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"குன்ைறக்கு  ம ரகிாிநாதர் பிள்ைளத்தமிழ்" 
மழைவராயேனந்தல் சுப்பிரமணிய பாரதியார் இயற்றிய . 

 
    Source 
    குன்ைறக்கு  ம ரகிாிநாதர் பிள்ைளத்தமிழ். 
    மழைவராயேனந்தல் சுப்பிரமணிய பாரதியார் இயற்றிய . 
    இஃ  இறாமநாத ரம் ஜில்லா அஞ்சுேகாவில் ேதவஸ்தானம் ரஸ்  
    மகா-ள-ள-  றாவ்பக ர் எம்.ஆர். ேகாவிந்தராயரவர்கள் 
    உத்திர ப்ப  மஹாெலக்ஷிமி விலாசம் பிர ல் பதிப்பிக்கப்பட்ட . 
    ம ைர, 1924. 
    M.L.V. Press Madurai 500-24 
    ---------- 
 
    உ 
    ேவ மயி ந் ைண. 
 
    சிறப் ப்பாயிரம். 
 
    ம ைரத் தி விைளயாடற் கீர்த்தைன ெசய்த மழைவச் சுப்பிரமணிய ஐயர் 
இயற்றிய . 
 
    நிலமண் லவாசிாியப்பா. 
 
    மகள்நாமள் ெபான்மகள்கன்மகள் 
    ஆமிவர்தவத்தா* லாதியங்கட ள் 
    தண்சுமந்திலங்கு சசிநதி ேமல் 
    மண்சுமந்தித்தைர மகைள யர்த்தி ம் 
    எண் லவேரா ையந்ேதெழ வராய்த் 
    தண்ணெவண்ச*லைச சாபெமாழித் ம் 
    பார்வதியிைறயாய்ப் ப ேயற்ெபாழித் ப் 
    பார்வதியிைறயாய்ப் ைபம்ெபானீந்தளாவி ம் 
    க யிர்த்தறியாக் ெகௗாியங்கயற்கண் 
    **ணாிைவ க்கிரைனயின் றன் றத்த வி ம் 
    இலீைலகெவட்ெடட்  ைவெயா கூட ன் 
    ேம றநடாத்தி ேமேலார்வியப்ப 
 
    எந்நாட் யர்ந் தின்பம்பயக்குந் 
    ெதன்னாட் ளமகள் சி மியாகும் 
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    ேநமநாட் ன் ேனாிைழதிலக  
    மாெமனநில  மணிதிகழ்வளநகர் 
    பண்ட ந்தவெரா  பங்கயனாரண 
    னண்ட ங்குழாங்ெகாண் ட கேவைள 
    வண் ேயகந்த ெவற்பிைனச்சூழ்ந்  
    நீண்டைககுவித்  நின்றேபாழ்தாங்கு 
    எவ ர்தி ேம யிைரந்திடவி ங்கிச் 
    சிவசுதன்சினவச் சிவேனா மிழ்ந்த  
    மயிைலச்சிைலவ  வாெகனப்பணிக்க  
    அயில்ேவற்கட  ள ளாலீங்குற் 
    ேறாங்கியசாப ெமாழிந் ப ண் வந் 
    தாங்கியசிகண் ச் ைசலமீ ற் க் 
    குன்றக்கு ெயனக் குவலயம் கழ  
    நின்றற் தமண் ணிலம லங்க  
    மைறையச்சுவத்த வனமாய்த்தவ ற  
    நிைற னிேவார்ெபான் னிலத்த ர்நின்ேறத்த  
    நாரத னிக்கு ஞாேனாபேதசங் 
    கூரயிற்கட ள் கூறியம காதலங் 
 
    க கியநீல கந்தரனகமகிழ்ந் 
    த ள்ெசயச்சரவணத் தன்பினமர்ந்  
    கார்த்திைகமாதர் கரமலர்ேமற்ெகாண் 
    ேடத்தவைர ைல யின்பாற்சுைவ ற் 
    றா வாயங்ேக ேகாபித்  
    மீ மயைன விலங்குறவகற்றிக் 
    குறவஞ்சியின்வள்ளிக் ெகா ய  ழ்ந்  
    ந ஞ்ெச ல்ைல நைக மண்டர் 
    மாதைரமங்கல ம வச்ெசய்  
    வாதரமாய்வந் தன் ம்பாைலக் 
    கிழத்தியாமன்ைன ேகண்ைமவி ம்பிப் 
    பழகாப்பார்ைவயின் படர்ந் ெபா ந்த  
    ம தத்தைலவைன மாட்சிைமயாக்கிப் 
    ெபா தடவம் யம் ாித்ேதாங்க  
    ேவாியந்தாரணி விளங்கேமவி 
    நீரைமெநய்தன் ந்நீெரதிர்த் க் 
    குழகேனர்மைறெபா ள் கூ மின்ப  
    ெமாழியாம ர சுைவப்பானதி 
    ேதனதிெயன்னத் ெதன்பால்வடபால் 
    ஆனதிைமயவ ரமராவதி  
 
    மளைக ேமத்த ம மிப்பதிவைர 
    வளெராளிதைழ ம் வ ேவலவர்ேமல் 
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    தாசுங்கல்வி ஞ் ெசல்வ யர்ந்த 
    ராஜெகம்பீர நவில்பிரகசரணன் 
    ேபாதில்வானவைனப் ெபா மைற ணர்ந்த 
    ேகாதில்வா ல ேகாத்திேராத்பவன்மா 
    வாபஸ்தம்ப சூத்திரனன்பிற் 
    றாபமகற்றத் த ைவைகநாட் ன் 
    மழவயிற்குகேவள் வளர ட்ெபற்  
    மழைவயிற்சிறந்  ம வி தவத்  
    வழிவழி யர்ந்த மரபினன்சி தி 
    கழ நற்குலத்ேதார் கன்னிையேவட்ட 
    ெலாழியமற்ேறரா ெதா க ெதாழி னன் 
    நித்தியைநமித்திய நியமேவள்பாச 
    னத்திலான்னீய நைடயினில்வ வான் 
    வாசேபய மகவைர த்தி 
    ராசர்மகி  நல யர்கண்யன் 
    திகழ்ெசாக்ைகய தீக்ஷிதர் த்திரன் 
    குகேனர்விப்பிர குலசிகாமணி 
    சிதம்பரதீக்ஷிதர் சிேரஷ்டெரன்ன 
 
    நித ம்பரவி நீணிலத்ேதார் க ம் 
    பதிதிக ங்கணபதி தீக்ஷிதைர ந் 
    திடவாெனக்ஞ தீக்ஷிதர்தைம ம் 
    சுதெனனப்ெபற்ற சுகிர்தசீலவான் 
    இத வட  ெலல்ைலகண்டவன் 
    அாிய த்தமி  மஷ்டாவதான ம் 
    உாியவிலக்கணத் ட ணர் லவேர 
    றாசும ரஞ்சித்ர விஸ்த்தாரமா 
    ேமாைசக்கவிசூற் குயர்சிேராரத்னம் 
    பாடல்ப த்தல் பிரசங்கித்தெல ம் 
    நாடகக்கவிஞர் ந ங்கும்வாசாலகன் 
    குழந்ைதமன்னவ ங் ேகா மன்னவ ஞ் 
    ெச ந்தமிழ்வளர்க்குந் ேதைவமன்னவ ந் 
    தஞ்ைசமன்னவ ந் தமிழ்ேகட்டீந்த 
    சிஞ்சிதமிலங்கு சிவிைகப்பிரதாபன் 
    ெமய்த்தனச்ெசல்வ மிகுந்திகபரந்திகழ் 
    த்ரைனேவண் ப் னிதமாேயாங்கு 
    மயின்மைலயதைன வலஞ்சூழ்ந்ெதா நாள் 
    உயர்சன்னிதி ற் பவாசமி ந் 
    ள்ளத் ணர்ந்தன் ெறா பகற்ெபா திற் 
 
    பிள்ைளத்தமிழ்க்கவி ப்ரபந்தமிஃதியற்றிக் 
    கந்தர்தம ளாற் கண்ெணனவிரண்  
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    ைமந்தைரப்ெபற்  வாழ்விற்சிறந்தன 
    னகிலெமங்கு மதிசயித் வக்கும் 
    மகிைமேசர்சுப்பிர மணியபாரதிேய. 
 
    சிறப் ப்பாயிர ற் ம். 
    ---------------- 
 
    சாத் கவிகள். 
 
    இஃ  காைரக்கு யில் இ க்கும் மழவராயேனந்தற்சிதம்பரதீக்ஷிதர் 
    அவர்கள் குமாரர் அஷ்டாவதானம் பாலசுப்பிரமணிய ஐயர் இயற்றிய . 
 
    வி த்தம். 
 
    அந்தமயிற் தரத்தான்மீ மழைவப்பதியி 
          லமர் ெசாக்ைகயன் 
    சந்ததிசுப்பிரமணியபாரதிேயார்தினஞ்ெசய் 
          பிள்ைளத்தமிழ்ச்சீர்ேகட் ச் 
    சிந்ைதெதளிவான தன்மதிகாெலன்றான் 
          கவி ந்ெதண்ணீாிற்ெசல் 
    ந்தரமீனத் ச்சனாெனன்றா 
          ன கத்தியன்ெமய்ெயா ங்கினாேன.         (1) 
 
    மயல்வ வாேமன டத்ெதா வள்ளி 
          னம்வி த்தவ காட் ஞ் 
    ெசயவ ேவற்காைளெய ஞ்சிகண் மைலச் 
          சண் கன்ேமற்ேசெயன்ேறா ம் 
    ெபயர் தனக்குந்தன ாின்ெபயர் தனக்கு 
          மிைசவாகப்பிறங்ேகார்நாளில் 
    நயமழைவச்சுப்ரமண்யபாரதிபிள் 
          ைளத்தமிைழநவின்றான்மாேதா.         (2) 
 
    சங்கரன்றன் மகிைமெதாித்திட லகிற் 
          சங்கரனாச்சர்ந்தேதேபால் 
    ெபாங்குமழைவச்சுப்ரமண்ணியன்றன் 
          ெபய லகிற்ெபா ற்ேறங்க 
    ெவங்கண்மழைவச்சுப்பிரமணியனா 
          வந்ைதந்தின்னியலான்ேமன்ைம 
    தங்குபிள்ைள த்தமிழாகக்குன்ைறயிற்பிள் 
          ைளையேவண் ச்சாற்றினாேன.         (3) 
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    ெப ம்பரசுமானணிந்தெச ங்கரத்தான் 
          சைடயி ளம்பிைறயன்வா ம் 
    ப ம்பரசுமானபரன்ற ங்குமர 
          னி தனம்பம்பரேனர்வள்ளி 
    வி ம்பரசுமானதிக்குன்ைறயில்ேவண்ேமற் 
          பிள்ைளத்தமிைழச்ெசாற்றான்ெசங் 
    க ம்பரசுமானபந்ேதாய்மழைவச் 
          சுப்பிரமணியகவிவல்ேலாேன.         (4) 
 
    தனகனத்திவளாிைடயந்தரத்தி 
          ைம தவியசந்ததிெசவ்ேவற்ைக 
    யனகனத்திவதனனிளந் ைணகைண 
          ேநற்*விழிக்குறமின்னைண ந்ேதாட்சி 
    கினகனத்திவளர் கன் மீ பிள்ைளத் 
          தமி ைரத்தான்கிளர்ஞானத்திற் 
    சனகனத்திவ ந்தடம 
          ழைவச் சுப்பிரமணியனாந்தமிழ்வல்ேலாேன.         (5) 
    ----------------- 
 
    இஃ  மழவா ாிச்சுப்பிரமணியதீக்ஷிதர் குமாரர் சிதம்பரபாரதி இயற்றிய . 
 
    ெபாழிற்குல மழைவநகர்ச்ெசாக்கய 
          மாலீன்றவர த்ரெனன்னச் 
    ெசழிக்கவ ஞ்சுப்ரமண்யபாரதிைய 
          மயின்மைலேமற்சிறக்குஞ்ெசவ்ேவள் 
    விழிக்க ைணய தாட் ப்ப வங்களாலைமத்  
          ேமன்ேமேலாங்கு 
    ெமாழிக்க ம்பினிைசச்சுைதையச் 
          ெசவிக்குணவாயகமகிழ்ந் கந்தான்ம்மன்ேனா. 
    ---------------- 
 
    இஃ  இராமநாத ரம் சமஸ்தானவித் வான் 
    அஷ்டாவதானம் சரவணக்கவிராயரவர்கள் இயற்றிய . 
 
    திைரக்குமரன்படர்மாையவைரக்குெமா  
          ேவல்பி த்தெசவ்ேவேடாைக 
    வைரக்குமரன்ேமற்பிள்ைளத்தமிைழெயா  
          பகற்ெபா திலவ த்தினான்சிற் 
    பைரக்குமரன க்குமன் ெச மழைவச் 
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          ெசாக்கயமால்பாலன்மார்பில் 
    விைரக்குமரவிந்தமணிசுப்ரமண்யபாரதிபா 
          ேவந்தர்ேவந்ேத.         (1) 
 
    ச க்கைரக்கும்பாற்குழம் தனக்குமிைண 
          ெயன்பர்சிலர்சரணர்சன்மக் 
    க க்கைரக்கும்ேபாதெமன்பர்சிலர்சிலர்நற் 
          சந்தவிலக்கணமீெதன்பர் 
    எ க்கைரக்குஞ்சிந் க்க மைறேபா 
          தித்தகுன்ைறக்கிைறேமற்கல்வித் 
    த க்கைரக்கும்பிடச்ெசய்சுப்ரமண்யபாரதி 
          ெசால்பிள்ைளத்தமிைழத்தாேன.         (2) 
    ...... 
 
    உ 
    கணபதி ைண. 
    கக் கட ைண. 
 

ம ரகிாிச்சண் கநாதர் பிள்ைளத்தமிழ். 
   
  விநாயகர் தி 
    ெவண்பா. 
 
    ங்கமல வாவி ைடசூழ் ம  கிாிக் 
    காங்ெகயன்ேமற் பிள்ைளக் கவிபாடத்-ேதக்கி 
    நடக்குஞ் *ச* கத்தான் னாட்கைலையத் தாங்கும் 
    கடக்குஞ் *ச* கத்தான் காப் . 
 

1. காப் ப் ப வம் 
 
    சுப்பிரமணியர் தி. 
 
    ேம தடங்கடல்சூழ் வியாகியகண்ட 
          ரணமாய்க் காரணமா யாரண மாகிக் 
    காேம ந ம்ெபாழில்சூழ் மா ரகிாிவாழ் 
          கட ேளநின்கவிக்குக் காப்ெபவைர ைரப்ேபம் 
    நாேம கைலவாணி நாத க்குமரற்கு 
          நளினமலர் விழியாற்கு நாகநாட் ைறக்குந் 
    ேதேம வானவர்க்கு மசுரர்பைகத ந்த 



 8

          ெசல்வனீயதனா னின்கவிக்குநீகாப்ேப         (1) 
 
    ேவ . 
    சிவஸ் தி. 
 
    வடெபாலன்கிாிெய  ைலக்கண்கறாெதாளி  
          மதி கம் ெவ த்திடா  
    மண்ண ந்தாதக  ாித்திடா ெந  
          மணிவயி  ைளந்திடா  
    குடவைளகள்கு றவ  சரவைணயினில ெபாழி 
          ேகா சூாிய கிரணேமார் 
    குல தி ெவ த் ெதன்னவ குன்றாக் 
          கு க்குமரைனப் ரக்க 
    தடவைரெய ங்கயிைல ேவர்வி ந்ெதன்னவிைட 
          தவளேவதிைகயி னாப்பண் 
    டனித்தங்குாித் த் தைழத் ெவங்கட்ெசவித் 
          த கட் பணாடவிக்கார் 
    விடவரவெம ெந ய வி திலகவி த *தி 
          ெவண்ெகா லங்க மலர்ெபான் 
    மிளிர்பிைறவிளங்கெமய்ஞ் ஞானப்பலன்ற ம் 
          ெவண்ணிறக் கற்பத ேவ.         (2) 
 
    ேதவிஸ் தி. 
 
    விண்ணவர்கள்ெபான்னா  ேமவ வி தர்க்காசு 
          வி ெசங்ேகா னடாத்த 
    மின்ெகா ெயனத்திகழ் ேலாமைசமணிக்குைழயின் 
          ேம தா டங்கமிலகக் 
    கண்ணனி கண்மலர் கிழ்ப்பநான் கன்மலர்க் 
          கமலத்தில் ற்றி ப்பக் 
    கார்த்திைககளிப்பவளர் சரவணப்ெபாய்ைகவ  
          கந்தைனத் தனி ரக்க  
    தண்ண ங்கமல ங் கத ந்தந் வட  
          த விளந்தளிர் தளிர்த் த் 
    தண்சு ம் ல மாக் ேகாங்க ம்பிச்ெசவ்வி 
          தண்காந்தண் மலர்தந் ேதன் 
    எண்ண ங்கிஞ்சுகம் த் நற்சண்பக  
          மீன் குவலய மலரேவ 
    யிமயாசலத்ெத ந் திைமேயார்ெதாழப்படர்ந் 
          திைச மரகதவல் ேய.         (3) 
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    தி மால். 
 
    ாித்தடக்ைகயான் கலஞ்சுழற்றிமத  
          ம்மதம் ெப கெவகுளி 
    கபடாங்ெகாண் பய நிகளந்ெதறித்தட  
          ைனமனப் பாெகறிந்  
    கூாித்தெவண்ேகா  ெகா ேமாதிவாைழயின் 
          குைலயின்வா ன வைரவாட் ங் 
    குஞ்சாத் யிர்ெகாண்ட மா ரகிாியில்வ  
          கு பரன்றமிழ் ரக்க  
    ேவாிச்ெச ங்கமல மலர்குவியமல ாினிைட 
          விளாிவண் னெமா ங்க  
    ேம பரகாய  ேயாகிெயனம கூட் ல் 
          ள் ளினமடங்கப் 
    பாாிற்படர்ந்திலகு கவளெமனெவ தியிர  
          படல  ம்வி ங்கப் 
    பாிதிமண்டலமைறய ேவாராழிெதாடநின்ற  
          பச்ைசப் பசுங்ெகாண்டேல         (4) 
 
    ேவ . 
    விநாயகர். 
 
    ேபாேர கடகளி  ெகாண்டெலாத்தார்த்*ெதா * 
          வாேன பாிதிரண மண்டலத்தாட்குைட 
    ேபாேல க ெவயில் *மைறந்திடப்ேபார்க்ெக  
          பாலர்ெசா சிைல வைளந்திடப்பார்த்திபர் 
    ேதேரா ரவிகண் ம ந்திடக்காக்ைககள் 
          ேபாேய கு தியி லைளந்திடப் ப்ெபா  
    ேயேர ளப கில் பஞ்சவர்க்காப்ெபார* 
          வா தினம்*ம  மண் ைசப்ேபார்க்கைச* 
    ேயடாகவடவைர யிலங்குெபாற்ேகாட் ளி* 
          ேலழ் மிெதாழ க மிைசந்தநற்ேகாட் ைன 
    நாராசெமனெவ  குஞ்சரத்தாட் ைண 
          ேயநா மனதினிைட யஞ்ச த்ேதத் ம்* 
    ேநேர நவமணிெசய் பந்தாிற்கார்த்திைக 
          மானாெராடரமகளிர் மங்களத்தாற்ெபாாி 
    நீடாழிமணிசிதற மண்டகப் ப்ெபாதி 
          நீர்ேவதன்விதி ைற சடங்கிடப்பாட் ைச 
    மாறா தாவமர ந் மிக்காட்ெடா  
          நீ ழி ெமன ழங்கிடப் ட் ய 
    வாேர களப ைல குங்குமச்ேசற் டன் 
          மார் வா க மிலங்கிடப்ேபார்த்ெதாழின் 
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    மாறா விழியிைண யங்கைளப்பார்த்திட 
          வானாடன ளமர குஞ்சாிப்ேபட் டன் 
    நாேணா தைலவைளய ந்தி ப் ட் ய 
          மா கிாியில்வ  கந்தைனக்காக்கேவ.         (5) 
 
    ேவ . 
    இலக்குமி. 
 
    கண்ேட ெசாற்கண்  தத்ைதயைடயத்தனங் 
          கண்டகமலம் பய றக் 
    கலக விழியிைணகண்  வாிவண் ம ண்  
          க கி டல் பதறவ  
    ெகாண்ேட பச்ைசப் பசுந்ேதாக்ைகசிைறயிெனா  
          ெகா யவன மைடயவந்தக் 
    *குத*யின்மணம் ணர் ம ரகிாி கைனக் 
          கூ ெமன்ற மிழ் ரக்க 
    *வண்ேட சுாிகுழற் கற்பகந்தைனநல்க 
          வதனமதி யத்ைதய ள 
    மார்பிடங்ெகாண் வட வைரையச்சினந்ததன 
          மதவார ணத்ைத தவப் 
    பண்ேட கிஞ்சுகப் ங்கு தவாய்ந ம் 
          பவளம  திைனயளிக்கப் 
    பாத ள்பலேகா  யரமகளிைரத்தரப் 
          பாற்கட தித்தமயிேல.         (6) 
 
    பிரமன். 
 
    விண்டலத் வினம் *ெபா ெபாெவன் தி*  
          ேமெறனக் ெகர்ச்சித் நீள் 
    ெவ வால்விதிர்த் ெவம் பகுவாய்திறந் க  
          விழியனற் ெபாறிகள்சிதற 
    அணடலர்கெளனவந்த *வானவர்கள்கடகளிறி 
          தாெமனக் கவின்மடங்க 
    வா யிர்கவர்ந்த ண் ம ரகிாிவா ெமன் 
          ைனயன் த் தமிழ் ரக்க 
    பண் தழ்கள்குவியா  வண் கள் கா நீள் 
          பங்கப்படா  நா ம் 
    பாிமளம்வாடா  வ மாய ந்தியம் 
          பங்ேக கத் தித்  
    மண்டல மண்டபகி ரண்டநவகண்ட ம் 
          மறிகட  ெமா ெநா யிேல 
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    மனத்திைடநிைனத் ப் பைடத் க்க ளித் நான் 
          மைறெதா வ ங்கட ேள.         (7) 
 
    ேவ . 
    கைலமகள். 
 
    ேசற் க்கமலத் திைடப் குந்  
          ெச ம்பாசைடயின் கு த்த ந்தித் 
    ெதண்ணீ ழக்கி நீர்வி த் த் 
          ெதறிக்கு ைலப்பாற் னிற்ெற ைம 
    தாற் க்கத க் கு த்ெதா த் த் 
          தனித் க்கறித் ச் சண்பகத்திற் 
    றனிக்கண்வளர்மா ரகிாித் 
          தைலவன்மீதிற் றமிழ்ப் ரக்க 
    ேபாற்றற்காிய ரந்தர ம் 
          ணர்மின்ெகா யாம் ேலாமைச ம் 
    கழ்வானவ  மரம்ைபய ம் 
          ெபா ந்தாச் சிைறயிற்ேபாகாமற் 
    கூற் க்கிைணயாய் வ ெவ த்த 
          குடக்காத க்கு விழிக யில் 
    கூரவரந்தா ெவனநாவிற் 
          கு ெகாண் ந்த குலமயிேல.         (8) 
 
    ேவ . 
    பலேதவர். 
 
    டா ெப தல்வன் மற்ெறாப்பிலாத 
          ேவதாைவெயா பிரணவத் க்குநீ ம் 
    ேமலானெபா ைர ெயனக்குட் ** 
          நாடாளனி தமயி னடத்திக்குலா  
    மா ரகிாிவ  குறத்திப்ெபேணய 
          னாேடா மனமகிழ் கவிக்குச்சகாயர் 
    வாடாததிதி தர கர்ப்பத்தி  
          ேபாேயகவ ெவ  ம த் க்களாக 
    மாறா கு சய ர் ெசார்க்த்தில்வாசர் 
          நீடாழிெப குதிைச ெயட் க்குநாதர் 
    ேமனாளிலதிதி ைறயிற்ெபற்றபாலார் 
          ேநராகவ மமரர் ப்பத் வேர.         (9) 
 
    ேவ . 
    இ ம . 
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    குதிக்குந்தரங்கத் திரள்ெகாழிக்குங் 
          குளிர்மாமணிெவண் ணில னக் 
    குல ங்கு த ைகயவிழக் 
          ேகாலவாிவண் னந்ெதாடரக் 
    கதிக்குந்ேதனா ெறனப்ெப கிக் 
          கழனிேதா ம் பயிர்விைளக்குங் 
    கனஞ்ேசர் ங்க மைலயில்வளர் 
          கதிர்ேவன் கன் கவி ரக்க 
 
    உதிக்குங்கிரணன் றிரணெமன 
          ெவாளிேயபரப்பி யி ங்காலத் 
    ேமெறன்ன த்ெதா ந்தங் 
          ெகா மாமரத்தி டல்பிளந்  
    திக்கும்ேவ ந் திகழ்மயி ந் 
          ேசர்ேசவற் ெகா நிதந் 
    லங்குநவ  ர ம ேபார் 
          ெதாடங்குந்திடஞ்ேச ாி ம்ப ேம.         (10) 
 
    காப் ப்ப வம் ற் ம். (ஆக - 10.) 
    --------- 
 

2. ெசங்கீைரப்ப வம் 
  
    ேவ . 
    உைரயிட்ட *சக்ரகிாி சங்ககிாி யர்சக்ர  
          வாளகிாி மைலயகிாிநீள் 
    வடெபாலன்கிாிைகைல யங்கிாிவராககிாி 
          ம குமந் தரகிாிமகா 
    தைரயிட்ட தயகிாி *ய த்தகிாியிந்த்ர *கிாி 
          சந்த்ரகிாி விந்தகிாிேயார் 
    சத்யகிாி ரத்நகிாி சிரகிாிவிசாலகிாி 
          ைசயகிாி யிமயகிாிவா 
 
    னிைரயிட்டராமகிாி ேசாமகிாிேயமகிாி 
          நீலகிாி சிகரகிாிேசர் 
    நிடதகிாிகந்தமா தனகிாிகேடாரகிாி 
          நீலமா ரகிாி ந் 
    திைரயிட்டமலர்வாவி சூழவிைளயா கில் 
          ெசங்கீைரயா ய ேள 
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    திட்கட்குவட் ெல  ங்கக்கிாிக்கிைறவ 
          ெசங்கீைரயா ய ேள.         (1) 
 
    கூனாாிளம்பிைறக் குஞ்சரக்ேகாட் ென  
          குளிர்மணித் தரளமள்ளிக் 
    கு கண்டீரவக் கு ைளெவ ளச்ெசழிய 
          குங்குமச் சிைனெயா த்  
    மானாக ட்ெகாண்  வடகுவெட ங்க ய 
          மைலவிட் றங்கிவல ம் 
    வாாிச்சுழித் ச் *ெசழித் நிைரெகாண் *ைர 
          மண் வைல ெகாண்ெட ம்பி 
 
    ேமனா ெசவி ட ழங்கித்திரண் கைர 
          ேம கா லானிைறப்ப 
    ேவாிச்ெச ங்கமல வாவித்தடம்ெப கி 
          சுசலராசி ேத த் 
    ேதனா ைட ெப கு மா ரகிாி க 
          ெசங்கீைர யா ய ேள 
    திங்கட்குவட் ெல  ங்கக்கிாிக்கிைறவ 
          ெசங்கீைர யா ய ேள.         (2) 
 
    ெபான்னிறத் விெகாடைணத் ெவள்ேளாதிமம் 
          ெபாற்பிளம் பார்ப்பி க்குப் 
    ணர் ைலப்பாெலா  கலந் ெசங்கமலப் 
          ெபாகுட் ைற நறாெவ த் த் 
 
    ன்னிதழ்ச்சங்ெகா  கட் வதனத்திைட 
          சுழற்றிக் குறங்குதட் த் 
    ய்யபங்ேக க மணித்ெதாட் ட் த் 
          ைதந் தா லாட் யிரவின் 
 
    மன் ெசங்கு தப் பசுந்ேதற ட் மலர் 
          வாய்வைளய மாறி ண்  
    மணிவயி ேதக்கிட் * ரதிேகச*ாிவிைளயா  
          மார்பினிைட யில்கூரேவ 
 
    ெதன்னி ங்களிவண்  சூழ்ேநமநாடேன 
          ெசங்கீைர யா ய ேள 
    திங்கட்குவட் ெல  ங்கக்கிாிக்கிைறவ  
          ெசங்கீைர யா ய ேள.         (3) 
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    மன்றலந்ெதாிைவயர் குழாெமதிர்ெசலக்காள  
          மாவிளங் குயில்கள்கூவ  
    வன்க கிளம்பாைள சாமைரயிரட்ட ைக 
          மல் ைகச் சங்ெகா க்க  
    இன் தினநன்ெறன விளந்ெதங்குதைலயைசத் 
          திளநீர் கு ங்கவாிவண் 
    ைசபாடவனச ைக மலரமல ர்வாய்திறந் 
          ெததிர்ெமாழி தரக்கிஞ்சுகம் 
 
    ன் ெசங்காந்தளங் ைககுவியந மலர்கள் 
          ெசாாிகடம் பலர்விாிக்கத் 
    ம்ைபமலர் நறெவா கு மன்னராசிகெளனத் 
          ெதாைடேவள் வி ந்த ந்தத் 
    ெதன்றலங்கு விவ  குன்ைறயம்பதி க 
          ெசங்கீைரயா ய ேள 
    திங்கட்குவட் ெல  ங்கக்கிாிக்கிைறவ 
          ெசங்கீைரயா ய ேள.         (4) 
 
    கடலக கிழியவ  மைலசுவறெந யவட 
          கனககிாி நிைலெபயரநீள் 
    கைறெயா குபடவர  திைசகள்படவிைசயிெனா  
          கடகளி பிளிற ெந மால் 
    வடத வின் மைறயமைற க மயனகல்வனச 
          மலாில்விழ வமராிாிய 
    மதிப திதன நிைல விட வி லகினிைட 
          மலர்ெசாாிவ ெதன திரநீள் 
 
    டவிகி கிெடன ைம யவ ெமமதர மி  
          ைமெயன டல்பதறிேய 
    யல்கள்சளசெளனவி  மைழெசாாியவினவசுரர் 
          ெபா மன  பைறயைறயேவ 
    திட னெமா க ன நடனமி மயின் க 
          ெசங்கீைர யா ய ேள 
    திங்கட்குவட் ெல  ங்கக்கிாிக்கிைறவ 
          ெசங்கீைர யா ய ேள.         (5) 
 
    ேவ . 
    காத டன் குறமா ணர்ந்தவனா கெசங்கீைர 
          கங்ைகதிக்கு ெள ந்தமதக்களிறா கெசங்கீைர 
    ேகாத சந்த்ரகலாதாிதந்தவனா கெசங்கீைர 
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          குஞ்சாிெமய்ப் றமஞ்சாியிட்டவனா கெசங்கீைர 
    ேமாதக ண்டபிராெனா வந்தவனா கெசங்கீைர 
          ண்டகைனப்ெப வன்சிைறைவத்தவனா கெசங்கீைர 
    யாதிெயாடந்தமிலாதெச ஞ்சுடரா கெசங்கீைர 
          யங்கசன்ைமத் ன ங்கமைலக்குகனா கெசங்கீைர.         (6) 
 
    நாரண ந்தி மா மகிழ்ந்திடவா கெசங்கீைர 
          நஞ்சுமிடற்றினர்ெகாஞ்சுமைறப்ெபா ளா கெசங்கீைர 
    வாரணெமான்றடரானனபஞ்சகனா கெசங்கீைர 
          மந்தரெவற்பி யர்ந்ததிரட் யனா கெசங்கீைர 
    ரணசந்த்ரசுபானனரஞ்சிதனா கெசங்கீைர 
          ெபாங்குதிைரக்ட ண்டவன்ெமய்க்கு வா கெசங்கீைர 
    யாரண ந்திைசமா க ந்ெதாழவா கெசங்கீைர 
          யங்கசன்ைமத் ன ங்கமைலக்குகனா கெசங்கீைர.         (7) 
 
    கூர்ெகாண்ட ேவைல ங்ைகப்ப த்திப்பகழி 
          ேகா ெயா ணியாக்கிக் 
    குைரகடைல னிவாய்ம த் மானிாிதரக் 
          *குவைளையவனம் குத்தி 
    ேவர்ெகாண்டகமலத்ைத ட்டாெளனத் றி 
          மீைனயிைமயாதி த்தி 
    ெவங்கட்ெகா ங்கூற்ைறயந்தகெனனத்தள்ளி 
          ெவவ்விடம்பயி ட் ைமக் 
 
    கார்ெகாண் விளாியி கைடசிவந்ைதயாி 
          கலந் ைமெய திவள்ைளக் 
    காதள ெசல் ங்க ங்கட்குறத்தியி  
          கனதன ெமாய்ம் ேதாயச் 
    சீர்ெகாண் ன்னின்றமதவாரணத்திளவல் 
          ெசங்கீைர யா ய ேள 
    திங்கட்குவட் ெல ங்கக்கிாிக்கிைறவ 
          ெசங்கீைரயா ய ேள.         (8) 
 
    வண் ைசெபற்றகடம்பமலர்ப் யெசங்ேகா ெசங்கீைர, 
          மன்றன்மிகப்ெபா குன்ைறநகர்க்கிைறெசங்ேகாெசங்கீைர, 
    ெயண் ைசெமச்சுசிகண் மைலத் ைரெசங்ேகாெசங்கீைர, 
          ெயங்கள்குறப்ெபண்மணம் ணர்வித்தகெசங்ேகா ெசங்கீைர, 
    யண் னர் க்கமடங்கெவாழித்தவெசங்ேகாெசங்கீைர, 
          யந்தாிெபற்ற ள்சுந்தரவிக்ரக ெசங்ேகாெசங்கீைர, 
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    ெதண் ைரவற்றெவறிந்தவயிற்கர ெசங்ேகாெசங்கீைர, 
          சிங்கமடர்த்தவ ங்கமைலக்குகெசங்ேகா ெசங்கீைர.         (9) 
 
    10. 
    ஐந் கத்தினர்தந்தசு த்திர ெசங்ேகாெசங்கீைர, 
          யன்றிெலனத்தைககுன் ைளத்தவெசங்ேகாெசங்கீைர, 
    யிந் கத்திலகுந்திலதத்ெதா ெசங்ேகாெசங்கீைர, 
          ெயங்கும ப்ெபா கின்றநதிக்கிைறெசங்ேகாெசங்கீைர, 
    ந் தமிழ்க்கவிஞன்சிைறவிட்டவெசங்ேகாெசங்கீைர, 
          ெமாய்ம்ப ைணப் லவன்கவியிட்டவெசங்ேகாெசங்கீைர, 
    சிந் ரெவற்ைபயடர்ந்ததிரட் யெசங்ேகாெசங்கீைர, 
          சிங்கமடர்த்தவ ங்கமைலக்குகெசங்ேகாெசங்கீைர.         (10) 
 
    ெசங்கீைரப்ப வ ற் ம். **20. 
    ------------- 
 

3. தாலப்ப வம். 
 
    உலைவதைழயக்குதித் வ  
          ேமெறன்னக்கு றிெய ந் 
    ேதா ப்பாய்ந் சிைனகிைளக 
          திரத்தாவி மிெந ம் 
    பலவின்குடக்காய்பறித்ெதா த் ப் 
          பசுந்ேதன ந்திக்கு ஞ்சுைளகள் 
    பகட் க்குழவிக்க த்தி ைலப் 
          பா ங்ெகா த் க்குறங்கினில்ைவத் 
    திலகுங்கரத்தாற்றைலவகிர்ந்தங் 
          ெக த் மார்ேபாடைணத் மர 
    ேமறி ழங்கும் கில்பார்த்தங் 
          கிறங்கிக்கலங்குங்கவியினங்கள் 
    குல ேநமவளநாட் க் 
          ேகாேவதாேலா தாேலேலா 
    குன்றாக்கு யில் ற்றி க்குங் 
          குமராதாேலா தாேலேலா.         (1) 
 
    பயி ங்கிளியின் பார்ப்பினங்கள் 
          பச்ெசன்றிளகியி மாந்  
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    படர்ெநட் ைலயின்கு த்ெத ந்த 
          பசுங்காய்க்கத க்கனிேகாதித் 
    யி ம்ெபாழி னிைடயகலாச் 
          சு ம் ங்க ம் தைனவைளக்கச் 
    சூ*தத்த ம் ந்தளவ ம் ஞ் 
          ேசாகந்*த மேசாக டன் 
 
    ெவயி னிளங்காற்க திெரறிக்கும் 
          ேவாிக்கமல ைக ைக 
    விள் ங்கு தப்ேபா ைற 
          விளங்குந் ணி கக்கூ ம் 
    குயில்ேசர்ேநம வளநாட் க் 
          ேகாேவதாேலா தாேலேலா 
    குன்றாக்கு யில் ற்றி க்குங் 
          குமராதாேலா தாேலேலா.         (2) 
 
    கதிக்கத்தளிர்கள்பளபெளனக் 
          ககன கட் ல்விளங்கெந ங் 
    கப் வளரத்திைச ங் 
          கவர்ந் பரப்பிேநர்ப வந் 
    திக்குேமலாய்மலர்ெசாாியச் 
          சு ம் வி ம்பச்சுரந் தைல 
    ங்குகுைலக்காயிலக்காகத் 
          வ லகிற்ேறான்ற ைளத் 
 
    திக்குந்தனிமாமரெமனேவ 
          ேயாங்குமசுர டன்ம ய  
    ெவா ேவல்பிளக்கவி பிளவி 
          ெனா பாதியினின் லகதிரக் 
    குதிக்குந்ேதாைகப்பிடேர ங் 
          ேதாேவதாேலாதாேலேலா 
    குன்றக்கு யில் ற்றி க்குங் 
          குமராதாேலாதாேலேலா         (3) 
 
    ேகா ங்குதித் க்கைர ரண் . 
          குமிழிெய ம்பியைலசிதறக் 
    குடக்குங்குணக்குந்ெதாியா  
          குளிர்மாமதி ங்ேகாகனகத் 
    திைசக்குஞ்சர ஞ்ெசவி படச் 
          ெசவிேயகண்ணாமரசெரனச் 
    ....... .......... ........... .......... 
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          சிறக்குமர ம்விழி ைதப்ப  
    ேம றத்தண்ட ம்ெவ ப்ப  
          வி தர்க்கரசுந்திைச க ம் 
    ெவ ளவடைவக்கனலடங்க  
          ெவவ்வாய்திறந் சிறக த் க் 
    கூ ஞ்ேசவற்ெகா ைடய  
          ேகாேவதாேலாதாேலேலா 
    குன்றக்கு யில் ற்றி க்குங் 
          குமராதாேலாதாேலேலா.         (4) 
 
    தளி ெமாளிர்மின்ெகா நிறத் 
          தங்கத்தக ந் கி ெமான்றாச் 
    சைமத்தகுறப்ெபண் கத் ைறசஞ் 
          சாிகமிரண் ஞ்சஞ்சாிக்க  
    ெவாளி ங்ககனத்தரசுகந்த  
          ம்பர்க்கரச வந்தளித்த  
    ெவா ெபண்ணரசினி விழிவண் 
          ெடா பாென ங்கவ மரம  
 
    களி கத்தாமைரயி ைற 
          க ந்ேதனிடச்ெசந்ேதன ளிக் 
    க ைணகு ெகாண்ட ணகிாி 
          கவிமா ைக ங்கலந்தி க்குங் 
    குளி ங்கடப்பந்தார் ைனந்த  
          ேகாேவதாேலாதாேலேலா 
    குன்றக்கு யில் ற்றி க்குங் 
          குமராதாேலாதாேலேலா.         (5) 
 
    ேவ . 
    ெசந்தாமைர கேவர்ேவா லகத் 
          திலகமைசந்தாடத் 
    ெதண் ைரெயா ம தண்ைட லம்  
          சிலம் கலந்தாடப் 
    ைபந்தார்குைழெயா சுட் டன் ைன 
          பட்டமைசந்தாடப் 
    பணிலத்ெதாைடயடர்பவளத்ெதாைடெயா  
          பண் யைசந்தாடக் 
 
    கந்தாகுமரகுழந்தாெயனவ  
          கார்த்திைகெகாண்டாடக் 
    கங்கணமிட்ெடாளிர்வங்கணமிட்ெடா  
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          கடகக்ைகயாடச் 
    சந்தாடவிதிகழ்குன்ைறக்கதிபதி 
          தாேலாதாேலேலா 
    தங்கமைலக்குயர் ங்கமைலக்குக  
          தாேலாதாேலேலா.         (6) 
 
    அங்கந் வஞ்சீனமராடவிராடங்கல்யாணம் 
          ஆகைர ல் ெகா ம் க ங்கமராளங்ேகரளமா 
    வங்கங்ேகாசைலகாசிகிராதகமச்செமாடச்சீன  
          மகதங்குகுதவிதர்ப்பங்க நடமத்ரங்கு ேதசங் 
    ெகாங்கங்க டம்பப்பரநிடதங்குச்சரமச்சிெந ங் 
          குடகந்திரவிடம்வடபாஞ்சாலங்கு வங்காந்தார  
    சங்கம் க ங்குன்றக்கதிபதிதாேலாதாேலேலா 
          தங்கமைலக்குயர் ங்கமைலக்குக தாேலாதாேலேலா         (7) 
 
    திரள்சங்ெகறிநிதிகங்காந தி னல்சிந் ஞ்சிந் நதி 
          சீரகமாநதி ரமாநதி தி மணி த் நதி 
    விரளம் னல்ெசறிய நாநதிகா விாிநதிெயா ேகாதா 
          விாிநதிந மைதநதிசரசுதிநதி விரசாநதிகைரயிற் 
    ரளம்பழகியகி ஷ்ணாநதிதாம் ரநதிசித்ரநதி 
          யங்கமகாநதிைவகாநதிெயா  விநதி ம் கழ த் 
    தரளஞ்சித ம்ம நதி ைடயாய் தாேலாதாேலேலா 
          தங்கமைலக்குயர் ங்கமைலக்குக தாேலாதாேலேலா         (8) 
 
    ெபான்ெசறிகமலப்ேபா ைறவாவிப் ன ெட மரசிற் 
          ேபான்னிைலபாதிவிழப்பகுவா  ங்கயலாகெந ம் 
    வன்சிைற ள ள்ளினமாகக்கைர வா பாதி ேம 
          வாெலயிறிலகுநிசாசரைனப்ெபா  மால்வ ேவேபால  
 
    மின்ெசறி லத்ததிசயமி ெவன  விழியிைமயா மன  
          ெமய்ப் நற்கீரைனேயாரலைக விைரந் கவர்ந்தி நா 
    டன்சிைறதீரத்தனிேவல்வி குக தாேலாதாேலேலா 
          தங்கமைலக்குயர் ங்கமைலக்குக தாேலாதாேலேலா.         (9) 
 
    ெவங்கட்சுற ெவறிம நதி ேட 
          ெவய்ேயாென பாிேமல் 
    சியகைசெயனெநட் ைலேயாங்கி 
          விளங்குக ம் ேட 
    ங்கஞ்ெசறிகுணசா யிெதன்ெற  
          வி ம் கழ்தர லாற் 
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    ாித்திலகித்தைலகீழாய்வி  
          ெபா கதி ேட 
 
    வங்கஞ்ெசறி ம்சரவணவாவியின் 
          மாமைறேயார்மைனேமன் 
    மாட கப்பிற்ேகா ரேமனிைல 
          மணி தல்ம கூேட 
    சங்கந்தவ ங்குன்ைறக்கதிபதி 
          தாேலாதாேலேலா 
    தங்கமைலக்குயர் ங்கமைலக்குக 
          தாேலாதாேலேலா.         (10) 
 
    தாலப்ப வ ற் ம். 
    -----------   
 

4. சப்பாணிப்ப வம். 
 
    ேவ . 
    நீராட் யாட் மண்ணீர்ெகா  சுழற்றிெய  
    நீணிலக் காப் மிட்  
    நிலெவா குபட்டாைட ெகாண் ட ைடத் ெவண் 
    ணித்திலச் சுட் கட் ச் 
    சீராட் ம யில்ைவத் தீரா  ைக ஞ் 
    ெச த்திக் குறங்குதட் த் 
    ெதள்ள ெத த்  ெவண்சங்கிைட *கு க்கிநற் 
    ெசவ்வா றப் கட் ப் 
 
    பாராட் யி க  ெணாித் ச் ெசறித் ெவம் 
    பைண ைலப் பால த்திப் 
    பவளவாய்ைவத் ண்ண வாய்க்கடங்காதபால் 
    பாற்கடெலனப் ெப க்கித் 
    தாராட் யி வர் த்தா த்ைதய 
    சப்பாணிெகாட் ய ேள. 
    தங்கமைலநிகரான ங்கமைல யாதிபதி 
    சப்பாணிெகாட் ய ேள.         (1) 
 
    2. 
    சீாிட்டகுழியக் ெகாண்ைட ந் தமனியத் 
          தி பிைற ம் ெவயி மாறாத் 
    திலக த லகவ  சுட் ம் பட்ட ந் 
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          திங்கண்ம  வைனயெபாட்  
    ேநாிட்டமகரகுண் டல மி  கண்டசர  
          நித்திலக் ெகாத் மணிவாய் 
    நின்ெறா குமழைலவா ய தப் ெப க்குமணி 
          நீலவைள ங் காப் ேமல் 
 
    ாிட்டலம் ஞ் சிலம் நிைற கிண்கிணி  
          ேம மைர வட மார்பின் 
    ேம ட் மாறா  ெகாத் ச் சரப்பணி  
          ேமனி ம் திேதாயத் 
    தாாிட்ட ரெரா  விைளயா  மதகளி  
          சப்பாணிெகாட் ய ேள 
    தங்கமைலநிகரான ங்கமைல யாதிபதி 
          சப்பாணிெகாட் ய ேள.         (2) 
 
    மதிெகாண்டவான் க டளாவிவஞ்சைன ெகாண்ட  
          மாமரமடர்த்த ைகயால் 
    வாரணக்குமாிதா ளம்மிமிைச ைவக்கேவ 
          மலர ெய த்தைகயால் 
    திெகாண்ட வள்ளிமண மாைலயிட் ப்பிறகு 
          ேதாண்மாைல யிட்டைகயால் 
    சூ லகுெசவி டக் கூ ேசவற்ெகா  
          லங்கிய மணிக்கரத்தாற் 
 
    றிதிெகாண்டகு னிக் குபேதசநாட்ெசய்த  
          சின் த்திைரக் கரத்தால் 
    ெசந்தமி கந்த ந ற்கீரைன யேகாரமாஞ் 
          சிைறவி த்தி  கரத்தால் 
    குதிெகாண் வ மயிற் பாிநடத்தி ைகயால் 
          ெகாட் ய ள் சப்பாணிேய 
    ெகாண்டலம் கழ்ப கு குன்ைறயம் பதி க  
          ெகாட் ய ள் சப்பாணிேய.         (3) 
 
    ேவ . 
    மானாெர ம மீனார் த  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    மழைலக்கிளி கல் பழனிக்கதிபதி 
          ெகாட் கசப்பாணி 
    ேசனாபதிெயனவாேனார்பணிபத  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    ெசந் ர்வ குக விந் ர க  
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          ெகாட் கசப்பாணி 
 
    நீநாெனனெவதிராேனார்ெபா பவ  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    ேநமத்ெதா கதிர் காமத் திமதி 
          ெகாட் கசப்பாணி 
    ேகானாெரா வளர் ேதனா ைடயவ  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    ன்ைறப்பதிவளரண்டர்க்கதிபதி 
          ெகாட் கசப்பாணி.         (4) 
 
    ேவ  
    கரெமான் ெபான்வைள கலீெரன்னமாறா  
          கங்கணத் ெதானி லம்பக் 
    காந்தளம்ேபாெதனக் கர தலஞ் ேசப்பந ற் 
          கைணயாழி விரல ந்தச் 
    சிர ஞ்சடாடவி  மைசயெவண்ணிலேவா  
          ெதண்ணில  ரல்காட் ச் 
    சிவ ஞ்சபாெசன்ன ைமயவள் சேரா கச் 
          சித்தங்களிக்க ேவதன் 
 
    ர ந்தி க்ெகன்ன வாணிெநஞ் சஞ்சவா 
          ம்பர்ேகா ழிகாலத் 
    ேமறிதாெமன்ன விண்ணவர் ந ங்கேவ 
          ெயா தரத் தீாிரண்  
    தர ங்கணீாிடக் குட் ெமா  ெசங்ைகயாற் 
          சப்பாணிெகாட் ய ேள 
    தங்கமைலநிகரான ங்கமைல யாதிப தி 
          சப்பாணிெகாட் ய ேள.         (5) 
 
    மீன்ெகாண் ரங்குந் தரங்கஞ் ெசறிந்தமணி 
          ேவைலயினில் ேவைலயிட்ட  
    ெமல்விரற்ைகயாற் க்ர ஞ்சகிாி ளிபட  
          ேவெலறிந்தி  கரத்தால் 
    வான்ெகாண்டேதவர் மாரகனான தாரகைன 
          மற க்களித்த ைகயால் 
    வாரணத்ெதாகுதிகட வாரணத் ற் மத  
          வாரணம் ெபா கரத்தா 
    லான்ெகாண்ட ேத க்கு மீன்ெகாண்டேத க்கு 
          மபயங்ெகா த்தைகயால் 
    ஐயானனத்ெதவ்ைவ யாறானனங்ெகாண் 
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          டடர்த்தி மணிக்கரத்தால் 
    கூன்ெகாண்டபிைறெயயிற் றசுரைனத்ெத ைகயால் 
          ெகாட் ய ள் சப்பாணிேய 
    ெகாண்டலம் கழ்ப கு குன்ைறயம்பதி க  
          ெகாட் ய ள் சப்பாணிேய.         (6) 
 
    ேவ . 
    ஏலமலர்க்குழல் வான்மதிெபற்றவ  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    ேயரகேமவிய தாரகமாரக  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    ேசாைலமைலப்பதிேமவியவித்தக  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    சுந்தரவள்ளி மனந்த ணாயக  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    ஞாலமளித்தவன் ேமல்வி திட்டவ  
          ெகாட் கசப்பாணி 
 
    நந்த லா  பரங்கிாிவாழ்குக  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    ேகாலமயிற்பாி ேமல்வ விக்ரக  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    குன்ைறப்பதிவளரண்டர்க்கதிபதி 
          ெகாட் கசப்பாணி.         (7) 
 
    சிங்கமடர்ந்தி  ங்கமைலக்கிைற 
          ெகாட் கசப்பாணி 
    ேதனா ைடயவ வானார ள்பவ  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    சங்காிெபற்ற ள் மங்களவிக்ரக  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    தாமப் யம  ேநமத்ததிபதி 
          ெகாட் கசப்பாணி 
 
    ங்கவராகிய சங்கரபாலக  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    ெபான்னாெடனவளர் நன்னா ைடயவ  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    குங்குமெவற்பணி தங்குதிரட் ய  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    குன்ைறப்பதிவளரண்டர்க்கதிபதி 
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          ெகாட் கசப்பாணி.         (8) 
 
    இ மயின்ேமாகன ெவா மயில்வாகன  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    ெயண்ணியேவைளயி னண்ணியவாரண  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    யாிம ம கெனன வ சரவணபவ  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    யக்கரமா ளகுக்கிடேகதன  
          ெகாட் கசப்பாணி 
 
    ரெசா தரவ  மம லகுைடயவ  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    குகடம்பலர் ெப குதடம் ய  
          ெகாட் கசப்பாணி 
    கு பரெனன ல கிைணய பணி தல் 
          ெகாட் கசப்பாணி 
    குன்ைறப்பதிவளரண்டர்க்கதிபதி 
          ெகாட் கசப்பாணி.         (9) 
 
    ேவ . 
    திங்கண் க மடவார்க ளாாி ெசவிக்குேம 
          ேதன்மைழ ெசாாிந்தெதன்னச் 
    ெசங்கண்மா ன்ன ஞ் ெசவிேவண்ட நான் கத் 
          ேத ெமன் ெசவி ைதப்பக் 
    கங்ைகயணிவார் ெசவிகள் பத் க்குேமேதவ  
          கானெவா  கானெவா யாய்க் 
    ைகக்கவாரண கத் தரசுதைழெசவிமதங் 
          கைர ரண்ேடாட ெவங்கட் 
 
    ெபாங்கராவின்கண பணாடவிக்கட்ெசவி 
          ைதப்பவிைம ேயா மகிழப் 
    ேபாராடவ நி தர் ெசவிெயலாஞ்ெசவி டப் 
          கூத னஞ்ச க்கச் 
    சங்காிதி ச்ெசவிக் க தெமனெவா தரச் 
          சப்பாணி ெகாட் ய ேள 
    தங்கமைலநிகரான ங்கமைலயாதிப தி 
          சப்பாணி ெகாட் ய ேள.         (10) 
 
    சப்பாணிப்ப வ ற் ம். 
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    -------------------------- 
 

5. த்தப்ப வம். 
 
    மந்தரஞ்சுழலா  வாசுகி டம்ெபலா 
          மற் ந் த ம் றா  
    வானவர்கள்கரதலங் கு திேசராத ணர் 
          வன்ைக ஞ் ேசப் றா  
    சுந்தரமிகுந்தி  குந்தனரவிந்தநிகர் 
          ைணவிழி பி ங்கிடா  
    ெசாாிதரளெமறிதிைர சு ட் பாற்கடலக  
          சுற் ங் கலங்கிடா  
 
    கந்தரத்தினிெலங்கள் கண் தைலயின்ன ங் 
          காலவிஷேம ெதாடா  
    ைகெயான்றிேலெயான்  வைளெதாட்டவர்க்குவைள 
          ைகயிரண் ந் ெதாடா  
    ெசந் வர்க்கனிவாயி ன தம்ெப க்குநின் 
          றி வாயின் த்தம ேள 
    ெசங்கண்மான்ம கேன குன்ைறவாழ் கேன 
          தி வாயின் த்தம ேள.         (1) 
 
    சரணெமனவந்தவர்க் காதாரமானவி  
          சரண ங் கூப்பிேவழச் 
    ச ம த்தி ெவம் யத த்தி ன் 
          றாைன  ெமா க்கிநாகா 
    பரண ந்தாழா ெத த் ச்சு ட் யி  
          பங்கயக்ைககள்கட் ப் 
    பாிவர்த்தைனக்கால மாெமன்னமான்ம ப் 
          பக்கத்தி லங்க ன்றாங் 
 
    கிரணெவண்பிைற ங்க க்ைக ழங்குபா 
          கீரதி ம் ழ்வெதன்னக் 
    கிளர்தைலகுனிந்ைதந் வா ம் ைதத்தமா 
          ேகசன்றி ச்ெசவிக்குட் 
    ரணெமனவ ெத ம் ப்ரணவத்தி ைரெசான்ன 
          தி வாயின் த்தம ேள 
    ெசங்கண்மான்ம கேன குன்ைறவாழ் கேன 
          தி வாயின் த்தம ேள.         (2) 
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    விண்டலத் யர்விந்த கிாிதைனயடக்கியைக 
          விரெலலாந் தைரயில்ைவத்  
    ேமதினிவணங்கேவ ெபாதியமாமைலதனின் 
          மிதித்தகால் விரைல ன்றி 
    மண்டலம் ைனயாைட *ெயன்னவைளகட *ண்ட 
          மணிவா ெமௗனமாக் 
    மைறயவர்க யிர்ெகாண்ட வாதாவி யி ண்ட 
          வயிெறலாம் திேதாயக் 
 
    குண்டலங்கீழ்விழச் ெசவிதாழவி கரங் 
          கூப்பித்தரம் ரட் க் 
    குவ டைனயவி ய  மார் மலர்விழி ேம 
          குவலயத் ட ந்தத் 
    ெதண்டனி கு னிக் குபேதசம ெசான்ன  
          தி வாயின் த்தம ேள 
    ெசங்கண்மான்ம கேன குன்ைறவாழ் கேன 
          தி வாயின் த்தம ேள.         (3) 
 
    வா ண் கட ண்  திட ண் காி ண்  
          மைல ண்  திைச ண் மா 
    மண்டல மண்டபயகி ரண்டநவகண்ட ம் 
          வாளர ண் மற் ந் 
    தா ண்ட டங்காத கள்ளப்பசிக்கிபந் 
          தன்பசிக்கிட்டேசாளந் 
    தாெனன்னமாெனன்ன மீெனன்னமலர்விழித் 
          ைதய த ண்ணேவண் க் 
 
    கா ண் மைல ண்  மைல ண் மாிெதன்  
          க தா காமவைலயிற் 
    கட் ண் கிழ க் ெகாண் வயிெறக்கி ன் 
          காட் யவ் வள்ளியிட்ட  
    ேத ண்டதிைனமாைவ ண் ேதக்கிட்டநின் 
          றி வாயின் த்தம ேள 
    ெசங்கண்மான்ம கேன குன்ைறவாழ் கேன 
          தி வாயின் த்தம ேள.         (4) 
 
    மன் தன் னன் ழ்க வ ேவார்கடீங்ெகலா 
          மா தத் தர்விட்ேட 
    வழிப்பறிபறித் த் தரங்கக்கரங்களான் 
          மங்கலெம த்ெதறிந்  
    சந்நிதானத்தில்வ  ேவார்ஜன்மேநாய்க்ெகலாந் 
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          தண் ளிம ந்தளித் ச் 
    சாேலாக ந்தந்  சாமீப ந்தந்  
          *தண் * னல்ப ந்தேபர்க்குப் 
 
    பன்னி கரங்க ம் பன்னி யங்க ம் 
          பன்னி மலர்க்கண்க ம் 
    பன்னி வர்ேபான்மகர குண்டல மிலங்குகுைழ 
          பனிரண் விரண்  
    ெசன்னி ந்த  சரவணப்ெபாய்ைகயாதிபா 
          தி வாயின் த்தம ேள 
    ெசங்கண்மான்ம கேன குன்ைறவாழ் கேன 
          தி வாயின் த்தம ேள.         (5) 
 
    அவ்ெவன் பட ங் கதிர்க்கற்ைறேதாயவிண் 
          ணார்ந் சூற்ெகாண்ட*ெதாண்  
    வளித்தெவண் த் ந் ளித்திவைலேவண் யங் 
          காந்தநத்தீன்ற த் ந் 
    ெதவ்ெவன் சிங்கத் திளங்கன்ெற ம்பிச் 
          சினத் த்தகர்த்ெதா த்த  
    சிந் ரக்ேகாட் ற் ெறறித்தெவண் த்த ஞ் 
          ெசங்க ம்பீன்ற த் ஞ் 
 
    சவ்ெவன் ைள ண்  விைல ண் கைட ண்  
          தட் ண் திாி மல்லால் 
    தண் ளிெப க்குநின் மழைலவாய் த்ெதனத் 
          த மின்பம ளவ ேமா 
    ெசவ்ெவன் ம ாித்  ந மணம் ாித்த  
          தி வாயின் த்தம ேள 
    ெசங்கண்மான்ம கேன குன்ைறவாழ் கேன 
          தி வாயின் த்தம ேள.         (6) 
 
    ைளத் க்கிைளத்திைலகள் பச்சப்பேசெரன்  
          தண்ட க ட்ட  
    லகளக்கவ  ெந யமாெலனவள  
          ங்கிற்குழாத்தினின்பம் 
    விைளத் ப்பிறந்தெவண் த்த ஞ்சரச ம் 
          வி ம்பிேலார்ெவ மாற  
    ேவாிப்பசும்ெபாற் ெச ங்கமலெநட் தழ் 
          விாிந்தெவண் த் ேமங்கிக் 
 
    கைளத் த்திைகப்பேநர்ந் தஞ்ெசய்ெதாளி கான்றி ங் 
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          ைகேயறவக கிழியக் 
    கடன் கட் னிெல ந் லகெமா ன்றி ங் 
          கதிர் சுநன் த்த ங் 
    ைளத் விைலகட்டமிளிர் கட்டாணி த்தேம 
          சுடர்வாயின் த்தம ேள 
    ேசாதிமைலநிகரான ேதாைகமைலயதிபா 
          சுடர்வாயின் த்தம ேள         (7) 
 
    ேவ . 
    அ கி க்கும்பாிநடத் ம் 
          அரசன் த்தந்த கேவ 
    அைரவடகிண் கிணிெயா க்கும் 
          அழகன் த்தந்த கேவ 
    ஒ கிாிக்கங்கயில்வி க்கும் 
          உசிதன் த்தந்த கேவ 
    உபயபத்மந்த ெமனக்கும் 
          ஒ வன் த்தந்த கேவ 
 
    த கடப்பந்ெதாைடதாிக்குஞ் 
          சரசன் த்தந்த கேவ 
    தமி ைமக்குஞ் சரநதிக்குந் 
          தைனயன் த்தந்த கேவ 
    கு கிாிக்குங்குறமயிற்குங் 
          குாிசின் த்தந்த கேவ 
    குைறவறக்குன்ைறயி க்குங் 
          குமரன் த்தந்த கேவ.         (8) 
 
    ேவ . 
    தாெயன்ெற த் த் தடம் யஞ்ேசர்க்கெவா  
          தவமதைனவன்னி ைடய 
    சன்னிதானஞ்ெசய்  ேவள்வியாகுதியவன் 
          றன்ேபாிேலகவர்ந்  
    ேபாெயான் மி ெமன்  னிவாி வ ம் 
          ண மடவாைரயகலப் 
    ெபாற்க களி வ ெரம வ வாயன்  
          ண்டனம்வன்னியதனால் 
 
    ஆெயன் யா ன்ைன நம்பிவந்ேதாெமன்ன 
          வபயங்ெகா த் வானில் 
    ஆகண்டலன்மகிழ வ மீெனனப்பதித் 
          தவர் ைலப்பா ண்  
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    ேசெயன் மணிமார்பில் விைளயா ெமா பிள்ைள 
          தி வாயின் த்தம ேள 
    ெசங்கண்மான்ம கேன குன்ைறவாழ் கேன 
          தி வாயின் த்தம ேள.         (9) 
 
    ேவ . 
    சுடர் கக்குஞ்சர கத்தான் 
          ைணவன் த்தந்த கேவ 
    சுரர்பதிக்கன்றரசளிக்குஞ் 
          சுகுணன் த்தந்த கேவ. 
    வடத க்ெகாம் ைறயாிக்கும் 
          ம கன் த்தந்த கேவ 
    வடகிாிக்குன்றினி க்கும் 
          மதைல த்தந்த கேவ 
 
    கடலடக்குங்ெக ெச த் ங் 
          கடகன் த்தந்த கேவ 
    கரதலக்கங்கணெமா க்குங் 
          கடகன் த்தந்த கேவ 
    ெகா யிாிக்குங் குறமயிற்குங் 
          குாிசின் த்தந்த கேவ 
    குைறவறக்குன்ைறயி க்குங் 
          குமரன் த்தந்த கேவ.         (10) 
 
    த்தப்ப வம் ற்றிற் . 
    -----------  
 

6. வ ைகப்ப வம். 
 
    ஞாலம்ப ம்விரற்காழி 
          நல்கவ கமதகயம்ேபால் 
    நடந் வ க ெவா மாற்றம் 
          நவிலவ கவிளங்குதண்ைடக் 
    காலன்வ கெவனதி கண் 
          களிக்கவ கவிழிக்குமலர்க் 
    கண்ேணவ கமணியைரஞாண் 
          கட்டவ க ைமயவடன் 
 
    பாலன்வ கநடந்தநைட 
          பார்க்கவ க தற்றிலதம் 
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    பதிக்கவ கமழைலெமாழி 
          பகரவ கெவவர்க்கும  
    கூலன்வ கேதனாற் க் 
          குாிசில்வ கவ கேவ 
    குன்றாக்கு யில் ற்றி க்குங் 
          குமராவ கவ கேவ.         (1) 
 
    ேதேனவ கவமரர்ெதா ந் 
          ேதேவவ க த் வடஞ் 
    ேசர்க்கவ க விழிகளின்ைம 
          தி த்தவ க வாிக்கும  
    மாேனவ க மயிேல ம் 
          வள்ளல்வ கவள்ளிமண  
    வாளன்வ க வானவர்ேகான் 
          ம கன்வ க நடந்ேதா த் 
 
    தாேனவ க ேவெலறிந்த  
          சமர்த்தன்வ ககடாநடத் ஞ் 
    ச ரன்வ கவசுரர்பைக 
          தாண்டவ க சிகண் மைலக் 
    ேகாேனவ க ேதனாற் க் 
          குாிசில்வ கவ கேவ 
    குன்றாக்கு யில் ற்றி க்குங் 
          குமராவ கவ கேவ.         (2) 
 
    ேவவ க வினைறப் 
          ெபா ேவவ கப்ெபா ந்தமலர்ப் 
    யேவள்வ க யெலா ங்கும் 
          ெபாழிேலவ க ெபாழி னிளங் 
    காேவவ க காவின ங் 
          கனிேயவ க கனிந்தரசக் 
    க ம்ேபவ க க ம் வக் 
          கண்ேணவ க கண்ண க்குந் 
 
    ேதேவவ கத் ேதவர்சிைற 
          தீர்த்ேதான்வ க தீர்த் கந்த 
    ெசவ்ெவள்வ க ெசவ்விதழ்ேசர் 
          ேசேயவ க சிகண் மைலக் 
    ேகாேவவ க ேதனாற் க் 
          குாிசில்வ க வ கேவ 
    குன்றாக்கு யில் ற்றி க்குங் 
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          குமராவ க வ கேவ.         (3) 
 
    மாம த  ெமா மயிைல 
          மணஞ்ேசர் மாைலயிடவ க  
    வாேனார்சிைறயின் மயங்காமன் 
          மதவாரணத்ைதப் ேபால்வ க  
    காமாநலஞ்ேச ாிபமடந்ைத 
          கரபங்கயத்ைதத் ெதாடவ க  
    கவிக்ேகயிரங்கி நற்கீரர் 
          க யசிைறைய விடவ க  
 
    நாமான்ெகா ந னறியாத  
          நல ஞ்ேசர்ெபா ைளத் தரவ க  
    நாட் க்குயர்ந்த வளர்ேநம  
          நாடன்வ க சிகண் மைலக் 
    ேகாமான்வ க ேதனாற் க் 
          குாிசில்வ க வ கேவ 
    குன்றாக்கு யில் ற்றி க்குங் 
          குமராவ க வ கேவ.         (4) 
 
    வண்டல்ப ஞ் சுரநதிதன் 
          மதைலவ க மதம்ெப க்கு 
    மதவாரணத்தி னிளவெலன  
          வாய்த்தமயிற் ேசவகன்வ க  
    அண்டர்பணிக்குக் குட யர்த்த  
          வ லன்வ க ெவைனயா ம் 
    ஐயன்வ க ெமய்யிலகும் 
          அண்ணல்வ க விண் யர்ேகா 
 
    தண்டன்வ ககடப்பமலர்த் 
          தாமன்வ க வ ேகாணச் 
    சக்ரன்வ க வாெற த் த் 
          தைலவன்வ கசிகண் மைலக் 
    ெகாண்டல்வ கேதனாற் க் 
          குாிசில்வ க வ கேவ 
    குன்றாக்கு யில் ற்றி க்குங் 
          குமராவ க வ கேவ.         (5) 
 
    ேவ . 
 



 32

    ேமனான்வ ம்பைகக் காற்றாதெநஞ்செமா  
          மிக்க க  சிக ம்ெவ ள  
    விாிமலர்க்ேகாகநகேம நான் கன்மகன் 
          வி ம்பிேய ய ள்ெசய்குவான் 
    கூனாாிளம்பிைற ெயயிற்றரக்கைனயாவி 
          ெகால்லவர வ பழிக்குக் 
    கு குலத்தவர்சாிைத கு னிமகிழ்ந் டன் 
          கூறிடக் ேகாப னிவன் 
 
    வானா மகிழேவ நி தமாரணேவள்வி 
          மற் ம் மியற்றவங்ேகார் 
    மைற னிதவிர்த் வளர் க சிகன்ேமல்விடவ  
          மைறயவன் சரணெமனேவ 
    ேதனானம ரெமாழிெசால் யஞ்ேசெலன்ற  
          ேதவநாயகன் வ கேவ 
    திமிரதினகரன்வ க வமரர்தளபதிவ க 
          குமரகு பரன் வ கேவ.         (6) 
 
    நி தாிாிதரவ கவமரர்சிைறவிடவ க 
          நிமலன்மன மகிழவ க 
    நிகிலமைறெதாழவ க மைறயவன்ெவநிடவ க 
          நின நைட பயிலவ க 
    ெவா வன் கினில்வ க வாிைசமயின்மிைசவ க 
          ைமயவடன் மதைலவ க 
    லகமகிழ்தரவ க வரதன்ம மகன்வ க 
          பநிடத தல்வன்வ க 
 
    வி விழிைமயிடவ க வாிவைளகெடாடவ க 
          வினியெமாழி பகரவ க 
    விலகும கன்வ க தல்ெவயர் தரவ க 
          விபவதநனிள வல்வ க 
    கு கிாியிலரசு ாி ம நதிமனவன்வ க 
          குலதிலக கன்வ க 
    குடகர்க நடர்பர  விகடமயின்மைலம  
          குமரகு  பரவ கேவ         (7) 
 
    அண்டர்மைனவியரணி  மங்கி யம்வளரவளர் 
          ஐந் கன் மதைலவ க 
    வன்றசுரர்ெபா மணியி ந்திர மபயெமன 
          வஞ்செல  கன்வ க 
    மண்டல ென கட  நின்றவடவைர ெமா  
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          மண் மயின் தல்வன்வ க  
    மங்ைகயர்கெடா மமர ஞ்சாிமினி களப  
          மஞ்சாிெகாள் கணவன்வ க  
 
    தண்டமிழினிைசபழகு சங்கமதிெலா வனிைச 
          தந்ததமிழ் ைனயவ க  
    சந்தமிகும ணகிாி ெசந்தமிழி டனிலகு 
          தங்க வட மணியவ க  
    ெகாண்டல்ப த ெந ய ெதன்றெலா ெபாழி லகு 
          குன்ைறநக ரபதிபன்வ க  
    குடகர்க நடர்பர  விகடமயின்மைலம  
    குமரகு பரன் வ கேவ.         (8) 
 
    தஞ்செமனம குற வஞ்சியிைன ைல ைனக  
          டங்கு ய கன்வ க  
    தண்ைட டெனா கு  
          கிண்கிணி ெமாளிெப கு 
    வஞ்சமி மசுரர்பைட ெநஞ்சுபைறயைறயவ  
          வன்ைகயயிெலறியவ க  
    மங்ைகயர்கண்மயறணிய நின்றவர்கண்மி த ணிய  
          வந்  க் ைபெசாாியவ க  
 
    விஞ்ைசயர்கள் ைடெப கு ங்கமைலதனி ல  
          ெவங்களபமதைலவ க  
    விம்பவிதழ ழகுெசாாி கின்ற ளிெப கிநிைற 
          மிஞ்சுநதிெப கவ க  
    ெகாஞ்சுகிளியி பழகு தண்டைலகள் ைடெப கு 
          குன்ைறநகரபதிபன்வ க  
    குடகர்க நடர்பர  விகடமயின்மைலம  
          குமரகு பரன் வ கேவ.         (9) 
 
    திங்கண் ம கிர ஞ்சகிாிதகரெவா  
          ெசங்ைகயயிெலறியவ கத் 
    திைரகட மரவைணயி லாி மனம கியைல 
          சிதறவயிெலறியவ க  
    ெவங்கணிசிசரர்கு தி கங்கெமா நாிப க  
          விந்ைதயயிெலறியவ க  
    விகடமி மலைக ட லக கிழிபடெவா வன் 
          வின மயிெலறியவ க  
 
    ங்கமைலபணிப வர்க டங்கள்விைனதணியெவா  
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          ெசாந்தவயிெலறியவ க  
    சுரர்பணி மாிையயமர் ெபா மனன்ம யவிைச 
          ெதாட மயிெலறியவ க  
    ெகாங்குபயில்ந மலர்க ெடன்ற டனைசயவ  
          குன்ைறநகரபதிபன்வ க  
    குடகர்க நடர்பர  விகடமயின்மைலம  
          குமரகு பரன் வ கேவ.         (10) 
 
    வ ைகப்ப வம் ற் ம். 
    ----------   
 

7. அம் ப்ப வம். 
 
    ேவ . 
 
    எண் ைசவிளங்கேவ யத்திாிேலாசனமீ  
          ெல தலான் மைலவா 
    யி ந் ற்பவித்தலாற் கர் கத்தைழெசவி 
          யிபத் டன்ேறான்றிவரலான் 
    மண்டலந்தனிெலவ ம் வந் ெதா மகிைமயால் 
          வள ம க ள்ளதால் 
    வானவர்க்க தங் ெகா க்குந்திறத்தினான் 
          ம குவலயமகிழ்தலால் 
 
    ஒண் றற்கார்த்திைகப் ெபண்கண்மனமகிழேவ 
          வைக தரலாலவனிேம 
    ெலாய்யாரவல் த னிடத்தின் ெசய்தலா 
          ெலாளியினா ரெவாழிதலால் 
    அண்டர்நாயக டன் சாிெசால்லலா ைன  
          மம் லீயாடவாேவ 
    அகண்டவ வாகிய சிகண் மைலயாதிபேனா 
          டம் லீயாடவாேவ.         (1) 
 
    பமரமி கடலக  ம கக்கலக்கும் 
          பைணப்ெபாற்றி க்கரத்தாற் 
    பாரகிாி ங்கண்ட ேபா டல கிப் 
          பயப்படச்ெசய் ம்வ வால் 
    சமரமி சிங்க ங் கீழ்ப்படக்கடகந் 
          தாிக்குந்தி ச்சிறப்பால் 
    சக்கரவாளக்கிாி ம் வடவைர ெமா கணந் 
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          தனிேலவலஞ்ெசய்ைகயால் 
    நமர ட ைமயவ  மிதயமகிழ்த சிேரா 
          ரத்னெமனேவவ தலால் 
    நாெடா ங்கைலயா னிரம்பலால்வாரெமந் 
          நா மகலாதெவழிலா 
    லமரர்நாயக டன் சாிெசால்லலா ைன  
          மம் லீயாடவாேவ 
    அகண்டவ வாகிய சகிண் மைலயாதிபெனா 
          டம் லீயாடவாேவ.         (2) 
 
    ஒைகயா சிைற ய த் ெநட் டலமங் 
          குதறிேய பதறிவானாட் 
    ம்ப ஞ்ெசவி டப் பகுவாய்திறந் ெநட் 
          ெடா ெகாண்ட குக்குடப் ந் 
    ேதாைகயா ட ன  தி திநீவந்  
          ேதான் ெவண் பாற்கட ேம 
    சூழப் ங்கக் க ங்கனற்ெபாறிசிந்  
          சுடர்ேவ  மிழ்ந்தெதண்ணீ 
 
    ாீைகயா யர்குன் ெற த்த ள்பரஞ்சுட 
          ாிளஞ்சைட யிவன்கரத்தா 
    வி க்கவித் மத் திளங்ெகா யிதாெமன்ன 
          விலகுெமா  வாகு ாிவா 
    யாைகயா வனன்  ேவண் த்ைதய ட 
          னப் லீ யாடவாேவ 
    அகண்டவ வாகிய சிகண் மைலயாதிபெனா 
          டம் லீ யாடவாேவ.         (3) 
 
    கனககிாிரசிதகிாி நிகரான தயகிாி 
          க னகிாி திரணகிாியாம் 
    கபடகிாியாகிய க்ர ஞ்சகிாிநிர்த் ளி 
          கண்டேத சாட்சியன்ேறா 
    தனகனகவஸ் வா தன ஷணப்ரபல 
          ெசௗபாக்கியேம நிைறந்  
    த சுதாமண்டல ம் விண்டலவிமான ந் 
          தண்டா யர்ந்  பாாிற் 
 
    பனக டெனளியமயி ெலனவ ெப சூர 
          பத்ம ள மகிழவந்த 
    பாரமாேம ெவ ம் ரமாேகந்த்ர ாி 
          பட்டபா டறியாத்ேதா 
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    அனவரதமிவ ற  ேவண் த்ைதயி ட 
          னம் லீ யாடவாேவ 
    அகண்டவ வாகிய சிகண் மைலயாதிபெனா 
          டம் லீ யாடவாேவ.         (4) 
 
    பாதலாலயனான அசுேரந்த்ரன்மக த  
          பாலகன் சாளரத்திற் 
    பதித் க்கதிக்கின்ற கண்ணா ெயனைவத்த 
          பாரவன் சிைறவி த்தான் 
    ஈதலான் ெவான்ப தானமைனவியாிேலா 
          ேரந்திைழ வனம் குதேவ 
    இதயங்கலங்குநின் சஞ்சலந்தீரேவ 
          யி ன்  மைனவிதந்தான் 
 
    காதலால்வளர்சிகா மணிெயன் ைவத் ைனக் 
          கதிேராளியி னான்ம ங்கிக் 
    கைலகண்டகைலதன்ைன நிைலகண்டகைலெயனக் 
          க ணகடாட்சம் ைவத்தான் 
    ஆதலா வ ற  ேவண் த்ைதய ட 
          னம் லீ யாடவாேவ 
    அகண்டவ வாகிய சிகண் மைலயாதிபெனா 
          டம் லீ யாடவாேவ.         (5) 
 
    ெதால்ைலப்ெப ங்கிாிகள் சுற்றியைலயாமேல 
          வபத ம்மளிப்பான் 
    சுந்தரமிகுந்த ட லந்தினி ந்தி ள் 
          சுரந்தம ந் ெதாைடப்பான் 
    ெசல்ைலப் கழ்ந்தி  சிகண் க்குநின்பைகச் 
          ெசம்பாம்  பழிெகா ப்பான் 
    தின ன டல ந் தா ேதவர்க்குநைக 
          ெசய் கிள்ளாக்ைகய ள்வான் 
 
    எல்ைலப்ெபா ம்ப க் குன கிரணங்க க் 
          கினிதான சுடரளிப்பான் 
    இ பட்ச ம்வள  ெமா பட்சேமேபால 
          இன்பெமா  பட்சம்ைவப்பான் 
    அல்ைலப்ெபா ங்குழ  வல் க்குவாய்த்தவெனா 
          டம் லீயாடவாேவ 
    அகண்டவ வாகிய சிகண் மைலயாதிபெனா 
          டம் லீ யாடவாேவ.         (6) 
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    கஞ்சமலாராகு ன் ெனஞ்சம்பகீெரனக் 
          கதிர்ேவன் ைனக்களிப்பான் 
    க யேசவற்ெகா க் குன்ைனநவநீதெவண் 
          கவளெமனேவ ெகா ப்பான் 
    ெகாஞ்சுமயி க்குன  ெநஞ்சம்பிளந் யிர் 
          கு க்கக் ெகா ப்பனதனாற் 
    ேகாரநவ ரர்க்கு ரெவண்டயெமனக் 
          குைரகழற் றாளிலணிவான் 
 
    வஞ்சியர்களபரஞ்சி மைலயில்வளர்குறவஞ்சி 
          மணவாளன் வரவைழத்தால் 
    வந் விைளயாடாமல் வாராதி ந்த ன் 
          மதிெயன்னமதிமதியேம 
    அஞ்செலனபயங் ெகா க்குெமன்ைனய டன் 
          அம் லீயாடவாேவ 
    அகண்டவ வாகிய சிகண் மைலயாதிபெனா 
          டம் லீ யாடவாேவ.         (7) 
 
    ைகயின்வ ேவ க்கு டலத்ைதேயெவள்ளி 
          கட்டேவ தகட ப்பான் 
    காதிற்கு கு த் தாெமன் ேசவ ற் 
          கட் விைள யாடவ வான் 
    ைபயேவமயி க்கு க்குத்தி த்ெதன்  
          பார்த் டலந் ைளப்பான் 
    பாரெவங்ேகாட் க் கிடாய்க்குச்சிலம்ெபன்  
          பாதத்திேல யணிகுவான் 
 
    ைமய டன்வ ெதய்வ யாைனக்குமாைலயி  
          மணவாளன் வரவைழத்தால் 
    வாராதி ப்ப ம் ஆச்சாியேம ன  
          மதிேமாச மதமல்லேவா 
    ஐயமில்லாமெலன் ைனய டேனதின  
          மம் லீ யாடவாேவ 
    அகண்டவ வாகிய சிகண் மைலயாதிபெனா 
          டம் லீ யாடவாேவ.         (8) 
 
    நிச்சயமதாகேவ மித்திரன்மைறந்திட 
          நிலாக்கைள விளங்கவந் ம் 
    நிேராகணிப்ெபண்ணினாற் சயேராக ங்ெகாண்  
          நிசேராகி யாயி ந் ம் 
    இச்ைசெயா பிறர்மைன நயந் கு லத்ேதா  
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          ெமந்நா ேம வளர்ந் ம் 
    இதயபாிசுத்தமில் லாமலந்தக்கரண 
          ெமன் ங் களங்க ற் ஞ் 
 
    ெசச்ைச யத்திளவல் விைளயாடவாெவன்  
          தி ள னக் களித்தால் 
    ெசன்றா தீர்த்தம  வந்தா ேனாெமன்  
          ெசன்னிகுவி யாதெதன்ேனா 
    அச்சப்படாமெலன ைதய டேனதின ம் 
          அம் லீ யாடவாேவ 
    அகண்டவ வாகிய சிகண் மைலயாதிபெனா 
          டம் லீ யாடவாேவ.         (9) 
 
    ங்கமைலமீதினி லங்குெபாற்ேகாட் னிைட 
          ேதாற்றலா ம ற்றலாந் 
    ய்யபாற்கடெலன்ன வளர்சரவணப்ெபாய்ைக 
          சூழேவ விைளயாடலாம் 
    பங்கமில்லாதேத னாற்றினி கைரெயலாம் 
          பழகிய நிலா சலாம் 
    பாண் நன்னா கழ் ேநமநாட்டவெரலாம் 
          பார்க்கேவ தீர்க்க றலாம் 
 
    சங்கெமங்குங்குல  குன்றாக்கு க்குள்வளர் 
          சாளரத்தினி ைழயலாம் 
    சண் கக்கட டன் விைளயாடலாநித்திய 
          சாம்ப்ராச்சிய டன்வாழலாம் 
    அங்கசன்மனமகிழ ேமல்வட்டமாகிவளர் 
          அம் லீ யாடவாேவ 
    அகண்டவ வாகிய சிகண் மைலயாதிபெனா 
          டம் லீ யாடவாேவ.         (10) 
 
    அம் ப்ப வம் ற் ம். 
    -----------------  
 

8. சிற்றிற் ப வம். 
 
    ேவ . 
 
    கடவாரணமா கத்த ணன் 
          க ம்ேபார் ைளத் ப் ெபா திரண 
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    களத்திற் குந்  ம ப்பிவரக் 
          கதிக்குந்தரளம் பிாித்ெத த்  
    மடவார்கூ  மைனவகுத்  
          மைலயவைரச்சந் தனக்குற  
    வாய்த்தபனிநீர் வார்த்தைரத்  
          வழித் நிைறசந் தனக்குழம்பிற் 
 
    படவாளரவின் தாங்கும் 
          ப ேமல்விளங்க நிலம் சி 
    ப மத்தரசி ெய மாதர் 
          பாிவாய்க்கூ  விைளயா ந் 
    திடவாரணத்தி டன்பிறந்த 
          ேதேவசிற்றிற் சிைதேயேல 
    கிகண் மைலேமல் ற்றி க்குஞ் 
          ெசல்வாசிற்றிற் சிைதேயலா.         (1) 
 
    தாங்கிம் விக்ேகா ராைடெயனத் 
          தவமா னிக்கு ணவாகத் 
    தயங்கும்பாரா வார ன்னாட் 
          டாேனசுவற ேவெலறிந்  
    நீங்கும் னலாற் குடவைளக 
          ணிலேமெலா ங்க மரகதத்தால் 
    நிைரத்தவ ப்பின் மிைசேயற்றி 
          நின நதித்ேத ைலவார்த்  
 
    வாங்கும்வயிரப் ெபா யதைன 
          ம ப்பார்த்ெத த் க் கைளந்தாிசி 
    வாகாப் கட்  நின்னாட்  
          மடவார்கூ  விைளயா ந் 
    ேதங்கும் கழ்ேசர் குன்ைறநகர்த் 
          ேதேவசிற்றிற் சிைதேயேல 
    சிகண் மைலேமல் ற்றி க்குங் 
          ெசல்வாசிற்றிற் சிைதேயேல.         (2) 
 
    கத ம ண ாிாிந்ேதாடக் 
          கலங்குமாயா ாியழித்த  
    காலத்தவர்மா ளிைகப்பவளக் 
          காேலயவர்க்குத் தனமாகப் 
    பத மசுர மடமாதர் 
          பாிக்குந்தி மங் கலப் ணிற் 
    பதிக்குந நா யகமணியாம் 
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          பகர்மாணிக்க மி ட்பிழம்ைப 
 
    உத ம்ப க்குக் ககனமணி 
          ெயாளிேசர் ண்டா விளக்ெகனேவ 
    யிேராவியம்ேபான் மடமாதர் 
          உைனேயய த்  விைளயா ம் 
    சித ந்தரங்கத் ேதனாற் த் 
          ேதேவசிற்றித் சிைதேயேல 
    சிகண் மைலேமல் ற்றி க்குஞ் 
          ெசல்வாசிற்றிற் சிைதேயேல.         (3) 
 
    (4) 
    கூட் ந்தரங்க மிரங்குெதண்ணீர்க் 
          குளிர்ேதனாற்றி னீரா க் 
    கூந்தல்வி த் த் திலதமிட் க் 
          குவைளவிழிக்கஞ் சனெம திப் 
    ட் மணிகள் பலவணிந்  
          ம்பட்டாைட விாித் த் ப் 
    க ங்களபங் கமகெமனப் 
          சித்தரள வடம் ண்  
 
    சூட் மலர்மா ைக தாித் த் 
          லங்குங்கழங்கம் மைனெயறிந்  
    சு ம்பார ம்  கறிதி த்திச் 
          சு ேசாறாக்கி விைளயா ந் 
    தீட் ந்திலத தற்குமரா 
          சிறிேயார்சிற்றிற் சிைதேயேல 
    சிகண் மைலேமல் ற்றி க்குஞ் 
          ெசல்வாசிற்றிற் சிைதேயேல.         (4) 
 
    வ ேமாகார கிாிசூழ 
          வலமாய்நடந்  ங்கா ன் 
    மலர் ப்பறித்  மைலேயறி 
          வனசமலர்த்தாண் மிைசெசாாிந்தங் 
    கு ேமெறனேவ ெயதிர்த்தட  
          ெமா ேவல்பா  மயில்பா  
    பயமடமா ன கெடா  
          னதாெற த் ங் க த்தில்ைவத் த் 
 
    த ேமனியில்ெவண் ணீறணிந் ன் 
          ற ைனேய தித் ச் சி ேசா ன் 
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    றனக்ேகபைடத் த் தனித்தனி ன் 
          றாேளவணங்கி விைளயா ந் 
    தி ேமனியி ம் திபடச் 
          சிறிேயார்சிற்றிற்சிைதேயேல 
    சிகண் மைலேமல் ற்றி க்குஞ் 
          ெசல்வாசிற்றிற் சிைதேயேல.         (5) 
 
    வானத்த ண ெரதிர்த்தடர  
          வ ம்பாைளயேமா மலர்த்தாளில் 
    வணங்காநி தர் பைட ேடா 
          மாயா ாிக் ெகாத்தளமீேதா 
    கானக்குறவர் பசுங்கு ேலா 
          களிக்குங்குறத்தித் திைனப் னத்ைதக் 
    காக்கும்ேவ த் திறமீேதா 
          கதிக்குங்க்ர ஞ்ச கிாிதாேனா 
 
    ஞானத்தவர்க டைமமயக்கி 
          நா ம்பிறப் க் கிடமாக்கி 
    ந ம்வ ய விைனப்பயேனா 
          நளினமலர்த்தா ளாலழிக்க  
    ஆைனக்ெகா ேக சாியான  
          அரேசசிற்றி லழிேயேல 
    அகிலம்பர ந் ங்கமைலக் 
          கரேசசிற்றி லழிேயேல.         (6) 
 
    நிலஞ்ேசர்மாட் க் குளப்ப யி 
          னீர்ேபா ைறத்  விைளயா  
    நீலக்கட ன் ன ேவா 
          நின மலர்த்தாள் வணங்காத  
    குலஞ்ேசர் ர மாேகந்த்ரக் 
          ெகா யநகேரா சிங்க கன் 
    ெகா ற்றி க்கு மண்டபத்தின் 
          ெகா ங்ைகயிலங்கு மணி கப்ேபா 
 
    ெபாலஞ்ேசர்கிாி ம் இைமயெவற் ம் 
          ெபா ந் ம்ப க்குக் கழங்ெகனேவ 
    ட் த்ெதறிக்கும் மைலயி ேவா 
          க ம்பதத்தா னீயழிக்க  
    அலஞ்ேசர்கரத்தான் ம கென  
          ம ரேசசிற்றி லழிேயேல 
    யகிலம்பர ந் ங்கமைலக் 
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          கரேசசிற்றி லழிேயேல.         (7) 
 
    தாிக்குமமரர் சிைறயி க்குஞ் 
          சாைலயி ேவா நற்கிரன் 
    தமி க்கிரங்கிச் சிைறவி த்த  
          தலமாமலைகக் குைகயி ேவா 
    விாிக்குமிலங்கா ாிக்ேகாட்ைட 
          ேமைலவாயிற் ப யி ேவா 
    ேவைலக்ெகா  ேவ மாக  
          விளங்குெம தீ ேவாவ ண  
 
    கிாிக்குமனச்சஞ் சலந்தீர்த் ன் 
          கி ைபயளிக்கு ன்னாளிற் 
    கிைளக்கும்விைனேயா வனசெமனக் 
          கிள ம்பதத்தா னீயழிக்க  
    அாிக்கும ைம ம கென  
          ம ரேசசிற்றி லழிேயேல 
    அகிலம்பர ந் ங்கமைலக் 
          கரேசசிற்றி லழிேயேல.         (8) 
 
    சரணெமனேவ வந்தைடந்த  
          தவஞ்ேசர் னியாங் க சிகன்ேமற் 
    றாேனநடத்  னிேவள்வித் 
          தலேமாசமணர் கு யி ப்ேபா 
    வரணெமனேவ யவர்வி த்த  
          வனேலாம ைரக் கரசன்மிைச 
    யங்கந் ைளக்குஞ் ெகா ஞ்சுரேமா 
          வாற்ேறாேடறி வ ம் னேலா 
 
    மரணமைட  ம மைறேயான் 
          மங்ைக யிைரக் கவர்ந்ெத த்த  
    மற லேகா வனசெம  
          மலர்த்தாள் சிவக்கநீயழிக்கத் 
    திரணெமனேவ மதித்த ள்ெசய் 
          ேதேவசிற்றிற் சிைதேயேல         (9) 
    சிகண் மைலேமல் ற்றி க்குஞ் 
          ெசல்வாசிற்றிற் சிைதேயேல. 
 
    ேமாக்கக்குைழ  மனிச்சமலர் 
          னிவர்மனத்தி றநிைனத்  
    யங்கக்குைழ  ன பத  
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          ளாிக்கிைணெயன் பாரறியார் 
    தாக்கச்சிவக்கு *மலர்ப்பத* 
          *றினித் ள்ெபாதி மணிய த் ந் 
    தமிேயன்மன  சஞ்ச க்குஞ் 
          சகிக்கவறிேய ெமைமநா ங் 
 
    காக்க னக்ேக பாரமலாற் 
          கதிேவ ண்ேடா காப்பவேன 
    காவலழித்தாற் கணக்ேக ன் 
          க ைணயிலங்கக் காலமன்ேறா 
    வாக்கம்ெப குங் குன்ைறநகர்க் 
          க ரேசசிற்றி லழிேயேல 
    ய கிலம்பர ந் ங்கமைலக் 
          கரேசசிற்றி லழிேயேல.         (10) 
 
    சிற்றிற்ப வம் ற்றிற் . 
-------------   
 

9. சி பைறப்ப வம். 
 
    ேவ . 
 
    அந்த கற்பகாலத்தி ேமெறன்ன 
          வமரர் ந் மி ழங்க 
    அஷ்டாதசத்ெதானி  ெமட்டானதிைச ட்ட 
          வழகு பல் ய ழங்க 
    மந்தரஞ்சுழ நாண் மறிகடன் ழக்ெகன்ன 
          வானவர்க ெளா ழங்க 
    ைமக்ெகாண்டெலா ெயன்ன விைமேயார்கள்சி நாணின், 
          வ யெவா  மிக ழங்கச் 
 
    சந்தத ம்ெவந்நிடா ராதி ரர்குறி 
          சங்கநாத  ழங்கச் 
    சங்கிராமநாளிட்ட ேவதெனா னிேவார்கள் 
          ச ர்ேவத ெவா ழங்கச் 
    ெசந்தி விளங்குமணி ரதேம சிங்கேம 
          சி பைற ழக்கிய ேள 
    ேதவர்க்குமா த  ேதவிக்குநாயகன் 
          சி பைற ழக்கிய ேள.         (1) 
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    நவேகா ரர்வ  மட்டகாசத்தினா 
          னாற்றிைசகள் ெக கலங்க 
    *தகச ரங்கபத ச ரங்கவர்க்கத்தி 
          னாற்க ங் கடல்கலங்கத் 
    தவேகா யால்வந்த ெசயேகா சாயேவ 
          தாரகன் மனங்கலங்கச் 
    சாயாதபைடயான மாயா ரத்த ணர் 
          தம்மிேல கண்கலங்க 
 
    அவேகா ெப ம ணர் ணர்ேகா மடவார்க 
          ளாியகர்ப்பங் கலங்க 
    வ ேகா வ மசுர யிர்ேகா யலறேவ 
          யந்தகன் றிைசகலங்க 
    சிவேகா யவதார வ வாகவ க 
          சி பைற ழக்கிய ேள 
    ேதவர்க்குமா த  ேதவிக்குநாயகன் 
          சி பைற ழக்கிய ேள.         (2) 
 
    எண் ைசக்குஞ்சரம் ெபா ேபாரடங்கேவ 
          யிப கன் ேபாரடங்க 
    விமயாசலத்தில்வ  னிேவார்தைழக்கேவ 
          திபாைதக ளடங்க 
    வண் ைச நந்தா வனஞ்ெசய்த ம்பர்ேகான் 
          மணிவிரற் ேசப்படங்க 
    வ பரங்குன்றின் ைல யி பரங்குன்றான 
          வள்ளிக்கு மாலடங்கத் 
 
    தண் ைச ெமா கண்  ெசந் ாினைலசித  
          தண் னற் கடலடங்கத் 
    தானவர்கள்சூழச் சிைறக்கூட சயந் 
          தன்மனப் பயமடங்கச் 
    ெசண் ைசமணிவிரற் காந்தளங்ைகயினாற் 
          சி பைற ழக்கிய ேள 
    ேதவர்குமா த  ேதவிக்குநாயகன் 
          சி பைற ழக்கிய ேள.         (3) 
 
    ***ைழயேவ ெசன்றி ர 
          வாகுநித மஞ்ச க்க 
    மலங்காெதர்த்தி  மிலங்கா ரத்தசுரர் 
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          வாதா  வாய்ச க்க  
    நீநாெனனச்ெசன்  பா ேகாப ம்வ ந்  
          நில்லா  சஞ்ச க்க  
    நின் மாழ்கு ம ண 
          யிர்கவரவி பைடக் * 
 
    கானா சூழ் ர மாேகந்த்ர ரேம  
          கண்டகன் மனஞ்ச க்க  
    கங்கமங்கங்குலவ வவர்மீதிலா ய  
          கவந்தங்கள் வாய்ச க்கத் 
    ேதனா ைடெப *கு மா ரகிாி க  
          சி பைற ழக்கிய ேள 
    ேதவர்க்குமா த  ேதவிக்குநாயகன் 
          சி பைற ழக்கிய ேள.         (4) 
 
    சகடமிடவ நி த டல்கிழியவிைளகு தி 
          சளசெளன மைலய விேபாற் 
    றரணிநதிெப கியி  கைர ரளமதகளி  
          தவ டல் வி படகுேபால் 
    விக மி ம ணர்பணி பயி ரதெமா மனதின் 
          மிைசய ள வி ெகா தான் 
    விைசயமகள் ைன கிைல நிகெரா கவாி ைரக்கண் 
          மிகுமைலகள் பலசிதறேவ 
 
    யக கிழிப ரவி மகரெமனவி கைரயி 
          ன குவர நி தர் கேம 
    அளிகள்வி கமல மல ெரனவிைசையமகள்ெகா வி 
          னலைகசில வ பணியேவ 
    திகடமத கனி த யிர்கவ மதகளி  
          சி பைற ழக்கிய ேள 
    ேதவர்க்குமா த  ேதவிக்குநாயகன் 
          சி பைற ழக்கிய ேள.         (5) 
 
    சங்க ழங்கிட நடந்ெததிர்வ ம் ரவி 
          தங்கியதிமிங்கலெமனத் 
    தந்திகண்மிதந் வ  வங்கெமனநின்ெறா கு 
          சஞ்சலமி ங் கவாியா 
    நங்குரமிைசத்தி  ெப ம்படெக ம்ப  
          நடந்தி  ரதங்களில க  
    நன்கு படம்ெப  மரங்கெளனெவண்ெகா  
          ந ங்ெகா ய கம்பமிலகப் 
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    பங்கமறநின் ெபா  கின்றவர்பசுங்கு தி 
          ைபம் ன  னின் வரேவ 
    பண் ைரெகாண்டைல மிகுங்குமிழிெகாண் யர் 
          ப சுங்கிைடயின் மண் வரேவ 
    சிங்க கனின் ெபார வன் யிர்கவர்ந்தகுக  
          சி பைற ழக்கிய ேள 
    ேதவர்க்குமா த  ேதவிக்குநாயகன் 
          சி பைற ழக்கிய ேள.         (6) 
 
    கயமன் ெபா கின்ற விாிெகாம் ெநாிகின்ற  
          கதிர்ெகாண்ட தரளெமல்லாம் 
    களிெகாண் ெபாாிசிந்தி விழிெகாண்டகைடதந்த  
          கனல்ெகாண்  சமிைதயாகப் 
    பயமின்றியடர்கின்ற கைணசிந்திவலம்வந்  
          ப கின்ற கு திெநாய்யாய்ப் 
    பைகெகாண்டநி தன்ற யிர்ெகான்றவவிதந்  
          பழிெயன்ற ைளெதளித்ேத 
 
    நியமங்கெளாழிகின்ற வ ணன்றனகாின்கண் 
          நிைலெகாண்ட கைலமிதித்ேத 
    நிலமங்ைகமலர்மங்ைக கைலமங்ைகமைலமங்ைக 
          நிசமங்களம்பாடேவ 
    ெசயமங்ைகமணம ன்  ாிகின்றமதகளி  
          சி பைற ழக்கிய ேள 
    ேதவர்க்குமா த  ேதவிக்குநாயகன் 
          சி பைற ழக்கிய ேள.         (7) 
 
    ெகாட்டமி ெநட்ட ணர் கட்கைட தித்தகனல் 
          குத் ெமா  மத்தகயேம 
    ெகாட் யம ப்பிைட ெதறித்தகன லச்ச க  
          ெகாட் ற  தித்தகன ந் 
    தக்கமி க்கன  தர்ப்ைபசரமச்சமிைத 
          சத்திெயா  ெவட் ெந வாட் 
    ைடக்கு ட ற்கு தி ெநய்த்திரளதற்கவித  
          ைசக்குைவ யிைசக்குெமா ேய 
 
    யட்டமி விப்ரகுல வித்தகர்மைறத்ெதானிய  
          தற்குவைப பத்ம டேல 
    யத்திறமிைசத்தபத ச்சக மிச்சக  
          மச்சக  ெமச்சவாிதாஞ் 



 47

    சிட்டர்ெதா பத்மபத பத்தாிடர்ெவட் குக  
          சி பைற ழக்கிய ேள 
    ேதவர்க்குமா த  ேதவிக்குநாயகன் 
          சி பைற ழக்கிய ேள.         (8) 
 
    இலகுக சினி த ரவர்கெடானிகு ெமா  
          யி ரசு மின ம்வ வா 
    ளிக ெமா த வைளதன் மகபதிகனினியத  
          ெவ கைணகள் ெசாாி மைழேய 
    சலசெலனநதிெப கு மைலய விய ண் ட 
          றனின்ம  கு தியதன்ேமற் 
    றனின் குக குெகா  யினமலைக கவ  
          சனமதனில் வி தல் கேழ 
    கலகமி மற பைட ழவரவர்மகிட கி 
          கனபக  கயி கயிேற 
    கழனிரணகளமகுட நட வைகெப  
          க யசமர் ாி மயிேனர் 
    திலக தல ள்சி வ குமரகு பர க 
          சி பைற ழக்கிய ேள 
    ேதவர்க்குமா த  ேதவிக்குநாயகன் 
           சி பைற ழக்கிய ேள.         (9) 
 
    ேவ . 
    கைரயிட்ட கு திக்குண் கிக்குலைவயிட்ட 
          கள ற்ற க ெபற்றமா 
    கனெமாத்த ரசுக்கு ைலயிட் நிணமிட்ட 
          கறிைவத்  ெவறிெபற்றேபய் 
    நிைரயிட்டகு திக்குள் வாிைசப்பலாிசிக்கு 
          நிகாிட்ட ாியி ற்றவாய் 
    நிைலெபற்றவி திட்ட ெகா ற்றவிறகிட்  
          நிமிடத்தி ெலாியிட் மால் 
 
    வைரயிட்டகு திக்குள் வ யிட்டகுட ற்  
          ம விட்  விைசயத் மான் 
    மணிெபற்றசரணத்தின் ம ற்ற ப யிட்  
          மகிழ் ற்  லகெமய்க்கேவ 
    திைரயிட்ட டவிக்குள் ளமாிட்டதிடசித்த  
          சி பைற ழக்கிய ேள 
    ேதவர்க்குமா த  ேதவிக்குநாயகன் 
          சி பைற ழக்கிய ேள.         (10) 
 



 48

    சி பைறப்ப வம் ற் ம். 
    ---------------   
 

10. சி ேதர்ப்ப வம் 
 
    ேவ . 
 
    பண்ேட கந்த வர் விண்ணவர்குழாெமலாம் 
          பைடயாக வடேம ேவ 
    பாரவில்லாகவா சுகி ேமநாெணனப் 
          பச்ைசமால் கைணயாகேவ 
    மண்ேட ேதராக மைறநான்கு ரவியாக  
          மலரய ம் வலவனாக  
    மதிய ம்ப தி ம் ேத ைளயாகநம் 
          வாசவன் ெதண்டனிடேவ 
 
    கண்ேட ேதன்ெமாழிப் பச்ைசப்பசுங்ெகா  
          கலந்திடப் பாகம்வளரக் 
    க திாி ரநி தர் நைகயிெல சிகிெயழக் 
          கண் நிர்த் ளிபடேவ 
    திண்ேட ட் வ  ைகயிைலநாயகன்மகன் 
          சி ேத ட் ய ேள 
    ெசங்கமைலயகலாத ங்கமைலயாதிபதி 
          சி ேத ட் ய ேள.         (1) 
 
    உ த்ேத திைச கன் றைலபனங்காெயன்ன 
          திரவாண் க மட் ம் 
    உயர்கின்றெசய்குன்றி த மிளவிைசயமக 
          வைகெயா  விைளயாடேவ 
    க த்ேத மாமணிப் பந்ெதறிந்ேதயலைக 
          கனி*ெகாண்  கூத்தாடேவ 
    க குக்குழாங்கூ  யி கா ெலற்றிக் 
          கழங்ெகன் ளங்குளிரேவ 
 
    ெச த்தமாினிசிசர ாிாிந்ேதாடநிலமங்ைக 
          ெசங்கு தி ண் ேதக்கத் 
    ெதன்றிைசக்கட ள்பைட ன்பைகத ந்திடத் 
          ேதவர்ேகான் வரவி த்த 
    தி த்ேதர்நடத்திவ  ெசங்கண்மானழகிழம க 
          சி ேத ட் ய ேள 
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    ெசங்கமைலயகலாத ங்கமைலயாதிபதி 
          சி ேத ட் ய ேள.         (2) 
 
    காேர கிெலனக் கடகளி ாிடக் 
          கரடமத ன் ெப கக் 
    கட ைடத்தாெலன்ன நிைரநிைரயதாகேவ 
          ந னவாம் பாிெந ங்கப் 
    ேபாேர மன்னவர்கள் வாய்ம த்ேதெகா ய 
          ேபா ெலதிர்த் நிற்கப் 
    ெபா மட்ேசாணிகண் வா ேமாேர  
          ணாிெயன வந் சூழச் 
 
    சீேர ரகேக தனன்ெவகுளமற ய ள் 
          ெசல்வ  மகிழ்ந் நிற்கச் 
    ெசங்கண்மா னாளிட்ட வாறிேலகு ச் 
          ேசத்திரர்கள் களம்விளங்கத் 
    ேதேர மரசர்கைத ெய மிப கனிளவல் 
          சி ேத ட் ய ேள 
    ெசங்கமைலயகலாத ங்கமைலயாதிபதி 
          சி ேத ட் ய ேள.         (3) 
 
    மன்றலந்ெதாிைவயர்கள் பாிவாரேமசூழ 
          வட்டமதி குைடநிழற்ற. 
    மதவாரணக்கங்கு ரவிநிலெவன் மி  
          மணிகணீ ெரனநடக்கத் 
    ன் ேமழ்கடன் ரச மிகவார்ப்பாிக்கச் 
          சு ம்பர்கள் க ம் ேசரச் 
    ேசாைலக்க ங்குயில்கள் எக்காள தவி  
          ணி ம ம்  நிைறயக் 
 
    குன்றவில் ைய ல வடத வி ைற ெமங் 
          ேகாவான ஞான தைலக் 
    ேகாதிலாமைறேத  ெமய்ப்ெபா ைள ைமேயா  
          கூட் தற் ெகளிதாகேவ 
    ெதன்றலந்ேதர்நடத் தியமாரன்ைமத் னன் 
          சி ேத ட் ய ேள 
    ெசங்கமைலயகலாத ங்கமைலயாதிபதி 
          சி ேத ட் ய ேள.         (4) 
 
    கனகவைரபளபெளன ெவா ையயகலாதிடக் 
          கங்கு  மைறந் நிற்கக் 
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    கமலாகரத்தினி ல ம் கள்சு ம்ெபா  
          களிக்கேவ சக்ரவாகம் 
    அனவரத ஞ்ேசா  பிாியாம ன்ப ற 
          வந்தணர் கடன்கழிக்க 
    அ ணெனா பச்ைசப் பசுங்குதிைரேமற்கைச 
          ய த்திடப் பாிநடக்கப் 
 
    பனக டல்குைலயெவா  பாசெமனேவநின்ற 
          பாச ந் தணிய ைள 
    பாிவர்த்தனஞ்ெசய்ய யர்சக்ரவாளகிாி 
          பாரம் பாிக்கவானிற் 
    றினகரன்ேறர்ெசல்ல விைளயா ெமா பிள்ைள 
          சிழறிேத ட் ய ேள 
    ெசங்கமைலயகலாத ங்கமைலயாதிபதி 
          சி ேத ட் ய ேள.         (5) 
 
    வர்க நிைலெகாண் க்கவிண்ணவர்கள்ெபான் 
          மீன் சுைம மாற 
    னிேவார்சடா  ம க்குடந்தாங்க  
          ைலக்குட மிரண் தாங்கும் 
    பாைவயர்கண் க டண்ணீர்க்குடங்ெகாண்ட 
          பாரமற வா நி தன் 
    ைபம்ெபானரண்மைனவாயின் ன்றி ற் த  
          பாவங்க சரவ ணன் 
 
    ேம மரண்மைனெதா ஞ் சாணிநீர் ற் விைன 
          மீண் விைள யகலவன  
    ேவண் ெமா ண்டா விளக்ெகன்ற யர்நீங்க 
          ெபான் னா ன ளாற் 
    ேறவர்ேகான்ெபாற்ேறற் நடாத்தவ சி பிள்ைள 
          சி ேத ட் ய ேள. 
    ெசங்கமைலயகலாத ங்கமைலயாதிபதி 
          சி ேத ட் ய ேள.         (6) 
 
    கும்பத்தனங்ெகாண்ட விந்த்ரரணிக தடக் 
          ேகாமளத் ேதேரறேவ 
    கு சதரன் னிேவார் மகம்பலவியற்றிேய 
          கூ ந் ேதேரறேவ 
    கம்பக்கடக்களிற் றரசர்ேபாராடேவ 
          கட ெபாற்ேறேரறேவ 
    காசினிவிளங்கவ  மாலயெமலாந்ேதவர் 
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          கற்பகத் ேதேரறேவ 
 
    வம் ற்றதனமாதர் தன்ெனறிவழாைமயான் 
          மண்டலத்ேதேரறேவ 
    மாத ம்மாாி ம் வழங்கலாற்கடல்சூ ம் 
          ைவயகத்ேதேரறேவ 
    ெசம்ெபாற்ெப ந்ேதாி ேல ெமா சி பிள்ைள 
          சி ேத ட் ய ேள 
    ெசங்கமைலயகலாத ங்கமைலயாதிபதி 
          சி ேத ட் ய ேள.         (7) 
 
    ஒ நா ேவத ம் விளங்கமைறேயார்குல  
          லகத்திேல விளங்க 
    ம்ப ட ம்பர்ேகா மா ம்விளங்கமக 
          ேமாயாமேல விளங்க 
    வ நா காவலன் சசிவர்ணமகராசன் 
          ைமந்தன் மிக ம்விளங்க 
    வானா ேபாலேவ ேநமநாெடந்நா  
          மகிழ்வாகேவ விளங்கத் 
 
    த நாவேலார்தமிழ் விளங்கவளர்குன்ைறநகர் 
          சந்தத ேம விளங்கத் 
    தானெமா பாிகலஞ் சந்திராதித்தர்வைர 
          சந்ததிவிளங்க நித ம் 
    தி நாள்விளங்கெவா  ேதேரறிவ க 
          சிறிேத ய ேள 
    ெசங்கமைலயகலாத ங்கமைலயாதிபதி 
          சி ேத ட் ய ேள.         (8) 
 
    தங்கமைலநிகரான ங்கமைலவாழ்கேவ 
          சரவணப் ெபாய்ைகவாழ்க 
    சந்த்ரமண்டலமள  மா ரகிாிரசித 
          ைசலெமன நித ம்வாழ்க 
    மங்களம்ெப குேத னா வானாெறன்ன 
          மாறா  ெப கிவாழ்க 
    ம நதிச மிலகு வாமபாகத்தில்வளர் 
          மரகதக் ெகா ம்வாழ்க 
 
    ெவங்களப கன் தற் ேறவதாபாிவார 
          ேமன்ேம  வாழ்க ன  
    விைரமலர்த்தாண்மீதிலன் ைவத்தவெரலாம் 
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          பிைறேபாலவாழ்க 
    திங்கண் ம்மாாிெயா  சகதலம்வாழ்கேவ 
          சி ேத ட் ய ேள 
    ெசங்கமைலயகலாத ங்கமைலயாதிபதி 
          சி ேத ட் ய ேள.         (9) 
 
    பார்வாழிகுக்குடக் ெகா வாழிபச்ைசப் 
          பசுந்ேதாைக வாழி ன  
    பாிவாரகணம்வாழி நவ ர ம்வாழி 
          பாிவாகேவாங்கும்வ ேவற் 
    கூர்வாழிவள்ளியங்ெகா வாழிவளர்ெதய்வ 
          குஞ்சாி மடந்ைதவாழி 
    கூ பிள்ைளத்தமிழ்க் கவிவாழியரசர்ெசங் 
          ேகால்வாழி யிலகுகுன்ைற 
 
    ர்வாழிதானெமா  பாிகலம்வாழிமைற 
          ேயார்குல மிகுத் வாழி 
    லகு கழ்மா ர கிாிவாழிசந்நிதி 
          யர்ந் ேமன் ேம ம்வாழி 
    சீர்வாழிெயழில்ெப கு குமரகு பர க 
          சிறிேத ட் ய ேள 
    ெசங்கமைலயகலாத ங்கமைலயாதிபதி 
          சி ேத ட் ய ேள         (10) 
 
    ஆகத்தி வி த்தம்-10 

ம ரகிாிநாதர் பிள்ைளத்தமிழ் ற் ம். 


