ைசவ எல்லப்ப நாவலரால்
அ ளிச் ெசய்யப்பட்ட
"தி வ ைணக்கலம்பகம்"

tiruvaruNaik kalampakam
of caiva ellappa nAvalar
In tamil script, unicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Digital Library of India for providing online a
scanned image version of this work .
This work was prepared using the Distributed Proof-reading Implementation and
we thank the following volunteers for their help in the preparation of this etext:
R Aravind, R. Navaneethakrishnan, V. Ramasami, Thamizhagazhvan,
S Karthikeyan, Nalini Karthikeyan, P. Thulasimani, and N Pasupathy
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2014.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

ைசவ எல்லப்ப நாவலரால்
அ ளிச் ெசய்யப்பட்ட
"தி வ ைணக்கலம்பகம்"
Source:
ைசவ எல்லப்ப நாவலரால் அ ளிச் ெசய்யப்பட்ட
"தி வ ைணக்கலம்பகம்"
ல பாடம்- 5-ம் பதிப்
இஃ ஊ பரத ெசட் யாரால்
கலாரத்நாகரம் என் ந் தம அச்சுக்கூடத்திற்
பதிப்பிக்கப்பட்ட .
ெசன்ைன: 1891
--------------கணபதி ைண
"தி வ ைணக் கலம்பகம்"
காப்
ேநாிைச ெவண்பா
அன்னவயல் சூழ ைண யண்ணா மைலயார்ேமல்
மன் ங் கலம்பகப்பா மாைலக்குத் - ன்னியசீர்
ெமய்க்ேகாட் ேம ெவ ம் ெவள்ேளட் ன் மீெத
ைகக்ேகாட் வாரணேம காப்

ம்

கட்டைளக்க த் ைற
ைசவத்தின் ேமற்சமயம் ேவறிைல யதிற்சார் சிவமாம்
ெதய்வத்தின் ேமற்ெறய்வ மில்ெல நான்மைறச் ெசம்ெபா ள்வாய்
ைமைவத்த சீர்த்தி த் ேதவார ந்தி வாசக ம்
உய்ைவத்த ரச்ெசய்த நால்வர்ெபாற் றாெளம் யிர்த் ைணேய.
மயங்கிைசக்ெகாச்சகக்க ப்பா
இ

எட்ட த்தர

-1

மணிெகாண்ட ெந ங்கட ல் விழிவள மாதவ ம்
அணிெகாண்ட ண்டாிக மகலாத ச
க ம்
ஞானக்கண் ண ெகாண் நா மா ணராேத
ஏனத்தின் வ வாகி ெயகினத்தின் வ வாகி
அ ேத யறிவெலன வவனிெயலா
திடந் ம்
ேத வ வெலன தண்ட மிைசப்பறந் ம்
காணாிய ெவா ெபா ளாய்க் களங்கமற விளங்குெப ஞ்
ேசாணகிாி ெயனநிைறந்த சுடெராளியாய் நின்ற ள்ேவாய்.
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இைவ ஈர த்தாழிைச-7
மைலமிைசயி
ப்பதற்ேகா மைலசிைலயா ெவ ப்பதற்ேகா
மைலயைரயன் மகிழ்வதற்ேகா மைல
வ ெம த்தைனேயா
இத்தலத்தி ைலந்ெதாழி மி பிறப்ேபா ர ெதாழி
தத் வ ந் தி ேமனி தாித்திைலேய யலாேவ.

ந்

இ க்காதி ச ர்ேவத மிைசப்ப நின் பலேபத
ெமா க்கா ெமான் ைரத்த ெதான் ைரக்க வறியா
க
றி

ைவத் த கால கற்பெமலாங் கடக்க நின்
யிற் பிைறசிறி ந் ேதயா வளராேத.

தானவைரக் க ந் மலர்ச் ச
கைள ெயாழித் மற்ைற
வானவைர யழித் நின்ைக ம ப்பைடவாய் ம ங்காேத
அண்ட க்கு னிவ க்கு மழலான ெகா விடத்ைதக்
கண்டமட்
கர்ந்திட ங் கண்டமட் ற் கடவாேத.
வாைம தனக்குநின்றன் தன
றிலாதைமக்குஞ்
சாவாைம பிறவாைம தமக்குமிைவ சான்றன்ேற.
இைவ நாற்சீேரார யிரண் ெகாண்ட
அம்ேபாதரங்கம்-2.
தடவைர நைடெக தரெமன வ ெமா
கடகாி ாிவிாி கைலெயன ம விைன.
பட ைட யரெவா பைகப
பதி
தைடயற ட ைற சைடெந
யிைன.
இைவ

ச்சீேரார

அம்ேபாதரங்கம்-4

சிைலெயன மைலைய வைளத்தைன. (1)
திாி ர ெமாிய நைகத்தைன. (2)
கைலமைற யி ளி பைடத்தைன. (3)
கதிரவ ெனயி

ைடத்தைன. (4)

இைவ இ சீேரார

அம்ேபாதரங்கம் - 8

விதி சிரத்திைன (1) நதி தாித்தைன (5)
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அகழ் கரத்திைன (2) மதி பாித்தைன (6)
விைட நடத்திைன (3) நாள்க ளாயிைன (7)
ெபா நடத்திைன (4) ேகாள்க ளாயிைன. (8)
இைவெபயர்த் ம் ஈர த்தாழிைச - 3
பண் நீ சுைவ நீ பாிதி நீ பனிக்கதிர்நீ
ெபண் நீ யா நீ ேபத நீ யேபத நீ.

(1)

ெசங்கா ற் க ங்காலன் சிர
ள ைதத்தைனேய
சங்காழி குந்த க்குச் சங்காழி ெகா த்தைனேய.

(2)

ஆரா மளவி தற் காிய ைன ெயா கரத்
நீரா மலரா ெநஞ்சு கப் பணலாேம.

(3)

இ தனிச்ெசால்.
எனவாங்கு.
இ

பத்த

ேநாிைச ஆசிாியச்சுாிதகம்.

ேவற் ம ந்தால் விடாதெவம் பிறவிைய
மாற் ம ந்தா மைலேமன் ம ந்தா
அழகிய நாயகி ய
ைட நாயகி
கணி நாயகி ெபா ந்திய னிதா
காசியி றந் ங் கமைலயிற் பிறந் ம்
ேதசமர் தில்ைல ட்
நடங் கண் ம்
அாிதினிற் ெப ம்ேப றைனத்ைத ெமா கால்
க தினர்க் களிக்குங் க ைணைய வி ம்பி
அைடக்கலம் குந்தன ன ேயன்
இடர்க்கடல் குதா ெத த்த ெளன்ேவ.

(1)

ேநாிைச ெவண்பா.
ேவத வல் ேசாணகிாி வித்தகர்க்கார் ேவறாவார்
ேசாதியிய மானனிவர் ேசாமனிவர் - ஆதவ ம்
மண் ங்கா ம் ன ம் வா மழ றா மிலர்
எண் ங்கா ெலல்லா மிவர்.

(2)

கட்டைளக்க த் ைற
எல்லா யிர்க்கு யிர ேணச ாிவரைசவின்
அல்லா த
மைசயாத ெதன்ப தறிந்தனேம
வில்லாடன் மார னி க்க ம் ேயாகம் விைளத்த வந்நாள்
ல்லா தி ந்தன ெவல்லா யி ந்தம் ேபாகத்ைதேய.

(3)

5
க த் ைற
ேபாகம் வி த்ேத தாக ெம த்ேத விமீேத
ேயாகம் விைளத்ேத யாக மிைளத்ேத ழல் ர்காள்
ஆகமவித்தார் ேமாக மவித்தா ர ேணசர்
ேகாக னகத்தா ளாக நிைனத்ேத குைழ ேர.

(4)

அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்
குைழய த்த விழியிடத்தர் ம வலத்த
ர ைணயத்தர் குளிர்ெவற் ேட
மைழய த்த ளிநைனக்க ம சு க்கி
மயிர்ெபா த் வ ந் ஞ் ேசதா
தைழய த்த விைடயர்பற் குழ ைசக்கு
மன
க்கித் தள மாைல
பிைழய த்த ெமாழி ைரத்த தைலவ க்கு
மிகவிரக்கம் பிறப்பி யாேத.

(5)

எ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்
யாதவர் குலத் ெந மாதவன் ம ப் ைடய
ேவனமி கத்
வ மாய்
ேவதெமாழி ெபற்றவய ேனாதிம ெமனப்பறைவ
ேவட ெம த்த திைலேயா
ஓத ைண வித்தகைர வாி ெலா த்தெரன
ேவாதியி மற்ப மதியீர்
சீதமதி ைவத்த
பாதமல ைரச்சிறி
ேத தனி ைனத்த மரேம.

(6)

எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
பரைவயா
நதிக ளா
ம்
ப ெய லாநடந் த க ேடயி ம்
குரவ ராயி ங் கன னின்றதன்
ெகாதிெபா க்கி ங் கதிகி ைடக்குேமா
அரவ மா ெசஞ் ச ல ரங்கணா
ர தர் தாணிைனந் த யர் தம்ெமா
விரவி நீறணிந் த ைண ேசர்வேரல்
ெவற்ற ராயி
த்த ராவேர.
பதின்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாிய வி த்தம்.
த்தமிழ் ைற ைறயன்ெபா
மப்பர்க ணியர்ெசால்சுந்தரர்

(7)

6
ப்ெபா
ெமதிர் கழ்ந்தி
லார்
அத்தர ைணயிென ந்திைர
தத் தி நதியின்ெமன்பைட
யச்சமற டனைணந் ைற மடநாராய்
ஒத்தமனெதா
ணர்ந்தவர்
சற் மகல்வதிைலெயன்றவ
ற்ற ைணெயனவி ந்த ளம்ேவறாய்
எத்தைனகபடநிைனந்தவர்
ைகப்ெபா ள்க திநடந்தன
ெரப்ப யிைறவைரநம் வ தினநாேம.

(8)

அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.,
இனமக ம கர்மட மிைசயி
கனன்ம ைர
யிைறவ டல் கெமாழிவேர
கனக க படகவள கரடதட விகடமத
காியின்மத மறநிைனவேர
வனம
ம
தைல ெயா மதைல தரவினிய
ம ரகவி ெமாழி தல்வேர
அனகரபி னயர ல ரமலெரம த ைணகிாி
ய கடம த யவர்கேள.

(9)

தைலவன்வினா தல்.
எ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
அ யவர் சிந்ைதயி னி ைற சங்கர
ர ைணவ ளம்பதி யன்னாேர
ப யிென ங்காி யைனயம தங்ெகா
பதறிந டந்தி மின்னாேர
ஒ
ம ங்ெகன ணர்கி ர் நின்றினி
ெயா வச னஞ்ெசால ெவாண்ணாேதா
க யச ரங்களி னிைளஞ டன்பல
கலகவி தம்பயில் கண்ணாேர

(10)

அம்மாைன - மடக்குத்தாழிைச.
நாரா யணனறியா நாதர ேணச க்கு
வாரார் சிைலகைலெமய் மாதங்க மம்மாைன
வாரார் சிைலகைலெமய் மாதங்க மாமாயின்
ஆரா ங் காெல ப்ப ைதயமன்ேறா வம்மாைன
அன்னமறி யாெர ப்ப ைதயேமா வம்மாைன.
பாங்கி தைலவிக்குைரத்தல்.

(11)
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அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
மாெனன்பார் கைலெயன் பார்ைகம்
மைலெயன்பார் வழிெய ெதன்பார்
ஏெனன்பா ாிைல ன் பார்யா
ேனந் மாந் தைழநன் ெறன்பார்
ஊெனன்பார் நிைற ந் தாரா
ைற ந்ெதன் ன ைண மாேன
காெனன்பார் குழைல ேவந்தர்
க த்ெதன்ேனா க
ங் காேல.

(12)

யவகுப் - ஆசிாியவண்ணவி த்தம்.
க ைண க மண்டலத் ெதாளிர்மகர குண்டலக்
கலன்ம க வின்குைழக் குறவாயிைசந்தன
களபமகில் குங்குமத் தள கு ெகாண் தட்
ய
க ைணந் ெமய்ப் பனிநீர் ைளந்தன
கைலமதிம ங்கிநத் தினமி ள ைடந்
த்
ெதாளிக க ெவண்சுைதத் தி நீறணிந்தன
கன ைகய ாிந் கட் பாிதிைய னிந் தக்
கைன
த ந் ைமத் தைலேயவழங்கின

(12-1)

இரணிய ரங்கிழித் தளவ ம் தங்ெகாழித்
ெத நரம டங்கைலத் தடமார்பிடந்தன
இமயமட மங்ைகெபாற் ளகவி ெகாங்ைகயிற்
சுவ பட வின்ப ற் றதிேலகுைழந்தன
இரவிகிர ணங்ெகாழித் ததிசய டன்கிைளத்
ெத பவள வன்ெபா ப் ெபனேவவளர்ந்தன
இதழியர விந்த ற் பலமகிழ்ெச ந்திகட்
குரவலாி சண்பகத் ெதாைடயானிைறந்தன.

(12-2)

தாியலர் ரங்ெகடச் சுரர்நரர்ப யங்ெகடத்
தமனியெந ஞ்சிைலச் சிைலநாெணறிந்தன
த வலத நஞ்ெசயற் கமர்ெபா ச ரந்தரச்
சரதெமன வந் மற் ெபா ேபார் ாிந்தன
சலசமலர் மண்டபச் ச
கவ யன்றி த்
தைல டனி லங்கு த் தைலேவ வந்தன
தடவிகட கும்பமத் தகதவள தந்தநற்
ற கண்மத குஞ்சரத் ாிேபார்ைவ ெகாண்டன.

(12-3)

அ ணகிர ணங்களிற் பலமணிெந ங்கிநச்
சரவமிளிர் கங்கணப் பணியான்ம ந்தன
அனவரத மம்பலத் தினினடமி ந்ெதாழிற்

8
கபினயவி தங்கள்ெபற் றழேகா
ந்தன
அ மைறெத ாிந்தெசாற் க யிைற ெசந்தமிழ்க்
கரசிெனா சுந்தரப் ெப மாள் கழ்ந்தன
அாிபிரமர் தங்க க் காியபத பங்கயத்
த ைணயதி ங்கழற் ெப மான் யங்கேள.

(13)

தைலவைன ேவண்டல்.
மடக்கு-எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
யந்த

ங் கண்ணி ஞ்ெசவ் விதழிேயமால்
ண்டகயற் கண்ணி ஞ்ெசவ் விதழி ேயமால்
வியந் ெசா னன்ன ம்ெபான் னிறேம ெயங்கண்
மின்னிற ம் ெபான்னிறேம யம்ெப றாமல்
அயர்ந்திவள்வா டத்தகுேமா வ ட்கண் பாாீ
ர ணகிாிப் ெபாியீேர யமல ேரநல்
வயந்தவிழா வழகேர நிைனக்க த்தி
வரந்த வா ேரமைலேமன் ம ந்த னாேர.

(14)

இரங்கல்-எ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
மைலேமன் ம ந்த ர ேணச ரன்
வைல சி நின்ற வைலேய,
அைலேம னிைறந் வ மீ ன ந்தி
ய ேக யிடங்ெகாள் கு ேக,
ைலேமன் யங்கு தைலநாளி லன்பர்
ெமாழிசூண் மறந்த பிைழேயா,
தைலேமல் வைரந்த ப ேயா வி ந்
தமிேயன் வ ந் தகேவ.

(15)

தைலவிையப் கழ்தல்.
எ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாிய வி த்தம்.
ந*கன
வ ன்மதைன னிபவர் சைடயிலணிபலதைலயினார்
அகனல யெரா ைற மிைறயவ ர ைணவளநகராிைவயார்
நிகாிறனதடவ தநிைறகுட நில
கபடம்விலகினால்
சகனவமர நர மிகல்ெகா கலகமி வாிவ் லகிேல.
இ

ம .

மடக்கு - எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
உலககண் டகனாய் வ சலந் தரனா

(16)

9
டற ந் தி வார் கடல்விடங் ெகா வார்
குல சங் கரனா ர ைணயங் கிாிசூழ்
குளிர் னந் தனிேல கிளிக ந் தி வார்
மலர் கஞ் சசிேய வ வ ஞ் சசிேய
மகரெமன் குைழேய வ ணெமன் குைழேய
ைல மந் தரேம யிைட மந் தரேம
ெமாழி மா சுகேம விழி மா சுகேம.

(17)

இரங்கல்.
எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
சுகேம சுகேம யி ம்வந்
னஞ்
சூழ்கின் ற ைமத் தினமித் திைன ட
கேம யவிடா க ந் தி ெமம்
ெபால்லா ைம மின் ெபா த் தி மின்
மகேம ெந ஞ் சிைலயா ளரணா
மைலயா ர ணா ாிமால் வைரேமல்
அகேம ெச மா
ணிந் திதண்விட்
டக ன் ப மன் பர்வாிற் ெசா ேம.
இ

ம

- அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.

ெசால்லா ரணத்திற் காிவாியார்
ேசாணா சலத்திற் சுகங்கடைமக்
கல்லா ெலறிந்த பைகக்குவழி
காட்டா ெதாழிதல் கண்டாேய.
ெகால்லா வம் ஞ் சமர்க்களத்திற்
குனியா வில் ங் ெகாண் நிற்கும்
ல்லா டவேன ெயமக்கு தி
கன்றா ெரங்ேக யகன்றாேர.
பிாி

(18)

(19)

விலக்கல்

அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
ஆ ம்வி ம்பிய கல்விேம லாைச மக்குள தாயி ன்
பா ற ெவன்ெபா பாைவயாப் பா ய பாவலர் ேபாலேவ
நீ ம ந்தமிழ் ெசப்பி நீர்ைமய றிந்திவ ேணகு ர்
ேம ெந ஞ்சிைல யத்தனார் ற ணா ாி ெவற்பேர.
காலம்-மடக்கு
எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.

(20)

10

ெவற்றிமதன் ேபார்க்காயம் பிைறக்குங் காலம்
ெவங்கனேல ேபாற்காயம் பிைறக்குங் காலம்
சற் மி கரெமன்ேன சங்கணியாக் காலம்
தைலவர் ைற மறந்ெதன்ேன சங்கணியாக் காலம்
கற்ைறெந ஞ் சைட
யா ர யார்ேமன்
ங்
க ைணநாட் டம் ாி ம ைணநாட் ைற ம்
ெபற்றவிளந் ெதன்றன்ம கிடத்தியங்குங் காலம்
ேபைதேயன் சிந்ைதம கிடத்தியங்குங் காலம்.

(21)

அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
கா ற் லங்கு நகத்தா ங்
ைகயிற் ெபா கூர் நகத்தா ம்
சீலத் தரக்க ரங்ெகாண்டீர்
திைசமா கைனச் சிரங்ெகாண்டீர்
ேமைலப் ரத்ைத நைகத்ெதாித்தீர்
வில்ேவள் ரத்ைதப் பைகத்ெதாித்தீர்.
சூலப்பைடேயன் ம ப்பைடேயன்
சுமந்தீ ர ைண யமர்ந்தீேர.

(22)

மாைலயிரத்தல் - மடக்கு
அ சீர்க்கழிெந ல

ஆசிாியவி த்தம்.

அமர்ந்த ைணப்பதி வாழ் ேர
யன்பர்க ளன்பினி லாழ் ேர
சுமந்ெதாளிர் சூலெம ப்பீேர
ேதாளணி மாைலெகா ப்பீேரல்
இமந்த ெவண்மதி காயாேத
யி கெண ம் னல் பாயாேத
கமழ்ந்தகு ழற்ெகா வாடாேத
கங்கு மிப்ப நீடாேத.

(23)

ஒன்பதின்சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
நீடாழி ஞாலம் வாெனா தீகா லா மி யாைவ
நீறாய காலமாய் வி நாள்
ேகாடாழி மால்பி தாமக
றான ேகா
ழ்தைல
ேகாடீர பாரமீ றேவ
சூடாத மாைல சூ வா◌் ேதாேளா ேதாைள சுவர்
ேசாணாச ேலசர்ேசா பனமா
ஆடாத வாட லா வர் பாடாத பாடல் பா வ
ராராத ேவாைககூ வேர.

(24)

11

ன்னாகங்கண் ரங்கல் - க த் ைற.
கூத்தா ம ேணசர்வைரயன்பர்ெபா ளன் ெகாண் ன்ைன ம்
நீத்தார்ெகானிழலா மிைலயாகிநின்றாய்ெந ங்காலேம
பார்த்தா மயேலகிைளத்தாய்ச த்தாய்பசுந்ெதன்றலால்
த்தாய்ெபான்னிறமாகெவன்னாகேமயன்ன ன்னாகேம.

(25)

இரங்கல் -மடக்கு.
அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
நாகெம த்தவ ரம்பானார்
நா ம ைறக்குவ ரம்பானார்
ேதாைகயி டத்தவர் ேசணாராய்
ேசாணகி ாிப்பதி வாணாராய்
மாகம த்தவி ளங்காேவ
மன்னவ ெரண்ணம்வி ளங்காேவ
ேகாகன கத்திமி ந்ேதேன
ெகாண்கைர விட் மி ந்ேதேன.

(26)

ஊசல் - மடக்கு
எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
இ சரணச் சிலம்பாட வாடீ சல்
ள ைலப்ெபாற் சிலம்பாட வாடீ சல்
ம
கைல ம ங்கைசய வாடீ சல்
வாிவைளக்ைக ம ங்கைசய வாடீ சல்
அ மைறக ளளவி தற் காிதா ைமய
ர ணகிாிப் பரமர் க ழைடேவ பா ப்
ெபா மி கட் கய லவ வாடீ சல்
யமதனன் கய லவ வாடீ சல்.
பாங்கிெசால்

தல்.

எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்
ஊச

ைகத்தி வார் குன்ெறதிர் கூவி வா
ெராண்டர ளங்ெகா வார் தண்டைல ெகாய்தி வார்
ஆசில் னற்குைடவா ரம்மாைன பந் கழங்
கா ம கிழ்ந்தி வார் ேகா ம டந்ைதயேர
ஈசர்வி ைடக்ெகா யார் ைசெச யற்ெகளியா
ேரர ைணப்பதிசூழ் ேம வி னிற்கவேண.

(27)

12
சுதி ைனப் னேம யாவெர னத்ெதளிேயம்
ேவலர்ம னத்திைடேய மாைலவி ைளத்தவேர.

(28)

மடக்கு - க வி த்தம்.
மாைலெயன்பாங் கலத்தா மைறநா ங் கலத்தா ம்
ேகாலமன்ன கலத்தா ங் குைறவில்பாி கலத்தா ம்
மாைலவில்ேவள் சலத்தா மதர்த்தமதா சலத்தா ம்
ேமலகலாீச் சலத்தா ம் விளங்க ணா சலத்தாேர.

(29)

தைலவிையப் கழ்தல்.
அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்
அ ணெனாளி தனி ெமாளி ர மைலய ந்தாய
வமலரதி ங்கழ னார்
ம மலர்வி ாிந் நதி ெப க ைண யம்பதியின்
ம வியம டந்ைதயிைடயாம்
ஒ ெகா யி ெலான் க ெகா பவள ெமான் குமி
ெழா மதிய ெமான் பிைறதான்
இ சிைலயி ரண் கைண யி பைணயி ரண் குைழ
யி
ைலயி ரண் மைலேய.

(30)

எ தாிெதன்றல்.
எ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
மைலயாச னத்தர்மைல மயிலாச னத்தெர
மைலயாநி லத் வ வார்
அைலயாச னத்தெரா மமிர்தாச னத்தர்ெதா
ம ணாச லத்தர் வைரயீர்
ைலயாைன கட் யிைட ெவளிேதர்நி த்திமதி
கமாய ைமத்த குலாம்.
இைலேவல்ப ரப்பியினி ெத ேதாள ைமப்பனினி
ெய ேதனி ப் மனேம.

(31)

இரங்கல் -சிேலைட-கட்டைளக்க த் ைற.
ேமலாைட ேதாற்றணி சங்காழி ைகவிட் ெமன்சிலம்பின்
காலால் வ ந்தி நிலங்கீ ங் ேகாலத்ைதக் கண்
ந் ம்
ஆலால ண்டவ ரண்ணா மைலயர்த மன்பர்க்கன்றி
மாலான வர்க்கிரங் காாிங்ஙேனெயா வன்கண்ணேர.
ேநாிைசெவண்பா

(32)
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கண்ண க்கும் ேபாத க்குங் காண்பாிதாய்க் கண்பறித்த
திண்ண க்கு நன்றாய்த் ெதாிந்தேத - விண்ண க்காப்
ேபாற் வா ரண்ணார் ரெமாித்தா ெரன்பிறவி
மாற் வா ரண்ணா மைல.

(33)

இரங்கல் -க வி த்தம்.
அண்ணா மைலயத் தரடற் கிாிேமல்
எண்ணா மைலயத் தவெரய் திலரால்
கண்ணா மைலயத் தைனநீர் க
ம்
விண்ணா மைலயத் த ம்ெவண் மதிேய.
பாங்கன்

(34)

ணி .

எ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
ம வானி ைறந்தகுழன் மடவார்ெந ங்க ைண
மைலேமன்ம ந்தா வைரயில்
நீாில் வந்தவவ ரைடயாள ெமன்றிைறவா
தேலெமா ழிந்த ப ேய
இ நாக மன்
ைல யி
க மன் கள
மி ேமக மன்ற ளகேம
அ நீல மன் விழி ய சாப மன்
த
ல ேகாப மன்ற தரேம.
நாைரவி

(35)

.

எ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
அ ைண ெவற்பின ரயனி க்க மாிபி ைழக்க மாகேவ
தி மி உற்ெறா க ைம ைவத்தவர் தி நதிக்கய ேற ேய
க
ெநட் ட லைசவ றத் யில் கபட நித்திைர நாைரகாள்
இ க ணித்திைர யிைலெய னச்ெசால விைறவர் பக்க ேலகுேம.

(36)

பாங்கிதைலவிக்குைரத்தல் - கட்டைளக்க த் ைற.
ஏகார் னத் த் தைழயாற் காிபட்ட ெதன்பெரன் ம்
ேபாகாத ர்க்கு வழிேத வார்
க் கான் னி ம்
நாகா திப ந் ெதா ம ணாசலஒ நாட்
ளந்
ேதாகா யணங்கைன யாயவர்க் ேக ெசா லத்தக்கேத.
எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
ெசார்க்கெம ெமா பதவி யி க்க மாைலத்
ளவணி மாிபதவி யி க்க ேமைல

(37)
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நற்கயிைல மைலயி க்க நிைனத்ேதார்க் ெகல்லா
நயந்த த்தி நகரெமான்ேற நல்கா நிற்பீர்
ெபாற்ைகயினா ைமவணங்கிப் பாிந்
ைச
ாிந் தவந் ெதாிந் தினம் கழ்ேவார்க் ெகல்லாம்
எற்குல
கழ ைண யீச னாேர
யினிதளிக்கும் பதவிதனக் ெகன்ெசய் ேர.
சித்

- எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.

விந்ைத யணிம வா ைமபங் காளா
விளங்க ைணச் சித்தர்யாம் விளம்பக் ேகளா
காரத்ைத ெயமக்கி ஞ் சத்ைத ேயேகா
கனகெமனக் காட்
ேவாங் காிேயா க்குத்
தாரத்ைதப் ெபான்னாக வைமத்ேதாந் தம்பீ
தாம்பர ம் ெபான்னாகச் சைமத்ேதா மிந்தப்
பாரத்ைத யாரறிவா ரயனா கத்ைதப்
பசும்ெபானிற மாக ேம பா த் ேதாேம.
இ

(38)

(39)

ம

எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
பாதெமமக் களித்தவ ேணச னார்க்கின்
பச்சிைலெபான் ெசய்திைமேயார் பசிேநாய் தீர
ஓ கைட ம ந்தளித்த சித்த ேரம்யா
ெமா பி ேசா றல்ல கூ ண்ேடா வப்பா
மாதவாதந் தி வாைண காிக ெளல்லா
மாதங்க மாக்குகிற்ேபா ம ந்தில் லாேத
ஏதமற நாகெமாளித் தராவாச் ெசய்ேவா
மி ம்ைம ம்ெபான் னாக ைரத் திைசவிப் ேபாேம.

(40)

தைலவிையப் கழ்தல்
எ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
இதழி யந்ெதாைடய ர ைணயங் கிாியி
ரத ந்திவி வலவேன
பதிய ைடந் ம கினில்வ சந்தனதி
பைடெய ந்த பக ேவன்
திய ெகாம் சிைல வைளயி ரண்ட கு
ெபாழி ம் ெவம்பகழி ேபாரறா
உதய தந்தமத களி டன்கத
பய தண் வ கின்றேத.

(41)
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ஒன்பதின்சீர்க் கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
வைரக்கனக சாப ேசாண கிாிப் னித கால கால
மதிக்குெந மாயர் ேபாலேவ
தைரக்குளினி யாாியாவ ரவர்க்கு னி லாமனீ
தழற்சிகாி யாக னீதிேயா
விைரக்கமல ேவாைட யாவர் ரத்ைத னி பாண் மாவா
விாித்தெகா யாவ ாீதலால்
இரக்குமைன ேதா ேமறி நடத் ெம தாவா ேமவி
யிடத்தி ைற ேதவி யாவேர.

(42)

கட்டைளக்க த் ைற.
ஆனிட பக்ெகா ேசாணா சலெனன் மன்பர்மலா
தானிட த்தி த ம்ெப மாெனன் ஞ் சம் ெவன் ம்
கானிட ேவடன் ன்
னிட ண்ட கண் ெமா
மானிட மானவ ைனத்ேதவர் ெசய்வெதன் வந்தைனேய.

(43)

களி-எண்சீர்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
தைனயி க்கு மைற திக்கு ம ைண நாதன்
சரணமலர் கழ்களிேயஞ்சக்ர ைச
விைனயி க்கு மவர்க்ெகளிேதா வாிதா ைனேயா
விதிவசத்தால் விவரமற்ற விதஞ்ெசால் ேவேன
பைனயி க்க ெந யகஞ்சா வி க்க ேண
பச்ைசயா ைல யின்றான் பைனயன் ேறளி
யைனயி க்கப் பணி யின்றான் ம வாந் ெதய்வ
வாழிவிட் ப் பாற்கடன்மீ த ந்தி னாேன.

(44)

களி-ேநாிைசெவண்பா.
ஆனார் ெகா யா ர ணா ாிக்களிேயம்
வானாட ேரேனா மதியற்றார் - ேமனாளில்
சும்மாகஞ் சாவிைலேய ளி த் த் தின்றா
தம்மாகஞ் சாவிைலேய தான்.

ம்

பிச்சியார் - எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
தாமணிவர் திாிசூல ெமதிர்கண் டார்ேமற்
சக்கரத்ைத வி வர்சிவ சமயத் தாவர்.
கா கைர யாண் ெகாளார் சிவ ல் ேகட்பர்
க த்தினின்மா ெறாிசனேம காட்டா நிற்பர்
ஆைமயர வணிெதாைடயார் விைடயார் வா
ம ணகிாி வளநாட் லகங்க ேடா ம்

(45)
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ேசமநிதி ெயன ல ம் பிச்சி யார்தந்
தி ப்ெபயைர ெவளியாக்கித் திாிகின் றாேர.
இ

(46)

ம -மடக்குக் கட்டைளக்க ப்பா.

தில்ைல மன் ண டம் ாி பாதனார்
ேதவ ராயர் தி வ ைணக்குேள
ல்ைல மல் ைக சண்பகம் பிச்சியார்
ெமாய்த்த வார்குழன் ேமாகனப் பிச்சியார்
நல்ல ேமனி ம் ெபாற்றி ேவடேம
நா யிட்ட ம் ெபாற்றி ேவடேம
இல்ைல யாயி மிவ்விைட ையயேம
ேயற்கவந்த மிவ்விைட ையயேம.
கார்கண்

பாகேனா

(47)

ெசால்லல்.

கட்டைளக் க த் ைற.
அயங்காட்
யங்காட்
சயங்காட்
பயங்காட்

யமைறயார்விைடயாளர ைணெவற்பில்
யமணித்ேதர்வலவா ன் ேபானெகாண்டல்
க்ேகாப ஞ்சாப ங்காட் த்த த்தி த் ப்
னாலஞ்சுேமதனிேயநின்றைபங்ெகா ேய.

(48)

ேநாிைசெவண்பா.
ைபங்கட்
க்குப் பாிபவத்ைதக் காட் நர
சிங்கத் திைனயடர்த் ச் சீறிேய - ெவங்ைகப்
ைழக்குஞ் சர ாித் ப் ேபார்க்கு ம ைணக்ேக
தைழக்குஞ் சரபெமான் தான்.

(49)

குறம் - பதினான்குசீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
ஒன்

ன் நா ைரக்க வந் ேக மாிைவமீ
தய மான சுளகு ெநல் ெமாற்ைற பட்ட தாதலால்
கன் மா ம
மாக ெவா வர் வந் ேதான்றினார்
கண்ட மட் ேலக ப்பர் ைகக்க பால ரவைர ம்
ெசன் நா ல ைண மீ காண லாகு நாம ந்
ேதவ ராய ரவர லா ெதய்வம் ேவ கண் ேலம்
நின் வா மிவட னாைச யிடர்த விர்ப்ப ராதலா
னீ ெகாண்
ன்றி ேரைக ெநற்றி மீதி ெல
ேம.
இரங்கல் - இ
ெநற்றி மீ

ம .

கண்ப ைடத்த

ம்ைம மார ெனய்வேனா

(50)
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நீர ணிந்த வரவி க்க ெந ய ெதன்றன்
குேமா
ெவற்றியான தாளி க்க மதிய ம்ைம ந
ேமா
விர கங்கு ம கண்கள் ெவயி ன் ன் நிற்குேமா
கற்ைற யான குழ ெயந்த தவி ெகாண் பைகெவ ம்
க ைண கூர்ெத ன ைண ேம க
கத் ெமய்யேர
ெசற்ற லார்கள் ரெம ாித்த
க ணிப்ர தாபேர
ேதவ ராய ேரசு கந்த தினவ சந்த ராயேர.

(51)

கார்காலம்
அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
திைனப்ேபா தாேன நிைனத்தா ேமேலார்
சிறப்பான ேபறீகுேவார்
வனத்தா ேசாணா சலத்
தீரா
மயிற்ேபைட காேளாைடகாள்
விைனப்பாவி யாேனன் விழிப்பா நீரான்
மிகுத்ேத கார்காலேம
தனித்தாவி ேசார்வார் தமக்கால ேமநீள்
சரற்கால ேமகாலேம.
இளேவனில் - ேநாிைச அகவற்பா.
காைல மாைல ங் ைகம்மலர் குவித்
மா மய ம் வணங்குதற் காிேயான்
இைமக்கு
லக மியாைவ ம் பைடத்ேதான்
தனக்ெகா தா ந் தந்ைத மில்ேலான்
பழவிைனக் கயிற்றிற் பல் யிர்ப் பாைவ
அழகுற ந க்கத் தி நடம் ாிேவான்
விைனவைல ய க்கு ெமய்த்தவ ேவடன்
மனவைலப் பிணிக்கு மான்மத நாதன்
ேபறா ம பத் தாறா யிரம்ெபான்
மாறாத் தியாக வசந்தவி ேநாதன்
அண்ணா மைலய னதி ங் கழலன்
கண்ணா ர தன் ைகைலப் ெபா ப்பின்
மற த் திைசயின் மலயா சலெமன
இ த்திய
த்திெகாண் ளங்கால் பரப்பிக்
கா ைலப் பல்லவக் கனனா வைசப்பக்
குைறவ குயில்வாய்க் குறட் னி லடக்கிப்
ெபாறிதிக ழாிக்காி யதனிைடச் ெசாாிந் ள்
இைசத்தி மஞ்சாிப் பைசக்ேகா லைசத்
மத ர க்கு வசந்தக் க மான்
பனிமலர்ச் சாயகம் பண்ணி நீட் னன்
இன்ன ம் வந்திலர் ேகள்வர்

(52)
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ன்ைனயங் க ங்குழ லன்னெமன் னைடேய.

(53)

மடக்கு - எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
அன்னியமா சைடயா ம் பின்னியமா சைடயா
ம மாற ந த்தா
மாற ன த்தா ம்
உன் மற ெமாழிந்தா ம் பின்
மற ெமாழிந்தா
ைகத்தி மா ேனற்றா மிைகத்தி மா ேனற்றா ம்
என்னகத்தா ாியா ங் ெகான்னகத்தா ாியா
ெம க்கிதழி மணத்தா
க்கிதழி மணத்தா ம்
வன்னிவ வனத்தா ஞ் ெசன்னிவ வனத்தா ம்
வ க ைணப் பதியா ம் ெப க ைணப் பதியாேர.

(54)

சம்பிரதம்.
எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
பரைவெபா க்ெகழ ங் ககனம்வ ப்பட ம்
பாிதிவ டக்ெகழ நி திகு ணக்குற ம்
இர ப கற்பட ம் பக ர ெவாத்திட
ெமளிதினி யற்றி ேவா மிைவசில வித்ைதகேளா
அரவம ணிப்பணியா னனலகி ாிப்ெப மா
ன ணகி ாிக்கிைணயா வவனித லத்திைடேய
க திம னத்தினிேல சிறி நி ைனத்தளேவ
கதிையய ளித்தி ேமார் பதி
ணர்த் வேம.

(55)

க ைணச்சிறப் .- ேநாிைசெவண்பா
உள்ளத்தின் ஞான யர்ந்தவிடத் தன்றியி ட்
பள்ளத்தி ெலன் ம் படராேத - வள்ளல்
அ ணா சலப்ெப மா னம்பிைகேயார் பாகன்
க ணா சலமாங் கடல்.

(56)

பாண் - அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
கங்ைக வார்சைடப் பரமர்ெதன் ன ைணயிற்
கைடெதா நீபாட
அங்ைக யா
ெசவி ைதத் ேதத் ேவா
ம ச்சுனன் றி நாமம்
எங்ைக மார்ெசவி ெபா க்குநின் னிைசெய
மி க்குரன் மகிழ்வாரார்
மங்ைக மார்ெசய லறிந் ெகாள் பாணேன
மயிெலனப் கழ்வாேய.

(57)
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தைலவிையப் கழ்தல்.
அ சீர்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
ைடெசறிந் தளிபா மிதழியந் ெதாைடமார்பர்
பதஞ் ச நா வார்
மைடயிளங் கயறா ம ைணயங் கிாிமீ
மலரணங் ெகனேம வார்
நைட மிந் திரேவழ மி ைகயிந் திரதா
நயனமிந் திரநீலேம
இைட மிந் திரசால த மிந் திரசாப
மித மிந் திரேகாபேம.

(58)

உ ெவளி - க வி த்தம்.
இந்திர ேகாபமா மிதழி பாகனார்
ெசந்தமி ழ ைணநந் ேத ஞ் ெசல் ேம
சந்திர ேரைக ஞ் சமர வாளி ம்
மந்தர ேம
ம் வைளந் ெகாண்டேவ.

(59)

தைலவிையவியத்தல்.
எ சீர்க்கழிந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
ெகாண்டலணி கண்டர்நிைற கங்ைகயணி ெசஞ்சைடயர்
ெகாம்பெரா பங்கி ைறவார்
அண்டபகி ரண்டமள வங்கிெயன நின்றவதி
ங்கழலர் தங்க ைணயீர்
கண் ள ெகாண்டன்மிைச திங்கெள கின்றதி
கண்டதிைல ங்கண் கமா
மண்டலெம ம் திய திங்கண்மிைச ெகாந்தளக
மஞ்சுகு ெகாண்ட வைடேவ.

(60)

ேநாிைசெவண்பா.
அ த்தமதிச் ெசன்னியின்ேம லம்பி க்கு மற்ேறார்
இடத்திேல நாாி யி க்கும் - தடக்ைகயிேல
ஏந் சிைல விட்
க்கு ெமம்ம ைண நாதனார்
ேபாந்
ரெமாித்த ேபா .
கார்காலம் - க த் ைற.
ேபாதற்குமாிதானவ ணாசலத்தீசர்ெபான்ேம வாய்
ஏதப்ப ம்பாவிமனேமபிாிந்தாாிெதண்ணார்ெகாேலா

(61)
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ஓதத்தினீேரா கன ண்
யன்மீள மிழ்தன்ைமேபால்
காதற்குண்மடவார்ெமய்ெபான் சுமின் சுகார்காலேம.

(62)

தைலவிைய ேவண்டல் - ெகாச்சகக்க ப்பா.
கார்வந்தா லன்னகைறக் கண்டனார் ெசங்கதிேரான்
ேதர்வந்தா ம்ெபாழில்சூழ் ெதன்ன ைண நன்னாட் ல்
ஆர்வந்தா ந்தணியா தன்னமன் னீரானா ம்
நீர்வந்தா லாைச ெந ப்பவி ங் கா ேம.

(63)

பனிக்காலம் - க த் ைற.
காணம்பரந்ேதா
ைடயாளர ேணசர்ைகலாசேமல்
ணங்கணிகர்ேதாள ைறகின்றநக
ெசாாியாதேரா
வணங்ைகவைளசிந்தமடவார்மனத்ேத
ைகேபாலேவள்
பாணங்க திர்கின்ற கள்ேபால ைறகால்பனிக்காலேம.

(64)

ேநாிைசெவண்பா.
பண்ணிறந்த வாசவாிற் பல்ேகா மாண்டா ம்
எண்ணிறந்த ேவத ாிறந்தா ம்-கண்ணற்
கைமத்தெவலா மாண்டா மண்ணா மைலயார்க்
கிைமப்பள ங் கால மிைல.

(65)

தைலவைனேவண்டல்
ஒன்பதின்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
இலெகாளி பரந் மாரன் வி கைண ரந் நா
யி மி ெந ங்கண் மாதரார்
இலகாிய ெகாங்ைக மீ பழந வி வந் பா ன்
வி வெதன வந் ேசர்கி ர்
மலகாி குறிஞ்சி ேதசி ைவரவி சு ம் பா ம்
வயல ைண மங்ைக பாகேர
பலமலர் கதம்ப ளி மி கமத சுகந்தம் சும்
பாிமள வசந்த ராசேர.
மதங்கு.
ஒன்பதின்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
வசிகரம் வயங்கு நீ மபிநய சங்க ராச
வலய மணிந்த ேதாளினார்
அசலகுல மங்ைக பாகர் பாிமள வசந்த ராச
ர ைணயின் வளங்கள் பா ேய

(66)
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இைசெபற வரங்கி
ப ாிெகாண் மதங்கி யார்த
மிலகிவளர் ெகாங்ைக யாைனேய
திைசெபற வி ந்த யாைன பிறகிட னிந் ேபார்ெசய்
திற ப மனந்த மானேவ.
இ

ம

(67)

- மடக்குக்கட்டைளக்க ப்பா

நதிையச் சூடதி ங்கழ னாதனார்
நம்ப னார ணா ாி திேமல்
சதியிற் பா ந க்கும தங்கியார்
தந்த வாைசத ாிக்கும தங்கியார்
வதனத் தாற்சசி மண்டல மா ேம
வந்தி ந்தவிம் மண்டல மா ேம
கதியிற் ெகாண்ட மந்தக் கரணேம
கண்ட ேபர்க்கிைல யந்தக் கரணேம.

(68)

குறம்-எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
அ ணமணி ைலக்கிாிேமற் ெசங்ைக ைவத்தா
யாைகயா ல ணகிாி யன்பன்
ர்
வ ண ைல கண்ணாரப் பார்த்தா ன்றன்
மகிழ்ந ங்கண் ணார தன் வந் ேகளாய்
தரணியி ன் றைனச்ேசர்வன்
கன் ேபாலத்
தநயைர ம் ெப ைவயிைவ தப் மாயின்
தி நிைறவண் டார்குழலாய் குற ம் பாேடன்
சிறந்தகுறக் கூைட ம்யான் றீண் ேலேன.

(69)

மறம்-எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
தீண்டாிய மடற்பைனயின் ச ைக வாாிச்
சிற்றி ம்பாற் சுற்றிவரச் ெச க்கிக் கூட்
நீண்ட
ஞ் சு ண்ட மா வைரந் சுற்றி
நி பெமனக் ெகா த்ெததிேர நிற்குந் தா
தாண்டவமா ம்பரனா ர ைண நாட் ற்
ற மறப்ெபண் டைனேவண் ச் சமாிற் ேபாந்
மாண்டவேர றியேகாணல் வைளக ணாங்கள்
வ ங்கல்வழி வாயின மரங்க டாேம.

(70)

மடக்குக் க வி த்தம்.
மைறக்கவனப்பாியா ம்வைரக்கவனப்பாியா ம்
எறித்தவி ம்பிைறயா ெமவ ம்வி ம்பிைறயா ம்
ெபா த்தசினவிைடயா ம்ெபா ந் சினவிைடயா ம்
அறத்தவளம்பதியா ம ைணவளம்பதியாேர.

(71)

22

க த் ைற
ஆரணி ங்க னாரணி பங்கன ேணசன்
தாரணி யஞ்சுங் காரண நஞ்சந் தாியாேனல்
வாரண ெரங்ேக சாரண ெரங்ேக மலர்ேம ம்
ரண ெரங்ேக நாரண ெரங்ேக ேபாவாேர.

(72)

தைழ - கட்டைளக்க ப்பா.
ேபாந்த ேபாதக நல் ாி யாைடயார்
ேபார்ைவ யாளர் கழ ைணக்குேள
ஈந்த சூத ந ந்தைழ ையயேன
ெயங்கண் மாத ெர த் மகிழ்ச்சியாய்
ேமாந்த ேபா
வண்ட ெமய்யிேல
ெமாய்த்த ேபா
லர்ந்த கண்ணினீர்
பாய்ந்த ேபா நைனந்த மீள ம்
பார்த்த ேபா பசந் மலர்ந்தேத.

(73)

இரங்கல் மடக்கு.
எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
மலாித ழித்ெதாைடபான் மதியணி வித்தகனார்
மைலமக ளற் தனார் வயல ைணப்பதிசூழ்
குல மி டக்கழிேய பல மி டக்கழிேய
குறைவயி னக்கயேல ற ெம னக்கயேல
சலமிகு ற்பலேம தளர்வ
ற்பலேம
ச
ம னத்திடேர த
ம னத்திடேர
இைலெநாி சற்பைனேய யிவ ைர சற்பைனேய
யினியப னித்திைரேய யினியிைல நித்திைரேய.

(74)

சுவ கண் ரங்கல்
எ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
நித்த னம்பன ணாச லத்தி ைவ
நின் ேத
ழ ெனஞ்சேம
இத்த டஞ்சுரம டங்க ேவாவிதல
தில்ைல ேவ மர மிதனிைட
அத்தி நின்றவிட மவ்வி டஞ்சிைலெகா
ளரசு நின்றவிட வ்விடம்
எய்த் ளஞ்சியிள வஞ்சி நின்றவிட
மிவ்வி டஞ்சுவ ேம ேம.

(75)
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மடல்விலக்கு - க

வி த்தம்.

ஏ ைட யண்ணலா ேரைழ பாகனார்
ஆறணி ெசன்னியா ர ைண ெவற்பேர
கூெறா ெபண்ைணேய கூட ேவண் வார்
ேவெறா ெபண்ைணேய ெவட் வார்ெகாேலா.

(76)

தவம்- எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
வாய்ந்தநல ம ந்த ந்தி யாிய ேயாக
வைக ாிந் வா
ள்ேள யடக்கினா ம்
காய்ந்தவி ப் சியிேல தவஞ்ெசய் தா ங்
காயம்வ ந் தி வதல்லாற் கதிேவ ண்ேடா
ஆய்ந்ததி நீறணிந்ைதந் ெத த்ைத ேயாதி
யகமகிழ்ந் சிவாகமத்தி னைடைவ ேயார்ந்ேத
ஏய்ந்த ணா சலத்ைதவலங் ெகாண்டா ரன்ேறா
விைமக்கு ன்ேன ைகைலமைல யிடங்ெகாண்டாேர.

(77)

மாைலயிரத்தல்.
அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
இலங்கியதிங்கெள ந்தாெலங்கண்மின்ெவங்கதிெரன்பாள்
கலங்கினளாயி மன்னாள்கட்கமலங்குவியாேவா
லங்கியெவங்கதிர்தாேனேசாணகிாிப்ெப மாேன
அலங்கைலெயன் ெகா ப்பாயன்ற ெவண்மதியாேம.

(78)

ேநாிைசெவண்பா.
ஆற் ங்காற் கஞ்சத் தவர்தா மைரக்கண்ணர்
சாற் ங்காற் கண்ணரவர் தந்ைதயார் - கீற் மதி
சூ ம் ெப மாைனச் ேசாணகிாி வித்தகைனத்
ேத வதிங் ெகப்ப ேயா ேசர்ந் .

(79)

கட்டைளக்க த் ைற.
ேசணார்தி
ைடச்ெசல்வைரக்காணிற்சிறப் ச்ெசய்
ேபணாதவ
ண்ேடா விமீதிற்ெப த்ெத ந்
ேசாணாசலவ வாய்ெவளியாய்நின்றேசாதிதைனக்
காணாதகண்ணைனச்ெசால்வாெசந்தாமைரக்கண்ணெனன்ேற.
தவம்-ேநாிைசெவண்பா.
என் மதிக் கண்ணா ாிைறவர

ணா ாியில்

(80)
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நின் தவம் ாியாய் ெநஞ்சேம - ெபான்றிரளான்
மாதைரயா னாயிைழசூழ் மாதைரயா னீ வண்
மாதைரயா னாைமெயன் ெசால்வாய்.

(81)

இைடச்சியார்
எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
ெசால்லா
மக்கிரண் பசுேவ ண்
சுமந்தி பாற் கலச மத் ைணயா மீ ம்
அல்லாம ைடயின்மிக விைளத் ப் ேபானீ
ராயி ந் மிைடமதிேயா வகந்ைத தாேனா
ல்லாெரன் பணிெதாைடயா ர ைண நாட் ற்
ெபா வர்குல மங்ைகயேர விேமற் கண்ேடாம்
எல்லா ந் தனித்தனிேய ெட த்தக் கா
மிரண்
ைர யாமலகன் ேறகு ேர.

(82)

இ வம -கட்டைளக்க த் ைற.
ரைன நல்கி மக
ெசய்த விைடக்ெகா யார்
காரணி கண்ட ர ணா சலத்திற் கலசங்ெகாண்
ேமார கூ மிைடயின மா க்கு ண்டகம்ேபால்
ஈர ெமல் னம் வல் ன மாகு மி தனேம.
தைலவி யிளைம

(83)

ணர்தல்.

அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
தடனாக மணிெவயி ம் பிைற மி நில ெமதிர்
ச ல நாதன்
அடனாக ெந ஞ்சிைலயா னசுரர் ர ெமாித்தபிரா
ன ைண நாட் ல்
திடனாக மைனயவேர தனஞ்சிறி ங் காணாத
சிறியார் தம்ைமக்
கடனாக நீர்வினவிப் பிைணேத
றிதைனேயன்
ைகக்ெகாண் டீேர.
அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
ைகயைடந்த ம மா ஞ் ெச மா
ைழமா ங்
கய மா ம்
ைமயைடந்த விழிமா
டனாக வ ேணசா
வ கு வாேர
ெமய்யைடந்த நிறங்க கி விழிக ம்பஞ் சைடந் வர

(84)
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மிடற்றி
ேட
ஐயைடந் படர்ந் வர யமனடர்ந்
மன் தாேன.
(85)

ெதாடர்ந் வ

தைலவன்ெசால்லல் - ேநாிைசெவண்பா.
அண்ணா மைலயா ர ைணயைன யீ ம்ைமக்
கண்ணாலஞ் ெசய்தான் கமலத்ேதான் - எண்ணா
திைணக்ேகாலஞ் ெசய்த ைல ேயந்திைழயீ ெரன்ைன
மணக்ேகாலஞ் ெசய்தான் மதன்.

(86)

ெகாற்றியார்.
அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
மழைலெமாழி யிைசயா ங் ெகா ம்பார்ைவ யதனா
மயக்க மாகிச்
சழ ம்விட ரரவெமலாம் படெம த்
ன்னாடத்
ேதான்றி னீேர
அழ
வ மணிகரத்த ர ணகிாி வளநாட்
லளிவந்
ம்
குழெலா சற் ண்டாயி ெனப்ப ேயா வாட்
ர்
ெகாற்றியாேர.
இ வம

(87)

- ெகாச்சகக்க ப்பா.

ஆாிதழி சூ ம ேணசர் நன்னாட் ல்
வாாி கு ெகாங்ைக மைலசுமக்குங் ெகாற்றீேர
ேபாி ள்ேபாய் நாமப் பிைறநில கண்ெடாளிக்கக்
கூாியகண் ணில்லார் குழல்குைறந்தா ெரன்பாேர.

(88)

வஞ்சித் ைற.
பாணார் ெமாழிநிைற
ேசாணாசலர .
ேபணா தவ
மாணா நரகேம.
வஞ்சி வி த்தம்.
நரக வாைதயில் வன்பிறார்
தரணி மீெதா ெகான்ெபறார்
சுர ேலாக மின் றார்

(89)
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அ ைண நாயக ரன்பறார்.
ேவற்ெறா

(90)

ெவண் ைற.

அ ைணயதி ங்கழலராறணிெசஞ்சைடயாளராிைவபாகர்
க ைணெந ங்கடலானெப மானார்தாெடா தார்கதிையநா ன்
மரணமிலாவிைமயவர்தம்வா லகமன்ேற
ெபா ணிைற நான்மைறேயார் க மத்தாட் ேவ.

(91)

இரங்கல் - க த் ைற.
ண்டவிைடயாளர ணாசலத்தீசர்ெபான்ேம வாய்
பா ண்ட கழாளர்பிாிேயெனனச்ெசான்னப வத்திேல
கா ண் குயி ண் மயி ண் கிளி ண் கனி
ேத
மா ண் கு குண் தி குண்டமன ண் மறவாமேல.

(92)

ெவறிவிலக்கு- க வி த்தம்.
வாங்குவில் ேலர் தல் வயங்கு மாதாீர்
ஈங்கிவ ெளா வர்ைக ேயட்ைட வாங்கினால்
ஆங்க வணிந்தவ ர ைண நாட் ேல
நீங்கண்ைம யழிப்ப நீதி யல்லேவ.

(93)

தைலவிையப் கழ்தல் - கட்டைளக்க த் ைற.
அள்ளற்கடல்விடநீங்காதகண்டர ைணெவற்பிற்
பிள்ைளப்பிைற ஞ்சிைல ெமாப்பா தற்ேபைதநல்லாள்
வள்ளற்குைழெபா கண் க்குத்ேதாற்றம் ம்வாாிதி ங்
கள்ளக்கய மிராசியின்மீ ங்கைடப்பட்டேத.

(94)

வைலச்சியார்
அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்
ேதவியிட மகலாத வ ணகிாி வளநாட் ற்
ெற க்க ேடா ம்
மாவிரத னிவெரலா மயல்கூரக் கயல்கூ ம்
வைலச்சியாேர
காவிதிகழ் வாவியிேல மீன்பி த் வ ேவாைரக்
கண்ேடாங் கண்ேடார்
ஆவிெயலாம் பி த்தி க்கு ைமப்ேபால ெவா வைரக்கண்
டறிந்திேலாேம.
வைலச்சியார்-ேநாிைசெவண்பா

(95)
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ேமலா றணிசைடயார் ற ைண தியிேல
மாலாக வந்த வைலச்சியேர-காலா
மி வரா ங்காட் ம் யான்பி க்கக் காதல்
ஒ வரா ந்தீ ேமா.
ெசவி

(96)

நற்றாையத்ேதற்றல்

எண்சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்.
ஒ வ ரா ம
காத நாளிேல
யிாி னானெவா ேகள்வ னாைசயால்
ம வி னா ெமன தாகு நாைளேய
வழிக ேடா மினி நா மீளேவ
க ைண நீதிமைன ேப
மா டன்
கடல்க ேள மைல ேய ேம மா
வ ணா சூ
ல ேக ேம மா
வ ைண நாதாசர பாவ தாரேம.

(97)

அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்
தாாிலங்கு மைற
வி ன த்த
ம ேணசா
தம நாட் ல்
நாாியர்ேமன் மனமகி மளியினங்கா ெளா வார்த்ைத
நவிலக் ேகளீர்
ஏாி க்குங் ைகைதெயலாஞ் ேசாறி க்க நீாி க்கு
மிடங்கேடா ம்
ேவாிமலா◌்த் ேதனி க்க விவர்கூைழ வி ம்பிவந்ேதன்
வி கின் றீேர.

(98)

தைலவியவயவ வ ைமெசால்லல்
அ சீர்க்கழிெந ல் ஆசிாியவி த்தம்
ஏமெந ஞ் சிைலவைளத்த ெப மானா ர ணகிாி
யிைறவர் நாட் ற்
றாமைரமண் டபத் ைற மடந்ைதயிைட ெய தெவன்
றாற் றைலவ னாேர
மா யற்ெகாம் பினிேலறி விசும்பலைரப் பறித்
னம்
வ வி லாேதான்
ஆைமமயிர்க் கயி ெகா ெதா த்தணிந்த
ைமயி
ம ைமயாேம.
தைலவிைக ைற ேயற்றைமெசால்லல்

(99)

28
கட்டைளக்க ப்பா.
ஆர்வ லாக்கழி யாவர நல்குவா
ரத்த னார ணா ாி ெவற்பேர
பார்வி யப் ற நீர்த மாமணி
பட்ட பா பகர்ந்திட லாகுேமா
கார்கு ழற்கு
மணி யாயி
கண்கண் மீ
கண்மணி யாய் ைல
ேசர்த ற்றெபா தி குன்றி ஞ்
ெசன் லா ந் தினமணி யானேத.
தி வ ைணக்கலம்பகம்
-----------------------

(100)
ற்றிற்

