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ார்கித் ிங்கள் ி ிறநந் ன்ணாபால்
ீாடப் பதாதுர்ீ பதாதுிபணா பரிறீர்
சீர் ல்கும் ஆய்தாடி சசல்ச் சிறுீ ர்காள்

கூர் பல் சகாடுந்சாினன் ந்பகாதன் குன்
ர் ஆர்ந் கண்ி பசாற இபம் சிங்கம்

கார்பணிச் சசங்கண் கிர் ிம் பதால் பகத்ான்
ாாபண க்பக தறந ருான்
தாபார் புகப் தடிந்து பனார் ம்தாாய் (1--474)
றத்து ாழ்ர்காள்!
ீ
ாபம் ம் தாறக்குச்
சசய்பம் கிரிறசகள் பகப ீபா, தாற்கடலுள்
றதத் துின்ந தணடி தாடி

சய்பண்பாம் தாலுண்பாம் ாட்காபன ீாடி
றிட்டு ழுபாம் னரிட்டு ாம் படிபாம்

சசய்ாண சசய்பாம் ீக்குநறப சசன்று ஏபாம்
பம் திச்றசபம் ஆந்றணபம் றககாட்டி
உய்பாறு ண்ி உகந்து பனார் ம்தாாய் 475 (2)
ஏங்கி உனகபந் உத்ன் பதர் தாடி
ாங்கள் ம்தாறக்குச்

சாற்நி ீாடிணால்

ீங்கின்நி ாசடல்னாம் ிங்கள் பம்ாரி சதய்து
ஏங்கு சதருஞ் சசந்சலூடு கல் உகப
பூங்குறபப் பதாில் சதாநிண்டு கண்தடுப்த
பங்காப புக்கிருந்து சீர்த் பறன தற்நி
ாங்கக் குடம் ிறநக்கும் ள்பல் சதரும் தசுக்கள்
ீங்கா சசல்ம் ிறநந்து பனார் ம்தாாய் 476 (3)

ஆி றக்கண்ா! என்று ீ றக கபல்;
ஆிபள் புக்கு பகந்துசகாடு ஆர்த்து நி

ஊி பல்ன் உரும்பதால் சய் கறுத்துப்
தாிந் பாள் உறடப் தத்ாதன் றகில்

ஆிபதால் ின்ணி, னம்புரிபதால் ின்று அிர்ந்து,
ாாப சார்ங்கம் உறத் சறபதால்
ா உனகிணில் சதய்ிடாய்;

ாங்கலம்

ார்கி ீர் ஆட கிழ்ந்து பனார் ம்தாாய் (477) 04
ாறண ன்னு டதுற றந்றணத்
தூப் சதருீர் பறணத் துறநறண

ஆர் குனத்ிணில் பான்றும் அி ிபக்றகத்
ாற குடல் ிபக்கம் சசய் ாபாறணத்
தூபாாய் ந்து ாம்

தூனர் தூித் சாழுது

ாிணால் தாடி ணத்ிணால் சிந்ிக்க

பதா திறபம் புகுருான் ின்நணவும்
ீிணில் தூசாகும் சசப்பு பனார் ம்தாாய். (478) 05
புள்லம் சினம்திண காண், புள்அறன் பகாினில்
சள்றப ிபி சங்கின் பதர் அம் பகட்டிறனபா
திள்பாய்!

ழுந்ிாய், பதய்பறன ஞ்சு உண்டு

கள்பச் சகடம் கனக்கு அிக் கால்

ஏச்சி

சள்பத்து அில் துில் அர்ந் ித்ிறண
உள்பத்துக் சகாண்டு பணிர்கலம் பாகிகலம்
சள்ப ழுந்து அரி ன்று பதர் அம்
உள்பம் புகுந்து குபிர்ந்து

பனார் ம்தாாய். (479) 06

கீ சு கீ சு ன்று ங்கும் ஆறணச்சாத்ன் கனந்து
பதசிண பதச்சு

அம் பகட்டிறனபா? பதய்ப் சதண்ப

காசும் திநப்பும் கனகனப்தக் றகபதர்த்து

ாச றுங்குல் ஆய்ச்சிர் த்ிணால்
ஏறச தடுத் ிர்

அம் பகட்டிறனபா?

கப் சதண்திள்பாய்

ாான் பர்த்ி

பகசறணப் தாடவும் ீ பகட்பட கிடத்ிபா
பசம் உறடாய்

ிந

பனார் ம்தாாய். (480) 07

கீ ழ்ாணம் சள்சபன்று ருற சிறு டு
ீ

பய்ான் தந்ண காண்; ிக்கு உள்ப திள்றபகலம்
பதாான் பதாகின்நாறப் பதாகால் காத்து உன்றணக்
கூவுான் ந்து ின்பநாம்; பகாதுகனம் உறட
தாாய் ழுந்ிாய்,

தாடிப் தறந சகாண்டு

ா ாய் திபந்ாறண ல்னற ாட்டி

பாி பறணச் சசன்று ாம் பசித்ால்,
ஆா ன்று ஆாய்ந்து அருள் பனார் ம்தாாய். (481) 08

தூி ாடத்துச் சுற்றும் ிபக்கு ரித்

தூதம் கத் துில் அற பல் கண் பரும்
ான் கபப! ிக்கம் ாள் ிாய்!
ாீ ர்!

அறப ழுப்தீபா?

உம் கள் ான்

ஊறபா அன்நிச் சசிபடா அணந்பனா
ப் சதருந்துில் ந்ிப் தட்டபபா?

ாான் ான் றகுந்ன் ன்சநன்று
ாம் தனவும் ின்று பனார் ம்தாாய். (482) 09

பாற்றுச் சுர்க்கம் புகுகின்ந அம்ணாய்!
ாற்நபம் ாாபா ாசல் ிநாார்

ாற்நத் துாய் படி ாான் ம்ால்

பதாற்நப் தறந ரும் புண்ிணால் தண்டு எரு ாள்
கூற்நத்ின் ாய் ழ்ந்
ீ
கும்தகருனும்

பாற்றும் உணக்பக சதருந்துில்ான் ந்ாபணா
ஆற்ந அணந்லுறடாய்! அருங்கனப
பற்நாய் ந்து ிந ல் ஏர் ம்தாாய்

(483) 10

கற்றுக் கநறக் கங்கள் தன கநந்து
சசற்நார் ிநல் அிச் சசன்று சசருச் சசய்பம்
குற்நம் என்று இல்னா பகானர்ம் சதாற்சகாடிப!
புற்நவு அல்குல் புணிபன! பதாாய்,

சுற்நத்துத் பாிார் ல்னாரும் ந்து ின்
பற்நம் புகுந்து பகில்ண்ன் பதர் தாடச்
சிற்நாப பதசாப, சசல்ப் சதண்டாட்டி! ீ
ற்றுக்கு உநங்கும் சதாருள்?

கறணத்து இபங் கற்று

பனார் ம்தாாய்.

(11)

ருற கன்றுக்கு இங்கி

ிறணத்து பறன ிப ின்று தால் பசா
றணத்து இல்னம் பசறு ஆக்கும் ற் சசல்ன் ங்காய்!
தணித் றன 
ீ ின் ாசற் கறட தற்நி
சிணத்ிணால் சன் இனங்றகக் பகாாறணச் சசற்ந
ணத்துக்கு

இணிாறணப்

தாடவும் ீ ாய் ிநாய்

இணித் ான் ழுந்ிாய், ஈது ன்ண பதர் உநக்கம்
அறணத்து இல்னாாரும் அநிந்து

பனார் ம்தாாய். (12)

புள்பின் ாய் கீ ண்டாறணப் சதால்னா அக்கறண
கிள்பிக் கறபந்ாறணக் கீ ர்த்ிற தாடிப் பதாய்
திள்றபகள் ல்னாரும் தாறக்

கபம் புக்கார்;

சள்பி ழுந்து ிாம் உநங்கிற்று;
புள்லம் சினம்திண காண்;

பதாது அரிக் கண்ிணாய்!

குள்பக் குபிக் குறடந்து ீாடாப

தள்பிக் கிடத்ிபா? தாாய் ீ ன்ணாபால்
கள்பம் ிர்ந்து கனந்து

உங்கள் புறக்கறடத்

பனார் ம்தாாய் (13)

பாட்டத்து ாிபள்

சசங்கழுீர் ாய் சகிழ்ந்து ஆம்தல் ாய் கூம்திண காண்
சசங்கல் சதாடிக் கூறந சண்தல் த்ர்

ங்கள் ிருக்பகாில் சங்கிடுான் பதாகின்நார்
ங்கறப பன்ணம் ழுப்புான் ாய் பதசும்
ங்காய் ழுந்ிாய் ாாாய் ாவுறடாய்
சங்சகாடு சக்கம் ந்தும் டக்றகன்
தங்கக் கண்ாறணப் தாடு பனார் ம்தாாய்.

(14)

ல்பன! இபங்கிபிப இன்ணம் உநங்குிபா
சில்சனன்று

அறபன் ின் ங்றகீ ர் பதாருகின்பநன்

ல்றன உன் கட்டுறகள் தண்பட உன் ாய் அநிதும்
ல்லீர்கள் ீங்கள் ான் ான் ஆிடுக!
எல்றன ீ பதாாய் உணக்கு ன்ண

பறு உறடற?

ல்னாரும் பதாந்ாபா? பதாந்ார் பதாந்து ண்ிக்சகாள்
ல் ஆறண சகான்நாறண ாற்நாற ாற்று அிக்க
ல்னாறண ாறணப் தாடு பனார் ம்தாாய் (15)

ாகணாய் ின்ந ந் பகாதனுறட
பகாில் காப்தாபண!

சகாடித் பான்றும் பா

ாில் காப்தாபண! ிக் கம் ாள் ிநாய்
ஆர் சிறுிபாபக்க,

அறந தறந

ான் ிண்ன் சன்ணபன ாய் பர்ந்ான்
தூபாாய் ந்பாம் துில் ப் தாடுான்

ாால் பன்ணம் பன்ணம் ாற்நாப அம்ா! ீ
ப ிறனக் கம் ீக்கு பனார் ம்தாாய். (16)
அம்தப ண்ப
ீ
பசாபந அநஞ்சசய்பம்
ம்சதருான் ந்பகாதானா ழுந்ிாய்

சகாம்தணார்க்கு ல்னாம் சகாழுந்ப குன ிபக்பக
ம்சதருாட்டி பசாாய் அநிவுநாய்
அம்தம் ஊடு அறுத்து ஏங்கி உனகு

அபந்

உம்தர் பகாாபண! உநங்காது ழுந்ிாய்
சசம்பதாற் கனடிச் சசல்ா

தனபா

உம்திபம் ீபம் உநங்கு பனார் ம்தாாய் (17)
உந்து  கபிற்நன் ஏடா பாள் னின்
ந்பகாதானன் ருகபப! ப்தின்ணாய்!
கந்பம் கழும் குலீ! கறட

ிாய்

ந்சங்கு பகாி அறத்ண காண்! ாிப்
தந்ல் பல் தல்கால் குில் இணங்கள் கூிண காண்
தந்ார் ினி! உன் றத்துணன் பதர் தாடச்
சசந்ாறக் றகால் சீார் றப எனிப்த
ந்து ிநாய் கிழ்ந்து பனார் ம்தாாய் (18)

குத்து ிபக்கு ரிக்

பகாட்டுக்கால் கட்டில் பல்

சத்சன்ந தஞ்ச சணத்ின் பல் நிக்

சகாத்து அனர் பூங்குல் ப்தின்றண சகாங்றக பல்
றத்துக் கிடந் னர் ார்தா! ாய் ிநாய்
றத் டங்கண்ிணாய்! ீ உன் ானறண
த்றண பதாதும் துில்  எட்டாய் காண்

த்றண பலும் திரிவு ஆற்நக் இல்னாால்
த்தும் அன்று கவு பனார் ம்தாாய் (19)
பப்தத்து பர் அர்க்கு பன் சசன்று
கப்தம் ிர்க்கும் கனிப! துில் ாய்;
சசப்தம் உறடாய்! ிநல் உறடாய்! சசற்நார்க்கு
சப்தம் சகாடுக்கும் ினா!
சசப்பு

துில் ாய்;

அன்ண சன் பறனச் சசவ்ாய்ச் சிறு ருங்கும்

ப்தின்றண ங்காய்! ிருப! துில் ாய்;
உக்கபம் ட்சடாபிபம் ந்து உன் ாபறண
இப்பதாப ம்ற ீர்

ஆட்டு பனார் ம் தாாய்

(20)

ற்ந கனங்கள் ிர் சதாங்கி ீ து அபிப்த
ாற்நாப தால் சசாரிபம் ள்பல் சதரும் தசுக்கள்
ஆற்நப் தறடத்ான் கபண! அநிவுநாய்
உற்நம் உறடாய்! சதரிாய்! உனகிணில்
பாற்நாய் ின்ந சுடப! துில் ாய்;
ாற்நார் உணக்கு னி சாறனந்து உன் ாசல் கண்
ஆற்நாது ந்து உன் அடி திபா சதாபன
பதாற்நி ாம் ந்பாம் புகழ்ந்து பனார் ம்தாாய் (21)

அங் கண் ா

ஞானத்து அசர் அதிாண

தங்காய் ந்து ின் தள்பிக்

கட்டிற் கீ ப

சங்கம் இருப்தார் பதால் ந்து றனப் சதய்பாம்
கிண்கிி ாய்ச் சசய்

ாறப் பூப் பதாபன

சசங் கண் சிறுச் சிநிப ம்பல் ிிாபா
ிங்கலம் ஆித்ினும் ழுந்ாற் பதால்

அங் கண் இண்டும் சகாண்டு ங்கள் பல் பாக்குிபல்
ங்கள் பல் சாதம் இிந்து பனார் ம் தாாய்

(22)

ாரி றன பறஞ்சில் ன்ணிக் கிடந்து உநங்கும்
சீரி சிங்கம் அநிவுற்றுத் ீ ிித்து
பரி ிர் சதாங்க ப்தாடும் பதர்ந்து உநி
பரி ிர்ந்து பங்கிப் புநப்தட்டுப்

பதாருா பதாபன ீ பூறப் பூண்ா உன்
பகாில் ின்று இங்ஙபண பதாந்ருபி, பகாப்பு உறட
சீரி சிங்காசணத்து இருந்து,

ாம் ந்

காரிம் ஆாய்ந்து அருள் பனார் ம்தாாய் (23)
அன்று இவ் உனகம் அபந்ாய் அடி பதாற்நி
சசன்நங்குத் சன் இனங்றக சசற்நாய் ிநல் பதாற்நி
சதான்நச் சகடம் உறத்ாய் புகழ் பதாற்நி
கன்று குினாய் நித்ாய் கல் பதாற்நி
குன்று குறடாய் டுத்ாய் கும் பதாற்நி
சன்று தறக சகடுக்கும் ின் றகில்

பல் பதாற்நி

ன்சநன்று உன் பசகப த்ிப் தறந சகாள்ான்
இன்று ாம் ந்பாம் இங்கு பனார் ம் தாாய் (24)

எருத்ி கணாய் திநந்து ஏர் இில்
எருத்ி கணாய் எபிந்து பத்

ரிக்கினான் ஆகித்ான் ீங்கு ிறணந்

கருத்றப் திறப்தித்துக் கஞ்சன் ிற்நில்
சருப்சதன்ண ின்ந சடுாபன உன்றண
அருத்ித்து ந்பாம் தறந ருிாகில்

ிருத்க்க சசல்பம் பசகபம் ாம் தாடி

ருத்பம் ீர்ந்து கிழ்ந்து பனார் ம் தாாய் (25)
ாபன!

ிண்ா ார்கி ீர் ஆடுான்

பறனார் சசய்ணகள் பண்டுண பகட்டிபல்
ஞானத்ற ல்னாம் டுங்க பல்ண

தானன்ண ண்த்து உன் தாஞ்சன்ணிப
பதால்ண சங்கங்கள் பதாய்ப்தாடு உறடணப
சானப் சதரும் தறநப தல்னாண்டு இறசப்தாப
பகான ிபக்பக சகாடிப ிாணப
ஆனின் இறனாய் அருல் பனார் ம் தாாய் (26)
கூடாற சல்லும் சீர்க் பகாிந்ா உன் ன்றணப்
தாடி தறந சகாண்டு ாம் சதறு சம்ாணம்
ாடு புகழும் தரிசிணால் ன்நாகச்
சூடகப பாள் றபப பாபட சசிப் பூப
தாடகப ன்நறண தல்கனனும் ாம் அிபாம்
ஆறட உடுப்பதாம் அன் தின்பண தாற்பசாறு
பட சய் சதய்து பங்றக ிா
கூடிிருந்து குபிர்ந்து பனார் ம் தாாய் (27)

கநறகள் தின் சசன்று காணம் பசர்ந்து உண்பதாம்
அநிவு என்றும் இல்னா ஆய்குனத்து

உன்ன்றணப்

திநி சதறுந்றணப் புண்ிம் ாம் உறடபாம்

குறநவு என்றும் இல்னா சகாிந்ா, உன்ன்பணாடு
உநபல் க்கு இங்கு எிக்க எிாது

அநிா திள்றபகபபாம் அன்திணால் உன் ன்றணச்
சிறு பதர் அறத்ணவும் சீநி அருபாப
இறநா!

ீ ாய் தறந பனார் ம் தாாய்

சிற்நஞ் சிறு காபன ந்து

(28)

உன்றணச் பசித்து உன்

சதாற்நாற அடிப பதாற்றும் சதாருள் பகபாய்!
சதற்நம் பய்த்து உண்ணும் குனத்ில் திநந்து ீ
குற்பநல் ங்கறபக் சகாள்பால் பதாகாது
இற்றநப் தறந சகாள்ான் அன்று காண் பகாிந்ா!
ற்றநக்கும் ழ் ழ் திநிக்கும் உன் ன்பணாடு
உற்பநாப ஆபாம் உணக்பக ாம் ஆட்சசய்பாம்
ற்றந ம் காங்கள் ாற்று பனார் ம்தாாய் (29)

ங்கக் கடல் கறடந் ாறணக் பகசறண
ிங்கள் ிருபகத்துச் பசிறார் சசன்று இறநஞ்சி
அங்கு அப்தறந சகாண்ட ஆற்றந அிபுதுறப்
றதங்கனத் ண்சரில் தட்டர் திான் பகாற சசான்ண
சங்கத் ிழ் ாறன பப்ததும் ப்தாப
இங்கு இப்தரிசு உறப்தார் ஈரிண்டு

ால் றத் பாள்

சசங்கண் ிருபகத்துத் சசல்த் ிருானால்
ங்கும் ிருருள் சதற்று இன்புறுர் பனார் ம் தாாய் (30)

