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. இவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

இரங்கோன் 

சமரசஞான சன்மார்க்க சபையின் 

பதிப்பு. 

ote 

பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு. 

அதாவது. 

அகத்தியர் தேவாரத் இரட்டு, 

இருவாசகம் (௬௦-விஷய தசனங்களுடன்) 

அஇரக்கோவையார் செய்யுட்டிரட்டு 

இருவிசைப்பா. 

இருப்பல்லாண்டு, 

Baws So s&s Hoc. 

பிரபத்தமாலைத் இரட்டு. 

பெரியபுராணச்செய்யுட்டிரட்டு, 

ore 

  

இன் விலை ரூபா-௧௯ (1-12-0). 

க்காமகொபாகியாய, டாக்டர் 
உ. வே, சா.மிசாதையர் அல் திலைவம் 

PO wis, Caen toe 20,



OL. 

சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

பன்னிரு திருமுை றகள்ர்வன. 

Gong 

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தேவாரம் 

” 0 

ts ” 

இருராவுக்காசு சுவாமிகள் தேவாரம் 

95 ௫4 

1 ” 

starr ss) sandear C gerry 

திருவாசகமும், திருக்கோலையாரும் 

திருவிசைப்பாவும், இருப்பல்லாண்டும் 

திருமூலகாயனார் இருமர் திரம் 

திருவாலவாயுடையார் முதலிய பன்னிரு 
வர் திருவாய்மலாச்தருளிம சாற்ப து 

பிரபந்தங்கள். 

பெரியபுராணம் 

திருசசிற்றம்பலம், 

ரய வைவமிமவளுகை- 

முதற்றிருமுறை. 
இரண்டாச் இருமுறை, 

மூன்ருந்திருமுறை. 
நான்கார் திருமுறை, 

ஐ தாச்திருமுறை, 

ஆரூர் திருமுறை, 
ஏழார் திருமுறை, 

எட்டாந் திருமுறை, 

ஒன்பதார் திருமுறை, 

பத்தார் திருமுறை, 

பதினோரார் திருமுறை, 

பனனீரண்டார் திருமுறை,



a 

சிலமயம். 

இிருசசற்றம்பலம். 

பன்னிரு திருமுறைத்திரட்டின் முகவுரை. 
—— fe வய 

சுத்தாத்வைத சித்தாந்த வைதிக சைவர்காள் ! 

பன்னிரு இருமுறைத்திரட்டு என்னும் இவ்வரிய திரட்டு இது 
காறும் யாரானும் அச்டற்ப இப்பித் து வெளியிடப்படவில்லை. சைவ தீ 
திருவாளரனைவருக்கும் பெரும்பான்மையும் ஈன்மைவிளைத்துச் ௬௪ 
திதைச் தருமாறும், வெபூசைக்கும், சயலாயதரிசனத்தக்கும், நித்தி 
ய நைமித் இகங்களுக்கும், அடியவர் பூசைக்கும் (மிச்ச உபயோகமா 
மாறும், இசை வெளிப்படுத்தவேண்டுமென்று இரங்கோன் சமரச 
ஞான சன்மார்ச்ச சபையார் சேட்ட்க்கொண்ட படி திருவருளை முன் 
னிட்டு அச்ரியற்றி வெளிபிட்டனம், இர்தத்இிரட்டில் பரமாசாரிய 
சுவாமிகள் நால்வர் புராணசாரம், அவர்கள் வயசு, திருஈட்சத் திரம், 
சிறப்பு, தோத்திரம், தேவாரமகிமை, இிருவாசகப்பெருமை; திருவா 
சகவுண்மை ஆகிய விவைகளடங்கியுள்ளன, அன்றியும் தமிழ்வேத 
மாகிய திருவாசகத்துக்கு அறுபது விஷய சசனங்கள் எம்மாலெழு 
திச்சேர்க்கப்பட்டுள்ளன, ௮ச்த விஷய சூசனங்க$ரில் இவெபாரம்யல 
களும், சிவா திச்யங்களும், செபரத் துவங்களும் (௨௫0) வேதப்பிரமா 
ணங்களைக்கொண்டு ஈன்கு நிரூபிச்சப்பட்டுள்ளன, ஒல்லொரு வேக 
ப்பிரமாண வசனத்துக்கும் செளிபொருள் விளக்கியிருட்பதால் நடு 
நிலைகுன்றா து உண்மையறிய விருப்பமுடையாரனைவருக்கும், முக்கி 
யமாகச சையர்களுக்கும், இத் திரட்டு இன்றியமையாது வேண்டப் 
படும், 

இருவாசசத்துள் புதைந்தள்ள பொருட்டிறம் நெடுநாள் பழட 
முதிர்ந்த ௮நுபவமுடையார்க்கேபுலப்படவ தீன்றிஏனையோர்ச்குஎட் 
ண்ெயும் புலப்பமொறில்லை யென்பதனை சன்குணர்ர்சேமாயினும் 
புறசசமயிகள் தூற்றும் புன்மொழிசளைச்சேட்டுமனம்பொரறா து ௮வ/ 
சளும்உன்மையறிந்து து. இிக்குமாறுஏகே திசத்துள்ளும்ஏகதேசமாகச் 
குசனமெழுதிவெளிப்படுத் தினம், ச தீசம்ஹிசையில்*யாவனொருவன் 
பிரமவித்தையை உல௫ூல்கிலைகாட்டச்சச் திபெற்றிருந் தம் உதானத் 
one அஙஙனஞ்செய்யா திருப்பளாபின் அவன்பாவியாவன்?என வும்,



௨ முகவுரை, 

“அறிலிந்குறைர்தவஞயினும் ஆல் திச புத்தியின் மேலீட்டால் பிரம 
வித்தையை ஸ்தாபிக்க மூயல்வானாயின் அவன் பாவங்களை யெல்லா 
ம் போக்கி செசாயுஜ்பமடைவன்” எனவும் போதித்திருத்தலால் 
அநதவாய்மையையே யாமுங்கடைப்பிடித்து அருட்களிப்பின் மிகு 
தியால் சிவபாரம்மம்க்ளையும், சிய்பரதீதுவங்களையும் வேண்டியதே 
தங்களோ தி யெங்கும் பரவச்செய்யத் துணிர்தனம். அங்கனர் துணி 
6g இப்பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டையும், திருவாசக விஷய சச 
னங்களையும் பதிப்பித்து வருகையில் *ஈலமதொன்றடைதற் குறு 
மிடையபூறு நாதனே பலவுளவன்றே?? என்று ஆன்றோர்பணித்தருளி 
யபடி உத்தியோக நிர்ப்பந்தமும், எதிர்பாராத இல வசந்தர்ப்பங்க 
ளும் இடையில் நேர்ச்தமையால்,இந்தத் திரட்டில் (௬௦) விஷய ச 
சனங்களை மாத்திரஞ் சேர்த் துவெளியிட்டனம். இனியொருபோழ் 
து இறைவனருள்கூட்டிவைப்பின் திருவாசகமுழு துர்சனியாக(௧௫0) 
குனங்களோடு கெளிப்படுதசச் கரு இியுள்ளேம். 

தீமிழ்வேதமாகயெ திருவாசசவிஷய சூசனங்களீல் மேத்சோளா 
சக்காட்டியுள்ள வே? வசனங்கள்யாவும் சரர்தவெழுத்துச்கள் இல் 
லாக்குறையால் தமிழ் எழுத்துக்களிலேயே பஇப்பிச்சநேர்ர்தன: 

ஆதலின் உண்மையறிய அவாச்கொண்டுள்ள மேதாவியரனைவரும் வ 
டமொழியின்சண் ணமைர்துள்ள சகர; சகர, டகர, 5௧, பகரரமுத் 

லான வன்னங்களும், ஸ்லரங்களும், எடுத் தச் சாட்டிபள்ள வேதப் 

பிரமாணங்களிற் பேதப்பட்டிரு.த்தலைக்கண்டு எம்மை யலர்தூற்றா தி 
ரப்பார்களாக, 

இந்தப் பன்னிருதிருமுறைத் திரட்டில் அடங்கியுள்ள பாசுர 
களனைத்தையும் யாவருமெளிதிலோதும் பொருட்டு தளைகள் பீரி 
ப்பதற்கும், புரூப் பார்ப்பதற்கும், எமக்குப் பேரு தவியா யிருர்த 
ஸ்ரீமாந்-தன்றத்தூர் -மதுரகவி- மாணிக்கழதலியா ரவர்களுச் 
கும், இந்தத்திரட்டி விரைவில் வெளிய[கவேண்டுமென்று யாம் விரு 
ம்பியபடி. விடாமுயற்சிகொண்டு தமது வித்யா பால்கர அச்சுக் 
கூடத்திற் பதிப்பித்த ஸ்ரீமாந்-பல்லவபுரம்- அப்பாவு சேட்டியா 
ரவர்களுக்கும் ஈன்றிபாராட்டச் சடப்பாடுடையேம், 

சோ- சிவ அருணகிரி முதலியார்.
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சிலமயம், 

தீநச் சிற்றம்பலம். 

——~fo-— 

அகத்தியமகாமுனிவா 

திரட்டியருளிய 

கேவாரத்திரட்டு, 
tS 

இஃது, 

இரங்கோன் - சமரசஞான சன்மார்க்க சபைத்தலைவரும், 

சிகர்கிராபாக்கம்-சத்தாந்த ஞானபோதசங்க ஸ்தாபகருபட, 

சித்தாந்தஜானரிஷ்டருமாகிய 

சோளங்கிபரம் 

ஸ்ரீமதீ-வெஅ௮ருணகிரிமுதலியார 
அவர்களால் 

பரசுரங்களின் தளைகள் பிரித்துப் 

பரிசே திக்கப்பட்டு, 

OOOO 

ஷீயார் தமையனாரும் 

பென்ஷன் சுபேதாரும் பெஞ்சுமாஜிஸ்ட்ரேட்டுமாகிய 

சோளங்கிபரம் 

Lah - சிவதிதம்பரமுதலியாரவர்கள் 
நல்லா தரவால் 

LO=AT = AT Lith 
ப. ௮. சோமசுந்தர செட்டியாரவர்கள.து 

சென்னை, 

வித்யா பாஸ்கர அச்சியக்திரசாலையில் பதிப்பிக்கப்பட்டது. 
விசுவாவசு ஸ் பங்குனிம்” 

1906.



டே ' 

சிவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம், 

அகத்தியர் தேவாரத்தாட்டின் 

வரலாறு, 

௮சா.திமலமுதத சுத்தசாட்குண்ணிய பரிபூரணராயும், ஆதிமச் 

யார்ச சமானாதிக சாமரூபகுணரகிதரரயும் விளங்காநின்ற முழுமூத 
நீகடவுள் சிவபெருமானே என்று அன்மாக்களனைவருச் துணிர்து வ 
ழிபட்டுய்யும் பொருட்டுப் பற்பல இவ்விய அற்புசங்களினாலே சசல 
சமயாதி5 சுத்தாச்வைச சைவரித்தார்த சமயத்தைச் தாபித்தருளிய 

பரமாசாரிய மூர்த் திகள் சால்வ ரெனப்பவெர், அவருள் திருஞான 

சம்பந் தசுவாமிகள் சிவகுருவாகிய முருகக்கடவுள் அவதாரமும், திரு 

நாவுக்சரசுசுவாமிகள் வாசேத்திருமுனிகள் அவதாரமும், சுச்தரஜூர் 

தீதிசுவாமிகள் சிவபெருமானுடைய திருவழசே வெளிப்பட்டு வந்த 
ஆலாலசுர்தரர் அவதாரமும், மாணிக்கவாசசசுவாமிசள் Heyes Be car 
தீதலைவர் அவ தாரமுமாயுள்ளார்கள். இவர்கள த சரித் இரப்பிரபாவம் 
உபமர்யுபச்தவிலாசம், ௮கஸ் திய பக்தவிலாசம், சவரகசயம்,ஹாலா 
ஸ்ய மஹாத்மியம், சாஞ்சிமஹாச்மியம் மு.தலியதூல்களிலே கூறப்ப 

ட்ளெளது. இவர்கள் சசல வேதவேதாரஈ்ச ரசசியங்களை யெல்லாம் 
உலகுய்ய தேவார இருவாசசம் என்னும் மர்தரமொழிசளாச அனுச் 
கிரகித்தவர்கள், ஆயினும் முக்கமமாச திருஞானசம்பந்த சுவாமிச 
ள் அருளிச்செய்த திருப்பதிகம்கள் ருக்வேதசாரமாயும் தருகாவுக் 
கரச சுவாமிகள் அருளிச்செய்ச இருப்பதிசங்கள் யஜுர்வேதசார 
மாயும், சுந$்தரமூர்ச்திசுவாமிகள் அருளிச்செய்த இருப்பதிகங்கள் 
சாமவேசசாரமாயும், மாணிச்சவாசச சுவாமிகள் அருளிச்செய்த இ 
ருப்ப திகங்கள் ௮தாவண வேதசாரமாயும் விளங்கக்சொண்டிருக்சின் 
ன. இர்தச்திருப்ப திகல்களைத் தனித் சனியே கூறுமிடத்து முறை 
யே*திருக்சடைச்சாப்பு"? எனவும், 0தவாரம்!7௭ னவும், திருப்பா 
ட்ட” எனவும் “திருவாசகம்!” எனவும் ஆன்றோர் வழங்குவர். இடை 
களே கேட்போர்மனத்துக்கு ஆனர்சச்தை யுண்பெண்ணி ௮யரரவ 
ன்பு விளைவிப்பதும், கேட்போர்க்னெய சற்சரித்துரங்கள் நிறை 
ச்சதும், சொல்வன்மையிற் சிறிதும் குறைவில்லாததும், ௮ூலெவே 
தார்ச ரகசியம் நிறைர்த.தும், சவம் பழுத்தவுள்ள த்தப் us Sagal 
னருக்குச சர்வ சரவணுதிகாரம் பெற்றதும், “இருமூறைகள்?? என 
மஙசலப்பட்டம் பெற்றதுமா யுள்ளன. அன்றியும் பதிவாக்சென்றுர் 
தெள்ளிதிற்றுணியப்பட்டு மீருக்கன் றன, இலைசளுக்கே திருமறை



௨ தேவாரத்திரட்டின் வரலாறு. 

தீதமிழ், திராவிடவேம், திருநெறித்தமிழ், குத்றமில் தமீழ், ஞான த் 
தமிழ், சொன்மாலை, உரைமாலை,௮ருணூல், ஞானப்பாடல் என்பன 
வா இபல சிறப்புப்பெயர்களுண்டு, 

பரமாசாரிய மூர்த்திகள் சால்வரும் வேதாகமங்களிலே கூறி 
யுள்ள தெய்வவழிபாடாயெ சரியை, ஏரியை, யோகம், ஞானம் என் 
னும் நான்கு சன்மார்ச்சங்களையும், குருலிங்க சங்கமபத்இகளையும், 
அப்பத்திசெய்தார்க்குச் பெருமான் செய்யும் அருட்டி.றச் இனை 
யும் சர்வான்மாக்களும் உணர்ச் துய்யும் வண்ணம் கருணையால் திரு 
மேனிதாங்? தாமே நடாத்திக் காட்டியருளிய குருமூர்த்தங்களாத 
தீலானும், சாதாரணமாகச் தத்தம்பிறவி நோய் நீச்சவந்து தவம் 
புரிர்தவர்சளல்ல ராதலானும் இவர்கள் முறையே அளுடையபிள் 
ளையார்?? எனவும், ''அளுடையவரசுகள்?? எனவும், “அளுடையகம் 
பிகள்*? எனவும், *அளுடைய வடி.கள்?? எனவுர் துதிச்சகப்படஇன்ற 
னர். இவர்களுள் ஆஞுடையபிள்ளையார் சிவபெருமானை முதலிலும் 
ஆளுடையவடிகள் இறுதியிலும், மற்றிருமூர்த்இசள் ஆங்காங்கு 
இடையிலுஞ் சட்டிச்சாட்டினார்கள். இவர்கள் பதிப்பொருளான 
பரசிவப்பரம்பொருளுக்கு அமிசங்களாதலால் சைவத் இருவாளரெல் 
லாரும் இவர்களைத் தெய்வமாக வழிபட்டு வருனெருர்கள். 

திருஞானசம்பர்த சுவாமிகள் 4 தோடையசெவியன்?? என் 
பதுமுதந்*கல்லூர்!? என்பதீருசப தினாறாயிரச் இருப்பதிகங்களையும், 

திருகாவுச்க.ரசு சுவாமிகள் “கத்றாயினவாறு?? என்ப துமுதல் ஒரு 
மானைத்தரிக்குமொருவரை?? என்பதீராக நாற்பத்சொன்ப திஞயிரர் 
திருப்பதிசங்களையும், சுர். தரமூர்த் இசுவாமிகள் “பித்தாபிறை சூடி?” 
என்பதுமுதல் “ஊழிதோறும்?? என்பதீராக முப்பத்தெ ண்ளணாயிரச் 
திருப்பதிசங்களையும் ஆக ஒருலக்ஷத்து மூவாயிரந் இருப்பஇகங்க 
ளைச் திருவாய்மலர்ர் தருளினார்கள். இவைகளே தமிழ்வேதமாயெ 
தேவாரமாம், இவைகளுள் எழுநூற்றுத் தொண்ணூற்றேழு இருப் 
பதிகங்கள் நிற்க மற்றவை மறைந்து போயின, எஞ்சிகின்ற அவ் 

வெழுதாற்றுச் சொண்ணூற்றேழு இருப்ப திகங்சளையும் திருவாரூர் 
அபயகுலசேசர சோழமகாராஜாவுடைய வேண்டுசோளின்படி திரு 
சாரையூர்ப் பொல்லாப்பிள்ளையாருடைய மாணாக்க.ராகிய ஈம்பியா 

ண்டார் ஈம்பி என்பவர் ஏழுதிருமுறைகளாச வசுத்தருளினார். அவ் 
'வேழும் அடங்யெ இருமுறை அடங்கன்முறை எனப்படும். 

கல்வியறி வொழுக்சங்களாற் இறப்புற்று விளங்கிய வொலய 
முனிவர் அவ்வடங்கன்முறையின துமமமையையும், அதனை நாடோ



தேவாரத்திரட்டின் வரலாறு. ௩ 

றும் விதிப்படி. ॥ரத்தையோ பாராயணஞ்செய்யின் முத்தி தத 

ச்குமென்பதனையும் ௮றிர்து, தாம் அப்படிப் பாராயணஞ் செய்ய 

அசைகொண்டார். ௮து நிறைவேறுதல் கூடாமையால் வருத்தமுற் 
ற, செம்பரத்தை அடைந்து கனசசபையின்கண்ணே அனந்த தா 
ண்டவஞ் செய்தருளும் சபாராசரையணங்கி, தமது கருத்துமுற்றும் 
பொருட்டு நெடுங்காலம் அருந் தவஞ்செய்தார். அப்பொழுது சபா 
நாதருடைய தஇருவருளினாலே, **தவாலயமுனிவனே நீ பொதிய 
மலையிலிருக்கன்ற அகத்தியமுனிவனிடச்தே போவாயாயின் உன் 
கருத்து நிறைவேறும்!” என்று ஒரசரீரிவாச்குத் தோன்றிற்று, அத 
கேட்ட சவொலயமுனிவர் மனம$ூழ்ர்து, சபாராதரை வணங்கு, வி 
டைபெத்றுச்கொண்டு சென்று, பொ இியமலையை அடைந்து, அசத் 
திய மகா முனிவரைச் இந்தித்து, மூன்றுவருடசாலம் அருந்த௨ஞ் 
செய்தனர். ஸ்ரீ அகத்திய மகாமுனிவர் அவருக்கு வெளிப்பட்டு, 
அடங்கன்முறை முழுசையும் அவருக்குபதே௫த்து, அதினின்றும் 
குருவடிவம், விபூதி, பஞ்சாக்சரம், கோயித்றிறம், வெருபம், இருவழி, 
அருச்சனை, அடிமை என்பவைகளின் உண்மைகளைச் செரிக்சாகிற் 
கும் இருபத்தைந்து இருப்பதிசங்களை எடுத்துத்திரட்டி, இவை 
களை காடோறும் பாராயணஞ் செய்பவர்கள் அடங்கன்முறை முழு 
தையும் பாராயணஞ் செய்பவர்களாவர்கள்?? என்று திருவாய்மலர் 
5்.து மறைந்தருளினார். வொலயமுனிவர் அப்படியே இவ்விருபத் 
தைர்து இருப்பதிக்களையும் நெடுங்காலம் பாராயணஞ் செய்து 
சிவபெருமானுடைய திருவருளைப்பெற்ருர். . 

சராருர் திருமுறைகள் கண்டதிதற் பார்த்திபனா 
மேராரு மிறைவனைய மெழிலாரு நம்பியையு 
மாராச வன்பினுட னடி.பணிர்தங் கருள்விரவச் 
சோராத காதன்மிகுர் திருத்தொண்டர் பதர் த இப்பாம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 
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திருச் சிற்றம்பலம். | 

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புராணசாரம். 
of 

காழிரசர்ச Fours Nsut ges 

கவுணியர்கோ னழுதுமையாள் சருதியூட்டு 

மேழிசையி னமுதண்டு தாளம் வாங்க 

பிலங்கெயிச் இலச்சிவிகை யிசைய வேறி 

வாழுமய லகனசற்றிப் பந்த ரேய்ந்து 
வளர்ஏழிபெற் றரவின்வீட மருக நீர்த்து 

வீழிசகர்ச் சாசெய்தி மறைக்சகலம் பிணித்து 

மீனவன்மே னியின்வெப்பு விடுவிச் தாரே, (ச் 

அரெரியிட் டெடுத்தவே டவைமுன் னேழ்றி 
யா.ற்நிலிரி மேடெதிர்போ யணைய கேர்றி 

யோ£மண மொழியாமே கழுவி வேற்றி 
யோதுதிருப் பதிகத்தா லோட மேற்றிச் 

காருதவு மிடிபுத்தன் pau) Co oie 
காயாத பனையின்முது sche Cor nf 

மீரமிலா வங்கமுயி ரெய்க வேற்றி 
பிலங்குபெரு மணத்தரனை யெய்தி ஞரே, (௨) 

  

இருதநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணசாரம். 

வைவ்டத்கு ஒடு வை 

போற்று திரு வரஜூரில் வேளாண் டொன்மைப் 

பொருவில்கொறுச் கையரஇபர் புகழ ஞர்பான் 

மாற்றருமன் பினிற்றிலச வதியா மாது 

ந்துதித்த பின்புமரு ணீக்டி யாருர் 

கோற்றியமண் சமயமுறு தயா நீறகத் 
.... துணைவரரு டரவந்த சூலை கோயாற் 

பாற்றருநீ ஜிடரெய்இப் பாடலிபுத் இரத்திற் 
பாழியொழித் தரன திசைப் பதியில் வர்தார். (௧) 

வரது தமச் கையரரு ளானீறு சாத்தி 
வண்டமிழா ஜோய்தீர்க்து வாக்சின் மன்னாய்



பரமாசாரியர் மூவர் புராணசாரம்: இ 

வெர்சபொடி விடம்வேழம் வேலை நீந்தி — 

வியன்சூலங் கொடியிடபம் விளங்கச் சாத்தி 
யர தமிலப் பூதிமச னரவு மாற்றி 

யருட்சாசு பெற்றுமறை யடைப்பு நீக்கப் 

புர்திமகிழ்ந் தையாற்றிற் கயிலை கண்டு 

பூம்புகலூ ரன்பாதம் பொருந்தி னாரே. (௨) 

  

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் புராணசாரம். 
நகைக்க இணைதியயடிக் 

தண்கயிலை யதுநீங்கு ராவ லூர்வாம் 

சையனார் சடையனார் தனயஞனாராய் 
மண்புகழ வருட்றையா னோலை காட்டி 

மணம்விலகச்க வன்றொண்டா யதிகை சேர்ர்து 
ஈண்பினுட னருள்புரிய வாரூர் மேவி 

ஈலங்ளெரும் பாவைதோ ணயந்து வை$ச் 

திண்குலவும் விரன்மிண்டர் திறல்கண் டேத்துச் 
திருச்சொண்டச் கொகையருளரற் செப்பி னாரே. (௧) 

செப்பலருங் குண்டையூர் ரெல்லழைத்துத் 

திருப்புகலூர்ச் செம்சல் செழும் பொன்னாச் செய்து 
தீப்பின்முது குன் தர்தரும் பொருளாழ் நிட்டுத் 

திடத்தெடுத்துச் சங்கிலிதோள் சார்ந்து ராத 
ஜெப்பிறனித் தாதுவர்தா நூடு £றி 

யுதுமுதலை சிறுமதலை யுமிழ ஈல்இ 
மெய்ப்பெரிய களிறேறி யருளாற் சேர 

வேர்தருடன் வடகயிலை மேவி னாமே, (௨) 

  

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தோத்திரம். 
—— ge 

சடியவிழ் கசக்கைவேணிச் தாதைபோர் கனம்சண்மீனக் 
கொடியனை வேவரோக்கிச் குறையிரர் தனையான்ச நபித் 
பிடியள ஈடையாள்வேண்டப் பின்னுயி ரளிச் அச்சாத்த 
முடியணி மாடக்காழி முனிவனை ௨ணக்சஞ் செய்லாம். (௫)



௬ பரமாசாரியர் மூவர் தோத்திரம். 

பரசமய கோளரியைப் பாலருா வாமனைப்பூம் பழனஞ்சுழ்ர் 5 
சரபுரத்த.த் இருஞான சம்பர்தப் பெருமானைச் தேயமெல்லாப் 
குரவையிடச் தமிழ்வேதம்விரித்தருளுங்கவுணியர்தங்குல 2பத்தை 
விரவியெமையாளுடையவென்றிமழவிளங்களித்றைவிரும்பிவாழ்வா” 

[ம் 

  

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் தோத்திரம். 
ean male 

அறப்பெருஞ் செல்விபாகச் சண்ணலஞ் செழுத்தாலஞ்சா 
மறப்பெருஞ் செய்கைமாறா வஞ்சக ரிட்டநீல 
நிதப்பெருங் கடலும்யார்ச்கு நீர்துதற் கரியவேமு 

பிறப்பெனும் கடலுநீத்த பிரானடி வணக்கஞ்செய்வாம். (4) 

இடையறுப் பேரன்பு மழைவாரு மிணைவிழியுமுழவாரத்திண், படை 

யராத்திருச்சரமுஞ்சிவபெருமான் றிருவடி.ச்கேப இிச்தகெஞ்சு, கடை 
யறாப்பெருச் துறவும்வாசேப்பெருர்சசை சன்ஞானப்பாடற்,றொடை 

யச செவ்வாயுஞ் சவவேடப் பொலிவழகுர் இத்து வாழ்வாம், 

  

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தோத்திரம். 

<a> (a 

அ.ரவக லல்குலார்பா லாசைநீச் தவர்ச்சே வீடு 

தீருவமென் நளவில் வேசஞ் சாற்றிய தலைவன் நன்னைப் 
பரவைசன் புலவி தீர்ப்பான் கமுதுசண் படுக்கும் பானா 
ளிரவினிற் நூோதுகொண்டோ ஸனிணையடி முடிமேல் வைப்பா ம் 

ஒருமணத்தைச் சிதைவுசெய்து வல்வழக்ட் டாட்கொண்ட 
வுவனைக் சொண்டே 

யிருமணச்சைச் கொண்டருளிப் பணிசொண்ட வல்லாள 
னெல்லா முய்யப் 

பெருமணச்சீர்ச் திருத்தொண்டத் தொசை விரித்த 
பேரருளின் பெருமாளென்றும் 

இருமணக்கோ லப்பெருமாள் மறைப்பெருமா ளெமதுகுல 
தெய்வ மாமால், (௨)



தேவாரமடிமை;, ௭ 

தேவார மகிமை. 

அருமறையைச் சச்லீப்பண் டருர்தத்தேடி 

மதுபோலன் நிதுவென்று முஎதாமுண்மைப் 

பரபதமுர் தற்பரமும் பரனேயன்றிப் 
பலரில்லை யென்றெழுதும் பனுவல்பாரி 

னெரயினிடை மேவாதாற் றெதிரேயோடு 

மென்புக்கு முயிர்கொடுக்கு மிரிஞ்சா £றுங் 
கரியைவளை விக்குங்கள் மிதச்கப்பண்ணும் 

க.ராமதலை சரையிலுறச் காற்றுங்காணே. 

  

பரமாசாரியசுவாமிகள்கால்வர் 

வயசும் அவர்கள் திநநக்ஷத்திரழம் 

அப்பருச் செண்பத்தொன் றருள்வாத வூரருக்குச 

செப்பிய சாலெட்டிர் ரெய்லீக - மிப்புவியிற் 

சுந்தரர்க்கு மூவாறு தொன்ஞான சம்பந்தர்க் 

கந்தம் பதினா றி, 
சித்திரைச் சதய மப்பர் இறர் தவை சாரிமூல 

மத்தரைப் பணிசம் பந்த ரானிமா மகத்தி லந்த 
முத்தமிழ் வாத வூர் முதியால் லாடி தன்னிற் , 

சுத்தமாஞ் சோதி சாளிற் சுந்தரர் கயிலை சேர்ச்தார், 

நாலவர் கிறப்பு, 

சொற்கோவுர் தோணிபாச் தோன்றலுமென் சர்தரனுஞ் 
சிந்கோல வாதவூர்த் தேசசெனு -முற்கோலி 

வர் திலரேல் நீறெங்கே மாமறைநா ரூனெங்சே 
யெச்தைமிரா னைர்செழுத்தெங் கே, 

நால்வர்தேோத்திரம் 

. ழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலிய/சோன் கழல்போற்றி 

, urpidleorsré cord sud er%ore sIrr cre Gur bof 

வாழிதிரு நாவலூர் வன்றொண்டர் பதம் போற்றி 

பூழிமலி இருவாத வூரர்திருச் தாளபோற்றி, 

முற்றித்று, 
ககாள்ளை.



ட்டே 

இிவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம், 

சூ€பதீ் திரம், 

திருஞானசம்பந்த சுவரமிகள், 

திருப்பதிகம், பக்கம், | திருப்பதிகம், பக்கம், 
ட 

இருப்பிரமபுரம், ௩ | திருவெழுகூற்றிருச்கை, ohn 
இருடீத்றுப்பதிசம், ௯| திருச்சகடவர்மயானம். 2 
பஞ்சாச்கரத்திருப்ப திகம். மக | திருவாழ்கொளிபுத்தூர், ௩௭ 
ஈமச்சிவாயத் திருப்பதிகம். 0௩ | திருப்பூர் தராய், ௪௪ 
இருக்ஷேத்திரச்சோலை, ம௨ [கோளறுபதசம். ௫௦ 

தஇருநாவுக்கரசு சுவாமிகள், 

இருப்ப இகம். பக்கம், | திருப்பதிகம். பக்கம், 

திருவ ௫சைவீரட்டானம் திருப்பூவணம். ௩௧ 
கூறிராயின. டு ர ணன வர். 

ஈமச்சிவொயச் திருப்பதிகம். மடு| அ. ரவணையான், ௩௮ 
இருகே்ஷத்திரச்கோலை, உச(ஸ்ரீகயிலாயம், ௪௫! 
கோயிற்றிருவிரு கதம், ௩௰ । திருவாரூர்த் திருவிருத்தம். Bn! 

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள். 

திருப்பதிகம், பக்கம். | திருப்ப இகம்: பக்கம், 

,இருவெண்ணெயால்தூர். 3 திருப்புன்கூர், ௪௪ 
இருப்பாண்டிச்கொடுமுடி, ௭ இருச்சழுக்குன்றம். F S| 
ஊர்த்தொசை, ௨௪ திருச்சொண்டச்சொகை, இடு 
அிருக்கடவூர்மயானம், ௩௪ 

QOoOv-
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இவமயம், 

திருச்சிநற்றம்பலம். 

  

அகத்தியமகாமுனிவர் 

திரட்டியருளிய 

கேவாரத்திரட்டு. 

தேவார தலியபெபாருள். 

நேரிசைவேண்பா. 

குருவுரும் வெண்ணீ மெழுச்சஞ்சுங் சோயி 

லரனுருவ மென் கலைமே லாக்குர்-- இருவடியுஞ் 
சிட்டான வர்ர்சனையும் சொண்டுஞ் வொலயர்ச்கென் 
றிட்டா 165 Gwe செட்டு, 

  

இருப்ப திகக்கருத்துறரை. 

அஜ 
கிலைமண்டிலவாஇிரியப்பா, 

தோடு கூற்றுப் பித்தா மூன்றும் 
பீடிடைச் தேசிகன் பேரரு ளாகு 
நீற்றுப் பதிக நிகழ்த் ஐங் காலை 
மாற்றுப் பரையின் வரலா GSE 

அஞ்சல் சாதல் சொற்றுணை மற்று 
மஞ்செழுச் துண்மை யருளிய காகு 
மாஞூர் இல்லை காட்டோ மூன்றுஞ் 
சீரார் கோயில் றிறமைய தாகு 
மோருரு வரிய பாளை வடிவே 
மருவா ரென்ற வண்டமி ஹழைந்அர் 

திருவார் மேனிச் செய்திய காகும் 
பொடியடை யரவணை யந்த ளை 

1



அசத்தியர்தேவரத்திரட்டு. 

னடிபிணை சர்ச வருளே யாகும் 

பந்து வேற்றா கொன்றியை மூன்று 

ஈஈதலி லருச்சனை சாட்டிய தாகும் 
வேய்குலக் தில்லை யெனு ரிறை மூன்று: 
ராயனு மடிமையு நாட்டிய தாகு 

(ரிப்பரி சசத்திய மூனி௰ ofl Sed 
சொப்பரு மூங ரோதுசே பார 
முழுையுஞ் சிவாலய முனிக்கறி வித்துப் 
பழுதிலா வமையுட் பரிந்தெடுத் Agus 

சைர்துயர் பதிசமு மறிவுற் இரட்டி 
யெண்ணரு மடங்க ஸஜியாலையு மூணரும் 
புண்ணிய மிைகொடு பொருந்த மென் ஐவன் 
ரனக்கருள் செய்தனன் றசவற வதளுற் 

நிதிலா வகத்நியச் இரட்டினே யல 
லோ இன £டங்கலு மோதின ராவுரே, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

பண். 

ஈட்டபாடை, இர்தளம், கார்தாரம், கார்தாரபஞ்சமம், கெளசி 
சம், பழம்பஞ்சுரம், தக்கேசி, பியர்தைக்காச்தாரம், சாதாரி, பு.றரர், 
மை,ஈட்டராசம்,பஞ்சமம்,ஆகயபன்னிரண்டு பண்கள் பகலினும், 

கொல்லி, தக்கராகம்,கொல்லிச்கெளயாணம், பழர்தச்கரா சம், 
குறிஞ்சிசீசாமாம், வியாழச்குறிஞ்ச, மேசராசச்குறிஞ்சி, ௮ச்சாளிக் 
குறிஞ்சி ஆெடன்பது பண்கள் இரவினும், 

திருத்சாண்டகம், செவ்வழி, செர்துருதி ஆயெமுன்று பண்கள் 
எச்சாலச்தும் ஓத.ர்குரியலைகளாம். 

ஓஇராகழ். 

  

தேவராகம் முப்பத்திண்டாவன:--பைரவி, தேவச்ரியை, 

மே ஞ9, குறிஞ்சி, பூபாளம், வேளாவளி, மலகரி, பெஎளி, £ீராச 
ம், இந்தோளம், பல்ல இ, சாவேரி, படமஞ்சரி, லலிதை, தோடி, 
ரே, வசர்தம், இராமக்சிரியை, குண்டக்ிரியை, கூர்ச்சரி, வராளி, 
கைம், மாளவி, நாராயணி, பங்சாளம், தர்நியாரி, சாம்போதி, 
கெள்ளி, நாட்டை, சேசாக்கரி, கார்தாரி, சாரங்கம் என்பனவாம்,



காமகோபாத்மாய, டாகடர் 

உ. வே. சாமிநாதையர் தால் லயம் 
qm, சென்னை...20. 

டே 

திருச்சிற்றம்பலம், 

திருஞான சம்பந்தசவாமிக ள். 

இருப்பிரமபுரம். 

oOo 

(மதற்றிருமுறை-பண்-நட்டபாடை, 

  

தந வநள். 

  

இருச்சிற்றம்பலம். 

தோடு டையசெவி பன்விடை யேறியோர் தூமெண் ம இசூடிச் 
காடு டையசட லைப்பொடி பூசியென் னுள்ளங் கவர்கள்வ 

னேடு டையமல ரான்முூனை நாட்பணிர் தேத்த வருள்செய்த 

பீடு டைய பிரமாபு7 மேவிய பெம்மா னிவனன்றே. 

மூத்ற லாமைபிள சாசகமோ டேன மூளைச்சொம் பவைபூண்டு 

வற்ற லேரடுகல னாப்பலி தேர்ர்சென தள்ளப் சவர்கள்களன் 
கதறல் கேட்டலுடை யார்பெரி யார்கழல் கையாற் ரொழுதேச்த 
பெற்ற மூர்க்தபிர மாபு£ மேவிய பெம்மா னிவனன்றே, | 

நீர்ப ரச்தநிமிர் புன்சடை மேலோர் நிலாவெண்் மதிசூடி 
யேர்ப ரந்தவின வெள்வளை சோரவென் னுள்ளங் கவர்சள்வ 
Bri ரர்தவுல சின்மு5 லாய வோரு ரிதுவென்னப் 
பேர்ப ரக்தபிர மாபுர மேவிய பெம்மா னிவனன்றே, 

விண்ம கிழ்ந்தமதி லெய்தது மன்றிவி எங்கு தலையோட்டி. 
ஓுண்ம கிழ்ர்துபலி தேரிய வர்தென துள்ளல் சவர்கள்வன் 
மண்ம இழ்ர்தவர வம்மலர்ச் கொன்றை மவிர்த வரைமார்பிற் 

பெண்ம இழ்ர்தபிர மாபுர மேவிய பெம்மா னிவனன்றே, 

ஒருமை பெண்மையுடை யன்சடை யன்விடை பூரும் மிவ னென்: 

வருமை யாசவுரை செய்ய வமர்ர்சதென துள்ளங் கவர்கள்வன் 

கருமை பெற்றகடல் சொள்ளமி தர்.ததோர் காலம் மிதுவென்ன. 
பெருமை பெத்றபிர மாபுர மேவிய பெம்மா னிவனன்றே,



௪ அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு. * 

மறைக லர சயொலி பாடலோ டாடல ரா? மழுவேர் இ 
பிறைச லர்சவின வெள்வளை சோரவென் னுள்ளங் கவர்கள் ௨ன் 
கறைக லர்தகடி. யார்பொழி னீரியர் சோலைக் கஇர்சிர் தப் 
பிறைக லந்த பிர மாபுர மேவிய பெம்மா னி௰னன்றே, (௪) 

சடைமு யஙகுபுன லன்னன லன்னெரி வீ9ச் ஈதிர்வெய்த 
வுடைமு யங்குமர வோடுமி கர்தென துள்ளம் சவர்கள்வன் 
கடன்மு யங்குகழி சூழ்குளிர் கானலம் பொன்னஞ் சறகன்னம் 

பெடைமு யங்குபிர மாபுர மேவிய பெம்மா னிவனன்றே, (ar) 

வியரி லங்குவரை யுர்திய தோள்களை வீரம் விளைவித்த 
வுயரி லங்கையரை யன்வலி செற்றென துள்ளம் சவர்கள்வன் 
அயரி லங்கும்முல இற்பல வழிக டோன்றம் பொழுதெல்லாம் 

பெயரி லங்குபிர மாப” மேவிய பெம்மா னியனன்றே, (௮) 

தாணு தல்செய்திமை காணிய மாலொடு தண்டர் மரையானு 
Say தல்செய்கொழி யச்நிமிரர் சானென தள்ளங் ச௨ர்கள்௨ன் 
ஊணு தல்செய்மசக ளீர்முத லாய லையச் தவரேத்தப் 
பேணு சல்செய்பிர மாபு£ மேவிய பெம்மா னிவனன் றே, (௬) 

புத்த ரோபபொறி யில்சம ஹும்பூறங் கூற நெறிநில்லா 

வொச்த சொல்லவுல சம்பலி தேர்ர்தென தள்ளங் சவர்கள்வன் 
மத்த யானைமறு கவ்வரி போர்த்தசோர் மாயம் மிதுவென்னப் 
பித்தர் போலும்பிர மாபுர மேவிய பெம்மா னிவனன்றே, (௧௦) 

௮ர௬ரெ றியமறை வல்ல முனியசன் பொய்கை யலர்மேய 
பெருகெ தியபிர மாபுர மேவிய பெம்மா னியன் றன்னை 
யொருகெ நியமனம் வைச் அணர் ஞானசம் பந்தன் னுரைசெய்த 
திருகெ நியதமிழ் வல்லவர் தொல்வினை £ர்த லெளிதாமே, (sa) 

திருச்சிற் றம்பலம், 

இததலம்- சோழராட்டிலுள்ள து, 

சுவாமிபெயர்-பிரமபுரீசர், தவியார்- திருநிலரயயெம்மை. 

திருக்சோணியில்லீ திறிருப்பயா்...-ே சாணியப்பர், 

டந்தத்திநப்பதிகம், பூலாரும் 8ீகாழிட் பொய்கைச்கரையிலே 
பிரமவித்தியா சேவியாராய உமாபிராட்டியாரது சவஞானப்பாலை 
யுண்டருளிய திருஞானசம்பர்ச சுவாமிகளைத் தர்சையாரான இய 
பாதவிருதயர் “எசசில்பொருர் தஇப்பாலூட்டினாரைச்சாட்டுக?என்



அகத்தியர் தேவாரத்திரட்ரி, ௫ 
அசோபித்து மாறுசொண்டோச்சியபோ த, பிள்ளையார் தமதுவலத் 
திருச்சரவிரலாற் ரோணியப்பரைச் சுட்டிச்சாட்டி ஒஇியருளிய து. 

  

திருராவுக்கரசுசுவாமிகள், 

இருவதிகைவீரட்டானம்: 

—+}———~ 

நான் காந்திருமுறை-பண்-கொல்லி. 

a 

5 hu & ot 

திருச்சிற்றம்பலம், 

ary Soran nos சுகிலீர் 

கொடுமை பலசெய் தனசா னறியே 
னேற்ரா யடிச்கே யிரவும் பசலும் 

பிரியா தவணங் குவனெப் பொழுதுர் 

Carte சென்வயிற் நினகம் படியே 

குடரோ டுதுடச் இமுடக் இயிட 
வாநீறே னடியே னஇிசைச் கெடில 

வீரட் டானத் துறையம் மானே, (௧) 

நெஞ்சம் முமச்சே யிடமா கவைத்தே 

னினையா தொருபோ துமிருர் தறியேன் 

வஞ்சம் மிதுவொப் பதசண் டறியேன் 

வயிந்றோ டுதடச் இமுடச் இயிட 

ஈஞ்சா வெர்சென் tarsal) aster 

ஈணுகா மற்றுரஈ் துச.ரர் துமிடீ 

ரஞ்சே லுமென்னீ ரதிசைச் கெடில 
Aru டானச் துறையம் மானே, (௨) 

பணிர்தா ரனபா வங்கள்பாற் றவல்லீர் 

படுடெண் டலையிற் பலிகொண் முழல்கீர் 

துணிந்தே யுமச்காட் செய்துவா ழலுற்றாற் 

சுன் றதசூ லைதவிர்ச் தருளீர்



ச் அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு.. 

பிணிர்சார் பொடிசொண் டுமெய்பூ சவல்லீர் 

பெற்றமேற் றுசர்£ர் கற்றும்வெண் டலைசொண் 
டணிர்தீ ரடிசே எதிசைக் கெடில 

வீரட் டானச் துறையம்மானே, 

முன்னம் மடியே னறியா மையினன் 
முனிர்தென் னைசலீர் தமுடச் இயிடப் 

பின்னை யடியே னுமச்சா ஞம்பட்டேன் 

சுன் ற.தரூ லைதவிர்ச் சருளீர் 

sorter woe srt Ser Prd user cp 
SOUT UOT FH FC) Og gr 

னன்ன நடையா ரஇசைச் கெடில 
வீரட் டானத் துறையம் மானே. 

காத்தாள் பவர்சா வவிசழ்ர் தமையாற் 

சரைநின் றவர்கண் ரகொளென் ுசொல்லி 

ரீத்தா யசயம் புகநாச் இயிட 

நிலைக்கொள் ளூம்வழிச் தறையொன் றறியேன் 
வார்த்தை யிதவொப் பதுகேட் பறியேன் 

வயிற்றோ தெடச் இழுடச் இயிட 

லார்ச்சார் புளலா ரஇகைச் செடில 

லீரட் டானச் துறையம் மானே, 

சலம்பூ வொதோ பமறர் தறியேன் 

றமிழோ டிசைபா டன்மறர் தறியே 

னலந்திங் கிலுமுன் னைமறர் தறியே 

னுன்னா மமென்னா வின்மறர் தறியே 

னுலர்சார் தலையிற் பலிகொண் டூழல்வா 

யுடலுள் ஞூறசூ லைதவிர்த் தருளா 
யலர்சே னடியே னஇிகைச் கெடில 

வீரட் டானச் துரையம் மானே, 

உயர்ர்தேன் மனைவாழ்ச் சையுமொண் பொருளு 

மொருவர் தலைகா வலிலா மையினால் 
யர்சே யுமக்சாட் செய் தவர திலுற்றால் 

வலிச்சின் தச லைதவிர்த் தீருளீர் 
பயர்சே யென்வயிற் நினசம். படியே 

பறித்தப் புரட்டி யறுத்தர்ச் இடரா 

(@) 

(௪)



அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு. 

னயர்ர்சே னடியே ன இகைக் கெடில 
விரட் டானச் துறையம் மானே. 

வலீத்தேன் மனைவாழ்ச் கைமூழ்ர் சடியேன் 

வஞ்சம் மனமொன் றுமிலா மையிஞற் 

சலிச்தா லொருவர் துணையா ருமில்லைச் 

சங்கவெண் குழைக்கா துடையெம் பெருமான் 
சலித்தே யென்வயிற் நினகம் படியே 

கலக்கி மலக்கிட் டுச்சவரர் துநின்ன 
லுத்தே னடியேன திகைச் கெடில 

லீ ரட் டானத் துரையம் மானே. 

பொன்போ லமிளிர் ௨தோர்மே னியினீர் 

புரிபுன் சடைமீர் மெலியும் பிறையீர் 
துன்பே கவலை பிணியென் நிவற்றை 

ஈணுகா மற்றுரந் துகரர் தமி:௨ 

சென்போ விகளும் மையினித் கெளியா 

ரடியார் பவெ துமே யாகி 

லன்பே யமையும் மதிகைச் கெடில 
வீரட் டானச் துறையம் மானே. 

போர்த்தா யங்சொரா னையினீ ருரிதோல் 

புறங்கா டரங்கா ஈடமா டவல்லா 

யார்ததா னரக்சன் றனைமால் வரைக 

ழடர்ச்திட் டருள்செய் தவத கருதாய் 

வேர்த்தும் புரண்டும் விழுச் தம் மெழுர்தா 

லென்மே தனையா னவிலச் இயிடா 

பார்த்தார் புனல்கு ழஇிகைச் கெடில 

Oo டானத் தறையம் மானே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

இத சலம் ஈநொட்டிலுள்ள ௮. 

சுவாமிபெயர் வீரட்டானே சுவர், தேவியார் திருவநிசை 

நாயூயெம்மை, 

Of இந்தத்திநப்பதிகம் தலைநோய்தீர ஒதிஅருளியது, 

லாவக 

4 

(௮) 

(௧0)



சுந்தரமூர்த் திசுவாமிகள். 

திருவெண்ணெயநல் லூர். 
e+ 

ஏழார்திருமுறை-பண்-இர்தளம். 

உட. 

தருலநள் 

  

இிருச்சிற்றம்பலம். 

பித்தாபிறை கு.ஃபெரு மானேயரு ளாளா 

வெத்தான்மற வாதேநினைச் கன்றேன்மனச் தன்னை 

வைத்தாய்பெண்ணைச் சென்பால்வெண்ணெய் ஈல்லூரருட் Den pu 

ளத்தாவுனச் காளாயினி யல்லேனென லாமே, (௧) 

சாயேன்பல ராளுகினைப் பின்றிமனச் தன்னைப் 

பேயாய்த் திரி தெய்த்தேன்பெற லாகாவருள் பெற்றேன் 

மேயார்பெண்ணைச் சென்பால்வெண்ணெய் ஈல்தூருட் Denny 
எாயாவுளச் சாளாயினி யல்லேனென லாமே, (௨) 

மன்னேமற மாதேநினைச் இன்றேன்மளச் துன்னைப் 

பொன்னேமணி தானேவயி ரம்மேபொரு துர்தி 

மின்ஞார்பெண்ணை த் தென்பால்வெண்ணெய் ஈல்லூரருட் டறையு 

என்னேயுனச் காளாயினி யல்லேனென லாமே, (௩) 

முடியேனினிப் பிறவேன்பெறின் மூவேன்பெற்ற மூர்தி 

சொடியேன்பல பொய்யேபுரைப் பேனைக்குறிச் கொண்ணீ 

செடியார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய் ஈல்லூரருட் Gen muy 
எடிசேளுனச் சாளாயினி யல்லேனென லாமே, (௪) 

பாதம்பணி வார்கள்பெறு பண்டம்மது பணியா 

யாதன்பொரு ளானேனறி வில்லேனரு ளாளா 
தாதார்பெண்ணைச் தென்பால்வெண்ணெய் ஈல்லூரருட் றைய 

ளாதீயுனச் காளாயினி யல்லேனென லாமே, (6) 

தீண்ணார்மதி குடீதழல் போலுர் திரு மேனி 

யெண்ணார்புர மூன்றுமெரி யுண்ணாசசை செய்தாய் 

மண்ணார்பெண்ணைச் தென்பால்வெண்ணெய் ஈல்லூரருட் யு 

ள்ண்ணாவனச் காளாபினி யல்லேனென லாமே, (சு)



அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு. ௯ 

ஊனாயுமி ரானாயுட லானாயுல கானாய் 
லாஞாய்கில னானாம்சட லானாய்மலை யானாய் 

சேனார்பெண்ணைச் தென்பால்வெண்ணெய் ஈல்லூரருட் டிரையு 
ளானாயுனச் காளாயினி யல்லேனென லாமே, (ar) 

ஏற்றார்புர மூன்றுமெரி புண்ணச்சிலை சொட்டாய் 
தேற்று சன சொல்லித் திரி வேனோசெச்சர் வானீ 

ேற்றாய்பெண்ணைச் தென்பால்வெண்ணெய் BASIL. ரிறையு 
ளாற்றாயுனச் சாளாயினி யல்லேனென லாமே, (௮) 

மழுவாள்வவ னேர்$ீமறை யோதீமங்கை பங்கா 

தொழுலா ரவர் தயராயின தர்த்தலுன தொழிலே 

செழுவார்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய் ஈல்லூரருட் டறையு 
எழகாவனச் காளாமினி டல்லேனென லாமே, (௯) 

காரூர்புன லெய்திச்சரை கல்லிச்இரைச் கையாற் 
பாரூர்புக ழெய் இதித்திசழ் பன்மாமணி யுரதிச் 

சரூர்பெண்ணைத் சென்பால்வெண்ணெய் ஈல்லூரருட் Gen uy 
ளாரூரனெம் பெருமார்கா எல்லேனென லாமே, (௧0) 

திருச்சிற்ஈம்பலம், 

இர்தத்தலம் ஈகொட்டிலுள்ள த, 

சுவாமிபெயர்-டெண்ணெயப்பர், தேவியார்-நீலமலர்ச்சண்ணம்மை, 

இந்தந்திருப்பதீகம் திநமணக்காலத்திற் றடூத்தாட் கொண்ட 

போது ஒதியநளியது, 

  

திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள், 

திருவாலவாய்த்திரு நீற்றுப்பதிகம்: 
OOOO Oe 

இரண்டாந்திருமுறை-பண்-காந்தாரம் 

பரையின் வாலாறு, 

  

திருச்ரிற்றம்பலம், 

மந்திர மாவது நீறு வானவர் மேல 8று 
சுந்கர மாவது நீறு து இக்கப் படுவது நீறு



ட அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு, 

தீர்திர மாவது நீறு சமயத்தி ஓள்ளது நீறு | 
செந்துவர் வாபுமை பம்சன் றிருவால வாயான் றிரு$2ே, (௧) 

லேசதத்தி லுள்ளது 8று லெர்துயர் தீர்ப்பது £ீறு 

போதர் தருவது நீறு புன்மை ஈவிர்ப்பது நீறு 
வோதச் சகுலது நீறு வண்மைபி ஓுள்ளது நீறு 

சப் புனல்வயல் சூழ்ர்த திருவால வாயான் நிரு$றே, (௨) 

முத்தி தருவது நீறு முனி௰ ரணியது மீறு 

சத்திய மாவது நீறு ரச்சோர் புசழ்வது நீறு 
பதி தருலது நீறு பரவ வினியது நீறு 

சித்தி தருவது நீறு இருல வாயான் நிரு$ற, (௩) 

காண வினியது நீறு சவினைச் தருவது நீறு 

பேணி யணிபலர்ச் செல்லாம் பெருமை கொடுப்பது நீறு 

மாணச் சகசைவது நீறீ மதியை தருவது Pp 

சேணச் தரு௨து நீறு இிருவால மாயான் நிரு, (௪) 

பூச வீனியது நீறு புண்ணீய மாவது மீறு 

பேச வினியது நீறு பெருர்தலச் சோர்களுக் செல்லா 
மாசை கெடுப்பது நீறு வர் தம grag Rm 

தேசம் புகழ்வது நீறு திருவால வாயான் நிரு$ீறே, (௫) 

AGEs தாவது நீறு வலல மறுப்பது நீறு 

வருத்தர் தணிப்பது நீறு வான மளிப்பது நீறு 

பொருத்தம தாவது நீறு புண்ணியர் பூசம்வெண் ணீறு 
திருத்தகு மாளிகை சூழ்க்ச திருவால வாயான் நிரு£ஜே, (௬) 

எயிலத ats ba விருமைச்கு முள்சது நீறு 

பயிலப் படுவது நீறு பாக்செ மாவது நீறு 

அயிலைச் தடுப்பது நீறு சுத்தம சாவது நீறு 
வயிலைப் பொலிதரு சூலச் தாலவா யான்றிரு 82, (௭) 

இராவணன் மேலது நீறு வெண்ணத் தகுவது நீறு 
பராவண மாவ தி நீறு பாவ மறுப்பது நீறு 

கீமரவண மாவது நீறு தத்துவ மாவது நீறு 
வராவணம் குச்திரு மேணி யாலவா யான்றிரு 8ீறே, (௮) 

மாலெர டயனறி யாத வண்ணமு முள்ளது நீறு 
மேலுறை சேவர்ச டங்கண் மெய்யது வெண்பொடி £று



அகத்தியர் தேவாரத்தரட்டு. மக 

வேல வுடமபிடர் தர்க்கு மின்பர் தருவது று 
வாலமு துண்டமி டற்றெம் மாலவா யான்றிரு நீறே, (௯) 

குண்டிகைச் கையர்சக ளோ? சாக்சயோ கூட்டமுங் கூடச் 
கண்டிகைப் பிப்பது நீறு கருத வினியத நீறு 
வெண்டிசைப் பட்ட பொருளா ரேத்துர் தசையது நீறு 
ண்டச் தவர்பணிர் சேத்து மாலவா யான்றிரு நீறே, (௧0) 

ஆற்ற லடல்விடை யேறு மாலலா யான்றிரு நீத்ரைப் 
போற்றிப் புகவிகி லாவும் பூசன் ஞானசம் பரதன் 
மேற்றித் சென்னனுட லுற்ற ீப்பிணி யாயின Bre 
சாற்றிய பாடல்கள் பத்தும் வல்லவர் ஈல்லவர் தாமே, (5௧) 

இருச்சி்£ம்பலம். 

இந்தத்திநப்பதிகம்,சின்ச£ீர்செமொறராயனார் என்னுங்கூன் 
பாண்டியர்க்குற்ற வெப்புசோயை :₹அவவா பண்ணனீரே,மன்னுமர் 

இரமுமாகி மருந் துமாய்ச் தர்ப்பீரென்று?? ஒ.திச் தீர்ச்கருளியது. 

  

திருஞானசம்பர்தசுவாமிகள், 

பஞ்சாக்கரத்திருப்பதிகம். 

படுவதை 

மூன்றாந்திரமுறை-பண் -காந் தார ம். 

அஆ. 
அஜ்சேழத்துண்மை. 

  

திருச்சிற்ஈம்பலம், 

SEI ns அஞ்சலி லாச போழ்தினு 
கெஞ்சக நைந்து நினைமி னாுடொழும் ' 

VES WHC YES ESRD 

மஞ்ச வுதைத்தன வஞ்செ முத் துமே, (௧) 

மர் இிர ரான்மறை யாரி வானவர் 

சிர்தையு ஸணீன்றவர் உம்மை யாள்வன 

செர்தம லோம்பிய செம்மை வேதியர்க் 

சர். தியுண் மர் திர மஞ்செ முதீதமே, (௨)



W2_ அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு. 

ஜானி லுயிர்ப்பை யொடுக்கி யொண்சுடர் 
ஞான விளக்கினை யேற்றி ஈன்புலத் 

தேனை வழிஇறர் தேத்து மார்க்டெ 

ரான கெடுப்பன வஞ்செ ழுத்துமே, 

கல்லவர் 2யரெ னாத ஈச்சினர் 
செல்லல் செடச்சிவ முத்தி சாட்பெ 

கொல்ல ஈமன்றமர் கொண்டு போமிடத் 

தீல்லல் கெடுப்பன வஞ்செ முத்துமே, 

சொங்கலர் வனமதன் வாளி யைர்சசத் 

தீங்குள் பூதமு மஞ்ச வைம்பொழிற் 
buss Seu மஞ்சுர் தம்மடை 

யங்கையி லைவிர லஞ்செ ழுச்துமே, 

தும்ம விரும ரொடர்ர்த போழ் தினும் 
வெம்மை நரகம் விளைந்த போழ்தினு 
மிம்மை வினையடர்த் தெய்தும் போழ் இினு 

மம்மைமி னுந்துணை யஞ்செ ழுத்துமே, 

வீசி பிறப்பை யறுத்து மெச்சினர் 

பீடை கெடுப்பன பின்னை நாடொறு 

மாடு கொடுப்பன மன்னு மாட 

மாடி யுகப்பன வஞ்செ ழுத்துமே. 

வண்டம ரோதி மடச்ைை பேணின 

பண்டை பிராவணன் பாடி யுய்ர்சன 

கொண்டர்கள் சொண்டு துதி75 பின்னவர்ச் 

கண்ட மறிப்பன வஞ்செழுச் தமே, 

சார்வண னான்முகன் காணுச.ற் கொணாச£ 

சீர்வணச் சேவடி செவ்வி சராடொறும் 
பேர் வணம் பேடுப் பிதற்றும் பித்தர்கட் 

கரர்வண மாயன வஞ்செ ழுத்துமே, 

புத்தா சமண்கழுக் கையர் பொய்கொளாச் 
Hse sare டெளிர்து சேறின 

வித்தக நீறணி லார்வி னைப்பசைக் 
ச4.திர மாயன ஓஞ்செ முத்துமே.



அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு. 0௩ 

ஈற்றமிழ் ஞானசம் பச். னான்மறை 

க.ற்றவன் காமியர் மன்ன னுன்னிய 
வற்றமின் மாலையீ ரைர்அ மஞ்செழுச் 

து.ந்றன வல்லவ ரம்ப ராவரே, (௧௧) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

டுந்தத் திநப்பதிகம், உபஈமனச் சடங்கியற்றிய காலத்தே, 
சடபரம்பரையாய் ஒதியுண்ரவரும் வேதங்களை நுமச்குத் தரதோ 
மென்று சுல் திவாசமச் இரங்களை யுரைத்த ௮ர்தணர்க்கு ஆளுடைய 
பிள்ளையார் வேதமக்திரோபயோகங்களையெல்லாம்உபதேித் த.௮வ 
ரையங்களை நீச்யெதோடு, இம்மர்திரங்களெல்லாம் உதிச்தற்குக்கா 

ரணமாயுள்ளது ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரமே என அதன் பெருமைபினையுர் 
தெரிச்தருளிய து. 

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் 

நமச்சிவாயத்திருப்பதிகம். 

அறு. 
மூன்றார் திருமுறை - பண் - நட்டபாடை. 

  

அஜ்சேழத்துண்மை. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

காத லாடுக் ச௫ர் தண் ணீர்மல்க 
யோது வார்தமை ஈன்னெறிச் குய்ப்பது 
வேத சான்னு மெய்ப்பொரு ளாவ.து 
ராச னாம ஈமச்சி வாயவே, (௧) 

ஈம்பு' லார்சமர் சாவி னவிற்றினால் | 
வம்பு நாண்மலர் வார்மது வொப்பத 
செம்பொ னார்.இல கம்ரல குச்கெலா 
ஈம்ப னாம நமச்சி வாயவே. (6) 

செக்கு. எரர்வ மிசப்பெரு கரினைர் 
தீக்கு மாலைகொ உங்கையி லெண்ணுவரர 

2



oe 
1 

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு, 

தீச்ச வானவ ராய்த்தகு விப்பது 

ஈச்ச னாம ஈமச்சி வாயவே, 

இயமன் நா.தரு மஞ்சுவ ரின்சொலா 

னயம்வர் சோதவல் லார் சமை ரண்ணிஞ 
னியமர் தானினை வார்க்ெி யானெற்றி 
ஈயன னாம சமச்சி வாயவே, 

கொல்வா ரேனுங் குணம்பல ஈன்மைச 

ளில்லா ரேனு மியம்புவ ராயிடி 

னெல்லாத் இங்கையு நீங்கு ரென்பரா 
னல்லார் சாம ஈமசச வாயவே, 

wigs ரம்மன பாவங்சண் மேவிய 

பர் த னையவர் தாமும் பகர்வரேற் 

சர்.தும் வல்வினை செல்வமு மல்குமா 
னச்.இி சாம ஈமச்சி வாயவே, 

ரக மேழ்புச சாடின ராயினு 

மூரைசெய் வாயின் ராயினு ருத்திரர் 

விரவி யேபுகு வித்திட மென்பரால் 
வரத னாம ஈமச்சி வாயவே, 

இலங்கை மன்ன னெடுத்த வடுக்கன்மேற் 

றலங்கொள் சால்விரல் சங்கர னூன்றலு 

மலங்கி வாய்மொழி செய்தவ னுய்வசை 

ஈலங்கொ ணாம ஈமச்9 வாயவே, 

போதன் போதன கண்ணனு மண்ணரன் 

பாதர் சான்முடி நேடிய பண்பரா 
யாதுங் சாண்பரி தாயெ லந்தவ 

சரோது சாம ஈமச்சி வாயவே, 

கஞ்சி மண்டையர் சையினுண் கையர்கள் 
வெஞ்சொன் மிண்டர் விரவில ரென் பரால்: 
லிஞ்சை யண்டர்கள் வேண்ட வமுதுசெய் 

ஈஞ்சுள் கண்ட னமச்சி வாயவே. 

ஈஈதி காம ஈமச்சியா யவெனுஞ் 

சர்சை யாற்றமிம் ஞானசம் பந்தன்சொற் 

(6)



HES out C sours s Har, ௰௫ 

சிந்தை யான்மீூழ்ச் தேத்தவல் லாரெல்லாம் 
பந்த பாசம றுச்சஉல் லார்சளே, (௧௧) 

இருச்சிற்றம்பலம், 
இந்தத்திநப்பதிகம். திருஞானசம்பர்சசுவாமிகள் தமது திரு 

மணக்காலத்திலே சோதிலிங்கக் சோன்றியபோது, உலகருய்ய 
முதிதிசாகன நெறியைச் கூறி மேதீதிசேர்ப்பித்தருளிய ௮. 

  

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் 

நமச்சிவாயத்திருப்பதிகம். 
204004 

கான்காந்திருமுறை - பண் -கரர்தாரபஞ்சமம். 

  

அஜ்சேழத்துண்மை. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன் 

பொற்றுணைத் இருந் தடி. பொருர்தச் கைதொழக் 

கர்றுணைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சனு 
ஈற்றுணை யாவது ஈமச்சி வாயவே, (௧) 

பூவினுச் கருங்கலம் பொங்கு தாமரை 

யாவினுச் கருங்கல மானஞ் சாடுதல்' 

கோவினுச் கருங்கலங் கோட்ட மில்லது 
சாவினுச் கருங்கல ஈமச்சி வாயவே, (௨) 

விண்ணுற வடுக்சிெய af weir Qa die sp 
லுண்ணிய புலவை யொன்று மில்லையாம் 
பண்ணிய வுலடனிர் பயின்ற பாவத்தை 

ஈண்ணிடின் றறுப்பது ஈமச்சி வாயவே, (௩) 

இடுக்கண்பட் டிருச்சினு மிரர்தி யாரையும் 

விடுக்சிர்பி ரானென்று வினவு வோமல்லோ 
மடுக்கற்தேச் இடக்கினு மருளி னாமுற்ற 
ஈ0ச்சத்தைச் கெடுப்பது ஈமச்சி வாயவே. (௪)



௬ அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு. 

வெந்தநீ றருங்கலம் விர.இி சட்செலா 

மதணர்ச் கருங்கல மருமறை யாறங்கர் 

திங்களுச் கருங்கலர் இிசழு நீண்முடி 
ஈங்களுச் கருங்கல ஈமச்சி வாயவே, (6) 

சலமிலன் சங்கரன் சார்ர்த வர்ச்சல்லா 
னலமில னாடொறு ரல்கு வானலன் 

குலமில ராகினுங் குலத்துக் கேற்பதோர் 
ஈலமிகச் கொடுப்பது ஈமச் வாயவே, (சு) 

வீடினா ௬லடனில் விழுமிய தொண்டர் 
கூடினா ரரரெறி கூடச் சென்று 
மோடினே ஜேடிச்சென் நுரு௨ம் காண்டலு 

காடினே னாடிற்று ஈமசரி வாயவே, (a) 

இல்லக விஎச்கது விருள்செ டுப்பது 

சொல்லக விளச்சுது சோதி யுள்ள த 
பல்லச விளச்சுது பலருங் காண்பது 
ஈலலச விளக்கது ஈமச்சி வாயவே. (4) 

முன்னெறி யாயெ முதல்வன் முக்சணன் 
தின்னெறி யேசர ளத றிண்ணமே 

யர்நெறி யேசென்றங் சடைர்த வர்ச்செலா 

ஈன்னெறி யாவது நமச்சி வாயலே, (4) 

மாப்பிணை தழுவிய மாதொர் பாகத்தன் 

பூப்பிணை இருந்தடி பொருர்தச் கைதொழ 

ராப்பிணை சழுவிய ஈமச்ச வாயப்பத் 

தேழமயல் லார்தமச் இடுக ணில்லையே. (௧0) 

திருச்சிர்றம்பலம், 

டுந்தத்திநப்பதிகம், சமணர்கள் கற்நூணிற்சட்டிக் கடலிற் 
தீள்ளியபோது ஒதி சல்லே செப்பமாசச் சரைசேர்ர்த த. 

லல கவைடி



FR SILT SB சுவாமிகள், 

திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி. 

அஜ | 
ஏழாந் திருமுறை - பண் - பழம்பஞ்சுரம். 

  

அஜ்சேழத்துண்மை. 

இிருசசிற்றம்பலம். 

மற்றுப் பற்றெனச் கன்றி நின்றிருப் பாதமேமனம் பாவித்தேன் 

பெற்றலும் பிறர் தேனி னிப்பிற வாததன் மைவர் தெய்தினேன் 
கற்ற வர்தொழு சேத்துஞ் €ர்ச்சறை யூரிற் பாண்டிக் கொமடி 

நந்ற வாவுனை நான்ம றக்னுஞ் சொல்லுரா ஈமச்சி வாயவே. (5) 

இட்ட னும்மடி யேத்து வாரிகழ்ர் திட்ட காணமறர் இிட்டராள் 

கெட்ட சாளிவை யென்ற லாற்கரு தேன்ளர் புனற் காவிரி 
வட்ட வாசிகை கொண்ட. டிதொழு தேத்து பாண்டிச் சொடுமுடி. 

ஈட்ட வாவுனை நான்ம றச்ினுஞ் சொல்லுகா ஈமச்சி வாயவே, (௨) 

ஒவு சாளுணர் வழிய நாளுபிர் போகு சாஞயர் பாடைமேற் 

காவு நாளிவை யென்ற லாந்கரு தேன்? எர்புனற் காவிரிப் 

பாவு தண்புனல் வந்தி Pure, சோதி பாண்டிக் கொமேடி. 

சரவ லாவனை நான்ம றக்இினுஞ் சொல்லுநா ஈமச்ி வாயவே, (௩) 

எல்லை யில்புக ழெம்பி ரானெர்ை தம்பி ரானென்பொன் மாமணி 
கல்லை யுர்திய எம்பொ ழிந்திழி காவி Auger வாய்ச்கரை 
ஈல்ல வர்தொழு சேத்துஞ் £ர்ச்கறை பூரிற் பாண்டிச் கொடுமுடி 
வல்ல வாவுனை சான்ம றக்நினுஞ் சொல்லுசா ஈமச்சி வாயவே, (௪) 

அஞ்சி னார்ச்சர ணாதி யென்றடி யேனு நான்மிக வஞ்சின 
னஞ்ச லென்றடிச் தொண்ட னேற்கருணல்னெொய்க்கழி தின்றதென் 
பஞ்சின் மெல்லடிப் பர்வை மார்குடைர் தாடு பாண் டிச் கொடுமுடி, 
ஈஞ்ச ணிசண்ட சான்ம றக்ஏினுஞ் சொல்லுக ஈமச்ரி வாயவே, (ட) 

ஏடு வானிஎம் இங்கள் குடினை யென்பின் சொல்புலிச் தோலின்மே 
லாட பாம்பத ரைச்ச சைத்த வழசனே யர்ரண் காவிரிப் 
பா தண்புனல் வந்தி ழிபரஞ் சோதி பாண்டிக் கொடுமுடிச் 
சேட னேயுனை நான்ம றச்ினுஞ் சொல்லுசா ஈமச் வாயவே, (x)



D9 அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு. 

விரும்பி நின்மலர்ப் பாத 'மேநினைர் தேன்வி னைகளும் விண்டன 
னெருங்வெண்பொழில்கூழ்ச்தெழில்பெறரின் றசாவிரிச்சே ரட்டிடை 
குரும்பை மென்முலைச் கோசைமார்குடைர் சாபொண்டிக்கொமோடி 
விரும் பனேயுனை ரான்ம 2ச்சிலுஞ்சொல்லுராஈமச்சவொயயவே, (௪) 

செம்பொ னேர்சடை யாய் ரிபுரர் யெ ழச்சிலை கோவிஞனாய் 
வம்பு லாங்குழ லாளைப் பாசம மர்ர்து சாவிரிக் கோட்டிடைச் 
கொம்பின் மேற்குயில் கூவ மாமயி லாடு பாண்டிச் கொடுமுடி 
ஈம்ப னேயுனை சான்ம றக்னுஞ் சொல்லுநா ஈமச்சவொயவே, (௮) 

சா.ரணன் மந்தை யெம்பிரானெர்சைசம்பிரானென்பொன்மாமணி 
யென்று, பேரெளுபிர கோடி. தேவர்பி தந்றி நின்று பிரிலொர் 

..ரா.ர ணன்பிர மன்றொ முங்கறை பூரிர் பாண்டிச் சொடுமூடிக் 
காரணாவுனை நான்ம றச்சினுஞ் சொல்லுகா ஈமச்சிவாயவே, (௧) 

கோணி யபிறை சூடி யைச்கறை யூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடி. 
பேணி மபெரு மானைப் பிஞ்ஞாகப் பித்த ளைப்பி௱ப் பில்லியைப் 

பாணு லாவரிவண்டறைகொன்றைத்தாரனைப்படப்பாம்பரை [பமே, 
ரசாணனைத்தொண்டலூரன்சொல்லிவைசொல்லுலவார்ச்ல்லைத் தன் 

இருச்சிற்றம்பலம், 

இத்தலம் சொங்ககாட்டிலுள்ள து. 

சுவாமிபெயர்-கொடுமுடி காதர், தே வியார் 

பண்மொழியம்மை,. 

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள். 

திருக்ஷேத்திரக்கேகோவை. 

௦999௦௨ 

இரண்டாந்திருமுறை-பண்-இந்தளம். 

  

கோயீற்றிறம். 

  

திருச்சிற்றம்பலம், 

அரூர் இல்லையம்பலம்லல்லரல்லம் 

UF FRYER QUT és rE
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கூரூர்குடவாயில்குடாைவெண்ணி 

கடல்சூழ்கழிப்பாலைசென்கோடி.பீடார் 

நீரூர்வயனின் நியூர்குன் நிபூருங் 

குருகாவையூர்காரையூர்நீகொனப் 

பேரூர்சன்னீள்வயனெய்த்தானமும் 

Ws cep iene ep. தன்பேரிடமே. 

அண்ணாமலைமீங்கோயுமத்திமுத்தா 

இகலாமுதுகுன் ஈங்கொடுங்குன் ஐமுங் 

கண்ணார்கழுச்குன் றங்கயிலைகோணம் 
பயில்சற்குடிசாளத்திவாட்போச்கயும் 

பண்ணார்மொழிமங்கையோர்பங்குடையான் 
பரங்குன்றம்பருப்பதம்பேணிநின்றே 

யெண்ணாயிரவும்பகலுமிடும்பைக் 

கடனீர்தலாங்காரணமே, 

அட்டானமென்றோ இியராலிரண்டு 

மழகன்னுறைகாவனைத்துர் துறை 

ளெட்டாந்திருமூர்ச்தியின்காடொன்ப தங் 
குளமூன்றுங்களமஞ்சும்பாடிரான்கு 

மட்டார்குழலாண்மலைமங்கைபங்சன் 

மதிக்கும்மிடமாயெபாழிமூன்றுஞ் 
கிட்டானவ ன்பாகுரென்ே 2விரும்பா 

யரும்பாவங்களாயினசேய்ச் தவே, 

அதப்பள்ளியகத் தியான்பள்ளிவெள்ளைப்பொ டிப்பூசி 
நீறணிவானமா்காட்டுப்பள்ளி 

சிறப்பள்ளிசிராப்பள்ளிசெம்பொன்பள்ளி 

திருசனிபள்ளிசர்மகேர் இரத்தப் 
பிறப்பில்லவன் பள்ளிவெள்ளச்சடையான் 

விரும்பும்மிடைப்பள்ளிவண்சக்கரமா 
இறைப்பாலடிபோர்றச்கொடுக்தபள்ளி 

யுணராய்டைகெஞ்சமேயுன்ளிநின்றே, 

ஆறைஉடமாகறலம்பரையா 

றணியார்பெருவேஞூர்விளமர்செங்கூர் 
சேறைதுலைபுசலூரசலா இயை. 

சாதலிசத்சானவன் சேர்ப இயே, 

மிர 

(௪) 

(௩)



- அகத்தியர்தேவாரத்திரட்டு, 

மன௮ஞ்சர்மற்றோடமுன்மாதராரு 

மதிகூர் திருக்கூடலிலாலலாயு 

மினவஞ்சொலிலாவிடைமாமரு தி 

"மிரும்பைப்ப திமாகாளம்வெத்றிபூருங் 

கனமஞ்செனமால்விடையான்விரும்புங் 

கருசாவூர்கல்லூர்பெரும்புலியூர் 
தினமென்சொலிற்றஞ்சமென்றேநினைமின் 

ஐவமாமலமாயினதானறுமே, 

மாட்டோமடப்பா ச்சிலாச்சிராம 

மூண்ச்சரம்லா தவூர்வாரணா9 

காட்டர்கடம்பூர்படம்பச்கங்சொட்டுங் 

சடலொற்றியூர்மற்றுறையூரலையுங் 
கோட்டூர் திருலாமாத்தூர்கோழம்பமும் 

கொடுங்கோயலூர் திருக்குணவாயில், 

குலாவுஇிம்கட்சடையான்குளிரும்பரு இரியமம் 

போற்றூரடியார்வ_ழிபாடொழியாச் 
தென்புறம்பயம்பூவணம்பூழிபூருங் 

காநிநூர்உரையன்றெடுச்தான்முடிகோணெரிச்சா 
னுறைசோயிலென்மென்றுகீகருதே. 

கெற்குன்றமோத்தார் சிறைநீர்மருக 

னெயொயில்குறும்பலாநீடு AG 

ஈற்குன்றம்வலம்புரசாசேச்சர 
சளிர்சோலையுஞ்சேனைமாகாளம்வாய்கூர் 

கர்குன்றமொன்றேர் திமழைதடுத்த 
கடல்வண்ணனுமாமலசோனும்காளுச் 

சொர்சென்றுந்தொலைவிலா தானுறையுங் 
குடமூச்சென்றுசொல்விக்குலாவுமினே, 

குத்தங்குடிவேதிகுடி புனல்சூழ் 
குருந்தங்குடிதேவன்குடி. மருவு 

மத்தங்குடி தண்டிருவண்குடியு 
மலம்புஞ்சலர்தன்சடையவைத்துசர்த 

ரிக்சன்னிமலனுமையோடுங்கூட, 

செடுங்சாலமுறைவிடமென்றுசொல்லாப் 

(ச
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பு.ததர்புஈங்கூறியபுன்சமணர் 

கெடும்பொய்களைவிட்டுநினைர் தய்மினே. (௧௦) 

அம்மானையருர் தவமாூநின் ற 

வமரர்பெருமான்ப தியானன்வனிச் 
கொய்ம்மாமலர்ச்சோலைகுலாவுகொச்சைக் 

கிறைவன்சிவஞானசம்பர்சன்சொன்ன 

விம்மாலை(8ரைர் தமிருநிலச்தி 

லிரவும்பகலுநினைர்தேத் திரின்று 
விம்மாவெருவாவிரும்பும்மடியார் 

விதியார்பிரியார் ௨ன்சே வடிக்கே. (௪௪) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

இருகாவுக்கரசு சுவாமிகள் 

இருகக்ேத்திரக்கேகோஷவை. 
| ste 

அருர்திருமுறை- திருத்தாண்டகம். 

  

கோயிற்றிறம். 

திருசிற்றம்பலம், 

தில்லைச்சிற்றம்பலமுஞ்செம்பொன்பள்ளி 
தேயன்குடிரிராப்பள்ளிதெங்கூர் 

சொல்லிச்குஸிரறைப்பள்ளிசோவல் 
வீரட்டங்கோகரணங்கோடிசாவு 

மூல்லைப்புறவமுருகன்பூண்டி 
முமையூர்பழையாறைசத்திமுற்றங் 

கல்லிற்றிகழ்€ரோர்காளத்தியங் 

சயிலாயகாதனையேகாணலாமே, 

ஆரூர்மூலட்டானமானைக்காவு 

மாக்கூரித்ரான்றோன்.நிமாடமாவூர் 
பேருர்பிரமபுரம்பேராவூரும் | 

பெருர் தரைகாம்பீலிபிடவூர்பேணுங்
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கூரார்குறுச்கைவீரட்டானமுங் 

கோட்டூர்குடமூக்குச்கோ ழம்பமுங் 

காரார்கழுக்குன்றுங்கானப்பேருங் 

கசயிலாயராதனையேகாணலாமே. 

இடைமருதீங்கோயிராமேச்ச.ச 
மின்னம்பரேரிடமையேமப்பேறூர் 

சடைமுடி சாலைக்குடி 5ச்சளூர் 

தலையாலங்காடு தலைச்சங்காடு 

கொடுமுடிகுற்றாலங்கொள்ளம்பூதூர் 

கோத்திட்டைகோட்டாறுகோட்டு£ சாடு 
கடைமுடிகாலூர்சடம்பர்துறை 

கயிலாயராதனையேசாணலாமே, 

எச்சிலிஎமரேமரால்லூ 

ரிலம்பையங்கோட்டரிறையான்் சேரி 
யச்சிறுபாச்சமளப்பூரம்ப 

ராவடதண்டுறையழுர் ராவா 

கச்சினங்கற்குடிசச்சூராலக் 

கோயில்சரவீரங்காட்டுப்பள்ளி 

சச்சிப்பல தளியு மேகம்பத் துங் 
சயிலாயராதனையேகாணலாமே. 

கொடும்சோஞாரஞ்சைச்சஎஞ்செங்குன்றூர் 

சொங்சணங்குன்றியூர்குரக்குக்சாவ 
நெடுக்களஈன்னிலசெல்விக்காவு 

நின்றியூர்மீூர்கியமஈல்லூ 

ரிரம்பாவனமெழுமூரேழுூர்தோமூ 
செறும்பியூரேராருமேமகூடங் 

கடம்பையிளங்கோயிறன்னிலுள்ளுங் 

கயிலாயராதனையேகாணலாமே, 

மன்னிப்படிச்சரைவாழ்கொளிபுச்தார் 

வக்சரைமந்தாரம்வாரணாரி 
வெண்ணிவிஎ த்சொட்டி.வேள்விக்குடி 

விளமர்விராடபுரம்வேட்களத் தும் 

பெண்ணையருட்டிறைசண்பெண்ணாகடம் 

பிரம்பில்பெரும்புலியூர்பெருவேளாருங் 

(௩)



அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு. 

கண்ணைகளர்ச்சகாறைகழிப்பாலையுங் 
கயிலாயரசாதனையேசாணலாமே. 

வீழிமிழலைவெண்காடுவேங்கூர் 

வே இகுடிவிசயமங்கைவியலூ 

ராழியசச் தியான்பள்ளியண்ணா 
மலையாலங்காடுமரதைப்பெரும் 

பாழிபழனம்பனர் தாள்பா தாளம் 

பராய்த்துறைபைஞ்ஞீலிபனங்காட்டூர்தண் 
காழிகடனாகைச்சாரோணத்தங் 
சயிலாயராகனையேகாணலாமே., 

உஞ்சேனைமாகாளமூறலோத்தூ 

ரருச்திரகோடிமறைக்காட்டுள்ளு 
மஞ்சார்பொ திபின்மலைதஞ்சைவழுவூர் 

லீரட்டமாதானங்கேதாரத்தும் 
வெஞ்சமாச்கடன்மீயச்சூர்வைகா 

வேதீச்சாரம்விவீசுரம்வெற்றியூருங் 

கஞ்சனூர்சஞ்சாறுபஞ்சாக்கையுங் 

சயிலாயராகனையேசாணலாமே. 

திண்டீச்சரஞ்சேய்ஞலூர்செம்பொன்பள்ளி 

சேவூர்சரபுரஞ்சிற்தேமஞ்சேறை 

கொண்டீச்சரங்கூர் தலூர்கூழையூர் கூடல் 

குருகாவூர்வெள்ளடைகுமரிகொய்கு 

அண்டர்சொழுமதிசைகீரட்டான 

மையாறசோகர்தியாமாத்தூரும் 

சண்டியூர்வீரட்டங்கருகாவூருங் 

கயிலாயநா தனையேகாணலாமே, 

ஈரையூரிச்சித்ச்சரகள்ளாறு 

சாரையூர்சாசேச்சரரல்லூர்ஈல்ல 

துறையூர்சோற்று ச் துறைசலமங்கை 

தோணிபுரர் துரு ததிசோமீச்சர 

முறையூர்கடலொம்றியூரூத்றத்தூ 
ரோமாம்புலியூரோரேடகத்துங் 

சறையூர்கருப்பறியல்கன்ருப்பூருங் 

கயிலாயநாதனையேசாணலாமே. 

௨௨ 

(௪5)



௨௪ அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு. 

புலிவலம்புத்தார்புகலூர்புன் கூர் 

புறம்பயம்பூவணம்பொய்சைரல்லூர் 

வவிவலமாற்பேறுவாய்மூர்வைகல் 
வலஞ்சுழிவாஞ்சியமருசல்வன்னி 

நிலமலிரெய்த்கானச்தோடெச்கானத்து 

நிலவுபெருங்சோயில்பலசண்டா நரொண்டீர் 

கலிவலிமிக்கோனைக்கால்விரலாற்செற்ற 

கயிலாயரா தனையேசாணலாமே, (௧௪) 

இிருச்சிற்றம்பலம், 

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள், 

aot T 5G) FT aN &. 
oho 

எழாந்திருமுறை - பண் - பழம்பஞ்சுரம் 

nmin canon 

கோயிற்றிறம். 

திருசிற்றம்பலம், 

காட்டூர்ச்கடலேசடம்பூர்மலேயேகானப்பேரூராய் 
சோட்டூர்ச்கொழுர்சேயழுர்த..ரசேகொழுஈற்கொல்லேரே 

பாட்டூர்பலரும்பரவப்படிவாய்பனஙகாட்ரோனே 
மாட்டரறலாமறவாதன்னைப்பாடப்பணியாயே, (ச) 

கொய்கிற்குறும்பிற்குரக்குத்தளியாய்குழசாகுற்ளுலா 
மங்குத்றிரிவாய்வானோர் தலைவாவாய்மூர்மணவாளா 
சலசக்குழையார்செவியாவழகாவவியாவனவேர் திக் 
கங்குற்புறங்காட்டாஉபடியார்கவலைகளையாயே, (௨) 

ிறைச்சாட்டானேகெஞ்சத்தானேநின் நியூரானே 
மிறைச்காட்டானேபுனல்சேர்சடையாயனல்சேர்சையானே 
மறைக்காட்டானே திருமார் துறையாய்மாகோணச்தானே 
பிறைக்சாட்டாயேயெங்கட்குன்னை யெம்மான் றம்மானே, (௩) 

BOT SETA ந்றமுதேயஎட்பூரம்மானே 
சாரூர்பொழில் கள்புடைசுழ்புறவிற்சருகாவூ ரானே



அகத் இயர் தேவாரத்திரட்டு, 

பேரூருறையாய்பட்டிப்பெருமான்பிறவாநெறியானே 
பாரூர்பலரும்பரவப்பவொய்பாசூரம்மானே. 

மருகலுறைவாய்மாகாளச்தாய்மதியஞ்சடையானே 
யருசற்பிணிரின்னடியார்மேலவகலவருளாயே 
கருக நீகு/லாய்வெண்ணிக்கரும்பேகானூர்க்கட்டியே 
பருகப்பணியாயடி.யார்ச்குன்னைப்பவளப்படியானே. 

தாம்கூர்பிணிநின்னடியார்மேலவகலவருளாயே 
வேங்கூருறையாய்விளமர்ஈகராய்விடையார்கொடியா னே 

நாங்கூருறையாய்தேக்கூர்சகராய்சல்லூர்சம்பானே 
பாங்கூர்பீலிசேர்பானேபரமாபழனப்ப தியானே. 

தேனைச்காவல்் சாண்டுவிண்டகொன்மைச்செழுர்தாராய் 

வானைச்சாவல்கொண்டுகி சின்றாரறியாகெறியானே ் 
யானைச்சாவிலரனேபானேயண்ணாமலையானே 
யூனைச்சாலல்கைவிட்டுன்னையுகட் ப்பாருணர்வாரே. 

அருச்திச்சடரேகெய்ச்சானகச்சாய்சொல்லாய்சல்லாலா 
பருதி திரியமத்துறைவாய்வெயிலாய்ப்பலவாய்க்சா ர PO GH tis 
இருத்இிச்திருச்திவர்சென்டிசசையிடங்கொள்கயிலாயா 

வருத்தித்துன்னையடைந்தார்வினைகளசலவருளாயே. 

புலீயூர்ச்சிற்றம்பல த்தாய்புகலூர்ப்ே பாதாழமூதாரா 
பொலி சர்புரமூன்தெரியச்செத்றபுரிபுன்சடையா னே 
மலிசேராச்சன் சடச்சையைஞ்ஞான்கடர்ச்தமதிகுட. 
சலி சர்புறவிற்சடவூராளீசாணவருளாயே, 

சைம்மாவுரிலையம்மான் சாக்கும்பலவூர்கருத் தன்னி 
மைம்மாச்சடங்கண்மதுரமன்ன மொழியாண்மடச்சிம்சடி 
தம்மா ாரன்சடையன்சிறவனடியன்் றமிழ்மாலை 
செம்மார் இிருஈ து இருவாய் திறப்பார்சிவலோக த்தாரே, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

௨௫ 

(௪) 

(6) 

(௭) 

(5) 

(௪0)



திருஞான சம்பந்தசுவாமிகள். 

திருவெழுகூற்றிருக் கை: 

  

மூதற்றிருமுறை - சிவனுருவம், 
ஜி 

இருச்சித்றம்பலம். 
ஒருரு வாயினை மானாங் காரத் 
நீரியல் பாயொரு விண்ரு தல் பூதல 

மொன்றிய விருசட ரும்பர்கள் பிறவும் 
படைத்தளித் தழிப்பமும் மர்ச்தஇிக ளாயினை 

யிரூவரோ டொருவ னாகி நின்றனை 
யோரா னீழ லொண்கம விரண்டு 
முப்பொழு தேத்திய நால்வர்ச் சொளிகெறி 
காட்டினை சாட்டமூன் ராசச் கோட்டினை 
யிருஈ,தி ய/வமோ டொருமதி சூடினை 
யொருதா எீரயின் கூரவிலைச் சூல 

சாற்கான் மான்மறி யைந்தலை யரல 

மேச் இனை காய்க்,௪ சால்வாய் மும்ம௫ gs 

இருசோட்டொருகரி மீடழிச் தரித்தனை 
யொருசனு விருகால் வளைய வாங்இ 
முப்புர. தோடு கானில மஞ்சக் 

கொன்று தலச் தற வவுணரை யறுச்தனை 
யைம்புல னாலா மர்சச் கரண 

மூக்குண மிருவளி யொருங்யெ வானோ 
ரேத்த நின்றனை யொருங்கிய மனத்தோ 
ஓுருபிறப் போர்க் துழுப் பொழுது குறைமுடித்த 
கான்மப-ற யோ இயைவசை வேள்வி 

யமைத்தா நங்க முகலெழும் தோது 
வரன், மூலை பமின்றெழு வான் ரணை வளர்க்கும் 
பிரமபுரம் பேணீனை 
யறுபத முரலும் வேணுபுரம் விரும்பினை 
யிசவி யமைர் துணர் புகலி யமா தனை 
பொங்குகாக் கடல்சூழ் வெங்குரு விளங்கனை 
பாணிஞூ வுலகும் புசையமேன் மிதச்த



அகத்தியர் தேவாரத்தரட்டு, ௨௭ 

தோணிபுரச் துறைர்தனை தொலையா விருகிதி 
வாய்ந்த பூர்தரா யேய்ர்தனை 
ரபுர மென்றுணர் சரபுரத் துறைந்தனை 
யொருமலை யெடுத்த விருஇிற லரக்சன் 
விறல்கெடுத் தருளினை புறவம் புரிர்தனை 
மூர்ரீர்த் துமின்றோ னான்முச னறியாப் 

பண்பொடு நின்றனை சண்பை யமரர்தனை 
யையுறு மமணரு மறுவகைச் தோரு 

மூழியு முணராச் சாழி யமர்ந்தனை 
யெச்சனே ழிசையோன் கொச்சையை மெசினை 
யாறு பதமு மைந்தமர் கல்வியு 

மறைமுத னான்கு 
மூன்று காலமுர் தோன்ற நின்றனை 
யிருமையி ஜெருமைபு மொருமைபின் பெருமையு 
மறுவிலா மறையோர் 

கமுமல முதுபதிச் சவணியன் சட்டிரை 

கழுமல முதுபதிச் சவுணிய னறியு 
மனைய தன்மையை யாதலி ளீன்னை 
நினைய வல்லவ ரில்லைநீ ணிலத்தே, 

திருச்ற்றம்பலம். 

Ong, ெபாதவிருதயர் நித தியகர்மங்களை நிறைவேற்றிய 
வுடனே தமது குமாரராகிய திருஞானசம்பர்த சுவாமிகளால் ௮௬ 
ளிச்செய்யப்பட்ட திருப்பதிசங்களை ஒதிவிட்டே போசனஞ் செய் 
யும் வழச்சத்தைச்சொண்டனர், இவ்வாறு இலகாலம் நிகழப் பிள்ளை 
யார் தாம்பாென பெருகுதலைத் திருவுளத்தடைத்து, தந்தையார் 
கொள்கைக்குத் தடைவராவண்ணம் அ.துவரையும் இயற்றியுள்ள 
திருப்ப திசங்களின் பொருள்கள் யாவுமமைத்து இத் திருவெழுகூற் 
றிருச்கையைத் திருவாய்மலர்ந்தருளினார். ஆகலின் இதனை சாடோ 
றும் அன்புடன் ஓதுவோர் சிவப்பிரசாத மெய்துவர் என்பது சத்தி 
யம்,



திருஞானசம்பர் த சுவாமிகள். 

திருக்கடஷூர்மயானம். 

கரடி 

இரண்டார்திருமுறை-பண்-காந்தாரம் 

  

சிவறுநவம். 

  

இருச்சிற்றம்பலம், 
வரிய மறையார் பிறையார் மலையோர் சிலையா வணக்ட 
யெரிய மதில்க ளெய்தா ரெறியு முசல முடையார் 
நேரிய மிடறு முடையார் சடவூர் மயான மமர்ந்தார் 

பெரிய விடைமேல் வருவா ரவரெம் பெருமா னடிகளே, (௪) 

மங்கை மணர்த மார்பர் மழுவாள் வலனொன் Cré He 

கங்கை சடையிற் கரர்தார் சடவூர் மயான மமர்ர்தார் 

செங்கண் வெள்ளே நேறிச் செல்வஞ் செய்யா வருமா 
நசை யேறிய மறியா ரவரெம் பெருமா எடி.சளே. (௨) 

ஈட லீடப மிசைய Cad மழுகொள் றே திக் 
காட இடமா வுடையார் சடவூர் மயான மமர்ர்தார் 
பாட லிசைகொள் கருவி படுதம் பலவும் பயில்வா 

உரட லரவ முடையா ரவரெம் பெருமா னடிகளே, (௩) 

இறைரின் நிலங்கு வளையா ளிளையா சொருபா லுடையார் 
மரைநீன் நிலங்கு மொழியார் மலையார் மனத்தின் மிசையார் 
சறைநின் நிலங்கு டொழில்கும் கடவூர் மயான மமர்ர்தார் 
பிறைரின் நிலங்கு சடையா ரவரெம் பெருமான டிகளே, (௪) 

வெள்ளை யெருச்தின் மிசையார் விரிதோ டொருகா இலங்கத் 
துள்ளு மிளமான் மறியார் சடர்பொற் சடைக டுலங்சச் 
கள்ள ஈகுவெண் டலையார் கடவூர் மயான மமர்ர்தார் 
பிள்ளை மதிய முடையா ரவரெம் பெருமா னடிகளே, (6) 

பொன்று து.இரு மணங்சொள் புனைபூங் சொன்றை புனைர்தா 
சொன்றா வெள்ளே றயர்த்த துடையா ரதுவே யூர்வார் 

கன்று வினஞ்சுழ் புறவிம் கடவூர் மயான மமர்ந்தார் 
பின்றாழ் சடையா ரொருவ ரவரெம் பெருமா னடிசளே, (சு)



அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு, ௨௯ 

பாச மான களையார் பரிவார்ச் கமூத மனையா 

ராசை தீரச் கொடுப்பா ரலங்கல் விடைமேல் வருவார் 

கரை மலர்போன் மிடற்றார் கடவூர் மயான மமர்ந்தார் 

பேச வருமா ரொருவ ரவரெம் பெருமா னடிகளே, (௭) 

செற்ற வரச்ச னலறச் இசழ்சே வடிமெல் விரலாற் 

க்குள் டர்த்த பெருமான் கடவூர் மயான மமர்ர்தார் 
மற்றொன் றிணையில் வலிய மாரில் வெள்ளி மலைபோற் 

பெற்றொன் தேறி கருவா ரவரெம் பெருமா னடிகளே, (௮) 

வருமா கரிபி னுரியார் ௨ளர்புன் சடையார் விடையார் 
கருமா னுரிதோ லுடையார் கடவூர் மயான மமர்ந்தார் 
திருமா லொரோன் முகஜுர் தேர்ந்துங் சாண முன்ஸெண்ணாப் 
பெருமா னெனவும் வருவா ரவரெம் பெருமா னடிகளே, (௧) 

தாய விடைமேல் வருலார் அன்னா ருடைய மஇல்சள் 
காய Gaia செற்றார் கடவூர் மயான மமர்ந்தரர் 
திய கருமஞ் சொல்லுஞ் றெபுன் றேர ரமணர் 
பேய்பே யென்ன வருவா ரவரெம் பெருமா னமகளே, (௪௦) 

மரவம் பொழில்சூழ் கடவூர் மன் னு மயான மமர்ந்த 
வரவ மசைத்த பெருமா னசல மறிய வாகப் 

Urey முறையே பபிலும் பந்தன் செஞ்சொன் மாலை 
பிரவும் பகலும் பரவி நினையார் வினைக ஸிலரே, (௧௧) 

தருச்சிற்றம்பலம், 

டுந்தத்திநப்பதிகம், திருஞானசம்பந்த சவரமிகள் தலங்ச 

டோறுஞ்சென்று தரிசித்து இத்தலத்துச்கு வந்து, HAGE S so 

ரத ரட்புப்பெருமை செறிர்த குக்கிலியச்சலயராயனாரது இருசத் 
திறீகெழுச்தருளி, அவர் அன்போடும் அமைத்தருளிய விருர்தை 
இளிதாசவிரும்பி ௮அம்குள்ள சோவிலிற் சென்று தரீசித்தபோத 
பாடியருளியது



திருராவுக்கரசு சுவாமிகள் 

கோயிற்றிருப்பதிகம். 

*-90ர06004 

நானகாந்திருமுறை - பண் - சொல்லி, 

  

சிவறுநலம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 
பாளை யுடைச்சமு சோம்ப்பன் மாட கெருங்கெயெங்கும் 

ட வாளை யூடைப்புனல் வர் தறி வாழ்வயற் நில்லைதன்னு 
ளாள வுடைச்சழற் ரற்றம் புல தீதர னாடல்கண்டாற் [னே 
3ளை யுடைக்சண்ச ளா£பின்னைப் பேய்த்சொண்டர் சாண்பதென் 

பொ ருவிடை யொன்றுடைப் புண்ணிய மூர்த்தி புலியதள 
இருவுடை யம்மலை மங்கை மணாள ஜுலகுச்செல்லார் 
திருவுடை யர் தணர்' arpa m தில்லைச்சிற் ரம்பலவன் 
றிருவடி யைச்சண்ட கண்கொண்டு மற்றினிச் சாண்பதென்னே. 

தொடுத்த மலரொடு னாபமுஞ் சார்தங்கொண் டெப்பொழுது 
மடுத்து வணங்கு மயனொடு மாலுக்குங் சாண்பரியான் 
பொடிச்கொண் டணிர் தபொன் னாகிய தில்லைச்சிற் றம்பலவ 
இடித்த தல்சண்ட கண்சொண்டு மற்றினிச் சாண்பசென்னே. 
வைச்ச பொறுணமச் காகுமென் றெண்ணி ஈமச்வொய 
௨௪௪ மொழிர்தே னணிதில்லை யம்பலத் தாென்ற 
பிச்சன் பிறப்பிலி பேர்சக்தி யுர் தியின் மேலசைத்த 
கச்சி னழ்குசண் டாற்பின்னைச் கண்சொண்டு காண்பசென்னே, 

செய்ஞ்ஜின்ற நீல மலர்ச்ற இல்லைச்சிற் ஐம்பலகன் 
மைஞ்ஜின்ற கொண்சண் மலைமகள் சண்ட மடிழ்ர் துறிற்க 
கெய்ஞ்ஞின் தெரியும் விளக்சொத்த நீல மணிமிடத்ராள். [ன்னே. 
கைஞ்ஞின்ற வாடல்சண் டார்பின்னைச் சன்சொண்டு சாண்பதெ 
ஊனத்தை நீச்ச யலகரி யவெள்னை யாட்கொண்டவன் 

சேஜெச் செனச்ெி யான்நில்லைச் சிற்றம் பலவனெங்கோன் 
வானத் தவருப்ய வன்னஞ்சை யுண்டசண் டத்.இிலங்கு 
மேனத் தெயிறசண் டாற்பின்னைச் சண்கொண் காண்பசென்னே



அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு, ௩௧ 

செரித்த கணையாத் திரிபு மூன்றுஞ்செர் தீயின்மூழ்ச 
லெரித்த விதைவ னிமையவர் சோமா னிணையடிக 
Liss மனத்தவர் வாழ்கின்ற இல்லைச்ிற் றம்பலவன் 
சிரித்த முகங்கண்ட சண்கொண்டு மர்றினிக் சாண்பதென்னே.(௭) 

சுற்று மமரர் சுரபதி நின்றிருப் பாதமல்லாற் 
பத்றொன் நிலோமென் தழைப்பப் பாலையு ணஞ்சையுண்டான் 
செற்றங் கரங்கனைத் இவிழித் தான்றில்லை யம்பலவ 
னெற்றியிற் கண்கண்ட சண்சொண்டு மற்றினிச் சாண்பதென்னே 

சித்தத் தெழுச் ச செழுங்கம் ஒத்தன்ன சேவடிகள் 
வைச்ச மனத்தவர் வாழ்கின்ற தில்லைச்சிம் றம்பலவன் 
ழேத்தும் வயிரமு மாணிக்கர் சன்னுள் விளங்யெதா 
மத்த மலர்கண்ட சண்கொண்டு முற்றினிக் சாண்பசென்னே. (௬) 

திருக்கு மிகுத்துத்தன் ரோள்வலி யுன்னித் தடவரையை 
வரைக்கை களாலெத் தார்ப்ப மலைமகள் கோன்டரித்து 
வரக்கன் மணிமுடி பத்து மணிதில்லை யம்பலவ 
வெருக்க மிதித்த விரல்கண்ட சண்கொண்டு சாண்பதென்னே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

இத்தலம் சோழநாட்டில் உள்ள து, 

சுவாமிபெயர் - சபாராதர், தேவியார் - சிவகாமியம்மை, 

  

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் 

திருப்பூவணம்: 
அணையும் இஷ்0ப ணைன 

ஆருர் திருமுறை - இருத்தாண்டகம். 

  

சிவறுநவம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

வடிவேறு இரிசூலர் தோன்றுர் தோன்றும் 

ஊளர்சடைமே லிஎமதியுர் சோன்றுர் சோன்றுங்



அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு, 

சடியேறு சமழ்கொன்றைச் சண்ணி தோன்று 
சாதில்வெண் குழைதோடு கலர்து தோன்று 

மிடியேறு களிற்றுரிவைப் போர்வை தோன்று 
மெழிறிகழுர் இிருமுடியு மிலங்கித் தோன்றும 

பொடியேறு திருமேனி பொவிர்து தோன்றும் 
பொழிறிசழும் பூவணத்செம் புனித னார்க்கே, 

ஆணாடிப் பெண்ணாய வடிவு தோன்று 
மழியமார்சட் காரமுக மா௫ச் சோன்று 

மூணாூ பூர்திரீயா னாித் தோன்று 

மொற்ரைலெண் பிறைதோன்றும் பற்றார் சம்மேற் 
சேளாக வரைவில்லா லெரித்த றோன்றுஞ் 

் செத்தவர்த மெலும்பினாற் செறியச் செய்த 
பூணாணு மறைநாணும் பொவிர்து தோன்றும் 

பொழிறிகழும் பூவணத்தெம் புனிதஞார்ச்கே, 

கல்லாலி னீடிர் கலர்து தோன்றுங் 
கவின்மறையோர் நால்வர்க்கு ரெறிக என்று 

சொல்லாசச் சொல்வியலா தோன்றுர் தோன்றுஞ் 
கூழரவு மான்மறியுர் தோன்றுர் தோன்று 

மல்லாத காலனைமுன் னடர்த்ச ரோன்று 
மைகையா ஸினையவார்பா லமர்ந்து தோன்றும் 

பொல்லாத புலாவெலும்பு பூணளாய்த் தோன்றும் 
பொழிறிகழும் பூவணத்தெம் புனித ஞர்க்கே, 

படைமலிர் ச மழுவாளு மானுர் தோன்றும் 
பன்னிரண்டு சண்ணுடைய பிள்ளை தோன்று 

சடைமலிர த விடையோடு கொடியுச் தோன்று 
சான்மறையி னொவிதோன்று ஈயனர் தோன்று 

முடைமலிர்த கோவணமுங் களர் தோன்று 

மேரல்வெண் சிரமாலை யுலாவித் தோன்றும் 

புடைமவிர்ச பூதத்தின் பொலிவு தோன்றும் 
பொழிறிகழும் பூவணத்செம் புனித ஞர்ச்கே, 

மயலாகுர் தன்னடியார்க் கருளுர் தோன்று 
மாசிலாப் புன்சடைமேன் மதியர் தோன்று 

மியல்பாக விடுபிச்சை யேற்ற ரோன்று 
மிருங்சடனஞ் சுண்டிருண்ட சண்டர் சோன்றுங் 

(5) 

இ



அகத்தியர் தேவாரத்திடட்டு. 

கயல்பாயச் கடுங்கலுழிக் சங்கை ஈங்சை 

யாயிமமா முகத் தினொடு வானிற் றோன்றும் 

புயல்பாயச் சடைவிரித்த பொற்புச் தோன்றும் 

பொழிறிகழும் பூவணச்செம் புனித ஞர்க்மே. 

பாராழி வட்டத்தார் பாவி யிட்ட 

பன்மலரு ஈறும்புகையும் பரந்து சோன்றுஞ் 

சீராழித் தாமரையின் மலாரச என்ன 

இருக் தியமா நிறத்சசே ௨டிஈக டோன்று 
மோராழித் தேருடைய விலங்கை வேந்த 

னுடறுணித்த விடர்பா௨ங கெடுப்பித் தன்று 
போராழி முன்னீர்த பொற்புத் சோன்றும் | 

பொழிறிகழும் பூலணச்செம் புனித னார்க்கே. 

தீன்னடியார்க் கருள்புரிச்ச ௨கவு தோன்றுஞ் 

சதுர்முகனைச் தலையரிர்த தன்மை தோன்று 

மீன்னனைய நுண்ணிடையாள் பாகர் தோன்றும் 
வேழத்தி னுரிவிரும்பிப் போர்த்த றோன்றுர் 

ஆன்னியசெஞ் சடைமேலோர் புனலும் பாம்புக் 

யமா மதியடனே வைத்த றோன்றும் 

பொன்னயஷைய திருமேனி பொலிச்து தோன்றும் 

பொழிறிகழும் பூவணத்தெம் புனிசஞர்ககே. , 

கெறிகழலுர் இருவடியுர் தோன்றுக் தோன்றுக் 
இரிபுரத்சை யெரீசெய்த சலையுர் தோன்று 

கெறியதனை விரித்தரைத்த நேர்மை தோன்று 

கநெற்றிமேற் கண்டோன்றும் பெற்றர் தோன்று 

,மறுபிதவி யறுத்தருளும் வகையுர் தோன்று 

மலைமகளுஞ் சலமகளு மலிச் து தோன்றும் 

பொறியரவு மிளம தியும் பொலிர்து தோன்றும் 

பொழிறிகழும் பூவணச்செம் புனித னார்ச்சே. 

அருப்போட்டு முூலைமடவாள் பாகர் சோன்று 

ஊணிசெரு முருமென்ன வடர்க்குங் கேழன் 

மருப்போட்டு மணியயிரச் கோவை சோன்று 

மணமலிர் s ஈடர்தோன்று மணீயார் னைகை ம 
கிருச்கோட்டி னின்றதோர் திறமுர் தோன்றுஞ் 

செச்கர்வா ஜனொளிமிக்குச் இகழ்ர்த சோதிப் 

(க) 

1௪)



௩௪ அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு. 

பொருப்போட்டி கின்றஇண் புயமுர் தோன்றும் 
பொழிநிகழும் பூவணச்செம் புனித னார்க்கே, (2) 

அங்கணைந்த சண்டிக்கு மருளி யன்று 

தீன்முடிமே லலர்மாலை யளித்த றோன்றும் 
பாங்கணைர்து பணிசெய்வார்ச் கருளி யன்று 

பலபிறவி யறுத்தருளும் பரிசர் தோன்றும் 
சோங்கணைர்த கூவிளமு மதமச் தம்மூங் 

குழதிகணிர்த கொள்சையொடு கோலர் தோன்றும் 
பூங்கணைவே ஞருவழித்த பொற்புச் தோன்றும் 

பொழிறிகழும் பூவணத்தெம் புளித னார்க்கே, (௪0) 

ஆருருவ வுள்குவா ருள்ளத் துள்ளே 

யவ்வுருமாய் நிற்கின்ற வருளுர் தோன்றும் 

வாருருவப் பூண்முலைரன் மங்கை தன்னை 
மகிழ்ந்தொருபால் வைத்துகர்த வடிவு தோன்று 

நீருருலக் கடவிலங்கை யரச்கர் சோனை 

நெறுநெதென வடர்ச் இட்ட நிலையுர் தோன்றும் 
போருருவச் கூற்றுதைச்த Our bys Carer gid 

பொழிறிகழும் பூவணத்தெம் புனித னார்க்கே, (௧௧) 

இருச்சற்றம்பலம். 

இத்தலம் பாண்டிராட்டிலுள்ள ௮, 

சுவாமிபெயர் - பூவணராதர், 

தேவியார்-மின்னாம்பிகையம்மை, 

  

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள், 

திருக்கடவூர்மயானம்;. 

அ 

ஏழார்திருமுறை - பண் - பழம்பஞ்சுரம். 

  

சிவ நவம். 

  

இருச்சிற்றம்பலம். 

மருலார் கொன்றை மஇரூடி. மாணிச்கச்தின் மலேபோலே 

வருவார் விடைமேன் மாதோடு ம$ழ்ர்த பூசப் படைசூழசக்



அகத்தியரதேவாரத்திரட்டு, ௩டு 

திருமால் பிரம ணிர் இரற்குர் சேவர் சாகர் சானயர்க்கும் 

பெருமான் கடஆூர் மயானத்துப் பெரிய பெருமா னடிகளே, (௪) 

விண்ணோர் தலைவர் யெண்புரிதான் மார்பர் வேத தேத்தர் 
கண்ணார் நுதலர் ஈகுதலையர் சால காலர் சட்வூர 

ரெண்ணா புரகுன் நெரிசெய்த விறைவ ரிமையோ ரொருபாகம் 
பெண்ணா ஸாவர் மயானத்துப் பெரிய பெருமா னடிகளே, (௨) 

காயும் புலிபி னசளுடையர் சண்ட ரெண்டோட் கடவூர் 

தாயுர் தந்ைத பல்லுயிர்க்குர் தாம யாய தலைவனார் 

பாயும் விடையொன் ற.துவேறிப் பலிதேர்ர் துண்ணும் பரமேட்டி 

பேய்கள் வாழு மயானத்துப் பெரிய பெருமா னடிகளே, (௩) 

ஈறைசேர் மலலரங் கணையானை ஈயனத் இயாற் பொடிசெய்த 
விரையா ராய ரெல்லார்க்கு மில்லை யென்னா தருள் செய்வார் 
பறையார் முழவம் பாட்டோடு பயிலுர் தொண்டர் பயில்கடவூர்ப் 
பிறையார் சடையார் மயானத்துப் பெரிய பெருமா னடிகளே, (௪) 

கொத்தார் கொன்றை ம.திரூடிச் சோணா சங்கள் பூணாக 
மத்த யானை யுரிபோர்த்து மருப்பு மாமைச் தாலியார் 
பத்தி செய்து பாரிடங்கள் பாடி யாடப் பலிகொள்ளும் 

பித்தர் சடவூர் மயானத்துப் பெரிய பெருமா னடிகளே, (டு) 

அணியார் 8ளூங் சோவணமுர் துதைந்து சுடலைப் பொடியணிர்த 
பணீமே விட்ட பாசுபதர் பஞ்ச வடிமார் பினர்கடவூர்த் 
திணிமார் குழையார் புரமூன்றும் இோய்ப் படுத்த சேவகனார் 
பிணிமார் சடையார் மயானத்துப் பெரிய பெருமா னடிசளே, (௬) 

காரார் சடலி னஞ்சுண்ட கண்டர் கடவு ௬ுறைவாணர் 
தேரா ரரச்சன் போய்கீழ்ச்து சைய விரலா தூன்றினா 
ரூர்தா னாவ துலகேழு முடையார்ச் சொற்றி பூராருர் 
பேரா யிரவர் மயானத்தப் பெரிய பெருமா னடிசளே, (௭) 

வாடா முலையா டன்னோ ம$ம்ச்து சானில் வேலெனாய்க் 
சோடார் கேழற் பின்சென்று குற? விசயன் ற்வமழித்து 
காடா வண்ணஞ் செருச்செய்து வாவ நாழி நிலையருள்செய் 
ட்டார் சடையார் மயானத்துப் பெரிய பெருமா னடிகளே, (௮) 

வேழ முரிப்பர் மமுவாளர் வேள்வி யழிப்பர் மறுப்ப 
ராழி யளிப்ப ரரிதனச்கு வானஞ் சகப்ப ரறமுைப்ப



௩௭ அகத்தியர் தேவாரத்தரட்டு. 

பேமை தலைவர் கடவூரி en rat சிறுமான் மறிச்சையா் 
பேழைச் சடையர் மயானத்துப் பெய பெருமா னடிகளே, (=) 
மாட ம்ல்கு கடவூரின் மறையோ சேத்து மயானத்துப் 
ட்டை திர வடியாருச் கருளும் பெருமா னட்கள்2ர 
சாடி சால லாரூர னம்பி சொன்ன ஈற்றமிழ்கள் 
பாடு மடியார் கேட்பார்மேம் பாவ மான பறையுமே, (60) 

AGsAbpiued, 

திரஞான சம்பந் தீ சுவாமிகள், 

திருவாழ் கொளிபுத்தார். 

“-9089%௦௨௨- 

முதற்நிருமுறை-பண்-தச்கராகம். 

—— 

தீநவடி க, 

  

இருச்ிர ஈம்பலம், | 
பொடியுடை மார்பினர் போர்விடை Cu Do பூசசணம் புடை சூழச் கொடியுடை யூர்திரிச் தையங் சொண்டு பலபல கூறி [தாரக் ஃடிஉடை யாணெடுங் கண்ணாமை பாச மாயன் வாழ்சொளி புச் சடிசமழ் மாமல ரிட்டுத சரைம்டம் ரானடி, காண்போம். (4) 
அரைகெழு சோவண வாடையின் மேலோராடரமம்மசை 2 ை புரைசெழு லெண்டவே யேர் 8ப் போர்விடை யேறிப் புசழ டரைகெழு மங்சைய தாகமோர் பாத மாயவன் மாம்சொளிபு சர பிரைகமழ் மாமலர் தூவி வீரிசடை யானடி சேர்லோம், (௨) 

சீயம் 

பூணெடு நாசம OFS BOT TILL புன்றலை யங்கையி லேந்தி யூணீடு பிச்சையூ ரைய முண்டியென் mse) கூறி | தீ 27S) ann @ gy கண்ணுமை மங்கையோர் பாச மாயவன்வா்சொளிபுத் கரணெடு மாமல ரிட்டுத் தலைவ தாணிழல் சார்லோட் (௩). தாரி சொன்றையோர் மெண்மஇி சங்சை தாழ்சடைமேலலைகுடி] பூரிரி பிஸாஈசொள் செல்லு மூண்டியென் பல கூறி



அகத்தியர் தேவாரத்தாட்டு, ௨௭ 

வாரி மென்முலை மாதொரு பாச மாயவன் வாழ்கொளி புத்தார்ம் 
காரி மாமலர் தாவிச் சறைடிடற் ருனடி. காண்போம். (2) 

சனமலர்ச் கொன்றைய லங்க லிலங்கச் காதிலோர் வெண்குழை 
புனமலர் மாலை புனைர்ழூர் புகுநியென் ஹேபல கூறி [யோடு 
வனமுலை மாமலை மங்கையோர் பாக மாயவன் வாழ்கொளி புத்தா 
ரினமல ரேய்ர்சன தூவி யெம்பெரு மானடி சேர்வோம், (6) 

Haart சாசம சைத்தன லாடி. யலர்மிசை யர் சண லுசகச் 
களைதலை பிற்பலி கொள்ளும் கருச் சனே கள்வனே யென்னா [தாத 
வளையொலி முன்சை மடர்சையோர் பாக மாயகன் வாழ்கொளிபுச் 
தளையவிழ் மாமலர் தூவித் தலைவன தாளிணை சார்வேரம், (௬) 

அடர்செவி வேழத்தி னீருரி போர்த்து வழிதலை யங்கையி Car 
யுடலிரி பிச்சையோ டைய முண்டியென் றுபல கூறி [தார்த 
மடனெட மாமலர்ச் சண்ணியோர் பாக மாயவன் வாழ்கொளி புச் 
தீடமல ராயின தூவிச் தலை௨ன சாணிழல் சார்வோம், (௭) 

உயர்வரை யொல்கவெ டுத்தவ ரச்ச ஜனொளிர்கட சக்சை மடர்த்து 
வயலிடு பிச்சையோ டைய மார்தலை யென்றடி போந்றி 
வயல்விரி நீல ரெடுங்கணி பாச மாயவன் வாழ்சொளி புத்தூர்ச் 
சயவிரி மாமலர் தாவிச் சாம்சடை யானடி. சார்கோம்., (௮) 

கரியவ னான்முகன் சைதொழு தேத்தகச் சாணலுஞ் சாரலு மாகா 
லெரியுரு வாடிய ரைய மிபெலி யுண்ணியென் மேத்தி 
உரியர வல்குன் மடந்தையோர் பாச மாயவன் வாழ்கொளி புத்தர் 
விரிமல ரா.பின தூவி வி௫ஏர்சன சேவடி, சேர்வோம். (க) 

குண்டம ணா்துவர்ச் கூறைகண்மெய்யிற் கொள்கையினார்புறங்கடற 
வெண்டலை யிற்பலி சொண்டல் விரும்பினை யென்றுவி எம்பி 
பண்டமர் பூங்குழன்மங்கையோர்பாகமாயவன்வாழ்கொளிபுச்சார்த் 
தொண்டர்கண் மாமலர் தூவத் தோன்றின் ரூனடி சேர்வோம், 

கல்லுமர் மாக்கட னின்று முழங்குங் கணாபொரு சாழிய மூதார் 
கல்லுயர் கான்மறை நாவி ஸற்றமிழ் ஞானசம் பரதன் 
வல்லுயர் குலமும் வெண்மழு வாளும்வல்லவன்மாழ்கொளிபுத்தார்ச் 
சொல்லிய பாடல்கள் வல்லார் துயர்செடு தல்லெளி தாமே, (௧௨) 

திருசிற்றம்பலம், 

இத்தலம் சோழசாட்டில் ஓள்ள த.



கறு அகத்தியர் தேவாரத்தாட்டு, 

சுவாமி - மாணிக்கவண்ணர், தேவியார் - வண்டமர் 

பூங்குழனாய௫, 

டந்தத்திநப்பதிகம், ஆளுடையபிள்ளையார் இவ்வாலயசேவை 
செய்* சாலத்து ஒதியருளியது. 

  

தஇருகாவுக்கரசு சுவாமிகள் 

திருவதிகைவீரட்டானம். 
—~}o— 

ஆழுந்திருமுறை - திருவடித்திருத் தாண்டகம். 

  

திநவடிகம். 

திருசசிற்றம்பலம். 

அ.ரவணையான் இர்தித் தரற்றும்மடி. 

யருமறையான் சென்னிச் கணியாமடி 

சரவணத்தான் கைதொழுது சாரும்மடி. 

சார்ரதார்சட் செல்லாஞ் சரளுமடி 
பரவுவார் பாவம் பறைக்கும்மடி. 

பதினெண் சணங்களும் பாடும்மடி. 
விரவுமீர்ச் தென்கெடில நாடன்னடி 

இருலீரட் டானத்செஞ் செல்வன்னடி. (௪) 

கொடுவினையா ரென்றுங் குறுகாவடி' 

குறைச்தடைர்சா ராழாமைச் காச்கும்மடி 
படிமுழவம் பாணி பயிற்றும்மடி 

பதைச்தெழுர்ச வெங்கூற்றைப் பாய்ர வடி 
சரணே நூர்ர்சான் கழற்சேவடி, 

கடல்லையங் காப்பான் ௧௫௬ அம்மடி. 

செமெதியம் சண்ணி யணிர்சானடி, 
நிறைசெடில வீரட்ட நீங்சாவடி, (௨) 

வைதெழுவார் காமம்பொய் போசாவழ. 
வஞ்சவ%ைப் பாடொன் நில்லாவடி 

சைதொழுது நாமேத்திச் சாணும்மடி. 
சணக்கு வ1தச்கைக் கடர் தவழ,



அகத்தியர் தேவாரத் இட்டு. 

கெய்தொழுது காமேத்இ யாட்டும்மடி, 
நீள்விசும்பை பூடறுத்து நின்றவடி 

தெய்வப் புனற்கெடில சாடன்னடி 
HES IA டானச்செஞ் செல்வன்னடி, 

அரும்பித்த செய்ஞ்ஞாயி சேய்ச்கும்மடி. 
யழகெழுச லாகா வருட்சேலடி ' 

சுரும்பித்த வண்டினங்கள் சூழ்ர் தவடி. 
சோமனையுங் சாலனையங் சாய்ர் தவடி. 

பெரும்பித்தர் கூடிப் பிதமிறும்மடி, 
பிழைத்தார் பிழைப்பறிய வல்லவடி 

இரு தீர்த் சென்கெடில நாடன்னடி. 
திருலீரட் டானச்செஞ் செல்வன்னடி. 

ஒருகாலச் தொன்றாட நின்றவடி. 

பூழிதோ ரழி யுயர்ர் சவி. 
பொருகழலும் பல்சிலம்பும் மா ர்க்கும்மடி. 

புகழ்வார் புகழ்தகைய வல்லவடி 
மிருநிலத்தா ரின்புற்றங் கேச் தம்மடி 

யின்புற்றா ரிட்டபூ வேறும்மடி. 
இருவதிசைச் சென்செடில சாடன்னடி 

திருகீரட் டானச்தெஞ் செல்வன்னடி. 

இிருமகட்குச் செர்சா மரையாமடி. 
சிறர்தவர்க்குச் தேனாய் விளைக்கும்மு, 

பொருளவர்க்குப் பொன்னுரையாய் Ber Lag 
புகழ்வார் புகழ் சசைய வல்லவடி, 

யுருவிரண்டு மொன்றோடொன் ஹஜொவ்வாவடி 
யுருவென் றுணரப் படாதவடி 

திருவதிகைச் சென்கெடில சாடன்னடி 
திருவிரட் டானச்தெஞ் செல்லவன்னடி, 

உரைமாலை யெல்லா மூடையலடி 
பிரையா லுணரப் படாதவடி 

௨மைமாதை வாடாமை வைசக்கும்மடி 
வானவர் கடாம்வணங்க வாழ்த் தும்மடி 

ய.ரமாச் இிரையிம் லடங்குமடி. 

ட 

(x) 

(௪) 

(௧) 

(ச)



அகத்தியர் தேவாரத்தரட்டு, 
யல மளகடர்பா ரில்லாவடி 

சரைமாக கலிச்கெடில சாடன்னடி 

சமழ்கீரட் டானச்கா பாலியம், 

நறுமலராய் நாறு மலர்ச்சேவடி 

நொ யுலசரா டாயவடி. 

செறிச திருச் திங்களுமாய் நின் றவடி 
இத்திரளா யுள்ளே இசழ்ர்தவடி. 

மறுமதியை மாசு கழுவும்மடி ' 
மந்திரமுர் சச் நரமு மாயஷடி 

யெறிகெடில காடர் பெருமானடி. 
திரு£ீரட் டானச்தெஞ் செல்யன்னடி, 

அணியனவஞ் சேயனவு மல்லாவடி 

யடியார்கட் சாரமுச மாயவ 

பணீபலர்க்குப் பாங்காக வல்லவடி. 

பத்றற்றார் பற்றும் பவளவடி. 

மணியடி பொன்னடி மாண்பாமடி 

மருந்தாய்ப் பிணிதீர்ச்ச லல்லவடி. 

நிணிபாடு தண்செடில ராடன்னடி, 
திகைசார் வீரட்டத் தலைவன்னமி, 

௮ரதா மரைப்போ தலர்ர் தவடி 
யரச்கனையு மாற்ற லழித்தவடி 

முந்தா முன்னே முளைச் தவி 

முழங்கழலாய் நீண்டவெம் கூர்த் Puig 
பந்தாட மெல்விரலாள் பாசன்னடி. 

பலத் தடல்ரையே போல்கானடி 
வெந்தார் சுடலை£ ராடும்மடி 

வீரட்டம் சாதல் விமலன்னடி, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

மாவன். 

(50)



சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள். 

திருப்புன்கூர் 

கலை அனை , 

எழார்திருமுறை - பண் - தக்சே9. 

திருவடிகள். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

அரச ணாளனுன் னடைச்சலம் புகுத 
வவனைச் சாப்பது சாரண மாச 

வரச காலன்ற னருயி ரதனை 
வெளவினாய்ச் குன்றன் வண்மைசண் ட்டியே 

னெந்தை நீயெனை ஈமன்றமர் ஈலியி 
விவன்மற் ரென்னடி யானென விலக்குஞ் 

சை யால்வர்தன் றிருவடி யடைர்சேன் 
செழும்பொ ழிற்றிருப் புன்கூரு ளானே, (௧) 

யச முற்று மாமழை மறந்த 
வமலி னீரிலை மாகிலச் தருசோ 

மூய்யச் சொள்சமழ் ரெக்களை யென்ன 
கொளிசொள் வெண்முட லாய்ப்பரர் தெங்கும் 

பெய்யு மாமழைப் பெருவெள்ளச் தீவிர்த்துப் 
பெயர்த்தும் பன்னிரு வேலிசொண் டருளுஞ் 

செய்கை கண்டுநின் திருவடி யடைர்தேன் 
செழும்பொ ிற்நிருப் புன்கூரு ளானே, (௨) 

OE ஈன்னில மீரறு வேவி 
யேயர் கோனுற்ற விரும்பிணி தவிர்த்து 

Garg ங்களின் பால்கறம் சாட்டக் 
கோல வெண்மணற் வேன் ஈன்மேற் சென்ற 

தாசை தாளற வெறிர்சசண் க்குள் 
சடைமி சைமல ரருள்செயச் சண்டு 

பூதி வாளிசின் பொன்னடி யடைர்சேன் . 
பூம்பொ ழிற்றிருப் புன்ூரு ளானே, (௩)



௪௨ அகத்தியர் தேவாரத்தரட்டு. 

ஈ.ற்ற மிழ்வல்ல ஞானசம் பச்த 

ஞாவினுச் சரைய ஞளைப்போ வானும் 

கற்ற சூதனழற் சாச்பென் சிலந்தி 

சண்ணப் பன்சணம் புல்லனென் நிவர்கள் 
குஞ் செய்யினும் குணமெனச் சரதம் 
கொள்கை கண்டுரின் குரைகழ லடைர்தேன் 

பொற்றி ரண்மணிச் சமலங்கண் மலரும் 

பொய்கை குழ்திருப் புன்கூரு ளானே. 

கோல மால்வரை மத்தென நாட்டிச் 
சோள ரவுசுற் நிச்சடைர் தெழுர்த 

வால ஈஞ்சுகண் டவர்மிக விரிய 

வமரர் கட்சருள் புரிவது கருதி 

நீல மார்கடல் விடர் தனை யுண்டு 

கண்டச் சேவைக்ச பித்தநீ செய்ச 

லங் கண்டுநின் றிரு௨டி. யடைந்தேன் 

செழும்பொ ழிற்றிருப் புன்.ரு ளானே. 

இயக்கர் கன்னார் யமனொ$ வருண 

ரியங்கு தீவளி ஞாயிறு இங்சண் 
மயக்க மில்புலி வானர நாசம் 

வசக்சள் வானவர் தானவ ரெல்லா 

மயர்ப்பொன் றின்றிறின் நிருவடி யதனை 
யர்ச்ஈித் தார்பெறு மாரருள் சண்டு 

இிசைப்பொன் றின்றிரின் நிருவடி. யடைந்தேன் 

செழும்பொ ழிற்றிருப் புன்கூரு ளானே, 

போர்த்த மீள்செவி யாளரர் சணர்க்குப் 

பொழில்கொ எளானிழற் ஹேம் புரிர்து 
பார்தீத னுக்கன்று பாசுப தங்சொடுச் 

தருளி ஞய்பண்டு ப£ரசன் வேண்ட 

வார்த்து வர்திழி யம்புனற் கங்கை 

ஈங்கை யாளைநின் சடைமிசைச் சகரர்த 
தீர்த்த னேநின்றன் நிருவடி யடைர்தேன் 

செழும்பொ ழிற்றிருப் புன்கூரு ளானே. 

மூவெயில் செத்தஞான் றுய்ர்,ச கவரி 

லிருவர் நின்றிருச்சாயிலின் வோய்தந் 

(௪) 

(6) 

(௭)



அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு, ௫௩ 

காவ லாளரென் றேவிய பின்னை 

யொருவ னீசரி காடரம் சாக 

மானை கோச்சியோர் மாஈட மழ 

மணிமு ழாமுழச் சவருள் செய்த 
ஜேவ தேவநின் நிருவடி. யடைர்சேன் 

செழும்பொ ழிற்றிருப் புன்ூரு ளானே. (௮) 

அறிவி னான்மிக்ச வறு௨கைச சமய 

மம்வ வர்ச்சங்சே யாரருள் புரிந்து 
மெறிய மாகட லிலங்கையர் கோனைச் 

அலங்க மால்வரைச் ழேடர்த் இட்டுக் 

குறிகொள் பாடலி னின்னிசை சேட்டும் 
சோல வாளொடு நாளது கொடுத்த 

செறிவு கண்டுநின் நிருவடி. யடைர்தேன் 

செழும் பொழிற்றிருப் புன்கூரு ளானே, (௧) 

கம்ப மால்களிற் நின்னுரி யானைச் 
காமற் சாய்ர்சசோர் கண்ணுடைபானைச 

செம்பொ னேயொக்குச் திருவரு வானைச் 

செழும்பொ ழிற்றிருப் புன்கூரு ளானை 
யம்ப ராளியை யுமையவள் சோனை 

யூரன் வன்றெண்ட ஸுள்ளீச் தாலுகர் 
தன்பி னுற்சொன்ன வரர் தமி ழைந்தோ 

டைர்தும் வல்லவ ரருவினை பிலரே, (௪௦) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

இத்தலம் சோழகாட்டிலுள்ள த. 

சுவாமிபெயர் - சஅவலோகராயகர். 

தேசியார் - சொச்சநாயயெம்மை, 

இந்தத் தீநப்பதிகம், சுர்தரலூர்ச் இசுவாமிசள் சலிச்சாமராய 
ஞா இத்தலத்திற் சேர்ர்து சுவாமிதரிசனஞ் செய்த சாலத்தப் 
பாடியருளியது,



திருஞானசம்பர் தீ சுவாமிகள் 

திருப்பூந்தராய், 
am துவ 

மூன்ருந்திருமுறை - பண் - கார்தாரபஞ்சமம். 

அஜ. 
Qh EF & ton, 

இருச்சிற்றம்பலம், 
புர துசேர்விர லாள்பவளத்துவர் வாயினாள்பனி மாமதி போன்முசச் 
தீர்தமில்புக ழாண்மலைமாசொடு மா இப்பிரான் [eur 
வர்துசேர்விடம் வானவரெத் இசை யுந்நிறைர் துவ லஞ்செய்து மாம 
புக்திசெய்திறைஞ் சிப்பொழிபூர்தராய் போற்று துமே, (௪) 

காவியங்கருங் சண்ணிஞள்கனித்சொண்டை வாய்க்கஇர் முத்தால் 
வெண்ணசைச், தூவியம்பெடை யன்னஈடைச் சுரிமென்குழலா 

டேவியுர் திரு மேனியோர்பாகமா யொன்றிரண்டொரு மூன்றொடு 
சேர்பதி, பூவிலர் சண ஜெப்பவர் பூர்தராய் போற்று துமே, (௨) 

பையராவரு மல்குன்மெல்லியல் பஞ்சின்னோடி. வஞ்சசொ ணுண் 
ணிடை, சையலாளொரு பாலுடையெம்மிறை சாருமிடஞ் 
செய்யெலாங்கழு நீர்கமலம்மலர்ச் தேறலூறலிற் சேழல ராதற் 
பொய்யிலாமறை யோர்பயில்பூர்தராய் போற்று மே, (௩) 

முள்ளிசாண்முசை மொட்டியல்கோங்கெ ரும்புதேன்கொள் குரும் 
பை மூவாமருர், துள்ளியன்றபைம் பொற்சலசத்திய லொத்தமுலை, 
வெள்ளிமால்வரை யன்னசோர்மேனியின் மேவினார்பதி வீமருதண் 
பொழிற், புள்ளினர் தயின் மல்யெபூர்சராய் போற்றுதமே, (2) 

பண்ணியன்றெழு மென்மொழியாள்பகர்-சோஷஞ்தயேர் இகழ் பைத 
ளிர் மேனியோர், பெண்ணியன் நமொய்ம் பிற்பெருமாற்டெம் பெய் 
ஊளையார், கண்ணியன்மெழு சாலிச் செழுங்கரு நீலமல்பயெ காமரு 
வாவிரற், புண்ணியருறை யும்பதிபூர்தராய் போற்றுதமே, (6) 

யாணிலாடிதி போனுசலாண்மட மாழையொண்சீணாள் வண்டர 
ளநஈசை, பாணிலாவீய வின்னிசையார்மொழிப் பரவையொடுஞ் 
சேணிலா,ச்திகழ் செஞ்சடையெம்மண்ணல் சேர்வது ரப்பெரும் ' 
கசோயில்சுழ், போணிலாதழை யும்பொழிழ்பூர்தராய் போற்றுதுமே,



அகத்தியர்தேவாரத்திரட்டு. ௪௫ 

சாருலாவிய மார்குழலாள்க யற் கண்ணிஞள்புயற் சாலொளி மின் 
வாருலாவிய மென்முலையாண்மலை மாதுடனாய் [னிடை 
நீருலாவிய சென்னியன்மன்னி கிகருராமமுர் சான்கு நிகழ்பதி 
போருலாகெயில் சூழ்பொழிற்பூர்தராய் போற்று தமே, (௭) 

சாசைசேர்குழ லாள்சயலேர்தடம் சண்ணி சாம்பன ே sie 
Querying, CseCotue ur sugi SG untuses 
தசன்மேவுமி ருங்கபிலையெடுத் தானையன் ஈடர்ச் தானிணைச்சேவடி. 
பூரைசெய்பவர் சேர்பொழிற்பூச்சராய் போற்று துமே, (௮) 

கொங்குசேர்குழ லாணிழல்வெண்ணகைக் கொய்வைவாய்ச் சொடி. 
யேரிடை யாளுமை, பங்குசேர்இரு மார்புடையார்படர் தியுருவாய் 
மங்குல்வண்ணனுமா மலரோனுமயங்கரீண்டவர்வான்மிசைவர்தெழு 
டுபாங்குநீரின் மிதந்ச ஈற்பூர்தராய் போற்று துமே, (௯) 

கலவமாமயி லாரியலாள்கரும் பன்னமென்மொழி யாள்கதிர் வாணு 
குலவபூங்குழ லாளுமைகூறனை வேறுலையா [தற் 
லலலைசொல்லுவார் சோமணாதர்க ளாச்சனொன்றனை ஈண்ணலு ஈல் 
குத், புலவர்தாம்புகழ் பொற்ப திபூச்சராய் போற்றுதமே, (௧௦) 

சேம்பனுண்ணிடை யாள்செழுஞ்சேலன சண்ணியோடண்ணல் 
சேர்விடர் தேனமர், பூம்பொழிழிகழ் பொற்பசிபூச்தராய்போற்றுது 
மென், ரோம்பு தன்மையன் முத்தமிழ்சான்மறை ஞானசம்பந்த னொ 

ண்டமிழ் மாலைசொண், டாம்படியிஙை யேத்தவல்லரர்ச்கடை யாவி 

னையே, (௪௧) 
திருசிற்றம்பலம், 

  

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் 

ஸரீகயிலாயம். 

இந நந்த்ைகை 

ஆருர் திருமூல ற். தருத்தாண்டசம். 

| அ ந ச் க னே, 

| | இருச்சித்றம்பலம்,. 

வேத்ருகி விண்ணா நின்றாய் போற்றி 
மீளாமே யாளென்னைச் கொண்டாய் போற்றி



௫௪௪ அகத்தியர் தேவாரத்தரட்டு. 

பூற்றாட புள்ளே யொளித்தாய் போற்றி 
யோலாச சத்தத் தொலியே போழறி 

யாற்றாகி யங்சே wore sri Cum oh 

யாறங்க நால்வேத மாஞய் போர்றி 
சாத்ரா யெங்கும் கலர்தாய் போற்றி 

* சுயிலை மலையானே போற்றி போற்றி, 

பிச்சாடல் பேயோ டுகர்தாய் போற்றி 

பிறவி யறுக்கும் பிரானே போற்றி 

மைச்சாட னன்று முகர்தாய் போற்றி 

மருவியென் சிந்தை புகுர்தாய் போர்றி 
பொய்ச்சார் புரமூன்று மெய்தாய் போழ்றி 

போகாசென் டிர்சை புகுர்சாய் போற்றி 

கச்சாக ராக மசைத்தாய் போற்றி 

கயிலை மலையானே போற்றி போற்றி, 

மருவார் புரமூன்று மெய்தாய் போற்றி 

மருவியென் சிர்சை புகுர்சாய் போற்றி 

யுருவாகி யென்னைப் ven send) Cum dah 
யுள்ளாவிவாங்கி யொளிச்தாய் போற்றி . 

திருவாகி நின்ற திறமே போற்றி 

தேசம் பரவப் பொய் போத்றி 

கருவாடு யோடு முலே போற்றி 

கபிலை மலையானே போற்றி போற்றி, 

வானத்தார் போற்று மருந்தே போற்றி 

வர்தென்றன் சர்தை புகுச்தாய் போற்றி 
பூனத்தை நீக்கு மூடலே போற்றி 

யோங்கி யழலாய் நிமிர்ர்தாய் போற்றி 
சேனத்தை வார்த்த தெளிவே போற்றி 

சேவர்க்குர் தேவனாய் நின்றாய் போற்றி 

கானத்தி யாட லுகர்தாய் போற்றி 

சயிலை மலையானே போற்றி பேரறி, 

ஊராடி நின்ற வுலகே போற்றி 
யோக யழலாய் நிமிர்ர்தாய் போற்றி 

பேரா யெங்கும் பரர்தாய் போற்றி , 

பேராதென் ஏிந்சை புகுர்தரய் போற்றி 

(௩)



௮௧ த்தியர் தேவாரத்இரட்டு, 

ரீராவி யான நிழலே போற்றி 
சேர்லா ரொருவரைபு மில்லாய் போற்றி 

காராகிரின்2 முகிலே போற்றி 

கயிலை மலையானே போற்றி போற்றி, 

சில்லுருவாய்ச் சென்று இரண்டாய் போற்றி 
சேவ ரறியாத தேவே போற்றி 

புல்லுயிர்ச்கும் பூட்சி புணா்ச்தாய் போற்றி 
போகாதென் ிர்சை புகுர்சாய் போற்றி 

பல்லுயிராய்ப் பார்தோறு நின்றாய் போற்றி 
பற்றி யுலகை விடாதாய் போற்றி 

கல்லுயிராய் நின்ற சனலே போற்றி 

கபிலை மலையானே போற்றி போற்றி, 

பண்ணி னிசையா நின்றாய் போற்றி 

பாவிப்பார் பாவ மறுப்பாய் போற்றி 

யெண்ணு மெழுத்துஞ்சொல் லானாய் போற்றி 

யென்சிர்தை நீம்சா விறையா போற்றி 
விண்ணு நிலனுர் தீயானாய் போற்றி 

மேலவர்க்கு மேலாக நின்றாய் போற்றி 

கண்ணின் மணியா நின்றாய் போற்றி 

கபிலை மலையானே போற்றி போற்றி, 

இமையா துயிரா திருர்தாய் போற்றி 

யென்சிர்தை நீங்கா விறைவா போற்றி 
யமைபாக மாகத் சணைத்தாய் போற்றி 

பூழியே ழான வொருவா போற்றி 

யமையா வருஈஞ்ச மார்ச்தாய் போற்றி 

யாதி புராணஞய் நின்றாய் போற்றி ' 
கமையாகி நின்ற சனலே போற்றி 

சயிலை மலையானே போற்றி போற்றி 

மூவாய் பிறவா யிறவாய் போற்றி 

முன்னமே தோன்றி முளைத்தாய் போர்றி 

தேவாதி தேவர் கொழுர்தே போற்றி 

சென்றேறி யெங்கும் பரர்தாய் போற்றி 

யாவா வடியேனுச் செல்லாம் போற்றி 
யல்ல னலிய வலந்தேன் போற்றி 

௪௭ 

(#) 

(4)



௪௮ அசுத்தியர்தேவாரத்திரட்டு. 
சாவாய் சனகத் இரளே போற்றி 

சயிலை மலையானே பேரற்றி போற்றி, (௯) 

கெடிய விசும்பொடு சண்ணே போற்றி 

bor ase முடையாய் போற்றி 
யடிய முடிய மிகலிப் போ ற்றி 

யங்கொன் றறியாமை நின்றாய் போ ற்றி 
கொடியவன் கூற்ற முதைத்தாய் போற்றி 

கோயிலா வென்சிச்தை கொண்டாய் போற்றி 
சடிய வுருமொடு மின்னே போற்றி 

சயிலை மலையானே போற்றி போற்றி, (40 

உண்ணா துறங்கா இிருர்தாய் போற்றி 

யோதாசே வேத முணர்ந்தாய் போற்றி 

யெண்ணா விலங்சைச்சோன் றன்னைப் போற்றி 

பிறைவிரலால் வைத்துகர்த வீசா போற்றி 
பண்ணா ரிசையின்சொற் சேட்டாய் போற்றி 

பண்டேயென் சர்தை புகுர்தாய் போற்றி 

கண்ணா யுலகுக்கு நின்றாய் போற்றி 
சயிலை மலையானே போற்றி போற்றி, (௪௧) 

இருச்சற்றம்பலம், 

இத்தலம் வடராட்டிலுள்ள ௫, 

சுவாமிபெயர் - கயிலாயநாதர், 6 திவியார்-பார்வதியமமை 

சுந்தரமாரத்தி சுவாமிகள், 

திருக்கமுக்குன்றம் 
அழ 

ஏழார் திருமுறை - பண்-ஈட்டபாடை, 
ர் 

அநசீ சன, 

ிருச்சிற்றம்பலம், 
கொன்று செய்ச கொமை யாழ்பல சொல்லவே 
சின்ற பாவ வினைக டாம்பல நீஙகலே



அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு. 

சென்று கென்று. தொழுமின் றேவாபி ரானிடங 
சன்றி னோடு பிடிரூழ் தீண்கழுச் குன்றமே, 

இறங்கிச் சென்று தொ'ழுமி னின்னிசை பாடியே 

பிறங்கு கொன்றைச் உடைய னெங்கள் பிரானிட 
நிறங்கள் செய்த மணிக ணித்திலங் கொண்டி.ழி 
கறங்கு வெள்ளை யருலித் தண்கழுக் குன்றமே, 

நீள நின்று தொழுமி னித்தலு நீதியா 

are; son Mors rag wife Is 
தோளு மெட்டு முடைய மாமணிச் சோஇியான் 

'காள சண்ட னுறையுக் தண்கமுச் குன்றமே. 

வெளிறு தீரச் தொழுமின் வெண்பொம யாடியை 

Cod லங்குமழு மாளன் மூர் தியு றைவிடம் 
பிளிறு தரப் பெருங்கைப் பெய்மத மூன்றுடைச் 

களிறி னோ பிடிகுழ் சண்சழுச் குன் ஈமே, 

புலைக டீரத் தொழுமின் புன்சடைப் புண்ணிய 
னிலைகொள் குலப் படைய னெச்சை பிரானிட 
மூலைக ஞூண்டு தழுவிச் குட்டியொ டுமுசச் 
கலைகள் பாயும் புறவிற் றண்கழுக் குன்றமே 

மட்மு டைய வடியார் தம்மனத் தேயுற 
விடமு டைய மிடறன் விண்ணவர் மேலவன் 
படமு டைய வரவன்றான் பயிலு மிடங் 

- கடமு டைய புறவிற் றண்கழுச் குன்றமே, 

ஊன மில்லா வடியார் சம்மனச் தேயு ந 

ரான மூர்த்தி நட்ட மாடி விலுமிடர் 

சேனும் வண்டு மதவுண் டின்னிசை பாடியே 

கான மஞ்ஜை யுறையுர் தண்கழுச் குன்றமே, 

௮ர்ச மில்லா வடியார் தம்மனத் தேயுற 
வந்து நாளும் வணங்கி மாலொடு நான்முகன் 
சிரசை செய்த மலர்க ணிந்சலுஞ் சேவே 

சத நாறும் புறவிம் றண்கழுக் குன்றமே, 

பிழைக உரச் தொழுமின் பின்சடைப் பிஞ்ஞகன் 
குழைசொள் காதன் குழகன் ரானுறை யும்மிட 

9 

(a) 

(௮)



௫௨ அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு. 

செப்பிள முலைரன்மங்கை யொருபாகமாக 

விடையேறு செல்வ னடைவா 

ரொப்பிள மதியுமப்பு முடிமே லணிர்தெ 
னுளமேபு குர் சவ தனால் 

வெப்பொடு குளிரும்வாச மிகையான பித்தும் 
வினையான வர்துஈலியா 

வப்படி நல்லஈல்ல வவைநல்ல நல்ல 

வடியார வர்ச்ஞூமிகவே, (௭) 

மேள்பட விழிசெய்தன்று விடைமேவி Gig 
மடலாட னோடுமுடஞாய் 

வாண்மதி வன்னிகொன்றை மலர்கூடி 6G 5 

ளைமேபு குர்தவதனா 
லேழ்கடல் சூழிலங்கை யரையன் நனோடு 

மீடரான வந்து ஈலியா 

வாழ்கட னல்லநல்ல வவைநல்ல நல்ல 

வடியார வர்க்குமிசவே, (௮) 

பலபல வேடமாகும் பரனாரி பாகன் 

பசுேறு மெம்கள்பாமன் 

சலமக ளோடெருக்கு முடிமேல ணிச்ரெ 

Hao GF sa senor 
மலர்மிசை யோனுமாலு மறையோடு தேவர் 

வருகால மானபலவு 

மலைகடன் மேருஈல்ல வவைரல்ல ஈல்ல 

வடியார வர்ச்குமிகவே, (௯) 

கொத்தலர் குழலியோட விசயர்கு BUG 
குணமாய மேடவி௫ர்தன் 

மத்தமு மநியுகாக முடிமேல ணிர்தெ 

னளமேபு குந்தவதனாற் 
பு.த்தரொ டமணைவாதி லழிவிச்கு மண்ண 

றிரு£ீறு செம்மை திடமே ' 
யத்தகு ஈல்லரல்ல வவைநல்ல ஈல்ல | 

வடியார வர்க்குமிகவே, (௧0) 

தேனமர் பொழில்கொளாலை விளைசெர்ரெ றுள்னி 
வளர்செம்பொ ஜெங்குடிகழ



AGS HC Sours 5 Ho. ௫௩. 

கரன்முக னாதியாய பீரமாபு ரத்து 
மறைஞான ஞானமூனியன் 

ரனுறு கோளுசாளு மடியாரை வந்து 

ஈலியாத வண்ணமுரைசெய் 

யானசொன் மாலையோது மடியார்கள் வானி 

ல.ரசாள்வ ராணைஈமதே, (௧௧) 

தருச்சிற்றம்பலம், 

இந்தத் திநப்பதிகம், திருஞானசம்பச்தசுவா:கிகள் சமணரை, 
வா தில்லெல்லத் திருவளங்கொண்டு எழுந்தருளியபோது இருத்தா 

ண்டகவேர்தர், சமணரோ மிகவுங்கொடியர் இப்போது கோட்டிலை 

யுக் தீதாயிருக்சன்றது என்று தடுத்தவிடத்து, புவனேஈராயெ வ 
பெருமானை அம்மையோடு எம்முளத்தற் குடிகொள்ளப் பெற்றன 

மாகையால் யாதோர் தீங்கும் வாராதென்று உறுதிமொழிந்து ஒதி 
யருளியது. 

  

இருதாவுக்கரசு சுவாமிகள். 

திருவாரூர் திருவிருத்தம். 
௦00 

நான்கார்திருமுறை - பண் - கொல்லி, 
a 

  

அடிைம. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

குலம்பலம் பாவரு குண்டர்முன் னேஈமச் குண்டுகொலோ 
வலம்பலம் பாவரு சண்புன லார ரவிர்சடையான் 
சிலம்பலம் பாவரு சேலடி யான்றிரு மூலட்டானம் 
புலம்பலம் பாவரு சொண்டர்ச்குத் சொண்டாம் புண்ணியமே,(௪) 

மற்றிட மின்றி மனைது.றர் தல்லுணா வல்லமணர் 
சொற்றிட மென்று துரிசுபட் டேனுக்கு முண்கொலோ 
விற்றிடம் மங்கி விசயனொ டன்றொரு வேகெஞுய்ப், புற்றிடம் 
கொண்டான்றன் ரொண்டர்ச்குச் சொண்டராம் புண்ணியமே, (2) 

ஒருவடி வின்றிரின் றுண்குண்டர் முன்னமச் குண்கொலோ 
செருவடி வெஞ்சிலை யாற்புர மட்டவன் சென்ரடையாத்



௫௪௫ அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு, 

இருவுடை யான்றிரு வாரூர்ச் திருமூலட் டானன்செந்சட் 
பொருவிடை யாளடிச் தொண்டர்ச்குத்தொண்டராம்புண்ணியமே, 

மாசினை யேறிய மேனியர் வன்சண்ணர் மொண்ணரைவிட் 
1௦.சனை யேகினைர் சேசறு வேனுக்கு முண்டுகொலோ 

சேசனை யாரூர்ச் திருமூலட் டானனளைச் சர்தைசெய்து 

பூசனைப் பூசுரர் தொண்டர்க்குத் சொண்டாம் புண்ணியமே. (௪) 

அருந்தும் பொழுதுரை யாடா வமணர் இறமசன்று 

வருரஈ்தி நினைர்தர னேயென்று வாழ்த் துவேற் குண்கொலோ 
திருர்திய மாமதி லாரூர்த் திருமூலட் டானனுக்குப் 
பொருச்துர்தவமுடைத்தொண்டர்க்குத்தொண்டராம்புண்ணீயமே. 

வீங்க சோள்களுர் தாள்களு மாய்ரின்று வெர்ராயே 

மூங்கைகள் போலுண்ணு மூடர்மூன் Cor sug குண்ட்கொலோ 
சேங்கமழ் சோலைத்தென் ஞாரூர்த் திருமூலட் டரனன் செய்ய 
பூங்கழ லானடிச் சொண்டர்க்குச் சொண்டராம் புண்ணியமே. (௬) 

பண்ணிய சாத்திப் பேய்கள் பறிதலைச் குண்டரைவிட் 
டெண்ணில் புகழீசன் meron er Gus ope முண்ட்கொலோ 
திண்ணிய மாமஇ லாரூர்த் இருமுலட் டானனெங்கள் 
புண்ணியன் ஐன்னடித்சொண்டர்ச்குத்சொண்டராம்புண்ணியமே. 

சரப்பர்கண் மெய்யைச் தலைபறிச் சச்சுச மென்னுங்குண்ட 
ருரைப்பன கேளா இங் குய்யப்போர் தேனுக்கு மூண்ட்சொலோ 
திருப்பொலி யாரூர்ச் திருமூலட் டானன் நிருச்சயிலைப் [மே 
பொருப்பன் விருப்பமர் தொண்டர்க்குச் தொண்டராம் புண்ணிய 

கையி லிரிசோறு நின்றுண்ணுங் சா சலமணரைவிட் 

டுய்யு நெறிசண்டிங் குய்யப்போர் தேனுச்கு முண்ட்கொலோ 

வைய னணிவய லாரூர்த் திருமூலட் டானனுக்குப் 
பொய்யன் பிலாவடித் தொண்டர்க்குத் தொண்டராம்புண்ணியமே. 

குற்ற முடைய வமணர் இறமது கையகன்றிட் 
றற கருமஞ்செய் துய்யப்போர் தேனுக்கு முண்டுிகொலோ 
டிற்பொலி தோளா னிராவணன் றன்வலி வாட்டு வித்த 
பொர்கழலானடி த்தொண்டர்ச்குத்சொண்டராம்புண்ணியமே, (௧0) 

இருச்சிற்றம்பலம், 
சுவமிபெயர்-வன்மீசராதர், சேவிபெயர்-அல்லவியங்கோதையம்மை. 

  

ப



சுர்தரமூர்த்தி சுவாமிகள். 

- இிருத்தொண்டத்தொகை | 
கம 

ஏழா ந்திருமுறை-பண்-கொல்லிக்கெளவாணம். 

அடிமைம, 

  

இருச்சிற்றம்பலம், | 

Se war pi somts wieumnid@ மடியேன் 

றிருநீல கண்டத்துச் குயவனார்ச் சடியே 

னில்லையே யென்னாத வியற்பசைச்கு மடியே 

னிளையான்றன் குடிமாம னடியார்ச்கு மடியேன் 
வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுச் கடியேன் 

விரிபொழில்கும் குன்றையார் விறன்மிண்டற் சடியே 
னல்லிமென் முல்லையர்தா ரமர்நீதிச் சடியே 

னாரூர னாரரி லம்மானுச் காளே, (a) 

இலைமலிச்த வேணம்பி பெறிபத்சற் சகடியே 

னேனாதி சாதன்ற னடியார்க்கு மடியேன் 
கலைமலிர்த €ர்சம்பி கண்ணப்பற் கடியேன் 

கடவூரிற் கலயன்ற னடியார்ச்கு மடியேன் 
மலைமலிர்த தோள்வள்ளன் மானச்கஞ் சாற 
னெஞ்சாத வாட்டாய னடியார்ச்கு மடியே 

னலைமலிர்த புனன்மங்கை யானாயற் சடியே 

னாரூர ஞரூரி லம்மானுச் காளே, (a) 

மும்மையா லுலகாண்ட மூர்த்திச்கு மடியேன் 

மூருகனுக்கு முருத்திர பசுபதிக்கு மடியேன் 
செம்மையே திருசாளைப் போவார்க்கு மடியேன் 

... திருக்குறிப்புத் தொண்டர்தம் மடியார்க்கு மடியேன் 

மெய்ம்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க | 
வெகுண்டெழுர்ச சாதைதாள் மழுவினா லெறிர்த 

வம்மையா னடிச்சண்டிப் பெருமானுக் கடியே 

னாரூர னாரூரி லம்மானுச் சாளே,. ர (௩) 

திருநின்ற செம்மையே செம்மையாச் கொண்ட. 
திருசாவுச் சரையன்ற ளடியார்ச்கு மடியேன்



௫௭௬ அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு, 

பெருஈம்பி குலச்ரிறை,ச னடியார்க்கு மடியேன் 
பெருமிழலைக் குறும்பற்கும் பேயார்க்கு மடியே 

்: ஜெருசம்பி யப்பூதி யடியார்க்கு மடியே 
ஜெலீபுனல்குழ் சாத்தமங்கை நீலஈச்சற் கடியே 

னருஈம்பி ஈமிரசதி யடியார்ச்கு மடியே 

ஞரூர னாரூமி லமமானுச் காளே, ' (௪) 

வம்பரு வரிவண்டு மணராற மலரு 

மதுமலர்ஈற்கொன்றையா னடியலாற் பேண 
வெம்பிரான் சம்பந்த னடி.யார்ச்கு மடியே 

னேயர்கோன் கலிச்சாம னடியார்க்கு மடியே 
ளாம்பிரான் றிருமூல னடியார்க்கு மடியே 

ஞட்டமிரு கண்டிக்கு மூர்ச்சந்கு மடியே 

னம்பரான் சோமா மாறனுக்கு மடியே 

ஞரூர னாரூரி லம்மானுச் காளே, (௫) 

வார்கொண்ட வனமுலையா ஞமைபங்கன் கழலே 

மறவாது கல்லேறிஈச சாக்கயெ்கு மடியேன் 

சீர்கொண்ட புசழ்வள்ளல் சப்புலிக்கு மடியேன் 

செங்காட்டங் குடிமேய றுத்தொண்டற் கடியேன் 
கார்கொண்ட கொடைச்சழறிற் றறிவாற்கு மடியேன் 

கடற்காழிச் சீணராத னடியார்ச்கு மடியே 

ஞர்கொண்ட வேர்கூர்நன் களர்தைக்கோ னடியே 

னாரூர னாரூரி லம்மானுச் காளே, ப (௪) 

பொய்யடிமை யில்லாத பலர்க்கு மடியேன் 
பொழிர்கருவூர்ச் துஞ்சிய புசழ்ச்சோழற் சடியேன் 

மெய்யடியா ன.ரசிங்ச முனையரையம் கடியேன் 
விரிதிலாசூழ் ஈடனாகை ய.திபச்சற் சடியேன் 

லச தடிந்த வரிரிலையான் கலிச்சம்பன் கலியன் 
கழற்சத்தி வரிஞ்சையர்கோ னடியார்ச்கு மடியே 

னையடி.கள் காடவர்சோ னடியார்க்கு மடியே 
் னர னாரூரி லம்மாலுச் காளே, (a) 

கறைக்கண்டன் சழலடியே காப்புக்கொண் 19. 
கணம்புல்ல ஈம்பிக்குங் காரிச்கு மடியே 

னிறைச்கொண்ட இர்தையா னெல்வேலி மென்ற 
னீன்ற£ர் நெமொ.ற னடியார்க்கு மடியேன்



அகத்தியர் ே தவாரத்திரட்டு. ௫௭ 

றுறைசக்கொண்ட செம்பவள மிருளகற்றுஞ் சோ தித் 
தொன்மயிலை வாயிலா னடியார்க்கு மடியே 

னமைச்கொண்ட வேனம்பி முனையவொற் சடியே 
னாருர னாரூரி லம்மானுச் காளே, (௮) 

கடல்சூழ்ச் த வுலகெலாங் காக்ன்ற பெருமான் 

காடவர்கோன் கழற்சிங்க னடியார்ச்கு மடியேன் 

மடல்சூழ்ச்த தார்ஈம்பி யிடங்கழிக்குர் தஞ்சை 

மன்னவனாஞ் செருத்துணைதன் னடியார்க்கு மடியேன் 

புடைசூழ்ர்த புலியசண்மே லரவாட வாடி. 

பொன்னடிச்சே மனம்வைத்த புகழ்த் துணைக்கு மடியே 

னடல்கசூழ்ச்த வேனம்பி சோட்புலிக்கு மடியே 

னாரூர Crm லம்மானுக் காளே. (௬) 

பம்சாரய்ப் பணிவார்க ளெல்லார்ச்கு மடியேன் 

பரமனையே பாவொ ரடியார்க்கு மடியேன் 

எிச்சதிழைச் சிவன்பாலே வயைத்தார்ச்கு மடியேன் 

றிருவாரூர்ப் பிறர்தார்ச ளெல்லார்க்கு மடியேன் 

முப்போதுர் திருமேனி இண்வொர்க் கடியேன் 

முழுநீறு பூசிய முனி௰ர்ச்கு மடியே 

னப்பாலு மடிச்சார்ர்த எடியார்க்கு மடியே 

ஞரூர னாரூரி லம்மானுச் காளே, (20) 

மன்னிய£ர் மறைநாவ னின்றவூர்ப் பூசல் 

வரிவளையாண் மானிக்கு ரேசனுக்கு மடியேன் 

தென்னவனா யுலசாண்ட செங்களுர்ச் சடியேன் 
றிருநீல சண்டச் துப் பாணனார்ச் கடியே 

னென்னவனா மரனடியே யடைர் இட்ட சடைய 
னிசைஞானி காதலன் நிருசாவ லூர்க்சோ 

னன்னவனா மாரூர னடிமைகேட் டுவப்பா 
சாளுரி லம்மானுக் கன்பரா வாரே, (௪௧) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

அகத்திய மாமுனிவர் திரட்டியருளிய 

தேவாரச்திரட்ட முற்றுப்பெற்றது. 
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௬0  திருப்பாசுர முதற்குறிப்பு அகராதி. 
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௨ 

சிவமயம், 

தீநச்சிற் றம்பலம், 

இ 

ஜகதாசாரிய மூர்த்திகளாகிய 

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் 
திருவாய்மலர்ந்தருளிய 

௦ திருவாசகம். 
திருக்கோவையார் செய்யுட்டிரட்டு, 

கெவவைவகையயடு[இதீடுட-ய் வையை 

இவற்றுடன். 

இரங்கோன் -சமரசஞான சன்மார்க்க சபைத்தலைவரும், 
சிசந்திராபாச்கம் - சித்தார்த ஞானபோதசங்க ஸ்தாபகரும், 

சித்தாந்தஜானரிஷ்டருமாகிய 

சோளங்கிபுரம் 

ஸ்ரீமதீ-சிவஅருணகிரிமுதலியார 
அவர்களாலியற்றிய 

அறுபது விஷய சூசனங்களுஞ் 
சேர்த்துப்பாசரங்களின் தளைகள் பிரித்துப் 

பரிசோதிக்கப்பட்டு, 

ஷீயார் தமையனாரும் 

பென்ஷன் சுபேதாரும் பெஞ்சு மாஜிஸ்ட்ரேட்டுமாகய 

சோளங்கிபுரம் 

ஸ்ரீ-சிவசிதம்பர முதலியாரவர்கள் 
நல்லாதரவால் 
LD= iT =A = Lah y 

ப. ௮. சோமசுந்தர செட்டியாரவர்களது 
சென்னை, 

வித்யா பாஸ்கர அச்சியந்திரீதாலையில் பதிப்பிக்கப்பட்டன. 
விசுவாவசு ஸ் பங்குனிமி? 

1906.
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தருச்சிற்றம்பலம். 

மாணிக்கவாசகசுவாமிசள் 
0 ௦ Oo” 9 சரித் திரச்கருக்கம், 

கவ தகிடு 
அராதிமல முத்த சித துருவாகிய முழுமுதற்கடவுள் செவெபெரு 

மானே என்று அன்மாச்கள் யாவருந் துணிர்து வழிபட்டு உய்யும் 

பொருட்டுப் பற்பல அ.ர்புதங்களினாலே, சகல சமயாஇசமாயெ சத் 
தீரந்ச சைவத்தைம் தாபித்தருளிய பரமசமயாசாரிய சுவாமிசள்சால் 
வருள் ஸ்ரீமர் - மாணிச்சவாசக சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ச் சருளிய 
இருவாசகமும் சமிழ்வேசமென்று உயர்ச்சோர் ௮னைவராலுங்கொள் 
ளப்பெற்றுப் பாராயணஞ் செய்வோர்க்குப் பத்தி ஞானங்களை உண் 
டாக்குகின்றது. மாணிக்கவாசக சுவாமிகளுக்குக் வெக்ஷத்திரங் 
கள் எல்லாவற்றிலும் மார்கழி மாசத்திலே இருவிழா ஈடத்தப்படு 
சன்றது. அவற்றுள் அப்பெருமானார் உபதேசம்பெத்ற திருப்பெரு 
ந துறையிலே மார்கழி ஆனிமாசங்களில் நடத்தப் படுசன்ற மகோற் 
சவநசளிலே அவருக்கு இடபவாசனமுசலிய எல்லா வாசகனங்களு 
மூண்டு, 

இத்துணை அரியபெருமைவகத்த மாணிக்கவாசச சுவாமிகள் 
செந்தமிழ்ப் பாண்டிவளநாட்டிலே, அரிமர்த்தன பாண்டிய ' ராஜன் 
காலத்திலே; தருவா சவூரிலே, அமாத் தியரென்னும் அக்தணர் குல 
தீதிலே இிருவவதராஞ்செய் து வாதவூர் என்ற பிள்ளைத் இிரூராம 
ம்பெற்றுப் ப இனாறு பிராயத்துள்ளே வே தியாகம.முதலியசலைகள் 
மேற்றுங். கற்று வல்லவராயிஞர், 

அவ்வாதவூரருடைய ஈற்குண-நர்செய்கைகள் அனைத்தும் மத 
ரையில் அரசாட்ிசெய்த அரிமர்ச்தனபாண்டியன் செவிக்குப் புலட்... 
பட்டன. புலப்பட்டவடனே' அங்வரசன்' வாசஷாரை வருவித்து 
ஆராய்ச்து, கேள்வியுத்றதினும் மேம்பட்டு விளங்குங். குணாதிசயய் 
களை வியந்து சகொண்பாடிப் பல சிறப்புகள் செய்த, சென்னவன்: 

பிரமராயன் என்னும் பட்டப்பெயருங் கொடுத்துத் சனச்கு மூகன்: 
மர் இிரியாராச நியமிம் தச்..கொண்டான், 

அம்மச் திரியார் ௮ரசனுச்கு இனியராய்ப்" பெருஞ்செல்வராய் 
வாழ்ர் திருச்கும்போழ்து, மனர் தூய்மையுடையராய். நித்தியாநிக்இிய 
வணர்வு தோன்ற, இம்மை மறுமைப்பயனை. வெறுத்தப் பிரவிம்.



a சரித்திரச் சுருக்கம். 

கஞ்ச: வீடுபேற்திஸ்: அவாமிக்குனடையராய்; அதர்குச் சாரணமாகய 
தத்துவஞான த்தை உபதே$ிச்சச்சக்க ஞானாசாரியரைக் சாணுதற்' 
குப் பேரமா வற்றிருர்சனர். ' . 

HanmIGsguCurg, அரசன் ஜேகடற்றுறையிலே சென் 
நுகுதிரைகள்வாங்டவரும்படிஃஅம்மச் இரியாரை ஏவினான். ஏவப்பட் 

டமந்திரியார் அரசனது அளவிறந்த இிரவியத்ழைச்.சைச்சொண்டு, 
ரால்வகைப் படைகளுஜ் சுழச்சென்று, மார்க்கத் நின் மத் தியிலே 
யுள்ள திருப்பெருர் தறை என்னுஞ் சிலக்ச்திரச்சைச் சமீபித் 
னர். சமீபிச்குல்கால், பரமப தியாசிய இெபிரான்மர் திரியார்க்கு இரு, 
வினையொப்பு மலபரிபாக முற்சமைநோக, அவருக்கு ௮.நு.கரடச் 
கும் பொருட்டு, திருப்பெருர் துறைச் சவாலயத்திலே, ௮ருள்வடி.வா 
சிய குரூர்தமா நீழலிலே, தம்முடைய சணசாயகர்கள் மாணாச்சரா 
ய்ச்சூழ அச்குழாச்.தின் சாப்பணே தாம் ஒரு ஆசாரியராசத் திருவு 
ருக்கொண்டு வீற்றிருந் சருளிஞர். பின்பு மர்இிரியார் ஆலயஜஞ் சேர்: 
ர்து குருமூர்த்தியைத் தரசித்த உளவில் அழலிடைப்பட்ட மெழு. 
சென மனமுருி ௮ழுச கண்ணுர்சொழுதசையுமுடையராய்த் திரு 
வடி.ச்சமலங்களிவே வீழ்ச்து, தேவரீர் அடியேனுக்கு ௮நுக்ரெடச்ச 
வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்தனர், மர்.திரியாரது அதிவிர 
தீர சத்திநியாசச்தைக் கண்டசேரிகோத்தமர் இருவருள் சுரர்து 
விஞ்ஞானதிகைசெய்து, பாசச்தை ஒருவி, ஞானத்தாற் பசுபதி 
யாகிய தம்மை யசந்கியமாகச் கண்டு தம்முள் விழுங்கக் தொடுத்து 
நிற்கும் வண்ணம் ஸ்ரீ முத்திபஞ்சாக்கரததை உபதேித்துச் இரு 
வடி: சூட்டி யருளினார். அம்வுபதேசப்பொருளைக் கேட்டுச் இந்தித் 
அச் செளிந்து நிட்டையில் அமர்ந்து சிங்நுபவஞ் சுவாநுபூதிகமா- 
சச்கொண்ட மெய்யன்பர் சிமாகர்ச மேலீட்டினாலே குருமூர்த்தம் 
கொண் டருளிய பரமஏ௨னது பாதார விர்தங்களித் பாமாலை சூட் 
டத் தொடங்கினார், அப்பாடல்களைச் கேட்டருளிய வெபிரான் திரு 
வளங் களிகூர்ந்து, உயர்க்ச மாணிக்கங்கள்போல அப்பாடல். 
களிலே வாசகங்கள் அமைந் திருக்தமை நோக்ட, அவ்வாதவூரடி 
களுக்கு: “மாணிக்க. வாசகர்? என்று இருப்பெயர்' கொடுத்து 
அங்கே. அமர்க் இருக்கும்படி. கட்டளையிட்டு LGD DS FH atl enn. 
பின்பு- மாணிக்கவாசகப்: பிரான் குதிரை கசொள்ளக்கொடு OES 
தனங்களை யெல்லாம்.அப்பதிச்சகண்ணசாயெ மொலயத்திருப்பணி 
க்கும், நித்திய பூஜைக்கும், ரைமிச்திகமாரய் விசேட Lj OE Gio, 
அடியார்களுக்கும் உபயோகப்: படுத்இப்' பிழ்துப்' பிடித்தார்போல் 
அழர்ச்தருளுங்கால், “இதுகாறும் குதிரைகள் வாங்வொராமைக்குச்:



சரித்திரச் சுருக்கம். ௩ 

சாரணம் என்னை?! என்று அரசன்நிருபம் ௮னுப்பினமைகண்டு, ஆ 
லயத்துக்கூச்சென்று சவ சர்ரிசானத்திலே விண்ணப்பஞ் செய்த 
பொழுது, அசரீரிலாக்கு எழுந்தது. அதனைச் கேட்டவுடனே அடி. 
யார்ச் கெளியராய் ௮௮ர் வேண்டிய வேண்டி யாங்கு செய்தருளும் 
எம்பரமராதன் குருவடிலாயெழுக்்சருளி அன்பனே! ராம் பரிகொ 
ண்டு வருகன்றேம் நீ செல்லு இ?” என்று தருவாய் மலர்ந்தருள. 
உடனே மாணிக்கமாசக மூர்த்திகள் எழுர்து மதுரையம்ப இ சேர்ந 
௮, ௮சசனுச்கு ம௫ிழ்சசியுண்ட கும்படி “இத்தனை நாளிலேபரிகள் 
வரும்?” என்று வரையறை கூறினர். ௮க்னம் வரைசெய்த காள் 
சாறும் பரிசள் வாராமைகண்டு ௮ரசன் கோபங்கொண்டு மாணிக்க 
வாசகசுவாமிகளை வருத்தப்படுத்தி முன் சொண்டசென்ரபொன்னை 
வாங்கும்படி சேவகரை ஏவினான். சுலாமிச ளல் வருத்தம் பொறாது 
சலபிரானை கோச்சி முறையிரிம்பொழுஐ, மெபிரான் வனத்திலே 
திரிகின்ற நரிகளை பரிகளாக்கிக் கொவெக்து சாட்டி, அரசனை மட 
ழ்வித்துத் தத்சொண்டரை விடுவித்தனர். பின்பு ௮ன்றிரவிற்ரானே 
௮ப்பரிகள் அனைத் தம் ஈரிகளாய் முன்னுள்ள பரிகளுக்கும் ஊறு 
செய்து ஈகரமெங்கும் சலல்கும்படிச் செய்து சம்மிடங்களை துடை 
தன. விடிர்ச வடனே நிகழ்ச்த செய்திசளைச்சேட்டு அரசன் பெரு 
ங்கோபங்கொண்டு மந்திரியாரை வருவித்து “ஏ மச் திரியே? ரீமாய 
வித்தையினால் ஈம்மை மயக்கவிட்டாய்?? என்று aie Ceasar 
நோக்கி இம்மர்திரியைச் கொடுர் தண்டஞ்செய்து குதிரை கொள் 
எச்கொடுசென்ற பொன்னை வாங்கும்படி, Yo oss anor, உட 
னேசேவகர் அடிகளைச் கொடுர் தண்டஞ்செய்த போது, சுவாமிகள் 
சிவபிரானை ரோச்டுத் துதிச்சனர், அதனைடணர்ர்ச சிவபிரான் வை 
கைஈ இயை மதுரைககர்மீத பெரு? வரும்படிசெய் துமாணிச்சவாக 
கசுவாமிளது மமமையை அரசனுக்கு அறிவிதீதனர். பின்புசுவாமிச 
ள்அரசனையுர் துறந்து பலரில் தலங்களையும் பணிந்து பாடி, ஸ்ரீ ரி 
தம்பரக்ேத்திரத்தை அடைந்து ஸ்ரீ சடராஜப் பெருமானைத் தொ 
முது பாடி, ௮.ச்.இல்லை பெல்லைக்கு மேலைசத்திசையிலேயுள்ள தபோ 
வனத்திலே நிட்டையில் அமர்ர்தருளினார். அதன்பின் ஸ்ரீஞானுட 
ராஜர் ஆஞ்ஞஜைப்படி புத்தரை வாஇிலே யென்று, தரூமைப் பெண் 
ணைப் பேசுவித்து அங்கே அமரும்போது, வெபிரான் அர்தணராய் 
வந்தருளி ௮அதுவரையும் பாடியவைகளை தொகுத்துச் கூறும்படி 
கேட்டு அதிகாரவரைசெய்து திருவாசகத் திருமுறையாசவும், திரு 
ச்சோயையார் பாடும்படி கேட்டு அதனை யதன் பின்னாசவும், தமது 
அருமைச் திருக்கரத்தால். வரைர்சருளி இங்கனம் மாணிச்சலாச 
கன் சொல்லியபடி அழயெ இருச்சிற்றம்பல முடையார் எழுதியது? 
என்று திருச்கைச்சாத்துமிட்டு ௮௪ சர்ச்சானமாயினர். பின்பு ௮சண் 
டாகார நித்த வியாபக சச்சிசர்னர்2ப் பிழம்பாயெ ஸ்ரீரடராஜர்திரு 
வடி நிழலிலே மாணிச்சவாஈச சுவாமிகள் இரண்டரக்கலந்தனர். 

 



a. 

சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் புராணசாரம், 
sonar fn 

செய்யதிரு வாதவூர் வர்தருளி யமைச்சரெனச் இறந்த 7ீடு 
2மயசை வழுஇிரிதி சொண்டானைச் குருக் கடியில் உணட்ி ) Gre 
டுய்யவருட் பணியாற்றி ஈரிபரியாச் செய்து இ யுடைப்பி ெய்க 
மாயன்முடி மிசையுவந்து மண்சுமச்க வன்பினுரு வாயி னாமே, (௧) 

எங்குமா கியவழசன் மேனிபிரம் படி.தாங்க வேங்இப் புத்தர் 
மங்கமா ரருள்செய்து முதைபே டெவழங்க மணிமன் ராடு 
மெங்கணா யகன்சரச்தாலேமெழுத்தாணியுங்சொண்டெழுசப்பாடி 

யங்கண்மே வியசோ தி சன்னிலீரண்டறக்கூடியமர்க் திட்டாரே (௨) 

மாணிக்கவாசக சுவாமீகள் தோத்திரம் 

003003 

எழுதரு மறைக டேறா யிறைவனை யெல்லிற் கங்குற் 
பொழுதறு காலத் தென்றும் பூசனை விடாது செய்து 
தொழூதகை தலைமே லேறத் த ளும்புகண்ணீருண்ஜஞூழ்கி 
பமுசடி யடைர்தவன்ப னடியலாக் கடிமை செய்வாம். (௧) 

பெருந் துரையித் பெருமா னருளுதலும் பெருங்கருணைப் 
பெர்றி நோக்கச் 

சரர் துகரைச் திருஈண்ணீர் மழைலாரத் தரியநிலை 
சடர்து போந்து 

கிருந்த பெருஞ் சபோகச் கொழுச்தேரல் வாய்மடுத்துத் 
- தேக்டச் செம்மாச் 

இருர்சருளும் பெருங்கீர்த்தி வாவு ரடிகளடி 
யிணைகள் போற்றி, (௨) 

  

திருவாசகப் பெருமை. 

நேரிசை வேண்பா, 

்ள்ளாவர் நூ லன்பர்திந வாசக.ந்தொல் சாப்பியமே 

இதெள்ளுபரி மேலழசன் செய்தவரை--யொள்ளியர ச் 
தொண்டர் புராணர் தொசைச்சித்தி யோராறுர் 

தீண்டமிழின் மேலார் தரம் (௧)



இருவாசகப் பெருமை 

சேவர் குறளுர் திருமான் மறைமுடி.வு 
மூவர் தமிழு முனிமொழியும்--கோவை 

தீநவா சகழந் திருமூலர் சொல்லு 

மொருமா சசகமென் றுணர். 

நேரிசை யாசிரியப்பா. 

விளங்கிழை ப௫ர்க்ச மெய்யுடை முச்கட் 

சாரண னுரையெனு மாரண மொழியே 
an ME ured an se, rein corer 
மலர்வாய்ப் பிறந்த வாசகச் தேனோ 
யாதோ றர்ச சென்குவீ ராயின் 

லேச மோதின் விழி£ர் பெருக்கி 

கெஞ்சரகெச் குரு நிர்பவர்ச் காண்கிலேர் 

திருவா சகமீங் சொருசா லோதிந் 
கருங்கன் மனமுங் சரைந்துசச் சண்க 

டொமெணற் கேணியிர் சுரர். தநீர் பாய 

மெய்ம்மயிர் பொடிப்ப விதிர்விதிர்ப் பெய்த 
யன்ப ராகுந ரன்றி 

மன்பதை யுலகின் மற்றைய நிலமே. 

பெருச்துறை புகுந்து பேரின்ப பெள்ள 

மூழ்கெ புனிதன் மொழிர்தவா சக 
சக மதர்கு வாச்சியர் 

லர்சக லல்குல்லேய்ச் தோளிடச் தவனே. 

வலமழு வயரிய ஈலமலி கங்க்ச 

ஈஇிதலை சேர்ச்ச ஈர்கரு ணைக்கடன் 

மேசந்துல குப்ப வுகர்தமா ணிக்க 
வாசக னெனுமொரு மாமழை பொழி த 
தி நவா சகமெனும் Qué Grirgp@ 

Cur gart werQugy மொண்குளம் புகுக்து 
ரசாவெனு மத, னடக்து சேட்போர் 
செவியெனு மடையிற் செல்விஇற் செல்லா 
வுளரமெனு நிலம்புச வூன்றிய ௨ன்பாம் 
வித்திழ் மெனு மென்முளை சோன்றி' 
வளர்ந்து கருணை மலர்ர்து 

விளங்குறு முத்தி மெய்ப்பயன்: தருமே, 

இ



திருவாசகப் பெருமை. 

ஈலமலி போதவூர் ஈல்லிசைப் புலவ 
மனறின் ஐருச்கு ம்துர வாசக் 

சலங்குறு புலனெறி விலங்குறு வீர 
இங்கள் வார்சடைச் செய்வ ராயத 

ஜொருசலை. யேனு முணரா னஃசான்று 

கைகளோ: முறிபடும் சைகள் காணிற் 

கண்களோ வொன்று காலையிர் காணு 

மாலையி லொன்று வயங்கித் சோன்றும் 

பழிப்பி னொன்று விழிப்பி னெரியு 

மாயினுர் தன்னை நீபுகழ்ச் துராத்ச 

பழு.தில் செய்யு ளெழுதின னசனாற் 

புகழ்ச்சி விருப்பன் போலு 

மிசழ்சீச யறியா வென்பணி வானே, 

திருவார் பெருச துறைச் செழுமலர்ச் குருந்தி 
னீழல்வா யுண்டரிகரிலா எர்த் 

தேன்றேச் கெறியுஞ் செய்யமா ணிக்க 
வாசசன் புகன்ற ந்தா வாசகம் 
யாவரு மோது மியற்சைத்தாதவிற் 

பொரற்கல நிசர்க்கும் பூசுரர் ரான்மறை 

மட்கல நிகர்ச்குமதுர வாசக 

மோன் முத்தி யுறுபயன் 

வேத மோ.தின் மெய்ப்பய ன.றமே 

செய்ய வார்சடைச் செய்வ கொமணி 

பாதம் போற்றும் Om 5a, rer 

wrG“eweri ue ger uT@d 

பூவெனப் பவெது பொறிவாழ் பூவே 

அறுசீர்க்கமிநடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

மாசறு மணிபோற் பன்னாள் வாசக மாலை சாத்திப் 

பூசனை செய்து பன்னளுட் புண்ணிய மன்று ளாடு 
மீசன சடிச்£ ழெய்தி யீறிலா வறிவா னர்தத் 
தேசொடு. சலந்து நின்றார் வனருள் விளச்ச வர்தார், 

(te



a. 

திருவாசக உண்மை; 
சிவபுராணம். 

தேசுறுமா ணிச்கமெனச் சிதர்ததிரு வாசசத்திற் 
பேசுதிருச் ச௨புரா ணத்தகலற் பெருலமசொவி 
Sergius Qudun oor திருசாம முதலெயையு 
மாசறவே வாழ்கவென வாழ்த்துடன்ற வருட்குறிப்பாம், (5), 

கீர்த்தித்திநவகவல் - திருவண்டப்பததி, 
புகழ்பெருகுஞ் செய்கையெலாம் புகலகவ Camere ge 
இசழ் திருவண் டப்பகுதித் இருவகவல் செப்பிய த 
தீருசிருட்டி. திநியொடுச்சஞ் சாற்றுதிரோ தம்பொதுவா 
யகலமுறச் தேர்ர்திடவே யருளியகம் பொருளாகும் (௨) 

போற்றித்திநவகவல் - திநச்சதகம் - நீத்தல்விண்ணப்பம். 

மூச்திபெறு நெறியறியு மொழிபோற்றித் திருவகவல் 
சத்தியஞா னர்தருசே சிசர்மோசஞ் சசசமதா 

(பிச்சையுல இனையகற்றி விடாமலெனை யாண்டருளென் 
இச்தரறிர் இட€ூச்தல் விண்ணப்ப மறைச்த.தவாம், (௩) 

தநவேம்பாவை - திநலம்மா$ை, 

மலவிருளுற் அறங்காமன் மன்னுபரி பாசாருட் 

செலமுழுக வருகவெனச் செப்பறிரு வெம்பாவை 
ஈலமுறுமர் தணர்வடிலாய் ராரணன்காண் பரியபத 
கிலமதில்வர் தாள்கருணை நினைந்தாட லம்மானை, (௪) 

தீநப்பொற்சுண்ணம் - திநக்கோத்தும்பி. 

சத்திகளார் மனுகாண புவனபோ சங்சடமை 
யத்தனுச்குச் சுண்ணமவை யாமிடிச்சக் கவுதலே 
யொத்தடிருச் சுண்ணமுயர் போதமொரு வண்டாகச் 
சிச்தவிசா ரத்தாது செப்பிவிடல் கோத்ம்பி, (a) 

தீரத்தேள்ளேணம் - திநச்சாழல். 
பொன்னார்மெய் யண்ணலரும் போதவின்ப மேமிகுர் து 
தென்னாதென் னாவெனவே தெள்ளேணங் சொட்டியுதா 
முன்னார் கலையுமுண ராமூசை யாமேடி 
தீன்னாற் பதிமுசன்மை சாரறியதார் இருச்சாழல், (@)



று திருவாசக உண்மை. ஈ 

திரப்பூவல்லி - திருவுந்தியார். 
தேவரறி யாதவன் ரேடியே யாண்டஈல 

மாவலொடுஞ் சொல்லி யடியாரோ டுங்கூடிப் 

பூவியர்து கொய்தறிருப் பூவல்லி யாமரன்ர் 

பாவமுறு திமையறப் பாடறிரு வுர்இியசே, (௭) 

தரந்தோனேக்கம் - திநப்போன்னூசல். 

ச2தஞ் சிவமாக்செ செய்தனவே புண்ணியமா 

யத்தன் செயுங்கருணைக் காராமை யுண்மிகுக்து 
பொத்தியகை கொட்டிப் புகழ்தறோ ணோச்சமருட் 

சத்இியிருர் தாடத்தா லாட்டிடுதல் பொன்லூசல். (௮) 

தீநவச்னைப்பத்து - தமிற்பத்து, 
கேயம்மி குச்த நிலைகுலையச் கூடுதலை 

யாயவருட் டாய்ச்கங் கறைதலன்னைப் பத்தாகுர் 
மூயவருட் குயிமலரற் சோ தியெனைச் கூடுதர்குன் 

வாயினாற் கூவெனமுன் வாழ்த்தல்குயிற் பத்தாமே, (௯) 

திநத்தசாங்கம் - திநப்பன்ளியேழச்சி, 

பேர்ராடூ ராறுமலை பெயரூர்தி படைமுரசு 

தார்கொடியெ லாமரர்குச் சாற்றறசாங் சமதா 
மேர்மருவு திருப்பள்ளி யெழுக்பெணி விடைகேட் 
டார்வமுட ஞாண்டவரற் கன்புசெய் மியல்பே, (௧0) 

கோயின்ழத்ததிநப்பதிகம் - கோயிற்றிநப்பதிகம். 

சேத்திலாப்பத்து-அடைக்கலப்பத்து 

சோயின் மூத்த திருப்ப திகஞ்சிதம்பர் திலருளடையுங்குறிப்பதாகு 
மேயுங்கோயிற்றிருப்பதிம்பெருர் தறைத்ே தீசிகர்மோகமியம்பலாகு 

மாய பசுபோ தம்முற்றும் செடவேண்ட லேசெத்தி லாப்பத் தாகு 
மோதுவல்வா தனைகள்வர்தணுகாமலடைச்சலப்பத்துரைச்சதாமம, 

ஆசைப்பத்து - அதீசயப்பத்து, 

கருவியுறு மூனுடற்ச்ண் வாராமற் நிருவருளிற் soc soe 
ய/ரனடியைப் புகழ்ர்துபெரு கார்வமொபெரதெலேயாசைப்பத்தாம் 
வெருவிமலத் தினைச்லேச்தொன்றாகு மடியர்குமாத்துடனேகூட்டும் 
பரமரருட் பெருமைமிகு இயைப்புசழ்ர்து பாடலி சயப்பத் தாமே



திருவாசக உண்மை; ௯ 

புணர்ச்சிப்பத்து- வாழாப்பத்து, 

ஆண்டகுரு வைப்பிரியா தணைர்துபணி புரிச் துமிகு மன்போ 
ன்பம், பூண்டுச் கப்பெறுவ சென்றுகொலோ வெனும்விருப்பம் 

புணர்ச்சிப் பத்தாம், நீண்டவுல கத்தினிர்பற் ரொன்றிலே னிய்உட 

சீசீ ணீன்று வாழேன், மாண்டகுநின் பதநிழர்டழ் வருகவருள் புரி 
யெனுஞ்சொல் வாழாப் பத்தே, (௧௩) 

அரட்பத்து - திநக்கழக்தன்றப்பதிகம். 

சோதியருட் சுடர்விளக்ச தயர்ப்பிறவி கூடல்விடுத் தன்றா 
ள் சேர்தற், காதரித்திங் குனையழைச்சா லதெர்துவெனச் கேளெ 
னுஞ்சொ லருட்பத் தாகு, ரீதிமறை பரவுதிருப் பெருர் துறையித் 
குரு௨டிவாய் நிகழ்க்த கோலங், சகாதலொடும் காட்டினையேயெனுங் 
களிப்புப் பகர்தறிருச் கழுச்குன்றாமே, (௧௪) 

கண்டபநத்து - பிரார்த்தனைப்பத்து. 

இர் திரிய வயமயங்கா தேயெடத் தத் தானாக்கு மெழிலா ore 
தற, கந்தமலி இல்லையினுட் கண்டேனென் றுவர் துரை த்தல் சண்ட 
பத்தா, மந்தமிலா வானர்தத் தசலாம லெனையுமழுத்தி யாள்வா யெ 
ன்று, சிர்தைகலர்துரைத்த தவே பிரார் 5 தனைப்பத் தாய்ப்புகலுஞ் 
செய்சை யாமே, (௧௫) 

தழைத்தபத்து- உயிநண்ணிப்பத்து. 

இழைச்சேனிய் வாக்கைபொறுச் இனிச்சணமும் பொறுக்க 
லே னேழையேனைச், குழைப்பதேன் பிழைபொறுத்தா Gore al rey 
௧ கூறுதலே குமைத்த பக்சார், தழைச்துவளர் பேரின்பர் தானா 
சியுயிர்தோன்றாத் தன்மை யாய்த்துன், பொழித்துநிறை வைப்பெ 
அத ஓுயிருண்ணீப் பத்தாவிய் குரைத்த தாமே, (ea) 

அச்சப்பத்து - திநப்பாண்டிப்பதிகம். 
தீரையில்வளர் வினைமுழுதும் வரினுமஞ்சேன் செயசமயத் தவ 

ஞுசாராதா, ரருசன்யரச் காண்டுின்மன மஞ்சமென விகழ்ர்துனைத் 
தீ லச்சப் பத்தாம், புரவியின்மேற் பாண்டியன்முன் வரும்பத F605 
ய7ம்பெறுமற் புதம்போல் யாரும், விரவுமின்ச ளென் நடியார்க் குறு 
தி சொல நிருப்பாண்டி விருத்த மாமே, (௧௭) 

பிடித்தபத்து - திநவேசறவு, 
மிச்கபிஐ வித்துயபொ லாமொழித்த விபுச் தவமிங் களித்த லாலே 
பிச்சறச்சிச்செனப்பிடி த்தேனின்னைபென்று துணிவசெப்பல்பிடி தத



௰ திருவாசக உண்மை. 

ப.த்தார், தக்சபரி யாய்கரியை யாக்குதல்போ வெளைப்பெரீதாய்த்। 
தாக்கித் தாட்ட, மச்கணம்வைத் தனையேயென் நிரங்கறிரு வேச 
வென் நியம்பலாமே, (௧௮) 

| திருப்புலஃ.பல் - தலாப்பத்து, 
சரைர்துருகும் பேரன்புன் கழலிணைச்கே கர்றாவின் மனம் 

போ வென்றுந், திருந்தும்வகை யெனச்கருள்க வெனக்கேட்ட நி 
ருப்புலம்பலாகு முள்ளம், விரும்புசியா னந்தமெள்ளம் விழைர்துஇ 
ல்லை நரயகனை. மிகக்சொண்டாடி, நிரம்புமனக் களிமிகுத்த விறுமா 
ப்ப குலாப்பத்தாய் நிகழ்ச்ச லாமே, (௧௯) 

அற்புதப்பத்து - சேன்னிப்பத்து. 

மாயவுருச் கொண்ளெத்தை மயக்குமீன்னார் கண்வலையுண் மய 
ங்கு வேர்சிங், காயுமறி வளிச்சாள ல.செயமென் றுரைத்தலர்பு தப் 
பத் தாகுர், தூயவருட் குருபதத்தைச் சூட்டுதர்குப் பெற்றவுயிர் ee 
த்சை நோகச், சேயமலர்ப் பசத்சரு மை யடி. பரொடும் வியர் துரை 
தீதல் சென்னிப் பத்தே, (௨0) 

திருவார்த்தை - எண்ணப்பதிகம், 

அறம்பெருகும் பெருச் துறையிற் நமையாண்ட செயன்முதலா 
வரன்€ீ ராட்டின், றிறமறிவா ரெம்மிரா னவரென வுரைத்தறிரு வா 
ர்ச்சை யாகு, நிறம்வளரு மலர்ப்பொழில்குழ்ச் தோங்கு திருத் இல் 
லைமன்று ணிமலஞாமத், இறம்பெருகு மின்பமரு ளென்றலெண்ணப் 
பத்தெனவுர் இகழ்ச்த லாமே, (௨௪) 

யாத்திரைப்பதந்து - திநப்படையெழச்கி: 
பொல்லாத பவத்சைவிட்டுச் சவன்சழற்தே்ப் புகுங்காலம்பு 

ணர்ர்த தெற்கிங், செல்லாரும் வாருமெனக் கருணையினா லழைத் 
இடல்யாத் இரைப்பத் தாகு, மல்லாச துர்க்குணமா யப்படைகள் 
விளையாம ஏருள்வா ளேந்தி, ஈல்லோர்க ளியாருமெம்மோ டெய்து 
மெனப் படையெமுச? ஈவிற லாகும், (௨௨) 

திநவேண்பா - பண்டாயநான்மறை. 

சொர்தமா மலமொறுத்துச் சுகம்பெருக்ப் பெருந் துறையாழ் 
சோதி யென்தன், சிர்தனையே யூராகச் கொண்டிருர்தா ரென்றுரை 
தீச றிருவெண் பாமா, மெந்தைதிருப் பெருந்துறையை யேத்துஈம 
ரேவாழ்வுற் நிடர்சேர்பாச, பர்தமறுத் 'இருவரெனப் பண்டாய நான் 

மசையும் பகர்ர்த சாமே, (௨௩)



திருப்பதிகங்களின் பெயருந் தொகையும். மக: 

தீரப்படையாட்சி - ஐனந்தமாலை - அச்சோப்பதிகம் 

வாகுதிருப்பெருர் தரையாரெழுச் தருளப்பெறிலெல்லாவளங்கண்மு 
ற்று, மாகுமெமச் கல்லாத தாகாசென் நியம்பல்படை wil யாகு 
Cored மடியரொடும் கடவிரும் பியசானர் தீமொழியு மீசர் 
போகசுச மெனச்களித்தா ரார்பெறுவா செனுமருமைபுசறலச்சோ. 

  

திருப்பதிகங்களின் பெயருந் தொகையும். 

சிய்புரா ணம்£ர்த்தி திருவண்டப் பகுதி 

திருப்போற்றி யுடனசய நிருச்சதச நூறு 

ஈவநீத்தல் விண்ணப்ப மைம்பதாம் பாவை 

ஈலர் திகழு மம்மானை ரல்லபொற் சுண்ணம். 

புவனம௫ழ் கோத்தும்பி திருவார்செள் ளேணம் 

பொருவரிய இருச்சாழல் பூவல்லி யுர்தி 
யிலையிருப.தாமிரே மாகுதோ ணோச்ச 
மெழிற்பொன்னூ சலுமேயொன் பானென்ப. விலவயே, (௧) 

Agate குயித்பத்துச் திருச்தத்த சாங்கர் 
திருப்பள்ளி யொடுகோயின் மூத்ததிருப் பதிக 

மருட்கோயிற் நிருப்பதிகஞ் செத்திலடைச் சலமே 
யாசையதி சமம்புணர்ச்சி வாழாப்பச் தருட்பத் 

சொருபதென வுரைசெய்யர் கழுச்குன்ற மேழா 
மூயர்பிரார்த் தனைகள்பதி ஞென்ரறாகுங் சாண்பழ் 

திருமைபெறுக் குழைத்தபத் துயிருண்ணி wie 
மெழிற்பாண்டி பிட்த்சபத்தொ டேசறவு பத்தே, (2), 

திருப்புலம்பன் மூன்றுகுலா வற்புதமே சென்னி 
திருவார்த்தை பத்செண்ணப் பதிசமொரு வாரும் 

பரர்குரிய யாத் இிரைப்பத் சொருப்தா மற்றைப் 
படையெழுச் யிரண்டாகும் ப திஜென்ரும் பெண்டா 

வருட்டவமும் பண்டாய ரான்மரையே ழாகும் 

வவியபடை யாட்ரியெட் டானர்த மேழா 

மருட்பெறுமச் சோவொன்ப நைம்பசொன்றாம் பதிச 

மக௨லொடு செய்யுளறு நூற்றைம்ப செட்டே.. -. (ins) 

 



CL. 

திருச்சிற்றம்பலம். 
0 9 சூசீ பத்திரம், 

OOO OC ; 

இருப்பதிசம், பக்கம், இருப்பதிசம், பக்சம் 

௧0 அச்சப்பத்து ஈகசு ௧0 ஆனர்தத்தமுர்தல் BB: 
௬ ௮ச்சோப்ப இகம். ௪௩.௧௦ அனர்தபரவசம் ௩௪: 
௪0 அடைக்சலப்பத்து கடு ௧௦ ஆனர்தர்தீதம் ஈழ! 
௧0 ௮தசயப்பத்து ௧௯ —— 
20 அருட்பத்து ஈடு|௨0 திருச்சாழல் ௬௮. 
௧0 அற்புதப்பத்து ௱௨௭ ௧0 திருத்தசாங்கம் ௮௪ 
௪0 அன்னைப்பத்து ௮0௨௦0 திருத்தெள்ளேணம் KR 
௧0 அசைப்பத்து ௬௧௭ ௧௪ திருத்தோணோச்சம் எச 
௭ அனர்சமாலை ஈ௪௨ (௨ திருப்படையெழுரரி ௭௩௪ 
௧0 உயிருண்ணிப்பத்து ஈசடு|ு திருப்படையாட்டு LT. Gy 
சு எண்ணப்பதிசம் ௭௱௩௩௧௦0 திருப்பள்ளியெழுச்சி டு: 
௪௦ கண்டபத்து ௭01௧0 திருப்பாண்டிப்படிம் mes: 
ச $ர்த்தித்திருவசவல் ௬1௩ திருப்புலம்பல் m2. ga 
௧0 குயிற்பத்து ௨௮(௨0 அுப்பவல்லி ௭௧ 
௧௦ குலாப்பத்து ஈ௨உடு ௨0 இருப்பொற்சண்ணம் டூ௭ 
௧0 குழைத்தபத்து ஈ௧௩ ௧ இருப்பொன்னூசல் எ 
20 கோயின்த்த திருப்பதி5௮௮ ௧ திருவண்டப்பகுஇ ௪௦ 
௧௦ கோயிற்றிருப்ப திகம். ௧௦/௨௦ திருவம்மாணை: @n 
5 சஃபுராணம் ௩ ௧௦ திருவார்த்தை oT BD 
௧௦ செத்திலாப்பத்து ௧௬௩ ௨0 இருவுர்தியார்' ஏல 
௧0 சென்னிப்பத்து' ௱௨௮ 1௧௧ இருவெண்பா. am. 
௭ திருச்கமுச்குன்றப்ப திசம் ஈ௮ ௨0 இருவெம்பாஜவ ௪௮ 
௨௦ இருச்சோத்தும்பி ௬௨ ௧௦ திரூவேசறவு Wr. 

இிருச்சசகம். ௫௦ நீத்தல்விண்ணப்பம் FS 
௧௦ மெய்யுணர்தல்: ௨௩௪ பண்டாயரான்மறை. ௩ 
௧0 அறிவுறுத்தல் ௨டு (௧0 பிடித்தபத்து mre.) 
50 FLL G50 ' 26} 60 பிரார்த்தனைப்பத்து கக 
50 ஆத்துமசுத்தி ௨௯ (௧0 புணர்ச்சிப்பத்து ar 
௧௦ கைமமாறுகொடுத்தல் ௩௰1௧ போற்றித்திருவகவல்; sm 
௧0 அநுபோகசுத்தி ௩௨௧௦ யாத்திரைப்பத்து! ௩௪ 
50 காருணியத்திரய்சல் ௩௩] ௪0 வாழாப்பத்து m2, 

ஆ. திருப்பதிசங்கள் - டூ௪,' 

    

  
௮சவலொடு செய்யுள் --௬௫௮.. 

சவ்க்டிவைங்கல்லைகம்!"



மகாமகோபாத்மாய, டாக்டர் ம் 
உ. வே. சாமிதாதையர் gre திலைய 

அடையாவு, சென்னை..20: 

சிவமயம், 

தமிழவேதம், 

ஆ இய 

திருவாசகம். 

ee ன அடைபட்ட 

நாற் சிறப்பு: 

GehoneQaenrur. 

  

இரு௪சசிற்ஈம்பலம், 

கொல்லை யிரும்பிறவிச் சூழுக்தளை நீக்இ 

யல்லலஅ ச் தானந்த மாக்கயெதே - யெல்லை 

மருவா நெறியளிக்கும் our Bay, Glin ns sa air 

நிருவா சசமென்னுர் தேன். 

இருச்சற்சம்பலம்,



a. 

சிவமயம், 

சிவபுராணம். 

  

சிவனதநாதிமுறைமையான பழமை 

எ-ு: சிவனது அருவ நிலைமை கூறல். 

இருப்பெருச் துறையிலருளிச் செயப்பட்ட ௮. 

  

கலிவெண்பா. 

  

திருசிற்றம்பலம், 

ஈமச்சிவாய வாஅழ்ச நாதன்றாள் anys 
விமைப்பொமுது மென்னெஞ் னீம்சாதான் ருள்வாழ்க 
கோகழி யாண்ட குருமணிதன் ருாள்வாழ்ச 
லாகம மாகிமின் றண்ணிப்பான் ருள்வாழ்ச 
லேச னசேக னிறைய னடிவாழ்ச 
மேகங் கெடுத்தாண்ட வேர்தனடி வெல்க 
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞசன்றன் பெய்கழல்கள் Qads 

பு2த்சார்ச்குச் சேயோன்றன் பூங்கழல்சள் வெல்க 
சரங்குவிவா ௬ுண்மகழுங் கோன்கழல்கள் வெல்ச 
சரங்குவிவா ரோங்குவிக்குஞ் ரோன் சழல்வெல்சக 
வீச னடிபோற்றி யெந்தை யடிபோற்றி 
சேசனடி போற்றி ென்சே வடிபோற்றி 
சேயத்தே நின்ற நிமல னடிபோற்றி 
மாயப் பிதப்பறுக்கு மன்ன னடிபோற்றி 
சீரார் பெருர்துரைஈர் தேவ னடிபோற்றி 

யாராக வின்ப மருளுமலை போற்றி 

ெனயனென் சிர்தையு ணின்ற வதனா 

ல௨னரு ளாலே யய௨ன்றாள் வணங்கசெ 
சிரதை மகிழச் சிவபுரா ணச்தன்னை 

மூர்தை வீனைமுமுது மோய வுரைப்பனியான்



சிவபுராணம்: 

கண்ணுதலான் ஈன்கருணைக் சண்சாட்ட வந்தெய்தி 
யெண்ணுதற் கெட்டா வெழிலார் கழலிறைஞ்சி 

விண்ணீறைந்து மண்னிறைந்து மிச்சாய் விஏங்கொள்யா 

யெண்ணிழச் தெல்லை யிலாதானே நின்பெருஞ்£ர் 

பொல்லா வினையேன் புகழுமா ரொன்றறியேன் 
புல்லாடுப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப் 

பல் விரு மாசிப் பறமையாய்ப் பாம்பாடுச் 

கல்லாய் ஈனிசராய்ப் பேயாய்ச் கணங்களாய் 
௨ல்லசு.ர ரா மூனிவராய்ச் ே தவராய்ச் 

செல்லா௮ நின்றலித் சால.ர சங்சமத்து 

ளெல்லாப் பிறப்பும் பிறர் இளைச்சே னெம்பெருமான் 
மெய்யேயுன் பொன்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்றே 

யையவென் னுள்ளத்து சோங்கார மாய்நின்ற 
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேசங்க 

ளையா வெனவோங்கி யாழ்ச்சசன்ற நுண்ணியனே 
லெய்யாய் தணியா மியமான னாம்விமலா 

பொய்யா பினவெல்லாம் போயகல வந்தருளி 
மெய்ஞ்ஞான மா மிளிர்சன்௦ மெய்ச்சடரே 
யெஞ்ஞான மில்லாசே னின்பப் பெருமானே 

யஞ்ஞானா் தன்னை யசல்விக்கு ஈல்லறி3வ 

யாச்க மளவிறுதி யில்லா யனைத் துலகு 

மாக்குவாய் காப்பா யழிப்பா யருடருவாய் 

பேரச்குவா யென்னைப் புகுவிப்பாய் நின்றொழும்பி 

ஞத்ஐத்தி னேரியாய் சேயாய் ஈணியானே 

மாற்ற மனங்கழிய நின்ற மறையோனே 

கறர்தபூல் கன்னலொடு கெய்கலர்சாம் போலச் 
சிறர் தடியார் சர்தனையுட் டேனாறி நின்று 

பிறர் த பிறப்பறுக்கு மெங்கள் பெருமா 

னிறங்களோ ரைர் துடையாய் விண்ணோர்ச சேத்த 
Looms IRs sr யெம்பெருமான் வல்வினையேன். தன்னை 
மறைச் இட மூழய மாய விருளை ் 

யறம்பால மென்னு மருந்சயித்றார் கட்டிப். 

புறச்சோல்போர்த் தெங்கும் புழுவழுக்கு கூடி 

மலஞ்சோரு மொன்பது வாயிற் குழுவே 
மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய 

விலங்கு மரத்தால் விமலா வுனக்குக்



Sy
 சிவபுராணம். 

கலக்தமன் பாகிச் ௧9 தள் ஞருகு 

ஈலர்தா னிலாத சிறியரற்கு see) 

நிலச் தன்மேல் வந்தருளி நீள்சழல்கள் சாட்டி 

சாயிற் கடையாய்க்டெர்ச உடியேற்கும் 

தாயிற் றத சயர்வான தட்துவனே . 

மாசற்ற சோதி மலர்ச் மலர்ச்சடேே 
தேனே கேனா ரமுதே சி௨புரனே 
பாசமாம் பழ்றறுத் துப் பாரிச்கு மாரியனே 

சேச ஸருள்புரீர் து நெஞ்சில்வஞ் சஙகெடப் 

பேராது நின்ற பெருஈகருணைப் பேரே 
பாரா aps க யளவிலாப் பெம்மானே 

யோராதா ரள்ளச் சொளிச்கு மொளியானே 

ரீரா யுருச்கியென் னாரு.பிராய் நின்றானே 
பின்பமுர் தன்பமு மில்லானே யுள்ளானே 

பன்பருச் சன்பனே யாயையுமா யல்லையுமாஞ் 

சோதியே துன்னிருளே சோன்றாப் பெருமையனே 
டாதியனே ய$த நஷொகி யல்லானே 
மீர்த்தசனெ்னை யாட்கொண்ட வெர்சை பெருமானே 

கூர்தசமெய்ஞ் ஞானத்தாற் கொண்டுணர்வார் தஙகருத்தி 
னோக்சரிய கோச்கே நுணுச்கரிய நுண்ணுணர்மே 
போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் புண்ணியனே 
காச்குிமங் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே 
யாற்ரின்ப வெள்ளமே யத்தாமிச் காய்ரின்ற 
சகோற்றச் சுடரொளியாய்ச சொல்லாத நுண்ணுணர்ஈாய் 
மாதீறமாம் வையகத் இன் வெல்வேறே வர்தறிவாக் 
சே.ற்றனே தேற்றம் செளிஷேயென் சிர் தனையு 
ஞூற்ரான வண்ணா ரமுதே யுடையானே 
வேற்று விகார விடச்குடம்பி ஓட்டெப்ப 
வாத்றேனெம் மையா ௨வரனேயோ Qadir weir gy 
Curoge uses Dot பொய்கெட்டு மெய்யானார் 
மட்டிங்கு வர்து வினைப்பிறவி சாராமே 

கள்ளப் புலக்குஈம்பை சட்டழிச்ச வல்லானே 
ஈள்ளிருளி னட்டம் பயின்றாடு சாதனே 

தில்லையுட் கூச்சனே சென்பாண்டி சாட்டானே 
யல்லற் பிறவி யறுப்பானே யோவென்று 

சொல்லத் கரியானைச் சொல்லிச் இருவடிச்சீழ்



கீர்த்தித் தருவகவல். 

சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ச்து சொல்லுவார் 

செல்வர் வெபுரத்இி லுள்ளார் சிவனடி ச்கழ்ப் 

பல்லோரு மேத்சப் பணிந்து. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

கீர்தீ தித் திருவகவல். 
ஆ 
ஆகு அகா 

சிவனது திருவருட்புகழ்ச்சி முறைமை: 

இில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட து, 

  

நிலைமண்டிலவாகிரியப்பா, 

  

திருசிற்றம்பலம், 

இல்லை மூதா ராடிய இருவடி. 
பல்லுயி ரெல்லாம் ஐயின்றன னாடு 

யெண்ணில் பல்குண மெழில்பெற விளங்கி 

மண்ணும் விண்ணும் வானோ KEE 

அன்னிய கல்வி சோற்றியு மழித்து 
மென்னுடை யிருளை யேறச் துரர்து 
மடியா ர௬ுள்ளச் தன்புமீ தாரக் 

குடியாச் சொண்ட கொள்சையுஞ் சப்பு 

மன்னு மாமலை மகேந்திர மதனிற் 

சொன்ன வாகமர் தோத்றுவித் த்ருளியுங் 

கல்லா டச்துச் கலந்தினி தருளி 
கல்லா ளோடு ஈயப்பு2 வெய்தியும் 
பஞ்சப் பள்ளியிற் பான்மொழி தன்னொடு 
மெஞ்சா இண்டு மின்னருள் விளைத்துங் 
இராச வேடமொடு இஞ்சுக வாயவள் 

விராவு சொங்கை நற்றடம் படிந்தும்



தீர்த் தித்திருவகவல். 

கேவேட ராடிச் செளிறது படுத்து 

மாவேட் டா௫ிய வாகமம் வாங்கியு 

மற்றவை தம்மை மகேர்இ ரத் திருச் 
அதீதவைம் முகல்க ளாற்பணிச் தருளியு 
நந்தம் பாடியி னுன்மறை யோனா 

யர் தமி லாரிய ஞயமர்ச் தருளியும் 

வேழுவே றருவும் வேறுவே தியற்கைய 
அறுநா றாயிர மியல்பின சாகி 

யேறுடை மீசனிப் புவனிையி யுய்யக் 

கூறுடை மங்கையர் சானும்வர் தருஸிக் 
குதிரையைச் சொண்டு குடசா டதன்மினாச 

சதுர்படச் சாச்தாய்த் தானெழுர் தருளியும் 
வேலம் புத்தூர் விட்டே ஐருளிச் 

கோலம் பொலிவு காட்டிய கொள்கையுர் 
தர்ப்பண மதனிற் சார்தம் புத்தூர் 
விற்பொரு வேடற் ரத விளைவு 

மொச்சணி யருளிய முழுசத்சழன் மேனி 
சொக்க தாகச் சாட்டிய தொன்மைபு 
மரியொட பிரமற் களவறி யொண்ணா 
னரியைச் குதிரை யாக்கய ஈன்மையு 

மாண்டுகொண் டருள் வழகுறு திருவடி 

பாண்டி. யன்றனச் குப்பரி மாவிற் 

தீண்டு கனக மிசையப் பெறாது 

தாண்டா னெங்கேர எருள்வழி யிருப்பத் 
தூண்டு சோதி தோற்றிய தொன்மையு 

மர் தண னாக யாண்டுசொண்டருளி 
யிர் திர ஞாலம் காட்டிய வியல்பு 

மதுரைப் பெருஈன் மாரக ரிருந்து 

குதிரைச் சேவக னாகிய கொள்கையு 
மாங்கது தன்னி லடிய௨ட் காகப் 

பாங்காய் மண்சுமர் தருளிய பரிச 
மூத்2ர கோச மங்கைய ஸீருந்து 

வித்தக வேடங் சாட்டிய வியல்பும் 

பூவண மதனிற் பொலிச் இருச் தருளிச் 
உண மேனி காட்டிய தொன்மையும் 
மாத வூரினில் வர் தினி தருளிப்



க்ஷி] . இர்த்இத் திருவகவல்: 

பாதச் சிலம்பொவி சாட்டிய பண்புச் 

திருவார் பெருச் துறைச் செல்வ Coes 
கருவார் சோ இயிற் கரக்த கள்ளமும் 
பூவல மனிர் பொலிச் இனி தருளிப் 

பாவ ௭௪ மாக்திய பரிசுச் 

மீண்ணீர்ப் பந்தர் சயம்பெற வைத்து 

ச்ன்னீர்ச் சேவக னாகிய ஈன்மையம் 

விரு தின ஞூ வெண்கா டதனிற் 

குருக் இன் Sper நிருர் ௪ கொள்கையும் 
பட்ட மயம்கையிழ் பாங்கா யிருக்சங் 

கட்டமா சக்தி யருளிய வறம் 

வேடுவ னாகி வேண்டுருச் கொண்டு 

சாடது சன்னிய் க.ரர்.௪ சள்ளமு 
மெய்ச்காட் டிட்டு வேண்டுருக் கொண்டு 

கச்சா னொருவ ஞகிய சன்மைபு 

மோரி யூரி னுகச் இனி தருளிப் 

பாரிரும் பாலச னாகிய பரிசம் 

பாண்?€ர் சன்னி லீண்ட விருக்துக் 

சேவூர்ச் சென்பாற் நிகழ்தரு இவிற் 
கோயார் கோலங் கொண்ட கொள்கேைகயுர் 
தேனமர் சோலைம் இருவா சூரின் 

ஞானம் சன்னை ஈல்கெய ஈன்மையு 
மிடைமரு சசனி லீண்ட விருக்து 

படி.மப் பாசம் வைகச்சவப் பரிசு 
மேகம் பத்தி னியல்பா யிருஈ்து . 

பாகம் பெண்ணோ டாயின பரிச 

அஇிருவாஞ் சயத்இ் சீர்பெற விருக்து 

மருவார் குழலியொட மூழ்ர்த வண்ணமுாஞ் 

சேவக னாகிக் இண்டிலை -வேரிகட்' 
பாவகம் பலபல காட்டிய பரிகம் 

கடம்பூர் சன்னி விடம்பெற விருந்து 
மீங்கோய் மலையி லெழிலத காட்டியு 

மையா ற௫னி௰் சைவ ஞாகியுக் mo 

BGO sirof og sim a@ege 
இருப்பனை யூரில் விருப்ப ஞூயுல். . ' 

சழுமல மதனிற் காட்டு கொடுத்தும்



கர்த்தித்திருவகவல். ௯ 

கழுக்குன் ஐதனில் வழுச்கா திருச்தும் 

பு2ம்பய மதனி லறம்பல வருளியுவ 

GEE லச்தச் குறியா யிருந்து 
மர் சமீல் பெருமை யழலுருக் கரந்து 

சுர்சாவேடச் தொருமுச ஓருவகொண் 

டி.ரீ.திர ஞாலம் போல.ர் தருளி 

யெ்மெடர் சன்மையுர் தன்வயிழ் படுத் நுத 

தானே யாகிய சயாபா னெம்மிறை 

சந்திர தீபத்துச சாத்திர னாகி 
யர்தரத் இழிர் துவர் சழசமர் பாலையுட் 

சுந்தரச் தன்மையொடு தசைச்திருர் சருளியு 
மர்இர மாமலை ose Br Qa ou 

னர்தமில் பெருமை யருளுடை யண்ண 

லெர்தமை யாண்ட பரிசது பகரி 

OLP லதுவுடை யழசமர் இருவரு 
ரீற்றுச் கோடி நிமிர்க்து காட்டியு 

மூனா தன்னை யொருங்குட னறுக்கு 
மானர் தம்மே யாரு வருளியு 

மாதிற் கூறுடை மாப்பெருங் சருணைய 
ஞைைப பெரும்பமறை ஈவின்று கறங்கவு 

மழுச்சடை யாம லாண்டுசொண் டருள்பஉன் 

கழுச்சடை தன்னைச் கைச்கொண் டருளியு 

மூல மாய மும்மல மறுக்குர் 

அய மேனிச் சுடர்விடு-சோதஇ 
காதல னாடக் கழுநீர் மாலை 

யேலுடைச் சாக மெழில்பெற went i gy 
மரியொடு பிரமம் களவறி யாதவன் 

பரிமா வின்மிசைப் பயின் உ வண்ணமு 
மீண்டு வாரா வழியருள் புரிபஉன் 
பாண்டி நாடே பழம்பஇி யாகவும் 

பதீதிசெ யடியரைப் பரம்பாத் துய்ப்பவ 
னுத்தர சோச மங்கையூ ராசவு 

மா.இ மூர்.2.இிஈட் சருள்புமிச். கருளிய 

தேவதேவன் நிருப்பேய சாசவு 
மிருள்சடிர் கருளிய வின்ப வூர்இ 
யருளிய பெருமை யருண்மலை யாகவு,



BW கர்தீதித்திருவகவல்: 

மெப்பெருர் தன்மையு மெல்வெவர் இதமூ 
மப்பரி சசனா லாண்டுசொண் டருளி 
ராயி னேனை ஈலமவி தஇில்லையுட் 

கோல மார்தரு பொதுவினில் வருசென 
வேல வென்னை மீங்கொழித் சருளி 
யன்றுடன் சென்ற வருள்பெரு மடிய 

ரொன்ற வொன்ற வுடன்சலர் தருளியு 
மெய்தவர் திலாதா ரெரியிற் பாயவு 
மாலது வாட மயக்க மெய்தியும் 

பூதல மதனிற் பரண்டுவீம்ர் sev Au ti 
கால்விசைச் தோடிச் சடல்பக மண்டி 

காத காத வென்றமு தரழ்றிப் 
பாத மெய்தினர் பாச மெய்தவும் 

பதஞ்சலிச் கருளிய பாமரகா டகவென் 

திசஞ்சலிப் பெய்சகின் றேங்னெ ரேங்கவு 
மெழில்பெறு மிமயச் தியல்புடை யம்பொற் 
பொலிதரு புலியூர்ப் பொதவினி னடசவில் 

சளிதரு செவ்வா யுமையொடு காளிக் 

கருளிய இிருமுகச் தழகுறு சிறுகை 
யிறைவ னீண்டிய வடியவ ரோடும் 

பொலிதரு புலியூர்ப் புக்கனி சருளின் 
னொலிதரு கைலை யுயர்சிமெ வோனே 

இருச்சிச்சம்பலம். 
கை வகி தைஇயாவ இலைக் 

6 6 

தி ரு போணா.. // LI CG தி, 

Paras அலகுக்குமத்தை வியந் ந்தது. 
,தில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த; 

  

இணைக்குறளாசிரீயப்பா. 

  

திருச்சிற்தம்பலம். 

அண்டப் பகுதியி னுண்டைப் பிரச்ச 
மளப்பருர் தன்மை ஊளப்பெரும்சாட்சி



யொன்றனுச் கொன்று நின்றெழில் பகரி 

னூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிர்சன 
வின்னுழை கதிரின் நுன்னணுப் புரையச் 
சிறிய வாகப் பெரியோன் தெரியின் 

வேதியன் றொகையொடு மாலவன் மிகு இயுக் 

Csr here சிறப்பு மீற்றொடு புணரிய 
மாப்பே ரூழியு நீச்சமூ நிஷயுஞ் 

ரூக்சமொட தூலத்துச் சூறை மாருதத் 
தெறியது வளியிற் 

கொட்கப் பெயர்க்குங் குழகன் முழுவதும் 
படைப்போற் படைக்கும் பழையோன் படைத்தவை 
காப்போற் காக்கும் கடவள் சாப்பலை 

கரப்போன் கரப்பவை கருதாச் 

கருத்துடைச் கடவு ஒருத்தகு 
மறுவகைச் சமயத் தறுவகை யோர்ச்கும் 
வீடுபே மாய்நின்ற விண்ணோர் பகுதி 
உடம் புரையுங் தழகஷோ னாடொறு 

மருச்சனிற்சோதி யமைத்தோன் நிரு தகு 
ம.தியிற் ஐண்மை வைத்சோன் நிண்டிறற் 

நீபின் வெம்மை செய்தோன் பொய்தர் 
வானிழ் கலப்பு வைத்கோன் மேதகு 

சாலி லூச்சங் சண்டோ ஸனீழறிகம் 

நீரிலின்சுவை நிகழ்ந்தோன் வெளிப்பட் 
மண்ணிற் றிண்மை வைச்சோ னென்றென் 

றெனைப்பல சோடி. யெனைப்பல பிறவு 

மனைச்தனைத் தவ்வயி னடைசக்சோ னஃசான்று 
முன்னோன் காண்ச முழுதோன் காண்க 

தன்னே ரில்லோன் ரனே காண்க 

வேன் தொல்லெயி றணிர்சோன் காண்க 

கானப் புலியுரி யரையோன் காண்க 

நீற்றோன் காண்க நினைதொறு நினைதொறு 
மாற்றேன் சாண்ச வந்தோ கெடுவே 

னின்னிசை வீணையி லிசைர்சோன் சாண்ச 

வன்னதொன் றம்வயி சறிந்தோன் காண்க 
பரமன் காண்க பழையோன் காண்ச 

பிரமன்மால் காணாப் பெரியோன் காண்க



52... திருவண்டப்பகு தி. 
றிபுகன் சாண்ச வரேசன் சாண்ச 
சொற்பதங் கடர்ச  தொல்லோன் சாண்க 
௪த்சமுஞ் செல்லாச் சேட்செயன் காண்க 
பத்.தி வலையிற படுவோன் காண்சு 
கொருவ னென்னு மொருவன் காண்ச 
விரிபொழின் முழுதாய் விரிந்தோன் சாண்ச 
VMS EHS சன்மை யிலையோன் காண்ச 
விணைப்பரும் பெருமையி லீசன் காண்ச 
௨ரியஇ லரிய வரியோன் காண்ச 

மருவியெப் பொருளும் வளர்ப்போன்காண்ச 
தாலுணர் வுணரா நுண்ணியோன்காண்ச 
மோலோடு இழாய் விரிந்தோன்காண்க 
Qe Sp மாதியு மசன்றோன் சாண்க 

பர்சமும் வீடும் படைப்போன் eros 
நிற்பதுஞ் செல்வது மானோன் காண்க 
கற்பமு மிறுதியங் சண்டோன்சகாண்க 

யாவரும் பெறவுறு மீசன் காண்க 
சேவரு மறியாச் வனே காண்ச 

பெண்ணா ணலியெனும் பெகத்றியன் காண்ச 
கண்ணா வியானுங் சண்டேன் காண்க 
௨ருணனி சரக்கு மமுகே காண்க 
கருணையின் பெருமை சண்டேன் காண்க 
புலனியிற் சேவடி. இண்டினன் காண்க 
சயனென யானும் தேறினன் காண்க 

வவனெனை யாட்கொண் டருளினன் சாண்க 
குயளைக் கண்ணி கூன் காண்க 
வவளுர் சானு மூடனே காண்க: 
ப.ரமா னந தப் பழங்கட ல துவே 
கருமா மூூலித் றோன்றிச் 
திருவார் பெருந்துறை வரையி லேறிச் 
இருக் சகு மின்னொளி இசைஇசை விரிய 
வைம்புலப் பந்தனை வாளா விரிய 
லெச். துயரச் கோடை மாச்கலை காப்ப 
நீடெழித் றோன்றி வாளொளி மிளிர 
வெந்தும் பிறவியிக் கோப மிகுச்து 

மரசெறிர்து மாப்பெருவ் கருணையின் app as



திருவண்டப்பகு இ. ௧௩ 

பூப்புரை யஞ்சலி காந்தள் சாட்ட 

வெஞ்சர் வின்னரு ஹஐுண்டுளி கொள்ளச் 

செஞ்சுடர் வெள்ளர் இசை இசை செவிட்ட வரையுறக் 
கேக் குட்டங் கையந வோங்இ 
யிருமுச் சமயத் சொருபேய்ச் தேரினை 
ரீர்சசை ௪ரவரு செடுங்கண் மான்சணர் 
தவப்பெரு வாயிடைப் பரத் தளர்வொடு 

மவப்பெருர் தாப நீங்கா தனசர்கதன 

வாயிடை வானப் பேரியாற் றகவயிற் 
பாய்ந்தெழுர் தின்பப் பெருஞ்சுழி கொழித்துச் 
சுழித்தெம் பர்தமாக் கரைபொரு Sos Sg gs 

rtp Cpragiua ses 

ளிருவினை மாமரம் வேர்ப நித்தெழூக் 
அருவ வருணீ ரோட்டா வருவரைச் 
ஈர. தின் வான் சிறை கட்டி மட்டவிழ் 
வெறிமலர்ச் குளவாய் கோவி நிறையின் 

மாப்புகைக் கரைசேர் வண்டுடைக் குளத்தின் 
மீச்சொள மேன்மேன் மடழ்தலி னோ£இ 
யருசசனை வயலு என்புவித் இட்டுத் 

சொண்ட வுழவ ராரத் தந்த 

வண்டத் தரும்பெறன் மேசன் லாழ்ச 
கரும்பணக் கசசைச் கடவுள் வாழ்க 

வருர்தவர்ச் சருளு மாதி வாழ்ச 

வச்சர் தவிர்த்த சேவகன் ange 

நிச்சலு மீர்க்தாட் சொள்வோன் வாழ்க 
சூழிருச் துன்பர் துடைப்போன் வாழ்க 
வெய்தினர்ச் சாரமு சளிப்போன் வாழ்ச 
கூரிருட் கூ.த்தோடு குனிப்போன் வாழ்௪ 
பேரமைத் தோளி காதலன் வாழ்ச 

வேதிலர்ச் கேஇிலம் மிறவன் வாழ்க 

காதலர்ச் செய்ப்பினில் னவப்பு வாழ்ச 
நச்௪ர வாட்டிய ஈம்பன் போற்றி 

பிச்செமை யேற்றிய பெரியோன் போற்றி 
நீற்றொடு தோற்ற வல்லோன் போற்றி காற்றி... 
ஈடப்பன ஈடா அய்ச் டெப்பன டொ ௮ய் 
திற்பன நிறீஇச்



ஆதா இருவண்டப்பகு ச. 

சொற்பதங் கடர்த சொல்லோ 
னுள்ளம் அணிர்ச்சியிற் கொள்ளவும் படா.ஸ*ு் 
கண்முதற புலனாற் காட்சியு மில்லோன் 

விண்மூதம் பூசம் வெளிப்பட வகுத்தோன் 

பூவி ஞற்றம் போன்றுயர்ர் செய்கு 

மொழிவற நிறைந்து மேவிய பெருமை 

யின்றெனச் கெளியக் தீருளி 

பழிசரு மாச்கை யொழியச் செய்ச யொண்பொரு 

மின்னெனச் கெளிவர் இருந்தனன் போஷ்றி 

ப்ரிதரு மாக்கை செய்தோன் போற்றி 

யூற்றிருக் துள்ளம் களிப்போன் போம்றி 
பார்றாவின்ப மலர்ச்சலை செய்யப் 

போற்றா வாக்கையைப் பொறுத்தல் புசலேன் 
மரஈற்க் குவாஅ௮ன் மாமணிப் பிறச்ச 

Ran Qe கொண்ட பொன்னொளி Gay s 
தஇசைமுசன் சென்று மேடினர்ச் கொளித்து 

முறையுளி யொற்றி' மூயன் ரவர்ச் கொளிழ்து 
மொற்றுமை கொண்டு நோக்கு மூள்ளத் 
அற்றவர் வருந்த வுறைப்பவர்ச் கொளித் து 
மறைத் இற கோக்கு வரு இனர்ச் கொளிர்து 

முத்தக் இரத்திற் காண்டுமென் நிருர்தோர்க் 
சம்மர் இரதி னவ்லயி னொளித்து 

மூனிஉற சோக்கி ஈனிவாச் கெளவி 

யாணெனதச் தோன்றி யலியெனப் பெயர்ச் ஐ 
மாணுமற் பெண்ணென கொளிச் தஞ் சேண்டு।மி! 

ளைம்புலன் செலவிடும் தருவணா தொறும்போய் 4 

தர்வை இறர்த மெற்றாயி ராக்கை 

யருக்தவர் காட்சியும் டிருரீத வொளிசக் ௪ 

மொன்றுண் டில்லை யென்2றி வொளி தம் 
பண்டே பயிஹறொரு மின்றே பமிறொரு ,. | a 

மொளிக்குஞ் சோ. ரனைக் சண்டன 

மார்மி னார்மி ஞண்மலர்ப் பிணையஸித் 
டலா படின் 

சுற்றுட்டா சூழ்மின் ரொடர்மின் விடேன்மின் 
UPD என்றவர் பற்றுமுற் றொளித்தந் 
தண்டே லோன் ரானே யான தன்மை



திருவண்டப்பகுதி. ௧௫ 

யென்னே ரணையோர் கேட்கவர் தியம்பி 

யகைகூவி யாட்கொண்டருளி 
மறையோர் கோலங் காட்டி யருளலு 

மேளையா வன்பென் புருச வோலமிட் 
டலைகடற் றநிரையி னார்ச்சார்ச் தோங்கி 

திலைத0 மாரா வீழ்ச்துபுரண் டலறிப் 
பி.தசரின் மயங்கி மத்தரின் மதித்த 

ஈாட்டஉர் மருளவுங் கேட்டவர் வியப்பவுப் 

கடச்களி நேற்றாத் தடப்பெரு மதத்தி 
ஞத்றே னாக வயயவஞ் சுலைதரு 
கோற்மேன் கொண்டு செய்தன 
னேற்றார் மூதா ரெழினகை யெரியின் 

லீம்வித் தாங்கன் 

ஐருட்பெருர் தயி னடியோ மடிச்குடி. 
லொருத்தரும் ஏழாமை யொகெனென் 
அடைக்கையி னெல்லிக் சனியெனச் காயினன் 

சொல்லுங் தறியேன் வாழி முறையோ 

தீரியே னாயேன் ரூனெனைச் செய்தது 

தெரியேனாவா செத்தே னடியேற் 

கருளிய தறியேன் பருகியு மாசேன் 

விழுங்கியு மொல்ல இல்லேன் 

செழுச்சண் பாற்கடற் நிரைபுரைவித் 

HAVEL. OHM EK Halon ge ததும்ப 

மாக்இறந் தமுத மயிர்க்கா ரோறுந் 

தேச்கிடச் செய்தனன் கொடியே ஜூன் ஈழ 

குரம்பை தோறு நாயுட லகத்தே 

குரம்பைகொண் டின்றேன் பாய்த் இ நிரம்பிய 

வற்புத மான வமுத தாரைக 

ளெற்புச் துளைதொறு Coser soma 

அள்ளங் கொண்டோ ருருச்செய் தாங்செனச் 

கள்ஞர ருக்கை யமைத்தன ஜனொள்ளிய 

அன்னம் கனிதேர் களிதெனச் கடைமுறை 

யென்னையு மிருப்ப தாக்செ னென்னிற் 

கருணை வான்ேன் கலக்க



க்கா போற்றித்திருவகவல்- 

லருளொடு ப.ராவமு தாச்னென் 

பிரமன்மா லறியாப் பெற்றி யோனே 

திருச்சித் தம்பலம். 

  

போற்றித் திருவகவல். 

ஆஷ் 
ie 

சகத்தினுற்பத்த: 

௪-து. பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவிக்கு முறைமை: 
தில்லையிலருளிச் செயப்பட்ட த. 

  

நிலைமண்டிலவாிரியப்பா. 

திருச்சிம்றம்பலம், 

மான்முகன் முதலா வானவர் தொழுதெழ 
வீரடி யாலே மூவுல களந்து 

நாந்றிசை முனிவரு மைம்புலன் மலரப் 

போற்றிசெய் ௧ திர்முடித் இருநெடு மாலன் 

சீடிமுடி யறிட மாதர வசனிற் 
சடிமுர ணேன மாஇ மூன்சலர் 

சேழ்தல முருவ விடந்து பின்னெய்ச் 

ழி முதல்வ சயசய வென்று 
லழுழ்தியுங் காணா மலரடி யிணைகள் 

ஒழுத்துதற் கெளிதாய் வார்கட லுலகனில் 

யானை முசலா வெறும்மீ cpu 

வனமி வியோனியி னுள்வினை பிழைத்த 

மானுடப் பிறப்பினுண் மாதர வுதரத் 
இனமில் இருமிச் செருவினிந் பிழைத்து 
மொருமதித் சான்றியி னிருமையிச் பிழைச் து 
மிருமதி விளேவி னொருமையிற் பிழைத்து



போற்றித்திருவகவல்- ௧௭ 

மூம்மதி தன்னு ot nung Snips ஐ 

மீரிரு இங்சளிற் பேரிருள் பிழைச்௪ 
மஞ்சு இங்களின் முஞ்சுழல் பிமைத்து 

மாறு இம்சளி ஜூறலர் பிழை து 

மேழு இல்சளிற் ழ்புலி பிழை து 
மெட்டும் இங்சளிழ் கட்டமும் பிழைத்து 

மொன்பதில் வருதரு தன்பமும் பிழைக் தர் 

தச்ச தசமதி தாயொட தான்படுர் 
அக்க சாகரத் தயரிடைப் பிழைத்து 
மாண்கெ டோறு மடைந்தவச் சாலை 

பீண்டியு மிருத தியு மெனைப்பல பிழை 3 துய 

காலை மலமொடு கடும்பகற் பிங்கி 

வேலை நித்திரை யாத் திரை பிழைம் ௬௩ 
கருங்குழற் செல்வாய் வெண்ணகைச் சார்மி 

லொருங்கிய சாய ளெரும்டியுண் மதர்த் துக் 
சச்சற நிமீர்ந்து சதிர்த்து மூன்பணை ச் 

தெய்த் இடை வருந்த வெழுச். ௮ புடைபாரர் 

£தீர்சக்கிடை போகா விளமுலை மாசர்தங் 
கூர்த்த ஈயனச் கொள்ளையிற் பிழைத் தம் 
பித்த வுலகர் பெருர் துறைப் பரப்பினுண் 
மத்தக் களிறெனு மவாவிடைப் பிழைத் தங் 

கல்வி யென்னும் பல்கடற் பிழைத்துஞ் “ 
செல்வ மென்னு மல்லலிழ் பிழைத்து 

ஈல்குர வென்னுர் தொல்விடம் பிழைத்தும் 
புல்வரம் பாய பலதுறை பிழைத் ர் 

தெய்வ மென்பதோர் சித்தமுண் டாடி 

முனிவி லாததோர் பொருளது சருதலு 
மாறு கோடி மாயா சத்திகள் 

வேறு வேறுசம் மாயைச டொடங்னெ 

மாத்த மானா ரயலயவர் கூடி 

சாதி.திகம் பே? சாத்தமும் பேறினர் 

சுற்ற மென்னுச் தொல்பசுச் குழாங்கள் 

பற்றி யழைத்துட் பதறினர் பெருகவும் 
விரத மேபர மாகவே தியருஞ் ‘ 
சாரதி மாசலே சாத்திரம் காட்டினர் 

ஈமய லாஇிச டச்ச மசங்களி
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VMI ஏக வரற்றி மலைந்தனர் 

மிண்டிப மாயா வாத மென்னுஞ் 
சண்ட மாருதஞ் சுழித்தடிக் தாதர் த், 

அலோகா யதனெனு மொண்டிறசக் பாம்பின் 
சலாபே த்த கடுவிட மெய்தி 

ய இற்பெரு மாயை யெனைப்பல சூழவும் 

நப்பா மேதாம் பிடிச்சது சலியாத் 
ுழலனு கண்ட மெழுகது போலச் 

கொழுதுள முருகி யழு அடல் சம்பிழ் 
தாடிய மலறியும் பாடியும் பரவியுங் 

கொடிறும் பேதையுங் கொண்டது விடாமெனும் 
படியே யாகால் விடையா வன்பிற் 

பசுமாத் தாணி யறைர்கார் போலக் 

5௨ பெருகச் கடலென மறுகி 

யகங்குமைர் கணுகுல மாய்மெய் விஇர்2 தச 
சகம்பே யென்று தம்மைச் இரிப்ப 

ஈாணஅ வொழிர்து காடவர் பழிக் அரை 
பூணு வாகச் கோணுச லின்றிச் 

சதுரிழர் தறிமால் சொண்டு சாருங் 

கியது பரமா வஇ௫ய மாகக் 

கற்றா மனமெனசக் கதறியும் பசறியு 

மற்றோர் சகெய்வஙம் சனவிலு கினையா 

GUTS Darou crac am gs 

குருபர னாகி யருளிய பெருமையைச் 

கிறுமையென் றிகழாதே இருடி யிணையைப் 
பிறிவினை யறியா நிமலது போல 

முன்பின் னாகி மூனியா சத்திசை 

யென்புகைஈ தருக கசெக்குநெக் கேங்கி 
யன்பெனு மாறு கரையது புரள 

ன்புல னொன்றி சாதவென் றரற்றி 
யுரைதூ மாறி யுசோமஞ் இிவிர்ப்பக் 

சரமலர் மொட்டிச் இருதய மலரக் 

கண்களி கூர நுண்டுளி யரும்பச் 

சாயா வன்பினை காடொறுர் சழைப்பவர் 
சாயே யாடு வளர்த்தனை போற்றி 

மெய்கரு வேஇய னாகி வினைகெடச்
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கைர வல்ல கடவள் போற்றி 

யாடக மதுரை யரசே போற்றி 

கூட லிலங்கு குருமணி போற்றி 

தென்றில்லை மன்றினு சாடி. போற்றி 

யின்றெனக் சாரமு தானாய் போற்றி 

மூயா நான்மறை முசல்வா போற்றி 

சேலார் வெல்கொடிச் வனே போற்றி 
மின்னா ௬ரவ விதிர்தா போற்றி 

கன்னா ருரித்த சனியே போற்றி 
காவாய் கனசச் குன்றே போற்றி 

யாலா வென்றனச் கருளாய் பேரற்றி 

படைப்பாய் காப்பாய் தடைப்பாய் போற்றி 

யிடரைச் களைய மெர்தாய் போற்றி 
மீச போற்றி பிறை போற்றி 

தேசப் பளிங்கின் நிரளே போற்றி 

யரைசே போற்றி யமுதே போற்றி 

விளைசேர் சரண வி௫ர்தா போற்றி 

வே போற்றி விமலா போற்றி 
யாதி போற்றி யறிமே போற்றி 

கதியே போற்றி சனியே போற்றி 

ஈ.திசேர் செஞ்சடை ஈம்பா போற்றி 

யுடையாய் போற்றி யுணர்வே போற்றி 
கடையே னடிமை கண்டாய் போற்றி 

யையா போற்றி யணுவே போற்றி 
சைவா போற்றி தலையா போற்றி 

குறியே போற்றி குணமே போற்றி 

நெறியே போற்றி நினைவே போற்றி 

வாஜோர்ச் கரிய மருர்தே போற்றி 

யேஜனோர்ச் கெளிய விறைவா போற்றி 

மூவேழ் சுற்ற முரணுறு ஈசரடடை 

யாழா மேயரு எரசே போர்றி 

சோழா போற்றி தணைவா போற்றி 
வாழ்மே போற்றியென் வைப்பே போற்றி 
முத்தா போற்றி முதல்வா போற்றி 

யதீதா போற்றி யரனே போற்றி 

யரையுணர் லிறர்த வொருவ போற்றி
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விரிகட லுலகின் விளைவே போற்றி 

யருமையி லெளிய வழகே போத்றி 

கருழுகி லாகிய சண்ணே போற்றி 

மன்னிய இருவருண் மலையே போற்றி 

யென்னையு மொரு னாக்கி uma yp 

சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி 

கொழுதகை துன்பக் துடைப்பாய் போற்றி 

யழிவிலா வானந்த வாரி போஜ்றி 
யழிலது மாவதுங் கடர்சாய் போற்றி 

முழூவது மிறந்த முதல்வா போற்றி 

மானேர் நோக்கி மணாளா போற்றி 
மானகக் தமரர் தாயே, போற்றி 

பாரிடை யைக்தாய்ப் பரந்தாய் போற்றி 

நீரிடை ரான்காய் நிகழ்ச் சாய் போற்றி 

தீயிடை மூன்றாய்ச் இகழ்ச் சாய் போற்றி 
உளியிடை யிரண்டாய் மூழ்ர்தாய் போற்றி 

வெளியிடை யொன்ளறாய் விளைக்காய் போ ற்றி 

யளிபவ ருள்ளக் சமூசே போற்றி 

சனவிலுச் தேவர்க் கரியாய் போற்றி 
ஈனவிலு சாயேழ் கருளினை போற்றி 

யிடைமரு துரைய மெந்தாய் போற்றி 

சடையிடைக் கங்கை தரித்சாய் போற்றி 
(பாரூ ரமர்ந்த வரசே போற்றி 
Grrr Gane wrap Cur pH 

யண்ணா மலையெம் மண்ணா போற்றி 

சண்ணா TU Sh கடலே போற்றி 

யேகம் பத்துறை யெர்தாய் போற்றி 
பாகம் பெண்ணுரு வானாய் போற்றி 

பராய்த்துறை மேவிய பரனே பே௱ஈற்றி 
இராப்பள்ளி மேவிய வனே போற்றி 

மற்றோர் பற்றிம் கறியேன் போற்றி 

குக்றா லத்தெம் கூத்தா போத்றி 
கோகழி மேவிய கோவே போற்றி 

யங்கோய் மலையெம் மெர்தாய் போற்றி 
பாங்கார் பழனத் சழசா போற்றி 
கடம்பூர் மேவிய விடங்கா Cur pat
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யடைந்தமர்ச் கருளு மப்பா போற்றி 

யித் தி சன்னின் £ழிரு மூவர்ச் 

க்.இக் கருளிய உ£சே போற்றி 

தென்னா டைய செயனே போற்றி 

Queer. டவர்ச்கு மிறைவா போற்றி 
யேனச் குருளைச் கருளினை போத்றி 

மானக் சயிலை மலையாய் போற்றி 

யருளிட வேண்டு மம்மான் போற்றி 
மிருள்கெட வருளு மிறைவா போற்றி 
தீளர்ர்தே னடியேன் றமியேன் போற்றி 

களங்கொளச் கருத வருளாய் போற்றி 

யஞ்சே லென்றிம் கருளாய் போற்றி 

ஈஞ்சே யமூதா நயக்தாய் போற்றி 

யதீதா போற்றி யையா போற்றி 

நித்தா போற்றி நிமலா போற்றி 
பத்தா போற்றி பவனே போற்றி 

பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி 

யரியாய் போற்றி யமலா போற்றி 
மறையோர் கோல நெறியே போற்றி 
முறையோ தரியேன் முதல்வா போற்றி 

யுநவே போற்றி யயிரே போற்றி 

சிறவே போத்றி 9வமே போத்றி 

மஞ்சா போற்றி மணாளா போற்றி 

பஞ்சே ரடியாள் பங்கா போற்றி 

யலநீசே னாயே னடியேன் போற்றி 
யிலங்கு சடம் மீசா போற்றி 

கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி 

குவைப்ப இதி மலிர்ச கோவே போற்றி 

மலைரா டைய மன்னே போற்றி 

கலையா ரரிகே சரியாய் போற்றி 

திருக்கழுச் குன்றிற் செல்வா போற்றி 

பொருப்பமர் பூவணச் தரனே போற்றி 
யருவமு மூருவரு மானாய் போற்றி 
மருவிய கருணை மலையே போற்றி 

அரியமு மிதர்த சுடரே போற்றி 

மசீரியரி சாயெ தெளிவே போற்றி
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சோளாமுத்தச் ஈடே போற்றி 
யாளா னவர்கம் சன்பா போற்றி 

யாரா வமுதே யருளே போற்றி 
பேரா யிரமுடைப் பெம்மான் போற்றி 
காளி யறுகின் ரூராய் போற்றி 

நீளொளி யாகயெ நிருத்தா போற்றி 

சந்தனச் சார்தின் சுர போற்றி 

இந்தனைக் கரிய ிவமே போற்றி 
மர்.இர மாமலை மேயாய் போற்றி 

யெர்தமை யுய்யக் கொள்வாய் போற்றி 
புலிமுலை புல்வாய்ச் கருளினை போற்றி 
யலைகடன் மீமிசை நடர்சாய் போற்றி 
கருங்குரு விக்சன் ஐருளினை போற்றி 

யிரும்புலன் புலா விசைந்தனை போற்றி 
படியுறப் பயின்ற பரவச போற்றி 

யடியொடு நடுவீ ருனாய் போற்றி 

ஈரகொடு சுவர்ச்ச நானிலம் புகரமற் 
பரகதி பாண்டியம் சருளினை போற்றி 
யொழிவற நிறைர்ச வொருவ போற்றி 
செழுமலர்ச் சிவபுரத் கரசே பொற்றி 
கழுநீர் மாலைக் கடவுள் போற்றி 
தொழுவார் மைய நுணிப்பாய் போற்றி 
பிழைப்பு வாய்ப்பொன் றறியா நாயேன் 
குழைச்சசொன் மாலை கொண்டருள் போற்றி 
புரம்பல வெரித்த புராண போற்றி 
ப.ரம்பரஞ் சோ இப் பரனே போற்றி 

போத்றி போற்றி புயங்கப் பெருமான் 
போற்றி போற்றி புராண கா. ரண 
போற்றி போற்றி சயசய போற்றி 

இருச்சிற்றம்பலம். 

 



இருச்ச த்கம், 

a 
திருப்பெருந் துறையிலருளிச் செயப்பட்டது. 

  

பத்தி வைராக்யெ வி௫த்திரம். 

௭- து. ஞானாசிரியர் பதீதுவகையாக இரட்டுத் த 

முறைமையை யுரைத்தல்; 

அவையாவன 

௧-வது. மெய்யுணர்தல்: 

௮ தாவது: -தேகாதி பிரபஞ்சங்களைக்கண்டு நீங்கல். 

  

கட்டளைக்கலித்துைற. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

மெய்தா னரும்பி விதிர்விதிர்த் ள் விரை யார்சமந்சென் 

கைதான் றலைவைச்துக் கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி யுள்ளம் 
பொய்தான் றவிர்ந்துன்னைப் போற்றி சயசய போற்றியென்னுங் 

கைதா னெழெ விடேனுடை யாயென்னைச் கண்டுகொள்ளே, (5) 

கொள்ளேன் புர்தரன் மாலயன் வாழ்வு குடிசெடினு 
ஈள்ளே னினதடி யாரொடல் லானா சம்புனு 
மெள்ளேன் நிரு௨௬ ளாலே யிருச்சப் பெறினிறையா 
வுள்ளேன் பிரசெய்வ முன்னையல் லாதெட்க ஞுத்தமனே, (2) 

உத்தம னத்த னுடையா னடியே நினைர் தருக 
மச மனத்தொடு மாலிய ளேனள்ன மன நினைவி 
லொத்சன வொச்சன சொல்லிட வூரூர் இரிர்தெவருர் 
so மனத்சன பேசமெஞ் ஞான்றுகொல் சாவ தவே, (௩) 

சாலமுன் னாட்டச்சன் வேள்வித் சகர்இன்று ஈஞ்சமஞ்சி 
யாவவெர் தாயென் றவிதா வீடுரம் மவ£வரே 
மூவன் ரேயெம் பிரானொ? மெண்ணிவிண் ளாண்மெண்மேற் 
றேயரென் றேயிறு மார்தென்ன பாவர் இிரிதவரே, (௪)



௨௪ திருச்சதகம். , 

தீபமே புரிர்திலன் றண்மல ரிட்டுமுட் டா திறைஞ்சே 

னமே பிறந்த வருவினை யேலுனச் கன்பருள்ளாஞ் 

வெமே பெறுர்திரு வெய்திற்றி லேனின் நிருவடிச்சாம் 

பலமே யருஞுகண் டாயடி யேற்செம் பரம்பரனே, (ட) 

பரர்துபல் லாய்மல ரிட்டுமூட் டாதடி யேமிறைஞ்ரி 

யிரந்தவெல் லாமெமச் சேபெற லாமென்னு மன்பருள்ளக 

சரர்துநில் லாக்கள்வ னேரின்றன் வார்கழற் சன்பெனச்சு 
ரிரர்தர மாயரு ளாய்கின்னை யேத்த முழுவதுமே, (a) 

Ye ge ser. னைப்படைத் தான்முடி சாய்த்தமுன்ளட் 

செழுமலர் கொண்டெங்குர் ே சடவப் பாலனிப் பாலெம்பிரான் 
சழுதொ காட்டிடை நாடச மாடிச் க இியிலியா 

யுழுவைபின் ரோலுடுத் துன்மத்த மேல்கொண் டுழிதருமே (௭) 

உழிதரு சாலுங் சனலும் புளலொடு மண்லும்விண் டா 

மிழிதரு காலமெச் காலம் ருவத வர்ததற்மி 
லுழிதரு சாலத்த வுன்னடி யேன்செய்த வல்வினையைக் 

கழிதரு சாலமு மாயவை காத்தெம்மைச் காப்பவனே. (௮) 

பவனெம் பிராள்பனி மாமதிக் கண்ணிவிண் Cent Quigg we ear 
Faero Sor Qereir er wren GOsr cir rQarar Apaniog cin ® 

மவனெம் பிரானென்ன நானடி யேனென்ன விப்பறிசே 

புல்னெம் பிரான்றெரி யும்பரி சாவ இயம்புகவே (க்) 

புகவே தகேலுனச் சன்பருள் யானென்பொல் லாமணியே 
தீசவே யெனையுனச் காட்கொண்ட தன்மையெப் புன்மையமை 
மிகவே யுயர்த் திவிண் ளோேரைப் பணித் தியண் ணாவமுதே 
ஈகவே தகுமெம் பிரானென்னை நீசெய்ச நாடகமே. (சஷி)



ல
 தருச்சதகம். உ! 

அறிவுறுத்தல்: 

அதாவது:--பொறியோடேகூட்டுதல், ௮ரள் தரிசனம், 

குருதரிசனம். 

  

neem att, 

தாவுகொச்சகச்சலிப்பா, 

சாட்கத்தா லுன்னடியார் போனடித்து சானடுவே 

வீடகச்தே புகுந்திவொன் மிகப்பெரிதும் விரைசன்றே 
ஞடகசசர் மணிக்குன்றே பிடையரூ வன்புனக்சென் 
னூடகத்தே நின்றுருசச் தந்தருளெம் முடையாளே, (as) 

யானேதும் பிறப்பஞ்சே னிறப்பதனுச் Oserar.acr 
வானேயும் பெறில்வேண்டேன் மண்ணாள்வான் மதித்துமியோன 
மேனேய மலர்ச்கொன்றைச் பனேயெம் பெருமானெம் 
மானேயுன் னருள்பெறுகா ளென்றென்றே வருர் தவனே, (5௨) 

வருர் துவனின் மலர்ப்பாத மலைசாண்பா னாயடியே 

னிருக் துல மலர்புனையே னே ச்சேனாத் தீழும்பேறப் 
பொருர்தியபொற் சிலைகுனித்தா யருளமுதம் புரியாயேல் 
வருர்துவனற் ஈமியேன்மற் ரென்னேரா னாமாறே, (௧௩. 

ஆமாறுன் நிருவடிக்கே யகங்குழையே னன்புருகேன் 

பூமாலை புனைர்தேத்தேன் புகழ்ச் துரையேன் புச்தேளிர் 
கோமானின் நிருச்சோயி நூகேன் மெழுகேன் கூத்காடேன் 
சாமாறே விரைகின்றேன் சதுராலே சார்வானே. (a) 

வானாகி மண்ணா வளியாடி யொளியாடஇ 

பூனாடி யுயிராகி புண்மையுமா யின்மையுமாய்க் 
கோனாச யானெனசென் றவரவரைச் கூச்சாட்டு 
வானாகி நின்றாயை யென்சொல்லி வாழ்ச்துவனே. (#@) 

வாழ்த்துவதும் வானவர்ச டாம்வாழ்வான் மனநின்பாற் 
ருழ்த்துவதுர் தாமுயர்ந்து தம்மையெல்லார் தொழவேண்டிச 

சூழ்ச்துமது கரமுரலுர் சாரோயை சாயடியேன் 
பாழ்த்தபிறப் பறுத் இவொன் யானுமுன்னைப் பரவுவனே... [ஈஉ 
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2_ Fir இிரச்சதகம். 

பரவுலா ரிமையோர்கள் பான சால்வேதங் 

குரவுவார் குழன்மடவாள் கூறுடையா சொருபாசம் 
விரவுவார் மெய்யன்பி னடியார்சண் மேன்மேலுன் 

னாவுவார் சழலிணைகள் காண்பாரோ வரியானே, (௧௪ 

அரியானே யாயர்க்கு மம்பரலா வம்பலச்தெம் 

பெரியானே சிறியேனை யாட்சொண்ட பெய்கழற்€ம் 
விரையார்ர்த மலர்தூவேன் வியர்தலறே னயர்துருகேன் 

றரிபனா னாமாறென் சாவேனான் சாவேனே, (௬௮ 

வேனில்வேண் மலர்ச்சணைக்கும் வெண்ணசைச்செய் வாய்ச்சரிய 
பானலார் கண்ணியர்க்கும் பதைத்துருகும் பாழ்நெஞ்சே 
பூனெலா நின்றருகப் புகுதாண்டா னின்றபோய் 
மானுளான் காணுய்£ மாளாலாம் இன்றாயே, (௧௯ 

வாழ்சன்றாய் வாழாச நெஞ்சமே வல்வினைப்பட் 
டாழ்கின்றா யாழாமறழ் காப்பானை யேகத்தாதே 
குழ்கன்றாப் கேனெகச்குச் சொல்கின்றேன் பல்காலும் 
வீழ்கின்றாய் ரீயவலச் கடலாய வெள்ளத்சே, (2.0) 

சுட்டறுத்தல். 

௮ தாவது:--தன்செயலறுத்தல் 

  

எண்சீர்ச்சழிநெடிலடி. யாசரியவிருத்சம். 

மெள்ளர்தாழ் விரிசடையாய் விடையாய் விண்ணோர் 
பெருமானே யெனக்கேட்டு வேட்ட கெஞ்சாய்ப் 

பள்ளந்தா முறுபுனலிழ் £மமே வாசப் 
பதைசத்துருகு மவர்நிற்க வென்னை யாண்டாய்ச் 

குள்ளர்தா ணின்றுக்சி யளவு செஞ்சா 
யுருசாசா லுடம்பெல்லாங் சண்ணா யண்ணா 

வெள்ளர்தான் பாயாதா ளெஞ்சங் சல்லால் 
சண்ணிணையு மரமா வினையி னேர்சே,  . (௨௧)



வ) இருச்சதகம். 2. 

வினையிலே டெர்சேனைப் புகுர்து நின்று 

போதுநான் வினைச்சேட னென்பாய் போல 
வினையனா னென்றுன்னை யறிவிச் தென்னை 

யாட்கொண்டெம் பிரானாளாய்ச் இரும்பின் பாவை 

யனையசான் பாடேனின் ருடே னர்தோ 

வலறிடே னுலறிடே னாவி சோரேன் 
முனை௨னே முழையோகசா னான வாறு 

மடிவறியேன் முதலர்2 மாபினானே. (௨௨) 

ஆயசான் மறையவனு நீயே யாத 
லறிச் தியா ணியாவரினுங் கடைய ஞய 

நாயிே னாதலையு சோக்டச் கண்டு 
நாதனே சானுனக்சோ ரன்ப னென்பே 

ஞயினே னாதலா லாண்டு கொண்டா 

யடி'பார் தா மில்லையே யன்றி மற்றோர் 
பேயனே னிதுதானின் பெருமை யன்றே 

யெம்பெருமா னென்சொல்லிப் பேசுகேனே, (௨௩) 

பே௫ிற்றா மீசனே யெர்தா யெர்தை 

பெருமானே யென்றென்றே பேப் பேப் 
பூசிற்றான் றிரு$றே நிறையப் பூசப் 

போற்றியெம் பெருமானே யென்று பின்ரா 

சேசத்தாற் பிறப்பிறப்பைச் கடச்தார் தம்மை 

யாண்டானே யவாவெள்ளக் கள்வ னேனை 
மாசற்ற மணிக்குன்றே யெர்தா யர்தோ 

வென்னைநீ யாட்கொண்ட வண்ணச் தானே, (௨௪) 

வண்ணர்தான் சேயதன்று வெளிதே யன்ற 

சேசனேச னணுவணுவி விறச்சா யென்றங் 

செண்ணந்தான் தமொறி யிமையோர் கூட்ட 

மெய்துமா நறியாத வெர்தா யுன்றன் 
வண்ணர்தா னதுகாட்டி வடிவு சாட்டி 

மலர்க்கழல்க ளவைகாட்டி வழியற் றேனைச் 
தஇிண்ணச்தான் பிறவாமற் காச்சாட் சொண்டா 

யெம்பெருமா னென்சொல்லிச இர். கேனே, (௨௫) 

சிர்தனைநின் றனச்சாச்டி சாயி னேன்றன் 
கண்ணினைறின் நிருப்பாதப் போதுச் சாக் '



௨௮) திருச்சதகம். 

ஏந்தனையு மம்மலர்க்சே யாக்கி வாச்குன் 

மணிவார்த்தைச் சாச்சுயைம் புலன்க ளார 
வந். தனையாட் சொண்டேனே டிகுர்,ச விச்சை 

மாலமுதப் பெருங்கடலே மலையே யுன்னை த 
தந்தனைசெர் தாமரைச்சா டனைய மேனித் 

தனிச்சடரே யிரண்டுமிலிச் தனிய னேற்சே. (௨௬) 

தினியனேன் பெரும்பிறவிப் பெளவம் தெய்வத் 

தீடர் திரையா லெற்றுண்டு பற்றொன் நின்றிச் 
சனியைகோ துவாவாயா ரென்னுங் சகரலாற் 

கலச்குண்டு காமமான் சுறவின் வாய்ப்பட் 
டினியென்னே யுய்யமா றென்றென் றெண்ணி 

யஞ்செழுத்தின் புணைபிடித்துச் டெக்கின் றேனை 
மூனைவனே முதலந்த மில்லா மல்லற் 

கரைகாட்டி யாட்கொண்டாய் மூர்ச்க னேற்கே, (௨௭) 

கேட்டாரு மறியாதான் கேடொன் நில்லான் 

இளையிலான் கேளாசே யெல்லாங் கேட்டா 
ஞட்டார்கள் விழித் திருப்ப ஞாலத் துள்ளே 

தாயினுச்குத் தவிசிட்டு நாயி னேர்கே 
காட்டா தனவெல்லாங் சாட்டிப் பின்னுங் 
கேளா தனவெல்லாங் கேட்பித் சென்னை 

மீட்டேயும் பிறவாமற் காத்சாட் கொண்டா 

னெம்பெருமான் செய்திட்ட விச்சை தானே. (௨௮) 

விச்சைதா னிதுவொப்ப துண்டோ கேட்டன் 
மிகுகாத லடியார்தம் மடியனாக்டு 

_ யச்சர்தீர்த் சாட்கொண்டா னமுத மூறி 

யகசெகவே புகுக்தாண்டா னன்பு கர 
லசசனாண் பெண்ணலிழமர் சாச மாடு 

யாரழலா uégion dein னின்ற 
செச்சைமா மலர்புரையு மேனி யெங்கள் 

ச௨பெருமா னெம்பெருமான் றேயர் கோலே, (௨௯) 

தேவர்கோ வறியரத தேவ தேவன் 

செழும்பொழில்கள் பயந்துசாச் சழிச்கு மற்றை 

மூவர்கோ னாய்கின்ற முதல்வன் மூர்ச்இ



இருச்சதகம். ௨௧ 

மூதாதை மாசாளும் பாக3 செர்தை 
யாவர்கோ னென்னையும்வர் காண்டு கொண்டான் 

யாமார்க்குங் குடியல்லோம் யா.து மஞ்சோ 
மேவினோ மயனடியா ஈடியா ரோடு 

மேன்மேலுங் குடைர்தாடி யாடு வோமே, (௩0) 

one 

ஆத்துமசுத்தி 
அதாவது --அனுபவத்தமுஈதல். 

  

அறு?ர்ச் கழிநெடிலடி பாடிரியவிருத்தம், 

ஆடு இன்றிலை கூச்துடை யாள்கழற் கன்பிலை யென்புருஇப் 

பாடு இன்றிலை பதைப்ப.தஞ் செய்கிலை பணி௫லை பாதமலர் 
GO Bon Pa GLOBE றதுமிலை துணையிவி பிணகெஞ்சே 
சேடு இன்றிலை தெருவுதோ றலறிலை செய்வதொன் றறியேனே. () 

அறிவி லாத வெனைப்புகுர் சாண்டுகொண் டறிவதை யருளிமே 
னெறியெ லாம்புல மாக்யெ வெர்தையைப் பர்தனை யறுப்பானைப் 

பிறிவி லாதவின் னருள்கள்பெற் றிருக் தமா ராடு நி பிணகெஞ்சே 

கிறியெ லாமிகச் €ழ்ப்படுத் தாய்செடுத் சாயென்னைச் கெமாறே, 

மாறி நின்றெனைச் கெடக்கிடர் தனையையெம் மதியிவி மடரசெஞ்சே 
தேறு இன்.றில மினியுனைச் சச்சகெனச் வெனவன் நிரடோண்மே 
னீறு ரின்றது கண்டனை யாயினு செக்கலை யிச்சாயங் 

கறு இன்றிலை கெலவதன் பரிசிது கேட்சவும் இில்லேனே, (௩௩) 

கற்ற வாமன மேகெடு வாயுடை யானடி சாயேனை 
விற்றெ லாமிக வாள்வதற் குரியவன் விரைமலர்த் இருப்பாச 
முற்றி லாவிளர் தளிர்பிரிச் இருர் துகி யுண்டன கெல்லாமுன் 
னற்ற வாறுநீன் னறிவுகின் பெருமையு மளவறுச் இல்லேனே. (௩௨) 

அளவ நுப்பதற் சரியவ ணிமையவர்ச் சடியலரச் சகெளியானங் 
களவ நுத்துகின் ரண்டமை கருத்திலுட் கரக் துணர்ச் இருந்தேயு 
முளக இுத்துனை கினைர்துளம் பெருங்களன் செய்தது மிலைநெஞ்சே 
பளக இத்துடை யான்கழல் பணிர் திலை பரகஇ புகுவானே. (உடு)



“ie D திருச்ச்தகம். 

ப்குலு தாஉதும் போதர வில்லதும் பொன்னகர் புகப்போதற் 
குகு௨ தாவத: மெர்தையெம்பிரானென்னை யாண்டவன் கழற்கன்பு 
செகுய தாவது நித்தலு மமுதொடு தேனொடு பால்சட்டி, 
மிகு௨ சாவது மின்றெனின் மற்றிதற்சென்செய்சேன் வினையேனே, 

வினையென் போலுடை யார்பிற ராருடை யானடி நாயேனைச் 
தினையின் பாகமும் பிறிவது இருக்குறிப் பன்றுமற் ஈசனாலே 
முனைவன் பாதன் மலர்பிரிர் இருந் தகான் முட்டிலேன் றலை 
ணினையன்பாவனை யிரும்புசன்மனஞ்செவியின்ன சென்றறியேனே. 

எனை யாவரு மெய்திட லுற்றுமற் நின்னதென் றறியாத 
கேனை யானெயைச் கரும்பிளின் ஜறேறலைச் கவனையென் லோக் 
கோனை மானன நோச்ூதென் கடனைச் குறுலே னெடுங்கால 
மூனை யானிருச் தோம்புசன் றேன்கெடு வேலுமி ரோயாதே (௩௮) 

ஒய்வி லாதன வுவமனி லிறக்சன வொண்மலர்த் தாடர் த 
சாயி லாகிய குலத்தினுங் கடைப்ப மென்னைசன் னெறிசாட்டிச் 
தாயி லாயெ வின்னருள் புரிர்கவென் ரலை௨னை ஈனிசானேன்' 
தியில் வீழ்கலேன் நிண்வரை யுருள்ேன் செழுங்கடல் புகுவேனே 

வேனில் வேள்கணை இழித்திட மதி மது தனை நினையாதே 
மானி லாவிய ரோக்டயர் படிறிடை மத்.இடு தயிராடுத் 
தேனி லாவிய இருவருள் புரிர்தமென் சவனசர் புசப்போசே 
gro லாவியை யோம்புதற் பொருட்டினு முண்டுடத்திருர்தேனே. 

கைம்மாறுகொடுத்தல். 

அ.சாவது :--தன்னைச் சவனிடத்திலே கொடுத்தல், 

  

கலிவிருத்தம், 

இருசை யானையை யொத்தருர் சென்லுளச் 
கருவை யான்சண்டி லேன்சண்ட செவ்வமே 
வருச கென்று பணித்தளை வானுசோர்ச் 
கொரும் னேூற்றி Carer su னுண்ணகே,. (௪௧)



திருச்சதகம், 

உண்டோ ரொண்பொரு ளெண்றுணர் மார்ச்செலாம் 
பெண்டி ராணலி யென்றறி யொண்டுலை 

தொண்ட னேற்குள்ள வாவந்து தோன்றிஞய் 

கண்டும் சண்டிலே னென்னசண் மாயமே, 

மேலை வானவ ரும்மறி யாசதோர் 

கோல மேயெனை யாட்கொண்ட கூத்தனே 

ஞால மேவிசும் பேயியை வர் தபோங் 
கால மேயுனை யென்றுகொல் காண்பதே. 

காண லாம்பர மேகட் Poss? ort 

வாணி லாப்பொரு ளேயிம்சொர் பார்ப்பெனப் 

பாண னேன்படிற் ராச்கையை விட்டுனைப் 
பூணு மாறறி யேன்புலன் போர்றியே. 

போற்றி யென்றும் புரண்டும் புகழ்ச்து நின் 

ரூற்றன் மிச்சவன் பாலழைச் இன்றிலே 
னேற்று வர்செதிர் சாமரைச் சாளுறும் 

கூற்ற மன்னதொர் கொள்கையென் சொள்கையே 

கொள்ளுங் இல்லெனை யன்பரிம் கூய்ப்பணி 
கள்ளும் வண்டு மறாமலர்ச் கொன்ரையா 

னள்ளுங் €ழுளு மேலுளும் யாவுளு 

மெள்ளு மெண்ணெயும் போனின்ற வெந்தையே. 

எந்தை யாயெம் பிரான்மற்று மியாவர்க்குர் 
தர்தை தாய்தம் பிரான்றனச் சஃ திலான் 
மூர்தி யென்னுள் புருர்சனன் யாவருஞ் 

சிர்கை யாலு மறிவருஞ் செல்வனே, 

செல்ல ஈல்குர வின்றிவிண் ஜோர்புழுப் 

புல்வ ரம்பின்றி யார்க்கு மரும்பொரு 

ளெல்லை யில்கழல் சண்டும் பிரிர்தனன் 
சல்வசைமனச் தேன்பட்ட கட்டமே, 

SLL. DEO stor யாண்டுகண் ளூரரீ 
திட்ட வள்பரொ டியாவருங் சாணவே 
பட்டி. மண்டப மேற்றினை. யேற்றினை 
யெட்டி,னோடிரண் டும்மறி யேனையே 

௬௬ 

(+) 

(௪௪) 

(௪௭) 

(௪௮)



௩௨ திருச்சதகம். 

அறிவ னேயமு தேயடி சாயினே 

னறிவ னாகச்சொண் டோவெனை யாண்டது 
வறிவி லாமை௰ன் றேசண்ட தாண்டரா 

ளநிவ னோவல்ல னோவரு எீசனே, (60) 

  

அதநுபோகசுத்தி. 

அ தாவது :--சுகமேலீடு. 

  

அறுசீர்ச்சழி செடிலடி. யாிரிய விருத்தம். 
் 

ஈ௪ னேயென் னெம்மானே யெர்தை பெருமா னென்பிறவி 

ராச னேரான் யாதுமொன் நல்லாப் பொல்லா சாயான 

8௪ னேனை யாண்டாய்க்கு நீனைச்ச மாட்டேன் சண்டாயே 
சேச னேயம் பலவனே செய்வ தொன்று மறியேனே, (௫௧) 

Geta shure றுநாயேன் செம்பொற் பாத மலர்காளுப் 
பொய்யர் பெறும்பே றத்தனையும் பெறுதற் குரியேன் பொய்யிலா 
மெய்யர் வெறியார் மலர்ப்பாத மேவச் கண்டும் சேட்டிருர் எம் 
பொய்ய னேனா வுண்டுத்திய் இருப்ப தானேன் போரேறே,(௫2.) 

போரே றேரின் பொன்னகர்வாய் நீபோர் தீருளி பிருணீக்ி 
வாரே நிளமென் மூலையாளோ டென்வர் த௫௬௪ வருள்பெற்ற 
சீரே நடியார் நின்பாதஞ் சேரக் கண்டும் சண்செட்ட 
வூரே ராயிம் குழல்வேனோ கொடியே ஐயிர்தா னுலவாசே. (டு௩) 

உலவாச் காலர் தவமெய்தி யுறுப்பும் வெறுத்திங் குனைச்சாண்பான் 
பலமா முனிவர் ஈனியாடப் பாவி யேனைப் பணிகொண்டாய் 
மலமாச் குரம்பை யிதுமாய்க்ச மாட்டேன் மணியே யுனைக்கா£ண்பா 
னல௰ா நிற்கு மன்பிலே னென்கொண்டெழுசே னெம்மானே(௫௪) 

மானேர் நோக்கி யுமையாள் பங்கா வர்திம் சாட்கொண்ட 
தேனே யமுதே கரும்பின் றெளிவே சியனே சென்றில்லைச் 
கோனே யுன்றன் நிருக்குறிப்புக் டு வார்நின் சழல்கூட 
ஆனார் புழுச்கூ டி.துசாத்இங் இருப்ப சானே னுடையானே, (டு)



திருச்சதகம். BB. 

உடையா னேறின் நனையுள் யுள்ள முருகும் பெருங்சாத 
அடையா ௬டையாய் நின்பாதஞ் சேரக் கண்டிங் கூர்சாயிற் 

கடையா னேனெஞ்் சுருகாசேன் கல்லா மனத்தேன் கரியாசேன் 
முடையார் புழுக்கூ டி.துசாச்இிங் இருப்பதாக முடித்தாயே, (௫௬) 

முடித்த வாறு மென்றனகச்கே தச்க சேமூன் னடியாரைப் 

பிடித்த வாறுஞ் சோராமம் சோரனேனி௰் கொருத்திவாய் 

துடித்த வாறுர் துிலிறையே சோர்ந்த வாறு முகங்குறுவேர் 

பொடித்த வாறு மிவையுணர்ச் த கேடென் தனச்சே சூம்ர்தேனே, 

தேனைப் பாலைக் சன்னலின் றெளியை யொளியைச் செளிர்தார்த 
மூனை யுருக்கு மூடையானை யும்ப ரானை வம்பனே 

னனின் னடியே னீயென்னை யாண்டா யென்றா லடியேத்குத் 
தீானுஞ் சிரித்தே யருளலாச் தன்மை யாமென் ஐன்மையே (௫௮) 

தின்மை பிறரா லறியாகச தலைவா பொல்லா சாயான 
புன்மை யேனை யாண்டையா புறமே போச வீயவொயோ 
வென்னை கோக்கு வார்யாரே யென்னான் செய்கே னெம்பெருமான் 
போன்னே திசழுர் திருமேனி யெர்தா யெங்குப் புகுவேனே, (௫௯) 

புருவே னெனசே நின்பாதம் போற்று மடியா ர௬ுண்ணின்று 
ஈகுவேன் பண்டு தோணோக்? சாண மில்லா நாபினே 

னெகுமன் பில்லை நினைச்சாண நீயாண் டருள வடியேனும் 
தீருவ னேயென் ஐன்மையே யெர்தா யர்தோ தரியேனே, (௬0) 

காருணியத்திரங்கல். 

அ தாவது சிவனுடைய வெற்றிப்பாட்டி ரங்கல். 

  

அறுசீர்ச்சழிரெடிலடியாிரியவிரு தசம், 

தீரிக்கிலேன் காய வாழ்க்சை சங்கரா போற்றி வான 
விருத்தனே போற்றி யெங்கள் விடஷையே போற்றி யொப்பி 
லொருத்தனே போற்றி யும்பர் சம்.ிரான் போழ்றி தில்லை 
நிரு த்சனே போற்றி யெங்க ணின்மலா போற்றி போர்றி, (௬௧)



௩௪ திருச்சதகம். 

போ.ற்றியோ ஈமச்சிலாய புயங்கனே மயங்கு சன்றேன் 

போத்றியோ ஈமச்சி வாய புகலிடம் பிறிதொன் றில்லை 

போற்றியோ ஈமச9 வாய புறமெனைப் போச்சல் கண்டாய் 
போத்றியோ ஈமச்ச வாய சயசய போற்றி போற்றி, (௬௨) 

போற்றியென் போலும் பொய்யர் தம்மையாட் கொள்ளும் வள்ளல் 
போற்றிரின் பாதம் போற்றி நாதனே போற்றி போற்றி 

போற்றிநின் கருணை வெள்ளப் பு. துமதப் புவனநீர்£க் 

காற்றிய மானன் வான மிருசுடர்ச் சடவு ளானே, (௬௩) 

கடவுளே போற்றி யென்னைச் கண்ட்சொண் டருளு போற்றி 

விடவுளே யுருக்கி யென்னை யாண்டிட வேண்டும் போற்றி 

யுடலிது களைச் திட் டொல்லை யும்பர்தர் தருளு போற்றி 
சடையுளே கங்கை வைத்த சங்கரா போற்றி போற்றி, (௬௪) 

சங்கரா போற்றி மற்றோர் சரணிலேன் போற்றி கோலப் 
பொட்சரா வல்குற் செவ்வாய் வெண்ணசைச் கரிய வாட்கண் 

மங்கையோர் பங்க போற்றி மால்விடை யூர்.தி போற்றி 

பிங்கொழ் வாற்றசில்லே னெம்பிரா னிழித்திட் டேனே, (a) 

இழிச்தன னென்னை யானே பெம்பிரான் போற்றி போர்றி 

பழித்திலே னுன்னை யென்னை யாளுடைப் பாதம் போற்றி , 
பிழை த்தவை பொறுக்கை யெல்லாம் பெரியவர் சடமை போற்றி 
யொழித்திடில் வாழ்வு போற்றி யும்பர்சாட் டெம்பிரானே. (௬௬) 

எம்பிரான் போற்றி வானச் சவரவ ரேறு போற்றி 

கொம்பரார் மருங்குன் மங்கை கூதவெண் ணீற பேரற்றி 

செம்பி.ரான் போற்றி தில்லைத் திருச்சிற்றம் பலவ போற்றி 
யும்பரா போற்றி யென்னை யாஞடை யொருவ போற்றி, (௬௭) 

ஒருவனே போற்றி யொப்பி லப்பனே போற்றி வாஜோர் 
குரும்னே போற்றி யெங்கள் கோமளச் கொழுந்து போற்றி 
வருகவென் சென்னை நின்பால் வாங்டெ வேண்டும் போற்றி 
தீருகறின் பாதம் போற்றி தமியனேன் ஐனிமை தீர்ச்சே (௬௮) 

தீர்ர்தவன் பாய வன்பர்ச் சவரினு மன்ப போற்றி 
போர் தமென் பொய்மையாட்கொண்் ட்ருளிும் பெருமை போற்றி 
ார்ச்சாஞ் சமின்று வானோர்ச் கமு.சமீ வள்ளல் போற்றி | 
யார்ர்ச ரீன் பாச சாயேற் சருளிட வேண்டும் போற்றி, (௬௯)



திருச்சதகம். ௩௫ 

போற்றியிப் புவன நீர்தீக் கசாலொட வான மானாய் 
போற்றியெய் வுயிர்க்குர் தோற்ற மாகரீ தோற்ற மில்லாய் 
போழ்றியெல் லாவுயிர்க்கு மீராயீ நின்மை யானாய் 

போற்றியைம் புலன்க ணின்னைப் புணர்சலொப் புணர்க்சையானே. 

க வணளளைக வையை, 

ஆனத்தத்தமுந்தல். 
  

எழுசர்ச்கழிநெடிலடியாடிரியவிருத்தம். 

புணர்ப்ப தொக்க வெந்தை யென்னை யாண்டு பூண நோக்ஒஞய் 
புணர்ப்ப சன்றி தென்ற போது நின்னொ டென்னொ டென்னிதாம் 

புணர்ப்ப சாக வன்றி தாச வன்பு நின்ச ழற்கணே 
புணர்ப்ப சாக வங்க ணூள புங்க மான போகமே, (௪௧) 

போகம் வேண்டி வேண்டி வேன்பு ரந்த ராதி யின்பமு? 

மேக நின்க ழலிணைய லாதி லேனெ ஸெம்பிரா 

னாகம் விண்டு சம்பம் வரது குஞ்சி யஞ்ச விச்சணே 

யாக வென்சை கண்க டாரை யாற தாச வையனே, (௪௨) 

யே நின்ன தல்ல தில்லை மற்றொர் பற்று வஞ்சனேன் 
பொய்ச லர்௪ தல்ல தில்லை பொய்மை யேனெ னெம்பிரான் 
மைக லச சண்ணி பங்க லந்து நின்ச ழற்கணே 
மெய்க லர்ச வன்ப ரன்பெ னக்கு மாக வேண்டுமே, (௪௩) 

வேண்டும் ரின்க மற்ச ணன்பு பொய்மை இர்த்து மெய்மையே 
யாண்டு கொண்டு நாயினேனை யாவ வென்ற ர௬ளு£ 
பூண்ட்கொண் டடிய னேனும் போற்றி போற்றி யென்று மென்று 
மாண்டு மாண்டு வந்து வந்து மன்ன நின்வ ணங்கலே, (௭௪) 

வணங்கு நின்னை மண்ணும் விண் ஜும் வேத ரான்கு மோலயிட் 
ணெங்கு நின்னை யெய்த லுற்று மத்றொ ர௬ுண்மை யின்மையின் 
வணங்கி யாம்வி டேங்க ளென்ன வர்து கின்ற ருளுதற் 
சணங்கு சொங்கை மங்கை பம்க வென்சொ லோரி னைப்பதே.எடு 

நினைப்ப தாக சிர்தை செல்லு மெல்லை யேய மாக்கிளுற் 
நினைத்த னையு மாவ இல்லை சொல்ல லாவ சேட்பவே



௩௬ திருச்சதகம். 

யனைத் துலகு மாய நின்னை மயைம்பு லன்கள் காண்கிலா 

வெனைத்தெ னைத்த செப்பு றத்த தெர்சை பாச மெய்தவே. (௭௪) 

எய்த லாவ தென்று நின்னை யெம்பி ரானில் வஞ்சனேற் 
குய்த லா& துன்க ணன்றி மற்று ௬ண்மை யின்மையிற் 
பைத லாவ தென்று பாது சாத்தி ரங்கு பாலியேற் 
௪2 லாது நின்க ணொன்றும் வண்ண மில்லை மீசனே. (௪௪) 

ஈச னேநீ யல்ல இல்லை யிங்கு மங்கு மென்பதும் 

பேரி னேஜொர் பேத மின்மை பேதை யேனெ ஊளெம்பிரா 

னீச னேனை யாண்டு கொண்ட நின்ம லாவொர் நின்னலாழ் 

றேச னேயொர் தேவ ருண்மை ர்தியாது சர்தையே, (௪௮) 

சிர்தை செய்கை கேள்வி வாக்குச் EA லைம்பு லன்களான் 

முந்தை யான சால நின்னை யெய்தி டாத மூர்ச்சனேன் 

வெர்தை யாவி முந்தி லேனெ ஒள்ளம் வெள்? விண்டிலே 
ளெர்தை யாய நின்னை யின்ன மெய்த லுற்றி ர௬ுப்பனே. (௭௧) 

இருப்பு நெஞ்ச வஞ்ச னேனை யாண்டு கொண்ட Ai or gnc. 
கருப்பு மட்டு வாய்ம ுத்தெ னைக்க லந்து போகவு 
நெருப்பு முண்டி யானு முண்டி. ௬62 துண்ட சாயினும் 
விருப்பு முண்டு மின்ச ணென்ச ணென்ப தென்ன விசசையே(த). 

ஆனதந்தபரவசம். 

கைத்தடி 

கலிநிலைத்துறை, 

விச்சுச் கே? பொய்ச் சாசா சென்றிம் செனையைச்தா 
பிசசைச் கானா ரெல்லாரும் வர்துன்றாள் சேர்ந்தா 
ரச்ச் தாலே யாழ்ர்திடு இன்றே ஞரூரெம் 
பிச்சைக் தேவா வென்னான் செய்சேன் பேசாயே, (௮௧) 
பேசப் பட்டே னின்னடி யாரிற் நிருகீறே 
பூசப் பட்டேன் பூசல ராலுன் னடி.யானென் 
மேசப் பட்டே னினிப்படு இன்ற தமையாதா 
லாசைப் பட்டே ஞட்பட் டேஜன் னடியேனே, (௮௨)



இருச்சதகம். GT 

அடியே னல்லேன் கொல்லோ சானெனை யாட்சொண் டிலேசொல் 
வமியா ரானா ரெல்லாரும் வந்தன் ராள்சேர்க்தார் [லோ 
செடிசே ௬டல மிதுடீச்ச மாட்டே னெங்கள் வெலோகா 
கடியே னுன்னைக் கண்ணாரச் காணுமாறு சாணேனே. (௮௩) 

காணு மாறு காணே னுன்னை யந்ராட் கண்டேனும் 

பாணே பே? யென்றன்னைப் படுத்சடுசன்ன பரஞ்சோதி 
யாணே பெண்ணே யாரமுதே யச்தா செச்தே போயினே 
னேணா ணில்லா சாயினே னென்சொண் டெழுசேனெம்மானே 

மானேர் நோக்கி யுடையாள் பங்கா மறையீ றறியா மறையோனே 
தேனே யமுதே ிர்சைச் சரியாய் சிறியேன் பிழைபொறுக்குங் 
சோனே சிறிதே கொடுமை பறைர்தேன் சயமா ஈகர்குறுகப் 
போனா ரடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போர்தோமே. (௮டு) 

புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானு மெய்யன்பு 

பெறவே வல்லே னல்லா வண்ணம் பெற்றேன்யா 
னவே நின்னைச் சேர்ந்த வடியார் மற்றொன் றறியாதார் 
சிறவே செய்து வழிவந்து சிவனே நின்றாள் சேர்ர்சாரே. (௮௬) 

தாரா யுடையா யடியேற் குன்றா ஸிணையன்பு 

பேரா வுலகம் புச்சா ரடியார் புறமே போந்தேன்யா 

ஞூரா மிலைக்கச் குருட்டா மிலைத்திங் குன்றா ளிணையன்புக் 

காரர் யடியே னயலே மயல்கொண் டமுகேனே. (௮௭) 

அழுசே னின்பா லன்பா மனமா யழல்சேர்ர்ச 
மெழுகே யன்னார் மின்னார் பொன்னார் கழல்கண்டு 

தொழுதே யுன்னைச் தொடர்ச்சா ரோச் தொடராதே 
பழுதே பிறந்சே னென்கொண் டுன்னைப் பணிகேனே, (௮௮) 

பணியார் பிணிதீர்த் தருளிப் பழைய வடியார்க்குன் 

னணியார் பாதங் கொடுத்தி யதவு மரிசென்ருற் 

றிணியார் மூங்கி லனையேன் வினையைப் பொடியாககித் 

திணியார்பாதம் வர்தொல்லை தாராய் பொய்திர்மெய்யானே, (௮௧) 

யானே பொய்யென் னெஞ்சும் பொய்யென் னன்பும்பொய் 
யானால் வினையே னமுதா லுன்னைப் பெறலாமே 

A



கற] திருச்சதகம். 

தேனே யமுதே கரும்பின் ஜெளிவே தஇத்தஇக்கு 
மானே யருளா யடியே னுனைவர் துறுமாறே, (௧( 

ed 

ஆனநத்தாதீதம். 
பட்டை 

எண்சீர்க்கழிநெடிலடியாிிரியவிருத்தம். 

மாறி லாதமாச் கருணை வெள்ளமே 

வந்து முர இரின் மலர்கொ டாளிணை 

வேறி லாப்பதப் பரிசு பெற்றநின் 

மெய்மை யன்பருன் மெய்மை மேவினா 
ரீறிலாச8ீ யெளியை யாடூவர் 

தொளிசெய் மானுட மாக நோக்கிய es 

கறி லாதகநெஞ் சுடைய நாயினேன் 
கடைய னாயினேன் பட்ட €ழ்மையே. (ms 

மையி லங்குஈற் சண்ணி பங்கனே 

abs னைப்பணி சொண்ட பின்மழக் 

கையி லங்குபொற் கண்ண மென்றலா 

லரியை யென்றனைச் கருது கன்றிலேன் 
மெய்யி லங்குவெண் ணீற்று மேனியாய் 

மெய்மை யன்பருன் மெய்மை மேவினார் 
பொய்யி லங்கெனைப் புகுச விட்டெ 
போவ தோசொலாய் பொருத்த மாவதே,. (௯௨) 

பொருத்த மின்மையேன் பொய்மை யுண்மையேன் 
போத வென்றெனைப் புரிந்து நோச்சவும் 

வருத்த மின்மையேன் வஞ்ச முண்மையேன் 
மாண்டி லேன்மலர்ச் சமல பாதனே 

யரதத மேனியா யருள்செ யன்பரு 

- நீயு மங்கெழுர் தருளி யிங்கெனை 
யிருத் தி ஞய்முறை யோவெ னெம்பிரான் 

வம்ப னேன்வினைக் இறுதி யில்லையே, (௧௩)



திருச்சதகம். 

இல்லை கின்கழற் கன்ப தென்கணே 
யேல மேலுஈற் குழலி பங்கனே 

கல்லை மென்கனி யாச்கும் விச்சைகொண்் 

டென்னை நின்கழற் sors CES) 
யெல்லை யில்லைநின் கருணை யெம்பிரா 

னேது கொண்டரொ னே செய்யினும் 

வல்லை யேயெனச் இன்னு முன்கழல் 

காட்டி மீட்கவும் மறுவில் லானனே. 

லான காடரு மறியொ ணாதமீ 

மறையி லீறுமுன் றொடரொ ஞாதகீ 

யேனை சாடருச் தெரியொ ணாத 

யென்னை யின்னிதா யாண்டு கொண்டவா 

வூனை நாடக மாடு வித்தவா 

வருகி கானுனைப் பருக வைத்தவா 

ஞான நாடக மாடு வித்தவா 

சைய லையகச் துடைய விச்சையே, 

விச்ச சன்றியே விளைவு செய்குவாய் 

விண்ணு மண்ணக முழுதும் யாயையும் 
வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்ச சப்பெரும் 

புலைய னேனையுன் கோயில் வாயிலிற் 

பிச்ச னாக்கினாய் பெரிய வன்பருக் 

குரிய னாக்கினாய் தாம்வ எர்த்ததோர் 
ந௪௪ மாமர மாயி னுங்கொலார் 

நானு மங்கனே யுடைய நாதனே. 

உடைய நாதனே போற்றி நின்னலாற் 

பற்று மற்றெனச் காவ தொன்றினி 

யுடைய னோபணி போற்றி யும்பரார் 

தம்ப ராபரா போற்றி யாரினுங் 

கடைய ஞயினேன் போஷ்றி யென்பெருங் 

கருணை யாளனே போற்றி Quiet ter Hes 

னடிய னாக்கனாய் போற்றி யாதியு 

மந்த மாயினாய் போற்றி யப்பனே. 

உ 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௪) 

(௬௪



திருச்சதகம். 

அப்ப னேயெனச் சமுத னேயா 

னந்த னேயச செகவள் ஞூறுதே 

Ceol னேயுனச் குரிய வன்பரி 

லுரிய னாயுனைப் பருக நின்றதோர் 
அப்ப னேசுடர் முடிய னேதுணை 

யாள னேதொழும் பாள ரெய்ப்பிஸில் 

வைப்ப னேயெனை வைப்ப தோசொலாய் 

கைய வையகச் தெங்கண் மன்னனே, (௬௮) 

மன்ன வெம்பிரான் வருக வென்னெனை 

மாலு சானமுகத் தொருவன் யாரினு 
முன்ன மெம்பிரான் வருச வென்னெனை 

முழுதும் யாலையு மிறுஇ யுற்றராட் 

பின்ன வெம்பிரான் வருக வென்னெனைப் 

பெய்க ழற்சணன் பாயெ னாவினாற் 

பன்ன வெம்பிரான் வருச வென்னெனைப் 
பாவ நாசநின் சீர்கள் பாடவே, (௬௧) 

பாட வேண்ரொன் போற்றி நின்னையே 
பாடி சைந்துசைர் துரு செச்குரெச் 

காட வேண்தொன் போற்றி யம்பலத் 
தா நின்கழற் போது நாயினேன் 

கூட வேண்ரொன் போற்றி யிப்புழுக் 

கூடு நீக்கெனைப் போற்றி பொய்பெலாம் 
வீட வேண்டரோன் போற்றி வீடுதர் 

தீ௫ுஞ போற்றிநின் மெய்யர் மெய்யனே, (௧00) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

வைகளை வவடள்



நீத்தல்விண்ணப்பம். 

ழுது டட 

பிரபஞ்சவைராக்கியம். 

௭, பிரபஞ்சத்தை அசத்தெனக் காட்டி. 

யருளிய முறைமை. 

உத்திரகோசமங்கைபிலருளிசசெயப்பட்டது. 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

நிருச்சிற்றம்பலம், 

சடையவனேனைக்கருணையினாம் சலர்தாண்கொண்ட 

விடையவனே விட்டி திசண்டாய்விறல்வேங்கையின்றோ 
லஓுடையவனேமன்னுமுத்தரகோசமங்கைச்சாசே 

சடையவனே தளர்ர்தேனெம்பிரானென்னை தீதாங்கிக்சொள்ளே.() 

கொள்ளேர்பிளவசலாத்தடங்கொங்கையர்கொல்வைச்செய்வாய் 
விள்ளேளெனிலும்விர இிண்டாய்ரின் விழுத்தொழும்பி 
னள்ளேன் புறமல்லேலுச்சாகோசமங்கைச்சாசே 
சள்ளேனொழியவுங்கண்கசொண்டாண்டசெச்சாரணமே, (௨) 

காருறுசண்ணியரைம்புலனாற்றங்கரைமரமாய் 
வேருறுவேனைவிடு திகண்டாய்விஎங்குர் திருவா 
ரூருறைவாய்மன்னுமுச்சரகோசமங்கைச்கரசே 

வாருறுபூண்முலையாள்பல்கவென்னைலளர்ப்பவனே, (௩) 

வளர்டின் றநின்கருணைக்கையில்வாங்கவு£ய்கியிப்பான் 
மிளிர்சின்றவென்னைவிடு திசண்டாய்வெண்மதஇிச்கொழுக்தொன் 
றொளிர்கின் நரீண்முடியுத்சரசோசமங்சைச்சாசே 
தெளிசின்றபொன்லுமின்னும்மன்னதோற்றச்செழுஞ்சடசே, (௪)



௪௨ நீத்தல்விண்ணப்பம். 

செழிகின்ற திப்புகுவிட்டிலிற்சின்மொழியாரிற்பன்னாள் 
விழுன்றவென்னைவிட தகண்டாய்வெறிவாயறுகா 
இழுகின்றபூமுடியுச்சரகோசமங்கைச்சாசே 
வழிரின்றுநின்னருளாரமுதூட்டமறுச்சனனே, (டு) 

மறுதனன்யானுன்னருளறியாமையிலென் மணியே 
வெறுத்தெனைடவிட்டிடு செண்டாய்வி னையின்றொகு தி 
யொறுச்செனையாண்கொளுத்சரசோசமங்கைச்சாசே 
பொறுப்பரன்றேபெரியோர்சிறுசாய்கடம்பொய்பினையே, (a) 

பொய்யவனேனைப்பொருளெனமாண்டொன்றுபொத்டு ச்சொண்ட 
மெய்யவனேவிட்டிடு இசண்டாய்விடமுண்மிடற்று 
மையவனேமன்னுமுத்தரகோசமங்கைச்சரசே 
செய்யவனே?சிவனேட நியேன்பவர்$£ர்ப்பவனே. (௭) 

தர்க்சின்றவாறென்பிழையைரின்ரேருளென்கொலென்ற 
வேர்ச்சன்வென்னைவிடு தஇிசண்டாய்விரவாரவெருவ 
வார்க்ெறதார்விடையுச்சாகோசமங்கைச்சரசே 
மீர்க்கின்றவஞ்சொடச்சம்வினையேனையிரு தலையே. (a) 

இரு தலைச்கொள்ளியினுள்ளெறும்பொத் தநினைப்பிரிர் ச 
விரிதலையேனைவிடு திச ண்டாய்வியன்ஞூவுலகுக் 
கொருதலைவாமன்னுமுத்சரகோசமங்கைச்சரசே 

பொரு தலைமூவிலைவேல்வலனேர் இப்பொலிபவனே, (௯) 

பொலிசின் றநின்ராள்புகுசப்பெற்றாசக்சையைப்போக்கப்பெற்று 

மெலிஏன் ஈவென்னைவிடு இசண்டாயளிதேர்விளரி 
யொலிடரின் ஈபூம்பொழிலுத்தாகோசமங்சைச்சரசே 
வலிரின்ற இிண்டிலையாலெரித்தாய்புரமாறுபட்டே, (௧0) 

மாறுபட்டஞ்சென்னைவஞ்சப்பயானுன்மணிமலர த்தாள். 

வேறுபட்டேனைவி திசண்டாய்வினையேன்மனத்தே 

யூறுமட்டேமன்னுமுச் சரகோசமங்கைச்சாசே 

நீறுபட்டேயொளிகாட்டும்பொன்மேனிகெடுர் சசையே. (ss) 

கெடுர் சகை$ீயென்னையாட்கொள்ளயானைம்புலன்சள்சொண்டு 
விடுர்தசையேனைவி0 இசண்டாய்விரவார்வெருவ 

உர் சசைவேல்லல்லவுசத்சரசோசமங்கைக்காசே 
கடிர்சசையேனுண்ணுர்செண்ணீரமுதப்பெருங்கடலே, (௧௨)



நீத்தல்விண்ணப்பம். ௪௩ 

கடலினுளாய்ஈக்யொம்குன்கருணைச்சடலினுள்ளம் 

விடலரியேனை விட திகண்டாய்விடலில்லடியா 

ருடலிலமேமன்னுமுச்தாகோசமங்கசைச்சாசே 
மடலின்மட்டேமணியேயமுதேயென்ம துவெள்ளமே, (௧௩) 

வெள்ளத்துணாவற்றியாங்குன்னருள்பெற்றுத் துன்பத் இன்றும் 
விள்எச்சிலேனைவிட இசண்டாய்விரும்பும்மடியா 
ருள்ளத்துள்ளாய்மன்னுமுத்தாரசோசமங்சைச்காசே 
சள்ளத்துளேற்கருளாய்களியா தசளியெனக்சே. (௧௪) 

களிவர்தசிந்தையொடுன்சழல்சண்டுக்கலச் தரு௭ 
வெளிவர் திலேனைவிடு இெண்டாய்மெய்ச்சுடருச்கெல்லா 
மொளிவர்தபூங்கழலுத்தாகோசமக்சைச்கரசே 
பெளிவர் தவெர்ழைபிரானென்னையாளுடையென்னப்பனே. (சட) 

என்னையப்பாவஞ்சலென்பவரின்றிரின்றெய் த்தலைந்தேன் 
மின்னையொப்பாய்விட்டிடு திகண்டாயுவமிக்னெமெய்யே 
யுன்னையொப்பாய்மன்னுமுத்தரகோசமங்கைக்கரசே 
யன்னையொப்பாயெனக்சத்தஜனொெப்பாயென்னரும்பொருளே. (sa) 

பொருளேதமியேன்புகலிடமேநின்புகழிகழ்வார் 
வெருளேயெனைவிட்டிட திகண்டாய்மெய்மையா ர்விழுங்கு 
மருளேயணிபொழிலுச்தாகோகமங்கைச்சாசே 
மிருளேவெளியேபிசபரமாடியிருர் தவனே. ' (௧௭) 

இருச்தென்னையாண்டுசொள்விற்றுக்கொளொற்றிவையென்னினல் 
விருர்தினனேனைவி0 இிகண்டாய்மிக்சசஞ்சமுதா [லால் 
வருர்தினனேமன்னுமுத்தரகோசமங்சைச்சரசே 
மருர் இனனேபிரவிப்பிணிப்பட்டுமடங்கெர்ச்கே, (௪௮) 

மடங்கவென்வல்வினைக்சாட்டைநின்மன்னருட்டீச்கொளுவும் 

விடங்கவென்றன்னைவிடு திகண்டாயென்பிறவியைவே 

ரொடுங்களைர்தாண்கொளுத்தரகோசமங்கைக்காசே 

கொடுங்சரிக்குன்றுரித்தஞ்சுவித்தாய்வஞ்சச்சொம்பினையே. (௧௯) 

கொம்பரில்லாக்கொடி.போலலமாசனன்கோமஎமே 

வெம்புசன்றேனைவிடுதிசண்டாய்விண்ணர்ஈண்ணுடில்லா 

வும்பருள்ளாய்மன்னுமுத்தரகசோசமங்கைக்காசே 

யம்பரமேரிலனேயனல்சாலொடப்பானவனே, (௨0)



ச்ச நீத்தல்விண்ணப்பம்: 

ஆனை வெம்போரிற்குறுர் தாறெனப்புலனாலலைப்புண் 
டேனையெர்தாய்விட்டிடு இிகண்டாய்வினையேன்மன த்துக் 
தேனையும்பாலையுங்கன்னலையும்மமுதச்தையுமொச் 

அனையுமென்பினையும்முருச்சாரின்்றவொண்மையனே, (௨௪) 

ஒண்மையனே திரு£ீற்றையுத் தூளித்தொளிமிளிரும் 
. வெண்மையனேவிட்டிடு இசண்டாய்மெய்யடியலர்கட் 
சண்மையனேயென்றுஞ்சேயாய்பிதர்ச்சறிதற்கரிதாம் , 
பெண்மையனேதொன்மையாண்மையனேயவிப்பெற்றியனே.(௨௨) 

பெற்றதுகொ ண்பெிழையேபெரு க்கிச்சுருச்குமன்பின் 

வெற்றடியேனைவிட திகண்டாய்விடிலோசெடுவேன் 

மற்றடியேன்ரன்னைத்தாங்குகரில்லையென்வாழ்முகலே 

யு.ந்றடியேன்மிகத்தேறிரின்றேனெனக்குள்ளவனே. (௨௩) 

உள்ளனவேநிர்சவில்லனசெய்யுமையற்றுழனி 
வெள்ளனலேனைவிடுதிசண்டாய்வியன்மா த்தடச்சைப் 
பொள்ளனல்வேழச் தரியாய்புலனின்சட்போதலொட்டா 
மெள்ளனலேமொய்க்குகெய்ச்குடஈ்சன்னையெறும்பெனவே, (௨௪) 

எறும்பிடைராங்கழெனப்புலனாலரிப்புண்டலர்த 
வெறு சமியேனைவி இிசண்டாய்வெய்யகூற்றொடுங்க 
வுறுங்கடிப்போ திலையேயுணர்வுற்றவரும்பரும்பர் 
பெறும்ப தமேயடி யார்பெயராதபெருமையனே, (௨௫) 

பெருநீரறச்சறுமீன்று வண்டாங்குகினைப்பிரிர் ச 

வெருநீர்மையேனைவிடு இகண்டாய்வியன்சங்சைபொ்டு 

வருநீர்மவெண்மலைச்சிறுதோணிவடிவின்வெள்ளைக் 
குருநீர்மதிபொ தியஞ்சடைவானச்சொழுமணியே (௨௪) 

கொழுமணி?ே யர்சசையார்கொங்கைக்குன்றிடைச்சென்றுகுன்றி 
விமுமடியேனைவிடு திசண்டாய்மெய்ம்முழுதங்சம்பித் 
தீழுமடியாரிடையார்த் துவைத்சாட்சொண்டருளியென்னைக் 
சமுமணியேயின்லுங்காட்செண்டாய்நின்புலன்சழலே, (௨௭) 

புலன்கடிசைப்பிச்சயானுர் இிகைத் இங்கொர்பொய்ச்நெறிக்சே 
விலங்குன்றேனைவிடு இசண்டாய்விண்ணுமண்ணுமெல்லாங் 
சலங்கமுச்நீர்சஞ்சமு துசெய்சாய்கருணாகரனே ப 
துலங்குின்ரேனடியேனுடையாயென்றொழுகுலமே, (௨௮)



நீத்தல்விண்ணப்பம். ௪டு 

குலங்களைர் தாய்களைஈ் தாயென்னைக்குற்றங்கொற்றச்சிலையாம் 

விலங்கலெர்தாய்விட்டிடு இகண்டாய்பொன்னின்மின்னுகொன்றை 

யலங்கலர் தாமரைமேனியப்பாவொப்பிலாதவனே 

மலங்களைர் தா.ர்சுழல்வன் நயிரிர்பொரும் தி.துறவே, (௨௧) 

மத்துறு சண்டயிரிற்புலன் நீச்ச தலக்கலங்ட 

வித்துறவேனைவிடு இசண்டாய்வெண்டலையிலைச்சச் 
கொக் துறுபோ தமிலைர் தகுடர்நெடுமாலைசுற்றித் 

தீத்துறுநிறடனாச்செஞ் சார் தணிசச்சையனே, (௩0) 

சச்சையனேமிச்ச சண்புனல்விண்கானிலரெருப்பாம் 

விச்சையனேவிட்டிட திசண்டாய்வெளியாய்சரியாய் 
பச்சையனேசெய்யமேனியனேயொண்படவரவக் 
சச்சையனேசடர்தாய்தடர் தாளவடற்கரியே (௩.௧) 

அடற்கரிபோலைம்புலன் களுச்சஞ்சியழிச்தமென்னை 

விடற்கரியாய்விட்டி இிகண்டாய்விழுத்தொண்டர்க்கல்லாற் 
ரொடர்சரியாய்சுடர்மாமணிே யசுிச்சுழலக் 
சடற்கரிதாயெழுஈஞ்சமுதாச்குங்கறைக்சண்டனே. (௩௨) 

கண்டதுசெய்தகருணைமட்டுப்பருஇச்களித்து 
மிண்டுகின்றேனைவி0 இிசண்டாய்நின்விரைமலர்த்தாள் 
பண்டுதர்தாற்போற்பணித் அப்பணிசெயக்கூவித்தென்னைக் 
கொண்டெனெந்தாய்களையாய்களையாயகு அகுதுப்பே, (௩௩) 

குதுகுதுப்பின்றிநின்றென்குறிப்பேசெய் அநின்குறிப்பில் 
விதுவிதப்பேனைவிடு இிகண்டாய்விரையார்ர் இனிய 
மதுமதுப்போன்றென்னைவாழைப்பழத் தின்மனங்களிவித் 
செ.திர்வதெப்போ தபயில்விச்சயிலைப்பரம்பரனே, (௩௪) 

பரம்பரனேநின்பழவடியாரொடுமென்படிறு 

விரும்பரனேவிட்டிடு இசண்டாய்மென்முயற்கறையி 
னரும்பரகேர்வைச்சணிச்தாய்பிறவியைவாயரலம் 
பொரும்பெருமான்வினையேன்மனமஞ்டப்பொ தும்புறவே. (௩௫) 

பொதும்புறுதீப்போற்புகைர்தெரியப்புலன்றீக்ச துவ 
வெதும்புறுவேனைவிடுதிகண்டாய்விரையார்ஈ றவந் 

தீதும்புமர்தாரத் இற்று ரம்பயின் றுமர் தம்முரல்வண் 
டதம்புப்கொழுர்சேனவிர்சடைவான த்தடலரைசே, (௩௪)



௪௭ நீத்தல்விண்ணப்பம். 

அரைசேயறியாசடறியேன்பிழைக்சஞ்சலென்னினல்லால் 
விரைசேர்முடியாய்விடு திசண்டாய்வெண்ணசைச்கருங்கட் 

டிரைசேர்மடர்தைமணர் த திருப்பொற்பதப்புயங்கா' 
வரைசேர்ச் தடர்ந்தென்னவல்வினை தான்வர் தடர்வன வே, 

அடர்புலனானிற்பிரிர் தஞ்சிெயஞ்சொனல்லாரவர்தம் 
விடர்விடலேனைவிடு இிசண்டாய்விரிர்தேயெரியஞ் 

சடரனையாய்சுடசொட்டரசேதொழும்பர்க்கமுதே 

தொடர்வரியாய் தமியேன் றனிரீக்குர் தனித் துணையே. 

தீனித்துணைநீரிற்சயான் ஈருக்சித்தலையானடர்த 

வினைத்துணையேனைவீடு கிகண்டாய்வினையேனுடைய 

(௩௭) 

(௩௮) 

மன த துணையேயென்தன்வாழ்முதலேயெனச்செய்ப்பில்வைப்பே 
தினை த் துணையேனும்பொறேன்றுயராச்கையின் நிண்வலையே. (௩௯) 

வலைத்தலைமானன்னகோக்கயெர்நோக்கின்வ&ையிற்பட்டு 

மிலைத்தலைர்தேனைவி திசண்டாய்வெண்மதியினொற்றைக் 
கலைத்தலையாய்கருணாகரனேகயிலாயமென்னு 

மலைத்தலைவாமலையாண்மணவாளவென்வாழ்முதலே, 

மூ தலைச்செய்வாய்ச்சியர்வேட்கைவெர்நீரிற்சடிப்பமூழ்ச 
விதலைச்செய்வேனை விடு கிசண்டாய்விடச்கூன்மிடைர் த 
சிதலைச்செய்காயம்பொறேன்வெனேமுறையோமுறையோ 
இிதலைச்செய்பூண்முலைமங்கைபங்காவென்சல௪ இதியே, 

கதியடியேத்குன்கழறர் தருளவுமூன்கழியா 
விதியடியேனைவீடு கிகண்டாய்வெண்டலைமுழையிம் 
ப.தியுடைவாளரப்பார்ச் இறைபை தீதுசசுருங்கவஞ்சி 
ம.திநெடுநீரிற்குளித்ெ தாளிக்குஞ்சடைமன்னவனே. 

மன்ன௨னேயொன்றுமாறறியாச்சிறியேன்ம$ழ்ச்சி 
மின்னவனேவிட்டிடு இகண்டாய்மிக்கலேதமெய்ச் நூல் 
சொன்னவனேசொழ்கழிர்சவனேகழியாத்தொழும்பர் 
முன்னவனேபின்னுமானவனேயிம்முழுசையுமே, 

முழுதமில்வேத்சண்ணியரென்னுஜூரித்தழன்முழுகும் 
லிழுதனையேனைவிடு திசண்டாய்நின்வெறிமலர்த்தா 

( #0) 

டொழுதுசெல்வான த்தொழும்பரிற்கூட்டிடசோ ற்ரெம்பிரான் ப 

பமுதுசெய்வேனைவிடேலுடையாயுன்னைப்பாடுவனே, (௪௪)



நீத்தல்விண்ணப்பம், 

பாடி ர்றிலேன்பணியேன் மணிரீயொளித்தாய்க்குப்பச்சுன் 

வீடி.ற்றிலேனைவி0 இிசண்டாய்வியர் தாங்கலறித் 
சேடிற்றிலேன்ெனெய்விடத்தானெவர்கண்டனரெள் 

ரோடிற்றிலேன்டெர் துள்ளருசேனின்றுழைத்தனனே 

உழை தருசோக்கியர்சொங்சைப்பலாப்பழத்தபினொப்பாய் 
விழை தருவேனைவீதிஈண்டாய்விடின்வேலைரஞ்சுண் 
மழை தருகண்டன்குணமிலிமானிடன்றேய்மதியன் 
பழை BROT LID ளென்றென் றில் நவன்பழிப்பினைே ய், 

பழிப்பினின்பாதப்பழர்தொழும்பெய் இவிழப்பழித் த 
வீழித் திருர்தேனைவிடு ககண்டாய்ஜெண்மணிப்பணிலங் 
கொழித்துமர்தாரமர் தா௫னிநக் தும்பக்சப்பெருமை 

தீழிச்சிறை$ரிர்பிறைக்சல ஞ்சேர்தரு தாரவனே. 

தா ரகைபோலுந்தலைத்தலைமாலைத் தழலரப்பூண் 

லீரவென்௱ன்னைவிடுஇிண்டாய்விடிலென்னைமிக்கா 

ராரடியானென்னினுத்தரகோசமங்கைக்கரசின் 
சீரடியாரடியானென்றுநின்னைசூரிப்பிப்பனே, 

சிரிட்பிப்பன்€றும்பிழைப்பைத்தொழும்பையுமீசர்சென்று 

விரிப்பிப்பனென்னைவிடுதிசண்ட ாய்விடின்வெய்கரியி 

இரிப்பிசசன்றோலுடைப்பிச்சன ஞ்சூண்பிச்சலூர்ச்சசொட் 
டெர்ப்பிச்சனென்னையுமாளுடைப்பிச்சனென்றேசுவனே. 

ஏசிலும்யானுன்னையேத் தினுமென்பிழைச்கேகுழைர து 
வேசறுவேனைவிடு கெண்டாய்செம்பவளவெர்பிற் 
றேசுடையாயென்னையாளுடையாய்டற்றுயிர்க்டிரங்இக் 

சாய்சினவாலமுண்டாயமுதுண்ணச்சகடையவனே. 

இருக்சிற்றம்பலம். 

Fat 

(#6) 

(-)



திருவெம்பாைவ. 

சத்தியை வியந்தது. 
திருவண்ணாமலையிலருளிச் செயப்பட்ட, 

எனககக விழு வகையை 

மெண்டளையான்௨ர்ச இயற்றரவிணைச்கொச்சகச்சலிப்பா, 

திருசசிற்றம்பலம், 

ஆதியு மந்தமு மில்லா வரும்பெருஞ் 
சோதியை யாம்பாடச் சேட்டேயும் வாட்டடங்கண் 

மாதே வளரு தியோ வன்செவியோ நின்செவிதான் 
மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த் திய வாழ்த்தொலிபோய் 

வீதிவாய்ச் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறர் து 

போதா ரமளியின்மே னின்றும் புரண்டி௰ஙஐ 

னேசேனு மாகாள் கடர்தாளென் னேயென்னே 

பீதேயெர் சோழி பரிசேலோ ரெம்பாவாய், (௧) 

பாசம் பரஞ்சோ இச் சென்பா யிராப்பகனாம் 

பேசும்போ தெப்போதிப் போதா ரமளிச்சே 

சேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையீர் 

2€ யிலையுஞ் சிலவோ விளையாடி 

யேசு மிடமீதோ விண்ணோர்க ளேத்துதற்குக் 

கூசு மலர்ப்பாதர் தர்தருள வர்தருளுர் 

தேசன் சிவலோகன் நில்லைச்சிற் nous dé gs) 

ளீசனார்க் சன்பார்யா மாரேலோ மெம்பாவாய். (௨) 

முச்தன்ன வெண்ணசையாய் முன்வர் செ.திரெழுக்தென் 
னச்சனா னந்ச னமுதனென் தள்ளுறித் 

தி்.இக்சப் பேசுவாய் வர். தன் கடை திறவாய் 
பத்துடைமீ ரீசன் பழவடியீர் பாங்குடையீர் 

புத தடியோம் புன்மைதர்த் தாட்கொண்டாம் பொல்லாதோ 
வெத்தோநின் னன்புடைமை யெல்லோ மறியோ மோ 

சித்த மழடியார் பாடாரேர ஈஞ்சிவனை 
மித சனையம் வேண்டு மெமச்சேலோ ரெம்பாலாப், Fi



இருவெம்பாவை. 

ஒண்ணித் திலரகையா யின்னம் புலர்ர் தின்றோ 

வண்ணக் களிமொழியா ரெல்லாரும் வந்தாரோ 
வெண்ணிச்சொ டூள்ளவா சொல்லுகோ மவ்௨ளவுங் 
சண்ணைச் துயின்றவமே காலச்சைப் போச்காதே 

விண்ணுக் கொருமருர்தை வேத விழுப்பொருளைச் 
சண்ணுச் னெயானைப் பாடிச் ௪௫ர் துள்ள 

முண்ணெக்கு நின்றுருக யாமாட்டோ நீயேவர் 

- தெண்ணிச் குறையிர் றுயிலேலோ ரெம்பாவாய், 

மாலறியா சான்முகனும் காணா மலையினைராம் 
போலறிவயோ மென்றுள்ள பொக்கங்க ளேபேசும் 

பாலூறு தேன்வாய்ப் படி.றீ கடை திறவாய் 
ஞாலமே விண்ணே பிநவே யறிவரியான் 

கோலமு ஈம்லமயாட் கொண்டருளிச் சோதாட்டுஞ் 

சீலமும் பாடிச் வனே செவனேயென் 

னோல மிடினு மூணரா யுணராய்கா 

ணேலக் குழலி பரிசேலோ ரெம்பாவாய், 

மானேநீ ரென்னலை நாளைவர் தங்களை 

சானே யெழுப்புவ னென் gy சாணாமே 

போன தஇிசைபகரா யின்னம் புலர்ர் இன்றோ 
வானே நிலனே பிறவே யறிவரியான்: 

ரூனேவர் தெம்மைச் தலையளித்தாட் கொண்டருளும் 
வான்வார் கழல்பாடி ௨ந்தோர்க்குன் வாய்இிறவா 

யூனே யுருகா யுனக்கே யுறுமெமச்கு 

மேஜோர்கச்குர்தங்கோனைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய், 

அன்னே யியையுஞ் சிலவோ பலவமர 
ஸ் ருன்னற் கரியா னொருவ னிருஞ்€ரான் 
சின்னங்கள் கேட்பச் வனென்றே வாய் இிற்ப்பாய் 

தென்னாவென் னாமுன்னர் தஇசேர் மெழுசொப்பா 

Fe 

(ச) 

பென்னானை யென்னரைய னின்னமுதென் தெல்லோமுஞ்' 
சொன்னோரய்கேள் வெவ்வேறு யின்னர் ஐயிலு தியோ 

வன்னெஞ்சப் பேசையர்போல் வாளா Bus Bur 
லென்னே துயிலின் பரிசேலோ செம்பாலாய், 

சோழி சிலம்பச் சிலம்பும் குருகெங்கு 
, மேழி வியம்ப வியம்பும்வெண் சங்கெங்குல் 

9 

(௭)



இய திருவெம்பாவை. 

கேழில் பரஞ்சோ தி கேழில் ப.ரங்கருணை 
கேழில் விமுப்பொருள்கள் பாடினோங் சேட்டிலேயோ 

யாழிமீ தென்ன வு£ச்சமோ வாய்கிறவா 
யா.ழியா னன்புடைமை யாமாறு மில்வாரோ 

வூழி முதல்வனாய் நின்ற வொருவனை 
யேழைபய் சாளனையே பாடேலோ செம்பாலரம், 

முன்னைப் பழம்பொருட்கு முன்னைப் பழம்பொருளே 
பின்னைப் பு அமைக்கும் பேர்ச் ஐமப் பெற்றியனே 

யுன்னைப் பிரானாகப் பெற்றவுன் சரடியோ 
மூன்னடியார் தாள்பணிவயோ மாய்சவர்ச்சே பாங்காவோ 

மன்னவோ யெங்கணவ ராவா ரவருகச்து 
சொன்ன பரிசே தொழும்பாய்ப் பணிசெய்வோ 

மின்ன வகையே யெமக்செங்சோ னல்குதியே 
லென்ன குறைய மிலோமேலோ செம்பாவரய், 

பாசாள மேழினும்£ம் சொர்கழிவு பாதமலர் 

போதார் புனைமுடியு மெல்லாப் பொருண்முடிவே 

பேதை யொருபாம் நிருமேனி யொன்றல்லன் 
வேசமுதல் விண்ணோரு மண்ணுச் துஇச்தாலு 

மோத வுலவா வொருதோழன் ரொண்டருஎன் 
Car Ra குலத்தரன்றன் கோயிற் பிணாப்பிள்ளேகா 

ளேதவனூ ரேதவன்பே ராருற்றா ராரயலா 

சேதவனைப் பாடும் பரி?2சலோ ரெம்பாவாய், 

மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு மூகேரென்னச் 

கையாற் குடைச்து குடைந்துன் கழல்பாடி 

யையா வழியடியோம் வாழ்ந்தோங்கா ளாழல்போற் 
செய்யாவெண் ஸணீருடி செல்லா சறுமருங்குன் 

மையார் சடங்சண் மடர்தை மணவாளா 

வையாமீ யாட்கொண் டருளும் விளையாட்டி 

ஓய்மார்க ளூய்யும் வகையெல்லா முய்ர்சொழிர்தோ 
மெய்யாமற் சாப்பா யெமையேலோ ரெம்பாவாய், 

ஆர்ந்த பிவிச் கயர்செடரா மார்ச்தாடுந் 

நீர்த்தனற் றில்லைச்சிம் றம்பலத்? தியாடுங் 

கூச்கனிய் வானுக குவலய்மு மெல்லோமுங் 
கார்சம் படைத்துங் கரந்தும் விளையாடி 

(ஃ) 

(ஈ4)) 

(52)
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ளார்ப்பபவஞ் செய்ய வணிகுழன்மேல் வண்டார்ப்பப் 

பூசி திகழும் பொய்கை குடைர்துடையான் பொற்பாத 
மேத்தி யிருஞ்சனை$ீ ராடேலோ ரெம்பாவாய், (௪௨) 

பைந்குவளைக் கார்மலராற் செங்கமலப் பைம்போசா 

லங்கு குருகி னத்தாற் பின்னு மரவத்சதாற் 

இங்கண் மலங்கழுவு வார்வர்அு சரர்சவினா 

லெங்கள் பிராட்டியு மெங்கோனும் போன்றிசைச் 5 
பொங்கு மடுவிற் புசப்பாய்க் து பாய்ர் தஞ் 

சங்கஞ் ரிலம்பச் சிலம்பு சலந்தார்ப்பக் 

கொங்கைகள் பொங்கச் குடையும் புனல்பொங்கப் 

பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் காடேலோ ரெம்பாவாய். (௩. 

காசார் குழையாடப் பைம்பூண் கலனாடக் 

கோசை குழலாட வண்டின் குமாமாடச் 
சீழப் புனலாடிச் ஏற்றம் பலம்பாடி. 

வேதப் பொருள்பாடி. யப்பொருளா மாபாடிச் 

சோதி இறம்பாடிச் சூம்கொன்றைச் தார்பாடி, 
யாதி இறம்பாடி யந்சமா மாபாடிப் 

பேதித்து ஈம்மை வஊளர்த்தெடுதச்ச பெய்வளைதன் 
பாதக் இறம்பாடி. யாடேலோ ரெம்பாவாய், (er) 

ஒசொருகா லெம்பெருமா னென்றென்றே நம்பெருமான் 
சீரொருகால் வாயோலாள் சித்தங் சளிகூ 

ரீரொருசா லோயவா ரெடுந்சாரை கண்பனிப்பப் 
பாரொருகால் வர்தனையாள் விண்ணோரைச்சான் பணியாள் 

டே ரரையற் இங்கனே பித்தொருவ ராமாறு 
மாரொருவ ரில்வண்ண மாட்கொள்ளும் விச்சகர்சாள் 

வாருருவப் பூண்மூுலைமீர் வாயார நாம்பாடி, 
யேருருவப் பூம்புனல்பாய்ர் சாடேலோ ரெம்பாகாய், (௧௫) 

முன்னிச் கடலைச் சுருச்டி யெழுர் தடையா 
ளென்னத் இசழ்ச்செம்மை யாளுடையா எளிட்டிடையின் 

மின்னிப் பொலிர்செம் பிராட்டி இருவடிமேற் 
பொன்னஞ் சிலம்பிற் இெம்பித் திருப்புருவ 

மென்னச் சிலைகுலவி ஈஈ்தம்மை யாளுடையா



௫௨ ... திருவெம்பாவை. 

டன்னிற் பிரீவிலா வெங்கோமா ஸன்பர்க்கு 
முன்னி யவணமக்கு முன்சுரக்கு மின்னருளே 

யென்னப் பொழியாய் மழையேலோ ரெம்பாவாய். (௧௬) 

செங்க ணவன்பாழ் நிசைமுகன்பாற் ஜேவர்கள்பா 

லெங்கு மிலாசதோ ரின்பகம் பாலதாக் 

கொங்குண் கருங்குழலி ரர்சம்மைச் சோசாட்டி 

யிங்குஈம் மில்லங்க டோறு மெழுர்தருளிச் 
செங்கமலப் பொற்பாசச் தர்தருளுஞ் சேவகனை 

யங்க ணரசை யடியோங்சட் சாரமுதை 

ஈங்கள் பெருமானைப் பாடி. ஈலர் இகழப் 
பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ர் சாடேலோ ரெம்பாவாய், (௧௭) 

அண்ணா மலையா னடிச்சமலஞ் சென்றிறைஞ்சும் 

விண்ணோர் முடியின் மணித்தொகைகீ நற்றாம்போற் 
கண்ணா ரிரவி கதிர்வர்து கார்கரப்பத் 

தண்ணா ரொளிமமுங்கித் சாரசைச டாமசலப் 
பெண்ணா யாணா யலியாய்ப் பிறங்கொளிசேர் 

விண்ணாடி மண்ணா? யித்தனையும் வேறாடுச் 

கண்ணா ரமுசமுமாய் நின்றான் கழல்பாடிப் 

பெண்ணேயிப் பூம்புனல்பாய்ர் சாடேலோ ரேம்பாலாய். 

உங்கையிற் பிள்ளை புனச்கே யடைச்சலமென் 
ங்கப் பழஞ்சொற் பு அக்குமெம் மர்சத்தா 

லெம்கள் பெருமா னுனச்சொன் றுரைப்போங்கே 
ளெங்கொங்கை நின்னன்ப ரல்லார்சதோள் சோற்ச 

வெங்கை யுனச்சல்லா செப்பணியுஞ் செய்யற்க | 

6aGo UsOonsan uofOwergm srem pa 
'விங்கப் பரிசே யெமச்செங்சோ னல்குதியே 

லெங்கெழிலென் ஞாயி றெடிச்கேலோ ரெம்பாவாய், (௪௯) 

போற்றி யருளுகநின் னாதியாம் பாதமலர் 

போற்றி யருளுகரின் னர்தமாஞ் செர்.தளிர்கள் 
போற்றியெல் லாவுயிர்ச்குர் சோற்றமாம் பொற்பாசம் 

போற்றியெல் லாவுயிர்ச்கும் போசமாம் பூங்கழல்கள் 
போஜற்றியெல் லாவுயிர்த்கு மீறா மிணையடிகள் 

போற்றிமா னான்முகனுல் காணாத புண்டரிகம்



இருவம்மானை: ௫௩ 

போற்றியா முய்யவாட் கொண்டருளும் பொன்மலர்சகள் 
போற்றியா மார்கழிரீ ராடேலோ ரெம்பாயாய், (௨0) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

திருவம்மா வி, 

த் 

  

ஆனந்தக்களிப்பு. 

a ௪, சுகமேலீடு, 

இருவண்ணாமலையி லருளிச்செயப்பட்ட த. 

னா ரை 

ஒப்புமைபற்றிவச்சவாறடித்தரவு சொச்சசக்சலிப்பா, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

செங்க ணெமொலுஞ் சென்றிடர்துங் சாண்பரிய 
பொங்கு மலர்ப்பாதம் பூதலத்தே போர்தருளி 
யெங்கள் பிறப்பறுச் இட் டெர் சாமு மாட்சொண்டு 
செங்கு திரள்சோலைச் தென்னன் பெருர் துறையா 
னங்கண னச்தணனா யறைகூவி வீடருளு 
மங்கருணை வார்கழலே பா$துங்கா ணம்மானாய், (௧) 

பாரார் விசம்புள்ளார் பாதாளச் தார்புறச்தா 
ராராலுங் காண்டற் கரியா னெமக்கெளிய 
பேராளன் மென்னன் பெருச துறையான் பிச்சேற்றி 
வாரா வழியருளி வந்தென் ஓளம்புகுர் ச 
வாரா வமுதா யலைகடல்வாய் மீன்விரறும் 
பேராசை வாரியனைப் பாடுதங்கா ணம்மாஞனாய், (௨) 

இர். திரனு மாலயனு மேனோரும் வானோரு 
. மந்தரமே நிற்சச் வெனவனி வர்தருளி



௫௪ இருவம்மானை. 

யெர்தரமு மாட்கொண்டு தோட்கொண்ட நீற்றஞய்ம் 
ர தனையை வரதுருக்குஞ் €ீரார் பெருர் துறையான் 

பர்தம் பறியப் பரிமேற்சகொண் டான்றந்த 
மச்தமிலா வானச்தம் பாங்கா ணம்மாஞய், 

வான்வர் த நி தவர்களு மாலயனோ டிர்திரனுங 
சானின்றி வற்றியும் புற்றெழுர் துங் காண்பரிய 
தான்மர்து சாயேனைச் தாய்போற் நலையளித்திட் 
€ன்வர் துரோமங்க ளஞள்ளே யுயிர்ப்பெய்து 
தேன்வர் சமுதின் றெளிவி னொளிவர்த 
வானவர் வார்கழலே பாடுதுங்கா ணம்மாஞாய், 

கல்லா மனத்துச் சடைப்பட்ட நாயேனை 
௨உல்லாளன் றென்னன் பெருர் துறையான் பிச்சேற்றில 
கல்லைப் பிசைந்து சனியாக்சித் ஏன்கருணை 
வெள்ளத் தமுத்தி வினைசடிர் ந வேதியனை 
தில்லை ஈகர்புக்குச் சிற்றம் பலமன்னு 
மொல்லை விடையானைப் பாக்கா ணம்மாஞாம். 
கேட்டாயோ சோழி இறிசெய்த வாளொருமன் 
நிட்டார் மதில்புடைசூழ் தென்னன் பெருக் துறையான் 
காட்டா சனயெல்லாங் காட்டிச் Racers 

சாட்டா மரைசாட்டிச் தன்கருணைச் சேன்காட்டி 
சாட்டார் ஈகைசெய்ய சாமேலை வீடெய்த 
வாட்டான்கொண் டாண்டவா பாடுதுங்கா ணம்மானாய். 

இயாதே யுள்குவா ருள்ளிருச்கு முள்ளானைச் 

சேயானைச் சேவகனைச் சென்னன் பெருர் துறையின் 

மேயானை வேதியனை மா இருக்கும் பாதியனை 

சாயான நர். ரம்மை யாட்கொண்ட சாயகனைத் 

தாயான ரத்துவனைச் தானே யுலசேழு 

மாயானை யாள்வானைப் பாடுதுங்சா ணம்மானாய், 

பண்சுமர்த பாடற் பரிசு படைத்தருளும் 

பெண்சுமர்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருர் துறையான் 

விண்சுமந்த சீர்த்தி வியன்மண் ag Sect 

கண்சுமந்த நெற்றிச் கடவுள் சலிமதுரை 

மண்சுமரது உவிகொண் டச்கோவான் மொத்துண்டு 

புண்சுமர்ச பொன்மேனி பாருதங்கா ஊம்மானாய், 

(௩) 

(௪) 

(௫)



இருவம்மானை. 

துண்டப் பிறையான் மமையான் பெருச் துறையான் 
கொண்ட புரி.ராலான் கோலமா வூர் இயான் 
கண்டங் சரியான்செம் மேனியான் வெண்ணீர்ரா 
னண்டமுத லாயினா னந்தமிலா மானர்தம் 
பண்டைப் பரிசே பழவடியார்க் #65665 
மண்டம் வியப்புறுமா பாடுதுங்கா ணம்மாஞாய், 

விண்ணாளுர் தேவர்ச்கு மேலாய வேதியனை 
மண்ணாளு மன்னவர்ச்கு மாண்பாட நின் ருனைச் 
தீண்ணார் தமிழளிக்குர் தண்பாண்டி சாட்டானைப் 
பெண்ணாளும் பாகனைப் பேணு பெருர் துறையிற் 
கண்ணூர் கழல்காட்டி நாயேனை யாட்சொண்ட 
வண்ணா மலையானைப் பாடுதுஙகா ணம்மாஞனாய், 

செப்பார் முலைபங்கன் றென்னன் பெருச்துறையான் 
றப்பாமே சாளடைர்தார் கெஞ்சுருக்குர் தன்மையினா 
னப்பாண்டி ராட்டைச் வெலோக மாக்குவித்த 
வப்பார் சடையப்ப னானர்ர லார்கழலே 
யொப்பாக வொப்புவித்த வள்ளத்தா ரள்ளிருக்கு 
மப்பாலைச் கப்பாலைப் பாடுதங்கா ணம்மானாய், 

மைப்பொலியும் சண்ணீசேண் மாலயனோ டிஈ தரனு 
மெப்பிறவி யுந்தேட வென்னையுந்தன் னின்னருளா 
விப்பிறவி யாட்கொண் டினிப்பிறவா மேசாத்து 
மெய்ப்பொருட்கட் டோற்றமாய் மெய்யே நிலைபேறு 
யெப்பொருட்குர் சானேயா யாவைக்கும் வீடாகு 
மப்பொருளா நஞ்சிவனைப் பாடுதுங்கா ணம்மாஞாய், 

கையார் வளைசிலம்பச் சாசார் குழையாட 

மையார் குழல்புரளத் தேன்பாய வண்டொலிப்பக் 
செய்யானை வெண்ணீ றணிந்தானைச் சேர்ந்தறியாச் 

சையானை யெங்குஞ் செறிர்தானை யன்பர்ச்கு 
மெய்யானை யல்லாசதார்ச் சல்லாத வேதியனை 

யையா றமர்ர்தானைப் பாடுதுங்கா ணம்மானாய். 

அனையாய்க் €டமாய் மானுடாாய்ச் சேவரா 
யேனைப் பிறவாய்ப் பிறர் இறந் தெய்த்தேனை 

பூனையு நின்றுருக்டு யென்வினையை யோட்கெர்.து 

GO 
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௫௬ இருவம்மாணை. 

தேனையும் பாலையும் கன்னலையு' மொத் தினிய 

கோனவன்போல் வர்சென்னைத் தன்றொழும்பிற் கொண்டருளும் 

வரனவன் பூங்கழலே பாடுதுங்கா ஊம்மாஞாய், (௧௪) 

சர்இரனைத் தேய்த்தருளிச் சச்சன்நன் வேள்வியினி 

லிர் தரனைச் சோணெரித்திட் டெச்சன் றலையரிர் 

தீர்தரமே செல்லு மலர்சதிரோன் பற்றகர்த்துச் 
ரிர்திச் இசை இசையே தேயர்களை யோட்டுசந்த 
செர்தார்ப் பொழில்புடைசூழ் தென்னன் பெருர் துறையான் 
மர்தார மாலையே பாடுதுங்கா ணம்மானாய். (கடு) 

ஜானா யுபிரா யுணர்வாயென் னுட்சலச்து 

சேனா யமுசமுமாய்த் தீங்கரும்பின் சட்டிபுமாய் 
வானோ ரறியா வழியெமச்குத் திர்தருளுர் 
தேனார் மலர்க்கொன்றைச் சேவகனார் சரொளிசே 
சானா வறிலா யளவிறர் த பல்லுயிர்க்கும் 
கோனா? நின்றவா கூறுதங்கா ணம்/மானாய், (௧௪) 

குடிவேன் பூங்கொன்றை குடிச் வன்றிரடோள் 

கூடுவேன் கூடி முயங் மயங்ிநின் 
தூடுவேன் செவ்வாய்ச் குருகுவே னுள்ளுரு9த் 
தேடுவேன் றேடிச் சவன்சழலே இர்இப்பேன் 
வாடுவேன் பேர்த்து மலர்வே னனலேந்இ 
யாலொன் சேவடியே பாடுதுங்கா ஊம்மாஞய், (௧௪) 

கிளிவர்த மென்மொழியாள் கேழ்ளெரும் பாதியனை 
வெளிவச்ச மாலயனுவ் காண்பரிய வித்தசனை ச் 
செளிவந்த தேறலைச் ரோர் பெருக் துறையி 
அிலளிவந் இருர் இரங்டு யெண்ணரிய வின்னருளா 
லாளியர்செ னுள்ளத்தி னுள்ளே யொளிதிசழ 
ப்ளிவர், ச வர் சணனைப் பாடுதுங்கா ணம்மானாய். (௧௮) 

மன்னானை மூவர்க்கு மூத்றுமாய் ழேற்றுக்கும் 
ின்னானைப் பிஞ்ஞசனைப் பேணு பெருர் துறையின் 
ின்னானை வானவனை மாதியலும் பா இியனைச் 
'சன்னானைச் காவானைச் தென்பாண்டி சாட்டானை 
'யன்னானை யென்னப்ப னென்பார்சட் இன்னமுதை 
ன்னானை யம்மானைப் பாடுஅங்கா ணம்மானாய், (sm)



திருப்பொற்சுண்ணம். ௫௭ 

பெற்றி பிறர்ச்கரிய பெம்மான் பெருந் துறையான் 

கொத்றச் குதிரையின்மேல் வந்தருளித் தன்னடியார் 
குத்றங்ச ணீச்சிச் குணங்சொண்டு சோசாட்டிச் 

சுற்றிய சுற்றச் சொடர்வறுப்பான் றொல்புகழே 
பற்றியிப் பாசத்தைப் பற்றறநாம் புற்றுவான் 
பற்றியபே ரானர்தம் பாடுதுங்கா ணம்மானாய், ௨0 

திருச்சிற்றம்பலம், 

—— TTC 

திருப்போ ற்சுண்ணம். 

—+}j-— 

ஆனதந்தமனோலபயம்: 

௭. ௮. தானன் றி நிற்றல். 

தில்லையி லருளிச்செயப்பட்ட ௮, 

  

எண்சீரடியாசரிய விரு த்தம். 

இிருச்சிர்றம்பலம், 

முத்துஈற் முமம் பூமாலை தூக்டி 

மேளைக்குடர் தபார் றீபம் வைம்மின் 
சச்.தியுஞ் சோமியும் பார்மகளு 

eros ளோடு பல்லாண்டிசைமின் 
சித்தியும் கெளரியும் பார்ப்ப தியும் 

கங்கையும் ௨ரது கவரி சொண்மி 
னத்தனை யாறனம் மானைப் பாடி 

யாடப்பொற் சுண்ண மிடித்து சாமே, (5) 

பூவியல் வார்சடை யெம்பி ராற்குப் 
பொற்றிருச் சுண்ண மிடிச்சக வேண்டு



@-9) திருப்பொற்சண்ணம்;. 

மாவின் வவ ரன்ன சண்ணீர் 
வம்மின்கள் வர் துடன் பாடு மின்கள் 

கூவுமின் ரொண்டர் புறநி லாமே 

குனிமின் மொழுமினெங் கோனெங் கூழ்தன் 

மேவியுர் சானும்வர் செம்மை யாளச் 

செம்பொன்செய் சுண்ண மிடித்து நாமே, 

சுந்தர நீற ணிர்தும் மெழுடித் 
தூயபொன் இர இ நிஇப ரப்பி 

யிர் தரன் கற்பக நாட்டி. யெங்கு 

மெழிற்சுடர் மைத்து கொடி யெடுமி 

னர்தரர் கோன யன்றன் பெருமா 

னாழியா னாகனல் வேலன் ரர 

யெர்தர மாளுமை யாள் சொழுஈற் 

சேய்ர்தபொற் சண்ணமிடிக்து ராமே. 

காசணி மின்ச ஞூலச்கை யெல்லாங் 

காம்பணி மின்கள் கறை யுரலை 
சேச முடைய வடிய வர்க 

ணின்று நிலாவுக வென்று வாழ்த் இத் 

தேசமெல் லாம்புகழ்ச் தாடும் சச்டத் 
இருவேகம்பன் செம்பொற் சோயில் பாடிப் 

பாச வினையைப் பறிழ்து நின்று 

பாடிப்பொற் சுண்ண மிடித்து ராமே, 

அறுகெ டுப்பா ரயனும் மரியு 

மன்றி மற்றிர் திரனோ டமார் 

நறுமுறு தேவர் சணங்ச ளெல்லா 
ஈம்மிர்பின் பல்ல தெடுச்க Qaim Cm gs 

செறிவுடை. மும்மதி லெய்த வில்லி 
திருவேகம்பன் செம்பொற் கோயில் பாடி 

மூறுவற்செய் வாயினீர் முக்க ஊப்பற் 

காடப்பொற் சுண்ண மிடித்து ஈஈ:மே, 

உலச்கை பலவோச் சுவார் பெரிய 

ரலகமெ லாமூரல் போதா தென்றே



இருப்பொற்சுண்ணம். 

லைக்க வடியயர் வந்து நின்றார் 

காண வுலகங்கள் போதா சென்றே 
Hess ௨டியோமை யாண்டு கொண்டு 

ரசாண்மலர்ப் பாதயகள் ரூடத் தந்த 

மலைக்கு மருகனைப் பாடிப் பாடி 
மடிழ்ச்துபொற் சண்ண மிடிச்.ஐ நாமே. 

டடக் தோள்வளை யார்ப்ப வார்ப்பழ் 

சொண்டர் குழாமெழுர் தார்ப்ப வார்ப்ப 
ஈாடவர் ஈர் தம்மை யார்ப்ப வார்ப்ப 

ரசாமுமவர தம்மை யார்ப்ப லார்ப்பப் 

பாடக மெல்லடி யார்க்கு மய்கை 

பங்கின னெங்கள் பரா பரனுக் 

சாடச மாமலை யன்ன கோலுச் 

காடப்பொற் சண்ண மிடித்து நாமே, 

QL LL கண்மட மங்கை ஈல்லீர் 
பரிவளை யார்ப்பபண் கொமகை பொடிக் 3 

தோட்டிரு முண்டச் ஐழைந்தி ல௨௪௪ 

சோற்மெம் பிரானென்று சொல்லிச் சொல்லி 
௩ாட்கொண்ட மாண்மலர்ப் பாதகாட்டி 

நாயிற் கடைப்பட்ட நம்மை யிம்மை 

பாட்கொண்ட பண்ணஙகள் பாடிப் பாடி 
பாடப்பொற் ஈண்ண மிடிம்து ராமே, 

க மெல்லா முரல நால 

மாமேரு மென்னு முலம்கை நாட்டி 

செயயெனு மஞ்ச ணிறைய வட்டி 

மேதகு தென்னன் பெருச்நு றையான் 

செய்ய இருடி பாடிப் பாடிக் 

செம்பொ weds ads Upp) 

யையனணி இல்லை வாண ஸனுர்மே 

யாடப்பொற் எண்ண மிடிம்து நாமே, 

முத்தணி கொங்கைக ளாட மாட 

கொய்ருழல் வண்டின மாட மாடக் 
ஈ ௩ (~ க் * 

சி3தஞ் சவனொட wr ore 

செய்கயத் சண்பனி யாட வாடப் 

(a)



திருப்பொற்சுண்ணம்: 

பித்தெம் பிரானொடு மாட வாடப் 

பிறவி பிறரொடு மாட வாட 

வத்தன் கருணையொ டாட வாட 
' வாடப்பொற் சுண்ண மிடித்து ராமே. 

மாசை வாணி லாவெ நறிப்ப 
வாய் இறர் தம்பவ எந்து டி.ப்பப் 

பாடமி னஈ தம்மை யாண்ட வாறும் 

பணிகொண்ட வண்ணமும் பாடிப் பாடித் 
தேடுமி னெம்பெரு மானைச் தேடிச் 

தத்தம் சளிப்பத் இசைச்துத் சேறி 
யாடுமி னம்பலச் தாடி னாலுச் 

காடபட்பொற் சுண்ண மிடித்து நாமே, 

மையமர் கண்டனை வான நாடர் 
மருந தினை மாணிக்சச் கூத்தன்றன்னை 

யையனை யையர் பிரானை ஈம்மை 

யசப்பச் சாட்சொண் டருமை சாட்டும் 
பொய்யர்தம் பொய்யனை மெய்யர் மெய்யைப் 

போதரிக் கண்ணிணைப் பொற்றொ டித்தோட் 
பையர வல்குன் மடர்தை ஈலலிர் 

பாடிப்பொற் ஈண்ண மிடித்த நாமே, 

மின்னிடை௪ செந்துவர் வாய்க்க ருங்கண் 
வெண்ணசைப் பண்ணமர் மென்மொ ( pus 

ரென்னுடை யாரமு செங்க எப்ப 
ளெம்பெரு மானிம வான்ம SLs 

தன்னுடைச் கேள்வன் மகன்ற கப்பன் 
ஐமையனெம் மையன் ராள்கள் பாடிப் 

பொன்னுடைப் பூண்முலை மங்கை ஈல்லீர் 
பொற்றிருச் சுண்ண மிடித்து நாமே; 

சங்க மரற்றச் சலம்பொ விப்பச் 
தாரழ்குழல் குழ்தரு மாலை யாட்ச் 

செங்கனி வாயித முந்து டி.ப்பச் 
சேயிழை யீர்சிய லோசம் பா டிக் 

கங்கை யிரைப்ப வராவி ரைக்குங் 
- கீதீறைச் சடைமுடி யான்ச ழற்சே 

(7)



இருப்பொற்சுண்ணம்: 

பொங்கயெ காதலிற் கொங்கை பொங்கப் 

பொற்றிருச் சுண்ண மிடித்து சாமே, 

ஞானச் கரும்பின் றெளியைப் பாகை 

சாடற் கரிய ஈலத்தை ஈர்சாச் 
தேனைப் பழச்சுவை யாயி னானை 

த்தம் புகுந்து இத்திச்க வல்ல 
கோனைப் பிறப்பறுச் தாண்டு கொண்ட 

கூத்தனை சாத்தமும் பேற வாழ்த் இப் 

பானற் றடங்கண் மடந்தை ஈல்லீர் 
பாடிப்பொற் சுண்ண மிடித்து சாமே, 

ஆவகை நாமும்வர் சன்பர் தம்மோ 

டாட்செயும் வண்ணங்கள் பாடி விண்மேற் 
றேவர் கனாவி லுங்கண் டறியாச் 

செம்மலர்ப் பாதங்கள் காட்டுஞ் செல்வச் 

சேவச மேர்திய வெல்சொ டியான் 

சிவபெரு மான்புரஞ் செற்ற கொத்றச் 
சேவச னாமங்கள் பாடிப் பாடிச் 

செம்பொன்செய் சுண்ண மிடித்து நாமே, 

தேனக மாமலர்ச் கொன்றை பாடிச் 
சிவபுரம் பாடித் இருச்சடைமேல் 

வானக மாமஇப் பிள்ளை பாடி, 

மால்விடை பாடி வலச்கையேக்து 
மூனக மாமழுச் சூலம் பாடி 

யும்பரு மிம்பரு மூய்ய வன்று 

போனக மாசாஜஞ் சுண்டல் பாடிப் 
பொற்றிருச் சுண்ண மிடிச்து சாமே, 

அயன்றலை கொண்டுசெண் டாடல் பாடி 

யருச்ச னெயிறு பறித்தல் பாடிச் 
சயக்சனைச் சொன்றுரி போர்த்தல் பாடிச் 

காலனைச் காலா லுசைச்சல் பாடி. 
யினயர்தன முப்புர மெய்தல் பாடி. 

யேழையடி. யோமை யாண் கொண்ட 
ஈயர்தனைப் பாடிநின் ரூடி யாடி 

சாதற்குச் சுண்ண மிடித்து ராமே, 
6 

(௪௪) 

(௧௫) 

(௪௭) 

(௪௮)



௬௨ திருப்பொற்சுண்ணம். 

வட்டமலர்ச் கொன்றை மாலை பாட 

மத்தமும் பாடி மதியும் பாடிச 

சிட்டர்கள் வாழுர் தென்றில்லை பாடி.ச 
சிற்றம் பலத்தெஙகள் செல்வம் பாடிக் 

கட்டிய மாசணச் கச்சை பாடிச் 

ச௩கணம் பாடிச் கவித்த கைம்மே 

லிட்டுகின் ரூடு மரவம் பாடி. 

யீசற்குச் சுண்ண மிடித்து ராமே. (௧௧) 

வேதமும் வேள்வியு மாயி னார்க்கு 

மெய்ம்மையும் பொய்ம்மையு மாயி னார்க்குச 

சோதியு மாயிரு ளாயி ஞார்க்குத் 
அன்பமுமா யின்ப மாயினார்க்குப் 

பாதியுமாய் முற்று மாயி னார்க்குப் 

பர்தமுமாய் வீடு மாயி னாருக 

காதியு மந்தமு மாயி ஞருச் 

காட்ப்பொற் சுண்ண மிடித்து நாமே. (௨0) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

திருக்கேகோ த்தும்பி. 
டட 

சிவனோடைக்கியம். 

or- Gi. கவெலுடன் இடையருது நிற்றல் 

தில்லையி லருளிச்செயப்பட்ட த. 
பட்டைய 

நாலடி த்தரவு கொச்சகக்கலிப்பா. 

திருசிற்றம்பலம், 

பூவேற் சோனும் புரர்சரனும் பொற்பமைர்த 

காவேறு செல்லியு சா.ரணனு ரான்மறையு 

மாவேறு சோதியும் வானவருர் சாமறியாச 
சேவேறு சேவடி.ச்சே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ, (௧) 

ரானாரென் லுள்ளமார் ஞானங்களா ரென்னையாரறிதார் 
வானோர் பீரானென்னை யாண்டிலனேன் மதிமயங்க



இருக்கோத்தும்பி. ௬௩ 

பூனா ௬டைசலையி லுண்பலிசே ரம்பலவன் 
ேனார் கமலமே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ, (௨) 

தினைத்தனை யுள்ளதோர் பூவினிற்றே னுண்ணுதே 
நினைத்தொறுங் சாண்டோறும் பேசுர்தோறு மெப்போது 

மனைத்தெலும் புண்ணெக வானந்தத் தேன்சொரீயும் 

குனிப்புடை யானுச்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. (௩) 

கண்ணப்ப ஜெப்பசோ ரன்பின்மை சண்டபி 
னென்னப்ப னென்னோப்பி லென்னையுமாட் சொண்டருளி 
வண்ணப் பணித்தென்னை வாவென்ற வான்கருணைச் 
சண்ணப்பொன் ஸீற்றற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ, (௪) 

அத்தேவர் தேவ ரவர்தேவ ரென்றில்கன் 

பொய்ச்சேவு பேடப் புலம்புகின்ற பூதல ச்சே 

பத்தேது மில்லாதென் பற்றறரான் பற்றிரின்ற 
மெய்த்தேலர் சேவர்ச்சே சென்றூதாய் சோச் தம்பீ, (G) 

வைத்த நிதிபெண்டீர் மச்கள்குலங் சல்வியென்னும் 
மித்த வுலூற் பிறப்போ டிறப்பென்னுஞ் 
சித்த விசா.ரச் சலச்சர் தெளிவித்த 
வித்தகத் தேவர்ச்சே சென் றாதாய் சோத் தம்பீ, (சு) 

சட்டோ நினைக்க மனத்தமுதாஞ் சங்கரனைக் 

கெட்டேன் மறட்பேனோ சேடுபடாத் இருவடியை 
யொட்டா,த பாலித் தொழும்பரைகா முருவறியோஞ் 
சிட்டாய சிட்டற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ, (௭) 

ஒன்றாய் முளைத்தெழுர் தெத்தனையோ சவடுவிட்டு 

நன்றாக வைத்தென்னை நாய்ரிவிகை யேற்றுவித்த 

வென்றாதை தாசைச்கு மெம்மனைக்குர் தம்பெருமான் 
குன்றாத செல்வற்சே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ, (௮) 

கரணங்க ளெல்லாங் சடச்துகின்ற சறைமிடற்றன் 

சாணங்க ளேசென்று சார்தலுமே தானெனச்கு 
மரணம் பிறப்பென் நிவையிரண்டின் மயச்கறுச்ச 
கருணைச் கடலுச்சே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ, (௧) 

ரோயுற்று மூத்தரா லுந்துகன்றா யில்ருர் த 

நாயூற்ற செல்ல ஈயந்தறியா வண்ணமெல்லாரச் :



௬௪ திருக்கோத் தும்பி: 

தாயூற்று வர்தென்னை யாண்டுகொண்ட தன்கருணைத் 

தேயுற்ற செல்வற்சே சென்றூதாய் கோச் தம், 

வன்னெஞ்சச் கள்வன் மனவலிய னென்னாசே 
சன்னெஜஞ்் சுருச்சிச் கருணையினா லாண்டுசொண்ட 
வன்னம் திளைக்கு மணிதில்லை யம்பலவன் 
பொன்னங் கழலுச்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ, 

நாயேனைச் தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனைப் 
பேயேன துள்ளப் பிழைபொறுக்கும் பெருமையனைச் 
£யேது மில்லாதென் செய்பணிகள் கொண்டருளுர் ' 
தீர்யான வீசற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. 

சான்றனச் கன்பின்மை சாலுர்தா லும்மறிவோர் 

தானென்னை யாட்கொண்ட தெல்லாருச் தாமறிவா 

ரான கருணையு மங்குற்றே தானவனே 
கோனென்னைக் கூடச் குளிர்ச்தூதாய் கோச் தம்பீ, 

கருவா யுலகனுச் சப்புறமா யிப்புறத்தே 
மருவார் மலர்ச்குழன் மா இஜொடும் வர்தருளி 
யருவாய் மறைபயி லக்சணனா யாண்டுசொண்ட 
இருவான சேவழ்கே சென்றாதாய் கோத்தும்பீ. 

சானுமென் சிர்தையு சாயகனுச் செவ்விடத்தோர் 
தானுர்தன் .றையலுர் தாழ்சடையோ னாண்டிலனேல் 
வானுர் இசைகளு மாகடலு மாயபிரான் 

றேனுக்து சேவடிக்கே சென்றாதாய் கோத்தும்பீ, 

உள்ளப் படாத இருவுருவை யுள்ளு தலுங் 

கள்ளப் படாத களிவர்த வான்கருணை 

வெள்ளப் பிரானெம் பிரானென்னை Ca rum. 
சொள்ளப் பிராலுச்சே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ, 

பொய்யாய செல்வச்சே புச்சழுர் இ நாடோறு 
மெய்யாச் க௫௬.இச் டெர்தேனை யாட்சொண்ட 
வையாவென் ஞருபிரே யம்பலவா வென்றவன்றள் 
செய்யார் மலரடி:சீ சென்றூதாய் கோத்தும்பீ, 

- தோலுர் துங் குழையுஞ் சருடோடும் 
பால்வெள்ளை நீறும் பசஞ்சார் தம் பைங்களியுஞ் 

(௧0) 

(<8) 

(௧௫)



இருக்கோத் தும்பி: 

குலர் தொக்ச வளையு முடைச்தொன்மைக் 

கோலமே நோச்சச் குளிர்ச்தூதாய் கோத்தும்., 

கள்வன் கடியன் கலதியிவ ளென்னாதே 

வள்ளல் வரவர வர்தொழிர்தா னென்மன*த்தே 

யுள்ளத் துறுதுய ரொன்றொழியா வண்ணமெல்லாச 
கெள்ளுங் கழலுச்சே சென் ராதாய் சோத் தம்பீ. 

பூமே லயனோடு மாலும் புசலரிதென் 

றேமாறி நிற்க வடியே னிறமாக்க 

சாய்மேற் விரட்டு ரன்றாப் பொருட்படுத்த 
தினி யாலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ, 

இருசற்றம்பலம், 

  

திருத்த்தள்ளேணம். 

aca |e 

சிவனோடடைவு. 
எ-து, வனுடனே சென்று கூடுதல். 

தில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த, , 

கைடு ்டுபு 0-0 

இதுவுமது, 
திருசிற்றம்பலம், | 

திருமாலும் பன்றியாய்௪ சென்றுணராத் திருவடியை 

யுருசா மறியவே! ரந்தணனா யாண்டுகொண்டா 
ஜெருசாம மோருருவ மொன்றுமில் லாற்காயிரக் 

திருராமம் பாடிரார் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ 

திருவார்பெருக் அறை மேயபிரா னளென்பிதவிச் 
கருவே ரறுத்தபின் யாவரையுங் கண்ட இல்லை 

யருவா யுருவமு மாயமிரா னவன்மருவுற் 
திருவாரூர் பாடிரார் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ, 

அரிக்கும் பிரமற்கு மல்லாக தேவர்கட்குர் | 

தெரிக்கும் படி.த்தன்றி நின்றவம் வர் துஈம்மை 

௬௫ 

(௧௮) 

(௨0)



௬௬ இருத்தெள்ளேணம்: 

யூருக்கும் பணிசொள்ளு மென்ப தகேட் லசமெல்லாஞ் 
சிரிச்குர் இறம்பாடி.த் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ, (௩) 

அவமாய தேவ ரக தியி லழுர்தாமே 

பவமாயங் காச்தென்னை யாண்கொண்ட பரஞ்சோ இ 

நவமாய செஞ்சுடர் ரல்குதலு சாமொழிர்து 
சிவமான வாபாடித் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ, (௪) 

௮ருமர்த தேவ ரயன்றிருமாற் கரியசவ 

முருவந்து பூதலத்தோ ருகப்பெய்தக் கொண்டருளிக் 

கருவெந்து வீழச் கடைச்சணித்தென் ஓளம்புகுஈ்த 
திருவர்த வாபாடிச் செள்ளேணங் கொட்டாமோ, (௫) 

௮ரையா0 நாக மசைத்தபிரா னவனியின்மேல் 
வரையா மங்கைதன் பங்கொடும்வர் தாண்ட திற 

மூரையாட வுள்ளொளியாட வொண்மாமலர்ச் சண்களினீர் § 
திரையாட மாபாடிச் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ, (ச) 

ஆவா வரியயனிர் திரன்வானோர்ச் கரியஏவன் 

வாவாவென் றென்னையும்பூ சல சசே௨விச் தாண்டுகொண்டான், 
பூலா ரடிச்சுவ டென்றலைமேற் பொறித்தலுமே 

சேவான மாபாடிச் தெள்ளேணங் சொட்டாமோ, (ar) 

க.றங்கோலை போல்வதோர் காயப்பிறப்போ டிறப்பென்னு 
ஊறம்பாவமென் நிரண்டச்சர் தவிர்ச்தென்னை யாண்டுசொண்டான் 
மறர்தேயுர் தன்கழனான் மறவாவண்ண ஈல்யெலத் 
இறம்பாடல் பாடிரார் தெள்ளேணங் சொட்டாமோ. (௮) 

கன்னா ருரித்தென்ன வென்னையுர்தன் கருணையினாற் . 

பொன்னார் கழல்பணித் சாண்டபிரான் புகழ்பாடி 

மின்னே நடங்டெைச் செர் துவர்வாய் வெண்ணசையீர் 
தென்னா சென்னா வென்று தெள்ளேணங் சொட்டாமோ, (௯) 

சனவேயுச் தேவர்கள் சாண்பரிய கனைசமலோன் 

புனவே யன௨ஊளைச் தோளியொடும் புகுச் தருளி 

னவே யெனைப்பிடித்சாட் கொண்டவா ஈயர் துகெஞ்சஞ் 
சனவேற்ச ணீர்மல்சத் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. (௧0) 

சயன்மாண்ட சண்ணிதன் பங்சனெனைக்சலச் சாண்டலுமே 
யயன்மாண் டருவினைச்சுற் றமுமாண் டவனியின்மேன்



திருத்தெள்ளேணம்; 

மயன்மாண்டு மற்றுமுள்ள லாசகமாண் டென்னுடைய 
செயன்மாண்ட வாபாடிச் செள்ளேண ம் கொட்டாமோ, 

மேத்திச் குழன்று முனிவர்குமா ஈனிவாட 
வத்திச் கருளி யடியேனை யாண்டுகொண்டு 

பத்திச் கடலுட் பதிச்ச பரஞ்சோதி 
தித்திக்கு மாபாடித் கெள்ளேணங் சொட்டாமோ, 

பார்பாடும் பாதாளர் பாடும்விண்ணோர் தம்பாடு 
மார்பாடுஞ் சாரா வசையருளி யாண்டுசொண்ட 
நேர்பாடல் பாடி. நினைப்பரிய தனிப்பெரியோன் 
சீர்பாடல் பாடி.ரார் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

மாலே பிரமனே மற்றொழிர்த தேவர்களே 
தாலே நுழைவரியா னுண்ணியஞாய் வர்.தமீ.யேன் 
பாலே புகுந்து பரிர்துருக்கும் பாவகத்தாம் 
சேலேர்சண் ணீர்மல்கச் செள்ளேணம் கொட்டாமோ, 

உருப் பெரு? யுஎங்குளீர முகச். தகொண்டு 
பருகற் னிய பரங்கருணைச் தடங்சடலை 
மருவிச் திசழ்தென்னன் வார்கழலே நினைர்தடியோர் 
திருவைப் பரவிராந் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ, 

புத்தன் புரர்தரா இய்யயன்மால் போற்றிசெயுழ். 
பித்தன் பெருந் துறை மேயபிரான் பிறப்பறுத்த 
வத்த னணிதில்லை யும்பலவ னருட்கழல்கள் 
சித்தம் புகு்தவா தெள்ளேணம் கொட்டாமோ, 

உவலைச சமயங்க ளொவ்வாச சாத்திரமாஞ் 
சவலைச் கடலுள னாய்க்டெந்து தமொறுங் 
கவலைக் கெடுத்துச் கதழலிணைச டர்தருளுஞ் 
செயலைப் பரவிரார் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 

வான்கெட்டு மாருத மாய்க்தழனீர் மண்செடிலுர் 
தான்செட்ட வின்றிச் சலிப்பறியாச் சன்மையனுச் 
கூன்கெட் டுயிர்செட் ரணெர்வுகெட்டெ னுள்ளமும்போய் . 
நான்கெட்ட வாபாடித் தெள்ளேணங் சொட்டாமோ,. 

விண்ணோர் மூழுமூதல் பாதாளச். தார்வித்து 
மண்ணோர். மருக்தயன் மாலுடைய வைப்படியோற் 

ஸா 

(க) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮)



௬௮ திருச்சாழல். 
கண்ணார வர்துரின்றான் கருணைச் கழல்பாடிச் 
தென்னாதென். ளுவென்று தெள்ளேணங் சொட்டாமோ (௧௧) 

குலம்பாடிச் சொக்றெ கும்பாடிச் கோல்வளையா 

ணலம்பாடி ரசஞ்சண்ட வாபாடி. காடோறு 
மலம்பார் புனம்றில்லை யம்பலத்தே யாடூன் w 
சிலம்பாடல் பாடிரார் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ, (௨0) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

இிருச்சா Ip ov. 

es 
சிவனுடையகாருணியம். 

எ, சிவனுடைய அருட்சத்தி விளையாட்டு, 

இல்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

இதுவுமது. 
திருச்சிற்றம்பலம், 

பூசுவதும் வெண்ணீறு பூண்ப துவும் பொங்க வம் 
பேசுவதுர் இருவாயான் மறைபோலுங் காணேடீ 
பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்பதுவுங் கொண்டென்னை 
மீசனவ னெவ்வுயிர்ச்கு மியல்பானான் சாழலோ, (௧) 

எனனப்ப னெம்பிரா னெல்லார்க்குர் தானீசன் 
௮ன்னம்பெய் கோவணமாக் கொள்ளுமது வென்னேடீ 
மன்னுகலை துன்னுபொருண் மறைகான்கே லான்சரடாச் 
தன்னையே கோவணமாச் சாத் தினன்சாண் சாழலோ, (௨) 

கோயில் சுசொடு கொல்புலித்தோ னல்லாடை 

தாயுமிலி தர்தையிலி தான்றனியன் சாணேடீ 
தாயுமிலி தர்தையிலி தான்றனிய ஞயிடினுங் 
காயி ஐுலசனைத்துங் சற்பொடிகாண் சாழலோ, (௩) 

அயனை யனங்கனை யர்தசனைச் சர் திரனை 

லயனங்சண் மாயா வடச்செய்சான் காணேடீ



திருச்சாழல். ௬௯ 

ஈயனங்கண் மூன்றுடைய நாயகனே தண்டிச்தாற் 
சயமன்றோ வானவர்க்குச் தாழ்குழலாய் சாழலோ. (௪) 

தச்கனைய மெச்சனையுச் தலையறுத்துசத் சேவர்சணர் 
தொக்கனவர் தீவர்தம்மைத் தொலைச்சத.சா னென்னேட 
தொச்சனவர் தவர் தம்மைத் தொலைத்தருளி யருள்கொடுத்தம் 
செச்சனுக்கு மிகைச்தலைமற் ஈருளினன்சாண் சாழலோ. (6): 

அலரவனு மாலவனு மறியாமே யழலுருவாய் 

கிலமுதற்ே ழண்டமுற நின்றதுசா னென்னேடீ 
நிலமுதற்ே ழண்டமுற நின்றிலனே லிருவருர் தஞ் 
சலமுகத்தா லாட்காரர் கவிரார்சாண் சாழலோ, (௬) 

மலைமகளை யொருபாகம் வைத்தலுமே மற்றொருத்தி 

சலமுசத்தா லவன்சடையிர் பாயுமத வெள்னேடீ 

சலமுகத்தா லவன்சடையிம் பாய்ர்திலளேற் நரணியெல்லாம் 
பிலமுகத்தே புகப்பாய்ர்து பெருங்சேடாஞ் சாழலோ. (௭) 

கோலால மாடக் குரைசடல்வா யன்தெழுந்த 
வரலால முண்டா னவன் சதுர்சா ளென்னேம. 

பாலால முண்டிலனே லன்றயன்மா ஓுள்ளிட்ட 
மேலாய தேவரெல்லாம் வீர்காண் சாழலோ. (௮) 

தென்பா லுசந்தாடுர் இல்லைச9ற் றம்பலவன் .- 
பெண்பா லுகந்தான் பெரும்பித்தன் காணே. 

பெண்பா லுகர்திலனேற் பேதா யிருநிலத்தோர் 
விண்பா வீயோசெய்தி வீ௫ர்சாண் சாழலோ, . (௧) 

_தானச்த மில்லான் நனையடைர்ச சாயேனை 
யானந்த வெள்ளச் சழுத்துவித்சான் காணேடீ 
யானர்,ச வெள்ளச் தழுத்துவித்த இிருவடிகள் 
வானுந்து சேவர்கட்சோர் வான்பொருள்சாண் சாழலோ. (௧0) 

ஈங்காயி சென்னதவ ஈரம்போ டெலும்பணிர்து 

கங்காளர் தோண்மேலே சாதலித்சான் சாணேடீ 

கங்காள'மாமாகேள் காலாச் தர் இருவர் 
shane gy செய்யச் தரித்தனன்காண் சாழலோ, (௧௧5) 

_ கானார் புலித்தோ லுடைதலையூண் சாபெதி 

யானா லவலுக்டங் சாட்பவொ ராரேடி.



G1 ழி திருச்சா ட 2, 

யானாலும் கேளா யயனுர் திருமாலும் 
வானாடர் கோவும் வழியடியார் சாழலோ. (௧௨) 

மலையரையன் பொற்பாவை வாணுசலாள் பெண்டிருலை 
yous Sug Pair னென்னுமது வென்னேட 

யுலகறியச் தீவேளா தொழிர்சனனே லுலகனைத்தங் 
சலைஈவின்ற பொருள்களெல்லாங் கலகடிங்காண் சாழலோ, (௧௩) 

தேன்புச்ச சண்பணைசூழ் தில்லைச்சிற் றம்பலவன் 

. ௫ன்புச்கு ஈட்டம் பயிலுமத வென்னேடீ 

தான்புக்கு ஈட்டம் பயின்றிலனேற் உரணியெல்லா 

மூன்புக்ச வேற்காளிச் கூட்டாங்காண் சாழலோ, (௧௪) 

கட்கரியும் பரிமாவுர் தேருமுகர் தேருதே 
யிடபமுகச் தேறியவா ஜெனச்சறிய வியம்பேட 

திடமதில்க எவைமூன்றுர் சழலெரித்த வர்ராளி 

லிடபமதாய்த் தாங்கினான் நிருமால்சாண் சாழலோ. (கட) 

ஈன்௫ச நால்வர்க்கு சான்மறையி லுட்பொருளை 

யன்ராலின் £ழிருந்தங் கறமுரைத்தான் சாணேடீ 
யன்றாலின் €ழிருக்தங் கறமுரைத்தா னாபிடினும் 
கொன்றான்காண் புரமூன்றுங் கூட்டோடே சாழலோ. (6a) 

அம்பலத்தே கூத்தாடி யமு.துசெயப் பலிதிரியு 
ஈம்பனையுர் தேவனென்று ஈண்ணுமது வெ Came. 
ஈம்பனையு மாமாகே ளூன்மறைக டாமறியா 

வெம்பெருமா னீசாவென் றேத்தினசாண் சாழலோ, (௧௭) 

சலிமுடைய சலந்தரன்.2௦னுடறடிர்த ஈல்லாமி 
சலமுடைய சா.ரணற்கன் றருளியயா றென்னேடீ 
ஈலமுடைய நாரணன்ற னயனமிடர் தரனடிக்ே 
மலராக விடவாழி யருளினன்சாண் சாழலோ (௧௮ 

அம்ப.ரமாம் புள்ளித்தோ லரலால மாரமூத 
மெம்பெருமா னுண்டசத ரெனச்சறிய வியம்பேடீ 
யெம்பெருமா னேதுடுத்தம் சேசமூ.து செய் இடிலுர் 
திம்பெருமை தானறியாச் சன்மையன்காண் சாழலோ, (sa, 

அருக்தவருச் காலின்? ழமமு.சலா நான்சனையு 
மிருர்சவருச் கருளுமது வெனச்சறிய வியம்பேடீ



திருப்பூவல்லி. ௭௧ 

யருர்தவருச் சறமுதனான் சன்தருளிச் செய்திலனேம் 
திருச்தவருக் குலயெற்கை தெரியாசான் சாழலோ, (௨0) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

திருப்பூவல்லி, 
ofa 

. மாயாவிசயறிீக்குதல், 
௭. து- மாயையின் பலத்தை மறுத்தல், 

தில்லையி லருளிசசெயப்பட்டது. 

  

இஅவுமது. 
திருச்சிற்றம்பலம், 

இணையார் திருவடி. யென்றலைமேல் வைத்தலுமே 
அணையான சுற்றஙச எத்தளையுர் துறர்தொழிர்சே 
னணையார் புனற்றில்லை யம்பலத்தே யாடின்ற 
புணையாளன் சீர்பாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ, (5) 

எந்தையெர் தாய்சுற்ற மற்றமெல்லா மென்னுடைய 

பர்.த மறுத்தென்னை மாண்டுகொண்ட பாண்டிப்பிரா 

னர்த விடைமருதி லானர்தத் தேனிருந்த 
பொச்சைப் பரவிநாம் பூவல்லி சொய்.பாமோ (௨) 

சாமிழ் கடைப்பட்ட ரம்மையுமோர் பொருட்படுத் தத் 

தாயிற் பெரிதுர் தயாவுடைய தீம்பெருமான் 

மாயப் பிறப்பறுத் தாண்டானென் வல்வினையின் 

வாயிற் பொடியட்டிப் பூவல்லீ கொய்யாமோ. (௩) 

பண்பட்ட இல்லைப் பதிச்சரசைப் பரவாதே 
யெண்பட்ட தச்ச னருச்சனெச்ச னிர்துவனல் 

விண்பட்ட பூதப் படைவீர பத்திரராற் 

புண்பட்ட வாபாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. (௪) 

தேனாரி சொன்றை சடைச்சணிர்த சி௨பெருமா 
னூனாடி ராடிலர் துள்புகுர்தானுலசர்முன்னே



௪௨ தருப்பூவல்லி: 

ரானாடி யாடிநின் ரோலமிட ஈடம்பயிலும் 
வாளாடர் கோவுக்சே பூவல்லி கொய்யாமோ, 

எரிமூன்று தேவர்ச் சரங்யெருள் செய்தருளிச் 

சிரமூன் ஐறத்தன் நிருப்புருவ நெரித்தருளி 
புருமூன்று மாகி யுணர்வரிதா மொருவனுமே 

புரமூன் நெரித்தவா பூவல்வி கொய்யாமோ, 

எணங்கச் தலைவைத்து வார்கழல்வாய் வாழ்த்சலைத் 
இணங்கத்தன் £ரடியார் கூட்டமும்வைத் தெம்பெருமா 

னணய்கொ டணிதில்லை யம்பலத்தே யாென்ற 
குணங்கூரப் பாடிகாம் பூவல்லி கொய்யாமோ. 

நெறிசெய் தருளித்தன் €ரடியார் பொன்னடிக்கே 
குறிசெய்து கொண்டென்னை யாண்டபிரான் குணம்பரவி 
மூறிசெய்து ரம்மை முழுதடற்றும் பழவினையைச் 
சிறிசெய்த வாபாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ, 

பன்னாட் பரவிப் பணிசெய்யப் wu sie 

ரென்னாகர் துன்னவைத்த பெரியோ னெழித்சடராய்க் 

கன்னா ருரித்தென்னை யாண்டுகொண்டான் கழலிணைகள் 

பொன்னான வாபாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ, 

பேராசை யாமிர்சப் பிண்டமதப் பெருர் துறையான் 

சீரார் திருவடி யென்றலைமேல் வைத்தபிரான் 

காரார் கடனஞ்சை யுண்டுர்ச காபாலி 

போரார் புரம்பாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ, 

பாலு மமுதமுர் தேனுடனாம் பராபரமாய்ச் 
கோலம் குளிர்ர்துள்ளங் கொண்டபிரான் குரைசழல்கண் 
ஞாலம் பரவுவார் ஈன்னெறியா மர்நெறியே 
போலும் புகழ்பாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 

ஷ்னவன் மாலயன் மற்றுமுள்ள தேவர்கட்குங் 
கோனவ ஞய்நின்று கூடவிலாச் குணக்குநியோ 
(னை நெடுங்கட லாலால மமழுதுசெய்யப் 
போனக மானவ பூவல்லி கொய்யாமோ, 

அன்ருல நீழதே,ழருமறைக டானருளி 
சன்றாக வானவர் மாமுனிவர் சாடோறு 

(௭) 

(௮) 

(௧0) 

(௪௪) 

(௪௨)



திருப்பூவல்லி. 
நின்றுர வேத்து நிறைகமலோன் புனைசொன்றைப் 
பொன்றாது பாடி.ராம் பூவல்லி கொய்யாமோ, 

படமாக வென்னுள்ளே சன்னிணைப்போ தவையளிச்இிம் 
பெமாசச் சொண்டிருர் சேசம்ப மேயபிரான் 
திடமார் மதிற்றில்லை யம்பலமே தானிடமா 
ஈடமாடு மாபாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ, 

அங்கி யருக்ச னிராவணனச் தகன்கூற்றன் 
செங்ச ணரியய னிர்திரனுஞ் சர். தரனும் 
பங்கமி றச்சலு மெச்சலுர்தம் பரிசழியப் 

பொய்யர் பாடி.சாம் பூவல்லி கொய்யாமோ, 

,தஅிண்போர் விடையான் சவெபுரத்தார் போரேறு 
மண்பான் மதுரையிற் பிட்டமுத செய்தருளித் 
நிண்டாலே பாண்டியன் றன்னைப் பணிசகொண்ட 

புண்பாடல் பாடிராம் பூவல்லி கொய்யாமோ, 

மூன்னாய மாலயனும் வானவருர் தானவரும் 

பொன்னார் திருவடி தாமறியார் போற்றுவதே 

யென்னாக முள்புகுர் தாண்டுசொண்டா னிலங்சணியாம் 
பன்னாகம் பாடிராம் பூவல்லி சொய்யாமோ, 

சீரார் திருவடிச் இண்டிலம்பு சிலம்பொலிச்சே 
யாராத வாசையதா யடியே னசஈமழத் ' . 
கேரார்ந்த வீதிப் பெருர்துறையான் திருஈடஞ்செய் 
பேரானர் தம்பாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ, 

அத்தி யுரித்தது போர்த்தருளும் பெருச் துறையான் 
பித்த வடிவுகொண் டிவ்வுலடற் பிள்ளையுமா 

முத்தி முழுமுதலுச் சாகோச மங்சைவள்எல் 
புத்தி புகுர்தவா பூவல்லி கொய்யாமோ, 

% மாவார வேறி ம.தரைசகர் புகுர் சருளித் 
சேவார்ர்ச சோலர் இகழப் பெருர்துறையான் 

OT fi. 

(௪௩) 

(௪௪) 

(கடு) 

(௧௭) 

(௪௧) 

_ 4இத் திருப்பாசரஞ்சில பிர.இிகளிற் காணப்பட்டிருத்தலாலும் 
திருப்பதிகத் தொகையைச் குறிக்குஞ் செய்யுளிலும் இருப்பூவல்லி 
இருபது திருப்பாகரம்சளை புடைத்து எனக்கூநியிருப்பசனானுஞ் 
சேர்க்கப்பட்ட த, 

ர.



௭௪ திருவுந்தியார். 
கோலாக வர்தெம்மைச் குற்றேவல் சொண்டருளும் 
பூலார் சழல்பரவிப் பூவல்லி சொய்யாமோ, (2.0) 

 அவ்ற்ைவைவள்பலளை 

திருவுந்தியார். 
mena FH டல 

ஞானவெதற்றி. 
௭-த-அ௮ருட்சத்தியிலுடைய சாமர்த்இயம், 

தில்லையிலருஸிச்செயப்பட்ட த, 

அழிய 
கலித்தர்ழிசை, 

ஊளைர்தது வில்லு விளைச்தது பூச 
௮ளைர்தன முப்புர முர்திபற 

கொருங்குடன் Gaésar peBup. (௪) 

ஈரம்பு சண்டில மேசம்பர் தங்கையி 
லோரம்பே முப்புர முந்இிபற 
கொன்றும் பெருமினக யுர்பேற, (௨) 

த்க்சு விடுத்தலுர் காமடி யிட்டலு 
மசசு முறிர்ததென் றுந்பெற 

வழிர்சன முப்புர முர்திபற. (௩) 
உய்யவல் லாரொரு மூவ்ரச் சாவல்சொண் 
டெய்யவல் லாலுக்சே யுந்திபற 
விளரமுலை பங்கனென் நுந்இெற, (2) 

சாடிய வேள்வி சரிர்திடத் தேவர்ச 
ளோடிய லாபாடி யர்திபற 

ருத்திர சாதலுச் குந்தீபற, (6) 
ஆலா இருமா இிவிப்பாசம் சொண்டன்ழ் 
சாமா திருர்தானென் நுர்திபற 
ச தர்முகன் ருையென் றுர்தபற, (சு)



திருவுந்தியார். 
வெய்யவ னக விழுக்கத் இரட்டிய 
கையைச் தறித்சானென் றுர்திபற 
கலங்கிற்று வேள்வியென் ge Fup, 

arn 

பார்ப்பதி யைப்பசை சாற்றிய தச்சனைப் 
பார்ப்பதென் னேயேடி யுர்$ீபற 

பணைமுலை பாகனுச் குர்திபற, 

புரர2.ர னாரொரு பூங்குயி லாடு 
ure sen Cafe ருச்$பற 

arcrat CarQerarC» we Pup. 

வெஞ்சின வேள்வி வியாத்இிர ஞர்.தலை 
அஞ்சின வாபாடி யுச்£பற 
தொடர்ச்ச பிறப்பற வர்? பற, 

ஆட்டின் லையை விஇச்குச் தலையாசச் 
கூட்டிய வாபாடி யுஇிபற 

சொங்கை குலுங்கநின் று பே, 

உண்ணப் புகுர்.2 பகலனொளிச் சோடாமே 
சண்ணைப் பறித்தவா றுந்தீபற 

கருச்செட சாமெலா முந்தபற. 

சாமச ளூ? சிரம்பிர மன்படச் 
சோமன் முகனெரிச் துந்தபற 

தொல்லை வினைகெட. வுக் தபற, 

சான்மறை யோனு மசகச்இய மான்படப் 
போம்வழி தேமா றுர் பற 

புரச் சரன் வேள்வியி லுச்பற, 

சூரிய னார்தொண்டை. வாயினித் பற்களை 
வாரி நெரித்தவா நுர்பற 
மயங்கிற்று வேள்வியென் றுச்திப.ற, 

தீக்சனா ரன்ழே Pode நார்சக்சன் 
மக்களைச் சூழநின் நுந்$ீபற 
மடிந்தது வேள்வியென் ற் பற, 

er) 

(௭) 

(௮) 

(க) 

(௪0) 

(௪௪) 

(se) 

(௧௩) 

(s#)



௭௬ திருத்தோணோக்கம்; 

பாலக ஞர்ச்சன்று பாற்கட லீர் இட்ட 
கோலச் சடையற்கே யுர் பற 

குமரன்றன் ருதைச்சே யுர் பற. (௧௭) 

ஈல்ல மலரின்மே னான்முக ஞர் தலை 
யொல்லை யரிர்சதென் றுர்தபற 
வரா லரிந்ததென் நுர்£பற, (௧௮) 

கேரை நிறுத்தி மலையெடுச் தான்9ிர 
boris Dinan gis Bu 
விருபது மிற்நதென் wéBu. (௧௧) 

% எசாச மிட்ட விருடிகள் போகாம 

லாசாசங் சாவலென் று$திபற 
வதற்கப்பா லஓுங்காவலென் றர தபற, (கப) 

திருசசிற்றம்பலம், 

ஊவாவை 

திருத்த தோணோக்கம். 
டட 

பிரபஞ்சசுத்தி, 
எ-தி. ஆன்மாக்களைச் சுத்இிசரித்தல். 

தில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த, 

  

நாலடி ச்சரவு கொச்சகக்கலிப்பா, 

இருச்சிற்றம்பலம், 
பூத்சாரும் பொய்கைப் புனலிதுவே யெனச்கருஇப் 
பேய்த்சேர் முசச்குறும் பேதைகுண மாசாமே 
தீர்.த்தாய் இகழ்தில்லை யம்பலத்தே இருஈடஞ்செய் 
கூத்தா ன்சேவடி, கூடும்வண்ணர் தோனோக்கம், (௧) 

என்றும் பிறர் இறர் சாழாமே யாண்டு சொண்டான் 

சன்றால் விளவெறிர் தான்பிரமன் சாண்பரிற் 
  

% இத் இருப்பாகரமும் ரில Sr Bats சாணப்பட்டிருத்தலானும் 
திருப்பதிகததொகையின்படி, இருபுசாகலாலுஞ் சேர்ச்சப்பட்டத,



திருத்தோணேக்கம். 

குன்றாத சத் தில்லை யம்பலவன் குணம்பரவித் 
துன்றார் குழலினீர் தோணோக்க மாடாமோ, 

பொருட்பற்றிச் செய்கின்ற பூசனைகள் போல்விளங்கச 
செருப்புற்ற €ரடி. வாய்ச்சல௪ மூனமுதம் 
விருப்புற்று வேடனார் சேடறிய மெய்குளிர்ச் ௧௨ 
கருட்பெற்று நின்றவா தோனோச்ச மாடாமோ, 

கத்போலு நெஞ்சங் ahi aged கருணையினா 
னிற்பானைப் போலவென் னெஞ்சிலுள்ளே புகுர்தருளி 
ஈற்பாழ் படத்சென்னை சாடறியத் சானிங்கன் 
சொழ்பால தானவா தோணோச்ச மாடாமோ, 

ஸிலரீர் நெருப்புயிர் ரீள்விசும்பு ிலாப்பசலோன் 
புலனாய மைர்தனோ டெண்வசையாய்ப் புணர்ர் துநின்றா 
னுலசே ழெளத்திசை பத்தெனத்தா ஜெருவனுமே 

பலவாகி நின்றவா தோணேக்க மாடாமோ, 

புத்தன் முதலாய புல்லறிவிற் பல்ச2யர் 

SSS மதங்களிழ் நட்டுளுப்புப் பட்டுநிற்கச் 

சத்தஞ் சவெமாக்கிச் செய்சனவே தவமாக்கு 
மத்தன் கருணையினாற் ரோனேக்க மாடாமோ,. 

தீ.தில்லை மாணி செவெசருமஞ் சைத்தானைச் 
சாதியம் வேதியன் ருதைதனைச் சாளிரண்டுஞ் 

சேதிப்ப வீசன் நிருவருளா.ற் ஜேவர்தொழப் 

பாதமே சோறு பற்றினவா தோனோச்சம், 

மான மழிர்தோ மதிமறந்தோ மங்கைரஈல்லீர் 

வானர் தொழுர்தென்னன் வார்கழலே நினைந் தடியோ 
மானர்தச் கூத்த னருள்பெறினா மவ்வணமே 

யானர்த மாரின் ரடாமோ தோனேச்சம். 

எண்ணுடை மூவ ரிராச்சதர்க ளெரிபிழைத்துச் 
சண்ணுத லெர்சை கடைத்தலைமு னின் 2தற்பி 
னெண்ணிலி யிர்.திர ரெத்தனையோ பிரமர்களு 

மண்மிசை மால்பலர் மாண்டனர்காண் டோனேோக்கசம். 

பங்கய மாயிரம் பூவினிலோர் பூச்குறையத் 
தீங்ச ணீடர்தரன் சேவடிமேழ் சாச்சலுமே 

(5. 

(6) 

(4)



OTD இருப்பொன் லூசல்: 

சங்கா னெம்பிரான் சச்சரமாற் கருளியலா . 
தெங்கும் பரவிரார் தோனோேக்ச மாடாமோ, 

காம லுடலுயிர் சாலன்பற் காய்க திரோ 
ஞமச ணா? சிரம்பிரமன் சரமெரியைச் 
சோமன் கலைத$லை தக்கனையு மெச்சனையு் . 
அய்மைகள் செய்கலா தோனோச்ச மாடாமோ, 

பிரம னரியென் நிருவருர்தம் பேதைமையாற் 

பரம மியாம்பரம மென்றவர்கள் பைப்பொடுங்க 
வீரனா ரழலுருவா யங்சே யளவிறந்து 
பமாக நின்றவா சோணேச்ச மாடாமோ, 

ஏமைச் சொழும்பனே னெத்தனையோ காலமெல்லாம் 
பாழுச் றைத்தேன் பரம்பரனைப் பணியாதே 

மூழிமுதற் சிர்சாச ஈன்மணிவர் சென்பிறவிச் 

தாழைப் பறித்சவா சோறளேச்ச மாடாமோ, 

உரைமாண்ட வுள்ளொளி யுத்தமன்வர் துளம்புகலுங் 
சரைமாண்ட சாமப் பெருங்கடலைச் சடச்சலுமே 

பிரமாண்ட விர்இிரியப் பறவை யிரிர்தோடத் 
அமைமாண்ட வாபா தூதோஜோச்ச மாடாமோ, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

Pn 

இருப்பொன்ஜனூசல், 
mmettett gees 

அருட்சுத்தி, 
௭-, ௮ருளொடுகலத்தல், . 

தில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த.' 

ு அக ் ஒப்புமைபற்றிவர் ச ஆறடித்தரவு சொச்சசச்சலிப்பா, 
திருச்சிற்றம்பலம், 

சீரார் பவள்சான் முத்தம் கயிராக 
வேராரும் பொழ்பலகை யேறி மினிதமர்ர் த 

(௪0) 

(௪௧)



திருப்பொன்னூசல். 

காரா யணனறியா காண்மலர்த்சா ளாயடியேற் 
'கூராகத் தர்தருஞ முத்தர கோசமங்கை 
யாரா வமு.தி னருட்டா ஸிணைபாடிப் 
போரார்வேற் சண்மடகீர் பொன்னூச லாடாமோ, 

மூன்றங் லெல்கு நயனத்தன் மூவாத 
வான்றம்கு சேவர்களுங் சாணா மலரடி.ச 

டேன்றம்டித் இத்திச் சமூதூறித் தான்றெளிர் சம் 
கூன்றங்கி நின்றுருக்கு முத்தா கோசமங்கைச் 
Carer nt கிடைமருது பாடிச் குலமஞ்ஞை 
போன்றம் சனநடையீர் பொன்னூச லாடாமோ, 

மூன்னீறு மாதியு மில்லான் மேனிவர்குழாம் 
பன்லூறு கோடி யிமையோர்ச டாரிற்பத் 
தன்னீ மெனக்கருளித் தன்கருணை வெள்ளத்து 
மன்னூற மன்னுமணி யுத்தர கோசமங்சை 
மின்னேறு மாட வியன்மா ளிசைபாடிப் 
பொன்னேறு பூண்முலையீர் பொன்னூச லாடாமோ, 

8ஞ்சமர் சண்டச்ச னண்டச் தவர்ராரன் 
மஞ்சதோய் மாடமணி யுததர கோசமங்கை 

யஞ்சொலா டன்னோடம் கூடி யடியவர்ச 
ணெஞ்சுளே நின்றமுத மூறிச் கருணைசெய்த 
துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் நூய புகழ்பாடிப் 

புஞ்சமார் வெள்வளைமீர் பொன்னூச லாடாமோ. . 

ஆனோ வலியோ வரிவையோ வென்றிருவர் 
காணாச் கடவுள் சருணையினாழ் றேவர்குழா 
நாளுமே யுய்யலாட் சொண்டருளி ஈஞ்சுதனை 

யூணாச வுண்டருளு முத்தா கோசமங்சைச் 
கோனார் பிறைச்சென்னிச் கூத்தன் குணம்பரவிப் 
பூணார் மனமுலையீர் பொன்னூச லாடாமோ, 

மாதாடு பாசத்த னுத்சா சோசமங்கைச் 

தீர தாடு கொன்றைச் சடையா ஊடியாருட் 

கோதாட்டி ராயேனை யாட்கொண்டென் ளொல்பிறலித் 
திதோடா வண்ணர் இசழப் பிறட்பறுப்பான் 

எக 

(த) 

(௩) 

(6)



௮ MONT GS 

காதாடு குண்டலங்கள் பாடிக் கசர்தன்பாற் , 
போதாடு பூண்முலைமீர் பொன்னூச லாடாமோ, 

உன்னற் கரியதிரு வுத2ர கோசமங்கை 
மன்னிப் பொலிர்திருர் ச மாமறையோன் நன்புகழே 
பன்னிப் பணிர் திமைஞ்சப் பாவங்கள் பற்தறுப்பா 

னன்னத்தின் மேலேறி யா மணிமயில்போ 

லென்னத்த னென்னையுமாட் சொண்டா னெழில்டாடிப் 
பொன்னொத்த பூண்முலையீர் பொன்னூச லாடாமோ, 

கோல வரைக்குடுமி வந்து குவலயத்துச் 

சால வமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுர்து 
ஞால மிகப்பரிமேற் கொண்டு ஈமையாண்டான் 

சீலர் இகழுர் இிருவுத்தா கோசமங்கை 
மாலுச் கரியானை வாயார நாம்பாடிப் 

பூலித் தகங்குழைர்து பொன்னூ௪ லாடாமோ, 

தெங்குலவு சோலைச் இருவுச்தர கோசமல்கை 

தீங்குலவு சோதித் சனிபுருவம் வந்தருளி 
யெங்கள் பிறப்பறுச் திட் டெர்காமு மாட்கொள்வான் 
பங்குலவு கோசையுர் தானும் பணிசகொண்ட 
கொங்குலவு கொன்றைக் சடையான் குணம்பாவிப் 
பொங்குலவு பூண்முலைமீர் பொன்னூச லாடாமோ, 

இிருச்சிற்றம்பலம், 

  

௮னவஊ்ப்பத்து, 
OPO OO 

ஆத்துமபூரணம். : 
எ இ, ஆனமா சிவலுடனே நிறைதல், 

ில்லையிலரு ளிச்செயப்பட்ட த, 

கலிவிநத்தம். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

வேத மொழியர் வெண்ணிழ்றர் செம்மேனியர் 
நாதப் பறைபின ரன்னே யென்னும். 

(a)



அன்னைப்பத்து: 

நாதப் பறையினர் ரான்முகன் மாலுக்கு 
காதரீர் சாசனா ரன்னே யென்னும், 

கண்ணஞ் சனத்தர் கருணைச் சடலின 

ருண்ணின் முருக்கு ரன்னே பென்னு 
மண்ணின் துருக் யுலப்பிலா வானர்தச் 

கண்ணீர் தருவரா லன்னே யென்னும், 

நித்த மணாளர் நிரம்ப வழிய 

சத்௪ச் திருப்பரா லன்னே யென்னுஞ் 

சித்2ச் திருப்பவர் தென்னன் பெருர் துறை 

யத்சரா னர்சரா லன்னே யென்னும், 

ஆடரப் பூணூடைச் சோல்பொடிப் yO LC epi 
வேட மிருஈ்தவா றன்னே யென்லும். 

வேட மிருஈதவா சண்கெண் டென்னுள்எம் 
வாடுமிது வென்னே யன்னே பென்னும், 

ண்ட சரச்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் 
பாண்டிரஈன் ஞடரா லன்னே யென்னும் 

பாண்டிஈன் னாடர் பரர்தெழு சிர்தையை 
பாண்டன்பு செய்வரா லன்னே யென்னும். 

உன்னற் கரிய£ ௬ச்தர மங்கையர் 
மன்னுவ தென்னெஞ்சி லன்னேயென்னு 
மன்னுவ சென்னெஞ்சின் மாலயன் சாண்லொ 
சென்ன விசய மன்னே வென்னும், 

வெள்ளைக் சலிங்கத்தர் வெண்டிரு முண்டத்தர் 
பள்ளிக்குப் பாயத்ச ரன்னே யென்னும் 
பள்ளிக்குப் பாயத்தர் பாய்பரி மேல்கொண்டென் 
னள்ளம் சவர்வரா லன்னே பென்னும். 

தாளி யறுனெர் சர்தனச் சாச்தின 
ராளெம்மை யாள்வரா லன்னே யென்னு 
மாளெம்மை யாளு மடிகளரர் தங்கையிற் 

ரள மிருந்தவா ரன்னே பென்னும், 

சையலோர் பங்கினர் தாபத வேடத்த 

“ரையம் புகுவரா லன்னே யென்னு



2 குயிற்பத்து: 

மையம் புகுந்தவர் போலு மென்றுள்ளி' 

சேயுமிது வென்னே யன்னே யென்ஞும், (சு) 

சொன்றை மதியமும் கூவிள ,டித்தமுந் 

அன்றிய சென்னிய ரன்னே பென்னுர் 
அன்றிய சென்னியின் மத்தமுன் மச்சமே 

யின்றெனச் சானவா றன்னே யென்னும், (௪௦) 

திருச்சிற் 2ம்பலம், 
nace 

௦ 

குயிறபத்து, 
meh hmm 

ஆத்துமவிரக்கம். 
௭-2. சிவளைச்கண்டிரங்குதல், 

தில்லைபிலருளிச்செயப்பட்டது. 

ஆ௫ிரியுவிரு த்தம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

£த மினிய குபிலே கேட்டியே லெங்கள் பெருமான் 
பாத மிரண்டும் வினவிற் பாதாள மேழிலுச் சப்பாற் 
சோதி மணிமுடி சொல்லிற் சொல்லிறர்.து நின்ற தொன்மை 
யா.திகுண மொன்று மில்லா னந்தமி லான்வரச் கூவாய், (5) 

ஏர்தரு மேமுல கேத்த வெவ்வுரு வுர்தன் னுருவா 
யார்கலி குழ்தென் னிலங்கை யழசமர் வண்டோ தீரிச்குப் 
பேரரு ளின்ப மளித்த பெருர் துறை மேய பிரானைச 
சீரிய வாயாழ் குயிலே சென்பாண்டி சாடனைச் கூவாய், (௨) 

நீல் வுருவிழ் குயிலே நீண்மணி மாட நிலாவுங் 
கோல் வழடழ் றிகழுங் கொடிமங்சை யுள்ளுறை சோயிற் 
லம் பெரிது மினிய இருவுச் சரகோச மங்சை 
ஞாலம் விளங்க விருர்ச சாயச னைவரத் கூவாய், (௩) 

தேன்பழச் சோலை பயிலுஞ் சிறுகுமிலே யிதுசேணீ 
வான்பழித் இம்மண் புகுர்து மனிசரை யாட்சொண்ட வள்ள



குயிற்பத்து: ௮௩ 
தூன்பழித் துள்ளம் புகுந்தென் னுணர்வத வாய வொருத்தள் 
மான்பழித் தாண்ட மென்னோச்ட மணாளனை ரீவரச் கூவாய், (௪) 

சுர்தரதி இன்பச் குபிலே சூழ்சுடர் ஞாயிறு போல 
வர்தரசத் தேநின் நிழிர் திம் கடியல ராசை யறுப்பான் 
முர்து நடவு முடிவு மாயெ மூவ ரறியரச் 
சிர்த.ரச் சேவடி யானைச் சேவக ளனைவரச் கூவாய், (6) 

இன்பர் தருவன் குபிலல யேழுலகும் மழு தாளி 
யன்ப னமுதளித் தூறு மானந்தன் வான்வர்த சேவ 
னன்பொன் மணிச் சுவடொத்த ஈற்பரி மேல்வரு வாளைச் 
சொம்பின் மிழற்றங் குமிலே சோகழி நாதனைக் கலாய், (௬ 

உன்னை யுகப்பன் குபிலே யுன்றுணச் சோழியு மாவன் 
பொன்னை யழித்த ஈன்மேனிப் புசழிம் நிசழு மழகன் 
மன்னன் பரிமிசை வரத வள்ளல் பெருர் துறை மேய 
சென்ன௨ன் சோலன் சோழன் ஈர்ப்புயங் சன்வரச் கூவாய், (௪) 

வாவிங்கே நீகுபிற் பிள்ளாய் மாலொடு நான்முகன் நேடி 
யோவியவ ருன்னி நிற்ப வொண்டழல் விண்பிளர் தோர்டு 
மேவியன் றண்டங் சடர்து விரிசடராய் நின்ற மெய்யன் 
௫விவரும் பரிப்பாகன் ருழ்சடை யோன்வரச் கூவாய். (4) 

காருடைப் பொன்றிகழ் மேனிச் கடிபொழில் வாழுங் குயிலே 
சீருடைச் செங்கம லத்திற் நிசமுரு வாயெ செல்வன் 
பாரிடைப் பாதங்கள் சாட்டிப் பாச மறுத்தெனை யாண்ட 
வாருடை யம்பொனின் மேனி பமு இனை நீவரச் கூவாய், (௧) 

கொர்சண வும்பொழிற் சோஃலச் கங்குபி லேயித சேணீ 
யந்தண னாய் இங்கே யழூயெ சேவடி சாட்டி, 
யெர்தம ராமிவ னென்றிம் சென்னையு மாட்சொண் டருளாஞ் 
செந்தழல் போற்றிரு மேனித் சேவர் பிரான்வரச் கூவாய், (௪0) 

திருசசிற்றம்பலம், 

கனை வையை ‘



தி ர தீ த்சா ங்கம், 

௦௦899௨ 
அடிமைகொண்ட முறைமை. 

௭-2. பத்து அடையாளத்தானாண்டமை. 

அவையாவன; 

தலைவனது நாமம்; நாடு, பதி, ஆறு) 

மலை, வாகனம், ஆயுதம்; முரசு, 

தார், சொடி என்பனவாம். 

  

நேரிசைவெண்பா, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

ஏரா ரிஎங்களியே மெங்கள் பெருர்துறைச்சோன் 
சீரார் இருசாமர் தேர்ச் துரையா - யாரூரன் 

செம்பெருமான் வெண்மலரான் பாற்சடலான் செப்புவபோ 
லெம்பெருமான் றேவர்பிரா னென்று, 

ஏதமிலா வின்சொன் மரகதமே யேழ்பொழிற்கு 
சா.தனமை யாளுடையா ஞடிரையாய்- காதலவர்ச் 

சன்பாண்டு மீளா வருள்புரிவா னாடென்றுர் 
தென்பாண்டி நாடே தெளி, 

தாதா? பூஞ்சோலைத் தத்தாய் ஈமையாளு 

மாதாடும் பாகத்தன் வாழ்பதியென் -கோதாட்டிப் 
பத்தரெல்லாம் பார்மேற் வபுரம்போற் கொண்டாடு 
முத்தர கோசமங்கை யூர். 

செய்யவாய்ப் லபஞ்ிறடற் rad sé; Atco see 
ரையன் பெருர் துறையா ஞறுரையாய் - தையலாய் 
வான்வர்த சிர்சை மலங்கழுவ வர் இிழியு 
மானந்ழங் சாணுடையா னாறு, | 

கிஞ்சுசவா யஞ்சுகமே கேடில் பெருர் துறைச்சோன் 
மஞ்சன் மருவு மலைபகராய்- நெஞ்சத் 

திருளகல வாள்வீரி யின்பமரு முத்தி 
யருளுமலை யென்பதுசர ளாய்ர் த, 

(5)



திருப்பள்ளியெழுச்ச. AG 
இப்பாடே வர்தியம்பு கூடுபுக லென்கிளியே 
யொப்பாடாச் €ருடையா லூர்வசென்னே -யெப்போதுந் 
தேன்புரையஞ் சிர்தையராய்த் தெய்வப்பெண் ணேத் இிசைப்ப 

வான்புரவி யூரு மடூழ்ந்து, (௬) 

கோற்றேன் மொழிக்கள்ளாய் கோதில் பெருர் துறைச்கோன் 
மாநீறாரை வெல்லும் படைபகரா - யேற்றா 

சழுச்சடையா நெஞ்சுருக மும்மலங்கள் பாயும் 
சழுச்சடைசாண் சைக்கொள் படை, (௪) 

இன்பான் மொழிக்கிள்ளா யெங்கள் பெருச்துறைச்சோன் 
முன்பான் முழங்கு முரசியம்பா - யன்பாற் 
பிறவிப் பகைகலங்கப் பேரின்பத் தோங்கும் 
பருமிக்க சாதப் பறை: (த) 

ஆய மொழிக்கிள்ளா யள்ஞூறு மன்பர்பான் 

மேய பெருந்துறையான் மெய்த்தாரென் - நியவினை 
சாஞமணு காவண்ண காயேனை யாளுடையான் 
ரளியறு சாமுவர்த நார். (௧) 

சோலைப் பசுங்கிளியே தூ$£ர்ப் பெருரதுறைச்சோன் 

கோலம் பொவியுங் கொடிகூறாய் - சாலவு 
மேதிலார் தண்ணென்ன மேல்விஎங்ூ யேர்சாட்டுங் 
கோதிலா வேருங் கொடி, (60) 

திருச்சிற்தம்பலம், 

திருப்பள்ளியெழு79. 
ttn 

திரோதானகத்தி. 
௭. ஏகமாகிய திரோதாயி மறைப்பான மலத்தை 

நீக்கல். 
திருப்பெருர் துையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

ஆசிரியவிருத்தம் 

திருச்சிற்றம்பலம், 

போற்றியென் வாழ்முத லாயெ பொருளே 

புலர்ர்சஅ பூங்கழற் ணை துணை மலர்கொண் 
8



௬ திருப்பள்ளிபெழுச்ச... 

டேற்றிறின் நிருமுகத் தெமச்சருண். மலரு | 
மெழினகை சொண்டுநின் நிருவடி. தொழுகோஞ் 

சேற்றிதழ்ச் கமலங்கண் மலருர்சண் வயல்சூழ் 
திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே . 

யேற்றுயர் கொடியுடை யாயெனை யுடையா 
யெம்பெரு மான்ப்ள்ளி யெழுந்தரு ளாயே, 

அருணனிர் இிரன்றிசை யணுனெ னிருள்போ 
யசன்றது வுதயநின் மலர்த் திரு முகத்இன் 

கருணையின் சூரிய னெழவெழ ஈயுனச் 
கடி மலர் மலரமம் றண்ணலங் சண்ணார் 

இ.ரணிரை யறுபத முரல்வன விவையோர் 
திருப்பெருந் துறையுறை வபெரு மானே 

யருணிதி தரவரு மானந்த மலையே 

யலைகட லேபள்ளி யெழுர்தரு ளாயே 

கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி 

குருகுக ளியம்பின வியம்பின சங்க : 
மோவின சாரகை யொளியொளி யுசயத் 

சொருப்பரு ன்றது விருப்பொடு ஈமச்குத் 
சேவநற் செறிகழழ் ரூளிணை காட்டாய் 

இருப்பெருந் துறையுறை ெபெரு மானே 
யாவரு மறிவரியா யெமச் கெளியா 

யெம்பெரு மான்பள்ளி யெழுந்தரு ளாயே, 

இன்னிசை வீணைய ரியாழின ரொருபா 
லிருசக்சொடு சோச்சிர மியம்பின சொருபாற் 

அன்னிய பிணைமலர்ச் கையின ரொருபாற் 
ரொழுசைய ரழுசையர் துவள்சைய ரொருபாற் 

சென்னிபி லஞ்சலி கூப்பின ரொருபாற் 
நிருப்பெருர் துறையுறை ெபெரு மானே 

யொென்னையு மாண்டுசொண் டின்னருள் புரிபு 
மெம்பெரு மான்பள்ளி யெழுர் தீரு ளாயே, 

பூக்ங்ச டோறுநின் ருபெனி னல்லாந் 
போக்லென் வரவில னெனநினைப் புலகோர் 

£€தந்கள் பாரத லாட லல்லாம் 
கேட்டறி யோமுளைச் கண்டறி வாரைச'



திருப்பள்ளியெழுச்9. 

ச சங்கொள் வயற்றிருப் பெருர் துறை மன்னா 

சிர்தனைக் கும்மரி யாயெங்கண் முன்வர் 
கேதங்க எறுத்தெம்மை யாண்டருள் புரியு 

மெம்பெரு மான்பள்ளி யெழுந்தரு ளாயே, 

பப்பற வீட்டிருர் தணருநின் னடியார் 
பந்தனை வந்தறு் தாரவர் பலரு 

மைப்புறு கண்ணியர் மானுடத் இயல்பின் 

வணங்குகன் ரூ. ரணம் இன்மண வாளா 

செப்புறு கமலங்கண் மலருஈ்தண் வயல்சூழ் 

இிருப்பெருச் துறையுறை சிவபெரு மானே 

யிப்பிறப் பறுத்செமை யாண்டருள் புரியு 

மெம்பெருமான்பள்ளி யெழுச்தரு சாயே. 

அதுபழச் சுவையென வமுதென வறிதற் 

கரிதென வெளிசென வமரரு மறியா 
ரிதுவவன் நிருவுரு விவனவ னெனவே 

யெங்களை யாண்டுகொண் டிங்கெழுர் தருளு 
மதுவளர் பொழித்நிரு agar Care 

மங்கையுள் ளாய்திருப் பெருந்துறை மன்னு 
வெதுவெமைப் பணிகொளு மாறது கேட்போ 

மெம்பெரு மான்பள்ளி யெழுர்தரு ளாயே, 

மூர்.திய முதனட விறுதியு மாளாய் 

மூவரு மறிலெ ரியாவர்மற் றறிவார் 

பர். தணை விரலிபு நீயுநின் னடியார் 

பழங்குடி ரொறுமெழுர் தருளிய பரனே 
செந்தழல் புரை இரு மேனியுங் காட்டித் 

திருப்பெருர் துறையுறை கோயிலும் காட்டி 
யர தண னாவதுங் காட்டிவர் தாண்டா 

யாரமு தேபள்ளி யெழுர்தரு ளாயே. 

விண்ணகச் தேவரு ஈண்ணவு மாட்டா 
விழுப்பொரு ளேயுன தொழுப்படி யோங்கண் 

மண்ணகச் தேவந்து வாழச்செய் தானே 
வண்டிருப் பெருந்துறை யாய்வழி wie Curd 

கண்ணசச் தேகின்று களிதரு தேனே 
்... கடலமு தேகரும் பேவிரும் படியா 

(6) 

(௬) 

(௮)



AY  கோயின்மூத்ததிருப்பதிகம். 

ரெண்ணகச் தாயுல குக்குயி ரானா 

யெஃபெரு மான்பள்ளி யெழுந்தரு ளாயே, (௧) 

புவனியிற் போய்ப்பிற வாமையி னாணும் 

போக்குடன் ரோமவ மேயிர்தப் பூமி 

சிவனுய்யச் கொள்கின்ற வாரென்று Corea g 

திருப்பெருர் துறையுறை வாய்திரு மாலா 

மவன்விருப் பெய்தவு மலரவ னாசைப் 

படவுநின் னலர்ச்தமெய்ச் கருணையு நீயு 

மவனியிற் புகுந்தெமை யாட்கொள்ள வல்லா 

யாரமு தேபள்ளி யெழுந்தரு ளாயே. (௪0) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

கோயினமுத்த திருப்பதிகம். 
op உ 

அ.தாதியாகயெசற்காரியம். 
தில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த, 

  

ஆசிரியவிரு ச்தம். 

இரச்சிற்நம்பலம், 

உடையா ஞன்ற னடுவிருச்கு மூடையா ணபவு ணீயிருத்தி 
யடியே னவ எிருவீரு மிருப்ப தானா லடியேனுன் 
னடியார் நவெ ளிருக்குமரு ளைப்புரியாய்பொன் னம்பலத்தெம் 
முடியா முதலே யென்கருத்த முடியும் வண்ண முன்னின்றே, (5) 

முன்னின் ரூண்டா யெனைமுன்ன மியானு மதுவே மூயல்வறறுப் 
பின்னின் ஜேவல் செய்க் ேன் பிற்பட் டொழிர்தேன் பெம்மானே 
பென்னின் தருளி வரநின்று போர் தி டென்னா விடிலடியா 

ரன்னின் நிவனா ரென்ளனாரோ பொன்னம் பலக்கூத் துகர்தானே, 

உகர்சா னேயன் புடையடிமைச் குருகா வுள்ளத் அணர்விவியேன் 
சகந்தா னறிய முறையிட்டாற் றக்ச வாறன் சென்னாரோ 
மகஈதான் செய்து வழிவர்தார் வாழ வாழ்ந்தா யடியேர்குன் [லே 
முசர்தான் ராரா விடின்முடியேன் பொன்னம் பலத்செம் மேழுமுத



கோயின்மூத்த திருப்பதிகம். Hd 

முழுமுக லேமைம் புலனுக்கு மூவர்க்கு மென்றனக்கும் 
லழிமுத லேரின் பழவடி யார்்.திரள் வான்குழுமிக் 

கெழுமுத லேயரு டந்திருக்ச விரங்கும் சொல்லோவென் 
தீழுமது லேயன்றி மற்றென் செய்சேன் பொன்னம் பலத்தரைரே, 

௮ரைசே பொன்னம் பலத்தாடு மமுதே யென்றன் amr RC ome) 
யிரைதேர் கொச்கொத் திரவுபச லேசந் நிருந்தே வேசற்றேன் 
கரைசே ரடியார் களிரறப்பச் காட்டி கொடுச்துள் னடியேன்பாந் 
பிரைசேர் பாலி ளெய்போலப் பேசா இருர்சா லேசாரோ, (டு) 

ஏசா நிர்ப ரென்னையுனச் கடியா னென்று பிறரெல்லாம் 

பேசா நிர்ப ரியான்றானும் பேணா நிற்பே னின்ளருளே 
தேசா ரேசர் குழ்ச் இருக்குர் திருவோ லச்கஞ் சேவிச்ச 
லீசா பொன்னம் பலத்தாடு மெர்தா யினித்தா னிரங்காயே. (சு) 

இரங்கு ஈமச்சம் பலச்கூத்த னென்றென் றேமார் திருப்பேனை 
யருங்கற் பனைகற் பித்தாண்டா யாள்வா ரிலிமா டாவேனே 

நெருங்கு மடியார் களுரியு கின்று நிலாவி விளையாடு 
மருங்கே சார்ச்து வரவெங்கள் வாழ்வே வாவென் நருளாயே, (௭) 

அருளா தொழிந்தா லடியேனை யஞ்சே லென்பா ராரிங்குப் [த்தா 
பொருளா வென்னைப் புகுச்தாண்ட பொன்னே பொன்னம் பலச்கூ 
மருளார் மனத்சோ னைப்பிரிந்து வருந்து வேனை வாவென்றுன் 

நெருளார் கூட்டங் காட்டாயேற் செத்தே போனாற் சரியாரோ. (3) 

சிரிப்பார் சளிப்பார் தேனிப்பார் இரண்டு இரண்டன் நிருவார்ச்தை 
விரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெய்வே நிருக் தன் நிருசாமச் 
தீரிப்பார் பொன்னம் பலத்சாடுந் தலைவா வென்பா ரவர்முன்னே 
ஈரிப்பாய் சாயே னிருப்பேனோ ஈம்பி மினித்தா னல்காயே, (௧) 

ஈல்கா தொழியா னமச்சென்றுள் னாமம் பிதற்றி சயன்ர£ர் 
மல்கா வாழ்த்தா வாய்குழரா வணங்கா மனத்தா னினைர் HEY 
பல்கா இன்னைப் பாவித்துப் பரவிப் பொன்னம் பலமென்றே 
யொல்சா ரிற்கு முயிர்ச்சங்டி பருளா யென்னை யுடையானே. (௧0) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

ஸ்கை



கோயிற்றிருப்பதிகம். 
வடு சட கை 

௮ நுபோகவிலக்கணம். 

எ - து, சிவாலுபூ திக்கடையாளம். 

,  தில்லையிலருளிச்செயப்பட்டத. 

  

ஆசிரியவிரு த்தம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

மாறிரின் ஜென்னை மயக்டும் வஞ்சப் 
புலனைர் தின் வழியடைச் தமுதே 

பூறிநின் ரென்னு ளெழுபாஞ் சோதி 

யுள்ளவா காணவர் தருளாய் , 

தேறலின் றெளிவே. 9௨பெரு மானே 

திருப்பெருர் துறையுறை சிவனே 

யிதிலாப் பதங்க ஸியாவைபுங் சடர்த 
வின்பமே யென்னுடை யன்பே. (௧) 

௮னபினா லடியே னாவியோ டாச்சை 

யானக்ச மாய்ச்ச?ர் தருக 

வென்பா மல்லா வின்னரு டர்தா 
யானிதற் கலலனெொர்சைம் மாறு 

மேன்புமாய்ப் பின்பு முழுதமாய்ப் பரந்த 

மூத்சனே முடிவிலா முதலே 
தென்பெருர் துறையாய் வெபெரு மானே 

சீருடைச் வெட் சரைசே, (&) 

௮ரைசனே யன்பர்ச் சடியனே னுடைய 
வப்பனே யாவியோ டாச்சை 

புரைபுரை சனியப் புகுந்துநின் நுருச்ப் 
பொய்யிருள் சடி.ர்தமெய்ச் சுடரே 

இிரைபொரா மன்னு மமுதத்செண் சடலே 
திருப்பெருந் துறையுறை வனே 

புரையுணர் விறர்துநின் றுணர்வதோ ௬ணர்வே 
யானுன்னை யுரைச்குமா றுணர்த்தே, ர (௩)



கோயிற்றிருப்பதஇிகம். 

உணர்ச்தமா முனிவ ரும்பரோ டொழிந்தா 
ருணர்வுக்குர் தெரீவரும் பொருளே 

யிணங்கிலி யெல்லா வுயிர்கட்கு முயிரே 
யெனைப்பிறப் பறுக்குமெம் மருந்தே 

திணிர்ததோ ரிருளிழ் தெளிர் சதா வெளியே 

திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே 

குணங்கடா மில்லா வின்பமேயுன்னைச் 

குதனேர் னெியென்ன குறையே, 

குறைவிலா நிறைவே சோதிலா வமுதே 

மீறிலாச் கொழுஞ்சுடர்க் குன்றே 
மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்தென் 

மனத் இடை மன்னிய மன்னே 

சிறைபெறா நீர்போற் சர்தையாய்ப் பாயுக் 

திருப்பெருர் துறையுறை சிவனே 

யிறைவனே நீயென் னுடலிடங் சொண்டா 

யினியுன்னை யென்னிரச் கேனே. 

இரச்திரர் தரு வென்மனச் தஅள்ளே 
யெழுனெ்.ற சோ தியே யிமையோர் 

சிரர் தனித் பொலியும் கமலச்சே வடீயாய் 

இிருப்பெருர் துறையுறை வனே 

ிரர்தலா காய நீர்நிலர் தீகா 

லாயவை யல்லையா யாங்சே 

கரர்சதோ ருருவே சளித்சன னுன்னைக் 

கண்ணுறச் கண்டுகொண் டின்றே, 

இன்னெனச் சருளி யிருள்கடிர் தள்ளத் 
தெழுகின்ற ஞாயிமே போன்று 

நின்றநின் ஐன்மை நினைப்பற நினைச்சே 
னீயலார் பிறிதுமற் நின்மை 

சென்றுசென் ஐணுவாய்ச் தேய்ர் துதேய்ச் கொன்றார் 
இருப்பெருர் துறையுறை வனே 

யொன்றுநீ யல்லை யன்றியொன் நில்லை 
யாருன்னை யறியூழ் பாரே. 

பார்பச மண்ட மனைத்துமாய் முளைத்துப் 

பரச்சதோர் படரொளிப் பரப்பே . 

க 

(௪)



௬௨ கோயிற்றிருப்பதிகம். 

நீருறு தீயே நினைவதே ஓரிய 
நின்மலா நின்னருள் வெள்ளச் 

Fog ஈிர்சை யெழுர்சசோர் தேனே 

திருப்பெருர் துறையுறை வனே 
பாருற வெனக் சாரய லுள்ளா 
மானச மாக்குமென் சோத, (௮) 

சோ தியாய்த் தோன்று முருவமே பருவா 

மொருவனே சொல்லுதற் கரிய 

வாதியே நடுவே யந்தமே பந்த 

மறுக்குமா னந்தமா கடலே 

இ.திலா ஈன்மைத் திருவருட் குன்றே 

திருப்பெருந் துறையுறை வனே 

யாதுநி போவதோர் வகையெனச் கருளாய் 
வந் துநின் ஸிணையடி. சந்தே, (௯) 

தீர்ததுன் றன்னைச் சொண்டதென் றன்னைச் 

சங்கரா வார்கொலோ சதுர 

76. தமொன் றில்லா வானர்தம் பெற்றே 

னியாதுநீ பெற்றதொன் மென்பாத் 

சிர்தையே கோயில் கொண்டவெம் பெருமான் 
றிருப்பெருர் துறையுறை சிவனே 

யெர்தையே மீசா வுடலிடங் கொண்டா 
யானிதற் கலஜெொர்கைம் மாறே, (௧௦0) 

திருசிற்றம்பலம். 

Wireman,



செதீதிலாப்பத்து. 
௮௮ 

சிவானத்தமளவறுக்கொணொாமை. 
௭-. சிவான சமணுகச் செயிச்கப்படாமை, 

திருப்பெருச் துறையி வருளிச்செயப்பட்டது. 

  

ஆூரியவிரு த்தம். 

இருச்சிற்ஈம்பலம், 

பொய்யனே னகசெகப் புகுர்தமூ தூறும் 

புதும லர்ச்கழ லிணையடி பிரிர் துங் 

கையனே ஸின்னுஞ் செச்திலே னந்தோ 

விழித்திருர் துள்ளக் கருத்தினை யிழச்தே 
னையனே யரசே யருட்பெருங் கடலே 

யத்த னேயயன் மாற்கறி யொண்ணாச் 

செய்யமே னியனே செய்வகை யறியேன் 

நிருப்பெ ருர்துறை மேவிய வனே, (2) 

புற்று மாய்மா மாய்ப்புனல் காலே 
யுண்டியா யண்ட வாணரும் பிறரும் 

வற்றி யாருநின் மலரடி காணா 

மன்ன வென்னையோர் வார்த்தையுட் படுத் தப் 

பற்றினாய் பதையேன் மனமிக வுருகேன் 

பரிதி லேன்பரி யாவுட றன்னைச் 

செற்றி லேனின்னுச் திரிதரு கின்றேன் 
றிருப்பெ ருக் துறை மேவிய வனே. (௨) 

புலைய னேனையும் பொருளென நினைந் தன் 

னருள்பு ரிச்தனை புரிதலுவ் களித்துத் 
தீலையி னானடர் சேன்விடைப் பாசா 

சங்கரா வெண்ணில் வானவர்ச் செல்லா 
நிலைய னேயலை நீர்விட முண்ட 

நித்த னேயடை யார்பு£ மெரித்த 
சிலைய னேயெனைச் செத்திடப் பணியாய் 

திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே. (௩)



செத்திலாப்பத்_து. 

அன்ப ராமெற் ஐருச் சவ முயல்வா 
ரயனு மாலுமற் றழலுறு மெழுகா ' 

மென்ப ராய்நினை வாரெ னைப்பலர் 

நிற்ச விங்கெனை யெற்றிலுச் சாண்டாய் 
வன்ப ராய்முரு டொக்குமென் சிர்தை 

_ மரச்சு ணென்செவியிரும்பினும் வலிது 
தென்ப ராய்த்துறை யாய்கெ லோகா 

திருப்பெ ரர். துறை மேவிய சிவனே. 

ஆட்டுத் தேவர்தம் விதியொழித் தன்பா 

லைய னேயென்றன் னருள்வழி யிருப்பே 

ஞட்டுத் தேவரு சாடரும் பொருளே 

நாத னேயுனைப் பிரிவு வருளைச் 

காட்டித் தேவரின் கழலிணை காட்டிச் 

காய மாயதீதைச் கழித்தருள் செய்யாய் 
சேட்டைத் தேவர்தஈ் சேவர்பி ரானே 

திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே. 

௮றுக் லேனுட றுணிபடச் இப்புக் 

கார்கி லேன்றிரு வருள்வகை யறியேன் 

பொறுக்க லேனுடல் போக்டம் காணேன் 
போற்றி போற்றியென் போர்விடைப் பாசா 

விறக்்ச லேனுனைப் பிரிர் தினி திருக்க 

வென்செய் கேனித: செய்கவென் றருளாய் 
சிறைக்ச ணேபுன னிலவிய வயல்சூழ் 

திருப்பெ ருக் துறை மேவிய வனே. 

மாய னேமறி சடல்விட முண்ட 

வான வாமணி சண்டச்தெம் மமுதே 

நாயி னேனுனை நினையவு மாட்டே 

னமச்ச வாயவென் நுன்னடி. பணியாப் 

பேய னாலும் பெருநெறி காட்டாய் 
பிறைகு லாஞ்சடைப் பிஞ்ஞ” னேயோ 

சேய னாிநின் றலவறுவ சழசோ 

இிருப்பெ ரர் துறை மேவிய வனே. 

போத சேரயன் பொருசடற் டெர்சோன் 

புரத. ராதிக ணிற்சமற் ரென்னைச் 
ப் 

(6) 

(சு)



அடைக்கலப்பத்து. 

கோது மாட்டிநின் குரைகழல் காட்டிச் 
குறிச்சொள் சென்றுநின் ரொண்டரிற் கூட்டா 

யாத செய்வதென் றிருந்தனன் மருச்தே 

யடிய னேனிடர்ப் பலது மினிசோ 

சீத வார்புன னிலவிய வயல்சூழ் 
இருப்பெ ரர் துறை மேவிய சிவனே. 

நால மிர்திர னான்முகன் வானவர் 

நிற்க மற்றெனை ஈயக்தினி தாண்டாய் 
கால னாருயிர் கொண்டபூங் சழலாய் 

கங்கை யாயங்கி தங்்கய் கையாய் 
மாலு மோலமிட் டலறுமம் மலர்ச்சே 

மரக்ச ணேனையும் வக் திடப் பணியாய் 
சேலு நீலமு நிலவிய வயல்சூழ் 

இருப்பெ ரு தறை மேவிய வெனே. 

அளித்து வர்செனச் காவவென் நருளி 

யச்சர் திர்த்தரின் னருட்பெருங் கடலிற் 
றிளைத்துர் தேச்சியும் பருயெ முருசேன் 

நிருப்பெ ருச் துறை மேவிய Haar 
வளைக்கையானொட மலரவ னறியா 
வான வாமலை மாதொரு பாகா 

களிப்பெ லாமிகக் சலங்கடு இன்றேன் 

கயிலை மாமலை மேவிய கடலே, 

திருச்சிகறம்பலம், | 

  

அ௮டைடக்கலப்பத்து. 

  

பக்குவ நிண்ணயம். 
எ -து. வித்துமங்குரமும்போலவென்றறல். 

திருப்பெருச் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

கலலைவப்பரட்டு, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

செழுக்சமலத் இரளனநின் சேவடி சேர்ர்தமைர்த 

பழுத்தமனச் தடியருடன் போயினர்யாள் பாவியேன் 

aD



௬௭ அடைக்கலப்பத்து: 

புழுக்கணுடைப் புன்குரம்பைப் பொல்லாச்சல்வி ஞானமிலா 
வழுச்ருமனசத் தடியே னுடையாயுன் னடைச்சலமே, (௧) 

வெறுப்பன வேசெய்யு மென்டிறு மையை&ன் பெருமையிஞத் 
பொறுப்பவ னேயராப் பூண்பவ னேபொங்கு சங்கைசடைச் 
செறுப்பவ னேடின் நிருவரு ளாலென் பிறவியைலே 

ரறுப்பவ னேயுடை யாயடி யேனுன் னடைச்கலமே, (௨) 

பெரும்பெருமா னென்பிறவியை வேரறுத்துப் பெரும்பிச்சு த் 

தீரும்பெருமான் சதுரப் பெருமானென் மனத் தினுள்ளே 

வரும்பெருமான் மலரோ னெடுமாலறி யாமனின்ற 

வரும்பெருமா னுடையா யடியேனுன் னடைச்சகலமே. (௩) 

பொழிகன் நதுன்பப்பு யல்வெள்ள த்தினின் கழற்புணைசொண் 

ழிழிகின்ற வன்பர்களேறி னர்வான்யா னிடர்ச் கடல்மாய்ச் 

சுழிசென்று மாதர்த் திரை பொரச்சாமச் சறவெறிய 

௨ழின் றனனுடையா யடியேனுன் னடைச்சலமே. (௪) 

சுருள்புரி கூழையர் சூழலிர் பட்டின் நிநமறர் இங் 

இருள்புரி யாக்சையி லேடெர் செய்ச்சனன் மைத்தடங்கண் 

வெருள்புரி மானன்ன சோச்சசென் பங்கவிண் ணோர்பெருமா 
னருள்புரி யாயடை யாயடி யேனுன் னடைச்சலமே, (௫) 

மாழைமைப் பாவிய கண்ணியர் வன்மத் இிடவுடைர த 
தீரழியைப் பாவு தயிர்போழ் நளர்ர்சேன் றடமலர்த்தாள் 
வாழியெப் போதுவர் தெர்ராள் வணங்குவன் வல்வினையே 
னாழியப் பாவுடை யாயடி யேனுன் னடைச்கலமே, (x) 

மின்சணினார் நுடங்குமிடையார் வெருளிவலையி லகப்பட்டுப் 
புன்சணஞப்ப் புரள்வேனைப் புரளாமற் புகுந்தருளி 
யென்சணிலே யமுதூறித் இத் இத்தென் பிழைக்இரங்கு 
மங்கணனே யடையா ய்டியேலுன் னடைச்சலமே, (௭) 

மாவடு விரன்ன சண்ணிபம் காநின் மலரடி.ச்சே 
கூவிவொய் கும்பிச்கே யிவொய்நின் குறிப்பறியேன் 
பாவிடையாடுகுழல் போற்கரந்து பரர்த தள்ள 
மாசெடவே லுடையா யடியேலுன் னடைச்சலமே. . (௮) 

பிறிவறி யாவன்பர் நின்னருட் பெய்கழற் ருளிணைச்சழ் 
மறிலறி யாச்செல்லம் வர் துபெற் ௫ருன்னை வர்இிட்பதோர்



ஆசைப்பத்து. ட௧௭ 

கெறியறி யேனின்னை யேயறி யேனின்னை யேயறிபு 

மறிவறி யேனுடை யாயடி யேனுன் னடைக்கலமே, (௧) 

வழங்குகின் ராய்ச்குன் னருளா சமுதத்தை வாரிச்சொண்டு 

விழுங்குன்றேன் விச்னேன் வினையேனென் விதியின்மையா ற் 
திழங்கருர் தேனன்ன சண்ணீர்பருசத்தர் துய்யச்கொள்ளா 

யழுங்குகின்றே லுடையா யடியேனுன் னடைச்சலமே, (௧0) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

ஆலை சப்பத்து, 
வய்ஆந்ஆபபவ 

ஆத்துமவிலக்கணம்: 

எ-து, அன்ம ரூபத்தை யறிதல். 

தஇருப்பெருர் துறையி லருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

ஆசிரிய விருத்தம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 
கருடச் கொடியோன் காணமாட்டாச் கழற்சே வடியென்னும் 
பொருளைத் தந்திங் சென்னை யாண்ட பொல்லா மணியேயோ 
விருளைச் தரக்திட் டிங்சே வாவென் றங்கே கூவு 
omar பெறுவா னாசைப் பட்டேன் ஈண்டா யம்மானே, (a) 

மொய்ப்பா னரம்பு கயிறாக மூளை யென்பு தோல்போர்ச்த 
குப்பா யம்புச் இருக்சகில்லேன் கூவிக் கொள்ளாய் கோவேயோ 
வெப்பா லவர்க்கு மப்பா லாமென் ஞாரமு தேயோ 

வப்பா சாண வாசைப் பட்டேன் கண்டா யம்மானே, (௨) 

சீவார்ர் தீமொய்த் தழுக்கொடு இரியுஞ் சிறுகுடி விதசிசையக் 
கூவாய் சோவே கூத்தா காத்தாட் கொள்ளுங் குருமணியே 

தேவா தேவர்ச் கரியானே சிவனே சிறிதென் முகரோக்டி 

யாவா வென்ன வாசைப் பட்டேன் கண்டா யம்மானே, (௩) 

மிடைந்தெலும் பூத்தை மிக்கழுக் கூறல் வீறிலி ஈடைக்கூடர் 

சொடர்ர்தெனைஈலியத்துயருறன்றேன்சோ ச்தமெம்பெருமானே 

9



கு ஆமசைப்பத்து. 

யுடைர்து கைர் தருகியுன் ஜெளிே ராக்கி யுன்றிரு மலர்ப்பா த. 
மடைர்து நின்றியொ ஞசைப் பட்டேன் சண்டாயம்மானே, (௪) 

௮ளிபுண் ணகத்துப் புறந்தோன்மூடி யடியே னுடையாச்சகை 
புளியம் பழமொத் திருந்தே ளிரு் தம் விடையாய் பொடியாடீ 
பெளிவர் தென்னை யாண்டு சொண்ட வெனள்னா ரமேதேயோ 
வளியே னென்ன வாசப் பட்டேன் சண்டா யம்மானே, (@) 

எய்த்தே.ஞயே னினியிட் சருச்ச சில்லே னில்வாழ்ச்சை 
வைத்தாய் வாங்சாய் வானோ ரறியா மலர்ச்சே வடியானே 
முத்தா வுன்றன் முசவொளி நோக 'டூதுவன் னகைகாண 
வத்தா சால மாசைப் பட்டேன் சண்டா யம்மானே, (சு) 

பாரோர் Sein Seay பரவி யேத்தும் பரனே பரஞ்சோ£ 
வாராய் வாரா வுலசர் தர்.த வந்தாட் கொள்வானே 
பேரா மிரமும் பரவித் திரிர்செம் பெருமா Gores 
வாரா வமுதே யாசைப் பட்டேன் சண்டா யம்மானே (ar) 

சையாற் ரொழுதன் சழத்சே வடி.சள் சழுமத் sysiheres - 
டெய்யா தென்றன் றலைமேல் வைத்தெம்பெருமான் பெருமானென் 
றையா வென்றன் வாயா லரற்றி யழல்சேர் மெழுசொப்ப 
வையாற் றரசே யாசைப் பட்டேன் சண்டா யம்மானே, (௮). 

செடியா ராச்கைத் தறமற வீசிச் சிவபுர ரகர்புக்குக் 
கடியார் சோதி கண்டு கொண்டேன் சண்ணிணை சளிகூரப் 
படி.தா னில்லாப் பரம்பர னேயுள் பழவடி யார்கூட்ட 
மடியேன் காண வாசைப் பட்டேன் சண்டா யம்மானே, (௧) 

வெஞ்சே லனைய சகண்ணார்தம் வெகுளி வலையி லசப்பட்டு 
ரைஞ்சே ஞாயேன் ஞானச் சுடரே ராஜோர் தணைசானேன் 
பஞ்சே ரடியாள் பாகத் தொருவா பவளத் இருவாயா 
லஞ்சே லென்ன வாசைப் பட்டேன் சண்டா யம்மானே, (50) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

Ri



௮ திசயப்பத்து. 
௦0ஒஸ்டட- 

முத்தியிலக்கணம். 

௭-2, மோட்சத்தினடையாளம், 

திருப்பெருர் துறையிலருளிசசெயப்பட்ட த, 

  

ஆசிரியவிருத்தம், 

திருசிற்றம்பலம், 

வைப்புமாடென்றுமாணிச்சத்தொளியென்றுமனச் திடையுருசாதே 
செப்பு நேர்முலைமடவர லியர் தங்கடி. றத்திடை ரைவேனை 
யொப்பி லாதன வவமனி விறர்தன வொண்மலர்ச் திருப்பாதத் 
Suu னாண்தென் னடியரிற் கூட்டிய வ திசயம் சண்டாமே," (a) 

நீதி யாவன யாயையு நினைக்லே னினைப்பவ ரொடுங்ூடே 
னேத மேபிறர் இறர் துழல் வேன்றனை பென்னடி யானென்ற 
பாதி மாதொடும் கூடிய பரம்பர னிரர்தர மாய்நின்ற 
வாதி யாண்டுதன் னடியறிற் கூட்டியவ திசயம் கண்டாமே (6) 

முன்னை யென்னுடைவல்வீனை போயிட முச்சண துடையெந்தை 
தன்னை யாவரு மறில தற் கரியல னெொளியவ னடியார்க்குப் 
பொன்னை வென்றதோர் புரிசடைமூடி சனி விளமதி யதுவைதத 
வன்னையாண்தன் னடி.யரிற்' கூட்டிய வ திசயம் சண்டாமே, (௩) 

பித்த னென்றெனை யுலகவர் பசர்வதோர் சாரண மிதுகேளீ 
ரொத்துச் சென்றதன் திருவருட் கூடிடு மூபாயம தறியாமே 
செத்துப் போயரு ஈரஏடை வீழ்வர் சொருப்படு ன்றேனை 
யத்த னாண்டுதன் ஸடியரிற் கூட்டிய வதிசயங் கண்டாமே, (௪) 

பரவு வாரவர் பாசென் நணைூலேன் பன்மலர் பறித்தேற்தேன் , 
குரவு மார்குழ லார்திறச் சேரின்று குடிகெர ன்ரேனை 
rey நின்றெரி யாடிய வெம்மிறை யெரிசடை மிளிர்ச்ற 
ara ஞுண்தென் ளடியரிற் கூட்டிய வதிசயங் கண்டாமே, (6) 

எண்ணி லேன்றிரு சாமயஞ் செழுத்துமென் னேழமை யதனாலே, 
ரண்ணி லேன்சலை ஞானிசடம்மொடு நல்வினை ஈயவாதே



m புணர்ச்ரிப்பத்து. 

மண்ணி லேபிறர் இறந் தமண் ணாலதற் சொருப்பரி Gar wr 
யண்ண லாண்தென் னடியரிழ் கூட்டிய வ திசயங் கண்டாமே, (௬) 

பொ தீசையூன் சுவர்புழுப்பொ திர் ளு ததசம்பொழுயெபொய்க்கூரை 

யித்சைமெய்யெனக் கருஇநின் நிடர்ச்சடற் சுழித்தலைப் படுவேனை 

மூத்து மாமணிமாணிச்ச வயிரத்? பவளத்தின் முழுச்சோதி 

யத தனாண்டுதன் னடியரிற்கூட்டிய வசயங் கண்டாமே, (௭) 

நீச்ச முன்னெனைம் தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையிற் புகப்பெய் து 
கோக்இநுண்ணியநெடியன சொற்செய் துநுகமின்றிவிளாச்கைத்துத் 

HEA முன்செய்த பொய்யறத்துசளறுச் தெழுதருசுடர்ச்சோ தி 
யாக்கி யாண்தென் ன டி.யரிற் கூட்டிய வசெயங் கண்டாமே, (௮) 

உற்ற வாச்கையி னுறுபொரு ணறுமல ரெழுதரு சாற்றம்போற் 
பற்ற லாவதோர் நிலையிலாட் பரம்பொரு எப்பொருள் பாராதே 
பெற்ற வாபெற்ற பயன நுகர்ர்திடும் 2 சரசொந் நெளியாமே 
was ஞண்டுதன் னடியரித் கூட்டிய வதிசயும் கண்டாமே, (6) 

இருடி ணிர்தெழுச் திட்டதோர் andere Ane லிதுவித்தைப் 
பொருளெ ஸக்களித் தருஈர கத்இிடை விழப்புகு னெரேளைச் 
செருளு மும்மதி னொடிவரை யிடி.தரச் சனப்பதத் தொடு செர்£ 
யருளு மெய்ச்நெறி பொய்ர்ரெறி நீச்யெ வ செயங் கண்டாமே. (௪0). 

இிருச்சற்றம்பலம், 

  

புணரசசிப்பத் து. 
வையை 

அத் துவிதவிலக்கணம்: 

௭-த. பதியும் பசுவும் ஒன் றிரண்டல்லவென்றல். 

திருப்பெருந் துறையி லருளிச்செயப்பட்டது. 

ஆசிரியவிருத்தம். 

திருசசிற்தம்பலம், 

சுடர்பொற் குன்றைத் சோளா முச்சை வாளா தொழும்புசந்து 

கடைபட்டேனை யாண்கொண்ட தருணா லயனைச் சருமால் பிரமன்



புணர்ச்சிப்பத் து. ராக 

ஐடைப்பட்டின்னுஞ் சாரமாட்டாத்தன்னைத் தர்தவென்னாரமுதைப் 

புடை பட்டிருப்ப தென்று கொல்லோ வென்பொல் லாமணியைப் 

புணர்ச்தே, (௧) 

ஆழ்தஏில்லே னடியேனரசே யவனி தல.த்தைம் புலனாய 
சேற்றி லழுந்தாச் சர்தைசெய்து சவனெம் பெருமானென்றேத்தி 
பூறீறு மணற்போ னெக்குகெச் குள்ளே யுருகி யோலமிட்டுப் 

போத்றிரிற்ப தென்றுகொல்லோ வென்பொல்லா ம ணியைப் 

புணர்ந்தே. (௨) 

மீண்டமாலுமயனும் வெருவ நீண்டநெருப்பை விருப்பி லேனை 
யாண்டு கொண்ட வென்னா ரமுசை யள்ளூ றுள்ளத் தடியார்முன் 
வேண்டுந் தனையும் வாய்விட் டலறி விரையார் மலர் தாவிப் [தே. 

பூண்ட பெப்ப தென்றுசொல்லோயென்பொல்லாமணியைப்புணர்ர் 

அல்லிக்கமலத் தயனுமாலு மல்லாதவரு மமரர் கோனுஞ் 

சொல்லிப்பரவு காமத்தானைச சொல்லும் பொருளு மிறச்தசுடரை 
நெல்லிச்சனியைச் தேனைப் பாலை கிறையின் னமுசை யமுதின் 
சுமையைப், புல்லிப் புணர்வசதென்று கொல்லோ யென் பொல்லா 

மணியைப் புணர்ர்தே, (௪) 

இகழத்திசழு மடியமுடியும் காண்பான் €ழ்மே லயனும் மரலு 
மதழப்பறந்துங் காணமாட்டா வம்மா னிம்மா னில முழுது 
மிசழப்பணிசொண் டென்னையாட்கொண்் டாவா வென்ற நீர்மை 

யெல்லாம், புகழப்பெறுவ சென்றகொல்லோ.மென்பொல்லா 

மணியைப் புணர்ந்தே, (ட) 

பரிந்துவர்து பரமானர்தம் பண்டே யடியேற் சருள் செய்யப் 
பிரிர்துபோர்து பெருமா நிலத் லருமா லுற்றே னென்றென்று 
சொரிச்சசண்ணீர் சொரியவுண்ணீ ருரோமஞ் சிலிர்ப்ப வுகர் 
தீன்பாய்ப், புரிர்துநித்ப சென்று கொல்லோ வென்பொல்லா 

மணியைப் புணர்ர்தே. (a) 
நினையப்பிறருச் கரியநெருப்பை ரீரைக் சாலை நிலனை விசும்பைத் 
தனையொப்பாரை யில்லாத்தனியை நோக்கத் தழைர்துச் தழுத்த 
கண்டங், கனையச்சண்ணீ ரருவிபாயச் கையுங்கூப்பிச் சடி மலராற் 
புனையப்பெறுவ தென்று கொல்லோ வென்பொல்லா மணியைப் 

புணர்ந்தே. (௪) 
செச்குசெச்குள் ஞருகிய௬௫ நின்று மிருர்தும் டெர்து மெழுந்து 
சக்குமழுதுர் தொழுதும் வாழ்த்தி சானா விதத்தாற் கூத்துரவிற்றிச்



72. வாழாப்பத்து; 

செச்சர்போலுர் இருமேனி திசழ ரோக்சச் சிவிர் சிவிர்ச் ப் 
புச்குரிற்பசென்றுசொல்லோவென்பொல்லாமணியைப் புணர்ர்சே. 

தாரதாய் மூவே முலகுச்குர் சாயே சாயேன் றனையாண்ட 
பேதாய்பிறவிப்பிணிச்சோர்மருர்தே பெருர்சேன்பில்சவெப்போது 

மேதாமணியே யென்றென்றேத்தி மிரவும் பகலு மெழிலார் பாதப் 

போதாய்க்சணைவ சென்று சொல்லோ வென் பொல்லாமணியைப் 

புணர்ர்தே, (௧) 
சாப்பாய் படைப்பாய் சரப்பாய்முழுதுங் சண்ணார் விசும்பின் விண் 
ஜோர்ச்கெல்லா, ஐப்பாய்மூவா முதலாய் நின்ற மேதல்வா முன்னே 
யெளையாண்ட, பார்ப்பானேயெம் ப.ரமாவென்று பாடிப் பாடிப் 
பணிர்து பாசப், பூப்போ தணைவ சென்று கொல்லோ வென்பொல் 

லாமணியைப் புணர்ர்சே, (௪௦) 

திருச்சிற்றம்பலம், 
கணவராக வன்ம. 

வாழாபபத்து, 
eho pms 

முத்தியுபாயம், 
௭-து, பிரபஞ்சமயனீங்கி பரபோகத்தைக் கூடுதற்குபாயம். 

திருப்பெருர் துறையி லருளிச்செயப்பட்ட து. 

ஆ௫ிரியலிருத்தம், 
திருச்சி றம்பலம், 

பாரொ விண்ளுய்ப் பரரீதவெம்பானே 

பற்றுசான் மற்றிலேன் கண்டாய் 

€ரொடு பொலியாய் சிவபுரச்தாசே 

திருப்பெருர் துறையுறை னே 

யர்ரொடு நோசே ஞார்ச்செடுத்தரைச்சே 
னாண்ட$ யருளிலை யானால் 

வரர்கட லுலடல் வாழ்ேன்ஈண்டாய் 
வருசவென் நருள்புரியாயே, (௧) 

வம்பனேன் நன்னை யாண்டமாமணியே 
மற்றுரான் பற்றிலேன் கண்டா



வாழாப்பத்து. 

யம்பரு மறியா வொருவனேயிருலர்ச் 

குணர்விறர் அலகமூ டுருவுஞ் 
செம்பெரு மானே இயபுரத்தாசே 

திருப்பெருர் துறையை சிவனே 

யெம்பெரு மானே யென்னையாள்வானே 

யென்னை கூவிச்சொண் டருளே, 

பாடிமால் புசழும் பாசமேயல்லாற் 

பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய் 

தேடிரீ யாண்டாய் சவெபுரச்சரசே 
இருப்பெருச் துறையுறை வனே 

பூவெ தன்னோ வெப்பதுமுன்னை 

யுணர்த்தும் துனக்செனக் குறுதி 

வாடினே னிங்கு வாழ்டிலேன்சண்டாய் 
வருகவென் நருள்புரி யாயே, 

வல்லைவா எரக்கர் புரமெரித்தானே 

மற்றுரான் பற்றிலேன்கண்டாய் 
தில்லைவாழ் கூத்தா ெெபுரச்சரசே 

இருப்பெருர் துறையை வனே 
யெல்லைமூ வுலகு மூருவியன் நிருஉர் 

காணுரா எர இமீ றின்மை 

வல்லையாய் வளர்ந்தாய் வாழ்கிலேன் சண்டாய் 

வருகவென் றருள்புரி யாயே, / 

பண்ணினேர் மொழியாள் பங்கரீயல்லாற் 
பற்றுசான் மற்றிலேன் கண்டாய் 

திண்ணமே யாண்டாய் சவபுரத்தாசே 
இருப்பெருர் துறையுறை சிவனே 

யெண்ணமே யுடல்வாய் மூச்கொடுசெவிசண் 
ணென்றிவை நின்கணே வைத்து 

மண்ணின்மே லடியேன் வாழ்கிலேன் சண்டாய் 

வருகவென் தருள்புரி யாயே, 

பஞ்சின்மெல் லடியாள் பம்சநீயல்லாற் 
பற்றுரான் மற்றிலேன் சண்டாய் 

செஞ்செவே யாண்டாய் சிபாரத்சாசே 

இிருப்பெருர் துறையுறை ெயெனே . 

77% 

( 5.)



ane வாழாப்பத்து. 

யஞ்சினே னாயே ஞண்டு££யளித் த 

வருளினை மருளினான் மறந்த 
வஞ்சனே னிங்கு மாழ்ஏலேன் சண்டாய் 

யருகமென் றருள்புரி யாயே, 

பரு தயா ழொளீயாய் பாசமேயல்லாற் 

பதீறுசான் மற்றிலேன் கண்டாய் 

திருஏயர் கோலச் மெபுரத்தாசே 
திருப்பெருர் துறையுறை யவனே 

கருணையே நோக்டக் சசிந்துளமுருடச் 

கலச்துசான் வாழுமா 'றறியா 

மருளனே னுலூல் வாழ்கிலேன்சண்டாப் 
வருசலென் றருள்புரி யாயே, 

பர் தணை விரலாள் பங்கநீயல்லாற் 

பற்றுரான் மற்றிலேன் சண்டாய் 

செர்சழல் போல்லாய் வெபுரச்சரசே 
இருப்பெருர் தறையுமை வனே 

யர்தமி லமுதே யரும்பெரும்பொருளே 
யாரமூ தேயடி யேனை 

வர் தய வாண்டாய் வாழ்கிலேன்சண்டாய் 
வருகயென் றருள்புரி யாயே, 

பாவநா சாவுன் பாதமே பல்லாற் 

பம்றுரான் மற்றிலேன் சண்டாய் 

தேவர்சர் தேவே ெபுரத் தரசே 

இிருப்பெருக் துறையுறை சிவனே 

மூவுல கு௬௨ விருவர்$ீழ் மேலாய் 
மூழங்கழ லாய்நிமிர்ர் சானே 

மாவுரி யானே வாழ்கிலேன் சண்டாய் 

வருகமென் ரருள்புரி யாயே, 

பழு, திறொல் புகழாள் பங்கநீ யல்லாற் 

பற்றுநான் மற்றிலேன் சண்டாய் 

செழுமதி யணிந்தாய் Rays gs grote 
திருப்பெருந் துறையுறை வனே 

சொழுவனோ பிதரைத் து.இப்பனோ வெனகச்கோர் 
துணையென நினைவனோ சொல்லாய் 

(௪) 

(4) 

{ ௪)



அருட்பத்து. n@ 
மழவிடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் 

வருகவென் ஐருளபுரி யாயே, (௧0) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

HY Gt ug Fl. 
மகாமாயாசுத்தி, 

எ-ு,மாயையினின்றும் விலகுதல், 

திருப்பெருர் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

ஆசிரியவிருத்தம். 

AG FF Omdus, 

சோதியே சுடரே குழொளி விளச்கே 
சுரிகுமல் பணைமுலை மடந்தை 

பாதியே பரனே பால்சொள்வெண் ஸீற்றாய் 
பங்கயத் தயனுமா லறியா 

நீதியே செல்வச் தஇருப்பெருர் துறையி 

னிழைமலர்ச் குருர்தமே விய 
ராதியே ய௦யேனாதரித் தழைத்தா 

தெர்துவே யென்றருளாயே, (௪) 

நிரு த தனே நிமலா நீற்றனே நெறிக் 
சண்ணனே விண்ணுளோர் பிரானே 

யொருத்தனே யுன்னை யோலமிட் டலறி 

யலகெலார் தேடியும் சாணேன் 

றிருத்தமாம் பொய்கைச் இருப்பெருர் துறையிற் 

செழுமலர்ச் குருக்சமே விய? 

சருதீதனே யடியே னாதரிச் தழைத்தா 
லதெர்துவே யென்றரு ளாயே, (௨) 

எங்கணா யகனே யென்னுயிர்ச் தலைவா 
வேலவார் குழலிமாரிருவர் 

தீம்சகணா யகனே தச்சரற் சாமன் 

றனதுட ஐழலெழ விழித்த 
செங்களணா யகனே திருப்பெரும் துரையிற்



௱௬ அருட்பத்து. 

செழுமலர்ச்குரு் த மேவியசீ 
ங்களா வடியே னாதரித் தழைத்தா 

லதெந்துவே யென்றரு ளாயே, 

கமலநான் முகனுங் சார்முடு னிறத் தக் 
சண்ணனு ரண்ணுதற் கரிய 

விமலனே யெமக்கு வெளிப்படா யென்ன 
வியன்றழல் வெளிப்பட்ட வெர்தாய் 

இமிலரான் மறைசேர் திருப்பெருந் துறையிற் 
செழுமலர்ச் குரு தமே விய£ 

7மலனே யடி.யே னாதரித் தழைத்தா . 

லசெர்துவே யென்றரு ளாயே, 

அடிகொணே ரிடையாள் சுரிகுழன் மடர்தை 

துணைமுலைச் சண்கடோய் சுவடு 

பொடிசொள்யான் நழவிழ் புள்ளிபோ விரண்டு 

பொங்சொளி தங்குமார் பினனே 

செடிகொள்வான் பொழில்குழ் இருப்பெருர் துறையிழ் 
செழுமலர்ச் குருக்தமே விய2 

ரடிகளே யடியே னாதரிச் தழைச்சா 

லதெர்துவே யென்ற்ரு ளாயே. 

துப்பனே தூயாய் தூாயவெண் exif sy 

துதைச்தெழு துளங்கொளி வயிரத் 

சொப்பனே யுன்னை யுள்குவார் மனத்தி 
னுறுசுமை யளிச்குமா ரமுசே 

செப்பாமா மறைசேர் திருப்பெருர் ததையிற் 

செழுமலர்க் குருந்தமே விய2 

ரப்பனே யடியே னாசரிச்.தழழைச்சா 

லதெர். தவே யென்றரு ளாயே. 

மெய்யனே வி௫ிர்தா மேருவேவில்லா 

மேவலர் புரங்கண்மூன்ரெரித்த 

சையனே சாலாற் சாலனைச் காய்ச்ச. 

கடர்தழற் பிழம்பன்ன மேனிச். 
செய்யனே செல்வத். திருப்பெருந் துறையிற் 

செழுமலர்ச் குருர்தமே விப 

(௪) 

(6)



அருட்பத்து. 
ரையனே யடியே ஞாசரித் தழைத்தா 

லதெர்துவே யென்றரு ளாயே, 

முத்தினே முதல்வா முக்சணா முனியா 

மொட்டரு மலர்பறித் திறைஞ்சப் 
பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்குப் 

பரகதி சொடுத்தருள் செய்யுஞ் 
சச் சனே செல்வத் திருப்பெருந் தரையிற் 

செழுமலர்ச் குருர்சமே விய? 

சதீதனே யடியே னாதரித் சழைத்தா 
லதெர்துவே யென்றரு ளாயே, 

மருளனேன் மனத்தை மயச்சற நோக்கி 

மறுமையோ டிம்மையுங் கெடுத்த 

பொருளனே புனிதா பொங்குவா எரவங் 
கங்கைநீர் ச்ங்குசெஞ் சடையாய் 

தெருளுகான் மறைசேர் திருப்பெருர் துறைபிற் 
செழுமலர்ச் குருர்தமே விய£ 

ரருளனே யடியே னாசரித் சழைச்சா 
லதெந்துவே யென்றரு ளாயே, 

as gant Cun ec திருப்பெருந் துஜையிற் 
செழுமலர்ச் குருந்தமே விய? 

ரிரு தவா ஜெண்ணி யேசரு நினைநதிட் 
டென்னுடை யெம்பிரா னென்றென் 

இருந்தவா நினைந்தே யாதரித் தழைத்தா 
லலைகட லதனுளே நின்று 

பொருந்தலா கயிலை புகுநெறி யிதுசாண் 
போதரா யென் திரு ளாயே... 

திருசடி2 றம்பலம், 

கரையை 

TOT 

(௮) 

(40)



திருக்கழுக்குன்றப்பதிகம். 
the 

குருதரிசனம். 
எ-தி.பசித்துவங் கெட்டவிடம். 

திருக்கழுச்குன்றத் திலருளிச்செயப்பட்டது. 

  

ஆசிரியவிருத்தம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

Newsong Ques gene பெரு 
மானுன் னாமங்கள் பேசுவார்ச் 

கிணச்டிலாத தோரின்பமே வருர் 

துன்பமே துடைச் செம்பிரா 

னுணக்கிலொச சோர் வித் தமேல்விளை 

யாம லென்வினை யொத்தபின் 

கணச்லொத் இருச்கோல£ வரத 
காட்டினாய் கழுக் குன்றிலே, (5) 

பிட்டிரோ்பட மண் சுமர்த 

பெருச் துறைப் பெரும் பித்தனே 

சட்டசேர்பட வந்தி லாத 

சழச்கனே னுனைச சார்ச் திலேன் 

சிட்டனே செவலோகனே இறு 

சாயினுங் சடை யாயவெங் 

சட்டனேனைய மாட்கொள்வான் வந்து 
சாட்டினாய் சழுச் குன்றிலே, (௨) 

மலக்கனேன் சண்ணி னீரைமாற்றி 
மலங் கெடுத்த பெருர் துற 

விலங்கனேன் வினைச்சேடனே னினி 
மேல் விளைவதறிர் இலே 

னிலங்குகின்ற நின் சேவடிச 
ளிரண்டும் வைப்பிட மின்றியே 

சலங்கினேன் சலப் காமலே வந்து 

காட்டிஞய் கமுச் குன்றிலே. (௩)



இருக்கழுக்குன்றப்பதிகம். 

பூணொணாசசொ ன்பு பூண்டு , 
பொருக்கி சாடொறும் போற்றவ 

காணொணாசதொர் நாண மெய்.இ 
ஈடுச்சடலு எழுர்தி கான் 

பேணொளணாச பெருக்துறைப் பெருர் 
தோணி பற்றியுகைச்தலுங் 

சாணொளுச் தருக்கோல$ வந்து 
STR CHI SYS Gor Her. 

கோலமேனி வராகமே குண 
மாம் பெருந் துறைச் சொண்டலே 

சீலமேது மறிரந்திலாத வென் 
சிந்தை வைத்த சிகாமணி 

ஞாலமே கரியாக நானுளை 

நச்சி ஈச்டை வர் இடங் 
காலமேயுனை Cur gs Gag gy 

் காட்டினாய் கழுச் குன்றிலே. 

பேதமில்ல தொர் கற்பளித்த 

பெருர் துறைப் பெருவெள்ளமே 

யேதமேபல பேச£ யெனை 

யேதிலார் முன மென்செய்தாய் 
சாதல்சாதல் பொல்லாமை யற்ற 

தினிச்சரண் சாணா மெனக் 
er son ger Cur sé ae gy 

சாட்டினாய் கழுக் குன்றிலே, 

இயக்கமா ரறுபத்து சால்வரை 
யெண்குணஞ் செய்த வீசனே 

மயக்கமாய தொர்மும் மலப்பழ 
வல் வினைச்கு எழுச்தவும் 

தயச்கறுத் தெனையாண்டு கொண்டுநின் 
ஃஅாய்மலர்ச் கழ றர்தெனைச் 

சய்ச்சவைச் தீடியார்முனே வந்து 

சாட்டினாய கழுக் குன்றிலே, 

திருச்சிற்சம்பலம், 

  

10 

(௪) 

(6) 

(௭)



கண்டபத்து. 
வயத்த வவ, 

திருத்ததரிசனம். 
தில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த, 

சொச்சகக்கலிப்பா, 

இருச்சற்றம்பலம். 

இர் திரிய வயமயங்கி பிறப்பதற்கே காரணமா 

யர்தரமே திரி துபோ யருஈரடல் வீழ்வேற்குச 

சிர்தைதனைச் தெளிவித்துச் சவமாச்சி யெனையாண்ட 
வர். தமிலா வானர்த மணிகொடில்லை கண்டேனே. (௧) 

வினைப்பிறவி யென்டுன்ற வேதனையி லகப்பட்டுத் 
தினைச்சிறிது நினையாசே தளர்வெய் திக் டெப்பேனை 
பெனைப்பெரிது மாட்கொண்டென் பிறப்பறுத்த விணையிவியை 
யனைத்துலகுர் தொழுர் தில்லை யம்பலத்தே சண்டேனே, (2.) 

உருத்தெரியாச் காலக்சே யுள்புகு்தென் னுளமன்னிச் 
கருத்திருத்தி பூன்புக்குக் கருணையின லாண்டுசொண்ட 

திருத்துருத்தி மேயானைத் இத் திக்குஞ் பதத்தை 
யநதீ.தியினா ஞயடியே னணிகொடில்லை கண்டேனே, (௩) 

கல்லாத புல்லறிவிற் கடைபட்ட ராயேனை 
வல்லாள னாயவர்து வனப்பெய்இ யிருக்கும்யண்ணம் 
பல்லோரும் சாணகென்றன் பசபாச மறுச்தானை 
யெல்லோரு மிறைஞ்சு தில்லை யம்பலத்சே சண்டேனே, (௪) 

சா.திகுலம் பிறப்பென்னுஞ் சுழிப்பட்டுத் தடமாறு 
மாதமிலி சாயேனை யல்லவறுச் தாட்கொண்டு 
பேதைகுணம் பிறருருவம் யானேனதென் லுலரமாய்த்துச் 
கோ.ிலமு தானானைக் குலாவு தில்லை சண்டேனே, (௫) 

பிறலிதனை யறமாற்றிப் பிணிமூப்பென் நிலையிரண்டு 
மூறவிஞெர மொழியச்சென் றுலகுடைய கொருமுத$லச் 
செறிபொழில்குழ் தில்லைசசர்த் இருச்சிற்றம் பலமன்னி 
மறையவரும் வானவரும் வணங்டெரான் சண்டேனே. (௬)



பிரார்த்தனைப்பத் து: ௭௧௧ 

ப.திதிமையும் பரிசுமிலாப் பசுபாச மறுத்தருளிய் 

பித்தனிய னெனவென்னை யாக்குவித்துப் பேராமே 
சித்தமெனுர் இண்சயிற்றாற் நிருப்பாதம் கட்டுவித்த 

விச்தகனார் விளையாடல் விளங்குதில்லை கண்டேனே, (௭) 

அளவிலாப் பாலகத்சா லமுச்குண்டிம் சறிவின்றி 

விளைவொன்று மறியாதே வெறு வியஞய்ச் டெப்பேலுக் 

களவிலா வானந்த மளித்சென்னை யாண்டானைக் 
சளவிலா வானவருர் தொழுர்தில்லை சண்டேனே. (௮) 

பாங்கினொட பரிசொன்று மறியாத நாயேனை 
யோங்கியுளச் தொளிவளர வுலப்பிலா வன்பருளி 
வாக்கிவினை மலமறுத்து வான்கருணை தர்.தானை 
சான்குமறை பயிறில்லை யம்பலத்தே கண்டேனே. (a) 

பூதங்க ளைந்தாடுப் புலனாடுப் பொருளாடப் 
பேதங்க எனைத் தமாய்ப் பேதமிலாப் பெருமையனைச் 
சேதங்கள் கெடுத்தாண்ட ளெரொளியை மாக சத்தை 
வேதங்க டொழுகேச்தும் விஎங்குதில்லை சண்டேசே (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

சைவன் வரவி! 

பிரார்த்தவப்பத் து. 
நகை இடத வவஞ் வயு. 

FST SB. 
1-H ஆன்மாக்களுக்கு முத்திரிச்சயம் பண்ணுதல், 

திருப்பெருர் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

ஆ௫ிரியகிரு.த்தம். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

கலந்து கின்னடி யாரோ டன்று வாளா சளித்திருக்தேன் 

புலர்ர்து போன காலங்கள் புகுந்து கின்ற திடர்பின்னா 

ஞீலர்ர்து போனே னுடையானே யுலவா வின்பச் சடர்சாண்பா 
னலர்து போனே எருள்செய்யா யார்லங் கூர வடியேந்சே. .. (5)



ராகஉ பிரார்த்தனைப்பத் த. 

அடியார் சிலருன் னருள்பெற்றா ரார்வங் கர யானவமே 

முடையார் பிணத்தின் முடிவின்றி முனிவாலடியேன்மூக்னெரேன் 

கடியேனுடைய கருவினையைச் களர் துன்சருணைச்சடல்பொங்ச 
வுடையா யடியே லுள்ளத்சே யோவா தருச வருளாயே, (௨) 

அருளா ரமுதப் பெருங்கடல்வா யடியா ரெல்லாம் புச்சழுந்த . 
விருளாராச்கை யிதுபொறுத்தே யெய்த்தேன்கண்டா யெம்மானே 
மருளார்மனத் தோருன்மத்தன் வருமாலென்றிங் செனைச்சண்டார் 
வெருளாவண்ண மெய்யன்பை யுடையாய்பெற நான்வேண்ட$மே. 

வேண்டும் வேண்டு மெய்யடியா ருள்ளே விரும்பியெனையருளா 
லாண்டா யடியே னிடர்களைர்த வமுசே யருமா மணிமுத்தே 
தண்டாவிளச்சன்சுடரனையாய் சொண்டனேர்குமுண்டாங்கொல் 
வேண்டாதொன்றும் வேண்டாத மிச்சவன்பே மேவுதலே. (2) 

மேவு முன்ற னடியாருள் விரும்பி யானு மெய்ம்மையே 
சாவி சேருங் கயற்சண்ணாள் பங்கா வுன்ரன் கருணையிஞனாற் 
பாவி யேற்கு முண்டாமோ பரமானமதப் பழங்கடல்சோம் 
தீரவி யாச்கை யானெனசென் நியா துமின் றி யறுதலே, (௫) 

அறவே பெற்றார் நின்னன்ப ரர்த மின்றி யகரெகவும் 
புறமே இடந்து புலைராயேன் புலம்புகின்றே எுடையானே 
பெறவே டேண்டு மெய்யன்பு பேரா லொழியாப் பிரிவில்லா 
மறவா நினையா வளவிலா மாளா வின்ப மாகடலே. (௪) 

சடலே யனைய வானர்தங்கண்டா ரெல்லாங்கவர்ர் தண்ண, விடரே 
பெருக் யேசற்றிங் இருத்த லழகோ வடிநாயே, னுடையாய் 

நீயே யருளுதியென் நுணர்த்தா சொழிர்தே சழிர் தொழிர்தேன் 
சுடரா ரருளா லிருணீங்கச் சோச யினித்சான்றுணியாயே, (௭) 

துணீயா வுருசா வருள்பெருகத்தோன்றக்சொண்டரிடைப்புகுர் த 
இணியார் மூங்கிற் சிர்தையேன் சிவனே நின்று சேய்சன்றே 

னணியா ரடியா ௬னச்குள்ள வன்புர் சாரா யருளளியத் 
தணியா தொல்லை வர்தருளித் சளிர்ப்பொழ் பாதர் தாராயோ, (௮) 

தாராவ ர௬ுளொன் தின்றியே தர்தா யென்றுன் றமரெல்லா 
மாரா நின்றா ரடியேனு மயலார் போல வயர்வேனோ 

சீரா ருளாற் சர் தனையைச் இருச்தி யாண்ட சவலோசா 
பேரா னர்சம் பேராமை லைக்க வேண்டும் பெருமானே, (௧)



குழைத்தபத்து: 0G 

மாஜோர் பங்கா வர்திப்பார் மத.ரச் சனியே மனசெகா 

சானோர்தோளாச் சுரையொத்தா எம்பி யித்தால் வாழ்ர்தாயே 
பூனே புகுர்த வுனையுணர்ச்தே யுருஇப் பெருகு முள்ள ச்சைக் 

கோனே யருளுங் சாலர்தான் கொடியேர் சென்றோ கூவெதே.(௧0) 

கூடிக் கூடி யுன்னடியார் குளிப்பார் சிரிப்பார் களிப்பாரா 

மாடி வாடி. வதியர்றேன் வற்நன் மரம்போ னிற்பேனோ 

வூடி யூடி. யுடையாயொூ கலர் தள்ளுருடுப் பெரு9ரெச் 
காடி யாடி யானந்த மதுவே யாக வருள்கலந்தே, (௧௪) 

திருசசிச்ஈம்பலம், 

  

முழைத்தபத்து, 
——ele—- 

ஆத்தும நிவேதனம். 

எ-௮,.நேயத்தோடொன்றல். 

திருப்பெருச் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட ௮. 

  

அசிரியவிருத் தம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

குழைத்தாற் பண்டைச் கொடுவினைகோய் சாவாயுடையாய் கொடு 
வினையே, னுழைச்தா லுறு தி'யுண்டோதா னுமையாள் கணவா 

வெனையாள்வாய், பிழைத்தார் பொறுச்ச வேண்டாவோ பிறைசேர் 

சடையாய் முறையோயென், ஈழைத்சா லருளா சொழிவதே யம் 
மானே யுன்னடியேர்சே, (5) 

அடியே னல்ல லெல்லாமுன் னகல லாண்டா Quer dogs som 
கொடியே ரிடையாள் கூறாவெங் கோவே யாவா வென்றருளிச் 
செடிசே ௬டலைச் சிசையாத செத்துச் கெங்கள் இவலோகா, வடை 
யாய் கூவிப் பணிடிசொள்ளா சொறுத்சா லொன்றும் போதுமே, (௨) 

ஒன்றும் போசா நாயேனை யுய்யச் கொண்ட நின்சருணை 

யின்றே யின்றிப் போய்த்சோதா-னேழை பங்கா வெங்கோவே 
குன்றே யனைய குற்றங்கள் குணமா மென்றே நீகொண்டா 
லென்றாள் கெட்ட இரங்டொ யெண்டோன் முச்ச ணெம்மானே



Mee குழைத்தபத்து: 

மானேர் ரோச் மணாளா மன்னே நின்£ர் மறப்பித்இிய் 

ஒனே புசவென் றனைாக்9ி யழலப் பண்ணு வித்இிட்டா 

யானா லடியே னறியாமை யறிர்.தரீயே யருள் செய்த 

கோனே கூவிச் சொள்ளாரா ளென்றென் றுள்ளைச் கறுவசே. (2) 

கூறு ராவே முதலாசச் கூறுங் ரண மெல்லா£ 

தேறும் வகைநி இசைப்புரீ Bono ஈன்மை முழுதுநீ 
வேறோர் பரிரிற் சொன்றில்லை மெய்ம்மை யுள்னை விரித்துரைச்?ற் 
ஹேறும் வகையென் வலோகா திகைத்தாற் ரேற்ற வேண்டாவோ 

வேண்டச் சச்ச தறிவோய்நீ வேண்ட முழுதும் தீருவோய்நீ 
வேண்டு மயன்மாஜ் கரியோய்ரீ வேண்டி யென்னைப் பணிகொண் 
டாய், வேண்டி நீயாதருள் செய்தா யானுமதுவே வேண்டினல்லால் 
வேண்டும் பரிசொன் றுண்டென்னி ல.தவு முன்றன் விருப்பன்றே 

அன்றே யென்ற னாவியு மூடலு முடைமை யெல்லாமுங் 
குன்றே யனையா யென்னை யாட்சொண்டபோதே கசொண்டிலையோ 
வின்றோரிடையரெனக்குண்டோ மெண்டோண்முக்சணெம்மானே 
ஈன்றே செய்வாய் பிழைசெய்வாய் சானோ விதற்கு சாயகமே, (௭) 

சாயிற் கடையா சாயேனை நயந்துநியே யாட் சொண்டாய் 
மாயப் பிறலி யுன்௨சமே வைச்திட் டிருக்கு மதுவன்றி 
யாயுச் கடவே னானோசா னென்ன தேரவிம் சதிசாரங் 
காயத் இிவொ யுன்னுடைய சழற்£ம் வைப்பாய் சண்ணுதலே, (௮) 

கண்ணார் நுதலோய் சழலீணைகள் கண்டேன் சண்கள் சளிகூர 
வெண்ணு திரவும் பகலுகா னலையே யெண்ணு மதவல்லான் 
மண்மேல் யாச்சை விடுமாறும் வந்துன் சழந்சே புகுமாறு 
மண்ணா வெண்ணச் சடவேஜனோ வடிமை சால வழகுடைச்சே, (௧) 

அழசே புரிர்திட் டடிசாயே னரற்று இன்றே லுடையானே 
இகழா நின்ற திருமேனி சாட்டி யென்னைப் பணிசொண்டாய் 
புகழே பெரிய பதமெனக்குப் புராண நீதர் தருளாதே 
குழசா சோல மறையோனே கோனே யென்னைத் குழைத்தாயே, 

திருச்சிற்தம்பலம், 

eine,



உயிருண்ணிப்பத்து, 

opt 
சிவானத்தமேலிடுதல், 

௭-து. நேயமேலிடுதல். 
திருப்பெருர் துறை 2விலருளிச்செயப்பட்டத. 

  

கலிவிருத்தம், 

திருச்சித்நம்பலம், 
பைரராப்பட ௨.ரவேரல்கு லஐுமைபாகம தாயென் 
மெய்ர்ரா டொறும் பிரியாவினைச் சேடாவிடைப்பரசா 
செர்காலலர் பரசும் புகழ்ச் இிருப்பெருர் துறை யுறைவா 
யெர்சாட்களித் செர்சாளிறு மாச்சேனினி யானே, (5) 

சானாடி யணைவானொரு சாய்க்குத்தவி ட்டிக் 
கூனாருடல் புகுர்சானுயிர் சலச்சானுளம் பிரியான் 
தேஞர்சடை மூடியான்மன்னு திருப்பெருந் தறை யுறையான் 
மோஜோர்சளு மறியாததோர் வளமீர்சன னெனக்சே, (௨) 

எனைரானென்ப தறியேன்பக லிரவாவது மறியேன் 

மனவாசசங் சடர்சானெனை மத்சோன் மத்தனாச்டிச் 
சினமால்விடை யுடையான்மன்னு திருப்பெருந் துறை யுறைபும் 
பனவனெனைச் செய்தபடி றறியேன்பாஞ் சுடரே, (௩) 

வினைக்சேடரு முளரோபிறர் சொல்லீர்விய னுலட 
லெனைத்தான்புகுர் தாண்டானென சென்பின்புரை யுருக்டிப் 
பினைத்தான்புகுர் தெல்லேபெருர், துறையிலுறை பெம்மான் 
மனத்தான்சண்ணி னகத்தான்மறு மாற்றத்திடை யானே, (5): 

பர்ராங்கவை யற்நீர்பர்றும் பத்ரால் ச துபற்றி 
ஈர்ராங்கதி யடைகோமெனிற் செடுலீரேர்டி வம்மின் 
நெற்றார்சடை மூடியான்மன்னு திருப்பெருந் தறை மிறர் 

கர்ராங்கவன் சழல்பேணின ரொடும் கூடிமின் கலந்தே, (டு) 

சடலின்றிரை யதுபோல்வரு கலச்சமல மறுத்தென் . 

னுடலும்மென துயிரும்புகுர் சொழியாவண்ண நிறைர்சான்



MT Sir அச்சப்பத்து: 

சுடருஞ்சுடர் மதிகுடிய திருப்பெருந்துறை யுறையும் 
படருஞ்சடை மகுடத்தெங்கள் பரன்றான்செய்த படிரே, (௬) 

வேண்டேன்புகழ் மேண்டேன்செல்லம் வேண்டேன் மண்ணும்லிண் 
ணும், வேண்டேன்பிறப் பிறப்புச்சவம் வேண்டார் தமைசாளுச் 

திண்டேன்சென்று சேர்ர்தேன்மன்னு திருப்பெருர் துறையிறை 

தாள், பூண்டேன்புறம் போசேனினிப்புஈம்போகலொட்டேனே.(௭) 

கோர்றேனெனச் சென்கோகுரை சடல்வாயமு தென்கோா 

வாற்றேனெங்க எரனேயரு மருந்தேயென தாசே 

சேற்றார்வயல் புடைகுழ்தரு இருப்பெருந் துறை யுதையு 
நீதீறார் தரு இருமேனிரின் மலனேயுனை யானே. (௮) 

எச்சம்மறி வேனானெனகச் இருக்கின் நசை யறியே 

ன ச்சோவெங்க எரனேயரு மருர்தேயென சமுதே 
செச்சைமலர் புரைமேனியன் நிருப்பெருர் துறை யுறையா 
னிச்சம்மென கெஞ்சின்மன்னி யானாிறின் ரானே. (௧) 

வான்பாவிய வுலகத்தவர் தவமேசெய வவமே 
பூன்பாவிய வுடலைச்சுமர் தடவிமர மானேன் 
தேன்பாய்மலர்ச் சொன்றைமன்னு இிருப்பெருச் தறை யுறைவாய் 
சான்பாவிய னானாலுளை ஈல்காயென லாமே, (௧0) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

அ௮சசப்பத்து. 
ரைடு டுரஇவி (ரை 

ஆனத்தமுறுதல. 
எ-து, சேயத்திலேயொன்றுபட்டுச்சிக்கென ௮ முர் இனமை, 

இல்லையிலருளிச்செயப்பட்ட ௫, 

Baud Gs sw. 

தருச்சிற்றம்பலம், 

புந்றில்லா எரவுமஞ்சேன் பொய்யர்சம் மெய்யுமஞ்சேன் 
கற்றையார் சடையெம்மண்ணல் சண்ணுசல் பாசாண்ணி 
மற்றுமோர் செய்வர்தன்னை யண்டென நினைர்செம் பெம்மாற் 
கற்றிலா சவஜாச் சண்டா லம்மரா மஞ்சுமாறே, (s)



அச்சப்பத்து. ராக௭ 

வெருவரேன் வேட்சைவர்தால் வினைக்கடல் கொளினுமஞ்சே 
னிருவரான் மாறுகாளு வெம்பிரான் றம்பிரானார் 
திருவுரு ௨ன்றிமற்ரோர் தேவரெச் சேவரென்ன 
வருவரா தவரைக்கண்டா லம்மாரா மஞ்சுமாறே, ' (௨) 

வன்புலால் வேலுமஞ்சேன் வளைச்கையார் கடைச்சணஞ்சே 
னென்பெலா முருகரோச்? யம்பலச் தாதென்ற 
வென்பொலா மணியையேத் த யினிதருள் பருகமாட்டா 
வன்பிலா சவரைச்சண்டா லம்மரா மஞ்சுமாறே, (௩) 

சிளியஞார் ளெவியஞ்சே னவர்சறி முறுவலஞ்சேன் 
வெளியக ராடுமேனி வேதியன் பாசஈண்ணித் 
துளியுலாங் கண்ணராடுத் தொழுதழு துள்ளரெக்டங் 
களியிலா தவரைச்சண்டா லம்மநா மஞ்சுமாறே, (௪) 

பிணியெலாம் வரினுமஞ்சேன் பிரப்பினே டி.நப்புமஞ்சேன் 

லுணி௫ிலா வணியினான் நன் றொழும்பரோ டழுர் தியம்மா 

றிணிரிலம் பிளச் துங்காணூச் சேவடி பரவிவெண்ணீ 
சீணிசலா தவரைச்சண்டா லம்மரா மஞ்சுமாறே, (6) 

வாளுலா மெரியுமஞ்சேன் வரைபுரண் டி.டினுமஞ்சேன் 

ளோளுலா நீற்றனேற்றன் சொற்பதங் கடர்தலப்பன் 

ருளதா மரைகளேத்திச் தடமலர் புனைர் துசையு , 

மாளலா தவரைக்சண்டா லம்மரா மஞ்சுமாறே, (௪) 

தீகைவிலாப் பழியுமஞ்சேன் சாதலைமுன்ன மஞ்சேன் 
புகைமுகர் தெரிசைவீசிப் பொவிரஈ்த வம்பலத் துளாடு 

மூகைசகைக் கொன்றை மாலைமுன்னவன் பாதமேத்தி 

யகரெகா தவரைச்சண்டா லம்மரா மஞ்சுமாறே, (௪) 

தீறிசெறி களிறுமஞ்சேன் நழல்விழி யுழுமையஞ்சேன் 
வெறிகமழ் சடையனப்பன் விண்ணவர் ஈண்ணமாட்டாச் 

செறிதரு கழல்களேத்திச் ரர் இனி திருக்கமாட்டா 

வறிவிலா தவரைக்சண்டா லம்மரா மஞ்சுமாறே, (௮) 

மஞ்சுலா முருமுமஞ்சேன் மன்னரோ டெவுமஞ்சே 

னஞ்சமே யமுதமாக்கு ஈம்பிரா னெம்பிரானாய்ச் 

செஞ்சவே யாண்கொண்டான் நிருமுண்டர் தீட்டமாட்டா | 

தீஞ்சுவா ரவரைக்சண்டா லம்மரா மஞ்சுமாறே (௯)



ராகு திருப்பாண்டிப்பதிகம்: 

கோணிலா வாளியஞ்சேன் கூற்றுவன் சீற்றமஞ்சே 
னீணிலா வணியினானை நினைர் துரைர் துருகசெக்கு 
வாணிலாங் சண்கள்சோ.ர வாழ்த்இிரின் றேத்தமாட்டா 

வாணலா தவரைச்சண்டா லம்மசா மஞ்சுமாறே, (௧0) 

திருச்சிர்£ம்பலம், 

அன்ஸள்னாகளகவகவைககை 

திருப்பாண்டி ப்ப திகம். 
வித meme 

சிவான த்தவீளைவு. 

or- து, சுகமேலீடு, 

திருப்பெருர் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட து. 

  

கட்டளைக்கலித்துறை. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பருவரை மஙகைசன் பங்கைப் பாண்டியற் காரமுதா 

மொருவரை யொன்றுமி லாதவரைச்சழற் போ இறைஞ்சித் 
தெரிவர நின்றுருக்பப் பரிமேற்கொண்ட சேவகனா 
ரொருவரை யன்றி யுருவறியாதென்றலுள்ளமதே, (௧) 

சதுரைமறர்தறி மால்கொள்வர் சார்ர்தவர் சாற்றிச்சொன்னோ௨ 
க.இிரை மறைத்தன்ன சோ திசழுச்சடை சைப்பிடிச்தச் 

குதிரையின் மேல்வந்து கூடிடுமேற் குடிகேரண்.ர் 
மதுரையர் மன்னன் மறுபிறரப்போட மறித்நிடமே, (௨) 

நீரின்பவெள்ளத்து நீர்.இிச் குளிக்கன்ற நெஞ்சங்கொண்டீர் 
பாரின்பவெள்ளம் கொளப்பரி மேத்கொண்ட பாண்டியனா 
சோரின்பவெள்ளத் தருச்சொண்டுெ தாண்டரையுள்ளங்சொண்டார் 
பேரின்பவெள்ளத்துட் பெய்கழலே சென்று பேனுமினே. (௩) 

செறியும் பிறவிக்கு சல்லவர்செல்லள்மின் றென்னனன்னாட் 
டிறையன் ளெர்சன்ற சாலமிச்சாலமெச் காலத்துள்ளு 
மறிகொண் சதிர்வா ஞைசழிச்சானர்ச மாக்கடவி 
யெறியும் பிறப்பை யெதிர்ர்தார் புரளவிருநில ச்சே, (௪)



திருப்பாண்டிப்பதிகம்: MBG 

சாலமுண் டாசவே காதல்செய் துய்மின் கருதரிய 
ஞாலமுண் டானொடு சான்முகன்வானவர் ஈண்ணரிய 
வாலமுண் டானெங்கள் பாண்டிப்பிசான்றன் னடியகர்க்கு 
மூலபண்டாரம் வழக்கு இன்ரான்வர்.து முர் துமினே, (டு) 

ஈண்டியமாயா விருள்கெட வெப்பொருளும் விளங்கத் 

அண்டிய சோ இியை மீனவனுஞ்சொல்ல வல்லனல்லன் 
வேண்டியபோதே விலக்லைவாய்தல் விரும்புமின்றாள் 
பாண்டியனாரருள் செய்சன் றமுத்இிப் பரிரிதுவே, (சு) 

மாயவனப்பரி மேல்சொண்டு மற்றவர் சைக்சொளும் 
போயறுமிப்பிறப் பென்னும் பகைகள் புகுந்தவருக் 
காயவரும்பெருஞ் €ருடைச் தன்னருளே யருளுஞ் 
சேயநெடுங் கொடைச் தென்னவன்சேவடி சேர்மின்சளே, (௭) 

அழிவின்றி ரின்ரதொ ரானந்தவெள்ளத் திடையழுத்திச் 
கழிவில் கருணையைக் காட்டிச்சடிய வினையகற்றிப் 
பழமலம் பற்றறுத் தாண்டவன்பாண்டிப் பெரும்பதமே 
முழுதுல குர்தரு வான்கொடையே சென்று முந்துமினே. (4) 

விரவிய திவினை மேஃைப்பிரப்பு முர்ரீர்சடச்சப் 
பாலிய வன்பரை யென்புருக்கும்பரம் பாண்டியனார் 
புரவியின் மேல்வரப் புர தசொளப்பட்ட பூங்கொடியார் 
மரவியன் மேல்கொண்டு தம்மையுர் தாமறி யார்மறர்தே, (௧) 

கூத்றைவென் ருங்சைவர் கோக்சளையும் வென்றிருர்தழகால் 
வீற்றிருந்தான் பெருந்சேவியுர் தானுமோர் மீனவன்பா 
லேற்றுவந்தா ருபிருண்ட திற லொற்ரைச் சேவகனே 
தேற்றமிலாதவர் சேவடி சிச்செனச் சேர்மின்களே, (௪0) 

இருச்சிற்றம்பலம், 
entrant,



பிடித்தபத்து. 
5099௨௮ 

முத்திக்கலப்புரைத்தல். 

௭ -மு மற்றுளள அன்மாக்களுக்கு முத்தியின் சுகத்தைச் 

சொல்லியது, 

திருச்சோணிபுரத்தி லருளிச்செயப்பட்ட து. 

  

Aiud os gw. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

உம்பர்கட் காசே யொழிவற நிறைந்த 
யோகமே பூற்றையேன் mow i 

வம்பெனப் பழுத்தென் குடிமுழு தாண்டு 

மாழ்வற வாழ்வித்த மருர்தே 

செம்பொருட் டுணிவே €ருடைச் கழலே 

செல்வமே சிவபெரு மானே 

யெம்பொருட் டுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தே 

னெங்கெழுர் தருளுவ இனியே, (௧) 

விடைவிடா துகந்த விண்ணவர் கோவே 

வினையனே லுடைய மெய்ப்பொருளே 

மூடைவிடா தடியேன் மூத்தற மண்ணாய் 

முழுப்புழுச் குரம்பையிற் டெந்து 

கடைப்டா வண்ணங் சாத்தெனை யாண்ட 

கடவுளே சருணைமா கடலே 

பிடைவிடா துன்னைச் சிச்செனப் பிடிச்தே 
னெங்செழுர் தருளுவ தனியே, உ) 

அம்மையே யப்பா லொப்பிலா மணியே 
யன்பினில் விளைர்தவா ரமுதே 

பொய்ம்மையே பெருக்கிப் பொழு னைச் ருக்கும் 
புழுத்தலைப் புலையனேன் றனக்குச் 

செம்மையே யாய Haus wells s 
செல்வமே சிவபெரு மானே 

பிம்மையே யுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தே 
னெங்கெழுர் தருளுவ இனியே. (௩)



பிடித்தபத்து. 
௮ருளுடைச் சுடரே யளிந்ததோர் கனியே. 

பெருச்திற லருக்தவர்க் காசே 
பொருளுடைக் கலையே புகழ்சிசியைச் கடர்ச 
போகமே யோகச்தின் பொலிவே 

கெருளிடச் தடியார் சர்சையட் ப்குர்ச 

செல்வமே சிவபெரு மானே 
யிருளிடக் தன்னைச் சக்செனப் பிடி3சே 

னெங்கெழுச் தருளுவ இனியே. 

ஒப்புனச் இல்லா வொருவனே யடியே 

னுள்ளச்து ளொளிர்சின்ற வொளியே 
மெய்ப்பத மறியா வீறிலி யேர்கு 

விழுமிய தளித்ததோ ரன்பே 

செப்புதற் கரிய செழுஞ்சுடர் மூர்த்தீ 

செல்வமே செவபெரு மானே 

யெய்ப்பிடச் துன்னைச் சிக்செனப் பிடித்சே 
னெக்கெழுச் தருளுவ இனியே. 

அறவையேன் மனமே கோயிலாச் சொண்டாண் 
டளவிலா வானந்த மருளிப் 

பிறவியே ரறுத்தென் குடி.முழு காண்ட 

பிஞ்ஞகா பெரியவெம் பொருளே 

,இிறவிலே கண்ட காட்டியே யடியேன் 
செல்வமே செெபெரு மானே 

பிறவிலே யுன்னைச் சிச்செனப் பிடித்தே 
னெங்கெழுர் தருளுவ இனியே, 

பாசவே ரறுக்கும் பழம்பொரு டன்னைப் 
பத்றுமா றடியனேம் கருளிப் 

பூசனை யுகசர்தென் சிர்சையுட் புகுக்து 
பூங்கழல் சாட்டிய பொருளே 

தேசுடை விளக்கே செழுஞ்சுடர் மூர்த்தி 
செல்வமே சிவபெரு மானே 

மீசனே யுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தே 
னெங்கெழுக் தருளு௨ இனியே. 

அத தனே யண்ட ரண்டமாய் நின்ற 
aT Au wr gif Severe 
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(௪) 

(௬) 

(௭)



௱உ௨ பிடி த்தபத்து. 
சித்தனே பத்தர் சிச்கெனப் பிடித்த 

செல்வமே சிவபெரு மானே 
பித்தனே யெல்லா வுயிருமாய்த் தழைத்துப் 

பிழைச்சவை யல்லையாய் நிற்கு 

மெத்தனே யுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தே 

னெங்கெழுர் தருளுவ இனியே. (௮) 

பானினைர் அட்டர் தாயினுஞ் சாலப் 

பரிர் துட பாவியே னுடைய | 

வூனினை யுருக்சி யுள்ளொளி பெருச்டு 

யுலப்பிலா வானந்த மாய 
தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறந் இரிந்த 

செல்வமே வெபெரு மானே 

யானுனைத் தொடர்ந் து சக்செனப் பிடித்தே 
னெங்கெழுச் தருளுவ இனியே. (௯) 

புன்புலால் யாக்கை புரைபுரை கனி௰யப் 

பொன்னெடும் சோயிலாப் புகுர்தென் 
னென்பெலா முருக்கி யெளியையா யாண்ட 

வீசனே மாசிலா மணியே 

துன்பம பிறப்பே யிறப்பொடு மயச்சாச் 

தொடச்செலா மறுத்ச ஈற்சோதி 
மின்பமே யுன்னைச் சிச்கெனப் பிடித்தே 

னெககெழுர் தருளுவ தினியே. (சட் 

இருச்சிற்றம் லம், 

சவகமாக,



திருவேவேசறவு. 

சுட்டறிவொழித்தல். 
௭-௮, தன்செயலறநிற்றல். 

திருப்பெருர் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட து. 

  

கொச்சகக்கலிப்பா, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

இரும்புதரு மனத்தேனை மீர்த்திர்த்தெ னென்புருக்கிக் 
கரும்புதரு சுவையெனக்குச் காட்டினையுன் கழலிணைக 
சொருங்குதிரை யுலவுசடை யுடையானே ஈரிகளெல்லாம் 
பெருங்கு திரை யாக்கெயலா றன்றேயுன் போருளே. 

பண்ணார்ச்ச மொழிமங்கை பங்காநின் னாளாஞார்க் 

குண்ணார்ர்த வாரமூதே யுடையானே யடியேனை 

மண்ணார்ர்த பிறப்பறுத்நிட் டாள்வாய்ரீ வாவென்னச் 

கண்ணார வுய்ந்தவா றன்றேயுன் கழல்கண்டே, 

ஆதமிலி யான்பிறப் பிறப்பென்னு மருஈரடு 

லார்சமரு மின்றியே யழுர் துவேற் காலாவென் 

றோ தமலி ஈஞ்சுண்ட வுடையாளே யடியேற்குன் 

பாதமலர் காட்டியவா றன்றேயெம் பரம்பானே. 

பசசைத்தா எரவாட்௨ படர்சடையாய் பா சமல 

ரச்சத்தார் பெருமானே யடியேனை யுய்யக்கொண் 

டெச்சத்தார் சிறுதெய்வ மேத்சாசே யச்சோவென் 

சித்தத்தா றய்க்தவா ஈன்றேயுன் நிறநினைர்சே. 

கற்றறியேன் கலைஞானங் ச௫ர் தருசே ஞயிடினு 

மற்றறியேன் பிறதெய்வம் வாக்கியலால் ௨ார்கழல்வர் 

தரற்றிறுமார் திருர்சேனெம் பெருமானே யடியேற்குப் 

பொற்றவிசு சாய்ச்சரிமா ஐன்றேரின் பொன்னருளே, 

பஞ்சாய வடிமடவார் கடைச்சண்ணா லிடர்ப்பட்டு 

ஈஞ்சாய துயர்கூர ஈடுங்குவே னின்னருளா 

(6)



௨௪ இிருப்புலம்பல். 

ஓய்ஞ்சேனெம் பெருமானே யுடையானே யடியேனை 
யஞ்சேலென் ரூண்டவா றன்றேயம் பலத்தமுசே. 

என்பாலைப் பிறப்பறுத்இங் இமையவர்ச்கு மறியவொண்ணா£ 
சென்பாலைத் திருப்பெருந் தறையுறையுஞ் வெபெருமா 

னன்பானீ யகரெகவே புகுர்சருளி யாட்கொண்ட 
தென்பாலே நோக்கியெவா றன்றேயெம் பெருமானே. 

மூத்தானே மூவா த முதலானே முடிவில்லா 

கோத்தானே பொருளானே யண்மையுமா மின்மையுமாய்ப் 

பூத்தானே புகுர்திங்குப் புரள்வேனைச் கருணையினார் 

பேர்த்தேரீ யாண்டவா றன்நேயெம் பெருமானே. 

மருவினிய மலர்ப்பாத மனத் இல்வளர்ர் அள்ளுருக த் 
தெருவுதொறு மிகவலறிச் சவபெருமா னென்றேத்இப் 
பருயெரின் பரங்கருணைத் தடங்கடலிழ் படிவாமா 
PO Oe or sO a சடைமருசே யிடங்கொண்ட வம்மானே. 

கானேயோ தவஞ்செய்தேன் வாயாம வெனப்பெற்றேன் 
றேனாயின் னமுதமுமாய்த் இித்திச்குஞ் வெபெருமான் 
௫னேவர் தென தள்ளம் புகுர்தடியேற் கருள்செய்தா 
னூனாரு முயிர்வாழ்க்கை யொறுச்தன்றே வெறுச் படவே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

திருப்புலம்பல், 
~—~ofe—. 

சிவானந்தமுதிர்வு. 
சாத, சிவாரர்தம்பெருவிச்சை, 

திருவாரூரிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

கொச்சகக்கலிப்பா, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பூங்கமலச் தயனொடுமா லறியாத நெறியானே 
கோ௩சலர்சேர் குவிமுலையாள் கூறாவெண் ணீருடீ 

(கட்



குலர்ப்பத்து: 07௨௫ 

யோங்கெயில்சூழ் திருவாரூ ருடையானே யடியேனின் 

பூஙகழல்ச எவையல்லா தெயையா தும் புகழேனே, (ச) 

சடையானே தழலாடீ. தயங்குமூ விலைசரூலப் 

படையானே பரஞ்சோதி பசுபதி மழவெள்ளை 
விடையானே விரிபொழில்சூழ் பெருர் துறையா யடியேனா 

இடையானே பனையல்லா துறு துணைமற் நறியேனே, (௨) 

உற்றாரை யான்வேண்டே ஞூர்வேண்டேன் பேர்வேண்டேன் 
sages யான்வேண்டேன் கற்பனவு மினியமையுங் 

குதிறாலச் தமரார் துறையுங் கூத்தாவுன் குரைகழற்சே 
கறிருவின் மனம்போலச் கூர் துரு வேண்டுவனே. (௩) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

6 ௦ ‘ 

குலாப்பத்து. 
“எத 

அதநுபவமிடையீடிபடாமை: 

எ-ு], விட்டுப்பற்ராமல் ஒருகன்மையாயது. 

தில்லையிலருளிசசெயப்பட்ட த, 

  

சொச்சகக்கலிப்பர. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

த் ச௨ர்தியுமே யுறவென்றிட் டுள்கசிர்து 

தேடும் பொருளுஞ் சவன்சமலே யெனச்செளிர் ௪ 

கூடு முபிருங் குமண்டையிடச் குனித்தடியே 

ஞாிங் குலாத்தில்லை யாண்டானைக் கொண்டன்றே, (௪) 

துடியே ரிகிடைத் தூய்மொழியார் தோணசையாற் 
செடியேறு தீமைக ளெத்தனையுஞ் செய்திடினு 

மடியேன் பிறவே னெனைச்தன தாண் முயங்குவிதத 
வடியேன்குலாத்தில்லை யாண்டானைச் கொண்டன்றே. (௨) 

என்புள் ஞருக்கி மிருவினையை மீடழித் துத் 

துன்பங் சளைர்து துவர் துவங்ச டூேய்மைசெய்து



௨௭௬ குலாப்பத்து. 

முன்புள்ள வற்றை முழுதழிய வுள்புகுச்,த 

வன்பின் குலாத்தில்லை யாண்டாளைச் கொண்டன்றே, 

குறியு நெறியும் குணமுமிலார் குழாங்கடமைப் 

பிறியு மனச்தார் பிறிவரிய பெற்றியனைச 

செறிபும் கருத்தி ஓருத்தமுதாஞ் சபதத்தை 
யறிடிங் குலாத் தில்லை யாண்டானைச் கொண்டன்றே, 

பேருங் குணமும் பிணிப்புறுமிப் பிறவிதனைத் 

வரும் பரிசு துரிசறுத்துத் தொண்டரெல்லாஞ் 

சேரும் வசையாற் சென்கருணைச் தேன்பருடி 

யாரும் குலாத் தில்லை யாண்டானைச் கொண்டன்றே, 

கொம்பி லரும்பாய்ச் குவிமலராய்ச் சாயாத 

வம்பு பழுத் தடல மாண்டிங்கன் போகாமே 

ஈம்புமென் சிந்தை ஈணுகும்வண்ண சானணுகு 

மம்பொன் குலாத்தில்லை யாண்டானைச் கொண்டன்றே, 

மதிக்குர் இறலுடைய வல்லரச்சன் ரோணெரிய 
மிதிக்குக் திருவடி யென்.றலைமேல் வீற்றிருப்பச் 
க இக்கும் பசசுபாச மொன்றுமிலோ மெனச்சளித்திங் 
க திர்க்குங் குலாத்தில்லை யாண்டானைக் சொண்டன்றே, 

இடக்கும் கருமுருட் டேனப்பின் கானசத்தே 

ஈடக்குர் திருவடி யென்றலைமே னட்டமையாற் 

கடக்குர் இறலைவர் சண்டகர்தம் வல்லாட்டை 

படக்கும் குலாத் இல்லை யாண்டானைச் கொண்டன்றே, 

பாழ்செய் விளாவிப் பயனிலியாய்ச் டெப்பேற்குக் 
நீழ்ச்செய் தவத்தாற் இழியீ நேர்பட்டுத் 

சாட்செய்ய தாமரைச் சைவனுச்கென் புன்றலையா 
லாட்செய் குலாத்.இல்லை யாண்டானைச் கொண்டன்றே, 

கொம்மை வரிமுலைச் கொம்பனையாள் கூறனுக்குச 
செம்மை மனத்தாற் நிருப்பணிகள் செய்வேனுக் 
கம்மை தரும்பய னித்தனையு மீங்சொழிக்கு 
மம்மை குலாத்தில்லை யாண்டானைச் கொண்டன்றே, 

இிருச்சிற்றம்பலம், 

அஜி 

(௪0)



அ ற்புதப்பத் து, 

அுபவமாற்றாமை. 

எ-து. அதுபவமுற்றுதல்பொருமைவிம்முதல். 

திருப்பெருர் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த, 

  

ஆகிரியவிருத்தம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

மையலா யிர்த மண்ணிடை வாழ்வெனு மாழியு எகப்பட்டுத் 
தையலா ரெனுஞ் சுழித்தலைப் பட்ரொன் றலைதடு மாறாமே 
பொய்யெ லாம்விடச் திருவரு டர் துதன் பொன்னடி யிணைகாட்டி 
மெய்யனாப் வெளிசாட்டி முன்னின்ற சோரழ்புதம் விளம்பேனே, 

ஏய்ச்சமா மலரிட்டமெட் டாதே சாரியல்பொடும் வணங்சாசே 
சாச்தமார் முலைச் தையனல் லாரொடுந்தலைதட மாறாடுப் 
போர் தியான் றுயர்புகாவண மருள்செய்து பொர்சழலிணைசாட்டி 
வேர் சனாய் வெளியே பென்முனின்ற தோ ரற்புதம் விளம்பேனே, 

ஈடி 2 துமண்ணிடைப்பொய்பினைப்பலசெய் துரானெனசெனுமாயக் 

சடித்தவாயிலே நின்றுமுன்வினை மிசச்சழறியே திரிவேனைப் 
பிடி 5 துமுன்னின்றப் பெருமறைசேடிய வரும்பொருளடியேனை 
யடித் சடித்துவச் சாரமுன் நீற்றியவற்புத மறியேனே, (௩) 

பொருச் தமிப்பிறப்பிறப்பிவைநினையாது பொய்சளேபுகன்றபோய்க் 
கருங் குழலினார் சண்சளா லேறுண்டு சலங்கியே இடப்பேனைத் 
திருர்.து சேலடி.ச் லம்பவை திலம்பிடச் ,திருவொடு மசலாதே 
யருர் துணைவனாயாண்டு சொண்டருளியவற்புத மறியேனே. (2) 

மாடிஞ் சுற்றமு மற்றுள போகமுமங்கையர் தம்மோடும் 

கூடி யங்குள குணங்களா லேறுண்டுகுலாவியே திரிவேனை 

லிடுதர்சென்றன் வெர்சொழில்வீட்டிட மென்மலர்ச் கழல்காட்டி 
யாடி வித்தென தகம்புகுர் தாண்டசோரரற்புத மறியேனே. (ட) 

வணங்கு மிப்பிறப்பிறப்பிவைடினையா துமங்கையர் தம்மோடும் [னைக் 
பிணைர் து வாயிதழ்ப் பெருவெள்ளத் தழுர் இரான் பித்தளய்ச் திரிவே



உறு] சென்னிப்பத்து. 

குணங்களுங்குறிகளுமிலாக்குணக்சகடல்கோமளத்தொடும்கூடி 

யணைந்து வந்தெனையாண்டு கொண்டருளியவற்பு ௪ மறியேனே. (௪). 

இப்பிறப்பினி விணைமலர்கொய் தரா னியல்பொடஞ்செழுத்தோதித் 

தீப்பிலாதுபொ.ற் கழல்களுச்'டொதுரான் றடமுலையார்தங்கண் 
மைப்புலாம் சண்ணா Cor. pair ENG wer, மலரடியிணை சாட்டி. 

பப்பனென்னைவர் தாண்டுகொண்டருளிய வற்புதமறியேனே. (௭) 

ஊச லாட்டுமிவ் வுடலுயிராயின விருவினை யறுத்தென்னை 

யோசை யாலுணர்வார்க் குணர்வரியவ னுணர்வுதர் தொளியாக்டுப் 

பாச மானவை பற்றறுச் தயர்ர்ததன் பரம்பெருங் கருணையா 
லாசை தீர்த்தடி யாரடிச் கூட்டியவற்புத மறியேனே. (௮) 

பொச்சையான விப்பிறவியிழ் இடர் ௪ சான்புழுத்தலை சாய்போல 
விச்சை யாயின வேழையர்ச்கே செய்தங் ணெங்யே திரிவேனை 
யிச்சகத் தரியயனுமெட் டாததன் விரைமலர்ச் சழல்காட்டி 
யச்ச னென்னைய மாண்டுகொண் டருளியவற்பு,ச மறியேனே. (a) 

செறியு மிப்பிறப் பிறப்பியை நினையாது செறிகுழலார் செய்யும் 
இறிபுங்கீழ்மையுங் செண்டையம் கண்சளூ முன்னியே சடெப்பேனை 
யிறைவ னெம்பிரானெல்லை யில்லாததன் னிணைமலர்க்சழல்காட்டி 
யறிவுசச்தெனை யாண்சொண் டருளிய வற்புச மறியேனே. (௧0) 

திருசிற்றம்பலம், 

ககமவககைபவைள் யு 

சென்னிப்பத்து, 
வைய 

சி வவிளை வு: 

6/-அ.. சிவலுக்குடிச்சயப்படுத்தல், 

திருப்பெருர் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட ௮. | 

  

ஆரிரியலிருத்தம், 

7 திருச்சிற்றம்பலம்: 

சேவ்சேவன் மெய்ச்சேவகன் றென்பெருக்துறை சாயகன் 
gar gy மறியொணாமுத லாயவானர்த ஜூர்ச்தியான்



சென்னிப்பத்து. ௨௯ 

யாவராயினு மன்பரன்றி யறியொணாமலர்ச் சோதியான் 
அயமாமலர்ச் சேவடிச்சணஞ் சென்னிமன்னிச் சுடருமே (௧) 

அட்டமூர்ச தி யழசனின்னமு தாயவானர்த வெள்ளத்தான் 
சட்டன்மெய்ச்ெலோசகாயகன் றென்பெருச்துறைச் சேவகன் 

மட்லொர்குழன் மங்கையாளையோர் பாசம்வைத்த வழசன்றன் 
உட்டமாமலர்ச் சேவடிக்கணஞ் சென்னிமன்னி மலருமே. (௨) 

நங்கைமீரெனை கோக்குமின்னங்க சைனம்பணி கொண்டவன் 

றெங்குசோலைகள்சூழ்பெருர் துறைமேயசேவசனாயகன் [கொள்வான் 
மங்கைமார்கையில் வளையுங்கொண்டெம் முயிருங்கொண்டெம் பணி 

பொங்குமாமலர்ச்சேவடிச்சணஞ் சென்னிமன்னிப்பொலவியுமே, (௩) 

பத்தர்கசுழப் பராபரன் பாரில்வர் து பார்ப்பானெனச் 

சித்தர்குழச் சிவபிரான் நில்லைமூதூர் ஈடஞ்செய்வா [வான் 

னெத்தனாடிவர் தில்புகுர்செமை யாளுங்சொண்டெம் பணிகொள் 

வைத்தமாமலர்ச் சேவடிச்சணஞ் சென்னிமன்னி மலருமே, (௪) 

மாயவாழ்ச்கையை மெய்யென்றெண்ணி மதித்திடா வகைரல்கினொன் 

வேயதோளுமை பங்கனெங்க டிருப்பெருச் துறை மேவினான் 

காயத்துள்ளமூ தூ.றவூறரீ கண்ககொள் ளென்று சாட்டிய 

சேயமாமலர்ச சேவடிச்சணஞ் சென்னிமன்னி மலருமே, (௫) 

சித தமேபுகுர் தெம்மையாட்சொண்டு திவினைகெடுச் தய்யலாம் 
Us Hs gee பொற்கழற்கணே பன்மலர்கொய்து சேர்த்தலு 
YEH S6G55 மூவுலகுக்கு மப்புறத்தெமை வைத் இடு 
மத்தன்மாமலர்ச் சேவடிக்கணஞ் சென்னிமன்னி மலருமே. (௬) 

பிறவியென்னுமிச் கடலை£ர் தச்சன் பேரருடர் தருளினா 
ன.றவையென்றடி யார்சடங்க சீருட்குழாம்புக விட்டுநல் 
ஓறவுசெய்தெனை யுய்யச்கொண்ட. பிரான்றனுண்மைப்பெருக்சமாச் 
திறமைகாட்டிய சேவடிச்சணஞ் சென்னிமன்னித் திகழுமே. (௪) 

புழுவினாற்பொ திர் திடுகுரம்பையிற் பொய் தனையொழி வித்திட 
மெழில்கொள் சோ தியெம்மீச னெம்பிரானென்னுடை யப்பனென் 
றென்று, தொழுதகையின ரா௫த்தூய்மலர்ச் சண்கணீர்மல்குந்தொண் 
டர்ச்கு, வழுவிலாமலர்ச் சேவடிச்சணஞ் சென்னிமன்னி மலருமே, 
வம்பனாய்த் தரி வேனைவாவென்று வல்வினைப்பஷச மாய்த்த 
மூம்பரானுல உடறுத்தப் புறச்சனாய்ரின்ற லெம்மிரா



ரா௩௰ திருவார்த்தை: 

னன்பரானவர்ச் கருளிமெய்யடி யார்கட்டுன்பர் தழைத் ACG 
செம்பொன்மாமலர்ச்சேயடிச்சணஞ்சென்னிமன்னித்இகழுமே, (௯) 

முத்தனை முதற்சோதியை முக்க ணப்பனை முதல் வித்தினைச 
சித்தனைச் வெலோகனைத் இருநாமம்பாடி ச் இரிதரும் 
பத்தர்சா ஸிங்சே வம்மி னீருங்கள் பாசந்தீரப் பணிமினோ 

சிச்தமார்தருஞ் சேவடிக்சணஞ் சென்னிமன்னித் Heyes. (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

திருவார்த்தை. 
“ஜி 

அதிலித்தன்புறுதல். 
எ-து.நின்னாலறியப்படாதறுரைக்க௮றிவையென்றது. 

திருப்பெரு் துறையி லருளிச்செயப்பட்ட து. 

  

ஆசிரியவிருத்தம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

மாதிவர் பாகன் மறைபபின்ற 

வாசகன் மாமலர் மேயசோதி 
கோதில் பரங்கருணை யடியார் 

குலாவுநிஇி குணமாக சல்கும் 

போதலர் சோலைப் பெருர்துறையெம் 

புண்ணியன் மண்ணிடை வர் இிழிந் 
தாதிப் பிரமம் வெளிப்படுத்த 

வருளறிவா ரெம்பிரா னாவாரோ 

மாலயன் வானவர் கோனும்வர் து 

வணம்ச வவர்க்கருள் செய்தவீசன் 

ஞால மதனிடை வர்திழிர்து 

ஈன்னெறி காட்டி நலச் இகழுங் 
கோல மணியணி மாடரீடு 

குலாவ மிடவை மடரல்லாட்குச் 

சீலமிகச் கருணை யளிக்குந் 
இறிமறிவா செம்பிரா னாவாரே, (௨)



திருவார்த்தை. 
அணிமுடி யாதி யமரர்கோமா 
COMETS KGB OT MF MUI 

பணிவகை செய்து படவதேறிப் 

பாரொடு விண்ணும் பரவியேச்தப் 
பிணிகெட ஈல்கும் பெருர் துறையெம் 

போரு ளாளன்பெண் பாலுகக்து 

மணிவலை கொண்யவொன் மீன்விரறும் 
வகையறிவா ரெம்பிரா னாவாரே, 

வேடுரு வாடு மசேச் இரத்து 

மிகுகுறை வானவர் வர்துதன்னைத் 

தேட விருக்த சிவபெருமான் 

சிந்தனை செய்கடி யோம்களுய்ய 

வாடலமர்ச்க பரிமா வேறி 

யையன் பெரு துறை யாதியச்சா 

ளேடர்களை யெங்குமாண்டு சொண்ட 

வியல்பறியா ரெம்பிரா னாவாரே, 

வர்திமை யோர்கள் ௨ணங்சயேத்த 

மாச்கருணைச் டலா யடியார் 

பந்தனை விண்டற நல்குமெங்கள் 

ப.ரமன் பெருந்துறை யாஇயந்ரா 

ஞூந்து இரைக்கட லைச்கடர்தன் 

'ரோங்குமதி விலங்கை யதனிற் 
பந்தணை மெல்விர லாட்கருளும் 

பறிசறிலா செம்பிரா னாவாரே. 

வேவத் இரிடபுரஞ் செற்றவில்லி 
வேடுவஞாய்ச் கடி.ராய்கள் சூழ 

வேவற் செயல்செய்யுர் தேவர்முன்னே 
யெம்பெருமான் ரானியங்கு சாட்டி 

லேவுண்ட பன்றிச் இரங்கியீச 
னெரச்கை பெருர் துறை யா தியன்று 

சேவலங் கேழலாய்ப் பால்கொடுத்த 

இடப்பறிவா ரெம்பிரா னாவாரே. 

சாத முடைய தோர் நற்கமலப் 

போதினி னண்ணிய ஈன்னுதலா 

WR 

(கி] 

(௬)



ரா௩௨ திருவார்த்தை. 

ரோப் பணிர்தலர் நூவியேத்த 
வொளிவளர் சோதியெம் மீசன் மன்னும் 

போதலர் சோலைப் பெருச்துறையெம் 

புண்ணியன் மண்ணிடை வர் துதோன் றிப் 

பேதம் கெடுத்தருள் செய்பெருமை 

யறியவல்லா ரெம்பிரானாவாசே, 

பூவலர் கொன்றைய மாலைமார்பன் 

போருடர் வன்புலி கொன்றவீரன் 

மாதுஈல் லாளுமை மங்கைபங்கன் 

வண்பொழில் சூழ்தென் பெருச் துறைக்கோ 

னேதில் பெரும்புச ழெங்களீச 

னிருங்கடல் வாணற்குத் தயிற்ரோன்று 

மோவிய ம௱கையர் தோள்புணரு 

மூருவறிவா ரெம்பிரா னாவாரே, 

அ வெள்ளை நீறணி யெம்பெருமான் 

சோதி மசேர்திர சாதன்வந்து 

தேவர் தொழும்பதம் வைத்தவீசன் 

றென்னன் பெருச்துறை யாளியன்று 

காதல்பெருகச் சருணை காட்டித் 

STEPH FTG GHG THES 

கேதங கெடுத்தென்னை யாண்டருளுய 
பெப்பறிவா ரெம்பிரா னாவாரே, 

௮ங்கண ளசெங்களமரர் பெம்மா 

னடியார்ச் கமுத னவனிவந்த 

வெங்கள் பிரானிரும் பாசர்தீர 

விசபர மாயதோ ரின்பமெய்தச 

சங்கங்கவர்ச்து வண்சாத்தி னேஞ் 

சதுரன் பெருர் துறை யாளியன்று 

மங்கையர் மல்கு முதுரைசேர்ந்த 

வதையறிவா செம்பிரா னாவாரே, 

தி௫ச்சித்நமபலம், 

(௮) 

(௧) 

(50)



எண்ணப்பதிகம், 

pO 
ஒழியாவின்பத் துவகை. 

௭-த. தேகமுதலாயெஆசையையறுத்தல், 

தில்லைபிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

ஆசிரியவிருத்தம். 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பாருருவாய பிறப்பறவேண்டும் பத்.இிமையும் பெறவேண்டுஞ் 

€ருருவாய சிவபெருமானே செங்கமல மலர்போ 

லாருருவாய வென்னாரமுதேயுன் னடியவர் தொகைநடவே [ளே 

யோருருவரய நின்றிருவருள்காட்டி யென்னையுமுய்யக்கொண்டரு 

உரியேனல்லேனுனச்சடிமையுள்னைப்பிரிச்திங்கொருபொழுதுர் 
தீரியேனாயே னின்னசென் றறியேன் சங்கரா கருணையினாற் 
பெரியோஜெொருவன்கண்டுசொளென்றன் பெய்கழலடிாட்டிப் 
பிரியேனென்றென் தருளியவருளும்பொய்யோவெக்கள்பெருமானே 

என்பேயுருக நின்னருளளித்துன் னிணைமல ர்டிகாட்டி 

மூன்பேயென்னை யாண்டுகொண்ட முனிவா முனிவர் முழுமூசலே 
யின்பேயருளி யெனையுருக்கி யுயிருண்டுன்ற லெம்மானே 
சண்பேயருளா யென்னுயிர்காசா நின்னரு ளூளுமே, (௩) 

பத்திலனேனும்பணிர் திலனேனுமுன்னுயர்ச்சபைங்கழல்சாணப் 
பித்திலனேனும் பிதற்றிலனேனும் பிறப்பறுப்பா யெம்பெருமானே 
மூத்தனையானே மணியனையானே முதல்வனே முறையோவென் 
தெத்தனையானும் யான்றொடர்ச் துன்னை யினிப்பிரிந்தாத்ேனே. 

காணுமசொழிந்தே ஸின்நிருப்பாதங் சண்டுகண் களி கூரப் [னே 
பேணுமதொழிர்தேன் பி /றுமதொழிர்ே தின்பின்னையெம்பெருமா 
தாணுலேயழிர்தேனின்னினைர் துருகுர்தன்மையென்புன்மைகளாத் 
சாணுமதொழிர்தே னீயினிவரினுங் காணவு காணுவனே, (6) 

பாந்றிரு$த்றெம் பரமனைப்பரங் கருணையோடு மெதிர்க்து, தோற்றி 
மெய்.படியார்க்கருட்டறையளிச்குஞ் சோ தியை£தயிலேன், போற்றி 
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7௩௪ யாத்திரைப்பத்து. 

யென்னமுதே யெனநினைர்தேத்தஇப் புகழ்ச் தழை த்தலறி யென்னள் 
ளே, யாற்றுவனாக வுடையவனே யெனையாவ வென்றருளாயே (௬) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

யாத்திரைப்ப த்து, 
ட--90ஒ 40 யய 

அதுபவாதீதமூரைத்தல். 
எ-து. ௮நுபவத்தெட்டாமையையறிவுறுத்தல். 

தில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட ௮. 

  

ஆசிரிய விருத்தம் 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பூலார் சென்னி மன்னனெம் புயங்கப் பெருமான் சிறியோமை 
யோவா துள்ளங் கலர் தணர்வா யுருச்கும்வெள்ளச் கருணையின 

லாலா வென்னப் பட்டன்பா யாட்பட்டீர்வர் தொருப்படு மின் 
போவோம்காலம்வர்த துசாண்பொய்விட்டுடையான்கழல்புகலே, (௧) 

புகவே வேண்டா புலன்களினீர் புயங்சப் பெருமான் பூங்கழல்கண் 

மிசவேநினைமின் மிச்சவெல்லாம் வேண்டா போசவிடுமின்க 

ணகவேஞாலச் துள்புகுர்து சாயேயனைய ஈமமயாண்ட 

தீகவேயடையான் நனைச்சாரச் தளரா இருப்பார் தாச்சாமே, (௨) 

தாமேதமக்குச் கற்றமுர் தாமேதமக்கு வி.திவகையும் 
யாமா ரெமதார் பாசமா ரென்னமாய மியைபோசச் [சொண்டு 

கோமான் பண்டைச் தொண்டரொடு மகன்றன் குறிப்பே குறிக் 

போமா றமையின் பொய்நீக்டப் புயங்கனாள்வான் பொன்னடிக்கே. 

அடியாரானீ ரெல்லீரு மகலவிடுமின் விளையாட்டைச் 
கடிசேரடியே வந்தடைந்து கடைச்கொ ண்டிருஙின் திருக்குறிட்பைச 
செடிசேருடலைச் செலறீச்டுச் சியலோகத்தே நமைவைப்பான் 
பொடிசேர்மேனிப். புயங்கன்றன் பூவார்சழற்சே புசவிமே. (2) 

விரிமின்லெகுளி வேட்கைரசோய் மிசகோர்சால மினியில்லை [மி 
யுடையானடிச்£ம்ப்பெருஞ்சாத்தோ டுடன்போவ சர்சேயொருப்படு



யாத்திரைப்பத்து. ரா௩டு 

னடைவோராம்போய்ச் வெபுரத்து ளணியார்கதவ சடையாமே 

புடைபட்டுருடிப் போற்றுகோம் புயங்கனாள்வான் புசழ்களையே, 

புகழ்மின் றொழுமின் பூப்புளைமின் புயங்கள்றாளே புர்திவைத் திட் 
டிகழ்மினெல்லா வல்லலையு மினியோரிடையூ றடையாமே 
திசமுஞ்சரோர் சிெபுரத்துச் சென்றசிவன்றாள் வணக்நொ 
நிகழுமடியார் முன்சென்று செஞ்சமுரு9 நிற்போமே, (௬) 

நிற்பார்நிற்க நில்லாவுலகி னில்லோ மினிகாஞ் செல்லோமே 
பொற்பாலொப்பார் திருமேனிப் புயங்கனாள்வான் பொன்னடிச்சே 
நிற்மீரெல்லாச் தாழாதே நிற்கும்பரிசே யொருப்படுமின் 
பிற்பானின்று பேழ்கணித்தாற் பெறுதற்கரியன் பெருமானே, (௭) 

பெருமான்பேரா னந்தத்துப் பிரியா திருக்சப் பெத்நீர்கா 

எருமாலுற்றுப் பின்னைநீ ரம்மாவழுங்கி யரற்றாதே 

திருமாமணிசேர் திருக்சதவர் இறந்தபோதே Says sag 
திருமாலறியாத் தஇருப்புயங்சன் நிருத்சாள்சென்று சேர்வோமே, 

சேரச்தருஇச் இர்தனையைத் இருர்தவைத்துச் சர்திமின் 
போரிற்பொலியும் வேற்கண்ணாள் பங்கள்புயங்ச னருஎமுத 
மாரப்பருகி யாராத வார்வங்கூர வமுர் துவீர் 

போரப்புரிமின் சவன்கழற்கே பொய்யிற்டெர்து புரளாதே, (௧) 

புரள்வார் தொழுவார் புகழ்வாரா மின்ே ற்வர்தா errant 

மருள்கீர் பின்னைமதிப்பாரார் மதியுட்கலங்ி மயங்குவீர் 
தெருள்வீராசி லி.தசெய்மின் வலோசச்சோன் நிருப்புயங்க 
னருளார்பெறுலா ரகலிடத்தே, யர்தோவந்தோவந்தோவே, (௧0) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

 



திருப்படை யெழுசீசி, 
--90 5௮0௨) 

பிரபஞ்சப்போர். 
எது. மலவிளைவற்றது, 

தில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

கலிவிருத்தம், 

இிருச்சிற்றம்பலம், 

ஞானகா எேந்து மையர்சாதப் பறையறைமின் 
மானமா வேறுமையர் மதிவெண். குடைசவிமி 
.னமீற்றுக் ௧௨௪ மடையப் புகுமின்சள் : 
வானவூர் கொள்வோநா மாயப் படைவாராமே, (க) 

தொண்டர்கா டசசெல்லீர் பத்தர்காள் சூழப்போட 
சொண்டிறல் யோகெளே பேரணியுந் இர்ச 
டிண்டிறற ித்தர்சளே சடைச்கூழைசென்மின்க 
எண்டாகா டாள்வோசா மல்லற் படைவாராமே, (௨) 

இருச்சற்றம்பலம், 

  

திருவெண்பா, 

அணைந்தோர்தன்மை. 
ஏ-து, பரிசவேதிபோல என்றது. 

திருப்பெருர் துறைமிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

நேரிசை வெண்பா, 

திருச்சிற்றம்பலம், 
வெய்ய வினையிரண்டும் Oat ge) மெய்யுரு9ப் 
பொய்யும் பொடியாகா சென்செய்சேன்..-செய்ய 
திருவார் பெருர்துறையான் றேலுர்து செந்தி 
மருவா இருந்தேன் மனத்து, (௧)



திருவெண்பா. — 7௩௭ 

ஆர்ச்கோ வரற்றுகோ வாடுசோ பாடுசகோ 
பார்ச்கோ பரம்பானே யென்செய்கேன்--நீர்ப்பரிய 
வானர்ச மாலேற்று மத்தன் பெருர் துறையான் 
ருனென்டா ராரொருகர் தாழ்ச்து, 

செய்த பிழையறியேன் சேவடியே சைதொழுதே 
யுய்யும் வசைபி ஒயிர்ப்பறியேன்--வையத் 
திருக் துறையுள் வேன்மடித்சென் சர்தனைச்கே கோச்தான் 
பெருச் துறையின் மேய பிரரன், 

முன்னை வினையிரண்டும் வேரறுத்து முன்னின்றான் 

பின்னைப் பிறப்பறுக்கும் பேராஎன்--ரென்னன் 
பெருந் துறையின் மேய பெருங்கருணை யாளன் 

VHS HUT தீர்ச்கு மருர்த. 

அறையோ வறிலார்ச் கனைத்துலகு மீன்ற 

மறையோனு மாலுமால் கொள்ளு--மிறயோன் 
பெருர்துறையுண் மேய பெருமான் பிரியா 

இருர் துறையு மென்னெஞ்சச் இன்று, 

பித்தென்னை யேற்றும் பிறப்பறுக்கும் பேச்சரிதா 

மத்தமே யாக்கும்வர் சென்மனத்தை--யத்தன் 

பெருர் துறையா னாட்கொண்டு போருளா ஜேக்கு 

மருந் இறவாப் பேரின்பம் வந்து, 

வாரா வழியருளி வர்தெனக்கு மாறின்றி 

யாரா வமுதா யமைர்தன்றே.ரார் 

திருத்தென் பெருர் துறையா னென்சிர்சை மேய 
லொருச்தன் பெருச்கு மொளி, 

யாவர்க்கு மேலா மளவிலாச் சீருடையான் 

யாவர்க்கும் ழா மடியேனை--யாவரும் 

பெற்றறியா வின்பத்தள் வைத்தாய்க்கென் னெம்பெருமான் 
மற்றறியேன் செய்யும் வகை, 

மூவரு முப்பத்து மூவரு மற்றொழிந்த 
சேவருங் காணாச் சிவபெருமான்--மாவேறி 
லையகத்தே வர்இழிர்த வார்கழல்கள் வர் இக்க 
மெய்யகத்தே யின்ப மிகும், 

(௩) 

(6) 

(௮)



AT 9 பண்டாயதான்மறை. 

இருர்தென்னை யாண்டா னிணையடியே இந்தித் 
திருந்திரர்து கொண்ணெஞ்சே யெல்லாக்--தருஙகாண் 
பெருர் துறையின் மேய பெருங்கருணை யாளன் 
மருந் துருவா யென்மன தே தீ வந்து, (௧0) 

இன்பம் பெருக்? யிருளகற்றி யெஞ்ஞான்றுர் 
அன்பர் தொடர்வறுத்துச் சோதியா--யன்பமைத்துச் 
சீரார் பெருச் துறையா னென்னுடைய இர்தையே 
பூராசச் கொண்டா ayes gr. (௧௧ 

திருச்சி ந்றம்பலம், 

  

பண்டாயநான்மறை, 

AMS 
அனுபவத் அக்கையமின்மையுரைத்தல். 

திருப்பெருர் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

தேரிசைவெண்பா. 
திரு ச்சிற்றம்பலம், 

பண்டாய நான்மறையும் பாலனுசா மாலயனுந 

கண்டாரு மில்லை4 கடையேனை5--சொண்டாகச் 

சொண்டருளுங் கோகழியெங் சோமாற்கு நெஞ்சமே 
யண்டாமோ கைம்மா றுரை, (௧) 

உள்ள மலமூன்று மாய வுகுபெருந்தேன் 

வெள்ளச் தரும்பரியின் மேல்வர்த--வள்ளன் 
மருவும் பெருர் துறையை வாழ்த்துமின்கள் வாழ்த்தக் 
கருவுங் கெடும்பிறலிச் சாடு, | (௨) 

சாட்டசத்து லேடன் சடலில் வலைவாண 

ஞட்டிற் பரிப்பாக னம்வினையை---வீட்டி, 
யருளும் பெருர் துறையா னங்கமல பாத 
மருஞங் செடகெஞ்சே வாழ்த்து, (௩) 

வாழ்ர்சார்ச ளாவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாருர் 
தாழர் துலக மேத்சச் தகுயாருஞ்.-குழ்ர் தமர்



திருப்படையாட்சி, 

சென்றிறைஞ்ச யேத்துர் திருவார் பெருர் துறையை 
ஈன்றிறைஞ்ச யேத்து ஈமர். 

ஈண்ணிப் பெருர் துறையை ஈம்மிடர்கள் போயகல 
வெண்ணி யெழுசோ கழிச்சரசைப்--பண்ணின் 
மொழியாளோ 0227 கோசமங்கை மன்னிச் 
கழியா இருந்தவனைச் காண், 

சாஜும் சரணங்க ளெல்லாம்பே ரின்பமெனப் 
பேணு மடியார் பிறப்பசலச்--காணும் 
பெரியானை கெஞ்சே பெருர்துறையி லென்றம் 

பிரியானை வாயாரப் பேசு. 

பேசும் பொருளுச் இெச்செமாம் பேச்ர்த 
மாரின்மணியின் மணிவார்த்தை--பே௫ப் 

பெருர் துறையே யென்று பிறப்பறுத்தே னல்ல 
மருர்தினடி யென்மனத்சே வைத்த, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

௦ திருப்படையாட் 
௮ 

சீவோபாதியொழிதல். 

எ-து.. கிரியாசூனியம், 

இல்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

அசிரியவிருத்தம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

ATI. Fn 

ரி. 

கண்க ளிரண்டு மவன்சழல் கண்டு களிப்பன வாசாதே 

காரிகை யார்சடம் வாழ்விலென் வாழ்வு கடைப்பட மாகாதே 
மண்களில் வர்து பிறர் திடு மாறு மறந்திடு மாசாசே 

மாலறியா மலர்ப் பாத மிரண்டும் வணங்குது மாகாதே 

பண்களிகூர்தரு பாடலொ டாடல் பயின்றிடு மாகாதே 
பாண்டி ஈன் னாரடை யான்படை யாட்சிகள் பாடுது மாகாதே



ar eid) இருப்படையாட்9ி. 

விண்களி eraser வேதகம் வரது வெளிப்ப மாகாதே 

மீன்வலை வீசிய சானவன் வந்து வெளிப்படு மாயிடிலே. (s) 
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யுன்னடி. யாரடி யாரடி யோமென வுய்ச்சன லாசாதே 

கன்றை நினைர்தெழு தாயென வர்த சணச்சது மாகாதே 
காரண மாகு மனாஇ குணங்கள் கருத்துறு மாகாதே 

கன்றிது தென வந்த ரடுச்ச ஈடர்சன வாசாதே 

சாமுமே லாமடி யாருட னேசெல ஈண்ணுது மாகாதே 
யென்றுமெ னன்பு நிறைந்த பராவமு தெய் தவ தாசாதே 

யேறுடை யானெனை யாளுடை சாயக னென் ஓள் புகுர்திடிலே.(௨) 

பர்த விகார குணங்கள் பறிர்து மறிர்திடு மாகாதே 
பாவனை யாய கருத்தினில் வரத பராவமு தாசாதே 

யந்த மிலாத லகண்டமு ஈம்மு எகப்படு மாகாதே 
யாதி முதற்பா மாய பரஞ்சுட ரண்ணுவ தாசாதே 

செந்துகர் வாய்மட வாரிட ரானை இர் இடு மாகாதே 
சேலன கண்க எவன்றிரு மேனி இளைப்பன லாகாதே 

யிர்திர ஞால விடர்ப் பிறவித்துய ரேகுவ சாசாதே 

யென்னுடை, சாயச னாய வீச னெ திர்ப்படு மாயிடிலே, (௩) 

என்னணி யார்முலை யாச மளைச் தட னின்புறு மாசாதே 

யெல்லையின் மாக்கரு ணைக்கட வின்றினி சாடுத மாசாதே 
நன்மணி காத முழங்கி யெனுள்ளுற ஈண்ணுவ தாசாசே 
சாத னணித்திரு நீற்றினை நித்சலு ஈண்ணுவ தாகாதே 
மன்னிய வன்பரி லென்பணி முர் தற வைகுவ தாகாதே 

மாமறையும்மறி யாமலர்ப் பாதம் வணங்குது மாகாதே 

யின்னியர் செங்கழு நீர்மல ரென்றலை யெய்தவ தாகாதே 

யென்னை யுடைப் பெருமா னருளீச னெழுந்தருளப் பெறிலே. (௪) 

மண்ணினின் மாயை மஇத்து வகுத்த மயச்கறு மாகாதே 
வானவ ரும்மறி யாமலர்ப் பாதம் வணங்குது மாசாதே 
சண்ணிலி கால மனைத்தினும் வரத கலச்சறு மாகாதே 
சாதல்செ யும்மடி யார்மன மின்று சளித்திடு மாசாதே 
பெண்ணலி யாணென சாமென வந்த பிணச்சகறு மாகாதே 
பேரறி யாத வனேச பவங்கள் பிழைசத்சன வாகாதே 
யெண்ணிலி யாயெ டத் இகள் வர்தெனை யெய்துவ தாசாதே 
பென்னை யுடைப் பெருமா னருளீச ஜெழுர்தருளப் பெறிலே, (6)



் 

திருப்படையாட்சி Ms 

பொன்னிய லுந்திரு மேனிவெண் ணீறு பொலிக்திடு மாகாதே 
பூமழை மாதவர் சைகள் குவிந்து பொழிர் இர மாசாதே 

மின்னிய னுண்ணிடை யார்கள் கருத்து வெளிப்ப மாகாதே 

வீணை முரன்றெழு மோசையி வின்ப மிகுத்திரு மாகாதே 

தன்னடி யாரடி யென்றலை மீது தழைப்பன வாசாசே 
தானடி யோமுட னேயுய வந்து தலைப்பட மாகாதே 
மின்னிய மெங்கு நிறைந்தினி தாச வியம்பீடு மாகாசே 

பென்னைமு னுளஞடை மீச னெனத்ச ஜெழுர்தருளப் பெறிலே. (௪) 

சொல்லிய லாசெழு தூமணி யோசை சுவைதரு மாகாதே 
துண்ணென வென்னுள மன்னிய சோதி தொடர்ந்தெழு மாகாதே 
பல்லியல் பாய பரப்பற வந்த பராபர மாகாதே 
பண்டறி யாத பராநு பலங்கள் பரந்தெழு மாசாதே 
வில்லிய னன்னுத லார்மயலின்றுவிளைர் இடு மாசாதே 

விண்ணவரும் மறியாச விழுப்பொரு ளிப்பொரு எாகாதே 
யெல்லையி லாசன வெண்குண மானவை யெய்இடு மாகாதே 
யிர்து சிகாமணி யெங்களை யாள வெழுந்தருளப் பெறிலே, (௭) 

சங்கு திரண்டு முரன்ரெழு மோசை தழைப்பன வாகரதே 
சாதி விடாச குணங்க ணம்மோடு சலித்திர மாசாதே 
யங்கி ஈன்றிது ஈன்றெனு மாயை யடங்கடு மாகாதே 
யாசை யெலாமடி யாரடி யோமெனு மத்தனை யாசாதே 
செங்கய லொண்சண் மடந்தையர் சர்தை இளைப்பன வாகாதே 
சீரடி யார்கள் Fang பங்க டெரிந்திடு மாகாதே 
யெங்கு கிறைர்தமு தூறு பரஞ்சுட ரெய்துவ தாகசாதே 
மீறறியாமறை யோனெனை யாள வெழுந்தருளப் பெறிலே. (9) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

அஜ



௦ ‘ 

ஆத ன் ழ் த் ம் ர வ, 

சிவாநுபவவிருப்பம். 

எ-து. சவொனந்தமேலீட்டில் ரியாசத்தியழிவுரைத்தல் 

தில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட து, 

  

ஆசிரியலிருத்தம். 

திருச்சிற்றம்பலம், 

மின்னோனைய பூங்கழல்க ளடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம் 
பொன்னேரனைய மலர்கொண்டு போற்றாநின்றா ரமரரெல்லாங் 
சன்னேரனையமனக்கடையாய்ச் கழிப்புண்டவலச் சடல்கீழ்ச்த 
மென்னேரனையே னினியுள்னைச் கூடும்வண்ண மியம்பாயே, (௧) 

என்னாலறியாப் பதர்தர்தா யானதறியா தேசெட்டே 

னுன்னாலொன்றும்குறைவில்லையுடையா யடிமைக்சாரென்பேன் 

பன்னாளுன்னைப் பணிர்தேச்தும் பழையலடிய ரொடுங்கூடா 
தென்னாயகமே பிற்பட்டிங் இரு்தேனேப்ச்கு விருந்தாயே." (2) 

சீலமின்றி நோன்பின்றிச் செறிவேயின்றி யறிவின்றித் 
தோலின்பாவைக் கூத்தாட்டாய்ச் சுழன்றுவிழுர் து டெப்பேனை 
மாலுங்காட்டி வழிகாட்டி வாராவுலக நெறியேறக் 

கோலம்காட்டி யாண்டானைச் கொடியேனென்றோ கதே, (௩) 

கெடுவேன்செடுமாகெ௫ன்றேன்கே டிலாதாய்பழிகொண்டாய் 
படுவேன் பவெதெல்லாசான் பட்டார் பின்னைப் பயனென்னே 
கொமொரரகத் தழுர்தாமே காத்தாட் கொள்ளுங் குருமணியே 
சடுவாயகில்லா தொழிந்தக்கா னன்றோ வெங்களுயசமே. (௪) 

தாயாய்முலையைச் தருவானே தாராதொழிர்தாற் சவலையாய் 
நாயேன்சழிர்து போவேஜோ சம்பியினித்தா னல்குதியே 
தாயேயென்றுன் ருளடைந்சேன் நயாரீயென்பா வில்லையே 
நாயேனடிமை யுடனாக வாண்டாய் நான்றாள் வேண்டாமோ .6) 

ம் 

கோவேயருள வேண்டாவோ கொடியேன் கெடவேயஎ; 
யாலாமென்னா விடிலென்னை யஞ்சேலென்பா ரா



அச்சோப்பதிகம். ௪௩ 

சாவாரெல்லா மென்னளவோ தக்கவாறன் றென்ளாரோ 

தேவேதில்லை ஈடமாடீ. இகைத்சே னினித்தான் தேற்றாயே, (௬) 

ஈரியைச்கு திரைப் பரியாக்டு ஞாலமெல்லா நிகழ்வித்துப் 
பெரியசென்னன்மதரையெல்லாம்பிச்சசேத்றும்பெருர் துறையா 

யரியபொருளே யவகாசியப்பா பாண்டி. வெள்ளமே 

தெரியவரிய பரஞ்சோதி செய்வதொன்று மறியேனே. (௭) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

௮சசேோசோப்பதிகம். 
டு டு 00 

அ நபவவழியறியாமை: 

எ-து. ௮நுபவத்ததிசயம். 

தஇில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

கலிவிருத்தம். 

திருசிற்றம்பலம், 

மூத்திரெறி யறியாச மர்க்கரொடு மூயல்வேனைப் 
பத்திசெறி யறிவித்துப் பழவினைகள் பாறும்வண்ணஞ் 
சிததமல மறுவித்துச் வெமாச்டி யெனையாண்ட | 
வச்சனெனச் சருளியவா ரார்பெறுவா ரச்சோவே, (க) 

கெறியல்லா நெறிதன்னை நெறியாக நினைகேனைச 
இிறுநெறிகள் சேராமே திருவருளே சேரும்வண்ணங 
குறியொன்று மில்லாச கூத்தன்றன் கூச்தையெனச் 
சறியும்வண்ண மருளியவா ரூர்பெறுவா ரச்சோவே, (2) 

பொய்யெல்லா மெய்யென்று புணர்மூலையார் போசத்தே 

மையலுறச் சடவேனை மாளாமே காத்தருளித் 
தையலிடங் கொண்டபிரான் றன்சழலே சேரும்வண்ண 

மையனெனச் கருளியலா ரார்பெறுவா ரச்சோவே, (௩) 

மண்ணதனிற் பிறர்தெய்த்து மாண்டு விழக் சடவேனை 
யெண்ணமிலா வன்பருளி யெனையாண்டிட் டென்னையுந்சன்



௱௪௪ அச்சோப்பதிகம். 

சுண்ணவெண்ணீ றணிவித்துச் தய்செறியே சேரும்வண்ண 
மண்ணலெனச் கருளியவா ரூர்பெறுவா ரச்சோவே, 

பஞ்சாய வடிமடவார் கடைச் சண்ணா விடர்ப்பட்டு 
நெஞ்சாய தயர்கூர நிற்பேனுன் னருள்பெற்றே 
ய்ஞ்சேனு னுடையானே யடியேனை வருகவென் 
றஞ்சேலென் நருளியவா ரூர்பெறுவா ரச்சோவே, 

வெர்துவிழு முடற்பிறவி மெய்யென்று வீனைபெருச்க் 
கொந்துகுழற் கோல்வளையார் குவிமுலைமேல் வீ ழ்வேனைப் 
பந் தமறுச் தெனையாண்டு பரிசறவென் றுரிசுமறும் 
தீர்தமெனச் கருளியலா ரூர்பெறுவா ரச்சோவே, 

தையலார் மையலிலே சாழ்ச் துவிழச் கடவேனைப் 

பையவே சொடுபோந்து பாசமெனுர் தாழுருவி 

யுய்புநெறி சாட்டுவித் திட் டோங்காரச் தட்பொருளை 
யையனெனச் கருளியவா ரூர்பெறுவா ரச்சோவே, 

சாதல்பி றப்பென்னுர் தடஞ்சுழிபிற் றமொறிக் 

சா.தலின்மிச் கணியிழையார் கலவியிலே விழுகேனை 
மாதொரு. றுடையபிரான் றன்சழலே சேரும்வண்ண 
மா.தியெனக் சருளியவா ரார்பெறுவா ரச்சோவே, 

செம்மைகல மறியாத தடரொடுர் இிரிவேனை. 

மூம்மைமல மறுவித்து முதலாய முதல்வன்றா 

னம்மையுமோர் பொருளாக நாய்ஏிவிசை யேற்றுவித்த 

வம்மையெனக் கருளியவா ரூர்பெறுமா ரச்சோவே. 

இருசரற்றம்பலம், 

  

அசுத்திருப்ப திகங்கள்-டுக, 

அகவலோடு செய்யுள்-௬(ட௮. 

  

திருவாசகம் மூற்றுப்பெற்றது. 
—-—e}e—= 

(௮).



௨ 

திருச்சிற்றம்பலம், 

ஸ்ரீ மர்- மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் 

திருக்கோவையார்செய்யுட்டி ரட்டு. 
Aov- 

நூற்சிறப்பு. 
ஆரணங் சாணென்ப ரர்தணர் யோஇிய ராகமத்தின் 

சாரணல் காணென்பர் காமுகர் காமன் மூலதென்ப 
ோரணங் சகாணென்ப ரெண்ண மெழுச்தென்ப ரின் புலவோர் 

சரணங் காய$ற் றம்பலச் கோவையைச் செப்பிடினே, 

இிருச்சிற்றம்பலம். 

திருவளர் தாமரை £ர்களர் காவிக ளீசர் இல்லைச் 
குருவளர் பூங்குமிழ் கோம்குபைங் சரச்தள்சொண் டோக்குதெய்வ 

மருவளர் மாலையோர் வல்லியி னொல்டு யனஈடைவாய்க் 

துருவளர் காமன்றன் வென்றிச் கொடிபோன்ளொளிர்ெறதே,(௧) 

  

பூங்களை யார்புனற் நென்புலி பூர்புரிர் தம்பலத்து 

ளாங்செனை யாண்டுசொண் டாடும்பி ரானடி.த் தாமரைச்கே 
பாங்கனை யானன்ன பண்பலை கண்டிப் பரிசுரைததா 

லீங்கெனை யார்தடுப் பார்மடப் பாவையை யெய் ஐ ந்கே (௨) 

நிருத்தம் பயின்றவன் Adon unseen Ns soles 
ஜொருச்தன் பயிலுங் சயிலை மலையி னுயர்குடுமித் 
திருத்தம் பயிலுஞ் சுனைகுடைர் தாடிச் சிலம்பெ தர்கூப் 
வருத்தம் பயின்றுகொல் லோவல்வி மெல்லியல் வாடியதே, (௩) 

மடுச்கோ சடலின் விடுதிமி லன்றி மறிதிரைமீன் 
படுக்கோ பணிலம் பலகுளிச் கோபரன் நில்லைமுன் on 
கொடுச்கோ வளைமற்று நும்மையர்ச் சாயகும் றேவல்செய்கோ 
சொடுக்கோ பணிமீ ரணியீர் மலா்நுஞ் சரிகுழற்கே, (௪) 

மைலார் கருங்கண்ணி செங்கரம் கூப்பு மறர் துமற்றப் 
பொய்யா னவரிற் புகா ததன் பொர்சழற் சேயடியே 
னுய்வான் புகவொளிர் இில்லைகின் ரோன் சடை மேலதொத்துச் 
செய்வா னடைந்த பசுஙகதிர் வெள்ளைச் சறுபிரைக்கே, (6) 

13 |



mes தஇருக்கோவையார் செய்யுட்டிரட்டு. 

பொருளா வெனைப்புகுர் தாண்0 புரக்தான் மாலயன்பா 

லிருளா யிருக்கு மொளிரின்ற ஏற்றம் பலமெனலாஞ் 

சுருளரர் கருங்குழல் வெண்ணகைச் செல்வாய்த் துடியிடைமி 

ளா தொழியி னொழியா தழியுமென் னாருயிசே. 

கேமென் செொலவிதன் பங்க் இறையுறை தில்லையன்னீர் 

மென் றழையுமம் போ துங்கொள் ளீர்தமி யேன்புலம்ப 

லாமென் நருங்சொடும் பாகெள் செய்துநுங் கண்மலராபூ 

காமன் கணைசொண் டலைகொள்ள வோமுற்றச் கற்ற துவே, 

மருச்துஈம் மல்லற் பிறவிப் பிணிச்சம் பலத்தமிர்தா 
யிருஈ் தனர் குன்றினின் றேயகு மருவிசென் நேர் திகழப் 

பொருர் இன மேகம் புதைர்இரு கும் புனையிறம்பின் 

விருந் தினன் யானுங்கள் நூ ரதனுச்கு வெள்வளையே. 

பிரசர் இகழும் வரைபுரை யானையின் பீடழித்தார் 

மரச் இகழும் முருகிய நீங்கு மெவர்ச்குமுன்னா 
மாசம் பலச்துநின் ரூடும்பி ரானருள் பெற்றவரித் 

புரைசர் தமேகலை யாய்துயர் இரப் புகுர் துகின்றே, 

மூப்பா னிளையவன் முன்னவன் பின்னவன் முப்புரங்கள் 
லீப்பான் வியன்றில்லை யானரு எால்விரி GEL 
காப்பான் பிரியச் கரு துன் ரூர்ஈமர் கார்க்கயத்சட் 
பூப்பா னலமொளி ரும்புர் தாழ்குழம் பூயகொடியே, 

முணிவரு மன்னரு முன்னுவ பொன்னாள் முடியுமெனப் 
பணிவரும சண்பர மன்றிருச சம்றம் பலமனையாய் 
அனிவரு நீர்மையி சென்னென்று தூநீர் தெளிச்தளிப்ப, 
ஈனிலரு சாளிது வோவென்று லந்திக்கு ரன்னுதலே, 

காரணி கற்பகங் armen ஈற்றுணை பாணரொச்சல் 
ரணி சிர்தா மணியணி தில்லைச் சிவடிக்குத் 
தாபணி கொன்றையன் றச்சோர்தஞ் சங்க நிதிவிதிசே 
ரூருணி யூற்றவர்ச் கூரன்மற் றியாவர்க்கு மூதியமே, 

இரு ச்சிற்றம்பலம், 

  

திருக்கோவையார் செய்யுட்டி ரட்டு 

முற்றுப்பெற்றது. 

(s0)



் 

OL. 

றுவாசகப். 

பாட்டு முதற்குற்ப் 

  

  

பக்கம், 

கள 

௯67 

டெ 

பாட்டி, பககம. (பாட்ட 
| 

அங்கணனெ ஈ௩௨. அழிவின்றி 
Habuge- om | ape 
அடர்புல ௪௬ (அளவறு 

அ௮டர்கர் ' ௪டு ( அளவிலாப் 
அடியாரானீ ஈ௩௪ (அளித்து 
அடியார் ஈ௰௨. | அளிபுண் 
அடியேனல் ஈர [அறவேபெற் 
அடியேனல்ல ௬௭|[அறையையே 
அட்டஜர்ச் இ ௭௨௧ । அறிவனே 

அணிமுடி ௩௪ | அறிவிலா 
அண்டப்பகுதி ம (அறுகெடு 
அண்ணாமலை ௫௨ (இஅறுக்கிலே 
அதுபழச் அ௭(௮கையோ 
அத்தனே. ௱௨௧ (அன்பராஇ.' 
அத்இயுரித் ௭௬ | அன்பினா 
அத்தேவா எ... ௬௩/அன்றாலரீழ 
அப்பனே . PD | gor? Clu 
௮ம்மரமாம் எ௰ ।அன்னேயி 
அம்பலத் எ௰ — 
அம்மையே mod) MB roy 
அயனையன Hb] | HOG oor A 
அயன் நலை : சுக ஆட்டின் 

அரிக்கும் சுடு| ஆட்டுத்தேவர் 
அரியானே ௨௬ ( அணோவவி 
அருணனளிர் ௮௬ | ஆதமிவி 

AGESUGE எம் ஆதியுமந்த 
அருமந்த Se | Aton Moor 
அருளாதொ.,' ௮௧[அயரான் 
அருளாரமுத mse | ஆயமொ 
அருளுடை ஈ௨உக([அர்ச்கோ 
அ௮ரைசனே HD | YF 59 w 
அரைபொன் ௮௯|/அககைகாமூ 
அரைசேய ௪௬ ஆவா இரு 
அரையாடு ரசு/அவாவரி 
அலரவனு 7 ௬௬| ஆற்றடில்லே 4 
அல்லிக்கமல4' ஈக ஆனையாய்க் 
அவமாய. ௬௬ | Ber Oat vf 
அழகேபுரிர் mex களை 

  

  

பகரா தி, 
பாட்டு, பக்கம், 

இடக்குங் M2. Fe 

இணையார் ௪௪ 
Qe Bar way ௫௩ 
இர் இரிய ari 
இப்பாடே அடு 
இப்பி௱ப்பி உ: 

Qus una iT by 

5। இரய்குஈம ௮௯ 

இரச் தரச் so 
இருகை mW 

இருடிணி௰் ar 
இருதலை " உ 

இருச்தென் ௭௩௮ 
இருர்தென்னை.. ௪௩ 

இருப்பு டக 
இரும்பு ௨௯ 
இல்லை Fi oh 

இழித கன ௩௪ 
இன்பச் ௮௩ 
இன்பம் ஈ௱௬௮ 

இன்பான் ௮௫ 

Dero) mers « was 
இன்னிசை ௮/௬ 

ஈசனே ௬௬ 

ஈசனேயென் mo. 
ஈண்டிய ஈ௰க 
ஈரம்பு ag 

உகசர்தானே அறு 
உங்கையிற் ட௨ 
உடையநா ௨௨௯ 
உடையாளு wf று 

உடையானே ௬௩ 
Lene gs ௬௪ 
உண்டொ ௩௪ 

உண்ணப் எடு 

உதிதமனத்த ௨௩



TP 

    

பாட்டு, பக்கம், 

உம்பர் ஈஉ௰ 
உய்யவல்லா GI g 
உரியெனல் ஈஈ௩ 
உருடிப்பெ ௬௭ 
உருர்தெரியா ரமி 
உரைமாண்ட ; எறு 
உலகை இறு 
எலலாச் ௩௨ 
உலைக் od! ௬௭ 
உழிதரு ௨௪ 
உழை AG ௭ 

உள்ளப் TP 
உள்ளமல ௩௮ 

உள்ளன ௪௪ 
2. Orang m 
உரராரை mo.Gi 
உன்ணர்கரிய2£ அத 
உன்னற்கரியதிரு ௮0 
உன்னையுகப் 3௩ 

ஊசலாட்டு ரா”௮ 
ஊஞயுயிரா ௭ 

எங்கணாயச ஈடு 
எச்சமறியவே. ரகச 
எண்ண்லேன். ௧௧ 
GT COT GOEL. ௭௭ 
TCD Tuer hE 
எர்தையெ ௭௧ 
எம்பிரா ௩௭ 
எய்தலாவ ௨௬ 
எய்த்தே ௬2 
எரிமூன்று ௭௨ 
எறும்பிடை ௪௪ 
எனைநாளெ கடு 
என் பாலைப் mae 

என்புள்ளுருகு ஈஉடு 
என்பே WB. 
என்னணி mew 
என்னப்ப ௬௮ 
என்னாலநியா ௬௪௨ 

    

பாட்டு, 

  

. பாட்டுமுதற்குறிப்பகரா இ. 

  

பக்கம், (பாட்டு, USED, 

என்னை ௪௩ /சயன்மாண ge ge 
என்றும் ௪௬ ( கரணஙக ௬௯௬ 
costs a கருடக்தொ ௬௭ 

aor & muy ai SOOM. w! me ve EOE Bk OF NOS 
ஏளிலும்யா +o சல்லாசபுல் ராம் 
எதமிலா AP சல்லாமன Qe TUG m2 GT களிவர் Pl 
ஏராரிள AE கள்வன்கடி கடு ஏர் ௪௬ ve Ae) marty தூ Tene dO) gr GT சற்போலு eter 
ஏனையாவ 2 ‘B.wW கற்றறியேன் 2. 

ஐயரின் . ௩ | கனயேயுச் Gi Fr 
கன்னாருரித் ௬௬ 

ஒண்ணித் இ FM — 
ஒண்மை 5" சம சரசணி Ba ஒப்புனச் எ”. உத காட்டசத்து ஈஈ௮ 
ஒருவ ௩௪ காணலாம் ௬௪ 
ஒன்றாய் ௬௩ காணுங் On Wi. 
ஒன்றினொ ௱௪௰ கரணம் ௭௬௫ ஒன்றும்போ கட காணுமாறு ௬௭ அவவை காதர் ௫௧ ஒடுங்கவந் உடு காப்பாய் me. 
யாதே FQ sro... ஏழு ஒய்விலா ௩௰ சாருடைப் ௮௩ 
ஒரொருகா Ge enemy / EG 

—— காலமுண் ' mda கடகரியும் ,' ஸம்  சானார்புலித்.” ௬௧ 
கடலினு 
கடலின் றிரை ஸ்ட் Dears YP 
கடலேயனைய mide கிளியனார் arWer கடவுளே ௬௪ இளிவர்த Ga சடையவ ௪ இற்றவா ௨௧ 
கட்டறு 8 ௩௪ கவலையைக் 
சண்களிரண் ஈ௩௩ இதேமினிய of ௮2, 
சண்டது &@) லவன் 
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Bla tow, 

தஇருச்சிற்றம்பலம், 

ல்க 
திருவாசக விஷய சூசனா நுக்கரமணி. 

SOLO 3, OOOO 

சிவபுராணம். 

விஷயம், 
ச, “நமசிவாய? வாஅழ்க 

.,  *காசன்” ருள் வாஅழ்க 

௩. இமைப்பொழுது மென்னெஞ் னீங்சாதான் 

௪, ௫. ''அகமம்?? ஆடிடின்று *அண்ணிப்பான்" 

சு, ௭, ௮, “ஏகன்” “அனேகன்? *இறைவன்?' 

&, பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன் 

20, “புறத்தார்ச்குக்சேயோன்"? “சரங்குவிராருண்மடி 

முங்சோன்? 
௪௪, மாயப் பிறப்பறுச்கு மன்னன் 
௧௨, ௧௩, “சி௨னவன்?? *என்சிர்தையு ent om Pa: 3 66 ev” 
௧௪, ௮லனருளாலே யவன்றாள் வணக்டு 
௧௫, எல்லாப்பிரப்பும் பிறர் இளைத்தே னெம்பெருமான் 
௧௬, ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யா 

4 ௭. “இயமானன்”? அம்விமலா 

௪௮, அகச்குவாய் காப்பா யழிப்பா யருட்ருலாய் 
௧௯. அறம்பால மென்னு மருங்கயிற்றார் சட்டி 
௨0, தீயாலான தத் தவனே?” 

௨௧. பொய்கெட்டு *மெய்யானா?? 

௨௨. சிவபுர தினுள்ளார் 

கீர்த்தித்திருவதவல். 

௨௩, இல்லைமூதூ ராடிய திருவடி 
௨௪, “௮ச்தணன்? ஆக யாண்டுசொண்டருளி 
௨௫, சச்திரதீபத்துச் சாத் திரனா”? 
௨௭. அழசமர் திருவுரு-8ீற்றுச்சோடி நிமிர்ர்து காட்டியும் 
௨௭, பரம்பரச் துய்ப்பவன் 
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Ga. 

Gn 

௧0 

௧0 

2௨. 

EIR. 

5௪ 

௧௬ 

க்கு, 

கீ 

‘22. 

fn



௨ , திருவாசக விஷய சூசனா நுக்ரெமணி. 

விஷயம், பச்சம், 
௨௮, ஆதிமூர்த் இசட் கருள்புரிச் தருளிய தேவதேவன் ௬௨ 
௨௬. “கைலை? யுயசிழவோனே ௩௨ 

திருவண்டப்பகுதி. 
௩0. ௮ண்டப்பகு தியி னுண்டைப்பிறச்சம்......... A Swear acs 

பெரியோன் ௩௩ 
௩௧. “ஒருவனென்னுமொருவன்!? காண்க ௩௪ 
௩௨, குவளைக்கண்ணி கூன் i 
௩௩, எய் இினர்ச்சாரமு சளிப்போன் Ui 

போற்றித் திருவகவல். 
௩௪, ஊழிமுதல்வ ௩௮ 
௩டு, ஆறுகோடி மாயாசச் திகள் வேறுவேறுதம் மாயைகடொ 

டங்னெ ப ௬௯ 
௩௬. சசம்பேயென்று தம்மைச் சிரிப்ப சாண துவொழிர் த £0 
௬௭- மூவா நான்மறை முதல்வா PS 
௩௮. ௮ருவமு முருவமு மானாய் ௪௨ 
௩௯. பரம்பரஞ் சோ திபரனே ௪௪ 

திருச்சதகம். ௧-வது. மேய்யுணர்தல். 

௪0, கொள்ளேன் புரந்தரன் மாலயன் வாழ்வு ௪டு 

௪௧. மூவரென்றே யெம்பிரானொ மெண்ணி FET 
௪3, கழுதொடு காட்டிடை. நாடகமாடி RO 

௯௩, பவனெம்பிரான் டு௨, 

௨-வது. அறிவுறுத்தல். 
௫௪, யானேதும் பிறப்பஞ்சே னிறப்பதனுச் கெள்சடசேன் ௫௩ 
௪௫, வாழ்த்துவதும் வானவர்க டாம்வாழ்வான்...... சம்மையெ 

லார் தொழவேண்ட. டுக 
௫௬. சாயடியேன்-பாழ்த்தபிறப்பறுத்திவொன் யானுமுனைப் 

ப.ரவுவனே Ber 

௪௭, பாடுவன நால்வேதம் க்க 

௩-வது. சுட்டறுத்தல். 

௪௮. வினையிலே பெதேனைட்......... னென்பாய்போல ச்சு 
௪௧- இனியென்னே யுய்யுமா,......,,டெச்சன்றேனை ௬௪ 
டு௦, தேவர்கோ வறியாச சேவதேலவன்........ பாசத்தெர்சை ௪௬



இருவாசக விஷய சூசஞாுக்கிரமணி. 

    

he 

விஷயம். பக்சம், 
Gs. வனவன் றிரடோண்மேல் நீறுநின்றது கண்டனையாயி 

னும் On EB எடு 

௫-வது. கைம்மாறுகொடுூத்தல். 

Ge. மேலைமானவரும் மறியாததோர் கோலமே ௭௧ 
Bn. கள்ளுங்கீழுளம் மேலளும்யாவுளும்-எள்ளுமெண்ணெயு 

ம் போனின்ற மெர்தையே ௮0 
நிச, எட்டினேடிரண்டு மறியேனைபே AR. 

௰-வது. ஆனந்தாதீதம். 

நடு, விச்சதன்றியே விளைவு செய்குவாய் விண்ணு மண்ணக 
முழுதும் யாவையும் ௮௬ 

நீ த்தல்விண்ணப்பம். 
௫௬. மருர் தினனே பிறவிப்பிணிப்பட்டு மடம்னெர்ச்கே ௮௭ 

திருவம்மானை. 

௫௭. சேர்ச்தறியாச் சையானை த 

திருத்தேள்ளேணம். 
௫௮. இருமாலும் பன்றியாய்ச் சென்றுணராத் திருவ. யை கழி 

திருச்சாழல்- 
'நி௯, ஈலமுடைய காரணன்ற னயனமிடரம் தரனடிச்கி  முலரா 

க விடவாழி யருளிளன் ௬௪ 

திருவுந்தியார். 
௬௦, “உருத்திரநாதனுக்கு?? உ6பற ௬௩, 

இருச்சிம்பலம், 

௦ 6 

பிழை திருத்தம். 
பக்கம். வரி, Sen, AGE Sa. 

௪ உட gifs துரீய 
B 2௯ ஸாரயவாத் ஸாரம்வாத் 
௬ Tlf. ப்ரஹ்யைசம் ப்ரஹ்மைகம் 

% எசனெனப் era Gear ear cy
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எடு 

௭௭௪ 

௮0 
௮௧ 

பிழை இருத்தம்: 
வரி, பிழை 

௩. நிறுத் இடு 
௧௯ ஈசானன 

௩... இருமர்திரதிருமுதை 
௩.௪ மஹேஸ்வர 
சடு மீளவிப்பிறவி 
௨௪ நைஸ் இரி 
௧௩ ஐம்பைச்தைரதாவது 
Gr ஜபாலோபநிடசம் 
௩௩. ஜாபாபாலோபநிடதம் 
௨௧ பாலப்பா 

ot ஷம் 
கசடு தலம் 
௨௧ புகழ்த்தமையால் 
BB. அழகார் இருவரு 
௨௧ வைதசசைய௰ர் 
wf ஸவர்யே 
ae பரப்.ரஹ்மம் 
டு உமாசேவிலைச் 
௧௯ Cur gt 
௪௧ மூவகீரூம் 
௨௨ மற்பமதியிர் 

௨௬ னிறப்பசணுக் 
௧௬ சே இக்குப் 
௨௬ பன்தூஉம் 
2.6 பஸ்மஜ.பாலோப 
உடு ப்ரசாந்த்ரும் 
௨௮ ஜனகப் 
௭ பரம்பெருளாக 
௨,௮, ௪௨ பரப் ரஹம 
௨௨ இரண்டாது 

௩௪ சப்பிரமங்களாக 
௫ ஏன்ற 

க சண்டமாத் 
௧௧ சலலக்ஷ 

௨௬ உலஇ 
௬௧ தஙதையே 
௩௨ என்றும் 

௩௪ ளஞுடையததலால் 

இரு ச்சிற்றம்பலம், 

  

திருத்தம். 
நிறுத் துவன் 
ஈசானன் 

திருமச்இரத்திருமுறை 
மஹேச்வர? 
மீளப்பிறவி 
சையஸ்ச்ரீ 
ஐம்பத் தராலாவது 
ஜாபாலோபநிடதம் 
ஜாபாலோபநிடதம் 
பாவப்பய 

ஷம் 
திதிவம் 
புகழ்ச் தசமையால் 

அழகமர் திருவுரு 
வை இசசையர் 
சவாரயே 
பரம்ப்ரஹ்ம 
உமாதேவியைச் 
போதா 
மூவருக்கும் 
மற்பமதியீர் 
னிறப்பதனுக் 
சேதிக்கும் 
ன்பதூஉம் 
பஸ்மஜாபாலோப 
LITEM SIL 
ஜனகம் 
பரம்பொருளாக 
பரம்ப்ரஹ்ம 
இரண்டாவது 
பரப்பிரமங்களாச 
என்று 

சண்டமாத்திரத் 
இவெவக்ஷ 
உலக் 

தந்தையே 
என்னும் 

நேடையதாதலால
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$a Low LD. 

திநச்சிற்றம்பலம். 

திருவாசக விஷய சூசனம். 

சிவபுராணம், 

நம் ச்சிவாய வாஅழ்க, *சமச்ொய?? இத பஞ்சாகூரமென் 

று சொல்லப்படும். இந்தப்பஞ்சாக்ரம் வேதத்தின் மத்தியிலுள்ள த. 
இதனை விரிச்சின் “தரயி'” என்று ஸ்மிரு தியாதிகளில் படிச்சப்பட் 
டவேசமானது ரச், யஜுர், சாமம் எனமூன்று விதமாகப் பிரிந்து 
விளங்கும். இம்மூன்றனுள் ஈடுமேயுள்ள து யஜுர்வேதம், இர் சயஜு 

ர்வேதம் நூற்றொரு சாகைகளாச விரிர் தடக்டின்றது. இவற்றுள் 

ஈடுச்சாகை ஐம்பச்தோசூவது சாகையாயெ ஸ்ரீபோசாயனசாகை, 

இக்தசசாசை ஏழுகாண்டங்களாக அமைர் துள்ள த.இதன்மச்தியிலு 

ள்ள காண்டமேராலாவஅ காண்டமாவயெ சதருத்ரீயம். இசன் ஈடுவி 
ஓள்ள தஜச்தால த பிரஸ்னம். ௮.தில்“நம£ஸோமாயச நத்ராயக”? 
என்னும் ௮னுலாகத்தின் இருதயச்தில், நம? கிலாயச'” என்னும் 
பஞ்சாக்ஷரம் பிரசாரித் தொளிர்சன்றது. இசனாலே இச்சிவமர் திரம் 
சகலவேழத ஜீவரச்னமாயும், பரமபரவநகரமாயும், அச ரகசியமா 
யும், சர்வவேதார்ச சாரமாயுமுள்ளதோர் மர்திரமாகும், இதுவே 
கான்குலேசங்களின் மெய்ப்பொரு ளெனவும், சர்தியாகாலங்களி 
லோது மர் திரமெனவும், வேதசாரமாகயெ சிவஞானப்பாலையுண்டரு 
ஸிய ஸ்ரீஞானசம்பர்தப் பெருமானார் சாமருளிய திராவிடசூச் தியில் 
“வேத ரான்சனு மெய்ப்பொரு ளாவது---நாதனாம நமச்சிவாயவே? 
எனவும், “செர்தழ லோம்பிய செம்மை வே தியர்க்-தர்.இியுண் மர் 
நிர மஞ்செழுத் துமே? எனவும் விளச்செருளினார். இசன்மமை 
௮ளவிறர்ததாசலின் வர் துழி வர். தழி விரிச்சப்படும், (௧) 

நாதன்றள் வாழ்க. “சாதன்?-ஸ்ரீபஞ்சாகூரத்தின் வாச்சிய 
ப்பொருளாயுள்ள ।சம்புவா௫ய பரமேசுவரன், இர்சப் பரமேசுவரன் 
ஸ்ரீபஞ்சாக்ரத்தின் நடுவிலுள்ள சிம் என்ற சவபீஜத்சை முகத்தி 
லேற்று வச ரமாயெ மிரு சவாருணபீஜத்சைச் தம்மைப் பின்பற்றப் 
பெற்று அலெவேதரகரியமாயும் அவறிர்கு ஜீவரச்சமாயும் நின்று 
,சிவ₹ என்னும்சாமத்தால்பிரசாசிக்கின்றான், ருச்வேதம்இருபத்தொ 
௫ சாசைகளிலும், யஜுர்வேதம் நூற்றொரு சாசைசளிலும், சாமவே
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திம்ஆமிரஞ்சாசைகளிலும், அதர்வணவேதம் ஒன்பது சாகைகளிலம் 
இர்தச் சிவ என்ற சொல்லானது பேரணியாய் நின்று தரீயல்சா 
னத்சை விஎச்குதலானும், பரப்பிரமத் தக்கு இடகுறிப்பெயராய் நிற் 

தீலானும்,மாண்டூக்சயோபநீடதம், ஈரசிம்மசாபனியோபநிடதம், ௮ 

த்ர்வஏி3ராபநிடதம்முசலிய எல்லா உபநிடதங்களும் இதனை யளவி 
லாது புகழ்கின்றன. நூல்களெல்லாவற்றிலும் வேசஞ்சிெறச்,7த., ௮5 
னுள் மசாமர்திரசமுதாயமா௫ிய சதருத்ரீயம் நிசச் சறர்ச.து, அசனி 
டத்துள் ஸ்ரீபஞ்சாகூரிடம் ௮2னில் சிவ என்னும் இரண்டட்சாமே 
(சிகச்சிறக்த.த. அகமே வேசபுருஷனுக்கு உருச் இரைகாசசனி சண் 
மை, பஞ்சாகூரம் சண்மணியும், செசப்தம் கட்பார்வையுமாயிருச் 

கின்றன. தேகத்தின் மத்தியிலுள்ள இருசயத்தில் ஆன்மா ௮ணு 
ரூபமாமிருர்து சேகமுழுமையும் இயச்குமாறுபோல் வேதத்தின் ஈடு 

வில் சியசப்தம் இருந்து சொண்டு வேசமுழுமையஞ் சிவமணங்கர் 
இச்சச்செய்கன்ற த. இக்காரணம் பற்றியே வேதிச் சச்சள் யாவ 
ரம் பதினான்குவிச்சைகளின் சாரமாயுள்ளதும், பாவங்களையெல் 
லாம் ஈசிச்சச்செய்வதும் பரப்பிபமவாசசமா யிருப்பதும் வெரமமே 
யென்று நுனித்தமகிகொண்டு கூறியுள்ளார்கள். தாயுமான சுவாமிக 
ஞூம் “நார்ரெட்டாதி வேதமெடிரதெடுத்தரைத்த விருத திச்கேற்க- 
அமையுமிலக் கணமடிவா யதுவம்போதா தப்பாலுக் கப்பாலா யரு 
scm eG.” cary கூறியருளினார். சண்டாஎனாயிருப்பினும் சிவ 
என்னுஞ் சப் சம்சையுச்சரிப்பானாபின் அவனே செம்பா ஹணை செய்... 
எவனோ வாசஞ்செய்-- அவனோடு சலர் துபோசனஞ்செய்..- என 
ட்போருள்தரும் அபிவாயல் சஷ்டாப? சிவஇக்வாசம் வதேத் 

தேநஸ்ஜலம் வதேத்--தேநலஸலம் வலேத்--ேதேந ஸஷபும் 
ந் என்று முண்டசோபமீடதம்கூறிரறு, இர் தீச்சுரு திப்பொருளை 

யே திராவிட மசாபாஷ்யச் செல்௨ராஇய சிவஞானசுமவாமிகள் “இவ 
னெனு மொழியைச் கொடியசண்டாஎன் செப்பிடி ஏவனடை னுறை 
ச--௮௨00னொடு sae glues லவனோடருகருச்துண்ணுக வென்னும் 
உஃலைஃிற் ௪௫ இப்பாருள்-!” என்று உரைச்தருளிஞர்கள். Lith Quit 
ீசப்பெருர்தலகயாரும் “அவரித்துச் இன்றுழலும் புலைய?ோனுக்- 
க௩கை3ரர் சடைக்கரர்சார்ச் கன்பராடி ல௨ர்சண்டீர் யாம் வணம் 
௩ கடவுளாமே."! என்று ௮ன்பாற்கரைச் த சனிர் துரக யருளிச் 
செய்தார். இப்படிப்பட்ட அரிய பெரிய மடமை லாய்ர்ச Quel gb 
பாசமோசனத்துக்குப் பர மஹே துமாயும், அஆரணத்துக்கு அன்னிய 
பலாச் சேமகி இியாயுமிருச்ச இசைச்சேட்சச் சாது செவிபெட்டும், 
சொல்லவாயமையாயும், உர்சரிப்பபரைச்சாணச்சண்ருருடுபெர்றம்



திருவாசக விஷப சூசனம். ௩ 

வாழுர்தியோருடைய செய்கை சொடிது சொ; ௪, அறக்கொடி த, 
இசசிவகாமத்தின் ரப்பி ட்டில் மென்லெர் வினை யாள]: 
சிய வென்றிடச் தீவினை மாளும்-சி௨ரியென்றிட த்தேவருமாவ 
ர்-சிவசிவ மென்றிடச் சியசதி தானே.” எனத் திருமூலரும் இரவா 
ய்மலர்ர்தருளிஞர். (2) 

இமைப்போழது மேஈ்னெஜ்சி வீங்காதா3 ௪ அடியார்ச 
எதுஉள்ளக்சமலத்தினின்றும் இமைப்பொழு றம்பிரியா தரிர்படீன் 
சம்புயாயெ சி்பெருமான். நிர்2ச்சம்புமையே இருதயகமல வாசி 
யென்ற வேதாக்தங்களெல்லாமெடுத்திசைக்ன் ரன , உபநிடதம் 
2 சுிச்சளுக்செல்லாம் சையாகிய அர் ேர்லைச் வரய) 
ஸீட்பந்தஸ் லிர்வேசிவர 3 சம்பு ராகாச மந்யேத்யேய.(சர் 
VEE கல்பாணகுணமகளாடிய) சர்மைகடர்ய சம்பச்நரும், சர் 
லேசுயொரும், சம்புலாயுமுள்ளமே இரு தயாகாசம் யிலே சியானி 
ச்கர்பாவர்?? என்று பிரகாசப்படி3 திய த, இங்சே சம்புவென் தரி 

௨பெருமானுச்கேயுரிய அசாதாரணசாமம்.சம்பு பத் இனியாகயெ றம் 
மையைச் சாம்பவியென்றும், சம்புபச்சர்களாருய சி௨னடியார்சளை 
ச் சாம்பலர்களென்றம் அருணாூல்கள் கூறுநதே போதுமான சான் 
௫ம். “சம்பு$ச? பகபதி சிவல்ஸுலி மலேல்வர:?3 என்றும 

மசிம்ஹமும் பசுபடிக்கே அர்ராமத் ரம் கூறிப்போச்சத, “ரூ? 
எனப்படுஞ் சுகம் எ௨னிடமிருர் தன்டாமோ அவனே சம்புகாதலா 
ல் மெய்யடியார்களுச்கு ரித்தியானுச்ரெகஞ்செய்து குன்றாச்சுசப் 
Osis egy #56 D1 Ag Gef4C 5 இயல்பாயமைந்தள்ளெ 
GUS சமஸ்த சமுசயங்களையும். மேரறச்களைந்து தெஸஜ்பொருள் 
விளக்கும் மேதார்தம்சளீன் மூடிர்தகருத்தாம், அன்மாவினடைய 
உள்ளமென்னும் இருதயமானது செந்தாமரை முகுளம்போன் ற து 
தோமூச ௨டிவானதும், ஐர்து தளைசளுடைய தம், சரீரமச்தியத் த 

க்குச் சிறித இடதபு£த்தில் நீஷபெர்றள்ளதம், இருபத்தாறு தற 
ட்டெலும்புகளுக்குள் ௪சனார் சேமித் தல௦ச்சப்பட்டதம் Yeu 
செர்நிநம்பொரும் திய மாமிசசண்டமாம். இசனுட்பு றத் Hacer ar 
காயம் பூசாகாயம்போற் சடமாகாது ித்தேயாதலின் Gres Bem. 
மாகிய சிதாசாசமாம், இர்தச் சொசாசமாகயெ "சிதம்பரத்தில் மீன் 
ன.ந்சொடிபோன்ற ஈசானராம் தரியவூர்த்தி சதா எழுர்சருளியிர 
ப்பர், “ஸ்தா ஐநா நாம் ஹ்நதயே ஸீந்த்விஷ்ட என்றும் ஜன் 
களுடைய இருதயத்தில் எழுர் தீருளியிருப்பர்' என்னும்சுவேசாசு
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௨தரோப நிடத மர் தரத்தானுர் செளிச, இந்த ஈசாளர் சர்லகார 
ண பிரமசொரூபராதலானலும் இ௮ருக்குமேலொரு சாரணரின்மை 
யானும் அதர்வசிகோபரீடசமானத “த்யாயீதே சானம் ப்ரத்யா 
ய் தவ்யம்-சசானரைத்தியானிச்க விசேஷமாகத்தியானீச்ச?' என் 
௮ இரட்டித்துச்கூறி வற்புறுத்தியத. இச்த இருதயா சாசமாயெ 
சிதம்பரத்தில் பபெருமானைத் ,தியானிப்பதையே தகரலித்தை ௮ 
லத சகரோபாசனை என்று உபரிடதங்கள் கூறும், இர்தத்தகர 
வித்தை தைத்திரீயம், சார்தோச்ியம், அதர் ௨ஏகை, பிருகசாரண் 
ணியம்முதலிய பல வுபநிடதங்களில் விரிவாகப் புகழப்பட்டிருக்கினு 
ம் ௮வரறுள்பல பரமேசயானுடைய சொரூபத்சைப் பொதுத்தன் 
மையானும் மத்றுஞ்செல சிறப்பான இடுகுரிகளானும் நிரூபிச்சன. 
அமின் கைவல்வியோபரிடதமோ அலர்றையெல்லாம் அ.நுவ இஜ்.து 
ப் பொதுவாகவுஞ் சிறப்பாகவும் கூறிய சொரூ.. தடஸ்தலட்சணல் 
சள் யாலையும் உமாகார்தனிடத்தமைழ்து தகரமென்னும் இருதயக 
மலத் தின்சண் இயானிக்கப்படிம்பொருள் காளகண்டம், திரிகேத்தி 

ம், சதுர்ப்புஜம் முதவிய சறப்பிலச்சணங்களமைர்த பரமசிவனே 
யென*ஞ்நத்புண்டரீசம் விரஜம் விசுத்தம் ....உமாலிஸாயம் 
பரமே௫லாஃப்ரபும்-த்ரிலோசனம்நீலகண்டம் ப்ரசாந்தம்? 
னார் ரொடச்சச்சனமான வசனங்களால் உபாசகந்களுக்கு உண் 
மம நிறுவியது, சாகாக் பரமசியம் சர்வவடிவங்களையுங்கடர் துநின் 
ி மஷ்களாதித சற்கனசொருபமாமினும் ஆன்மாக்களுடைய இயா 
வாயோக சமாதியின்பொருட்டு தனத தீயாஜல சபை வெளிப்படுத்தி 
இம்வித துரியபெரிய வடிலமாகச் சகளீகரித்து நிர்குமென்பதுசர்ம 
லேதாந்தங்களின் முடிந்த துணீபாம், இர்தத் தசரோபாசனைலயமே 
தெய்யத்தன்மைத் திருவள்ளுவராய்னாரும் “மலர்மிசை யேடனான் 
மாணடி சேர்ர்தார்--ரிலமிசை $ீவொழ்லார்?? என்று இருவாய்மலர் 
ர்கருளினார். ப (௩) 

கமமாக, ஆகமம்-௮ப்தவாக்கியம், அ-ஞானம், கஃமோட் 
சம், மமலநாசம், எனவே ஆன் மாக்சளுச்கு மலததை சாசஞ்செய் 
ல் ஞானத்சையு இப்பித்து மோட்சத்தைத் தருதல் எனப்பொருள் 
ட்டும், அன்றியும் ஆபாசம், க-பசு, மஃபதி எனப்பொருள்பட்டுத் 
தன்னைப்பழட£னோர்க்குத் திரிபதார்த்த லட்சண த்தையுணர்த்துவத 
எனவும் பொருள் கொள்ளப்படும், இங்வாகமம் இரண்வெதமாயிரு 
க்கும். வேதத்தையநுகரித்த சொன்று, ௮நுசரியாச தொன்று, வேத 
தீதை யதசரித்தது ௮க்கீசாரமும் அதிசரியாசத Gags bo gn B
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காரிகளாமிருக்கின்ற அப்பிராமணர்களுக்கு ஜீஉனோபாயமாகலம் 
அசுரவ்யாமோக னார்த்தமாகவுஞ் சொல்லப்பட்டதா ரலால் அப்பிர 
மாணமாகும், வேதத்தை யநுசரித்த ஆசமங்கள் காமிகமுதல் வாது 
ளாக சமான இருபத்தெட்டுச் வொகமங்கள், வேதத்தை யநசரியாத 
ஆகமங்கள் வாமம், சோமம், லாகுளம், பைரவம் முதலானவைகள், 
ஸ்மிரு தி, புராணே தி சாசம்சளிற் கூறப்படும் ஆகமநிர்தை பிர் திய 
வைசளுக்கேயன் ரிசி௨பிரணீ தமாயுள்ள சிவொசமங்களுச்சன்று, இந்த 
சிவாகமங்கள் ஒருச்சாலும் ஒன்றானும் பாதிச்சப்படமாட்டா, ஆத 
லின் சர்வோத்தமமான பதிநூல்களென்றே யுணரற்பாற்று, யஜுர் 
வேதத்தைச் சார்ர்ச அமிர்தசாசோப ரீடதமும் அகமங்களுக்கு வி 
ரோதமில்லாமல் யூடிப்பதே தர்ச்சமாம்!? என்னும்பொருள்பட“ஐ ௩ 
மஸியா விரோதேநத ஊஸதம்தர்க்க உச்யதே!” என்று சவா 
சமங்களை பெடுத்துப் பூஷிச்தத. இன்னணம் தெளிலாசப் பூஷித் 

இருக்சவும் ஆகமம் என்னுஞ்சொல்லுக்கு வேதம் என்னும் பொருர் 
தாப்பொருள்கொண்டு இடர்ப்பட்டனர் சிலர். இத பண்டையச் 
தீலினைப்பயனே, மேதவழியினின் றுபிரவர்த் இத சிவஞானிகள் தம 
தாசையடங்காமல் சிலாசமம் துறையிற்படிர்து இன்புற்றார்சளென 
உண்மைநூல்கள் பலவெழுர் துமுழங்குடின் றன, நான்குமறைகளும் 
ஆறங்கல்களும், மற்றுமுள்ள கலைஞானங்களும் கற்றுணர்ர்த சன 

காதி மசாரிஷ்கள் சிவாகம ஞானத்தாலன்றோ மோகத்தைச் தவிர் 
தீ.து மனோலயமடைச்து இன்மாத் இரமயமானஞார்கள், ஸ்ரீ நீலகண்ட 
சிலாசாரியார்“வயந்துகிவாகம யோர்பேதஃரபஸ்யாம; வேதோபி 
சிவாகம -பாம்லேத லொசமம்கட்குப்பே தங்காண்டுன்றிலம், வேத 
மே சிவாகமம்?” என்று கூறியருளினார். இக்கருச்தைப் பின்பற்றியே 
“வேதவாகமச் சென்னிபில் வீளேபொருளபேதம் ?? என்று ஸ்ரீபாஞ் 
சோதி முனியரும், “வேதாகமம் துணிபிரண்டில்லையொன்றென்ன 
வேவச்தகுருமே?? என்று ஸ்ரீசாயுமானசுவாமிகளும் உரைசம்சருளி 
ஞர்கள். ௮ன்றியும்“வேதாந்தார்த்த மீதஜ்ஜானம் வேதசாரமிதந் 
தந்தரம்-சித்தாந்தம் வேத ஸாரயவாத்-வேதத்தின்பொருள் இர 
தீஞானம், வேசசாரமாயுள்ள து இக்சச்சித்தார்தம், சித்தார்தம்வேக 
சாரமா யிருச்சலினால்”” என்றுவாசமமுஞ் செப்பிய. வேதத்தின் 
ஞானசாண்டப் பொருளை விளக்கவெழுச்ச மெஞான கோசங்களி 
லைகளேயாசலின் இவற்றள் புருடார்த்தங்கள் சான்கும் விரிர் து 
டக்சின்ரன. இறைகளே வீடுபேர்றிர்கு முக்யெகருவிச ளென்பத 
மேதாவியர் துணிபு, ' ப (௪)
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அண்ணிப்பாள் “விரைவில் எழுச்தருளிவர்து அலுக்ரெடுப் 
பான். வேதம் பொதுவும் மொசமஜ் றப்பும், வேதம் பசுவும் சவா 
கமம் அசன்பாலும், வேசம்கனியும் வொகமம் அதன்சாறும், வேதம் 
உடலும் சியாகமம் அதன் உயிரும், வேதம் ஒருரஈதிக்குச் செல்லும் 
வழியும் 92சமம் அர்ஈ தியிற்சென்று படியச் துறையுமாயிருத்தலால்- 
Casa pile நின்று ஆசமஞானச்சைச் கைக்கொண்டமர்சளுக்குப் 
பரமேசுவரன் விரைவில் பேரருள் புரிவானென்பது இதனால் தெரி 
கீகலுற்றது. வேதம் பொருள்பலபடச்தோன்றும் சூத்இரமும், சிவா 
கமம் அதனை யவ்வாருச்சவொட்டா த செளித்துரைக்கும் பாஷ்ய 
மூமாயிருத்சலானும், வேசத்தினஅ ஞானபாகத்தில் சத்தார் சமுடி 
புஅத்பமும், சயாசமத்தின் ஞானபாகத்தில் சித்தார் தமூடிபு அக 
மேமாய விளங்குதலானும், வொகம ஞானமே சியப்பிரசா சமடைய த 
றிகு யாயருச்கும் இன்றியமையா துவேண்டப்படும், வொசமம் வேண் 

டாமல் எத்தனை கோடிசாலம் வேசம்படித்தாலும் மயக்கர்தீரா செ 

ன்பது பிரமநிஷ்டாபரர் ர்மானம், ஆகவே ஸ்ரீதாயுமான சுமாமி 
கள் “அரணமார்ச்சம் தாகமவா௫ யற்புத மாய்ஈடச் தருளும்” என 
வும், ஸ்ரீஉமாபதி வொசாரியர் “அ இமறையோ தியதன்பயஜனொன்று 
மறியா வேதியர்சொல் மெய்யென்று மேவாதே!? எனவும் வற்புறு 
தி.தியருளிஞார்கள், ௫) 

ஏகன் -சேசனறாசேசனப் பிரபஞ்சங்களிரண்டினிலும் ஆகாய 

நைப்போல பரிபூரண வியாபகமா.புள்ள பதிப்பொருளொருவனே 

“ஏகஸிததா ஸர்வ பூதாந்த ராத்மா-சர்வூற்சடப் பிரபஞ்சட்களு 
க்கும் ௮ர்தர் யாமியாயெஏசன்”? என்று சடலல்லியுபநிட தமும், “os 

கோரத்ரோ நத்விதிய:ஒருவனே உருத்திரன் இரண்டாயதாக 
ஒருவனிலன்”' என்று அதர்௨௫3ராபரிடசமும், “தவநா3 பதிோ 
க தேயர்களுக்குப்பதியாயுள்ள ஏகன்?” என்று முண்டகோபகிடத 

மும்” ஏகமேவாத்விதீயம்-இரண்டாவதற்றஏகம்'” என்றுசார்சோ 
க்சியோபநீடசமும், “தமாதி மத்யாத்த லிஹீனமேகம்-ஆதிய 38 
Kaorsuay gag” coro meme uiru நிடதமூம், “யயேந' 
ஸ்ஸ் யேகோநத்ர?--எவன் ஏசன் அவன் ஏகளானஉருத்திரன்''ஏன் 
அஅசர்வஏி3ராபநரீடதமும், “எகோ தேவல் ஸர்வ பூதேஷுகூட 
ஒரே தேவன் எல்லாப் பூசங்களிலும் மதச் ச௨ன்'” என்றுபீரமோ 
பரிடதமூம், “ப்ரஹ்யைகம் த்வம்-ஏசமாகயெ பிரமம்8"'என்று ௮௪ 
ர்வசிரோப நிடசமும்,“க்ஷ£ரம் ப்ரதால (DL Wang ub ot Saar pe
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த் மாநா பீசதே தேவயேக கூரம் பிரதா னம்௮க்ஷரம்அமிரு தம் 
(ஆன்மா), கராத்மாச்சளை ஏசதேவஞாய ஹரன்ஈடத்தூன்றான்'” 
என்று சுவேசா' சுவ சரோபகிடதமுஞ்சாற்றுெ றன. இத் இறச்சுரு 
இப்பிரமாண௫சனா Asc rdO gs sg sc பிரபஞ்சங்கள் யாவும்கலப் 
பினாலே சானேயாயிருப்பவன் ச௨பிரானென்ப தூஉம் அவனிடத்தே 
ஏசதீதுவமுளசென்பதுஉம் பொப்பட்ட த. ஏசனென்னும்பெயர்சிய 
காமங்களில் ஒன்றாயிரு த்தல்பற்றி அதர்_சிரோப நிடசமானது*அத 
௮ஸ்மா துச்யதே யே£:””என்றற்ரொடச்சச்து மர் இரத்தில் “இணி 
மெசனால் எகனெனப்பகோன், எல்லாவலகங்களையுர் சன்ஞள் ஒடுச் 
கிச்கொள்ளுனெரான், எப்பொழு துஞ்சிருஷ்டிச்டின்றான், சங்கரிக்கி 
ன்ரான், காச்ச்றான் அகளாலேயே யேகனெனப்பன்றான்!”என் 
௮ கூறிப்போர்தது, சப்தம் அர்த்தம்சொல், பொருள்) என்னும் இர 
கூற்றுப் பிரபஞ்சங்களும் சிவனையே முழுமுதலாசச் கொண்டு நிலை 
பெறுகின் சமையாலும் அவன அுசொருபத்தைச்கொண்டேபிரகாடக் 
கின் சமையாலும் வெமயம் என்னுஞ்சொல் வேதவேசார்தங்களிலே 
கேட்கப்படுடின்றத, சனற்குமார சம்விசையானத 8லைர்வம் சிவ 
மயம் ப்ரோக்தம் ஜகதேதச் சராசாம்-ஏகயேவமஹாதேவ3ஏக 
யேலவேதீசஸ்நதே:--சராசாமெனப்படும் இலவ்வுலகமெல்லாம்சயெமய 
மென ச்சொல்லப்பட்ட துமகாதேவன்??*ஒருவனன்றோ!"என்றசரு 
திகளால்ஒருவனேயெனவும்உபதேிச்கப்பட்டான் "என்று கூறிற்று, 

அனேக&ல் -எண்ணிரர் த௦ருட்சோலங்களுடையஹன்£ஏகடவ் 
யக்தம்நந்தநபம்-வெளிப் படாதவனும், அனந்த ரூபனுமாயுள்ள 
வன் ஏசன்?'என்று மசாசாராயனேபைநீடதமும்,£றுசிந் த்ய மல்பரி த 
Obs SGP al =u alm J திச்செட்டப்படா தவனும், ௮ இக்கு 
மனும், ௮ளவீறர் சரூபனும, வெனும்” என்று சைவல்லியோப நிடத 
மம், “ஏகம்நபம் பஹுதாய?கரோதி. அவன் ஒருரூபத்ையே(பச் 
தீர்கள் பாவனைகளுக்சே்றவாறு) பலரூபமாசச்செய்வான்'? என்று: 
பிரமோபநிடதமும், “விஸ்வஸ்ய ஸ்நஷ்டா ரே கநபம்-வில்வத 
தைச் சிருட்டித்தயன், அனேச ரூபங்கொள்பமன்!? என்று மச்தி 
Crus sy கூறுகின் ன. இக்ச வசனங்களால் ஏசனென்று 
சொல்லப்பட்ட சில பெருமாளே பஞ்சூருந்தியங்கள் செய்து பாலி 
ச்கும்' பொருட்டும் அன்பர்கள் உபாசித்து உய்யும்பொருட்டம்தன து 
சத்தி சாமர்த்தியத்தால் அள்விரர்ச தருட்கோலஙகளையெடுத் தச் 
கொள்வான் என்பது பெறப்பட்டது. மேதங்களிலுள்ள வரம. 

ங்கள் யாவும் தன்னிடச்து நீரம்பப்பெர்ரமையால் வே3சாரமென்



Dy திருவாசக விஷய சூசனம். 

னுஞ் சியாகஸ்ரராமத்திலும் (ஐம் அநந்தாயநம:?” என்னும் நாமம் 

சிவபிரானுக்குச் சொல்லப்பட்டுள்ள த. இவ்வுண்மையையே Dro 

ட உபநிடதமென்று து.இக்கப்பெற்ற சவஞானத்தியும் “நிறுத்திட 
நினைர்தமேனி நின்மல னருளினாலே”” என்றும் அரு வமும்ரூபாரூப 

மானது மன்றிரின்ற, வுருவமுமூன்றுஞ் சொன்ன கொருவனுக்குள் 

ளதாமே”' என்றும் எடுத்திசைத்த து, (௭) 

இறைல:-ஜசஜ்ஜர்மாதி காரணஞனாம் பிரபு, சர்வஞ்ஞச்து 
வம், சர்வகர்த்திருச்துவம், சர்வாநுக்கரசம் அகிய இம்மூன்றிலச் 
சணங்களையும் ஒருவராற் ஈருதலின்றித் தனக்கெல்பாச வுடையலு 

னெவஜே அ௮வனே சர்வவேதார்சங்களிலும் Qo nue or gm. 

Wacr. “எல்லாவற்றிர்கும் பிரபுஈசானன்.--எல்லாவாத்மாக்களுக் 

கும் புசலிடமும் ஈண்பனும் (அவனே)” என்னும் பொருள்விளங்ச 

“ஸர்வஸ்ய பிரபு மீ ரானம்--ஸர்வஸ்யசாணம் ஸுஹ்ரத்?” என்று 

சுவேதாசுவத ரோபநீடசஞ் செப்புின்றது, ஈண்டு ஈசானன் 
என்னும் சாமம் சியபெருமானுச்சே யுரிய றப்புப்பெயராம். ஈஸ் 
லரஸ் ஸர்வ ஈசா? சங்கரச் சந்திர ககர? என்னும் அமரம் 
ஹத்தாலு முணர்க.? ஆதலார்றான்“லப் தா தலப்ரமித”-சச்த தி 
தாலன்றோ அளவிடப்பட்டவன்?? என்றகுத் இரத்தில் ஸ்ரீவேதலியா 
சமுனிவர் ஈசானன் என்றசொல்லை பிரமத்தின் பெயராக எடுத்து, 
வழங்கொர். ஈசானன் உபாஇியில்லாச பரமைசுவரிய விரட்ட 
குண மூடையவன் என்பது பொருள், அன்றியும் அர்த சுவேதா 
சுவதீரோப ரீடதமே “தமீஸ்வராணம் பரஃஃமலஷேல்லரட்-ஈல் 
வரர்களுச்கெல்லாம்மேலான மசேசு௨ன்?' எனவும், “தந்தைவதா 
நாஃபரமஜ்சதைவதம்- தேவசைகளுக்கசெல்லாம் இதெர்தசேவன்?? 
எனவும், “பதிம் பதீதாம் பர2ட்-ப இகளுச்செல்லாம் பரமபஇ:? ௭ 
னவும், “பரஸ்தாத் விதாமதேவம் புவனேச மீட்ய”-புகழத்தக்க 
புவனராயகனும் அப்பாலுள்ள தேவலும் என அறிவோம்!” எனவும், 

‘MET TIM ETT DA UTI caer சாரணன்--காரணாதிபதி 
களஞக்கு(பிரமவிஷ்ணுரு ரேக் திராதிகளுக்கு)அ இப தி'"எனவும்என் 
௮ங்குன்றாச் சுதச்2ரமுடைய சர்வா இபத தவத்தையும், இரைமை 
யையும் வெபெருமா ஜொருவலுக்கேகூறி ௮வனது பரமகாரண பா 
மேசுவர இணையிர்பெருமையினை த் தெர்ரென விளக்யெத. தைச் 
திரீயோபகிடதமும் “ஈசஸ் ஸர்வஸ்யஜக த? பிரபு: -ஈசன் எல்லா 
வுலகங்சளுக்கும் பிரட?” என்று அதேபொருளை விளக்கியது. (௮)
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பிறப்பறுக்கும் பித்தகன் -பிரவாகனாதியைப்போல் பின்பற் 
நிவாராகீன்ற பிரவித்தளையைச் சேதிப்பவன் ஜடாச.ர மூர்த்தியா 
சிய சிவபெருமான், இருத்தியகர்த்தாச்களாயெ பிரமன், விஷ்ணு, 
உருத்திரன் என்னும் மும்மூர்ச்இகளும் புருஷார்தீ தங்கள் நான்க 
ஐள் ௮றம், பொருள், இன்பம் என்னும் மூன்றையே தீரும் ஆற்ற 
அடையவர்களன்றி வீட்டையளிக்குஞ் சுதர்தாமுடையவரல்லர், வ 
பெருமானொருவனே அம்மூன்றையுர்தர்து சர்வபாப நிமர்த்திசெய் 
வோடு சாசுவித லொரந்தாபி வியச்தியையும் அளிச்கும் பேராற் 
றல் இயல்பில் வடுத்தவன், “மதாசர்மவதாகாசம் வேஷடயிஷ்மந் | 
தீமாநவ?-ததாசிவ மவிஜ்ஜாய துக்கஸியாந்தோ பவிஷ்யதி 
என்று தோலைப்போல் ஆகாயத்தை மனிதர்போர்த் துக்கொள்கார், 
அன்றே செயனையறியாமல் தயரத்துக்கு மடிவு உண்டாகும்” என்று; 
சுவேதாசுதரோப நிடதஞ் சாத்றனெ்றது, அகாயத்ரைக் தோல் 

போல் போர்த்துக் கசொள்பவருமில்லை, நின்மலனாகிய செவனைவழி 
படாது முத் தியடைபவருமில்லை யென்பது ஒருதலை, இதனால் ய 
பெருமானே முச்திசொதனெனவும் ஏனைய பிரமவிஸ்.ரூ; உருத்திரர் 
ம5லிய சேவர்கள் காலந்தோறும் மாறுபடுஞ் சுதந்தர ஹீனர்களா 
தலால் அச்சன்மையுடையா ரல்லரெனம் சுருதிமுடியானது உப 
மானஸலாதிருசத்தால் நன்குவிளக்கெயது. இக்கருத்தையே (மானு ! 
டன் விசும்பைத் தோல்போல் சுருட்டுதல் வல்லோஞாயின்.--ஈனமில் ; 
சிவனைச்சாணா இ௫ிம்பைநீர் வீடுமெய்தும், என்று இராலிடபாஷ்ய 
கர்த்தாவாக வஞானசஈலாமிகள் சாஞ்சி புராணத்தில் விளக்கி 
யுள்ளார், இசனாலன்றோ யஜுர்வேத சதைச்சார்ச்த சர்ப்போபநிட 
தீமும் “யதியோத்யாம் பாழச்மேயத் ப்ரபத்யே பாமேல்வரம்- 
பர்க்கம் பசுபதீம் நத்ரம் மஹாதேவம் ஐகத்தநட்-யோனியைவி 
ட்டி வெளிவருவேனாபின் பரமேசுவரனும், பர்க்சனும், பசுபதியம், 
ருதீரனும்,ஜகத்குருவுமான மகாதேவனைச் சரணமடைவேன்?? என் 
அ பசுமரத்தாணியரைந்தாந்போல் சயபெருமானது மடிமைபினை 
நாட்டியது. ( a) 

புறத்தார்க்தச்சேயோன்--கரங்கவிவாநண் மகிழங்கோ 
ன் எப்படிப்பட்ட உயர்ச ததேவர்களா யிருப்பினுச்தன்னை யள்என் 
போடுவழிபடா தஉர்களுக்குச் தாரனென்பதாஉம், யாவராயிருப்பினு 
ச் தன்னை பிடையருச் சர் கருகும் மெய்யன்புகொண்டு ௨ழிபவொர் 
க்கு எளியனென்பதாஉம் பெறப்பட்ட த, இல்உண்மையை(சார்ச்தா 
ரைச்சாத்தல் தலைவர்கடன்) என்று சிவஞான போதச்செய்யுளும், 
(சலமிலன் சங்கரன் சார்ச்தவர்க்சலால்-ரலமிலன்) என் று ஆஞடை
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மபிள்ளையார் அருள்வாக்கும், (சார்ந்தார்ச்கு இன்னமுசமாபிஞனே) 
என்று ப ஸ்ரீவாசசம்பெருச்தசையார் தே சவாரமும், (பிழைச்இன்றார் பச் 
கம் பேணிகின்றானே) என்று இருமர்திரதிநமூறைபும் விளக்கெ. 
கருணையே ௨டியமாகச்சொண்ட மாதோர்பாகளுன மகாதேவன் 
ஒருபெண்ணினுடைய முலை.பிலிருர் தும், குதிரைசட்டுதர்குக் கடா 
விய ஆப்பிலிருர்தும், ஆட்ரிப்பிழுக்ைபிலிருக்தும் இன்னும்பலரி௫ 
ருஷ்டஸ்நானம் சளிலிருச்தும் சம்மைமெய்யன்போடு வழிபட்ட 
அடியார்களது பூரையையெற்று அனுக்கரசஞ் செய்தானெனின் 
௮௮னது பேோருளின்றிறச்தை வரையறுச்ச யார்தரம், (ஆட்பா 
லஃர்ச்கருளும் ௨ண்ணமு மாஇிமாண்பும் - சேட்பான்புது லா 

வில்லை. ளெச்சவேண்டா) என்றார். ஸ்ரீஞான*ம்பச்தப்பெருமா 
ளார். இதச்குமளவுங் கொடுமைபுரிஈ து இறம்கும்பொழுது Hast 
ததை யுசசரிழ்தவர்கள் அடை மேம்ப!9 புராணஙூரில் ஏராள 

மாய் விரிந்து டெச்கின்றத, ௮ல்லாமலும் (அடி.பார்ச் செரியன் 
சிற்றம்பலவன்) என்லும் ஸ்ரீடடராசப்பெருமானது இருமாச்கே 
சைவத்திருவாளரா யுள்ளார் யாவருக்கும் பபெரமான் நிருவடிக் 
சண் மேன்மேலும் பம் இமையை யுண்பெண்ணச் சிரி தர்தடையின் 

௮. ஆதலாலன்றோ ஸ்ரீமாயுமானசு3ரமிகள் (கண்ணாகாரேனுமுனைக் 
சைகுவியா 2ர.சினச்3-மண்ணா3ார் நட்பை மதியேன் பராபரமே) 
என்று சட்டளைபிட்டருளிஞர், (௧0) 

மாயப்பி றப்பறுக்து மன்ன மரயாமல சம்பர்தமாம் லாரா 

மின்ற பிறவிப்பிணியை யாற்றும் மகேசுபேன் “மாயாந்துப்ரக்ந 

தீ. வித்பாத் பாமிநந்து பலஹேல்வர. மாயையைப் பிரடிருதி (கா 

ரணம்) எனவும்-மகேசுமரனை மாயைச்சு திபதிஎனவம் உணர்க?” எ 

ன்று சுவேதாசதசமோபகீடசம கூறுன் மையால் மாயையைத் 
தன்௫சப்படு] தியாளாம் பேரா ர்£ல் மகேசுமானிட தில் இயல்பாய 
எமர்துளழென்பது பெரப்பட்டது. ஆதலின் அவனொருவனே 
மாயப்பிறவிக்குப் பயர் த. ரன்னையடைர் 2 அன்மாச்சளின் பிறப்பை 
யதுப்பானென்ப.து மறைமுடியின் மூடிர்தகருத்தாம், தைத்திரீய 
காராயமீணோபரிடதமும் “ய! பரல்ஷ்டஹேஸ்லர'-எலர்மேலானய் 
சோ அவர்மகேசுவர்*? என்றுசாட்டியது. மசேசுபானென்னும்பெயுர் 
ப னருக்கேயுரிய ரூடிசாமமாம், மகேசுவரருடைய சத்தியை மகேச 
வரிஎனலும், மே கேசுயரருடையஅடியார்களை மாகேசவரர்சள் எனவும் 
உலகம்கூறுவது மிதரிஃனமாம், 2 “சிவஸ்ஸுலிப்ஹேல்வர?? என்று 
அமசிம்ஹமும் ஜுப்பெயரை நிஃனாருக்சே நிரூபித்தது, அல்லதா
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உம் ஈசுபரன், பரமேசுவரன், மசேசுவரன், சர்வேசுவரன் என்னும் 

நாமங்கள் ஏனையகடவுளருக்கு ஓளபசாரிகமும் செபிரானொருவரு 
க்கே சொர்தமுமாம் என சர்வவித்சைகளும் அகாயமார்ச்சச் தடி. 
தீத ௮ரசரதுர் தபியாமென ௮ரைகன்் ரன, என்னை ! மகான், பர 
மன்முதலிய அற்புதவிசேஷணங்கள் சிவராமல்களுச்சே இயல்பா 
யமைச் தள்ளனவெனின் மகாவிஷ்ணு”? என்னும் நாரம்ம் ஸ்ரீ ம் 
'ஈாராயணனுக்குஞ் சொல்லப்பட்டுள்ளசே அதன்கருத்துயாசெனி 
ன் “கபிலஸ்து மஹாவிஷ்ஷ:!-சபிலன் மஹாவிஷ்ணா!'என்று உப 
யவாதிகளாலும்வேறுபொருளுக்குப்பெயராகநிருபிக்கப்பட்டமையா 

வ் அதுகூடாமை, ஆகவே மகான், பாமன் என்னும் காமங்கள் Aa 
பெருமானுச்கேயுரிய Curr inva ger, Ooo Bancrblengs Ra 
பெருமானேபிறவியை யொழிப்பான் என்பதற்கு “ஜஜாத்வாசிவம் 
சாத்திமத்யந்தமேதி-ரிவத்சையடைச் து Bub சீ துச்கறிவர்த தி 
யை யடைகின்றான்?? என்றும், ஈரந்தம் ஜஜாத்வா மம்நதா பவ 
நற -சனையறிர்து மீளவிப்பிறவிகொடாத நித்தியமான பிரமானம் 
தானுபவரூபமடைகிறுன்?? என்றும், “ஜஜாத்வா தேவம் ழச்யதே 
ஸீர்வபாசை*-மசாதேவனையறிர்து சர்வபாசங்களினின்று விபெடு 
கின்றான்?” என்றும்சுலேதா*வரரோப ிடதமும், “ஜஜாத்வாதம் ம் 
நத்யுமத்யேதி நாந்ய: பத்தாவி ழக்தமே-௮வனை (உமாமகேசனை) 
யறிச த மிருத்தவைத்தாண்மொன்--வேறுவழிமோட்சச்துக்கு இல் 
லை?” என்று சையல்வியோபடிட மும் கூறிப்போர்தன, அன்றியும் 
“அபாலஸோமமம்ந தா அபூட-உமாதேவியுடன் கூடிய சோமசந்த 
ரனைச்சண்டோம் அமிர்சர்சளென்னும் சிவமயர்சளானோம்?? என்று 
அசர்பிபோபடிடதமுஞ்செப்புதலால் பிமவித்யாசா சனாகிய துரீய 
GsArear யறிர்ஏடர்களுக்குப் பிறவிக்சடல் விலகுதலும், பாசக 
யமுண்டாகுதலும் சர்ப்மேதார ரப் பிரதி பர்ஈமாம், (௧௧) 

சிவனவ பிரமன், விஷ்ணு, சென் என்னும் மூவருக்கும் 
மேலானபாம?யன், இர் சப்பரமசிப்னே சகுண நீர்ச்குண பாவனை 
சளைக்கடச்த பிராம்மிய பரஅனையாலுணரப்படும் உமாசமேதசியன், 

இட்பரம்பொருளை மேதம் பலவிடங்களிலும்இரிஷர்த் திபத ணரா 

யுள்ள ரான்காமதான (சதுர்த்தப்) என்றுசாத்றுன்றது. “ப்ரபஜ் 
சோபசமம் சாந்த் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த ஐந்மந்தே-பிரபஞ் 
சமொடும்குமிடம், சார்பன், ரன், இரண்டழ்றலன், நான்சாயது 

பொருள் என்று எண்ராகிருர்கள்?? என்று நாற்ரெட்டு உபரிடதங்க 

ard Hewitt முத தியுலச2௪5 அதி$விரபரிபாடுக்கு எளிதி (ர
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லடைவிக்கும் பெருநிதியென முச் இசோப நிடதத்தில் புகழப்பெற்ற 

மாண்டூச்சியோபரிடதங்கூறுெறது. இதனையே *ஏகாத்ம ப்ரத்ய 

யஸாரம் ப்ரபஜ்சோப சமம் சிவல் சாந்தமத்வைதம் சதுர்த்த ம 
நீயந்தே-ஏகாத்மஞானசாரம் பிரபஞ்ச மொடுங்குமிடம்!? என்று 

காரதபரிவிராஜசோபறிடதமும், “சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த 
மநீயத்தே'” என்று ஈரசிம்மசாபகியோபநிடதமும்,*அத்வைதம்ச து 

ர்த்தம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணு நத்ராதீதம்'? என்றுபல்மஜாபாலோப நிடத 
மூம் வற்புறுத்தின. இதனால் வேதநாயகனாய் விளங்குபவர் நான்கா 
வதுபொருளாயுள்ள துரீய செவன் என்பது இர்மானிக்சப் பட்டது, ஈ 
ண்டி ஆரணமுடிசளிற் கூறிய சிவம் என்னுஞ்சொல் சேபேரவபெரு 
மானைக்குறிக்கவும் அரசப் பதப்பிரயோகம் வருமிடர்தோறும் மங்க 

ளகரம் என்று மயங்கினர் சிலர். ஐயகோ! இசென்ன விபரீதவுணர் 

ச்சி, சிவன், கிருஷ்ணன் முதவியசொற்கள் பரமமங்களன், கரியன் ௪ 

ன்னும் பொருளைத்தருவதாகச் கோசங்களிற்காணப்படினும் விசே 
டமாரய்ப்பரமசியனும் திருமாலும்பொருளென அதேசோசங்கள் வே 
நிடத்தெடுர்தோதுவது பிரசித்சமாதலால் அர்நியாயச்சைப்பற்றிலி 
சேடப்பொருளினிடத்தே அவைகளை உபயோடுத்தலே இறப்பாம், 
௮ங்ஙனமில்வழி சியன்சதேவசை, ருஷ்ணன் தேவதை என்பதா A 
ஆன்றோர்லழக்கு அவலமாமன்றோ-..ரயம் என்னும் ர மம்சிவபெரு 
மானுச்கே போர்மமை (வனெனுகாமர் தனச்சேயுடைய செம்மே 
னியம்மான்) என்னும் ஸ்ரீயாசேமூர்த்தெள் இவிராவிட சூச்தியால் 
சண்டு தெளி௫, ் (௪௨) 

என்சிந்தையுணின்றவ தனல்--என்மன் ச் இன்சண்ணீலையாச 
வீற்றிருச்சலினால். சாகஷாத்பாமேசுவரன் சர்வவியாபகமுடையவனா 
யிருப்பினும் மெய்யடியார்களது உள்ளச்சமலத்தில் தயிரின் நெய் 
போல் விஎய்ியிருப்பன், ஒரு ௮ரசன் இரில்லத்துக்செழுந்தருளின் 
அவ்வில்லத்தைப் பலவாறு சுத்திசெய்து பலவிதங்களாலலங்கர்ப் 
பது உல௪ வழக்கமன்றோ, சாசாரணமான மன்னனுச்சே HFS 
ணைச்ிறப் பிருச்குமாயின் மன்னர்மன்னராயெ வெபீரான் இருதய 
மாய குகையில் நிலையாக வெழுர்தருளி யிருச்சலவேண்டுமர்னால் 
அல்விருதயம் எவ்வாறு நின்மல த் துவம் அடைர் திருக்சவேண்டுமென் 
பது சொல்லாமே யமையுமன்றோ, புரை£ர்ர்த சுச்சமாயிருச்ச 
மேண்டுமென்னும் கருதிதுபற்றியே சைவல்லியோப நிடதமானத 
“ஸ்நத் புண்டரிகம் விரஜம் விசுத்தம் விசிந்த்ய மத்யே-இரு 
சயகமலத்தைச் துகளந்றதாசவுஞ் சுத்தமாகவுங் GA seer ஈடு
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லே?” என்று கூறியது. இவ்வுபரிடத மர் தரப்பொருளுச் செர்தே 
அகத்தே அமர்ர்தபச்தி புடையவராய் காமா இபகைகளாறையு மறு 
தீது ஜம்புலன்களையு மடக்கிச் சிவஞான ச்தையே பற்றுக்கோடாகக் 
கொண்ட அடீயார்கள து உள்ளச்கமலத்தைவிட்டு நீங்காது நிற்பவ 
ன் ஈவபிரானென “அசனமர்ச்ச வன்பினரா யறுபகசைசெற் ரைம் 
பலனு மடக்கிஞானப்-புகலுடையார் தம்முள்ளப் புண்டரிசச் துள் 
ளிருக்கும் புராணர் கோயில்.” என்று உலகமெலா மூய்யவந்த மறை 
ச்சிறுவர் அருளினார், ௮ன்றிபும் உண்மையான வைராசக்யெம்பெற்ற 
௪5 சமுடையவர்களாயு மிருச்சவேண்டுமென்னுங் கருத்து தோன்ற 
“சங்கற்படித்தரவருள்ளக் கருத்திலுதை சாக்ஷி 85? என்றருளினார் 
ஸ்ரீசாயுமான சுவாமிகள். இதனால் எல்லாம்வல்ல இறைவனாடிய சிவ 
பெருமானைக் தயானயோக சமாஇிபின்கண்வைத்து ETT SENS 
கும் மெய்யன்பர்கள து உள்ளம் எஞ்ஞான்றுச் அம்மையும் வைராச் 
கபமும் பெற்றிருச்சமேண்டு மென்பது அத்ியொ௮ரியமாம். (௧௩) 

. அவனநவாலே அவன்ற் வணங்கி-அவன து இருவருளினா 
லே னுடைய இருவடிகளை வணங்கி, ஈண்டு இிருவருளென் த 

வெபெருமானுடைய இிருவருட்பிஈசா.தம்-அதாவது மனோவிரு சதக 
ளடங்கெபோது உண்டாகுச் திய்விய திருஷ்ட்டி, கண்ணாடியைவிள 
கக விளச்ச முன்னே அப்பிரசாசமா யிருர்தவொளி பின்னர்பிரகா 
ஈமாய் விளங்பயெதுபோல் ௮கா தியே அன்மாவிலே பிரிவ௨றப்பொரு 
5 திரின்தஏவெம் சவெபாவனை கைவர கைவர அதிகமாய்ப் பிரசாத் 
அத்தோன்றும். அங்கனர்தோன்றவே ஆன்மாவைப்பற்றியுள்ள ௮ 
ணவமலர் சேய்ர்தேய்ந்து பந்றறக்கழியும், கழியமே சிலபூரணப்பிர 
சாச முண்டாகும். அந்தப்பிரகாசமாசிய அருட்கண்ணாலே சிவபெரு 
மானுடைய தாளை௮ணங்குதல் வேண்டும். “உளக்கண்ணுச்சல்லா 
மான்கண்ணா லோருமதோ,?? என்றார் இிருவெண்காட்டடிகள். அவ 
னருளே கண்ணாகச் சாண்பதல்லா-லிப்படிய னி௰்வுருவ னிவ்வண் 
ணத்தனிவனிறைவ னென்றெழுஇச் காட்டொணாதே."” என்றார் இரு 
தீதாண்டசவேர்தர். “ர் இிச்கச் இர்இக்கத் தர்ப்பணத்தை விளக்க- 
லர் திமெல் லொளிபோல மருவிய னுளத்தேவாவரவச் இடுவன்பின் 
மலமானதறுமே'? என்றார் ௮ருணச்தஇி வொசாரீயர், இசனால் சூரிய 

இரணத்தின் உதவியைக்கொண்டு சூரியனைப் பார்ப்பதுபோல் வ 

னிருளை வாயிலாகக்கொண்டு சிவனை யணாவேண்டுமென்பத ஒரு 
தலை, “தத்துவமச்” என்னும் மகாவாக்யெத் தின் இசசூயார்த்த 

மும் இதுலேயாம். தத் -பரமாத்மாவாயெ சலம் அல்ல ஐ பிரமத்து 
2
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க்கும், துவ்--தீவா த்மாவா௫ய உயிருக்கும், வுகி--அருட்சத்தி வாயி 
லாக ஐக்சியம் என்பதுபொருள, இறைவர் வாச்குமனா£ச கோசரப் 

பொருளாசலின் அவரது உண்மைகிலையை அ௮ரேயறிவிச்ச சாம் 

அவரது திருவருளை முன்னிட்டி ஒருசிறிது அறியின் ௮றிவத 
ல்லது ஈமதுபோதத்கால் அறியத் தச்சசல்ல வென்பது பேரருளா 

எர் தீர்வை, இங்வுண்மையினையே“அணுவிலணுலாயும் பெரிஇிற்பெ 

"தாயம் உள்ளசிவபெருமான் இர்தஜர்துவாயெ ஆன்மாவின் உள்ள 

ச்குகையின் கண்ணே அமர்க்துள்ளானெனவும்-டிரியையில்லா தவனு 
ம, மகிமைபொருர் தியவனுமான அம்வீசனை அன்மாமானவன் ௮௮ 
சாது அருட்பிரசாத இஞலேசோசம்கள்சொலையச் சாண்டின்றான்' 
எனவும் பொருள்பட “அ?ஹரணியாந் மஸ தா3ஹீயாத்--ஓத். 
மாகுஹாயாம் நீஹிதோஸ்ய. ஜந்தோ?--தம&ரதும் பஸ்யதி பீத 
ஸோகே--தாது? ப்ரஸாதாத் மஹிமாநமீச2?' என்று சுவேதாச்வ. 
தீரோபடிடதமும், மகோபகிடதமும், சைவல்லவியோபநிடதமுங் கூறு. 
இன்௱ன, (௧௪) 

லலலாப்பிறப்பும் பிறந்திளத்தே ளெப்பேநமா3--ஈம் 
பெருமானே எல்லாப்பிறவிகளிலும் பிறர்து மெலிர்தேன். இனால் 
சுமக்கொரு தலைவனைவேண்டப்படும் ஆன்மாக்கள் ஈல்வினை தீவினை 
யென்னும் இருவினைச்டோச சால்வகைச்தோற்றம் எழுவ்கைப்பிற 
ப்பு எண்பத்துகான்கு நூறாயிர யோனிபேதங்களெய்இி மேலுவ்£ 
மும் புக்குழன்று பிறர் திறச்கும் உண்மை சா இக்சப்பட்ட து. நால்வ 
கைத்தோற்றங்களாவன அண்டம், சு£வதசம், உற்மீசம், சரா.பு 
௪ம் என்பவைகளாம். அவைகளுள் அண்டம் - மூட்டையிற்றோன்று 
ன. சுவேதசம்-வேர்வையிலுங் கசிவிலுச்தோன் றுவன, உற்பீசம்- 
வித்து, வேர், ழெல்குமுதலியயைகளை மேர்பிளச்து சோன்றுவன, 
சராயுசம்-கருப்பையித்றோன் நவன, எழுவ்கைப்பிறப்புகளாவன:.- 
சேவர், மனிதர், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வணு தாவரம் 
என்பலைசளாம். கருப்பையிவ் தேவர்களும், மனிதர்களும், சாற்சால் 
விலங்குகளும் பிறச்கும். முட்டையில் ப௱வைகளும்; ஊர்வனவும், 
நீர்வாழ்வனவுர்தோன்றும், வேர்மையிலுங் சசிவிலும் இருமி, டேம். 
பேன்முதலிய ஊர்மனலம், விட்டில் முதலிய சிறுபறமைகளும் ஜனி 
த்ரும், வித்திலும் வேர், சொம்பு, கொடி, நெங்குகளிலும் புல், பூண் 
6, தாவரங்களும் உக்கும். வர்கள் ப.இனொரு நூருயிர யோனி 
பேதம், மனிதர்கள் ஒன்பது நாருபி. யோனிபேதம், “சார்சால் வில 
கருகல். பத்து தறாமிரயோனிபேசம், பரலைகள் பத்த ஈருயிற
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யோனிபேதம், டீர்வாழ்வன பத்துநூராபிரயோனிபேதம், ஊர்வன 
பதினைந்து நூறாபிரயோனிபேதம், தாவரங்கள் பத்தொன்பது நூரு 
பிரயோனிபேசம். ஆசத்தொசை எண்பத்து சான்கு நூருபிரயோனி 
பேதமாகும். 

ஆக்மாலானது தானெடுத்த சரீரத்துக்கேற்ப மெய், வாய், சண் 
மூக்கு, செவி என்னும் பஞ்சேர்திரியங்களினாலும், சித்தத் தினாலும 
அறியும் அறிவின் வசைபினாலே இரறிவுயிர், சரறிவுயிர், மூலறிவுயிர், 
நாலறிவயிர், ஐயறிவு.பிர் என ஐ.ஙசைப்படும், இ௮ற்றுள் பரிசமென் 

னும் ஓரறிவுபிராயுள்ளஙைகள் புல், பூண்டு, செட், மரம் முதவிவை 
களாம், பரிசத்தோடு இரசம் என்னும் ஈரறிவுயிராயுள்ள வைகள் இ 

ப்பி, சங்கு மு. தலியவைகளாம், பரிசம் இரசத்தோடு சர்தம் என் 
னும் மூவறிவுபிராயுள்ளலைகள் கறையான், எறும்பு, முதலியவைச 
ளாம், பரிசம், இரசம், சர்தத்தோடு ரூபம் என்னும் சான்கறிவுயிரா 
யுள்ளவைகள் தும்பி, வண்டுமூதலியலைகளாம். பநிசம், இரசம், கர் 

தம், ரூபத்தோடு சத்தம் என்னும் ஐயறிவுயிராயுள்ளவைகள் புள், 
விலங்கு, மக்கள், அசுரர், சுரர் முதலியவைகளாம், இவற்றுள் இறுஇ 
யிற்சொன்ன உபிர்களுக்கு ஐயறிவு ஒத் துளவேனும் மச்கட்குப் பகு 

கீதறிடிம் புத்தியும், சர£சரருக்குப் புத்தியோடு சித்தியும், இரிமூர்த் 
இசட்குப் புத்தி சத்தியுடன் தங்களெல்லையில் சர்வஞ்ஞத்தும முத 
லிய குணங்களும், கிருச்தியதாரதம்மியமும், பதவிபேதமும், ஒன் 
௮ச்கொன்று மேலிட்டிருத்தல் பற்றியுண்டார் தார தமமியமுமுள. 

“அத்மாலானது பெண்ணுமல்ல, அணுமல்ல, அலியுமல்ல, ௭4 

தெர்த சரீரச்தை யெடுக்குமோ அர்த்த சரீரத்துடன்சேரும் என் 
னும் பொருடோன்ற நைவலிதீரி நபுமாநேஷ$ நைவசாயட் 
ந்பும்சக3-யத்யச் சரிரமாதத்தே தேந தேநசயுஜ்யதே.?? என்று 
சுவேதா சுவதரோபசீடதங் கறுன் 0.௪. இதனால் ஆச்மாவுச்கு தே 
வன், ஈரன், அசுரன், பச, பட்ரிமுசவிய பேதங்களும் ஆண், பெண், 

அலி என்னும் வேற்றுமைகளும், இளையவன் முதியவன், அர். ணன், 

அரசன் என்பதா தி வேறுபாகெளும் எடுத்ததோர் சரீரோபாதிச் கே 

தீறபடி யமையுமே யன்றி இயல்பிலுள்ள வல்லவென்பது அணியப் 
பட்டது, டட 

,. மேற்சொன்ன எண்பத்துசான்கு நூரறாபிரயோனி பேதங்க 

ஞள் இதரயோனிகளெல்லாவற்றையும் போகத்தினாலும், பிராயச் 

சித்தாதிகளினாலும் ச்ச மானுடப்பிறவியில் வருமருமை விசாரித்
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அப்பார்ச்சின் மிக்கவிசாலமான சமுத்திரச்சைச் சையாலே நீர் இக் 
கரையேறினவன் காரியத்துக் கொக்கும். ௮ங்கனம் மானுடப்பிஈவி 
யில் வந்து பிறந்தாலும் மலையிலும், வனத்திலும் குறவராசவும் இரு 
எராகவும் பிறக்காமல் பிராமணாதி நான்குவருணத்தார் நிறைந்திருக் 
கும் தேசத்தில் பிறப்பது புண்ணியம், ௮ இலும் வேசாகமநெறி நில் 
லாத மிலேச்சதேசமொழிக்து புண்ணியசாட்டில் பிறப்பது மிகவும் 
புண்ணியம், அதிலும் எனகுல)்.இற் பிறவாமல் கூன், குரு, செவி 

9, பேடுமுதலியயை நீங், ஞானமுய் கல்வியும் ஈய ஐ, தானமுக் 
தவமுஞ் செய்யும் உத்தமசமயத் இல் பிறப்பது அதியுக்தமான புண் 
ணியம், அதிலும் பரசமயங்களிற் பிரவேயொமல் சகல சமயாதத 
மாகும் சித்தார்த சையநெறிபேணி சுத்தவெத்சைப் பரதச் தவமாக 

மறிந்து துக்ச நிவர்த்தி செய்தசொள்ளுதல் உத்தமோத்தமமான 

அரியபுண்ண்யமாம். இந்தப் புண்ணியத்தின் பயனைசசொல்லப்புடு 
ன் சொல்லளலைக் கடங்காது. 

இஃ இங்கனமாக, மேற்கூறிய பிறவிபேதங்களில் சல்லும் உயி 

செனப்படலால்*சல்லாய் மனிதராய்ப்பேயாய்ச் கணங்களாய்” என் 

£ீருளிச்செய்தபடியாம். ஈண்டு கல்லென்பது மலை, மலையானது வள 

ர்வு, தேய்வு உடைமையானும், முன்னோர்காலத்துப் பறர்ததென் 

ஜிமையானும், ௮சலிகை, சிரவுஞ்சன் முதலாயினோர் கல்லாய் அனே 

கராள் இெந்தமையானும், மலைத்தெய்வம் உண்மையானும், கல்லா 

இயமலையும் அருயிர் வர்ச்சங்களி லொன்றாகும், 

ஐங்கார மாய்நின்ற மேய்யா-பிரணஃவுருலாய் நின்றமெய்ய 
னே. ஒருமூறை யுச்சரித்தமாத்திரத்இில் உயராச்தகதியிற் சொண்டு 
போய் விடுத்தலால் பிரணவமான து ஒங்காரமென்று சொல்லப்பட் 
ட. “இமித்யகஷர மேததாதே ப்ரயுக்தம் த்யானம் தீயாயி 
தவ்யம்-ஒமென்னும் பிரணவாட்சரமே ஆதியில் உபதே?ச்சப்பட் 

டதி-அதுவேதியானம் அதுவே இயானிக்கத் சக்கத*” என்று அதர் 
வ௫ிகோபநிடதம் கூறிற்று, அன்றியும் “சர்வதேவர்களுக்கும்சர்வகே 
தீஙசளுக்கும் இதுவேசாரணலஸ் தானம்?” என்னும்பொருள்பட லர் 
வதேவவேதயோநீ:!! என்றுஞ் செப்பிய. சிவதருமோத்தரமும் 
“மென்னும் பதமதனில் வேசமாதி யூரிபவிக்கு மாலவிச்இனுதிச் 
குமாபோல்'* என்று இதனையே எடுத்தாண்டது. பிரணலத்சை 
எப்பொழுதும் கவருபமாகயே இயானிக்சவேண்டும். இ.த சான்கு 
அமிசங்களோடு கூடியது. நான்கு அமிசங்களும் நான்குவேதங்களா
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ம். மூதலமிசம் அகாரம், இரண்டாமமிசம் உகாரம், மூன்றாமமிசம்ம 
காரம், சான்காமமிசம்அர்த்தமாச் தியாயாகியமிசச்சூச்குமமான நாத 

ரூபம், இவற்றுள்முதல்மூன்று அமிசலகளும்முறையேபிரமன், விஷ் 

ணுடிவளைக்குறிக்கரான்காமமிசம் சவபரஞ்சுடரைக் குறிக்சன்ற து. 
செவருபமான துபிரமவிஷ்ணுருத்ராதீத துரீயாகா ரமாயும், சர்வ வித 
மான பொருட்பிரபஞ்சங்களுக்குங் காரணமாயும்கிற்றல்போல் ௮ 
ரிகுவாசகமாகய சிவமர் திரமானபிரணவமும் நான்காய்கின்று சர்வ 

சொற் பிரபஞ்சங்களுச்கும் ஏதுவாய் சிவத்துடனே அபேதத்சை ய 

டைகின்றது. ௮ சனால் வாச்சியவாசச சம்பர்தமான$வத்துக்கும் பி! 

ணவத்துக்கும் பேதம் சிறித கடையா து, சி௨மேபிரணவம் பிரண 

வமேரிலம் என்ப அசர்வவேதார்தப் பிர இபர்ஈமாம்,இல்வண்மையை 
தீ தைத்திரீய சாராயணோேபநீடசமானது “ப்ரஸ்மாதிபதிர் பாஸ் 
மணேதீபதீர் ப்ரஸ்.மா சிலோமே அஸ்து ஸிதாசிவோம்--வேதக் 
இக்கு சாயகன். பிரமனுக்கு ௮ இபத, பிரமம்,யம்,எனச்குண்டாக, 
சதாசிவம், ஓம்?* என்று நன்கு விளக்கியது, 

அல்லதூஉம் ௮,ர்வசி32ராபரிடசமும் “ஸ் ஒங்காரோயலங்கா 
ர.” என்னும் மர்இிரத்நில்வாசசமாகய பிரணவத்சைஒங்காரம், பிர 

ணவம், சர்வவியாபி, அசக்தம், தாரம், சூக்குமம், சுக்கிலம், வைத்தி 
யுதம் என்னும் ஒன்பது பெயர்களானும் ௨ாரரியமா௫ிய சிவத்தை எ 
சன், ஏகருத்திரன், ஈசானன், பசவான், மகேசுவான், மகாதேஉன் 

என்னும் ஆறுராமம்களானும் ஒருசொற்றொடர்புகொண்டுமுடிவுபடு 

தீதியது, இதனாலே பிரணவத்துக்கும் வத் துக்கும்பொருளொழ்று 
மையமைச்சப்பட்டிருப்பதோடு பிரணவமே பாம௫வரரமமென்பதும் 

நிரூபிக்கப்பட்ட து. ஈண்டு குறிச்சப்பட்ட ஆறுநாமங்களும் சிவபிரா 

னுச்சேயுரிய ரூடீராமறகளாம். என்னை 1 ஸ்ரீம் நாராயணனுக்சே 
பகவான் என்னும் காமம் சறப்பாகவுரியதென்று விஷ்ணுபுராண 
மேதலியவற்றுள் கூறியுள்ளதே ௮.த பயனற்ற பசர்மொழியோ வெ 
னின், அற்றன்று, மேதசங்கைகளில் பரமசவனைத்தவிற வேறே 
எக்சடவுளரையும் பசகுணத்தை யுடையவனென்று பொருள்சொள் 
ளும் பகவான் என்றசொல்லாற் இறப்பிச்சவில்லை. பரமவேனையோ 
“நமஸ்தே ௮ஸ்துபகவ பகவ? பராசிநா ழகாக்கதீ-அயட்மே து 
ஸ்துபகவாந்-நமஸ்தே ௮ஸ்துபகவந் விஸ்வேஸ்லராய- pds 
மோ பகவதே நத்ராய-தபசவ! உன்னைவணங்குலாம். puree, | 
அப்புறம்நோக்கெயவற்றை எமதபுறம் திருப்பியருள்வாய்,இப்பசவன் 
எமக்சாருச, பகவ! விசுவேசுவா !! உன்னைவணம்குலாம், Rus
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வ!! உருத்திர!!! உன்னைவணக்குலாம்!” என்பதாஇ சு௬.இி கற்பசூத் 
இரங்கள் பன்முறையும் எடுத்துத் துதிக்கின்றன, ஹரதச்தாசாரிய 
சுவாமிகளும் ஓமகேசு௨ர! பெரிய ஐசுவரியமுள்ளவர்க ளாரயிலும், 
பெரும்புகழ் பெற்றவர்களாயினும், லீ ரர்களாயினும், பூமியையாளும் 
அரசர்களாயினும், ஒல்வொருவிஷயங்களிற் இறர்தவர்களாயினும் 
பெரியோர் அவர்களைப் பகவான்௧ளென்று வழங்குவ தில்லை. மத்து 
ஞானவைராக்யெ சம்பர்ஈர்களேயே அ௮ங்கனம் வழங்குடுன்றார்கள் 
என்று ஆணைதர்திருக்கன் றமையானும் ₹சற்கரோ பகவா னத் 
யோ ரரக்ஷ சகல? ப்ரஜ*-பசவானும் ஆ திச்யருமான சங்கரர் ௪௧ 
லபிரஜைகளையும் ஈட்சித்தார்?” என்று சரபோபநிடதமும், “ஸிரீவ 
வயாபீஈ பகவாந் தஸ்மாத் Wie கதச்சிவ?-எல்லரவ மறையும் 
வியாபித் தவன் பகவான்-ஆகையால் எங்கும் நிறைந்தவன் சிவளும்'* 
என்று மர் இ?ராபநிடதமும் கூறுகின் றமையானும் சவபெருமானொ 
ருவருக்சகே பகவான் என்னும்பெயர் ரூடியாக நிலைக்குமே யன்றி 

வேறொருவருக்கும் அப்பெயர் பொருந்தாத, ஆயின் ஏனையகடவுள 
ரம், தேவர்களும், ரிஷிசளும் அப்பெயரால் அழைச்சப்பவெது என் 

னையெனின், ஈசுவரசம்பந்தம் எய்திய காரணம்பற்றியன்றி வேறல்ல 
வென்பது சுருதியின் இரு தயமாம். சிவபெருமானைப் பகவன் என்று 
சுரு. திமுடிகள் துதிப்பதுபோல் gare சத்தியா அம்மையாரை 
யும் பகவதி என்று துதித்து மடழ்சன்நன, வேறுகடவுளர் சத்திக . 

ஞச்சோ அப்பெயர் எஞ்ஞான்றும் இடையாது 

சிவபிரான் பககுண முடையவராதலால் பசேசனெனவும் பக 
வானெளவும் வேதட்களிலே இறப்பிச்சப்பட்டார், பசம் (ஐசுவரிய 
ம், வீரியம், புகழ் இரு, ஞானம், வைராச்டியம்) என்னும் அறுலகை 
ப்பெருமைகளை garg Haw நாமங்களே தெளிவாய் விளச்காகி 
ன்தன. ஈசுவரன்--ஐசுவரியத்சைக்குறிக்கும், உக்கிரல்--வீரியத்தை 
விளக்கும். சிவன் -பெரியபுகழை சாட்டும். ஸ்ரீமாந் - சந்திரசேகா 
ன் -அழசைக்காட்டும். சர்வஜ்ஜன்-முத்தறியைப் புசட்டும். காரி 
|-மஹர்வீ--துதவு அல்லத வைராச்செயத்தைச் தெரிக்கும், அன்றி 
யும் அவனது அற்புதச்செயலே பெருமையெனின் நீலகண்டன் 
விஷபகணச்தை விளக்கும். விநபாக்ஷன்--சாமா இ சங்சாரத்தைக் 
காட்டும், காபாலி-பிரமன் சரங்கொய்ததைப் பேசம், பைரவன்- 
விஷ்ணுவின் ரச்தமிக்சொண்டமையை விளக்கும். கங்காளன்- 
திரிவிச்ரெமன் என்புதாங்யெ இருமேனியைத் தெரிக்கும், சரபன்-- 
6 7சில்க்ன் செர்வ பங்கஞ் செய்தமையைராட்டும், இன்னணங்கூறிய
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பல சரித் திரங்களும் தீக்கன்வேள்விதகர்த்தல், இரிபுர சங்காரஞ்செ 
ய்தல், பிரமன் விஷ்ணு அடிமுடிதேட அனர்பிழம்பாய் நிற்றல், இன் 
ஜேரன்ன பலவேறு இவ்விய சரித்தொங்களும் வேதங்களிலேயே குறி 
க்கப்பட்டிள்ளன, வைதிகர்களாயுள்ளவர்களுக்கு ௮வைகளேயடன் 
பாடு, மற்றைய வழிநால்கள் அவற்றை ஓப்பினும் ஒப்பாவிடினும் யா 
குங்குறைவில்வை, சுர இக்கும் எனையநூல்களுக்கும் விசோதமுண்டா 
பின் ஏனைய நூல்களைச்சள்ளி சுர தியைக்கொள்ளவேண்டியெ சன்று 
மீமாம்ஸா சாத்திரம் விரிச்தள்ள ௪, சுரு. கவெசனங்களைப் புராண 
வசனங்கள்கொண்டு வெல்லமுயல்வ அ அஃகரிதமாம், இர்தச் சரித் 
தரங்களை அகாரண சிவத் கவேஷம் மேலிட்டு, ஈடுவுநிலைமை குன் 
றி, மசாவேசம் பூண்டு தூஷ்ப்பவர் பண்டைய இவினைப்பயன் மலி 
ந்த தியோருச்தார்த்தருமாவர், இன்னும் இவ்வோங்காரத்இன் விரி 
பொருளை ஐம்பத்தைர்தாவது விஷய ருசனத்திற்காண்க, (௧௪) 

இயமானன்-எஜமானன், சிவபெருமானுடைய HOM. SHEE 
களில் இறுதிக்கண்ண நாடிய ஆன்மாவுக்கு எஜமானன் அல்வெம் 
பெருமானொருவனே அவனையன்றி பரமபதி லேறில்லையாதலால் 
“oy BLOT gS பசுபத்-அத்மாவில் பசுபதி?! என்று ருக்வேதம் அவலோ 
யே புகழ்ர்தத, பாசசம்பர்தத் தினாுலே பசுவென்னும் வியவசாரம் 
உண்மையால் பக என்னுமிடத்துப் பசு பாசம் என்னும் இரண்டுங் 
கொள்ளக்டெச்டின்றன. பசுவாயெ சித்.துக்கும் பாசமாய ஆட 
தீதுக்கும் நாயகராதலால் பசுபதியென்னும் நாமம் பிரமத்துக் 
காயிற்று, இரஷ்ண யஜுர்டேதமானத “மேஷாமீச? பசுபதி? 
பசூநாம் சதுஷ்பதா ழதச த்விபதாம்- காற்கால்களும் இரு 
கால்களுமுடைய பசுக்களுக்கும் ஈசராயுள்ளார். பப 'தியெனப் 
பலொர்.?” என்று கூறியது, அங்ஙனமே மர் இரோபரீடதமும் 4௩ சே அஸ்ய தீவிபதசி சதுஷ்பத:- எவன் இர்த இருகால்களு 

க்கும் நாற்சால்களுக்கும் சாயகன்”? என்று செப்பியது, அன்றியும் “காதபதீம்-மேதபதித் நத்ரம்-உரு ச் Hoar ss காகைகளுச்சு தி பதி மேசைகளுக்கஇிப9.1'என்று ருச்வேதமும் புகழ்ச்கத. காதைச 
ஞச்க.திபதி-உலசத்திலுள்ள சொன்டியப் பிரபஞ்சங்களுச்செல்லாம் 
௮இபஇ, மேசைகளுச்சதிப இிமேதங்களெனப்படும் கன்மங்களுக் 
கெல்லாம் அதிபதி, இதனால் சர்வசர்மபல தாகா சிவபெருமானென். 
பதூஉம் ஒவ்வொரு சன்மத்துக்கும் ௮வரஐ கிருபையும் உச்தரவும் 
அவசியம் வேண்டுமென்பதாஉம் நிச்சயிச்சப்பட்ட த" சிவபெருமா 
னே பசுபதி யென்று விளச்குஞ்சுரு திலசனங்களிற் Fay QF LOT



உ௰ திருவாசக விஷய சூசனம்: 

“உமாபதயே ப்சுபதயே நமோநம-உமாபதிக்கு பசப இக்கு அடி. 
கடி ஈமஸ்காரம்?? (சைத திரீயோபநிடதம்), உமாபதி? பசுப்தி? பி 
நாக்ஷ்ய மீதத்யுதி-உமாபதியும் பசுபதியும் பினா த்தையுடையவ 
ரும் அளவில்பிரகாசமுள்ளவரும். ? (ஈரசிம்மதாபநியோபகிடதம்), 
“தஸிமாத் நதர? பசுந் மத்பத்-அசையினாலே ருத்திரர் பசுச்க 
ஞூச்சதிபதி,?? (ருக்வேதம்), *ஸர்வேஸ்லாசை? பசுபதி -சர்வேசுவ 
ரரும், ஈசரும், பசுபதியும்,'? (ஜபாலோபநீடதம். ) “பரமேஸ்வாம் 
பர்க்கம் பசுபதிம் நீத்ரம்-பாமேசுமாரும், பர்க்கரும், பசுபதியும், 
௬த்திரரும்,?? (கர்ப்போபகிடதம்). “ஸர்வதேவா? பசுதாமவாபு; 
ஸ்வயல் தஸ்மாத் பசுபதீ லம்பபூவ-இியற்சையினாலேயே சர்வ 
தேவர்களும் பசுக்களாவார்-ஈசர் தானாகமே பசுபதியெனச் சொல் 
லப்பகொர்.”? (சாபோபரிடதம்) “வதச்சிவ? பசுபதிஸ்ஸாகுட 
சர்வஸிய சர்வதா--ெபெருமான் தாமே பசுபதியாயும் சர்வமத 
கும சாசகதியாயு மிருக்கள்றார் (பாசுபதோபகிடதம்), அல்லாமலும் 
“அதிபதே மீத்ரபதே-ஜ அபி ! ஒமித்திரபதி!3? என்று சாம 
வேதமும் அவரை அதஇிபெதியென்று வழங்யெத, இர இரனென்னுி 
டச்துதேவேர் இரனென்றும், பாமையென்னுமிடத் த சத் தியயாமை 
யென்றும் பொருள் கொள்வதுபோல் காம ஏகசேசம்இில் நாமக்ரெ 
சணமென்றும் நியாத்தால் பதி என்னுஞ்சொல் பசுபதயொகய வ 
பெருமானையே பற்றுமென்பது வஜ்ஜிர தண்டகியாமமாம், (௧௭) 

ஆக்குவாய் காப்பா யமிப்பா யநடநவாம்--அக்கல், அளித்த 
ல, அழித்தல், மறைத்தல், ௮ருஎல் என்னும் பஞ்சகரு த் தியங்களைச் 
செய்பவனே, முதல் மூன்றுரு த் இயங்களையும் ஒருங் ககறி 60.5 Bir 
வது கிருததியத்தையுஞ் சொன்னமையால் நான்காவது இரு த்திய 
மாகயெ மறைத்தல் உபலக்ஷணையால்தழுவப்பட்டது. பஞ்சூரு த்திய 
களும் லேதபடி தமென்பதும், திரிமூர்த்தகளி லொருவராகிய க 
னருத்திரரல்லாது துரீயருத்இரராடெ பரசிவமே அப்பஞ்சூிருத்தி 
யகளுக்கு முரியாரென்பதும் போதா “பஜ்சக்நத்ய நியத் தாரம் 
பஜ்சப்ரஹ்மாத்மகம் ப்ரஸத்-பஞ்சூரு த்தியங்களை நியமனஞ் 
செய்பவரும் பஞ்சப்பிரம சொருபரும்?? என்று பஞ்சப்பிரமோபநிட 
தீமும், ஸர்வஜ்ஜ பஜ்சக்நத்ய சம்பந்த? ஸீர்வேஸ்லவர ஈசா? பசு 
பதினைசர்வஞ்ஞரும் பஞ்சிருத்திய சம்பந்கரும், சர்மே சுவரரும் 

ஈசரும், பசுபதியும்'? என்று ஜபாபாலோபகிடதமுர் தெளிவித்தன: 
இய்வுண்மையினை யுணராதார் பஞ்சடிருத்தியம் வேதத்திற் சொல் 
லவில்லையென்று மனம்போனமாறு கூறுவர், இரதச் இருச்.தஇியங்ச



திருவாசக விஷய சூசனம். ௨௧ 

ளைந்தும் பெருமானது சர்ரிதிபிலே ரிகழ்வனவாம், ஆதலின் ௮ 
்மெம்பெருமானைக் கேமலம் நிமித்தசாரணமெனல் சர்தார் சைல 
செறி உள்ளவாறுணராதார் கொள்சையாகும், “மன்னுவன் சர்சிதி 
பின் மர்றுலகஞ் சேட்டித்ச--சதென்னு மறையி னியன்மறர்தாய்?? 
என்னுஞ் சயஞானபோதச் செய்யுளின் புதைப்பொருளை யய்த் ௬ 
ணர்க-“பத்யு ரஸாமஜ்ஜஸ்யாத்- ப இசம்பர்தமாடய சமயம் ௮ஸா 
மஞ்ஜஸம்”' என்று வேதார்சகசூதஇரத்துற் கண்டிச்சப்பட்டள்ளதே 
௮சசமயம் யாதெனின், ௮ தகேவலம் நிமித்சகா.ரணங்கூறுஞ் சைல 
மன்றி சமயாதீதமாம் வைதிசசைவமன்று, இவ்லை தஇிசசையவம் அதி 
சோபனமானதெனவும், குஹ்யாகுன்யமமெனவும், வேசசாரமென 
வும், மோகார்த்தமெனவும் கூர்மபுராணங் கூறுன்றது, இதுவே 
தகதிணபாசுபதமாகய உத்தரசைவமாம், நூற்றெட்டு உபநிஷத்துக் 
கோர்வையில் பாசுபதோபகிஷத்து என்னும் இருபநிஷத்து உண் 
மையால் அப்பாசுபதம் கேவலம் வை இிகமெனல் பொருத்தமாம்-பா 
ஞசாாத்திரதீதக்கோ அல்விதப் பெயருள்ள உபரிஷத்து OM ME 
கிடையாது, ஆகவே அது அவை இசகமாம், அன்றியும் மேற்சொன்ன 
வேதார்தசூத் தரத் தில்உத்ப தயஸம்பலாத்”*நரகர்துகேரணம்”' 
என்னும் வாக்சஏயங்களில் சீவர்களுக்கு உதபத்தியண்டெனவும், சர்க் 
தாவும் கரணமும் ஒன்ரெனவும் கூறஞ் சங்கசக்சொங்கதத லைஷ் 
ணஃபேதங்களும் சண்டிச்சப்பட்டிரு த்தல் பிரத்தியட்சமாம், (௪௮) 

அறம்பாவமேஈ்னு மநங்கயிற்றந்கட்டி-புண்ணியபாவப்பா 

னென்னும் தரியகயிற்றினாற்கட்டி, இசனால் பரமசருணாமர்த்தியா 
கிய பரமேசுவரன் அணவவிருளில் அகப்பட்டுழலும் ஆன்மகோடிச 
ளை ஆரர்தபரிதர்களரகச்செய்யம் திருவுங்கொண்டு இருவினை 
யென்னும் பாசக்கயிற்றிஞத்சட்டி, அட்டுவிக்னெறானென்பதாஉம், 
அச்சட்டை யவிழ்க்கும்பேரா ந்றல் ௮ல்வமலபரமப இக்சே இயல்பி 
லமைர்தசென்பதாஉம் பெறப்பட்டது. ஆகலின் எத். நிறரற்பயனும் 

ஏகநாதனாகிய அம்புலவியணிர் தமிரானருளாலன்றி அன்மாக்களுக் 
கு எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் அமையாதென்பது திண்ணம்: “இரு 

வினைப்பாசக்சயிற்றின்௨ழி யாட்டுவிப்பானுமொருவனுண்டே இல் 
லையம்பலத்தே? என்றார் இருவெண்சாட்டடிகள், இவ்விரண்டுவி 

னைகளே ஒவ்வொருஅன்மாயையும் எந்தத்தநுவினும் நீங்கா தபற்றி 

ப் பின்றொடர்ர்து செல்லுமாதலால் “:பற்றித்தொடரும் புண்ணிய 

பாவமூமே”? என்று மீளவும்அவரே வற்புறும் தியருளினார், சுவேசாசு 

வதரோபநிடதமும் “பராச்யாம்ச்ச சர்வாந் பரிமையேத்ம:*ப



௨௨ இருவாசக விஷய சூசனம். 

ழையவினைகளையெல்லாம் பக்குவப்பட்டபருவத் துப் பரிணமிக்கும் 
படிச்செய்து அலைசளின்பயன்களை யளிப்பான்.?” என்று கூறிப் 
போர்தது. அதனால் அன்மாச்களீட்டுஞ் சர்வகன்மங்களைபும் அவர 
வர்களே எறாமலுவ்குறையாமலும் புசிக்கும்படியூட்டி. அவர்களுக்கு௪ 
6335399 066 புலனொடுகட மனமடக்கித் தம்மையண்டித்தொ 
ண்டுபுரியும் புண்ணீயப்பேறுவாய்த் தி வதாத்து, “ஸர்வசம்சாரபே 
ஷஜட்-சர்வசம்சரரப்பிணிக்குமருர் இனர்”? என்று தரிசனோபரீட 
தீடும்“சிவயேவ ஸ்தாத்மயேயல் ஸர்வலம்ஸாரமோசக வபெ 
ருமானொரு௨ரே சதாதியானிக்க ற்பாலர் சர்லசம்சாரபர் தங்களும் 
சிவர்த்தியாகும்பொருட்டூ'? என்று சாபோபகிடதமும், அறைந்தபடி 
அவர்களது சம்சாரமேன்னுங் கடுங்கானகத்தைக் கொளுசத்துங் கா 
ட்டிக் யைப்போல் பிரகாசித் தரிர்பவன் கருணாகிதியாகெய கண்ணு 
தீற்பிராளென்பது வெளிப்பட்ட து, (௧௯) 

தத்துவனே-உண்மைப்பொருளே. எக்காலத்தும் அழியாமல் 
நித்தியப் பொருளாயுள்ளவர் மகாதேவர் என்பஜஐ தோன்ற தவப் 
பசுபதி.” என்று ஜாபாலோபநீடதஞ் செப்பியத. தத் என்னுஞ் 
சொல் பி.மத்தின் பெயராதலின் தத்துவட் என்ற சொல்லின் பொ 
ருள் பிரமத்தவம் அதாவது சுத்த பிரமச்தின்றன்மை என்று கொ 
ள்ளக்கெகஇன்ற ௫, ஐம், தீத், ஸத் என்னும் இம்ஞன்றும் பிர 
மத்தைக் குறிக்குஞ்சொர்களென ஸ்ரீஇருவ்ணர் உரைத்தருளின 
மையால், சத். தலஞானம், கத் தவோபதேசம் என்பதாதிப் பிரயோ 
கங்கள் சிவஞானம், சி2வாபதேசம் என்பவற்றையே பொருளாகக் 

கொண்டு விளங்குமாந்தல் பெற்றுள்ளன. சாஷாத் சுத்தசியம் தத் 
வப் பொருளாயின் பிரகரு இி.பின் காரி.பல்களாரடிய பிரு திவிமுத 

ல் காதமீறாகச் சொல்லப்பட்ட முப்பத்தாறையுர் தத்துவங்களென் 

௮ சுர திகள் கூறியகாரணம் யாதெனின், பஞ்சபூதலயத் துடனே 
சேவர்களுக்கு காசமுண்டாயிருச்சவும் மரரையபேட்சித்து அமெ 
ன்று சொல்லப்பட்டாற்போல தாத்கீசமாகயெ சரீரா திசளைப்போல் 
உடனே சாசமாகாது பிரளயபரியர்தம் நிலைச்துநிற்கையினால் தாதி 
வீகங்களைகோக்க தத்துவங்களென்று அவைகள் உபசரிச்சப்பட்டன. 

அதச் கதி தலங்களையும் சு$்தஏ௨ம் சடர்துகின்ரமையால் தத்த 
லாதீதமென்று அதேசுருஇகள் வேதிடங்களில் அப்பரம்பொருளைப் 
புகழாமலிருச்சவில்லை. உலோமாயதமுதல் ஐக்யெவாசசைவ மீறாக 
சசொல்லப்பட்ட புறப்புறச்சமயங்களிலும், புறச்சமயங்களிலும், ௮ 
சப்புறச்சமயங்களிலும் உள்எசெய்வங்களெல்லாம் பூசமுகல் அசத் 

ககாமசகோபாதீராய, டாக்ட 
a. Ba சாமிநாமையர் கால் சியம்



திருவாசக விஷய: சூசனம். ௨௩. 

தமாயாதத் துவமீறாக ஒங்வொருதத் துவங்களினும் ரிலைபெறடன்ற 

ன, சிலாகமங்களிற் கூறப்படும் சைவமென்னம் அசசசமயத்து அறு 

வகைத்தெய்வங்களாய் ரீன்ற அிகொபோகலயவெபேதங்கள் சுத்த 

லித்தைமு லிய ஐர் ததத துவங்களுள் ஒம்வொன்றிலும் நிலைபெறு 

சின்ன. சகலசமயாத;த மென்னுஞ் சச்சார் சசைவத் இல் பிரதிபா 

திச்சப்பட்ட தெய்வமாகிய ௪, கூமோ அர்தழுப்பத்தாறு தத் தல 

லஉக்ளையுங்கடந்து எல்லா தெய்வங்களும் தம்மாணையின்வழிநிரசப் 

பிரகாசிக்கன்றது. இதுவே மறைமுடிசளனைத்தம் ஒரேமுடிவாய் 
மூரசடித்துக்கூறிய முடிபுரையாம். ௮அப்றியே இருவெண்காட்ட 
டகஞம் “பூதழுங் காணம் பொறிகளைம் புலனும் பொருச்திய குண 
மகளோர் மூன்றும்-நாதமுங் சடச்த வெளியிலே £யும் சானுமாய் நி 
தீகுரா ஞளதோ?' எனவும் ஸ்ரீ அருணகிரிசாதரும் “ஆருறையும்ரித் 
தீசீன்மே னிலையைட்-பேரு வடியேன் பெறுமா நுளதோ*' எனவஙு 
கூறி உண்மை௰ிறுவிஞர்கள், “ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகளும்”? “அயர்வற 
சசென்னிபில்லைத்து ராஜாங்கம் இல்-அமர்ச்தது வைதிகசைவ மழ 
கிதந்தோ” என்று வீகெொதலிப்பவர்கட்கு நன்னெறிபுசட்டியருளி 

ளார் (2.0) 
மெய்யாறர்-. மெய்யாகிய சிவை யடைச்தவர், அதாவது 

சிவதலம் விளங்கப்பெற்றவர். வத் துவமாவ து சார்ர்சசன் வண்ண 
மாம் இயல்பைபுடைப ஆன்மா செயெத்தோடு ஜக்கியமுற்று நிற்குங் 
சால் சிவத் தினுடைய சர்பஞ்ஞாதி குணங்களெல்லாம் விளங்கப் 
பெற்று பரிபூரண சிதாகாசசயத் தன்மையுற்று சிவாரச்சாநுபவியாய் 
8ி.நீறல். இதனையே முண்டகோபகிடதமானது ததா வித்வான் பு 
ணமபாபே விநூய நிரஜ்சன? - பாம் ஸாத்ய மழபைத்- இத்தி 
முள்ள முத்சன் புண்ணியபா௮ம்சள் நீர்ச் தவனாய் களங்கமற்றவனா 
ய் சிவசாம்மியச்தை எய் துகன்றோன்?7 என் றும், சுவேமாசுவதரோபநி 
டதமானது “தேதந்மபா அ5நதா வைப பூவு அவர் பிரம்மம 
யராய் அமிர்தர்சளானார்கள்'? என்றும் கூறிப்போர்சன.சர்வஞ்ஞா.இ 
குணங்சளாவன:-.- சர்வஞ்ஞத்துவம் (மூஜ்றறிவு), நித்திய திருப்த 
தீ.துவம் (வரம்பிலின்பமுடையை), அராதிபோதம் (அணவமலசம் 
பர்தமற்ற சுத்தஞானகசொருபம்), சுவதர் இரத் துவம் (தன்வயமு 
டைமை), அலுப்தசச் இத்லம் (போருளுடைமை), அனந்தசக் இத் 
அலம் (மூடிவிலாற்றலுடைமை), இஃ்வறு குணங்களே இயசாம் 
யம் பெற்றவர்களுக்கு யெளிப்பட்டுவிஎங்சாநிர்கும், அசலின் இ 
apart Ram wg தரமும் “அகதி Kren மாகிய வான்மா-சராதி மல



௨௪ இருவாசக விஷய சூசனம். 

ததாற் நடைப்பட்டு நின்றது - தரா.தி மலமுர் தனடயற்ற போழே- 
won S) Flavemu மாகிய வாறே” என்று விளக்கியது, இர்ச அறுகுண 
ங்களும் எண்குணங்களாக விரிடமாதலால் *தென்றிசைச்கோன் ௫ 
னேஃக்து சோயாடிச் குற்றேவல் செய்சென்றாலங் குணமாகச்கொ 
ள்ளோ மெண்குணத்தளோமே? என்று கட்டளை யிட்டருளிஞார் 
திருத்சாண்டசவேர்தர், (௨௧) 

சிவபுரத்தினுன்ளார்- சவபுரத் திலெழுக்தருளியிருப்பார், சய 
பாரமாவது புனராவாசத் தியில்லாச பிரமலோகமென்னும் மசாசிவலோ 
சமாம், இது ௮ண்டகடாகச் தள்றீருக்குஞ் ச.தீநியலோகம், வைகு 
ண்டம், கைலாசம் என்னும் ஊர்த்துவலோகங்களுக்கு அப்பா ர்பட்ட 
சுத்தமாயாபுவனமாய அப்பிராடுரத மகாகைலாசம், இதுவே நிர 
திசயானர்தவின்பம் அநுபவிக்குமிடம், ஒங்காரத்தின் இறு தீயாயுள் 
எ நான்காவதான அர்த்தமாத் திரையின் பொருளா சோமலோச 
மூமிதுவே,“யாவலாநேஸ்யசதுர்த்பார்த்த மாத்ராஸ்ஸோலோ 
கீஜங்கார:-இசன் இறு இரில் சான்காவதான அர்த்தமாத் இிரையு 
ளது அதுவே சோமலோகம் ஓங்காரம்” என்று அதர்உசகோபநிடத 
கூறுகின்றது. சோமலோசமாவ து உமாபதியின்லோகம் சோமன்-- 
உமையோடு கூடியசவன். அர்த உமாபதியே திரிமூர்த் திசளுச்குமே 
லான சச்சிதாரர்தப் பரம்பொருளெனவும், பிரணவத்தின் தரீயபா 
கசேவதையெனலும்,சர்வதேவர்களுக்கும் உபாஸ்யரெனவும்,ஆரண 
முடிகளறைர்தபடி. பிரமநிஷ்டாபரர்சளான மகாசாம்பவர்களும் தம 
தீனுபவத்தில் கண்டு கூறியுள்ளார்கள், இருராவுக்கரசுசுவாமிகளும் 

திருவடித்திரு ச்சாண்டகத் தில் “அரைமாத்திரையி லடங்கும்மடி 
யகலமளக்கிற்பா ரில்லாவடி'? என்று ஒஙகாரத்தின் ௮ர்த்தமாத்தி 
ரையின் பொருளாயுள்ளார் சயபெருமானே என்று விளக்கியுள்ளார், 
என்னை! சிருஷ்டி, இதி, சம்ஹாரம் என்னு மூன்றுகிரு த் தியங்களுச் 
கும் பிரமன், விஷ்ணு, உருச்திரன் கர்த்தாச்களென்று வேதகள் 
அறையாடீநீகவும் ஈண்டு உமாமசேசன் ஒருவனே உலசசாரணரெ 
னவும், உபாஸ்யப்பொருளெனவும் எப்படிநிரூபிக்சப்படுமெனில், பி 
சரசர சமான முத்சொழில்களுக்குங் சர்ச்தாக்களாய் முச்குணங்க 
ளால் அதிஷ்டிச்சப்பட்டிருக்கும் மும்கூர்த்கெளுச்குள்சோ உருச்தி 
ரன் ஒ௫வனே உலககாரணனென்று சொல்வில் ௮ப்பொழுத அனே 
சேசுவரவாத முண்டாகு மாதலால் ஆட்சேபிச்கவிடமுனடு, இங்கு 
முக்குணங்களையுங்கடரச்ச மும்மூர்த்திளுக்குங்காரணமாய் ஸ்தூல 
ருக்கும குன்ன ரூப மழ்£தாய் ொரர்சரூபமாய் மோச விருத்தி



இருவாசக விஷய சூசனம்; ௨௫ 

NGO FEOF IMEC, EGO பாச்சியப் பொருளாய் இருக்கும பரவ 
ற்துவைசசொன்னமையால் ஆட்சேபனைககுச் ிறிதம் இடமின்று, 

GIES SS) UBUD 

FV மரு ராடியத்நவடி- இல்லையாகெய பழைய திருப்ப இயி 
ல் மாண்டடஞ் செய்தருளிய இருவடி. தாண்டமா௨து சிருஷ்டி, இ 

தி,சம்ஹாமம், திரோபவம், ௮நக்சிரகம் என்னும் பஞ்சூரு த இய ஈட 
னமாம், சத்துவம், ரஜக, தமசுஎன்னும் முக்குணங்களையும் சடச்து 
ரீன்ற நீன்மலஏ௨ம் தஇியானயோக சமா தியிளால் சாக்ஷ£த்கரித்து நி 
சிரும் மெய்யடியார்களின் உ௨ள்ளச்சமலத்மை அனவர மும் இருப் 
பிடமாசச்கொண்டு உமாசகாயா திலிய்கயகளுடன் எழுர்தருளியிரு 
ப்பறுபோல், பிரமாண்டமாகிய இஃவுலகச்திலுர் இல்லையாகிய புண் 
டரீ2வீட்டை ஆனர் நிருத்தனஞ் செய்யும் ரானமாகச் கொண்டு 
அருளேவடியாகய ஸ்ரீகடராஜ கோலததோடு எழுச் தருளியிருக்கும், 
சனல் சாமரமாகிய ௮ண்டமுஞ் சங்கமமாயெ பிண்டமுஞ் சம 
மெனல் உணரர்பாற்று, சாக்தோச்கெ உபநிடதத்தில் எட்டாவது 
பி-பாடகத்தில் “பிரமபுஈமாகிய Deets Ge voter தகரமாகயெ 
புண்டரீச வீட்டினுள்ளே இருக்கும் ஆகாயத்தை சாடவேண்டி௰ த,” 
என்பது முதலாகத் தகரவி$தை கூறப்பட்டுள்ள து, ஈண்டு ஆகாச 
மென்றது. *ஆகாசரரிரம் ப்ரஹ்--ஆகாசத்தைச் சரீ ரமாசவ்டை 
பத பியமம்.?” என்று தை நிரீயோபநிடதங் கூறியபடி பிரமமாயெ 
Gus eae பெயராயிர்று, பிரமாண்டம் பிரமபு1மெனவும், 
இப்பிரமாண்டச்இ னுள்ளிருக்குர் தில்லைவனம் புண்டரீ சவீடெ 
ளவும், இந்தச் இல்லை னத இல் நிருத்சஞ்செய்யுஞ் சவம் ஆகாச 
Quara அறியத்தச்சத. இர்சவாகாசம் பூசாகாசம்போற் சடமா 
காது சிர்சத்திருபமாய் விளங்கலால் சதம்பாமெனப் பெயர்பெற்றி 
ருக்கின்றது. இச் தசசிசம்பரமும் எக்காளும் நீக்சமின்றி யபேதமாய் 
வளஙகுர் தன்மையால் தில்லையாயெ பழையப இயும் அப்பெயரால்வி 
எக்கமுற்றுள்ள 2. பிரு திவிமுசலனைத்சையுர் தனதுருவாக்கொண் 
டவிராட்புருடனுக்கு இர்தத்திருப்பதி ஹ்ருத்பத்மமத் தியக்ஷேத்திர 
மா யமைதலால் *சிதம்பரந்து ஷ்நந்டித்யே?” என்று தரிசனோப 
டம் கூறிற்று, ஸ்ரீதாயுமானசமாமிகளும் “களங்கமிலுவர்சானே 
சனமாய்ப் பொலியப் பூமிவளர்சக்சசா சென்ன வு மன்றே 
மையொன் நின்றி?” என்று சிரம்பரக்தையே இருசயச்தானமாச 
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௨௬ திருவாசக விஷய சூசனம்: 

விளச்யெருளினார். “தானாடச் தன்சசையாடும்” என் னும் பழமொ 
ழிச்சிணங்கச் கருணாரிதியாயெ ச௨ெபெருமான் ச.ராசரப்பொருள்ச 
எனைத்தையம் இயக்குதலாகிய வானச்தகிருத்தனம் இச்தச் இல்விய 
க்ஷேத்திரத்திலே செய் தீருளுகன்றார். தக ரமாகிய உள்ளச்கமலத்தின் 
சண் உபாடிச்சப்படும் பொருள் செபரமாத்மா வென்பதூஉம், அவ 
ரையவ்வாறு ஸ்ரீமக்சாராயணர் வழிபட்டுக்சொண்டிருச்சன்றாரென் 
பதூஉம், தைத் திரீயோபநிடதம் விதர்தபடி அண்டத் திலுள்ள சதம் 
பரக்ஷேச்இரத்திலம் அச்காராயணர் ஸ்ரீ ஈடராஜட்பெருமானையே 
சேவித்துக்கொண் டி.ருச்சன்றாரென “வண்டெப மணிமார்பன் புத 
லவனொடும் மனைவியொடும் குடிபுகு்து வணங்டப் போற்றும்-புண் 
டரிச புரத்தினில் காதார்த மோனப் போதாந்த நடம்புரியும் புனித 
வாழ்வே? என்று மீளவும் தாயுமானசுவாமிகள் வற்புறுதஇியருளி 
ஞர்கள், (௨௩) 

அந்தணன்--அர்சச்தை யண்ணினவன்-பிராமணன், தேவர் 
சளில் உருத்திரன் பிராமணனாயும், விஷ்ணு கூத திரியனாயும், இர் இ 
ஈன் சூத்திரனாயும், மர்றைத்தேவர்கள் சங்சரஜாதியாயு முள்ளார்ச 
ளெனப் பொருள்பட “ப்ராஸ்மணே பகலவான்நத்ர? க்ஷத்ரியோ 
விஷ்ணு நச்யதே-ப்ரஸ்மா வைல்ய இத்ப்ரோக்தோ வ்ருஷல 

Os Urb sre ஸிங்கராஸ் ஸர்வதேவாஸ்ஸ்.?* என்று பராசர. 
புராணங் கூறிற்று, அம்பிகைபாசனான சவெபிரானார் சேதனாசேசனப் 

பிரபஞ்சங்களுக்கெல்லாம் பதியாயினும் விசேடமாய் HE KOM I 

குப் பதியாதலின் அச் சணரெனச் இெப்பிக்சப்பட்டனர். அப்பிராம 

ணன் (பிராமணனல்லாதவன்) பிராமணனுக்கு அதிபதியாகமாட் 
டான். ஆகவே பிரமன் என்ற பிராமணனுக்கும் பதி வனாசலால் 
“ப்ரஸ்மாதிபநீர் ப்ரஹ்மணோதிபதீர்-லேதத்துக்கு அஇப தி-பிர 
மனுக்கு அதிபதி” என்று தைம் திரீய காராயணோபடிடதஞ் சிவபிரா 
னைப் புகழச்ச.து. சாமவேதப் பிரபதப் பிராம்மணமும் த்வம் தே 
வேஷு ப் ராஜ்மணேஸி அஹம் மவஷ்யேஷு.ப் ராஸ்மனோ ஹி 
ப்ராஹ்மணழபதாவதீ ௨பத்வா தாலாமி தவமா ப்ரஸலு-த இதல் 
கர்ம கரிஷ்யாமி- நீதேவர்களுள் பிராமணன்- சான்மனிதருள் 
(பிராமணன்) பிராமணன் பிராமணனையன்றோ வழிபலொன், (ஆத. 
லால்) உன்னையான் வழிபடுவேன், உன்னுடைய அ௮னுஞ்ஜையைப் 
பெற்று இச்கருமத்தைச் செய்கிறேன்” என்று ஈசனுச்சே பிராம்ம 
ண்யங் கூறியது. மேலும் சுவேதாசுவதரோபகிடதமும் “விப் ரஸ்ய 
ப்நஹ்த%ஃ(பரமேசுவரன்) பெரிய பிராமணன்?” என்று கூறி உண்



இருவாசக விஷய சூசனம்: ௨௭ 

மைகிறுவியத. சராசரப்பிரேோரகனாயெ பரமசிவத்தின் திவ்வியநாமங் 

களிலொன்றாயெ “பர்க்கள்?? என்னும் பெயரும் அளவில் பெரு 

மைபெற்ற ஸ்ரீகாயத்திரி மசாமச்திரத்தில் பிராம்மணத்துவ சாரண 

மாய் நி.ந்றலின் அர் தணர்கள் யாவருக்கும் குலதேவதை அம்புலிய 

ணிர்த பிரானே யென்பது ஆரணஙகளின் முடிச்ச கருத்தாம். ஆத 
வினன்றோ :அ்தணர்சஞ் சந்தையானை? என்று இருகாவுக்கரசு 
சுவாமிகளும் இிருவாய்மலர்ந்தருளிஞர்சள். அகவே பிராமணர்கள் 
வேறுகடவளரைப் பரமப Bure வழிபடுதல் விசாரக்குறைவும் மதா 
பிமானமுமேயாம், ஏனைய கடவுளரை ஓவ்கோர் கர்மங்களில் ஓவ் 
வோர்பயனைக்கரு.இி வழிபடவேண்டியது வேதசம்மதமாயினும் பிற 
விப்பிணிச்கு ௮ச்சமுற்றயாவரும் பரசி சாணாகதியே பரமதாரச 
மாசச் கொள்ளல்வேண்டும், (௨௪) 

சாத்திரனகீ-சாஸ்திரபோதகனா?. சாஸ் தியமென்னுஞ் சொல் 
லைத்தாதுவின்படி பொருள்கூறின்,சால்--அருள்புரிவ த, இர-சரப்ப 
அ, அதாவ ஆத்மாச்களைநறியகட்டளைகளால் அருள்வயப்படுத் இச் 
காப்பது என்றுபொருள்படும்,வேதகர்ச்திருத் துவம்,வேதவேத் இயத் 
துவம்,வேதஜ்ஞச் துவம்முதலிய எல்லாப்பெருமைகளும் 9வபெருமா 
னீடத்தே இயல்பாயமைர் துள்ளன. “வேதை ரதநேகை ரஸமேவ 
வேத்யோ-லேதாந்த கீநத் வேத் விதேவ சாஸம்-வேதங்களெல் 
லாவத்றாலும் அறியற்பாலன் சானே-மேங்களை வெளியிட்டலனும் 
நானே-வேதங்களை யறிந்தவனும் ரானே? என்று கைலல்லியோபடி 
டதமும், “ஈசானல் ஸர்வ வித்மாநாம்-ஈசானன் சர்வவித்தைகளு 
கீரும் காயசன்?? என்று தைத்திரீயோபறிடதமும் ஈரசம்மதாபநி 
யோபசிடதமுங் கூறிப்போர்சன, முனிவர்கோமானாயயெ வியாசமூ 
னிவரும் “சாஸ்தீர மோநீத்வாத்-சால்இரகாரணனதவின்?” என் 
னுஞ் சூத்திரத்தால் ஈசானனே சாத். தரங்களை வெளியிட்டவரென் 

று ஈன்குகிரூபித துள்ளார். சாத்திரம் சாதரூபமா யிருத்தலால் சாத 
ரூபிணியாகிய உமாசேவி பங்கனே சாம்ரளெனச் சொல்லப்படு 
லான், பிரமலித்தையின் சுவசர்திதேவதை உமாசேவியே யென் 
பது செளரி என்னும் சாமத்தால் விளங்கும். சோ௭சச்சம் அல்லது 
ஒலி, கெளரீ-ராதத்தின் அபிமான தேவதையாகய உமாதேவி, 
அவரே பிரமவித்தியாதேவியெனச் சொல்லப்பபெவர், அச்சத் தே 
வியாரின் ஆண்மைபூண்டே திருமாலானவர் அர்ஜுனலுக்குப் பிரம 
வித்தையென்னும் தையை வெளியிட்டாரென்பது பிரமரிஷ்டாப 
ரர் யாவருக்கும் ஒப்பமுடிர்த தணிபாம், யாஉமா ஸாமஹாலிஷ்.
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ணு: எள் உமையோ அவள் மசாவிஷ்ணு”” என்னும் வேதவ்சன 
மே இவ்வுண்மையினை நீலை நிறுத்தம். அன்றியும் உமாதேவியின து 
புருஷாம்சம் பிரகிருதி ரூபமாயெ விவ் ணவென்று சர்வவேதவேதா 
6 தங்களும் நிச்சயித துச் கூறுனொெ ரன. 

இஃதிங்கனமிருச்ச, சுவேதா சுவதரோபகிடதமான து எவன் 
பிரமதேவனை முதலில் சிருஷ்டித்சான்-எவன் அவனுக்கு வேதங்க 
ளெய்பதேசித்தான்--- அந்த ஆத்மபும் திப்பிரசாசனான தேவனை மோ 
ட்சக்சை விரும்பி யான்சணமடைடின்றேன்?? என்னும் பொருள் 
வீளங்க “யோப்ரஸ்மாணம் விததாதி பூர்வம்-யோவைவே தாம் 
௫௪ ப்ரஹிணோத் தல்மை-தம்ஸதேவ மாத்டீபுத்தி ப்ரகாசம்- 
மழக்ஷுர்வை சாணமஸம் ப்ரபத்யே? என்று கூறி சர்வான்மாச் 
அளக்கும் உய்யும்ரல்வழி சாட்டியது. அர்த வாய்மையையே உபப்ர 

ஊுமணமும் “ஈசானஸ் ஸர்வவித்யாநாம் ஸயேவாதி தநர்புதா:- 
தஸ்ய சிஷ்யோ மாவிஷ்ணுஸ் ஸர்வஜ்ஜான மஷோததி:-ஈசா 
னன் சாலவிச்மைகளாச்சும் ஆதி கரு-ஒபண்டிதர்சாள்! அவருக்குச 
உட ராயெ மஹாவிவ் ணு சாமஞானச்சடலாம்?? என்று நிரூபித்த த. 

ஸ்ரீ சாயுமானசுவாமிசளும் “விஷ்ணு வடிவான ஞானகுருவே”? என் 
௮ சட்டளையிட்டருளினார். மேலும்வெஞானசித் இயும், “அரண மாக 
மஙக எருளினா ஐுருவுகொண்டு- காரண னருளானாஒற் ௧ இப்பவரில் 
லையாகும்-நாரணன் முதலாயுள்ள சாரர்நரர் சாகர்க்கெல்லாஞ்-2ர 
ண் குருசந்தானச் கெய்நியுஞ் சென்றிடாவே”! என்று புகழ்ச்தமை 
யால் உலகத்திலுள்ள ஓல்வொரு சமயத் துக்கும் ஓவ்வொரு குருவுள 
ரேனும் சகமயநால்களெல்லாவரற்றினுந் தலைமையாயெ வேசாகமசாத் 
இ.ங்களைச் குருபபம்பரையின்௧ண் வைத்த சிவபெருமானொருவரே 
மைதிகஞானயோக அதிகுருவாம், அவரிடர்தோன்றியபிராஹ்மணர் 
கள் வேறு பெயரால் அழைச்கப்படா ௮ குருக்களென்னும் ரூடிப் 
பெயரால் அழைச்சப்பமெசே போ அமான சான்றாம். அவர்சளே 
ஆதிசையசெனஃம், சியெத்விஜரெனவும், "பவே தியரென வம், சவப் 
பரான்மணரெனலஞ் சொல்லப்படுகர், அவர்கள் ஏனையோர்போல் 
ஏச்சிரமரூதலிய சரரணங்களாலன்றி ரூடியாற் குருச்களென்னுக் 
கிருகாமத்சைப் பெர்றவாசலின் பொதம்சையால் யாவருக்கும், 
சிறப்புவசையால் சையருக்கும், ச௦பிரானைப் போலவே பிரதம அசி 

ரியராலர், (௨௫) 

அழ கர்தீநவுந-நீற்றச்ே மாடி நிமிர்ந்து காட்டியம்-அழகமர் 

ந்த திருமேனியில் இருமெண்ணீறர்றுக்கொடியை உயர்த் இக்சாட்டி,
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0/ம. திருவெண்ணீறாகிய பஸ்மம் ஆன்மாக்களின் திவினைகளனைத் 
சையும் £றுபடுத்தலால்கிறெனவும், அழியாச்செல்வமருளலால்விபூ A 
யெனவும், அன்மாக்கடோறுங்கலச் துள்ள மலமாசைக் கழுவுலால் 
சாரமெனவும், அறியாமை யழியும்படிச்செய் து அதநுபவஞானமாகிய 
சோதியைத்தரு சலால் பசிதமெனவும், ஆன்மாகச்களுக்குப் பூதம், பி 
சதம், பிராசம், பிரமாராகூசம், அபஸிமாரம் முதலானவைசளாலுண் 
டாகுர் தன்பத்தை யொழித்து இரட்டிப்பருளலால் இரட்சை ௮ல் 
௮ சாப்பு எனவும்பெயர்பெறுமென்று “ப்ஜ்சபிர்தா மபிர்ப்ருஸ் F 
மைச்லர்ய காரணத்பூதி*என்றற். ரொடச்சத்து மர்தரகளில் 
பிருஷஹஜ்ஜாபா லோபரிடதம் core விளக்கயுள்ளசு, வேதங்கள் 
ஈான்கும் ல பருமானொருவரையே தீயேயப்பொருளாக அறு இயிட் 
டப்டி. இருலெண்ணீருகிய பஸ்மத்தையும் ஞானச் சன்ன மாகஉம 
"றாத தலவேடமாசஃப் கூறியுள்ளன. இர்தத்திருவெண்ணைறு anv 
நிகமென்பது மாலயன்முசலான சடவளர்யாராலும் மறுச்கமொண்் 
த பாம௫ிர்தார் தமாம். இதனை உத தூளனமாகவுர் இரிபுண்டாமா 
“வும் தரித்தல்வேண்டும், இரிபுண்டாமால.த மூன்றுரேகைகளாக 4 
தரித்தல், இம்மூன்று ரேகைகளின் சொருபங்களையுணரு மிடத்து 
பதி, பச, பாசமென்னும் இறிபதார்த்தங்களையும், அகார Lani 
சா£ மென்னும் வியஷ்டிப் பிரணலத்சையும், ரூபம் ரூபாரூபம் ௮ரூ 
ப2மன்னும் மூன்றுவடிவககளையும், ரருஷ்டிதிதி சம்ஹாரமென்னு 

ம் முக்தொழில்களையும், இச்சாஞான க்கிரியையென் ஜும் (preg Be 
ளையும், மற்றுமுள்ளவைகளயும் உணர்ர் துவனவாம். திரிபுண்டா த் 
தில் மேலாக விளப்கும் பகை சரமலேத சொருபமாசவும்,நடுவிலு 
ள்ளரேசையஜுர்வேசசொருபமாககம், அடியிலுள்ள ரகைருக்வேத 
சொருபமாகவும், சொல்லப்படுடின்றன. நிர்தத் இரிபுண்டாமாகிய 
மூன்றுரேகைசள் மூம்மலம், முக்குற்றம், மூக்குணம்,முக்சரணம்,மூ 
ச்சரீரம், முக்காலம், முஃசுட்டி, முப்பிறவி, முப்பதவி, முத்தாபம்,மூ 
வினை, மூவுலசம், மூவிடம் இவைபோல்வன எல்லாச் சார்புகளையும் 
அற்வேகெடுத்து ஞான வெறி யுண்டாகும் வண்ணம் மேனிலையாய 
பெரும்பேரிறைக் தெரிவிர்கும் மூன்றுகொடிசள்போல் நெற்றியில் 
கமிர்க்து விளய்கலால் Prosar Abt sg) காட்டியும் எனக் குறி 
ப்பிக்சப்பட்ட த, திருவெண்ணீரறான து கெற்றியினிடத் து மூன்று 
சொமகள்போல் நீமீர்ஈ்து எஞ்ஞான்றும் பிரகாரிச்கும்படி சர்லாம் 
மாச்சளுடைய நெற்றிசளும் நெடுமையாசப் படைச்கப்படாது தரி 
புண்டரத்துச்சியையச் குறுச்சாகச் சமைச்கப்பட் டிருத்தலே போ 
துமான ரிதரிசனமாம். அசலினன்றோ தைத்திரியோபரிடதமானத
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“சத்யாந்ந । ப்ரமதிதவ்யம்-தர்மாந்ந ப்ரம்திதவ்யம்- தசலாந்ந 
ப்ரமதிதவ்யம்- பூத்யைந ப்ரமதிதவ்யம்- ஸ்வாத்யாய ப்ரவசநா 
பயாம்ந ப்ரமதிதவ்யம்- சத்தியத்தினின்றம் ஈழுவுதல் கூடாது, 

தீர்மத் தினின்றும் ஈமுவுதல் கூடாது, தன்னைச்சாப்பாற்றுங் சாரிய 
தி.இனின்றும் ஈழுவுசல்கூடாது, பூதியணிதலினின்றும் ஈழுவுதல் 

கூடாது, வேதத்தை ஓதல், ஓதுவித்தல் இவைகளினின்றும் சழுவு 

தீல் கூடாது"? எனப்பலவிதிகளையும் விதித்து பஸ்மதாரணமும் 
யாவருக்கும் இன்றியமையாத வேண்டப்பவெசென்று ஸ்பஷ்டமா 

யப் புகழ்ர்து துதித்தது, ஈண்டு பூதியென்னும் பதத்துச்குக் 
இரவியம் என்று அர்த்தம்பண்ணி இடர்ப்பட்டனர் லெர். பூ.இ 
பினைத் தான்சொடுத்த லாற்பூதி யென்னும்பேர்-ஒ.துவர் வெண்ணீ 
தீறினுச் சென்றோர்”? என்னுர் தத்துவஞானியின் வாச்கை UBS 
னர்க, இன்னம் இதன்வீரிபொருளை டுக-வது விஷய சூசனத்திற் 
சாண்க, (௨௪) 

பரம்பரத்துய்ப்பவம்- மிகவும் மேலான முத்தியுலகத்தில் 
வைப்பவன், ஈண்டு முத்தியுலக மென்றது துரீயபிரம வெலோக 
மென்னுஞ் சோமலோகமாம், இதுவே விஷ்ணுபதத்தின் மேலாய 
சிவலோகமென்னும் பொருள்பட $விஷ்ணே? பரமம்பதம்? என் 
௮ தைத்திரீயோபநிடதம் கூறிற்று. அன்றியும் “ஜயம் விஷ்ணு ப. 
தாதூர்தவம் திவ்யம் சிவபத& ஜகத்-விஷ்ணுபதத்தின் மேலா 
யறியப்பவெது மகத்தா௫ய திவ்விய வெபதமாம், என்று Fla 5 
மோச்சாமு. முரைத்தது. என்னை! *விஷ்ணே£ பரமம்பதம்?? 
என்னும் வசனத்துக்கு விஷ் ணுவினுடைய பரமபதமென்று பொரு 
ள்கொண்டால் குற்றமென்னையெனின் கூறுதும். அதர்வகோபகி 
டதமானது “சர்வதேவால் ஸம்விலிந்தீதி விஷ்ணுைசர்வதேவர்க 
ளும் ஒடுங்குமிடமா தலால் விஷ்ணு? என்று அம்விஷ்ணுவின் பெய 
சைச் சவெபரமாச நிரூபித்தமையால் அண்டத்தில் உமாகார் தனுடை 
ய சோமலோகமே பரமபதமாம். ௮தை யடைர் தவர்களே மீளப்பிறப் 
பதில்லை. அல்லதாஉம் கைவல்வியோபநிடதமானது சாச்இரம், 
சொழ்பனம், சுமுத்தியென்னும் மூன்று ஸ் சானங்களினும் முறை 
யே ௭௮ புஜிக்கத்தச்சதோ, எவன் புஜிக்கிறவனோ, எதுபோகமோ 
அவைகளுக்கு விலட்சணமாயும், சாட்சியாயும், சின்மாதீரமாயுமுள் 
ளநான் சதாசிகன்?? என்லும் பொருள்போதர *த்ரிஷு தாமஸ் 
யத்போஜ்மம்-போக்தா போகச்சயத்பவே த்-தேப்யோவிலக்ஷி 
ஸிஸாக்ஷீ-சிந்மாத்ரோலும் ஸ்தாசிவ?”” எனவும், பிரமோபநிடத
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மானது பிரமம் சான்குபாதமுடையதாய் விளங்குகின் றசெனவும், 
சாக்கிரத்தில் பிரமனும், சொற்பன த்தல் விஷ்ணுவும், சுமுத்தியில் 

உருத்திரனும், துரியத்தில் அழிவற்ற அம், ஆதித்தியனும், விஷ்ணு 
வும், சசவரனுமாயுள்ளசெனவும் பொருள்பட “ததர சதுஷ்பாதம் 
ப்ரஹ்ம விபாதீ-ஜாகரிதே ப்ரஹ்மா ஸலிவப்நே விஷ்ணு ஸு 
ஷாுப்தெளநத்ரஸ் துரீயமக்ஷ£-மாதித்யோ விஷ்ணுஸ்சேஸ்வா 
ச்ச” எனவும் கூறிப்போர்தன, ஈண்டு பிரமோபநிடதததிற் சொன் 
ன விஷ்ணுசப்சம் ஈசுவர சப்தச்துக்கு விசேஷணமாகச் சொள் 
எப்பட்டுள்ளது, அ௮ப்படியேன் கொள்ளவேண்டும், விஷ்ணுவையே 
ஆரீயமூர்த் தியாகச் கொள்ளலாகாதோ வெனின் அப்பொழுது சொ 
நிபனஸ்தானத்திலுள்ள விஷ்ணுவுக்கும் துரீயஸ்தானம் இலுள்ள 
விஷ்ணுவுக்கும் பேதங்கூறவேண்டும். அங்கனங்கூரவோ வைணவ 
மதம் இடர்தராது. இரண்டாவது ஸ்சானத்திலுள்ள விஷ்ணுமூர்த் 

தி மூன்றாவது ஸ்தானத் இலுள்ள உருத்திரமூர்த்இயிற் குறைர் தல 
Go, நான்காவது ஸ்சானத் திலுள்ள துரியமூர்த்தி, மூன்றாவது மூர் 
தீதியைப்பார்ச்சிலும் உயர்ர் தவராயு மிருக்கன்றமையால் தாழ்வு உ 
யர்வுகளாகய இருதன்மைகளை ஒரே மூர்த்தியினிடஞ் சேர்த்தல் 
மற்றும் அசம்பாவிதம், ஆதலின் இரண்டாவது விவ்ணுவேறு, ௨ 
ன்சாவது விஷ்ணுவேறு என்பதேதிண்ணம், இர்தச் சிச்தார்தத் 
த வைணவர்கள் ஒருபோதும் ஒப்பார்கள், அசவே யை $/சவழி 
சார்க்துய்யும் வைதீசசைவர்களுக்கே தரீயத் தலம் நிலைபேறாயிருக 
கின்ஈமையாலும், பிரம விஷ்ணுருத் இர பதங்களுக்குமேல் பதம் 
ஒன்றுளசெனச் கொண்டமையாஞும், ப்ராணம் மநஸி ஸஸகார 
ணைஸமை ப்ரதீஷ்டாப்ய? த்யாதா நத்ர:-பிராணன்களை இக் திரி 
யங்களுடன் மனத்திற்சேர்த்து தியானிப்பவன் ருத்திரன்?? என்று 
அதர்வசிசோபரிடதப் பிரமாணவாயிலாசக் சங் காரருத்திரனை வேறு 
சேவர்களோடு சேர்த்து அவன் எழுர் தருளியிருக்குங் கைலாயந்தை 
ஊர்த்துவலோகங்களில் ஒன்றாக ஓதுச்சினமையானும், ஈண்டு சோ 
மலோகமென்றது பிரகிருதி வர்ஜிதமான மகாவலோகமாம். இத 
னையே கைவல்லியோபநிடசமும், முண்டகோபகிடழதமும், கடவல்லி 
யுபரிடசமும் “தேப்ரஜ்மலோகேஷாு பராந்தகாலே பராம்நதா 
த் பரிழச்யந்தி ஸர்வே-அவர்கள் (ஞானயோகெள்) மசாசங்கார 
காலத்தில் பிரமலோகமென்னுஞ் சவலோசத்தில் பராமிர்தராய்ப் 
ப.ரமு.த் தியிந்றலைப்பவொ”' என்று புகழ்ர்தன, இன்னும் இப்பிரம 

லோசத்தின் பெருமையினை (௨௧), (௪௦) வது விஷயகுசனட்ச 
ளில் விளச்ியுள்ளாம்-அண்டு கண்டுசெளிக, (௨௭)
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ஆதீழர்த்திகட் கநன்புரித்தநளிய தேவதேவ =p s0n dio 
யான மூமமூர்க்திகட்குர் இருவருள் சு.ரர்தருளிய தேவதேமனாடிய 

மகாதேவன், இருத்திய சர்ச் சாச்களாய பிரமன், விஷ்ணு, சலன் 

என்னுங் குணமூர்த் திகள் மூவரும் உமாசசாயரும், பாமேசுவரரும், 

திரிகேத்திரும், நீலகண்டரும், சர் திரசேகாரும், பராகந்தீத் தாண் 
வருமான பாவெப்பிரபுவின் நிருவருள்பெற்றவரெனவும்,இலவர்கள் 

தீங்கள் தங்கள் தொழில்களை ஈடாத் அவதற்கு அவரே பரமசா ண 
செனவும், அவரொருவரே யேவுதந்கர்த்தா, இவர்சளியத்துதற்கர், 
சாச்சளெனவும் அவர் சம்கற்பஞ் செய்யா நுழி இவர்கள் விசுவசாரி 
பங்களை ஈடாத்த சக்யெற்றவர்களெனவும் இதனால் உணரர்பா று, 
ஆகவே வேதமான த மகாதேவன் என்னுஞ்சிறப்பு ஈரமத்தைச் இவ 
ஞருச்சே சமர்ப்பித்த. அதர்வரோபரிடசமானது “இனியெத 
னால் மஹாதேவனெனப் பென்றான்-எலன் எல்லாவற்றையும் ஒழி 
தி.அவிட்டு மகத்ராடெ' பரமாத்ம ஞானயோக ஐசவரியத்தின் 
பொருட்டுப் பூசிக்சப்படகின்றான். அ.சனால் மஹாதேயன் எனப்படு 
இன்றான்.!? என்னும் பொருள் விளங்க “அத அஸ்மா துச்யதே ம 
றாதேவலர்வாத் பாலா பார்து -ஒத்மற்ஜான் யோகை 

ஸீவர்யே மஹதி மஹீயதே-தஸ்.ல து$யதே மறாே தவ: என்று 

கூறிற்று, இதரதேவர்களைப் பூசிப்பதால் அளவள்ளவானரஈஜதம் சைக் 
உடிமென்றும், மகாதேவா வழிபவெதால் அளவிலாலானர்தமாடி 
பபரமாத்தும ஞானயோக ஐசுவரீயம் வந்து பொருர் தமென்றும், 
இரதச்சுரு தியால் வியக்ச மாகியது. ஆதலின் வேதசிரரின் இரச 
யக்கருத்தாவ த வேறுதேயர்களைப் பூசிக்கும் பேதமையை யொழிச் 
அவிட்ட மகாதேவனொருவரையே சந்ததமும் பூச்சவேண்டு மென்ப 
தீரம், இவ்வுண்மைபினை “லர துசெய் துமயல்குமனத்சரா-யேதுசொ 
ல்லுகீராலுமேழைகாள்-யாதோர் சேலரெனப் பலொர்ச்கெலாம்- 
மாதேவனலாற் றேயர்மற்றில்லையே?? என்னுச் இருகாவுச்சாசுசுவா 
மிகள் திருவாச்கானும், கோண்பமன் வனே யானா லவனடிச் சன்பு 
செய்கை-மாண்பற மரன்ரன்பாத மறச்தசெய் யறங்சளெல்லாம்- 
லிண்செயல்”? என்னுர்சவெஞான?த்திச் செய்யுளானுர் தெளிக, இரு 
சிருமயம் போச்தெய சைலசிசாமணியாயெ ஸ்ரீஞானசம்பர்சச் செல் 
வரும், “இருச்சிற்சம் பலமேய-செல்வன் கழலேத்துஞ் செல்லம் 
செல்வமே” என்று திருவாய்மலர்க் தருளினார், (௨௮) 

கைலை-டித் இியமான மகாகைலாசம்-இதுவே கிரதிசயாநந்த 
வின்பமறுபவிக்குமிடம், சைலாசமான.து உத்தரகைலாசம், தகழிண



திருவாசக விஷய சூசனம். ௩௩ 

கைலாசம், ஊர்த் துவலோகசைலாசம், மசாசைலாசம் எனப்பலவ 
கைப்படுதலின் காரியமூர்த்தியாகெ உருச் திரருடை கைலாசச் தச் 
கும் துரீயமூர்த் தியாய மகாசதாசி3 ௬டைய மகாகைலாசச்துச் 
கும் பேதம்பெரிசென வணரர்பார்று, எச்சாலதிதும் எங்வீடத் 
௮ம் வேறு எப்பொருளையு முணர்த்தாத பேராற்றல்வடுத்த இரி 

லோசனன், நீலகண்டன், உமாபதி, விருபாட்சன் என்றற் றொட 
சசத்தனவான தில்வியயாம வைரஉ௨ரணிகளைப்பெற்ற துரீயவென் ௪ 
மூர் தருளியிருக்கும் சாசுவிக ஸிதானமே இதுவாகும். இதனையே இ 

ருவள்ளுவகாயனார் “பாஜேோர்ச்குயர்ர்தவுலகம்?? sore “ages 
ன்னும்வைப்பு?” எனவும், “நிலமிசை?” எனவுங் கூறியருளினார். அடி 
யார்களையாட்கொள்ள அருட்டிருமேனி தாங்கெரும் அம்புலிசூடிய 
வெம்பெருமான் அசலளுதலின் அவனெழுர் தருளியிருக்குமிருப்பிட 
மும் ௮சலமாகவே மறைமுடிமுழக்மெது. சுவேதாசுவதரோபநீடத 
மும் ரிபின்மேலிருக்து உலக£ம்.நுக்குக் சுகமளிச்குங்காரணத்தால் 
சிவபெருமானைச் “திரீச$த?என்று ததி2த.த. இரி-மலை, சம்-சகம், 
சீசெய்பவன்-எனவே மலையினிடமிருந்து சுகமளிப்பவன் என்பது 
பொருள். பஸ்மஜாபா லோபமீடதமும் கைலாஸ் சிகராவாஸி 
மோங்கார ஸ்வநபிணட்-சைலாச சிக தீதில் வாசஞ்செய்பவரும், 
இ௫்காரஸ்வரூபரும்?? என்று கைலாயர்தையும் அதன்கண் வூப்பவ 
ரையும் புகழ்ர் தபேரிய த. (௨௧) 

இிருவண்டப்பரு தி. 
அண்டப் பநதியிறுண்டைப்பிறக்கம் .....சிறியலாகப் பே 

ர்யோன்-இல்லத்இில் நுழைகின்ற குரிய -ணபத் இகளில் அசல 
கீற அணுச்கூட்டர்சள் சாணுமாறுபோல் அடத் துப்பிரபஞ்சச் ன 
௮ எண்ணிரச்சகோடி அண்டங்கள் கலபரமாத் துமாவின் முன்னா 
அணுக்களாகத்தோன்றுமென்பத: இனால் வெளியாயிர்ற, பல்லா 
பிரகோடியண்டங்களும் ௮ணுச்களாகும்படி பெரிதானுரும், அரு 
ச்சளெல்லாம் அண்டங்சளாகும்படி சிறிரானவரும், சியபெருமானொ 
ரே எனப்பொருள்கொண்டு தை இிரீயொபரிடதமானது “நு 
ஷோணீயாந மரதோடீஷியா&” என்று தொடங்கி அவரை 50 
ஹிமாநம்சம்'” மிமாதி சட்சம் துடன் கூடிய ஈசசப்தச்சால் லீள 

க், *எலர்மேலானவரோ அலர் மகேசார்?? என்றுபொருள்பட 

“ய 'பரஸ் ஸமஷேஸி்லா'?? என்று முடிவுபடுத்தி, அம்மசேசார் 

“நதம் சத்யம் பரப்ரஸ்மஃ புநஷஃ் கீநஷ்ண பிங்கர் --ஊர்த்



௩௪ திருவாசக விஷய சூசனம்; 

வரேதம் வ்நபாக்ஷம் விஸ்வநபாயவை நம*மாறுபடாதமெய் 
யினரும், சத்தியரும், பரப்பிரமமும், புருஷரும், கிருஷ்ணபிங்களரு 
ம், ஊர்்வவீரியரும், விரூபாக்ரும், விசுவரூபருமாயுள்ளார்க்கு ஈம 
ஸ்காரம்"' என்று துதித்து சவபரமாத்மாவின து தீடஸ்தலட்சணத் 
த விசதப்படுத் தியது. அன்றியும் அல்வுபரிடதமே “அல்பிகரபத 
யே” “உமாபதயே? 8பசுபதயே? ப ரஸ்மாதிபதிர்'? “ப்ரஷ் 
மஹேதிபதீர், ? என்றுகூறி சர்வபிராமணகுல தேவதழையாயெ உமா 
கார்சன் மசமையினை விளக்கிற்று, இவ்வுண்மையினை யறியும் புண் 
ணியமில்லாதார் பிரமனுடைய நெற்றியிலே தோன்றிய குணருத்தி 
ரனைச் துரியமூர்த் தியாய சிவபெருமானென மயங்9 அவனே கே 
தீன கோடிகளில் ஒருவனாசப் படிச்சப்பட்டானென்று வசைமொழி 
கூறி மாளாநிற்பர்: ஐயகோ! இது வேதவியலறியாதார் கொள்கை 
யாம்.௮கத்தில்சத் தவமும் புறத்தில் தாமதமும் உபா தியாசப்பெறற 
சி௨ன்வேறு அருட்பராசச் சமேத செபிரான் வேறு என்பதே மறை 
மடிகளின் முடிர்.ச இர்மையாம், சருஷ்டிகர்ச்சாவாயெ பிரமனுக்கு 

உள்ளும்புறமும் ரஜோகுணமும், ஸ்.திஇிகர்த்தரலாயெ விஷ்ணுவுக் 
கு உள்ளும்புறமும் முறையே தமசும், சத்துவமும், சம்ஹாரசர்த்சா 
வாகிய உருச் திரனுக்கு உள்ளும்புதமும், முறையே சத்துவமும் தம 
சும் குணங்களாக உள்ளன வென்று ஸ்மிருஇிபுராணே இிசாசங்கள் 
யாவும் ஒருங்கெழுந்து கண்டோக் இயாய்க் கோஷ்டிக்கன் ரமையா 
ல், பகவற்ையில் “நிஸ்த்ரைதண்யோ” என்று ஸ்ரீ கருஷ்ணர் 
கூறியபொருள் குணமூர்த்திகளைச் சடர் த Sia ww de SE 
செவத்தையே “ஈஸ்வரல் ஸர்வ பூதாநாம்”' என்று மீண்டும் அவரே 
வற்புறுத் தியருளினார். (௩0) 

ஐநல னேன்று மோநவன் காண்க-ஒருவனென்னுஞ் செக் 

தமிழ்ப்பெருவழக்கு சிெவெபெருமாலுக்கே கூறப்பட்டுள்ளது, பிருஇ 
விமுதல் சாதமீறாகச் சொல்லப்பட்ட தத்துவதாத்வீக சமூகங்கள் 
யாவுஞ் சங்கரிச்சப்படும் மகாபிரளயத் இல் அழியா து எஞ்சிநிற்பவன் 
சி௨பெருமானொருவனே. ஆவின் “கறிலாதவனீச னொருவனே?? 
எனவும், “ஒருவனா யுலகேத்த நின்றகாளோ”” எனவும் ஸ்ரீவாசே 
மூர்த்திகள் திருவாய் மலர்ச் தருளினார்கள். மசாசம்காரகாலத் தில் 

கிருத்திய கர்த்தாக்கசளாகய விஷ்ணுலாதி தேவர்கள் தத்தமாற்ற 

லோடு நிலைபெற்றிருச்ச மாட்டார்களோ வெனின் அப்பொழுது 
மகாப்பிரளயமென் பதில்லையாம், சங்காரசர்த்தா சிலவர்றை யொழி 
த்துஞ் சிலவற்றை நிறுத்தியுஞ் சங்கரிப்பானுமல்லன், சர்வ சங்கார



திருவாசக விஷய சூசனம். ௫ 

காலத்தில் உருத்திரர் ஒருவர் தவிற இரண்டாவ.த வஸ். ஐவுக்கு இரு 
ப்பே கடையாதென்றும் பிரமன், விஷ்ணு, சூரியன், அக்னி, சர் 
இரன், ஈட்சத்திரங்களாெ ஒருபொருளும் இல்லையென்றும் பொ 
Gru “ஏகயேவ நத்ரோ நத்விதீயாய தஸ்தே-நப்ரஹ்மா நவி 
ஷ்ஹூர் நகருர்யோ நாக்னி சந்த்ர தாரகா??? என்று ஜாபாலோப 

நிடதம் கூறிற்று, ஈண்டு உருத்திரர் என்றது சர்வசங்கார மூர்த்தி 
யாய்ச் சம்சார பர்.தத்தைச் சேதிக்கும் பேராற்றல் வூத்த பிறப்பி 
விப்பிரானே யன்றி காலருத்இரனல்ல, மறைமுடியானது ஒருவ 
னே? என்று தேற்றியும் போசாது *இரண்டாவது இல்லை”? என் 
அங் கூறிய சொன்னயத்சையும் பூித்தறிக,என்னை ! மகோபரிடத 
மானது. “ஏகோலவை நாராயண ஆஸித்-நப்ரஹ்மா நேசாத₹- 
ஈாராயணன் ஒருவனே யிருந்தான், பிரமனிருச் இலன்; ஈசானன் 
இருந்திலன்?? என்று கூறியதே அதன்கருத்து யாதெனின் இங்கு 
குறிச்சப்பட்ட பிரளயகாலத்து சாராயணனது இருப்பு ஸ் தால சர 
ட்டிக்குப் பூர்வமுஞ் சூஷ்ம சருட்டிக்குப் பின்னுமென்றே அறியச்டு 
டகச்ன்றது. ஏனெனின் இர்த லசனச்இல் நா.ராயணனும், பிரம 
௭ம், உருத்திரனும் பிரஸ் சாபிச்சப்பட்டார்களே யன்றி தரீயரிலப் 
பிரஸ்தாபம் இடையா. கற்பபேதங்களில் ஒருகற்பத்தில் பிரம ரச் 
இரர்களைகோச்ச சாராயணலுக்கு அஇிக்யமூண்டென்பது யாவருக் 
குஞ் சம்மதம். “நப்ரஸ்மா நேசாந:?? என்ற வாக்யெத்தோடு “sy 
விஷ்ணு: என்று சேர்த்து சுருதி கூறியிருப்பின் சாராயணனுக் 
குச் துரீயத் தலமும் ஒருமனென்னுஞ் சிறப்புப்பெயரும் நிலைபெறு 
ம். அங்கன மில்லையாதவின் பிரமன், ஈசன், இவர்களுக்கு மேலாக 
தீது.இச்கப்பட்ட ஈா.ராயணன் ஆயெ மூவர்களும் மகாப்பிரளய கா 
லத்தில் சங்கரிச்சப் பவொர்களென்பதே திண்ணம், இந்த மகோப 
ிடசமே வேறோரிடத்தில் “ப்ரஸ்மாவிஷ்ணுச்சு நத்ரச்ச ஸிர்வே 
வா பூதஜாதய*நாச மேவாநுதா வந்திஸ்லீலா நீவ பாடபம்- 
பிரம விஷ்ணு ர் இரர்களும், ஏனைய மெல்லாவுயிர்களும் பிறர் தழி 
யும் இயல்பின-நெருப்பில் நீர்த் தளிபோல்'? எனவும் “ஸிசிவஸ்ஸி- 
ஷாீர்விதி-அவனே வென், அவனே அரி, அவனே பிரமன்? என 
வுங் கூறிப் போர் சமையால் இம்மூவர்களுக்கும் மேலான துரீயசஏவ 
னே பிரளயகாலத்தில் சேடித்து நின் உ ஒருவனென்னும் நெயருக் 
குரியயனென்பது சுரு திமுடியின் இரு தயமாயிற்று, அன்றியும் அதர் 
வ௫ரோபநிடதமும் “இினியெசனா லொருவனெனப் படுசன்றான்- 
எல்லாவுலகங்களையுக் தம்முள் ளொ0க்கிக் கொள்ளுன்றான்-எப் 
பொழுதஞ் சிருஷ்டிச்சின்றான்-சங்கரிச்சின்றாள்-சாக்கின்றான்- As



௩௭௬ திருவாசக விஷய சூசனம். 

ஞால ஒருவனெனப் பூன்றான்."? என்னும் பொருளுண்டாச 
“அதஅஸ்மாதுசியதயேக.?” என்றற் ரொடச்சதது வசன த்தில் சன் 

முகீளூபித் தள்ள து, (௩௧) 

தவளைக் கண்ணி கூறன் -நீலமலர்போலுங் கண்களையுடை.. 

ய உமாதேவியைச் கூராக வடையன். அகண்டாசார சச்ரிசாகர் த 

சொயம்பிரகாசமாய்ச் சன்னுண்மையில் நீற்கும் , /டா இழுத்த சத 
அருமாகிய பரமசிலம், மாயையில் ஸ்வரூபசத்தாய் அடகஇயுள்ள 
பசுபாசங்களை காமரூப மேறுபாடுகளுக்குரிய தூலரூபத்தோடு வெளி 
ப்படுத்து முகத்தால், சமது அருட்சச்தியை முதலில் தோற்றுவிச் 

அ; இச்சாஞானச்சரியா சொருபனாய், பரமகருணாமயத் இருமேனி 
தாகி, இச்திரதனுஈபோல், 8லமூம் பொன்மையும் பெற்று, ர்ச் 
sorfaars வடிவமாய்ச் சோமலோகத்தில் எழுச்தருளிபிருக்கும், 
இதுவே பரப்பிரமத்துக்குத் துரீய பெரிய வடிவமாகும், இந்தப்பெ 
ரிய வடிவத்தையே சகல கெர்ச்சங்களைபு மொழித்து சசல ஈழ்பய 
ள்சளையும் கைஉடச்செய்புஞ் சிர்மாமணியை நிகர்த்த பொய்யா 

மொழியாகிய வேதங்கள “அம்பிநாபநயே??உடபதயே? “உமா 

ரஹாயம்?? எனப் பற்பல சாமங்களால் இயாமல் துதிம்துக்கொண் 

ி இளைப்பாறும், சம் சத்தியோடு சேர்க் மாற்றான் எத்தொழிலையு 

செய்யவல்லது என்னும் பொருள் விளங்க? சிவமெனும் பொருளு 
மாதிசத்தியொடு சேரினெச்சொழிலும் வல்லதாம்'” என்று சங்கரா 
சாரியர் அருளிச்செய்தனர். ஸ்ரீகாயுமானசமாமிகளும் ₹இடமொரு 
மடவாறாலகனைச் ேரஇட் டெப்வுல கச்தையு மீவறுர்- ரநடமுறுமஇ 

லமடஙகுரா எம்மை சன்னையு மொடுச்சிவின்ணெனயே.??என்று ௪ 

ட்டளைபிட்டருளினார். யஜுர் வேசம்தைச்சார்க்த உருச்திரஹ்ருக 

யோபடீடசமானத “வாபபார்லவே உமாதேவி.” என்று அர்ச்த 
சாரீசுவர மூர்ச்சத்தையே புகழ்ர்துள்ள து, இது அண்பெண் என் 

னும் ஆன்மாச்கள் ஒன்றுபட்டுக் சா5லித்து வாழும்பொருட்டராக 
அசண்டாகார சியம் தன்னிலெழுர்து அமைத் அச்சொண்ட கருணை 
ழிவமாம். இக்த வடியமே சர்வான்மாச்களுச்கும் மோட் சப்பிரதா 
யகமாம், ஆசலினன்ரோ பிருகஜ்ஜாபாலோபடீடசமும் “இிவசக்இ 
யர தங்களின் ஸ்பரிசவ கடைதால் மாணமேது?”? என்லும் பொ 
ரள்பகீ. “சிவசக்தய ட்நதரபர்சே லப்தயேவ ததோம்நதி:? a 
ன்று கூறி உண்மை வலியுறுச் திற்ற, (௩௨) 

எய்தீனர்க் காரழ தளிப்போஃ ன்னை வர்தடைரதவர்க 
ளுக்கு ௮ரிய அமிர்சச் சன்மையை யளிப்பஉன், OAT bo TO DG
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சொல் மரணமின்மை யென்று செம்பொருள் தருமாயினும் ஈண்டு , 

மோட்சமென்னுஞ் வத்து தையே அ௮வாவிநரின்றத, இதுவே செ 

சாயுச்சியமாம், “ஈசனை யறிர்தவர்களுக்கு எல்லாப்பாசங்களும் ஒழி 
யும்” என்பதாதி பலமச்இிரங்கள் வேதார்தங்களிற் சேட்சப்படுஇன் 

மையால் ஆணவம௰லச் ஏிசைவுடன் கூடிய சுத்தான்ம ஸ்வரூபமான 

சிவ தலாபிவியக்தியே அமிர்தமாம். அவிமுக்த ஜாபாலோபநிடதமா 

னது “ஏதாநீஹ்வா அம்நுதஸ்ய நாமதேயாநீ-எதைர்ஸ்வா ௮ம் 
நதோ பவதீ-இவைசளன்றோ அமிர்தனுச்கு சாமதேயங்கள், இ 
லைகளாலன்றோ அமிர்தனாகான்!' என்று சிவபெருமானுக்கே ௮ம் 
சாமத்தை யெடுத்சோ இயத, சைவல்வியோபகிடதமும் சிவம் ப்ர 
சாந்த மம்நுதம் பிரமயோறிம்-ிவஞாய், பிரசாச்தராய், அமிர்த 
ராய், பிரமகாரணராய்?? என்று அவ்வாறே கூறியுள்ள 2, அமிர் தன் 
ரித்தியனாகெயவன், எனவே மரணமென்ற ஜீவலிங்ச மில்லாதவன் 
என்பது பொருள். மரணப் பிணியானது எஞ்ஞான்றும் பிறவிப் 
பிணியின் உடன்நிகழ்வதாதலால் பிறப்பிலிப்பிரானே அமிர்சனாவா 
ன், “அமிர்தத்தன்மை யென்ற 'மோட்சத்துக்குப் பிரபு ஈசானனே” 
என்பது போதர “உதா ம்நதத் வஸ்யேசாந??' என்று மர் திரோப 
CL. 50 அறைதலால் மல்கைபாகனான சிவபெருமானே மோட்சதா 
ன சுதந்தர னென்பதுதெற்சனச் அணியப்பட்ட த. ௮வ்வெம்பெரு 
மானையுணர்ச்சவர்சட்சேபாசக்யமும் முத் இிப்பேறம் உண்டாமென் 
பது “அபாமஷஸோம மம்நதா அபூம--உமாதேவியோடு கூடிய பரம 
சிவனைச் சண்டோம், அமிர்தர்களானோம்!? என்னும் அதர்வரெ௫ன் 
மந்திரமே போதுமான சான்றாம்-அன்றியும் சுவேதாசுவசரோபநிட 
தீழூம் “ஸிஈநீர்மலா மிமால்சாந்தி மீசாநோ ஜோதி ரவ்யய ௭௮ல் 
யயனும், ஜோ இரூபலு மாயுள்ள ஈசானன்முற்றும் நிர்மலமான சாம் 
இியைச் (கொடுப்பானாக)!' எனவும், “ப்ரதான கே்ஷேத்ரஜ்க பதீர் 
தணேச₹- ஸம்ஸார மோக்ஷ ஸ்திதி பந்தஷேது?- பிரசானத்து 
க்ரும் (பாசத்துக்கும்), கேஷத்திரஞ்ஞனுக்கும்(பசுவுக்கும்), ப. இயாயு 
ள்ளங்ரும், சம்சாரத்தின் பந்தத்துக்கும், ஸ்.இதிக்கும், மோட்சதுச் 
க்கும் சாரணரா யுள்ளவரும், சர்வஞ்ஞத்துவா இ குணங்களையடைய 
ஈசரேயாம்”* TE HY கூறிட்போர்தத. அமிர்சனென்னும் பெயரை 
நாராயணன் முதவியோருக்கு ரசாராயனேபைறிடச முதலிய உழநிட 
தங்கள் குறித்தபோ இனும்;௮.த சிவபெருமாலுச்சே யுரிய இடுகுறிப் 
பெயராயிருத்தலால் வரமதேய மென்பதே மடிந்த துணிபாம், 
காயத்திரி மாமர் தரத்தை ௮க்சினி, ஆடுத்தன் முதலிய சேவர்சள் 
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வழிபாட்டில் அரணங்கள் விநியோகப்படுச்இனும் இறுதியில் ௮2 
பிரமமர் தரமே யாயிருத்சல்போல வேதங்களின் ஓவ்கொருருத்திச 
தீதிலும் பரசிவமே அமிர் சபரப்பிரம ரூபமாக நிரூபிக்கப் பட்டிருக் 
இன்றமையால் 965% Bai அமிர்தசப்தத்தச்குப் பொருளென் 
பது தேற்றம். அங்கனமேல்மிரு தி புராணேதிகாசங்களும் நிச்சமப் 
படுத்தியள்ளன, (௩௩) 

போற்றித் திருவகவல், 

ஊழீழதல்வ-பிரளயமுதல்வனே, பிரமாண்டப்பிரளயம், பிரா 
இரு தப்பிரளயம், மத்திமப்பிரளயம், மசாப்பிரளயம், பிரதம மசாப் 
பிரளயம் என்னும் ஐவகைப்பிரளயங்களில் இறுதிச் சண்ணதாகிய 
பி! தம மகாப்பிரஎயச்தும் அழியாமல் நிலைபெற்று அர்தப் பிரளயன் 
நைச செய்யும் முதல்வன் ௨பெருமானொருவனே, ஆசலினன்றோ 
சுவேதாசவ)ரோப நிடதமானது “எப்பொழுது இருள் (மசாசங்சா 
'காலம் உள தாயிற்றோ அப்பொழுது பகலுமில்லை இரவுமில்லை, சழ 
துமில்லை அசத் துமில்லை, சிவன் ஒருவர்மாத் இரம் உளராயினார் என் 
னும் பொருள்விஎங்க “uy தாதமஸிதந் நதிலா நராத்ரி:-நஸத் ந்சா 
ஸிச் சிவயேவ கேவல?” என்று கூறிப்போர். 7௮, இதனால் சென் 
என்னுஞ்சொல்வினால் உணர்த்தப்படும் பரம்பொருளே சிருஷ்டிக்கு 
முன்னுஞ் சங்சாரத்துக்குப் பின்னும் உளதாயெ பரப்பிரமமென 
அறியச்சிடச்டின்றது- இதுவே “ஜநீமாத்யஸ்ய யத5- எங்கிருர்.து 
இதன்பிதப்பு முதலாயின (உண்டாயிற்று)?? என்னும் பிரம சூத்திர 
த்திலும் விளக்கப்பட்டது. தைத்திரியோபரிடதமும் “எங்கிருந்து 
இவ்வுலகமெல்லாம் பிறக்ின் னயோ, எ தினின்று பிறர் தவை நிவை 
டறுகின்றனவோ ஒழியும்கால் ௮வை எங்கே பிரவேரிச்சன்ரனகோ 
அதனை யறியவிரும்பு- ௮ தபிரமமாம்!? என்னும் பொருள்சொண்டு 
“யதோவா டுமாநிபூதாநீ ஜாயந்தே யேநஜாதாநீ ஜீவந்தி யத்ப்ர 
யந்த்ய பிலம் விசந்தி தத் விஜிஜ்ஜாஸில்வதத் ப்ரஷ்மிூ' என்று 
கூறிற்று, அன்றியுங் சைவல்வியோபநிடதத் இல் “மய்யேவ ஸகல 
ம் ஜாதம் மயிஸரீவம ப்ரதீஷ்டி தம்-மயிஸிரீவல் லயம் யாதி தத் 
ப்ரஹ்மா தீவய மஸி௰் யஸம்-என்னிடத்திலிருர்தே எல்லாமுண் 
டாயிறறு, என்னிடத்திலே எல்லாம் நிலைத்தது, என்னிடச் இலே 
எல்லாமொடுக்குகின் ஈது, அர்த இரண்டாவதற்ற பிரமமும்யானே!! 
எனவும், மர்திரோப$ிடதச்தில் “மயேவைக தத்பவே ஸீடீபவே
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ச-யயேதத் விதுர ம்நதாஸ்தே பவந்தி-எல்வொருவனே உலக 
தீதின் உற்பத் இ.பிலும், உபசங்காரத்திலும் உள்ளான்-எவர் இவளை 

யறிலார் அவர் அமிரு தராலார்?? எனவும் எழுர்த சுருதிவசனங்களா 

ல் பிரபஞ்சத்தோற்றத் துக்கும் ஒடுக்சத் துக்கும்பரமசாரணமாய பி 
மலட்சணம் ஈன்கு உணர்த்தப்பட்டது. இர்தப் பிரமமே Maura 

பொரு ளென்னும் ஊழிமுதல்வனென்பது இன்னும் அனேக கருதி 

முசங்களாலுந் தெற்றன நிருபிச்சப்படும். (௩௪) 

ஆறுகோடி மாயாசத்திகள் வேறுவேறுதஃ மாயைக டொட 
ங்கின-இசனால் மாயாசக் தியின் வல்லபம் இனைத்சென்பது நாட் 
டப்பட்ட து, ஆறுகோடி யென்பது தர்தொகையா யிருப்பினும் ௮ 
எவிறக்த'' என்னும் பொருள்பட நின்றது, சாக்ஷாத் மெபிரானேழ 
திருமால் நேரேதரிசித் தும் மாயாவல்லபத்தால் மயங்க ரீயாரெனச் 

கேட்டனரெனின் மற்றை யாரோ மாயையைக் கடக்கவல்லவர், 
மாயாவல்லபங் கூறுமிடத்து தலையை மஇக்கும் புலவர்சமைச் இத் 
தீர் குழாத்ஜைச் கடவுள்ரை-நிலையை மதிக்கு முனிவரஸாச் இசை 
மாமுகனை நிரைவளையாச்- லையை மிதிக்கு நெடியோனை விமுஙகி 
யுமிழாச் திறன் மாயை” என்று பிரபுலிங்கலீலைபும், *மாயவன் பிர 
மனீசன் யாரையு மயக்கஞ்செய்யுங்-காயமோ மாயையானா லியாரி 
கைக் கடக்க வல்லார்?” என்று வல்ளலார்சாத்திரமூர் தெளி 
விசதன. உலகிர்கு உபாதான காரண மெனப்படும் மாயையின் சொ 
ரூபத்தை விசாரீச்சின் அழிவர்றதாயும், ஒருவருக்குர் தோன்ருத 
தாயும், ஓன்றாயிருக்கிற நிலைமையினை யுடையதாயும், பிரபஞ்ச 
முூண்டாவதற்கோர் வித்தாயும், ஜடமாயும், எங்விடத்தும் வியாபக 
முடையதாயும், மலரசிசனான பாரமேசுவரனுக்குப் பரிக்சொச சத்தி 

_ யாயும், அன்மாச்களுக்குத் தனு கரண புவனபோசங்களாய் விரிந்த 
வோர்மலமாயும், என்றும் மயக்சத் இனைச் செய்வதாயு மூள்ள இலக் 
கணங்களை யுடையதாம். இர்ச மாயையாகிய யர் திரமென்னுஞ் சக் 
கரத்தை யடைந்திருக்தன்ற சகல பிராணிகளையும் தனது மாயை 
யால் சுழற்றிக்கொண்டிருப்பவரும், சசல பிராணிகளுடைய இருச 
யத்தில் இருப்பவரும் ஈசுவரர் என்னும் பொருள்பட “ஈச்லரஸ் 
ஸ்ரீவ பூதாநாம் ஸ்நத்தே சேர்ஜுந திஷ்டதி-ப்ராமயந் ஸிர்வ 
பூதாநீ மந்த்ரா நடாநீ மாயயா?' என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ச்சுன 
லுச் குபதேசிச் துள்ளார். இங்கே கருவ்ணர்தனக்கு அன்னியமான 
ஈசுவரனைச் குறித்தபடியால் ௮வ்வீசுவரனே உமாராதனென உய் த் 
துணரச் டெச்னெறத, அன்றியும் பஞ்சப்பிரமோபநிடசமும் “மா



we) திருவாசக விஷய சூசனம். 

யயா மோஜஹிதாச் சம்போ மகாதேவம் ஐஜக%த்தநம்-நஜாநந்தி 
சுராஸ் ஸர்வே சர்வகாரண காரணம்-தேவர்களனைவரும் சம்பு 
வின் மாயையால் மோ௫ய்சப்பட்டு ஜகத்குருவும், சர்ல் காரணர்ச 
ளுக்கும் சாரணருமான மசாதேயரை யநதி௫ன்றாரில்லை!' என்று க. 
நிப்போர். 7.௫. அசவே சம்புவே மாயையை gg gia ரென்பது 
திர்மானம், ஆதலினன்றோ அ௮வருச்கு மாயீ யென்றகாமஞ் சுரு திக 
ளிற் கேட்சப்படுதின் உ ௪, (௩௫) 

சகம்பே யென்று தம்மைச் சிரிப்ப நாணது கொழித்த 
1 லஈத்திலுள்ளார் உலசஈடை சற்றுர்தெரியா தீ பேயரென்று தம் 
மைப்பார்த்து ஈகைக்கவும், சவஞானிகளா யுள்ளார் ஞானநெறிகிஞ் 
சது மறியாத மலப்பேய ரென்று தாமும் அவர்களைப் பார்த்துச் 
சிரிததலும் இயல்பாதலின் சாணங்கொள்வசை யொழித்து என்ற 
ருளியபடியாம். உலசமுய்ய வவதரிச்5 ஈம்பரமாசாரியர் என்றம் ஈ௪ 
ளா திருவடிபிணையை மறவாது நிரக்சர சவர் தனையிலிருச்து பிர 
பஞ்சத்தை முர்றும் மறச்தவராயும், பாமேசுவர நாம ரூப திய்விய 

37/சமஈ திர ரஈரசகலாநசர்சான மகாயோகத்தால் |சன்மயராயும், 

பாலர் உன்மத்தர் பசாசா திகளைப் போல ஆனர் சபரவச 9த்தவிருத் 
திபுடையவராயும், பரம னடியாராயும் இருந்தசனரென்பது இதனால் 

தெரிக்கலாயிற்று, சர்வ பாசங்களையுமொழித்த ஜீ௨ன்முச்ச தன்மை 

யும் இதுவேயாம், ஆதலினன்றோ சுக்ல யஜுர்வேசத்தைச் சாரர் 
தீ ஹம்ஸோபகிடசமானது “தலி்மாந் மநோ விலிநே-மநஸிகதே 

ஸ்ங்கீல்ப விகல்பதக்தே-புண்யபாபே-லதாசிவோம் சக்த்யாத் 

மா-ஸ்ர்லத் ராவஸ்திதஸ் ஸ்வயம் ஜ்யோதி சுத்தோ நிரஜ்ஜன 
ச் சாந்த தமம் ப்ரகாசய தீதி-அதனால் மனோலய மென்னும் மன 
நாசம் ஃரது.ற்நபொழுது சங்கற்ப விகற்பங்ச ளொழிர்தவாய், புண் 
ணிய பாபமற்றவஞய், சதாசிவ சொரூபஞய், பிரணவ சக் இமயஞய் 
எங்கும் நிரைர்த சொயம்பிரசாச சொரூபனாய், சுத்தனாய், பற்றில் 
லாதவஞனாய், சார் தனாய்ப்பிரசாரிப்பான்””என்றுவொநுபவம் சுவாநுப 
வமாகச்சொண்ட செவெஞானிகளது சன்மையை விஎச்டச்காட்டி ற்று, 
இரதச் செவஞானிசள் பிராரத்துவ சேகமுள்ளமட்டும் பற்றற்று போ 

சச்சை விரும்பாதிருர்சாலும் சாசப்போவார் யாதொரு போகத் 
தை இச்ரியாதிருச்சவும் சுற்றத்தாரா யுள்ளவர்சள் அவரை வேண் 

டிக் கொவெர்து புசிப்பிதீதல் போல் பிராரத்துவமும் இவர்களுக்கு 
வலியச் கொவெர்து புசிப்புக்கு மென்பது தண்ணம், இவர்கள் எஞ் 

ஞான்றும் உண்மைடிட்டையை மேற்சொண்டு வெபெருமானுடைய



திருவாசக விஷய சூசனம். wd 

திருவடிநிழ்லையே பற்றியிருப்பவ ரா.தலால் இவர்களுக்கு விருப்பு 
வெறுப்பென்ப இல்லை, வினைகளைச் செய்தா ராயினும் ஒருபயனையும் 
ஈரவெதில்லை, சமயாசாரம், தவம், விரதாநுட்டானம், ஆச்ொமதரு 
மம், மூர்த்தித் தியானபரவனை, ச், சசலனம், சமயத்துக்கேற்ற வே 
டம், விடயங்களை விடுதல் பற்றுத லாசியநியமம், அரதக்கரணதண் 

டம், இராச,ச தாமத குணங்களை யடக்கி சத்துவகுண மேலிட்டிரு 

தீதில் இலைபோன்ற விஇவிலக்குகள் ஒன்றுமில்லை, எனவே இவை 
யாவும் ஞானசாதகனுக்கே யன்றி ஞான?த்தனுச் கல்ல வென்பது 
வெளிப்படை, இவர்க ஸிவ்வாறு உலகநடைச்கு வேறுபட் டிருத்த 
லைக்சண்டு மலசம்பர்இகளா யுள்ளார் தங்கள் தங்கள் மனஞ்சென்ற 
வாறு பேசிச9ரித்தல் உலகவியல்பாம், இவர்கள் முற்றறிவுடையராய் 
பிரபஞ்ச மயக்க மொழித்தவராயினும் உலகத்தார் பார் ws GU 
பெரிய பயித்தியம் பிடித்தவர்போல் காணப்படுவர், அதலினன்றோ 
அலிமுச்ச ஜாபாலோபகிடதமான து அநுந்மத்தா உந்மத்த வதா 
சாந் தமயச்கமர்றலர் மயச்ச முற்றவரைப்போல் சஞ்சரிப்பர்”? 
என்று புகழ்ர்தத. அன்றியும். யதாஜாத நப தரோநீ--பிறர்தவா 
௮ உருவர்தரிப்பர்””? என்றும் இசைக்கு, (௩௪) 

ஓவா நான்மறை ழதல்வா-மூப்படையாத சான்கு வேதங்க 
ளுக்கு முதல்வனே, ௫௧, யஜுர், சாமம், அதர் ௮ணம் என்னும் மறை 
ஈான்கும் பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் ap salu பலகடவுளரைப்பர 
ப்பிரமங்களென்று பலவிடர்களிழ் றுஇகஇ Puts As Pour Ps 
சபபெருமா னொருவரையே தயேயராகிிறப்பாகப் பிரகாசப் படுத் 
இயத, ஏனைய கடவுளரை யெங்விடச்தும் எஞ்ஞான்றும் அம்வாறு 
தீயேயராசச் கூறியஇன்ற, ௮ர்குத்யேய வல் துவைச் சொல் லுமிடத் 
து சிவசப்தத்தாலும், ஈசான சப்தத்தாலும்ர.ச்ரசப்தத்தாலும், ஈச 
வரசப்தத்தாலும், பிரமசப்தத்தாலும், சம்செப்தச்தாலுமேபன்முறை 
விசேடமா யெடித்துச் கூறிற்று, இசனால் சி3௨ஈசான ர௬ுதரசம்புலா இ 
சாமங்களேபாதத்துவபோசசராமங்களாகும். அவற்றுள் சிலவே. தவச 
னங்கள்வருமாறு:-*திவஏவஸி தாத்யேய-ரிவனெருவரே சதாதியா 
ளிச்சற்பாலர்'”என்று சாபோபகிடசமும், திவ ஏகோ த்யேய*ஏ 
கராசிய சிவபிரானாரே இ3யே:ப/"*என்று அ/கர்வசிசோபநிடதமும்த் 
யாயிதேசாநஃ-ஈசானரே தியானிச்சப்படுப௨ர்?? என்றுமீண்டும்அ 
திவுபடிடதமும், “ஸல கோர த்ரோத்யேய*-ஏகராவெருத்திரரேதி 

யானிச்கத்தக்சவர்'” என்று பிப்பலாதோபரிடசமும்,£கர ரணந்துத் 
யேயச் சம்பு--காரணராயுள்ள சம்புவே தியேயப்பொருள்?? என்று
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அ.சர்உசிகோபகிடதமும் குன்றின்மேலிட்ட விளச்குபோல் தெரிச்ச 
இத்தன. இம்வித சுரு திரன களால் தரியமூர்த் இயாயெ Pau 
ருமானே தியேயரென்றும், உபாஸ்யரென்றும், சேவ்யரென்றும், மற் 
தியர்கள் தியாதாச்சளென்றும், உபாசகர்களென்றும், சேவர்சளென் 
றும், ஈன்கு நிரூபிக்சப்பட்டன, அல்ல தூஉம் உபாசகர்கள் உண்மை 
யறிர்து உய்யும் வண்ணம் பெருந்தேவர்களாயெ ரசாராயணரையும் 
உருதி.திரரையும் தியாதாக்ச ளெனப்பொருள்கொண்டு “நாராயண 
பரோத்யாதா'? என்றுழைத் திரீயோபநிடசமும்,*த்யாதாநத்ர:?' எ 
ன்று அ௮,சர்விசோபமிடதமும் முறையின்றன. ஈண்டு 8த்யா 
தாநத்ர:? என்று கூறினமையால் தியானத்துக்கு விஷயமாக நிரூ 
பிச்சப்படும், துரீயருத்தான் தயாதாவெனக் கூறப்படும் குண 
ருத்திரனிலும் வேறென்பமே தீர்மானம், ஒருவனே தியானஞ் 
செய்பவனும் செய்யப் பபெவனுமா தல் கூடாமையன்றோ? துரீய 
ருத்தினைத் இயேயப் பொருளாகச் கொண்ட தர்வசிசோப 
நிடதத்திர்றுனே பிரம விஷ்ணு ருச்ரேக்இரர்கள் படைச்சப் 
பட்டவர்களெனவும், ஆசலின் அன்னோர் காரணர்ச ளாசமாட்டா 
ர்க ளெனவும், காரணராவார் சர்வைசவரிய சம்பர்நரும், சர் 
வேசுவரரும், சம்புவாயு முள்ளாரெனவும், அவரே தஹராகாச ம 
தி.தியில் தியானிச்சச் தக்கவரெனவும் பொருள் போச் “ப்ரஷ் 
ம விஷ்ணு நத்ரேந்த்ராஸ் ஸம்ப்ரது யந்தே நகாரணம் கா 
ரணந்து ஸர்வைச்வர்யல் ஸம்பந்ந ஸலர்வேச்வர? சம்புரா 
காசமத்யே தயேய:”” என்றுஉண்மை யுரைச்கப்பட் டுள்ளது, 
இதனால் சர்வவேத வேதார்தங்களுச்கும் முதல்லன் ெபிரானெ 
ன்பதே முடிர்த வுண்மையாம், இவ்வுண்மையை யுணராச் லர் 
பு.ரணவசனங்களைச்சொண்டு ஏனைய சடவுளருக்குச் தியேயத்ம் 
கூறுவர், வைதிக விவகாரத்தில் வைஇி௪ வியசாரமே பிரதானமாத 
லால் புராண வசனங்களிலுஞ் சுர .இி ௨சனங்களே சாலச் இறப்பு 
டைத்சாம். ஆதலின் சிவபெருமானே பரம்பொருளெனச் கூசா து 
ரைத்தல் நடுவுநிலை குன்றா மார்தர் கொள்கையாம், (௩௭) 

அரவழ ழுரவழ மாய்--அருபமும் ரூபமுமானவனே, இனம்ப 
PB ரூபாரூபமுச் தழுவப்படும், அரா.இிமுத்த இத் தருவாயெபரமரிய 
ம சர்௨வடிவங்களையுங் கடர் இருப்பினும் ஆன்மாக்களுக்குப் போச 
மூம், யோகமும், வீடும் உதவுமுகத்தால் சாருண்ணியத்தினலே ௮ 
ரட்டிருமேனி தாங்கிக்கொள்ளும், பொன்சட்டியானது பூணம் 
களாகச் சாரியப்பட்டசாலத்து அதநுபவத்துக்குரிய சிரேஷ்ட பதார்
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த்தங்களாய் ஆன்மாச்களுக்குச் சுகத்தைத் தருசல்போல், இமைப் 

பொழுதும் உபகா.ரமல்லாது ஒன்றையும் இயச்காது நிற்கும் குண 
ச்சடலாகயெ பரசிவம் உமார்த்த சரீராதி இவ்விய மங்கள தேஜோ 
ரூப வடிவங்களாய்ச் சகளீகரிச்தே அனுபவ வேச்யமாய் அன்மாச் 

களுக்குப் பேரின்பத்தை விளைவிக்கும். ௮அசரமானது தானேதனித் 
அம் ஆகாராதி வடிவங்க ளெடுத்தும் சகரமு,சலிய மெய்களை இயச் 
குமாறுபோல் நிஷ்சளா $ீசமாயுள்ள பரசிவமும் எண்ணிரர்த அருட் 
கோலங்களைத் சாங்கி சேசனாசேதனப் பிரபஞ்சங்களை யியக்கும், இ 
வவருள் வடிவங்கள் யாவும் மலரஹிதமாதலால் அப்பரசிவமே யெ 
ன்றும், அதன் சயாமூலம் வெளிப்பட்ட தடஸ்.த வடிவங்களென்றும் 
வேதம் பன்முறை முழக்கும், சிறுத் தவன் நினைந்த மேனி நின்மல 
னருளி னாலே” என்னுஞ் வெஞானடித்தி செய்யுளுக் ணங்க சுவே 
தாசுவதமோப நிடதமும் “பராஸ்ய சக்திர் விவிதைவ சீநயதே 
ஸிவாபாவிக் இஞாந பல கீரியாச-அவனத சத்தி பரையெனவு 
ம், பலலகையாகவுங் கேட்கப்படுகின்றது ஆபினும் (தா தான்மியமா 
ய்) இயற்சைபிலமைச்சது ஞானமும் பலமும் கிநியையுமாம்?” என் 
ற கூறிமகிம்ச்தது, ஈண்டு துரீயசி௨ம் கொள்ளுந் இருமேனியாஷம் 
அவர துசச்தியே யென்ப துதெள்ளி திற்பெறப்பட்ட ௫, 91 568 oF 
சிவம் உருவம், அருவம், உருவருவம் எனமூன்று இருமேனியுமாகலா 
ம்.அல்லது அம்மூன்றிற்றனிச்தனியொமய்கொன்று மாசலாம். உருவ 
மென்றபோது அதனை அருவமென்றே சாஇித்தல் கூடாமை, ௮௬ 
வமென்றபோது உரு௨மென்றே er Asse கூடாமை, உருவ௬௦ 
மென்றபோதும் அவ்வாறேயாம், ஆரலாற்றான் சியபரம்பொருள் 
கொள்ளுங் கோலங்கள் யாவும் சிற்கனமென்று பைதிகசைவமொ 
ப்பி ௮ப்பரம்பொருளுக்குத் தடஸ்தம் சொரூபம் என்னும் இரு திற 
விலச்சணங்களையும் கூறிம௫ிழ்்ற த, இதனால் அல்கைதிசசைவ 
மொன்றே துவிதமாசவும், அத்துவிதமாசவும், விரிட்டாத்துவிதமா 
கவும், இம்மூன்றுக்கும் ௮திதமாகவும் அவ்வல்வமயத்துச்குச் தச்சப 
டி பிரகாசித்தொளிரும். (௩ஏ) 

டி.ந்ச, அப்பரம்பொருள் பலவடி௦ங்கள் தரிக்இனும் அ.தற்நியைபி 
லுள்ள சொரூபவிலக்சணமாவ துதொழில், குணம், இச்சை, வெறுப்பு 
விகாரம் ஒன்று மில்லாத சத்தசைதன்னிய சொருபமே சுபாவமாக 
வுடையதாகும். அதனை விரிக்தன் முயர்சோடுபோல காணப்படாத 
அருபமுமன்று, பிரபஞ்சத்தி லண்டான வடி௮வங்கள்போல அதுவி 
துவென்று சுட்டியநியப்படும் ரூமுமன்று, ரித்தாயெ ஆன்மவர்ச்ச
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இவர்களது திருமேனிசளே பிரமசொருபமாயின் இலந்றின் சாக்ஷ£ 
த்சாரமன்றி முத்தி வேறண்டென்பது பெறப்படமாட்டாது, படா 
தாகவே இச்ச சாகஷ£ச்காரமே பிரமாநர்தாநுபவ நிலையாகவேண் 
டும். அப்படிச்சன்றி இம்மூவர்களையும் ஜீவர்களென்று வேசம் ஒது 

கீினமையால் இவர்களது பதங்களெல்லாம் பாரதர்திரிய தச்சச்ச 
எஞ்சியங்களே யன்றி சிறி?சனுந் தயரமணுகப்பெருச சுத்த பர 
மானச்சாநுபவ சாம்ராஜ்யமான மோட்ச மல்லலாம். அவைகளை 
யடைந்தவர் பூலோகத்துக்கு மீள்வாராயினர், மீளாத விடமே அத 
னினும் மேலானதன்றோ, ஆசலின் “மாலயனா யிர் இரனாய் வாழுவ 
தாய் மாளாவதாஞ்-சாலமயல் பார்த் தத் தலையசைப்பர்!” என்றுகண் 
ணுடையவள்ளலாரும், “வி.இியார் படைப்பு மரியா ரளிப்பும் வியன் 
சபிலைப்-ப தயார் துடைப்பும் நம்பா லணுகாது பராரர்தமே-சஇயா 
கச் கொண்6? என்று இிருவெண்சாட்டடிகளும் வெப்பிரசாத மெய் 
திஜேர்களது தன்மையை விதர்தோதி யருளிஞர்கள், ஆயின் புன 
ராவர்த்தியில்லாச மோட்ச லோகர்தான் யாதெனின், பிரம விஷ் 
ணு ருத்திலோகங்களுச் கதீதமாய் சுத்தமாயா புவனமாய் அதர்வ 
சிகையில் பிரணவத்தின் நான்காவது மாத் திரையின் ஸ்சானமாய்ப் 
படி.கசப்பட்ட மகாசைலாசமென்னும்சோமலாகியசிலபுரமாம், இது 
மே ப்ரஹ்மலோசமென்றுவ் கூறப்படும், இதை யடைர்தவரது தன் 
மையைச் சார்தோச்சமயாபநிடதமாளது 8ப்ரஸ்மலோக ஸீம்பத் 
யதே நசபுனரா வர்த்ததே நசபுனராவர்த்ததே-சிலலோசச்தை 
யடைர் சவன்மீளப்பிறக்கின்றானில்லை. மீளப்பிறக்கன்றானில்லை?” ௭ 
ன்று கூறிற்று, இர்தஉபநிஷத் தின் பொருளையே முனிவேர்தராபெ 
வியாசபசலானும்”அநாவ்நத்தி*சப் தாதநாவ்நத்தி3 சப்தாத்-மீள 
ப்பிறப்ப தில்லை மீளப்பிறப்பதில்லை.” என்று தமதுவேதார்சசூத்திர 
தீது இறுதியத்தியாயத்து இறுதிட்பாதத்து இறு இச் சூத்திலே 
இருமுறை யடுக்கிக் கூறினார். எம்மை யாட்கொள்ள வெழுர தருளி 
வர் தமணிவாசசப்பிரானும் “வானவூர் கொள்வோம் காம் மாயைப்ப 
டைவாராமே””-எனவும்*அண்டர்கா டாள்வோம் நாமல்லற்படை வா 
ராமே”! எனவும் திருப்படையெழு௪9 என்னுர் இிருப்பஇிக த்தில் திரு 

மாய்மலர்ந்தருளினார். பச௨ற்தை.பிலும் இர்தச் ெபுரத்துச் ரப் 

பினை, *தமேவ சரணம் கச்சலர்வ பாவேந பாரத தத்பாஸ்தா 
த் பராம்சாந்திம் ஸ்தாநம் ப்ராப்ஸ்யஸி சாஸ்வதம்-அவரை 
யே சகலமான தன்மையாலும் சாண மடையக்கடலாய்-அந்த Ha 

னுடைய அறுக்ரெகத்தாலே சர்வோத்தமமான சார் இயையும் சாசு
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விதமான் ஸ்சானச்தையும் அடைவாயாக?! என்று படர்ச்சைப்பொ 

ரளைச் சுட்டி ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ச்சுனனுக்கு உபதே?த்சருளினார், 
ஈண்டு குறித்த ஸ்தானம் பரமபதமென்றால் இழுக்கென்னையெனி 

ல், பரமபத நாதனான ஸ்ரீ மச்சாராயணன் கற்பந்தோறும் பூமியில் 

அவதரிப்பதால் அவன் எமுசதருளியிருக்கும் பதவி மீளாப்பதவீ 

யெனல் பொருந்தாது, ஸ்ரீ மச் உமாசமேத பரமசிவம் பக்தர்கள் ம 
னங்களிக்க அங்காங்கு அவிர்ப்பவிப்பதன்றி எங்கும் பிறப்பதின் 

மையால் அவரது இவ்விய லோகமாகிய சியபுரமே என்றும் பிறப் 

புப்பிணி வர்செய்தப் பெராத சாசுவித ஸ் சானமாம், அச்ச ஸ்தான 

தீகை யடைர்சவர்களுக்கும் மசாசங்கார காலமெனப்படும் மகாப் 

பிரளயகாலத்தில் விதேச கையல்லியமாயெ பரமுத்தி சித்நிப்பது 

இண்ணமாசலால் ௮தவே மோட்சபதமென்று சொல்லப்படும். 

என்னை ! தெய்வப்புலமைச் இருவள்ளுவராயனார் *தாம்வீழ்வா 

ர்மென்றோட் டுயிலினினிதுகொ, ரூமரைச் கண்ணா னுலகு'* என்று 
திருக்குறளிற் கூறிபிருச்தலால் செங்சகண்மாலுலகமே பேரின்ப வீ 
டெனவும், அவ்வீட்டுத்தலைவனே பரம்பொருளெனவுங் சொண்டா 
ல் குற்றமென்னையெனின் அ.தகூடா.த. வினை ஈல்வினை யென் 
னும் இரண்டனுள் தியனவொழிக்துதி ஈல்லன பொருக்துதலும், ௮ 
அவு மொழியுங்கால் இறைவனருள் கூதெலும் உலகத்தில் பிரத்திய 
ட்சம். அசலின் இம்மை, மறுமை,வீடு என்னும்மூன்றனுள் இம்மை 
பி லனுபலிக்கும் இகலோச வின்பத்துக்கு மாறாய் மறுமையில் நு 
ரும் பரபோக.த்தையே ௮ல்வுலகு குறிக் றமையின் அத பேரின் 
பலீடாதல் செல்லாதாம். வீடு என்பது விடுதல் என்னும் பொருளை 
தீதருதலால் செங்கண்மா லெழுரச்தருளி யிருக்கும் உலகத்தைப்பற் 
றுதல் விமலஞானாரந்த வீடாகாத மதுமைப்போகத்தை அநுபவிச் 
Go Lassally றந் ததாமென் பதே யமைவுடைச்து, அசலினன் 
ஜோ “அருளபெத்றவர்க ணித்தவுருவத்தைப் பெற்றிருக்கை முத்தி 
யெனிற் பெறும்பதமே யி அுவும்-இனாதுநிலை யிதுசானுங்காயமுண் 
டே லிருங்கன்ம மாயமலமெல்லா (Yorn cory usps Renu 
தீஜாஷித்துரைத்சது வெஞானூத் தி, ஸ்ரீசாயுமான சுவாமிகளும் 
“சாலோக மாதி செளச்கியமும் விட்டரம்பால் - மேலான Gren al 
ன்பமேவுரா ளெர்நாளோ'' என்று வற்புறுத் இயருளினார், (௪0) 

ழூவரேன் நே யேம்பிரானேடு மேண்ணி-சாக்ஷாச் சர்வேசுவ 
சஞயெ சிவபெருமானைத் இரிஷூர்த்இிகளில் ஒருவனாஈ வெண்ணி, 
ஸ்ரீசண்ட சரீர சரீரியாய் விளங்கும் பரமேசுவரன் பிரமவிஷ்ணுரு த்
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திரர்களைய இஷ்டி ச் துரின்றுகொண்டஅவரவர்கள்தொழில்களைோடா 
தீதுசின்ற முறைமையினால் ௮வரவராய்த் தியானம் பண்ணப் படு 

வானன்றி அவர்களுடனே யொருவனாகலெண்ணப்பவொ னல்லன், 

பிரமனுச்குச் சிருட்டித்தொழிலும், விஷ்ணுவுச்குச் சாத்தற்றொழி 

லும், உருச்திரனுக்குச் சம்காரச்தொழிலும் சாத் திரங்களிற் சொல் 

லப்படினும் உருத் திராதிட்டானமே ஏனைய ரிருவரிடச் தம்வியாபித் 
அ யாவும் ஈடாத்துகன்ற தென்பது வேதமுடிசளின் தாற்பரியம், 

“கார்யம் விஷ்ணு?க்ரியாப்ரஜ்மா காரணந்துமலேச்வர*சாரி 

யம் விஷ்ணு,திரியைபிரமா, காரணன் மசேசுவரன்'? என்றுருத்இிர 
ஹ்ருதயோப।நிடதமும், “பராத் பரதரோ ப்ரஷ்மாதத்பராத்பர 
தோஹரீ தத்பராத்பரதோ ஈச3தலிமா துல்யோதிகோநஹி% 
பரதீதுக்குப் பரமாயுள்ளவர் பிரமா-அவருச்கு மேலாயுள்எவர் ஹரீ- 
அவருக்கு மேலாயுள்எவர் ஈசர்-அவருச்குச் சமானமானவரும் தல் 
யரும் ஒருவருமில்லை? என்று சரபோபநிடதமு௩் கஉறுன்றன, இத 
னால் உருத்.திரமூர்த்திக்கு அடங்ளெவர் மத்றிருவரென்பது இத்த 
மாயிற்று, இர்ச ஈசராகிய உருச் இிரரையே பிரம விஷ்னுச்சளோடு 

* “ர்த்துப் படைச்சப்பட்டவரென்றும், ஐகஜ்ஜச்மாது சாரணரல்ல 
ரெ “ன்றும், த்யாதா வென்றும், அதர்விசோபநிடசமானத வரை 

த “ முறைபிமொயின்,' மூவருச்ரூம் ௮2 தராயெ பரமசிவ தை 
era giana, ஈவராசச் சேர்த்துப் படித்தல் மசாபாசசமாம், ஆதலி. 
ன ரோ “இதி ₹ ரணை வித்தசரை மூவரி லொருத்தரென வோஇியிடு 
மத்பமதியிர்” ர்ப்என்று இருவருணைச் கலம்பகமும் “மூவா aps 
லா முதல்வனை ப மூவுலஇற்-சாவார் பிறப்பார்க டங்களையுர்- தேவர 
5) வொச்ச கி ம ர்வாருக் சல்லவோ வேரேமு மிச்ச ஈரசம் விதிச்சது 
சாண்” னம் மு இரட்டையர் தைவீகவுலாவும் விசதப் படுத்தின, 
௮ன Bye ‘qe Gla gureng UrnRarer Cary தேவர்களுக்குச் 
“மாவது €ழோயாவது சருதித்தொழுதல் உருத்திகோபஹேது 
வச்முவன்று மா தாநத்ர??” என்றற்றொடச்சத் துவசன த்தில் உண்மை 

நிறுவியது, ஆயின் வைக சையரென்று சொல்லப்படும் ௪சல சம 
யாதிதாத்துலிச சித்தார் தசைவர்கள் சங்கார சர்த்தாவாயெ உருத் 
Ber மூர்த்தியைச் கடவுளாக வழிப லில்லையோ வெனின் உண் 
மைகூறுதும். இக்த உருத்திரர் பந்தம் நீங்டு முத்திபெற்ற கடவுளா 
தீலால் பரசிவத்தக்குரிய வெல்லாப்பெயரும், வடிவும், சொழிலும் 
ஏற்று வேதாசமங்கள் முசவியல.ற்றை அறிவுறுச்கும் குரவராய், ௮ 
யன்மா விருவருக்கும் மேலாய்ச் சைவச் இினெய்தி சமயதிகை பெற்
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ளோரால் வழிபடுல் கடவுஎராமினரன்றி “விஸ்லாதிகோநத்சோ ம 
ஹர்ஷிவிசுவத்தைச் கடகதவர் உருச்இரர் மசரிஷ்”” என்று நை 

தி.திரீயோபறிடதம் கொண்டாடியவிசுவசேவியராடிய துரீயமூர்த்தி 

யல்லா், இதனால் சித்தார்த சைவத் இல் பிரஇபாதிச்சப்படும் பரதத் 
து௨ப் பொருளாயுள்ளார் இன்னாரென்பது தெம்றென விளக்கி 
ப்பட்டது, 

அல்லதூ௨உம், பாரதம் அறுசாஸநிக பர்வத் தில் சிவபெருமான் 

தனத வலப்பாகத்தினின்றும் உலசச்தைப்படைச்கும் பொருட்டு மி 
ரமனைக ருஷ்டி த்தாரென்றும்,இடப்பாகத்தினின்றும் உலகத்தைச் 

காக்கும் பொருட்டு விஷ்ணுவைச் சிருஷ்டிச்தாரென்றும், யுகத்தின் 
முடிவில் சஙசாரத்தின் பொருட்டு உருத்திரனை யந்தப்பிரபுவே 9௫ 
ஷ்டித்தாரென்றும் பொருள்பட “ஸோஸ்நஜத் தகிண தங்காத் 

ப்ரல்மாணம் லோகலிம்பலம்-வாமபார்ச்லாத் ததாவிஷ்ணும் 
லோகரக்ஷார்த்த மீச்வாஃயுகாந்தே சைவலிம்ப்ராப்தே நதரம் 
ப்ரபு ரதாஸ்நஜத்'' என்று கூறப்பட்டுள்ளது, இதனால் வேத சம்ம 
தமாயே நான்காவது தெய்வம் வெபெருமா னென்பதே மூடிர்தக 

ரததாம். இம்வாறேவெபுராணங்களெல்லாம் அயளரியரன் என்னு 
ம்மூம்மூர்த்திசளையும் விளச்ச அவர்களைத் திமதாணையின்வழிஈ 0 ¥ 
தும் பரசிவனையும் விளக்குதலின் ௮ச்தப் புராண சரித்திர கட் 
குரிய மூர்ச்திகள் நால்வரென்பது வெளிப்படை, இம்முடிபுச்கே 
மதவார திருவாசகமும் மெய்கண்ட சாத்திரங்களும் ஓப்பியுள்ளன. 
விஷ்ணு புராணங்களோ அ௮யனரனாகய இருவர்களை மாத்இரம்விள 
க்கி விஷ்ணுமூர்ச் இயையும் விளக்குசலின் அந்தப் புராணசரித்தி 
ரங்கட்குரிய கூர்த்திகள் மூவபொென்பதே வெளிப்படை, இம்முடிபு 
ச்சே ஆழ்வார் பாடல்களும் சம்மஇத்துள்ளன. இதனால் அம்வார்பா 
டல்களனைத்தும் விஷ்ணுபுராணங்களிற் கூறிய முடிபையே எடுத் 
தாண்டதேன்றும், சதர்த்த வாச்சய மூர்த்தம் விஷ்ணுபுராணங்க 
ளில் வெளிப்படையாகச் சொல்லவில்லை யென்றும், இதஇசர்த் 
சாவாகயெ விஷ்ணுமூர்த தி எஞ்ஞான்றும் அம்மூர்த்தமுடையா ரா 
சாரென்றும் ஏற்பட்டது, வேசம் எப்படி சான்குமர்ச் இகளையும் வி 
எக்கி முடிவில்நான்காவது கூரர்த்திக்சேபாச்துவம் நிரூபித்சதோ, 
அப்படியே புராணே இகாசங்களும் நிரூபிச்தமையால்வேத புராணே 
இிகாசங்கள் யாவும் சத்தியமாகச் வபாத்துவபோசச உண்மைநூல் 
களென்பதே துணிபு, இல்வுண்மையினை யறியாதார்சிவபுராணங்களி 
தி சிவனுக்கும் விஷ்ணுபாரணங்களில் விஷ்ணுவுக்கும் மூனிவர் கோ 

9
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மானாகிய வியாசர் பரத்துவககூறி குழப்பி வைத்தாரென்று மய௩ 
நிற்பர், ௮ர்த வியாசபகவான் அர்தந்த மூர்த்தியை வழிபடும் பக்கு 
௩ர்களுக்கு அன்பு முதிரும்படியாக வேதம் எப்படிக்கடறிற்றோ அப்ப 
யே கூறிஞாரன்றி குழப்பி வைத்தனரல்லர், €ழ்ப்பட்டாரை நோ 
சுக மேற்பட்டாருக்குப் பரத்துவவ கூறுதல் சாச்திர சம்மகமாதவி 
ண புராணங்களின் பிராணனை யறிதலே அறிவுடையோர் செய்சை 
யாம். அக்சினிபுராணம், சூரியபுராணம், பிரமபுராணம் ஆயெ வி 
ஸம்களைச் சொன்னதுபோல் விஷணு புராணத்தையும் சிவபுராண 
அதையும் வியாசர் சொன்னமையால் அவைகளைக் கொண்டேலிஷ் 
ஏறும் இக்காவது உருத்திர மூர்த்இச்காவது முடிவான பரத். துல 
, சா.தித்தல் சிறிதும் ஒவ்வாத காரியமாம். அவர்களைப் பரப்பிரம 
மாசச சொன்ன சுருதிவசனமகள் “*அந்நம் ப்ரஸ்ம”, “மநோப்ர 
on”, “விஜ்ஜானம் ப்ரஷ்ம??, அதித்யோப்ரஹ்ம?என்நற்றொ 
பக்கத்து வாச்சிெயங்களோடே இனம்பெறு மென்பதற்குயா தம் ஐயு 
நிவில்லை. இக திற முண்மைப்பொருள் சற்குரு கடாட்சமும் ௪த இநீ 
பாதமும் இல்லாகார்ச்கு விளங்குதல் மிகவரிதாம். (௪௧) 

கழததோடூ காட்டிடை நாடக மாடி-பேய்களோடு சுகொட்டி 
ஸணடை$்து ஈடனஞ்செய் த. சுசொடாவத ஊருக்குப் புறத் திலுள்ள பு 

ரிங்காடாம். இதில் பூதஙகளும், பேய்களும்,பிசாசுகளும்வாசஞ்செய் 

யும், இலைகளெப்பொழுதம் ஜீவர்களை யிடர்ப்படுத் இ வதஞ்செய்ம 

தையே தொழிலாசப் பூண்டிருக்கும், மகாசமுத்திரத்தின் ஜலமான 

அ: பிரவாகங்கொண்டு கரைஈடர்து போசாவண்ணம் அசசமுச்இர 

தின் மத்தியிலுள்ள வடவைக்£ அப்பெரும் வெள்ளத்தைக் இர 

ஏணஞ்செய்து நிர்பதுபோல் பரமேசுவரனும் எண்ணிறந்த வூர்ச 

Mur go அடத் ஐள்ள எண்ணிறர் த சுடலைகளில் ௦9க்கும் பூதம் பே. 

(/ பிசாசற்கள் வாம்புகடந்து சென்று சர்வப்பிரஜைகளையும் இடர்ப் 

பரித்தாசபடி அலைகளுக்குத் தலைவனான மயானருத்இிரனை யகிஷ் 

ட. 2து ௮வைகளோடு நடனஞ் செய்யாகிற்பன், “சங்கரோ பஃவா 

அத்யோ ரரக்ஷ ஸ்கல? ப்ரஜு* பகவானும் ஆஇத்தியருமான சங 

ஈர் சகலப்பிரஜைகளையும் ரட்ரித்தார்” என்று சரபோபடிடதமும், 

“யஇமாந் லோகா நீசத ஈசநீபிஃ எவர் இந்த லோகங்களை யே 
ல்லாம் நீயமன சுக்திகளினாலே இளுகின்றர்?” என்று சுவேதாசு 

ம தரோபநிடதமுஞ் செப்பியலாறு எல்லாப்பிரஜைகளையும் இரட்ட 

சீ.$ல் சவபெருமானுக்குரிய அருட்குணமாகும், ஆதலின் பேய்களோ 

மி ஈடன ஞ்செய்ன்றா னென்று சூ௫ிப்பிச்சப்பட்டது, இனால் இல
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பெருமான் லோகோபகாரமாய்ச செய்யும் அருடைகம் எவ்வாரு 
னர் தாழவாக வெண்ணப்படமாட்டா த, இஃ இங்யன மிருக்ச வேறு 
பொருளாவ௫- பரமப தியாகிய சிவபெருமான் சர்வ சஙகாரகாலக் 
தில் சகல ஜீவகோடிகளையும் சர்வலோசங்களையுஞ் சறகரித்த போ 
ழ்து அவையாவும் சுடலையாய்விடும், அத்தகைய சுசொடென்னும் 
மகாமசானத்தில் அம்வெம்பெருமான் தானேமுதர்பெருக சடவு 
ளென்பதா௩ம், தனக்கு மேலொரு சடவுளின்றென்பதூஉம், யான் 
பாம் யான்பரம் என்று இறுமாப்பெய்தி யுழலும் மாலயன் மூதவிய 
ஈடவுளா யாவரும் இடையே இரர்தழிந்தொமியும் பசுக்கசென்ப 
அஉம், தரனொருவனே ஆதியர்தங்கடர்த முன்னைப்பழம்பொருட் 
கும முன்னைப்பழம்பொருளாயுர் எவ னென்பதாஉம், தன்னையடை 
5௮ உள்ளன்போடு வழிபடும் மெய்யன்பரே மீளாமுத்இிபெற் றுய் 

வொன்ப தூஉம்ரிலைகிறுத் தம் ண்ணம்அண்டங்களையெல்லாம் எடு 

தீனுண்ணும்கணங்களோடு தாண்டவம் புரிக்தருளுவன், ௮க்சாரண 

திசால்*ஈமத்தாடி?,“சுடலையாடி? முதலிய பல அரியகாமங்கள் ஆ 
ப்பெருமானுக்கு வழங்கப்பட்டு வருனெ றன. ரள்ளிருனி னட்டம் ப 
யின்றாசொசனே?? என்றமலர்மொழியின்கருத்தும் இதுலேயாம். இ 
னி ஞானார்.த்தமாவ த:--பிரு இிவி மூகல் நாதமீறாகச் சொல்லப்பட 
டமுப்பத்தாறு ததிதுவங்களும் ஞாளுக்கினியால் சுட்டெரிக்கப்பட்டு 
ஓழிர் துநின்ற விடமாயெ புருவமத் இ சர்லசுன்ய மயானமென்னும் 
ஞானசசுடலை யாகும், இர்தவிடம் இராப்பசலற்றதாயும், நினைப்பு 
மறைப்பு ஒழிர்ததாயும், பரவெளியாயு மிருத்தலால் ஜீவன் முத்தர் 4 
எனைவரும் இதையே நிலையிடமாக நித்தமும் பற்றியிருப்பார்கள். 
ஸ்ரீசாயுமானசுவாமிகளும்::இராப்பகலில் லாவிடமே யெமக்டெமெ 
ன் நஜிந்தே'” என்றும், “நினைகொன்றும் நினையாமல் நிற்தினக 
மென்பார்?” என்றுஞ்சாத்றியருளினார், சாதாரணமாகப் பேயான து 
ஆகாரம், நித்திரை, பயம், மைதனம் முதலான சொழில்கள நிரு 
தீதல்போல ஜீவன்றுத்தர்சளாயெ சி ஞானிகளும் பேம்ச்குண மறு 

லீ ௮, தான் என்று அபிமானிச்சப்படும் உடம்பினழகையும், அய் 
வுடம்பின் பாதுகாப்புக்கு இன்றியமையாது வேண்டப்படும் அகப் 
பற்று பூறப்பற்று என்னும் இருவகைப் பற்றுச்களையு மொழித்து வா 
னகமும் மண்ணகமும் வணங்கும்படி லீற்றிருப்பார்கள், அவர்களோ 
ட சர்வேசுவானாகிய வெபெருமானும் எக்காலமும் அனந்த ஈடனம் 
புரிர்தருளுவன். ௮க்௩டனக சாரணமாக ௮ப்பேரருளாளனுக்குப் 
“பேயோடாடி” என்னுச் திருசகாமம் அவனத எண்ணிறச்த நாம; 
களில் ஒன்றாகப் படிச்சப்பட்டிள்ள த. ஜீவன்முத்சர்கள் பேய்ச்குண
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மருவி மிருப்பார்க்ளென்பதற்குப் பிரமாணம், பாலரோடு பேயர் 

பித்தர் பான்மையென நிற்பதுவே-£லமிகு ஞானியா கஞ் செய்கை ப 

ராபரமே'' என்னு தாயுமானசுமாமிகள் இருவாக்கும, 8பாலருட 

னுன்மத்தர் பசாசர்குண மருவிப் பாடலினேடாடலிவை பயின் நிடி 

னும் பயில்வர்” என்னுஞ் சவ௨ஞான?ழ்தி செய்யளும், “ரன்பகற் ௪ 

ஙு? நாணார் ஞானால் லறிமேகொண்டு கொன்புனை பித்தர்பாலர் 

பிசாசர் தங் சொள்கையானார்?? எனனும் பரஞ்சோ திமுனி௰ர் பான் 

மொழியும், “பீளையுடைச் கண்களாற் பின்னைப் பேய்ச்தொண்டர்கா 

er UO gener” என்னும் ஸ்ரீவாசேப் பெருச் தசையார் திராவிடசூ 
கீதியம் ரிதரிசனமாம், (௪௨) 

பவனேம் பிரான் -ப௨ன் என்னுக் இருசாமமுடையஙன் என 
க்குத் தலை௨ன், பவன்--எச்சாலத்தும் எங்விடத்து (Lea of VOT, BAS 

டமூர்த் தம் ஈளில் பிரு திவி யென்னுக் தரு.வில் னார் பலராய் விள 
ங்குதலால் “ப்நதிவ்யோபவ:?” என்றருக்வேதங்கூறுன் றது. 
சரப் பொருள்க எனைத்துக் தோன்றுவதர்கு இருப்பிடமா Weds 

லால் யோசத்தானும், கோசங்கள் யாவும் ௮ச்சொல்லைச௪ Hug gs 
கே யுரியசாமமாகச் கூறுதலால் இடுகுறியானும், பவசாமம் பாமேசு 
வரனையே க “கும் யோசரூ$ ப்பெயராம், இப்பொருளையே சுவே 
தாசுயதரோபடீடதமும் “தங்லிஸ்லநபஃ பவபூதஃ--அ௨ன் விசுவ 
ரூபன் பலபூதன்!' என்று சாற்றியது பவன் முதலிய அஷ்டசாமங் 
களும் (பவன், சர்வன், ஈசானன், பசுபஇ, உருத்திரன், உக்கிரன், 
பீமன்) மகாதேவன் என்பவைகளாம்) எனக்கே சிறக்தன, 
(மன்ப து யாவானும் மறுச்சமொண்ணாச் துணிபாம் அஃதெதிய” 
மெனின்; எக்சாலச்தும் எம்விடத் தம் உணமையால் பவன் என 
வும், எல்லாவரரையுஞ் சம்சாரம் செய்தலால் சர்வள் எனவும், ௨. 
பாதிமில்லாக பரமைசுவரிய விசிட்டகுண முடைமையால் ஈசானன் 
எனலும், பசுபாசஙகளுக்கு காயகமா யிருத்தலால் பசுபதி எனவும். 
சம்சார ரோசத்தை உருகச்செய்தட ல் உருத்திரன் எனவும், சூரிய 
சக்திராதி ஒரிகளால் அடச்சப்பட மாட்டாமையால் உ& ரன் என 
ஷம, எல்லா வான்மாக்களையும் நியாமகஞ் செய்து அவற்றுக்கு ௮௪ 
ஈழுண்டாக்குதலால் பீமன் எனவும், மகச் தும்மும் பிரகாசமுமுண் 
மையால் மகாதேவன் எனவும் சிலளர் புகழப்பட்டனர், அதுபற் 
Siw Gs Sago “Cho Cutie’ ad eter’ ௮க்நேநத்ர₹, 
ஸாயுர்ப்; பீம*-ஆகாசல்யமஹாதேவ? -ஸிஈர்யலயோக்ர* சந்த்ர 
ஸ்யலோம:- இத்மாத£ பசுபதி*பிரு இிவியித் பவராயும், அப்புவி
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நி சர்வராயும், தேயுவில் உருத்திரராயும், வாடவில் பீமராயும், ௮கா 
௪, தில் மஹாதேவராயும், சூரியனில் உக்சரராயும், சச் இரனில் சோ 
ராயும், ஆத்மாவில் பசுபஇயாயும் (விளங்குடின்றார்)" என்று விளச் 
இறு, உண்மை யில்வாறிருக்ச, அறிவுள்ளீடில்லாதலைபாஞ்சாாச் தி 
ரிசள் புராண வசனங்களையே முக்கியப் பிரமாணமாசச்கொண்டுகு 

ணமூர்த் தியாகெ உருத்திராபிரமனுடைய நெற்றியிலிருந்து தோன் 
றிய பொழுத ரோதனஞ் செய்தபடியால் உருச்திரர் என்னும் சாம 
ம் பெத்ராரொனவும், அவர் போச்கொணாச பாபியா யிருர்சபடியால் 
மீண்டும் மீண்டும் அழுதாரெனவும், ௮௮7 பாபவிமோச GOT Bs 
மாகப் பிரமமூர்க்தி பலன், சர்வன் முதலான ஏழுபெயர்களைம் நக் 

தாரெனவும் இழிஙாசப் புலம்புவார்கள். அந்தோ ! இலர்சளிய்லாறு 

பிசற்றுதலால் உய் இணரச் இடச்சின்றது யாசெனின், போக்கொ 
ளா பாவங்களை யெல்லாம் போக்கும் பேராற்றல் உபநீ-ஷத் வீடி 
டமான வேராமங்களுக்சே இயல்பிலமைர்ததன்றி வாசுதேவ சாம 
மகளாகிய விஷ்.ணுலாஇி நாமங்களுக்கு அச்துணையாற்றல் இல்லை 
மென்பதே யாம். கமலச்சண்ணல் தியான ம றீறுழி அவன தபுரு௮ 
ர£ப்பண் பரசிவ வருளால் பூவையோர் பம்கன் Apgar cae BF 
௪.2 அபிகய வைபலம் சல்வி, கேள்வி, அறிவு முதலியவற்றாற றக 
கி வல்லார்லாய்ச் கேட்டும் செளிதலே இறெப்புடைத்து, அவ்லரிய 
வண்மை பிரம நிஷடாபர ரல்லாதார்க்கு விளங்குதல் Cag gre 
பம், அன்றியும் ௮அங்கனர் தோன்றிய உருக்இரர் இருத்திய கர்த்தா 
ஈஈளுடன் ஒருவராகப் படிக்சப்பட்ட சறகார£ ருத் ரரே யன்றி சக 
ல சமயாதி தாத்துவிக சித்தார்த சைவர்கள் பரவும் துரீய ருத்தி 
ராம் பாடிவப்பிரபு வன்று, (௪௩) 

உ-வது அறிவுறுத்தல். 

யானேதும் பிறப்பஜ்சே விறப்பதனக் கென்கடவேி- 
சான் பிறவித் தன்பத்துக்குச சிறிது மஞ்சேன், இறத்தலுக்கு என் 
செய்யச் கடவேன், பிறத்தல் துன்பம் இறச்தல் துன்பத்திலும் 
அறச்கொடிது என்பதனை யொருவாறு விளக்கு.தம். அன்மாவான 
J குஷ்ம சரீரச்தோட பிதாபுசிக்கும் அன்னபானத்் துடன் சென்று 
அவ்னுதரத்திற் ஐங்கியிருஈ்து பிரகு அவனிடத் துண்டாடுய ௬2௪ 
லம் மாதாவினீடத் துண்டான சுரோணிதத்தில் பலளப்பையில் 
முத்தை லைச்சுதுபோல் பதிகிற வவதரத்து பிராணவாயுவை வாச
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ஸமாசவம் மனதை வழியாசவுங் கொண்டு சுக்ல சுரோணிதத்தி 
அ.றலைப்பிலே பஇயும், அங்கனம் பதிந்து சன்மத்துக்டோக மூன்ற 
ரைச்சோடி யுரோமத் துவாரமும், எழுபத்திராயிர நாடியும், வாயு 
விற் பிரதானமான சசமாயுவும்,சவத் துவாரமும், எண்சாணுடம்பும், 
எமுதாதுவும், ஆரு தாரமும்,ஐர் துபொறியும்,சாலுகரணமும், மூன்று 
பண்டலமும், இரண்டுவினையும், ௮வையிற்றை யொன்றெனப் போ 

ர் 22 புறத்தோலுமாச ரூ£கரிக்கும், அப்படி, ரூபீகரிச்து மாதாவின் 
கருப்பாசயப் பையில் காளுச்குராள் ௮வயவங்களெல்லா முண்டாய் 
ஒருவடிவாசத் இரளும், பிறகு தாய்புசிச்கு மாசாரத்தை அறுசுவை 
படைவாக நாமிச்சூத்திரத் துவாரா வேற்றுச்சொண்டு அந்த அன் 

னரசத்தின் மிகுதியாலே அர்.தக்கரணங்க ஞண்டாக அவற்றால் KS 

அக்சங்களை யதுபவிக்கும், பிறகு பூர்வ ஜன்மங்களிற் செய்த புண் 
எனிய பாலங்கள் பூத்தியிற் சொர்பனம்போல் லர்துதோன்ற அச்ச 

ணம சுழிமுனை காடி யடைபபட்டு இடைகலையும் பிங்கலையுக் இற 
கீ பிராணவாயுவு பிரவேரித்து மேல்நோக்கு நாசித் துவாரற்களி 
ைல நாளொன்றுக்கு இருபத்தோராயிரத்து அறுநாறு சுவாசமாக 
வசசாரணஞ் செய்யும். அக்காலத்தில் சானடைர் துள்ள கருப்பவா 
ஈம மிகவும் இழிவானசென்றும், அதனால் மிச்கவேதனையே யுண்டா 
இறதென்றும், கர்ப்பத்தினின்றம் பிறர்த போழ்தே சாக்ஷாத் சர்வே 
சவ ரனுடைய திருவருளால் ஞானாிரியன் நிருவடியடைர்த எக்கா 
லத்திலும் அழிவில்லாது நித்தியமாய் விளங்கும் சவசாக்ஷ£ச்சாரம் 
பெற்று அவலமாயே மிறவிப்பிணியை ஒழித்துவிடக் கடவேனென் 
௮ விசாரித்துச் கொண்டிருக்கும். இக்கருத்தையே கர்ப்போபநிடத 
மானது “யதீயோத்மாம் பாழச் யேயஃப்ரப்தயே பாமேச்வாம் 
பர்க்கம்பசுபதிம்நத்ரம் மஹாதேவம் ஜகத்தநம்-யோனியை வி 
ட்டு வெளிவருவேஞாயின் பரமேசுவானுட், பர்க்கனும், பசுபஇயும், 
ருத்திரலும், ஐகச்குருவுமான மகாதேவனைச சரணமடைவேன்!? 
என்று புகன்றது, இவ்வாறு விசாரித் தச்கொண் டிருக்கும்போழ்தே 
கருப்பாசமப்பை யுறுத்து.தலினால் பெரிய சற்பாறையின் £ம் ௮சப் 
பட்டா னொருவன் கெருக்கப்பட்டு தயர மடைவதுபோல் மிகவுர் 
துியாமடைந்து உளமழிந்து சோரும், அன்றியும் கருப்பாசயத்.த ரீ 
ராகிய வெள்ளம் மீக்கொண்டு நிர்சையினால் சமுத் இரத்தில் மரக்ச 
லத் தினின்றும் வீழர்தமிழ்ர்தினவன் துயர மடைவ தபோல் தக 
தீதுப் பு.த்திமயங்க யிருக்கும். மேலும் தாயின் உதராச்னெ சச 
யினால் நெருப்பினின்று நீங்சாம வீருக்கன்ற இருப்புச் குடத் இல் 
வைச்சப்பட்டவன் துயரமடைர் து ஆவிசோர்வ தபோல் தன்புறம்,
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இதவுமல்லாமல் இருப்பூரியைக் காய்ச்சி சரீரத் இல் தொளைத் இடப் 
படுபவன் அடையும் துன்பத்தைப் பார்ச்டிலும் எண்மடங்கு துய. 
மடைந்து அழுந்தும், இவ்வாறு தயரத்இலழுக்தி மீதியடைர் ஐ மெ 
ய்மறர் திருச்சின்றபோ.௮ முப்பத் இரண்டு நூருயிரச் து tru Gey 
பிரம் சுவாசம கழிக்து உசரசன்மர் தொலையவே தாயினிடச் தண் 

டான பிரசூதமாய்வு பிரவேரித்து உடலை மடக்கித் தலைழோசச் சள் 

ளும். அப்பொழுது ஆன்மாவானது சன்பலமெல்லாங் கெட்டு மிக 
வும் மயக்சமடைந்து முன்னெண்ணீயிருர்த ஈல்ல நினைவுகளை யெ 

ல்லா மொழித்து ஆலையிலே நெருச்சப்பமெ கரும்புபோல் தாயின் 
யோறித்துமாரத் நில் நெருக்சப்பட்டு சரீரத்துடன் பூமியில் விழும், 
பிறவித் துன்பம் இவ்வாறு பயத்தை பண்பெண்ணுதலால் மேற் 
சொன்ன சொப்போபநிடசமான௫ கர்ப்பவாலஸே மலுத்துக்க? 
கர்ப்பவாசமானது மகத்தாயெ தச்கம்”' என்று வற்புறுத் திய ௪. 

இனி இறத்தல் துன்பமோ இதனினும் எண்மடங் சஇகமாம், 

அதனைச சுரு௨கச் சொல்லின் ஐம்பொறிகளும் அறிவழிர் து சரீரஞ் 

சஞ்சரிச்சாமல் டையாய் விழுர்து இடக்கையில் அன்மாவான 

அ தனக்கெ திரிலுள்ள பொருளையும், பூலையும், பூலையரையும் நி 
னைத்து நினைத்து இனியிவைகளை யறுபவிப்பார் யாரோகென்றும், 

இவைகளை விட்டு£ங்குகாலம் ஈமக்குவந்து வாய்த்ததே யென்றும், 

சாம் ஈமதுஈமது என்று ௮இமாய் அபிமானம் வைத்திருந்த இவை 

யாவும் இப்பொழுது: அர்நியமாபிந்றே யென்றும், பார்தள்வாயிற் 
பற்றிய தேரையைப்போல் கலச்சஙகொண்டு தயாமடைந்து ஆவி 
சோரும். அன்றியும் தனச்சென। தரறிவுமில்லாமல் செய்கையற்று 
பிராணன் மாத்திரம் நீங்காதிருக்குர் தருணத்தில் முதல் முதல் 

கசெவெது கேத்திரமாதலால் கண்பஞ்சடையும், முதல் சண்செடயே 

ண்டிய காரணம் யாதெனின் அன்மாவான௮ மெய், வாய், கண், 

மூக்கு, செவி என்னும் ஐம்பொறிகளினும் ஒப்பநிர்பினும் கண்ணிர் 

திரிய, ச்தைப்போல் மற்ற இந்திரியங்கள் சேய்மைச்சண் ணுள்ள 

விடயங்களை வியாமித்தறிய மாட்டாத தம்மாட்டு வர்ச விடயங்களை 

யே அறிகையாலும், சண்ணிர்திர்யமோ தன்னிடத்து வர்து.ற்ற விட, 
யஙசளையும் தரத்திலுள்ள பொருள்களையும் அறிதலாலும், எல்லா 

வுறுப்புச்சளிலும் கண்ணே பிரசானமா யிருத்தலாலும் முதல் முத 
ல் கெடுவது சண்ணிர் திரியமாகும் இவ்வாறு சண்செட்டுப்பஞ்சடை 
யே அருலுள்ளோர் வடிலம் சனக்குப் புலப்படாது, புலப்படா 
தாசவே அவர்களை மீளவும் பார்ச்சவேண்டுமென்னும் ௮வா தன் வ



௫௬ திருவாசக விஷ.ப சூசனம். 

ள் எத்தின்சண் ணதிகரிதசெழ விழித்து விழித்துப் பார்க்கும், அல் 
வனம்பார்த்துர் தன்னெண்ணம் நிரைலேரப் பெ௫மையினால்' ல் 
ல்லுற் ஈழுர்தும். பிறரு கார செவிபெடும், படவே அகர்கள் பேசம் 
வார்த்தைகள் தனக்குச் சேளா த. பிறகு பரிசவுணர்ச்ரி கெடும், செ 
டவே அவர்கள் செய்யும் உபசாரங்கள் தனக்குச் தெரியாது, பின் 
ளார் சாவிமுச்து போகும், போகவே அலர்களைச் தான் அமைக்கச் 
கூடாமையாகும், பின்னர்காரிபில் சர்தவுணர்ச்யெறும், அறவே அ 
ர்சள் தனக்குச் கொடுக்கும் வல் ச்சள் இன்னவை யென்று அறிய 
க கூடாமையாகும், இம்வாறு இம்வைம்பொறியும் ஒன்றின்பின் 
ஜென்றாகச் செடுலசன்றி ஐயமேவிடுதல் (sou அபாயங்களால் 
ஏககாலத்தில் புலனீட்டு அறிலழிர் தசெஓமுண்டு அப்பொழு 
ஆன்மா படுந்துயரம் அளவிட்டுச் சொல்லமுடியா ௮, ஆசகமே “பட் 
டிடப் ப௫ெறுயர் பசாற் பாலதோ?”! என்றம். மரிப்பதி னருர் துயர் 
10இக்இின் மற்றிலை? எனறும் சிலதருமோத்தால் கூறிற்று, ஆளுடை 
பலிகளும் “சாதல் சாதல் பொல்லாமை' என்று மாணவேதனை 
பின் கொடுமையை யாலரும் நடுக்சம் கொள்ளச் கூறியருளினார், இ 
ர்க்க்கொடிய மரணலே களையையும், சேசு PE Bw sensu, ஆன் 
மாவின் சுதச்சர ஹீன தீதுவச்தையும்,யா சாமொருவர் தனிமையாயி 
Gig றிது சிர்தித் ௪ப்பார்ச்சின் உடனே உயிர்ச்குறு இயைத்3 தடி. 
சீசொள்ள யாசோமையமு மிராசென்பத இண்ணம், இண்ணம், 

வாழ்த்துவதும் வானவர்சு டாம்வாழ்வால் மரிஅ்பால் 
தாழ்த்துவதுந் தாடயர்ந்து தம்மையேலாந் தோழிவேஸ்டி- 
பிரமன், விஷ்ணு, இச்தரன் மூதலான தேர்கள் உன்னைத் ஐ.இப்ப 
அ தாம் செல்வப் பெரு க்கோடிருர்து சுசமாழ்வு வாழும் பொருட் 
டே. மனச்தை யுன்னிட தப் பதிய? செய்வதும் தாமுயர்வடைர் ஐ 
தீமமை யாவரும் வணங்க விரும்பியே, இதனால் எப்படிப்பட்ட உய 
ர்க சேவர்களாயினும் சிவபெருமானை நத்த௪ச் இயுடன் திரிசர 
ணகளால் அராதனைசெய்தரலன்றி அரிய ஐசுவரியமகளையும் ஈறி 
லாப் பதங்களையும் அடையமாட்டார்சளென்ப துநிரூபிக்கப்பட்ட த. 
அன்றியுஞ் வொராதனையே மறிரெல்லா லா ராதனங்களிலுஞ் சற் 
தீதென்பழா௨உம், மிசமேலான தென்பதாஉம் நாட்டப்பட்டது. (தவ 
சரியே மநதோ மரீஜயத்த- நத்ரயத்தே-ஜநீமசா நசித்ரம்பதம் 
யத்விஷ்ணேநபமன்ய தாயிதே?” என்றற் ரொடச்சுத் துருக்வேதவ 
சனத்தில் சமள் ததேவர்களும் ரெள த்ரமாகய சிவவிட்சாராதனத்தா' 
ல் தங்கள் தங்கள் ஐசுவரியங்களை யடைர்தார்களென்றும், விவ்ணு



திருவாசக விஷய சூசனம், Ba 

வானயார் சிவபூசைசெய்தே பரமபதலாழ்வு எய்தினாரென்றும்கூ£ப்ப 

ட்ளெளது.இன்னும் அடி.பிர்குறிக்கும் பிரமாணங்களும்இல்வுண்மை 
யினை வலியுறுக்தம்:-- *“உண்ளெருர் தண்டுழாய் மாயோ னிறமாப் 

பும், ௮ண்டர்தொழ வாழுன்னிறுமாப்பு மாலால-முண்டவனைப் பூசி 
தீ தபேசென் றுணர்ர் தலையால்? ( திருவிளேயாடற்பூரா ணம்), “an 

ன மேத்த யான் லைகுந்த வாழ்வு பெற்ற அவும், ஞான மான்முசன் 

சத்திய வுலக ஈண்ணீயதம், ஏனை விண்ணவர் தத்தம வாழ்க்சை 
யெம் திய தம், ௮னுயர்ச் சவ னருட்குறி யருச்சனைப் பயனால்”? (கா 

ஞ்சிபுராணம்), “குடமகை நீரும் பச்லையு மீவொர்க் இமையாக்குஞ் 
சரமும்-படங்கொள் பாயும் பூவணையுக் கருவாய் மதுரைப்பரமேட் 
டி? (திருவீளையாடர்புராணம்), இதனால் உயரச் தபடியிலுள்ள பெரு 

ர்தேவர்கள் பதங்களனைத்கையும் ஆண_ுது அச்நியமிலாச Panis 
சனையே சருமென்பது சுருதி சம்மதமாம். (௪௫) 

நாயடியேன்-பாழ்த்தபிறப் பறுத்தீடூலான் யானுழனைப் பா 
வுவனே- நாயடியேனாயெ யானும் பாழாகய பிறவித்தளையைச் 
சேஇக்கும் பொருட்டு உன்னைத் அ.திச்சாநின்றேன், தேஉர்களனை 
ரும் தாழுயர்ர் த சம்மை யாவருர்தொழும்வண்ணம் உன்னைத் துஇத் 

தால் சானொரு௨ன் கொடிய ஜனனமரண சம்சாரத்துக்குப் பயர்.து 

௮ நீஙகும்பொருட்டு உன்னைச் சரண்புகுக் து உன்னையேதுதிச்சா 
ரீன்ரேன். அயன் அரி, அரன் முதலிய தேவர்ச ளனைவரும் கொ 
பய பலப்பிணி யணுகப்பெர்றவர்க ளெனவும், அவர்களும் வெல்ல 
க்கூடாச ௮ப்பிணியை யகரறபவன் தேவதேவனாிய ஃைபிரானெ 
னவம் இதனால் நீச்சயிச்சப்பட்டது. அன்றியும் ௮ச்பிரானேமே 
ரீபடி. தீப்பிணி யற்றவனாசலின் அப்பிணியினின்றும் நி௰ர்த் தி செய் 

விக்கும் பேராற்£ல் அல்வெம்பெருமானுச்சே இயல்பி லமைந்ததெ 
பன் தூஉம், ஜனனமாணப் பிணிப்புண்டு அலைவாரைச் காத்தல் ற 
பிணியால் வருந்தும் மற்றவராஏய ௮யனாதியரா லியலா வென்ப 
S20, அந்தப் பிணியர்ந மும்மலரச முச்சண்மூர்த்தியே அத 

ளிடச் தச்சமுற்ற முழூட்சுக்சளால் வழிபடத் தச்ககனென்பதுூஉம் 
சாட்டப்பட்ட த, அதனாலன்றோ சுலேதாசு்தரோபநிடசமான த. 
“அளத டுத்யேவ கல்சித்புர? ப்ரபத்யதேநத்ரயத்தே தக 
ணழகம் தேநமாம் பாஹிநித்யஃ- பிறப்பில்லை யென்றே பயந்த 
உனொருவன் ஒருத்ரா உனது தென்றிசைநோச்ஏய திருமேனியா 
அிள்து அதனை எணங்குலான்-அசனால் என்னை நித் தியமுங்காப்பா 
யாக” என்று உண்மை யறிவுறுத் நியத. ஆயின் “நாராயணத் பர



௫.௮ திருவாசக விஷப சூசனம். 

ஸ்மா ஜாயதே-நாராயஷணத் நந்ரோ ஜாயதே- ரசாராயணனிடச் 
தில் பிரமா உண்டாடின்றார்-நாராயணனிடத்தில் உருத்திரன் உண 

டாகின்றார்”? என்று காராயனணோபநிடதமங் கூறியுள்ளதே ௮௫ பசை 

பற்ற மொழியோ வெனின் அன்று, அடி.பிற் குறிச்சப்படிம், உப 

ரிடதப் பிரமாண வசனங்சளின்படி பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் 
அயெழும்கூர்த்திசளுர் கப்பால் பரமேசுவானாய உமாநாதன் ௮ 
ரீயதூர்த்தியாசகச சொல்லப்பட்டமையானும், சுரு. திகளில் ஒருவ 
னையே பெத்றவனாசவும் பிறந்தவஞாசவுக கூறுவதாசப் பொருள் 
கொண்டு அவைகளை ௮ப்பிரமாணமாச்குசல் எவ்வா ர்றானுங் கூடா 
மையானும், பிறவாத்தன்மையைத் துரீய ருத்தினிடச்தும் பிரப் 
பைக் காரிய மூர்த்தியாயெகுணருச் தரனிடத் அஞ் சேர்ச்திடல் வே 
ண்மென்பதே சர்வ வேதாச்த சம்மதமாகும், ஈா.ராயணோபனிட தந 
கூறியபடி சாராயண னிடம் றப் பிறக தவன் அவனோடு ஒருவனாசப் 
படிக்நப்பட்ட குணருத்திரனன்றி கரிய ருத்தானல்ல- துரீயரு 2 
திரனுச்கு எஞ்ஞான்றும் எவ்விடச் ம் பிரப்புமில் உ, இறப்புமில் 
லை, மற்றைக்கடவுளர்போல் ஜயர் தியுங்கிடையா ௪, எனவே புருஷ 
வீரியாநுப் பிரவேசமும், மாரு சர்ப்ப வாசமும், யோநிஜத் துவமும் 
சிவத்துக் கில்லையென்பதே தேற்றம். ௮பற்றியே “எல்லாப் பிற 
ப்பு மிறப்புமியற்பாவலர்தஞ், சொல்லாற்றெளிக்தே ஈஞ்சோணேச 
-இல்லிற், பிரந்சசதை யுங்கேளேம் பேருவூல் வாழ்ச்துண், டி.றர் 
தகதை யு௩கேட் டிலேம்!” என்று சைவத் திருவாளர் கட்டளையிட் 
டருளீனார். என்னை ! பரமபதராதனான ஸ்ரீமம் நாராயணனுடைய 
அவதார வியவகாரங்க ளெல்லாம் பிரமன் முதலியோர் செய்தபிரா 
ர்த்தனைக்கு எளிவந்து ஏனையோர்போல் வினையயச் தாகாது «Ca 
சசா மாத் திரத்தாற் செய்யப்பட்டதெனவும், அவ்்௨உப்போ த கொண 
ட மானுட பாவ முதலியவற்றால் அரர்த்சரூபமாய்த் தோன்றிய 
சோகம் மோசம் முதலான வெல்லாம் அர்த்த அவதாரம்கட்யை 
த அபிரய மாத்திரையேயன்றி பிறிதல்ல வெனவுங்கொள்ளஎலாசா 
கோ வெனின், அப்படிக் கொண்டாலும் அவ்வித வரர்த்தங்கட்குஞ் 
சிறிது மிடனாகாத சலபிரான் உண்மையினை வரையறுக்க யார்தரம், 
கமலச்சண்ணனை ஜீவனென்று மற்றிருவரோடுஞ் சேர்த்து Casing 
அச்சியபடியால் ௮வன.து ௮வதாரத்திற் கொண்ட சோகமோகதாப 
ஙகள்யாவும் அவனுக்கியல்பிலமைர் ச ஜீவகுணங்களா மென்றே தெ 
ள்ளிதிற்றுணியப்படும்.-அனைப்பரம்பொருளாசக்சொண்டால்உண் 
டாகு மிழுக்கனை, ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள் “அல்லலாக் தொழில்ப 
டைத்தே யடிச்கடியுருவெடுத்தே, மல்லன்மா ஞாலங்காக்கவருபவர்
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சடவுளென்னிற், றொல்லையாம் பீறவிவேலைத் தொலைர்திடா இருணீ 
ங்காது, கல்லது மாயைதாலும் கானெனவர்துநிற்கும்?? என்று இரு 
வாய மலர்ச்தருளினார், இனி மேற்குறித்த சுருதிவசனங்கள் வரு 
மாறு; 

(௪) “ப்ரஹ்மவிஷ்ணு ருத்சேர்த்ரால் ஸம்ப்ரசூயர்சே ஈசாரண 
ம-காரணந்து ஸர்வைச்வர்யஸ் ஸம்பச்ஈஸ் ஸர்வேச்வர சம்பு ராகா 
௪ மத்யே தயேய* பிரமவிஷ்ணு ருத்ரேர் இரர்கள் சிருஷ்டி ச்சப் 
பட்டவர்கள் அவர்கள் காரணர்களாகமாட்டார்கள் சாரணராவார் 
சர்வைசுவரிய சம்பர்ஈரும், சர்வேசுவரரும், சம்புவாயு முள்ளவே இ 
ருதய வாகாயமத் தியில் தியானிக்சற்பாலர்”,(அ.தர்வரசோபரிடதம்) 

(௨) “அவஸ்தாத் தீரயாதீதம் துரீயம்ப்ரஹ்மஸஜ்ஜஞிதம்-ப்ரஹ்ம 
விஷ்ணு வாதிபில் ஸேல்யம் - ஸர்வேஷாம் ஜனசம்பரம்ஈசான ம்பர 
மம்வித்யாச்- சாக்ரெ முதலிய மூன்று அவஸ்கைகளுச் கதீதரும் 

துரீயரும், பிரமமென்று பேருள்ளவரும், பிரம விஷ்ணு வாதிகளால் 
சேல்யமானவரும், சகலருக்கும் ஜனகரும், பரதத் துவ மானவரும், 

பாமருமான ஈசானரையேஅறியத்தச்க து." (பஞ்சப்பிரமோபரிடதம்) 

(௩) “அத்வைதம் சதுர்த்தம் ப்ரண்ம விஷ்ணு ௬2ராஇதம்-ஏ 
சமாசாஸ்யம் பகவர்தம் சிவம் ப்ரணம்।- இரணடற்றவரும், ௪ தர் 

திதவாசசியரும், பிரம விஷ்ணு ரத்இிரர்களைக் கடர் 5௨ம், உபா 
கீசச்தகுர்த ஒருவருமாகிய ஷட்குண சம்பர்ஈரான இவனை ஈமஸ்கறி 
bg (பஸ்மஜாபாலோபகீடதம்), 

(௪) “உமாஸஹாயம் பரமேச்வரம் ப்ரபும் த்ரிலோசனம் £லக 
ண்டம் ப்ரசார்சம்....... ஸப ரஹ்மா aac Cong grav Cavum ass 
பாமஸ்வராட்-ஸயேவ விஷ்ணுஸ் evlirm oer iz உமாசகாயரும், பர 
மேசுவரரும், பிரபுவும், முக்சண்ணரும்,நீலசண்டரும், ப்ரசார்சரும் 
வட்ட (ஆய சவத்சைச் தியானித்தே இருளுச்சப்பார் செல்வன்) ௮ 
வரே பிரமா, அவரே சிவன் (ரூ.ச்இிரன்), அவரே இந்திரன், அவரே 
அழிவற்றவர், அவரேபரமர், அவரே சொப்பிரகாசர்,அவரே விஷ்ணு: 
அவரே பிராணன்.” (கைவல்லியோபநிடதம்) 

(டு) *அசாரம் ப்ரஹ்மணம் சாபெள உகாரம் விஷ்ணும் ஹ்ரு, 
தீயே மகாரம் ௬திீரம் ப்ரூமத்யே ஒசாரம் ஸர்வேச்வரம் song 
சாந்தயே-௮காரமாயெ பிரமாவை நாபியிலும், உகாரமா௫யெவிஷ்
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ணுவை இருதயத்திலும், மகார மாயெஉருத் இரனைப் புரு௨மத்தியி 

இம், ஒங்காரமாகெ சர்வேசுவரனைத் துவாதசாந்தத்திலும் தியானி 

ச்சலேண்டும்,?? (சரபோபகிட தம்) 

(௬) தஸ்யாச சகொயா மத்யே பரமாத்மா வியவஸ்இித:- ove 

மஹ்மா ஸூவஸ் ஸஹரில் ஸேர்தீரஸ் ஸோக்ஷர$ பரமஸ்மராட்--௮ம் 

தீ (சாராயணரது) இருதயாக்ெி கையிலே பரமாத்மா ௨ூச்சின் 

றனர், ௮வரேபிரமா, அவேசிவன், ௮அவரேவிஷ்ணு, அவரே இ*இ 

ன், அவரே அழிவற்றவர் அவரேபரமர், அவரேசொப்பிரகாசர்."! 

(தைத்திரீயோபநிடதம்) 

(௭) “ப்ரஹ்மா விஷ்ணுசச ருதீரச்ச ஸர்வேவாபூதஜாதய:-ராச 
மேவாநுதாவந்இி ஸலீலா நீவபாடபம்-பிரமவிஷ்ணு ருத்.திரர்சள 
2, ஏனைய வெல்லாவ்யிர்களும் பிறர். தழியும் இயல்பின-கெருப்பில் 
நீர்த்துளிபோல."' ( மகோபநிடதம்) 

(௮) “ஹேயார் விஷ்ணவாஇகாச் ஸுரார்-சவயேவ ஸதாத்யே 
யஸ் ஸர்வஸம்ஸார மோசக* ஹேயகுண வடிவங்களை யுடைய 
விஷ்ணு முதலிய தேவர்களைச் சைவிட்டு சர்வசம்சார பர்தங்களை 
hang Being, செவபெருமானொருவரே (gtug éSrCs)e gn 
சியாளிக்கற்பாலர்,?? பைப்பலாசோபநிடதம் றி தி தீ 

(௯) “ப்ரஹ்ம விஷ்ண் வீசா நேர்த்ராதீசாம் சாமரூப த்வாரா 
ஸ்தூலோஹ மிதி மித்யாதலா ஸ௨ஸாம் ஜீவ*பிரமவிஷ்ணா ருத் 
ரேர் இரர்கள் நாமரூபமூலமாய்ச் தூலேேதக ச்தோடு வியாபிக்கின் றவ 
ர்களா தலால் ஜீவர்க ளெனப்படனெருர்கள்,'(நிராலம்போபநிட தம்) 

(0) “யஸ்யாக்கஜோஹம் ஹரிருத்ரமுக்ய:- விஷ்ணுலையும் 
5.௫). திரனையும் முன்னர்ச்கொண்டயான் எவருக்குப் பிள்ளையோ- 
எனவே, பிரமன், விஷ்ணு, உருக்தரன் என்று வரிசையாகப் படிச் 
சப்படும் சரங்கள் மூவரும் யாரிடத்தில் பிறர்தேமோ,"? 

(சரபோபநிடதம்) 

(Os) *தரிணேத்ரம் தரிகுணாசா£ம் த்ரயாணம் ஐாகம் ப்ர்பு 
ம்-மூன்று நேத்திரங்களை யுடையவரும், மூன்று குணங்களுக்கு ௮ 
தாரமானவரும், பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும் மூன்றுமூ 
ர்க்திகளுக்கு ஜனசருமான பிரபுவை”! (பிருஹஜ்ஜாபாலோபநிடதம்
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மேத்கூறிய உபநிடதப் பிரமாண வசனங்களால் திரிமூர்ச் இிவே 
௮ அவருக்கு மேலான தரீயஏவன் வேறு என்பதூஉம், அவரேமோட்' 

சகாதா வென்பதூஉம் தெத்றெனகிரூபிக்சப்பட்ட த. ஆயின் பகவற்' 
சதையில் ஸ்ரீ வாசுதேவன் தானே மோட்சகர்ச்சா வென்று கூறிபிருப் 

பதோ எல்லாச் சருமங்களையும் விட்டுவிட்டு என்ஞெருவனையே 

சாணாக தியடை--மான் உன்னைச சமஸ்த பாபங்களினின்றும்விடுவி 

தீதுமோட்சத்தை யடையும்படிச் செய்கிேன்பயப்படாதே,"*என்னு : 
ம் பொருள்தோன்ற “லர்வதர்மாந் பரித்யஜ்யமாமேகஈம் சாணம் 
வரஜ.--அலப்த்வா ஸ்ர்வ பாபேப்யோ மோட்சமிஷ் யாமி மா 
சு௪?” என்று முடிவு ப௫ததியிருப்பது என்னையெனிற் கூறுதும். 
மேலே சாட்டிய வேதார்த வசனங்களின்படி ஸ்ரீவாசசேவன் மும் 
மூர்த்திகளி லொருவளாதலானும், ௮வனை அயன்,அரி, அரன் என் 
னும் மூவர்களுக்கு மேலான சதர்த் தவாச்சிய மூர்த்தமாசச் சுரு திச 
ள் நிச்சபிச்காமையாலும், வைணவ புராணங்கள் சான்கும் பன்னி 
௫ ஆழ்வார் பாடல்களும் மூன்று மூர்த்திகளையும் விளக்இ அம்மூர்தி 
இகளுக்கு முூதலாவான் மூரி8$ர்வண்ணனே யென்று காச்தற்கடவு 
ளெயே குறிப்பிக்கையானும், இருத் திய சர்த்தாச்சளரகய அம்கூவரை 

ஈசாரணமென்றம், ஜீவர்சளென்றும், பற்பல வேசவாச்யெம்சள் ஆ 
ங்சாங் கெழுர்து ஒதுக்குனெறமையாலும், மூலரையுங் கடந்த தனி 
முதலே மோட்சகர்த்தாவென்பது, வெள்ளிடை மலைபோல் விளப் 
காரிர்கும், அகமே ஸ்ரீ வாசுதேவன் என்னையே வழிபகெொவென்௱து 

ஆசாரியனாயெ வென்னையே ௨ழீபசெ பென்றதன்றி விமலஞாஞாகர் 
தீ'வீட்டையளிக்கும் ப தியாயெ வென்னை வழிப வென்றதமையா 
௮, என்னிடத்தில் அம்புவி குடிய வெம்பெருமானை வழிபடச்கட 

,வாய்-அல்லது என்னை அவனாகப்பாவித்து வழிபடுகாய் என்பதே ௨ 
ண்மையான வுறுஇிப்பொருளாம்-*ப் ரஹ்மவித் ப்ரஷ்மைவ பவதி 
பிரமத்தை யறிர்தவன். பிரமமே யாவான்'” என்னும் வே.தவசனமும், 
“இட்டனெனச் காண்பனவ னேலலரை யேவலரென்--றிட்டனே 
யார் காண்பாரியம்பு”? என்னுஞ் சைவத் திருவாளர்வாச்கும், இப்பொ' 

ரளை வற்புறுத்தும், அல்லாமலும், “பஸ்யமேயோக மைசீவரீயப்- 
ஈசுவர சம்பந்தமான என்னுடைய ஐசுவரிய யோசச்சை (7) பார்க் 
கச்சடவாய்,” என்னுங் சண்ணன் வசனமே தான் ௪சுவரனல்ல வெ 
ன்பதையும், ஈசுவரசம்பர் ச மெய்தினவ னென்பசையுர் செளிகாய் 
தெரிக்சாநிற்கும், மேலும் *தமேவ சாத்யம் புநஷஃ ப்ரபத்யே 
தமத: ப்ரவ்நத்தி? ப்ரஸ்ததா புராணீ--௮க்த ஆதிபுருஷனையே கா 
ன் சரணமடைடன்றேன்-எர்.ச ஸ்சானச்தை யடைச் தவர்கள் மீண் 

0



௬௨ திருவாசக விஷய சூசனம்: 

டும் பிறப்பதில்லையோ அர்தஸ்தானம் தேடத்தக்கத.!' என்னும் மீ 
ண்டும் அவனது வசனமே தான் பிரபத்திசெய்யும் அடிமை யென்ப 

தையும், தனக்கு ஈசுவரன் அரத அதிபுருஷ னென்பதையும் வெளி, 

ப்படையாக விளக்குடன் ஐ. ஆதலினன்றோ வேதசாரச்தை வெளி 

பிடவெழுர்ச புராணங்களும் பரசிவத்துக்கு அடுத்தவரும் அவரது 

சத திமயமா யமைர் தவரும் ஸ்ரீம் ராராயணரே என்று அறைகூவி 
நின்றன, 

அரிர்ச சாதோபரிடசமும் “ஐங்கார ரதமாநஸஹ்ய விஷ்ணும் 
க்ரத்லாது சாரதிம் - பாஸ்மலோக பதாந்வேஷீ நத்ராராதந 
தத்பரா ங்சாரம் என்ற ரதத்திலேறி விஷ்ணுவை சரரதியாசக் 
கொண்டு பாமலோசபதத்தைச் தேடிச்செல்வான்- (துரீய)ருத்திரா 
ரா தனையில் பேரன்புடையவன்?? என்று புகழ்ச் சத, ஞானத்தாயா 
சிய ஒளலையாரும் ஸ்ரீமர் சாராயணன் சயபக்த சொமணியும் 
பாசக சிரேஷ்டனுமாதலால் அவனுடைய கருணாபலச் நினாலே ப 
ம௫வன் நிருவடிகளிற் பேரன்புஉண்டாகுமென்று சொண்டு 6 Ag 
நாலுச்சகடிமைசெய்?' என்று ஆணைதர்தருளினர். இதனால் சைவர் 
சள விஷ்ணுவைச் தாஷிக்கன்றார்க ளென்னுங் கூசத்று முற்றும் அப 
தமாம், சையர்கள் விஷ்ணு வாலயங்களுச்குச்சென்று ஸ்ரீவிஷ்ணு 

மூர் ச்தியைச் இரிசரணங்களாலும் வழிபடல் உலகப்பிசத்தம். பா 
ஞ்சராச்திரிசளோ அல்வாறுிவாலயங்களுச்குச்சென்று பிரானை 
விப சில்லையாதலின் அவர்சளே இவெநிர்சசர்களாவர், என்னை? 
கற்புடை: மாதர்கள் தககள் கணவரையன்றி வேறுபுருஷரை em 
டாதவாறுபோல பாஞ்சராத்இிரிகளும் அவ்வாறு செய்சன்றார்களெ 
ணின் அது பொருத்தமின்மையென்பத காட்டுதம், ஒருவன் சன் ரா 
ய௫ியைப்பார்த்து நீ என்னையே சரணாக இயடைவாய், சானே உனக் 
(கு உபாயமென்று கூறினால், ரீயென்னையொழிர்த மற்றவர்சளை நிர் 
தினைசெய்யென்றும், அவர்களை யபசரிச்சவேண்டாமென் றும் கருச் 
தாமோ? நானே உனக்கு நாயகஞதலால் என்னையே பற்றியிருப்பா 
யென்றும், நீ ககியடைவதற்கு சானே சாரணனன்றிப்பிதர் சாரண 
॥ல்லரென்றும், பிகரை சாயகனாக நாடாசே௭ன்றும் கருத்தாமன்றி 
வேறன்று, அதுபோல் தன. சமயச்சடவளுக்கு விசோதமாசப் பிற 
தெய்வங்களைப் பாதத்துமாகப் பாவிப்பது குற்றமாகுமேயன்றி 
அவர்களை வணங்குவது குற்றமாகாது, சனத சணவன் வேறொரு 
வடி.விலுள்ளானென்றறிர் தும் ௮வனைநிர் இப்பது இழிபேயன்றிசரப் 
பல்ல. அங்ஙனம் நிர்இப்பதால் தனத சற்புத்சன்மைக்குக் குறைவு



திருவாசக விஷய சூசனம்; ௬௩ 

நேரிரவேதோடு அவனுடைய மூனிவுக்கும் இலக்காகலேண்டிபிருச் 
கின்ற தென்பது வெளிப்படை, ஆதலினன்றோ அம்வார்கள் தங்க 
ள் சமயத்தில் விஷணுமூர்த் இயைப் பரம்பொருளாசப் பரவிஞர்க 
ளாயினும் சி௨பிரானையும் இிருவெண்ணீற்றினையும் ஆங்காங்கு புக 
ழ்ச்துள்ளார்கள், ஸ்ரீசாபுமானசுவாமிகளும் “அருள்வ.வேழுகர்த் 
மைகள் சோபானமென்றே, ௪௫ திசொல்லியஙா த்ராலே தொழும் 
தெய்வமெல்லா மொன்றே, மருளெனக்கில்லை முன்பின் வருநெறிச் 
கிம்வழச்குத், செருளின் முன்னிலையா முன்னைச் சேர்ச்து யான் றெ 
ரீஏின்ரேனே.” என்று இருவாய்மலார் ஈருரினார், 

நிச்ச “ஸிர்வதர்மாத்?? என்னுஞ் சுலோகமானது பகவத்$மை 
பின் இறுதிபிலள்ள பதினெட்டாவத அத்தியாயழ்இன் அறுபத்தா 
ருவது சுலோசம். இதற்குமுன்னுள்ள(௬௧-௮ து)சுலோகமாகய ஈஸ் 
வரஸிஸர்லபூதாநாம்?” என்னுஞ் சுலோகமானது கிருஷ்ணனுக்கு 
அச்டியமான ஈசுவரனுடைய இருப்பைச்காட்டுகின் ௦௮. (௬௨-௨து) 
சுலோசமாகிய “தமேவசரணங்கம்8?? என்னுஞ் சுலோகமான 
அர்த ஈசுவரனுடைய சாசுவிதமான ஸ்கானத்தைச சாற்றுகின்ற ௮. 

(சு; வது) சலோகமாடப “இநீதே ஜகா மாக்மாதம் தஸ்மாத்த 

ஹ்ய தரம்மயா விம்நஸல்யை ததலஸே ஷேன யதேச்சஸி த்தாத 
ந-இவ்விதம் ரகசியககளுச்செல்லாம் ௮தீரகசியமான ஞானவேது 
வாகிய சாத்திரம் என்னாலே உனக்குச் சொல்லப்பட்ட த-இச்.சச்சா 
த்திரத்தைப் பூர்த்தியா யாராய்ந்து எல்லாறு விரும்புகின்றாயோ ௮ 
வ்வாறுசெய்'' என்னுஞ் சுலோகமானது €சை மிகவும் ரகசியமான 

சென்று கூறுகின்ற. பின்னர் (௬௬-௨து) சுலோகமாயெ “ஸர்வத 
ர்மாந்? என்னுஞ் சுலோசமானது சிருஷ்ணனது மமையினை வி 

எக்குன்றது. இம்மாறு €தைபின் உபசம்ஹார அத் இியாயச்தில் 
சர்௮பூதங்களினும் அர் தர்யாமியாயும், சனச்சர்சியமாயு முள்ள ௬௪ 
வானது இருப்பைச் சொல்வி பின்னர் அவனது பிரசாதத்தால் ௮ 

டையப்பெறும் பேற்றையும் விளச்டு, அர் தரம் தன்னையே சரணாக 
இ யடையும்படிச்கூறி, சானதனால் மோட்சக்தைப் பெறும்படிச் செ 
ய்விப்பதாகவும் போதித்தமையால், இரஷ்ணன் ஈசவரனல்ல கென் 

பதூஉம், ௮லன் ஈசுவரன் நிருவடியை யடையச்செய்யும் சோகம் 
பாவனை முதிர்ர்ச ஈசுவர ஈம்பர்தமேய்திய பரமாசாரிய னென்ப 
உம், ஈன்கு ஸ்தாபிச்சப்பட்டத. இர், உண்மையையே “*அருவெ 
னு மமலன்றா னருளில னெனினுஞ்சார் - குருபர னருஞுண்டே 
லெனிலொரு குறையுண்டோ - இருவடிதரவந்தார் Agar Sa



சச! திருவாசக விஷய சூசனம்: 

ரென்றா-லுறு துயர் சளேன்றா - சொருவரு மிலைசண்டீர்?” என்று 

பிரமதேதையும், “குரவர் தமச்சாச சனைகள் தொடுப்ப செமக்கா 
கும்-விரலி லெமச்குப் புரிபிழை யாசான் விடுவிப்பான் - கரவில 
வர்ச்குப் புரிபிழையெம்மாற் களைலாசா-பரம பதத்தைத் த்ருவ 
தொருத்தன் பணியன்றே?? என்று விருத்தாசலபுராணமும் பி. 
காசப் பத்தின, ஆகவே சோசாரியனாயயெ இருஷ்ணனை ஜகஜர் 
மாதி சாரணஞனாம் பாம்பெருளாச மயங்9 இடர்ப்படாது பரமா 
சாரியராச வழிபடுடலே மையின் ௮.இரகயொர்த் தமாம். “யஸ்யதே 
லேபராபக்தீர் யதாதேவேததாதரெ:௮- எவலுக்குத் தேவனிட 
த்தில் பூரணமான பக்இயுண்டெேவனிடத்தி எள்ள தபோல் குரு 
வினிடததிலு முண்ட”? என்னும் சுவேசாசவ சரோபரிட தீ மச்திரம் 
மையுஞ் சிர்இித்துத்தெளிச, ஆசலாற்றான் அரியர் போதாயன மூ 
னி௰ரும் அன்மாக்களை யாட்கொள்ளும் ஆசாரியன் இருமேனிபில் 
சிவனைப் பூரிக்க பேண்டுமென்று விதிச்சனர், சிவஞானூத்தியும்“ப 
சப்பிரம மிவனென்றும் பாசன் ரனென்றும் பரஞான பிவனென் 
ன்றும் பராபரன்றா னென்றும்--இரன் றரு£ர் நிலையெல்லா மிவனே 
யென்று மருட்குருவை வழிபடவே யஃ3னியன்றா னாயே?! என்று வற் 
புறுத்தியது. ௮ம்விதியையே அர்சசுனனும் அஞ்ஞான்று ௮மர்ச்கள 
த்தில் அதுஷ்டிப்பவளாய்த் தனக்குச் மே. ராபமேசஞ் செய்தருளிய 
சண்ணன் நிருமேனியில் சிவபூசை முடிச் தக்சொண்டா னென்றுபா 
ம தங்கூறிற்று, அசலினன்றோ வியாசர் கிருஷ்ணர் இருவர்தவிர.அர் 
ச்சுனனுச்குச் சமானமான சியபக்தன் எங்குமில்லை யென்றுநூல்கள் 
கூறுனெ றன. ெபெருமானே முத்திராதன் என்னும் உண்மை இ 
கோபதேசம்தால் அர்ச்சுனலுச்கு நன்கு விளகனெமையால் தோ 
பதேச மானபிறகும் ௮ம்வுபதேசத்தின் பயனாசச் சிவபூசையை மர 
ண பரியந்தமும் விடாது செய்துவர்சனன், மே தீசிரசுக்களுச் கெல் 
லாஞ் சிசையாகிய அதர்வசிகோப நிடதமூம் தனது இறு இமந் இர் 
தில் “மோட்சமென்றெ ெவெத்ரைச் கொடுப்பலன் ஙனே யாகலின 
அவனொருவனே மத்றெல்லாவர்றையும் விட்டுச் தியானிக்சத் gas 
வன்” என்னும் பொருள்பட “சிவயேகோ த்யேயச் திலங்கர3--' 
ஸிர்வமந்யத் பரித்யஜ்ய? என்று குன்றின்மேவிட்ட விளக்குபோல் 
விளக்கிய த, (PH) 

பாடூவன நால்வேதம்-சான்கு வேதங்சளூம் சிவபெருமானுடைய 

பெரும்புகழைப் பாடாநீன்றன, வேதங்கள் நான்கலுள் இருக்குவே 
ae இருபத்தொருசாகையும், wana gb BLOGG. சாசையும்,
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சாமவேதம் ஆபிரஞ்சாகையும், அதர்வணவேதம் ஒன்பதுசாகையுமா 
யுள்ளன, இச்த ஆயிரத்து நார்று முப்பத்தொரு சாகைகளில் ஓ 
ன்றிலாவது சத் துவாஇதனாயெ பரமவெச்தின் பெரும்புகழ் கூறப் 
படாம விருச்சவில்லை, ஒல்கொருசாசையிலும் அவன இல்விய நா 
மங்களின் தொகு தியாயெ ௬£ரம் படிச்சப்பட் டிருக்ின்றது. ஏளை 

. த் தேலர்சளுக்கோ அச். துணைச் சிறப்பு டையா து, சற்புடையஸ் தி 
ரீயானவள் தனது கணவனுடைய பெருமையினைச் சமயம் வாய்த்த 
போதெல்லாம் புகழ்ச் து பேசுதல்போல் வேதநாயூயும் தனது கா 
யகனுடைய என்றுங்குன்றா மகிமையினைப் பல இறத்சானுஞ் சிறப் 
பித்துப் புகழவேண்டி தனத சாகைகடோறும் பரமேசுவர ஈமஸ்கா 

எங்களையும், பரமேஈவர தோத் திரங்களையும், பரமேசுவர பாரம்யங் 
களைப் பலவிதமாய் நிரூபிப்பதையுமே அமைத்துச்சொண்டனள். று 
ன்றியும் வேதத்துரோ௫கெளா யுள்ளார் நடுவுநிலைகொன்று தன் 
னைக் கொடுச்சாவண்ணஞ் வெராமசேய ரத்தின ரட்சாபக் தனமும் 
அங்காங்கு அமைக் துச்கொண்டனள். ஆகலின் மறைகள் நான்கும் 
எப்பொழுதும் எல்விடத் தும் எல்லாத்தேவரினுஞ் றத ெத்இன் 
மசமைபினையே பெரும்புசழாகப் பாடிச்கொண்டிருக்கின்றன யெ 
ars துணியப்பட்ட த, வேதங்க ளெல்லாவற்றானும் பிரதிபாஇச்ச 
ப்பட்ட பெருமைபுள்ளவன் சிவபெருமானே என்பசைச்சர்வான்மா 
க்களும் நன்குணரவே “வேதை ரநேகை ரல்மேவ வேத்யோ-- 
எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்படுபவன் யானே?! எஷ்று கைவல்லி 
யோபநிடசமும், *நதலிய ப்ரதிமா அல்தீ-யல்யநாம மஜத்யச 1: 
அவலுச்குச் சமானமான நில்லை-எவன் பெயரே பெரியபுகழாம்!” 
என்று சுவேதாசுவதரோபமிடதமும் கூறின. அன்றியும் வேதங்களி 
ன் ஞான்சாண்டப்பொருளை விளக்க வெழுர்த உத்தர பாகங்களாடி 
ய வேதாச்தங்கள் ஈசரவாஸ்யமுதல் முக்திகோபநிடத மீறாய நூற் 
செட்டு உபநிடசங்களாக விரிக்து டெக்கின்றன. அவற்றுள் ஈசாவா 
ஸ்ய மென்னும் உபரிஷத்தின் பிரதம உபச்சிரமத்தில் ஈசாவாஸ் 
ய மீதம் ஸர்வம்? என்ற் றொடச்சத்து மர் Ars Ae mess do; 
திசலானும், இறு தியிலுள்ள முத்தி சோபரிடத மென்னும் உபசம் 
ஹாரோபரிடதத்தில், “கைவல்ய ழ&ீதீரேகைவ பாரமார்த்திக ந 
பிணி,” என்னும் மர் இரத்தில் ஈசனோ டிரண்டறச் சலச்கும் கைவ 
ல்லியுசப்சம் சேட்சப்பமன் றமையாலும், ப£மாம்ஸசர் கூறும் உப 
க்ிரம உபசம்ஹா.ர நியாயம் பற்றி தூ.ற்றெட்டு உபநிடசங்களும் A 
வபெருமானுடைய பெரும்புசழையே பேரிச்சொண்டிருச்சின்றன 
'வென்பது தெள்ளிதிர் று-னியப்பட்ட த, (ear)
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௩வது. சட்டறுத்தல். 

வினையிலே கீடந்தேனைப் புதந்துநின்று போதுநான் வினை 
கேட செள்பாய்போல-சரீர சம்பக்ச வினைகளிலே பிணிப்பு 
ண்டு டெர் தென்னை வலியவந்து நீன்று வா? நான் வினைகளைக் 
கெடுக்கும் பாவநாசன் என்று சொல்வாய்போல, ஆணவம், சன்மம், 
ஊாயை என்லூம் மூன்று மலங்களும் ஆன்மாமை யரா தியே பர்இத் 
அள்ளன, கன்மமலமாகிய வினைகளின் பகுப்பு ஆகாமியம், சஞ்சித 
ம், பிராரத்துவம் என மூன்று இறப்படும், மனமாக்குக் காயங்களிஞ 
லே ஈட்டப்படும், புண்ணிய பா௨மாஇய இருவினைசள் எடுத்தபிறப் 
பில் ஈட்டப்பகையில் தாலகன்மமாய் அகாமியமெனப் பெயர்பெ 
றும், பிறகு பக்குவப்படும் வரையில் புத்திசத்துவம் பத்றுச்சோடாக 
பாயையிலே டெச்கும்போது சூக்கும சன்மமாய் சஞ்சிதமெனப் பெ 
யர்பெறும், பின்னர் பயன்படுகையில் பக்குவப்பட்ட சஞ்செசன்மங் 
ஈள் மேலெடுக்கும் உடம்பையும் ௮துசொண் டருபவிச்கப்படும் இ 
ன்ப துன்பங்களையுர் தர்.ஐ பிராரத் துவமெனப் பெயர்பெறும், அல 
rover சாமிய சஞ்சிதமாயெ விரண்டும் வெனருளாலும் குருசடா 
. சத்தாலும் ஒழியும், பிராரச் துவமோ அநுபவித்தே gifs ture 
ரரயினும் இடைவிடாப் பாவனையால் அவாயற்றவிடத்து வாதிப் 
பதன்ருமென்பது லோசகாநுபவம், எடுத்த உடம்பின்சண்ணே அது 
பலிக்கப்படும் பிராரத்துவம் ஆ இபவு£சம், ஆதியாத்மீகம், அதை 
லிகம் என முத் இறத்தாற் பல இறப்பட்டு விரியும், ஆதிபவு£கம் சட 
மவாயிலாக வருவதெனவும், ஆஇயாச்மீகம் சடத்தோகூடிய சேச 
னம் வாயிலாக வருவசெனவும், ஆதிசைகீசம் ஒருவாயிலா ஒன்றி 
செய்வர் சானே காரணமாக வருவதெனவும், அறியற்பாலன, அவற் 
mat சுபத்தமெனப்படும் ஒர்வசை வினைகள் Aa gor ws தொருப்ப 
ட்டிருப்பவரை வாதியாது. மர்சமெனப்படும் வினைகள் சிவஞானி 
சுளை லாதியாது, திவிரமெனப்படும் வினைகள் எல்லாரையும் வாதிச் 
குமாபினும் சிவஞானிகளை மிகுதியும் வாதியாது, ஆசாமியமும் ஏரு 
அ. சீர்ச.ற்நண்ட முதலான ஒளடசங்களும் மர் இிரங்களும் இம்மை 
பிலே பயன்ஈருவதுபோல் அன்மாக்கள் இவ்விடத்தியற்றும் வீளை 
சிளிதீில இம்மையிலேயே பயன் ரும், இவைகளுக்கு திருஷ்டமெ 
ன்று பெயர், சிலவினை.கள் இம்மையிலே பயனைத்தராத மறுமையி 
லே பயன்றரும், இவைகளுச்கு அதிருஷ்டமென்று பெயர், பூமியிலு 
ண்டாகுஞ் சிலவிளைவுகள் விளைர்தவருடத் துக்குப் புடுப்புமாயும் வ 
ருசிதவருடச்தக்கு விதையுமாயும் இருப்பதுபோல் இம்மையிலே
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செய்யும் அசு௨மேதயாசம் பிரமசத்தி மூசலிய வினைகள் இம்மையி 
நீறானே சுகத்தையுர் துச்சுத்தையும் முறையே தந்து மறுமையில் 
சுவரக்சதிதையும் ஈரகத்தையுர் தரும். இலைகளுக்குச் இிருஷ்டாதி 
ருஷ்ட மென்றபெயர், ஆபின் ஒருவன் தானீட்டிய வினைகளுக்குச் 
தீக்சபடி வே ாசமங்களிற் கூறியுள்ள பிமாயச்சித தா திகளைச் செய்.பி 
ன அலைகள் நீங்குமென்று நூல்களிற் கூறிய சென்னையெனின், அவ் 
வினைகளின் கெளரவமாத் திரம் கெடுமேயன்றி தோஷம் சேடித்து 
ஈிர்குமெனல் தண்ணம். எவ்வாறெனிம், ஒருவன் பிரமசத்து கோ 
சை முதலான வீனைசளைச்செய்து அவற்றிர்குத்தச்ச பிராயச்ச் 
நீ மியற்றினால் சரகமேதனைச்குண்டான கெளரலங்செட்டு கொலை 
தோஷ மாத்திரம் சேம ச் துகிர்கும். அப்படி சேடிச் துநின்ற தோஷ 
தீதின்பயன் மேறுடலெடுச்சைக்குத் தொந்தனையாகும். இல்வாறு 
வினைகள் பிரவாசசாதியாக ௮ன்மாலைப் பற்றியிருச் தலால் வினை 
ப்போசமே சேகசங்சண்டாய்'? என்றார் மெண்சாட்டடிகள், (௪௮) 

இனியேன்னே யுய்யுமா நேன்றெள் றெண்ணி யத்செழித் 
தீன் புணைபிடித்துக் திடக்கி ன்றேனை-இனி கடைச்தேறும்வழி யா 
சென்று பன்முறை இர்தித்துப் பஞ்சாஷாமாயெ தெப்பர்ைப் பற் 
றிக்கொண்டு கடச்சின்ற கென்னை, பெளவமென்னுஞ் சமுச்தமா 
னஅ தன்னுள் லீழ்ர்சாரை ஓரோவழி கொல்லும்கொ௫ல:௦ யுடை 
யது, பெரும்பிறவிப் பெளவமோ அப்படிக்ன்றி அனைவரையும் ௭ 
ஞூஞான்றும் நன்னாள் வீழ்ந்திக்கொல்லும் வெல்விய வாற்றல்பெற் 
ஐ சொடிமையுடையது. அர் சப்பெரும்பிறவிச்கடலைச் சடச்சவேண் 
டுமாயின் ஈல்லதெப்பமாயும், எல்லா ஈன்மைகளைச் செய்யவல்ல தா 
யும்,சற்றுணையாயு மிருப்பதோர் கருவிவேண்டும். அதுஜர்தெழுச்சா 
சய பஞ்சாகஷரமே, ஆதலின் சர்வான்மாக்களும் அதனையே பற்றிக் 
கிடத்தல் இன்றியமையாத சடனாம். பிடித்தலாவ து- மனத்தை 
யொருக்கிச் செபித்தல் “த்யான நீரிமதனப்யாசாத் பாசந்தஹ்திப 
ண்டி த₹-( இடைவிடா தூர் தித்சலாம்,) தியானமென்னும் சடைதல் 
anderen பிரக்த சிவஞானாச்னிபினால் பாசத்தை அறிஞன் தூக் 
சன்றான்!' என்று சை௮ல்வியோப நிடதங்கூறிற்று, இச்த ஐர்தெழு 

சி. சாகயெ பஞ்சாக்ஷாம் மு.சலாவத விஷபசூசன த்திற் சொல்லியபடி, 
வேசங்களீன் சாரமாயிருத்தலினால் ஏனைய மச் இரம்சளின் பொரு 

ள்களனைத்தையும் தன்னுள்ளடச்சிக்கொண்டு தான் சரசாய் விளங் 
கிக்கொண் டிருக்கன்றது. அன்றியும் சான் சிவபெருமானுச்குச் இ 
ர௫மேனியாய் ஆலம்வித்சைப் போன்று அனேக பொருள்களை யுள்ள
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டக்சிச்சொண்டு (bE Gem Bg unit ௮ப்பெருமானுடைய மேன்மை 
பொருச்திய பிரணவத்தில் வீற்றிருக்சின்ஈ௮, சிய.துச்கு மேலார் 
தத்துவம் avian Dart ௮ம்௨ாறே வேதரிரசா யமைச் தள்ள இக் 
'தத் இருலைர்தெழுத்துச்கு மேலான மச்திரமே கிடைடாது, ௮ண் 
ட் சராசரங்களுச் கெல்லாம் மூலகாரணனாகிய பிரானை 5 செரி 
ரீதிவர்கட்கு மற்றுள்ள தேவர்களால் அடையத்தச்ச பயன் யாதன? 
அதுபோல் சி 0பிரானத திருவைந்தெழுத்தையும் தெரிர்தபிறரு 
மற்றுமுள்ள மர்திரங்களால் அடையவேண்டிய பயொன்று மில்லை, 
பிரமன் முதலாகக் கூரப்பர் தே௨ர்கூட்டங்கட் செல்லாம் பிரா 
ன்எங்வாறு பரிசுத்தமோ அம்காறே சத்தகோடி மகாமர் இரங்சட்கு 
ம் இருலைர்செழுச்சே மகாபரிசுத்தமரகிய மச் இிரமாம், இசனையா 
வர் தியானிப்பார்களோ வர்கள் நிழலைப் பரிரிக்இலுக் தரிசிக்க 
லும் பாதகங்சள் பறக்சோ மென்றால் இன் மமையினை Qawer 
வினதென்று உரையறுக்க யார்ச1ம். இர்த த் திருவைர்தெழுச் தினா 
லேயே ஐம்பூதம், ஐம்பொறி, ஐம்புலன், ஐகசருமோ இரியம், பஞ்சக 
ரீத்தாக்கள், பஞ்சி 3இபற்கள், பஞ்சப்பி;மம்கள் முதலான ௮ 
னைச்தையும் வெரிஷ்டைகூடும் அறிஞர்கள் ஆன்மாக்களுக்கு உணர் 
தீதுலார்கள். இம்மகாமர்இிரம் “நமசிவாய?” என்னும் ஐர்தெழுச் 
தால் விளங்கும், இை அ$ிரியர் உரைத்த வுபசேசப்படி. ஈல்ல முக 
ரத்தத்தில் தொடங்கி அபுள்நாள்௨ரையில் விடாது மனவொருப் 
பாட்டோடு ஐபிச்சவேண்டும், எழைமறர்தாலும் உயிர்க்குறு இயைத் 
தீரும் பஞ்சாட்சரத்தை மாச்தி.ம் மறத் ரல் கூடாது, ஆசலினன்றோ 
ஸ்ரீ சர்தரமூர்ச் இிசுவாமிகல் “ஈத்றலாவுனை கான்மாக்கினுஞ் சொல் 
Quer swears a” என்று சட்டளைபிட்டரரினா இப்படிப்பட் 
ட அரிய பெரிய மூமைலாய்ர்த பரம வைர்தெழும் தாபெ ஸ்ரீ பஞ் 
சரகரமானது பசொகரத்தில் வீழ்ர்தழுர்துன்ற அன்மாக்க எனை 
வருச்கும் சிறர்த செப்பமாயும், முத்திச்சரையிற் சொண்டுபோம். த 
ப்பாது சேர்க்கும் நர்றுணேயாயும், இருதீழல்பற்றி பஞ்சப்பி/மோப 
ரீடதமானது *பஜ்சாக்ஷ£மயத்சம்பும் LIT Tama age aor 
ம்-நகாராதியகாராந்தம் ஐஜாத்வா பஜ்சாக்ஷ£ரம். ஜபேத்பரப்பி 
ரம ஸ்வரூபமாயுள்ள UG ET KT sens தீன்மயமாகக் சொண்டலர் 
சம்பு, பஞ்சாக்ஷரம் ஈசாரம்முதல் யகாரம் இறுயொச வுள்ளதென 

அறிர்து ஜபிச்சச்சடவர்?? என்று உண்மை சாட்டிய. இதனையே 5 
நூ£லூர்ச்செல்வரும் யாவருங்காண அினற்படிர்ச அயப்படியேதிச் 

சிழப்பித் ச] சவபரத்துவத்தை நரட்டினர், ன ர gt by
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நிற்ச, இர்சப் பஞ்சாகூரமான து உச்சரிக்றெ முறைமையினா 
லே ஸ்தாலம், குகஷமம், சாரணம், மகாசா£ணம், ARG Rw Hevea 
அ மகாமது என ஐலசைப்படும், grey ugeraprd “gos Pauw 
ய? என்று சொல்லப்படும், சூஷமபஞ்சாக்ஷரம் சிவாயநடி$ என்று 
சொல்லப்படும், ஸ்.தூலம் போ சத்தையும், குகஷமம் மோட்சத்தையுச் 
தீருத்லால் முரூடட்சுச்கள் எஞ்ஞான்றும் குஷ் மபஞ்சாட்சரச்தையே 
விதிப்படி ஜபிச்சக்கடவர், அசலினன்றோ வாய ஈமவென்று இர் 
தி.ச இருப்போர்ச்,சபாயமொருகாளு மில்லை!" என்றார் ஒளவைப்பிரா 
ட்டியார், கோலை வேந்தரும் “நானேயோ த௨ஞ்செய்தேன் மொய 
ஈம வெனப்பெற்றேன்,?! என்றனர். இர்தச் சுஷ்மபஞ்சாக்ரத் இலு 
ள்ள சிகாரம் சிலம், வகாரம் அருள், யகாரம் ஆன்மா, ஈசா£ம திரோ 
மை, மகாரம் மலம் என்று சொல்லப்படெலால் இந்த முறைமைபி 
னை யுணர்ச்து, ஊனஈடனமாட$ிய ரசாரமசாரத்தில் சென்று ஜனன 
மாணட்பட்டுப் போகாமம், ஞான நடனமாகிய சிகார வசாரத்ழைப் 
பொருந்தி, சொர முதலாக வுசசரித்து அப்படி. உச்சரிச்ற முறை 
மைபினையும் விட்டு வகாரமாகயெ ஞானர் தாஞய் நித்சவே சசொரமா 
பெஜேயச்திலே அமுர்துவிச்கும், ௮2 எப்படியெனில் பேசுமெ 
மூச்தாகும் சத்யொடிய மகாரரிடமாகப் பேசா வெழுத்தாகுஞ் செ 
மாயெ சிசொரத்தி லழுக்சயே அச்மன்மையுண்டாகும். ௮ துமே மோ 
னமுத் திரை யென்னும் கைக்காட்டி லுணரச் டெச்ின்றத, அரனை 
விளக்கின் கைத்தலமொன்றிலே கநிட்டை, அராமிகை மத்திமைஎ 
ன்னும் மூவிரல்களோ௫ இயல்பாகயே சேர்ந்து நிற்கும் சர்ச்சனி 
யை (சுட்டிவிரலை) அவந்தினின்றும் வேறுபிரித்து அங்குட்டத்தோடு 
(பெருவிரலோடு) ஏகமாயடக்கி நிற்க ௨வமைப்பதுபோல், ஆணவம், 
கன்மம், மாயைஎன்னும் மும்மலம்களோடு இயல்பாகவே கூடி.பிருக் 
கும் ஆன்மாலைஅவற்றினின்றும் வேறுபிரித் துச்சிவபிரான த ஞானா 
ஈந்த வடிவமாகிய இருடி நிழவிலை அடங்? நிற்க அழுர்துசலாம், 
Dos அதுபவரசசியமும், பஞ்சாட்சரம் ஏசாகரமாகும் முறைமையும் 

(வகாரத்தில்ககாரமும், யகாரத்தில் மகாரமும், யசாரத்.ில் மகார 

மும், சிகாரத்தில் வசாரமும் ௮ல் யகாரமும் ஓடும்குதல்), சாரண. 
பஞ்சாக்ூரம் மகா சாரணபஞ்சாக்ஷரம் மகாமநு ஆதிய விம்ூன்ற 

ம், உபதேசக்ெமத்தால் அறியத்தகும் அதிரச மாதலால் குருபரன் 
நிருத்தாளைச்சோர்து வழிபட்டுச் கேட்டு தெளிர்துகொள்க, (Fs) 

1. தேவர்கோ வறியாத தேவதேவன் சேழம்போமில்கஜ் பய 
நீதுகாத் தமிக்தமற்றை, ழவர்கோ ஐய்நீன்ற முதல்வன் ர்த்தி
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ழ தாதை மாதாளும் பாகத்தேந்தை-தேலர்சட் சாசனாயெ இகத 

னும் உணாச்கூடாச தேயாதிதேவன்-செழுமையாகிய வுலகங்களை 

ப்படைத்துச் சாத்து அழிச்சின்ற மற்றையோரா௫ய பிரமன், விஸ் 
ணு, உருத்திரன் என்னும் மும்மூர்த் இசளுக்கும் முதல்வனாய் நின்ற 

ஆதிபுருடன்-உருவமுடையவன்-யாவர்க்கும் பாட்டன் - உமாதேவி 
யால் ஆளப்படுகின்ற இட தபாக ச்சை யுடையவன் என்பது பொரு 

ள். இதனால் சுத்தசிவத்தின் தடஸ்த லட்சணங் கூறப்பட்டது. தட 
ஸ். ச லட்சணமாவது செபெருமானுடைய தயாஜூலம் வெளிப்பட்ட 
அவசரம், இது பரம கருணாமயத் இருமேனியாயும், முத்தொழில்ச 
ஞூம் சனது சர்நிதியில் கடைபெற்று விளங்கச் சாட்ிமாத்தரமா 
யும், மூக்குணங்களில், தோய்ச் தள்ள மூம்ரூர்த்இகளுக்குப் பரமா 
யும், மனோவிருத்இகளுக் கெட்டாத நின்மலமாயும், அஇிரடிவக் தமில் 
லாச் சனிமுதலாயும், விபுலாயும், சொகர்ச ரூபமாயும், உள்ளதோர் 
சசளமடிவமாம். இங்வடிவம் நித்ெ விபூதிமயமாய் விளங்கும் ஸ்ரீ 
சோமலோக மென்னும் மசாசிவலோகத்தில் எழுக்தருளி யிருக்கு:பி 
ருப்பு. இது மகாசியலோகத்தல் மாச் இரமன்ற, யோகிகள் இருதயக 
மலததும், மகாசிதம்பரத்தும், அன்பர்கள் பரிபாகத் துக்கும் தக்கபடி 

ஆங்காங்கு அவிர்ப்பலித்தும். ரித்ிெயசொயம்பிரகாசச சொரூபமாய் 
விளங்கிச்கொண் டிருக்கும், இதற்குச் இறப்பிலகணமாகது மாதா 
ஞூம்பாகம், மாது என்றால் உருக்தினது சத்தியாய உருத் திராணி 
யல்ல. மற்று உலசமீன் றருளிய பராசத்தி யெனப்படும் பேரின்பமய 
மான பிரமவிச் தியா தேவியாம். இர்சத்தேவியே சேவேர்இிரனுச்கு 
யட்சதத்துலம் பே! இத்த பெருமாட்டியெளச் கேனோபனிடசம்புக 
இம், இவ்்உம்மையை பரரியசச்சி எனவும், மாதேவன் பாகத்சாய 
உமையம்மையெனவம், ஆரணமுடிக எனைத்தும் ஒருங்குசேர்ம்து 
அரசையாமீற்கும். உமா மென்னுஞ் சொல், உகார மகார அகாரங்க 
ளாகிய வியவ்டிப் பிரணவத்தில், அதற்யெல்பி லமைர்த அசார உ 
கார மகாரங்களாகிய மாத்திரைகள் (மூரைபிறழ்ச்து, உமா எனச் 
தேவியார் தருகாமமாய் ற்கும், இதுபற்றியே “க்நஷ்ண பிங்க் 
எ கருமையுஞ்செம்மையு்சலர்த திருமேனி? எனவும், “உமா 
பதயே பசுபதயே-உமையின்பஇக்கு பசுபஇக்கு'? எனவும் சைச் 
திர்யோப$டசஞ் செப்பிபத. இங்கு மாசாளும்பாசம் குறிச்தமை 
யால் காளகண்டம், கண்ணுதல் முதலிய மற்றைச் சறப்பிலச்சணய் 
களு சழுஃப்படும், இல்விச இலகச்சணங்களை வேறு எச்சடவளருச் 
கும் எவ்விடத்தும் எச்சமயத்தும் வேதங்கள் கூறினதின்று, ”ரபெ 
ரமா ஜொருவருக்சே இயல்பிலமை*த அசாதாரண இலக்சணங்க
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ளாகவும், ஈற்காரண வாக்கயெம்சளாசவும், ஒருங்கு சேர்ர்து கூறியு 
ள்ளன, அவற்றுள்! சிலவருமாறு:...- (௧) நதம் சத்யம் பரப்ரஜ்ம 
புருஷம் கீநஷ்ண பிங்கம்-ஊர்த்வரேதம் வ்நபாக்ஷம் விஸ் 
வநபாயவை நம'ஈமெய்யினரும், சத்தயரும், பரப்பிரமசொரூப 
ரம, புருஷரும், கருமையுஞ் செம்மையும் சலர்.த இருமேனியுடைய 
AGW, x7 sa வீரியமுடையவரும், விரூபாட்சரும், விசுவரூபருமா 
யுள்ளார்க்கு ஈமஸ்காரம், (தைத் திரியோபநீடசம்), (௨) நதம் சத்ய 
2 பர ப்ரஹ்ம புநஷம் கீநஷ்ண பிங்க:ம்-ஊர்த்வ Craw ag 
பாக்ஷம் சங்கரம்ந்லலோஹ் தம்-5௨ மாபதி3 பசுபதி? பிநாகீஸ்ய 
மீதத்யுதி-மெய்மினரும்..... ...சங்காரும், மிலலோகிதரும், உமாப 
தியும், பசுப இம், பினாக்பரும், அளவில் பிரகாசமுள்ளவரும் (௪0 
சிம்மசாபகியோபநிடதம்), (௩) நகம் சத்யம் பர ப்ரஹ்ம ஸர்வ 
ஸிம்சார பேஷஜம்- ஊர்தவசேதம் வ்நபாக்ஷம் விஸ்வநபம் 
மஸேச்வாம்- மெய்மினரம படபட சாவ சம்சாரப் பிணிக்கு மருக 
இளரும்........ (தரிசனோபகிடதம்), (௪) நீர்லோசனம் உமார் 
த்ததேலம் வரதம் முச்சகண்ணரும், உமைபாகரும், வரதரும் 
(யோசதத்வோபநிடதம), (௫) பத்சலக்த்ரழமா ஸஹாய* நீல 
கண்டம் பாரசாந்தட்- ஐ த முகக்களுடையலரும், உமாசகாயரும், 
நீலசண்டரும், பரமசாம் ரும். (மண்டலப் ப்பாஹ்மனணேபைநிடமம்,) 
(௬) மா ஸீஹாயம் பரமேல்வரம் ப்ரபும்-தீர்லோசனம் $ீலக 
ன்டம் ப்ரசாந்தம் ..... (கைவல்லியோபறிடதம்), (௭) தரிணேத்ர 
ம் த்*தணுதாரம் தரயாணம் ஐாகம் ப்ர ட் -(ப்ருஹஜ்ஜாபாலோ 
ப$டதம்), (௮) ஜங்கார ஸ்வநபிணம் மஹாதேவ ழமார்த்த க்நத 
சகேம॥ம்-ஸோம ஸுர்யாக்னி நயதம்- (பஸ்மஜாபாலோபரிடதம்), 

இன்னணம் ௮ளவில் வசனங்கள் ஆரணமுடிகளில் a Ae gy 
ெக்சின்றன, சார்தோச்கியம், பிரச தாரண்ணியம், தைச்தரீயம் 
முதலிய உபநிடதங்களில் ததகரோபாசனா மூர்,ச்தியாசப் புகமப்பெ 
நீறவர். பிரமனோ, விஷ்ணுவோ, ரச் திரனோ, சத்தியோ, அக்னி 
யோ, சூரியனோ, வாயுவோ, மம்றியாரோ வென நிசழுமைய மறுக்கு 
மாது மேர்காட்டிய உபகிடதவசனம்கள் யாவும் ஒருங்கெழுச்து தக 
ரவித்தியாத் துரியப்பிரமம் உமாசகாயம், இரிரேத்திரம், Sars ore 
ம் மு,ஈலிய அற்புத வடையாளங்கள் அமையப்பெர்றுள்ள ஒப்புயர்வி 
ல்லாமமகள விச்சிரசகமென முழக்குகின்றன, இதனால்சர்லான்மாச் 
களுக்கும் உபாஸ்யப் பொருள £யுள்ளவர்சிவபரம்பொருளென்பது உ 

எ்ளங்கை நெல்லீச்சனிபோல் நிரூபிச்சப்பட்ட த,ஜுல்லாமலும், ழை
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தீதிரியோபரிடதமான த தரீய மூர்த் இியாயெ சிலபி ரானாருக்குச் சத் 
தியோசாதமுதல் ஈசானம் இறுதியாயுள்ள பஞ்சப்பிரம மச் தரங்களை 
கூறி “ஹ்ரண்யபதயே அம்பிகாபதயே உமாபதயே பசு பதயே 
நமோநம?” என்ற அதித்துப் புசழ்ர்சமையால் சவபி ராளைத் தவி 
ற வேறு எக்சடவுளரையும் அல்வுபரிடதமான 2 உபால்யப்பொரு 
ளாசச் சிறப்பித்தோதவில்லை (யென்பது பரம௫ிச்தார்த மரயிற்று, 
அங்கனமிருக்ச “ல்நபாக்ஷன்?? என்றபதத்துக்கு ஒன்றுக்கொன்று 
மாறுரூபம் பெற்ற சூரிய சர் திரர்களை ரேச்திரமாசக் கொண்டவ 
ரெனவும், *க்நஷ்ண பிங்கர2?? என்ற சொல்லுக்கு தரவதாரத் 
இல் கருமையும் இரவதாரத்இல் செம்மையும் பெத்றவரெனவும்,வலி 
அ பொருட்படுச்தி விஷ்ணுவினிடஞ் சேர்ச்ச விடர்ப்பட்ட வீணர் 
சிச்தார்தம் அவலமாயித்ன்றோ, அப்படி முரண்பட்டுக் கூற மூயன் 
ி.து தமது கடவுளுச்குவேறு அடையாளங்கள் வேதார் தங்களிற்சொ 
ல்லப்படாமையால் மதாபிமானமும் அழுக்காறு மெள்ளுது வேறு 
யாசெனப் புகல்வது. “நமோ ஸ்ரண்ய பாஹவே ஸ்ரண்ய art om 
ப ஹரண்ய நபாய?? என்று மீளவும் அர்சத் தைத்திரீயோபரிடத 
மே புசன்றபடி. சகரமாகயெ உள்ளச் குகையின்சண் இயானிக்சப்ப 
டும் சோதிர்மயப் புருடன் மும்மூர்த் இகளையு் கடந்த உமாசசாய 
சிுபெருமானென்பதே இண்ணம், கைவல்லியோபநீடதமும் சர்வ வி 
நீதைசளினுஞ் சிறர்தது தகரவித்தை யெனவும், அதனிலும் மிகச் 
சிறச்தது உமாசகாயோபாஸ்தி யெனவும் வர்புறுச்சியத. ஆதலாற் 
ரன் ஆசிரியர் ஹரதத்தாசாரிய சுவாமிகளும் சாராயணனுக்கு ௮ந 
தீர்யாமி சிவனேயாதலால் ௮வனை நாராயணனது திருமேனியின் 
கண் உபாரிக்க வேண்டுமென்று தைத்திரீய நாராயணோபகிடதப்பிர 
மாணங்சொண்டு சாதித்துள்ளார், அங்ஙனமாயின் வேதங்களிலும், ! 
உபப்ரஹ்ம்மணங்களிலும் (புராணங்களிலும்), பிரமன், விஸ்ணு, ௨ 
ருத்திரன் முதவிய கடவுஎரைப் பரதத் துவங்க ளாசவும்,வழிபடு சட் 
வுளராசவும், உலகத்தைச் சிருட்டித்தவர்களாகவும், ஊழிதாலத்துச் 
குப்பீன்னு முள்ளவர்களாகவும், சராசரங்களுக்கு ௮ இபதிகளாகவும், 
௮ர்தர்பாமிகளாகவும் ஒஇியுள்ளனவே ௮வ்வசனங்கள் யாவிம்லெறுல் 
சுற்றோவெனின் அற்றன்று, அசத வசனங்கள்யாவும் பிரபல ப்ரமா. 
ணங்களுடன் முரணாவழி ௮க்சடவுளரை ஒருபரமான்்வினுடைய ரி. 
பமன சத்திகளாகவும், விபூதிகளாகலவுங் கொண்டு ஓபேபொருளைச்சு , 
ட்டிமுடிடின்றனவென முடிச்துக்கூறுதலே பரமசாம்பவர்கள து ழ் 
Res தீர்மானம், சர்வ ௬௬ திமுடிகளுக்கும் இதுவே ஒப்பமுடிர் த
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அணிபாம், அதிலினன்றோ எண்ணிறா்த வேதவசனங்க ளெழுக்து 

அவனே பிரமன், அவனே விஷ்ணு, அவனே வென் என்றுராட்டின. 
சிருத்திய கர்த்தாச்சளாகயெ மும்மூர்த் இிசளையும் அவ்வாறுபிராணூ தி 
'யசேதன௰களைப்போல் அவனது விபூதிகளாக கீரூபிச்தமையால் 
அவர்களைப் பரதத் துவமாகச் குறிக்கும் பல வேத வசனங்களையும் 

ஒளபசாரிகமாகக் கொள்ளுதலே சால்புடைச்தாம், ௮து பற்றியே 
சுவேதா சுவதரோபகிடசம் “ஏகயேவ நத்ரோ நத்விதீயாயதஸ்து? 
யஇமாந் லோகா நீசத ஈசநீபிஃ இரண்டாவதிலதாய், உருத்திர 
சொருவர்மாச்இிரம் உளராய், இரத லோகங்க செல்லாவற்றைபும் 
டியமன சச்.இிகளால் ஆளுகன்றார்?? எனவும், அதர்வசிபோபரிடதம் 
“யடமாந் லோகா நீச்த ஈசநீயு$ ஐநநீயு?-எவர் இர்த உலசங்க 
ளெல்லாவற்றையும் சசனிகளும், ஜனனிகளுமான பரமசச் இிகளால் 
ஆளுசின்றார்'' எனவும் வரையறுத்துச் கூறின, 

என்னை ! மேர்சொன்ன உமாசகாயர தி சறப்பிலச்சணங்க ள 
மைச்ச பரமசியனைச் கூறும் வசனங்களையும் அவ்வாறு ஒளபசாரிக 
மாகச் கொள்ளலாகாதோ வெனின், அது கூடாமை, ஆறாவது Mas, 
யகூசனத்தில் சாட்டிய பிரமாணங்களின்படி. துரீய ரத் இரஜெருவ 
னிடச்சே ஏசத்துவம் அமைர்திருப்பதானும், அம்வுரு த்திரனுக்கும் 
அிரமத்துக்கும் பெயரொர்றுமை கொண்டு “ஏகஏவ நத்ரோ நீத்வி 
நியாய தஸ்தே-உருத்திரமூர்த்தி யொருலரே யிருக்சன்ருர் இரண் 
டாவதில்லை” எனவும் “ஏக மேவாத்விதீயட் ப்ரஹ்மா பிரமமொ 
ன்றேயுளது. இரண்டாது இல்லை? எனவும், “ஸிர்வோஹ்யேஷ ந 
த்ரஉருச் திரபே எல்லாமாயிருகசன்றார்'' எனவும், “ad tanh 5 
பிதம் ப்ரஹ்.மா-பிரமமே எல்லாமா யிருக்கின்ற து” எனவும், சுவே 
தாசுவதரம், சார்தோக்கியம், தைத்திரீயம் முதவிய உபநிடதங்கள் 
கூறுகின் றமை யானும், பிரமா திகளைப்போல் எசதேச வசனங்களில் 
சர்ல சொருபத்துலம் நிரூபிச்சாது வேசசாகைசளிலுள்ள ஒவ்மொ 
௬ உருச்திரசம்கிதையிலும் ஸ்ரீம துமாபதியையே சர்வ சொரூபனெ 
னச் திர்மானித் திருப்பசானும், சுருதி ஸ்மிருதி புராணே சொசம்க 
ள் யாவும் ஒருங்கெழுந்து வேனே பரதத் துவமென நிர்ணயிழ் திருப் 
பதானும், பரமசிவனைப் பரதத்துவமாகச் கூறும் வாக்கெங்கள் எஞ் 
ஞான்றும் உபசார வசனங்களாகாவாம். 

, ஆயின், வை இிகர்சளா யுள்ளகர்கள் பிரமனையும், விஷ்ணுவை 
யும், வெனையம் ரப்பிரமங்களாக வழிபகென்றார்சளே அலஃ்தென்ளை 
யெனின், தைத் திரீயோபரிடதமானது “ஸிர்வேரவைநத் ர எல் 
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லாம் உருத்திரனே”' என்ற கூறினமையானும், சைவல்வியோபகி 
டதமானது “லப்ரஸ்மாலசிவ? என்றற்றொடச்சத்து மர்.திரத்இில் 
“ஸியேவ ஸ்ர்வம்-அவனே எல்லாம்” என்று திறிமூர்த் களையும், 

கேசனது விபூதெளாகத் துஇத்நிருக்சன்றமையானும், எவ உமாம 

Grartse எந்தெந்த தேவர்களிடத்து அன்பு செலுத்துடன்ரார் 4 

ளோ அவரவர்களுக்கு அதர் தத்தேவர்களையதிஷ்டித்து அரத உமா 

மசேசனே அலுக்கிரகஞ் செய்கன்றானென்பதுமுடிர்த ர்திமையாம் 
அமலினன்றோ பகவற்சேதையில், 'எச்தெர்த பக்தன் எர்தெர்ச செ 
ப்வவிச்சிரசச்தை விசுவாசத்தோடு பூரிப்பதற்கு விரும்புகின்றானோ 
அச்சர் ரப் பக்தனுடைய அர்தர்த விசுவாசத்தை ஸ்திரமானதாச 
Ga கான்செய்கிேன்!? என்னும் பொருள்பட “யோயோ யாம் 
யாம் தநு்பக்த? ஸ்ரத்தயார்ச் சிதுமிச்சதி-தஸ்யதல்யா சலா 

ம ஸரத்காம் தாமேவ பிததாம் யஸம்” என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 

கூறியுள்ளார்-௮ன்வாசே, “யாதொரு தெய்வங்கொண்டீ ரச்தெய்வ 
மாகியங்கே - மாரொரு பாகனார்ராம் வருவர்? என்று சியஞானசிழ் 
ிமிலும், “ஐமவாதே- எல்வருவில் யாபொருவ ௬ள்குலா ருள்ளத்து 
அம்வுருவாய்த் தோன்றி யருள் கொடுப்பான்-எம்வுருவுச-தானேய 

ரய் சின்றளிப்பான் றன்னிற் பிறிதுருவ - மேனோர்ச்குங் சாண்பரிய 
லெம்பெருமான்.'? என்று இிருஆதியுலாவிலும்ரைவச்திருவாளர்கள் 
ஆணை தர் அள்ளார்கள், இனால் பிரமன், விஷ்ணு, மன் என்னும் 
மும்தூர்.ச் திசளைப் பராமேசுவான் இருமேனியெனப் பாவிம் தச் அணி 

Fs வழிபலொர்க்கே முத்தி ச இக்குமே யன்றி அயர்களை அவ்வ 

மாசகாயப் பரம்பொருளெனவும், ௮ ப்பரம்பொருளுச்கு மேலார் த 
ஸிமுதலெனவும், அவனுக்கும் சாரணமாம் பொருளெனவும், நினை த 
௮ வழிபோர்க்கு எஞ்ஞான்றும் வீ கூமெதின் றென்பது சாட்டப் 
பட்டது,அதாவது அவர்கள் இடர்பவொரென்பதே இண்ணம், அரச 
ன் பரிவாரங்களான மர்திரி முதலானவர்களை அவனாணையேய்ற பரி 
லாரங்களென்றறிர்து அவரவருச் குரியபடி ஈடப்பவர்க்சே இகலோ 
சச்கசமுண்டாய தன்றி அவர்களே ௮ரசனெனசம்பி ஈடப்பார்க்கு யா 
ண்டும் சுகமில்லை யன்றோ - அன்றியும் அவ்வாறு விபரீதங் கொண்டு 
மய௩கிரடப்பவர் படுங்கடு் துயரமே இதற்கு நிதரிசனமாம், பகவற் 
கசை முழுதிலும் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சன்னை ஈசுவானாகவும், சிருஷ்டி 
முதலிய சர்வ கர்த்திருச்துவ முடையவனாசவும் விதச்த கூறியது 
சோசம்பாவனையால் ஈசுவரப் பிரசாதமெய்இிய சாரணம் பற்றியன் 
றி வேன்று, இவ்வுண்மை மசம், மானம், மயக்கம், முதலியன பற்
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றிப் பிணம்கும் புல்லறிவாளர்ச்குச் இறிதம் விளந்குசலரி ௯. நண்ணா 
நிலம் கடவுகிலைமையும் உடையாய் சோச்ச மல்லார்ச்க எளிதில் 
இனிது விளம்கு௮தாம். ரூ 

௪-வது. அத்துாசத்தி. 

Samus goo Crt sw Grow நீறுந்ன்றது கண்டக யாமிறு 
ம் நேக்கிலையபிரான து காண்ட புயகவின் மேல் இருரிறு 4 
லைபெர்றிருப்பதைக் சண்டும் மனம் உருஞெயில்லைஎல்லா வேட 
களிலும் உத்தமமானது நமேடம்-அகளிஞம் உத்தமோ ம்தமமா 
னது இரு£ீற்றுப் பொலிவு, அர்த. திருமிற்றினெழிலைச் சண்டமாக 

இல் எப்படிப்பட்டவர்களுடைய உள்ளமும் சண்ணுற கவரப்பட்டு 
அம்மெழிமலாடு ஒற்றித்து நிற்றல் பாலர்முதல் விருத்தர் இறுதியா 
யுள்ள ஆன்மாக்களது அநுபலப் பி. சிதம், இருரிறான து SCOR OI 
ரியங்களுக்குங் காரணமா யிருத்சலால் மசஎரிய சாரணனானபாமே 
சவரனுக்கு பம எணிகலனா பிருச்ின்றது. ஐசவரிய விருப்ப 
முடையார் யாரோ அவரே அழையஎணியும் பாக்கியம் பெற்றவர். ௮2 
ர்களுக்சே அது இன்றியமையா. வேண்டப்பரி௮ ௮, Boia தரிப்ப 
தீனா லுண்டாகும் பயனை பிருஈஜ்நாபாலோப நிடசமானது, பஸ்ம 

தாரணஞ் செய்வஇினலையே மோக்ஷமுண்டாடின் றது - சிலசாயுஜ்ப 
மும் அடையப்படிகின்றது-அவன் மீளத் நிரும்புகிறதில்லை. ௮௨ன் ம 
எச்திரும்புகிறதில்லை."' என்னும் பொருள்தோன்ற, “பஸ்மதாரஸ 
தேவ மக்கீர்பலதி-சிவசாயுஜ்யமவாப்நோ தி-நலிபுந ராவர் ததே- 
நலிபுநராவர் ததே? என்று கூறிரீறு. இதனால் பஸல்மகாரணமேபாப 
au ஹே துவென்பதூஉம், மோட்ஈபல மென்பதாஉம் ஈன்கு நிரூபிக் 
சப்பட்டது. எல்லாச் கன்மங்களுக்கும் இதுவே முச்யொங்கமாக 
லம், ஞானாங்கமாகவும், இருக்சின்றமையால் வேதத்திலுள்ள சன்ம 

சாண்டத்திலும் ஞானகாண்டத்திலும் இதுவே புகழப்பட்டிருக்இ 

ன்றது, நூற்றெட்டு உபகிடதங்களிலே இதன் மசமையைப் பேசும் 
உபடிடதங்கள் பதினைந்து. “பூந்யைந்ப்ரமதிதல்யம் -பூதியை ய 
ணிதவினின்றும் ஈழுவு சல் கூடாது?” என்று தைத்திரீயோபரிடத 
மானது பஸ்மதாரணச்சைச் தெளிலாய் விதித் இருக்ின்றது, திரு 
8த்றுக்குரிய பெயரைந்கனுள் பூ.தியும் ஒன்றாதலால் ௮து பஸ்மமெ 
ன்பதே சர்வ வேசதாச்த சம்பிர தாய ரகசியமாம் *ஐச.வர்ய காரை 
த்பூதிஅறசவரியத்துக்குக் காரணமா யிருச்சலால் பூதியெனப்ப



௭௬ திருவாசக விஷய சூசனம். 

டும்? என்று பிருகஜ்ஜாபாலோபரிடதமே அப்பொருளை விசக்கெயெ 
௮. ஆதலின் பஸ்மதாரணம் வேதசம்பந்தமான பைதிகமாம், Cag 
மார்க்சத்துக்குப் புறம்பான கொள்கையை (எனவே பஸ்மதாரண 
தனக்கு ௮ன்னியமான புண்டாங்களை) விஷ்ணுபுராணம் நச்னெ 
மெனக் கூறன்றமையால் அ௮ச்கொள்கைகள் யாவும் பதிசமென 
வும், பாஷாண்டமெனவுஞ் சொல்லப்படும், 

அன்றியும், “ய டூகளுக்கு ஞானத்தைக் தருவதாயும் வானப்பிர 
ஸ்.சர்களுக்கு வைராக்யெத்தைக் கொடுப்பதாயும் உள்ளத?” எனப் 
பொருள்கொண்டு “யதீநாம் ஜ்ஜானதம் பிரோக் தம் வனல்தாதாம் 
ல்ரக்தீதம்” என்றும்,*எலர்கள் பஸ்மசாரணத்தை வீட்டுச் சன்மத் 
நை அநுஷ்டிச்சின்றார்களோ அவர்களுக்குச் கோடிஜன்மங்களினும் 
சம்சாரத்தினின்றும் விடல் உண்டாகாது? எனப்பெருள்பட “யே 
பஸ்மதாரவம் நீயத்வா கர்ம தரீவந்தி மாநவ3-தேஷாம்நால் 
த் விநிர்மோக்ஷஸ் ஸம்ஸலாராஜ் ஜன்ம Cargo” என்றும், இது 
வே விஷ்ணுவுக்கும் சற்கரருச்கும் ஞானச்சைப் புசட்டியது-பிரம்ம 
பாத்திமுதலிய பாவங்களைப் போச்சவல்ல து - மிச்ச ஜசுவரியத்தைக் 
கொடுக்கச் கூடியதென்றே (துரீய) னது மார்பி லணி௰ப்பெற்ற 
ர” எனப் பொருள்விளங்க “ஏததேவ ஹரிசங்கர யோர் gar 
ன ப்ரதம்-ப்ரஹ்மத்யா தி பாபராசகம்-மஹாவிபூதி தமிதி வலக 
ஹிஸ்.திதம்” என்றும், மேற்சொன்ன ஜாபாலோபகிடதமே விதந்தெ 
ட$துச் கூறுமாயின் இர்தத் இரு£ீற்றின் பெருமைபினை அளவிட்டு 
ச்கூறுர் ததமைர்தோ.யாக்சை நிலைபாமைபை அக்கடி கினைப்பூட் 

டும் பொருட்டும், உயிர்க்குறுதியைத் தேடிக்கொள்ளும் பொருட்டும்; 
'பஸ்மாந்தம் உரீர:-பஸ்மத்தை இறுதியாசவுடையது சரீரம்? ௭ 
ன்று தசோபகிடதர்களில் ஆதியர்தங்களிலுள்ள ஈசாவாஸ்யோபரி 
ட்சமும், பிருசதாரண்ணியோபரிடதமும், ஸ்பஷ்டமா யறையுமாபி 
ன் இர்சச் இருபெண்ணிற்றை விரும்பி யணியாதார் யாரோ! ௮ 
மை யணிக்தவர்களைச் சண்டவுடன் மனக்கனிபாதார் யாரோ ! “மூ 
சார்ந்த மன்னரும் மற்றுமூள் சோரும் முடிவிலொரு பிடிசாம்ப 
சாய்வெர்து மண்ணா்துங் சுண்டு பின்னும் 5--படிசார்ச்த வாழ் 
வை நினைப்பதல்லால் பெரன்னினம்பலவர்-அடி.சார்ச்து நாமுய்ப 
வேண்டுமென்றே யறிமா ரில்லையே'? என்று வெண்காட்டடிகள் வி 
ச்செ வியன்மாச்கை யுன்னியுன்னி யுண்மைசேர்க-இத் தணைச் சி 
திப்பினையும், பெருமை.பினையும் வேதபடி தமாயுள்ள இப்பஸ்மம் ௨௫ 
பதிதிருச்குமா யின் பாஞ்சராச்தி. ஆரம் பூண்ட சிலர் இதனை நீர்



திருவாசக விஷ்ய சூசனம். 7௪ 

திப்ப தென்னையோ வெனின்,'ஒவித்வானே ! மகர் பாரகங்களோடு 

சீடடினவனுக்கும், பூர்வ ஜன்மங்களிலே ௮னேக அபராத மிழைத்த 
வனுக்கும், இரீபுண்ட ரோத்தூளனத்தில் தீருடமான துவேஷமுண் 

டாகின்றது? என்னும் பொருள்போதரமஹாபாநக'யுக்தாநாக் பூ 

ர்வஜன்மார் ஜிதாகஸாஃ-த்ரிபுண்ட் ரோத்தாளன் நீவேஷோ 
ஜாயதேஸு- த்நடம்புத:''என்று பிருகஜ்ஜாபாலோபநிடதமே மெ 

ள்ளிடை மலைபோல் விளக்கிய படியால் பாஷாண்டிசளாசிய பாவி 

களுடைய ஊழின் வலியைச் தடுக்க யரர்தரம், “ஊழிற் பெரு௨லி 
யாவுள மநறொன்று சூழினும் தான்முர் துறும்? என்று தருவாய் 
மலர்ச்சருரிய செய்லப்புலமைச் இருவள்ளுவராயனாரது திருவாணை 
யும் பொய்க்ருமோ. ஸ்ரீ வாசேப் பெருக்தகையாரும் *தர்யினும் ஈல் 

ல சங்ச.ரனுக் கன்ப--ராயவுள்ளத் தமு தரச் தப்பெறார்--பேயர்பே 
ய்முலை யுண்டுயிர் போக்கிய-மாயன் மாயத்துப் பட்ட மனத்தரே?” 
என்று இப்பாஷாண்டிகளின து நிலமையை வெளிப்படையாகச்கூ 

நியருளினார், எல்லாவற்றைபும் அறுஷ்டித்தற்குச் சாதனமாகிய உட 
ம்பை நிலைபெறச் செய்வற்கு வேண்டப்படவன வற்றைக் கூறுகின் 
ற ஆயுள்வேதமும் வியா இகளுக்குப் பரிசாரமாகச் சொன்ன “மணி 
மந்திரஒாஷதம்'” என்னும் மூன்றனுள் திருரிறே ஒள௨மாதலி 
ன்உயிர்ப்பிணியும் உடர்பிணியும், பலப்பிணியும் ஒரு ம்கேயறுப்ப தம், 
பூசவும் புரிச்சவும் மருர்தாலதும், அதுவே என வியந்தது, இரு 
£று இட்யொர்கெட்டார் வனை மறர் துயார்உய்ந் தார்'என்னும் பழ 
மொழியையும் பூகித்துணர்ச-ஆதலினன்றோ*தீக்பஸ்மரஹிதம் பா 
லம்-திக்கீராம சிலாலயம்--பஸ் மில்லாத நெற்றியைச்சடு-சவாலய 
மில்லாத சிராமத்சைச் கொளுத்து” என்று இடித்துரைத்தது பிருசஜ் 
ஜாபாலோபநிடசம். ஒளவைப் பிராட்டியாரும் “நீறில்லாசெற்றிபா 
ழ் செய்யில்லா வுண்டிபாழ்!' என்று கூறியருளினார். இசனால் உல 
திசை வெறுத்து மோட்சமே பொருளென நிற்கும் சர்நியாரியும் இ 
ருவெண்ணீத்றைச் தள்ளொணாுதென்பத பசுமரத்தாணி யறைர்தா 
லன்ன சாட்டப்பட்ட ௮, அ,சலின் *பஸ்மோத் தூரன் பாம ஹ் 
ம்ஸ்ஸ்ய-பல்ம உத்தூளனம் பரமஹம்சனுக்கு முரியது?? என்று நா 

72 பரிவிராஜகோப நிடசமும், சர்நியா சோப்நிடதமும் கூறின, 
அல்ல தஉம், மேந்குறித்த பிருுஜ்ஜாபாலோபகிடதமே “iat Cer 
தம விலாலுகாலே தாமஹலயாக் த்ரஷ்ட்வா ஸீர்வதேவா 2 
காமாதுரா அபவந்த ததாநஷ்ட ஐஜாநா துர்வாஸ்5 க்த்வா பப் 
நச்சு??? என்றெழுர்து செல்லும் வசனம்சளில் Osa sure War



எ திருவாசக விஷய சூசனம். 

காலத்தில் அசலிகைபின் பேரழகைச் கண்டு ௪சல சேயர்ச 
ரூம் காமனால் பீடிச்சப்பட்டு ஞானத்தை யிழச்தார்களென௨ம், ௮ 
ப்பொழுது அவர்சளனைவரும் துர்வாசரை யடைர்து பாப விமோச 
னாசி சமாகப் பரிசாரங கேட்க அவர் பஸ்மாலைச் சொடுச்சாரென 
வும், அதை வாங்கி சேசமுழுமையும் பூசச்சொண்டு ரஜோ குணத்தி 
erm biG மிச்ச தேஜச உடையவர்ச ளானார்ச ளெனவம், பின் 
னர் அசசுதரானவயர் * பஸ்மா பக்ஷய Bea 8S" என்னும் சன 
தின்படி அந்தப் பஸ்மத்சை மருக்துபோல உட்கொண்டா ரென 
ஷம், அய்றனம் உட்கொண்டு அர்த பரவசரரய் பெருமானைச் 

நியானித்து “நமஸ்தேஸ்து நமஸ்தேஸ்து தவாமஸம் சாணம் 
கந அாமஸ்காரம், உனச்கு ஈமஸ்சாரம் உன்னை நான் சாணமடைரக் 
பேன். ”எனம் துதித்து, “தவத் பாதயுகளே சம்போ பக்திரல்து 
ஸிதாமம-ஐசம்புவே! உமது பாதசமலங்க ளிரண்டினிலும் எனக் 
தெப்பொழுதும் பச் இியிருச்சட்டும்?' என்றும், பல்ம தாரண சட் 
பந்நோ மமயக்தோ பவிஷ்மதீ-எனத பக்தன் பல்ம நாரணத் 

அன் கூடினவளுய் அகக்சடவன்,'' என்றும் விண்ணப்பித்து சவப் 

பி/சாஈ மெய்தினாரெனவுப் கூறுன் றது. இனால் இரு£ற்றின் மட 

மம யளவிறர்த தென்பது நிரூபிகக்ப்பட்ட த, HEE CaO விஷ்ணு 

மூர்த்தியே பாப விமோசனார்ச்சமாக அணிந்து துதிச்சன ரென்று 

மேம் முறையிடுமாயின் அசன் பெருமையினை வரையறுச் தோத 

யார்த£ம், ஆதலினன்றோ வைணவ ஆழ்வாரும் ஈடுகிலை குன்றாது 

வே $லசனத்துச் கணக “நீறு செய்வே யிடச்சாணில் நெடுமா எடி 

யா ரென்றோடும்,? என்று உத்தம வைணயர்க ஞூய்பும் நெறியைப் 
புகட்டியருளினார். ஜகதாசாரிய மூர்த் இசளாயெ மணிலாசகப்பிரா 
னும் “வெண்ணீரணிடலொ தவரச் சண்டா லம்மரா மஞ்சுமாறே”எ 
ன்று உபதேடச்தருளினார், செபச்தி குருபக்தி யில்லாதார்க்கு எவ்வ 
எளவு போச்தாலும் அவை நிஷ்பலமாலது பிரச்தியட்சப் பிரமா 
ணமாதலால், ஈண்டு யாம் சுருதிபோதகமாகச் கூறியவுண்மைகள் 
யாவும் பிறவியக்தகர்க்கு வெய்யோஜெளி விளல்காசதுபோல், நடுநி 
லைகொன்று இன்னும் மதாபிமான மேற்சொண்ட புறச்சமமிகளுச் 
குவிளங்குத லரிதாம்.ஆயினும் அவர்களும் மனக்கோட்டம் விட்டுச்ரி 
றிது ஆராயப்புன் வாய்மை வெல்லுமென்பதற்கு யாதொரு தடை 
யுமின்று, 

(Gs)
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௫--வ.து: கைம்மாறுகொடுத்தல் 

மேலை வானவ நம்லறி யாததோர் கோலமே-மேலுலூலு 
ள்ள தேவர்களும் உணரச் கூடார நாகிய ஒப்பற்ற இருவுருவமே, இ 
தீனால் பரப்பிரமமாகய சிவபெருமான து நிய்விய இருவருவம் யாவரா 
மை இத்சன்மைய சென அறிதர்கரிசென்பது விளச்சப்பட்ட த. 
இதனை விளச்ச சாமவேதத்தைச் சார்ட் கேனேபநிடதக்இல் ஒரு 
கழையுளது, அதுவருமாறு..ஜிர் இன் முதலிய தேவர்சகளனைவரும் 
தங்களும் குண்டாபெ அசுரவிஜயம் தீய்சளுடைய சாமர்த் இயற 
னார் கடைச்தறென்றும், தங்களுக்குச் நலைர் வபெருமானென்ப 
மை மறச்தும், அகய்ரரித்தார்கள், அப்பொழுது சி3பெருமான் ஒரு 
ய.ஷகோலச் தாயி இர்இபன்முன் சென்று ஒருயர்ர்த ஸ்தானழ்தி 
ல் எழுச்தருளிபிருக்தனர், இவரது ரூபதிரமைத் மேவர்கள் அறிந்து 
கொள்ளாதபடியால் அவர்கள் யாவரும் ௮ரூலிருக்த அக்னி பகவா 
னைப்பார்துது ஒஅச்சினி3ய ! ஈமச்செடுரில் தேஜோரூபமாய் விளங் 
சிச்கொண்டிருக்கும் யஷனை ரர் இன்னானென்று நெரிந்து கொள்ளு 
மென்றார்சள். உடனே ச்னி யானவன் ய.ஷமூர்சுி எழுர்நருவி 
பிருக்குமிடத்திற்கு தடோடியும் வர்தனன். அப்பொழுது அர்; ய 
கமூரத் தி அக்ொியைப்பார்ர த யாரென்று கேட்க அக்னி பக 
வான் சான் பூபி.நிலுள்ள ஈமஸ் ர சராசரப் பொருள்களைபும் 8ீராச்ச 
வல்லவ னென்றுன். பிறு யஷரூர்ச்தி ஒரு தரும்பை யெடு 
த்து ௮௮ன் முன்ன போட்டு இறைப்பஸ்ம மா 5G 9 என்றனர், 
உடனே அக்சினியானவன் அதிக கோபங்சொண்டு தனது Flam 
வரலைகளுர் தோன்ற வியாபி 5 ay அறைக்கொளு]$த முயன்றான் 
IH கொளுத்தப்படாம லிருச்தபடியால் அச்னி பரிபலப்பட்டு 
திதுரும்பைச் கொளுத்துவதர்கும் தனக்குச் சாமர்த்திய மில்லையெ 
ன்று கண்? தேவர்சளிடம் திரும்பியவர் து ஒதேவர்காள் ! அர்த யக்ஷ 

இடைய ம௫மையைச் சொல்வழச்கும் நினைப்பதற்கும் சக் Duh way 
ளா யிருச்சன்றே னென்றான் பிறகு சேயர்கள் வாயுபகவானை யனு 
ப்பிஞர்கள், அவனும் அப்படியே சென்று துரும்பை யசைக்சப் பார் 
தீதும் முடியாமற் போனபடியால் லெட்சப்பட்டுத் திரும்பித் தேவர் 
களிடம் வந்து யக்ஷமூர்த்திபின் பிரபாவத்தை அச்சினி சொன்னது 
போற் சொன்னான், அப்பொழுது தேவர்க எனைவரும் தேவேந்திர 
னைப் பார்த்து, ஒஇச்திரா ! நி.பாவது ஈமக்கெ திரி விருக்கன்ற யக 
னை இன்னானென்று அறிதி யென்று சொல்ல அவ்வார்த்தையைக் 
சேட்டு இந்திரனும் யக்ஷமூர்த்தியின் சமீபத்தில் போய்நின்றான்
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அதுகண்ட யகமூாச்தி மறைந்து விட்டனர். உடனே லோசமா 

தாமாசய உமாதேவியார் ௮ம்செழுந்தருள தேவேர் தரனானவன் 

சேஜோமயமாய் விள.ப்சிச் கொண்டிருந்த இமாசலத்தின் புத்திரிய 

ரான உமாதேவியைப் பார்த்து இர்தயகஷஷமூர்த்தி யாரென்று கேட் 

டான், அப்பொழுது பார்வ நியானலர் *ஓஇர்திரா ! அர்த டக்ஷமூர் 
தீதியை என்ன வென்று நினைக்கன்றாய், அவர் எமதபதி, உங்களுக் 
குப் பரப்பிரமம், ஜய$்ை யுண்பெண்ணியது அவருடைய சக்தியெ 

ன் றறிர்றுகொள்?? என்று சொல்லி மறைர்தருளினர், உடனே இ 

6 இரன், anya}, ௮ச்சினி முதலிய எல்லாத் தேவர்களும் பார்வ இ.பி 
ன் தஇிருமாக்கினாலே பரப்பிரமத்தை யறிர்து உய்பும்லழிேடிக்சொ 

ண்டார்கள், இய்வாறு பரப்பிரம சவமமை வேதாரந்தத்திலே விள 
ச்கமாகக் கூறப்பட்டிருத்தலால் சிவபெருமானுடைய கருணாமயத்' 

திருவுரு௮ம் எப்படிப்பட்ட உயர்ச்த தேமர்களுக்கும் அவன து இல் 

விய திருவருட் பி.சா2ச்தினாலே உண ர்பாலதன்றி வேறெம்வகை 
யானு மில்லையென்ப.து பெறப்பட்ட ௪, அன்றிபும் *அ௮வனன்றியோ 
9ணுவுமரையாது”என்னும் அப்தர் இருஙாக்கும் நிலைசாட்டப்பட்ட 

தி. ஈண்டு ஆணமுடி.பாகிய கேனோபிடதம் “Gator pt ஹமாம் 

ஸைமவதீம்- மிசப்பிரசாசமாகெெ இமாசலத்தின் புத்திரியான ௨ 

மாதேவி”? என்றுவியக்சமாக விளக்பிருச்சவும் அதற்கேற்ப சங்க 
ராசாரி.பர் முதலானோர் இம௰மஃயின் பெண்ணான பார்வ தியென்று 
பொருள்விரித் திருச்சவம் ௮. ரனைச் இறிதுங் கருதாத பருஷாகார 

பூதையான உமையாய்த்தோன்றிய லக்ஷுமி என்று அர்த்சம்பண்ணி 
அல்விலகஷ௩ரியால் விளச்சப்பட்ட பிரமம் யகஷனாய்வர் ம ஸ்ரீப$பதி 

என்று பைணைவ ஆசாரியரரகய TTT Pt wr Hus கூறியுள்ளார். 
இதென்கொலோ., Dyin oO wr air முறைசண்டும் மோகத்தாற் றம் 
மதமே மேற்கொண்டுள்ளார்'? என்னும் பரஞ்சோதிமுனி௰ர் பான் 
மொழியைய முய்ச்துணர்ச, (6௨) 

நஃளுங் சீழஞும் மேலுளும் மாவுளும் - என்ரு மெண்டெ 
யும் போனின்ற வேத்தையே- உள், பு2ம்,சடு,£ழ், மேல், பச்சம் ௭ 
ன்று சொல்லப்பட்ட எவ்விடத்திலும் எள்ளும் எண்ணெயும்போல் 
SOE SMT WO எமத தங்ழையே-இ தனால் சிவபெருமான் விச்து, மோ 
சினி,மான்என்னும் மூவசைப் பிரஏரு திகளிலுமுள்ள சராசரங்கள் யா 
வற்றுள்ளும் சர்வபரிபூரணஞப் நீச்சமற நிறச் திருக்கின்றா னென் 
பது விளக்கப்பட்டது. ௮௨ன் அங்கனமில்வழி சடசத்தக்க எனைத் 
தும் ஒருங்கேஜரியல்பாக அறி.பும் அறிவும், அலைகளைச் தொழிற்ப
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டுத்தும் கர்த்திருத்துவமும், சர்வான்மாக்களையும் அ.துச்ரெசஞ்செ 
ய்யும் போருஞ்ம் ௮வனிடங் குன்றும், குன்றவே ஐசுவரியமுடையவ 
ளுதல், சர்வார்தர்மியாதல், வியாபகனாசல் முதவீய எல்லா வசாதா 
ரண குணங்சளும் குன்றி ஏகசேசயர்ச் தியாயத் துடச்குறுவன், ௮ 
தலால் இறைவனுக்கு எஞ்ஞான்றும் சர்வவியாபசம் எள்ளி லெண் 
ணெய் போலும், எரியுறு ரீர்போலும் இன்றியமையாத விலச்சண 
மாம், “திலேஷுதைலம்- எள்ளிலெண்ணெய்'? என்றும் இவ்வுப 
மானத்தையே பிரம்மோபடிடசமும், மர்திரோபநிடதமும் ஹம்ஸோ 
WL spd, நிறுவின. அல்ல தாஉம், எல்லாப் பூதங்ச ஞூள்ளத்து மு 
ள்ளவனும், எல்லாவற்றையும் வியாபித் தவனும் பகவானாகையால் ௭ 
ங்கும் நிறைர் தவன் சிவனும்? என்னும் பொருள்பட “ஸாலபூத த 
ஹாசய் ஸிர்வ ல்யாடீச பகவாந் தஸ்மாத்ஸர்வ கதச்சிவ?? ௭ 
ன்று சுவேசாசுவசரோபநிடதமும், *எல்லாவ தீறையும் வியாமித்தவ 
னும், எல்லாப் பூதங்களுச்கும் அச்சராச்மாவா புள்ளவனும், கன்மல் 

களுக்கு அதிப இயும்*? என்றுபொருள்போதர*ஸரீவ ல்யாபீ ஸீர்வ 
பூதாந்தராத்மா - கர்மாத்யக்ஷி.?” என்று பிரம்மோபடிட தமும்ெ 
வியாபக விலச்சணத்தைச் தெளிவாய் விளக்னெ, என்னை! அந்தர் 
பஹிஸ்ச தத்லீர்வம் ல்யாப்ய நாராயண லிதித₹ உள்ளும்பு ஈம் 
பும், அதனையெல்லாம் வியாபிச்து ரின்றனன் சாராயணன்.2? என் 
௮ ராராயனோேபறீடதங் கூறியுள்ளசே ௮ தின்பொருள் யாதெனின், 
மூலப்பிரகிரு தி வாசுதேவ ay man salem அதற்குள் அவனது வி 
யாபசம் அமைவுடைத்தென்பசே பரம?தம், அடிப்புறத் துள்ள ஆ 

னம தச்துவங்களுக்குக் சாரணமாய ean ந இக்குமேல் வித் 
தியாதச்துவங்களுச்கு ஏதவாம் குகமப்பிரடரு இயும், திவ தச் துவங் 
களுக்குச் காரணமாம் பர ப்பிரஇரு இபும்,ஈடுப்புறச் தம், தலைப்புறத் து 
ம்இருப்பசாக “ஐத்ம தத்வமயோபாகே வித்மா தத வஞ்ச மத்ய 
மே - ததக்ரே சிவதத்வந்து &ரமாத் தத்வாதி ஸந்திஹ்?? என்று 
ஜாபாலோபநிடதம் உரைத்தது. அன்தியும்ெம்,சத் தி, சாதாச்யெம், 
ஈசுவரம், சுச்சலிச்சைஎன்னுஞ் சஅத் தயங்க ளைர்தையும், “திவ. 
ஈக்தச்ச லாதாக்ய மீச வீத்யாக்ய மேலச””என்று மீளவும் அல் 
வுபரிடதமே எடுத்துப் போதி தலானும், சாலம், நியதி, கலை, வித் 
தை, அராகம், புருடன், மாயை என்றம் விச்தியாதத் தவங்ச ளே 
ழையும் “காலஸ்வபாவே நியதீர்ய த்நரசா”” என்னும் மக்திரத்தி 
ல் சுவேதாசுவதரோபகிடதம் விளக் கூறுதலானும், முத்திற மா 
யாதொகுதி முழுமைபிலும் நாராயணனுக்கு வியாபகமில்லை யென்



௨ திருவாசக விஷய சூசனம்: 

பதே சுருதியுக்சமாம். ஆசலினன்ரோே தத் திரீயோபரிடசமான ௫ 
ஸ்ரீமச் - காராயணனை “ofan GT TTI WC = விசுவளூபி நாராய 
ணன்”' எனவும், மெனை “வில்லாநீகோநத்ர* விசுவத்தைச்கடர் 
தீன் உருச்திரன்?” எனவும் கூறி, சிவலிஷ்ணுச்சளது ஏற்றத்தாம் 

வுகளை ஈன்குவிளக்கியது. அன்றியும், மர் இிரோபநிடதமும், மூண்ட 

கோபடிடகமும் *எவனிலும் மேலான தம் ழோனதும் ஒன்றில்லை 
எவனிலுஞ் சிறியதும் பெரியதும் ஒன்றில்லை- எவன் விருகூம்போல் 

அசைற்ற2னாய் ஏகனாய் பரமாகாசத்தில் இருக்சன்றான்-அர்தப் பு 
ர௬ுஷ்னாலேயே ஈதெல்லாம் வியாபிர்சப் ட்டிருக்சன்றத?' என்னும் 
பொருள்போதர “யஸ்மாத் பாம்தா பாமலிதி கித்சித்” என்தற் 
ஜொடச்கத்து மர் இரத்தில் தெளியாய் போ இழ்திருக்கெறன, இன் 
னணம் அரர்த பிரமாண பாஹுள்யங்களால் சி௦பிரா னொருவருக் 
கே சர்வபரிபூரணத்துவம் நிலைபெற்று விளங்யெதென்பது ஒருதலை 

யாற் ஐணியப்பட்டது. அர்ச்சுனன் வில்லடி.பாண்டியன் பிரம்படி, 

ஸ்ரீதகரிணாமூர்ச்தி யோகபோக கோலம், உமாதேவியார் சண்களை 
மூடியலிலை, யட்சகோலர் சாடிய ன துரும்பையசைக்சச் செய்த 
ல், கண்ணன் முதலான சேசனாசேசனருக்குள்ளிருர்து சிவபூசை 
யேர்றுச்கொள்ளுதல், இலைமூசவிய பலவேதோபப்பிரம்மணசரித் 
திரங்களும் சயபெருமானுடைய சர்பபரிபூண வந்தரியாமித் துவம் 
மை ஈன்ருரூபிக்் றன, 

தக, விஷ்ணு புராணப் பிரமாணத்தின்படி ஸ்ரீகாசுதே 
வனுடைய வியாபகப் பரப்பை விரிப்பின், சாம் வாசஞ் செய்யும் 
இப்பூமண்டலமான பிருஇவிகச் யத் திலுள்ள ஆயிரகோடி பண் 
டம்களில் தர்பிரமாண்டத்தி லள்ளது, இர்தப் பிரமாண்டத்தின் 
உயர வசலங்கலின் பிரமாணங்களைச சொல்லின் பூமிக்குச்£ழ் 
சாலாகினி உருத்திர புலன மீராக அண்டகடாகச் சனமுட்பட 
பூலோகம் லரையிலும் ஐம்பது சோஉ யோசனை யயரமும், பூலோக 
தீதுச்குமேல் லோக மீறாச அண்டசடாகச் கனமுட்பட ஐம்பது 
கோடி யோசனை யுயாமும், பூலோகம்இன் மத் இி.பிலிருக்கும் மசம் 
மேருவின் ஈடுலினின்றும் கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு,வடச்கு இச்ரான் 
கு திசைகளின் அண்டசடாகச் சனமீறாக ஐம்பதுகோடி யோசனை 
தாரமும் பொருந்தியுள்ள து. இனம் €ழும்மேலும் பக்கங்களும் 
நாறு கோடி யோசனை யளவின் விரிவைப் பெற்றுள்ள இர்தப்பிர 
மாண்டம் ௮ண்டகடாகத்துச் கப்பால் ஜலத்தினாலே சூழப்பட்டள்ள 
௮, ௮75 ஜலஆமரணம் அதனினும் பதின்மடங்கு விரிவும் உயர்ச்சி



திருவாசக விஷய சூசனம், DPR. 

(] மேற்றமுமுள்ள சேயுவினாலே சூமப்பட்டுள்ள gp. அச்சம் தேயுஆல் 
ரணம் அதனினும் ப தின்மடங்கு விரிவும் உயர்ச்ரிபு மேற்றமுமுள்ள 
வாயுவினாலும், ௮௫5 வாயுஆயரணம் அதனினும் பதின்மடங்கு ௮இ 
சமுள்ள ஆகாசத் தினாலும், அர்த ஆசாசஆவரணம் அசனினும் பதி 
ன்மடங்கு அஇகமுள்ள அகங்காரத் இனாலும், அர்த அகங்கார oY dy 
ரணம் அதினினும் பதின்மடமகு அதிகமுள்ள மகதத்துவ தீ. திஞலு 
ம், அர்த மகதத்து௨ ஆவரணம் அசனினும் பதின்மடங்கு அஇிகமு 
ள்ள பிரகிருதி தத்துவச்தினைஞ் சூழப்பட்டுள்ளது, ges பி. 
கிருதி சத்துவம் ௮ஈர்.ச மென்று சொல்லப்படுதலால் அதில் அனே 
கவா.பிரங் கோடிகோடி௮ண்டங்களுண்டு.௮த் தனையும் “வாசுதேவ 
பபா ப்ரகிநத்?”என்றுசரு இிகூறியபடி ஸ்ரீ வாசுதேவனுக்கு உருவமா 
கலின் அவற்றுள் அ௨ன து வியாபகம் விரிர்து இடச்ெறத, இனி 
விஸ்லாதீதனான சிலபிரான௫ வியாபகமோ ந்தப் பிதர தத் 
தி௨த்தின் மேலும் நூறுமடய்கு விரிவும் உயர்ச்சியுமுள்ள அரசாக இ 
ண்டமும், அதன் மேலும் நாறுமடங்கு அஇிகமுள்ள விச்சையண்ட 
மும் அதன்மேலும் MY TG ARS pm ar கலையண்டமும், அ 

ன் 2மலும் நூறுமடங்கு ௮ தரமுள்ள நியதியண்டமும், அதன் மேலு 
ம் நாறுமடஙகு அ௫கெமுள்ள சாலஅண்டமும், அரன் மேலும் ia 
WKF HHsyparar HFS surmuy d, gacrCwgys vGHeowsw 
டங்கு அதிகமுள்ள சுத் தமாயைபிற் சுத்தவித்தையும், அதன்மேலு 
ம் பதினாபிரமடங்கு ௮ இிசமுள்ள மகேசுவரமும் அதர்குமேல் சாதா 
கீெமும், அதற்குமேல் பாவிர்தும் அதற்குமேல் பரராதமும் ஆடி 
ய இலந்றை யெல்லாங்கடர்து சொல்லிறச்துநின்ற தொன்மைய 
தா யோய்கி விளம்குதலால்.அப்பிரானுச்கே சர்வ பரிபூரணத்துவம் 
சிலை பெறும், அசனால் எங்கும் செறிர் தவன் சிவனாம் என்பது ஒருத 
லை ஆசலினன்றோ உலகமும் பல்லுபிரு மொன்றிரிறைர் தோம் 
சி, பிலகுஞ் சிவனெம்மிறை'' என்றது ஞானக்குசள், இராவிடசுச் இ 
பம் “அப்பாலைச் கப்பாலைச் கப்பாலானை யாரூரிற் கண்டடைர்தே 
ளானவாதே.” என்று மூவகைப் பிரூரு இகளுச்கும் அப்பார்பட்ட 
லர் சிருபிரானென்று தடித்தத;, (௫௩) 

எட்டி றோடிரண் டூ5றி யோேனயே-எட்டிரண்டுர் தெரிச் சாடி 
ன்ற பொருளை யறியாத வென்னை, ஈண்டட்டு, இரண்டன்னும் 
எண்கள் தமிழில் *௮'' என்றும் 5௨” என்றம் குறிச்சப்படுதலால் ௮ 
காரஉகாரமசாரங்களாலாயபிரணவாக்கர த்தை யறியா தவென்னை எ 
ன்பது பொருள், அகாரம் உகரரம்,மகாரம் ஆயெமூன்றம் ஒருங்குசே



௫ திருவாசக விஷய சூசனம், 

ர்ச்கசே மூலமச் திரமாயெ பிரணலமாம்-ராராயணோப கிடதமான து 

“அகாரஉகாரோ மகாரடுதிதானேக்தா ஸம்பவத்ததேததோம்தி- 
அசாரம்,உகாரம், மகாரம் இறைகளை யொன்று சேரச்சலால் பிரணவ 

மாகின்றது”” என்றுகூறிப்போச்தத. “ந-்(துதித்தல்) என்ற தாது 

விலிருர்து தோத்திரம் என்ற பொருளில் *நவ?'* என்ற சொல்லு 

ண்டாக அதனோட *ப்ர'' என்னும் உபசர்ச்கத்தைச் சேர்ச்ச பர 

ணவ” என்ற சொல்லமைர்தது. இருக்கு முதலிய சமஸ் தவேதம்ச 

ளும் பிரணவச் இலிருர் துசோன்றி சோத்திர ரூபங்களாயிருச்சலா 
ல் அலையனைத்தும் பிரணவதேவதைச்கே சொந்தமாகும். பிரணவ 
தேவசை சாக்ஷாத்பரசிவமே என்பது பதினாறாவது விஷயசூசன ச் 
இற்காண்ச. பிரணம் மென்லுர் தனிமக் திரம் சமஷ்டிப் பிரணவ 

மெனவும், வியஷ்டிப்பிரணவமெனவும் இரு இறப்படும், சமஷ்டிப் 
பிரணவமாவது தொகுத்துக் உறுவது, அது ஒம் என்பதாகும், விய 
ஷ்டிப் பிரணவமாவது வகுழ்துச்கூறுவது, அது ௮, ௨, ம என்பதா 
கும், இச்ச வியஷ்டிப் பிரணவமா௫ய அகரா, உகார, மசார மென் 
னும் மூன்றும் முறையே இறர்தகால நிகழ்கால ௭ இர்காலங்களையு 
ம், சாத்துவித இராசத சாமச குணங்களையும் பிரம விஷ்ணு ருத்தி 

ஈர்களையும், காருசபத்திய தக௲நிண ஆகவனீயாக்னெிகளையும், இருக் 
கு யஜுர் சாமவேதங்களையும் உணர்த்தாநிற்கும். அகாரம் வாய்திற 
தீதவினாலே ிருட்டியையும், உகாரம் இதழ்குவிச்சலிஞலே இதி 
யையும், மகாரம் வாய்மூடுதவினாலே சங்காரத்தையும் குறிப்பிக்் 
திமையால் எல்லாவுலசங்களும், எல்லாச்சுரு இசளும் இர்தப்பிரனா 
வத திலே தோன்றி நின்று ஒடுங்கு மென்பது பெறப்பட்டது, பரண 
வம் ௮கார உகார மகாரங்களாக விரிர்.து மூன்றெழுத்தாயும், இம்ம 
ன்றுங் கூடி. ஒம் என்று உச்சரிக்சப்பம்பொழுது சாசமாயும், தம் 
என்று எழுதும்பொழுது விர்துவாயு மிருப்பதால் முதல் மூன்றெ 
முத்தும் இந்த விர்துராதங்களாகிய வரிவடிவும் ஒலிவமுவும் கூடி 
ஐச்தெழுத்தாயிற்று, சுருதியும் “பிரதம*தா ரகாகாரம் த்விதீ 
யம் தண்டழச்யதே-த்ரிதீயம் தண்டலாகாரம் சதுர்த்தம் அரத் 
தசந்த்ரகம்-- பஜ்சமம் பிந்துசம்யுக்தம் ப்ரணவம் பஜ்சல 
ட்சணம்!' என்று கூறிய பிரமாணத்தின்படி முதல் ஈட்சத்திராகார 
மும், இரண்டாவது தண்டா சாரமும், மூன்றாவது வட்டவடிவும், 
சான்காவது அர்ச்தசச் இரவடிவும், ஐர்தாவ.த பிர் தவோகடின 
உடிவுமாகிய ஐர் திலக்கணங்க ஞடையததலால் பிரணவமும் ஐங்க 
லைக ஞடையசாயிற்று, மேலும் ருச்வேதத்தின் மூதவிலேயுள்ள 
“அக்நிமீயேம் என்னும் மர்தரத்இன் முதலில் அகரமும், மத்தி
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யிலுள்ள “சத்ரோபந்து*' cara ws O75 Ger wg GW v.61 
(pb, Hb FFA gator “FT EAITD என்னாம் மந்தாத்தின் முடி 
வில் மசசமும் போர் சமையால் ருக்வேதமுமுமையும் தொகுப்புற பி 

சணவமாயிற்று, இந்தப் பிரணமம் இன்னதென்று விளக்கவே இர 

ண்டாவதரகிய யஜுர்லே சம் எழுச்து முதலிலும், இறு இயிலும் பிர 
ணவத்தைச் சொல்லி மழ்தியில் *நம3சிவாயச?? என்று பஞ்சாகூர 

த்தை யோதிப் பொலிலெய்திய௫. இதனால் பிரணவமே பஞ்சாக. 

மாயிற்று,பிரணவத்துக்கும்பஞ்சாகூரத் துக்கும்சிறி தும்பேதமின்மை 

யால் பஞ்சாகூரமானது பிரணவத்மைப்போன்று பிரதச்மர் தரமும் 
பரமபாவரகரமான மோட்ஈ மர்இிரமுமாம், பிரணவம் வேறு துணை 
லேண்டாது உச்சரிக்கப்பலெ தபோல் பஞ்சாஷரமும் வெளொன்றின் 

ஆஸ். ரயமில்லாமல் ஐபிச்கப்படும், ஆசவே இரண்டும் தம்மில் வேறுப 
டாத ஓரேமந்திரமாம், இவ்வுண்மையை ஸ்ரீதாயுமான சுவாமிகளு 
ம் “ஓங்காரமா மைந்தெழுத்தாற் புறத்தை யுண்பெண்ணி- பாற 
கரய்ஈடத்தும் பொருளே யகண்ட பரசியமே'? என்று anys Bus 

ருளினார் கள். e 

fps, CuCa «Su பிரணவ விலச்சணங்களைரதனுள் முதலி 
ரண்டு உறுப்புக்களாகிய தாரசாகார கண்டாகாரஙகள் ஏனைய ரூ 
ன்று உறப்புச்சளினின்றும் மங்கி நிற்கும்வழி,மூற்றியச்சம் பெறாமை 
யால் ஊமையெழுத்தெனவும், வேதாச்த சிரசாய்நிற்கும் மெளனச் 
குறியெனவுஞ் சொல்லப்படும், அன் றியும் மூலச்சணபதி நிலையமெ 
னவும், அட்சரவகளின்வித்தெனவும், பிள்ளையார் சுழியெனவும் புக 
ழப்படும், இர்தக்குறி(சழி) - ௨3 இ தவேயாம், இதிலுள்ள வட்ட 
வடிவு சிவசத்திப்டமென்றும், அவிடையென்றும், பிர்துவென்றும், 
மூலாதாரமென்றுஞ் சுருஇிகள் அரையுமாறு பிரகா9ிச்துக்கொண் 
KES, Kapa - மூலஸ்தம்பமென்றும், சவலிங்கமென்றும், சாத 
மென்றும், பிரமநாடியென்றும் விளங்கிச்கொண்டிருக்கும், இர்தச் 
சுழிமினை யாசானுமொன்றை எழுசத்தொடங்குவசன்முன் தலைப் 
பில் தீட்டிச்சொள்ளும் சாம்பிரதாய மானது, யாதா மொருகரியை 
மூட்டின்றி முடி.த்துக்கொள்ளும்பொருட்டு அக்சரியைக்குமுன் பிள் 
ளையார் உரு பிடித்து வைச் இடுவதை யொக்கும், சாக்ஷ£த் பரமேசுவ 
னாலே ருஷ்டிச்கப்பட்ட இப்பிண்டக்தில் தாரச ஓங்காரம் எவ் 
வாறு அமைச்கப்பட்டுள்ளதோ அ௮ள்வாறே தமிழிலும் இரச்தத்திலும் 

இப்பிள்ளையார் சுழி அமைச்சப்பட்டிள்ள த, மேறுபாஷைகளில் அவ் 
விதம் அமைச்சப்பட்டி ருச்சவில்லை யென்பது பிரச்தியட்சப் பிரமா
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ணமாம், இத்தகைய மேன்மைபொருர் இய பிள்ளையார்சுழி அடம் 
யுள்ளபிரணவமான து சர்கசேவர்களுக்கும் பிறப்மிடமாயும், வெபிரா 
னொருவருக்கே யிருப்பிடமாயும் விளங்கு இன்றமையால் பராசர்தத் 
தாண்டவஞ் செய்யும் ஸ்ரீ டராஜப்பெருமானுடைய இவ்லியதிருமே 
னியோடு பிரிபடா திருச்சின்.ற2. இச்சருத்தையே அதர்கசிசோப 

நிடதமும் “ஏததகடிரம்பரம்ப்ரஹ்ம- இல்லட்சரம் பரப்பிரம்ம 
சொருபம்?” என்று கூறிப்போச் 5.2. இதனால் சொல்லுக்கும் பொரு 
ளுக்கு முள்ள அபேத சம்பர்தங் சா.ரணமாகப் பிரணவமே பிரமமெ 
ன நிரூபித்ததாயிற்று, (௫௪) 

னைக ணைன s } 

௰-வது. ஆனத்தாதீதம் 
வீச்சதன்றியே விளைவு சேய்தவாய் விண்ணு மண்ணக ip 

தும் யாவையும்--விண்ணுலகம், மண்ணுலகம், ஏனையகலகமாயெ 
வெல்லாவர்றைபும் விச் தில்லாமலேயுண்டாக்குமாய்.பிரபஞ்சச்தொ 
குதிருமுதும் மாயையினின்றுர் தோன்றியதாச $மாயையி லுள்ளவ 
ஞ்சம் வருவது போவதாகும்'” என்று வஞான$த்தி மொழிர்திருச் 
௧, இங்கு வித்தில்லாமலே யென்று கூறியது என்னை யெனின், இச 
சாமாத்திரத்திலே எல்லாஞ் செய்யவல்ல சிவபிரான் ஒருகாரணத் 
தினின்று ஒன்றைச் தோற்றுவித்தா னெனில் அவனத HUE SES 
£கீதுக்கு இழுக்குண்டா மாதலால் அவனது கடி சகடனா சாமாச் 
தியத்தை விளக்ச வெழுர்சது இந்தச் இருவாக்கு, சூரியன் இச்சா 
வெத்தன மின்றி யிருச்சவும், அவன த சர்கிதியில் ஒன்று மூசையா 
கவும், ஒன்று அலர்ந்தும், ஒன்று உலர்ர்தும் தாமரை முத்தொழிழ் 
படுதல் போலும், புருஷன சர்ரிதான ததில் ஸ்'திரிக்கு இன்பம்ஜ 
நித்தல் போலும், சய சக்ரிசானத்திலே மாயையில் சருஷ்டியாதி 
சகோன்றும என்பதே முடிபாம், முண்டகோபநிடதமும்,. பிரகார 
ண்ணியோபடிடதமும் “ததேத த்லித்யம்யதாஸுதீப்தாத்?? என்ற 
ந்ரொட்ச்கத்து வசனத்தில் எப்படி எரிச்துசொண்டிருக்கும் ௮ச் 
சினிபிலிருர்து அனேக பொதிகள் உண்டாடன்றனவோ அப்படியே 
அக்ரப் பிரமத்தினின்றும் ஸ்வரூப சத்தாய் மாத்இரம் அடங்டுயிரு 
ந்த பசுபாசங்கள் ராமரூப விபாகத்துச்குரிய பலவித ஸ்.தால ரூபத் 
தோடு சிருஷ்டி காலத்தில் உண்டாடுன் ரன வென்று கூறுகின்றன. 
கிழங்கிலே நின்றும் பிறக்குர் தாமரையை சேற்றிலே நின்றும் பிறர் 
சீத என்று பொருள்பட பங்கஜம் என்று கூறுமாறு, மாயையிலே நி
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ன்றுர் தோன்றிய உலகத்தை பிரமத்திலே நின்ற தோன்றிய தெ 
ன்று கூறுதல் உபசாரமேமாம். மாயையுடைய௨ன் மாயையி னின் 
௮ம் பிரபஞ்சத்தைச் சிருஷ்டிக்னெரான் - அ௨னிடமே மற்றவர் மா 
யையால் சட்டுப்பட்டுள்ளார்?' என்னும் பொருள்போதா, “அஸ்மா 
நீ மாயீ ஸ்ரஜதே வில்வமேதத் தஸ்மிம் ச்சாந்யே மாயமா ais 
நடா?” எனவும், *மாயை சாரணம், மசேசு௨ரன் மாயி, என்றறியவே 
ண்டியது” என்னும் பொருள்பட 8மாயாந்து ப்ரக்நதிம் வித்யாத் 
மாமீநந்து மஹேச்வரம்'' எனவும் சுவேதாசுவசரோபரிடத மேரா 
தீதலால் பிரபஞ்சத்தொகுதி முழுவ தர் தோன்றுலர்கு விச்தாயு 
ள்ளது மாயை யென்பதே மேசசம்மதமாம். இதனால் மாயை மித் 
தையென்ற கூறும் வாதம் அடாசாயித்று - ஸ்ரீதாயுமாளசுவாமிகளு 
ம் “அண்டப ரண்டமு மாயா விசாரமே அம்மாயை யில்லாமை 
யே”? என்று திருவாய் மலர்க் தருளினார் - ஈண்டு அம்மாமையென்ற 
அ மாயையின் சாரியச் தொகு தியையேயாம், (௫௫) 

நீத்தல்விண்ணப்பம், 

மநந்தீனனே பிறவிப் பிணிப்பட்டூ மடங்கினர்க்கே-பிறவி 
ப்பிணியி லசப்பட்டு மூடங்இச் டெர் தவர்கட்கு ஓளவூதரூபமா யிருப் 
பவனே. யாண்டு பிறப்புள து அண்டு இறப்புள ஐ, யாண்டு பிறப்பில் 
லை அண்டு இரதப்பில்லை என்பது தர்ச்சசாத்திர நியதி. பிரபல ௪௫ 
திகளாசிய மறைமுடிகள் யாலும் அயன், ௮ரி,௮ரன் என்னுர் இரிமூ 
ர்த்.திசளையும் நியமிக்குர் துரீயதூர்த்தியாயெ சிவபெருமானுடைய 
மடுமையினை யெடுத்தப் பேசுர்தோறும் பேசுர்தோறும் ௮வ்லெம் 
பெருமான் நிரர்சர சவர்தனையைப் பெற்ற மெய்யடியார்சளுளம் 
களிச்ச ஆங்காங்கு ஆவிர்ப்பவிப்பசன்றி அவனுக்கு எஞ்ஞான்றும் 
பிறப்பில்லை யென்றே பகர்ன்றன. ஆகலின் அம்மகானுச்கு மசாச 
ங்காரசாலத்தம், *தஸ்மா உபஸிம் ஹ்ர்த்ரே மஹாக்ராஸாய 
லை நம்* மகாசங்காரஞ் செய்பவரும் எல்லாவற்றையும் சவளீக.ர 
ணஞ் செய்பவருமா யுள்ளார்க்கு ஈமஸ்காரம்'? என்று HEIRS 
ரோபமிடதம் உனரச்தபடி, சானே அத்தொழிலை யியற்றும் வினைமு 
தீலாதலின் இருப்பு அல்லது அழிவு இல்லை யென்பது துணியப்பட் 
டது. அனர் துணியப்படவே அவனது இறவாத்தன்மை பசுக் 
களுக்குச் செய்யும் பாசநிக்ரெகத்தையும், Grogs a gen guid 
விளக் முத் திப்பேற்றை பளிச்கும், பேராந்றலையும் புலப்படுத்தாநி



DD] திருவாசக விஷய ஞ்ச்னம்: 

ன்று. சுவேசாசுவதரோபடிடசம் “அஜ தரல்ம் ஸீர்வதத்ைை 
பிசுத்தட- பிறவா தவரும், நித் தியரும், தத்துவங்களை யெல்லாங் 5 
டந் தவரும்” எனவும், பிரச சாரண்ணியேர்பகிடதம் “ஸ்வா ஏஷ ம 
மாநஜ ஆத்மா ஜரோமர?5-இர்தப் பெரிய சசானுயெ பரமான்மா 
ஜாயில்லா சவரும், இறவா தவரும்'”எனவுங்கடறிப்போர்சன. பூபதி 
திழ் கட்டுப்பட்டிருக்கும் பசுவானது தானேயச்சட்டை யவிழ்த்துக் 
கொள்ளமாட்டாதா.ற்போல பிறவியென்ற பிணியில்க்குண்டு டெச் 
சின்றவர்சள் தாமேயப்பிணியையச றிக் கொள்ளமாட்டார்கள் இ 
ரிமூர்தீதிகளும் பாசத்தா் பீடிச்சப்பட்ட தீப்பிணி யுடையவர்சளெ 
ன்று வேதம்பல்காலும் பசர் தலால் அவர்களும் அச்சமுறும்படியான 
ஜனன மரணமாசிய துச்சத்தை யொழிக்கும் பேராற்றல் ae i 4 
பேரருளாளன் அப்பிணியி லசப்படாத ஃபிரா னென்பதே தேற 
2, ஆகவே அச பாம்பொருளே பலசாசரத்துக்கு மருர்தினர் எ 
ன்பது வெளிப்படை, திருவெண்காட்டடிகளும் “பிறவாதிருச்சு வா 
ஈ்தால் வேண்டும் பிறர் துவிட்டா, லிறவா இரும்க மருகதுண்கொ 
ஸணி.துலெப் படியோ, அறமார் புகழ் இல்லையம்பலவா ஊ TESOL, 
॥றயா இிருமனமே யதுசா ணன்மருச் தனக்கே!" என்று கூறி ௨ 
ண்மைகிறுவினார் (௫௭) 

  

8 
திருவம்மானை. 

சேர்ந்தறியாக் கையா? பிறரை ௨ண்ங்கும்பொருட்டி சேர் 
ர்தறியாச சைசகளுடையவனை, சேகனா சேதன ரூபமாகய சகலப் 
பிரபஞ்சங்களையும் தமது பேரருள் வியாபகப் பரப்பில் வைத்து நிய 
மித்து நடாத்தும் முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொ 
ருளாகிய சிவபெருமான் சர்வாம்மாச்களும் தம்மைவழிபட் டுய்யும் 
பொருட்டுத் சாமே எஞ்ஞான்றும் எவ்விடச் தம் சர்வலோக சாண் 
யராய் நிற்றலானும், தமச்குச்சமானரும் அதிரு மில்லாமல் தாமே 
சர்வ சுதர்தரமா யிருத்தலானும், பிறர் சங்கர்பத்துக்கும் சன்மத்த। 
க்கும் எசப்படாது தாமே யலை லோகங்களுக்கும் நியச் தாலாய்ப் பி 
ரகாரித்தலானும், எல்லாவான்மாக்களுச் தீம்மைக் கைகுவித்து்ண 
ங்கத் தாம் வீற்றிருப்பதன்றி தாமெப்பொழு தும் பிறரை வணங்கும் 
பொருட்டுச் கர.ய்களைச் குவி3 சவரல்லர், பிரமன், விஷ்ணு, உருத்த 
(ன் முதலான சமஸ்ததேவர்களும் தமக்கு எஞ்ஞான்றும் வழியடி 
யாடெனவும், தாமெப்பொழுதும் ஒருவருக்குங் குடியல்லாச் சன்



திருவாசக விஷய சூசனம். ௮௯ 

மைய ரெனவும் ஆரணங்க எறைர்தபடி ஸ்ரீ ஆளுடைய வரசுகளும் 
“எசமார்க்கு குடியல்லாத் சன்மையான சங்கரன்'? என்று தமது 

திராவிடருச்திபில் உபதேடித் தள்ளார். இசனால் சகலவழிபாட்டுக் 

கும்; சர்கதோத் இிரங்கட்கும் விஷயமாலார் சவபெருமானென்பது 
காட்டப்பட்டது, ஸ்ரீ தாயுமானசவாமிகளும் இந்த்ராதி தேவை 
கள் பிரமாதி சடவுள நிருச்காதி வேதமுநிவர், எண்ணரிய சணசா 
தீர் ஈ௨ரத ஏிழ்தர்ச ளிரவிமதி யாதியோர்கள், கந்தருவர் இன்னா 
கண் மற்றையர்க ளியாவருங் சைகுவித் இடுர்தெய்கமே, கரு சரிய 

சிற்சபைமி லானந்த நிர்த்தமிடு கருணா கரக் கடவுளே”?! என்று கூ 
றி உண்மை நிறுவினார். தைத்திரீயோபரிடதமானது “வில்வம் பூ 
தம் புவனம் சித்ரம் பஹுதா ஜாதம் ஜாயமாநஜ்ஈயத்-ஸர்வோ 
யேஷ நத்ரஸ் தஸ்மை நத்ராய நமோஅஸ்து-பிரபஞ்சம் ரித் 
தியமே அமித் தியமோ விரித்திரமோ அனேகவிதமாக வுண்டான 
தோ உண்டாகிறதோ எல்லாப் பிரபஞ்சத் திற்கும் நிர்வாஹன் நிர்த 
வுருத்திரன் ஆசலால் அப்படிப்பட்ட உருத் தரனுச்குஈமஸ்காரம்"” ௭ 
னவும், “யோரத்ரோதக்நே யோ௮ப்ஸு யஜஷதீஷு௩ யோநத் 

ரோ வில்வா புவறவிவேச தஸ்கம நத்ராய நமோதுலஸ்து- எந்த 

ருத்திரன் அக்கினிபிலுள்ளான், எவன் நீரிலுள்ளான், எவன் ஷி 
சளிலுள்ளான், எவன் எல்லாப்புவன ஸ்சளிறும் உட்பிரவேடித்தான், 

அர்த உரும்திரனுச்கு நமஸ்காரம்?" எனவும், கூறிப் போர்தமையால் 
சர்வ ஜகச்சாரண பரப்பிரமம் துரீய ரத் திரரெனவும், அவரே நம 
ஸ்சாரத்துக்குரியயாம்பொருளெனவும் Def g போ திச்சப்பட்ட த. 
அன்றியும் ஈமஸ்கா.ரங்களெல்லாம் பெருமானுடைய சொத்தாயு 
ள்ளன வென பலவேதபாகங்கள் பன்முறையெழுக்து நிரூபிக்கின் sw 
மையால் அவருக்குச் செய்யப்படும் பலவகை வழிபாடுகளில் ஈமஸ்கா 
2ம் மிகச்சிறர்ததென்பது ஈன்குணரச் இெச்சின்றது, இம்வுண்மை 
யை யுணராச் சிலர் “ஸர்வ தேவ நமஸ்காரம் கேசவம் பிரதிகச் 
சத்” என்னும் ஸ்மிருதவசனத்தை ஆதரலாசக்கொண்டு சசலதேவ 
ர்கள் செய்யும் நமஸ்காரம் கேசவனையே சாருமென்று புலம்பாநிழ் 
பர். இது ௮சங்கதம், சர் இியாவர் சனம் சொடங்குகையில் பரமேசு 
பரப் பிரீதியார்த்தம் என்று ஆரம்பித் சலால்சேசவம் என்னும் சப்த 
ம் பரமேசுவரராதிய தரீயசிவ$தையே பற்று மென்ப தற்கு யா துமை 
யவில்லை-ஆசவினன்றோ*தத்வேத தஹ்யோபநிஷத்ஸி- கூடம் 
அர்தப்பரம்பொருளே வேசம்களில்மிகவும் ரகசியமான LUE sis 
ளில் மறைச்சப்பட் டுள்ளது”? என்று மந்திரோபரிடத முரைச்ச த,



mil) திருவாசக விஷய சூசனம்: 

மேதங்சளிலுள்ள எல்லா வுபநிடதங்களும் ரகசியமே யாயினும் பிர 
niles awn gtr Beaters ag துரீயப்பொருளை யுணர்த்தும் உப 
நிடதம்சளே மிச்ச ரசசியமாம் என்பது வேதார்தத்தின்கருத்தாம், 
இப்படிப்பட்ட வுண்மைப் பொருள் பூர்வ புண்ணிய ௪௫௫, முடை 
யவர்களுக்கும், இறுநீற்றின் குறிவழி நிற்கும் கொள்கை யுடையவர் 
களுக்குமே விளம்காகிற்கும், ஸ்ரீ தாயுமானசுவா..ிகளும் *சைவசமய 
ர் சமயமெனி லச்சமயத், தெய்வம் பிறைசூர் செய்வமெனி--லை 
மரைவென், ரனர்த கெள்ளச் தழுர்துவது முத்தியெனில், வானம் 

rar பெய்மமின் மழை"' என்னும் பாசுரத்தைச்கூறி தமது அரிய 
i Duy se செய்கையால் Fiurs gaseng orqert, (Ger) 

திருத்தெள்ளேணம். 

கீரமாலும் பன்றிமாய்ச் சேன்றுணராத் திநவடியைஈச்ரத் 
தற் ரொழிற்குரிய மகாவிஷ் ணுவும் வராக வுருவேற்று பூமியைப் பி 
எர்து சென்றுங் சாணொணாத திருவடியை, முன்னொரு காலத்தில் 
பிரமவிஷ்ணுச்களாகயெ விருவரும் சம்மறிவு மயச்கத்தால் யாம் பர 
ம் யாம்பரம் என்று அகங்கரித்து இகலியபோ த அவர்களுடைய ௮ 
கங்சார மொடும்கும்படி அவர்கள் மத்தியில் அனற்பிழம்பாய் நின்ற 
னர் பெருமான். அப்பொழுது இருமாலானவர் அவ்வனற் பிழம் 
பின் அடியைச் சாணும்பொருட்0 பூமிக்குள் தேடிச்சென்றும் ௮த 
பாதாள மேழிலுச்சப்பாலும் ஊடுருவிச் சென்றமையால் அலுத்து 
எல்லைசாணாது மயங்னர். பிறகு தம்மிடத் துண்டாய பேதமை 
யை யொழித்துவிட்டு பூமியின்மேல் வந்துநின்று சிவபெருமானைப் 
பலகையானுர் துதித்துச் வெப்பிரசா சச்தை யெதிர்நோக்டி மிரு 
க்தனர், இர்தச்திவ்விய சரித்திரம் ௬ுச்வேத ஸம்ஹிதையில் கூறப்ப 
ட்ளெளத, ௮துவருமாறு:--“விஷ்ணுர்வே வராஸம் நபமாஸ்தாய 
பூமீந் விதாரயந் ஸஹஸ்ரம் ஸமா ஆலிந், பாதாந்வேஷண ப 
ரோபூச்லா, ச்வமேவ மாதாஸி, த்வமேவ பிதாஸி, த்வமேவ 
ப்ரர்தாஸி, த்வமேவ ஜபேஷ்டோஸி, த்வமேல ஸ்ரேஷ்டோ 
ஸி, மஏலம் மஹிமாநம், வேதா சரஷடா பவதி, விஜ்ஜா தாபவ 
தி, கர்தா பவதி, காரமிதா பவதி, யஏவம் வேதா, சிவசாயு 
ஜய மாப்தோதி சிவசாயுஜய மாப்தோதி- விஷ்ணனுவானதுர் ரா 
சமாகிப் பூமியைச் இழித்துச் செல்லுங்கால் ஆபிரவருடங்களா 
பின, செவனொது பாதச்தைச் தேவெஇில் அவாவுடையலலர் தாயு



இருவர்சக விஷய சூசனம் ஆரு 

8ீர், தர்தையுநீர், உடன்பிறர் தாருநீர், மூத்தாருநீர், உயர்ர்தாரு நீர் 
என்று துதித்தனர். இம்மமையை யறிய வல்லா னெவனோ அவ 
னே சாண்டுன்றவ ஞூன்றான், அறிக் $வனாடன்றான், கர்த்தால் 

சின்றான், சாரியஞ்செய்கின்றவஞூன்றான், இவ்வித மறிய வல்லா 

னெவனோ அவனே சியசாயுஜ்யத்ை யடைன்ரறான், வெசாயுஜ் 

யச்சை யடைபன்ரான்”” என்பதாம். அன்றிடும், சரபோபநீடத 
மும் “எவருடைய பாதார விர்தங்கள் விஷ்ணுவால் தேடப்படுன் 
தனவயோ அர்த விஷ்ணுவினுடன்கூடி” என்னும் பொருள்பட யத் 
பாதாம் போநஹத்வம் த்வம் ம்நக்யதே விஷ்ணு நாஸலஹ” என் 
று கூறிப்போர்த.து, இவ்வாறு இச்சச்சரித்திரம் சுருதி நிஷ்டீமா ' 
யிருக்கவும் பொய்க்கதை யென்று வைணவ ஆவேசம் பூண்டசிலர் 
குணருச்திரர் பரமாகச் கூறும் அபகர்ஷபுராண வசனங்களை.யா 
தாரமாசச்சொண்டு மறுச்சப்பார்ச்ின்றனர். ஐயகோ ! இதென்ன 
௮விவேகம், ௬௬ தி வசனத்துக்குமுன் புராணவசனம் பலிஷ்டப்பிர 
மாணமாகுமா? சுருதி வசனத்துக்கும் புராணவசனத்துக்கும் ,.வி 
ரோதமுண்டாடுல் புராணவசனச்தைச் தள்ளி முத னூலாயெ சுருதி 
வசனத்தையே தழுவ வேண்டுமென்னும் மீமாம்ஸாசாச்திர விதியை 
எங்கே தள்ளாவத ? ஆதலின்பரர்தாமன் பன்றியுருவங்கொண்டு பர 
ப்பிரமமாயெ பரம$ரிவ தின் பாதத்தைக் சேடினானென்பதே பரம 
சித்தம். சங்கராசாரியரும் “விதித்வம் ow fue” என்னுஞ் 

சுலோகத்தில் (ஹம்ஸமாகவும் வராஹமாசவும் பிறர் துழன்று உன் 
னைமறக்கத்தச்க பிரமலிஷ்ணுக்சளது பிறவிகளை விழைர் இலேன்) 
என்று சிவபெருமானை ரோக்கி முறையிட்டிருக்ன் றனர். ஈண்டு இ: 
ருமால்சொண்ட வராகவுருவம் அவரது பத்தலதாரங்சளில் அடங் 
சிய தன்று. அப்பத்திலுள்ள ௨ராசவதாரம் வேறுசாரணம் பற்றியே 
யாமென்றுஷரற்பாற்று, (௫௮) 

  

திருச்சாழல்: 

நலழடைய நாரணன்ற னயனமீடந் தரனடிக்க், ழலராக 

விடவாழி யநளினன்-- சன்மையுடைய ஸ்ரீமர் - சாராயணன் சன் 
கண்ணைப் பறித்துச் வெபெருமானுடைய திருவடியில் மலராக வர்ச் 

சிச்ச (அதனால் .மூழ்ச்து) சச்சராயுதத்தைப்' பிரசாஇத்தனர் ௮ல் 

வெம்பெருமான், இதன் வரலாறு வேதத்திலேயே சொல்லப்பட் 

ளெளது, அதாவது: இதிசர்ச்சாலாய விஷ்ணுமுர்த்தி சி௨டி



௬௨ திருவாசக விஷய சூசனம். 

சிரீனுடைய தஇருவடிப்போதில் போன்புபூண்டு நாடோறும் ஆபிரங் 

| எமலமலர்களா லர்ச்டி மது வர்தனெெனவும், அங்கனம் MFA Sg 
அிருகையில் ஓர்ராள் ஒருமலர் குறையச்சண்டு அச்குறையை நிறை 

சீதற்பொருட்டுத் சன் சண்ணைப்பிநெடி இறைவன் ஜிருவடி.மேல் 

சாத்தின ரெனவும், அப்பொழுது இறை௨ன் மடுழ்ஈது சச்சர 

ப்படையை அவருக்கருளின ரெனவும் போர்ததாம், ௮தர்வணவேழ 

திழைச் சார்ர்ச சாபோபறிடசம் “யோகாமபா தார்சீசித விஷ்ணு 

நேத்ரஸ் தல்மை ததே.... சகரமதீவ ஹநஷ்ட?-தஸ்லை ருத்ராய 
நமோ அஸ்து--எவருடைய இடதபாதத்தில் விஷ்ணுவானவர் தம 
அ சண்மலரை யர்சறு௪ சுடரிசன மென்னுஞ் சச்சரம் பிரசாதிக் 

சப் பெர்றுக்சொண்டனரோ அந்த உருத் இரலூர்த்திக்கு ஈமஸ்கார 
ம என்று கூறியது, இரனால் விஷ்ணு சேவசரொனவும் த்யாதா வெ 

னம், சிவபெருமான் சேய்யரெனவும் தயேய மெனவும் நீருபிச்சப் 

பட்டது. தைத்திரீயோபரிடசமும் *தல்யாச் சிகாயா மத்யேபர 
மாத்மா வ்யவஸ்நீத “ரத நாராயணருடைய நிரு தயாச்சினியின் 
சிசாமத்தியில்(பரமாதமாக)ளர்!? என் று உணர்த தியபடி.பானும், அத 
ற்கணமச இருநாலக்காக ௬௮ ரமிகளும் *பையஞ் சுடர்வீடு சாகப் 

பள்ளிகொள்வா னுள்எ சாறும்” என்று ,இருவாய்மலாச் தருளின 
மையானும், விஷ்ணு உபாசகரன்பது கேறுபிரமாணம் வேண்டப் 

படாது வலியுறுத ரப்பட்டத. அஙனம் பலியுறுந்தப்படவே, அலர் 

சவஞானிகளுட் சிறர்தவசென்பதூஉம், மனே நிச்செசஞ்செய்து ப 

சியவோபாஸஞ்தி செய்.பும் மெய்யடியார்களுக்கு ௮ய2.து சருணாபல 
(2ம பேரன்பை யுண்டாக்கு மென்பநூஉம் நாட்டப்பட்டது, ஆதலா 
சீறான் உண்மைச்சையர்க ளனைவருச் தமது இரியார்சசனைிற் சத்த 
குருபூசையில் அவரைச் சறப்பித் தப் பூசி வருன்றார்கள், அப் 

பையதிக்ஷித சுவாமிகளும் *அபாரம் விஜ்ஜாது% &a” என்றற் 
ஜொடச்சுத்து வசனத்இல் *ஐூரீச ! உம்முடைய அளவில்லாத மூ 
மையினை யறியவும், உமது சரணா? விர் தங்களில் உறுதியான ௮ன் 
பைச் செலுத்தவும், உம்முடைய பூசைகளாற் பூணமான பிரசாதத் 
தைப் பெறவும் உலகத்தி லொருவனே சச்தன்-அவன் விஷ்ணு?! 
என்று துதித்தனர், அவ்பாறே அரியர் ஹாசச்தாசாரியரும் ஓ 
பரமேசுவரா ! இந்தப் பத்மநாபன் பரப்பிரமமென்றும், பரதத் துவ 
மென்றும், பரஞ்சோதியென்றுஞ் சொல்லப்பகவொன், உம்முடைய 

பாவனையிலாழ்ர்து உம்மிலும் வேறுகாது நின்றவனாதலால் கரட் 
பரவனை செய்யும் மார்தரிசன் கருடனாவ தபோலாயிஞன்”? என்ரு



திருவாசக விஷய சூசனம். ௬௩. 

வினர். இத்சகைய அர்த பிரமாண முசங்களால் சிவபெருமா 
னுடைய தஇிருவடி.க் கமலங்களில் அர்ச்சனையார்றும் நெறிபினன் தி 
ருமாலென்பது தெள்ளிதிற் பொப்பட்டத, (Ba) 

  

திருவுந்தியார். 

உந்த்நீர நாதறக் தந்திபற, உருதி. காதனுக்கு-௨ர௫ த்.திர 
னாயெ விறையனுக்கு, அல்ல, உருக்இரர்களுக் செல்லார் தலைல 
ஞு யிருட்பவனுக்கு என்பது பொருள். உருச்திரர் ஏசாதசருத்திரர், 
சதருச்திரர், சஹல்ரருத்திரர், சம்ஹாரருத்தியர், சாலோசசாமீப 
சாரூபமுற்ற ௬திஇரர் எனப் பல இறப்படுவர், அ௮ர்களுச் செல்லாக் 
சலைவராடிய துரியருத்தொோ ஈண்டு குறிக்கப்பட்டவர். அவரே இரி 
மூர்த்திபரர், உருத் திரன் என்னுஞ் சொல்லுக்கு உரோதனம் (அழு 
கையைச) செய்பவனென்று வைணையமதத் இனர் சாதாரணமாகப் 
பொருள்கூறி மபங்குவர், அ௫்சொல் அற்றன Qua gang Quire en 
திருமாமினும் “நத்தி ஸம்ஸார நுகம் தத்ரா வயதிய? ப்ரபு? 
HST Osu sua,” என்று உபப்பிரமணமங்கூறியபடி “நத என்பது 
சம்சார துச்சம், அதனை எவனொமிப்பான் அவனே ருத்திரனெனப் 
படுவான் ? என்பசேஉண்மைப்பொருள். சென்மொழிச் கந்தபுராண 
மம் “இன்னலங சடலட்பட்டோர் wit en su Clos em Lom wep — ov) 
ன்னரும் பரமமூர்த் இ யுருச்தி ளெனும்பேர் பெற்றான் என்று இ 
ப்பொருளையே வற்புறுத்தியது, இன்னமும் இதன் மேறு தெளி 
பொருளையுஞ்சிறித விரிப்பாம், (௪) நத்-சப்தமயப்பிரபஞ்சம், அத 
னைச்சன் சசப்படுத் தினவன், எனவே சர்வசப்தங்களாலம் பிர திபா தி 
கீசப்படுபயன், (௨) ந த-பிரமலித்தை, அ.கனாலே அன்மாச்களிடத்து 
ப் பொருந்தியுள்ள ௮கா.இ மலத்தைச் சரையச்செய்பவன்,(௩)நத்- 
ஆவரணம், அதனை யொழிப்பவன் (௪) நத்-பிரமஞ்ஞானம்,௮ தனை 
கேரிலுஞ் சதாசாரியனை யதிஷ்டித் தம் உபதேரிப்பலன், (௫) நத்த 
ரன் -சங்காரகாலத்தில் சர்லான்மாச்சளையுற் கதறச்செயபகன், (௬) 
நத்திரன்-சகல ஈர்பிரவிருச்இிசளையுச் தீடுக்குர் தமோகுணச்தைத் 
தன்வசப்படித்தின௦ன், (௪) நத்தீரக்-மிரமனுடைய முசாவிர்ப்பல 
லீலையில் அழுகையை அபிஈயித்த௨ன், (௮) நத்திரன் -சப்தமயப் பிர 
பஞ்சத்தை யொழிப்பவன், எனமே மெளனசமா தியை உபதே$ப்ப 
வன். (௧) நத்திரல் உலகத்திலுள்ள ஆன்மாச்சளிடத்தமைக்த அஞ்



௬௪ திருவாசக விஷய சூசனம். 

ஞானத்தை மோசடித் தான் துயருறுபவன், எனவே பிறர் துயர மே 

ந்சாமை யென்ற கருணைக்கு நிதியாபுள்ளவன் (ருத்திரன் சர்வே 

சவர னாதலால் சர்வஜகதீ பயங்கரன், இன்னோன்ன பலபொருள் 

கள் உருத்திர சப்தத் துக்குப் பாஷ்பங்களினும், பூராணேதிசாசஙக 

ளினும் விரிந்து டெச்கின்றன. ஆ5ல ர ற்ருன் சவரேயமலிந்த செல் 

வர்சளனைவரும் தந்தம் ஆிரியமூர்த்திளை மோட்சத்தை யளிக்கு 

ஞ் செபெருமானாகப் பாலித் gu Os gay Baap tet. Qaarw 

மைச்கு அன்று அமர்ச்சளீத்தில் ஸ்ரீருஷ்ணனைப் பூரித்த பற்குன 

னே சாலுங்சரி, இதனால் ருத்திரசாமம் பிரமத்துக் குரியதென்பதி 

நிலைராட்டப்பட்டது, 
(சும) 

இன்னணம் திருவருட்சளிப்பின் மிகுதியால்வரைஈது மெஸீப் 

படித்தியமல்வறுபது விஷய கசனங்களையும் பிறப்பிலீப்பிசால
ும் 

பிறைருடிய சாதனுமான சிஃபெருமானுடைய இருவடிப்போ துக்கு 

ஒர்சிறு வில்லத்சளிராக வளித்திட்டே மாதலால் வைதிகசைகர்கள 

னைவரும்இதனையேற்று அன்பின்பெருச்சால் Yes தபரவசரித்தவிரு 

த் இியுடையவராய்ச் Rag தியானப் பொலிவுடன் விளந்கியிருக்கத் 

தருவருளைச் இந் திச்சின்றேம். சுபம்! சுபம்!1 சுபம்!!! 

திருச்சிற்றம்பலம். 

திருவாசக விஷய சூசனம், 

முற்றுப்பெற்றது. 
DOD Ce 

GB
 

S



உ 

சிவமயம், 

தீநச்சிற்றம்பலம். 
கவித ஆகம 

9 

இருவிசைப்பா, 
இருப்பல்லாண்டு, 

இருமந் இர தீ 'இர ட்டு, 

பிரபந்தமாலைத்திரட்டு, 
பெரியபுராணச் செய்யுட்டிரட்டு. 

ட்டை 

3) a a 

இரங்கோன் - russe smaseen! sso phe 

கர் திராபாக்த அட் CT atl ae aPC a WE hur, 

த்தார் தீஞானரிஷ்ட்ருமாகிய 

சோளங்பெம் 

ஸ்ரீமத்-சவருணகரிமுதலியார் 
் அவர்களால் 

பாசுரங்க த் தளைகள் பிரித்துப் 

பரிசோதிக்கப்பட்டு,' 

யார் தமையஞனாரும் 

பென்ஷன் சுபேதாரும் பெஞ்சுமாஜிலஸ்ட்ரேட்மொ பெ 
சோளங்கிபுரம் 

ரீ - சிவதெம்பரமுதலியாரவர்கள் 
| நல்லாதரவால் 

ம... ஈஃஸ்ரீ 

ப. ௮. சோமசத் தீர செட்டியாரவர்களது 
சென்னை, 

9 gun பாஸ்கா அச்சியக்திரசாலையில் பதிப்பிக்கப்பட்டது. 
விசுலாவசு ஷ் பங்குனிமீ! 

1906. 

    



6. 

இிலமயம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

— ol 

திருவிசைப்பா- திருப்பல்லாண்ட-சேர்தஞர்முதலிய ஓ 
பதின்மர் திருவரய் மலர்ந்தருளிய ஒன்பதாந் திருமுறை, 

திருமந்திரத்திரட்ட-கயிலாயச்சத்தர் என்னும் திருநா 

லராயனார் திருவாய்மலர்ச் சருளிப பத்தாந் திருமுை ற்யினி 

ன் றுர்திரட்டப்பட்டது. 

பிரீபந்தமாலைத்திரட்டு- திருவாலவாயுையார் முதலிய 
பன்னிருவர் திருவாய்மலர்ந் தருளிய ப தினோரார்இருமுை ற் 
பென்னும் பிரபந்த நிசளினின்றுஈ திரட்டப்பட்டது 

பெரியபுராணச் சேய்யுட்டிரட்டு- அருன்மெொ ழித்தேவ 
ராகிப ஸ்ரீ சேக்கழொர் சுவாமிகள் கிருவாய்மலர்ந்தருளிப 
பன்னிரண்டார் திருமுறையென்னும் பெரிப புராணத்திளி 
ன்று திரட்டப்பட்டது. ண் 

திருச்சற்றம்பலம்



Ds 

  

  

          

இவமயம். 

தஇருச்சிற்றம்பலம். 

9 ப 

சூசீ பத் திரம். 
எகடுடும்0ட0 0 

இருப்பதிகம், பக்ரம், | இருப்பதிசம், பக்கா 

௪, திருமாளிகைத்தேவா ௪பூர்துரு க்திரம்பிகா டநம்ி 
க கோயில் 5 ௧ இருவாளூர் ps 
. கோயில்உயர்கொடியாடை ௪(௨உகோயில் ௬௫ 
௪ கோயில்-உ£வரசயயோகம் ௬ ——— 
கோயில் (இணங்கலொவீசன்) i (டி. கண்டராதிழ்தர். 

ச கோயில் 
a, © சந்தனா 

க இருலிழிமிழலை சக சு.வேணூட்டடிகள் 
உ இருவாவ௫ 4 துறை Fla Carey சுழி 

௩. இருவிடைச்சழி * BE _ 

எ.திருவாலியமு.தனா் 
௩. கருவர்திதேவரா் 

" (நித OY ONE & கோயில்-பாதா இகேசம் ௫௦ 

௪ கோயில் கஸ் (ஐ. கோயில்-பவள மால்வளை Ga : . டர 
KH sae bon gut S)5C sa lin கோயில்-அல்லாய்ப்பகலாடு௩ 

சரம் ௨௨ ஐ கோயில்-கோ மலர் (Ne 
௩. இருச்சீழ்ச்கோட்டூர் மணி | 

யம்பலம “௪ AULT Ss Gum wd, 
உ திருமுக த்தலை “*! க கோயில்-வாரணி ௫௧ 
டு சிரைலோக்சயெசுச்சாம் டம உ கோயில்-வானஉர்கள் ௫௭ சு கஙகககொண்ட கோளசேச். । 

சரம் bh ௭ இருபபூவணம் கு ௯. சேதிராயர். 

௮] இருசசாட்டியக்குடி ௩௧௬ [5 சோயில் இச 
௯௬ தருசையிராசராசேக்கரம் ௩௧ 
50 நிருவிடைமரு தூர் 

  

| 

Pe heen 

£2. Cen sept இருப்பல்லா oar 

5 கோயில் HE 

இருச்சிற்றம்பலம்.



௨. 

'இருச்சிற்றம்பலம், 

திருவிசைப்பா அருளிச்செய்த ஒன்பதுராயன்மார் திருநா 
மமும் திருப்பதிசவகையும் பண்ணின்வகையுச் தெரியு 

மடைவு, 

௬௬0.0/இ0 டயம 

செம்பொன்மணி யம்பலத்து நிருத்சனார்க்குத் 

திருவிசைப்பா வுரைத்தவர்.தந் இருப்பேர்சொல்லிற் 

பம்புபுகழ் செறிதிருமா ளிகைமெய்த்தேவர் 

பரிவுடைய சேர்சனார் கருவூர்த்தேவர் 

coder டவர்கோனழ் soma 9s si 

ஈன்குயர்வே ளுட்டடிக டிருவாவிய0த 
ரம்புவியோர் புகழ்புருடோச் தமர்சேதிராய 

சாசவிவ ரொன்ப இின்மர் தாமுறைகண்டடைகே, 

அடைவுறுமா ளிகைத்தேவர் சான்குசேர்த 
ரன்புறுபல் லாண்டொன்னோ டிசைப்பாமூன்று 

திடமுடைய கருவூர் பச்துவீறிற் 

Foes டவரிரண்டு சண்டர்வேணூடர் 

பமபுசழொவ் வொன்று இரு வாலிரான்கு 

பன்னுபுரு டோத்தமனா ரிரண்டுசேதிராய 

ருடையஇருச் கடைக்காப்பொன் ரசவிருபத்தொன் 

பானோது செய்யுண்முச் நூத்றறுப தனோடைந்தே 

ஐர்துடனால் வருமுரைத்த இருசசடைச்சாப்பிந்பண் 

ணதஜையின்மா ளிகைச்சேவர் நான்ிலொன்றுகார்தார 
முர்துகரு வூரர்பத் இ னிரண்டுபு றரீர்மை 

மொழிச் திகொர் தாரமொன்று காடவர்கோனிரண்டி 
னர்தலில்சா எரபாணி யொன்றுவேளுட்டடி.க 
ணவின் நதொன்று பு.ஈ8ீர்மை திருவாலியமுசர் 

பர் தமறச் சொன்னான் னொன்றுஈட்டராசம் 
பகர்ந்திடினென் றி்சளமற் ழெயையும்பஞ்சமமே. 

  

சில திருப்ப திசங்களிலே 

சில இருப்பாசுரங்கள் இறந்த விட்டன, 

(௨) 

(௩)



௨௨ 

சிவமயம். 

திருவிசைப்பா. 
net Gabor 

இருமாளிகைத்தேவர் திருவிசைப்பா. 

க. கோயில். 

பண - பஞ்சமம். 

திருக்சிற்றம்பலம் 

ஒளிவளர் விளக்சே யுலப்பிலா கொன்றே 

யணாவரும் சடர்ததோ ர௬ணர்வே 
தெளிவளர் பளிங்கின் றிரண்மணிக் குன்றே 

சத்தத்துட் டி.த்இிக்குர் தேனே 
யளிவள ருள்ளத் தானர்5க் சனியே 

பம்பல மாடரங் காக 

வெளிவளர் செய்லச் கூத்துகர் சாயைர் 

தொண்டனேன் விளம்புமா விளம்பே, (5) 

இடர்கெடுத் தென்னை யாண்டுகொண் டென்னு 

ளிருட்பிழம் பறவெறிர் கெழுர்த 

சுடர்மணி விளக்கி லுள்ளொளி விளக்குச் 

ITU சோ தியுட் சோதீ 

படல்விடைப் பாகா வம்பலச் கூத்தா 

வயனொடு மாலறி யாமைப் 

படரொளி பரப்பிப் பர் துநின் ருயைத் 
தொண்டனேன் பணியுமா பணியே, 

ச
ட
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spurw Gur@Ger eAscinw. Ascmr  *", 
சாமசண் டாலவண்ட வாணு 

ஈற்பெரும் பொருளா யுரைகலர் துன்னை 
யென்னுடை சாவினா னவில்வா 

னற்பனென் லுள்ளத் தளலிலா வுன்னைம் 
தீர்தபொன் னம்பலச் சாடி



உ திருமாளிகை தீதேவர். தரூவிசைப்பா. 

சற்பமா யுலசா யல்லையானாயைத் 
தொண்டனேன் கருதுமா கருதே. 

பெருமையிற் சிறுமை பெண்ணொடா ளாயென் 
பிறப்பிறப் பறுத்தபே ரொளியே 

கருமையின் வெளியே கயற்கணா ளிமலான் 
மகளுமை யவள்சளை சண்ணே 

யருமையின் மறைரான் கோலமிட் டரற்று 
மப்பனே யம்பலச் தமூதே 

யொருமையிர் பலபுச் குருவிரின் ராயைத் 

சொண்டனே னலுரைச்குமா றுரையே, 

கோலமே மேலை வானவர் கோவே 

குணங்குறி யிதந்தசோர் குணமே 
காலமே கங்கை நாயகா வெங்கள் 

காலசா லாகாம நாசா 

வாலமே யமுதுண் டம்பலஞ் செம்பொற் 
கோயில்கொண் டாடவல் லானே 

ஞாலமே தமியே னற்றவத் சாயைத் 

சொண்டனே னணுகுமா ஈணுகே, 

நீரணி பவளச் குன்றமே நின்ற 

நெற்றிக்கண் ணுடையதோர் நெருப்பே 
வேணி புவன போகமே யோச 
வெள்ளமே மேருவில் வீரா 

Qn Neo சஷடயெம் மற்புதச் கூத்தா 

வம்பொனசெ யம்பலச் தரசே 

யேறணி கொடியெம் மீசனே யுன்னைத் 

கொண்டனே ஸிசையுமா நிசையே, 

தனதனற்றோழா சங்கரா சூல 
பாணியே சாணுவே செயனே 

கனகஈத் தூணே கர்பகச் சொழுர்சே 
சண்கண்மூன் றுடையதோர் சரும்பே 

யனகனே குமா விராயக சனச 

அம்பலக் தமரசே கரனே 
யுனகழ லிணையென் னெஞ்சனு எினிசாச் 
சொண்டனே ஸுகருமா நகரே,



Butafiens SC sant Saalengcun. 

திறம்பிய பிறவிச் சிலதெய்வ நெறிச்சே 

இசைச்னெழேன் ptars Pos யாமே 

ரிறம்பொன்னு மின்னு கிறைர்தசே வடி.க்€ழ் 
நிகழ்வித்த நிகயிலா மணியே 

யதம்பல திறங்கண் டருர்.தவர்ச் கரசா 

யாலின்€ ழிருக்தவம் பலவா 

புறஞ்சமண் புத்சப் பொய்கள்சண் டாயைத் 

தொண்டனேன் புணருமா புணே. 

தக்கனற் றலையு மெச்சன்வன் லையும் 

தாமரை நான்முகன் தையு 
மொச்சலிண் 0௫௭ லொண்டிருப் புருவ 

கெதித்தரு னியவுருத் னே 
யக்சணி புலித்சோ லாடைமே லாட 

வாடப்பொன் னம்பலச் தாடுஞ் 

சொச்சனே யெயர்க்குர் தொடர்வரி யாயைத 

தொண்டனேன் மொடருமா தொடரே. 

மடங்கலாய்ச் சனசன் மார்பு€ண் டானுக் 

சருள்புரி வள்ளலே மருளா 

ர்டங்கொண்முப் புரம்வெக் தவியதை இகத்தே 

ரேறிய வேறுசே வகனே 

யட்ங்கவல் லரசக்ச னருட்டிரு வரைச்ே 

மடர்ச்சபொன் னம்பலச் தரசே 

விடங்கொள்கண் டத்தெம் விடங்கனே யுன்னைத் 

தொண்டனேன் விரும்புமா விரும்பே, 

மறைகளு மமரர் கூட்டமு மாட்டா 
தயன்றிரு மாலொடு wu iG 

மூறைமூறை முதையிட் டோர்வரி யாயை 
மூர்ச்சனேன் மொழிர்தபுன் மொழிக 

ளறைகழ ல.ரன்€ ரறிவிலா வெறுமைச் 
சிறுமையிற் பொறுக்குமம் பலத்த 

ணிறைதரு சருணா நிலயமே யுன்னைத் 

கொண்டனே ஸினையுமா நினையே, 

தருச்சிற்றம்பலம். 
rr 

8. 

(௮) 

(௧0) 

(௪௪)



oF திருமாளிகைத்தேவர் இருவிசைப்பா. 

௨. கோயில் - உயர்கொடியாடை.. 
வவத்து 

பண் - பஞ்சமம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

உயர்கொடி யாடை மிடைபட லத்தி 
ஷனோமதா மப்பட லத்தின் 

பெயர்நெடு மாடத் த௫ர்புகைப் படலம் 

பெருகிய பெரும்பற்றப் புலியூர்ச் 
சியரொளி மணிச ணிரர்துசேர் சனக 

நிறைந்தசிற் றம்பலக் கூத்தா 

மயர் வறு மமரர் மகுடர்தோய் மலர்ச்சே 
வடிகளென் மனத்துவைத் தருளே, 

கருவளர் மேகத் சகடுகோய் மகுடக் 
கனகமா எளிசைசலர் செங்கும் 

பெருளெர் மு.த்£ நான்மறைத் தொழில்சா 

லெழின்மிகு பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 

இருளர் தெய்வப் பவதி நிதியக் 

தாண்டசிற் றம்பலக் கூச்சா 

வருவள ரின்பச் சிலம்பொலி யலம்பு 
முன்னடீச் £மயென் ஒயிரே, 

2ரம்பிரி வாளை மிளிர்மடுக் சமலங் 

கரும்பொட மார் துமே இசள்சேர் 
பரம்பிரி செந்நெற் கழனிச்செய் கழு$ர்ப் 

பழனஞ்சூழ் பெரும்பற்ரப் புலியூர்ச் 
சரம்புணர் முடிவா னவரடி முறையா 

லிறைஞ்சுசிற் நம்பலச் கூத்தா 

ரிரர்தர முனிவர் நினை இருக் கணைக்கா 

னினைர்துரின் ரொழிர்ததென் னெஞ்சே. 

தேர்மவி விழவிற் குழலொலி தெருவிந் 
கூச்சொவி யேத்சொலி யோகத்தின் 

பேரொலி பரந்து கடலொலி மலியப் 

பொலிதரு பெரும்பற்றப் புலியூர்ச் 
Free Sows Smeg Sued a 

நிகழ்க்தர் றம்பலச் கூத்சா



S)
 இருமாளிகைகத்தேவர் திருவிசைப்பா. 

வார்மலி முலையாள் வருடிய இரண்மா 

மணிக்கு௱ங் சடைச்ததென் மதியே. (௪) 

ஈ௩றைசமை வாழை நிழற்கொடி நெ௫ந்தெய 
கிளங்கமு குளங்கொணீள் பலமாப் 

பிறைதவம் பொழில்சூழ் இடங்கடைப் பசண 

முதுமதிற் பெரும்பற்றப் புலியூர்ச் 
சறைகொண்ீர்ச் சரளத் இரள்கொணிக் இலத 

செம்பொர்?ிற் ஈம்பலக் கூத்த 

பொரையணி நிதம்பப் புலியச ளாடைக் 

a கச்சுநூல் புகுர்தசென் புகலே. 

அதமதி யிதுகென் ஈலர்தலை நூல்கற் 
ழைப்பொழிர் கருமறை யறிந்து 

பிஐுமதி வழிதின் Gap al evr வேள்விப் 

பெரியவர் பெரும்ப£றப் புலியூர்ச் 

செ.லுமதிச் சமணர் தேோருஞ் கோச் 
செல்வச்9ற் ஈம்பலச் கூத்த 

மதுமதி வெள்ளத் இருவயிற் றுர் இ 

வளைப்புண்டென் னுண்மகிழ்ச் ததுவே, (x) 

பொருவரைப் புயம்இன் மீமிசைப் புலிர்மோல் 
பொடியணி பூணநூ லகலம் 

பொருவரை புரைதிண்டோளுடன் காணப் 

பெற்றவர் பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 
திருமரு வுதரச் ரார்திசை மிடைப்ப 

ஈடஞ்செய்சிற் ஈம்பலச் கூத்த 
வுருமரு வுதரத் தனியடர் தொடர்நது 

கடச்ததென் னுணர்வுணர்ச் துணர்க்சே, (at) 

கணியெரி விரிறு கரர் தடி. விடவாய்ச் 
சங்கணஞ் செங்கைமற் றபயம் 

பிண்கெட விவைகண் டான்பெரு ஈடத்திற் 

பிரிவிலார் பெரும்பற்றப் புலியூர் 

,திணிமணி நீல சண்டச்சென் னமுசே 

சர்சொள்சிற் நம்பலச் கூத்த 

௮ணிமணி முறுவற் பவளவாய்ச் செய்ய 
சோதிய எடங்கிற்சென் னறிவே, (௮)



௬  திருமாளிகைத்தேவர் திருவிசைப்பா. 

திருநெடு மாலிர் தரனயன் வானோர் 

திருச்சடைச் சாவலி னெருச்டப் 

பெருமுடி. மோதி யுகுமணி முன்றிற் 
பிறங்கிய பெரும்பற்றப் பூவியூர்ச் 

செருநெடு மேரு வில்லின்முப் புரந்த 

விரித்தசிற் றம்பலச் கூத்த 
கரு௨டி குழைக்கா தமலச்செம் கமல 

மலர்முகங் கலர்ததென் சருத்தே, (௯) 

ஏர்சொள்கற் பசமொத் திருசிலைப் புருவம் 

பெருர்சடங் சண்கண்மூன் நுடையோன் 
பேர்சளா Oro ரூயிரம் பிதற்றும் 

பெத்றியோர் பெரும்பற்றப் புலீயூர்ச் 
£ர்சொள்சொச் இறகும் கொன்றையுர் துன்று 

சென்னிச்சற் ஈம்பலச் கூத்த 
ஈர்கொள்செஞ் சடைவாழ் மதிபுது மத்த 

8 சழச்சவென் சர்தையு ணிரைர்சே, (50) 

சாமணைச் காலன் றக்கன்மிக் செச்சன் 

படச்சகடைச் கணித்த னல்லாப் 

பேய்மனம் பிறிர்த தவப்பெருச் தொண்டர் 

சொண்டனேன் பெரும்பற்றப் புலியூர்ச் 

சேமாற் றில்லை வட்டம்கொண் டாண்ட 

செல்௮ச்9ழ் றம்பலக் கூத்த 
பூமல ரடிக்சம்ப் புராணபூ தங்கள் 

பொறப்பரென் புன்சொலின் பொருளே 

திருச்சிற்றம்பலம், 

அறிய 

௩. கோயில் - உறவாகியயோகம். 
( po இணையக் 

பண் -பஞ்சமம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

உவா பயெயோகமுூம் போக முமா 
aula ret யென்னுமென் பொன்னொ ருகாட்



திருமாளிகைத்தேவர் திருவிசைப்பா. 

சிறலா தவர்புரஞ் செற்ற கொற்ரச் 

சிலைகொண்டு பன்றிப்பின் சென்று கின்ற 
மறவா வென்னும்மணி நீர ரவி 

மகர் திர மாமலை மேலு றையும் 
குறவா மென்னுங்குணச் குன்றே யென்னுங 

குலா,ச்தில்லை யம்பலச் கூச்ச னையே, 

காடா பல்கணஞ் சூழச் கேழற் 

கடும்பின் னெடும்பகற் கான டர் 
வேடாம சேச்இிர வெற்பா வென்னும் 

வினையேன் மடர்சை விம்மா வெருவுஞ் 
சேடாவென் ஸுஞ்செல்லர் மூவா யிரஞ் 
செழுஞ்சோ இயர்தணர் செங்கை தொழுங் 

கோடாயென் ஸுங்குணச் குன்றே யென்னுங் 

குலாத்தில்லை யம்பலச் கூச்ச னையே, 

கானே வருமூர ணேன மெய்த 

களியார் புளினஈற் சாளா யென்னும் 
வானே சடவு நெடுங்கு டுமி 

மசேச் திர மாமலை மேவி ருந்த 
தேனே மென்னுர் செய்வவாய் மொழியார் 

இருவாளர் கூலா யிரவர் செய்வக் 

கோனே யென்லுங்குணக் குன்றே யென்னுப 

குலாத்தில்லை யம்பலக் கூச்ச னையே, 

வெறியேறு பன்றிப்பின் சென்னொ ருராள் 

விசயற் கருள்செய்த வேந்தே யென்னு 
மறியேறு சா.ரன் மசேர் இரமா 

மலைமே விருக்ச மருந்தே யென்னு 
நெறியேயென் ஞகெறி நின்ற வர்க 

ணினைக்கின்ற ரீதி வேசார் தநிலைச் 
குறியேயென் னுங்குணச் குன்றே யென்னுங் 

குலாத்தில்லை யம்பலச் கூத்த னையே, 

செழுர்சென்ற வன்றிலித் திங்கள் சங்கு 

நிரைவீரை இங்குழல் சேவின் மணி 

யெழுர் தின்றென் மேர்பகை யாட வாடு 

மெனைநீ ஈலிவ சென்னே யென்னு 

(௩)



௮]  திருமாளிகைத்தேவர் திருவிசைப்பா. 

மழுர்தா மசேர்இாத் தர ரப்புட் 

கீரசுக் கரசே யமரர் சனிக் 

கொழுர்தே யென்னுங்குணச் குன்றே Quer ay 

குலாம் தில்லை யம்பலச் கூத் தனையே, 

வண்டார் குழலுமை ஈங்கை முன்னே 

மகேச்இரச் சாரல் வராகச் இன்பின் 
கண்டார் கங்லவில் லாடி Cat 

கடிரா யுடன்கை வளைக்தா யென்னும் 

பண்டாய மலரயன் றக்க னெச்சன் 

பசலோன் றலைபற் பசுங்கண் 

கொண்டா யென்னுங்குணச் குன்றே யென்னுப் 

குலாத் இல்லை யம்பலச் கூ.ஜ்.த னையே, 

கடுப்பாய்ப் பறைகாம்கச் கடவெஞ் சிலையுய 

சணையும் சவணாங் கைச்சொண் 

படுப்பாய் தோல்செருப் புச்சு ரீகை 

வராகமுன் ஸோடி விளியு Sorc 

ஈடப்பாய் மசேர்ெ சாதரா தாச்தத் 

தீரையா வென்பார்ச்ரு நாதார் ஈபதங 
கொடுப்பா யென்னும்குணச் குன் றே யென்னும் 

குலாச் இல்லை யம்பலச் கூத னையே, 

சேவேர்து வெல்கொடி யானே யென்னுஞ் 

சி௨னேயென் சேமச் துணையே யென்னு 
மாவேந்து சான் மகேர்தி ரத்தில் 

வளிரீநாய காவிங்கே வாரா யென்னும் 
பூவேர் இமூவா யிரவர் தொழப் 

புகழேர்து மன்று பொலிய நின்ற 

கோவேயென் ஸுங்குணச் குன்றே யென்னுப் 

குலாச்.தில்லை யம்பலச் கூத்த னையே, 

தீரவார் புனஞ்சு னைதா ழருவித் 

தடங்கல் லுறையு மடங்க லமர் 

மரலார் பொழிலெழில் வேங்கை யெஙகு 
மழைஞுழ் மசேச் திர மாம வைமேற் 

சரவா வென்னுஞ் சுடர்நீண்மு டிமாலய 

னிர்தி ரன்முதற் றேவர்ச் செல்லாய



திருமாளிகைத்தேவர் திருவிசைப்பா. 

குரலா வென்லுங்குணச் குன்றே யென்னுல் 

குலாத்தில்லை யம்பலச் கூத்த னையே, 

திருநீ நிடாவருத் தண்டே ளென்னுர் 

திருநீறு மெய்ச்திரு முண்டத் இட்டுப் 

பெருகீ லசண்டன் நிறங்சொண் டிவள் 

பி.தற்றிப் பெருர்செ ௬வே இரியும் 
வருநீ ரருவி மகேந் தி ரப்பொன் 

மலையின் மலைமக ஐரக்க ருளுங் 
குரு£ யென்னுங்குணச் குன் றே யென்னுங் 
குலாத் தில்லை யம்பலச் கூத்த னையே, 

உரிராயென் னுமுன்னை யன்றி மற்றொன் 

ணே னென்னு மூணர்வுகள் சலச்கப் 

பெர்ராய வைந்தெ முத்தும் பிதற்றிப் 
பிணி£ர வெண்ணீ நிடப்பெற்றே னென்னுஞ் 

சுர்றாய சோதி மகேந்தி ரஞ்சூழ 

மனத்திருள் வாய்ச் ரூழாத நெஞ்சிற் 

சீராயென் னுங்குணக் குன்றே யென்னுங் 

குலாத்தில்லை யம்பலச் கூச்ச னையே, 

மேரு தவுள்ளத் துவகை விளைத் 

தனிச் சிவலோக வேச வென்றி 

மாரு தமூலா யிரவரையு மெனையும் 

uses grat ana யென்னு 

மாரார் சிகர மசேர்தி ரத்துன் 

னடியார் பிழைபொ றுப்பாய் மாதோர் 

கூறு யென்னுங்குணச் குன்றே யென்னுங் 

குலாத்தில்லை யம்பலச் கூச்ச னையே, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

(௪௦) 

(ee)



௰ திருமாளிகைத்தேவர் இருவிசைப்பா. 

௪. கோயில் - இணங்லொவீசன். 
வில மைன் 

பண் - கார் தாரம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

இணங்கலொ வீச னேசத் திருந்தச் தத்தி னேர்கு 

மணங்கொரள்சீர்த் தில்லை வானான் மணவடி யார்கள் வண்மைச் 

குணங்களைச் கூறு வீறிர் கோறைலாய்ப் பீறற் பிண்டப் 

பிணங்களைச் சாணா சண்வாய் பேசாதப் பேய்ச ளோபே, (4) 

எட்டுரு வி.ரவி யென்னை யாண்டவ னீண்டு சோதி 

விட்டிலங் கலங்க றில்லை வேந்தனைச் சேர்ர்இு லாத 

துட்டரைத் தூர்த்த வார்த்தைக் சொழும்பரைப் பிழம்பு பேசும் 
பிட்டரைச் காணா சண்வாய் பேசாதப் பேய்க ளோடே, (௨) 

௮ருட்டிரட் செம்பொற் சோதி யம்பலச் தாடு இன்ற 

விருட்டிரட் கண்டத் செம்மா னின்பருக் கன்பு செய்யா 
ஊரட்டரை யாட்டுப் பேசு மழுச்சரைச் கழுக்க ளாய 
பிரட்டரைச் காணா கண்வாய் பேசாதப் பேய்க சோபே, (௩) 

அணுச்கென வயனு மாலுர் தொடர்வருஞ் சுடரா யிப்பா 
லணுச்சருச் கணிய செம்பொ னம்பலச் தாடிச் சல்லாச் 
சணுச்சரைச் செத்தற் கொச்சைச் சிதம்பரைச் £ததை யூத்தைப் 
பிணுச்சரைச் சாணா சண்வாய் பேசாதப் பேய்க ளோபே, (௪) 

திசைக்குமிக் குலவு £ர்த்திச் இல்லைச்கூச் துசர்து 2ய 
நிச்சவெண் ணீற தாடு ஈமர்களை ஈணுசா ராய்ச 
aGésan fumes Corrg மாதலரப் பேத வாதப் 
பிசுக்கரைசக் சாணா சண்வாய் பேசாசப் பேய்ச ளோடே, (௫) 

ஆடர வாட வாடு மம்பலத் தமிர்தே யென்னுஞ் 
சேடர்சே வடி.கள் குடத் திருவிலா வருவி ஞரைச் 
சாடரைச் சாட்சை மோடச் சழச்சரைப் பிழச்சப் பிட்சப் 
பேடரைச் காணா சண்வாய் பேசாதப் பேய்க சோபே, (௬) 

உருக்கியென் லுள்ளத் தள்ளே யூறலர் தேறன் மாராத் 
திருக்குறிப் பருளுர் இல்லைச் செல்வன்பாஜற் செல்லுஞ் செல்வி 
னருக்கரை யள்ளல் வாய சள்ளரை யலியாப் பாவப் 
பெருச்சரைச் காணா கண்லாய் பேசாசப் பேய்க ளோடே,. (௭)



சேந்தனார் திருவிசைப்பா: Ko 

செச்கரொச் திரவி நூறா யிரத்திர ளொப்பார் இல்லைச் 

சொக்கரம் பலவ ரென்னுஞ் சுருதியைச் கருத மாட்டா 
வெச்கரைச் குண்ட மிண்ட வெத்தரைப் புத்த ராஇப் 
பொக்சரைச் காணா கண்மாய் பேசாதப் பேய்க ளோடே, (௮) 

எச்சனைச் தலையைச் சொண்டு செண்டடித் இடப மேறி 

யசசங்கொண் டமர ரோட நின்றவம் பலவர் கல்லாச் 
சச்சரைச் கல்லாப் பொல்லாச் கயவரைப் ப சுநூல் கர்கும் 
பிச்சரைச் காணா சண்வாய் பேசாதப் பேய்ச ளோடபே, (௧) 

விண்ணவர் மகுட சோடி மிடைச்தொளீர் மணிசள் வீசு 
மண்ணலம் பலவன் கொற்ற வரசனுச் காசை யில்லாம் 
செண்ணசைச் தெருளா வள்ளத் இிருளரைச் திட்டை முட்டைப் 
பெண்ணரைச் காணா கண்வாய் பேசாதப் பேய்க ளோடே, (௧௦) 

சிறப்புடை யடியார் இல்லைச் செம்பொனம் பலவற் சாளா 
முறைப்புடை யடியார் இழ்ச் முறைப்பர்சே வடிரீ ராடா 
ரிறப்பொடு பிறப்பி னுச்சே யினி௰ராய் மீண்டு மீண்டும் 
பி£ப்பரைச் காணா சண்மாய் பேசாதப் பேய்க ளோடே, (௧௧) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

சேந்தனார் திருவிசைப்பா. 

epsom 

௧. திருவீழிமிழலை, 

பண் -பஞ்ச மம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

ஏகரா யகனை யிமையலர்ச் சாசை 
யென்னுயிர்ச் கமூ. இனை யெதிரில் 

போச நாயகனைப் புயல்வணற் கருளிப் 

பொன்னெடுஞ் AS ang wir Ores 

மேச நாயகனை மிகுதிரு வீழி 

மிழலைவிண் ணிழிசெழுங் கோயில் 
யோக சாயகனை யன்றிமற் ரொன்ற 
மூண்டென வுணர்கலேன் யானே, (௪)



52. சேந்தனார் இருவிசைப்பா. 

கற்றவர் விழுங்குங் கற்பகச் கணியைச் 
கரையிலாச் கருணை மாசடலை 

மற்றவ ரறியா மாணிக்க மலையை 

மதிப்பவர் மனமணி விளச்கைச் 

செற்றவர் புரங்கள் செர்நவெஞ் செனைத் 

திருஃழி மிழலைவீற் றிருந்த 
கொற்றவன் றன்னைச் கண்கெண் டள்ளங் 

குளிரவென் சண்குளிர்ர் தனவே, 

மண்டலத் தொளியை விலகச்சியொ னுசர்6த 
மருர்சையென் மாறிலா மணியைப் 

பண்டல ரயன்மாற் சரிதுமா யடியார்க் 
கெளியதோர் பவளமால் வரையை 

விண்டலர் மலர்வாய் வேரிவார் பொழில்கூழ் 
திருவீழி மிழலைய ராளுங் 

சொண்டலம் சண்டச் செங்குரு மணியைச் 
குறுகவல் வினைகுறு காவே, 

தின்னடி நிழற்€ ழென்னையுர் தசைத்த 
ச௫குலா மவுலியைச் கானே 

யென்னிடைச் கமல மூன்றினுட் டோன்றி 
யெழுஞ்செழுஞ் சுடரினை யருள்சேர் 

மின்னெடுய் கடஓள் வெள்ளத்தை வீழி 

மிழலையுள் விளங்கு வெண்பளிங்கின் 
பொன்னடிச் கடிமை புச்ிப்போச 
விவெனோ பூண்டுகொண் டேனே, 

இ3தெய்வ நெறிஈன் நென்றிருண் மாயப் 
பிறப்பரு விர்திர சாலப் 

பொய்த்தெய்வ கெறிரான் புகாவகை புரிர்த 

புராணடிர் தாமணி வைத்த 

மெய்த்தெய்வ நெறிரான் மறையவர் வீழி 
மிழலைவிண் ணிழிசெழுங் கோயி 

ல.த்தெய்வ நெறியிழ் சவமலா தவமு 
மறிவரோ வறிவுடை யோரே, 

௮ச்சனா வனைய செல்வமே இர்தித் 

தை௰யரோ டழுச் ரி யானவமே 

(௫)



சேந்தனார் திருவிசைப்பா; 

புக்கிடக வண்ணங் காத்தெனை யாண்ட 
புனிதனை வனிதைபா கனையெண் 

டிச்செலாங் குலவும் புகழ்த்திரு வீழி 
மிழலையான் நிருவடி. நிழந்£ழ்ப் 

புக்குகிற் பவர்தம் பொன்னடிக் கமலப் 

பொடியணிர் தடிமைபூண் டேனே, 

கங்கைநீ ரரிசிற் சரையிரு மருங்குங் 
சமழ்பொழி றழுவிய சழனித் 

திங்கணேர் தண்ட நீண்டமா ளிகைசூம் 

மாடநீ டியர் இரு வீழித் 

தீங்கு£ர்ச் செல்வச் தெய்வத்தான் ரோன்றி 
ஈம்பியைக் தன்பெருஞ் சோதி 

மஙகையோர் பாகத் தென்னரு மருந்தை 
வருர் இரான் மறப்பனோ வினியே. 

ஆயிரங் கமல ஞாயிரு யிரமுக் 

சண்முக ௧ரசர ணச்சோன் 
பாயிருங் கங்கை பனிநிலாச் சரர்த 

படர்சடை மின்னுபொன் முடியோன் 
வேயிருச் தோளி யுமைமண வாளன் 

விரும்பிய மிழலைசூழ் பொழிலைப் 

போயிருச் தேயும் போற்றுவார் சழல்கள் 
போற்றுவார் புரர்சரா தஇகளே. 

எண்ணில்பல் சோடி சேம முடிக 

ளெண்ணில்பல் கோடிதிண் டோளஎ்ச 
செண்ணில்பல் கோடி இருவுரு நாம 

மேர்கொண்முச் சண்முக மியல்பு 

மெண்ணில்பல் கோடி யெல்லைக்சப் பாலாய் 

EMO HE EO os sor Cr sg 
மெண்ணில்பல் கோடி குணத்சரோர் வீழி 

யி௨ர்ஈம்மை யாளுடை யாரே, 

திச்சன்வெம் சதிரோன் சலர்சான் பிரமன் 
Fé Slr ole Br னெச்சன் 

மிச்சசெஞ் சரக்கன் புரங்கரி கருடன்: 
ம£லிவே எளியர் மிசை செகுத்தோன் 

2 

th. 

(#) 

( ar} 

(24) 

(௩)



௧௪ சேந்தனார் திருவிசைப்பா. 

றிச்செலா நிறைரத yan sa Sip — 

(சிழலையான் நிருவடி. நிழற்டழ்ப் 
பு£ிருர் சவர்தம் பொன்னடிச் கமலப் 

பொடியணிர் சடிமைபூண் டேனே. (௧0 

உளங்சொள மதுரச் சஇர்விரித் தயிர்மே 

லருள்சொரி சருமுமா பதியை 
பெங்கிளர் நதியு மதியமுஞ் கூடி 

மழவிடை மேல்வரு வானை 

வீளங்சொளி வீழி மிழலைவேர் தேயென் 

ரூர்சனைச் சேந்தன்றா சதையையான் 

களங்கொள ௨ழைக்தாற் பிழைச்குமோ ௨டியேன் 
கைச்கொண்ட சனககற் பசமே, (௧௯ 

பாடலங் சாரப் பர்சில்கா சருளிப் 
பழுத்தசெர் சமிழ்மலர் சூடி. 

ரீடலம காரத் தெம்பெரு மச்க 

ணெஞ்சினு எற்றைச் தறின் ரானை 
வேடலங காரச் கோலச்தி னமுை 

Gedy மிழலையூ ராளுங் 

சேடிலம் £ர்த்திக் சனசகம் பசச்தைக் 

கெழுமூதற் கெங்வீடச் தேனே, (௧௦ 
பத 4 ' a ச 

Dang FM MLL வர்க்கு 

  

௨: திருவாவடுதுறை. 

OOF 9100 

பண் - பஞ்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பொய்யாத வேதியர் சாந்தைமெய்ப் புகழா ளாயிரம் பூசுரர் 

மெய்ய இருப்பணி செய்£ர் மிகுசா விரிக்சரை மேய, 

மையா இருமா வடுதுறை யமுதே யென்றுன்னை யழைச்சச்சான் 
‘ க ச் . 

1. rg மையார்சடமகண்மடர்ைக்கொன்றருளாதொழிவது மா திமையே. 

ராதி மணங்கம மும்யொழின் மணிமாட மாளிகை வீ இிகும் 

சோதி மதிலண் சார்ழைமெய்ச சுரு தி விதிவழி யோர்தொழு.



சேந்தனார் திருவிசைப்பா. கட 

மாதி யமரர்பு ராணனா மணியா &0 தறை ஈம்பிநின்ற 
fs) யறிகலள் பொன்னெடுர் இண்டோள் புணாமி னைக்குமே, (௨) 

நினைக்கு நிரந்தர னேயென்னுமிலாக்சோலச்செஞ்சடைச்சங்கை கீர் 
நனைக்கு ஈலஃளெர் சொன்றைமே னயம்பேசு ன்னு னநகைமீர் 
மனக்கின்ப வெள்ள மலைமசண் மணபாள ரம்பியண் FT BOD SUT 
sor Esler CUO gsoinBann j தீருணேச்து சேகர னென்னுமே, 

தீருணேர்துசேகரனேயெலுந்தடம்பொன்னித்தென்கரைசசார்தை 
யூர்ப், பொருணேர்ச்தரிச்தையவர்தொழப்புகழ்செல்வமல்குபொஜ் 
கோயிலு, எருணேர்ந்தமர் திருவால தரையாண்டயாண்டகையம் 
மானே, தெருணேர்ர் சித தம்பலி.ப3ா இலசநுகலிதிறத் திலே. (௧) 
திலக நுதலுமை ஈங்சைச்குச் தருவா வர துறை ஈமபிக்குங், குலக 
லடியவர்க் கென்னையாட் கொடுத்தாண்டு சொண்ட Goss, vay 
தொன்றறிகின்றிலேமெனுமணியும்வெண்ணீ ற்ஞ்செழுத்தலால், ௨ல 
தொன்றநிலளிதகென்செய்சேன்௨யலர் சண்சாச்சையர்வேர்தனே, 

மேந்தன் ௨3 மேருவில் லஏரவராண்டெறுகணைசெங்கண்மால் 
போந்த மதிலணி முப்புரம் பொடியாட வேசப் புரவித்தேர் 

சாந்தை முதலயன் சாரதி ச தியரு ளென்னுமிச் தையலை 
யார்தண் டிருவா வ௫ிநுறை யான்செய்கை யாரறிஇற்பாரே, (௬) 

கிற்போமெனத்ரச்சன்வேள்விபுக்செடுச்தோடிக்கெட்ட்வுததேயர்ச 
ள், சொற்போலுமெய்ப்பயன்பாவிகாளென்சொல்லிச் சொல்றுமி* 
மொழி, கற்போன்மனங்கனிவித்தலெயங்கருணா வயாக திடாயெ 

ன்றாம், பெற்போபெருர் திருவாவ0 தறையாளீபேசாதொழிவதே, 

ஒழிமொன் நிலாவுண்மை வண்ணமு முலப்பில ஞூறின்பமெள்ளமு 

மொழிமொன்றிலாப்பொன்னித்தீர்ச்தமுமுனிசோடிகோடியாகர் 

தீதியு,மழிமொன்றிலாச்செல்மச்சார்சையூரணீயாவ தலதயா டிஞ 

ளீதிமொன் நிலாவகையெய் இடன் றிறுமாக்குமென்னிஎமானனே, 

மானேர் கலைவளை யுங்க௦ர்க் துளப்சொள்ளேைகொள்ள£ழச்குண்டே 
தேனே யமுதேயென் சத்தமே சிவலோக நாயகச் செல்வமே 

யானே யலம்புபு னர்பொன்னி யணியா வடதுறை யன்பர்தய் 

கோனேமின் மெய்யடி யார்மனச் கருத்தை முடித்திடும் குன்நமே, 

குன்ரேச்தி கோகன கத்தய னறியா கெறியென்னைச் கூட்டினா 

யென் ரேங்கி பேற்டிப ழைக்தின்றா எீளவல்லி யெல்லைக டர்தன



௧௭௬ சேந்தனார் திருவிசைப்பா. 

என்தேய லம்புபு எத்பொன்னி பணியா வதஜை யாடினா 
ணன்றே பிவணம் பரமல்ல ணவ்லோக நாயகன் பர்லளே, (50) 

பாலு மமுதமுர் சேனுமா யானர்சர் தர்துள்ளே பாலிப்மான் 
போலுமெ னாருயிர்ப் போசமாம் புரகால சாம்பு ராந்தசன் 
சேலுங் கயலுர் இிளைக்கு£ீர்த் திருவா வடு தரை வேர்தனோ 
டாலு மததீசே முதலுமா மநிந்தோ மரிலைபொரய் யாத்தே, (௧௪) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

௩. திருவிடைக்கழி, 
of ne 

பண் பஞ்சமம், 

திருச்சற்றம்பலம். 

மாலுலா மனர்தர் சென்கையிற் சங்கம் 
வல்வினான் மலைமகண் மதலை 

மேலுலார் தேவர் குலமுழு தாளும் 
குமரவேள் வள்ளிதன் மணாளன் 

சேலுலாம் கழனிச் இருவிடைச் கழியிற் 

றிருக்குரா நீழத்£ழ் கின்ற 
வேலுலார் தடச்சை வேர்தனென் சேந்த 

னென்னுமென் மெல்லிய லிவளே, (4; 

இவளையவா ரிளமென் சொங்கைபீர் பொங்க 

மெழில்சமர்ச் தானிளங் சாளை 
சப்ளமா கரீமேஜ் சகரிகும் குடைச்சீழ்க் 

கனசச்குன் ரெனவருங் சள்வன் 
திப்ளமா ளிகைசூழ் இருவிடைச் கழியிற் 

றிருக்குரா நீழத்£ழ் நின்ற 
கு&ளைமா மலர்ச்ச ணங்சையா ஊைக்குக் 

சூழசனல் லழசன.ங் சோவே, (௨) 

கோலினைப் பவளச் குழமணக் கோலச் 

குழாங்கள்குழ் கோழியெல் கொடியோன் 
சாவனற் சேளை யென்னச்காப் பவனென் 

பொன்னைமே சலைசவர் வானே



சேந்தனார் திருவிசைப்பா. 

சேவினற் றவைவன் நிருவிடைச். கழியிற் 
நிருச்குரா மீழந்€ழ் நின் 

தூவிஈற் பீலி மாமயி தூருஞ் 

சுப்பிர மண்ணிடன் ரூனே, 

தீர்னமர் பொருது வானவர் சேனை 
மடியசகுர் மார்பினை ச் தடிர்தோன் 

மானமர் தடக்கை வள்ளறன் பிள்ளை 

மறைநீறை சட்டறம் வளரத் 
சேனமர் பொழில்சூழ் இருவிடைச் சழியிற் 

திருக்குரா நீழறடூழ் நின்ற 

கோனமர் கூச் சன் குலவிளங் சளிரென் 
Gere dO பயப்பதும் குணமே, 

குணமணிக் குருளைச் சொவ்லைவாய் மடர்ழை 
படுமீடர் குறிச்கொளா தமகோ 

மணமணி மரசையோர் வானவர் வைய 

மூய்யமற் ஈடியனேன் வாழச் 

திணமணி மாடச் இருவிடைச் கழியிற் 

திருக்குமா நீழர்£ழ் நின்ற 
கணமணி பொருநீர்ச் சங்கைதன் சிறுவன் 

கணபதி பின்னிளங் களையே, 

கஇளையிளஞ் சேயச் இரிதனைச் ண்ட 

வாண்டகை கேடில்வேற் செல்வன் 
வளையிளம் பிரைச்செஞ் சடையான் மதலை 

கார்ரிற மாறிரு மருகன் 

நிளையிளம் பொழில்குழ் திருவிடைச் கழி.பிழ் 

திருக்குரா ரீழர்த் சின்ற 
மூளையிளங் களிரென் மொய்குழற் சிறமிச் 

கருளுங்சொன் முருகவேள் பரி$தே, 

பரிர்தசெஞ் சடரோ பரிதியோ மின்னே 
டப த்தின் குமவியோ பசும்பொன் 

சொரிச் தர் தரமோ தாமணிச் தரளோ 

Fb eld GR g வென்ன ச் 

கெரிர்சறை கசர்லாம் இருவிடைச் சழியிற் 

BT 

(௩) 

(கி]



கு சேந்தனார் திருவிசைப்பா. 

றிருச்குரா நீழற்€ழ் நின்ற 

ஊரிர்தவெஞ் சலைக்சை மைந்தனை யஞ்சொன் 
மையல்சொண்் டையுறும் வகையே, 

வசைமிகு மசுரர் மாளவர் அழிலஞை 

வானமர் விளைத்ததா ளாஎன் 
புகைமிகு மனலிற் புரம்பொடி படுத்ர 
பொன்மலை வில்லிதன் புதல்வன் 

ிகைமிகு €ர்த்தித் இருவிடைச் கழியிற் 
நிருக்குரா நீழர்€ம் நின்ற 

தொகைமிகு சாமத் சவன்றிரு வடிச்கென் 
அடியிடை மடறொடம் சனளே, 

சொடங்கினண் மடலென் றணிமுடிச் தொககற் 
புறவிச மாலெ மருளா 

னிடங்கொளக் குறத்தி Dns Gov மிரைவன் 
மறத்தொழில் வார் சையு முடையன் 

நிடங்கொள்வை திகர்வாழ் திருவிடைச் சழியிற் 
றிருக்குரா நீழற்டம் நின்ற 

மடங்கலை மலரும் பன்னிரு ஈயனத் 

திறுமுகச் சமு. தினை மருண்டே, 

மருண்றை கோயின் மல்குஈன் குன்றப் 

பொழில்௨ளர் ம௫ழ் திருப் பிடவூர் 

வெருண்டமான் விழியார்ச் கருள்செயா விடுமே 
விடலையே யெயர்ச்குமெய் யன்பர் 

தெருண்டவை தஇகர்வாழ் திருவிடைச் கழியிற் 

றிருக்குரா நீழர்€ழ் நின்ற 
குருண்டபூங் குஞ்சிப் பிறைச்சடை முடி.முக் 

கண்ணுடைச் சோமளக் கொழுர்தே. 

கொழுர்திரள் வாயார் தாய்மொழி யாகத் 
அம்மொழி யமராசோ மகனைச் 

செழுர் திரட் கோதிக் செப்புறைச் சேர்தன் 

மாய்ர்சசொல் விவைசுவா மியையே 
செழுச்தடம் பொழில்சூழ் இருவிடைச் கழியிற் 

நிருக்குரா நீழர்கீழ் நின்ற



கருவூர்த்தேவர் இருவிசைப்பா. ௧௯ 

மெழுங்கதி ரொளியை யேச்தவார் சேட்பா 
ரிடர்கெட மாலஓலா மனமே, (௧௧) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, 
௭90௫30 04 

க. கோயில். 
பண் -புறநீர்டை, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

கணம்விரி குடுமிச் செம்மணிச் சவைரால் 
கறையணற் கட்செவிப் பகுவாய்ப் 

பணம்விரி துத்திப் பொறிகொள்வெள் ளெயிற்றுப் 
பாம்பணி பாமர்தம் கோயின் 

மணம்விரி சருதே மாம்பொழின் மொழுப்பின் 
மமை ஏவம் வளரிளங் கமுகச் 

இணர்கிரை யரும்பு பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 

இருளர் இருச்சிற்ரம் பலமே, (5) 

இலவரும் பிறவிப் பெளவநீர் நீந்த 

மேழையேற் சென்ஞடன் பிறர்த 

வைவரும் பகையே யார் துணை யென்றா 

லஞ்சலென் ஈருள்செய்வான் கோயில் 

சைவரும் பழனங் குமைச்சசெஞ் சாலிச் 

கடைசியர் களை தரு நீலஞ் 

செய்வரம் பரும்பு பெரும்பற்றப் புலியூர் ச் 

இருவளர் இருச்சிற்றம் பலமே, (௨) 

தாயினே ரிரங்குர் தலைவவோ மென்றுந் 
திமியனேன் றுணைவலோ வென்று 

சாயினே னிருந்து புலம்பினா விரக 
ஈலம்புரி பரமர் தங் கோயில் 

லாயினே ரரும்பு மணிமுருச் சலர 
வளரிளஞ் சோலைமார் தளிர்செர் 

தீபினே ரரும்பு பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 
இருளர் திருச்சிரம் பலழே, (௩)



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. 

துர் தபி குழல்யாழ் மொர்தையா னியம்பழ் 
தொடர்ச் திரு டியர்சகணந் துஇிப்ப 

ஈர் திசை முழவ முகிலென முழங்க 

ஈடம்புரி ப.ரமாதங் சோயி 

லச். தியின் மறைகான் கா.ரணம் பொ திர்த 

வரும்பெறன் மறைப்பொருண் மறையோர் 
சிர்தையி லரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 

இருஊளர் திருச்சிற்றம் பலமே. 

கண்பனி யரும்பச் கைசண்மொட் டி.ச்தென் 

களைகணே யோலமென் றோலிட் 
டென்பெலா முருகு மன்பர்தங் கூட்டத் 

சென்னையும் புணர்ப்பவன் கோயில் 
பண்பல தெளிதேன் பாடிநின் ராடப் 

'பனிமலர்ச் சோ சூழ் மொழுப்பிற் 

செண்பக மரும்பும் பெரும்பற்ரப் புலியூர்த் 
இருளர் இருசசிற்றம் பலமே, 

நெஞ்சிட ரகல யெசம்புகுர் தொடுங்கு 

நிலைமையோ டிருள்கழிச் செழுர்த 

வெஞ்சுடர் சடர்வ போன்றொளி தளும்பும் 
விரிசடை யடிசடற் கோயி 

லஞ்சுடர்ப் புரிசை யாழிகும் ௨உட்டச் 

நிகம்படி. மணிரநிரை பரந்த 

செஞ்சுட ரரும்பும் பெரும்பற்ரப் புலியூர்த் 
இருவளர் இருக்சிற்றம் பலமே, 

பூத்திர ஞருவஞ் செங்க]ிர் வீரியாப் 

புச். தியில் வர சமால் விடையோன் 
தூத். இரட் பளிங்கிற் றோன்றிய தோற்றார் 

தோன் றநின் றவன்பளர் சோயி 

னத் இரண் மறையோர்ர் தோமகுண் டத்த 
நறுசெயான் மறையயர் வளர்த்த 

தித்திர எரும்பு பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 
திரு௨ளர் இருச்சஈறம் பலமே. 

Gr bo Bate புவன முழுவது மேனைச் 
இசைசளோ டண்டங்க எளைத்தம்



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, 

போர்த்ததம் பெருமை சிறுமைபுக் கொடுங்கும் 

புணர்ப்புடை யடிசடங் கோயி 

லார்த் துவர் தமரித் தமரரும் பிறரு 

மலைகட வீடுதிரைப் புனித g 
தீர்த்தரீ ரரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர் ச் 

திருவளர் இருசரற்றம் பலமே, 

பின்னுசெஞ் சடையும் பிறைதவழ் மொழுப்பும் 

பெரியதங் சருணையும் காட்டி 
யன்னைதேன் கலந்தின் னமுதுகர் தளித்சாய் 

கருள்புரி பரமாதம் கோயில் 

புன்னைதேன் சொரியும் பொழிலகங் குடைந்து 
பொறிவரி வண்டினம் பாடுந் 

சென்னதே எரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 

இரு௨ளர் இருச்சிற்றம் பலமே, 

உம்பர்நா டி.ம்பர் விளங்கியாங் செங்கு 

மொளிவளர் தஇிருமணிச் சுடர்சான் 

ஜெம்பிரா னடஞ்செய் சூழலங் செல்லா 

மிருட்பிழம் பறவெறி கோயில் 

வம்புலால் சோயில் கோபுரம் கூடம் 

வளர்நீலை மாடமா ளிகைகள் 

செம்பொனா லரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 

திருவளர் இருச்சிற்றம் பலமே, 

இருச் திரைத் sro urns ழகலத் 

தெண்ணிலம் சண்ணில்புன் மாக்க 

ஒருச் துயிர்ப் பருவச் தறிவுறு கருவூர்த் 
துறைவளர் இச்தமிழ் மாலை 

பொருக்தரும் கருணைப் ப ரமர்சங் சோயிற் 
பொழிலகங் குடைச் துவண் டுறங்கச 

செருச்திகின் தரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர், 
இருவளர் இரு சசி்றம் பலமே, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

 மசைர்ுள்ர்வன் வடை 

௨௧ 

(க) 

(2)



௨௨ கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. 

௨. திருக்களர்தையாதித்தேச்சரம். 
ee IC) meetin 

பண் - புறநீர்மை, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

கலைசடம் பொருளு மறிலமா யென்னைம் 
கற்பினிர் பெற்றெடும் செனக்கே 

மூலைகடச் தருளுச் தா.பினு ஈல்ல 

முச்கணா னுறைவீடம் போலு 
மலைகுடைர் தனைய நெடுநிலை மாட 

மருங்கெலா மறையவர் முறையோச் 
திலைசடன் முழங்கு மர் மணீர்க் களந்பை 

யணிதிச ழா கிரதேச் சரமே, (௪) 

சந்தன களபச் து)ரந்தஈன் மேனித் 
தீவளவெண் பொடிமுமு தாடுஞ் 

செச்சுழ ஓருவிறர் பொலிச் துநோச் குடைய 

திருநு,ச லயர்ச்டெம் போலு 

மிந்தன விலங்க லெறிபுனச் இப்பட் 

டெரிவதொத் தெழுநிலை மாட 
மர்தண ரழலோம் பலைபுனற் களந்தை 

யணிதிக மாதிழ்தேச சரமே, (=) 

கரியரே யிடந்தான் செய்யே யொருபாற் 

கழுச்திலோர் சனி௰டஞ் சேர்த்தி 

முூரிவரே முனி௰ர் தமமொடா ஸனிழர்$ம் 

முறைசெரிர் தோருடம் பினா 

௫௨ முக்ச ளுர்பெருர் தடந்தோ 

ளிஜைமே மறைகளுர் தேட 

பரியே யாகி லவரிடம் களந்தை 
பணிதிக மாதித்சேச் சாமே, (௩) 

பழையரார் தொண்டாச் கெளியரே மிண்டர்ச் 

சரியரே பாவியேன் செய்யும்' 
பிழையெலாம்பொறுச்சென் பிணிபொறுத் தருளாப் 

பிச்சீரே ஈச்சரா மிளிருங்
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குழையாய் மர்தென் குடிமுழு தாளுங் 

குழகரே யொழுகுநீர்ச் கங்கை 

யமஈரே யாட லவரிடங் சளர்தை 

யணிதிச ழாதித்தேச் கரமே, (௪) 

பவளமே மகுடம் பவளமே இருவாய் 

பலளமே தஇிருவுடம் பதனிற் 

சயளமே களபச் தவளமே புரிதா 
வளமே மூறுவலா டாவர் 

அவளுமே கலையுர் த௫லுமே யொருபார் 

றுடியிடை யிடமருங் கொருச்தி 

யவளுமே யாகி லவரிடப் BAM GED) 
யணிதிக மாதிச்ேேச் சாரமே, (ரி) 

ஈலமே கண்டம் பவளமே இரவாய் 
Ese dears Seve Bara 

போலுமே மூறுவ னிறையலா ஸர்ழம் 

பொழியுமே திருமுக மொருவர் 

கோலமே யச்சோ ழூ யென்று 

குழைவோ கண்டவ ருண்ட 

தாலமே யாக ல௨ரிடம் களர்தை 
யணிதிக ழாஇத்தேச சரமே (ச) 

இச்சடா நினைந்து நெஞ்டடிர் துருகுக் 

இறத்தவர் புத்திரர் தல௪ 
மைக்கடா வனைய வென்னையாள் விரும்பி 

wie பிறவியிற் பிறரது 

போய்ச்கடா வண்ணங் காத்தெனச் கருளே 

புரியவும் வல்லரே யெல்லே 

யச்கடா வாதி லவரிடங் sot sens 

பணிதிக மாதிக்சேச் சாமே. (எ) 

மெய்யரே மெய்யர்ச் இரஇரு வான 

விளச்சரே யெழுதுகோல் ௨வளையாண் 

மையரே ையம் பலிதிரிச் தரையு 

மயானரே யுளங்கலச் இருர்தம்
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பொய்யே பொய்யர்ச் கடுத்தவான் பளில்கன் 

பொருள்வழி யிருள்இழிச் தெழுந்த 

வையரே யாகி லவரிடங் சளர்தை 
யணிதிச ழாதித்தேச் சரமே, (௮) 

குழமுதமே திருவாய் குஙளையே களமுங் 

குழையதே யிருசெவி யொருபால் 
விமலமே சலையு மூடையரே சடைமேன் 

மிளிருமே பொறிவரி நாகப் 

கமலமே ௮சனங் சமலமே ஈயனம் : 

கனகமே திருவடி நிலைநீ 

மலமே யாகி லவரிடங் களர்தை 

பணிதிக ழாஇத்தேச் சரமே, (4) 

ரீரணங் கசும்பு கழனிசூழ் சளஎர்தை 
நிறைபுச ழாதித்தேச சரத்து 

சாரணன் பரவுர் இருவடி நிலைமே 

னலமலி சகலைபயில் கருவூ 

ராரண மொழிர்ச பவளவாய் சரத 
வமுதமூ றியதமிழ் மாலை 

யேரணங் கிருரான் இரண்டிவை பல்லோ 
ரிருள்சிழித் தெழுந்தரிர் தையே. (௪0) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

௩. இருக்கீழ்க்கோட்டூர்மணிபம்பலம். 

mentite 

பண் -பஞ்சமம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

களிரொளி மணிப்பூம் பதஞ்சிலம் பலம்பச் 
சடைலிரித் தலையெறி சங்கைத் 

தெளிரொளி மணிரீர்த் திஃலைமுத் தரு ம்பித் 
திருமுக மலர்ர் தசொட் டட்டக்
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கிளரொளி மணிவண் டறைபொழிற் பழனங் 
கெழுவுகம் பலைசெய்௫€ழ்ச் கோட்டூர் 

வளரொளி மணியம் பலத்துணின் ராடு 

மைச்கனென் மனங்கலச் தானே, 

அண்டவெண் பிறையும் படர்சடை மொழுப்புஞ் 
சுழியமுஞ் சூலமு நீல 

கண்டமுங் குழையும் பவள்வா யிதழுங் 
கண்ணுதற் றிலகமும் காட்டிச் 

கெண்டையும் சுயலு முகளுநீர்ப் பழனங் 
கெழுவுகம் பலைசெய்கழ்ச் சோட்டர் 

வண்டறை மணியம் பலத்துணின் ரூடு 

மைர்தனென் மனங்கலச் தானே, 

திருநுதல் விழியும் பவளவா யிதழுச் 
இலகமு மூடையவன் சடைமேற் 

புரிதரு மலரின் ரூ.அகின் mr gu 
போய்வருர் தம்பிகா ஸிங்சே 

கிரிதவழ் முடிலின் €ம்ர்தவழ் மாடங் 

கெழுவுகம் பவை செய்டழ்ச் சோட்டூர் 
வருஇறன் மணியம் பலவனைச் சண்டென் 

மனத்தையங் கொண்டுபோ அுமினே, 

தெள்ளுநீ றவனீ மென்னுடல் விரும்புஞ் 
செவியவ னறிவு நால் கேட்கு 

மெள்ளவே யவன்பேர் விளம்பும்வாய் சண்கள் 
விமானமே நோச்இவெவ் வயிர்க்குங் 

கிள்ளைபூம் பொதும்பிம் கொஞ்சிமாம் பொழிற்சே 
கெழுவுகம் பலைசெய்டழ்ச் கோட்டூர் 

வள்ளலே மணியம் பலத்துணின் ராடு 

மைர்சனே யென்னுமென் மனனே. 

சோழியாஞ் செய்த தொழிலெனெம் பெருமான் 
நுணைமலர்ச் சேவடி சாண்பா 

லூழிகோ நூழி யுணர்ச்துளங் Aes 

கெச்குகைர் தளங்கரைர் துருக்குங் 

கேழலும் புள்ளு மாகிநின் நிருவர் 

கெழுவுகம் பலைசெய்€ழ்ச் கோட்டூர் 

9 

(x)
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வாழிய மணியம் பலனைக் காண்பான் 

மயஙகவு மாலொழி யோமே, (ர 

என்செய்கோர் தோழி தோழி£ துணையா 
யிரவுபோம் பகல்வரு மாடி 

லஞ்சலோ வென்னு COL YG இிரையு 

மலமரு மாறுகண் டயர்வன் 

கிஞ்சுக மணிலா யரிமையர் நெருவிற் 
கெழுல் கம் பை செய்மீழ்ச் கோட்டூர் 

மஞ்சணி மணியம் பலவவோ மென்று 

மயங்குவன் மாலையம் பொழுதே, (சு 

Jo sap மொழுப்புச் தலளரீற் ரெரியுஞ் 
PEP Ch FGCU ST முழக்குங் 

குழை லம் செயியும் குரிர்சடைச் தெண்பெ 

ருண்டையும் குழாங்கொட சோன்றுங 

கிமைதலழ் கனசம் பொழியுறீர்ப் பழன 

கெழுலுசம் பலைசெய்டூழ்ச் கோட்டூர் 
மழை சவம் மணியம் பலச்துணின் ௫0 

மைந்சர்தம் வாழ்பேரன் றதயே, (எ) 

தின்னக மழலைச் சிலம்பொடு ஈ ரங்றை 

மருக இருவடி. இரு 
நின்னகை மழலை கங்கைகோங் இழி 

யிளம்பிறை குழைவள நி௱மான் 

கன்னா முழவ மழலையாழ் வீணை 

கெழுவுகம் பலைசெய்€ழ்ச் கோட்டூ 

மன்னவன் மணியம் பல் துணின் ராடு 
மைர ரனென் மனத்தள் வைச்சனனே, (௮) 

யாதுநீ நினைவ தெயவரையா முடைய 

மெவர்களும் யாவையுக் சாளுப்ப் 

பாகை மழலைச் சிலம்பொு புழுர்ரென் 

பணிமலர்ச் ஈண்ணுணின் றசலான் 

சேதகை நிழலைக் குருசென மருலிக் 

கெண்டைகள் வெருவூழ்ச் சோட்டர் 
மாதவன் மணியம் பலத்துணின் ரூடு 

மைக்ரனென் மனம்புகுர் சானே. (கட்
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௮ம் இபோ லுருவு மர்தியிற் பி-.தசே 

ஈழூய சடையும்வெண் ணீ௮ஞ் 

சிர்சையா னினையிற் சிர்தையுங் சாணேன் 

செய்ஃசென் றெளிபுன லலங்கற் 

செர்தியா உகளும் செண்டைபுண் டரீகற 

இழிக்குர்சண் பணைசெய்$€ம்ச் சோட்ட் 
லக்தகாண் மணியம் பலச் துணின் ராடு 

மைர்தனே யறிபுமென் மனமே, (௧௫) 

கித்.இரின் ராடு மரிவையர் செருவிற் . 
கெழுவுசம் பலைசெய்டூழ்ச் கோட்டூர் 

மழ்தனை மணியம் பலச்அுணின் ராடு 

மைச்சனை யாரணம் பிதற்றும் 

பி; தனேன் மொழிர்த மணிசெடு மாவை 

பெரியவர்ச் சகலிரு விசும்பின் 

மூர்தியா மென்றே யுலகரேம் வரேன் 
முகமலர்ர் தெ.திர்சொளுர் இருமே. (ra) 

Ban ச்சிற்றம்பலம் 

௪. இருமுகத் தலை. 
~ pe 

பண்-ப ர் சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

புனைநா யகனே யகவுயிர்ச் ஈமுதே 

பூரணா வாரணம் பொழியும் 

பவளவாய் மணியே பணிசெய்வார்க் இரகம் 

பசுபதி பன்னகா பரணா 

௮வனிஞா யிறுபோன் றருள்புரிச் தடியே 

னகத்திலு முகத்தலை மூழார்த் 
தீவளமா மணிப்பூங் கோயிலு மமர்ச்தாய் 

தீனியனேன் றனிமைநீம் குதற்சே, (ச) 

புழுங்குதி வினையேன் வினைகெடப் புகுச்து 
புணர்பொரு ஞளூணர்வு நூல் வகையால்



௪ ௨௮ கருவூர்த்தேவர் இருவிசைப்பா. 

வழம்குதேன் பொழியும் பவளவாய் முச்சண் 

வளரொளி மணிநெடுந் குன்றே 
முழம்குதிம் புனல்பாய்ர் திளவரா லுகளு 

முகத்தலை யகத்தமர்ர் தடியேன் 

விழுங்குதீங் சணியா யினியவா eng 
வெள்ளமா புள்ளமா யினையே, 

கன்னெசா வுள்ளச் கள்வனே ஸனின்ஈட் 
கவிலேன் சண்ணினீர் சொரியேன் 

முன்னசா வொழியே ஸஞாயினுஞு செழுடீர் 
மேகத்தலை யசச்தமர்ர் துறையும் 

பன்னகா பரணா பவளவாய் மணியே 

பாவியே னாவியுள் புகுர்த 

தென்னகா ரணடூ யேழைரா யடியேற் 

செளிமையோ பெருமையா வதுவே, 

கேடிலா மெய்ச்நூல் கெழுமியுஞ் செழு$£ர்ச் 

கிடையனா ர௬டையவென் னெஞ்டற் 

பாடிலா மணியே மணியுமிழீச் தொளிரும் 
பரமனே பன்னகா பரணா 

மேடெலாஜஞ் செந்நெற் பசங்க திர் விளைர்து 
மிசம் திகழ் முகம்தலை மூதூர் 

நீடினா பயெனினு முள்புகுர் தடியே 
னெஞ்செலா நிறைர் துநின் ரூயே, 

அச்சனா வனைய செல்வமே இந்தித் 
தைவரோ டென்னொடும் விளைந்த 

விக்சலா முழுது மொழியலந் தள்புக் 

கென்னையா ளாண்டசா யகனே 

முச்சகுணா யகனே முழுதுல இறைஞ்ச 

முகதீதலை யசச்தமார் தடியேன் 

பச்சலானந்த மிடையரா வண்ணம் 

பண்ணீஞய் பவளயாரய் மொழிர்தே, 

புனல்பட வருகி மண்டமழல் வெ தம்பிப் 

பூம்புனல் பொ௫ிர் தயி ளிக்கும் 

வினைபடு நிறைபோ னிறைர்தவே சகத்சென் 

மனசெக மகிழ்ர்தபே ரொளியே



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, 

மூனைபடு மதின்மூன் செரித்சரா யகனே 

முகத்தலை யகததமார் தடியேன் 

வினைபடு முடனீ புகு அநின் றமையால் 

விழுமிய விமானமா யினதே, 

விரியுமி ராலச் சகருமையுஞ் சாந்தின் 

வெண்மையுஞ் செர்நிறச் தொளியுங் 

கரியுீ ருடுங் கனலுமொச் தொளிருங் 

சழுச்திலோர் சனிவடங் கட்டி 
மூரியமா றெல்லா முரிர்சம இயையாய் 

மூகத்சலை யகச்தமார் தாயைப் 

பிரியுமா றுளதே பேய்களோஞ் செய்ச 

பிழைடொறுச் சாண்டபே ரொளியே, 

என்னையன் பாத பங்சயம் பணிவித் 

தென்பெலா முருகரீ யெளிவர் 

தன்னையென் பால்வைத் கெங்குமெஞ் ஞான்று 

மொழிய நிறைர்தவொண் சுடரே 
மூன்னையென் பாச முழுவது மகல 

ழூகச்தலை யக ரமார் செனச்சே 
கன்னலும் பாலுச் சேனுமா ரமூதங 

கனியுமா யினியையா யினையே, 

அம்பரா வனலா வனிலமே புவிநீ 

மம்புவே யிர் துவே யிரலவி 

யும்பரா லொன்று மறியொணா வணுவா 

யொழியற நிறைர்சவொண் சுடரே 

மொய்ம்பராம் ரலஞ்சொன் மூதறி வாளர் 

முகத்தலை யசச்சமாச் செனக்கே 

யெம்பிரா னாடு யாண்ட$ மீண்டே, 

யெர்சையுக் சாயமா யினையே. 

மூலமாய் முடிவாய் முடிவிலா முதலாய் 

(PEF SO wes sure தனிய 

பாலுமா யமூதாம் பன்னகா பரணன் 

பனிமலர்த் இருவடி. யிணைமே 

லாலையம் பாடு னனையசொற் கருவ 

ரமூதுதம் இர்தமிழ் மாலை 

3 

(2) 

(௮)



கடி கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. 

£லமாப் பாடு மடியவ ரெல்லாஞ் 

சிவப.தங் குறுநீன் ராரே, (40 
தருச்சிற்றம்பலம். 

rT 

௫. திரைலோக்பெ சுந்தரம். 

re ப வதயவைள். 

பண் - காந்தாரம். 

தருச்சிற்றம்பலம். 

நீரோங்கி ௨ளர்கமல நீர்பொருர்சாச் தன்மையன்றே 
யாரோங்கி முசமலர்ர்தாங் சருவினையேன் நிதமறர் தின் 
aor gi Gu பழிபாரா துன்பாலே விழுந்தொழிர்தேன் 

ஈரோற்ரும் பொழிர்கோடைச் இரைலோக்யெ சுர்சானே. (௧) 

யாத மனத்கினனை சைவிப் பா னிர்செருவே 

யையாநீ யுலாப்போர்த வன்றுமுர லின்றுவ/ 

சையாரச் சொழுதருவி சண்ணுரச் சொரிர்தாலுஞ் 
செய்யாயோ வருள்கோடைச் திரைலோக்ூய சுர்சானே. (௨) 

அம்பளிங்கு பகலோன்பா லடைப்பற்றா யிவண்மன த்தின் 
முன்பளிர்த காதலுறின் முகர்தோன்ற விளங்இர்றால் 
வம்பனிர்த கனியேயென் மருச்தேரல் வஊளர்முக்கட் 
செம்பளிங்கே பொழிற்சோடைச் திரைலோக்கிய சுர்ரானே, (௩) 

£௦மஞ்ஞின்5 குமலாடன் மனந்தரவும் வளை ராரா 

திஞ்ஞ்ன்ற சோவண னிவன்செய்த தியார்செய்தார் 
மெய்ஞ்ஞின்ற தமர்ச்செல்லா மெய்ஞ்ஞிற்கும் பண்பினுறு 
செய்ஞ்ஞன்றி பிலன்கோடைச் இஷரலோக்கிய சுந்தரனே, (ச) 

நீவாரா தொழிநர்தாலு நின்பாலே விழுர்தேழை 

கோலாத மணிமுத்துங் குவளைமலர் சொரிர்தனவா 

லாவாவென் ஐருள்புரியா யமரர்கணர் தொழுதேத்தர் 
சேவாதென் பொழிற்கோடைச் திரைலோக்கயே சுந்தரனே, (௫) 

மூழுவதுறீ யாயினுமிம் மொய்குழலாண் மெய்மமுழுதும் 
பழுபெவே நினைந்தோராள் பயில்ல துரின் னொருநாம



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா: 

மழுவதுநீன் நிறடனைர்தே யதுவன் 20 பெறும்பேற 

hb 

செழுமதில்கும் பொழிற்கோடைக் திரைலோக்கயே சுர்தரனே, (௯) 

தீன்சோதி யெழுமேனித் தபனியப்பூஞ் சாய்க்காட்டா 
யுன்சோதி யெழில்காண்பா னோலிடவு முருக்சாட்டாய் 

துஞ்சாகண் ணிவளுடைய துயர்தீரு மாறுரையாய் 

செஞ்சாலி வயர்கோடைச் திரைலோக்கிய சுந்தரனே. 

அரும்பேதைச் கருள்புரியா தொழிச்தாய்கின் னவிர்சடைமே 

ணிரம்பாச பிறைதாவு நெருப்பொடுநின் கையிலியாழ் 
ஈரம்பாறு முமயிரீர்ச்சாய் ஈளிர்புரிசைச் குளிர்வனம்பா 

திரம்போது சொரிகோடைச் இரைலோச்௫ய சுந்தானே 

அறாத பேரன்பி னவருள்ளங் குடிகொண்டு 

வேருகப் பலர்சூழ விர்றிருத்கி யதுகொண்டு 
லராடி பிவளுன்னைப் பொ துரீப்பான் விலரர் இன்னர் 
தேறாடென் பொழிர்சோடைர் திரைலோச்சிய சுர்தானே, 

சரிக்க துகி ஐளர்ர்தவிடை யலிழ்ர்தகும லிளர்தெறிவை 
யிருச்தபரி சொருகாள்கண் டிரங்காயெம் பெருமானே 
மூரிந்சாடை மடச்ரையர் 5 முழங்கொலியும் வழங்கொலியுர் 
இருர்துவிழ ௨ண்சோடைம் திரைலோக்கய சர் ரானே, 

அரணத்தேன் பருகியருச் அமிழ்மாலை சமழவருப் 
சாரணச் இ னிலைபெற்ற சருவூரன் றமிழ்மாலை 

பூரணத்சா லீரைந்தும் போர்றிசைப்பார் சாச்தாரஞ் 
ணைக்த பொழிர்கோடைச் இராலோக்ய சுர்ரானே, 

கடட உட 
தருச்சிற்றம்பலம். 

௪: கஙகைகொண்டசோளேச்சரம். 
29044 

பண் - பஞ்சமம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

அனனமாய் விசும்பு பறர்தயன் றேட 
௮ங்கனே பெரீயநீ சிறிய 

ென்னையாள் விரும்பி யென்மனம் புகுத 

வெளிமையை யென்றுசான் மாச்சேன் 

9) 

(௮) 

(=) 

(#0) 

(=r)



௩௨ கருவூர்த்தேவர் இருவிசைப்பா. 

முன்னமா லறியா வொருயளா மிருவா 

மூச்சணா சாற்பெருர் சடந்சோட் 

கன்னலே சேனே யமுதமே கங்கை 

கொண்டசோ எேச்சரச் சானே. 

உண்ணெ௫டிம்ச் தடல Ces eps sox Cay 
வோலமென் றோலமிட் டொருசாண் 

மண்ணினின் நலறேன் வழிமொழி மாலை 
மழலையஞ் சிலம்படி. முடிமேற் 

பண்ணிநின் றஐருசேன் பணிசெயே ளெனினும் 
பாவியே ஞுவியுள் புகுர்தென் 

கண்ணினின் றசகலா னென்சகொலோ சம்கை 

கொண்டசோ எேச்சரம் தானே, 

அற்புதச் தெய்வ மிசனின்மற் றுண்டே 

யன்பொடு தன்னையஞ் செழுச்தின் 
சொற்பதச் தள்வைச் ஐள்ளமள் eon Le 

தொண்டருக் செண்டிசைச் சனசம் 

பரிபதச் ருமையும் பைம்பொன்மா ஸிகையும் 

பவளவா யவர்பணை முலையுங் 

கற்பகப் பொழிலு முழுதுமாங் சங்சை 

கொன்டசோ சேச்சரச் சானே. 

ஐயபொட் டூட்ட வழகுவா co soy 

மழடூய விழியும்வெண் ணீறுஞ் 

சையம்விட் டிட்ட சடைசளுஞ் சடைமேற் 

றரங்கமுஞ் சதங்மைகயுஞ் சிலம்பு 

மொய்கொளெண் டிச்குங் கண்டரின் ரொண்டர் 
மூகமலர்ச் இருகணீ ரரும்பச் 

கைகண்மொட் டிச்கு மென்கொலோ சங்கை 
கொண்டசோ எேச்சரத் தானே, 

சருதியா னவனார் திருநெடு மாலாஞ் 

aso விசும்பினிர் திரனாம் 

பரிதிவா ன௨னாம் படர்சடை முச்சட் 

பசவனா மசவயிர்க் சமுதா 

மெருதுவா சனனா மெயில்சண்ஞூன் நெரித்த 
வேறசே வசனுமாம் பின்னும்



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா: 

கருதுவார் கருது முருவமாங் சங்கை 

சொண்டசோ எேச்சரத் தானே, 

அண்டமோ ரணுவாம் பெருமைகொண் டறுமோ 

ரண்டமாஞ் சிறுமைகொண் டடியே 

னுண்டவூ ணுனச்காம் வகையென துள்ள 

முள்கலச் தெழுபரஞ் சோதி 

கொண்டராண் பாம்பாம் பெருவரை வில்விற் 

குறுகலர் புரங்கண்மூன் றெரித்த 

கண்டனே நீல சண்டனே கங்கை 
கொண்டசோ எளேச்சாத் தானே. 

மோதலைப் பட்ட சடல்வயி றுஇத்த 

முழுமணிச் திரளமு தாங்கே 

தரய்தலைப் பட்டங் குருகியொன் ரய 
தன்மையி லென்னைமுன் னீன்ற 

நீதலைப் பட்டா லியானுமல் வகையே 

நிசிசப ரிருவரோ டொருவர்। 
கா,சலிற் பட்ட கருணையாய் சங்கை 

கொண்டசோ சேச்சாச் தானே, 

ததிரையங் சனையார் தங்கண்மேல் mugs 

தியாவை நூ ராயிரங் கூறிட் 

டத்திலங் சொருகூ றுன்சண்வைத் தவருக் 

கமருல களிச்குகின் பெருமை 
பிச்தனென் ஜொருகாற் பேசுவ ரேனும் 

பிழைத்தவை பொறுத்தருள் செய்யுங் 

கைததலம டியேன்சென் னிமேல்வைத்த சங்கை 
கொண்டசோ ளேச்ச...ச் சானே, 

பண்ணிய சழல்காய் பாலளா நீர்போற் 

பாலமுன் பறைர் தபா லனைய 
புண்ணியம் பின்சென் நறிவினுச் கறியப் 

புகுர்தசோர் யோகினிற் பொலிந்து 
நுண்ணியை யெனினு ஈம்பநின் பெருமை 

நுன்னிடை, யொடுந்கநீ வந்தென் 

சண்ணினுண் மணியிற் கலர் சனை கங்கை 

கொண்டசோ ளேச்சாச் தானே, 

fr A. 

(6) 

(௬) 

(5)



௩௪... கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. 

௮ங்கைகொண் டமார் மலர்மழை பொழிய 

வடிச்ிலம் பலம்பவர் தொருகா 

ஞட்கைகொண் டடியேன் சென்னிலைத் சென்னை 

யுய்யக்கொண் டருளினை மருங்கிற் 

கொங்கைகொண் டணுககுங் கொடியிடை காணிற் 

கொடியளென் றவிர்சடை மூடிமேற் 

கங்சைகொண் டிருர்த கடவுளே கங்கை 

கொண்டசோ எசேச்சரச் ரானே. (௪0) 

மங்கையோ டிருந்சே யோகுசெய் வானை 

வளரிளர் இஙகளை முடிமேற் 

கங்சையோ டணியுங் சடவளைச் கங்கை 
கொண்டசோ எேச்சரத் தானை 

யங்கையோ டேர் இப் பலிதிரி கருவூ 

ரறைந்சசொன் மாலையா லாழிச் 

செங்கையோ லூ லரசவிற் நிருச் ஐ 

இளைப்பதுஞ் சவனருட் ஈகடலே. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

(க) 

தேலலவைகைனையகவயவை மழகக. 

க. திருப்பூவணம். 
௮4௨௨ 

பண் - பஞ்சமம் 

இருச்சிற்றம்பலம். 

திருவருள் புரிர்தா ளாண்டுசொண் lo pire 

சிறியனுச் இனியது காட்டிப் 

பெரிதருள் புரிர்கா னந்தமே தருகின் 

பெருமையித் பெரியதொன் wer g 

மருதர சிருங்கேரம் ச௫ன்மாஞ் சாடி 
லரைவளற் சவர்ர்திழி வைகைப் 

பொரு திரை மருங்கோங் காவண வீதிப் 

பூவணங் கோயில்கொண் டாயே, 

பாம்பணை ச் துயின்றோ னயன்முதற் ரேர் 

பன்னெடும் காலகிற் காண்பா



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. 

னேம்பலித் திருச்ச வென்னுளம் UGE gs 

வெளிமையை யென்றுநான் மறச்கேன் 
ஹேம்புனற் பொய்கை வாளைவாய் மடுப்பத் 

தெளிதரு கேறல்பாய்ர் தொழுகும் 

பூம்பணைச் சோலை யால்ண வீதிப் 

பூவண௱ கோயில்கொண் டாயே, 

கரைகட லொலியிழ் ஈமருசத் தயையிம் 
கையினிதற் கட்டிய சயிர்ரறா 

விருதலை யொருகா வியங்கவர் தொருரா 

ளிருர் திடா யெங்கள்சண் முகப்பே 

விரிதிகம் விழவின் பின்செல்வோர் பாடல் 

மேட்கையின் மீழ்ர்தபோ தவிழ்க்கு 

புரிசடை துகுக்கு மாவண வீஇப் 

பூவணங் கோயில்கொண் டாயே. 

சணணியன் மணியின் ரூழல்புக் சங்கே 

கலர்துபுக் கொடும்ினேழற் ௧௩ 

னுண்ணியை யெனினு ஈம்பநின் பெருமை 

அண்ணிமை யிறர் ரமை யறியன் 
மண்ணியன் மரபிற் றங்கிருண் மொழமுப்பின் 

ங்ண்டினம் பாடகீன் ரும் 

புண்ண்ய மகளி ராவண வீஇப் 

பூணு கோயில்கொண் டாயே, 

சினைப் பாசக கடல்கடந் ஸ.ரவர் 

சள்ளரை மெள்ளவே துரம். 

னடியிணை யிரண்டு மடையுமா rene» 

னருள்செய்வா யருள்செயா தொழமியாய் 

நெடுநிலை மாடத் இரவிருள் இழிச்ச 

நிலைவிளச் கலகில்சா லேகம் 

புடைகடர் இலங்கு மாயண வீஇப் 
பூவணங் கோயில்கொண் டாயே. 

செம்மனச் இழவோ ரன்புகா மென்றுன் 

சேவடி பார்த்திருர் தல௪ 

மெம்மனங் குடிகொண் டிருப்பதம் யொனா 

Oren wim யடிமைதா னியாதே 

கடு 

(2) 

(a



௩௬ கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா: 

பம்மனம் குளிர்சாட் பலிச்செழுர் தரள 

வரிவைய ரவிழ்குழற் சுரும்பு 
பொம்மென மூரலு மாவண வீஇப் 

பூவணங் சோயில்சொண் டாயே, (௬) 

சொன்னவின் முறைநான் காரண மூணராச் 
குழல்புக் கொளித்தநீ யின்று 

கன்ன வின் மனத்சென் கண்வலைப் படுமிக் 

கருணையிற் பெரியதொன் றளதே 

மின்னவில் கனக மாளிகை மாய்தல் 

விளங்கிளம் பிறைதவழ் மாடம் 
பொன்னவில் புரிசை யாவண வீதிப் 3 3 

பூவணங் கோயில்கொண் டாயே, (எ, ௮, ௧) 

பூவணங் சோயில் கொண்டெனை யாண்ட 
புனிசனை வனிசைபா கனைமெண் 

கோவணங் கொண்டு வெண்டலை யேந்தங் 

குழகனை யழகெலா நிறைந்த 

திவணன் றஐன்னைச் செழுமறை தெரியச் 
தஇிகழ்கரு ஜூனே னுரைத்த 

பாவணச் தமிழ்கள் பத் தும்வல் லார்கள் 
பரமன அுருவமா குவரே, (#0) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

௮4: திருச்சாட்டியக்குடி. 
வவவிதற்குவவம 

பண் -பஞ் சமம். 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பெரியவா கருணை யிளநிலா வெறிக்கும் 

பிறைதவழ் சடைமொழுப் பவிழ்ச்து 

சரியுமா சுழியங் குழைமிளிர்ர் திருபாற் 

CLs sar காதுகள் சண்டங் 

கரியவா தாமுஞ் செய்யலாய் முறுவல் 
காட்மொ சாட்டியச் குடியா 

remeron 

& எட்டாம் ஒன்பதார் இருப்பாசுரங்கள் இறர் தவிட்டன, 
 



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. 

ரிருசைகூம் பினசண் டலர்ர்சலா முகமே 
ழிருக்கையி லிருச்தவீ canes, 

பார்தள்பூ ணாரம் பரிகலங் சபாலம் 
பட்டவர்த் தனமெரு தன்பர் 

வாரச் சஉண் ணருவி மஞ்சன சாலை 
மலைமகண் மகஒிழ்பெருச் தேவி 

சாரதமுச் திருமீ ஈருமறை தஞ் 
சடைமுடி சாட்டியச் குடியா 

சேர்செழி விதயங் கோயின் மாளிசையே 
ிருக்கையு ஸிருஈ் சவி சனுக்சே, 

தொழுதுபின் செல்வ SUT YEH KILL 
Ostiiaer weapsenar Osea ay ti 

கழுகுறு கரிகா ரறைவிடம் போர்வை 

சவச்சிகை கரியுரி தரிர் தாண் 

ட ழலுமி ழாவம் கோவணம் பளிங்கு 
செபவடஞ் சாட்டியச் குடியா 

ரிமு.துசெய் சொரிர்சோம் பழலொளி விளச்சே 
மிருக்கையி லிருர்சவீ சனுக்கே. 

ப.இசனான் மறைதும் புருவுரா ரசரும் 
பரிலொடு பாகொர் சரப்பா் 

சதியெலா மரங்கம் பிணையன்ூ வுல௫ற் 

ஈடி.யிருட் டிருஈடம் புரியுஞ் 
௪ .இயிலார் கியி லொலிசெயும் கையிற் 

றமருகஞ் சாட்டியச் குடியா 

ரிதயமால் சமலங் சமலவர்ச் தனையே 
ழிருக்சையி லிருக்தலீ சனுச்சே. 

திருமகன் முருகன் ரேவியே லுமையா 
டிருமகண் மருமகன் ராயா 

மருமகன் மசனன் மாமனே விமமாண் 

மலையடை யரையர்தம் பாவை 

தீருமலி வளனாஞ் Fayre Cop por 
மனப தி சாட்டியக்குடியா 

ரிருமுகங் கழன்மூன் ரேழுகைச் தலமே 

மிருசகையி லிருர் சவி சனுக்சே, 

4, 

(௧) 

(=)



ROY கருவூர்ததேவர் இருவிசைப்பா. 

அனலமே புனலே யனிலமே புவனி 

யம்பரா வம்பரத் தளிக்குங் 

கசனகமே வெள்ளிக் குன் நமே யென்றன் 

களைகணே களைசண்மற் நில்லாத் 

தினியனே னுள்ளம் கோயில்கொண் டருளுஞ் 
சைவனே சாட்டியக் குடியார்ச் 

இனியதீங் கனியா யொழிய நிறைந்தே 

ழிருக்கையி லிருந் தவா நியம்பே, (3 

செம்பொனே பவளச் குன்றமே நின்ற 

,கஅிசைமுகன் மான்முதற் கூட்டத் 

தின்பரா னஉ௨ர்கள் பருகுமா ரமுதே 
யத்தனே பித்தனே னுடைய 

சம்புவே யணுமே தாணுவே வனே 

சங்கரா சாட்டியச் குடியார்க் 

இின்பனே யெங்கு மொழிவற நிறைந்தே 
ழிருச்கையி லிருச்தவா நியம்பே, (ai 

செங்களணா போற்றி திசைமுகா போற்றி 

சிவபுர ரகருள்வீர் றிருந்த 

வங்கணா போற்றி யமரனே போற்றி 

யமரர்க டலைவனே போற்றி 

திங்கணான் மறைநூல் சகலமும் சற்ளோர் 
சாட்டீயச் குடியிருச் தருளு 

மெங்களு யகனே போற்றியே ழிருச்சை 

பிறைவனே போற்றியே போற்றி, (4 

சித சனே யருளாய் செங்களு வருளாய் 
சிபு நகருள்வீற் நிருந் த, 

ல ்தனே யருளா யமானே யருளா 

யமரர்ச எதிபனே யருளாய் 

தித்துமீர்ப் பசெர்த் தண்டலைச் சூழற் 
சாட்டியக் குடியுளே ழிருக்கை 

மூத்தனே யருளாய் முசல்வனே யருளாய் 
முன்னலா துயர்கெடுத் செனச்சே (4 

தாட்டரும் பழனப். பைம்பொழிற் பிகர் 5 
திண்டலைச் சாட்டியச் குடியா



கருவூர்த்தேவர் இருவிசைப்பா, ௩௩ 

ரீட்டிய பொருளா யிருக்குமே ழிருக்கை 

॥0ிருத௨ன் றிரு௨டி. மலர்மேழ் 

காட்டிய பொருட்கலை பயில்கரு வூன் 

கழறுசொன் மாலைமீ ரைந்து 

மாட்டிய சிந்தை மைக்தருச் சன்றே 
aor graf விளங்குவா னுலகே, (௧0) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

தஞ்சையிராசராசேச்சரம். 

OOH OO—e 

பண் - பஞ்சமம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

உலகெலார் தொழயர் தெழுகஇர்ப் பரிதி 

யொன்று நூ.ராயிர கோடி 
யலகெலாம் பொதிந்த இருவடம் பக்சோ 
௨ங்கனே யழடிதோ வாணம் 

பலகுலாம் படைசெய் நெடுநிலை மாடம் 

பருவரை ஞாங்கர்வெண் டிங்க 

ளிலைகுலாம் பதணழ் இஞ்சகும் தஞ்சை 

யிராசரா சேச்சரத் இலர்ச்கே (க) 

'டெர்றியிற் கண்ணென் சண்ணினின் கலா 

கெஞ்சினி லஞ்சிலம் பலைக்கும் 

மபாற்றிரு வடியென் குடிமுழு தாளப் 

புகுர்தன போச்தன வில்லை 

மற்ஜெனச் குறவேன் மறிதிரை வடபாற் 
நிபெனன் மதகில்வாழ் முதலை 

யெற்றுமீர்ச் கடங்கி லிஞ்சிசூழ் சஞ்சை 
யிராசரா சேச்சாச் இவர்ச்கே, (௨) 

சடைகெழு மகுடர் சண்ணிலா விரிய 
லெண்ணிலா விரிதரு தரளக்



௫ கருவூர்த்தேவர் இருவிசைப்பா. 

குடைநிழல் விடைமேற் கொண்லொப் போ தப் 
குறிப்பெனோ கோங்ணெ ரனைய 

குடைசெழு நிருபர் முடியொடு முடிசேய்ச் 

துச்கசெஞ் சுடர்ப்படு குவையோங் 

இடைகெழு மாடச் இஞ்சசூம் தஞ்சை 
யிராசரா சேச்சாம் Rares, 

வாழியம் போதச் சருகுபாய் விடையம் 

வரிசையின் விளச்சலி னத்த 

ரூழலம் பளிங்கின் பாசல ரா இச் 
சுடர்பிடு மண்டலம் பொலியச் 

காழகில் கமழு மாளிகை மசளீர் 

கங்குல்வா யங்குலி கெழும 

யாழொலி சிலம்பு மிஞ்சும் தஞ்சை 
யிராகரா சேச்சாம் இலர்க்சே, 

TM ROT we ME ளெலையும்வா னவர்க 

ளீட்டமுர் தாட்டிருக் கமலத் 

நீல்ருமா லவனு மறிவரும் பெருமை 

யடலழ லுமிழ்தழற் பிழம்ப 
௬௨ரிமா கடலி னொலீசெய்மா மறுஇ 

னுறுகளிற் ரன இட்ட 

மிலருமால் வரைசெ யிஞ்ிசூம் தஞ்சை 

யிராசரா சேச்சரச் இவர்க்கே, 

அருளுமா றருளி யாளுமா ரான 
்டி.கட மழகிய விழியங் 

குருளுமவார் காதும் காட்டியான் பெத்த 
குயிலினை மயல்செய்௮ தழகோ 

தாளமான் குன்றிற் மண்ணிலா கொளியுக் 
தீருகுவால் பெருகுவான் றெருவி 

லீருளெலாம் இழியு மிஞ்சிகூழ் தஞ்சை 
யிராசரா சேச்சாத் இயர்க்கே, 

தினிப்பெருர் சாமே முழுதப் பிறப்பின் 
Poffo Row Bit aver cp 

னினைப்பருக் தம்பாற் சேறலின் நேனு 
நெருடி த் அருகுவ தென்னோ 

(6)



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா: சக 

சுனைப்பெருங் கலம்கற் பொய்கையங் கழு$£ர்ச் 
ரூழன்மா ஸிகைசுடர் வீசு 

மெனைப்பெரு மணஞ்செ யிஞ்ூகூழ் SOF 
யிராசரா சேச்சரச் Mates (எ) 

பன்னெடுங் காலம் பணீசெய்து பழையோர் 

தீாம்பல ரேம்பலித் இருக்க 
வென்னெடுய் சோயி னெஞ்சுவிற் Des 
மெளிமையை யென்றுநான் மறச்சேன் 

ின்னெடும் புருவச் ளெமயி லனையார் 

விலங்கல்செய் நாடக சாலை 

பின்னடம் பயிலு மிஞ்சுழ் கஞ்சை 

யிராசரா சேச்சரம் இவர்ச்கே, (௮) 

மங்குல்குழ் போஇ னொழிவற நிறைந்து 
வஞ்சகர் கெஞ்சகச் சொளிப்பா 

ISO ஈடரா மவர்க்ளெ வேன 

லலர்க தி ரனையவா மியரோ 

பொங்கெழிழ் நிரு.£ ஐழிபொசி மனப்பிந் 

புனறளும் பவிர்சடை மொழுப்ப 

ரெறகளுக் இனிய ரிஞ்சகுழ் தஞ்சை 
யிராசரா சேச்சரம் இவர்க்கே, (க) 

சீனியரெம் தனையொ ராயிர வருமார் 

தன்மைய ரென்வயச் இனராய் 
கனியாத் தருஇங் கரும்பர்வெண் புரிதாற் 

கட்டிய ரட்டவா ரமிர்தர் 
புஷிதர்பொற் கழலர் புரிசடா மகுடர் 

புண்ணியர் பொய்யிலா மெய்யர்ச் 

கினிடரெத் தனையு மிஞ்சிசுழ் சஞ்சை 
யிராசரா சேச்சாச் இவர்க்கே, (௧0 

FIM OG தார சண்பக வகுள 

£7 got ஈந்தின் வனத்தி 

னிருள்விரி மொழுப்பி னிஞ்கும் தஞ்சை 
பிராசரா சேச்சாத் இவரை 

பருமருர் தருர்.இ weaver Art SG 

ரறைந்தசொன் மாலைமீ ரர் தின்



௪௨ கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. 

பொருண்மருர் துடையோர் வெபத மென்னும் 
பொன்னெ0ங் குன்றுடை யோரே (௧௧) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

ம. திருவிடைமருதூர். 

வட 

பண-பஞ்சமம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

வெய்யசெஞ் சோதி மண்டலம் பொலிய 

வீங்கிரு ணரெல்யா மத்தோர் 

பையசெம் பார்கள் பருமணி யுமிழ்ச் து 

பாவியேன் காதல்செய் சாதி 

லையசெம் பொற்றோட் டவிர்சடை மொழுப்பி 

arpa கியதிரு நீற்று 

மையசெங் சண்டச் தண்டவா னவர்சோன் 

மருவிடர் திருவிடை மருதே,. (4) 

இர்திர லோக முழுவதும் பணிகேட் 
டிணையடி தொழுதெழச் தாம்போ 

ைந்தலை சாக மேசலை யரையர 
வசர்தொறும் பலிதிரி யடிக 

டர்சிரி வீணை ததமும் பாடச் 
சா தின் னரங்கலர் சொலிப்ப 

wis கேதர் இங்குழ லெங்கும் 

மருவிடர் திருவிடை மருதே. (5) 

பனிபடு மதியம் பபில்சொழுர் தன்ன 

பல்லவம் வல்லியென் றிங்கன் 

வினைபடு கனகம் போலயா வையுமாய் 

வில்குல கொழிவற நிறைந்து 

துனிபடி கலவி மலைமக ரூடஞாய்த் 

தூங்கருண௫ெல்யா மத்தென் 

மளனிடை யணுகி நணுஇயுள் கலர்சோன் 

மருலிடர் திருவிடை மருதே, (௩)



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. 

அணியுமிழ் சோதி மணியினுள் ses ant 
கடிபனே னுள்கலர் சடியேன் 

பணிமகிழ்ச் தருளு மரிவைபா கத்தன் 

படர்சடை விடமிடற் றடிச 

ரணியுமி மாடை யரையிலோ ராடை 

சுடருமிழ் தவத னருகே 

மணியுமிழ் ராக மணியுமிழ்ர் இமைப்ப 

மருவிடர் திருவிடை மருதே, 

பச்தமும் பிரிவுச் தெரிபொருட் பனுவற் 

படிவழி சென்றுசென் ரேறிச் 

சிர்தையுர் சானுங் கலர்தசோர் சலவி 

தெரியினுர் தெரிவா வண்ண 
மெச்தையுச் தாயும் யானுமென் நிங்ங 

னெண்ணில்பல் லூழிச ஞடனாய் 
வர்தணு காது நுணுகி பள் சலர்சோன் 

மருவிடர் திருவிடை மருதே, 

எரிதருகரிகாட் டிடபிண நிணமுண் 
- டேப்பமிட் டிலங்கெயிற் நழல்வாய்ச் 

அருகழ னெடும்பேய்ச் சணமெழுச் தாடுர் 

அங்கிரு ணுரல்யா மத்தே 

பருள்புரி முறுவன் முஇழ்ரிலா வெறிப்ப 

வர் திபோன் றொளிர்திரு மேனி 
ஷரியா வாட வாடுமெம் பெருமான் 

மருவிடர் இருவிடை மருசே, 

எ.ழிலையாழ் செய்கைப் பசங்சலன் விசும்பி 
னின்று ரி படரனைச் தருக 

யழலையாழ் புருவம் புனலொடுங் இடர்தாங் 

சாதளேன் மாதரார் கலவித் 

சொழிலையாம் கெஞ்ச மிடர்படா வண்ணக் 
தூங்கரு ணரெல்யா மத்தோர் 

மழலையாழ் சிலம்ப வரதசம் புகுர்தோன் 
மருவிடர் திருவிடை மருசே,. 

மையவாம் பெற்றம் பெற்றமே நுடையா 

மாதவர் சா தல்யைச் சென்னை 

(௪) 

(௫) 

(#7)



௪௪ பூந்துருத்திதம்பிகாடநம்பி திருவிசைப்பா. 

மெய்யவாஞ் செர்தப் பட்டவிட் டீசைபோல் 

விழுமியோன் முன்புபின் பென்கா 
நொய்யலா றென்ன வர் துள்வீற் றிருந்த 

நூறு நா ராயிர சோடி 

மையவாங் சண்டத் தண்டவா னாசோன் 

மருவிடர் திருவிடை மருசே, (௮ 

கலம்கலம் பொய்கைப் புனற்றெளி விடத்துக் 

கலர் தமண் ணிடைச்கிடர் சாங்கு 

ஈலங்கலர் தடியேன் சந்தையுட் புகுர்,5 
ஈம்பனே வம்பனே னுடைய 

புலங்கலர் தவனே யென்றுநின் றருப் 

புலம்புவா ரவம்புசா ரருவி 
மலங்கலங் கண்ணிற் சண்மணி யனையான் 

மருவிடச் திருவீடை மருதே, | (௬) 

ஒருங்கிருங் சண்ணி னெண்ணில்புன் மாச்ச 
ஞூறங்கிரு ணுரல்யா மத்தோர் 

கருங்கணின் நிமைக்குஞ் செழுஞ்சுடர் விளக்கங் 

சலர்ரெனக் கலச்துணர் கருவூர் 
தருங்கரும் பனைய இர்ரமிழ் மாலை 

தீடம்பொழின் மருதயா முஇப்ப 
வருங்கருங் கண்டச் தண்டலா னவர்கோன் 

மருவிடச் திருவிடை மருதே, (#0) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

பூர்துருத்திரம்பிகாடஈம்பி திருவிசைப்பா. 
6b Smee 

க. திருவாரூர். 
பண் - பஞ்சமம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

கைக்குவான் முத்தின் சரிஊளை பெய்து 

சழு$ திலோர் தனிவடய் கட்டி 
மூச்கணா யகராய்ப் பவனிபோச் இங்கன் 

முரிவதோர் முரிவுமை யளவுற்



Lp bh Ss 5 bo ar wy திருவிசைப்பா. ௪௫ 

தீச்சசர்ச் சய்சை யளவமன் ரென்னோ 
திீம்மொருப் பாடுல கசன்மேன் 

மிக்க€ீ ராரூ ராஇியாய் வீதி 

விடங்கராய் ஈடங்குலா வினரே, (4) 

பதிதியா யுணர்வோ ரருளைமாய் மடுத்தப் 
பருகுதோ நமூதமொச் த௨ர்ச்கே 

இித்தியா விருக்குர் தே௨ர்கா flat ge 
இருவரு விரு சவா பாரீர் 

சத் தியாயச சலமா யுலசெலாம் படை 5 
தினிமுழு முதலுமா யதர்சோர் 

வித்துமா யாரூ ராதியாய் வீதி 
விடங்கராய் நடங்குலா வினரே, (௩) 

திருச்சிற்றம்பலம். 
 *லவையகனவைகளயு சாவண்மைமவள். 

௨. கோயில். 

ஈ-௦ுல௫ 0:04 

பண் - சாளரபாணி, 

இருச்சற்றம்பலம், 

தீது மயிரமணி மாணிக்க மாலைசண்மேற் 

மொத்து மிளிர்வனபோற் நாண்டு விளச்கேய்ப்ப 

லெத்இசையும் வானவர்க ளேத்து மெழிற்றில்லை 
யத்தனுக்கு மம்பலமே யாடரங்க மாயிற்றே, (க) 

கடியார் கணம்புலலர் கண்ணப்ப ரென்று 

னடியா ரமருலக மாளநீ யாளாதே 

முடியாமுத் தீவேள்வி மூவா யிரவரொடுங் 

குடிவாழ்க்கை கொண்டு குலாவிக்கூத் தாடினையே, (௨) 

அல்லியம் பூம்பழனச் தாமூர்சா வுச்சரசைச் 
செல்ல நெறிவகுத்த சேவகனே தென் றில்லைக் 

கொல்லை விடையேறிக் கூத்தா டாங்காகச் 
செல்வ ரிரைர்தசிற் ஈம்பலமே சேர்ச் தனையே, (௩.) 

எ ம்பந்த வவ்வினைகோய் தீர்த் திட் டெமையாளுஞ் 
சம்பந்தன் காழியர்கோன் றஐன்னையுமாட் கொண்டருளி



௪௬ பூந்துருத்திரம்பிகாடநம்பி திருவிசைப்பா. 

யம்புர்து கண்ணாளுச் தானு மணிதில்லைச் 
செம்பொன்செ யம்பலமே சேர்ந் திருக்கை யாயிற்றே, 

களையா உடலோடு சேரமா னாரூரன் 
வியா மதமாரு வெள்ளானை மேல்சொள்ள 
முளையா மதிகுடி மூலா யிரவரொடு 

மளையா விளையாடு மம்பலநின் னாடரங்சே, 

அகலோக மெல்லா மடியவர்க டர்சூழப் 
புகலோக முண்டேன்று புகுமிட£ சேடாதே 
புவலோக நெறிபடைத்த புண்ணியங்ச ணண்ணிய24 

சிங்லோக மாவதுவுந் இல்லைசசித் ஈம்பலமே, 

கச மணிமாடஞ் சூளிசைகும் மாளிசைமே 
லளக மஇநுதலா ரா.பிமையார் போர்றிசைப்ப 

மொளிகொண்ட மாமணிச ளோம்டி ளை யாம்கதற்றுர் 
மெளிகொண்ட தில்லை7ரிழ் நம்பலமே சேர்$னை ப, 

பாடகமு நூபுரமும் பல்சிலம்பும் போர்ந்தொலீப்பச் 

ரூடகச் கைஈல்லார் தொழுதேத்ரத் தொல்லுலட 
டைகத்தின் கூத்தை ஈவிற்றுமவர் நாடோறு 

மாடசத்தான் மேய்ர்தமைந்த ௨ம்பலமின் னாடரம்சே, 

உருவச் தெரியுருலா பூழிதோ றெத்தனையும் 
பரவிச் கடர்தயனு மாலும் பணிர்ேத்த 

விரவிச்கு சேரா யேய்ச் இலங்கு மாளிகைசுழ்ர் 

தீரீவிக்கு மம்பலமே யாடரங்க மாயிற்றே, 

Ce ௬றைதில்லைச் சிற்றம் பலத்சான்ற 
ளட ல.திசயத்தை யாங்கறிர்து பூர் தரு த்திக் 
காடன் றமிழ்மாலை பத்தும் சருத்தறிர்து 
பாரி மிவைவல்லார் பற்றுநிலை பற்றே, 

திருச்சிற்றம்பலம், 
 *சவாவலைகைளுள் 

(௪ 

(௮)



கண்டராதித்தர் திருவிசைப்பா, ௪௭ 

கண்டராதித்தர் திருவிசைப்பா. 

கோயில், 

பண் - பஞ்சமம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

மீன்னா ௬ருவ மேல் விளங்க பெண்கொடி மாளிகைகுழப் 
பொன்னார் குன்ற மொன்று வந்து நின்றது போலுமென்னாச் 

தென்னா வென்று வண்டு பாடுர் தென்றில்லை பம்பலத்த 
ளென்னா ரமுதை யெங்கள் கோவை யென்றகொ லெய் துவசே.(௪) 

இவா முத்தி யஞ்சு வேள்வி யாறங்க நரான்மறையோ 
ராவே படுப்பா ரந்த ணாள ராகுதி வேட்டுயர்வார் 
மூமா யிரவர் சங்க ளோ? முன்னாம் கேறிநின்.ற 
கொயேயுன்றன் கூத்துச் சாணக் கூவெ சென்றகொலோ, (௨) 

மூத்தி யாளர் சான்ம ரையர் மூவா யிரலர்நின்னோ 
டொத்தே வாழுச் தன்மை யாள ரோதஇிய கான்மறையைச் 
தெழ்தே யென்று வண்டு பாடுர் தென்றில்லை யம்பலத்து 

ளத்சா வுன்மனாடல் காண வணைவது மென்றுகொலோ. . (௩) 

மானைப் புரைய மடமென் னோக்கி மாமலை யாளோடு 
மானைஞ் சாடுஞ் சென்னி மேலோ ரம்புலி சூமொன் 

ஹேனைப் பாலைத் இல்லை மல்கு செம்பொனி னம்பலத்தச் 
கோனை ஞானச் கொழுந்து தன்னைச் கூவ ரென்றுகொலோ, (௪) 

களிவா னுலூற் சங்கை ஈங்கை காதல னேயருளென் 

றளொளிமான் முன்னே வரட்9 டச்ச வன்னடி. யார்ச்கருளுச் 
தெளிலா ரமுதே இல்லை மல்கு செம்பொனி னம்பலத்து 
ளொளிலான் சடரே யுன்ணை நாயே னுறுவது மென்றகொலோ., 

பாரோர் முழுதும் வர்தி றைஞ்சப் பதஞ்சலிச் காட்கெர்சாள் 

வாரார் முலையாண் மங்கை பங்கன் மாமறை யோர்வணஙம்சச் 

ரான் மல்கு தில்லைச் செம்பொ னம்பலத் தாடஇன்ற 
காரார் மிடர்றெய் கண்ட னாரைச் காண்பது மென்றுகொலோ,(௬) 

இலையார் கதிர்வே லிலங்கை வேர்த னிருபது தோளுமிற: 

மலைசா னெடுத்த மற்ற பர்கு மாளொடு நாள்கொடுத்தான்



௪௮  வேணளுட்டடிகள் திருவிசைப்பா. 

சிலையாற் புரமூன் ரெய்த வில்லி செம்பொனி னம்பலத்துச் 
கலையார் மறிபொற் கையி ஞனைச் காண்பது மென்றுகொ லோ.(௪) 

வெட்சோல் வேந்தன் றென்ன னளாடு மீழமுங் சொண்டதிறற் 
செங்கோற் சோழன் கோழி வேந்தன் செம்பியன் பொன்னணிர் த 
வங்கோல் வளையார் பாடி யாடு மணிதில்லை யம்பலத்து 
ளெய்கோ னீச னெம்மி தையை யென்றுசொ லெய்தவதே, (௮) 

ரெடியா னோ நான்மு கனும் வானவரு நெருங்கு 

முடியான் முடிகண் மோதியுச்ச முழுமணி யின்றிரளே 

படியா £லூ னாற்றி ரட்டு மணிதில்லை யம்பலத்துச் 
கடியார் கொன்றை மாலை யானைச் சாண்பது மென்றகொலோ, (௧) 

ரான் மல்கு தில்லைச் செம்பொ னம்பலச் தாடி தன்னைச் 
சாரார் சோலைக் கோழி வேர்தன் றஞ்சையர் சோன்சலர்த 
வாரா லின்சொற் கண்டரா இத்த னருக்கமிழ் மாலைவல்லார் 

பேரா வலர் பெருமை யோடும் பேரின்ப மெய் துவரே, (₹0) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

வேளுட்டடிகள் இருவிசைப்பா. 

arm OF BIO 0 பயை 

கோயில். 
பண் -புறநீர்ைம, 

தருச்சிற்றம்பலம். 

அச்சான செய்திடினும் பொறப்பரன்றே யாளுசப்பார் 
கைச்சாலுஞ் சிறுகசலி பிலைவேம்புங் கறிகொள்வா 

செச்சார்வு மில்லாமை நீயறிர் து மென துபணி 

ஈச்சாய்சாண் டிரு.த் தில்லை ஈடம்பயிலு ஈம்பானே, (௧) 

தம்பானை சாய்ப்பரறா ரென்னு முதுசொல்லு 

மெம்போல்வார்ச் கல்லாமை யென்னளவே யறிர்தொழிச்சேன் 
லம்பானார் பணியுகத்தி வழியடியேன் ரொழிவிறைய 

ஈம்பாய்காண் டிருத் தில்லை ஈடம்பயிலு ஈம்பானே, (௨) 

பொடியொதோ கழ்சக்கொம்பு நிறைகுளமென் றதுபோலழ் 
திசைசோக்டுப் பேழ்கணித்துச் பெருமா னோகெளினு



வேளுட்டடிகள் திருவிசைப்பா. ௪௯ 

மிசையானா லென்றிறத்து மெனையுடையா ஞரையாடா 
ணசையானேன் திருத் இல்லை ஈடம்பயிலு ஈம்பானே, (௩) 
ஆயாத சமயங்க எவரவர்கண் முன்பென்னை 
கோயோடு பிணிரலிய விருக்சின்உ வசனாலே 
பேயாவித் தொழும்பனைத்தம் பிரானிகழு மென்பித்தாய் 
சாயேனைத் திருத் இல்லை ஈடம்பயிலு ஈம்பானே, (௪) 
டீன்றுநினைச் இருந் தடெர் தெழுர் துதொழுர் தொழும்பனே 
ஜென்றியொரு கானினையா திருர்தாலு மிருச்சவொட்டாய் 
கன்றுபிரி கற்றுப்போற் சதறுவித்ி வரவுநில்லாய் 
ஈன்றிதுவோ திருத் தில்லை உடம்பயிலு ஈம்பானே, (Gi) 
படிமதமு மிடவயிறு மூடையகளி நுடையபிரா 
னடியறிய வுணர்த்துவது மகச்தியனுச் சோச்சன்றே 
யிரிவதுபுல் லோரெருதுச் சொன்றிலுச்கு வையி g 
னடிவிதுவோ இருத் இல்லை ஈடம்பயிலு ரம்பானே, (a) 
மண்ணோடு விண்ணளவு மனிதரொடு வானவர்க்குங் 
கண்ணாவாய் கண்ணாகா தொழிதலுகான் மிகச்சலங்இ 
பண்ணாவோ வென்றண்ணார் தலமரச் து விளித்தாலு 
ஈண்ணுயாற் நிருத் இல்லை ஈடம்பயிலு ஈம்பானே, (எ) 
வாடாலாய் ராப்பித்றி யுனேநினைர் அ eG 
வீடாஞ்செய் 666 may லெற்றேமற் நிதுபொய்பிந் 
கடடாமே கைவந்து SMG or றியானுன்னை 
சாடாயாற் நிருத்தில்லை ஈடம்பயிலு ஈம்பானே: (௮) 
வாளாமா லயன்வீம்ச்து சாண்பரிய மாண்பிதனை த 
தோளாரச் கையாரச் துணையாரத் தொழுதாலு 
மாளோநீ யுடையதவு மடியேனுன் ரூள்சேரு | சாளெதோ திரூச்தில்லை ஈடம்பயிலு ஈம்பானே, (க). 
பாவார்ர்ச தமிழ்மாலை பத்தாத கொண்டனெடும் 
சோவாதே யழைக்கின்றா னென்றருளி ஈன்றுமித த் 
தேவேசென் றிரு,த்தில்லைச் கூதீதாடீ நாயடியேன் 
சாவாயு நினைச்சாண்ட லினியுனக்குத் தீடுப்பரிதே, (#0) 

திருச்சிற்றம்பலம், 
 அணனன்ளைவாவரயர்டி,



௫௰  திருவாலியமுதனார் திருவிசைப்பா. 

திருவாலியமுதனார் திருவிசைப்பா. 
௭௫வது அதிரு 

& கோயில்-பாதாதிகேசம், 
பண் -பஞ்சமம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

மையன் மாதொரு கூறன்மால்விடை'யேறிமான்மறி யேர் இியதடங் 
சையன்சார்புரை யுங்கறைச் கண்டன் சனன்மழுவா 
னையனாரழ லாடுவானணி நீர்வயற்றில்லை யம்பலத்சான் 
செய்யபாதம் வச்தென் சர்சையுள்ளிடம் கொண்டனஜே, (௪) 

சலம்பொற்றாமரைதாழ்ச்செழுர்ச தடமுக்சடம்புனல் வாய்மலர்தழீ 
யலம்பிவண் டறையுமணி யார் இல்லை யம்பலவன் [இ 
புலம்பிவானவர் சானவர்புகழ்ச் தேத்சவாடுபொர் கூத்தஞார்சழற் 
சிலம்புசில் ணெயென் சர்தையுள்ளிடக சொண்டனவே, (௨) 

குருண்டவார்குழற் கோசைமார்குபில் போன்மிழத்றிய சோலமாளி 
திரண்ட தில்லைதன்னுட் டி.ரமல்கு சற்றம்பலவன் [சை 
மருண்டுமாமலை யான்மசடொழ வாடெகூம்தன் மணீபுரை ௪௬ 
திரண்ட வான்குற௩கென் சர்சையுள்ளிடங் சொண்டனவே, ( ௩.) 

போழ்ச் தியானை சன்னைப்பொருப்பன் மகளுமையச்சமங் சண்டவன் 
ரூழ்ர்த தண்புனல்குழ் சடமல்கு சிற்றம்பலஉன் ' 
LG summed தோன்மிசைத்தொடுத் தலீச்கும்பொன்னு ரன்ன 
னொ, சாழ்ச்த சச்சதன்றே தமியேனைச் தளர்விச்ததே, (௪) 

பர்தபாச மெலாமறப்பசு பாசரீச்யெ பன்முனிவரோ 
LG Som வணங்கு மணியார் தில்லை டம்பலவன் 
செர்தழல்புை மேனியுர்திக முக் திருவயி றும்வயிற்றினு 
ஞர்இிவான்சுழி யென்னுள்ளத் தள்ளிடங் கொண்டனவே, (G) 

குதியைமாவொடு தேர்பலகுவிர் இண்டு தில்கையுட் கொம்பனாரொட 
மது ரலாய் மொழியார் ம$ழ்ர்சேத்து சிரிறம்பலவ 

ன திரவார்கழல் வீசிநின்றழ காஈடம்பயில் கச்தன்மேற் | 
றிகழு.தர பர்தனமென் ஒுள்ளத் தள்ளிடங் சொண்டனவே, (a) 

படங்கொள்பாம்பணை யானொமீர மன்பரம்பர மாவருளென்று 
திடங்கையாற் ரொழவுர் தழலாம் ஈம்பலவ ன்



திருவாலியமுதஞார் திருவிசைப்பா, PGs 

சீடங்சைகான்குமத் தோள்களுர்தட மார்பினிர்பூண்சண்மேர்றிசை 
விடங்கொள் சண்டமன்றே வீனையேனை மெலிவிச்ததே. (௭) 

செய்யகோடென்கமலமலர்சூழ் தரு இல்உமாமறையோர்கடாச்சொ 
கைய முய்யநின்று மடழ்ச் தாடு சிற்றம்பலவன் [ழ் 
செய்யலாயின் முறுவலுந் இகழுர் இருக்கா தங்கா னின் மாசத்தில, 
சளோ, டைய தோமென்றே யடியேனையாட் சொண்டனலே, (௮9 

செற்றுவன்டரர் தியெழச்சிலை கோவியாரழ லூட்டினானவ 
னெற்றி மாமணிக ளெறி£ர்த் தில்லை யம்பலவன் 

மற்றைராட்டமி ரண்டொடுமல ருர்திருமுக முமுகத் தினு 

ணெற்றி சாட்டமன்றே கெஞ்சுளே களைச் Hair non Gav, (௧) 

தொறுச்கள் வான்சமல மலருழச்கக் கரும்புகற் சாறுபாய் 7 
மறுச்சமாய்ச் சயல்சண் மடைபாய் இல்லை யம்பலலன் 
மேறுக்கு௨ரசிகை தன்னொடுமுகழ் ச் சஉவ்வக;3 இ மொட்டொடம 
மம், பிறைச்கொள் சென்னியன்றே பிரியாசென்னு ணின் சனலே, 

அ£வி$ீரொடு பூவவைதொழு சேத் தகையின ராடிமிச்ககோ 
ராவியுண் ணிறுத்தி யமர்ர்தூறிய வன்பினராய் 4 
சேவர்சார்சொழ யாடியஇல்உக் கூத்தனைத்திரு பாவிசொல்லியை 
மேவ வல்லஃர்கள் விடையானடி. மேவுவரே, (௧௧) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

௨ கோயில் - பவளமால்வரை. 
சகச எசஇவகதஇவ வதய 

பண் நட்டராகம். 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பவளமால் வரையைப் பனிபடர்ச் தனையசோர் படரொளி த௫ திர 
சீறும், குவளைமாமலர்க்கண்ணீயங்கொன்தையுர் துன்றபொற்கும் 
நிருச்சடையுச், திவளளமாளிகைகூழ்தரு இல்லையுட்டி ருஈடம்புரிகின் ற 

் தவளவண்ணனைநினைதொறுமென்மனநர்தழன்மெழுசொச்சின்றதே, 

ஓக்க வோட்டர்த வர் திய மதியமு மலைசட லொலியோடு 
செக்கு லீழ்சரு கெஞ்சைப் பாய்தலு நிறையழிர் திருப்பேனைச



௫௨  திருவாலியமுதனார் இருவிசைப்பா. 

செக்சர் மாளிசை சூழ்தரு இல்லையுட் டிருஈடம் வசையாலே 
பச்ச மோட்டர் த மன்மதன் மலர்ச்சணை படுந்தொறு மலந்தேனே, 
அலர்து போயினே னம்பலச் கூத்தனே யணிடில்லை ஈசராளீ 
சிலர். தி யைய£ சாள்கவென் நருள்செய்ச தேவ சேவீசனே 
யுலரச மார்ச்சண்டிச் சாகியக் சாலனை யுயிர்செச வசைசகொண்ட 
மலர்ர்ச பாசங்கள் வனமுலை மேலொரற்ற வர்தருள் செய்யாயே, 

அருள்செய் தாரெல் லம்பலச் கூத் தனே யணிதில்லை ஈகராளீ 
மருள்செய் தென்றனை வனமுலை பொன்பயப் பிப்பது வழச்சாமோ 
ளு $ண்மணிச் கங்கையைச் இருச்சடைச்சேர்ச் தியசசெய்யாளுச் 
கரு௨ம் பாசமு மீர்துசல் லர்தியை பொண்ணுறல் வைசம்தோனே, 

வைத்த பாதம்கண் மாலன் காண்லென் மலரவன் மூடிசேடி 
யெய்த்து வ் இிழிர் தின்னமுக் து இக்கின்ராரெழின்மறையவற்றாலே 
செய்த்த லைக்கம லம்மலர்ந் தோங்கயெ இல்லையம் பலத்தானைப் 
பத்தியாற்சென்று சண்டிட வென்மனம் பசைபரைப் பொழியாதே 

தேய்ந்து மெய்வெளுச் தகம்்௨ளைர் தரவினையஞ்டித்தானிருந்தேயுட் 
கரயச்து வச்துவர் ரென்றனை வவிசெய்து ௪ இர்கிலா வெரிதூவு 
மாய்ந்த ரான்மறை யர் சணர் இல்லையு எம்பலஜ் தீரனாடல் 
மாய்ர சமாமலர்ப்பாத ஙகள்சாண்பதோர்மன த தினையுடையேர்கே, 

உடையும் பாய்புலிஃ தோலுஈல் லரவமு முண்பதும் பலிதேர்ச்து 
விடைய சர்வத மேவிடம் கொடுவரை யானு மென்னெஞ்ச 
மடைகொள் வாளைகள் குதிகொளும் வயற்றில்லை யம்பலச்தனலாடு 
மூடைய கோவினை யன்றிமற் ராரையு முள்ளுவ சறியேனே. (௭) 

அறிவு மிக்ககன் ஞுணமு நிறைமையு மாசையு மிங்குள்ள 
ெவும் பெர்றஈற் ருயொடு தர்கையு முடன்பிறர் தீவரோடும் 
பிறிய விட்டனே யடைர்சன னேன்றுசொள் பெரும்பழ்நப்புலியூரின் 
மறைச ளான்குட்கொண் டர்சண சேச்தான் மாஈட மூழ்மானே. 

ரன நாடுடை மைச்சனே யோயென்பன் வர் தீரு ளாயென்பன் 
பானெ யைந்துட னாடிய படர்சடைப் பால்வண்ண சேயென்பன் 
வேள மர்பொழில் சூழ்தரு இல்லையுட் டிரு௩டம் புரிஇன்ற 
மேன மாமணிப் பூனாணி மார்பனே யெனக்கருள் புரியாயே, (௧) 

புரியும் பொன்மதில் சூழ்தரு இில்லையுட் பூசுரர் பலர்போற்ற 
வெரிய தாடுமெம் மீசனைச் சாதவிச் ,தினையலண் மொழியாக



திருவாலியமு தீனார் திருவிசைப்பா. ௫௩ 

உரைசெய் மாமதின் மயிலையர் மன்னவன் மறைவல திருவாலி 
பரவல் பத்திவை வல்லவர் பரமன தடி.பிணை பணிவாரே, (௧0) 

திருச்சிற்றம்பலம், 
ர 

௩௨. கோயில். 

  

பண் - இந்தளம், 

இருச்சற்றம்பலம், 

அல்லாய்ப் பகலா யருவா யுருவா யாரா வழுதமாய்க் 

கல்லா ஸீழலாய் கயிலை மலையாய் காண வருளென்று 

பல்லா யிரம்பேர் பசஞ்ச வலிகள் பரவ வெளிப்பட்டு௪ 

செல்வாய் மதிற் நில்லைச் கருளிச் தேவ ளாடுமே, (௧) 

அன்ன ஈடையா ரமூத மொழியா ரவர்சள் பயிறில்லைச் 

தென்னன் றமிழு மிசையும் கலர்ச சிற்றம் பலர்சன்னுட் 
பொன்னு மணியு நிரர்த தலத்துப் புலித்தோல் பியற்சட்டு 

மின்னி னிடையா ளூமையாள் காண வி௫ர்த னாமே, (௨) 

இளமென் முலையா ரெழின்மைக் தரொடு மேரா ரமளிமேற் 

நிளையு மாடத் திருவார் இல்லைச் இற்றம் பலந்ரன்னுள் 

வளர்பொன் மலையூள் ௨யிர மலைபோல் வலக்கை சவித்தசின் 

றளவில் பெருமை யமரர் போற்ற வழக ளாடுமே, (௩) 

சந்து மலர் தழைப்பீ லிசளுஞ் சாதி பலவுங்கொண் 

டுந்தி யிழியு நிவவின் கரைமே ஓயர்ச்த மஇற்றில்லைச் 
சிர் இட் பரிய தெய்வப் பதியுட் சிற்றம் பலந்தன்னு 

ome § முழவம் கொட்ட ஈட்ட நாத ஞடுமே, (2) 

(Rou புகையு மடலின் புசையு முயர்ந்து முரோயத் 

நீமெய்ச் தொழிலார் மறையோர் மல்கு சிற்றம் பலர்தன்னுள் 

மாமச் தொழிலா பெடுத்த பாத மழலைச் லெம்பார்ச்ச த் 

தீமெய்ச் சடைமேர் நிம்கள் சூடிச் சேவனாமே, (@) 

குரவங் கோம்கங் குளிர்புன்னை சைதை குவிந்த கரைகண்மேற் 

றிரைவர் துலவுர் இல்லை மல்கு சிற்றம் பலந்தன்னுள் 
வரைபோன் மலிர்த மணிமண் டபத்து மறையோர் ம$ழ்ந்சேச்ச 
வரவ மாட வனல்கை யேச்தி பழக னாடுமே, (சு)



௫௪  திருவாலியமுதனார் திருவிசைப்பா. 

சித்தர் தேவ ரியச்சர் முனிவர் தேனார் பொழிற்றில்லை 
user agen யணியம் பலவா வென்றென் றவரேத்த 
முதீது மணிய நிரர்ச தலத்துண் முளைவெண் மதிசூடிச் 
கொத்தார் சடைச டாழ ஈட்டம் குழச ளாடுமே, (<r) 

௮இிச்ச வாக்ச னெரிய விரலா லடா்த்சா யருளென்று 

அ.தித்து மணறறயோர் வணங்குர் தில்லைச் சிற்றம் were sor go 
ளுதிச்த போழ்இி லிரவிச் சதிர்போ லொளிர்மா மணியெங்கும் 
பதித்த தலத்துப் பவள மேனிப் பரம னாமே, (௮) 

மாலோ டயனு மமரர் பதியும் வரது வணங்டறின் 
GO சண்டா வரனே யருளா யென்தென் றவரேத்தச் 
சேலா டும்வயூற் றில்லை மல்கு டற்றம் பலர்தன்னுட் 
பாலா டுமுடிச் சடைக டாழப் பரம னாடுமே, (௧) 

செடிய சமணு மறைசாச் இரு நிரம்பாப் பல்சோடிச் 
செடி.யுர் தவத்தோ ரடையாத் தில்லைச் சத்றம் பலர்தன்னு 
ளடிச ள௮ரை யாரூர் ஈம்பி யலர்ச ளிசைபாடச் 
கொடியும் விடைபு முடைய கோலக் குழக னாமே, (௧0) 

வாஜோர் பணிய மண்ணே ரேத்த மன்னி ஈடமாடுக் 
தேனார் பொழில்சூழ் இல்லை மல்கு சிற்றம் பலத்தானைத் 
அரசான் மறையா னமுத வாலி சொன்ன தமிழ்மாலைப் 
பானேர் பாடல் பத்தும் பாடப் பால நாசமே, (sa) 

Bashy றம்பலம். 

  

௪. கோயில். 
omen fe 

பண் - பஞ்சமம், 

திருச்சற்றம்பலம், 
சோல மலர்நெடும்சட் கொல்லவவாய்ச்சொடி யேரிடையீர் 
பாலினை மின்னமுதைப் பரமாய பரஞ்சுடரைச் 

சேறு ஞம்வயல்சுழ் இல்லைமாசகர்ச் சிற்றம்பலச் 
தேல்வுடை யெம்மிழறையை யென்றுசொல் சாண்பதவே, (௪) 

சாண்புதி யானென்றுசொல் ௧ இர்மாமணி யைச்சனலை 
யாண்பெண் ணருவுருவென் றறிதற்கரி சாயுவீனைச்



திருவாலியமுதனார் திருவிசைப்பா. இடு 

சேண்பணை மாளிகைசூழ் இல்லைமாசசர்ச் இற்றம்பல | 
மாண்புடை மாரடஞ்செய் மறையோன்மலர்ப் பாதங்களே, (௨) 

சள்ளவிழ் தாமரைமேற் சண்டயனொடு மால்பணிய 
வொள்ளெரி யின்னூவே புருவாய்ப்பரர் ே தீரங்கெர்ச் 
தெள்ளிய தண்பொழில்குழ் தில்லைமாசகர்ச் சற்றம்பலத் 
அள்ளெரி யாடின்ற மொருவனை யுணர்வரிதே, (௩.) 

அரிவையோர் கூறுகர்சா னழகன்னெழின் மால்கரியின் 
னுரிவைகல் லுத்தரிய முகர தானும்ப ரார்தம்பிரான் 
புரிபவர்ச் சன்னருள்செய் புலியூர்த் திருச் சிற்றம்பலத் 
தெரிமடழ்ச் தான் ற வெம்பிரானென் னிறையவனே. (௪) 

இறைவனை யென்கதியை யென்னுளேயுயிர்ப் பாநின்ற 
மறைவ்னை மண்ணும் விண்ணு மலிவான் சட ராய்மவிர்த 
சிறையணி வண்டறையுர் இல்லைமாஈகர்ச் இற்றம்பல 
நிறையணி யாமிறையை நினை த்தேனினிப் போக்குவனே, (டு) 

நினைத்தேனினிப் போச்குவனோ நிமலத்திர ளைநினைப்பார் 
மனத்தினு ளேயிருர் த மணியைமணி மாணிக்க த்தைக் 

சனை த்திழி யுங்கழனிச் கனகங்கடு ரொண்பவளஞ் 

சின த்தொடு வர்தெறியுர் தில்லைமாரகர்ச் கூத்தனையே, (a) 

கூதீதனை வானவர்தங் கொழுந்தைச்கொழுச் தாயெழுந்த 

மூ.ச்சனை மூவுருவின் முதலைமுத லாககின்,ற 
வாத்தனைத்.தான்படுக்கு மர் சணர் தில்லை யம்பலத் 

ளேத்தநின் ராடதின்ற வெம்பிரானடி சேர்உ.ன்கொலோ. (er 

சேர்வன்கொ லோவன்னைமீர் இசழும்மலர்ப் பாதங்களை 

யார்வங்கொ எத்தழுவி யணிமீறென் முலைக்கணியச் 

2ர்வங்கம் வர்தனவுர் இல்லைமாஈகர்ச் சிற்றம்பலம் 

தேர்வங்கை மான்மறிய னெம்பிரானென்பொ னேசனையே, (௮ 

சேசமு டையகர்ச ணெஞ்சுளேயிடங் சொண்டிருச்ச 

காய்செ மால்விடையூர் சண்ணு தலைச் சாமருசர்ச் 
சேசமி குபுகழோர் இல்லைமாரசர்ச் சற்றம்பலத் 

Baten யெவ்வுயிர்ச்கு மெம்மிறைவனென் றேத் துவனே, (க 

இறைவனை யேத்தன்ற விளையாண்மொழி-யின் ஈமிழான் 
மறைவல சாவலர்தண் மடுழ்ச்சேத்துசிற் ஈம்பலத்தை



௫௬ புருடோத்தமநம்பி திருவிசைப்பா. 

பறைசெச்ரெல் மான்கரும்பி னணியாலைகள் சூழ்மயிலை 

மறையல வாலிசொல்லை மழெர்தேத் தக வயானெளிசே. (௧0) 

தருச்சிற்றம்பலம். 

  

புருடோத்தமநம்பி திருவிசைப்பா. 
கணா இட என்னையை 

௧. கோயில். 

பண் - பஞ்சமம், 
* (அ! . 9 ‘ 

இருச்சிற்றம்பலம், 

வாரணிஈறுமலாவண்ிசெண்டு பஞ்சமஞ்செண்பகமாலைமாலை.வார 

ணிவனமுலைமெலியும்வண்ணம்வர் தலச் இிவைம்மைமயக்குமாலோ 

உரணிமணிதிசழ்மாடமோய்கு தில்லையம்பலத்தெம்கள் செல்வன்வா 
சா,னாரெனையருள்புரிக்சகஞ்சலென்பாராவிபின்பரமென் றனாதாலே. 

ஆவிபின் பரமென்ற ஞ.ரவு மருவினை யேனைவிட் டம்மவம்ம 
பாவியன்மனமிதுபையவேபோய்ப்பனிம இச்சடையான்பாலதரலோ 
நிவியு நெடுழ்ச்சியு நிறையழிவு கெஞ்சமுச் தஞ்சமி லாமையாலே 
யாலியின் வருத்தமி தாரறியா ரம்பலத் தருட மாவொனே, (௨) 

அம்பலத் SHEL மாடலேயுமியா தகொல்விளை௨தென் திஞ்சிநெஞ்ச 
மேம்பர்கள்வன்பழி யாளர்முன்னேயூட்டினர்ஈஞ்சையென் நேயுமுப் 
யேன், வனபலபடையுடைப்பூதஞ்சுழவானவர்கணங்களை மா்றியா 
ங்சே, யென்பெரும் பயவைமை தீரும்வண்ண மெழுந்தரு ளாயெங்ச 
ள் லீ இயடே, (௩) 

எழுந்தருளாயெங்கள்வீ தியூடேயேசமின் முனி௨ரொடெழுர்த ஞான 
க், கொழுர்தது வாரிய கூத்தனேரின் குழையணி சா தினின் மாத்தி 
ரையுஞ், செழுந்தட மலர்புரை சண்கண்மூன்றுஞ் செங்கனி வாயு 
மென் சிர்தைவெளல, வழுர் துமென் னாருயிர்க் கென்செய்கேனோ 
வரும்புன லலமருஞ் சடையினானே. (௪) 

அரும்புன லலமருஞ் சடையினானை யமீரர்க எடி.பணிச் தரத்றவர்ரா 
ட், பெரும்புர மெரிசெய்த சிலையின்வார்த்தை பேசவு நையுமென் 
பேதைகெஞ்சங், கருந்தட மலர்புரை கண்டவண்டார் காரிகை யார் 
முன்பென்பெண்மைதோத்றேன், நிருக்திய மலாடி ஈசையினாலே 
தில்லையம்பலத்செங்க டேவதேயே, (டு)



புருடோத்தமதம்பி திருவிசைப்பா. டூ௭ 

தில்லையம் பலத்செங்க டேவதேலைச் தேறிய வர்.கணர் சரிதைசெ 

ய்ய, மெல்லைய தாய லெழில்கொள்சோ தியென்னுயிர் சாவல்கொ 

ண் டிருர்தவெர்தாய், பல்லையார் பசுகதலை யோடிடறிப் பாதமென் 
மலரடி நேோரவரீபோ, யல்லினி லருஈட மாடிலெங்க எாருயிர்காவலி 
ங கரிது தானே. (ச) 
ஆருயிர் சாவலிங் கருமையாலே யர் தணர் மதலைகின் னடிபணியச் 

கூர் நுனைவேர்படைச்கூற்றஞ்சாயச் குரைகழல் பண்கொள மலைந்த 
தென்றா, லாரினியமரர்கள்குறைவிலா தா ரவரவர்ப அயர்களையரின் 
9, சீருபி ரேயெங்க டில்லைவாணு சேபிமை யார்க்சனி வாழ்வரிதே, 

சேயிழையார்ச்சினிவாழ்உற்து திருச்சிற்றம்பல த்தெங்கள் செல்வனே 
8, தாயினுமிசசல்லையென் உடைச்சேன் றனிமமையைகினைஏலைசங்கரா 
வன், பாயிரும்புலியகளின்னுடையும்பையமேலெடுத் தபொற்பாதமு 
ங்கண், டேபிவளிழர் த துசங்கமாவாவெங்களையாளுடையீசனேயோ. 

எங்களை யாளுடை மீசனேயோவிஎமுலைமசகெசமுயங்கநின்பொழ் 
பங்கயம் புரைமுக ரோச்ிசோச்டுப் பனிம திநிலவதென் மேற்படரச் 
செங்சயல்புரைசண்ணிமார்சண்முன்னே திருச்சிற்தம்பலமுட Cary 
குர்து, வங்குனபணிபலசெய்துகாளுமருள்பெறின சலிடத் திருக்கலா 

மே. (க) 
அருள்பெறினசலிடத்திருக்கலாமென்றமரர்ஈடலைவனுமயனுமாலு 
மிருவருமறிவுடையாரின்மிச்காசே த் துகின்றாரின்னமெங்கள்கூத்தை 

மருள்பமெழலைமென் மொழியுமையாள்க ணவனைவல்வினையாட்டியே 
ஞனருள்பெறவலமருநெஞ்சமாவாவாசையையளவறுத்தாரிங்காரே, 

ஆசையையளவறுத்தாரிம்சாரேயம்பலத்தருகடமாவொளனை, வாசரன் 
மலரணிகுழன்மடவார்வைகலும்கலந்தெழுமாலைப்பூசன், மாசிலா ம 
ரைபலவோ அராவன்வண்புருடோத்தமன்கண்டோத்த, வாசகமலர் 
சள்சொண் டேச்சவல்லார் மலைமகள் கணை யணையமா தாமே, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

௨. கோயில். 

  

பண் -பஞ்சமம் 

திருச்சிற்றம்பலம், 
வானவர்கள் வேண்ட வளர்ஈஞ்சை யுண்டார்தா 
மூனமிலா வென்சை யொளிவளைகள் கொள்வாரோ



௫௮ புருடோத்தமதம்பி திருவிசைப்பா. 

சேனல்வரி வண்டறையுர் இல்லைச்சிற் றம்பலவர் 

சானமரோ வென்னாதே சாடகமே யாவெரே, 

ஆடிவருங் சாரரவு மைம்மதியும் பைங்கொன்றை 
சூடிவரு மாசண்டேன் மோள்வளைக டோம்றாலுந் 
சேடியிமை யோர்பரவுந் இல்லைசசற் றம்பலவ 

ராடிவரும் போதருசே நிற்கவுமோ கொட்டாரே, 

ஒட்டா வகையவுணர் முப்புரங்ச ளோரம்பாற் 

பட்டாம் சழல்விழும்க Gai gets uci opt 
சிட்டார் மறையோயாத் இல்லைச்சிற் றம்பலவர் 

சொட்டா ஈடமாடச் கோல் வளைகள் கொள்லாரே, 

ஆரே யிவைபடுவா ரையங் கொளவர்து 

போமேடி யென்று புருவ மின்றார் 

தேரார் விழவோலவாத் இல்லைச்சிற் ஈம்பலவர் 

சீசாசோய் செய்வாரை யொக்கன்றார் காணீரே, 

க காணீரே யென்னுடைய கைவளைசள் சொண்டார்தாஞ் 

சேணார் மணிமாடச் தில்லைச்சிற் றம்பலலர் 

பூணார் வனமுலைமேற் பூவம்பாற் காமவே 

ளாணா சின்றவா கண்டு மருளாரே, 

ஏயி௨ரே வானவர்க்கும் வானவரே யென்பாராற் 
ர௫யிவரே யெல்லார்ச்குர் தந்தையுமா மென்பாராற் 
றேய்மதியஞ் சூடிய தில்லைச்சிற் ஈம்பலவர் 

மாயின கேட்டறிவார் வையகத்தா ராலாரே, 

அலா விவர்தர் இிருவடிகொண் டர்சகன்ரன் 

மூலா வுடலலியச் கொன்றுகர்த முக்சண்ணர் 
சேவா மறைபபிலுச் இல்லைசற் றம்பலவர் 

கோவா வினவளைகள் கொள்வாரோ பென்னையே, 

என்னை வலிவாரா ரென்ற விலங்கையர்சோன் 
மன்னு முடிக ணெரித்த மணவாளர் 

செர்செல் விளைசழனிச் தில்லைச்சிற் றம்பலவர் 

முூன்னச்தான் சண்டறிகா ரொல்வாரிம் முசத்தரே, 

முத்தர் முதுபகலே வர்தென்ற னில்ட்குஈத 

பத்தர் பலிபிரெ கென்றெங்கும் பார்ச்சின்றார் 

(5) 

(4)



சேதிராயர் திருவிசைப்பா. . ௫௯ 

சித்தர் கணம்பயிலுர் இல்லைரிற் றம்பலவர் 

கைத்தலம்கள் வீசிநின் ராடுங்கா னோக்காசே, (௯) 

கோச்சாத தன்மையா ஜேச்கிலோ மியாமென்று 

மாற்காழி மீர்து மலரோனை நிர்இத்துச் 
சேக்சாத லித்தேறுர் இல்லைச்டிம் றம்பலவ 
ரூர்ச்சேவர் தென்வளைகள் கொள்வாரோ வொண்ணுதலீர் (௧0) 

ஒண்ணுசலி காரணமா வும்பர் தொழுதேத்தங் 

சண்ணுசலான் றன்னைப் புருடோத்த மன்சொன்ன 
பண்ணு தலைப் பத்தும் பயின்றாடிப் பாடினா 
ரெண்ணு தப் பட்டங் இனிதா விருப்பாரே, (sa) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

சேதிராயர் திருவிசைப்பா. 
Ea pnw 

கோயில் 

பண் -பஞ்ச மம். 

திருச்சிற்றம்பலம், 

சேலு லாம்௮யற் றில்லையு ளீருமைச் 

சால காளயன் சார்வதி னாலிவள் 

வேலை யார்விட முண்கெர் நிரென்று 

மால தாகுமென் வாணு தலே, (௧) 

வாணு தற்கொடி மாலு வாய்மிக 

ராண மத்ாரன ணானறி யேனினிச் 

சேணு தற்பொலி தில்லையு ளீருமைக் 
காணி லெய்ப்பிலள் காரி ஓகயே. (2) 

காரி கைச்சரு ளீர்கரு மால்கரீ 
மீரு ரித்தெழு போர்வையி னீர்மிகு 

£ரி யற்றில்லை யாய் னேயென்று ன ர | 
வேரி நற்குழ லாளிகள் விம்முமே, ட்ப (௩) 

விம்மி விம்மியே @anti gust g தாளெனா 
வும்மை யேநினைக் சேச்துமொன் ரூலள்



சேதிராயர் திருவிசைப்பா. 

செம்ம லோர்பயி Dare of Oris 
ளம்ம லோதி யயர்வு றுமே, 

அயர்வுற் ஐஞ்சலி கூப்பியர் தோவெனை 

யுயவுன் சொன்றையர் தாரரு ளாயெனுஞ் 
செயலுற் ரார்மதிற் நில்லையு ளீரிவண் 

மயலுற் ருளென்ஈன் மாதி வளே, 

மாதொர் கூறன்வண் டார்கொன்றை மார்பனென் 
ரோ தி ஓய்வனொண் பைம்கிளி யேயெனுஞ் 
சேதித் தீர்சிர நான்முக னைச்தில்லை 

வாதித் ரென் மடக்கொடி யையே, 

கொடியைக் கோமளச் சாதியைச் சொம்பிஎம் 
பிடியை யென்செய் இட் டீர்பகைச் சார்பு. 

மிடியச் செஞ்சிலை கால்வளைச் ரென்று 

மடிய நீர்செய்ச மூச்ச றவே, 

அதவ னேயன்று பன்றிப். னே௫ிய 

மறவ னேயெனை வாசைசெய் யேலெலுஞ் 

சிறைவண் டார்பொழிற் நில்லையு ளீரெனும் 

பிறைகு லாநுதற் பெய்ல ளையே, 

அன்ற ருக்கனைப் பல்லிறும் தானையைக் 

சொன்று காலனைச் கோளிழைச் சீரெனுக் 

தென்ற லார்பொழிற் றில்லை af fla 
சொன்று மாகில ஞம்பொ alee. 

எயு மாசெழிற் சேதிபர் கோன்றில்லை 
சாய னாரை ஈயர்துரை செய்தன 

தூய வாறுரைப் பார்துறச் கத் இடை 

யாய வின்ப மெய் தயி ருப்பரே, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

ஆ. திருப்பதிகம் - ௨௮. 

திருவிசைப்பா முற்றுப்பெற்றது, 

  

(ae



௩. 

சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

சேந்தனூருளிச்செய்த. 
52. ௦ ௦ ௦ 

துருப்பலலாண்டு, 

கோயில்: 
பண் - பஞ்சமம். 

திருச்சிற்றம்பலம்: 

மன்னுக இல்லை வளர்கசம் பத்தர்கள் வஞ்சகர் போயகலப் 

பொன்னின்செய் மண்டபத்துள்ளேபுகுர் தபுவனியெல்லரம்விளங்க 
வன்ன ஈடைமட வாளுமை சோனடி. யோமுக் கருள்புரிர் து 

பின்னைப் பிறவி யறுக்க கெறிதந்தபித் தற்குப்பல்லா ண்கூறு துமே. 

மிண்டு மனத்தவர் போமின்சண் மெய்யடியார்கள்விலரர் தம்மின் 
கொண்டும் கொடுத துங் குடிகுடி யீசற்காட்செய்மின் குழாம்புகும் 
திண்டங் கடந்த பொருளள வில்லதோ ரானந்த வெள்ளப்பொருள் 

பண்டுமின் நுமென்று முள்ளபொருளென்ரேபல்லாண்டகூறு துமே, 

நிட்டைமி லாவுட னீம்தென்னை யாண்ட நிகரிலா வண்ணங்களுஞ் 

சிட்டன் சிவனடி யாரைச் ராட்டுர் இறங்களு மே௫ர் இத் 
தீட்ட மூர்ச்திச்சென் னகநெக வறு மமிர் இினுச் சாலநிழற் 
பட்டனுக் கென்னைத்தன்பாற்படுத்தானுச்கேபல்லாண்கூறு துமே. 

சொல்லாண்டசுரு திப்பொருள்சோ தித்த தூய்மனத்தொ ண்டருள்ளீ 
, சில்லாண் டி.ற்சிதை யுஞ்சில தேவர் சறரெறி சேராமே [ர் 
வில்லாண் டகன கத்திரண் மேரு விடங்கன் விடைப்பாகன் 

பல்லாண் டென்னும் ப;தங்கடர் தானுக்கே பல்லாண்டு கூறு துமே, 

பு.ரர்சான் மாலயன் பூசவிட் டோலமிட் டின்னம் புகலரிதா 
_யிரர் இரர்சழைப்பவென்னுயிராண்டகோவினுச்சென் செயலல்லமெ 

SIE MH STUNT SOUS COPS கரையில் கருணைச்சடல் [ன்றுங 

பரந்து மீரர்தும் வரம்பிலாப் பாம்கற்கே பல்லாண்டு கூறு துமே,(ட) 

சேவிக்க வர்சய ணிர் இன் செங்கண்மா லெங்குர் இசைஇசையன 
கூவிச் சவர்ர்து நெரும்டுச் குழாங்குழா மாய்நின்ற, கத் தாடு 
மாவிச் கமுதையென் ஞார்வத் தனத் இனை யப்பனை யொப்பமரர் 

பாவிக்கும் பாகம் தப்புறத் தானுக்சே பல்லாண்டு கூற துமே. (௧) 

0.



௬௨ சேந்தனூருளிச்செய்த இருப்பல்லாண்டு. 

ரர் திருவும் பொலியச் இகலோக சாயகன் சேவடிச்ே 
மாரும் பெறாத வறிவுபெற் றேன்பெர்2 தார்பெறு வாருலட 
லாரு மூலகுங் கழற வுழறி யுமைமண வாளனுச்சாட் 
பாரும் விசும்பு மறியபும் பரிசும் பல்லாண்டு கூறு தமே, (௭) 

சேலுங் சயலுச் திளைக்குங்கண்ணாரிளங்சொங்கையிற்செங்குங்குமம 
பேரலும் பொடியணி மார்பிலங்குமென்றுபுண்ணியர்போ ற்றிசைப்ப 
மாலு மயனு மறியா நெறிதந்து வர்தென் மனத்தகத்தே 
பாலு மமுதமு மொத்துகின் றானுச்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே, (௮) 

பாலுக்குப் பாலகன் வேண்டி யழுஇடப் பார்கட லீர்ரபிரான் 
மாலுக்குச சக்கர மன்றருள் செய்தவன் மன்னிய இல்லைதன்னு 
ளாரலிச்கு மர்சணர் வாழ்கின்ற சிற்றம் பலமே யிடமாகப் 
பாலித்து ஈட்டம் பயிலவல் லானுச்சே பல்லாண்டு கூறு துமே, (௬) 

தாரதையைத் சாளற வீய சண்டிக்கு மண்டச் சதொடுமூடனே 
பூகலத் தோரும் வணங்கப்பொற் கோயிலும் போனக மூமருளிச 
சோதி மணிமுடித் தாமரூ நாமமுர் தொண்டர்க்கு நாயகமும் 
பாசகத் துக்குப் பரிசுவைச் தானுச்சே பல்லாண்டு கூறு துமே.(௪௦) 

குழலொலியாழொலவிகூத்தொலியே தீதொலியெங்குங்குழாம்பெரு9' 
விழவொலி விண்ணள வுஞ்சென்று விம்மி மிகுதிரு வாரூரின் 
மழவிடை யாற்கு வழிவழி யாளாய் மணஞ்செய் குடிப்பிறர்த 
பழலடி யாரொடும் கூடியெம் மானுக்சே பல்லாண்டு கூறு துமே. 

ஆரார் வந்தா ரமரர் குழாத்தி லணியுடை யாதிரைரா 

ளூரா யணஜெடு சான்முச னங்கி யிரவியு மிக இரனுர் 
சேரார் வீதியிற் றேவர் சூழாங்ச டிசையனைத் துநிறைந்து 
பாரார் தொல்புகழ் பாடியும் மாடியும் பல்லாண்டு கூறு தமே, (௧௨) 

எந்தையெர் தாய்சு ந்றமுற்றுமெமக்சமூ தாமெம்பி ரானென்றென்று 
ஈந்சைசெய் யுஞ்சென் டி யாரடி ஈாய்செப்புரை [மேற் 
யர்தமி லானர்தச் சேந்தனெ வனைப்புகுர் தாண்டுகொண் டாருயிர் 
பர்தம் பிரியப் பரிர்தவ னேயென்ற பல்லாண்டு கூறுதுமே, (௧௩) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

திருப்பல்லாண்டு முற்றுப்பெற்றது. 

 



உ 

திருவிசைப்பாத் 

சிருப்பாசரமுத ந்குறிப்பு௮கராதி 
வெய்ய இவ இயகுடவை 

திருப்பாசுரம், பக்கம், திருப்பாசுரம், பக்கம், 

௮கலோகமெல் ௪௪ ஆயிரங்கமல sm 
௮க்சகனா-டென் உற ஆரணத்தேன் ௩௪ 
அச்கனு-வணை ௪௨ |அருயிர்கால Ber 
அங்கைகொண்ட ௩௪ (அரேமிவைபடு ௫௮ 
அண்யுமிழ்சோ ௪௩ Kar Sant டு௮ 
அ௮ண்டமோரணு ௩௩ | அவியின்பரமெ Baz 
அதிச்சவரக்க டு௪ அறாதபேரன்பி ௩௪ 
௮துமதியிதுவென் டூ இடர்கெடுத் க 
௮ந்திபோலுருவு ௨௭| இணந்லொலீச ற 
௮ம்பராவனலா ௨௯ இச்செய்வநெறி ௧௨ 
அம்பலத்தரு Be இர் திரலோகமு ௬௨ 
அம்பளிங்குபக ௩ூ௰ இருந்திரைகத்சா ௨௧ 
அயர்வுற்றஞ்சலி ௬௦) இலையார்கஇிர்வே ௪௪ 
அரிவையோகூ டூடு। இவளைவாரிஎமெ ௪௪ 
அருட்டிரட்செம் wd இலவ்வரும்பிறவிப் ௧௯ 
அரும்புனலலம Caz இளமென்முலை ௫௩. 
அரும்பேதைச் ௩௧| இறைவனையென் ௫ட 
அருளுமாறருளி ௪௰ இறைவனையேத் இடு 
அருள்செய்தாடு Ga உடையும்பாய் Fe 
அருள்பெறினக டூ௭ உண்ணெடம் ௩௨ 
அலந்துபோயி ௫௨ |உம்பர்ராடிம்பர் ௨௪ 
அல்லாய்ப்பகண Gm. உயர்கொடியாடை ௪ 
அல்லியம்பூம்பழ ௪டு உருச்கியென்னுள் ம 
அவனே ௬௦) உருவத்தெரி ௪௬ 
அறிவுமிச்சசன் டு௨।| உலசெலார்தொ ௩௧ 
அறீபுதச்தெய்வ ௩௨| உளங்கொளமது ௧௪ 
அனலமேபுன று உறவாடியயோசமுசு 
அன்றருக்கனை ௬மஉற்றாயென்னு ௧ 
பஅின்னஈடையா ட௩ | எங்களையா Ger 
அன்னமாய் ms\crelorssty ௧௧ 
ஆசையையளவ ௫௭ எட்டுருவிரவி ௰ 
ஆடரவாடவாடு ம!எண்ணில்பல் 6௩ 
அடிவருங்சா ஒறு[எம்பர்தவல்லி எடு 
ஆயாதசமயங்க ௪௧௯! எரிதருகரிசாட் ௪௩ 

  
  

திருப்பாசுரம், பக்கம். 

ஏவருமாமறைக சம 

எழிலையாழ் ௪௨ 
எழுஈ்தருளா ௫௬ 
என்செய்சகோர் ௨௬ 
என்னையுன்பாத ௨௯ 
என்னைவவி GE 
ஏகராயகனை க்கீ 
ஏயிவரேவான இறு 
எயுமாறெழிற் ஐம் 
ஏர்சொள்கற்பக ௬ 
ஐயபொட்டிட்ட ௩௨ 
ஓக்சவொட்டர்ச டுக 
உட்டாவகை ௫௨ 
ஒண்ணுசலிகா Ge 

ஒ௫ங்கிருங் Pp 
ஓழிவொன்றிலா கடு 
ஒளிவளர் க 

ஒமப்புகையு ௫௩ 
ஒவாமுத்தியஞ்சு ௪௭ 
கங்கைநீரரிசிற் sm. 
சடியார்கணம் டு 
கடுப்பாய்ப்பறை ௮ 
கடுிவினைப்பாசச் கடு 
கணம்விரிகுமமி ௧௧ 
சணியெரிவிசிறு டு 
சண்ணியன் ௩டு 

சண்பனியரும்பு ௨௰ 
கரியரேயிடக் poe 
கருவளாமேசச் ஐ 
சரைகடலொலி கடு 
கலங்கலம்பொ ge 
சலைசடம்பொரு ௨௨ 
சள்கமணி PH 
Seton ene) aor



௬௪  திருப்பாசுர முதற்குறிப்பு அகராதி. 
,இருப்பாசுரம்.பக்கம், 

களையாவுடலோ ௪௪: 
கள்ளவிழ்தாம 
கற்றவர்விழுங்கு ௧௨ 
சன்னெகாவள் ௨௮ 
சாடாடுபல்கணஞ் டு 
சாணீரேயெ டு௮ 
சாண்பதியா Oe 
காமனைக்கால ௬ 

காரிகைச்ச டுக 
கானேவரு எ 
இத்இிரின்றாரு ௨௭ 
இளையிஎஞ்சேய ௧௭ 
இற்போமெனம் சடு 
குணமணிக்குரு ௧௭ 

கு.திரைமாகொடு ௫௰ 
குமுதமே ௨௭ 
graaCera ௫௩ 
குருண்டவார்கு ௫௰ 
குன்றேர் தி கடு 
கூத்தனை (இடு 
கேடிலாமெய்ந் ௨௮ 
கைக்குவான் PP 
கொடியைச் FW 
கொழுர்துரள் ௧௮ 
கோலமலர்சநெ GF 
கோலமே ௨ 
கோவினைப் ER 
FOLOSYUGL hs 
சந்தனகளபர் ௨௨ 

சர்துமலெர் On 
FIOM WG BTL FS 

FES ER ONT G BS 
சலம்பொச்றா. @d 

சித்தர்தேவரிய ௫௪ 
சித்தனேயருளா ௩௮ 
சிறப்புடையடியா ௧௧ 
€ரான்மல்கு ௪௮ 
சார்த்ததிண்புவ ௨௰ 
FOR DUET ACHE ௩௨ 
செக்கரொத்திரவிகக 
செங்களு ௩௮ 

G@ \@ 

  

  

  

திருப்பாசுரம் ,பச்சம், 

செம்பொனே 
சம்மன் 

BH 

௩டு 
செய்யசோடே @s 
செழுர்தென்ற a 
செர்றுவன்புர டூக 
சேடருறைதில் sa 
சேயிழையார்ச் Gar 
சேர்உ௨.ன்்சொ இடு 
சேலுலாம்வய Qs 

சேலேர்துவெல் ௮ 
சொன்னவின் ௩௬ 
திச்கனற்றலையு ௩ 
நிக்சன்மெங்க sm. 
சீத்சையங்கனை ௩௩. 
தீம்பானைசாய்ப் ௪௮ 
தீரமார்பனஞ் A 
தீருணேந்துசே தடு 
சமைசதவம்மொ ௨௭௬ 
தீரிரொளிமணி ௨௪ 
தி.ர்பாமபொரு க 
sor gor HC cp ௨ 
தீனிப்பெருந்சா xi) 
தனியரெஃ்தனை ௪௧ 
தின்சோதியெழு ௩.௪ 
தநீன்னசமழலை ௨௬ 
தன்னடிகிழுற்டூ ae. 
தாட்டரும்பழின ௩௮ 
தாயினேரிரஙகு 6% 
சானமர்பொருது ௪௪ 
இஅச்சடாமினைச் த௨௩ 
இசைக்குமிச்குல ம 

RGB க 
இரு ததல்விழியு உடு 
திருரொடமாலி ௭ 
இருமசன்முருக ௩௭ 
திருவருள்புரிர் ௩௪ 
இிலகநுதலுமை கடு 
இில்லையம்பலத் Ba 
,இரம்பியபிறவி i. 

FSBTGG ௨௦ 
அஇச்சானசெய்தி ௪௮   

இிருப்பாசுரம்.பக்கம், 

துணுச்சென ௰ 
துண்டமெண்பி உடு 
தர். தபிகுழல்யா உ௰ 
SSO yO Be 

கெள்ளுநீதவ உடு 
சேய்ஈ்தமெய் Ge. 
தேர்மலிவிழலிற் ௪ 
சொடங்கெண் Ws 
தொழுதுபின்செ ௩௭ 
தொறுச்கள்வா டக 
தோழியாஞ்செ உடு 
நிறைதழைவாழை டு 
நினைக்குரிரச்சர ௧௫ 
நினைத்தேனினி ௫டு 
நின்றுநினைஈ தி pe 
நீரணங்கசும் ௨௪ 
நீரோங்கவெளர் ௩௰ 
நீலமேகண்டம் ௨௩. 
$வாராசொ RD 
நீறணிபவளச் ௨ 
செஞ்டொசல உ௨௰ 
நெடியசமணு Bx 
நெடியானேரு xa 
நெற்றியிர்கண் ௩௧ 
சேசமுூடையடீர் ௫௫ 
சையாதமனத் ௩௰ 
நோச்சாசகன் Ga, 
படங்கொள்் 60 
படமசமுமிடம் ௪௯ 
பண்ண்டத உட 
ப.தஇிசசான்ம ௩ஏ 
பத் தியாயுணர் சடு 
பர்தபாச Gw 
பர்தமும்பிரிவு ௪௩ 
பரிர்சசெஞ்சு. ௧௭ 
பவளமால்வ ௫; 

பலளமேமகு ௨௩. 
பழையராக ௨௨ 
பனிபமெதிய ௪௨ 
பன்னெடுங்கால ௪௧ 

பாடசமுதூபு ௪௭



திருப்பாசர apse Vin gars. 

திருப்பாசரம்,பச்சம், இருப்பாசுரம், பக்கம், 

  

பாடலங்கா.ர.. ச௪(மண்டலச்சொ ௧௨ 
பரர்தள்பூளூ ௩௭ மண்ணோடு' PF 
பாம்பணைத்து EP மருண்டுறை ன டட 
பாசோர்முழு  ௪எ(மறைகளுமமரர் ௩ 
பாலுமமுதமு கசு[மாதிமணங்கம்௩ ௧௪ 
பாயார்ர்த ௪க[மாதோர்கூ SD 
பின்னஞ்செ  உக(மாலுலாமனந்த ௧௬ 
பு்யும்பொன் டு௨|[மாலோடயனு Os 
புவனராயகனே ௨௭) மானேர்கலைவ நடு 
புழுங்குதிவினை ௨௭) மானைப்புரையு ௪௭ 
புனல்படவுருகி ௨௮ மின்னாருருவ ௪௭ 
பூத்திரஞருவஞ் உ௰ முர்தர்முதுபக Bg 
பூவணஙசகோயில் ௩௬ முத் தயோளர் ௪௭ 
பெரியவாகரு ௩௬ முத்துமயிரம் ௪டு 
பெருமையிற் ௨ முழுவதுநியாயி ௩ூ௰ 
பொூயசோ. ௪ு[மூலமாய்வடிவா ௨௯ 
பொய்யாதலேஇ ௧௪ (மெய்யசேமெய்ய ௨௩. 
பொருஉரைப் டு। மைஞ்ஞின்ற ௩௰ 
போழ்ர்தயொனை டூ மையன்மா டூ௰ 
மங்குல்சுழ் ௪௧ । மோதலைப்பட்ட ௩.௩. 
மஙற்சையோடி ந௩சஇயாதுரிரினைவ ௨௬ 
மடஙதலாய்க் ௩. | வசைமிகுமசுரார் ௧௮ 

திருச்சிற்றம்பலம், 

திருப்பல்லாண்டுத் 

௬௫ 

இருப்பாகாம்.பக்சம் 

வண்டார்குழலு ௮ 
வரம்பிரிவாளை ௪ 
வாடாவாய் Ph 

வாணுதற்கொடி டுக 
வாரணிரஈறும Bax 
வாழியம்போதச் ௪௰ 
வாளாமாலய ௪௬ 

வானராடுடை ௫௨ 
வானவர்கள் டு ௭ 
வானோர்பணிய Bs 

விண்ணலர்மகுட ௧௪ 
விம்மிவிம்மி ௫௯ 
விரிபுநீராலகீ ௨௧ 
வெங்கோல்வே ௪௮ 
வெய்யசெஞ் ௪௨ 
வெறியேறு or 
Cas seraterg ஈடு 
வேறாகவுள்ளத்து ௯ 
லவைத்தபாசங் ௫௨ 
வையவாம்பெ ௪௩   

இருப்பாசுர முதற்குறிப்பு அகராதி. 

திருப்பாசுரம், பக்சம்.| திருப்பாசுரம்.பச்சம். 

Moras 517 mo /சேவிக்சவர் ௬௧ 
அர்தையெர்சா ௬௨|சொல்லாண்ட ௬௪ 
'குமலொவி சு௨ | சாசையைத்தா ௬௨ 
சீருந்திருவும் ௬உ/நிட்டையிலா ௬௪ 
சேலுங்கயலு ௬௨ | பாலுச்குப்பால ௬௨ 

அழு 

திருப்பாசுரம்.பக்கம், 

Lyre ST eo Lor ௬௪ 
மன்னுக தில்லை ௬௧ 
மிண்மெனச்தவ ௬௧ 

ene’



உ 

இலமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

திருமூலநாயனார் சரித்திரம். 

"ஆட்ட 

தீநத்தொண்டர் தீரவந்தாதி, 
குடிமனனு சாச்சலூர்ச் சோக்குல மேய்ப்போன் க. மபைபுக்கூ 
முடிமன்னு கூனற் பிறையாளன் றன்னை முழுத்தமிழின் 
படிமன்னு வேதத்தின் சொற்படி யேபர விட்டெனுச 

படிமன்ன வைத்தபிரான் மூலனா இன்ற வங்கணனே, 

திருத்தொண்டர் புராணசாரம். 

சபிலாயத் தொருடித்தர் பொதியிற் சேர்மார் 

காவிரிசூழ் சாத்தனூர்க் கரு துமூலன் 
பயபிலாகோ யுடன்வீயம் துயர நீடும் 

பசுக்களைச்சண் டவனுடலிற் பாய்ந்துபோத 

வயலாகப் பண்டையுட லருளான் மேவி 

யாவடுதண் டறையாண்டுக் கொருபாவாகச் 

குயிலாரு மரசடியி லிருந்து கூறிக் 

கோதிலா வடசயிலை குறுகனொரே, 

திருமந்திரம் பத்தாந் திருமுறை Quand. 

ஆகவளர் திருமுறையே ழருட்டிருவா சசமொன்று 
மோசமெறி இருவிசைப்பா மாலைமுறை யொன் நவ 

போகமிகு மர்திரமா முறையொன்று புகழ்பெறவே 

பாசமிகுர் திருமுறைகள் பத்தாக வைத்தார்கள், 

தீநழலர் திநநட்சத்திரம் - ஐப்பசி ௩ அசுவனி, 

திருமூலகாயனார் இம்மூவாயிரஞ் செய்யுஎன்றி வைத்தியத்தில் 
5௨0 - ௩000 என்னும் சோர்வைகளுஞ் செய்திருச்சின் றனர், 

  

திருச்சிற்றம்பலம்: 

 



உ. 

சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பத்தாந்திநழறை யேன்னுந் 

திருமூல நாயனார் இருமந்திரத்திரட்டு. 
——eo— 

விநாயகர் காப்பு, 

ஐந்து கரத்தனை யானைமுகச் தனை 

யிந்தி னிளம்பிறற போலு மெயிற்றனை 

நந்தி மகன்றனை ஞானச் கொழுர் இனைப் 

புர் தியில் வைத்தடி போற்றுன் றேனே. 

  

போற்றிசைத் இன்னாயிர் மன்னும் புனிதனை 

சாற்றிசைச் கும்ரல்ல மாதுக்கு நாதனை 

மேற்றிசைச் குட்டென் றிசைச்கொரு வேர்தனாய் 
கூற்றுதைச் தானையான் கூறுடன் றேனே. 

ச ௨னோ டொக்குந்தெய்வர் தேடினு மில்லை 
யவனொ டொப்பாரிங் இயாவரு மில்லை 

புவனங் கடஈசன்று பொன்னொளி மின்னும் 
தவளச சடைமுடித் தாமரை யானே, 

தியினும் லெய்யன் புனவினுர் தண்ணிய 
னாயினு மீச னருளறி வாரில்லை 
சேயினு ஈல்ல னணியனல் லன்பர்க்குத் 
தாயினு ஈல்லனற் ரூழ்சடை யோனே, 

பிறப்பிலி பிஞ்ஞசன் பேரரு ளாள 
னிறப்பிலி யாவர்க்கு மின்பம தருளுர் 

துறப்பிலீ தன்னைச் தொழுமின் றொழுதான் 

மறப்பிலி மாயா விருத்சமு மாமே. 

பதிபசு பாச மெனப்பசர் மூன்றிற் 

பதியினைப் போற்பசு பாச மனாதி 

ப.தி.பினைச*் சென்றணு சாப்பசு பாசம் 
பதியணு இற்பசு பாச நிலாவே, ௫)



௭௮] இருமூலநாயனார் திருமந்திரத்திரட்டு. 

லாங்கிக்கண் டார்வெ லோகமுக் தம்முள்ளே 

லாங்கிச்சண் டார்சில யோசமுர் தம்முள்ளே 

அங்கிச்சண் டார்சிய போகமுர் தம்முள்ளே 

அங்கிச்சண் டார்நிலை சொல்லசெம் வாறே, (௬) 

பண்டம்பொய்ச் கூரை பழ விமுசலா 

ஒண்டலவப் பெண்டிரு மக்களும் பின்செலார் 
கொண்ட யவிரதமு ஞானமு மல்லது 

மண்டி யவருடன் ape வாதே. (௭) 

அருளு மாசரு மானையும் தேரும் 

பொருளும் பிறர்சொள்ளப் போலதன் முன்னம் 
தெருளு முயிரொடுஞ் செல்வனைச சேரின் 
மருளும் பினையவன் மாதவ மன்றே, (௮) 

கொல்விடு குஃதென்று கூறிய மாச்சளை 

பல்விடிச் காரர் வவிச்சபிற் ர்சட்டிச் 
செல்லி நில்லென்று வாய் ஈரடடை, 

நில்விடு வென்று நிறுச் துவர் தாமே, (க) 

ஆயையும் பாரையு மற்றற மோரையும் 

தேவர்கள் போற்றுந் இருவேடம் தாரையுய 
காவலன் காப்பன் சாவா தொழிவனேன் 

மேலு மறுமைக்கு மீளா நரகமே, (ஈட) 

யாவர்க்குமா மிறைவற் கொரு பசலை 

யாவர்க்குமாம் பசுவிற் கொரு வாயுறை 

யாலர்ச்குமா முண்ணும்போ தொரு கைப்பிடி 

யாவர்ச்குமாம் பிறர்ச் இன்னுரை கானே. (sa) 

இருமலுஞ் சோகையு மீளையும் வெப்புர் 

தீருமஞ் செய்யாதவர் தம்பால தாகு 
முருமிடி ராச முரோணி கழலைச் 
தீருமஞ்செய் வார்பக்கற் ர மு லாவே, (௪௨) 

அன்புஞ் சிவமு மிரண்டென்ப ரறிவிலா 
சன்பே சிவமாம தாரு மறிகிலா 
ரன்பே சிவமாவ தாரு மறிர்தபி 
னன்பே ௮மா யமர்ர் திருர் சாரே, (௪௩)



இருமூலதாயனார் திருமந்திரத்திரட்டு; 

என்பே விரகா யிரைச்ச மறுத் இட்டு 

பொன்போற் கனலிற் பொரிய வறுப்பினு 

மன்போ டுருகி யகங்குழை வார்ச்சன் றி 

யென்பொன் மணியினை யெய்த லொண்ணுசே. 

புணர்ச்சியு ளாயிழை மேலன்பு போல 

வுணர்ச்ச யுளாங்கே யொடுங்சவல் லார்க்குக் 

குணாச்ச யில்லாது குலாவி யுலாவி 

யணைத்தலு மின்ப மதுவிது வாமே, 

அறங்கேட்டு மர் சண ராய்மொழி கேட்டு 
மறமசேட்டும் வானஷர் மர் இரங் கேட்டும் 

புறங்கேட்டும் பொன்புரை மேனியெம் மீசன் 

நிரங்கேட்டும் பெர்ற வகதி தானே. 

அப்பணி செஞ்சடை யாதிபுராசனன் 

முப்புரஞ் செற்றன னென்பர்சண் மூடர்கண் 

முப்புர மாவது மும்மல காரிய 

மப்பு.ர மெய்தமை யாரறி வாரே, 

பிரமனு மாலும் பிரானேசா னென்னப் 

பிரமன்மா நறகடம் பேரமை யாலே 
பரம னனலாய்ட் பார துமுன் ணிற்க 

வரனடி தேடி யரற்றுகின் ராரே, 

உள்ளத் தொருவனை யுள்ளுறு சோதியை 

யுள்ளம்விட் டோரடி நீங்கா வொருவனை 

யுள்ளமுர் தானு முடனே யிருச்கினு 

முள்ள மவனை யுருவறி யாதே, 

,இலமத் தனையே சி௮ஞானிக் இர்சால் 
பலமுத்தி சித்தி பாபோக முரந்தரும் 

நிலமத் தனைபொன்னை நின்மூடர்க் கர்தால் 
பல முமத் றேபர போகமும் குன்றுமே, 

ஆற்றரு கோய்மிகு மவனி மழைகுன்றும் 
போற்றரு மன்னரும் போர்வலி குன்றுவர் 

கூற்றுதைம் தான்றிருக் கோயில்க சானவை 

சாற்றிய பூசைகள் சப்பிடிற் ரானே. 

(ss) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௪) 

(௨0) 

(௨௪)



எ௰ திருமூலநாயனார் திருமந்திரத்திரட்டு. 

மூன்னவ ஞார்சோயில் பூசைசண் முட்டிடின் 
மன்னர்க்குத் தீங்குள வாரி வளங்குன்றுந 

கன்னங் களவு மிகுத்இிடுங் கானி 
'யென்னரு ஈர்.தி யெடுத்துரைச் சானே. (௨௨) 

ஈச னடியா ரிரயங் சலங்டெச் 
தேசமு நாடுஞ் ஜெப்பு மழிர் இடும் 

வாசவன் பீடமு மாமன்னர் பீடமு 
சாசம தாகுமே சம்ஈஈ்தி யாணையே, (௨௩) 

௮7க.ர வென்ன வரியதொன் றில்லை 

பரக.ர வென்ன வறிகலர் மாந்த 

ரரகர வென்ன வமாரு மால 

௪ரக.ர வென்ன வறும்பிறப் பன்றே, (௨௪) 

ஈசா.ர மகாரஞ் சிகார ஈலொய் 

வசார மிரண்டும் வளியுடன் கூடி 

லொகா. முதற்கொண் டொருச்சா ஓுரைச்ச 

மகார முதல்வன் மனத்தகத் தானே, (௨௫) 

பூவினிற் கந்தம் பொருர்திய வாறுபோற் 

சீவனுச் குள்ளே செவெமணம் பூத்தது 

கோவியம் போல வுணர்ந்தறி வாளர்க்கு 

சாவி யணைந்த ஈடுதறி யாமே, (2.௯) 

இருவினை கநேரொப்பி லின்னருட் சத்.இ 
குருவென வந்து குணம்பல நீக்டத் 

தருமரன் ஞானத்தாற் றன்செய வற்ரறாற் 

றிரிமலர் தீர்ர்.து சவனல னாமே, (௨௪) 

சிவகதி யேசு தி மற்றுள்ள வெல்லாம் 
பவக இதி பாசப் பிறவியொன் றுண்டு 

526 §) தன்னொடு நேரொன்று தோன்றி 
லவக இதி மூவரு மவ்வகை யாமே, (௨௮) 

குருவே சிவமெனக் கூறின னந்த 

குருவே சிவமென் பதுகுறித் தோரார் 

குருவே சிவெலுமாய்ச் சோனுமாய் நிற்கும் 
குருவே யுரையுணர் வற்மதோர் கோவே, (௨௯)



Sqypostuei qos e755, 
சங்காளன் பூசும் கவச இருடீற்றை 
மக்காமற் பூச மடழ்விரே யாமாஇற் 
ஐங்கா வினைகளுஞ் சாருஞ் வக இ 
சிய்கார மான இருவடி சேர்உரே: 

மானுட ராக்கை வடிவு செெலிஙக 

மானுட ராக்கை வடிவு சிதம்பர 

மாணுட ராக்கை வமவு சதா 

மானுட ராக்கை வடிவு தஇருச்கூத்தே. 

உள்ளம் பெருங்சோயி லூனுடம் பாலயம் 

வள்ளற் பிரானார்க்கு வா ய்கோ புரலாசற் 
செள்ளச் தெளிக்தார்க்குச் வேன் மெலிங்கங் 
கள்ளப் புலனைந்துங் காளாமணி விளக்கே. 

புண்ணியஞ் செய்வார்ச்ருப் பூவுண்டு நீருண்ட 

௨ண்ண லஅகண் டருள்புறி யாகிற்கு 

மெண்ணிலி பாவிக ளெம்மிறை மீசனை 

ஈண்ணறி யாம னழுவுகன் ரூரே, 

படமாடகீ கோயிர் பசவற்சொன் நியி 
னடமாடச் கோயி னம்பர்ச்சங் காகா 

ஈடமாடச் கோயி னம்பர்ச்கொன் நீயித் 

படமாடச் கோயிற் பசவற்க தாமே. 

மாச்திரை யொன்றினின் மன்னி யமர்ர் துறை 

யாத்தனுக் 8ர்ச வரும்பொரு ளானவை 

மூர்திதிசண் மூவர்க்கு மூவேழ் குரவர்க்குந் 

தீர்த்சம தாமத சோர் கொள் of Gr. 

ஆறிடம் வேள்வி யருமறை நாலவர் 

கூறி மந்தணர் கோடிபே ரண்பதி 
னீறிரெ சொண்டர் நினைவின் பயனிலை 

பேறெனி லோர்பிடி. பேறது வாகுமே. 

வித்சச மாடய வேடச்த ருண்டவூ 

ணச்ச னயன்மா லருர் இய வண்ணமாஞ் 
rn சித்தர் தெளிச்சவர் மேடம் பருஇடின் 

முத்தியா மென்றுஈம் மூலன் மொழிகச்ததே, 

௦7௧ 

(௩ ௧] 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬)



௭௨ திருமூலநாயனார் திருமந்இரத்தெட்டு. 

ஏறுடை யாயிறை வாகெம் பிரானென்று 
நீறிடு வாரடி யார்நிசழ் தேர்க 

ளாறணி செஞ்சடை யண்ண நிருவடி. 
வேணி வார்ச்கு வினையில்லை சானே, (௩௮) 

மேவிய சீவன் வடிவது சொல்விடில் 

கோவின் மயிரொன்று நூறுடன் கூறிட்டு 

மேவிய கூறது மாயிர மாயினா 

லாவியின் கூறுநா முயிரச் தொன்றே, (௩௧) 

பாசத்தை நீக்கிப் பானோடு ரன்னையு 

செசத்து சாடி மலமற நீக்குவோ 

சாசகற்ற சற்குரு வாவோ ரறிவற்றுப் 
பூச் சரங்குகோர் போசச் குருவன்றே, (௪0) 

அனைக எளைர்து மடக்ி யறிவென்னு 

ஞானச் திரியைக் கொளுவி யதனுள்புச் 

ator Norm Corse மொருவற்கு 

வானச மேற வழியெளி தாமே, (௪௧). 

தன்னை யறியத் தனக்சொரு கேடில்லை 
நீன்னை யறியாமற் ரூனே கெகென்றான் 

தன்னை யறியு மறியை யறிர் தபின் 

ன்னையே யர்ச்ச்சத் சானிருர் தானே (௪௨) 

சிதீதார்தத் தேவன் முத்திரத் இத்தலாற் 
சித்தார்தத் தேரிற்போர் முத்இடத் இத் சலா 

சித்தார்த வேதார்தஞ் செம்பொரு ளாதலாற் 

சித்தாந்த வேதாந்தங் காட்டுஞ் வெனையே. (௪௩) 

அறிவறி கென்ற வறிவு மராதி 

யறிவுக் கறிவாம் பதியு மராதி 

யறிவினைச் சட்டிய பாச மராதி 

யறிவு ப.தியிர் பிறப்பறுர் தானே, (=) 

வேதமோ டாகம மெய்யா மிறைவனூ 

லோதும் பொதுவுஞ் சிறப்புமென் றுன்னுக 
ரா னுரையிலை ராடிலிரண் டர்தம் 
பேரம சென்பர் பெரியோர்ச் சபே.ரமே, (சட)



டே 

சிவமயம், 

திநச்சிந்றப்பலம், 

பதினோராந்திருமுறை பென்னும் 

பிரபந்தமாவத் திரட்டு, 
fe 

திருவாலவாயுடையார் சேரமான்பெரு 
மாயைஞனாருக்கு ௮ நளிச்செய்த திருமுகப்பாசரம்- 

திருச்சிர் றம்பலம், 

மிமலி புரிசை மாடச் கூடற் 

பதுமிசை நிலவும் பானிற வரிசரிறை 

யன்னம் பயில்பொழி லால வாயின் 

மன்னிய சென்யான் மொழிதரு மாற்றம் 

பருவக் கொண்டுப் படியெனப் பாயலாக் 

குரிமையி னுரிமையி னுதவி யொளிதிகழ் 

குருமா மதிபுரை குலவிய Home iby 

செருமா வுசைக்குஞ் சேரலன் காண்க 

பண்பா லியாழ்பயில் பாணபச் இரன் 

தன்போ லென்பா லன்பன் றின்பாற் 

காண்பது கருதிப் போர்உனன் 

மாண்பொருள் கொடுத்து வரவிடுப் ப தமே, (a) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

காரைக்காலம்மையார் அரளீச்சேய்கது. 

திருவாலங்காட்டு சறத்தஇிருப்பதிகம்: 
ee ee யவ 

பண் - நட்டபரடை. 

இருச்சிற்றம்பலம்: 

கொற்கை திரங்கி ஈரம்பெழுச் து குண்கெண்வெண்பற் Slaw nes 
பறி சிவந் இருபந்கணீண்டு பரயேர் ரீள்சணைச்காலோர்பெண்பேய் 

தங்கி யலறியுலறுகாட்டிற் ரூழ்சடை யெட்டுத் இசையும்கீட 

யய்கய் குளிர்ர் தனலாட மெங்களப்ப னிடர்இிரு மாலங்காடே. (௨)
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ஈட்டி. பிலவ மீகை குரை சாரை மடர்ச்தெங்குஞ் 
சுட்ட சுடலை சூழ்ந்த கள்ளி சோர்ந்த குடர்கவ்வப் 

பட்ட பிணங்கள் பரர்த காட்டிற் பறைபோல் விழிகட்பேய் 

கொட்ட முழவங் கூளி பாடச் குமக னாமே, 

ிணர்ரா னுருி நிலக் தா னனைப்ப நெடும்பற் குழிகட்பேம் 

சுணங்கை யெறிர்து குழு நோச்செ சடா ஈலித்தெங்குய 

கணயசகள் கூடிப் பிணஙசண் மார்இச் களித்த மாத்சலா 

பாணஙகு காட்டி லனல்கை:யேர்தி யழக னாடுமே, 

'தருவிரட்டைமணிமாலை. 

சயகானைச் தாழ்ந்த சடையானை யசசடைமேற் 

(பொஙகரவம் வைத்துகர்த புண்ணியனை - யங்கொருராள் 
அவாவென் ரூழாமைக் சாப்பானை யெப்பொழுதும் 
வாது நெஞ்சே யுரை, 

வேதியனை வேதப் பொருளானை வேசத்துக் 

கா.இபனை யா.இரைன் னாளானைச் - சோ ப்பான் 

லல்லேன மாய்ப்புக்கு மாலவனு மாட்டாது 

கில்லேன மாயென்றான் €ழ், 

அற்புதத்திருவந்தாதி. 
பிறர் அ மொழிபயின்ற பின்னெல்லாங் காதல் 

இெர்றுபின் சேவடியே சேர்ந்தே - chlo’ Baap 

வாஞ்ஞான்ற கண்டத்து வானோர் பெருமானே 

யெஞ்ஞான்று தீர்ப்ப இடர். 

இடர்களையா ரேனு மெமக்டரங்கா ரேனும் 

படரு ரெறிபணியா ரேனுஞ் - சுடருருவி 
லென்பருச் கோலச் தெரியாடு மெம்மானார்ச் 
கன்பறு நென்னெஞ் சயர்க்கு, 

அறிவானுர் தானே யறிவிப்பான் ரானே 
யறிவா யறிகின்றான் ரூனே - யநிஏன்ற 
மெய்ப்பொருளுர் தானே விரிசுடர்பா ராசாயம் 
அப்பொருளுர் தானே யவன். 

ஒருபா லுலகளர்ச மாலவனா மற்றை 
யொருபா லுமையவ௨ளா மென்றா - விருபாலும்



த் இரட்டு. 
ர் 

பிரபத்தமாலை 

ரீன்னுருவ மாக நிறக்தெரிய மாட்டோமால் 

ட்ன்னுருவோ மீன்னுருமோ சேர்ந்து, 

அன்றும் நிருவருவங் காணாதே யாட்பட்டேன் 

இன்றுர் இருவுருவய காண்கிலே - னென்றுந்தான் 

எல்வுருமோ ஸும்பிரா னென்பார்கட் சென்னுரைச்சகேன் 

எஃ்வுருவோ நீன்னுரு மேது 

தயடிகண்காடவர்கோருயனார் அரளிச்சேய்தது. 

கேி.ந்திரத்திருவெண்பா. 
OO EOD 

தின்ற ஈர்மை யொழிதலுமேயு LOR 

சோடுஇன்றார் மூப்பு ருறுடிற்று - நரடுகின்ற 

ஈல்லச்சிற் ஈம்பலமே ஈண்ணாமு னன்னெஞ்சே 
தில்லைச் ஈம்பலமே சேர், 

குர்தி ஈடர்து குனிர்நொருசை கோலூன்றி 

கொர்இிருமி யேறடு நுரை த்தேறி-வர் அர் இ 

யபையாறு வாயாறு பாயாமு னெஞ்சமே 

௦யயாறு மாயா லழமை, 

படிமுழும் வெண்ருடைச்£ீழ்ப் பாரெலா மாண்ட 

முடியாசர் செல்வது மும்மை-சடியிலங்கு 

தோடேட்ற கொன்றையர்தார்ச் சோ இக்குத் தொண்டுபட் 

டோடேட்டு யண்ப துறும், 

இழலவாடிச் சுற்றக்கா ரெல்லாரும் கூடி. 
விழவாடி யாவிவிடா முன்ன-மழபாடி 

யாண்டானை யாரமூதை யன்றயன்மால் சாணாமை 
நிண்டானை செஞ்சே நினை. 

உய்யு மருர்இிதனை யுண்மினென வற்ரார் 

கையைப் பிடித்தெதிரே காட்டியச்சா பைய 
'வெழுர் திரி யான்வேண்டே Carer en னெஞ்சே 

செழுர் திரு மயானமே சேர், 

சேரமான்பேருமாணுமறர் அநளிச்செய்தது. 

பொன்வண்ணத்தந்தாதி. 

  

சி் 

(a) 

(5) 

(கய) 

(<6) 

(௧௬) 

பொன்வண்ண மெய்வண்ண மல்வண்ண மேனி பொலிர் இலங்கு 
மின்வண்ண மெல்வண்ண மங்வண்ணம் வீ ழ்சடைவெள்ளிக்குன் றர்
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தின்வண்ண மெல்வண்ண மல்வண்ண மால்விடை தன்னைச்சண்ட 
வென்வண்ண மெவ்வண்ண மவ்வண்ண மாய வீசனுச்சே, (௧௭) 

இடமால் வலந்தா னிடப்பா ஐுழாய்வலப் பாலோண்சொன்றை 
வடமா விடந்துகி ரோல்வல மாழியிடம்வலமா 
ணிடமால் சரிதால் வலஞ்சே இவனுக் கெழினலஞ்சேர் 
குடமா லிடம்வலங் கொச்சரையா மெங்கள் கூத்தனுச்சே. 

“கொடிமே லிடபமுங் சோவணச் கீளூமோர் கொச்டிறழகு 
மடிமேற் சழலு மகலத்தி னீறுமை வாயரவு 
முடிமேன் மதிய மூருசலர் கொன்றையு மூவிலைய 

(5௮) 

பியேல் வடிவு மென்சண்ணு ளெப்போதும் வருகின்றவே. (௧௯) 

மூனியேன் மூருகலர் கொன்றையி னாயென்னை மூப்பொழித்த 
கனியே கழலடி யல்லாற் களைகண்மற் ஜொன்றுமிலே 

ஸனினியே விருக்தவஞ் செய்யேன் றிருந்தவஞ் சேநினைந்து 
தீனியேன் ப௫ின்ற சங்கட மார்க்கினிச் சாற்றுவனே. 

பொய்யா நரகம் புனுர் துறக்டினும் போர் துபுக்பெ 

குய்யா வுடம்பி னோர்வ ஈடப்ப பறப்பமென்று 

ரசையா விளியினு சானில மாளினு சான்மறைசேர் 

மையார் மிடற்றா னடிமற வாலாம் வேண்வெனே,. 

மாயனன் மாமணி சண்டன் வளர்சடை யாற்கடிமை 

யாயின தொண்டர் துறக்கம் பெறுவ த சொல்லுடைத்தே 

காய்சனெ வானை ஊளருங் ௧௩௧ மலையருகே 

போயின காச்கையு மன்றே படைத்தது பொன்வண்ணமே, 

நக்கரதேவநாயனர் அரளிச்செய்தது. 

பெருந்தேவபாணி 
+} 

சூல பாணியை சுடர்தரு வடிவனை 

நீல கண்டனை நெற்றியோர் சண்ணணை 
பாலவெண் ஸணீற்றனை பரமயோடுியை 

காலனைச் காயர்த கறைமிடற் றண்ணலை 

நூலணி மார்பனை நுண்ணிய கேள்வியை 

கோல மேனியை சொச்சரைப் பாடலை 

வேலுடைச் சையனை விண்டோய் முடியனை 

(20) 

(2-8) 

(22)
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ஞாலச் தீயினை சாதனை காய்ச் தனை 
சேவ தேவனை இருமறு மார்பனை 

கால மாகிய கடிகமழ் தாரனை 

Cag தனை வெண்டலை யேச் இயை 

பாவ நரசனை பரமேச்சு வரணை 
ட.தம் பாடியை சளெர்பொறி யாவணை 

போதணி கொன்றைபெம் புண்ணிய யொருவனை 

யாதி மூர்திதியை யமரர்க டலைவனை 
சாதி வானவர் தம்பெரு மான்றனை 

வேத விச்சையை விடையுடை யண்ணாலை 

யோத வண்ணனை யுலகம் தொருவனை 
சாத னாயெ ஈன்னெறிப் பொருளினை 

மாலை தானெரி மயானச் தாடியை 

வேலை நஞ்சினை மிகவமு தரக்யை 

லேச வேள்வியை விண்ணவர் தலைவனை 

யாதி மூர்த்தியை யருர்தய முதல்வனை 

யாயிர நூறுச் ஈறிவரி யானை 

பேயுரு வுகக்த பிறையணி சடையுனை 

மாசறு சோ தியை மலைமகள் கொழுகனை 
கூரிய மழுஉனை கொலர்கருங் காலனை 
சீர்ய வடியார் செற்றருள் இவளை 

பூதிப் பையனை புண்ணிய மூர்ம் தியை 
பீடை யாற்றைப் பிராணி தலைவனை 

கடிய நிமலனை நிறைமறைப் பொருளினை 
ப்சனை மிறையனை மீறில் பெருமையை 

செசனை நினைப்பவர் செஞ்சக் துள்ளனை 

தாதணி மலரனை தருமனை பிரமனை 

காதணி குழையனை களிற்றி னுரியனை 

சூழ்சடைப் புனலனை சுந்தர விடங்களை 

சார்மலர்ச் கொன்றை தயங்கு மார்பனை 
வித்தக விதியனே 

இதமர் செய்கையம் இரிபுர மெரித்தனை 

பிரமன் பெருக்தலை நிறைய தாசக் 

கருமன் செர்நீர் சபால கிறைச்சனை 

நீறைத்த கபாலச் செரநீர் நின்று 

முறைத்த வருவா ரையனைத் தோற்றினே
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தேவரு மசுரருர் திரம்படச் கடைச்; 

வராவமு ணஞ்ச மருத மாக்கனை 

Sod Oe ges இராவணன் றன்னை 

வீர மழித்து விறல்வாள் கொடுத்தனை 

இக்கமர் தேவருந் திருர்தாச் செய்கைம் 
தீச்கன் வேள்வியைச் தளரச் சாடினை 

லேகமு நீயே வேள்வியு நீயே 

நீ.இியு நீயே நிமல னீயே 

புண்ணிய னீயே புனித னீயே 

பண்ணிய னீயே பழம்பொரு ணியே 

யூழியு நீயே யுலகமு நீயே 

வாழியு மயே வாதனு நியே 

தேவரு நீயே இர்த்தமு ரியே 
Cpa (Fh ற்யே முன்னெறி நீயே 

மால்௮ரை நீயே மறிஈகட னீயே 
யின்பமு நீயே அன்பமு நீயே 

amy pew shen say Cus 

விண்டு ஈர் பூக மைக் தயை நீயே 
usa ரீயே முச்இியு நீயே 
சொலர்சருர் தன்மை தொல்லோய் நீயே ws Go 
Gata. OUT OVUM T Ld CAPS CHa 

தறியா தருர்ரழிம் பரிஉரன னடியே 
னீண்மய றப்பி ளனிணையடிச் €ழ்நின்று 
வேண்டு மதுவினி வேண்வென் விரைந்தே, (௨௩) 

இருமுருகாற்றுப்படை. 
ஒருமுரு காமென்றென் னுள்ளய குளிஈ வுவர் கடனே 
வருமுரு காவென்று வாரய்வெருமா ரிற்பச் கையிங்ஙனே 
தீருமுரு காமென்று சான்புலம்பா நிற்பத் தையன்முன்னே 
திருமுரு காற்றுப் படையுட னேவருஞ் சேசனே (௨௪) 

குன்ற மெறிர்தாய் ருரைகடவிற் சூர்கடிச்தாய் 
புன்றலைய பூதப் பொருபடையாய்-என்று 

மிளையா யழயொ யேறூர்ர்தா னேறே 
யுளையாயென் னுள்ளத் தளை, (௨௫), 

குன்ற மெறிர்நமையுங் ருன்ரப்போர் செய் சமையு 

மன்ற கடிரர்பதி கார்சழையமின்றெம்மைச்



பிரபந்தமாலைத் இரட்டு ச 
கைவிடா நின் நிமைய சர்போ அம்பின் பீட்டமையும் மெய்விடா வீரன்கை மேல், 

(௨௬) 
dU AG gay BTUD THAT Cours gy, 

மூதீதநாயலுர் இரட்டைமலரிமாலை, 

  

திருவாக்குஞ் செய்கருமல் சைகூட்டிம் செஞ்சொர் பெருமாச்கும படும் பருக்ரு-முருவாஃ 
மாஃலால் வாஜோரு மானை (PS ban Coon & 
காதலாற கூப்பர் கை, 

(௨௭) 
விராயசனே மெய்வி%ை யை லோறுக்ஈ மம்லான் விநாயகனே வேட்கை நினர்விப்பான்-விகாயசனே 
விண்ணிர்கு மண்ணி சிரு காடனுமாந் தின்மையினாந் கணணிர் பணிமின் கனிர் ற, 

(௨௮) 
ஈலலார் பழிப்பி லெழிர்செய் பவத நகாணரின் ஐ பொல்லா G8 50 sme Comes மேபுர மூன்றெரிழ்த வில்லா னளிரச விசாயகரோ யென்று மெய்மழெ வல்லா ச்ச்த்மன்றி மாட்டா யிருக்க மலர் 7இருலே, (௨௯) 

அதி ராவடிகள் AEC sua, gy. a . - og ; 
மணிச் அ சட்கைரன் மாண குருளையை வாளாச்£ 1 ண்சிற்ு வென்றலெம் மையர்க் கெளவ்கன்றை யங்கரும்பின் அணி? «5 வாய்ப்பெய்) போக மி ரை்தொடரர் Carr mas பிணிசிர் ஐ கான்முளே யைப்பிடிர் மோர்ச்ரில்லை பேதுறலே, (௨07 

த்நவெஸ்காட பட்டிகள் அரளிசி செய்தது. 
திறுவிடைமரு தர முமமரைிக்கோவை. 

“௦02520 உ௨ 
ஈதியா ௨ தபிறி இியாஜொன்று மில் சளேபர2 ன் பொதியா WG ws Sra iors Curd gy போனபின்னர் விதியா மென 0 காவல் லாவிழை வேண்டெர்யார் மதியா அர சன்கழலே கென்று மாழக்துவழே, (௩.௪) ச் [அ ௪ * ச் 

் . a உ 
ஏ உ 

காணீர் சதியொன்றும் சல்லி செழு2சள்சம் QV VQ CRT Com Lb பேணீர் திருப்பணி பே ரவ்ன்புக மாகைப்பட்டுப் பூணீ ௬ரு த்தர சாதன நீங்கும் பூசுலீர் ம் 
௪ . . 

e 
aenf ரெளிதோ ம்ரு£ப் பிரான்ஈமன் Coon 5 6g, (௩௨)



௮௨ பிரபந் தமாலைந் நட்டு. 

தராதே யஞ்செழுத்து முன்னாபே பச்சிலையு 
கேராதே நீரு நிரப்பாதே-யாராயோ 

வெண்ணுமா ருள்ளத் இடைமருகர் Quer suns 

நண்ணாூமா மென்னுமறு நாம், கட on gill Di 

அன்றென்று மாமென்று மாறு சமயய்க 

சொன்றொன்றோ டொய்கா துரைதாலு-மென்று 

மொருதனையே கோரச்குலா ர௬ுள்ளம் திருக்கு 
மரு தனையே கோச்டு வரும், (௩௧) 

வளையார் பசிபின் ருந்தார் பிணிபின் மதனனம்புச் 
கிளையார் தனங்சண் டி.ரயடகில் லாரிப் பிறப்பினில்வக் 
திளையார் கரகினுச் கென்சட மார்பொன் னலர்ச் ,சொன்றை2 
தளையா னிடைமரு தன்னடி யாரடி சார்க்நமபே, (௩௫) 

திருவேகம்பமுடையார் இருவத்தாஇ. 

டட 

மெய்த்சொண்டர் செல்று ரெறியறி யேன்மிச ஈ நபணிசெய் 

சைத்தொண்டர் தம்மிலு ஈற்றொண்டு பர்லெ னுண்பதம்சே 
பொய்ச்ரொண்டு பேப் புறம்புரமே யுன்னைப் போற்றுன்ற 

விழ்சொண்ட ளென்பணி கொள்ளு இயோ சகி யேகம்பனே.(௩ ௯) 

௮ணச்கர் தலை£ன் திருவடிச்சே செய்யு மையல்கொண்டோ 
ப்ணச்சன் நிமர்றோ ரிணக்கறிலோ மல்லம் வல்லரவின் 
குணக்குன் றவில்லி குளிர்சச்டி யேசம்பம் பாடினல்லாற் 
கணக்கன் றுமற்றறாரு சேலரைப் பாடுப சவிரலமே, (௩௭) 

படைமா ஓயிர்சொன்று இன்று பசுச்சளைப் போலச்செல்லு 
நடையா லறிவின்றி நாண்டறி இன்றி ஈகுங்குலத்திற் 

சடைபாப் பிறக்கனும் சச்சியுளே சம்பத் தெப்களையா 
ஞடையான் கழச்கன்ப ரேலயர் யாலர்க்கு முத்தமரே, (௩௮) 

பாம் பரவியோர் பித்துப் பிதற்றிலும் பல்பணியும் 

மேதம் புகுசா எசையரு ளேசம்ப ரேத்தெனவே 

போதம் பொருளாற் பொலியாத புன்சொற் பனுவல்களும் 
வேதம் பொலியும் பொருளா மெனச்கொள்வர் மெய்த்தொ ஈடசே, 

 



Sst sores Gr. ௮௩ 

6 

நமபியாண்டார்தஃ்பி துரலிச்செய்தது. 

ச . சா க ௩ e 

6 காயிற் றிருப்பண் ணிய தஇருவிரு த்தம். 

a EOD me 

அவெறிக் கேவிழப் புக்சவிர் ஈானமுர் மாமைவாங்கத் 
நிவசெறிச் சேயிட்ட தத் துவ னேயக் திவப்பயனாஞ் 
சிவறிச் சேயென்னை யுய்ப்பம னேசென னந்சொறுஞ்செய் 
பவமறித் தாள்வசற் கோடில்கை ஈட்டம் பரில்கின் றே. (#0) 

பிறவிபிற் பெற்ற பயனொவ் ற ஈண்டிலம் பேரொலிரிர 

. ஈறவியல் பூம்பொமிற் நில்லைய டைக மாடன் ஈ 

அறவியல் சோஇியைச் சுர்காச் கூத்தனைத் தொண்டர்தொண்டர்ச் 
குறவியல் வாற்கண்கள் சண்கெண் டின்பத்தை யுண்டிடவே, (௪௧) 

பிழையா யினவே பெருச்சசின் பெப்கழற் சன்புசன்னி 
னுமையா சூர்கையி னேனைய மர்தா இனித் துலலை 
முழையார் சருதலை மாலைமூ டி.க்த முழுமுதலே 
புழையார் கரியுரித் தோய்தில்லை சாத பொறுத் சருளே. (௪௨) 

amar ead Bester cps neni தோனைவண் டில்லைமன் னைத் 

இருவா திவூர்சசிவ பாத்தியன் செய் இருச ரிற்றம்பலப் 

பாருளார் சருதிருக் கோலைசண் டேயுமற் றப்பொருளைச் 

செருளா தவுள்ளத் தவர்சவி பாடிச் சிறிப்பிப்பரே. (௪௩) 

ஐரூடையபி௫்ளேயார் தீநவந்தாதி, 

கவிக்குத் தருவன கண்ணுக் கனியன கேட்டுவின்பஞ் 

செலிச்குத் சகுவன டர் இச் குரியன பைர் சரள 

ஈவிச்சட் சிறுமியர் மூர்றின் (PEE BEES சிற்றிரொறுங் 

குவிச்சுச் இிரைபாக் குங்கொசசை நாதன் குழைகழலே, (௪௪) 

உ௱வும் பொருளுமொண் போகமுமங் சல்வியுங் கல்வியுந்ற 
அவுர் துறவிப் பயனு மெனக்கும் சுழிர்தபுன ற் 

பறவும் பொழிலம் பொழில்சூழ் பொதம்புர் ததும்பு வண்டி. 

சாறவும் பொழிலெழிழ் சாரீயர் சோன்றிரு சாமங்களே, (௪டு) 

coment இருறக லோன்கோலர் சாவிற் சரநொடியாற் 

பண்ணுர் தரப்பாடு சண்பையர் சோன்பாணி நொர்திடுமென்



௮௪ பிரபத்தமாலைத் இரட்டு. 

றெண்ணா ரெழு]$தஞ்சு மிட்டபொழ் ருளமக ளீயக்சண்டு 

மண்ணார் சிலர்சண்பை நாதனை யேத்தார் வருர் துவதே. 

மூத்சன வெண்ணகை யார்மயன் மாற்றி முறைவழுவா 

தெத்தனை காலநின் றேத்து மவரிறு மென்பணிர்த 
பித்தனை Quasar பிரானை யணவ தெளி௫ுகண்டீ es eo 

Uf 5, OCOT ஞானசம் பரதனைப் பார் மடைர்ரவர்க்சே. 

ஆரூடையபின்ளையார் நிநழம்மணிக்கோலை. 

என்று மடியவ ரள்ளத் இருப்பன வில்வுலகோர் 

ஈன்று மலர்மிொடி தூவிச் தஇிப்பன ஈல்லசங்கத் 

பொன்றும் புலயர்ச ளியாப்புர் குரியன வொண்சவியைப் 

பொன்றுவ கவுணியன் சைவ சிகாமணி பொன்னடியே, 

பிறவியெனும் பொல்லாப் பெருாகடலை மிந்த 

அ.றவியெனுர் தொல்றோணி கண்டீர்-ரிறையுலூற் 
பொன்மாலை மார்பன் புனற்காழிச சம்பர்தன் 

றன்மாலை ஞானச் மிழ், 

ஐஇருடையவாசுகள் தீநரவேகாதஉமாலை. 

பதிகமே ழெழுநூறு பகருமா சவியோகி 

பரசுநா வரசான பாமகா ரணகலீச 

ன .திகைமா ஈகர்மேவி யருளினா லமண்மூட 

வர்செய்லா தைகஈரு மனசன்வார் கழல்குடி. 

ணிதியரா குவர்சீர்மை யுடையார குவர்௨ரய்மை 
நெறியரா குவர்பாலம் வெறியா குய்ர்சால 

மதியரா குவரீச னடியரா குவர்மான 
மூடையரா குவர்பாரின் மனிதரா னவர்தாமே, 

ரன்று மாதர காவினுச் கரடி. ஈளினம்வைத் தயினல்லா 

(௪௭) 

(௪௩) 

(6) 

லொன்று மாயறு கண்டில முபாயமற் றுள்ளன வேண்டோமா 
லென்று wr Guy wisp Soo sr fsurg திடைப்பட்டுப் 
பொன்று வார்பகுஞ் குழலிற் புகேம்புகிர் பொறியிலைம் புலனேடே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பிரபர்தமாலத் திரட்டு முற்றுப்பெற்றது. 

அனில்



ou. 

சிவமயம். 

திநச்சிற்றம்பலம். 

பன்னிரண்டாந் திருமுறை யென்னும் 

பெரியபுராணச் செய்யுட்டி ரட்டு, 

அத்ய 

திருச்சிற்றம்பலம்: 

நடேடசர்துதி. 

உலசெலா முணர்ம் தோதற் கரியவ 

னிலவு லாவிய நீர்மலி வேணிய 

னலகில் சோதிய னம்பலத் தாவொன் 

மலர்சி லம்படி வாழ்த் நி வணஙகுவாம். (௧) 

ஊன டைந்த வுடம்பின் பிறவியே 

தானடைநத வுறுகியைச் சாருமால் 
தேனடைர்த மலர்ப்பொழிற் நில்லையுள் 

மாஈடஞ்செய் மரதர்பொறர் ருடொழ. (௨ 

திருக்கூட்டப்புகழ்ச்சி. 

ம.இவளர் சடைமுடி மன்று ளாரைமுன் 

று. திசெய் காயன்மார் தூய சொன்மலர்ப் 
பொ திரல னுகர்தரு புனிதர் பேரவை 
விதிமுறை யுலினில் விளங்கி வெல்கவே, (௩) 

தடுத்தாட்கோண்ட புராணம். 

ஐந் துபேரறிவுங்கண்களேகொள்ள வளப்பருங்கரணங்களான்குஞ் 
சிர்தையேயாகச்குணமொருமூன்றுர் இருர்துசாத்துவிதமேயாக,விர் 
துவாழ்சடையானுமொனக்தவெல்லையிதளிப்பெருங்கூத்தின், வந்த 
பேரின்பவெள்ளத்துட்டிளைத் துமாறிலாமூழ்ச்சியின்மலார் தீரர், (௪) 

பெருமையாத் றம்மை யொப்பார் பேணலா லெம்மைப் பெற்றார் 
ஒருமையா லுலகை வெல்வா ரூனமே லொன்று மில்லார் 
அருமையா நிலையி னின்றா ரன்பினா வின்ப மார்வார் 
இருமையுங் கடர்து நின்றா ரிவரைநீ யடைவா யென்றார், 

8 
(6)



௮௬ பெரியபுராணச் செய்யுட்டிரட்டு 

தில்லைவாழந்தணர் புராணம். 

ஆதியாய ஈடுவுமாகி யளவிலா வளவுமா௪ 
சோ தியா யுணர்வுமாடித் தோன்றிய பொருளுமாடுப் 

பேதியா வேசமாடுப் பெண்ணுமா யாணுமாடுப் 
போதியா நிற்குர் இல்லைப் பொ துஈடம் போற்றிபோற்றி, 

கற்பனை கடர்தசோதி கருணையே யுருவமாடி 
யற்புதச் கோலநீடி. யருமறைச் சிரத்தின் மேலாஞ் 
Rous வியோமமாகும் திருச்சிற்றம் பலத் தணின்று 
பொற்புட னடஞ்செய்டுன்ற பூங்கழல் போற்றிபோ றி, 

கண்ணப்பநாயனார் புராணம். 

திவகள்சேர் சடையார் தம்மைச் சென்றவர் காணா முன்னே 
அங்கணர் கருணை கூர்ச்த வருட்டிரு கோக்க மெய்த் 
தமிய பவத்தின் முன்னைச் சார்புவிட் டகல ரீங்டுப் 
பொங்கிய வொளியி னீழம் பொருவிலன் புருவ மானார். 

முன்பு திருச் காளத்தி முதல்வனா ரருளோக்கால் 
இன்புறுவே தகத் திரும்பு பொன்னானாற் போல்யாச்கை 
தீன்பரிசும் வினையிரண்டுஞ் சாருமல மூன்றுமற 

அன்புபீழம் பாய்த்திரிவா ரவர்கருத்தி னளவினசோ 

திருக்குநிப்புத்தோண்ட நாயனார் புராணம். 

எண்ணி லாகம மியம்பிய விறைவர்தாம் விரும்பு 

மூணமையாவது பூசனை யெனவரைச் தரள 

வண்ணலார்தமை யர்ச்சனை புரியவா தரித்தாள் 
பெண்ணி னல்லவ எரயின பெருர்தவக் கொழுர்து, 

சண்டேசுர நாயனார் புராணம். 

அண்டர்பிரானுர் தொண்டர்தமச் ச இபனாச் யனை த் தரா 
முண்டகலமு முடுப்பனவுஞ் சூரவெனவு முன ச்காகச் 

உண் சனுமாம் பசர்தர்தோ மென்றங்கவர்பொற் றடமுடிக்குத் 

(as) துண்டம௫ிசேர் சடைச்கொன்றை மாலைவாங்கச் சூட்டினார் 

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் பராணம். 

பொடியார்ச்குர் திருமேனிப் புனிதற்குப் புவனங்சள் 
முடிவாகக் துயர்நீங்க முன்னைவிட மமுதானாற் 

(௪) 

(a) 

(௧0)



பெரியபுராணச் செய்யுட்டிரட்டு: ௮௪ 

படியார்ச்கு மறிவரிய பசுபதியார் தம்முடைய 
௮ழுயார்க்கு ஈஞ்சமுத மாலதுதா னற்புதமோ. (௧௨) 

தூயலெண் ணீறு துதைர்தபொன் மேனியுர் தாழ்௨டமு 
நாயகன் சேவடி தைவரு சிர்சையு ane eR Gu 

டாய்௨த போலன்பு நீர்பொழி சண்ணும் பதிசச்செஞ்சொன் 
* ந 1 . e ப 

மேயசெல் வாயு முடையார் புகுர்தனர் விதியுள்ளே. (௧௩) 

இருஞான மாமுனிவ ரா£௫ருர்த பூர் துருத்திக் 

கருகாக வெழுர்தருளி யெங்குற்றா ரப்பரென 
வருகாகின் நும்மடியே னும்மடிச் டாங்வெரும் 

பெருவாழ்வு வர்தெய்தப் பெற்றில்குற் றேனென்றார். (௧௪) 

பிள்ளையா ரதுகேளாப் பெருகுவிரசை வுடனிழிர்தே 

யள்ளமிகு பதைப்பெய்தி யுடையலரசினை ௨ணஙக 
கள்ளலார் வாசே ரவர்வணங்கா முன்வணங்கழ் 
அள்ளுமான் மறிக்சரத்தார் தொண்டரெலார் தொழுதார்த்தார், 

மண்முதலா முலகேத்த மன்னுதிருத் தாண்டகத்தைப் 

புண்ணீயா வுன்னடிக்கே போதஇன்றே னெனப்புகன்று 
ஈண்ணரிய சிவாரர்த ஞானவடி வேயாகி 
யணணலார் சேவடிக்€ ழாண்டலர சமர்ர் திருர்தார், (௧௬) 

காரைக்கா லம்மையார் பராணம். 

இ... £ வின்பவன்பு வேண்டிப்பின் வேண்டென்றார் 
Sou ௦ வேண்டு மீண்டும் பிறப்புண்டே லும்மையென்று 
மறவாட,ம லேண்டு மின்னும் வேண்ரொன் ம$ம்ஈ தபாடி 
யறவா£் பாடும்போது டியின் £ழிருச்கவென்றார், (௧௭) 

நமிஈந்தியடி கணாயனார் புராணம், 

காட்டா ரறிய முன்னாளி னன்னா ளிறர்த லைம்படையின் 
பூட்டார் மார்பிற் சிறியமறைப் புதல்வன் றன்னைப் புச்கொளியூர்த 
தாட்டா மரைநீர் மடிவின்கட் டனிமா முதலை வாய்நின்று 
மீட்டார் சழலே நினைவாரை மீளா வழியின் மீட்பனலே, (௧௮) 

திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் புராணம். 
வேசநெறி சழைச்சோங்க மிகுசைலத் துறைவிளங்கப் 
பூத்பரம் பரைபொலியப் புனிதலாய் மலர்ச் சமுத



௮௮ பெரியபுராணச் செய்யுட்டிரட்டு. 

தவள வயற்புகலித் திருஞான சம்பந்தர் 
பாதமலர் தலைக்கொண்டு திருக்சொண்டு பரவுலாம், (௧௯) 

அவம்பெருக்கும் புல்லநிவி எமண்௫தலாம் பரசமயப் 
பவம்பெருக்கும் புரைநெறிகள் பாழ்படசல் லூழி௰ தாறுர் 
திவம்பெருச்குஞ் சண்பையிலே தாவில்சரா சரங்களெல்லாம் 
சிவம்பெருக்கும் பிள்ளையார் இருவவதா ரஞ்செய்தார், (௨0) 

சிவனடியே சிர்இக்குர் திருப்பெருகு சவெஞானம் 

பவமதனை யறமாற்றும் பாங்கனிலோம் கெயெஞான 

முவமையிலாச் கலைஞான முணர்வரிய மெய்ஞ்ஞானர் 
திவமுதல்வர் சம்பந்தர் தாமுணர்ந்தா ரச்கிலையில், (௨௧) 

தொழுவார்ச்கே யருளுவது வெபெருமா னெனச்சொழார் 
வழுவான மனத்தாலே மாலாய மாலயலும் 

இழிவாகுங் கருவிலங்கும் பறவையுமா யெய்தாமை 
விழுவார்க எஞ்செழுத்துர் து.இித்துய்ர்த படிவிரித்தார். (௨௨) 

காழியர் தவமே கவுணியர் தனமே சலைஞானக் 
தாழிய கடலே யசனிடை யமுதே யடியார்முன் 
வாழிய வந்டிம் மண்மிசை வானோர் தனிராத 
னேழிசை மொழியா டன்றிரு வருள்பெற் ஈனையென்பார், (௨௩) 

மறைவளர் இருவே வைஇக நிலையே வளர்ஞானப் 

பொறையணி முடிலே புகலியர் புகலே பொருபொன்னிதஆ் 

துறைபெரு மணியே சுருதியி னொெளியே வெளியேவச் 

இிறையவ னுமையா ஞடனரு டரவெய் இனையென்பார். (௨௪) 

புண்ணிய முதலே புனைமணி யரைநா ணொடுபோதுங் 
கண்ணிறை ௪ திரே கலைவளர் மதியே கவின்மேவும் 

பண்ணியல் கதியே பருலம தொருமூ வருடத்தே 
யெண்ணிய பொருளாய் நின்றவ ரருள்பெற் தனையென்பார். (2.6) 

சையதனா லொற்றறுத்துப் பாடுதலுங் கண்டருளிக் கருணைகூர்ச்க 
செய்யசடை வானவர், மஞ்செழுத்து மெழு தியசெம்பொ நீறாளஙக 
ளையரவர் இருவருளா லெடுத்தபா டலுச்சைந்த வளவாலொற்ற 
வையமெலா முய்யவரு மறைச்சிறுவர் சைத்தலத்து வர்தவன்றே, 

ஞானத்தின் நிருவுருவை நான்மறையின் றனித் துணையை 
மானத்தின் மிசையன்றி மண்ணில்வளர் மதிக்கொழுர்ைத்



பெரியபுராணச் செய்யுட்டிரட்டு. அக் 

தீனச்க மலர்ச்சொன்ரைச் செஞ்சடையார் சர்தொடுக்குய 
டரனத்தி னெழுபிறப்பைச் சண்களிப்பக் சண்டார்கள் (௨௭) 

ஐலமே யமுதமாச வுண்டுவா னவர்ச்களித் துச் 

ாலனை மார்ச்சண்டற்காச் காய்ந்தனை யடியேரற்டின்று 

ஞாலறின் புகழேயாக வேண்ரொன் மறைகளேத்துஞ் 
லமே யாலவாயிற் ச௨பெரு மானேயென்றார், (௨௮) 

சாக்கியநாயனார் புராணம். 

டசசய்வினையுஞ் செய்வானு மதன்பயனுங் சொடுப்பானு 

மெய்வசையா ஞான்சாகும் விநிக்தபொரு ளெனச்சொண்டே 
விவ்வியல்பு சைவநெறி யல்லவருச் இல்லையென 
அுயலகையாற் பொருள்செவனென் றருளாலே யுணர்ந்தறிந்தார். 

எந்திலையி னின்றாலு மெக்கோலங் சொண்டாலு 

மன்னியசீர்ச் சங்கரன்றாண் மறவாமை பொருளென்றே 

துன்னியவே டர்தன்னைத் துறவாதே தாயவவர் 

நீன்னைமிகு மன்பினான் மறவாமை தலைநிற்பார், (௬0) 

காணாத வருவினுக்கு மூருவினுக்குங் காரணமாய் 

ரீணாக மணிந்தார்க்கு நிசழ்குறியாஞ் ெலிங்க 

சாணாது நேடியமா னான்முகனுப் காணஈசெ 

சேணாருக் தழற்பிழம்பாய்த் தோன்றியது தெனிர்தாராய், (8) 

. பத்தராய்ப்பணிவார் Lyre. 

நின்றாலு மிருந்தாலுங் டெர்தாலு ஈடந்தாலு 

மென்றாலுச் துயின்றாலும் விழித்தாலு மிமைத்தாலு 

மன்ராடு மலர்ப்பாத மொருகாலு மறவாமைச் 

குன்றாத வுணர்வுடையார் சொண்டராங் குணமிக்சார். (௩௨) 

மாகேசுவரபூசை தோத்திரம். 

கொண்வெர்து மனைப்புகுர்து குலாவபாதம் விளக்சியே 

மண்கொசலி னாதனத்திடை வைசத்தருச்சனை செய்தபி 

னுண்டிராலு விதத்திலாறு சுவைத் இதத்தினி லொப்.॥ுலா 

வண்டர்சாயகர் தொண்டரிச்சையி லமுதுசெய்ய வளித் தளர், 

மண்ணினிழ்பிறர் தார்பெறும் பயன்மதி சூ 

மண்ணலாரம யார்தமை யமுதுசெய் வித்தல்



mi) பெரியபுராணச் செப்புட்டிரட்டு. 

கண்ணினாலவர் ஈல்விழாப் பொலிவுசண் டார்த 
அண்மையாமெனி னுலசர்முன் வருகென வரைப்பார். (௩ 

அல்லார்கண்டச் தண்டர்பிரா வருளாற்பெற்ற படிக்காசு 
பல்லாறியன்ற வளம்பெருசப் பரமனடியா ரானார்க 
செல்லாமெய்தி யுண்ககென விரண்டுபொழுதும் பறைநிகழ்த்தி, 
சொல்லாற்சாற்றிச்சோறிட்டார் துயர்கர்வறுமைதொலைத் திட்டா 

சனீவெள் விடைமே னெடுவிசம்பிற் றலைவர்பூத சணராதர் 
மூனிவ ரமரர் விஞ்சையர்சண் முதலா யுள்ளோர் போற்றிசைப்ப 
வினிய கறியுர் திருவமு.ஐ மமைச்தார் சாண வெழுர்தருளிப் 
பணிவெண் டிங்கண் முடி துளங்கப் பரர்த கருணை சோச்களித்தா, 

தேடிய மாட நீடு. செல்வமூந் தில்லை மன்றுள் 
அய பெருமா னன்பர்ச் காவன வாகு மென்று 
சாடிய மனம்தி னோடு சாயன்மா ரணைர்த போது 
கூடிய மடிழ்ச்சி பொங்கச் குறைவறச் கொடுழ்து வந்தார். (௩௭. 

வேள்ளானைச் சநக்கம். 

என்று மின்பம் பெருகு மியல்பினா 
லொன்று காதலி னுள்ளமு மோந்டுட 
மன்று ளாரடி யாரவர் வான்புகழ் 
ஈன்ற தெங்கு நிலவி யுலகெலாம். (௩௮) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

, பெரியபுராணச்செய்யுட்டிரட்டு முற்றுப்பெற்றது. 

  

சேக்டிழார் சுவாமிகள் துதி. 
லூக்கு €ர்த்திருத் தொண்டத் தொசைவிரி 
வாச்டு னார்சொல வல்லபி ரானெங்கள் 
பாச்டி யப்பய ஞாப்பதி குன்றைவாழ் 
சேச்சி மானடி சென்னி யிருத் துவாம், 

இருசசிற்றமபலம், 

 




