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திருவாவடுதுைற ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
தி சிபுரம்  மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களின்

"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 29
அகிலாண்டநாயகிமாைல (3016-3118)

உ
சிவமயம்

        ெசல்வவிநாயகர்.
        
3016 திருவளர் கேபால மதப்ெபருக் குண்டு
              ெதவிட்டுகார் வண்டின ெமழுந்து,
        மருவளர் ெசய்ய சாந்தினுண் மைறந்த
              மத்தக மீதுதங் கிடுதல்,
        கருவளர் மணிகள் பதித்தெபாற் குடத்திற்
              கவின வறீ் றிருந்தருள் ெகாழிக்கு,
        முருவளர் ெசல்வ விநாயகன்
              ெபாற்றாளுபயபங் கயமுடிக் கணிவாம். 0

        நூல்.
       
 3017 பூமலி ெசய்ய ெபாலிமணித் ேதாடு
              புதுெவயி ெலறித்து முண் மலர்ந்த,
        ேதமலி யாம்பற் ெசய்யவாய் முைளத்த
              சிறுநைக யிளநிலா ெவறித்து,
        மாமலி குழனின் றவர்முக மலர்கண்
              வளந்தர முன்புவந் தருள்வாய்,
        காமலி வானும் புகழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 1
        
3018 வடதிைச யவனுஞ் சமழ்ப்புறக் கனகம்
              வாய்ந்துெதன் றிைசநகத் தமருங்,
        குடமுனி யவனுஞ் சமழ்ப்புறக் கல்வி
              கூர்ந்துமிக்குயர்ந்தவர் பலருந்,
        தடமலர் புைரநின் முகத்திரு கைடக்கட்
              சார்ெபாருங் குற்றவ ரன்ேறா,
        கடவுளர் மனம்புக் கமர்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 2
        
3019 விழிவிருந் துதவு நின்றிரு மணத்தில்
              விமலனார் கரமலர்ேமற்ெகாண்,
        ெடாழிவரு கருங்கன் மிைசயுறு நின்றா
              ளுற்றெவன்கரமலர் ேமற்ெகாண்,
        டிழிவற வடிேயன் மனக்கலி னிடத்து
              மிையந்துறு ெமன்றுைனத் துதித்ேதன்,
        கழிநைச முனிவர் புகழ்திரு
              வாைனக்காவகி லாண்டநா யகிேய. 3
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3020 அடியேனன் ெகாடிய ெனன்றுமுன் வருதற்
              கஞ்சிைன ெயன்னின்ெவங் கூற்ற,
        மடியமுன் னுைதத்தான் றுைணயைடந்
              ேதனும் வருமதிமற் றதுநினக் க ேதா,
        ெநடியவன் பிரம னிந்திரன் முதேலார்
              நித்தமும் தாழ்ந்துசூழ்ந் ேதத்திக்,
        கடியெவவ் விைனதீர்ந் துயர்திரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 4
        
3021 பாவிநீ நின்முன் வருவது தகாெதன்
              ப சினுக் ெகன்ைபேயன் முன்ன,
        மாவிசூழ் மதுைர யகத்துமா பாவி யாயினா
              ெனாருவன்முன் முக்கட்,
        ேகாவிேனா டைடந்த குணத்திநீ யைலேயா
              குலவதுமறந்தைன ெகால்ேலா,
        காவியங் கழனி சூழ்திரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 5
        
3022 பண்டுநீ ெபருமா னருள்வழி புகலிப்
              பாலனுக் களித்தைன ஞான,
        மண்டுமற் றதனான் முழுப்புகழ் நினக்ேக
              யாயேதா விரங்குபுநீேய,
        ெதாண்டுெகாண் டடிேயற் களித்தைன
              யாயிற் றூயநிற் ேகமுழுப்புகழாங்,
        கண்டுேநர் ெமாழியார் பயிறிரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 6
        
3023 அளவறு பிைழகள் ெபாறுத்தரு ணின்ைன
              யணியுருப் பாதியில் ைவத்தான்,
        றளர்பிைழ மூன்ேற ெபாறுப்பவ டன்ைனச்
              சைடமுடி ைவத்தன னதனாற்,
        பிளவியன் மதியஞ் சூடிய ெபருமான்-
              பித்தெனன் ெறாருெபயர் ெபற்றான்,
        களமர்ெமாய் கழனி சூழ்திரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 7
        

3024.     ெபரும்புக ழைமந்த நின்பதி ெயன்னும்
              பிரணவ குஞ்சர நின்ைக,
        யரும்புவிற் கரும்பு விரும்புபு கவரு
              மடல்பு ந் ெதன்றுளங் குறித்ேதா,
        வரும்புகர் முகங்ெகா ளங்குச பாசம்
              வயங்குற ேவந்திைன நாளுங்,
        கரும்புய னிறத்ேதான் சூழ்திரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 8
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3025 யாெனன ெதன்னுஞ் ெசருக்கிழந் தவர்மற்
              றிழப்புறார் நின்ைனய ீதுண்ைம,
        தாெனன மைறகண் முழங்கவு முணராச்
              சழக்கேன னிைனயிழந் துழல்ேவன்,
        மீெனன வயங்குங் கண்ணினாய் ெகாடிேயன்
              விைனக்குேமா றுதியுண் டாங்ெகால்,
        காெனன வரம்ைபசூழ்திரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 9
        
3026 விழியிடந் தப்பி மகவ ந் தூட்டி
              விருப்புறு தந்ைததா டடிந்து,
        பழியகன் மைனைய யுதவிமற் றின்னும்
              பலெசயற் க யெசய்தார்க்ேக,
        ெமாழியுநின் ெகாழுந னருள்ெசய்வா ெனன்னான்
              முடிதராெதன்றுைன யைடந்ேதன்,
        கழியுணர் வுைடயார் புகழ்திரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 10
        
3027 வழிபடு மடிய ராயினார் தமக்ேக
              வழங்குதுங் கருைணேவறாய,
        பழிபடு மவர்க்கு வழங்குறா ெமன்னிற்
              பேயாதர மருதமு னன்றிப்,
        ெபாழிசுைவ நறுநீர் புல்லுவர் நிலத்தும்
              ெபாழியுேம புண்ணியப் ெபாருேள,
        கழிதலி ெறன்னங் காத்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 11
        
3028 ெகாடியவ னிவற்கு மருள்பு  ெயன்றுன்
              ெகாழுநனுக் ெகைனக்குறித் துணர்த்த,
        முடிவிலின் னருளா ெலண்ணிைன ேயலம்
              முதல்வனின் னூடைலயுணர்த்த,
        வடிபணி ெபாழுதி லுணர்த்திடல்
              ேவண்டு மஃதுடன் பலிக்குநீ யறிதி,
        கடிதலில் கழகஞ் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 12
        

3029 தாவருஞ் சிருக்கு மணிவடஞ் சங்கு
              சக்கரஞ் சூற்பைட யிைலேவ,
        ேலாவருஞ் சிறப்பின் ேவறுேவ ேறந்து
              முண்ைமயா ெலாண்மல ேரான்முன்,
        மூவரு மியற்று மூவைகத் ெதாழிற்கு
              மூலநீெயன்பது ெத ந்ேதன்,
        காவரு மலர்நல் கிடுந்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 13
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3030 தாயிைனக் ெகான்றுந் தந்ைதையக் ெகான்றுந்
              தவலரு மைனவிையக் ெகான்றுஞ்,
        ேசயிைனக் ெகான்றுங் கடும்பிைனக் ெகான்றுஞ்
              ேசர்ந்தவர்க் கருள்வனின் ெகாழுநன்,
        வயீிைனப் ெபாருவும் பதமைடந் தார்க்ேக
              விருப்பின ீயருள்வேதார்ந் தைடந்ேதன்,
        காயிைனச்சுமந்த ெபாழிற்றிரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 14
        
3031 குற்றிைய யைடந்த பசும்புைல யுழுநர்
              ெகாடியவன் னாஞ்சிெலன் ெசயுமப்,
        ெபற்றியி னின்ைன யைடந்தநா ேயைனப்
              பிைறெயயிற் றந்தகன் கரத்துப்,
        பற்றிய தண்டப் பைடெசய ெலன்ேன
              பரவிய கருைணவா திேய,
        கற்றிணி மதில்கள் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 15
       
 3032 முடிமிைச ெயாருமந் தாகினி வாழ
              முதல்வன்ைவத் திடுதலிற் சிறந்த,
        ெகாடியவ ெளன்றி யார்நிைனப் பவர்கா
              ேகாதர ெமருக்ெகலும் பாதி,
        படிதரு மிடத்திற் சற்றிட முடம்பிற்
              பாதிேயா விடமருட் டாேய,
        கடிமலர்த் தடங்கள் சூழ்திரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 16
        
3033 ெபருவள னைமந்த நீருரு வாய
              ெபருந்தைக நீருரு வாய,
        ெவாருகுல மகைள மலர்மிைசத் ேதவு
              முணர்தராக் காட்டிைட மைறத்தா,
        னருகுநுண் ணிைடநிற் கஞ்சிேய யன்ேற
              லணியுருப் பாதிமற்றிைலேயா,
        கருமுகி றவழு மதிற்றிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 17
        
3034 அைலயடி யைடந்த வகத்தடி நிைலயா
              தைலயடிேயற் கிரங்குபுபுன்,
        றைலயடி சூட்டிப் பிடியடி ெயன்பான்
              றடியடி விலக்கியாளிமய,
        மைலயடி யுதித்து வளர்ந்துெவண் ணாவன்
              மரத்தடி வாழ்பவற் புணர்ந்தாய்,
        கைலயடி யுணர்ந்தார் புகழ்திரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 18
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3035 இருவிைனச் சிமிழ்ப்புண் டுழல்ெகாடி
              யவன்மற் றிவற்கரு ெளன்றிரங் குபுநின்,
        ெனாருமுத லவனுக் குணர்த்துதி
              வருத்த முன்னலுன் ப சினுக் கடாது,
        வருபசுங் குழவிக் குறுபிணி தீர்க்கு
              மருந்தைன யன்றியார் நுகர்வார்,
        கருமுகி லுறங்கு மதிற்றிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 19
        
3036 எடுப்பது பிச்ைச ேயந்துவ ேதாடாங்
              கியக்குவ ெதாற்ைறேய றைரக்க,
        ணுடுப்பது புன்ேறான் மற்றிவர் மைனயா
              யுற்றநீ யுயிர்வயிற் றழலா,
        யடுப்பது தவிர வூட்டுத லாதி
              யறெமலாம் வளர்ப்ைபய ீதழேக,
        கடுப்பது தவிர்ந்த மதிற்றிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 20
        
3037 முற்றவம் பு ந்து முழுமலந் துமித்த
              ேமானெமய்ஞ் ஞானிய ரன்றி,
        மற்றவர் கவரப் படுங்ெகானின் கருைண
              வானகத் ெதழுமதிக் கதிைர,
        நற்றவம் பு ந்த சேகாரேமா ெகாடிய
              நவில்கருங் காகேமா கவருங்,
        கற்றவர் புகழ்ந்து சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 21
        
3038 ெதாண்டவாய் மனமா திகெளாருங்
              குய்க்குந் தூயவ ரன்றிமற் ேறாரு,
        மண்டரா தியரு மணுகரு நின்றா
              ளைடவேரா வளவறு ேமன்ைம,
        ெகாண்டவான் கங்ைக யைடவேதா திமேமா
              குரண்டேமா குணப்ெபருங் குன்ேற,
        கண்டவர் பவங்கா ணாத்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 22
        
3039 இைடயறா வன்பின் ெமய்ெகாடு துதிப்பா
              ன்றுதி முன்னர்ெமய்ந் நிழல்ேபாற்,
        புைடயறா விைனேயன் ெபாய்ெகாடு
              துதிக்கும் புன்றுதி ெயங்ஙன ெமன்னி,
        னைடயறாத் ேதமாங் குயிற்குர ெலதிேரா
              ர ட்டமுங் கதறுதல் ெபாருவுங்,
        கைடயறா மரு தஞ் சூழ்திரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 23
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3040 மைறபல துதிக்கு நின்ெபரும் புகைழ
              வழுத்திய வான்றவர் நாவு,
        மைறயுேமா மற்ைறப் புல்லிய ெதய்வத்
              தைமபுக ழைறயுேம லினிைம,
        நிைறதரு கருப்பஞ் சாறவா வியநா
              நிம்பெந யவாவுதல் ேபாலுங்,
        கைறயறு வளைம மலிதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 24
       
 3041 மைனெதாறு மிரப்புத் ெதாழில்ெகாடு
              புகுவார் மறலிதனாலயம் புகுவார்,
        நிைனதர முடியாக் கருக்குழி பலவு
              நிரம்புற ேவாடுபு புகுவா,
        ைனயவர் புகாநின் றிருப்ெபருங் ேகாயி
              ேலைழேயன் புகவருள் பு வாய்,
        கைனகடல் வாவி சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 25
        
3042 எண்ணருங் ெகாடிய பாதகம் பலவு
              மியற்றுமா பாவியா ெனனினு,
        நண்ணரு நினது திருவரு ேடாயி
              னண்ணுத ல துெகால் புனிதம்,
        பண்ணருங் ெகாைலெசய் வாளும்ெபான்
              னாேம ப சனேவதிதீண் டுதலாற்,
        கண்ணருங் கழனி சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண் டநா யகிேய. 26
        
3043 முழுவதுங் குணேம நாடின்முற் றாது
              முகுந்தனா திய டத் தினுநீ,
        பழுதற வுணர்த்தா விடினுணர் வாேரா
              பரமைனப் பண்டவர் பு ேதா,
        ெமழுத  தவரு மின்னேர லம்ம
              ெவன்ெசயல் யாெதனப் புகல்ேகன்,
        கழுவிய மணியிற் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 27
        
3044 உலகிைட யழுத பிள்ைளபால் குடிக்கு
              முண்ைமெயன் றுைரப்பதற் ேகற்ப,
        விலகுசீ காழி மழவழ வளித்தா
              யின்முைலப் பாலழா விடினு,
        மலகற விரங்கி யளிப்பவ ைலேயா
              வத்தகு மழவியா னருள்வாய்,
        கலகமில் கழகஞ் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநாயகிேய. 28
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3045 அழுமழ ெவான்றற் களித்தனன் றமீ்பா
              லம்பலத் தாடிய ெபருமான்,
        பழுதற நீயு மளித்தைன தீம்பால்
              பசித்தழு மிளமழ ெவான்றற்,
        ெகாழுதரு மிவற்றா னினக்குறு புகழ்ேபா
              ெலம்பிராற் குண்டுெகா லியம்பாய்,
        கழுமணிச் சிக  ெபாலிதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 29
        
3046 இைடயறா வன்பு ெபருக்கிநீ பூைச
              யியற்றிட வினிதுள முவந்து,
        சைடயறா முடிேயா னுைறதரப் ெபற்ற
              தண்ணிழ னாவலந் தருேவா,
        புைடயறா தமர ருைறதரப் ெபற்ற
              ெபாலந்தரு ேவாசிறந் ததுகட்,
        கைடயறாக் கருைண யாய்திரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநாயகிேய. 30
        
3047 சிறுபிைறக் ெகாழுந்து வறீ்றிருத்
              தலினாற் ேறவேதவன்றிரு முடிேமன்,
        மறுவிலச் சுவடு ெபாலிதரு ைமய
              மருவுறா தஃதுமற் ெறவர்க்கு,
        முறுமைறக் க ய நின்னடி யகத்து
              ெமாளிருமச் சுவடுகா ரணெமன்,
        கறுெவாழித் துைரப்பாய் புகழ்த்திரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 31
        
3048 எதிர்மலர் ெதாடுத்த மாரேவ ளுடல
              ெம க்குண வாக்கிய ெபருமா,
        னதிர்வரு ெமய்யிற் பாதிநீ கவர்ந்தா
              யைமதர முழுவதுங் கவர்ந்தா,
        லுதிர்தலி னினது திறைமயா ருணர்வா
              ேராங்கவன் வியாப்பியப் படலாற்,
        கதிர்படு மிதுேவ யருடிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 32
        
3049 தவவலி யுைடேயார் பலைரயு மயக்கிச்
              சைடமுடி ேயாெனதிர் மயங்கி,
        யிவருமம் மயக்காற் புணர்ந்ெதாரு மகவு
              மீன்றமான் ேமாகினி தனித்துப்,
        பவர்படர் வனம்புக் குைறதன்மற் றவன்ெமய்ப்
              பாதிநீ கவர்ந்தேதார்ந் தன்ேறா,
        கவலரும் வளைம மலிதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 33
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3050 நீெயனப் ெபருமான் விரும்பிேயார் தினத்து
              நிகழ்தரப் ெபாலிவதும் புவிக்குத்,
        தாெயனப் படுநீ யவெனனப் ெபாலியுந்
              தன்ைமயும் ேவறேல ெமன்று,
        ேசெயனப் படுபல் லுயிர்க்ெகலா முண்ைம
              ெத ப்பது ேபாலுமீ தருேள,
        காெயனப் பவமுற் றகழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 34
        
3051 பரவுநங் கருைண வான்றவ முைடயார்
              பாலலாற் புன்ைமேயார் பாலும்,
        விரவுேமா ெவன்னி ெனழுெபரு ெவள்ளம்
              வி தரு வா தி மட்ேடா,
        வுரவுதீ ருறவி யைளயினும் புகுேம
              யுவைமயில ேகாமளக் ெகாழுந்ேத,
        கரவுதீர் முனிவர் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 35
        
3052 சைடெயனும் வனத்து வாழ்தருங் கங்ைக
              தனித்துைற வாள்ெகாெலன் ெறண்ணி,
        விைடமிைசப் ெபருமா னவளுயிர் வாழ்வான்
              மிைலந்தனன் ெகான்ைறயாங் கன்னப்,
        ெபைடயன நைடயா யைனயவன் றைனநீ
              பித்தெனன் ெறண்ணுதல் பிைழேய,
        கைடயுறா வளைம மலிதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 36
        
3053 பரவுறு முலகத் துயிெரலா மீன்று
              பருவர லைவயுறா ேதாங்க,
        வுரவுறு கருைண யால்வளர்த் திடுநீ
              ெயாருமைல மகெளன வுதித்து,
        விரவுறு புறவு கிளிமயில் பூைவ விரும்புபு
              வளர்த்தவா ெறன்ேன,
        கரவுறு மவர்கா ணாத்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 37
        
3054 ப திவந் துதய ெமழமுறுக் குைடயும்
              பங்கய மலர்மிைச யுைறவா,
        ர மறு மார்பு மயன்றிரு நாவு மமர்பவ
              ெரன்பர்நின் முகமாம்,
        வி மலர்க் கமலத் துறவெரன் றுணரார்
              ேமதினி மடைமெயன் ெசால்ேகன்,
        க சறு வளைம மலிதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 38
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 3055 விரும்புநின் ெசங்ைக தாங்கலா லிரண்டாம்
              ேவற்றுைம வி த்துைர ெசய்யா,
        தரும்புதா மைரதாங் குவாெரன லான்மூன்
              றாவதும் படுெசாலும் வி க்கும்,
        ெபரும்புவி மலர்பூ மாெதனும் ெபயர்கள்
              ெபறும்விைனத் ெதாைககுணத் ெதாைகப்ேபர்,
        கரும்புைபங் கமுகிற் ெபாலிதிரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 39
        
3056 நந்திய வறியா ைமயினிைனத் துதிப்ேப
              னாயிேன னாயினுமதனான்,
        முந்திய விைனமுற் ெறாழிதரா துைறயு
              முைறைமெயன் மறவியி ேனனு,
        முந்திய வழைலத் ெதாடிற்சுடா துறுங்ெகா
              ெலாழிவருங் கருைணவா திேய,
        கந்திெதன் ெபாருவப் ெபாலிதிரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 40
        
3057 அங்ைகேயந் துறுைபங் கிள்ைளயின் ெமாழிேயா
              வறுமுகக் குழவிவாய் ெமாழிேயா,
        சங்ைகேய குைழயாக் ெகாண்டவ னூடறணித்திடப்
              புகலுமின் ெமாழிேயா,
        மங்ைகநின் ெசவிக்கு நாயிேனன் புன்ெசான்
              மற்றுநீ யிரங்கெலவ் வாேறா,
        கங்ைகதாழ் ெபான்னி சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 41
        
3058 ஒப்பினின் புகேழ ேகட்கெவன் ெசவிகண்
              ேணாங்குநின் னுருவேம காணத்,
        தப்பினின் றைனேய பாடிட வாய்ைக
              தவாது நின் னடிப்பணி யாற்ற,
        விப்படி யுறுேமற் ெசங்கதி ருதய
              ெமத்திைச ெயழினுமற் ெறன்ேன,
        கப்பிணர்த் தருக்கள் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 42
        
3059 ஓதுறு முைறைம ெயான்றின்முன் மூன்று
              ெளாருசிறி ேயற்குநின் பதிக்கும்,
        ேபாதுறு குழன ீநடுப்ெபாலி தலினாற்
              பு ந்து நின் பதிெயாடு ெமைனப்பின்,
        றதீுறு மிரண்டி னகீ்கிெயான் றாக்குந்
              திறனினக் கன்றியார்க் குளது,
        காதுறு கண்ணார் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 43
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3060 ேகாவண மைறயாக் ெகாண்டனன் ெபருமான்
              ெகாண்டைன நீயுேம கைலயாத்,
        தூவண வவன்மா ேதவன்மா ேதவி
              துதிக்குநீ ெயனிற்றிரு ெநடுமா,
        ேலவண வவற்கு நீவியாப் பியெமன்
              றிைசப்பெதங் ஙனமருட் டாேய,
        காவண மறுகு மலிதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 44
        
3061 ெபாறிய  ெதாடரு மருமலர்த் தாேளான்
              ெபாலியனந் ெதாடர்சடா முடிேயா,
        னறியுநின் ெகாழுநன் ெபாறிய  ெதாடரு
              மலர்க்குழ லிைனநைட யன்னஞ்,
        ெசறிதரத் ெதாடர்ெமன் பதத்திைன ெயனின ீ
              ேதெவாடு மாறுளாய் ெகால்ேலா,
        கறிபயி லளிசூழ் ெபாழிற் றிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 45
        
3062 திருந்துறு தந்ைத யாகிய வைரையத்
              தி புர ெம த்த நாட் குைழத்த,
        ெபருந்திற லுணர்ந்தம் மைலயுள மகிழப்
              ெபருந்தைக நிறமுைலக் ேகாட்டாற்,
        ெபாருந்துறக் குைழத்தாய் ேபாலுநின்றிறைம
              புகலுதற் கடங்குேமா தாேய,
        கருந்துழாய் மார்பன் புகழ்திருவாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 46
        
3063 மைறமுதல் ெபாருவ ேவந்திைன நீயு
              மலர்புைர தருைகயில் வன்னி,
        யுைறதரு மைனயா னிறமுநின் னிறமு
              ெமாத்தன வாயினுமவன,
        தைறதரு ெமழுநா வதுநின ெதாருநா
              வதுெசவி யவாெமாழியதுதான்,
        கைறயற ெவதுநீ புகறிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய 47
       
 3064 குடகட ெலாடுங்கு மிரவிதண் மதியங்
              குணகட லுதிக்குெமன் றுைரக்கும்,
        படவர ேவந்து முலகநின் ெனாருைகப்
              பங்கயத் ெதாடுங்குநின் ெகாழுநன்,
        றடமலர் வதனத் துதிக்குெமன் றுணராத்
              தன்ைமெயன் ெமன்ைமசான் மயிேல,
        கடவுளர் பலருஞ் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 48
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3065 ெபருவழக் ெகடுத்துப் ேபரைவ ேயறிப்
              ேபசுவ குைறயறப் ேபசி,
        ெயாருதிரு நாவ லூரைன யாண்டா
              ேனாங்குெவண் ணாவ லூ*ர*ண்ண,
        லருெளாடு நீயு மத்தகு ெசயெலான் றாற்றினன்
              ெறன்றியா னிைனந்ேதன்,
        கருளற ெவாளியின் மலிதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 49
        
3066 முதுபுக ழுைடநின் பதியிரு பாத
              முழுமலர்க் கருச்சைனயாற்றின்,
        மதுமல ெரான்று குைறயினு மதற்கு
              மாறுகண் ணிடந்திடல் ேவண்டு,
        மதுெசய மாேயா னல்லன்யா னின்ெபான்
              னடியருச் சைனெசய்வான் புகுந்ேதன்,
        கதுெமன வருள்ெசய் தருடிதரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 50
       
 3067 தருமெமன் றுைரக்கு மளியமர் நின்ைகத்
              தாமைர மல ன தலர்ச்சி,
        ெபருமதி மலர்ச்சி மாற்றுெமன் றுைரயார்
              ெபருமதி யவர்ச்சிேய ெசழித்த,
        மருமலி கமல மல ன தலர்ச்சி
              மாற்றுெமன்றுைரப்ப ரீெதன்ேன,
        கருைணயங் கடேல யருட்டிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 51
        
3068 நீவிேனா தத்தா னின்பதி முகக்க
              ணிகழ்ைகேசர்த் ெதடுத்திடுங் கால,
        ேமாவிய மைனயாய் கணமுமின் றுனக்கஃ
              தும்பரா தியபல வுயிர்க்கு,
        ேமவிய ேகாடி யுகம்பல வாமவ்
              விேநாதநீ யாற்றுதறகாது,
        காவியங் கண்ணார் பயிறிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 52
        
3069 ெதன்னவன் பு ந்த ெபருந்தவப் ேபற்றாற்
              ெசழுந்தழ லகத்ெதாரு மகேவ,
        ெயன்னநீ யுதித்த வாஞ்ைசயுட் குறித்ேத
              யிைறநுதற் கண்புைத யாது,
        மன்னமற் றிருகண் புைதத்தைன நின்ைன
              மதிக்குல ெமன்பேதார்ந் திைலேயா,
        கன்னவி ேறாளார் பயிறிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 53
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3070 அரும்புேமார் நின்ைகக் கணிபல வணிந்துள்
              ளவாெவாடு தாங்குமா தர்கைள,
        விரும்புபு சுமக்கு ெமல்லிதழ்க் கமல
              ெமய்த்தவமுைடயன ெவனேவ,
        யிரும்புவி புகன்றா லைனயமா தர்கட
              மிருந்தவப் ெபருைமெயன் புகல்ேகன்,
        கரும்புேநர் ெமாழியார் பயிறிரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 54
        
3071 சிலம்பகத் துதித்த நின்னடி தற்சூழ்
              சிலம்பகத் துதித்தமா தைரவல்,
        வலம்பகப் ெபாலியு முைலயினா யங்ைக
              மலரகத் துதித்தமா ெதன்ன,
        வுலம்பகப் ெபாருேதா ளரன்முடிக் ெகாளாைம
              யுணர்ந்தன்ேறா வூடலிற் றாக்குங்,
        கலம்பக முலாமுற் புைனதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 55
        
3072 ெப யவர்க் கிடுக்கண் பு வைத யுணர்ந்து
              ெபரும்புகழ்த் தந்ைததன் மரெபன்,
        ற யவர் சிந்ைத யாலயம் புகுவா யயர்ந்துெமண்
              ணாமல்வண் குறிஞ்சிக்,
        கு யவன் கரத்துப் புகூஉக்குரு குப்ேப
              ெராருவைர ெகான்றைன யழேக,
        க யவன் பிரமன் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 56
        
3073 நிைனயுணர் மகடாய் மரெபன ெவாருமா
              ெனடுங்ைகேயந்தினன் ெபம்மா னம்மான்,
        றைனயுணர் மகன்றாய் மரெபனக் கிள்ைள
              தன்ைனநின் ைகயிேலந் திைனயால்,
        விைனயுன ரார்ெசான் னயீுநின் பதியும்
              விரும்புறு மாடெலன் னுைரக்ேகன்,
        கைனயுண ரளிசூழ் ெபாழிற்றிரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 57
        
3074 ெபாலிதரப் பசந்து நீர்மைழ ெயங்கும்
              ெபாழியுேம புயலது ேபால,
        மலிதரப் பசந்து நீயும்வண் கருைண மைழெபாழி
              குைவெகாடு விைனயான்,
        ெமலிதர லுற்ற ெவைனெயாழித் திடுவான்
              விதிெயவன் விமலெமய்ச் சுடேர,
        கலிதரு துயர்சா ராத்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 58
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3075 நைறயிலா மலேரா நயமிலா ெமாழிேயா
              நயனமில் லாதவாண் முகேமா,
        ெபாைறயிலாத் தவேமா மகவிலா மைனேயா
              புனலிலா ேவாைடேயா நீதி,
        முைறயிலா வரேசா மதியிலா விரேவா
              மூடேனன் பத்தியில் பாடல்,
        கைறயிலா வளைம மலிதிரு வாைனக்
              காவகிலாண்டநா யகிேய. 59
        
3076 குணமிேலன் ெமாழிபா நயமில ெதனினுங்
              குறித்தைத ேயற்றருள் ெசய்ய,
        விணர்மலி குழானிற் ேகதகுஞ் சிலம்பி
              யியற்றுநூற் பந்தரு முவந்து,
        புணரருள் பு ந்தா னின்பதி யந்தப்
              புராணநீ ேயார்ந்தைன யன்ேற,
        கனமலி முனிவர் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 60
        
3077 வ விழிக் குைடந்த மாைனயு நுதற்கு
              மானுறாப் பிைறையயு மல்குற்,
        கி தரும் படெவவ் வரைவயு மருங்குற்
              கிைணதராத் துடிையயுஞ் சுமந்தான்,
        று சறு வனப்பார் நின்னுறுப் பினுக்குத்
              ேதாற்றறும் விேசடெமன் றுணர்ந்ேத,
        க யகண் டத்ேதா னருட்டிதரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 61
        
3078 ெபாைறயரு ளடக்க மன்புப சாரம்
              ெபாலியுமா சாரநல் வாய்ைம,
        யைறதரு மின்ன குைறயுேள ெனனினு
              மடிைமேய நினக்கியா னுறுப்புக்,
        குைறயுைட யாரு மக்கெளன் ெறடுத்துக்
              கூறுவருலகர்நீ யுணர்வாய்,
        கைறயற விளங்கு மருட்டிரு வாைனக்
              காவகிலாண்டநா யகிேய. 62
        
3079 உைரெசய்ெவண் ணாவனிழலுைற ெபருமா
              ேனாங்கருண் முைறெசலுத் தியேகான்,
        விைரெசய்பூங் ெகான்ைற யவெனன நீயும்
              விருப்ெபாடு ெசலுத்திடல் ேவண்டும்,
        புைரெசெயன் பாேல மற்றது ெசலுத்திற்
              ெபாருப்பின்ேம லிடுசுடர் ேபாலாங்,
        கைரெசயா வளங்கண் மலிதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 63
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3080 புண்ணிய ெவள்ைள நாவேலா னாரம்
              பூண்டவ ெனனும் ெபயர் புைனந்தான்,
        றண்ணிய குணத்து நீயுெமன் பாட றழுவுபு
              பூணுைவ யாயி,
        னண்ணிய பாடல் பூண்டவ ெளனுேமா
              ரரும்ெபயர் நினக்குமுண் டாேம,
        கண்ணிய வரங்க டருதிரு வாைனக்
              காவகிலாண்டநா யகிேய. 64
        
3081 தைழெசய்ெவண் ணாவ னறுநிழ லுைறவான்
              றனிமுத லவெனாரு பாகத்,
        துைழெசெயாள் விழியா யுைறகுைவ நீமற்
              றுன்னடி நிழலிெலஞ் ஞான்றும்,
        விைழெசயா னுைறயப் பு ந்திடி னதனான்
              மிக்கபுண் ணியநினக் குண்ேட,
        கைழெசய்பூங் கழனி ெபாலிதிரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநா யகிேய. 65
        
3082 பிரம்படி பட்டுங் கல்லடி ேயற்றும்
              பிைறெபாரு வில்லடி ெகாண்டு,
        நிரம்புற வருள்வா ேனாங்குெவண்
              ணாவ னிழலுைற பவனடி யார்பா,
        லுரம்பயி லவன்ேபா னயீவ்வா ேறற்றின்
              புதவுந ளல்லண்ெமல் லியன,ீ
        கரம்பறு கழனி மலிதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 66
        
3083 பற்பல ரறியப் பித்தெனன் ெறள்ளிப்
              பனவேபா ெவன்றுளார் தைமயும்,
        ெபாற்பலர் ெபருமான் விடாெமன
              வாண்டு புரந்தன னங்ஙன மின்றி,
        ெவற்பலர் மருந்ேத துதித்துவா ெவன்னும்
              விைனயிேனன் றைனவிட விதிெயன்,
        கற்பலர் நந்த வனத்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 67
        
3084 ேதவிேயா டினிது வந்தருள் பு ந்தான்
              சிவனடி யார்க்ெகன்ப தன்றி,
        யாவிேநர் ெகாழுந ேனாடுவந் தாண்டா
              ளம்ைமெயன்பா ைல யன்ேன,
        ேமவியச் சீர்த்தி நினக்குறா விதெமன்
              விளம்பிட ேவண்டுநா ேயற்குக்,
        காவியார் தடஞ்சூழ் தருதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 68
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3085 அடியவர் குறிப்ேபார்ந் தாண்பைன காய்க்க
              வாற்ெறதிர் ெசல்லேவ ெடன்பின்,
        ெபாடிமட வரலா கக்கராம் விழுங்கும்
              ெபாருடரச் ெசய்தனன் பரமன்,
        ெகாடியேனன் குறிப்ேபார்ந் துன்னடிக் கன்பு
              ெகாளப்பு  வதுமுனக் க ேதா,
        கடிமலர்த் தடங்கள் சூழ்திருவாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 69
        
3086 அயன  குலிச னமரருண் ணடுங்க
              வடர்ந்ெதழுங் ெகாடுவிடம் வாங்கி,
        நயனமூன் றுைடயா னுண்டனன் முன்ன
              நங்ைகநின் பவளவா யமிர்தப்,
        பயனுணர்ந் தன்ேறா வலெனனி னைனய
              பரமெனவ் வாறுணத் துணிவான்,
        கயன்மலர்த் தடங்கள் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 70
        
3087 ஒளிமிகு சம்பு லிங்கநா யகர்ேபா
              லுைடையயா னுதல்விழி நீயு,
        மளிமிகு மைனயார் மாரைன ெய த்தார்
              யாைரநீ ெய த்தைனயம்மா,
        விளிமிகு நாேயன் விைனயிைன ெய த்தா
              லிரும்புக ழவ னு நிைனக்காங்,
        களிமிகு மமரர் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 71
        
3088 ெநடுவலி ெகாடுமா ேமருவிற் பிடித்தாய்
              நீயஃ துணர்குவன் யானு,
        மடுதிறற் சூலி பிடித்தன ெனன்பா
              ரவனியுட் சிலர்கருத்ெதன்ேனா,
        விடுகிைட நீயு மவனும்ேவ ரல்லீ
              ெரன்பைத யுணர்ந்தனர் ெகால்ேலா,
        கடுவிழி மடவார் பயிறிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 72
        
3089 அம்பலத் தாட ெவடுத்ததா டுைணெயன்
              றைறவேனார் கான்மைல யைரயன்,
        வம்பலர் முன்றிற் றிருமணத் தம்மி ைவத்ததா
              டுைணெயன்ப ேனார்காற்,
        ெசம்ெபாரு டுணியா ெனன்றைன யிகேழ
              ேறர்ந்ெதாரு வழிநின்ேற னன்னாய்,
        கம்பலர்த் தடஞ்சூழ் தருதிருவாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 73
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3090 எதிரறு ெபாதுவிற் குறட்பிணர் ெவ ந்ேம
              லிையத்திடறகாெதன வுணர்ந்து,
        முதிருணர் வுைடய பரன்மைறச் சிலம்பார்
              ெமாய்வலத் தாணிறஇீ யிடத்தா,
        ளதிர்வர ெவடுத்தான் வழுதியவ் வருைம
              யறிதரான் பிைழத்தனன் ெபாறுத்தாய்,
        கதிரருட் கழேக யதுதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 74
        
3091 பரவுெவண் ணாவ னழீேலா னிடத்தாள்
              பற்றிய ெவன்முனங் குறுக,
        வுரவுெசய் தண்ட தரனுள நடுங்கு
              முைதத்ததத் தாெளனவுன்னி,
        விரவுமப் பதநின் பதமன்ேறா வதைன
              ெமன்பத ெமன்பெதன் விளம்பாய்,
        கரவுறாப் புலவர் புகழ்திரு வாைனக்-
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 75
        
3092 ஒருகருங் ேகழ லுருெவடுத் திைணயி
              லுன்பதி யடிமலர் காண்பான்,
        ெபருநில மகழ்ந்த மாயவ னினது
              பிறங்குேப ராலயஞ்சூழ்ந்த,
        ெபாருவின ீறிட்டான் மகிலடி கண்டாற்
              ேபாதுேம புண்ணியக் ெகாழுந்ேத,
        கருள்கடிந் ெதாளியின் மலிதிரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநாயகிேய. 76
       
 3093 உயன்மறந் தடருந் தி புரஞ் சிைதப்பா
              ெனாருவைர ெயளிதினிற் குைழத்த,
        பயன்மதி முடித்த பாடல்சால் ெபருமான்
              பாழியந் தடெநடுந் ேதாள்கள்,
        வியன்முைலக் ேகாட்டாற் குைழத்தருணினக்கு
              ெமல்லிய ெலனும்ெபயர் தகுேமா,
        கயன்மலர்த் தடங்கள் மலிதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநாயகிேய. 77
        
3094 ைமயவாண் மகெனள் ெளச்சிலுண் டாற்கு
              மகிழ்ந்தருள் ெசய்துநின் ெகாழுநன்,
        ெமய்யவாஞ் சீர்த்தி பைடத்தன ெனனக்கு
              விரும்பிநீ யருளுைவ யாயி,
        ைனயெபண் மகெளள் ெளச்சிலுண் டானுக்
              கருளினா ெளனும்புகழ் நினக்காங்,
        ைகயர்வந் தணுகற் கருந்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநாயகிேய. 78
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3095 புனல்பயி றவைள முழங்கநின் ெகாழுநன்
              புகழ்ப்ெபயருைரத்ததா வுணர்ந்து,
        மினல்பயில் கனகம் வசீினா ெனாருவன்
              ெமய்ம்ைமேய நின்ெபயருைரக்கு,
        முனல்பயில் குழாம்பு ேகன்ெறாேழன்புகேழ
              னுவந்திேட ெனங்ஙன முய்ேவன்,
        கனல்பயின் மணிமாமதிற்றிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநாயகிேய. 79
        
3096 மாவியல் ெபருமான் மான்பிைற
              சுமந்ேதன் வாமபா கத் தினி தமரு,
        நீவிைள யாடற் ெகன்பனம் பற்க
              நிகழஃ திைடமருதூ ன்,
        ேமவிேயா ரரசில் விழுங்கிய தாதி
              ெவறுப்பன மைறப்பதற்ெகன்று,
        காவியங் கண்ணா யுணர்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 80
        
3097 அண்டேகா டிகெளன் றுைரத்திடுஞ் சிற்றி
              லைமத்தைமத் தாடிடு வாய்நீ,
        துண்டவாண் மதியஞ் சூடிய சடிலச்
              சுந்தரனழித்தழித் தாடும்,
        பிண்டநூ ெலன்றும் ேபைதநீ யைனயான்
              பித்தெனன் றுைரப்பது ெமய்ேய,
        கண்டவா ெமாழியார் பயிறிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 81
        
3098 மகெளன நிைனந்து தாெயன விளித்த
              மைலயிைற மைனயறி யாைம,
        புகரறு பிரமன் முதற்பல வுயிர்க்கும்
              ெபாருந்துதா யாமுைனக் கேணச,
        னகநகு முருகக்கடவுடா ெயன்று நவிலறி
              யாைமைய ேயய்க்குங்,
        ககனேம ேலாங்கு மதிற்றிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 82
        
3099 இலங்கற முப்பத் திரண்ெடன வகுத்தாங்
              கிகலற வைவெயலாம் வளர்த்து,
        மலங்குயிர் பலவும் புரக்குநீ ெகாடிேயன்
              மாட்டருள் பு யினஃ தவற்றுட்,
        டுலங்குெமான் ேறாடுேச ராதுெகா றனிப்பிற்
              ெசாற்றிமுப் பத்துமூன் ெறன்ேற,
        கலங்கலில் வளைம மலிதிருவாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 83
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3100 இைளத்தைடந் ேதைன யாடிெயன் றுைனயா
              னிரந்திரந் ேதத்தநீ யிரங்கி,
        வைளத்தேப ரருளா லாளுவ தனிலு
              மன்றநீ ேயயருள் பு ந்தான்,
        முைளத்தசீர் பரவ விடமிைல ேகட்ேடா
              முகின்மைழ வழங்கிடுந் தாேய,
        கைளத்தடஞ் சிக  சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 84
        
3101 பிைழபல வுைடேய னாயினு மவற்ைறப்
              ேபைதநீ ெயன்பதற் கிணங்கக்,
        குைழமனத் தகற்றி யாளேவ ேவண்டுங்
              கூர்ந்தினி தாண்டிடா ெயன்னின்,
        மைழமலர்க் கூந்தற் கங்ைகையப் புகழ்ேவன்
              ைவவேர ெநாந்தவர் தாேய,
        கைழமலி கழனி சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 85
       
 3102 சைடமிைச மாைத ேநாக்கியா ெரனின ீ
              சங்கர னெீரன்பான் முகமு,
        னிைடெத  தரெலன் ெனன்னிேனாக் குறுநின்
              ெனழின்முக முதனிழ ெலன்ப,
        னுைடயநா யகிநீ மறுத்திடிற் பிறராலுணெரன்பா
              னுணரவல் லவர்யார்,
        கைடயுற ெலாழிந்த வளத்திருவாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 86
        
3103 எனக்கருள் ெசயினின் ெகாழுநைனப் புகழ்ேவ
              னிமயநின்றந்ைதையப் புகழ்ேவன்,
        மனக்கினி தாநின் ைமந்தைரப் புகழ்ேவன்
              மல னின் ேறாழியர்ப் புகழ்ேவ,
        னினக்கினி யவரா மடியைரப் புகழ்ேவ
              னின்ைனயும் புகழுேவன் றாேய,
        கனக்கடி மதில்சூழ் தருதிருவாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 87
        
3104 பூவண நக ற் ெபான்னைன யாளிற்
              புகுந்தனன் முன்புகாமா ,
        தூவண வன்பி ைனந்திைண ெயனிநூல்
              ெசாற்றைத விளக்கின ெனன்னின்,
        மாவணத் தளிர்ேநர் ேமனியா யுலக
              மாதுெகா னவீிைட யிதற்ெகன்,
        காவண நிைறவ ீதித்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 88
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3105 ேபெயாடு நடிக்கும் பித்தேன ெயன்ேறா
              ெபருங்கதி யிலியிவ ெனன்ேறா,
        தாெயாடு தந்ைத யில்லவ ெனன்ேறா
              தம்பிரா ெனாருதிருேமனி,
        நீெயாரு பாதி நின்முேனார் பாதி
              நிலவுறக் ெகாண்டது நன்ேற,
        காெயாரு வாத்ெதன் ெபாலிதிரு
              வாைனக் காவகி லாண்டநாயகிேய. 89
        
3106 ேமாகினி யுருக்ெகாண் ெடாருதரம் புணர்நின்
              முன்னவன் றனக்குேமார் பாதி,
        ேயகலி ெலழினின் றனக்குேமார் பாதிெயம்பிரான்
              ேமனியி ெலன்றா,
        லாகியநீேய யவெனனத் ெத ந்ேத னல்ைலெயன்
              றாற்ெபாறுப் பாேயா,
        காகனஞ் சுமக்கும் வளத்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநாயகிேய. 90
        
3107 பல்லுல கீன்ற நின்றிரு வுதரப் பாலுள
              ெதன்னுநின் னிைடேந,
        ெரால்லுமா றிலதா யினுெமாரு பக்க
              ெமாத்தலிற் சிருட்டிைய யாற்றும்,
        ெவல்லுநா யகன்ைகத் துடிெயனி னின்றன்
              ெமல்வ யிற் றிற்கது புகேழா,
        கல்லுமா மலத்தர் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநாயகிேய. 91
       
 3108 வண்படு கருப்புச் சிைலெகாடு ெநடிய
              வலிபடு ேமருவிற்ெகாண்ட,
        தண்படு மதியஞ் சூடிையப் ெபாருது
              சயம்படு நைகபு ந்துவப்பா,
        ெயாண்படு வலர்க்குப் பசும்புல்வன் பைடெயன்
              றுைரப்பைத விளக்கிைன தாேய,
        கண்படு மனச்ெசய் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநாயகிேய. 92
       
 3109 ேதவிநின் னிைடேதா ெளாத்திடு குணத்தாற்
              சிதம்பர தலத்தும்ேவய் வனத்து,
        ேமவிய நைகமுத் தணிமுைல ெயாக்கும்
              விதத்தினாற் றிருமுல்ைல வாயில்,
        பாவிய கயிைல யிடத்தும்வறீ் றிருப்பன்
              பரன்றைல மதியேன யன்ேறா,
        காவியன் ககன முறுந்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 93
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3110 சுைவபடு கனிெசய் பனசெநட் டரம்ைப
              சூதமா மலகம்ெவண் ணாவ,
        லிைவமுதற் பலவான்றருநிழ லுைறவா
              னினியநின் ெமாழிச்சுைவ யவாவி,
        நைவபடு ெகாடிய வச்சிர வனமு
              நயந்தனன் பித்தனா தலினாற்,
        கைவபடு சூலி ெயழிற்றிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநாயகிேய. 94
        
3111 இைறயவன் வாமத் துைறயுநீ ெதாழில்ெச
              யுைமயவர் தருப்பணங் காட்ட,
        மைறவின்மற் றதைன ேநாக்கியவ் விைறவன்
              வலப்புறத் ெதாருமடக் ெகாடிநன்,
        குைறவெதன் ெனனமற் றவெனாடு பிணங்ேக
              லுற்றுேநாக் கிடிற்பிைழ யில்லான்,
        கைறமலி களத்தன் வனத்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 95
        
3112 ெகாடியது பிறத்த லதனினு மம்ம
              ெகாடியேத யிறத்தலிவ் விரண்டுந்,
        தடிதர நிைனந்ேதன் றந்ைததா யில்லான்
              றறுகண்ெவங் கூற்றுைதத் தாற்குன்,
        னடியெனன் றுணர்த்தி யருள்விலக் குைவேய
              லகிலமீ ெதாருகதி யுண்ேடா,
        கடிமலர்த் தடங்கள் சூழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 96
        
3113 தடியுண ெலன்றும் வனசரர் ெபருமான்
              றருதடி மிைசந்தன ெனாழிக,
        மிடியிைட யவர்மா ெலன்றுநிற் களித்தான்
              ேமனியிற் பாதியா தலினாற்,
        படிவிதி விலக்கி லான்பர ெனன்ைனப்
              பற்றியா டற்கைவ குறியான்,
        கடிதரா துணர்த்து நீதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநாயகிேய. 97
        
3114 வரக்கருங் ெகாண்மூ மைழெபாழி யாேதன்
              மண்பயிருயும்வைக யுண்ேடா,
        திரக்கடுங் கவைல சிைததரப் பல்காற்
              ெசய்யும் விண் ணப்பநீ யுணர்ந்து,
        மிரக்கமில் லவள்ேபா லிருத்திேயற்
              கருைண ெயங்கினி யிருப்பது தாேய,
        கரக்கரும் வளங்கண் மலிதிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 98
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3115 மாயவ னாேயார் பாதியில் லவளாய்
              மற்ெறார்பா தியுங்கவர்ந் தைனயா,
        னாயகன் ேமனி ெயனினவன் வடிவ
              நாெடாறு மைறந்ததா யிருக்கச்,
        ேசயமண் சத்தி மயெமனா தந்ேதா
              சிவமய ெமன்பெதன் னுைரயாய்,
        காயமீ ெதழுந்த மதிற்றிரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 99
        
3116 பனிபடு நின்றாட் பங்கயம் ெபாங்கு
              பனிவைர யகநக நிகழுந்,
        துனிபடு ெபாழுது பரன்முடி மதியந்
              துண்ெணனத் தாக்குநீர் வாவி,
        நனிபடு முட்டாட் பங்கயம் ெபறுேமா
              நவின்றன விைணயிெலன் றுணர்ந்ேதன்,
        கனிபடு ெபாழில்விண் கமழ்திரு வாைனக்
              காவகி லாண்டநா யகிேய. 100

        திருவாைனக்கா அகிலாண்டநாயகிமாைல முற்றிற்று.

 *சிறப்புப்பாயிரம்
        தஞ்ைச, சதாவதானம்
        ம-ள-ள-  சுப்பிரமணிய ஐயரவர்களியற்றியது.
        * இது பைழயபதிப்ைபச் சார்ந்தது.
        
3117 ஞான ேகத்திரத் தமரகி லாண்டநா யகித
        னனீ மில்பதத் தியற்றமிழ் மாைலெயான் றியற்றி
        மான மார்ந்தமீ னாட்சிசுந் தரநன்னா வலவ
        னூன ேமாவுறப் புைனந்தன னுலகுவப் புறேவ. 1
        
3118 அன்ன மாைலையச் ேசாமசுந் தரப்ெபய ரைமந்த
        நன்னர் ேமவிய சுகுணனச் சியற்றிநல் ெகன்று
        பன்ன நன்ெறன்று தியாகரா சப்ெபயர் பைடத்த
        மன்னு நாவலன் பதிப்பித்து வழங்கினன் மகிழ்ந்ேத. 2

        சிறப்புப்பாயிரம் முற்றிற்று.
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