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இைவ

சமிவன ேக்ஷத்திரெமன்னும்

ேகாவிலூர்மடாலயம்

மன் முத்திராமலிங்க ஞானேதசிகர் ஆதினத்திற்கு ய

வரேசகரஞானேதசிகர்
ீ
பாதேசகரராகிய

இயற்றப்பட்டு, ேமற்படி

சுப்ைபய சுவாமிகளவர்களால்

வரேசகரஞானேதசிகர்
ீ
மாணாக்கருள்

ஒருவராகிய காைரக்குடி ஆ.ெவ.ெவங்கடாசலஞ் ெசட்டியாரவர்களால்

ெசன்ைன, ேகாமேளசுவரன்ேபட்ைட, சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாைலயிற்
பதிப்பிக்கப்பட்டன.
1910

------------கணபதி துைண
சிவமயம்

சிற்ெசாருப் பமான சிவராச கட்ேகசன்

ெபாற்ெசாருபம் ேபாற்றிப் புகழேவ - தற்ெசாருப

வாைன முகத்த னரவிந்த மாகதியற்

ேறைன ெயனக்கின் றினி.

1

நூல்
பூரணேண யினபப் பிராதனேன ெபான்னளிேசர்

தாரணேன தந்தாயித் தாரணியின் - காரணேன
மன்னவா ள ீச மகிழ்ந் திருெநல்ைல
கன்னேல ெயன்ைனமிகக் கா.

1

காரூர் மிடற்றாைனக் கண்ணுதைலக் காணுமா
றூரூர்க ேடாறுநீ யுற்றுழன்றா - ேயரூரும்

வன்ைன வனத்ைத வணங்கிைலயா ெனஞ்சகேம

யன்ைனவைனக் காண்ப த து.

2

அ தா யமதா யாரறிவா ெயான்றா

யு ேதா லுைடயானா ெமாண்சீர் - வி ேதனா
ராேறா டுைடயாருக் கன்பியற்று ெநஞ்சகேம

மாேற டுைடயார்க்கு மற்று.

3

மற்றுந் ெதாடர்ப்பா ெடவன்ெகால் பிறப்பறுக்க

லுற்றார்க் குடம்பு மிைகெயன்றிங் - கற்றார்க

ேளாதும் ெபருெமாழிைய யுட்ெகாண்டு வன்னிவனத்
தாதியிைன ெநஞ்ேச யறி.

4

3
அறிேவ ெயனதுருவ மாவா னைடந்ேதன்

குறிேயேதா யானறிேயன் கூேராய் - ெபாறிேயாேட

ேயாேட ெவனிளுள்ள ேமாயா வளிநிகர்நிற்

கூடெவனி ேனாவ்ைசயாக் குன்று.

5

குன்றாக் குடியர் குறத்தி மணவாளர்

கன்றாப் புதல்வருமக்க காமாமா - ெமன்றாக்கா

ன ீயசிையக் ெகாண்டுவர ன ீதிேய நீலிமைல

யாய்வயைலக் காப்பதுவு மாம்.

6

ஆேமா வலேவாெவன் ைறயமுறும் பாடில்ைல

காமா

யாெமன்னுங் கட்ேகசன் - பூமாதண்

வன்னி வனத்ைத வளம்படேவ நீயைடயி

லுன்னதிநன் குள்ளேம யுண்டு.

7

உண்ேடா விைலேயாதா ெனாள்ளிைடயின் ெனல்ைலக்ெகன்,

றுண்டாம் ெபரும்பீதி யுற்ேறாதான் - ெகாண்டாய்நீ,

நல்ல விடபான நங்ெகாற்ற வாள ீச

ெவால்ைல ெயனக்ேக யுைர.

8

உைரயா யுசியுைடயா ேயாகரேமா பாம்ைப

யிைரயா ய யாைவ ேயற்குந் - திைரயாளு

ெநன்மாதுங் காதலரு நீங்கார் முரெணன்ேறா

சன்மார்க்க சங்கரனா னாய்.

9

ஆனா யுலகா யதனுண் ணுைழந்தைனநீ

வாேனய் க்டத்தின் வள்ெனப்ப - ேவேனாதான்
ேபதத்ைதப் ேபசிப் பிறழ்ந்து தி கின்றா
ேராதத்ைத வாேளா யுக.

10

உகத்ெதா ெலாடுமிகத்த ெலான்ேறனுந் துன்றா
திகத்தி லடிநாேய னின்ேப - யகத்துறுமா

ெசய்வாய் கழனித் திருெநல்ைலக் கின்னமுேத
ஐவா ளிரதத்தாஅ யான்.

11

ஆைன முகனானா யாறுமுக னும்மானாய்

வாைன முக்னானாய் வாள ீச - வாைனயுகந்

ேதறினாய் ெநல்ைலக் கினிய தவனானாய்
பாறினா ெயன்ைனயினிப் பார்.

12

பாராதி ெயட்டாய்ப் பரந்து விைளயாட

ேறரா திருப்பார்க்குத் ெதய்வமாய்க் - காேராதி

ெநன்னா யகிேயாடு நீெகாற்ற வாள ீச
ெபான்னா லயமமர்ந்தாய் ேபாய்.

13

4
ேபாக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் பூரணத்ைதத்

ேதக்குந் திரமனத்துத் ேதன்முனிக்குத் - தீக்கானிற்
சாம முடிகாண்பார் சார்வான் வரந்தந்தா
ேயமமுற நின்கருைண ேய.

14

ஏேதா வறிேய னினிவருவ ெதந்தாேய

மாேத சரணாய் மருவிேனன் - றீேததான்

ெசய்து தி கின்ேறன் சின்மயமாய் நின்றில்ைல
ெனய்துவதிங் ெகன்ேன யினி.

15

இனியா யினிநாேய னின்றாளிற் ேசர்ந்தாற்

கனியாேதா நின்னுள்ளங் கட்ேகாய்

- பனியாேல

வாடுங் கமலத்தில் வாடியதிங் ெகன்னுள்ளங்
கூடுங் கருைணயிைனக் கூர்.
கூரா

16

ைறவாைளக் ெகாண்டுபணி ெகாண்டாய்முன்

ேனரார் திருெநல்ைலக் ேகற்ேறாேன - வேரச்ற்
ீ
ெகன்ன வியற்றிநீ யிந்நகைரத் ெதால்லிலிலு
முன்னதியாய்ச் ெசய்துெகாண்ட ேதா.

17

ஓங்கார துட்ெபாருளா ெயான்றா யமலமதா

யாங்கார நீங்கினார்க் காரமுதாய்ப் - பாங்காக

நின்றா னசியீச ன ீங்காம ெலங்ெகங்கு
நன்றாய்ப் பணிந்திடேவ நாம்.

18

நாம வுருெவல்லா நங்ெகாற்ற நாதைனவிட்

டாமணுவு மில்ைலயவ னாைனெயனிற் - பீமமுறக்
காய்வதுவு மாய்வதுவுங் கானிகர்த்த ெநஞ்சகேம
ேதாய்வதுவு மாராைரச் ெசால்.

19

ெசால்லாய் மடெநஞ்ேச ெசான்ன மைலவிலிையப்
புல்லாய்ப் புரத்ைத ெய த்தாைன - ெநல்லாய்க்
கினியாைனப் ேபாற்றா திருந்தாேய ெயன்ெனன்
னினியார்ந்து துன்பளிப்ப ேத.

20

ேதனா கமலத் திரள்ேசருஞ் ெசந்தடமார்
வாேனார் பணிகழனி வாள ீச - மானார்

மயலிற் சுழலாமன் மன்னிடுவா ன ீயுன்

புயலிற் கருைணயவுன் ேபாது.

21

ேபாத்தைனப் ேபாக்கப் புகல்வாய் ெபருநூலாம்
வாததைன ெநஞ்சகேம வாடாேத - தீதகலக்

கள்ளந் தைனத்தவிர்ததுக் கட்ேகசன் கான்மலைர
யுள்ளபடி யுள்ளத்ேத யுன்.

22

5
உன்னவுன்ன ேவாடிவிடு முன்னுருவங் கட்ேகச
வுன்னா திருந்தா லுணரலாம் - பின்னமிலா

நல்லாற்ைற விட்டுவிட்டு நாேய நைலந்ேதேன
ெசால்லாற்ற ெலன்பயக்குஞ் ெசால்.

23

ெசால்லிற் கடங்காத ேசாதியுைன வாதியர்கள்

ெசால்லிற் க்டங்கச் ெசாலவுறுத - ன்ல்ெலழிலா
ரம்பரத்ைதத் திக்கா யணிந்த வசியீச
வம்பரத்ைதக் கட்டைலெயாப் பாம்.

24

ஆேமா வயின்றிடுத ைலம்முகத்ெதம் வாள ீச

மாமா முகன்ன ீயு மற்றாறா - மாமுகனு

மன்னத்தின் பூரணியா ளாவிெயன வில்லக்கா
ெலன்னத்ைதப் பண்ணுகிற் பீர்.

25

ஈசாைற ையையந்ேதா டீர்நான்கிற் கப்பாலாஞ்

சீராருங் ெகாற்ேறசன் ேசவடிக் - ேளாராமற்

கற்றாற் கைலகைளேய கண்டார் நைகயாேரா
பற்றார் பு வாேரா பார்.

26

பாேராரும் விண்ேணாரும் பற்றாப் பரஞ்சுடைரத்
ேதாரேத ெநஞ்ேச தி ந்ெதய்த்தாய் - ேபேரது

மில்லாேன ெயன்றாலு ேமற்றாெனங் கட்ேசச
னல்லார் ெதாழும்பதேம நாடு.

27

நாடிகழிஞ் ேசாரமுற னன்ெகனிெனன் னற்றாதாய்

ேதாடமுெறன் றீமனைதச் ேசாரஞ்ெசய் - ேதாடிவிடு

நாேய ெனவ்ர்பாள் நாட்ேட னுந்தாைண
ேபேயன்ெபாய் ேபசுவேனா ேபசு.

28

ேபச்சும் ெபாருளும்ேபாற் ேபைதெயாடு நீநின்றான்

மூச்சும் விடப்படுேமா ேமாகத்ைத - ேயாச்செமன
மற்றவர்கள் ெகாற்ேறச மாகருைண நீபு யி

லற்று விடலடிேய னாம்.

29

ஆேமா வகிலத் தரும்ேபாகி த்யாகிகடாங்

ேகாமா னுைனயன்றிக் ெகாற்ேறச - சீமாேன

மாதுக்குப் பதிெகாடுக் காைடெயன மாதிக்ைக
தீதற் றுடுத்ததிரத் ேத.

30

ேதவாதி ேதவன் றிருெநல்ைல நாயகனற்

பூவார் திருவடியிற் ேபாந்தக்காற் - சாவாேத
ேயாவ ெலளிெதன் றுயர்மா ளிைகமாட்டுக்
கூவி யைழக்குங் ெகாடி.

31

6
ெகாடிேமன் மைலயிருக்குங் ெகாற்ேறச ரூ

லடியா ரதனருேக யாரார் - பிடிேயாட

வன்னம் பயின்றுவர வாவா குயில்பாடப்

ெபான்னம் ம்யிலாடும் ேபாய்.

32

ேபாயைழகான் ைமத்துனைனப் ெபாங்கரவ நாணாயாத்
ேதய்சருமங் ேகாவணமா ேயெனன்று - காய்கலுழற்
கண்ட யுங் கீ ழ்வழக்
ீ
காேனாக்குங் கட்ேகசன்
புண்ட கத் தாணிதமுதம் ேபாற்று.

33

ேபாற்றுங் குமேரசன் ெபாற்றைலயின் ேமேலறி

யாற்றிற் கரமிட்ேட யாகாெவன் - ேறற்றுகணிற்
காய்ச்சற்ேகா கட்டழலுங் கங்ைகயதுங் கட்ேகச
தூய்ச்சற் றணிந்ததுநீ ெசால்.

34

ெசால்களனி ேலலகளமுந் தூய்சிரசிற் ெபண்ணிடபா

ெனல்ைலமுகந் ேதாலிைடயிேனரார்க்குத் - ெதான்மாலார்
சஞ்ேசர்க்குஞ் சம்புசல பிந்துசல சஞ்சம்பா

லஞ்சாலம் ேபாலவனு லா.

35

உலாவித் தி ேதேனா ெவாண்பசுவா ேமாேத

னிலாகற் பகதருேவா நீள்ேகா - நிலாவணியாய்

சிந்தா மணிேயா சிறுகல்லா ெமன்றாலும்
வந்தார்க் குதவும் வளன்.

36

வளமார் கருைணயினல் வா தியாய் வாடா

வுளவாற்றல் பூரணமா யுள்ளாய் - களவாண ீ

ெயன்றாலுங் காட்சியிைன ெயற்ேக னளித்திைலநீ
கன்றாத ெநற்ெபணின்ெகாண் கா.

37

காலிலியிற் றண்மதியிற் காெணன்பிற் கங்ைகயினில்

வாலடைலப் பாெனைலயின் வார்முைலயின் - ேமல்சியற்
கச்சம் பி ய மசுசிசுசி ேகாரஞ்ச
ெமச்சம்பந் தந்தானு மில்.

இல்லாண் மைலநீலி யின்றனய

38
ன்றீன்ெபண்

ணல்லாது ேவறுநிைனப் பார்ப்பில்லா - ரல்லெலனச்
சங்கரேன சங்கரனாய்ச் ச்ந்யாசஞ் சார்ந்தக்கா

லிங்குரனி லிற்ேபண் ேலன்.
ஏேனா விரக்கந்தா ெனன்ேப

39

னிற்கிைலதான்

வாேனார் பணிகழனி வாள ீச - நாேனாதா

னன்பிலேனா வன்பிலேன லன்பதைனத் தந்துநித
ெமன்புருகப் பாடவா மீ .

40

7
ஈெயன்ேற காட்டியிவ ண ீர்பதினா ேறெரயிைற

யீெயன்றா லீ வாேயா வர்வாேளா
ீ
- ேயாயுள்மாய்
நின்னுருவத் ேதநின்றா ன ீயருள்வா யாதலினா
லன்னவணஞ் ெசய்வா னருள்.

41

அருேள திருவுருவா மா யனார்க் ேகவல்
பு யாது ெநஞ்சகமிப் பூமீ - தருமாலுற்

ேறாடி யுழன்றிடுமா ேலாடா தருள்பு வான்
வாடிருடும் வண்ைமயேன வா.

42

வாளா வைனயுவதி வாளாயான் வந்ததலான்

மாளாத காதலிைன மாய்த்துன்றான் - வாள ீச

சித்துருைவ ேயநிைனந்து சித்துருேவ யாயிலேனார்
சத்துருெவன் சித்தேம தான்.

43

தாேன யலதுசக சீவபரஞ் சற்றுமிைல

ேயேனா வறிந்து மிடர்கின்ேறன் . ேகானசியாய்

நின்னருள்சற் றில்ைலயேத நின்மலேன காரணமாம்
பன்னுகுடம் ேபாலதிேல பால்.

44

பாேல மதுரமதாம் பற்றிவிடிற் சர்க்கைரைய

ேமேல விளம்பெலவன் மின்வாேளாய் - ேபாேலேக
ணின்ைன நிைனத்தலேத நின்மலமா ேநர்துதுேய

னன்னய்த்ைத ெயன்ெசாலுேவ னான்.

45

நாேனா வசுசிெயனி னன்காேமா ெவன்பாரங்

கானார் கசடெனனிற் கட்ெசவிெயன் - ேறானாேறா
ெயன்ைன யிகழாேத யின்னருடந் தாளுதிேய
லுன்னதியுற் குண்ெடனேவ யுன்.

46

உன்ைன யலெதான்ைற யுன்ேனேன யிந்நாேய

ெனன்ைன நிைனயாைம ேயசலேவா - மன்னசியாய்
ெசன்னியா ெலன்றதைனத் தீரமறந் தாய்ெகான்ன ீ
ெசன்னியா ெறான்றுைடயாய் ெசப்பு.

47

ெசப்பிடிேலா நின்ச தஞ் சித்திரமாங் ெகாற்ேறச

திப்பியைவ ராகியுமாஞ் ேசர்ராகி - முப்பி ேவற்
ெகாண்டு நிராமயனாங் ெகாண்டும் பலியதைன
யண்டு மேகச்சுரனா மால்.

48

ஆலநிழற் கீ ேழயா மாச்ச யங் கண்ேடாேம

சாலமிகப் பாலிய ச் சாயகனார் - ேகாலமிகுஞ்

சிட்டர்கேளா சீர்க்கிழவர் ெசப்பிடேலா ேமானெமாழி

ெகட்டவரா ைமயமைதக் ேகள்.

49

8
ேகளுந் திருெநல்ைல ேகள்வேன ெயான்றுைரப்ப

வாளின் றிருட்டில் வழக்ெகடுக்கி - னாைளபிைனப்

ெபால்லாத ெபாய்ச்சான்று ேபாடில் வருகின்ேறன்
வல்ைல ெயனக்கருள வா.

50

வாரா விடினும் வளெநல்ைல நற்றாய்க்காய்ச்

சாரா துைரப்ேபனச் சான்றதைனத் - தீரமுட
ன ீயருளா ேதகிடினு ெநன்மா நிைனயாேளா
தாய்மனமுங் கல்லாேமா தான்.

51

தாேன விைளயாடத் தன்சங்கற் பத்தாேல

வாேன முதலாய் வகுத்ததலாற் - ேகனமுளா
யுண்ேடா சிறிேதனு ேமாதாெயங் ெகாற்ேறச

மண்டானன் றிக்குடத்தின் மாண்.

52

மாணார் மேனாலயத்ைத மாசற்றார் மன்னிடயான்
பூணா ர ைவயர்தம் ேபாகத்ைத - வேணதா
ீ
னாடி யுழன்ேறேன நங்ெகாற்ற நாதாகாற்

றாடி ெயனெவற் கருள்.

53

அருேள யவயவமா மாகாகா நாடாத்

ெதருேள திருவுருவந் ேதரீர் - ெபாருேளாதுங்

ெகாற்ேறசர்க் காதலினிக் ேகாண்மனமாம் ெவம்பைகயற்
றுற்ேறாேர பற்றார்பற் ேறார்.

54

ஓர்ெகாம் புைடயாேன ெயாருருவா யிங்குற்றுப்

பார்ெகாற்ற நாதைனநீ பாங்ெகன்றா - ேனர்ேகாளுவர்ீ
பார்த்ேதேன பார்த்தெவைனப் பற்றிச் சுேகாததியி
லார்த்தாேன யந்ேதா வவன்.

55

அவேன யிவனா மிவேன யவானாஞ்

சிவேன யிைவயாவுந் ேதரீர் - பவேநாயற்

றர்வாளி தீக்கானி லாடும் ெபாருள ீேத
ேபர்வாழி ெசால்லியிருப் ேபம்.

56

ேபமற்ேறா நாமளவில் ேபரற்ேறா மற்ேறாெமன்

னாமற்ேறாங் ெகாற்ேறசர் நாடுற்ேற - ேயாமுற்றார்க்
ெகன்றும் பணிெசய்ேவா ேமமாேறா ேமயுலகின்
முன்றுன் பினியிைடேவா ேமா.

57

ேமாதப் ெபருங்கடேல மும்முைலயா ணாயகேன
ேயாதப் ெப தருளு முண்ைமயேன - ேகாதற்ற
முத்தீசன் ேபாற்று முள ப் பதத்ேதாேன

சத்தீவா ேளாெயற்குத் தான்.

58

9
தாேன யுலகன்றிச் சத்தியேம சத்தியேம

யூனார் சிறிதிைலமற் ேறார்வர்நீ
ீ ர் - ேகானசிேயா
னன்னக ல் வேரச
ீ
னாேயற் குைரத்ததிேத
ெயந்நகர்க்கு ெமட்டா திேத.

59

ேதவாதி ேதவனிவன் ெறன்கழனி வாள ீசன்

காவார் வனிக்காைனக் காதலிமி - ேனாவாேத

தன்மயேம யாகித் தணர்ந்ேத பிணமதிைய
யின்மயேம யாகியிடு வர்.
ீ

60

ஈரார் கருங்குழலா ரீமக் குண்பம்ேபா

ேலாரா ருடனுறேவா வூன்றிெயனா - ேநராரும்
வாள ீசன் மாநக ல் வாழடியார் தாளிைணயி
னாளாக் ெநஞ்ேச யைம.

61

அைமயாய் மடெநஞ்ேச யங்கிங்கும் பற்றல்

குைமேயா விதுவுண்ணக் கூறாய் - நைமயாளும்

வேரசன்
ீ
ெகாற்ேறசன் ெவற்றிநக ருற்ேறநற்
சீரா யளித்தெமாழித் ேதன்.

62

ேதனார் குணமார் திருச்சனகன் ேபாேலமற்

ேறேனா வுணரா யிடர்ெநஞ்ேச - ேதனாேறான்

பாதம் பணிதருநற் பண்ணவனாம் வேரசன்
ீ

பாதம் பணிந்ெதன்றன் பால்.

63

பாலார் கடலிைனயப் பாலகனுக் கீ ந்தருளு

ேமலாங் கருைணயசி ேமேலாேன - நூலளேவ
யாகுமா நுண்ணறிவிங் கந்தா மைரநீர்ேபாற்
ேபாகுேம யன்பருளுன் ேபால்.

64

ேபாலி யுலகிதைனப் ெபாய்ெயன்ேற ெயண்ணாமற்

ேகாலி யைலந்ேதேன ேகானசியாய் - பாலிெயன

நின்றாட் பணிந்ேதேன ன ீயருைளச் ெசய்ெதைனேய

கன்றாக் கருைணயினிற் கா.

65

காடுங் கடிவடுங்
ீ
கண்ணாரு ெமாண்ணாரு

ேமாடுங் கனகமதூஉ ெமாப்பாக - நாடுமவர்
வாழிங் கழனிநகர் வாள ீச ேனநினதாட்
டாழும் வரெமனக்குத் தா.

66

தாரணிெயன் ெசால்லன்றித் தாரணிெயன் ெறான்றில்ைல

பூரணிெநற் ெகாண்கெனனும் ேபார்வாேளாய் - தாரணியி

னின்பா லைடந்தாேர ேநரா விைதேநர்வார்,
மன்பா லைடவார்ேபான் மன்.

67

10
மன்னப் ெப ேயார்கண் மாசிலா நிட்ைடயிைன
யுன்னப் படுநீள்கா ேராதியேரா - டின்னட்பாய்ச்

ேசர விரும்புஞ் சிறிேயைன யாட்ெகாள்வாட்
சார விரும்புறுநா தா.

68

தாமைரையக் கண்ேட தண்ந்தார்நற் ைறயலர்த

மாம பர் ணம்புசிக்கு மா யருங் - காம ேய

நன்ெனய்பா ேலெகாள்ளு நாேயன் புலன்றாண்ட

ெலன்னயமார் கன்னாவா ேய.

69

ஏசாத நிட்ைட யிைசந்தானந் தக்கண்ண ீர்
கூசா தயிலக் குறங்கமிைசப் - ேபசாேத

வந்து ககங்கூடி வாணாளு முண்டுெகாேலா
தந்திரவாட் ெகாண்டருடா தாய்.

70

தாயார் திருெநல்ைலத் தாய்நீநற் றந்ைதகணத்

தூேயார் கடவுளுநற் ேறாைகயனு - மாயாத

ேசட்டரா நின்னடியார் ேசட்டமுறுஞ் சுற்றத்தார்
வாட்டமிைல வாெளடுத்த வா.

71

வாக்கு மனமும் வருந்தித் திரும்புறுநீ

ேபாக்கும் வரவற்ற பூரணன ீ - காக்குெமழிற்

காவலனற் கட்கத்ைதக் கண்டுயிலக் ெகாண்டுவரு
மாவலனு நீயன்ேறா வா.

72

ஆரார் பழித்ெதன்னா மாரார் துதித்ெதன்னாஞ்

சீரார் நினதாேள ேசர்ந்ேதன்யான் - கூர்வாேளா

ெயன்ைனக் கருைணெசய னின்கடனா ெமன்கடேனா
வுன்ைனப் புகழுதேல ேயா.

73

ஓயா துளப்ேபய்தா ேனாடிப் படிமிைசேய

வயா
ீ
மடந்ைதயர்ேமல் ேவட்ைகயுறுங் - கூயதைன
ேவண்டா ெமனவல்லார் ெவற்றிவா ேளாயுைனயற்
றீண்டாரு மில்ைலெயனக் ேக.

74

ஏதக் களஞ்சியநா ெனன்றாலு நின்றாைள

ேயாதக் கழிேயன ீ ேயார்வாயால் - ேபாதமருள்

வரமுத்தி
ீ
யா யைன ேவண்டிக் ெகாணர்ந்தருளக்
காைரெசலுங் கன்னியின்ெகாண் கா.

75

காைலப் பிடித்துங் கடுமனைதக் கண்டித்தும்

பாைலக் குடித்தும் பலபு ந்தும் - வாைலமண

வாளெனனும் வாளனுைன வந்தைடவார் வந்தைடயத்
தாைளப் புகழுவன்யான் றான்.

76

11
தாேன பைகயுறவுந் தாேன சுகந்துயருந்

தாேன யுருநாமத் தாரணியுந் - தாேனதா

ெனல்லா ெமனேவ ெயளிேயற் கியம்பிைனவா

ணல்ேலாய்பின் னாடுவெதன் னான்.

77

நானா விதவுயிரா நாதாநீ ெசய்பவனா

மூனா ரக்மதியா ேமாதெலலாந் - ேதனாேறாய்

ேபய்த்ேதேர ெயன்று ய ேப ன்ப மாயினபின்

னாய்த்ேதெயற் கந்ேதாவா வா.

78

ஆக்க லளித்த லழித்தன் முதலெவலா

ேநாக்கின் மனெமான்ேற நுண்ணசியாய் - வாக்கிற்கு
ெமட்டாத நின்னுருைவ ெயட்டிவிடிற் சுட்டாேத

மட்டுண்ேடா வின்பழியு மால்.

79

மாலா ய்ரனாய் மலேரானாய் மற்றவராய்க்

காலா யறறீயாய்க் கம்பாராய் - ேமலசிேயாய்

ெமய்யா யுைனயல்லால் ேவறிைலநன் ன ீநாேன
ெபாய்ேயாது ேமாமைறதான் ேபாய்.

80

ேபாெயட்டிப் பாராேத ெபாய்ம்மாயா வாதெமனும்
ேபய்மட்டிப் ேபைதயுடன் ேபசாேத - வாய்கட்டிப்

ெபால்லா வுளெமாருக்கிப் பூரணேம காெணன்றாய்

ெகால்ேலதி ேயாைனெயன் ேகா.

81

ேகாணா மதுமுனிவன் ேகாறவேம நற்றவமா

மாணா ருனதுவர மாண்ேபமாண் - ேபேணார்க
ெளன்ன வரம்ெபற்றா

த்தைகய ெமய்த்தவர்வா

ழின்னவாம் ேபாேலாதி ேல.

82

ஏமாந் திருந்ேதேன யித்துைணயு ைமய்யய்ேயா

நீமாந்த ைவத்திைலேய நீளமுைதப் - பூமாந்தண்

வல்லபத்தி னாயகேன வந்திைலேயா பக்குவமுங்
கல்லிபத்திற் கிக்களிப்ேபாய் கா.

83

காவிற் ெசா ேதேன கண்ேடாநற் ேறனாறாய்
மாவிற் குயில்கூவும் வல்லபேம - ேதவிற்
சிறந்ததிருக் கட்ேகசன் ேசாநகராங் கண்டீ
றந்திடினு நீர்மறவ ீ ெரல்.

84

எல்லாம் புலப்பந்தா ெனன்றுைரத்த முத்தீசன்

ெசால்லாற் சுகம்ெபறலாஞ் ேசார்வின்றி - யல்லாமல்
ேவறு வழியிைலெயம் ெவற்றிவா ள ீசைரவிட்

ேடறுங் கைரேயது மில்.

85

12
இல்லா தறிவான்மூன் ேறய்ந்திருப்ப ேதமுத்தி

யல்லாமல் ேவறின்ெறன் றா யேனார் - ெசால்லாேல
ெசான்னவுப ேதசத்ைதத் ேதாமறுநற் ெகாற்ேறச
வின்னபடி ெயன்றிலக்கி ேட.

ஏதக் கடுவுைடேயா

86

ன்னமுதீ வாெரனினு

ேமாதத் தைலமாைல ேயாெரனினும் - பூத வ

ேராதத் தகுேமாவிங் ேகார்வாரார் ெகாற்ேறச
ராதெலலாஞ் சித்திரேம யாம்.

87

ஆெமனினு நற்பவனா யான்ேறார் பவந்துைடப்பன்
காமென

ேகாடிட்டிக் காரனுேம - யாெமனினுஞ்

சீரார் சமதிருட்டித் ேதவனிவன் ெகாற்ேறசற்

ேசரா ரறிவாேரா ெசப்பு.

88

ெசப்ேபம் பவன்சருவன் சீரார் பசுபதியா

ெமாப்பா ருருத்திரேனா டுக்கிரனும் - ெமய்ப்பீம
ன ீசானன் மாேதவ ெனன்றருள்வா ள ீசனுைடத்
ேதசார்ந்த நாமமதின் சீர்.

89

சீரார் கழனித் திருேவ திருெநல்ைலக்

காரா வமுேத யருளுருேவ - ேதராதார்க்

க்ல்ேலயா மாதியற்ஞ் ேசாதியைன யாழ்ெநஞ்ேச
யல்லும் பகலும் மறி.

90

அறிவுருவாங் ெகாற்ேறச னானபினர் ேநாக்கிச்

ெசறியுலகஞ் சித்துருவாய்ச் ேசர்ந்ேத - ெபாறியாறு
ேமாட ெலாழிந்ததுேவ ேயார்சாந்தி வந்ததுேவ
ேகடதற வுற்றனமிங் ேக.

91

ேகதாரா ேபாற்றிெயாரு ேகடில்லா விஸ்ேவசா

தாதாேவ ேபாற்றி சயேபாற்றி - யாதியிலாய்

ேபாற்றி யசியீசேன ேபாற்றிெநைல நாயகேன

ேபாற்றியுன தாமைரயின் ேபாது.

92

ேபாதா ரயனுடேன புள்ேளானுங் காணாத

தாதாேவ சீர்கழனித் தண்ணிைறேய - நீதாதா

நாேயற் குைனமறவா நல்வரத்ைத நல்குதிேயற்
ேபேயற்கு முண்ேடா பிணி.

93

பிணியார்ந்து மங்கும் பிணவுடைலப் ேபேய

னணியா ெமனக்கருதி யார்ந்ேத - துணியாமற்

ேறாயாம னின்னுருைவத் ேதாத்திரமுஞ் ெசய்யாம
ேலாயாமற் றுன்புற்ேற ேனா.

94

13
ஓேகா திருெநல்ைலக் ெகாப்பான நாயகேர

ஆகாயம் ேபாலகண்ட மானவேர - ேதேகாகம்

புந்தியிைனத் தீர்த்ேத புைலயைனயு மாட்ெகாளுவர்ீ

மந்திரவாட் ெகாள்பவேர மா.

94

மாவும் வளர்ெதங்கு மாகத்தின் ேசாைலயாங்

ேகாவிற் ெபருமூேராய் ெகாற்ேறச - கூவியிடுங்

ேகாகிலேம ேபாலமிகக் கூடிதைன விட்ெடாழித்திங்
காகிலேன நின்றா ளனி.

96

அணியும் பணிேபாற்றி யம்பலவா ேபாற்றி
பணியு மடியவர்தம் பாதந் - துணிவாக

நிற்பாதி ெகாண்டதிரு ெநல்ைல வயற்ேககு
நற்பாதம் ேபாற்றுவேன நான்.

97

நாேனநீ யாகிப்பன் ன ீேயபின் னானாகி

யூேன முதலாய ேதாட்டிமிக - வாேனவா

னானவா ேபால ய ைவயாெவம் வாள ீச
வாேனாேம நாமிருேவா ரா.

98

ஆச்ச யங் கண்ேடாேம யம்மா வசியீசன்

ேபச்சிறக்கப் பண்ணுவேன ேபணினைரச் - தூர்ச்சடிதன்

ேபாற்றும் பதந்தைனேய ேபாற்று.

99

ேபாற்றிநங் ெகாற்ேறசற் ேபாற்றுவார் ெபாற்கழல்கள்
ேபாற்றிநம் வேரசன்
ீ
ெபான்மலர்கள் - ேபாற்றிமிகப்
ேபாற்றி கழனிநகர்ப்ப ெபான்னடியார் ெபாற்றாள்கள்
ேபாற் க ப் பாதமைரப் பூ.

திருக்ெகாற்றவாள ீசரந்தாதி முற்றிற்று.
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