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தி ப்ேப ர்க் கலம்பகம் 
ஆசிாியர் - கவியரசு கு. நேடச க ண்டர் 

 
      உ 
      சிவமயம் 
      தி ச்சிற்றம்பலம் 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
 
      காப்  
 
      பாட் க் களிக்குஞ்சீர்ப் பட் ப் ெப மான்பால் 
      ேவட் க் கலம்பகம்ெசால் ேமன்ைமத ம் - கூட் ம் 
      அழகமாின் ெசாற்ெபா ள் ஐங்கரங்ெகாள் பட்  
      மழகளிெறன் ள்ளத்ேத வந் . 
 
      (பாட் க்கு அளிக்கும் சீர் - பா ம் பாட் க்குப் பாிசில் வழங்கும்; பாட் க்குப் 
ெப ைம ேசர்க்கும். ேவட்  - வி ம்பி. களி  உள்ளத்ேத வந்  அழகமர் இன்ெசால் 
ெபா ள் கூட் ம் என க்க.) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
      ஆ ைடய பிள்ைளயார் வணக்கம் 
 
      வ ம்ெபா  ளின்ப மறம்பிர மன்றி  மான் தலாம் 
      ெப ம்ெபயர்த் ேதவர் பத ெமான் ேறாெவ ம் பீ ெமளி 
      த ம்ெபறன் ஞானங் குைழத்தம்ைம பா ட னார்ந் தமிழ்ப் 
      ெப ம்ெபயல் ெபய் கிற் சம்பந்தன் ெமய்ப் கழ் ேபசுநர்க்ேக. 
 
      (சம்பந்தன் ெமய்ப் கழ் ேபசுநர்க்கு அறம்ெபா ள் இன்பம் வ ம், தி மால் 

தலாேனார் பதம் ஒ  ெபா ட்ேடா எ ம் ெப ைம எளிதில் கிட் ம். 
“அயன்தி மால் ெசல்வ ம் ஒன்ேறா என்னச் ெசய் ம் ேதேவ" சிவஞான சித்தியார்- 
காப் ) 
 

ல் 
 
மயங்கிைசக் ெகாச்சகக் க ப்பா 
      தர  
      ெதண்ணில  ந ம் ன ற் றிைளத்தாட க்ெகாண்  
      பண்ணில  மிைசபயில்கந் தி வர்பயில் ெசவித்தாகிக் 
      கடகாி ங் ெகா வாி  மாிமா ங் கைலமா ம் 
      படவர  ேமற்ெகாண் ன் ப வெமா  ப நிமி ம் 
      பனிெவள்ளி வைரக்கயேல பர னற் காஞ்சியின்வாய்க் 
      கனிெகாள் ம் ெபாழிற்ேப ர் கனிந்தம ங் கண் தேல. 
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      தாழிைச 
 
      ஆறா  தத் வங்கட் கப்பாலா யிப்பால்ெவண் 
      ணீேற  தி ேமனி தாித் லகம் நிகழ்த்திைனேய.  (1) 
 
      அாிபிரமற் கறிவாிய அ ைய யாயி ம் 
      சுாிகுழலப் பரைவமைனத் தாகி நடந்தைனேய.  (2) 
 
      ஒண்கிரணத் தண்சூளா மணி ைனந்த சைடக்குலந்தார் 
      ெவண்டைல ம் ெவள்ெள க்கும் ெகாண்டணிய வி ம்பிைனேய  (3) 
 
      அமரர்குழாம் அ ண்டா யிர்வாழ வ ள் ாிந்ேத 
      கு கடல் விட ண் ன் கண்டத்ேத ெகாண்டைனேய.  (4) 
 
      ம ப்பீரா யிர ைடய மதயாைன வறிதி ப்பப் 
      ெபா ப்பைனய மால்விைடேய ெபா ந்தி ள. மகிழ்ந்தைனேய.  (5) 
 
      அராகம் 
 
      கைறப  ைளெயயி றரவணி கலெனன 
      நிைறசுட வினி னில ற வைனந்தைன  (1) 
 
      மைலமகள் கனதன வைரெபா  ரமிைச 
      அைல யில் கமட ம் மனெவா ம் அணிந்தைன  (2) 
 
      தாழிைச 
 
      நால்ேவதம் அமரர்க க் கந்தணனீ ெயனநவிலச் 
      ேசல்ேச ங் கழனி  கைடய ச் ேசர்ந்தைனேய  (1) 
 
      ஈசெனன மைறகெளலாம் இைசப்ப ம்நீ இதெமாழிகள் 
      ேபசிமைற யவர்கள்மைனப் பிச்ைசக்கு நச்சிைனேய  (2) 
 
      எஞ்சாைம லகெமலாம் த்த ம் இைறயவன்நீ 
      பஞ்சவாிற் பார்த்தன்ைக வில்ல ம் பட்டைனேய. (3) 
 
      ஞானமைற னிவர் ாி ைசயி ம் நலமறியாக் 
      கானவர்தம் இைற ைச கண் நனி வந்தைனேய  (4) 
 
      ச்சீர  அம்ேபாதரங்கம் 
 
      ன்னவற்றின் ன்னவன் நீ 
      பின்னவற்றின் பின்னவன் நீ 
      னிேவார்க்கு னிேவான் நீ 
      இனிேயார்க்குள் இனிேயான் நீ 
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      இ சீர  அம்ேபாதரங்கம் 
 
      மண் நீ விண் நீ வா நீ ேகா நீ 
      பண் நீ பாட் நீ பழ நீ சுைவ நீ 
      அதனால் (தனிச்ெசால்) 
 
      சுாிதகம் 
 
      நன்ைம ம் தீைம ம் ஒப்ப நாடலால் 
      வி ப் ம் ெவ ப் நீ ேமவிைல ெயன்ேற 
      மற்ைற யாைர ம் மனத் ட் க தா 
      ற் ன் கேழ ளத் ட் ெகாண்  
      ன்ெமாழி ெதா க்க என்மனந் ணிந்ேதன் 
      க்கனிச் சுைவயி ம் மிக்கசீர் வர் 
      பாடல் ேகட்ட ேதா ைடச் ெசவிகட் 
      கறிவிேலன் வ ஞ்ெசா ங் ேகாடல் 
      ைறைம யாகும் த ேலாய்க்ேக.  (1) 
 
      (தர : உன் ப வெமா  ப  நிமி ம் - ெவள்ளிமைல சிவெசா பமாகப் மியில் 
உயர்ந்த . ேப ர் கனிந்  அம ங் கண் தல் - உடல் எங்கும் பரவியி ந்தா ம் 
பசுவின் ம யிற் பால் சுரத்தல்ேபால, சிவபரம்ெபா ள் பிரபஞ்சம் எங்கும் பரவி 
இ ந்தா ம் ேப ைர வி ம்பித் தங்கி ள்ள . 
      தாழிைச: இைறவன் யாவாி ம் உயர்ந்தவனாகி ம் யாவாி ம் 
தாழ்ந்தவனாக ம் , உயர்ந்தவற்ைறக் ெகாண்டான் தாழ்ந்தவற்றில் 
மிகத்தாழ்ந்தவற்ைற ம் ெகாண் ம் உள்ளான். இ  அவ ைடய எளிவந்த தன்ைம. 
      1. நீ  - தி .உலகுநிகழ்த்திைனேய - பள்ளனாய் உழ  ெதாழில் 
நிகழ்த்திைனேய. (தி க்குறள் 1031) தாழிைச 2: ஈசன் - ஐசுவாியம் உைடயவன், 
ெசல்வன். 
      கண் தேல! நீ , உயர்ந்த  இழிந்த , நன்ைமதீைம எ ம் ேவ பா ன்றி ஒப்ப 
க பவன், உயர்ந்த  என்ற வி ப்ேபா தாழ்ந்த  என்ற ெவ ப்ேபா நீ 
ெகாள்வ்தில்ைல. அதனால் வர் பாடல் ேகட்ட ெசவிக்கு என் வ ஞ்ெசால் 
ெகாள் வ ம் ைறைமயாகும். ேதா  - அம்பிைகயின் ெசவிையக் குறிக்கும். குதைல 
ெமாழி தாயின் ெசவிக்குகுழ ைச யாழிைசயி ம் இனிைம பயத்தல் வியப்பன்ேற) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
      ஓயாத ஆனந்தம் உண்ெடன் ந் ன்பில்ைல 
      சாயாத அன் ண்  தாழ்வில்ைல - மாயாத 
      ண் டளறில்ைல மீெகாங்கிற் ேப ைரப் 
      பா ம் பணிேசர் பவர்க்கு.  (2) 
 
      (மாயாத  - நிைலயான த்திப் ேப . அள  - ேச ; நரைகக் குறித்த ) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற  
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      குழகா குழகாம ேத க் குளப் க் குறிதைலேசர் 
      அழகா வழகாைன ம் பிரான்தி  வான்பட் யான் 
      பழகா பழகாப் பைடக்குந் திறம்பைடத் தாய்பயி  
      மழகா மழைல ெமாழிெயன ஏற்ேறன்ெசான் மாைல ேம  (3) 
 
      (குழகன் - குைழைய அணிந்தவன்; ஞான மகரகுண்டலம் தாித்தவன்.; இைளயவன். 
குழ காமேத  - இளைமயான காமேத . குறி - இ ங்கம். அழகாைன - அழகிய 
ஆேனற்றிைன 2ஆம் ேவற் ைம ஏற்ற ெபயர். ஆன்பட்  - தி ப்ேப ர். பழகா - பழகு 
ஆ, நட் ற்ற காமேத . நிைலெமாழிக் குற்றிய கர ஈ  உயிேரறி ந்த . பழகா - 
பழகி . ெசய்யா என் ம் விைனெயச்சம், 'நிலங் கிைளயா நாணிநின்ேறாள்' 
என்றாற்ேபால விைன தைலக் ெகாண்  ந்த . பைடக்கும் திறம் பைடத்தாய் - 
உலகிைனப் பைடக்கும் ஆற்றைல அளித்தாய்.) 
 
      பதினான்குசீகழிெந ல் ஆசிாிய வி த்தம் 
      இரங்கல் 
      ேதாழி கூற்  
 
      ேம  வன்ன மாட மீதி லரமியத் தலத்திேல 
            மின்ைன யன்ன ண்ம ங்கு லார்கள் பாடல் பாடேவ 
      ஈர ெமன்ம லர்த்த டந்தி ைளத்த ெதன்றல் சேவ 
            யினிய தண்ணி லாெவறிப்ப ெவன்க ணன்ன ேபைதயாள் 
      காைர யன்ன குழல்சாிந்  கைலய விழ்ந்  ேசாரேவ 
            காதில் ேவல் குந் டம்பி சி பாய்வ ைதயேகா 
      யா  மில்ைல ேயாெவன் ேமனி யழல்பி த்த ெதன்பணீர் 
            அ ள்ெச யவி ற் பிைழப்ப தாி  ேபைர யத்தேர.  (4) 
 
      (ேதாழி, தி ப்ேப ர் ஈசர் இடத்  காதல் ெகாண்ட தைலவியின் நிைலையக் கூறி 
அவ க்கு அ ள ேவண் தல்) 
      கட்டைளக் க ப்பா 
      மடக்கு 
 
      அத்தங் ெகாண்ட தாிமா க்ைகேய 
            அைரயிற் ெகாண்ட ாிமா க்ைகேய 
      ைவத்த ெதாண்களம் வாாிக் க க்ைகேய 
            மாைல கண்ணி ம் ேவாிக் க க்ைகேய 
      அத்தர் ெகாண்ட தரச வனத்ைதேய 
            அ யர்க் கீந்த தரசவ னத்ைதேய 
      பித்த ராமிவர் ேப ெரன் றில்ைலேய 
            ேப  ேரெயன் பிறப்பிங்ெகான் றில்ைலேய  (5) 
 
      ( மடக்கு அல்ல  யமகம் என்ப  வந்த ெசால்ேல வ ம் ஒ வைகச் ெசால்லணி. 
எ த் க்கள  ெதாகுதி, பிறெவ த்தா ம் ெசால்லா ம் இைடயிடா ம் 
இைடயிட் ம் வந்  ெபயர்த் ம் ேவ  ெபா ைள விைளப்ப  மடக்ெக ம் 
அலங்காரமாம். (தண் யலங்காரம், ெசால்லணியியல், சூ93. இ  ெசால் ற்  மடக்கு. 
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அத்தம் - ஹஸ்தம்; ைக. ைகயில் ெகாண்ட  அாிமா ம் உ க்ைக ம். அைர - இைட. 
மான் உாி உ க்ைக.; மான்ேதால் உைட. ஒண் களம் - ஒளி ைடய கண்டம். வாாி - 
கடல். க க்ைக - நஞ்சு. கண்ணி- தைலமாைல. மாைல ம் கண்ணி ம் ேதன் ெசாாி ம் 
ெகான்ைற. க க்ைக - ெகான்ைற. அரசவனம் - தி ப்ேப ர். அ யர்க்கு ஈந்த  அரச 
அனம் அனம் - அன்னம்.; -ேசா  ,  ேப . ேப ம் ஊ ம் உைடய பிறப்  இனி 
இல்ைல.) 
 
      க வி த்தம் 
      இல்ைலப் ெபா ைள யிடத்ைத ெயண்ணிேய 
      ெதால்ைலப் பிறப்பிற் சுழல்ைக யின்றிேய 
      ஒல்ைலச் சிறிேயற் கு தி யீைவேயா 
      மல்ைலப் ேபைரயில் வா ம் வள்ளேல.  (6) 
 
      ( இல்ைல - மைனைய, கு ம்பத்ைத. ெதால்ைலப் பிறப்  - மிகப்பழங்காலந்ெதாட்  
வ கின்ற பிறப் ; 'ெதால்ைலயி ம் பிறவி' என்ப  காண்க. சுழல்ைக - பிரப்  இரப்  
எனச் சுழல்ைக. ஒல்ைல - விைரவில். உ தி - . மல்லல் - வளம்) 
 
      வஞ்சித் ைற 
 
      வள்ள லரசவனம் - உள்ள விைனெயாழி ம் 
      சள்ைள யைவதவி ம் - எள்ள மனேன.  (7) 
 
      (உள்ள - தியானிக்க. சள்ைள - ன்பம்; ேபச்சுவழக்கு. எள்ளல் - 'அல்'ஈற்  
எதிர்மைற வியங்ேகாள். அலட்சியப்ப த்தாேத என்ப  ெபா ள்.) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
 
      மனேன னக்ெகான்  ேகண்மதி வாழ்ெவ  ைமயல்விட் ச் 
      சினேன யவாவ க் காறகற் றிச்சிவ ேனசிவேன 
      இனேன ைரதி  ேமனிெயம் ேபைர இைறவெவனத் 
      தினேன நிைனசிவ ேலாக ெமளிதினிற் சித்திக்குேம.  (8) 
 
      (மனன் - மனம். 'மகர இ தி அஃறிைணப் ெபயாின், னகரேமா றழா நடப்பன 
உளேவ' (நன்சூ122). சினேன- ஏகாரம் எண்ணிைடச்ெசால். இனன் - சூாியன். ைர- 
உவம உ ) 
 
      சந்தக்கவி 
      தத்த தத்தனன தத்தன தத்தன தத்தன தத்தனனா 
 
      சித்தி ெயட் ைன  ற்றவர் கற்றவர் சித்தெமா க்கினேபர் 
      மத்த கக்காிய டற்  ெசாற்ப  ைவத் ந டத்தியேபர் 
      கத்த த்தவந டத் ம கத் வ ைரக்க  திப்பணிேயம் 
      அத்தர் பட் யினி லற் தர் ெபாற்கழ ற்கனி வற்றவேரல்.  (9) 
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      (கத்த த்தவம் - கர்த்த த்தவம், ெசயல் தைலைம ம் ெசயல் திற ம்) 
 
      அ சீர  யாசிாிய வி த்தம் 
      இர க்குறி விலக்கிய  
      ேதாழி கூற்  
 
      வைரவைளத்ெதா ரரவிைணத் க் காியவெனா 
            ரம்பா ம் மதில்க ெளய்த 
      ைரவ ெவற் றிைய ைடய ேபாதிவனத் 
            திைறெவள்ளிப் ெபா ப்பி ேட 
      யிைரவி ப்பி னாி ழக்கங் ேகட்டகளிற் 
            றினமைறயின் மைறயி ேலங்கும் 
      விரவி ட்  ெனாளிேவேல ைணயாகத் 
            தனிவாரல் ெவற்ப நீேய  (10) 
 
      (வைர - மைல. காியவன் - மால். ைர - குற்றம். அைறயின் மைற- பாைறகளின் 
மைறவில். விர  இ ட்  - பரவி ள்ள இ ட் . தைலவன் இரவில் வ ம் வழியின் 
ஏதத்ைதக் குறித்த தைலவியின் அச்சத்ைதக் கூறிய ) 
 
      ேநாிைச யாசிாியப்பா 
      குல ைற கிளத்திய  
      ேதாழி கூற்  
 
      நீேய, 
      ெந வா னன்ன நிைற னற் கயத் ப் படர் ய ெலன்னப் பாசைட மிைடந்ேத 
      உ க்க ெளன்ன விைடச்ெசறி ய ம்பர் 
      ந வண் மதிெயன மலர்ந்தெவண் ணளின 
      நாண்மலர் ெசாாிகள் நைசயாச் சு ம்பர் 
      குறவ ெராளித்த குடவைரத் ேதனின் 
      மணத் க் குழ ம் வளநாட் ைறமகன் 
      அவேள, 
      தைல ண்ட மதைலைய யைழத்த 
      ெபாய்யாப் லவன் ெபா ளா றைலத் க் 
      கவர்சிவ ேவடக் கள்வ ாி ந்த 
      மங்க ல் ெதால்சீர்க் ெகாங்கு நாட் ல் 
      சீ ர் ேமன்ைமப் ேப  ாிைறவர் 
      ெவள்ளி ெவற்பிற் ெகாள்ைளெகாண் ண் ம் 
      குறவர் மடமக ைளய 
      அறேவ ெபா ந்தா தவைளேவண் தேல.  (11) 
 
      (ேதாழி, தைலவிைய வி ம்பி வந்த தைலமகனிடம் அவன் பிறந்த குலத்தின் 
உயர்ைவ ம் தைலவிய  குலத்தின் தாழ்ைவ ம் எ த் க் காட்  இ வ க்கும் 
வாழ்க்ைக ஒவ்வா  என்  கூறி அவைன அவளிடமி ந்  ேசய்ைமப் ப த் தல். 
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இஃ  இ வைர ம் பிாிப்ப  ேநாக்கமன் . தைலவிைய அ ைம ைடயளாக்கி 
அவள்மீ  அவ க்கு வைரதல் ேவட்ைகையப் ெப க்குவேத ேநாக்கமாம். 
 
      ஆகாயம் ேபாலப் பரந்த குளம். அதில் படர்ந்த ேமகக்கூட்டம் ேபாலப் பசிய 
தாமைரஇைலகள். விண்மீன்கள் என இைடேய ெசறிந் ள்ள அ ம் கள். அவற்றின் 
ந வில் மதியெமன மலர்ந்த ெவண்டாமைர மலர். அந்தப் ெபாிய, அன்  மலர்ந்த 
தாமைரமலர் நிைறந்  ெசாாிந்த ேதனிைன வி ம்பாதவண்  , குறவர் மைறத்  
ைவத்த மைலத்ேதனின் மணத்ைத வி ம்பி உழ ம் . அத்தைகய வள நாட் க்கு 
இைறவன் நீ. இவ்வா  தைலவன் நாட் ன் வளத்ைதக் கூறியதால், எப்ப , வண்  
ெபாிய தாமைர மலர் ெசாாிந்த எளிதில் தான் ெபறத்தக்க மிகுதியான ேதைன விட் க் 
குறவர் மைறத்  ைவத்த ேதைன வி ம்பி உழ கின்றேதா அவ்வாேற உயர்கு ப் 
பிறப்பினனான நீ, உனக்ேகற்ற குலத்திற் பிறந்தெதா  ெபண்ைண எளிதில் வைரந்  
இன்பந் ய்க்காமல், குறவர் இற்ெசறித்  ைவத்தி க்கும் தைலவியின் உறைவ 
வி ம்பித் ன்பப்ப கின்றாய் என்  கூறி ேதாழி ேசட்ப த்திய . தைலவிைய மைலத் 
ேதன் என்றதால் அவளின் சிறப் ம், குறவர் ஒளித்த மைலத்ேதன் என்றதால் 
குறவர்க க்கு அவளின் அ ைமையத் ேதாழி தைலவ க்கு உணர்த்தியவா . 
ெபா ளாறைலத்  - உலகியல் ெபா ள்கைளத் ேத ம் வழிைய நீக்கி; சிவேவடக் 
கள்வர் - சிவேவடத்தால் உள்ளங்கவர் கள்வர். ெகாள்ைள ெகாண் ண் ம் - 
ேப ாிைறவாின் தி வ ைள ைமயாக அ பவித் க் ெகாண்  இ க்கும் என் ம் 
ெபா ைள ம் த தல் காண்க.. சிற்றின்பம் ேவட்கும் உனக்கும் ேபாின்பத்தில் 
திைளத் க் ெகாண் க்கும் அவள் குலத் க்கும் ஒத்  வரா  என்றாள் என்க.) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
      யமகம் 
 
      தைலமாைல பாம்பாைம ேயாடணி சாந்தம்ெவண் சாம்பல்ெபான்ம 
      தைலமாைல யார்க்ெக க் கூமத்ைத மாைலதாய் தந்ைதயின்ேமா 
      தைலமாைல வாாிநஞ் சூ ாி யாைடயர் தாமனிதறி 
      தைலமாைல ற்றனள் ேபைதயந் ேதாெவன் றவத் ைதயேல.  (12) 
 
      (ேப ர் இைறவன் மீ  காதல் மயக்கம் ெகாண்ட தைலவியின் நிைல கண்ட 
ெசவி  கூற் . தைலமாைல பாம் ; மார்பணி ஆைமேயா ; சி ள்ள 
சாந் ெவண்சாம்பல்; ெபான்மதைல - ெபான்னிறமான ெகான்ைற ; மாைல ஆர்க்கு 
எ க்கு ஊமத்ைத ; தாய் தந்ைத இல் - ெபற்ேறாாில்ைல;ேமா அைல மாைல வாாி -
அைல ேமா தைலத் தன் இயல்பாக உைடய கடல் ; நஞ்சு ஊண் - நஞ்சு உண ; உாி - 
ேதால்; தாம் மன் அறிதைல - தம்ேமா  ெபா ந்தி இத்தைகயவைர அறிதைல; மாைல 
உற்றனள் - மயக்கம் ெகாண்டனள். தவத் ைதயல் - தவத்தால் ெபற்ற ைதயல்) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
      ெவறிவிலக்கல் 
      ேதாழி கூற்  
 
      ைதய க்கம் மாற்பாணன் தந்த ளி ய்யலாம் 
      ஐய ெவா வ ைடயழித்ெதன் - ைப ேநாய் 
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      நீக்க வி ம் திேர னீவிர்ேப ாிைறவன் 
      ேதக்கம ங் ெகான்ைறெகாணர் திர்.  (13) 
 
      (தைலவன் மீ  காதல்மயக்குக் ெகாண்ட தைலவிய  நிைலையக் கண்ட தாய் அ  
ெதய்வம் அணங்கியதால் விைளந்த  என்  ஐ ற் , ெவறியாட க்கு ஆயத்தம் 
ெசய்கின்றாள். கன் சாமியா யகிய ேவலன் மீ  வந்  ஆ வ தான் ெவறியாட் . 
ேவலன் ெவறியாட் ல் ஆ  ப  ெகா ப்ப  வழக்கம். இந்நிைலயில் ெசவி  
அறி ம்ப யாகத் ேதாழி ேவலன் ெவறியாட்டத்ைத விலக்கும் கமாக, 
மைறெமாழியாகத் தைலவியின் காதைல ெவளிப்ப த் வாள். இ ேவ ெவறி 
விலக்கல்.ெவறி விலக்க ன் பயன் தைலவியின் காதைலத் தாய்க்கு உணர்த் தல். 
 
      ைதய க்கு அம் மாற்பாணன் தந்த ளின் உய்யலாம் - நம் மக க்குத் தி மாைல 
அம்பாகக் ெகாண்ட ேப ரான் தன் ைடய ெகான்ைற மாைலையத் தந்த ளினால் 
உய்யலாம். ஐய - ெவறியா கின்ற ேவலேன; ஒ  வ ைட அழித்ெதன் - ஒ  ஆட்ைடப் 
ப யி வதால் என்ன பயன்?. மிக்க வ த்தத்ைதத் த கின்ற தைலவியின் ேநாைய நீர் 
ேபாக்க வி ம்பினால், ேப ாிைறவ ைடய ேதன்கம ம் ெகான்ைறமாைலையக் 
ெகாண் வந்  அவ க்குச் சாத் ங்கள். ேப ர் இைறவ க்குச் சாத்திய ெகான்ைற 
மைலைய இவ க்கு அணிவித்தால் ேநாய் தணிவாள் என்  ேதாழி ேநாய்க்கு 
உண்ைமக் காரண ம் பாிகார ம் மைறெமாழியாக உைரத்த சிறப் க் காண்க. 
 
      ைதய க்கு உைடைய அழித்  என்னபயன் என்பெதா  நயம்) 
 
      கட்டைளக் க ப்பா 
      சித்  
 
      ெகான்ைற ேவணிப்பட் சர்க்குப் பித்தைள 
      ேகாதில் ெபான்ெனன்  ைமயிட் க் காட் ேனம் 
      அன்ைற மா க் கி ம்ைப  மாடகம் 
      ஆக்கிேனாமக னாகம்ெபான் னாக்கிேனாம் 
      இன்  கஞ்சத்திற் ெபான்ைன  மாக்குேவம் 
      இரதங் கூட் ச் ெசப்பி ைர ேயற் ேவாம் 
      ஒன்  ெசான்னத்ைத ேவறாக மாற் ேவம் 
      உண தா  மக்ெகன்ன ேவண் ம்.  (14) 
 
      (சித்  என் ம் கலம்பக உ ப்  இரசவாத சித்தர்களின் ேபா த்தனத்ைத எள்ளி 
நைகயா வதாகும். எளியெபா ைளப் பயக்கும் அவர்க ைடய ெசால்லாடல் மிக 
உயர்ந்த ெபா ைளப் பயப்ப  ேபாலத் ேதாற்றம் அளிக்கும். 
      ெகான்ைறேவணிப் பட் சர் - ெகான்ைறைய அணிந்த சைடைய உைடய பட்டீசர். 
பித்தைள - பட்டீசர் மீ  பித் க் ெகாண்டவைள, பித்தைள உேலாகத்ைத. ேகாதில் 
ெபான்ெனன்  - குற்றமற்ற அழகியள் என் , குற்றமற்ற தங்கம் என் . ைமயிட்  - 
கண் க்கு ைமயிட் , இரசவாைத ைம இட் . அன்ைற - அன் + ஐ. ஐ சாாிைய. 
மா க்கு - தி மா க்கு. இ ம்ைப - காிய நச்சுப் ைபைய உைடய பாம்ைப,காளிங்கன் 
என் ம் பாம்ைப, இ ம்  ஆகிய உேலாகத்ைத. ஆடகம் - கூத்தா ம் இடம், உயர்ந்த 
வைகப் ெபான். மகன் - தி மா ன் மகன்,பிரமன். ஆகம் - உடம் . ெபான் ஆக்கிேனம்-
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ெபான்னிறம் ஆக்கிேனம். ெபான்னாக ஆக்கிேனாம். இன்  - இப்ெபா . கஞ்சம் - 
தாமைர, உேலாபம். ெபான்ைன ம் ஆக்குேவாம் - இல்க்குமிைய இ க்கச் ெசய்ேவாம், 
ப்ன்னாம மாற் ேவாம். இரதங்கூட் ச்ெசப்பில் உைர ஏற் ேவாம் - ெசால் ற் சுைவ 
கூட் ப் ேபசுேவாம், இரசவாதம் ெசய்  ெபான் க்கு மாற்  அதிகாிக்கச் ெசய்ேவாம். 
ெசான்னத்ைத - ஸ்வர்ணத்ைத, தங்கத்ைத, ெசான்ன ெசால்ைல. 
      தனக்கு உணைவ ம் இரந்  ெப ம் இரசவாதி உமக்கு என்ன ேவண் ம் எனக் 
ெகாைடயாளிையப்ேபாலக் ேகட்ப  ஒ  நயம்) 
 
      எண்சீர யாசிாிய வி த்தம் 
 
      ேவண்டத் தக்கன யாைவ  மறிந்ேத 
      ேவண்  மன்பர்கட் க ெமம் மான்என் 
      றாண்ட ைகத்தி  வாத  ர கள் 
      அ ளிச் ெசய்தைத யறிந் மீ ெதன்ேன 
      ஈண்ட ைலப்ப  ம்ெபன மனேன 
      யின்ப ன் பத்தி னிைடச்சுழல் வ தான் 
      நீண்ட ேசாைலசூழ் பட் நா யகன்றாள் 
      நிைனந்ெத மக்ெகெனன் றி வி  சுகேம.  (15) 
 
      ( 'ேவண்டத் தத்தக்க தறிேவாய்நீ' என்ற தி வாசக குைழத்தபத் ப் பாட ன் 
க த்ைத நிைன ப த்திய .) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
      யமகம் 
 
      சுகெமன்  பீறற் கு ைதப் ேபணிெமன் ேதாைகயர்கிஞ் 
      சுகெமன்  நாெறச்சி ண்  சுழ ந் ாிெசாழிந்ேத 
      சுகெமன் றமிழ்ேத ரரசம் பலவ கள சிற் 
      சுகெமன்  ேசர்வ  நின்ன  யார த் ெதாண்  பட்ேட.  (16) 
 
      (பீறற் கு ல் - ஓட்ைடக் கு ைச. நவ வாரங்கைள உைடய உடல். கிஞ்சுகம் - கிளி 
ேபான்ற மகளிர். சுழ ம் - மயங்கி அைல ம். ாிசு - குற்றம். அமிழ்தம் ஏசுகம் என்ேற 
ேதர் - ேதவாமிர்தம் இழிந்த  எனத் ெதளிந் . சிற்சுகம் - அறிவானந்தம். அம்பலவ! 
சிற்சுகம் என்  ெதாண்  பட்  ேதர் அமிர்தம் ஏசுகம் என்  கூட் க.) 
 
      அ சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
 
      பட் ந் கி ம் உ த்தா ம் 
      ைபம்ெபாற் பணிக ெடா த்தா ம் 
      இட்டங் ெகாளவ  சுைவய சி 
      ேபா தயி  ெமா நாைளச் 
      சுட் ண் டழிவ  தவறாேத 
      ைணேயா ட  ேப ாில் 
      நட்டம் பயில்சிவ ெப மாைன 



 11

      நாடா ழல்மதி ேகடீேர.  (17) 
 
      (உடைலப் பழித்த . நாைள - 'ஐ' அைச. மதிேகடர் - அறி  அற்றவர்கள்.) 
 
      ெகாச்சகக் க ப்பா 
 
      ேக த  விைனெக க்கும் கிளர்சிவஞா னங்ெகா க்கும் 
      பீ த  கல்வித ம் ெப ஞ்ெசல்வந் த ந்த விண் 
      நா த ம் த ம் நளிரரசம் பலந ேவ 
      ஆ த  மவ்விைடய ன த்ெதாண்ட ர த் கேள.  (18) 
 
      ( இைடயன் - மன்றா . ந  நிற்பவன். அம்பலத்தா வான் ெதாண்டர்களின் அ த் 

கள் சிறப் க் கூறப்பட்ட . ஆ  தி ம் இைடயன் என்ப  ஒர் நயம்) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
      திாி  
      அ ப்பட்  யான் னிவர்க் கா ம ளாளா 
      மி ப்பட்  யான்ெம ந்  ேண - ெச ப்பட்  
      மானிடைரப் பாடாத வண்ணம் பணிய ய 
      ேனனிடைரப் பாட்ைடெயாழித் ேதல்.  (19) 
 
      (அ ப்பட்  - அ ைமப் பட் . ஆன் னிவர் - பட் னி. மி ப்பட்  - 
வ ைமப்பட் . அ ப்பட்  யன் னி, மி ப்பட்  யான் - 'உயிர்வாின் உக்குறள் 
ெமய்விட் ேடா ம், யவ்வாின் இய்யாம்- (நன்164) என் ம் விதிப்ப க் ெகாள்க. ெச  - 
வஞ்சைன இடர்பா  - ன்பம். ஏல் - தாங்கிக் ெகாள். 
 
      எண்சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
      ஊசல் 
 
      ஏலந ங் குழலாட மாைல யாட 
      இமிர்ந்தினவண் டாடமதி தல்ேவ ராடச் 
      சாலவ  காதாடக் குைழக ளாடத் 
      தளர்ந் ெகா  யிைடயாட வைளக லாடக் 
      ேகாலமட மயிலைனயீ ரா  சல் 
      குளிர் த்த மணிநைகயீ ராடீ சல் 
      பாலைனய ெமாழிமட  ராடீ சல் 
      பட்டீச ேபர்பா  யாடீ சல்.  (20) 
 
      அ சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
 
      ஊச லா மிவ் ட யி ெரா ெபா  
      ன்ைக யிெலாப் பித்ேதன் 
      ேதச மார்தி  நீறணிந் 
      ேதன்தி நா மேமெசபித் திட்ேடன் 
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      வாச மாமல ாிட் ன த மலர் 
      நாெடா ம்வழி பட்ேடன் 
      ஈச ேனயர சம்பல வாண 
      ேனயினி நமற்கிைள ேயேன.  (21) 
 
      எண்சீராசிாிய வி த்தம் 
      இரங்கல் - மடக்கு 
      ெசவி  கூற்  
 
      இைளயாண்மத னிைளயான்வி  கைணயான்ெமயி ைளத்தாள் 
            எய்யாத  கமேரைழயர் ெசய்ைகக்குள ெமய்த்தாள் 
      விைளயாவனல் சு ேவயிைச ைடயாயர்வி ைளத்தார் 
            ெமல்லாதக ம்ெபாத்தவள் ெபால்லாதவ ெமன்றாள் 
      தைளயானைவ தவிர்ேவ வர் த ன தைளந்தாள் 
            தனெதன்ெறா  ேப ாிலன் ேப ளன் தாமம் 
      திைளயாவி  யிர்வாழ்வ  மிைலெயன் தி ைகத்தாள் 
            சிவனார்தி  ளெமப்ப  ெயன்ேறெதாி கிலேம.  (22) 
 
      (பட் சைரக் கண்  காதல் ெகாண்ட ெபண்ணின் நிைல கண்  ெசவி  அல்ல  
ேதாழி இரங்கிக் கூ வ . இைளயாள் - இளம்ெபண். மதன் - மன்மதன். இைளயான் - 
சி ைபயன். கைணயான் ெமய் இைளத்தாள் - மன்மதன் வி ம் ங்கைணயால் உடம்  
இைளத்தாள். விைளயா அனல் -விைளவிக்காத அனல், . சு  ேவய் இைச - சு கின்ற 
குழல் இைச. ைட ஆயர் - ைட நாற்றம் உைடய ஆயர்கள். ைட நாற்றம் ெகாண்ட 
ஆயர்கள் விைளயா அனல் எ ந்  சு மா  ேவய் இைச விைளத்தார்கள். 
இனிைமயில் க ம்ெபாத்தவள். ஆயி ம் அந்தக் க ம்  ெமன்  சுைவக்க இனிைம 
த வ . இவள் ெமல்லாத க ம் . ஊன  - 'அ ' என்ப  பகுதிப்ெபா ள் விகுதி. 
இதற்குத் தனிப் ெபா ள் இல்ைல. அைளந்தாள் - உண்ணாமல் ைகயால் ரட் க் 
ெகாண்ேட இ ந்தாள். ேப ளன் - ேப ாில் உள்ளவன். தாமம் - மாைல. அவன் 
அணிந்தி ந்த மாைலைய அணிவித்தால் அவேனா  திைளத்த இன்பம் அைடவாள் 
என்ப  க த் .) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
      ஆன்பட் யான் 
 
      ேமம்ப  மண்டர் தைலவன்மன் றா ெயார் ெவள்விைடயான் 
      காம்ப  ேதாட்சிற் றிைடச்சி மகிழ்கயி லாயனின்ப 
      மாம்ப  யாட் ைட யன்றில்ைலக் ேகான்தி  வான்பட் யான் 
      ஓம்பி  வான்பசு யா  மி க்க றாவைகேய  (23) 
 
      (அண்டர் தைலவன் - ேதவர்களின் தைலவன், ேதவாதிேதவன்; இைடயர்களின் 
தைலவன். மன்றா  - அம்பலத்தில் ஆ பவன்; இைடயர் தைலவனின் பட்டம். 
இ வ ம் பசுக்கைளக் காப்பவர் ஆனதால் மன்றா  எனப்பட்டனர். ெவள்விைடயான் 
- த மவிைடைய உைடயவன், ெவண்ணிறக் காைளைய உைடயவன். காம்ப  ேதாள் 
- ங்கிைல ஒத்த ேதாள். சிற்றிைடச்சி - சிறிய இைடைய உைடய பச்ைசநாயகி.; சிறிய 
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இைடக்குலப்ெபண். பசு - உயிர்கள், பசுக்கூட்டம். இப்பாட் ல் அண்டர், மன்றா , 
இைடயன், ஆயன், இைடச்சி, ேகான், பட் யான் எ ம் இைடக்குலப் ெபயர்கள் 
வந் ள்ளன). 
 
      எண்சீர் ஆசிாியவி த்தம் 
      சம்பிரதம் 
 
      ைகயகத்  வைரயடக்கிக் காட்  ேவாேமழ் 
            கடைல ண்ேபாம் கதிர்கைள ங் ைகயில் ைவப்ேபாம் 
      ெவய்யக ங் காற் கைளத் சி னாேல 
            விலக்கி ேவாம் கனைலெமன்  வி ங்க வல்ேலாம் 
      ைவயகத்ைத ேயாாிைமப்பின் மைறப்ேபா மிந்த 
            மண்மீ  வானகத்ைத ைவகச் ெசய்ேவாம் 
      ெபாய்யிலவர்க் க ள்பட் ப் ெப மான் ேபாலப் 
            ேபாற் பவர்க் க ள்பவ ம் காட்  ேவாேம.  (24) 
 
      (சம்பிரதம் - மாயவித்ைத. மாயவித்ைதயில் வல்லவன் தன் ஆற்றைலத் தாேன 
சிறப்பித் ப் ேபசுதலாம். ெசய்வதற்கு எளிய ெசயல்கைளேய ெசய்வதற்கு அாிய 
ெசயல்கள் எனப் ெபா ள் ேதான் மா  ேபசும் ேபச்சுத் திறம் சம்பிரதன் ஆகும். 
 
      ைகயகத்  வைரயடக்கிக் காட் ேவாம் - ைகக்குள் மைலைய அடக்கிக் 
காட் ேவாம், ைகக்குள் வைரைய அடக்கிக் காட் ேவாம். ஏழ் கடைல உண்ேபாம் - 
கடல்கள் ஏைழ ம் கு ப்ேபாம், ஏ  கடைலப் ப ப்ைப உண்ேபாம். க ங்காற் கைள 
- சூறாவளிக் காற் கைள, கால் கைள - கா ல் ஒட் ம் சுகைள. சினாேல - கள் 
களினாேல, ணியினாேல. இைமப்  - இைமப்ெபா , கண்ணின் இைம. கண் இைம 

னால் ைவயகம் மைறந் தாேன ேபாகும். மண் மீ  ேதவேலாகத்ைதக் 
ெகாண் வந்  காட் ேவாம் . வானம் மண் மீ  தாேன உள்ள ?) 
 
      தர  ெகாச்சக்கக் க ப்பா 
      (ஓர  மிக்கு வந்த ெகாச்சக ஒ ேபாகு) 
      அம்மாைன 
      காட் ேல ேவட் வன்ைபங் கட ல் வைலவாணன் 
      நாட் ற்பள் ளன்பட்  நாதன்கா ணம்மாைன 
      நாட் ேல பள்ளெனனில் நான்மைறேயா ாீங்கிவைன 
      ட் ேல ேசர்த் கின்ற ேமன்ைமெயன்ன வம்மாைன 
      ட் க் குாிய விகிர்தன்கா ணம்மாைன.  (25) 
 
      (விகிர்தன் - ேவ பட்டவன். உலகிய க்கு அப்பாற்பட்டவன். ேவட் வனாக ம் 
வைலவாணனாக ம் பள்ளனாக ம் ேதான்றினா ம் அவன் அவர்களின் ேவ  பட்  

ட் க்கு உாியனாக ம் உள்ளான். ) 
 
      ேமல  
 
      ஐயர் தி ப்ேப  ரம்பலவர் யாவர்க்கும் 
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      ெமய்ேய ெபா வில் விளங்குகின்றா ரம்மாைன 
      ெமய்ேய ெபா வில் விளங்குகின்றா ராமாயின் 
      ைதயா வெரன்ன சாதிகாணம்மாைன 
      சங்கரர்க்கு ேமார்சாதி சாற் வேரா வம்மாைன.  (26) 
 
      (சங்கரர் - இன்பம் ெசய்பவர், கலப்பினத்தவர்) 
 
      மடக்கு 
      மானி ந்த விடக்ைகயார் அ யார் வ ந்தி விடக்ைகயார் 
            மதிம ந்தெசஞ் சைடயினார் களங் ெகாதியி ந்த நஞ்சைடயினார் 
      ேதனி ந்தநல் தழியார் ஒ  பா ந்த ெமல் தழியார் 
            ெசங்ைக ெகாட் ட வா வார் அவள் சங்ைக பட் ட வா வார் 
      ஆனி ந்தி  பட் யார் எம னி ந்தி  பட் யார் 
            அமரர்விஞ் ைசயர்தானவர் த லானவர்க் காிதானவர் 
      யானி ந்தணி ன்ெசா ங் ெகா ேமா பவந்தணி யன்பேர 
            அ யேனைன  மா ேமா விைன ெநா யிேல இனி மா ேமா.  (27) 
 
      (இடக் ைகயார் - இடக்ைகைய உைடயவர். விடக்ைகயார் - கசந்  
ைகவிடமாட்டார். ெசஞ்சைடைய உைடயவர். கண்டத்தில் ெவப்பமான நஞ்ைச 
அைடத்தவர். இதழியார் - ெகான்ைறயணிந்தவர், ெமன்ைமயான வாயிதழ் ெகாண்ட 
உைமைய ஒ பா ைடயார். உைமயின் ைகக்ெகாட் க்கு ஆ வார், அவள் ஊட 
உள்ளம் வா வார். ஆன்பட் யி ப்பவர், யான் அறியாமேலேய என் ள் 
தங்கியி க்கும் வஞ்சகர். தானவர் - அரக்கர்.)      
      ேநாிைச ெவண்பா 
 
      மாளாத மாலான்ேமன் மால்ேபாற்ற வந்தைனயான் 
      மாளாத மா ம்மான் மா ற்றாள் - ஆளாேயா 
      ேத ர் ெந தித் ெதன்ற லா ன்றில்பயில் 
      ேப ர்ப் ெப மாேன ேபசு.  (28) 
 
      (மாளாத மால் ஆன் - இறவாத ெபாிய விைட.இ  த மவிைடையக் குறிக்கும். மால் 
ேபாற்ற - தி மால் ேபாற்றி ெசய்ய; வந்தைன. ஆல், ன்னிைல அைச. என் ைடய 
மான் ேபான்ற மக ம் ஒழியாத காதல் மயக்கம் ெகாண்டாள். ேப ர்ப் ெப மாேன, நீ 
அவைள ஆட்ெகாள்ள மாட்டாேயா? ெசால் ) 
 
      எண்சீர் ஆசிாியவி த்தம் 
 
      ேபச்சுமனங் கடந்தபட் ப் ெப மா ேனநீ 
            ேபணிவ ந் தாண்டமைறப் ெப மா க்ேக 
      ஏச்சுற்ற ன் ஒளித்தைனயிங் ெகன்  காட் ம் 
            ஏற்றிைன  னிந்தைனெயன் றறிந்  ேமைழ 
      நாச்சிறி  நாணாேம ய டா ெவன் ம் 
            நயன ைனக் காணவிைழ த ம்ேப ராைசப் 
      ேபய்ச்சிறிேயன் நாய்க்குணத்ேதன் பித்த ேனெனன் 
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            பிைழெபா த்திங் காள்வாேயா பிணங்கு வாேயா  (29) 
 
      ( ேபச்சு - வாக்கு. மைறப்ெப மாள் - சிவேவதியராகிய சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகல். 
அ ள் +தா = அ டா. "லள ேவற் ைமயிற் றட ம் அல்வழி, அவற்ேரா  உறழ் ம் 
வ வாின் ஆம்" ற்பா. 227 நன் ல்) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
      தைலவி கூற்  
 
      பிணங்கி யவர்பாற் பிைழேய கணிக்குெமன் ேபைதமனம் 
      மணங்கிளர் ெகான்ைறயந் தார்ப்பட் ங்கர் மலர க்ேக 
      வணங்கிய ெசன்னிெய மன்பர்வந் தால்வல் விைரந்தைணய 
      இணங்கி யைறேபா மி ெவன் னறிந்தில ேனந்திைழேய.  (30) 
 
      (பிணங்கி - ஊடல்ெகாண் ; அைற ேபாதல் - நம்பிக்ைகத் ேராகம் ெசய்தல்) 
 
      தர  ெகாச்சகக் க ப்பா 
 
      இைழெகாண்ட இைட ைமேச ாிடப்பா ம் இளமதி ம் 
      மைழெகாண்ட மணிக்கள ம் மலர் க ம் மைலத்ேதா ம் 
      பிைழெகாண்  ெதாண்டர்கள்பாற் பிணங்காத ேப ரான் 
      தைழெகாண்  தைய ாி ந் தா ளந் தாித்ேதேன  (31) 
 
      (இைழ ெகாண்ட - மணிேமகைல த ய அணிகள் ெகாண்ட இைடைய உைடய 
உைம; மைழெகாண்ட - கார்ேமகத்தின் நிறம் ெகாண்ட நீலகண்ட ம்; பிைழ ெகாண்  
- பிைழையக் காரணமாகக் ெகாண் ; பிணங்காத குண ம் உைடய ேப ரானின் 
இடப்பாைல ம் மதிைய ம் களைன ம் ேதாைள ம் அ ேயன் இ ந்தைழ ம் 
ஏற் க்ெகாண்  தைய ாிந்  ஆ ம் தி த்தாைள ம் உளத்தில் தாித்ேதன்.) 
 
      சந்தவி த்தம் 
      யவகுப்  
 
      தனனதன - தனனதன - தனனதன - தனனதன 
      தனனதன - தனனதன - தானாதனந்தன 
 
      தாியலர்கள் திாி ெமயி ெலாி க ெந யகைண 
      சயிலெம ம் வைளசிைலயி ேனாேட நிமிர்ந்தன 
      ச மைறகள் ெதாி மலர் உ பிரம ெனறிதவ  
      த ணமவ யர்தைலைய ேமனாள் த ந்தன 
      சக  த ெமா  தல்வனிைல ெய னிவர் 
      தழ ல்வ  ைவ ாி ேமேல கவிந்தன 
      த வினிழ லமரமரர் மடவியர்கள் குவைளநிகர் 
      தடவிழிகள் ெபாியமய ேலாேட ைளந்தன 
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      காிய கி லனெந ய குழ ைமய மயி னி  
      கனவைரக ளன ைலக ளாேல குைழந்தன 
      க ணியர்கள் குலமதைல யரசு த யெபாியர் 
      கனி மிகு ெதாைடவிைழவி னாேல ைனந்தன 
      க கம ம் அமராி  மலாிெனா  ெமைனயைனயர் 
      க தியி  ெமளியதைழ நீரா னைனந்தன 
      கரடதட விகடமத காி கவ ெரா கர் 
      கமலசர ற வைக யாேல வளர்ந்தன 
 
      பிாிய ட னினியவிைச க மி  குைழகெளாளி 
      ெப கவமர் த ெனாளிகள் ேசர்ேம  ெவன்றன 
      ெபாியபண ைடயதைல பல ைடய பணிகள்பல 
      ெப ெகாளிய பணிகெளன ேவவாழ் வைமந்தன 
      பிரணவெசா ப ைடய ந மதைல திர்ெபா கள் 
      பிதிர்கனக ெமனெவாளிர ேவரா னிைறந்தன 
      பிைழப த லாியகைண விைசயெனா  வ திய  
      பிாிய ட னைமயவழ ேகாேட யைமந்தன 
 
      அாியெதன விரவலர்கள் விைழ ெமைவ கைள மவர் 
      அ ைக  குத லர்கள் வாழ்வான ெகாங்கினில் 
      அளிகள்ெதைன க குசுர ைனகுர  மகிழ்பிடவம் 
      அலாி த யமலாி ேலேத ன ந்திவி 
      லாிெசவழி பயில் றெவா டனவயல்கள் ைடத  
      மாியபல ைமமிகு ேப  ாி ம்பர்கள் 
      அ யவர்கள் அ பரவ யிர்கள்பர கதியைடய 
      அரசைவயி லமர்பரமர் வாகார் யங்கேள.  (32) 
 
      (பாட் ைடத்தைலவனின் தி ப் யங்களின் சிறப்ைப விாித் ப் பா வ . 
அ ேதா ம் 32 சீர்கள் ெகாண்ட சந்த வி த்தம். இவ்வைக யாப்பில் யவகுப்  
என் ம் இக் கலம்பக உ ப் ப் பா தல் மர  
 
      (1.1 தாியலர்கள் - தி வ ையத் தாிக்காதவர்கள், பைகவர். திாி ம் எயில் - 
திாிகின்ற ப் ரங்கள். ெந ய கைண- தி மால். மாப பால் வ  மண்ேகட்  
விண்ணள  நீண்டைமயால் ெந ய கைண என்றார். சயிலம் - மைல. வைளசிைல- 
வைளத்த வில். மைலைய வில்லாக வைளத்தைமயால் ேதாள்கள் நிமிர்ந்தன. 
 
      (1.2 ச மைறகள் ெதாி ம் - நான்கு ேவதங்கைள ம் ெதாிந்த. மலர் உ  பிரமன் - 
மலாில் இ க்கும் பிரமன் . உயர்தைல - அகந்ைதயால் நிமிர்ந்த தைல. நிைறந்த 
கல்வியின் அைடயாளம் அடக்கம். பிரம க்கு ேவதம் ெதாி ம். ஆனால் கற்ற 
ேவதத்தின் பயன் அறியான். ஆதலால், அவன் தைல நிமிர்ந்த . ப த்தவன் 
தவ ெசய்தால் தண்டைன ெபாிதாம். 
 
      (1.3 சகம் ம் உத ம் - உலகம் ைத ம் பைடத் க் காக்கும் 

தற்கட ள். இைல - இல்ைல, இைடக்குைற. னிவர் - தா காவனத்  
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னிவர்கள். தழ ல் வ ம் உ ைவ - அபிசாரேவள்வியில் ேதான்றி எ ந்த ேவங்ைக. 
உாி - ேதால். 
 
      (1.4 த  - கற்பகமரம். மடவியர் - இளம் ேதவ மகளிர். ேதவமகளிாின் காதல் மிக்க 
ேநாக்கம் எ ம் கைணகளால் ைளக்கப்பட்டன. 
 
      (2.1 இைமயமயில் - பார்வதி. கன வைரகள் அன - ெபாிய மைலகள் ேபான்ற. 
மைலைய ம் வில்லாக வைளத்த வைரேபான்ற யங்க ம் அம்ைமயின் வைரேபான்ற 

ைலக க்குக் குைழந்தன. 
 
      (2.2 க ணியர் குலமதைல- க ணியகுலக் குழந்ைதயான திாிஞானசம்பந்தர். அரசு - 
தி நா க்கரசு சுவாமிகள். விைழவினாேல - வி ப்பத் டன். 
 
      (2.3 க  - மணம். எைன அைனயர் - என்ைனப்ேபான்ற எளியர்கள். எளிய தைழ நீர்- 
'குடங்ைக நீ ம் பச்சிைல  மி வார்க்கு இைமயாக் குஞ்சர ம், படங்ெகாள் பா ம் 

வைண ம் த வாய் ம ைரப்பரேமட் ' இைசவா .34 தி விைளயாடற் ராணம்) 
 
      (2.4 கரடம் - மதம். காி கவர் - விநாயகர். 'மக்கள் ெமய்தீண்டல் உடற்கின்பம்' 
 
      (3.1 க ம் - வி ம் ம். கந்த வர் இ வர் இ  குைழகளாகச் ெசவியி ந்  
ெபாழி ம் இன்னிைசைய வி ம் ம். குழிெயாளியால் மின்ெனாளி ேசர்ந்த 
ேம மைலைய ெவன்றன. 
 
      (3.2 பணம் - படச்ம்.பணிகல் - பாம் கள். ெப ெகாளிய பணிகள் - ஒளிமிக்க 
அணிகலன்கள். 
 
      (3.3 ந மதைல - ெகான்ைற. ெகான்ைறப்  பிரணவெசா பமான . ஏர் - அழகு. 
 
      (3.4 விசயனின் வில்ல ம் மாறனின் பிரம்ப ம் பட்ட வ ைவ ெசளப்பியத்தால் 
அழகுடன் ஏற்றன. 
 
      (4.1 அ க - இல்லாமற்ேபாக. இ குதல் - இல்ைலெயன்  மைறத்தல். 
இல்ைலெயன்  கரத்தைல 'இ க்கி ைவத் க்ெகாண்டான்' என்ப  ெகாங்கு நாட்  
வழக்கு. ெகாங்கில் இல்ைலெயன்ேபார் இல்ைல. 
      4.2 அளிகள் - வண் கள். ெதைன - ெதன்ைன. ) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
      ேதாழி கூற்  
 
      யங்கா யங்கெவனப் ேபாற்றினாள் சிந்ைத 
      தியங்கா ைழயர்ச் சினந்தாள் - யங்கு 
      வரங்கா த த்தாள் வடகயிலா யத்தாய் 
      இரங்காத ெதன்ேனா விவட்கு.  (33) 
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      ( யங்கேன என் ைடப் யங்கைளக் கா - பாம் கைளப் ணாக அணிந்தவேன 
என் ைடய ேதாள்கள் காதலால் இைளயாமற் கா. தியங்கா - தியங்கி , 'ெசய்யா 
என் ம் வாய்பாட்  விைனெயச்சம். சிந்ைத தியங்கி - சிந்ைத கலங்கி. ) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
      ேதாழி கூற்  
      வி ந்  கண்ெடாளித்த ஊடல் 
 
      இவைளப் கழ்வதிங் ெகன்ெசால்  ேயந்தல்ெசய் இன்னெலலாம் 
      தவளப் ெபா யணி யன்பெரா ேடயவர் சார்தல் கண்  
      தவ ற்ற கட்ெசங் கமலங் குவைளத் தைக ற்றேவ 
      பவளத் தடவைர ேநர்பட்  ங்கர் பதியகத்ேத  (34) 
 
      (தவல் - சு க்கம். ஊடலால் சு ங்கி சிவந்  ெசங்கமலம் ேபான்றி ந்த கண்கள், 
தைலவன் வி ந் டன் வரக் கண் , இல்லறத்தின் பயனாகிய வி ந்ேதாம் த ன் 
ெபா ட் க் க ங்குவைளேபாலத் தண்ைம ைடயதான தைகைமையக்கண்  ேதாழி 
வியந்  கூறிய .) 
 
      பன்னி சீர் வி த்தம் 
      பதிெயன்  நிதிெயன்  மைனெயன்  மகெவன்  
              பாசத் த ந்தி ேயெயட் 
          பகெவன்  மிரவலர்க் கீயாத ரவலர்கள் 
              பாெலன்  ேமகி ேயகிக் 
      கதிெயன்  நீெரமக் ெகன் ெபாய் நிைனந் ன் 
              கவிபா  யைமய நா க் 
          காெலன் ம் ேநாவதல் லாமேல ெசல்லாத 
              காெசான்  ெபற்ற ண்ேடா 
      திெயன்  வைசேபசி னா ேமற் கும்சுயஞ் 
              ேசாதிைய யாதி தன்ைனத் 
          ெதாண்டர்பிைழ பாராத ெப மாைன நஞ்சந் 
              லங்குங் கைறக்கண்டைன 
      அதி ங்க விைடேயறி வ ேகாைவ மீெகாங்கில் 
              அணிகாஞ்சி வாய்ப்ேபைரயில் 
          அழகுமிகு மரசைவயி ல ணடன மி மிைறைய 
              அைடமினி  ைம ம ைட ேர.  (35) 
 
      எ சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
      ேதாழி கூற்  
      சுைனவியந் ைரத்தல் 
 
      அைடயார் ரங்கள் சு மா  ெசங்க 
            ணழேல  ெமங்க ளிைறயார் 
      விைடயா ாி ந்த பதியான ெகாங்கின் 
            மிகுேப ைரயின்கண் மடவாய் 
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      குைடேவார் க ங்கு ழ ன்ேம லணிந்  
            வி ேமா குளிர்ந்த ெதாைடேய 
      பைடேந  ன்கண் ெசவிதாக் கி ங்ெகால் 
            ப ேவர் த ங்ெகால் சுைனேய.  (36) 
 
      எண்சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
      ேதாழிகூற்  
      ேதாழி அறியாள் ேபான்  குறியாள் கூறல் 
 
      சுைனமலர் ெகாய்தி வார் சுாிகுழல் ெபய்தி வார் 
            ேதாைகெயா டா வார் ஓைகெயா ேடா வார் 
      கைனகுர ல விெயாேட கான  ழக்கி வார் 
            காசுக லன்கெலன ச  ைகத்தி வார் 
      அைனநிகர் தைய ைடயார் அரசைவ ைறயிைறயார் 
            ஆதி ாிக் கிைணயாம் ஆயிர மாத ளார் 
      நிைனமயல் ெசய்தவெளப் ைனயிைழ ெயனெமாழிவாய் 
            ேநய மிகுந் வ ங் காயிைல ேவலவேன.  (37) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
      களி  வினாதல் 
      தைலவன் கூற்  
 
      ேவல ங் கும்விழி யீெரங் க ங்கைண ெமய் றலாற் 
      ேகால ங் ெகாங்ைகெயாக் குந்திரட் ெகாம்பின் ெகாைலக்களி  
      கால ங் குங்க ப் ேபா ப் னம்வரக் கண்ட ண்ேடா 
      மால ங் கும்பி  பட்டீசர் ெவள்ளி வைரயகத்ேத.  (38) 
 
      தர  ெகாச்சகக் க ப்பா 
      (ஓர  மிக்குவந்த ெகாச்சக ஒ ேபாகு) 
      குயில்வி   
      தைலவி கூற்  
 
      ேதமாவின் பானா ம் ெசந்தளிர்க ளைவேகாதிக் 
      ேகாமாரன் காகளமாய்க் கூ மிளங் ேகாகிலேம 
      ஆமா  ெதா ம யார்க் க மர சம்பலத்ெதங் 
      ேகாமானிங் ெக ந்த ள மகிழ்ந்ெதா காற் கூவாேய 
      குளிர்ெபாழில்சூழ் ேப ரான் கு கெவனக் கூவாேய.  (39) 
 
      எண்சீர் கழிெந ல் ஆசிாிய வி த்தம் 
      காலம் 
      தைலவி கூற்  
      வாய்திறந்  ெப ங்ெகாண்டல் ழங்குகின்ற காலம் 
            வள் சி ேபாற் ளிகள் வழங்குகின்ற காலம் 
      ஓய்த ன்றி ல்ைலசிாித் தலர் ற் ங் காலம் 
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            ஒ த் மதன் ைணப்பிாிந்தா யிர்காற் ங் காலம் 
      ேசய்ந விற் ெபா மர கதவல்  டேன 
            ேசேவறி வ ம்பட் ப் ெப மான்ேச வ க்ேக 
      ேநயர்நைமப் பிாிந் ெபா ள் ேத கின்ற காலம் 
            நிைறயழிந்ெதம் ட ைடேபால் வ ந் கின்ற காலம்.  (40) 
 
      வஞ்சி வி த்தம் 
 
      அம்மா அரசம் பலவன் 
      அம்மா லய க் காியான் 
      இம்மா ல யார்க் ெகளியான் 
      ெபம்மான் அ ேளா ெபாிேத  (41) 
 
 
      பதினான்குசீர் கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
      மறம் 
 
      ெபாியவாய்ம தங்கள்ேபசி வந்த த ேகளடா 
            பிளி ேவழ ைவசிங்க மானவல் விலங்குெகான் 
      ாிைவெகாண்  ேபைரேமவி ைற ம்ேவட றவிேனம் 
            உ தியற்ற வரசேரா  ற ெகாள்ள விைசவேமா 
      காியிேனா  சிங்க ங்க டந்ெதாரத்தி மீதிேல 
            ககனேம  ெகாக்கிைனக்க ந்தேவட க்கு ன் 
      அாிய ர ெமண்ணியாம்வ ளர்த்தெபண்ைண யீந்தனம் 
            அாிதினீன்ற ெபண்ைண ங்க ளரசி க்கு மீவேமா.  (42) 
 
      எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாிய வி த்தம் 
 
      வம்  ேபசிய நம்பியா ரன் 
            மணத்தி லாவணங் காட் வந் தாண்டீர் 
      நம்  ெதாண்டேனன் வ யவாட் ெசயி ம் 
            நவின்றி லீெரா  நல் ைர ேய ம் 
      ெகாம்ப னாெளா ங் ெகா ம  ேவந்திக் 
            குல  ேபைரயி லரசைவ நின்றீர் 
      நம்ப ேரந  விகந்திரந் ண்டீர் 
            நக்க ராயினீர் நாணிழந் தீேர.  (43) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
 
      ஈர மதிக்கின்றா ெனம் டைல யம்மதேவள் 
      ஈர மதிக்கண்ணி யீர்மதியீர் - ஈைரந்  
      ைகயீர் ரம ந ைகயீர்ேப ாி க் 
      ைகயீர்க யீர்கடன்காக் ைக.  (44) 
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      (மதேவள் எம் உடைல ஈர்க்க மதிக்கின்றான். ஈர்க்க - அ க்க. மதிக்கின்றான் - 
நிைனக்கின்றன். மதியீர் - பிைறையத் தாித்தவெர, அறி ைடயீேர. ைகயீர் - ைககைள 
உைடயீர். இ க்ைகயீர்- வாழ்தைல உைடயீர். ைகயீர் - கசந் விடாமல்) 
 
      கட்டைளக் க ப்பா 
 
      ைகக ண்  ெதாழவலஞ் ெசய்திடக் 
            கால்க ண்  கனிந்  நிைனந்திடப் 
      ெபாய்யிலாத ெநஞ்சுண்  கழ்ந்திடப் 
            னித நா ண்  ன்ைம ெயான்றில்ைலேய 
      ெபய் ந்ேத ண்  வண் றங் கும்ெபாழிற் 
            ேபைரேமய பிரா ண் ட ள்ெசய 
      ஐய ண்  ெகாேலாநமனா ைரெவன் 
            றைடவதற்கழியா வின்ப த்திேய.  (45) 
 
      சந்தப்பா 
      தத்தனத் தனத்த தந்த தத்தனத் தனத்த தந்த 
      தத்தனத் தனத்த தந்த - தனதானனா 
 
      த்திைனப் பதித்த பந்த மற்றிடப் ைடத்ெத ந்  
      க்கடக் களிற்ைற ெவன்ற - ைலமாதரார் 
      க்கனிச் சுைவக்கு ெமஞ்ச ற்ச க் கைரக்கு ெமாஞ்சல் 
      ற்றிடச் ெசய்விக்கு மின்ப - ெமாழிேபசுவார் 
      சத்தியத்தி யத்திவந்  நத்தைரக் க த்ெத ந்  
      சட்டநிற் களத்த டங்கு - விடேநர்கணார் 
      தத் மிக்க ெபாய்த்த வின்ப ற்றிடக் கணித்த ைலந்த 
      சத்தி க் க ட்ெசய் தன்  - தரேநர்ைவேயா 
      ைபத்தைலத் ெதா க்கிடந்ெதா த்தரக் கிாிக்கணின்  
      பத்தர் த்தி யிற்ெசல் கின்ற - விைடவாகனா 
      பச்சிைலக் க க்ைக ம்ைப ெநாச்சி ட் ெக க்கணிந்  
      பற்ப க் ெகாளித்  யர்ந்த - யாளேன 
      சித்தி த்தி த்தி யின்ப ற்றவர்க் களிக்க ெவன்  
      ெசப்பிடற் கிலக்க மின்றி - வானவா 
      ெசக்கெராத்த ெசாக்க ெவங்கு ெமாப்பறக் குடக்கி லங்கு 
      சிற்சைபக்கு ணிற்கு ெமங்கள் _ நடராசேன.  (46) 
 
      (ெமாஞ்சல் -பால்.) 
 
      வஞ்சித் ைற 
 
      நடராச ன  நா  -குடதில்ைல நகர் கூ  
      விடலாகும் விைன ேக  -ெதாடரா  ம் ேட.  (47) 
 
      ( ம் - ன் ம், கிைடக்கும்) 
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      பதினான்குசீர் கழிெந ல் ஆசிாிய வி த்தம் 
      களி 
 
      ட வாவிய னிவர் மாதவ ேமவி ற்களி ெகாள் வார் 
            மிக்க ல்பயில் லவர்ேமைத வி ம் வார்மைற ெநறியினார் 
      ேகாட ெலள் வேராவின் சாதிெயார் குைறெசால் வாெரவர் சா ைய 
            ெகாங்கி ங்குைற ண்  ெகால்கு  வாழ்க்ைக ேநரறங் கூ ர் 
      பாடல் சால் கழ்ப் பட் ங்கர் பதத்தி ெலன்ேன ெயா க்குேநர் 
            பத்தி யால  நீப்ப ேராகுளிர் பான ண்டவ ேரயதன் 
      ஈட ஞ்சுக ேமார்வர் ெமய்ய  திெயய்தின ேரயலால் 
            இன்ன வாெறன ேவார்த ஞ்ெசால வல்ல ராவ  மில்ைலேய  (48) 
 
      தர  ெகாச்சகக் க ப்பா 
      (ஓர  மிக்கு வந்த ெகாச்சகஒ ேபாகு) 
      ெபயர்ேகட்க வி ம்பல் 
      தைலவி கூற்  
 
      இலகியெசந் கிரைனய ெவழில்வாய ைபங்கிளிேய 
      நலமிகுபா னற கனி நயந் ண்ண நான்ற ேவன் 
      அலகி  விைனயழித் ள் ளானந்தத் ேதன்ெசாாி ம் 
      இலகியேச வ ப்ெப மான் தி நாம மியம்பாேய 
      ஏரா ம் ேப ரான் சீெரா கா யம்பாேய.  (49) 
 
      வ மாய தல் 
 
      தானன தத்தன தானன தத்தன தானன தத்தனனா 
 
      பாயக ைலத்திரள் யா ம ளித்த ள் பானிற த்தமியாள் 
            பாரதி ையத்தி  நாவினில் ைவத் ல கானப ைடத்தவ ம் 
      ேசயநி றத்தி  மா க த் வ ேமய  ரத்த தா 
            சீனம றப் வி யா ம ளித்ெதா  நாளைவ ய்ப்பவ ம் 
      யப ைரக்ெகா  பாகம ளித் ல கியா  ெநா த்திைமேயார் 
            ேசாதி  டற்ெபா  ேமனித ாித்த ள் ேசாதி  ய்த் ணர் ர் 
      ஆெயன ெவய்த்தி  ேவாைரய ளித்தி ம் ஆைறயி னிற்றவேம 
            வான்வழி பட்  ேபாதிவ னப்பிற வாெனறி த்தமேன.  (50) 
 
      (ஆைற - ஆைற நா . ெகாங்கு நாட் ப்பிாி களில் ஒன் . ஆைறநாட் ப் ேப ர் 
ன் கல்ெவட் க்களில் வழங்கும். ஆெயன- தாய்ேபால் அளித்தி ம்) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
 
      ேபாதிவ னத்தயில் காெயனத் தாய்ெசாலப் ேபாந்தவ ம் 
      ேபாதிவ னத்தல ெமன் ம் பிரம ம் ேபாற்றிைசப்பப் 
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      ேபாதிவ னத்தமர் ேசாதிையப் ேபாற் ம் ன்ைமயறப் 
      ேபாதிவ னத்தி த் ெதாண்டைரக் கூ ம் ேபாதமிேத  (51) 
 
      (ேபா  இவனத்  அயில்காய் - இங்கு ேபாந்  இந்தப் பாைல உண்க. இவ்வா  
அைழக்கப்பட்டவன் தி மால். 'எந்ைத வ க - ைல உண்க வ க என ேகாசைல' 
(ெதாந்திசாிய, தி ப் கழ்,தி ச்ெசந் ர்) ேபா  - மலர், அனத்தலம் - 
அன்னப்பறைவக்கு இ ப்பிடம். ேபாதிவனத்  அமர் ேசாதி - அரசம்பலத்தில் இ க்கும் 
பட் ப்ெப மான். ன்ைமயறப் ேபாதி - சி ைம நீங்குமா  , அறியாைம நீங்குமா  
ேபாதிக்கின்ற. வனத் தி த்ெதாண்டர் - அழகிய தி த்ெதாண்டர்கள். ேபாதம் இேத - 
அறி  இஃேத.) 
 
      கட்டைளக்க ப்பா 
 
      தம ந் தந்ைத ம் தா ம் தைமய ம் 
      தமி ம் ைசவ ம் தந்த தயாளெனௗம் 
      எமைன ம்பிர மாைவ  மஞ்சிடா 
      தின்ன ள்த  ெமங்குல ெதய்வ ம் 
      குமரன் தாைத மரகத வல் ேயார் 
      கூறேனற ம ங்குனக் குன் விண் 
      அமரர் ேகா னி பட்  னிக்கு ன் 
      அரச ைவக்கணின் றா  ம தேன.  (52) 
 
      ேவற்ெறா  ெவண் ைற 
 
      ஆ கின்ற ேசவ யா னாியத  கரணெமா  வன ேபாகம் 
      கூ ம்வைக யிர்க்களித் க் கூத்தாட்  மரசைவெயங் ேகாமான் தாள்கள் 
      அணிமா மலர்ெகா  தாழ்பவர் 
      அயிரா வதமிைச ேய வர் 
      அனேம வர்மயி வர் 
      அடலார் க டன்ெவந் ேம வர் 
      அழகார் விைடைய நடா வர் 
      அமேரார் ெதாழநனி வாழ்வேர.  (53) 
 
      (இந்திரபதவி, பிரமபதவி, சுப்பிரமனிய சா பம், தி மால் பதவி, சிவசா பம் 
ெப வர். ெவந் - ெவாிந்,இைடக்குைற, கு) 
 
      அ சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
      ேதாழி வன் ைற 
      வா ம்வைக ெயம யிர்தங் ைக ைடய 
            வள்ளல்ெமாழி மா  மாயின் 
      மவர் சைடப்பட் ப் ெப மான்ெமய்த் 
            ெதாண்டர்தைம ட்டக் காலன் 
      சூ ம  ஞானத்தால் ாியநிைல 
            கடந்தவர்தம் ய சிந்ைத 
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      தா மல மாையயினில் தள மிைட 
            வள ைலச் சயில மாேன.  (54) 
 
      சந்தக்கவி 
      தனன தனதன தனன தனதன 
      தனன தனதன - தனதனா 
 
      ைசயில மி பிைற தவழ வ வேதார் 
      தைகய காியிைன ாிெசய்தாய் 
      ைசயில மடமகள் வள  மி தன 
      ைசயில ய ைசயிலேன 
      ைசயில வைளசிைல ைடைய யிரசித 
      ைசயில மிைசயிைல வேன 
      ைசயில நிக  பாிைக ம யர 
      சவன ைறசிவ வ யேரம் 
 
      ைசயில நடைலெகா ைமக ளிலெமா  
            தளர் மிலமட மகளிரா 
      ைசயில நிலநைச யிலெமார் ெபா ணைச 
            யிலம்விைனகளி னைசவேமா 
      ைசயில யர ைற  மவர்தைம 
            ந வ ெகால்கிாி யினினம் 
      ைசயில ெமனநிைல ெப வ ெம ெமா  
            தயிாி யமைடய அ ள்ைவேய.  (55) 
 
      பன்னி சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
      ெகாற்றியார் 
 
      ைவயா நைசயா ெரந்நா ம் மாலார் பஞ்ச ராத்திாியார் 
            வ ந்  ளவத்தார் குைறதீர வண்ைம நீரான் மண்ணி வார் 
      ெமய்யா மன்பாற் சங்காிதன் விளங்கு நாமம் விளம்பி வார் 
            ேம ம் ேபைர நகாினிேல தி ேதா ம் திாிந்ேதநீர் 
      ெபாய்யா மிைடயால் கனதனத்தாற் திய தி வாய் ெமாழியினால் 
            க்கி மாலார் ெநறிவளர்க்கப் றப்பட் டீேர ெகாற்றீேர 
      உய்யா ாிந்த ரார்நீ வந்  தி க்கண் ண தளித் ம் 
            உரத்த சடேகா ப ங்கரத்தி தவா வி ன் ழ்ந் ெதாழிவாேர.  (56) 
 
      (பிச்ைசக்கு வ ம் ைவணவப் ெபண்ெணா த்திையக் கண்ட கா கன் கூ வ  
ெகாற்றியார் என் ம் உ ப்பாகும். இவ் ப் ைடய பாட ல் ைவணவம் மத 
சம்பிரதாயச் ெசாற்கள் சமற்காரமாகப் பயன்ப த்தப்ப ம். ைவயா நைசயார் - 
பழிப்பிலா ஆைச ைடயார், ைவகானசம் என் ம் ஆகமம் உைடயார். மாலார் - 
தி மால் சமயத்தினர், மயக்குபவர். பஞ்சர்—ஏைழயர், வறியர்.ராத்திாியர் - 
இர ேநரத்தில் அைலபவர். உைடயவர், பாஞ்சராத்திரம் என் ம் ஆகமத்தினர். 
வ ந் ளவத்தார் - வ ந் ம் உளத்தவர், ளவத்தவர் - ளசி அணிந்தவர். நீரான் 
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மண்ணி வார் - நீாில் குளிப்பார், தி மண்(நாமம்) இ ம் இயல்பினர். சங்காி தன் 
நாமம் விளம்பி வார் - உைமயின் நாமத்ைத விளம்பி வார், சங்கு(பாஞ்சசன்னியம்), 
அாி தன் நாமம் கூறி வார். தி வாய்ெமாழி - இங்கிதப் ேபச்சு, நம்மாவார் பாசுரங்கள். 
மாலார் ெநறி - கா கர்கைள மயக்கும் ெநறி, தி மால் ெநறி. தி க்கண்ண  - 
அன்பான பார்ைவ, பாயசம். சடேகாபம் - தி மால் ேகாவில்களில் பத்தர்களின் 

ேமல் ைவக்கப்ப ம் தி வ , ெகாங்ைக) 
 
      ெகாற்றியார் 
      எண்சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
 
      ஒழியாம  ராமா ச ெமன்ேறெமாழி கின்றீர் 
            உம்மாைணயி ராமா ச ெமன்ேறெமாழி கின்ேறன் 
      வழிேதன்மிகு ளவந்தைன மார்மீ த ாித்தீர் 
            மாேலமிகு ளவந்தைன மார் த ாித்ேதன் 
      அழியாவிைன யதிாிந்தி  மண்ணங்கம ணிந்தீர் 
            அழகீர  ந்தி  மண்ணங்கம ணிந்ேதன் 
      பழியீாினி யா ந்தி  மா ன்ன  யாேன 
            பட் ப்பதி வாழ்ெகாற்றியீர் நட் ற்றைண ேர.  (57) 
 
      (இரா மா சம் - மனித இனேம இரா . ளவம் - ளசி. மாேல மிகு - மயக்கேம 
மிகுகின்ற . உள வந்தைன மார்  தாித்ேதன். மனமார்ந்த வந்தைனைய என்மார்  
தாித்ேதன். தி மண் அங்கம் அணிந்தீர், உம் கால யில் உதி ம் திைய 
என் ட ல் அணிந்ேதன்.) 
 
      அ சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
      காமமிக்க கழிபடர் கிளவி 
 
      அைணமீதி லைமயாமற் ரள்கின்றா 
            யைலகின்றா யரற்  கின்றாய் 
      ைணயார ேமா வைள கைளெயறிந்  
            கண்ணீ ஞ் ெசாாியா நின்றாய் 
      இைணயா  மில்லாத ேப ர 
            ன க்கன்ப ாிச்ைச யாேலா 
      உைளயாநின் றாய்கடேல ெபாிேயா ம் 
            ஊழ்விைனைய ஒ க்கல் ஆேமா.  (58) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
 
      ஆேமா தமியன் ன் ெசால்லர சம்பலத் தார ேத 
      தாேமா தரய னாதிவிண் ேணார்ெசா ம் சார்வாிேத 
      யாேமா தாியெதன் ேறமைற ேயாதியி ைளத்தி ேம 
      நாேமாத நஞ்சுண் ட திைம ேயார்க்கு நயந்தவேன.  (59) 
 
      (தமிேயன் ன்ெசால் ஆேமா. நாம் ஓத நஞ்சு. நாம் - அச்சம் ஓதம் - கடல்) 
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      அ சீர் ஆசிாியவி த்தம் 
      விைட ழக்கம் 
 
      நயந் விைட ழங்கமைழ யி ெயன்  
            ெகான்ைறநகும் நவ்வி யஞ்சி 
      உயர்ந்தசைடக் கா கத் தா ரத் 
            ைம ைலகள் உற்ற ற்றில் 
      யந்த ம் பாம்பினங்கள் பயந் கும் 
            கங்ைகெபாங்கும் ெபாழில்க ேடா ம் 
      வயந்தனிளந் ேத ல ம் ேபைரநக 
            ரரசைவவாழ் வள்ள லாேர.  (60) 
 
      எ சீர் கழிெந ல் ஆசிாிய வி த்தம் 
      வைலச்சியார் 
      ஆரல் ெகண்ைடவ ரால்ெக ந்திெந 
            யயிைர யாதிய மீனினம் 
      வாாி வந் ெச வாய்தி றந் ப 
            கர்ந்தி யங்குவ ைலச்சியீர் 
      ேவரல் பம்பிய காஞ்சி யின்கைர 
            ேமய ேபைரயின் விடர்க ம் 
      ரல் த்தமிழ் தைழத்  கிர்க்கு  
            ைலக்கு மாவிைய விற்பேர  (61) 
 
      (மீன் விற்கும் வைலச்சி மீ  கா ற்றவன் கூற் .) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
      வைலச்சியார் 
      ஆவியா மீன்பி க்கு மாரணங்ேக ேபைரயிெலம் 
      ஆவியா மீ மதி யா கத்திற் - காவி 
      விழிவைலயில் ழ்ந்  வி படா ேதங்கும் 
      பழிவைலநீ ழ்தல் ப .  (62) 
 
      எண்சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
 
      ப தகன்ற ம ரமிஞ்சு ப வெலான்  ைனகிேலன் 
            பாிெவா ங் கண்மல ரணிந் ன் ன கெணஞ்சி னிைனகிேலன் 
      இ விஞ்சு கறிெயா ம்ப ல தமன்பர் க மா 
            றி கிலன்ெசய் திலெனார் ெதாண்  ெமளியனன்  ெப வேனா 
      இ ைதெயன்ைக வி லழிந்  வி வல் பின்  க ைணேயா 
            ெடவர்வி ைரந் குைற கைளந்  கதித ஞ்ெசய் ைகயில்வலார் 
      ெதா நின்ற கரவி ம்ைப ெயாழியவின்  தரவலாய் 
            சுரபிதந்த குழவிெகாம்  குரம ந்  சுவடேன.  (63) 
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      பன்னி சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாிய வி த்தம் 
      குறம் 
 
      அன்ேன ம த மைலக்குறவ னப்பன் ெவள்ளி மைலக்குறவன் 
            ஆத்தாள் பச்ைச மைலக்குறத்தி யவர்க ெளல்லா ெமமக்குறவர் 
      ெசான்ேனன் குறி ம் ெபாய்யாேமா ேதாகா ன்ற ளங்கவர்ந்த 
            ேதான்றல் இயல்ைப யாெதன்  ெசால்ேவன் யார்க்குஞ் ெசாலற்காிய 
      கன்னா ாிக்கும் வல்லாளன் கனக மைலேசர் வில்லாளன் 
            கலந் ம் பிாிந் ம் காணாியான் க யார் ெபாழில்சூழ் ேப ரன் 
      ன்னான் பின்னான் ேபாில்லான் ேமாசம் ாியா ேனசர்தைம 
            யங்குங் க தி ைனமாேன ய வின்ப ன்னாேம.  (64) 
 
      ெவண்பா 
 
      ன்  னக்க ைம ன்னிேனன் ேமாைழேயன் 
      பின்  ைனயன்றிப் பின்ெசல்ேலன் - அன்ைன 
      அைனயபிற வாெநறிவா ழப்பேன ெயாப்ேபன் 
      எைனயபிற வாெநறி  ேம.  (65) 
 
      அ சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
 
      ஏ ளதா வத க் கி வ ளர் 
            சி வரைத ேமய்க்கக் கங்ைக 
      யா ள  பாயமைன யாட் ளள் 
            பாைனபி த் தாக்கக் ேகா  
      ேத ெதாண்டர் குற்ேறவல் ெசய்யவி க் 
            கின்றன ழ்த் திறேமா எங்கள் 
      ேப த ந் தி ப்ேப ர்ப் ெப மாேன 
            ெய ப்பெதன்னீ பிச்ைச தாேன.  (66) 
 
      அ சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
      பிச்சியார் 
 
      பிச்சியார் காியகுழற் பச்ைசநா யகியிடத்திற் பிாியா ேவத 
      உச்சியார் ேப ாி ைலயம்ெபய் ெயன் ெத  லா  கின்ற 
      பிச்சியா ேரமார ைனயம்ெபய் தா ெமழிற் ெப க்ைக ேநாக்கி 
      யிச்சியார் யாேரெயம் யிர்க்ைகயம் ெபய்கின்றீ ாி த காேத.  (67) 
 
      (பிச்சியார்- பிச்ைச ெகாள் ம் சிவேவடங் ெகாண்ட ெபண். பிச்சியார்ேமற் 
கா ற்றவன் கூற் . பிச்சியார் காிய குழல் -பிச்சிப்  நிறந்த க ங்கூந்தல். ஐயம்ெபய் - 
பிச்ைசயி . மாரன் ஐயம்  எய்தான். எம் உயிர்க்கு ஐயம் ெபய்கின்றீர் ) 
 
      கட்டைளக்க த் ைற 
      வண்ேடாச்சி ம ங்கைணதல் 
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      தகுேமா தாியலர் ம்மதி லன்  தழன் க 
      நகுேமா தாிய கழ்ப்பட்  நாதைர நாடலர்ேபால் 
      இகுேமா தாிப்பாி ேத ைலப் பார மிைடயி க்கண் 
      மிகுேமா தாியினங் காளினி யீர்ங்குழன் ேமவன்மிேன  (68) 
 
      (ேமவல் தகுேமா? தழல் க நகும் ஓதாிய பட் நாதன். இகும்- இற் வி ம். 
தாிப்  அாிேத. தாித்தல் - தாங்குதல். ேமா ம் அாியினங்காள். அாியினம் - 
வண் க்கூட்டம்) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
      ேமகவி  
 
      ேமவினீ ராயிற்றண் ேமகங்காள் ேப ாில் 
      ஓவியேம ஒக்கு வத்ெதம் - மாவியிைனக் 
      கண் னன்ப னின் வந்  கா ெமனி னானிலேமல் 
      உண்  ணியங்க மக்கு.  (69) 
 
      ( ணியங்கள் - ண்ணியங்கள்.ெதாகுத்தல் விகாரம்) 
 
      கட்டைளக்க ப்பா 
      தைகயணங்கு த்தல் 
      ேதாழி கூற்  
 
      உைமகலந்  பசந்தெசம் ேமனியா 
            ேராங்கு ேபைரயிற் றீம் ன லா ேய 
      இைமகலந்தி  ன்வ வாெளம 
            தின்  யிர்த் ைண மின்னிைடப் ேபைதயாள் 
      கைமகலந்தைமக் கண்சிவப் ந் கிர்க் 
            க ைகயன்ன விதழ்ெவ ப் ம்மலால் 
      அைமகலந் ெதெமன்ேதா ளணங்ேக மில் 
            அாி  ேவற் ைம யார்க்கு மறிதேல.  (70) 
 
      எண்சீராசிாிய வி த்தம் 
 
      அாியபல கைலகெளலா மறிவா ேர  
            ைமந்தடக்கித் தீயினிைட ேநாற்பா ேர ம் 
      ெபாியபல சித்திெயல்லாம் வல்லா ேர ம் 
            ெபாியெரன நிைனவத க் குாிய ேராதான் 
      காிய கி ென யசிைல ெயா வந் தன்ன 
            காலத்திக் கண்ணப்ப ெனச்சி ண்ட 
      ெபாியெபா  ளானதி ப் ேப  ாீசன் 
            ெப ந்ெதாண்டர் தைமயறியாப் ேபைத யாேர.  (71) 
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      ெவண்பா 
 
      ேபைதைமயால் வாய்மதங்கள் ேபசிநாள் ேபாக்குவிேரல் 
      வாைதைமயால் வன்மற  வந்தக்கால் - ஏ ெசய் ர் 
      நிச்சமிைல ேய மிட்  நின்மலன்ேப ர்நிைனமின் 
      அச்சமிைல யச்சமிைல யாம்.  (72) 
 
      எண்சீர்ஆசிாியவி த்தம் 
 
      இைலம ந்த ேவனம்பி யிைடேய ேமவ 
            இடப்பாற்சிற் றிைடப்பச்ைச வல்  ேமவ 
      அைலம ந்த னற்கங்ைக யா ந் திங்கள் 
            அ தநில ெவறிந் க் கணியாய் ேமவ 
      மைலம ந்த திண்ேடாண்ேமற் ெகான்ைற ேமவ 
            மழவிைடேமல் வ ங்காட்சி வழங்கு வாேய 
      குைலம ந்த ேதமாவின் ெபாழில்க ேடா ம் 
            குயி ைழ ந் தி ப்ேப ர்க் ேகாயிலாேன.  (73) 
 
      பதினான்கு சீராசிாிய வி த்தம் 
      கூடல் 
 
      ேகாயி லாக நீ  ேபாதி நீழன் ேம  குழகனார் 
            ேகாதி லாத ேபைர யா  நீதி யாள ர ைளேநர் 
      பாய வாாி வாாி ண்  தீைய சி மின்னிேய 
            ப வ ேமக நிைரக ளாவி ப கு மா  வ ேன 
      வா  ேவக மான ேதாி ேலறி ெயன்றன் னாவிேய 
            மா  ேநய ெரைனநி ைனந்  வந்  கூட ல ைமேய 
      நீயி நாளின் வைர  ாிந்த வா  ெசய்தி டாமேல 
            ேநயேமா ெடனாவி வா  மா  கூ  கூடேல.  (74) 
 
      கட்டைளக்க த் ைற 
 
      கூ ம் ப க்க ள் ெசய்வார்ெகாேலா ெதாண்டர் கூட்டமன்றி 
      வா ம் ப க்கு வி வார் ெகாேலாெகா  மாையயினில் 
      நீ ம் ப க்கணி யாமர சம்பல நின்மலனார் 
      பா ம் ப க்க ணிக் க தீந் தபரஞ் சுடேர.  (75) 
 
      அ சீராசிாிய வி த்தம் 
 
      சுடரைனய வமரர்மணி ேதாய்ந்  ன மலர்கள் சிவந்த ேவேயா 
      படெராளிய வ மலர்கள் படவமரர் கெளாளி பைடத்த ேவேயா 
      வடவைரயி லழகியெதன் கயிைலவளர் சார ேல வளஞ்சார் ேப ர் 
      தடவைரயி யர்ேகாயி ல யர்கு  தைழயவ ள் தைழந்த ேதேவ.  (76) 
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      பன்னி சீர் ஆசிாியவி த்தம் 
      மதங்கியார் 
 
      ேதவ ரைச  கண் விடந் தி வா ய  ெசய்தளித்தார் 
            ெசகங்க ளைசயத் தாமைச ந் தி வா ரரசம் பலவாணர் 
      பா ம் கழ்கள் பலபா ப் பரதம் பயி ம் மாதங்கி 
            பைணத்த ைலக ளைசயின்மதன் பாிய  மைச மிைடத் 
      தா  மாிமா னைசயின்வ த் த ண ள்ளக் காியைச ம் 
            தாள்க ளைசயின் னிவ ள்ளக் ேகாள்க ளைச  மிதழைசயின் 
      காவல் ாி  மரசைர ம் கண்ணாம் ேவல்க ளைசந்தி ேலா 
            கால னைச  ெமம மனக் கலக்க மிைசக்க ெவாண்ணாேத.  (77) 
 
      (மதங்கர் என்ேபார் இைசக்கும் கூத் க்கும் உாிய சாதியார். அச்சாதிப் ெபண்மீ  
கா ற்ற இைளஞன் கூற்  இக்கலம்பக உ ப் . ேதவர் அைச  - ேதவர்களின் 
ந க்கம். அைச  - ந க்கம். இைறவர் அம்பலத்ேத ஆ ம் கூத்தால் உலகம் 
இயங்குகின்ற . அ ேபால மதங்கி ஆ ம் கூத்தால் அைசகின்ற அவள் உட ப்பால் 
அைசவனவற்ைறக் கூ கின்ற  இப்பாடல். மகளிர் நகில் மன்மதன் யாகக் 
கூறப்ப ம். அாிமான் - சிங்கம். சின்கத்தின் இைட மகளிாின் இைடக்கு உவைமயாகக் 
கூறப்ப ம். த ணர் - இைளஞர். ேகாள்கள் - கிரகங்கள், பிரமசாியம், ெபண் ைர 
ேநாக்காைம த ய ெகாள்ைககள். இைவகள் எல்லாம் அைச ம்ேபா  என் மனம் 
கலக்கம் அைடவைதச் ெசால்லத்தான் ேவண் ேமா என்றவா  ) 
 
      கட்டைளக்க த் ைற 
 
      ஒண்ணா  ெவள்விைட ேயவிைரந் ேதா வ ேதார்கணெமங் 
      கண்ணாரக் காண்பதற் கிங்குநில் லாய்காி கால்வளவன் 
      எண்ணா வ ம்பழி தீர்த்தநற் பட் ங் ேகசைனெமன் 
      ெபண்ணார்க் கிடர்விைளப் பாேரா வறத்திற் ெபாியவேர  (78) 
 
      (ெமன் ெபண்ணார்- ெமல் யராகிய ெபண் ர். இைறவன் ஏ ம் விைட 
த மவிைடயாக ன் அறத்திற் ெபாியவர் என்றாள்.) 
 
      ெவண்பா 
 
      ேபரழகன் பட் ப் ெப மா ெனழில்கண்டால் 
      யார்பசப் ற் ள்ளம் இளகாதார் - நாரண ந் 
      தங்ைக ம்தம் ேமனி த வித் தணிந்தாேரா 
      ைபங்ெகா யீர் ேமனிப் பசப் .  (79) 
 
      அ சீராசிாிய வி த்தம் 
 
      பசக்குேம தளிர்ேபான் ேமனி பாெலா  ேத ம் ேவம்பாய்க் 
      கசக்குேம கைலநீங் கும்ேம ைகவைள கழன்  ேபாேம 
      இைசக்குேம பட்  பட்  ெயன் கண் ணீர்மல் கும்ேம 
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      வைசக்குேம ேத  மஞ்சாள் மடந்ைததன் ெசயலீ ெதன்ேன.  (80) 
 
      பன்னி சீர்க் கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
      மடல் விலக்கு 
      ேதாழிகூற்  
      ெசயைலயந் தளி ந் திக ெமன் ெகா ந் 
             ெதங்கிளங் கு ம்ைப  ம ம் 
         சிறிய ண் ணிைட  ைல ெமன் ெற திற் 
             ெசவ்வன நடக்குேமா டங்கிப் 
      யமைல ய ந்திக் குைழ ேமா பவளம் 
             ெபா கயல் மதியிதழ் விழிகள் 
         ெபா க ெமனநீ ெய தி ல் அ தம் 
             ெபாழி ேமா மிளி ேமா நாண்ேமா 
      யெலன ழவ மதிர்தர மந்தி 
             ெபா ம்பர் க் ெகாளித்தி ம் ேபைரப் 
         ண்ணிய ன கள் நண்ணிடா தவர்ேபாற் 
             ன்ெறாழிற் ெசய்ய ந் ணிந்தாய் 
      அயலவர் பழிப் க் கஞ்சிடாய் பறைவ 
             யலமரற் கிரங்கிடாய் மடன்மா 
         அைழத் நீள் தி வ வல்நாண் றந்ெதன் 
             றைறந்தி  மடல்ெகாள்ேவ லவேன.  (81) 
 
      (காமம் மிக்க இைளஞர் தம் அன் க்கு உாியைரப் ெபறாதவிடத்  
மடேல வதாகக்கூ வர். மடல்- பனங்க க்கு.தான் காத த்த தைலவிையப் 
ெபறாதவிடத் த் தைலவன் பனங்க க்காற் குதிைரேபார்ெசய்த ஊர்தியின்ேமல் 
ஆைடயின்றி எ க்கம் மாைல சூ க் ெகாண் , தைலவியின் உ வம் வைரந்த 
கிழிையக் ைகயில் ஏந்திக் ெகாண்  ஏ தல் மடேல தல் எனப்ப ம். ஊர்ச்சிறார் 
அக்குதிைரையப் பற்றி தைலவி வா ம் ெத வழிேய இ த் க் ெகாண் வ வர். 
தைலவனின் உ திையக் கண்ட ஊரார் தைலவிையத் தைலவ் க்கு மண ப்பர். 
இ  லவர் அகப்ெபா ளில் நாடகச் சுைவ க தி நாட் க் ெகாண்ட லெனறி வழக்கு. 
மடேலற எ க்கும் கிழியில் நீ அேசாகந்தளிர் ெகா  ெதங்கிளங் கு ம்ைப ஆகியன 
எ தித் தைலவியின் சீற , இைட, ைல எனக் காட்டலாம். ஆனால், அேசாகந்தளிர் 
நட்க்குேமா, ெகா  டங்குேமா, ெதங்கிலங்கு ம்ைப தைலவனின் ேதாள்மைலையக் 
குைழவிக்குேமா. இதழ் எனப் பவளத்ைத ம் கண்ெணனக் கயைல ம் கம் என 
மதிைய ம் எ தலாம். அைவ இதழ் ேபாலஅ தம் ெபாழி ேமா, 

கம்ேபாலமிளி ேமா, கண் ேபால நா ேமா? ேம ம் பறைவகள் கலங்கி மா  
பைனைய அழித்  மடல்மா ெசய்  வ வல் என ேப ர்ப் ண்ணியைன அைடயாத 
பாவிகள் ேபாலப் பாவத்ைதச் ெசய்யத் ணிந்தாேய, எனத் ேதாழி மடல் விலக்கிய ) 
 
      கட்டைளக்க த் ைற 
      ணர்ந் டன் வ ேவார்ப் ெபா ந்தி வினாதல் 
      தைலவன் கூற்  
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      ேவைலப் பழித்த விழியா  மன்ப  ேமவிடப் 
      பாைல வனத்திைடப் பார்த்த ண் ேடாபட்  நாயகர்ேசய் 
      ேபாைலப் பைடத்தவற் கண்ேடனிவ் வன்ைன கல்பிறிெதன் 
      ைலப் பழித்த விைடத்ேத ெமாழியாய் வ கேவ  (82) 
 
      (பட்  நாயகர் ேசய் ேபால் ஐ பைடத் பைடத்தவற் கண்ேடன், 'ஐ' - அழகு, 
தைலைம.) 
 
      எண்சீர்க் கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
 
      வல ஞ்சீர்ச் ெசால்ேவந்த னல்ேலன் ஞானம் 
           கர்ந்தமைறப் பிள்ைளயல்ேலன் நம்பியல்ேலன் 
      உவமமிலாத் தி வாத ர்த்ேத வல்ேலன் 
           ஓங்குதி  வ ள்வட ர் வள்ள லல்ேலன் 
      அவர்ெமாழிகூட் ண்டதி ச் ெசவிகட் கந்ேதா 
           வ நாேயன் ன்ெமாழிக ளாேமா விண்ேணார் 
      நவவ ண் டவர்க்ேகைழ ன்கூழ் வார்த்தல் 
           நயப்பாேமா தி ப்ேப ர் நயந்த ேதேவ.  (83) 
 
      எண்சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
      ேதவ ேதவநிற் பித்தெனன் றிகேழன் 
           ெசம்ம லர்ப்பதம் சுமந்திட னிேயன் 
      ஓவி லா ெபான் ற ெகன வைளேயன் 
           ஊ  மாதற்பாற் ெதன வி க்ேகன் 
      ஆவ லான்வ ந் த ைமெசய் கின்ேறன் 
           ஐய ேனெயனக் ெகாளித்திட லழேகா 
      பாவகாாிகட் காியவான் பட் ப் 
           பச்ைச வல் ேசர் பவளமால் வைரேய.  (84) 
 
      (பித்தன் என்  இகழ்ந்த ம், தி ப்பாதத்ைத னிந்த ம், ெபான் த க என 
வைளத்த ம், மாதர்பால்  வி த்த ம் நம்பியா ரர்.) 
 
      எண்சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
 
      வைரயைனய வின் றிய மாட்  ேனேனா 
           மண்சுமக்க ைவத்ேதேனா வழக்கிட் ேடேனா 
      ைரெநறியிற் குந்ேதேனா கல்லா ன்ைனப் 
           ேபாட்ேடேனா ைதத்ேதேனா ெச ப் க் காலால் 
      விைரமலரார் மீதி மிழ்ந்திட் ேடேனா 
           மிகவிரந்  மிரங்காத விைனயா ெதந்தாய் 
      சுைரய ந்திக் ெகாைலபயின்  திாிந்த ெபால்லாச் 
           சுமதிதனக் க ள்ேப ர்ச் சுரர்தங் ேகாேவ.  (85) 
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      (வில் றிய மாட் ன , அ ச்சுனன். மண்சுமக்க ைவத்த , வந்தி. வழக்கிட்ட , 
நம்பியா ரர். ைர ெநறியிர் குந்த , தி நா க்கைரயர். கல்லால் ேபாட்ட , சாக்கிய 
நாயனார். உைதத்த , கண்ணப்பர். உமிழ்ந்த , தி நீலநக்கர் மைனவியார். சுைர - 
ம ) 
 
      அ சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
      இைடச்சியார் 
 
      ேகாவின்பால் ெவப்ெபாழித் க் கூட ன்பா 
           ல ள் ாிந்த குழந்ைத ஞானப் 
      பாவின்பா லானாத பற் ைடயான் 
           பசுபதியான் பட்  ாில் 
      ஆவின்பால் பக ெமழி லாய்ச்சியேர 
           ம்ைமம்பா லைணயின் ேமவிப் 
      வின்பா றல ந் திடேநயம் 
           ாி ேரற் கழ்ெகாள் ேர.  (86) 
 
      (பால் விற்கும் இைடக்குலப் ெபண்மீ  கா ற்றவன் அவளிடம் கூறிய . 
இப்பாட ல் 'பால்' என் ம் ெசால் பயின் ள்ள சிறப்ைப ேநாக்குக) 
 
      கட்டைளக்க த் ைற 
      ெசவி யிரங்கல் 
      ெகாள்ளார் நிைரகவர் ேவடர் க்குளங் ெகாட்குங்ெகாேலா 
      ள்ளார் பரன் ரம் பத்த பாவ சி ங்ெகாேலா 
      கள்ளார் ெதாைடக்காி காலன் பழிெயாழி கண் தல்சீர் 
      உள்ளா ங்ெகா ம் பாைலயில் வா ங்ெகா ெலாண்ெடா ேய  (87) 
 
      எண்சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
      ஆ தி டன் 
 
      ஒண்ெடா ச்சிற் றிைடச்சி ள கமய ட்  
           உைமக்காத்த வண்டர்விழித் தி க்க வயேலாட் க் 
      ெகாண்டனிறக் ேகாபாலக் ேகான்வாய்மண் ேபாட் க் 
           குளிர்ேசாைலப் ேப ாிற் பட் யினிற் குனித்ேத 
      கண்டவர்க ளதிசயிப்ப வாட்ைடெய த் ெதம  
           கண்ணிலகப் பட்டெப ங் கள்வேர மக்குத் 
      ெதண்டமி  ேவாமலர் ற் றி ேவாம்தா ளிைணகள் 
           சிக்ெகனேவ பி த்ெதா க்கச் சிைறயி  ேவாேம.  (88) 
 
      (அண்டர் - ேதவர்கள், இைடயர்கள். ேகாபாலக் ேகான் - ேகாபாலனாகிய தி மால், 
ேகான் என்ப்  இைடயர்களின் பட்டங்களில் ஒன்றாகிய ேகானார் என்பதின் சு க்கம். 
குனித்தல் - ஆ தல். ஆட்ைட எ த்  - ஆட் ைனத் க்கிக் ெகாண் , ஆடைலச் 
ெசய் . ெதண்டமி ேவாம் - அபராதம் ேபா ேவாம், வனங்குேவாம். அலர் 
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ற்றி ேவாம் - மலர் வி வணங்குேவாம், பழி ற் ேவாம். சிைறயி ேவாம் - 
மனச்சிைறயில் ைவத் த் தியானிப்ேபாம். 
 
      எ சீர்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
 
      ஓமிகு மைறைய யிைடயற ன்றி 
           ணர்வினி னவின்ெறைன யைலக்கும் 
      ேதாமிகு ல  ள்ள  ெமா ங்கத் 
           ைலயினா ெவனவைச வின்றி 
      நாமி  வ ம்ேவ றறப் ண ாின்ப 
           ஞானநன் னிைலெயனக் க ள்வாய் 
      காமிகு ேப  ரரசைவ ந ேவார் 
           காெல த் தா கற் பகேம.  (89) 
 
      ெவண்பா 
 
      கற்ேபா ந் திண்ைம கழிந்  நிமிர்ந்த டல் 
      விற்ேபா  ன்னேம ேம கேவ - அற்ேபா ம் 
      கண்டத்தா னண்டத்தர் காவலான் ெவண் ங்கட் 
      ண்டத்தான் ேப ரான் ெதாண் .  (90) 
 
      ஆசிாியப்பா 
      தைலவன் வைரெவா  வரக்கண்ட ேதாழி கூற்  
 
      ெதாண்டர் ெப ங்கு க் ெகாண் கு லாவி 
      ஒ வர் ெநஞ்சணிநீ ெறா வர்பின் ப யத் 
      தாய்வரக் காத்தநற் ேசய்ேபா னிற்ப 
      ெவள்ளியங் கிாியிற் ள்ளி  ழ வி 
      ழக்ெகன ழ  ழங்க வின்னியம் 
      ேதனிக ாிைசெந  வானகம் பரப்ப 
      அந்தண ர மைறச் சந்தங் கைரய 
      ந்திய வர் ெசந்தமிழ் ெசவிவழிச் 
      சிந்ைதபாய்ந் தின்பந் ேதக்கச் சிவசிவ 
      அரகர ெவ ெமாழி கடெலன ழங்கச் 
      சீரார் பங்குனி த்திரத் தி நாள் 
      ஆரா வ தன் ஆன்பட்  நாதன் 
      பாேரார் பரவப் பச்ைசக் ெகா ெயா  
      ேகாயில் வாயிற் கு கிடக் கண்ேடார் 
      எல்லார் சிந்ைத  ெமய் ேப ாின்ப 
      மைனத் ந் திரண்ெடன் னகம் குந் த ேபா 
      லாயிற் றம்ம தாய்ெகா ஞ் ெசால் ம் 
      வம்ப மாதர்வா யம்ப  மல ம் 
      ளாத் தீேபா ள்ேள கனற் ம் 
      மாளாக் காம ேநா ம் ய 
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      வாைள வாயிற் பாைள வாய்த்ேதன் 
      ளிக்கும் பழனக் கழனி ரன் 
      சான்ேறார் ன் றப் ெபான்ெனாெடம் 
      மீன்ேறார் பால்வைர ெவன்னவந் த ேவ.  (91) 
 
      எ சீர்க் கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
      ேதாழி கூற்  
      வந்  வந்த ள் தந்தி டாெரனி ம்  லந்திட வல்லேனா 
      ெநாந்  ெநாந்  நிைனந்தி ங்குைற தம்ைம ேயவாி ெனாய்தினின் 
      ந்  ந்ெதன க்கு ள்ள நலங்க ேள  ணர்த்திேய 
      இந்தி ந்த கத்தி ேபைரயி லீச ரன்  ேநசேர.  (92) 
 
      (தைலவைனக் காணாத ேபா  லந்த ெநஞ்சம், கண்டெபா  அவைன ேநாக்கு 
இந்திய . அதனால் லக்க வல்லேமா எனத் தைலவி கூறினள். இந்  இ ந்த கத்தி - 
மதி வதனி, தைலவி). 
 
      ேதாழி தைலவைன நகுதல் 
      கட்டைளக்க த் ைற 
 
      சரணம் குந்தவர்த் தானாக்கு மான்பட் ச் சங்கரன்றாள் 
      அரணம் குந்தெவம் ைமயெரய் ங்கைண ெமாய்களிற்றின் 
      ரணம் கர் கந் ைதத்  விப்பின் மண் கும் 
      இரணம் ல்வாய்ப்பைடத் ேதாடெவய் தீர்வின்ைம ெயன்ெனன்பேத.  (93) 
 
      (ைகயில் தைழ ஏந்தி, 'என்னால் அம்  ைதக்கப்பட்ட களிற்றிைனக் கண்டீேரா' 
எனவினவி வந்த தைலவைனத் ேதாழி நகுதல். எம் ஐயர் - எம் ைடய தைலவன். 
இரணம் - ண். எம் ஐயர் ஏந்திவந்த அம் (தைழ)அவர் எய்த களிற்றின் கத்ைத 
ஊ விப்பின் மண் கும்; மானின் வாயில் இரணம்( ண்) ப க்கும். தைலவாின் 
வில்லாண்ைம (வின்ைம) என்ெனன்ப  எனக் கூறிச் சிாித்த ) 
 
      ெவண்பா 
 
      என்னஞ்ச ெனஞ்ேச யியமன் றனக்காழி 
      வன்னஞ்ச ண்ட மணிகண்டன் - ெபான்னஞ்ச 
      மா க்குஞ் ேசாைலப்ேப க்குள் ளானின்பம் 
      பா க்குங் கா ண்  பற்  .  (94) 
 
      (என் ெநஞ்ேச இயமன் தனக்கு அஞ்சல். ஆழி - கடல். ெபானஞ்சம் - அழகிய 
ஹம்சம், அன்னப்பறைவ. ஆ க்கும் - ஒ க்கும். இன்பம் பா க்கும் கால் ேப க்குள் 
உண்  அதைனப் பற் ) 
 
      எண்சீர்க் கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
 
      பற்றாதார் ரெமறிந்த பவள வண்ணா 
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           பட்டீசா மரகதப்ெபண் பாகா ெசன்னிக் 
      கற்றாவின் ேகா த த ம்  மார்பிற் 
           காாிைகயாள் ைலத்த ம்  ேமனி ெயல்லாம் 
      ற்றாத ெனறிந்தசிைலத் த ம் ம் பாண்  
           மன்னன் ன த்த ம் ம் கின் மீ ம் 
      ெபற்றா ந் தி வ க்ேகார் த ம்பின் ெறன் ம் 
           ெப ங்குைறெயன் ளத்தி த்தப் ேபாகுங் காேண.  (95) 
 
      அ சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
      ப வமன்ெறனப் கறல் 
      ேதாழி கூற்  
 
      கண் ன் ெமாழியா யஞ்சற்க கனிவாய் ெவள்ளி மைலயில்வார் 
      அண்டம் பரவ ெவ த்தவர கரெவன் னார்ப்பா ம ைகயாம் 
      விண் ன் ென ந்த ெவாிக்ெகா ந்தாம் ெமய்ேய காரன் றவர்மறவார் 
      அண்  னவைரக் ைகவி த லறியார் ேபைரக் குாியாேர.  (96) 
 
      (கார் காலத்தில் மீண் வ ேவன் என்  வற் த்தித் தைலவன் பிாிந்தான். காிய 
ேமகத்திைனக் கண்ட தைலவி கார்காலம் வந் ந் தைலவன் வரவில்ைலேய என 
வ ந்தினாள். இஃ  கார்காலம் அல்ல , ேவ  காரனங்களால் கார்காலம் ேபாலத் 
ேதாற்றம் அளிக்கின்ற , ேப ரனின் அன் க்குாியவர் ெபாய் ெசால்லார் எனத் ேதாழி 
தைலவிக்குக் கூறிய ). 
 
      க நிைலத் ைற 
 
      யாெரன்  குலெமன்ன நலெமன்ன ெவன்ெறான்  மறியாமேல 
      சீெரன்  ளேபைர மன்றன்ற ன யார்த மிற்ேசரல்ேபால் 
      காெரன்  மீெனன்  குழெலான்  ெவான்  களிமஞ்ைஞயாம் 
      நாெரன்  ளதாக ளமன்றி யிெரான்றி னாமின் ைறேய.  (97) 
      . 
      கட்டைளக் க த் ைற 
      ைகயைட 
      ேதாழி கூற்  
 
      இன்ைறக்குப் ெபான்னைன யாணிற் கைடக்கல ேமந் மி  
      குன்ைறப் ெபா ைல நான் ைல யாயி ம் ெகாங்கரச 
      மன்றற் குயிர்கள்தம் மாட்ட ள் ேபான்றிவள் மாட் ன ள் 
      என்ைறக்கு மன் தல் ேவண் ஞ் சுடர்ேவ ைறயவேன.  (98) 
 
      (இஃ  ேதாழி கூற் . ெபான் அைனயால் நிற்கு அ க்கலம். நா தல் - ெதாங்குதல். 
அரச மன்றற்கு - அரசவனத்  இைறவ க்கு) 
 
      ேவற்ெறா  ெவண் ைற 
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      இைறவெரனச் சமயர்ெதா  குலமாகி யி ந் ம் ேப ர் 
      இைறவர்வய கைடஞ ெனெனவ ளி ெனய்தினரா லகீ ரன்ேனார் 
      உயர்ந்ததி யர்ந்தவ ாிழிந்ததி ழிந்தவர் 
      வியந்தி  ெப ங்குண ரறிந்  மகிழ் ர்.  (99) 
 
      அ சீர் ஆசிாிய வி த்தம் 
 
      மகிழ்நர்நைம மறந்தத க் குளந்தளர்ந்ேதன் 
           அல்ேலன்ைக வைளக ெளல்லாம் 
      ெநகிழ டல் தளரவ ம் சி காலான் 
           ைநந்ேதேனா வல்ேலன் நின்ைன 
      எகினவிளம் ெபைடயைனயாய் மறேவெனன 
            விைசத்தெகா ஞ் சூைள ெயண்ணி 
      கிழ் ைலயாய் ேப ரன் னி ேமா 
           எனநிைனந்  ள்குற் ேறேன.  (100) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
 
      ஏைனமின் னார்க்குவ மானமின் னாள்ம ங் ெகய்தினம் ங் 
      காைனமன் ங்கவர்ந் தீர்ந்ெதன்றல் ச கடன் ழங்க 
      ேதைனமன் ம்மிைச ெபாங்குக ேப ர்ச் சிவன் கழ்ேபால் 
      வாைனமன் ம்மதி ெயங்கும் பரப் க வாணிலேவ.  (101) 
 
      வாழ்த்  
      ெவண்பா வாழி தி ப்ேப ர் வாழி மரகதப்ெபண் 
      வாழியர சம்பலவன் மன்பைதகள் - வாழியவன் 
      அஞ்ெச த்ைத ேயாதி ய யர்பணி ெசய்தரன்றாள் 
      ெநஞ்ச த்தி வாழ்க நிதம். 
 
      தி ச்சிற்றம்பலம் 
      சிவஞான சம்பந்த ேதசிகன் தி வ  வாழ்க 
 
 


