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ேகாயில் திருப்பணிகள் ெவண்பாக் ெகாத்து
அரும்பாக்கிழான் மணவில் கூத்தனான காலிங்கராயன்
நரேலாகவரன்
ீ
திருப்பணிகள்

12ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி

[=குேலாத்துங்க ேசாழன் >> விக்ரம ேசாழன்]
[1070-1120 >> 1118-1125]

1. தில்ைலத் திருப்பணிகள்
தில்ைல சபாநாயகர் ேகாயிலின் முதல்சுற்று ெவளிப்பக்க வடப்புறச்சுவ ல் கல்ெவட
◌்டாகப் ெபாளிக்கப்பட்ட ெவண்பாக்கள் ெதன்னிந்தியக் கல்ெவட்டுத் ெதாகுதி IV #
225 பக்கங்கள் ௩௩-௩௪, A.R.120 of 1888
ேந ைச ெவண்பா

(பிைழதிருத்திய பாடங்கள்)

1 - (ெகாடுங்ைக ெபான்ேவய்ந்தைம)

எல்ைல கடலா இகல்ேவந் தைரக்கவர்ந்த

ெசல்வெமலாம் தில்ைலச்சிற் றம்பலத்துத் - ெதால்ைலத்

திருக்ெகாடுங்ைக ெபான்ேவய்ந்தான் திண்ைமக் கலியின்
தருக்ெகாடுங்க ேவல்கூத்தன் தான்

2 - (அம்பலத்ைத ெசம்ெபான்ேவய்ந்தைம)

தில்ைலயில்ெபான் னம்பலத்ைதச் ெசம்ெபானால் ேவய்ந்துவா

ெனல்ைலையப் ெபான் னாக்கினான் என்பரால் - ஒல்ைல

வடேவந்தர் ெசல்வெமலாம் வாங்கேவல் வாங்கும்

குைடேவந்தன் ெதாண்ைடதார் ேகா

3 - (சிற்றம்பலம் ெபான்ேவய்ந்தைம)

ெதன்ேவந்தன் கூன்நிமிர்ந்த ெசந்தமிழர் ெதன்ேகாயில்

ெபான்ேவய்ந்து திக்ைகப் புகழ்ேவய்ந்தான் - ஒன்னார்க்கும்
குற்றம்பல கண்ேடான் ேகாளிைழக்கும் ேவல்கூத்தன்

சிற்றம் பலத்திேல ெசன்று

4 - (ஆடம்பலம் ெபான்ேவய்ந்தைம)

ெபான்னம் பலக்கூத்தர் ஆடம் பலம்மணவிற்

ெபான்னம் பலக்கூத்தர் ெபான்ேவய்ந்தார் - ெதன்னர்

மைலமன்னர் ஏைன வடமன்னர் மற்றக்
குலமன்னர் ெசல்வெமலாம் ெகாண்டு

3

5 - (ேபரம்பலம் ெபான்ேவய்ந்தைம)

தில்ைலச்சிற் றம்பலத்ேத ேபரம் பலம்தன்ைன

மல்லற் கடற்றாைன வாள்கூத்தன் - வில்லவர்தம்

அம்புேசர் ெவஞ்சிைலயின் ஆற்றல்றைன மாற்றியேகான்

ெசம்பு ேவய்வித்தான் ெத ந்து

6 - (பசுெநய் வார்க்க ெசம்ெபாற்கலம்)

ஏைன வடவரசர் இட்டிைடந்த ெசம்ெபானால்

ஏன ெலனதில்ைல நாயகற்கு - ஆெனய்

ெசா கலமா மாமயிைலத் ெதாண்ைடயர்ேகான் கூத்தன்

ப கலமா ெசய்தைமத்தான் பார்த்து

7 - (படிகள் ெபான்தகடு ெபாதிந்தைம)

ெதள்ளு புனற்தில்ைலச் சிற்றம் பலத்தார்க்கு

தள்ளிஎதி ரம்பலந்தா தன்பாதம் - புள்ளுண்ண

நற்பயிக்கம் கண்ட நரேலாக வரன்ெசம்
ீ
ெபாற்படிக்கம் கண்டான் பு ந்து

8 - (ஆராதைனயில் ஊது ெசம்ெபாற்காளம்)

இட்டான் எழில்தில்ைல எம்மாற் கிைசவிளங்க

மட்டார் ெபாழில்மணவில் வாழ்கூத்தன் - ஒட்டாைர
இன்பமற்ற தீத்தான ேமற்றினான் ஈண்ெடாளிேசர்

ெசம்ெபாற் தனிக்காளம் ெசய்து

9 - (கர்ப்பூரம் தீபம், உயர்ந்த விளக்கு)

ஆடும் தனித்ேதனுக் கம்பலத்ேத கர்ப்பூரம்
நீடுந் திருவிளக்கு நீடைமத்தான் - கூடா

ரடிக்கத் திைணந யும் புள்ளும் . . .

கடிக்கப் ெபருங்கூத்தன் தான்

10 - (திருச்சுற்று விளக்கு ஈடு)

ெபான்னம் பலம்சூழப் ெபான்னின் திருவிளக்கால்

மன்னுந் திருச்சுற்று வந்தைமத்தான் - ெதன்னவர்தம்

பூேவறு வார்குழலா ேராடும் ெபாருப்ேபற

மாேவறு ெதாண்ைடயார் மன்
11 - (திருமஞ்சனக்கட்டம்)

சிற்றம் பலத்தாைன ஏற்றினார் ெதவ்விடத்துக்

ெகாற்றத் தால்வந்த ெகாழுெநதியால் - பற்றார்

தருக்கட்ட வஞ்சினேவல் தார்மணவிற் கூத்தன்

திருக்கட்ட மஞ்சனமும் ெசய்து

12 - (பாலமுது)

ெதால்ைலப் பதித்தில்ைலக் கூத்தற்குத் ெதாண்ைடயர்ேகான்
எல்ைலத் திைசக கள் எட்டளவும் - ெசல்லப்ேபாய்ச்
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சாலமுது ேபய்தடிக்க தாறட்டிக்கத்தங்கு ெதாண்ைடயர்ேகான்

பாலமுது ெசய்வித்தான் ப ந்து
13 - (நாழி நாழியாக ேதன்)

ஆடுந் ெதளிேதைன ஆயிர நாழிெநய்யால்

ஆடும் படிகண்டான் அன்றினர்கள் - ஓடந்

திறங்கண்ட தாளன் சினக்களிற்றான் ஞாலம்

அறங்கண்ட ெதாண்ைடயர்ேகான் ஆங்கு
14 - (திருப்பதிகம் ஓத மண்டபம்)

நட்டப் ெபருமான் ஞானங் குைழந்தளித்த

சிட்டப் ெபருமான் திருப்பதியம் - முட்டாைமக்

ேகட்ேபார்க்கு மண்டபத்ைதச் ெசய்தான்ெதவ் ேவந்தர்ெகட
வாட்ேபாக்கும் ெதாண்ைடயர்ேகான் மன்
15 - (திருப்பதிகம் ஓதுவித்தைம)

மல்லக் குலவைரயால் நூற்றுக்கால் மண்டபத்ேத
தில் ப் பிரானுக்குச் ெசய்தைமத்தான் - ெகால்ல

மழிவுகண்டான் ேசரன் அளப்ப ய ஆற்றற்
கிழிவுகண்டான் ெதாண்ைடயர்ேகா ேனறு
16 - (திருச்சுற்று மாளிைக)

தில்ைலப் ெப ய திருச்சுற்று மாளிைக

எல்ைலக் குலவைரேபா லீ ண்டைமத்தான் - ெதால்ைலநீர்

மண்மகைளக் தங்ேகான் மதிகுைடக்கீ ழ் வற்றிருத்தி
ீ

உண்மகிழும் ெதாண்ைடயர்ேகா னுற்று

17 - (தீர்த்த நீர் குளம் கல்சாத்துவித்தல்)

புட்கரணி கல்சாத்து வித்தான்ெபாற் ேகாயிலின்வாய்

விக்ரணம் பார்படத்தன் ேமல்விதித்து - திக்களவு

மாநடத்தி ேகானடத்தும் வாள்கூத்தன் மண்ணிலறம்
தானடத்தி நீடுவித்தான் தான்

18 - (சுற்று வதிகளில்
ீ
விளக்கு, படிமண்டபம்)

வதிசூழ்
ீ
நல்விளக்கும் வற்றிருக்க
ீ
மண்டபமும்

மாதுசூழ் பாகமும் மகிழ்ந்தார்க்கும் - ேபாதுசூழ்

தில்ைலக்ேக ெசய்தான் திைசகளிறு ேபாய்நிற்கும்
எல்ைலக்ேக ெசல்கலிங்க ேரறு

19 - (அம்ைமக்கு திருமாளிைக)

நடங்கவின்ெகா ளம்பலத்து நாயகச்ெசந் ேதனின்

இடங்கவின்ெகாள் பச்ைசயிளந் ேதனுக் - கடங்கார்

பருமா ளிைகேமல் பகடுைதத்த கூத்தன்

திருமாளி ைகஅைமத்தான் நன்று
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20 - (அம்ைம ேகாயில் திருச்சுற்று)

எவ்வுலகும் எவ்வுயிருமீ ன்று ெமழிலழியாச்

ெசவ்வியாள் ேகாயில் திருச்சுற்ைறப் - பவ்வஞ்சூழ்

எல்ைலவட்டம் தங்ேகாற் யகல்வித்த வாட்கூத்தன்

தில்ைலவட்டத் ேதயைமத்தான் ெசன்று
21 - (அம்ைமக்கு அபிேஷகம்)

வாளுைடய ெபாற்ெபாதுவின் மன்றத்ேத நடமாடும்
ஆளுைடய பாைவக் கபிேடகம் - ேவளுைடய

ெபாற்பினான் ெபான்னம்பலக் கூத்தன் ெபாங்குகட

ெவற்பினாற் சாத்தினான் ேவறு.

22 - (அம்ைமக்கு ெபான்னாைடகள்)

ேசதாம்பல் வாய்மயிற்கு தில்ைலயந் ேதவிக்கும்

பீதாம்பரஞ் சைமத்தான் ேபெராலிநீர் - ேமாதா

வைலகின்ற ெவல்ைல ெவல்ைல அபயனுக்ேக யாக
மைலகின்ற ெதாண்ைடயார் மன்

23 - (அம்ைமக்கு அபிேஷக எள்ெநய்)

ெசல்வித் திருத்தடங்கண் ணாள்நக த் திைலக்ேக

நல்லமகப்பா ெலண்ெணய் நாள்ேதாறும் - ெசல்லத்தான்

கண்டாரும் பயர்ேகான் கண்ணகன ீர் ஞாலெமல்லாங்
ெகாண்டான் ெதாண்ைடயர் ேகான்
24 - (ெகாடிமரம்)

ெபான்னுலகு தாம்புலியூர் ெதாழுவதற்கு . . .

குன்னிழி கின்ற ெசார்க்கமால் - ெதன்னர்

. . டா மற்ெசகுத்த கூத்தன்ெசம் ெபான்னின்

ெகாடிபுறஞ் ெசய்தகு மா (பிைழ திருத்தமில்ைல)
25 - (ெவளிவதி
ீ உலா ப கலங்கள்)

ஆதிெசம்ெபான் அம்பலத்தி லம்மா ெனழுந்தருளும்

வதியும்ெபான்
ீ
ேவய்ந்தனனாய் ேமல்விளங்கும் - ேசாதிக்
ெகாடியுைடதாய்ப் ெபான்னால் குறுகவலான் ஒன்றும்

படியைமத்தான் ெதாண்ைடயர்ேகான் பார்த்து

26 - (ெவளிவதி
ீ உலாவில் குங்கிலிய தூபம்)

நாயகர் வதி
ீ எழுந்தருளும் நன்நாளால்

தூய கருெவழு தூபத்தால் - ேபாயளிேசர்

வான்மைறக்கக் கண்டானிப் பார்மகைள வண்புகழால்

தான்மைறத்த கூத்தன் சைமத்து

27 - (ெவளிவதி
ீ திருவிழா உலாக்கள்)

பாருைம ெமாட்பச் ெசய்வர்ீ சீ ய

திருவுருவ மானதிருக் ேகாலம் - ெபருெகாளியால்

6

காட்டினான் தில்ைலக்ேக தாசனனாய் ெவங்கலிைய
ஓட்டினான் ெதாண்ைடயர் ேகான்
28 - (சந்தனம்?)

என்றும்சிற் றம்பலத் ெதங்ேகாமா நந்தீசன்

ெகைடமுலேக தகச் சாந்தைமத்தான் - கல்லுவந்

துயினக்ெகாளவர்ீ ெகாள்ெவன்னல் ெவல்களர்களி

வ த் திருத் ெதாண்ைடயர்ேகான் ெவன்று (பிைழ திருத்தமில்ைல)
29 - (கணங்களுக்கு திருவமுது)

மன்றுதிகழ் தில்ைலக்ேக மாணிக்க மரசகணம்

துன்றுெபாழில் மணவில் ெதாண்ைடமான் - என்றும்

இருந்துண்ணக் கண்டான் இகல்ேவந்தர் ஆகம்

பருந்துண்ணக் கண்டான் ப ந்து

30 - (ெவளி வதிகளில்
ீ
திருமடங்கள்)

தில்ைல தியாகவலி விண்சிற் பஞ்சமினி

எல்ைல நிலங்ெகாண்டி ைறயிழிச்சி - தில்ைல

மைறமுடிப்பார் வதி
ீ மடஞ்சைமத்தான் மண்ேணார்
குைறமுடிப்பார் ெதாண்ைடயர் ேகா

31 - (அணிெசய் முத்து மாைலகள்)

என்றும் ெபறுதலில் ஏறா ெயழிற்புலியூர்

மன்றில் நடனுக்கு மாமுத்தக் - குன்று

ெகாடுத்தருளி மண்ணிற் ெகாடுங்கலி வாராேம

தடுத்தான்ெதாண் ைடயர்ேகான் தான்

32 - (திருமுைறகள் ெசப்ேபட்டில் பதிவு)

முத்திறத்தா ரீசர் முதற்திறத்ைதப் பாடியவா

ெறாத்தைமந்த ெசப்ேபட்டி னுள்ளிெனழு - தித்துலக்கி

ெலல்ைலக் கு வா யிைசெயழுதி னான்கூத்தன்
தில்ைலச் சிற்றம்பலத்ேத ெசன்று
33 - (நந்தவனச் சுற்று)

தில்ைல வளரும் ெதளிேத ெனாளிதைழப்ப

நல்லதிரு நந்தா வனஞ்சைமத்தான் - வில்லத்திருக்

ேகாட்டங்ெகாள் வாழ்ேவந்தர் ெகாற்றக் களியாைன

யீட்டங்ெகாள் காலிங்க ேரறு

34 - (அம்ைமக் ேகாயில் ெப யமாட ேகாபுரம்)

நூறாயிரமுக மாங்கைமதான் ேநான்சி னத்தின்

மாறாக ெவல்களிற்று வாட் கூத்தன் - கூறாளும்

வல்லிச் சிறுகிைடக்கு வான்வளர மாடஞ்ெசய்

தில்ைலச் சிற்றம்பலத்ேத ெசன்று
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35 - (மாசிக்கடலாட்டுவிழா மண்டபம், நல்ல சாைல)

மாசிக்கடலாடி வற்றீ
ீ
ருக்க மண்டபமும்

ேபசற்ற வற்ைறப் ெபருவழியும் - யீசற்கு

ெதன்புலியூர்க் ேகயைமத்தான் கூத்தன் திைசயைனத்தும்

மன்புலியா ைணநடக்க ைவத்து
36 - (ஆயிரம் பால்பசுநிைர)

ஓங்கியெபான் னம்பலத்தார்க் ேகாரா யிரஞ்சுரவி

ஆங்களித்தா ேனற்ெறதிர்ந்தா ராயிைழயார் - தங்கா

ெதாருக்கி யுடலாவி உயிர்நாட் ேபாக்கி

இருக்கெவன்ற ெதாண்ைடய ேரறு

37 - (சுடைலயமர்ந்தார் ேகாயில் கற்றளி)

ெதால்ேலார்வாழ் தில்ைலச் சுடைலயமர்ந் தார்ேகாயில்

கல்லால் எடுத்தைமத்தான் காசினியிற் - ெதால்ைல
மறம்வளர்க்க ெவங்கலிைய மாற்றி வழுவாம

லறம்வளர்க்க காலிங்க னாய்ந்து

38 - (தில்ைல நகர்க்கு குடிநீர் ஏ

மதகு)

தில்ைலமூ வாயிரவர் தங்கள் திருவளர

எல்ைலயின் ேபேர க் ெகழில்மதகு - கல்லினாற்

தானைமத்தான் ேதர்ேவந்தர்க் ெகல்லாம் தலம்தவிர

வானைமத்த ெதாண்ைடயார் மன்

தில்ைலப்பணிகள் ெவண்பாக்கள் முற்றிற்று

2. திருவதிைக வரட்டானத்
ீ
திருப்பணிகள்
திருஅதிைக வரட்டானர்ேகாயில்
ீ
புரெம த்தான் திருேமனிமுன்

அைமந்த அலங்கார மண்டபத்து தூண்களில் ெபாளித்துள்ளைவ

S.I.E. Annual Report, 369 of 1921
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(பிைழதிருத்திய பாடங்கள்)
1 - (ெபான் ேதாரணவாயில், பட்டிைக அணிவைககள்)

ெபான்மகர ேதாரணமும் பூணனியும் பட்டிைகயும்

ெதன்னதிைக நாயகர்க்குச் ெசய்தைமத்தான் - மன்னவர்கள்

தன்கைடவாய் நில்லாதார் தாள்வைரவாய் நின்றுணங்க

மின்கைடேவற் காலிங்கர் ேவந்து
2 - (புரெம

ேபார் விழா சதுக்கம்)

மின்னிலங்கு ேபார்சதுக்க ேமகடம்ப ெமன்னிவற்ைறத்

ெதன்னதிைக நாயகர்க்குச் ேசர்த்தினான் - ெதன்னவர்தம்
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ேதாேணாக்கும் ெவன்றி துரந்ேத சுரேநாக்க

வாேணாக்குங் காலிங்கர் மன்

3 - (அம்ைம, அப்பர் ஆட்டிற்கு, ஆயிர நாழி ெநய்)

வில்லில் ெவயிலைனய வரட்டர்
ீ
தந்திருநாள்

நல்லெநயீைரஞ்ஞூற்று நாழியால் - வல்லி

யுடநாடக் கண்டான்தன்ெனான்னலார்க்குக் கண்க

ளிடனாடச் ெசல் கூத்த ன ீண்டு
4 - (மாளிைக. மண்டபம்)

மண்டமும் மாளிைகயும் வாழதிைக வரட்டர்க்
ீ

ெகண்டிைசயு ேமத்த ெவடுத்தைமத்தான் - விண்டவர்கள்

நாள்வாங்க ேசயிைழயார் நாண்வாங்க நற்றடக்ைக
வாள்வாங்குங் காளிங்கர் மன்
5 - (நூற்றுக்கால் மண்டபம்)

மன்ெனாளிேசர் நூற்றுக்கால் மண்டபத்ைத மால்வைரயால்
மன்னதிைக நாயகர்க்கு வந்தைமத்தான் - மன்னர்

இைசெகாடாேதாட இகல்ெகாண்டாங் ெகட்டுத்

திைசெகாடாக் கூத்தன் ெத ந்து
6 - (மைடப்பள்ளி)

மன்னுதிரு வரட்டார்
ீ
ேகாயில் மைடப்பள்ளி

தன்ைனத் தடஞ்சிைலயா ேலசைமத்தான் - ெதன்னர்

குடமைலநா ெடறிந்து ெகாண்டேவற் கூத்தன்

கடமைலயால் யாைனயான் கண்டு

7 - (உண்ணாழி, சுற்று புதிப்பித்தைம)

அதிைக அரனுக் கருவைரயாற் ெசய்தான்

மதுைக ெநடுங்குைடக்கீ ழ் மன்னர் - பதிகள்

உ யதிருச் சுற்றும் உடன்கவர்ந்த கூத்தன்

ெப ய திருச்சுற்ைறப் ெபயார்த்து

8 - (அறச்சாைல, காமக்ேகாட்டம்)

அருமைறமா தாவின் அறக்காமக் ேகாட்டம்

திருவதிைகக் ேகயைமயச் ெசய்து - ெபருவிபவம்

கண்டான் எதிர்ந்தா ரவியத்தன் ைகேவைலக்

ெகாண்டான்நம் ெதாண்ைடயார் ேகா
9 - (ெசம்ெபானால் ேவய்ந்தைம)

ெதன்னதிைக வரட்டம்
ீ
ெசம்ெபானால் ேவய்ந்திைமேயார்

ெபான்னுலைக மீ ளப் புதுக்கினான் மன்னுணங்கு
முற்றத்தான் முற்றுநீர் ைவயம் ெபாதுக்கடிந்த

ெகாற்றத்தான் ெதாண்ைடயார் ேகா
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10 - (கற்பக வனம் ஒத்த நந்தவனம்)

வானத் தருவின் வளம்சிறந்த நந்தவனம்

ஞானத் ெதாளியதிைகத் நாயகர்க்குத் - தானைமத்தான்

மாறுபடுத்தாருடலம் வன்ேபயட பகிர்ந்துண்ணக்
கூறுபடுத்தான் கலிங்கர் ேகா

11 - (அதிைக ஊருக்கு வளநீர் ஏ க்கைர)

எண்ணில் வயல்விைளக்கும் ேபேர

யீண்டதிைக

அண்ணல் திருவிளங்க ஆங்கைமத்தான் - மண்முழுதும்

தன்ேகான் குைடநிழற்கீ ழ் தங்குவித்த ேவற்கூத்தன்

எங்ேகான் மணவிலா ேரறு

12 - (5000 பாக்கு மர வனம்)

ஐயருப தாயிரமாம் பூகம் அதிைகயிேல

ைமவிரவு கண்டார்க்கு வந்தைமத்தான் - ெவய்யகலி
ேபாக்கினான் மண்ைணப் ெபாதுநீக்கி தங்ேகானுக்

காக்கினான்ெதாண் ைடயார்ேகா னாங்கு
13 - (500 பால் பசு)

அராப்புைனயும் நம்மதிைக வரட்டா
ீ
னர்க்குக்

குராற்பசுைவஞ் ஞூறு ெகாடுத்தான் - ெபாராப்புரஞ்சாய்

கண்டருக்கு தான்ெகாடுத்த காலிங்கன் காசினுக்கு
தண்டருப்ேபால் நின்றளிப்பான் தான்
14 - (புது ஊரும் ஏ யும் )

வா வளம் சுரக்க வானதிைக நாயகருக்குக்

ேக யு மூரும் இைசந்தைமத்தான் - ேபா ற்

ெகா லாடு ெவஞ்சின ேவற்கூத்தன் குறுகார்

மைலநாடுெகாண்டபிரான் வந்து

15 - (மலர் பூக்கும் ெசல்வழிகள்)

அம்மான் அதிைகயிேல அம்ெபாற் தடமிரண்டும்

ெசம்மா மல கச் ெசய்தைமத்தான் - ைகம்மாவின்

ஏட்டநின்ற ெவம்ப மாக் கண்டருெளன் றீண்டரசர்

காட்டநின்ற ேவற்கூத்தன் கண்டு
16 - (நல்லூர் ஏ ப்பணி)

அருளா கரநல்லூர் ஆங்கைமந்த ஏ

இருளார் களத்ததிைக ஈசன் - அருளாரச்

ெசன்றைமத்தான் ெதன்னாடன் சாேலற்றின் திண்ெசருக்ைக

அன்றைமத்தான் ெதாண்ைடயர்ேகான் ஆங்கு

17 - (வ களில்லா ேதவதானமாக்கல்)

ேபாதியி ன ீழற் புனிதற் கிைறயிலிெசய்

தாதி அதிைகயின்வாய் ஆங்கைமத்தான் - மாதர்முைல
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நீடுழக்காண் ஆகத்து ேநரலைரத் தன்யாைன

ேகாடுழக்காண் கூத்தன் குறித்து

18 - (அம்ைமக்கு முத்துமாைலகள்)

மாசயிலத் தம்ைமக்கு வாழதிைக வரட்டத்
ீ
தீசன் இடமருங்கில் ஏந்திைழக்கு - மாசில்

முடிமுதலா முற்றணிகள் சாத்தினான் ேவளான்

குடிமுதலான் ெதாண்ைடயர் ேகான்

19 - (ெசம்பால் அழகிய ப கலங்கள்)

ஆற்றற் பைடேவந்தர் ஆற்றா தழிந்திட்ட

மாற்றற்ற ெசம்ெபானால் வாழதிைக - ஏற்றுக்

ெகாடியார்க்குக் ேகாலப் ப கலமாச் ெசய்தான்

படியார்கடகும் சீர்கூத்தன் பார்த்து
20 - (பாைவஏந்து ைகவிளக்கு)

அண்ணல் அதிைகயாற்கு ைகயிரண்டு நல்விளக்கு

மண்ணின் வறுைமெகட வந்துதித்துக் - கண்ணகன்ற

ஞாலத் தறஞ்ெசய் நரேலாக வரன்ெபாற்
ீ
சீலத்தினா லைமத்தான் ெசன்று
21 - (வரட்ட
ீ
திருநடன அரங்கு)

நீடும் அதிைகேயான் நித்தன் ெபருங்கூத்ைத

ஆடும் அரங்கத் தைமத்தான் அன்றினார் - நாடு

ப ெயழுப்புந் தூளிபகல் மைறப்பச் ெசன்றாங்

ெக ெயழுப்புந் ெதாண்ைடயா ேரறு

22 - (திருநாவுக்கரசு நாயனார்க்கு தனிக்ேகாயில்)

ஈசன் அதிைகயில்வா கீ ச ெனழுந்தருள

மாசில் ெபருங்ேகாயில் வந்தைமத்தான் - பூசல்

விைளவித்த ேவணாடும் ெவற்பைனத்தும் ெசந்தீ
வைளவித்தான் ெதாண்ைடயார் மன்
23 - (ேவள்வி மண்டபம்)

நல்யாக மண்டபத்ைதச் ெசய்தான் நரபதியர்

பல்யாைனேயா டுணங்கப் பாவலர்க ெளல்லாம்

புகுங்குைடயான் ெதாண்ைடயர் ேகான்ெபான் மைழேயாெடாக்கத்

தகுங்ெகைடயான் தானதிைக சார்ந்து

24 - (அம்ைம ௩௨ அறங்கள் ெசய்ய ெசலவு)

அண்ணல் அதிைகயான் ஆகம் பி யாத

ெபண்ணினலாள் எண்ணான்கு ேபரறமும் - எண்ணியைவ
நாணாள் ெசலவைமத்தான் நண்ணா வயேவந்தர்

வாளாண் கவர்கூத்தன் வந்து
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25 - (உயர்ந்த ேகாபும்)

ஆடல் அமர்ந்தபிரான் ஆங்கதிைக வரட்டம்
ீ

நீடுவேதார் ேகாயில் நிைனந்தைமத்தான் - ேகாடிக்

குறித்தாருடல் பருந்து கூட்டுண்ணக் காட்டி
மறித்தான்நம் ெதாண்ைடயார் மன்

திருவதிைக வரட்டானத்
ீ
திருப்பணிகள் ெவண்பாக்கள் முற்றிற்று

இவ்ெவண்பாக் ெகாத்துப் பாடல்கள் ேகாவில் கற்சுவர்களிலினின்று

ெதால்லியல் துைறயினர் படி எடுத்த கல்ெவட்டு ெதாகுதிகளில் காணப்

படுபைவயினின்று, சில, ஓர் தனி நூெலன மதிக்கத்தக்க அளவினதான

ெவண்பா ஈட்டங்கள் மட்டும் ஈங்கு ெதாகுக்கப்பட்டன.

பல்வைக யாப்பிலைமந்த நூற்றுக்கணக்கான தனிப்பாடல்கள்

பல்ேவறு இடங்களில், பற்பல காலத்தன உள்ளன.

ேபரறிஞர் மு ராகைவயங்கார் அவர்கள் இவற்ைற 'ெபருந்ெதாைக'

என ெதாகுத்துள்ளார். 'சாசன ெசய்யுள் மஞ்ச ' எனும் ெபய லும்

ேபரறிஞர் மயிைல சீனிேவங்கடசாமி அவர்கள் சிலவற்ைறத் ெதாகுத்துள்ளார்.

நூ த ேலாகசுந்தரமுதலி.

