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------------------------  

  தனிப்பாடல்கள்

  ேநாிைச ெவண்பா
  3324 
 மதைனக் க ந்ததற்ேகற் பப் ரப்பாற்
  ெபண்ணா றாச்சுப் பிரமணிய - வண்ணால்
  தி வா வ ைறயாய் சிற்ற ேய னின்ப
  ம வா வ மாற ைவ. 

  3325 
 வி த்தம்
மாேம  கழ்த்தி வா வ ைறச்சுப்
           பிரமணிய வள்ள லாய,

ேம  குரவன்ேபர் ெசாற்ற ட ெனன்-
          பிறப் த் ெதாைலந்ததம்மா,
பாேம  மி கண் ம் பிறப்ெபாழிப்பா 
           னிவெனன்  பல ஞ் ெசால்வார்,
ேதேம  நலந்ெதாிெயன் வாயிைனேய 
            கழாத ெசய்ைக ெயன்ேன. 2

3326 
உர ெபா  மைற யாஞ் சிவக்ெகா ந்ைதப்
     பரானந்தத் வாைவ நா ங்,
கர தவி ரன்ப ளத் தகலாம ல ற் ங் 
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        க ைண வாழ்ைவப்,
ர ம  ெமய்ஞ்ஞான வாாிதிையத் 

        றவரைசப் ெபா வி லாத,
பர கழ்த் ைறைசயிற்சுப் பிரமணிய  
        கு மணிையப் பரவி வாழ்வாம். 3
3327 
ெசல்லார்க்கும் ெப ழக்க மண் ழக்க 
           ெமனேமற் ேபாய்த் திகழ்மா டத்தாற்,
ெசால்லார்க்குங் கழனிகளாற் ெறாைலயாத 
           வளங்காட் ந் ைறைச ேமவிக்,
கல்லார்க்கு மல்லார்க்கும் வல்லார்க்கும்
           வல்லார்க்குங் கணக்கி லாமற்,
ெறல்லார்க்கு ெமய்ப்பில்ைவப்பாஞ் சுப்பிரம 
          ணியகுரவ னி தாள் ேபாற்றி. 4
3328 
ேத க்கயி லாயபரம் பைரத் ைறைச 
          ேமயநமச் சிவாயன்றன்ைனக்,
கூ தன் ன் ள்ளபதி னால்வ ற் 
          ேறான்றெலனக் ெகாண்டா ரவ்வா,

தவிர் தரக்ெகாண் ம் பிற்ேறான்ற ெலன ங் 
          ெகாண் வக்குங் ேகாமான்,
நீ ெப ம் கழைமசுப் பிரமணிய கு  
          மணிைய நிைனந்  வாழ்வாம். 5
3329 
ஒப் யர்வில் லவன்சிவன் ன் ம் ைடைம 
          யா ர ண்  ெமான்  ேமற்றார்,
தப்பறத்தாழ்ந் தவெரனேறர்ந் தனந்தி வா 
           வ ைறநற் றலத் ள் வார்தம்,
ைவப்பைனய சுப்பிரம ணியகுரவன் 
           றன்ெபயைர வகித்  ளாைர,
ெயப்ப ம் விலக்க ன்மற்றிவன் ன்  
          மிலெனன்ேற யியம்  ேவாேம. 6

  3330 
   தி மணிைய நிறத்தைமத்த நீன்மணிெமய்ம் 
             மால்பிரமன் ேற க் காணா,
  வ மணிெயன் ைன ம்ெபா ளா வாண்ட 
            சிந்தா மணியன்ப ரகத்ேத ேமய,
  ெவா மணியம் பலவாண சிேராமணிகண் 
         மணிய ைம வந்தார் கண் ட்,
  க மணிவண் ைறைசயிற்சுப் பிர மணிய 
          கு மணிையக் க த் ள் ைவப்பாம். 
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  3331 
   வஞ்சித் ைற
  ஒப்ப ந் ைறைசச், சுப்பிர மணிய
  அற் த குரவன், நற்பதந் ைணேய. 

--------------------------------  
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