மதுைரக் கலம்பகம்

குமரகுருபரர் அருளிய
மதுைரக் கலம்பகம்
காப்பு
கட்டைளக்கலித்துைற

புந்தித் தடத்துப் புலக்களி ேறாடப் பிளிறுெதாந்தித்
தந்திக்குத் தந்ைத தமிழ்க்குத ெவன்பெதன் றண்ணளிதூய்
வந்திப் பதுந்தனி வாழ்த்துவ தும்முடி தாழ்த்துநின்று
சிந்திப் பதுமன்றிச் சித்தி விநாயகன் ேசவடிேய.

நூல்
தரவு

மணிெகாண்ட திைரயாழி சுரிநிமிர மருங்கைசஇப்
பணிெகாண்ட முடிச்ெசன்னி யரங்காடும் ைபந்ெதாடியும்
பூந்ெதாத்துக் ெகாத்தவிழ்ந்த புனத்துழாய் நீழல்வளர்
ேதந்தத்து நைறக்கஞ்சத் தஞ்சாயற் றிருந்திைழயும்
மைனக்கிழவன் றிருமார்பு மணிக்குறங்கும் வறிெதய்தத்
தனக்குரிைமப் பணிபூண்டு முதற்கற்பின் றைலநிற்ப
அம்ெபான்முடி முடிசூடு மபிேடக வல்லிெயாடுஞ்
ெசம்ெபான்மதிற் றமிழ்க் கூடற் திருநகரம் ெபாலிந்ேதாய் ேகள்.

தாழிைச

விண்ணரசும் பிறவரசுஞ் சிலெரய்த விடுத்ெதாருநீ
ெபண்ணரசு தரக்ெகாண்ட ேபரரசு ெசலுத்திைனேய. 1

ேதம்பழுத்த கற்பகத்தி னறுந்ெதரியல் சிலர்க்கைமத்து
ேவம்பழுத்து நைறக்கண்ணி முடிச்ெசன்னி மிைலச்சிைனேய. 2
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வாேனறுஞ் சிலபுள்ளும் பலரங்கு வலனுயர்த்த
மீேனேறா வாேனறும் விடுத்தடிக ெளடுப்பேத. 3

மனவட்ட மிடுஞ்சுருதி வயப்பரிக்கு மாறன்ேற
கனவட்டந் தினவட்ட மிடக்கண்டு களிப்பேத. 4

விண்ணாறு தைலமடுப்ப நைனயாநீ விைரப்ெபாருைநத்
தண்ணாறு குைடந்துைவைகத் தண்டுைறயும் படிந்தைனேய. 5

ெபாழிந்ெதாழுகு முதுமைறயின் சுைவகண்டும் புத்தமுதம்
வழிந்ெதாழுகுந் தீந்தமிழின் மழைலெசவி மடுத்தைனேய. 6

அராகம்

அவனவள துெவனு மைவகளி ெலாருெபாரு
ளிவெனன வுணர்வுெகா ெடழுதரு முருவிைன. 1

இலெதன வுளெதன விலதுள ெதனுமைவ
யலெதன வளவிட வரியெதா ரளவிைன. 2

குறியில னலெதாரு குணமில ெனனநிைன
யறிபவ ரறிவினு மறிவரு ெநறியிைன. 3

இருைமயு முதவுவ ெனவனவ ெனனநின
தருைமைய யுணர்வுறி நமிழ்தினு மினிைமைய. 4

தாழிைச

ைவைகக்ேகா புனற்கங்ைக வானதிக்ேகா ெசாரிந்துகைர
ெசய்ைகக்ெகன் றறிேயமாற் றிருமுடிமண் சுமந்தேத. 1
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அரும்பிட்டுப் பச்சிைலயிட் டாட்ெசய்யு மன்ைனயவ
டரும்பிட்டுப் பிட்டுண்டாய் தைலயன்பிற் கட்டுண்ேட. 2

முைலெகாண்டு குைழத்திட்ட ெமாய்வைளைக வைளயன்ேற
மைலெகாண்ட புயத்ெதன்னீ வைள ெகாண்டுசுமந்தேத. 3

ஊண்வைலயி லகப்பட்டார்க் குட்படாய் நின்புயத்ேதார்
மீன்வைலெகாண் டதுெமாருத்தி விழிவைலயிற் பட்டன்ேற. 4

அம்ேபாதரங்கம்
முச்சீர்

ேபாகமாய் விைளந்ேதாய் நீ
புவனமாய்ப் ெபாலிந்ேதாய் நீ
ஏகமா யிருந்ேதாய் நீ
ெயண்ணிறந்து நின்ேறாய் நீ

இருசீர்

வானு நீ
நிலனு நீ
மதியு நீ
கதிரு நீ
ஊனு நீ
யுயிரு நீ
யுளது நீ
யிலது நீ
எனவாங்கு,

தனிச்ெசால்
சுரிதகம்
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ெபான்பூத் தலர்ந்த ெகான்ைறபீர் பூப்பக் 1
கருஞ்சிைன ேவம்பு ெபான்முடிச் சூடி
அண்ண லாேனறு மண்ணுண்டு கிடப்பக்
கண்ேபாற் பிறழுங் ெகண்ைடவல னுயர்த்து

வரியுடற் கட்ெசவி ெபருமூச் ெசறியப் 5
ெபான்புைனந் தியன்ற ைபம்பூண் டாங்கி
முடங்குைளக் குடுமி மடங்கலந் தவிசிற்
பசும்ெபானசும் பிருந்த ைபம்ெபான்முடி கவித்தாங்
கிருநிலங் குளிர்தூங் ெகாருகுைட நிழற்கீழ்

அரசுவீற் றிருந்த வாதியங் கடவுணின் 10
ெபான்மலர் ெபாதுளிய சின்மலர் பழிச்சுதும்
ஐம்புல வழக்கி னருஞ்சுைவ யறியாச்
ெசம்ெபாருட் ெசல்வநின் சீரடித் ெதாழும்புக்
ெகாண்ெபாருள் கிைடயா ெதாழியினு ெமாழிக

பிறிெதாரு கடவுட்குப் ெபரும்பயன் றரூஉம் 15
இைறைமயுண் டாயினு மாக குறுகிநின்
சிற்றடி யவர்க்ேக குற்ேறவ றைலக்ெகாண்
டம்மா கிைடத்தவா ெவன்று
ெசம்மாப் புறூஉந் திறம்ெபறற் ெபாருட்ேட. (1)

ேநரிைச ெவண்பா

ெபாருணான் ெகாருங்கீன்ற ெபான்மாடக் கூடல்
இருணான் றிருண்டகண்டத் ெதம்மான் - சரணன்ேற
மண்டுழா யுண்டாற்குக் கண்மலேரா ெடாண்மவுலித்
தண்டுழாய் பூத்த தடம். (2)
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கட்டைளக் கலித்துைற

தடமுண் டகங்கண் டகத்தாள ெதன்றுநின் றண்மலர்த்தாள்
நடமுண் டகமகங் ெகாண்டுயந்த வாவினி நங்களுக்ேகார்
திடமுண் டகந்ைதக் கிடமுண் டிைலெயனத் ேதறவிண்ேணார்
விடமுண்ட சுந்தர சுந்தர சுந்தர மீனவேன. (3)

அறுசீர்க்கழி ெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

மீேனறுங் ெகாடிமுல்ைல விடுெகால்ைலக் கடிமுல்ைல ெவள்ைளப் பள்ைள
ஆேனறும் வலனுயர்த்த வழகியெசாக் கர்க்கிதுவு மழகி ேதேயா
காேனறுங் குழல்சரியக் கர்ப்பூர வல்லிதைல கவிழ்ந்து நிற்ப
ஊேனறு முைடத்தைலயிற் கைடப்பலிெகாண் டூரூர்புக் குழலுமாேற. (4)

கட்டைளக் கலித்துைற
இரங்கல்

மாற்ெறான் றிைலெயன் மருந்துக்கந் ேதாெசாக்கர் மாைலெகாடார்
கூற்ெறான் றலெவாரு ேகாடிெகட் ேடன்ெகாழுந் ெதான்றுெதன்றற்
காற்ெறான் றிளம்பிைறக் கீற்ெறான்று கார்க்கட ெலான்றுகண்ணீர்
ஊற்ெறான் றிவளுக் குயிெரான் றிைலயுண் டுடம்ெபான்றுேம. (5)

விருத்தக் கலித்துைற

ஒன்ேற யுடம்பங் கிரண்ேட யிடும்பங் குடம்ெபான்றிலார்
என்ேற யறிந்தும்பி னின்ேற யிரங்ெகன் றிரக்கின்றவா
குன்ேற யிரண்டன்றி ெவண்ெபான் பசும்ெபான் குயின்ேறெசயு
மன்ேற யிருக்கப் புறங்கா டரங்காட வல்லாைரேய. (6)

அறுசீர்க்கழி ெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
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வலங்ெகாண்ட மழுவுைடயீர் வைளெகாண்டு விற்பீர்ேபான் மதுைர மூதூர்க்
குலங்ெகாண்ட ெபய்வைளயார் ைகவைளெயல் லாங்ெகாள்ைள ெகாள்கின் றீராற்
பலங்ெகாண்ட ெசட்டுமக்குப் பலித்ததுநன் றானீரிப்பாைவ மார்க்குப்
ெபாலங்ெகாண்ட வரிவைளகள் விற்பதற்ேகா ெகாள்வதற்ேகா புறப்பட்டீேர. (7)

ேநரிைச ெவண்பா

பட்டிருக்கத் ேதாலைசஇப் பாண்டரங்கக் கூத்தாடு
மட்டிருக்கு நீப வனத்தாேன - கட்ட
விரும்பரவத் தாேனநின் ெமன்மலர்தா ளன்ேற
தரும்பரவத் தாேன தைன. (8)

கட்டைளக் கலிப்பா
இரங்கல்

தனியி ருப்பவ ெரன்படு வார்ெகட்ேடன் சற்று நீதிெயான் றற்றவிவ் வூரில்யாம்
இனியி ருப்பெவாண் ணாதும டந்ைதமீர் இடம
ருங்குஞ் சைடம ருங்கும்மிரு
கனியி ருக்குங் கடம்பவ ேனசனார் கண்பு குந்ெதன் கருத்து ளிருக்கவும்
பனியி ருக்கும் பிைறக் கூற்ற முற்றிெயன் பாவி யாவிைய வாய்மடுத் துண்பேத. (9)

ேநரிைச ெவண்பா
இரங்கல்

உண்ணமுத நஞ்சாகி ெலாண்மதுைரச் ெசாக்கருக்ெகன்
ெபண்ணமுது நஞ்ேசேயா ேபைதமீர்- தண்ணிதழி
இந்தா நிலேம ெவனச்ெசாலா ெரன்ெசய்வாண்
மந்தா நிலேம வரின். (10)

புயவகுப்பு
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வரியளி ெபாதுளிய விதழிெயா டமரர்
மடந்ைதயர் நீல வனம்புக் கிருந்தன
மதியக டுைடபட ெநடுமுக டைடய
நிமிர்ந்தெபான் ேமரு வணங்கப் ெபாலிந்தன
மழகதிர் ெவயில்விட ெவாளிவிடு சுடர்வ
லயங்ெகாடு ேலாக மடங்கச் சுமந்தன
மதுைகெயா டடுதிறன் முைறமுைற துதிெசய்
தணங்கவ ராடு துணங்ைகக் கிணங்கின.

ெபாருசம ரிைடெயதிர் பிளிறுெமார் களிறு
பிளந்ெதாரு ேபார்ைவ புறஞ்சுற் றிநின்றன
புைகெயழ வழலுமிழ் சுழல்விழி யுழுைவ
வழங்குெமா ராைட மருங்குற் கணிந்தன
புலெவயி றயிறரு குருதிெயா டுலவு
மடங்கலின் வீர ெமாடுங்கத் துரந்தன
புகலியர் குரிசில்ப ெணாடுதமி ழருைம
யறிந்ெதாரு தாளம் வழங்கப் புகுந்தன.

உருமிடி ெயனெவடி படெவதிர் கறுவி
நடந்ெதாரு பாண ெனாதுங்கத் திரிந்தன
உருகிய மனெமாடு தழுவிெயார் கிழவி
கருந்துணி ேமலிடு ெவண்பிட் டுகந்தன
உறுதிெயா டவண்மைன புகும்வைக கடிது
சுமந்ெதாரு கூைட மணுந்திச் ெசாரிந்தன
உருவிய சுரிைகெயா ெடதிர்வரு ெசழியர்
பிரம்படி காண நடுங்கிக் குைலந்தன.

தருசுைவ யமுெதழ மதுரம ெதாழுகு
பசுந்தமிழ் மாைல நிரம்பப் புைனந்தன
தளிரியன் மைலமகள் வரிவைள முழுகு

www.shaivam.org

7

மதுைரக் கலம்பகம்

தழும்பழ காக வழுந்தக் குைழந்தன
தளர்நைட யிடுமிள மதைலயின் மழைல
ததும்பிய வூற லசும்பக் கசிந்தன
தமிழ்மது ைரயிெலாரு குமரிைய மருவு
சவுந்தர மாறர் தடம்ெபாற் புயங்கேள. (11)

கட்டைளக்கலித்துைற
இயல் இடம் கூறல்

புயல்வண்ண ெமாய்குழல் ெபான்வண்ணந் தன்வண்ணம் ேபார்த்தடங்கண்
கயல்வண்ண ெமன்வண்ண மின்வண்ணேமயிைட கன்னற்ெசந்ெநல்
வயல்வண்ணப் பண்ைண மதுைரப் பிரான்ெவற்பில் வஞ்சியன்னாள்
இயல்வண்ண மிவ்வண்ண ெமன்ெனஞ்ச மற்றவ் விரும்ெபாழிேல. (12)

அம்மாைன
கலித்தாழிைச

இருவருக்குங் காண்பரிய வீசர்மது ேரசனார்
விருதுகட்டி யங்கம்ெவட்டி ெவன்றனர்கா ணம்மாைன
விருதுகட்டி யங்கம்ெவட்டி ெவன்றனேர யாமாகில்
அருைமயுடம் ெபான்றிருகூ றாவேத னம்மாைன
ஆனாலுங் காயமிைல ையயரவர்க் கம்மாைன. (13)

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
இரங்கல்

அம்ம ேகாெவனும் விழுமழு ெமழுந்துநின் றருவிநீர் விழிேசார
விம்மு ேமங்குெமய் ெவயர்த்துெவய் துயிர்க்குெமன் ெமல்லிய லிவட்கம்மா
வம்மின் மாதரீர் மதுைரயுங் குமரியு மணந்தவர் மலர்த்தாமந்
தம்மி ேனாெவனுந் தவப்பயன் ெபரிெதனுந் தந்ைததா ெளறிந்தார்க்ேக. (14)
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எழுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
மதங்கியார்

எறிேவ லிரண்டுெமன துயிர்ேசார வுண்டுலவ விகல்வா ளிரண்டு விசிறா
ெவறிேசர் கடம்பவன மதுேரசர் முன்குலவி விைளயாடு மின்ெகா டியனீர்
சிறுநூன் மருங்குலிறு மிறுமாெகா ெலன்றுசில சிலநூ புரஞ்ெசான் முைறயீ
டறியீெரன் ெனஞ்சுமல மரேவசு ழன்றிடுநும் மதிேவக நன்ற றவுேம. (15)

கட்டைளக் கலித்துைற
புறங் காட்டல்

அறந்தந்த ெபான்ெபாலி கூடற்பிரான் ெவற்பி லம்ெபாற் படாம்
நிறந்தந்த கும்ப மதயா ைனயுெநடுந் ேதர்ப்பரப்பும்
மறந்தந்த விற்பைட வாட்பைட யுங்ெகாண்டு மற்ெறாருநீ
புறந்தந்த வாவணங் ேகநன்று காமெவம் ேபாரினுக்ேக. (16)

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

ேபாராைன முதுகுைறப்பப் ெபாைறயாற்றுஞ் சினகரத்துப் புைழக்ைக நால்வாய்க்
காராைனப் ேபார்ைவதழீஇ ெவள்ளாைனக் கருள்சுரந்த கடவு ேளேயா
ஓராைன முைனப்ேபாருக் ெகாருகைணெதாட் ெடய்திடுநீ ெராருத்தி ெகாங்ைக
ஈராைன முைனப்ேபார்க்கும் வல்லீேர ெலாருகைணெதாட் ெடய்தி டீேர. (17)

ேமற்படி விருத்தம்
பாங்கி தைலவனுக்குக் கூறல்

எய்யாது நின்ெறாருவ ெனய்வதுவு மிைளயாட னிைளப்பும் புந்தி
ைவயாதார் ைவதலுறின் மதியார்தா மதித்திடுதல் வழக்ேக யன்ேறா
ெமய்யாத ெமய்கடிந்து வீடாத வீெடய்தி வீழார் வீழச்
ெசய்யாள்ெசய் சரக்கைறயாந் திருவால வாயிலுைற ெசல்வ னாேர. (18)
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எழுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

ஆறுதைல ைவத்தமுடி நீணிலெவ றிப்பெவைம யாளுைடய பச்ைச மயிேலா
டீறுமுத லற்றமது ராபுரிலு ற்றபர ேமசெராரு சற்று முணரார்
நீறுபடு துட்டமதன் ேவறுருெவ டுத்தலரி னீள்சிைலகு னித்து வழிேத
னூறுகைண ெதாட்டுெவளி ேயசமர்வி ைளப்பதுெமன் னூழ்விைனப லித்த துவுேம.
(19)

கட்டைளக் கலித்துைற
தைழ

பல்லா ருயிர்க்குயி ராமது ேரசரப் பாண்டியன்முன்
கல்லாைனக் கிட்ட கரும்பன்று காணின் களபக் ெகாங்ைக
வல்லாைனக் ேகயிட வாய்த்தது ேபாலுெமன் வாட்கணினாய்
வில்லார் புயத்தண்ண றண்ணளி யாற்றந்த ெமன்றைழேய. (20)

வஞ்சித்துைற

தைழத்திடுங் கூடலார் குைழத்துடன் கூடலார்
பிைழத்திடுங் கூடேல, இைழத்திடுங் கூடேல. (21)

வஞ்சி விருத்தம்

கூட லம்பதி ேகாயில் ெகாண்
டாடல் ெகாண்டவ ராடேல
ஊட
லும்முடம் ெபான்றிேல
கூட லும்ெமாரு ெகாம்பேரா (22)

கலித்தாழிைச
ஊசல்
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ெகாம்ைமக் குவடைசயக் கூர்விழிேவல் ேபாராடக்
கம்மக் கலனுஞ் சிலம்புங் கலந்தார்ப்ப
மும்ைமத் தமிழ்மதுைர முக்கணப்பன் சீர்பாடி
அம்ெமன் மருங்ெகாசிய வாடுகெபான் னூசல்
அழெகறிக்கும் பூண்முைலயீ ராடுகெபான் னூசல். (23)

எண்சீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
களி

அழகுற்றெதார் மதுேரசைன யமேரச ெனனக்ெகாண்
டாடுங்களி யானின்றிைச பாடுங்களி ேயம்யாம்
ெபாழுைதக்கிரு கலமூறுைபந் ேதறற்பைன யிைனநாம்
ேபாற்றிக்குரு மூர்த்திக்கிைண சாற்றத்தகு மப்பா
பழுதற்றெதார் சான்றாண்ைம பயின்றார்தின முயன்றாற்
பலமுண்டதி னலமுண்டவ ரறிவார்பல கைலநூல்
எழுதப்படு ேமடுண்டது வீடுந்தர வற்றால்
எழுதாதெதார் திருமந்திர மிளம்பாைளயு ளுண்ேட. (24)

கலிவிருத்தம்

உண்பது நஞ்சமா லுறக்க மில்ைலயால்
வண்பதி கூடேல வாய்த்த ெதன்னுமாற்
ெபண்பத நின்னேத ெபரும ேவள்கைண
எண்பது ேகாடிேம ெலவன்ெறா டுப்பேத. (25)

கட்டைளக் கலிப்பா
மடக்கு
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ெதாடுத்த ணிந்தது மம்புத ரங்கேம சுமந்தி ருந்தது மம்புத ரங்கேம
எடுத்து நின்றது மாயவ ராகேம ெயயிறி றுத்தது மாயவ ராகேம
அடுப்ப தந்தணர் பன்னக ராசிேய யணிவ துஞ்சில பன்னகராசிேய
ெகாடுப்ப ைதயர் கடம்பவ னத்ைதேய ெகாள்வ ைதயர் கடம்பவ னத்ைதேய. (26)

ேநரிைச ெவண்பா

கடங்கைரக்கும் ெவற்பிற் கைரகைரக்கும் ைவைகத்
தடங்கைரக்க ணின்றவர்நீர் தாேமா-ெநடுந்தைகநுங்
கூட்டம் புயேம ெகாடாவிடில்ேவள் கூன்சிைலயில்
நாட்டம் புயேம நமன். (27)

எண்சீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
வண்டு

நம்பாநி னக்ேகால முைறேயாெவ னக்கால
நஞ்சுண்டு பித்துண்டு நாந்ேதவ ெரன்பார்
தம்பாைவ யர்க்கன்று காேதாைல பாலித்த
தயவாளர் கூடற் றடங்காவில் வண்டீர்
ெசம்பாதி ெமய்யுங் கரும்பாதி யாகத்
திருத்ேதாளு மார்பும் வடுப்பட்ட துங்கண்
ெடம்பாைவ ையப்பின்னு மம்பாைவ ெசய்வா
ெரளியாைர நலிகிற்பி ேனதா மிவர்க்ேக. (28)

ெகாச்சகக் கலிப்பா
இரங்கல்

ஆவேம நாேண யடுகைணேய யம்மதேவள்
சாவேம தூக்கிற் சமனுஞ் சமனன்ேற
ஓவேம யன்னா ளுயிர்விற்றுப் ெபண்பழிெகாள்
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பாவேம பாவம் பழியஞ்சுஞ் ெசாக்கருக்ேக. (29)

எழுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
பறைவவிடு தூது

கைரெபாரு திரங்கு கழிெதாறு மிருந்து கயல்வர வுறங்கு புள்ளீேர
பருவமு மிழந்ெதன் மகடுய ருழந்து படுவிர கெமான்று முள்ளீேர
அருைமெயா ெடங்கள் ெபருைமைய யறிந்து மருள்புரி யவிங்கு வல்லீேர
மருவிய கடம்ப வனமது புகுந்து மதுைரயரன் முன்பு ெசால்லீேர. (30)

ெகாச்சகக் கலிப்பா
பாங்கி இரங்கல்

ஈரித்த ெதன்ற லிளவாைட திங்கெளன்ேறார்
ேபரிட்ட மும்ைமப் பிணிேயா தணியாவாற்
பாருக்கு ணீேர பழியஞ்சி யாெரனின்மற்
றாருக் குைரக்ேக மடிேக ளடிேகேளா. (31)

கட்டைளக் கலிப்பா
பிச்சியார்

அடுத்த ேதார்தவ ேவடமும் புண்டர மணிந்த முண்டமு மாய்ெவள்ளி யம்பலத்
ெதடுத்த தாள்பதித் தாடிக் கைடப்பிச்ைசக் கிச்ைச ேபசுமப் பிச்சென னச்ெசல்வீர்
கைடக்க ேணாக்கமும் புன்மூர லும்முயிர் கவர்ந்து ெகாள்ள விடுத்த கபாலிேபாற்
பிடித்த சூலமுங் ைகவிட்டி லீெரன்ேறா பிச்சியாெரனும் ேபருமக் கிட்டேத. (32)

கட்டைளக் கலித்துைற
மடல்

இடங்ெகாண்ட மானும் வலங்ெகாண்ட ெவாண்மழு வும்ெமழுதும்
படங்ெகாண்டு வந்தைன யாெனஞ்ச ேமயினிப் பங்கயப் பூந்
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தடங்ெகாண்ட கூடற் சவுந்தர மாறர்ெபாற் றாள்ெபயர்த்து
தடங்ெகாண்ட ேதார்ெவள்ளி மன்ேற றுதுமின்று நாைளயிேல. (33)

சந்த விருத்தம்
இரங்கல்

இருநில னகழ்ந்தெதாரு களிறுெவளி றும்படிெயா ரிருளியி னைணந்த ைணயுமக்
குருைளைய மணந்தருளி னிளமுைல சுரந்துதவு குழகரி துணர்ந்திலர் ெகாலாங்
கருகியது கங்குலற ெவளிறியது ெகாங்ைகசில கைணமதன் வழங்க வைவேபா
யுருவிய பசும்புணில்ெவண் ணிலவனல் ெகாளுந்தியெதம் முயிர்சிறி திருந்த தரிேத.
(34)

எண்சீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
ெகாற்றியார்

அருநாம மரசிவசங் கரநாம ெமனக்ெகாண்
டவற்ெறாருநா மம்பகர்ந்ேதார்க் கரியயனிந் திரனாம்
ெபருநாமங் ெகாடுத்தவர்தங் கருநாமந் துைடக்கும்
ெபற்றியார் தமிழ்மதுைரக் ெகாற்றியார் ேகளீர்
ஒருநாமம் பயந்தவர்முன் றருநாமந் வியந்திங்
திகுலகரிடு நாமமெதான் றுள்ளநீர் ெவள்ைளத்
திருநாம மிட்டவன்ேற ெகட்டதன்ேறா விைமேயார்
ெதரித்திடுநா மமுமுனிேவார் தரித்திடுநா மமுேம. (35)

ேநரிைச ெவண்பா

மும்ைமத் தமிழ்க்கூடன் மூலலிங்கத் தங்கயற்க
ணம்ைமக் கமுதா மருமருந்ைத - ெவம்ைமவிைனக்
கள்ளத் திருக்ேகாயிற் காணலாங் கண்டீர்நம்
முள்ளத் திருக்ேகாயி லுள். (36)
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கட்டைளக் கலித்துைற

உள்ளும் புறம்புங் கசிந்தூற் ெறழெநக் குைடந்துகுதி
ெகாள்ளுஞ்ெசந் ேதறல் குனிக்கின்ற வாபத்திக் ெகாத்தரும்ப
விள்ளுங் கமலத்தும் ேவத சிரத்தும்விண் மீைனமுகந்
தள்ளுங் ெகாடிமதிற் ெபாற்கூடல் ெவள்ளி யரங்கத்துேம. (37)

கட்டைளக் கலிப்பா
மடக்கு

அரங்கு ைமயற்கு ெவள்ளிய ரங்கேம யால யம்பிற ெவள்ளியரங்கேம
உரங்ெகாள் பல்கல ெனன்பர வாைமேய யுணர்வு றாைமயு ெமன்பர வாைமேய
விரும்பு பாடலு மாகவி மானேம ேமவு மானமூ மாகவி மானேம
திருந்து தானந் தடமதிற் கூடேல ெசயற்ைக ெவள்ளித் தடமதிற் கூடேல. (38)

விருத்தக் கலித்துைற

கூடார் புரந்தீ மடுக்கின்ற துஞ்ெசன்று கும்பிட்டேவா
ேரடார் குழற்ேகாைத யுயிருண்ப தும்ைமய ரிளமூரேல
வாடாத ெசங்ேகால் வளர்ப்பீ ெரனக்கன்னி வளநாெடனு
நாடாள ைவத்தாளு நைகயா தினிப்ேபாடு நைகயாடேவ. (39)

ெகாச்சக் கலிப்பா

நைகேய யைமயுமிந்த நாகரிக ேநாக்கு
மிைகேய யனங்கன் விைனெகாளல்வீ ணன்ேற
தைகேய மதுேரசன் றண்டமிழ்நா டன்னீர்
பைகேய துமக்கு நமக்கும் பகர்வீேர. (40)

கலிவிருத்தம்
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வீரம் ைவத்தவில் ேவள்கைண ெமய்த்தன
பாரம் ைவத்த பசும்புண் பசும்புேண
ஈரம் ைவத்த விளமதி ெவண்ணிலாக்
காரம் ைவத்த கடம்பவ ேனசேன. (41)

எழுசீர்ச் சந்த விருத்தம்

கடங்கால் ெபாருப்ெபான் றிடும்ேபார் ைவசுற்றுங்
கடம்பா டவிச்சுந் தரேரநுந்
தடந்ேதாள் குறித்திங் கைணந்ேத ெமனிற்பின்
றரும்ேப றுன்மத்தின் ெபருவாழ்ேவா
ெதாடர்ந்ேத யுடற்றிந் திரன்சா பமுற்றுந்
துரந்தா லுமிப்ெபண் பழிேபாேமா
அைடந்ேதம் விடக்ெகான் ைறயந்தா ெரவர்க்ெகன்
றைமந்ேத கிடக்கின் றதுதாேன. (42)

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
ஊர்

தான ெவங்களி ேறாடு மிந்திரன் சாப முந்ெதாைலயா
ேமனி தந்தகல் யாண சுந்தரர் ேமவு வண்பதியாம்
வானி மிர்ந்திட வாடு ெமாண்ெகாடி வால சந்திரனுங்
கூனி மிர்ந்திட ேவநி மிர்ந்திடு கூடலம்பதிேய. (43)

மருட்பா
ைகக்கிைள

அஞ்ேசன் மடெநஞ் சபிேடகச் ெசாக்கரருட்
ெசஞ்ேச வடிக்கடிைம ெசய்யார்ேபாற் - றுஞ்சா
ெதறிதிைரக் கருங்கட ேலய்க்கு
மறலியற் கூந்தற் காடமர்க் கண்ேண. (44)
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கட்டைளக் கலித்துைற

கண்முத் தரும்பின ெகாங்ைகெபான் பூத்த கனிபவளத்
ெதாண்முத் தரும்புெமன் ெபண்முத்துக் ேகமுத்த முண்டிமயத்
தண்முத் தைமந்த தமனிய ேமதைலச் சங்கம்ெபாங்கும்
பண்முத் தமிழ்க்ெகார் பயேன சவுந்தர பாண்டியேன. (45)

பதினான்கு சீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

பாணறா மழைலச் சீறியாழ் மதுரப் பாடற்குத் ேதாடுவார் காதும்
பனிமதிக் ெகாழுந்துக் கவிர்சைடப் ெபாதும்பும் பாலித்தாய் பாட்டளி குைழக்குங்
ேகாணறா வுைளப்பூங் ெகாத்தலர் குடுமிக் குறுங்கெணட் டிைலச்சிைல குனித்த
கூற்றுயிர் குடித்தாய்க் காற்றலா மலெதன் ெகாடியிைடக் காற்றுமா றுளேதா
ேசணறாப் பசும்ெபாற் றசும்பசும் பிருக்குஞ் சிகரியிற் றகரநா ைறம்பாற்
ேசயரிக் கருங்கட் பசுங்ெகாடி நுடங்குஞ் ெசவ்வியிற் சிைறமயி லகவத்
தூணறா முழவுத் ேதாண்மடித் தும்பர் சுவல்பிடித் தணந்துபார்த் துணங்குந்
ேதாரண மாடக் கூடலிற் ேசாம சுந்தரா சந்த்ரேச கரேன. (46)

ேநரிைச ஆசிரியப்பா

கரும்ெபாறிச் சுரும்பர் ெசவ்வழி பாடச்
ேசயிதழ் விரிக்கும் ெபாற்ெபாகுட் டம்புயம்
பாண்மகற் கலர்ெபாற் பலைக நீட்டுங்
கடவுள்ெசங் ைகக்குப் படிெயடுப் ேபய்க்குந்

தடமலர்ப் ெபாய்ைகத் தண்டமிழ்க் கூட 5
ெலாண்ணுத றழீய கண்ணுதற் கடவுள்
எண்மர் புறந்தரூஉ ெமாண்ெபருந் திைகக்குத்
தூய்ைமெசய் தாங்குப் பானிலா விரிந்த
விரசதங் குயுன்ற திருமா மன்றகம்
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ெபான்மைல கிடப்ப ெவள்ளிெவற் புகந்தாய்க்குச் 10
ெசம்ெபான் மன்றினுஞ் சிறந்தன் றாயுனுங்
கருந்தாது குயின்றெவன் கனெனஞ் சகத்தும்
வருந்தியிம் வழங்கல் ேவண்டு
மிருேவ றைமந்தநின் ெனாருெபருங் கூத்ேத. (47)

ேநரிைச ெவண்பா

ேதத்தந்த ெகான்ைறயான் ெறய்வத் தமிழ்க்கூடல்
மாத்தந்த ேவழ மதமடங்க-மீத்தந்த
மாகவி மானம் வணங்கினமாற் கூற்ெறைமவிட்
ேடகவி மானமுனக் ேகன். (48)

கட்டைளக் கலித்துைற

ஏனின் றிரங்குதி ேயைழெநஞ் ேசவண் டிமிர்கடப்பங்
கானின் றதுவுெமார் கற்பக ேமயந்தக் கற்பகத்தின்
பானின்ற பச்ைசப்பசுங்ெகாடி ேயமுற்றும் பாலிக்குமாற்
ேறனின்ற ைவந்தருச் சிந்தா மணிெயாடத் ேதனுவுேம. (49)

தாழிைச

ேதன றாதசி ைலக்க ரும்புெகா ைலக்க ரும்ெபாரு ேவம்ெபனுந்
ேதம்பு யத்தணி ேவம்பி ைனக்கனி தீங்க ரும்ெபனு மிவ்வணம்
மான றாதம ைழக்க ணங்ைகயு மாறி யாடத் ெதாடங்குமான்
மாறி யாடுநின் வல்ல பந்ெதாழ வந்த ேபர்க்கும்வ ருங்ெகாேலா
கான றாதசு ருப்பு நாண்ெகாள கருப்பு வில்லிையக் காய்ந்தநாட்

ைகப்ப தாைகக வர்ந்து ெகாண்டெதார் காட்சி ெயன்னெவ டுப்பேதார்
மீன றாதவ டற்ப தாைகவி ைடப்ப தாைக யுடன்ெகாளும்
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வீரசுந்தர மாற மாறடும் ெவள்ளி யம்பல வாணேன. (50)

பதினான்கு சீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

வாணிலாப் பரப்பு மகுடேகா டீர மறிபுனற் கங்ைகநங் ைகக்கும்
ைவயமீன் றளித்த மரகதக் ெகாடிக்குன் வாமபா கமும்வழங் கிைனயாற்
பூணுலாங் களபப் புணர்முைல யிவட்குன் ெபாற்புயம் வழங்கைல ெயமர்ேபாற்
ெபாதுவினின் றாய்க்கு நடுவின்ைம யிைடேய புகுந்தவா ெறன்ெகாேலா புகலாய்
தூணுலாம் பசும்ெபாற் ேறாரண முகப்பிற் சூளிைக ெநற்றிநின் றிறங்குஞ்
சுரிமுகக் குடக்கூன் வலம்புரிச் சங்கம் ேதான்றலு மூன்றுநா ணிரம்பா
நீணிலா ெவனக்ெகாண் டணங்கனார் வைளக்ைக ெநட்டிதழ்க் கமலங்கண் முகிழ்க்கு
நீடுநான் மாடக் கூடலிற் ெபாலியு நிமலேன மதுைரநா யகேன. (51)

கட்டைளக் கலிப்பா

மது மலர்குழ லாய்பிச்ைச ெயன்றுநம்
மைனெதா றுந்திரி வார்பிச்ைச யிட்டேபா
ததிெலார் பிச்ைசயுங் ெகாள்ளார்ெகாள் கின்றதிங்
கறிவு நாணுநம் மாவியு ேமெகாலாம்
பதும நாறும் பலிக்கலத் தூற்றிய
பச்சி ரத்தம் பழஞ்ேசா ெறனிற்பிைனப்
புதிய துந்நம் முயிர்ப்பலி ேயயன்ேறா
பூைவ பால்ெகாள் புழுகுெநய்ச் ெசாக்கர்க்ேக. (52)

கட்டைளக் கலித்துைற
கிள்ைளவிடு தூது

புழுகுெநய்ச் ெசாக்க ரபிேடகச் ெசாக்கர்கர்ப் பூரெசாக்க
ரழகிய ெசாக்கர் கடம்ப வனச்ெசாக்க ரங்கயற்கண்
டழுவிய சங்கத் தமிழ்ச்ெசாக்க ெரன்ெறன்று சந்ததம்நீ
பழகிய ெசாற்குப் பயன்ேறர்ந்து வாவிங்ெகன் ைபங்கிளிேய. (53)
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ேநரிைச ெவண்பா

ைபந்தமிழ்த்ேதர் கூடற் பழியஞ்சி யார்க்கவேம
வந்தெதாரு ெபண்பழிெயன வாழ்த்துேகன் - அந்ேதா
அடியிடுமுன் ைனயர்க் கடுத்தவா ெகட்ேடன்
ெகாடியிடமாப் ேபாந்த குைற. (54)

தாழிைச
காலம், மடக்கு

குறுமுைகெவண் டளவளவின் மணந்துவக்குங் காலங்
ெகாழுநெராடு மிளமகளிர் மணந்து வக்குங்கால
மறுகுெதாறு நின்ெறமர்க ளுருத்திகழுங் காலம்
வரிசிைலெகாண் டுருவிலியு முருத்திகழுங் காலஞ்
சிறும திநம் ெபருமதியு னுகப்படருங் காலந்
ெதன்றலிளங் கன்றுமுயி ருகப்படருங் காலம்
நிைற யிெனாடு நாணிெனாடு மகன்றிரியுங் காலம்
ேநசர்மது ேரசர்வைர யகன்றிரியுங் காலம். (55)

ேநரிைச ெவண்பா

அம்மாநம் ேமலன்று பட்ட தருட்கூடற்
ெபம்மான்ேமற் பட்ட பிரம்படிேய - யிம்முைறயு
ெமம்ேமனி காமேநாய்க் கீடழிந்த வாவடிகள்
ெசம்ேமனிக் குண்டாங்ெகா றீங்கு. (56)

கட்டைளக் கலிப்பா
சித்து
குரும்ைப ெவம்முைல ேசர்மது ேரசர்ெபாற் ேகாபு ரத்திற் ெகாடிகட்டு சித்தர்யாங்
கரும்ைப முன்புகல் லாைனக் கிடுஞ்சித்தர் ைகயிற் ெசங்கல் பசும்ெபான்ன தாக்கிேன
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மிருந்த வீடும் வறும்பாழ தாமவர்க் ெகடுத்துக் ெகாட்டிலும்
ெபான்ேவய்ந்திடச்ெசய்ேத
மருந்த னந்தமக் ேகாதன ேமயப்பா ஆட
கத்துமற் றாைசயவ் ைவயர்க்ேக. (57)

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
மடக்கு

ஐயமணிக்கல ெமன்பணிேய யன்பணி யக்ெகாள்வ ெதன்பணிேய
ெமய்யணி சாந்தமும் ெவண்பலிேய ேவண்டுவ துங்ெகாள ெவண்பலிேய
எய்ய ெவடுப்பேதார் ெசம்மைலேய ேயந்தி ெயடுப்பேதார் ெசம்மைலேய
ைவயகம் வாய்த்த வளம்பதிேய வாழ்வது கூடல் வளம்பதிேய. (58)

எண்சீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

ஏடார் புண்டரிகத் திளமான் முதுபாட ெலழுதா மைறேயாடு மிைசமுத் தமிழ்பாடப்
பீடார் கூடல்வளம் பாடா வாடல்ெசயும் ெபருமான் முன்ெசன்றாள் சிறுமா
ெனன்ெசால்ேக
பாடா ளம்மைனயு நாடா ெளம்மைனயும் பயிலா டண்டைலயு முயலாள்
வண்டைலயு
மாடாண் மஞ்சனமுந் ேதடாளஞ்சனமு மயிலா ளன்னமுேம துயிலா ளின்னமுேம.
(59)

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

இன்னியந் துைவப்பச் சங்க ேமங்கிடச் ெசழிய ரீன்ற
கன்னிைய மணந்ேத யன்ேறா கன்னிநா ெடய்தப் ெபற்றார்
மின்னிவண் முயக்கும் ெபற்றால் ெவறுக்ைகமற் றிதன்ேம லுண்ேடா
ெகான்னியல் குமரி மாடக் கூடலம் பதியு ளார்க்ேக. (60)

விருத்தக் கலித்துைற
கார்
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ேகளார் புரஞ்ெசற்ற வின்னாரிேதாயக் கிளர்ந்துற்றேதார்
ேதாளாளர் கூடற் பதிக்ேககு முகில்காள் ெசாலக்ேகண்மிேனா
வாளாெவார் மின்னுங்கண் மைழசிந்த ெவன்ெசான் மறுத்ேதகன்மின்
றாளாண்ைம யன்ேற தைளப்பட்ட வூரிற் றனித்ேதகேல. (61)

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
இைடச்சியார்

கண்டமுங் காமர் ெமய்யுங் கறுத்தவர் ெவளுத்த நீற்ற
ெரண்டரு மதுைர யிற்சிற் றிைடச்சிேப ரிைடச்சி ெயன்பீர்
ெதாண்ைடவா யமுதிட் ெடன்றன் பாலிங்குத் ேதாயீர் வாளா
மண்டுெமன் னகத்தி ெலன்னீர் மத்திட்டு மதிக்கின் றீேர. (62)

கட்டைளக் கலித்துைற

ஈர மதிக்கும் மிளந்ெதன் றலுக்குமின் ெறய்யுமதன்
ேகார மதிக்குங் ெகாடுங்ேகாலு ேமெகாடுங் ேகான்ைமமுற்றுந்
தீரம திக்குஞ்ெசங் ேகான்ைமெயன் னாஞ்சில ேதவர்மதி
ேசார மதிக்குங் கடற்றீ விடங்ெகாண்ட ெசாக்கருக்ேக. (63)

வஞ்சி விருத்தம்

கரிய கண்டங் கரந்தேவார்
நிருபர் கூடலி ெனஞ்சிேர
உருவ மும்ெபண் ணுருக்ெகாலாம்
அருவ ெமன்பெதன் னாவிேய. (64)

விருத்தக் கலித்துைற

ஆவா ெவன்ேன ெதன்னவர் ேகாற்கன் றணிசாந்தம்
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நீவா நின்றாய் நின்றில காமா னலெமன்ேன
ேகாவாம் வில்லி ெகாடுந்தனு வுங்கூ னிமிராதான்
மூவா முதலார் மதுைரயி தன்ேறா ெமாழிவாேய. (65)

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
வைலச்சியார்

ெமாழிக்கய லாகி ேவத முடிவினின் முடிந்து நின்ற
வழிகய லாகார் கூடல் வைலவாணர் ெபருவாழ் வன்னீர்
கழிக்கயல் விற்பீர் மற்றிக் காசினி ேயழு முங்கள்
விழிக்கய லுக்ேக முற்றும் விைலெயன்ப விளக்கிட் டீேர. (66)

ேநரிைச ெவண்பா

விற்கரும்ேப ெயான்றிதுேகண் ெமன்கரும்ேப யன்னார்தஞ்
ெசாற்கரும்ேப முற்றுமலர் தூற்றுமால் - நற்கரும்ைப
ஆளார் கடம்பவனத் ைதயருமற் ெறன்னீயும்
வாளா வலர்தூற்று வாய். (67)

கட்டைளக் கலிப்பா

வால விர்த்த குமார ெனனச்சில வடிவு ெகாண்டுநின் றாெயன்று வம்பிேல
ஞால நின்ைன வியக்கு நயக்குெமன் னடனங் கண்டும் வியவாைம ெயன்ெசால்ேகன்
பால ேலாசன பாநுவி ேலாசன பரமேலாசன பக்த சகாயமா
கால காலத்ரி சூல கபாலேவ கம்ப சாம்ப கடம்ப வேனசேன. (68)

கலிவிருத்தம்

கட்டு வார்குழ லீர்கயற் கண்ணினாட்
கிட்ட மாஞ்ெசாக்க ைரக்கைர ேயற்றினீர்
மட்டில் காம மடுப்படிந் ேதற்ெகன்ேன
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ெகாட்டு வீர்பின்னுங் குங்குமச் ேசற்ைறேய. (69)

ேநரிைச ெவண்பா

குங்குமச்ேச றாடுங் ெகாடிமாட வீதியில்ெவண்
சங்குெமாய்க்குஞ் சங்கத் தமிழ்க்கூட - லங்கயற்க
ணம்ைமயிடங் ெகாண்டாைர யஞ்சலித்ேத மஞ்சலமற்
றிம்ைமயிடங் ெகாண்டார்க் கினி. (70)

எண்சீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
மடல்

இன்னீ ரமுதுக் கிடமுங் கடுவுக் ெகழிலார் களனுங் களனா வருளா
நன்னீ ரமுதக் கடலா கியுளார் நரிையப் பரியாக் கிநடத் தினரா
லந்நீர் ைமயின்மிக் ெகன்னீர் ைமெயனா வடன்மா வடன்மா வரமா றுெசயா
ைமந்நீ ரளகத் திளமா ைனயன்னீர் வருேவன் மதுைரத் திருவீ தியிேல. (71)

எழுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய சந்த விருத்தம்

திருைவப் புணர்ெபாற் புயைமப் புயல்ைகத் திகிரிப் பைடயுய்த் தவர்கூடற்
றருெமாய்த தருைமச் சிைறெபற் றனமுத் தமிழ்ெவற் பமர்ெபாற் ெகாடிேபால்வீர்
புருவச் சிைலயிற் குைழபட் டுருவப் ெபாருகட் கைணெதாட் டமராடுஞ்
ெசருவிற் ெறாைலவுற் றவைரக் ெகாலுநற் சிைலசித் தசர்ைகச் சிைலதாேன. (72)

கட்டைளக் கலித்துைற

சிைலசிைல யாக்ெகாண்ட ெதன்மது ேரசர் சிலம்பில்வில்ேவண்
மைலசிைல யாக்ெகாண்ட வாணுத லாய்நின் மருங்குல் சுற்று
மிைலசிைல யாக்ெகாண் டிளமாைன ெயய்திடு மிங்கிவர்பூங்
குைலசிைல யாக்ெகாண் டவர்ேபாலு மாற்ெசம்மல் ெகாள்ைக நன்ேற. (73)
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அறுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
பாண்

ெகாங்குைர யாற்றி லிட்டுக் குளத்தினிற் ேறட நீடு
மங்குேறாய் முதுகுன் ைறயர் மதுைரேயா மதியில் பாணா
ெவங்ைகயர் மைனக்கண் ைவத்தாங் ெகம்மிைடத் ேதர்தி மற்றம்
மங்ைகயர் மனம்ேபா லன்ேற மகிழ்நர்தம் வாழ்க்ைக தாேன. (74)

ேநரிைச ெவண்பா
கிள்ைள விடு தூது

வாழிமடக் கிள்ளாய் மதுரா புரிவாழு
மூழி முதல்வர்க் குருவழிந்ேதன் - ஆழியான்
ேசய்ெதாடுத்த வம்ேபா திரண்முைலயுங் கண்மலருந்
தாய்ெதாடுத்த வம்ேபா தைல. (75)

எண்சீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
மறம்

தருமுகத்து நிமிர்குடுமி மாடக் கூடற்
சவுந்தரபாண் டியர்குடியாஞ் சமரி லாற்றா
ெதாருமுகத்தி ெலாருேகாடி மன்னர்மடிந் ெதாழிந்தா
ருைனவிடுத்த மன்னவன்யா ருைரத்திடுவாய் தூதா
மருமுகத்த ெநறிக்குழெலம் மடக்ெகாடிைய ேவட்பான்
மணம்ேபசி வரவிடுத்த வார்த்ைத ெசான்னாய்
திருமுகத்தி ெலழுத்திதுேவற் றிருமுடியி ெலழுத்துந்
ேதர்ந்தறியக் ெகாண்டுவா சிைகயிெனாடுஞ் ெசன்ேற. (76)

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
குறம்
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ெசல்லிட்ட ெபாழின்மதுைரத் ேதவர்மணந் தடாதகா ேதவிக் கன்று
ெசால்லிட்ட குறமகள்யான் றும்மலுநல் வரத்ேதகாண் சுளகி லம்ைம
ெநல்லிட்ட குறிக்குநீ நிைனந்தெதாரு ெபாருளதுநித் திலக்கச் சார்க்கும்
வல்லிட்ட குறியிெனாடும் வைளயிட்ட குறியுளேதார் வடிவு தாேன. (77)

விருத்தக் கலித்துைற

வடகைல யலபல
கைலெயாடு தமிழ்வள ருங்கூடல்
விடவர வைரயினர் திருமுனி ெதாருவர்வி ளம்பாேரா
குடதிைச புைகெயழ வழலுமிழ் நிலவுெகா ழுந்ேதாடப்
படவர
ெவனெவரு வருெமாரு தமியள்ப டும்பாேட. (78)

கட்டைளக் கலித்துைற

பாட்டுக் குருகுந் தமிழ்ச்ெசாக்க நாதர் பைணப்புயேம
ேவட்டுக் குருகுெமய்ந் நாணும்விட்டாள்வண்டு ெமன்கிளியும்
ேபட்டுக் குருகும்விட் டாெளன்ெசய் வாளனல் ெபய்யுமிரு
ேகாட்டுக் குருகு மதிக்ெகாழுந் துக்ெகன் குலக்ெகாழுந்ேத. (79)

எழுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரியச் சந்த விருத்தம்
ேமகவிடு தூது

ஏமெவற் ெபன்றுகயி லாயெவற்ெபன் றுமல யாசலத் ெதன்று முைறவார்
ேகாமகட் கன்பர்மது ேரசர்முச் சங்கம்வளர் கூடலிற் ெசன்றுபுகலீர்
தாமைரக் கண்டுயிலு மாெலனச் சந்தமலி சாரலிற் றுஞ்சு முகில்காண்
மாமதிப் பிஞ்சுமிைர ேதர்குயிற் குஞ்சுமுயிர் வாய்மடுத் துண்ெடாழிவேத. (80)

ேமற்படி ேவறு
சம்பிரதம்
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மட்டறுக டற்புவிய ைனத் துெமாரி ைமப்பினின்ம ைறத்துடன்வி டுத்தி டுவன்மற்
ெறட்டுவைர ையக்கடைலமு ட்டியுள டக்கிடுவ னித்தைனயும் வித்ைதயலவாற்
றுட்டமத ைனப்ெபாடிப டுத்திமது ைரக்குளுைற ெசாக்கர்குண ெமட்டி ெனாடுமா
சிட்டர்கடு தித்திடும கத்துவம ைனத்துெமாரு ெசப்பினு ளடக்கி டுவேன. (81)

ேநரிைச ெவண்பா

அடுத்த பதஞ்சலியா ரஞ்சலியா நிற்ப
எடுத்த பதஞ்சலியா ேரனுந் - தடுத்தவற்கா
மாறிக் குனித்தார் மைலகுனித்ெதன் மாமதனார்
சீறிக் குனித்தார் சிைல. (82)

எழுசீர்க்கழி ெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

சிைலேயா கரும்புெபாரு கைணேயா வரும்புசிவ சிவவாவி ெயான்று முளேதா
விைலேயா வறிந்திலமிம் மதனாண்ைம ெயன்புகல்வ திதுேவ தவம்பி றிெதனா
முைலேய யணிந்தமுகிழ் நைகயீேரார் ெபண்ெகாடியின் முைலேயாடு முன்ைக
வைளயான்
மைலேய குைழந்திடும் மிருேதாள் குைழந்துைறநம் மதுேரசர் தந்த வரேம. (83)

கட்டைளக் கலித்துைற
உருெவளிப்பாடு

வரும்புண்ட ரீக மிரண்டாெலார் கல்லுெமன் வன்ெனஞ்சமா
மிரும்புங் குைழத்த மதுைரப் பிரான்ெவற்பி ேலழ்பரிேயான்
விரும்புந் தடமணித் ேதர்வல வாெவஞ் சுரமிதன்ேற
கரும்புங் கனியு மிளநீரும் பாெரங்குங் கண்களிேன. (84)

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
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கருவிட்ட காெடறிந்து கடம்பவனத் திருப்பீர்நுங் கடுக்ைகக் காட்டின
மருவிட்ட ெகாள்ைளெவள்ள மடுப்படிந்து மூண்ெடழுமான் மதித்தீ ெகட்ேடன்
ெசருவிட்ட விழிமடவார் வாய்யிட்டுச் சுடுவதல்லாற் ெசங்ைக யிட்டு
ெமருவிட்டு மூட்டிடநீர் விறகிட்டு மூட்டியவா ெவன்ெசால் ேகேன. (85)

விருத்தக் கலித்துைற

என்ேபா டுள்ளமு ெநக்குரு கப்புக் ெகன்ேபால்வார்க்
கன்ேபா டின்பு மளித்தருள் கூடெலம் மடிேகேளா
தன்ேபால் காமன் சாப முடித்தாற் றாழ்வுண்ேட
முன்ேபார் காமன் சாப மைனத்து முடித்தாய்க்ேக. (86)

ேநரிைச ஆசிரியப்பா

முட்டாட் பாசைட ெநட்டிதழ்க் கமலத்
திைரவர வுறங்குங் குருகு விரிசிைறச்
ெசங்கா னாைரக்குச் சிவபதங் கிைடத்ெதனப்
ைபம்புனன் மூழ்கிப் பதும பீடத்
தூற்றமி றாமு முலப்பில் பஃறவம் 5
வீற்றுவீற் றிருந்து ேநாற்பன கடுக்குங்
குண்டுநீர்ப் பட்டத் ெதாண்டுைறச் சங்கமும்
வண்டமிழ்க் கடலின் றண்டுைறச் சங்கமு
முத்தகம் பயின்று காவியங் கற்றுச்
சித்திரப் பாட்டிய ேறர்ந்தன ெசல்லுந் 10
தடம்பைண யுடுத்த தண்டமிழ்க் கூட
லிடங்ெகாண் டிருந்த விைமயா முக்கட்
கருமிடற் ெறாருவநின் றிருவடி வழுத்துதுந்
தாய்நலங் கவருபு தத்ைதயுயிர் ெசகுத்தாங்
கிருெபருங் குரவரி ெனாருபழி சுமந்த 15
புன்ெறாழி ெலாருவற்குப் புகலின்ைம ெதரீஇ
அன்றருள் சுரந்த ெதான்ேறா ெசன்றேதார்
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வலியாற் கருள்வதூஉ ேநாக்கி
எளியார்க் ெகளிையமற் ெறன்பது குறித்ேத. (87)

எண்சீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

குறுமுயலுஞ் சிலகைலயு மிழந்ெதாருமா னுயிைரக்
ெகாள்ைளெகாள்ள ெவழுந்தமதிக் கூற்ேற யாற்றாச்
சிறுதுயிலும் ெபருமூச்சுங் கண்டுமிரங் கைலயாற்
ெறறுமறலி நீேயயித் ெதண்ணி லாவு
ெமறியுெநடும் பாசேம யுடலுமறக் கூனி
யிருணிறமு முதிர்நைரயா லிழந்தாய் ேபாலு
நறுநுதலா ெரன்ெகாலுைன மதுேரசர் மிைலச்சும்
நாகிளெவண் டிங்கெளன நவில்கின் றாேர. (88)

தாழிைச

நவ்வியங்கண் மானுமானு மினிதுகந்தி டங்ெகாள்வார்
நஞ்சமார்ந்ெதன் ெனஞ்சமார்ந்து நளிகளங் கறுத்துளார்
ைகவ்விளங்கு குன்றுமன்றுங் ேகாவிலாக்கு னித்துளார்
கன்னிநாடார் மதுைரவாணர் கயிைலெவற்பர் ெவற்பனீர்
ெகாவ்ைவவாய்வி ளர்ப்பைமக்க ருங்கணுஞ்சி வப்பேவ
குளிர்தரங்க ைவைக நீர்கு ைடந்துடன்றி ைளத்திராற்
ைபவ்விரிந்த வல்குலீர்நும் மன்ைன மார்கள் சங்ைகயிற்
படிலவர்க்கு வீணினீவிர் பரிகரித்தல் பாவேம. (89)

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

பாமிக்குப் பயின்மதுைரப் பரஞ்சுடேர ெயாருத்திகயற் பார்ைவ மட்ேடா
காமிக்கு மடந்ைதயர்கட் கயெலலா முைமயைடதல் கணக்ேக யன்ேறா
மாமிக்குக் கடேலழும் வழங்கினீ ெராருேவைல மகனுக் கீந்து
பூமிக்குட் கடைலவறி தாக்கினீர் பவக்கடலும் ேபாக்கி னீேர. (90)
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ேமற்படி விருத்தம்

நீேராடு குறுெவயர்ப்பு ெநருப்ேபாடு ெநட்டுயிர்ப்பு ெநடுங்கண் ணீரிற்
பீேராடு வனமுைலயுங் குைறேயாடு நிைறயுயிரும் ெபற்றா ளன்ேற
காேராடு மணிகண்டர் கடம்பவனச் ெசாக்கர்நைற கமழ்பூங் ெகான்ைறத்
தாேராடு மனஞ்ெசல்லத் தைளேயாடுந் தான்ெசல்லாத் தமிய டாேன. (91)

பதினான்குசீர் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

தமரநீர்ப் புவன முழுெதாருங் கீன்றா டடாதகா ேதவிெயன் ெறாருேபர்
தரிக்கவந் ததுவும் தனிமுத ெலாருநீ சவுந்தர மாறனா னதுவுங்
குமரேவள் வழுதி யுக்கிர ெனனப்ேபர் ெகாண்டதுந் தண்டமிழ் மதுரங்
கூட்டுண ெவழுந்த ேவட்ைகயா ெலனிலிக் ெகாழிதமிழ்ப் ெபருைவயா ரறிவார்
பமரம்யாழ் மிழற்ற நறவுெகாப் பளிக்கும் பனிமலர்க் குழலியர் பளிக்குப்
பானிலா முன்றிற் றூநிலா முத்தின் பந்தரிற் கண்ணிைம யாடா
தமரர்நா டியேரா டம்மைன யாட ைவயநுண் ணுசுப்பள வலெவன்
றமரரு மருளுந் ெதளிதமிழ்க் கூட லடரா வலங்கல்ேவ ணியேன. (92)

அறுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

அடுத்தங் குலவாக் ேகாட்ைடசுமந் தளித்தீ ெராருவற் கதுநிற்கத்
ெதாடுக்குங் கைணேவ டனக்குலவாத் தூணி ெகாடுத்தீர் ேபாலுமா
ெலடுக்குங் கைணையந் ெதய்தகைண ெயண்ணத் ெதாைலயா ெதன்ெசய்ேகன்
திடுக்கங் ெகாளமால் சிைலமதைனச் சினத்தீர் கடம்ப வனத்தீேர. (93)

எழுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

கடமுைடயு நறுெநய்க்குண் முழுகிெயழு வைதெயாத்த
கரடமத
கரிெபற்ெறார் பிடிேயேயான்
மடவநைட பயில்பச்ைச மயிைலெயாரு புறம்ைவத்த
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மதுைரயழ கியெசாக்கர் வைரேவேலாய்
நைடயுெமழு துைவநிற்கு நிைலயுெமழு துைவெசாற்கு
ணலமுெமழு துைவசித்ர ரதிேபாலவா
ளிைடயுெமழு துைவமுற்று மிலெதார்ெபாரு ைளயுெமாக்க
ெவழுதிெலவ ருைனெயாத்த ெபயர்தாேம. (94)

அறுசீர்க்கழி ெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

ேமதைகய பலகைலேபார்த் தறம்வளருந் தமிழ்க்கூடல் விகிர்த ேகண்ேமா
ேவதமினின் றிருவுருெவான் றீருருவாய் நின்றதினு மிறும்பூ தந்ேதா
ேபாதலர்ைபந் துழாய்ப்படைலப் புயல்வண்ணத் ெதாருவனிரு பூைவ மார்க்குக்
காதலனாய் மற்றுனக்ேகார் காதலியாய் நிற்பெதாரு காட்சி தாேன. (95)

ேநரிைச ெவண்பா

காண்டைகய ெசல்வக் கடம்பவனத் தானந்தத்
தாண்டவஞ்ெசய் தாண்டவர்நீர் தாமன்ேற - பூண்டடிய
ருள்ளத் திருப்பீெரம் முள்ளத்ைத யும்முமதா
ெமள்ளத் திருப்பீர் மிக. (96)

கட்டைளக் கலித்துைற
கார்காலம் கண்டு வருந்திய தைலவன் பாகெனாடு கூறியது

மிக்கார் முகத்தருள் கூடற்பி ரான்விட நாண்டுவக்காக்
ைகக்கார் முசத்தன்ன ேதர்வல வாைக பரந்துெசலு
மிக்கார் முகக்க ெவழுந்தெகால் லாெமம தாவிெயன்னத்
தக்கார் முகத்தடங் கண்ணீ ருகாந்த சலதிையேய. (97)

எழுசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
இரங்கல்
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சலாராசி தங்கு கைணேயவு ெமாய்ம்பர் சரணார விந்த மிைசேய
மலாரகி டந்த நயனார விந்தர் மதுேரசர் முன்பு புகலார்
சிலராவி யின்றி யுடேல சுமந்து திரிவார்கள் ெவந்து விழேவ
லராத கங்கு லிைடேயெயா ரங்கி புைகயாது நின்ெற ரிவேத. (98)

தாழிைச
இரங்கல்

ேதன்வழங்கு கடுக்ைகயார்கரு மான்வழங்கு முடுக்ைகயார்
திருவிருந்த விடத்தினாரருள் கருவிருந்தந டத்தினார்
மானடங்கிய வங்ைகயார்சைடக் கானடங்கிய கங்ைகயார்
ைவைகெயான்றிய கூடலாரிவள் ெசய்ைகெயான்ைறயு நாடலார்
கானேவயிைச ெகால்லுமாலுற வானவாய்வைச ெசால்லுமாற்
கன்றியன்றி லிரங்குமாலுயிர் தின்றுெதன் றெனருங்குமாற்
றீநிலாவனல் சிந்துமாற்ெகால ேவனிலான்ெமல முந்துமாற்
றினமிைடந்திைட ெநாந்தேபான்மகண் மனமிைடந்த துணர்ந்துேம. (99)

அறுசீர்ச் சந்த விருத்தம்
ஊர்

உைடயெதார் ெபண்ெகாடி திருமுக மண்டல ெமாழுகு ெபருங்கருைணக்
கட
லுத வுஞ்சில கயல்ெபாரு ெமாய்ம்புள கடவுெண டும்பதியாம்
புைடெகாள் கருங்கைல புைனபவள் ெவண்கைல புைனயுெமார் ெபண்ெகாடியா
வடகைல ெதன்கைல பலகைல யும்ெபாலி மதுைரவ ளம்பதிேய. (100)

பதினான்குசீர்க் கழிெநடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

வள்ைளவாய் கிழித்துக் குமிழ்மறிந் தமர்த்த மதரரிக் கண்ணியு நீயு

மழைலநா றமுதக் குமுதவாய்க் குழவி மடித்தலத் திருத்திமுத் தாடி
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உள்ளெநக் குருக வுவந்துேமாந் தைணத்தாங் குகந்தனி ரிருத்திரா லுலக
ெமாருங்குவாய்த் தீருக் ெகாருதைலக் காம முற்றவா ெவன்ெகாேலா வுைரயாய்
ெவள்ளிெவண் ணிலவு விரிந்தேகா டீரம் ெவஞ்சுடர்க் கடவுளுங் கிைடத்து
வீற்றிருந் தைனய விடுசுடர் மகுட மீக்ெகாளூஉத் தாக்கணங் கைனயார்
கள்ளவாட் கருங்கண் ேணறுகாத் திட்ட காப்ெபன ேவப்பலர் மிைலச்சுங்
ைகதவக் களிேற ெசய்தவக் கூடற் கண்ணுதற் கடவுண்மா மணிேய. (101)

ேநரிைச ஆசிரியப்பா

கட்புலங் கதுவாது ெசவிப்புலம் புக்கு
மனனிைடத் துஞ்சி வாயிைடப் ேபாந்து
ெசந்நா முற்றத்து நன்னடம் புரியும்
பலேவறு வன்னத் ெதாருபரி யுைகத்ேதாய்
புட்ெகாடி ெயடுத்ெதாரு பூங்ெகாடி தன்ெனாடு 5
மட்ெகாடி தாழ்ந்த வான்ெகாடி யுயர்த்ேதா
ேயாேர ழாழி சீர்ெபறப் பூண்டு
முடவுப் படத்த கடிைகயுட் கிடந்து
ெநடுநிைல ெபயரா நிைலத்ேத ரூர்ந்ேதாய்
மீனவர் ெபருமான் மானேவல் பிைழத்தாங் 10
ெகழுெபருங் கடலு ெமாருவழிக் கிடந்ெதன
விண்ணின் றிறங்குபு விரிதிைர ேமய்ந்த
ெகாண்மூக் குழுமைலக் ெகாைலமதக் களிற்ெறாடும்
ேவற்றுைம ெதரியாது மின்னுக்ெகாடி வைளத்தாங்
காற்றல்ெகா டுற்றபா கைலத்தனர் பற்றத் 15
திரியுமற் ெறம்ைமத் தீச்சிைற படுக்ெகனப்
பரிதிேவ லுழவன் பணித்தனன் ெகால்ெலன
ெமய்விதிர்த் தலறுபு ெவரீஇப்ெபயர்ந் தம்ம
ெபய்முைற வாரி ெபயும்ெபய லல்ல
ெநய்பா றயிற்முதற் பல்ெபய றைலஇப் 20
ெபருவளஞ் சுரந்த விரிதமிழ்க் கூட
லிருநில மடந்ைதக் ெகாருமுடி கவித்தாங்
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கிந்திர னைமத்த சுந்தர விமானத்
தருள்சூற் ெகாண்ட வரியிளங் கயற்கண்
மின்னுைழ மருங்குற் ெபான்ெனாடும் ெபாலிந்ேதாய் 25
துரியங் கடந்த துவாத சாந்தப்
ெபருவளி வளாகத் ெதாருெபருங் ேகாயிலுண்
முைளயின்று முைளத்த மூல லிங்கத்
தளைவயி னளவா வானந்த மாக்கட
னின்ெபருந் தன்ைமைய நிகழ்த்துதும் யாெமன 30
மன்ெபருஞ் சிறப்பின் மதிநலங் ெகாளிேன
ேபைதைமப் பாலேர ெபரிது மாேதா
ேவத புருடனும் விராட்புரு டனுேம
இைனயநின் றன்ைமமற் ெறம்ம ேனாரு
நிைனயவுஞ் சிலெசாற் புைனயவும் புரிதலின் 35
வாழிெயம் ெபருமநின் றகேவ
வாழிெயம் மனனு மணிநா வும்ேம. (102)

மதுைரக் கலம்பகம் முற்றும்

www.shaivam.org

34

