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திாிசிர ரம்  மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களின்

"பிரபந்தத்திரட் " : பகுதி 28 (2915-3015)
கைலைசச்சிதம்பேரசுவரர் மாைல

* கைலைசெயன்ப  ெதாண்ைடநாட் ள்ளதான ெதாட் க்கைலெயன் ர்.

உ
கணபதி ைண.
தி ச்சிற்றம்பலம்.

 விநாயகர் தி.
          ஆசிாியவி த்தம்.
2915 ேம  ம ெவா கி வட்ெட த் ப்
                  லவகலப் ணாிபா ,
        மாேம  ெபாழிற்கைலைச ெயழிற்சிதம்ப
                ேரச்சுரற்ேகார் மாைலசாத்த,
        நாேம  கழ்ம நீ ராவிெதா
                    நனிவிளங்கு நா ம் வா ந்,
          ேதேம  ெசங்க நீ ராம்பல த் தாமைரநார்
                    சிறப்பக் ெகாள்வாம். 

          ல்.
2916 ம  யிதழி ைனசைட யிற்
                    க்கடங் கிய னல் ெபா வ,
          மாம  தளிர்நின் ன யிெலன் பரந்த
                    மனம் குந் தடங்குமா ற ள்வாய்,
          பாம  கழ்ப்ைபந் ேதாைகேமன் கப்
                    பண்ணவனமர்தல்ேபாற் பாிதி,
          காம  யிைணந்த க கின்ேமற் ெபா ங்
                    கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 1
          
2917 ஆய்மதி ைனந்த சைடயினஞ் சர
                    மமர்தல்ேபா னின்ன  யவைர,
          ேயய்தர வைர த் தகத்ெதா  றத்தி
                    ெலன்ைன  ெம வித் தி வாய்,
          ேவய்குழன் மடவார் படாெமறிந் ெத ந்த
                    ெவம் ைல விைழதரத் ெதங்கங்,
          காய்பல பாைள ெயறிந்ெத ம் ெபாழில்சூழ்
                    கைலைசவாழ் சிதம்பேர சுரேன. 2
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2918 பாற்பசுக் கறவார் கற்பசுக் கறக்கப்
          பலைகெபற் றாெரனநின்சீ,
          ேரற்பயான் ேபேசன் வம் ேப சி தற்
                    ெகண்ணில்வாய் பைடத் ேள ெனன்ேன,
          சூற்பய னைடந்த மாதர்தம் வதனத்
                    ைணவிழிெயனவிைணக் கயனீர்க்,
          காற்பைணக் கமல மலரகத் ைற ங்
                    கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 3
          
2919 வாியமர் ைலயார் ாிநட ேநாக்கி
                    மகி ம ெதாழிந் மாலயற்கு,
          மாியநின் னடமன் ற்ெறழ ேநாக்கி
                    யானந்த மைட நாெளன்ேறா,
          ெபாாியைர மாச்சூர் மாவின ெமன்
                    ரந்தர னாங்குயிற்கினமாங்,
          காியைபங் குயில்கள் சிைன குந் ழக்குங்
                    கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 4
          
2920 ெபா வ  நின  தி வ  ெளன் ம்
                    கழ்மிகு ர க் கன்ேற,
          ம விய விைனேயன் ம்மல ெம ம்
                    மதிெலதி ராவெதந் நாேளா,
          ெச விழி மடவார் லவியி ெனறிந்த
                    ெச மணி பலெவாளிர் தி,
          க வ  வலன்ெமய் ழ்களம் ெபா ங்
                    கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 5
          
2921 ெசய்யநின் ன யார் ெசய் ண்  னாேயன்
                    ெசய் ெளத்தன்ைமய ெதன்னி,
          ைனயநின் னாிய கூத்தின் ன் ேபய்க்கூத்
                    தவ்வளேவயினி த ள்வாய்,
          ெவய்யபாற் கடற்க ெண தி ப் ைரய
                    ேமதியின் பாலளாம் வாவிக்,
          ைகயலர் மடவார் ழ்கிேம ெல ஞ்சீர்க்
                    கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன 6

          
2922 ெபண்  ெவா மற் றா  வ மாய்ப்
                    பிறங்குநின்றி க் குறிேயன்,
          ண்  வாம்ெபண் வேம குறித் ப்
                    லம் ேவற் ெகன்ற ள் ாிவாய்,
          மண்  வசுர ெவனத் ெதாிக்கு
                    மாண் ேபான் மாதர்ெபான் கத் க்,
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          கண்  நீலம் பலமலர் ம தக்
                    கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன 7
          
2923 விாிந்தபாற் கட ன் மாெலா  மீ
                    ேம நின்ன ட் ெப ங்கட ற்,
          ாிந்தநின் ன யா ேரா நா ேய ம்
                    க்குேம வி ற்குைற வ ேமா,
          ெசாாிந்தபான் ேமதி ழக்க ன் மாடத்
                    வசம்ேவள் ெகா ெயன ம விற்,
          காிந்தநீள் கயலக் ெகா மிைசப் பா ங்
                    கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன 8
          
2924 இ ம் னற் பயின் ம் பசுநிறம் வாய்ந்
                    மீரமில் கிைடெயன மைற ல்,
          வி ம்பிடம் பயின் ம் திசா தனேம
                    ேமவி மன்பில னாேனன்,
          சு ம்பினஞ் ெசறிந்த மலர்க்ெகா  தாய்ப்ைபந்
                    ேதாைகையப் பிணித்திட வைளந்த,
          க ம்பின மதேவள் ைகக்க ம்ேபய்க்குங்
                    கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன 9
          
2925 மைலமகள் ெசங்ைக மலர்ெகாேலா மால்கண்
                    மலர்ெகாேலா நின்றி  வ க்குப்,
          ைலய ம் வி ம்பாப் ன் லால் யாக்ைகப்
                    ெபாைறயிேனன் ெசான்மல ைரய,
          தைலைமசால் லைமச் சங்கநாவலவர்
                    தமக்கு ல் பயிற்றிேனா ெரன்னக்,
          கைலவரம் ணர்ந்ேதார் கழகேம மல்குங்
                    கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன 10
          
2926 நண்பக லதற்கு ேமனிழல் ெபா வ
                    நாெடா ம் வளர்விைன காைல,
          ெயண்ப  மதற்கு ேமனிழல் ெபா வ
                    ெவந்தநாள் கு குேமா ைரயாய்,
          வண்பழ னங்க ெடா மட மாதர் மலர
                    ேமற்சிலம் ெபா ேபாற்,
          கண்ப  கமல மிைசயன ெமா க்குங்
                    கைலைசவாழ்சிதம்பேரச் சுரேன 11
          
2927 உழித  வளிேயா ழித  ச கி
                    ெனாழிவற ழித லேனா,
          ழித  மனமற் ழிதரா வணம்யா
                    ன்ன ள் ெப வெதந் நாேளா,
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          கழித  பழனத் ழிமலர் கமலக்
                    கழிசுைவத் ேதன்க  கி ற்,
          கழித  கட ற் பாய்ந் வ ரகற் ங்
                    கைலைசவாழ்சிதம்பேரச் சுரேன 12
          
2928 ெவளிபசுந் ேதா ற் சு ேமல்
                      விண்ேமல் சுபா டாணநின் றி ேம,
          லளிப  பத்தி யன்றி  த்தி
                      யைடயலா ைமயெவன் ெசய்ேக,
          ெனாளிமினார் க ங் கமல ம்
                      பகுத்தாங் குணர்தரா ழல்ெப  வாவிக்,
          களியளி பிரம ரப்ெபயர் விளக்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 13
          
2929 ெசாற்ப  வர்நீர் நனிப  கி ந்
                      ெதாைல ேமா தாகமங் க ேபாற்,
          பற்பல ல்க ணனிப த் தி ம்
                      பா ேமா பவத்ெதாடர் ைபய,
          வற்ெபா  வார் குறிப்பறிந் த
                      மக்குண மிகுத்த ன் விண்வாழ்,
          கற்பகஞ் சமழ்ப்பப் ெபா பவர் ேம ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 14
          
2930 ைறம  யன்பர் திெயா  நாேயன்
                      தி நின் றி ச்ெசவி ேயற்கு,
          மைறகடல் னித நதிப்ெப ம் னேலா
                      டங்கண நீ ேமற் றிைலேயா,
          நிைறசுைதத் தவள மாளிைக கட்
                      ெந நிலா மதிந  டலக்,
          கைறதபத் தவழ்ந்  திாித ம் வளைமக்
                      கைலைசவாழ்சிதம்பேரச் சுரேன. 15
          
2931 குற்றவன் ற க்கள் பலெவ  மழேலார்
                      கு ம்ெபாறிக் ெகதி ேமா வ ேபா,
          ற்றெவன் விைனயத் தைன நின் னாம
                      ெமான்றி க் ெகதிர்ப ங் ெகால்ேலா,
          நற்றவத் தைமந்த வளைகேய தலா
                      நகெரலாஞ் சி நக ெரன் ,
          கற்றவர் கழப் ெப நக ராய
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 16
          
2932 ஒ வ க் ெகான்  ெகா ப்பேவார் ைக
                      ளனேலன் வாங்குதற் ெகனிேலா,
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          ப வ  வாணன் ைகயி  மிரட்
                      பைடத் ேள ெனன் ய்ேவன் ெகால்ேலா,
          ெபா வில ெவன்  ேநாக்குதல் ெசய் ம்
                      லவர்கண் ேண றா வண்ணங்,
          க கி ைறேமற் ெபாதிந்தமா ளிைகேசர்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 17
          
2933 வைரெயலா மிவர்ந்  நதிெயலாம் ப ந் ம்
                      வனெமலாமமர்ந் ம்வா ாிதிசூழ்,
          தைரெயலா ழன்  மாவெத னின்ைனச்
                      சரண் கா மானிடர்க் கம்ம,
          திைரெயலா மைலக்குஞ் ெசயலறிந் கற்
                      ெசறித்ெதனச் ெச மணி பல ங்,
          கைரெயலாஞ் ெசறியப் ெபா த ம் வாவிக்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 18
          
2934 மைனவிையப் ெபா த்  மகவிைன ய த்
                      மறங்ெகா  தந்ைதைய வைதத் ,
          நிைனத  தமைரச் ெசகுத் ம்ெபற் றனரா
                      னின்ன ள் யான்ெபற்ற ெதன்ேன,
          ைனத  விக்குப் ெபான்னிற மன்
                      கல்க ம் ெபான்னிற ெமன்னக்,
          கைனகுரல் ேவழங் கடம் ெபாழி வாாிக்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 19
          
2935 உலெகலா மழ ற் ெபா ெசய்தா யிைடநின்
                      ெறா வனா யா ேம னக்ெக,
          னலகில்ெவங் ெகா ேயன் றீமனத் தகத்
                      மா ேம தல்வழக் கன்ேறா,
          விலகு  திைசக் ெடா ம்பரந் தாங்கணிையந்தமா
                      மதத் ைள யைடப்பக்,
          கலகவாள் விழியார் சுண்ணமாட் வக்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 20
          
2936 வ யக னின  மனமதன் மாட்
                      ம ேற ெனன் நீயிைசக்கிற்,
          ெபா ப ப் பதமந் தர த டத் ப்
                      ணர்ந்த  தகாததாய் ,
          ம சுைவக் க ம் ங் கந்தி  மா ம்
                      வ க்ைக ம் வளாிலாங் க ங்,
          க க வாிெதன் றக றச் சூ ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 21
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2937 அழலகத் திட்ட ெம ெகன வைறேந
                      ரைமந்தெவன் மனங்குைழத் ன்ைனப்,
          பழமைற ெயல்லாம் வல்லவ ெனன் ம்
                      பழஞ்ெசாைலப் க்குவ ெதன்ேறா,
          ழெவா  மதமா ழங்ெகா  வயமா
                      ரெணா  ேதெரா  ரர்,
          கழெலா  ெய ந்  கடெலா  மாற் ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 22
          
2938 மனிதாி யர்ந்ேதார் வானவ
                      ெர ஞ்ெசான் மற்ைறய ாிழி கண் டன் ,
          னிதமில் த்த நாயி ங் கைடேயன்
                      ன்ைம கண் ெட ந்தேத யன்ேறா,
          வினி வந் தைடந்ேதார் மயக்கமா நகர
                      ெமய் றா வைகய ள் ெசய் ,
          கனிதி  வ ணன் னகரேம யாய
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 23
          
2939 ெவள்ளம்வா ாிதிமட் ேடாெவ ம் பைள ம்
                      விர நின்ன ள் ெப ைம,
          ள்ளவர் மட்ேடா சிறியேன னிடத்
                      றத்தகு நீ மீ ணர்வாய்,
          ள்ளவாந் தடத் ப் பலவைக மீ ம்
                      குசாந்தாதிக ணாறக்,,
          கள்ளவாள் விழியார் ெமய்கழீஇக் குைட ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 24
          
2940 சிறியவர்க் கியல்  குற்றேம ாிதல்
                      ெசயிர  ெபாியவர்க் கியல் ,
          மறியவக் குற்ற மாய்த்தினி தாள்ைக
                      மற்றி  நீயறி யாேயா,
          ெசறிவய ளஞ்சூ ெனற்பயிர் ேமய்ந்
                      தி மலர் குதட் யங்க ம் ,
          கறிெசய்  ேமதி மரநிழ றங்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச்சுரேன. 25
          
2941 பலகைல ணர்ச்சி ேதான்றி  ேமா
                      பக்குவ மிலார்க்குெமய்ஞ் ஞான,
          மலர்கதிர் ேகா  ேதான்றி ங் கூைகக்
                      கந்தகாரங்ெக ங் ெகால்ேலா,
          மலர்தைலக் கத  மிைச கி றவழ்தன்
                      மற்ற  மாம்ைபேய ெயன் ,
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          கலவிவிண் ணாள்ேவான் ற த ேலய்க்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 26
          
2942 மாதர்த மல்கு ெல ம்பண வராெவன்
                      மதிெய  மதியிைன வி ங்க,
          ேமாதஞர் மிகுெவம் பவெம ங் கடற்கண்
                      குேவ ய்வ  ளேதா,
          வாதர மிகுெபான் லகமந் தரத்ேத
                      யமர்ந்தெதன் றமர ட் ெகாண்ட,
          காதர ெமாழிய மாடேமற் றாங்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 27
          
2943 பாவிேயன் மனமா கியெப  ெவள்ளம்
                      பத்தியா கியெப நதிைய,
          ேமவிேய ெயாளிர்நின் பாதமா கியநல்
                      ைர ட் குவெதந்நாேளா,
          வியல் கழனி யாைமவன் கிற்
                      ெபா ந் ைகக் குயங்கள்கூர் பைடப்பக்,
          காவியங் க ங்கட் கைடசியர் தீட் ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 28
          
2944 அ ளிலாத் தவேமா வி வில்வா
                      னகேமா வாதரஞ் சற் மி லறேமா,
          ெத ளிலா ணர்ேவா விைரயிலா மலேரா
                      சிறியேனன்பத்தியில் பாடல்,
          ெபா ள்ெப  சுைததீற் யர்ந்தமா ளிைகேமற்
                      ப்பிைற தவழ்தன்மீப் ெபாங்குங்,
          க ளில்பாற் கட ர் வலம் ாிக க்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 29
          
2945 இைடயறா வன்பர் பாட்ெடா  ன்ன
                      ேரைழேயன் பாட்ெடா  ேதமா,
          ைடயைபங் குயி  ேனாைச ன் ெகா ெசய்
                      ேயாைசேய ணர்ந்தனன் யா ,
          மைடெயழில் வான மீமிைசப் ெபா மந் கிற்
                      ெகா ெயலாம் வானக்,
          கைட க் கணங்கள் சிதர்தரப் ைடக்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 30
          
2946 குயமகன் றிகிாி ேபாற்சுழல் ெகா ேயன்
                      ெகா மனங்ைக ைனந் தி மண்,
          மயமகன் றிகிாி ேபாற்சுழ லா
                      வயங்கநீ ய வ ெதன்ேறா,
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          நயமகன் றிடாமின் னாெராடா டவர்
                      நகுதட மடப்பி  ெயா வன்,
          கயமகன் ைறநீ ராடல்ேபா லா ங்
                      கைலைசவாழ்சிதம்பேரச் சுரேன. 31
          
2947 ெகா யெவங் கூற்ற நடா  கடாவின்
                      ெகா மணி ேயாைசேகட் ன்,
          ென யநீ ைகக்கும் விைடமணி ேயாைச
                      நீசேனன் ேகட்குமா ளேதா,
          வ யயிற் கண்ணா ரட் ல்வா யிட்ட
                      வளங்ெக  குய்ப் ைக பரந் ,
          க ெக  திைசகண் ைம ங்கம ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 32
          
2948 வட்டநாண் மலர்ேமற் கட ெளன் றைலேமல்
                      வ ந் றக் கடைவெயன் ெற தி,
          யிட்டதீ ெய த்  நீெர த் தாதற்
                      ெகத்தவஞ் ெசய் ேள ன ேயன்,
          பட்டேம ேமா திம யிர்ப் ெபைடையப்
                      பார்ப்ெபா ஞ் சிறகரா லைணத் க்,
          கட்டவாக் கமல மலர்மிைச றங்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 33
          
2949 ஆயெவன் பிறவிச் கணக்ெக  தியேவ
                      டாலவா யழவில்ெவங் கு த்
          தீயாிட் ட ேள டாகுறா தமணத்
                      தீயாிட்ெடாழிந்தேவ டாேமா,
          மாயமீன சிறி  சிறிெதன மீண்
                      வ பைடத் டல்ப த் தளவில்,
          காயமீ னஞ்சத் ேதாயமீன் பயி ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 34
          
2950 என்னகத் தி ண்மாய்த் தைமந்தகா மாதி
                      ெய ம்பலமீெனாளி ம க்கி,
          ன்ன  ெமாளிையப் பரப்பி  வதற்குன்
                      க்க  ெளா கேண யைம ம்,
          ெபான்னணி ைலயார் லவியிெனறிந்த
                      ெபாங்ெகாளி மணிப்பணி ெசறிந் ,
          கன்னவி றிணிேதாளிைளயர்ேதர் தைட ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 35
          
2951 அ ந் தல் ெபா ந்த னிவிர்த்திெசய் விரத
                      ைமயநின்ெபா ட் யா னியற்ேறன்,
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          வ ந்  பிணியா திக றி னியற்ற
                      வல்லவ னாயிேன னன்ேறா,
          வி ந் ற ேநாக்கி மகிழ்நர்ேமற் ெகாண்ட
                      ெவகுளியாற் ெசய்தெசந் தடங்கண்,
          க ந்தடங் கண்ெசய் டன்மகிழ் பவர்சூழ்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 36
          
2952 தின் தின் ெறாழிேவ ெனன் ெவங்
                      கூற்றஞ்சினந்ெததிர் சுபா சத்ேதா,
          ெடான் ெவம் பிறவி சுபா ச மற்
                      த்ைதேய ய் நா ளேதா,
          ன் ைபங் கு த மலர்த்தடந் ேதாய்ந்
                      ைதமண்ணம் வா  ெதன்றற்
          கன் வந் ல  மரமிய மாடக்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 37
          
2953 குவலய ந ங்கக் க ங்கடா ைகக்குங்
                      கூற் வன் கரங்ெகா  ைடக்குந்,
          தவல ம் வயிரத் தண் ளங் கத த்
                      தண்ெடன ெவன்ெறனக் க ள்வாய்,
          அவலமர் த நீ ாிரவல ரலான்ம
                      ணமாிர வலாிைல ெயன்னக்,
          கவல ம் வளைமப் ெப ங்ெகாைட யினர்ேசர்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 38

2954. மாண்டநின் ன யார் குழாத்ெதா  ம ேயன்
                      வயங்குநின் ேபரைவ குங்கா,
          லாண்டைக நந்தி கணமிவன் குத
                      லடாெதனத் தடாவைக ய ள்வாய்,
          ண்டகு மணி மாட ம் திப்
                      றங்க ங் க யன வா ங்,
          காண்டகு சிறப்  மிகப்பைடத் ேதாங்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 39
          
2955 ெபாறிவழிச் ெசல்ல மனமதன் வழிேய
                      ேபாகுெமன் னறி வன் கடாப்ேபா,
          ெநறிவழிச் ெசல்லக் ெகா வதன்
                      வழிச்ெசென ய ன் சிேய நிக ம்,
          ெவறிகமழ் ைகைத ெநய்த ங் ெகான்ைற
                      விைரகமழ் தைர ேமற் படர்ந் ,
          கறிகமழ் வைர ஞ்சூழ்ெப  ம தக்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 40
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2956 பற்றவா வ த்த நின்ன  யவர்தம்
                      பழக்கேம வி ம்பினப் பழக்கத்,
          ற்றவா தரேம நின்ன  யைடதற்
                      கு ைண யாமஃ த ள்வாய்,
          ற்றவா டவர்தந் தடக்ைக ம் யாைனத்
                      திக்ைக ந்தாழ் ற் க் கிடந் ங்,
          கற்றநா வலர்கள் கழ்தரப் ெபா ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 41
          
2957 மனத்தினா னிைனேயன் வாக்கினாற் திேயன்
                      மலர்ைகயாற் விநிற் பணிேய,
          ளத்தகா ெவன்மா னிடப்பிறப்
                      பி மற்ேறாாிழி பிறப் நன் றாமால்,
          வனத் ழாய் மாேயான் வளர்ச்சியி யர்ந்
                      வயங்குேப ரண்ட விக்,
          கனத்தமா மணிப்ெபாற் ேகா ரம் ெபா ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 42
          
2958 அ யேனன் மனத் க் கழெலா  சிலம்
                      மதெளா  பட் ம்ெவள் ளிய ண்,
          ெபா ெயா  சாந் ஞ் சைடெயாேடா தி மாய்ப்
                      ெபா தரப் ெபா வெதந் நாேளா,
          ெகா யிைட மடவார் ெகாவ்ைவவா யித ங்
                      குறியகட் ெகா ஞ்ெச ங் க ம் ங்,
          க படத்ெத விட்டா விரத ற் ெற க்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 43
          
2959 ஆதர மில்லா ெவன்ைன  ேப
                      ர ளினா லாண் ெகாள் ைவேயற்,
          ேபதம றாநின் ன யவர் திதாப்
                      பித்தெனன் ைன ைரப் பாெரா,
          மாதர்த மி வார்க் ெகாங்ைக  மவர்தம்
                      வால்வைளச் ெசங்ைக  நா ங்
          காதலங் கிள்ைள ற் றப்ெபா ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 44
          
2960 பாாிைடப் பிறந்த ட னிைலக்கப்
                      பற்றரண் ெசய்பவரறி ,
          நீாிைடப் பிறந்த ற் த நிைலக்க
                      ெந ய ண் கட் வா ரறிேவ
          சீாிைடப் பிறந்த மாடேம னீலச்
                      ெச ஞ்சுவ ர கு  மடவார்
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          காாிைடப் பிறந்த மின்ெனனத் ேதான் ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச்சுரேன. 45
          
2961 அந்தகன் கணம்ெவம் பாவிவந் தைனயா
                      வளற  பாெர  னநின்
          பந்தமில் கணங்க யர்சிவ ேலாகம்
                      பாாி  ெவனப்ெப  ேவேனா,
          சந்தநான் மைரெசால் வழியழன் ன் ந்
                      தவா ெச யி பிறப் பாளர்,
          கந்த நாண் மலர்ேமற் கட ளிற் ெபா ங்
                      கைலைச வாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 46
          
2962 ெபா விலன் ைடய நின்ன  யவ ட்
                      ன்ைமேயன்றளிர்மலர் கனிகாய்,
          ம பன் மரத் ணின்றி ம் வற்றன்
                      மரம்ெபார நிற்பேனா வ ள்வா,
          வளர் நீல மணிப்ெப  மாடத்
                      ட்ெபா  மாதர்தம் வதனங்
          க ெந  கி ட் ெபா மதி ைர ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 47
          
2963 ேகாதிலா வ ேத குணப்ெப ங் குன்ேற
                      குைற வில்ேபர ட்ெப ங்கடேல,
          ேசாதிேய ெயன்  நாெடா  நிைனேய
                      தித்திட வரெமனக் க ள்வா
          யாதிநா ளமர ரதிபதி நகர மதற்கு
                      மா றாகமண் ணாண்ட,
          காதிேசய் பைடத்த நகெரனப் ெபா ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 48
          
2964 பல்ெலலாந் ெதாித் த் தராதரந்
                      ெதாியாப் பாவியர் ேமற்கவி பா ச்,
          ெசால்ெலலாஞ் ெசால் த் ய வார் நின்ைனத்
                      தித்த ன் வ பய னறியா,
          ரல்ெலலா நிைலெகட் ேடா  மற்ேறா
                      ரண்டத் ப் கெவாளிர் ெசங்ேகழ்க்
          கல்ெலலாம் குந்த மாளிைக மல்குங்
                      கைலைச வாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 49
          
2965 ஒல்  ெவனநின் விலா 
                      ெளான் நான் பற் றாத் தீங்காற்
          பல் ப் பற்றி ழ கின் ேறனார்
                      பரைவசூழ் வியிடத் ைதய
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          வில்  தல்ேவ விழி மடவார்
                      விளங்குேமா தி ம்பல க்ெகாள்,
          கல்  மாடங் க மண மாறாத
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 50
          
2966 பரந்ெத  காமஞ் சுரந்ெத  ெவகுளி
                      படர்ந்ெத  மயக்மிம் ன்
          நிரந்தர ைடேய னிவற் ெளான் றி
                      நிரயேம.த ெமன்ப ணேர,
          னரந்த  ெந ேவ லாடவர் கண்  மாி
                      ேதாற் தெலன ம ங்குல்,
          கரந்தவர் கண் ங் க ைமநீங் காத
                      கைலைச வாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 51
          
2967 தேமா ைரந் ம் ெபாறிகேளா ைரந் ம்
                      லன்கேளா ைரந் ம்ெவம் பாச
          ேபதேமா ைரந் ங் கலப்பற ள்வார்
                      ெபாி யரக் கரங்கேளா ைரந் ,
          மாதவ னைனய ெபயர்ப்ெபா  ளைடவான்
                      மலர்க்கரஞ் ெசன்னிேமற் கூப்பிக்,
          காதநீ ெடல்ைலப் ற றச் சூ ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 52
          
2968 ஒ கணப் ெபா  நின்ன த்
                      ெதா ம்பி த்ைதேயன்ம த லாி ,
          ம வி  மதைன கெமன நிைனப்ேபன்
                      மற்றதிற்குற்றெமான் ண்ேடா,
          ப தி  மதி ம் பாம் ைமங்
                      ேகா ம்பற்  ாியஞர் தன்பாற்,
          காிசில்வாழ்க் ைகய க் குறாவைக யிாிக்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 53
          
2969 பர நின் ேகாயில் சூழ்தரப் பங்கும்
                      பக ம்ேவ ெறா க மத்தி,
          ர றப் படரக் கா மா யைமந்த
                      ணர்விேலன் பங்கி கா ம்,
          விாி றப் த்த த ெவலாங் க ைம
                      மிகுமளி ெமாய்த்த ல் வான்வாழ்,
          கரவிலர் ப த்த நாவேலா ெவன் ங்
                      கைலைசவாழ்சிதம்பேரச் சுரேன. 54
          
2970 நாய்நாி க கு ப ந் ற் பல
                      நைகெகா  வி ந் ணெவ ைவ,
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          ேதாய்த  யாதி நிரம்பிய நாலாட்
                      சுைமபல நாட்சுமந்ெதய்த்ேத,
          னாய்ெபாறி யடக்கி வந்தேத ணவ
                      தாக்கிவா ளராக்குைக ெதா ந்ேதாங்,
          காய்தவர் ேபால்வாழ் குறிஞ்சிசூழ் ம தக்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 55
          
2971. ெவள்ளிய பிைறநீர் ண்ெபா  ேராணம்
                      விைடவைரயாைன ற் பல ங்,
          தள்ளிய லாநீ ெவள்ளறி ைடேயன்
                      றன்ைன ங்ெகாள்வ  வழக்காற்,
          ள்ளிய ேலாவ மாடேமன் மடவார்
                      லவியிற்குழனின் ங் கழித்த,
          கள்ளியன் மாைலக் கரம்ைபய ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 56
          
2972 நலம  தரநின் னாமங்க தியார்
                      ந ந ங் கிடவ  நமைனக்,
          குலம  நமெனன் ெறண்ணினர் ேபா ங்
                      குவலயத் திைடச்சிலவறியா,
          லம  ைமந்தர் திரள் ய மார்ப
                      த்தமாங் கங்களிற் லந்த,
          கலம  ைலயார் பதச்சுவ டறாத
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 57
          
2973 த நிழல் வாழ்க்ைக மலர்மிைச வாழ்க்ைக
                      தயங்ெகாளி ைவகுந்த வாழ்க்ைக,
          ய வ ப் ைடேய னின்ன  வாழ்க்ைக
                      யவாவிேனற் ெகன்ற ள் ாிவாய்,
          ெபா வ  தம்பா ரந்தவர் தம்பாற்
                      வியிடத் தியா ம்வந் திரப்பக்,
          க விமா கில்ேபாற் ெபாழிபவர் ேச ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 58
          
2974 மாயெவங் காலன் வாதைன தவிர்ப்பான்
                      மற்றவ னா யிர் கு த்த,
          ேசயபங் கயத்தாள் பற்  நின்ேறன்
                      சிறியேன னிரங்கிடல் ேவண் ,
          மீ யர் பசும்ெபான் மாடேமற் பயி
                      மின்னனார் ேபெரழில் கண்டா,
          காயவாழ்க் ைகயர் தம் ட்கலாம் விைளக்குங்
                      கைலைச வாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 59
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2975 மாரேவள் பகழி மலர்க்கிலக் கா ள்
                      வ ந் ம்வா னவர்களத் யரந்,
          தீரநம் ப யார்க் க ள்வாேரா தற்கட்
                      ெடய்வநா யக நிைனயல்லாற்,
          பாரமால் வைர ம் வைர ேமா தல்ேபாற்
                      படர்ம  கிைடமினார் ைமந்தர்,
          காரவாண் ைல ம் யங்க  ேமா ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 60
          
2976 ெபற்ற  சிறி  பலவிட யத் ப்
                      ெபறாத  ெபாிெதனக்ெகாள் ங்,
          குற்றமிக் குைடேய னாயி ங் கைடேயன்
                      குல  நின்ன ற ெலன்ேறா,
          ற்றவல் ம் விளர்ப் ற மதியின்
                      ேறாற்ற  மிைகெயன ற்றக்,
          கற்றவர்ேமனி நீற்ெறாளி விளங்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 61
          
2977 விைரெக  ெமன்  நின் க் கணிேயன்
                      மின்னனார் குழன் க் கணிந் ,
          வைரயற மதேவள் வழங்கு ப்
                      ெபற் வாாிசூழ் விைட ழல்ேவன்,
          ைரய  ப ம ராகமாளிைகயின்
                      ெபாங்ெகாளி யறாைமயா ர ங்,
          கைரயகல் ெபாய்ைகக் கமலம்வாய்மல ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 62
          
2978 என் நற் ைணயா நிைனயிகழ்ந் தயலா
                      ாிணக்கஞ்ெசயிழி ந்தெவன் னி ந்தற்,
          ெகாண் ண வளிப்பார் தைமத் ெதாடர்ந்
                      தயலா றவிகழ் ஞம ேய விேசடந்,
          ன் ைபங் காவின் ம வி ந்த ந்தித்
                      ெதாகுெபாறி வண் னம் வயிற் க்,
          கன் ெவம் பசிதீர்ந்தணியிைச பா ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 63
          
2979 அ ந் ய ெரன் ட் காெராளி யாய
                      தம்மேவா ெவள்ெளாளியாகத்,
          தி ந் பச் ெசாளிேயார் பா ைடத்
                      தாய ேசெயாளி ன் வ ெதன்ேறா,
          ந் றழ் நைகயார் மாடேம னின் ெமாய்த்
                      தவா னவர்விழி யி ளக்,
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          க ந் ணர்க் கூந்தன் த்திட விாிக்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 64
          
2980 ெந யேப ர யார் குழாம் கத் தகாத
                      நீைமேயன் றைனயிரங்கு சிற்,
          ற யவர் குழாத் க் கைடெயா
                      றத்தி லாவ குத்திட ேவண் ந்,
          யிைட மடவார் கந் க மாடல்
                      ேசாைலயிேனாக்கிய மந்தி,
          க யவிர் ேதமாங் கனிபறித் தா ங்
                      கைலைசவாழ்சிதம்பேரச் சுரேன. 65
          
2981 ேமயநம் ம யார் குழாத்திைடப்
                      குத்ேத ெமய்யிலா நிைனெயனின் மாசு,
          ேதயநா ேயைன யா தான் ெசய்யத்
                      தி ளங் ெகாண்டைன ையய,
          பா நான் மைற  ழங்ெகா  மன்றற்
                      பைணெயா  பாிகாி ெயா யா,
          காயவாழ்க் ைகயர்ைக ெசவிகவித் திடச்ெசய்
                      கைலைச வாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 66
          
2982. பவமற ெவாழித்தி ம ப்ைபேய ல ம்
                      பவந்ெதா  மிைடயறா த ேயன்,
          சிவெமாழிப் ெபா ட் ெகாளப் ாி யிவற்ெறன்
                      ெசய்திடத் திணிந்தைன ையய,
          தவம  வ ந்திக் காமரம்
                      பா த்தைழெபாறிச் சிைறவாி வண் ,
          கவனெவாள் விைடேநர் ைமந்தர்தார் ம ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 67
          
2983 யாாி ம் ெபாிைய நீநினக் கதிகர்
                      யா மி ெலன்ைனயா ைவேயற்,
          சீாி ம் ெப குங் க ைணேயா ெனனலாற்
                      சினங்ெகா  விலக்குவார் யாேர,
          ேபாாி  யந்த ெபாழி  மாடப்
                      ெபாங்ெகாளி கட் ங் கமஞ்சூற்,
          காாி  றங்கப் ெபா ெப வளைமக்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 68
          
2984 மன்னிய பவேநாய்க் குன்ன ண் ம ந்
                      வயித்திய னீெயனத் ெதாிந் ந்,
          ன்னிய வந்ேநா யற ைன யடாமற்
                      சுழ ேவன் விரகிேன னன்ேறா,
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          மின்னியன் ம ங்கு ழத்தியர் ெவ வ
                      விாிமலர்த் தடநின் ம் வாைள,
          கன்னியங் க கின் க த்திறப் பா ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 69
          
2985 மண்டல மதனின் மானிடப் பிறப்ைப
                      ம வினா ரைடபயனின ,
          ெதாண்டர்தந் ெதாண்ட ராகிநின் ேகாயில்
                      சூழ்ந் ைனப் ேபாற் த லன்ேறா,
          விண்டல மியங்கும் பாிதிபல் வ வாய்
                      ேமவி ற்றி ந்தேத ெயன்னக்
          கண்டகண் வ க்கப் ெபா மணி மாடக்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 70
          
2986 நீயமர் காஞ்சித் தல ேறன் மகளிர்
                      நில காஞ் சித்தல ேவன்,
          ேமயசீர்க் கூடல் விைழதேர னைனயார்
                      வி ப்  கூடேல, விைழேவன்,
          பாயநீர்ப் பண்ைண யகத்ெத  ெசந்ெநற்
                      ைபம்பயிர் க மதப் பகட் ன்,
          காய ண் மைறய வளர்ந்ெத  ம தக்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 71
          
2987 என் ைம யாற்ைற ேம ெமன் மனநின்
                      னிைணயிைல யாற்ைறேம வா ,
          ெசன் யர் தில்ைல தாிசித்த தில்ைல
                      தி வ  ெளங்ஙனங் கிைடக்குந்,
          ன் ெநற் பைணயிற் பச்சிளங்
                      கதிைரச் சுர லகத்தினா னீன்ற,
          கன் றப் பறித்  ெமன் வா யைசக்குங்
                      கைலைச வாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 72
          
2988 மைறவனங் ெகா ய பாவிேயன் விழிக்கு
                      மைறவன மாயின தா ,
          ரைறய ள் ெப வான் குதயா னா
                      ராெறனினஞ்சுவன் ழ்க,
          நிைற ெப ம் பழனக் கன்ன ங் க கு
                      ெநட் ைலக் கத  மகவான்,
          கைறய  மணிமண்டபத்தி க் ெகழில்ெசய்
                      கைலைச வாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 73
          
2989 வளம  மாட நின்றி க் கட ர்
                      வாய்ைமயி னைடந்தவர்க் ெகன் ,
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          ளம  வைக ெயழவ ள் கட
                      ண்ைம ெதன்ப ட் குறிேயன்,
          றளம  விடபச் ேசாைல ந் த மச்
                      சாைல ந் தயங்குபல் குன்றிற்,
          களம  ேபா ம் வள கில் ேச ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 74
          
2990 மதித்தமா தங்க வனமனங் குறிேயன்
                      மாதங்க வனங்குறிப் ேபன்மீன்,
          குதித்தநீர்க் ேகாலக் கா ேறன் ேண
                      ேகாலக்காத்ேதா ற் ழல்ேவன்,
          பதித்தைபஞ் சா ப் பயிரக மலர்ந்த
                      பவள ண் டகமர கதேம,
          கதித்தபா ைறயிற்ெசங் காந்தைள நிக ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 75
          
2991 வி ம்பிந ளா  குதேர மயக்க
                      வி ம்பின ளா ேபாய்ப் குேவ,
          ம ம்பிய மலர்நீர் வாஞ்சிய ெமா நா
                      ளாயி ம் வாஞ்சிய மழேக,
          சு ம்பின ெம ந்  வி ந் வாய் ம த் த்
                      ெதாக்க ண்டகம  வ ந்திக்,
          க ம்பி  மினிய காமரம் பா ங்
                      கைலைசவாழ்சிதம்பேரச் சுரேன. 76
          
2992 உடற்பரங் குன்ற நின்பரங் குன்ற
                      ற்ெறா  காற்ெறாேழன் க ர்,
          விடற்க  மாைச ெகாண்ெடேழன் க ர்
                      விடற்க  மாைசமிக் குைடேயன்,
          மடற்ெச ஞ் ெசய்ய மைரமலர் பசிய
                      வயலக மலர்கதிர் பலேவார்,
          கடற்பரப் பிைடேய தித்ெதன மல ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 77
          
2993 ேவய்வன மைடேயன் மங்ைகயர் ெதா த்ேதாள்
                      ேவய்வன மைடகுவ னான்ேறா,
          ராய்வலஞ் சூழிெயண் ேணனவ ந்தியாய்
                      வலஞ் சுழிகுறித் ழல்ேவன்,
          மாயி ம் வியிற் ெப ம்பிர தாபம்
                      வதிவதிந் நகெரன வி ைளக்,
          காய்மணி மாடச் ேசெயாளி மல்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 78
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2994 மங்ைகயர் தங்கள் குழற்க ங் கா
                      மதித்த ற் கைழப்பசுங்கா ,
          ெபாங்குெசங் கா  கழ்ெசய்ெவண் கா
                      ந்தியின் மதித்திடா ழல்ேவன்,
          ெகாங்கவிழ் மலர்ேமற் றி விற்குந் தி வங்
                      ெகா த்திடத் தக்கெதன் ெறன் ங்,
          கங்ைகயிற் ய சான்றவர் க ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 79
          
2995 ெகா மணி ெகாழிக்கு ம வியங் கயிைலக்
                      குன்றநன் கழ்க்ெகா ங் குன்ற,
          ெம க க் குன்றங் குறித்திேடன் மடவா
                      ாிைண ைலக் குன்றேம குறிப்ேப,
          ெனா ெகாளி மணிப்  ெணாண் தன் மடவா
                      ெரான்றவா லாிப்ெப ங் குன்றங்,
          க நீர் பாய்ந்  கன்னைல வளர்க்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 80
          
2996 நாாிய ெரா ேசர் பஞ்சைணப் பள்ளி
                      நயந் நின் னகத்தியான் பள்ளி,
          சீாிய காட் ப் பளியறப் பள்ளி
                      சிராப்பள்ளி நயக்கிேலனாேயன்,
          வாாிச மலாின் வழிநற ேவா
                      மைட ைடத் திைடெயதிர்ப் பட்ட,
          காாியல் கத ப் ங்குைல சாய்க்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 81
          
2997 அமரெரன் ெபய  மயென ம் ெபய
                      மச்சுத ென ெமா  ெபய ம்,
          விமலநின் ன ள்சற் த  னன்ேறா
                      விண்ணவர் ேவதன்மால் ெபற்றார்,
          பமரமிக் குழக்கு மலர்க்குழன் மடவார்
                      பற்பலர் குளித்தநன் மஞ்சள்,
          கமழ் னல் பைணெநற் பயிெரலாம் விைளக்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 82
          
2998 வானக மகவான் சத்திய லக
                      மலரவன் ைவகுந்த மாேயா,
          னானவ வப்பின் வாழ்வ ன் னம்ெபா
                      ன ய ச் சைனப்பயனன்ேறா,
          நான ம் கு ெந க்கில் ழ்ந் தளறா
                      நன்ம  கிைடமினார் கூந்தற்,
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          கானநின் கு ங் குப்ைபமா றாத
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 83
          
2999 அைடந்தவர்க் க  மண்ணனீ ேயெயன்
                      ற மைற ைறயிட ெறாிந் ,
          ைடந்தெநஞ் ேசா  நிைனயைட யாத
                      ணர்விேல ெனங்ஙன ய்ேவன்,
          குைடந் வண் மிர் ஞ் ேசாைலயின்
                      மகஞ்ெசய் ேகாதிலார் வாய்ம க் ேகட் க்,
          கைடந்தெதள் ள திற கிளிெயலா நவி ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 84
          
3000 ெநற்ப  பழனம் பற்பல ேவண்
                      நின்றன னீயினி தி க்கு,
          மற்ப  பழனம் வாஞ்சிேயன் ெகா ய
                      வஞ்சக னல்லேனா கைடேயன்,
          ெபாற்பவா ரணமா கமநியா யம்பல்
                      ராணநன் மி தி ற்பல ங்,
          கற்பவர்க் கிடமீ ெதனப்பேலார் க ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 85
          
3001. அந்தகன் வன்ைகத் த ய  ேயற்
                      றளற்றியா ன ந் றா வண்ண,
          நந்திதன் ெமன்ைகப் பிரம்ப  ேயற் ன்
                      னல்ல ய ந் மா ற ள்வாய்,
          சந்த த் த ம்பி மரகதங் காய்த் த்
                      தயங்குெசம் பவளேம ப க்குங்,
          கந்திகண் ம ந்த காம  ேசாைலக்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 86
          
3002 ஒன்றிைனச் ெசய்ைக ெசய்தரா ெதாழிைக
                      ெயாழிந் ேவ ெறான்றிைனச் ெசய்ைக,
          ெயன்றிைவ ைடேயா னீெயனின்
                      யானீேட மா ெசயனினக் காிேத,
          ன் பல சுைவய மைடவி ந் ேதா ந்
                      ய்த் த்ேதக் ெகறிபவ ரன்றிக்,
          கன் ெவம் பசியின் வ ந் நாில்லாக்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 87
          
3003 பிணிநனி நன்றஃ றினிைன நிைனக்கும்
                      ெபற்றிேய நி த்த  ன தான்,
          றணித  காைல றநிைன மறக்கத்
                      தக்கேத ெச மதா ரறியா,

20



          ரணிெக  திைசயி னரெவலா மி யி
                      னைமத  ழக்ெகன ெவ வக்,
          கணிதமின் ழவந் யிறரா ெதா க்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 88
          
3004 ைன கி வர்நீ ெர த் வ ெராழித்தல்
                      க மந் நீர்வி ப் ணர்ந்ேதா,
          ெவைன மவ் வாேற ெய த் ம் மல
                      மிாிப்பதற் ெகன்வி ப் ெபண்ேணல்,
          ைனகுழன் மடவார் குழற்கி  ைக ம்
                      சுரர் மகத்ெத  ைக ங்,
          கைனகட திக்குங் கதிைர  மைறக்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச்சுரேன. 89
          
3005 த் த ேயன் மனைமேயா ேசாற் த்
                      ைறயிேலெசல் ம் ெதாழிந் ,
          ெந யநின் ேசாற் த் ைறயிேல ெசலா
                      நிைறய  ெளங்ஙனம் ெப ேவன்,
          ெபா யணி ேமனிப் ண்ணியர் ைச
                      ாிந் ேதாத் திரஞ்ெசய ெவ ந்த
          க த ன் ழக்கங் கடன் ழக் கவிக்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 90
          
3006 ெகா யேனன் ாிந்த தீவிைன
                      யைனத் ங் குல நின்னாலயத் ள்ள,
          க த ல் ெபா ைளக் கவ  க ங்
                      கயவெராெடான் வ ெதன்ேறா,
          பி ய  த ெயன் ெறா வற வைட ம்
                      ெப ஞ்சினக் கூற் வ ெனன் ங்
          க த  ெலல்ைலப் றத் ம் வந்தைடயாக்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 91
          
3007 வஞ்சக  ேலாபம் ெபாறாைம ற்
                      பல  ம நின் மனத்தியா ைறதற்,
          ெகஞ்ச  டமின் ெறனினினக் ெகா சா
                      ாில்ைலேயா விரங்குைவ ையய,
          ெவஞ்சினக் கூற்றின் க ங்கடாக் காணின்
                      ெவகுண்டல கத்திைடப் பிணித் க்
          கஞ்சநற் பழன பவர்ேமய
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 92
          
3008 ஈனசம்பந்த ெமன்ைனவிட் டகல
                      விலங்க ட் சம்பந்தர்
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          க  ஞானசம் பந்தர் பாதசம் பந்த
                      நான்ெபற ெவன்ற ள் ாிவாய்,
          வானசம் பந்த மகளிர்கண் ணிைமத்தன்
                      ம விெனாப் பாகுவ ெரன்னக்,
          கானசம் பந்த ெமாழிநலார் பயி ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 93
          
3009 நிைலகுைல யமணக் ெகா யர்க ளிட்ட
                      ெந ம்ெபா ப் ேப ைண யாக,
          வைலகடன் மிதந்தார் தி வ த் ைணயி
                      ல ந்திேல ெனங்ஙன ய்ேவன்,
          விைலவரம் பில்லா மணிகிடந் திைமக்கும்
                      தி ெளான் ைக விைலக்குக்,
          கைல கழமரர் பதியிைன வாங்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 94
          
3010 இலங்குமா ர ெனன் நின் ேறாழ
                      னிைணய  ேயத்தினிம் ைமயிேன,
          யலங்குநின் மற்ேறார் ேதாழனாய், ம ைம
                      யைணந் ேமற் கதிைய  ேவ,
          னலங்குல ம் ெபாழின் சுக்
                      கைலகணாெளா  நாணிைற மதி ங்
          கலங்குற கி ன் மீமிைசப் பா ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 95
          
3011 சிைல ைநந் க நிைனநிைனந் கித்
                      ேதம்ெபா வாசகஞ் ெசாற்ற,
          நிைலெப  வளைம வாத ர்ப் ெப மா
                      னிைறய ள் க திைநந் ேகன்,
          மைலயநின் ெற ந்த வாசக்கா ல ம்
                      வளத் யர் கந்தியம் ெபாழிேலார்,
          கைல னி ணவாங் கடெல ந்தைனய
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 96
          
3012 வைரயிைன ெய த்த மதியிலா வரக்கன்
                      மதித்ெதா  சிரங்கரஞ் ேசர்த் ப்,
          ைரய  மிைசபா டமகிழ்ந் த ணின்
                      ெபா  க ைணேய வாழ்க,
          விைரெகாணால் வைகய மலர்க  நிைறந்த
                      வியங்ெக  நந்தன வனத் க்,
          கைரயில்வண் ெடா த்தல் கடெவா  மாய்க்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 97
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3013 சி விதி மகத்தி லவெனா  சார்ந்த
                      ேதவர்த யிர்தபச்சினந் ,
          ம வ  மவர்க்கு மகிழ்ந் யி ர ணின்
                      வான்ெப ங்க ைணவாழ்ந் தி க,
          ெப ந் தவத்தாற் பிறதலத் தைட
                      பலனிைனத்தமாத் திைரேய,
          க விக ன்றி யைடமகத் வச்சீர்க்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 98
          
3014 வைரயக மமர்ந் ம் வைரகரங் ெகாண் ம்
                      வைர தெவா மகட் ணர்ந் ம்,
          ைரயிேலார் தலத்  வைர  ெவ த் ம்
                      ெபா ைவநின் மனம்வைர யன்ேற,
          விைரம  யகன்மா ளிைகெதா  ேமற் ம்
                      விளக்ெகாளி மிைகெயன விளங்கிக்,
          கைரயகன்மணிப் ண் மடந்ைதயர் பயி ங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 99
          
3015 ெசக்கரஞ் சைட ம் ெவண்பிைறக் ெகா ந் ந்
                      திக க் கண் நாற் ேறா ,
          ைமக்க  மிட  ெமா றப் பசப்
                      மலர த் ைண நான் மறேவன்,
          மிக்கநற் றவத்  னிவ ம் பனிவான்ேமய
                      பல் ேலார்க  மைடயக்,
          ைகக்க  வைக யளித் ற் றி க்குங்
                      கைலைசவாழ் சிதம்பேரச் சுரேன. 100

கைலைசச் சிதம்பேரசுவரர்மாைல ற்றிற் .
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