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மா ரம் த் சாமிப்பிள்ைள இயற்றிய 
ெசாக்கநாத மாைல 

 
 
      Source: 
      தி ச்சிற்றம்பலம். 
      தி க்ைகலாயபரம்பைரத்த ம ரவாதீனமடாலயத்தில் எ ந்த ளியி க்கும்  
       "ெசாக்கநாதமாைல" 
      இஃ  திாிசிர ரமகாவித் வான் மகா--  மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ைளயவர்கள் 
      மாணாக்க ெளா வராகிய மா ரம் த் சாமிப்பிள்ைள இயற்றிய . 
      தி ப்பனந்தாள்காசி மடாதீனபதி காசிவாசி  சாமிநாத சாமிகள் 
      ஆக்ைஞப்ப  த ைம ஆ கேவா வா ர்த்திகளால் 
      கும்பேகாணம் விந்தியாஅச்சியந்திர சாைலயில் அச்சிற்பதிக்கப்பட்டன. 
      விஜய-  ஐப்பசி மாதம் , 1893 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      பரம்பைரத்தி நாமம்  பாி ரணமான தலம்  மாதம் - பட்சம் - திதி 
      ெமய்கண்டேதவர்  தி ெவண்ெணய்  
 ந ர்  ஐப்பசி -- சுக்கி --பிரதைம 
      அ ணந்தி சிவாசாாியார்  ைற ர்  ரட்டாசி -- தி  --திரேயாதசி 
      மைறஞானசம்பந்தர்  தி க்களாச்ேசாி  ஆவணி -- சுக்கி -- திைய 
      உமாபதி சிவாசாாியார்  ெகாற்றவன்கு   சித்திைர-- சுக்கி -- வாதசி 
      அ ணமச்சிவாயர்  ெகாற்றவன்கு   மார்கழி -- சுக்கி --ெபௗரணிமி 
      கங்ைகெமய்கண்டார்  சீர்காழி  கார்த்தி -- கி  --பஞ்சமி 
      ப ைதகட் ச்சிற்றம்பசுவர்  ம ைர  பங்குனி -- கி  --நவமி 
      ப ைதகட் ஞானப்ரகாசர்  காளத்தி  ஐப்பசி -- கி  -- ச ர்த்தி 
      ஞானப்ரகாசர்  தி வா ர்  ஐப்பசி -- கி  -- ச  
      ஞானசம்பந்த ேதசிகர்  த ைம  ைவகாசி -- கி  --சத்தமி 
      ஆனந்த பரவச ேதசிகர்  த ைம  மார்கழி -- கி  --தி திைக 
      சச்சிதானந்த ேதசிகர்  த ைம  ஆனி -- சுக்கி -- சத்தமி 
      மாசிலாமணி ேதசிகர்  த ைம  ரட்டாசி-- சுக்கி --ஏகாதசி 
      ஞானசம்பந்த ேதசிகர்  த ைம  ஆவணி -- சுக்கி -- திைய 
      தி ஞானசம்பந்த ேதசிகர்  தி க்குற்றாலம்  சித்திைர -- கி  --பிரதைம 
      தி வம்பலேதசிகர்  த ைம  ஐப்பசி -- சுக்கி --ெபௗர்ணிமி 
      அழகிய தி ச்சிற்றம்பல  
       ேதசிகர்  ேகாட் ர்  கார்த்தி -- சுக்கி ஏகாதசி 
      தி நா க்கரசுேதசிகர்  த ைம  ஐப்பசி -- சுக்கி ெபௗர்ணமி 
      சச்சிதானந்த ேதசிகர்  த ைம  மார்கழி -- சுக்கி -- தசமி 
      ஞானசம்பந்த ேதசிகர்  த ைம  ஆவணி -- கி  -- ஏகாதசி 
      கந்தப்பேதசிகர்  த ைம  ஆவணி -- கி  -- நவமி 
      மாசிலாமணி ேதசிகர்  த ைம  ைத -- கி  -- ச  
      சச்சிதானந்த ேதசிகர்  சிவைசலம்  கார்த்தி -- சுக்கி -- வாதசி 
      மாணிக்கவாசகேதசிகர்  தி வனம்  மாசி -- கி  --ச ர்த்தி 
      ------------- 
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      தி ச்சிற்றம்பலம் 
த ைமச் ெசாக்கநாத மாைல 

 
      காப்  
 
      சீர்ம யாகாமிய ரற்காலாற்சிதறிடச்ெசய் ன் ள் ள 
      ேபர்ம சஞ்சிதந்தைனவாயிற்ெபய் நல்ல ளினிற்கூட்  ம் 
      வார்ம சித்தியாைனயின்பாதமனத்தினி த்திேயபணிவா ஞ் 
      சூர்ம த ைமச்ெசாக்கநாதன்சீர்ெசாற்ெறாிந ைரத்திடத்தா ேன 
 
      ல் 
 
      ெபான்னமாலரவின்பள்ளியான்வனசப்ேபாதில்வாழ்நான் கெனன்  
      மன்னமர்கற்பத நிழ ப்பான்வணங்கிநின்ற தினேமத்த ந் 
      ெதன்னமாமரர்நின் வாழ்த்ெத ப்பத்ெதய்வஞானப்பரஞ்சுடராய் த் 
      ன்னமர்ந்தைனயால ள் ாித ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  1 
 
      இந்நிலம்பரவவாழ்மண ாி ைணயிலாப் கழ்த்தனஞ்சயனா ர் 
      தன்னகமகிழக்கடம்ப த்ேதாற்றித்தைழத்தநீஞானசம்பந் த 
      மன்னியேதசிகன்காத் வந் ம விைனயா காரண ேமா 
      ெசான்னியமாதி நிவர்சூழ்த ைமெசாக்கநாதப்பரசிவேம.  2 
 
      ெசன்றி தி கத்ெதா பாண்பத்திரைன மஞ்ைசமாக்களத் தி 
      ளின்றிடச்ெசய்ததன்ைமமாறிடற்காநீட ண்ஞானசம்பந் த 
      ெமன்றி நந்ேதசிகேனா நீ ெமழிலமாகமைலயம்பதியி ற் 
      ன்றிநின் வந் வந்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரமசிவேம  3 
 
      சிைவபிாிந்தரசன்மகெளனச்ெசன்றதிறந்தைனமனத்தினினிைனத் ேதா 
      நைவபிாியாத லகவர்காணஞானத்ைதெவளிப்ப த்திட ேவா 
      விைவபிாியாதநீயிவண்வி ம்பிெய ந்த ளிைனமிகும ர ச் 
      சுைவபிாியாதகனிெபாழிற்ற ைமச்ெசாக்கநாதப்பரமசிவேம  4 
 
      இைளயவன்மயில்வாகனனமர்கடம்ெபன்ெறண்ணியீசானமாந்திைசயி ல் 
      வைளயமா ரவனந்தனினாப்பண்வர நிவரர் ைடசூழ க் 
      கைனயவான்மாக்கட்க க்காட்டக்க திேயவந்தைனேபா  ஞ் 
      சுைளயமர்கனியார்ெபாழி ைடத்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  5 
 
      சங்கமமைடயாநதிக்கைரயதனிற்றங்குதறகாெதனக்குறிதி  த் 
      திங்களார்ேசாைலநாற்றிைசபர ந்தி மயிைலப்பதியின்கீழ் ப் 
      பங்க க்க ம்ெபான்னிநன்னதியினபக்கல் ற்றி ந்தைனேபா  
      ங்கமாராதிைசவர்சூழத ைமச்ெசாக்கநாதபரசிவேம  6 
 
      ெத வினிற்கூைடமண்ெண த் ழன்றெசய ைடநின் வத்ைத ப் 
      ெப மன ைடயராகண் டாதி க்கப்ேபணிேயாதிைசயறிந்தி  க் 
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      க ைமஞ்ேசாைலநாபபணிேலவநதமாநதைனெயன் சூழேபாகா த் 
      மமவிண் லகின்ம வி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதபரசிவேம  7 
 
      ஆக்குபாண் ய ங்ைகதவென ம்ேபரைடந்தவனாெடனத்ெதாிந் ேதா 
      வாக்குைர ன்னங்ெகா த்த ண்ேடாவளவாநா யற் ண்ணிய ேமா 
      நீக்குமதில்லாதிநாகாவதியநிைனந்தைனெயன ண்ணியேம 
      க்குைரவாணாேபாற்றி ந்த ைமச்ெசாக்கநாத பரசிவேம  8 
 
      அ ைமயிற்சுயம் காணநைத சமாாிடமா டெமன்  ம் 
      ெப ைமயிைனநதாமி ங்கெமன் லகிற்ேபசுவரைவெயா கலக த 
      க ைமயிறெபா ங்கண்டாதநததனாறகவ ைன தெலன் ேற 
      ைமயிறெபாங்கசூழநதிெந த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  9 
 
      உலகுேளார்தவத்தின்றைகயமிவவா றன வந்தறிந்திட நிைனத்ேதா நீ 
      யலகிலாசேசாைலந வினில்வி ம்பியமாந்தறிஞானசம்பந்த ம 
      விலகுறாத்ேதசிகைனத்தவம் ாியவி த்தைனெசால் நின்ன  ேள 
      சுலவிடவிளங்கும்ப் க ைடத்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  10 
 
      கதிம வியபஞ்சவென ங்குலேசகரன்ைமத்தீட்டவாைலயமா ம் 
      பதிம வியநீெசன்னிநாெடன் பாக்கிய ைடத்ெதனவறிந் ேதா 
      நிதிம வியவிந்நகாிேலார்வளவனி ததியதளிம விைனயா ற் 
      திம விய சீர்பதி நத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம. 11 
 
      ப யிலாச்சிவராத்திாியபிேடகம்பண் தற்கிைலெயனத்ெதன் ைன 
      ய யினினின்ற நிவரன்களிப்பிலாழ்ந்திடவைளந்தவன்கரத்தி ன் 
      யிைனக்ெகா க்கப்பறித் னக்காட் ெமாழிந்திடச்ெசய்தைனநித  ந் 
      ெயறியைலயார்ெபான்னிசூழ்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  12 
 
      த ல்லாச்சுவாின்ேமல்ைவத்த திர்தைல ற்றிடர்விளநீ ர் 
      ேத கன்னல்சந்தனக்கட்ைடதிரவியமிைவெய த்தற் கு 
      நா றச்சி வனிைலெயனவ நடந்திடச்ெசய்தைனசூழ்ந்  
      ேதா லாம்வாவிமாடமர்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  13 
 
      நின்ன ைசக்ெகனமனத்ெதண்ணிநி த்தியகத யின்றாற் ைற 
      மன்னமர்வாளாற்குைறத்தவன்காதைதவைளந் பாம்பி ந்தவேனா  ம் 
      பன் மவ்வண்ணஞ்சந்நிதிவரேவபாறிடச்ெசய்தைனநா  ஞ் 
      ெசான் வல்வன்னிேசர்ெபாழிற்ற ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  14 
 
      ஆட் தல்குறித் வந்தவாெனய்ையயாைசயிெல த்த நிரம் ப 
      ட் ெமண்ெணய்ையக்கலந்தவன்ேபசாதி ந்த கண்டவன்மைன வி 
      தாட் ைணவி ம்பிச்சந்நிதிெகாணர்ந் சாறற ம்ேபசிடச்ெசய்தா ய் 
      ேதாட் ைனதட் மல்லர்சூழ்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  15 
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      பா டநீைரக்கலந்தனித்தவடன்பாலைனப்ப ம்பிணிேசர்ந்  
      ேகா டவதைனப்பின்ன ெதாிந் ன்குைரகழறியானத்தில்ைவத்  
      ேம ட ன் பசுக்கைளக்ெகா த் ேவண் டத்தீர்த்தைனெபாழி  ற் 
      சூ டங்ெகாண்ட கி லாந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவ ேம  16 
 
      ழெவனத்த த் நீ ேதாய்காைய ன் நின்றனக்ெகனமைனயி ன் 
      கிழவியால்வி க்கவஃதறியாதகிழவனாெல த்தாிநதிட  ம் 
      பழமைறெசா ேமாாி ங்க ள்ளி க்கப்பார்த் டனஞ்சிநின் ன்ன ர் 
      ழ டச்ெசய்யவ ளிைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  17 
 
      மரந்தனிற்காயைவத்தெசங்காவிம வியம தைனெய த்  ப் 
      ரந்தனிலணிந் வந்தவன்ேறகம் ெநளிநதிட டன ங்கி ச் 
      சிரந்தனிேலற் ன்சந்நிதிவர ஞ்ெசய்யேமனியெனத்திகழ த் 
      ரந்தரனாக்கிப்பார்த்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  18 
 
      ேமாரா நட்ெபா வா குந்தநீ ண் டனடந்  
      ந விலாவைகயிேலார்ெபாழிற்ேசக்ைகநயந் வாழ்ந்தி ந்தனகண் ட 
      வ யவரன் த பசாரவைகயினினிறகேவெசய்தா ய் 
      ெசா வ வாணர்க யசற ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  19 
 
      ற்றி ந்த க்ேகாயி ன்வாயின்ேமதியின்சாணநீர்ைகக்ெகா ண் 
      ற்றியபின்னரலகிடநிைனத்தெவா ததியின்கர டன்மடங் கி 
      நாற்றிைசயறியநின்றிடச்ெசய்தாய்நாற்கவிப் லவர்கள்சூ  ர் 
      ற்றி ைமயாப் க ைடத்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  20 
 
      நித்தியவமல ரணவ லநின்மலெவன் ைரத்ேதத்திப் 
      பத்தியார் கன் ன் நாணின  பாதேமகதிெயனப்ப த் ன் 
      மத்தனாயி க்கப்பின்னிைனத் தித் மகிழ்ந்திடவாக்களித்தைனயாற் 
      சுத்தநீேராி சூழஅநந்தி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம 21 
 
      நின்னிைலகாணேவண் ெமன்றகத்தினிைனத் மாமிசந்தைனயாணந் 
      தன்னிைலயாக்கியனத்ெதா ங்கலந் காற் நிேவதனமாக 
      நன்னிைலைவத் நின்றவன்காணநல் யிர்ெபற்ெறழச்ெசய்தாய் 
      ெசான்னிைல ள்ளா *ைரப்ப ந்தைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  22 
 
      ேசழ்கிளர்கடம்பவனத்திற்ெசாற்ெகாள்ளாக்கீரைனம வில் ழ்த்தியேபால் 
      வாழ்ந்திடவ யாாியறறி தளிையமைறத்தவனற்ைறநாளந்தி 
      யாழ்ந்தநீர்க்கூவம் ழ்ந்தழிந்திடேவயாக்கிைனநின்ன ளறிந்தார் 
      சூழ்ந்ெதாளிர்மதி ன் கில்ெபாழித ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  23 
 
      வலவனிராேசந்திரன்மனங்களிக்கம ைரயி ைரபகர்ந்த ேபாற் 
      பலாி ந்தாெலன்ெசால் மானந்தபரவசற்ேறசிகனாக்கல் 
      கலெமனஞானசம்பந்தேதசிக க்குநல் ைரபகர்ந்தைனேய 
      ேசாலமிளிர்மைறேயார்வாழ்ந்தி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  24 
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      ஆசிாியன்றன்மைனவிையப் ணரவாைசெகாண்டவள்கரம்பி த்த 
      நீசன்ைகெவட் ம ைரயின் த்தநீதியனீெயனற்ேகற்ப 
      சூசுக ைலையப் கழ்ந்தவன்கர ந் ணிபடக்கிடந்தகாரணத்தாற் 
      சிலாவ ைளக்காட் ைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  25 
 
      ெசல் மனந்தகுணன்றனக்காகச்சிரமதிய தத்தா யிர்கள் 
      வில் டம ைரச்சுத்திெசய்த ேபால் ைரமலாவாவிகூவங்கள் 
      கல் டந்ேதா வர்நீக்கிக்காட் ைனெயன் பின்ேனா ஞ் 
      ெசால் டவ ைளச்ெசய்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  26 
 
      பாண் யன்களிக்கமைறந் ளம ைரப்பதிதைனக்கங்கணப்பணியாற் 
      காண்டரவைளந் காட் ய ேபாற்க த மிகநகரதனி 
      லீண் யநா ைலயில்வில்வமி ந்தி ெமல்ைலயிற்றளி ந் 
      ண்ட லைமக்கேவாதிைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  27 
 
      வந்தவாி க்கப்பலைகெயான்றிைனநீவழங்கிைனம ைரமாநகாின் 
      ந்தெவன் ைரப்பரால ேபால ன் ேபர்நின்றிட யா 
      ந்தியதளியிற்சந்ைதவந்தி க்க தவிைனவாாிெவள்ளத்திற் 
      சுந்தர நிவ வந்தி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  28 
 
      கூர்ம த மிெயன்றவன்மகிழக்ெகாங்குேதர்வாழ்க்ைகையெய  தி 
      யார் தறியம ைரயிற்ெகா த்தாயானந்தபரவச க்கு ஞ் 
      சீர்வளர்சச்சிதானந்தற்பின்னாந்ேதசிகனாக்ெகனக்ககன ஞ் 
      ேசார்விலா ைர ந்தந்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம.  29 
 
      ெதற்றியிற்காயத்திாிவிேசடத்ைதச்ெசப்பி ம்பின்னிைனத் ற் ற 
      ற்றவனாக ம் ர த ல்லா ற்றிடச்ெசய்தைன ரத்ைத ச் 
      ெசற்றவன்றா மி ங்கெமன் ைரத்தார்சீரறச்சாைலகெளங்கு ந் 
      ற்றசீர யார்நிைறந்தி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம.  30 
 
      பறிதைலயமணர்மகத்தினிெல ந்தபாம்பிைனம ைரயிற்ெகான் ற 
      குறியவனீதாெனன் லகறியக்கூ யைவந்தைலயரவ ஞ் 
      ெசறிந் நின் ன்னர்படம்விாித்தாடச்ெசய்தைனய மற் த ேம 
      றக்கெமன்றியா மைறந்தி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம. 31 
 
      உன்கலந்ெத விற்கிடந்தைதத்திரட் ெயா கரத்ெத த் வந் ன்றன் 
      திண்டளியதனிற்கிடத்தியமடந்ைததிைகத்ததிற்சிதறி மனத்ைத க் 
      கண்ெட த் ண்ணச்ெசய்தைனயதனாற்க திநீசிவெமனநிைனத்  த் 
      ண்ெணனநின் தித்தனர்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம.  32 
 
 
      கூட னின்ேனாெடதிர்த்தகீரைன ங்குண றப்ெபாதிைகயில்வா  ம் 
      விட ண் நிவற்ெகாண் பேதசம்விாித்தேபான்மாசிலாமணியா க் 
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      கூ ேதசிகைனக்ெகாண் வண்குமரகு பரற்க ளிைனநில  ந் 
      ேதாடலர்ந்ெதாளி ம்பண்ைணசூழ்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம.  33 
 
      இரவினிற்குமரகு பரன்ேயாகி ந்தி ேபாதைடந்தவைன த் 
      தரெமா மைழத் ச்ெசன் ேகதாரத்தலத்தினில்வி த்தைனயதனா ன் 
      மர தனீக்கிக்குறிதைனக்கண் மகிழ்ந் ேமார்தளிநினக்ெகன்  ஞ் 
      சுரம நகாினி வினன்ற ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம.  34 
 
      வ ணைன ன்னர்க்க ந் டனவன்றன்வயிற் ேநாய்தைனநீக்கி த் 
      தி ம கூடன்ம வியவ ெபாற்ெசப் ேமழ்நாணிைனநா  த் 
      த மிளிரன்பாற்ப த் வாழ்த்தினவன்றாங்குதற்காியவவ்வ ைய த் 
      விடாவண்ணந்தீர்த்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  35 
 
      ட்கலாவர்த்தந்தன்ைனேயெகாண் ெபா ம ரா ாியழிக் க 
      விட்குலங்க வவந்தநற்கடைலவிலக்கியதன்ைமையமா ன 
      தட்குணப்ெபான்னிநீைரயிவ்வில்வந்த க்குெமன் ைரத்தளித்ததனா ற் 
      ட்கர மின்றியமர்ந்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  36 
 
      விளங்குநன்ம ைரக்க ாிகண்களிக்கவி த்தகுமாரபாலகனா க் 
      களங்கமிலாமற்ெகாண்டைனெயன் கைரவதற்ேகற்பவிநநக ாி 
      ளமகிழ்மாசிலாமணி ன்ன ெவா ஞ்ெசன் நின்ேறாதி த் 
      ளங்கிலாவைகயினமைறந்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  37 
 
      ஈனசம்பந்தம்விலகிேயவாழ்த யல்ெபனநின்ன ேபணி 
      ேமானசம்பந்தங்ெகாண்ட ெதாிந்ேதா ன்னாேபாற்ேறாத்திரஞ்ெசய்ய 
      ஞானசம்பந்தப்ெபயர்ெகா த்த ளினாட்ெடனக்கனவிைடப்பணித்தாய் 
      னசம்பந்தமில்லாசூழ்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  38 
 
      கடந்தைனத்ேதாண்ேமல்ைவத்ெதா கரத்தாற்கவ்வி மற்ெறா சரத்தின் 
      படம்விரல்ெகாண் ெசம்பினீேரா பாித்தவனின்றளிவா ச 
      டமிளிர்ந்கதவந்திறந்திடக்கா னி விரல்ெகாண் தள்ளிட  ந் 
      ெதாடர்விரெல க்காத ளிைனத ைமச்ெசாக்கநாதபரசிவேம  39 
 
      சிவநிசிதினத்தி ரெவலாம்விழித்தேதகனாலால சா ம 
      நவநிைறகூவந்தனிறசலெம க்கநண்ணினனதில்வி ந்தவைன த் 
      தவம கீரன்றைனக்கைரேயற்றித்தந்தேபாற்கைரயினில்வி த் த 
      வறைலயறியச்ச்ெசய்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவ ேம  40 
 
      ெபா வில்ேவ ர்க்குச்ெசன்றேவார் நிவன்ேபாலேவலவிைனஞைரவிளித் த் 
      தி ம நந்தைனத்திைடயைடந் சிறப்பிேனாடலெரலரங்ெகாண்  
      ெப மகிழ்ேவா ைசமண்டபத்திற்பிறங்கிடைவத்தைனெயண்ணி த் 
      வ ம்பணி ம் க ைடத்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம... 41 
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      ேமவியபதினாறாெமா க்கத்தில்விைழந்தவ ம்பதின வ ர் 
      தாவியேமானங்ெகாண் ப்பதனாற்றங்கைறவாச னித  ம் 
      பாவியவன்னம்ைவத்திடேவண் ப்பகாதி ஞாசம்பந்த ர் 
      வியன்ேசழ்க்கச்ெசாற்றைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  42 
 
      கைட கெமன் நிைனந்திடமைழ ங்கான்றகாலததின்ம ைர ப் 
      பைடயி ற்பலைகெயான்றிைனப்பா ம்பத்திரற்களித்த ைரய த் 
      தைடயிலம்மைழேயயிலெதனக்க த்திச்சந்நிதிநின்றன் திக்க த் 
      ெதாைடக்ககரநீட் லக்கிைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  43 
 
      ஆயக ங்கு விேகட் டநீ ன்றட்சரஞ்ெசவியினிேலாத ப் 
      ேபாய்கடம்ப யி ந் பின்ன ளிற் குத்தியதன்ைமையமான 
      வாயமலர்ந் ைரக்கும்ைபங்கிளிக்ைகந்தாம்வைகெய த் ைரத் னத யிற் 
      ேறாய்ந்திடச்ெசய் மாண்டைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம..  44 
 
      தைறயினின்ைமசூர்க்கர்த்தர்பாற்ெசன்றசம்பந்தசரணரானின் ைன 
      ைறெயா ெமாதக்ேகட்டபிேடக ைறயினிலாெகனக்க  தி 
      மிைறயினில்வ டந்ெதா ம்பசுவ ப்பல்விைழகுவான ளிைனவாவி த் 
      ைறெதா ஞ்சங்க லவி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  45 
 
      திகழ்தி வனந்தலதிலபிேடகஞ்ெசய்தற்குப்ெப கிைனயைமக்க ப் 
      பகபர்சுவிைனேயகறந் வந்தி ந்தபா ைனெய த் வாய்ப்ெபய் த 
      வைகயினிலைவயலமமைசயா வகுத்தைனநிைனத் தித்ெதன்  ஞ் 
      சுகர் தற்பணி ம் க ைடத்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  46 
 
      கைணெய ங்கண்ணார்ெபண்களி வர்கடம்பமாைனந்தனிற்ெகாண் ட 
      விைணயிலாயாழின்வாதிைனநீேகட் ன் ற ைரத்தெவன்றிையப்ேபா ற் 
      பைண ள நிவர்கலகங்ெகாள்ேபாதிற்பகர்தி வம்பலவன்றா ன் 
      ைணெயனச்ெசால் மைறந்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  47 
 
      ெபாியவன்சுவர்க்க ரத்தமர் நிவன்ேபசி நம ேகா ைக யி 
      ாியநீர்சிரசிற்றாங்கிேயெந ந வனவணைடந் ளானதனா ற் 
      பிாியேமாடதைனப்பாதலம்ெபாக்கப்பிாித்ததன்ேவைலைய த்  த் 
      ாியராவாழ்கெவன்றைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  48 
 
      கிைளெயா சுவர்க்க ரத்தவர்கூ க்ேகழகிலாிரதம் ற்றி க்கு ந் 
      தைளயவிழி ங்கெம த்திடவந்ததன்ைமயிற்சித்திநாயகனா ர் 
      விைளவழிகூ யி ந்தனெரன் விழி யில்தைன நீக்கி த் 
      ைளயமர்காதிேலாதிைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம.  49 
 
      விைழயிலான்கறந்தபா னிெல த்தெவண்ெணெயன்ெறா வனாற்சுட் க் 
      குைழவினிற்றந்தசாந்திைனநினக்குக்ேகாலமார்நிேவதனஞ்ெசய் த 
      வழகியதி ச்சிற்றம்பலவன்வாயன் ெவந்திட்டெதன் லக ர் 
      சுழலல்ெகாண்டறியச்ெசய்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  50 
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      அத ளங்ெகாண் ெசய்தவன்பாவியாெமனமிகுவிசாரத் தி 
      னிதயனாச்ேசார்ந் மனங்ெகாளாதி ந்தவன்பன் ன்பலர்க ஞ்சூழ்ந்  
      கத ைடயவ மிரத்தமார்ேபதிகண்டதின்மாய்ந்தனெனன்  
      சுதைன ங்காட்டச்ெசய்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம... 51 
 
      அந்தநலீச ம்பல னனாயி னாைலயேமாச ம் 
      வந்தி ெமன்  வைரந்தநின்சீட்ைடவாங்கிேயநாவி க்கரச ர் 
      ெசாந்தநற்சிரசிேலற்றிவாசித் ச்ேசாக ந்திர்ந்திடப்பின்ன ர் 
      ெதாந்ெதாெமன்ெறா ங்காட் ைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  52 
 
      நின்றளிகண் தாிசனஞ்ெசய்தநி ப க்கைமச்சனாம்பனவன் 
      ெபான்றினரடங்குசமாதிெயன் ைரக்கப்ெபா சினந்தன் ளங்ெகாண்  
      மின்றிகழதைனத்தகர்தனாெடன்னவி ப்ெபா வந்தவனய ந் 
      ன்றி ளைடயச்ெசய்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரமசிவேம  53 
 
      அரசனாற்றந்தவாக்கிைனயான்மற்றைமச்ச மாளிைனக்ெகாண்  
      விரசுமாைலயத்தின்கற்கவாிைனேயேவண் ேகாடாியினாற்பிளக்க ப் 
      பிரசேமெயன்னவிரத்த ம்ெப கிட ாிடக்கண்டவன்மயங்கி ச் 
      சுரர்பதிெயன்னக்காட் ைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  54 
 
      சங்கமமைடந் தி ம்பியேபா தாங்குமிந்நகாினெதல்ைல த் 
      தங்குறவரசனயன ந்ெதட் த்தளர்ந்தனனாடாதன ங்ேக ட் 
      ங்கு ந்தளிையப்ெப கிடச்ெசய ெமன் நிேவதனங்ெசய  ஞ் 
      சுங்கமின்மான்யம்ெபற்றைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  55 
 
      தந்ைதையேமாக் ஷத்த ப்பிடவந்தைனயன்னமைனையயாைலயநி ன் 
      ந்திபினின் ன் சிவஞான த்தமன்றனெசவிப்படந ற் 
      சிந்தைனப்ப ேயெசய்தனெமன் ெதாிந் டனறிகுறியாக த் 
      ந் பிெயா ெம ப்பிைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  56 
 
      நிணங்கிளர்ேவ னயனமாெரா த்திநீ யதீக் ைஷைய ன்னி க் 
      கணங்ெகா நின சந்நிதிகூ க்கைரயநலவி த்ைதயாச்ெசய்  
      குணம ெவளியில்வி த்தைனெயன்றாகூ வெதன்னினியாகு ந் 
      ணங்கறமதியந்தவழமதிற்ற ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  57 
 
      வய னிலாிைய ாியவரறியாவைகயினிற்கரத்தினாெல த் ேத 
      யய டம்ப க்கிப்பின்சிரந்தனிற்ெகாண்டாியதன்மைனயினிற்ேசர்க்க க் 
      கயலமர்விழியாள்ைகெகா பிைசயக்க திேயெய த்தவண ங்கி த் 
      யர்தரவரவங்காட் ைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  58 
 
 
      தீட் யதங்கக்கவசெமான்றிைனேயதி னவன்மனந்திைகத்  ப் 
      ட் யகதவந்திறந்தி வைர ம் க நின்னாைலயத்தமர்ந்  
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      காட் ய ைதயங்கண்ெடாியாமற்கைர நினசந்நிதிெகாணர்ந்  
      சூட் நின்றமரச்ெசய்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  59 
 
      வாத ர கண்மகிழ்தைலவி ம்பிைவையயினீரைழத்த ேபா ற் 
      ேகாதைமயாதசச்சிதானந்தாகுல காவிாியினினன் னீ 
      ராதரவாகவ தைலேவண்டவவ்விதம்வ த்திநற் கைழ ச் 
      சூத ைரக்கநி விைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  60 
 
      அாிய ேமனியினிற் சாத்தி ந் தி ேவாற் றாைடைய ேயந்தி நின்றவன்கண் 
      பிாி  நீெராற்றி ெய த்தபி னயனம் பிறங்கிடா தி க்க ஞ்ெசய்தாய் 
      ாி  மன் ைடயா ேரத்தி  நின்றன் கழி க் கிைணெய வன் கல்ேவன் 
      சுாிய மர்குழலார் ம வி ந் த ைமச் ெசாக்க நாதப் பரசிவேம   61 
 
      ேபாற்றபி ேடககங் காளங்கள் சுத்தி ாிந்திடா ததனிைடக் கங்ைக 
      ற்றிய க வி ேயா தங் கர  ெமான்  பட்ெட த் திடப்படாம 
      லாற்றிய வதனாற் கண்டவர் யா மச் சமிக்கைடந் திடச்ெசய்தாய் 
      ற்ற ல் கவிஞர் ேபாற்றி ந் த ைமச் ெசாக்க நாதப் பரசிவேம  62 
 
      அய டம் ைவத்த நிேவதனக் கனிைய ய ந்திேய லந்த வன்வயி  
      யெலன வாக மேகாதரங் ெகாண்ட ேபாதைத ேநாக்கிய பின்னச் 
      ெசய ைன நா  லகவ ரறியத் ெதாிந்தைன நின்ன  பணியாத் 
      யாிலார் ெபா  மாடமார் த ைமச் ெசாக்க நாதப் பரசிவேம  63 
 
      சிங்களத் தரச ன ப்பிப் பினகனி ையச்சீ ேரா  நிேவத னஞ்ெசய்த 
      மங்கள த் க் குமார க் கிரவி ைமயமர் காைரக் காலம்ைம 
      யிங்கினத் ேதா ந் தந்தா ெமன்ேற யியம்பிைன ேமனி ைலகற்பந் 
      ெதாங்கி  கனி  திர்ந்தி ந் த ைமச் ெசாக்க நாதப் பரசிவேம  64 
 
      வஞ்சிமன் னவ  நின்னிடங் ெகாண்ட மகிழ்வி னால ப் பினதான 
      மஞ்ெச  மாரந் தன்ைன ம் வாங்கி மகிழ்ந்  லக்காட் யபின்னர் 
      பஞ்சரக் கிைளேயா ைனத் தித் தணியப் பகர்நி லம்ெபா  னேமற்ற 
      ஞ்ெசா க் காட்  நி விைன த ைமச் ெசாக்க நாதப் பரசிவேம  65 
 
      பத்திர ைனக்கண் பசாித் திட்ட பான்ைம ேயானின் பணிெசய்த 
      மித்திர ெனன்  ெசான்னேவார் நிவர் வியந்திடத் தி ம டங்கட் ப் 
      பத்திைம ெகாண்டா ெனன்  ெசயளித் ப் பா காத் திட  நீெசய்தாய் 
      த்த ம் பணிந்  வாழ்ந்தி ந் த ைமச் ெசாக்க நாதப் பரசிவேம  66 
 
 
      இந் ள வனத்திற் ெகாய்ய  தனக்கு ெமழி  ம ைள யீந்த ேபா 
      லந்திேலழ் நா ன் சந்நிதி நின்  மகன்றி டாப்ேபாத் தின்நன்ைமச் 
      சிந்ைதெகாண் ஞான சம்பந்தர் காணச் சீர ள்ெசய் தைனெயன் ஞ் 
      சுந்தரன் பணி  நிவர்சூழ் த ைமச் ெசாக்க நாதப் பரசிவேம  67 
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      ஆைலேநர் ெமழியார் ெதாிந்திட வணிமா வாதியா ள்ள ைவயைனத் ங் 
      காைலேய ேவண்ட ம ைரயி ைரத்த கட  ணீெயன் ப ெதாிய 
      மாைலயில் வாழ்கந் தப்ப ேதசிக  மகிழ்ந்தி டவளர் மகிமாைவச் 
      ேசாைலயி ன விற் ெசாற்றைன த ைமச் ெசாக்க நாதப் பரசிவேம  68 
 
      வா யினைனத்தேகாட்ைடயிெலான்ைறமைறத்த ற்ெகாண் ேபாய்ச்ேசர்த் க் 
      கூவிநன்மைனையய கினினி த்திக்ெகாட் ேபாத்தனிைடயி ந்  
      பாவிகண்மனம்ேபாற்க மணல்விழப்பண்ணிைனெயன் சூழெபாங்கா 
      வியலன்னந்தங்கி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  69 
 
      சந்நிதிநின் ஞ்சாரங்கிவாங்கித்தன்கரங்ெகாண் வாசிக் கு 
      ன்னிடமரவம்வந் நின்றாட ன்மணிமாசிலாமணி  
      நின்னதின்ன மிறெதனக்காணநி விைனநல்ல ளிைன ேய 
      ன்னலாபணி ம் கழ்ப்ெப ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  70 
 
      கரந்தைன சி கிடாெனா வன்கா நின்சந்நிதிவாச ல் 
      வ ந்த ணத்திறப ெரா ேயா வண் தவைடத்திடப்பட் ட 
      தரந்ெதாித்தைனயால்தைன ங்கண் சார்ந்திடாவண ைரத்தன ேர 
      சு மப ஞ்ேசாைலவி ம்பி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  71 
 
      உக்கிரகுமரன்கரததில்ேவலவலைனெசண் ற்றிடச்ெசய்த ேபால ப் 
      பக்கலவாழ்சச்சிதானந்தற்ெகாண் டணபமாசாமிநாதப் ேபா 
      தக்கவனமகிழ ன்ைற ங்ெகா க்கத்தா ற்றி ந்தைனசீட்  
      க்கி த்த ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  72 
 
      சாத்திடவாரந்தைன யைரத்தவ த்தாங் ெகாணாவ த்தமிக்ெகன்  
     ேகத்திரமணைலச் ேசர்த்தைரத்தளிக்கக் ெக மியேமனிசாத்திட  
     ேநத்திரம்பார்க்குந் ெதாழி ைன நீக்கி நி விைன திவரர்கூ  த் 
     ேதாத்திரஞ்ெசய் ம் க ைடத்த ைமச் ெசாக்கநாதப் பரசிவேம.  73 
 
     சுந்தரமன்னன்றன் மகற்காியசுமதிெயன் மந்திாிதைன  
     கந்தளித்த ேபான் மாணிக்கவாசகனாெலாளிர் சாமிநாதப்ேப ர் 
    தந்திரன்கா வாெறன வைழக்கச் சாற்றிைனச் சீட்ைட ன்னளித்  
    ெசாந்தந்ன் ன்வ வந்தி ந்த ைமச் ெசாக்கநாதப் பரசிவேம.  74 
 
    கதவரகுணன்றனன்பினாற்சிவ ேலாகந்தைனக் காட் ய ேபா ன் 
    மதிவளர்சாமிநாதமா நிவன் மகிழ்தரப் வியமர்ந் ைரக்கு ம் 
    விதிசிவஞானேதசிகன்றன்ைன வி ப்ெபா காட் ைனயதனா ற் 
     தம ய ைள வியந்தனர் த ைமச் ெசாக்கநாதப் பரசிவேம.      75 
 
      ஆவணி லநாளிற்சாதனத்தாலாட் ேபாதிைடவிடாெதாளி 
      மாவணியசியார்பலர்க ங்காணம ைரயினைடந்தனமா 
      தாவணிநாி ன்சந்நிதிநின் ந்தாிசிக்கச்ெசய்தைனெயன்  
      வணிந*ைகயார்ேமவி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  76 
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      கச்சிவாழபய ைனத்தாிசித் ச்சைடெசலப் தவினின்விைட யி 
      லச்சிைனைவத்தேபாற்சிவஞானவாாியனாற்பைனைசக் கு 
      ெமச்சி சாமிநாதமா நிவன்வியந்திடவா கட் ைய  ந் 
      ச்சிெயன்றளிக்கச்ெசய்தைனத ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  77 
 
      நற்றவர் க ம்பைனைசவாழ்சாமிநாதமா நிவரர்பிரான்பா ல் 
      விற்றவழநாகத்தகட் னாற்கூைரேவய்ந்தி பந்தைரநம  
      ற்றேமற்ெசய்யேவண் ெமன்றன்பின் தியனாச்ெசன்ெற கனவி ற் 
      ெசாற்றைனயவ்வாறியற்றினன்ற ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  78 
 
 
      ேநயேமா ன்ைனத் தித்தான்மறவானிள்பழிதீர்த்தநின்மல ேன 
      யாயநல்ெவள்ைளயாைனயின்சாபமகற் ராதனநிைல ேய 
      காயமர்கடம்பவன நகராக்கண் டச்ெசய்தசிற்பர ேம 
      ேதாயமார்பண்ைணசூழ்ந்தி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  79 
 
      ப ங்கயற்கண்ணிதடாதைகயாகப்பார்த்தேபெராளியின்சின்மய ேம 
      த ந்தி மணத்ைதயவ்வயிற்ெசய் தைழத்தி ஞானதற்பர ேம 
      ய ங்குலெவள்ளியம்பலத்தி க்கூத்தா நின்ெறாளிர்த பத ேம 
      சு ங்ைகநீர்பா ம்வய ைடத்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  80 
 
      வ த் குண்ேடாதர க்கனமிட்டவைகயினில்வளர்ந்தி ம ந் ேத 
      ய த்தி மன்னக்குழி ம்ைவைய னைழத்த ள்ெசய்தநல  ேத 
      கழித்தகாஞ்சனமாைலப ந்திடேவகடலைழத்திட்டசங்கர ேன 
      சுழித்தநீர்ப்ெபான்னிக்கைரயமர்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  81 
 
      ஆன்றநன் மைலயத் வசைன யைழத்  மா டச்ெசய்தகாரண ேம 
      ேயன்ற க்கிர ம்பாண் யனாவந்தி ந்திடச்ெசய்த ரண ேம 
      சான்றவணவற்குேவல்வைலெசண் தந் வாழ்ந்ெதாளி மாரண ேம 
      ேதான்றநல்லறி த ம்ெப ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  82 
 
      மிைடந்தி கடைலச்சுவறிடச்ெசய்யேவ ைனவிடச்ெசய் ம்ெபா  ேள 
      யிைடயி ந்திரன்றன் யின்ேமல்வைளையெயறிந்திடச்ெசய்பரநிதிேய 
      யைட நன்ேம விைன ஞ்ெசண்டாேலய த்திடச்ெசய்தநல்வரேம 
      ெதாைடம ெவா கும்ெபாங்கர்சூழ்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  83 
 
      நிைறயரபத்தன்ேவண்டேவதத்தினிைலப்ெபா ைரத்தநன்மன ேம 
      கைறதபெவாளி மணி ண்மாணிக்கங்காட் விற்றிட்டநற்ெறளி ேவ 
      சிைறயமர்வ ணன்வி கடல்வற்றச்ெசய்தி ங்க ைணயங்குன் ேற 
      ைறயினிலன்னஞ்ெசறிந்தி ந்த ைமெசாக்கநாதப்பரசிவேம  84 
 
      ேகடமர்வ ணன்வி மைழந க்கக்கிள நாலாகியமாட க் 
      கூடலாயாக்கிய யவர்மனத்திற்கூ வாழ்ந்தி ந்னிட்கள ேம 
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      ேத ெமல்லாம்வலசித்தெரன் ெசப்பிடநின் வாழறி ேவ 
      ேதாடலர்ெகாண் சரத்தி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  85 
 
      ெபா திற்கல்லாைனவாயி க்கிைன ம் குத்தி ண்ணச்ெச ஞ்சித் ேத 
      யி ைதெயன்சமணர்வி த்தயாைனயிைனெயய் நின்றிலகுமாமணி ேய 
      ப திலாவி த்தகுமாரபாலகனாப்பா க்கநின்றதற்பத ேம 
      ெதா தினிற்பவ ம்வ த்தி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  86 
 
      உள்ளைகதவ க்காவிடக்காைல ன்றியம்பலப்பதெம த்  ந் 
      ெதள் றவா நி ணெமபழிையச்ெசட் யிற்ெசன்றறியிைற ேய 
      நள் மாதாைவப் ணர்ந்தபாதகத்ைதந ந்திடச்ெசய்தசிற்குண ேம 
      சுள்ளகம்மில்லார்நள்ளி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  87 
 
      ஆசிாியன்றன்மைனையயிச்சித்தானங்கம்ெவட் னவ  ேவ 
      ேயசியசமணர்வி த்தநாகத்ைதெயய் நின்ற ளியவழ ேக 
      ேதசமர்மாயப்பசுவிைனயிடபஞ்ெசன் மாய்த்திடச்ெச ம  ேள 
      சூசன ைடயார்வாசஞ்ெசய்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  88 
 
      திட்டவட்டாைலமண்டபத்ேதறிச்ேசவகஞ்ெசய்ெதாளிர்ெமய்க்கா ட் 
      ட்டநற்பரேமவ ைமயி லவரக்கிழிய ளியெவழி த ேம 
      ெசட் திகளினின் நல்வைளயல்ெசப்பிளிற்றி தாிசன ேம 
      ெதாட்டநற்கடல்சூழ வி கழ்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  89 
 
      அ ைமயின் தலாம்ெபண்கணால்வ க்குமட்டமாசித்திெசா யி ேர 
      மி யிலாச்ேசாழன்றைனெவளிப்ப த்திவிைடயிலச்சிைனெச ங்கர ேம 
      ப யில்ைகதவ மகிழ்ந்திடத்தண்ணீர்ப்பந்தைரைவத்த ண்ணியாேல 
      யிைடமகளி சலார்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  90 
 
      வணத்திரதவாதஞ்ெசய்தைமத் ப்ெபான்னைனயாட்க ள்கு ேவ 
      ேமவலர்சூழச்ேசாழைனம வில் ட் யவாதநிற்குண ேன 
      ேகாவலன்பஞ்சம்விலகிட லவாக்ேகாட்ைடையக்ெகா த்தநனிைல ேய 
      ேசாவணந்ேதவ லகமார்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  91 
 
      ம ைரயம்பதியிற்றனபதியாகிவழக்கிைனயழித்த  ேவ 
      சித் ைடப்பழிையநீக்கிக்ைகதவற்குச்சிவனகர்காட் யசீ ேர 
      தியிற்பத்திரைனக்காத்திடவிறைக ற்றிரவ ளியவிகற் ேப 
      சுதியளிநிைற ஞ்ேசாைலசூழ்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  92 
 
      பத்திரன்மகிழச்ேசரமான்றனக்குப்பண்ெபா தி கங்ெகா த் த 
      சித்தேமமைழயினைனந்திடாவண்ணஞ்சீாியபலைகையயளித் த 
      த்தேனயவன்றன்மைனவிபால்ெவற்றிெமாழிந்திடநின்றவிச்ைசயேன 
      சுத்தநற்றவத்தார் தித்தி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  93 
 
      கி ட் ன்கு ைளப்பசிதணிந்திடேவகிளர் லெகா த்தகற்பக ேம 
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      ெத ட் மைவகளைமச்சேரயாகச்ெசய் நின்ற ளியதிற ேம 
      க க்குாீஇெயா தாைரக்குபேதசங்கழல தந் வாெழாளி ேய 
      க்ைக ம்பர ம் க ைடத்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  94 
 
      ம ைரயிெனல்ைலகாண்பிக்கப்பாம் வைளந்திடவிட்டகங்கண ேன 
      ததியினிற்ேசாழன்பைடம ந்திடேவதம்ெபயரம் விட்டவ ேன 
      பதியினிற்றா ம் லவனாய்ச்சங்கப்பலைகதந்தளித்த ண்ணிய ேன 
      திம லவர்வணங்கி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  95 
 
      ெகாங்குேதர்வாழ்க்ைகப்பாசுரர்த மிெகாண் டெவ தியகர ேன 
      மங்கியகீரன்றைனக்கைரேயற்றிைவத்த ளியவிசித்திர ேம 
      நங்கணாரசத்தியன்றனா லக்கணந்ெதாிந்திடச்ெச ம  ேவ 
      சுங்க ம்பணி ம் கழ்ம த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  96 
 
      ஊமனா த்ரசன்மனாற்சங்க கலகந்ெத ற ேவ 
      மாைமேசாிைடக்காடன்ேனா ஞ்ெசன் வளர்பிணக்கழித்த ட்ேப ேற 
      தீைமச்ெசம்படவெரா ம்வைல சித்ேதவிையக்ெகாண்டெசம்மைல ேய 
      ேசாைம ந்தவ ம் கழ்ப்ெப ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  97 
 
      வாத ரக கமக்குபேதசமனனிடச்ெசய் ம்பின்னாிைய க் 
      காத ற்பாியாயைவகைளநாியாய்க்காட் ம்ைவையநீரைடக்க ப் 
      தலமறியமண்ெண த் ழன் ம்ெபா ந்திடநின்ற க்கணேன 
      சூதமார்ெபாங்காசூழ்ந்தி ந்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  98 
 
      கூனலார்வ திசுரத்ெதா தணித் ங்கூ யவமணைரக்க வி ல் 
      வானவரறியேவற்றி ங்கிண ம்வன்னி மி ங்க மைழத்  த் 
      தானமர்சாட்சிகாட் நின்றதற்பராபரத் ெபா  ேள 
      சூனமிக்குல ம்ெபாழி ைடத்த ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  99 
 
      ெசப்பி கல்விேயாட ம் க ஞ்ெசல்வ மில்லறத்ேதா  
      கப்பி மன மணிந்தி கல ங்கண்டவர்களித்தி சுத  
      ெமாப்பி மனத்தில்வந்தி ற ெமான்ெறாழியா ளவாக த் 
      ப்பிேனாடைனத் ந்தந்த ட ைமச்ெசாக்கநாதப்பரசிவேம  100 
     
  ெசாக்கநாதமாைல ற் ப்ெபற்ற  
      ------------ 
 
      சாற் க்கவிகள். 
     
      தி க்ைகலாய பரம்பைர த ம ரவாதீனம் அ யார் 
      குழாத் ெளா வராகிய ஆ கச் சாமிகள் இயற்றிய . 
 
      நளிெகா ம்பைனைசமாநகர்ச்சாமிநாதமா நிவரன்மகிழ த் 
      ளிெகா ேமகஞ்சூழ்ெபாழிற்ற ைமச்ெசாக்கநாதப்ெப மான் சீ 
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      ரளிெகா பயதாமைரத்தாளில ந்தமிழ்மாைலெயான்றணிந்தா ன் 
      றளிெகா மயிைலத்தனிநகர் த் சாமிநாவல ளமகிழ்ந் ேத 
 
      ேமற்ப  ஆதீனத்  அ யார் குழாத் ெளா வராகிய 
      சண் கச்சாமிகள் இயற்றிய  
 
      ேபசணிசாமிநாதமா னிவர்பிரானகமகிழ்ந் ள்ெசய்ய த் 
      சகல் கழ்ேசர யர்சூழ்த ைமச்ெசாக்கநாதக்கட ளாி ன் 
      காசணி பயேசவ யதனிற்கனிதமிழ்மாைலெசய்தணிந்தா ன் 
      றாசர்கள்பர மயிைலவாழ் த் ச்சாமிமாலன் தித்திட ேவ 
 
 
      தி ப்பனந்தாள் காசிமடாதீனம் வித் வான் சாமி 
      மைல கனகசைபக்கவிராயரவர்கள் இயற்றிய  
 
      நன்ைமேசர்பைனையைசயம்பதிச்சாமிநாதமா நிவரன்மகிழ ச் 
      சின்மயத்த ைமவாழ்சிவஞானேதசிக ர்த்திேகட் வக்க க் 
      ெசான்மலர்மாைலெயான் ெசய்தணிந்தான்ெசாக்கநாதப்ெப மான்றா ண் 
      ன்மிகுதவத்தான்மயிைலயில்வா த் ச்சாமிக்கவிவர ேன 
 
      தி க்ெகாள்ளம் ர் உபாத்தி்யாயர் ெசாக்க ங்க 
      ேதசிகரவர்கள் இயற்றிய . 
 
      ஞானியர்ம ந்த ைமயிற்ெசாக்கநாத க்ெகா தமிழ்மா ைல 
      தானியமஞ்ேசர்மயிைலவாழ் த் ச்சாமிமான்மகிழ்வினிற்ெசய்  
      நானிலம்பர ம்பைனைசயிற்சாமிநாதமா நிவரர்பிரானா ர் 
      தானி ஞ்ெசவிகட்ேகறிடச்ெசய் தண்ண ள்ெபற் வாழ்ந்தன ேன 
 
      கும்பேகாணத்தி க்கும் ஓைக. சண் கம்பிள்ைள 
      யவர்கள் இயற்றிய  
 
      நற்றவர் க ம்பைனைசயிற்சாமிநாதமா நிவரர்பிரா னா 
      ற்றி மைவயிற்ெசாக்கநாதப்ேபேராங்கி நம்ெப மாற்கு த் 
      ற்றபல்லணிேசர்ந்திடத்தமிழ்மாைலெசால் நற்ெபா னிைனவிாித்  
      ற்ற ளவன்கண்ெபற்றனன்மயிைல த் ச்சாமிக்கவிவல ேன 
. 


