் 
    சாம்பிணெமனப்ெபயர்தாித்தைழயா ன் 
    ேறம்பிழிமாமகிழ்ச்ெசல்வன் 
    ங்கழல்கற்ப லைமேயார்கடேன.  63 
 
    ைகக்கிைள- ம ட்பா. 
 
    லேவார்க்க தளித் ப்ேபார ணர்ச்சாய்த்  
    வலமாழிசங்குவாள்ைவத் ச் - சிைலபிாியா 
    ைதயர்மாமகிழாதியார்பாம்பணி 
    ைகயமர்கைணேயாவக்கைண 
    ெசய்ய ைற ேளாதி ந்திைழவிழிேய.  64 
 
    இைடயிைடகுைறந்திைடமடக்காய்வந்தவாசிாியத் ைற. 
 
    வி த்தகுமாமகிழா ம்ேவதியரார தர் 
    எழிற்கண்ணி க்குக்கண் ண்ணனாேரேபா ம் 
    எழிற்கண்ணி க்குக்கண் ண்ணனார்சீர்த் 
    ெதாழப்ெபற் ைடயெதா ம்பர்பதத்தார்ேபா ம்.  65 
 
    ெவண் ைற. 
 
    ேபாலாத ன்ெனஞ்சம் கலாகாயாகாேயற் கன்றவாய்ைம 
    மாலாேதாமைறகெளல்லாமா ேமல்ைவயநிைலமன் ம்ேபாலாம் 
    ேநாலாேதன்பலப்பல தல்கிற்ேப தல்கிற்ேபன் 
    ேமலாயமாமகிழ்வாய்ேவதியேவாேவதியேவா.  66 
 
    ஒ ெபா ண் ேமன் ன்ற க்கிய ஆசிாியத்தாழிைச. 
 
    ேவத யின்வி ப்ெபா ளாமாமகிழார் 
    நாதங்கடந்ெதாளி நாட்ெசங்கமலத்தாள் 
    ேபாதமிேலன் ன் க்குப்ெபான் ேயயாகுமால் 
    மாமைறயின்ெசன்னி வான்ெபா ளாமாமகிழார் 
    ேசமத்தனிவாழ்வாஞ் சீர்ச்ெசங்கமலத்தாள் 
    நா ெமன்ேனாய்கட்கு நன்ம ந்ேதயாகுமால் 
    ஆரணத்தின் சிரத்தார் ெபா ளாமாமகிழார் 
    ரணவின்பாய ஞ்ெசங்கமலத்தாள் 
    ஏரணமிேலெனஞ் சி ள்விளக்ேகயாகுமால்.  67 
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    ஊசல், க த்தாழிைச. 
 
    மாலா சிந்ைதமலங்க விநீறணிந்  
    ேகாலாலமாகுமத்தத் வைரக்கூட்டம த் 
    தாலால ண்டான சூட் மாமகிழ்வாழ் 
    ேபாலாமானிடம்பா ப்ெபான் சலாடாேமா 
    ெபாற்ெறா யீர் கழ்பா ப்ெபான் சலாடாேமா.  68 
 
    இ ம . சந்தத்தாழிைச 
 
    ஊசலாட் விைனக்குளாய் மனநிைனப்பினால்வ மறப்பினால் 
            ஓ றாத் யர்பிறப்பிறப்பினி லைலந் ைலந் கழிவானநாள் 
    ேபசலாவதலகற்பெமத்தைன பினிட்டநந்தைமயளித்தவப் 
            ெபாியமால்பிரமர்தைலெசயமாைல பலேபசிேயசி ற்றில 
    ச ட்டபாிகல ேம ைவ வினாய்வினாயணிகலங்கடாம் 
            ெபா வி ந் கலகமதமகற் ம் வைக க மாமைற தற்கைல 
    ஈசர்மாமகிழின்வாசர்மார்பிெலனி ேலைழேயாநிைலைமயாவேத 
            யினியவார ைள நா யாயெதா யிரா ய் மினி சேல.  69 
 
    வைலச்சியார்,குறள வஞ்சிப்பா, வஞ்சிய . 
 
    ெதா த்ேதாள்வைள - வைலச்சியர்த  
    தி த்திகழ் தன் - மடப்ேபட்டைம 
    வ க்கூந்த  - னிைணக்கூந்தேல 
    விழிக்கிைணகய - ைணத் வாிதழ் 
    இைணப்பவளம் - ெதழிற்றரளம் 
    திைசத்தி நைக - ெமாழிக்க த  
    க த்திைணவைள - ைலப் ளினம் 
    திைடக்கடம்ப  - ெகா க்கிடம்பட 
    இயற்சுழியிைண - யறற்சுழிெயன 
    திைரக்கட ைண - யகற்க தடம் 
    ழக்காலல - வனிற்கைணவரால் 
    றக்கா யர் - கமடத்திைண 
    இைணக்காெமன - நிலக்க நிகழ் 
    ெபா ட்பா ைர - ெசயப்ெபற்றைன - எனி ம் - கூன் 
 
    ேதாணிைணக். இ தனிச்ெசால் 
 
    காம்ப ெயான் ங்கண் லமவ்வயிற் 
    ேறம்பிழிேகாதா ாி ெமன்வயிற்ேற 
    ெயன்வயினினக்குமஃதாயின்மன்ற 
    ெபான்மைலவில் யார் ைனமாமகிழ்விாி 
    கானலந் ைறெபறக்காட்  
    ேமனலம் யத் வியன்றிைணமயக்கிேன. சுாிதகம்.  70 



 22

 
    ேநாிைசெவண்பா. 
 
    திைண மயக்கமாமாற் சி ெவன்ெனஞ்சக்கல் 
    லைண ேமயாைசக்கடைல - யிைணயிலீர் 
    மாமகி ற்றீெரா பான் மாலாைசைவத்தீ க் 
    காமகிழ்விற்காப்பாக்கலார்ந் .  71 
 
    நிந்தாஸ் தி - கட்டைளக்க ப்பா. 
 
    கா கட் க்காத்தீெரார்சாண்ேகாவணங் 
            கண்டதில்ைலக்கைடகட் க்காத்திங்ேகார் 
    மா கட் ைவத்தீர ல் ன்றி 
            மண்ைணநக்கிற் ைவயத் மக்ெகா  
    கட் க்ெகாண்டதிைலயார்க்ேக ம் 
            ேவண் ெமன்ெறா காசும்வழங்கிலீர் 
    ஈ கட் யதில்ைல ம்வாழ்ெவான்  
            மிைச ைடயீரம்மாமகிழ்வாெயன்ேன.  72 
 
    இ ம . 
 
    என்ைனக்ெகாண்டனிெரன்னபயன்கண் ர் 
            ஏைழயான்காணிங்ெகவ்ெவவ்விதத்தி ம் 
    ெபான்ைனக்ெகாண்டவர் க்ெகாண்டவர் தற் 
            ங்கவெரல்லாம்ேபாற்றிக்கிடக்க ம் 
    பின்ைனக்கண் ெராப்பாைரெயாப்பிலாப் 
            ெபண்ைணக்ெகாண் ர்ேபாய்ப்ேபச்சுத் ைணக்கங்ெகன் 
    றன்ைனக்ெகாண்டெதன்ேபய்க்கூத் க்காணேவா 
            தகுந்தகுமாமகிழாளரல்லீேர.  73 
 
    ேநாிைசெவண்பா. 
 
    அல்லா ெநஞ்ைச யடக்க யன்றைல ர் 
    பல்லாயிரவழிகள் பார்த்தா ம் - ஒல்லாேத 
    மாமகிழ்வாணர் தி மங்கலநிைறைவ 
    நாமதித்தலாலாங்கா ணன்கு.  74 
 
    ஒ ெபா ண்ேமன் ன்ற க்கிய வஞ்சித்தாழிைச. 
 
    நலநின்றமைறேவண்டா - வலங்கண் ர்மகிழ்வாணர்ப் 
    லம்ெவன்றசா ள்ளார் - குலஞ்ெசன் ணாீேர 
    ஏ க்களைவேவண்டா - ேசாதிக்கமகிழ்வாணர்ச் 
    சா க்க ப்பாதப் - ேபாைதப்ேபாய்ப் ணாீேர 
    அளைவபல்ெபறேவண்டா - ெவாளிர்கிற்பர்மகிழ்வாணர் 
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    தளர்வற்றசா ள்ளார் - களனன்பிற் ணாீேர.  75 
 
    தவம் - சந்தத்தாழிைச. 
 
    ணாீேர ணாீேர ணர்தவ ைடயீேரற் 
            ெபா வின்மாமகிழ்வாணர்ப் ணரன்பர்ப் ணாீேர 
    ெகாணாீேரெகாணாீேர மதன்ேபாெடமதன் ங் 
            ெகா கூட் த்தமிழாசு கவிபாடக்ெகாணாீேர 
 
    உணாீேர ணாீேர மைறநா ணராத 
    வாின்பநிைல ன்ப மறநா ணாீேர 
    இணாீர் ங்குழலீேர மைலயார்மா ைலயீேர 
    யினிேவ தவேமேனா விதன்ேமேல யநாேம.  76 
 
    வண் வி . ெசான்மடக்கு - இ ம . 
 
    நாேம மிைலெயங்கு நாேமதமிலெமங்கு 
            நைக ல்ைலநைகயா  மலரற்றார்மலர் ற்றார் 
    மீதிெலா வர்க்கும் மீதி வர்க்கும் 
            கெலாண்ணாப் கலாஞ்சீர் ெபா வில்லார்ெபா வில்லார் 
    மாேம வைரெயன்  மாேம தயெமான்  
            மாமகிழ்வாணனார் மாமகிழ்வாணனார் 
    தாமா மணமாைல தாமா ம்வணமாைல 
            த மின்பவண் ர்காள் த மின்கள்ெசன்றின்ேற.  77 
 
    ேமகவி . அ மடக்கு. வஞ்சிவி த்தம். 
 
    ெசன் மாமகிழ்ச்ெசல்வனார் 
    ெகான்ைறத்தாாிைனக்ெகாணர்திேய 
    ெகான்ைறத்தா ைனக்ெகாண் ல 
    ெகன் ெமான் மாெலழி ேய.  78 
 
    பனிகண் ரங்கல் - கட்டைளக்க த் ைற. 
 
    ஒன்றைலக்குங்கைலெவண்மதிக்கும் ள் ைடந்ெதா ங்கித் 
    ெதன்றைலக்கும்பிட் வாைடக் கிதஞ்ெசய் ெசன் ெசன் ங் 
    குன்றைலக்குன்றவின் மாமகிழார்க்குங்குறிப்பித்தனன் 
    இன்றைலக்கும்பனிக்கும்பனிக்குந் ெநஞ்செமன்ெசய்வேன.  79 
 
    காலம்-மடக்கு-ஆசிாியவி த்தம். 
 
    என்ெசய்ேகாமன்றிைலயர் மாமகிழார்காலம் 
            இைசயாேரல்ெவம் மன்றிைலயமிைசகாலம் 
    ெபான்ெசய் ங்கலவ மாைமயிலா ங்காலம் 
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            ன்கெணா யா  மாைமயிலா ங்காலம் 
    ெகான்ெசய்மாமதேவட்குங் க ம் ைகயாங்காலம் 
            ெகா யார்களல க்கங் க ம் ைகயாங்காலம் 
    பின்ெசய்யச்சிலெவ ெமன் ெபண்மதிக்குங்காலம் 
            ேபைதயார்பின்னி ந் ற வம்ெபண்மதிக்குங்காலம்.  80 
 
    இரங்கல்- இரட்ைடயாசிாியவி த்தம். 
 
    காதலறியாக்களவலேர - கண்டா ர்க்குக்களவலேர 
            கானமலர்ந்த ங்ெகான்றாய் - கவல்ேவன்க த்திற்கீங்ெகான்றாய் 
    நாதர் ப்பர்மாைலயிேன - நாடாெயன்றன்மாைலயிேன 
            நாாிநா மிரங்காேர - நாாிமா மிரங்காேர 
 
    சீதமளிக்குஞ்ெசயைலேய - ேதறா ள்ளச்ெசயைலேய 
            ெசழித்தங்ெக ந்தமதியாேல - திைகத்ேதன்ெபண்ைமமதியாேல 
    ேவத ேமனடத்தாேர - விைழயார்க்க ைளநடத்தாேர 
            விைனதீர்த்த ண்மாமகிழாேர - விைனேய ளமாமகிழாேர.  81 
 
    பாண் - இைணக்குறளாசிாியப்பா. 
 
    ஆர்க லகத் ப்ேபர்க க்குைடந்  
    பல்வழி ழந் நல்லறேமாம்  
    கற்பியல்வழா அாிற்கைடநிலீஇயர் 
    இங்கிதம்பல்லவியல்விளிெயா உம் 
    விளாியாழிைச ெத மந் ழன்  
    கல்ேல ண் ஞ்ெசல்லேலாவின்றி 
    ளாியிற்ெபா யாவ மைடக் 
    கயி ாி ாிந்தவயிறாரா  
    பலப்பலெவல் ம்ப யிெலாழிெகன 
    வாம்பிகால்ெபாரேநாந்தைலம த்  
    மக்க மைன ெமாக்கெலா ணங்கிய 
    ைளெநஞ்சழிந்தெகாைளவலபாண்மக 
    ேகண்மதிேகண்மதி 
    பாண்மகார்பண் ம்ப வரற்கைரயிலர் 
    அதனான் 
    த்தமிழாாியன்ெமாழிமர ணர்ந்த 
    வாறி லவ ம்ேவ ேவ ெதாிந்  
    பன்னி படலத் ம்பகர்ந்திசிேனாேர 
    தாவினல் ைசெய உந்தமிழ்கிளத் ம்ேம 
    அதான்  
    பாணாற் ப்ப த்தவி ப வ ம் 
    ஏேனார்கூறியபாடாண் ைற ம் 
    இலம்ப நம்மரேபற்றங்கண்டைன 
    அல்ல உம் 
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    அரசு ற்றி ந்ததமிழாய்சங்க 
    மினி ற்றி ந்தபழம் கழ்க்கூட ள் 
    இன்னிைச ைணயி ைசந்ேதான்காண்கெவன் 
    றம்மைறகிளந்தெமய்ம் ைறேதற்றாக் 
    ேகாலஞ்சிறந்தவாலவாயில் 
    அழகமரந்தணன ட் ாிந்ேதத்திய 
    அந்நாள் 
    பாணபத்திரென ம்பண்பமர்நம் ேனான் 
 
    தி ற்றத் ப்பலைகெபற்ற உம் 
    தி ந்தலர்த்ேதய்க்கும்ப ந் ழ்ெந ேவல் 
    கடாங்கவிழ்க ட் க்கூர்ங்ேகாட்டாம்பல் 
    எ த்தம்ெபா ந் வ தி த்தகுநாளி ம் 
    அ ச்ேசரலெனன த்தாழ்ந்ெதா நாள் 
    ெநா த்தான்மைலயி லாத்தைனப்ப த்தான் 
    ேகாப்ெப த ேகட்ப 
    மதிம ாிைசெநா ம ல்லாப் 
    பாணாற் ப்பைடயிற்பாிசுெபற்ற உம் 
    ேகட்டைனேபா மிந்நாள் 
    நின்னினெம ந்தெவன்ைனேநாக்கத்ைத 
    அம்ைமயிம்ைம ம்ைம டறியா 
    மம்மர்ேநாய்த்ெத உச்ெசம்ைம ற்றனன்ேபால் 
    ெவஃகா ள்ள மஃகாவியல்  
    மிைசஇயகாண் நைசஇயிைனெயனிேன 
    வாழிேயாெபாிேதவாழிேயாெபாிேத 
    பாழிமால்வைரப்பின்வாழிேயாெபாிேத 
    கள்ளங்கரந்தைன ள்ளஞ்சிறந்தைன 
    கடன்மைடதிறந்தவன்பிற்ெபா ந்தைன 
    ெமய்ம்மயிர்ெபா ப்பக்கண்ணீர்வார 
    வியர்வரநைகெயழெநக்குெநக்குற்றைன 
    தைலயளிப த்தபத்தியி 
    ற்றி ந்தன்னேதாற்றஞ்சான்ற ைன 
    கண்டைனக ழ்ந்தைனவிண்டவாய்குழறிைன 
    மைலமகள்ெகா நவைலமகண்மகிழ்ந 
    தனதனற்ேறாழதமிழ்மைற த  
    கட ட்கண் தற் னிதமால்வைர 
    ேகாட் யேதாளமாட் யசிந்ைத 
    ைமந்தர்தம்ெவ க்ைகமதமைலமதமைல 
    சுந்தரவி ண்டகந்தரக்கந்தர 
    காலற்காய்ந்தகழற்கால் ர 
    பாலற்காத்தபவளப்ப ய 
    லகிற்ெகா தாயகநாயக 
    பாவலர்பாிசாம்பால்வண்ணநாத 
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    ேதவாிற்ெபாியேதவேதவ 
    வ க்ெகா தல்ேசவலந்தைலவ 
    யாவ ம்ெபறல மிைறவவானவ 
    வ ட்பிரகாசெபா ட்க ல 
 
    வி ளட்டேதசம ளட்டகாச 
    எந்ைதெயம்மைனயீசேநச 
    சிந்தைனக்கினியெசல்வவாழ்க 
    பந்தைனெத ம்பகவவாழ்க 
    வச்சந்தவிர்த்தேசவகவாழ்க 
    நிச்ச மீர்த்தாட்ெகாள்ேவாய்வாழ்க 
    சூழி ந் ன்பந்ெதாைடப்ேபாய்வாழ்க 
    எய்தினர்க்கார தளிப்ேபாய்வாழ்க 
    சி மதிேதய்த்தேசவ ெவல்க 
    ெபா ண் வாய்ெபாலங்கழல்ெவல்க 
    ேதான்றாத் ைணயாந் ைணத்தாள்ெவல்க 
    சான்றாெமைவககுந்தனிப்பதம்ெவல்க 
    ெவல்கெவல்கேவதியெவல்க 
    ஐயேபாற்றியாாியேபாற்றி 
    ைசவேபாற்றிதயாபரேபாற்றி 
    குல தல ைமெகாள்ெகாற்றவேபாற்றி 
    நல ம் ைனநம்பேபாற்றி 
    உள்ளக்ேகாயி ரேவாய்ேபாற்றி 
    ெவள்ளக்க ைணவிகிர்தாேபாற்றி 
    ேபாற்றிேபாற்றி ண்ணியேபாற்றிெயன் 
    றிையந்தனேவத்திநயந்தைனபழிச்சிக் 
    ைகெதா உப்பாவிக்கழ ைணவணங்கி 
    நின்றைனயாயிற்பின்ைறெயன்னா 
    தின்ேனெப திநீ ன்னியபல ம் 
    வாழிேயாெபாிேதவாழிேயாெபாிேத 
    ழி ழி ழ்வ சிதறி 
    வாழிேயாெபாிேதவாழிேயாெபாிேத 
    காரணங்கடந்தவாரணனாத  
    ேனலேவலச் 
    சாலப்ெபாி நல்கும் 
    காமக்கண்ணிேயா  
    மாமகிழ்கிழேவான்ஞாலமகிழ்ெசயேவ.  82 
 
    மடக்கு - ஆசிாியவி த்தம். 
 
    ஞாலங்காட் ம்ப யான்மா மகிழின்னம்பியார்நம்பார் 
    ேகாலங்காட் த்ேத ய ேகாலங்காட்டார்குளிர்மாணி 
    பாலங்காட்டப்பாிசளித்தார் பாலங்காட் ம ள்விழியார் 
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    ஆலங்காட் க்கண்டமட்  லாலங்காட்டாரானாேர.  83 
 
    அ சீர்க்கழிெந ல  யாசிாியவி த்தம். 
 
    ஆனார்ெகா யாெரவர்க்குமிைற, ஆனார்ெகா யாாிைடச்சிமய 
    மானார்கரவர்ெவா பாலார், மானார்கரவர்மாமகிழார் 
    கானார்தரக்குவாித்ேதாலார், கானார்தரக்குவாித்ேதாலார் 
    வானார்மணிமன்றவர்மண்ணார், வானார்வணங்கும்வளத்தாேர.  84 
 
    தைலவிேதாழிெயா கூறல்-க த் ைற. 
 
    தாாிற்ெபா ந்தாமந்தாராய்தந்தாேயற் 
    ேபாாிற்ெபாியார்மாமகிெழய்தப்ெப ெகன்ேறன் 
    ேபாாிற்ெபா ேவற்கண்ணான்மாமகிழ்மரனானால் 
    வாாிக்ெகாண்டாய்வந்த ேபா ம்வைசெயன்றாள்.  85 
 
    இ ம -இன்னிைசெவண்பா 
 
    என் ங்க ைணயில்லாேனற்றதி க்குடந்ைத 
    ஒன்றியதப்பி ர்ேப ற்றாரா மி  
    இன்றிவற்காத த்தாய் மாமகிேழ-ெயன்றாளா 
    லன்ைனயிடக்காய்ெதா யாயார்ந் .  86 
 
    இரங்கல் -கட்டைளக்க த் ைற. 
 
    இடக்க ளன்ைன மாயினேள னியாதினிக்கும் 
    சுடச்சுட ாி ஞ்ெசால்ெல ம்பிற் ச்சிலபல ம் 
    படற்க ம்பா கள்பார்த்தி ந்தீர்மகிழ்வாணைரக்கும் 
    பிடத்தகுமாெறன்ைனேயந்திைழயீர்தனித்ெதன்ெசய்வேத.  87 
 
    தைலவிைகய நிைலயா ரங்கல்-நிைலமண் ல வாசிாியப்பா. 
 
    என்ெசய்ேகாேவைழெயன்ெசய்ேகாேவைழ 
    என்ெசய்ேகாேவைழெயன்ெசய்ேகாேவைழ 
    ெபான்ெசய்வான்வ ன்ெசான்மாமைற ங் 
    ெகான்ெசய்மாலய மின்ெசேய லகும் 
    விஞ்சியார்பல ெமஞ்சினார் வி 
    ெநஞ்சினாழ் யாினஞ்சினார்காணார் 
    என்ெசய்ேகாேவைழெயன்ெசய்ேகாேவைழ 
    என்ெசய்ேகாேவைழெயன்ெசய்ேகாேவைழ 
    பன்ென ஞ்சமயத்தண்சிைனபரப்பி 
    மன்னறந்தைழப்பவின் யிர்நிழற்றி 
    மின்ெனாளி த் நன்னலம்ப த் த் 
    ன்ன ள்ப த்தெபான்னியன்மாமகிழ் 
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    அண்ணலம்பராஅைரமண் த்தி ந்த 
    தவளெவண்ெபா ம பவளேமனியர் 
    ெவண்கைலசுற்றியெசஞ்சைடக்குழகர் 
 
    பித்ெதைமயகற்றியமத்த மிைலந்தவர் 
    ேகாவணெநற்றியர்ெவற்றைரக்ேகாளினர் 
    சிலம்பணிைகயர்ெபாலம் ைனபாதர் 
    ஆயி மவைரப்ேப ம்விட்டகலா 
    பாவணப் கழராவணவழகர் 
    ஆத ன்ைவப்பிெனப் தமயங்கா 
    வைரயவைரேயநல்விம் திைர 
    அ தம்ப த்தநாட்டம மாலாக்கினர் 
    மாதைர ழ மாதைரப் ாிவைக 
    ேயாதல்ேவண் மேதாஓதல்ேவண் ம் 
    என்னி ெமண் றிெனன்னி மினியர் 
    ேநாவ ைரயார்ெநாந்தகண்பாரார் 
    நாவலங்காரர்க்ெகன்னாவலங்காரச் 
    ெசால் யவி க்குவல்லவாெவன்னத் 
    ேவண் ேமதகத்ெதாிந்த 
    ெகாண் நா னஃெதண் ெவ த்தீற் 
    றிையெம யிைடயின் மிைசநின்ற 
    ய ேனா மயர்வறப் ணர்ேம 
    அன்னந்தன்ைன ன்னின் ன்னேமார் 
    அன்னந்ேத யின்ன நிைலெபறா 
    தலமந்தெதன்னாப் ல ந்தப்ேபாேம 
    அ காலஞ்சிைறச்சி ைளச்ெச த்தின் 
    எண்காற் ள் ைழெயங்ஙனஞ்ெச ேம 
    ேசறி ம கர்ந் ணர் மா ம்ேம 
    வண்சிைறயஞ்சுக ய்ஞ்சிடப்ேபாக்ெகனில் 
    என்சுகநாடாதிைடமாணாக்கேன 
    குயிைலப்ேபாக்கின பயில்ெகா யாாி 
    னினத்ததிரங்காதலல உமிைறக்குந் 
    தனக்கும்ேபெரான்ெறனத்த க்கித்திாிேம 
    நாைரையேயவநாடா ள்ளம் 
    ேபாியல் ெபற்றைலவற்ற  
    ன்ெனா நாைரப்ெபான்ெனயின்ம ைரயிற் 
    ைவயத்திைசெபா ந்தாதடல்விடந் 
    ேதவர் ன்ைவத்தெசல்வர்க்கவர்தினம் 
    ஏ ெசாற்ேகட்டதினிைனநிைனவிற்ேற 
    ணம் றேவா றவாந் ெதண 
    மாைலத்தாராமாைலத்தாரா 
    மாைலத்தந்ேதமாைலத்த ேம 
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    அன்றிேலாேபாி ெமான்றாதாேம 
    நின் ெநஞ்சுைளயநிந்ைதகூறியற்ேற 
    ெதன்றேலாெசன்றாற்றி ம்பிவாராேத 
    நன்றவரணிக்ேகாநா க்ேகாவிைரயாம் 
    மற்றிைவெயாழிகெபாற்ெறா யாைர 
    ேவண் ெகன்னின்மாண்டகு லாவிற் 
    ேகட்டைவ ள்ளநாட்ட ற்றதனாற் 
    பைசயிலெவன்னாவிைசவிலவினிநன் 
    ெனஞ்சு ைணயி ந்தெதன்றஞ்ச த் ய்த்தனன் 
    ெசய்ய தாமைரகுைழத் ய்யவரவைணப் 
    ெபாய்ய தமிழ்சுைவத்த ந்தாட்கீழ்ப்ப உ 
    மீளாவண்ணம்வாளாேதய்ந்ததால் 
    ன்னமம்மகத்தினம்மவம்மதி 
    மீண் மாயினீண் மிம்மதி  
    மாவாெவா தமிதாவாவி த்த 
    லவ்வளவின்றிச்ெசவ்விதினா ன் 
    என்ெசய்ேகாேவைழேயெவன்ெசய்ேகாேவைழேய 
    என்ெசய்ேகாேவைழேயெவன்ெசய்ேகாேவைழேய.  88 
 
    ேநாிைசெவண்பா. 
 
    ேகாமதிக்கும்ெவம்மைடேயகூமதிக்குந்தண்மைடயாம் 
    மாமதிக்குந் ய்ைமெச மாமகிேழ-வாமதிக்குப் 
    பச்ைசப த்தார்பணிவா ளமி க்க 
    விச்ைசப த்தாாிடம்.  89 
 
    கட்டைளக்க த் ைற. 
 
    இடங்ெகாண்டமாமகிழ்க்கச்சி ெமாற்றி ெமன்னக்கல்லா 
    மடங்ெகாண்டெவன் ளம்வாழ்வைரத்தாழ்வைரக்கீழரக்க 
    னடங்ெகாண்டெநஞ்ச டங்ெகாண் பாடநடங்ெகாண்டதாட் 
    படங்ெகாண்டபாம்பர்விடங்ெகாண்டகண்டைரப்பா வேன.  90 
 
    ேதவபாணி-நிைலமண் லவாசிாியப்பா 
 
    பா மின்பா மின்பா மின்பா மின் 
    பா மின்பா மின்பத்த ள்ளீேர 
    த்திையேவட் ள ணர் ேர 
    பத்திநல்வைலபடப்பா மினீேர 
    ஆர ள்பா மின்னார ள்பா மின் 
    ேபர ள்பதி றச்சீர ள்பா மின் 
    கள்ளவக்காத காதல்ைகவந் ணர் 
 
    உள்ளவக்கரவின யில்ேபா ய 
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    ெநஞ்சகஞ்ேசந்  தஞ்சத்திேனாக்கு  
    வன் கைரந் க ெவன் ெநக்கு கி 
    ெமாய்ம் ெம ந் றப் பின்ெபணம்பிறழ 
    வம் லம் காத் தம்பரமாக 
    நைட ந்தளர்ந்திட ைட ெநகிழ்ந்திட 
    டலங்குைழயக் கடல்கவிழ்ந்தன்ன 
    ெமய்வியர்வ ம்பிடக் ைக ெநகிழ்ந்  
    ெசய்வைகயின்றிப் ெபாய்வைகயன்றிக் 
    கண்ண விகால வண்ணவாய்குழற 
    விண்மண்ணறியா ண்ணிைறயார்வ 
    அன் கனிந்ெதங்க ளின்பைனப்பா மின் 
    ன்பைனப்பா மின் பின்பைனப்பா மின் 
    கம்பைனப்பா மின் ெசம்ெபானினம்பலத் 
    ெதன்ெபாைனப்பா மின் ன்பிறப்பா மின் 
    பா மின்பா மின் னார ள்பா மின் 
    பா மின்பா மின்பா மின்பா மின் 
    நாரைனப்பா மின்பா மின்னாயிரம் 
    ேபரைனப்பா மின்பித்தைனப்பா மின் 
    சீரைனயன்பினல்வாரைனப்பா மின் 
    ஊாியற்சிவிைகயாங்காரைனப்பா மின் 
    ேதவைனப்பா மின்ேறவர்ெசால்ேலவல்ெகாள் 
    ரவிற்ேபார்வலமாரைனநீ ெசய் 
    ேகாவைனப்பா மின்ேகாவைனப்பா மின் 
    வைனப்பா மின்பா மின் த்தமிழ்ப் 
    பாவைனப்பா மின்பகவைனப்பா மின் 
    பாவைனகட்ெகட்டாத்ேதவைனப்பா மின் 
    வ க்கும்ெமா தல்வைனப்பா மின் 
    ேதவ க்கும்ெப ந்ேதவைனப்பா மின் 
    மைனவாழ்வைனேயமணிதைல மித் 
    தாமைனக்கைடெதா ம ப க்கிைடகிலாக் 
    ேகாமைனக்ெகான்றயந்தாமைனப்பா மின் 
    வாமைனக்கஞ்சுகமாக்கிையப்பா மின் 
    மாமைனமகமழிதரமறித்தைல ைன 
    மைனப்பா மின்னீமைனப்பா மின் 
    மாற்ற ந்திறலனாய்த்ெதாற்றமஞ்சுறவ ங் 
    கூற்றிைனக்குைமத்தவாற்றலைனேயபா மின் 
    அந்தகன்க க்கைடசு க்கைடயாக்கிய 
 
    ைமந்தைனப்பா மின்வானைனப்பா மின் 
    ேம ைவக்குைழத்தவல் ரைனப்பா மின் 
    பாாிைனத்ேதர்ெசய்தபண்பைனப்பா மின் 
    ப் ரம்ெபா த்ெதா வைரக்காவல்ெகாள் 
    ெசப்பைனப்பா மின்ெசல்வைனப்பா மின் 



 31

    அக்கதமிக்ெக பக்கடல் க்குட 
    ெறாக்கைனக்கீ சக்கரத்தைனப்பா மின் 
    கக்குமக்கனல்விழி க்கிரப்ெப வ  
    ைமக்கடகாி ாிநக்கைனப்பா மின் 
    ெகாக்கிறகணிசைடக்குழகைனப்பா மின் 
    சக்கரமாிக்க டயவைனப்பா மின் 
    அண்ணைலப்பா மின்கண் தற்பா மின் 
    எண்ணைனப்பா மின்ென த்தைனப்பா மின் 
    தண்ணைனப்பா மின்ச மைறபா ய 
    பண்ணைனப்பா மின்பரமைனப்பா மின் 
    கண்ணைனயிடங்ெகாளங்கண்ணைனெயம்மி  
    கண்ணைனப்பா மின்கண்வ ெசவ்வந்தி 
    வண்ணைனப்பா மின்வரதைனப்பா மின் 
    தண்ண ளான்மிகுதாயைனப்பா மின் 
    ேநயைனப்பா மிேனயமிலார்க்ெகலாஞ் 
    ேசயைனப்பா மின்ேறசைனப்பா மின் 
    யைனப்பா மின்ெறான்ைமப்பசுக்களி 
    னாயைனப்பா மினாயைனப்பா மின் 
    மாயைனப்பா மின்மாயமிலாேவத 
    வாயைனப்பா மின்வள்ளைலப்பா மின் 
    ஐயைனப்பா மினப்பைனப்பா மின் 
    ெமய்யைனப்பா மின்விகிர்தைனப்பா மின் 
    ய்யைனப்பா மின்ேசாதிையப்பா மின் 
    ைகெப ெநல் யங்கனியைனப்பா மின் 
    ெசய்யைனப்பா மின்றி வைனப்பா மின் 
    உய்யவந் தவியெவா வைனப்பா மின் 
    ஒ வைனெயன் ளக்கு வைனப்பா மின் 
    உ வைனப்பா மின்ன வைனப்பா மின் 
    அ ளைனப்பா மின்ெபா ளைனப்பா மின் 
    அ வகன்றவத்ெத ளைனப்பா மின் 
    இ ளைனப்பா மின்ெனாளியைனப்பா மின் 
    ம ள த்ெத மைலம ந்தைனப்பா மின் 
    அ ந்தைளயவிழ்த்த ளாதிையப்பா மின் 
 
    ெபா ந் மதங்களின்வி ந்தைனப்பா மின் 
    தி ந்த மலைரெயன்க ந்தைலயணியவிங் 
    கி ந்தைனப்பா மிெனந்ைதையப்பா மின் 
    றந்ைதையப்பா மின்றைமயைனப்பா மின் 
    கந்த ற் ம்ம ட்சிந்தைனப்பா மின் 
    சிந்தைனதி த்தியதீர்த்தைனப்பா மின் 
    ந்ைதேய ைளத்தெவம் ர்த்திையப்பா மின் 
    வம்பணிமலாினல்வாசைனப்பா மின் 
    நம்பைனப்பா மினாதைனப்பா மின் 
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    நாத ங்கடந்தவப்பாதைனப்பா மின் 
    ேவதைனய த்தவவ்ேவதிையப்பா மின் 
    சீதளசந்திரேசகரற்பா மின் 
    ேபாதமவ்வால ேயாதிையப்பா மின் 
    சூதளவிள ைலச்சுவ ேபாதப் ைன 
    மா ைமயாதரப்பாதிையப்பா மின் 
    பா மின்பா மின்பா மின்பா மின் 
    பா மின்னார ள்பா மின்னார ள் 
    ஆர ள்ெபற் ளார்யா மாராய்ந் ெமய் 
    ேத மாேறார்ந்தபல்லாயிரம்ேபர்கைள 
    ஆர ள்ெபற்றிலார்யா மாராய்வ  
    மாாி ள்ேபா யவாயிரம்ேபர்கைள 
    ஆர ள்ேப வார்ேப கின்றார்ெபற 
    ேவாாிய ந்ைதேயாேராதிைவத்தார்பல 
    சீாினிற்ேற மாேதாியகூாிதிற் 
    ேபாியற்ேபர் றாேபரவாவார் றா 
    ேவா மிேனார்ந்தவாேவா மின்ேனாதநீர் 
    ஆரவாரம்ெப ந் ரேமேசரேவ 
    பாாினிற்பலவழிப்பத்த ள்ளீெரலாம் 
    ேபாிைனப்பா மின்பா னீர்ேபாிைன 
    ஊாிைனப்பா ேக ாிைனப்பா ேகம் 
    ஆர தன்வள ாிைனப்பா ேகம் 
    பா ேகம்வம்மிேனாபா ேகம்வம்மிேனா 
    பத்த ள்ளீெரலாம்பா ேகம்வம்மிேனா 
    ெமச்சு தமிழ்மைறயிச்ைசயிற்பா ய 
    ெபாச்சமில்பலதளிநச்சியபா மின் 
    கச்சிையப்பா மின்கச்சிையப்பா மின் 
    நச்சிையபாம்பைரயச்சனற்கச்சிைய 
    உச்சிைகவச்சனிரச்சறப்பா மின் 
 
    விச்ைசமற்ற ெவேனாகச்சிையப்பா மின் 
    ஒற்றிையப்பா மின்ெனாற்றிையப்பா மின் 
    ெபற்றேபறா டெலாற்றிையப்பா மின் 
    கற்றதன்பயெனனாெவாற்றிையப்பா மின் 
    உற்றவாழ்வி ெவனாெவாற்றிையப்பா மின் 
    ெவற்றிெவள்விைடயினாெனாற்றிையப்பா மின் 
    நற்றவ ற்றினாெலாற்றிையப்பா மின் 
    ெவற் டல் ண்படாெதாற்றிையப்பா மின் 
    ெபற்றவாெபற்றவாெவாற்றிையப்பா மின் 
    பா மின்பா மின்பா மின்பா மின் 
    ஆடேலறழகனார் கூடைலப்பா மின் 
    வம்பலநம் கும்பிடச்ெசம்பத 
    நம்பலெம ந்தி வம்பலம்பா மின் 
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    பா மின்பா மின்பா மின்பா மின் 
    பா மின்பா மின்பத்த ள்ளீர்கேள 
    நாத்திகம்ேபசுவார்நாத்தா க்ேபறித்ேதன் 
    ஊற்றி ந்தாெலனவார்த்ைதேத றிட 
    ேவத் மின்வாழ்த் மின்ேசாத்தம்வாய்வாய்த்தவா 
    ேபாற் மின்னாற்றலாற்சாற் மின்ேபாற் மின் 
    பா மின்பா மின்பா மின்பா மின் 
    பா மின்பா மின்பத்த ள்ளீேர 
    த்திையேவட் ள ணர்ந்தீேர 
    பத்திநல்வைலபடப்பா மினீேர.  91 
 
    ேநாிைசெவண்பா. 
 
    பத்த ள்ளீர்வம்மிேனாபா ேகமாமகிைழச் 
    சித்தவிகாரத்தியக்கம - த்தி ம்ேவ 
    ற்ற உம்ேவண்டா ைடயீர் ம கழல் 
    ெபற்றதாம்ேபராத்தி .  92 
 
    ேநாிைசெயாத்தாழிைசக்க ப்பா. 
 
    ஐந்த த்தர . 
 
    தி ச்சிற்றம்பலெமன் ஞ்ெச ங்கனகசைபெயன் ம் 
    அ ச்சித்தவ ட்ேபரம்பலெமன் மண்டெமலாந் 
    தாிச்சுற்ெபா ெவன் ந்தகுசித்ரமன்ெறன் ம் 
    விாிச்சுற்றநலங்ெகாழிக்கும்ெவ ெவளியாம்ெப ெவளிக்ேக 
    ெப ச்சுற்றமைறேபசும்ெப ம்பற்றப் ேர. 
 
    தாழிைசநான்கு. 
 
    காித்ேதா ன் த்தி ற் க் காண்சித்ரகூடத்தன் 
    ெப க்காவ றெவா வன் பிறங்கியெபான்ேமய்ந்த ேவ.  (1) 
 
    வி ந்தகனியெனா  ெபான்னி ந்தகடற்பள்ளி 
    தாமி ந்தார்கு ெயனி ந் தவத்த க்குமிடமி ேவ.  (2) 
 
    காலமகளமமலர்மகளிர் ம ங்கி ப்பப்ெப ங்க ைண 
    நிைலத ைசவத்ேதைன ேநசித் நின்றனேள.  (3) 
 
    ஆனா ந்திைர ண் ங்க ண் தமெதன்  
    வானாடர்காப்ப ண்  வறிேயா ங்கு கினேம.  (4) 
 
    அவ்வளவில் - இ தனிச்ெசால். 
 
    சுாிதகம். 
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    உள்ளந்தைழப்ப டலங்குளிர்ப்பக் 
    கள்ளநிரப் க் காணாெதாளிப்பச் 
    ேசமநல்ைவப்பா மாமகிழ க்ேக 
    இன்பப்ெப ம் ேபறிைசந்தனம் 
    அன்பனாட னாய்ந்திசிேனாேர.  93 
 
    ேநாிைசெவண்பா. 
 
    ஒரா ைரக்க ற்ேற ேனார்மாமகிழின்சீர் 
    யாராலஃ ணர வற்றாகும் -பா  
    மானாகக்கா ேம மாலறறா ற்ற 
    வரனாகக்கா ேம யாயந் .  94 
 
    தி வ வகுப் .- கட்டைளக்க த் ைற. 
 
    ஆய்ந் சிவந்தப ேயாவ மைறயன்ப ள்ளந் 
    ேதாய்ந் சிவந்தப ேயரெதா ம்பைரச்சூழ்நமைனக் 
    காந் சிவந்தப ேயாவமமாமகிழ்க்கீழ்க்க ைண 
    வாய்ந் சிவந்தப ேயாவம்மானின்மலர ேய.  95 
 
    பஃறாழிைசக்ெகாச்சகக்க ப்பா. 
    தர . 
 
    மலர க்கு கிழாதம்ைமத் னனைமந்தைனயழித்தீர் 
    சிலர க்கும்வில்ல க்கும்பிரம்ப க்குஞ்சிைலய க்கும் 
    மலர க்குஞ்ெசால்ல க்கும்பாிந்த ளிமாமகிழின் 
    பலர க்குமகிழ்ந்தி ந்தவ ேகேளார்விண்ணப்பம்.. 
 
    தாழிைசகள். 
 
    தாம் ழ்வார்ெமன்ேறாளின் யி னினிதாவெகாலந்தத் 
    தாமைரக்கண்ணா லகெமன்றதமிழ்சுைவத்ததன்ேற.  (1) 
 
    தி ேமனியணிந்தெச மணிகெளா ேசயிைழயார் 
    உ மான வமான ணர்வெனா மானமிேலன்.  (2) 
 
    ேதன்ம ைரக்கூடல்ெசய்தெசஞ்சைடவரெழழி யன்றி 
    யினம ரவாயர்குழற்ேகெழழி யிைணயிைசேயன்.  (3) 
 
    ேதயா வளரா தி யார்பிைறயன்றி 
    ஓயாைம ழலபிைறைய வா த க்குைரப்ேபேன.  (4) 
 
    கண்டத் க்ெகாண்ட க க்கட ளர்க் சாத்த விவர்கணங் 
    ெகாண்டத்திண்க  ெநஞ்சுகுைலத் க் கரப்ப காண்ேபன்.  (5) 
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    குமிழ்மாைலேயன் க்காங் குலவள்ைளத் தைழமிைலந்தாற் 
    றமிழா ஞ்ெசவியாகு மில்ைலெயனிற் றரங்காேணன்.  (6) 
 
    அ ண்ேமனிப் பவளெவாளி யல்ல மற் றவர் வர்வாய் 
    உ வா ங்கனியித க் குவைமெயந்தப் பவளமேத.  (7) 
 
    ைகேயந்  தைழப்பீ  கவின்ற ந்தலலாேம 
    ையேயந்  வ க்கு மைம ேம பிறிெதான் ம்.  (8) 
 
    இடப்பாதி கரத்தி ந்த ெவழிற்சங்க மன்றிமற்ைற 
    டக்கூன்ற சங்கங்ெகான் மிடற்றி க்கு ற் வைம.  (9) 
 
    ேதாட்கைமந்த காி ாியிற் திக்ைகயிவர் ேதாட்கன்றி 
    ட்ைகபிற ேதாற்ைகேய ேதாற்ைகேய குந் திக்ைக.  (10) 
 
    தி க்ைகபடக் குைழந்தெச  மைலயன்றித் திரண் ைலக்குப் 
    ப க்ைகபிற மைலயாகப் பார்க்ெகனி  நயமின்ேற.  (11) 
 
    இயல்பிறந்த யன்ேற யனடந விடனல்லால் 
    இயல்பிறந்த ெபா ெளதைன யிவாிைடேந ாியம் ெவேன.  (12) 
 
    ணியெபான் னாைமெயா  மவ்வாைம ணர்கைணயின் 
    ணிபிறிதல்லாற் காற் ைண ளதாக தைகைமத்ேத.  (13) 
 
    வாய்க்குமின்ப திெசா ம் வாய்ெமாழியா மைறெமாழிேபா 
    ேனாய்க்கு திதரவலேத யிலாெநா க்கு ண்ெணா ேய.  (14) 
 
    வல்லெதனின் - இ தனிச்ெசால். 
 
    சுாிதகம். 
 
    யாேனதவ மின்னியெநஞ்சு 
    மானா ைடயனன்றி 
    ேமேனார்விைழந்தெமய்ப்பித்திேமயினேன.  96 
 
    ேநாிைசெவண்பா. 
 
    இனக்ெகான்ைறசூ ய மாமகிெழம்மான் 
    எனக்ெகான்ைறேவண்  யிரப்பல-கனக்குன்ைற 
    வாங்கக்குைழத்தாய் வறிதமராககில் ெலன்னஞ் 
    சீங்கக்குைழ ய ேகாவின் .  97 
 
    ெசவிவி கவறல் - வி த்தக்க த் ைற 
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    இன் மாதரராெயன்னிைனன் ெதன்ெசய்தாயிைனவாய் 
    ஒன் பாதியாய்ச்ெசய்வதில் வல்லைம ைடயான் 
    என்றறிந் னார்மாமகி ழாளிசீாிைசத்தல் 
    நன் ேகட் ைலபச்ைச மா ைமெசயனயந்ேத.  98 
 
    ெசவி கவறல்-இரட்ைடயாசிாியவி த்தம்-மடக்கு 
 
    பச்ைசப்ெபண்ணின்பங்குைடயார்-பச்ைசப்ெபண்ணின்பங்குைடயார் 
            பணிவாரணியாரன்பாேல-பணிவாரணியாாின்பாேல. 
    விச்ைசநட்டா லகுயவ-விச்ைசநட்டார்விட்டாேர 
            ேவழ ாியார் ன்வில்லாம்-ேவழ ாியார்கிளிந்தாேர. 
    கச்ைசயரவேம ணவாங்-கச்ைசயரவேமமாதர் 
            க த் சுகமஞ்சவழகெரங்கள்-க த் க்கமஞ்சவ ள்கண்ணார் 
    பிச்ைசெய ப்பர்மைனேதா ம்-பிச்ைசெய ப்பெரம் ைனத்ேத 
            ேபாிற்ெபாியமாகிழார்-ேபாிற்ெபயராப் கழாேர.  99 
    
 இரட்ைடயாசிாியவி த்தம். 
 
    கழமாமகிழாற்களவி ந்தார் ைனமரம்மைலவாைழையவாழப் 
            ெபா வில்காஞ்சிப்பலதளி ம் ேபாற்றநாகமாக்க கு 
    மிைசச்ேசாிஞ்சிெநாச்சிெயா  ன் ம்ேவவ வாசு 
            ேமவக்கைடகாலீர்க்குக்ேகால் பிண் வங்கிச்சில் கமாத் 
    தகேவவி ந்தார்மகத்தக்கன் றைலையக்ெகாய்யாநாரத்ைதத் 
            தைலேமற்றைழப்பவத்திய தடாங்கி*ெயமக்குக்கத யதாம் 
    வைகயாைனக்காகுரக்குக்கரைவத்தீஞ்சைமத்தார்காடாடன் 
            மதித்தார்விகிர்தேவடரன்ேறா வாழியலர்ெபான்வணப் கேழ.  100 
 
    வாழ்த் -ஒ ெபா ண் ேமன் ன்ற க்கிய ெவாள்ளத்தாழிைச 
 
    வாழியர்வாழியா வாழியர் வாழியா 
    ஏ வர்மாமகிழீசர்கழெலன் ம் 
    கு மன்பாின்பத் ட்ெடாக்கு. 
    மங்களமங்களமங்களமங்களம் 
    இங்கிதமாமகிழீசர்கழெலன் ம் 
    ெபாங்குலகமின்பம்ெபா ந்  
    ேசாபனஞ்ேசாபனஞ்ேசாபனஞ்ேசாபனம் 
    ஈபவின்பமாமகிழீசர்கழெலன் ம் 
    தாபமற்றவான்வழக்கந்தந் .  101 
 
    மங்களம்-இ தியிற்கூன்ெபற் வந்தவஞ்சித் ைறகள். 
 
    தந்திரச்சீர்மைற 
    ெசந்தமிழ்மா ைற 
    சந்ததேமத்ெதந்ைத 
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    சுந்தரத்தா க்கு-மங்களஞ்சுபமங்களம்.  102 
    தாெளன ைனந் 
    தா நித்தமண 
    வாளனம்மாமகிழ் 
    ஆளன்பாதங்கட்கு-மங்களஞ்சுபமங்களம்.  103 
    பாதம்பணிந்தவர் 
    ேநாதலறப் ாி 
    ேபாதன ட்கு  
    நாதனந்ேதசற்கு-மங்களஞ்சுபமங்களம்.  104 
    ேதசன யவர் 
    ேநசன்றி வடல் 
    வாசன ட்பிர 
    காசன்ெபான்ன கட்கு-மங்களஞ்சுபமங்களம்.  105 
    
    கு வாழ்க. 
    --------------------------------- 
 
    ஆக்குவித்ேதார்க்ெகய்திய றநிைலவாழ்த் . 
 
    சுபமஸ் . 
 
    அ சீர்க்கழிெந ல யாசிாியவி த்தம். 
 
    என்பாட் ந்ேதைனெயன்பாட் ச்ைச 
            யிைசந்தியல்வல்ேலார் ன் 
    ெபான்பாட் லாசுைவத்தானிலம்பாமாங் 
            கலம்பகத்ைதப் ைனந் ேகட்டான். 
    அன்பாட் மரங்கி க்குநாதனானா 
            னரங்கநாதனன்ேறா 
    இன்பாட் ெமன் கண்மணிமாமகிழா 
            னீ ழியினி வாழ்க. 
 
    சுபமஸ் . 
 

மகிழ்மாக்கலம்பகம் ற் ப்ெபற்ற . 
  


