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த்தப்பெசட் யார் அவர்களியிற்றிய 
"ெஜயங்ெகாண்டார் சதகம்" 

 
    Source: 
    "ெஜயங்ெகாண்டார் சதகம்" 
    ம ைரச்சீர்ைம சிவகங்ைக சம தானம் கீைழச்ேசவற்பட்  
    இைளயாத்தங்கு  ஏ* நகரெமன் ெசால்லப்பட்ட 
    ேநமநகரத்தி தித்த அழகப்பெசட் யார் குமார்ர் 
    த்தப்பெசட் யார் அவர்களியிற்றிய . 
    இஃ  ேமற்ப யார் ெபௗத்திரர் நாராயணஞ்ெசட் யார் 
    ேகட் க்ெகாண்டப  தி க்ைகலாய பரம்பைரச் 
    ெசங்குந்த சங்கத்தி ெலா வராகிய சிதம்பரம் 
    அ. இரத்நசபாபதி த யாரால் 
    ெசன்ைன : இந்  தியலாஜிகல் அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்ட . 
    1896. 
    ---------------------------- 
 
    உ 
    சிவமயம். 
 
    ஊைன ர்ப் பாரதியாரவர்கள் இயற்றிய . 
 
    ஓங்குபத்மாசூரைனக்கண்ேடா ெயாளித்தார்விைசயன 
    வாங்குத வால் ைசவாங்கினா - ாீங்கி ந் ம் 
    நன்னியமச்ேசாழீசனார்ெசயங்ெகாண்டாெரன்றா 
    ெலன்னெசயங்ெகாண்டாாிவர். 
 
    ேமற்ப யார் பா க்ேகட்டதற்குப்பதில் 
    த்தப்ப ெசட் யாரவர்கள் இயற்றிய . 
 
    என்னெசயங்ெகாண்டாாிவெரன்றான் ப் ரத்ைதச் 
    ெசான்னமயமாய்ச்சைமத்தேசாழீசர் - பின் ஞ் 
    சிாித் ச்ெசயங்ெகாண்டார்சித்தசைனக்கண்ணா 
    ெலாித் ச்ெசயங்ெகாண்டாேர. 
 
    சுந்தர த யார் ெசால் ய . 
 
    ஆசிாியவி த்தம். 
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    தி ம ைரச்சீர்*ப்பட் ைளயாற்றங்கு ச்ெசட் சீமாெனன் , 
    மதன்னகப்ப தவிய த்ைதயென ெமாப்பில்சிங்க, 
    ம மைறசாத்திரங்கேளாடாகமங்கள் ராணங்களைனத் ந்ேதர்ந் , 
    ெப குபழெமாழி ங்கைத ஞ்சதகெமனப்ேபசிற்றாமால். 
    ------------------    
 

ெஜயங்ெகாண்டார் சதகம் 
     
    காப்  
    விநாயகர் தி. 
 
    சீர்ெபா ந் ந்ெதன்ேனமக* ெசயங்ெகாண்ட 
            ேசாழீசாதி ப்ேபர் வாழ்த்திப், 
    பார்ெபா ந் ங்கு வி த்தப் பாமாைலதனி லகப் 
            பழைமச்ெசால்ைல, 
    ேயர்ெபா ந் ஞ்ெசந்தமிழால் யான்பாடப் 
            வியி ள்ேளாாிைசந் ேகட்க, 
    கார்ெபா ந் ந் திக்கரத்தான் ெவயி கந்த 
            கணபதிதாள்காப் த்*தாேன. 
 
    கர் தி. 
 
    நகரெமல்லாம்பணிந்ேதக ஞ் ெசயங்ெகாண்ட 
            ேசாழீசநாயனார்ேமன், 
    மகரெந ங்கன லகவதந்திையச்ெசந்தமிழால் 
            யான்வ த் தற்ேக, 
    யகர தலவ்ெவ த்ெதன்றாதியின் ப்பாற் 
            ெசான்னவவன்றாள் ேபாற்றிச், 
    சிகரவைரமீெத ந்தசிறந்தவ ேவலவன்றாள் 
    ெசன்னி ேசர்ப்பாம். 
 
    கைலவாணி தி. 
 
    சிைலேவைளெவன்றபிரான்ெறன்ேனமநகாில் 
            வளர்ெசயங்ெகாண்டார்ேம, 
    லகிள்ேளார்வழக்கமதாய்ச்ெசான்ன 
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            ெசால்ைலத்தமிழாேல ைரப்பதற்குக், 
    கைலவாணியாகி லகுள்ளமட் ம் 
            ப க்கவந்தகவிைத தன்னின், 
    மலர்ேவதன்மைனவிெயன்றன் 
            மனத்தி ந்திவ் ைரைய வ த் வாேள. 
 
    அைவயடக்கம். 
 
    பத்க ணத்தினிற்சூாி தண்டைல 
            ெயன்ெறமக்குைரத்த பரமர்மீதில். 
    வித்தகர் ன் லகவழக்கத்ைதெய த் 
            ெதா வி த்தஞ்ெசய்தா 
    ரத்ைதநிகெரனச்ெசயங்ெகாண்டார்மீதின் 
            த்ைதயன்சிற்றறிவினாேல, 
    மத்தகயந் தனக்கு ன்ேனசிற்ெற ம்  
            நடந்தெதனவசனித்ேதேன. 
 
    பாயிரம் ற்றிற் . 
    ------------ 
 
    ல். 
 
    வான்மீகர் கைத. 
 
    நல்ேவடவான்மீகர் சப்தாிஷிகைளச் 
            ேசரந்தராமமந்த்ரஞ், 
    ெசால்லநாவில்லாத கற்றறியாைம 
            யினமராெவன ன்ெசான்னார், 
    வில்விைசயன்ெசவ்ைவெவல்லக்கைணெகா த்த 
            ெசயங்ெகாண்டார் விளங்குநாட் ற், 
    கல்விதனக்கழகுகசடறெமாழிதெலன 
            ன்ேனார்கழ வாேர.  (1) 
 
            மார்க்கண்டர் கைத. 
 
    அ மைறமார்க்கண்டர்நித்தந் தி க்கட ர் 
            ேவணியைனயன்பாய்ப்பற்றி 
    வ சமன்றன்பைகயடக்கித் தீர்க்கா ளாய்ப் 



 5

            வியில் வளராநின்றார் 
    க ைவநிகர்ெதன்ேனமநகாில்வளர் 
            ெசயங்ெகாண்டார் தமிழ்ேசர்நாட் ற், 
    ெப மரத்ைதச்சுற்றி நின்றவல் ஞ் 
            சாகாெதனேவேபசுவாெர.  (2) 
 
            பாண்டவர்கள் கைத. 
 
    அ ைமெசறிபாண்டவர்கள் பங்காளி 
            ெசய்ெகா ைமயாற்காடாண் , 
    ாிைம டன்ற மர்ெசய்தநன்றியினாற்றி ம்ப ம் 
            வந் லைகயாண்டார்*யாண்டார், 
    ப வைரவில்லாவைளத்த ெசயங்ெகாண்டாேர 
            ெயவ ம்பண்பாய்கெசய்த, 
    த மேமதைலகாக்குமதர்மமழித் 
            தி ெமன ஞ்சாற் வாேர.  (3) 
 
            இைளயான்கு மாறர் கைத. 
 
    உ திைளயான்கு மாறர் ைளவாாியன்ன 
            மன்பர்க்குதவிப்பாாில் 
    வ வாதகீர்த்தி டெனா நா ங்ேக ல்லா 
            வாழ் ெபற்றார் 
    ம ேவந் ங்கரதலத்தார் ெசயங்ெகாண்டார் 
            வளநாட் ன் மைறகேளாதித் 
    ெதா வாெரல்லா வார்தைலக்கைடயிெலன்  
            கஞ்ெசால் மாேதா.  (4) 
 
            கிர ஞ்சம்பிள பட்ட கைத. 
 
    தஞ்செமனச்சரண் குந்தவமரர்கைளப் 
            ரப்பதற்காச்சரவணத்தின் 
    மஞ்டெனனத்ேதான்றியெசவ்ேவள்வ ேவலாற் 
            கர ஞ்சமாய்ந்த்தன்ேறா. 
    ெசஞ்சரணத்தால்யமைனெவன்ற 
            ெசயங்ெகாண்டாேரேதவேர ம் 
    வஞ்செநஞ்ைசப்பிளக்குமி ெபாய்யல்ல 
            லகினிகவசனந்தாேன.  (5) 
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            இராமர் கைத. 
 
    அாிேயாைனக்ெகௗசிகன்பாலவிடமைலத்தான்ற 
            சரதன்விட்டதற்கிலாபங் 
    காிேயான்றானதிகெசௗந்தாிய க்குந்த  
            வி க்குங்கமலத்தார்க்கு 
    ாிேயானாகியமைறேதர் னியன்ேறா 
            ெசயங்ெகாண்டா லகந்தன்னிற், 
    ெபாிேயாைரத் ைணக்ெகாெளன்ற ெவௗைவ 
            வாக்கியத்திெலான் ம்பிசகிராேத.  (6) 
 
            இராமர் வனவாசஞ்ெசன்ற கைத. 
 
    பா குலராம க்குப்பட்டாபிேஷகெமனப் 
            பகர்ந்தேபா , 
    கூனிெயா சூத்திரத்ைதக் ெகா க்கவ 
            வ ைரவிட்ட ெகாள்ைகேபால 
    மானணி ங்கரத்தாேர ெசயங்ெகாண்டாேர 
            வியின்மகிைமேசர்ந்த 
    யாைனநிழல்பார்க்ைகயிேலதவைளவந்  
            கலக்கிவி ம ெமய்தாேன.  (7) 
 
            இராவணன் கைத. 
 
    *ெகாைடக்கிலங்குமாரபனிலக்குமணன் 
            வில்வ ெவன்றான்ெசான்னேபச்ைச 
        யடக்கிராவணனாைளேயா*ம்பானான் 
            ெவலேவனறிெயன்றார்ேபாற் 
        கைடக்கித மாைலயணிெசயங்ெகாண்டாேர 
            ெயதிாிதள தக்கஞ்சிப் 
        பைடக்குேபாகாதவர்கள்நல்ல 
            ேசவகெரன ம்பக வாேர.  (8) 
 
            வா  சுக்காீபர் கைத. 
 
    ேபாிவயாவா சுக்கிாீபாி வ ம் 
            பைகயாயப்பிாியராமர் 
    காாியத் க்காகவந்தகடலைடகச் 
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            சிைறமீட்டகணக்குப்ேபாேல 
    ேம ைவவில்லாய்வைளத்த ெசயங்ெகாண்டாேர 
            லகில் விளங்குஞ்ெசால்  
    ாிரண் பட்டெதன்றாற் கூத்தா க் 
            ேகலாப ண்ெடன்பாேர.  (9) 
 
            ேதவி சீேதவி பிறந்த கைத. 
 
        ெசல்ேலாேட யிணங்குகடற்றி டன் 
            த்தாள் பிறந்த ெசய்திபாாி, 
        னல்ேலாைடக்கலாகிலசிலபாசி 
            படர்ந்திட ந்தனஞசயன்ைக 
        வில்ேலாேடேமாகியேகாட் ெசயங்ெகாண்டாேர 
            வய ல் விைளவண்டான 
        ெசல்ேலாேடபத மசகதனிலா ம் 
            பிறதி க்குேநர்ைமதாேன.  (10) 
 
            சர வதி கம்பைர நீங்கிய கைத. 
 
    நங்ைககைலவாணிகம்பாிடத்தி க்கத் 
            தண் ைகயினலமாய்வாழ்ந்தா 
    கவாடான் ரமேபாகக் கம்பரன்ேற 
            கூ க்ேகா ரானரனாேர 
    ெசங்ைக கிராலேவதன் சிரத்திெலான்ைறத் 
            ணிந் விட்ட ெசயங்ெகாண்டாேர 
    சுங்கமாறியேபா  சுண்ணாம் ங்ெகா க்கார் 
            ெதால் வி ேளாேர.  (11) 
 
            வாமனன் அாிச்சந்திரன் கைத. 
 
    தாப்பாய்வாமனன்ைகயின்மாவ தன்ணீைர 
            விட் த்தரணிேதாற்றான், 
    வாய்ப்பாயேகாசிகன்றன்வஞ்சைனயாலாிச் 
            சந்த்ரன்மைனவிவிற்றான்* 
    றீப்ேபாேலவிழிகாட் மத டைல 
            ெயாித் விட் ெசயங்ெகாண்டாேர 
    பார்ப்பார்க்குவாய்ப்ேபாக்ெகாண்ணா 
            தாண் க்க தா ம்பகெராணாேத.  (12) 
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            தி ஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கைத. 
 
    பண்ணா ங்க ணியாவி தியினால் 
            வ திசுரம்பாதிதீர்த்தா 
    ெரண்ணாயிரஞ்சமணர்தி நீற்ைறமறந்  
            க ேவறிமாய்ந்தார் 
    ெபண்ணாைளச்சைடயில்ைவத்தெசயங்ெகாண்டாேர 
            லகிற் ெப ைமேசர்ந்த 
    ெவண்ணீேறவிைனயகற் ந்தாிப்பவர்க்குச் 
            சிவகதி ேம ந்தாேன.  (13) 
 
            ாிேயாதனன் கைத. 
 
    ள்ளாேலெபாறியரவத் சன்ம ந்தாற்ற  
            ம க்குப்ெபா ம்ேபா ண்ேடா 
    ள்ளாடத் தி ப்பிவிட் ப்பின்பவைனச் 
            ெசயிக்கமிகத் ெதால்ைலயாச்ேச 
    ெவள்ளரைனக்கிைறபணி ஞ் 
            ெசயங்ெகாண்டாேர பைகையெம வியாமன் 
    ள்ளாேலெய ப்பைதக் ேகாடா யாெல க்க 
            வந்த ைறைமயாேம.  (14) 
 
            அக ைக கைத. 
 
    பண்டக ைகையயிந்திரன் களவாய்த்த வி 
            ெவளிப்ப ஞ்சாலத்ைதக், 
    கண் னிசகியாம வைர ஞ்ச 
            பித்ததனாற்கன னந்தா 
    னிண்ைட ைனசைடயாேரெசயங்ெகாண்டாேர 
            வியி ல்லாள்ேபச்ைசக் 
    ெகாண்டவன் ற் ம்ேபாேதகூைரெயாக்கத் 
            ற் ெமனக்கூ வாேர.  (15) 
 
            தாைர கைத. 
 
    கட ன்றசந்திரைனக்கு மைனவி 
            கலந்தைணயக்க திவாெவன் 
    றிட மதிெதாடலாேமாபின்வ வதறியா 
            ம ணங்கினாேன 
    சைடயிலங்கக்கங்ைகயணிெசயங்ெகாண்டாேர 
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            மாரன்சரந்தாங்காம 
    ைடகுைலந்தபின் ெசாந்த ைறைமகள் 
            ெகாண்டா வேரா லகுேளாேர.  (16) 
 
    காந்தக்கற்ேகாட்ைடயழிந்த கைத. 
 
    சுற் மதிற்க ங்கசிந் சூ சிக் 
            காந்தெம ந் வந்தன்ைன, 
    ெயத் ம்விைலமாதர்களாற்பண் க ணாகரன் 
            ெவன்றிட்டானன்ேறா, 
    ைகத்திகிாிேயான்பணி ஞ்ெசயங்ெகாண்டாேர 
            மிகுந்தக த் ண்டான, 
    த்திமான்பலவானாெமன் லேகார் 
            ெசால் வ ம்ெபா ந் ந்தாேன.  (17) 
 
    த மர் கைத 
 
    ஆைனப்ேபால்வ மி கந்தனக்கும் 
            ம க்கும்வழக்கானநியாய, 
    ேவைளக்காதர தர்மர் ம டல் 
            பாதிமி கத் க்ெகன்றார், 
    ேவழப்ேபார்ைவையத்தாித்த ெசயங்ெகாண்டாேர 
            சீனிெவல்லம்ேபாட் , 
    நாழிப்பால்வார்த்தா ந ச்ெசால்வாரறி  
            மிகுந ள்ேளாேர.  (18) 
 
    வா ம சனன ெம த்த கைத. 
 
    விழிெயதிர்நில்லாெதாளித் வா ையமாெலய்  
            ெகான் விடேவவா , 
    வழி டேனம சனனெம த்தாிையெயய்  
            பழிவாங்கினாேன, 
    அழ ம வணிகரத்தார்ெசயங்ெகாண்டார் 
            நன்னாட் லமரர்க்ேக ம், 
    பழிகிழமதாகிவிட் ப்ேபாவதில்ைல 
            ெயன் லேகார்பக வாேர.  (19) 
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    அம்பிகாபதி கைத 
 
    அரசன்மகளாைரயம்பிகாபதிேசர்ந்ததைன 
            மன்னனறிந் நாட்ெசன், 
    சிபிறந்ெதா நாளத்தாட்சி டன்வ யிைர 
            ெயாழித்தானன்ேறா, 
    பரசணி ங்கரத்தாேரெசயங்ெகாண்டாேர 
            மிகுந்தபழக்கேம ஞ், 
    சரசமிஞ்சிரவிக்ைகயிற்ைகேபாடெவாண்ணா 
            ெதன் லேகார்சாற் வாேர.  (20) 
 
    விபீஷணன் கைத. 
 
    கும்பகர்ன க்கிைளேயான்றைமய யிர் 
            நிைலநாட் க்ெகால்ெலன்ேறநி, 
    கும்பைலக்குந் ற ெசால் யிலங்ைகமன்னன் 
            வ ைவ ற் ங்குைறத்தானன்ேறா 
    ெசம்பிநன்னாட்டவர் க ந்ெதன்ேனமநாட் ல் 
            வளர்ெசயங்ெகாண்டாேர, 
    தம்பிபிறக்கத்தைரயாெமன்றி ஞ் 
            ெசால்லரக்க க்ேகத ங்கண்டீேர.  (21) 
 
            கண்ணன் மைலையக்குைடயாக எ த்த கைத 
 
    கல்லானமாாிையயிந்திரன ப்ப 
            வாய்ப்பா க்கண்ணர்க்கம்  
    வில்ேல மின்றிெயா கற்குைடயால் 
            வந்தமைழவிலக்கினாேர 
    ெசல்லா ங்குழ ெசௗந்தாிையயிடப் 
            பாகம்ைவத்த ெசயங்ெகாண்டாேர 
    வல்லார்க்குப் ல் ேமாரா தமாெமன் ல 
            ேகார்வழங்குவாேர.  (22) 
 
            சூர்ப்பநைக க்குழைல ய பட்ட கைத 
 
    உ க்குத நயத்த மார்சூர்ப்பநைக 
            யிலக்குமண யர்ேதாள்ேசரச் 
    சு க்கிற்ெசன்ெற க்கவவனிணங்காமன் 
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            க்குழைல ணித்தானன்ேறா 
    ம க்கிைசந்தகரத்தாேரெசயங்ெகாண்டாேர 
            மிகுந்தமய ண்டாகிச் 
    சி க்கிமனதறியாமற்ெச தைனக்ைக 
            யாற க்கித்திாிந்தவாேற.  (23) 
 
            சீைத கைத. 
 
    ேதன்ெமாழிச்சீைதையயரக்கன்சிைறெய த்  
            வனத்தில்ைவத்தெசயலா ந்தா 
    னானமட் ம்பார்க்கவவள்கற்பழியாதக் 
            கினியிலமிழ்ந் மீண்டாள் 
    மான்விழியாள்ெசௗந்தாிபாகாெசயங்ெகாண்டாேர 
            நின்வளஞ்ேசர்நாட் ற் 
    றான்பதிவிரைதயானாற்ேறவ யாள் 
            ட் னித்தந்தாிக்கலாேம.  (24) 
 
            அ ச்சுனன் கைத. 
 
    பண்  கிணற்றினிெலாிந்தெபௗத்திரத்ைதத்  
            ேராணர்சிைலபாணம்ேபாட் க் 
    ெகாண் வரக்கண்டதனஞ்சய மந்த 
            விற்ெறாழில்ைகக்ெகாண்டானன்ேறா 
    வண் விழி ைமபாகா ெசயங்ெகாண்டாேர  
            ம வளஞ்ேசர்நாட் ல்* ம வளஞ்ேசர்நாட் ல் 
    கண்டைதகற்கின்றவேனபண் தனா 
            வாெனன்ேறக வாேர.  (25) 
 
            நளைன பாம்  க த்த கைத 
 
    நண் கைழவனெமாியேமற்கிடந்த 
            பாம்  ெசத்திடாமற்றாங்கி 
    மண்ணில்விட்ட நளன்கரத்திலர  க த்தவ டைல 
            வ ச்ெசய்தாற்ேபால் 
    ெவண்ணிலைவச்சைடயில்ைவத்தெசயங்ெகாண்டாேர 
            கு யின்ெம தீர 
    ண்ணியத் க்கு ெம ைதப்பல்பி த்  
            பார்ப்பெரனப் க வாேர.  (26) 
 
            ஓரரசன் ெபண்சாதியின் கைத. 
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    நயேவந்தன்பாாிெயா  ன்மார்க்கனாைச 
            ெகாண்  நடந்ேதயாற்றி 
    யல் டேனேபாய்ச்சலத்தினின்றைதச் 
            சிந்தாமணியி யம்பினாேர 
    கயல்விழியா ைமபாகா ெசயங்ெகாண்டாேர 
            தன கணவன்ேபாேல 
    அயல் ட்டான்மகனவ மாபத் க் 
            குதவாெனன்றைறகுவாேர.  (27) 
 
            ேச பதிராசா மகன் கைத 
 
    ெபண்ைணவாழ்க்ைகப த்தேச மன்னன் 
            குறித்தவிடம்பிசகிேமலாங் 
    கண்ணர்பாிேசாதைனக்குந்தப்பி விதிப்ப  
            டவன்ைகக்ெகாண்டாேன 
    பண் ல கழ்ேம ஞ்ெசயங்ெகாண்டாேர 
            வர்பாாித்தா ம் 
    ெயண்ைணதைனத் ைடத்திடலாெம த்த 
            தைனத் ைடப்பவர்களில்ைலத்தாேன.  (28) 
 
            குஷ்ட ேராகியின் கைத 
 
    பண் குட்டேராகி ந்தான்பாரதங் 
            ேகட்டாேநா ம் பஞ்சாேயா  
    விண் வ ைகயிற்கைதையப்ெபாய்ெயன்றான் 
            மைறந்தகுட்டமீாிற்றன்ேறா 
    தண்டமி க்க ள் ாி ஞ்ெசயங்ெகாண்டாேர 
            தந்த ம்பாதீசன் 
    உண்ெடன்றேப க்குண் ல்ைலெயன்ற 
            ேபற்கில்ைல ண்ைமதாேன.  (29) 
 
            ம நீதிச்ேசாழன் கைத 
 
    ன்ெனா ேசாழன் தல்வன்ேறர்க்கா னான் 
            கன்  றியக்கண்ேட 
    பின்னதற்கீடாய்த்தன பிள்ைளையத் ேதர்க்கா  
            ட் ப்ெப ைமேசர்ந்தான் 
    ெறன்ேனமநகாில்வாழ்ெசௗந்தரநாயகி 
            மகிழ்ந்தெசயங்ெகாண்டாேர 



 13

    தன் யிர்ேபான்மன் யிைரெயண் வர் 
            ேதவர் னிவர் மகெதாப்பாேர.  (30) 
 
            இந்திரசித்தன் கைத 
 
    கண்ணர்பைடதைனச்ெசயித்தவிந்தரசித்தனி 
            கும்பைலையக்க திச்ெசய்ேத 
    நண்ணியயாக ந்த ணத்தி  
            லக்குமணனாசஞ்ெசய்தான் 
    மண்ைண ண்ேடான்விழிபதத்தார்ெசயங்ெகாண்டாேர 
            ேகாலமத் டா  
    ெவண்ெணய்ப ம்ேவைளயிேலதாழி ைடந்தி தன் 
            ன்ெசய்விைனெயன்பாேர.  (31) 
 
            இராவணன் கைத. 
 
    அற் தராமன்ைகல* தனாட்சண்ைடயிலரக் 
            கனறிந் ம் த்தி 
    ெசாற்பமேகாதரன் ேபச்ைசக்ேகட்டலேவா 
            குலத்ேதா ந் ஞ்சினாேன 
    தற்பரசதாசிவேன ெசயங்ெகாண்டாேர 
            நல்ேயாசைனயில்லாத 
    ற் த்திமந்திாியாலரசுக்ேகயீன 
            ெமன்றெசால்ெமய்தாேன.  (32) 
 
            சகராண் கைத. 
 
    ஆவலாய்ப்பாிேத க் கபிலாிஷியிடத்திற் 
            ேபாயகம்பாராட் த் 
    தாவியெவஞ்சினத்தாேல ய பதினாயிரம் 
            ேபர்கள்சகராண்மாண்டார 
    காவட ந்ெதன்ேனமச ெசயங்ெகாண்டாேர 
            ெபா ைம க திச்ெசய்யாக் 
    ேகாபேமெப ம்பாவம சண்டாளம் 
            ெமன ங்கூ வாேர.  (33) 
 
            இராக்கதன் கைத 
 
    ஆற்ைறயணிேதேநாக்கி ெயா நி தன்றவசு 
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            ெசய்ய வவ க்ேகவான் 
    கூற்ைற ைதத்ேதான ப்பக்கு க்கிற்ெசன்றி 
            லக்குமணன்ெகாண்டானன்ேறா*ண்டானன்ேறா, 
    நாற்றிைச ம்பணியவ ஞ்ெசயங்ெகாண்டாேர 
            யனந்தநாளாெயாட் க், 
    காத்தி ந்ேதான்ெபண் தைனேநற் வந்ேதான் 
            ைகக்ெகாண்டகணக்குத்தாேன.  (34) 
 
            பாரதக்கைத 
 
    வி ரன்வின் ாித்தான்கன்ன ம் 
            பாம் க்கைணதி ம்பவிட்டானில்ைல 
    ெயதிாிபைடதைனத் ாிேயாதனன்ெசயிக்கப் 
            பைடத்தைலவாிணங்கினாேர 
    ம ைரயி ந்தனம்வைளயல்விற்றெசயங்ெகாண்டாேர 
            ம வார்ேபாாில் 
    குதிைரநடவாவி ன்மா ரர்பறந்தி வாேரா 
            ெகாக்காய்ததாேம.  (35) 
 
            மணிய த்த கைத. 
 
    சாத்திரேவதியர்வதிட்டர்த மர  
            சத்திரத்திற்சலச்ேசா ண்ட 
    மாத்திரேமலட்சமைறேயார் சித்தாலா  
            மணிம ந்தா ற்ேற 
    ேநத்திரத்தாலனங்க டறைனெயாித்தெசயங்ெகாண்டார் 
            நிமலர்நாட் ற் 
    பாத்திரத்ைதயறிந் பிச்ைசயிட 
            ேவண் ெமன் லேகார்பக வாேர.  (36) 
 
            கி ட் னன் த மைரப் ெபாய்ெசால்வித்த கைத 
 
    அன்பானமத மரசுவத்தாமாெவ ம் 
            யாைனயமாில் ழ 
    வன்பான யவசுமத்தாமர்பட்டாெரனப் 
            பிசகிவ த்தலாச்ேச 
    ன்பாதவன்ெனயிற்ைறப்பறித்ெதறிந்த 
            ெசயங்ெகாண்டார் தல்வர்நாட் ற் 
    றன்பாைனதைனச்சாயப்பி ப்ப ண்ேடாெவ 
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            வ ெமன் சாற் வாேர  (37) 
 
            பஞ்சபாண்டவர்கள் ேபார்க்குச் ெசன்ற கைத 
 
    மன்னர் ேராணைரேயாணான்ெகா ேபாயிற்ெறன்ெறா  
            ெசால்வ த்தக்ேகட்ேட 
    ெபான்னிரதேமறி ம் வில்ெல த்ைத 
            வ ஞ்சமர்க்குப்ேபானாரன்ேறா 
    நன்னயேவதன்சிரத்திெலான் ணித்திட்ட 
            ெசயங்ெகாண்டார்நாட் ற் 
    சின்னபாம்பானா ம்ெபாியகம் 
            பால ெயன்ேறெசப் வாேர.  (38) 
 
            அச்சுதவாணன் கைத 
 
    ேவணியாைனப்பணி  மச்சுதவாணக்குாிசில் 
            ெவள்ளாண்ைமச்சீர் 
    ஆணியவல்லைமயான் ேவந்தைர ங்கா 
            வ ல்ைவத் தவதிெசய்தான் 
    பாணிம வணிெசயங்ெகாண்டாேர 
            ெயத் ெதாழில்க க்கும்ப ண்ேடபார் 
    காணிையநட் க்களத்தினிற்ப ேவ 
            நன்ைமெயனக்க வாேர.  (39) 
 
            தக்கன் கைத 
 
    கயிைலத்தா ைவப்ேபாேல ம சிவைன ண்  
            பண்ணக் க தித்தக்கன் 
    ெசயலற்ேறெசய்ேவள்வி ங்குைலந்  
            ேவற் கஞ் ேசர்ந்தானன்ேறா 
    வயிைலப்ேபால்விழி ைமேசர்ெசயங்ெகாண்டாேர 
            யிந்தவவனிேமேல 
    உயரத்தான்பறந்தா ர்க்கு வி 
            ப ந்தாகா ண்ைமதாேன.  (40) 
 
            தக்கன்மகத்தில் வந்த ேதவர்கள் கைத 
 
    ஆணவத்தக்கன்மகத்திலவி ண 
            வந்தி ேதவரவர்கெளல்லா 
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    நாணெமா மானபங்க ற்றனேர 
            ரபத்திரநாதராேல 
    பாணிதனின்ம வணிந்தெசயங்ெகாண்டாேர 
            சி ம்பசி ம்பார்க்கு 
    ண ந்தங்க ம மிழிந்தி வெரன்ற 
            பழெமாழிதா ண்ைமதாேன.  (41) 
 
            இந்திரன் நளைனத் விட்ட கைத 
 
    வனத் ைறயிந்திரனளன்பாற்ெசன் னக்கு 
            வ மானமாைதத்தாெனன் 
    றனக்குவ ம்ப ேபசித்தமயந்திதைன 
            யிணக்கித்தாெவன்றாற்ேபாற் 
    சினக்குமரவணிந்த யார்மனக்கவைல 
            தீர்த்த ஞ் ெசயங்ெகாண்டாேர 
    உனக்குமைழெபய் மிப்ேபாெதனக் கிரைவ 
            நீர்தாெவன் யாத்தவாேற,  (42) 
 
            பிரமைனச் சிவன்சபித்த கைத 
 
    கஞ்ச க்குப் வியிற்ேகாயி ட் ைசயில்ைல 
            ெயனக்க ந்தீர்மீட் ங் 
    ெகஞ்சினபின்மைறயவர் ெசய் ைசெயல்லா 
            னக்ெகனேவைபெசய்தீர், 
    பஞ்சவ க்காய்மாறிந த்தெசயங்ெகாண்டாேர 
            பைச வைரத்தா, 
    னஞ்சினல்லவார்த்ைதெசான்னாதெபால்லாப்  
            வ வதில்ைலயவனிேயார்க்ேக.  (43) 
 
    அக ைக சாபந்தீர்ந்த கைத 
 
    னியக ைககல்லாய்ச்சபித் நிவர்த்திக்கும் 
            வழி ைறெசான்னாற்ேபான், 
    ம ேவதனாகியாிநடந்தி ந்தாட்படப் 
            பைழயவ வானாேள, 
    தனவாைனத்ேதாழெனன்றெசயங்ெகாண்டாேர 
            ெயவர்க்குந்தைலநாள்ெசய்த, 
    வ ேபாகந்ெதாைலந்தி ம்ேபாதவிழ்த 
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            ஞ்சித்திக்குெமன்பவனிேயாேர.  (44) 
 
    விபீடணன் மகுடம்ெபற்ற கைத. 
 
    வளைம ள்ளராமைன விபீஷணன் 
            ேசர்ந்திலவ*ைகமணி மகுடம் ெபற்றான். 
    தளரரக்க டனி ந்தமாக்குவந்தாலவைன 
            ெயாக்கக் காிப்பாரன்ேறா, 
    களபமணிதனத்திெசௗந்தாிபாகா 
            ெசயங்ெகாண்டார்கனத்தநாட் , 
    னிழல ைமெவய்யி ற்ேபானாற்ெறாி  
            ெமன்ப நிசங்கண்டீேர.  (45) 
 
    அாிச்சந்திரன் கைத 
 
    ெசப் மாிச்சந்திரன்றானிச க்ேக 
            விைலயாகிச்ெசன்ேற ெநஞ்ச, 
    ெமாப்பிமயான ங்காத்த நிமித்தியத் 
            தா க்கவ க் ெகா ேபா ண்ேடா, 
    ைமப்ப ங்கண்ணிெசௗந்தாிபாகர் 
            ெசயங்ெகாண்டார்வளஞ்ேசர்நா◌் ற், 
    குப்ைபயிேலகிடந்தா ங்குன்றிமணி 
            நிறத்திெலான ங்குைற றாேத.  (46) 
 
    அமராவதி ெயன்பவள் கைத 
 
    வணக்க டன்சித்திர த்திரைரயமராவதி 
            தான்வணங்கிப்ெபாங்க, 
    ணக்க டன்ெசய்யாதநியமத்தால 
            வட்குெமத்தவி*டெரய்திற்ேற, 
    யைணக்கட ன்ேமனடந்த கில்பணி ஞ் 
            ெசயங்ெகாண்டார ள்ேசர்நாட் ற் 
    கணக்க க்குக்ைகக்கூ கட் யன்ேறா 
            கு யி க்கக்கடெனன்பாேர.  (47) 
 
            விடத்திற்குப் பயந்த விஷ்  கைத 
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    க யவிடம்பாற்கட ற்ேறான்றிய 
            ேபாத கி ந்தகாகுத்தன்றா 
    ென யபயத் டனீங்கி ங்க நிறம் 
            பைடத்தானிசமதன்ேறா 
    ெகா யிைடப்ெபண்ெசௗந்தாியாளிடப்பாகர் 
            ெசயங்ெகாண்டார்குல நாட் ற் 
    பைடதனக்ேகா ப்பிைழப்பர்பஞ்சமதற் 
            கி ந் பிைழப்பாெரன்பாேர.  (48) 
 
            பஞ்சதந்திரக் கைத 
 
    திற ளசஞ்சீவகைனத் தமரகன் 
            கண்டைழத் வந்  சிங்கத் க்கு 
    மிைற ளமந்திாியாகைவத்தபின் 
            சிங்கந்தனக்குமிடபத் க்குங் 
    குைறவில்பைக ண் பண்ணிவிட்டதன்ேறா 
            ெசயங்ெகாண்டார் குல நாட்  
    ற தைனப்ேபா ந் ங்குளவிையப் 
            ேபாற்ெகாட் வர்க ண்ெடன்பாேர.  (49) 
 
            அறி ன னரசன் ேமற்பா ய கைத 
 
    அறம்ெபற்றேசாழைனமண் ண்ணி 
            மரப்பாைவெயன்றதிேலார்பாட்டாய் 
    ெவ ம்பித்தன்ெசால்லவந்தேவந்தர் 
            சைபேயார்கள்ெபா ள்விளங்கச்ெசான்னார் 
    திறம்ெபற்றபாிசுெகாண்டான்ெறன்ேனம 
            நகாில்வளர்ெசயங்ெகாண்டாேர 
    ெய ம் க்குந்தன்ைகயாெலண்சாண் 
            ெமய்ெயன் லேகாாியம்பினாேர.  (50) 
 
            கர்னமகாராசன் கிண்ணங்ெகா த்த கைத 
 
    வாழிரவிசுதன் லலக்ைகயாெல த் க்ெகா க்கு 
            ன்ேனமனம்ேவறாெமன் 
    ேறைழமைறேயார்க்கிடக்ைகயாேலெயண்ெணய்க் 
            கிண்ணமீந்தான்ேறா 
    வாழிதனிற்பள்ளிெகாள் மால்பணி ம் 
            ெபாற்பாதச்ெசயங்ெகாண்டாேர 
    நாைளெயன்பார் ெகாைடதனக்குச் ச தியிேல 
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            யில்ைலெயன்றனலமதாேம.  (51) 
 
            விசுவாமித்திரன் ெவற்றியைடயாத கைத 
 
    கழாிச்சந்திரனிசவாெனனவதிஷ்டர் 
            ெசாலவவைனப் ெபாய்யனாக்க 
    மிகெவகுண் சபதமிட்ேடயானமட் ம் 
            பார்த்தயர்ந் விசுவாமித்ரன் 
    ெசகமறியமக்கனப்பட் ந்தைதயா 
            வ மறிவார்ெசயங்ெகாண்டாேர 
    க ட்டவ ங்ேகாபத் ம் குத்த 
            ேவைலெயன ெமாழிந்தவாேற.  (52) 
 
            சுப்பிரமணியர் கைத 
 
    அண்ணல ள்சரவணேவள் னக்குறப் 
            ெபண்ெவயி னிற்குமவதிபார்த் த் 
    தண் ல ேவங்ைகமரநிழலாலன்றவள் 
            வ த்தந்தைனத்தீர்த்தாேர 
    விண்ணவர்க்காய்விடத்ைத ண்டெசயங்ெகாண்டார்ேர 
            கனந்தான்விளங்குநாட் ற் 
    ெபண்ெணன்றாற்ேப ெமாக்கவிரங்கு 
            ெமன லகுள்ேளார்ேபசுவாேர.  (53) 
 
            கி ட் னன் ஐவைரக்காத்த கைத 
 
    வள்ளல்கன்னன்ைகநாகக்கைணப் லன் 
            மாலறிந்தவன்றன் மாதாைவப்ேபாய்ப் 
    பிள்ைளகண்ேமனாகெமா தரம்விடப் 
            பானி த்ெதன ம்ேபச்ெசால் த் 
    ெதள்ளியபஞ்சவ யிைரக்காத்தார்ெதன்ேனம 
            நகர்ச் ெசயங்ெகாண்டாேர 
    ெவள்ளம்வ ன் னைணையக்ேகா ைவப் 
            ேபார்காாியங்கண்மிகநன்றாேம,.  (54) 
 
            இரணியன் கைத 
 
    ஆச்சாியவிரணியட்டாக்கரத்ைதயிகழ்ந்தார் 
            ெபால்லாப்ெபண்ணாமற் 
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    கூச்சமறத்தள்ளியிரணியநமாெவன்றதினாற் 
            குைலந்தான்ேறகம் 
    ேபச்சி ைல ண்ட கில்பணிெசயங்ெகாண்டாேர 
            நீள்ெப ங்காற் க்கு 
    ணீச்சறியாைமந்தைரெவள்ளங்ெகாண்  
            ேபாெமன்றனிசங்கண்டீேர.  (55) 
 
            உ க்குமாங்கதன் கைத. 
 
    நன்னிலத்தி க்குமாங்கதராசெனா  
            விரதநடாத்தினாெனன் 
    றன்னக மவ்விரதந்ெதாடங்கியதால 
            யமனவைரய கக்கூடா 
    ெதன்னயமதண்டைனேசராதி ந்தார் 
            ெசயங்ெகாண்டாாிலகுநாட் ன் 
    மன்னவெனப்ப ேயாமன் யி மந்தப் 
            ப ெயன மவ த் வாேர.  (56) 
 
            நளன் கைத. 
 
    அடவிெசன் நகாிழந் வ ைமதங்கி டன் 
            ெம ந்ேதயம்மா ர்வந் 
    திட மம்மாேனவ னாலைமச்சரைழத் 
            திடவ வதிைலேபாெவன்ற 
    திடநளைனமாமெனதிர்ெகாண்டைழக்கச் 
            சம்மதித்தான்ெசயங்ெகாண்டாேர 
    க குசி த்தா ெமன்னகாரம் 
            ேபாகாெதன ங்கழ வாேர.  (57) 
 
            சூரபத்மன் கைத. 
 
    தல ம்ெபான் லகுேமவல்ெகாண்ட 
            சூரனரன தல்வற்கஞ்சிச் 
    சூதமரமாெயாளித் க்கைடசியிற்ெசவ் 
            ேவள்கரத்திற் சமானாேன 
    தாதவிழ் ங்ெகான்ைறயணிெசயங்ெகாண்டாேர 
            ெச ையத்தாண் த்தாவிக் 
    காதேமா யற்குக்ைக க் 
            ெகன் லகி ள்ேளார்கழ வாேர.  (58) 
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            ெபாய்த்தவ ெவா க்கத்ேதார் கைத. 
 
    மிதனிற்சிலர்நீாிட் கர ங்குவித்தி  
            கண்ெபாத்திக்ெகாண்ேட 
    காமியர்கண்ேமற்ெபா ண்ேமன்மனங்கிடக்க 
            வாயிலரகரெவன்றாற்ேபா 
    ேனமியணிேவான்ேறடவாியபதச் 
            ெசயங்ெகாண்டார்நிமலர்நாட் ன் 
    மாமிதைலேமற்ைக ம்ேவ றத்தினிற் 
            கண் ம்ைவத்தவாேற.  (59) 
 
            தி விைளயாடற் ராணக் கைத. 
 
    ெபண்ணிறக்கத்ெதாங்கலம்பால்வில் 
            ேவடன த் வரப்ெபண் க்கானன், 
    ெகாண்ண நீெயன்றி க்கம ைரயிற்சுந்தரர் 
            நியாயங்ெகா த் த்தீர்த்தா, 
    ரண்ணலரேனெசயங்ெகாண்டாேரகாதாரக் 
            ேகட்ட ம்ெபாய்யாகுங், 
    கண்ணாரக்கண்ட ம்ெபாய்தீர்க்க 
            விசாாிப்ப ெமய்கா ந்தாேன. (60) 
 
    ாிேயாதன னரசிழந்த கைத. 
 
    கூ மரவக்ெகா ேயான்பாண்டவ க்ைகந் 
            நில ங்ெகா க்ேகெனன் , 
    ெசான்னான்சுடக்ெகா த்தபின் யிேரா  
            லக ற் ம்விட்டானன்ேறா, 
    நீறணிெமய்ச்ெசயங்ெகாண்டாேரயாற்ேறாேட 
            டர்ேநர்ேபானா ம், 
    ேபாறதல்லாேலாடக்கார க்கைரக் 
            காசுங்ெகா க்கப்ெபா ந்திடாேர.  (61) 
 
    விநாயகர் மாங்கனி ெபற்ற கைத. 
 
    ேவய்க்குமகன் த்தபிள்ைளகரத்தினின் 
            மாங்கனிெகா க்கெவகுண் ேவலர், 
    வாய்க்கினியகனிநமக்குத்தரவிெலன்  
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            ேகாப டன்மைலேமற்ெசன்றார், 
    பாக்கியஞ்ெசந்தமிழ்க்குத ஞ்ெசயங்ெகாண்டாேர 
            விைரத்தபழனந்ேதா ந், 
    தாய்க்குவிைளந்தா ெமன்னதனக்கு 
            விைளந்திடேவண் தவஞ்ெசய்வாேர.  (62) 
 
    சீவகன் கைத. 
 
    ெபல ற்றசிங்கெமா கன்றீ ம்ப  
            ெய திப்பின்ேனெசம்ெபான் 
    விைலெபற்றகாிையயாிக்கன் ள்ளிப் 
            பாயந்தகைதெமய்யாமன்ேற 
    சிைலெபற்றகூேளந்த்ரன்விற தனில் 
            விளங்குதன்ேறாெசயங்ெகாண்டாேர, 
    குலவித்ைதகல்லாமற்பாதி 
            வ ெமன் லேகார்கூ வாேர.  (63) 
 
    ெகாக்குமீன்கைள ம த் த் தா ம்ம ந்த கைத. 
 
    தண்ணார்மீன்கைளச்ச வசீவதயா 
            பரபகந்தான்றயவாய்ப்ேபசி, 
    ெயண்ணாமற்சிைதத்தபழிதனக்கலவன் 
            பகக்க த்ைதயிடறிற்றன்ேற, 
    பண்ணார்சிந்தாமணியில்வி ந்ததன்ேறா 
            ெசயங்ெகாண்டார்பர நாட் ற் 
    ெகாண்ணாைரக்ெகால் மல்லாற் 
            ெகாைலவிடாெதன் லேகார்கூ வாேர.  (64) 
 
            வாமனாவதாரக் கைத. 
 
    உலகெமல்லா டல்சி த் ஞ்சிாியவாமன 
            னளந்தாெனா பாதத்தா, 
    லலைகயின்காத்திரங்கெளன்னவாலகி ஷ்ணன் 
            பால ந்தியவைளமாய்த்தான், 
    சிைல தலாள் ெசௗந்தாிநாயகிையயிடப் 
            பாகம்ைவத்தெசயங்ெகாண்டாேர, 
    மைலெபாிதானா ெமன்னசிற் ளிக்குப் 
            பயஞ்சனிக்கும்வண்ைமதாேன.  (65) 
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            ட்கரன் நளைனவரவைழத்த கைத. 
 
    காவலன் ட்கரனளைனச்சூதாட 
            வரவைழத்தகபடங்கண்ேட, 
    ேமவியசூதாடாமற்றள்ளிவிட்டாற்சனி 
            நளைனவிைனெசய்வாேனா, 
    வாவிதிகழ்ெதன்ேனமச்ெசயங்ெகாண்டாேர 
            மிகுந்தவளஞ்ேசர்நாட் , 
    னாவிதன்ெசய்திையயறிந் கு மிையப் 
            பத்திரப்ப த்தனலெமன்பாேர.  (66) 
 
            கு ண ராசன் கைத. 
 
    சிம்மாசனன்கு ணன்சிரம்ேபாேல 
            விழி க்குச்ெசவிவாய்ெசய் , 
    சம்மாரம்பண்ணிரத்தச்ேசாாிசிந்தக் 
            ெகா த்த ந்தட்டானன்ேறா, 
    ெபம்மாேனெதன்ேனமச்ெசயங்ெகாண்டாேர 
            மைலையப்பிரட் ங்ைகயான், 
    கம்மாளன்பசுைவத்தான்காத த் க் 
            ெகாள் ெமனக்கழ வாேர.  (67) 
 
            ஆைம வாயாற் ெகட்ட கைத. 
 
    ெகா ையயிரண்ேடாதிம ங்கிற்றன்ேறங் 
            ெகௗவிப்பறக்கந க்கூர்மங்குலவிச்ெசல்கா, 
    ெனா யிெலா ெசய்திெசாலவாய்திறந்தாைம ம் 
            வி ந் ங்கிற்றன்ேற, 
    வ ளதந்திரக்கைத ண் ெசயங்ெகாண்டார் 
            வாழ்வளஞ்ேசர்நாட் , 
    ென ங்கிண ம்வாயாேல ெமன்ேற 
            ெசால் வர்கணிசங்கண்டீேர.  (68) 
 
            திாிச்சங்குராசன் கைத 
 
    நம் கு வதிஷட்டர்பைகமிகுந்தி க்கும்ேபா  
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            திாிச்சங்குராசன் 
    வம் ைரத்தேகாசிகராற்ெசார்க்கமதிேலறிய 
            தான்மகிைம ண்ேடா 
    சம் மகாேதவெசயங்ெகாண்டாேர 
            ெயதிராளித வாெலய்த 
    லம் விழக்ைகயி ைழகட் னான் 
            ெமய்யினிற் ண்ணாறிடாேத.  (69) 
 
            சுக்கிரன் கண்ணிழந்த கைத. 
 
    கூச்சமறமாவ மிையக்ெகா க்க 
            மால்வாங்கக்கு க்ேகசுக்ரன் 
    ேபச்சறியாமற்ேபசிக்கண்ணிழப்பாேனெனா ங்கிப் 
            பிைழக்ெகாண்ணாேதா 
    வாச்சாியஞ்ெசயங்ெகாண்டாேர 
            யிலங்கா ாிராமராண்டாெலன்ன 
    ேவச்சிலரக்கர்களாண்டாெலன்ெனன்  
            குரங்கந்நாளி ந்ததன்ேற.  (70) 
 
            மான ள்ள மகா டன் கைத. 
 
    நீெர த்ேதார்கலசமதிற்சவச ஞ்ெசய்ெதா வன் 
            வந்தாென நாள்கும்பம் 
    பாாில்வி ந் ைடயவின் ெமா கலசெமன் 
            மானம்பார்க்கும்ேபா  
    சீரலெவன்ற தாெனன்ெறா கைதெசால்வார் 
            ேநமச்ெசயங்ெகாண்டாேர 
    யாெரனி மானமிழந் யிர்காப்ப 
            ெதன்னெவன்பாரவனிேயாேர.  (71) 
 
            க டன் கைத 
 
    வி ப்பமைறேயான்ற க்குப்பிறந்தன 
            நி தைன வணன்வி ங்கும்வாயி 
    ென ப்ெபழச்சுட்டதனாற்ெசங்க டனி தைன 
            வி த்தாெனனேவார்பாட் ற் 
    றி ப்பதிேவங்கடசதகந்தனி ைரத்தார் 
            ன்ெபாிேயார்ெசயங்ெகாண்டாேர 
    ெந ப்பி ப்பதறியாமற்ெறாட்டா ஞ் 
            சு ெமனேவநிகழ்த் வாேர.  (72) 
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            பட்டணத் ப் பிள்ைள கைத 
 
    ைகயினிற்பட்டணத்தார்க்குந்தமக்ைக 
            நஞ்சுகலந் பலகாரஞ்ெசய்ேத 
    ையயமறக்ெகால்லெவன்ேறெகா க்கவ 
            வண்மைனெந ப்பாலழிந்ததன்ேறா, 
    ய்யபினாகச்சிைலயீர்ெசயங்ெகாண்டாேர 
            பிறர்க்குத் ன்பங்காணச், 
    ெசய்ததீவிைனதா ஞ்ெசய்த வர்க்ேக 
            ேச ெமனச்ெசப் வாேர.  (73) 
 
            விக்ரமாதித்தன் கைத 
 
    சிந்ைதமகிழ்விக்ரமாதித்த க்காயிர 
            வ டந்ேதவியீந்தாள் 
    ந்திவ மந்திாிெசால்லா ரண்டாயிர 
            வ டம் விையயாண்டான் 
    சுந்தரர்க்குத் ெசன்றெசயங்ெகாண்டாேர 
            த மந் லங்குநாட் ன் 
    மந்திரங்கால்மதி க்காெலன்  
            லகந்தனி ள்ேளார்வ த் வாேர.  (74) 
 
            காளிதாசன் கைத 
 
    நிசகாளிதாசனரண்மைனவாயிற் க 
            ேவண் நி பன்கீர்த்தி 
    சுகநாசிபல்ேபாெலன் ைரத்ததனாற் 
            ெசல்லவிட்டார்ெதான்றப்ேபாெவன் 
    றிைசவாங்கீர்வாணம்ேபாசன்றன் 
            ேமற்பகர்ந்தனன்காண்ெசயங்ெகாண்டாேர 
    பசுமாட் த்ேதாலதைனப் ேபார்த் க் 
            ெகாண் ந்தபண் தாேன.  (75) 
 
            இராவணன் ேபார்க்குத் ணிந்த கைத. 
 
    யாகத்தாற்ெசய மில்ைலயிறப்பதினி 
            நிசெமனக்ெகாெளன்ைனப்ெபண்ேண 
    ேலாகத்தாாிராமெனன ைரக்குமட்  
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            மிராவணெனன் ைரப்பார்ேபார்க்குப் 
    ேபாகத்தான் ணிந்தெனன்றானரக்கனதாற் 
            ெசயங்ெகாண்டார்ெபா ந் நாட் ற் 
    சாகத்தான் ணிந்தவர்க்குச்ச த்ர 
            ழங்காலள தாெனன்பாேர.  (76) 
 
            நக்கீரர் கைத 
 
    அத்தநீகரத்ெத திய ைமக்கீந்திட்ட 
            ெசய் ளதைனேநாக்கிச் 
    சற் ந்தாமதியாம யற்ைகமணங் 
            கூந்த க்குத்தகுதிெயன்றல் 
    குற்றெமனப்பயமின்றி ைரத்தனர் 
            நக்கீரர்ெசயங்ெகாண்டாேரெசால் 
    வித் வான்மதயாைனயிரண் ெமாப்ெபன் 
            ைரப்ப ெமய்யதாேம.  (77) 
 
            ேராணர் ெபண்சாதி 
 
    உச்சிதமாய்த் ேராணர்ெசான்னெமாழிப்ப ேய 
            யவர்மைனயா ைடயில்லாமற் 
    பிச்ைசயிடக்ெகாள்சிவ க்கக்கணேம 
            யிந்திாியம்பிறந்ததன்ேறா 
    ெதட்சணமா னிபர ந்ெதன்ேனம 
            நகாில்வளர் ெசயங்ெகாண்டாேர 
    யிச்ைச ள்ளகா கர்க்குக்கண்கண்ட 
            விடத்தினிெலன்றியம் வாேற.  (78) 
 
            வாதாபி கைத 
 
    ெமத்தநான்வாதாபிேவதியர்க யிைர 
            ண் ேமவிக்கும்ப, 
    சித்தைனச்சாப்பிடநிைனத்தான்சித்தனவ  
            யிைர ற் ஞ்சிைதத் ப்ேபாட்டான் 
    மத்தகசந்தைனந ாித்தெசயங்ெகாண்டாேர 
            யார்க்குமன க்ேகற்க, 
    நித்தியங்கட்டப்பாைலற்ற ந்தான் 
            ப த்தி ேமாநிலத் மீேத.  (79) 
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            நாைர க்குக்கவைமெசால் ய கைத. 
 
    பார் க ம்பாண் யர்க்குச்சங்கத்தார் 
            ேபரறிவாற்பகரெவாண்ணா 
    நாைர க்குக்குவைமபனங்கிழங்ெகன்ெறா  
            லவவின்றானன்ேறா 
    சீ ல ங்கங்ைகதிங்கள ரவெமா  
            ெகான்ைறயணி ெசயங்ெகாண்டாேர 
    கா ல ம் வியி ள்ேளாரா 
            காயந்தைன ம்வைரகட் வாேர.  (80) 
 
            விறன்மீண்டநாயனார் கைத 
 
    ஆ ெரல்ைலயின்மிதிேயெனன்றவிறன் 
            மிண்டர்தைனயரன்ேசாதித்தப், 
    பாாிெலா கான்மிதிக்கச்ெசய்த  
            கண்டக்காைலப்பதறியீர்த்த 
    சீ வந் சிவன்காட்சிெகா த்தானன்ேறா 
            ேநமச்ெசயங்ெகாண்டாேர, 
    ேப லகின் மனங்கலங்கிப்பிாியாமற் 
            பி த்தவர்க்குப்ேப ண்டாேம.  (81) 
 
    ெசந்நாப் லவர் கைத 
 
    உற் ெசந்நாப் லவர்மிக்ககணிகணன் 
            ேமற்ேகாபமதா லகுண்ேடாைன 
    யிற்ைறயாம் றப்ப ேவாமினி ன் 
            பாய்சு ட் ெய ந்தி ெமன்ேறாதச், 
    சித்தசன்றன்றாைதவரதப் 
            ெப மாெள ந்தனேரெசயங்ெகாண்டாேர, 
    பத்த ளத்தினி சன்கு யி ப்பாெனனச் 
            ெசால் ம் பண் தாேன.  (82) 
 
            குசலன் கைத 
 
    மிகப்ெபாியமாலசுவந்தைனப்பி த் க் 
            கட் வந்தவிைனப்ேபார்தன்ைனப் 
    பகற்ெபா திற்ெபா யாக்கித்தாைததைன 
            ெவன்றகுசன்பண் பாாீர் 
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    ெசகத்தரசர் கழவ ந்ெதன்ேனம 
            நாடதிபச்ெசயங்ெகாண்டாேர 
    தகப்பெனா பாக்ெகன ம்பிள்ைளெயா  
            ேதாப்ெபன ஞ்சாற் வாேர.  (83) 
 
            இேர காேதவி கைத 
 
    தண்பரசுராமன தா ட ற்பைறச்சி 
            தைலதாித்தமின்னா 
    ணண்பாிடங்ெகாண் வரவிவண் ம் 
            பைறச்சிெயனநைகத்  நாதன் 
    றிண் யேனயிவைளயப்பாற் ரத்ெதனச் 
            ேசய்க்குைரத்தனேர ெசயங்ெகாண்டாேர 
    பண் ளெவண்சா டம்பிற் 
            சிரசுபிரதானெமனப்பக வாேர.  (84) 
 
            கண்ணன் கைத 
 
    பார்த்த க்ேகரத ர்ந்ேதான் த்த 
            பலபத்திரைனப்பாைரச்சுற்ெறன் 
    ேறய்த்த ப்பித்தன்ைனச்சார்ந்ேதாைரரட்சித் 
            தண்ணைனச்சார்ந்தி ந் வாழ்ந்த 
    ற் வைரம ய ஞ்ெசய்தான் 
            ெசயங்ெகாண்டாேர நீர் வலக்ேகண்ேமா 
    த்த ேவேமாைழெயன் மிைளய  
            ேவகாைளெயன் ெமாழிகுவாேர.  (85) 
 
            நிரம்பவழகியர் கைத 
 
    ெபான்னார்ெசல்வ ந்தமி ம்ெபா ந்தர 
            சன்ற க்கதனாற் லவ க்குண் 
    மன்னானநிரம்பவழகியைரயண்டங் 
            காக்ைகெயனவ த்தக்ேகட்ேட 
    யன்னார்நீ ேயயண்டங்காக்ைகெயன்றார் 
            ெசயங்ெகாண்டாரணிெகாணாட் ற் 
    றன்னாேலதான்ெம ந்தாலண்ணாவி 
            ெயன்னெசய்வான்றரணிமீேத.  (86) 
 
            நந்திராசன் கைத 
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    சூத்திரப்பாைவையநிகர்ெமய்யிதைனநம் 
            ெபாண்ணாெதன ந் ைணவன்கல்விக், 
    காத் மதத்தஞ்ெசய் லகுள்ளமட் ம் 
            கழ்பைடத்தானன்ேறாநந்தி, 
    ேபாற்றியசுந்தரர்க்காய் ன் றிகாட் ஞ் 
            ெசயங்ெகாண்டார் னிதநாட் ற், 
    கீர்த்தியபகீர்த்தியிைவவந்தாற் 
            ேபாகாெவனேவகிளத் வாேர.  (87) 
 
            சுவாகாள் கைத 
 
    ஆ ாிஷிபத்தினிமார்ப படா 
            தி க்ைகயிேலயன்ேனா பங் 
    கூ சுவாகாெள த்தக்கினிேதைவத் 
            த வாிஷிக்கூட்டங்கூ ச் 
    சீறிய வைரத் ரத்தத்தவசுக் 
            ேககினரன்ேறாெசயங்ெகாண்டாேர 
    வாறவிதிவந்தெதன்றால்வைளந்தா ம் 
            பாைனெயன் வ த் வாேர.  (88) 
 
            அ ந்ததி கைத 
 
    நித்தியசந்யாசிெயன் நித்ேயாபவாசி 
            ெயன் ம்ாிஷிகள்கூற 
    வத்ைதெமய்ெயன்ற ந்ததியாள்கங்ைக 
            தனக்குைரத் வழியன்பாய்க்ேகட்கச் 
    சித்தமகிழ ந்ததிெசாற்றனக்கு 
            வழிவிட்டாள்ெசயங்ெகாண்டாேர 
    பத்தினி த்தமிவாக்குப்ப க்குெமனத் 
            ேதவெராக்கப்பணித்திட்டாேர.  (89) 
 
            மி கண்டர் கைத 
 
    மதிெம வாெலா வியன் 
            மதியாற்பதினா வய த்ர 
    ென த ேவாெமனச்சிவேன நல்லபிள்ைளவய 
            தீெரட் ந்தாற்ேபா  
    ம த ெரன் மி கண் னி 
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            யன் ைரத்தார்ெசயங்ெகாண்டாேர 
    யிதசாணிெயா கூைடமிக்கசவ்வாேதார் 
            பணத்தினிைடெயன்பாேர.  (90) 
 
            அ மான் கைத. 
 
    ச யாமற்கடறாண் ம த் மைல 
            ெகாணர மான்றடந்ேதாடன்ைன 
    ந யாம ந்த்ரசித்தன்பாசத்தாற் 
            கட் விட்டானலமதான் 
    க யாண ரெசா க்குந்ெதன்ேனமச் 
            ெசயங்ெகாண்டார் கனத்தநாட ல் 
    வ யார்க்குவ யா மி ப்பெரன்ேற 
            லகி ள்ேளார்வசனிப்பாேர.  (91) 
 
            பாண் யராசன்கைத. 
 
    ம ைரமன்னனிடத்தி ந்தகுதிைர 
            பற்றாெதனவிைலக்குமாவேனக 
    மித டன்ேசகாித்தநிமித்தியத்தான் 
            ன்பாி மிழந்தானன்ேறா 
    நிதியைனத்ேதாழைமேவண் ஞ் 
            ெசயங்ெகாண்டாேரேயாிநிைறக்கேவண் ப் 
    தியெவள்ளம்வரப்ேபாய் ன்னி ந்த 
            ெவள்ளத்ைத மி த் ேபானவாேற.  (92) 
 
            விறகுதைலயன்மைனயாள்கைத. 
 
    ெதகிட்டாக்காதைலவிறகுதைலயன் 
            மைனயாள்கூத்தன்றிகி ட்ேடங்கப் 
    கட் யல்ேலாகற்பழியாமற்கவி 
            ேகட்டாடன டன்ேபாின் 
    கட்டா ைலயிற் யிலேவான் 
            பணிெசயங்ெகாண்டாேர சீர் திர்ந்தநாட் ற் 
    பகட்டாறபங்ெக ப்பெரனப்ெபாாியாிசி 
            யி ெயன ம்பக வாேர.  (93) 
 
            சூாியைனச்சக்கரத்தால்மைறத்தகைத. 
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    வாணிமா லன்ேறாழனிறவாமற்காக்க 
            ெவன்னவைகெசய்ேவாெமன் 
    றாணியிரவிையத்திகிாியான்மைறத் ப் 
            பார்த்தைனக்காத்த ளினாேர 
    நாணரவாறெபான்மைலையவைளத்த 
            ெசயங்ெகாண்டார்வாழ்நலஞ்ேசர்நாட் ல் 
    ேவ ெமன் ற்றான்ெமல் ய 
            லாய் ற்றி வர்ெமய்யதாேம.  (94) 
 
            மயி ராவணன்கைத. 
 
    அச்சமில்லாத் ராக்கதராவணைன 
            மயி ராவணன்ேசர்ந்தழிந் ேபானான் 
    பட்ச ள்ளவிபீஷணன்றானரக்கைனவிட்ெடா ங்கி 
            மிகப்பண்பாய்வாழ்ந்தான் 
    கச்சணி ந்தனத்திெசௗந்தாிபாகர் 
            ெசயங்ெகாண்டார்கனத்தநாட் ற் 
    ரச்சனைரக்கண்ட டன் ரப்ேபா 
            ெவன் லேகார்ெசால் வாேர.  (95) 
 
            வரகுணேசாழன்மைனயாள்கைத. 
 
    வல்லவரகுணேசாழன்மகைளமணஞ்ெசய்த ளி 
            வ ைவப்பார்த்ேத 
    யல் க்குங்குழ யிவண்ம தப்பர்க்காவண 
            மக்கனைனேயன்ேற 
    தில்ைலமன் ளா ெமய்யிைலக்கியமாம்ப  
            ேசர்த்தான்ெசயங்ெகாண்டாேர 
    நல்ல கண்டானாயன்றனக்ெகன்ேற 
            லகி ள்ேளார்நவி வாேர.  (96) 
 
            நக்கீரர்கைத. 
 
    அரசிைலயிற்பாதிபட்சிபாதிமச்சமான 
            விந்ைதயைனத் ம்பார்த்  
    விர ளநிட்ைடையமறந்தநக்கீரர்தைனப் 
            தம்வி ங்கத் க்கித் 
    திரண்மைலயிலைடக்கவள்ளிகணவனன்ேறாவ 
            விலக்கிவிட்டான்ெசயங்ெகாண்டாேர, 
    ைரெசய்தவமறந்தாற்ைகதவமா  
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            ெமன்ெறளைவ ைரத்தவாேற.  (97) 
 
            ேவடன்கைத. 
 
    அடவியில்ேவதியற்ெகா ேவடன்றிைனமாப் 
            பகுந்தபலனாற்காசிக்குத் 
    திட ளமன்னவன்ேசயாய்த்திைனயாாியப் 
            ெபாற்கலத்திறெசனித்தானன்ேறா 
    வடவைரையச்சிைலயாகவைளத்த 
            ெசயங்ெகாண்டாேரைவயந்தன்னி 
    வ பிச்ைசபின் ெப வ ேவ 
            ேமாட்செமனவியம் வாேர.  (98) 
 
            ர்வாச னிகைத. 
 
    வாச்சுெதனத் ர்வாச க்குமாங்கதைன 
            ெமத்தவ த்தவாழி 
    பாய்ச்ச னான் னிையெவல்லவர க்கு 
            மாங்கதன்றானபாித்தானன்ேறா 
    கூச்சமறச்சிலந்திப் ச்சிையக்கதிேசர்த்திட்ட 
            ெசயங்ெகாண்டாரநாட் ற் சாட்சிக்காரைனப் 
    பணியார்சண்ைடக்காரைனப் 
            பணியத்தகுெமன்பாேர.  (99) 
 
            வராிஷிகைத. 
 
    சிவெயாகர்ெவகுளியினால்வராிஷி  
            மகிடெமனச்ெசனித்தான்பாாிற் 
    பவம யாற்கற்ற ைம ங்கப்ராணிைய 
            வைதத்தபழியின்ேறாஷ 
    நவதீர்த்தமா யன்ேறாெதா ந்தெதன்பார் 
            ெசயங்ெகாண்டார்நலஞ்ேசர்நாட் ற் 
    றவ ைடேயார்மனம ங்கச்ெசயப்படாெதன் 
            லேகார்சாற் வாேர.  (100) 
 
    ெஜயங்ெகாண்டார் சதகம் ற்றிற் . 
 


