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தி  இலஞ்சி கன் உலா
ஆசிாியர்: பண்டாரக்கவிராயர்

            
இப் த்தகத்திலடங்கியைவ
            1. க ைர ; காப் ; தி  இலஞ்சி கன் உலா - ல ம் குறிப் ைர ம்
            1- கக்கட ள் தி வவதாரம்; ௨- தலப்ெப ைம;
            3 -ஆ  பைட கள்; ௪ -அகத்தியர் ெதன்பால் வ தல்;
            5- அவர் இலஞ்சியில் இ வா ேகசைரப்பிரதிட்ைட ெசய்  சித்தல்
            6- அவர் தி க்குற்றைமைடந்  தி மாைலச் சிவபிரானாக்கல்;
            7- அகத்திய னிவர் திெசய்தல் (தி க்குற்றாலப்ெப ைம)
            8- கக்கட ள் ெப ைம
            9.தி விழா; ௧0- ஆ நா ம் ெகாண்ட ம் தி க்ேகாலங்கள் ;
            11- அபிேடகம் த யன ; ௧௨-தி வாபரணம் ைனதல்;
            13.உடன்வ ேவார்; ௧௪- வாத்தியங்கள் ;
            15.தி ச்சின்னம்; ௧௬-குழாங்கள்;
            17.குழாங்களின் கூற் ; ௧௮.ேபைத ;
            19-ெப ம்ைப: ௨0-மங்ைக;
            21-மடந்ைத; ௨௨-அாிைவ;
            23-ெதாிைவ ; ௨௪.ேபாிளம்ெபண்.

      கணபதி ைண

க ைர

      விழிக்குத் ைணதி  ெமன்மலர்ப் பாதங்கண் ெமய்ம்ைமகுன்றா
      ெமாழிக்குத் ைண  காெவ  நாமங்கண் ன் ெசய்த
      பழிக்குத் ைணயவன் பன்னி  ேதா ம் பயந்ததனி
      வழிக்குத் ைணவ  ேவ ஞ்ெசங் ேகாடன் ம ர ேம.
                                            -கந்தரலங்காரம்

      பாட் ைடத்தைலவன் தியிற் பவனிவ ைகயில் ஏ ப வத்ைத ைடய 
ெபா மகளிர் அவைனக் கண்  மயங்கியதாகப் லவராற் ைனந்  
க ெவண்பாவாற் பாடப்ெப ம் தமிழ்ப்பிரபந்தம் உலாவாகும். இஃ  
உலாப் றெமன ம் வழங்கும்; ற லாெவன்ப  அங்ஙனம் மாறிவந்தெதன்பர் 
சங்கரநமச்சிவாயர்; நன் ல், சூ. ௨௬௭, உைர.

      தைலவன் பவனிவ தல் காப்பியங்களி ம் சிறப்பித் ப் பாராட்டப்ெப ம். 
ெப ங்கைதயில், 'நகர்வலங்ெகாண்ட ' என் ம் பகுதியி ம், சீவகசிந்தாமணியி ம், 
கம்பராமாயணத்தில் உலாவியற்படலத்தி ம் அவ்வக் காப்பியத் தைலவர்க ைடய 
பவனிச்சிறப் க்கள் கூறப்பட் ள்ளன.

      உலாவிற் கூறப்ப ம் ஏ ப வமகளி ம் ெபா மகளிெரன்பைத, 'பக்குநின்ற 
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காமம் ஊாிற் ெபா மகளிெரா  கூ வந்த விளக்க ம் பாடாண் ைணக்கு 
உாித்ெதன்  கூ வர் ஆசிாியர். அ  பின் ள்ேளார் ஏ ப வமாகப் பகுத் க் 
க ெவண்பாட்டாகச் ெசய்கின்ற உலாச்ெசய் ளாம்'. 'இனிஊெரா  ேதாற்ற ம் 
பரத்ைதயர்க்கன்றிக் குலமகளிர்க்குக் கூறப்படா ' (ெதால். றத். சூ. 30-31, உைர) 
என் ம் பகுதிகளால் நச்சினார்க்கினியர் வற் த்தியி க்கின்றனர். கற் ைடயமகளிர் 
பிறைரக்கண்  கா தல் அறமன்றாத ன் இவ்வைரயைற அைமந்தெதன்  
ேதாற் கின்ற . உதயணன் உலாவந்தகாலத்தில் கற் ைடயமகளிரல்லாத 
ஏைனேயார் அவைனக் கண்  கா ற்றனெரன்பைதப் லப்ப த்தி,

            "ஞாலந் திாியா நன்னிைறத் திண்ேகாள்
            உத்தம மகளி ெராழிய மற்ைறக்
            கன்னிய ெரல்லாங் காமன் ரந்த
            கைண ளங் கழியக் கவினழி ெவய்தி
            இைறவைள நில்லார் நிைறவைள ெநகிழ"       (ெப ங்கைத, உ. 7:53-7)

      எனக் கவிஞர் ெப மானாகிய ெகாங்குேவளிர் அைமந்தி க்கும் பகுதி ம், சீவகன் 
உலாவ ைகயில் ஆசி கூறிய மாதைரக் கற் ைட மகளிெரன் ம் மயங்கிய மாதைரக் 
கற் ைடய மகளிெராழிந்ேதாெரன் ம் (சீவகசிந்தாமணி, ௪௫௬-௭) நச்சினார்க்கினியர் 
விளக்கி எ தியி க்கும் உைர ம் இவ்வைரயைறையப் லப்ப த்தி நிற்றல் இங்ேக 
அறிதற்குாிய .

     உலாப் பிரபந்தத்தில் $$ ஏ மகளி ைடய ப வங்க க்ேகற்ற 
ெசயல்களாகிய சிற்றி ைழத்தல், சி ேசாற தல், கழங்கு பந்  அம்மாைனயா தல், 
கிளி ைவ த யவற்ேறா  குல தல், யாழ் வாசித்தல், ெபாழிலாட் , னல்-
விைளயாட் , மலர்விழாெவ த்தல், ஊசல் த யன ம் பாட் ைடத்தைலவன  
சிறப் க்க ம் தசாங்க த யன மாகியவற்றிற் சில குைறந் ம் குைறயாம ம் 
வ ம்.
      ---------
      $$ உலாக்களின் இலக்கணங்க ம் பிற ம் இதற்கு ன் என்னாற் பதிப்பிக்கப்-
ெபற்ற உலாக்களின் க ைரகளால் அறியலாகும்.

      தி  இலஞ்சி க லாெவன்ப  இலஞ்சிெயன் ம் தலத்தில் எ ந்த ளி ள்ள
 கக்கட ைளப் பட் ைடத்தைலவராகக் ெகாண்  பாடப்ெபற்ற . 
இலஞ்சிெயன்ப  தி ெநல்ேவ ையச் சார்ந்த தி க்குற்றாலத் க்கு வடக்ேக 
உள்ளதாகிய பைழய சுப்பிரமணியஸ்தலம்; தி க்குற்றாலத் க்குாிய பாிவார-
ஸ்தலங்க ள் ஒன்றாக விளங்குவ . இங்ேக அகத்திய னிவராற் பிரதி ைட 
ெசய்யப்பட்ட இ வா ேகசெரன் ம் தி நாமத்ைத ைடய சிவ ங்கப் ெப மான் 
எ ந்த ளியி க்கின்றனர்; இங்ேக பிரமேதவர் த ேயார் சித் ப் ேப -
ெபற் ள்ளார். இதற்குாிய ஸ்தலவி ட்சம் மகிழ் (இலஞ்சி-மகிழ்) இத்தல விஷயமாக 

 அ ணகிாிநாதரால் இயற்றப்ெபற்ற தி ப் கழ் சில உண் .

      இந் லாசிாியர் தி க்குற்றாலத் தல ராணம் த யவற்ைற இயற்றிய கவிஞர்-
ெப மானாகிய ேமலகரம் திாிகூடராசப்பக் கவிராய ைடய தற் தல்வராகிய 
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பண்டாரக்கவிராய ெரன்பவர்.

      பண்டாரெமன்ப  கக்கட ள் தி நாமங்க ள் ஒன் . இந் ல், ‘ ’

ெசய்யதி  நாமஞ் சீர ேயற் கன்றளித்த, ெமய்யன்றி மைலேமல் ற்றி ப்ேபான்" 
(400) என்  உள்ள குறிப்பால் இந் லாசிாியர் கக்கட க்குாிய தி நாமங்க ள் 
ஒன்ைற ைடயவெரன்ப  ெதாிகிற . இவர் ெசய்தனவாக ேவ ல் ஒன் ம் 
காணப்படவில்ைல. இந் னால், இவர் கேவளிடத் ப் ேபரன் ைடயா-
ெரன்ப ம் தி க்குற்றாலத்தலத்தில் ஈ பா ைடயவெரன்ப ம்ெதாியவ கின்றன. 
பிற உலாக்களிற் லவர் பலர் அைமத் ள்ள பலவைகமர கைள அறிந்  அவற்றிற் 
சிலவற்ைற இதில் அங்கங்ேக அைமத்தி க்கின்றார். இதன் நைடையப் பார்க்கும்-
ேபா  இளைமப்பிராயத்தில் இந் ல் இவரால் இயற்றப் ெபற்றி க்கேவண் ெமன்  
ேதாற் கின்ற . இந் ல்உள்ள கண்ணிகள்460; காப் ச்ெசய் ள்- 2; வாழ்த் ச்-
ெசய் ள்-1.

      இந் லால், இத்தலம் மிகப்பழைம ைடய  என்ப ம் (9, 14), கேவளாற்-
பைடக்கப்பட்ட ெதன்ப ம் (18-25), பிரம ேதவர் (11) இந்திரன் (12) த யவர்கள் 
இங்ேக சித் ப் ேப ெபற்றனெரன்ப ம், அகத்தியர் தி க்குற்றாலத் க்குப் ேபாகும்
வழியில் இங்ேக க்கட ைள வழிபட்  இ வா  ேகச ர்த்திையப் பிரதி ைட 
ெசய்தனெரன்ப ம் (37-48), இத்தலம் ெதன்னாாியநாட்ைடச் சார்ந்தெதன்ப ம் (387), 
சித்திராநதி இதற்கு ாியெதன்ப ம் (389), இங்ேக கந்த ஷ யில் தி த்ேதர்விழா 
நைடெப ெமன்ப ம் (83) ெதாியவ கின்றன. இங்ேக தி க்ேகாயி ல் சரவண-
மண்டபம் (91) என் ம் ெபயைர ைடய மண்டபம் ஒன்  உண் ; இங்குள்ள 
நந்தவனம், "உய்யானம் பா "(317), "உய்யானஞ்ெசன்ேற"(424) என்பவற்றிற் 
கூறப்பட் ள்ள . 

இந் லாசிாிய ைடய காலத்தில் தி த்ேதர்விழா ெதாண்ைடேவளாள ம் 
வண் ெரன் ம் ஊாின மாகிய சாமிநாதர் என்பவரால் நடத்தப்ெபற்ற  (81-82). 
இக்ேகாயிற்பணிக்ெகாத்ைதச் சார்ந்த ன்ைனவனக்கு க்கள், மண்ட கன் 
ஆண்டான், ஸ்தானீகன் த்ைதயன் என்பார் இதிற் கூறப்ப கின்றனர். 
தி விழாக்காலத்தில் கக்கட ள், தல்நாள் பிரமேதவராக ம் இரண்டாம்நாள் 
தி மாலாக ம் ன்றாம்நாள் உ த்திர ர்த்தியாக ம் நான்காம்நாள் 
மேகசுவரராக ம் ஐந்தாம்நாள் சதாசிவ ர்த்தியாக ம் ஆறாம்நாள் ெவள்ளிமயில் 
வாகானா டராக ம் தி க்ேகாலங்ெகாண்  உலாவந்  ஏழாம்நாள் தி த்ேதாிற் 
பவனிவ வ  வழக்கம்(84-8).

      அகத்திய னிவர் இத்தலத்தில் சிவ ங்கப்பிரதி ைட ெசய்  வழிபட்டபின்னர்த் 
தி க்குற்றாலஞ்ெசன்  தி மாைலச் சிவபிரானாகச் ெசய்  வழிபட் த் தித்ததாக 
உள்ள பகுதியில் தி க்குற்றாலப் ராணத்தி ள்ள வரலா கள் பல சு க்கிக் 
கூறப்பட் ள்ளன. இந்தத்தலம் தி க்குற்றாலத்ேதா  ெதாடர் ைடய ெதன்ப  
இப்பகுதியால் விளங்குவேதா , "சித்திரமா மன்றத் தி நடனத் தான ள்வி, 
சித்திரமா மன்"(198), "திாிகூடத்ேதான்றெலா  மகைன"(284), "திாிகூடத் 
ைதம் கனார் ேவண்ட வ ம், ஆ கன்" (401-2), திாிகூடத்ேதவன்-நயமாகத் 
தந்தபிள்ைள"(419-20), "வற்றா வடவ வி யான் மாந்தன்"(436) என்பவற்றா ம் 
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லப்ப கின்ற . கந்த ராணத்தி ள்ள ெசய்திகளாகிய கக்கட ள் தி வவதாரம் 
த யன இந் ன் த ம், அாிைவப்ப வத்தில் அாிைவ சித்திரெம திக்

காட் வதாக அைமந் ள்ள பகுதியி ம் ெசால்லப் பட் ள்ளன. இதிற் கூறப்பட் ள்ள 
சுப்பிரமணியஸ்தலங்கள்: கதிர்காமம், கந்தமாதனம், குன் ேதாறாடல், 
ேசாைலமைல, தி ச்ெசந் ர், தி த்தணிைக, தி ப்பரங்குன் , தி மைல, 
தி வாவினன்கு , தி ேவரகம், வள்ளி ர், ேவள்விமைல என்பன.

      கக்கட ேள தி ஞானசம்பந்த ர்த்திநாயனாராக அவதாித்தாெரன் ங்-
ெகாள்ைகயினர் இவ்வாசிாியெரன்ப , "பாவ"ைனத் ம், வாசிதீர் காசுெபற 
மண்டலத்திற் ெசான்னவைன" (151-2), "ெபண்ைணப்ெபண் ணாக்கிவிடப் ேபத த்த 
தாகாமல்"(167), "ேகா சமண், ஆற்ைற ெயாழியைவத்தா யல்ைலேயா" (168-9),
 "வாசிெபறக் காசு ன்னாள் வாங்கிேனான்"(237) என்பவற்றால் அறியப்ப கிற . 
"தி காற் ப்பைடையச் ெசப்பிய நக்கீரன், ெவ  பயந்தவிர்த்த ரன்"(66), 
"அற்  நக்கீரன் கண்மாைல ேயந்தினீர்"(165-6), "கீரன் ெமய்யாெமாழி"(227) 
என்பவற்றில் நக்கீரேதவைர ம், "பா ந் தி ப் கைழப் பன்னிரண்  நற் ய ம், 
சூ ங் க ைணச் சுவாமி"(68),"தி ப் க ம், ேசந்தெசவிக் ெகாண்ட ளிச் ெசய்த-
பின்னர்"(௧௧௩) என்பவற்றில் தி ப் கைழ ம்,"ஆசிலாப், பாவி ல ணகிாி 
ைபந்தமிழின் மாாிெபய்ய,நாவிற் றி ப்ெபயைர நட்ேடாைன"(152-3), "கந்த ர தி 
ெசான்னகிளி"(205), "ேபாத வ ணகிாி"(227) என்பவற்றில் அ ணகிாிநாதைர ம், 
113-ஆம் கண்ணியில் கந்த ராணத்ைத ம், 2277-ஆம் கண்ணியில் ெபாய்யாெமாழிப்-

லவைர ம் பற்றிய ெசய்திகள் வந் ள்ளன. கேவ க்குாிய கார்த்திைகத்-
தி நா ம்(427) கந்த ஷ  விரத ம்(437) இதிற் கூறப்ப கின்றன.

      இந் லாசிாியர் ேபைதையப்பற்றிக்கூ ைகயில் அப்ப வத்திற்குாிய 
சிற்றி ைழக்கும் ெசய்திைய அைமக்கின்றார். அவள் குதைலச் ெசால்ைல, 
"பன்னி ைரக்கும் பதிெனட் ப் பாைஷயன்றி, இன் ெமா  பாைஷ ெய -
ெமாழியாள்"(178) என்  வ ணித்தி த்தல் இன்பத்ைத ஊட் கிற . "குஞ்சரத்ைத 
யிந்தக் குடத்தைடத் த் தா ெமன்ேற, பஞ்சாிக்கு மந்தப் ப வத்தாள்", (183) 
என்பதில் ேபைதப வ மனப்பான்ைமையத் ெதளிவாகப் லப்ப த் கிறார்.

      ெபதிம்ைபப்ப வத்தில் அப்ப வத் க்குாிய கழங்காட ம் மங்ைகப்ப வத்தில் 
மங்ைக பந்தா த ம் ெசால்லப்ப கின்றன. பந்தாட்டத்ைதப்பற்றிக் கூறி ள்ள 
பகுதியில் அைமந் ள்ள சந்தம் இடத் க்கு ஏற்றதாக விளங்குகின்ற .

      மடந்ைதப்ப வத்தில் மடந்ைத கேவைளத் தித்  யாழ்வாசித்தாெளன்ற 
ெசய்தி காணப்ப கிற . அப்பகுதியில் இைச ற்ெசய்திகள் சில ம், காந்தாாி, 
காம்ேபாதி, கல்யாணி, ேதவகாந்தாாி, மாளவி, ேதா , வராளி, மலகாி, வரா , 
நாட்ைட, பயிரவி, பாளம், ேமாகனம், காாி, ெசயசாட்சி என் ம் இராகப்-
ெபயர்க ம் ெசால்லப்ப கின்றன.

      அாிைவப்ப வத்தில் அாிைவ கேவள் தி விைளயாடல்கைள ஓவியத்தில் 
எ திப் பிற க்கு எ த் க் கூ வதாக ஒ  ெசய்தி உள்ள . ெதாிைவப்ப வத்தில் 

கேவ க்குாிய தசாங்கங்கள் கூறப்ப கின்றன. அைவ வ மா :- (1) மைல: 
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கந்தமாதனம், (2) நா : ெதன்னாாியநா , (3) நகர்: இலஞ்சி, (4) ஆ :சித்திராநதி, 
(5) யாைன: ஐராவணம், (6) பைட: ேவல், (7) ெகா : ேசவல், (8) ரசு: ம் ரசு, 
(9) மாைல: கடம் , (10) ஆைண: குமரன் ைணெயன் ம் ஆைண.

      ேபாிளம்ெபண்ப வத்தில் ேபாிளம்ெபண் யாவாி ம் இளைம ைடயவர் 
யாெரன்  ேவதியர்கைளக் ேகட்க, அவர்கள் ஒவ்ெவா வராக எ த் க் கூறிப் பிறகு 

கேவேள என் ம் இளைம ைடயவெரன் ம் க்கு வ வதாக ஒ ெசய்தி 
கூறப்ப கிற . அன்றி இப்ப வத்தினள் ஒ  கடப்பங்கன்ைறக் ெகாண்  அதற்கு 

கக்கட ள் தி நாமத்ைத இட்  வளர்த்  அ  மலர்ந்தகாலத்தில் அதன் மலைர 
கேவ க்கு அணிய எண்ணினாெளன்ற வரலா  காணப்ப கிற . 

தி வா லாவில், ெப ம்ைபப்ப வப்ெபண் ஏ  ெசவ்வந்திச் ெச கைள 
ஆதிவிடங்கர் த ய ஸப்தவிடங்க ைடய தி நாமமிட்  வளர்த் வந்  தி-
விடங்கெரன் ம் ெபயைர ைடய ெச  மலர அதன்மலைரத் தி வா ர்த் 
தியாகராசப்ெப மா க்குச் சூட்ட எண்ணினாெளன் ள்ள பகுதிையப் பின்பற்றி 
இஃ  அைமக்கப்ெபற்ற  ேபா ம்.

      யமகம், திாி , சந்தம், மடக்கு, சிேலைட, உவைம த யவற்ைற இந் ல் 
அங்கங்ேக காணலாம். "பாந்தத் தயெலன் ம் பாரவவ்வில் ரண்ெடன் ம், 
மாந்தர்கைள ேய  மதர்விழியாள்" (372), "ஒற்றின், ெதாைடயாம் பதிெனட் ற் 
ெசான்னபதின் ன்ேற, இைடயா ைடய விைடயாள்" (375-6) என்பவற்றில் ெந ங்-
கணக்ைகப்பற்றிய ெசய்திகளாற் சில ெபா ள்கைள இந் லாசிாியர் அைமக்கின்றார். 
பச்சம் (179), குமிந்  (266), ரண்  (306), ேபாச்சு , வாச்சு  (443) த ய ம உ 
ெமாழிக ம், "உன சித்தம்" (16), "காாியேமா ாியேமா" (453) என் ம் உலக-
வழக்குக்க ம்: அளைக (132), ெகாஞ்சம் (449, 451), கதம்  (269), ேகாாித்  (299), 
சரப்பளி (268), சா ைவ (422), ெசக்கணி (270), ெசாம்  (371), பஞ்சாித்தல் (183), 
பாந்தம் (113), பிசிப்  (265), ெபண் ைவதல் (365, 451), ேபத த்தல், (167) 

ப்பியர் (211), வங்கணம் (455) த ய பதங்க ம் இதில் இடம்ெபற் ள்ளன.

      இந் ன் ஏட் ப்பிரதிெயான்  பலவ ஷங்க க்கு ன் தி வாவ ைற-
யாதீனத்தில் தி கப்பணிவிைட இயற்றிவந்த த் க்குமாரசாமி 
பிள்ைளயவர்களிடமி ந்  கிைடத்த . இஃ  எளிய நைடயில் அைமந்தி த்த ன் 
மிகச்சு க்கமாகேவ குறிப் ைர எ தப்பட்ட .

      இதைனக் கைலமகளில் ெவளியி வித்த இப்பத்திாிைகயின் அதிப ம் நிர்வாகப்-
பத்திாிகாசிாிய மான மான் ரா. நாராயணஸாமி ஐயர், பி.ஏ., பி.எல். அவர்க க்கு 
இதன் கமாக என  நன்றியறிைவத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.

      'தியாகராஜவிலாஸம்'      தி ேவட்டீசுவரன் ேபட்ைட,
      இங்ஙனம்,
      12-1.35.                                                                     ேவ. சாமிநாைதயர்.
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உ
      கணபதி ைண

தி  இலஞ்சி கன் உலா
ஆசிாியர்: பண்டாரக்கவிராயர்

      காப்
      (ெவண்பா)
      
1   ஏர்ெகாண்ட ெதன்னிலஞ்சி சன் கு பரன்ேமற்
      சீர்ெகாண் லாமாைல ேசர்க்கேவ-நார்த மால்
      ஐந் கர நால்வாய் ன் றானவிழி ேயாாி தாள்
      எந்ைத ெயா ம ப்ப ேன.
      
2      ஒண்டா மைரமலர்த்தாள் ேவல லாத்தமிழ்க்குத்
      தண்டா மைரயாள் தமிழ் னிவன்-பண்ட ேமார்
      அப்பன் தன் வ ரான் தி  வாசகத்ேதன்
      அப்ப ேம காப்ப ர த் .

      ல்
      (க  ெவண்பா)

      1. கக்கட ள் தி  அவதாரம்
      
1    சீர்ெகாண்ட மா ந் திைச க ந் ேதவர்க ம்
      கார்ெகாண்ட கந்தரைன ைககுவித்ேத-ஏர்ெகாண்ட
      
2    நாெடங்ேக ெயங்க  நங்ைகமா ெரங்ேகெயம்
      ெடங்ேக ெயன்  ெம ைரப்ப-வா ங்கள்
      
3   வாட்டங்க ெளல்லா மதைல தவிர்ப்பெனன்
      நாட்டமிைச ேயாரா  நற்ெபாறிகள்-ஈட் ேய
      
4   அக்கினிநல் வா  கங்ைக யாம்வா கனமீதில்
      உய்க்கச் சரவணத்தி ள் வாய்த்-தக்க கழ்
      
5   ஆரா  மீன் ைலப்பா லார ண்  வா ங்காற்
      சீரார் சிவெப மான் ேறவி டன்-ேபரான
      
6   ெபாய்ைகக் கைரயிற் கு ங்கான் ைமந்தைரக்கண்
      ைடய ன க்கிரகத் தாெல த்ேத-ெமய் ைமயாள்
      
7   ஈரா  காைல யி காலாத் தானி விப்
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      ேபராத வன்பாற் பிாிய ற்றாள்-சீராளன்
      
8   அஞ்சு கம் ேபாதெவன் றா கத் ேதாெட ந்
      வஞ்சச்சூர் மாய்க்கவந்த வான்ெபா ளான்-தஞ்ச ற்ற

      2. தலப்ெப ைம
      
9    பின்னவர்க ேளாேட பிாிய  மந்நா ம்
      ெதன்னிலஞ்சி யாகச் ெசழித்ததலம்-மின்னயிலான்
      
10  ெவள்ளிக் கயிைல விைளயா  மப்ெபா ம்
      உள்ளக் களிப்பா கந்ததலம்-ெதள் மைறப்
      
11   ேம  நான் கத்ேதான் ெபான்னிலஞ்சி ெயன் தி
      நாேம  வாக்கா னவின்றதலம்-காேம
      
12  கற்பகநா டாளி க தி யிைணமலர்த்தாள்
      அற்பக  நா  ய ச்சித் ப்-ெபாற் டேன
      
13  ேபாற்றாைர ெயங்ேகான் ெபா ெவல்லப் ெபான்னாட்ைட
      மாற்றா த வணங்கி வாழ்ந்தி ந்தான்-ஏற்றார்வாழ்
      
14  குற்றால மிந்தக் குவலயத் ண் டாகு ன்ேன
      பற்றா யி ந்த பைழயபதி-கற்றாேரா
      
15  டந்நாட் கயிைலக் கயன்வ ங்கால் ேவதத்தின்
      ன்னாம் ெபா ைள ெமாழிெகன்ன-என்னாேல
      
16   ஊகமில்ைல ையயா ன சித்த ெமன் ைரக்கச்
      ேசகரத்திற் குட் ச் சிைறப்ப த்தி-வாகயிலான்
      
17   அண்டபகி ரண்ட மசரஞ் சரங்கெளல்லாம்
      உண் பண்  ன்ேன கந் கந் -பண்ட ம்
      
18  ேகாயில் பைடத் க் குல  மதில்பைடத்
      வாயிெலா  நான்கு வைகபைடத் த்-தாயினி ம்
      
19  அன்  பைடத்த வாிய கு பைடத்ேத
      இன்பம் பைடத்த ெவழில்பைடத் - ன்ெபல்லாம்
      
20  வாைழ பலாப்பைடத்  மாங்கனிகள் ேதன்பி ற்றப்
      பாைளக் க கு பலபைடத் -ேவைளேய
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21  ேநராம் டெரலா ேநாிைழயா ேரயிரதி
      யாநா ெமனேவ ய ள்பைடத் ச்-சீரான
      
22  நீதிமன்னர் ெசங்ேகா ெனறிபைடத் ப் ைபந்ெதா மார்
      காதல ங் கற் க் கதிபைடத் -மாதங்கள்
      
23  ம்மைழகள் ெபய்  ைறபைடத் ப் ைபங்கூழ்கள்
      ெசம்ைமெபற ேவாங்குந் தி ப்பைடத் - ம்ைமெபறத்<
      
24  தங்ைகயினா லள்ளியிடா தார்பிச்ைச பிச்ைசெயன்ன
      எங்ேகா னி ந்  பைடத்தவிடம்-மங்காத
      
25  ெதன்னிலஞ்சி ெயன்றாற் ெசழிக்கும்வள மத்தைன ம்.
      என்னி யம்ப ெவளியேதா-மன்

      3. ஆ  பைட கள்
      
26  தி ப்பரங் குன்றாமற் ேசர யார் ேபாற் ம்
      தி ப்பரங் குன்றா ஞ் ெசவ்ேவள்-வி ப்பான
      
27   சீரைலவா யாகாமற் சிந்ைத நிைனப்ப ம்
      சீரைலவா யா ந் தி க்குமரன்-ஆரத்
      
28  தி வாவி னன்கு யா ெமன்னச் சிறந்த
      தி வாவி னன்கு வாழ் ேதவன்-ெப வாய்ைம
      
29  ஏரகத்தா ாிவ்விடத்தா ெரன்றிைமேயார் தாம் க ம்
      ஏரகத் தார்வா ெனழிலயிலான்-பாரகத்தில்
      
30  குன் ேதா றா ங் குலமஞ்ைஞ வாகனத்தான்
      குன் ேதா றா ங் குகப்ெப மான்-மன்றல்ேசர்
      
31  வண்டானஞ்ேசாைல மைலசூ லகின்மிக்க
      வண்டானஞ் ேசாைல மைலக்கிழவன்-கண்காதங்
      
32  ேகாரா  ேமாரா  ேமாரா  ேமாரா ம்
      ஈரா  ைக  மினி ைடயான்-ஏரா ம்
      
33  வள்ளிக் ெகா படர வாய்த்த தனிக்ெகாம்
      ெதள்ள தத் ெதய்வச் ெச ங்ெகா க்கு - ெமள்ளேவ
      
34  ஏ ங் குமரா விளங்ெகாம்  ேமற்குைடய
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      ஆ ைடய ெதன்னிலஞ்சி யா கன் - றியேதார்

      4. அகத்தியர் ெதன்பால் வ தல்
      
35  ெதக்கணபாற் கும்பன் றி ம்பி வ ம்வழியில்
      அக்கணேம விந்தா சலமடக்கி-மிக்கெதா
      
36  வில்வலன்வா தாவிைய ம் ெவன் வி மீதினிேல
      ெசால்லாிய காேவாி ேதாற் வித்  - நல்லெதா

    5. அவர் இலஞ்சியில் இ வா ேகசைரப் பிரதிட்ைட ெசய்  சித்தல் 
      
37  ெதன்னிலஞ்சி ேமவிச் சிவகு ைவப் சித்ேத
      மன் தி  ெவண்மணைல வாணித் ச் - ெசன்னி
      
38  வணங்கிச் சிவ ைச வாய்தெதனப் ேபாற்றிக்
      குணங்குறிகள் காணாக் ெகா ந்ைத - இணங்கிேய
      
39  பின்  மகிழ்ந்  பிாிய ட னப்ப ேய
      ன் சிவ ைச ெதா த்தியற்றி - இந்நிலத்தில்
      
40  என்  மழியா ெதா விக்குங் கீழ்ேவாராய்
      நின்றநிைல கண்  நிைலகலங்கி - அன்
      
41  ெப ைம யி வைர ம் ேபரன்  ெமான்றா
      இ வா  ேகசெனன ேவத்தி-அ ைமயாய்
      
42  நாதமாய் விந் வாய் நாதவிந்  ங்கடந்த
      ேபாதமாய் ேவதப் ெபா ளாகிச்-ேசாதிெப
      
43  சுத்தவித்ைத சுரமாய்ச் ெசால் ஞ்சா தாக்கியமாய்ச்
      சத்திசிவ மானசிவ தத் வமாய்-வித்தியா
      
44  தத் வங்க ேள மாய்ச் சா ம  நான்கான
      சித்திெப  மான்மதத்வச் ெசய்தியாய்- த்திெப
      
45  பஞ்ச கைலயாய்ப் பகர் ல மந்திரமாய்
      விஞ்சு கலாதிகளாய் ேமவிேய-ெசஞ்ெசால்
      
46  அயனா யாியா யாியய ங் காணா
      இயலா ாி வா  ேகசன்-நயமாய்
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47  அவனவ  மல்லா ல மா ெமங்ேகான்
      இவனா மி வா  ேகசன்-சிவமணேம
      
48  சும் ப க்கு விளங்கியதன் னான்மார்த்த
      ஈசுரைன யங்க ணி த்திேய-ேதசுெப

      6. அவர் தி க்குற்றாலமைடந்  தி மாைலச் சிவபிரானாக்கல் 
      
49.  ெதன்பாேல குற்றாலஞ் ெசன் தி  மாைலயவன்
      அன்பாேல ெயன்பாேல யாகெவன- ன்பாேல
      
50   ேபாற்றிமகு டாகமேம ண்டபரார்த் தப் ைச
      ஏற்றி ப்பவேன ெயன் தான்-சாற்றிேய

     7. அகத்திய னிவர் திெசய்தல்] (தி க்குற்றாலப் ெப ைம 
      
51  சத்தா யசத் மாய்ச் சத்தசத்  மாகிெயா
      சித்தாய் விைலயா ஞ் சீர்ம ேவாய்-நித்தமாய்
      
52  மண்ணாகி நீராய் வசுவாகி வா வாய்
      விண்ணாகி ேயாங்கும் விளக்ெகாளியாய்ப்-ெபண்ணாகி
      
53  ஆணா ய யா யசரஞ் சரமாகி
      ஊணாகி ண்  ட யிராய்க்-காணாத
      
54  ஆதியாய்ச் ேசாதியா யாதியந்த மில்லாத
      தியா ையம் கத் ப் த்ேதளாம்-நீதி
      
55  வடவ வித் தீர்த்த மகிைமயாய் ேபாற்றி
      திட ைட ம் ர்த்திசீர் ேபாற்றி-அட ைடய
      
56  ெதன்றலங்கால் ெகாண் பவத் தீயமைற ேயான்பாவம்
      அன் தான் ேபாக்கு ம ள் ேபாற்றி-குன் சூழ்
      
57  வாேனார் சிவத்ேராக மாய்த்தவர்கள் ெபறத்
      தாேன ய ட்கைமத்த தாள்ேபாற்றி-கானார்
      
58  நாிேவட ேனார்வலத்தா னாதாந்த 
      ாிவா யளித்த கழ்ேபாற்றி-காிவி ப்பாம்
      
59  ைசக்கு டளித்த ண்ணியா ேபாற்றிெயா
      ேபசு கவிப்பன் பிைழ ெபா த் த்-ேதசுெப
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60  டளித்தாய் ேவதியன்றன் ெமய்த்தாைதக் காநரகக்
      காெடாழித்தாய் ேபாற்றி கழல்ேபாற்றி-சா நற
      
61  ண்ட மைறேயான்ற ட்சிறந்த பாவெமலாம்
      கண்ட க்குந் தீர்த்தக் கைரயாேன-வண்ட காச்
      
62  ேசாைலயாய் ேபாற்றி ண ைடய ெபான்னிதழி
      மாைலயாய் சித்ரசைப வாணேன-சாலப்
      
63  ெபா ைம ய ட்கடேல ேபாற்றிெயன ேவத்திக்
      கு னிவன் ேபாற்றியகுற் றாலம்-திறமாக

     8. கக்கட ள் ெப ைம 
      
64  ஏர்வலப்பால் வாழ வி வா  ேகசுரனார்
      சீாிடப்பால் வாழ்  சிறக்கேவ-ஓாிலஞ்சி
      
65  தன்னில் ந வா ஞ் சண் கசிந் தாமணிநீள்
      ெதன்னிலஞ்சி ேம ந் திறற்கடம்பன்-பன்னித்
      
66  தி காற் ப்பைடையச் ெசப்பியநக் கீரன்
      ெவ  பயந்தவிர்த்த ரன்-ம வாத
      
67  சிங்க க னாைன கன் றீயெவா  சூரபன்மன்
      அங்கவைர மாய்த்த வ கவன்- ங்க றப்
      
68  பா ந் தி ப் கைழப் பன்னிரண்  நற் ய ம்
      சூ ங் க ைணச் சுவாமிமிக-வா யவப்
      
69  த்ேதளி க்கும் ரந்தரற்கும் விண் லகில்
      தத்தம் பதிநிைலைம தானளித்ேதான்-சித்தமகிழ்ந்
      
70  திந்திரனார் தம்மகைள ேயய்ந் மணங் ெகாண்ட ளிச்
      சுந்தரஞ்ேசர் மான்மகளாந் ேதாைகக்காச்-சந்திரேனர்
      
71  ஆ  க ைண யழகு கங் காட்டாமற்
      கூ ெமா  ேவங்ைகக் குலமரமாய்- றிேய
      
72  நின்  வ ந்தி ெந ங்குறவர் வந்தாட
      அன்  வ ய வைணந்தகுகன்-ெசன் ாி
      
73  தாகமார் நாரதனார் தாம்ெச ம்யா கத்தகைர
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      வாகனமாக் ெகாண்ட வ ேவலன்- கஞ்சூழ்
      
74  மன்னிலஞ்சி சூ  மலாிலஞ்சி ஞ்சூழ்ந்த
      ெதன்னிலஞ்சி வா ந் தி க்குமரன்-என்ைனேய
      
75  ஏ  பிறப்  மினிப்பிறவா தாளவந்
      வா  மிலஞ்சி வ ேவலன்-ஊழிக்கும்
      
76  காய்த்த க ப்பிணிக்குக் கான்ம ந்தா ெயன்றனக்கு
      வாய்த்த விலஞ்சி வ ேவலன்-ஆய்ப்பாகர்
      
77  ன் ங் கு ெவனக்கு க்கால ங்கு வா
      மன்  மிலஞ்சி வ ேவலன்-ெபான் லேகார்

      9. தி விழா
      
78  லேகா ெரண் ைசேயார் ெபான்மா லய டேன
      ஏவ ங் காட்சி ெயமக்ெகன்ன-ேமவிேய
      
79  ெகாண்  விண்ேணறி ேமய வ வெதனக்
      கூ ெகாண்ட ேசவற் ெகா ேயற்றிச்-சா கண்ேட
      
80  ஆலயத் ண் ேமவா வணிவிலங்கு ண்மரங்கள்
      ேவைலயற் ப் ேபாற் ம் விழாவிேல-சீலத் த்
      
81   ெதன்னேனா ேசாழ டன் ேசர ேம வந்ேதத்தப்
      ெபான்னிலத்ேதார் ேபாற்றிப் கழ்விழவில்-மன் ெதாண்ைட
      
82  மண்டலத்தில் வண் ாில் வாழ்சாமி நாதென ம்
      ெதண்ட னடாத் ந் தி நாளில்-எண் ைச ம்
      
83   கந்தசட்  ெயன்  க கின்ற ைவப்பசியிற்
      ெசந்தமிேழார் ேபாற் ந் தி நாளிற்-பந்தமற
      
10.   ஆ நா ம் ெகாண்ட ம் தி க்ேகாலங்கள்
      
84  வந்ெதா நாள் ேபாற்றினைர வாழரம்ைப மார்ேதவர்
      சிந்ைதெயா  ேபான் ந் தி நாளில்- ந்ெதா நாள்
      
85  பங்கயத்ேதா னாகிப் ப தி யணிந்த ம்
      ெசங்ைகயன்ேபால் நாளிரண் ற் ேசர்ந்த ளித்-திங்களணி
      
86  ேதவ த்திரனாச் சீர் ன்றி னாலாநாள்

13



      ஏவ தகாி லீசுரனா-ஆவ டன்
      
87  விள் ஞ் சதாசிவமா ெவள்ளிமயில் வாகனத்தில்
      ெதள்  ம க்கிரகஞ் ெசய்வெனனத்- ள்ளைலேபால்
      
88  வாத்தியெமங் குந்ெதானிப்ப வல்ளியம்ைம ெதய்வாைன
      ஏத் தி ப் பள்ளி ெய ந்த ளி-நீத்தம்ேபாற்

      11. அபிேடகம் த யன
      
89  பாலா த் ேதனா ப் ைபங்க பஞ் சாறா ச்
      ேசலா ங் கங்ைக திைளத்தா ச்-சாலேவ
      
90  ைடய ட்சாத்  ேமற்சாத் ங் ெகாண் க்குக்
      கூ  தி ப் ைச ெகாண்ட ளி-ஆ தி
      
91  ண்டத்  நீறணிந்  த்திச் சரவணமா
      மண்டபத்தி லாசனத்தில் வந்தி ந்ேத-அண்டெரல்லாம்
      
92  ேபாற் ந் தி வாசற் ெபான்னின் மணிக்கதவம்
      ஏற்ற தி க்காப் பியலணிந் -சாற்றாிய

      12. தி வாபரணம் ைனதல்
      
93  பன்னிரண்  ெவய்ேயார் பணிந் ெசவி சாற் தல்ேபாற்
      பன்னிரண்  குண்டல ம் பார்த்தணிந் - ன்னேவ
      
94  கட் வடங் கட் க் காண்சன்ன ரமிடாச்
      சட்டமாக் கண்ட சரம் ட் -இட்டமாப்<
      
95  ெபான்மைலக்குப் ெபான்ெமௗ  ட் தல்ேபா ேலாரா
      நன் க்குப் ெபான் க ணன்கியற்றித்-ெதான்ைமெப
      
96  பாற்கட ற் ெறள்ள ைதப் ைபயத் திரட்சிெசய்
      ேகாக்கல்ேபாற் றண்டரளக் ேகாைவயிட் த்-தீர்க்கமாத்
      
97  ெதாண்டாிடத் தன் ந் ெதாடர்க ைண ம்ெப கி
      மண் ய மார்பில் வழிவந்தேவா-மிண் ாி
      
98  வன்சூைர மாய்த்தவந்த மாசீர்த்தி ம்விற ம்
      இன்சீேரா ெடய்தியேவா ங்ெகன்னத்-ெதன்மலயம்
      
99  வாய்த்தவகிற் கட்ைட வழங்குபனி நீர்ேதாய்த் த்
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      ேதய்த்தந ஞ் ெசஞ்சாந்தின் ேசறணிந் -ஆர்த்ெத ந்த
      
100  சூரன் றைனச்சயித்ேத ேதாைகெயனக் ெகாண்டெவற்றி
      ரெம ந் ெதாங்கல் விசயேமா-வாரமதா
      
101 வானக் குலக்ெகா தான் ைவத்தமண மாைலேயா
      கானக் குறத்தித ங் கண்ணிேயா-ேதன்ெமாழியார்
      
102  ெபண்கடப்ப ேவாமதேவள் ேபத க்க ேவாெவன்ன
      வண்கடப்ப மாகம் வைனந்த ளித்-திண்ெபான்னின்
      
103  ேம வினில் ெவய்ேயான்றான் ற்றி ந்த ேதய்பேவ
      ஆ ம் பதக்க வணி ண் -சீ டேன
      
104  மின்னங் ெகா வ டாய் ற்றி ந்த ெதாப்பேவ
      ெபான்னகல ப் ாி ல் வித் த்-தன்னிகாில்
      
105  நல்லத  ெவன்னவளர் நான் ன்  ைககளி ம்
      ெசால்லாிய கங்கணங்கள் சூழ்வித்ேத-எல்லவிர
      
106  மன்  நவமணியால் வண்ண றச் ெசய்தெதா
      மின் தர பந்தன ம் க்கிேய-ெசான்னமதாற்
      
107  கம்மியனாற் ெசய்யக் க த்தில்லா வித்தாரச்
      ெசம்ைம  ெபான்னைரநாண் ேசர்வித் -விம்மேவ
      
108  இட்டவிைழ யாயிரம்ெபா ேனற்றவிைல யாமறியாப்
      பட் ைடேயா த்தாியம் பாங்கைமத் -மட் லாப்
      
109  ெபாற்சிலம்பிற் றாழ்வைரயிற் ெபாற்ைறகைள யிட்டெதனப்
      ெபாற்சிலம்  ெபாற்கா ற் ட் ேய-நற் கழ்ேசர்
      
110  ஓரா  நன் ேம ேலாங்கியவான் வில்ெலன்னச்
      சீரார் தி வா சிைகேசர்த் ப்-ேபரான
      
111  ஆதவேனார் காற்றவிசா வன் நின்ற ேதய்க்குெமழிற்
      சீதநிைலக் கண்ணா ச் சீர்பார்த் -ேவதெமாழி
      
112  ஒ ந் தமி  ெமா வன்ெமாழி வாசக ம்
      பாாிற் றி விைசப்பா பல்லாண் ம்-சீர்சிறந்த
      
113  காந்தப் ராணக் கவி ந் தி ப் க ம்
      ேசந்தெசவிக் ெகாண்ட ளிச் ெசய்தபின்னர்-பாந்தமாய்ச்
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      13. உடன்வ ேவார்
      
114 ெசான்னநிலத் ேதார்க க்காத் ெசன்ற தம்பிெய ம்
      மன்னன் றனி ர வாகு டன்-பின்னவ ம்
      
115  மற்ைறய ரர்க  மா தச் ேசைனக ம்
      ெகாற்ற சு குந்தக் குாிசி டன்-பற் மனத்
      
116  ெதாண்ட டன் பத்தசனர் ெசால்லாிய சீர்த்திெப ம்
      அண்ட ட னல்ல வ யா ம்-மண் வரத்
      
117  ெதன்னிலஞ்சி யாற்குச் சிவார்ச்சைனேபாற் பத்திெச ம்
      ெபான் ைடய ன்ைனவனம் ேபாற்றிவரத்- ன் குகன்
      
118  ெதாண்  வி ம்பியவன் ெறண்ட க்ேக ெதாண் ெசய் ம்
      மண்ட க னாண்டான் வணங்கிவரத்-ெதாண் ெச ம்
      
119  தானீக னாகித் தலத்ைதப் பிரபலஞ்ெசய்
      மானபரன் த்ைதயன் வாழ்த்திவரத்-தீனமில்லாத்
      
120  தானத்தார் நல்ல தவத்தார்க டானத்தார்
      ஆன விேயா ரைனேவா ம்-வானில்வ ம்
      
121  இந் ைவச்சூழ் தாரைகேபா ெலண் வி  ேமார்காலம்
      அந்த ங்கடல்க ளார்த்ெதன்ன - ந்தி
      
122  இைரப்பப் ரந்தரனா ேரந்திைழயா ளா
      தரத்தின் கவழைகத் தான்கண்- ைரப்பதற்கும்
      
123  எட்டாத வின்பெவள்ள ேமன்றமட் ம் வாாி ண்
      மட்டா ங் ெகாங்ைக மைலவளரக்-கட்டார்ெகாள்
      
124  மான்மகளார் ன்ெசய்த வன்கண்ைமக் குள் கி
      மீன்விழியா லானந்த ெமய்ெயா க்கத்-ேதன்ெமாழியாள்
      
125  ஆன திேலாத்தைம  மாடரம்ைப ேமனைக ம்
      மானி ப்பசி  மற்ேறா ம்-பானல்ேசர்

      14. வாத்தியங்கள்
      
126  கண்ணி னி வைர ங் ைககூப்பிச் சூழ்ந் வரப்
      பண்ணின் ைறேய பதைல  - தண் ைம
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127  ஓர்காளம் பம்ைப ெயா கட் பைறதவில்
      சீர் ழவம் ேபாி தி மெமா  - ஆர்தக்ைக
      
128  கல்லவடந் ேதர்கர  ைகபடக ெமாண் மிைல
      சல்லாிநன் மா  தா ழங்க - நல்லசந் த்

      15. தி ச்சின்னம்
      
129  கந்த மாதனத்ேதார் ேதாைக யி வர் ணர்
      கந்த மாதனத் ேதான்வந்தான்-பாகமதிற்
      
130  பானைலவாய்ப் ைபங்குயிலார் பாைவ யி வர்வி ப்
      பானைலவாய்ச் சூரன் பைகவந்தான்-தானம்வளர்
      
131 ேவள்விமைல யான்மகைள ேவட்ேடான் குறத்தியைண
      ேவள்விமைல யான்வித் தகன்வந்தான்-தாழ்வில்
      
132  அளைகவள்ளி ைடயா ைனம் கத்ேதான் ைமந்தன்
      அளைகவள்ளி ைடயான் வந்தான்-வளகுெப
      
133  பண்ைமத் தி மைல ம் பஞ்சா தன்ம கன்
      பண்ைபத் தி மைலயப் பன்வந்தான்-நண்பாம்
      
134  பழநி மைலப்பாலன் பால்வந்தான் சீராம்
      பழநி மைலப்பாலன் வந்தான்-சளமாம்
      
135  கதிர்காமத் ேதானாங் க ஞ்சூைர ெவன்ற
      கதிர்காமத் ேதான்காைள வந்தான்-பதமாம்
      
136  தி ேவ ரகத்தினட்டான் சீர யார்க் ெகன் ம்
      தி ேவ ரகத்தினட்டான் வந்தான்-உாியார்
      
137  தி ப்பரங் குன்றத் தி ந்தான் வி ப்பாய்த்
      தி ப்பரங்குன் றத்தி ந்தான் வந்தான்-தாிப்பாய்வாழ்
      
138  சீதத் தி விலஞ்சிச் ேசவகன்வந் தாெனனேவ
      ஓ தி ச் சின்ன ெமா ெய ப்ப- தலத்திற்

      16. குழாங்கள்
      
139  ேபைத ெப ம்ைப டன் ேபசுமங்ைக சீர்மடந்ைத
      காத லாிைவ கமழ்ெதாிைவ-வாைததவிர்
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140  ேபாிளம்ெபண் ணா ம் பிலத்தி ள்ள கன்னிய ம்
      சீாிளம்ெபண் ணாயத் திர டேன-ேநாில்
      
141 அரமகளிர் கூட்ட ேம யாகி நிைரயாய்த்
      திர ைடய மாடஞ்ெசய் குன் ம்-தர ைடய
      
142  மாளிைக ங் ேகா ர  மண்டப ந் ெதற்றி டன்
      சூளிைக ம் ேமைடக ஞ் சூழ்ம கும்-ஆளிேபால்
      
143  அம்ெபான் மடப்பி ேபா லஞ்ெசாற் கிளிமயில்ேபாற்
      ெசம்ெபானின் மான்ேபாற் றிகழனம்ேபாற்-ெகாம்பி ைற
      
144  ேகாகிலம்ேபாற் ைவேபாற் ேகாைவேபால் வாய்திகழ
      வாகிலஞ்சி திெயலாம் வந்தீண் -ேவக டன்
      
145  ேத டேன ேத ைடயார் ேசர்ந்  ெபா வதற்கு
      ேந ைடய ேவைள நிக மட் ம்-ேசரலர்கள்
      
146  ஈ ெபறத் ேதெராளித்த ெதன்னவல்குற் ெபாற்ேறர்கள்
      ஓ க் க ங்க ெமாளித்தி ப்ப-நா ேய
      
147  ஆறிரண்  ேதா  மழகு க ேமாரா ம்
      ஏ ங் க ைணவிழி ரா ம்-கூ தி க்
      
148  ைகயிெலா  ேவ ங் கதிர்த்த ாி ந் ம்
      ைசய நிக ந் தடமார் ம்- ய்யதி க்
      
149  கந்தர ங் கா ங் கனகமணிக் குண்டல ம்
      அந்த ங்க ைண யார்ெமாழி ம்-சிந் ரஞ்ேசர்
     
150  ெநற்றி ஞ் ேசவ ென ங்ெகா  நல்ல யார்
      பற்றியி  பாதப் பாி ர ம்-உற் வளர்
      
151 ேதவைனச் ெசந் ர்வாழ் ேதசிகைனச் ேசாைலமைலக்
      காவைன ேவள்விமைலக் காங்ெகயைனப்-பாவைனத் ம்
      
152  வாசிதீர் காசுெபற மண்டலத்திற் ெசான்னவைன
      சுதி  ேவரகத்தின் ெமய்ப்ெபா ைள-ஆசிலாப்
      
153  பாவி ல ணகிாி ைபந்தமிழின் மாாிெபய்ய
      நாவிற் றி ப்ெபயைர நட்ேடாைனக்-காவிெலா
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154  வள்ளிக் ெகா க்கு மரமாத் தவமி ந்
      கள்ள மணத்தாற் களித்ேதாைனக்-ெதள் தமிழ்த்
      
155  ெதன்னிலஞ்சி யாைனச் சிவபிரான் ேறசிகைன
      உன்னி வணங்கி வந்ேதத்திக்-கன்மிதப்பில்
      
156  அன் வந்த நா க் கரசன் றி ளம்ேபால்
      ஒன்றிவந்  மாத ெரழி ற் த்- ன்றேவ

      17. குழாங்களின் கூற்
      
157  ெவண்கடம்  சூ ம் விளக்ெகாளிெசன் ேறறிவ ம்
      திண்கடம்  சூ தி த் ேதர்பாாீர்-விண் க ம்
      
158  ெபான்னிலஞ்சி பாாீர் கழிலஞச்சிச் சீர்பாாீர்
      ெதன்னிலஞ்சி பாாீர் தி ப்பாாீர்-மின்னைன ர்
      
159  ேதன்வழி ம் திவ  ேதரழேகா வவ் தி
      தானழேகா ணர்ந்  சாற் ெமன்பார்-வானிரவி
      
160  ேதெசல்லாங் கூ த் திரண்ட ேவா நம் ைடய
      ஆைசெயல்லா ேமா வ மானேதா-ேதசிகைன
      
161  எம்ைம யைணயெவாட்டா தீர் ற ஞ் ேசர்ந்தி க்கும்
      உம் ைடயார் யாவ ைர ெமன்பார்-ெசம்ைமெப
      
162  ெதய்வக் ெகா ஞ் சிைலக்குறவர் மின்ெகா ம்
      ைபயப் பட ெமா  பண்மைலேய-உய் ம்வைக
      
163  எத்தித் தி க்க த்ேத ேயைழ ய யைரயாள்
      சத்தித் தி க்கரத் ச் சண் கா-நித்த ேம
      
164  நித்திைர  நீங்காம ெனஞ்சி னிைனப்பவர்க்கு
      த்தித் தி வா ேகாேன-சத் வின்
      
165  ெவற் க் கயிற்ெறாட்டாய் திவ  ெமங்கண் ைல
      ெவற் க் கயிற்ெறாட ேவண்டாேவா-அற் நக்
      
166  கீரன் கண்மாைல ேயந்தினீர் ேக ெமங்கட்
      கீரன் கண்மாைல ந்திலீர்-வார டன்
      
167  ெபண்ைணப்ெபண் ணாக்கிவிடப் ேபத த்த தாகாமற்
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      ெபண்ைணப்ெபண்ணாக்கிவிட்டாற் ேபதேமா-மண் க்குள்
      
168  ேவைலக் கடம்பா வி ம் ெமளி ேயங்க க்ேகார்
      ேவைலக் கடம்பகர ேவண்டாேவா-ேகா சமண்
      
169  ஆற்ைற ெயாழியைவத்தா யல்ைலேயா ெவங்கள்கண்ணீர்
      ஆற்ைற ெயாழியைவத்தா லாகாேதா-ேபாற்றினர்க்குத்
      
170  ெதாங்க லணிந்தாய் சுவாமி ைனப் ேபாற்ெறமக்குத்
      ெதாங்கலணிந் தாலதற்குத் ேதாட ண்ேடா- ங்க ற
      
171 ஆ ங் கனம்வயிேற யாகுெமன் றீர்கூ
      ஆ ங் கனஞ்ெசய் தைணகிலீர்-ேம ெமன்ேற
      
172  ெசன்றீர்ப்பத் ெதன்னிலஞ்சிச் ெசட் ப் ெப மான்ேறர்
      நன் தி  தி நடாவினான்-அன் தான்

      18. ேபைத
      
173  ேம ெமாழி ேபைதெமாழி விள்  ெமாழிப்ேபைத
      கூவ வறியாக் குயிற்குழவி-தா விழி
      
174  மான்ேபா  ெமன்னினந்ந மான்ேபாற் ெறாழிலறியா
      மீன்ேபாற் பிறழா விழியினாள்-யான்ேபாற் ம்
      
175  ஆ கத் தாெற த்தா னாாிலஞ்சிப் ங்ெகாம்பில்
      ஏறிவிைள யாடா விளந்ேதாைக - ேதறிேய
      
176 ஈன்றாைளக் காணா தி க்கவறி யாளழகார்
      ன்றாம் பிைறேபா  ண்டத்தாள்-ஆன் ேம
      
177  டாதி ேவண் ன் விளங்குந் தி விலஞ்சி
      கூடார்ேபாற் கூடாக் குழ னாள்-நாடா ம்
      
178  பன்னி ைரக்கும் பதிெனட் ப் பாைஷயன்றி
      இன்னெமா  பாைஷ ெய ெமாழியாள்-ெதன்ம ைரப்
      
179  ெபாய்ச்சம க் குள்ளாகிப் ேபானைசவந் தான் ைளக்க
      ெமய்ச்சம்பந் தர்பார்த்த ேவைளேபாற்-பச்சம்
      
180  தைளக்கு டற் குள்ளி ந்  தப்பா ெத ம்பி
      ைளக்கநாட் பார்க்கு ைலயாள்-பிைழக்க
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181 மறந்  மிலஞ்சி வணங்காைரப் ேபால
      இறந்  பிறக்கு ெமயிற்றாள்-சிறந்தெதா
      
182 ைவக்ேகாற் ப ைதையப்ேபால் வா கின்ற பாம்ைபெயா
      ைகக்ேக பி க்குங் க த்தினாள்-மிக்கமைலக்
      
183 குஞ்சரத்ைத யிந்தக் குடத்தைடத் த் தா ெமன்ேற
      பஞ்சாிக்கு மந்தப் ப வத்தாள்-மிஞ்சைனையப்
      
184 ேபச்சுமரப் பாைவ பிதற் தற்கு ெமன்ைனப்ேபால்
      ஏச்சுப் பயிற் விப்பா யின்ெறன்பாள்-வாச்சவில் ன்
      
185 ன்றி ைடச் சிற்றி ன்வாய் ெமாய்மணற்ேசா றாக்கியைதத்
      தின்றி மி ெனன்ெறன்  ெசப் வாள்-அன்றயிலாப்
      
186 பண் தைனப் பார்த் ப் பயந்தாண் ன் கூட்டமிடக்
      கண்பிைசந்  நின்  கத வாள்-ெபண்பிள்ளாய்
      
187 மங்ைகப் ப வம் வ ங்கா லயில்வெரன்
      நங்ைகமார் கூட்  நடந் ெசல்லச்-சங்ைகயிலாத்
      
188 ெதன்னிலஞ்சி தன்னிற் றி தி ேயார்ம ங்கிற்
      தன்னிகாில் ெபாய்ைகச் சரவண ம்-மின்னிகராம்
      
189 வள்ளியம்ைம ெதய்வாைன வாய்த்த ந வதனில்
      ெவள்ளிமயில் வாகனைன ேமலைமத்ேத - ஒள்ளிைழ ர்
      
190 ேசவி மின் ேசவி மி ெனன்ெறன்  ெசப்பிேய
      பாைவ ந்தா னின்  பக ங்கால்-ஆவிநிகர்
      
191 பாத சர ம் பாி ர ங் கிண்கிணி ம்
      சீதப் ாி ற் றி மார் ம்-ஆதவர்கள்
      
192 எல்லா தித்தெதன்ன ரா  குண்டல ம்
      ெசால்லா லடங்காச் சுடர் ம்-சல்லாபம்
      
193 ேச  மழகுஞ் சிறப்  மதற்கிைசந்த
      சீ  ைடய தி ைடயான்-கூ ைடய
      
194 ேவ ைடயான் ேறைக விைட ைடயான் ரகண்ைடக்
      கா ைடயா னாறிரண்  கண் ைடயான்-ேம ம்வளர்
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195 ெசந்  ைடயான் றி ப்பரங் குன் ைடயான்
      நந் ர் தி வாவி னன்கு யான்-சந் ம்
      
196 ஏரகத்தான் ேசாைலமைல ெயன் ம் வி ப் ைடயார்
      சீரகத்தான் காவித் தி மைலயான்-பாரகத்தில்
      
197 குன் ெதா  மாடல் ாி ேகாமா ன யர்மனம்
      குன் ெதா  மாடல் ாி ேகாமான்-மன் களில்
      
198 சித்திரமா மன்றத் தி நடனத் தான ள்வி
      சித்திரமா மன்றப்பாத் ேதசுைடயான்-நத்தாிைய
      
199 அம்மா ெனன ைரப்ேபா னம்மான் ம கென ம்
      ெபம்மா னிலஞ்சிப் ெப ைமயான்-எம்மான்
      
200 தி வ ள்ேபா ெலத்திைச ந் ெதய்வ ர சார்ப்ப
      அ ைமத்ேத ேரறி யைணயத்-ெதாிைவயர்கள்
      
201 ஒரானந் தக்கட  ேலாயாமன் ழ்கியந்தச்
      சீரானந் தக்கடைலச் ேசவிப்பக்-காரா ம்
      
202 ேகாைதய  மன்ைனய ங் கூ யிர்த் ேதாழிய ம்
      ேபைதய ம் ேபாற் தல்ேபாற் பின்ேபாற்றித்-தாதிய ம்
      
203 ெசன்னி வணங்கித் தி க்குமரன் ைகப்பி த்த
      வன்னி தைனப்பி த்  வா ெமன்றாள்-கன்னிக்
      
204 குயிேல மடக்ெகா ேய ேகாடரத்தி லா ம்
      மயிேல பி ேய வளர்மாேன-ைகயிேல
      
205 யார்பி ப்பார் கந்த ர தி ெசான்னகிளி
      ஏர்பி க்கு நீபி க்க ெவய் ேமா-பார்பி க்க
      
206 என் கனி வாய்ச்சியர்க ெளல்ேலா ந் தான்கூற
      நின்  நிலஞ்சுரண்  நிற்பேவ-ெவன்றிவ
      
207 ேவல லாவி விைளயா  ேமற்ெசன்றான்
      ேசல மங் ேகா ேய ெசல்கின்றான்-சாலப்

      19. ெப ம்ைப
      
208 ெப ம்ைப யவெளா த்தி ேபைதமகள் சற்ேற
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      ப ங்கி ெயா ங்கும் ப யாள்-த ம் ெகாங்ைக
      
209 ஏரார் திேலாத்தைமக்ேகா விந்திைரக்ேகா ேமனைகக்ேகா
      தாரா ப்பசிக்ேகா தங்ைகயாள்-பாரா ம்
      
210 ெவய்ய கதிர்க்கு ெவளிவரா ண்ெணகி ம்
      ய்ய கமல ைகச் ெசார்க்கத்தாள்-ைபயேவ
      
211 மிக்க குைழெநகிழ ேமன்ேம  ப்பியர்க்ைகத்
      தக்ைக தவிர்ந்த தனிக்குைழயாள்- க்கெவா
      
212 பம்பரத்தி னன் ைளேபாற் பற்றிக் கைடந்த த்த
      அம்பரத்தி னன் ைளேபா லா ைலயாள்-நம் ம்
      
213 அ ட்பார்ைவ யல்லாம லாடவைர வாட் ம்
      ம ட்பார்ைவ யான வைல ம்-தாிப்பாக
      
214 லந்தான் பார்த்  தன்ைமெபறக் கற்பதற்குக்
      காலந்தான் பார்க்குமி  கண்னினாள்-ேம ந்தான்
      
215 ெதன்னிலஞ்சி ெயங்ேகான் றி த்ெதாண்ட ரானவர்கள்
      தந்நிைலைமத் ெதாண்  தைலக்ெகாண்ேட-உன் ம்
      
216 அ ைமயாற் ெசய்க ம மல்ல ன்றாம் ேபால
      ெந ைமயாய்க் கூ குழ லாேணர்- யிைடயிற்
     
217 பட்டாைட சுற்றப் பணி ண வாைசயல்லால்
      கட்டாக ேவேறார் க த்தில்லாள்-தட்டாமல்
      
218 இல்லத் தி ந் மன்ற ெலன்றவிைள யாட்டயர்ந்
      ெமல்லத் தி ந் ம் வி ப்பினாள்-நல்ல
      
219 மகிழம் ஞ் ேசாைலநிழல் ெமௗவல்படர் பந்தல்
      மகி ங் கனகமலர் ன்றில்-மகி ம்
      
220 குயில்ேபைட ெசம்ேபாத் க் ேகாழி றவம்
      மயில் ைவ பின்ேன வரேவ - ஒயிலாக
      
221 வல் ய ங் கிள்ைளக  மான்க ேம ன்ெசல்ல
      ெமல் யர்கள் ெமல்ெலன்ன ெமல்ெலன்ன - நல்லசங்ைகச்
      
222 சங்கின ந் தண்மதிையத் தாரைக ஞ் சூழ்வெதன்ன
      மங்ைகமார் சூழ்ந் வர வந்தி ந்  - கங்ைக தற்
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223 சத்தநதி த்ேதா தடங்கடேலழ் த்தேமா
      சித்ரநதி த்ேதா ெதாிந்ெத த் ப்-பத்தியாய்க்
      
224 ெகாங்ைகக் குவட் ற் குல த்த மாவெமனச்
      ெசங்ைகேமற் கூத்தா ஞ் சீர்காட்ட - அங்கியிேல
      
225 வந்த தகர்க்கு ம ண்டமர ேரா யநாட்
      சிந்ைத டன் காத்த ெசயெலான் ம்- ந் சூர்
      
226 கூறிரண்ேட யாக்கிக் ெகா மயில் வாகனமா
      ஏறிப் பி த்த ெவழி ரண் ம்-ேதறியசீர்ப்
      
227 ெபாய்யா ெமாழிகீரன் ேபாத வ ணகிாி
      ெமய்யா ெமாழிகள் வித ன் ம்-ைநயாத
      
228 கும்பன் சுகுந்தன் ேகா ர வாகு க்கும்
      உம்ப க்குஞ் ெசான்ன ைரரநான்கும்-அம்ப மம்
      
229 ன்றயனார் ேவட டன் சூரெரா  வைர ம்
      அன் பங்கஞ் ெசய்த வைவையந் ம்-ெவன்றிேசர்
      
230 கின்றபரங் குன் ங் கிளர்ெசந்  ேரரக ம்
      குன்ெதா றாடல்குளிர் ேசாைலமைல - என் ேம
      
231 காந்த மணியிற் கதி ாிைம தானி ந் ம்
      ேவய்ந்தெவாளி ெயங்கும் விளங்குதல்ேபால்-வாய்ந்ததி த்
      
232 ெதன்னிலஞ்சி தன்னிற் றி வ ணீங் காதி ந் ம்
      தன்னிைலைம யான தலமா ம்-பன்னிேய
      
233 விண்ண த ண் வந்ேதார் மீறிவள ேரழிைசயின்
      பண்ண த ண் வப்பப் பா ேய - நண் கழங்
      
234 கன்ெற த் க் ெகாண் விைள யா ம் ெபா ெதளிேயார்
      மன் ைணயாய் ேமவி வளர்குமரன்-குன் தைனத்
      
235 ளாக்கு ெமம்ெப மான் ெறாண்ட ட ெனன்ைன ேமார்
      ஆளாக்கு ெமம்ெப மா ெனன்ைனயன்-தாளா ம்
      
236 வ க்கு ேமலா தற்ெபா ளா ேயாங்குகுகன்
      ேதவ க்குச் ேசனா பதித்தைலவன்-யாவ க்கும்
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237 ேதசிகன்ேவ தாந்தன் றிறற்கடம்ப னற் லேவான்
      வாசிெபறக் காசு ன்னாள் வாங்கிேனன்- சுபகழ்
      
238 ஆ க ைனந் கத் தான்ைமந்தன் வள்ளி ர்
      ஏறி மைலகுைடந்த ெவந்ைதயான்- மயில்
      
239 வாகனத்தன் வாகனத்தன் வன்சிரத்தி ேல ைடத்த
      வாகனத்தன் மாகனத்தன் வள்ளிேயான்-கூ தி
      
240 மான்ம கன் மான்ம கன் மான்ம கன் ேவன் கன்
      மான்ம கன் மா ைமயாண் மாமதைல - ஞாலெமல்லாம்
      
241 வந்  ழெவா க்க வாழ்ேகா  சூாியர்கள்
      சுந்தர  ேமா வாய்த் ேதான்றியேசய்- ந்
      
242 றக்கட ன் ேறெய ந்  ேபாந்தெதன் ஞ் ேசைன
      திறற் கடம்பன் ேறர்மீதிற் ெசல்ல - உறக்கழங்கு
      
243 பாதியிேல யாடல் பலமறந்  விட்டகன்றாள்
      தயிேல பாைவையப்ேபான் ேமவினாள்-நீதிெப
      
244 திங்கைளேநர் கண்ட தி மால்சீர்க் ெகாப் ழ்ேபால்
      அங்ைக குவித்ேத ய பணிந்தாள்-மங்கலநாண்
      
245 ண் வர் வா ம் ைமகண்டாள் கண்ட டன்
      ேவண் யவ ேரா க்க விண் ைசத்தாள்-பாண்ட ம்
      
246 காவிடத் க் ேகாகிலேம கண்மணிேய ன்றனக்ெகன்
      ேகாவிடத்திற் ேபாயி க்கக் கூ ேமா - ேதவமயில்
      
247 வள்ளி மயி ன் மலர ையப் ண்டா ம்
      ஒள்ளிைழயா ன்றனக்கு ெமாண் ேமா - ெதள்ள ேத
      
248 ெபான்ேனவா ெவன்றா ம் ேபாந்தைழக்கச் ேசவகன்பால்
      தன்ேனச ம்ெபாறி ஞ் சார்த்திேய - மின்னாவாள்
      
249 கூடத் ெதாடர்ந்ேதகிக் ேகாமான்ேற ெரங்ெகன்
      ேதடத் தி த்ேதர் ெசலவிட்டான்-ேவடன்
      
250 த ப்பார்த்  நாண்பார்த் ச் சத்தி டன் மங்ைக
      த ப்பார்த் த் தா  நடந்தான்-இனிப்பான
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  20. மங்ைக
      
251 மங்ைகப் ப வ வாிக்குயில்மிக் காய்வளர்க்கும்
      ெசங்ைகக் கிளிப மஞ் ேசரன்னம்-சங்ைகயின்றி
      
252 அண்டைர ம் ெவல்  மனங்க டன் வாதா ம்
      ெகண்ைடைய ம் ெவல் ங் கிளர்கண்ணாள்-கண் ெமாழிக்
      
253 காாிைகமார் யார்யார்க்குங் காம னிரதிக்கும்
      ேவாிதா ற வி ம்பிதழாள்-வாாிவிைள
      
254 த்தேமா வன்றியிள ல்ைலேயா ேநெரன்னச்
      சித்த நிைலப்பாிய சீெரயிற்றாள்-நித்த ேம
      
255 ெதன்னிலஞ்சி ேயத்தா ந் ெதன்னிலஞ்சி ேயத்தின ம்
      என்ன விளம்  மிைட கத்தாள்-ெசான்னமைல
      
256 இங்கிரண்  தா ண்ேட லீ ெசால்லக் கூ ெமன்னப்
      ெபாங்கிரண்  ேம ப் ணர் ைலயாள்-சங்ைகயின்றிச்
      
257 சா க்கு ெஞண்  த வி க்கு நற் வம்
      ேத க்கு ேநராந் ெதாிெமாழியாள்-வா க்குள்<
      
258 உம்ப வக்கு வட்டாத ெதள்ள தம்
      ெசம்ப மக் ேகாயிற் றி வைனயாள்-அம்பரத்ைதத்
      
259 ெதாட் ல  ேமைடைய ந் ேதாைகயர்க டங்கைள ம்
      விட் த் தனிேய ெவளிவராள்-உட் னமாம்
      
260 ெவப்பந் தவிர்ந்திடேவ சுெதன்றன் ேமைடயின்ேமல்
      ப்பிதழி யார்சூழத் ேதாைகேபால்-ெசப்ப டன்
      
261 கந் கங்ெகாண் டா ெதா ங் கானமயி லாடவங்ேக
      வந்ெதாளித்  நின்ேற மதனாடச்-சந்தத ம்
      
262 கண் ம் பிறழக் கைடக்கண் சிவப்ேபறப்
      பண் டேன ெசங்கனிவாய் பாட்டயர - நண் மி
      
263 காதிற் குைழயாடக் கண்ணின் மணியாடச்
      ேசாதிக் கலன்கள் வண்டாடச்-சூதில்
      
264 நயங்கண் மிகுந்  நலங்கள் சிறந்த
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      குயங்க ளிரண் ங் கு ங்கத்-தியங்கி
      
265 சுப்  ெமாசிந்  டங்கி மடங்கிப்
      பிசிப்பின் வ ந்திப் ெபயர்ந்  - வசிப்பின்
      
266 நிமிர்ந்  குனிந்  ெந ங்கி விைரந்
      குமிந்  மயர்ந்  குைலந்ேத - அமிழ்ந்ேத
      
267 எ ந்  மி ந்  மிடங்ைக பாிந்
      ெச ங்ைக வலங்ைக திாிந்  - வி ந் ம்
      
268 உரத்தின் மிகுத்த ெவாளித்திரண் ெமாய்த்த
      சரப்பளி ெபாற்பணி தத்த - நிரப்பிய
      
269 கந்த சுகந்த கதம்ெபா  குங்கும
      சந்தன ங்கு தனங்களில்-வந்தி
      
270 கட்  ரவிக்ைக கதித்திட ெமய்க்கைல
      மட்ட  ெசக்கணி ைவத்திட-இட்டமாய்ப்
      
271 பாதச் சிலம்  பயப்பயெவன் ேறாலச்
      சீதக் கரவைளகள் ேசர்ந்ெதா ப்ப- நீதியாய்க்
      
272 கந்த வ ேதசத் க் கன்னிய ங் ைகவிதிர்ப்ப
      சுந்தாி  ேமனழ ந் ேதாளைசப்பப்-பந் பி த்
      
273 தான  ளா ெதா  மா கத் தான் கேழ
      பா னாள் வாளி பாக்கியேம-ேத ய
      
274 ஓ  யரனா வக்கு ேமாகினிேய
      ஆ நிகர் கன்னத் த ங்கிளிேய-ஓைடவளர்
      
275 அஞ்சேம கஞ்சேம அம்ெபான் மடப்பி ேய
      மஞ்சேம மாதங்க மாமயிேல-தஞ்சேம
      
276 எங்கள் குயிேல ெயனமடவார் ேபாற்றிைசப்பப்
      பங்கயமான் பந்  பயிறல்விட் -மங்ைக ேம
      
277 ெதன்னிலஞ்சி வாழ்க் ைணச் ெசவ்ேவைளத் ேத த
      மன்  ைதயல் வறிஞ க்குத்-தன்னிேல
      
278 வந்த ேவ ேபால வதனமதி ேயாரா ம்
      கந்தர  ந்நா ங் கட்கடம் ம்-எந்தைமயாள்

27



      
279 ேவ  மயி ம் விளங்குத் தி ம்
      கா ந் தி ச்சிலம் ங் கண் தான்-சீல ம்
      
280 அன்பர்க க் கன்பாைன யன்பகத்தி ல்லாத
      வன்ப க்கு வன் ைடய வானவைன -இன்பமாய்
      
281 ஏரகத்தில் வா  ெமளிேயங்கட் கார ைதச்
      சூரகத்ைதக் கீ ஞ் சுடர்க்ெகா ந்ைதப்-பாரகத்தில்
      
282 ெவண்ைண ைடய வாயாேல ேமதினிெயல்லா ண்ட
      கண்ண க்கு நன்ம க் காங்ெகயைன-விண்ணி க்கு
      
283 ெமய்ப்பா ெமா மணிைய ேவத வி ப்ெபா ைளத்
      ய்ப்பார்க்கு நல்குஞ் சுடர்க்ெகா ந்ைதப்-ைபப்பாந்தாள்
      
284 சூ ந் திாிகூடத் ேதான்ற ெலா மகைன
      நா ந் தி விலஞ்சி நாயகைனத்-ேத ேய
      
285 உள்ளங் களிப்ப ேராமெமலாந் தான்சி ர்ப்ப
      வள்ளற் கு பரைன வந்தித்தாள்- ெதள் தமிழ்ச்
      
286 சீரானந் தக்கடைலச் ேசரெவதிர் ேநாக்கினாள்
      ேபரானந் தத்தின் ெப ங்கைரைய-ஆராய்ந் ம்
      
287 காணாள் னக்குறத்தி காதலனா னீரவ ம்
      காணாெதன் காதலனாக் ைககல ர்-நாணா ம்
      
288 பக்கத் தி ந்  பணிவிைடெசய் ம்மவர்க்குப்
      பக்கப் பணிேய ம் பா ப் ர்-ெசக்கர்நிறத்
      
289 ேதவாீ ெரன் ைரப்பச் ேசயிைழையப் பாரான்ேபால்
      ேதவ ந்தான் ேவேறார் ெத வைணந்தான்-பாைவக்குச்
      
290 ெசவ்ேவள் வ வெமலாஞ் சிந்ைத ணீங் காதி க்கும்
      அவ்ேவைள ெயய்வ  மல்ெலன் -ெமய்ேவ ம்
      
291 ைமத் னேன யாைகயால் மாதவ ந் தங்ைகெயன்
      சித்தச ந் ேதைரச் ெசலவிட்டான்-நித்த ேம
      
292 ேவண் ரசும் ேவளி ம் ேவ ைடய சின்ன டன்
      ேவ ைடய ேத ம் விகாதெமன் ம்-ேவள்குைடயாம்
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293 இந் ம்ெவப் பன்றி த்  மீரப் குடேன
      சந்தனம்ெவப் ெபன் மன்  தானறிந்தாள்-விந்ைதெப

      21. மடந்ைத
      
294.  சீரார் மடந்ைத ெதாிைவயர்க்ெகல் லாமரசி
      ேபரா ரநங்கன் ெப ங்கு ேவ-நீரார்
      
295 குமிழிக் கு ைவக் குல ங் கனகச்
      சிமிைழத் ெத விற் சிதறி-அமிழ்திற்
    
  
296 பழகிப் பழகித் த த் ப் பைணத்ேத
      அழைகப் பி த்தங் கைடத் -விைழயக்
      
297 குடத்திற் ப த் க் குதித் க் குதித் த்
      திடத்ைதக் கனத்ைதச் ெச த்தி-அடர்த் த்
     
298 தவத்தர் மனத்ைதத் தவிக்க வ த் ச்
      சிவத்ைதத் தாிப்பர் திறத்ைதக்-கவர்த் ேமற்
      
299 ேகாாித் ப் ாித் க் ேகாெடாத் ப் ணிட்
      ரத்திண் சீெராத் ரத் ப்-ேபாாிட்ட
      
300 வாரற்  மீறிட்  வாெகாத்  ேமாகத் த்
      தார்சுற்  ேபாகத் தட ைலயாள்-கார்சுற் ம்
      
301 தண்டைலயிற் ெசன்றிலஞ்சித் தாமைரவா ழன்னெமன
      மண்டபத்தி லாசனேமல் வந்தி ந்ேத-ஒண்ெடா மார்
      
302 சூ  ப்ேபாலத் ேதாைகெயா  சந்திரன்ேபால்
      ழி யிதழ்மடந்ைத ற்றி ந்ேத-ஏழிைசக்
      
303 கின்னாிகண் மீட் க் கிளர்யா ங் ைகப்பி த்
      மன் சுர மண்டல ம் வாழ்த்ெத த் ப்-பன்னி
      
304 மகரயாழ் க்கியதின்மாடகேம றிட் ச்
      சகர த ேலெழ த் ந் தாக்கி- அகரத்தின்
      
305 சாாி ெய ப்பிேய சத்தசுர மாக்கிேய
      ஆ ேமா ேரழிைச  மன்றிைசத் ச்-ேசரேவ
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306 வாேழாைச ரண் டேன மந்தரமத் யந்தாரம்
      ஏேழாைச ந்திவ்வி ேலற்றிேய-நா ேம
      
307 வா  மிட ம் வழங்கு மிட மலால்
      ஆய ப் ெபல்லா மைசயாமல்-ேமயதிறற்
      
308 காந்தாாி காம்ேபாதி கல்யாணி ந்ேதவ
      காந்தாாி மாளவி ங் காவ -ேசர்ந்தா ம்
      
309 ேதா  வராளி லங்கு மலகிாி ம்
      ேந  வரா  நிசநாட்ைட-நா ம்
     
310 வயிரவி பாள மாேமா கன ம்
      ெசயிர  காாி டன் ேசர்ந்த - உயிரான
      
311 வல்ல ெசயசாட்சி மற் ள்ள ராகெமல்லாம்
      ெசால்லாிய தாளங்கள் ேசார்வின்றி - அல்லற்
      
312 க ப்ைப டன் ைஞ ந்தங் கா வந்  ேகட்பப்
      ப த்த க ட டன் பாந்தள்-வி ப்பமாய்
      
313 ஓவிய ந் தாவர  ெமாக்கேவ நின் க
      ஆவ ட ம்ப ர ெதன்னச்-சீவ ண்டாய்ப்
      
314 பட்டமா ந்தளிர்க்கப் பண் வர் ெகாண்டாட
      இட்ட டன் பா  யியற்றினாள்-மட்டவி ம்
      
315 தாைரக் குழலைமத்த சஞ்சீவி யார
      காைரக் குழலைமத்த கற்கண்  - சீர்மிகுத்த
      
316 எங்கள் கு தனக்கு மிவ் ர்க்கு நாயகெமன்
      றங்ைக வைளயா ரதிசயிப்ப - மங்கலவாழ்த்
      
317 ய்யானம் பா  யாிலஞ்சி ர்பா
      ைவயார் வ ேவல் வளம்பா ப்-ெபாய்யாத
      
318 வாக்கு மன  மலர்ப்பதத்தி ேலயி த்தித்
      ேதக்குந் தி வழகின் சீர்பா  - ஆக்கமாம்
      
319 கானக் குறத்திதன்ேமற் காதெலலாம் பா ங்கால்
      தாைன சாியவைள தான்சாிய - மானேவற்
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320 ெகாற்றவனார் மீேத குலா மயல் ெகாண்டதால்
      அற்றமாய் ைண யய்ர்க்கின்றாள்-ெபாற்ெற மார்
      
321 ஏெதன் ெற ப்பளவி லீரா  ெசங்ைகெப
      நாத ன கத்  நாதாந்தன்-ேவதன்
      
322 சிரத்திற் ைடத்த திறற்ெசந்தி லா ம்.
      தரத்த னிலஞ்சித் தலத்தான்-திரத் டேன
      
323 வந்தான்வந் தாெனனேவ மாதி க்கு நற்ெசவியிற்
      சிந்தாமற் சின்னஞ் சிறப்பிக்கச்-சந்தாப
 
324 ேமாகமய றீர்ந்ெத ந்  த்தைனயார் தற்சூழத்
      தாக டென ந்  தான கி - நாகம்வ
      
325 ெசம்ேமகம் ேபான்  சிவந்த தி வ ம்
      அம்ேமகம் ேபான்றி ண்ட வம்மயி ம்-எம்ேம ம்
      
326 ஊன்  பத  பய பாி ர ம்
      ேதான்  ேயாரா ந் ேதாட்கடம் ம்-ஆன் தான்
      
327 மான்மகளார் ெகாங்ைக டன் வானரசி ெகாங்ைகயணி
      நானம் வழிந்ெதா கு நன்மார் ம்-ேதன்ெமாழியாள்
      
328 ெவற்பரசி யான விமைலகுழல் வாய்ெமாழிமான்
      அற் டேன ன்ற வ கைனப்-ெபாற் ைடய
      
329 ேவள்வி மைலயாைன ர மயிலாைனக்
      காவி மைலயாைனக் காங்ெகயைனத்-தாழ்வில்
      
330 தி விலஞ்சி யாைனெயதிர் ேசவித்தாள் ேசவித்
      விலஞ்சிப் ெபான்ைன ரம் ெபற்றாள்-ம விேய
      
331 ேசவித்த நற்பலன்ைகச் சிக்கிற்ெறன் ேறயவன்ேறர்த்
      தாவிநடந் தாள்சிறி  சாற் வாள்-ேகாவியப்ப
      
332 ேமக ைடயாய் ெவட் வளர் கண் ைடயாய்
      ேமாக ைடயாய் க ைடயாய்-தாக ைட
      
333 மாைல ைடயாய் வைன  மைர ைடயாய்
      ேசைல ைடயாய் தி ைடயாய்-ேகால டன்
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334 தால மிக ைடயாய் சண் கைன ள் ைடயாய்
      ேவைல ைடயாய் வி ப் ைடயாய்-நீல டன்
      
335 ேகாங்குடேன காந்தள் குமி டேன தாமைரப் த்
      தாங்கிெயைனப் ேபா மிந்தத் தன்ைமெபற் ம்-ஓங்கும்
      
336 கடப்பைனெயன் கண்ெணதிேர காட்டாமல் தி
      கடப்ப  நீதிெகால்காற் ேறேர - கடப்பைனேய
      
337 ைவத்தி க்கு ன்ேபானான் ைவத்தி க்க ேவண் ெமன்பால்
      உய்த்தி நீ ெயன் ைரத்  ேமா மைத - ெமாய்த்
      
338 மறிப்பவள்ேபாற் ெசல்வாைள மாதெரல்லாங் கூ க்
      குறித்  வணங்கிக்ெகாண் ேடகச்-சிறப் நைக
      
339 மான்ம க னீந்தந்த மான்மகேனா ேட லவி
      மான்ம ம் ேவேறார் ம கைணந்தான்-ேமன்ைம

      22. அாிைவ
      
340 அாிைவ ெயா த்தி யாிைவயர்க்கு ேமலாம்
      ெதாிைவக்கு ேநாிைளய ெசல்வி - வாியரவின்
      
341 ைபேயாநற் ேறர்த்தட்ேடா பார மதனி ப்ேபா
      ைசேயாகஞ் ெசய் ந் தடநிதம்பம்-ெமய்யான
      
342 ைபந்தமிைழக் ேகட் ப் பல தவார் பாக்கியம்ேபால்
      ைநந்த விைட ைடய நங்ைகயாள்-ெசந்தமிழின்
      
343 கல்வி மைழக்குக் கனக மைழெபாழிேவார்
      ெசல்வம்ேபால் ந் தி ைலயாள்-நல்லெதா
      
344 வித் ம ேமைடயின்ேமன் ெமல் யலார் சூழந் நிற்பக்
      ைகத் ம்ெபான் ேறந்திெயதிர் கந்தனார்-சித் விைள
      
345 யா னெத லா திேயா ராய்ந்ெத த் க் கூறேவ
      நா  யைவெய  நாளின்கண்-கூ ேய
      
346 பாைவமா ெரல்லாம் ப ப்ப நீ தாென ம்
      ேதவர்கைள ெயான்ெறான்றாச் ெசப் ெகனப்- ைவ ர்
      
347 சூரனிடந் ெசன்  ெசால் த் தி ம்பிவந்
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      ர ைரக்கும் விதம்பாாீர்-சாரமாய்த்
      
348 ேதவகு  வந் கு  ேதசிகர்க்குச் ெசால் வார்
      வர் பிறப்ைப ெமாழிகுத ம்-ஆவ டன்
      
349 ெவள்ளியா லண்டெமல்லாம் ேவண் ய  மற் ெமலாம்
      வள்ளல்பாற் கூ  வ ம்பாாீர்-உள்ள டன்
      
350 ெசன்னி வணங்காத் திைச கைனக் காவல்ைவத்
      மன்னி யி ந்த வைகபாாீர்- ன்னிேய
      
351 இந்திரன்வந் ெதய்தி யிட ைரப்பக் ேகட் வந்
      சிந்ைத மகிழ்ந்தி க்குஞ் சீர்பாாீர்-அந்த னி
      
352 மீ  மகத்தில் ெவகுண்  வ ந்தகைர
      ஏறி நடத்  ெமழில்பாாீர்-சீறிேய
      
353 அண்டம் ரந்தி ந்த வாண்மயிைல வாகனமாக்
      ெகாண்  நடத் ங் ெகா ப்பாாீர்-ெதாண் ாி
      
354 அண்டெரல்லாங் கூ  ய வணங்கிப் ேபாற்றிெசய்
      ெதண்டனிட்  நிற்குஞ் ெசயல்பாாீர்-கண்டம
      
355 உள்ளவன்றான் ேவண் ேய ண்ைமப் ெபா ள்ேகட்ப
      விள்ளவவன் ற்றி க்கு ெமய்பாாீர்-உள் ம்
      
356 அகத்தியன்வாய் ெபாத்தி ய ேபாற்ற ண்ைம
      மகத் வத்ைதக் கூ மைறபாாீர்-மிகக்குறத்தி
      
357 ன் திைன நற்ேற ஞ் ெசாற்ேற ங் கூட் ேய
      தின்  சித்தி க்குஞ் சீர்பாாீர்-என் ைரப்ப
      
358 த்தர்க ம் பக்தர்க  ேமான னிவர்க ம்
      சித்தர்க  மாழிேபாற் ேசர்ந்ெதா ப்ப-நித்திலத்தின்
      
359 ெதாங்கலார் ேதர்மீதிற் ேசாைலமைல ெசந் ாில்
      தங்குந் தி விலஞ்சிச் சண் கனார்- ங்க டன்
      
360 இங்குவந்தா ெரன்றியங்க ளீெரான் ப ெமா ப்ப
      மங்ைகமார் கூட மடமயில்ேபாய்-அங்ைககுவித்
      
361 தாைசெகாண்ட பித்த ட னானசித்தர் தஞ்ெசய ம்
      ேபசி னிவர்கெடாழில் ேபதேமா-பாசிைழயாள்
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362 அப்ப ேய மா  ல ந்தினா ேளரகத்திற்
      ெசப்  தி மைலவாழ் ெசவ்ேவேள - ப் ாி ல்
      
363 வாணேன வள்ளி ர் வானவேன ெபாற்பணியின்
      ணேன ெதன்னிலஞ்சிப் ண்ணியேன-நீணிலத்திற்
      
364 ேசரத் தி ளேமா சிந்ைதயில்ைல ேயாவிந்த
      ேவாிக்குழ றா  ெமல் யைல-ஆர டல்
      
365 கா ேமா ெவன்பளினிக் காதல்ெகாண்  ெபண் ைவப்ப
      ேதா ேமா ெவங்கள்கு க் ெகாண்ணாேதா-நீ ந்தான்
      
366 ெசாந்த டன் ெபண்டாெயந் ேதாைகதைனக் ெகாள்ளாேயல்
      இந்த வழக்குவிேடா ெமன்பார் ன்-சிந்ைத டன்
      
367 தம்மிடத்தி லன் ைவப்ேபார் தங்க க்கு ேவண் வன
      ெசம்ைமத ஞ் ெசவ்ேவ ஞ் ேசயிைழக்கு-ெவம்ைமவந்
      
368 காயாமற் சற்ேற கைடக்கட் கி ைபைவத் க்
      ேசேயா ம் ேவேறார் ெத ச்ெசன்றான்-காயாப்

      23. ெதாிைவ
      
369 ெபாிய ெதாிைவயிவள் ேபாிளம்ெபண் டங்ைக
      ெதாிைவயர்க்குள் ேளராச ெசல்வம்-பாிவினரன்
      
370 உண்ணஞ்ச ெமன்ேற வமித்ேதா மாயினிவள்
      கண்ணஞ்சி னாரைழப்பார் காசியினியில் -நண் தி
      
371 அம் ைறயி லடங்கி ெயா ங்கிவி ம்
      ெவம் ம் விழிக்கைணக்கு ெவள்கிேய - ெசாம் ெப ம்
      
372 பாந்தத் தயெலன் ம் பாரவவ்வில் ரண்ெடன் ம்
      மாந்தர்கைள ேய  மதர்விழியாள்-சாந்தணி ம்
      
373 ெகாங்ைகக் கிைணயாக் குலாவவிள நீர்தாளில்
      ெதாங்கித் தைலகீழாய்த் ங்குேம-ெபாங்கிவளர்
      
374 விந்தம் வியி க்குண் ேம வரன் வில்லாகும்
      எந்தமைல யிந்த ைலக் கீடாகும்-சந்திரேனர்
      
375 வத்திரத் க் ெகாப்பாக வாாிச நான் கைன
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      நித்திய ந் தாங்கிநிற்கு நீாி க்குள்-ஒற்றின்
      
376 ெதாைடயாம் பதிெனட் ற் ெசான்னபதின் ன்ேற
      இைடயா ைடய விைடயாள்-இைடேமல்
      
377 வைரேமல் வைரகளின்ேமல் வான்க கி னீலம்
      நிைரயாகப் த்தெந ங் ெகாம்ம -விதியாரம்
      
378 மாதவைர ன்னாண் மயக்கவந்த மாதரசி
      மாதைரவிட் ேடகாத மாணிக்கம்-மாதெரல்லாம்.
      
379 சூழ்ந்  வணங்கித் ெதா நிற்ப வாசனேமல்
      வாழ்ந்  ெகா வாய் மகிழ்ந்தி ப்ப- ழ்ந்
      
380 சதங்ைக தண்ைட பாடக ந் தாம்பாடப் பா ம்
      மதங்கி ெயா வனிைத வந்தாள்-இதம்ெபறேவ
      
381 மின்ேனெபான் னாட்டரசு விட்டகன்  மண் லகில்
      அன்ேனநீ வந்த ததியசேம- ன் ைல
      
382 விண் க் குைடயிைனப்ேபால் ண்குற்றங் கூந்த க்கு
      வண் தான் ெசய்த ண்ேடா மாங்குயிேல-வண்ைடக்
      
383 களங்கமறப் பா க் க திெவல்வ ெனன்ேற
      விளங்குமிைச பா னி ம் விள்ள-வளம்ெப கு
      
384 ெசந் ர் தி மைலயான் சீர்ேவள்வி நன்மைலயான்
      நந் ர் தி வாவி னன்கு யான்-சந் ம்
      
385 ெதன்னிலஞ்சி ற்றி க்குஞ் ெசவ்ேவள் தசாங்கெமல்லாம்
      உன்னி ைரெயன் ைரத்த ேம-மன்னிவளர்
      
386 பாரார் ெப ைம பகர்கந்த மாதனமாம்
      சீரார் வைரயின் ெச ைமக ம்-ேபரான
      
387 ன்னா ாியநா  ேமான னிவர் கழ்
      ெதன்னா ாியநாட் ன் ெசல்வ ம்-எந்நா ம்
      
388 பன்னிலஞ்சித் தாதிய ம் பார்த் மகிழ் ெவய் மிந்தத்
      ெதன்னிலஞ்சித் தானச் சிறப் ம்-இந்நிலத்தில்
      
389 குத்திரம் ெவண் குட்ட டன் ேகா  விைனய க்கும்
      சித்திர மாநதியின் சித்திர ம்-நித்திய ம்
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390 நா ரண்ைடஞ்  நரவாி ம் ேபா ல ம்
      ேகா ரண் டாயிரமார் குஞ்சர ம்-நா ேய
      
391 ேவலா தம்பைடத்த மீளித் தி க்கர ம்
      காலா தம்பைடத்த ைகக்ெகா ம்-ேமலான
      
392 ெவற்றி டன் ரம் விளங்குமன்ற லம் ரேச
      உற்  ழங்கு யர் ரசும்-பற்றித்
      
393 திடம்பல ம் ேபாற்றத் தி மார்பிற் சூ ம்
      கடம்ல்பலர்ப் ங் ெகாத் க் கணி ம்-அடங்கிக்
      
394 குமரன் ைணெயனேவ ேகா லகங் கூறி
      அம ந் தி வாைண யன் ம்-குமரேவள்
      
395 ெவன்றித் தசாங்கத்தின் ெமய்ம்ைமெப ம் பாட்ட தம்
      ஒன்றிச் ெசவிவாயி ட் குத-மன்றல்ேசர்
      
396 கூந்தற் பிைணயாைச ேகா ெகாண்டாள் காமெவள்ளம்
      நீந்தப் ைணகாணாள் நின்றயர்ந்தாள்-சாந்தகுண
      
397 வல்  விற தைன வாெவன் ற கைழத் ச்
      ெசால் ேய காமத் யர் ெசறித்தாள்-வல்லெதல்லாம்
      
398 ேபசுவன ேபசிப் பிதற் வன தான்பிதற்றி
      ஆைச டன் ேச ெமன்ேற யன்றிைசப்ப-ேநச டன்
      
399 சங்கந் திமிைல ச த்திரம்ேபா ேல ழங்கப்
      ெபாங்க யார் சீேராைச ேபாந்திைசப்பத்-தங்கேவ
      
400 ெசய்ய தி நாமஞ் சீர ேயற் கன்றளித்த
      ெமய்யன் றி மைலேமல் ற்றி ப்ேபான்-ைபயரவம்
      
401 ண்டார் கழ் ண்டார் ேபாற்  ம யவைர
      ஆண்டார் திாிகூடத் ைதம் கனார்-ேவண்டவ ம்
      
402 ஆ  கனிலஞ்சி ையய ென ந்த ளி
      ஏறிவ ம் ைவய ெமதிர்ேதான்றக்-கூறியேதார்
      
403 வர்க்கு ேளெயா வன் ெமாய்தமிழ்க்கு நீர்க்குளத்தில்
      ஆவற் ெபா ள்ைகக்கு ளான ேபால்-தாவிேய
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404 இன்பெவள்ள ேமற்ெகாண் ைகசிர ேமற்கூப்பி
      அன்பி டன் பாதத்தி னம் ய ம்- ன்பமற
      
405 மார்பழகுந் ேதாளழகும் வத்திரத்தி னல்லழகும்
      ேதரழகுங் கண்டாள் திைகப் ற்றாள்-ேபரழகின்
      
406 மன்மதேன ன்றன் வளர்குைட  ன்ேற ம்
      என்மதிைய ண்ேட யிடர்ெச ேமா-நின்மதத்தாற்
      
407 சூர்மதத்ைதச் ெசற்ேறான் ெறாடர்ெபனக்கு ண்டாகிற்
      சீர்மதி ந் ெதன்ற ந்தாஞ் சீ ேமா-ஓெரன்

408 பன்னிப் பிதற் த ம் பன்னிரண்  ைகேயா ம்
      சின்னக் குயிேலா ந் ேத மாய்-மன்னித்
      
409 தி ம கிற் ெசன்ேறகச் ேசயிைழெசவ் ேவைள
      உ ெவளியிற் கூ  கந்தாள்-ெப ைமேசர்

      24. ேபாிளம்ெபண்
      
410 ேபாிளம் ெபண்ெணா த்தி ேப லகங் கட்ெகல்லாம்
      சீாிளம்ெபண் ணான தி வினாள்-பார்பிளந்
      
411 ெபான்னாட்ைட ெயல்லாம் ெபா ெவன்  ெபான்மைலைய
      இந்நாட்ைட ெவல்  மி தனத்தாள்-நன்னாட் ல்
      
412 ேவைளயம் க் கம்ேபவி ேம  மவைனெவல்ல
      வா ம் க் ேக  மதர்விழியாள்-நா ம் க்
      
413 கா க்கு ேந தர மம்மைலக்கு ேந ைல
      க்கு ேநரான ண்ணிைடயாள்-பா க்கு
      
414 ேநர்ெமாழியார் சூழ ெந ேவள் ரதிபணியத்
      தா ல  சிங்கா சனத்தி ந்ேத-ஏ ல
      
415 பண் மின்  ெமன் ம் பகாிைளயான் யாவெனன்
      கண் ன்  ெசால் ெமன்  கட் ைரப்ப-மண்டலத்தில்
      
416 அன்ன நைடயா ரவனி ரந்தி க்கும்
      மன்னவைரச் ெசால்ல மடமயி ம்-இன்னவாில்
      
417 மிக்கவர்கள் யாவெரன்  ேவதியைரத் தான்வினவத்
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      தக்கபதி ெனண்கண ஞ் சாற்றிேய-திக்கரசர்
      
418 ஆதி னிவ க்கு ளானமார்க் கண்ட டன்
      நீதிமக வாைன நிகழ்த்திேய-ேபாத
      
419 அயன்மாைலச் ெசால்  யவர்க க்குண் ேமலாம்
      ெசயமாந் திாிகூடத் ேதவன்-நயமாகத்
      
420 தந்தபிள்ைள ேயாாி வர் தந்தி கன் ன்ேனாெனன்
      றிந்தவைக ெயல்லா மியம்பிேய-கந்தேன
      
421 என்  மிைளயா ெனவர்க க்குந் தானிைளயான்
      ன்றிைளயான் ெறன்னிலஞ்சிச் ேசாதிெயன்றார்-நன்ெறன்ேற
     
 422 ெசான்னவர்கள் வாய்நிரம்பச் ெசான்னஞ் ெசாாிவித் ப்
      ெபான்னைரநாண் சா ைவகள் ெபாற்க க்கன்-மின் ெமா
      
423 கண்டசரங் கட் வர்க்கங் கற்கட்  வட்டமனம்
      ெகாண்ட வாய் ெகாள்ளாமற் கூர்ந்தளித் த்-தண்டைலயில்
      
424 உய்யானஞ் ெசன்ேற ெயா கடப்பங் கன்ெற த் ச்
      ெசய்ேயான்ேப ாிட் நட் ச் ெசப்பிேய-ெமய்யாகக்
      
425 கட் னாள் ேபாற் ங் கடப்பமலர் த்த டன்
      மட் லா நல்ல மகிழ்ச்சிெபற்ேற-இட்ட டன்
      
426 அங்கைனயார் கூ  யழகு குரைவயிட் ப்
      ெபாங்கு பதைலபம்ைப க்கியம்ப-இங்ெகவ ம்
      
427 காண்  ெரனத் திங்கெடா ங் கார்மயி ன் ேமற்பவனி
      ேவண் ேய யாரால் விழாெவ த்ேத-ஈண் ெபான் ம்
      
428 ஓதன  நல்கி யர யார் தங்க க்குச்
      சாதனமா த்திநிைல சாற்றிேய-ேபாதக்
      
429 கடப்ப மலெர த்  கண்ணிகட்  ெசவ்ேவள்
      தடப் யத்திற் சாத் வேமா ெவன்னத்-திடப்படேவ
      
430 ெபன்ணா ர தம் பிாிய ட ேன ைரப்பத்
      தண்னா ர ேத தனிமயிேல-கண்ேணேகள்
      
431 இந்திரனார் பத்தர்மல ேரைழ ய யர்மலர்
      சந்தவைரக் கும்பன் றனிமலர்கள்-அந்த ற
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432 ந் ன் மணிமார்பர் ப்ேபா ஞ் சாத் மலர்
      எந்ேநரஞ் சூ  மிைணய க்குப்-ெபான்ேனநீ
      
433 ேயெய த் ச் சாத் மல ேரறா ெதனம ப்பப்
      ேபாெய த்  வல்  லம் த ம்-வாெய த் ப்
      
434 பா  ம யார் பகர்ந்த ப தி க்கூத்
      தா ம் ெப மா ன கவன்-நீ ம்
      
435 ெகா யார் தைமச்சா ங் ெகாற்றைவக்கு ைமந்தன்
      அ யார்க் ெகளியனைல வாயான்-ெபா யா ம்
      
436 குற்றாலத் தண்ணல் குழல்வாய் ெமாழி ைமேசர்
      வற்றா வடவ வி யான்ைமந்தன்-கற்றாய்ந்
      
437 சட்  விரதஞ் சகத்தி ந்த ேபர்க்குமன
      திட்டவ ட்டெமல்லா மீந்தி ேவான்-ெகட் யாய்த்
      
438 ெதன்னிலஞ்சி ற்றி ப்ேபான் ெசண்பகவி நாயகர்க்குத்
      தன்னிகாில் லாத ைணச் சண் கத்ேதான் / ன்னெரல்லாம்
      
439 த கணநடப்பப் ெபாய்ம்ைமயில்லா ெமய்ய யார்
      ஏதமறப் பின்ேன யிைசந் வரப் / ேபாத ம்
      
440 கும்பன் தன் னிவர் ெகாண்டா ப் ேபாற்றிவர
      இம்பாிேல ையந்த  மீந் வரத் தம்பமாம்
      
441 ேதவர்ேச னாபதியாஞ் ெசட் ப் ெப மான்ேறர்
      ேதவிேய யவ்ேவைள தாெனய்த / ஆவ டன்
      
442 காணாமற் ேபானெபா ள் கண்டவர்ேபா ண்மகிழ்ந்
      நாணாம லங்ேக நடந் ெசன்றாள் / ணாளாய்ப்
      
443 ேபாச்சுேத ேநற் வைர ங்குயிலா ேரெயனக்கும்
      வாச்சுதின்ேற ெயன்  வணங்கினாள் / ேபச்சுதனால்
      
444 ேவதியர்கள் ெசான்னெதல்லா ெமய்ேய குமரெனன்ேற
      ஓதி ணர்ந்தா வப் ற்றாள் / தியிேல
      
445 வந்தாைனப் ேபாற்றி மகிழ்ந்ெத த்த ட்பெமல்லாம்
      சந்தாபந் தீரேவ சாத்தினாள் / ெகாந்தா ம்
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447. ேகாைத சாியமலர்க் ேகாைதேபா ேலபணிந்தாள்
      ேபாத விரண் குடம் ெபான்ெபற்றாள் / ஊைதக்கான்
      
448 மான்மகைளக் கூட மயங்கித் தியங்கினீர்
      மான்மகைளக் கூட மயங்கி ர் / மான்மகைளக்
      
449 ெகாள்ளாத ேகாட்டாைல ெகாண்டீ ெரைனமத ம்
      ெகாள்ளாத ேகாட்டாைல ெகாள்வாேனன் / வள்ளிெயன் ம்
      
450 வள்ளிக் ெகா ச்சி வளர்ெகா ச்சி வன்ெகா ச்சி
      வள்ளற் ெகா ச்சி ம் நான் வாய்ப் க்கால் / எள்ளலறப்
    
451 ெபண் ைவத் க் ெகாள் ர் ெப ைம ண்டா மான்மகைளக்
      ெகாண்ட ேபாற் ெகாஞ்சங்கள் கூறாேர / மண்டலத்தில்
      
452 அங்கவ  மாைனமக ளல்லேவா நாய ேயன்
      ெபாங்கவனி ேவந்தர் தல்விகாண் / மங்ைகயவள்
      
453 ேபாிளம்ெபண் ேண ேயன் ேபர்ெபாிய ேதர்ேவந்தர்
      காாியேமா ாியேமா ைகக்ெகாள்வார் / நீ ம்
      
454 மணந்தான் மயக்கம ம் வாய் த்தந் தந்ேத
      அைணந்தாெலன் னாைசய  ெமன்றாட்-கிணங்கி வர்
      
455 தங்கள் கம் பார்த் த் தனிக்கி ைப ரேல
      ங்க டன் ெசய்தான் கழ்ேவலன் / வங்கணாமாய்ச்
      
456 ெசான்ன ெவ வ க்குஞ் ெசால்லாிய மாேலறப்
      ெபான்னக்க ம் பன்னக ம் லகும் / நன்னக ம்
      
457 மீறி ெநறிேயற மிக்கைசவந் தாேனற
      மாறிலாச் ெசங்ேகால் வளர்ந்ேதற / ஈறிலாக்
      
458 குற்றாலம் வாழக் குழல்வாய் ெமாழிவாழ
      வற்றா வடவ வி வாழேவ / பற்றாக
      
459 மாதங்கண் ம்மைழகண் மங்காமல் வாழேவ
      ேவதங்கண் ெமய்ப்ெபா ள்கண் ெமய்வாழ / நீதங்கள்
      
460 சீ ைடயார் வாழத் தி வாழத் ெதன்னிலஞ்சி
      ஊ ைடயான் ேபாந்தா லா.
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      வாழ்த்
      ஊாிவாழி வாழி லா.
      
461 த்தித ங் குற்றால ற் ேம வாழிெவற்றிச்
      சத்தியணி ேவன் கா தாம் வாழி / எத்திைச ம்
      சீர்வாழி பக்தர் ெசயம்வாழி ெதன்னிலஞ்சி

      தி  இலஞ்சி கன் உலா ற்றிற் .
      ----------------------------

      குறிப் கள்

      காப் : 1. நார்-அன் . மாைல ேசர்க்க என்பதற்ேகற்ப நார்த மால் என்ற  
ஒ  நயம்; நார்-மாைல கட் ம் நார்.
 
     காப் : 2. தண்டாமைரயாள்-கைலமகள். தமிழ் னிவன்-அகத்தியர். அப்பன் 

தல் வர்-அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர். தி வாசகத்ேதனப்பன்- மாணிக்கவாசகர். 
தி வாசகத்ேதன்: "தி வாசகெமன் ந் ேதன்"

      பழம்பாடல்.      
கண்ணி, ௧. கார்ெகாண்ட கந்தரன்-சிவெப மான்.
     
     2. எங்ேக எங்ேகெயன்ற  இழந்ேதாம் இழந்ேதாெமன்றப .
 
     3. நாட்டம்-ெநற்றிக்கண்.

      5. மீன்-நட்சத்திரம்; கார்த்திைகப் ெபண்கள்.

      6. ெபாய்ைக-மானிடராக்காத நீர் நிைல.

      7. இ வி-இ த்தி. பிாிய ற்  ஆள்.

      6-7. "ைநயா நின்ற சி ம ங்கு னங்ைக ைமயாள் பரமெனா -ந  நீர்ப் 
ெபாய்ைகத் தடங்கைரவாய் நண்ணி கமா றி க்ேகற்பக், ைகயா றிரண்  

ாிந்த ேபாற் காலா றிரண்  ெசய்யா  -க தி யிரண்ேட ெசய்தனண் ற் 
கைடேயஞ் ெசய்த நல்விைனயால்" தி விைடக்கழி கன் பிள்ைளத்தமிழ், 
சிற்றிற். ௯

      8. "சூரர்ெப ங் குலத்ைத மாய்ப்ப, அஞ்சு க மைமயாெவன் றா  க மாக-
ெவ ந் த ளி னாேன" தி க்குற்றாலத் தல ராணம், தி மால் சிவபிரானான. ௧0௬.

      9. பின்னவர்கள்- ரவாகு த ய நவ ரர்களாகிய தம்பிமார்கள்.

41



      12. கற்பகநாடாளி-இந்திரன். ௧௩. ெபான்னாட்ைட ெவல்ல.

      16. ஊகம்-அறி ம் ஆற்றல். ேசகரத்தில்-தைலயில். வாகு-அழகு.

      20. ேவைள-காமைன

      22-3. மன்னர் ெசங்ேகால்ெநறி ம் மகளிர் கற் ம் மைழ ெபய்தற்குாிய 
காரணங்களாத ன் அவற்ைற ைறேய கூறினர்; மைழெபய்யாைமக்குக் 
காரணங்கைளக் கூ கின்றெபா , "ெசங்ேகால் ேகா ேயா ெசய்தவம் பிைழத்ேதா, 
ெகாங்கவிழ் குழலார் கற் க்குைற பட்ேடா, நலத்தைக நல்லாய் நன்னா ெடல்லாம், 
அலத்தற் காைல யாகிய " (மணி.28:188-91) என்  ெசால் ம் பகுதியால் இ  

லப்ப ம்.

      23. கூழ்கள்-பயிர்கள்.

      24. ன்பிறப்பில் தங்கள் ைகயினால் அள்ளி, இரப்பவர்க க்குப் பிச்ைச-
யிடாதவர்கள் இந்தப் பிறப்பில் பிச்ைச பிச்ைசெயன்  இத்தலத்தில் வந்  கூ ம் 
வண்ணம் பைடத்த இடம்; என்ப  பிற இடங்களி ள்ள இரவலர்கள் இவ்விடத்திற்கு 
வந்  பிச்ைச ெப தற்குாிய ெசல்வ ைடய  இத்தலெமன்  குறித்தப ; "மாசித் 
திங்கண் மாசின சின்னத் ணி ள்ளின், ஊசித் ன்ன சிய வாைட ைடயாகப், 
ேபசிப் பாவாய் பிச்ைசெயனக்ைக யகேலந்திக், கூசிக் கூசி நிற்பர் 
ெகா த் ண்டறியாதார்' (சீவக.௯௨௯) என் ம் அ ைமச்ெசய் ள் இங்ேக 
க தற்குாிய .

      26. தி  பரம் குன்றாமல் ேசர்-ெசல்வத்தின் மிகுதி குைறயாமல் ேசர்ந் ள்ள; 
பரம்-பாரம்; "உாியார், தி ப்பரங்குன் றத்தி ந்தான்" (136-7) என்பர் பின்.

      27. சிறப் க்ெகடாதப  மனத்தி ள்ள எண்ணங்கைள நிைறேவற் ம். 
சீரைலவாய்-தி ச்ெசந் ர். ஆர-இ ப்பதற்கு.

      28. தி  வாவி நன்கு யாம் என்ன-தி மகள் தாவிவந்  இ ேவ நமக்கு நல்ல 
வாழிடமாெமன எண் ம்ப .

      28-9. ெப  வாய்ைம ஏர் அகத்தார்-ெபாிய சத்தியத்ைத ம் அழைக ம் உைடய 
ெநஞ்சினர்.

      31. வள் தானம்-வளவிய இடங்க ம். வண்  ஆல் நம் ேசாைலமைல; 
ஆல்-ஒ க்கின்ற.

      31-2. கண் ஓரா ம் ஓரா ம் கா  ஓரா ம் ஓரா ம் என ைறேய கூட் க.

      33. ெதய்வச் ெச ங்ெகா  - ெதய்வயாைனயம்ைமயார்.
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      35. கும்பன் - அகத்திய னிவர். இக்கண்ணி த யவற்றிற் கூறப்பட்ட 
ெசய்திகளின் விாிைவத் தி க்குற்றாலப் ராணம், தி மால் சிவபிரானான சு க்கத்திற் 
காணலாம்

      37. சிவகு  - கக்கட ள். வாணித்  - அைமத் ; பாணித்ெதன்பதன் திாி .

      37- 41. "கு வாங் குகேவ ள ள்பற் க் கும்ப னியன் றிரவிெலா , தி வா 
கத்தாற் சிவ ைச ெசய்  ம நாட் சி காைல, ஒ வா கத்தாற் சைனெசய் 
பய வ  ெமான்றாக்கி, இ வா கநா யகெனனேவ யியற்றி யாரா தைன 
ாிந்தான்" தி க்குற்றாலப் ராணம், தி மால் சிவபிரானான. ௧௨௪

      42. "நாத நாதாந்த  நைவதீர்ந்த, ேபாத ங் காணாத ேபாதமாய்" கந்தர் 
க . ௨

      43. சுத்தவித்யாதத் வம், ஈசுவரதத் வம், சாதாக்கிய தத் வம், சிவதத் வ-
ெமன் ம் ஐந் ம் சிவதத் வமாகும்.

      43-4. வித்தியாதத் வேமழாவன, காலம், நியதி, கைல, வித்ைத, அராகம், டன், 
மாைய. ஆத் மதத் வம் இ பத் நான்கு; அந்தக்கரணம் நான்கு, ஞாேனந்திாியம் 
ஐந் , தன்மாத்திைர ஐந் , தம் ஐந் .

      45. பஞ்சகைலயாவன: நிவர்த்தி, பிரதி ைட, வித்திைய, சாந்தி, சாந்தியா-
தீதெமன்பன. லமந்திரம்-பிரணவம், கலாதிகள்-கைல த ய ஆ  அத் வாக்கள்; 
அைவ மந்திரம், பதம், வனம், தத் வம், கைல என்பன.

      48-9. என்பாேல ஆக-என் பங்கிேல ஆக; என்ற  சிவபிரானாக ேவண்  ெமன்  
விண்ணப்பித்தைதக் குறிப்பித்த .

      50. மகுடாகமம் தி க்குற்றாலத் க்குாிய ; "கூ மவர் ேகாலெமா  ேகாயி ைட 
ேயகி, தமி ழாலாிைய ேவதம  வாேல, ஆ ைன ேவணியர னாதல் ாி ைச, 
ஏ மகு டாகெம னாவ ள்ெசய் தானால் "தி க்குற்றாலப். தி மால். ௧௧௫.

      52. வசு-அக்கினி.

      54. தி-ெசல்வம்.

      55. வடவ வித் தீர்த்தம்-இ  தி க்குற்றாலத்தி ள்ள தீர்த்தங்க ள் ஒன் . இதன் 
வரலாற்ைறத் தி க்குற்றாலத்தலப் ராணத்தி ள்ள வடவ விச் ச க்கத்தா-

ணரலாம். "வடவ வி யாேன மலப்பா ஞ் ேசற்றில், நடவ வி யாேன நைம" 
(தி க்குற். சிேலைட) ம் ர்த்தி: தி க்குற்றால நாதர் பிரமாவாக ம் தி மாலாக ம் 
சிவபிரானாக ம் ஆயினைமயின் ம் ர்த்திெயன வழங்கப் ப வார்; நிமலேன 
யத்தலத்  வராய் த்ெதாழி  நியமித் தாேன" தி க்குற்றாலப். ர்த்தி ௧௨.
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      56. ெதன்றலங்கால்-ெதன்றற்காற் . தீயமைறேயா ெனன்ற  ஆத்திேரயெனன்  
மந்தணைன. இதிற் கூறப்பட்ட வராலாற்றின் விாிைவத் தி க்குற்றாலப் ராணம், 
மந்தமா தச் ச க்கத்தாலறிக. குன் -திாிகூடமைலைய. சூழ்-வலஞ்ெசய்த.

      57. வாேனார் சிவத் ேராகெமன்ற , சிவபிராைனயவமதித்த தக்கன் ெசய்த 
ேவள்விக்குச் ெசன்ற ேராகத்ைத; தி க்குற்றாலப் ராணம், ேதவர்கள் சிவத் ேராகந் 
தீர்ந்த ச க்கம் பார்க்க.
      58. நாி ம் ேவட ம். இதிற் கூறப்பட்ட வரலா  தி க்குற்றாலப் ராணம், 
ேவடன் வலம்வந்த ச க்கத்தா ணரப்ப ம்.

      58-9 ேமற்ப  ராணம் யாைன சித்த ச க்கம் பார்க்க. "தந்த வாரணம் ேபான் 
த்தி  ரக்க ெநஞ்ேச" (தி க்குற். அந்தாதி)கவிப்பன்- கண்டக ேசதெனன்பவன்; 

இவன் பிைழையப் ெபா த்  டளித்  ேமற்ப  ராணத் ள்ள கண்டகேசதனச் 
ச க்கத்தால் விளங்கும்.

      60. ேவதியன்-சுகுற்சன்; அவன் தாைத க ற்சன். இவ்வரலாற்ைற ேமற்ப  
ராணத் ள்ள க ற்சனச்ச க்கத்தால் உணர்க.

      60-61. நற ண்ட மைறேயான்-த மசாமிெயன்பவன். தீர்த்தம்-வடவ விவந்  
ந்தடாகம்; த மசாமிச்ச க்கம் பார்க்க.

      61-2. வண்ட காச்ேசாைல-சண்பச்கச்ேசாைல. இதழி-ெகான்ைற. சித்ரசைப- 
தி க்குற்றாலத் ள்ள சைப; இஃ  இரத்தினசைப த ய ஐந்த ள் ஒன் ;
      "ஆதியாம் பைரயல  நன்னகர்ச்சிற் ெபா நடனமா ங் காணார், காதலாற் 
சுரர் னிவர் பலகாலந் தவம் ாிந்  கண்டவற்றாற், ேபாதினான் கன் லப் 
பைரபரம னியந்திரங்கள் ெபாறித்தா னன்ேற, வாதரா யணன் தேலார் சித்ததிரமன் 
ெற நாமம் வழங்கி னாரால்" தி க்குற்றாலப். தி நடச். ௩௯.

      65. சண் கசிந்தாமணி: "ெபண்ெகா யா மி நிதிக்கு ந வளர்சிந்தாமணி" 
தி க்குறாலப். தி மால். ௧00.

      67. ஆைன கன்-தா காசுரன்.

      70. மான்மகள்-வல்ளியம்ைமயார். ௭௨. ஆட-ேபார் ாிய.

      73. தகர்-ஆ ; "ெந ப்பி தித், தங்கட் வன மைனத்  மழித் ல ம், ெசங்கட் 
கிடாயதைனச் ெசன் ெகாணர்ந்-ெதங்ேகான், வி க்குதிெயன் ய்பவதன் 
மீதவர்ந்ெதண் க்கும், நடத்தி விைளயா  நாதா" (கந்தர்க . 58-60) கம்-க கமரம்.

      74. இலஞ்சி-குளம். மலாிலஞ்சி-மலைர ைடய மகிழமரம். ெதன்இலஞ்சி-அழகிய 
இலஞ்சிெயன் ம் தலத்தில்.
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      75. ஊழிக்கும்-ஊழியள ம்.

      76. க ப்பிணிக்கு-பிறவியாகியேநாய்க்கு. கான்ம ந்தாய்-தன் ைடய தி த்தாேள 
ம ந்தாக; வன ைகயாக என மாம். ஆய்ப்பாகர்- உமாேதவியா ைடய பாகத்ைதய

◌ுைடயவர்; விாித்தல் விகாரம்.
   
   77. ெபான் லேகார்-ேதவர்.

      78. ெபான் மால்-தி மகைள ைடய தி மால்.

      79. சா -தி விழா.

      82. ெதண்டன்-வணக்கத்ைத ைடயவன்.

      85. ப தி-சக்கரா தம்.

      86. தகர்-ஆட் க்கிடாய் வாகனம்.

      84-7 தல்நாளில் பிரமேதவராக ம் இரண்டாம்நாள் தி மாலாக ம் ன்றாநாள் 
உ த்திர ர்த்தியாக ம் நான்காநாள் ஈசுவரனாக ம் ஐந்தாநாள் சதாசிவ ர்த்தி-
யாக ம் ஆறாநாள் ெவள்ளிமயில் வாகனா டராக ம் தி க்ேகாலங்ெகாண்  
உலாவ வார் என்ப  க த் .

      87-8. எனத் ெதானிப்ப. நீத்தம்-ெவள்ளம்.

      89. கங்ைகெயன்ற  சுத்த தீர்த்தத்ைத.

      90. உட்சாத் -உள்ேள உ க்கும் உைட. ேமற்சாத் - ற ைட. இ க்கு கூ - 
ேவதம் கூ கின்ற.

      91. ண்டம்-ெநற்றி. அண்டர்-ேதவர். 93. ெவய்ேயார்-சூாியர்.

      94. கட் வடம்-க த்திற்கட் ம் ஆபரணம். சன்ன ரம்-மார்பி ம் ரசங்கி ; 
தக்க. ௩௪௧, உைர. இடா-இட் . சட்டமா- ைறயாக.

      101. வானக் குலக்ெகா -ெதய்வயாைனயம்ைமயார். கானக்குறத்தி - 
வள்ளியம்ைமயார்.

      102. ெபண்கள் தப்பேவா; தப்பல்-நிைறயழிதல். மதேவள்-காமன். ேபத க்க- 
ேவ பட. ஆகம்-மார்பில்.

      105. த -கற்பகம். எல் அவிர-ஒளி விளங்கும்ப .
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      106. க்கி-கட் .

      109. தாழ்வைர-அ வாரம். ெபாற்ைறகள்-சி குன் கள்.

      111. தவிசா-ஆதனமாக.

      111-2. ேவதெமாழியாகிய தமிழ்-ேதவாரம். வாசகம்-தி வாசகம்.
      113. ேசந்தெசவி-அணிகலனாற் சிவந்தெசவி. பாந்தமாய்-ெபா த்தமாக; 
"பாந்தம தாெயற் க ள்ேவான்" சிரகிாிக்ேகாைவ, ௧0௪.

      114. ெசான்னநிலத்ேதார்-ேதவர்.

      119. தீனம்-எளிைம

      120. தானத்தார்-தானம் ெசய்பவர்கள், தலத்தில் இ ப்பவர்கள்.

      122. ரந்தரனார் ஏந்திைழயாள்-இந்திரன் தல்வியாகிய ெதய்வயாைன 
அம்ைமயார்.

      123. ஏன்றமட் ம்-இயன்றமட் ம்.

      125. பானல்ேசர்-க ங்குவைளையப்ேபான்ற.

      128-9. சந் த்  கந்த மாதனத்ேதார் இ வர்-சந்தனத்தின் சுத்தமாகிய 
வாசைனைய ைடய ெபாிய ஸ்தனத்தினராகிய வள்ளி ெதய்வயாைனயம் ைமயார்.
 ேதாைக - மயில்; உவைம.  கந்தமாதனத்ேதான்-பற் க் ேகாடாகிய கந்தமாதன 
ப வதத்தில் எ ந்த ளி இ ப்பவன்; இ கயிைல ையச் சார்ந்தவிடத்தில் கக்
கட க்கி ப்பிடமாக இ ப்ப .

      130. பானல் ஐ வாய்-கு தம்ேபான்ற அழகிய வாைய ைடய இ வர் வி ப்பான். 
அைலவாய்-தி ச்ெசந் ர். தானம்-ேதவேலாகம்.

      131. ேவள்வி மைலயான்-யாகம் ெசய்ய மயங்காதவன்; இந்திரன். ேவட்ேடான்-
மணந்தவன். ேவள்வி மைல-நாஞ்சில் நாட் ள்ள தலம்; "நாஞ்சினாட்  
ேவள்விமைலயம்ேம" குற்றாலக்குறவஞ்சி.

      132. அளைக-கூந்தைல ைடயாள். வள்ளி ஊ  உைடயான்; ஊ - ைட. ஐம்-
கத்தான்-சிவபிரான். அளகா ாிையப்ேபான்ற வள்ளி ைர ைடயவன்; வள்ளி ர் : 

ெதன்பாண் நாட் ல் உள்ள சுப்பிரமணிய ஸ்தலங்க ள் ஒன் ; தி ப் கழ் 
உைடய . வளகு-வளம்.

      133. பண்  ஐ தி  மைல ம்-நற்குணத்ைத ம் அழைக ம் உைடய தி மகைள 
அணிந்த; ஐ-அழகு. பஞ்சா தன்-தி மால். பண்ைபத் தி மைல-பண் ளிப்-
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பட் னத்ைதச் சார்ந்த தி மைல; இ  தி க்குற்றாலத் திற்கு அ ேக ள்ள ஸ்தலம்.

      134. பழ நிமைலப்பால் அன்பால் வந்தான்- பழைம ம் ய்ைம ம் உைடய 
உமாேதவியாாிடத்தில் அன்பினால் அவதாித்தான்; "இைழயணி சிறப்பிற் பைழேயாள் 
குழவி" என்றார் தி காற் ப்பைடயி ம். சளம்-வஞ்சைன.

      135. கதிர் காமத்ேதானாம்-கதிர்க்கின்ற ஆைச ைடயவனாகிய. சூர்-சூரபன்மன். 
கதிர்காமத்ேதான்-கதிர்காமெமன் ம் தலத்தில் எ ந் த ளி ள்ளவன்.

      135.-6. பதமாம் தி  சீர யார்க்கு ஏர் அகத்தில் நட்டான்; அகம்- மனம்; நட்டான்-
பதித்தவன். என் ம் தி ேவரகத்தில் நட்டான்; தி  ேவரகம் மைலநாட்டகத் ள்ள-
ெதா  தி ப்பதி;-சுவாமிமைல மாம்; நட்டான்-வி ம்பியவன். உாியார்-உாிைமைய-

ைடய அன்பர்கள .

      137. தி  பரம் குன்ற தி ந்தான்-ெசல்வமிகுதி குைற படச் சம்மதி யாதவன்; 
ேமன்ேம ம் வளர்பவெனன்றப .

      140. பிலம்-நாகேலாகம். ஆயத்திரள்-பாங்கியர் கூட்டம்.

      141. அரமகளிர்-ெதய்வப்ெபண்கள். நிைரயாய்-வாிைசயாய். திரம்-நிைல.

      142. ெதற்றி-திண்ைண. சூளிைக-மாடத்தின் உச்சிக்கட் டம். ஆளிேபால்- 
இைடயால் சிங்கம்ேபால்.

      143. நைடயாற் பி ேபால ம் ெசால்லாற் கிளிேபால ம் கண்ணால் மான்-
ேபால ம் நைடயால் அன்னம்ேபால ம்.

      144. குரலாற் குயில்ேபால ம் ெசால்லாற் ைவேபால ம்; ைவ- நாகண-
வாய்ப் ள். ேகாைவ-ெகாவ்ைவக் கனி.

      145. ேசரலர்கள்-பைகவர்கள்

      146. ஈ -எளிவர . க ங்கம்-ஆைட; க ங்கேதசெமன்ப  ேவ  ெபா ள்.

      148. ைசயம்-ஒ  மைல

      149. கந்தரம்-க த் , அந்தம்-அழகு, சிந் ரம்-குங்குமதிலகம்.

      150. பாி ரம்-சிலம்

      152. வாசி-ேவ பா , ெசான்னவைன-தி ஞான சம்பந்ந ர்த்திைய; கக் 
கட ேள தி ஞானசம்பந்தராக வந்தாெரன் ங் ெகாள்ைக ைடய வர் இவ்வாசிாியர். 
இங்ேக குறிப்பிட்ட  தி ழிமிழைலயிற் ப க்காசு ெபற்ற வரலாற்ைற.
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      154. மரெமன்ற  ேவங்ைகமரத்ைத.

      158. இலஞசி-மகிழ மரம், ெபாய்ைக, இலஞ்சி ெயன் ம் தலம்.

      160. ேதசு-ஒளி
      162. ெதய்வக்ெகா -ெதய்வயாைன யம்ைமயார், குறவர் மின்ெகா - வள்ளி நாயகி

      163. சத்தி-ேவல்

      165. ெவற் க்கு அயில் ெதாட்டாய்கிர ஞ்ச மைலைய அழிப்பதற்கு ேவைல 
விட்டாய், கயிற்ெறாட-ைகயில்ெதாட
      
166. கழ் மாைல. ஈர் அன்  உகள் மாைல. 167. ெபண்ைணப் ெபண்-ெபண் பைன. 
ெபண்ைணப் ெபண்ணாக்கி விட்டால்-ெபண்களாகிய எங்கைளப் ெபண் 
தன்ைம ைடயவர்களாகச் ெசய் விட்டால்.

      168-9. ேவல் ஐ கடம்பா - ேவைல ம் அழகிய கடப்ப மாைலைய ம் உைடயாய். 
ேவைல கடம் பகர - ெதாழிலாகிய கடைமையச் ெசால்ல. சமண் ஆற்ைற - 
சமணர்கள  மார்க்கத்ைத.

      171. ஆல் இங்ஙனம் வயிேற ஆகும் ; ஆல்-ஆ ைல.

      176. ண்டம்-ெநற்றி. ஆன்  - அடங்கி.

      179. பச்சம்-பட்சம்.

      183. பஞ்சாிக்கும்-ெதாந்தர  ெசய் ம்; "பஞ்சாித்  நின்ைனப் பலகா 
ரந்தெதலாம்" தா மானவர்.

      184. மரப்பாைவ ேபச்சுப் பிதற் தற்கு. ஏச்சு - ஏய்த் , வாச்ச - வாய்த்த.

      186. பயந்தாள்-ெபற்றதாய்.

      192. சல்லாபம்-இன்பம்

      194. விைட - ஆட் க்கிடாய் ; "மதவ  நிைலஇய மாத்தாட் ெகா  விைட" கு. 
232

      195. நந்  ஊர்; நந் -சங்கு, சந்  ஊ ம்-சந்தன மரங்கள் பரந்  வள ம்.

      196. ேசாைல மைலயி ம் எப்ெபா ம் அன் ைடயவர்க ைடய சிறப் ப் 
ெபா ந்திய ெநஞ்சி ம் இ ப்பவர். காவித் தி மைல-தி த் தணிைக; 
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தி க்குற்றாலத் க் க கி ள்ள தி மைல மாம்.

      197. அ யர் மனம் குன்  ெதா ம் ஆள்தல் ாி-அ யவர்க ைடய ெநஞ்சம் 
ேசா ம்ெபா களில் ஆண்ட ம்.
      198. சித்திரமா மன்றம்-தி க்குற்றாலத்தி ள்ள சித்திர சைப. விசித்திர மா மன்- 
விசித்திரத்ைத ம் ெப ைமைய ம் உைடய தைலவன். நந்  அாிைய-சங்கிைன 
உைடய தி மாைல.

      199. அம்மான் என-மாமன் என் . அம் மான் ம கன்-அழகிய மா க்கு 
மாப்பிள்ைள.

      203. வன்னி-கிளி. ௨0௪. ேகாடரம்-மரக்கிைள.

      205. அ ணகிாிநாதர் கிளிவ வமாக கன் தி க்கரத்தி ந்  கந்தர திைய 
அ ளினாெரன்ப  கர்ணபரம்பைரச் ெசய்தி.

      203-5 தி த்தணிைக லா.

      207. ேசலன்-ேசல்மீன் ெகா ைய ைடய மன்மதன்.

      210. ெசார்க்கம்-ஸ்தனம்.

      211. ப்பியர்-ெசவி யர். தக்ைக-மகளிர் காைத வளர்க்கும் ஒ  வைகக் க வி; 
வழக்கு.

      212. அம்பரம்-மஞ்சள்.

      219. ெமௗவல்- ல்ைல.

      220. ஒயில்-ஒய்யாரம் ; வழக்கு.

      221. நல்ல சங்கு - (இங்ேக) வலம் ாி.

      223. சித்திரநதி - தி க்குற்றாலத்ைதச் சார்ந்த ஒ  நதி; இத்தலத்திற்கும் உாிய .

      224. அங்கியில்-நாரதர் ெசய்த ேவள்வித் தீயில்.

      225. தகர்-ஆட் க் கிடாய். சூர்-சூரனாகிய மாமரத்ைத.

      226. மயில்வாகனமாக ஏறிக் ெகா யாகப் பி த்தத ; எதிர் நிரனிைற.

      227. ெபாய்யாெமாழி - ெபாய்யா ெமமாழிப் லவர். கீரன்-நக்கீரர்.
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      228. கும்பன்-அகத்தியர்.

      229. ேவடர்-வள்ளியி ைடய சுற்றத்தார். சூரர் ஒ  வர்-சூரபன்மன், சிங்க கன், 
தா கன்.
      231. காந்தமணி-சூாியகாந்தக் கல், கதிர்-சூாியன்.

      237. ேதசிகன்-கு . நற் லேவான்: " லறி லவ" ( கு) வாங் கிேனான்-
தி ஞானசம்பந்த ர்த்தி நாயனார்.

      238. ஐந்  கத்தான்-சிவெப மான்.

      239. வாகனத்தன்-வாகனமாக உைடயவன். வாகு அனத்தன் வன்சிரத்திேல 
ைடத்த வாகன் அத்தன்; வாகு - அழகு; வாகன்-தி க்கரத்ைத ைடயவன். மா 

கனத்தன்-மிக்க ேமன்ைமைய ைடயவன்.

      240. மான் ம கன்-தி மா க்கு ம கன், மா க்கு மாப்பிள்ைள, இந்திர க்கு 
மாப்பிள்ைள. மால் ம  கல் மா  உைமயாள்-ெப ைம ம விய இமயமைலயின் 
தி மகளாகிய உமாேதவியா ைடய.

      244. தி மால் சீர் ெகாப் ழ்-தாமைர.

      245. இ வர்-ெதய்வயாைன, வள்ளி. அவேரா  ேவண்  இ க்க.

      246. ேதவமயில்-ேதவயாைன அம்ைமயார்.

      248. வா என்  ஆ ம் ; ஆய்-தாய். ெபாறி- அறி .

      249. ேவள்-தன்

      250. த  - வில், உடல்

      251. மிக்கு ஆய் வளர்க்கும் ; ஆய்-தாய்.

      252. வாதா ம் கண்ணாள்-ெவல் ம் கண்ணாெளன்க. கண்  - கற்கண் .

      253. ேவாி - ேதன்.

      255. ஏத்தார் ேதய்த ம் ஏத்தினர் விளக்கம்ெப த ம் இங்ேக அறிதற்குாியன.

      256. ஈ  - ஒப் .

      257. சா  - ழந்தாள். ௨௫௮. அம்பரம்-ஆகாசம்
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      261. கந் கம்-பந் . ௨௬௩. சூதில்-சூதா  க விகைளப்ேபால்

      264. குயங்கள்-ெகாங்ைககள்.

      265. சுப் -இைட. வசிப்  - வசீகரத் தன்ைம.

      266. குமிந்  - குவிந்  ; வழக்கு. 267. பாிந்  -நீங்கி.

      268. உரத்தில்-மார்பில். சுரப்பளி - ஒ வைகக் க த்தணி. 269. கதம்  - கதம்பம் ; 
கந்தப்ெபா . ங்கு - கும்.

      270. ெசக்கணி - ஒ வைகக் கூத் .

      290. ெமய்ேவள்- கக் கட ள்

      291. ைமத் னன்-அத்ைதமகன். சித்தசன்-மன்மதன்.

      292. ேவள் ரசு: கடல், ேவள் இ : வஸந்தகாலம், ேவ ைடய சின்னம்: குயில். 
அவன் ேதர்: ெதன்றல். விகாதம்-பைக.

      295. கு ைவ-கூட்டத்ைத

      299. ேகாாித் -ெகா ைம ற் . ேகா -யாைனக்ெகாம் , சீர்-கனம்

      301. இலஞ்சி-தடாகம்.மண்டபத் க்கு இலஞ்சி ம், ஆசனத் க்குத் தாமைர ம் 
மடந்ைதக்கு அன்ன ம் உவைமகள்.

      303. கின்னாி, யாழ், சுரமண்டலம் : இைவ இைசக்க விகள்.

      304. மாடகம்- க்காணி. சகர தேலெழ த் -சாிகமபதநி ெயன்பன.

      304-5 அகரத்தின்சாாி-ஹகார சஞ்சாரம்.

      306. ஓைச ரண்  ஆேராகண அவேராகணங்கள்; "ஆேராைச யமேராைச 
களினைமத்தார்" (ெபாிய. ஆனாய 24.) மந்தரம்-ெமல் ேலாைச; மத்யம்-மத்தியமம்- 
சமன்; தாரம்-வல்ேலாைச ; "மந்தரத்  மத்திமத் ந் தாரத் ம் வரன் ைறயாற், 
றந்திாிகண் ெம வித் ஞ் சமங் ெகாண் ம் வ வித் ம்" (ெபாிய. ஆனாய். 27) 
திவ -நரம் க்கட் .

      312. க ப்ைப - எ

      312-3. "ந வா  ெம வா  ணர்ெவான்றா நயத்த னால், ம வாய் ெவள் 
ெளயிற்றரவ மயின்மீ  ம ண் வி ம், ச யாத நிைல ாிந் தடங் காி  டன்சா ம், 

51



விவாயின் ம ங்கைண ம் ல்வாய ல்வா ம் " ெபாிய. ஆனாய ௩௪.

      314. இ வர்- ம்  நாரதர்

      319. தாைன - ஆைட.

      320. அற்றம்-ேசார் .

      323. சந்தாபம்-ெவம்ைம.

      324. நாகம்வ  - மைலயின்ேமல் வ கின்ற ௩௨௫. எம  சிரத் ம்.

      326. உபய பாி ரம்-இரண்  சிலம் .

      327. வானரசி - ேதவயாைன

      329. ேவள்விமைல: 131-ஆம் கண்ணிையப் பாரக்க. காவிமைல: கண்ணி, 196.

      330. அஞ்சிப் ெபான்ைன உ வில் உரத்திற்ெபற்றாள்; ெபான்-பசைல; உரம்-
மார் .

      331. ேதைர அைடதற்கு என ஒ  ெசால் வ விக்க.

      332. இ  தல் தனக்கும் ேத க்கும் உள்ள ஒப் ைமைய மடந்ைத கூ கின்றாள். 
கண்- ங்கிற்க .

      333. அைர-இைட. ேசைல - ேதர்ச்சீைல. 334. தாலம்-பைன.

      332-5. தைலவிக்குப் ெபா ள் ெபா த் ைகயிற் கீழ்க்கண்டவா  ெகாள்க:-  - 
தைல, கண்-விழி, தாலம்-நாக்கு, ேவைல - காாியம், நீலம் - கண், ேகாங்கு: நகில், 
காந்தள்: ைக, குமிழ்: நாசி, தாமைரப் : கம்.

      338-9. நைக ஈந் . மானின் ம கன்- கன். மால்மகன்-காமன். மால் ம ம்-
ெப ைம ம விய.

      340. ெதாிைவைய, "ெபாிய ெதாிைவயிவள் ேபாிளம்ெபண்டங்ைக" (௩௬௯) 
என்பர் பின்.

      344. வித் மம்-பவழம். ௩௪௭. ரன்- ரவாகு.

      348. வர்பிறப் -சூரன் த ய வ ைடய பிறப்ைப. கு  ேதசிகர்-
கக் கட ள்
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      349. ெவள்ளி-சுக்கிரன்

      351. னி-நாரதர்

      352. மகத்தில்-யாகத்தில். தகைர-ஆட் க்கிடாைய

      353.அண்டங்கைள ஆண் ந்த சூரபன்மனாகிய ஆண்மயிைல ட்ைடையக் 
காத்தி ந்த ஆண்மயிைலெயன ஒ  ெபா ள் ெதானிக்கின்ற .

      354-5. கண்டத்தில் ம  உள்ளவன் சிவெப மான்

      357. ெசாற்ேறன் "குறப்ெபண் ......... ேத  கிளவிக்கு வா றி நின்றவன்" 
ழத் க். பிள்ைள.௧௫

      358. ஆழி-கடல் ௩௬0. இயங்கள்-வாத்தியங்கள்

      362. மால்-காமமயக்கம்.

      363. வள்ளி ர்: ௨௩ - ஆம் கண்ணிையப் பார்க்க.

      364. ேவாிக்குழல்-வாசைனைய ைடய கூந்தல். ஆரம்-சந்தனம்.

      368. காயா - பிறைரக் ேகாபியாத.

      370. தி - னி.

      371. அம் ம் உைறயில்; உைற - அம்பறாத் ணி. ெசாம்  - அழகு.

      372. பாந்தத்  அயல் : ‘ப ’ என்ற எ த்  வாிைசயின் ஈற்றயல் ; என்ற  ‘

ேபா ’ என்பைத. வவ்வில்ரண் : வா. ேபாெவன் ம் வாெவன் ம் ஏ ம்.

      374. விந்தம்-விந்தமைல. வியி க்குள்ளாகும் என்  ‘ஆகும்' என்பைத 
ன் ங்கூட் க. ஈ -ஒப் .

      375. வத்திரம்- கம்; இ  வக்த்ரம் என்பதன் திாி . ஒற்  - ெமய்ெய த் .

      376. ெதாைட-வாிைச. பதின் ன் : லகரஒற் ; அதைன இைட ெய த்தாக 
உைடய  இல்ைலெயன்றெசால்; இைட இல்ைலெயன்றப .

      377. வைரெயன்ற  வயிற்றி ள்ள ம ப் க்கைள. வைரகெளன்ற  நகில்கைள. 
க ெகன்ற  க த்ைத. நீலெமன்ற  கண்கைள. விதி - ன் விதி.

      378. மா தைரவிட் -ெபாிய மிையவிட் .
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      379. ெகா  வாய்-ெகா வில்.
      381-2. ைலவிண் க்கு-நகிலாகிய மைலக்கு. உைட-ஆைட. நகி க்கு ஆைட 
குற்றஞ்ெசய்ததாவ -ேமல் யி த்தல். கூந்த க்கு வண்  குற்றஞ்ெசய்தலாவ  
ெமாய்த்தல்.

      384. நந் -சங்கு.

      386. கந்தமாதனம்-ைகைலையச்சார்ந்த ஒ மைல; இ  கக் கட க்குாிய ; 
ெசந் மாகும்.
 
     387. ன் ஆர் இயம் நா ம். ெதன்னாாியநா -தி விலஞ்சி ள்ள நா .

      388. பன்னில் அம் சித்தாதிய ம்; சித்தாதியர்-சித்தர் த ேயார்.

      389. குத்திரம்- ூத்ரம்; "குமரகண்டங்குத் திரம்ேபய் கயேராகன் சார் பிேரதம், 
இைவபிற  டற்குட்ட தற்பிணி ந் தீர்த் " (ேச . ராசார. 29) சித்திரம்-அழகு.

      390. நரவாி-நரசிங்கம். ஆயிரம் நரசிங்க அவதாரமாயி ம் உலா  கின்ற குஞ்சரம்; 
அயிராவணம்.

      391. காலா தம்-ேகாழிச்ேசவல்.

      392. மன்றல்-க யாணம்

      393. கணி-கண்ணி.

      423. கூர்ந்தளித் -மிகுதியாக அளித்

      427. ஆரல்விழா-கி த்திைகத்தி விழா.

      428. ஓதனம்-அன்னம்.

      431. சந்தவைர-சந்தனமரத்ைத ைடயமைல; ெபாதிைகமைல; கும்பன்-அகத்திய 
னிவர்.

      432. ந் ல் மணிமார்பர்-அந்தணர்

      435. ெகாற்றைவ- ர்க்ைக. அைலவாய்-தி ச்ெசந் ர்.

      தி  இலஞ்சி கன் உலா ற்றிற் .

This file was last updated on 12 September 2010.
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Feel free to send the corrections to the webmaster.
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