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கச்சிக்கலம்பகம். 
ஆசிாியர்: ண்  அரங்கநாத த யார் 

 
 
      Source: 
      கச்சிக்கலம்பகம். 
      ண்  அரங்கநாத த யாரால் இயற்றப்பட்ட . 
      ெசன்ைன திராவிடரத்நாகர அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்ட . 
      1889. (Registered Copyright) 
 
      கணபதி ைண 
      காப்  
      ேநாிைச ெவண்பா 
      தங்கச் சிைலேய ந் தந்தெவ த் தாணி ங்ெகாள் 
      ங்கக் காி கத் த் யவெனன் - சங்ைகயழித் 
      ேதெட த் தாணி ெய த்தறிேய னிந் ைலப் 
      பாடவளிப் பானற் பதம் 
 
      நால்வர் தி 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      தைறயின்மிைசத் தமிழ்ெப கச் ைசவெநறி 
            தைழப்பவவ தாித்த சால்பின் 
      மைற ைறவா ெமா நால்வர் பதம்வைரச் 
            சிரங்ெகாண்  மடத்ைதப் ேபாக்கிக் 
      குைறவ நாற் ேறாற்றத்தி ளதாய 
            யரகலக் குறிப்ப னன்ேனார் 
      பிைறசுமந்த சைடயாெரன் பிைழசுமந்த 
            கலம்பகத்ைதப் ெபறச்ெசய் வாேர. 
 
      ஒ ேபாகு மயங்கிைசக் ெகாச்சகக் க ப்பா 
      தர  
      ேம  நான் க ம் யங்கவைண மாதவ  
      மாேம  நின  மலர கா ணாத்திறத்ைத 
      ஆரா  மறிவினேர யம்பலக்கூத் தாட் ைன ம் 
      வாரார்ந்த தனத் ைமயாண் மகிழ்ந் ைற  மாட் ைன ங் 
      கைழயிைழத்த வில்லானின் கண்ணி  ேகட் ைன ம் 
      பிைழயிைழத்த ப் ரத்தார் பீடழிந்த பாட் ைன ம் 
      அறேமய மால்விைடயா யம் தமா யம்பாகித் 
      திறேமய ேதவி மாய்ச் ேசர்ந்தவ ங் கூட் ைன ங் 
      கல்ல த்தார் சிைலய த்தார் கண்பறித்தார் தல யார் 
      ெதால்ைலநிலம் பிறவாேம யர த்த பீட் ைன ம் 
      பாற்கட  ன ெத ன் பைகத்ெத ந்த வாலத்திற் 
      ேகற்கவிட மைமத்தமரர்க் கின் றச்ெச ட் ைன ங் 
      கிழக்குவடக் கறியாத கீழ்ைமய ஞ் சிறப்ெபய்தி 
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      வழக்குமிடப் ாி ணர்  வாய்ப்பளித்த தீட் ைன  
      மறிபவரா மன்றிெயம்ேபா லறிவற்ற சிறியவர்  
      வைகமற் றில்ைலெயன ணர்ெதளி  காட்சிதாீஇ 
      மாகம்பத் ெதா மிைறஞ்சி வழிபா  ெசய ைமேயா 
      ேடகம்பத் ெதா மாவி னினி ற் றி ந்த ள்ேவாய் 
 
      ஈர த்தாழிைசகள் - 8 
      இடங்கர்வாய்ப் பட்டகளிற் றின்உயிைரப் ரந்தெசயல் 
      கடல் ழ்த்த நாவைரயன் கன்மிதத்தற் ெகாப்பாேமா (1) 
      ைகைகக்குக் கானடந்த காகுத்தன் ெபாைறயி நீ 
      ைவைகக்கு மண்சுமந்த வண்ைமமிகப் ெபாிதன்ேறா (2) 
      கம்பத்த யிர்மாயக் க ஞ்சமர்ெசய் ைகவ ெயன 
      கம்பத்தன் சிைலெய க்கத் தைலெநாித்த கால்வ க்ேக (3) 
      ெகாம்பைனயாள் கல் விட் ன் வங் ெகாண்டதி ஞ் 
      சம்பந்த ெனன்ைபப்ெபண் ணாக்கிய  சால் ைடத்ேத (4) 
      அம்ெபான்றாற் ணாிநீர் சுவறச்ெச யாற்ற ம் 
      நம்ெபான்றாப் ர ன்ைற நைகத்தழித்தன் ேமன்ைமயேத (5) 
      எ விைடையத் த விமண ெமய் ெமா  ெசய ஞ்சீர் 
      ெமாழியைரய னமணர்காி னிெவாழித்த தற் தேம (6) 
      அண்டாிள மடவாைர யைணந்தவபி ராமெமேனா 
      பண்  மைனவியர்கள் பாடழிந்த வனப்பி க்ேக (7) 
      பற்குனற்கு மாயன்சு பத்திைரையத் தந்தவைக 
      சற்குணற்குப் பரைவத  தண்ணளிக்கு ேநராேமா (8) 
 
      அராகம் - 4 
      உைரயிட வாியெதா ரன  ெவாளிதர 
      வைரமக ளிட  வைக ாி யளியிைன (1) 
      நிலழி  த வ  நிைலெப  க ைணைய 
      வழிப  மவர்ெபற வ ள்பர ெவளியிைன (2) 
      பகலவ னனலவ னிைறமதி பாி  
      தகவைம ைரமிகு தமனிய ெவாளியிைன (3) 
      பழமைற ய ெக  பலதல ம ள்பய 
      னழகுற வ ளிவ ணமர்த  களியிைன (4) 
 
      ெபயர்த் ம்வந்த ஈர த்தாழிைசகள் - 8 
      நைற த்த மலர்க்ெகான்ைற நளினத்தின் மாண்ட ேவ 
      பிைற த்த ெசஞ்சைடயாய் பிறங்கு ய ற்றபிேன (1) 
      பணியணிந்தாய் மற்றைதவிற் பற்றியிைசத் தாய்கயிறாத் 
      திணியைவத்தாய் மந்தரத்ேத நஞ்சுண ஞ் சிறப்பாேமா (2) 
      மா லகங் காக்கநர மடங்க க் ெகாளவம்மா 
      லா லகுக் கான ய ரகற்றவலார் ேவ ளேரா (3) 
      மகிழி ந்தாய் மைனெயன்ேறா மாசுணேமற் யின்றா க் 
      ககங்கனியச் சங்காழி யாண்டைக ன் ன ளியேத (4) 
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      க ணிய க் கணி த்தங் காத னீந் த ள்ெசயலக் 
      க ணிய க் கணி த்தங் கனிந்திட்ட பாிசன்ேறா (5) 
      மதிக்கீற்  ேவணி ற மலர்விழி  மதியான 
      விதிசாற்ற வறிேய ன் ேமனியழ கியம் வேத (6) 
      ைலக்குறி ம் வைளக்குறி ங் ெகாண்டதற்பின் தலவேன 
      இைலக்குறி ங் குணெமன்ன ெலவ்வண்ண மிையந்தி ேம (7) 
      மாவ க்கீ ற்றா ன் மலர க்ேக மங்கலச்ெசாற் 
      பாவ க்க நாவளிப்பாய் பழமைறெசால் பரேமட் . (8) 
 
      நாற்சீாீர  யம்ேபாதரங்கம் - 2 
      கரந்தயங் கன்னம  ேவந்தி ெநற்றியிற் 
      ரந்ெத  சுடர்க்க ம் ண்ட ேமன்ைமைய (1) 
      கூற்றிைனக் குைமத்தி  ேகாலத் தாளிைன 
      யாற்றிைன ய ணட மா ம் பான்ைமைய. (2) 
 
      நாற்சீேரார  யம்ேபாதரங்கம் - 4 
      ஈேரழ் வனம் பாிந்  ேணற்றிைன (1) 
      கா ர் சைடயிற் கரக்கு மாற்றிைன (2) 
      பாரார் ெபாிேயார் பணி ஞ் சாற்றிைன (3) 
      ேதரார் ெதளிவ  ெச க்ைக மாற்றிைன (4) 
 
      ச்சீேரார  யம்ேபாதரங்கம் - 8 
      ரெமாி படநைக ெகாண்டைன (1) 
      ாிதவ மழிவைக கண்டைன (2) 
      ைரய  தைசமிைக ண்டைன (3) 
      ணர் ற வ மைற விண்டைன (4) 
      மணிமிட றார்த  மி ளிைன (5) 
      மைலவளர் காத  ம ளிைன (6) 
      மைறயளிர் ேதாம  ெபா ளிைன (7) 
      மகிெழா  மாவம ர ளிைன (8) 
 
      இ சீேரார  யம்ேபாதரங்கம் - (14) 
      சைட  ெசல் ைன (1)        அ கு பாவிைன (9) 
      விைட  ெமல் ைன (2)        அன  ேகாவிைன (10) 
      கைலயைள ெசால் ைன (3)        சிைலயில வாவிைன (11) 
      சிைலவைள வில் ைன (4)        தைலநதி ேமவிைன (12) 
      மைலவ  ல் ைன (5)        மைறப  நாவிைன (13) 
      வழிெப  மல் ைன (6)        உலகு  ேமவிைன (14) 
      களமில கல் ைன (7)        காிவளர் காவிைன (15) 
      பரெவளி யில் ைன (8)        கதித  மாவிைன (16) 
 
      தனிச்ெசால் எனவாங்கு 
      ேநாிைசயாசிாியச் சுாிதகம் 
      காரண வகில காரண ரண 
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      நாரண னறியா நாயக ேவயக 
      த்ேத யறத்தின் வித்ேத க்கட் 
      சித்ேத சத்ேத ெயத்ேத வ ம்பணி 
      அத்தா வன்னா யளிக்ெகா  ைவப்ேப 
      கத்தா ெவனக்கூய்க் கண்ணீர் த ம்ப 
      உள்ளெநக் கு க ேராமஞ் சி ர்ப்ப 
      விள்ளற் க நின் ேமன்ைமையப் க ம் 
      பாவலர் தமக்குப் பழவ  கூல 
      ேமவலர் ேவரற றிய சீல 
      மா ைம பங்கு  மாண் ைடச் சீாிய 
      தீெதைம ய காத் திறம  ளாாிய 
      நால்வ ாிைசத்தமிழ் நலனறி நாத 
      மால்வைர மங்ைக மணாள நீத 
      ெகான்ைறத் ெதாைடயணி ேகாேன பசுபதி 
      குன்ைறக் குைழத்த ேகாதில குணநிதி 
      கல்லாப் ல்ேலன் கனிவ  மனத்ேதன் 
      எல்லாப் பிைழ  மியற்  ேமைழயாற் 
      ெசால்லப் ப ேமா ெசாலற்க  நின் கழ் 
      ல்லப் ப ேமா ைரய  நின்பதம் 
      உன்னப் ப ேமா த்தம நின்ெனழில் 
      பன்னப் ப ேமா பகவ நின்ன ள் 
      பாடப் ப ேமா பண்ணவ நின்சீர் 
      ேதடப் ப ேமா ேசவ  ெயன்னி ம் 
      அல்லார் நஞ்சரா வக்கு மத்த ம் 
      ல்  வப் டன் ைனந்ெதனக் கனிந்  
      சிற்றறி வின் ைர ெசய் ைள 
      ற்  நயப்பாய் வாக் ைகயேன (1) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
      ஐய மனேம யண்ணறி க் கச்சியரன் 
      ெசய்ய மலர ையச் சிந்தித்தி - ைநயாேம 
      இன்ைமயறி யா ைக ெயச்சமறி யாவாய்ைம 
      ன்ைமயறி யாப்ெபாைறையப் ண்  (2) 
 
      கட்டைளக்க த் ைற 
      ண்ட வரவ மதிைய ணா  ரந்த  
      மாண்ட வரவம் ாிவார் ெசயைல யழித் வக்குந் 
      தாண்ட வரவ ாிைணய த் தாமைர தஞ்செமன 
      ேவண்ட வரமளிப் பார்கச்சி யன்பர்க்கு ெமய்யரேண  (3) 
 
      யவகுப்  இரட்ைட ஆசிாியச்சந்த வி த்தம் 
      தனதனன தந்தனத் தனதனன தந்தனத் 
      தனதனன தந்தனத் தனதான தந்தன 
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      i) 
      அரெணாிய வந்தரத் தமரர் யர் சிந்தெவற் 
            பிைனய  ம்ெபனச்சி ைலேகா  விஞ்சின 
      அரவமாி கந் ெசக் காினிலகு ெசஞ்சைடப் 
            பனிமதிய நண் றப் ாியாம கிழ்ந்தன 
      அகில வ னங்க க் க தி நி ரந்தாிக் 
            கிடமமர்வ ரக்ெகா த் தகலாத ைணந்தன 
      அழ வ மன் ெபற் ெறா றவ ைமந்த க் 
            ெகாளிவ  தந்த ட் ெபா வானி மிரந்தன 
 
      ii) 
      கரடமத கும்பமத் தககபட தந்திையச் 
            சமர்ெபா  ெவன் ாித் ததளாைட ெகாண்டன 
      கடல ைத ம்ப க் குதவெவழில் கந்தரத் 
            திலகுகைற ெகாண் திக் கி நால ளந்தன 
      களபமணி யம்பிைகக் கனகதன மின் றத் 
            த விவ  மங்கலச் சுவடால்வி ளங்கின 
      கதிர்மதிய மங்கி க் கணிெனாளித யங்கிடக் 
            க ைடய திண்சினத் தரவாட நின்றன. 
 
      iii) 
      சரமைழெபா ழிந்தபற் குன்ன ள்ெபா ந்திடப் 
            பைகவர்ெக  வன்பைடக் ெகாைடயா  வந்தன 
      சமர ாி கந்தைனப் லவ ய மண்டமாத் 
            திறல ணர் பங்க ற் றி மா  தந்தன 
      சததளம லர்ந்தெபாற் றவிசினி  ந்தவச் 
            ச கன்ம றங்ெகடத் தைலேயாட ணிந்தன 
      சலமிைச  யின்றசக் கரதரன லம்ெபறத் 
            த மவிைட யம் றப் பாிேவா  ணங்கின 
       
iv) 
      இரவினவிர் திங்களிற் ெச ெமாளிெப ங்குைழக் 
            க ாியிட மன்பி ற் றிடவாைச மிஞ்சின 
      இரணிய  ரந்ெதாைலத் ெத நரம டங்கைலச் 
            சரப  வந்தாித் தமரா  ெவன்றன 
      இடபமிைச வந் ெபாற் பதநைசெகா ளன்ப க் 
            குயார்பதவி தந்திைசப் ப ேமாைக ெகாண்டன 
      இனிைமத  கம்ப ற் ற ளநக ெவந்ைதநித் 
            தியநிமல சுந்தரப் பரனார்  யங்கேள.  (4) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      யங்கப் பணியார் ாி ண்ட னித விைடயார் ரயின்மதி 
      தயங்கப் பணியார் சைடயாளர் தையயின் சாைலதைன நிகர்வார் 
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      இயங்கப் பணியார் ரெமாித்த சர் கச்சியிைடயமர்ந்தார் 
      மயங்கப் பணியா ரவர்தி த்தாள் வணங்கீ ாி ம்ைப வற்றிடேவ  (5) 
 
      அம்மாைன 
      க த்தாழிைச 
      வற்றா வளக்காஞ்சி வாழ்ந்த ேள காம்பரனார் 
      ெசற்றார் ரெமாித்த தீயாகா ணம்மாைன 
      ெசற்றார் ரெமாித்த தீயேர யாமாயிற் 
      கற்றார்க ளந்தணராக் கழ வேத னம்மாைன 
      கழற ல ெதாழில்ேசா காரணத்தா லம்மாைன.  (6) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
      அம்மாைனக் ைகயைமத்தா னக்காைள ேயாடைவத்தான் 
      சும்மா வி ந் மதற் சுட்ெடாித்தான் - ெபம்மான் 
      பதிக்கச்சி ேமய பரமன் பணிந்  
      திக்கத் த வன் சுகம்.  (7) 
 
      கட்டைளக்க த் ைற 
      சுகந்த  கச்சிப் பதிவந் த யர் யர்கைளேவார் 
      நகந்த  ெமல் யற் காம விழியி  நாழிெநல்லா 
      கந்த  ப்பத் திரண்டற ேமாம்பச்ெச த்தமர்பா 
      தகந்த  ன்ெபாழிப் பார்பணி ரவர் தாண்மலேர.  (8) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      மலர்க்கஞ்சன் சிரமிழந்தான் ேகாப் ரக்க 
      மைலெய த்தான் வன்றி யானான் 
      சிைலக்க ம்பா வழிந்தான் ேசணியங்கு 
      மி கதி ஞ் சிைதந்  ெநாந்த 
      கலக்காிய பைகப் ரங்க ணீ பட்ட 
      கச்சிேய கம்பர் ேமன்ைம 
      நிைலப்படவா யாைமயினன் ேறாமனேம 
      கழ்ந்தைடதி நிமல வாழ்ேவ.  (9) 
 
      வைலச்சியார் இரட்ைடயாசிாிய வி த்தம் 
      வாைளக் கயைல நிகர்த்தெவங்கண் 
            வைலச்சி யீர் ம் வனப்ெபவரான் 
            மதிக்க வைம  மரன்கச்சி 
            வந்தீ ரளவா மயறந்தீர் 
      ேதாைளத் த விற் சுகம்ெபறலா 
            ட ெலாழி ர் நீர்க்குமிழி 
            சுழிேதம் ளினந் ேதான்றி மால் 
            யர ேவ னைடகிழங்கா 
      னாைளக் கழியா திறா தழி 
            னறைவப் ப க நச்சுறக்ெகா 
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            ணானக் க ப்பஞ் சிைலேவைள 
            நாணச் ெசய்ேவன் மலங்குேறன் 
      ேகாைளப் ேபாக்கற குறைவமட 
            ைவப்பா மகத்ைதக் குைழத்ெதன்ேமற் 
            ெகாள்  ாிரத்த ெதன்காலான 
            ெகா ய பகழிக் குைடேயேன  (10) 
 
      க நிைலத் ைற 
      ஏனங் ெகான்றா ேரனக் கு ைளக ளிடர்தீர்த்தார் 
      மானங் ெகான்ைற வலன்ைவத் ைமமா னிடம்ைவத்தார் 
      தானங் குைறவார் தானத் ைறயார் தமிழ்வல்லார் 
      கானத் றவார் கம்பத் திைடேய மகிழ்வாேர  (11) 
 
      ஆசிாியச்சந்த வி த்தம் 
      மகிழார மாவாைர மணேமவ விைழவாய் 
            மணியார மரேவயின் மைலபச்ைச ைடேய 
      இகழீம மிைசபா  நடமா  மிடமா 
            மிகவாத ெதாழிைலய மில்வாழ்ெவார் மைலயின் 
      மகவாய ெவா நீ  மைற ற்ற சலத்தாள் 
            வரைமந்த ெனா மாதின் வழிநின்ற தி டன் 
      தக  ெதாிகாத ெலாழிவாெயன் ைரேகள் 
            தைரமீெதந் நலெமய்தி மகிழ்வாய்மின் னரேச  (12) 
 
      மடக்கு 
      வி த்தம் 
      அரசுக விைதயா ம் பரசுக விைதயா ம் 
      அைடயைம மானா ம் ைடயைம மானா ம் 
      வரமா சைடயா  ரமா சைடயா ம் 
      வயமா திரத்தா ம் யமா திரத்தா ம் 
      கரமணி வடத்தா ஞ் சிரமணி வடத்தா ம் 
      களிமைறப்பாியா  ெமாளிமைறப் பாியா ம் 
      அாிப்பதி யானா ங் கிாிப்பதியானா ம் 
      அ யார் மாவா ங் க யார் மாவாேர  (13) 
 
      இரட்ைடயாசிாிய வி த்தம் 
      மா ைமயாள் பனிமைலயில் வளர்ந்தாணிண் 
            மதைலயாிற் கய  கத்ேதான் 
      வர னிவன் ேவண்டவட வைரேயட் ற் 
            பாரதப்ேபார் வைரந்தா னீபப் 
      ேபாதலங்க லணிகுமரன் குன் ெதா ம் 
            ேப வைக ப்ப ேமவிப் 
      னிதவிைள யாட்டயர்ந்தான் கச்சியமர் 
            ண்ணியநீ கயிைல ேம  
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      மாதிரத்ேத வதிந்தைனெயன் கல்லைனய 
            மனத் ன் கு ம்பத் ேதா  
      ம வெவா  தைட மிைல மைலசிைலயா 
            வைளத்தநினக்ெகளிேத ெயன்றன் 
      ேகா ைடய மனச்சிைலையக் குைழத்தன்பி 
            ெனகிழ்வித்த ைலய ன்னாட் 
      கு குய்ய பேதசங் கூறியநீ ெயனக்- 
            குைரத்தாற் குைறமட் டாேம.  (14) 
 
      கட்டைளக்க த் ைற 
      மட் க்குட் டங்குங் க நிகர் கஞ்ச மலரைனய 
      தட் க்குட் டங்ைக கனத் தாகச்சிச் சங்கரேன 
      ெபட் க்குட் டம்பண மிட் வப் பார்குணம் ெபட் விைன 
      கட் க்குட் டன் ய ெரல்லா மகன்றிடக் கண்ட ேள  (15) 
 
      ெவண்பா 
      கண்டவைள ேமவிக் கலந் ண்ட கள்வெனா  
      ெகாண்டவைள நீர்க்கச்சிக் ேகாமாேன-பண் ன  
      தாைள ம ந் தைகைமயிலா ற்றெதவன் 
      ேதாைள ம ஞ் சுகம்.  (16) 
 
      -கிளி ஆசிாிய வி த்தம் 
      சுகேம மைறமா வ ேம வியெவன் 
            ைணவற் ெகளிேயன் யைரப் பகர்வாய் 
      மகேம சிைலக் குனிவா னலெனன் 
            மதனன் கைழேய ைவயம் ைகக்குஞ் 
      சகேம ழயின்ேறான் ெபயர்ெகாள் ெளளிேயன் 
            சரணா கதிேசர் தைலேவண் னெனன் 
      றகேம குைழயப் ாிவா ெயனில்யா 
            னயர்தீ தகலத் த வாய் சுகேம.  (17) 
 
      க நிைலத் ைற 
      தீத  ணர் ெதள்ளிய சிந்ைதயர் மன ேட 
      காத ன் வாேழ காம்பரர் ையக் காணவய 
      ேனத றக்ேகா ெவகின ெமனப்ேபாய் காணா 
      ேவதைன ெபற்ேறா ேவதைன ற்றாள் ெவளியானாள்  (18) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      ெவளி ட் டாைரக் காட்டாைர 
            வியன்மா வாைரச் ேசவாைர 
      ஒளிவிட் ேடாங்குங் கச்சியைர 
            யர்மா மைறயி ச்சியைரக் 
      களி ற் றா ங் கூத்தாைர 
            யகில மைனத் ங் காத்தாைர 
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      அளி ற் றினி  ணரந்தி தற் 
            காங்கன் ெசயெலான் றிைலமாேன.  (19) 
 
      இரங்கல் ஆசிாிய வி த்தம் 
      மாைமைய யைடந்தாய் வானக ற்றாய் 
            மைழக்கணீ குத்திடப் ெபற்றாய் 
      கா ற வணஞ்ேசர் வில்வைள விட்டாய் 
            கைலமதி யளித்தைலப் ெபட்டாய் 
      நா ற வி க்க மின்னிைடயானாய் 
            நள்ளி  ளம்பரம் ேபானாய் 
      ஏ  ெமன்ேபாற் ெகாண்டேல கச்சி 
            யீசைன விைழந்தைன சிறப்ேப  (20) 
 
      மடக்கு வி த்தம் 
      சி கா ன் மணமள ந தி க்காஞ்சி ள்ளீர் 
      ேசயிைழயாட் கக மிைடத் தி க்காஞ்சி ள்ளீர் 
      மறிய  ம விடமார் மாசுணந் ன் ைடயீர் 
      மங்ைகயணிந் தி த்தம் மாசுணந் ன் ைடயீர் 
      ெவறிதாைச கூடன்மணத் றவாலங் காட்டீர் 
      விதிவிைழ  கண்டவிடத் றவாலங் காட்டீர் 
      அறிேவ ஞ் ெசய ட்டீ ரம்பரங்கா வணேம 
      அளிப்பீரங் ெகான்ைறமல ரம்பரங்கா வணேம  (21) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      காராைனத் ேதா ாித்த க ப்பி னாைனக் 
            களித் டல நீறணிந்த ெவண்ைம யாைன 
      வாராைன ரந்திலங்கு ெசம்ைம யாைன 
            வலத்தாைன யிடப்பாகப் பச்ைச யாைன 
      நீராைனச் ெசஞ்சைடயி ெனற்றி ற்ற 
            ெந ப்பைனப் ெபா ப்பாைனச் சகத்தி ரச்சீரப் 
      ேபராைனப் ெபாியாைனக் கம்பத் தாைனப் 
            ெபம்மாைன ெயம்மாைனப் ேபசு மாேற.  (22) 
 
      க  வி த்தம் 
      மாறி யா  மலர  மாமைற 
      கூற வா ங் குவலயத் தின்னறந் 
      ேதறவா ங் ெதளிதமிழ்க் கச்சியின் 
      ற வா  ளமகிழ் ெபாங்கேவ.  (23) 
 
      ைகக்கிைள 
      ம ட்பா 
      ெபாங்கு ம ணயனப் வி னிதழகுவி  
      மிங்கு மலர்க் ேகாைத யிதழ்வா -மங்குறவழ் 
      மாடக் கச்சியில் வா ெமம் ெப மான் 
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      குைறயா வளக்க க் குன்றி 
      ைறவா ளிவள்  தித்த யவேள  (24) 
 
      மறம் 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      வந்த ெதாழி லாத வாவழைக யறிதிேயா 
      ெதால்ைலதந்த மரபிேனார்ெகா ந்தரக்கு வாரணம் 
      தலத்தி னிைலெயனக்க ைலவிைழத்த சிைலயேர 
      ெபான்றிணிந்த ெகாங்ைகமான்ம கட்குறத்தி வள்ளி ன் 
      ேபாதகத்ைத ேயவியந்த மாதகத்ைத யச்சுறப் 
      ாிந்தெசய்ைக சா ங்கு லம் லட்ப த்திடச் 
      சூதவாழக்ைக யார் ட்பி னாகம்ைவத்த வாண்ைமயார் 
      ெசான்மைறக்க வாயதாங்ெகா ேறாற் ணரந்தி ைசத்தேத  (25) 
 
      கட்டைளக்க த ைற 
      இைசயா ரணத்தின் யார் தி க்கச்சி யீசரன்பிற் 
      பைசயா ரணங்ெகா  பங்குைட யாராிபங்கயத்தன் 
      மிைசயா ரணங்ெகாழித் ேதா ள ேமவிய ெமய்ய த்தி 
      நைசயா ரணங்கு  நானவர் நற்பத நா வேத  (26) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      நா ந் ெதாண்டர் மகிழ்ெவய்த ந மா நீழ லமர்ந்தாைனப் 
      பா ம்பணிேயபணியாகக்பைடத்ேதன்பைழயவிைன ைடத்ேதன் 
      ஓ ங் ங் கரத்தைமத்ேதா ேனாங்கா ரத்தி ட்ெபா ைளத் 
      ேத ந்திறத்ேதார்க்கறிவித்ேதான்ேறவி ைமயாள்காதலேன  (27) 
 
      ஒ ெபா ண்ேமல் ன்ற க்கிவந்த ஆசிாியத்தாழிைச 
      i) 
      காதங் கம ங் க யா  மாந்த க்கீழ் 
      நாதன னாள னண்ணியசீர்ச் ெசவ்வி 
      காதிற் பண்ணா ங் கவியின்ப மா ேம 
 
      ii) 
      வின் மணமார் னிதந  மாந்த க்கீழ்ச் 
      ேசவின் மிைசத்திக ந் ேதசனைய ெசவ்வி 
      நாவின் ன  நற்சுைவைய மா ேம 
 
      iii) 
      மண்ணிற் சிறந்த வளமளிக்கு மாந்த க்கீழ் 
      விண்ணிற் ெபா ந்தான் விளங்கி  ெசவ்வி 
      கண்ணிைணயாற் காண்பாிய காட்சியிைன மா ேம.  (28) 
 
      ெவளி வி த்தம் 
      மாக்ைகக் கு கின் ற ம் ற் றா  மாவாேர 
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      ஆக்ைகக் கயைன யைமத்திட் டா  மாவாேர 
      காக்ைகக் காிையக் கனிவித் தா  மாவாேர 
      ேபாக்ைகக் கனலைனப் ெபா வித் தா  மாவாேர  (29) 
 
      களி 
      கட்டைளக்க ப்பா 
      மாவி னீழல் வதிந்த ள் வார்கச்சி 
            வா  மின்ப மகிழ்வாய்க் களியேரந் 
      ேதவ ரன்  சிைதந்தவ ேரம  
            வாவி சீதர ண்ண மயங்குறின் 
      நாவ லாந் ெமய் ேபசுவ ாின்னைற 
            ண்ட நன்ைமயா நற்பைன ெதங்குேசர் 
      கா  ைடப்பா  யா வா மண்ட  
            கண்ணி ைறந்த வ ைத ய ந்தேவ  (30) 
 
      இ ம  ஆசிாிய வி த்தம் 
      அரவிந்த மலாின்கட் கு யனய னமரர்சுரா பானத்தாேர 
      வர கா விாிநதிக்கட் கு யேன தி ம  மார்பி னா ந் 
      தரணியின்கட்கு யர் னந்தவ னிவர்சித்த ம்விண்ணவர்கடா ங் 
      கரவடேமன்றி க்கச்சிக்கண் தலார்பைனயின்கட்கு யர்தாேம  (31) 
 
      கட்டைளக்க ப்பா 
      கட்ட ம் மி தழித் ெதாியைலக் 
            கச்சி நாதர் த வ திைலெயனிற் 
      ட்ட மன்மத ைனங்கைண யாமணச் 
            சூத ல்ைலயச் ேசாகம ரவிந்தங் 
      ெகட்ட ற்பல மஞ்ெசாி ேபால்வ ங் 
            கிளிய னீர்மட நாணமச் சம்பயிர்ப் 
      ட்ட யங்குயி ைரந் ம ைவக்கிைர 
            ேயாெவன் ேறாதிரச் ெசம்ம  வாளர்க்ேக  (32) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      ம ேவந்  வலக்கரத்தர் மைழேயந் சைடச்சிரத்தர் வான்  ரத்தர் 
      விழவாங்கு தரத்தர் ேவெளாித்த மா ரத்த ராத ரத்தர் 
      ெதாழவா  மாதிரத்தர் நடமா  ெமாிசுரத்தர் வரத்தர் 
      குைழயா  ெசவியரத்தர் கச்சி ைற மாகத்தர் குணக்குன்றாேர  (33) 
 
      சித்  ஆசிாிய வி த்தம் 
      குன்ைறவைளத் த ள்கச்சிக் ேகாமானார்  
                 சித்த க் ெகாண்ட நாள்யா 
      ெமன்ைறக்குஞ் சிறப்ெபய்த விச்ைச டன்  
                கற்றவித்ைத யிற்ெறன் றாேமா 
      மின்ைறக்கு ேவந்தர் வி ம்பெவா   
                 தினத்தி ம்  தைனப்ெபான் ெசய்ேவாம் 
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      இன்ைறக்குப் ெபான்னளித்  நாைளெவள்ளி  
                 யியற்றி ம்பின் சனிய தாேம  (34) 
 
 
      இ ம  
      சினியாகு ழ்வ யாற் சகலகைல யறி ணர்ச்சி தைகெப றாதால் 
      தனியாகு ெமங்க த விையெபற் ச் சாற் ம்ப ரைடந்தார் ெபான்னில் 
      கனியா ம்ெபாழிற்கச்சிக்கண் தலார்ைகச்சிலம்ைபக்கனகமாக்கிப் 
      பனியா ங்கடல்வண்ணனமார்பிைனப்ெபான்னி ப்பாகப்பண்ணிேனாேம  (35) 
 
      க நிைலத் ைற 
      இ ப் க்கு ெவண்ெபான் பசும்ெபான் னகங்ெகாண்ட விைறவாெவைனக் 
      க ப் க் குழன்ெறய்க்க ைவயா த ள்கூர்ந்  காப்பாய்ெகாேலா 
      ெபா ப் க்கு ழப் க்காைட ெபாங்கப் ரஞ்ெசற்றெசந் 
      ெந ப் க்கு வதனத் திடந்தந்த ெவா மா நிழற்ேசாதிேய.  (36) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
      ேசாதிப் பரம்ெபா ள்வாழ் யவிடந் ெதாண்டர்ெநஞ்ேசா 
      ேவதத் தனி ேயா ேவள்வி ாி - மாதவர்வாழ் 
      தில்ைலேயா கம்பேமா சீர்க்கூட ேலாகயிைலத் 
      ெதால்ைலப் பனிச்சிைலேயா ெசால்  (37) 
 
      இளேவனில் ஆசிாியச்சந்த வி த்தம் 
      பனிக்கால மாகப்ப லம் வி ைறக்கும் 
            ப வத்த ட்கச்சி யிைறயிங்கு வாரான் 
      குனிக்ேகால கம்பன்ற ணிப்ெபன்ன ெசால்வான் 
            குன்றத்தி ந்தாைன மன்றத்  ைவத்ேத 
      தனிப்பாக ெவன்ைனப்ப சக்கிக்க லந்த 
            சமயத்  ைரச்சத்தி யங்கூறி யரைவ 
      இனிப்பா  ெமாழியாள னி ெசய்த லழேகா 
            ெவன்ேற  டன்ேகட்ப னினிெயன்ன குணேம  (38) 
 
      மடக்கு 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      குணதிைசெவய் ேயாற்கல  மரவிந்தம் பானலேம 
            குைலந்தி ந்ெதன் ெபாதியல்வ  மரவிந்தம் பானலேம 
      கணமாய த் யிர்க்கு நந்தனந்தங் கயலாேம 
            கச்சியிைற தணத்த ன்வார் நந்தனந்தங் கயலாேம 
      அணங்ேகற மதன் ளாி ைலெயய்தி  மாசுகேம 
            ஆசற்றா ாிதழ்ப க ைலெயய்தி  மாசுகேம 
      வனமணியின் பரஞ்சுமந்த வாழிதயங் க ங்கலேம 
            வஞ்ச க்ெகன் ெனஞ்சரங்க வாழிதயங் க ங்கலேம  (39) 
 
      பாண் 
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      ேநாிைசயாசிாியப்பா 
      கலன்பணி ைடேதால் கலம்ப  ேயா ெகாண் 
      லந்ெதா  மிரந்  ணிைறத  ெமாற்ற 
      மைலவளர் காத  மங்கள வல்  
      சிைலேவட் களித்த சிற்சுக மங்கைள 
      இைழவகிர் ண்ணிைட ேயந்திைழ பங்கன் 5 
      பைழய கள்வன் பண்பிைன ேயார்ந்ேதன் 
      பாணேன நின்ைனப் பண்ணிைச கூட்  
      ைணயிற் பா  விைழைவ ட் த் 
      தன்வயப் ப த்தத் தந்திரங் கற்பித் 
      ெதன்வயிற் ெச த்  மிங்கித ணர்ந்ேதன் 10 
 
      பா ைன யின் றப் பாடல்ேகட் டாங்கு 
      கூ ய ெகாற்றவன் குணமறி வாேயா 
      மைலப்ெபணந் தாிைய மகிழ்வாய் மணந்  
      மைலப்ெபைணச் சைடயி லைமத்த ேத ைர 
      பம்ைப நதிக்கைரப் பனிவைரக் குமாி 15 
      யம்பிைக சைன யாற்றின ளவைள 
      ள்ளங் கலங்க ேவாங்குநீ ரைழத் க் 
      கள்ளப் ணர்ச்சி கலந்  வ ப்பட் 
      ன்ன  மாறா ேதய்ந்த தன்ைம 
      ெயன்னெவன் ைரப்ப னி வலா ெதா நாட் 20 
 
      டா  வனஞ்ெச இத் தாபதப் பன்னியர் 
      ெத மா ற் ப் ப வர ெலய்தக் 
      ேகாவண நீத் த் தீவணம் த்தம் 
      மின்னிைட யா டன் வி ப் றப் ேபசித் 
      ன்னிய தன்ைம ெசால் ந் தைகத்ேதா 25 
      வனிைதயர் மயங்க வைளெகாணர்ந் தன்  
      ம ைரயில் வந்த வைசேய சா ஞ் 
      சா ம் பாண சா ம் பாண 
      யா ங் ேகேளன் யானினி மயங்ேகன் 
      ேபாெகன ைரத் ம் ேபாகா யந்ேதா 30 
 
      அன்ைன யறியா தைணந்ேத னவைனப் 
      பின்ைன ற்றி ம் பீைழ நிைனத்திலன் 
      அக தி பாணா வைனயறி வாேளல் 
      தக  நின்சிரந் தம ம் ெவகு வர் 
      ெநஞ்சி ட்ட ெந ப்பின் ெவட்பிைன 35 
      வஞ்சக னறிய வ த் ைவ பாணா 
      மறந்ேத னன்ைனைய மன்னைனப் ணர்ந்  
      சிறந்தன ெமன்ேற திைகத்ேத னித் ைண 
      பட்ட  சா ம் பாணேன மடவார்க் 
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      கிட்ட  தாேன யிய ம் பரமைன         40 
      ெவ த்த ம் ேண விைழ  
      ெபா த்த  மிலனினிப் ாிவ னற்ெறாண்ேட  (40) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      ெதாண்டர்க குறேவ யானாைரத் ய மைறமா நிழலாைர 
      அண்டர்க கிைறயா மடலாைர யக்கு ெம ம்  மணிவாைரக் 
      ெகாண்டல் வண்ண ெனண்கண்ணன் கூறற் க ஞ்சீர் ெகாண்டாைரத் 
      கண்டத் ைற  மா கடற் க ண் டாைரத் திப்பாேம  (41) 
 
      -ேமகம் 
      ேநாிைச ெவண்பா 
      க க்ைகத் ெதாைடநயந்ேதன் காத ைட யார்யா 
      ன க்ைக மா நயந்தார் - ெகா க்ைகக்குச் 
      ெசல்ேல சிறந்தாய் தி க்கச்சி வாணர்பால் 
      வல்ேல ெதாைடயிரந்  வா  (42) 
 
      கட்டைளக்க த ைற. 
      இரந் யி ேராம்பிட ேவைழ மனங்ெகாதித் தின்ன ற 
      ரந்ெதாைலந் ேதாயப் பலேநா டற்ற பசியால் 
      வ ந்  மான ந் தீர  மங்கி ம ந்ெதாழி ர் 
      திரந்த  ேமகம்ப வாணைர நீெரன்ெகால் ேசர்கி ேர  (43) 
 
      -ெநஞ்சு 
      ேநாிைசெவண்பா 
      என்ெனஞ் சி மினியா ாில்ைலெயன ெவண்ணியைதத் 
      ன்னற் க ங்கச்சித் யவர்பா - ன்னலறப் 
      ங்ெகான்ைறத் தாாிரக்கப் ேபாதி ெயனவி த்ேதன் 
      தீங்ெகான்ைறச் சூழ்ந்திலா ேதன்  (44) 
 
      க நிைலத் ைற 
      ஒன்  சூழின்ேவ ெறான் ந் ற ணா ைலந்  
      பின்ைற ெயய்தி ம் ெபற்றி ய்த் ணர்கிலாப் ேபேயன் 
      என்  நின்ன  ளி ங்கடல் குளிப்பெதன் னரேச 
      மன்றி லா ய குழகமா நீழல்வாழ் மணிேய  (45) 
 
      வஞ்சித ைற 
      மாநீழ னல்லார் 
      ஆேன  ெதால்லார் 
      ேதேன  ெசால்லார் 
      வாேன  கல்லார்  (46) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      கல்லா ன் கீழி ந்  கைலவிாித் ப் 



 16

            ணர்வளித்த கள்வ னார்க்குச் 
      ெசால்லாலா யிர கமன் கூ ைவயக் 
            கச்சியர்க்குச் சுகுண ண்ேடல் 
      வில்லா ம் யல்தழி ம் ைவயின 
            ேற ன்ேற விைழயப ெபற்றாள் 
      அல்ேலாடக் கண்டவிட மா ம்வைக 
            யறிவெளன வைறதி மாேத  (47) 
 
      ேநாிைசச் சிந்தியல் ெவண்பா 
      மா ைடயான் ெவள்ளி மைல ைடயா ெனண ைசயாந் 
      ைடயா னால்ேவதச் ெசால் ைடயான் - தாவிலறச் 
      ேச ைடயா ெனங்கள்குலத்ேத  (48) 
 
      ஊசல் 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      ேதவார த யைவந் ப் ம் வாழச் 
            சிறந்தமைற யாகமங்கள் ெசழித்  வாழ்த் 
      தாவாத சித்தாந்த ைசவம் வாழச் 
            சந்தவைரச ெசந்தமிழ் ல் தைழத்  வாழ 
      நாவா ம் கழக்கச்சி நகாிற் காம 
            நயனிய  ைறயிைறசீர் நன்கு பா ப் 
      வா  மலர்விழியீ ரா  சல் 
            த்த த நிகர்ெமாழியீ ரா  சல்  (49) 
 
      மதங்கி 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      ஆடரவ மைரக்கைசத்த வமலாதி க் கச்சிம  கா  ைமந்த 
       பிைணவிழிேயா ைணவா  ேமாச்சிவ  ெமா ம தங்கீர் 
      நாடவ  மிைவக்கிலக்கம் யாேதா ம் ெமாழிய த நல்கீர் விண்ேணார் 
      பாடைமயப் பயவாாி கைடந் கரம் வ ந்தியெதன் பண் தாேன  (50) 
 
      இைடச்சியார் ஆசிாிய வி த்தம் 
      பண் மைல ெகாண் பேயா தரத்திகைல 
            ெவன்றி ைமம் பைடயா க்கு 
      மண் பேயா தரகிாிையக் காணிக்ைக 
            யிட்டீரால் வள்ளல் கச்சிக் 
      கண்டயங்கு மிைடச்சியீ ராைடநீக் 
            கா சி காண்மி ெனன்பீர் 
      ெகாண்டவைள க்காேம ெகாளவிணங்கீர் 
            ததிெயண்ணீர் நயேமார் விற்ேற  (51) 
 
      -வண்  ேநாிைச ெவண்பா 
      ஓர்காற் ெச ன கா ற்றைனெயன் பார்வளைம 
      ஆர்காஞ்சி ேமய வமலாதி -மார்பா ந் 
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      தாராய ெகான்ைற தரச்ேசறி வண்ேடயான் 
      ேபராத வின்பம் ெபற  (52) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      ெபாியாைனப் ேபாின்ப நிைற ட் டாைனப் 
            பிைறமதியம் பிறங்குசடா தரைன யார்க்கு 
      மாியாைன யடல ணர் ரநீ றாக்க 
            வழ ற்  நைகயாைன யரைன ேவழ 
      ாியாைனத் தி க்கச்சி ைடயான் றன்ைன 
            ன்னாிய குணநிதிைய யப்பில் ேவதப் 
      பாியாைன யகநி வித் திப்பாரன்ேற 
            பவத்  வக்ைகப் பாற் மா டவர்க ளாவார்  (53) 
 
      ெவறிவிலக்கு ஆசிாிய வி த்தம் 
      ஆடவ ம் ெபண்ைமவி ம் பபிராமர்க் கணங்குற்ற வறிவி ேலைனச் 
      சாடவ ஞ் சி கா ந் தழன்மதி ஞ் சாகரத்தி ெனா  ெநஞ்சம் 
      வாடவ  மலர்க்கைண  மறி ய விாிந்தி ேமா வனசத்தா ந் 
      ேதடவ  ேமகம்பர் தாமத்ைதக் ெகாணர் ேரற் ேற  ேவேன  (54) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
      ேதறா மனத்ைதத் தி ப்பித் ெதளி றச் ெசய் பின்ன 
      ராறாத ம்ைம மலப்பிணி நீங்கநல் லாற்றி ய்ப்பர் 
      மாறா வளக்கச்சி மாநிழ லா  வணன்றனக்குப் 
      பாறா வரவ மணிந்தவா ேபர ள் பா ேம  (55) 
 
      கட்டைளக்க ப்பா 
      பா  பட் ம் பயன்ற  கச்சிவாழ் 
            பண்ண வன்ன ப் பத்தியில் பாவிகாள் 
      கூ விட் யிர் ேபாம்ெபா  ெதான்ைற ங் 
            ெகாண்  ேபாத  லாைமைய ன்னி ர் 
       கட் விர் ெவள்ளிெபான் னீட் ர் 
            ேவண்  நன்மணி யாைட ம் ர் 
      ஏ  கட் ய பாறயி ண்  
            ெரப்ப ப்ெப  ர்ெபாற் பதத்ைதேய  (56) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
      பதஞ்ேசர்த் ப் பா ெயன் பாசத் ெதாடர்ப்பட் ப் பாைவயாிங் 
      கிதஞ்ேசர்த் க் ெகாஞ்ச மயங்கி யிடாப்பட் ரங்குவனங் 
      கதஞ்ேசர்த் தைரக்கைசத் தாய்கச்சி வாண கைடயெனந்த 
      விதஞ்ேசர்த னின்பதந் தாயைன யாய்கதி ேவறிைலேய  (57) 
 
      க  வி த்தம் 
      அைனத்திட  ெமாளிம வ வைமந்தெதா  விழிேய 
      மனத் யைர மாய்க்கவ ண் மலர்ந்தெதா  விழிேய 
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      சினத் லைகச் சிைதக்கவழல் சிறந்தெதா  விழிேய 
      நிைனத் லகந் ெதா கச்சி நின்மலா  விழிேய  (58) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      விழியால் விழி  பிறழ்வால் வி  நிகர தலா த  
            சிைலயான்ெமன் 
      ெமாழியான் ெமாழி  சுைவயான் நல ைலயான் 
            ைல  ெபா வாற்பல் 
      வழியாற கணிைகய றவால் வ ெகட வயர்ேவ 
            னினிம ள் ம வாேம 
      ஒழியா நல ற ெவா மா நிழ ைட யளியார் 
            சைடயவ ர ள்வாேர  (59) 
 
      சந்த வி த்தம் 
      சைடகரந்த வரவமிந்  பைகைமமா  தைகைமயார் 
            தாையயத்த வன்பினார் தைனயிறந்த மகிைமயார் 
      மைடதிறந்த கடைலயத்த ம ளகற்  ம ளினார் 
            மகிழ்சிறந்த தல்வர் தங்க மைலகுைழத்ெதன் விறல்மதன் 
      பைடவ த்த ெநஞ்சி ப்  வஞ்சேரன் குைழத்திலா 
            பகெராணாத பண்பமர்ந்த பரமாின்  ம குறா 
      திைடமறந்த ெதன்ெகாேலாெவ னிளைமநன் னலம்ெபறற் 
            கின்பளித்த கச்சிேம  மிைணயிலாத ேபாதேர  (60) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
      ேபாதவித் ேத க ேலயற ேவார்க்குநம் ந்தைகயார் 
      தீதவித் ேதறகுநற் ெசவ்விய ேன லத் ெதவ்வடா 
      ேவதவித் ேதமிக ேவச  ேவற்கு விைரந்த ணீங் 
      காதவித் ேதன்சுர ண்கச்சி வாழன்பர்க் கண்ணியேன  (61) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
      அண்ணியரா னாரறேவார்க் கத்த ரலாிதழிக் 
      கண்ணியர் ங் கச்சிநகர்க் கத்தர - மண்ணிய த் 
      தந்தம்பற் பந்தாந் தனந்தந் தனவிைடயார் 
      ெதாந்தங்ெகா ெளன்றன் ைண  (62) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      ன்னிமித்தங் கண் மஞ்சா ெதா ைண ம் 
            பிைணயா  ைனந்  ெசன்  
      ெபான்னிமித்தஞ் சிைலசுமந்  வ த் ப் 
            ரெமாித் த ைர தீெரந்தாய் 
      என்னி மித்த ெமன்னகத்ேத கு குந்தாய் 
            தி க்கச்சி யிைறவா ேவைழ 
      தன்னிமித்தந் தி ள்ளங் கனிந்ததன்றித் 
            தகுதிமற்ெறன் ற க்கி ேனற்ேக  (63) 
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      ஆசிாிய வி த்தம் 
      த க்கு  ெதாிைவயர் ெச க்கிேல 
            தைளயி  மவர்ெமாழி க்கிேல 
      ம க்கமழ் குழலணி ெசா க்கிேல 
            மனமிவ ாிள ைல ெந க்கிேல 
      ெப க்கு  விைழவமர் தி க்கிேனன் 
            பிசித  மைற தல் பிைறயிேன 
      ெட க்கணி கச்சியி னிைறவனா 
            ாிரங்கு  மாெறன் கல்வேன  (64) 
 
      மடக்கு ஆசிாிய வி த்தம் 
      கற்ற  மாதின் பங்குைடயார் 
            கச்சிய ெரனதின் பங்குைடயார் 
      சிற்றைள ள் ைற வாயலவா 
            ெதன்வளி கா ைற வாயலவா 
      சுற்  ைடந்  வ ந்திடேர 
            ேதாற் மி ைடந்  வ ந்திடேர 
      ெபற்றி  த்தம ங்கைழேய 
            ேபசாி யாைர ம ங்கைழேய  (65) 
 
      பனிக்காலம் ஆசிாியச் சந்த வி த்தம் 
      அைழக்காம ல கார் ெவவ் வலர்கூர மாய்ேவ 
            ைனேயாெவ ைனயர்க்கு ைரப்பா  மில்ைல 
      கைழக்காம ெனய் ஞ் சரந்ைதக்க ெநாந்ேதன் 
            கண்ணாள ாிந்தப்ப னிக்கால ேமாரார் 
      குைழத்தார் ெபாழிற்கச்சி வாழண்ண லாைரக் 
            கும்பிட் டைழப்பீர்கு ைழப்பீர்ம னத்ைதப் 
      பிைழத்ேதன ேலெனன்  பிச்சாக்கி யம்பீர் 
            ெபண்ேபைத ய் ந்தி றம்பாங்கி மாேர  (66) 
 
      மடக்கு ஆசிாிய வி த்தம் 
      மாதைரயிற் ற ந ம்  விைரவி க்குங் காலம் 
            மதன்சினந்  மங்ைகயைர விைரவி க்குங்காலம் 
      காதமணங் கமழ்ேசாைல பண் ண ங்காலம் 
            கணவாிளங் ேகாைதயர்தம் பண் ண ங் காலம் 
      சீத  கைழக்க ம்பின் கண்டைழக்குங் காலம் 
            சிற்றிைடயார் தந்தைலவர்க் கண்டைழக்குங் காலம் 
      ேகாத சங் கினம்பழனப் பங்க ங் காலம் 
            குல கச்சி யார்பிாியப் பங்க ங் காலம்  (67) 
 
      வஞ்சி வி த்தம் 
      உ சீர்க் கச்சி த்தமயான் 
      ற ங் ெகாள்ேளன் ய்ைமயிேலன் 
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      அற ம் ாிேய னைமவில்ேலன் 
      ெபற ந் தகுேமா ேபாின்ேப  (68) 
 
      இன்னிைச ெவண்பா 
      .இன்பைடய ேவண்  னிகலற்க-வன்பிறவித் 
      ன்ெபாழிய ேவண் னவந் ன்னற்க-அன் வாம் 
      ேபாதன ள் ேவண் ெமனிற் ெபாய்யற்க-சூதகலச் 
      சூதநிழ லான்கழைலச் சூழ்  (69) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
      சூ ந் தைளயாய ெதால்ைலப் பிறவியிைனப் 
      ேபா  நவியமாம் த்ேதளிர்-தா நலம் 
      ெபான்றா வளக்கச்சிப் ங்ெகான்ைறக் கண்ணியர்தம் 
      இன்றாட் கி ம்பச் சிைல  (70) 
 
      க நிைலத் ைற 
      பச்ைசநி றப்ைபந் ெதா வல ேமவிய பசுபதி ள் 
      நச்சின ெரான்றி  ெமச்ச  றாத  ணனிகூர்வான் 
      கச்சி  ைறந்த ள் கண் தன் மற க் கண்டதனால் 
      அச்ச  றாத  யவர் ன மந்தத் த குவேன  (71) 
 
      மடக்கு ஆசிாிய வி த்தம் 
      அணங்கா  தைல ள்ளா ரழக ெரன்மா 
            னணங்கா  தைல ள்ளா ரானா ரந்ேதா 
      வணங்கூ  தலனைலப்பற் ற்  மின்னாள் 
            வணங்கூ  தலனைலப்பற் ற த்த ேலாரார் 
      கணம் ரத்ைதச் சாம்ப வந் திைழத்தார் கன்னற் 
            கணம் ரத்ைதச் சாம்ப வங் குைலப்ப ன்னார் 
      பணெமாளிக்கும் பணிதாித்தார் கச்சி யீசா 
            பணெமாளிக்கும் பணிபாித்தார் பான்ைம ற்ேற  (72) 
 
      கட்டைளக் க ப்பா 
      உற் ப் பார்க்கி ன் வாழ்க்ைகெயன் ைனயேம 
            ம் ெவட்ட ெவளி ைட ேதா ைனப் 
      ெபற் ப் பார்க்கு ஞ்சுக மில்ைலயாற் 
            ேபைத நின்ைனெயன் ெபற்றிடப் பற்றினள் 
      கற் த் ேதர்ந்த ெபாியவர் வாழ்தி க் 
            கச்சி மாநகர்க் கத்தெவன் னத்தேன 
      பற்றி லா ளம் பற்  பங்கயப் 
            பாத ேனபடப் பாம்பணி காதேன  (73) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      படவரவ மைரக்கைசத்த பரமா வா ம் 
            பதிக்கச்சி ேமயவிளம் பாைவ ெகாங்ைக 
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      தடவைரேய காிக்ெகாம்ேப சேகார ேமமாந் 
            தளிர்ேமனி தமனியத்தி ெனாளிேய கண்கள் 
      விடவ ேவ யாசுகேம ேவேல ேசேல 
            ெமன்ம ங்குன் யற்ேகாேட விைழந்ேத ெனஞ்சஞ் 
      சுடவைகேதர் வமதன் சிைலேய ண்டஞ் 
            சுடர்க்குைடேய சுந்தாிகந் த வ மாேன  (74) 
 
      தவம் கட்டைளக் க த் ைற 
      மான்ெகாண்ட கண்ணியா ைமயலற் ேறதவ வன்ைமமாீஇ 
      ன்ெகாண்ட ன்ைப யழிக்கத் தைலப்ப  த்தமர்காள் 
      வான்ெகாண்ட ச்சி வைர ைழ ற்  மயர்வெதவன் 
      கான்ெகாண்ட ெகான்ைறயர் கச்சிைய ெயய்திற் க ேம  (75) 
 
      இரங்கல் ஆசிாியச் சந்த வி த்தம் 
      எய்தவம்  ைதக்கு ன்ன மற்ெறார்பகழி ெதாட் ேவ 
            ேளைழயங்க ைநந் ேதய வப் மாாி ெபாழிகிறான் 
      ெசய்தவம்  ாிந்திலாெத ய் மா  ண் ெகால் 
            திக மாட மதி ாிஞ்சு கச்சிேமய ெசம்மலார் 
      ைகதவங்க ணங்கியான்மன் மதைனெவன்ற காைதெயன் 
            காதேனாக்கி யின்பளிக்க ேநர்வரல்ல ேரலைன 
      ைவதவம்  ேநாக்கிேய  மன வக்க வந்திலர் 
            மாதர்ேநாவ ெவய் ெசல்வ ெமன்னவர்க்கு மங்ைகேய  (76) 
 
      ேநாிைச ெவண்பா 
      என்னபிைழ ெசய்தா  ேமைழேய க்கிரங்கு 
      மன் கழ்க் கச்சி ைற வள்ளறான்- ன் மயன் 
      கம்மாள னீசன் சைடயன் ெபா வெனன்ேபன் 
      ைகம்மாெறன் ெசய்வேனா காண்  (77) 
 
      சம்பிரதம் ஆசிாிய வி த்தம் 
      காற்ைறப் பி த்ெதார்சி  கரகத் ண் ெவங் 
            கனைலவா ேனாங்க வி ேவம் 
      ேசற்ைறப் பிைசந் சில ேதவைர  மாக்குெவஞ் 
            சீதரைன மாலாக்குேவம் 
      ஆற்ைறச் ெச த்தியாி ேயறைவப் ேபம ைத 
            யாவ டன் வாாி ண்ேபம் 
      நீற்ைறப் ைனந்தவா தி க்கச்சி ேபான்றதல 
            ேநாத ஞ் சத்தி ெயமேத  (78) 
 
      கட்டைளக் க ப்பா 
      சட்டப் பட்ட  ளம்ெபற்ற சால்பிேனார் 
            தங்கப் ெபற்றகச் சிப்பதிச் ெசல்வேவள் 
      குட்டப் பட்ட தைலவிதி ெயன்றைல 
            ெகா ைம கூெர த் திட்டனன் மாதர்வார் 
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      கட்டப் பட்டத னம்பிைற வா தல் 
            க வ டங்கிய கண்ணின்ம யங்குேவற் 
      கிட்டப் பட்டமட் ன்ப ம் வாய்க்குேமா 
            சேனய  ேணசவி லாசேன  (79) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      அ ைணப் பதியி னழ க்ெகாண் 
            டைமந்த கச்சி யங்கணா ன் 
      ெப ைமப் ரத்ைத யழிெவப் ம் 
            பிைழத்த மதற்ெகால் விழிெவப் ம் 
      க ைமப் பக ர் காலைனக்காய் 
            ெவப் ந் தணியப் பழவ யார் 
      அ ைமத் தமிழின் ன  
            மைழையச் ெசாாிந்தார் ெதாிந்தாேர  (80) 
 
      ெகாச்சக்க ப்பா 
      மைழெகாண்ட ச்சியினார் வளங்ெகாண்ட கச்சியினார் 
      உைழெகாண்ட கரத்ெதாழி  ைமெகாண்ட விடத்ெதழி ங் 
      கைழெகாண்ட மதனழி ங் கனல்ெகாண்ட தல்விழி ம் 
      இைழெகாண்ட ரத்தழகு ெமமக்கினிய வ தாேம  (81) 
 
      ெகாற்றியார் ஆசிாிய வி த்தம் 
      ஆைமமீன் ேகால  மங்கமாீஇ யரவிைடயா லக  ேமவி 
      மாைம  ேவா வைள சக்கரேமந் தித்திக ம் வைகயாற் குல்ைலத் 
      தாமைனயப் பீைரந்  சரஞ்ெசய் யர் நீக்கிய  டந்  காப்பீர் 
      ேகாமைளவா ழிடத்தர்கச்சி ம குல  ளவமணக் ெகாற்றி யாேர  (82) 
 
      ெகாச்சகக் க ப்பா 
      மணக்ேகாலஞ் ெசய்ய மதனன் கி நின்றான் 
      கணக்ேகாலங் ெகாங்ைகக் கிடவந்தீர் கட்ெசவிமால் 
      குணக்ேகாலன் கச்சிக் குழகன் றி லா 
      வணக்ேகாலங் காண வ ர் மனமகிழ்ந்ேத  (83) 
 
      கட்டைளக்க த் ைற 
      ம வி ந் ேதயளி பா ந் ெதாைட ைன மன்ன மிங் 
      ெக வி ந் ேத ம் ெப ம்மின்ப ெமன்கச்சி யீசைனவான் 
      வி ந் ேத ண்ட ாீகன ராாி ரந்தரைனப் 
      ெபா வி ந் ேதவல் ெகா ம்ெப  மாெவனப் ேபாற் வேன  (84) 
 
      இ ம  
      ேபாற்றப்பல பா ண்  ேகட்கச் ெசவி ண்  ப்பறித் ப் 
      ற்றக் கர ண்  தாழச் சிர ண்  ேதாத்திரங்க 
      ளாற்றச்ெசந் நா ண்  ெதன்கச்சி வாண ண் டல்லெலலா 
      மாற்ற வ ண்  ெநஞ்ேச யெரவன் மற்ெறனக்ேக  (85) 
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      ெகாச்சக் க ப்பா 
      எனக்ேக னத ைள ெயண் மிய ெலன் யா 
      னக்ேக ெதாி மகக் குற்ற யரெமலா 
      மைனக்ேக ெதாி மக வறி ங்ெகா லன்ைனெசயல் 
      கனக்ேகதந் தீர்த்த ள் ங் கச்சிநகர்க் கண் தேல  (86) 
 
      கட்டைளக் க த் ைற 
      கணங்ெகாண்ட பாசத் ெதாடர த் ய் ங் க த் ைடயீர் 
      மணங்ெகாண்ட தண்டைல சூ ந் தி க்கச்சி மாநகர்வாழ் 
      நிணங்ெகாண்ட சூற்பைட நின்மலன் றாைள நிதந்ெதா ர் 
      பணங்ெகாண்ட பாம்பின் விடங்ெகாண்ட கண்ணியா பற்றஞ்சிேய  (87) 
 
      மடக்கு கட்டைளக் க ப்பா 
      பரைவ யாலம் ப கிய வண்ணல்விண் 
            பரைவ யாலம் பயின்ெறா  நால்வர்தந் 
      ெதாிைவ யங்க  ெசய்யர்ப் பரைவயாந் 
            ெதாிைவ யங்க  யர்க்க ள் ெசம்மலார் 
      சிரமந் தாகினிச் ெசஞ்சைட யார்ெகாண்ட 
            சிரமந் தாக்கு தி க்கச்சி நாதாதீ 
      யரவ மாைல யழித்ெதைனக் காப்பரால் 
            அரவ மாைல யணிந்த ள கத்தேர  (88) 
 
      தைழ ஆசிாிய வி த்தம் 
      கத்தனார் மகிழ்ந்த கச்சிெவற் ைடயாய் 
            காம  மயங்கு  கவினார் 
      அத்தநீ யளித்த மாந்தைழ யாிைவக் 
            கா யி ரளித்தகா ரணத்தாற் 
      கத்தனா ம மன் சானகிக் களித்த 
            ைணயைம யாழிேயா விந்த்ர 
      சித்தனான் ம ந்த கவிக்குலம் பிைழப்பச் 
            ெசய்தசஞ் சீவிேயா தாேன  (89) 
 
      க நிைலத் ைற 
      தாேன தன்ைன நிகர்த்தி  காஞ்சித் தல ைடயான் 
      ேதேன ய ேத கனியின் சுைவேய தீந்தமிேழ 
      ேகாேன ெயன்ேபார் குைறதீர்த் ெதன் ங் குைலவில்லா 
      வாேன த வான் மாெவய் தியெதன் மாதவேம  (90) 
 
      பிச்சியார் ஆசிாிய வி த்தம் 
      என்னதவஞ் ெசய்ேதேனா ைமக்கம்பர் தி க்கச்சி யிைடேய காணத் 
      ன்னவ  டனீ ங் கல்லாைட ய ெசங்ைகச் சூல ஞ்ெசம் 
      ெபான்னைனய தி ேமனிப் ெபா ேம ெயைனமயங்கப் ாி ங் கண்டீர் 
      அன்னநைடக் கன்னன்ெமாழிப் பிச்சியீ ரணி வ லதிகமன்ேறா  (91) 
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      ஆசிாிய வி த்தம் 
      அதிக மன்ெறளி ேயந் யர் ாிந்தி  மறக்கைட யா ங்காற் 
      திெகா ேளகம்ப வாணனார் யவ ாிதயவா லயத்  
      குதிெகா ளின  வாயவர் மாெதா  கூ ைடக் ேகாமானார் 
      நதிெகாள் ேவணியா நா ேவார் தமக்கைம நலத்திைனத் ெதாிந்தாேர  (92) 
 
      ஊர் ேநாிைச ெவண்பா 
      ெதாிந்தார் மலர்த்தடத்தின் ெறண்ணீர் ைலக்ேகால் 
      பரந்தா ங் கச்சிப் பதிேய-கரந்தாழெவண் 
      மாதங்கத் தானத்தன் வாாிசத்த ேனடாிய 
      மாதங்கத் தானத்தன் வாழ்   (93) 
 
      ஓெரா  ெவண் ைற 
      வாழ்வளிக்குந் தி விழியார் மைறயளிக்கு 
            ம ெமாழியார் வணங்கி ேனார்தந் 
      தாழ்வகற்  மலர்ப்பதத்தார் தளர்வகற்  
            ைமம்பதத்தார் தண்ணந் திங்கட் 
      ேபாழ்வதி ம் ாிசைடயார் கழ்க்கச்சி ேமய 
      ஆழ்க ைண மாகடைல ய பணிமின் கண்டீர்  (94) 
 
      இரட்ைட ஆசிாிய வி த்தம் 
      கரத்தின் வைள ஞ் சுழிவைள ங் 
            கனிந்த ெமாழியாற் ைனவைள ங் 
            கைல  மணி  ேமகைல ங் 
            கல்வி பயின்ற கைலயறி ம் 
      ரத்தின் வனப்  ர ம் 
            ைரதீரகத்தின் வற் ர ம் 
            ெபாலன்ேறா டைண ம் வைண ம் 
            ாி ம் பணி ம் ெபாற்பணி ம் 
      வரத்தி த்தா ளழித்தாளம் 
            மடமா டல ெமாழித்தா ம் 
            வளமா வ யீ ைமச்சரணா 
            ம வப் ெபற்றா ளாத னாற் 
      சிரத்தி னைலமான் ைவத்தீர் ஞ் 
            ெசந்தா மைரத்தாட் கீேழ ஞ் 
            ேச ந் திறத்ைத யறிவாேள 
            சிறியான் மதைன ெவன்றிடேவ  (95) 
 
      இரங்கல்-மடக்கு எண்சீர்க்கழிெந  லாசிாிய வி த்தம் 
      மதைனெவன்றவர் நஞ்சமார்ந்தவர் வ யா ண்டக ள்ளிேய 
            மகிழ்நர்வந்திலர் மாைலதந்திலர் யர்வ ண்டக ள்ளிேய 
      கதமிகுந்ெத  மத்திநீர்த் ைறப் ெபைடபிாிந்தில கம் ேள 
            கவைலகூர  ஞற்றிேம  நைறெசாாிந்தில கம் ேள 
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      மதியிெனற்ற  த்தேமயவர் த வெதன்ற  த்தேம 
            மணி யிர்த்திைர சங்கேமயிர ெவான் பற்பல சங்கேம 
      நிதித ந்தவ வங்கேமயினி யைடவ ந்தவ வங்கேம 
            ெந ய ந்ெதா  கம்பேம ைற நிமலர்தீர்ப்பர்ெகால் கம்பேம  (96) 
 
 
      (ெசவியறி உம்) ம ட்பா 
      கம்பத தி ந் த ங் கண்மணிையச் சிந்தித்  
      நம்பத் தி ந் ர் நானிலத்தீர் - ெவம் ம் 
      பிணி  ப் ம பீடழி பழி ந் 
      தணியா வ ைமத் தாழ் ந் தீ ம் 
      தி வ  ணமக்குச் சிவணத் 
      த வ னன்ேனான் சற்கு  வாேய  (97) 
 
      இரங்கல் இரட்ைட ஆசிாிய வி த்தம் 
      கு கு ெநகி ந் திறநவில்வாய் 
            கழிேசர் கு ேக கு கழியக் 
            ெகாங்ைக திதைல ப்ப ளங் 
            குைலந்ேத ைடய ைடேசாரப் 
      ப கும் பா  ம ந்தன ம் 
            பைகக்கு ம ந்ெதன் றைறயனேம 
            ப வ மைனய குழல் ைவத் 
            தாியா ைமையச்ெசால் ைவேய 
      அ கு பயின்ற கிைளேயெயன் 
            கிைளயால் வந்த தத்தைன  
            மளந்த ப ேய யளந்தா  
            ம ேவ சா  மளியினேம 
      கு விாி ம் ெபாழிற்கச்சி 
            வா தல்வ ரளியின்ேமன் 
            ைறேயா வளிேயற் களியாைம 
            ேகளீ ாிதைனக் ேகளீேர  (98) 
 
      இரட்ைட ஆசிாிய வி த்தம் 
      ேகேளா ற்ற கிைளய ப்பீர் 
            ேகத ர் ெக மதியாற் 
            கிளிவாய் வைரவின் மகளிர்பாற் 
            கிட்  மயங்கித் தியங்கு ர் 
      வாளா கழிப்பீர் வாழ்நாைள 
            வைசேய ெப ர் வல்விைனயீர் 
            வளமாந் த வா லகுய்ய 
            வந்த க ைண யார் க ையத் 
      ேதாளா மணிையப் பசும்ெபான்ைனத் 
            ண்டா விளக்ைகத் ெதா வார்தந் 
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            யரக் கடற்ேகார் ெப ம் ைணையத் 
            வக் கிைடயா நவநிதிைய 
      ேவளா டைல ன் றீர்த்தாைன 
            ேவழ ாிையப் ேபார்த்தாைன 
            ெவள்ளம் பாய்ந்த சைடயாைன 
            ேவண் ப் ாிமின் ெறாண்  ைனேய  (99) 
 
      ஆசிாிய வி த்தம் 
      ெதாண்டர் சிரத்தின் க்கும்  
            ெதா வா ாிதய ந க்கும்  
      அண்டா யிற் லங்கும்  
            அ மா மைறயி னிலங்கும்  
      பண்ைட விைனப்பற் றழிக்கும்  
            பணிவா ரல்ல ெலாழிக்கும்  
      ெதண்ட னி ேவார்க் க ள்கச்சி 
            தி ேவ கம்பர் பதப் ேவ  (100) 
 
 

கச்சிக்கலம்பகம் ற் ப்ெபற்ற  
 
 
 


