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த் திரட்  :
சங்கர ர்த்தி ஐயரவர்கள் ேபாில் விற வி  

ஆசிாியர்: சுப்ைபயர்

      Source:
      MADRAS GOVERNMENT ORIENTAL MANUSCRIPTS SERIES No. 58.
      த் திரட்
      TUTU-T-TIRATTU
      Edited by : T.CHANDRASEKHARAN, M.A.,L.T
      Curator, Government Oriental Manuscripts Library, Madras,
      AND THE STAFF OF THE LIBRARY.
      (Prepared under the orders of the Government of Madras.)
      1957
      This edition published under the name of Tututtirattu consists of six works.
    * 1. periyAmpikai piLLai pEril mAn2 viTu tUtu
    * 2. veLLaiya rAcEntiran tukil viTu tUtu
    * 3. muttaivIrappa piLLai pEril mAn2 viTu tUtu
    * 4. cenkuntar tukil viTu tUtu.
    * 5. cangkaramUrti virALi viTu tUtu
    * 6. maNavai tiruvEngkaTamuTaiyAn mEka viTu tUtu

      5. சங்கர ர்த்தி விற வி  

      இந் ல், த ல் காப் ச் ெசய் ளான விநாயகர், கர், கைலமகள் ஆகிய 
வர் மீ ம் பா ய ன்  வி த்தப் பாக்க ம், இைடயில் ௮0௯ கண்ணிகைள ம் 

ெபற் ள்ள . இ திப்பாகம் கிைடக்கப் ெபறவில்ைல. இஃ , ஆண்பால் ெபண்பால் 
மீ  வி த்த தின்பாற்ப ம்.

      ஆசிாியர் வரலா

      - இந் ல், சுப்ைபயர் என்பவரால் ெசய்யப்பட்டதாகும். இவர், தி விைடம ர் 
தன்னில் இராகவசாத்திாியார் என்பார்க்கு மகனாகப் பிறந்தவர்.தி விைடம ர் 
சுப்ைபயா சுவாமி சந்நிதியில், இராகவசாத்திாியார் நீண்டநாள் மகவில்லாைம 
காரணமாக விரதம் ண் ந் , தானங்கள் பல ெசய் , இ தியில் வரப்பிரசாதமாக 
இைறய ளால் ேதான்றியவர் ஆவர். இவர் இளைம தற்ெகாண்ேட குலவழக்கப்ப , 
ஆண் யப்ப வாத்தியார் இடத்தில் ேவதாகம ராணங் கைள ம், இலக்கிய 
இலக்கணங்கைள ம் பயின்றவர் ஆவர். தந்ைதயினிடத்தி ந்  ேசாதிடக் 
கைலையக் கற்றவர். நாள் ேதா ம் நந்தவனத்தில் ெசன்  ப்பறித்  மாைல 
ெதா த் , சுப்ைபயா சுவாமிக்கு நல்கும் ஒ க்க ைடயவர். தி ெநல்ேவ யில் 
வாழ்ந்  வந்த குப்பசாத்திாியின் மகள் இந்திராணி என்பாைள மைனவியாகப் ெபற்  
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வாழ்ந்தவர். இந்தி ராணி என்பாள், கணவன் தன்ைன ைவதா ம் அ த்தா ம் 
மனங்ேகாணா  உட ைரந்  வா ம் பண்பினளாவள் ; ெபாய் ைரயாள்.

      லவராகிய சுப்ைபய ம் அவர  மைனவி இந்திராணி ம் மனெமாத்  
வா ங்காலத்  ஓர்நாள், த்திெப ம் ெபா ட் , தி ெநல்ேவ யில் எ ந்த ளா-
நின்ற காந்திமதியம்மன் சந்நிதிைய இ வ ம் வணங்கச் ெசன்றனர். அப்ெபா , 
இந்திராணி தன  ைகயினால் தீர்த்தம் வாங்கிச் சுப்ைபய க்கு இட்டனள். 
அ ெபா  அம்மஞ்சள் தண்ணீர் சுப்ைபயர் மார்பினிடத் ப் பட்ட . இ வ ம் 
பின்ேன தம  இல்லம் ஏகி, உண் ந்தனர். பின்ேன, இந்திராணி கணவன் மார்பில் 
மஞ்சள் சாந்  இ க்கக் கண்டனள். இ  ஏ  என்  வினவினள். சுப்ைபயர் 
தண்டீசுவாிைய வணங்கியபின் நீர் இட்ட மஞ்சள் தண்ணீேரயல்லாமல் இஃ  
ேவறில்ைல ; ேவெறா  மாதின்மீ  என  உள்ளம் நா யதில்ைல என்  பலவாறாகக் க

◌ூறினார். இந்திராணி ெமய்ையப் ெபாய்யாக நிைனத் , தன  கணவராகிய 
சுப்ைபயாிடத்தில் ஐயப்பட்  மாியாைதயின்றி தா  மாறாக நடந் ெகாண்டனள். 
அதனால் ெவ ப் ண்ட சுப்ைபயர் இைறவைன ேவண் , இனி மாமனார் இல்லத்தில் 
இ க்கப்படா  ; தன  தந்ைதயினிடத்தி ம் ெசல் தல் நலமன் . ஆத ன், 
தலயாத்திைர ெசல் தல் நன்றாேமா என எண்ணித் தி ளச் சீட் ப் ேபாட் ப் 
பார்த்தனர். தி ளச்சீட் த் தலயாத்திைர ெசல் தல் நன்ெறனத் ெதாிவிக்க, 
அதன்ப  தலயாத்திைர ெசன் , இ தியில் தி ச்ெசந் ர் கப் ெப மான் 
சந்நிதிைய வணங்கும் ெபா ட் , அவ் ர் ெசன்றனர். அவ் ாில் தம  ஆசிாியர் 
நாராண வாத்தியார் என்பார் அகத்தினில் தங்கியி ந்தனர். இங்ஙனம் தங்கி, கப் 
ெப மாைன வழிப ங்காைல, அவ் ர் ேகாயில் நடனமா  நடனமா யெபா , 
தான் அவைளக் கண் , அவள்மீ  காதல் ெகாண் , அதனால் தன  ெபான் 
ெபா ள்கைள எல்லாம் அவளிடத்  இழந் , வறிேத மீ ங்காலத்  நாரணவாத் 
தியாாின் மகனாரால் தாசிகளின் தன்ைமகைளப்பற்றி ெசால்லக் ேகட் , அறி  

லங்கி, இ தியில் சங்கர ர்த்திச் ெசல்வாிடம் ெசன் , ெபான் ெபா ள் ெபற்  
அவரால் ஓம்பப்ெபற்  இன்பமாக வாழ்ந்தி ந்தனர். ஆக அைனத்  வரலா ம் இந் 

ள்ேள இவ்வாசிாியரால் எ த்  விாித் ைரக்கப் ப கின்றன.

      சங்கர ர்த்தி வரலா

      ேசாதி வளநா  என் ம் ேசாழவளநாட்ைடச் ேசர்ந்த கி ணைண என் ம் 
பதியில், அறி ம் தி ம் உைடயவராய், லைமயில் சிறந்தவராய், லவர்கைளப் 
ேபாற்றிப் ரக்கும் தன்ைமமிக்கவராய், ெசல்வங்கள் ம ந்  ெகாைட வள்ளலாக 
வாழ்ந்  வந்தவர் சங்கர ர்த்தி என்பவர் ஆவர். ேசாதி வளநா  என்ப , ெபாதிைக 
மைலைய ம் தாம்பிரவன்னி-யாற்ைற ம் ெபற் , நிலவளம் நீர்வளம் மிக்குள்ளேதார் 
நாடாகும். சங்கர ர்த்தி என்பார் அந்தணர் குலத்தில் உதித்தவர். அழேக ெதய்வம் 
எனப்ப ம் கக் கட ைளேய குலெதய்வமாக வழிபா  ெசய்பவர். இவாின் தந்ைத 
சுப்பிரமணி என் ம் ெபய ைடயவர் என் ம், அவர் பதிப் பட்டம் உைடயவர் 
என் ம், அழகின் ெப மாள், சண் கேவலப்பர் என்பவர்கைள தன் ைடய 

தல்வராகப் ெபற்றவர் என் ம், எப்ெபா ம் க ைணேயா  விளங்குவ ம், 
நல்ேலார் நட் ற ம், ஆன்ேறார்களின் ஆய் ைரகைளக் ேகட்  நடக்கும் பண் ம், 

த் க்குமார சுவாமி என்பவைர அத்தனாகப் ேபாற் ம் அ கைத ைடயவர் 
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என்ப ம், சங்கர நாராயணைர ைமத் னனாகப் ெபற்றவர் என் ம், எண்திைசக்கும் 
ஐயமிட்ேட வா ம் பண்பினர் என் ம், அழகப்பத் ைரயால் அம்மான் என்  
ேபாற் ம் ைறயினர் என் ம், சுற்றத்தினர்கள் எல்ேலா க்கும் அன்ன ம் 
ெசார்ண ம் ெகா த்  அவர்கள் எப்ெபா ம் தன்மீ  பற்  மிகும்ப யாக 
வாழ்பவர் என் ம், சுற்றத்தினர்கேள யன்றி மற்  எவர் வாி ம் அவர்தம் பசிப் 
பிணி கைளந்  இனிைமயாகப் ேபசி அவர்கட்கு பசிப்பிணி ம த் வனாக 
விளங்குேவார் என் ம், அ யார்கட்கு ேநசராக விளங்குேவார் என் ம், தி விைட 
ம ாின் அக்கிராகாரம் பண்ணி ைவத்தவர் என் ம், ஆகிய எல்லா நற்பண் -
கைள ம் நற் கழ்கைள ம் உைடய, சுற்றத்தினர்கைள ம் ெபற்  கண்ணன் எனப் 
ேபாற் ம் வண்ணம் வாழ்ந்தவர் ஆகும்.

      ன் ேபாக்கு

      த ல் ஆைன கக் கட ள், கர், கைலமகள் வைர ம் வணங்கி 
ைலப்பாட ஆரம்பித் ள்ளார் இப் லவர்.

      1-27 கண்ணிகளில், விற யின் வர்ணைனையப் பற்றிக் கூ கிறார்.

      28-33 கண்ணிகளில், விற யினிடத் , சுப்ைபயர் தன் வரலா  கூ கிறார்.

      34-42 கண்ணிகளில், சீகி ட் ைணப் பதியில் வா ம் சங்கர ர்த்தி என் ம் 
வள்ளல் ெப மானின் மைல, ஆ  த ய தசாங்கங்கைளப் பற்றிக் கூ கிறார்.

      43-65 கண்ணிகளில், சங்கர ர்த்தி ெசல்வ ைடய சுற்றத் தினர் சிறப்பிைனக் 
கூ கிறார்.

      66-71 கண்ணிகளில், லவர் தன  தந்ைதயின் தி நாம ம், அவர் மதைலயிலா  
வாழந் , சுப்ைபயர் சந்நிதியில் தவம் இ ந் , தன்ைனப் ெபற்ெற த் ப் 
ெபயாிட்டதைன ம்,

      72-80 கண்ணிகளில்,சுப்ைபய க்கு, கு மித் தி மணமான , கு வினிடத்தில் 
அமர்ந்  வித்ைத பல கற்ற  ஆகிய எல்லாவற்றிைன ம் பற்றிக் கூ கிறார்.

      81-89 கண்ணிகளில், லவர் தனக்குத் தி மணம் நடந்தைதப் பற்றி ம், தான் 
மாமனாரகத்தில் ெசன்  இ ந்தைதப் பற்றி ம்,

      90-95 கண்ணிகளில், லவர் தன  மைனவியின் குண நலங்கைளப் பற்றி ம்,

      96-102 கண்ணிகளில், லவர் தன  மைனவியாகிய இந்திராணிேயா  
தண்டீசுவாிைய வணங்கச் ெசன்றைத ம், அங்ேக தி மஞ்சள் தன  மார்பின்மீ  
பட்டைத ம், அதனால் தங்களி வ க்கும் சல் ஏற்பட்டைத ம் ஆகியைவகைளப் 
பற்றிக் கூ கிறார்.
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      103-115 கண்ணிகளில், சல் காரணமாக தன  மைனவி தன்னிடத்  நடந் -
ெகாண்ட விதத்ைதப் பற்றி ம் தனக்கு ஏற்பட்ட சஞ்சலம் காரணமாக தி ளச் 
சீட் ப்ேபாட் ப் பார்த்  யாத்திைர ெசல்லத் ணிந்தைதப் பற்றி ம் கூ கிறார்.

      116-162 கண்ணிகளில், லவராகிய சுப்ையர் க குமைல, சங்கரனார் ேகாவில், 
வல் த் ர் த ய  சிவத்தலங்கட்குச் ெசன்  தாிசித்தைதப்பற்றி 

விவாிக்கின்றார்.

      163-167 கண்ணிகளில், லவர், யாத்திைரச் ெசலவில் தான் பட்ட யரத்ைதப் 
பற்றி வ ணிக்கிறார்.

      168-183 கண்ணிகளில், யாத்திைர இ தியாக, தான் பயின்ற நாரண வாத்தியார் 
இ க்கும் தி ச்ெசந் ர் ெசன்  அவர் அகத்தில் இ ந் ெகாண் , ெசந்திலாண்ட-
வைன ஆ  காலங்களி ம், தான் வழிபா  ெசய்த வரலாற்றிைனப் பற்றிக் 
கூ கிறார்.

      184-211 கண்ணிகளில், லவர் ெசந்திலாண்டவைன வழிப ங் காலத் , 
சந்நிதியில் ஆ ய நடனமாதின் ேமல் தன் நாட்டம் ெசன்றைதப் பற்றி ம், அவள  
அங்கவைச களின் வ ணைனப் பற்றி ம் கூ கிறார்.

      212-228 கண்ணிகளில், நடனமா  தன்ைனக் கண்  நைகத்தைதப் பற்றி ம், தான் 
அவள் ேமல் ேமாகங்ெகாண்டைதப் பற்றி ம், இ  தவப்பயன் என ம், அவள் ெசன்ற 
வழிேய ெசன்  அவள  இல்லத்திேல நின் ெகாண் , நடனமாதின் வாயில் 
ேதாழிையக் கண்  “ ந்திேயகினப் ெபண் யார் ” என வினவினைதப் பற்றி ம் 
கூ கிறார்.

      229-244 கண்ணிகளில், நடனமாதின் வாயில் ேதாழி நடன மாதின் 
சிறப் க்கைள ம், கு  நலங்கைளப் பற்றி ம், அவள  தி நாமம் “ேமாகன 
ச ந்தாி ” என்  கூறியைத ம் கூ கிறார்.

      245-249 கண்ணிகளில், வாயில் ேதாழி சுப்ைபயப் லவாின் ஊர் ேபர் த யன 
ேகட்ட ம், லவர் தன் ஊர் ேபர் கூறி அவள்மீ  தான் காதல் ெகாண்டைதப் 
பற்றி ம் அவளிடம் கூ கிறார்.

      250-256 கண்ணிகளில், ேமாகனச ந்தாிைய யைடத ன் அ ைமையப் பற்றி 
வாயில் ேதாழி கூறியதாகக் கூ கிறார்.

      257-271 கண்ணிகளில், லவர் ச ந்தாியின் எளிைமையப் பற்றி ம், பின் , 
அவள் பணயத்ைத ம் வினவ ம், ேதாழி தன  தைலவியின் பணயத்ைதப் பற்றிக் 
கூற ம், லவர் ஈராயிரம் ெபான் அவளிடத்  ஈத ம், அதைனப் ெபற் த் தைலவி 
இைசந்ததற்கு அைடயாளங் ெகா க்கேவண் யைதப் பற்றி ம், குறிப்பி கிறார்.

      272-278 கண்ணிகளில், லவர் தனக்குள் வாயில் ேதாழி, ேமாகனச ந்தாியிடம் 
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ெசால் ம் ைதப் பற்றி நிைனந்  நிைனவழிந்தைதப் பற்றிக் கூ கிறார்.

      279-294 கண்ணிகளில், வாயில் ேதாழியாகிய தாசி அதி ப ரத்தினள், 
தைலவியிடஞ் ெசல் ங்காலத்  த ல் அவள  தாயினிடத்  நடந்த உைரயாடல்-
கைள ம், பின் , தைலவி ெகா த்த ெகா ைச ம், இத்தைனக்கும் அவள் பட்ட 
க டத்ைத ம் விாிவாக எ த் க் கூ வதாகக் கூ கிறார்.

      295-321 கண்ணிகளில், சுப்ைபயர் அக்ெகா ைசப்ெபற்  மகிழ்வானைதப் 
பற்றி ம், ேதாழி தைலவியிடம் தாதியர் ைடசூழ பாிகசித்  அைழத் ச் ெசன்றைதப் 
பற்றி ம், அவள் தாதியர்கட்குத் தக்க பதில் கூறியைதப் பற்றி ம் கூ கிறார்.

      322-329 கண்ணிகளில், தாய்க்கிழவி பசப்பிக் கூ த ம் அப்பசப்ப க்குப் லவர் 
பதி ைரத்த ம்,

      330-372 கண்ணிகளில், தாய்க்கிழவி லவாிடத்  தன  மகள் கண்ட 
நற்சகுனத்ைதப் பற்றி ம், ேகாயில் ெசன்  வழிபா  ெசய் ங் காலத்  ஏற்பட்ட, “

வாய்ச்ெசால் குறி ம், ேவதவாசிாியர் கூறிய ஏட் க் குறிப் ம் ஆகிய எல்லாவற்ைற ம் 
விளக்கமாகக் கூறினதாக விவாிக்கின்றார்.

      373-384 கண்ணிகளில், தாதியர் பள்ளியைறக்குச் ெசல்ல ேவண் னைத ம், 
பள்ளியைறயின் வ ணைன ம் கூ கின்றார்.

      385-397 கண்ணிகளில், நடனமா  பள்ளியைறக்கு வ ந்ேதாற்றத்ைதப் 
பற்றி ம், தன்னிடத்தில் நடந்  ெகாண்ட ைறகைளப் பற்றி ம் தான் அவள  

ைற கண்  வியந்தைதப் பற்றி ம் விளக்குகிறார்.

      398-457 கண்ணிகளில், லவர் நடனமாேதா  கலந் றவா ய “கலவி 
வ ணைன ” பற்றி எ த் க் கூ கிறார்.

      458-486 கண்ணிகளில், நடனமா  வினவ, லவர் கூறியைத ம், நடனமா  
தன  இயல்பிைனெய த்தியம்பி தன்ைன விட் ப் பிாியாதி க்க ேவண் னைத ம் 
அதற்குப் லவர் ஒப் த ம் தந் , பிறகு கூ  மகிழ்ந்தி ந்தைத ம் ஆகிய 
ெசய்திகைளக் கூ கிறார்.

      457-490 கண்ணிகளில், நாரணவாத்தியார் மகன், தன்ைனச் சந்தித் , 
ேமாகனவல் ையப் பற்றிக் கூறியைத விளக்குகிறார்.

      491-514 கண்ணிகளில், ேமாகனவல் , பிள்ைளயில்லா  வ ந்தியி ந்தைத ம், 
ெசாக்ேகசர் சந்நிதியில் ேநான்  ேநாற்றைத ம், சகுனங்ேகட்டைத ம், மீனாட்சி-
யம்ம க்கும் ெசாக்ேகச க்கும் ெபான் ெபா ள் ஈந்தைதப்பற்றி ம், ேமாகனவல்  
க ப்ப ற்  நல்ல ேவைளயில் மகள் ெபற்ெற த்தைத ம் ஆக எல்லாச் 
ெசய்திகைள ம் கூறியதாக உணர்த் கிறார்.
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      515-571 கண்ணிகளில், ேமாகனவல் , ெபண்பிள்ைள ெபற்றதனால்தான் 
மகிழ்ந்தைத ம், பின்ேன அப்ெபண் குழந்ைதைய பா ட் ச் சீராட் ப் ெபாட் ட் , 
உச்சிட் , ம ந்திட் , ஐம்பைடத்தா  கட்  வளர்த்தைத ம், பின்ேன ைககால்கட்கு 
அணிவைககள் ட் னைதப் பற்றி ம், பதிெணண் ெமாழியி ம் வல்லவளாக 
ஆக்கியைதப் பற்றி ம், பின்ேன நடன சாைலயி ம் சிலம்பக் கூடத்தி ம் 
பயில்வித்தைதப் பற்றி ம், விவாித் க் கூ கின்றார்.

      572-579 கண்ணிகளில், தளவாய் ைரசாமியின் சிறப் க்கைளக் கூ கிறார்.

      580-581 கண்ணிகளில், தி ச்ெசந் ர் கன் சந்நிதியில் நடன அரங்ேகற்றம் 
நடந்தைதப் பற்றிக் கூ கின்றார்.

      582-592 கண்ணிகளில், ெசௗந்தாியவல்  குமாிப்ப வம் அைடந்தைதப்பற்றி 
விளக்கிக் கூ கிறார்.

      593-603 கண்ணிகளில், தாய்க்கிழவி மக க்குக் கூ ம் அறி ைரகைளப்பற்றி 
விளக்குகிறார்.

      604-616 கண்ணிகளில், மகள் தாய்க்கிழவிக்குப் பதில் கூறியைதக் கூ கிறார்.

      617-776 கண்ணிகளில், நடனமா க்கு அவள் தாய் இன்னின்னாாிடத்தில் 
இவ்விவ்வா  நடந் ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம், ம ந்தீ  ைற ம் ைறேய 
ெதாகுத் க் கூ கிறாள்.

      (இைடேய சில கண்ணிகள் காணப்ெபற வில்ைல.)

      777-785 கண்ணிகளில், நாரணவாத்தியார் மகன், தனக்கு நல்லறி  
ெகா த்தி ம் நடனமாதின் இயல்பிைன ைறேய கூறி ம் ெசன்றான் என லவர் 
தன் கூற்றாக உைரக்கின்றார்.

      786-89 கண்ணிகளில், லவர்தாம் தி நகாி ஊர்ச் சைபயார் ன் நீதி ேகட்கச் 
ெசன் , தன் வரலா  கூ கிறார். நடனமா ம் அவள் தாயா ம் அவரவர்க ைடய 
வரலாற்ைற ம் சைபயார் ன் உைரக்கத் ெதாடங்கு கிறார்கள். இதேனா  ன் 
ேபாக்கு வி ப கிற .

      ( ெபறவில்ைல. இ திப் பகுதி ம் கிைடக்கப்ெபறவில்ைல.)

      இந் ல் வ ம் நீதிகள்

      - “தட்டாைனத் ேத ந் த வி ம் தன்மைனயாள்
      இட்டம் பிறர்க்குைரக்கும் ஏழ்ைம ம் - ட்ட ட்ட
      ேவட்டகத்தி ண் ம் ெவ வி  மிம் ன் ம்
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      ஆட் ன் க த்தி னதர். ” (91-92)

      காலங்கள் ன் ங் க த்தி ணர்ந்தா ங்
      ேகாலங்கண் டன்னங் ெகா ப்பா ம் - சாலேவ
      தன்கணவன் ெசால்ைலத் தைலசாய்த் க் ேகட்பா ந்
      திங்கள் ம் மாாிக்கு ேநர். ” (103-104)

      “காலம்ேபாம் வார்த்ைத நிற்கும் கண்டாேய! - சாலப் பசித்தார் 
      ெபா ம்ேபாம் பா டேன அன்னம்
      சித்தார் ெபா ம்ேபாம் ேபாெமன் ” (257-258)

      “நிரைல பல ல் கல்லாத் தைலமக
      மரைல ெயாிேபான் றயலா ஞ் -சால
      மனக்கட் ல்லாத மைனயா ளிம் ன் ம்
      தனக்கட் டமத் ச் சனி. ” (114 -115)

      “நண் சிப்பி ேவண்கத  நாச ங் காலமதில்
      ெகாண்ட க வழிக்குங் ெகாள்ைகேபால் - ஒண்ெடா யீர்!
      ேபாதந் தனங்கல்வி ெபான்றவ ங் காலமதில்
      மாதர்ேமல் ைவக்கு மனம். ” (185-186)

      ேபாந்த தார க்குப் ெபான் ம்  சூர க்குச்
      ேசர்ந்த மானஞ் சி ம்  - ஆய்ந்த
      அறவ க்கு நாாி யரத் ம்  ெநஞ்சில்
      றவ க்கு ேவந்தன் ம் . ” (282-283)
      ----------

      இந் ல் வ ம் உவைமகள்

      “விளக்கிற் பறந் விட் ல் ழ்வ ேபால் ” (216)

      “கூ ச் சந்திரைன வைளவ ெதாத்ேத ” (220)

      “ ன்பமதில் வந் யிைரத் க்குெமம தைனநான்
      இன்ப ம த் வனா ெயண் வேபால் ” (227)

            "பண்பான
      ெவண்கலத்ைதக் கண்ேடார்கள் ேவண்  னம்வி ம்
      மண்கலத்தின் ேமல்மன  ைவப்ேபாேரா? - ஒண்ெபா ளப்

      பத்தைர மாற் ப் பசும்ெபான் ைன ங்கண்  ன்ேபால்
      பித்தைளைய ேயவி ம் ம் ேப ண்ேடா? - உத்தமேர!
      ஆற்றிேல ெவள்ளம்வந் தாலா ஞ் சகதிெகாண்ட
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      ஊற்றிேல நீெர த்  உண்பேரா? - ேபாற் ம்

      ம க்ெகா ந் ம் பிச்சியி  வாட்சிமலர் கண்ேடார்
      எ க்கன் ச் சூ வேரா? இன் ம் - ெப த்தநிைலக்

      கண்ணா  வந்தி ந்தால் கங்ைகையேயார் ெசம்பில் ைவத்ேத
      உண்ணா த் தன்னழைக ேயார்வேரா - மண்ணில்

      சலதாகங் ெகாண்டவர்க்ேக ெசவ்விைள நீர் வந்தால்
      குலமாகும் ேவம்பிெநய் யாகுேமா? - " (231-236)

      "ெவண்கலத் க் ெகாத் விைல ெகா த் ப் ெபான்னான
      ெவாண்கலத்ைதக் ெகாள் ேரா? ” (252)

      “கன்ைறவிட்ட ஆப்ேபால ேவம கு ைமயேன: (256)

            “பார்ப்பார்க்கு
      வாய்ப்ேபாக்ேக ெனன்றவச னப்பழைம ண்ேட" (270)

      “சீைதெய  மம்ைமயன்  ேதங்கிச் சிைற மப்
      ேபாைதயி ம் ெமய்ப்பாதன் மியிேல - காத னால்

      அக்கினிைய ட்  வலம்வ ங்கா லந்தனி ம்
      மிக்க வ மன் விைரவாக - க்கியர்

      தி வாழி காட் நின்ற ெசய்ைகேபால் தம்பி
      ெப நாக பாசம் ெப ங்கால் - அ காக

      வந்த க டைனப்ேபால் மாேத! அவ் ேவைளெயனக்
      கந்த மகிழ் ேபா லானேத- ” (295-298)

      "மாியாைத ராமைனப்ேபால் வந்த வழக்கா ம்" (800)

      "எண் க் கடங்காத ேபாநிதிையேபா ெகாண்டாற்ேபால்" (516)

      நாய் கூ ெயா  ெநாண் மாட்ைடக்க க்க
      ேவ க ன்றிெயா  ண்ெச யின் - குந்
      தப்ெபா  ெவம் ெயான் றங்ேக கிடந்த கண்
      தப்பவிடா மற்பி க்கத் தான்ப ங்கும் - அப்ப ேபால் ” (309-310)

      "பழம் ந விப் பா ேல பாய்ந்த ேபால் வந்
      மிளமறிக் குைளயறியா ெதன்ன - அலறிநின்றீர் (330)
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      "ெபண்வி ம் ங் காைல பிதாவி ம் ம் வித்ைதேய
      நண் தனம் வி ம் ம் நற்றாேய - ஒண் தலாய் கூறிய
       நற் சுற்றங் குலம்வி ம் ங் காந்தன
      ேபரழைக ேயவி ம் ம் ெபண்." (361-362)

      "விக்கிரமா தித்தன் மதிமிக்கா யி ந்தா ம்
      உக்கிரவான் பட் மதி ட்ெகாண்டான் - தக்ககதி
      நாட் க்ேக ெசன்  ந குந் தசரதேனார்
      ஆட்ைடக்ேகார் மந்திாிைய யாக்கினார்" (618-619)

      ெபற்றதனம் என்னாப் ெபாிேயா ம் ெபற்றெபா ள்
      மற்ைற  ெமன்ேற மகிழ்ேவந்  - ற்றியநன்
      மானம  மில்லா ம் மான ம் ேவைசய ம்
      ஈன  வாாிவெரன் ெறண் ” (621-622)

              “நாம் ைச பண் கின்ற
      சாளிக் கிராமெமன்ேற தான்ெகாண்ேடன் ” (194)
      -----------

      இந் ல் வ ம் தலங்களின் ெபயர்கள்
      தி விைடம ர், தி ெநல்ேவ , தி ச்ெசந் ர், தி நல் ர், ெசப்பைற, 
தி வம்பலவா , க குமைல, சங்கரனார் ேகாயில், வில் த் ர், தி ப்ெப ங்-
குன்றம், ம ைர, தி ச்சிராப்பள்ளி, தி வாைனக்கா, ரங்கம், தி வா ர், 
தி ழிமிழைல, தி ப்பட் ர், தி வாவ ைற, கும்பேகாணம், தி ேவரகம், 
தி மத்தியார்ச்சுனம், சீர்காழி, சிதம்பரம், காஞ்சி ரம், வி த்தாசலம், தி க்காளத்தி, 
காசி, தி ெவாற்றி ர், தி ப்ெப ந் ைற, அழகர்மைல, தி வலஞ்சுழி, இராேமசுரம், 
நவபாஷாணம், தி ப் ல்லாணி, உத்தரேகாசமங்ைக, ஆற் ர், சங்கு கம் த யன.

      நதிகளின் ெபயர்கள்
      மணி த்தாநதி, கி ணாநதி, ேகாதா ாிநதி, ய ைன நதி, சடா  தீர்த்தம், 
கங்ைகநதி, பாம்பன் த யன.

      சுவாமி, அம்மன் ெபயர்கள்
      ஆற் ர்:- ேசாம ங்கர், ேசாமவல்
      இராமீசுரம்:- இராம ங்கர்
      தி ப்ெப ந் ைற:- ஆ ைடயார் (ஆத்மநாதன்), சிவகாமியம்ைம
      காசி:- விசுவநாதர், விசாலாட்சி
      ேசாைலமைல:- கள்ளழகர்
      தி க்காளத்தி:- ஞானப் ங்ேகாைத
      காஞ்சி ரம்:- ஏகாம்பரநாதன்
      சிதம்பரம்:- தி ல ங்கர்
      தி மத்தியார்ச்சுனம்:- ம தப்பர்
      கும்பேகாணம்:- கும்ேபசுரன், ஒப்பில்லா ைலயம்ைம
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      தி வாவ ைற:- மாசிலாமணி
      தி ப்பட் ர்:- பட் யீசர்
      தி வா ர்:- தியாேகசர், சிவகாமி
      ரங்கம்:- ரங்கநாயகர், ரங்கநாயகி
      தி வாைனக்கா:- சம் நாதர், அகிலாண்டவம்ைம
      ம ைர:- ெசாக்க ங்கர், மீனாட்சி
      வில் த் ர்:- தி மால், ேதவிநாச்சியார்
      சங்கரனார் ேகாயில்:- சங்கரநாராயணர்
      ெசப்பைற:- தி வம்பலவாணர்
      தி ெநல்ேவ :- காந்தியம்மன்
      தி விைடம ர்:- சுப்ைபயா சுவாமி.
      -----------

      இந் ல், தளவாய் ைரசாமி என் ம் அழகப்ப பதியின் ெப ைம பலபடப் 
கழ்ந்  கூறப்பட் க்கிற . அதேனா , நாட் யமா க்கு, தாய்க்கிழவி அறி ைர 

கூ கின்ற திற ம், பணத்தின் ெப ைமைய மைற கமாக தாய்க்கிழவி மக க்கு 
பிறேரா  ஒப் ேநாக்கிச் சிறப்பித் க் கூ த ம் விாிவாக எ த் க் கூறப்பட் ள்ள . 
ெபாட் தல், உச்சி தல், ம ந்தி தல், பால் ெகா த்தல், ைமயி தல், 
ஐம்பைடத்தா  அணிதல், வசம்  கட் தல், ெதாட் ல் ேபா தல், கா குத்தல், 
மிஞ்சி இ தல், ைககால்கட்கு அணிவைக அணிதல், அைர யணிதல், 
சிற்றாைடயணிதல், பள்ளியில் ைவத்தல் தலாய நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்த் ம்ேபா  
கூ ம் அறி ைரக ம், நடனமாைத அங்கங்ேக வ ணித் ச் ெசல் ம் இடங்க ம் 
பயிலப்பயில இன்பசுைவ உண்டாக்குவனவாம்.

      இந் ன் வரலா  இப் லவராேலேய சு க்கமாக, ௨௮ தல் ௩௩ வைரயிலான 
கண்ணிகளால் கூறப்பட் ள்ளன. அக் கண்ணிகளால் இந் க்கு க ைர ேபான்  
அைமந்தி க்கின்றன. அதில் லவர், நடனமாதின் ெசயைலக் குறித்  தி நகாி ெபா
மன்றத்தாாிடம் ைறயிட ம், நடனமா ம் ைறயிட ம் அங்ேக தன் வழக்குத் 
ேதால்வி ற ம், சங்கர ர்த்தி என் ம் ெசல்வன் பால் ெசன் , ெபான்ெபா ள்கள் 
ெபற்  மகிழ்ந்  வந்தைத ம், ெதளி படக் கூ கின்றார்.

      இத்தைகய மதிப் வாய்ந்த இந் ல், இந் ல் நிைலயத்தில் தமிழ் ஓைலச்சுவ  
D.316 - ஆம் எண்ணி ந்  எ த் , பிைழகள் ம ந்தி ந்தைவகைளத் தி த்திச் 
ெசப்பம் ெசய்  அச்சிடப் பட் க்கிற .
      -------------
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சங்கர ர்த்தி ஐயரவர்கள் ேபாில் விற வி  
ஆசிாியர்: சுப்ைபயர்

      காப் .

      (விநாயகர்)

      என்ைன  மின்ன ந் தி த் ங் க ைணயாேல
      இ ம் வியி ல தகுண வளமா நா
      தன்னில்வளஞ் சிறந்தகிட் ைனநகாில் ேம ந்
      தானவன்சங் கர ர்த்தி ேபாி ேலயான்
      மின்ைனயாள் மாேமாக வல்  யான
      விற வி  தைன விாித் ப் பாடப்
      பன்ைனயில்வாழ் சிதம்பர விநாய கன்ெபாற்
      பாதமல ர தின ம் பணிகின் ேறேன. 1
      ( கர்)
      சனக க் கன் பத் ேதச ைரத்தைல
      ேதாேளமா ாிடவ ைவச் சார்த்திக் ெகாண்ேட
      ெயனதறிைவத் தி த்த ஞ் சீகிட் ைண தன்னி
      ெல ந்த ள்சங் கர ர்த்தி ேபாி ெலன் ம்
      வினவிெயா  ெபா ளறியா யா  மிந்த
      விற வி  தைன விாித் ப் பாடக்
      கனகமயில் தனிேலறி விைரவா யின்ேற
      கந்தெனந்தன் சிந்ைதயில் வந் ேதான்றி னாேன. 2
      (கைலமகள்)
      கஞ்சமலர் நான் க ந்தி  மா ந்
      ேத ேம காணா நாதன்
      ெசஞ்ெசா னாெலைன யாளெவ ந் த ள
      சங்கர ர்த்தி ெசல்வன் ேபாில்
      மிஞ்சியசீர் விற வி  ைதப் பாட
      வி ம்பிமன மகிழ்ந் ெதா க் கின்றெவன்றன்
      ெநஞ்சினி ம் நாவினி ந் த ணி யான
      ேநாிைழ ம் வாைல ேம நிரம்பினாேள. 3
      கட ள் வாழ்த்  ற் ம்.

      ல்

      (விற யின் வ ணைன)
      அம்ெபான் ன யி லணிந்தவிரற் ேகற்றநைக
      உம்பர் க மகிழ ெவாள்ளிதா - ம் ைனந்
      தண்ைடயிட் ப் பாத சர ஞ் சதங்ைக தற்
      ெகாண் ணக்க மானதனிக் ேகாைதேய!-ெகண்ைட
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      ஆரம்ைபதைனக் கவ் ம  ேபால் ழந்தாள்
      அரம்ைபேய!ெபண்க ளரேச! -ெப ங்கத
      வாைழெயனப் பிரமன் ைவத்தகுறங் காேளயிவ்
      ேவைளெயனக் குத  ெமல் யேல!- காளமாம்
      ேமகத்தி ைடேயேதான்  மின்னிைடயிற் ெபான்னிறேம 5

      யாகத் கிலணி  மன்னேம!-ேசகரமாய்ப்
      ெபான்னைரஞா ணின் டேன ம் பணியழைக
      என்னவா யான் கல்ேவ ேனந்திைழேய!- மின்னைனயீர்!
      ஆ ைலேம ேலதி மா லன்றனந்தல் ேபால்வயிற்றின்
      ேமல்வைரேரா மம்ெபா த்த ேவல்விழிேய!- ைடேய
      நஞ்சதனி ேலெபா ப் ம் நீாின் குமிழிெசப் ங்
      கஞ்ச ைக ேபா ைலக் காாிைகேய!-அஞ்சுகேம!
      நந்திைணத்த கந்தரத்ெதந் நா ஞ் சரப்பணி ங்
      ெகாந் த்தி னார்மணி ேகாகிலேம!-சந்த ற்ற
      ைகயிற் கடக டன் காந்திவைளயணி ந் 10

      ைதயற் குலத் யர்ந்த சம்ேபாகி!- ெசய்ய த்
      ெதாண்ைடக் கனி க்கித் ேதான்  மல டன்கற்
      கண் ற் கிைணத்தவிதழ்க் கண்மணிேய!- வண்டற்ற
      ல்ைல ய ம்  திர்ந்தெவாளி த்த ேம
      பல் க் கிைணயான பாங்கிேய!-ெசால் ற்றான்
      எள்ளிளம் ெவாத்ேத யிலகுதி  நாசிதனில்
      ஒள்ளிய க் குத்தியணி ெயாண்ெடா ேய!-ெமள்ளவைசந்
      தா ங் குைழக்காதி லன்னவன்னக் ெகாப்பதின்கீழ்த்
      ேதா ந் தாித் நிற்குந் ேதாைகேய!-பீ ெப ம்
      ேவ ஞ் சு ம் ம் ெவ ண்டமான் ெசல்கய ம் 15

      ேபா ஞ் சிறந்தவிழிப் ெபான்னரேச!-ேகா ம்ேபார்
      வில் ம் பைற ெமன ேவ ந் தலழைகச்
      ெசால்லத் தகுேமாைபந் ேதாைகேய!-ெமல்லேவ
      கண்ணா  பார்த் க் கவின்ெபறேவ யிட்டெபாட் ன்
      ெவண்ணீ ம் ெநற்றியணி மின்னாேள!-ெபண்ணரேச!
      சுட் டன் ேசர்த் த் லங்கநில ம்பிைற ங்
      கட் ச் ெசா குகுழற் கன்னிேய!-இட்ட டன்
      அத்தசகா யம் ாி வானி  மதிக
      மற்ற ட ற் ாிவான் மற்றதி ம்- த்தைனயீர்!
      அத்த ைர யங்கத் த வா ேனயதிகம்
      வித்தக  ேலா ம் விாித்தன்ேற-இத்தைகைம 20

      நீதிெவண்பா தன்னில் நிசேம ைரத்தெசய்தி
      ஆதி தற் ேகட் ந்தா யல்லேவா?- தி!
      நளராசற் காகவன்னம் நற்  ெசன்ேற
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      உளமாைல வாங்கிவந்த ண்ேட-இளமயிேல!
      சா ாிய மின்றித் தனித்தார் பிாிந்தா
      ேம ாியத் திற்கூட்  ெமல் யேல!-பா காத்
      என்ைனநீ ேவண் ெயந்த ேனந்திைழ ன் ேப
      ெசான்ைனேயற் ண்ணியேம ெசால்லக்ேகள்!-மின்ேன!
      மடந்ைதயர்ேம லாைச வழிகுழியத் 
      நடந்தவர்பாற் காணலாம் நன்றாய்ப்-படர்ந்தசைடச் 25

      ெசாக்கர்ேம லாைசயவன் ெறண்டன்ேம ண்டானால்
      ஒக்குமைட யாளமிெதன் ேறாெதனேவ-தக்கவர்கள்
      ெசால்லவறி ேவன ேபாற் ேறாகா ைனமறேவன்
      எல்ைலயிலா வாழ் னக்ேக யான்ற ேவன்-நல்லாய்!

      (தைலமகன், விற யினடத்  தன் வரலா  கூ தல்)
      ேதாைகக்ெகன் பால்வி ம்பத் ெசால்ல ேவண் ம்நீ!
      ேபாைகக்கு ன்ேகளன் ண்பாட்ைட-வாகாய்ப்
      பிறந் வளர்ந் த ேமார் ெபண்ைணப்ேபாய் ேவட்ேட
      சிறந்தி க் கிெலன்ைன யவள்சீற-அறஞ்ெசயநான்
      நற்றவத்ைத நா  நடந் ேச விக்ைகயிேலார்
      ெபாற்ெகா ையக் கண் ைமயல் ண்ட ஞ்-சற் ெமன்ைனச் 30

      சட்ைடபண் ணாதாைளத் தயவாக ெவண்ணிநான்
      ெவட்டெவளி யான ம் ேவதியர் ன்-சட்டமாய்ப்
      ேபசவறி யாமலந்தப் ெபண்வழக்ேக ெவன்றபிற
      காைசயற்  வந்ேதார் அரசர் ன்-ேநச டன்
      ெசய்திெயல்லாஞ் ெசால்லெவகு ெசல்வமவர் தந்த ம்
      ைமவிழிேய! நான் க ம் மா ேகள்!-ெமய்யாய்ச்

      (தசாங்கங்கள்)
      (மைல)
      மகத்தாம் ெபாதிைக மைலயான்-உகத்ெதல்லாம்
      வந்த கவிஞர்க  வாராம லாற்றினான்
      அந்த  தாம்பிரவன்னி யாற்றினான்-சுந்தாிேய! 35

      (நா )
      ெசாந்த வ தகுணச் ேசாதிவள நாட் னான்
      அந்த ன்றி வந்ேதாைர நாட் னான்-சந்தத ம்
      (குதிைர)
      ல்ல டன் கூடார்க்குப் ேபாதிப்பி ெலாப்பாியான்
      பல்கதிகள் வாய்ந்த பதப்பாியான்-ெசால் ற்
      (ஊர்)
      சிவஞான மில்லாதார் சிந்ைதப் பதியான்
      பவமில் சீகிட் ைணப் பநியான்-பவங்கைளேய
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      (மாைல)
      மாற்றார் தனக்குமன மகிழ்ெதான் ந் தாரான்
      ேசற்றார் குவைளமலர் ேசர்தாரான்-ேபாற்றி
      (ெகா )
      அறஞ்ெசய்ேத வாழ மனமற்றார் ெகா யான்
      குைறந்திடா ேமழிக் ெகா யான்-சிறந்த 40

      (ெகாைட)
      கவி கன்ேறாற் ேககனகக் காேச ெகாைடயான்
      குவிதெலான்றாத் திங்கட் குைடயான்- விதனிேல
      (யாைன)
      வாரணத்ைத ேயெகா யாய் ைவத்தவர்பா தம்பணிேவான்
      வாரணாத்தி ேலபவனி வந்த ள்ேவான் - பார்வான
      (ஆைண)
      அட்டதிக்ெகல் லாஞ்ெச த்  மாைணயினா ெனங்குமிவன்
      சட்டம் நடத் கின்ற சாமிேய!-இட்டமாய்க்

      கந்தேன ெதய்வெமன்  ைகெதா தன் ேனான்நாமஞ்
      சிந்ைதயிேல ைவக்குஞ் சிறப்பினான்-சந்தத ம்

      அன்னங் ெகா க்கு மழகின் ெப மாள்ேவள்
      ன்னந் த க ைண ர்த்தியான்-மின்னைனயீர்! 45

      சூரைனெவன் றான்பதத்ைதத் ேதாத்திரஞ்ெசய் ேவான் வியிற்
      சூரைனெவன் றான்பின்ேன ேதான்றிேனான்-ஓாி ந்த

      நல்ேவத ர்த்தி நரவ ேவ ெகாண் வந்ேதான்
      வல்ேவத ர்த்திெசாந்த ைமத் னன்-ெமல் யேல!

      எப்ெபா ம் நல்லறிைவ யின்பமாய்க் ேகட் மகிழ்
      சுப்ரமணியன் தந்ைதெயன்ேற ேதான்றிேனான்-இப்ேபர்

      அழகின் ெப மாைள யன்பாகப் ெபற்ேற
      மழைல ெமாழிதி த்  மன்னன்-கழவறியாச்

      சுப்பிர மண்ணியனாம் ைரதன் மனமகிழ
      வப்பெனனத் திக்கு மாைசயான்-ஒப்பிலாச் 50

      சண் கேவ லப்ப க்குத் தந்ைதயா ேனான் வியிற்
      சண் கேவ லப்பர்பதம் பணிேவான்-மண்ணிற்

      ெபாிேயான் அழகின் ெப மாைள யீன்ற
      உாிேயா லகைனத்  ேமார்ேவான்-அாிதான

15



      தன்ன ைம யாகுமிந்தச் சங்கர ர்த் திக்குவாழ்
      வின்ன த ம்ெபயர ெனன்றி ேவான்-மன்னனாம்

      த் க் குமாரசாமி ேமாக டன் ெபாிய
      வத்தெனன ேவெதாழ  மாகிேனான் - ைவத்தகர

      நத்தனாஞ் சங்கர நாரா யணற்குாிய
      ைமத் னனா கும்ெபாிய வாழ்வினான் - எத்திைசக்கும் 55

      ஐயமிட்ேட வா ம் அழகின்ெப  மாள்ெபாிய
      ஐயெனன ேவெதாழ  மாகிேனான் - ெமய்யற்ெவப்

      ேபா ம் பழகுகின்ற பதிபட்ட ைடயான்
      மா லேன ெயன் ெதாழ வா ேவான்-சா
      அழகப்ப னாந் ைர  மன்பா யம்மாெனன்
      றழகுற்ற ேதாத்திரஞ்ெசய் யய்யன்-பழகுங்
      குரநகுலன் த் க் குமாரசா மிக்ேக
      தரமதிக மாமெனன்  சாற் ம்-வரதன்
      கு ைகப் பாதிவா ங் கூரத் தாழ்வார்தன்
      தி ெமய்ச் சிறப் ந்தினேம-வ ெமன்ேகா 60

      சுற்றத்தா ெரல்லார்க்குஞ் ெசார்ணமன்னங் ெகா த் ப்
      பற் ற்ேற ைவத்தி க்கும் பண்பினான்-சற் ம்
      பசித்ெதவர்வந்தா ம் பா டேன நன்றாய்ப்
      சிக்க வ த ம் மன்- சித்ெதன் ங்
      கன்னனிவன் றன ைக பார்த்தி க்க ெவன் ஞ்
      ெசார்ணங் ெகா க்குந் ைரராசன்-மன் ஞ்
      ெசனனமைத ேவர க்கத் ேத  ம யார்கள்
      அனவரதந் ேதாத்திரஞ்ெசய் அய்யன்-வினவிெலன் ந்
      தற்பரமா குஞ்சதா சிவ ர்த்தி தனக்கு
      ற்ெபா ட்குஞ் சங்கர ர்த்தி-நற்குணவான் 65
      அக்கிராகரம் பண்ணிைவத்த வன் தல் ெபான் லகில்

      மிக்கான வாழ்  மிகுதியாய்த்-தக்கவர்கள்
      ெபாங்கி வள ம் ைடம ர் தன்னிேல
      மங்களர்க ளான வடகைலயார்-இங்கிவாில்
      என் ைடய தந்ைத யிராகவ சாத்திாியார்
      கன்னனிவர் ெகாைடக்குக் காணா - ன்ைன ல்
      கற்றதிேல நான் க ங் கற்கவறி யான ேபால்
      மற்றெதல்லாஞ் ெசால்வாெனன் வர்ணித் ப்-ெபாற்ெகா ேய!

      (ெபற்ேறார் தவம் இ ந்  ெபற்ற )
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      இப்ப ேய வா ம்நா ேளேதா மதைலயிலா
      ெதாப்பிலாத் ன்பமவ ற்றி ந் -சுப்ைபயர்

      (சுப்ைபயன் என்  ெபயாிட்ட )

      சன்னிதியிற் ெசன் ெவகு தானங்கள் ெசய் ெபற்ேற
      என்ைன(ப் ெபற் )ச் சுப்ைபயேன ெயன்றைழத் ப்-பின்ைனக்

      (கு மித் தி மணம் ஆன )

      கு மிக்கல்யாணம் கூட் னார் பின் ல்
      க திற் ெபா த் க் க யாணம் - வித்

      (பள்ளியில் பலகைல ம் பயின்ற )

      ேவண் யெதல் லாங்ெகா த்  ேவேறபள்ளிக் கி த்தி
      ஆண் யப்ப ைவயனிடந் தாக்கினார்- ண் ந்
      ேவத த ள்ள பல ெமய்  ெலலாமறிந்
      சாதைனெசய் ேத ைரத்ேதன் தந்ைத ன்ேன- தனமாய்ச்
      ேசாதிட ைலத் ெதாகுத் க் ேகட்ேட ைரத்தார்
      ஆதியிேல பாடம்ேபா லானேத-ஈதிலவாய் 75

      ைசயிரண்  மானைதெயன் ைனயனறிந் ேதேவட்கப்
      ைபயெவனக் ேகெபண் பார்பாித்தான்-ைமவிழிேய!
      நாேன லர்காைள நந்தா வனந்தனிற்ேபாய்த்
      தாேன சுசிகரமாய்ச் சார்ந் த்-ேதனார்ந்
      நா ம்  நாத க்ேக நண் ெமன்  நாென த்
      நா ம்  நாத க்ேக நல்குேவன்-ேப
      கிைடக்கும் வழிையேய ேகட்ேப லேகார்
      திடத்தனிவ ெனன்ேற சிறிேயன்-நைடக்குத்
      தி ஞான சம்பந்த ேதவெரன ேவத
      ெரா வ ெமன ேனாெடதிர்க்க ன்னார் - ெப ைமயாய் 80

      (தி மணமான )
      இப்ப ேய வா ம்நா ெளன்ைனயர் ேவ க்
      குப்பசாத் திாிதைமேய கூட் வந் -ஒப்பிலா
      ெவன்மக க் குன்மகைள ேயேவட்க ேவண் மதற்
      ெகன்னெசய்தி ெசால் கிறீ ெரன் ைரக்க-அன்னவ ம்
      அப்ப ேய ஆெமன்ேற ஆேலாசைன த் ச்
      ெசப்பமாய்க் க யாணஞ் ெசய்வித்தார்-அப்ேபா
      கல் யாணஞ் ெசய் ெகாண்ட கன்னிேப ாிந்திராணி
      ெசால்லாம் அப்ேபர்த் ேதாைகக்ேக-ெமல்லத்
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      த க்க ைலசிவந்  தாேன பரந்த
      பி க்குவய சஞ்சா  ெபண்ேண-அ க்க நான் 85

      மாமனார் தன்னகத்தில் வந் மயி ைலப்பார்ப்ேபன்
      காமனா ெரன்மார்பிற் கஞ்செமய்வார்-ேசாம க
      ேவந்திைழ ேம பன்னிரண்  வயசில் திரண்
      சாந்தி த்த தகப்பனார்-ேபாந்த
      குணவான ெமன்ைனயைன கும்பிட்  நின்
      மணமான ெபண் ம் மா ம்-இைணயாக
      என்னகத்தி ேலாராண் க்க வியம் ெமண்ரார்
      அன்னவ  மப்ப ேய ஆெமன்ேற-என்ைனேய

      ( மாமனார் ட் ல் ம மகன் தங்குதல்)
      ெபண்ணகத்தில் நீயி ந்  பின்ைனவா ெவன்ற ளி
      மண்ணி யர் தன் ர்க்கு வந்தாேர-எண்ணமின்றித் 90

      தட்டாைனத் ேத ந் த வி ந் தன்மைனயாள்
      இட்டம் பிறர்க்குைரக்கு ேமழ்ைம ம்- ட்ட ட்ட
      ேவட்டகத்தி ண் ம் ெவ வி  மிம் ன் ம்
      ஆட் ன் க த்தி லதெரன்ேற-நாட் ேய
      ன்ேனார்க ேளாதினைத ன்னா னறிந்தி ந்
      மின்ேன! யவைள வி ம்பிேய-அந்நாளில்
      அஞ்சா  மாதமந்த வாயிைழேயா ங்கூ ச்
      சஞ்சாரம் பண்ணிேனன் ைதயேல! - மிஞ்சவவள்
      ெசய்த கலவிவைக ெசப்பத் ெதாைலயா
      ைவய்யி ல க்கில் மனங்ேகாணாள் - ெபாய் ைரயாள் 95

      (மணமக்கள் தண்டீசுவாிைய வழிபடல்)
      இத்திறம்மா மின்ேனா  யா  மி க்ைகயிேல
      பத்தியாக காந்திமதி பாதத்ைத- த்தி
      ெபறேவ தினந்ெதா  ேப நா ேளார்நாட்
      றவான தண்டீசுவாிையப்-பிறகாரம்
      வந்  ெதா  பின்ேபாய் மா தீர்த்த ெம த்ேத
      இந் த லாய் ெகாண் கண்ணிற்-சந்ேதாஷ

      ( மஞ்சள் கத்தில் பட்ட )
      மாகத் தடவினதி லந்த மஞ்ச ெளன் கத்தில்
      ஏகத் திரமா யிைவயறிேவன்- ெகாத்த
      கந்தரத்தா ன்னாைண கண்டமஞ்ச விதல்லாற்
      சிந்ைதயிற்றா ஞ்ெசயத் ேதடவிைல-இந்தமஞ்சள் 100

      (மணமக்கட்குள் சல்)
      கண்டாெளன் இந்திராணி கண்ட ட ேனயசடரக்
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      ெகாண்ேட யலர் கங் கு கி-வண்டாவி
      ேதெதன்றாள் நா  மியம்பிேன னிெதல்லாஞ்
      சூெதன்ேற சைல ந் ேதாக்கிேய-மாேதேகள்!
      காலங்கள் ன் ங் க த்தி ணர்ந்தா ங்
      ேகாலங்கண் டன்னங் ெகா ப்பா ம்-சாலேவ
      தன் கணவன் ெசால்ைலத் தைலசாய்த் க் ேகட்பா ந்
      திங்கள் ம் மாாிக்கு ேநெரன்ேறன் - இங்ஙேன
      ெசான்ன கவிைதைய யத்ேதாைக யறிந்தி ந் ம்
      என்ைன கம் பாரா ேதகிேய-மின்னாள் 105

      க த்தாள் ப த்தாள் தன்காலா ேலேவாங்கிக்
      ெகா த்தாெளன் ெநஞ்ேசாேட ெகாண்ேடன்-அ த்த த்
      நல்வார்த்ைத ெசால்லவந்த நாாிபதமி
      பல்விக ேவவந்தாள் பார்த்தினிேமல்-நில்லா

      (தி ளச்சீட் ப் ேபா தல்)
      ேகாபெமன்ேற கண் ெவளிக் ெகாண்  தகப்பனார்
      தாபரத்திற் ெசால்ேவாேமா சாலேவ-சாபந்
      தவிர்க்கின்ற காசித் தலத்ேத ெசல்ேவாேமா
      நவித்தவிசி* நாம்ேபாதன ன்ேறா-லவிப்ேபெதன்
      ேதவிவ  வாள யிற் சீட்ெட தி சாத்திேய
      மாவிரகத் தாெல த்  வாசித்ேதன் - காவிவிழி 110

      (யாத்திைர ெசல்லத் ணிதல்)
      மின்ேன! காசித்தலத்திற் ேம வ  நன்ெறன்ேற
      அன்ேனரத் த்தர  மாகிேவ-சன்ைனயாய்
      ேவட்டகத்தில் வந் நித ெமத்தெய த் ேதனரங்கு
      ட்ைட றித் ள்ேளயான் ேபாகிேய-வாட்டம்
      மிகப்ெபா ந்தி யாத்திைரக்கு ேவண் ய  ெகாண்ேடன்
      தகப்பன்திைச ேநாக்கித் தாழ்ந்ேதன்-ெசகத் ள்ேள

      நீரைல பல ல் கல்லாத் தைலமக
      மரைல ெயாிேயான் றயலா ஞ்-சால

      மனக்கட் ல்லாத மைனயாளிம் ன் ந்
      தனக்கட் டமத் ச் சனியாய்-நிைனத்ெதன்ேற 115

      (  சிவத்தலங்கட்கு ஏகுதல்)
      ண்ணியதீர்த் தங்கள்தலம் ேபாயறிய ேமண் ெமன்ேற
      எண்ணிேய நச்சநல் ர்க் ேககிேனன்-மண்ணிய யர்

      ெசப்பைறக்குச் ெசன் தி  வம்பல வா
      ப்ெபா ம் ேபாற்றிேனன் ேமாகமாய்-ஒப்பில்
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      க குமைலக் குப்ேபாய் கந்தாி  தாைள
      கித் ெதா ம்பணி  ற்றிப்-ப திலாச்

      சங்கரனார் ேகாவி ற்ேபாய்ச் சார்த்தங் கி வ வாஞ்
      சங்கரநா ராயணைரத் தாழ்ந்திைறஞ்சி-மங்களஞ்ேசர்

      சீவில்  த் ாிற் ெசன் தி  மா டேன
      ேதவிநாச்சி யாைர ம்நான் ெதண்டனிட் ப்- விற் 120

      தி ப்ெப ங் குன்றத்ேத வாழ்ெசவ்ேவள் ெபாற்பாதம்
      வி ப் டன்  சித் டேன மீண்ேடன்-க த்தாய்

      ம ைரயிேல ெசாக்க ங்க மாதவைரக் கண்
      மலர்ேம லா ம்வண்  ம்-ம வார்

      தி மாைல வாங்கியவர் ேசவ யிற் சாத்தி
      இ ேபா ம் நாேன யிைறஞ்சிப்-ெபா விலா

      மீனாட்சி யம்மைன ம் மீண்  ெதா தவட்குத்
      தானாக்கித் தங்கவங்கிச் சாத்திேனன்-நாேன

      தி ச்சிராப் பள்ளிக்ேக ெசன்  தாயான
      உ த்திரைரக் கண் மன ேதார்ந் -வி ப்பால் 125

      தி வாைனக் கா க்ேக ெசன்  சம் நாதப்
      ெப மான் அகிலாண்ட ேபைத-அ ள்ெபற்ேற

      சீரங்கப் பட் னத்திற் ெசன் ரங்க நாயக ஞ்
      சீெரந்த நா ம்நிைற ெசம்ப மீ-யாெரன் ம்

      அம்ைமயரங்க நாயகி  மன்பா ெய ந்த ஞ்
      ெசம்ைமைய ங் கண்  தாிசித் - ம்ைமவிைன

      தீர்ந் தி  வா ர்த் தியாகர்பதம் ேபாற்றி
      ஓர்ந் சிவ காமிசர ட்ெகாண் -ேதர்ந்

      தி ழி மிழைலக்ேக ெசன்றரைனத் ேத க்
      க ேவ ரறநாேன கண் -பரவித் 130

      தி ப்பட்  க்ேக ெசன்  பட்டீசர்
      க த்ைதக் கண்ேடா க் கனிந் -வி ம்பத்
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      தி வா வ ைறயிற் ேசர்மாசில் லாதார்
      கா ெமாப்பில்லா ைல ந்-தி நாள்ேதர்

      ெகாண்ட ம் ேபா கண்  கும்பேகாணத்திற் ேபாய்
      இண்ைடயணி கும்ேபசு ரைன ம்நான்-கண்

      தி ேவ ரகத்திற்ேபாய்ச் ேசவித்ேதன் ேவைளக்
      க ேவ ர ெமன்ேற கண் -ெபா வில்

      தி மத்தி யார்ச்சுனத்திற் ெசன்  ம தப்பர்
      இ வர் பாத மிைறஞ்சி-பாி ற் ச் 135

      சீகாழி க்ேக ெசன்றரைனச் ேசவித்ேத
      மாகாத வாேற வணங்கிேனன்-ேதாதாய்

      தி நல் ர்க் ேககித் ெதாிசித்ேதன் ேதைவப்
      ெப நல் வழிையப் ெபறேவ-க திச்

      சிதம்பரத்திற் ேககித் தி ல ங்கர்
      பதம்பரவிப் ெபாற்சைப ம் பார்த் -விதம்ெபறேவ

      ஐஞ்  ெபான்ைன யளித்ேத ன பணிந்ேதன்
      ெமய்ஞ்ஞான ேமன்ேம ம் ேவண் ெமன்ேற மஞ்ஞாய்ேகள்!

      காஞ்சி ரத் திற்ேபாய்க் கண்ேடேன காம்பரைன
      வாஞ்ைசமிக்கு ெகாண் பல்கால் வாழ்த்திேனன்-ஆஞ்ேசய் 140

      அதிகவி த் தாசலத்தி லன்பாக த்தா
      நதி  குன்றெர ம் நாத-நீதிையத்

      ெதாிசித்ேதன் பின்  தி க்காளத்தி
      எாிகண்ணான் காளத்தி யீசன்-ெபா விலா

      ஞானப் ங் ேகாைதைய ம் நான்கண்ட னன்பணிந்
      ஞானச்சார் ம்ெபறேவ நா ேனன்-தானன்பின்

      கிட் ணா நதியிற்ேபாய் ேக லா தா யபின்
      கிட் ணா ேகாதா ாிக் ேககிேனன்-சட்டமதாய்த்

      தீர்த்தமா  ய ைனத் ெதன்னதியில் ழ்கிேய
      பார்த்ேத ெனன்பாவம் பறந்தைத ம்-ேநர்ந்தவழி 145

      ெசன்  சைர ெவ ந் தீர்த்தமதில் ழ்கிேய
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      அன் ைடத் ேதன்விைனக ளத்தைன ம்-நன் த ங்

      கங்ைக நதிதைனப் ேபாய்க் கண்ேடெனன் கண்குளிர்ந்ேதன்
      அங்கதனில் ழ்கிநன்னீ ரா ேனன்-மங்களஞ்ேசர்

      காசிவிசுவ ங்கர் கன்னிவிசா லாட்சிைய ம்
      மாசி தல் ைதவைர ம் வாழ்த்திேய- சித் த்

      தானதவ ெமன் கன்னி தானெமன்  சரைணெயன்
      மானதி  வாபரணம் மங்கிெயன் ம்- தனந்தீர்

      ஆைலயங்க ெளன் பதி னாயிரம்ெபான் நாங்களந்தக்
      காைலகங்ைகக் காவ ங் ைகக்ெகாண் -ேசாைல 150

      ெசறிந்த தி நல் ர் தி நகர்க்கு வந்
      பிறிந் தி  ெவாற்றி ர் ேபணி-அறிந்

      வி ப்ப டன் நாேன மின்ேன பணிந் தி ப்
      ெப ந் ைறத் தலத்திற் ேசர்ந்ேத-உ க்கமாய்

      ஆ ைடயார் ற்றி க்கு மாைலயத்திற் ேசர்ந்தவர்ெபாற்
      றா றநான் கண்  தைலபணிந் -நா ம்

      ம ப்ெபா ந் ஞ் ேசாைல மைலயி லழகர்
      ஒ த்தியாம் லட்சுமி  ெமான்றாய்-வி ம்பத்

      தி விழாக் ெகான்ட ளச் ேசவித்ேதன் பின்
      தி வலஞ் சுழிதைனச் ேசவித்ேதன்-உ கி 155

      நடந் ரா மீசுரத்தில் நான்ராம ங்கர்
      மடந்ைத ெபாற்பதமாம் மனைதத்-திடம்ெபறேவ

      வந்  ெதா ெகாண்  வந்தெவா  காவ ைய
      அந்தல* மா*மீசுர க் *காக்கிேய-பின்

      வயிரவ ைசக்ேக வடமாைல சார்த்தி
      அயில்விழிேய! பார்பனகன் *-ெவயில்ல

      நவபாஷா ணத்திேல நான்தீர்த்த மா ப்
      பவேமகக் கண்ேடன் ப மீ!-தவமார

      தி ப் ல்லா ணிக்குவந்  ேசர்ந்  பள்ளிெகாண்ேடான்
      தி ப்பாதங் கண்  ெதாிசித்ேதன்-வி ப்பாய் 160

22



      உத்தர ேகாசமங்ைக ற்ெறா நா ளங்கி ந்
      அத்தா மங்கேள ய பணிந்ேதன்-நத்திேய

      ஆற் ாிற் ேசாம ங்க ரம்ைமெயங்கள் ேசாமவல்
      பாற் ய னாகப் பணிந்ேதன் - ஈற்றிேல

      (யாத்திைர )
      சங்கு கத் திற்ேபாய்த் தான ஞ்ெசய் தந்ேநரம்
      அங்கணாயக் கர்மடத் தாக்கிேய - மங்காய்! நான்
      பார்த்ேதன் ெசல ம் யாம் பார்வர  ெமல்லாம்
      ேசர்த்ேதன் சாிகண்ேடன் ெசல்விேய! - தீர்த்தச்
      ெசலவி வைரயிற் சின்னக்கா சில்ைல
      உலகம் பழிக்க ட ற் - பலவாய்த் 165

      ன்பத்ைத ேமவிேனன் ேதாகாய்! இவ் ைவயாண் ல்
      இன்பத்ைத ேமவவினியங்ேக - யன் ற்ற
      வாத்தியார் தன்னகத்தில் வந்தி ந்  ெகாண் ெவகு
      ேநத்தியாய்ப் ேபணிேனன் ேந டைல- வாய்த்தேதன்

      (நாரண வாத்தியாாின் அகம் ெசல்லல்)
      நானிைனந்  மாசிவிழா நாட்ெகா ேயற் றன் வள
      மானதி ச் ெசந் ாி லன் வந் -மானபரன்
      நாரணவாத் தியாரகேம நன்ெறன்  ெசன் மனப்
      ரணமா யங்கவைரப் ேபாற்றிேனன்-வா மி ம்
      எங்ேக யி ந் வந்தீ ெரன்றா ாியம்பிேனன்
      அங்ேகெயன் ெசய்திெயல்லா மன்பாக - மங்காய்! பின் 170

      கங்ைக ெய த்தவர்தன் ைகக்ெகா த்ேத னன் தல்
      எங்கள் கு க்குநன்ைம ெயய்தியேத-அங்கவ ம்
      அன்பாக வாங்கியவர் ேராட்சித் ெதவர்க்கும்
      பின்ேப ெகா த் ப் பிாியாமல் - என்பாேல
      ஓராண் ெமன் பசாித்தா ராெமன்
      ேநராம் பரகதிெநஞ் சில்ைவத் ச் சீரார்ந்த

      (தி ச்ெசந் ர் ஆண்டவைன வழிபடல்)
      கந்தவைர  ெமங்கள்சண் கநாதன் ெகா ம்
      அந்தவத னாரம்பமாங் கடா ம்-இந்தழைகச்
      சண் க விலாசமதிற் சார்ந் கண்ேட நப்ெபா ேத
      எண்ண ம் பவக்கடல்விட் ேடகிேனன் - ெபண்ேண! 175

      வதனாரம் ப தலாய் மாவி பன் னானங்கு
      சததீர்த்த மா த் தி ம்பி-விதவிதமாய்
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      அஞ்சா  ெபான்தான மவ்விடத்ேத ெசய் மிக்க
      பஞ்சாட்சரஞ் ேசவித் ப் பண்பாக-விஞ்ைசய ள்

      சண் க நாதனி  பாதத்ைதத் ெதா டன்ேபாய்
      விண்ணவ ம் மண்ணவ ம் ேவண் கின்ற-பண்ணவனாஞ்

      சுப்பிர மண்ணியர் ைணத்தாைளப் ேபாற்றியதற்
      கப் றமற் றாைலயங்க ளானெவல்லாந்-தப்பாமல்

      ஆ கா லங்கள்ெதா  தன் த லாைனயின்ேமல்
      ஏ ம்நா லாந்தி நா ளின்வைர ம்-ேவ நிைன 180

      வில்லாம ப்ப ேய ேயத்தி லஞ் சாந்தி நாள்
      வல்லான கலாபமயி ேலறி-எல்ேலா ங்

      காண ெவ ந்த ளக் கண் பின்நான் வந் மனம்
      ணேவ ேவதம் கன் வாில்-நாண ம்

      மின்ேன! ெபால் லாக்காலம் ேவேற நிைன தந்
      ன்ேன யி த்த நான் ன்ேபாேனன்-அந்ேநரம்

      (நடனமாைதக் கண் , க த்தழிதல்)
      சன்னிதியிற் றாதியர்கள் ததிங்கத் ததிங்கிணத்ேதாம்
      என்ன ந க்ைகயிேலா ேசந்திைழைய-மின்ேன! யான்

      நண் சிப்பி ெவய்*கத  நாசம்வ ங் காலமதில்
      ெகாண்ட க வழிக்குங் ெகாள்ைகேபால்-ஒண்ெடா யீர்! 185

      ேபாதத் தனங்கல்வி ெபான்றவ ங் காலமதில்
      மாதர்ேமல் ைவக்கு மனெமன்ேற-ஓதல்ேபாற்

      கண்ேடன் ம ண்ேடன் க த்தழிந்ேதன் மாலால்வாய்
      விண்ேடன் மதர்த்ேதன் விதிர்த்ேதேன-ெகாண்ைடச்

      ெசா க்கின் ெசா க்கி ள்ேள ெதாங்கைல ங் கண்ேடன்
      க த்  மயங்கிக் கைரந்ேதன்-வி ப்ப டன்

      ெநற்றியிேல யிட்டெபாட் ன் ேநர்த்திையக்கண் டப்ெபா ேத
      சற் மடங் காவிரக சன்னதமாய்- ற் ம்

      பரதப் பழக்க ம் பாைவ தல் கண்ேடன்
      பரதவித்  நின்  பைதத்ேதன் - சரமேநர் 190
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      விழியின் ம ட் ம  மீண் வ  மானின்
      ெதாழிலைத ங் கண்டறிைவத் ேதாற்ேறன் - ெதளி நவ

      ரத்தினத்ேதா ட் க்கும் ராசெகா  ைவெயன்கண்
      ெபற்றவிடத் ேதகாமப் ேபய்ெகாண்ேடன்-சற்றிைணயில்

      பல்வாிைச கண் வள்தன் பாதம் பணிவதன்றி
      நல்வழிெயான் றில்ைலெயன்ேற நாட் ேனன்-ெமல்லேவ

      நாளிற் கனத்த ைல நாம் ைச பண் கின்ற
      சாளிக் கிராமெமன்ேற தான்ெகாண்ேடன்-ேகளிக்ைக

      ஆ ைகயி ேலயைசக்கும் அங்ைகதைன ம்ெபாிேயார்
      நா மைப யத்தெமன்ேற நான்ெகாண்ேடன்-பா வர்கள் 195

      ெசாற்கடங்காப் ேபரழகு ேதாைக வயி சங்கப்
      ெபாற்பலைக ெயன் மனம் ாித்ேதன்-மற்றதன்ேமல்

      ஓதிரதி பங்கனம்ேபா! ந்திேராமத் ெதா ங்ேகா!
      மாதிரத வஞ்சிராணி வாய்த்தேதா- திேய!

      மின்னிைடையக் கண்  மிக  மயங்கியவன்
      தன்ன யின் கீேழ தைலகுனிந்ேதன்-வன்னமணி

      ேமகைலையக் கண்  மிகுேசாப மாகிெயந்தன்
      ஆகமைனத் ங்குைலந்த தங்கேன-ேதாைக

      கி மதிற் சாிைகச் ேசாதி ங் கண்டாங்ேக
      அகிலம் நைகக்க மதியாேனன்-சகிேயநீ! 200

      கண்டா டன்மயக்குங் கால கண் ேடகாமங்
      ெகாண்டாேவ[ேல] சல்லெவகு ேகாட்டாைல-எண் ைசேயார்

      கண்ைண மயக்கு டற் காந்திெயன்ேற ெகாண்டதல்லால்
      என்ைன மி க்கெமன்ேற யானறிேயன்-ெபண்ேண!

      ந க்கும் பரதவிதம் நட் வ னண்ணாவி
      த் ப் பயிற்ற லறிேயன்- க்ெகாப்

      பகில மயங்குமவ ளிைடயின் ேதய்ைவத்
      கி க்க ெமன்றவர் ெசான்னார்-சகிேய! 205
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      ெசா குகுழ லத்தைன ந் ேதாைககுழ லன்றிக்
      காிய கவாிெயன்ேற காேணன்-தி ேமனி

      வாைடக் குணத்ைதமயி டலவர்க்ெகன் றி ந்ேதன்
      ேமைடப்  லான்ெபா யாய் விண்டாேரா-காைடக்

      குரல்கூ ங் ேகாைதசித்திரக் ெகாட்டைக ள்ளானாள்
      பரேலாகி ேபால்நின்ேறன் பாங்காய்-அரகரா

      ெவன்  ெதா ேவா  மி ைமமயி ேலான்ெகா ம்
      நன் பணி மா கின்ற ேநர்ைமக ஞ்-ெசன் ெசன்

      பார்ப்பா ரவரவேர ைபங்கிளிைய நான்பிாிேயன்
      கூர்ப்ெபன் றிைவயந்தக் ேகாைததன்ேமல்-தாக்குறேவ

      என்னறி ம் நன்றா யிதமகிதம் பார்க்கின்ற
      நன்ெனறி  மவ்விடம் நைகக்கிடமாய்- ன்னமவள் 210

      காலைசக்கி ெலன் ைடய காலைச ங் ைக டேன
      ேமலைசக்கி லப்ப ெயன் ெமய்யைச ம்-ஆலம்

      (நடனமா , ன்னைக ாிதல்)

      நிகர்விழியாள் நாட் யத்தில் நின்றா ம் ேபா
      நைக ாிந்தா ெளன் கத்ைத நா -நைகபலவாய்

      (அம்மாதின் ன்னைகையக் கண் , தவப்பயன் எனல்)

      நான் ண் ந்தெதல்லாம் நாாிகண்ேடா? என்மயைலத்
      தான் தீர்க்க ேவண் ெமன்ப தாந்தயேவா?-வான் குெமன்

      ன்னவேர ெசய்ததவ ற்றிவ ம் பயேனா?
      பின்ைனநான் காசிகண்ட ரேமா?-என்னேவா?

      என்ேற நிைனத்தல்லால் என்ைகயிேலாட் ைடதரேவ
      இன்ேறபார்த் தாெளனநா ெனண்ணா -ெசன்ேற 215

      விளக்கிற் பறந் விட் ல் ழ்வ ேபால் நாேன
      கிழக்குேமற் காயவள் ன் ெத*ர்ச்சித் -உழக்கிேய

      நானைடந்ேதன் ேபாகவர நாாி கண்டா ெளாயிைலேயா
      வானவர்ேச னாபதிைய வாழ்த்தா -ேபானெதல்லாம்
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      சந்ேதாஷ மானதல்லாற் தாதியர்கள் காணவிங்கு
      வந்ேத னைலவேதன் ைவத் ணேரன் - இந்தைமயல்

      (நடனமா  தன்  ெசல்லல்)

      ெகாண்டைலந்ேதன் நான்மிக ங் ேகாதாயவ் ேவைளயிேல
      வண் விழி யார்ேகாயில் வாயில்விட் ச்-ெசண்ைடப்

      பி த்தகர மானமற்றப் ெபண்க ெளல்லாங்
      கூ ச் சந்திரைன வைளவெதாத்ேத-அ க்கவைளந் 220

      திவ்வாேற ெசன்றாரவ் ேவந்திைழவா யில்வைர ம்
      ெவவ்ேவேற ேயகினர்பின் விடதனில்-அவ்ேவைள

      இவ்வள ங் கண்ேட இவள்நைம ங் கூ வேளா?
      அவ்வள ம் நாம்ேபா யறிவெத ங்-கவ்ைவயினால்

      சார்த்திவிட்டால் ேமாசெமன்  தான்ேபாேனன் - ேகார்த்த த்

      (நடனமாதின் வாயி ல் ேதாழிையக்கண்  வினவல்)

      மாைல டன் ெபான்னின் வடேம ைனந் வன்னச்
      ேசைலதாித் ேததிலதந் தீட் யேதா?-ேவைலப்

      பழித்தவிழி யாேளார் பாைவதா னாங்ெகன்
      ெமாழிக்கடங்காச் சுந்தரமாய் ன்ேன - வழித்தைலயில் 225

      வந்தவைள நான்பார்த்  மாேத! நீ யாெரன்ேறன்
      இந்தமயி ன ைம யாெனன்றாள் - அந்தமின்ைனத்

      ன்பமதில் வந் யிைரத் க்குெமம தைனநான்
      இன்ப ம த் வனா ெயண் வேபால் - அன்பினளாய்

      (தைலவனிடம், ேதாழி தைலவிைய வியந்  கூ தல்)

      எண்ணி னக்கு ன்ேன ேயகினப்ெபண் ணாெரனவப்
      ண்ணியவாட் கன்ேற ெபாய்ையக்ேகள்!-விண்ணில்வாழ்

      இந்திராணி ெயன் மாதி ேயந்திைழெயன் ந்தி வாஞ்
      ெசந்தா மைர ைற ஞ் ெசல்விெயன் ம் - இந்தவைகப்

      ெபண்கெளல்லா ன் விையப் ேபணிவாிற் கண்ட்நாாி
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      கண்குளிர இம்மாைதக் கண்டபின்  - பண்பான 230

      ெவண்கலத்ைதக் கண்ேடார்கள் ேவண்  னம்வி ம்
      மண்கலத்தின் ேமல்மன  ைவப்பேரா? - ஒண்ெபா ளாம்

      பத்தைரமாத் ப்பசும்ெபான் ைன ங்கண்  ன்ேபால்
      பித்தைளைய ேயவி ம் ம் ேப ண்ேடா?-உத்தமேர!

      ஆற்றிேல ெவள்ளம்வந் தாலா ஞ் சகதிெகாண்ட
      ஊற்றிேல நீெர த்  ண்பாேரா?-ேபாற் ம்

      ம க்ெகா ந் ம் பிச்சியி  வாட்சிமலர் கண்ேடார்
      எ க்கின் ச் சூ வேரா? இன் ம்-ெப த்தநிைலக்

      கண்ணா  வந்தி ந்தாற் கங்ைகையேயார் ெசம்பில் ைவத்ேத
      உண்ணா த் தன்னழைக ேயார்வாேரா?-மண்ணிற் 235

      சலதாகங் ெகாண்டவர்க்ேக ெசவ்விைளநீர் வந்தாற்
      குலமாகும் ேவம்பிெநய் யாகுேமா? அலகிலா( )

      இவ் வைம ேபால்விண்ணி ேலந்திைழேயா ைரயிகழ்ந்தார்
      அவ் லகம் விட் வரா ரன் தல் - நவ்வியிவள்

      இப் விக்கு நாயகமா ெமல்ேலார்க்கும் நல்லமிர் தந்
      தப்ப ங்கா மப்பிணிக்குச் சஞ்சீவி!-ஒப்பிலாக்

      காைளக் குமார க்ேக கண்மணி! அ வல்லால்
      பாைளக் குழ யர்க்கும் பஞ்சமிர்தம்!-ஏைழக்

      கிரங்கு ம தகுண ேவந்திைழ யாைமயர்
      வரங்கள் த ெமங்கள் மயிலாந்- ரங்கர்பணி 240

      நிற்கு த யார் ேநமிக்குங் கட்டைளயாள்!
      சற்குண குணாலத்த ளிப்பாைவ!-கற்றவர்க்காங்

      கல்விக் கடலாம்! கலவிெச ங் கா கர்க்ேக
      ெசால் க் கடங்காச் சுகங்ெகா க்கும்-நல்லவள்காண்!

      இக்ேகாயில் தாதியர்க்ேக யாங்கள் தற்கு யாம்!
      எக்ேகாணத் திற்குெமம்சீட் ேட மிப்ேபா!-மிக்கான

      காந்திெகா ம் ேமனிக் கயல்விழியாள் தன்நாமஞ்
      சாந்தகுண ேமாகன ச ந்தாியாம்!-ேபாந்தவேர!
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      (ேதாழி, தைலவனின் ஊர்ேபர் த யன வினாவல்)

      ஆதியிேல நீங்களிப் பாகு ர் எவ் ாிவ்
      தியிேல வந்த ள ேவண் வெதன்?-ேகாதிலேர! 245

      எங்ேகேயா உங்கைள ம் யான்கண் ப்ப ண்ேட
      ங்கேன உம் ர்ேபர் ெசால்ெலன்றாள்-சங்ைகயிலா( )

      (தைலவன், ஊர்ேபர் த யன கூறல்)

      இப் வியில் மிக்கானெயன் அப்பாவின் ேப ஞ்
      சுப்ைபயெனன் ெறன்ெப ந் திேய!-ெசப்பமாய்

      நானி ந்த ஊ மிந்த நங்ைகயைர ேவட்ட ங்
      கானிடங்கள் ெசன்றைத ங் காவியம்ேபால்-வாய்நிைறஞ்சுந்

      தியர் ன் ெசால் ங்கள் ேதாைகேம லாைசெகாண்ேட
      திதனில் வந்தெதன்ேற ெமய்ெசான்ேனன்-பாதிமதி

      (ேதாழி, தைலவியின் அ ைமசாற்றல்)

      ஒப்பாகி யந் தலா ேவா மதி வஞ்சகத்ைதத்
      தப்பாமல் ேகள்நீ! சந்தனேம!-ெசப்பாந் 250

      தனத்தாைள நீர்சு ந் தன்ைமேயா? அன்றித்
      தனத்தாேல ெவல் ந் தரமாேமா?-மணத்தால்நீர்

      ெவண்கலத் க் ெகாத்தவிைல ெகா த் ப் ெபான்னான
      ெவாண்கலத்ைதக் ெகாள் ேரா? ஏ ெமன-நண்பாய்!

      அைரக்காசிற் ெகாண்ட பாியாற்ைறத் தாவாெதன்
      ைரப்பா ரைதயறியீ ேராநீர் - தைரப்பாேல

      அத்ைதமகேளாயிவள்தான்? ஆ ம்வி ம் பாச்சரக்ேகா?
      சுத்தவிைல ேயா? உமக்குச் ெசால் ங்காண்!-உத்தமேர!

      அன் ைவத்தீ ெரன்றா ளதி பாற் றினேம
      பின் மவெளன்ைன ம் ேபணிேய-கன்ைறவிட்ட 255

      ஆப்ேபால ேவ ம கு ைமயேன! அங்குெசால்
      பார்ப்ேபா ெமனப் பகர்ந்த ைபங்கிளி ன் - வாய்ப்பாகும்
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      (தைலவன் தைலவியின் எளிைம சாற்றல்)

      ஆலம்ேபால் நீலவிழி யங்கயற்கண் மாதரேச
      காலம்ேபாம் வார்த்ைதநிற்கும் கண்டாேய! - சாலப்

      பசித்தார் ெபா ம்ேபாம் பா டேன அன்னம்
      சித்தார் ெபா ம்ேபாம் ேபாெமன்  - இைசத் ன்ேனார்

      (தைலவன் ேதாழியிடம் பைணயம் வினவல்)

      ெசான்ன கவிைதையநான் ேசாரா  உைரத்த டன்
      என்னெசய்ய ேவண் ங்கா ெணன் ைரத்தாள்-அந்ேநரம்
      ெபண்ேண! பைணயெமன்ன? ேபதகமில் லா ைரத்தால்
      எண்ேண ென த்தளிப்ேப ெனன் ைரத்ேதன்-ெபண்ணார் 260

      ( ேதாழி, தைலவ க்குப் பைணயங்கூறல்)
      அ ைத மித் தாராள மான மனதாற்
      ச சயமில் லாதைண ர் சாமி-க கிைணந்த

      கந்தரத்தா ைளப் ண ங் கா காீ ம்பைணயஞ்
      சந்தனத்தாற் ெகண்ப ெபான் சாதிைரக்ேக-நந்தா

      பாிசா ரகமாதர் பற் வர்ெபான் 
      பிாியாத் ேதாழியஞ்சு ெபண்கள்-விாியாத

      மின்னலா யம்மாதர் ேவண் வர்ெபான் ஐஞ் ேற
      அன்ைனயர்க்குச் ேசைலக் ைகம்ப ெபான்-கன்னி

      குளிக்குங் களபவிைல ெகாஞ்ச ப்பதாம்ெபான்
      ெதளிக்கும் பனிநீர்ப் பத்ெதண்ெபான்-கிளிக்குைரெசால் 265

      மின்னாள் தனக்ெகன்ேற ேவேற ெகா ப்பெதல்லாம்
      ெபான்னாயிரங்கிழிேய!ேபா ங்காண்!- ன்ேனயிவ்

      வாயிரத்ெதண் ற்ேறாேட ஐம்ப ெபான் ங்ெகா த்தாற்
      ேறாயிதத்தில் ேவணசுகம் ெபறலாம்-வாயினிக்க

      (தைலவன் ஈராயிரம் ெபான் ஈதல்)

      உண்ணலா மின்னிதழி ம  ைதெயன்றாள்
      எண்ணியீ ராயிரம்ெபான் ஈந் பின் ங்-கண்மணிேய!

      காப்பாய்நீ! உன்னிரண்  ைகப்பி நான்! காவாேயல்
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      தாப்பா  மில்ைலெயன்ேறன் தாதிெசான்னாள்-பார்ப்பார்க்கு

      வாய்ப்ேபாக்ேக ெனன்றவச னப்பழைம ண்ேட
      ேபாய்ப்பார்க்ேக ெனன்ேற கன் நின்றாள்-ேவய்க்க த்தாள் 270

      (தைலவன் ேதாழியிடத்  அைடயாளங்ேகட்டல்)
      சம்மதித்தால் கால்ெகா சுச் சங்கி ைய நீவாங்கி
      நம்மிடத்தில் வாெவன்ேறன் நாாிேய!-விம்மிப்ேபாய்க்

      (தைலவன் தாேன நிைனந்  வ ந் தல்)

      ெகட்டகு க் ேகற்றெதப்பங் கிட் னதாய்ச் ெசான்னாேளா?
      கட் நிதிக் காரெனன்ேற காட் னேளா?-இட்டமாய்த்

      ேத ய ள் த்தனிேய ேதேன ன் கா ப்ேபா
      ஓ வந்  பாய்ந்தெதன்ேற ஓதினேளா?-ேகா தரஞ்

      ெசன்றா ந் தீர்த்த ைனத் ேத  வ யவிங்ேக
      நன்றாக வந்தெதன்ேற நாட் னேளா?-அன்றிக்

      குரங்காட்டங் ெகாள்ளவிந்தக் ேகாமாளி யாெமன்
      இரங்காளியம்பிேயா!ெயன்ேனா!-வரம்பாக 275

      நாலா  நாழிைகயாய் நாாிவரக் காணாமல்
      ேவலா  தன்பதத்ைத ேவண் ேய- லாம்

      இைடயா ஞ் சம்மதித்தா ெளன்றெசால்ைலக் ேகட்டால்
      கிைடயாத ரத்தினக் கிாீடம்- அைடயாளம்

      ஆகத் த வாெளன் றாைணயிட்ேட னப்ெபா ேத
      ேமாகச்சகி ம்என்கண் ன்வந்தாள்-தாகத்தால்

      (தைலவனிடம், ேதாழி  ெசன் வந்தைதக் கூறல்)

      பாங்கிநீ! ெசன்றெசய்தி பாேலா சீேலாெவனநான்
      ஏங்கிேனன் பாெலன் றியம்பிேய - தீங்கிலாத்

      ெசா ப் பட்டசலஞ் ெசால்லத் ெதாைலயா
      ேபா ெமனக் ைகயேன ேபா ெமன்றாள்-ஏ ெசய்தி 280

      என்ேற பதறிவந்த ெயன் தி யம்ைமபாற்
      ெசன்ேற நடந்தெசய்தி ெசப்பிேனன்-அன்ேறடீ
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      ேபாந்த தார க்குப் ெபான் ம்  சூர க்குச்
      ேசர்ந்த மானஞ் சி ம் -ஆய்ந்த

      அறவ க்கு நாாி யறத் ம்  ெநஞ்சில்
      றவ க்கு ேவந்தன் ம் - ைறைமயாய்

      ஆய்ந்தவேர! இக்கவிைத யாதியிேல ெசான்னெதல்லாம்
      ஏந்திைழேய! ேகட் ப்ப தில்ைலேயா?-ேசர்ந்த கழ்

      ஆடவராய் வந்தா லைழத் வர ேவண் மல்லாற்
      கூட ம்நீ சந்தயமாய் கூ வேதன்?- ட 285

      மதியாய்! பணத்ைத ன்ேன வாங்கிவர லாேமா?
      திதாயிப் ேபாபணத்ைதப் ேபாற்ேறன்-சதிகாாி!

      ன்மதியால் வாங்கிவந்த ெசார்ணமைத நீெகா த்
      நன்மதியா ைனயேனேபா நாாிெயன்ேற-அன்ைனயார்

      இப்ப ேய ெசான்னா ளிேதாபணத்ைத ேயெகா த்
      ப் ாி  ேலாைன ன்றன் ன்னேம-ெசப்பமாய்க்

      கூட் வா ேரனம்மா ேகாபிக்க ேவண்டா ன்
      பாட் ேல நீயிெரன் ன் ைபங்கிளிபால்-நாட்டமாய்

      வந்ேதனவ ம் வந்தமாப் பிள்ைளெயங்ேக ெயன்றாள்
      இந்தா பாிச மிணங்கியவர்-தந்ைத ன் 290

      அம்ைம வாங்ேகெனன் றவர்பாற் ெகா த்திெடன்றாள்
      சம்மதித்  வாங்கான் தவிப்பாய்நீ- ம்மிடத்திற்

      ெசால்லவந்ேத ெனன்றதற்குன் ேதாைகயவர் வாரமட் ம்
      ெமல்லவவர் ெபா க்க ேவண் ெமன் -ெசால் ப்

      பண ப்ைப வாங்கிப் ப ந்தனத்திற் ேசர்த்
      மண க்க வந்த மதைனக்-குணமாகக்

      கூட் யவா ெவன்றவேள கூறித்தந் தாள்ெகா ெசன்
      றாட் யதி பரத்தின மானசகி-காட் ன

      (தைலவன், ேதாழியிடம் தான் மகிழ்ந் கூறல்)

      சீைதெய  மம்ைமயன்  ேதங்கிச் சிைற மப்
      ேபாைதயி ம் ெமய்ப்பாதன் மியிேல-காத னால் 295
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      அக்கினிைய ட்  வலம்வ ங்கா லந்தனி ம்
      மிக்க வ மன் விைரவாக- க்கியர்

      தி வாழி காட் நின்ற ெசய்ைகேபால் தம்பி
      ெப நாக பாசம் ெப ங்கால்-அ காக

      வந்த க டைனப்ேபால் மாேதயவ் ேவைளெயனக்
      கந்த மகிழ் ேபா லானேத-சந்த ம்

      (தைலவன், தைலவியின் ெகா சுெபற் த் தைலவியிடம் ெசன்ற )

      அக்ெகா ைசக் ைகநிைறய அன்பாக வாங்கி ெயந்தன்
      இக்கணிைணக் ேகயணிந்ேத ெனன்மயலால்-ெவட்கமிலா

      நாேன ப ம்பாிைச நாாிகண்  ேவட்ைடயின்
      தாேன ப த்தெதனச் சந்த ற்ற-மாெனய்வாள் 300

      ேத த் தவிப்பாேள சீக்கிரம்வா ங்ேகாெவன்
      றா ப் ளகித் தணி ைலயாள்-ேவ க்ைக

      ஆகேவ ன்னடந்தா ளந்தமின்ைன நான்ெறாடர்ந்
      ேபாகேவ பின்வந்ேதார் ேபாற்றச்சீ-தாகம்ேபால்

      (தாதியர் ைடசூழ்ந்  பாிகசித்தல்)

      மச்சான்நீ வா ெமன்  மான்ேபாலக் கிட்டவந்
      ச்சாணீ ளத்தி த்ேதன் ன்னின்றாள்-அச்சணத்தில்

      அன் ைடயாள் ேபாெலா ெபண் ணத்தாேன! வா ெமன்
      என்பிற ! வா ெமன்றா ேளெயா ெபண்- ன்பாக

      வந் மறித் தண்ணாவி! வா ெமன்றா ேளெயா ெபண்
      இந் கப் பாைவய ாிரண் ேபர்-சந்ேதாஷ 305

      மாகவந்ேத தம்பீ!நீ ரா டன் வந்தெதன்றா ள்?
      தாக ம்ேபா ேலார்கிழவி தா ம்வந் -ேமாகமாய்ப்

      ேபரனார் வந்தீேரா? ெபண்ணா ெயன் ைரத்தாள்
      ர ேமார் கன்னிவந்  ண்மைறவில்-சாரநின்

      (தைலவன் தாதியர்கட்குப் பதில் கூறி அமர்தல்)
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      மாமனாேர! வா ம் வா ெமனக் ேகட்டாள்
      ஆமம்மா ெவன்றிவர்கட் ேகாதிேய-காமமாய்

      நாய் கூ ெயா  ெநாண் மாட்ைடக் க க்க
      ேவ க ன்றிெயா  ண்ெச யின்- குந்

      தப்ெபா  ெவம் ெயான் றங்ேக கிடந் கண்
      தப்பவிடா மற்பி க்கத் தான்ப ங்கும்-அப்ப ேபால் 310

      ணிகளாய்க் கூ ெயைன ேவதைனேய ெசய்யவங்ேக
      நாணமிலா மாமிகண்  நாணிெயா -ேகாணமதில்

      ஓ ப் ப ங்கிடநா ள் ட் ற் ேபாய் குந்
      ேவ க்ைக யாய்தடத்தில் ற்றி ந்ேதன்-கூ ேய

      ெவண்சா மைர ம் மயில்விசிறி நாலா ம்
      பண்பாஞ் சி விசிறி பத் டேன-தண்ேச ம்

      பன்னீர்க் கலசெம ப் பித் விக்கக் காளாஞ்சி
      மின்னார்க்குங் கண்ணா  ேவணவிதம்-ெபான்னால்ெசய்

      ைகவிளக்ேக நான்கு பக்கம் பர மஞ்சு
      ெமய்வியர்த்தா ெலான்றிரண்  ெவட் டன்-அய்ேயா 315

      அடப்பெமா  நான்கு மாக விந்தெவன்
      மடக்ெகா யார் ெகாண்  வைளந்தாற்-கடப்பவரார்?

      இந்திராதி ேபாகமதற் ெகய்தாேத டீமயிேல!
      இந்திராணி யித்தைன  ேமற்குேமா?-சந்ேதாஷங்

      ெகாண்ேடநாம் நம்மாதர் கூ ங் ெகா வி ப்ைபக்
      கண்ேடயம் மாமிெவகு காதலாய்ப்-பண்ேட

      பழகியி ந் தாள்ேபா ம் பாதகிதா ேனெநஞ்சில்
      அழகி வா ங்ேகா ெவன்ேறெனன்-றழகீ ம்

      இந்தெமாழி நீயங் கியம்ெபன்றாள் வந்ேத
      ேநற்றந்த ெமாழிேகட்  வாற்றிேனன்-சிந்ைதயிேல 320

      அன் ேபாற் ெபான்கமல மஞ்சிலாி பிள ந்
      தின்பர் ெபா ட் ைல ஞ் ேசர்த் ைவத்ேத-என்பால்

      (தாய், தைலவனிடத் ப் பசப்பிக்கூ தல்)

34



      ெகா த்த ப்ப நான ைகக் ெகாள் ங்கால் ேம நம்
      இ க்கைணச்ெசய் மாமிெசால்வா ளின் ம் - அ த் ப்

      பழகவிைல ெயன்ேறாநீர் பக்கவச னத்?ேதா
      சலதிவந்த ேதா ன்னிங் ேகசுவாமி!-உளமிவைளப்

      பார்ப்ேபா ெமனநிைனந்ேதா? ைபெயா ெபான் தந்தவைரச்
      ேசர்ப்ேபாெமன் ேறாநாங்கள் ேதவாீர்-வார்த்ைதெசா ந்

      திேய! உங்கைள ஞ் ெசால்  நி த்தினேளா?
      மாதின்ேமல் நீைவத்த வாரமிேதா?-ஆதி தல் 325

      என்ைனயா! உங்கள்குண மிப்ப ேதா ேனா?அல
      ன்ன ங்கள் தாயார் ெமாழிமதிேயா?-தன்னிேல

      நாமாகப் ேபாகி ங்கள் நங்ைகமதி யாெளனேவா?
      மா!நீ ராெர  ேவற்றாட்கள்-தாமாக

      இங்குவரக் கண்ட ண்ேடா? ஏேதா யிைவயறிேயன்!
      உங்கள்மன ெவட்கேமா? ஓ ர்!- அங்குன

      (தைலவன், தாய் பசப்ப க்குப் பதி த்தல்)
      விட்ட ெசய்திெயன்  ெசால் ப் பசப்பினாள்
      ஏ மில்ைல ெவட்கந்தா ெனன்ேறன்நான்-ேகாதில்

      (தைலவனிடத் , தன்மகள் கண்ட சகுனம் விளம்பல்)
      பழந விப் பா ேல பாய்ந்த ேபால் வந்
      மிளமறிக் குைளயறியா ெதன்ன-அலறிநின்றீர் 330

      இங்குநீங் கள்வர ம் ெமல்லேவ கண்டகுறி
      சங்ைகயின்றி நான் கல்ேவன் சத்தியமாய்-நங்ைகயிவள்

      (ேமாகனவல் , ேகாவி க்குப் ேபாகும்ேபா  ேகட்ட நற்குறி)

      இன் ைதயங் ேகாவி க்கு ேளகி  மசாீாி ம்
      நன் னக்கின் ேறவ மின் னாெளனேவ-நின்றறிந்

      சன்னிதியிற் ேபாகின்மணிச் சத்தெமான்  ேகட் டேன
      என்னவதி ெசயெமன்ெறண்ணிேய-கன்னிதான்

      நின் ெதா ம் ேபா தி  நீ ஞ் சந்தன ம்
      அன் நயி னாரணிந்த வார ேம-ெசன்றறிந்
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      (ேகாவி ள் சாமிசன்னிதியில் ேகட்ட நற்ெசால்குறி)

      நம்பியார் ெகாண் வந்திந் நங்ைககரத் ேதெகா க்கில்
      தம்பிரா னாெமா வர் தம்ேபாக்கில்-உம்ப க்குங் 336

      கிட்டாத வாழ் னக்ேக கிட் தின்ைறக் ெகன்றாராம்
      மட்டார் குழ மன மகிழ்ந் -கட்டாகத்

      (  வி தி வாங்கும்ேபா , ண்டாவிளக்கு ேசாதியாய் எறிதல்)

      தாதியர்கள் சூழம  சன்னிதியிற் ெசன்றிைலவி
      தியைத வாங்கும் ெபா திேல-ஆதி தல்

      வாடாமல் நிற்குமணி விளக்குத் தீப ட்பங்
      ேகாடான ேகா தரக் ேகாைதகண் -நாடா ம்

      ேவந்த க்குங் கிட்டாத ேமலான நற்சகுனந்
      தாந்தனிேய கண்டெதன்னச் சாரமைத-ஏந்திைழதான்

      (அம்மன் சன்னிதியில்,  மஞ்சள் ெபாட்டலங் கண்ெட த்தல்)
      ஐய்ய ற் க் ெகாண் ள்ளி யம்ைமெய ங் க ைணத்
      ைதய ற்றக் ேகாயிற்றி ச் சன்னிதியில் - ய்யநிற 340

      மஞ்சைண ம் பிச்சிமலர் மா ைகயி ேனா ெபா
      மஞ்சைள  ெமான்றாக ைவத்தி க்கக்-ெகாஞ்சுகிளி

      (ெதய்வாைனைய வணங்கும்ேபா  அண்ைடயிற் ேகட்ட நற்ெசால்)

      கண்ெட த்தங் குள்ளங் களிகூர்ந்  ெதய்வாைன
      ெகாண்டதி  ேமனிகண்  ெசால் ைகயில்-அண்ைடயிேல

      நின்ெறா வ க்ெகா வர் ேநய ட னக்ேக
      இன் தல் நற்கால ெமன்றாராங்-கனதனத்தாள்

      (ேவதவாசிாியைர ஏட் க்குறி ேகட்டல்)

      ேகாயி ேல கண்டநலங் ெகாண்  மகிழ்ந்ெதனக்கு
      வாயி ேல ேபாய்ேவத வாத்தியாைர-ஆயிைழயாள்

      (ேவதவாசிாியர் ஏட் க்குறிையக் கூ தல்)

      கூட் வரச் ெசால் மணங் ெகாண் ேபா டசங்ேகட்டாள்
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      ஒட் ன் ப பாைல யிட்டாய்ந் -நாட் ல் 345

      உயர்ந்தவராய் ெநஞ்சிேல உண்ைம ளராய்
      நயம்ெபறேவ ேபசும் நல்லாராய்-வயம் ாி ம்

      மன்மதைனப் ேபாேல வ  ைடயவராய்
      நன்ெனறிேய ேபசும் ந வினராய்-ெபான்ைனக்

      ெகா க்குங் குணத்தவராய்க் கூட க் காவராய்த்
      த த் த் ேதான் ஞ்ெசால் லாதவராய்-அ த்தவைரக்

      காக்கின்ற ேகாவாய்க் க த்தில் ம விலராய்
      ஏற்குங் குணங்கேள யில்லாராய்ப்-பார்க்குள்ேள

      பாக்கியங்கள் ெமத்தப் ப கினரா ம்ேபாக
      ேபாக்கியத்தில் ெமத்தமனம் ண்டவராய்-ஏற்கேவ 350

      ன் ல்கள் கற்றறிந்த க்கியராய் யாவைர ம்
      இன்னாாின் னங்கெமன்ேற ெயண் வராய்-மின்ேன!

      பழகிப் பிாியாராய்ப் பட்ச ளராய்
      அளவில் கைல  லகராய்க்-களவற்ற

      மான பரராய் ம வற்ற ேவதியராய்த்
      தானதவஞ் ெசய் ந் த மராய்-ஞானம்

      ெபா ந்  மனத்தினராய்ப் ச ல ராேயார்
      வி ந் மின்ைறக் ேகவந்த தாெமன்ேற-அ ந்தவத்தில்

      மிக்க வாத்தியா ைரக்கமின் மகிழ்ந் வந்
      ெதன் டனிக் கைதெயல்லா மியம்பினாள்-அக்களித் ப் 355

      ேபச்சியம்மன் ெகாண்டா ம் ெபண்ெணா த்தி ண்டவைள
      ஆச்சிையவிட் ங்ேக அைழத் வந் - ச்சியஞ்ெசய்( )

      அம்மா! ஒ க ம மாகவைழத் ேதெனன்
      இம்மாத் திரந்தா னியம்பினாள்-அம்மா

      ேகாயி க்குப் ேபான தற் கூடவி ந் தவள்ேபால்
      ஆயிைழக்குச் ெசான்னாள்நான் ஆெமன்ேறன்-தாயதன்பின்

      வாத்தியார் ெசான்னகுண மாறா ைடயவராய்
      ேநத்தியாய் ன்மகைள நீங்காமல்-காத் ைவத் த்
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      ேதாய மன் பாய்ேவத்த ேதாத்திரஞ்ெசய் ேவான்மகட்கு
      நாயகனிங் ேகவரவிந் நாெளன் -தாயார்ெசால் 360

      ெபண்வி ம் ங் காைல பிதாவி ம் ம் வித்ைதேய
      நண் தனம் வி ம் ம் நற்றாேய - ஒண் தலாய்!

      கூாியநற் சுற்றங் குலம்வி ம் ங் காந்தன
      ேபரழைக ேயவி ம் ம் ெபண்ெணன்ேற-சாரமிக

      ேவயவர்கள் ெசான்னெதல்லாம் ெமய்யாகு ைமயேன!
      ேநய டன் மகள்ேபாய் நின் ெகாண் -தாயறிந்தால்

      ேபா ெமன ெவண்ணாதிப் ங்ெகா  ங்களழைகக்
      கா குளிரச் ெசால்ெலன்  காதலாய்-மா ெசால்லக்

      ேகட்ேட மயங்கிக் கிைடந்த ைடப் ண்ைணநான்
      காட்ேடன் ெவளியி ைதக் காட் வேதா?- ட் ேல 365

      ைவத் ைவத் ப் பார்த்தி ந்த மாதின் மயல்தவிர்க்க
      இத்தைனநாள் ெதய்வ மியம்பினேபால்-உத்தமேர!

      நீங்களின்  வந்ததனால் ேநாிைழ  ங்கள்வசம்
      நாங்க பசார நவில் வ ேவன்?-பாங்காய்

      நடக்க வைகயறியாள்! நா ட்ட ண்பாள்!
      தடத்திற் ப க்கவின்னஞ் ெசல்லாள்!-மடக்ெகா க்கு

      ன்னாள் வயெசனி  ற்றி ன் ேனதிரண்ட
      ெதன்ேனா! க காலத் தின்திறேமா!-ெசான்ேனேன

      தட்  ேய ைரக்குந் தாதிெயன ெவண்ணா
      குட் வளர்த் ேதேவட்ைடக் ெகாள் ங்கள்!-எட் ேபால் 370

      நச்சுமர மானா ம் நட்டமர மாகுெமன்ேற
      இச்ைசைவத் ப் ெபண்ேணா ணங்குங்ேகா!-மிச்செமல்லாம்

      நான் கல்வ ெதன்ன? உங்கள் நாாிையக்கண் டால்ெதாி ம்
      என்பதறி ெசால்ேக ெனன ைரத் த்-தான்ேபானாள்

      (தைலவனிடத் , தாதியர் பள்ளியைறக்கு ஏெகன விளம்பல்)

      மாேத! ம த்திரண்  வஞ்சியர்கள் வந் தங்ைக
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      மீேத ெயன ைகைய ெமல்லைவத்தங்-ேகேதேதா

      ேதாத்திரமாய்ச் ெசால் யந்தச் ேசாதிப் பளிங்கைறையப்
      பாத்த ள ேவண் ம் பராக்ெகன்ேற-வாய்த்தமணி

      (பள்ளியைற வ ணைன)
      மண்டபத்திற் காம ம ந்தைறயில் மன்மதனார்
      சண்ைடயிட் த் ேதார்க்கும் சமர்களத்தில்-எண் ைசக்கும் 375

      பார்க்கில் மணக்கும் சவ்வா ப் பாணிதனில்
      ஆர்க்கும் வி ப்ப  மம்பலத்தில்-ஏற்கேவ

      பன்னீர் சலத்ைதவிட் ப் பாங்குெசய் ஞ் ேசற்றைறயில்
      என்னா ம் மணக்கும் எல்ைலதனில்-மின்னாள்

      மதன நதிைய மறிக்கு மைனயில்
      இதனாற் றி ந்தி வி னில் ல்-கத ற்றி

      மன்மதனா ெரய் மலர் வந் தி ம் ங்காவில்
      அன்னமரசா ளரண்மைனயில் - இன்னங்
      கயிைலக் கிைணெயனேவ கா மிடத்தில்
      மயிைலப் ண ம் மணவைறயில் - ஒயிலாகக் 380

      கூட் ேய வந் மலர் ெகாண் ைன ெமத்ைதயைதக்
      காட் னா ரங்கி ந்  கண்ணாேல - நாட் தன்
      ன்காணா மஞ்ச வதி ந் க்கியி ம்
      நந்தா  ல்ைலச்சர ம் நான்காணில் - என்பால்
      மதன்சித  ல்ைல மலர்ச்சரேமா? அன்றி
      விதம்ெபற விதானிப்ேபா ெமய்யாய் - அதன்பிாிைவ
      இன்ன மறிேயேன ேயந்திைழேய யவ்ேவைள
      சன்ைனெசய்ேதா யவ்வி வர் தாம்ேபானார் - கன்னிைககால்

      (நடனமாதின் வ ைக)

      தண்ைட லம்பச் சதங்ைக கலகெலனக்
      ெகாண்ைட யதிற்சு ம் க் கூத்தாடச் - ெசண்ைடப் 385

      பி த்தி க் ைகவைள ேபச தல்கள்
      க்கக் கயற்கணிைண சுற்றத் - த த்தைனப்
      பதக்கம் பளிச்ெசனேவ பட் ைட ம் ேசர்த்
      விதிர்த்  ைலயிரண் ம் ங்கி - மதர்த் டேன

      (தைலவைனக் கண்  நடனமா  வணங்கல்)
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      வஞ்சிதய ெநஞ்சிகுழல்மஞ்சிவர வாஞ்சியிவள்
      ெகாஞ்சிமயல் மிஞ்சிவந்  கும்பிட்டாள் - அஞ்ச ைக

      (தைலவன் நடனமாதிைனக் கண்  வியத்தல்)
      கண்ட ட ேனயிவைளக் கட் ெயா  த்தமிட் க்
      ெகாண் விைள யாட ெநஞ்சுக் கூத்தா ம்! - தண்டார்
      வதனத் தி வாள் ம குெமைனப் பாராள்
      கதவிற் க குநின்றாள் கண்ேடன் -விதமிட்
      நற்சுவாி ேலெய ம் நங்ைக ச் சித்திரேமா!
      சிற்றிைடயின் பாைவநின்ற சித்திரேமா!-விற் வ
      மின்னாைள யின்னெதன்  ெமய்யறிய மாட்டா
      தன்னாேல ேத த் தவிக்குங்கால்-அந்ேநரங்

      (தைலவன் வண் ைனக் கண்  விளித்தல்)
      கூந்தல் த்ததிேல ேகார்த்தபிச்சித் தார்ம ைவ
      ேமாந்  கிரகிக்கவந்த ெமாய்த்தவண்ேட!-ஆய்ந்தைதக்கண்( )
      அவ் ைவ ேநாக்கியிங்ேக ஆயிைழேய! வாெவன்ேறன்
      ெகாவ்ைவயிதழ் நீங்காக் கு நைகெசய்-திவ்விடத்ைத
      ேநாக்கினா ெளன்மால் ெநா க்கு ெநா ெப க

      வாக்கினா ளத்ைதயறி யாேத-எற்கேவ 395
      ெகாஞ்சவய ேசெவா வர் கூ யறியாேத
      மிஞ்ச னம் நாம்பழகி ேமவைலேய-ெநஞ்சங்
      கலங்குேம நா னேம ைகப்பி த் க் கூ ற்
      லங்கப் ண ெமன்ேற ேதான்றி-விலங்கா

      (கலவி வ ணைன)
      தாேனேத ம்ேநாயாய் தாழ்ந்த த்தி ெதாட்டைழத்ேதன்
      மாேனதா ேநமயங்கி வந்தைணயிற்-ேதேன!
      திரண்டவித ழாளி ந்தாள் ேதகத் ச் சுரைணயில்லா
      திரண் கரத் தாெல த் தைணத் ப்- ரண்ேடேன
      கிைலயவிழ்த் ேதேனாநான்! ேதாள் கிைல நீத்ேதா
      சகிேய! அவள் மார்  தன்னில்-உகிர்கேள 400

      ைதக்குெமன்  பார்த்ேதேனா! சன்ன ஞ்ச பாைத ெமன்
      ெமய்க்கு மணிந்ேதேனா! ணாகச்-சக்கியமாம்
      ன்ன ந் ம் ெவற்றிைலைய ன்னா மிழ்ந்ேதேனா!
      சின்னமயில் தரநான் தின்ேறேனா!ெ ◌ா-தக்கெதா ப்
      குந்தவா ம் க்ைக ேபாட்டாற்ேபா காெதனச்
      சும்மா மாெலன் றி ந்ேதேனா!-ஆய்ந்ெதன
      ைமயல் திரைளெயன்ன வாயினாற் ெசால்ல ைல
      ைநயப் பிைணத்திரண்  நாழிைகயாய்க்-ைகவிட்  405
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      நீங்காமல் ேமாகித்தந் ேநரம் இ க்ைகயிேல
      ங்காசூழ் ெநல்ைலநகர் ேபாற்றரசன்-ஆங்குவந்
      ெவட்ைடெவளி மண்டபத்தில் ற்றி ந்தா ராமவைரப்
      ேபட் ெசய்யத் தீர்த்தப் பிரசாதம்-நாட் லவ் ர்
      மிக்கதலத் தார்களந்த திவழி யாய்க்ெகா ப்ேபாம்
      அக்க மத் தால்வாத்திய மத்தைன ந்-திக்ெகல்லாங்

      ேகட்க ழக்கம்நான் ேகட்ெட க ேவெநகிழ்ந்
      வாட்கண் மயிற்கரங்கள் வாங்கா -தாட் ைணைய

      நீக்கெவன்றா லன்றிேல ேநயமிகுந் ேத யர
      மாக்குெமன்ேற ெயன்கா லைசேயேன- க்கரத்தாள் 410

      தம்மால் மிகுந்  த வினேதா? விட் விட்டாற்
      சும்மா விராெளன் ேதாைகதான்-விம்மேவ

      கட் னேதா? என்ேனா? அக் கந்தர்வர்க் குந்ெதாி ம்
      ெகாட் யேதட் பாைவெநஞ்சுக் குந்ெதாி ம்-இட்டமாய்ப்

      ணவைணத் தாெளன்னாம் ாித் தவள்கரத்ைத
      ேவணவிதத் தால்ெநகிழ்ந்  விட்ட டன்-நாணமைதக்

      காமம் வி ங்கினேபாற் ைகெநகிழ்த்தா ெயன் ெமா ச்
      சாம மைலக்ெகா த்தாள் ைதயேல!-நாமைத ம்

      ெமய்யாய் நிைனத்தவட்ேக ேவணவிதம் கன்
      ெமய்யா ெலா தைல யிணக்கிேனன்-ெநய்யால்

      த்தகுழ லாள்மகிழ்ந்  ன்ன ந் ம் பாக்ைகப்
      ப க்கமதி மிழ்ந்  பன்னீர்-வ த்தைளந்த

      சந்தனத்தி ேனாேட தனிச்சவ்வா ம் கும்
      அந்த ற்ற ைகயா லவள்கைரத் ம்-எந்தரத்ைதப்

      பாராம ெலன் ட ம் பாராெமய்த் தைணக்குந்
      தாராள மாயணிந்தாள் தன்ைகயால்-ேநராய்

      அவள்தனக்கும் நா  மணிந்ேத னி ெபாிேதா!
      குவலயத்தி லார்க்குமி  கூடாப்- வனெமச்சுங்

      கன்னிெயன்ேனா ங்கலந்தாள் ைகயால் சரமணிந்தாள்
      தின்னவித மாஞ்சு ந் ேதன்தந்தாள்-அந்ேநரம் 420
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      சாந்தகுண ேமாகன ச ந்தாிைய ெயன்ம யில்
      ஏந்தி ெய த்தங் கி த்திேய- ந்ெதாைடயல்

      சூ  தலாய்த் ேதாைகய  வைர ங்
      கூ ம் றத்ெதாழினான் கூட் னைத-நா யறி

      உச்சியிேல ெயன் கிைர ன்றிேய ேகாதிவிட்ேடன்
      கச்சிைலயா மின் தைலக் கவ்விேய-எச்சில்

      உறேவ சுைவத்திதமாய் ஓர்வாக்காய் நாவால்
      மறவா  நீவிமலர் விழிையத்-திறவா

      ேநேர சுைவத்திைமைய நீக்கி னி நாவாேல
      ஏேர ம்விழிைய யாநீவி-யாேர ம் 425

      உண்டால் மறவாத ஓாிதைழ நான்சுைவத் க்
      ெகாண்ேட னிநாவாற் குற்றியிள-நண்ேடேபாற்

      பல்லா ல த்தியந்தப் பாைவயர் கேபாலமைத
      ெயல்லாம் வைகயாக ெமன்ேறேன-நல்லா ங்

      கூசிச் சிாித்திடநான் ேகாதாய் தி க்க த்தில்
      ஆசித்  ெமன்ைமவன்ைம யாய்சுைவத் -ேநசித் ப்

      பல்லா ம் நாவா ம் ைபயேவ நான த்தச்
      ெசால்லா லடங்காச் சுக ற்றாள்-மல்லா க்

      ைக லந் தன்னிற் கனியச் சுைவத்ெதயிறால்
      ைவயா கிரால் வைளத்த த்திச்-ெசய்ய க் 430

      கூவிள மதி ங் ெகா ங்கனித் தனங்குைழய
      நீவி னிைய ெந ேனன்-ேதவிசி

      ெநஞ்சிேல ெயயி ன்றி ெவகுேநரந் ெதாழில் ாிந்ேதன்
      மிஞ்சுவிர லா ம் நாவினா ம்-ெகாஞ்ச ந்தி

      மீேத ெதாழில் ாிந்  மீண் ழந் தாள்பா
      மாேத றந்தாளில் வல்விர ல்-ஏேத ம்

      நானறிந்த மட் ெமந்தன் நற்கரத்தால் ெசய் மல்குற்
      றானமங்கு ெசய்ெதாழினான் சாற் ேகன்-யானறிேவன்
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      உன்ெதாழில்க ெளான்  ைரயாேத யின்னங்ேகள்
      ந் விர லால்ெதாயில் ைலக்ெக தி-அந்தமிலாப் 435

      பற்குறிகள் சும்பனங்கள் பண்பாம் நகக்குறிகள்
      ற் ெதாழில் தாடனஞ் ெசய் ங்காண் ற்றியல்குல்

      கண்ேடகாிசரமாங் ைகத்ெதாழிைல ேய ாிந்
      ெகாண்ேட நம்மா  குணங்கண்ேடன்-உண்டல்ேலா

      மற்றத் ெதாழில்களைத மாறா  நான் ெச ங்கால்
      கற்ைறக்குழ லாளாவிக் கட் னாள்-சுற்றத்

      ெதா த்ேத ெனா விரைலத் ேதாைக மயில்ேபாற்
      ெகா த்தாள் குரலறிந்  ெகாண்ேடன்-அ த் ப்

      ணர்ந்ேத னதன்பின் க்குர ங் கூவி
      அணங்கன்னக் குர  மாகி-இணங்கிேய 440

      காைடக் குர ம் காியவண்  ேபாற்குர ம்
      ேபைடக் குயிற்குர ம் ெபண்ெகா த்தாள் - வாைட

      மயி  கி வசமித் தடைகயினால்
      ெந  க வாய் ெவயிலார் - ..................

      தரள ெவாி  தணிய ம
      பரவச  மார ப வம்-வ ேத
      அட்ட ைரேய! ஆயாசம் வ ேத
      விட்ட மதநீர் விைரந்ேதன்-இைடயில்
      இப்ப  யப்ெபண் இைழப்பவ ேளா ைர
      ெசப்ப வ க்க  சிற்றிதழ்-அப்ெபா  445

      ண்  ரண்  ெலான்றிய ெபண்ெகா
      தண்ைட சிலம் கள் தங்களில்-வண் கள்
      நின்  லம்பிட ெநஞ்சு கலங்கிட
      இன்ப ம்ப  யிண்ைட-சாிந்த
      கனத்ைத யர்த்தியவள் கா ரண்ைட நீக்கி
      அனத்தின் சம்ேபாகி யாேனன்-சினத்தவேள!
      ேகாழிக் குரல்ெகா த் க் ெகாண் ைக கா க்கித்
      ழித்த தன்னியத்தாற் ேறாள் ேநாக-நாழிற்
      பிாிந்தாைரக் கண்ட டன் ெபண்ேண! ைகயாேல
      விாிந்தா லைணயல் ம வல்- ாிந்தாள் 450

      கண்ணயர்ந்தாள் ேவர்த்தாள் கயற்கண் ணிைணசிவந்தாள்
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      எண்ண ஞ்ேசர் பதாபேம ாிந்தாள்-ெபண்ண தாள்
      ெசம்ேபாத் ப் ேபாலச் சி குர ங் கூவியவள்
      தம்ேபாக்கிற் ைககால் தளரவிட்டாள்-ெசம்பாக்கி
      விட்ேடா மிவட்ெகனேவ ெமய்த்தைணயி ேலயிறங்கி
      மட்டார் குழ  வனத் கிைலத்-ெதாட்ேடனான்
      ஆைணயிட்ட தாகேவாரஞ் சா ழ ேமகைனய
      ைனக்ைகெகாள்வாள்மதன் ெவள்ளேமா!-காணவப்ேபா
      ரஞ் சி நீேரா! ேதாைகேயா! யானறிேயன்
      ஈரமிக வார்த் கிைல யாென த் -வாரமாய் 455

      ேனன் பன்னீர் கத்ெதறிந்ேதன் கிள்ளிவிைள
      யா ேனன் மின்விழித் தந்ேநரேம- கூ ேய
      த்தமிட்டாள் என்ேதக ற் ம் வாிக்குயில்ேபாற்
      சத்தமிட்ேட பா னாள் சங்கீதம்-இத்திறத்

      (நாட் யமா  தைலவ ைடய வரலா  வினவல்)
      நாங்கள் மகிழ்ந்தி லந் நாாிதா னவ்ேவைல
      ஈங்கு ெம ந்த ள்வ ேதெதன்றாள்-ஆங்ெகன

      (தைலவன் தான்வந்த வரலா ெமாழிதல்)
      ெசய்திெயல்லாம் ேநராகச் ெசப்பிேனன் நீங்களதி
      ைவதிகர்தா ெமன்  மகிழ்ந் ெகாண்ேட-ைதய ேம

      ஏலப் பழகைலேய ெயன்ைனெயங்ேக கண்டெதன்றாள்
      ேமலத் ெத விெலன்  மீண் மவள்-ேகாலத்ைதக் 460

      கண்  மயங்கின ங் காமவிடாய்க் ெகாண்ட ம்
      விண்  ம த்தைணய ேவெதா த்ேதன்-தண்டார்

      வதனத்தா ெளன்ைன ம த்தா ளந்ேநரம்
      விதனத்தா ெலன்னெவன்ேறன் ெமய்யாய்-இதமித்

      ஒ தரத்தி ேனா மக்ேக ெயாற்றியாய்ப் ேபாேனன்
      இ தரத்தி ேலவிைலயா மயிரேன!-ம வி

      மறிப்பார் ெமாழிேகட்  ன்னமவன் ைகப்பாக்ைகப்
      பறித்தா ெயன ெமா  ைபதல்-குறித் நின்

      பறப்பாேன ெனன் ம் பணெமா வர் தந்தைதேய
      ஒத்தாய்நீ ெயன் ெமைன ேநாக்கி-மார்க்கமாய் 465

      ேவெறா வர் வந்ெதைனேய ேமவினா ெனன் மிந்த
      வாெறா ெசாற் ெசல் யன்ைறக் ைகயாநீர்-ஈெரா நாட்
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      ேகாபிப்பீ ெரன்குணம் ேகாரம  வல்லா ஞ்
      ேசவிப்பீர் ேகாவி க்குச் ெசன் தினம்-ேநாவிற்

      கிடந்தவ  மின்னங் கிடப்பவ ம் பத்தியங்
      கடந்தவ ங் கூ ைமக் கண் -ெதாடர்ந்தைணய

      மஞ்சளால் ேமனி மி க்கி வைகவைகயாக்
      ெகாஞ்சுவா ம்மிடத்திற் கூ வந் -ெகஞ்சிேய

      நீரவைளக் கூட நிைனப்பீ ரைதப்ெபாேறன்
      பாரவட்காய் நான்பழி ப்ேபன்-ஈரமற்ற 470

      ெநஞ்சியாய்ப் ேபாேவன்யான் நீ ெமைன ெவ ப்பீர்
      மிஞ்சநா ம் பழகேவ ேவண்டாம்-எஞ்சாக்

      க ங்கால் மைழகாட் ம் க றவின் நாவாேல
      ஒ ங்காப்  சல்விைளவ ண்ெடன்-றி ம்பாய் ன்

      திைகயில் பறித்தெசார்ண ப்ைப ெயன்ைக
      மீதிலைமத் ெத கேவ ெனன்றாள்-தாதியற்கு

      நாயகேம!உன்ைனெயன் ம் நான்மறந்ேதார் ெபண்க டன்
      ேபாயகேம மாணப் ெபா ந்ேதேன-நீயறியாய்

      என் ைடய ெநஞ்சி ப்பெதல்லா மின் தல்
      உன்ைனமற ேவெனன்  உ தியாய் - ன்ேன

      பிரமவ  தத்தின்ேமற் ேபராைண யிட்ேடன்
      பரதமதற் கரசி பாங்காய்ச் - சரசேம

      ெசய்யத் ெதா த்தாள் ேதனளித்த ெவண் ப்ைபத்
      ைதயற் கறியா  தன் கி ற் - ைபயச்

      சு ட் ேய நானவைளத் ேதா ங்கால் ெவள்ளீ
      இ ட் ேல ேதான்றினா ெனன்ேற - தி ப்ெபண்

      வி ந் ேபா ேம ைல ேவணவித மின்றி
      ந் ேபா ேமெயன  ற்ற - வி ந்

      கரவாள்ேபாற் பட்ட யர் கண்டாேயா ! அப்ேபா
      விைரவாேய ழ்பால் ெவ க்க - கைரயாத் 480
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      தைலயா ெளா விவந்  .......
         
     ..........  .............   ................
     ...........  ............   ..................
  ( lines 480 and 490 not readable) 

       கூ ேகன் தா ட கூற் மவள் மகள்ெசய்
      வா நா ெனன்றவர்ெசால் வார்த்ைதேகள்!- வத்தில்
      அன்ைனெவகு காலெமலாம் ஆடவர்கைளக் ெக த்தாள்
      வின்ைனயவட் ெகா ெபண் பிள்ைளயின்றி-உன்னிக்
      குறிேயா ேபாடசேமா ேகாவரத்தார் பாேலா
      அறிவான் ெபா ட் லன்ைன யாய்ந் -ெநறியாம்

      (ெசாக்ேகசர் சந்நிதியில் ேநான்  ேநாற்றல்)

      ம ைரயிற் ெசாக்க ங்க மாதவைரக் காத்தாற்
      ப மியைரப் ேபாேலேயார் பாைவ- திதாேய
      பிள்ைளெயான்  கிட் ெமன்  ேபதாய் நிசந்தறிந்
      நள்ைளெசாக்க ங்க ட சன்னிதியிற்-கள்ளமின்றிச் 495

      (ெசாக்ேகசர் கனவிேல ேதான்றிய தல்)
      ெசன்ேறயீ ராண் ந்  ேசவித்தப் பின்ெபா நாள்
      இன்ேற மதேலதந்ேதா ெமன்றிரவில்-நன்றாகக்
      கனவிேல ெசாக்க ங்கக் கட  மிட்டார்
      மனமகிழ்ந்  ேமாகன வல் -நனவிேல

      (ேமாகனவல்  ெசாக்ேகசர் சந்நிதிக்குக் காணிக்ைகயாக 800
      ெபான் ம், அணிகலன்க ம் ஈதல்)

      ேபசி யி ப்ப ேபாற் ெபம்மா ன ள் ந்தித்
      சில் ந் ெகாண்  ேதாத்தாித் -வாசி தல்
      ஆயிரத்ெதண் ெபான்னி லாதி ெசாக்கர்தமக்
      ேகயிணக்க மானநைக யீந் பின் -ேகாயி க்குள்

      (மீனாட்சியம்மன் சந்நிதியில், நல்ல ெசால் ேகட்டல்)

      மீனாட்சி யம்ைம ன்பில் ணிேபா ன்கணவன்
      ஆனாற் கிரக்கமா யாண்ெபண்ேண-நானா 500

      கி னக்குத் தாரெதன்  ேகட்ட ைர யில்ைல
      வ ெவனக்குத் தாெவன்ேறன் வாய்ச்ெசால்-ெகா வினிற்கும்
      ஏழ்ந்திைழயார் தங்களிேல ெயன்ைனப்ேபாற் ெபண்ெப வாய்
      சாந்தகுண ேமாகன ச ந்தாிேபால்-ேநர்ந்த ெமாழி

46



      (மீனாட்சியம்மன் சந்நிதிக்கு, ப்ப  ெபான் ஈதல்)

      இப்ப ேய ேகட் டேன இந்தமீ னாட்சிக்ேக
      ப்ப ெபான் னாங்ேக ந்தளித்தாள்-அப்ெபா ேத

      (ேமாகனவல் க்குக் கர்ப்ப ண்டாதல்)
      ஊ க்கு வந் க் ெகான்றிேல கர்ப்ப ண்டாய்
      சீ ற்  இ ந்த சிமிழ் ைல ம்-ேம ப்ேபால்
      ங்கி கங்க த்  மீன்விழி ம் வட்டணிக்கத்
      ேதாங்கி தளர்ந் ன்ைன வ த் -மாங்கனியில் 505

      இச்ைசெகாண்  கால்களிரண் ங் கனத் ட ற்
      பச்ைசநிறம் பார்த் ப் பழங்க ன் -நச்சு நச்சு
      ேசாற்ைற ண்ன மாட்டாமற் ேறாய்ைவேய தின் தி
      நீற்ைறயின்ப மாய்த்தின்பாள் ேநயமாய்-ஊற்றமாய்ப்
      ேபசுைகயி ேலய்ப்பிைழப் ம் ெபண் கத்தில் லாதவைல
      சுவதற் ேகற்ற மி மி ப் ம்- ச்சு
      ெசன்றெப  ச்ெசறிய ேவந்திைழ ந் தி மலர்ந்
      நின்ற திங்கட் பத் ம் நிரம்பேவ-ஒன்றியவள்
      உந்தி குைழய உடல் ந் தள்ளாடச்
      சந்தவ  வாள்சலத்திற் றாகித் க்-கந்தர ம் 510

      (நல்ல ராசேவைளயில், ெபண் குழவி ெப தல்)
      ெநட் த் க் ைககால் நிரம்ப ைழச் செல த்
      மட்டற்ற ேநாவால் வளார்பிைறயில்-இட்டத்தால்
      ஆதித்த வார மதிேல தற்சாம
      ேமாதிற் கரான ேவாைரயிேல-ேசாதிெய ம்
      நட்சத்திரத்திேல நல்ல ராசேவைள
      கிட்டாத் ேதவ கணத்திேல - பட்டாைட

      (ேமாகனவல்  மகிழ்தல்)
      மீதிேல ெபற்றாள் வியர் ற்றாள் பிள்ைளசத்தங்
      காதிேல ற்றாள் களி ற்றாள்-மாதின்ேமற்
      கண்விட்டாள் ெநஞ்சிற் கவைலவிட்டா ளாடவராய்
      மண்ணிட்டாள் இல்லல் மறந் விட்டாள்-எண் க் 515

      கடங்கா தேபாநிதிைய அப்ேபாெகாண் டாற்ேபால்
      மடந்தாய்! வாெவன் ெற த் ைவத் த்-ெதாடர்ந்தைணயக்
      ைகயில்நிதி யில்லா  காப்ேபாற்குச் சாணிநீர்
      ெமய்யி தி ேபால்விெடன்  ெவந்நீர்விட்-ைடயா
      நவத்திலைண வான் கிைல நா ேய மஞ்சள்
      வரத்தி  ேபாேலந்  வாத்தித்-தவத்திதைல
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      (ெபாட் தல்)
      அட்டதிக்ெகல் லாம்வணங்க வரைன வணங்கியிற்ெசய்
      ெபாட்ைடயி  ேபா ெடன்  ெபாட் ட்டாள்-இட்டமாய்ப்

      (உச்சி தல்)
      பிச்சியிைலச் சாற் டேன ேபய்க்க ம்பின் சாறைனேவாற்
      குச்சியி  ேபா ெடன்  உச்சியிட்டாள்-ெமச்ச 520

      (ம ந்தி தல்)
      வ க்ெகாண்ட ெநஞ்சன் வந்தால்வாய் ம ந்திைதப்ேபாற்
      ெச த்ெதன்  ேசைன ெச த்தி-அ த் ப்

      (பால்ெகா த்தல்)
      ணரப் பழகாப் திேயார்க் கி ேபால்
      அைணயிப் ப ெயன் றைணத் க்-கணவர்க்குள்
      ஏன்றாள் விடார்க்கு ைல யிப்ப ெமல் லக்ெகாெடன்
      ன்றானாள் ெமல்ல ைல ெகா த்தாள்-சான்ேறா ம்

      (கண் ைம இ தல்.)
      எண்ணி ைணத் ேதாய்வ கீ ாி ேபாற் கீெறனேவ
      கண்ணிைமையக் கண்ணிேல கீறினாள்-மண்ணிற்
      பணக்கார னாெரனநீ பார்க்கவழி ேயநற்
      குணக்காாி ைமயால் ெகா க்கிட்- ைணத்தாைரயில் 525

      (ஐந்தாம் நாள் ஐம்பைடத்தா  அணிதல்)
      எஞ்சா தைணபவைர யிப்ப ேய கட் விெடன்
      றஞ்சாநா ளஞ்சிைன அைரக்கணிந்தாள்-வஞ்சமாய்

      (வசம்  கட் தல்)
      மட்டன்றிப் ேபாகிக்கும் வல்லவைர ேமலைரயிற்
      கட்ெடன்  நல்வசம்  கட் னாள்-இட்டார்க்ேக

      (பதினாறாம் நாள், ெபான்சங்கால் பால் ெகா த்தல்)
      அன்ைபயி  ேபாற் கட்ெடன் றன்ைனபதி னாறாம்நாள்
      ெபான்சி  சங்காற்பால் கட் னாள்-உன்றன்ேமல்

      (ெதாட் ல் ேபா தல்)
      இட்ட ைட ேயான்ம யி ப்ப  ப த்திெரன்
      கிட்டவந்  ெதாட் ற் கிடத்தினாள்-கட் ைன

      (கா  குத் தல்)
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      நித்தமைண யா ைடய ெநஞ்சி  ேபால் ைலையக்
      குத்திவிெடன் ேறகா  குத்தினாள்-மற்றமற்றக் 530

      குத் மிட மத்தைன ம் ேகாைதயிந்த வா ெசால்
      ற் ெமங்கு ற்றி த்தனேவ-சற்ேற ம்

      அன்பிலா ெநஞ்சி லைதவளாிவ் வாெறனேவ
      வன்பில்லாக் காைத வளர்த் விட்டாள்-மன்பர ம்

      (கா க்கு மிஞ்சி இ தல்)
      வஞ்சி ன்றன் கா ைணக்கு வாய்த்தநைக தாதியாில்
      மிஞ்சியி  ேமெலனேவ மிஞ்சியிட்டாள்-ெகாஞ்சிவிரல்

      (ைக கால்கட்கு அணிவைககளி தல்)
      ைகவைள மிட்டாள் அதன்பிறகு பாடகத்ைதப்
      ேபய்வைளக்ேக யிட்டாள் பிாியாமல்-ைபயேவ

      தண்ைடயிட்டாள் ெபாற்சிலம்  தா மிட்டாள் பின்சதங்ைக
      ெகாண் மிட்டாள் பாத ெகா சுமிட்டாள்-ஒண்ெடா க்குப் 535

      பாதசர மிட்டாளிப் பாைவய க் கிணங்கச்
      சீதமதி ையப்பாம்  தீண் னேபால்-மாதரசி

      (அைர  அணிதல்)
      அல்குல்தைனக் காட்டா தைர  ையயணிந்தாள்
      நல்லர ம் நீங்கிவிட்ட நாழிைகயில்-எல்ைலயிேல

      (ஐந்தாம் வயதில் சிற்றாைட அணிதல்)
      ேமக மைறப்ப ேபால் மின்றனக்கஞ் சாம்வயசு
      மாக அைர  யகற்றிேய-ேமாகமாய்ச்
      சிற்றாைடக் கட் ெவகு ேதச மறிக்ைகவிட் ப்
      பற்றாக ைவத் விட்டாள் பள்ளிக்ேக-கற்றாேள

      (பள்ளியில் பதிெனண் ெமாழியி ம் வல்லவளாகக் கற்றல்)

      ெகாஞ்சேமா நற்கணக்கர் ேகாடாாி யாக ேம
      ெசஞ்ெசால்வா ணர்க்கிவள்ெசால் ேதடேவ-பஞ்சாட் 540

      சரவிதிகள் கற்றத் தமிேயார்கள் சூழப்
      பரகதிெசால் ேலார் பணியத்-திரமாகும்
      பாைஷெயனச் ெசால் ம் பதிெனண் வைக மிந்த
      ேவைசயிடத் ள் ெதன்  ெமய்க்கேவ-ேதசமதில்
      இல்லாத ெதல்லாம் இவள் கற்றாள் கற்றவைக
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      ெசால்லாலடங்கா  ரேம-நல்லா ன்

      (நடனசாைலயி ம், சிலம் க்கூடத்தி ம் பயில வி தல்)
      மாமியா ாிந்தவைக யறிந் ேமற் ப க்க
      ேநமியா தாடவிட நிச்சயித் ப்- மியாள்
      கின்ற வரசெரல்லாம் ேகட் மகி ழவரவர் ன்
      தன்மகள் ப ப்ைப ட் ேய-இன்றிவைள 545

      ஆடவிடச் சாமிய க்கிரக மாய்ச்சிலம்பக்
      கூடமதில் விட்டாற் குணமாேம-ேபைட
      மயிைலேய ெபற்ேறன் வளர்த்ேதன் ப ப்பிற்
      பயிலேவ ைவத்ேதனன் பாகேவ-ெவயிலா ஞ்
      சூாியைனப் ேபாலத் லங்கும் வ வாைள
      வாாிெய த் த் ங்கள் ன் ைவத் விட்ேடன்-நாாிதன்ைன
      ஆக்கினா ம் நீ ரளித்தா ம் நீங்களல்லாற்
      ேபாக்குேவ ண்ேடா? கல் ெரன்- க்கமாய்
      மாதா ைரக்கமக ராசிரா சாமகிழ்ந்
      தீதா ெபாிெதனெவன் ெறன் ெகாண்ேட-ேபதாயாம் 550

      என்  ெசால்  ேயயவர்க ளிவ் ாில்வந் குகற்
      கன் க  யாணவிழா வாரம்பித்-ெதான்பதாம்
      நாளிேல ேவலவற்கிந் நங்ைகயைர ேயமணந்
      ேவ ேம ேதேரறி திசுற்றிக்-ேகாழிேயான்
      மஞ்சள்நீ ரா யபின் வன்சிலம்பக் கூடமதில்
      ெகாஞ்சு கிளிையேய கூட் ைவத் -ெசஞ்ெசால்மைற
      ேவதியர்கள் சூழவ  ேவலர்தி க் ேகாயில்வர
      நீதி நடத் வித்த ேநயவான்-காதலாய்ச்
      ெசங்ேகால் நடத்ததி  ெநல்ேவ க்குவந்தார்
      இங்ேக யிவள்பாத ெமன்பெதல்லாம்- ங்கா 555

      ப த்தாேளா ராண் ேல பம்பரம்ேபா லா த்
      த்தாள் அைதநாெனன் ெசால்லப்-பி க்குவய
      ேசேழாெவட் ெடான்பேதா யிவ்வள்ள ங் கற் விட்டாள்
      ஆேளா ரதிக்கிைண  மாகினாள்-ேவேளா
      அ தின ங் காத்தி ந்தா னவ்ேவைள தா ம்
      ப வல் ெமாழிக்கரசி பண்பாந்-த வத க்
      ேகற்ற யி லணிந்தாள் எல்ேலா யிர்வாங்குங்
      கூற்ைற யிைணவிழியாள் ேகாலத் க்-கூற்றமாய்
      ைகவிர க் காழி கடகம் பதக்கமிட்டாள்
      ைவயெமய்க்கத் தங்க வைள மிட்டாள்-ைதய க்குப் 560

      ெபான்னால் சாிைக ம் ெபா ந்தவ க் காம்வைள ம்
      மின்னார்க்குந் ேதாட்காப்  ேமயிட்டாள்-அந்ேநரந்
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      தாய் த்த மிட்டாள் சரப்பணி  மட் ய ம்
      ஆயிரம்ெபான் ட்கட் டணிந்தாேளா-ேசயிவட்ேக
      பச்ைசமணிப் ெபாட் ம் பதக்கம் சவ டன்
      வச்சிர மணி த்  வட மிட்டாள்-இச்ைசத ம்
      ேமாகன மாைல திம்பவளத் தாழ்வட ந்
      தாக ட னணிந்தாள் ைதய க்ேக-ேசசரமாம்
      மாணிக்கத் ேதா ம் வயிரச் சிமிக்கி மிம்
      மாணிக்கத் திற்கணிந்தாள் மாதாேவ-ேபணிேய 565

      ராவரார்க் கிட்டா ளாதிதனக் ெகான்னப் ந்
      ேதவரார்க் குங்கிைடயாத் ேதன் கும்-பாைவக்ேக
      அன்ன த் க் ெகாப் மிட்டா ளந்தைலயிற் சுட் பிைற
      கன்ன க்ெகாப் பாய்நில ங் கட் னாள்-பின் யில்
      குப்பி டன் ெதாங்கைலைய கூட்  த்தனேள
      இப்ப ேய ண்டநைக ெயண்ணில்ைலப்-பற்றாய்த்

      தானத்தா ெரங்கள் தளவாய் ைரசாமி
      வானத்தார்க் ெகாத்தமகிழ் தலத்தார் - ஞானத்தால்
      மிக்கெபாி ேயார்தைனேய ேவண்  வி ம்பினேபர்
      தக்கவினத் தாாிவைரச் சந்தித் - க்கியேர! 570

      (தளவாய் அழகப்ப பதியின் ெப ைம)
      அன்பாகப் ெபண்ைண யராங்ேகற்ற ேவண் ெமன்றாள்
      ன்பாய் தளவாய் கில்ராசன்-இன்ப ஞ்
      ெசால் னார் மங்கள க யாணேம ேதான் கின்ற
      வில் னார் ஆர்க்கு மிரங்குேவார்-வில் னால்
      சத் ைவ ெயன் ந் தைலய க்குஞ் சூரரம்
      மித் ைவக் காக்கும் விைசயேவள்-சுத்த ம்
      வாக்கினான் தர்மம் வளர்ப்பான் கவிஞர்க
      ேபாக்குவான் ேம ம் கழேவ-பார்க்குள்ேள
      கற்றவாரா குஞ்சங்கர ர்த்திேமல் வி ப்பம்
      ெபற்றவரா மார்க்கும் ெபாிேயான்-ெவற்றியாி
      ேபாலேவ யிப் வி ம் ேபாற்  மரசனிவன்
      சாலேவ சூரத் தனத்தினான்-காலேம
      ெசந் ர் கர்பணி ேத ெதாண்ைட நாட் னான்
      நந் ர்குன் ர்பதியாய் நாட் னான்-பிந்தா
      அழகின் நாமாள ேமலன்பன்-உளத்திற்
      களவற்ற ேபாதக் கவிஞ்ர்கள் தங்கள்
      அளகப்ப ெனன்  மழகப்பன்-வள ற்ற

      (தி ச்ெசந் ர் கன் சந்நிதியில் அரங்ேகற்றம் ெசய்தல்)

      ெசந் ாில் தங்கள் தி மண்ட பத்திேல
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      நந்  ரைல கந்த நாதைன ம்-வந்தங்கு 580

      எ ந்த ளப் பண்ணி யிவளரங் ேகற்றங்கண்( )
      அளந்தநிதி யிந்தா அனந்தம்-குழந்ைதப்

      (குமாிப் ப வம் அைடதால்)
      ப வ மகன்றிவேள பக்குவமாஞ் ெசய்தி
      ெதாிய ைரக்கின்ேறன் ேதாி-உ ெவாப்பாள்

      ெகண்ைடக்கால் மின்னிக் கிளர் ைடக ந் த் க்
      கண்டப்பா லல்குற் கைரதிமிர்த் த்-தண்ைடக்காற்

      கன்னியிைட மின்னிைடயாக் காமிவயிற் றின்ேமேல
      மன் காி ேராமவைர வந் தித் ச்-சின்ன

      ைலயிற் பரபரப்  ண்  சிவந்
      கைலகற்ற பிள்ைளெயனறன் காசாய்-விைலெபற்ற 585

      தந்தச் சிமிழாய்த் தனிெய மிச் சம்பழமாய்
      அந்தக் கு ம்ைப ைல யாகிேய-கந்தரத்திற்

      ேகற்கேவ ேதாள்க ளிரண் ந் திரண்டவள் ன்
      மார்க்கேவல் மின்விழி  ைமவிழியாச்-ேசற்கண்ணாய்ச்

      ெசவ்வாி ம் பாய்ந்  சிறந் விழி நீண் கண் க்
      ெகாவ்ைவயித ழாகிக் குழல்வளர்ந்த-திவ்வள ஞ்

      ெசான்ேனன் நின்மணந்த ெகா ண் ேடயவ்
      வழெகல்லாங் ெகாண்ட வளமதியாய்ச்-ெசவ் ைடய

      ெபண்க டன் ேகாயி க்குப் ெபண் ம்ேபாய் நிற்ைகயிேல
      கண்களினால் வாயில் கரத்தினால்-நண்பர் 590

      தைனேய க்குவாள் தாதிெலா  ேசாமன்
      நிைனவாய் ெப க்குவாள் இந்நாாி!-அைனவர்க்கும்

      இப்ப ேய தண்மதியா ேலெயாி ந் தீக்கு ெநய்
      ெயாப்பாவாய்த் தாய்ெசால்வைத ேயாதக்ேகள்!-ெவப் ைடய

      (தாய்க்கிழவி மக க்குக் கூ ம் அறி ைர)

      தீக்குெவஞ் சூ ம் சலமத க் ேககுளிர் ம்
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      ேபய்க்குப் பி க்கும் ெப ந்திற ம்-தாய்க்கு

      மதைலக் கிரக்க மிம் மாநிலத்தி னார்க்குக்
      குதைலக் குைரப்பின் குண ம்-வித ற்ற

      மா க்குத் தள்  மதி ம் ெப ந்தீயில்
      மீ க்கு நீந் ம் விைரவ ங்-கா ற்ற 595

      பாம் க்கு நல்விட ம் பாைவக்குப் பக்குவ ம்
      ஆம்பற் குணம்ேபா ல ங்க ப் ங்-கூம்பா

      மல க்கு நற்க ம் வண் க்கிைரப் ம்
      பலத்த பசுக்க க்குப் பா ங்-கைலகற்றாய்

      அப்பா க் ேகெவ ப்  மானகாிக் குக்க ப் ம்
      இப்பாாில் நன்மிளகுக் ேகெயாிப் ங்-ெகாப்பாகும்

      மாங்காய்க்கு ெமத்தவளர் ளிப் மிப்- வியிற்
      ங்கத  நற்கனிக்குப் ேபாதினிப் ந்-தாங்கும்
      அரசர் மதைலதனக் காதர  மன் ம்
      வரதக் கவிஞ க்கு வாக்கும்-திரமாய்க் 600

      க ம் தனக் ேகயினிப் ங் கா கர்க்குத் தா ம்
      இ ம் தனக் ேககன  மிங்ேக –ெப ம் வியில்
      ெவம் க்குப் பா ம் விைர ங் குரங்கி க்குக்
      ெகாம் தனிற் றா ங் கு ெமலாஞ்-ெசம்ப மீ!
      ஆேர ங் ெகாண் விட்ட தாேல ெபா ந்தினேதா?
      ஊேர பழியாம ன்மதியாற்-ேபேரெகாண்
      ெடன்ைன மைறக்குமதி யில்ைலநா ெனன் ைடய
      அன்ைனதனக் கதிக மாகிேனன்-மின்னரேச!
      தாதிமகள் தனக்குத் தாேன பிரட் ட் ம்
      ஆதிெமாழி யாய்ப்ேபாய் யாைள ேம –ேபதித்தக் 605

      குத்திர  மித்திர ங் கூடச் சிாிப்ப ங்
      கத் வ  மப்ேபா கலப்ப ம்-இத்திறங்கள்

      (மகள் பதி த்தல்)
      இல்ைலேய உன்னிடத்தில் என்றாள் மகளிதற்குக்
      கல் ேல நா ாித் க் காண்பிப்ேபன்-ெசால் னால்
      அம்மா ெவன ைரத்தா ளன்ைன மப் ேபாமகிழ்வாள்
      இம்மாைத ேவண்  யிைளஞர்கள்-சும்மா
      பணெமன்னா தங்கப் பதக்கெமன் னா ன்ெசய்
      கு ெமன்னா ெகால் ெதன்  கூறக்-கண ன்னால்
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      உன்மகைளக் காண ண ம் படைலெயன்பார்
      என்னவிதி சின்னமகட் ெகன்பாேள –கன்னி 610

      ைலையத் திறவா  த்தங் ெகாடா
      கைலையப் பிாியா  கண்ணால் வைலயிட்
      ப்பதி னாயிரம்ெபான் ேமாசமிைலல யானறிய
      இப்ப  ெயத்தைனேயா ேயற்றின –அப்பா
      வயெதல்லாம் பன்னிரண் ல் மாதாைவ மிஞ்சி
      நயெமல்லாம் காட் னளிந் நாாி –ெசய ள்ளாட்
      கிப்ப ேய யா  மிைறக்குங்கா ம்மா
      குப்ெபனேவ த்தாள் குைறேயாபின்? –அப்ெபா தில்

      யாரார் இவள்தா ய ையப் பணியாதார்
      சீரார் தி நாட் சிறப் ப்ேபால்-ஊரார்க்கும் 615

      தாதியர்க்கும் ெசா  சாந்தி த் டேன
      மாதி க்குப் த்திெசான்ன வா ேகள்-ேகாைதேய!

      (தாய், த்தி கூ தல்)
      தன் த்தி ெயத்தைனதான் சா ாிய மாகி ந்தா
      யின் த்தி ேகட்டா க்ெகன்ேறா?-அன் ற்ற
      விக்கிரமா தித்தன் மதிமிக்கா யி ந்தா ம்
      உக்கிரவான் பட் மதி ட்ெகாண்டான்-தக்ககதி
      நாட் க்ேக ெசன்  ந குந் தசரதேனார்
      ஆட்ைடக்ேகார் மந்திாிைய யாக்கினார்- ட்ைடப்
      பாிபா லனப்ப த் ம் பாைவேய! என்ெசாற்
      பாிவாகக் ேகட்பாய் பதிவாய்-தி ேவேகள்! 620

      ெபற்றதனம் என் ப் ெபாிேயா ம் ெபற்றெபா ள்
      மற்ைற  ெமன்ேற மகிழ்ேவந் - ற்றியநன்
      மானம  மில்லா ம் மான ம் ேவைசய ம்
      ஈன  வாாிவெரன் ெறண்ெணனேவ-ேதன ேத!
      ேகட் ப்ப ண்ேட கிைடயா மதியைனத் ம்
      நாட் னக் கின்ேற நவி கின்ேறன்- ட் ல்
      வயிரவத் த் தாசியர்கள் வந்  ணர்வார்
      தயி விட்ட ெசாற் க்குத் தாேன-உயிர்க்கிரங்கும்
      தன்மக் குலைசயில்வாழ் தாதியர்க்கா ேர மாம்
      ெபான்ெமத்த மி ந்தாற் ேபா ேம- ன்னிப்ேபாய்க் 625

      கன்னிகுறிச் சித்தாதி காமமா ேயார்மதைல
      தன்ைன  மப்பைன ந் தான் ணர்வார்-இன்னமிந்த
      ஆற் ாிற் றாதியர்க ளன்பாகக் ேசாநகைரத்
      ேதாற்றா தைணந்தல்ேலா ேசா ண்பார்-மாற்றாக
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      ஆ க மங்கலத் க் காந்தாதி யர்மிளகு
      சா தனக் ேக ணர்வார் சண்ைடயிட் -மீ ம்
      ெப ங்குளத் த் தாதிப் ெபாிேயார்கள் ஒற்ைறக்
      க ம் தனக் ேக ணர்வார் கண்ேடன்-வி ம் ங்
      கு ம் ாிற் தாதிைகயிற் கூைக ம ந்தால்
      ெவ ம்பாழாய் ஆகினேபர் ெமத்த-ந ங்காசூழ் 630

      கங்கமங்க லந்தனிேல கட்டெபாம்  மாணிக்கங்
      ெகாங்ைகவயிற் றில்வி ந்  கூத்தாட-அங்கைத ம்
      காட்டா திைளஞர்கள் கட் யைண நற்காமக்
      ேகாட்டாைல ெகாண் பணங் கூட் கிறாள்-நாட்டமாய்
      மிக்கெதன் தி ப்ேபைர மின்வயிர த் ெப ஞ்
      ெசக்க ேபா லாகி ம்ெபான் ேத கிறாள்-தக்கவர்வாழ்
      அவ் ாிற் றாசி ைர ைலயாய்ப் ேபாகி ேம
      ஒவ்ேவார் பணத்திற் குைழக்கிறாள் - ெசவ்வானர்
      இரட்ைடத் தி ப்பதி ாி க்குங் குப்பியின்னம்
      ெவட்ைடெகா த் ேத நிதி ேவண் கிறாள் - கட்டாய் 635

      தி க்க ர் மா யின்னஞ் ேசர ம ண்ேட
      க்கைன ங் கூ கிறாள் ேசாற்றால் - வி ப்பால்
      வரம்ெப கு மவ் ர்க்கு வாய்த்த சுட
      கிரந்திெகா த் ண்கிறாள் ேகெளன்!-அரம்ைபேய!
      மிஞ்சுகு  கூர்தனிேல ேம கிழட் ச்சுட
      ெகாஞ்சவய ெசன் பணங் கூட் கிறாள-வஞ்சகமாய்
      அவ் ாில் த்தியின்னம் ஆயிரம்ேபர் வந்தா ஞ்
      ெசவ்ைவயா யவைரத் தினங்கூ -அவ்ேவைள
      காமெவள்ளம் வந்தெதன்  கால்வழித்தண் னீைரவிட் த்
      தாமதமில் லா நிதி தண் கிறாள்-மாமயிேல! 640

      பம்பராம்ேபால் பீதம்பர மாேதா ரண்ணைன ம்
      தம்பிைய ம் கூ நிதி தண் கிறாள்-கும்ப ைலக்
      கன்னிேவங்க டாசல ங் கா கர்ேச ரத் கிைல
      மன்னிக் குனிந் பணம் வாங்குகிறாள்-இன்னமிந்த
      ெவள் ர்ச் சிவகாமி ேம கின்ற வவேனா
      சள்ேள பி த் ாிேநர் தண் கிறாள்-உள்ளதாம்
      காந்திசுர வள்ளி த்  கா கர் ன் வந் பைனங்
      கூந்தல் ைல காட் நிதி கூட் கிறாள்-ஏந்திைழேய!
      சீைவகுண்டந் தன்னில்வாழ் ேதவ யார்க் குக்கா ச்
      சூைவகண்டா ந்ெதாியா ேதாபைணயம்-பாைவயர்கள் 645

      ன்க ங் குளந்தனிேல த்தெபான்னி வந்தவைர
      அன் டன்ெசய் சும்பனத்தா லாளானாள் இன் மவ் ர்
      ராமயமா ணிக்கெமா  ராெவல்லாங் ெகஞ்சிவந்த
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      மர்தம் நற் த்திர [ெனன் ] ேவண் கிறாள்-காமமதிற்

      காாிெச........பாள் காமியராந் தாதியர்கள்
      ஏாிவழி கூ நிதி ேயற்கிறாள்-நாாி!
      தி ர.......ட் ந் ேதவ யா ரானவர்க்
      ெகா பணத்தின் மாங்காய்க் காெமன்பார்-ம வா
      வல்லங்காட் த்தாதி வந்தற்குக் ைகத்ெதாழில்ெசய்
      தல்லேவா ெசார்ணமிகுந் தாளானாள்-ெமல்லேவ 650

      கிட் ணா ரத்தாதி ேகரளத்ேத சப் ணர்ச்சி
      தட்டாமற் ெசய் பணந் தண் கிறாள்-கட்டாயப்
      பாைளயங்ேகாட் ைடத்தாதி பண்பில்லா தாைர ெமவ்
      ேவைள ேம கூ வா ாின்ைறக்ேகா-ெமய்யாய்த்
      தி ெநல்ேவ க்குள்வாழ் ேதவ யார் தம்மில்
      ஒ ெசால் வாசகரா ேயார்பங்கும்-ம வில்
      அழி கா ள்ளவர்கள் அஞ்சுபங்ேகார் ெசய் ம்
      ெதாழிைலயா ெனன்னெவன்  ெசால்ேவன்-வழிவழியாய்
      இப்ப ேய நம்ைமெயாத்த ேவந்திைழயார் ெசய்தெதல்லாந்
      தப்பலேவ ேசா ணங்கத் தானலேவா!-அப்ப ப்ேபால் 655

      நீ ம் பணத்ைத நிரம்பவளர்ப் பாய்மயிேல!
      நா ங் கழிக்குமதன் நல்வயி -ஆயிைழேய!
      சீைமயதி காாிெய ஞ் ெசல்வைனேயார் ேபாதைணந்தால்
      ஊைம ேம ேபாக னக்கஞ்சி-மாமயிேல!
      ஊர்மணியக் காரைனநீ ற்றைணந்தா லங்கவர்தன்
      சார் ெகாண்  ெசார்ணசம் பாதிப்பாய்-வார் ைலயாய்!
      தாசில் மணியைனநீ சார்ந்தி ன் ேனாெடதிர்த் ப்
      ேபசிேய ெயவ ம் பிைழப்பாேனா?-ஆசிலேள!
      சம்பிரதி காரைனநீ தான்கூ  ன் ைடய
      உண்பழங் கட்ெகல்லா தியாஞ்-ெசம்ப மீ! 660

      நாட் க் கணக்கைனநீ நா யைண யாதி ந்தால்
      ட் க் கைலச்சல் விைளத்தி வான்-கூட்டத்
      தலத்தா ரவரவைரநீ தான்கூ டவர்தான்
      பலத்தால் மதியாமற் ேபசு!-நலத்தினேள!

      ேநாட் த் க்க ைன ேநர்ந்தா ரவிலைரப்
      பாட் க்கு வந் பணம் பாராேன - நாட் ள்ேளார்

      ெமய்த்த.......ற்காரன் ேவகித்தா ன் ட்ைட
      த்திைரைவப் பா ர்க்கு ன்னேம-சுத்தவி க் 655

      கல்லெவட்  யிவ் ர் அள கா றன்பைகத்தால்
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      ெநல்லளவில் ெமாட்ைடயி ம் ெநட் ரன்-ெசால் ெலன் ங்

      கட்டன்ேகா யில்மணியக் காரைனநீ கூடாேயல்
      குட்ைடக் குைலத்தி வான் ேகாைதேய!-சட்டமாய்க்

      கற்றவேள! சம்பிரதி காரைனநீ கூடாேயல்
      குற்றெமலாம் பார்த்ெத திக் கூட் வான்-சற்றிைணயில்

      கன்னிநீ! ேகாயில் கணக்கைனநீ கூடாேயல்
      எந்ேநரங் ேகாள்விைளப்பான் இன்ைறக்ேகா-அன்னேம!

      மாதக் கைடசி ைற மாறா  சாந்திெசய் ம்
      ேபாதத் திறவா ம் ேபாத்திையநீ-காதல் 670

      வழக்கிட்  ந்தி ம பி த் க் கூ ல்
      உழக்கிட் டளந் பண ன்றன்-பழக்கத்திற்

      காசித்ேத மாதாந்தத் தன் நிச மாய்த்த வான்
      வாசிக்காய் மாேரற்பான் மாதரசி!-ேநசித் க்

      ேகாயிற் பணியாரங் ெகாண் குவிப் பாெனதிர்த் க்
      காயிற் ெபாறாதபணக் கப்பலவன்-ஆயிைழேய!

      நம்பியார் தன்குலத்ைத நாட் மக ராசைன ம்
      நம்பியார் ெகட்ட ெசால்! நாாிேய!-உம்பர்ெதா ங்

      கட் யக்கா ரைனநீ கண்டைணயா ேயல்சைபயில்
      தட் ப் பி த் நிற்கில் சள்ெளன்பான்-இட்ட டன் 675

      சீபண்டா ரக்காரன் ேசர்ந் வந்தா னாகி ந்திர
      ேகாபம்ேபால் கல்நைககள் கூட்டலாம்-(இ)லாபஞ்ெசய்

      ெவஞ்சனக் காரன் வி ம்பநடந் தாயானாற்
      ெகாஞ்சேமா ெவஞ்சன ன் ெகாள்ைளதான்-வஞ்சகமாய்ச்

      சந்தனத்ைத.........சற்பாைனச் சன்ைனயாய்க் கூ விட்டால்
      உன்றனத் க் ேககளப ேமா ேமா?-வந்த சில்

      மற் ந் ..........ன் மடப்பள்ளி காரன்கூ ல்
      ேசாற் க் கவைலயிைலச் ெசான்ேனேனா?-ஏற்றகவி

      பா ம் ப மினி! ப் பண்டார ெமள்ளல்லல்
      ஆ ங் குலா மவன் குலாவத்-ேத ம் 680
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      பலேவைலக் காரப் பழிகாரன் சீறில்
      உலேக பழிக்கைவப்பான் உன்ைனப்-பலவானாம்
      வாசல்காப் பான்பைகத்தால் வந் ெவளி யிற்பைணயம்
      ேபசவாய்ப் பாகவிடான் ெபண்ணரேச!-ஈசர்
      தி ச்சுற் த் ர்ப்பாேன சீறினால் உடம் க்
      ெகாிச்சல்கிட ந் ெதன்பான் கன்னீ!-வி ப்பத்திற்(கு)
      ஏற்றிட ங் ேகாயி ைட யனைணந்  வந்தால்
      பாற்பசவ ன னக்குப் ைபங்கிளிேய!-ேதற்றிப்
      பிராமணர்க ெளன் ம் ெபாிேயா ெரன்றா ம்
      இராவிெலன்ன ெசான்னா  மின்ப-வார்த்ைதெயன்றால்
      ேசா ண்ண மாட்டாய்நீ ெசான்னைதெயல் லாந்த வான்
      நீ னக்ேக ஆளா யி ப்பாேன-சீராம்
      த யா ன்ைன யங்கவந் தாராகில்
      த யா ெரன்றவர்தன் ன்ேன-கதமதாய்த்
      திண்ணமா ேயார்வசனஞ் ெசப்பா யவரைணந்த
      ெவண்ணேம ெசார்ணமடீ ஏந்திைழேய!-உண்ணேவ
      பண் தாள் ெமத்தப் பணந்த வார் வாங்கினால்
      சண்ைடேவ கத்ெதாழில்ெசய் ைதயேல!-கண்ட டன்
      வர்த்தகர் ெமத்த மயங்குவார் நீெயனக்ேக
      பர்த்தா ெவன்ேறெசால் பணந்த வார்-பத்மினீ! 690

      ேகாமட்  நல்வணிகர் கூ ல்மா ணிக்கெமந்தச்
      சாமத்தி ங்ேகள்! த வாேன-காமன்
      கைர ைரயாம் பாாிையநீ காத்தி ந்  ேசாில்
      திைரதிைரயாய்க் காசுவந்  ேச ம்-தைரயி யர்
      பட்டாணி வந்  பழகிநிதி தந்தாேனல்
      எட்டநா ெளன்ைன ம்நீ ெயண் ைவேயா?-கட்டாகத்
      ெதாட் யர் குலத் த் ைரபாைள யக்காரர்
      கட்  யைணய ைனக் கண் வந்தால்-மட்டறநீ
      கற்றசுகங் காட்டாேத! காட் லவன் ஊர்க்குைனேய
      ெபாற் ைடயா ெளன் ெகாண்  ேபாய்வி வான்-ெநற்ெபாாிேசர் 695

      வாைட ங் கூைக ம ந்  மவர்க்கூட் !
      ேகா ங் ேத க் ெகா யிடலாம்-நா ல்

      வ கத் ைரகள் மற ற்ேறா ேர ம்
      கப் பி த்தாேயல் ண்டானம்-அ கிப்பார்

      ெரட் யார் கும்பிற்பலர் கூ ல் கன்னநிலம்
      ெரட் யா கத்த வார் இன்ைறக்கும்-இட்டமாய்ப்

      பல்கால் மறத்தயர்ந்த பாைளயக்கா ரத் ைரகள்
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      நல்வாக் கியம்பி ைன நா வந்தால்-ெசால்ேபச்சு

      சாமீ! உன்ைனேய த ங் கரத்தினால்
      மீதி லாைரப் ணர்ேவன்-காமீெயன் 700

      றங்கவர்கள் ன் ைரநீ! அஞ்சுைகயிற் ண்பழ ந்
      தங்க வைள ந் த வாேன-எங்கும்
      மைலவற ர் காக்கும் மறவ ற ம்
      தைலமைற  மட் ேமடீ தாேய!-நிலவரமாய்
      ஓதிைவக்ேகன் ேபென த்தா ம் ப்பா ன் ைடய
      காத த்தா ம்ம ப்பான் கன்னிைகேய!-ேநாதெலன் ஞ்
      சத்தியம்ேபாற் ேபசிச் சதித்ேதா  தாசவைர
      அத்ைதெயன்ேற ெகாண்டாய் அறிவி யாய்!-உத்தமிேபாற்
      பாயற்குள் ைவத்ெதா நாள் பண் தைனச் ேசர்ந்தார்க்கு
      ேநாயற்ற வாழ் ண்ேடா? ண்ணிைடேய!-நாயன் 705

      கவியரசன் வந் விட்டாற் காைலப் பி த்
      நவியரா மழிந வில் .......... -உவந்தி த்தி
      யார்க்குேம ெசய்யாத வான்கலவி ெயல்லாம்
      பார்த் நீ ெசய்  பணிந்தவர்க்கு-வார்த்ைதெயல்லாம்
      பண்பாகப் ேபசவவர் ைபதல்கிட்ட ெபான்ைன
      நண்பாக ஈய்ந்தவர்பின் னாகவந் -விண்பர ம்
      நாதேன! நிற்கவா நாெனன் ற ப்பிவித்தாற்
      ேசதேம யில்ைல ன்றன் ெசன்மமட் ம்-காதலாய்
      உந்திவா தப்ெபாிேயான் வந்தைணய ேவண் ெமன்றால்
      தந்திரம்நீ ெசய் வைக சாற்றக்ேகள்!- ந்திக் 710

      (ம ந்தீ )
      க யன்சா ரைத ன்றன் தன் டம்பிற் ேறய்த் க்
      கு பின்பா ஞ்சிக் கு நீர்-வி ங்கால்

      இத்திறேம ெசய்தவைர யிங்ேகநீ கூ லவர்
      தத்தித்தாய் ம ந்  தந்தா ம்-உத்தமிேய!
      உன் டம்பிற் சாரத் ண்ைமேய யானா ம்
      இன்னெமா  மார்க்க மியம்பக்ேகள்!-கன்னி ைனக்
      கூ  ந் ெவளிக் ெகாண்டவ ம் ேபாகில
      நா யதன் மண்ைணெயா  நாெள த் த் - ேத
      அகத்தியிைல டனந்த மண்ைணச் ேசர்த்
      நகட்  வி ங்கிவி ! நஞ்ேசா-உகத்தி க்கும் 715

      உன்குடாிற் றந்தம ந் ெதாட்டாேத யிப்ப ெசய்
      தன்பவைரக் கூ நிதி யத்தைன ந்-தன்ைகயிேல
      வாங்கிக்ேகா! பின்  மறக்குவா னவ்ேவைள
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      தாங்கிக்ேகா! ேகட்டெதாழில் தான்ெசால்வான்-ஓங்கப்
      ப த் க்ேகா ேகட்டபல ெதாழிைலச் ெசய்
      த் க்ேகா ெசான்னவன்றன் ன்ேன-பி க்ெகாப்பாய்!

      (தம்பிரான், சைபயிடத்தில் தந்திரம் ேபசல்)
      தம்பிரான் கூ ஞ் சைபதனிற்ேபாய்க் கும்பி நீ
      ெசம்பிரா ன ேபால் சிலர்விழிப்பார்-நம்பிேனன்
      ஐயா! உங் கள் அ ைம யாகேவ ேவண் ெமன்ேற
      ெமய்யாெயன் ெநஞ்சம் விைழ ேத-ெபாய்யாய் 720

      ெமாழிேபசும் மற்றவர்ேபால் டமாய்ப்ப் ேபாகா
      வழிய ைமக் ெகாள் ெமன்ேற வந்ேதன்-எளியவள்யான்
      அன்ைன ம் நீங்க ள த் க் கைரத் டேன
      தன்ைன யறி ங்ேகா! சாமிகேள!- ன்னெமன் ன்
      காைல மடக்குங்ேகா! காயம் பிறப்பி த்
      மாைல யடக்குங்ேகா! மாதவேர!-வாைலெயன்ைன
      ஆனந்த ெவள்ளத் த த் ங்ேகா! ஐயேர!
      ஊனங்க ெமல்லா க்குங்ேகா-ஞானம்ேபால்
      இப்ப ேய நீ  மிரண் ெபா  ளா ைரத்தால்
      அப்ப ேய ஆகட்ெடன் றன் ைவப்பார்-ஒப்பிலேள!

      நா நா ளிந்த நய ைரக்கி ெலாவ்ெவா வன்
      கா னா ேலவி வான் காமத்ைத-ேம னக்குத்
      ( திட்ட)வான் சுகேம வாெவன்  ெமத்ைத
      மீத்ற் ப க்கைவத்  மின்ேன! நீ-ஈ

      சைடயா ெயனவிாித் த் தான்பார்த்தற் குள்ளக்
      கிைடயாத ெசார்ணக் கிழிகள்- ைடயிேல
      ைவத்தி க்கு நீயைத ம் வாாிெய த் க்ேகா!
      த்தனவ னகழ்ந்த ெமாட்ைடயேனல்-அத்தர்
      தி நீ சித் தினந்தின்ேபன் பாக்ெகன்
      இ நாழி ெகாள்ள வி க்கும்-ெபாியதி  730

      நீற் க்ேகா விைலெய த்  நீயய த்திப் பார்க்கி
      ற்ெறட் டைரயாய் உைழத்தவேள - நீற்றிேல
      மைறத்தி க்கு மனந்த வராகைன ெயல்லாம் நீ
      ைறக்கு ைற ெகாள்ைளய  ேமாகீ!-திறத்திற்
      கு க்கள்மார் கூ க் குளிக்குந் ைறயில்
      வி ப்பமாய் நீகுளிேபா மின்ேன!-க த்தழன்
      ைகேநாக்கிக் கூப்பி வார் காதல்ெகாண்டாெரன்
      ரவிக்ைகநீக்கி ெயன்னெசால் ங் காெணன்றால்-ெமய்வியர்த் ன்
      ட் க்கு வந் விடவாெவன ைரப்பார்
      கூட் க்ெகாண் ேடா வந்  கூடப்ேபா!-தாட் கின்ற 735
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      சுந்தரேவடம் ைணயா  கட் டன்
      தன்சிரசு மாைல தற் றாழ்வடங்கள்-அந்த ம்
      அங்குட்ட மாைல த லானெதல்லாம் நீபறித் ப்
      பங்கிட்  விற்றாற் பணமன்ேறா!-இங்ஙைனநான்
      ெசான்னெபாி ேயார் ெவளியிற் ெசால்லார் பறித்தெதல்லாம்
      இன்னெமன்ேம மி க்ெகன் ேறயறிந் -மின்ேன!
      மதன ல் கற்ற மகராசன் வந்தால்
      கதெவல்லாஞ் சாத்திெயா  காாியஞ்ெசால்!-உைதய தற்
      காயெதன்  ெசால் யவன் கண்ணில் விழியாேத!
      ேப மவன் கண்டாற் பிாியா -வா ந் 740

      திறவாேன ெபண்கெளல்லாந் ேதடத் ெதாழில்ெசய்
      திறவாேன ன்ைனச் ெசயித் -மறவாத
      ைலகைளச் ெசய் நிதி ேலசிேல வாங்கி ன்ைன
      ஆைலயிட்ட கன்ன ம்ேபா லாக்குவான்-வாைலேய!
      ெசட் த் ெதாழிேலார் சிமிழாிவர் கெளல்லாங்
      க டப் ப த் வர்நீ காமிேபால்- ட்டெவற்றிக்

      கற்பசுவி ேலபால் கறந்தாற்ேபால் நீகைரத் ச்
      ெசாற்பசப்பி நாற்பணத்ைதச் சுற்றிக்ேகா!-பத்மினிேய!
      நட் வனண் ணாவி ன்ேமல் நாடநடந் தாயானால்
      அட்டதிைச ேபாற்ற ன்ைன யாட் ைவப்பான்-கட்டழகீ! 745

      ட் க்காற் பணிக்கன் ேமாகமவர் நடந்தால்
      ெகட் க்கா ாீெயனப்ேபர் கிட் ேமடீ!-தட் கின்ற
      ைகத்தாளந் தித்திெயாத் க் காரன் த ேலா ைனேய
      நத்தா வைகயாய் நடவாேத!- த்திமிகுஞ்
      சூதியற்ற ேவைசயிந்தத் ெதால் வியி ேலயிரண்
      கா மற்ற ளிய  கன்னிைகேய!-சா வாய்க்
      கும்பகும்ப லா னக்ேக ேகா நிதி தந்தா ம்
      வம்பி க்கச் சற் மனம் ைவயாேத!-தப்பிலா
      என்ைன ெந நாளி த்திச்ேசா றிட்டவைன
      உன்ைன யைணயம ந் ட் வி ! மின்ேன 750

      தகப்ப டன் அன்ேனான் தைலமகன் வந்தா ம்
      இகழ்ச்சிெசால்லா ேதயைணவா ெயன் ஞ்-ெசகத்திற்றாய்
      மாமனார் ந்த ம வ ம மகன்பின்
      காமமாய் வந்தாேனற் கட் யைண!-தாமதியா( )
      அண்ண ந் தம்பி ேம ஆைசெகாண் ன் பால்வ வார்
      திண்ைண யாங்குமாய்ச் ேசர்த்த ப் !-ெபண்ணரேச!
      சின்னம்ைம ேயா  சிேநகிதத்ேதா ம்வ வார்
      கன்னல் ெமாழிேய! கலந்த ப் !-எந்ேநரம்
      அக்காள்கூ டப்பழகு மாைசயினான் வந் விட்டால்
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      மிக்காகக் ெகாண்டைணநீ ெமல் யேல!-தக்கதன்நான் 755

      ைமத் ன ம் ைமத் ன ம் மாறி ைமக் ேகட் வந்தால்
      சத்தியங்கள் ெசால் த் த விவி !-ெமத்த
      நிைறயாய் நடப்பவள்ேபால் நீயி ப்ப தன்றி
      ைறேய யறிந்தைணந்தால் ேமாசங்-குைறயாவாழ்
      உள்ளவராய் வந்தா  ைனமறந்திங் ேகயி க்க
      எள்ளள ங் ெகாள்ேள ெனன் ைரநீ!-பிள்ளாய்!
      ைபத்தியங் ெகாண்ேடான்ேபால் பணந்த ேவான் ேபாகில்
      வயித் வ  கண்ணீர் வ நீ!-நயத்திற்
      குலவழி ங் ேகட் ப் பணந்த  வாைனநீ
      குலெதய்வ ெமன் ெகாள் ேகாதாய்!-நிலவரமாய் 760

      இட்ட ைட ேயான்ைகயினா ேலற்கிலவன் தான்ெசார்ணக்
      கட் ையேயார் ட்ெட ம்பாய்க் கண் வி !- ட்டெவான் ம்

      இல்லா தவெனன் றிகழாைத ேயா ழக்கு
      ெநல்லா கி ம்பறித்  நீகூ -ெசால் ேல

      ேந ேக டாகி நிசெமா கா சில்லாைன
      வா ெகாள் கட்ைடெகாண்  மாறிவி !-நாாீ!

      கு டன் தைனயைணந் க் கூட் ம் பணத்திற்
      கு  மி க்குேமா? ேகாதாய்!-ம வவந்த

      ெநாண் தந்த ெசார்ணமைத ேநாக்கில் டமதற்குக்
      கண் க்குேமா? ெசால்வாய் காாிைகேய!-பண் தற் 765

      சப்பாணி யீந்ததன ெமன்ேற ெநல்விைலக்கு
      ெமாப்பா ெயடார்கேளா? ேவா வாய்!-இப்பாாில்

      தள்ளி வி ங்கிழவன் தந்தகிழட் ப்பணெமன்
      றள்ளி ெயறிவாேரா? யாேர ம்-வள்ளல்ேபால்

      ஊைமயன்ஈ ம்பண  ைமேயா? நம் ைடய
      சீைமெயல் லாம்ேபசித் தி ம்பாேதா?-காம டன்

      பாரத் த யன் பணந்தந்தால் வார்த்ைதயிேல
      ேநரத்ைதப் ேபாக்கிவி  ேநாிைழேய!-வாரத்தால்

      ஆயிரம்ெபான் நல்ல அளவற்ற தீந்தா ம்
      ேநாயைன ங் கூடாேத ண்ணிைடேய!-தாேய! 770
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      அக ம் நீயணிந்த ஆபரணம் நீக்கி
      கமறியா ைனப்ேபாய் யங்கு!-ெசகமதிேல

      கண்கண்ேடா ரா ைனக் காதலாய்ச் ேச மட் ம்
      பண் ள்ளாள் ேபாலப் பணிந் நட!-ெபண்பிள்ளாய்!

      கண்ணா ைனப்பார்த் ங் காாியத்தில் ேபாகிறவைனச்
      சுண்ணாம் க் ேகட் ச் சுணங்ேக !-ெபண்ணரேச!

      ெசம்ப மீ! வந்தவன்றன் ேதகத்ைதச் ேசாதைனெசய்
      தம்பனேவ ராேல சதிெசய்வான்-கும்ப ைலப்

      ேபைடமயிலாேள! பித்தனா னா மிந்த
      வாைடைய விட்டால் ம வாேன-நா ேய 775

      ப்ெபன் ன குழற் ெகாண்டல் நைரக்கி ழக்
      குப் ங் ெகாடார்க னக்ெகடீ!-எப்ெபா ம்

      (இங்ேக, சில ஏ கள் காணப்ெபறவில்ைல)

      (ேமாகனவல் யின் தன்ைமகூறி, சுப்ைபய க்கு
      நல்லறி  ெகா த் தல்)

      நல்லவள்தன் கண்ணிைணைய நா  மயங்காேத
      ெகால்லவந்த கூற்றாகக் ெகாள்ளடா! - ெமல் யல்
      அல்குெலன்  ெகாண்ேட யைணந்தாேய லாடவைரக்
      ெகால்லவந்த நரகக் குழியடா!-ெசால் ேகன்
      உண்டவைரக் ெகால் ம் நஞ்சு ண்ேட யிவளழகு
      கண்டவைரக் ெகால் ம் க விடேம!-எண் ைசக்குள்
      மியின்கண் ணாடவர்கள் ெபான் க் ெகாி ைவ
      மாமிெயன் ேறன்ெகாண்டாய் மதியிலாய்!-காமியர் ன் 780

      சத்தியம்ேபாற் ேபசித் சதித்ேதா  தாரவைள
      யத்ைதெயன் ேறன்ெகாண்டாய் யறிவி ெயன்-றித்திறம்நான்
      நாணமதி ெசான்னைதேய நன்ெறனக்ெகாள் ளாதி
      ணான ைர ெயன்ேற நைகத்தி ந்ேதன்-ேபணிநான்
      பாைலப் கட் ேவன் பாக்கியத்ைத நா னக்குக்
      காைலப் பி த் ப் கட் வேனா?-தாலத் ள்
      ஆம்பிள்ைளக் கும்பால் ேவண்டாேம உயிாிழந்
      ேவம்பிள்ைளக் கும்பா ம் ேவண்டாேம-ேதம்பிப்ேபாய்ச்
      சாங்கால மார்க்குந் தனிம ந்ேதா? அ ெகட் ப்
      ேபாங்காலம் த்தி ெபா ந்தாேதா?-ஈங்ேகயான் 785
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      ெசான்னமதி ெயல்லாேமாய்! சுப்ைபயேன! தப்பாமல்
      உன்மதியிற் ெகாண் ப்ேபா ர்க்ேகெகன்-றன்னேம!
      காட்  ெலாித்தக் கதிர்நிலாப் ேபாெலெனக்ேக
      வாட் ைரத் தாரந்த நன்மதிையத்-தாட்டனவன்
      கம்பர்மகன் ேபாேலநான் காத ங்ெகாண் ேடனவன்ேபால்
      இன்பமதி ங்ேகளா ேதெய ந் - ன்பாகத்
      ெதப்பக் குள்ளத்தி க்ேக ெசன் குளிக் கும்ேபாதில்
      அப்பிப் பி த்தமஞ்ச ளத்தைன ம்-அப்பா

      க வச் சகியா  கால்மட் டலம்பி
      வ வற்ற சந்திபண்ண மாேத!-த விப்ெபண் 790

      ெசய்த கலவித் திறத்ைதேய மந்திரமாய்
      ைவயம் பழிக்கநின்  வாய் லம்பித்- ய்யமதி
      ேபான்ற க நம் ைடய ெபாற்ெகா ந் ேத ெமன்ேற
      ேதான்றியவ ளிற்ேககத் வக்கிேனன்-சான்ேறான்

      ............ரவைண வாழ்த்தி யாாிெதலாந் தன்னிேல
      பார்த் வைர யறவாய்மீ ளாதமாெலன்-றரகரா
      உன்நைகக ெளங்ேக? உயர்த்த நிதிகெளங்ேக?
      நன்மதிக ெளங்ேக? நைகக்கிடமாய்ச்-சின்னமதி
      ேவைச ட ேனெவளியி ேலவந்த ெதன்ன?
      ஆைச வச  மறியாேத-ேமாசமாய்ப் 795

      ேபசிவிட்டீ ேராெவன்ேற பின்தலத்தா ங்ேகட்டார்
      தாய்சமத்தாய் ேவணசதிர் ெசான்னாள்-ஆசிலேர!!
      விற்ற நற்கைடயில் ல் விற்கப் பண்ணிவிட்டாள்
      மாவித்ைத யாெலன்ேறார் வார்த்ைதெசான்ேனன்-ேதவாீர்!
      ேபாாில் ெத வில் றப்பட்ட ேதெதன்றார்
      வாாிக் ெகா த்தபணம் வாங்கெவன்ேறன்-நாாிதன்
      யா க்கா யீந்தீ ரழிவழக் கீெதன்றார்
      ஓ க் க ப் ெமன்ேற ேனாெமன்ேற-பாாில்
      மாியாைத ராமைனப்ேபால் வந்த வழக்கா ம்
      ெபாிேயா ாி க்கு ர் ேபசித்-ெதாிந்  800

      தி நகாிக் ேகநீங்கள் ெசல் ங்ேகா ெவன்றார்
      க தி நடந்ேதார் கணத்தில்-ெப மாள்
      தி க்ேகாயில் வாயி ேல சீக்கிரத்தில் வந்
      க க்காக நானி ந்ேதன் கன்னி-ெந ப்ெபனேவ
      வார்த்ைதெசா ந் தா  மக மிந்த மண்டபத்தில்
      தீர்க்க டன் வந் நின்றார் திண்ணமாய்-சீர்த்தி
      ெப குந் தலத்திற் ெபாிேயா  மவ் ர்க்
      க மங்க ளாக வாிக்காணத்-தி மண்ட
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      பத்திேல கூ னார் பார்த் நல்ல ேவைளெயன்
      நத்திேய நாம்ேபாய் நம காித்ேதன்-உத்தமேர!
      எவ்  மக்குநீ ரவ்விடத்ேத வந்தெதன்ன?
      அவ்வாைற ெயங்கட் க ெமன்றார்-ெசவ்வாக
      என் ர்வத் ைதெயல்லா ேமல்ேலார்க்கு ேமாதி ங்கள்
      ன்பான ெசய்தி ெமாழிகின்ேறன்-அன்பாேயார்
      ெபண்ேணா க்ைகயிேல ேபச்சுவித்தி யாசம்வந்
      நண்ணாய் வழக்கா ன் நாாி டன் திண் யேர!
      வந்ேதனா ெனன்ேறனம் மாதரா ரைழெயன்றார்
      ெகாந்தார் குழ வந்  கும்பிட்டாள் - வந்ைதயா

      ( ற் ப் ெபறவில்ைல)
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