
 

கந்தர் அலங்காரம் 

காப்பு (விநாயகர்) 
 
அடலரு ணைத்திருக் க ோபுரத் கதயந்த வோயிலுக்கு 
   வடவரு  ிற்சென்று  ண்டுச ோண் கடன்வரு வோர்தணலயிற் 
      தடப சடனப்படு குட்டுடன் ெர்க் ணர ச ோக் ியண க் 
          டதட கும்பக்  ளிற்றுக்  ிணளய  ளிற்றிணனகய. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
அடல் அருணைத், திருக்க ோபுரத்கத, அந்த வோயிலுக்கு 
   வடவரு ில் சென்று  ண்டுச ோண்கடன், வருவோர் தணலயில், 
      தடபட எனப் படு குட்டுடன், ெர்க் ணர ச ோக் ிய ண க், 
          டதட கும்பக்  ளிற்றுக்கு, இணளய  ளிற்றிணனகய. 

பாடல் 1 ... பபற்றைத் தவம் 
 
கபற்ணறத் தவஞ்ெற்று  ில்லோத சவன்ணனப்ர பஞ்ெச ன்னும் 
   கெற்ணறக்  ழிய வழிவிட்ட வோ செஞ் ெடோடவிக ல் 
      ஆற்ணறப்பைிணய யிதழிணயத் தும்ணபணய யம்புலியின் 
          ீற்ணறப் புணனந்த சபரு ோன் கு ோரன் க்ருபோ ரகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கபற்ணறத் தவம், ெற்றும் இல்லோத என்ணனப், பிரபஞ்ெம் என்னும் 
   கெற்ணறக்  ழிய வழிவிட்டவோ, செஞ்ெடோ அடவிக ல், 
      ஆற்ணறப், பைிணய, இதழிணயத், தும்ணபணய, அம்புலியின் 
          ீற்ணறப் புணனந்த சபரு ோன், கு ோரன்,  ிருபோ ரகன. 

 
 
 



பாடல் 2 ... அழித்துப் பிைக்க 
 
அழித்துப் பிறக் சவோட்டோ அயில் கவலன்  விணயயன்போல் 
   எழுத்துப் பிணழயறக்  ற் ின்றி லீசரரி மூண்டசதன்ன 
      விழித்துப் புண சயழப் சபோங்குசவங் கூற்றன் விடுங் யிற்றோற் 
          ழுத்திற் சுருக் ிட் டிழுக்கு ன் கறோ வி  ற் ின்றகத. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 

அழித்துப் பிறக் சவோட்டோ, அயில் கவலன்  விணய, அன்போல், 
   எழுத்துப்பிணழயறக்  ற் ின்றிலீர், எரி மூண்டசதன்ன, 
      விழித்துப், புண சயழப், சபோங்கு சவங்கூற்றன் விடும்  யிற்றோல், 
          ழுத்தில் சுருக் ிட்டு இழுக்கும் அன்கறோ,  வி  ற் ின்றகத. 

பாடல் 3 ... பதர் அணி இட்டு 
 
கதரைி யிட்டுப் புரச ரித் தோன்  ன் செங்ண யில்கவற் 
   கூரைி யிட்டணு வோ ிக்  ிசரளஞ்ெங் குணலந்தரக் ர் 
      கேரைி யிட்டு வணளந்த  ட  சேளிந்தது சூர்ப் 
         கபரைி ச ட்டது கதவந்த்ர கலோ ம் பிணழத்ததுகவ. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கதர் அைி இட்டு புரம் எரித்தோன்   ன், செங்ண யில், கவற் 
   கூரைி யிட்டு, அணுவோ ிக்,  ிசரௌஞ்ெம் குணலந்து, அரக் ர் 
      கேரைி யிட்டு வணளந்த  ட  சேளிந்தது, சூர்ப் 
         கபரைி ச ட்டது, கதகவந்திர கலோ ம், பிணழத்ததுகவ. 

பாடல் 4 ... ஓர ஒட்டார் 
 
ஓரசவோட் டோசரோன்ணற யுன்னசவோட் டோர் ல ரிட்டுனதோள் 
   கெரசவோட் டோணரவர் செய்வசதன் யோன்சென்று கதவருய்யச் 
      கெோரேிட் டூரணனச் சூரணனக்  ோருடல் கெோரி க் க் 
         கூர ட்டோரியிட் கடோரிண ப் கபோதினிற் ச ோன்றவகன. 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ஓர ஒட்டோர், ஒன்ணற உன்ன ஒட்டோர்,  லர் இட்டு, உனதோள் 
   கெர ஒட்டோர், ஐவர்; செய்வது என், யோன் சென்று, கதவர் உய்யச் 
      கெோர ேிட்டூரணன, சூரணனக்,  ோர் உடல் கெோரி  க் க் 
         கூர,  ட்டோரி இட்கடோர் இண ப் கபோதினில், ச ோன்றவகன, 

பாடல் 5 ... திருந்த புவனங்கள் 
 
திருந்தப் புவனங்  ளனீ்றசபோற் போணவ திருமுணலப்போல் 
   அருந்திச் ெரவைப் பூந்சதோட்டி கலறி யறுவர்ச ோங்ண  
      விரும்பிக்  டலழக் குன்றழச் சூரழ விம் ியழுங் 
         குருந்ணதக் குறிஞ்ெிக்  ிழவசனன் கறோதுங் குவலயக . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
திருந்த, புவனங் ள் ஈன்ற சபோற்போணவ, திருமுணலப்போல் 
   அருந்திச், ெரவைப் பூந்சதோட்டி கலறி, அறுவர் ச ோங்ண  
      விரும்பிக்,  டல் அழக், குன்று அழச், சூர் அழ, விம் ி அழுங் 
         குருந்ணதக், குறிஞ்ெிக்  ிழவன் என்கறோதும், குவலயக . 

பாடல் 6 ... சபரும் றபம் 
 
சபரும்ணபம் புனத்தினுட் ெிற்கறனல்  ோக் ின்ற கபணத ச ோங்ண  
   விரும்பும் கு ரணன ச ய்யன்பி னோன்ச ல்ல ச ல்லவுள்ள 
      அரும்புந் தனிப்பர  ோனந்தத் தித்தித் தறிந்தவன்கற 
          ரும்புந் துவர்த்துச் செந்கதனும் புளித்தறக் ண த்ததுகவ. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சபரும் ணபம் புனத்தினுள், ெிற்கறனல்  ோக் ின்ற கபணத ச ோங்ண  
   விரும்பும் கு ரணன, ச ய் அன்பினோல், ச ல்லச ல்ல உள்ள, 
      அரும்பும், தனிப் பர ோனந்தம், தித்தித்து அறிந்தவன்கற, 
          ரும்பும் துவர்த்து, செந்கதனும் புளித்து, அறக் ண த்ததுகவ. 



பாடல் 7 ...  ளத்தில் பிணிபட்டு 
 
ெளத்திற் பிைிபட் டெட்டு க்ரிணயக்குட் டவிக்குச ன்றன் 
   உளத்திற் ப்ர த்ணதத் தவிர்ப்போ யவுை ருரத்துதிரக் 
      குளத்திற் குதித்துக் குளித்துக்  ளித்துக் குடித்துசவற்றிக் 
          ளத்திற் செருக் ிக்  ழுதோட கவல்சதோட்ட  ோவலகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ெளத்தில் பிைிபட்டு, அெட்டுக்  ிரிணயக்குள் தவிக்கும், என்றன் 
   உளத்தில், பிர த்ணதத் தவிர்ப்போய்; அவுைர் உரத்துதிரக் 
      குளத்தில் குதித்துக் குளித்துக்  ளித்துக் குடித்து, சவற்றிக் 
          ளத்தில் ,செருக் ிக்  ழுதோட கவல் சதோட்ட  ோவலகன. 

பாடல் 8 ... ஒளியில் விறளந்த 
 
ஒளியில் விணளந்த வுயர்ஞோன பூதரத் துச்ெியின்க ல் 
   அளியில் விணளந்தசதோ ரோேந்தத் கதணன அேோதியிகல 
      சவளியில் விணளந்த சவறும்போணழப் சபற்ற சவறுந்தனிணயத் 
         சதளிய விளம்பிய வோ, மு   ோறுணடத் கதெி கன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ஒளியில் விணளந்த, உயர் ஞோன பூதரத்து, உச்ெியின் க ல், 
   அளியில் விணளந்தகதோர் ஆனந்தத் கதணன, அேோதியிகல, 
      சவளியில் விணளந்த சவறும் போணழப் சபற்ற சவறும் தனிணயத், 
         சதளிய விளம்பியவோ, மு ம் ஆறுணடத் கதெி கன. 

பாடல் 9 ... பதன் என்று 
 
கதசனன்று போச ன்றுவ ிக் ச ோைோச ோழித் சதய்வ வள்ளி 
   க ோனன் சறனக்குப கதெித்த சதோன்றுண்டு கூறவற்கறோ 
      வோனன்று  ோலன்று தீயன்று ேீரன்று  ண்ணு ன்று 
         தோனன்று ேோனன் றெரீரி யன்று ெரீரியன்கற. 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கதன் என்று, போகு என்று, உவ ிக்ச ோைோ, ச ோழித் சதய்வ வள்ளி 
   க ோன், அன்று எனக்கு, உபகதெித்தது ஒன்று உண்டு, கூறவற்கறோ, 
      வோன் அன்று,  ோல் அன்று, தீ அன்று, ேீர் அன்று,  ண்ணும் அன்று, 
         தோன் அன்று, ேோன் அன்று, அெரீரி யன்று, ெரீரியன்கற. 

பாடல் 10 ... ச ால்லுறகக்கு இல்றல 
 
செோல்லுண க்  ில்ணலசயன் சறல்லோ ிழந்து சும் ோ விருக்கும் 
   எல்ணலயுட் செல்ல எணனவிட்ட வோஇ ல் கவலனல்ல 
      ச ோல்லிணயச் கெர்க் ின்ற செோல்லிணயக்  ல்வணரக் ச ோவ்ணவச் செவ்வோய் 
         வல்லிணயப் புல் ின்ற  ோல்வணரத் கதோளண்ைல் வல்லபக . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
செோல்லுண க்கு இல்ணல என்று, எல்லோம் இழந்து சும் ோ விருக்கும், 
   எல்ணலயுள் செல்ல எணன விட்டவோ, இ ல் கவலன் ேல்ல 
      ச ோல்லிணயச் கெர்க் ின்ற செோல்லிணயக்,  ல்வணரக் ச ோவ்ணவச் செவ்வோய், 
         வல்லிணயப் புல் ின்ற,  ோல்வணரத் கதோள் அண்ைல், வல்லபக . 

பாடல் 11 ... குற  சநகிழா 
 
குணெசே ி ழோசவற்றி கவகலோ னவுைர் குடர்குழம்பக் 
    ணெயிடு வோெி விணெ ச ோண்ட வோ னப் பலீியின்ச ோத் 
      தணெபடு  ோல்பட் டணெந்தது க ரு அடியிடசவண் 
         டிணெவணர தூள்பட்ட அத்தூளின் வோரி திடர்பட்டகத. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
குணெ சே ிழோ, சவற்றி கவகலோன், அவுைர் குடர் குழம்பக், 
    ணெயிடு வோெி விணெச ோண்ட வோ னப் பலீியின் ச ோத்து 
      அணெபடு  ோல்பட்டு அணெந்தது க ரு, அடியிடசவண்- 
         திணெவணர தூள்பட்ட, அத்தூளின் வோரி, திடர்பட்டகத. 



பாடல் 12 ... பறடபட்ட பவலவன் 
 
பணடபட்ட கவலவன் போல்வந்த வோண ப் பதோண சயன்னுந் 
   தணடபட்ட கெவல் ெிற டிக் ச ோள்ளச் ெலதி ிழிந் 
      துணடபட்ட தண்ட  டோ  முதிர்ந்த துடுபடலம் 
         இணடபட்ட குன்றமு  ோக ரு சவற்பு  ிடிபட்டகவ. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
பணடபட்ட கவலவன், போல் வந்த வோண ப் பதோண  என்னும், 
   தணடபட்ட கெவல் ெிற டிக் ச ோள்ளச், ெலதி  ிழிந்து 
      உணடபட்டது அண்ட  டோ ம், உதிர்ந்தது உடுபடலம், 
         இணடப்பட்ட குன்றமும் , ோக ரு சவற்பும், இடிபட்டகவ. 

பாடல் 13 ... ஒருவறரப் பங்கில் 
 
ஒருவணரப் பங் ி லுணடயோள் கு ோர னுணட ைிகெர் 
   திருவணரக்  ிண் ிைி கயோணெ படத்திடுக்  ிட்டரக் ர் 
      சவருவரத் திக்குச் செவிடுபட் சடட்டுசவற் புங் ன ப் 
         பருவணரக் குன்று  திர்ந்தன கதவர் பயங்ச ட்டகத. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ஒருவணரப், பங் ில் உணடயோள் கு ோரன், உணட  ைிகெர், 
   திருவணரக்  ிண் ிைி ஓணெபடத், திடுக் ிட்டு , அரக் ர் 
      சவருவரத், திக்குச் செவிடுபட்டு எட்டு சவற்பும்,  ன ப் 
         பருவணரக் குன்றும் அதிர்ந்தன, கதவர் பயம் ச ட்டகத. 

பாடல் 14 ... குப்பா  வாழ்க்றக 
 
குப்போெ வோழ்க்ண யுட் கூத்தோடு ண வரிற் ச ோட்பணடந்த 
   இப்போெ சேஞ்ெணன யகீடற்று வோயிரு ேோன்குசவற்பும் 
      அப்போதி யோழ்விழ க ருங் குலுங் விண் ைோருமுய்யச் 
         ெப்போைி ச ோட்டிய ண யோ றிரண்டுணடச் ெண்மு கன. 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
குப்போெ வோழ்க்ண யுள் கூத்தோடும் ஐவரில் ச ோட்பணடந்த, 
   இப்போெ சேஞ்ெணன, ஈகடற்றுவோய், இருேோன்கு சவற்பும் 
      அப்போதியோய் விழ, க ரும் குலுங்  ,விண்ைோரும் உய்யச், 
         ெப்போைிச ோட்டிய, ண  ஆறு இரண்டு உணடச், ெண்மு கன. 

பாடல் 15 ... தாவடி ஓட்டு 
 
தோவடி கயோட்டு  யிலிலுந் கதவர் தணலயிலுச ன் 
   போவடி கயட்டிலும் பட்டதன் கறோபடி  ோவலிபோல் 
      மூவடி க ட்டன்று மூதண்ட கூட மு டுமுட்டச் 
         கெவடி ேீட்டும் சபரு ோன்  ரு ன்றன் ெிற்றடிகய. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
தோவடி ஓட்டு  யிலிலும், கதவர் தணலயிலும், என் 
   போ அடி ஏட்டிலும், பட்டது அன்கறோ, படி  ோவலிபோல் 
      மூவடி க ட்டு, அன்று மூதண்ட கூட மு டுமுட்டச் 
         கெவடி ேீட்டும், சபரு ோன்,  ரு ன் தன், ெிற்றடிகய. 

பாடல் 16 ... தடுங்பகாள் மனத்றத 
 
தடுங்க ோள் , னத்ணத விடுங்க ோள், சவகுளிணயத் தோனச ன்றும் 
   இடுங்க ோ ளிருந்த படியிருங் க ோசளழு போருமுய்யக் 
      ச ோடுங்க ோபச் சூருடன் குன்றந் திறக் த் சதோணளக் ணவ கவல் 
         விடுங்க ோ னருள்வந்து தோகன யு க்கு சவளிப்படுக . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
தடுங்க ோள்,  னத்ணத விடுங்க ோள்,சவகுளிணயத், தோனம் என்றும் 
   இடுங்க ோள், இருந்தபடி இருங்க ோள், எழு போரும் உய்யக் 
      ச ோடும் க ோபச் சூருடன், குன்றம் திறக் த் சதோணளக் , ணவகவல் 
         விடும் க ோன், அருள்வந்து தோகன உ க்கு சவளிப்படுக . 



பாடல் 17 ... பவத ஆகம 
 
கவதோ   ெித்ர கவலோ யுதன் சவட்ெி பூத்ததண்ணடப் 
   போதோர விந்தம் அரைோ  அல்லும் ப லு ில்லோச் 
      சூதோன தற்ற சவளிக்க  சயோளித்துச்சும்  ோவிருக் ப் 
         கபோதோ யினி ன க சதரி யோசதோரு பூதர்க்குக . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கவதோ   ெித்ர கவலோயுதன், சவட்ெிபூத்த தண்ணடப் 
   போதோர விந்தம் அரண் ஆ , அல்லும் ப லும் இல்லோச் 
      சூதோனது அற்ற சவளிக்க , ஒளித்துச் சும் ோ விருக் ப் 
         கபோதோய், இனி  னக , சதரியோசதோரு பூதருக்குக . 

பாடல் 18 ... றவயின் கதிர் 
 
ணவயிற்  திர்வடி கவகலோணன வோழ்த்தி வறிஞர்க்ச ன்றும் 
   சேோய்யிற் பிளவள கவனும் ப ிர் ின்  ணுங் ட் ிங்ஙன் 
      சவய்யிற் ச ோதுங்  வுதவோ உடம்பின் சவறுேிழல்கபோற் 
         ண யிற் சபோருளு முதவோது  ோணுங்  ணடவழிக்க . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ணவயிற்  திர் வடிகவகலோணன வோழ்த்தி, வறிஞர்க்கு என்றும், 
   சேோய்யிற் பிளவள கவனும் ப ிர் ின் ள், உங் ட் ிங்ஙன், 
      சவய்யிற்கு ஒதுங்  உதவோ உடம்பின் சவறுேிழல்கபோற் 
         ண யில் சபோருளும், உதவோது  ோணும்,  ணடவழிக்க  

பாடல் 19 ... ச ான்ன கிசரௌஞ்  
 
செோன்ன  ிசரளஞ்ெ  ிரியூ டுருவத் சதோணளத்தணவகவல் 
    ன்ன  டம்பின்  லர் ோணல  ோர்பச ள னத்ணதயுற்று 
      ேின்ணன யுைர்ந்துைர்ந் சதல்லோ ச ோருங் ிய ேிர்குைம் பூண் 
         சடன்ணன  றந்திருந் கதனிறந் கதவிட்ட திவ்வுடம்கப. 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
செோன்ன  ிசரௌஞ்ெ  ிரி, ஊடுருவ சதோணளத்த ணவ கவல் 
    ன்ன,  டம்பின்  லர் ோணல  ோர்ப, ச ௌனத்ணத உற்று 
      ேின்ணன உைர்ந்து உைர்ந்து, எல்லோம் ஒருங் ிய, ேிர்க்குைம் பூண்டு, 
         என்ணன  றந்திருந்கதன், இறந்கதவிட்டது இவ்வுடம்கப. 

பாடல் 20 ... பகாழிக்சகாடியன் 
 
க ோழிக் ச ோடிய னடிபைி யோ ற் குவலத்கத 
   வோழக்  ருது  தியிலி  ோளுங் ள் வல்விணனகேோய் 
      ஊழிற் சபருவலி யுண்ைசவோட்டோது உங் ளத்தச ல்லோம் 
         ஆழப் புணதத்துணவத் தோல்வருக ோ நும்  டிப்பிறக . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
க ோழிக்ச ோடியன் அடிபைியோ ல்  குவலயத்கத, 
   வோழக்  ருதும்  தியிலி ோள், உங் ள் வல்விணனகேோய் 
      ஊழிற் சபருவலி உண்ைசவோட்டோது, உங் ள் அத்தச ல்லோம், 
         ஆழப்புணதத்து ணவத்தோல், வருக ோ, நும்  டிப் பிறக , 

பாடல் 21 ... மரண ப்ரமாதம் 
 
 ரைப்ர  ோத ே க் ில்ணல யோச ன்றும் வோய்த்ததுணை 
    ிரைக்  லோபியும் கவலுமுண் கட ிண்  ிைிமுகுள 
      ெரைப்ர தோப ெெிகதவி  ங் ல்ய தந்துரக்ஷோ 
         பரைக்ரு போ ர ஞோனோ  ரசுர போஸ் ரகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 ரை ப்ர ோதம் ே க்குக் இல்ணல ஆம், என்றும் வோய்த்த துணை, 
    ிரைக் லோபியும் கவலும் உண்கட,  ிண் ிைி முகுள, 
      ெரை ப்ரதோப, ெெிகதவி  ங் ல்ய தந்துரக்ஷ 
         ஆபரை,  ிருபோ ர, ஞோனோ ர, சுர போஸ் ரகன. 



பாடல் 22 ... சமாய் தார் அணி 
 
ச ோய்தோ ரைிகுழல் வள்ளிணய கவட்டவன் முத்த ிழோல் 
   ணவதோ ணரயு ங்கு வோழணவப் கபோன்சவய்ய வோரைம்கபோற் 
      ண தோ னிருப துணடயோன் தணலப்பத்துங்  த்தரிக்  
         எய்தோன்  ரு ன் உண யோள் பயந்த இலஞ்ெியக . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ச ோய் தோர் அைி குழல் வள்ளிணய கவட்டவன், முத்த ிழோல், 
   ணவதோணரயும் அங்கு வோழணவப்கபோன், சவய்ய, வோரைம் கபோல் 
      ண தோன், இருபது உணடயோன், தணல பத்தும்  த்தரிக்  
         எய்தோன்,  ரு ன், உண யோள் பயந்த இலஞ்ெியக . 

பாடல் 23 ... சதய்வத் திருமறல 
 
சதய்வத் திரு ணலச் செங்க ோட்டில் வோழுஞ் செழுஞ்சுடகர 
   ணவணவத்த கவற்பணட வோனவ கன ற கவனுணனேோன் 
      ஐவர்க்  ிடம்சபறக்  ோலிரண் கடோட்டி யதிலிரண்டு 
         ண ணவத்த வடீு குணலயுமுன்கன வந்து  ோத்தருகள. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சதய்வத் திரு ணலச், செங்க ோட்டில் வோழும் செழும் சுடகர, 
   ணவ ணவத்த கவற்பணட வோனவகன,  றகவன் உணன ேோன், 
      ஐவர்க்கு இடம்சபற,  ோல் இரண்டு ஓட்டி, அதில் இரண்டு 
         ண ணவத்த வடீு குணலயும் முன்கன, வந்து  ோத்தருகள. 

பாடல் 24 ... கின்னம் குைித்து 
 
 ின்னங் குறித்தடி கயன்செவி ேீயன்று க ட் ச்செோன்ன 
   குன்னங் குறிச்ெி சவளியோக் ி விட்டது க ோடுகுழல் 
      ெின்னங் குறிக்  குறிஞ்ெிக்  ிழவர் ெிறு ிதணன 
         முன்னங் குறிச்ெியிற் சென்று ல் யோை முயன்றவகன. 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 ின்னம் குறித்து, அடிகயன் செவி, ேீ , அன்று க ட் ச்செோன்ன 
   குன்னம் குறிச்ெி சவளியோக் ிவிட்டது, க ோடுகுழல் 
      ெின்னம் குறிக் க் குறிஞ்ெிக்  ிழவர் ெிறு ிதணன, 
         முன்னம் குறிச்ெியில் சென்று,  ல்யோைம் ,முயன்றவகன. 

பாடல் 25 ... தண்டாயுதமும் 
 
தண்டோ யுதமுந் திரிசூல மும்விழத் தோக் ியுன்ணனத் 
   திண்டோட சவட்டி விழவிடு கவன்செந்தில் கவலுனக்குத் 
      சதோண்டோ  ியசவன் னவிகரோத ஞோனச் சுடர்வடிவோள் 
          ண்டோ யடோவந்த  ோவந்து போர்ெற்சறன் ண க்ச ட்டகவ. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
தண்டோயுதமும், திரிசூலமும், விழத் தோக் ி, உன்ணனத் 
   திண்டோட சவட்டி விழவிடுகவன், செந்தில் கவலனுக்குத் 
      சதோண்டோ ிய, என் 'அவிகரோத ஞோனச்சுடர் வடிவோள்' 
          ண்டோயடோ, அந்த ோ, வந்துபோர் ெற்று என் ண க்கு எட்டகவ. 

பாடல் 26 ... நீலச்  ிகண்டியில் 
 
ேீலச் ெி ண்டியி கலறும் பிரோசனந்த கேரத்திலுங் 
   க ோலக் குறத்தி யுடன்வரு வோன்குரு ேோதன்செோன்ன 
      ெீலத்ணத ச ள்ளத் சதளிந்தறி வோர்ெிவ கயோ ி கள 
          ோலத்ணத சவன்றிருப்போர்,  ரிப் போர்சவறுங்  ர் ி கள. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ேீலச் ெி ண்டியில் ஏறும் பிரோன், எந்த கேரத்திலும், 
   க ோலக் குறத்தியுடன் வருவோன், குருேோதன் செோன்ன 
      ெீலத்ணத, ச ள்ளத் சதளிந்து அறிவோர், ெிவகயோ ி கள 
          ோலத்ணத சவன்று இருப்போர்,  ரிப்போர் சவறும்  ர் ி கள. 



பாடல் 27 ... ஓறலயும் தூதரும் 
 
ஓணலயுந் தூதருங்  ண்டுதிண் டோட சலோழித்சதனக்குக் 
    ோணலயு  ோணலயு முன்னிற்கு க  ந்த கவள் ருங் ிற் 
      கெணலயுங்  ட்டிய ெீரோவுங் ண யிற் ெிவந்தசெச்ணெ 
          ோணலயுஞ் கெவற் பதோண யுந் கதோண யும் வோண யுக . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ஓணலயும் தூதரும்  ண்டு திண்டோடல் ஒழித்து ,எனக்குக் 
    ோணலயும்  ோணலயும் முன்னிற்குக ,  ந்தகவள்  ருங் ில், 
      கெணலயும்  ட்டிய ெீரோவும், ண யில் ெிவந்த செச்ணெ 
          ோணலயும், கெவல் பதோண யும், கதோண யும், வோண யுக . 

பாடல் 28 ... பவபல விளங்கும் 
 
கவகல விளங்குண  யோன்செய்ய தோளினில் வழீ்ந்திணறஞ்ெி 
    ோகல ச ோளவிங்ஙன்  ோண்பதல் லோன் ன வோக்குச்செய 
      லோகல யணடதற்  ரிதோ யருவுரு வோ ிசயோன்று 
         கபோகல யிருக்கும் சபோருணளசயவ் வோறு பு ல்வதுகவ. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கவகல விளங்கும் ண யோன், செய்ய தோளினில் வழீ்ந்து இணறஞ்ெி, 
    ோகல ச ோள, இங்ஙன்  ோண்பது அல்லோல்,  னம் வோக்குச் செய- 
      லோகல, அணடதற்கு அரிதோய், அரு உருவோ ி ,ஒன்று 
         கபோகல இருக்கும் சபோருணள, எவ்வோறு பு ல்வதுகவ. 

பாடல் 29. ... கடத்தில் குைத்தி 
 
 டத்திற் குறத்தி பிரோனரு ளோற் லங்  ோதெித்தத் 
   திடத்திற் புணைசயன யோன் டந் கதன்ெித்ர  ோதரல்குற் 
      படத்திற்  ழுத்திற் பழுத்தசெவ் வோயிற் பணையிலுந்தித் 
         தடத்திற் றனத்திற்  ிடக்கும்சவங்  ோ  ெமுத்திரக . 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 டத்தில் குறத்தி பிரோன் அருளோல்,  லங் ோத ெித்தம் 
   திடத்தின் புணை என யோன்  டந்கதன், ெித்ர ோதர், அல்குல் 
      படத்தில்,  ழுத்தில், பழுத்த செவ்வோயில், பணையில், உந்தித் 
         தடத்தில், தனத்திற்  ிடக்கும், சவம்  ோ  ெமுத்திரக . 

பாடல் 30. ... பால் என்பது சமாழி 
 
போசலன் பதுச ோழி பஞ்சென் பதுபதம் போணவயற் ண் 
   கெசலன்ப தோ த் திரி ின்ற ேீசெந்தி கலோன்றிருக்ண  
      கவசலன்  ிணலச ோற்ற  யூர ச ன் ிணல சவட்ெித்தண்ணடக் 
          ோசலன்  ிணல ன க சயங்ங கனமுத்தி  ோண்பதுகவ. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
போல் என்பது ச ோழி, பஞ்சு என்பது பதம், போணவயர்  ண் 
   கெல் என்பது ஆ த் திரி ின்ற ேீ, செந்திகலோன், திருக்ண  
      கவல் என் ிணல, ச ோற்ற  யூரம் என் ிணல, சவட்ெித் தண்ணடக் 
          ோல் என் ிணல,  னக , எங்ஙகன முத்தி  ோண்பதுகவ. 

பாடல் 31 ... சபாக்கக் குடிலில் 
 
சபோக் க் குடிலிற் புகுதோ வண புண்ட ரீ த்தினுஞ் 
   செக் ச் ெிவந்த  ழல்வடீு தந்தருள் ெிந்துசவந்து 
      ச ோக்குத் தறிபட் சடறிபட் டுதிரங் குமுகுச னக் 
          க் க்  ிரியுரு வக் திர் கவல்சதோட்ட  ோவலகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சபோக் க் குடிலில் புகுதோ வண , புண்டரீ த்தினும் 
   செக் ச் ெிவந்த  ழல் வடீு தந்தருள், ெிந்து சவந்து 
      ச ோக்குத் தறிபட்டு எறிபட்டு, உதிரம் குமுகுமு எனக், 
          க் க்  ிரி உருவக்,  திர்கவல் சதோட்ட  ோவலகன. 



பாடல் 32. ... கிறளத்துப் புைப்பட்ட 
 
 ிணளத்துப் புறப்பட்ட சூர் ோர் புடன் ிரி யூடுருவத் 
   சதோணளத்துப் புறப்பட்ட கவற் ந்த கனதுறந் கதோருளத்ணத 
      வணளத்துப் பிடித்துப் பணதக் ப் பணதக்  வணதக்குங்  ண்ைோர்க் 
          ிணளத்துத் தவிக் ின்ற என்ணன சயந்ேோள்வந் திரட்ெிப்ணபகய. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 ிணளத்துப் புறப்பட்ட சூர்  ோர்புடன்,  ிரி ஊடுருவத் 
   சதோணளத்துப் புறப்பட்ட கவற்  ந்தகன, துறந்கதோர் உளத்ணத, 
      வணளத்துப் பிடித்துப், பணதக் ப் பணதக்  வணதக்கும்  ண்ைோர்க்கு, 
       இணளத்துத் தவிக் ின்ற என்ணன, எந்ேோள் வந்து இரட்ெிப்ணபகய. 

பாடல் 33 ... முடியாப் பிைவி 
 
முடியோப் பிறவிக்  டலிற் பு ோர்முழு துங்ச டுக்கு 
    ிடியோற் படியில் விதனப் படோர்சவற்றி கவற்சபரு ோள் 
      அடியோர்க்கு ேல்ல சபரு ோள் அவுைர் குல டங் ப் 
         சபோடியோக்  ியசபரு  ோள்திரு ேோ ம் பு ல்பவகர. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
முடியோப் பிறவிக்  டலிற் பு ோர், முழுதும் ச டுக்கும் 
    ிடியோல் படியில் விதனப்படோர், சவற்றிகவல் சபரு ோள் 
      அடியோர்க்கு ேல்ல சபரு ோள், அவுைர் குலம் அடங் ப் 
         சபோடியோக் ிய சபரு ோள். திருேோ ம் பு ல்பவகர. 

பாடல் 34. ... சபாட்டாக சவற்றப 
 
சபோட்டோ  சவற்ணபப் சபோருத ந்தோ தப்பிப் கபோனசதோன்றற் 
   ச ட்டோத ஞோன  ணலதரு வோயிருங்  ோ விடோய்ப் 
      பட்டோ ருயிணரத் திரு ிப் பரு ிப் பெிதைிக்குங் 
          ட்டோரி கவல்விழி யோர்வணலக் க  னங்  ட்டுண்டகத. 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சபோட்டோ  சவற்ணபப் சபோருத  ந்தோ, தப்பிப் கபோனது ஒன்றற்கு 
   எட்டோத ஞோன ணல தருவோய், இரும்  ோ  விடோய்ப் 
      பட்டோர் உயிணரத், திரு ிப் பரு ிப், பெிதைிக்கும் 
          ட்டோரி கவல்விழியோர், வணலக்க ,  னம்  ட்டுண்டகத. 

பாடல் 35 ... பத்தித் துறை 
 
பத்தித் துணறயிழிந் தோேந்த வோரி படிவதினோல் 
   புத்தித் தரங் ந் சதளிவசதன் கறோசபோங்கு சவங்குருதி 
      ச த்திக் குதிச ோள்ள சவஞ்சூ ரணனவிட்ட சுட்டியிகல 
         குத்தித் தரங்ச ோண் ட ரோ வதிச ோண்ட ச ோற்றவகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
பத்தித் துணற இழிந்து, ஆேந்தவோரி படிவதினோல். 
   புத்தித் தரங் ம் சதளிவது என்கறோ, சபோங்குசவம் குருதி, 
      ச த்திக் குதிச ோள்ள, சவம் சூரணன விட்ட சுட்டியிகல, 
         குத்தித் தரம்ச ோண்டு, அ ரோவதி ச ோண்ட ச ோற்றவகன. 

பாடல் 36 ... சுழித்து ஓடும் ஆற்ைில் 
 
சுழித்கதோடு  ோற்றிற் சபருக் ோனது செல்வந் துன்ப  ின்பங் 
    ழித்கதோடு  ின்றசதக்  ோலசேஞ்கெ  ரிக் க ோட்டு முத்ணதக் 
      ச ோழித்கதோடு  ோவிரிச் செங்க ோட சனன் ிணல குன்றச ட்டுங் 
          ிழித்கதோடு கவசலன்  ிணலசயங்ங கனமுத்தி  ிட்டுவகத. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சுழித்து ஓடும் ஆற்றில் சபருக்கு ஆனது செல்வம், துன்பம் இன்பம் 
    ழித்து ஓடு ின்றது எக் ோலம், சேஞ்கெ,  ரிக்க ோட்டு முத்ணதக் 
      ச ோழித்து ஓடு,  ோவிரிச் செங்க ோடன் என் ிணல, குன்றம் எட்டும் 
          ிழித்து ஓடு கவல் என் ிணல, எங்ஙகன முத்தி  ிட்டுவகத. 



பாடல் 37. ... கண்டு உண்ட 
 
 ண்டுண்ட செோல்லியர் ச ல்லியர்  ோ க்  லவிக் ள்ணள 
   ச ோண்டுண் டயர் ினும் கவன் ற கவன்முது கூளித்திரள் 
      டுண்டுண் டுடுடுடு டூடூ டுடுடுடு டுண்டுடுண்டு 
         டிண்டிண் சடனக்ச ோட்டி யோடசவஞ் சூர்க்ச ோன்ற ரோவுத்தகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 ண்டு உண்ட செோல்லியர் ச ல்லியர்  ோ க் லவிக்  ள்ணள, 
   ச ோண்டு உண்டு அயர் ினும், கவல்  றகவன், முது கூளித் திரள், 
      டுண்டுண் டுடுடுடு, டூடூ டுடுடுடு, டுண்டு டுண்டு 
         டிண்டிண் சடனக் ச ோட்டி ஆட, சவஞ் சூர்க் ச ோன்ற ரோவுத்தகன. 

பாடல் 38 ... நாள் என் ச யும் 
 
ேோசளன் செயும்விணன தோசனன் செயுச ணன ேோடிவந்த 
   க ோசளன் செயுங்ச ோடுங் கூற்சறன் செயுங்கு  கரெரிரு 
      தோளுஞ் ெிலம்புஞ் ெதங்ண யும் தண்ணடயுஞ் ெண்மு முந் 
         கதோளுங்  டம்பு ச னக்குமுன் கனவந்து கதோன்றிடிகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ேோள் என் செயும், விணனதோன் என் செயும், எணன ேோடி வந்த 
   க ோள் என் செயும், ச ோடும் கூற்று என் செயும், கு கரெர் இரு 
      தோளும் ெிலம்பும், ெதங்ண யும், தண்ணடயும், ெண்மு மும், 
         கதோளும்,  டம்பும், எனக்கு முன்கன வந்து கதோன்றிடிகன. 

பாடல் 39 ... உதித்து ஆங்கு 
 
உதித்தோங் குழல்வதுஞ் ெோவதுந் தீர்த்சதணன யுன்னி சலோன்றோ 
   விதித்தோண் டருள்தருங்  ோலமுண் கடோசவற்பு ேட்டுர  
      பதித்தோம்பு வோங் ிேின் றம்பரம் பம்பரம் பட்டுழல 
          தித்தோன் திரு ரு  ோ யி கலறிய  ோைிக் க . 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
உதித்து ஆங்கு, உழல்வதும், ெோவதும் தீர்த்து, எணன, உன்னில் ஒன்றோ 
   விதித்து, ஆண்டு அருள்தரும்  ோலம் உண்கடோ, சவற்பு ேட்டு உர - 
      பதித் தோம்பு வோங் ி ேின்று, அம்பரம், பம்பரம் பட்டு உழல 
          தித்தோன் திரு ரு ோ,  யில் ஏறிய  ோைிக் க . 

பாடல் 40 ... ப ல் பட்டு 
 
கெல்பட் டழிந்தது செந்தூர் வயற்சபோழில் கதங் டம்பின் 
    ோல்பட் டழிந்தது பூங்ச ோடி யோர் னம்  ோ யிகலோன் 
      கவல்பட் டழிந்தது கவணலயுஞ் சூரனும் சவற்பு வன் 
          ோல்பட் டழிந்ததிங் ச ன்றணல க லயன் ண சயழுத்கத. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கெல் பட்டு அழிந்தது, செந்தூர் வயல் சபோழிற் கதம்  டம்பின் 
    ோல் பட்டு அழிந்தது, பூங்ச ோடியோர்  னம் , ோ  யிகலோன் 
      கவல் பட்டு அழிந்தது ,கவணலயும், சூரனும், சவற்பும், அவன் 
          ோல் பட்டு அழிந்தது, இங்கு என் தணலக ல், அயன் ண சயழுத்கத. 

பாடல் 41. ... பாபல அறனய 
 
போகல யணனய ச ோழியோர்த  ின்பத்ணதப் பற்றிசயன்றும் 
    ோகல ச ோண்டுய்யும் வண யறி கயன் லர்த் தோள்தருவோய் 
       ோகல  ி வுண்டு  ோகல யிலோத  ைபைத்தின் 
         க கல துயில்ச ோள்ளு  ோகலோன்  ரு செவ் கவலவகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
போகல, அணனய ச ோழியோர்தம் இன்பத்ணதப்பற்றி, என்றும் 
    ோகல ச ோண்டு, உய்யும் வண  அறிகயன்,  லர்த்தோள் தருவோய், 
       ோகல  ி  உண்டு  ோகல இலோத  ைபைத்தின் 
         க கல, துயில்ச ோள்ளும்  ோகலோன்  ரு , செவ் கவலவகன. 



பாடல் 42 ... நிணம் காட்டும் 
 
ேிைங் ோட்டுங் ச ோட்டிணல விட்சடோரு வசீடய்தி ேிற் ேிற்குங் 
   குைங் ோட்டி யோண்ட குருகத ெி னங் குறச்ெிறு ோன் 
      பைங் ோட்டு  ல்குற் குருகுங் கு ரன் பதோம்புயத்ணத 
         வைங் ோத் தணலவந்தி சதங்க  சயனக் ிங்ஙன் வோய்த்ததுகவ. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ேிைம்  ோட்டும், ச ோட்டிணல விட்டு ஒரு வடீு எய்தி ேிற்  ேிற்கும், 
   குைம்  ோட்டி ஆண்ட, குருகதெி ன், அங்குறச் ெிறு ோன், 
      பைம்  ோட்டும், அல்குற் குருகும், கு ரன் பதோம்புயத்ணத, 
         வைங் ோத் தணல வந்திது எங்க , எனக்கு இங்ஙன் வோய்த்ததுகவ. 

பாடல் 43 ... கவியால் கடல் 
 
 வியோற்  டலணடத் கதோன் ரு க ோணனக்  ைபைக் ட் 
   செவியோற் பைியைி க ோ ோன்   ணனத் திறலரக் ர் 
      புவியோர்ப் சபழத்சதோட்ட கபோர்கவன் முரு ணனப் கபோற்றியன்போற் 
         குவியோக்  ரங் ள்வந் சதங்க  சயனக் ிங்ஙன் கூடியகவ. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 வியோற்  டல் அணடத்கதோன்  ருக ோணனக்,  ைபைக்  ட்- 
   செவியோற் பைிஅைி க ோ ோன்   ணனத், திறல் அரக் ர் 
      புவிஆர்ப்பு எழத் சதோட்ட, கபோர்கவல் முரு ணனப் கபோற்றி, அன்போற் 
         குவியோக்  ரங் ள், வந்து எங்க  எனக்கு இங்ஙன் கூடியகவ. 

பாடல் 44 ... பதாலால் சுவர் 
 
கதோலோற் சுவர்ணவத்து, ேோலோறு  ோலிற் சு த்தி,யிரு 
    ோலோ சலழுப்பி வணளமுது க ோட்டிக்ண ந் ேோற்றிேரம் 
      போலோர்க்ண  யிட்டுத் தணெச ோண்டு க ய்ந்த அ ம்பிரிந்தோல் 
         கவலோற்  ிரிசதோணளத் கதோனிரு தோளன்றி கவறில்ணலகய. 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கதோலோற் சுவர் ணவத்து, ேோலோறு  ோலில் சு த்தி, இரு 
    ோலோல் எழுப்பி, வணளமுதுகு ஓட்டி , ண ேோற்றி, ேரம்- 
      போல் ஆர்க்ண  இட்டு, தணெச ோண்டு க ய்ந்த, அ ம் பிரிந்தோல் 
         கவலோற்  ிரி சதோணளத்கதோன், இருதோளன்றி கவறில்ணலகய. 

பாடல் 45 ... ஒரு பூதரும் 
 
ஒருபூ தரு றி யோத்தனி வடீ்டி லுணரயுைர்வற் 
   றிருபூத வடீ்டி லிரோ சலன் றோன்னிரு க ோட்சடோருண ப் 
      சபோருபூ தரமுரித் கத ோெ  ிட்ட புரோந்த ற்குக் 
         குரு பூத கவலவ னிட்டூர சூர குலோந்த கன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
‘ஒரு பூதரும் அறியோத் தனி வடீ்டில், உணர உைர்வு அற்று 
   இரு, பூத வடீ்டில் இரோ ல்' என்றோன், இருக ோட்டு ஒருண ப் 
      சபோரு பூதரம் உரித்து ஏ ோெம் இட்ட புரோந்த ற்குக், 
         குரு பூதகவலவ, ேிஷ்டூர, சூர குலோந்த கன. 

பாடல் 46. ... நீ ஆன ஞான 
 
ேீயோன ஞோன விகேோதந் தணனசயன்று ேீயருள்வோய் 
   கெயோன கவற் ந்த கனசெந்தி லோய்ெித்ர  ோதரல்குற் 
      கறோயோ வுரு ிப் பரு ிப் சபரு ித் துவளு ிந்த 
          ோயோ விகேோத  கேோதுக்   ோனது  ோய்வதற்க . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ேீயோன, ஞோன விகேோதம் தணன, என்று ேீ அருள்வோய், 
   கெய் ஆன கவல்  ந்தகன, செந்திலோய், ெித்ர  ோதர் அல்குல் 
      கதோயோ, உரு ிப் பரு ிப் சபரு ித் துவளும் இந்த, 
          ோயோ விகேோத  கனோ துக்  ோனது,  ோய்வதற்க . 



பாடல் 47 ... பத்தித் திருமுகம் 
 
பத்தித் திருமு   ோறுடன் பன்னிரு கதோள் ளு ோய்த் 
   தித்தித் திருக்கு  முது ண் கடன்செயன்  ோண்டடங் ப் 
      புத்திக்   லத் துரு ிப் சபரு ிப் புவனச ற்றித் 
         தத்திக்  ணரபுர ளும்பர  ோேந்த ெோ ரத்கத. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
பத்தித் திருமு ம் ஆறுடன், பன்னிரு கதோள் ளு ோய்த், 
   தித்தித்து இருக்கும் அமுது  ண்கடன், செயல்  ோண்டு அடங் ப், 
      புத்திக்   லத்து, உரு ிப் சபரு ிப், புவனம் எற்றித், 
         தத்திக்  ணரபுரளும், பர ோனந்த ெோ ரத்கத. 

பாடல் 48 ... புத்திறய வாங்கி 
 
புத்திணய வோங் ிேின் போதோம் புயத்திற் பு ட்டியன்போய் 
   முத்திணய வோங்  அறி ின்றி கலன்முது சூர்ேடுங் ச் 
      ெத்திணய வோங் த் தரக ோ குவடு தவிடுபடக் 
         குத்திய  ோங்க ய கனவிணன கயற்ச ன் குறித்தணனகய. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
புத்திணய வோங் ி, ேின் போதோம் புயத்தில் பு ட்டி, அன்போய் 
   முத்திணய வோங்  அறி ின்றிகலன், முது சூர் ேடுங் ச், 
      ெத்திணய வோங் த் தரக ோ, குவடு தவிடுபடக், 
         குத்திய  ோங்க யகன, விணனகயற்கு, என் குறித்தணனகய. 

பாடல் 49 ... சூரில் கிரியில் 
 
சூரிற்  ிரியிற்  திர்கவ சலறிந்தவன் சதோண்டர்குழோஞ் 
   ெோரிற்  தியன்றி கவறிணல  ோண் தண்டு தோவடிகபோய்த் 
      கதரிற்  ரியிற் பரியிற் றிரிபவர் செல்வச ல்லோம் 
         ேீரிற் சபோறிசயன் றறியோத போவி சேடுசேஞ்ெக . 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சூரிற்  ிரியில்  திர் கவல் எறிந்தவன், சதோண்டர்குழோம் 
   ெோரிற்,  தி அன்றி கவறிணல  ோண், தண்டு தோவடி கபோய்த், 
      கதரில்  ரியிற் பரியிற் திரிபவர் செல்வம் எல்லோம், 
         ேீரில் சபோறி என்று அறியோத, போவி சேடு சேஞ்ெக . 

பாடல் 50 ... படிக்கும் திருப்புகழ் 
 
படிக்குந் திருப்பு ழ் கபோற்றுவன் கூற்றுவன் போெத்தினோற் 
   பிடிக்கும் சபோழுதுவந் தஞ்சலன் போய்சபரும் போம்பினின்று 
      ேடிக்கும் பிரோன் ரு  ோச ோடுஞ் சூர னடுங் சவற்ணப 
         இடிக்குங்  லோபத் தனி யி கலறு  ிரோவுத்தகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
படிக்கும் திருப்பு ழ் கபோற்றுவன், கூற்றுவன் போெத்தினோல் 
   பிடிக்கும்சபோழுது வந்து 'அஞ்ெல்' என்போய், சபரும்போம்பினின்று 
      ேடிக்கும் பிரோன்  ரு ோ, ச ோடும் சூரன் ேடுங் , சவற்ணப 
         இடிக்கும்,  லோபத் தனி யில் ஏறும் இரோவுத்தகன. 

பாடல் 51 ... மறல ஆறு கூறு 
 
 ணலயோறு கூசறழ கவல்வோங் ி னோணன வைங் ியன்பின் 
   ேிணலயோன  ோதவஞ் செய்கு ி கனோநும்ண  கேடிவருந் 
      சதோணலயோ வழிக்குப் சபோதிகெோறு முற்ற துணையுங் ண்டீர் 
         இணலயோ யினும்சவந்த கததோ யினும்ப ிர்ந் கதற்றவர்க்க . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 ணலயோறு கூறு எழ, கவல்வோங் ினோணன வைங் ி, அன்பின் 
   ேிணலயோன  ோதவம் செய்கு ிகனோ, நும்ண  கேடிவரும் 
      சதோணலயோ வழிக்குப் சபோதிகெோறும், உற்றதுணையும்  ண்டீர், 
         இணலயோயினும், சவந்தது ஏதோயினும், ப ிர்ந்து ஏற்றவர்க்க . 



பாடல் 52 ...  ிகர அத்ரி கூறு 
 
ெி ரோத்ரி கூறிட்ட கவலுஞ்செஞ் கெவலுஞ் செந்த ிழோற் 
   ப ரோர்வ ீ பைி போெெங் க்ரோ  பைோ குட 
      ேி ரோட் ெ பட்ெ பட்ெி துரங்  ந்ருபகு ரோ 
         கு ரோட் ெெபட்ெ விட்கெோப தீர குைதுங் கன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ெி ரோத்ரி கூறு இட்ட கவலும், செஞ் கெவலும், செந்த ிழோற் 
   ப ர் ஆர்வம் ஈ, பைி போெ ெங்க்ரோ , பைோ  குட, 
      ேி ரோட்ெ  பட்ெ பட்ெி துரங்  ந்ருப கு ரோ, 
         கு  ரோட்ெெ பட்ெ விட்கெோப தீர, குைதுங் கன. 

பாடல் 53 ... பவடிச் ி சகாங்றக 
 
கவடிச்ெி ச ோங்ண  விரும்புங் கு ரணன ச ய்யன்பினோற் 
   போடிக்  ெிந்துள்ள கபோகத ச ோடோதவர் போத த்தோற் 
      கதடிப் புணதத்துத் திருட்டிற் ச ோடுத்துத் திண த்திணளத்து 
         வோடிக்  ிகலெித்து வோழ்ேோணள வணீுக்கு  ோய்ப்பவகர. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கவடிச்ெி ச ோங்ண  விரும்பும் கு ரணன, ச ய் அன்பினோற் 
   போடிக்  ெிந்து, உள்ளகபோகத ச ோடோதவர், போத த்தோற் 
      கதடிப்புணதத்துத், திருட்டில் ச ோடுத்துத், திண த்து இணளத்து, 
         வோடிக்  ிகலெித்து, வோழ்ேோணள வணீுக்கு  ோய்ப்பவகர. 

பாடல் 54 ...  ாறகக்கும் மீண்டு 
 
ெோண க்கு  ீண்டு பிறக்ண க்கு  ன்றித் தளர்ந்தவர்க்ச ோன் 
   றணீ க் ச ணனவிதித் தோயிணல கயயிலங்  ோபுரிக்குப் 
      கபோண க்கு ேீவழி  ோட்சடன்று கபோய்க் டல் தீக்ச ோளுந்த 
         வோண ச் ெிணலவணளத் கதோன் ரு  ோ யில் வோ னகன. 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ெோண க்கும்  ீண்டு பிறக்ண க்கும் அன்றி, தளர்ந்தவர்க்கு ஒன்று 
   ஈண க்கு எணன விதித்தோய் இணலகய, 'இலங் ோபுரிக்குப் 
      கபோண க்கு ேீ வழி  ோட்டு' என்று, கபோய்க் டல் தீக்ச ோளுந்த 
         வோண ச்ெிணல வணளத்கதோன்  ரு ோ,  யில்வோ னகன. 

பாடல் 55 ... ஆங்காரமும் அடங்கார் 
 
ஆங் ோ ரமு டங்  ோசரோடுங்  ோர்பர  ோேந்தத்கத 
   கதங் ோர் ேிணனப்பு  றப்பு  றோர்திணனப் கபோதளவும் 
      ஓங் ோரத் துள்சளோளிக் குள்கள முரு  னுருவங் ண்டு 
         தூங் ோர் சதோழும்பு செய்யோ சரன்செய் வோர்ய  தூதருக்க . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ஆங் ோரமும் அடங் ோர், ஒடுங் ோர், பர ோனந்தத்கத 
   கதங் ோர், ேிணனப்பு  றப்பும் அறோர், திணனப்கபோது அளவும், 
      ஓங் ோரத்து உள் ஒளிக்கு உள்கள, முரு ன், உருவம்  ண்டு 
         தூங் ோர், சதோழும்பு செய்யோர், என் செய்வோர் ய தூதருக்க . 

பாடல் 56 ... கிழியும்படி அடல் 
 
 ிழியும் படியடற் குன்சறறிந் கதோன் வி க ட்டுரு ி 
   இழியுங்  வி ற் றிடோதிருப் பசீரரி வோய்ேர க் 
      குழியுந் துயரும் விடோய்ப்படக் கூற்றுவனுோர்க் குச்செல்லும் 
         வழியுந் துயரும் ப ரீர் ப ரீர்  றந்தவர்க்க . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 ிழியும்படி, அடல் குன்று எறிந்கதோன்,  வி க ட்டு உரு ி, 
   இழியும்  வி  ற்றிடோது இருப்பரீ், எரிவோய் ேர க் 
      குழியும், துயரும், விடோய்ப்படக் கூற்றுவன் ஊர்க்குச் செல்லும், 
         வழியும் துயரும், ப ரீர் ப ரீர்,  றந்தவர்க்க . 



பாடல் 57 ... சபாரு பிடியும் 
 
சபோருபிடி யுங் ளி றும்விணள யோடும் புனச்ெிறு ோன் 
   தருபிடி  ோவல ெண்மு  வோசவனச் ெோற்றிேித்தம் 
      இருபிடி கெோறுச ோண் டிட்டுண் டிருவிணள கயோ ிறந்தோல் 
         ஒருபிடி ெோம்பருங்  ோைோது  ோய உடம்பிதுகவ. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சபோரு பிடியும்  ளிறும் விணளயோடும், புனச்ெிறு ோன், 
   தரு பிடி  ோவல, ெண்மு வோ எனச், ெோற்றி ேித்தம், 
      இருபிடி கெோறு ச ோண்டு, இட்டு உண்டு இரு, விணனகயோம் இறந்தோல், 
         ஒருபிடி ெோம்பரும்  ோைோது,  ோய உடம்பிதுகவ. 

பாடல் 58 ... சநற்ைாப் பசுங்கதிர் 
 
சேற்றோப் பசுங் திர்ச் செவ்கவனல்  ோக் ின்ற ேீலவள்ளி 
   முற்றோத் தனத்திற்  ினிய பிரோனிக்கு முல்ணலயுடன் 
      பற்றோக்ண  யும்சவந்து ெங்க்ரோ  கவளும் படவிழியோற் 
         செற்றோர்க்  ினியவன் கதவந்த்ர கலோ  ெி ோ ைிகய. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சேற்றோப் பசுங் திர், செவ்கவனல்  ோக் ின்ற, ேீலவள்ளி 
   முற்றோத் தனத்திற்கு இனிய பிரோன், இக்கு முல்ணலயுடன் 
      பற்றோக்ண யும் சவந்து, ெங்க்ரோ  கவளும் பட, விழியோல் 
         செற்றோர்க்கு இனியவன், கதகவந்திர கலோ  ெி ோ ைிகய. 

பாடல் 59. ... சபாங்கு ஆர பவறல 
 
சபோங் ோர கவணலயில் கவணலவிட் கடோனருள் கபோலுதவ 
   எங் ோ யினும்வரு க ற்பவர்க்  ிட்ட திடோ ல்ணவத்த 
      வங் ோ ரமுமுங் ள் ெிங் ோர வடீு  டந்ணதயருஞ் 
         ெங் ோத க ோச டு வரீுயிர் கபோ த் தனிவழிக்க . 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சபோங் ோர கவணலயில், கவணல விட்கடோன் அருள்கபோல, உதவ, 
   எங் ோ யினும் வரும், ஏற்பவர்க்கு இட்டது இடோ ல் ணவத்த 
      வங் ோரமும், உங் ள் ெிங் ோர வடீும்,  டந்ணதயரும் 
         ெங் ோதக ோ, ச டுவரீ், உயிர்கபோம் அத்தனி வழிக்க . 

பாடல் 60 ...  ிந்திக்கிபலன் 
 
ெிந்திக்  ிகலனின்று கெவிக்  ிகலன்றண்ணடச் ெிற்றடிணய 
   வந்திக்  ிகலசனோன்றும் வோழ்த்து  ிகலன் யில் வோ னணனச் 
      ெந்திக்  ிகலன்சபோய்ணய ேிந்திக் ி கலலுண்ண  ெோதிக் ிகலன் 
         புந்திக்  ிகலெமுங்  ோயக்  ிகலெமும் கபோக்குதற்க . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ெிந்திக் ிகலன், ேின்று கெவிக் ிகலன், தண்ணடச் ெிற்றடிணய 
   வந்திக் ிகலன், ஒன்றும் வோழ்த்து ிகலன்,  யில்வோ னணனச் 
      ெந்திக் ிகலன், சபோய்ணய ேிந்திக் ிகலன், உண்ண  ெோதிக் ிகலன், 
         புந்திக்  ிகலெமும்,  ோயக் ிகலெமும் கபோக்குதற்க . 

பாடல் 61 ... வறர அற்று 
 
வணரயற் றவுைர் ெிர ற்று வோரிதி வற்றச்செற்ற 
   புணரயற்ற கவலவன் கபோதித் தவோ, பஞ்ெ பூதமு ற் 
      றுணரயற் றுைர்வற் றுடலற் றுயிரற் றுபோய ற்றுக் 
          ணரயற் றிருளற் சறனதற் றிருக்கு க்  ோட்ெியகத. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
வணர அற்று, அவுைர் ெிரம் அற்று வோரிதி வற்றச் செற்ற 
   புணர அற்ற கவலவன் கபோதித்தவோ, பஞ்ெபூதமும் அற்று, 
      உணர அற்று, உைர்வு அற்று, உடலற்று, உயிரற்று உபோயம் அற்று, 
          ணரயற்று, இருளற்று, எனதற்று இருக்கும் அக் ோட்ெியகத. 



பாடல் 62 ... ஆலுக்கு அணிகலம் 
 
ஆலுக்  ைி லம் சவண்டணல  ோணல ய ிலமுண்ட 
    ோலுக்  ைி லந் தண்ைந் துழோய் யி கலறுண யன் 
       ோலுக்  ைி லம் வோகனோர் முடியுங்  டம்புங்ண யில் 
         கவலுக்  ைி லம் கவணலயுஞ் சூரனும் க ருவுக . 
 

......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ஆலுக்கு அைி லம் சவண்டணல ோணல, அ ிலம் உண்ட 
    ோலுக்கு அைி லம், தண்ைம் துழோய்,  யிகலறும் ஐயன், 
       ோலுக்கு அைி லம், வோகனோர் முடியும்,  டம்பும், ண யில், 
         கவலுக்கு அைி லம், கவணலயும் சூரனும் க ருவுக . 

பாடல் 63 ... பாதித் திருவுரு 
 
போதித் திருவுருப் பச்சென் றவர்க்குத்தன் போவணனணயப் 
   கபோதித்த ேோதணனப், கபோர்கவல ணனச்சென்று, கபோற்றியுய்யச் 
      கெோதித்த ச ய்யன்பு சபோய்கயோ, அழுது சதோழுதுரு ிச் 
         ெோதித்த புத்திவந் சதங்க  சயனக் ிங்ஙன் ெந்தித்தகத. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
போதித் திருவுரு, பச்சென்றவர்க்குத், தன் போவணனணயப் 
   கபோதித்த ேோதணனப், கபோர்கவலணனச், சென்று, கபோற்றி, உய்யச், 
      கெோதித்த ச ய்யன்பு சபோய்கயோ, அழுது சதோழுது உரு ிச், 
         ெோதித்த புத்தி வந்து, எங்க , எனக்கு இங்ஙன் ெந்தித்தகத. 

பாடல் 64 ... பட்டிக் கடாவில் 
 
பட்டிக்  டோவில் வரு ந்த  ோவுணனப் போரறிய 
   சவட்டிப் புறங் ண் டலோதுவிகடன் சவய்ய சூரணனப்கபோய் 
      முட்டிப் சபோருதசெவ் கவற்சபரு  ோள்திரு முன்புேின்கறன் 
          ட்டிப் புறப்பட டோெத்தி வோசளன்றன் ண யதுகவ. 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
பட்டிக்  டோவில் வரும் அந்த ோ, உணனப் போர் அறிய 
   சவட்டிப் புறம் ண்டலோது விகடன், சவய்ய சூரணனப்கபோய், 
      முட்டிப் சபோருத செவ் கவற் சபரு ோள் திருமுன்பு ேின்கறன், 
          ட்டிப் புறப்படடோ, ெத்திவோள் என்றன் ண யதுகவ. 

பாடல் 65 ... சவட்டும் கடா 
 
சவட்டுங்  டோ ிணெத் கதோன்றும் சவங்கூற்றன் விடுங்  யிற்றோற் 
    ட்டும் சபோழுது விடுவிக்  கவண்டுங்  ரோெலங் ள் 
      எட்டுங் குல ிரி சயட்டும்விட் கடோடசவட் டோதசவளி 
          ட்டும் புணதய விரிக்குங்  லோப  யூரத்தகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சவட்டும்  டோ  ிணெத்கதோன்றும், சவம் கூற்றன், விடும்  யிற்றோற் 
    ட்டும்சபோழுது விடுவிக் கவண்டும்,  ரோெலங் ள் 
      எட்டும், குல ிரி எட்டும், விட்டு ஓட சவட்டோத சவளி 
          ட்டும், புணதய விரிக்கும்  லோப  யூரத்தகன. 

பாடல் 66 ... நீர்க் குமிழிக்கு 
 
ேீர்க் கு ிழிக்கு ேி சரன்பர் யோக்ண ேில் லோதுசெல்வம் 
   போர்க்கு  ிடத்தந்த  ின்கபோலு ச ன்பர் பெித்துவந்கத 
      ஏற்கு  வர்க் ிட சவன்னிசனங் க னு ச ழுந்திருப்போர் 
         கவற் கு ரற்  ன்பிலோதவர் ஞோன  ி வுேன்கற. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ேீர்க் கு ிழிக்கு ேி ர் என்பர் யோக்ண , ேில்லோது செல்வம், 
   போர்க்கும் இடத்து, அந்த  ின்கபோலும் என்பர், பெித்துவந்கத 
      ஏற்கும் அவர்க்கு, இட என்னின், எங்க னும் எழுந்திருப்போர், 
         கவல் கு ரற்கு, அன்பு இலோதவர் ஞோனம்  ி வும் ேன்கற. 



பாடல் 67 ... சபறுதற்கு அரிய 
 
சபறுதற்  ரிய பிறவிணயப்சபற்றுேின் ெிற்றடிணயக் 
   குறு ிப் பைிந்து சபறக் ற் றிகலன் த கும்ப ம்பத் 
      தறு ட் ெிறு ட் ெங்க்ரோ  ெயில ெரெவல்லி 
         இறு த் தழுவுங்  ட ோ ெலபன் னிருபுயகன. 

......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சபறுதற்கு அரிய, பிறவிணயப் சபற்று, ேின் ெிற்றடிணயக், 
   குறு ிப் பைிந்து சபறக்  ற்றிகலன்,  த கும்பம்  ம்பத் 
      தறு ண் ெிறு ண் ெங் ிரோ  ெயில, ெரெவல்லி, 
         இறு த் தழுவும்,  ட ோெல, பன்னிரு புயகன. 

பாடல் 68 ...  ாடும்  மர 
 
ெோடுஞ் ெ ரத் தனிகவன் முரு ன் ெரைத்திகல 
   ஓடுங்  ருத்ணத யிருத்தவல் லோர்க்கு ம் கபோய்ச்ெ ம்கபோய்ப் 
      போடுங்  வுரி பவுரிச ோண்டோடப் பசுபதிேின் 
         றோடும் சபோழுது பர ோ யிருக்கு தீதத்திகல. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ெோடும் ெ ரத் தனிகவல் முரு ன், ெரைத்திகல, 
   ஓடும்  ருத்ணத இருத்தவல்லோர்க்கு, அ ம் கபோய்ச் ெ ம்கபோய், 
      போடும்  வுரி பவுரிச ோண்டோடப், பசுபதி ேின்று 
         ஆடும் சபோழுது, பர ோய் இருக்கும், அதீதத்திகல. 

பாடல் 69 ... தந்றதக்கு முன்னம் 
 
தந்ணதக்கு முன்னந் தனிஞோன வோசளோன்று ெோதித்தருள் 
    ந்தச் சுவோ ி சயணனத்கதற் றியபின்னர்க்  ோலன் சவம்பி 
      வந்திப் சபோழுசதன்ணன சயன்செய்ய லோஞ்ெத்தி வோசளோன்றினோற் 
         ெிந்தத் துைிப்பன் தைிப்பருங் க ோபத்ரி சூலத்ணதகய. 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
தந்ணதக்கு முன்னம், தனி ஞோனவோள் ஒன்று ெோதித்தருள், 
    ந்தச் சுவோ ி, எணனத் கதற்றிய பின்னர்க்,  ோலன், சவம்பி 
      வந்து இப்சபோழுது என்ணன என்செய்யலோம், ெக்திவோள் ஒன்றினோல், 
         ெிந்தத் துைிப்பன், தைிப்பரும் க ோப த்ரிசூலத்ணதகய. 

பாடல் 70 ... விழிக்குத் துறண 
 
விழிக்குத் துணைதிரு ச ன் லர்ப் போதங் ள் ச ய்ம்ண குன்றோ 
   ச ோழிக்குத் துணைமுரு  ோசவனு ேோ ங் ள் முன்புசெய்த 
      பழிக்குத் துணையவன் பன்னிரு கதோளும் பயந்ததனி 
         வழிக்குத் துணைவடி கவலுஞ்செங் க ோடன்  யூரமுக . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
விழிக்குத் துணை, திரு ச ன் லர்ப் போதங் ள், ச ய்ம்ண  குன்றோ 
   ச ோழிக்குத் துணை, முரு ோசவனும் ேோ ங் ள், முன்புசெய்த, 
      பழிக்குத் துணை, அவன் பன்னிரு கதோளும், பயந்த, தனி 
         வழிக்குத் துணை, வடிகவலும், செங்க ோடன்  யூரமுக . 

பாடல் 71 ... துருத்தி எனும்படி 
 
துருத்தி சயனும்படி கும்பித்து வோயுணவச் சுற்றிமுறித் 
   தருத்தி யுடம்ணப சயோருக் ிசலன் னோஞ்ெிவ கயோ ச ன்னுங் 
      குருத்ணத யறிந்து மு  ோ றுணடக்குரு ேோதன் செோன்ன 
          ருத்ணத  னத்தி லிருத்துங் ண் டீர்முத்தி ண  ண்டகத. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
துருத்தி எனும்படி கும்பித்து வோயுணவச் சுற்றி, முறித்து, 
   அருத்தி, உடம்ணப ஒறுக் ில் என்னோம், ெிவகயோ ம் என்னும் 
      குருத்ணத அறிந்து, மு ம் ஆறு உணட குருேோதன் செோன்ன 
          ருத்ணத,  னத்தில் இருத்தும்,  ண்டீர் முக்தி ண  ண்டகத. 



பாடல் 72 ... ப ந்தறனக் கந்தறன 
 
கெந்தணனக்  ந்தணனச் செங்க ோட்டு சவற்பணனச் செஞ்சுடர்கவல் 
   கவந்தணனச் செந்த ிழ் நூல்விரித் கதோணன விளங்குவள்ளி 
       ோந்தணனக்  ந்தக்  டம்பணனக்  ோர் யில் வோ னணனச் 
         ெோந்துணைப் கபோது  றவோ தவர்க்ச ோரு தோழ்வில்ணலகய. 
 

......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கெந்தணனக்  ந்தணனச், செங்க ோட்டு சவற்பணனச், செஞ்சுடர்கவல் 
   கவந்தணனச், செந்த ிழ் நூல் விரித்கதோணன, விளங்கு வள்ளி 
       ோந்தணனக்,  ந்தக்  டம்பணனக்,  ோர்  யில் வோ னணனச், 
         ெோந்துணைப்கபோதும்,  றவோதவர்க்கு, ஒரு தோழ்வில்ணலகய. 

பாடல் 73 ... பபாக்கும் வரவும் 
 
கபோக்கும் வரவு  ிரவும் ப லும் புறம்புமுள்ளும் 
   வோக்கும் வடிவு முடிவு ில் லோசதோன்று வந்துவந்து 
      தோக்கு  கேோலயந் தோகன தருச ணனத் தன்வெத்கத 
         ஆக்கு  றுமு  வோசெோல் சலோைோதிந்த ஆனந்தக . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கபோக்கும் வரவும், இரவும் ப லும், புறம்பும் உள்ளும், 
   வோக்கும் வடிவும், முடிவும் இல்லோதது ஒன்று வந்துவந்து 
      தோக்கும்,  கனோலயம் தோகன தரும், எணனத் தன் வெத்கத 
         ஆக்கும், அறுமு வோ, செோல் சலோைோதிந்த ஆனந்தக . 

பாடல் 74 ... அராப்புறன 
 
அரோப்புணன கவைியன் கெயருள் கவண்டு  விழ்ந்த அன்போற் 
   குரோப்புணன தண்ணடயந் தோள்சதோழல் கவண்டுங்ச ோடிய ஐவர் 
      பரோக் றல் கவண்டும்  னமும் பணதப்பறல் கவண்டு க ன்றோல் 
         இரோப்ப  லற்ற இடத்கத யிருக்ண  சயளிதல்லகவ. 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
அரோப்புணன கவைியன் கெய் அருள் கவண்டும், அவிழ்ந்த அன்போற் 
   குரோப்புணன தண்ணடயம் தோள் சதோழல் கவண்டும், ச ோடிய ஐவர் 
      பரோக் றல் கவண்டும்,  னமும் பணதப்பறல் கவண்டும் என்றோல், 
         இரோப் ப லற்ற இடத்கத, இருக்ண  எளிதல்லகவ. 

பாடல் 75 ... படிக்கின்ைிறல 
 
படிக் ின் றிணலபழ ேித்திரு ேோ ம் படிப்பவர்தோள் 
   முடிக் ின் றிணலமுரு  ோசவன்  ிணலமுெி யோ லிட்டு 
       ிடிக் ின் றிணலபர  ோேந்த க ற்ச ோள விம் ிவிம் ி 
         ேடிக் ின் றிணலசேஞ்ெ க தஞ்ெ க து ே க் ினிகய. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
படிக் ின்றிணல பழேித் திருேோ ம், படிப்பவர் தோள் 
   முடிக் ின்றிணல, முரு ோ சவன் ிணல, முெியோ ல் இட்டு 
       ிடிக் ின்றிணல, பர ோனந்தம் க ற்ச ோள, விம் ிவிம் ி 
         ேடிக் ின்றிணல, சேஞ்ெக , தஞ்ெக து ே க்கு இனிகய. 

பாடல் 76 ... பகாடாத பவதனுக்கு 
 
க ோடோத கவதனுக்  ியோன்செய்த குற்றச ன் குன்சறறிந்த 
   தோடோள கனசதன் தைிண க் கு ரேின் றண்ணடயந்தோள் 
      சூடோத சென்னியு ேோடோத  ண்ணுந் சதோழோதண யும் 
         போடோத ேோவு ச னக்க  சதரிந்து பணடத்தனகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
க ோடோத கவதனுக்கு யோன் செய்த குற்றம் என், குன்று எறிந்த 
   தோள் ஆளகன, சதன் தைிண க் கு ர, ேின் தண்ணடயம் தோள், 
      சூடோத சென்னியும், ேோடோத  ண்ணும், சதோழோத ண யும், 
         போடோத ேோவும், எனக்க  சதரிந்து பணடத்தனகன. 



பாடல் 77. ... ப ல் வாங்கு 
 
கெல்வோங்கு  ண்ைியர் வண்ைப் பகயோதரஞ் கெரஎண்ைி 
    ோல்வோங் ி கயங் ி  யங் ோ ல் சவள்ளி  ணலசயனகவ 
       ோல்வோங் ி ேிற்குங்  ளிற்றோன்  ிழத்தி  ழுத்திற் ட்டு 
         நூல்வோங் ி டோதன்று கவல்வோங் ி பூங் ழல் கேோக்கு சேஞ்கெ. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கெல் வோங்கு  ண்ைியர், வண்ைப் பகயோதரம் கெர எண்ைி, 
    ோல் வோங் ி ஏங் ி  யங் ோ ல், சவள்ளி ணல எனகவ, 
       ோல்வோங் ி ேிற்கும்,  ளிற்றோன்  ிழத்தி,  ழுத்திற்  ட்டு 
         நூல்வோங் ிடோது, அன்று கவல்வோங் ி, பூங் ழல் கேோக்கு சேஞ்கெ. 

பாடல் 78. ... கூர்சகாண்ட பவலறன 
 
கூர்ச ோண்ட கவலணனப் கபோற்றோ  கலற்றங்ச ோண் டோடுவிர் ோள் 
   கபோர்ச ோண்ட  ோல னுண க்ச ோண்டு கபோ ன்று பூண்பனவுந் 
      தோர்ச ோண்ட  ோதரு  ோளிண  யும்பைச் ெோளிண ண யும் 
         ஆர்ச ோண்டு கபோவணர கயோச டு வரீ்நும்  றிவின்ண கய. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கூர்ச ோண்ட கவலணனப் கபோற்றோ ல், ஏற்றம் ச ோண்டோடுவிர் ோள், 
   கபோர்ச ோண்ட  ோலன், உண க் ச ோண்டுகபோம் அன்று பூண்பனவும், 
      தோர்ச ோண்ட  ோதரும்,  ோளிண யும், பைச் ெோளிண யும், 
         ஆர்ச ோண்டுகபோவர், ஐகயோ ச டுவரீ் நும், அறிவின்ண கய. 

பாடல் 79. ... பந்தாடு மங்றகயர் 
 
பந்தோடு  ங்ண யர் செங் யற் போர்ணவயிற் பட்டுழலுஞ் 
   ெிந்தோ குலந்தணனத் தீர்த்தருள் வோய்செய்ய கவல்முரு ோ 
      ச ோந்தோர்  டம்பு புணடசூழ் திருத்தைிக் குன்றினிற்குங் 
          ந்தோ இளங்கு  ரோஅ  ரோவதி  ோவலகன. 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
பந்தோடு  ங்ண யர் செங் யல் போர்ணவயில் பட்டு உழலும் 
   ெிந்தோ குலம்தணனத் தீர்த்து அருள்வோய், செய்யகவல் முரு ோ, 
      ச ோந்தோர்  டம்பு புணடசூழ், திருத்தைிக் குன்றினில் ேிற்கும் 
          ந்தோ, இளம்கு ரோ, அ ரோவதி  ோவலகன. 

பாடல் 80 ... மாகத்றத முட்டி 
 
 ோ த்ணத முட்டி வருசேடுங் கூற்றவன்வந் தோசலன்முன்கன 
   கதோண ப் புரவியிற் கறோன்றிேிற் போய்சுத்த ேித்தமுத்தித் 
      த்யோ ப் சபோருப்ணபத் த்ரிபுரோந் த ணனத் த்ரியம்ப ணனப் 
         போ த்தில் ணவக்கும் பர  ல் யோைிதன் போல கன. 

......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 ோ த்ணத முட்டிவரும், சேடும் கூற்றன் வந்தோல், என் முன்கன 
   கதோண ப் புரவியில் கதோன்றி ேிற்போய், சுத்த, ேித்த, முத்தித் 
      தியோ ப் சபோருப்ணபத், திரிபுரோந்த ணன, திரியம்ப ணனப், 
         போ த்தில் ணவக்கும், பர   ல்யோைி தன், போல கன. 

பாடல் 81 ... தாரா கணம் 
 
தோரோ  ைச னுந் தோய் ோர் அறுவர் தருமுணலப்போல் 
   ஆரோ துண முணலப் போலுண்ட போல னணரயிற் ட்டுஞ் 
      ெீரோவுங் ண யிற் ெிறுவோளும் கவலுச ன் ெிந்ணதயகவ 
         வோரோ த லந்த  ோவந்த கபோதுயிர் வோங்குவகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
தோரோ  ைம் எனும் தோய் ோர் அறுவர் தரும் முணலப்போல் 
   ஆரோது, உண  முணலப்போல் உண்ட போலன், அணரயில்  ட்டும் 
      ெீரோவும், ண யில் ெிறுவோளும், கவலும், என் ெிந்ணதயகவ, 
         வோரோத ல் அந்த ோ, வந்தகபோது உயிர்வோங்குவகன. 



பாடல் 82 ... தகட்டில்  ிவந்த 
 
த ட்டிற் ெிவந்த  டம்ணபயு சேஞ்ணெயுந் தோளிணைக்க  
   பு ட்டிப் பைியப் பைித்தரு ளோய் புண்ட ரீ னண்ட 
      மு ட்ணடப் பிளந்து வளர்ந்திந்த்ர கலோ த்ணத முட்ட சவட்டிப் 
         ப ட்டிற் சபோருதிட்ட ேிட்டூர சூர பயங் ரகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
த ட்டிற் ெிவந்த  டம்ணபயும், சேஞ்ணெயும், தோள் இணைக்க , 
   பு ட்டிப் பைியப், பைித்து அருளோய், புண்டரீ ன் அண்ட 
      மு ட்ணடப் பிளந்து, வளர்ந்து, இந்திரகலோ த்ணத முட்ட, சவட்டிப், 
         ப ட்டில் சபோருதிட்ட, ேிட்டூர சூர, பயங் ரகன. 

பாடல் 83 ... பதங்கிய அண்டத்து 
 
கதங் ிய அண்டத் திண கயோர் ெிணறவிடச் ெிற்றடிக்க  
   பூங் ழல்  ட்டும் சபரு ோள்  லோபப் புரவி ிணெ 
      தோங் ி ேடப்ப முறிந்தது சூரன் தளந்தனிகவல் 
         வோங் ிய னுப்பிடக் குன்றங்  சளட்டும் வழிவிட்டகவ. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கதங் ிய அண்டத்து இண கயோர் ெிணறவிடச், ெிற்றடிக்க , 
   பூங் ழல்  ட்டும் சபரு ோள்,  லோபப் புரவி ிணெ 
      தோங் ி ேடப்ப, முறிந்தது சூரன் தளம், தனிகவல் 
         வோங் ி அனுப்பிடக், குன்றங் ள் எட்டும், வழிவிட்டகவ. 

பாடல் 84 ... றமவரும் கண்டத்தர் 
 
ண வருங்  ண்டத்தர் ண ந்த ந் தோசவன்று வோழ்த்து ிந்தக் 
   ண வருந் சதோண்டன்றி  ற்றறி கயன் ற்ற  ல்வியும் கபோய்ப் 
      ணபவருங் க ளும் பதியுங்  தறப் பழ ிேிற்கும் 
         ஐவருங் ண விட்டு ச ய்விடும் கபோதுன் னணடக் லக . 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ண வரும்  ண்டத்தர் ண ந்த, ' ந்தோ' என்று வோழ்த்தும் இந்தக், 
   ண வரும் சதோண்டு அன்றி  ற்று அறிகயன்,  ற்ற  ல்வியும் கபோய்ப், 
      ணபவரும் க ளும் பதியும்  தறப், பழ ி ேிற்கும் 
         ஐவரும் ண விட்டு, ச ய்விடும்கபோது, உன் அணடக் லக . 

பாடல் 85 ... காட்டில் குைத்தி 
 
 ோட்டிற் குறத்தி பிரோன்பதத் கத ருத் ணதப்பு ட்டின் 
   வடீ்டிற் புகுதன்  ி சவளிகத விழிேோெிணவத்து 
      மூட்டிக்  போலமூ லோதோர கேரண்ட மூச்ணெயுள்கள 
         ஓட்டிப் பிடித்சதங்கு க ோடோ ற் ெோதிக்கும் கயோ ி கள. 
 

......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 ோட்டிற் குறத்தி பிரோன் பதத்கத,  ருத்ணதப் பு ட்டின், 
   வடீ்டில் புகுதன்  ி  எளிகத, விழி ேோெிணவத்து, 
      மூட்டிக்,  போல மூலோதோர கேர் அண்ட மூச்ணெ, உள்கள 
         ஓட்டிப்பிடித்து, எங்கும் ஒடோ ற் ெோதிக்கும், கயோ ி கள. 

பாடல் 86 ... பவலாயுதன்  ங்கு 
 
கவலோ யுதன்ெங்கு ெக்ரோயு தன்விரிஞ் ென்னறியோச் 
   சூலோ யுதன் தந்த  ந்தச் சுவோ ி சுடர்க்குடு ிக் 
       ோலோ யுதக்ச ோடி கயோனரு ளோய  வெமுண்சடன் 
         போலோ யுதம்வரு க ோய  கனோடு பண க் ினுக . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கவலோயுதன், ெங்கு ெக் ரோயுதன், விரிஞ்ென் அறியோச் 
   சூலோயுதன், தந்த,  ந்தச்சுவோ ி சுடர்க்குடு ிக் 
       ோல் ஆயு, ச ோடிகயோன், அருள் ஆய  வெம் உண்டு, என் 
         போல் ஆயுதம் வருக ோ, ய கனோடு பண க் ினுக . 



பாடல் 87 ... குமரா  ரணம் 
 
கு ரோ ெரைஞ் ெரைச ன் றண்டர் குழோந்துதிக்கும் 
   அ ரோ வதியிற் சபரு ோள் திருமு   ோறுங் ண்ட 
      த ரோ ி ணவகுந் தனியோன ஞோன தகபோதனர்க் ிங் 
         ச  ரோென் விட்ட  ணடகயடு வந்தினி சயன்செயுக . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
'கு ரோ, ெரைம் ெரைம் என்று, அண்டர் குழோம் துதிக்கும், 
   அ ரோவதியில் சபரு ோள், திருமு ம் ஆறும்  ண்ட 
      த ரோ ி ணவகும், தனியோன, ஞோன தகபோதனர்க்கு, இங்கு, 
         எ ரோென் விட்ட  ணட ஏடு, வந்து இனி, என் செயுக . 

பாடல் 88 ... வணங்கித் துதிக்க 
 
வைங் ித் துதிக்  அறியோ  னித ருடனிைங் ிக் 
   குைங்ச ட்ட துட்டணன யகீடற்றுவோய் ச ோடி யுங் ழுகும் 
      பிைங் த் துைங்ண  யலண  ச ோண்டோடப் பிெிதர்தம்வோய் 
         ேிைங் க்  விக்ர  கவலோ யுதந்சதோட்ட ேிர் லகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
வைங் ித் துதிக்  அறியோ,  னிதருடன் இைங் ிக், 
   குைம் ச ட்ட துட்டணன ஈகடற்றுவோய், ச ோடியும், ழுகும் 
      பிைங் த், துைங்ண , அலண  ச ோண்டோடப், பிெிதர்தம் வோய் 
         ேிைம்  க் , விக்ர  கவலோயுதம் சதோட்ட ேிர் லகன. 

பாடல் 89 ... பங்பகருகன் எறன 
 
பங்க  ரு சனணனப் பட்கடோ ணலயிலிடப் பண்டுதணள 
   தங் ோலி லிட்ட தறிந்தில கனோதனி கவசலடுத்துப் 
      சபோங்க ோதம் வோய்விடப் சபோன்னஞ் ெிலம்பு புலம்பவரும் 
         எங்க ோ னறியி னினிேோன் மு னுக்  ிருவிலங்க . 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
பங்க ரு ன் எணனப் பட்கடோணலயில் இட, பண்டு தணள 
   தம்  ோலில் இட்டது அறிந்திலகனோ, தனி கவல் எடுத்துப், 
      சபோங்க ோதம், வோய்விடப், சபோன்னம் ெிலம்பு, புலம்ப வரும், 
         எங்க ோன், அறியின், இனி ேோன்மு னுக்கு இரு விலங்க . 

பாடல் 90 ... மாபலான் மருகறன 
 
 ோகலோன்  ரு ணன,  ன்றோடி ண ந்தணன, வோனவர்க்கு 
   க லோன கதவணன, ச ய்ஞ்ஞோன சதய்வத்ணத க தினியிற் 
      கெலோர் வயற்சபோழிற் செங்க ோடணனச்,சென்று  ண்டுசதோழ 
         ேோலோ யிரங் ண் பணடத்தில கனயந்த ேோன்மு கன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 ோகலோன்  ரு ணன,  ன்றோடி ண ந்தணன, வோனவர்க்கு 
   க லோன கதவணன, ச ய்ஞ்ஞோன சதய்வத்ணத, க தினியில், 
      கெலோர் வயல் சபோழில் செங்க ோடணனச், சென்று,  ண்டு சதோழ, 
         ேோலோயிரம்  ண் பணடத்திலகன, அந்த ேோன்மு கன. 

பாடல் 91 ... கருமான் மருகறன 
 
 ரு ோன்  ரு ணனச் செம் ோன்   ணளக்  ளவுச ோண்டு 
   வரு ோ குலவணனச் கெவற்ண க் க ோளணன வோனமுய்யப் 
      சபோரு ோ விணனச்செற்ற கபோர்கவல ணனக் ன்னிப் பூ முடன் 
         தரு ோ  ருவுசெங் க ோடணன வோழ்த்துண  ெோலேன்கற. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 ரு ோன்  ரு ணனச், செம் ோன்   ணளக்  ளவுச ோண்டு 
   வரு ோ குலவணனச், கெவற் ண க்க ோளணன, வோனம் உய்யப், 
      சபோரு  ோவிணனச் செற்ற கபோர் கவலணனக்,  ன்னிப் பூ முடன், 
         தரு ோ  ருவு செங்க ோடணன, வோழ்த்துண  ெோல ேன்கற. 



பாடல் 92 ... சதாண்டர் கண்டு 
 
சதோண்டர் ண் டண்டிச ோண் டுண்டிருக் குஞ்சுத்த ஞோனச னுந் 
   தண்ணடயம் புண்டரி  ந்தருவோய் ெண்ட தண்டசவஞ்சூர் 
       ண்டலங் ச ோண்டுபண் டண்டரண் டங்ச ோண்டு  ண்டி ிண்டக் 
          ண்டுருண் டண்டர்விண் கடோடோ ல் கவல்சதோட்ட  ோவலகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சதோண்டர்  ண்டு, அண்டி ச ோண்டு, உண்டு இருக்கும், சுத்த ஞோனச னும் 
   தண்ணடயம் புண்டரி ம் தருவோய், ெண்ட தண்ட சவஞ்சூர், 
       ண்டலம்  ச ோண்டு, பண்டண்டர் அண்டம் ச ோண்டு,  ண்டி  ிண்டக் 
          ண்டு உருண்டு, அண்டர் விண் கடோடோ ல், கவல்சதோட்ட  ோவலகன. 

பாடல் 93 ... மண் கமழ் உந்தி 
 
 ண்   ழுந்தித் திரு ோல் வலம்புரி கயோணெயந்த 
   விண்  ழ் கெோணலயும் வோவியுங் க ட்டது கவசலடுத்துத் 
      திண் ிரி ெிந்த விணளயோடும் பிள்ணளத் திருவணரயிற் 
          ிண் ிைி கயோணெ பதினோ லுல முங் க ட்டதுகவ. 

......... ச ாற்பிரிவு ......... 

 ண்   ழ் உந்தித் திரு ோல், வலம்புரி ஓணெ அந்த 
   விண்   ழ் கெோணலயும், வோவியும் க ட்டது, கவல் எடுத்துத், 
      திண் ிரி ெிந்த விணளயோடும், பிள்ணளத், திருவணரயிற் 
          ிண் ிைி ஓணெ, பதினோல் உல மும் க ட்டதுகவ. 

பாடல் 94. ... சதள்ளிய ஏனலில் 
 
சதள்ளிய ஏனலிற்  ிள்ணளணயக்  ள்ளச் ெிறு ிசயனும் 
   வள்ளிணய கவட்டவன் தோள்கவட் டிணலெிறு வள்ணளதள்ளித் 
      துள்ளிய ச ண்ணடணயத் சதோண்ணடணயத் கதோத ச் செோல்ணலேல்ல 
         சவள்ளிய ேித்தில வித்தோர மூரணல கவட்டசேஞ்கெ. 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சதள்ளிய, ஏனலிற்  ிள்ணளணயக்,  ள்ளச் ெிறு ி எனும், 
   வள்ளிணய கவட்டவன் தோள் கவட்டிணல, ெிறுவள்ணள தள்ளித் 
      துள்ளிய, ச ண்ணடணயத், சதோண்ணடணயத், கதோத ச் செோல்ணல, ேல்ல, 
         சவள்ளிய, ேித்தில, வித்தோர மூரணல, கவட்ட சேஞ்கெ. 

பாடல் 95 ... யான் தான் எனும் 
 
யோன்றோசன னுஞ்செோல் லிரண்டுங் ச ட்டோலன்றி யோவருக்குந் 
   கதோன்றோது ெத்தியந் சதோல்ணலப் சபருேிலஞ் சூ ர ோய்க் 
       ீன்றோன்  ரு ன் முரு ன் க்ருபோ ரன் க ள்வியினோற் 
         ெோன்றோரு  ற்ற தனிசவளிக் க வந்து ெந்திப்பகத. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
யோன் தோன் எனும் செோல் இரண்டும் ச ட்டோல் அன்றி, யோவருக்கும் 
   கதோன்றோது ெத்தியம், சதோல்ணலப் சபருேிலம் சூ ர ோய்க் 
       ீன்றோன்  ரு ன், முரு ன்,  ிருபோ ரன், க ள்வியினோல் 
         ெோன்றோரும் அற்ற, தனி சவளிக்க , வந்து ெந்திப்பகத. 

பாடல் 96 ... தடம் சகாற்ை பவள் 
 
தடக்ச ோற்ற கவள் யி கலயிடர் தீரத் தனிவிடில் ேீ 
   வடக் ிற்  ிரிக் ப் புறத்துேின் கறோண யின் வட்ட ிட்டுக் 
       டற் ப் புறத்துங்  திர்க் ப் புறத்துங்  ன ெக்ரத் 
         திடர்க் ப் புறத்துந் திணெக் ப் புறத்துந் திரிகுணவகய. 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
தடக் ச ோற்ற கவள்  யிகல, இடர்தீரத் தனிவிடில் ேீ, 
   வடக் ிற்  ிரிக் ப் புறத்து ேின் கதோண யின் வட்டம் இட்டுக், 
       டற் ப் புறத்தும்,  திர்க் ப் புறத்தும்,  ன  ெக்ரத் 
         திடர்க் ப் புறத்தும், திணெக் ப் புறத்தும், திரிகுணவகய. 



பாடல் 97 ... ப லில் திகழ் 
 
கெலிற் றி ழ்வயற் செங்க ோணட சவற்பன் செழுங் லபி 
   ஆலித் தேந்தன் பைோமுடி தோக்  அதிர்ந்ததிர்ந்து 
       ோலிற்  ிடப்பன  ோைிக்  ரோெியுங்  ோெினிணயப் 
         போலிக்கு  ோயனுஞ் ெக்ரோ யுதமும் பைிலமுக . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
கெலிற் தி ழ் வயல் செங்க ோணட சவற்பன், செழுங் லபி 
   ஆலித்து அேந்தன் பைோமுடி தோக் , அதிர்ந்து அதிர்ந்து, 
       ோலில்  ிடப்பன,  ோைிக்  ரோெியும்,  ோெினிணயப் 
         போலிக்கும்  ோயனும், ெக்ரோயுதமும், பைிலமுக . 

பாடல் 98 ... கதிதறன ஒன்றை 
 
 திதணன சயோன்ணறயுங்  ோண் ின்றி கலன் ந்த கவல்முரு ோ 
   ேதிதணன யன்னசபோய் வோழ்விலன் போய்ேரம் போற்சபோதிந்த 
      சபோதிதணன யுங்ச ோண்டு திண்டோடு  ோசறணனப் கபோதவிட்ட 
         விதிதணன சேோந்துசேோந் திங்க சயன் றன் னம் கவ ின்றகத. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 திதணன ஒன்ணறயும்  ோண் ின்றிகலன்,  ந்தகவல் முரு ோ, 
   ேதிதணன அன்ன சபோய்வோழ்வில், அன்போய் ேரம்போற் சபோதிந்த 
      சபோதிதணனயும் ச ோண்டு, திண்டோடு ோறு, எணனப் கபோதவிட்ட, 
         விதிதணன சேோந்துசேோந்து, இங்க  என்தன்  னம், கவ ின்றகத. 

பாடல் 99 ... காவிக் கமல 
 
 ோவிக்   லக்  ழலுடன் கெர்த்சதணனக்  ோத்தருளோய் 
   தூவிக் குல யில் வோ ன கனதுணை கயது ின்றித் 
      தோவிப் படரக் ச ோழுச ோம் பிலோத தனிக்ச ோடிகபோல் 
         போவித் தனி னந் தள்ளோடி வோடிப் பணதக் ின்றகத. 
 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
 ோவிக்   லக்  ழலுடன் கெர்த்து எணனக்  ோத்தருளோய், 
   தூவிக்குல  யில்வோ னகன, துணை ஏதும் இன்றித், 
      தோவிப்படரக் ச ோழுச ோம்பு இலோத தனிக்ச ோடிகபோல், 
         போவித் தனி னம், தள்ளோடி வோடிப், பணதக் ின்றகத. 

பாடல் 100 ... இடுதறலச்  ற்றும் 
 
இடுதணலச் ெற்றுங்  ருகதணனப் கபோத ி கலணனயன்போற் 
   ச டுதலி லோத்சதோண் டரிற்கூட் டியவோ,  ிசரளஞ்ெ சவற்ணப 
      அடுதணலச் ெோதித்த கவகலோன் பிறவி யறவிச்ெிணற 
         விடுதணலப் பட்டது விட்டது போெ விணனவிலங்க . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
இடுதணலச் ெற்றும்  ருகதணனப், கபோதம் இகலணன, அன்போற் 
   ச டுதல் இலோ, சதோண்டரில் கூட்டியவோ,  ிசரௌஞ்ெ சவற்ணப 
      அடுதணலச் ெோத்தித்த கவகலோன், பிறவி அற, இச் ெிணற 
         விடுதணலப்பட்டது, விட்டது, போெ விணன விலங்க . 

பாடல் 101 ...  லம் காணும் 
 
ெலங் ோணும் கவந்தர்த க்கு  ஞ்ெோர் ய ன் ெண்ணடக் ஞ்ெோர் 
   துலங் ோ ேர க் குழியணு  ோர்துட்ட கேோயணு ோர் 
       லங் ோர் புலிக்குங்  ரடிக்கும் யோணனக்குங்  ந்தனன்னூல் 
         அலங் ோர நூற்று சளோரு விதோன் ற் றறிந்தவகர. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ெலம்  ோணும் கவந்தர்த க்கும் அஞ்ெோர், ய ன் ெண்ணடக்கு அஞ்ெோர் 
   துலங் ோ ேர க்குழி அணு ோர், துட்ட கேோய் அணு ோர், 
       லங் ோர், புலிக்கும்  ரடிக்கும் யோணனக்கும்,  ந்த ேன்னூல், 
         அலங் ோர நூற்றுள், ஒரு விதோன்,  ற்றறிந்தவகர. 



பாடல் 102 ... திருவடியும் தண்றடயும் 
 
திருவடி யுந்தண்ணட யுஞ்ெிலம் புஞ்ெிலம் பூடுருவப் 
   சபோருவடி கவலுங்  டம்புந் தடம்புயம் ஆறிரண்டும் 
       ருவடி வோன வதனங்  ளோறும்  லர்க் ண் ளுங் 
         குருவடி வோய்வந்சதன் னுள்ளங் குளிரக் குதிச ோண்டகவ. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
திருவடியும் தண்ணடயும் ெிலம்பும், ெிலம்பு ஊடுருவப் 
   சபோரு வடிகவலும்,  டம்பும் தடம்புயம் ஆறிரண்டும், 
       ருவடிவோன வதனங் ள் ஆறும்,  லர்க்  ண் ளும், 
         குருவடிவோய் வந்து, என் உள்ளம் குளிரக், குதிச ோண்டகவ. 

பாடல் 103 ... இராப் பகலற்ை 
 
இரோப்ப  லற்ற இடங் ோட்டி யோனிருந் கததுதிக் க் 
   குரோப்புணன தண்ணடயந் தோளரு ளோய் ரி கூப்பிட்டேோள் 
       ரோப்படக் ச ோன்றக்  ரிகபோற்ற ேின்ற  டவுள்ச ச்சும் 
         பரோக்ர  கவல ேிருதெங்  ோர பயங் ரகன. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
இரோப் ப லற்ற இடம் ோட்டி, யோன் இருந்கத துதிக் க், 
   குரோப்புணன தண்ணடயம் தோள் அருளோய்,  ரிகூப்பிட்ட ேோள், 
       ரோப்படக் ச ோன்ற,  ரிகபோற்ற ேின்ற  டவுள் ச ச்சும், 
         பரோக் ிர  கவல, ேிருத ெங் ோர, பயங் ரகன. 

பாடல் 104 ... ச ங்பகழடுத்த 
 
செங்க  ழடுத்த ெினவடி கவலுந் திருமு மும் 
   பங்க  ேிணரத்தேற் பன்னிரு கதோளும் பது  லர்க் 
      ச ோங்க  தரளஞ் செோரியுஞ்செங் க ோணடக் கு ரசனன 
         எங்க  ேிணனப்பினும் அங்க சயன் முன்வந் சததிர்ேிற்பகன. 



......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
செம் க ழ் அடுத்த ெின வடிகவலும், திருமு மும், 
   பங்க  ேிணரத்த ேற் பன்னிருகதோளும், பது  லர்க் 
      ச ோங்க  தரளம் செோரியும், செங்க ோணடக் கு ரன் என, 
         எங்க  ேிணனப்பினும், அங்க  என்முன் வந்து, எதிர் ேிற்பகன. 

பாடல் 105 ... ஆவிக்கு பமா ம் 
 
ஆவிக்கு க ோெம் வரு ோ றறிந்துன் னருட்பதங் ள் 
   கெவிக்  என்று ேிணனக் ின்றி கலன்விணன தீர்த்தருளோய் 
      வோவித் தடவயல் சூழுந் திருத்தைி  ோ ணலவோழ் 
         கெவற் ச ோடியுணட யோகன ய ர ெி ோ ைிகய. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ஆவிக்கு க ோெம் வரு ோறு அறிந்து, உன் அருட்பதங் ள், 
   கெவிக்  என்று ேிணனக் ின்றிகலன், விணனதீர்த்து அருளோய், 
      வோவித் தட வயல் சூழும், திருத்தைி  ோ ணலவோழ், 
         கெவற் ச ோடி உணடயோகன, அ ர ெி ோ ைிகய. 

பாடல் 106 ... சகாள்ளித் தறலயில் 
 
ச ோள்ளித் தணலயில் எறும்பது கபோலக் குணலயுச ன்றன் 
   உள்ளத் துயணர சயோழித்தரு ளோசயோரு க ோடிமுத்தந் 
      சதள்ளிக் ச ோழிக்குங்  டற்செந்தின் க விய கெவ கன 
         வள்ளிக்கு வோய்த்தவ கன யிகலறிய  ோைிக் க . 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
ச ோள்ளித் தணலயில் எறும்பு அதுகபோலக் குணலயும், என்தன் 
   உள்ளத் துயணர, ஒழித்தருளோய், ஒருக ோடி முத்தம் 
      சதள்ளிக் ச ோழிக்கும்,  டல் செந்திற் க விய கெவ கன, 
         வள்ளிக்கு வோய்த்தவகன,  யில் ஏறிய  ோைிக் க . 



பாடல் 107 ... சூலம் பிடித்து 
 
சூலம் பிடித்சத  போெஞ் சுழற்றித் சதோடர்ந்துவருங் 
    ோலன் தனக்ச ோரு  ோலு ஞ் கென்  டல்  ீசதழுந்த 
      ஆலங் குடித்த சபரு ோன் கு ோரன் அறுமு வன் 
         கவலுந் திருக்ண யு முண்கட ே க்ச ோரு ச ய்த்துணைகய. 
 
......... ச ாற்பிரிவு ......... 
 
சூலம் பிடித்து, எ  போெம் சுழற்றித், சதோடர்ந்துவரும் 
    ோலன் தனக்ச ோரு  ோலும் அஞ்கென்,  டல் ீது எழுந்த, 
      ஆலம் குடித்த சபரு ோன் கு ோரன், அறுமு வன் 
         கவலும், திருக்ண யும் உண்கட, ே க்கு ஒரு ச ய்த்துணைகய. 

 


