


கணபஇ துணை, 

அிருசசிறறம்பலம்.' 

இருவாலவாயுடையார் மூதலிய பனனிருவா 

அருளிசசெயத காறப து பிரபகதககள 

கடட விப 

பகிஜொசாந்திருமுறை. 

  

இஃறு 

மதுரைததேவஸதான சபையாாகளுள ஒருவரும 

சிவசஙகையைச௪ சாரத5 புததார 

இசாமரரதசசெடடியரா குமாரருமாகிய 

வேங்கடாசலச் செட்டியார் 

கேடமிககொணடடட 

யாழ்பபாணதது கலலூரி 

ஆறுமுகநாவலரரால 

பலபிர தரூபலகளைகசொணடி ஒருவாடுராயக ல, 

செனனபட்டணம? 

வர்த்தமானதரங்கணிசாகையசசுககூட் ததல 

பதிப்பிககப்பட்ட.து. 
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சிறப்புப்பாயிரம். 

  

மதுரைத்திருஞானசம்பந்தமூர்த்தெவாமிகளாதீனத்து 

வித்துவான் குறுக்சை 

குமாரசுவாமிப்பிள்8 

இயற்றியது. 

  

உலகுதொழு, இரிமதுரைச் சிவபெருமான் லாககா 

இசைத்தருளுரீ திருமுகப்பா சுரமுசலாபபொருக$இிக் 

குலவுகெருட் ,பதினொரரச் திருமுறையைப் பு.க.தாக 

குணமருவு மிராமகா தசசெட்டி, யார்பா 

னிலவுசிவ பத்தியொடு தனதனெனச் தோன்றி 

(கேயரிறை வேங்கடா சலக்குரிசி லச 

னலூல்புக ழோயியற்றித் தருகவெனச சோஇத 

தாறுமுக நாவலனச௪ சிற்பதப்பிக் தனனே. 

 



கேவாரச்திற்போலவே பதினொராந்திருமுறைப் 

பிரபந்தஙகளிற் "லவறறினும சில செய்புளகளும் அடி. 

களும் சீரகளும் இறந்துபோயின. .இறவாதுளளவைக 

வினும பல மிகப 'பிறழ்சஇருககின்றன. பலவிடஙகளி 

னினறும வருவிககபபடட பிரதருபஙகளெலலாவறமி 

னும் இககுறைவுபாடு ஓத்இிருகனெறு. .தலாற் 

சிறறறிவினையுடைய பசுவர்ககதீதுடபட்ட சிறியேன 

சிவா௫பூதபை பெருவாழவையுடையே : இருவாககி 

லே இறந்தவற்றைப் பூர்.தஇ செய்தற்கும், பிறழந்தவற் 

றை வேறு பிரதிரூபங்காணாது இருததிவிடுசறகும 

அ௮.கொரியல்லேன்,
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கணபதி துணை. 

டட ட திருசிற்றம்பலம். 

பதினொசாந்திருமுறை. 

  

இருவாலவாயுடையார் 

௮ருளிசசெயத 

இருமுகப்பாகரம், 

  

மதிமலி புரிசை மாடக கூடற் 

ப. இமிசை நிலவ பானிற வரிசடிற 
கன்னம் பயிலபொழி லால வாயின் 

மனனிய செவனயான் மொழிதரு மாறமம் 

பருவக செரணமுூப் படியெனப் பாவலாக் 

குரிமையி னுரீமையி ஓுதவி யொளிதகழ 

குருமா மதிபுரை குலவிய குடைச்சீழச் 

செருமா வுகைக்குஞ சேரான் சாண்க 

பண்பா லியாழபயில் பாண பததிரன் 

றனபோ லென்பா லன்பன் றனபாற 

சாணபத கருதிப் போசன் 

மாண்பொருள் கொடுத்து வரவிடுப் பதவே, 

இருசசிறறம்பலம, 

 



இருசசிறறமபலம, 

காணாசகாலமமையார் 

அருளிசசெயத 

திருவாலங்காட்டு மூத்ததிருப்பதிகம், 

பண் நட்டபாடை, 

இருசசிறறமபலம, 

கொஙகைஇதளிா ரமபெழு£து குணககணவெண்பறகுழிய 

யி௦றப, பகடசிவ£திருபற்கணீண்டு பரடுபாரீளகனைககாலோ 

ஈபெணபேய, தீகயலறியுலறுசாட்டிஉ ருழசடையெட்டுதடி 
சையுமலீசி, யஙகஙகுளிஈதனலாடுமெகச ளபபனிடஈதிருவா 

லுகாடே, (௧) 

களளிகசவடடிடைக்சாலைரீடடிக கடைககொளளிவாககம 

த மையை, விளளவெழுதிவெடுவெடெனன ஈககுவெருண 

டுவிலஒகுபாததத, தளளிசசட&சசுடிபிணததீச சட்டிடமு 

றிறுஞசளிஈ தபூழதி, யளளியவிககரினருடிமெகச ளபபனீடஈ 

இருவாலங்காடே, ௨) 

வாகைவிரிஈ தவெணஜெழ்ெலிபப மயககருளகூர் நகொ 

யர்குசே, கூகையொடாண்டலைபாடவாரதை கோட்தனமே 

மகுதெசோடகிச, மீசைப்டர்தொடர்களளிரீழ லீமமிடுகுடுகா 
-..கரதே, பாகங்குளிரஈதசிலாடுமெகக எப்பனிட்ஈஇருவ 

ல்ங்காயே, (௨) 

குணடிலோடுக குழிசசோறறைவாஙதிக குறுஈரிதனனவத 

னைமுனனே, கணடிலோமெனறுகனன்றுபேயகள கையடித 

கோடிடுசா௨ரகா, மண்டலநினறஙகுளாளமிட்டு வாதிததுவீ 
சியெடுததபா 5, மணடமுறகிமிகதாடுமெகச எப்பனிட5திரு 

a "லக்கா, (௪)



கூத்ததிருப்படிகம். 

விழுதுகிண ததைவிமுங்கியிட்டு வெண்டலைமாலைவிரவபபூட 

டிகூ, கமுதுதனபிளளையைககாளியெனறு பேரிட்டுசச€ருடைத 
தாவளாததுட, புமுதிதடைத தமுலைகொதெதப போயினசா 

யைவரவுகானா, தழுதுறககும்புறககாட்டிலாடு மபபனிடஈதி 

ருவாலஙகாடே, (௫) 

பட்டடிரநெ.ட்டுகாப்பாறுசாறபேய பருஈதொடுகூசைபசண 

டைமாகதை, குட்டியிடமுட்டைகூஎகபேயகள குறுகரிசென 

றழைஙகாகொட்டிற, பிட்டடி த தபபுறகசாட்டிலிட்ட பிணதஇ 

னைபபேரபபுரட்டி யாங்கே, யட்டமேபாயகினரறாடுமெஙக எப 

பனிடஈதிருவாலமகாடே, (௬) 

சழலுமழல்லிழிக்கொள்ளிவாயபபேய் சூழ்ச் அ அணங்கை 

பிடடோடியாடித், கழலுளெரியுமபிணத்சைவாககத தானற 

டி இனறணஙகாடுகாட்டிற, கழலொலியோசைசசிலமபொலிப 

பக சாலுயாவட்டணையிட்டுஈட்ட, மழலுமிழகதோரிகதிககவா 

டு மபபனிடரஈதிருவ£மலககாடே, (௪) 

காடுககருஈ திரி, தசெனறு ஈனனெறிராடிஈய௩தவரை, மூ 

டிமுதுபிணததிட்டமாடே முனனியபேயகசணஞ்சூழசகுழச; 

காசிககடலுமலையுமணனும விணணஞ்ச ழலவனல்கையே.5இ, 

யாடுமரவபபியங்கனெங்க ளப்பனிடக்திருவாலகசாடே, (௮) 

அததசசைககிள்சைவிளரிதார முழையிளியோசைபண்கெழு 

மப்பாடிச, சச்சரிகொககரைசககையோடு தகுணிதஈதுஈ தபி 

தாளம்வீணை, மத்தளங்கரடிகைவனகைமெனமோற றமருககு 
டமுழாமொசதைவாித், தத்தனைவிரவினோடாடுமெகக ளபப 
ஸிடஈஇருவாலககாடே, (௯) 

ப இிசலங்கிமஇமயல்கி யிறசதவரைபபுறங்சாட்டிலிட்டு௪ 
ச5தியில்வைத்துக்கடமைசெய்.த தக்சவரிட்டசெக இீவிளகசா 
முஈதியமராமுழவினோசை இசைகதவச்லெம்பாகசவாாசக 
வரஇியின்மாரடமாடுமெங்களபபனிடச இருவாலகசாடே,(௧௦)



ச் காரைககாலமமையா 

ஒபபினையிலலவனபேயகளகூடி யொனறினையொனறடித 
தொககலிததுப, பபபிஜையிட்டுபகணடைபாடப பாடிருதக 

கரியாழமைபப, வபபனையணிதிருவாலங்காடடு எடி.களை- செ... 

முதலைகசாரைககாதபேய, செப்பியசெஈதமிழபதஅமவலலா 
கிவகஇசோநதினபமெய.துவாரே, ‘ 52) 

இருச்சிறறமபலம், 

  

மூததஇிருப்பதிகம. பண் இக்களம். 
இரு௪சிறறமபலம, 

எட்டியிலவமீகைகுராகாரைபடாகதெ௩குஞ் 

சுட்டசுடலைஞ௫ழாதகள்ளிசோரஈதகுடாகெளவப் 

பட்டபிணஙகள்பரஈதகாட்டிறபறைபோலவிழிகட்பேய 

கொட்டமுழவங்கூளிடாடக்குழகனாடுமே, (4) 

நிணகதானுருகிகிலககானளைப்பகெடும்பற்குழிகட்பேய 
அணஙகையெறிஈ தஞமுகோகசெசடலைரலிழ்ததெககுங் 
கணஙகளகூடிபபிணஙகணமாகஈதிககளிததமனததவர 

யணங்குகாட்டிலனல்கையேசக தியழகனாடுமே. {2} 

புட்கள்பெர.தத்தபுலாலவெண்டலையைப்புறமேகரிகவ்வ 

வட்செனறழைபபவாகதைலீசவருசேடிறு.ககை , 
யுடகவில்ககஷமனவெருடடவோரிகதிதசெங்கும் 
பிடகட்டமபேணுமிறைவனபெயரும்பெருககாடே, (௩) 

செததபிணத்தைச்தெளியாதொருபேயசென்றுவிரலசட்டிக 
கத்திய றுமிச்கனல்விட்டெறிஈ துகடச்கப்பாயர் துபோயப 
பத்தலவயிறறைப்பதைககமேர்இப்பலபேயிரிநதோட்ப 

பித்தவே௨ங்கொணடுகட்டமபெருமானாடுமே, (௪) 

முளளிதீர்துமுளறிகருகிமுளேைசொரிஈதுககுக் 

களளிவற்றிவெள்ளிவுபிறககுகடுவெல்காட்டுள்ளே 
புளளியுழைமான்மோேலொனதுடுத் தபபுலிக்கோலபியறஇிட்டுப 

பளளிபிடமுமதுவேயாகபபரமனாமே, (௫)



மூத்ததிருப்பதிகம், @ 
வாளைகசெரவளைவாளெயிறறுவணணசசிறுகூசை 

மூளைததலையுமபிணமும்விமுககிமுரலுமுதுகாட்டிற 

முளிபபளையினில்போனமயிரககட்ட ழலவாயழலசட்பேய 

கூளிககணங்கள்குழலோடியமபககுழகளூ$மம், (௬) 

சொர திகடிடகதசடலைதடவிறுகருமபுமுககினறிச 
சிரதிததிருுதககுறககுஞசநபேயசிரமபபகொட்டின 

, மு$தயமராமுழகினோசைமுறைமைவழுவாமே 

பஈதிகிருத்தமனலகையேஈஇியழகனாடுமே, (ar) 

வேயகளோங்வெெண்முத்துதரவெடிகொளசுடலையு 
ளோயுமுருலிலுலறுகூஈதலலறபகுவாய 

பேயகளகூடிபபிணங்கணமாகஇியணங்கும்பெருங்காட்டின் 

(மாயனாடமலையானமகளுமருணடுகோககுமே, (ற) 

கடுவனுகளுககழைசூழபொதும்பிறகழுகும்பேயுமா 

யிடுவெண்டலையுமீமபபுகையுமெழுநதபெருமங்காட்டிற [ப 

கொடுவெண்மமுவுமபிறையுஈததமபககொள்ளென்றிசைபாட 

படுபெண்டுடியும£றையஙகதஙகபபரமனாடுமே. (௧) 

குணடைவயிற்றுககுறியசிறரியநெடியபிறஙகறபே 

யிணடுபடாஈதவிருளகுழமயானததெரிவாயெயிதறுபபேப 

கொணடுகுழவிதடவிவெருட்டிககொள்ளெனறிசைபாட 

மினடிமிலிாஈதசடைகடாழவிமலனாடுமே, (௧௦) 

குரிமதியஞ்சடைமேலுடையாாசுழல்வாரதிருட்ட 

மாடுமரவமமையிலா£ததவடிகளருளாலே 

காடுமலிகசசனலவாயெயிதறுச்சானாசகாறபேயதன் 
பா_.ஓப்ததுமபாடியாட்ப்பாவகாசமே, (௧௪) 

இருசசிறறம்பலம்,



இிருசசிற்றம்பலம், 

காரைக்காலம்மையார் 

அருளிசசெய்த 

இருவிரட்டைமணிமாலை, 

  

இளா தக துவெஈதயாவாதமெபோதஞசிகெஞசமெனபாய' 

தளாஈதிககிருதததவிரதிகணடாயதளரா.தவாதி | 

வளாஈதுக தகஙகசையுமவானததஇிடைவளாகோட்டுவெளளை 

யிளாதிஙகஞமமெருககுமமிருககுஞ்செனனியீசஜககே, _(௧) 

ாசனவனலலாஇலலையெனநிளைகது 

கஇமனததகத்துககொணடிருஈ பேடி 

பறவாதுவாழவாரைமணணுலகத்தெனறும 

பிமவாமைககாசகுமபிரான, (2) 

பிராதொெனறுதனனைப பனனாள்பரவித தொழுவாரிடாகண 
டிரானெனனகிறளெறலீசனசண்டீரி.வணடுணெடிப [ராவா 
பொராகினமகொனறைப பொதம்பாககடகது பொம்மெனறு 

பராரினறிரைககுஞ்சடைசசெம்பொனீண்முடியஈதணனே, 

அதணனைசதஞ்சமெனமுடபட்டாராமாமே 

வரதணைஈதுகாததளிககும்வல்லாளன--கொஈதணைகத 

டொனகணடாறபூனாதேகோணாகமபூண்டானே 
வெனகணடாயகெஞ்சேயினி, (௪) 

இனிவா£சடையினிறகங்கையென்பாளையங்கத்திருஈத 

கனிவாயமலைமகசைசாணிலெனசெயதிகையிர்சிலையான 
- மூனிவராதிரிபுரமுனறுமவெஈதனறுசெகதீமீனமூழகத । 

கனிவாகணையொனதினானமிசச்சோததவெஞ்சஙகரனே. (௫) 

சஙகரனைத்தாழநதசடையானையசசடைமேற 
பொஙகரவமவைத்துகஈதபுண்ணியனை-யஙகொருநா 

ளாவாவெளருழாமைக்சாபபானையெப்பொழுத 

மோலாதுகெஞ்சேயுரை, (௬)



திருவிரட்டைமணிமாலை. ost 

உரைக்கப்பவது மொனறுண்டுகேட்டுறசெவவரனமொடை.. 

மே, லிரைக்கெறபாம்பினயெனறுதொடேலிழிகதோட்டத 
தெஙகுக,திரைககனறகககையதேனினறகொனறையுஞசெஞ 
சடைமேல, விரைகனெறவனஜியுஞ்செனனித்தலைவைததவேத 
wGar, (௪) 

வேதியனை மேதப்பொருளானைலேதத.தச் 
காஇயனையாதிரைகளனாளானைச்..-சோதிபபான 

வல்லேனமாயபபுககுமாலவலுமாட்டாறு 

இலலேனமாவெனருன$ழ, (4) 

Bip Wer ger iuidlacnar ss. meratiyar em piGurus 

லீழாதிருதினபம்வேண்டுமென்மீ£விரவாபரககள 

பாழாயிடககணட்சண்டனெண்டோளனபைம்பொறகழலே 

தாழாதிறைதைபபணிர துபனனாளுஈதலைரினமினே, (௧) 

தீலையாயவைஈதஇனையஞசாதிததுததாழ்ஈ.து 

தலையாயினவுணாகதோரகாணபா.-.-தலையாயு, 

வணடததானாகிரையானாலாலமுண்டி ௬ணட. 

கணடததானசெமபொற்கழல, (௧௦0) 

கழறகொணடசேவடி காணறரா தம்மைபபேணஓறரா 

நிழறசகண்டபோழதத்த நிலலாவினைநிகோதுமினறித [தாட 

தழறகொணட்சோதிச௪ செமமேனியெம்மானைக் சைமமாமலா 

தொழககணடுகிறகிறகுமோதுனனிஈமமடுகதொலவினையே, 

தொலலைவினைவகஈதுகுமாமுனருமாமே 
யொலலைவணங௫டுமையெனனு...-மெலலியலோர் 

சூறரனைககூறறுருவங்காயஈதானைவாயர இலங்கு 
நிறமுனைநெஞ்சேநினை, (௪௨) 

நினையாதொழுதிகண்டாய்கெஞ்சமேமிககோதஞ்சமெனறு 
மனையாளையுமகச்சடம்மையுகதேறியோராபுச்கு 
ஈனையாச்சடைமுடிஈம்பவருதாதைநொஈசாதசொ த 

பனையான்மராபிரானணடவாணனடி த்தலமே, (௧௩)



a காரைக்காலம்மையார் 

அடிததலத்தினன்றரககனைஈரானகுதோளு 

முடி த௲லமுகீமுரிததவாறென--முடி.ததலததி 
லாருடியாறாவனலாடி.யவவனலி 

னீருடிரெய்யாடிி, (௧௪) 

நீநினறுதானவாமாம இனஞனறுறி ர தடனே 

இரினறுவேவசசிலைதொடடவாறென்திரங்குவலவாயப 
பேயகினறுபாட்பபெருங்காடரககாபபெயாரதுகட்டம 

போயதினறுபூதததொழசசெயயுமொயகழறபுணணியனே. 

புணணியஙகளசெயதனவுமபொயகெதிக்கட்சாராமே 

யெணணியோரைகஈதுமிசைகதனவாற்....ரிண்ணிய 

கைம்மாவினீருரிவைமூவுருவுமபோரத.தகநத 

வமமானறுசசாடப்ட்டவனபு, ௧௪) 

அனபாலடைவதெவவாறுகொனமேலதோராட 

சனபாலொருவரைசசாரவொட்டாததுவேயமனறி 

முன்பாயினதலையோடுகள்கோததவையா ததுவெளஃ& 

யெனபாயினவுமணிஈ தஙகோரேறுககதேறுவதே, (௧௭) 

ஏறலாலே௰மறநில்லையேயெமபெருமா 

னாறெலாமடாயுமவிர்சடையாா-.-வேமொ 

படாகுலவுகாகமுமிழபண்டமராகசூழ்கத 

தடஙகடனஞசுண்டாதமககு, (4.2) 

கமசகென்றுமின்பணிசெயதிருபபேமுக்குசதாமொருகரா 
ளெமசகொள்றசொனனாலருளுககொலாமிணையா தமினறிச 

சுமகசினறபிளளைவெளளேரொெப்ப தொனறுதொணடைககளனி 
யுமைககெனறுதேடிபபெறாஅடனேசொண்டவுதசமே. [வா 

௨ததமராயவாழ்வாருலஈதகசாலுறரூாகள 

செத்தமரமடுககிததயாமு--ஐுததமனாய் 
ரீளாழிகஞ்சண்டநெயயாடி தனறிறமே 

சேளாழிகெளுசேளொக ௮, 20) 

திருச் Dw wr ais 
ple



இருச்சிறறம்பலம், 

காரைககாலமமையா£ 

அருளிச்செயத் 

அற்புதத்திருவத்தாதி, 
வவ {) eevee 

Sos gour Puder mIcrQer aren ist say 

திறகதநினசேவடியேசேர்சதே....னிறந இகமு 
ழைஞஞானறசணடததுவாஞோபெருமானே 

யெஞஞான.ந தாபபதிடா. 

இடாகளையாளோனுமெமககிரங்காரோனும 

படருகநெதிபணியாரோனுஞ.--சுடருருவி 
'கெனபருகஜேலசதெரியாடுமெமமானாக 

கனபருதென்னெஞ்சவாககு, 

அவாச்கேயெழுபிறபபுமாளாவோமெனறு 

மவாககேராமன்பாவதலலாற-.-பவாசசடைமே௱ 
6 பாகாபபோழ்குடமவாககலலானமறறொருவாக 

காகாப்போமெஞஞான் று.மாள. 

அளானோமலலல.நியமுதையிட்டாற 

கேளாததென்சொலோகேளாமமை_நீளாகளு 
செம்மையானாதெதிருமிடறமறனொெனரு 

மெமமையாடகொண்டவிறை, 

இறைவனேயெவவுயிருநதோற்றுவிப்பானரோறநி 
யிறைவனேமீணடி.றக்கஞ்செய்வா-.-னிறைவனே 

யெரீதாயெனவிர ககுமெங்கண்மேலவெகதுயரம 

வர்தாலதுமாறறுவான, 

வானசதானெனபாருமெனகமதறுமபாகோன 

ருனததானெனபாருகதாமெனக--ஞானதசான 

முனனஞசததாலிருண்டமெொப்பொளிசோகணடசதா 

னெனனெஞ்சததானெனபனயாள். 

(௫)



cKO காரைக்காலம்மையார 

யானேதவமுடையேனெனகெருசேஈவனெஞசம் 

யானேபிறபப றுபபானெணணினேன-.-யானேயக 
சைமமாவுரிபோத்சசணணுதலானவெண்ணீறற 
வமமாலுக்காளாயினேன, 

ஆயினேனாளவானுக்கனறேபெறறகசிய 

ஞயினேனஃதனறேயாமாது..- அய 

புனதகங்கையேறருனோபொனவரையேபோலவா 
னனறகநுகையேதமருனருள. 

அருளேயுலகெலாமாள்விபப£$ச 

னருளேபிறபபறுபபதானா-.-லருளாலே 

மெடபபோருளைநோகமுமவி தியடையேனெஞஞான 

மெபபொருளுமாவதெனககு, 

எனககினியவெமமாளையீசனையானெனறு 

மனககினியவைபபர்கவைதசே-னெனசகவனைக 

கொண்டேனபிரானாகககொளவதுமேமினபுறறே 

இணைடேயெனகசரியதொனறு, 

ஒனோரினைக திருதேனொனறேதணிகதொழிஈதே 

(7) 

() 

(௧) 

(40) 

னொனறேயெனனுளளத்திலுளளடைததே--ஞெனறேகசாண 
SHOES CT AN BEE 'இரமுடியானபொககொள்கே 

ரஙுகையாறகாளாமது, 

அதுவேபிரானாமாருட்கொளளுமாது 

மதுவேயினியதிசகோமானா...-லதுவே 

பனிச்கணங்குகணணியாரொணனுதலின்மேலோ 1 
தினிககணஙகுவைததார்தகவு, 

தீகவுடையாந்தாமுளரோதருரதலஞசாரப 
புகவிடுதலபொல்லா.தணடா...-மிசகவடர 

ஆரகதிமொகரகமொருகாணமலைமகளை௪ 

சராகதிரிமேலேபாவாதான, 

(௧௧) 

(2௨) 

கே)
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கானேதனிநெஞ்சாதனனையுயககொளவான 

ருனேபெருஞ்சேமஞ்செயயுமாற-.-முளேயோ 

பூளூகததாறபொலிகதுபொககழலசோகஞசுமிமு 

நீசைசதானைகினைாது, (௧௪) 

நினைாதிருகதவானவாசணீண்மலராறபாதம 

புனா துமடிடொருதமாட்டார-..றினளைக திருகு 

் மினசெயவானசெஞுசடையாயவேதியனேயெனகீனறேற 
கெனசெயவான்கொலலோ(வினி. (௧௫) 

' இனியோகாமுயரதோமிறைவனராளசோகதோ 

மினியோரிடரிலலோகெஞ்சே-யினியோ 

வினைசகடலையாக்குலிககுமீளாபபிறவிச 

கனை சகடைரீசிதனேைகாண, (௧௯௬) 

காணபமாககுஙககாணலாகதன்மையனேகைதொழுது 

காண்பாரசககுங்காணலாககாதலாற்.காணபாரககுச 

சோதியாயசசிரதையுளேதோனறுமேதொலலுலகுக 

காதியாயநினறவரன, (௧௪) 

அரனெனகோகான்முகனென்சோவரிய 

ப் ரனெனகோபண்புண ரமாடடேன--முரணழியத 

தானவனைப்பாதததனிலிரலாற்செறழுளை 

யானவனையெமமானையின ௮, (௪௮) 

இனநகமக்கெளிதேமாலுக்குகானமுகறரு 
மனதறுமளபபரியனானானை--யெனநுமோர் 

மூவாமதியானைமூவேழுலகங்க 

ளாவானைககாணுமறிவு, (௧௯) 

அதிவானு5காளேயறிவிபபான்றானே 

ws Dau tis DB er (7 OT (PC sot —— 1s AB oo © 

மெயபபொருளுகதானேலிரிசடாபாராகாச 

மபபொருளுஈதானேயவள், (௨0)
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அவனேயிருசடாதியாகாசமாவா 

ன வனேபுவிபுனலகாறறாவா-.-னவனே 
பியமானனாயட்டமூாததியுமாயஞான 

மயனாடரினருனுமவக.து, (௨௨) 

வரதிதனைககொளவ்சேயொககுமிவவாளரவின 

இரதையதுதெரிஈ துகாணமினேோ--வநதோ 

ரிராரீரிருண்டனையகணடசசசெயகள 

பிரானீருளுசெனனிபபிறை. (22) 

பிறையுமபுனலுமனலரவுஞ்சூடு 

பிறஹறைவரெமககிரககாரோனும்.....சறைமிடற்த* 

வெததையாககாட்பட்டேமெனமெனதிருககுமே 

யெர்தையாவுளளமிஐ. (௨௩) 

இதுவன்றேயீசனதிருஏருவமாமா 

ரிதுவனறஹேயெனதனககோசேம.மிதுவனறே 

மினலுஞசுடருருவாயமீணடாயென்தெதனைச்சே 

பின்னுஞசுழலகினறஇகரு, (௨௪) 

இ௫கிருஈ தசொலலுவதெளெம்பெருமானெணளாதே 

யெககும்பலிதிரிபுமெதஇிறமும-.-பொகஙகிரலி 
லீமவனததாடுவதுமெனலுககெனருராய்வே 

ரரமவனைகசாண லஓுறறஞானறு. (௨௫) 

ஞானறகுழறசடைகள்பொனவரைபோனமினலுவன 
போனறகறைமிடற்ரானபொன்மாாபின--ஞானறெயகு 

மிச்சகயலேதோனறவிளககமிளிருமே 

பசகியலேவைத்தவரவு, (௨௭) 

௮ரவமொனளுகத்துகீகயிந்தபூணேல 
பரவி ததொழுதிர நதோம்பனனாண--மு ரணழிய 

வொனனாதாரமூவெயிலுமோரமபாலெயதானே 

பொனனாரமறறொன்று பூண், (௨௭) 
\
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பூணாகவொனறபுளைதொனறுபொககதளி 

னாணாகமேனமிளிர ஈனகமைத்௫௪--கோளாகம் 
பொன்முடி மேற்சூடுவ தமெலலாமபொதியிலியேற 

செனமுடி வ சாகவிவா, 

இவணாபபொருளுணரமாட்டாதாரொலலா 

மிவரையிகழவதேகணடீ-ரிவாசமது 

பூகசோலமேனிபடொடி பூசியெனபணிரத 

பேயககோலஙகணடாரமிதா, 

பிறீரதியலாகாபபெருமையரு6 தாமே 

பிறரறியுமபேருணாவுஈதாமே-.-பிறருடைய 

வெனபேயணிரதிரவிறறியாடுமெமமானா 

வனபேயுஈதாமுமகிழநது, 

மகிழ திமடகெஞசேமானுடரினீயுஈ 

இகமதிபெருஞ்சேமஞ்சோகதா-.-பிகமாதே 

யாரெனபேயேனலுமணிர தழலவாசகாடபட்ட 

பே ரனபேமினலுமபெருககு. 

பெருகொளியசெஞ”சடைமேறபிளளைபபிறையி 

ஞொருகதிரேோபோசதொழுகிறமொககுஈ...-தெரியின 
முததகணணான மபபுரககளனறெரி ததானமூவா 

நுதற்கண்ணானறனமாரபினூல, 

நூலறிவுபேசிறழைவிலாதாரதிரிக 

, நீலமணிமிடறருனீ£மையே-.-மேலுலகத 

தெககோலததெவவுருவாயெததவ௱கள்செயவாரக்கு 
மககோலத்தவவருவேயாம, 

அமாறறியாவேவல்வினைகளஈதாத்தே 
காமாளென்றேததராககர்மூன்றும..-வேமா 

ஜொருகணையாறசெறழுனையுளஎத்தாஓுளளி 

யருகணையாதாரைய0, 

அடு்கணடாயவெண்மதியென்தஞ்சியிருள்போச 
திடங்கொண்டிருகனெறதொககும--பட்ககொட. 

oA. 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪)
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௧௪ காரைக்காலமமையா 

ளணிமிடறறபேழவாயரவசைககானகோல 
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/மபறுவடையகணடததாவாசடைமேனாகக 

தெறுமெனறுதேயகஈ துழலுமாவா--வுறுவான 

றள. ரமீதோடுமேறருனதனையஞடி 

வளருமோபிளளைமஇ. 

மஇயாவடலவுணாமாமதினமூனறட்ட 

பதியாவளாசடையினானை--மதியாலே 

யெனபாககையாலிகழாதேத துவரேலிவவுலகி 

லெனபாசகையாயபபிறவாரீணடு, 

ரணடொளிசோவானததெழுமதியைவாளரவத 

தணடசசிறுயெயேதபோலாதே--பூணடதோ 

தாரேறுபாமபுடையானமாரபிறறழைந திலககு 

கூரேறுகாரேோனசகொமபு, 

கொமபினையோபாகததுககொண்டகுழகனற 
னமபவளமேனியதுமுனனஞ--செம்பொ 

னணிவரையேபோலுமபொடியணிஈதாலவெளளி 

மணிவரையேபோலுமதித.து. 

மறிததமடநெருசேவாயா லஓஞ்சொலலிச் 

குதிததததொமுதொணடாபாதக--குதித்தொருவா 

கொளளாததிஙகடகுறுஙககணணிகொணடாாமாட 

டுளளாதா£கூ_டமொரு௮. 

ஒருபாலுலகள$தமாலவனுமறறை 

யொருபாலுமையவளாமெனமு-_-லிருபாலு 

நினனுருவமாகநிறஈதெரியமாட்டோமா 

னினனுருவோமினனலுருவோகோகது, - 

Cares ரவங்கொள்ளச்சிறுகற்றோரீயதனை 

யீரரசளவேகொணடிசையவைத்தாயோ..- போரது 

வளஙகுழவிததாயவளரமாட்டாதோவெனனோ 

விளககுழுவிததிஙகளிது, 

(௩௫) 

௩௩௭) 

(௩௮) 

(௩௧) 

(௪௦) . 

(௪௧) 

(௪௨)



அற்புதத்திருவந்தாதி, 
இங்களிதசூடி சசிலபலிககென ரா திரியே 

லெகசளபெருமானேயெனதிரகது--பொககொளிய 

வாஜனோகவிலசகாரோலயாமவிலககவலலமே 

| wt VG TET DOT & (Fe 

sam SUID UI CU EF GOK CTCL. ௫வாழமு 

மெ்கேயருளாவாறெகொன.-.-மனககினிய 

சரான்னகஙசைமணைவாளனசெமமேனிப 

பேர ஈளனவாஷஞோபிரான. 

பிரான்வளைகோககுமபெருகெத நியேபேணிப 

பிரான்வனறனபேரருளேவேணடிப.-பிரானவனை 
யெஙகுறறானெனமீரகளெனடோலவராசிநதையிறு 

மிககுறராுனகாணபாரககெளித. 

எளியதி.தவனறேயேழைகாஷயாது 

மளியீரறிவிலீராவாவெ ரளிகொணமிடற 

ஜெதையராபபூணடுழலுமெமமானையுணணினைகத 

சிரதையராயவாமுகஇறம, 

இறததானமடரெஞ்சேசெனறடைவதலலாறட 

பெறததானுமாதியோபே, தாய-.-நிறதத 

விருவடி கணே ழககொருபாகமீஈதான 

திருவடி சகட்சேருச இரு, 

திருமாபிலேன௪செழமுமருபபைப்பராககும 

பெருமான்பிறைககொழுஈதைகோககு-.-மொருகரச௪ 

ளி தமதியெனரொனருகவினறளவுதேரா 
சதமதியொன நிலலாவரா, 

அ ராவிவளைததனையவககுழவித Basser 
விராவுகதாவிரியவோடி..-விராவு தீலாற 

பெரீனனோடுவெள்ளிப்புரிபுரிக சாறபோலாவே 

தனனேோடேயொபபான சடை, 

சடைமேலககொன்தைதருசனிசள்பேகது 

கஇடைமேலித்தாழ்ர தனவேபோலு-- முடிமேல் 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(war) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯)



காரைக்காலம்மையார் 

வலபபாலக்கோலமதிவைத்தான்றன்பங்னே 
குலபபாவைநீலககுழல், 

குழலரர்சிறுபுறத் அக்சோல்வளையைபபாகச 

தெழிலாகவைத்தேகவேண்டா-.-கழலாப்பப 

பேரிரவிலீமடபெருங்காட்டி ற்பேயோடு 

மாரழல்வாயநீயாமுமஙகு, 

அஙகண்முமுமதியஞ்செக்கரசல்வானத் 
தெங்குமினிதெழுசாலொவவாதே....செங்கட 

டிருமாலைபபங்குடையான்செஞ்சடைமேலவைத்த 

சிரமாலைதோனநுவதோரசோ, 

சீராஈதகொனறைமலர்தழைப்பசசேணுலவி 

நீரார்ததபேரியாறுநீததமாய்ப...போரராகத 

காணடாம்புசொண்டசைததரஈம்மீசனபொன்முடி தான் 

காண்பாரககுசசெஏவேயோராகார், 

காருருவக்சண்டத்தெங்கண்ணுதலேயெங்கொளித்தா 

யோருருவாயகினனோடுழிதருவா...னீருருவ 

மேகதகாறசெயசனையமேனியானினனுடைய 

பாகததான்காணாமேபண்டு, 

பண்டமர ரஞசப்படுகடலினஞ்சண்டு 
கண்டஙகறுதததுவுமனதியே--யுணடு 

பணியுறுவாசெஞ்சடைமேறபான்மதியிலுள்ளே 

மணிமறுஊப்சீதோன் றழ்வடு, 

-வடுவன்றெனகீகருஇகீமதித்தியாயிற் 
சுடுவெனெபொடிரிறததாயசொலலாய்படுவெண 
புலாறறலையிதுளளுண்புறம்பேசசகேட்டேர 

கிலாததலையிறசூவொயநீ, 

நீயுலகமெலலாமிரபபினுகின்னடைய 

தீடவரவொழியசசெலகணடாய--. 

மடவரலா£வஈதுபலனிடவாசள 

விட ௨ரவழேலாடமிக்கு, 

(௫௦) 

(௫௧) 

௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௫) 

(௫௬) 

(Gr)



அற்புதத்திருவக்தாதி. 
மிககமுழஙகெரியுமலீஙகயபொககிருளு 
மொககவுடனிருஈ தாலொவவாதே---செககாபோ 

லாசததானசெஞ்சடையுமாஙகவனறனபொனனுருவிற 

பாசத்தாள்பூககுழலும்பணபு. 

பண்புணரமாட்டேனானீயேபணிததுசகசாண 

சணபுணருகெறதிககறைக்கண்டா.-பெணபுணரு 

மவவருவோமாலுருவோவானேறமுய$றணிவ 

தெவவருவோரினனலுருவமேல, 

மேலாயமேகங்களகூடியோபொனவிலகசல 

போலாமொளிபுதைத்தாலொவவாதே.....மாலாய 

கைமமாமதககளிறறுககாருரிவைபேராததபோ 

தமமானதிருமேனியனறு, 

அனறு திருவருவங்காணாதேயாட்படடே 

னினறுஈஇருவுருவவசாணகிலே-னெனறுகதா 

னெவவருவோஜலுமபி ரானெனபா£க..செனலுரைசசே 

னெவவுருவேரநின்னுருவமேது. 

எதொககுமேதொவவாதேதாகுமேதாகா 

தேதொககுமெனபதனையாரறிவீர.௨.-பூதப்பால 

விலவேடனாசிவிசயனோடேறறகாள 

வலவேடனானவடி வு, 

OY ao WF me Are Gor puis Cav 

கெடி துலவிசின்றெதிக்குககொலலோ--கடியுலவு 
சொனமுடிவொளனதிலலாதே சாதியாயசொலலாயா 

னினமுடிமேறதிஙகணிலா, 

நிலாவிலககுவெணமதியைகேடிக்கொளவானபேரீ 

லுலா aly ழிசருமாகொலலோ-.-நிலாவிருஈத 

செசகரவவானமேயொசகுக இருமுடிககே 

புகக.ரவஙகாலையேபோன்று, 

கால்யேபோனதிலககுமேனிகடுமபசலின 

வேல்யேபோன நிலஙககுமவெணணீத--மாலையின 

aol 

(௫.௮) 

(௫௧) 

(G0) 

(௬8) 

(௬2) 

(௬௩) 

(௬௪)



& of காரைக்கால்ம்மையா£ 

சஙகுருவேபோலுஞ்சடைககறறைமறறவறகு 
மீங்கிருளேபோலுமிடறு. (சுட) 

மிடறறிலவிடமுடையீருமமிடறறைஈகஇ 

மிடறதிலலிடககோணடவாறோ...-மிடறறகத்து 
மைததாமிருளபோலுமவணணஙகரிதாலோ 

பைததாடுநமமாரபிறபாமபு, (௬௬) 

பாமபுமதியுமடமானுமபாயபுலியுக 

தாமபயினறுதாளருவிதாஙகுதலா--லாமபொ 

றுரூவடி.விலோககொலிசோசணணுசலானகோலத் 
இருவடி.யினமேயசிலமபு, (௬௭) 

சிலமபடியாளூடலைததானறவி£பபானவேணடி௪ 
சலமபடி.மே௱செவவரததஞசோததி--5லமபெற 

ஜெதிராயசெககரினுமிககோலஞூ்செயதான 

முதிராமதியானமுமி. (௬௮) 

முடிமேறகொடுமதியானமுககணானலல 

வடிமேறகொடுமதியோககூறறைப-படிமேற 

குனியவலமாமடிமைகொணடாடப்பெறறோ 

மினியவலமுணடோவெமக்கு, (௬௯) 

எமக தவோபேராசையெனறுநதவிரா 

தெமககொருகாளகாடடுதியோவெக தா-...பமைககவே 

போநதெரிபாயநதனனபுரிசடையாய்பொகூிரவி 

லேஈதெரிபாய்நதாடுமிடம, (௭௦) 

இடப்பாலவானதடிதழுமதியைநீயோ£ 
மடப்பாவைதனனருகேவைததா-.-லிடப்பாகங் 

கொணடாண்மலைபபாவைகூனொனறுங்கண்டிலககாண 

சணடாயேமுககணனணாயகண்,. (௭௧) 

கணடெரநதையெனதிறைஞ்சிகசைபபணியானசெய்யேனே 

லண்டமபெ் நினுமதுவேணடேன-.-றுண்டஞ்சோ 

லிணனாளு5திககளாயமிககுலகமேழிலுககுக் 

கணணாளாகவீதெனகருதது, (௪௨)



YO 55S Hales. 

கருததினானீகருதி தறெலலாமுூடனே 

இருத்தலாஞசிசசெனதானசொனனேன..-பருததரஙக 

வெளளகீரோறரானடி க்சமல$ீவிருமபி 

ய்ளளமேயெபபோதுமோது, 

ஒதகெடுங்கடலகளெததனையுமுயததட்ட 

வேதுகிறைஈ திலலையெனபராற--பேசையாக 
ளொெண்ணா துடும்பலியாலெனஜனோரிறைகதவா 

கணணுூாகபாலகசலம, 

கலஙகுபுஏறகங்கையூடாலலாலு 

மிலஙகுமதியியஙகலாலு--ஈலஙகொள 

பரிசுடையானிணமுடிமேறபாமபியகசலாலும 
விரிசடையாஙகாண்லவிசமபு, 

விசுமபிலவிதயடையவிணணோபணிகது 
பசும்பொனமணிமகுடஈதேயபப-முசிகதெஙகு 
மொதாயதமுமபேறியேபாவமபொலலாவா 
மதாமரைபோலடி, 

௮டிபேரிறபாசாளமபேருமடிசண 
முடிபேரினமாமுகடுபேருக--கடச 
மதிஈதாடுகைபேரிலவான் நிசைகளபேரு 
மதிஈதரடும்றமுதரஙகு, 

௮ரஙசமாபபேயககாட்டிலாடுவானவாளா 
லிரஙகுமோவெல்வுமிரககுமேழா-.-மிரஙகுமே 
லெனனாகவையானரமுனெவவுலகமீசதளியான 
பனஞுளிரஈதாதபணிரது, 

பணிநதும்படாசடையானபர்தங்களபோதா 

லணிஈதமணிஈதவரையேததத்-.- தணிரதெனறு 

மெகதையார்க்காடசெயயபபெறறகிதசொலோ 
சிரதையராககுளளசெருக்கு, 

செருககினாலவெறபெடுத்தவெத்சளசையோதிண்டோ 

ளரககனையுமுன்னினறடாதத...-இருததக்க 

௧௨3௯ 

௪௩) 

(௪௪) 

(௭௫) 

(எச) 

(௪௮) 

(௪௯)



காரைககால்மமையார 

மாலயனுங்காணாதரறதிமகிழகதேததச் 

காரலனையமவெனறுதைததகால. (௮0) 

காலனையுமவெனரோஙகடுஈரகல்சைகழன்மே 

மேலையிருவினையும்வேரறுசதோக். கோல 

வரணூரவிகதமியவெஈத$ீயமபெய்தான 

சரணாரவிததங்கள்சாஈ.௮, (ye) 

சாரஈதார்ககுப்பொந்கொழுநதேயொத்திலங்குச்சாரா. த 
போகதாரககுததிகசொடியினபெற்றியவா-...கோக தணரிற 

முழசுடரோன்செஙகதிருஞ்சாயுதழலவண்ணன் 

வீஐசடையேயெனறுரைககுமின, (௮௨) 

மினபோலுஞ்செஞசடையான்மாலோடுமீணடிசைஈதர 

லென்போலுககாணபாரகட்கெனதிரோத....வஊனபோலும 

பொறகுன்று நீலமணிககுனறுஈதரமுடனே 

நிறளன்றபோலுகெடி த, (௮௩) 

கெடிதாயபொககெரியுஈதண்மதியுகேோோ 

கடி தாஙகடிஞசுடரும்போலுக-.-கொடிதாக 

Motori சணமுமமதிலும்வெரதியினிலழியக 

கண்டாலுமுககணாஙகண, (௮௪) 

கணணாரககணடுமென்கையாரக்கூபபியு 

மெணணாரவெண்ணத்தாலெண்ணியும்--விணனே 
னெரியாடியெனறென்றுமினபுறவனகொலலோ 
பெரியானைககாணபபெதின, (ரு) 

பெ. [ஹமபிதிதியாதம்வேண்டேகமக? 

அதிற்முருதொழிபுமேலகு--சிதிதணர்தஇி 
ம௫/ொருகணெறறிமேலவைததானறனபேயாய 
கம்கணததிலொனருயகாம. (சு) 

கர்ம £லைகுடியம்மீசளபொனனடி.ச்கே 

(மாலைகொண்டுபளைஈதன்பாய....ராமோ 

ர ிவினையேபறறினாலெறறேதடுமே 

யெதிவினையேயெனலுமிருள, (௭)



அற்புதத்கிருவக்தாதி. 
இருளிறுருவென்கோமாமேகமெனகோ 

மருளினமணிரீலமெனகோ...-வருளெமககு 

நனறுடையாய்செஞசடைமேனகலெஙகுவெணைம இய 

மொனறுடையாயகணடத்தொளி, 

ஒளிவிலிவனமகனையொணபொடியாகோசகித 

தெளவிவுளளசிஈதையினிறசோவா..-யொளிகஞச 

முண்டவாயஃ இருப்பவுனனுடையகணடமிருள 

தொண_வாறென்னிதனைக்க..று. 

கூறெமக€தெஈதாயகுளிர்சடையைமீதழிததிட் 

டேறமிகப்பெருகனென்செய்இி..-6ி 

விழிததூருமவாளரவும்வெண்மதியுமீரத தத 

தெழித்தோடுங்கககைததினா.* 

இரைமருவுசெஞ்சடையானசேவடிக்கேயாளா 

யுரைமருவியாமுணாகதோங்கணடா--தெரிமினோ 

விம்மைககுமமமைககுமெலலாமமைஈதோமே 

யெமமைபபுறனுமரைப்பதென, 

எனனையுடையானுமேசமாய்கின்றானுக் 

,தனனையநியாததனஎமயஜம்--பொனனை௪ 

சுருளாகசசெயதனையதூசசடையானவரஜோக் 

கருளாகவைத்தவவன, 

அவனகண்டாயவானோபிரானாவானென்று 

1மவன்சணடா.பம்பவளவண்ண-_-- னவன்சணடாய 

மைததமாகதசணட ததானமறறவனபானனனெஞசே' 

மெயததமாகதனபாயநீகிருமபு, 

விருபபினானீபிரியகில்லாயோவேரு 
விருபபிடமற்திலலையோவென்னோ..-பொருபபனமகண 

மஞசபோனமாலவிடையாயகிறபிரி$ தவே.றிருகக 

வஞ்சுமோசொலலாயவள், 

௮வளோரகுலமங்கைபாகத்தசளா 

2ரிவளேராசலமகளமீதே-.- தவள 

(௮) 

(௧) 

(௬௦) 

(௧௧) 

(௬௨) 

(௧௩) 

(௬௪)



$ ப e 

2 2. BIOTHESTOVLOONLDWTT 

றெனபணிலீரெனமபிரிஈததியீரீகசவரு 

ளனபணியாஈசொலலுமினிங்கா£. (௬௫) 

ஆாவலலாரசாணவரனவனையனபெனலும் 

பேோரவையதனாலேபோததமைததச-.-சோவலல 
சாயததானாமுஈதனிகநெஞெினுளளடைதது 

மாயசதாலவைத்தோமறைத.த. (௧௬) 

மறைததலகமேழினிலும்வைததாயோவனறே 

லுறைபபோடுமுனகைசககொண்டாயோ--நிறைததட 

செகதெழுகதகீயெரிபபமூவுலகுமுளபுக 

களைஈதெழுகதசெரஈதியழல. (௬௭) 

அழலாடவங்கைசிவஈததோவங்கை 
பழகாலழலசிவஈசவாழோே.-சமலாட்ப 
பபேயாடுகானிறபிறஙகவனலேஈஇீத 
இீயாடுவாயிதனைசசெப்பு, (௧௬௮) 

செபபே£திளமுலையாளகாணவோபபடுகாட் 
டட்பேயகசணமவைதாககாணவோ--செப்பெனககொன 

ருகததானஙகாகதனலுமிமுமைவாய 

நாகததாயாடுினனடம, (௯௯) 

நடகிறபடிஈடுங்குகோககிறதிசைவே 

மிடிக்சினுலகனைததுமேஙகு...-மடுக்கற 

பொருமேளனோவானேரோூபொனனெப்பாயகினனே 

அருமேரோவொன்ருவுரை. (௧௦௦) 

உரையினாலிமமாலையஈதாதிவெண்பாக் 
கரைவினாறகாரைககாதபேயசொற--பரவுவா 
ராராதவனபினோடணணலைசசெனறேததுவா£ 

Curt gar so nbs. (௧0௧) 

இருசசிறறமபலம, 

inert



திருசசிறறமபலம, 

ஐயடி. களகாடவாகோனாமனார் 

அருளிசசெயத 

க்ேத்திரத்திருவெண்பா. 

  

ஐடுசெறரீரமையொழிதலுமேயுறராரு௩ 
கோடுஇனமாமூபபுககுறுகிற் ந. ராடுகினற 

நலலசசிறறமபலமேகணணாமுனனனெஞ்சே 
தஇிலலைசசிறறமபலமேசோ, 

க&டுவடுகத£ரகொடுவாகாடி.தாவெனறு 
நடுஈடுத தசாவடகசாமுனனம--பொடியட$தத 

பாழககோட௩ஞசேராமுன்பனமாடத்தெனருடநதைக 

கழககோட்டஞசெப்பிககிட, 

௧6 இகடகஈ தகுனிரதொருகைசோலூனறி 

கொகதிருமியேககறமாததேறி--வாத5தி 

யையாறுவாயாறுபாயாமுனெஞ்சமே 

யையாறுவாயாலழை, 

காளைவடிவொழிக தசையறவோஜட௰யறவாய் 

நாளுமணுகெலியாமுன---பாளை 

யலிழகமுகமபூஞ்சோலையாருரறகாளாயச் 
கலிழகமுகககூமபுகவெனகை, 

வஞ்சியனநுண் ணிடையார்வாட்டடகசணீ£சோரக 

குஞசிகுறங்கெனமேறசொண்டிருக ge BOP 

யருத்தொருததிகொணவொவெளனாமுளனெஞ௫ுசே 

இருத தருததியானபாதஞடோ, 

(௩) 

(௫)



2.7 ஐயடிகளகாடவாகோனாயஞர் 

காலைககரைழிழையாறகடடிததாகசையாதத 

மாலைதல்ககணிக தமையெழு---மேலோா 

பருககோடிஞமூடிப்பலரழாமுனனஈ 

இருககோடிசாவடைநீசென்று, (௬) 

மாணடுவாயங்காவாமுன்னமடநெஞ்சே 

வேணீடுவாயாகிவிலாகதொலலைப--பரணடவாடச் 

தெனனிடைவாயூமே பசிவனாதிருகாம 

நினனிடைவாய்வைத்துகினை. far) 

தொடடுததடவித்துடி ப்பொன.றுங்காளூ.து 
பெடடிபபிணமெனறுபேரிட்டுக்--கட்டி 

யெடுககளததாவென்னாமுனனேழைமடதெஞ்சே 
நெடுஙககளததானபாதகினை. (ஆ 

அமுகுதிரிகுரமபையாஙகதுவிட்டாவி 
யொழுகுமபொழுசதியவொணணா.-.-சமுகு 

கழி; தணடலையாமுனகாவிரியினறெனபாற 

( கழிததணடலையானைககூறு. ௯) 

படிமுழுதும்வெணகுடைகழேபபாரொலாமாணட 
மூடி யரசாசெலவததுமுமனை ம--கடியிலஙகு , 

தோடே. தகொனஷஹயகசாரசசோ 'திசகுசதொணடுப. 

டோடேர இயுண்பதுறும. (௧0) 

குழீஇயிருஈதகற்றங்குணங்கள்பாராட்ட 
வழீஇயிருதவககககளெலலார...-தழீஇயிரு5 ௮ 

மென்னானைக்காவாவிஅதகாவெனனாமுன 

ஹெனனானைக்காவடைநீசெனறு. (௧௧) 

குமிலொத்திருளகுஞசகொககொததிருமல 
பயிலபபுகாமுனனூஈகஞசே---மமின த 

தருப்புளளைபூநதானஇரிஈதியாயாடு 
லிருபபின்னையககாகஇளைத் 2, (௪௨)
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பூளையெனபபொகபைபொலிவழிக.த.--ஞூளையாக 
'ளோகாளஞ்செயயாமுனெஞ்சமேயுள்சேனை 

மாகாளஙகைதொழுதுவாழதது, 

  

இல்லுமபொருளுமிருஈசமனையளவே 
சொல ஓுமயலாா துடிபபளவே... லல 

களைகுளதஅரீரசாவேகற நிழேகெஞ2 

வைகுளத தளிசனையேவாழத.த, 

ஆஞசனஞ்சோகணஞணாருவருககுமபபதமாய்க 

குஞவெளுத,தடல்ஙகோடாமுன--னெஞ்சமே 

போயககாடுகூடபபுலமபர் தபூமபுகராச 

சரயாகாடுகைதொழுநீசாகது, 

இட்டகுடி $ீரிருராதியோருழககாச 

சடடவொருமுடடைநெயசானகலஈ.....தட்ட 

வருவாசசாரொன்றங்கழாமுனனமபாசசிற 
4 

திருவாச்சிராழமேசோ, 

கழிசச.தனனெறஅககட்டுவிடடுகாநி 

யொழிகச.து௨னி ராவண்ண--மழிஈத 

இிராமலையாகெரணடுபோவென்னாமுனனெ௫சே 
சிராமலையானபாதமேசோ. 

இழவாடிசசுறுசதாரொெலலாருக்கூடி 

விழவாடி.யாவிவிடாமுனன-.-மழபாடி 

யாணடானையாரமுதையனறயனமாலகானணாுமை 

நீணடானைகெளுசேகினை. | 

உளளிடத்தான்வலலையேரெஞ்சமேயூழவ்னைகள 
களளிடத்தானவ5 அகலவாமுன்-சகொளளிடத்தின் 

தெனதிருவாப்பாடி.யான்றெய்வம்றைகான்களையுக 
தீனறிருவாயபபாடியானருள். 

௨௫ 

(௧௩) 

(Ge) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௪௭) 

(௧௮) 

(sa)



2. die ஐயடிகளகாடவர்கோனாயஞா 

எனனெஞசேயுனனையிரஈ துமுரைச்செறேன 

கனனஞசெயவாயாகிறகாலததால--வனனெஞ்சேய 

ப கமபத்தாளையுரிதசானைவண்சசசி 

யேகமபததானையிறை௯௪, 

காமூனிகசணணிடுககிகசாக்குலையமறறோர் 

0 /மூனறிவாயகுதட்டாமுன்னம--புரமூனறுஈ 

தீசரததாறசெறருன நிருபபனரதாட்டாடகசைய 

வீசசரததானபாதமேயேத த, 

தீஞசாகமுூவுலகுமாணதல்யளிததிட் 

டெ௫சாமைபெறறிடிலுமயானவேணடே--னஞசங் 

சார தணடகணடாதமமொறதியூபீதறி 

பிரா தண்டி ருககபபெறின, 

நூறறனைத்தோபலலூழிறுணவயிரவெணகுடைச$ழ 

லீறதிருகதசெலவமவிளையாதே--கூ.றறுதைததா 

னுடைரவஙகசசாவலாசககசைததவமமானறன 

பாடாலங்கேட்டபகல், 

உயயுமருதிதளையுணமினெளவுற்மா 

கையைபபிடி ததெதிோகாட்டியககாற- பைய 

வெழுதிருமியானவேணடேளெளனாமுளெஞ்சே 

செழமு£திருமயானமேசோ, 

இருசசீறறமபலம, 

கால்க. 

(a) 

(2)



இருசசிறறமபலம, 

சேரமான்பெருமாழைஞர் 

௮ருளிசசெயத 

பொனள்வண்ணத்தத்தாதி, 
வலையை 

பொன௨னண மெவவணண மஎஉணணமேனி பொலிக இல 

கக, மினவனணமெவவணணமவவணணமவீழசடைவெளளி 

FGM DB, தனவணணமெவவணணமவவணணமாலவிடைகன 

னைசகணட, வெனவணண்மெவவணணமவஎணண்மாயெ மீச 

Mars, (4) 

ஈசண்சசாணபபலிகொடுசெலலவெறறேயிவளேோரா 

பேயனைககாமுறுபிசசிசொலாமெனறுபேதையாமுன 

ருயெனையீபபதசமியேனறளரவததாழசடையோன 

வாவெளைப்புலல்வெனருனிமைவிணடனவாட்சண்களே, (௨) 

கணகளஙகஞ்செயயக்கைவளைசோரசகலையஞசெலல [வப 

கொண்களங்கணணுதலவோபப சொணகொனறையகதாருரு 

பெண்களம்கம்மிவளபே த றமென்பதேோரபேதைகெஞ்சம 
ப்ணகளஙகமமிசைபாடநின்றாடுமபரமனையே, (௩) 

பரமனையேபலிதோர தாஞாண்டஅபன்மலாசேர் 

பிரமனையேகி ரககொணூெகெெயெபதபேரருளாஞ்” 

சரமனையேயுடமபட்டுமுடம்பொடுமாதிடமாம 

௨. ரமனையேளெயாகுமுககணனுடைமாதவனே, (௪) 

தீவனேயுலகுக்குததானேமுதருனபடைதசவெலலாஞ 

சிவனேமுமு. துமெனபராசவலோசமபெதுவாசெய்ய 

வவனேயடலவிடையாதஇகடலிடைஈஞசமுண்ட 
பவனேயெனசசொலலுவாருமபெறுவரீபபாரிடமே, (௫)



உழு சேரமான்பெருமாணாயனா 

இடமாலவலகதானிட்பபாறுழாயவலபபாலொணகொனரை 

வடமாலிடகதுகிமோலவலமாழியிடமவலமா 

னிடமாலகரிதாலவலஞசேஇவலுசசெழினலஞ்சோ 
குடமாலிடமவலஙதொசகரையாமெக்களகூததனுககே, (௬) 

கூத. துககொலாமிவராடி தஇிரிவதுகோலவளைகள 

பாததுககொலாமபலிதோவதுமேனிபவளககொலா 

மேததுககொலாமிவராதரிககினறதிமையவாத 

மோததுககொலாமிலாகணடதிணடைசசடையுததமரே, (9) 

உததமராயடியாருலகாளததமககுரிய 

மதசமராமதிமாடமபஇிகலஞசாமைகுனறு 
வெததமராடிமபணிகொள்ளவலலவிறைவாவசதென 
சிசசமராயகலாதுடனாடி.ததிரிதவரோ. (4) 

நிரிதவர்கண்ணுள்ளுமுளள தஇினுள்ளுஈ இரிதரிஸ 
மரிதவாதன்மையநிலிபபதாயினுமா ழிகஞ்சேய - 

கரிதவாசண்டமவெளிதவர்சாஈதககண்டூன்ருடொனரும் 

பரிதவரதாமேயருளசெயன்கொளவர்தமபலபியே,.. (௯) 

பணிபதம்பாடிசையாடிசையாகபபனிமல ரா 

லணிபசங்கனபறகொளப்யனையததவறகேயடி மை 

அணிபதங்காமுறுதோலொடுகீறுடறா த் அசல 

தணிபதங்காட்டிடுஞ்எஞ்சல$பெனறலிகெஞ்சமே, (௧௦) 

கெஞ்சநதளிர்கிடச்கண்ணீறத தமபமுகமலர 
வஞ்செக்கரசலங்கூமபவட்டாறகமடிபணிரு 

தஞ்சொனமலராவணியவலலோர்கடகுததாழ்சடையாக 

வஞசஙகடிஈததிருகவைச்சானபெருலானசகே.... (௧௪) 

வானகமாண்டுமகதாடுவியாடிசகதாலனருகூம் 
தேனகமாழலாகுடிர்செல்வொருஞ்சிதவலக.றதிக 

கானகாதேயதஇிரிகதரப்போருங்கனசவண்ணப் 
பரணிறரீற றகடியருமல்லாப்படி.றருமே, (௧௨)



பொன்வண்ணத்தந்தாதி. ௨௯ 

படி ருபி௫சொலலிபபாமூடலோமபிபபலகடைசசென 

திடருதொ ழிதுமெழுகெஞ்சமேபெரியாடியெமமான் 

கடராயினநஞ்சமுண்டபிரானகழலசேர்தலசகண்டா 

யுடருனுளபயனாவசொனனேனிவ்வுலகிலுளளே. (௧௩) 

உலகாளுதுவீதொழுமின்விணனாளமீ£பணிமினிகதம் 

பலகாமுறுவீரகினைமினபரமனொெடொனறலுறறீ£ 

நலகாமலராலருசசிமின்ணரகத்துநிறகு 

மலகாமுறுகீர ரனடியாரையலைமினகளே. (௪௪) 

அலையாாபுன்லனனஞாயிறவனிமஇயம்விண்கா 
ரமொெலையாவுயிருடமபாகியசோதியைத்தொச்குமினோ 

தலையாறசமகதாதடி.த.துககொடிததேரரககனெனனே 

சலையானொருவிரறமுகககலலாவிடடகாரணமே. (௧௫) 

காரணனகாமரமபாடவோகாமரம்பூறெதசன 
ரூரணஙகாகதசளாகனறதையலைததாககுவாயா 

போரணிவேறகணபுனறபடமடோரசததன்பூஞ்சுணஙகா 

சேரணிகொஙகையுமபொறபடலூடியிருதனவே, (௧௬) 

இருஈசனமெயதியுகினறுகதிரிஈ துவ தலைஈதம் 

வருநதியவாழசகைதலிரததிடுபோககெஞுசேமடவாள 

பொருகதியபாசததபபுணணிகினபுண்ணியல௫லகசெமமான 

றிருரதியபோதவனமுனேகாயு5ஈ தீவினையே, (௧௭௪) 

கிவினையேனைகினறைவரிராப்பகற்செத்தித்தின்ன 

மேவினவாழககைவெறுத்தேன்வெறுத் தவிட்டேன்வினையு 

மோவினஅள்ள்தெளிஈத தகள்ளங்கடி.ஈ தடைகதேன 

பாவினசெஞுசடைமூச்க ணவூணனபாதம்களே, (௧௮) 

பாதம்புவனிசுடாஈயனம்பவனம்முமிரப்போங் 

கோதமுூகேகையுயாவானகுடிகிசும்சீபடுடம்பு 

வேசமுகசதிசைதோண்மிகுபனமொழிசதமென்ன 
டோதமிவற்கோமணிரிறகதோறபதுபூங்கொடியே. (௧௪)



-:0 சேசமான்பெருமாணாயனார் 

கொடி.மேலிட்பமுஙகோவணசூ€ளுமோர்கொகூறகு 

மடிமேறகழலுமகலதஇனீறுமைவாயரவு 

முடிமேனமதிருமுருகலாகொனறையுமூவிலைய 

வடி. வேலவடிவமெனகண்ணுளெபபோதும்வருகனறவே (௨0) 

வருகனறமூபபொடுதீபபிண்சகூற்தம்வைகறகுவைகல [ன 

பொருசினற போரககொனுு மாறறலெலேனபொடி.பூசிவஈது 
னருகொனஜிகிறகவருஞுகணடாயழலவாயரவம 

வெருசொனறவெணமதசெஞ்சடைமேலவைததவேதியனே. 

வேதியனடா தமபணிஈதேனபணிஈதமெயஞ்ஞானமெனஜஐஞ 
சோதியெனபாலகொளளவறறுகினறோேறசெனறதொடடி ததா 

னீதியெனருனசெலவமாவதெனறேனமேனினைபபுவணடே 

சரோதிகிவபோலவகைததேயிருபாலுமொழிதததுவே, (௨௨) 

ஓழிததேனபிறவியையாகதேனுவகையையோகறறுளள 
'மிழிததேலுடமபினையேலேனபிறரிடையிமமனையும 

பழிததேனபழியேவிளைககுமபஞ்சே5 இயககுஞசர மு 

தெழிசதேனசிவனடிசோஈதேனினிமிககதெளளியனே. (௨௩) 

தெளள்யமாஈகரைசசோகதிலனதநீங்கவிபாடலுறறே 
ஜெஎளியசொலலுமபொருஞமபெறேலுரைததாருரைதத 
களளியபுககாறகவிசளொட்டகாகடனஞ்சமினமுய 

கொளளியவலலகண்டாயபுனசொலரயிலுககொண்டருளே,. 

அருளாலவருகஞ்சமுண்டுகின்றாயையமராகுழாம் 
பொருளாாகவிசொல்லயாலுமபுனசொறகளபுணாககீலுநறே 

னிருளாசறவெழினமாமதிதோனறவுமேனததெனன 

வெருளாதெதிரசென்௮ுமினமினிசானுமவிரினெ.றதே, (௨௫) 

விரினெறஞாயி௫அபோன்றதுமேனியஞ்ஞாயிறகுழ்ச 
தெரினெறவெககதிரொத்ததசெஞ்சடையச்சடைக்$௪ 

சரினெறகாரிருளபோன்றதுகணடமக்காரிருடகேேப 

புரிசினரவெண்முகிலபோனறுஎசாலெகதையொண்பொடியே



பொன்வண்ணத்தந்தாதி. கக 

பொடிககினதிலமுலைபோகதிலபதசொறபொருடெரியா, மு 

டிகசினறிலகுழலாயினுஙகேணமின்கணமூரிவெளளக, குடிக 

கொணடசெஞ்சடைக கொணடலஙகணடன மெயககொண்ட 

ணிசத, கடிககொனறைகாறுகினழுளறியேனபிறாகட்டுரையே 

உரைவளர்சானமறையோ இயுலகமெலாகதிரியம் 

விரறாவளாகொனறைமருவியமா£பனவிரிசடைமேற 

ஜிரைவளாகககை நரைவளாதரததஞ்செ நியசசெயத 

கரைவளாவொததுளதாறசிரமாலையெககணடனுககே, (௨௮) 

கண_ஈகரியனகரியீருரியனவிரிதரு€ 

ரணடஙகடஈதபெருமானசறுமானறரிததபிரான் 

பணடனபரமசிவனோபிரமனசிரமரிஈத 

புணடஙகயிலனபயிலாரமாபனெமபுண்ணியனே. (௨௯) 

புணணியனபுணணியலவேலையனவெலையஈகஞ்சன௱கக 

சணணியனசணணியனெறதியனகாரணனகாரியககும 

விணணியனவிணணியலபாணியனபாணிகொளவுமையாள 

பணணியனபணணியலபாடலனாடலபசுபஇயே. (௨௦) 

ப௫யாபலிசசெனறுவஈதாரொருவாககுபபாவைநல்லா 

கதியாவிடையுண்டுகண்ஞூன்றுளகறைககண்டமுண்டு 

கொதியாாமழுவுண்டுகொச்சகரையுணடிறைகூத்துமுணடு 
மதியாசடையுளமாலுளதிவதமங்கையாககே, (௩௧) 

மஙகைகொறகைததடத்திங்குமக்குற்குமப்பங்க றக்க 

யஙகமெகஙகுஈநெகசசககமறகைத்சலத் தகசவாவான [ure 

கஙகைஈககைததிரைப்பொங்குசெககண்ணரவஙகள பொக 

ப ூதவ்குமமலாதஇங்கடங்குமமுடிபபணடங்கனே, (௩௨) 

பணடஙகனவுபலிதாவெனமுனபசலோறகடெனறே 
னணடிஙுகடநதவனனனமெனருனயலூதியெனறேன [றே 

கொணடிஙகுனையமபெய்யெனறான கொடிததேரகககனென 

வணைடிககமைகததெனழுறக தசொலலவுணாவறறதே. (௩௩)



௨ சேசமான்பெருமாணாயனார் 

உறறடியாருலகாளவோருணுமூறசகுமினதிப 

பெறதமதாவதெனறேறுமிரானபெருவேனெடுககட் 

இறறடியாயவெனைபறசெவவாயிவளடுரமாலைககெனறு 
மிறதிடையாமபடியாகவெனனுசகுமெலிகசனறதே, (௩௪) 

மெலிககினறவெரதீவெயிலவாயிமுதழலவாயமெழுகு 

கலிகனெறகாமங்கரதலமெலலிதுறககமவெஙகூற 

ஜொலிககின றநரீருறுதயொளியாாமுகசணததாமிகக 

பலிகசெனதவா தாகழடிககொனறைகஞடி௰யபலலுயிரோ. (௩௫) 

பலலுயிரபாகமுடறலைதோலப்கலோனமறலபெண । 

விலலியோவேதியனவேழசிராயேபறிததுதைத.தப 

புலலியுஞுட்டுமதுத.துமுரிததுஙககொணடாளபுகழே 

சொலலியுமபாடியுமேசதக்கெடுகல்களகுழ.துயரே.' (௩௬) 

அயருநதொமுமழுஞ்சோருக்துகலுககலையஞ்செலலப 

பெடருமபிதறறுஈகுமவெப்துயிககுமபெருமபிணிகாக 

தயருமமாவிகஞுஞூரிகிமிச்குமசதோவிககனே 
மயருமறைகசாட்டிறைககாடடகபபட்டவாணுதலே, (௩௭) 

வாணுதறசகெணணனறனறுவளாசடையெசதைவராதா 

னுஷததகெணஞளபலிகொடுசெனறககுகயஈ௫ 

டேணுகறசெணணுமபிர மன் நிருமாலவாசகரிய 

தாணுவுககெனனோவிராபப்களைகஇவடாழனெறசே, (௩௮) 

தாமுரசடைசடைமேலதுககசையசகஙகைஈககை 

வாமுஞசடைசடைமேலதுதஙகளதஇககட்பிளளை 
போழமுஞசடைசடைமேலதுபொக்கரவவவரவம 

வாமுஞ்சடைசடைமேல தகொன்றையெமமாழுனிகசே. (௩௯) 

முனியேமுருகலாகொனறையிஞுயென்னைமூப்பொழித்த 
சனியேகழலடியல்லாற்களைகண்மற்றொனறுமிலே 
னினியேலிருகதவஞ்செய்யேன்திருஈதவஞ்சேறினைஈ, 
தீனியேனபடுசின்றசஙகடமாரக்ளேச்சாறறவனே,.. (௪)



பொனவண்ணததக்தாதி. 

சாறறுவனகோயிறறலையுமனமுஈதவமிவதரு 

லாதறுவனனபெனுகெயசொரிகதாறறியஞ்சொனமலரா 

லேறறுவனீசனவஈதெனமனத்தானெனறெழுகதலோ 

ஆரறறுவனறோத்திரமாயினவேமினிசசொலலுவனே. (௯௮) 

சொலலாதனகொழுகாவலலசோதியடசோதிதனபோ 

செவ்லாசசெவிமரகதேறிதசொழாதகைமணடிணிநத 

கலலாகினையாமனமவணஙகாததலையுமபொறையா 

மலலாவவயவாதானுமனிதாககசேதனமே. (௨) 

தனசகுனஐமாவையஞ௫ஞச்ஙகரனறனனருளனதறிபடெறமுன 

மனககெனறுகஞசிறகடையாகினைவனமதுவிரியும 

புனககொனறையானருளாறபுழமுவாடுபபிதகஈஇடிலு (னே. 
மெனசகென்றுமவானவாபொனனுலகோடெொகக வெண்ணுவ 

எண்ணமிறையேபிழைககுஙகொலாமிமையோரிறை௫௪௦ 
தணணமபிறை௪சசடைசசங்கரனசஙகககுழையனவநதெ 

ுணணனகுறைவதறிஈ துமொளிமாகிதமசவாவான 

கணணுமுறஙகாதிராப்பகலெயகினறகாமனுகசே, (௪௪) 

காமனைமுனசெறறதெனராளவளிவள்காலனெனனு5 

சாமசனமராடனைமுன்செறறதெனறுதன்கையெறிஈதா 

ணாமுனஞுசெறததன்ருலாயெனறேறூருவாச்குமஞசி 

யாமெனக்கிற்திலரன்றெனகறெறிலரஈதணநே, * (௪இ) 

அகதணராமிவராருருறைகதென்றேனதுவே 

சரதனைதோளியெனருராதலையாயசலவரொன்றேன் 
ப5தணைகையாயதுவுமுண்டென்ரூருமையறியக் 
கொகதணைதாரீருனாமினென்றேன்்றுடிகொட்டினரோ. (ea) 

கொட்டுஞ்சிலபலசுழகின்முக்குககுபபுற்தெழுகது 
நட்டமறியுஙகரீடிககும்பரகெகும்வெருட்டுமே : 
வட்டம்வருமருஞ்சாரணைசெலலுமலர் தயகஙஞம் 

பு... ஙடிருமபொழிலகுழமறைக்காட்டிரன்பூசவகளே. (௪௪)



'சேரமான்பெருமாணாய ஞர் 

பூத்பபடையுடைப்புணணியரேபுறகஞுசொறகணுமமே 

லேதபபடவெழுகினறனவாலிளசையாளொடுமமைக 

காதறபடுபடானகணைதொடடகாமனைககண்மலராற 

சேதபபடுததிட..சாரணடூீரிறைசெப்புமினே. (௪௮) 

செப்பனகொகசைககுததேமலாககொளனறைகிறமபணிதசான 

மைபபுரைசணணுககுவாராபுனறகஙகைவைததானமனத2௪ 

கொப்பனவிலலாவொளிகிளருனமததமுமமைததா 

னபபனையமமனைநீயெனபெருதுகின மூககினறதே, (௪௧௪) 

ஆரககினறநீருமலுமதியுமைவாயரவு 

மோரசனெைறயோகுமுமையுமுருவமருவுமவெனறி 

பாரககினறவேஙகையுமானுமபகலுமிரவமெலலாக 

கரரககொனறைமாலையிஞாசகுடனாகிககலகதனவே. (௫௦) 

கலஈதனககெனபலாசட்டவிழவாகொனறைகட்டரலா 

சலாசனளக்சகணணியகானகமாடியோசாணகமு 
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கல தலைகசென்னேபலஈ தலையாகியழிகன றதே, (௫௧) 

அழிசெறதாருபிராசெறதாகுலமேதிடுமா 
லிழினெைறசங்கமிருகசமுலைமேறடடஈதனபீர 

டொழதிகனற்கணணாீபுலாகத தவாயகலைபோனவநதா£ 

மழொழினெறதேனனினிசானமறைமுச்சண்முறைவலுசகே , 

மூறைவனைஞப்புக்குரானமைககுமமுதலேழகடலா 

துறைவனளைச்கூழசயிலாயுசசிலமபனைத்தொனமைகுளறா 
விறைவனையெணகுணத்திசனையேத்இனாசித்தசகமபர 

அறைவ்னைபபாமபளைய[மபினளையெனசொலலியேதுவதே, 

த தவனமைமுரையவள் பல்குணமுன ளைவிட்டேன 

போதவனபினனேடபொரு"தவனவாழககைதிருதசசெனறு 

மாதவமாடிமததவமாலஸாபுன்சடையான 
யரசவனகொளஞுன தகொண்டொழியினியாரணங்கே, (௫௪)



பொன்வண்ணததந்தாதி, கூடு 

ஆரணககினமுகமைஙகணையானசமவவகததிற 

Cpr cn SC sroraerG » ரகலலகுறொனமைகசண்வரத 

பூரணகுமபமுலையிவைகாணபபுரிசடையெக* 

காரணனருடொழுமனபோபகையோகருஇயசே. (௫௫) 

கர கியதொன கிலலையாயிஐுஙசேணமினகளகாரிகையா 

ளொருதினமுமமுளளாகவொடடாதொடுஈகாரொடுககப 

பொருதசனமாலவிடைபபுண்ணியனபொங்ககு கொனறையி 

தீருதாரனருமிரெதாராவிடிறகொல்லுஈதாழிருளே. [னனே 

இருளாாமிடநமுலிராபபகறனனாலவரைமரையாற 

பொருளாகமழகொனறையானமுலலைபறறரவாடுதலாற 

ஜெருளாரமஇவிசம்பாறபெளவஈசெணபுனருககுதலா 

லருளாதபலபலவணணமுமாலானாயினனே. (௫௭) 

அமினவஈதணாவாயமையமைசகல்கைவளைகள் 
போயினவாணிகாகணணுதுமைகநீரமுலைமிடையே 

பாயினவேளசைககரபததஇரத.துககுசத இரமபோ 

லாயினபலசடையாரகசனபுபட்டவெமமாமிழைககே, (௫௮௮) 

இமையாாவனமுலைவீககியிடையிதுகன தஇதராற 

பிழையாணமசகிவைகட்டுண்கவெனபதுபேச்சுககொலாங 

சழையாரகமுககுனறவாணனைசசணடனைககாதலிததாள 

குழையாாசெவியொடுகோலககயறகணகஎகூடியதே, (௫௧) 

கூடியதனனிடததானுமையாளிடத்கானையையா 

நீடியபலசடைமேற்றெரிவணணமென்பபணிமின 
பாடியகானமறைபாய்ஈததகூற்றைபபடாபுரஞ்சட் 

டாடியறீறுசெஞ்சாரஇவையாமெமமயனெனவே. (௬6) 

அயமேபலியிககுமாளெதானுவோர்சக்கெடப 
பயமேமொழியும்பசுபநியேறெம்மபபரய்க இமொற 

பயமேயகுழலியாப்ணணியர்போபிவிர்தீத்ல்பொலலா 
ஈயமேமொழிமிலுகஈககாமமாவுமம்மராணு மே. (௬௧)



சேர மான்பெருமாணாயஞார் 

--ஈடசகநலததராரகசிடையிலலைகாமெழுக 

வேளுரிருகதமிழானமறவேலுஈகினைமினெனறம 

பூஷாமுலையீரநிருததனபுரிசடையெரதைவநதாற 

காணாவிடேனசண்டி. ரவாதொழியேனகடி.மலரே. (௬௨) 

கடிமலாகசொனறை தரினும்புலலேனசலைசா ரவொட்டேன 

முடிமலாதீணடினமுனிவனமுலைதொடுமேறகெடவ 

னடிமலாவானவரோததநினமுயககழசலலவென்பன் 

ரொடிமலாசதோடொடுமேறறிருவாணைதொடங்குவனே (௬௩) 

கொ.டஙடியவாழககையைவாளா தறப்பாதுதவோ 

ப. ௩கியவேட்கையரனபாலிலரறுகாறபறவை 
முங்கியசெஞ்சடைமுகசணனாக்சனதியிககுமனதிக 

கிடஙகினீறபட்டகராவனையார்பலசேவலரே, (௬௪) 

வலாதானகழலிடம்பாடகம்பாம்புவலமிடமே 

கலஈதானவலநீறிடஞசாகதெரிவலம்பக தஇடமென 

பலஈதா£வலமிடமாடதம்வேலவலமாழியிடஞ 

சலஈதாழசடைவலஈதணணஙகுழலிடஞ்சஙகரற்கே. (௬௫) 

சஙகரனசகககமுழையனசரணாரவிர்தசதன்னை 
யஉகரஙகூபபித்தொமுகாடபடுமினழெண.உரசமஞா 
இஙக ராதாஞ்செயடுகஹழோயினடுிறைகேட்டலுமே 
யிநகரமாயிரமீரவென்னெஞ்சமெசிகன ஐதே. (௬௬) 

எரிகின்ற நியொததளசடையீசற்சததகசமையோ 

சொரினெறபாற்கடலபோனத தரழ்புனல்பபுனலிற 

சரின்றஇங்களோதோணியொக்னெறதத்தேணியயபபான 

நெரிகின்றறணெகழையபோன்றுளதாலதஇறலாவே. (௬௭) 

அரவமுயிர்ப்பவழலுமககங்கைகளாப்க்குளிரும் 
குரவ்ஙகுழலுமைதுடற்னாகைர் தருகும்மடைசோ 
பரவுமபுகழண்ணறீண்டலும்பார்வானலைவிளசகும 
லிரவுமிடரினபமெம்மிறைசூடியவெண்பிறையே. (௬௮)



பொனவணணக்கந்தாது,. கள 

பிறைததணடஞகுடலுறரேபிசசைகொண்டனலாடலுறரோ 

மறைசகசணடமபாடலுநமேவெனபுீ.நமராவ லுறரோ 

கறைககணடமபுலலலுதறோகடுவாயரவாட ஓ£றஜோ 

ரநேறைககொணடிவளரனபினசெலவதென்றுக்குகக. NG ar 

க.அமினீசனை*செயமமினகுறறேவலகுளிரமினகணக 
டேுமின*ததாதெளிமினசிவளைசசெறுமினசெறற 
மாறுமினவேடனகயறுமினவலமிவைகெதியா 

வேறுமினவானததிருமினலிருசாயிமையவாககே, (௭௦) 

இமையோர் கொணாந இக இழிததிடரீரமைகெட. டேசதலபின 

பமையாகெறிசசெனமோராழசசசலமகளாயணைகதே [போ 

யெமையாஞடையானறகமகனாவக௫ருபபவெனனளே 

யுமையாளவ்ள8முறைவிடமபெறறோவுறைெற௦ த (௭௮) 

உறை றனரைவரொன்பதவாயமிலேரமூனஅள தான 
மறைகனறவெனபுஈரமபோடிறைசமியதரமசசை 

பறைசனறதோலபடோகுர்மபையயனிலலைபோயடைமி (Ca, 
arco n Rag nel sam cre செஞ்சடைசககொண்டோன மலரடி 

௮டிச்கணணிகைதொழுதாரசசகனஞாலஙகொடுததடிகாய 

வடிசசணணிரினனை*ததொழவளைகொணடனைவணடுணகொன 
கடிககணணியாயெமக்கோருமிரணடகககரட்டினையாற [றைக 

கொடிச்கணணிமேனலலகொலவேற்யாகசதஞணகஞனறமே, 

குனறெடுததானசெவிசண்வாயரங்கணெறிஈதலற 
வனறடாசதறறுசசசெறசவனற்றவாசகறதஏிவன 
மனதிடை.த்சோன்றநியரெலலிசகனிரிறபமாலுடர்பொய 

போனறெடுததோதிபபுகுவாகரகதித.றருழியே org)! 

முழிசட்சொடுர்டைககூன்பற்கவட்டமுகெட்டிடை யூ 
லுமுவைததழைசெவிசதோன்முலைச்சுறைம்மிசய்பகுலாயச 

Op pis par Gr pC nuda pws rd gel pm 
கழுதுககுறைவிடமபோலசண்டீனாடுல்கடியரகே, ஞ்



சே ரமான்பெருமாணாயஞார் 

அர வுசாமணியன்திறெனறலோகூற்றமதியம5தீச 
சரறசாமனெயயஞசுசகதடபசையாலிவடளாநதா 

ளிரககாமனத்தவ்ரில்லையிரஙகானிமையவா தஞ 
சிரஙகாமுறு வரனெலுமபுகொளவானெனறனறேமொ fate 

மொழியசசணடானபழிமூளச்சண்டானபிணிமுனசைசசஙக 

'மபதிடயசகண்டானன்றிலீரககண்டானறெனறலெனனுமிரமேற 

dr மியககணடான்.றுயர்கூரச்சண்டான.றுலெகுழகலையுங் 

மழியக்கணட ரனறிலலைச்சண்ணுதலான் கணடகளளஙகளே* 

களளாவளாகறகடிஈதடிமைபபடகச்கறறவாத 

(முளளவளாசததுறுகனற௮ ததம்னீண் முடிமேல் 

வெளளவளாச தீதுவெண்ணாரைகுடி.வியனபிறையைக. 

கொளளவளாயகின்பாமபொனறளஅகுறிகசொணமினே. 

குறிகசசொண்டிவளபெயத சோலவளையேவாத கோளிழைத 

இர, வெறிககொண்டவெளளிலம போதோவெலும்போ விரிச 

மே, ஓுறைககொன்றையோவுடைததோலோபொடியோவு 

ாடகலனோ, கறைக்கண்டரோ றுமக்கெனனோசி.றமிகடவியதே 

ஃவியதொன திலலையாயிலுள்சேண்மின்௧களகாரிசையாண் 

ம_லியவாறுகணடாமபிறைவாரசஎபீயெந்தைவ௩ SD 

சிடலியநெஞ்சமிடங்கொடுத்தாட்ககலங்கொடுததான 

yo லியசொமபதனருணமேலிரு ததறிககுறுமே, (0) 

ததிதசாயயனறலைசாயத்தாய்சலந்தரனைததழலாப 
பொதித்தாயாங்களை ச்சுட்டாய்புரம்புனலுஞ்சடைமேற 

செகித்தாய்க்கிவைபுகழாகினறசண்டி வளசில்வளையும 
பறித்தாய்ஜி தபழியாகுங்கொலாமென்அபாவிபபனே, (௮௮) 

பாவிக்குமபண்டையளீல்லள்பரிசதியர்ள்றமி 

யாவிககுககுறகு ;/சாதுமகரெசவல்கமெற்குக 
காவிச்சணசோரும்பொச்சாப்பும்கதைமிடறருனைசசணணிற 
குவிச்குமலெண்ணகையாள்ற்மெலலேர்இககுசசக் இ கவே,



பொன்வண்ணத்தந்தாதி 

சஈதிததகூற்றுககுககூறரும்பிணிககுசசனிமருஈதாஞ் 
சிநதிககிறசிஈதாமணியாகித்திததிததமுதமுமாம 
வநதிககிலவகதென்னைமாலசெயயுழுவானோகண்ுசமினற 

வ.சஇிககணணாடியினானடி.யாரகளஞுககாவனவே, (௩) 

ஆவனயாரோ.பழிககவலலா ரமையாவுலகற 

போவனயாரேோபொதியகிறபா£புரமூன்றெரிசத 

தேகீனைததிலலைசசிவனைததிருகதடிகைதொழுது 

திஒனையேனிழஈதேனகலையோடுசெ.றிவளையே, ட்டு 

செதிவளையாயநீவிரையலகுல்ஈலங்சல்விமெயயா 
மிறையவனருமரைசசேவடிபபோதெனறெலலோரு€0, ழி 

நிறையுடைகெஞ சிதுவேண்டிறநுவேணடியரீசாதமபரற 

கறைவளாசணடனைககாணபபெரிதுஙகலககூயெதே, (௮௫) 

கலககினமால்கடல்வீழர்தனகாவரையாழகததமண 

மலஙூெகாகமருண்டனபலசணமவர்னஙகைபோ 

யிலசமினனொடுகீணடசடையிமையோரவியகதர 
ரலஙகனனமாநடமாரசக்கினியாடுவதெமமிறையே, (௮௬) 

எம்மிறைவனனிமையேசாதலைவன்லுழையாளகணவன 

முமமுறயாலும்வணகசபபடுகறமுககணககற 
கெமமுறையாளிவளெனபிழைத்தாடஇறையெனபிழைத்தா 

னிமமுறையாலேகவரககருதிற்றெழிறகலையே, (௮௪) 

கலைதலைகுலமழுககனலசணடமைகடடஙககசெர்டி. 

சிலையிவையேஈதியவெணடோடடிவ௱குமனஞ்சொறசெயகை 
நிலைபிழையாஐகுறறேவலசெயதராகினறமேருவெனலு 

மலைபிழையாரொனபராலகிஈதோரசளிம்மானிலததே, (Hel) 

Lor shea தாராகட்குத்தேவரனையவ திதேவொலலா. 

மானலததாறரொழுமஞுசடையீசனவனபெ ம 

தேனலாத்தாமகாயோனதிருமாலலாசோர தணர ர் 
டானலததாறகவிய ரமெகனேயினிட்பாடுவதே, (௯)



சேசமான்பெருமாணாயனார் 

பாடியவண்டுறைகொனறைமினானபட்பபாமபுமிரப்ப 
சோடியதியாலுருயெஇங்களிலாதகொதத 

தாடி. பர திதுககல்கயுகதெண்ணீரயமுளையுமே 
கூடியகோபபடொதசதாதுமைபாகமெககொறறவற்கே (௬0) 

கொறறவனேயெனறுங்கோவணததாயெனறுமாவணததா 
னறறவனேயென்றுகஞ்சண்டியேயெனறுமஞசமைக்கப 

பெறறவனேபயெளறமபிஞமுகனேயெனறமனமதனைச 

சசறற்வனேயெனற௮ுசாஞமபரவமென௫சதனையே, (Gz) ஸி 

சிரதனைசெயய்லன்மமைததேனசெபபகரவமைததேன 

வரதனைசெப்யத்தலையமைத்தேனசைதொழவமைத்தேன 

பஈதனைசெய்வதறகன்பமைததேன்மெயயருமபவை aC ger 

வெகதவெணணீறணிமிசறகிவையானவிதிதசனலே், (௬௨) 

விதிததனவாழ்சாளபெரும்பிணிவிசசைகளசொணடுபணடே. 
கொதிப்பினிலொனறுங்குறைவில்லைகுககுமக்குனறனைய 

வ.திததனங்கண்டனங்குன்றம்வெண்சதனம்பட்டனைய 
'மதெெதனங்சண்டனரெஞ்சினியென்செயயும்வஞ்ச்ளையே. ௧௩, 

வஞ்சனையாளேவரிவளைசொண்டுசசாமாலபீனிபபத் 
திஞசும்பொழுலுமுறத்தொழுதேன்சொரிமா்லருகி " 
பஞ்சனீமரலவரைவெண்பிகசசவ்வியணனா்தளைய 
லெஞசினவானையினீருரிமுடியகீரளையே, (௪௪) 

வீரனயனரிவெற்பலர்ரீிரெரிபொென்சொழிலார் 

கீரரொண்சிடிச்கைசமலஈ தமாயவிடைதோல்பறலை 

பேரெர்ண்பதிரிறஈதாரிக்குர்திவெவ்வேறெனடரால 

யாருமறியாவகையெங்சரிசாபரிசுசளேோ, (௬௫) 

பரியாதனவசதபாவமும்பத றுமறஅமபணிகதார்க் 
குரியானெனச்சொல்லியுன்ளுடனாவனெனவம்யாக 

'சரிமானிவனென்றுசாட்டிலவனொளறென்.திவையிவையே 
பிரியா துறையுஞ்சடையானமிச்செனனுமபேசு.தமே,' (௬௬)



பொனவணண்ததநதாதி. 

£பசலதெலலாமரனறிருசாமமபபேதைஈஎலாள 

காயசினவேடசையரனபாலதுவறுகாறபறவை 

மூசினகொனறைமுடிமேல தமுல்மேளமுபஙசட 
பூசிளசாஈதாதொழுமாலிவையொன அமபொயயலலே (௧௭) 

பொயயாகரகம்புிலுஈ துறகதிறும்போந தபு 

குயயாவுடமபிஞெடரவாடப்பபறப்ப்வெனறு 
மையாவிளியிறுகானிலமாளிலுகானமறைசோ 

மையாரமிடறரானடி மறவாவரமவேணடுவனே, (௬௮) 

பணடி பக ரளகளிற்பாதியந்கககுனமிகவவறறு 

af car lp. uOmeComugpsa suertorsoroGion gaps 

பாணடினவசசமவெகுளியவாவமுககாறிககளே 

ராணடனசோதுமவளர்புள்சடைமுககண்மாயனையே (௪௧) 

மா பனனமாமணிசணடனவளர்சடையாறகீடிமை 
யாமினதொண்டாதுறககழுபெறுவதசொலலுடைததே 
காயசினவாளைவளருநகனசமங்யருகே 

£பாயினகாக்கையுமனறேபடைத்ததபொளவணணமே.(௧00) 

அக்கியோன்பெயர் 

அனறவெளளானையினமீதிமையோர்சற்றணுகுறசசெல் 
வனரொணடாபினபரிமேறகொண்டுவெளளிமஓ்யானமுன் 

செனறெழிலாடியுலாவரங்கேற்றியசேராபிரான 

மனறிடையோதுபொனவண்ணத்தா சாஇவற்ங்டிசுவே, 

இருசசற்தம்பல., 

seemqus nha armen



©). 

இருச்சிறறமபலம், 

சே ரமான்பெரூமாணாயஞார் 

அருளிசசெயத 

இருவாரூர் மும்மணிக்கோவை. 
——- 0 

HEA. 

  

வி ரிசடலபருகி யளறுபட்டனன 

கருகிறமேகசக சனமுகடேறி 

அண்டளிபொழிய சகோக்கியொணடொடி. 

பொலறகுழைமினனபீ புருவவிலலிட 

டூலககெழிறசெவவாய சோபசதூமாதரக 

கைததலமென்லுங் காரதண்டிலர 

முத.இலஙகெயிறெனு முல்லையருமமக 

குழலுஞ்சணஙகு கொன்றைகா.ட 

வெழிலுடைசசாய லிளமயிலபடைபப 

வுணணிறையுயி£பபெலு மூதையூதரக 

கணணீாட்பெருமழை பொழிதலினொண்ணி௰ச 

5ஞ்சனககொழுஞ்சே றலம்பியெஞசா 
மணியுமபொனனு மாசறுவமயிரமு 

மணிகிளரகிலு மாரமுமுரிஞ்செ 

கொஙகையெனனுக குவட்டிடையிழிதரட 

பொயகுபுயல்காடடி யோளேகங்கை 
வருவிசைதவீரத்த வார்சடைச்சடவு 
ளரிவைபாகத தணணலா்தீ 

செலலையிலிரும்பலி சொரியும் 

கலலோசென்ற காதலாமனபே கட் 

வெண்பா, 

மனமாலுமுதேமதறென் செய்யுமலாயநத | 

சனமாலவிடையுடையோன ஈண்டத - இனமாகித 

தோனதினகாரதோனகிலதேர் சோரகனசங்காகதனபீ 
கானதனடீரே?இழையாள் கண், ()



இருவாராமும்மணிக்கோவை. 

கடடளைககலித்் துறை. 

கண்ணா நுதலெகதை காமருகணடமெனவிருண்ட 

விணணாலுருமொடு மேலத£ழதுகொணடலவிண்ட 
மணணுாமலைமே லிளமயிலானமடமானனைய 

பெணனுமிவளினி யென்னாயச்கழிடுமபிரிகதுறைலே, (௩ 

அகவல், 

உறைகழியொளவாண மினனியுருமெனு 

மறைகுரனமுரச மாப்பகஷ௲்போய 

வெளுிலைகோலி*விரி தளியெனஜு, 

deorrigrosg வானேரநிலனே 

கடியவாகிய களவநனமலரொடு 

கொடியவாடிய தளவமுமநதண 

குலைமேமபட்ட கோடலுககோபமோ 

_லைமேம்பட்ட காஈதளுமிவநறொடு 

காயாலெஈதயா கருமேலவரே 

பொககிருமபுரிசை போக்கறவளைஇக 

கஙகுலுமபகலுங் காவனமேவி 

மாசறுவேரகீன பாசறையோரே 

யானேமினனே 

பலூலொறற லருசசுனறகஞ்ஞான 

அலவாரலவர மருளியவுததம 

னஈதணாரா சஏிஈஇததுமகிழா 

மயரியமாசசளைப போலத் 
அயருழ£தழியக கண்டுயிலாவே, (௪) 

வெண்பா, 

அயிலாகோயாஈதோன்றத தோனதிதீதீததோன்ற 
மயிலாலவநதசான் மாதோ - வயலா 

வண்டீத் துகசபபாலா னர் இங்கட்சண்ணியான' 

கணடததுககொப்பாய கரா, (௫)



PARQ சேசமான்பெருமாணாபஞர் 

சடடளைக்கவிக துறை. 

காருமுழசக்கொமினனொடுவாதது காதலாக 

தேருநதெருவுஞலைமடபபுகுகதது சிலவளைகள 

சோருஞ்ிலபலவஙகசேகெரிகதன துனனருகஞ 

சாருமிடறறணணலாருரனைய வணஙடினுகசே, (௯, 

கவல. 

அணநருகுறைநெடுவரை ,பருமைபேறாு 

மணஙகமழதெரியல' சூடிவைகலும 

விடசுடாநெடுவேன ருீனனடி.விளசகாக் 

ஃடுவிசைகசானயரறறு நெடுநீரநீஈதி 

யொருதனிபெயரும பொழுஇறபுரிகுழல 

வானரமகளிரகின மலவழஙகைலத 

SIDES OLGA pee gy 

புலவிபுளளமொடுி பொருஈதாச்சண்ணள 

கலைபிணைதிரியச் கையரவெயி 

மெல்லி ர்னெரிதீத விமமிவெய்துயாத 

தலலியங்கோதை யழலுற்று௮௩ 

கெலலையிலிருகதுய ரெயதினளபுலலா£ 

திரிபு ரமெரிய வொருகணைதெரிகத 

வரிவைபாகத தண்ணலாரூா 

வளமலிகமல வாணமுகத் 

இளம௰மிறசாய லேசஇழை கரனே, (௭) 

வெண்பா. 

இழையா£வனமுலைமீ ரீ ro goin jon 

னுழையாசப்போர்ததொன அணடே - பிழையாச? 

ரமமானனலாடி. யாராககோனனதுரித்த 

கைமமானளேசனன களிஐ. (9) 

'டடலாககலித்துதை. 
களிறு ழககவழங்காவ்தர்கஇர் வேறுணையா் 
வெளிறு விரவவருதிசண்டாய் விணணினின்றிழிசத



தருவார் ஈமூமமணிக்கோ வை ale 

பிளிறுகுரதகஙகைதாஙகியபிஞஞூகன பூஙகழன மாட் 

டொளிறமணிசசொடும பூணிமையோசெலலுமோககிரு? ௭௩ 

அகவல், 

இருளபுரிகூரத ௮ மெழினலஞ்சிதை5கத௮ 

மருளபுரிவணடறை மாலையுமபரிநதது 

வொணணுதறறிலகமு மழிகத௫சணணு 

ைகநிறமொதிகு செககிநமெயதி 

யுளளறிகொடுமை யுரைபபபோனறன 

சேசகமபரநத.து செவவாயமேதகு 

குழைகெழுஇிருமுகம வியப்புளளுறு ததி 

யிழைகெழுகொஙகையு மினசாகதழீஇக 
கலையுஈதுகிலு கிலையிறகலஙகி 

யெனனிதவிளைத வாறெனமறதி 
தனனதுமறிகல மியர்மேசெறிபொழி 

லருகுடையாரு ரமார்துறையமுதன 

மூருகுவிரிதெரியன மூக்கணமூாததி 
மராமரசசோலைச சிராமலைசசாரற 

சுருமபிவாகறும்போது கொயயப 

பெருஞ்செறவ தஇஓயான் பிரிகதததிபபொழுசே, (0) 

வெண்பா. 

பொழுழுகழிகதா ஓம பூமபுனலகாததெளக 
யெழுதகொடியிடையா யேசான் - றொமுதமரா 

முனனஞைசோமொயகழலான் முகீகணூனானம்றையான 
மனறுஞ்சேய்போலொருவன வாது, (௧௧) 

கட்டனைக்கலித்துறை. 

வகதாரெதாசென். ழுகின்சேனடெசசவண் டார்தழைக 
டலீதாரவையொனறதுமாறதடல்லேன்றசகன வேள்விசெறற 

செசதாமரைஉண்ணனதீசததச்சலடயனா.இராமறையாயக 
கொரதாபொழிலணிசசதாவனஞ்ஞுழ குவிர்பனததே. (௧௨)



oF ir செ ரமான்பெருமாணாயஞர் 

அகவல, 

Ler LOL OF TLD Lp BIG {PCO Lk BEF 

மனைமலிசெலவ மகிழாளாட 
பேதிலனொருவன காதலனாக 

விடுஈடாநடுவுகின றடுத்லினிழலு 
மடியகததொளிககு மாரழறகானத.து 
வெவலினைவேடா துடிககுரலவெரீஇ 

மெயவிதீரெதிடிஞ செவவிததாகி 
முூளாளிலையீகது முளிசாளிலவமும 
வெளளிலுமடரஈத வெளளிடைமருஙகற 
கடுககுரறகதகாய கெடுநதொடாபிணித துப 

பாசஈதினற சேயகாலுமபா 

மரையதணமேயகத முயிாபபுனகுரம்பை 

விரிரரைககூநதல வெளவாயமறததியா 

விருகசாமினளகொ ருனேதிருகதாச 

கூறறெனடபெயரிய் கொடுசதொழிலொருவ 

ஞாநறலசெறற வணணலாரூரச ் 

செயவளாகமலச £றடி.க 

தொவவைசசெவவாயக குமினமொழிககொடியே, (௧௩) 

வெணபா. 

கொடியோ_நடஙககிடையாள கொயதாரானபினனே 

யடியானடஈதடைஈதா ளாக - பொடியாக 
ஈணணாஞாமூனறெரிதத"சாகஞசோதணெசஃயான் 

ணணாரூாகுழகத தட்ம. (௧௪) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

தட்பபாறபுனற்சடைசசுங்கானறணமி போனமுகத்து 

மடபபான்மடர்தைமலரணைச்சேசகையிற பாசமபிரீஇ 

யிட்பபாறதிரியில்வெருவுமிருஞசரனு செசறனளாம 
பூடிப்பாலனவலலவாறதமியேனறையல பட்டனவே, (௬௫)



இருவாரூர்மும்மணிககோவை. SGT 

அகவல, 

ப _டேர்£பெயரு மாநற மெழுகி 

ட்ட்கீலலு மூதாகததமும 

பரனமுரமபதரு மலலஅபடுமழை 

வரனமுறையதியா வல்வெயிறசானததத் 

கேனிவாகோதை செலலமானின 

ஞலோதி சோககிறகழிகது 

'கெஞ்செரிவுடைமையின விலககா தவிடுக 

கொஙசைககழிகது குன்தியடையடைகத 

கொஙகிவர்கோ BIE DGS செலவடனபடுச 

மெனறோட்குடைஈ.ஐ வெயினிலைகினற 

னறவேயகளுங கூறறடைஈதொழிக 

மாயிருஙகடறறிடை வை£லாயிரம 

பரவையைவளாபபோய நீரனிபாவையை 

விலஈகா துபிழைதசனை மாதோகலததகு 

மலைபுனீலாரூ ரமாஈதுறையமுசன 

கலையமாகையன Sort BY FOG, த 

தொஙகலஞசடைமுடிக கணிநத 

மிகொஙகலாசனணி யாயினகு வே, (௧.௭) 

வெண்பா, 

குரவஙசமழகோசை கோதைவேலோனபின 

விரவஙகடுககானம வெவவா ty Gh 

சடைககணிரதசககரன-ரூமதனனறனனைக 

கடைசகணிததீயிற கடிது. (கஸ் 

கட்டகக்கலிக துறை: 

கடிமலாக்கொனறையுக இங்சஞஞ்செக்சண ரவுமங்சே 

முடிமலராக்சியமுசசணகசனமிக்ச செசகரோசகும 
படி மலாமேஜிபபரமனடிபர வாதவாபோ 

லடிழுலாரோவ்ஈடரதோசடசதெ மம்மளையே, (சற்)



+ Fy செரமான்பெருமாணாயனூா 

அகவல், 

மனையுறைகுருவி வளைவாயசசேவல 

னைமுதகாபேடைச செவவிகோகடு 

யீடரிலிழைகக வேணடியானா 

வனபுபொறைகூர மேனமேனமுயஙகிக 

உணணுடைககருமபி னுணடோகெவரும 

பெருவளஈ தழீஇய பீசொலகிடககை 

வருபுனலூரன பராவையாடு 

ம_ககொடிமாதாககு வலையாயதசோன நிட 

படிறறுவாயமொழி பலபாராட்டி. 

புளத.தளள.து செளளிதிறகரரி து 

னள கோககமொடு கைதொழுஇிறைஞசி 

பெமமிலோயே பாணவவனே 

லமரருமறியா வாஇஞாத.இ 
(தமாரனறாதை குளிசடையிறைல 

கறைகழலெரதை யாரூராவணத 

துறையிற MEG மெழினமெனகாட்சித 

கணணடி யனையநீரமைப 

பணணுடைசசொலலியா தமபாலோனே, (௧௯) 

வெண்பா. 

பாலாயசொலலியாகசே சொலதபோயபபாணமகனே. 

யேலாவிநுகெனலுச இடுெருய் - மேலாய 
தேரதணசமழகொசரறைச செஞ்சடையானமுள சூமே 
சூதணபுனலூரன பொய, (௨௦) 

கடடளைக்கலித.துறை. 

பொயயாத்மெழிலுமறாரமிறைகணட்ம போலிருண்ட 

மையா£தடஙகண்மடதையாகசேட்டுற பொல்லா தவரதன 
கையாலடிதொடலசெல்லவனில புலலலசலையளைய 
ஸயாவிவைகஈன்கு சறமுயபெரிது முழதியவே, (2.4)



இருவாரூரமும்மணிககேோவை ௭௭ 

அகவல். 

அழகுடைககிஙககணி யடிமிசையரறறத 

தொழிலுடைசசிறுபறை பூணடுதேரீரத் 

தொருகளிஐருட்டி யொணபொடியாடிப 

பொருகளிறனைய பொக்கமொடுபிறருழகத 

பூஙகுழதசிருரொடு அககுகடைபயிறறி 

யககரையுடுத்தி யைமபடைகட்டி 

'யொககமாயிருககு மொளிர்புனகுஞ்சகெ 

குதலையஙகளவிப Lj severest mow Boor 

யுளளசசொரிகத வெள்ளததீம்பா 

லுடையவாகிய தடமெனகொங்கை 

வேணடாசுபிரிஈத விரிபுனலூ ரன 

பூணடாஙககலம புலகுவனெனபபோயப் 

பெருமடமுடையை வாழிவராசடைக 

கொடுவெணடிஙகட் கொழுகிலவேயககுஞ 

சுடிபொடியணிஈச அளககொளியசலத 

தணணலாரூா தணணிதிறசெயத 

சிறைகெழுசெமபுனல போல 
சிறைவொடுநீஙுகாய கெஞ்சநீயே, (௨௨) 

வெண்பா. 

நீயிருகககசெனபோது கெஞசமேநீளிருட்ச 
னாமிரஙகைவட்டித தனலாடித - இயரங்கத 

தைவாயரவசைததா னனபனைத்தோட்கள்பமைதத 
செயவானலூரன திதம, (௨௩) 

கடடளைக்கலித் துறை. 

தஇறமலிசினமொழிச செகதுவாவாயினை யெல௪கையாககே 

மறமலிவேலோ னருளுகவாஈசடை UM CH EL. Obi 

அறைமலியாமபலபல லாயிரத.ஐசதமி யேயெழிலு 
சிமைமலிதாமரை தனனதனறோசொலலுசறகயமே. (௨௪) 

டு



௫௦ சேரமான்பெருமாணாயனஞா 

அகவல், 

கயங்தெழுகருஙகடன முதுகுதெருவுபட 

வியஙகுதிமிறடவி யெறியொளிநளையா 

செயமமீனசவரல வேண்டிககைமமிகுச 

தாலவட்ட மேயபபமீமிசை 

் மூடிகெமுதருவலை வீசிருரநீரச் 

குடொனவாஙகூக கொளளைகொண்ட 

சுரிமுகசசஙகுஞ சுடாவிடுபவளமு 

மெரிகதாரிததலத Care Guy mao 

விரிசதாரிலவஞ் செக்கருஈதாரகை 
யருவ.த.௫காடடு முலவாககாட்சித 

கதணணக துறைவன் றடவரையகலப் 

சணணுறக்கணடது முதலாவொண்ணிதக 
காளமாசணக சதாமதிக்குழவியைக 

கோளிழைததிருச்குக கொள்கைபோல 

மணிதிசழமிடறறு வானவனமருவு 

மணிதிகழகலக தண்ணலாரூ 

ராரசலிவிழவி என்னதோ£ 
பேரலாசிறாத.த சிறுஈலலூரே... 

வெண்பா, 

ஊுொலாஈதுஞூ யுலசெலா ஈள்ளெனறு 

பாரலாமபாடவிஈத பாயிருட்கட - €ருலா 

மாக துறைவாமீசன் மணிடீர்மறைச்காட்டுப 

பூரதுறைவாய மேயநதறம்கா புள, 

புளளுக்துயின்ற பெர்முதிறுமாஈது கமுததகட' 

சளளெனறகங்கு லிருள்வாயபபெருகிய வராபனிகாட 

கடடளைககலித்துறை. 

(2G) 

(௨௬) 

டுளளுங்கலைச்கைச் உகடாவண்ணசணைததொழுவாமனமபோன 
அளளுமுருச வொருவாதணடேோவஈ.துலாதசருமே, ௨௪)



இருவாராழமும்மணிக்கோவை, டக 

அகவல். 

உலாநீாககஙகை யொருசடைககரநஈது 

புலானீரொழுகப பொருகளிதுரிதத 

தகாத னாதிமாததி 
இருமடமலைமகட கொருகூறுகொடுதததத 

னனபினமைததவ GBI GOT LI OY 

ல்லமபுரியடுபபா மாமுததரிச 

சலஞசலநிறைய வேறதிஈலஈஇிகழ 

பவள சசெநதி மூட்டிபபொலமப்ட 

விபபியக துபெபா லொப்பத துழாவி 

யடாஅதட்ட வமுதமவாயமூத 

தஇடா௮வாயமோ டுணணுமபொழுதிற 
றஜிருகதிமைடபணைத்தோட் டேமொழிமாதே 

விருகதினடி.யேற கருளுதியோவென 

முலைமுககோகக மு௮ுவலிசதிறைஞசலி 

னறைகமழெணணெயச சிறுநுணடளளி 
பொஙகுபுனலுறறது போலவெ 

னஙகமெலலாக தானாயினளே, (24) 

வெண்பா. 

ஆயினவனபாரோயழிபபரனலரடி. 

பேயினவனபாரோமபுமபேரருளான - நீயினவன 

சண்ணாளனாரூககடலார்மடபபாவை 

தணனாருககொங்கைக்கேதாழ்கத. (௨௯) 

கடடளைககலித துறை. 

தாழஈதுடதசடைமுடி.சசககரனருளபணியா 

தாழஈ.தடெஈதுகைவார்சகளைபோலயாவேறடரக௫௪ 

சூழஈதுடெ5தகரைமேறதிரையெனலுக்கையெறிகு 

Sy துடரதலதிததுயிலாஇவவிரிகடலே, (௩௦) 
திருசசிதறம்பலம. 

ரகவ பனகல்.



௨ 

சே ரமான்பெருமாணாபனூா 

அருளிசசெயத 

இருக்கைலாயஞானவுலா. 

  

இருமா லுகானமூசனுஈ தோ துணராதன்றங 

கருமாலுறவழலாய நினற - பெருமான 

பிறவாதேதோனதினான காணாதேகாணபான 
அறவாதேயாசகை துறஈதான - முறைமையா 

லாமாதேயாழநதா னசலாதசலியா 
னூமாலுயராதே யோகஇனான - சூழொளிநா 
லோதா. தணர்ஈசா ஒுணுகாத.றண்ணியான 

பா.துமணுகா தணுகயா _ னாடி 

/பரியாகெசாப்பா னயனாய்பபடைபபா 

ன. ரனாயழிபபவனலு£ தானே . பரனாய 

தேவரறியாத தோற்றதததானறேவரைததான 

மேவியவாறே விதிச்தமைச்சா - னோவாதே 
யெவவுருவிலயாரொருவ ருளகுவாருளளத்் 

ளவவுருவாயததோனதி யருள்கொடுப்பா - னெவவுருவுஈ 

தானேயாயகின்றளிப்பான றன்னிறபிதி தருவ 

மேணோககுங்காண்பரிய வெமபெருமா - னானாத 

ராரசிவலோகந தன்னுட்சிவபு ரத்தி 
லேரார£திருககோயி ஓளளிருபப - வாராயகது 

செஙகணமரா புறஙகடைககட்செனறீணடி. 
யெங்கட்குகசாட்சியரு ளெனதிரபப - வஙகொருகாட் 
பமஙகைபொயதீா தரணிபுகழமஙகை 

காமககையெனதிவாச ணன்சமைகத்த - சேமககொொண 

நானககொழுகத ஈசராசனற்னமடகதை 

தேனமொயததகுஞ்சியினமேற் சிததிரிபப - ஓனமிலசா 
நகதாவனமலரு மசதாகினிததட்ஞ்சோ. 
செநதாமமைமலா நா முயிரததா --னொகதா



திருக்சைலாயஞானவுலா, Qa. 

க ணப்பல் அகல் பன்னி 

ஈயஇசழமுகலலுறுபபுக கூட்டிப் - பயனகொள 

குலமகளிரசெயத கொழுஞ்சாஈதகசொணடு 

நலமலியவாகஈ தழீஇச் - கலைமலிஈத 
கறதபகமீனற சமழபட்டினையுடுததப 

பொறகழலகளகானமேற பொலிவிதத - விற்பகருஞ 
சூளாக்ணிசோ முடி.கவிச.துசசுட்டிசோ 

வாஜஷாஐதறபட்ட மனலுவிததுத - சோளா 
மணிமகரகுணடலஙகள காதுககணிகதாவக 

கணிவயிரசசணடிகை பொனனாண - பணிபெரிய 

வயந்தனழமொெடுததமைதத வாசிகைகுட்டி 

வாரமலவைபூண் ..ணிதிகழமுஞ்சனன ௩ 5௨ .. 

வீரகதிருமாாபில விலலிலக - வேருடைய 
வெண்டோடகுககேயூரம பெயதுதரப5தனமுங 

கண்டோமனமகிழக கட்டுறிஇக் - கொணடு 

கடி ஞ.தஇரழபுனை5௮ கஙகணஙகைபபெயது 

வடி௮டையகோலம புனைஈதாக - கடி.நில்மே 

னஈதிமாகாளா சடைகழிசதபோழததது 

வதுவசுகக ளிருககுரைபப - வநதமில€ 

சரெணணருககாதஇ யெழுவரிருடி.களு 

மணணனமேலாச டாமுணாதத - வொண்ணிறதத 

பனனிருவராதிததா பலலாண்டெடுதஇசைபப 

மனனுமகததியனயாழ வாதிபபப - பொனனியது 
மங்கெமழதூப Cob Suen ae g 
மஙகலவாசகததால வாழததுமைபபச் - செங்க 
ணிருதிமுதலேோர நிழறகலனசளேநத 

வருணனமணிககலசக தாககத -. தெருவெலாம் 

வாயுஈனிவிளக்க மாமழைநீரதெளிபபத 

அயசாசசோமன குடையெடுப்ப - மேவிய 

ரீசானனவஈதடைபபை கைக்கொளளவசசுனிகள: 

வாயராகதமகதிரததால வாழ்த.துரைப்பத - அய 

வருகதிராகடோதஇிரஙசள சொலலககுபேரன



௫௪ சேமான்பெருமாணாயனா 

நிருசசகுமாகிதியஞ MOSS - EHSSOWES 

கஙகாநதியமுனை யுளளுறுதததாததககள 

பொஙகுகவரி புடையிரட்டத - தூய 

பைககாகமெட்டுஞ சுடரெடுபபபபைஈதறுகட் 

கைநநதாகமெட்டுங கழலவணமல்க . மெயகராக 

மேகமவிதானமாய மினனெலாசூசூழகொடியாய 
மேகத தருமு முரசறையப - போகஞ்சோ 

அமபுருசாரதாகள பாடததொடாகதெகங்குங் 

கொழபுருவ ஹணணிடையா£ கூததாட - வெமபெருமான 

விணணோபணிய வுயாகதவிளககொளிசோ 
வெண்ணாமழவிடையை மேலகொண்டாக - செணஞா 
சருததுடையபாரிடஙகசள காபபொத.துசசெயயத 

இருககடைகளேழகழிகத போதிற - செருக்குடைய 

சேனாபதிமமினமேன முனசெலலயானைமே 
லானாபபோரிஈ திரன பினபடர - வானாத 

வளனததேயேறி யயனவலபபாலகைபோதச் 

கனனவிலுகதிணடோட் கருடனமேன - மனனிய 
(மாலிடபபாறசெலல மலராாாசணையைஈது 

மேலிடபபானமெனகருபபு விலலிட்பபா - லேல்வுடைய 

சகசணையுமுனகைத தடமுலையாமேலெபவான, 

கொங்கணையும்பூவாளி கோசசமைதத - வைககணையான 

' காமனகொடிகுபடைமுன போதககதககரரி 

வாமனபுரவிமேல வஈதணைய - காமஞ்சோ 

வேழமுகத௮ விராயகனையுஎஞறுதது௪ [5.6 509 
குூழ்வளைககைததொண்டைவாயக செண்டையொண்கட்-டாம 

மஙகையெழுவருஞ் சூழமட்டீலி 

சிஙசகவடலேறறின மேழசெலலத் - தீங்யெ 

விசசாதரரியக்கா இனனராடும்பருட 

சசாரணரரக்க ரோட்சுர - ரெச்சாருஞ 
சலலரிதாளா தகுணிதாத்த்தளகல 

கல்லலகுகலலவட மொரதை - நல்லிலயக்



தருக்கைலாயஞானவுலா. 

தட்டழிசஙகஞ சலஞ்சலகத்ணணுமை 

கடடழியாபபேரி கரசாளக - கொட்டுங் 

குடமுழவஙகொககரை வீணைகுழலயா 

மிடமாநதடாரி படக .. மிட்விய 

மததளாதுகதபி வாயததமுருடி.வறரு 

லெததிசைதோ௮ு மெழுகதியமப் - வொததுடனே 
மககசலமபாடுவார வச இிறைஞசமலலருங் 

இஙகரருமெககுங இலுகிலுபபத - கய 
வாழுமிரு தவம யோகுமருகதவமு 

மாருதமுதஇரையு மசதிரமு - மீரூகத 

காலஙகணமூனறுவ கணமுங்குணஙகளும 

வாலஇலியரும வஈஇீணடி. - மேலை 

யிமையோர்பெருமானே போறதியெழிலசே 

ர௬ுமையாணமணவாளா போறறி - யெமையாளுஈ 

தியாடிபோறதி சிவனேயடிபோறநறி 

யீசனேயெகதா Woo Gus mA - MUETS 

சுஙககரனேபோறதி சடாமகுடததாயபோதறி 
பொஙகரவாபொன்னக சழலபோதகி - யககொருக। 

ளாயவிமுபபோ ரருசசுனனதாறதறகுப 

பாசுபதமீகத பதமபோறறி- தூய 
மலைமேலாயபோறதி மயானத்தாயவாஞனோ 

தீலைமேலாயபோததிதாள போததி - கிலைபோற 
போறதியெனபபூமாரி பெயதுபுலனகலஙக 

சாற்திசையுமெங்கு கலமபெருச - வேறறுச 

கொடியும்பதாகைய கொறறக்குடையும் 

வடிவுடையதொகஙகலுஞ் சூழக - கடிகமமும் 

பூமாணசருககுழலா ர௬ுளளமபுதிதண்பான 

வாமானவீ௪ன வரும்போழ்திற் - கேமேலே 

குழாஙகள. 

வாமானலீசன மறுவிலரோவானவாதங 

கோமானபடைமுழகககு கேட்டதுமே -' அமாண்பில் 

றி r



௫௭௬ சேரமான்பெருமாணாயனார் 

வானதநீர்தாகடு மறையோம்பிவானபிறையோ 

டேனமிலசூல முடையவா - யீனமிலா 

வெளளையணிதலால வேழத.தரிபோதத 
வளளசலேபோலும வடி.வடைய - வொளளிய 

மாடஈடுவின மலரரரமளியே 

கூடியபோரக்கள மாககுதித்துச் - கேழில் 

இலமபுபறையாகச சேயரிககணமபா 

விலஙகுகொடுமபருவம விலலா - கலகஇகழுவ் 
கூழைபினராழ வளையாரபீங்ககைபோகது 

கேழெருமலகுலாக தேருகஇ௪ - குழொளிய 

கொககைமாப்பொககச் கொழுகாமனகசவர 

வ௱கமபொருதசைகத வாயிழையா - செகுகேழற. 

பொறகலசத்துளளான மணிநீரமுகஞ்சோததி 

நறபெருககோல மிகப்புனைக௫ - பொறபுடைய 

பேதைமூதலரகப பேரிளம்பெணணீருக 

மாதரவாசேர மடழ்க்தீண்டி.ச் - சோதிசேர் 
'கூளிசையுஞகுட்டுஞ் சுளிகையுஞ்சுட்டிகையும 

வாளிகையும்பொறறோடு மினவிலக - மானிகையின 
மேலேறிகின௮ தொழுவாஅயாகொணடு * 
மாலேதிகினறு மயஙகுவார - தூலேறு 

தாமமேதகது சடாதாரிகலகானேல் 

யாமமேலெமமை யடுமெனபரா .. சாமவே 
ளாமெனபாரனறெனபா ரையுறுவராகையெறிவா 

தாமுனனைகாணோடு சங்கிழபபார் - பூமனனும 

பொனனரிமாலையைப பூண்பாரப்பூணகொண்டு 

அனனசிமாலையாச சூட்டுலார - முனன 

மொருகணெழுகிவிட டொன்றெழுதாதோடித 
தெருவமபுகுவரா இகைபபா - ரருஒருகத 
கணணாடிமேறபஞ்சு பெய்வார்்ளியென்று 

பணணாடிசசொறபநதுச் குதறுரைப்பர - ரண்ணனமேற 

கணணெனனுமாசாலங் கோலிக்கருங்குழலா£ 

இண்ணகிறைததா டிறஈஇட்டா . ரொண்ணிறதத



துருககைலாயஞானவுலா. ஞூ 

பேதை. 

பேதைபபருவம் பிழையாதாளவெணமணலாற 

அதைசசிறுசோ ஐடுதொழிலா - டீஇ 

லிடையாலுமெககமுதத மாடடாணலஞசே 

ருடையாலுமுளளுருகக கிலலா - ணடையாலுவ 

கெளவைநோயகாளையரை௪ சசெயயாளகஇ£ாமுல்ச 

ளெவவகோயசெயயுஈ தொழிலபூளணாள் - செவவனோ 

சோகூலுகோயநகோகக கோககாடனசெவவாயின 

வாககும்பிறாமனத்தை வஞ்சியாள - பூக்குழலும 

பாடவநதோனற முடியாளிளவேயததோ 

ளாடவாதம்மை யயாவுசெயயா - றாடோறு 
மொன்றஅுரைததொன்றுன்னி யொனறுசெயதொனதினச 

செனறமனததனளாஞ சேயிழையா - ணனமுகத 

தரீலிகமுதகணிஈது சகதனதசானமெய்பூசி 

நீலவறுவை விரித் தடுத. தக - கோலஞ்சோ 

பநதலிறபாஓவகொண டாடுமிபபாவைககுத 
சரதையாரெனறொருததி சானவினவ - வஈதமிலசீ 

ரீசனெரியாடி யெனனவவனையோ 

கரயசினமாலவிடைமேற கணணுறறுத - தாயசொனன 

விக்கணககுகோககர விவளபோலவாளகாமனூ 

னறகணகனெமேறசிறிதே காட்செயதாள - பொறபுல....ப 

பெதுமபை. 

பேரொளிசோகாட்செ பெதுமபைபபிராயததாள 

காரொளிசோமஞஞைக் சகவினியலாள - €ரொளிய 
தாமரையொனதி னிரணடுகுழையிரணடு 
காமருவுசெண்டையோ செஈதொணடை. - தூமருவு 

முத்தமுரிவெஞ சிலைகட்டிசெமபவள்ம 
வைதததபோலு மதிமுகத்சா - ளொததமைநத 
கஙகணஞ்சோரதிலங்கு சையாளகசதாமணியின 

இஙகணிசோகத இருச்தடியா . ளொணகேழ



டு௮ சேரமான்பெருமாணாயனார் 
ப 

ல5.தூலஞூழஈதசைஈத வலகுலாளாயபொதியிற 

சகதனரதோயகத தடநதோளாள - வது 

இடரிட்டதஇிண்மமாக்கண் செயதமுல்யாள 

கடலட்ட்டவினனமுத மனனாண - மடலபட்ட 

மாலைவளாய குழலாணமணகாறு 
சோலையிளககிளிபோற நூமொழியாள - சாலவும 

வஞசனைசெய்து மனஐகவருமவாட்கணணுக 

சஞசனததையிடடங கழகாக9 - யெஞ்சா 

மணியாரமபூணடாழி மெலவிரலிறசோததி 

யணியாவளைதோணமேன மினன - மணியாரதத 
அ வெணமணகொணடு தோழியருஈதாலுமாயக 

காமனுகுவம வரவெழுதிச் . காமன 

கருபபு௪சசிலையு மலரமபுஈதேரு 

மொருபபட்டுடனெழுதும போழஇல .. விருபபூருஈ 

தேனமருககொனறையஈதாாத தரசதன்சிவலோகன 

வானமாலேறதினமேல வஈதனையத - தானமர 
சனறதிவாசொனன கலகதோறறுசாண்டோறத, 

நினறறிவுதேயறது நிறைதோதறு - கனமுககச் 

இதவணடுநகண்வண்டு மோடச்கலையோட 

ர்ுவணடபூஙகுழலா ணினரொழிகசாண் . மொயசொண்ட 

மங்கை; 

மஙகையிடங்கடவா மாண்பினாள்வானிழிஈத । 
கஙகைசசு ழியனைய வநதியா - டஙடிய 

வஙகைகமல மடி.சமலமானோக்கி 

கொங்கைகமல முகககமலம - பொக்கெழிலா 

ரி.டிடையுமவஞசி யிருழபனைத்தோளவேயெழிலா£ 
படடுடையவலகுலுகதோத தட்டு - மட்டுவிரி 
கூரதலறலபவளஞ செயயவாயவ்வாயி 

, லேயகதமணிமுதுவ லினழுத்தம் - வாய்சதசோ 

ஊணவெளாய வளாவாடகைகுட்டி.க் 

கணடிகமுத்திற சவினசோ,தஇக .. குண்டலகள



இருக்கைலாயஞானவுலா. ௫௯௬ 

காதுகசணிஈ௮ சனமேகலைதிருத்தித 

தீதிலசெழுஙகோலஞ ௫இத?ரித்து - மாசராள 

பொறகூட்டிறபூவையை வாககியதனோடுஞ 

சொறகோடடிககொண்டிருத வேலவைகக - ணநகோட்டு 

வெளளிவிலஙகனமேல வீறறிருகசஞாயிறபோ 

லொளளியமாலவிடையை மேலகொணடு . தெளளியகீ£ 

தாஞமுஞ்சடையான ௪டாமகுடரகதோனறுதலும 

வாமுமேமமமா மனத்தளாயச . சூழமொளியான 

ரூரகோககுஈதனமுரு Care Gage 

வோகோககுஈதனன தெழினோக்கும - பேரருளான 

ரோரோேனோககுஈசனறோளஞ கோககுமவன்மராபி 

னீஷககைகமவைது நெடி துயிரத் ஐ - நானோச்கா 

அளளமுருக வொழியாதவேடகையாம் 

வெளளத்திடையமுகதி வெயதுயிகதா . ளொளளிய 

மடரஈதை,. 

இதமிதினநிறய்வ வடிவாடிருகதியசா 

வாயகதமடகதைப பிராயததா - ளேயஈதச 

ரீசனடிலையு மெழிலவானபவளமுஞ 

சேயவலககைவேலுகஈ இரணமுததும - பாசிலைய 

வஞசியுமவேயும வளாதாலமைமொட்டு 

மஞ்சில்வபருமாமதிபோன மண்டலமு - மெஞ்சாப 

புருவழுஞ்செவவாயுக கணணுமெயிறு 

முருவஐசபபு மெனனோரூ - மருவினிய 

கொஙகையும்வாண்முகமு மாககொணடாளகோலஞ்சோ 

பஙசயபபோதனைய சேவடியா . ளொணகசேழல  — 

வாழைததண்டனன குறககினாளவாயகத 
ராழிததோததட்டனைய வலகுலா - ஞூழித 

இருமதியமறமொனரு மெனறுமுகத்தை 

யுருவுடையகாண்மீனசூழக தாறபோற - பெருகொளிய 
முததாரககண்டத தணிசகாளணிசலங்கண் 

மொயத்தாரவார மிசப்பெருக . விசசசததாற



சேரமான்பெருமாணாயஞார் 

சளாளுககடாமுங கலவையுங்கைபோகதிட் 

ரிளளுமபுறமுஞ செறிவமைதத - செளளொளிய 

காளிககஞசோதி டெப்பசதொடுததமைதத 
காளிமபததாம நதலசோததித் . தேர்ளெஙகுஈ 
தண்ணறுஞசஈதனகழிகாண டபபிசசதர்சாகதை 

வணணமபெறமிசையே மட்டிததாக - கொணணுதலா 

டனனமாதோழியாகள குழததவிசேறிப 

பினனுமோரசகாமரம் யாழமைதத - மனனு 

விட வணணச்சணடதது வேதியனமேலிட்ட 

மடல்வணணமபாடும் பொழுதீண - டடலவலல 
வேலவல்லானவிலவலலான மெல்லியலாாககெஞஞான று 

மாலவலலாலூ£டன்ற மால்விடையின - கோல் 
மணியேறுகேட்டாஙகு கோககுவாளசால 

வணியேறுதோளானைக் சணடாய - கணியாாகத 
கோடடியொழிய வெழுகதுகுழைமுகததைக 

கோட்டி அதலவப்ப வாய் துலக - சாட்டாக 

ளெலலாருககண்டா தெனககடவுளிஙகாய 
ஈலலர்யபடுமேற படுமெனறு - மெலலவே 

செலலலு௮ஞ௪ரணகங கமபிககுகதன்னுறுகோய 

சொலலலு௮ஞ்சொலலி முடைசெதிசகு - ஈலலாகவ 
காணலுறுங்கணக ணீரமலகுககாண்பாரமுன 

னாணலுறுநெஞச௪ மொட்டா௮ - பூணாகம 

புலலலு,றமண்ணலகை வாரானென.றிவ்வசையே 
யலலலுறுமமுகஅ மாழதுய ரான - மெலலியலா . 

டனலுருவம்பூககொனறைத தாரகொள்ளததான்கொன்றைப 

பொனலுருவஙகொணடு புலமபுதருள - பினனொருததி 

, அரிவை, 

செஈகேழற்றாமரைபோல் ேடியாடீதிலா 
pes 

வஙகேழரிவைப பிராயததா - ளொண்கேழம் 
திங்சளுகதாரகையம விலலுஞ்செழுமீப்யதுக



இருககைலாயஞானவுலா. ௬௧ 

தஙகொளிசோசெவவாயு முணமையாத .. பொங்கொளிசோ 
மினஞாவானகாட்டு முகவொளியாணமெ.பம்மையே 

தனனாவாரிலலாத தகைமையா - ளெஈராளு 

மிலலாரையெலலாரு மெளகுவாரசெலவரை 

யெலலாருஞ்செயவா சிறபபெனனுஞூ - சொலலாலே 

யலகுறகுமேசலையை௪ குழஈதாளணிமுலைமேன 

மலகியசாகதொடு பூணபுனைகஈது -. கலகூ 

ரிடையிடையேயுளளுருகக கணடாளெழிலாா 

நடைபெடையனனத்தை வெனமரு - எடியிணைமேற 

பாடகஙகொணடு பரிசமைதசாளபனமணிசோ 

குடசமுனகை தொடாவிததரள - கேடில£ப 

பொனனரிமாலை தலைக்கணிஈதபூணகொணடு 

மனனுககழுததை ம௫ழவிததாள - பொனனனா 
ளினனிசைவீணையை வாககியிமையவாத 

மணணனமேறமுனிட்ட வாசையான - முனனமே 

ப. ா'டரொடககும பொழுதிறபரஞ்சோதி 

கேடிலாமாலவிடைமேற ஜோனறுதலுக - கூடிய 

வினனிசையுமிபபிறபபும பேணுமிருகதமிமு 
(னனியவீணையையங கைவிடடுப . பொனனனைமி 

ரினறனறேகாணப தெழினலஙகொளளேனே 

னனறனறேபெணமை ஈமசகசெனறு - செனறவனற 

ஷஞனொணகளபமாடு மொளிவாண்முகததிரணடு 

ஈணகளபமாடுவபோற கடடரொதது - மொணகேழற 

கூநதலவிழககு முடிககுககலைதிருதத 
சாநதநதிமிரு மூலையாககும - பூ£து£ல்ச 

குமுமவிழக்குக தொமுமமுஞசெராதுயருற 

ருழுமமுஈது மயாவுயிரககுஞ - குதொளிய 

வ௱கைவளைதொழுது காததாளகலைகாவா 
ணஙகையிவளு கலகதோறரு - ளஙதொருததி 

தெரிவை, 

யாராவமுத மவயவம்பெறறனைய 

சீராதெரிவைப பிராயததா . ளோரா



சேரமான்பெருமாணாயனூா 

1ஈருளோசையினமழலை வாயசசொலாலென று 

,பிரூுமாபுலரியே யொபபா . ளஎருளாலே 

(9வெபபமிளையவாகட காகருதலாலுச்சியோ 
ிராபபமையககொளளு முருவததாள - வெபபஈதீாஈ 

கநதளிரபோறசேவடியு மஙகையுஞசெமமையா 
லந இவானகாட்டு மழகினா - ளஈதமில 

ஈராமுகமதிய மாதலாதசேயிமையா 

(ளே ராரிரவி னெழிலகொணடாள ~ சிராருள் 

சகணணாபயோதாமு அணணிடையுமுண்மையாற 

ணணிளஙகாரின சவிகொணடாள - வணணஞ்சேோ 

மாசகளிரமேனி முருக்கிழவாயாதலால 

வாயரகசவிளவேனில வணமையாண - மரக 

ஈிவடையீரகினமின க ளலலாாபோமெனறு 

! பஹறையறைவபோலுஞ சிலமபு - முறைமையார 

”ரடாஇருகதடிமேற சோததினாடேரலகு 

CHT SEN ஓுருதெனறு - ராலே 

ய துகிலுமெகலையுஞ் சூழரதகாளணிமுலைகண 

மைந்தாமனஙகவரு மெனபதனான - முகதுறவே 

பூஙகசசினாலடையப பூடடிநீஇபபொதழறொடியாற 

காமபோதததோளினையைக காபபேவி - வா.பசதா 

கறகழுககதைநலலாரத தானமறைத்துககாதுககு , 

விறநபகருஙகுணடலஙகண மேவுவிதது - மைபபகருங 

காலிய்கைணைக கககசணிபபாளபோலததன 

ாவியவஞசன;ததை முூனஜாடடி . பாவரையு 

மாகுலமாககு மழகினாளனனமுவு 
கோகிலமுமபோலுவ குணததினா - ளாகிப 

பலகருஇககட்டிக கரியவாயககேரடி. 

பலாசுமந கூழைய வாக - கலைகரக 

தளயாதுமினதிப புறஙசமழகதுமேகாழக து 

களளாலிகாறுங கருங்குழலா - டெளளொளிய 

செங்கழுநீாபபட்டுடுதது௪ செங்குககுமமெழுஇி 

LAS peI SSI அதலசேர்தஇப . பொல்கெழிலார்



இருக்கைலாயஞானவுலா. Oa Bs 

பொறகவறறினவெளளிப பலகைமணிசசூது 

நறகமையகாட்டிப் பொருமபொழுதில - விறபகிரு£ 

தோளானிலைபேறு தோறறங்கேடாயகினற 

கசாளானசடாமகுடஈ சோனறுதறுவ - கேளாய 

காணாஈடகக நலககாரககிடையிலலை 

மேணாரொழிச வெழிலொழிக - பேணுங 

குலததாரகனதறி௪ குறறதசாாவமமி 

னலததிரரினைமினி செனறு சொலறகரிய 

தேவாதிதேவன கிவஞஷுபிறகேள கொன்றைப் 

பூவாரலஙகலருளாது - போவானேற 

சணடாலறிவ னெனசசொலலிககைசோகத 

வணடாபூங்கோதை வளக்சோதரா - ளொணடாய 

பேரிளம்பெண். 

பெண்ணரசாயததோனறிய பேரிஏஎமபெண்மையாள 

பணணமருமினசொற பணிமொழியாண் - மணணினமே 

'சகணடுகேட்டுணடுயிரத துறறநியுமைமபுலனு 

மொண்டொடிகணணே யுளவெனறு - பணடையோ 1 

கடடுரளாயைமேமபடுததாள சணணாடி. மணடலமயபோல 

விட்டி.லங்குகலலுகாசோ மெலவிரலாள - கட்டரவ 

INGRSF LILI & HHH MD வலருலாளாயநலத்கி 

வஞசிககொடிநுடங்கு ணணிடையா - செஞசாத 

பொறசெப்பிரணடு முகடுமணியமுசத 

வைத௲னபோல வளாகதேரதி - யொததுக 

சுணஙகுஈஇதலையஞ சூழபோஈ.தகணடாாக 

கணஙகுமமுதமுமாயத தோனறி - யிணஙகொத்த 

கொங்கையாளகோலககட கெலலாமேரகோலமா 

நஙகையானாகிளவேயத தோளினா - ளகசையாற 

காநதட்குலம்ப ழிததாள காமவேளகாதலாள 

சாகதமிலஙகு மகலததாள - வாயஈ துடனே 

யேயரதுகுவிஈது தரணடுமதிநதிருபா 

தேயரதுதுடிதத செழுமபவளவ் ... சரய தில



Se # சே மான்பெருமாணாயனார் 

முததமுகதேலும பொர துமுனிவமாயுஞ் 

இிததரதிறைகொசளஞு செவவாயா . சொத்து 

வரிடெதஞ்சன மாடிமணிக 

ஞருவநடுவடைய வாகிப் - பெருயெ 

தண்ணஙகயலுஞ சலஞ்சலமுஈசோனறுதலால 

வண்ணஙகடலனைய வாடசகணணா - ளொணணிறதத 

குணடலஞ்சோகாதினாள கோலககுளி£ாமதிய 

மண்டலமேபோது மதிமுகததாள - வணடலம்ப 

யோசனைகாறு குழமலாளொளி.நதனமேல 

வாசிகைசொணடு வடி.வமைத்தாண் - மாலப 

பாதாதிசேசம் பழிபபிலாளடாககமைஈத 

(இீதரரிகொண்டுதன் மெய்புகைததாண் - மாதாகத 

பண்கவருஞ்சொல்லாபல லாணடேததபபாயொளிசோ 
வெண்கவரிவெள்ளச் திடையிருஈது - வொணகேழற் 

கண்ணவனைபபல்ல,௮ கானணாசெவியவன 

தெண்ணருஞ்சரலல திசைகொளளா - வணணல் 
கழலடியலலது கைதொமாவஞ்தான 

நழலங்கைச்கொணடானமாட டனபென - றெழிலுடைய 

வெண் பாவிரித தரைக்கும் போழ்தில்விளங்கொளிசோ 

கண்பாவுறெறறிச் சகறைககணடன - விண்பா 
செற்றாங சலைபுனலும்பாம்பும் 

புரிசடைமேலவைதத புராண . னெரியிரவி 

லாடுமிறைவ னமசாகுழாஈதற்குழ 

மாடமதறுலெ வரக்கண்டு - கேடிலசோ 

வண்ணச்சிலமபடி. மாதரார்தாமுண்ட 

கண்ணெச்சிலெம்மையே யூட்டுவா - எண்ணலே 

வதாய்வளைசவர்சதாயமாலுமருக துயருஈ 

தீரீதாயிதவோ தசவென்று - ரொகதாள்போற் 

சட்டொரொத தக்கைசோர்ஈ சகமூருமெய்வெளுத்து 
மட்டிவரும்பூங்கோதை மால்சொண்டாள் - கொட்டி. லமைசேர்



திருக்கைலாயஞானவுலா ௬ 

பணணாருமினசொறத பனைபபெருஈதோடசெக்துவாவாயப் 
பெணணாரவாரம பெரிதனறே . விணணோப்இ 

மஞ்சடையுநீளகுடுமி வாணிலாலீறதிருகத 

செஞசடையானபோகதத தெரு, 

  

பெணணீரமைகாமின் பெருகதோளிணைகாமி 
ஓஇணணீாமைமேகலையு முளபடுமின - தெண்ணீரக் 
காளேறுகொனறையநதராக காவாலிகட்டஙக 

ஜாரேறுபோநதத சலா. 

திருசசிற்றம்பலம், 

  

ந்? ”இததிருவலா ஆதிபுலாவெளவும பெயா பெறும்,



iy இருச்ிதறமபலம், 

கக்கேதேவகாயனார் 
அருள்ச்செயத 

கைலைபா திகாளத்திபாதியந்தா தி. 

  

சொ லஓுமபொருளுமே அதஇிரியுகெயயுமா 

நல்லிடிஞசூிலென்னுடைய சாவாகச் - சொல்லரிய 
வெண்பாகவிளக்கா வியன்சயிலைமேலிருந்த 
பெணபாகாககேற்நினேன் பெறறு, {3} 

பெறதறபயனிதுவே யனமேபிறர்தியான் 
கதறவாகளேததஞச் சாசாத்திக . கொறறவாககுத் 

தோளாகததாடரவ௫ கும்சதணிஈதவமமாலுக 
காளாகபபெறறே னடைகஈு, (௨) 

அடைச்துய்ம்மினம்மானை யுமமாவிசனனைக் 

குடைஈ துணணவெண்ணியவெற கூறறங் ~ FOOL $1 

சண்ணுளேடமாக்கும பொழுதுகயிலாயத 
தணணலேகண்டீ ர.ரண். (௩) 

அரணமொருமூனறு மாரழலாய்கீழ 

முரணமபுகோதத முதல்வன - சரணமே 

கானுமாலுறறவன்றன் சாளத்திகைதொழு.து 
பேணுமாலுளளம் பெரி.த., (௪) 

இபெரியவர்காணீரென லுள்ளத்தினபெறறி 
'தெரிவரியசேவாதி தேவன் - பெரி. 
இிருதகககோரேத.த இருககயிலைச்சோனை 
யிருத்தத்தானபோகத திட்டி, (@) 

இ..பபாகரிளகோட டி.மவான்பயகத : 
மடபபாவைதன்வடி.வே் யாஞல. அவிடப்பரற், 

கருவடிசோசண்டத்தெல் காளத்பொள்வரந்க 

கொருவடிவேயனரு ஓரு, (௪)



கைலைபாதிகாளத5கிபாதயகதாத, 

உருவுபலகொண டுணாவரிதாய்கிறகு 

மொருவஜொருபா லிருசகை - மருவினிய 
பூசகையிறகொண்டெபபொழுதும புத்தேளிரவர திறைஞ ௪ 

மாககயிலையெனனு மலை, 

மலைவரும்போஷவானவருக தானவருமெலலா 

மலைகடலவாயகஞசெழலசண டசி - திலைகள க 
கணடமையாறறணசாரற் சகாளததியாளவாஈஞ 

சுணடமையாலுணடி.வ வுலகு, 

உலசமனைததினுசகு மொண்ணுதன்மேல்ட்ட 
திலசமெனபபெதிலுஞ 22 - யில 
ரீசாதிருசகயிலை் யெமபெருமானெனறென்றே. 
பேசாதிருடபாரா பிறப்பு, 

பிறபபுடையாதறமோர் பெருஞ்செல்வர்மற்றுஞ் 

சிறபபுடையரானாலுஞ் 28 - யிறபபில் 

கடியாஈறுஞ்சோலைச் காளததியாளலா 

ரடியாரைபபேணா தவா, 

௮வரும்பிறசதாராயபு போவார்கொலாவி. 

யெவருநதொழுதேத்து மெசதை - செமனனு 

தேக்குவாரீசோல்த திருசசயிலையேதசாதே 
போக்குவாவாளா பொழுது. 

வாளாபொழுது கழிச்கின்னாமர்னுடவர் 

கேளராகொலகதேர் சறிபட்டாா - ளோடை 
பண்ணறகஹுச்கரசயச சாளதியுண்ணினற 

கண்ணபப ராவா சதை, 

கதையிலேகேளீ£ கயிலாயரோர்ூப் , 
புதையிருட்கண்மாலோமே போகச் - சதையாச்சீரத் 
இரத௲னபாறபாச௫தம் பெத்றுசசெருக்களத்திற் 

பாராததன்போவெளறிலனோ பண்டே 

(௪) 

(9) 

(௬) 

(௧0) 

(௧௧) 

(௪௨) 

(௧௩)



௬௮ கக£ரதேவதாயனார் 

பணடுதொடகடியும் பாவிததுநின்கழறகசே 
தொண்டெடுவான ரொடாவேனைக - சண்டுகொண் 
டாளததயாவுண்டோ விலலையோசொலலாயே 
காளததியாயுன கருத்.த, 

கருத்துக்குசசேயையாய்க காணட்ககோகாண் 

விருதஇதிருககயிலை யெனரு - லொருத்த 

ரறிவாலுறுவராக கறியுமாறுண்டோ 

செெறிவராசடையாய நிலை, 

நிலையிலபிறவி நெடுஞ்சு ழியிற்பட்டுத் 

தலைவத்டுமாறு கனறேன் - ஜொலைவினதிப 
பேசஈதேறககைதாராப காளததிபபுதசேளிர் 
வேரதேயிபபாசத்தை விட்டு, 

பாசத்தைவிட்டுகின் பாதசதின€ழேயென 
னேசததஜைவைக்க நினைகண்டாய - பாசததை 

நிககுமாவலல கயிலாயாநீியென்னைக 

BIGGS coor Ls காண, 

காணாதலக்செரா வானோகளகாளததிப் 

பூணூாமாபனறன பொறபாத - காணாதே 

சணடிவொனயானிருசதேன சாணீரகடனஞ்ஜச 

woot. Deut ex near er Quit (iI Ge 

ஒருககாதுடனேகின் ஜோரைவரெமமை 

கெருமகாமனிதத மொருகா - ளெருங்கச் 

கருங்கலோங்குமபற கழிலாயமேயான 
வருககொலோசமபான் மதித்து, 

நம்பான்மதித்துறையுக காளத்திகண்ணாதே 
வமபா£மலர் ஐய், வணங்காதே - சம்பாகின " 

திஷல்களேத்தாதே இலிளையேன்யானிருர்தேன் 
காலநிசள்போன கழிஈ ஆ 

(௧௪) 

(ox) 

(௧௪) 

(௧௪௮) 

(௧௯) 

(2-0)



கைலைபாதிகாளத்தபொதியக்தாதி, ௬௯ 

கழிஈதகழிடொய கெஞ்சேகழியா 

தொழிகதராணமேறபட டியாஈதோ - மொழிகதக 
சணணுதலானெஈதை கயிலாயமால்வரையே 

நணணுதலாநனமை ஈமககு, (௨௧) 

நமகூசைஈதவாகாமு மேத்தினானம்பர் 

தமககழகுதாமே யறிவ - ரமைபபொதுமபிற 

சலலவாரீடருவிக சாளததியாளவாரை 

வலைவாநெஞ்சமே வாழதது, (௨௨) 

வாழததுவாயவாழததா தொழிவாயமறுசழியிட் 

டாழத .துவாயஃதறிவாய நீயனறே - யாழததகைய 

வண்டா£பொழிறகயிலை வாழசெனதிருபபதே 

கணடாயடியேன கடன, (௨௩) 

கட்காகமூடாட சாளதஇிக்கோளைச் 

கடனாகககைதொழுவராக இலலை - யிட்காடி. 

யிஈகாட்டிறகேவகஇக €ண்டிறறுச்சொணடுபோ 
யாநாட்டிலுணடுழலு மாறு, (௨௪) 

மாறிட்பிறஈ த'வழியிடையாறதிடை 

யேதியிழியு மிறுவல்லாற - தேதித் 

இருகசயிலையேதீதோற சேமத்தாலயாக்கு 

மிருசகையிலைகசண்டீ ரினிது, (௨௫) 

இனிதேபிறவி யினமரங்களேதிச் 

சனிதோகடுவன்க டமமின - முனிவாய்ப் 

பிணங்கெவருஈதண்சாரற் காளத்பேணி 
ஊணங்கலல்லராயின மழு, (௨௬) 

மஜெக்தலரும்வணகொன்றை மேளேமனமாய் 
கெ௫ழ்ச தரெடுழா.தள்ளே செக்குத் - இகழ்சதிலங்கும் 

விண்ணிறங்காவோங்கும் வியன்சயிலைமேயாயென் 
பெணனுறங்காளென்செய்கேன் பேச், (௨௭)



aro தக்சேோசேவகாயனார் 

பேசுமபரிசறியாள பேறைபிறாக்கெல்லா 
மேசுமபரிசாளா ளேபாவ . மாசளைரீ£ச 
சாமபையலைத்தாலிக்குல் சாளததியெனறெனறு 

பூமபசலைமெயமமுமுதும் போதது, 

போதசகளிறறரியும பூணறரட்பொதியரவுச 

தாததமகளிருஈத செஞ்சடையடு - மாததி 

குமிலாயமெனமொழியாள கூழுபவாறுங் 

கயிலாயாயானகாணக காட்டு, 

காட்டினடமாடிச் கங்காள ராகபபோய் 

bro. DUS BAG gr சாடோறு - மோட்டுண்பா 

ரானாலுமென௫சொலோ சாளச்தியாளவாரை 

வாஜனோவணஙகுமா வது. 

வ5தமரரேதது மடைகூழும்வார்சடைமேற் 

கொரதவிழுமால் கொதெதாரசொல் - a6 95 a 
வாலுகுத்தவண்கயில்க் சோனா தமமாமுடிமேற, 
பாலுகுசசமாணிககுப பண்டு, 

பண்டி துவேயன்றாறெ கேளீர்கொல்பல்சருகு 
கொணடிலிககத துமபிலூற கூட்டி ழைப்பக் கண்டு 

ஈலஈதககெலாமேத்துல் காளத்திராதர் 
மில இககுச்செயத சிறப்பு, 

செயதிறப்பெண்ணி லெங்குலக்குஞ்சென்றடைக்து 

கைதொழுவாக்கெங்கள் சயிலாயர் - கொய்தளவிற் 
காலற்காயாதாரனறே கானீர்சழரெழுத 

பாலற்காயன்று பரிஈ த, 

பரி 5ஈதலைப்பார்சொற்கேளா ளெம்பெருமான்பாசம் 

பிரிகதிருகக௫ல்லா௯ம் பேசம் - புரிக்தமரர் 
ஈர்தாவாகாளத்தி ஈம்பாவ்ரவென்றென்று 
மாதாவாவுறற மயல, 

(௨௮) 

(௫௧) 

(௩௦) 

(௩௪) 

(௩௨) 

(an) 

(a)



கைலைபாதிகொளத்திபாஇயக்காதி. 

மயலைததவிர்கக$ீ வாராயொருமூன 

றெயில்பபொடியாச வெயதாய - கயிலப 

பருபபதவாகின்னுடைய பாதததின£0ழ 
யிருபபதவாவுறமு ளிவள. 

இவளுக்குஈல்லவா றெணணுதிரேவினறே 
தவளப்பொடியிவணமேற சாததி - யிவளுக்குக 

காடடுமினகளகாளததி காட்டிசசமழகொளறை 

சூடிடுமினகஉருந தயா, 

துயாகசெலாஙகூடாய தோறகுரமபைபுக்கு 

மயகஇிவழிசாண மாட்டேன - வியயகொடுமபோ 

சேறருனேவணகயிலை யெமமானேயெனகொலோ 

மேறருனிதற்கு விளைவு, 

விளையுமவினையரவின வெயயவிடததைக 
களைமினோசாளததி யாளவா£ - வளைவி 

திரு5திய£ரீசன திருமாமமெனலு 
மரு இனைநீரவாயிலே வைது, 

வாயிலேவைககு மளவினமருஈதா௫த் 
தியபிறவிசோய தீககுமே - தூயவே 
கமடெருமாதேவீயொடு மனலுகமிலாயத 
தெமபெருமாஜனோரஞ் செழுத்து. 

HGOF (PS HUSH W. ரருமறைகளாவனவு 

மஞ்செழுத்துயகறக வணித்தாகு - ஈஞசவிதத 

காளத்தியார்பாராககுற சாணடறகரிதரய்படோய் 

(சோததேகினற நெறி, 

கெறிவாரசடையாய, கிலையினமைசீயொன 

ததியாயகொலக்தோ வடர்சதா - ணெதியிற 
சளைததருவிதங்குக் சயிலாயாகின்ளை 

கினைததருவிகண்சோர நினற. 

(௩௫) 

(கக 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪௦) 

(௪௧)



GI. Baba தேவநாயனார் 

i oor pill hb Gt! GLb G66 BLOW 

மெனறுரினை சாலு மென௫கொலோ - செனறுதன 

முளவானவரிறைஞச தணசாரறகாளததி 

பாளவானருளாத வாறு, 

ஆருளாசவா.றுணடே யாரசகேனுமாக 

விருளாகறைமிடறறெம மீசன - பொருளாயா ௮ 

மெயமமையேயுனனில வியனகயிலைமேபானவந 

தமமையேதாககு மிடா, 

இடர் ௬மககோ ரிடகாடிககொணடு 

£டலீரோகாலததா னாஙகள - கடலவாயக 

சருபபடடோஙகொணமு௫லசோ காளததிகாண 

வொருபபடடோஙகணடீ ௬ணாநது, 

உணருஙுகாலொனறை யுருததெரியககாடடாய 

புணருஙகாலாரமுசே போனற - மிணரிற 

உனியவார௫சோலைக க.பிலாயமேயா 

யினியவாகாணின ஸனியலபு, 

சினனியலபையாடர யறிவராநினையுஙகான 

மனனிய8! சகாஎ நதி மனன வனே - நினனில 

வெளிபபடுவசேமுலகு மீணடெயொருகா 

லொளிபப துவமானா ஓரை, 

உராயுமபொருளு மூடலுமுயிரும 

விரைாபுமலருமபோல விமமிப - புரையினதிச 

செனறவாளோஙகு5 இருககயிலையெமபெருமா 

னினறவாறெஙகு நிறைநது, 

கிறைகதெஙகுநீயேயாய நினழுலுமொனதின 
மறைகதைமபுலனசாண வாராய - றத 

சணியாருகசணசாரற காளதஇியாளவாய 

பணியாயாலெனமுன பரிச, 

(௪௨) 

(௪௮) 

(௬) 

(௪௭) 

(௪௮)



கைலைபாதிகாளத்திபாதியகதாதி, 

பரிசறியேனபற, நிலேன கறதிலேனமுறறு௨ 

கரியுரியானபாதமே கணடர்ய - இரியும 

புரமாளசசெறறவனே பொறகயிலைமன லும் 
பரமாவடியேறகுப பறறு, 

பறருவானெவவுயிர்க்கு மெசதைபசுபதியே 

முூறருவெணடிஙகண முளைஞூடு. - வறருவாங 

கஙகைசோசெஞ்சடையான சாளத்தியுணணினற 

மககைசோபாசதது மன. 

மனஞகயிலாயா மாமுததமாணிசகம 

பொனஞாரமாககொணடு பூணாதே - யெகராளு 

GT Mike 

(௫௦) 

மினசெயவராசெஞசடையாய வெளளெலுமபுபூணசெற 

தெனசெய்வானெரதா யியமபு, 

இயமபாயமடகெஞ்சே யேனோபாலெஏன 

பயமபாராததுபபறறுவா லுறமுய - புயம்பாமபா 

லராததானேகாளதஇ யமமானேயெண்டறெனறே 
யேத்தாதேவாளா விரு5த, 

இருஈதவாகாணீ ரிதவெனனமாய 

மருகதணசயிலாயத தணணல ... வருகசபவய் த 

தானாளுமபிசசை புகுமபோலுஈதனனடியா 

வானாளமணணாள வைத2, 

வைத்தவிருகிதயே யெனலுடையவாழ்மூதலே 

நிததிலமேகாளததி ரீளசுடரோ - மொயததொளிசே 
ரககாலதகாசை யடி.சாயேனகானுககா 

லெக்காலதசெப்பிறவி யான, 

யானெனறுசதானென் நிரண்டிலலைபென்ட்தனை 
யானெனறுஙகொண்டிரூபய BIT .. தேலுண 

டளிகடாமபாடு மசனசயிஷைேயான் : 

றெளிகொடானமாயங்கள செய, 

(௫௧) 

(௫௩) 

[ச ௫௪)



org’ நக்கரதேவநாயனார் 

மாயங்சளசெயதைவா சொனனவழிகினறு 

கரயம்கொணடாடல சணகசனு - காயமே 
நிதி die oy woop சாளததிரினமலாசர 
கறபதேகணமா சணககு, 

ந்ணாககிட்கெகொண்டி ௬௧௮ காரலனாஈமமை 
aa bite ப்படா மூனனம் - பிணக௫ூனெதிக 
சாலததானெஞ்சே கயிலாயமேவியஈற 

குலததானபாதஈ தொழு. 

தொழுவாளபெரறுளேதன் மோளவளையுதோறதறாண 

மமுூவாளன்காளத்தி வாழததி . யெழுவா 

ணறுமாமலாககொனறை ஈமமுனனேரகாளைப 

பெறுமாறுகாணிெொ9ன பெண, 

பெணண்னறயலாாமுன் பேதைபிறைகூடி. 

கணணினறநெறறிக கயிலைககோ. னுணணினற 

காமகசானமீதர ரசைவாட்குனசாககொனறைத 

தாமகதாமறறிஓளைச சாரஈது, 

சாராஈதாரைபெக்கிடச தக காபபனவுஞ்சாகதனபு 

கூரஈதாசகுஞ்ர்தி"கொடெபனவுங - Kb gener 

மூளததியானிட்பார முனவஈ தரிற்பனவுக 

சாளத்தியாதங கழல, 

தஙகழலகளா£பப விளக்குச்சலனசலனென 
றஙகழலகளார்ப்ப வனலேஇப்'- பொகககலத 
தார்த்தாடரவ மசன்கயிலைமேயர்யநீ 

கூதசாடன்மேவியவா கறு, 

கூருயகினபொன்வாயாற கோலசசிநுளியே 
வேருகவநஇிருஈது மெல்லெனவே - நீருவு 

மஞ்சடையுநீள்குடுமி-வாளருவிச்சாளச்சச 

செஞ்சடையெம்மீசன திறிம, 

(Qe) 

(௫௭) 

(௫௮2) 

(௫௯) 

(௬௦) 

௬௧) 

ae)



கைலைபாதிகாளத்திபாஇபக்தாதி, எடு 

ரசனதிறமேகினை தருகு மெமமைப்போன 
மாசினிறதத மடககுருகே - கூசி 
யிருததியாயநீயு மிருஙகயிலைமேயாற 

கருததியாயககாமுறறா யாம, (௬௩) 

காமுதருயாமனறே சாளத்தியானகழறகே 

யாமுறறதுறரு பிருககட்லே - யாமத.து 

ஞாலத;தயிரொலலாக சணடுஞ்சுளளிருளகூர 

காலததுதுஞ்சாதுன கண. (௬௪) 

கணணுஙகருததுக கயிலாயரோயெமகசென 

ஜெணணியிருபபனயா னெப்பொழுது . ஈண்ணும் 
பொதியாடரவசைதத பூசப்படையா 

சறியாகொனெஞசே யவா, ௬௫) 

கெஞ்சேயவாகண்டாய சேோரோகினைவானா 

யஞ்சேலெனமுட்சகொண் டருளசெயவரா . தஞசேயுநு 

கணடததாரகாளததி யாளவராகழலகணம. 

சணடததராசூடு மலா, (௬௬) 

அலரோனெடுமா லமராசோனமறறும 

பலராயபபடைதக்சாத தாண்டு - புலாக்ஷஷ் 
தொனமு$மீண்டு Levert @ Gl ear upeor 

குனறாதசோககயிலைக கோ, (௬௭) 

கோததமலாவாளி சொண்டீஈங்சனகாளததிக் 

கூத்தன்மேலனறு குதிச்செய்யப் - பாரததலுமே 
பணபொழியாச்கோபத$ீச் சுறறுத.லுமபறறறறு 

வெண்பொடியாயகீழ்கதிலனோ வெது, ௬௮) 

வெஇறலவேறபார்த்தற கருளசெயவரனவேணடியேோர it 

செகதறுகட்கேழற் நிறமபுரிச்து - வசதருளும 
கசானவனாககோலமியான சாணககமயிலாய 

வானவாதசோமானே வா, (௬௧)



௭௬ நக்சோதேவகாயனார் 

வாமானறோவலல வயபபோரகிசயனைபபோற 
ருமாருலகிற றவமுடையாா - தாமியாாககுஙு 

காண்டறகரியராயக காளத்தியாளவாரைத 
தணடததாம்பெறறமையாத செனறு, 

செனறிறைஞசமவானோதரகு Feo Ss GEC EU gn 

யெனதுமடியாரக்கு முனனிறபா  நனறு 

கனியவாஞசோலைக் கயிலாயமேயா 

ரினியவாபததாக இவா. 

இவரோமுதறறேவ ளொலலாாக்குமிககா 
ரிவரலைரெனதிருகச வேண்டாம் - சகவராதே 

காதலிததனறேததுதிரேற காளததியாளவா£டீ 

ராரதரிகததெயவமே யாம, 

ஆமெனறுகாளை புளவெனறுவாழவிலே 

தகாமினறுவீழகை தவமனறு - யாமென்று 

மிமமாயவாழவினையே பேனாதிருககயிலை 
யமமானைசசோவ தறிவு. 

அதியாமலேலு இதுதேலுஞ்செயது 

செறிகன.றதிவீளை௫ ளெலலா - நெறிநினறு 
ஈனமுடிலசேர்சாளததி காதனடிபணிநத் 

பொனமுகசியாதெலும போம, 

போனெறமாமுகிலே பொறசயிலைவெறபளவு 
மே௫னழறெமககாக வெமபெருமா - ளேடினா 
ஓண்ணபபடாகஞ௪ முண்டாற்கெனனுளளாறுகோய 

லிண்ணபபஞ்செயகணடாய வேறு. 

வேதேயும்காக்கச் தகுவேளைமெலலியலாசா 
கூறேயுஙகாளத்திக் கொறறவனே - யேறேறு 
மன்பாவடியேற கருளாதொழிளெற 
தெனபாவமேயன்றோ வின.று, 

(ளக) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௭௫) 

(௭௧)



கைலைபாதிகாளத்திமாதியக்தாதி, 

இனறதொடநடப பணிசெயவேளயாலுனக் 

செனறுமிளமதியே யெமபெருமா - னெனறுமென 

௬டைகாதலுணமை புயாகமயிலைமேயாறகுத 

இடசாதேவிண்ணபபஞ செய, 

செயயசடைமுடியென செலகளையானசணடெனது 

கையறவுமுண்மெலிவம யானகாட்டப - பையவே 

காரேற்பூஞ்சோலைக சாளததியாளவா£கம 

போரேறேமிததெருவே போது. 

போதுநெறியனவே பேசிகின்பொனவாயா 
ஓூதததருவ ஜஞொளிவண்டே - காதலாற 

கண்டா வணஙகுக கயிலாயத்செமபெருமான 

வணடாாமோரதெனகுழறகே வா. 

வாவாமணிவாயான மாவினறளிரகோதிக் 
கூவாஇருஈத குயிறபிளளா - யோலாதே 

பூமாமபொழிலுதத பொனமதிலகுழ்காளததிக 

கோமானவரவெொர்ருகாற கூவு 

கூவுதலும்பாறகடலே சென்றவளைககூடெவஙேன 

ஜஹேவினனபொறகயிலை யெமபெருமான - சேய? 
ரனபாறபுலிககாலன பாலனபாலாசையினாற 

றனபாறபாலவேண்தெலுஈ தான, 

தானேயுலகாளவான (PREM AIM ADEE 

மானானமதருரிதனை யன்றெனபரா - வானோர் 
களைகண்டானாய்நினற காளதீதியாளவா£ 
வளைசொணடார்மாறஈதார வநத, 

வரதோரரகசஞா வண்சமிலைமால்வறரையைச் 
தீரதோளவலியினையே சாககருஇ.- யதோ 
விடஈதாரிபஈநிட் டிடார்ச்செெலிபோற் 
சட தாரவலியெலாக செட்டு, 

எ 

(௭௮) 

(௭௯) 

(௮/0) 

(௮௧) 

(௮௨)



௭.௮ ர்க்கரதேவ்காயனார் 

கெட்டவரக்சோ வேஇயரேசேளீகொல 

பட்டதறுவுமோராது பண்டொருரா - ளொட்ட்க் 

கலாதரனூகாளததி யாளவாரமேறசெனறு 

சலஈதரனாபட்டுவு£ தாம. 

தாமபட்டதொனறு மறியார்கொலசராவரே 

காமபுறறசெகறெற கயில்கசோன - பாமபுறற 

வாரததா£பத்தாச கருகணையாரசாலனா 

அர்தீதேபோவா£ தொழுசு. 

தொழுதுமனுதன நா.துவாககுச்சொலலும 

வழுவிலசாச்காளததி மனனள - பமுதிலாப 

பததாகளைசசகணடாற பணிசசசலபபோமினக 

செத்தனையுஞ்சேபசதாக வெனறு. 

வென்றைநதுங்காமாதி வேரறுததஅமெலலவே 

யொனறகினைதிரோ லொனறலாஞ- செனறஙசை 

மாலுடையானெனனை புடையானவடகயிலை 

தானுடையானறனனுடைய தாள. 

தாளொனருற்பாகீள மூடுருவததண்கிசும்பிற 

முளொனருாலணீடிக கடா துருலித - தோளொனருற 

றிச்சனைததும்போககுகஈ இறறகாளிகாளத்தி 
ரசகனைததானசணட டம, 

நடமாடுஞ்சங்கானரு ணானமுகலுங்காணான 

படமாடுபாமபணையான காணான் - லிட்மேவுக 

காரோறுகணடன கயிலாயன்றனலுருவை 

பாரேயறிவா ரிசைஈது, 

இசையஈதனகோலததை யான்கானணவேண்டி 
வசையிலசோகசாளததி மனன - னசைவினறிக 
கரட்டுமேறகாட்டிக் கலசதெனளைததனனோவெ 

கூட்டுமேறகூடலே கூடு, 

(௮௪) 

(௫) 

(௮௬) 

(௮௪) 

(3௮) 

(௮௧) 

(௧0)



கைலைபாதிகாளத்திபாதியர்தாதி. 

ROU REE பிறாசெயயுககுறறகச 

ளூடி த௲ஙகுறறில்க ணாடாதே - வாடி 
வடகமயிலையேததாதே வாழகதிடுவான்வேணடிர 

லடகயிலவாரமுதை விட்டு, 

விடடாவிபோச ஏடலிகிடஈ தவெரதீயிற 

படடாககுவேமாறு பராதீதிருக, ௪ - மொட்டாவா௫ 

சளளலைககுமபூஞசோலைக காளததியுண்ணினற 

வஎளலைசசெனறேதத மனம, 

மனமுறறுமையலாய மாதரார்தககள 

கனஞமுறறுசகாமத்தே வீழவா - புனமுற 
றினசகுறவரோதத மிருககயிலைமேயான 

ஊைககுறவசெயசலாா தாழாது, 

தாழஈதசடையு சவளத்திருநீ௮ஞ் 

சூழசதபுலியதளுகு குழரவுஞ் - சோக 
நெருகசவானோரிறைஞசக காளததியாள்வராக 
இருககுமாகோலங்க ளேதறு, 

ஏறநின்மணியே யமையாதோலீரஞசடைமேல" 

வீறறிருகதவெண்மதியும வேண்டுமோ - வறற்றருவி 
கனமேற்படடாராககுக சமிலாயததெமபெருமா 

னென்மேறபடைவிடுபபாற £ம்கு, 

ர௫சேவாவெனறருளி யெனமனச்திலெபபொழு.து 

நீதுகாமனீவஈ.த நினழு.லுஈ - தீஙகை 

யடுனெறகாளத்தி யாளவாயகசானலல 
பணிசினறவணணம பணி. 

பணியாதமுனனிவளைப பாவியேனாளா 
கணியாதுசாலஏ சகழிதசே . ணிய 

கருமாமி௨ற்றெய கயிலாயததெல்சள 

பெருமானஇலலை பிழை, 

624 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௬௬) 

(ats)



௮0 கக£ரதேவ்காயஞர் 

பிழைபபவாயபபொனறதியேன பிததேறிஞறைபோ 

லழைபபதேசணடா யடியே - னழைத்தாலு 

மெனஞளுதரவேடுகாண டினபொழிலகூழ்காஎ ததி 
மனனாதருவாய வரம, (௬௮) 

வரமாவதெலலாம வட்கயிலைமனனும 

பரமாவுனபாதார விஈதஞ் - சிரமார 

வேறதிடுமபோதாகவரஈ தெனமனத்திலெபபொழுதும் 
வைதஇடுநீவேணடேனயான மறறு, (௯௧) 

1௦௦றுமபலபிதறற வேணடாமடகெஞுசே 

கறறைசசடையண்ணல காளத்தி .. நெறறிகச 

ஞாராவமுதின திருகாமமஞசெழமுக.ஐஞ 

சாராமலெப்பொழுதுஞ சொல, (₹00) 

இருசடதறமடலம, 

இணைவதற்கு ம வராய் 

இருசசிறறமபலம், 

நகூரகேவகாயஞர் 

அருளிசசெயத 

திருவீங்கோய்மலையெழுப்து. 
eel 

அரடியுமுடியு மரியுமயனும 
படியுமலிசுமபுமபாயக தேதி - கொடியூஙகா 

லினனதெனவதியா வீககோயேயோஙகார 
மனனதெனகினமுன மலை, (க) 

Breclerieeseue யாமம்பிரிகததறகுக் 

காஈதவிழதேன்றோய்த் தச் குறமகளி£ - ௪௩இ 

னில் வளைசஞ்கயாறகொடுக்கு மீஙகோயேமேரு 
மலைவளைசகசைலிலலி மலை, (௨)



இருவஙகோயமலையெழுபது, 

அம்பவளவாயமசளி ரமமனைசகுகதமமனையைச 

ரெமபவளகதாவெனன௪ சாசகுறததி - கொமபி 

னி௮தலைமினுறகிளைககு மீய்கோயேகமமேள 

மறுகலைகோபசாப பான மலை, 

அரிகரியைகசணடவி_த தசசலிபபாயோடப 

பிரிவரியதனபிடி-யைப பேணிக் . கரிபெரிதுங 

சையெடுத துநீ_ம்.ச சுசஞசிறககுமீஙகோயே 

மையெதகணடன மலை, 

அரியுமுழுவையு மாளியபுமேயீணடிப 

பரியிடரிபபனமலாகொண டே.திச - சொரிய 

வெரியாடிகணசெககு மீஙகோயேகூறறக 

இரியா மறசெறறான சிலமபு, 

அளிகதொடர வரிதொடரவாககுடனே 

லாளிகொடுதொடரு மாககுறவா - கோளி 

னிமிசிலையிறைபுடைககு மீஙகோயேஈமமேற 

கொடுவினைகளவீட்டுவிபபான ஞுனறு, 

இடுதினைதினவேழக கடியசகுறவா 

வெடி படுவெககவணக லூனற -. ரெடுநெடென 

ரீண்டசழைமுத துதாககு மீஙகோயேபயேஙகுமணி 
பூணட்கழையேறி பொருப்பு, 

ஈனதகுறமகளிரக கேழைமுதுகுறததி 

நானறகறிககேறசலைறழெக - கூனறவைத 

தனனனனையுணணென நெதெ.தரைசகுமீககோயே 

மினனனனசெஞ்சடையான் வெறபு, 

அனறகுழலிககு மதியிறுவரைமே 
'ஜனறஈறவத்தைத தானணுத - தோனற 
ரலாறறேனரோயத சாட்டு மீசசோயே1ஈமேல 

்லாசோயதாபபான ம&, 

    

(x) 

(௫) 

(௯) 

(௪)



௮/௨ Baer Seu errs oT 

உணடிருநததேனை யறுபதஙகளுடிபபோய்ப 

பணடிரு5தயாழமுரலப பைமபொழிலவாயக - கணடிரு£த 

மாமயிலகளாடி: மருககுவருமீஙகோயே 

பூமயிலிதாதை பொருபபு, 

ஊடு. பபிடியுறஙச வொணசதலிவணகனிக 

ளுடிசகளிறு ஈயஈதெடுத.த௪ - கூடிக 

குணமருட்டிககொணடாடு மீஙகோயேவானோ 

குணமருட்டுககோளரவன குனறு, 

எயயததொடுததோன குறததகோககேறறதெனக 

கையிறகணைகளைகது கனனிமான - பையபபோ 
வெனடினறபாவனைசெ யீங்கோயேதாக்கெயிலகள 

செனறனதுவெனமுன சிலமபு, 

ஏழையிள்மாதே யெனனொடு$ீபோதெனறு 

கூழைமுதுவேடன கொணடுபோய வேழ 

விளைககுவாலலீடடுவிககு மீசகோயேஈஈதீம 
அினைசககுவாலலீடடுவிபபான வெறபு, 

எனமுமுச புமுதிமினரமணியைச 

கானவாதமமககள சனலெனனக் .. கூன 

லிறுக£ூககதாவெதுபபு மீரசோயேஈமமேன 

மறுககஙகடாபபான மலை, 

ஏனமகூளைதத வினபவளமாமணிகள 
கானலெரிபரப்பக கண்டஞ்சு .. யானை 

யினமிரியமுலலைககு மீக்கோயேஈமமேல 
வினையிரியசசெறறுகஈதான வெறபு. 

ஒருகணையுககேழ லுயிசெருததுககையி 

லிருகணையூமானைமே லெயய - வருகணையு 
மாளரிதானோட, வரிவெருவமீககோயே 
கோளரிசகுககாணபரியான குனழு, 

(௧0) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(aa) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௪)



திருவிற்கோயமலையெழுபது, oh. 

ஒஙககிபபரகதெழுத வொளளிலவததணபோதைத 
அுஙகுவதோரகொளளி யெனக்கடுவன் - மூஙகற 

றழையிறுததககொண்டோசசு மீஙகோயேசஙகக 
குழையிறுததகா அடையான குனறு, (௧௪) 

ஒடுமுகில் யுகிராலிறவனறி 

மாடுபுகவானகை மிகமடுதது - நீடருவி 

மாச்யேமுணடு மனஙகளிகமுமீககோயே 

கோசசயஙகாணபரியான குனறு, (௪௮) 

BOL ua EH EVES LO’ BSH CHS Cor 

ருணடுகுளி£ஈஇலவென நூடிபபோயக - கொண்ட 

லிறைக£றிவாயமடுககு மீஙகோயேகானகா 

மறைக€றுகணடான மலை, (௧௯) 

கருஙகளிஈரினவெணகொமபாற கலலுரலவாய£லலா£ 
பெருகதினைவெண பிணடியிடி பப - வருஙகுறவன 

னகககொணருஞ்செக்தேன சலக. துணனுமீககோயே 

மைககொணருககணடன மலை, (௨0) 

சனையபலாஙகனிகள் கலலிலையாதொகக 

நனையகலததுரசதி லேரதி - மனைகள 

வரவிருமபியாயபாரககு மீஙகோயேபாஙகா£ 

குரவருமபுசெஞசடையான குனறு. (௨௧௪) 

கடககளிறுகணவளரக காரநிறவணடா£பப்ச 

சுடாககுழையாராபாட்டெழவு கேட்டி .. மடககிளிகள 

இதததெரிகஈதுரைககு மீககோயேயாற€ழகால 

வேதநதெரிகதுரைபபான வெறபு, (௨௨) 

சறுததமுலைசசூற்பிடிககுக காயாஜைசாத 
மிறுததசகைடீட்டுமீக கோயே - செறுதச 

கடதடதததோலுரிவைச காபபமையபபோதத 

விடமிடறறினானமருவும வெறபு, (௨௩.)



நக்ரேதேவராயனூா 

சஙகுலிரைதேருக காசோதரககேழற 
கொமபினிடைக்டெொத கூாரமணியைப் . பொக 

யுருமெனஅபுதறடையு மீஙசோயேகாமன 
வெருவொனறச்கண்டுவாதான வெறபு. 

சலலவிசசளிறசைஈத காறறெககுங்காணா 
இலைகைககொணடேரதிக்சரன வீச - வுலவிசசென 

ரொணபிடி.சாறறேறறகசகு மீசகோட€பபாஙகாய 

வெணபொடி.நீறறானமருவும வெறபு, 

சனனிபபிடிமு.துற சபபருவமுட்பருஇ 
யனனைகரறுடிவரலா றஞ்சிப - பின்னோ 

யேனறருக்கிமாதவஞசெ யீககோயேரீஙகாத 

மானறரிததகையான் மலை, 

களளமு ஐுமறவர் காட்டசத் துமாவேட்டை. 

கொளளெனஹற்ழைதத குரலகேடடுத- துளளி 

யினககவலைபாயநதோடு மீஙகோயேரநத 
மனகசவலைதீபபான மலை. 

கலலைபபுனமேயஈது கராச்கொனறைததார்போததுக 
கொல்லையெழுஈத கொழுமபுறவின - முலலையககள 

பலலரும்புமொயததீனு மீங்கோயேமூவெயிலுய 

.கொலலருமபககோலகோததான குன௮.. 

கலலாககுரஙகு பளிறெகனிசாட்டி 
வெலலாககுரங்குமூடனீணடி. - வலலே 

யிருஈ.துராறகறகிளைசகு மீகசோயேமேனிய 
பொருகதவராப்பூணடான் பொருப்பு. 

கண்கொண்டலிாமணியி ஞபபடகருககேழல 
வெண்கோடுலீழசத.வியன்சரா - மணோ 

ழூளமபிறைசோவானகடுச்கு மீச்கோடியகேதம, 

விளமபிழறைசோவான*கும Qa ot} 

(௨௪) 

(2இ) 

(௨௬) 

(உஸ் 

(௨௮) 

(௨௧) 

(கூடி



இருவீஙகோயமலையெழுப.து. 

மசாஈதளஙகைததலஙகள் காட்டசகளிமஞ்ஞை 
கூ திலவிரிசததுடனே கூததாடச - சாய இரக்கி 

௮(ு 

யோககொனறைபொனகொடுக்கு ழீககோயேசெஞசடைமேற 

கராககொனறையேனரான கட்று, 

குறமகளிாகூடிக சொழுகதினைகளகுததி 

நமவமாககஞசகங்க ணாடி௪ - சிறுகுறவா 

ஸக்நநீடடியணணக களிச த வசகுமீஙகோயே 

லமதநீடடுஙகணடன மலை, 

கூழைமுதுமகதி கோலகொணடுதேனபாய 

வேமையிளமகதி செனநிருஈத - வாழை 

யிலையாறறேனுணடுவககு மீஙகோபெயிஞசி 

சிலை றரானசெறமான சிலம்பு. 

கொலலையிளவேககைக கொததிறுததுககொண்டுசனை 

மலலைநீரமஞசனமா காட்டிசகொண - டொலலை 

பிருஙகைககளிறேறு மீஙசோயேமேனேய 

வருஙகைககளைவான மலை, 

கொவவைககனிவாயக குறதமகளிாகூரதசலசோ 

கவவைசகடிபிடி.ககுக காதனமையாற - செவவை 

யெறிததமலாகொணடுவிடு 'மீஙகோயேயனபா 
குதிசதவரகதானகொடுபபான குன்று. 

கொடுவிறசில்வேடா கொலலைபுகாமற 

படுகுழிகளகல்லுதலபராத் தஞ்சி . நெடுகாகந * 

கணனேறிசசெலலுஞ்€ ரீங்கோயேதாழசடைமேல 

வணனேறுகதாரான மலை, 

கோஙூனெரும்பழிசச கொங்கைல்குறமகளீ£ 

வே கைமணிரீழல விளையாடி - ேங்கை 

௮. ரவ;தனைககண்டிரியு மீந்கோயேதககு 
வ ரவதனைச்சாபபான மலை, 

(௧௪) 

(m.2.) 

(௩௯) 

(௩௪) 

(௫) 

(௩௯) 

(௩௭)



ரஸ ஈக தேவகாயனார் 

“5தனப்பூமபைஈதழையைச் செசதேனிதறோய்ததியானை 
(ஈதணமடபபிடியின் வாயககொடுபப - வநததன 

சணகளிக்கததானசலிக்கு, மீங்கோயேதேங்காதே 
விணகளிககஈஞ்சணடான வெழறபு, (௩௮) 

௪5 இனிலையதலுட் டண்பிண்டிதேனகலக g7 

கொரதியினிதுணணக குறமகளி£ ... மதி 
யிளமகளிரவாயசகொடுததுண ணீக்கோயேவெற்பின 

ய௭ மகளிரபாகன மலை, (5 &) 

எரரறகுறததியாக டண்மருப்பரலவெண்பிணடி. 

சேரத்தருகசி Ugésong - drs 
கமரினிசாவுணதுஞ€ ரீககோயேயினபச 

குமரனமுதுதாதையா குனறு. (௪௦) 

மாயோஙகிததாமடரு சணசாரலொண்கானம 

வேயோரூமுதத மெதாபிதுககித.- இயோநகிக 

கணகனதிததஇவிளைககு மீஙகோயேசெஞ்சடைமேல 

௮அணகொொனறைததாரான வலா. (௮4) 

செடிமுட்டசரிஙகத்தின றேறதஇக்கஞூப் 

பிடியட்டமாககளிறு போந்து .. கடமுடடி, 

யெனனே£யெனலுஞ2 ரீஙகோயேயேதழகிற 

சொனனே ரனையான பொருப்பு, (௪௨) 

சனைநீதொமரையின முதகர்ஈதசேோஇப 
புனைகீரிபொனனிறதத வண்டு - மனைநீடி, 
மனனிமணம்புணரு மீங்கோயேமாமதியஞ 
சென்னியணிஈதான சிலம்பு, (௪௩) 

செஈதினையின்வெண்பிண்டி பச்சைசத்தேஞாத்குழைதிழு, 
வாதவிருஈதட்டு மணிக்குறத்தி - பகஇியாத 
தேகடிலைக்ளிட்டுச் சிெபபுலாக்குமீந்கோயே 

“மா ககலைகளவைததான் மலை, (௪௪)



இருவிங்கோய்மலையெழுபது. 

தடஙகுடைஈதகொங்கைக குறமசளிாதகக 

ளிடம்புகுகதவகெனனுவ மாகதி - யுடனகலஈ.து 

மாசகுரவையாடி மழ துவருமீககோயே 

கோசகுரவையாஓிகொழுங ரன. 

தாமரையினருடசைதத தாமரைகடாடகையதி 

தாமரையமிறபாயநதுகளுக தணபுறவிற - முமரையி 

னீட!_மபுலிசித.று மீஙகோயேயெவவுயிரககும 

வாடடஙகடஉாரபபான மலை, 

தெளளகடட்டபூஞ்சுனைய தாமரையினதேமலாவாய 

வளளவடடபபாழி மடலேறி - வெளள கடட 

காராமைகணபடுககு மீசுசோயேவெங்க.றறை* 

(2ச ரர்மறசெறருன சிலம்பு, 

தேனமருவமபூஞ்சுனைக்கட புககுசசெழு, 

w/o 

(௪௫) 

(௪௪) 

(ger) 

(௪௮) 

(௪௯) (௫௦) (௫௧) (௫௨) (௫௩.) (௫௪) (௫௫) (௫௭௬) (9௨) 
(G9) ௧) (௬௦) (௬௧) 

கலைகளவருவனகள கணடு ... சிலையை 

யிருரதெடுத தககோறெரியு மீஙகோயேமானைப 
புரிதிடதஅககொணடான பொருபபு, 

மததககரிமுககதை வாளரிகளபீறவொளி 
ம2தம்பனிரிகாககு மொயம்பிற்மு - லததசையு 
வேனறபுனநீடு மீஙகோபேதேல்குபுனல 

கூனறபிறையணிஈதான குனறு,* 

மாஈதிமினங்கண் மணிவமாயிலுசசிமேன் 

மு5தியிர5து முறைமுறையே - கஈதி 
பளைஈதாடி.யாலிககு மீககோயேகூ௮தம 
வளைஈதோடசசெத்றான் மலை, 

மஈதிமகவினஙகள வண்பலவினொணசுளைக்கண 

முகஇபபதிதீத முதியதறுட் - சிஈஇப்போயத் 

(௬௧) 

(௬௪)



அர் நக்ேதேவ்காயனார் 

தேனாறுபாயுஞச ரீஙகோடேசெஞசடைமேல 

வானாறுவைததான மலை, 

முளளா£ஈதவெளளிலவ மேதிவெறியா.து 
சளளாரகஈதபூபபடியுங காரம.மிறா - னொளளா 

ரெரிஈடுவடபெணகொடியா ரேயக்குமீஙகோயே 

புரிநெடு நானமா£பன பொருப்பு, 

வளாகதவிளங்கனனி மாஙகொம்பின்கொககை 

யளைஈ துவபெபடுபபான வேணடி. .. பிளஈதெனற 

லெலலிப்புகநுழையு மீஙகோயேதீஙகருப்பு 

விலலிக்குக்கூற்ரானான வெறபு, 

வானமஇதடவ அற்றவிளமாகி 

கானமுதுவேயின கண்ணேதித - தானக 
இருக தயரககைநீடடு மீபகோயேஈமமேல 

வருஈதுயரஈதாபபான மலை, 

வேயவனத்துள்யாளை இனைசவரவேறிருகது 

காயவனததேவேடனள கணைவிசைபப - வேயணைத்து 

மாபபிடிமுனனொட்டுமீங சோயேமறைப்ரவு 
பூப்பிடிபொறறுளான பொருபபு, - 

வழடதெழ்சகாகதணமேல வண்டிருபபவொண்டீ 
முழுயெதெனறஞ்சிமு.து 6G - பழகி 
யெழுஈதெழுஈதுகைரெரிக்கு மீஙகோயேிங்கட், 

சொழமுஈதெழுகதசெஞ்சடையான குனறு, 

இருசசிறறமபலம், 

  

(௬௫) 

(ara) 

(௬௮) 

(௬௬) 

(௭௦) 

ன இப்பிரபாதத்திலே லெ செய்யுளகளும் அடி.சளம 
இறச துபோயின,



திருசசிற்றம்பலம், 

- ஈதரேவகாயனூா 

அருளிசசெயத 

இருவலஞ்சுழிமும்மணிக்கோவை: 
சவம், 

  

wD BOUSV« 

வணஙருதுமவாழி கெறுசேபுணாகதடன 

பொருகடனமுககது கருமுகிறகணகற 

ப._.வரவொெெச மினனிக்குடவரைப 

பொழிஈதுகொழிததிழி யருவிகுணகடன 

மடககுஙகாவிரி மடநதைவாரபுன 

௮ிததமணிகீ£ வலஞ்சுழி 

யணிரீககொனறை யணணலதடியே, (க) 

வெண்பா. 

அடிபபோதுதகதலைவைத தவவடிகஞனனிக 

கடி பபோ துகைககொணடா கணடாா - முடிப்போதா 

QUT BHF Ch GOL வலஞ்சுழியானவானோருக 

காணாசசெமபொற கழல. (௨] 

கடடளைக்கலித் துறை, 

க ழலவணணமுஞ்சடைககறை றயுமறறவாகாணடிலலார 

கழலவணணஙகணடேதளாகதாரிருவரஈதாமமாயி 

னிழலவணணமபொனவணணறீரகிறவணணரெடியவணணா 

மழலவணணமுரநநீரவலஞ்சுழியாளனெறவணணலையே, (௩) 

அக்வல, 

அணணல துபெருமை கணடனஙகணணா தற 

கடவுணமனனிய தடமலகுவலஞ்சுழிப 

பனிபபொருட்பயஈ.து பலலவமபழிககுஈ 
இகழொளிமு௮வற தேமொழிசசெவவாயத 

இருஈதிருஙகுழலியைக கண்டு 

வருகதியெனனுளளம வஈதவபபோதே, (சட்



௬௫ ௩.ச்ரோசேவகாயனஞா 

வெண்பா. 
போதெலாம்பூககொன்றை கொண்டிருகத்பூங்கொனரைத 

தாதெலாகதனமேனித் தைவருமாற் - நீதின 

(பறைக்கணடனவாஜோன் வலஞ்சு.தியானசெனனிப 

பிறைகசண்டஙகணடனைகத பெண், (௫) 

கட்டளைக்கலிக்துறை. 
பெணசொண்டிருக.தவருக.த்ல்கொலாமபெருமான திருமால 

வணகொண்டசோலைவலஞ்சுழியானமதஇிரூடிநெறதிக 

சகணகொண்டகோடஙகசலஈதனபோனமினனிககாாபபுனததப 

பணகொணடுவண்டினம்பாடரினரூரததனபனமுகிலே, (௯) 

அகவல. 

முறகணமுழங்க முனிஈதவேழ 

மெயிறதிடையடகடிய வெகுளியாறற 
வணிசடைமடபபிடி. யருகுவசதணை கருஞ் 

சாரறறணபொதி லனை5 சேருக 

தேலுகுகண்டமை செறிதருவனத்இற் 
சருவரிவாரலெம் பெரும$ீர்மலகு 

சஅடைமுடியொருவன மருவியவலஞ்சு ழி 

யணிதிகழதோறறத தஙகயததெழுகத. 
மணிநீரக்குவளை யவன 

வணிடீச்சருஙக ணாயிழைபொருட்டே, (sr) 

வெணபா. 

பொருட்டச்சரில்பலிக்கென் தில்புகுஈதீரோனு 
மருடடகீசாயா சமூ ரென்றேள் - மருட்டக்க 
மாமறையமெனமூா லஞ்ச நிரமவாழவெளருர் 

அாமறைசதராகாணேன்சைச் சங்க, (4) 

கடடகோககலித துறை, 

ச ஏசமபுரளத்திரைசமதே.றல்கழியருசே 

வமசநிலியுஅறையிடைக்காண்டாவலஞ்சழியா



இருவலஞ்சுழி மும்மணிக்கோவை. ௯௧ 

௱கம்புலனைஈ துமாகயகானமறைமுகசண்ககன 

பககனறிருவாச்கொருவடிவா௫ியபாவையையே, (கட 

அகவல். 

பாவையாடிய துறையமபாவை 

மருவொடுவளாகத வனனமுமருவித்; 

திருவடியடி யேன நீண்டியதிறனுங் 
கொடியேனுளளங கொணடகுழலுஙகளளக 

 'கருஙகணபோன்ற காவியுநெருஙகி 

யவளேபோன்ற தன்றேசவள௫௪ 
சாம்பலம்பொடி. சாரதெனததைவா.து 
தேமபலவெண்பிறை சென்னிமிசைவைத்த 

வெளளேறதுழவன வீஙகுபுனலவலஞசு ழி 

வணடின்மபாடுஞ சோலைக் 

கணடவமமவக கடிபொழிருனே. (#0) 

வெண்பா. 

தானேறுமானேறு கைதொழேனறனசடைமேற் 

வஹேனேறுகொனறைத இறமபேசேன - வானேறு 

மையாருஞ்சோலை வலஞ்சுழியானெளகொடலைன 

கையா£வளைகவாதத வாறு, (3) 

கடடளைக்கலித்துறை, . 

ஆறுகறறைச்சடைச் கொண்டொரொறறைபபிறைகசூடி மறறை 

கூறுபெண்ணாயவனசணஞாவலனஞ்சுழிககொங்குதககு [ஃ 
நா௮ுதணகொம்பரன்னீரசகளினனேரடஈதேகடகதார, 

சிறுவெனறிச்சிலைக்கானவாவாழ்ெறசேணெதியே, (௧௨) 

ue அகவல், 

நெறிதருகுழலி விறலியொடுபுணாந்த் 
செறிதருதமிழ் சற சரியாழ்ப்பாண 
பொய்கையூரன் புதமண்ம்புணாதர 

மூவோமூனறு பயன்பெற்றனமே$யவன் 
புளைதா£மாலை பொருச்சப்பாடி.



நக€தேவ்நாயலூர் 

யில்லதுமுளள தஞ சொலலிககலலல 

வாசகமலழாமற பேசவணமை௰ில 

வாளரமகளி£ வரனபொருள்பெறறளையலரே 

லெஙகையாகொநசைக குநுகுமரீதழீஇ 

விழையாலினபம பெறறனாயானே 

லரனமா£ துறையு மணிரீவலஞசழிச 

சுருமபிவாஈறவயிற குழதெழுதருமபித 

நீரீரனன வாப$ா£சோருஞ 

சிலமபுகுரறசிற்பறை பூணட 

வலமபுகுரறெடிணிக சளிநுபெ௱றனனே, (௧௩) 

வெண்பா. 

தினமேறிபபீபொகத சனனங்கமவேருப 

மனமவேறுபடடொழிகதாண மாதோ 4 வினமேரிப 
பாடாலமவணடலமபும பாயநீரவுலஞசுழியான 

கோடாலஙகணடனைநத கொமபு, (se) 

கட்டளைககலித்துறை, 

கொமபாரகுளிமறைககாடனைவானவாகூடிநினறு 

மபாவெனீவணநசபபெறுவாளைககரெரிய 

உமபாயர் தவனைவலஞச ழியாளையணணாமலைமேல 

.மபாரஈஜறகொனறைததாருடையானைவணககுதமே,(௪௫) 

திருசசிறறமபலம,



இருச௫சிதறம்பலம, 

தகக ரசதேேலஓு நாயனார் 

அருளிச்செயத 

தருவெழுகூ ற்றிருக்கை. 

  

ஒருடமாமீருரு வாமினையொனபுரிக 

தொனதிரீரிதழசீ கொனகைகசூடூனை 

Cede ERG மேகஇனை 

சடருஞ்செனனி மீமிசை 

“பிருகோடடொருமதி யெழிலபெறமிலை* சனை 

யொருசளையிருதோள செவியுறவாவ.9 

 மூவெயினாறதிசை மூ. ரண ரண்செகுதகனை 

யபாதறமுனனெதி பயநதனளை 

Ae Mu “eon Ota 

யொனறுகினைவோரக் குறுஇயாமினை 

ப௩சரெதியொனறு 

மனமவைததிரணடு நினைவிலோசககு 

முூனனெரியலகங் காடடினையகநெறி 

சானசெனஓழி தோறகினை 

சொலலுமைநதலை யரவசைகதசைநதகளை 

கானமுகனமேனரமுகக கபாலமேக இனை 

நானமுசமுப்புரி மாமி 

லிருவரஙக மொருங்குடனேஈதிய 
வொருவகினனாதி காணாஇருவர் 

COYNE ergy காறகிசையமிதர 
வைம்பெருங்குனறத தழலாய்ததோன கிளை 
யாற௮ுகினசடையது வைகதகினனிலையது 

கானகுகின்வாயமொழி மூன்றுகினகண்ணே 
பிரணடுகினகுழையே யெழன்௮ுகினனேறே 
யொன்தியகாட்டு யமையவணடுஙக 

விருவ்களிம்றுரிவை போதசனைகெருக௫ 
முதிதீசானமறை யைழபுலனடக் யெ 

வதுதொழிலாளா்த குறுதிபயஈ தனை



நக€£ரதேவதாயனார் 

யேழிலின னரமபிசைததீளை 
யாதிலமுதம பயநதனையை uit Rey 

விறலிய சொட்டு மமுததவேஈஇனை 
யாலநீழ லனதிருஈதறகெறி 

நாலவாகேடக தனகினிலரைகதனை 
சனறியிலலா முகநீரசஞாமாக 
கொனதகடருவரை யெதிசகவொருவல 

ருதையொருமிட்ற திருவடி.வாயினை 

தருமமூவகை யுலகமுணரல் 

கூறுவனணாலவகை 

யிலகசணவிலகஇய ஈலததகமொழிகஈதளை 
யைஙகணையவுனொடு காலனையடாததனை 

பறுவசைசசமயமு கெதிமையிலவகுத தலை 

யேழினோசை யிராவணனடாடத 

காழவாயக்கேடடவன றஐலையளிபொருக இனை 
டாதியசிரகதை யாடுியைங்கதித 

ீதரொடுதிசைசெல விடுததேச 

ஞீறரோோணலனெ தசதிபில்கருடியென 

COD OLDS மூனஅடனபாட 

லிருகணமொரசை யொருசணங்கொட்ட 

ip Dall Musa a Ser Loa Lo Ser El cow 
ஈடடமாடிய ஈமபவ தனாற. 

இறியேனசொனன வதிவில்வாசகம 
வதிதெனகதொளளா யாகவேணடும 

வெறிகசமழசொனறையொடு ஜெணெண்லவனர்கன 
கதமபாடி ய வண்ணல் 

பாதஞ்சென்னியாிற. பரவுவன்பணிசசே. 

வெண்பா. 
பணிஈதேனின் ம்யரமேட்டீபானி 

rem ப மாக்க - திணிரதெனமேன 
மெ.பயெரிவ Bou பணித்தருளுவே BusG oor 
யைறவொளனதினறி மீதீர்ச. 

திருச்சிறறமர்லம



இருசசிறமம்பலம். 

saEErO Sacer w eT 

அருளிசசெய்த 

பெருநிதேவபரணி. 

    

சூலபாணியை சுடாதருவடி வளை 

நீலகணடனை கெறதியோகணணனை 

ட“லவெண்ணீறனை பரமயோடியை 
காலனைககாயகத கமைமிட.ஐலணணலை 

அ லணிமா£பனை அணணியகேளவியை 

2சாலமேனியை கொககரைப்பாடலை 

வேலுடைககையனை விணடோயமுடி பயனை 
ஞாலததீயிளனை Br Boor BHI Ws Sobor 

சேவதேவனை இருமற.மாபனை 

காலமாகிய கடிகமழதா ரணை 

வேத௫தனை வெண்டலையேகஇயை 

பாவகசாசனை பரமேசசுவரனை 

சிசமபாடியை இளாபொதகியரவஷ 

போசகணிகசொன்றையெம புணணியவொரு வளை 

பாஇாகதஇியை யம ராரகடலைவனை 

சாதுவானவா தமபெருமானறனை 

வேதவிசசையை விடையடையண்ணலை 

பயோசவணணனை யுலசததொருவனை 

காசகனாயை.சகனனெலிபபொருளிளை 

மாலைகானெரி மயானத்தாடியை 

வேலைகஞ்சினை மிகவமுகாககியை 

வேதவேளவியை விணண்வரதலைவளை 

பாதஇஞாததஇியை யருகதவமுதலவனை 

யபாயிரதாறுக கதிவரியர்னை.. பேயே 
யுருவுதகத் பிறையணிசடையனே 

மாசறுசோதியை மலைமக்சஜொழுகளை 
கூரியமமுவனை கொலறகருக்காலனை௪ 

தஇிரியவடியாம செறறருளசிவ்னை



BEE TC BUGITULIGS IT 

பூதிடபையனை புணணியமமாததியை 

பிடையாறறைப பிராணிகலைவளை 

நீடி யநிமலனை நிறைமைறைபபொருளினை 
யிசனையியைவனை மீசிலபெருமையை 

சகேசளைகினைபபவா நெஞைசததுளளனை 

இாதணிமலரனளை தருமனைபிரமனை 
காதணிஞுழையனை களி apy fl ws oor 

சூமசடைபபுனலனை 67 16 & ff GN.) & oor 

தஇாமலாககொன்றை தயககுமாாபனை 

தகக விதியனை 

தீசமாசெய்சைத இரிபுரமெரிததனை 

பிரமனபெருகதலை நிறையூதாகக ~ 
கரு மனசெரநீர கபாலகினறைத தனை 

கநிறைதககபாலச செநதீரநின_நு 

முறைததவருவா ரையளைததோமகினை 

தேவகுஞ்சரருக இதம்படககடைக்ூத 

வராவமுணர்கூமமுதமாககினை 

பீ ரமினெஞசகச இராவணனை றன ளை 

லீரீமதிதது விறலவாவகொடுததனை 

கிககமாதேவருக தஇருகதாசசெயகைத 
தககசனவேளவியைதக தளர-சாடினை 

வேதமுநீயே வேளவியுநீயே 

நீதியுகியே நிமலநீயே 
புணணியடீயே புனிகனீயே 

பணணியனீயே பழம்பொருணீயே 

யூதியுநீ யே யுலகழுநீயே 

வாழியுநியே வரகனுநீயே 
தேவருகீயே இரத்தமுதியே 
மூவருகியே cper er DEC us 

மரலவரைநீயே மகிகடனீயே 
யினபமுகீயே அதன்பழுரீயே 

தாயுநீயே ததையுரீயே



கோபப்பிரசாதம், ௯௪! 

விணருதறபூத மைஈதவை நீயே 

புததிபு£யே முததியுநியே 
சொலறகருகசனமைத தொலலோ பநீயே"யதனாற 

கூடலாலவாயக குழ்கனாவ 

ததியாதருகதமிழ பழிததனனடியே 
னீணடியசிறபபி லிணையடிகடூழகினறு 

Ca cB glad Casco Garcon alco te Se 

வெணபா. 

ல்ரைகதேனமறறெமபெருமான லேணடியதுவேண்டா 

திகழஈதேனபிழைததே னடியேன - விரைகதெனமேற 

சீமறசதைகதீாததருளு தேவாதிதேவனே 

பாறறவுநீசெயய மருள, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

இருச்சிற்றமபலம. 

நக ரதேவகாயனார் 

அருளிசசெயத 

கோபப்பிரசாதம். 

தி வறுபெரிதுடைததே தவறுபெரிதுடைததே 

வெணடிரைசகருங்கடன மேற்றுமில்கொளளு 

மணடவாணனுக காழியன் தருளிய 

முலகஷனறு மொருககுடனபடைதத 

மலரோனற்னனை வானசிரமரிஈதுவ 

கானவேடுவன கண்பரிகதபப 

வானசாடு மறதவறகருளியுவ 
கடிபடுபூஙகணைச் காமீனாருடல் 

பொடிபடவிழித தம பூதலத்தசைநத 

LOM GDL CB us FER LRU 

வானவ னாகடயு 

ஆ



Dry கத்ாகேவகாயஞர் 

மரிசடலுலகின மனனுயிரசவருங 

கூறுறுவன்றனககோர கூறதுவனாடஇியல 
ஃடலபேநேஞ்சக கணடததடகயேம 

பருவரைசலையாப் பாகதணாணாத 

இரிபுரமெரிய வொருகணைத. ரக துவ 

எறகொணடெதிககத சரக்ியனனபு 
சறகொண்டினனரு டானமிகவவித தவ 
கூ.றறெனததோனகதியவ கோளளசிபோன_து5 

தோதறியவாரணத தீருரிபோதது 

கெறதிககண்ணு கீளபுயகானகு 

ுறமுககஇீச சுவரதகருளியு 

Lo Nal Zr Cut rt Ay FEC HL 

னெறநெறவி௮ுதர வெரருவிரலூனதியு௩ 
இருவருவகதொடு செஙகணேறு 

மரியன இணடிற லச ரனுககருளியம 

பலசதிருரவோன பறகெடப்பாயந.து 

LA FRI WS HOSE Lora 7 86 ga 

தகசனவேளவி சகைகெட்சசிகதைதது 

மிசகவ.ரககஇமா காளாக்கருளியஞு 

செகதீககடவடன க ரதலஞசெறறும 

பைநதாரகெடுமபடை பாராரததறகருளியுங 

கதாமஇதனையோா காழ்பயனகெடுதது 

சிதிபயிலகுபேரசகு ரீணகரீ 5 அஞ் 
சலநகுரனுடலக தானமிகததடி6 ல 

/௦ஜைபயினமாரகசண் டேயனுக்கருளியஈ 
தாரசகறகொலலமுன கரனியைபபடைத ஞு 

சாமலிசிலகதிக கஇனெனர௫ளிதஐ௪ 

ETT OSV (HIE கருடனைசகாயக 

மாலினூழிருச த௰தெதியருளியு 

மினனவைபிறவு மெங்களீஈன் 

கோப்பபிரசாதவ கூறுஙகாரலைக



கோபப்பிரசாதம், ௯௭ 

கடி மலரிருுதோன காரசகடறடடெர்தோன 

புடமுறுசோலைபை பொன்னகாகாப்போ 

னுரைபபோராகிலு மொண்கடனமாநீ 

ரஙகைகொணடிறைககு மாதனபோனறுள 

சொடுககாபபெருமை யமபா கோனை 

யடறகாவைமபுலத் தறிலிலசிகதைக 

இருமிசாவாற இளத்துமபரமே யதா௮ன 
-மொருவசைததேவரு மிருவகைதஇதழமு 

மூவகைககுணமு காலவகைவேதமு 

மைவகைபபூதமு மறுவகையிரதமு 

மெழுவகையோஓசயு மெண்வகைஞானமு 

மொனபதினவசையு மொணமலாசகிறப்பும 

பததினவகையு மாகியபரமனை 

மினபனைகினைவோக செனனிடையமுதனை௪ 

செமடொனைமணியினைத தேனினைபபாலினைத 
/சஞ்சழெனமொழுகுஈ தனனடியா£த 

கெஞ்சமபிரியா நிமலனைகீடுயா 

செரதழறபவளச சேணுறுவரையனை 

முககட்செலவனை முதலவனைமாதஇியைக 

களளககைவிட டுளளமதருகக 

கலகதுகசஈ தன கழலிணையவையே 

நினை இடவாஙகே தோனதறுநிமலனை5 

சேவதேவனைத இகசழசவலோகனைப் 

பாவகாசனைப படரொளியருவளை 

வேயா£தோளி மெல்லியலகூதளைத 

தாயாயமனனுயிா தாககுதரதையைச 

சொலலுமபொருளு மாகியசோ தியைக 

கலலுககடலு மாயகண்டனைத 

தோறறகிலைமீ முகியதொனமையை 

நீறநிடைததிகமு நிதசனைமுததனை 
அ௮ாககுமனமு மிறகதமறையளைப



௭0௦ நக்£ரதேவகாயஞார் 

பூசசமழசடையனைப் புண்ணியகாதனை 

யினையதனமைய னெனறறிவரியவன 

றனைமுன்லிட்டுத தாமறறுகினைபபோர் 

மாமுயல விட்டுக 
காகசைபினபோற கலவாபோலவும் 

விளககஙடூருபப மினமினிகவரு 

மளப்பருஞசிறபபி லாதாபோலவுய் 

கசச௩கொணடு கடுஈதொழினமுடியாக 

கொசசைததேவனாத தேவொெனறெனணிப் 

பிசசரைப போலவோ 

ராரியபபுததகப பேயகொணடுபுலமபுறறு 

வடடனணைபேசுவா மானு_டமபோன்று 

பெட்டினையாரைபபோ£ பேதையாகிலத 

அனறலைமீனறலை யெண்பலமெனரு லசளை 

யறுததுநிறபபோ ரொருததரினமையின 

மததிரமாகுவா மாகநெறிகிடபபவோ 

சிததிரமபேசுவா தேவராட 

லினனோககாயகதன ரினஜனோககருளின ரெனறதிய 
வுலசனமுனனே யுரைபபதிலலை யாகிலு 

மாடுபோலக கூடிரினறழைத* 

மாகசளபோல வேடகையீடுணடு 

மிபபடி ஞான மபபடியமைத.து 
மினனதனமைய னெனநிருரிலத.து 

முனனேயதியா மூரககமாககளை 

யினனேகொணடேசாக கூற 

தவறுபெரிதுடைத்தே தீவறுபெரிதுடைததே, 

சருச்சிறறமபலம், 

 



இருசசிறறம்பலம், 

நகர தேவகாயஞர் 

௮ருளிசசெயத 

காவொட்டு. 

.5/ரவமரைசகசைதத வணணல்சடைபோல 
விரவியெமுகதெஙகு மினனி - யரவினஙக 

ள௪சகஙகொணடோடி யணையவடைவுறறே 

கைசசங.கமபோனமுழககுக கா. (2) 

மையாரமணிமிடறு போற்கருகிமற்றவனறன 

கையாரசிலைவிலசசெ காடடிறறே - யைவா 

யழலரவமபூணடா னவிரசடைபோனமினனிக் 

கழலரவஙகாணபுறற கரா; (௨) 

HOOT SMF FIT DET LOCO HL gy 

கோலககுழறசடையுங கொலலேநறும - போல 
லிருணடொனறுமினமோேனறி யமபொனவவான-! 

சருணடொனறுகூருதலிற கரா. (௩, 

இருளசொணடகணடத இறைவனறனசெனனிச 

குரளகொணடசெஞ்சடைபோன மினனிச - சருளகொணடு 

பாமமினககளஞசிப படமொடுங்கவார்ததசே 

காமபினககடோளீயச கரா, (௪) 

கோடரவஙகோட லருமபசகுருமணிசான 

முடரவமெலலா மளையடைய - 8ீடரவப 

பொறபகலமபூண்டான புரிசடைபோனமினனிறறே 
கறபகலஙகாண்புறற கா, (௫) 

பாருமபனிவிசுமபும் பாசுபதன்பல்சன்டயு 

மாருமிருள£ணடு மினவிலூ - பூரு 

மரவஞ்செலவஞ்சு மஞ்சொலாகாண்பா£ 

கரலிசதமெனபாரக கார, (ar)



௧௪௦௨ REBITS SHUT LUSH T 

செமுஈதழலவண்ணன செழுஞ்சடைபோன்ழினனி 
யழுகதியலாபோ ஓுயர - வெழூகதெங்கு 

மாவிசேராநெஞரனரை யனபளககவுறறதே 

காலிசோகணணாயக் சரா, (௪) 

காஈதண்மலரச் கமழகொன்றையொனசொரியப 
பூரதளவமாரப புகுகதின்றே - யேசதொளிசே 
ரணடமபோனமீதிருண்ட வாதஇயானாயமணிசோ 
கண..மபோனமீதிருண்ட கா. ரே] 

இருச்சிறறம்பலம, 

  

இருசசிற்றமடுலம, 

ஈக€ரசதேேவகாயனார் 

௮ருளிசசெயத 

போற்றித்திருக்சலிவெண்பா. 

இருததககுமாபிற திருமாலவரைபோ 
லெருததததிலககியவெண கோட்டு - பருதத 

குறுததாணெடுமூசகற குனதிக்சுணீல 

திதததாதபொலிஈது AoC - முறசசாழஈது 

பனித்திருவருவாயக காணாதபாதகச 

ணினறவரநின்ற நிலைபோறதி . யூனதியும 
புண்டரிகததுள்ளிருஈத புதசேளகழுகுருவா 
யணடரணடமூரொவ வாங்கோடிப - பண்டொருகாள 
காணானிழியக Gar app calls gE 

கோணாதுகின்ற குதிபேத்தி - - சானாஜம் 
பேணிசகாலங்கள பிரியாமைப்பூசித்த, 

மாணிககாவன்.று மதிற்சடஞ்ச்ர் 2 தான 

வ. ரததிறபெரிய வலிதெொஜைத்தகால 

லுரத்திலுதைததவுதை (சோற்ஜி அதச்சுமில 
வெறபள மட்டியாவை கொள்கையேற்குள்குமத்தின



போற்தித்நிருக்க்லிவெண்யா. ௧0௩. 

கற்பழியுமவண்ணக சடலிப்பான - பொற்புடைய 
வாமனமகனாய மலாசகணையமெனறொட்டியவக 

காமனழசழிதத சண்போததி . மப் 

படமெடுததவாளரவம் பாராததாடப்பறஜி 

விடமெடுததவேகததான மிக்குச் - சடல. 

முடங்கவலிககு மூயலகனறனமெர்ய்ம்பை 

யடங்கமிஇத்தவு. போற்றி - நடுக்கச 

திருமானமுதலாய தேவாசுராகள 

கருமாலகடனாகம பறறிக - குருமா 

நீலமுணடரீணமுகலடோ னெஞ்சழலவநதெழுகத 

வாலமுணடசகணட மதுடோறகி . சரலமணடிப 

போருசஈதவானவாகள பிக்கொடுயசமிககடாககுக 
சாரகனறனமாரபிற தனிச்சூலம - வீரஙு 

கொடுத்தெதியுமாகாளி கோபா கிர 
வெடுததஈடசஇயலபு போறறி - தடுத்து 
வரையெடுததவாளரக்கன வாயாறுதிர 
நிராயெடுத்தநெககுடல மிறறுப - புரையெடுதத 
பததனையபொன்முடிய தோளிருபதநெரிய 

மெத்தெனவேவைதத விரல்போறதி - யததகதத 

வானவாகடாககூடி மக்திரிசசமாஇிரத்தை 
மேனவிலவோடி. விதாவிதிர்த௮த - தானவருக 
கொடடிககுறளை யுரைத்தவயன்ரெ ததை 
வெட்டிசசரிதத விறலபோறதி - மட்டித.௫ 
வாலுசததானலலிலிங்க மாவகுத்துமறதசன்மேற 
பாலுகுபபச்சண்டு பதைத்தோடி ட் மேலுகைததக. 

கோட்டியவனருதை யிரூதாளெதிஈ அமிரா 
வீடடியசணடிக்கு வேருக ... சாட்டின்கட் 
பொறகோயி௮எளிருத்திப் பூமாலைபோனகமு 
கறகோலமீக்த தலம்போற்றி ஃ இத்த - + 

வலாதருமானான்முகலும் விண்வருள்கூடி. 
யலநதருமாலகொள்ள.வடர்க்குஞி4 சல்ம்தாளேள் 
FEST SSIS CASAC Me ON aR OT Eo Sg



௧௦௪ நக்£ரதேவநாயஞனார் 

மிக்கவஃதீசத விறலபோறறி - யககணமே 
ஈ௧௫ருகதகாமகளை மூக்கரிஈ.தசாலவேதக 

தொகூருஈசவணண* அுதிசெயய - மிககருகத 
வங்கசைததலததே யணிமாளையாஙசகணிஈத 

செஙகைததிறதத தஇிறலபோறதறி - திஙகளைத 

தேயதததுவேசெமபொற ,செழுஞ்சடைமேதசோலி5௮ 

வாயததிமையோதமமையேலலாம வானசிறையிற-பாயகஇிப 
பிரமனகுளையிரபபப பின்னுமவாக்கு 

வரமனறளிததவலி போறறி - புரமெரிதத 

வனறுயகதமூவாக கமாக. தவரமளித.து 

கினறுயகதவணண நிகழவிதது . உனறு 

நடைகாவனமிகக வருளகொடுததுககோயிற 
கடைகாவலகொணடவா போறதி _ விடைகாவற' 

முனவாகடகாறரு து தனனடைநதநனமைவிறல 

வானவாகளவேண்ட மயி ஓரு - கோனவனைச 

சேனாபதியாகச் செமபொனமுடிக்லித.து 
வாணறளைவைதத வரமபோறறி .. மேளா 

ளஜாததெழுஈதவகதசனை பண்டரண்டமுயயச 

கொதிததெழுகதகுலததாற கோததத- அதிததவ 
சவனிருககுமவணண மருளகொடுததங்சேழேம 

பவமறுதீதபாவனைகள போற்றி - கவைமுகதத 

பொறபாகனாடபிளஈ.து கூதிரணடாபபோகசட்டு 

மெறபாசரைபபோக மேலகிலகி ~ நிறபால 

முமமதத.தவெணகோட்டுக் GUTS DF GUO SDE eo 

வெமமதததவேகத்தான் மிக்கோடி - விம்மி 
யடாததிரைதஅபபாயு மடுகளிற்றைப்போக 
வெடுத் அரித் தபபோரத்தவிறை போற்றி - தொடுச்தமைதத 

காணமாலைகொண்டணிநத சால்வாகசனிருனிழற்€ம் 
வாணமாலையாகும வகையருளித் - க hi 

விடடிலங்கத்தக்ணெமே சோக்கெயாத்குண 

மெட்டிலகசவைத்த விறைபபேரத்தி - மெச்ட்டி. 

லிசையன்விதையளப்டாள் லேடுரூக்மா£டி "



இருமுருகாற்றுப்படை. 50௫ 

யசையசுடறிரிய நின்று - வசையினாற 
Poe gates பிழைபொறுததுமறறவறகுப் 
பாசுகீதமீகத பதமபோறறி * சேசத்தால 

வாயினீாகொணடு மகுடத.துமிகஇறைசசி 
யாயசோபபேோனகமா வங்சமைததுத் - தூயசோாக 
சகணணிடஈதகண்ணபபா தமமைமிகச்காகலித 

விணணுலகமீஈத விறலபோறறி - மணணினமேற 
சாளததிபோறறி சயிலைமலைபோறறியென 

நீள்ததினானினைஈ.த கிறபராக - டாளததோ 

டெததிசையுமமனமுரச மார்ததமையோபோறறிசைப்ப 
வச்சனடிசோவராக ளாக, 

இருசசிறறமபலம், 

  

இிருசசிறறல்பலம், 

நக்கரேவகரயனார் 

அருளிசசெயத 

இருமுருகாற்றுப்படை. 
ணை வைகை 

இணைச்குற ளாசரியபபா, 

முதலாவது 

இருப்பரங்குன்றம். 

உலகமுவப்ப வலனோபுதிரிதரு 
பலாபுகழஞாயிறு Sl DEC LM Ly BI 

கோவறவிமைக்குஞ் சேண்விளங்கவிரொளி 
யறுசாததாநகிய மசனுடைசகோனருட் 

செறுகர்ததேயத்த செல்லுறழ்தடக்கை 

மதறுவிலகறமின் வாணுதல்சணவன் 
காரகோண்முக£த கமக்ஞானமாமனழை 
வாளடோழ்விசம்பின் ள்ஞறைசிததித 

தீலைபபெயறலைஇய தணணறுங்கானத



BO dir கக்கரசேவகாயனார் 

இருளபடபபொதுளிய பராரைமராஅத 

அருளபூசதண்டா பு. ரளாமாரமினன 
மாலவரைநிவகத சேனுயாவெறபிற 
ணெ௫ணிகவைஇய வொணசெளஞறடிக 
கணை ககாலவாகூய அசுபபிற்பணைததோட் 
கோபததனன தோயாபபூகதுற 
பலகாசுகிரைதத சில்காழல்குற 
கைபுனைகதிய௱ருச் சவின்பெற௮வனபபி 

னாவலொடுபெயரிய டொலமபுனையவிரிழை௪ 

சேணிகஈதுவிளஙகுஞ்ூ செயிதரமேனித 

அணையோராயகத விணை.பீரோதஇ௫௪ 

செககாலவெடசிச௪ சறிசழிடையிடுபு 
பைநதாடகுவளைக தவிதழகிளளித 
தெயவவுததூயாடு வலமபுரிவயினவைக து த 

தஇலகரதைஇய தே.ஙகமழதிரு. தன 

மகரபபகுவாய BT LPO co CD YS gS 

அதுவரமுடி.தக அகளறுமு௫௪௪ப 

பெருகதண்௪ண்பகஞூ செரீஇகசருஈ தட் 

டளைபபூமருதி னொளளிண ரட்டிக 

எளைககவினலெழுதரு கேழேடீரச்செலவரும் 
பிணைபபுநுமபிணையல வளைஇததணைததக 

வண்காதுநிறைகத பிணடியொண்டலளிா 

௮ணபூளணாசஈ தளைபபத்திண்காழ் 

நறுக்குநடுரிஞ்சிய பூல்கேழ்த்தேயவை 

தேஙகமழமருதிணா கடுபபசுகோகூன 

குவிருகிழிளமுலைக் சொட்டிலிரிமலா 

வேஙகைண்டா தப்பிசக்காண்லர 

வெள்ளிற்கு௮முதி இள்ளுபுதெதியாக் 
கோழியோகல்டுய ager pGall o HG arts 
வாழியபெரீசென் மேதிதிப்பலருடன் 

சாதிகழசலமபகஞ் சிலம்யப்பாடிச 
ரூ.ர.ரமகளி giGeGena



இருமுருகாற்றுப்படை. ௧0௪ 

மரதியுமறியா மரனபமிலகேகத்து௪ 

சுரூமபுமூசாச சுடாப்பூக்காகதட 

பெருஈகணசணணி மிலை*தசெனனியன 

பாரமுதாபனிககடல சலக்சவுளபுககு௪ 

ஞூாமுதறடிகத சடரிலைநெடுவே 

லுலதியக௮பபிற பிறழபறபேழவாயச் 

சுழலவிழிப்பசுககட் ஞாூததகோககற 
கழலகடகூகையொடு கடுமபாமபுதூஙகப 

பெருமுலையலைக்முல் காதறபிணாமோட. 

டுருகெழுசெலவி னஞசுவருபேயம*கள 

தருதியாடிய கூருகாககொடுவிரற 
சணடொடடுண்ட கழிமுடைக்கருகதலை 

யொண்டொடி ததடசகையி னேரதிவெருவஈ 

வெனறடுவிறறகளம பாடி ததோளபெயரா 

திணஈஇனவாயு ணெஙகைதூங்க 

லிருடேருருவி னொருபேரியாககை 

பறுவேறுவகையி னஞசுவரமணடி. 

யவுணாஈகலவல மடஙகககவிழிணா 

மாமுதறடிஈத மது.விலகொதறதத 

தெயயாகலலிசை௪ செவவேறசே௭ட 
சேவடி. படருஞ செமமலுளளமொடு 

கலமபுரிகொளகைட புலமபுரிக துறையஞ 

செலவுகீகயஈதனை யாயிறபலவுட 

னனனாகெஞ்சத தஇனனசைவாய்பப 

வினனேபெறுஇரீ முனனியவினையே 

செருப்புகனறெடுதத சேஷயாகெடுககொடி 

வரிபபுளைபகதொடு பாவை அங்கப். 

பொருகர்த்தேயதத போர்ருவாயிற் 

ஜிருவீறதிரு£த தீ.ததீரசியடக௪ 
மாடமலிமறுற கூடற்றுபலிபி * 
னிருஞசேறறசலவயல விரிசல் லிமா 2



௧௦௮ நக£ரசேவநாயனார் 

மூடடாடடாமரைத துஞ்சிவைகறைக 

கடகமழநெயத லூதியெறபட்ச 

சணபோனமலாநத காமாசனைமல 

ரஞசிறைவண்டி. னரிககணலொலிசகுங 

சூனறமாநதுறைதலு முரியனதா௮ன து. 

ணன 

  

இரண்டாவது 

இரு௪ச€ரலைவாய. 

வைஈறுதிபொருத வடுவாழவரிறதல 

வாடாமாலை போடையொடு தயலவரப 

படுமணிபிரட்டு மருஙகிறகடுகடைக 

கூறறததனன மாறறருமொயமபிற 

காலகிளாகதனன வேழமேலகொண 

டைவேறுருவிற செயவினைமுறதிய 

முடியொடுவிளகூய மு ரணமிகுதிருமணரி 

மினனுறழிமைபபிற செனனிபபொறப 

ஈகைதாழபுதுயலவரூ௨ம வகையமைபொலஙகுமை 

சேணவிளகஇயறகை ஊாணமதிகவைஇ 

யகலாமீனி னவிரவனவிமைபபத 
தாவிலகொளகைத தரதொழினமுடிமா£ 

மனனோபெழுதரு வாணிறமுகனே 

மாயிருணஞால மறுவினறிவிளககப 

பலகதிவிரிசகதன ஜரொருமுகமொருமுக 

மாரவலரேதத வமாகதினிதொழுகக 
காதலினுவகது வரககொடுத்தன்றேயொருமுக 

மஈதிரவிதியின மரபுளிவழாத 
வஈதணாவேளவியோரக குமமேயொருமுக 

மெஞ்சியபொருள்களை யேழுறகாடித 
இகளபோலத் இசைவிசாக்கும்மேயொருமுகள 

செறுகாததேயச்துச் செல்சமமுருச்கெ 

கறுவுகொணெஞ்சமொடகேளம்வேட்டனேயொருமு தற



இருமுருகாற்துப்படை. ௬0௯ 

குவாமடமகள கொடிபோனுசபபின 

மடவரலவளளியொடு ஈகையமாநதனறே யாககசம் 

மூவிருமுகனு முறைஈகவினறொழுகலி 

னாரஈதாழஈத வமபசட்டுமா£ாபிற 

செமபொறிவாககிய மொயம்பிற்சுடர்விடுபு 
வணபுகழநிறைஈதலு வ௫ததுவாககு கிமிதோள் 

விணசெலனமரபி ளனையாச்கேரதிய தொருகை 

ய்ககஞசோததிய தொருகை 

ஈலமபெறுகலிஙககததுக Songer bene 

பசைஇய சொருகை 

பஙுகுசஙகடாவ வொருகையிருகை 

ு யயிருவடடமொ டெஃகுவலாதிரிபப வொருகை 

மா ।பொடுவிளகக வொருகை 

தரரசொமிபொலிய வொருசை 

எழலிழதொடியொடு மீமிசைகசொட்ப வொரு 

பாடினபடுமணி யிரடடவொருகை 

சீணிமவசுமபின மலிதுளிபொழிய வொருகை 

வானரமகளிாக்கு வதுவைசூடட வாஙகப் 

பனனிருகையம பாறபடவியறறி 

| நதரப்பலலியங கறஙகததிணகாழ 

வயிரெழமுகஇசைபப வாலவளைகரல 

வ. ரசசல்ககொண்ட வருமிடிமுரசமொடு 

பலபொதிமஞுஞஜை வெலகொடியகவ 

லிஈமபாருக விரைசெலனமுனனி 

யபுலகமபுகழமகத வோஙகுயாவிமுசச 

1லைவாபசசேறலு நில்யபணபே யதாதன, 

  

மூன்றாவது 
இருவாவினன்குட.. 

சரைதைஇய வுடச்கையாசரொடு 
வலம்புரிபுணாயும வானலாமுடியினளா 

௬௦



௧௧௫ ஈக ரசேவகாயனா் 

மாசறவிமைக்கு முருவினாமானி 

னுரிவைதைஇய வனகெமோபி 
னெனபெழுகஇயஙகு மியாசகையாகனப்கற 

பலவுடனகழிகத வுணடியரிகலொடு 
செறறநீககிய மனதஇனரியாவ.துய 
கறரோ ரசியா வறிவினாசறமோககுத் 

சாமவரமபாகிய தலைமையாகாமமொடு 
கடுஞசினஙகடி.நத காட்கியரிமமெபை 

யாவதுமறியா வியலபினாமேவரத 

அனியிலகாடடி முனிவாமுறபுகப 
புகைமுககதனன மாசி நூவுடை 

மூகைவாயவிழகத தகைஞூழமாகததுச் 

செவிகோபுவைதத செயவது Sara) 

னலலியாழகவினற நயனுடைகெஞ்சின 

மெனமொழிமேவல ரினன ரமபுளர 

கோயினகியன௰ யாககையர்மாவி 

னவிரதளிாபுரையு மேனியரவிரதொறும 

பொனனுரைகடுககுக இதலையரினனகைப 

பருமகதாகிய பணிகதேஈதலகுன 

மாசனமகளிரொடு மறுவினகிவிள கக 

கடிவோடொகெகய தாமபுடைவாலெயிற 

ழலெனவுயிாசகு மஞ்சுவருகடுகஇறற 

பாமபுபட்பபுடைககும பல்வரிககொடுஞசிஸற 

புளளணிரீளகொடி௪ செலவனுமவெளளேறு 

வலவமினுயரிய பலாபுகமதிணிசதோ 

ஞுமையமாக தவிளஙகு மிமையாமுககண 

மூவெயினமுருக்சிய ரு. ரணமிகுசெலவனு 

நூறறுபபததடுக்கய காட்டதது நூறுபல 

வேளவிமுற்தியவெனறடுகொறறத 
தீரிரண்டேசதிய மருப்மினெழினடைத 

தாழபெருந்தடக்கை யுயாததயானை 
யெருத்தமேறிய இருக்ளொசெல்வனு



இருமுருகாற்றுப்படை. ௧௧௧ 

சாநபெருகதெயவத்து சனனகாகிலைஇய 

வுலகங்காசகு மொனறுபுரிகொளகைப 

பலாபுகழமூவரு5ஈ தலைவராக 

வேழமுறுஞாலந சனனிறறோனதித 

தாமரைபயகத தாவிலூதி 
கானமுகவொருவற சுடடிககாண்டரப் 

பகலிறறோன௮ மிகலிலகாடடி 

தாலவேறியறகைப பதினொருமூவரோ 

"டொனபதிறதிரடடி யுயாகிலைபெறிஇயர் 

மீனபூததனன தோனறலாமீனசோபு 
வளிகளாஈதனன செலவினாவளியிடைதீ 

தியெழுகசனன தஇிறலினாதிப்பட 

வருமிடிதனன குரலினாவிழுமிய 

வுறுகுறைமருஙகிறறம் பெறுமுறைகொணமா 

ரஈதரககொட்பினர் வசதடனசாணத 

தாவிலகொளகை மடகதையொடுசின்னா 
ளாவினனகுடி. யசைதலுமுரிய Cor FT HOT Ly 

  

நானகாவது 

இருவேரகம், 

இருமூன்றெயதிய வியலபினினவழா௮ 
இருவாசசுடடிய பலவேறுதொலகுடி 

யதுகானடரட்டி யிளமை£லலியாண 

டாதினிறகழிபபிய வறனவிலகொளகை 

மூனறுவகைககுறிதத முசதீசசெலவத 
இருபிறபபாளா பொழுதறிகது_நவல 
வொனப துகொணட மூன௮புரிதணஞாண 

புலராககாழகம் புலரவு௨இ 

யுசசிசகூபபிய சையினர்தற்புசழ்க 
தாறெழுததடகடய வருமறைககேளவி 

காகியனமருங்கி னவிலப்பாடி.



௬௧௮2. ககரகேவகாயஞார் 

விரையறுகறுமல ரேோஇபபெரிதுவஈ 

தேரகதகதுறைகலு முூரியனகாஅன்று, 

ஐந்தாவது 

குனறுகோருடல். 

  

பை ககொடிநறைககா யிடையிடுபுவேல 

னமபொதிபுபு_டில விரைஇககுளவியொடு 

வெணகூகாளக தொடுகததகணணிய 

னுஞ்சாகதணிநத கேழடஇிளாமாாமபிற 
கொடுகதொழிலவலவிஐ கொலைஇயகானவா 

கடமைவிளைகக சேசகடடேறத 

குனதகசசிதுகுடிக இளையீடனம௰ழகனு 

தொணடகசசிறுபறைக குரவையயர 

Ar gor tue pss Camus gael 

குணடுசனைபூதத வணபெடுசணணி 

யிணைகசதகோகை யணைதசகதன 

மூடி. ததஞுலலை யிலையுடைகறுமபூச 

செஙகானமரா௮சக வாலிணரிடையிடுபு 

ருமபுணததொடுதச பெருககணமாசதசமை 

இருஈதுகாழலகு கிளைபப்வகஇ 

மயிலகணடனன மடகடைமகளிரொடு 
செயயனசிவகத வாடையனசெவவரைச் 
செயலைச்சணடலளிா தயலவருஙகாஇனன 
கசசினனசழலினன செசசைக்சண்ணியன 

குழலனகோட்டன கு௮மபலலியததன 
றுகரனமஞஜையன புகரிலசேவலங் 

கொடியனெடியன ரஜொடியணிதோள 

னரம்பராத்தனன' வினகூரறறொகுதியொடு 
(ு.றமபொதிககொண்டி ஈறு சன்சர்யன 

மருஙகிறகட்டிய நிலனோபு தடலினன 

முமவுமமகடச்சையி ஸவியலவெக்து



திருகுருகாற்றுப்படை. ESR, 

மெனரோட்பலபிணை தீழிஇததலைதஈ ௫ 

மகுனறதுதோமுடலு நினறதனபணபே USTED. 

  

AGUA 
பழமுதாசோலை. 

சிறுஇனைமலரொடு விரைஇமதியறுத.௮ 

வாரணககொடியொடு வயிறப௨நிறீஇ 

யூராூகொண்ட €ர்கெழுவிழவினு 

மாரவலரேசுத மேவருகிலையினம 

வேலனறைஇய வெதியயாகளனுங் 

சாடுஙகாவுங கவினபெறுதருததயும 
பாறுவகுளனும வேறுபலவைபபுஞ 

ச அககமுஞசரதியம புதுபபூஙகடமபு 

மன றமுமபொஇயினுக கந துடைகிலையினு 

(பாணடலைககொடியொடு மணணியமைவர 

சகெயயோடையவி யபபியைதனமாததுக 

குடநசும்பட்டுக கொழுமலாகிததி 

முரணகொளுருவி னிரண்டுடையுடீஇச் 

செக நூலயாதலு வெண்பொரிசிதறி 

மதவலிரிலைஇய மாசதாட்கொழுவிடைக 

குருதியொடுவிரைஇத தவெளளரிகி 

சிலபலிசசெபப்து பலபிரபபிரீஇ௪ 

௪ி.தபசுமஞசளொடு க.றுவிரைதெளித் தப 

பெரு5தணசகணலகீர நற சண்மாலை 

அதணையுறவறுகதுத் தூாஙககாறறி 

களிமலைசசிலமபி னனனகாவாழததி 

நறுமபுகையெடுத்துச் குறிஞ்சிபாடி 

யிமிழிசையருவியோ டினனியஙகறங்க 

வுருவபபலபூதீ தூஉயவெருவரக 

குருதிசசெகதினை பசப்பிககுதமசண் 

முருகியரிறுத.த முரணினருட்ச 

முருசாறறுபபடுதத வுருகெழுலியனக



REF BEE 7 BOUT Cyr 

ராடுகளஞ்சிலம்பப் பாடிப்பலவடன: 

கோடுவாய்வைத்துக கொடுமணியியகட 
யொோடாபபூடகைப பிணிமுகம்வாழததுி 

வேணகொவேணடியாக கெயஇனாவழிபட 
வாணடாணடுறைதலு மதிகதவாறே 

டாணடாணடாயினு மாகககாணடக 

மூநதுகீகணடுமி முசனமாநதேததக் 
கைதொமழூஉப்பரவிசக் சாலுறவணங௫ூ 

நெடுமபெருஞ்சிமயதது நீலபபைஞ்சுளை 

யைவருளொருவ னங்கையேறதப 

வறுவாடயநக வாறமாசெலவ 

வாலகெழுகடஏட் புகலவமாலவரை 

ப மலைமசகணமகனே மாதரரோகூறறே 

வெறதிவெலபோச் கொளறவை௫ிறுவ 

வ்ழையணிசிறபபிற பழையோளகுழவி 

வானோவணஙகுவிற ரூனைககலைவ 

மாலைமாரப நாலதிபுலவ 

செருவிலொருவ பொருவிறன்மள்ள 

வகதணாவெறுககசை யலிககோசொனமலை 

மறகையாகணவ Corb SC rp 
வேலகெழமுதடக்கைச சாலபெருஞ்செலவ 

குனதஙகொனளற குன்றாககொறறதது 

விணபொருகெடுவுாசக் குதிஞசிக்கிழவ 

பலாபுகழ்கன்மொழிப் புலவரொறே 

பராம்பெறனமரபிற பெருமபெயாமுருக 

bor Gerteert sg மிசையேராள 

வலஈதோரககளிசகக்ம் பொலமபூட்சேஎய் 
மண்டமாகடசதகின வெனருடசகலத தப 
பரிசிலாத்தாககு மூருகெமுகெடுவேள் 
பெரியோசேச்். தம் பெருமபெயரியவள 

சூமருங்கஐ,௧௪ மொய்ம்பினமதவலி 
பேசாமிகுபொருஈ குரிசிலுமெனப்பல



இருமூருகாற்றுப்படை. ௧௧௫ 

யான்றியளவையி னேததியானாது 

நினனளகததிகன மனனுமிரசகருமையி 

னினனடியுளளி வசதனனினஜொடு 

புரைகுகரிலலாப புலமையோயெனக 

குதிசசதமொழியா வளவையிதகுதிசுதுடன 

வேறுபலலுருவிற குறமபலகூளியா 

சாறயாகளதது வீறுபெறததோனறி 

யளி.பனறானே முறுவாமிரவலன 

வரதோனபெருமகின வணபுகழஈயகதென 

வினியவு£லலவு நனிபலவேததித 

தெயவஞ்சானத இறலவிளககுருவின 

வானமோயரிவபபிற ருனவநதெயதி 

பணஙகுசாலடாநிலை தழீஇபபணடைதகன 

மண ௱௫கமழதெயவத இளகலஙகாட்டி 

பஞசலோமபுமதி யறிவனினவரவென 

வனபுடைசனமொழி பளைஇவிளிவின 

றிருணிநமுநநீர வளைஇயவுலகத 

தொருகீயாகத் தோனறலிழுமிய 

பெறலருமபரிகி னலகுமதிபலவடன 

வேறுபஃதுகிலி ஓடஙகியகல௯மக 

தாரமுழுமுத ஓருட்டிவேரற 
பூவுடையலககுசினை புலளமபவோேடு 
ல -ணபொருநெடுவரை பரிதியிநரறொடுதத 

சண கமழமலரிமுல் சிதையகனபல 

வாசினிமுதுசளை கலாவமீமிசை 

நாககறுமல ௬திரயூகமொடு 

மாழுகமுசுக்சலை பனிபபப்பூறுத 

லிருமபிடி.குளிரப்பலீ சிப்பெருககளித்று 

முதிதுடைவான்கோடு தழீஇததத.துறறு 
டனபொன்மணிகரிதக செொரபபொனசொழதியா 

வாழைமுமுமுத றுமியததாழை. 

Sar rN psgqaw WSs setae



௧௪௭ bbe TO SAGA WEI 

கறிககொடிக்கருஈ.தணா சாயபபொதிபபுற 

மடஈடைமஞஞை பலவுடனவெரீஇுக 

கோழிவயயப்பெடை மிரியககேழலோ 

டிருமபனைவெளிறதின புனசாயனன 

குரூ௨மயிரியாசகைக் குடாவடியுளியம௦ 

பெருககலவிட ரளைச செதியககருஙகோ. 

டாமாஈலலேறு சலைபபசசேணின 

நிமுமெனலிழிதரு மருவிப் 

பழமுகாசோலை மலைகிழவோனே, 
ஆகான் அனை வமான. 

கேரிசைவெண்பா. 
ஒனறமெதிஈதாய குரைகடலிறஞாதடிஈதாய 

புன மல்யபூதப பொருபஉடயா - யென்று 

மிசாயாயழடஏயா யேறூாகதானேறே 

யு பாயெனறுளளத துறை, (௧) 

குனறமெறிகததுவுக குன்றப்போசெய்த௫வு 

மனறஙுகமரரிடா தாத்த தவு - மின்றென்னைச 
கைவிடாகினறஅவுங் கறபொதும்பிறகாதசதுவு 

மெயவிடாலீரனகை வேல, (>) 

பீரவேமுரைவேல் விண்ணோசிறைமீட்ட 

இரவலசெவ்வே டிருக்கைவேல - வாரி 

குளித்சவேல்கொறறவேல சூரமாபுககுன்ற8 

துளை ததவேலுணடே துனை, (௩) 

இனனமொருகா லென இடுமபைக்குனறுககுச் 

கொன்னவிலவேறஞாதடி.கத கொறறவா - முனனம் 

பனிவேயநெடுங்குனறம 'பட்டுருவசதொட்ட 

தனிவேலைவாங்கத தகும், (=) 

உளனையொழிய வொருவலாயுமபுஏலேன் 

பினனையொருவரையான பின்செல்லேன் - பன்னிருசைக



இருக்கண்ணப்பசேவர் தருமறம். 

கோலபபாவாணனோ கொடி.யவினை தாீசதருளும 

வேலப்பாசெசதிவாழ வே, 

அஞசுமுகரதோனறி லாறுமுககதோனறும் 

வெஞசமரஈதோனறில வேரோனறு .. கெஞசி 

லொருகானினைககி லிருகாலுகதோனறு 

முருசகாவெனறோ௮வா முன, 

முருகனேசெக்தி முதலவனேமாயோன 

மருகனேமீசன மகனே - யொருகைமுகன 

றமபியேரினனுடைய தணடைககாலெப்பொழுது 

நமபியேகைதொழுவே னான, 

வேலுமயிலு5 தணை, 

இருசசிற௱மபலம. 

நகக்தரசேவகாயனூா 

அருளிசசெயத 

திருக்கண்ணப்பதேவர் தீருமறம். 
patente 

இருக்சகணணபபன் செயதவததுறத.து 

விருபபுல..தகமம விரிசடலுலகே பிறகதது 

  

சேனழமிகளாணை கானவாகுலததே இரிவது 

BEAT 
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பொருபுலிகுமிறும பொருபபிடைக்காடே வளாட்ட ௮ 

செஙகணாயொடு இவசமபலவே பயிலவ.து 

வெகதிறறசலையொடு வேலவாணமுதலிய 

வாதமிலபடைககல மவையே யுறைவது 

முறைதசைபமினறு குடமபலகிரைததக 

கறைமலிபடைகசலங் கலததபுலலொடு 

பமீலிமேயஈதவை பிரிசதவெளளிடடை.. 

உாலியபுலிததோன மறைபபவெளவா 

ரிரவுமபகலு மிகழாமுயற்நியொடு 
மடைததசேறும aver eye ey



SEL BSS 1 C SOU GTIL GT 

Adv Oskari) gi இணசரிகையிலும் 

பலகிகசாயவையொடும பதைபபபபடுத ததி 

தொலலுயிர்கொலலுஈ தொழிலே வடிவே 

மறபபுலிகடி தத வளதிரண்முனகை 

இறதபடைகிழிசத இணவரையகல 

மெயிகறஹெணகுகவாகத விருக்தணெறதி 

பயிறகோடடெனன பெதெதெழுகுறஙகு 

செடி ததெழுகுஞசி செகரிறததறுகண 

கடுததெழுமவெவவுரை யவவாயககருகிறத 

தடுபடைபிரியாக கொடுவிறல தவே மனமே 

பமிகககொலைபரியும வேடடையிலுயிாக 

ளஎகபபடுதயருக ககனமாகததுவே uu) gas 

கானதகதலைவன மனமைசகணணுதல 

.வானதசலைவன் மலைமகளபஙக 

னெணணருமபெருமை யிமையவரிறைஞ்சும 

புணணியபாதப பொறபாரமலரிணை, 
தாயககடகனறெனச் செனறுகணடலலது 

வாயக்கிடுமுண்டி வழக்கதியானே யதாஅனது 

ஃட._றலவிரித்த கனறகதிருச்சியிற 

சுட்ட்டியிடகதொறுஞ் சுறுககொளுஞ்சுரத.து 

மூதுமரகிரகத முடபயில்வளாகத 

செதிரினஙகடவிய வேட்டையிலவிரும்பி 

யெழுபபியவிருகத் இனஙகளைமஅக்குறதி 

தனழைகடிததிரிச திடவடிககணைதொடுத 

தெயதுதுணிததிடு தணிததவிடககினை 

விறகினிறகடைகத வெகஙுகனறகாய௫சி 

ஈறுவியவிறைசசி ஈரலலதசவைகண் 

டணணறகமாாதென ற௫வேறமைததுதி 
தணணறதுஞ்சனைரீ£ தனவாயசகுடததான 
மஞ்சனமாக முக்க தமலரெனச் 

குஞசியிற,றவாக்குலை சொருக 
குனிசிலைகடுகசணை யதனோமமேகஇிக்



இருக்கண்ணப்பதேவா “இருமறம். ௧௧௯ 

கனலவிழிககருஙகுர னாய்பினரொடர யாவரும 

வெருகசோஞறற வெஙகடுமபசலிற 

ஜிருககாளகதி யெயதஇியசிவறகு 
வழிபடசகடவ மறையோனமுனனக 

அஇலிடை௫௪சுறதியிற நாநீராட்டி- 

நலலனவிரைமலா ஈறுமபுசைவிளகசவ! 

சொலலினபரிசிற சுருஙகலனபூவும் 

படடமாலையக தாககமுமலங்கரித 

தாசசனைசெயதாங சவனடியிகைஞசித 

இருஈதமுததிரை சிறபபொடுகாடடி 

மஈதிரமெணணி வலமிடமவதது 

லவிடைகொண்டேடின பிறஜொழிற 

பூசனைதனனைப புககொருகாலிற 

மொெடுசெருபபடியா னீககிவாயி 

லிடபுனனமேனிய௰ி ones 

சனறலைதஙகிய துவாபபூவேறறி யிறைசசியிற 

பெரி தமபோனகமம படைதறுபபிரானைக 

கணடுகணடுளளக கசிநதுகாதலிற 

கொண்டதேோரகூததுகுன னாடிசகுரைகழ 

லனபொடுமிறுச விறைஞசியாமு 

வனபொடுகானக மடையுமடைகத 

வறழறையயலினிந கழிததாககிரவியு 

(PHSSCuIpSS gam cof rapipB 

பபாதரிககுமகத COW Gor QU gy 

உரராசிவறகுதக தானமுனசெயவதேோர பொறபுடைபு 

பூசனைகாணான முடிமிசையேறதிய 

துவாசணடொழியான .மறிச்துமிவவா 

நாசசனைசெய்பவ ரியாவாகொலெனறு 

கரதஇரு5தவணஃக கானவனவரவினைப 

பரநதகாடடிடைப பராததுககெகுறறு 

வ5தவனசெயது போயினவண்ணஞ 

சிரதையிறபொருது சோவிடமபுககு
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மறறைசாளுமவ வழிப்பட்டிறைவ 

வறறதுகேட்டரு ஞன்றனககழகா 

சாடொறரசானசெய பூசனைதனனை 

யீககொரு வேவெ 

ணுயொடுமபுகுகது மிதித்துழசக்கித 

அதாடுசெருபபடி.யா னீகஇிவாயி 

லீரிபுனனமேனியி லாட்டித் 

கனறலைதகூய சருகிலையுதாத்தோ ரிறதைகசியை 

நினதிருககோயிலி லிட்டுபபோம.து 

வென்றுமுனறனக் இனி€$தயெனையுருக 

காணிறகொனகதிடும் யாவராலும 

விலககுறுவ்குணதத னலலனெனனுந 

இருககுறுமபெனறவனை சென்றவலலிடைக் 

கனவிலாதரிககு மகதகணனறனககு௪ 

£ீராரஇருககா ளதிஇயுளப்பன் 

பிறைடணியிலங்கு பினனுபுனசடை முடுகி 

கறையணிமிடறறுச கனனமமததடககை 

கெறறிகாடடத்து Mook 17s 

வொறறைமால்விடை யுையொடுமருக௫ழ் 

ஜிருவருககாட்டி. யருளிப 

புரிவொடுபூசனை செய்யு 

குனிசிலைவேடன் குணமவையாவன 

வுரிமையிறசிறகதகன மாதவனெனறுண 

ரவனுககதியந்கிய விடமுனிவனமது வேயவன் 
செருபபடியாவன விருபபுறுதுவலே 

யெழிலவனவாயது தூாயபொறகுடமே 

யதனிறறல்குகா சங்கையினபுனலே 

புனறிடுமரமணி யவனிரைபபலலே 

யதறகிடுதாமல poor gre 

யுபபுனலவிடுமபொழு துரிஞசியமீசைப் 

புனமயிரகுசையினு ஈமமடிகஇனிதே யவன றலை 

தஙடயசருலை தருபபையிகபொதிகத



இருககண்ணப்பதேலவர் இரூமறம். BA 

வங்குலிகறபகத தலபேயவனுகஈ 

இடடவிறைசடி மெனககுகனமாதவ 

ரி. ௨நெயபா லவியே 

யிதுவெனக குனசகவன 

கலககதோரனபு சாட்டெவனாசை 

ஈலஈஇகமாசசளை செயதாஙகருவென் 

நிறையவனெமுஈ தருளினனருள்லு 
oso museca Ma றெழுற்து 
மனமிசககூசி வைகறைக்குளிதததி 
தானமுன செய்வதோ 

பொறபுடைப்பூசனை புகழ்தரசசெய௮ 

தோனராுவணண மிருகதனனாச் விரவிய 

வானறனிமுகட்டில் வக்தழலகததக் 

கடுமபகலவேடடையிற காதலித்தடிகத 

வுமெபொடுசிவ்கணை யுடைததோலசெருபபுத 
தொடாகதசாயொடு தோனறினன மரோேனறலுஞ 

செலவஊீதிருககா ளதிஇயுளப்பன் கிருமேனிமின 

மூனஅசணனணா யாங்கொருசணணிலு 

முகிரமொழியா தொழுகவிருகதவ னாகப 

பாாதீதுசசெருற்றப பதைததமனசூசுமனது 

வாய்பபுனல்சிஈதக சண்ணீரராவக 

சையிலூனொடு கணைகிலைகத ் 

. நிலபபடபபு ரண்டு நெரு Bef Dee Aa 

சிலைசகொடும்படைகடுத் தெடுச்திதபடுததவ 

ரடுததவிவனததள ரெனத்திரிகதாதங 

கனமைகணடு தன்மையில் 

றசகனமருக௫கள் பிழியவுமபிழிசொறு 
நெகூழிகுருதியைக் கண்டுகிலைசளாகதெ 
னத்தனுசகடுச்சதெ னத்சனுககடுச்ச செனனென 
ஐனபொடுக் கனத்தி 
யித்தனைதரிககல னித தனைக்சண்டவென 
சண்டனையிடஈ.து கடவுடனசண்ணுறு: 

BB



629. நககரதேவநாயஞர் 

புண்ணிலப்பியுங் சாணபனெனமொரு சணணிடைக் 
கணையதுமடுததக கையிலவாகக 

பனைதரவபபின னபபலுஙகுருதி 

நிறபதொத தருபபெறக கண்டுகெஞ்சுசது 

மறறைககணணிலம் வடிககணைமடதெசனன மடிததலு 

நிலலுகணணபப நிலலுசண்ணப்பவென 

ளனபுடைததோனற னிலலுகண்ணப்பவென 

தினனுரையதனொடு மெழிறசிவலிஙகாஈ 

Far HAS OED தடமலாகசையா 

லனனவனறனகையம் பொடுமகபபட்பபிடி த் 
தீருளின னருளலும 

விணமிசை வானவா 

மலாமழைபொழிரதனர் வளையொலிபடசர் 
25 தபிகறஙன தொல£முனிவரு 

மேததினரினனிசை வலலே 

சிவசதிபெறறனன நிருக்கணணப்பனே, 

வெண்பா. 
தததையாரதாய்தசதை சாசனாரதனபிறபபுப 

பொததபபிசாட்டுடுப்பூர் வேனா - இததஇிககு5 

இணணபபனாஞ்சிறுபோ செயதவததாறகாளததிக 

கணணபபனாயரினருன காண, 

இருச்சிறறமபலம்,



GFF p piotievin. 

கலலாடதசேதேவகரயனார் 

அருளிச்செய்த 

இருக்கண்ணப்பசேவர் தஇருமறம்;. 
  

ப்ரிவின்றன்மை யுருவகொண்டனையவன 
போழவாபோதத தாழகசசெருபபினன் 

குருதிபுலராச௪ கரிகையெஃக 

மரையிறகட்டிய வடைதோறசக௪௫சையன 

னோனெடுமபையிற குறுமயாகணித.து 

வாரிலவிககிய வரிசகைகட்டிய 

னுமுவைககூனுகசா கேழலவெணமருபபு 

மாறுபடததொடுத்த மாலையததரிய 
னீலபபீலி கெறதிசூழகத 

கானக்குஞ்சிச் சவடி.புலலினன் 

மூடுகுகா.நு கூடிலையாககையன 

வேங்கைவெனது வாகைஞடி.ய 

சங்கரனறன்னினச சலைவனோஙகிய 

விலலுமம்பு ஈல்லனதாகங்கி ' 
யேறறுக்கல்வனவ் காற்கினிலியங்கிக் 

கணையில்லீழ்ததக் கருமாவறுத். துக் 

கோலினேல்கிக கொழுகஇீக்காயசசி 
நாவில்வைதீத சாட்போனகமுக 

தன்றலைச்சொருகய தண்பளிததாமமும் 

வாயகச்சலசதது LO Geer oy oI 
கொண்கொனப் பேருறைகண்ணுதன 

முடி.யிற்பூசை யடி.யானீகடு 
FAITE முணததுக் 
கோசரிகசனறவ னேசங்காட்ட 

மூக்சணபபலுக் கொருசணிலுதிரச்



௧௨௪ கலலாட கேவகாயனூர் 

சசகணததிடை யிழிசரவககண 
LO (ip BION Cp 6 gi தொழமுதெழமுநகரதிப 
புனமருஈதாறசுப போகாதெனறு 

சதனனைமருநதென்று மலாசகணப்ப 
Gar Ae g அமறறை யொண்டிரூரயனம 
பொழிசசசணணீாக சலுழமிபொக்க 
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பகஈதிதசலையா லகழவாண்டசை 
யொருகசையாலு மிருகைபிடி து 
வொலலைகமபுண ணொழிரததுபாராப 
கலலைகலலை யெனபபெது ஈ 

இருவேட்டுவாகக இருவடிகைகதொழக 
கரு டேட்டுழமலவினைக் சகாரியககெடும.. 

இரு௪சி௰2.மபல.ம.



இருசசிறறமபலம. 

சபிலதேதேவகாயனஞுா் 

அருளிசசெயத 

மூத்தநாயனார் திருவிரட்டைமணிமாலை, 

இருகாக்குஞசெயகருமங் கைகூட்டுஞ்செஞ்சொர் 

பெருவாககுமபீமெ பெருககு - மூருவாககு 

மாதலாலவானோரு மானைமுகத்தானைக 

காதலாறகூபபுவாதங கை, (2) 

கைககுமபிணியொடுசாலனறலைபபடுமேல்லையினி 

லெயககுஙச்வலைக்கிடைசதடைசசெனவெமமைகாகளைககுழ் 
பைககுமாவரையானறகதபா்யமதயானைபச ௫௪ 

திசகுமபணிறுதறகட்டிருவாளனதிருகடி.யே, (௨) 

அடியமாஈதுகொளவாயே நெஞ்சமேயப்ப 

மிடியவலோடெஎளுணடை கனனல - வடிசுையிற 

ருழவாளையாழவானைத தனனடியாருளளததே 

வாழவானைவாழத்தியே வாழ, (௩) 

வா ழைககனிபலவின்சனிமாககனிதாஞ்சிறாத 
௯ ழைசசருளகுமையபபமெளஞ்ணடையெலலாக க. ததும் 

பேழைபபெருவயிறறோமெபுகுரதெனளலுளம்பிரியான 

மேழததிருமுகத தசசெககாமேனிவிகாயகனே. (௪) 

லிசாயகனேவெல்லினையை வோறுசசவல்லான: 

விசாடகனேவேட்கைதணி விப்பான - விமாயகனே 
விண்ணிற்குமண்ணிறகு சாத்னுமாஈ தன்மையினாற 
கண்ணிறபணிமின கனிந்து, (௫7 

சனியகினைவொகொடொறுல்காகற்படுமடியாக 

சனியனினியொருவின்னுங்கலெமெவருமலஎணங்கும 
பனிவெண்பிறைகறுககொன்றைசசடைப்பலிதேரியறகை 

முனிவனசிறுவனபெருவெகொலயானைமுகத்தவனே. (௬)



௧௨.௭ கபிலதேவநாயனா 

யானைமுகத்தான பொருவிடையான்சேயழகார் 
மானமணிவணணன மாமருகன . மேனிகமும, 

வெளளககுமிழி மதததுவிசராயகனென 
னுளளககருததி னுளள, (7) 

உளதளவில்லதோசாதலெனனெஞ்சிலவனனஞசமுண்ட 

வளரிளமாமணிசணடனவணடாவெணகோதைபஙகத 

இளவளாமாமதிககணணியெமமானமசனசைமமுகத்துக 

சளகளமாமதஞ்சோகளியானைககணபதியே. (௮) 

சண௱௫கொண்டவலவினைசகள சண்கொண்டதெறதிப 

பணஙகொணடபாகதட் சடைமேன : மணஙகொண்ட 

தாதகதததேனமுரலுய கொளனறையானறஈதளிதத 

போதகததனருளபணியப போம, (க) 

போகபநதததததமினதிகிறமீ£புனைதார்முடிமே 

னாகபஈதததகதகாளமபிறையிறையானபயஈத 

மாகபஈதததஈதமாமழைபோனமதத துகசதப்போ 

ரேசககதததெஈதைசெஈதாள்னைபணிஈதேததுமினே, (௧௦) 

ஏததியேயெனலுளள நிறகுழாலெப்பொழுது 
மாததனீவெணகோட்டு மதமுகததத - தூாததழலடோற 
செக்சாத்திருமேனிச் செமபொறகழலககை 

முககடகடாயானை முன, (௧௧) 

முனனிளங்காலத்திலேபறறினேன்வெம்திமீலுயர்சத 

மனனிள௫காமனறன்மைதஅனனேமணிரீ லகனடத 

தெனனிளஙகாயகளிறேமிமையோரசிககமேயுமையா 

உனனிளஙகாதலனேச ரணாவுனசரணங்களே, (௧௨) 

சரணுடையேனென்று தலைதொட்டிருக்ச 
மே ரணுடையேனலலேனான் முனனஈ - இரணெடுங்சோட் 
டண்டத்தானப்புறத்தா னானைமுசததானமார 

பணடததானமுளபணியாப பண்டு, (௧௩)



மூத்தகாயனா திருவிரட்டைமணிமாலை. ௧௨௭ 

பண்டாஈதமாதரைத்தாமென்தினியனவேபலவுப 
கொணடஈதராளகுறுகாமைக்குற௮ுகுவாகூருணாவிற் 

கணடரதரீண்முடி.சகரமசவராசடைசகறறையொறறை 
வெணடராதவேழமுசததெமபிரானடிவேட்கையரோ, (௪௪) 

வேட்சைவினைமுடித௫ மெயயடியாகசனபஞ்செய 

தாடகொண்டருளஞு மரன்சேயை - வாட்கதாகொள 

காஈதாரமா£பிற கமழதாரககணபதியை 

வேசகாவுடைததமரா விண, (௧௫) 

விண்ணுதனுஙசியவிண்ணுமணணுஞசெயலினைபபயனும 

பணணுதனுகசடனெனபாமெயயனபாசளபாயமதமா 

கணணுதனுககியகஞ்சமுணடராகருமாமிடநறுப 

பெணணுதனுமபிரியாவொருபாசனபெருமகனே, (௧௬) 

பெருககசாதலெனனோடு பொனனோடைகெறதி 

மருககாரவா£செவிகள வீசி - யொருககே 

இருவாரஈகசெமமுகததுக காமதஙகளசோர 

வருவானறனாமம வரும, (ear) 

வருசோட்டருபெருநதீமையுககாலனறமரவர்க 

எருகோடடருமவராணமையுககாய்பவனகூரஈதவனபு 

தீருகொட்டருமரபிறபததாசிகததததியணையு 
மொருகோடடிருசெவிமுககடசெமமேனியவொண்களிறே, () 

களியானைசசகனறைச கணபதியைச்செமபொ 

னெளியானைப்பாரோரக குது - மளியானைக 

கணணுவ அஙகைதீதலஙகள் கூப்புவதுமறறவனரு 

ண்ண்ணுவதுகலலாா கடன, (௧௯) 

ஈலலாபழிபபிலெழிறசெமபவளத்தைசாணநினற 
பொலலாமுகததெஙசளபோதகமேபுரமூனறெரிதத 

விலலானளித்தவிசாயகனேயென்றுமெய்மமஏழ 
வலலா£ாமனத்தனிமாட்டாளிருககமலர்த்திரூவே, (௨௦) 

இருச்சிற்றம்பலம், |



இருசடற்றம்பலம், 

கபிலதேவகாயஞர் 

அருளிசசெய்த 

சிவபெருமானறிரு விரட்டைமணிமாலை: 

அ/ஈதிமதிமுகமா னஈதியஞ்செரகிறத்தா 

னஈதியேபோலு மலிரசடையா - னகதியிற 

அககருளசோயாமமே போலுஞசுடுநீறறான் 
விககருளசோகீல மிடறு, (௧) 

மிடறருழகடனஞ்சம் வைகனெறஞான்றுமெல் லோதிகல்லா 
மடறருமரைககைகளகாததிலவேமமுவாளதனா (ணா 
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கடநருழவயறசெஈகெலேறுமவெண்காடடெஙகருமபினையே. 

கருபபுசசிலையீஈஙகன கட்டழகுசுட்ட 
கெருபபுததிருநெறறி காட்ட - இருசசடையிற 

றிஙகளபுமையு£ தஇரளபொறதிருமேனி 
யெஙகளிமையோ நிறைகளு, (௩) 

இறைக்கோகுறைவிலலையுண்டிஹையேயெழிலாரெருக்கு 
கறைசகோமளககொனறைதுன்றுஞசடைமுடி ஈசசாசெனனி 
பிறைகசேராபிளவமபெறுவிளிசகொண்டெம்பிரானுெகுக[ப 

குறைககோவணமொழிக தாறபினனையே.துஙகுளறவிலலையே, 

இலலைபிறவிச் கடலேறவின் புறவின் 

முல்லைகமழு முஅகுன்திற் - கொல்லை 
லிடையானைவேதியனை வெண்மதிசோசெம்பொற் 

சடையானைச்சாராதா தாம், (க) 

தாமரைச்கோவுகள்மாலும்வணங்க ததலைப்பிடத்துத் 
தாமமைககோவ்ணத்தோடி ரர்தண்ணிலுஞ்சரீர் நீதவாக்குத 
சாமரைச்சோமளத்தோடுலகாளத்தருவிர்கிண்டீர் 

தாமரைக்கோமளக்கைத்தவளப்டூப்ரடிச்சங்கரரே, (௬)



சிவபெருமான்றிருவிரட்டைமணிமாலை. ௬௨௯ 

ச உகுசோளெண்ணுவரோ பாலையமைததமமஙகம் 

பறுகுபோயகினரறாலஓும பாயகலுழிக - ௧௧கை 

வரியராபபோ.தம வளாசடையாயகினபோற் 

பெரியராவாரோ பிறா, (௪) 

பிறபபாழகுழியிடைவீழஈ தகைவேற்குநினபேரருவின 

சிறபபாரதிருககைதரககறதியேதிரியும்புரமூன 

றறபபாயெரியுறவானவலஷாவிலவளைததாமிரவாய 

மபபாவரியரராணிடைககோததசைவானவனே. (௮) 

வானமணிமுகடா மாலவரையேதாறாக 

வானபெருமபா ரரங்காசக . சானகததி 

லமமாமுழவதிர வாமெபொமுதாரு 
ரெமமாலுசககெய்தா இடம, (௯) 

இடபபாகமுமுடையாளவரையீனிளவஞசயனன 

மடபபானமொழியெனபாநினவலட்பாகததுமானமழுவும 

லிடபடாசனககசசமிசசைபபடநீறணிஈதுமிகக 

கட்பபாரகவிறறு ரிசொணடெங்குமூடுமெஙகணனுதலே.(க 0) 

சண்ணியிளம்பிறையுங் காயனததமாகணமு 

ஈணணியிருஈதா னலமில்லை - தனணலககற 

பூசகொனறையினறேள பொதியுஞ்சடைப்புனிதா 
வாககொளனறையினறே மதத்து. (ss) 

மதிமயங்சகபயொங்குசோ திருட்சணடவவிணடவாசம 

பதியைமங்கச்செறதகொழ்றவிலவான வகதறவாகூ 
ழஇிகைமஙகை தஇருவீரட்டவாரிட்டதேனுமுணடு 

கதியைமஙசசசெலவதேசெல்வமாகக்கருதலதே. (௧௨) 

கருதுஙகருதிதுடையேன் கையுடையேன கூபபப் 

பெறிதுமபிறதிறத். தப பேசே .. எரிதனறே 
யாகப்மிசையா னினியெனனசமபுகூகது 

போசபபெறுமோ புறம, (en)



௧௩௦ கபிலேவகாயனார் 

புறமறையப்புரிபுன்சடைவிட்டெரிபொனறிகமூ 

நிறமறையததிருகீறு ததை துநீள்கடனஞ 

சுறமறையககொணடகண..முஞசாலவு ர்பபுடைததா 

லதமறையசசொலலிவைதகசையமவேணடுமடிகளுகசே, (௧௪) 

அடியோமைததாங்கயோ வாடையுுததோ 

குடியோமபமாநிதியங கொணடோ - பொடியாடு 

கெதறியாவாளரவ நீளசடையாயநின்னூாரை 

யொறறியூராககற நரை. (௧௫) 

உரைவஈ துறும்பதத்தேயுரைமினகளன்ராயினிபபா 

னரைவஈதுறும்பினனைவ5 தறுகசாலனனமுததிடறித 

இரைவஈது௮ுஙகரைககேகலமவக தறததிண்சைவனருாள 

வரை௨5த௮ககடனமாமறைககாட்டெமமணியினையே, (௧௬) 

மணியமருமாமாட வாயு. ரானறனனை 

யணியமரரோடயனு மாலு - த்ணிசினத்த 

செஞசூட்டசேவற கொடியானுமாயநினறு 

கஞ்சூடடவெண்ணியவா ஈன்று, (௧௭) 

நதனறைககுறுமிருமற்பெருமூச்சுகண்ணாதமுன்னவ் 

குனறைககுறுவதுகொண்டழியாததிலீாசெறிமின 
கொனறைககுறுஈறுல்கண்ணியினான்றனகொயபூககமிலைக் 

குளறைக்குறுகரிசேனுமுளளததிடைககொண்மினகளே,(௧௮) 

கொணடபலிறமச்குக் கொயதார்க்குமராககும 

புணடரிகமாதிலுககும் போதுமே - மண்டி. 
யயிரிழகசாசோபுறஙகாட் டோரிவாயீரப்ப 

மயிரிழசதவெண்டலைவாய வாத. (௧௧) 

வதாறலைக்கும்வலஞ்சுழிவரனவவானவா,5 
ம£தரமகுடத்தடுத்தபைம்போதிலகதேனுழசி௪ 

செரதாமரைச்செவ்விலாட்டுஈஇருவடிககுஞசெலஅமே 
பெர்தாயடிச்தொண்டரோடிடபிடிதஇிட்டவினமலோ. (2.0)



செவபெருமான்றிருவிரட்டைமணிமாலை. ௧௩௧ 

மலாசதமலாதூவி மாமனத்தைககூபபிப 
புலாஈதும்புலராக போத - சலகதருஈ.து 

கணணீரருமபச் கசிவராக்குககாணபெளியன் 

றெண்ணீரசடைககரகத தேவு, (௨௧) 

தேவனைபபூதப்படையனைககோதைததிருவிதழிப 

பூவனககாயசினபபோவிடைதனனொடுமபோறறநினற 
மூவனையீருருவாயமுககணணனைமுனனுமறை 

நாவனைசானமறவேனிவைகானவலலஞானஙகளே (௨௨) 

ராலுமெனனல்குரவு கலசாதாரபல்கடைபிற 

கானிமிதஅகினதிரபபக சணடிருககும.. வானவாக 

டமபெருமானமூவெயிலும வேவசசரஈதரதத 

வெமபெருமானெனனு வியலபு, (௨௯) 

இயலிசைகாடகமாயெழுவேலைகளர்ய்வழுவாப் 

புயலியலவிண்ணொடுமணமுழுதாயபபொழுதாசிகினற 

மயிலியனமாமறழைசகாடாவெண்காடாவணடிலலைமலகு 

கயலியலகணணிபககாரனபாசிகதததடககுவரே, (௨௪) 

அடஙகாதாராரொருவ ரககொனறைதுனறு 

மடஙகாதலெனவளைகொள வா£ததை - நடங்கடையீ 

ரூரூரனசெனறக்சா லுண்பலிக்சென்றககனே 

யாரூரனசெலலுமா நகரு, (௨௫) 

அஙகைமறிததலராலவியுண்ணுமவ்வானவர்க 

ட கைமதிதததியராதொழமுதேரிறபாதாழசடையின் 

கநஙகைமதிதசணவபபணமாசகண்சசஙசணததின் 

செங்சைமறிதஇரவிறசிவனாடுகஇருஈட்டமே, (௨௬) 

கட்டரீயாடும் பொழுதச் துால்லிலயக் 

கொட்_.ககுழிததொழிசத வாகொலலோ - வட்டுச் 
கெகுனறமாலயானைக காருரிவைபோர்த்த 

கொ்குனறபேயின சொடிறு, (௨௭)



௧௩௨ கபிலசேவகாய்ஞா் 

கொடி.றுழுரிதகனனகூறுளனலலனகுருக ரூசென 

ஜிடறுககழனிபபழனததரசையெழிலிமையோ 

படி றமொழிஈ தபருகககொடுததபபரவைஈஞ்ச 

மி..றுதடுசத தவும்மடியேஙகளவிதிவசமே, ௨௮) 

விதிகாஈதசெயவினையேன மெனகுழற்கேவாஎா 

1௦௮5ரமேயெததுககு வ6தாய - ஈதிகரஈத 

கொ._டடுககாடடானசடைமேற கொனறைகளுறுகதெரிய 

ெ.டுககாட டாயகழலவாய தொகளா (௨௯) 

கொககுவருககணம்பாடததொளனீ௱ணிஈசேநிலவு 

ச கஞுவருஙககணணிருடிவகதராக தமபுனளைமுனன 

மககுவருவகழிசகானலையாறரைககாணவனபு 

மிககுவருமருமபோதரைகசாணடலும்வெள்குவனே. (௩0) 

வெள்காகேயுணபலிககு வெண்டலைசகொண்டூதிரிகதா 

லெளகாரோவானவாக ளெமபெருமான - வளகூா 

வ...திருவீரட்டானத தெனனதிகைமயகைக 

கு திருவீரட்டானய கூறு, (௩௧) 

கூறுபெறுங்கணணிசோகருஙகூடுதலஈணணதுதை ஈது 

நீ நபெறுஈதிருமேனிநெருபபுபபுரைபொருபபொத 
தாறுபெறுஞசடையஙகொனறையஈதேன றுவலைசத 

விறுபெறுஞசெனறுசெனறெமபிரரனுக்குவெண்ணிற₹ம(௩௨) 

நிறமபிறிசாயுணமெலிக.து கெஞ்சுருவாளா 

புறம்புறமேகாளபோககு வாளோ - தறுநதேன 

பநிமுடியாபபாயறீ£ ப ரகதொழுகுபாணடிக 

கொமிமுடியாயெனறென கொடி, (௩௩) 

    பிடிககிலவமமுடிபபூணலைய சதொட் wh ரதி 
னீடிக்குரலகேட்டிடியென g க்கி ஸி ee ie 

29 86 gpg Pace Deon gh tein tg தயே, (me)
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சவபெருமான்றிருவந்தா, கடவ 

கண்டகிறநுகறுபப கவவைகைருங்கடனஞ 

கணடலபுரி ஏரா ஈச வுசமறகுத - OFT RMT > Sit 
\ 

Gn. Fp aL “If in) 0) Nc (5 ற்கு வரோதீசகொடுமை 

Cur Gro DO), (han Cues, (m@y 

பேபசகுறமவா சசைபாடபபிணமிகொட்டயலே 

இசச தறவாதுநினருடலெனனாஞ்செப்புமுபபொழு தங 

சாசசறுமாககுடைவானவாகோனயனமானமுகலா 
* 

மாசசுறறமவரஇறைஞகஈ இருபபொறகடைமனன௨ (டன fi fr) 

Loser DOL) M14" 1m Tee} LOT GION on I FE sor 

உனஞைசகடாமுடிச டோணெரியத  சனனை5 

இருச௪ககிழலற கான சிசததநளவைககான 

Angra முற கான றேசு ( 7) 

இருசசிறறமபலம. 

இரு சிறறமபலம, 

கலதேவகாயனூா 

அருளிசசெயத 

சிவபெருமான் திருவந்தாதி. 

ஒனறுமுதலாக _நூறளவுமாணடுகளவாழக 

தொனறுமனித ருயிலாயுண - டொனறு 

மதியாதக றறுதைகத சேவடியானவாயகக 

io Hus TRL UGS மால, (க) 

மாலையொருபான மகழஈதானைவணைகொனறை 

.மாலையொருபான முடியாளை - மாலை 

யொளியானளையுதகமனை புணணாகஞு எண்டற 

கொளியானையேச்தி யுளம, (2). 

ல்



௧௩௪ சபிலகேவநாயனார் 

உளமாலசொண்டோடி யொழியாஇயாமு 

மூளமாதிலேததாவா அுண்டே. - யுளமாசற 

றஙகமலமிலலா வடலவெளளேதாகதுழலு 

ம௫கமலவணண னம, 

அடிமராதமாருயிரை ய&டழிககுஙகூறறை 

யடியாலருவாகச செறமு . னடியா£த 

மநதரததாலேததி யகஙகுழைஈதுமெயயருமபி 

யநதர ததாசசூடு மலா, 

அலராளுககொனறை யணியலாரூரற் 

சலராகியானு மணிவ - னலராஇ 

யோதததானொடடினே னோதுவனயானோககொலி$ 

ரோதசதானஞசண்டா னூா, 

ஊருமதொறறியூ ர௬ணகலனுமவெணடலையே 

பூரூமவிடையொன நுடைதோலே .. யூரும 

படகாகமட்டார பணமாலையீதோ 

படரகாகமடடாா பரிச, 

பரியானையூராது பைறகணேநூரும 

பரியானைபபாவிகக லாகா . பரியானைக 

SL WECWE Sure கணடுவாழகனனெஞ்சே 

SLL BECIERUTE & oor, 

சணடறங்கரிய DIEOLOLIT SHE Fer LIT Gye} 

கணடஙகரியன கரிகாடன் - கணடநுகள 

பாடி.யாடடாடும பரஞ்சோதிககெனலுஎளம் 

பாடியாககொண்ட பதி, 

பதியாபழிசீராப பைககொனறைகாவேன 
பதியானபலரா ளிரககப - பதியாய 
வம்மானாகையாா வளைகவா£தாரஜ்தேசொ 

லமமாஞாசையா ரறம. 

(௩) 

(௬) 

(௪)



சிவபெருமான்றிறாவக்காதி, &n@ 

அறமானகசோககா தநஙகனையுஞ்செறறங் 

கறமாகஞ்சண்ட வமுத - னறமான 

$வோதியாளபாக மமாநதானுயாபுசமே 
யோ தியானமோறறே ஜெளி. (௧0) 

Haun rE caper ga கணமூனருக்கோடற 

கொளி. சானுலசெலலா மேததற - கொளியாய 

களளேறரானகொளனதையான காபபிசசதானனனெஞ்சே 

கள்ளேறரறானகொனறை கடி. (5௧) 

கடியரவா கரிதாடுகோயில 

கடியரவாகையதுமோ சூலங - கடியரவ 

ரானேறராசகாடபட்ட கநெஞ்சமேயஞசனீ 

யானேறமாககரட்படடேம யாம, (௧௨) 

யாமானகோசகா தலாகொனறைததாரவேணட, 

பாமானஙசொணடங கலர்தரதார் - யாமாவா 

வாலவராவூரு மழகாவனலாடி 

யாலஷரராககெளலுரைககோம யாம, (௧௩) 

யானேனறஙகணணா மலையானசம்புகுஈ.து 

யானேனறஙகையதறிவுக குனறுவிதது . யானேனறங 

காரததானேயாயிடிஐ”ு மமபரனமேலஙகொனறை 

யாததானேலுயல தரி. (Se) 

அரியாரும்பூம்பொழிலரூ மாமாததாரமமா 

னரியாருமபாகத தமுத - னரியாரும் 

வேஙகடத தமேயானை மேவாவுயிரொலலாம் 

வேறசடததுகோயால் வியகஈஜ், (௧௫) 

வியகதாழிஈகனனெஞ்சே மெல்லியலாரசக்சாளாய் 
வியசதாசையுண்மெலிய வேண்டா - வியஈதாய 

கண்ணுதலானெரதைகா பாலிகழலடிப்பூக் 

கீண்ணுதலாசம்பாற சடன, (௧௯)



௬௩௭௬ கபிலதேவநாயனூர் 

சடனாகமூராத சாரணமுங்கககசை 

கடனாகநீசவாகத வாறுங - கடனாகப 

பாரிடகதானமேவிப பயிலுமபரஞ்சோதி 

பாரிடக தானமேயாய பணி, 

பணியாயமடசெஞ்சே பலசடையானபாதம் 

பணியாதபததாககு£ு சேயன - பணியாய 

வாகததானசெயதமே னமமையமராகசேர 

னாகததானசெயயு மரன. 

அரனகாயகைவே௱ு கரஙகவேளம்பு 

'2ரனகாயுமகதியுமற றநதோ . வரககாய 

வெளளிலசோகாடடாடி. வேண்டானகளி ண்ட 

வெளளிலபோனறுளளம வெறிது, 

வெகியானமூாவேகசா பினசெலலுமவேடகை 

வெறியா பூசகாரான விமலன - வெறியராத 

மலலஜனோயதீாககு மருமருஈதாமாராககோ 

னலலனோநெஞ்சே யயன, 

அய்மாலூடைரவ சாணகளதாடை 

யயமாலதானோ ராரூ - ரயமாய 
வெளனனசசனமுழசடைய னீறறனெரியாடி 

யென்னசசனருழு மிவள, 

ஆழுமிவளையக கையலவாதறேனென 
ருமுமிவளை யயராதே - யாமுஞ் 

சலமுடியாயசங்கரனே சங்கக்குழையாய 

௮லமுடியாஇனறருளுச் தரா, . 

தாராயதண்கொன்றை யானிரபபததானித்சைத் 
தாராதேசஙகஞ் சரிலித்தான - ரூராவல் 
லானைமேலவைகு மணிவயலாரூர்க்கோனல் 
லானையுமழலாஜனோக கரசு, 

(5௮) 

(௧௯) 

(20௦) 

(௨௨) 

(௨௩௮



சிவபெருமானறிருவந்தாதி, ௧௩௭ 

அரசிமாயாளவிசகு மாடபட்டாகசமமா 

ஏரசுமாமககொனறு மாலுக - கரசுமா 

னா 'இயெரிததா னுண்ருஞ்செவிசகினப 

ஷிதியெரிதசா ஓரு, (6௪) 
   

உறராவேயெனசொறக ளொளிவளைகினனுளளத 

ன்ருவேதியறறன க ளெலலா - முறுவேபோயக 

காவாலிசா£கினை.து கைசோகதுமெயமமறந்தாள் 

காவ்லிதானின கலை. (௨௫) 

சலைகாமினோகாமின கைவளைகளசாமின 

கலைசோநுதலாராண காமின - சலையாய 

பானமதியனபன ௨ரங்சன பாரோமபுசானமரையன 

பானமதியனபோநதான பலிககு, (௨௬) 

பலிககுசககயேகதிப பாரிடஙகளகுழப 

பலிககுமனைபபுகுஈ.து பாவாய - பலிககுநீ 

யையமபெயயெனருனுக கையமபெயகினறேனமே 

VLOG Us GU GG HIB GUST Li (௨௭) 

அபமழிய வலாகொனறைததாரவேணடி 
யாயமழிய வயாவேனமே - லாயனவாயத 

தீங்குழலுகதெனறலுஈ தேயகோட்டிஎமபிறையு5 

திஙகுழலுமெனனையே தோது, (௨௮) 

தேரோனகதொனனுஞ் செரதழலாலவெகதெழுபேயத 

தேரோன்௧தரொனனுஞ செயபொருணீ - தேராதே 

கூடறகாவாலி குரைகமறசாரனனெஞ்சே 

கூடற்காவாலிதரக் கூர, (௨௧) 

கூராலமேயாச் குருகோடுகைவேற்குச் 
கூராரவேறகையாரககாயக கொலலாமே - கூரார் 

பனிச்சககாட்டார்சடைமேற், பானமஇியைப்பாமபே 
பளிசசங்காட்டாயகடிகசப பாயாது, (6:0)



& hf கபிலதேவகாயனா 

பாயும்விடையூதி பாசுபதனவஈதெனது 

பாயிறபுகுதப பணைமுலைமேற - பாமிலனற 

கொளருயகுளிரசடையாற கெனனிலைமைகூழுதே 

கொளமுயிதுவோ குணம, 

குணககோடிகோடாக குளிரசடையானவிலலின 

குணககோடிககுனறஞ்சூழ போக - குணககோடித 
தேரிரவிலவாரான சிவறகாளாஞ்சிஈதனையே 

தேரிரவிலவாமு5 இறம, 

இறஙகாடடுஞ்சேயாள சிறுகிளியைததானறன 

திறஙகசாடடுதவணண னெனனுகஈ ... திறஙகாடடி. 

ஷூரரவமாசசானோ டெனனையுடன கூட்டி 

லூரரவஞசால வுடைதது, 

உடையோடுகாடாடி புரையமுணணி 

புடையாடைதோலபொடி.சக தெனனை - யுடையானை 

யுனமத்தகமுடிமே ஓயததானைகனனெஞ்சே 

யுனமததசமுடிமே லுய. 

உயயாதெனாவி யொளிவளையுமேசலையு 

மூயயாதடமபழிககு மொணடிதலை - யுயயா 

மிறையானேமீசனே யெம்மானேகினனை 
யிறையாலுங்காணடடா யினறு, 

இனறியாமுறற விடருமிருகஅயரு 
மினறியாஈதா த மெழினெஞ்சே - யின்றியாள் 
? சாடடாரஞ்சேற்றுன் சாமருவெண்காட்டான 
கரட்டானஞ்சேறரறான ௪௨௩௮, 

கலம்பெரியார்க்சாஞ்சிரஙசா.ப் வினமேருவெனலுங் 

கலமபெரியவாற$ ழிருச்கை - கலம்பிரியா 
மாக்கடனஞ்சுண்டா£ கழரெழாரக்குன்டாமோ 

மூச்சடனஞசேரும்.௮சை. 

(இ 

(2) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௪) 

(௩௪)



சிவபெருமான்றிருவகதாதி. ௧:௨௯ 

கையாறவாவெகுளி யசசஙகழிசாமக 

கையாறுசெஞசடையான காபபெனளனுக - கையாறு 

மததிரணடதோளானைச சோரெஞ்சேசேரபபோய 

மறறிரணடதோளான பனை, (௩௮) 

மனையாயபலிககெனஅு வரதானவணகாமன 
மனையாசறசசெறற வானோேன - மனையாய 

வெனபாவாயெனறேனுக கயொனலலேனீதிருவே 

பெனபாவாயெனரா னிறை, (௩௯) 

இறையாயவெணசங இவைதருவேனெனனு 

மிறையாசமினறருளா யெனனு - மிறையாய 

மறைககாடடாயமாதவனே நினறுருவமிககே 

மறைககாடடாயெனனுமிம மாது, (௪0) 

மாதரஙகததனனரஙகஞ சோததவளாசடைமேன 

மாதரஙகசசசகைநீா மனனுலிசுது - மாதரஙகத 

தேரானையூரான வெறசாளாஞூஈகனையே 
சேரானையூரானை* தோ, (es) 

? தேருளிலாரெனனாவா£ காவிரிவஈ 

தேருமருகிற சிராமலையான - றேரமாக்கட் 

செலலுமதினமூனநெரிததான சேவடியேயாம்பரலிச 

செலலுமெழினெஞ்சே தெளி, (௪௨) 

“தெளியாயமடநெஞ்சே செஞசடையானபாதக 

தெளியாதாரதீநெறிககட் செலவா - தெளியாய 
பூவாசடைமுடியான பொனனடிக்கேயேத்துவனற 

பூவரயவாசம் பனை... (௪௯) 

புணைகடற்குபபொன்கொடுக்கும் பூமபுகாமேயான 

களை கடுக்தமால்ப் புராணன் - புனைசடதது 
உட்டங்கமாட்டயரு ஈம்பன்றிருசாம 
ஈட்டற்சமாட்டினே னக்கு, (௪௪)



௧௪௦ BIG Foie TU oT 

\ 
நசகரைசாளு நகொளைராரையூா 

தசசரைவககரையோ நாமெனன - கீககுரையாம 

வணடாழஙகொளறையான மாலபணிததானமறநலாககசாய 

௮ணடாழஙகொணடான மத 

மதியாலடுதினற தெனனுமாலகூரு 

'மதயாதேவைதரபப ரெனனு - மதியாசே 

மாதெயவமேதது மறைககாடாலீதேகொன 

மாதெடவஙகொண்ட வனபபு, 

வனபபாரகிறமும வரிவசையுகாணும 

வனபபராவளாசடையான கொளள - வனபபாற 

? கடறதிரையுமீருமிக ககருலவாய 

im Ober Ty SE) Gar erm, 

சனனருழிசனனெருசே சணணுசலாரசசாளாயக 

கனனரூரகளிறறரிமால காடடக - கனனஜோ 

ருடமபடடராட்டசகச ளெனனையுஈகதனனாளா 

எடமபடடநாட்ட PON, 

உருவியலுஞசெமபவள மொனனாருடமமி 

அருவியலுஞ்சூல முடைய - ஐருவியலு 

மாலேறரானானமுகனு மணணோவினாரு மபோய 

மாலேறமுறகீதோ வடிவு, 

வடி.வா௱பபொக்கி ௨ண்ணச்சச்சநதி 

வடிவாவடமபுளை* தம பொலலா .. வடிவாவேன 

முசகூடலமமா முருசமருககொன்றையஈதா£ 
முகீகூடமாட்டா முவை, 

முலைகலஞ்சோகானப்போ முக்கணானென்றனு 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(Go) 

முலைலஞசோமொய்சடையா சென்னு ... முலைலஞ௫்சோ 
மாசேவாவெனற௮ வஜர்செரன்றமைவாபசோச 
மாதேவாசோரல வளை, (௫௪)



சிவபெருமான்றிருவந்தாஇி. 

வளையாழியோடசல மாறகதானெனலும 

வளையாழிசனனெஞசே காணில - வளையாழி 

வனனஞசைககண்டமரா வாயசோரஹ்்தெதாகத 

வனனஞ்சககணடன வரில, 

வரிநீலவண்டலமபு மாமறைக்காட்டஙகேம 

வரிநீரவலமபுரிக ளத - வரிநீ 

ிரிழண்னமேலனனலஙகொண்் டினனாகோயசெயதா 

னிமெணனமேலீச னெமககு. 

அககாரமாடரவ காணறுவைதோலபொடி. சாக 

தசகாரகதாரஈதே னடியே௱றகு - வககாரம 

பண்டரஙகனெகதை படுபிணஞைசோவெங்காட்டுப 

பண்டரஙகனெங்கள பவன, 

பவனடிபாரவிணணீர பகலோனமதிதீப 

பவனளசேரா ம பெணணனணை - பவன சோ ௫௦9 ர ரமுத G2) 9 நே 
சாலைகளூழி யவனேகரிகாட்டிற 

காலஙகையேஈஇஞன காண, 

காணங்கையினமை கருஇிகசவலாதே 

காணஙகையாறறொழுது கனனெஞ்சே - காணக.௰£ 

பாவளையாய்ரினறான பயிலுமபரஞசேதி 

பாவனையாயரினற பதம, 

பதஙகவனையுயாஈதான பானமஏழஈதானபண்டு 
பதறசனெயிறு பறிததான . பதஙகையா 

லஞசலிகளன்பாலு மாசககுதிகாணெஞ்சே டாக 

தீஞ்சலிகளெனபாலு மாககு, 

ஆககூாபனிவாடா வாலிசேராஈதாழனெறே 

னாககூரலாதானழூதொ - வாச்கூ£ 
முறையோம்புமாடதது மாமறையோரர்னகு 
மண்யோமபுமாதவாசகாய வத, 

௪4 

(௫௪) 

(௫௭) 

(௫௮) :



EHD. க்பிலதேவநாயஞா 

வக்தியான£றிலு மாழிமடசெஞசே 

வகஈஇயாயுளளதத வைதஇராய - வஈதியாய 

ஈமபரனையாடு நளிரபுனசடையானை 

ஈம்பரனைரசாடோது ஈட்டு, 

நடடமாகினறன வோணசஙகசானவனபால 

நடடமாசனனீரமை வாடினே - னட்டமா 

யானெரியாடி யெமமானிருககொனறை 

யீியானேலுயவ இலம, 

இலமலரஞசேவடியா ரேகபபெருரே 

இலமலசோயாயினுமாக - விலமலரு 

மாமபலசோசெவவாயாராக காடாதேயாடினே 

ப்மபலசோவெண்டலையாக காள, 

அளானஞசோசளிறுக தேருமடனமாவு 

நாடகஙகளாட்டபயரு ஈமபன்திருகாம 

ஈரடகஙகளாடி. நயந.து, 

ஈயநதராளயானிரப்ப நறசடையானகொனறை 

நயகதகரணனனீரமை வாட் - நயநதகர 

ளமபகலஞசெறரு னருளானகககவே 

ளமபகலமபரயு மலாஈ.து, 

அலஙசாரமாடரவ மெனபுதோலாடை 

யலஙகாரவண்ணற் கழகா . ரலங்கார 

மெயகாட்டிவொகுழலா ரென்ஞவார்வெளளேறரான 

மெய்காட்டுமலீடாம வினா. 

விரையராபுனறக்கை சேர்சடையான்பொளஞா 

அிரையாபொழிறபுறரதை மேயான - வினாயானீ 

ஹென்பணிஈதானீ௪ விறையாளெரியாமி. 
யென்பணிந்தானீச னெனக்கு, 

(ச் ௦) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௪) 

(கடு)



சிவபெருமான்றிருவந்தாதி ௧௪௩௨ 

எனககுவளைரிலலா வெழிலிழஈதேனெனனு 

மெனகருவளைநிலலாகோப செயதா - ஸினசகுஒளைச 

கணடததானாலவேகன, காரோணததெமமானைக 

கண்டததானெஞ்சேகாக கை, (௬௬) 

காககைவளையெனபாாபபா£க கனபாபபாளையாதே 

காசகசைவளையெனபாபபா னூாகுரககுக - கரசகைவளை 

யூாடானையிருரிய னாணபெண விசடைய 

ஞடானையான தமைவ, (௬௭) 

அமையாமெனனளோணமெலிலித தமமாமைசொணடிஙு 

கமையாகோயசெயதா ளணஙகே - யெமையாளுஞ 

சாமசதகணடன சடைசேரிளமபிறையன 

ரமதசனிரகோயசெய தான, (௬௮) 

கதானகசனகச பிறையனபிறைககோட்டுத 

தானசகளிறநரியன றணபழனன .. ரூன 5 

தரையன ரவலைய னாயிழைககுமாறனு 

மமையலுடை.பா னருள. (௬௯) 

அருணமபாறசெஞுசடைய னாமாததாரமமா 

னருணமபானலகு LOPS . னருணமபா 

லோராழித்தேரா ளெயிறட்டவுத்தமனை 

யோராழிகெஞ்சே யுவ, (௪௦) 

உவவாஈறமலாகொண டிததமனையுளகி 
யுவவாமனம$ூழும் வேட்கை - யுவவா 

தெழுமதிபோலவாணமுகத தீசனாகசெனனே 

யெழுமதிபோலீச னிடம, (ares) 

இடமாலவலமாலை வண்ணமேதம்ப 
மியமாலவலமானளு சேர்த். மிடமாய 
மூவாமதிபுமையு முனனிலங்குமொய்சடையான 

மூஷாம்தியான முனி,



௧௪௪ கபிலதேவகாயனா 

முரிவனமாலசெஞ்சடையான முககணானெனனு 

முனிவனமாலசெயதமுன னிறகு - முனிவன்மால 

போறருாாபுரமெரிதச புணணியனறனபொனனடிகள 

Cum op Bien cr gy LOT SS, 

புலாக்தாலயானாறறஹேன புறனுரைடமஞ்சே 

புலாரதானூாபுனகூரர் ளெனறும - புலாஈகாய 

மணடளியனமமா னவாதமமடியா சம 

பணடளியனபினபோ மனம, 

மனமாயகோயசெயதான வணகொன௱றைசாரான 

மபனமாயப்வளளார வாரான். மானமா யப் 

பொனமாலைசேரப புனைஈதானபுனைதருபபைப் 

பொனமால்சோசடையான போச த, 

(௭௩) 

(௪௪) 

(௭௫) 

போரதா£புகவணனைகதா பொனனோகதாரபொனஞளுமை 

போகதாரொழியா புரமெரிததா£ - போரதா 

ரிலஙகோலவாணமுகத தீசனணாறசகெலலே 

லஙகோலநதோறப தினி, 

இனியாருமாளாச வெணணுவா கொலெண்ணா 

ரினியானஞகசூணிருசகைக குளளா - னினியானைத 

தாளககையாறபாடிச தாழசடையானறானுடைய 

தாளஙகையாநமழொழமுவா£ தாம. 

தாமரைசோகானமுகறகு மாற்குமதிவரியார் 
தாமரைசோபாம்பா சடாமகுடா - தாமனர்சோ 

பாணியா£ாதாசதளிபபா பாரோமபுகானமறையசா 
பாணியாரதீகதளிபபா பாரா, 

பாரகால்வானீரதீப பகலோனபனீமதியன 
பாாகோலமேனிப Lrg BGR ma nO aves ‘ 

சேர்கரணத் தீதானறியக.கூறு நியோன்ளெஞ்? ௪ 

கேர்சரணத்தாயை கோ, 

(௪1௬) 

(௭௭) 

(௭௮) 

(௭௪)



சிவபெருமான்திருவகதாதி. ௧௪௫ 

கோபபாடியோடாதே நெஞ்சமொழிகூத்தன 

கோபபாடிககோசரண௫க குறநழுலம் - கோபபாடிப் 

பினனைககாயநினருாாக இட கொடுககுமபேரருளான 

பினனைககாமெம்பெருமான் போ, (௮0) 

பேரானையீருரிவை போததானையாயிரததெண 

பேரானை.பமீருருவம பெறரானைப - பேராநஞ 

சுணபானையுததமனை யுளசாதராகசெஞஞானறு 

மமணடாகாளலல வயிர, (98) 

உயிராயமூனறமொடுககி யைநதடககியுளளத 

துயிராயவொணமலாததா ஞூடே - யுயிரான 

பகாமனததானபாசுபதன பாதமபணியப 

பகாமனமேயாசைககட படடு, (௮௨) 

பட்டா ரணபடடரஙக னமமானபரஞசோதுி 

படடாரெலுமபணியம பாசுபதன - படடராநத 

கோவணததான்கொலலேறற னெனறெனறுகெஞ்சமே 

கோவண துசமபனை ய கூறு, ௮௨) 

கூறறும்பொருளஞுமபோற காட்டியெனகோலவளையைக 

கூறநினபொருணமுயனற குறமுலன - கூறறின 

செருககழியசசெறற சவறசடிமைதநெஞ்சே 

செருககழியாமுனனமே செய. (௮௪) 

செயயானகருமிடறமுன் செஞ்சடையானறெனபொழிலசூழ 

செயயான்பழனததான ஞூவுலகுஞ - செயயாரமு 

டடுணாயகினறானை காடுதுமபோயகனனெஞ்சே- 

நாடடுணாயநினமுனை காம. EG 

தாவாயகத் துளதே காமுளமேகம்மீச 

ஞவாயபோனனனெஜதிகக ஹயக்குமே - காவாயாற 

௮யகசபபடுமபொருளைச் கூட்டு தமறறவாககாட 
வெகசபபடுலதாஞ சூது. (சு) 

௧௩.



௧௭ கபிலசேவகாயனார் 

குதொன்றனச்ச்தியச் சொல்லினேனன்னெஞ்சே 
சூதனசொலற்கரிய சோதியான் - கூநின 

சொழுக்தேனகமழ்சோலைக குறருலமபாடிக 
சொழுகதேமிழக௦ தீன குருகு, (ஸி 

குருகளவேயத்சோணமெலியச் கொயசைமாரபுலகக 

குருசளையாகோடு கொடாமே .. குருளெரும 

போதா£கழனிப புகலூரமாக துறையம 

(போதாகினபொனமுடிச்சட போது, (ர ர 

/ 

போதரஙகவா£குழலா ரெனனாவாஈனனெஞ்சே 

போதரககரசீகரகச புணணியனைப - போதரகாகக 

கானகஞசோசோதியே கைகிளக்காரினருாடு௩ 

'கானகஞசோவாறகடிமை கல, (௮௯) 

கறறானஞ்சாகொ வாலிகளகதைககோன 

கற்டுனைசசலலாத சாளெலலாங ... கறரா 

னமராகசமர மி. ராககடிமைபூண்டா 

ரீமராககமரரா வார, (௯ ௦) 

ஆவாமனித ரறிகில்ரேயாதொனறு 
மாவாபோறகாட்டி யழிசெறா - ராவா 

பகனாடிபபாடிப படா௪டைககுபபல்பூப 

பகனாடியேததா£ புகாது, (௬௧) 

பகஞட்டமபாட்டயரும் பாட்டோடாட்டெலலி 

பகனாடடமபாழ்படுக்கு முச்சி . பகஞாட்டந 
தால்காறொழுதெழுவரா தாரழசடையார்கமமுடைய 
,தாங்காறொழுத pat, (௬௨) 

தலையாலங்காட்டிற் பலிதிரிவரெனனு 

தலையாலக்காடர்தா மெனனுஈ . தஷ்யாய 
பாசரஇவளரும் பல்சல்டிலிச்வஞ்விகஸ்லமிர 
வாடரஇவளரும் பண்பு, (am)



சிவபெருமான்றிருவக்தாதி. ௧௫௪ 

பணபாயசானமறையான் சென்னிபபலீதேர்கதான 
பணபாயபைககொனறைச தாரருளான - பண்பாற 

ஜிருமாலுமககைச சிவறகடிமைசெய்வான 
ஜிருமாலு:மஙகைச் சிவன, (௧௪) 

சிவனமாட்டுகவெழுத சாணுஈகுமெனஓஞ் 

சிவனமேயசெங்குன் ர ரென்னஞ் - சவன்மாட்டம் 

காலிககனகினையு மாமிழையீரங்கொனறை 

ுசவிங்கனநினையு மாறு, (௧௫9 

ஆருவெஙகூறறுதைத் தானைததோலபோரச்ததுககதங் 
காரூசடையீரக கமையாதே - யாறுத 

வானினததா£தாகத மணியிழையினாச்சசடி.மை 

யானினததாரதாகதலிராஈத தாட்டு, (கு) 

ஆட்டுமரவ ரழிஈதாரெஓமபணிவா 

ராடடுமிடுபலிகொண டாரமர - ராட்டமார் 

போரேறரானகொள்றையான போகதானபலிககென்று 

போரேறருானீபோரதான புறம், (௬௭) 

புதகதாழ்குழலாா புறனுரையஞசாதே 

புறகதாழ்புலிபபொ_௪வு ளாடி - புறர்சாழ்போன் [யான் 
மேறறளிச்கோனவெண்பிறையசன் பெண்சுடர்பேர்ன்லேனி 
மேறறளிககோனெனறுசையான் மெய், (௮.௮) 

மெயயனபகலாத வேதியன்கென்புரிரான் 
மெயயன்விரும்புவாக கெஞ்ஞான்்.றம் - வெய்ய 
தணையசலாகோகசகலா போறறிசலரகசெஞசே 

துணையிகலாகூறுவா ஜூறு. (௬௪) 

நூறானபயனாட்டின லூறுமலர்சொரிஈஆ 

தூமுநொடிவதனின மிச்சசே - நாறு 

'வடையானபரித்தவெரி 4சிதமனைவெள்ளே 
௮டையாளைபபாடலா லொன்று. (00) 

இருசீசித்றமிப்கம், 

 



இருசசிறறம்பலம், 

பரணதேதவகாயனூா 

அருளிசசெயத 

இவபெருமான் றிருவத்தாதி. 

ஒனறுரைப்மீபோலப பலவுரைதஇிட்டோயாதே 
யொனறுரைபபீராயி னுறு துணையா - மொனறுரைத.துப 

பேரரவமபூணடு பெருஈதலையிலுணழெலும 

பே. ரரவமபூணும பிரான, (௮) 

பிரானிடபமாலபெரிய மஈதாரமவிலலுப 

பிரானிடபமபேதொலிகா ணாகம - பிரானிடபம 

பேணுமுமைபெரிய புனசடையினமேலமாகது 

பேணுமுமையிடவம பெற்று, (௨) 

பெறறுமபிறவி பிரஈதிடடொழியாதே 

பெறறும்பிறவி பிறதொழிமின - பெறறுவ் 
குழையண்தகோளரவக கூறறுதைததானறன்னை& 

குமையணிரஈதகோளரவ நீ. (௩) 

நியேயாளாவாயு நினமலறகுஈனனெஞ்சே 

நீயேயாளரவாயு பேவாளி - னீயே 

வேறரராபுனறசடையா வெங்களிடைமருதா 

வேறாபுனறசடையா வென்று, (=) 

எனறுமலாதூவி மீசனறிருகாம 

மெனறுமலாதூறறி யேயிருஈ த - மெனத;.ம 

புகலூராபுண்ணியனே யென். (@) 
எனனேயிவஞற்ற மாலென்சொலினசொனறை 
யெனனேயிவளொறறி யூரெனலு - மெனனே 
தவளபடொடியணிஈச சங்சரனேயென்னுச 
தீவளபபொடியானைச சராஈ த. (௬)



சிவபெருமானறிருவததாதி. 

சாாஈ அரைபபதொனறுணடு சாவாமூவாபபெருமை 

க்சி 

சாசதரைதததததுவத்தி ஓடபொருளைச௪ - சராகதுரைதத 

வாதியேயமபலவா வணடததையாடகொளளு 

மாதியேனறெனபா லருள. 

அருளசேராதாராதீ யாருமலெயதா 

யருளசேராசாரூாதீ யாடி . யருளசேரப 
பிசசையேறறுணடு பிறாகடையிறகானிமிாத தப 

9 சையேறறுணடுழலவாய பேச௪. 

பேசசுபபெருகுவதென பெணணாணலியென நு 

பேசசுககடகத பெருவெளியைப - பேசசுக 

குரையானையூனுக குயிரானையொனறற 

குரியானைனனெஞ்சே யுறறு, 

உறறரையாயகனனெஞ்சே யோதககடலவணண 

னுறநுரையாவணணமொன ருனானை - யுறறுரையா 

யானையரிசதானை யபபனையெபபொழுது 

மானையரிததானை யடைகது, 

அ௮டைஈதனபாலனபா யணிமணிகொணடாசசித 

தடைஈ தனபானமேலுகுதத மாணக- கடைஈதுனபா 

லவவமுதமூடடி. யணிமலருஞ்சூழநதனறு 

வவவமுதமாகடினாய காண. 

கசாணாயசவாலி சஇரமுடிமேற்கங்சைதனைக் 

காணாயககாருருவிற சேருமையைச் - காணா 

யடைதலைகொண் ஜோதிரிவானை ச 
புடைதலைகொண்டரோ தரி. 

திரியும்புரமெரிசச சேவசனாசெவவே 

திரியுமபுரமெரியச் செயதாா .. இரியு 

மரியான் நிருக்கயிலை யெனன்ாதார்மேனி 

யரியானதிருகசமிலை யாம், 

(6) 

(#0) 

(௧௪) 

(௧௨) 

(௧௩)



௧௫௦ பரரணதேவகாயனா 

அமபரிசேசெயதங சழியாககை - யாமபரிசே 

யேத்இததிரிரகானை யெமமானையமமானை 

யேதஇததிரிஈசானை யேதத. ௧௪) 

ஏததறறுபபராசச ளெழிலலவானடைவானபோ 

லேத அறநபபாதத னிறைஞசதலு - மமததுறறுப 

பாசுபசமனறளிதத பாகூரானபானீறறான 

பாசபஈமினறளியென பால, (aay 

பாலாாபுனலபாய சடையாலுககனபாகிப 

பரலாரபுனலபாய சகடையாளை - பாலாடி. 

யாடேவோனபைஙக ணரலூவானமேனிசி 

பாடடானெனறெனறே யாரு, (௧௬) 

அஈக.குரைககலாமபொள மலாப்பாசமஃ்தனறே 

யாம கரைககலாமபொ னணிதலல் - யாககுளாசத 

வபபலகதுமடைத மபபாலுமாயரினற 

வமப.ரகதமண டதது மாம, (௧௨) 

மமாயனையோபாச மமாகதானைவானவரு 

மாயவருமாலசடனஞ சுணீடானை - மாய 

வருவாளைமாலை யொளியானைவானி 

னுருவானையேததி யுணா, (௧௮) 

உணராவளைகழலா ௮றதனபாஜற்சங்க 

முணராவளைகழல வொடடி - புணரா 

வளைஈதானமேனி யணியாரூரேசென் 
தளைஈதானையாமாறு சணடு, (௪௯) 

கணடி.றந்துகாயெரியின் கீழ்ச் ுகடிதோடிச 

கணடிறஈதுசாமன பொடியாசக - சண்டிறஈளு 
கானிலுகததாடுக கருத்தர்க்குக்சாட்டினான் 
கானிதுககதாடுக ௧௬த.த. ௨0)



சிவபெருமான்றிருங்ககாதி, 

கருதி துடையவாதி சறைமிடற்றெமமீசன 

கருததுடையகஙகாள லேடன் - கரூததுடைய 

வானேறருனீறரு னனலாடியாமாததா 

சானேறறுனீறமு செரி, 

எரியாடியேகமப மெனனாதா£மோனி 
யெரியாடியேகமப மாகு. மெரியாடி 

மீமீததிடுஙகாடு தேருமிரறைபணிபப 
மததஇிகாடு கான, 

கானயனமாலாகி நினருனறனித றல 

முனயனமாலாய தனமையான - முனக 

கீரைபபடுதசானானமறையைத Somat Corr ote 

சரைபபடுககானறனபாதஞ சரா, 

சாராவாதாமுூளரேற சஙகரனனமேனிமேற 

சாரரவாகஙகை யமைஈஙகை - சாவா 

யரவமதசெஞடைமே லககொனறையொறறி 

யரவமதுசெஞசடையின மேல, 

மேலாயதேவா வெருவவெழமுகஈஞ்ச 

மேலாயமினறிவே ௮ணபொமுதின - மேலாய 

ம௫கையுமைவரு தடசதிலளேவாளளு 

மஙகையுமையக தடுத.து. 

அடுத்தபொனனம்பலமே சார் ஏமதலு 

ளடுதததிருடட்ட மஃதே - யதெ.த$ரு 

வானைச்சாலாவெல மேலெனப்பூணப௮வு 

மானைககாவான்ற னமைவு, 

அமைவும்பிறபபு மிறப்புமாமத்துவ 
கமைவுமபரமான வாஇ- யழையுஈ 

தஇிருவாலலாயசென௮ சேராதமாச்ச 

ஓ.ருவாலவாயசெனறு சோ, 

௧௫௪ 

(6௪) 

0௨) 

(௨௭)



௧௫௨ பரசக்ரசேவராயனூா 

செனறசெருபபுசசாலாற செல்லமலாகீகக௪ 

செனறுதிருமுடிவாய நீவரததுச - செனறு சன 

சணணிடஈசனறபபுக கருததறகுககாட்டி னான 

கணணிடஈதனறபபாமைப் பாரதது, 

பரத் தபபரியாதே பானீபூசாதே 
பராத.துபபரிஈதஐகம பூறாதே - பராததிட 

டுடையானஞசோதாதே யூனாரைககைவிட 

டுடையானஞுசோதாதா ரூண, 

ஊணொனறுமில்லை யுறகலெலையுனமாலி 

னணெனறுபேசவோா சகஙகிழகதா - garg fo) eee or an LO 

விட்டானேவேளவி தரஈதானேவெளளகீ£ 

விடடானேபுனசடைமேல வேறு, 

வேறுரைபபனகேடடருறாும வேதசானகாறஙகம் 

வேறுரைததமேனி லிரிசடையான - வேறுரைதத 

.ரதததாயபைகக ணரஷாவாயபாரூரும 

பாதததாயெனனு மலா. 

மலரணைஈதகொணடு மடகழவாயுனபாத 
மலீரணைஈதுமானயன மாகு - மலரணைஈமு 

மனசசகாமவேணட வாளாவளிததனையால 

வன சககரம்பரனே வாயத2. 

வாயததவடியார் வணஙகமலரோனமால 
வாயததவடியுமுடி யுககாணா - வாயதத 
சலஈதரனைககொனதிட்டுச சககரஞரெனஜனோ 

சலகதரனாரினீற்வா தாம, 

தாமெனனராமெனன வேறிலலைதத தறவிற 

ருமெனனைவேருச் சனிததிரு5,௪ - தாமென 
சழிபபாலைசேருங் கறைமிடிறறாரென்னோ 
சழிபபால்சேருக சடன, 

(2.9) 

(௩௦) 

(௩௪) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩2)



சிவபெருமான்றிருவந்தாதி, ௧௫௩ 

"கடனாகச்கைதொழுமின கைதொழவலலீரேற 

கடனாகசைகசாரோண மேயார - கட்நாக 

மாளவுரிததாவெரா ஈமமேலைவலவினைகோய 
மாளவிரிததாடுமால வநது. (௩௫) 

வகதராவளைகழலவா வாடி.த் தலைசோவா 
வரதராமுலைமெலிவா£ வாரகூழலகள - வரதா 

சுரிதருவாரைககொனறைத தாராரைககணடு 
ஒரிதருவாரைககொனறைத தரா, (சுட 

சாரானெனிலஞ் சடைமுடியானசககரனந 

தாரானறசமுகனை* தோணெரித.தத - தாராய 

நாளுககொதெதரத வானவாகடமமுனனே 

வாளுஙகொடுததான மதத, (na) 

மதியாருஞ்செர௫ுசடையான வணகொனறைததாரான 

மதியாருமாலுடைய பாகன - மதியாரு 

மணமைஓசேரா ராரோடுஙகூடாக 

யணணாமலைசோவ ரால, (௩௮) 

ஆலரிழற$€ ழிருப்பதுவுமாயவதற 
மாலமமுஅதசெயவ தாடுவத - wre 

அறையுடையானானை யுரிருடையானசோறறுத் 

துறையுடையானசோராத சொலலு, (௩௧) 

சொல்லாயமினதித தொலைவினதிததூநெறிககம் 

சொலலாயடவெருதத சடரொளியாயச சொலலாய 
லீரட்டததானை விரவராபுரமடட 

வீரட்டசதானை விரை, (௪௦) 

விரையாருமத்தம் விரசாசச்சூடி. 

விரையாருமவெள்ளெழம்பு பூண்டு - விரையாரு 

ஈஞ்சண்டவாதி நலங்கழலகள்சேராதா£ 
நமுசண்டவாதி ஈலம, (௪௪)



௧௫௪ பரணதேவகாயஞார் 

£லமபாயுமாக்ச கலங்கொணடலென்ற 

னலமபாயுமானன குருவ - கலமபாயசெய 

தாரததாரககு மணணாமலையானிடஈ 

சாரத்சராககுமணணா மலை. (௪௨) 

1மலையாரசலையோட வாரோச்ககொங்கை 

மலையாகலைபோயமா லானாண - மலையா£ 

கலையடையானவானின மதியுடையான சாவாத 

சலையடையானெனறுதொழு தாள. (௪௧ 

கதாளராகமல மலரோடுதணமலருக 

தாளாரவேசொரிஈ ௫ காமிருகது - தாளா 

சிராமலையாயசேமக து யேயெனதேத த 

சிராமலையாசேமதது ளா. (௪௪) 

ஜா துணையாவா ங௩௫ருபப தம்பலவாவஞச௪ லுமை 

யாரதுணையாவானை யுரிஞடி. - யாரதுணையாம 

பூவணததாயபூதப படையரளிபொங்கொளியாய 

பூவணததாயெனனின புகல, (௪௫) 

புகலூருடையாய பொறியரவம்பூணி 

புசஓுராப்புனறசடையெம பொனனே - புகலூராய் 

வெணகாடாவேல் விடமுணடாயவெளளேறருப 

வெண்காடாவெனபேனே கான. (௪௯) 

சானுடையமாடேயென ஞானசசுடாவிளச்கே 

நரனுடையகுனறமே சானமறையாய - காதுடைய 

காடுடையாயகாலஙக ளானாயகனலாடுய் 

சாடுடையூதயகரீஸ்மா னாய. (௪௪) 

ஆயனறமர ரழியாவகைசெயசா 

யாயனறமர ரழியாமை - யாயன 

டஜிருதீதினானசெங்கண் விடையூலானமேனி 
இருச்திஞுனசே.தக கரை, (#9)



சிவபெரூமான்மிருவக்காத. க௫டு 

கரையே மாதா கருவானசேருக 

கரையேனுமா௫ சரையாங - கரையேனுவ 

கோளிலியெமமாதி குறிபரவவலலையே 

கோளிலியெமமாதி குறி. (2a, 

குறியாமணிமிடறறுக கோலஞ்சோஞானச 

குதியாகிரினற குணமே - குறியாக 

மால்உகாடெயதா வடைவேனமேலாட ரள 

£0ரலஙகாடெயதா வடை. (௫90) 

அடைய மபடைமமுவுஞ ருலமிலமபகலி 

யடையுமிறபபறபப ரானா - லடைய 

மறைககாடுசேரு மணனளரெனபாறசேரா 

மறைககாட$ூசோமகக டாம, (De) 

தாமேயவாறு சமபமுத௱ுபரமுக 

தாமேயவாறு தழைககசினராா - தாமே 2 

ற்ழலஓுருவாசஙகரவா பொறகரவமபூடடை 

தீழலுருவாசஙகரரென பா. (௫௨) 

பாரமேவுனற பலருருவாபணடரஙகா 

பாரமேவுனற பதெலையா - பாரமேல் 

வலஞ்சுழியைசசோவா மலரடிகளசோ வ 

வலஞ்சுழியைசசோவாகு வரா. (௫௩) 

வாரணிரதகொங்கை யுமையாண.மணவாளா 

வாரணிரதகொனறை மலாசூடீ - வாரணிகச 

செஞசடையாயசாகொள சிெவலோகாசேயொள்டாய 

செஞ்சடையாயசெலல பிளை. (Qe) 

டநினைமாலகொணடோடி. செறியானதேடி 
நினைமாலேகெஞ்ச நினைய - கினைமாலகொண 
சோதேடியுமபரர லமபரமாகரளாவெள 

மாசேடியென௫மைபபா லூ, (௫௫)



௧௫௭௬ goon Seu rus eit 

ஊாவ அவுமானே அுடைதலையிலுண்ப துவு 

மூாவதுவுமெலலரக மூவோகொ - லூர்வதுவு 

மேகமபமெனறு மிடைமருதைகசேசததாரக 

கேகமபமாயநினற வேறு, 

ஏறேயவாணமுதலே யேகம்பாவெம்பெருமா 

னேநேதியூரு மெரியாடி - யேறேய 

வாதஇவிடஙசாசாறை யணடததாயமமானே 

பாஇலிடஙககாவமைநன மாடடு, 

மாடடுமபொருளை யுருவைவருசாலம 

வாடமேபொருளாய மறையானை - வாட்டு 

முருவானைசசோதி யுமைபஙகாபுவகா 

யுருவானசோதி யுரை. 

உரையாவிருப்பதுவு மூனனையேயூனி 

னுரையாயுயிராயப பொலிசதா - யுரையாய 

வமபொனேசேோதி யணியாசாசோதடின ற 

வமபொனேசோதியே யாயகறு, 

ஆய தனறனபாத மடையவருமெனமே 

லாயகதெனறனபாச மலமறத - தாயக துனறன 

பாலணையசசெயத பரமாபரமேட்டி 

பாலணையசசெயத பரம, 

பரமாபபைஙகட் சிரமேயப்பூணட 

ப ரமாயபைங்கட் சரமே - பரமாய 

வாதடைகதசெ௫ுசடையா யைஈதடைநதமேனியா 

யாறடைசதசெஞ்சடையா யனபு, 

அனபேயுடைய வரனேயணயாத 

வனபேயுடைய வனலாடி . யனபே 

கமுமலததுளாடுக கரியுரிபேோரசதானே 

கமுமலத தளாடுக கரி. 

(௫௪) 

(@or 

(௫௮) 

(௬௦) 

௬௧) 

(௯௨)



.சிவபெருமான்றிருவந்தாதி. 

கரியாரதாஞசேருக கலைமறிகைககொணடே 

கரியாாதாஞசேருங கவாலி - கரியாக 

நின தகழிபடாலை சேருமபிரானாம 

நினறகழிபபாலை சோ, 

சேருமபிரானாமஞ சிர திகசவலலீரேற 
சேரு மபிர ர்னாமகர இக௧௪ - செரு 

றல WIT COT LO Fem Lots De ET Cha 5) avr (ap or 

/லையரனமகளை மிழக ஐ, 

மாஜசசனபாமாகாளளா செபபுமகா் 

பமா தமபரமாகி நினமுாா ~ wHips SoS 

மானறாகி னற வமைபஙகலஹலொநதியூ 

ர mr aor (17 & Bl gor 9 வமை, 

உ மைதஙகையெனதிருவ ரூறறவுணாவு 

முமைகஙுகையெனதிருவா காணா - ௬௦மகநசை 

கராமிடறறமமேனிக சதிரமுடியானசணமூன.நு 

காரமிடறறமமேனிக இனி, 

இனியவாகாணீாக ஸிபபிறவியெலலா 

மினியவாவாசாமை யறறு - மினியலா 

ருசகைபலசெயத வாமாகதூர மமானை 

(டாசமைபலசெயத வனறு, 

அனறமரருயய வமிரதமவாககருளி 

யனறவுணாலீட வருளசெயதோ - னனறவுணா 

சேராமனினற வடி.களடி.யாரககு௪ 

சே ராமனினற சிவம, 

சிவனாக௫செலகதிகசோர சண்சேர்வதாககுளு 

சிவனநதஞசெலகதிககேோர சகண்ணாஞ - சிவனது 

சேருமுருவுடையிர் செக்ங்காட்டமகுடிமேற 
சேருமுருவுடையீ£ செல, 

௮௮4 

௧௫௭, 

(௬௬) 

(௬௪) 

(௬.௫) 

(௬௬) 

(௬௪) 

(௬௮) 

(௬௧)



கடு) ப. ரணதேவநாயனா 

செலலுமளவுஞ சிதையாமறசிநஇமின 

செலலுமளவுஞ சிவனுமமை௪ - செலலுந 

திருமீசசூரககேறவே Oe Hs om ore 

இருமீசஞரிசன திறம, 

இறமெனனுஞசசதை தெரிஈதமமைசசாணுக 

திறமென்னுஞ்சிககைசகு மாமே - தஇறமெனழஞ 

சி கதசதாசெலவச இருககடஷாசோகிவ ற அ 

சிததச$ீரேசெலலு நீர் 

நீரேயெருதேறு நினமலனாராவரு 

நீரோகெவொனி னினநீரு - நீரோ 

செருபபாயதோறறதது நீளாறுமபூணமி 

கெருபபாயதோறற நிலைத் 2, 

நிலைததிவவுலகனைத.து நீரேயாயரகினறி£ 

நிலைதஇவவலசனை சு நிமிர = GOES yo 

சானபபேரீரககசை சூடினீாக௩கரளிா£ 

கானபபேர்ராகஙகை மீ, 

ஈரமுடைய விளமதியஞச௫ூடின' 

ரீரமுரடைய சடைபினீ - ரீர 

வருஏசாலமாயினி ரிவவுலஎமெலலாம 

வருமசாலமாயினீ£ வாழவு 

வாழவராமலரணைவார வநதவருசாகம 

வாழவராமலரணைவார வணகஙகை - வாழவாய 

தியாடவானாளவான வானகசழலகளசேராதரா 

தீயாடவானாளு மாறு, 

மாருதவானையினறோல் போர்ததவளாசடைமேன 

மாழுதநீருடைடூ மாகாளா - மாரு , 

விரெல்சையாசேரு மெதிலவாயமுனனே., 
விகெெ/சையர்சோவாக வீ, 

(௪0) 

(2) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௭௫) 

(org)



சிவபெருமான் நிருவந்தாதி, 

ஈயுமபொருளே யெமக்குசசிவலோக 

மீயுமபொருளே யிடுகாடடி. - euro 

படசாகமபூனணாூம பரலோ€ரெனனீ£ 

ப்டகாகமபூணுழ் ப... 

படியேறுமபா£ததப பரததோடுமகூடடிப 

படியேறுமபா£த.துப பரனெப - படியேனைப 

பாருடையாயபைகசண புலியதளாயபரன்றராய 

பரருடையாயானுன பரம 

பரமரயவிடடுகின பாதமபணிஈதேதேனா 

பரமாயவாதிப பரனே - பரமாய 

நீகியேகினமலனே கேராரபுரமூனற 

நீ*யேசெயதாய நினை, 

நினையடைரசேனசிதத நிலையாகுமவணண 

நினயடைஈதேனகிதத நிமலா - நினையடைரதென் 

கணடத்தாயகாளததி யானேகனலாருய 

கணடததரயகாவாலி கா. 

காவராபொழிறசயிலை யாதீகருவேயெங 

காவாய்பபொலிஈத சடுவெளியே - காவரய 

வேறுடையாயெனனை யிடைமருதிலேயெனறு 

மேறுடையாயநீயே கரி, 

கரியானுகானமுகனு மாயநினறகணண்ன 

கரியாருககூறறவ சனியே - கரியாருக 

கரடுடையாயகரலகக௪ OTT pled oor ONO til 

காடுடையாயகாலமா ஞய, 

ஆனாயஞாய வடலேறேயாரூர்க்கோ 

ஞஞயனாவமுத் மேயானா - யாஞய 
சவரெலும்போடேநஇி சதசாசமபூணி 

கவடுரலுமபுகாரகை வளை, 

௧௫ ௯ 

(௪௭) 

(௭௯ ) 

(௮0) 

(அக) 

(௮௩)



௧௬௦ ப ரணதேவகாயஞா 

வளைகொண்டாயென்னை torr sear ape cor 

வளைசகொணடாயமாசறற சோதி - வளைகொணடாய 

'மாறருர்சதுவ,மதிலாராசோனெற 
மாதராரூரகினற மயல; 

மயலானதரு மருஈசாகுமதறு 

மயலானாராரூர மயரா£ - மயலான 

கணணியர்தமபாகா சனியேகடி.ககசொனறைச 

கணணியலானபாத?ம கல, 

கலை்மானகையேனப்பூண காண்சயிலைமானின் 

கலைமானகறைகாண கவாலி - கலைமானே 

யாடுவதுமபாடுவ.தல சாலனைபபெனனமபலத.ு 

ளாவெழறுமாடா ன ரன, 

௮ரனேயணியாரூரா கூலட்டத்தானே 

ப ரனேயடைஈசதாரசம பாவ - மானே 

யயனாதமங்ச மடையாகககொணடா 

யயனாகமாக வடை, 

அடையுகதிசையீசன நிணடோஎாகாச 

மடையகஇருமேனி யணட - மடையுந 

இருமுடி.சாலபாதாள மாடைசடலஐ௫ 
திருமுடி.சீகணசளசுடா மூனு, 

மூன்றரணமெயதானே மூலசசனிசசடரே 

மூனற ரணமாயசினற முசகணனே - மூனறரண 

மாயகின்றசேசதி யணியாராசோனெற 
வாயநினறசோதி யறம, 

அறமாயவ?ரலு மடுகாடுசேர 

வதமானாரஙச மணி - ரறமாய 
வலவினைகள்வாரா வெலுமருகலாரென்ன 

வலுலினைசளவாராத வாறு, 

(௮௪) 

(4B) 

(௮௬) 

(௮/௪) 

(௮௮) 

(4%) 

(60)



சிவபெருமான் ரிருவந்தாதி., ௧௬௧ 

ஆறுடையாகஞ்சுடைய ராமெரவுடைய 

ராரறுடையாகால மமைவுடைய - ராறுடைய 

சிததததீசெலவத இருசசமிலைசேர்சின ற் 

சிசததததீரெலலராககுஞ சோவு. (ae) 

சோவுமுடையா செழுங்கொன்றைததாரார்ஈஞ 

'சோவுமுடைய ரரவுடையர் - சேருந 

இருசசாயகசடடாடுவரேற செயதக்கவென்றுஈ 

இருசசாககாடடேரின் லுருவு. (௧௨) 

உருவுபலகொண டொருவராயகினரு 

ரூருவுபலவா மொருவ - ௬ுருவு 
பலவலலவொனறலல பைஞஞீலிமேயா n 

பலவலலவெனரப ப்கா (௬௩) 

பகரப்பரியானை மேலூராதானைப 

பகரபபரிசடைமேல வைதத - பகரப 

பரியானைசசேருலகம பலலுமிரகளெலலாம் 

பரியானைசசேருலகம பண, (௬௪) 

பணணாகபபாடிப பலிகொணடாயபாரேமும் 

பணணாசசசெயத பரஞ்சோதி .. பண்ணா 

வெருதேதியூவா யெழில்வஞ்சியெகக 

ளெருதேதியூவா யிடம், (௧௫) 

இடமாயவெவவுயிாககு மேகம்பமேயா 

ரி. மானாகேத விறைவ - ரிடமாய 

வீல்சோயமலையா ரெழிலார்சிராமலையா 

ரீங்சோயமலையா ரெமை, (௬௬) 

எமையாளவநதா ரிடரானதர 
வெமையாளுமெம்மையிமையோ .. ரெமையாளும் 

வீதிவிடககாலிடம அண்டசண்டாவிடையூர் 

ில்நிகிடங்காவிடையூா இ, (௧௪



௧௬௨ பரணதேவராயலா் 

இயானமேனியனே செம்பவளச்குனற்மே 

தயானசேராமற செயவானே - தியான 

செமபொறபுரிசைத இிருவாரூராயெனனை௪ 

செமபொறடசவலோகஞு சோ, (௬௮) 

சோகிாறசிககசை சஇதையாமறசெயலானே 

சேரகினறசிரதை சதையாமற - சோகினரோ 

மொறகியூரானே யுறவாருமிலலையினி 

யொறறியூரானே யுறும. (௬௯) 

உறுமுந்தமுன்னே யுடையாமலினன 
முூ௮முகதமுனனே யுடையாம - ஓுறுமுஈத 

மோரசைஈதுரைததுற றுணாவோடிருதொனறை 

யோரைந தரைக்சவலலாராசக கொன்று, (௧0௦0) 

ஒனறைபபரண HOT FAG 5 £திபல 

கொளறைபய்கரி லொருகோடி - யொனறைத 
தீலிராதுரைபபரா தளராருலற 

றஐவிரராசிவலோகா தான. 

திருசசிறறம்பலம, 

fener



8546 opiuarn 
இளமபெருமானடிகள 

௮ருளிசசெயச 

சிவபெருமான்றிருமும்மணிக்கோவை: 

  

அக வல, 

மூதலவனவகு த மதல்மாடத 

Garon r pear Aus சடவுடபாணடி.ற 

பளளி4 செமபு ப anor Sp gah Bs 
புததேணிவநச முசசமாசசட 

ரெதிவலியெடுபபிறுஞ சிறுநடுககுருரின 

னடிரிமலளியவோ வைததமுடி மிசை 

பிலநுகுவளைதசனிப போதுவிரி*த 
எலககுசதிரொலியனீ யணிர ததெனமாறே, (ஏ) 

வெண்பா, 
மாத மணிககககைறசளின 

சீறுதபெபக இடக்குமே .- நீறடுதத 
செஈசாழவரையின நிரளபோறறிருமேளி 
யெரதாயரினசெனனி யிடை, (2) 

கடடளைக்கலித்துறை, 
இடைதரிலயாமொனறுண ரததுவ ணடிடையோசிமையத 
தடைதருமூரிமகதாரம்விராய5திவெண்ணிலகின 

௮டைதரு தண்டஙகிடத்திலுநதொணடரொ தககியிட_ 
புடைதருபுல்லெருககுஞ்செலலுமோகிஏபுரிசடைககே, (௩) 

அகவல், 
சடையே, நீரகந்ததமபி ரெருபபுசகலீககுமே 
மி நஞ்சசாதுவனறி யமிரதுபிலிற்றமே



௧௬௪ இளம்பெருமானடிகள் 

வடிவே, முளியெரிகவைஇத தளிரதயககுமமே 

யடியே, மடஙகனமதஞ$€தி மலாபழிககுமமே 

பஃதான, நினையவெனறறிகிலம யாமேமுளைதவத் 

தீலைமூன்றுவகுதத தனிததா. 
கொல்பூனஅ௮குடுமி நெடுவேலோயே, (௪) 

வெண்மா. 

வேலைமுகடம விசும்பகடுகசைசலநத 

காலைநீரெககே கரஈதனையான - மாலைப 

பிறைக£முகண்ணுதலா பெணபாகாவையோ 

லிறைககூறாயெககட் ௫.2. (௫) 

கடடளைககலிததுறை. 

இதுரீரொழிமினிடைதஈதுமையிமையததரசி 

பு தரீரமணத தமபுலியதளேயடைபொஙகுகஙசை 

முதகீகெரழிசசவிளமணனமுனறினமெனரோட்ட இங கட 

செதகீரததமபததஇவளஞ்செயசெஞ்சடைத$வணணரே, (௬) 

அசக்வில. 

வணண, மைஞசுதலைசவைஇப் பவளமாலவரறை 

மஞ்சுமிலிலபப பசல்செகுககுமமே 

யெனனைப, பழமுடைசசி.துகலத திபெலிபெயவோ 

ணெஞ்சசமபிணிககும வஞ்சமோவுடைததே 

யஃதான்று, முளாயெயிறறுககுருளை யின.றுயிலெபெப 

நடுல்குதலைசச துநிலா விதாச்குகசகொடுமபிறைத 
தேமுறுமுதஇாச்சடை யிறைவ 

மாமுறசொளசகை மாயமோவுடை ததே, (௪) 

வெணபா. 
உடைதலையினகோலை யொருவஅடமோசொறுகை 

புடைமலிசதவெள்ளெருக்சம போதோ - சடைமுடிழேன் 

முனனஈாரளபூசுத முணிலவோருக்களூ 
வின்னசாளகணட. இவள், (லி) 

\



சிவபெருமானறிருமுமமணிககோவை. ௧௬௫ 

கடடளைககலித துறை. 

இவளபபனிமாலிமையததண௫குகறறைசசலட்மே 

லவளபபுதசேளிருலறகரசிய,தகொணடெனனை 

யெவஞககுநீரலலதியாரைமுனனெயதிறறெறறே.பிதசா 

தவளபபொடிசசெக்காமேனிமுககணணுடைசசககானே (௯) 

அகவல. 

க்ரதல ழை தத மரசத்கசபாடத 

'தயிலவழககுகுரிமிக கயிலைகாடரின 

னணமகுதுயிலெபெபிற பிணஙகுகிலாபபிணையல 

யாமேசணடத மிலமேதாமா 

மூவாவெஷஃகழமூ முரணு 
மோவாதுபயிறறு மூலகமாலுஊாதே, (௧0) 

வெண்பா. 
உளரொளியகஙகை யொலிதிரைகணமோத 

வளரொளிழேதயநதுளவளை*த தொக்கு - கிளரொளிய 

பேதைகசருககட் பிணாவின்மணாளனூா 

கோதைபபிறையின கொழுகது. (௧௧) 

கடடளைககலிச துறை. 

கொழுநதிரட்டெணணிலவஞசிநின கூரிருள வாபளிககின 

செழுகதிரடகுனறகஞசெனறடைநதாலொககுகதெலவாரெஞ 
தீழுூகதரடசண்டததவளப்பொடிசசெக்காமேனிரினரோே [சத 

செழமுகதரட்சோதஇபபிழமபு மெனலுஎளததிடஙகொண்டயே, 

HEUN. 

சொண_ஃறகாரெயிறறு௪ செமமருபபிராலின 
புணபடுசில மய த நப புலவுகா.நுகுடுமி 

வரையோனமருக புனலாளகொமுகஈ 

விளையோனமுதை முதுகாட்டுபபொருஈநின 

னீருடுபொலககழல பரவ 

வேருககுசவாசகுமே் லீடிதருகெறியே, (௧௩)



௧௬௬ 'இளம்பெருமானடிகள் 

வெண்பா. 

நெறிவிரவுகொனறை நெடுமபடற8ழ்கககை 
யெறிஇரைகளீர£ததெறற வேறிப - பொறிபிதிர 

வீறறராசகணபடுககு மிணடைசசடைசசெஙக 

ணேறறராற நீருமிடா, (ae) 
கடடளைககலிததுறை. 

இ.ரதருதீவினசகெளடிகைவராககுகீனனீர டி.யின 

புடைதருதாமரைபபோதுகொலாஞ்சரணபோழருவிப 

படாதருகொமபைப்பவளவணணாபருமாமுதையங 

சடைதருசெஞுடாககறறையொககுஞ்சடையநகணனே. ௧௫ 

அகவல். 

அஈதணாளா செொொதொடையொழுககமு 

மடலோரபயிறறுகின சு. ரமொழியாணமை.பு 

மவுணாகனனா.. டிறைவஞக 

குறுசெடநெதாளை பரபபிததறுகண 

மாலவிடையடரத தாணிமிரஈதுகீச 

காயசினவரவுகாண பறதிரீயேரா 

கெடுவரைகெளிய வாகசெ 

சிகணையெரிரிமித தத அ ரரகஞானறே, (௧௬) 

வெணபா, 

ஞான்றபுனமாலை தோளலைபபகரணமதிய 

மீனறநிலவோடு மிவவரு௨ஈன - மூனறியககு 

மூசாவியனமாட முனனொருசாறஅனனருகதி 

மீனரகசணசிவரத வேக. - (௧௭) 

கடடளைககலிததுறை. 

வேகறுசசமாகசடறகு ரனமுசானுள்படகெள்நிசொண்ட 

CEE சீறகுததாதையிவலையமளர்த்தெய்வீத் Ben 

யேரதற்குமைத அனத்தோறரினதேனமொதிவள்ளியெனலுவ 

கூரதறகொடிச்சிசனமாமனவெம்ழால்வில்ட்க்கோற்றவ்னே, ்



சிவபெருமானறிருமுமமணிக்கோவை. ௧௬௭ 

அ௮சவல. 

கொறறத தபபி லொழறையீனற 

சணகையருசெலலத தணஙகுதருமு அகாடடுப் 

பேயமுதிராயததப பிணவினகொழுககின 

நோகழலகவைஇ யிலககிதழதசாமர 

தவமகருபுனறலை.. பெ 

ரவலமாககட லமுநதலோவிலரே, 

வெண்பா. 

ிகாகொலாமெனறிளை Credle) sar 

அலகெலாஞசென.ற ழலவ ரேனு - டீலாளுலார 
இறட ருறுநதெரியற றேவாககாடரெயவ 2௬ 

பெங்கடகுறுகதெரிமி cot eon hi, 

சடடமாககலிக தூளை 
4 

ராண்டுமுறறததொறறைமாலவிடையேறில பயமழுனைரா r 

மவணடி மறற சதிரிகதெஙகுமபெழுதுலெ.றகசைவ, சா! 

(௨ ௦) 

ar 

Ly sor. Men Ana De le WE CH) 1 Up BG) WN HM LILI OT ay 

நீண் வொறறைபபிறைககளமெபபோரமெனனெஞ்சதாவே 

Df BOUND. 

கெஞ்சிரசொண்ட வஞ்சமொவுடைதசே 

மடவோரவிருமபுநின விளை. பாடடி.யலபோ 

மருள்புரிகொள்கைகின றெருளாமையோ 

யாதாயெதோ வெகநதைகீதியென 

அடைதலைநெடுகிலா Bay Asay 

சடைதலெனறருளி கூடியபொருளே, 

வெண்பா, 

பொருளாசயானிரஈசாற புல்லெருககுபோ 

மருளானமறறலலாதரா வேண்டிற - தெருளா.த 

பானமராமானமறிசசைப பைதடபுகடுரியான 

ருனமருனபைஙகொன்றை ததா. (௨௩)



௧௬௮௮ இளமபெருமானடிகள் 

கடடளைககலித் துறை, 

தாரிளசகொன்றைரலலேறுகடாவிததலைமைமிகச 

வேரிளமெனழமுலைபபொனமலையாடடி சகெறறேயிவஞோ 

பேரிளசகொக்கைபபிறணாவொடுககூடிபபிறைககொழுசதி 

ஷோரிளஈ துணடஞ்சுமநதையமவேணடியுழிகருமே, (௨௪) 

அகவல: 

உழிசரனமழகது கழு. துணபடுககு 

மிடருறுமு ௪காட்டுச சிரிய்லபெரும் 

புசாமுகத தளைககை யுரவோனமுதை 

சநெடியோனபாகநின சுடாமொழியாணமை 

பயிறறுகாவலாக 

கிடாதரு தீவினை கெடததலோவெளிதே (உடு) 
வெணபா, 

எளியமெனதெளகி யிகழாதுகாள 

மளியமாடசெயதாலு மையோ - தெளிவரிய 

வள்கயிலைநிளபொருபப வானஜறோயமதசசடையரய 

கொள்சையிலையெமமாத குறை, (௨௬) 

கடடளைககலித துறை. 

குறையாபபலியிவைகொளகவெனசோல்வளையுகாலையு௪ [லிற 

இறையாககொண்டாயினிசசெயவதெனறெய வசகககைபபுன 

பொறைபாயொருகடனஞசணடசணடாபொடியணிரத 

விறையாவிடுபிணசகா...செம்மேனியெமவேதியனே, (௨௭) 

அகவல். 

வேதியாபெரும விண்ணோர்தலைவ 

வாஇரொனமுசத் தண்டவாண 

செசசர்கான்மறைப பு.த்ததரேட 

காய்செமழலிடைப் பாககின 

மூவிலைகெடுவேல் பாடுது... 
காவலம்பெருமை ஈல்குவோயெனலெ, (௨௮



சிவபெருமான்றிருமூம்மணிக்கோவை: ௧௬௯ 

வெண்பா, 

எனவேயுலசெலா மென்றிளைஞரேச 
நனவேபலிதிரிதி காஞ்ச - சனமேஙகைச் 

கராககமிலைகாட களிறதீருரியலாற 

போரகசையீலைபேசனீ பொய, (௩௧) 

கடடளைககல் க துறை. 

பொ்ய்கீருரை செயத£ாபொயயோமபலியெனபபோனபினனை 

யிரடீளசடைககென்றுவரகறியீரினிசசொெயவதெனளே 

Qe Macy reo. 5 AHS ena Gs ien Ber OG 

மார், பயவளததிரடசெசகரொககுமுசலவனே, (௩௦) 

இருசசநதமபலம, 

Peete mete



இருசசிறறம்பலம், 

அ௮திராரவடிகள் 

ஆருளிசசெயத 

மூத்தபிள்ளையார்! இருமும்மணிச்கோவை.. 

  

கவல. 

ஒருகெடுககள்சை யிருஙகு றமபைமபுகா 

மும்முசசசெஈ.றுதி சாலிணாவெண்ணீணச 

.றபுலவகமம மடறகமு பபடையவன 

ம்சலைமாமதந அவன்றியகசனுடைச் 

கடதடக்கபோலத தோரிடமருபபிற் 

காணட்சவதரத்து முரணடருருழலிகன் 

சேவடியசள மலல 

Bun ஸவையுமிலமினி யிருகிலத தடையே. (௧) 

செண்பஈ 

நில தள ஙகமேரு5 துளககரெடுமான் 

நிலாதளஙசசசபபாணி கொட்டு . கலஈதுஉங்கொள 

காமாரிமீன்ற சருககசைககடதடத்த 

மாமாரியீனற மாணி (௨) 

கட்டளைககலித் துறை, 

மண்சிகறுகஙகைதஷமானக்குருளையைவாள ர்க்க 

ரணிசெதவெனறவெம்ழையர்க்ளேங்கனறையகக ர௬மபின 

௮ணிசிதவாயபபெய்தபோதசத்தை தீ தொடாரதோர்பிறவிப 

பிணீசிக தசாரமுளைஎம்ப்பிடிச்சோர்கசெலைபேதுறவே, (௩) 

அகவல. , 
பே௮௮ததைய மல்ல தததறச 
செக்சாச்குஞரக் கருநிறத்தெரச்சபைபண் 

ர்



மூத்தபிளளையாஇிருமும்மணிககோவை. ௧௭௧ 

புச்சவணிரும்பொறித தடக்கையு 

முரணி.ப பெருநதோட 

கொட்டநாவி Cad Ser 

மட்டுகுதெரிய லடி. மணா தனமே, (௪) 

வெண்பா. 

மேயவுருமிடறறர் வெளளெயிறதாதிணசேனை 

யோயமணியூ௪ லாடினறே - பாய 

மழைசெவிககாதறுஈஇய வாளமாகசகணெந்தை 

தழைசெவிககாமறுநத்த தளாக ௪, (௫) 

கடடளைக்கலித துறை. 

உரதததளரரவளைததனமுனனமினனோடை,கெறதிச 

சஈதததளராவொருசனிசசெவவாதநதாளிரியா 

லிஈதததளராமருகறெளிபெறறவேழககனதின 

மநதததளராமலாசசரணஙசகளவமுத.தமினனே, (ar) 

கவல. 

பினனெடுகசொண்ட லஈகெடுமுழகசத் 

தேோரவறவிளககூய துளைககைகக.வுளை 

யாமிகவமுத.துவ தெவனோவவனேற , 

பிறஈததிவவலகின பெருகமதாதை 

ய. ரஈதருசிரமரிந தவறகேவரைஈத து 

மேருசஏிழையத.த மீமிசை 

வாரிசசெலவன மசணமகன்மெரழிேப (ar) 

வெண்பா. 
மொழியினமறைமுதலே முனனயனததேறே 
கழியவருபொருளே சணணே .. தெழிய 

கலரலயனேயெஙகள கணபதியேரினனை 

யலரதையனேகுழர்தென னனபு, (a) 

கட்டளைககலித் துறை. 

அனபுதவசசுறறகாரழலசகொணடெயினரூனெரிய 

வனபுதவ5தஈதைமாட்டுகினருனமதஞகம்மரு பபிற 
சுனபுதவககரததாளமிட்டோடி.ககடுகடையிட் 

மூனபுசவச்சென்றுமியன் ௮சாதததியமபுகவே, (௯)



௧௭௨. அஇ.ராவடிகள் 

அகவல, 
ச்வவுமணிகச்கேடகக் ககசணக்கவைவனா 

வறைகழலவுணரோடு பொருதஞானஅநீற 
புழைக்கரமுமிரதச வழறபேராதை 

eng bef E Hail 

யஞ்சேறுபுலாதது மென்பா 

மஞ்சேறுகயிலை மலைகசியவோயே, (௧௦) 

வெண்பா, 

மலைசூழரதிமினெற மாசணபபெர றபாறை 
தீல்குழஈதசானினபப கொக்குவ - கலைஞழ 
திரணடசறகொளபேரதிவன இிணவயிறநினம்பாக் 
கரணடசகககொள்காலுமிரககுக கை. (6) 

கட்டளைக்கலித்துறை 
கால்துசையதுகண்ணத யே சகாரமதமீ£ 
மேல 262௮ தலதுவெறப தபொறபமைதம் 
பால அதேனதுதானதமெனமொழிப்பாவைமுபபூண 
வேலதுவாளதுகான்மறைகனெறவிடுசடாககே, (௪௨) 

அகவல், 
சுடாபபிழமபுதழைத்த வழதறனிநெடுவேற் 
சேயமுவுலகம வலமவரவேய 

கெரன்றையம்படலத அனறுசடைக்கடிஈத 
வேவகருசாதைலயூ வளாயமாங்களி 
யளள தி ஜசவை பருந்திய 

வளளறவெகென oer HK che BOC, (GA) 
வெண்பா. 

இக்கயங்கொண்குவலயஞ் Sopp தட்வரைக 

பிச்கயஙகளபேர்சாடச் செங்கை - புக்கயகு 
தேனாடவண்டாடச் செல்ரையாடி ன்றே 

வானுட்னபெல்ற வரை, (௧௪)



மூத்தபிள்ளையா இருமுமந்ணிக்கோவை. ௧௭௩. 

EL_L CM EEE SIMD. 

பெறறமெலலோதிஏலமபினமகளபெறபபிச்சுகத 

மறறவளபிசசனமயகசனமுளனோனபினனினைமைமிகச் 

கறவனையனபுறககாட்டிடைஈடமா் டகொரதோ 
செரறவெண்டஈதததவனமமையர_கொணடுசெயதனவே. 0 

Df BOD. 

செயதருபொலமபடை மொயத்ருபரு௨௧ 

குருளை, வெளளெயிறுபொதிகத வளளுகசாததிரளவாய்ப் 
பெருகதிரட. புழைக்சை 

மண்முழைவழஙகுச திண்முரணேறகின 
பனையடாபபாச்ன் றனதிணையடி 

நெடுமபொறசரண மேதத 

விடும்பைபபெளவ மினிநீககலமே; (௮௬) 

வெண்பா; 

அலஙசனமணிசனக மூநதியருவி 

விலஙசனமிசையிழிவ தொக்கும - பலன்சனிக 
ஞணடளைதசோன்மகுடத தொணககெகசைததாதன்ஈது 

வணடணைஈதுசோரு மதம, (௧௭) 

*கடடளைக்கலித்துற. 

மதசதரதமென்மொழிமாமலையாட்டி மடஙகல்கொன்ற 

மதகதாதமுகசணணரறமுமுன்னீனறவமமாமல்போன 

மதாதஈதகும்பசக்குழவிமாதார பபொனனா டி ௬5த 

். மதநதஈசசெம்மலனனோவையமுயயவளானெற்தே. (௧௮) 

கவல், 

வளர்தருகவட்டின களரொளிக்கறப்கப் 

பொழம்பாததம்பி யொழிெறோசசும் 

பாரிடைககுறுடைத் தோடிஞாகக 

ரிட்ட மாங்கனி 
மூழூவ தம்விமுககயெ முளைப்பத்த்தடச்கை 

பொதையல்ல துமற தியாவுள: 

சிர்கைசெயபுந தேலதைகம்கசே (௪௧)



௧௭௪ அஇரரலடிகள் 

வெண்பா. 
சேளுற்தியான்றளர வொடடுமேமெபுரிப்பூண் 

வாளுறறகேயூர வாளரக்கா - தோஞுற 

8ிறிததெறிரதகொளறழித்த எஙகயகசண்மீணடே 

யி.ற ததெதிரதுகொனறழிதத Cag, (2.0) 

கடடளைககலித்துறை, 
௭௮தழீஇயவெமபுததேணமருகவெர்குநதவள 

நீறசமீிதியவெணடோளவனசெலவவணணெணதெகக 

லார தழீதியகாதலததையஙின்றன்னையலலால 

வேற கழீிதசதொழுமோவணஙசாதவியன$ரமம, (2.6) 

HEM, 

சரமே, லிசுமடிபோதவுயரியிரண டசம்புபொழியுமமே 

கரமே, வரைததிரணமுரணிய விரைத தவிமுமமே 
புயமே, திசைவிளிமபுசிமியச௪ செனறுசெறிககுமமே 

யடி.யே, பிரிரதொறுமிரதொ.றமிவவல கமபெயருமமே 

யாபிலு, மஞசடாப்பிழமபு தழீஇ 

கநெஞசததொமேகுமோ நெடுமபளைச்சூரே, (௨௨) 

வெண்பா. 
சஞாதசதபொறருவட்டின ிகையின்வானயாதத 

உராதாதெழுமதிய மன்னுமே - தநத 

மாமதலைவான்மதியக கொம்புவபிறுதித்த 

கோமதலைவாணமதஇயம் கொமபு, (2 m) 

(௩௪) (௨௫) (௨௬) (௨௭) (௨௮) (௨௧) (௩6) 

இருசசிறறமப்தம, 

 



திருசசிறதம்பலம், 

படடணத்துபபிளளையா£ 

அருளிசசெயச் 

கோயினான்மணிமாலை. 
ener 

வெண்பா. 

பூமேல்புனறியா மோலிபபுறத்தசே 

நாமேபுகழஈ தளவை சாட$ூலொம - பாமேவ 

மேததுசஈதானறிலல் மி_த.தசரதானமபலததே 

சக. தகரசாசகொறறக குடை, (௧) 

கடடளைககலித் துறை. 

குடைகொண்டிங் மையமெலாஙகுளிரவித தெரிபொற்தி 

இிரிப, படைகொண டிகறெறுமபராததிவராவநிற பைமபொ 

கொன்றைத், தொடைகொணடவா£சடையம்பலததான0 

ணடாகசேவலசெயத, சடைகொணடபிச்சைகொணணெடிய 

குவாழதலசளிபபுடைததே, (௨) 

அரியவிருத்தம். 

களிவர்தமுத.றிக சனமனத்தையெல்லா 

சசியுமபடிசெயத கண்டறிவரரில்லா 

பெளிவரஈதடியேள் மனம்புகுஈததெனரால 

லிரிசடையும்வெணணீறுஞ் செவவானமெனன 

வொளிவ$தபொனனீறமுக் தொனனடமுககாட்டு 

முடையாலுபாதிலலை பம்பலமொனறலலா 

லெளிவரஇனிபபிறாபாற சென்ற்வாக்குப்பொயசொண் 

டிடைமிடைந்தபுன்மொழியா லிசசைய/ரையோமே, (௩)



௧௪௭ படட்ணததுப்பிள்ளையார் 

இணைககுறளாசிரியப்பா. 
உரையின்வரையம பொருளிளளவு 

மிருவசைபபடட Qa Mdrvy BE 6g 

தீமமைமறர் த நினனைசினளைபபலா 

செமமைமனத இன இலலைமன தினாட 

மாகிமமபல வாணநீடு 

குனறக்கோமான றனறிருபபாவையை 

நீல்மேனி மாதிருகககையைக 

திருமணம்புணாஈத ஞானறபெருமரின் 

ருதவிழ்கொனறைத தரருமேதமில 

வீரவெளவிடைக கொடியுமயபோரிற 

றழங்குகதமருகப பறையுமு.;ஙகொலித 

தெயலக்கவகை யர.றுமபொயதா 

விரையாசகலியெனு மாளையுகிரைரினா 

யாயிரமவகுதத மாயிருமருப்பின 

வெண்ணிறசசெங்கண வேழமுமபணணியல் 

ல்வஇகபபுரவியும வானசாடு 

மையநுகனக ழேருமாலவரையுஞ 

செயவயததிலலை யாயெதொலபெரும பதியுமென 

ஹஜொருபதஞாயிரச் தரகெகொமமு 

முரிமையிறபாடி.த இருமணப்பரதரு 

சாமராமுள்புகு5 தறுகுசாத்திகின் 

றமாபெயரெழுதிய வரிசெடுமபுதசசத் 

தெனனையுமெமுச வேண்டுவனினனரு 

ளாணைவைபபிற சாணனொணாவஹிவும் 
வாலுறகிமிாஈ,த காட்டகெ 

'சானிலவாஜளமபவ கருடனாதலினே, (௪) 

வெண்பா, 
ஆதரித்தமாலு மதிசகதிலனென.றஃதறிர்தே 

சாதலிததசாயேற்கு. காட்டுமே -போதசத்தோற் 

கம்பலத்தானீனாக- ககக்ணத்தானறென்புலிறு. 
ரம்புலத,சானசெம்மெொ.ன௯, (௫)



கொயினான்மணிமாலை, ௧௭௭ 

கடடளைககலிகதுறை, 

அடியொனறுபாரதலமேழிறகுமபபுறமஙட்டதிபபான, மு 

டியொனறிவவணடங்களெலலா்ஙசடநத துமுறறுமவெளளைப், 

பொடியொனறுதோளெட்டுத இசகினபுறததனபூககருமபின, 

செடியொனுதிலலைசசிறறமபலத்தானறன நிருகடமே, (Gr) 

ஆசிரியவிருத்தம. 
கடமாடியேமூலகு முயயககொணட 

காயகரேரசானமறையோர தஙகளோடுத 

திடமாடமதிறதிலலைக கோமிலகொண்ட 
செலவரேயுமதருமை தேராவிடடீ. 

ரிடமாடியிருந தவளும விலககாவிடடா 

லெனபோலவாரககுடனிறக வியலவதனறு 

தடமாலைமுடிசாயததுப பணிசதவானோ 

சஞாணடரவற்கருடீர நஞசுணடீரே, (<7) 

நேரிசையாடிரியபபா, 

சஞசமிழபருவாய வெஞ்சினமாசணந 

னமுதனமுருசச செனமுதறகுழகத: 
தீசசிறுபாமபுசன வாயககெதாரவநத 
தேரையைவவலி யாகயொனமுன 

கருவிடைவரத வொருகசாட்டொடககி 

மறவாமறலி முறைபிதழபேழவா 

யயிறறலையனன வெயிறறிடைககிடகதாவ 

"சருணனியினறி யொருவயிரோமபறகுப 

பலலுபிரசெகுத.து வலலிதினருகதி 

யயாத்தனனிருகதும் போலுமபெயாத்துகின 

ஜறெணெடோளவீசிக சண்டோருருசத 

தொல்லெயிலுடுத்த தில்லைமூதா 
ராடுமமயல௫க கூத்தனைப் 

பாதெல்பரஏதல் பணிசலோவிலஜே, (௮



௧௭௮ பட்டணத்துபபிள்ளையார் 

வெண்பா. 
Gods pari par ரிகழவாரவாதங் 

கலவிகடைகசணிததுக காணே - னிலகுமொளி 

யாடகஞுசேரமபலததே யாளஞுடையராகினமுடு 

தரடகஙசணடன்பான கான், (௯) 

கடடளைககலித துறை. 
கரனேபிறக தபடனபஃ்டததேனயனறாரணனெய 

கோனேயெள ததிலலையம்பலததேமினறகூச,தகநத 

தேனேதிருவுளளமாகியெனறீமையெலலாமறுத தத 
தானேபுகுகதடியேனமனத்தேவநதுசநஇககவே, (௪௦) 

ஆசிரியவிருததம. 

சநதபுனைய வெதமபிமலரணை 

susan Wa ககுகஷையொடு 

சஙகுகழல நிறை தவயலவா 

தீஞ்சொனலிப மெலிந துகிளியொடு 

பர .அகழலமண மந அதளிாபுலா 

பண௭__நிறமு மிழக துகிறையெரடு 

பண்புதவிப வனலகனவனொடு 

ஈணபுபெருக வில்ஈதவினையன 

ஈந்திமுழவு தழஙசமலைபெ.று 

தஙகைமகிழ வணிரதவரவுச 

ணஞசுபிழிய முரன.றமூயல௪ 

Zoe P57 eve SUB rH 

ய5இிமதியொ டணிரதஇலைசச 

மபொனனணியு மரகனெட5ஈவி 

லஙகணரசை யடைகஈறுதொழுதிவ 

ors gp sO ரின்றுவரையமே, (௧௧) 
நிலைமணைடலவரசிரியபபா, 

வகரையொனறுகிறுவி பரவொனறுமிணித்தக் 

கடறடவாக மிடலொடுழ்வாக் சத் 

திண்டோளாண்ட தண்டாவமர்ர்க 

சமிரதனாவளித்த, முதுபெருக்கடவள



கோயினான் மணிமாலை. ௧௪௯ 

கடையுகஞ்சென்ற காலத,துகெடுகில 
மாமிபபரபபி லாழவதுபொருறு 
ரீ சேலெனறு செஞசேலாதசெதன் 
ஜெயவவதாத்துச் சறுசெ பபிையிற 
பெளவமேழே பட்டதபெளஉக்கோ 
நிலகுகுழைத சொருசாஞணடறு 
மூலககானற மளதுழியாகசவ 
சீரடிரிரமபிறற மிலவேதேரி 
அரைப்போரககலல சவனனுறைகினறே 
யினையனாகய தனிமுதலவானவன 
கேழதறிருவரு வாட௫யாமத 
தடுகயெவேழு மெடுததனனெடுதகெடுத 
ாழியுழி மேோறகளேைநதும் 

காணபகறகரியநின சழமலுமவேண்டுபு 
ச கிலலோகமு கெடுமறைகதொகுதியு 
2௫ிலசராசர மனைத் தரூசவிய 
பொன CHD SE ay OY ear ew tor GSS 
காணடிலாதகின் கதாரெடுமுடியு 
மீஙககிவைகொண்டு நீங்சா துவிருமஃ$ச் 
சறியபொதவின மறுவினறிலிளகஇ 
பேவருசகாண வாடுதிய தவெனக 
கச்சயமல்ளைககு மனறேயஇசயம 
விளயாதுமொழிகத தெநதைவளையாத 
சலலிலுமவலித ஐ ஈல்லிதிறசெலலா.த 
கானசிறிதாயினு மூளளிடைநிரமப 
வானபொயச்ச மாயாவரசை 
Went. ser tis விடம்பெறலருமையி 

லைவாசன்வா MEE GI OLIS 6g 
மணமசகன்றிடரியி 'லெண்மடக்குகழற்ற 
வாபபகடர்த பீடிளெஞ்சுத்து 
(Opt Sear Gen Serpe shox ren tury 
செயயவாயு மையமர்சணடமு



௧௮௦ படடணத்துப்பிள்ளையார் 

தெதறியமிறறிசமசச வொறறைகாட்டமு 

மெதெதபாதமுஈ தடுததசெலகையும் 

புளளியாடையு மொளளிதினவிளகச 

ஈரட சமாதி ஈட்பகூமே 

வேசுமானனாம் விழுபபெருமுனிவரு 

மாதீகினதிற மாதலினமொழிவ ௮ 

பெரியதிறபெரியை யெனறுமனறே 

இறியதிறசிறியை யென்றுமனறே 

நிறைபொருணமறைக ணைனஞுகினனறைக 

லிரணடெொமிமதிவினி லராகவைதத 

மறையலாதிலலை மனறுடிழவோனே, (௪௨) 

வெண்டரா. 

கிழவருமாயசோயமூபபுக £ழபபடடுககாமத 

௮மலழுமபேோயோயுமா சணடோ - மொழிதெரிய 

வாமிிைபபோதே மனதினடமாடு 

காயனஞாரென்றுரைபபோ நாம, (௧௩) 

ர சி 

கடடளைககலித் துறை. 

தாமச தஞலெனறனாததிருததேனறைமாமலாசேர 

காமசதிலைஏசரணபணியேன சாவசெனசொூ௫ரொன 

வாமததிலேயொருமானைததரிததொருமானைவைச தாய 

சேமாதினாலுனதிருததிலலைசோவதொசெநகெறியே. (௪௪) 

ஆசிரியவிருகதம, 

கெறிதருகுழலை யறலெனபாக 

ணிழலெழுமதிய நீதலென்பாக 

ணிலவிஜும்வெளி௮, ஈசையெனபாச 

ணிறம்வருகல௪ மூலையென்பாச 
எ.றிகுவதரிஇ வலிடையென்பாக 

ளடியிணைகமல மலரென்பாக 

ளவயவமினைய மடடமலகைய 

ரழூியரமையு மவரெனசெய



கோழினான்மணிமரலை. குக 

மதிமமுவுடைய அரனென்டுலா 

மறலியைமுனியு மரனெனூலர் 

மதிபொதிசடில் தசரனெனூலர 
மலைமசணமருவு பபனென்கிலா 

செகிபொழினிலவு தீலையென்கிலர 

இருஈடஈசவிலு மிறையெனடலொ 

சிவசதியருளு மரசெனகிலா 

சிலாஈரகு௮வ ரறிவினறியே, (20) 

கேரிசையாசிரியபபா. 
அறிவிலொழுககமும பிறிதபடுபொய.புங 
கடுமபிண்ததொகைய மிடுமபையீடடமு 

மிளயனபல௪ரக கேறகிலவினையெனுந 

Deter SET னுபப்பவசகிலைக 

கருவெலுகெடுகச ரொருதுறைநீததச தப 

புலனெலுஙசோணமீ னலமஈ ததொடரப 
பிறபபெனுமபெருகட லுறபபுகுததலைககு.ச 
அயாததிரையுவடம.ற பெயாபபிடமயாத தக 
குடமபமெனனு கெயெகலகலீழத து 

நிழறையெஞுகூமபு புசரிநதகுறையா 
வுணாவெனுகெடுமபரய கீறிபபுணரு 

மாயபபெயாடபடு சாயச்ிறைககலக; 
Sem USA pT (pen ATL Ser 
மதியடனணிஈத பொதிய்விழசடிலத ௫. 
பையரவணிகத தெய்வகாயக 
கொல்லெயிலுகுதச இலவைகாவல 

வமபலாதமபை யமபலவரண்கின 

னருளெனு ஈலததராபூட்டித 

திருவடி. செடுல்கரை சேர்குமாசெயயே, (௧௯) 

வெண்பா. 
மசய்யநிருமேனிச ௬,2றமபலவருக்சென 

ையலவளைகொடுத்தல சா - பையமையர் 

சேடூய்வருமளவிற சிந்தாதம்ரத்திரமே 
'சாயேசமதுகையிற் சங்கு, (௧௭) 

& Sir



கம படடண்ததுப்பிள்ளையா 

கடடளைககலித் துறை. 

சஙகடதசானிடததானறனதாகசசமைகதொருததி 

யஙகிடததாடிலலையம்பலச்கூ ததறசவிசடைமேற 

கொ௱கிடததாரமலாசகொனறையெளருயெலகைநீயுமொரு 

பது... சரானவல&்யேலிலலையேலுனபசபபொழியே, (௧௮) 

அசிரியவிருகதம. 

ஓழிரததெககளுற வெனகொலோவெரியி 

லொளனலாரகளபுர முனஜஞொகாள 

Mp a0) gf 5B ge ளாகவென்றிசெயத 

சிலலிதிலலை கார போலியா ir 

4 ps sym Bu ops WC wean 

தொடகககினறவா ஈடகககொக 

தமி? சிதையிறும வரதகாகிலுமொர 

சிதைய mers தலலவே (sa! 

if) நரிசையாசிரியபபா, 

அலலலவாழககை வலலிதிறசெலுததறருக 

கைத்தேருழநது காரவருமெனறு 

லிகதுவிதைததம விணபாரததிருஈ தன 

சையடனதவிரப பொருளுட௪னகொண்டு 

முளைமுதாபருவத௫ப பதியெனவழஙகயு 

மருளாவயவ ரம்பிடைஈடந.து 

மிருளு,றபவவத தெசதிரககடாய 

அனறுஇரைபபரடபிற் குன்அபராததியஙகியு 
மாறறலவேகதறகு௪ சோறறுசிசடனபூணடுக 

தாளுழநதோடிடம வாளுழாதணடு , 

$பதியாவொருவளைச் செறிவர்துதெருட்டியுஞ 

சொறபலப்சேர்தும் கறறன்கழதியக் 

கு$மபபப்£ச ரெரிந்தொடரப்பூட்டி 

யைவரைந்டச் நீர்ப்பசொய்நிற



கோயிஞன்மணிமாலை, & (hh 

பிறசதாககறந த மிறர்தாககுபிறா தப் 
கணததிடைததோனறிச கணததிடைககரசகுவ 

சொபபுடசெயகை யொபபினமினபோ 5 

ஓுலபபிலயோனிக சலக்கத தமயககிய 

செயயெரிவளாததுப பெயமு௫றபெயறரு ; 

தெயவவேதியா திலலைமூசா 

ரரடகப்பொவி டக நவிற.றுங 

கடவுடகணணு;த னடமுயனதெடுதத 

பாதபடோ.தம பாயபுலிப்பட்டு 

மீதியாததசைதத வெளளெயிறதரவ்ஞ 

சேயுயரகலத தாயிரககுடுமி 

மணி௫டநதிமைத்து மொருபேராரமு 

மருளபொஇரதலீாரஈத இருவாயமலரு 

நெறதியிறறிசமரத வொறறைகாட்டமுவ 

க௩கைவழககுச இஙகளவேணிய 

கணணிடைபடிபொறித௮ மனததிடையமுச இ.பா 

குண்மகிழஈதுரைகக வுறுதவஞசெயதன 

ஞைனமுகனபதததின மேனிசழபதநதா 
னு றுததகரியது மூணடோ 

பெறுதறகரியதேரா பேறுபெறழறேறகே, (2.0) 

வெண்பா, 

பெதரோரபிடிககப பிழைதது௪செவிலியாகள 

சுறரோட்வோடித தொழாகிறகு - மொறறைசகை 

மாமறுகச€றியசிற றம்பலத்தரனமானறோபோக 

கோமறுகிறபேதைக குழாம, (௨௪) 

கடடளைககலித துறை. 

பேதையெலகேயினித்தேதியுயகாள்பிரமனறனக்குத,. சா 
தைதன்ராதையெனறேத தம்பிரானறண்புலிசைப்பிரான, கோ 

தையகசாமதசணகொள்றைகொடானின்.௮றுசொலலவெணன, 
பூதையுலசாருஈ தலியொடுக்க.டி.யூலாலி பவே, (௨௨)



க்/௪ படடணத தப்பிளளையார் 

அ சிரியவிருத்தம். 

உலவசலஇிஉாமலி._ மமராதொழவுணாவென 

அகருமொருவரூழியி னுறுதியொருவராழிய 
புலவுகமழகரோடிசை யுடையபுனிதாபூசுரா 

புலிசையலுிசயபோதணி பெரழிலினிழலின்வாழவதோச 

கலவமயிலனாசருள கரியகுழலிஞாகுயில 

கருதமொழியினாகடை கெடியவிழியினரித 

ிகவிலழயொரிடை செொடி.யினவடி.விஞாவடி 

வெழுதுமருமையாரென இதயமுமு.துமாளவரே. (௨௩) 

இணைககுறளாி ரியபபா. 

அஆளெனபபுதிதினவ, தடைஈதிலமததரின 

முளினேவ றலையினியறறி 

வழிவழிவஈத மரபினமொழிவது 

னசைநதெழுததவையெஞ சிரதையிறடெததி 
கனவேபோல காடொறுமபழடக் 
'சனவிலுகவிற,றவ சாசலேமவினைகெடக் 

சேடபதுகினபெருங சரத்திமீடபது 
இனனெறியலலாப புனனெதிபடாநத 

மதியினெஞசததை வரைநதுநிதியென 

வருததிசெயதிடுவ அருததிரசாகன௫ 

கரஸ்யுமாஸ்யுல கால்பெயாததிடுவதன 

ஞலயம்வலமவரு திறசேசாலபினிற 
கைகொடுகுமிதறுவு. தையகினனது 
கோயிறபலபணி குறிததேயோயா 

(அருசிரினனினை தீருவிசோரக 
சணணிதகாணபதெவ வுலடகலுஙகசாண்பன லெலலா 

நீயேயாகி னெ றதோரரிலையே கரயேன் 

தலைகொடுசார்வ. தன சரணவழியலலா 

லல்சட்லபிறழிலு an gu see



கோயினைனைமணிமாலை கடு 

பொயத்தவவேடா கைததசபப 1 

வஞ்சசசொலலின வராக வை பாமா! 

சமயபபடுகுழி சமைததாவக 1 

மானுடமாககளை வலியபப3, 8... 

மானாவிரதச தசபபதெதா;2 1 
வளைவணாவெனககு வழுோட௩ 

அரையுநஇரையு கொப. ொ 

வரையிலசீகர வாரியுஈ ழை 

பெருததுஞசிறத,தம Song” 

யெணணிலவாக யிருஙக_ல... 81 6 

தனமைபோலச௪ சராசரம் பு 

நினனிடைததோனி நினனிஐ _யடஙகுநீ 

யொனறினுநதோனரு, மியானகினுமடககாய 

வானோககரியாய மறைகளுஃ டெட்டாய 

கானமறையாளா நடுவுபுககடங ௪ 

செமபொறதிலலை மூதா 

ரக்பலத;தாடு முமபாகாயகனே, (ge) 

வெண்பா 
நாயனையவெனளைப பொருடபிததிரனகளித த 

தசாயனையனாயருளூ£ தமபிரான - நூயவிரை 

மென௮அழாயமாலொடயன மேடவியனறிலலை 

மனறுளேயாடு மணி, (௨௫) 

சடடளைக்க்லித் துறை. 
மணீவாயமுகழபபததிருமுகமவோப்பவமமனஅகசெல்லா 

மணியாயருணடமாமெமிரானையடைகஈதுருபெ 

பணியாயபுலனவழிபோகெஞ்சமேயினிப்பையபபையப 

பிணியாயக்கடைவ மிசாதியெல்லோருமபிணமென்னவே ஜு 

சிரியவிருததம். , 
எனனாமினிமட wn etw Dance 

இனமாய்வண்செண மலாகணெடிச் 

தென்னாவென்முரல பொழிலகூழ்தில்லையு 
எரனார்திருமுடி. பணிதாமச் '



42) Sir பட்டணத்துபபிளளையரா 

சனஞாலலல_ தீராதென்னிடா 

திசையாதயிரகரு முூலேறி 

மினளுகினறது அளிவாடையுமவர 

வீசாநினறது பேசாயே. (௨௭) 

இணைககுறளாசிரியபபா. 

பேசுவாழி பேசுவாழி 

யாசையொடுமயலகி மாசுறுமனமே 

பேசுவாழி பபேசுவாழி 

கணடனமறைய முண்டனமலமாம 

பூசினமாசாம புணா௩தனபிரியு 

கிறைநதனகுதைய முயாஈதனபணியும 

பிறநதனவிநககும பெரியன௫றுககு 

மொனமொெனறொருவழி நிலலாவனதியஞ 
செலவமொடுபிறாதோர் தேசொடுதிகழமஈதோர 

கலவியிற்சிறதோர கரெதிறனமிகுகதோ 

கொடையிசபொலிநதேோரா படையிறபயினறோ 

குலததுலுயாஈசோ£ ஈலதஇனினவஈதோ 

ரெனையரெஙகுலததின ரிறஈகோரனையவா 

பெருகினதில போலுகதேரி 

னீயமஃததிதி யன்றேமாயப 

பேயததேர்போனறு நீபபருமுறகசத்துக் 

கனவேபோனறு ஈனவுமெயர்பெறற 

மாயவாழகசையை மஇத்முசிசாயததைச் 

கலலிலுமவலிதாக் கருநிபபொலலாத் 

சனமையரிழிவு சார்சிதனைநீப 
மையிறதிரிரத புனடமையையாத0 

விழுக்குடைபப்ளைய ழி" விமூசசசதினொழு 
ax Zor au iis & gor Got 9.69 னுள்ளிரைவிமுககும 

பனமீன போலவ்ு 
மினதுபுவிளகசத்.த் விட்டி ல்போசச்வு 
மாசையாமபரிசத'இயரனைபோல்வு



(GHEE eyoaten oi cor Cov. குள 

மோசையினவிளிர்அீபுளளுபபோலவம 

வீசியமணத நின வண்டுபோலவு 

முறுவதுணராச செறுவுழிசசோதனை 

அணஜஹூனுூற.றுத தனனகபபடுக்கு 
மதிவிலடட சள ௮5 ழிபோல 

வரசை௪சசககிலிப பாசதகொடாப்பட 

டிடாகெழுமனததினோ டியதறவதறியாது 

குடாகெழுசிறையறைக குற்மகுபுடததி 

கறவைநினைகத கனறெனவிரக௫ 

மறவாமனதது மாசறுமடி.யாரக 

கருளசு.ரக்சளிககு ம௫புதககூததளை 

மறையவாதிலலை மனறளாடு 

மிறையவனென௫ிலை யெனனினைகதனையே (௨௮) 
வெணபா; 

நினையாமெலியா£ நிறையழியாவாளாப 

புனைவாககுககொனறை பொதுவோ - வனைவீரு 

மெசசியேசாண வியனதிலலையானருளென 

பிசசியேசாளைப Quito. (௨௯) 

கடடளைககலித் துறை. 
பெதுசெறவெண்ணிலீதாயருமபேறுறமயானுமெனனை 

யு. றுனெறநுனபஙகளாயிரகேோடியுமோயவொடுஞசென 

திறுனெறகாளகளுமாகிச உடெததலிரிககணெலலா 
மறனேறனதிலலையாளுடையானசெமபொனமபலததே,(௩௦) 

AR ue gs SW. 
அமபலவரஙகண ரடைஈதிவாதம்ககே 

யன்புடையரென்னுமிசெ னானையையுரித்துக் 
கமபலமுவதருசூ வீர்மசளனவேவக 

கணடருளுவீரபெரிய காதலதியாதே 
வம்பலாரிரைர் வசை பேசகலொருமாடே 

வாடையுயிரீ ரமணி மாமையுமிழகதென 

கொம்பமமருந்தகசை மை கணிதசவினறிக 

கொனறையருளீர்சொடியி'ரென்றருளுவீரே. (௩.௧)



  

Fact 
ப்டடணகதது

ப் திம் 

இணை ககுறளாசீரியபபா. 

அருளு வாழி யருளுவாழி 
புரிசடைககடவு சாருளுவாழி 
மேசாோனறு மிகதோனலி கிலைதவககதவகும 

டறபசசசெவவியின மசசளியாசகைககு 

மினைபபினுககடி த யிளமைகீகக 

மதனினுககடி கே மூபபினமரொடாசசி 

யத்னினுவகம தே கதமெனமாணம 

வாளைபருகி யூடமபைவதிகாககி 

க ஈணாளபயினற*$லகாககூறற 

மினையதனமைய இதுேயிதனை 

மபென்தெனககருகுி யிகறகெனறுதொடஙகிக 

செயதனகசிலவே செயவனசிலவே 

செயயாநிறபன இலவேயவறதிடை 

கனறெனபசிலவே SFO) sen iG a 

யொனதினறுமபடாகன ஏலவேயென்திவை 
சணதஇடைகினைகது களிபபவுவகலுழபவுவ் 

கணககிலகோடித சொகுஇயவைதா 

மொனறனொொனறுணாவழி வருமேரவனைதீது 

மொன்றுாவுணாவழி வருமோவென்றரொன௮ 

தெளிவமிததேறல செலலேகளிய 

மனகன செய்கைமற நி.துவேதீயே 

பரினயசாலவெம பெருமதெரிவுறி 

௮ண்டாய்ததோன௮வயாவையுநீயே 

கணடனையவைரினைக் சாணாவததா 

னினவயினமறைத்தோ யலலையுனனை 

மாயாயமனனினை நீயேவாழி 

மனனியுஞ்சி௮மையிற கரகதோயலலை 

பெருமையித்பெரியோய பெயாத்துகியே 
ஜேருகியஞ்சேணிடை நின் ரோயல்லை 

தோவோரககுத்சமமினு மணியை$ீயே



கோயினன்மணிமாலை. ௧௮௯ 

ஈணணியுமிடையொனறின் மறைநதோ யலலை 

யிடையிட்டுகின்னை மறைப்ப தமிலலை 

மறைபபினு மதவு 
நீயேயாகி சினறதொரகில்யே igo BITE LY 

நினைபபருககா.ச நினனிலையிதவே 

நினைபபுறுககாட்சி யெரநிலைய தவே 

யினிஈனியிரபபதொன நுடையமனமருணடு 

புனமையினினைச ப புலனவழிபடரினு 

நினவயினினைஈதே மாகுதனினவயி 

னினைககுமாகினைககப பெறுதலனைததொனறு 

ரீயேயருளல வேணடுமவேயமுதா 

கயிலைபுலலென வெறிவிசுமபுவறிதாக 

விமபருயய வமபலமபொலியத 

இருவளாதஇிலலை மூதூ 

ரருடஙகுயிறறு மாதிவானவனே. (௩௨) 

வெணபா, 

வாஞோபஸணிய மணியாசனததஇிருககு 

மானாதசெலவத தரசனறே - மானாகம 

பரதிபபராகினருடம பைமபொனனினமபலததே 

உ. நதபபாவேண்டாத வாழவு. (௩௧) 

கடடளைசகலித துறை. 

வாழவாகவுநதஙகளவைபபாகவுமறையேராவணஙக 

வாளவாயதிரு ததிலலையமபலததாயுளனையனதியொனறைத 
தாழவாரறியாசசலேகஞ்சுண்டிலையாலெனறே 

மாளவரரசிலரையனறோதெப்வமாகவணஙகுவசே, (௩.௪) 

ஆசிரியவிருததம. 

வணககுமிடையீரவறி து வலலிலிடையாண் மேன 
மாரசரமாரிபொழி யபபெறுமனததோ 

டணகூயிவடாலுமெலி யபபெறுமிடர்சகே 

புதையெரிதூவியுல வப்பெறுமடுததே



௧௯௦ படடணத்துப்பிள்ளையா£ 

பிணசகயரவோடுசடை யாடஈடமாடுிம 

பித்தரெனவும்மிதய மிதசனையுமோரீ 
ரணஙருலெறியாடுமறி யாம தலீரு 

மையலைய/மலலலையு மலலததியீரே. CAG) 

சேரிசையாகிரியபபா. 

rp Cade gr rasp நுகுசடிலத்,தக 

குத்ிகொளக௫கை மதியினமீசுசைய 
வணடியஙகுவரைபபி னெண்டோட்செல்வ 

கவொருபாறறோசேமொருபாறகுழையு 

மிருபாதபட்ட மேனியெஈதை 

யொலலொலிபபழனத இலலைசூதா 

ராடகபபொ துவி ஞைகநவிறறு 

மிமையாராட்டா தொருபெருககடவுள 
GUT GOT QUIT GL! GON ME (GE தாதையானே 3 

மதுமழைபொழியும புதமாதாரத.தத 
தேனியஙகொருடிறைக' கானகததயறறிய 

தெயலமண்டபத தைவகையழமளி௪ 

சிஙகஞசுமபப வேறிமஙகைய 

ரிமையாகாட்டத தமையாகோக்கத 

தமமாாபுபருகசசெமமாநதிருககு 

மானாசசெலவத.த வாஜனேரினப் 

ம.தயேேயெயதிலு மெயதககதுமெனத் 

செறுசொலாள ருறுசினநஇருக 

யெறதியுமீத.தங குறறககொளிஇ 

மீரசதம்போழக மெறறுபுகுடைந்தும் 
வராசதுசகுறைதது மதசாயகூர் தஞ 

செ்குரறபெய5 திரீவாகடயும 

புமுககுடையமுவத தமுகயெலசேறறுப 

Mi Oe ene மழுத்தியினனு 
க ரயிறணடதது மாருகக. தயார



"கோயினான்மணிமாலை. ௧௯௧ 

நிரயஞசேரிலுஞ சோசஙுரையிடை 

யேனோரென்னை யானா தவிரூமபி 

சலலனெனினு மென்சவவரே 

யலலனெனினு 'மென்கமில்லா 

திருவொடுதிளைத தப பெருவளஞூகதையா 

தினபத்தமுகதிலு மமுசறுசவலலாத 
அனபநதுதையிலுக துதைகமூனபி 

லிளமையொடுபழூ௫ கழிமூபபுசகுறுகா 

செனறமிருகடனு மிருகசவனறி 

யினறேயிறககிலு மிரககவொனம 

வேணடலுமிலனே வெறுததலுமிலனே 

பாரணடகைசக்குரிஏனின னடியரொடுககுமுமித 

தெயவசகூததரின செயயபாதமு 

மடையவுமணுசவும பெறற 

கதிடையாசசெலவக இடைததலானே. (௩௬) 

டுவண்பா, 

அனேதறேபோசதாலழிவணடேயனபுடைய 

நானேதானவாழ௩ஈதிடினு கனறனறே - வானோஙகு 

வாமாணபொழிறதிலலை மனறைபபொலிவிதத 

கோமானைமிததெருவே கெரணடு, (௩௭) 

கடடளசைககலிக துறை, 

கொணடலவணண ததவனானமுகனிஈதிரனசோமகுடத 

தணடாமிண்டிதசொழுமமபலககூ ததனுககனபுசெயயா 

மிணடாமிணடிததிரிவாரெனசசெனனினிசானவனறன [னே, 

ரொெணடாதொணடாககுத தொழுமபாயததிரியசதகொடகளெ 

ஆசிரியவிருததம்: 

தொடரசரைததஙக முன்புளவாயின 

தொழிலகணமததோன்று மொனதியிடா 

சுளியுதலககொணடு 'புன்புலைவாரிக 

Oo Quan ip sess ate 'சர்னையோயப்வொடு



௧௯௨ படடணத்துப்பிள்ளையார் 

கடைகெட்முற்கொண்ட பெணடாபொருவொரு 

கடலைமசசென்று வகதனபேசிட 

ஈலீயிருமறகஞ்சி யுணடிவெருவிமு 

ஈரகவுடறகனபு கொண்டலைவேனினி 

மிடலொடியபபண் டிலககையாகோஜெரு 

விரலினமுகமுணடு பணபகூபாடிய 

விரகுசெவிசகொணடு முனபுளதாகய 

வெகுளிதவிரதசனற பொனதியிடாவகை 

இடமருளவைககுஞ் செழுஞ்சுடரூறிய 

தெளியமுதத கொழுஞ்சுவைநீடிய 

இலைநகரிறசெமபொ னமபலமேவிய 

சிவனைகினைககுந தவஞசதுரா வதே ' 

நெரிசை யாசரியபபா;. 

௪ இாரமுகவா றக தைககுக கதரவிகெடவு 

ளாதிகொடுதச பேரருளபோறறி 

மூயறகசியொடுபணிஈத வியகசாகோனுகளமு 

மாரிதிடிீரணசி மாளனாபபெருவளத 

4௱கையொன தளாவினதிகிறுவிய 

செலவஙகொடுதச செலவமயபோறறி 

காணிழலடைா த மாணிககாக 

நரணமாதறைபிறமாது சோணமுழறைவலித ௪௮௧ 

அசைததுவருககடறறைப் படிமிசைகதெறிகக 

வுதைதஅபிரளிதத வுதவிபோறகி 
குலைகுலைகுககத நிலையாதீதேவா 
டடுட பரவல மிடையினதகிவிலகூக 

சடலவிடமருகஇன கருணையோற நி 

தவிராச£றதத தவணாமூவெயி 

லொலலனல்கொளுவி யொருகொடி பொடிபட 
வில்லொனள்றுவளைதத வீரமபோறறி 
மன கருமபெடு Gury UL. bg ge 

சாமனைபபராதத சகண்ணுதல்போறறி



கோயினான்மணிமாலை. ௧௯௩. 

தெயவயாளி” சைமுயனறுகிழிததெனச் 
கரியொனறுரிதத பெருவிறதல போறதி 
பணடிபெரும்போர்ப பாரததலுககாகக் 

கொண்டுடடகத கோலமபோறகி 
பிரதபதமொனதில் வெளளிமலையெடுதத 

வரககனைநெரிதத வாணஎமபோததி 
விலஙசலவிண்சி விமுகதெனமுனனுட 

சலஈதரறறடிநத தணடமபோழறி 

சாதையையெறிஈத வேதியசசிறுவ௱௫ுப 

பரிகலககொடுதத இழுவுளமபே 

நினமுதல௨உ ழிபடத தனமகறறடிரநீது 

தொணடாமனையிு லுணடலபோறறி 

வெணணெயுணண வெண்ணுபுவநறு 

தடிதாவிளச்கை நகதபுபெயாதத 

தாவுபுலலெலிககு மூவுலகர௱ 

கொயதினிலளிதத கைவளமயபோ௱ி 

பொயகுளையழலவாயப புகைவிழியொரு சர்ச 

/யகககொலற சேவகமபோறறி 

afd Ong pac’) மணியகுபகுவர 

யு. ரகமபூண்ட வொப்பனைபோறறி 

கவகையுககசெகையுக கலக தழியொருபாம 

ஜிசளசூடிய செஞசடைட்பாறரி 

கடவுளிருவ ரடியுமுடியுவ 

காணடலவேண்ட௪ சனறபிழமபரகி 
நீணடுகினற நீளமபோ்றஜி 
யாலழபிலகுகின சூலமபோறறி 

RM spans A st னேறுபோறதி 

யே. சலெறபன மஇழுமகட்டிட்ப 

வாரிசஙகொடுத்த பணபுபேரறமி 

இல்லைமாசகா போற்றிதில்வயுட் 
Aspire ued Cur DA LDU Ss



௧௬௯௪ படடணததுபபிளளையாா. 

தாகொடகம போற்றியெனருவங் 

கென்றும்போறறிலு கெனறனகடறைய 

வாறறறிலலை யாயினும 

போறதிபோறதிரின பொலமபூவடி ச்சே, ro) 

இருசசிறறமபலம. 

  

திரு சசி$றமபலம, 

பட்டண தக தப பிளளையா 

அருளிசசெயத 

இருகக்ுமல மும்மணிக்கோவை 

இணைகருறளாசிரியபபா. 

இருவளாபவளப பெருவரைமணாத 

Lo 7 வலலி போலவொருக. 

இிமையசசெலலி பிரியா தவிளஙகப 

பாயதிரைபபாரவை மீமிசைமுகிம்த.த 

ade Bring யாயிரசதொகுஈ௪ 

வரனமுறைதரியாது மலாமிசையிருநதெனக 

கதாலிம்கினமுகக காணடொறுகசாணடொறு 

மு; திராவிளமுலை முறறாககொழுஈஇன 

திருமுசதகாமரை செவவியினமலரகின 

நையலலானுதற றெயவசடற பிறை 

பிளறிலாசசாணடொறு மொளியொடுமடணார்தரின 

செவவாயககுமுதஞ செவலிசெயயகின 
செய்கைககமல மயசைவனமுலை 

யமீரதகல௪ மமைவின்றேந்த 

மலைமகடனாது ஈயனசகுவளைகின 

பொலிலினொமேலர மறையோர்” 
த்கமுமலகெதிரின்று பொலிய 

Grane Bimmer sbi gy



க்கரும்லமும்மணிசகோவை. ௧௯௫ ரமுக்கழுமல(ம் 

மீமிசையுலகங் ஜேருதறருழ்ச கய 
கொனருவாத ( குன்றாவெளளத் 
துலகமூன்றுசகுக களைகளாஇ 
முத்லிலசால மினிஅவீறதிருஈ தழித 

fi 50urGacs Ca Qué meer 
றலாகடைப்பருவதது வளாபசிவருதத 
வனனாயோவென றஐழைபபமுனனினறு 
ஞானபோனகததரு ளட்டிககுழைதத 
வானாததரளை யவன லயினருள 

வஈதணனமுனிஈ௪ தநதாரியாரென. 
வவனைககாடவெ னப்பவானா£ 
தோடுடையசெவிய னென்௫ம 

பீடடையபெமமா னெனறுங 

கையிறசுட்டி.௪ காட்ட 

வையநீவெளிடபட் டருளினையாங்கே (௧) 

வெண்பா. 

அருளினசடலடியே னள பெனனுமாு 
பொருளினறிரளபுகலி ராத - னிருளபுகு ஐன் 
கணடததானெனபாரைக கரதலிததககைதொழுவா 
சணட்ததராசாமா ரசறகு, (௨) 

கடடளைககலித்துறை, 

ஆரண்கான்கறகுமபபாலவனறியத தணிரத 
காரணனானமுகலுககரியானடுவாயகிறைகத 
பூ ரணனொதைபுகலிபபிரானபொழிலததனைககுவ 
கா ரணனரதககரண௫ககடந்த கருப்பொருளே. (௩) 

இணைக்குறளாசி ரியபபா, 
சருமுதறமெடங்ூப் பெருகாளெலலாக 
காமமவெகுளி கழிபெரும்பொயயெலுஈ 
அய்மையில்குபபை தொலைவின.ரிகடடர்தை 

யரிதினீசழ்ஈ.2 பேரகடப்பொருதிறன



௧௯௬ பட்ட்ணததுப்பிள்ளையார். 

மையிருணிறத ௫ மதனுடையடுசின த் 

தைவசைக்கடாவும யாப்பவிழ்தீதகறதி 

யனபுகொடுமெழுச யருசவிளககேறறித 

அனபவிருளைத் அரக தமுனபுற 
மெயயெனும்லிதானம விரித தய்ய 

கழமையிறரொடாஈ௪ இட நதவெளன்சிகதைப 

பாழறையுனகருப 'பளளியறையாகசெ 

சிரதைததாமரைச செழமுமலாபபூகதவி 
செரதைநீயிர௫ கக விட்டனனிஈத 

கெடுகிலவளாகமு மூகஇர்வானமூு 

மடையபபரந்தீதாதிவெளளத் 

நுரையெனசசிசரி யிருசுடாமிதபப 

வரைபறிதஇயககு மாருதஙகடுபப 

மாலுமமிரமனு முதலியவானவா 

காலமிதுவெனச கலஙகாரினறுழி 

மறறவருயயப் பறறியபுணேயாய 

மிகஈனிமிதரத புகலிகாயக 

வருணனிசுரககும பிரளயவிடககரின 

செல்வசசிலமபு மெலலெனமிழறற 
அமையாககாடடு யிழையக 

கொழுஈதையு மூடனேகொணடிய 

செழு£தருளததகு மெம்பெரூமானே, (௪) 

வெண்பா; 
மாலுமழுவுச தருமிடறதிலவாழுமிரு 

டானுமபிறையஈ தரித்திருககும் - வானவாசகு 
வெளளச்தேதோனதிச சமுமலததேலீறறிருுதென 

லுளளததேகினற வொளி, (@) 

கட்டளைக்கலித்.துறை, 
ஒளிவஈதவாபொய்மனத்திருணீககவெள்லுளளவெள்ள$' 
தெளிவாதவாவக ததிததித்தவாரிகதியாசதொரு ஃ 
கனிவசேவாவன்புகைவசதவாகடைசாரமையத். 

தெளிவர்சவாஈககமுமலவாணர்தமிளன்் ௬ளே, (க)



இருக்கழமுமல(மம்மணிக்கோல Gil. ௧௯௭ 

இணைககுறளாசிரியப்பா. 

௮ருளபமுததளிஈத கருணைவான சனி 

யாராவினபத தீராசகாத 

லடி.யவர்சககமிரத வாரிநெடுகிலை 
மாடககேரபுரத தாடகககுடுமி 

மழைவயிறுகிழிககுக சமுமலவாணகின 
வழுவாககரட்சி முதிராவிளமுல்ப 

பாவையுடனிருஈத பரமயோலி 

Lit exer emit Ss gies Cex ben gC Lage 

ளகலலோகமு மனஈதயோனியு 

நிலமுநதோனறநீ நினைரதராட்டொட்ககி 

யெனைப்பலயோனியு நினைபபருமபேதத 

இயாருமயாவையு மெனக்குததனிததனித 

தாயரரடஇயுந தநதையராஇயும 
வரதஇிலாதவ ரிலலையானவா 

தரதையரா௫ியுஈஉ தரயரரடயும 
வஈதிராகது மிலலைமுஈ ஐ 
'பிறவாரிலனு மிலலையவவயி 

னிறவாகிலலு.மிலலைபிதிதி 

லென்ளைததினனா வுயிரசளுமில்லை யானவை 

தமமைததின்னா தொழிஈததுமிலலை பனைததே 

காலமுஞ்செனற தயானிசன மேலினி 

யிளைக்குமாதிலனே சாயே 

னந்தாச்சோதிரின னஞ்செழுததுஈவிலுக 

தகதிரமபயினறத மிலனேதநதிரம் 

பயினறவர்ப்பயின்ற,த மிலனேயாயினு 

மியன்றீதோபொழுதி னிட்டதமலரரச் 

சொன்னஅமசர்திர மாகவெனனையு 

மிடர்ப்பிறப்பிறப்பெலு மிரணடின் 
் கடற்படாவகசை சாச்தனின்்ள்டனே, (௪)



௪௯௮௮ பட்டணத்துப்பிளளையார். 

"வெண்பா, 
கடலானகாமததே காறாழவாதுனப 

மடலாமுபாய மறியா - ரடலா 

மூழுமலததையேராகிலா நமூககடபெருமான 
சழுமலததைசகைதொழா தரா, (௮) 

கடடளைக்கலித் துறை, 
தொழுவாளிவளவளைதோறபாளிவளிடாககேயலர்கெரண 

டெழுவாளெமுனெறசெனசெயவேரவெனமனததிருகதுவ 

கழுஉாமணியைககமுமலவாணனைககையிறகொணட 
மழுவாளளைகசணவோததெனராலெசாவசையிலலையே, (௯) 

கேரிசையாடிரியபபா, 

வசையிலகாடடி பிசைஈனிவிளஙக 

முனனாணிகழாச பனனிருககள 
வேறுவேறுபெயரி லூதினறியனற 

மையறுசிறபபிற றெயவததனமைப் 

ப/கலிகாயக விசலவிடைபபாச 

வமைகாணமெனமோே ஞமையாளகொழுக 

குன௮குனிவிதது வனறோளவுணா 

மூவெயிலெரிதத சேவகததேவ 
விளநிலாமுகிழககும வளாசடைககடவுணீன 

னெற்தியிறசிறகத வொறறைகாட்டததுக 
சாமனைவிழித்த மாமு துதலைவ, 

வானவரறியா வாதியானே , 

சலலாமனதஅப் புல்லநிவுதொடர 

மகதுகோககும வெறுஈதண்ணாட்டத் தக 

காண்டொறுக்காண்டொறு மெலலாமியாணடை 

யாயினுமபிறவு மெனனதும்பிறர.து 

மாவனபலவு மழிவனபலவும் 

போவதம்வருவ.து நிசழவதமரகத் 

தெணணீர்ஞாலத் அத திரண்டமணலில 
மெணணில்கோடி. யெனைப்பல வாடி



திருககழுமலமும்மணிக்கோவை. sag 

யிலலனவுளவா யுளளதகாளாது 

பனனாளிருஎவயிற் படடேனனன.து 
மனனதாதலி னகெழுமடுதனனெனிற 

'கடபுலனறெரியாது கொடபு.றுமொருவாககுக 

‘es Pa Sune வழிகுழியாகி 

யொழிவினரொன்நி னொனறுதடமாற 

வாதாதபோல வரததெரதைரின 

திருவருளாட்டய கருணையிறபெறலும 
யாவையுமெனககுப பொயயெனத்தோனதி 
மேவருகீயே மெயயெனதசோனதினை 

யோலியபபுலவன சாயலபெறவெழுதிய 

சிறபலிதறப மெலலாமொன.றித 

தவிரா.ததடவினா சமககுச 

சுவராய்ததோனற தணிவுபோனறன் வே, (௧௦) 

வெண்பா, 
எனவேடுயுமுநதிருந்தா ளெனசெயவாளினனஞ 

சினவேறுசா_டுதிரேற நீரு - மினவேகப 

பாமபுகலியானீமிரும பனனாச௪டைமுடிரம 

பூமபுகலியானிதழிப போத, (௧௧) 

கடடளைக்கலித துறை. 
போதும்பெருவிடிறபசசிலையுணடுபு லுணடெறகு 
மேதமபெருவிடினெஞசணடனறேயினையாகசசெப்புஞு 

குதம்பெருமுலைபங்காதென்ரேணீபுே PEN Olea er 

௫.தம்பெருதவடிததாமரைசெனறசராவதறகே,.. (6௨) 
இருசசறதமபலம, 

ஒடை



இருசடிறறம்பலம், 

படடணத்துபபிளளையார் 

அருளிச செய தீ 

திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை, 
அல்லாவை எைகைசள்கள் 

இணைககுறளாசர்பப்பா. 

தெயவசதாமரை௪ செவவியினமலாநழு 

வாடாப்புஅமலாத தோடெனச?வநது 

$கலமபுகழலு மலமபபபுன த 
கூறறினாறுறன மாறதிபபோறரு. 

வலமபுரிகெடுமா லேனமாகி நிலமபுக 

காறதலினகழச தோறு தறிமிரகறு 

பததியடியவா பசசிலையிடிறு 

முத்திகொடுத்து முனனினதருளித் 
இகமஈ.தளதொருபாற நிருவடியகஞசேசஈு 

மறுவிலகறபகத துறு சளிரவாகடு 

நெயமிறறோயதத செவவித்தாதி , 

அபு ரகடைபபிறனு சொரதுதேவா 

ம. வரனமகளிா வணஙகுபுலீழத்த 

இனனபபனமலா இண்டிடச்சிவந.து 

பஞசிுமனிச்சமு மெஞ்சவெஞ்சாத 
இருவொமெபொலியு மொருபாற்திருவடி 

நீலபபுளளி வாளுசாவேங்கைத் 

தோலின்கலிக௪ மேல்விரித்தன௪க௮ 
ஈசசெயித்றரவச் கச்சையாப்புறுதித்ப் 

பொலிர் துளதெர௫பரற் “நிருவிடையிலங்சொளி 

யரததவாடை விரித் துமீ.அறீஜி. 
பிரச்குமணிமேகலை யொருங்குடனசாத்திய



இருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை. ௨௦௧ 

2௦ருஙகிறராகு மொருபாறறிருவிடை 
செ௫கணரவம பைஙயகணாமையுக் 

சேழசகோடும வீழதிரளக்கு 
ஆடஙகுநூலு மிடககொண்டுபுனா ௪ 

திவளநீமணிரத்கோ பவளவெறபெனன 

வொளியுடன.திசமு மொருபாலாகம 

வாருமவடரு. மோபெறபபுனைஈ.து 

செஞ்சாககணிகத குஙகுமமெழுதிப 

பொறறருமரையின முறருறு BO per 

வுலகேமீன நிலையிறறளரா 

மூலையு_னபொலியு மொருபாலாக 

மயிலவாயரவம வயினவயினணிச ௪ 

மூவிலைவேலும பூலாயமமுவக 

தமருகப்பறையு மமாதரததாககெ 

சிற ஜளதொருபாற திருசகரஞசெறிகதி 
GUE or HE வாடகககழஙகுட 

னெமைமெனபக.து மமமெனூளளைய 

தரிததேசெழு மொருபாறறிருககர 

மிரவியுமெரியம விரவியவெமமையி 

ஜனொருபாலவிளஙகுஈ இருநெகொட்ட 

நவவிமானின் செவவிததாகிப 

BIS peas ovo Wt eer go 

குணடுநீரக்குவளையிற குளிக தநிறமப.பின 

தெமமனோககடுதத வெமமைகோயகடிர௫கி 

யுலகேழபுரககு மொருபாஞனாட்ட 

கொசசிபபூவும பசசைமசதமுங 

கொனறைப்போத மென்றுணாத்தும்பைடுங 

கஙகையாறம பைகங்கட்டலையு 

மரவுமதியமும விரலிததொித.த௪ 

சூடாமாலை சூடிபமீடுசெழு 

கெருபபிததிரிததனைய வுருககிளாசடிலமொடு



2.02. படடணத்துபபிளளையா£ 

நானமுககரகத பானிறவன்னவ 

EM COA Gn GOR HEI கற ததையுகடரது 

சேணிகஈதளதே யொருபாறறிருமுடி. பேணிய 

சட்வுட்கறபின மடவ ரனமகளிர 
கறபகவனத.தப பொறபூவாககிக 

கைவைததபபுனைரத தெயவமாலை 

நீலககுழனமிசை வளைஇமேனில௨ஈ௮ 

வணெதேனுக கணெடுபுதிளைபபத 

இருவொடுபொலியு மொருபாத்திருமுடி. 
யினையவணணதது நினைவருஙகாடசி 

யிருவயிலுருவு மொருவயித௬௫ 

வலபபானாட்ட மிடபபானோகக 

வாணுதலபாக நாணுதலசெயய 

வலப்பாறறிருககர மிடபபரலவனமுலை 

௨5 துவருட மெயமமயிரபொடிததாக் 

முலகமேழும பனமுறையீனறு 

மருதீடஙகொண்ட வொருதனிககடவுணின 

திருவடு.பரவு தம யாமேகெடுநா 

stoopid ong Klar 5 seri 1b ge 

சிறைசகருபபாசயஞ் சேரா 

மதித,தமபுகா௮ வாழவுபெறறபொருட்டே, (4) 

வெணபா, 

பொருளுககுலலும் புசமுஈதிறனு 

மரூஞூமதிவு மனைத - மொருவா 

சருசாவெனபராககுவ கறைமிடறருய்தொலலை 
மருதாவெனபார்ச்கு வரும், (௨) 

கடடளைககலித்துறை, 

வருஈதேனிறகஈதமபிறந அமயககுமபுலனவழிபோயப 
பொருசதேனரற்புகுனெநிலேன்புகழமா[ருதத் 
பெருதேனமுசஈஅசொண்டுன்பிறிதொன்றிலாசையின்தி 

மீருகதேனினிசசென்றிரவேஜனொருவரையாதெர்ன்அமே . (௩)



இருவிடைமருதூர் முமமணிககோவை. ௨0௩ 

கேரிசையாசிரியபபா. 

ஒனறதினெடொனறு சென்றுமுகறடவி 

யாடுகொடி நடககும் பீடுகெமுமாளிகை 

தெயவககமமியா கைமமுயனஅவகுதத 

வோவநாூறசெமமைப பூவியலவீதி 

குயிலெனமொழியு மயிலியலாயத.௪ 
மானமாறலிழிககு மானாசசெலவத 

திடைமருதிடககொண டிருதவெரதை 

சுடாமமுவலஙகொண டி.ருகததோனற 

லாரணநதொடராப பூணபு ராண 

நரரணனதியாக காரணகசடவள 

சோசெசடரொளி யாகி சனிபபொரு 

ளேகசாயக யோககாயன 

uno ener mews ma துளதேயானமுன 

னன £கலையுலகத தனஈதயோனியி௰ 

பி தழிபபிறவாது சறஙசெனசசுழனறு மித 

தோநதி.றமபொழுதி னீறறுத்துனபக 

இயாயுறு யாம மியானுறு தயரமு 

மிறககுமபொழுதி னறபபெருக தனபமு 

நீயலதறிகுசா யாரேயதனா 

லியானளினிபடபிறகத லரறறஹேனல்தான 

அறபவந துடைதத னிறபிடி.ததலல. 

பிறிதொருநெறியி ஸவிலலையஈநெறிககு 

தஹேண்டலுமவெறுததலு மாணடொன திறபடர 

வளளமொனற௮டைமை வேணடுமஃதனதி 

யைமபுலனேவ லாணைவழிதநின.று 

தானலசொன்றைத தானெனநினையு 

மிதவென தளள மாதலினிதுகொடு 

நினனைநினைபப தெகதுனரநுனனவ 

குற்புணையாகக கடனீரநீரதின 
செதமிகருளரோ விறைவகறபவங



௪ ol ச . ச் 

‘2.04 பட்டணத்துப்பிள்ளையா 

சடத்தலயான்பெறவும வேண்டுககடத்தறகு 
நினை ததலயானபெறவும வேணடுகினை ததறகு 
நெஞ்சுநெதிநிறகவம &வேண்டுகஞ்சுபொதி 

யறையெயிறறுரசம பூணட 

சறைசெழுமிட_றறெல் சணனுதலோயே. (ர) 

வெண்பா, 
சணணெனறுரரதமசசேோரா காபபென்றுககறதிருக்கு 

மெணணெனறமூல வெழுததென௮ - மொணணை 

ரூ ச்வபபாவெனறுமுனை வரழததாரேன்மறத எ 

சருதவபபாலுணடோ ௧, (௫) 

கடடளைககலித துறை 
கதியாவதபிநிதியாதொனறுமிலலைகஜேவரததின 

பொதியாவறுசும$தானலிழபபோமிதுபோனபிளன£ 

விகியாமெனசசிலாகோலதலகாலிகைவேண்டுகாயரா 

2 ியாலதமருரனசமலேசெனறுவாழததவதே, (௬) 

கேரிசையாகிரியபபா. 

வாழநசனமெனறு தாழநதலாககுதவாறு 

தீனனுயி£ச்கிரககி மனறுமிரக்கிரஙகா 

ர்ணடிபபொருட்டாற கண்டனவெஃகி 

யலியடுராகரு௪ சுவைபகாநதேவி 

பாராவுணடி யயினறனராஇத 

reg fous தாததுப்பாரா 

லிமுபபமுகமுலலு மொழமுககமுகுகலவியு 

SUA LA DoS Beraps tor ess 
KL (poner m5 sr Crt ANCE. EE 

சிருவாததொகுதியி லுருஅபபேசியும 

பொயயொடுபுனஎ மதன புலலாககுபபுசன.று 

மெயயுமானமு மேனமையுழொரீஇ 

தனனைததேறி முனனையேராகொதெத 
சனமனைககமதஇ யாடுயவரகிஸல௪ 
சாவுழிசசா௮ந் சசைமையளாயினு



இருவிடைமருதா£ மூமமணிககோவை ௨௦௫ 

Coa PCuae செலலாதகாவலொடு 

சொண்டோளொருததி புணடிவேடடிருப்ப 

வெளர்ககெண்ணெய போலததளளாது. 

பொருளினசவைககுப போகமவிறறுணண்ு 

மருளினமடகதைய ராககதோயநறு 

மாறறலசெலலாு வேறஜனோமனைவயிற 

கறபுடைமடதையா பொமரபுகனிகேட்டுப 

‘San tp a ழமிபாராது அழைவழிகோககியு 

நச௫சிவஈத ஈலகூடாமாநதாசம 

விசசையிறபடைதத வெவவேறுகாடசியி 

னசமலாகத$வார போலமுகமலாந 

தினிஅமொழிகதாக குதவுதலினறி 
சாளுகாளு நாளபலகுறிததவா 

STM CPD gE தலிராத தககேளிகழக 

இகமுமபரமு மிலலையெனறு 

பயமினமொழுகிப படடிமைபயிறறி 

மினனினனையசன செலவததைவிருமபித 

தனனையமொருவ ராகவுனனு 

மேனையோரவாமும லாழகசையுகனைமலாக 

இயோசனைசமழு மூறபலவாவியிற 

பாசடைபபரபபிற பானிறவனனம 

பாரபபுடனவெருவப பகுவாயவாளைகள 

பேோரததொழில்புரியும பொருகாவிரியு 

மருகமுஞசூழகத் மருகவாண் 
சுருதியுநதொடராச சுருதிசாயக 

பததருககெயபபினில வைப்பெனவு தீவு 

முததிததாள மூவாமுதலவகின 

திருவடிபிடி.த. வெருவ. ரலலிட்டு 

மககளுமனைவியு மெரசகலுகதிருவும் 

பொருளெனகிளனையா அனனருளினைகினைக 

இரதிரசசெலவமு மெட்டுச்சிததியும 

5A



௨0௪ படடணத்துபபிளளையா£ 

வர தழிவநதழி மறுததனரொ.துஙகச 

சிவனச்ரை அனனறசோவண் 
மற தற£ளொடு பெறுவதபுனைஈ 

wee ene ten அுதவுழியெடுகசாங 

மிவோருளரெனி னிலையினினறயினறு 

ப சரைப்பாயலிற பளளி?மவி யோவாத 

தீகவெனுமரிவையைத தழீஇமகவெனப 

பலலுயிரனைததையு மொககபபராககுகின் 

செலவசசடவுட டொண்டாவாழவும 

பறறிபபராகக னுறறராயேறகுக 

முளபபடிநீரு மளபபருகதனமைப 

பிரளயசலதியு மிருவகைபபொருளு 

மொபபினுமொவலாத் தபபிதராதலி 

னின?ரடியரா தஞசரடியாக 

கடிமைபூணடு நெகொடபழடு 

முடலையாககையொடு புடைபடடொழுகயெவ 

காறறலையேவலென ஞாயததலையேறறுக 

FOUL. HET COVE Sl oor 

௮ணடோமறறெனக குளளதுபிறிரே (er) 

வெண்பா. 

பிரிரசேனரகம பிறவாதவணண 

மறிகதேனகம்கவே எமபிற் . செறிந்த 

பொருதவடடவிறபிழைத.தப போகசேனபுசாணன 

மருசவட்ட£தனஜுளே வத. (௮) 

a ம 

கடடளைககலித்துறை, 

வரஇசசண்டாயடியாரைசசகணடானம௱வாதுகெருசே 

சிநதிக்சணடாயரனசெழமுபாறசழறிருமாமருதைச 

சகஇகசணடாயிலலையாயினமள் 2.மாதரிக்கொடிபோ 

புஈசிச்சண்டாபரிரயத துன்னைலிழ்த்தியமககுவரே, (௧)



இருவிடைமருதூா£ முமமணிககோவை ௨.௦௪ 

கேரிசையாகசிரியபபா. 

"மழ பமினவாரா வுதிசளுளவோ 

கழப்பினவா? 2 கையறஅுளவோ அதனால 

ஈஞசபபுன 5௮ வஞ்சசகடடையை 

வோறவகழகது போகசததாவைசெய 

கனபெனபாதஇ கோலிமுூனபுற 

மெயயெலுமெருவை விரிததாகசையமி 

வகடிதகசனிவித இடடுகி௪ தலு 

மாவததெணணீா பாயசசிசோகதின 

தகெருகாககடஙகா இகெகண்செயயும 

பட்டி யஞசினுக சஞியுடசெனறு 

சாநதவேலி Cer Serr uses cor 

நோனபபெருமுளை சசதாதுமுூளைததுக 

கருணையிளரசளிர சாட்டவருகாக 

ராமககுரோதக களையறககளைக ௮ 

சேமபபடுததுழிச் செமமையினோககி 

மெயமமயிாபபுளக மூழகதிட்டமமெனக 

கணணிீரருமபிச சடிமலாமலாகது புணணிய 

உஞ்செழுததருவகாய சோனறிஈஞ்சுபொதி 

காளகணடமுவ கணஜணொருமூனறுஈ 
தோளொருகானகுஞ சுடாமுகமைஈதும 

ப௫வளகிறமபெறறுத தவளகிறுபூசி 

US LUFF COOL! FEED முறுசுவையுடைததாயக 
காணிலுககேடபினும கருதினுஙகளிதருஞ 

சேணுயாமருத மாணிகசததியகனி 

பையபபையப பழுதுகசைவர 

வெமமனோக ளினிதினர௬ஈஇ௪ 
செமமாகதிருபப௪ லெரிதினவரரா.து 

மனமெனுமபுன த்தை வறுழ்பாழாகஇக 

காமககாடு மூடி. ததமைசெய 
எயம்புலவேட ராறலைசசொழுக



2.05 படடணததுபபிள்ளையா 

வினபபபேயததே ரெட்டாசோடக 
கலலாவணாவெலும் புலவாயலமர 

விசசைவித தகுததழி யானெனடபெயரிய 

கசசுமாமர ஈனிமிகமுளைத தப 

பொய்யெனகவடுகள பேரக்கசசெயயும 

பாவப்ப்றழை பரபபிபபூவெனக 

கொடுமையருமபிக கடுமைமலாகது 

தஇனபபபலகாய தகடபபினபு 

மரணமபமுதது ஈரடைவீழகு 

தமககுமபிறாககு மூதவா 

இமைபபிறகழியு மியறகையோருடைததே, (௧௦) 

வெணபா. 
உடைமணிமினோசைக கொதுகயெரவம 

படமொடுகசபபையவே செனற்க - இடைமருத 

ரையமபுகுவ தணியிழையாமேல$ஙகன 

கையமபுகவேணடிக காண, (௪௧) 

கடடளைககலித துறை. 

சாணீரசதியொனறுகசலலீசெழுதத்ஞ்சுமவலலவணணம 

பேணீாதிருபபணிபே£ரவன்புகழாசைபபட்டுப் 
பூணீருருததிரசா'சனநீநெககும்பூசுலீ£ 
வீணீரெளிதோமருதபபிரான்சழனமேவுதற்கே. (௧௨) 

கேரிசையாசிரீயப்மா. 

மேவியபுனளமயிரத தொசையோவமமயிர 

பாவியதோலின பரபபோதோலிடைப் 
YES GudurBes புண்ணோபுண்ணிடை 

யூறுமுதிரப புனிீலோகூறுசெய 

இடையிடைநிறகு மெலுமபோவெலுழ்பிடை 

மூடைகெழுமூளை விழுதோவழுவமுத 
அளளிடையொழுகும வழும$போமெளளகின 

௮ருமபுமுவி னொழுககோரிரிடை 

* வைததமலததின குவையேரவைததுக்



தருவிடைமருதார் மும்மணிக்கேரவை, ௦.0௯ 

கட்டியஈரம்பின கயிரோவடமபிதகுட் 
பிரியாதொறுககும பிணியோதெரியா 

இனனதியானென றறியேனென்னை 

யெங்குஈதேடினன யாதலுகசாணேன முன்னம் 

வரைததனிவிலலாற புரத்தையழலூட்டி.க 
கணபடையாசச காமனையொருகா 

ணுணபொடியாக கோசகூயண்டத௮ 
வீயாவமரா வீயவரதெமூத 
இீவாயகஞசைத தஇிருவமுதாகக 

யிருவாதேடி. வெருவரகிமிரஈ.து 

பாலலுச்சாசச சாலனைச்காயஈத 

சநதனசரள சணபசவகுள 

ஈரதனவனததஇிடை ஞாயிறுவழமகாது 

5வமணிமுகழதச பு தவெயிலெதிபப 

வெண்ணருஙகோம். யிருடி.கணங்கடகுப் 
புணணியமபுரககும பொனனிசூழகத 

இருவிடைமருத பொருவிடைப்பாச 

மகைபஙக க௩கைராயகடின 

தெயவத்திருவருள கசைவகதுடைத்தலின 
மாயப்படல ப் €திததய 

ஞானகாட்டம் பெறறபினயானு 

நினபெருகதன்மையும் கணடேன்சாண்டஅ 

மெனனையுகசணடேன் பிறரையுசணடே 

னினனிலையனைததையுல கணடேனெனனே 

நினனைசகாணா மாதா 

தனனையுஙசாணாத தனமையோரே. (௧௩) 

வெண்பா. 
ஓராதேயஞ்செழுதது முனனாதேபசஇயு 
சேராதேகீரு நிரப்பாதே - யாரரயோ 

வெணனுவாருளளத இடைமருதாபொறபாத 

ஈணனுவாமெனஜுமது காம, Cro
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கடடளைககலித துமை 
நாமேயிடைபுளளவாறறிவாமினிசாஙகளசொலல 

லாமேமருதனமருதவனசத௲னனமனனவரைப 

பூமேலரிஈதபில தசகஃசசெயசாரொருபொட்டுமி_டார 

தாமேசளாபவவர பபாரமமற பத றகசனறே, (௪௫) 

தேரிசையாரியபபா. 

அனறினாபுரஙக ளஎழலிடையவியக 

குனறுவசைததெயத் குனராககொறறத.த 

அணபொடியணிஈத லெண்டோடசெவவ 

கயிலை _ஈதனைய வுயாகிலைகசோனருட 

பிஏறசெறிரசனன ல்ருகோடடொருதியிற 

பானிறசசெயகண மாலவிடைபபாக 

ஏிமையசசெஙகோட டிமையசசெல்வன 

மணியெனபபெற்ற வணிமியலன னம 

வெளளசசிறககைச இளளைபபிளளை 

முயிலெனபபேசு மயிலிளமபேடை 

கதிரொளிரீலக கமலததமலாகதன 

மதரரிகெடுஙகண மானின்சன்று 

வருமுலைதாள்குக சிருமாபூவலலி 

வையமேழும பனமுறையீனற 

வையதிருவயிற றமமைடபிராடடி 

மறபபருஞ்செயகை யறபபெரறுஞ்செலவி 

யெமையாளாடைய வுமையர்ணகுகை 

ஈட வுடகறபின மடவரல்கொழுஈ 

பவள௱மாலவரைப பணைசகைபோகதனைய 

சழைசெவியெணடோட டலைவனற தை 

பூவலாகுடுமிச சேவல்ம்யதாகை 

மல தளைபடுதச கொலைசெழுகாவே 

லமராததாககுக குமானரறாதை 

பொருதிடககொண்ட பொனனிபுரக்கா 
மருதிடஙகொணட மருதவர்ண



இருவிடைமருதா£ முமமணிககோவை. ௨௧௧ 

ஏினனறகுதற முளதோரினனினைக 

செணணருகோடி மயிடாபபகைகடநறு 

கணனுமு£றறத. க காலனைவ்தையா 
திறபபையுமிறபபையு மிகச துசிறடபொமி 

தேவராவின கன௨றனததிரியாப 

பாவிகடமதே பாவமயரதெனினா 

முதியாபபெறுககன. முபபழதுகலகத 

வறசுவையடிி லடடினிதிருபபப 

புசியாதொருவன பசியாலவருக நச 

லயினியினகுறற மனறுவெயிலினவைத 

தாறறியசெக ணீ கரறறமிடடி௬ பப 

மடா௮கொருவன விடாஅவேடமக 

“தெணணீரககுறற மனறுசணணகனறு 

தேரதுளிசிதறிப பூர. தணாதறுமி 

வரலுகஙகிடநத சோலைகிடபப 

வெளளிடைவெயிலிற புளளிவெயாபொடிபப 

வடிபெயாத திலொனொருவ 

னெடி தவரு தத னிழறறீஙசனறே (& Fr) 

வெண்பா. 
அனறென௮ மாமெனறு மாறுசமயங்க 

ளொனளொனளரொெ டொவவா துரைததாலு - மெனறு 

மொருதனையே கோககுவா ர௬ளளததிருசகு' 

மருதனையே கோககி வரும, (௧௭) 

சடடளைககலித துறை 
நோகிறறுககாமனுடலபொடியாக நஇவிரலாற 

ர௬ககிறறரகசனறலைழேபப்டததனசுடாவடி.வர 

ளோககிற.றுததககனறலையருணடோடசசலரதரனைப 

போககிறறுமிபொனனிகுழமருதாளஞுடைபபுணணியமே (0) 

கேரிசையாரியபபா. 

புணணியபுராதன பு.அப்பூவகொன்றை 

கணணிவேயந்த கைலைகாயச
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காளசணட ககஈதனைபபயந்த, 

வாளரிகெடுவகண மலையாளகொழுக 

பூதகாக பொருவிடைப்பாக 

வேசககத விணணோதலைவ 

மூததிகாயக மூவாழமுதுலவ 

பகதியாகட பணை தசமெயயனபொடு 

கொசசியாயினு கரகதையாயிலும 

பச௫சிலையிடடுப பரவுககதகொணடர 

கருவிடைபபுகாமற காதகருளபுரியுக 

இருவிடைமருத திரிபுராகதக 

மலாதலையுலகத ப பலபலமாக சண 

மககசாமனைவியை யொககலையொரீஇ 

மனையுமபிறவுு துறநதுகினைவருவ 

காமிமலையும புககுககோடையிற 

கைமமேனிமிாகதுக் சாலொனறுமுடககி 

யைவகைகெருபபி னமுவதுகினறு 

மாரரிசாளிலும வாபனிகாளிலு 

நீரிடைகூழ கெடி. தூடகதுஞ 

சடையைபபுனைநறுந தலையைபபறித ஐ 

மூடையைத துறகது முணணாதுமனறுவ 

அாயுககிழலகஞூ காற௮ுஇரசருகும் 

வரய ௮நீரும வகதனவருஈதஇயு ய 

களரிலுகசலலிலுக சணபடைகொண்டுச 

தளாஅறுமியாகசையைத சளாவிததாவகவ 
ரமமைமுததி படைவதறகாகத 

தமமைததாமே சாலவுமொதறுப்ப 

ரீககிவைசெயயா  தியாக்களெல்லாம 

பழு, ப இனதுயாகத: 'வெமூகிலைமாடத௫.ஞ 

செரதாததாகத ஈந்கனவனததுக 

தெனறலியமகு முன்திலகத.துா 
கணடாசித்தர மண்டபமருகிறும் 

பூவிரிதரலக வாவிசசரையிலு



திருவ்டைமருதா முமமணிககோவை. ௨௧௩ 

மயிறபெடையாலக குயிறறியகுனதிலும 

வேணடுமிவேண்டுழி பாணடாணடிட்ட 

மருப்பினியனற வாளரிசுமாத 

விருபபுஅகடடின மீமிசைபபடு௪த 

வைவசையமளி யணைமேறபொக்சத 

தணமலாகமமும வெணமமடிவிரித துப 

படடிஐுடபெயத பச,றணபஞசி 

னெடடனையருகசாக கொடடைகளபரபபிப 

Lot weer LS பரிபுரமிழறறச 

சாயலனனததின நளாகடைபயிறறிப 

பொறமோேோரணததைக சுறமிய தகிலென 

வமமெனகுறஙகி ஜஞெமமெனகலிககவ 

ECM BOE IPS கவறறபபணவர 

விரககுமணிமேகலை மருககிறகிடபப 

உாடரவலகு லருமபெறஜுசுபபு 

வாடவீமகிய வனரமுலைகஇாபப 

வணியியலகமுகை யலறகரிதசதபோகள௯ 

மணியியலாரல் சதிரவிரிததொளிாதர 

மணிவளை தாகயெ வணிசெமுமெனமோள 

வரிததசாஈனமிசை விரிததுமீத-ட 

வுததரீயபபட டொருபாலொளி£தச 

வளளைவாட்டிய வொளவிருகாதொடு 

பவளததருகாத தரளகிரைததாக 
கொழமுககீண்ட குமிழமொனறுபடுததுக 

காலனவேலுங சாமபாணமுூ 

மாலகாலமு மனைதறுமிட்டமைதத 

விரணசகொட்டமும புரணகெடைமிளிரதர 

மதியெனமாசறு வசனமவிளவஙகப 

பு.துவிரையலஙவகல கூழனமிசைப்பொலியு 

மஞசொனமடகதைய ராககதோயகதஞ 

சனனமபரபபிய பொனனினகலதஇ.



௨௪௫ பட்டணததுபபிளளையாா 

ன ஈச வையடிசில வறிதினிதருஈதா 
காடினாககெனறம பாடினாககெனறும 

வாடினாசகெனறும வரையா தகொடுததும் 

பூச உனபூசியும புனைவனபுனை5 396 
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மநதிரவெழுத்தைநதும வாயிடைமறவா£மு 

ஈரதைகின வழி செலுகுதலினநத 

முததியுமிழ கில முதலவவததுற 
ரினன தபெருமை பனமேவெளனெனின 

வலலானொெருவன சைமமுயனறெறியிலு 

மாடடாவொருவன வாளாவெறியினு 

லெசதினவமா௮க கலலேபோ 

னலததினவழாரகின னாமஈலினமோரே. (௧௯) 

வெண்பா, 
தரமஈவிறமுயமனனே ரகாரியாகடோடோயநது 

காமாவிறறிச கழிரதொழிய - லாமோ 

பொருதவனததானையுரி போததருளுமெறசண 
(மருதவனததானை வளை gy, (2.0) 

கடடளைககலிததுறை. 

வளையாரபடியின்வருஈதாரபிணீயினமதனனமபுக 

இளையாதனஙசணடி.ரகடநிலலாரிபபிறப்பினிலவஈ 
தளையாாஈரசிலுககெனகடவாரபொன்னலாரதசொனறை 

சீளையாரிடைமருதனனடியாரடிசராஈதவரே. (௨௧) 

கேரிசையாடிரியபபா. 
அடி.சராநதவாககு முடியாவினப 

நிறையககொடுபபினு௨ குறையாசசெலவ 

மூஃமுகடுவு முழிவுமிகஈ.த 
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இருவிடைமருதூர் முமமணிககோலை. உ 

ஞு ககணாசகலலா தன்சணுககொளித ரத 

அிளககறநிமிரசத சோஇததனிச சட 

ரெறுபபுததளையி னிருசெவிககெட்டா, 

அதிறுபபினினறெழுதரு முளளகதோரமை 

லைத்தசாவிள வழிமறுததகததே 

இததிசதாறுநு தெயவததேதேற 

௮ணடகதுளையிற பணடடவழியனி 

பதிலிஞறு நதியகாறற 

மேனையதனமையு மெயதாதெவறறையு5 

சானேயாூ நதினறதறபர 

தோறறுவதெலலாக தனனிடைததோறறித 

தோறறமைபிதிதிற முதமுசச டாமுளை 
விரிசடைமீமிசை வெணமதடபபிலு 

மிருளபுரைசண டத் சேசகாயக 

ஈருதியுமிருவருந தொடா ஈ தினறலம_ 

மருதி. ஙசொண்ட மருதமாண்சச 

வமையாசாகொழுக வொருகுனருாகிய 

விமை பாராட்டத் செனறனிகாயக 

உடியெனறுறுகுறை மூனியாதுசகேணமகி 

நினனடிபணியாக சனமனககயவரொடு 

நெடுசாடபழகய கொடுவினையீாபபக 

கருபபாசயமெனு மிருடசிறையறையிற 

குடரெனசகூலி பூணபடுதகொடாபட்டு5 

கூடடுசசிறைபபுமுகி னீடமெலததமுகஇ 

யுனேவருஈதி நெகொட்டுடகு 

பலபிணீபபெயாபெற றலலறபடுத.து6 

தண்டலாளா மிண்டிவஈதலைப்ப 
௮தரகெருபபிற பதைபதைபதைத தம 

வாதமததிகையின மோதமொததணடுங 

இடத.சனிறற னடத்தல்செலலா 

இடங்குறைவாயிலின முடகஇயிருக்த மிப



௨௧௭ படடணத்துபபிளளையா 

பாவப்பகுஇயி லிட்டுககாவற 

கொடியோரைவரை யேவிகெடிய 

வாசைததளையி லெனனையுமுடல்யும 

பாசப்படுததிப பையெனவிட_.பின 

யானுமபோக த தீதிறுககுழனறம 

பெரியோபபிழைத தம பிறாபொருளவெளவியும 

பரியாதொழிஈ தம பலலுமாசெகுத.தம 

வேறமோமனைவியா தோறறம்புகழஈ.தும 

பொயபலக, தியும புலலினமபுலலய 

மைவரு௩ககடுப்ப வவாவ.து.கூடடி 

யிணடினகொணடு மீணடுவர ழி 

யிடடுழியிடா.து ULB uur roy 

இரராளிடுகக ணெயதிபபனனாள 

வாடுபுகடபபேன வீடுகெறிசாணே 

னினனையடைசத வடியாரடியாரக 

கெனனையுமடி.மை யாசககொணடே 

பிடடபசசிலைகொண டொடடியறிவிக 

தஇசசிறைபிழைப்பிச இனிசசிறைபுகாமற 

காததருள செயயவேண்செ 

நிீததிரணடனன செஞசடையோனே (௨௨) 

இெவணபா. 

சடைமே லொருததி சமைஈஇிருபப மேனிப 
புடைமேலொருததி பொலிய - விடையேபோயச 
சஙகே கலையே மருதறகுத தானகொடுபப 

தெககே யிருகச விவள், (௨௩) 

கடடளைககலித்துறை. 

இருககுமருதிலுஃககுளளிமையேராகளுகானமறையு 

கெருசகுநெருசசத் த$ீளசத௮ச்சென்௮அுமீளவொட்டாத 

இருககுமறுததைவர்திமையுஈதீத்துச்செவவேமன த்தை 

யொருககுமொருகசததிலுளளேறுளைச்சின்றவொணசுடரே. ()



இருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை. ௨௧௭ 

நேரிக்சயாசிரியப்பா. 

சுடாவிடுசூலப படையினையெனறும 

விடையுகரசேறிய விமலவென்று 

முணணாகஞச முணடனையெனறுவ 

சணணறைசாமனைக காயகதனையெனறு 9 

இரிபுரமெரிதத சேவகவெனறுு 

"கரியுரிபோர்ச்த சகடவுளெனறு 

மூரகமபூணட வுரவோயெனறுஞ 

சி ரகஞ்சொசம லேகஇளையெனரம 

வலஈதருகாலனை வதைததனையெனற ஞ 

சலநதரனுடல5 கடிஈதனையெனறு 

மபனூரமொருகா எரிகதனையெனமம 
வியஈசவாளரசகனை மிதிததனையெனறு 5 

ககசனவேளவி தகாசதனையெனற 

முககூரபபுலீயுரி யுடுசதனையெனறு 

மேனமுமனனமுூ மெட்டாதளைபப 

வானஙழேபபட வளாசதனையெனற ஞ 

செழுநீரஞாலஞ் செகுசதுயிருணணு 

மழலவிழிசகுதளை யமுகனையெனறு 

மினடளவினையன வெண்ணிலகோடி 

ரினைவருகசோதது நின்வயிறபுகழக 
அளக்குறுசிரதையேன் சொலலளவாதலி 

னளப்பருமபெருமைகின னளவலசா.பினு 

மெனறன்வாயிற் புஅமொழிகொண்டு 
நினனைகோககுவ ஞதலினென்னை 
யிடுக்கணகளையா வலலறபடுத்சா 

வெழுகிலைமாடத்.தச் செழுமுலுறக௪ 
வழு.த தத்தட்டி. யெருப்புவபோல 

அண்டுகிற்பதாகை கொண்டுகொணடுசைட்பத 
அயிலினீங்இப் பமிலும்வீதித் 

இருமருதமர்ச்ச தெய்லவசசெழுஞ்சுட



உ௧௮ பட்டணததுபபிளளையா. 

ரருசாசுரஈதளிககு மறபுதககூ தத 

கலலாலெதிஈத பொலலாபபுதத 

னினனினைக தெறிஈதவதனா 

RTT Mer Dora மருஎபிழைததினறே. (௨௫) 

வெண்பா, 
இனதிருஈதுராளை பிறககுநதொழிலுடைய 

புனதலை பமாககள் புகழவரோ - வெனதிமமு 

வாளுடையபானறெயவ மரு துடையானாயேனை 

யாளுடையான செம்பொனடி, (௨௭) 

கடடளைககலித்துறை. 

அடியாம்ரரதொழிலாமின வாமிர மாயிரமபோ 

முடி. பாயிரரகணசணமுவாயிரமுறறுரீறணிஈத 

சொடியாயிரககொணடதோளிரணடாயிரமெனறுநெஞுசே 

படி பாயிராபபகறறெனமருதாளியைபபறறிககொணடே, ௨௭ 

கேரிசையாிரியபபா. 
கொணடலினீிருணட கணடதசெண்டோட 

செவவானுருவிற பையரவா£தத 

சிறுபிறைஉடகத நெறிசருபுனசடை 

மூவாமுதலவ முசகடசெலவ 

தேவதேவ இருவிடைமருத 

மாசற சிறபபின வானவராடும் 

நுதததாததம பு ரககுமபொனனி 

யயிராவணத தறை ast Digits 

கைலாயவாண செளரிசாயக 

நினனைவணங்பெ பொனனடிபுகழஈ.௪ 

பெருமபதமபிழையா வரமபலபெற்ரரோ 

ரிமையாகெடுகத ணுமையாணககையு 
மழைச்சட்டடத தப் புழைககைபபிள்ளையு 

மமராதசாம்குவ் குமர£வளுகு 

சுரிசககேர்திய திருரெமொாலும 

வானமுறைபடைதச சான்முசத்தொருவலுக்



இருவிடைமருதூர முமகணிககோவை. ௨௬௯ 

தா. ரசறசெறற வீரசசனனியம 

பூவினசழததியு காவினசமடகதையும 

பீயொகோதற்ததுக கோடியருததிரரு 
மானணாபபெருசதிறல வாஜஞோதலைவனுஞு 

செயிரதாகாரகோட. டயிராவதமும 

வாமபரியருககர தாமபனனிருவருஞ 

ரஇரனொருவனுஞ செரநதீசசடவுளு 

கிருதியுஞ்சம எஞ சுரு திகணுனமும 

anc gia risa Arnage ipa gpl 

மெடகொகமழு மடடவசுகசகளு 

மூனறுகோடி. யானறமுனிவரும 

வ௫டடலுஙகபிலனு மகததஇயனுறை 

அமபுருகாரத ரெனதிருதிறததரும 
விததகபபாடன குதஇறததட.யரு.ச 

இருஈதியவனபிற பெருக துறைபபிளளையு 

மததகுசெலவத தவமதிதசருளிய 

சிசகலராசிவ வாககியதேவரும 

வெளசளைநீ௮ு மெயயிறசகணடு 
களளனகையிற கடடவி௰டபிச.ஜ 

மோடுமபனனரி யூளைகேட்டானைப 

ரடினவெனறு படாம்பலவளிததுவ 

குவசைபபுனலிற றவளையரஐ௰ 
வீசனறனனை யேததினவெனறு 

காசுமபொனனுக சகலஈதுதூவியும 

வழிபடுமொருவள மஞ்சனததியறதிய 

செழுவிதையெள்ளைத இனனகசணடு 

பிடி த ஓமவனிப பிறப்புககெனன 
விடி த.தசொண்டவ னெசமிலைநுகசாக 

மருதவட்டத தொருதனிக்டெசத 
தஜையைசசணடு தலையமவணக௫ 

வுமமைப்போல கெம்மிததலையுவ



2௨0 படடணத்துப்பிளளையரா. 

இ_க்கவேண்டுமென தசசசெதீரக த 

கோயினமுற௱ச.த மீமிசைசசடப்ப 

வாயதத்செனற சாயச்கட்டமெூத.துங 

காமபலிழ்ததஇாகத சன்டிருககணடு 

வேமபுகடசெலலாம் விதானமமைத தம 

லிரும்பினவசொடுக்கை பரமபரறகெனறு 

புரிகுழறதேவியைப் பரிவடனகொடுத்த 

பெரியவனபின வரகுணதேவரு 

மினையதன்மைய ரெணணிற$தோரே 

யனையலவர்நிறக யானுமொருவன் 

பததியென்பதோர பாடுமினறிச் 

சு ததனாயிலுச தேர்னருககடையே னின்னை 
யிறைஞ்சிலனாயினு மேத திலஞாயிலும் 

வருகதிலனாபிலும வாழததிலனாயிலுல 
கருதியிமுபபன சண்டாயபெரும 

நினனுலகனைதது ஈன்மைதீமை 

யானவை கினசெயலாதலி 
னானேயமையு நலமிலவழிகசே, (௨௮) 

வெண்பா. 
வழிபிழைத் த சாமெலலாம வந்தவா செயத 
பழிபிழைதத பாவகக ளெல்லாம்- பொழிலசூழ 

மகுஇிடத்தா ளெனறொருகால் வாய்கூபப வேண்டா 

சருதிடத்தா நில்லா சரத. (௨௯) 

கடடளைக்கலித் துறை. 
கரததினினமாலவன்கண்கொண்டுகினகழல்போறற5லல 

ல ரத்திரையியுகருதவப்பாமசியொனறுமில்லேன் 

சிரத்திறுமாயென்றன் சிர்தையுளாவெண்காடனெனலுஈ 

தரதஇிலுமாயதுகின்னடியாநதெய்வத்தாமரையே, (௩௦) 

இருசசிற்றம்பலம்,



இருசசிறரமபலம, 

படடணத துபபிளளையா£ 

அருளிசசெயத 

இருவேகம்பமுடையார் திருவந்தாதி. 

மெய்ததொணடாசெலதுகெறியறியேனமிக£ேபணிசெட 

கைதசொணடாதமமிலுகறரொணவெர்திலஐுணபதறகே 

பொயததொணடுபேசிபபுறமபுதமேபுனனைப்போறறு ன்ற 

விததொணடனேனபணிகொளஎஞுஇயோசசசியேகம்பனே,(5) 

ஏசமபனேயென்னை.பாளபவனையிமையோகூிரந௩பெ 

போகமபனனாளுககொடுகெறசாயகபொஙகுமைலா ய 

ராகம்பொனனாரமெனபபொலிவுறறுனனீற்ணியு 

மாகமபொனமாமஃையொபபவனேயெனபனாதரிததே, (௨) 

தரிததேனமனததுனதிகழதருசாமகதடமபொழிலவாய 

வரி$தேனமுரலகசசியேகம்பனேயெனறனவல்வினையை 

யரிதசதேலுனைபபணியாதவரேழைமைகணடவரைச் 

சிரீசதேலுனச்கடியாரடிபூணத்தெளிரசனனே, (௩) 

தெளிசருனெற தசென றெனமனநினநதிருவடி௨ந 

தீளிதருகினனருட்சையமினியிலலையகதிச்செகக 

ரொளிதருமேனியெம்மேசமபனேபென்ற௮கஈதவர்தாட் 
டளி 'தருசளியென்றனறலைே மல்வைத்ததனமைபெறறே, (௪) 

பெதறுகந்தேனென.றமர்ச்சளைசெயயப்பெருகுரின2 

கறறுகரதேனெனளகருததினிதாச்சச்சியேசமபததின் 

பழற்சர்தேறுமுக6தவனேப்டராசச்சச்சின 

சுறறுகரதேர்விடைமேல்வருவாயகின.றணைபடியே, (டு)



௨௨௨ பட்டணத்துப்பிள்ளையார 

அடிகரினற்சூழலகோசரமாலுசகயற்கலரின 

முடிரினறகுமமுடிகாணபரிதாமிறஅககார்முகலி 

னிடிகின்றகும்குரலேறுடையேசம்பயாமெக்கனே 

வடி.நினறகுலபபடையுடையாயைவணக்குவதே. (௬) 

வணசகரஈதலைகினஅருவடி.ச்சேசெய்யுமையல்சொண்டோ 

ரிணசகனறிமற்றோரிணககறிலோழல்லம்வலல ரவின 

முணககுனறவில்லிகுளிர்கச்சியேகமபங்கூடினலலாற 

கணசகனறுமற்றொருதேவரைப்பாடுக்கவிகலமே, (or) 

நலரதரசானொன்றுசொலலுவனகேண்மினல்லாகளனபு 
கலரதரனாசசசியேசமபகசண்டுகனறதி௰ரி 

சலஈதரனாகமொழிக்சவைததாய்தசகனவேளவியெலலா 

கிரசதரமாகசசெயதாயெனறுபூசித் துநின மின்களே, ஸ் 

மினகளெளராரசடைகொணடலென்ராாசண்டமேனிவணணம் 

பொனகளென்ருர்வெளிபபாதெமபொனனடிபூண்கொண்ட 

வெனகளெனமுலுமபிரிர்தநியாரசச்சியேகம்பததான 

றனகளெனருருலகெலலாநிலைபெறறதனமைகளே, (௧) 

தீனமையிரகுன்றாுததவததோரிமையவர்தாமவணஙகும 

வனமையிறகுன்றாமதிற்கசசியேசம்பாவண்கயிலைப 

பொனமயிறசாய ௮ஞசேயரிசகண்னும்புரிகுழலு 

மென்மையிறசசயமருஙகுலுகசாதலவிளைத்தனவே, (40) 

சனமிட்டுமைதமுவ ததமும்புறவர்தமமடியா 

மனமவிீடடகலாமதிற்சச்சியேசமபா்வான்சயில்௪ 
ினமவிட்டசலாக்களி நவினாவியொர்சேயனையரா 

புனமவிடடசலராபகலாமபொழுஅசம்பூங்கொடியே. (௧௧) 

பூங்சொத்திருந்கனழயார்பொழிற்சசசயேசமபாபொற்பா£ 

கோகசத்இருர்தகுடுமிக்சபிலயெம்பொன்னொருச்தி 

பாககொததிருர்சனையாரணங்சேபடர்கல்லருகி 

பாங்க திரு) மையாடிவரதாற்கண்டடு.வருத்தே. (௧௨)



இருவேகம்பமுடையரா இருவக்தாதி. ௨௨௩ 

வருததகதருமெயயுஙகையிறறழையுமவனமாவினவு 

கருசதகதறிககுகடகசவினறையகழனினையத 

இருத்தகதருஞதஇிதழ்சசசியேசமபாசோகச.பிஷைத 
அருதசகஇிருபபதனறிபபுனஙசாககுகதெ £ஜிலெமக்கே. (௧௩) 

எமமையுமெமமைப்பணிகொளளுகமபரெழிறகயிலை 

யமமையுமானிடமிபபுனததேவ்றறவஈதமைஈதா 

சமமையுமானையுஞ_செதையுகோகககச௨ ॥ வவெனழோே 

வற்மையுமமமலாககணணுமபெரியீரருளுமினே. (௧௪) 

அருளை கதருகமபரம்பொறகயிலையளெமமையரம 

பிருளைச்சரிமரிககுமமிவரையரு௮அததியெயய 

வெருளககலைகளை தனனொடுமபே ரயினவில்லிமைககு 

மருளைததருசொலலிலஷயெககோவிலையுணடி.௮வையகத்தே, (௧௫) 

வையாாமழுபபடையேகமபரீ சகோயமஃைபபுன த.து 

சயயாவருகலையேனங்கரிசொடாவேட்டையெலலாம் 

பொயயரனவையாமன தததெமபூககொடிகொகட்சைபொருப 

பையாரரவிடையரயிறறுவகதபரிணமிததே. (௧௯) 

பருமுத்ததாததிஞெசாமசதயானை றதலபகு5 இட 
டுருமொதக்ததிணகுரறசீயகதிரிரெறியோககுவைவாயப 

பொருமுத்தலைவேற்படைசகமபாபூககயிலைப்புளத அட 

டருரூத்தனககசைகசன்னசையாலவெறப்சாரவரிசே. (௧௪) 

அரிதன்றிருச்சண்ணிடகிரம்பாயிரமபோசணிய 

வரிசனறிருவடிககர்கிசித்தகணனுக்கருளுகமப 

ரரிதனதிருகசககுலியால ழிஈதகயிலையலலிஐ 

கரிதென்றிருபபசெமபால்வெற்பவெமமையாக்சஞ்சு துமே. () 

அஞ்சரத்தானபொடியாய்விழத்$விழிசசன்புசெயவோர 
கெஞ்சரத்தாழவுகரதேரர்சச்சியேசமபரரீளசயிலைக 
குஞ்சரததாழ்வலைவீழுுள்சொம்புயயககும்பமுழ்மும் 

வெஞ்சரத்தாரனலோவல்லவோவிவ்வியனமுரசே. (௧௯)



௨௨௪ படடணத்துபபிள்ளையார் 

சேயதரதகைமையுமைகணசதிருவேசமபததான் 

ருயதநதையாயுயிகாபபோனகயிலை சதயகிருளவாய 

வேயதரசததோள்ஈமமூசலொடுமவிரைவேங்கைதனனைப் 
பாயதா தபூசலுண்டாககொணடதோசைபசடுவநதே. (௨0) 

வரதமமணமபெதிறபொனனனையீரமனனுமேகமபாதம 
மு துமருவிசசயிலைமலையுயாதேனிழிசசித் 

த.ர.தமலாகொயதுஈசணடினைமேயுங்கிளிசடி ச தஞ 
சச தமபுசாமலைகைசசுமிச்சாரறதிரிகுவனே, (௨4) 

இரியபபுரமெயதவேகமபஞா இசழுஙகயிலைக 

கிரியகுறவாபராவத்திடுதரளமவிசயோம 

ல்ரிய-சருணமுதலானுமடைரதோமவிரைவிரைஈ 

பிரியசததாமுறறினீபெற்றதெனனங்குபபேசுமினே. (௨௨) 

டேசச.பாவருமைசககணியாரெனறபிததரெலகும் 

பூசகையாரதிருநீறறெழிலேசமபாபொறகயிலைத 

சே ஈகையாரசிலைவெறபனபிரியுமபரிசிலரக 
கூ்கையாதுமிலலாககுலைவேகசைபுபெயா,நுமமையே,. (௨௩) 

பெயராசலதசெழிலேகமபனாபிறைதோய்சயிலை 

பெயராதிருக்சபபெறுகளிசாளபுன மேபிரிவின 

அயராலவருததிமனமுமிககோடிததொழுதுசென்ற 
தியராதுரையும்வெறபறகடியேறகுமலிடைதமினே, (௨௪) 

தமமைபபிறவிச்சடல்கடப்பிபபவர்சாமவண௰கு 
மூமமைத்திருசசன் முகததெழிலேசம்பர்மொயகமீலை 
யமனமககருங்கண்ணிசன்னொடின்பாசருக்தண் புனளமே 

பெமமைக்கவலைசெயச்சொல்லியோவலலியெய்தியசே.(௨௫) 

இயலகுசதிரிபுரமெயதவேசமழ்பரெழிற்கயிலைச் 
சயஙகுமலர்ப்பொிதில்சாடடையலாட்ருவித்தமங்சாண் 
முயககுமணியன்ற்சாண்மொழியீரொழியா தசெஞ்ச 

கடங்குமபரிச்பொன்ஞர்சென்றகுழல் எகுர்செமச்சே, (௨௬)



திருவேகமபமுடையார் இருவக்காதி. ௨௨ட 

வருப்பாரிவாபோனமணத தச்குகரணமணநதனஷொடினப 

மிருபபாரகளாருயிரெ ரனராமிருவரைவிளளசசளவரய 

செகுபபானமலாகொண்டுகின்ராடுடககநிலாவுகமபா 

தொகுபபானமணிசிஈதருவிககயிலையிசகூழபுனததே (௨௭) 

புனஙககுழையாதெனழிமென்றினைகொயததுமபோகலு ற 
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மனககுழையாவருககணசனிபண்பலபாமி,தொண்ட 

ரன குழையாததொழுமேகம்பரிககமிலாயததளளே (௨௮) 

உளளம்பெரியரலலாச்சிறுமாதலுடருறறசெலவங 

சளளமபெரியசிறுமன ததராககனறிககஙகையென்றம 

வெளளமபெரியசடைச்சிருவேசமபாவிணணரணந 

தளளமபெரிகொணடமைததாரடியவாசராவதனறே, (௨௯) 

அன்றும்பசையடர்க்குமபரிமாவுமசவருவிக 

குன்றுமபதரஇயுநதேருங்குலலிககுடைநிழற£ழ 

ஈன்றுமபொலியிலுஙகம்பாகனனீ.ற.நு.த௱லரே 

லெனறுமமரசுமுரசுமபொலியாவிருகிலசதே. (௩௦) 

நிலததமையோரிற்றலையாயபபிறநதமறையொடக சம 
வலத்திமைப்போதமபிரியாரெரிவளாததாலுமவெதபள 
குலததுமையோர்பல்காசசசியுளேகம்பககூடிததொழு 

£லதிதமையாதவாவேட்டுவாதம்மினபபபடையே, (௩௧) 

படையாலுமிாசொனறுதின்றுபசுச்களைபபோலசசெலலு 

நடையாலறிவின்றிகட்பிடைபபொயத்துககுலககளினலுங 
சடையாயபபிறச்இனுசகச்சியுளேசமபததெஙகளையா 

ஞூடையானகழற்கன்பரேலவாயாவாக்குமுத்தமரே. (௬௨) 

உததுங்கயானையுரியாவிரலாலரக்கனசென்னி 

பத் தங்கையானவிருபஅஞ்சோதாவைததிலய 
மொத்துஙகையாலவனடாடக்சயிலையிலூகதைவர 

ளெத்தத்சையானென்௮ுகாசதலிதசாரசசசியேசம்ப?ே, (௨௩)
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அமபரக்காலன்னீர்ரிலகநிங்களருககன்ணு 

வமபரங்கொளவசொர்வேழதஹரியவனறனலுருவா 

மெம்பரன்சசசியுளேகமபததானிடையாதடைவா 

னம்பரனற்னனடியாரதிவாசடகுறறுணையே. (௩.௪) 

அணைததாமரையடியும்பவளததிரணன்குறககும 

பணைத்தோளக்லமுககணட ததுநீலருமணடத.தமிலா 
பினததாலனசடையுதிருமுககணுமபெணணொபககத 

கணைததாரெழிறசமபரெஙகளபிராஞாககழகயகே. (2/9) 

அழகறிவிறபெரிதாரயவேகமபரத்தாகொதறம 

பழகறிகிறபெரியோதமைப்பறறலாபற ற மனபின 

குழகநிவேறபினுசொனறறியாரநியாமைதெயவங 

இழகெறியபப_டுலஈ தாருலகறகி_ஈதனரே. (௩௭) 

இடககுமொருபாலிரைகளேறபாமபொருபானமஇயக 

தெரடக்குணடிலமகுமலககுஈதிரைசசககைசூரகொனறை 

வடககுணடுசடடததலைமர்லைலாளாளமலை*தவெமபோர 

க_ககுமவிடைத்திருவேகமபாகறறைசசடைமுடியே, (௩9) 

கறறைபபவளசசடைவலமபூசகமழகொனறையாதாா 

முறஹ்றிலாம தியினகொமுகதேகம்பாமொயகுழலா 

மறறைதன்சையினமணிபபொறகசொழுநதததரககமுதீர 

தெறதிபபொலிகினறசூட்டழகர்சித்திெம்தருமே. (௩௮) 

தருமருடடன்மைவலபபாறகமலக்கணெற்றியினமேற 

திருமலாச்சண்பிளவின் றிகமூகதழலசெல்வக்மபா 
கருமலாககண்ணிடப்பாலதுநிலங்களிமதத்.து 

வரு அததபொட்டணககுககுயாச்தோக்குமலாசகுழலே.(௩௧) 

மலாசதபடத அச்சியைர்திறுஞ்செஞ்சடர் மாமணிலிட 
டலாரதமணிச்குண்டல்மவலக்காஇனிலாடி வரு 

கலஈதிருரீள்வயிர்ம்வெயிற்பாரயகருமணிசள் 

அவத்செமபொன்மசீரச்குழையேசம்பர்சா இடமே, (௪௦)



இருவேகம்பமுடையார் திருவக்காதி, ௨௨௭ 

சாசலைககுமவலததோளபவளக்குனறமஙகுயாக ௪ 

போதலைசகுமபனிபபொனமலைகறறின பொலியகலந 

தாதலைககுமகுழலசோபணனைததோணறுஞசரஈதணிரது 

ருதலைககுமமுலைமாமிடமேசமபாசஈ,சரமே. (௪௧) 

தரமபொறபழியுமுலகடடியெயத்தததரகதளரா 

௮ ரமபொறபுடையதி £ வயிருமவலமுமபாமுமமைப 

புரமபொறபழிததசமபாககுததரததிடமேபூண முலைய 
நிரமப்பபொருதுதளரிளவஞரியுகோவுடைததே. (௪௨) 

உடைபபுலியாடையினமேலுரசககசசுலீகடுமுஞசி 

வடததொருகோவணகதோனறுமரைவலமறறையலகுற 

மொடககுறுகாஞததொடுததவரசிலைதாநணடுகி 

லடறபொலியேறடையேகமபமேயவடிகளுகசே. (en) 

அடி.வலபபரலதசெஈதாமரையொதததாசழலகுடீரஈ 

இடிகுரறகூறறினெருததிறவைதசஇளஈதகளிரின 

படியிட்பபாலதபஞ்சுறவஞசஞ்சிலமபணிகத 

வடிவுடை ததாகசசியேகம்பமேயவர தருக்கே, (௪௪) 

சுருககவறரானமிககமுபபுரமெயதயன ன் நலையை 

கெருககவறறோ._.மழுவாளவிசைதத துநெறகளெவறும 

பருககவரமுச்கசசியேகமபரததாதமபாமபுகளின 

றிருச்கவதருலிடடருளுசடகத ிருக்கரமே, (௪௫) 

கரததத்தமருகததோசைகடுதசண்டமீபிளபப 

வரததததபாதகெரிததிடடவனிதலகெரியத 

தரதததஇிசைகளுகசபபுறதமபேராபபசசடைவிரித் த 

வரததைததருகம்பரரவெரெல்லியுமாகடமே, (ea) 

ஈடனமபிராலுசஈதயயசசொணடானெனறுனமறையோ 

ருடனவஈ.தமூவாயிரவரிஸ் ஞ்சிரிறை5தவண்மைக 
கட னன்திமறறநியாத்தில$ியமபலள்காளததியா 

மிடமெமபிரான கசச8ேேகம்பமேபாரியன மே, (௪௭)



2.2. 9 பட்டணத்துப்பிள்ளையா£ 

இனியவரின்னாரவரையொப்பார்பிறரெனனலவொண்ணாச 
தனியவாதையலுடனாமவர்தருமம்பணிதத 

மூனியவரேறுமுகரசமுசகசண்ணவாசணடியனபுக 
இனளியவாக ர்யமமுவாட்படையார்சசசயேசமபரே, (௪௮) 

பரவிததனைினையக்சச்சியேசம்பர்பண்ணுமை.பல 

வரவிரதனைபுளளதெங்கறிகதேன்முன்னவாமகஞா 

பு ரவிததளையடிகசகககொடி தாயவிடியாலிரவி 

லரவிசதனையுக்கொணடாரமடவராமுன்திலாட்டிடவே, ௪௪) 

இடவஞ ச றுகசகெனபபாயுருஞ்சென்னிஃகுதலைகண 

டிட௨ ஞசவாமடவாரிரினெறனரேகமபசதீ£ 

ப. மஞசவாயதுகாகமிரைக ச மதனுககுமுற 
பட௨ஞு வரெஙனேபலிவரதிடுமபாககுகளே. (௫௦) 

Ura Geo Cero cr ar Sorat ome. gout he. ws 

டாஙகுடைகொளளபபலிகொளளவ* தோதடலகமலம 

பூ எகுடைசொளளப்புனஐகசசியேகமபககோமிலகொணட 

ரீஙைகொளளககலவைகொளளவநதீரிடைககுமினறே, (௫௧) 

இடைககுமினறோறகும்லாமுலையாயமுதியாசடஞ்சோற 

கடைககணனருகசசியேசமபரையங்சொளககடவும் 

லிடைககுமுனரோறறகிலலேகின தினியிகதமொயகுழலா£ 

சடைககுமுனரோறறகஞசகதவோதல்சதித2வமே, (௫௨) 

திரிபலபேசிச்சதிரானடஈ தவிடக்குபடக 

குறிபலபாடி.சகுளிர்சசசியேசமபரையஙகொளள 

செறிபலவார்குழலாமெலிவுறறநெடுநதெருவிற 
செறிபலவெளாவளைபோயின தாயாகடேடுவுரே, (Ga) 

தேடிறதிலகளளரோககசதெரிசதிலசொறசன் முழு 
கூடுதமிலகுழல்கொயகைபொடி தல க.௮மிலண் 
(மாறெதிலமணியினமடவலகுுமற்திவுபா 
ஞடுத்சிலவெழிலேசம்பஞாச்குள்ளால்டெத்சே. (Qe)



இருவேகம்பமுடை யார் திருவக்தாது. ௨௨௯ 

நலகும்புகழககடலா$னமறையவனுயயஈண்ணிக 

கொலகினறகூறறைககுமைததவெஙகூறறஙகுளிரதிரைகண 

மலகுநதிருமறைசசாட்டமிாதெனறுமலைமகடான 

புலகுமபொழிறகசசியேசுமபமேவியபொனமலையே. (௫௫) 

மலையததசததியனாசசிககமன்னிலடக.பிலை 

நிலைய ததமராதொறவிருஈகானெடுமமருவெனனுஞ 

௪லையச தனபைமபொனமதிறநிருவேகமபததான றிகழநீ 

ரலையகதடமபொனனிசூழதிருவையாறறருமணியே. (இக) 

மணியாரருவிதசடவிமையஙகுடசொலலிகலலின 

றிணியாரருவிபிஞாததசிராமலையைவனஙக 

ளணியாரருவிகவாகிளியோபபுமின சாரல்விஈசம 

பணிவாரருவினைதாககுமேசமபாபருபபதமே, (Ber 

பரூபபதஙசாரதவழமநதரமிரஇர நீலம்வெளளை 

மருபபதககராகருககுனதியககுமபரஙகுனறமவிலலா£ 

கெருபபசஙகாகுதிகாறுமகேசதிரமெனதிவறறி 

லிருபபதஙகாவுகஈதான கசசியேகமபசதெமமிறையே” (௫௮) 

மிறைததாரபுரமெயதவில்லிமைகலலிமவானமக...க, மரை 

சுதாரகருஙகுனறம வெணகுனறஞ்செயசனற மனனறகுனற 

கிறைததாகெடுஙகுனற நீளசமுககுனஈமென நீகினைகள, க 

ஹைததாாமுதுகுனற்மேசமபாகுன்றெனற௮ுகூறுமினே (௫௧) 

கூறுமினறொண்ட ரகுதருலசெயதசானஈதருச தியமபோ 

தே௮மினவேளவிககுடி திருத்தோணிபுரமபமன 

மாறுமினபோலசடைவைத்தவனரூரிடைமருசென 

ஜேறமினீரெமபிரானசச்சியேசமபமூனனினைசசே (௬௦) 

நினைவாசசீருளும்பிரான்திருச்சோத் துத். தறைகியமம 

புனைவாசடையோரன்புக்தூா புறமபயம்பூவணநீ£ 

புனைவாபொழிறதிருவெண்சாடுபாச்சிலநிகையன் று 

நினைவா£தருசெஞ்சினீர்கச்சியேசம்பாண்ணுமினே, (௬௨)



௨௩௦ புடடணத் துபபிளளையா£ 

கணணிபபரவா இருவாவடு தறை ஈலலால்லூர, மணணிற 

டொலிகடமபூா கடம்பஈதுறைமனனுபுன்கூ, ரெணணறகரிய 
பராயததுறையோகொ ளெதாகொளபரடி, கணணிபபிறைச 

சடையோனசசசயேகமபஙகாணமினசென்றே, (௬௨) 

செனறேதறிவிணணுறமண்ணாமலைதிகழவலலமெனபூ 

வினறேறலபாயதிருமாறபேறுபாஞூரெழிலமுகளா 

வறேரவன நிருவிறபெருமபேறுமதிலொறறியா 

நின்றோ தருசசசியேசம்பமே.யராகிலாவியவே, (௬௩) 

ரிலாவுபுசமதசஇருவோகளாதிருவாமாததரகிறையீ£ 

-லாவுசடையோனபுலிவலமவிலவலககொசசைதொண்டா 

குலாவுதிருபபனகசாடுகனமாசறலகூறறமவநதா 

லலாயெனறடியாரசகருளபுரிபேசமபராலயமே, (௬௪) 

அலைபஙசாரகருகாவைசசஞாதிருகசாசிகரை 

வேலையங்கேதுதிருவானமியூதிருவறனமிசக 

சோலையககாரதிருடபோக்தைமுக்சோணகசதொடாசடுகசை 

மாலையன்வாழதிருவாலஙகாடேகமபமலவாழதஅமினே. (௬௫) 

வாழபபெரிசெமககனனருஎசெயயுமலாகசழலோச 

காழசசடைததிருவேகழபாதமமைததொழாதவாபோய 

வாரழப்பரறசுரமாறருதளிரடிபூககுமலெம 
மேழைகடையிறுககுககுயபாரமியசகுதினே, (௬௬) 

ற. அகினறவெவவழலகசடமிககொடிககுனபினவரப 

பெறுதி னறவணமையினாலைய2 பரருளே சம்பஞா (r 

அறு றமெனமலாததண்பொ திதசசசியைசகுழக ‘Son Gust 

குறுனெறபூருகுவளைககு நதண்பனையென2கொளே. (௬௪) 

சொளளுககடுக்கதிரிறசளளிதீச்சிவவேபல கி - 
விளளுமவெடிபடும்பாலையெனபரவைவிடஆயினள்னே 

தெளளுமபுன நகசசியுட்டி.குகேசம்ர்செவடியை 
புள்சூமம*மதக்சாரெனபபோவஅரைப்பரிதே, (௬௮)



இருவேகமபமுடையா இருவந்காதி. ௨௩௧ 

பரிபபருர்திணமைபபடையதுசானரெனிறசிறகு 
விரிபபருர.தகசிரையாககுமவெயயேனஞச்லசெஞ்சடைமேற 

றரிபபரு5தஇண்கககையாஇருவேசமபமனனயபொனனே 

வரிபபருகஇண௫னைசகேயுமராயினமறைகுவனே. (௬௯) 

வனவரிததிணபுலியினனசளேசமபமனனருளே 

மெனவரிறபொனனனணகசெனனனணஙகிறசெனெழிறகழககுர 

தனவரிபபஈ தல்கொடுததெனைபபுலலியுமிறபிரிஈதே 

யின்வரிககலல தாசெலவதெங்கேயொலகுமேழைகெருசே.௪௦ 

கெஞசாதரவினபஞ்செயகழலேகமபரக்சசியனஞைள 

பஞ்சாரடிவைததபாஙகிவையாககவளபெற்றெடுதத 

வெஞசாரவொழியச்சன்பின்செலமுன்செலவெடு)வடெனற 

வஞசரவடுசரறசாளைதனபோககிவையகஈசததஇலே. (௪௧) 

இலவவெங்காலுனையலலாதறொமுஞ்சரணேசமபனூ 

நிலவுஞசடசரொளிவெயயவனே தணமலாமிதி௪.த௪ 

செலவமபருககைகுளிரசசளிரடிசெலசகுரத.தன 

லுலஏங்கதாசணிகிததருளசெயயுனனுற துணைக். (௪௨) 

தனையொதசகோவையுமபோலெழிறபேதையுசோனறலு 

முன, னினையொதச்கொொடகையொடேயொததசாதலொடேகி 

னரே, யணையததரேரொெததசாளையைக்சணடனமறறவரேற...? 

ணையொததகோசகுடைபபெணணிவடனஜனொடூமபேசுமினே () 

மினனலிககும்ஙண்சகத்திடையாளையுமீளியையு 
சென்னலிபபர்ச்சைவநசெயதிடுகீரெமமனையிறகண்டா 
பினனரிப்போசசருககுனதுசடஈதவரினறுகமபா 
மனனரிதேர் ததொமுஙகசசிசாடடிடைவைகுவரே, (௪௪) 

உவரசசொலவேடுடைககரடுகஈதாடி.யலேகபனு 

ரவரக்சன்போனவிமான் ததையாயிரமுண்மைகத்ழிர் 
அவரச்சிகரச்சிவாலயுகூலசஈ தலககுவிண்மேற 
கவரக்கொடி சளைச்குஙகசசிகாணினுகசாம௰ிலே, (எட)



௨௩௨ பட்டணத்துபபிள்ளையா£ 

காரமிச்சசண்டததெழிறநிருவேசமபாகச்சியின வ r 

யோமிசகசேறறெழினெனனடுவோரொலிபொனமல்போத 

போரமிகககெகசெலகுகிபபோரெ ரலிகருபபாலையொலி 

நீாமிகசமாககடலினனொலியேயொககுகேரிழையே. (௪௬) 

கோததமையாமைவிறற்கொடுவேடாகெடுஞ்சுா£தசைப 

பாததஎமயாலிமை$£தசணபொனனேபசட்டுரிவை 

போர்ததமையாலுமைகோச்கருகமபாகசகசிடபொழிலுட 

சோததமையால்மைபபோதணீ€சஞூறஈதனவே, (௭௭) 

சிறைவண் பொடுல்,அமலகடெக்வைசெம்பமுககாய 

நிறைகொண்டபாளைககமுசெபொழிலிவை$ீசகனியின [4 

பொறைகொண்டவாமைபபொத ம்புவைபுசடையேசமபனா 

சறைகொணடபூங்கசசிகாடெயகுமிவவணணர*னனுதலே. ௪.௮ 

ஈன்னுதலாகருகசணணுஞசெவவாயுமிவவாறெனட்போய 

மனனிதழராதிருநீலமுமாமபலும்பூப்பவளளை 

யென்னவெலாமொபபுசகாதெளறுவீதிடுமேசம்பஞா 

பொனனுதலாவிழியாசசசிராடடுளிபபொயசையுளே, (௪௯) 

உள்வாரகுளிரிகெருவகிக்கருங்கடங்கிட்டகனனீர் 

வளவாளைகளொடுசெகசயன்மேயசறவெககளையாட் 

கொள்வாராபிறவிகொடாதவேகமபாகுளிரகுவளை 
சளலராதருகசசிரொடடெ ழிலேரிகளபபரப்பே, (௮0) 

பரபபார்விசும்பிழ்படிஈதகருமுகலன னஈனனீர் 
தரபபாசிகண்மிகுபண பொடுசேம்படாதணபனைவாயச் 

சுரப்பாரெருமைமலாதனனத்.துனலுகராவொருத்தல் 

பொரபபராபொலி நுதலாயசெலவக்சம்பர்தம்பூங்கசசியே. () 

கச்சார்முலைமலைமல்சைகண்ணாரவெண்ணான்கறமும் 
வைசசா ர்மசிழ் இருகேசம்பாதேவிமகிழவிஸ் ணோ 

விச்சாதராதொழுளெறவிமானமுர சன் மமரா 

வச்சாஆையமபரபபாக்கணிமாடககளோல்கெ வே, (௮௨)



இருவேகமபமுடையாா இருவந்தாது. ௨௩௩ 

ஒஙகினலூரகமுளளகமும்பருருடெமாம் 

பாககினினின றதரியுறைபா..கநதெவவிரிய 

வாஙகினவாட்கணணிமறறவாமைததுனிவான கவிக 

டாநடனகா..டிரு௩சாளஐதனமனையா பிழையே. (௪௯௩) 

இழையாரரவணியேசமபாநெறதிவிழியினவகத 

பிஜையாவருணமபிராடடியதினனபிறககலுனனு 

“நழையாவருதிரிசூலசதனோககருமபொனகடுககைத் 

a மையாபொழிலு தபொனனேமககுததளாவிலலையே yea 

தளராமிகுவெளளகசணடுமையோடி ததலமதசமுவக 

கிளையராவளைககைவபெபபடுமீஙகோிறிபடுதகா£ 

வளமாபபொழிறறிருவேகமபமறதி.தவ5 இறைஞசி 

புளராவதபடைததோமடவாயிவவுலகததளளே,. (௮௫) 

உலவியமினவடமகலீசியுருமதிவுணமுழஙக௫ 

சலலியமாமதம்பாயமுகிலயானைகளவானிலவநதாற 

சல்வியவாரகுழலபினன ரெனபாரிரென நினை5.து 

நிலவியவேகசமபாகோயிறகொடி யனன மீமையனே, (௭௪ 

நீரெனனிலுமழுஙகணமுகில்காணெஞ் மஞ்சலையென 

ருெரெனனிலுஈதமராயுரைபபாரமராவதஇககு 

ேோரெனனிலுகதகுஙகசசியு/ளொசமபாணமதிலவாபச 

சேரெனனிலுஈதஙகும்வாட்கண்ணிதானன்பாதோவரவே ௮9 

வரங்கொண்டிமையோகலங்கொள்ளுமேகம்பர்சசசியன்னா 

“, பரல்கொயசைதாவனமினீர்முத்சமனபாதநதேரினமுன 

னே, தரங்கொணடுபூக்கொண்டுசொன்றை பொன்னாகதசண 

காரதளகொததின்,கரககொண்டுபொறசகணணமேஈத௮ம்போ 

ஈதனகார்முகிலே, (2௮) 

காரமுகமாரவண்கசைக்கொண்டசமபாகழறொழுது 

போரீமுகமாப்பகைவெல்லசசெனமுரடினையா£புணரி 

கீரமுகமாகவிருண*க ரகத் தசேரிழைகா 

முரழ்முகமாகலினைச்சடனீர் தமயாவுயிர்ப்பே, (௮௯)



௨௩௪ படடணத்துப்பிள்ளையாச 

உயிராயினவனபாதேோவரககேட்டுமுன்வாட்டமுறற 

பயிரா£புயல்பெறறதெனனகமபலவளைபானமைகளாக 

தயிராபரனெயயெரமோடியவேசமபாதமமருளபோற 

கையிராவளையமுஈதககசசிற:சதன சரா மயிலே, (௯௦) 

காரவிடைவணண சதனனதறேழமதழுமிஐமினறுதனிட 

பேராலிடைபெதழறெதீர மாணடாரெனவணடாபோதவிட்டா, 

சாரவிடையேகமடாகசசிபபுறவிடைதமபொனனபூண 

மாரலிடைவைசலபெறுவாதழுவமழவிடையே, (௬௧) 

விடைபாயகொடுமையெணணாதுமேலாககனனிவேறகரு௧௪... 

கடைபாயமன சதினமசாளையாபுலசொலிகமபரகசசி 
மடைபாயவயலிளமுலகையினமானகனமொடானகனறினய 

கடைபாயதொரநமபதீமனறிறகடலபோறகலநசெழுமே, ௬௨. 

எழுமலாசசணபொழிலேசமபாசசசியிருஙகடல்வ W Ld & 

கொழுமணபபுனனைக குரவானமணறகுனறிறபாதாகொமபேப 

செழுமலாசசேலலலவாளலலவேலலலரீலமலல 

முழுமலாசகூரம்பிஞேரிரணடாலுமுகததனவே (௬௩) 

முகமபாசமபணடமுமபாகமெனழமோதியமூதுரையை 

யு கமபராததிரேலெனனலமுயரேசம்பாசசசிமுனனீ 

கமபஎகசவாரவினளவிலலையெனனினபவளசசெவவாய 
தசமபாரறபொழிறபெறறகாமுததவாகொளககனமயலே, (௬௪) 

மயகசததாலலிருடகொல்லுஞசறவொடெறிமகர 

மிபகததிசெ ழியோதங்கழிளெரககழித்தார் 

அபக்கத்தவாக்கருளாக்சம்பாசச்சிச்டலாபொனஜான 

முபசகததகலவுபொரு௱கொணசநீ£வருமூர்சசஞகமே. (௬௫) 

மேயிஐ ரவைசர்குருகுணராமதுவுண மிபுன்னை 

மீயிரைவணடோசமாபுசேடியவிரிகடல்வாய்ப 
பாயிரை சாகலகொண்டோன்மொழுங்கம்பாகச்சிபபவவநீ£ 

அயிரைகானனமறருரதிவார்ரரதிறைவாபொயயே, (௬௭).



இருவொற்றியூசொருபாவொருபது. ௨-௫ 

பெரயவருகெஞரினாவஞ்சனையாரையும்போகவிடா 

மெய்வருமபேரருளேகமபாகசசிவிரையினவாயக 

கைவரும்புளளொடுசககினமாபபகஞ?சாபபாதஇணடே 

ரவவருதாமககவினமவஈ தாபபவணைகினறசே, (௧௭) 

இனறுசெயவோமிதனிறதிருவேசமபாசகெத்தளையு 

நனறுசெயவோமபணிசாளையெனறுளளிகெஞசேயுடலிற 

சென௮செயாரைவிடுஈதணைகாஞுமலிடாதடிமை 

சினறுசெயவாரவாதகசளினீணெறிகாடடுவரே, (௯௮௮) 

கா .டிவைததாரதமமையாககடிபபூபபெயயககாதலவெஎ ல 

3: டிவைததசாதொழுமேசமபரேதுமிலாதவெமமைப 

பூ. வைகதாதமககனபதுபெறறுபபதிறறு பப. 

பாடடி வைததாரபரலிததொழுதாமவமபாதஙகமேோ, (௬௯) 

பாதமபரலியொரபிததபபிதறறதி லஓுமபலபணிய 
ம்ம சமபுகுதாவசையருளேசமபேோசதெனவே 

போதமபொருளாறபொலியாதபுனசொறபனுவலகளும [ே, 
2வகமபொலிடமபொருளாமெனககொளவ ர மெய்ததொண... 

இருசசிறறமபலம. 

இருசசிறறமபலம, 

படடணததுபபிளளையார் 
அ௮ருளிசசெயத 

இருவொ நறியூரொருபாவொகுப.து. 

  

௮ கவல. 

(இருரிலமடநதை யியலபினினுத.த 

பொருசடனமேசலை முகமெனபபொலிஈத 

வொறமிமாகக ௬ுடையோயுருவின 

பெறறியொன்றாப பெறறோரியாரே 

மினனினபிறச்கர ௮னனலுநினசடையே



௨௩௬ படடணத்துப்பிள்ளையா£ 

மனனியவணடநின செனனி.பினவடி வே 

பாரவகனபரிதி பனிமதசன௦னொடு 

மூவகசை௪௪_ரூரின் ஐுதனோகாட்டந 

FOr DCR ails Fe தாராகணமே 

விணணவாமுூதலா வேரோரிடமாக 

கொணடுறைலிஈமபே கொலகினனாக 

மெணடிசைதிணடோ எளிருககடலுடையே 

யணியுடையலகு லவனிமணடலமே 

மணிமுடி பபாககணின ருளிணைவழககே 

யொழியாதோடிய மாருசமுயிரபபே 

வழுவாவோசை முழுஅநினவாயமொ தி 

உானவாமுதலா மனஞயிாபரஈத 

ஷுனமினஞானத தொகுதிகினஜணாவே 

கெருககயவலகினி னீரமையுகிறறலுஞ 

சுருலகஓமலிரிதலுஈ தோதறகிறரொ.ழிலே 

WMO IS MOL SS gy மாககசன்பெயாசசியு 
é 

மிமைததலுமவிழிசகலு மாகுநினனியலபே 

யெனதிவைமுதலா வியல்புடைவடி வினோ 

டொனறியதுப்புரு விருவகையாகி 

முத்திற ககுணதது கால்வசைபமிறவி 
யததிறததைமபபொறி யறவகைச்சமயமோ 

டேழுலகாகி யெணவசைஞூர்சதியோ 

மியோ€ழி யெணணிறந்தோககி 

யெவவசையளவினிற கூடிநின் 

றவவகைபபொருளுநீ யாகியலிடத்சே. (௧) 

இடததறைமாதா டீருடமபெனறு 

ஈடதஇனைஈளளிரு ணவிறதினையெளறம 
புல்பதளென்பொடு புனை கதோயென்றதும 

பலிதிரிவாழககை பயின்றோயென்று 
மருவமுமுருவமு மாஞுயெனறு5 

இருவமாமாலொ0 இசைமுகனெனறு



திருவொரட்யூசொருபாவொருபது. ௨௩௪ 

மூளனேயெனறு மிலனேயெனறுத 

தளரானெனறு£ தளாவோனெனறு 

Lot BO wero மசோடினனென்றும 

போதியிறபொலிஈ௫ பு ராணனெனறு 

மினனவைமுதலாத தாமதியளகை மின 

மன்னிய. நாலின பனளமயுணப யக இப 

பிணஙகுமாநதா பெறறநிமைதோககி 

யணஙகியவவவவலாக் சவவவைடாகிபனடமப 

பறறிய பளிஎரகுபோலு 

மொறதிமாகக ருடையோயுருவே. 

உருவாமுலகுக கொருவனாகய 

பெரியோயவடிவின பிறிதிககன மைபி 

னெபபொருளாயினு மியகுளசாமெனி 

னபபொருஞனககே யவயவமாதலின 

மூன்னியமூவெயின மூழககெரியூடடி த 

சதெரனனீரவையகஈ தயாசெடசசூழரததம 

வேளவிமாததசன ற்லைமீனைவிடுசத.து 

நீளவிசுமபாளிதன ரோளினைகெரிதத.ு 
மோஙூய. மறையோற கொருமுகமொழிகத தம 
பூசகனைவேளைப பொடிபடவிழிதத.த 5 

இறலசெடவரககனைத் தருவிரலு௮தத. ஐ 

குறைபடககூததினைச் குறிபபினிலடாத.5௮ 
மெனறிவைமுதலா வாளவினைடயெலஉா 

நினறுழிசசெறிகத நினசெயலாதலி 

மூலலாததொல்புக ior yO ys 
பகாவோரகினக்குவே நினமைசகணடவா 

நிகழசூயினிகழி னலல.து 
புகழச்சியிறபடூேப்பரோ பொரு௫ுணாஈதோரே, [ஆ 

பொருளுணர்கதோவ்கெ பூமசனமுகலா 
விருடிணேயாச்கையி லியஙகுமனனுயி 
ருருவிலுமுணர்வினு முயாவிலுமபணியினுக



2. IK. dy படடணத்துபபிளளையார£ 

இருவிறுஈ இறலினுஞ செயதொழிலவகையிஐ ம 

கெவ்வேருகி வினையொடுமபிரியா 

தொவவர்பபனமையுண மறவரொழமுகக 

மனனியவேலையுள வானதிராபோல 

நினனிடையெழு£து நினனிடையாகியும 

பெருகியுஞுசருககியம பெயாஈ.தநதோனறியம 

க'ரீவியுமவேறாய கினதனைவிளகக 
டமாவாததொலபுக ழொறதியூர 

ஈ2லாமேனி முூதகலவரினனருள 

பெறறவரதியி னலலது 

மாறவரறிவரோ நினனிடைமயகசே (௪) 

மயசசமிலசொனனீ யாயிறுமறறவை 

அபகககினதிற மதியாசசூழலு 
மூறைவிடமுளள மாயிலுமறறது 

கறைபடவாகசே சரததகளளமுஞ 

செயலினையலகஏனிற செயகவோயெனில 

மவவினைபபயனீ யணுகா௨ணிமைய 

மினததிடையினபம வேணடி.கிறபணிவோ 

ம சஇடைவாரி பயாடியவனீபபு 

மனபினடைஈதவாக சணிமையுகாடொறு 

மெனபினையுருககு மியயகையவாதலிற 

கணடவாதமகசே பூலுடலழித 

Hea Oca sure ger Cord Dupo 

seer AIO LOLS Ip மாதவச 

அனனியசெஞ்சடைச அமதியோயே. (௫) 

அமதிசடைமிசை குதெறூகெறி 

யபாமதியானென வமைததவாறே 

யறனுருவாகய வானேறேறுத 

லிறஹைவனிபானென வியறதமாதே 

ப.சுவவளவனென நிசகழையாசகும 
பொதுுிலையானென வணாசஇயபெொரு



திருவொறறியூசொருபாவொருபது. ௨.௩௯ 

முக்கணனென்பமது முததீவேச Sv 

மொக்கதெனனிடை யெனபசோசுரககே 

வேகமானமறி யேசனசனமறறத 

னணாதகானென ஈவிறறுமாறே 

மூலிலையொருதகா.. GUC LOG GF car 

காவருமயானென மொழிசதவாறே 

யெணவகையமூாததி யெனபதிவவுலகனி 

லுணமையானென வுணாததியவாறே 

நிலரீரதீவளி யபாவானெனறு 

முவவாததொலபுக மூடையோயெனும 

பொருஞுகறபூதப படையோயெனறஈ 

தெருளகினறலகினிற தெருட்டுமாறே 
ப்ககிவைமுதலா ®' com GON (ug Lom Lp ey; 

மோககுகினபெருமை புணாசதவமுணராத 

தறகொலிமாககா தமமிடைடமபி டத 

சொறபொருளவனமையிற சழுலுமாமகரக 

காதியாகிய வறதொழிலாள 

சோதலோவா வொறதியூ + 

௪ி.ஐவாகஞ செய்சையிற படுதலு 

முற்வலிததிருதஇரீ முகபபடமளவே, 

அளவினிலிறகத பெருமையையாயினு 

மெனதுளமகலா Ogr mB 8 erp bor 1 

மெயயினையிறஈத மெயயினையாயினும 

வையகமுமூ.தகின வடிவெனப்படுமே 

கைவலததிலைநீ யெனிலுவசாதல 

செயவேராவேணடு சதபபொழியாயே 

சொலலியவகையரற அணையலையாயிலு 

நலலுயிரககூட்ட சகாயசனீயெ 

யெக்குமுளளோ பெனினுமவஞ்சனை 

தககயவவரைச சாசாயரீயே kids 6 €or gu 

பிறவாபபிறவியை பெருகாயபெருமையை



௨௪௦ பட்டண தகதுபிள்ளையாச் 

அறதலாததறவியை தொடராததொடாச்சியை 

அகராஅறுகாச்சியை ஏணுகாஅணுக்கே 

யசலாவகறசியை யணுதாவணிமையை 

செயயாச்செயகையை இறவாச்சறபபினை 
வெயயைதணியை விமுமியைகொயயை 
செயவைபசியை,வெளியைகரியை 

யாககுதியமி;தி யானபலபொரு 

ணீககுதிதொகுததி நீ௪குதயடைஇ 

Cus Mn wear Bus Carer ante ov evr 

ினைதொறுமயககு நீர்மையவாசுலி 

னோககுகடலு5௪ வொறதிழூா 
லீககிதமொழதிலார யாதாதாதஞ 

சொனனிலைசுருாஙகி னலல2 
நினனியலறிவோ ரியாரிருகிலததே. 

நிலததிைபபொறையா யவாவினினீணடு 

சொலததகுபெருமைத அராவாசகசை 

மெயவளியையொடு பிததொனறாச 

ஸவவகைகெடுககசாத ரூககுடனடிபப 

கரையெனுதுரையே காடொ௮மவெஞபபத் 

இரையுடைததோலே செமுகதிரையாகக 

கூடி.யகுருதி கீரினுணிறைந் த 
மூழடியவிரும லோகசயின்முழலூச் 

சுபெசிவெகுளிச் சறவினமெதியக 

கூடரெனுமரவச் கூட்டமவரச்தொலிப்ப 

ஜனறடியெலும்பி இுட்டுடலடைக து 

கோன் தியபலபிணிப பினனகஞ்சுமலக 
காலகையின ரம்பே கண்டமாக 

மேசகுரகிணாமே மெய்ச்சாலாக 

முழக்குடைத் தளையே மூகக்சளாக 
'வழுக்குடைகூக்கா ஜோதம்வந்தெர்லிப்ட 

விபபரியெறதிய வு.லிருக்சடஇட்



திருவொறறியூரொருபாவொருபது, ௨௪௧ 

பபப ரவெனலுஞ சுழிததலைபபட்டுழி 

பாவாவென௮டின னருளினைபபெறறவர் 

நாவாயாகிய cr shor urs 

மூரதிசசெனது முறைமையினவணகச௪ 

சிரதைகசகூமபினை௪ செவவிதிளிறு தஇ 

யுருகியவாரவப பாயவிரிசதாரசதப 

பெருகியகிறையெறுக சயிறதறிடைபபிணித தத 

அனனியகறறத தொடரக்கயிறறுதது 

மனனியவொருமைப பொறியினைமுறுககக 

காமபபாரெறுங கடுவெளியறற 

தூமச்சோதி௪ ஈடாகஞுற்கிறுததஇ௪ 

சுருகாவுண।சசித தடுபபினை ததமாவி 

நெருககாஉளவி னீளகரையேறற 

வாராகயாததிரை Cit StH BTL gy 

மோஙகுகடலு்தத வொறறியுரோயே. (௮) 

em uso வுலவாகினகுணம 

பறதியாரப பரவுதலபொருட்டா 

வெளனிடைபபிறநத வினஞ்பபன மொழி 

நினனிடையணுகா நீரமையவாதலி 

னணாவலிதசமுசலி எசனறவமமனை 

கேவலஞ்சேயமையிற கேளாளாயிஐம 

பிறிதசறகரிய பெறகியதாகெ 

குறைவினிலாததங குழலியஇயல்பினை 

உதியாதெண்ணி லூழிபபிறவியின 

மயங௫ககணணிலர் கணபெறழுகே 

தரயதலைபயடகின முளிணைவணககம 

வாய தலையறியா மயக்குறுமவினையேன 

மலூயவினபத் தோடென் கூடிய 

வெலலைம்லவாவினி லியற்தியவாசக 

கட்டியநீயே யவிழ்ககின்ல்ல 

தெட்டனையாயினலு மியானவிழ்ச்சகியேன் 

உல



௨௪௨ படடணத்துபபிளளையா£ 

௮ள்னிடையிருளெலுஈ தூறநிடையொதுககி 
வெளளிடைகாண விருப்புறுவினையேன் 

2ரதையுகதாயுஞ் சாதியுமதிவஈஞ் 
சிசதையுஈதிருவஞு செலகஇதஇறனலுஈ 

துனபமுஈதுறவுஈ தூயமையுமறிவு 

மினபமுமபுகமு மிவைபஉபிறவுஞ 

சுவையொளியூரறோசை காறறஈதோற 

மெனதிவைமுதலா விளககுவவெலலா 

மொனறகினனடிககே யொருஙகுடனவைத.து 

நினறனனறமியே னினனடி. யலல g7 

சாாரவுமறதினமையிற றஐளாகதோகாடசிச 

சேோரவிடமதனைத் திறபபடமாடி. 
யெய்துதறகரியோ:யானினிச 

செயவதமதிவனோ தெரியுக்காலே, (௯) 

காலற£றிய கழலோயபோறறி 

மூலததொகுதி முதலவபோறதி 
யொறதிமாகக ௬டை யோயபோறறி 

முறறுமாகய முதலவபோறறி 

யணைதொறுஞசிறககு மமிரதேபோறறி 

யிணைபிறிதிலலா லீசபோறறி 

யாரவஞ்செயபவாச் கணியோயபோறதி 

தீரவிலினசுவைத தேனேபோறதி 

வஞ்சனைமாநதரை மறகதோயபோறி 

நஞசினையமிர்சா ஈயரதோயபோறறி 

விரிகடலவையக விததேபோற்றி 

புரிவுடைவன மாயப் புணாசதோயபோறகி 

சாணமுனபொருள் கருததுறைசெமமைக 
காணியாகயெ வரனேபோற்றி 
வெம்மைதண்மையென் நிவைகுணமுடைமையிற 
பெண்ணடெடாணெமை பெயசோய்போர்கி 

மேவியவவாதமை லீட்டி.னிறபடககுஈ



திருவொறறியூரொருபாவொருபத.' ௨௪௩ 

தபமாகிய சவனேபோறறி 

மாலோயபோறநி மறையோயபோறறு 

மேலோயபோறறி வேதியபோறறி ் 

சரதிரபோறறி சமலோயபோறறி 

யிரதிரபோறறி மிறைவபோறதி 

யமராபோறறி யழசாபோறகி 

“குமராபோற்றி கூததாபோறறி 

பெரருளேபோறறி போறறியெனறுளை 

தாததழும்பிருகக கவிதநினல்ல 

தேத.துதற்குரியோ ரியாரிருநிலததே. 

இருசசிறறமபலம், 

 தணனைனையகவயனகி 1 

(௪௦)



a. 

திருசசிறறமபலம, 

ஈமபியாண்டாரமபி 

அருளிசசெயத 

Sh or or uy a 

விநாயகர் திருவிரட்டைமணிமாலை. 

எனனைகினைாதடிமை கொணடெனனிடாகெசதுத 

சீனனைறினையத தீருனெரான - புனனை 

விரசுமழசோலைவிய னாரையாமுகக 

ணரசுமஏழததிமுகத சான, (௧) 
முகததாறகரியனெனரு லஓுதளையேமுயனறவாககு 

மிசததானவெளியனெனறேமெயமையுனனுமவிருமபடி.யா 

ர்கத்தானறிசழதிருகாரையூரமமானபயஈதலெமமர 

லுகததானவனறனுடலமபிள6தவொருசொமபனே, (2) 

சொமபனையவளளி கொழுஈனகுறுசாமே 

வமபனையமாககனியை சாரையூ - ஈமபனையே 

தன்னவலஞ்செயதுகொளா தாழதடககையாயென்னோய 

பினனவலஞ்செயவதெஜோ பேசு, (௩) 

பேசததசாதெனப்பேயெரு தமபெருச்சாளிபுமென 

ஹேசததகுமபடியேறுவதேபிமையாதமுக்கட் 

கூசததகுநதொழிலுககையு.றாதையுநீபுமிகதத 

தேசத்தவர்தொழுகாரைப்ட fa சிவச்சளிறே, (௪) 

களிறுமுககதவனாயச் srugdeagd 
ஜொளிறுமுருககொண்ட தெனனே - யசா.றுதொழம் 
பினனாரைபூரார லாருமபெருமபசெ 
மனனாரையூரான் மகள, (௫)



விநாயகர் திருவிரட்டைமணிமாலை. உ௪டு 

மகத்தினினவ ரனவாபறசணடிரஈதோணெரிச்தருளுஞ் 

சுகததினினீளபொழினறுரைப்பதியுடசரனமகறகு 

முகதததுசையகதசசையதுமுக்கரதமூககதனி 

னகதததுவாபஈதவாய துபோலுமடுமருபபே, (௬) 

மருபபையொருகைககொணடு சாரையாமனலனும் 

பொருபபையடிபோறறத அணிந்தா - னெருபபை 

கருஈதவெண்ணுனளெறவெறும் பன்றேயவரை 

வருரீதவெணணுகவ மலம், (=) 

மல்ஞசெயதவல்வினைசகோக்கியுலகைவலமவருமப் 

புலஞ்செயதகாடசிககுமரறகுமுனனேபுரிசடைமேற 

சலஞ்செயதரகாரைபபதியரனறனனைகசனிதரவே 

வலஞ்செயதுகொண_.மதசசளிறேயுனனைவாழத தவனே, (௮) 

வீனஞசாயவலவினைகோய நீக்கிவனசத 

தனஞசாயலைததருவா னனறோ - வினஞசாயத 

'சேரையூகம்பாமகள நிணடோணெரிததருளு 

காரைமாகமபாமக னம: (௯) 

நாரணனமுனபணிசதேததகினறெலவைகடாவியவத 

தேரணவுநதிருகாரையாமனலுசிவன மகனே 

காரணனேயெஙகணபதியேஈறகரிவதனா 

வாரணதுணபொருளேயெனபவாக்கிலலையலலலகளே. (௧௦) 

அலலலகக£ாஈதானற னம்பொலுலகததி 

னெலல்புகுவிபபா னீண்டுழவா - கெலவலகளை 

செங்கழுநீர்சட்குநற தருராரையூசசிவனசேய 

கொஙகெமுதாரைககரதத் கேர (௧௪) 

சோவிறகொடியசமன்றமர்கூடாவசைவிடுவன் 

காவிழ்திகழதிருகாரைப்பதியியசருமபனைசகை 

'மேவறகரியலிருமத்த்தொறறைமருப்பினமுக்க 

ணேவிறபவத்திமையவன்றானபெற்றயானையையே* (௧௨)



௨௪௭ ஈம்பியாணட்ராாமப்ி 

யானேததியவெண்பா வென்னைரினைஈதடி.மை 
தானேசனாத்தனறகு BOB eer - றேனே 

தொடுததபொழினாை ரயூரச் குலம்வலனேநதி 

யெடுததமதமுகதத வேறு. (sm) 

ஏறியசாலீரணககுடியேநதிழைககுமமிருநதே 

னாதியபூகதராககுமரறகுமுன்னினைகணணலரை௪ 

சியவெமபணைச்சிகசததிலுகசளையானைவிணணோ 
வேறியலவாறரொழுகரரைபபஇியுளவிகாயகனே,. (௧௪) 

கனமதிலசூழ்சாரையா மேவிககசிஈதரா 

மனமருவினானபயஈத வாயநத - சினமருவு 
கூசா ரமபூணடமுகக குஞசரக்கனறெனராககு 

மாசாரமோசொல்லு வான, (கட) 

வானிறபிரஈதமதிதவமுமபொழினமாட்டளிஞசூழ 

சேனிீறபிறஈதமலாததிருசாரைபபதிதிகழுக 
கோனிறபிறஈதகணபதிதனனை ககுலமல்யின் 
மானிதபிறஈதசளிறெனறுரைப்பரிவவையசத்தே. (௧௬) 

வையகத்தாரேத்த மதினாரையூமசழநது 
பெரயயகததாருளளம் புசலொழிச்த - கையகத்தோ 

மாகசணனிசன்கொமபணடம பாசமமுமலகுவித்தா 

ஞசனி5கஞ்சிதையமா வரன், (௧௭) 

அமராவமரர்தொழமுஞுசரணாரைபபதியமாஈத 

குமராகுமரற்குமுனனவனேகொடி.த்தேரவணா 
தமரரச.றுதசவனறன்லுழைததோனதினனளேயெனறின் 

றமராமனததவ.ராழகரகததிலமுஈ. அவரே, (௧௮) 

அவமதியாதுளளமே யல்லலகல்ல 

தவமதியாலேத்திச் ச,தர்ததோ - கவமதியாக 

சொமபன்விராயகன்சொள் காரபொழில்சூழ்சாரையா 
சமபனகிறுவனடூர் சாமு, (தக)



கோயிற்றிருப்பண்ணியாவிருத்தம். ௨௪௪ 

சாகதனமாமனமேததகணடாயென்றுசாண்மல் ராற 
ருஈதனமரகவிருசதனணாரைபபதிதன்லுளே 

சோகதனனேயைஈதசெயகசையனேகினதிரண்மருபன்ப 

யேரதினனேயென்னையாணடவனேயெனகசென்னையனே, (). 

திருசசிற௱ம்பலம், 

  

இருசசிறறமபலம. 

நமபியாண்டாாஈமபி 

அருளிசசெயத 

கோயிற்றிருப்பணணீயர்விருத்தம். 

  

தெஞ்சசதிருவடிகழேலைத தகீண்மலாச்சகணபனிபப 

வஞசஙகடிரதனனைவரஇிததிலேனன்றுவானருயய 

EEF WE (HE துபெருஈதகையேஈலலதில்லைகின ற 

வஞ்செமபவளவணணாவருட்டியானினியாரெளபரே, (௧) 

எனபுகதழுவியவஷனுகநெசவகமேயெழுஈத 

வனபினவழிவஈதவார மிர்தேயடியேனுரை தத 

வனபுனமொழிகள்பொறுத்ிதசொலாம்வளர்தில்லைகனனுண் 

மினபுனமிளிர்சடைலீசிகினருடி.யவிணண வனே, (2) 

அவகெதிககேவிழபபுகசவிரசானமுர்தாமைவாக் த் 
திவநெறிககேயிட்ட தததுவனேயத்சவடபயனாஞ் 

சிவநெதிகசேயென்னையயபபவனேசெனன்ஈதொறுஞ்செய் 

பவமறுததாள்வதற்கோதில்லைட்டம்பயிலகனறதே, (௨) 

ப.பிலனெறிலேனின்திறத் இர்சரீமம்பனிமலாத்தார் 
மூயல்ெறிலேலுன்றிருவடிசசேயபபமுனனுதில்லை 
யியல்னெறகாடகச்சிற்றமபலசதசொகதாயில்கனே 
யயர்ெறசானெங்கனேபெறுமாறுகின்னாரருளே. (a)



௨௪௮௮ தம்பியாண்டாரஈம்பி 

அருஇககுவிம்மிரிவர்தசசோவெளளிக்குவடதஞ௪ 
பருதிச்குழவியுமிமனெ.றதேயொகமும்பற.நுவிடடோர் 
கருதிததொழமுகழறபாதமுங்கைததலகானகுமெயதத 

சுருதிப்பதமுழககுஈஇலலைமேயசடரிலுசகே, 

ஈடலைபபொடியுமபடுதலைமாலையஞ்௫ூழகதவெனபு 

மடலைபபொலிமலாமாலைமென் ரோணமேனமயிாசசயிறு 

மடலைப்பொலியயினமூவிலைவேலுமணிகொடிலலை 

வி_லைகசகெனனானைககழக தவேதவினோ சததையே. 

வேதமுதலவன்றலையுதலையாயவேளலிசனனு 

ஞுசனவனெசசனறதறலையுகதக்கனாதலையு 

சாதியதிலலைசசிறறமபலததான கழலகுமுகதுனறு 

மாசவரெனனோேமறைமொழியாலேவழுத் தவதே. 

வமுத்தியாததிருமாலுலருண்டுவன்டாமபுதனனின
 

கழுத்தருசே தயினறாலுச்சப்பாரசளைககககணமாச 

செழுததிரணீரத்திருசசற்றமபலததானறிருககையி
ட 

லமுகதியசல்லொததனனாயனாகியமாயவனே.
 

மாயவன்முரீநீாததயினறவனனறுமரு தடையே 

போயவனசாஞசைபூககழனலலபுலததினாகெஞ 

சேயவன*றறமபலததணினழு௪கழலெவாககுக 

தாயவனறனபொறகழலென்றலைமறைஈனனிழலே, 

நிழல்ப$பூணேடமாலயனகாணாமைரீணடவரே 

தீழலபடுபொன்னசலேர்திச்தமருசாதாடி.ததலமத் 

செழில்பட வீசிக்சரமெதறிரீாசதிலலையம்பலததே 

குழல்படுசொல்வழியாவொயாவர்ககுள்கூத்தினையே, 

(9) 

(௬) 

(௪) 

(௮) 

(௧) 

(௧0) 

கூச தனெனறுர்திலலைவாணனென்று நு குழுமிட்டிமை? யா 

ேோததனென்றுஞசெவிமாட்டிசையாதேயி௫ெணங்கை, 

மூத்தவனபெண்டிர்முணலையிட்டாலுமுடனிற தத. 
சாதசனென்ரு௮ம்வருமோலிவளுசமுசசணணெனவே, (௧௧)



கோயிதறிருப்பண்ணியாவிருதகம. ௨௯௯ 

சண்ணாபுன தறிலலைசசிறறமபலகதனனினமனனிகினற 

விணணைளைனைககணடகாளலிருபபாயெனலுடனமுமுத௫ 

சஎணணாககிலோதொழககையாககலோதிருகாமஙகளஹ் 

றெணழுமைபரிசெககுமவாயாககிலோவெனக௫பபிறபபே.௪௨ 

பிறவியிறபெறறபயனொனறுகணடிலமபேரொலி 

நறவியலபூமபொழிததிலலையணுடைகமாடுகினற 

அறவியகசோதியைசசுததரசகூததசனைததொணடாதொண்ட 

ரூற்வியலவாறகணசளகணடுகணடினபததையுணடி.டவே காட 

உணடேனவரருளாரமிரதததினையணடலுமே 

சணடேனெதெத்கழதுககனலு௩சவிததகையு 

மொணடேன மொழியினை சேரசகயகோசகுமொளிஈசையம 

வணடேன்மலா ததிலலையமபல ததாடுமணியினையே, (௧௪) 

ுணியொபபனதிருமானமகுடத. தமல ரககமலத 

சணியொபபனவவனறனமுடிமேலடியேனிடாககுத 

துணியகமைரதநலலீவாளனையனகசுழபொழிலக 

ஓ ணியததிகமதிலீலயமபலததானதனதிருகதடியே. (௧௫) 

அடியிட்டகணணினுககோவவனனபினுக்கோவவுணா 

செடியிடடவானறுயாசோவதறகசகேோதிலலையமபலத 

(ட். யி.டகொனறைநனமுககட்பிர TOR COT Di Pip Qj VF 

மடியி.டசணணனலுககேததுவரயகதவருமபடையே, (௪௬) 

படைப்செணணிசனபகசதெனதிலலைட்பரமபாவல 

விடைப்டுசே அசவிணணடபககேளெனவலிஇவ௪ததாற 
சடைபசொதிபிறகஇிலுகிவைததருளுசண்டாய 

புடைபடி இஙணிசதாடசெயயபரதமென்லுள புகவே, (௧௪) 

புகவசாவாளெயிறமுனிலக€ண்டுபொதிசலய 

மிகவுஞுமாறகருமபாத்த்தனேல்லியன்நில்லைதனலு 

ணசவு௫ுலரமதிக்கன்ணியறகவசணனெனறனன்று 

தசவுகொலாகத்சவன்றுகொலாமெனஅசச்டுப்பனே, (௧௮)



2.@0 கமபியாண்டார்ஈம்பி ' 

சகோகரததன மகனமசகனமுனவரகானமுகத்தோன 

செஙகோலவிஈ திரன ரமோடலையூவேளவிசருடல 

ம௫கேலவெவவழலாயிட்ட ழிகதெரிசதறறனவா 

லெசகோனெழிறதிலலைசகூ.ததனகடைககணடிவநதிடவே () 

ஏவுசெயமேருத்தடககையெழிறதிலலையமபலத்.து 

மே௮வசெயமேனீபபிரானனதியககணாமிககுளோ 
சாரவுசெயகாளததிககணணுதலவேணடுமவரககொடுததத 

தேவுசெயவானவாயபபுனலாட்டியதிறலவேடுவனே, (௨0) 

வேடனென்ராளவிலவிசயதகுவெஙகணையன.தளிதத 

கோடனென முளகுழைககாதனெனமருளிடககாதிலிட்ட 

தோடனெனமுடொகுசோததிலலையமபலததரடுகற 
சேடனெனருணமஙகையககைச்சரிவளைசிஈஇனவே, (௨௧) 

சிந்திகசவுமுரையாடவுஞ்செமமலரரறகழமலசள 
வநதிககவுமன மவாய்கரமெனலும்வழிசளபெறறுஞ 

சந இசகிலாலாதெணணாதணணாதிலலையம்பலதது 

ளசதிசகமாதிருமேனியெமமானறனருளடெற்வே. (௨௨) 

அருடரு€ர்ததிலலையம்பலதசானறனருளினனறிப 

பொருடருவானததர.சாதலிறபுமுவாசனனறாஞ 

சுருடருசெஞ்சடையோனருளேறறுறவிககுகனூ 

மிருடருழேழரகத.அலீழமுமிருஞசிறையே, (2 6.) 

சிறைபபுளவாமபுனலசூழவயறறிலலைசசறறமபலததுப 

பிறைபபிளவராசடையோனறிருகாமககளேபிதறற 

மிறைப்புளவாகவெண்ணீறணிஈ தோடே ஈதும்வித்தகர்தம 

ஹேறைபபுளவோவயனமாலினொடிமபர்ததாயசறகே. (௨௪) 

அகழகுழமதிகறில்லையமபலக்க. தசவடி யமிட்ட 

முகழகுழிலையுமுகைகளுமேயுககொலசறபகததின 

திசழகுழமலாமழைசவிததிறம்பமில்சசதையாராயப் 

புகமரூஜிமையவர்போகதிசதொழுகினபூஙகழற்கே, (2@)



கேர்யிறறிருப்பண்ணியாவிருசதம். உக 

பூரதணபொழிலகுழபுலியா/ப்பொலிசெமபொனம்பலத்து 

வேரதனறனககனதியாடசெய்வதெனனேவிரிதுணிமே 

லாஈதணபழையவவிழையனபாகியபணடைபபறைக்தி 

சேஈதனகொடுககவதுவுக் இருவமிரசாயெதே, (௨௬) 

ஆகஙகனகனைக€றியகோளரிசகஞ்சிவிணே 

பாகசனமகுமழையாயருளாபெனதநிவிடப9ரான 

வேகாதருஞூமபுளவிடடரிவெஙசதஞ்செ i eG ext aor 

மோகஙகலரதனறுலநததனறோவிஈதஞூவுலசே. (௨௭) 

மூவுலகத்தவரேததிததொழுதிலலைமுசகட்பிராற 

கேவுதொழிறசெயயபபெற்றவர்யாரெனிலோவிடையாயத 

சாவுதொழிறபடடெடுசசனனமாலயனசாரதியா 

மேவிரசததொடுபூணரடதொன்மாமிசககவேதஙகளே, (௨௮) 

வதகசசிநதைவிருமபியவன.றிலலையமபலத.து 

மேதகககோயிலகொணடோனசேயவனவீரணசகுடிவாயப 

போதசகங்போவைபபொறிவாளரவரைபபொககுசினச 

சாத்கபபெணபிளைசனனையனறஈததலைமசனே. (௨௧) 

தீலையவனபினனவனமுயதநதையிஈதததராசலத.த 

நிலையவனிககுதொழில்புரி,தோனடுவாகிகின்ற 

கொலையவனகூலபபடையவனாலததெழமுகொழுர்தி 

னிலையவனகாணடற்கருஈஇிலலையம்பலதுள்ளிறையே, (௩௦) 

இறையுஈதெளிகிலாசணடுமெழிஈிஷ்ல்யமபலத்து 

ளறையுமபுனற்சென்னியோனருளாலனறகெரிமே 
னிறையமபுகழ்ததிருவாரூரலுகிறைதாரப்பரிமே 

ன்றையுங்கம்ழ்தொககலவிலலவலுமபுககசல்வழியெ, (௨௩௧) 

ஈலவழிரினராப்கைளனகநொயயருறவிலெனலுஞ் 

சொலவதிசண்டனம்யாந்தொகுச£ததில்லையமபலத்து 

, அில்வழிதானவரூசெரிததோன்கியன்சாசூய்னார் 
waves ிகேர்ரின்றளிதீதனன்காண் சசிவசநியே, (me)



௨௫௨ தம்பியாண்டாரஈமபி , 

கதியேயடி.யவரெயபபினிலவைப்பாகக௫திவைதத 

நிதியேரிமாபுனசடையமாதேகினனையெனனுளவைதத 

மதி வளாதிலலையமபலததாயமக$ழமமாமல்யாள 

பதியேபொறுததருளாயகொடியேனசெயதபலபிழையே, ௩௩ 

பிழையாயினவேபெருச்ிகினபெயகசமறகளபுதனனி 

ழையாதசெஞ்தயினேனையுமாதா Bal sadn 

மேமையா£தருதலைமாலைமுடி தகழுழுமுதலே 

புழையாசசரியுரிததோனறிவலைகாதபொறுததருளே, (௩௪) 

பொறுததிலனேறுமபளனஞசிளைபபொககெரிவெககதததசை 

செறுததிலனேலுஈநதிலல்பபிரானததிரிபுரககள [ச 

கற சதிலனேனுஙகமலதசயனச தாமாமுடியை 

ய சதிலனேலுமமரருகசெனகொலடுபபனவே, (௩௫) 

அடுககியரிலையாயகலே இி;தசையெலுமபி 

லொடுகசியமனியொடிணிரபபாரொளளிரணியனை 

நடுகயயமாஈரசகளைசசமபுளதாயநரல 

விிகயெபாதனறனறிலலைதொழாவிடடவேழையரே, (௩௬) 

ஏழையெனபுன்மைகருதாதிடையருவன்பெனககு 

வரழிகின பாசமலாகசேமருவவருளுகணடாய 
02 மாழைமெனனோககிதனபஙகவளாதிலலையமபலததுப 

போழிளநதிஙகளசடைமுடிமேலவை ததபுணணியனே. (௩௭) 

புணணியனேயென்றுபோறதிசெயாதுபுலனவழியே 

கணணியனேறடனியாதகொலாமபுகலெனனுளவஈதிட. 
டண்ணியனேதிலலையமபலவாவலாதிளசள்வைதத 

சண்ணியனேசெப்யகாமன்வெளுபபசகறுததவனே. (௩௮) 

கறுததசண்டாவணடவாணாவருபுனறகஙகசைசடை 

செறுததசிசதாமணியேதிலலையாயென்னை ததிவினைச 

ளொறுச்சதலகண்டாறசிரியாரோபிறரெனலுறு துயரை 

யறுத்தலசெய்யாவிடிஞாககோவருஞ்சொல்ரும்பழியே, i.



கோயிறறிருபபண்ணியர்விருததம். ௨௫௩. 

பழித்த ககவுமிசழான் திலலையானபண் டுவேட்வெலும 
பழிததிட்டிமைச்செலையனளித்தலிருககுழஙசன 
மொழிதசகக£ரதிபச்சன்படுததிட்டமீனமுமு 

மிழிததககவெள்னாசமாத்செயதானென றி.பமபுவரே, (௪௦) 

வரசருமாறிகனே மதுமுணடோவயறதிலல்சனஜ. 

புரகதரனமாறொழநினத நபிரானபலைபபொயமையிலே 

நிரரசர மாயகினறவெனனையுமெயமையிறறனனடியாா 

தரந்தருவானசெலவததாடிததனனபேசரு5*தனமை பீதே.௪ ௫ 

தனருடரிததாரியரவர்சகுமீளாவழிதருவான 

குனறாமதிறறிலலைமூ.தாசகொடிமேலவிடையுடையோன 

ம்னறாடவமபினலுமறறவனபாசம்வண௫கியஙகே 

யொனராரிரண்டிலவிமுவரகதோசிலஷமாகளே. ௪௨) 

எளைகணிலாமைய/கசனபொறகமறுணையாதனமையுக 

தளைகணிலாமுகசகைசசரிப்போவை௪சாரனினையான 

நளைகணிலாமலாககொனறையனறணபுலியூரதெனறேன 

வளைசணிஉாமைவண௰குமஈகசனவரிசிலையே. (௪௩) 

வரிததடஈதிணசி௰் மனமதனாகலுமாழிவட்டஈ 

தரிததவனனமகனெனபதேராபொழறபுகதவகெதிக 

டெரிததவன றிலலையுடசிதறமபலவனிருபபுருவ 

கெ ரிததலுககணட த வெண்பொடியேயனதிரினதிலவே,(௪௮) 

ரினதிலவேவிசயனஜெடுஞசிசசைகளிபபுற£ 

டெனதிலலைமாகடமாடுமபிரான்றன.தி௫மகமேற 
றன்றல்யானடர்தேறிசசரக்சொணடிழிர்தசெனபா 

கன்தினையெவிளமேலெதிகதா£ததகரியவனே, (௪௫) 

கருட்புருவததிருவார்தசைகளசெட்டலுகசண்பனிடேன 
விருபபுருவததினொெிளளமுருகேன விதரவிதிரே 

னிருப்புருவச சிசதையென்னைலர்தாணட தமெவல்ரமோ 
பொருப்பிரு லப்புரிசைததில்லையாடலபரிரசவனே. (௪௬)



௨௫௪ ஈம்பியாண்டாரஈம்பி 

புரிசசவனபின தியும்பொய்மையிலேயு ச இசைவ மியே 

விரிச,சகககைமமலாசெனனியிறகூப்பிலலியகமஞா 

பரி ஒனூர்டிசலிலலைப திமூன றெரியவடுபு 

கெரிரதவெங்கோனறனறிரையாராபுனலவயறசேண்டிலலையே 

செணமிலலைமாககாசதிபபியக்கூத்தனை ககண்டுமன பு 

பூணடிலைகினனைமறகதிலையாககவன்பூசகழறசே 

மாணடிலைமினனமபுலள வழியேவந தவாழஈதிடுவான 

மீணடனையெனனையெனசெய்தஇிடவோசிகதைநீவிளபபே.௪௮ 

லிளவைததளாவிசசலிணடுவு தாமரைமேலயலு 

மளவிறகறியாவசைகின௱வன.றுமடசசலபெறற 

தளாவிறதிருசசையாளு பாகககொதணபுலியூக 

க எலிறகனிபுையுகளள வாசடைகசஙசையனே, (௪௯) 

ககைவ௨லமிடமபூவலஙகுணடலந?தரடிட்பபாற 

றங்குஉகரமவலமவெமமழுவீயிடமபரகதளவலஞ 

சகசமிடம்வலகதோலிடமாடைவலமககட 

(௦ஙகஞ்சரியமபலவனவஙகரணிடமண சே, (இ௦) 

௮ணங்கா.கககுனமமாதறவாட்டியவாலமாகதாட் 

ண ௩காயலன திலலையெலல்மிதிதசலுமெனபுருசா 

வணகசாவமுததாலிழாவெமுமபாவைததவாமதாகத 

குணலகாணிவளெனன்வெனறுகொலாமவகதுகூடவதேஇக) 

கூடூல,5மபலக்கூததனடியரகுமுவுதொ.றஈ 

தேடுலதாகசவஞைசமச்செவ்வழியவவழியே 

யோடுவதுளள தஇருத,தவதொணசுடரைபபிறவி 

bag tA te wears Oru’ geen, (௫௨) 

விசசசசசெஞ்சடை வெண்மதிககார்கிறச சண்டத்தெண்டோ 
மததசசதைமமைபவோரலைதிகதில்லமனனைளை தஞ் 

சிததகககோயிலிருதறுந்திறததாசமிசாக்கலிலரற்! 
புத்தித்பபேபுசஞூசசெரி,ச தோ ர்கபொன்னடியே,: (௫௩)



கோயிற்றிருப்பண்ணியாவிருத்தம, 2.60 

பொனனமபல த.துறைப்ணணியனென்பாபுயனமற த 

கனனனமைதிீரபபுனி௰றுக்கலிசசாமறகனறுபுன கூர 

மனனுமழைபொழிரஈநீரறுவேலிகொணடரககவழசே 

பினஐுமபிழைதவிரச$ரறுவேலிகொளபிஞ்ஞ்கனே. (௫௪) 

ழ6சனலலேனினையேனவினைதீரக்குக இருவடி.க்கழ 

வாசசனமாமலரிடடிறஹைஞைசேனெனறனவாயதனாற 

2 றசனெனனானைபொனஞாதரு சசிஜறமபலநிலவு 

மீசளனனனேனபிறபபெனஞாயககழியஙகொலெனறனகசே.( 

கனரதலைசககரமவானததலைமைகுபேரனறககன 

வனதசலையேறடாததோனிீவாசவனுமீாபலலடலூா£ 

சினசதலைகாலனபகலகாமனறானவாஇலலைவிணணோ 

ரினஈ தலை௨னனை ௬ுளான முனிவாறபெறறிகக வரே. (௫௭௬) 

உஙமதிதசாழரரகததிலிடபபடமோசர்களுா 

தவமதிததொபபிலரெனனவிணணாளுஈதகைமையரு 

சவரிஇததிலலையுடசிறறம்பலத தஈடம்பயிலுஞ் 

சிவரி௫ிககேடினையாருநினைஈ இட்டசெலவருமே, (௫௭௪) 

வருவாசகத்தினினமுறறுணாஈதோனைவணடி.லலைமனனை த 

இருவாதவூர்சசிவடாததியனசெயதிருசசிறறம்பலப 

பொருளார்தருதருகசோவைகணடேயுமறறபபொருளைச 

தெருளாதவுளளத்தவாகவிபாடிசசிரிபபிபபசே, (௫௮) 

சரிததிடடசெம்பவள த்தின.திரஞஞ்செழுஞ்சடைமேல 
விரித்திடடபைககதாததிககஞமவெயகதபபா6தஞாத் 
தரிததிட்டவககையுஞ்சகசசசுருளுமெனனெஞசிலுஎளே 
தெரிததிட்டலா திலலைசசிறறமபலதறுத்திருகடனே, (௫௧) 

கடஞ்செயசிறறமபலததான்முனிவென்செயயுகாமனன 

சொடஞேததவிழிசதாறகுக்குவி.சதனனவிறகொமெபூண 

விடுஞ்சினத்தானவரவெஈதிலாவெய்தெனவெகைதத்தை 
யொடு ௪சியகாலனராணின அதைபுளாலிட்டனனே... (௬௦3 :



௨௫௭ ஈம்பியாண்டாாஈம்பி 

லிடடஙசொளிமணிபபூண்டி கழவன்மதனமெயயுரைககி 

லிடடககரியனலலானல்லனமபலதசெமப.ரனமேற் 

கடட யெசனையெய்தலுஈதனனைபபொள்னாமுடிமேற 

புடடககஞனமகஞமெளறபராகசபபொடிநசனனே? (௬௧, 

பொடியோசருமேனியுஞைபெபூசலபுகவடிககே 

கடிசோகணைகுளிபபககண்டுகோயிறசருவியிலலா 
உடியேபடவமையசணனையெனற்வரகுணனறன் 

மூடியேதருகழலமபலததாடி தனமொயகழலே, (௬௨) 

கழலும்பசுபாசராமிமையோரதங்கழலபணித்திட் 

டமலுமிருககுகசறாககுடையோரிடபபாலவல்பபாற 
மலுஈதமருகமுமபிடி.ததாடிச௦௱மபலததை௪ 

சுமலுமொருகாலிருசாலவரவலலதோனறலகளே (௬௩) 

தோனறலைவெணமதிதாககியைத்தளளியமாலயற்குத 

தானறலைபாதவகளசராவரியோன்றன்னைசசாரஈதவாசகுத 

தேனறலையானபாலதுசலர$தாலன்னேனைச்சோ 

உன தலைகாகளைசசாண்பதெனமோதிலலைமன நிடையே,(௬௮௫) 

மனறங்கமாஇிருசசிறறம்பலவவடவன ௪.௫ 

மினறங்கடைச்குச்திசாடகமாடக்கொலமெண்டாரமகர 

அன்றக்ளொசஙசையானைசடெனததியரல்க 

கனறங்சடைசடைமேல்டையாவிடடகைதவமே, (௬௫) 

தவனைததவத்தலர்ச்சன்பனைத் சன னடியெற்குதவுஞ் 
சிவனைச்ெக்சத்திரிபுரச்சைசவெொதாளேசெயய 

வவனைத்தவள் த திருநீறனைப்பெருகீர்சரநத 
பவனை பபணியுமிலும்பண்டைவலவிளைபறறறவே, (௬௬) 

பதறறமுப்புரம்வெர்சிறபைம்பொழிற்றில்லைதன்றுட் ' 

செறறருமர்மணிசகோயிலினின்ற துதேவாகணஞு் 

சறருரிள்புசறேத்தித்திரில அருந் சடையேதல் 
புந்திரவாரட்டி தஇரிபுமயொருபுல்ல்ள்டுல், (ae)



திருததொண்டர்திருவந்தாதி.  -ூடு௭ 

புலலதிவினமறறைததேவரும்பூம்புலியூரூணினற 

வலலெறிமாமதிசசண்ணியனைட்போலருளஞூவரே 

கலலெதிஈதானுஈதனவாயநீரசதாமுடிமேலுகுததி 

ஈலலறிவாளறுமீளாவழிசெனறுணணினரே. (௬௮) 

உணணியடீவினைரசஞசெலுததமனுலகத 

தெணணினைநீகசிபிமையோருலசததிருச்சலுறறீர 
பெண்ணிஞனொபாகசதனசிறறம்பலததுபபெருகடனைக 

சணணினையாதரசசகணடுசையாரததொழுமினகளே. (௬௯) 

கைசசெலவமெபதிடலாமெனறுபினசெனனறுசணகுழிததல; 

பொயசசெலவாசெபயதிமம புனமைசட்கேயென2ம பொனற 

லிலலா, வ௪செலவமெயதிட வேணடுஇியேதிலலை யமபலத௮, 

ளிசசெலவனபாதஙகருஇரசசேலுன்னையெனனெஞ்சமே,(௭ 0 

திருசசிறறமபலம, 

இருசசிறறமபலம, 
நமபியாணடார்ஈமபி 

௮ருஸிசசெயத 

திருத்தொண்டர் இருவந்தாதி. 

  

பொளன்னிவடசரைசே ஈசாரையூரிறபுழைககைமுக 

மன்னனறுபதஅமுவர்பதிதேமரபுசெயல 

பனனவத்தொணடத்சொகைவகைபலகுமக்தாஇதனைச் 

சொன்னமறைச்குலகமபிபொற்யாதத.தனைதனையே, 

இிலலைவாழக்தணர். 
செப்புததிகுபுசழதீதிலவைப பஇிமிறசெழுமறையோ 

சொப்படடவன எகண்மூனறினுமுமபரிலூரெரித்த 

வபபாசகசமு ச த்திருரடரச்சாஇபபிறை யணிந்த 
அங்பாசகுரிமைத்தொழிலபுரிகோதடைசகொல்றுதமே(க)



2R2 நம்பியாண்டார்கம்பி 

இருகீலகண்டககுயவகாயனூா 

செலலசசிவன திருவாணைதன நாமொழிதோணசையை 

யெ ரல்லை5௮ற5 ஐரர- ததறபினனுமைகோனருளால 

லிலலைபபுரைநதலாலொடிளமைபெறதினபமிககான் 

பிலலைததிருகிலகணடகுடவனாஞசெயதவனே. (2௨) 

இயறபகைகநாயனா. 

செயதவாவேணடியதியாதுக்கொடுபபசசிவனறவஞயச 

சைதவமபே௫ிரிக்காதலியைதகரகெனறலுமே 

மைகிசமசண்ணியையீஈதவனவரீயகதபெருமபுகழவந 
தெயதியகாவிரிபபூமபடடின த தளியறபகையே, (௪.) 

இளையான்குடி.மாறகாயனா. 
இயலாவிடைசசென்றமாதவ்றஇின்னமுதாவிதைத்த 

வயலாரமுளைவிததுவாரிமனையலககாலவறுத2ச 

செயலார்பயிரவிமுததிககதியாககுமவன்செழுநீரக் 

கயலாரிளையானகுடியுடைமாறனெயகறபகமே, (௪) 

மெய்ப்பொருணாயனா. 
கறறகனமெயததவனபோலொரு பொயததவன்காயசினததா 

கெறற்வன்றனனையவனைச்செறப்புகலுஈஇிருவாய் [ஐ 

மறறவனறததாகமரேயெனச்சொல்லிவானுலகம 

பெ௱றவனசேதிபனமெயபபொருளாமெனறுபேசுவரே. (௫) 

விறன்மிண்டகாயனார். 
பேசுமபெருமையஎவாரூ$னையும்பிரானவனா 

பிசனனையுமபுறகுதட்டென்றவனீசலுக்கே. 

சேசனெனக்குமபிரானமனைககேபுகரீமிதெனறல்" 
வீசுமபொழிறதிருசசெங்குனறமேயவிறனமிண்டனே. (௬) 

அமர்நிஇசாயனார். 
மிச்டுமபொழிறபழையாறையமர்ரீதிவெண்டமொடிமின் 

முணடகதரித்தபிராத்குசல்தூரின்முன்சோக்ணரொ : 
சொணடிககருளொன்றுதள்பெருஞ்செத்வமுச்சன்ளைடாகன 

அண்டியதிறத்லாளையமீர்ததொழிலினனே." (௭)



தருத்சொண்டர்திருவக்காதி. உட௫௯ 

SES Cpt 5 SGT UGH. 

தொழுதம்வண்ககயுமாலயனறேடருஞ்சோ nD 
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முழுதமடி/மைவஈ தாடசெயெனப்பெறறவனமுரறே 

னொழுகுமலரினறழுரெமபிரானமபியாரூரனே. (௮) 

எறிபததநாயஞ்ா. 
ஊாமதினமூனறடடவுதசமறசெனமோருயாதவததோன 

ராமலாகொயயாவருபவனறணடி.னமலரபறிதத 

ஷஹாமலைமேறகொளுமபாகருடஐுணியாககுமவ 

னோமலிமாமதிலகுழகருவூரிலெறிப்தகனே, (௯) 

ஏனாதிகாதகாயனா. 
பத௲னையேனாதிராதளை பபாரநீடெயினைதனனு 

எ சதனைததனனேடமாமலை$தானெறறி$ீ.றசணடு 

சைதசனிவாளவீடொழிகதவனகண டிபபரினற்ருளு 

நிசசனையீழக்குலதீபனெனபரிஈடீணிலததே. (௧௦) 

கணணபபகாயனூ. 

நிலததிறறிகழதிருகசாளததியாரதிருகெறதியினமே 

எல. ததிறபொழிதருகணணிறகுருதிணடுணணடு௩௫: 

வல தஇறகடுசசகணையாறறனமலாககணணிடகதபபினான 

முலததிறராதனஙகணணபபனாமெனஅ கூ௮வரே (௧௪) 

குஙகுலியககலயகாயனா. 
எயகதகயிறுதனசண்ட தஇறபூடடியெழிறபனஈதாட 
சாயகதசிவனிலைசததானெனபாகாதலிதாலிகெரடுத 

சாயநதநறகுககுலியயகொண்டன றபுசைகாலனைமுன 

சாயாசவாறட்டதெளனசடலவுரிறசலயனையே, (௧௨) 

மானககஞசாறகாயனா. 
கலசமுலைக்கனனிசாதற2புசலவிகமழஞுழலை 
நலசெய்தவதசதனபஞசவடு.கிவை5ல செனலு 

மலசுழெனககருதாசவளகூ.கதலரிசதளித்தான 
மலைசெய்மதிறசஞ்சைமானசசஞ்சரறனெலுமவள்ளலே;(௧௩) 

4 ச்



௨௭௬ நமபியாண்டாகமபி 

அரிவாட்டாயகரயனா. 

வளறபிராறகமுதேகதிவருவோனுசலுமிஙகே 

வெளஎசடையாயமுதுசெயயாவ்டிலெனறலையைத 

satan gE SOO GO MMA. Lp lO wy SL. BIR AS SOF cor EIT 

GU ATS றபழனசசணமஙகலததரிலாட்டாயனே, (௧௫௪) 

oP} CLI TUG. 

தாயவனயாவகருசதாழசடைமேறறனிததியகளவைதத 

தாயவனபாதசதொடாரதுதொலசர தளையாறபரவும 
வேயவனமேனமழகாடமிவிரிபுனனமககலககோ 

னா பவனானறுயனெனனையுவரதாணடருளினனே, (கடு) 

FE GLI ச.இகாயனா. 
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பொருட்டுறையாவதெளனேயெனனவலலவன பூ௫குவகை 

யிருடடிறைநீரவயனாவறபஇிக சம்பிரானடைஈதோர 

மருடமிறைகீசகிரலவானவழிகாட்டிடவலலவனே, (௧௭௪) 

ஏூதாதஇகாயனா. 
அவரதரிகுணடமணாவதினமாளவனெனறனரமுலவாயச 

சிவனதிருமேனிச்குசசெஞ்சசதனமாசசெழுமுழங்கை [ஜரா 

யவகதொளிாபாறையிறறேயததலசாணடலொணமாததஇிதள 
ிலதபொனமாடமதராபுமிடெனலுகீளபதியே. (ea) 

மேருககாயஞா. 

பதிசரகழசருபஞ்சாசசரமபயினாவினன?சீர 
மதியஞசடையாறகலாதொட்டணிபவனயானமகழாத [ன 

அதியலகமறசண்பைகாதறகுததோமனவனரோணடனமபொ 

ச திசம்பெறுமபுகலூரமுருகன்னெலுமகதண்பீன. (௧௪௮) 

உருததிரபசுபதிகாயஞார். 
HIST PUSS Der MON gue WA ery go Roe 

அகதாசவனபொடுரூசதிரஞ்சொலலிககரு சபா 
௬பநதாருருதரபசுயதிதனனற்பஇகவலறமிக * 

ககச்ரரதிருகச்லையரென௮ளர.பபரிமாசனிலம்சே.. (௪௯)



தருததொண்டா இருவக்தாகு. 

இருகாளைபபோவராகாயனா. 

௮2 4% போ காவாபுகமததிலலயமபலகசானருளபெற ந சாலப் 
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முவாயிரவாகசைகூபபமுனியாயவனபஇதான 

மாவராபொழிறிசமாசஷூரெனபரிமமணடலசசே 

இரகருறிபபு /கொாணடதாயஞா 
மண மபுனறசடையாருறமாதூசெற்றிவர்டம்மவசை 

வின்மெழைமுகிலவீடாதொழியினயானமீ௨னெனனா 

முணடம்ப...ரபாறைமுடடுமெழிலாரகருசகுதிபபுச 

தொணடனகுலங்கசசியெசாலியாதகசடொலுுலம 

சண்டேசுரகாயனூ 

குலமெறியசேயஞலூரிறகுரிசிலகுள ரகடலசூழ 

தலமேறியகிறறசணடிசணடாதசசைசாளிரணடும 

வலமேறியமமுஉாலெறிகதீசனமணிரு டிமே 

னலமேதியபாலசொரிநதலாகுடடி.பானனிதியே, 

சுநதரருராகதுகாயனா. 

நிதியா தரு ச ததெனவேளவிகழுடியாயகினைமறநத 

மதியேசுகறிகுறிவை?தபுசாபினனைமாறறிடெனற 

அதியாவருளசொனனவாறறிவாரிடைபபெதறவனகா 

ணதியாபுனலவயனாவலாசகோனெனனுக௱றவனே, 

இருகாவுககரசநாயஞா, 

நறறவனலஜலூா ௪சிவனதிருபபா5சதசசெனனிவைகஃப 

பெறறவனமறதிபபிறபபறவீரடடாபெயகழறறா 

ரரறறவலுறறவிடமடையாரிடலொளளமுதாத 

துறறவனாமூரினாவுதர செலுஈ தூமணியே. 

மணிமினைமாமறைசகசாடடூமருகதனைவணமொழியாற 
நிணியனநீளசசவந்இறபபிசசனதெணகடலிற 
பிணியனகனமிதபபிததனசைவயபெருகெதிககே 
பணியனகாவுசகரையாபிரானறனருஈ தமிழே, 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫)



௨௬௨ சமபியாண்டாகமபி 

குலசசிறைகாயனா. 

அருஈதமிழாசரனவாதிலமணைககமுஅுதிமே 

லிருஈக்ஷடைசாபடிடையேற௱றவித்தோனெழிறசஙகமளவத$ 

பெருகதமிழமீன வன௦ன இகாரிபிர சமலகு 

முரூதவிழசாரனமணமே௱றகுடி மனகுலசசிறையே. (௨௬) 

பெருமிழலைககுறும்பகாயனா, 

சிளைனபுனரறதிருகாவலூர ரளிசெழுககயிலைக 

கிறைரனமமனாளையெயதுமிவனடளபோதறவினறே 

பிறை ஈனமுடியனன டிய வேனென அுமிலபிசிசதா 

னறைஈனமலாகதாரமிழலைசகறுமபனெலுசமபியே (௨௭) 

காரைககாலமமையரா,. 

ஈமபனகிருமல்சானமிகயேனெனறுதாளிரணடு 

முமபாம்சைததலையானடஈே தற்வுமைந்கலுஞ 

செமபொனலுருவனெனனமமையெனபபெறறவ௭ செழுகதே் 

கொம.றுகுகாரைகசாலினினமேயமகுலசனமே (௨௮) 

அபபூதியடி கணாயனா. 

தனமாவதுதிருசாவுககரரினசரணமெனனா 

மனமாரபுனறடாஈதா வாழசதிவைததாஙசவன வணடமிழ்கசே 

யினமாததன தபெயரிடபபெறறவனெங்களபிரா 

அ னமா£வயறதியகளூரினிவவேதயனப்பூதியே (௨.௯) 

இருநீலககககாயனூா. 
பூதிபபுயத்தாபுயத.திறசிலர இிபுகலுமஞி 

(பூ இித.துமிஈ தம ஊியைநீபபவுபபாலவெல்லாம 

பேதிததெமுஈதன காணெனறபிஞஞைசனசாட்டுமல 

னீதிததிகழசாததைநீரைக்சன்னெனுமவேதியனே, (௩௦) 

நமிகஈதியடி.சணாயனா. 
வேதமறிககரததாரூரரறகுவிசாககுகெயயைத 

திதுசெதியமணசையரட்டாலிடதசென புன லர 

லேதமுறுகவருகரென்றன.விஎ்ககெரித்தா 

ஞதனெழிலேமப்பேூ ர[திபனமிதே தியோ. (௧.4)



_இருததொண்டா திருவக்காதி. ௨௬௩௨ 

சுகரவாததிகாயனா. 

நஈதிககுஈமபெருமா௱குகலலாரூரியைக௱பப 

பரதிபபரிபனசெஈதமிமபாடி பபடரபுளலிற 

எச ச பரிமனசேவடிபெரறவன சேவடியே 

வர பபவனபெடயாவனமென்டனென்பரிவவையசததேத௩௨) 

இருஞானசமபகசகுமாதஇராயஞா. 
வையமகழயாமவாழவமண। லலிதொலைய 

ையனபிரமபுரசசரசமமெனருதலைசசெவவாய 

பையமிழறமபருவக.தபபர_பபருபபதததன 

றைபலருஈ பெறறனனெனபாளானசமபஈதனையே... (௩௩): 

பரதராலிரலியாவேளசெககடசோழனமுருகனலல 

5 சாரகலத துநீலசககனபெயாசானமொடிக ௪ 

கொஈதாசடையாபஇகததஇலிடடடியேன கொடுதத 

வாசாதிகொண்டமிமானருடசாழியாகொறறவனே. (௬௪) 

எயாகொனகலிககாமகாயனா, 
கொற ததிமலெரதை த௲தைதனறாதையெறகூடடமெலலாச 

செறறசசடையாயநினதடியேஈதிகழவனரொண்டனே 

/2நநிபபிணிதள்பபானெனறுடைவாகருவியயகோய 

செக சதல்ரசலிசகாமனகுடியேயாசோககுடூடே (கட) 

திருஷூலகாயஞா, 

குடிமனலுசாததனூாக சேோககுலமேயபபோனகுரமபைபுககு 

மூடிமனனுகூன றபிறையாளன நனனைமுமுசதமிழின 

படிமனஜஐவேதத்தி௫சொறபடியேபரலிடடெலு ௪சி 

யடி முனனவைததபி ரானரமூலனாுனெ றவஙசணனே, (௩௬) 

தண்டியடிகணாயனூா. - 

சணணாமணியொனறுமின்மிகசயிறபிடிச்தரறகுத 

தணணாபுனறுறடகதொட்டலுஈன்னைகுமமணா 

சுண்ணாங்கதிழபபவமணர்கலசகங்கண்டமமலாகீச்ண 

விண்ணா பசனிடைப்பெறவஞரூ। விற்றறண்டியே, (௨௭)



௨௬௪ நமயோண்டார்ஈமபி 

(LPT ESAT யஞா. 

சணடில்குழதிருவேறகாடடோாமனனனற்குகவறருற 

கொணிஃ வலண்யமவனகுகரைவெனற முன கொண்ட்டொரு 

முணடசனனிறறனடியவாககபேவனமாககனெனபா [ண 

நணடல்ரீரொண(ட5எ தமினமேவுறஞூதனையே. (௩௮) 

சோமாசிமாறகாயஞா. 

a FUOLIT Mavis 7 bs ண்னசோமாசிமாறனெனபான 

வேசபபொருளஞ்செழுதத மலிஎமபிமலலானமொழியா 

ீதிபபரனமகாறுகி தத்நியமன பர வயென னது 

மாதுககுகசாசசளவனனொெண்டன றன ககுமகிழ தணையே.௩௯ 

G6 BI (Up ob BGT UI Gd)" 

தணையுமசாவுமிலலாசவனறனனருளேதணையால் 

களை பதும இாரெரிர வலு ௧௧௮௪ தகயலிணையும 

பிணையு சாததச _சதகிலி 2பரமைததோளிரணடு 

ஊயுமவனறிருவாருரறாகனறவறபுதனே. (௪௦) 

சாகடியகாயனா. 

தக்டனவ்ாரடையனசாககியனமாககறறடவரையின 

மகடனா தாககசகுழைததிணடோளாவணகமபாசெம்பொன 

அிகழதருமேனியீறசெலகலெறிஈ தவபு ரத தப 

பகமசரபபுகசவரைாசஙகமஙககைப்வனியிலே, (Pa) 

சிறபபுலிகாயனா. ' 

புவனியிறபூ ஒயுஞ்சாகனமுமபொலிவராநத வாத 
தவகியமாகளுச்சிறட்புச்செயதததவகாரணனா 

மவனிபிறசர்ததிததென்னாச்கூரதிபனருமணறயோன 
சிவனி.பமசதலைகின்ற்தெர்ல்சோசஞ்சிறபபுலியே, (௪௨) 

சிறுச்சொண்டகாயஞா, 
புலியினசஞூடைப்புண்ணியற்கென முதாத்தனதோ 

சொலியினசதகலைககுதலைப்புதலவலுட னித தக் 

கலியின் உலிசெடுத்தேசல்கும We bao ex BO pte =e Sear a 

மலிழம்பொழிகொண்டுசங்காப்டம்குழிபயர்மிதள வனே.)



திருதகொண்டா இருவக்தாதி, ௨௬௫ 

சே£மான்பெருமாணாயனா, 

மனனாபிரானெதாவண்ணானுடலுகருூநிகீரா 

சனனாபிரானறமாபோலவருதலுகசான்வணவுக் 

வெளனாபிரானடிவணணானெனஉடிசசேரனெனலுர் 

தெனனர்பிரானசழறிறறறிவானெலுஞ்சேரலனே, (௪௪) 

சேதறகுததென்னாவலாபெருமாறருசசிவளிதத 

'வீரசகடசரிமுனபுதனபநதியிவுளிவைதத 

வீரறகுவென திசகருபபுவில்கீரனை வெறறிசொண்ட 

கூரறகென தளளஈன்றுசெயதாயினதுதொணபபட்டே, (௪௫) 

EGON CM BIST GO) 

தொணடரரையாகயெவரவர்ச்சேறததொழிலகளசெயவித 

தீணடாதங்கோனககணத தககுகாயசமபெறறவனசாண 

செ ரணடலகொணடேறியமினனுசகுகசோலமடலகடொது 

கணடல்வெண்சோறளிககுககடறகாழிககணகாதனே, (௪௬) 

கூற்றுவராயனா. 

நாதனறிருவடி.யேமுடி LIT EES 5 S050 

போதஙகருத்திுபொறிததமையால் தகைகொடுபப 

வோசாதழுவியஞாலமெலலாமெ ஈருகோலினவைதசான 

கேடதைநெடுவேறகளபடாளனாகியகஉறறுவனேீ, (௪௭) 

சுந்தாமூர்கஇராயனூா. 

கூறறுககெவனோபுகறிருவாரூரனபொனமுடி மே 

லேறறததொடையலுமின்னடைசகாயுமிடுதருமக் 

கோறறரொததகூனலுகூனபோய்ச்குருடலுவகண்பெறறமை 

சரதறித்தரியம்பழமொழியாமித்தரணியிலே, (௪௮) 

பொய்யகூமையிலலாதபுலவர். 

தரணியிறபொயமமையிலாத்தமிழசசகதம இறசபிலர் 
Luggage சாமுதஞபத்தகொள்பஅபல்புலவோ 

சருணீமக்கேய திருவாலவாய ரன செவடி.க.சே 

பொருளமைத்தின்பச்சதிபலபாம்பளலாச்கே (ee)



௨௬௭௭௬ நம்பியாண்டாரஈமபி 

புகழசசோழகாயஞார்: 

புலனனியமனனை சசிககளகாடுபொடிபடுதத 

குலமஈ னியபீசகமசகோகனராதனமுலமுதலோ 

னலமனனியபுகமசசோழனதென்பாககுசுடாவாள 

வலமனனியவெதிபசதனுகசேசதொவணபுகழே, (௫8) 

நரசிஙுகமுனையரையகாயனா: 
புகழுமபடியெமபரமேதவாககுநறபொனனிடுவோ 

னிகழுமபடியோதவனமடவாபுனைகோலமெங்கு 

நிசமுமபடிகணடவனலுகடிரடடி பொனவிட்டவனிீ 
டி.சமுமுடிஈரசுஙகமுனையரசனறிறமே, (௫௧) 

௮ இபத்தகாயனா. 

இறமமாமீன்படுககுமபொழுதாககொருமீனரிவறகென 

அறவமாமாகட௱கேவிடுவோலொருகாட்கனசக 

கிறமமாமீனபடகினமலறகெனறவிட்டோனகமலம 

புர்மமாகாகையஇிபததனாயெபொய்யிலியே, (௫௨) 

கலிககம்பகாயனா. 

பொயயைகசடிந நமபுண்ணியாககாட்பட்டுதகனனடி. யான 

சைவததிருவருவாயவரதசானவனறாளகமுவ 

வையததவாமுளபுவெளடநீரவா ராவிடமனை வி 

கையைத்தடிசதவனபெண்சைடதசசலிகசமபனே. (௫௩) 

கலியகாயஞா. 
கமபசகரிககுஞ்சிலகதிககுரலகியசணணுதலோ 

லுமபாசகுகாதறகொளிவிளச்கேறறறகுடலிலனாயச் 

கும்பத்தயிலம்விற் றுஞ்செககுழன்றுகொள்கூலியிளூ 

னமபறகெரித்தகலிஷொறதிமாககாச்சக்சரியே, (௫௪) 

சதஇகாயனார். 

இரிவிலலவாதமமடிய்ரைத்சள்முன்புகழ்ன்மசொன்ன 
இருவில்லவரையசசசவரிவோன்திருர்தா௲ரவெல்லும் 
வரிவிலலவனவயற்செல்சமுறீரின்மருவுசென்ற 
கெருவிலவிரைசமழுக்தென்கரிஞ்சைத்திசழ்சச்தியே. (௫௫)
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ஓயடிகளகாடவாகோனாயஞனார். 

சததிததடசகைககுமரனறருதைதனரானமெலலா 

முததிபபதமொரொரவெண்பாமொழிகதுமுடிய்ரச। 

மததிறகுமுமமைகனமுளரறகாயையமேறறலெனனும 

பத தககடலையடிகளாகனறஈமபலலவனே. (௫௬) 

'சுந்தாஞாராதஇிகாயனா. 

ங்லலவைசெஙகதிரோனைபபதறிததவனபாதம்புசம 

சொலலவனனெனபுசலாரரனபாறதயயசெமபொனகொளள 

வலலவணடைடியததானகுடி மாணீசகவணணனுககு 

தலலவனறனபதிகாவலூராசனறகனனகரே. (௫௭) 

கணமபுலலகாயனா, 

கன்னகராயவிருககுவேளஞாதனினலகுரவாயப 

,பொனனகராயகறதிலலைபுகுகதுபுலீசசரத.த 

மனனவரரயவரறகுகறபுல்லால்விளககெரிதசான் 
கனனவிரோளெரதைதஈதைபிரானெகணமபுலலனே, (௫௮) 

் காரிகாயனா. 

புலலனவாகாவகையுலசகதபபுணாநதனவுஞ் 

சொல்லினவுஈயமாககசசடாபொறகுவடுதனி 

விஷ்னைவாழததிவிளலகுமகயிலைபுசகசானென்பராற 

கல்லனமாமதிலகசுழசடஷரினிறகாரியையே., (௫௯) 

கெடுமாறகாயனா. 
காததணமுடறகசைகசடறகாழியாபெருமாறசெதிரா 

யாாததவமணரழிசததுகணமேறருவகவரைக 

கூர்ததகமுவினுதிவைததபஞ்சவனென்றுரைககும 

வராததையதபணடுெலவேலியிலவெவறமாறனுககே, (௬௦) 

வாயிலார்காயனா. 
ஈருவருள.ரனறன்னைமனவாலயத்திரு த்தி 

யா வரமொளிலிளசகேதறியகமலாகரம் : 

Spine sali சதனபெலுமெயயமிர்தசகொடுத்தான 

வீராமயிலையளவாமிலானென்௮விளமபுவரே, (Gir



௨௬௮௮ ஈம்பியாண்டார்நம்பி 

முனையடுவாராகாயனார. 

எைவிளம்புவாநீரேதிபனருனையமிவோ 

னெனயம்மருளழிஈதவர்கசாசகூலியேறறெறிர ௫ 

வெனறுபெருச்செலவமெலலாஙகசனகஈன்மேருவென்னுஈ 

குன.நுவளைததசில்யானதமாககுககொடுததனனே. (௬௨) 

சுக்காரகார்சஇகாயனா, 
கொதெதான்முதலைகொளபிள்ளைககுயிரனஅபுககொளியாத 

தொடுத்சானமதாசவியவிகாரியைவேடாகறதம் 

படுத்தானதிருமுருகன்பூண்டி.யினிதபராபரததேன 
மடுதசானவனெனபாவனனொெண்டனாகெறமாதவனே. (௬௩) 

கழறிக்ககாயனார். 

மாதவத்தோகசளவைப்டிலுக்காஞாமணிசகுலைத்த 

போதினை தசான்மோகததேவிதனமூசகையரியபபொறகை 

காதிவைசதனமோவரிவதெனமுஙகவள்கைதம்.ந.தர 

ஞூதமொயததார்ஊணிண்டுபைசகோதைககழறசிஏகனே, () 

இடககழிகாயனா. 
சிக த.தருவனைச்செறறவனிறறம்பலமுகடு 

சொயகறசனகமணிஈதவாதிசசனகுலமுதலோன் 

திககட்சடையாதமரதெனசெல்வமெனப்பறைபோக் 

செககட்டிறைவனிருககுவேளாமனனிடககழியே, (௬௫) 

செகுத்.துணைகாயனூா. 
கழிரீளகடனஞ்சயின்றார்ச்இருகதகடி. மலரை 
மொழிரீளபுகழ்ககழறசிக்கனறன்றேவிமுன்மோததலுமே 
யெ ினீளகுமிழமலாமூச்கரிச்தானெனதியம்புவராம 

செமுகீரமருகனனனாட்டமாதஞசைச்செருத துணையே. (௬௬) 

(கழ்த் தணைகாயனா. 
செருவிலிபுத்தூர்பபுசழததணைவையஞூதுவிஷததா 
வுருவலிகெட்ணெவிஞ்திபுமைகோளைமஞுனஞசெய 
தருவசோபோதுசைசோர்? அசலசம்விழ்த்தரியா 

தருவரைவிலலியருளுரிதியஅபெறறனனே, (௬௪)
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கோட்புலிராயலு 
பெற றமுயாத்தோனவிரையாககலிபிழைத்ே தா ர்தம ன் 

சுறறமறுககுகதொழிறநிருராட்டியததானகுடி aC Mr 

குறறமறுசகுரக்கோடபுலிசாவந்குரிசிலருள் 

பெறறவருசடலெனறுலகேத் தும்பெருசதகையே, (௬௮) 

சுந்தரர். த்திராயனா;. 

தீகுமகட்பேசினேன்வீயவே.நால்போன ச௩கலிபாற 
குமண சசாதலிஞாலொந்திதுருழைபுண்ணியனறன 

மிகுமலாப்பாதம்பணிந்தருளாலிவவியனுலக 

ஈகும்வழககோனமையாபபுணர்கசானாவலூராசே, (௬௯) 

பத்சசாய்பபணிவார்கள: 
அரசனையாரூ7.மரர்பிரானையடி பணிநதிட் 

மரைசெயதவாயதடிமாதியுரோமபுளகம்வாது 

கரசரணாதியயயவகசம்பித்துசசணணருவி 

சொரிதருமககத்தஜஞோபததரென்றுதொகுதசவரே, (௭௫௦) 

பரமனையேபாடுவார். 
தொகுததவடமொழிதென்மொழியாதொனறுதோனதியதே 

மிகுசசவியலிசைவலலலகையில்விண்டோயுகெறறி 

வருததமதிறதில்லையமபலதசானம௰எர்ப்பாதககண்மே 
அருததமனதசைதொடுமபாடவல்லோரெனபருத்தமபே, (௪௧) 

சித்சத்சைச்சிவன்பாலேவலைததா. 
உகதமத்தானத்தறம்பொருளின௫.பமொடியெதிக 

வித்தகசசானத்தொருவழிகசொண்டுவிஎ.ச்சசசென்ஸி 
மத்தம்வைத்தான்நிருபபரசமுலமலரினைக்£ழ்ச் 

சிதசம்வைத்சாரென்பாவீரிபேறெயஇயமெல்வாகளே, (௭௨) 

இருவாரூர்ப்பிறக்தார்கள். 
*சல்வகதிகழ்திருவாராமதில்வட்டத்துட்பிறகதார் 
'செலவனறிரு க்கணத்துள்சாவசேய சளாற்றிகழச் 
செலவம்பெருகுதென்ளுரூர்ப்பிகச தவர்சேவடியே 

செல்வசெகியுறவார்ச்சணித்சாயசெழுசெதியே; (௪௫)
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ருபபொழுதுந்திருமேனி தீண்டுவார். 

கெகிவராசடையரை தூண்டிமுபபோதநீடாகமததி 
OT NOK )வணஙகியாசசிபபவாஈகமமையுமாணட0ராக [? 
இறையாயமுகசகணணுமெண்டோனுக தரிததிநிலசெலவத்தொ 
முறைவாரசிவபெருமாறகுறைவரயவுலகனிலே. (௪௪) 

மூழுநீறுபூசியமுனிவா, 

உலமுசலகடனுமழிதரியினுமுளளொருகால 

விலகுதலிலலாவிதியதபெறற£லவிதத்காகா 

ணலடூலபெருககுணததாரூரமாஈதவரனடி.கக 

மிலகுவெண்ணீறுதமமேனிசசணியுமிறைவாகளே, (௭௫) 

அபபாலுமடிசசாாக்தா, 

எருககமடைததானனாவலூமன்னவன்வணடமிழாற 

பெருககதுமதரசகதொகையிறபிறைஞடிபெய்கழறகே 

யொருககுமனத்தொடபபாலடி சசாாஈதவரென்றுலகிற 
றெரிககுமவாசிவனபலசணததோராஞுசெழுநதவரே, (௭௬) 

சுந்தரமூமத்திகாயனா், 

செழுச£வயனமு தகு நினிறசெஈதமிழபாடிவெயய 
மமுரீடடககையனீரதபொனனாஙகுககொளளாதுவரஈதப 

பொழினீடரு இருவாரூரில்வாசியுமபொன்னுகிசொண்டோன 

கெழுகீளபுகழச்திருவாரூனெனறுமாககேட்பதுவே, (௪௭௪) 

பூசலாநாயனா. 

ப தமஈறபோதின்னபாதச்தரறகொருகோயிலையான் 

சமெனசசெயகுலதென்௮றுகொலாமெனற௮சணடுமிலா 

தீ.தமனத்தேயெல்லிதோதகினைஈ தீருளபெற்றதெனபர் 

புஜமணததெனறலுலாகின றஞ்ர்தனிறபூசலையே, (௭௮) 

மங்கையர்க்காசியா, , 

பூசலயிறறென்னஞார்க்கனலாகப்பொருமையிஞல் 
வாசமலாககுழற்பாண்டிமாதேவியாமானிசண்டா 
தேசம்கிளங்கததமிழர்கராக்கதிலித்தவரு. 
ஞசமவிளைத்தாளருகர்தருக்குத்தென்னாம்பகச்சே... (௪௯)



இருத்தொண்டர் இருவர்காதி. ௨௪௧ 

கேசநாயனார், 

நாட்டமிடடனறரிவரதிபபவெலபடைஈகல்னொதக 

தாடடரிசசப்பெறறவனெனபர்சைவத்தவரரையிற 

கூ டடுமசசபபட௫சகோவணகெயதகொடத.தகன் மை 

யீடடுமகசாம்பீலிசசாலியரேசனையிம்மையிலே.' (49) 

கோசசெங்கட்சோழகாயனார். 

மைவைததசணடனெறியன்றிமறரோரகெறிசருதாத் 

தெயவசகுடிச்சோமன்முனபுசிலந்தியாயபபகதாசெயது 

சைவத் தருவெயதிவஈ ௫சரணி£$டாலயஙகள 

செயவிததவலரறிருககோசசெங்கணானெலுஞ்செமபியனே.௮ு௪ 

செமபொனீணிக தூறறம்பல ததைச்சிவலோகமெயதி 

நமபனகழற£ழிருகதோனகுலமுதலெனபாகலல 

வமபுமலர்சதிலலையீசனைச்சூழமறைவளாத்தா 

னிமபஈறுநதொலகறசோசசெங்கணானெனுகித்தனையே, (௮௨) 

இருநீலகண்டயாழ்ப்பாணகாயனார். 

தனையொபபருமெருககததமபுலியூத்தகுமபுசமோ 

னினையொபபருகஇருநிலகணட்பபெரும்பாணனைகீசா 

சனையொபபலாபொழிறசண்பையாகோனசெரதமிழொடிசை 
புனயபபரனருளபெறறவனெனபரிப்பூதலததே, (௮௩) 

சடையகாயனமா. 

தலமலிளககுஈஇருகாவலூாதனனிஉசடையனெனனுப 

குலம்விளங்கும்புகழோனைய/ரைபபாகுவலயததி- 

னலமவிளங்குமபடிகாழவிளுகும்படிஈறறவத் தின 

பலமவிளல்கும்டடி.யாரூரளைமுன்பயஈசமையே- (௮௪) 

இசைஞானியார். 

ப்யந்தாள்கறுவுடைச்செறகண்வெள்ளைப்பொளாளனீளபனை 

கதைச், கயநதாலுசைத்தடற காளையையென்.தங்சபாலங்கைக் 

கொண், டயர்தான்புகுமரனாரூர்பபுனிதல்ரன்றிருத்தா, ணயஈ 
தாட்னஅள்ளத்சென்றுமுரைப்பத்ஞானியையே. (௫)



௨௭௨ நம்பியாண்டாரஈமபி 

சுந்தரமூரத்திராயனா. 
ஞாஷஷாரூரரைச்சேரரையலல தகாமறியோ 

மானவவ[ககையொடும்புக்ககரைவளரொளிப்பூண 

'வானவராலுமருவறகரியவடகமிஸ்க 

கோனவனகோயிறபெருஈதவததோரதங்களகூட்டததிலே. () 

திருத்தொண்டத்தொகையிலுள்ள 

கூடடவடியாகள தனியடியாகள 
கூடடமொனபானொடறுபத தமூனறுதனிபபெயரா 

வீட்டுமபெருதவததோரெழுபததிரணடாமலினையை 

வா..டுஈதவதஇிருததொணடததொகைபதிஞெனதினஒசைப் 
பாடதிசழதிருகாவலூராளிபளிததனனே, (ர) 

திருச்தொண்டத் தொசைப்பஇகக 

கவிகளின் முதறகுறிப்பு, 
பணிததநறரொண்டததொகைமுதறிலலையிலைமலிநத 
வணிததிகழமும்மைதிருகினறயம்பருவாகொனட2 

ரினைததாறபொயயடி மைகறைசகண்டன்சடலகுழ்ஈசபின் 

மணித?கழசொறபத்தாமனனியரேமறைராவனொடே, (4௮) 

நூற்பயன்: 
ஓடிடுமபஞசேந திரியமெரீரககுபெளலூழ்கினைகள 

வாடிடும்வணணநின்றெத்தவகசெய்தனன்வானிலுளளோர- 

குடிரிஜ்சோததிருபபாதத்தாதொணடத்தொகையிலுளள 

சேடாதகுசெல்வபபெருழபுசழகதாதிசெபபிடவே, (0௧) 

இருச்சிற்றம்பலம்: 
» 

எயா



திருச்சிற்ற மபலம, 

நமபியாணடாாமமபி 

௮௫ளிசசெயத 

அளுடையபிளமாயார் திருவந்தாத- 
ene 

பாராமணடலததினிீற்பனனிருபேரொடுமனனிரினற 

ாமணடலபபடபபைப்பிரமாபுர ரீறணிஈத 
காரமண்டஏசசன்டதசெண்டடர்தோளனகருனைபெறற 
தாரமணடலமணிசமபஈதன்மேவியதணபதியே. (க 

பதிசபபெருவழிசாட்டபபருபபதக்சோனப.பநத 

ம இியத்திரு ரதலபககனருளபெறவைத்தவெகக 
ணிதிமைபபிரமாபுரகசாமனனளையெள்வுடைய 

கதியைக்கருதவல்லோரமராவதிசாபபவரே, (௨) 

காபபயில்காழிச்சஏணிய/தீபற்சென்காரணமா 
மழபபழிவாராவகையிருப்பேனென்னமாரனென்னே 
பூபபமிலவாளிகளஞசமமன்னெஞ்சரர்சப்புகுஈத 
வேபபயிலவராசில்காலக்ளையாகிறகுமீணடிரவே, (௩) 

இரவும்பகலுகின்பாதததல்ரென.வழிமுழுதம 

பரவுமபரிசேயருளாகணடாயி?தபபார்சததே 

விரவுமப7.மத்கோளரியேகுடவெள்வளைக 

டரளஞசொரியுககடலபுடைகுழாததராயமனனனே, (௪) 

மன்னியமோசசசுவையொளியூறோசைகாறறமெனதிப 
பனனியவைநஇினபதஙசடஈதோரசகுரதொடாகரிய 

பொனனிபல்பாடசச்செணிபபாதமிழலபுகுவேோ 

௮னனியகாவமாசண்பையாசாதறகுததொண்டாகளே. (௫)



௨௭௪ நதம்பியாண்டார்கம்பி 
‘ 

சொணடினஞரூழசசுரிகுழலாதமமனரதொடர 

வண டினஞசூழவருமிவனபோதமயிலுகுதத 

சணடி௰-குசூழாதவளைபிரம்போகமுவாவுடலம 

விணடினஞூழககமுவினவாககியவிசதகனே, (௬) 

விததகமபேசி௩மவேணுததலைவனை வாணிகாதது 

முததகங்சாட்டுமூறுவனல்லாரதமனமணைய 

வயதசசமபோகதிருகதுளளவுமிலலாதனவுமுறு 

புத;சகமபோலுமு தபுலைபபாணனபுண ரசகினறதே. (6) 

புணாஈத5ஈனமேகசசிற அண்டுளியிசிறகொ.தகக 

புணாரதனாபோலவிருஈதனையாலுலகமபரசங 

குணஈதிகமஞானசமப5தனகெரடிமதிறகொசசையினவர.ப 

மண ரதசவாபோயினரோசொலலுவாழிமடககுருகே. (௮) 

குருகதலாமுலலையககோவலரேறதினகொலைமருபபா 
லரு5திறலாகத தழுத்செஞ்சேறறருகாசனிதன 

பெருஈதிறலாமதிறசணபைஈகரனனபேரமைததோட- 

டிருரதிழையாவம Cpr Ge. (௯) 

முூரசங்கறையமுனரோ ரணடீடமுழுகிதியின 
பரிசவ்கொணாவானமைகின்றனாபலாபார£ததினிட 

யரிசங்கணைதலென்னாமுனகருதருகாசனிதன 

சுரிசங்கணைவயறற$தககரனன மொழிக்கே, (௧0) 

Our fa தசைவசிகாமணிஞூரித்தடவலலை ர்த்தோ 

டொழுவதுமறறவன நூமலாப்பாதககடாமஏகமழ்ச 
தெழுவழுகூஈதலம்பூரதாமரையினியா தகொலோ , 

மொழிவதுசேரி மாதாமுறுவலித்சே. (௧௧) 

உலிகெழுகுணட ர்ககுவைசைசசரையனறுவரனகொடுதத 

கலிகெழுதிணடோட்கவுணியர்தீபன சடலுசே* 

வொலிதருகீர்வையசத்தையுமையிட்டதொத்ததிரு 

மலிதருவராபனியாமடமாதினைவாட்டுவதே, (௧௨)



அளூடையபிளளையார் திருவந்தாதி, ௨௭௫ 

வாடடுவாதத்தஈ.தயரைவன்கேழலினபி௬புசென்ற 

வேட்டுவாகோலத தவேசிதசலைவனைமெலவிரலாற 

ரோடியலகாதனிவனெனறுதாதைககுசகுழவிசம்சீற 

கசாடடியகனறினசழமறறிரமானவைகறறவரே. (gm) 

அவாசெனறணுகுவாமீளவதிககன்னையருகாதம்மைத் 

தவாசனறசணடமிழசசைவசிசாமண்சணபையெனனப 

பவாகினறநீளகொடிககோபுரமபலகதிரோன்பரியைக 

கவாகினதஞகுலததொடுகினறுதோனறுககடிநகரே, (௧௪) 

ஈசரலசெடபபணடுதிண்டோமிசைநினறுகானமரைகள 

பகரஙசழலவனைபபதினாரூயிரமபதிக 

மகரககிளாநடலவையநதுயாகெடவாய்மொழிஈத 

திசரஙடிலிகலிககாழிபபிரரீனெனபர்ரீணிலச்தே. (௧௪௫) 

ரிலமேதியமருப்பிறதிருமாலுகிலம்படைத்த 

குலமேறியமலாககோகனதததயலுககொழிசகுஞ் 

சலமேதி.பமுடிதாளகணடிலாதகதைகாளைவனறு 
லமேதியபுசழசசமபஈதனகாஃடியமகாதனையே. (௧௬) 

தா தனனிபளளிரழ்ஈகர்சானசமாகயேஃதே 

டோரதின்மலிவயலாக்கியகோனமர்பொறபுகலி 

யோத்நெடுகக_லஉ௨ாருஎகயலோவிலைசகுள௮ு 

காதினளவுமிளிகயலோசொல்லுசாரிகையே, (௧௭) 

கைமமையினானின்கழல்பரவாதுகண்டாககிவனோ 

வன்மையனேயென்னலும்வண்ணகடி.த்.தவிழுபபொருளோ 
ழூ. மமையிலயானெய்தமின்பககருஇிததிரிதருமத 

தன்மையினேற்குமருளஞுூூயோசொலலுசம்பகதனே, (௧௮) 

பரதாரணிவிரற்பக்சயச்கொக்கைப்பவளச்செவவாய்க் 

சொர்தார்சதுஙகு ழறகோமளவல்லியைககூறருஞ்சோ 
ஈந்தாவிளக்ளைச்சண்ட தசானெபபொழுதமுன்லுஞ 

சக தாரசலத்தருகாசனிதன்றடவரையே. (௧௪௯)



௨௭௭ தம்போணடாாமபி 

வரைசொண்டமாமதிறசணபைததலைவனைவாழததலாபோ 
னிடைகொணவொஜோகடை,ததினஞசகிசழககொலா 

அரைகொண டுடமய்பபரத தளளஞ்சுழலகொகசோரிர வ 

இரைகொணடலமருமி௨வகனஞாலஞசெ.றிகடலே, (௨0) 

சடலனனபொயமைகளசெயயிலுமலெயயக0ரகத 

இடஈமனேவுதறசெவலிடதசானிருஞ்செகதமிழாற 
நிடமனலுமாமதிறசணபைததலைவனசெொதாமரையின 
வடமனனுநீணமுடியானடிபபோதவைவாழத்தினமே. (உச்) 

வாழத,துவசெமபாமேயாகுமகசதத் தவையமூக£8 

ராழசஇயசாலததமாழாத துவரனசேவடியே 

யேததியஞானசமபஈதறடடம்சைசதமபமிகொழபாச 

காததிகழசேதசகமபோதசமீலுககமுமலமே, (௨௨) 

மலாபயிலவாட்கணணிகேளசணணிநீண்முடி வணகமலப 

பலாபயில£ாததிககவுணியாதிபன்ப்கைவரெனன ௪ 

தீலைபயிலபூமபுனளகதொயதிடுமேகணியாாபுலமப் 

வலாபயிலாமுனபறிசதனமாகலருமபினையே. (3:௯) 

அருமபினவனபிலலையாச சனை பிலலையரனெறியே 

விருமபினமாஈசாசகுமெயபபணிசெயகலமபொயசகமைஈ* 

விருமபினவுளள ததனேறகெகனேவுா தசோபட்டதாற 

கருமபனநீளவயலஞழ்காழிசாகனசழலடியே (௨௪) 

அடியாலலாமிதித்தகாலரததமபில்சமிரதமின்திக 

கொடியானொடுமபினனடஈததெவலாறலாகோசனதக 
கடியாாஈறஙகணணிஞானசமபரதனகருகலாசோ 

Carp unl OQan cis per gon ged ujen FI BOS. (௨௫) 

சுரபுரத்தார்தர துயுருக்கிரக'சசராசடககள 
பரபுரத்தாரதஈ தயாசண்டருளு்ப siden Loam gp 
மரபுரத்தானடியெய் தவனென்பதவனடி சோ . 
சரபுரதிசசனடிமாரசியேசென்லுண்ணன2வ, (2.4)



அஞுடையபிள்ளையா இருவஈகாதி, ௨௭௭ 

இணணனவாரசசெனறசாட்டி டையில்லைகொதிரதமிழோ 

சணணெனவேரஙகுஙசவுணியாதீபனசைபோறபொழிகஈ 

லிணணினவரயமுலலைமெலலருமபீன மறறநியாதிமலிய 

வெணணினகாளவமுவரதிரைததோடி.யெழுமுகலே (௨௪) 

, oF முூவாணமதிய rev வெதபபுணடலமநதெமுச ுவிமமி 1 

தொழுவாடனககினறருஞஙகொலாகதொழுகீரவைகைக 
சுழுவாயெதாநதவுறிகைப்பதிதலைககுணடாதஙகள 

சமுவாவடலஙகமுவினவாக௫ியகறபகமே., (௨௮) 

கறபாகறவமணிசொழித தா தமலைசலமபா 

ஈறபாமொழியெழினஞானசமபஈதனபுறவமளன 

'விறபா நு, சலிசனமெனமுல்யினனிளஞ்செவவிகணடிட 

டிறபாவிமெவணணமெணனுனெருளஎமமவெம்மனையே, (௨ ௯) 

எமமனையாயெஈதையாயெனனையாண்டெனறுயாசலிரதச 

செமமலாநீணமுடிஞானசமபஈதனபுறவமனனீ£ 

வெமமசைவேலெனனவெளனமிளிாக தவெருததரிபோள 

அமமனவோவலலவோவஈசெனுளளததொளிரவனவே. (௩௦) 

ஒளி நுமணிப்பணிகாட்மெலகததமுமபருளளும 

வெளிநபடசசிலகிறபதுணடேமிண டி.மீலுசளு 

மளறுவயறசணபைகாதனமுதபபதிசமெனனுக 

களிறுவிடபபுகுமேறரறொணடாபாடுகசவிசைகளே, (௩௪) 

கவிசகுததகுவனகண்ணுச்சினியனகேட்டுலினபஞ் 

செவிக்கு தீத்குவனெதைககுரியனபைநதரள 

ஈவிககடசிறுமியாமுறதினமுசா gi SCA MO Up oye 

குவிசசகததிரைபரச்குஙகெொரச்சைசாதனகுரைகமலே, (௩௨) 

சமலடினரவைஙகணையஈஇயுமனிலுககால்பரபபிட் 

டுழலனெறதென்றலும்வசதிககடர்பபவனருமிமைச்சாச் 

சுழலனெறகஞ்சரகணித்தவ மன்னைச்தொடாச்துமிசபோ 
புழல ன றசெஞ்சமிககெள் ஜோவினிபின்௮௮டன்றசே, (௩௩



௨௭.௮ ஈமபியாண்டார்கமபி 

உறுகினறவனபினொடொததஇயசாளமுமுளளுரூபெ 

பெழுகினறவினபுமபிறைசனமுணடமுககணடவரைக 

தெ.றகஏ றவாறெனனசெயதவமோவசசெனடிரதையுளளே 

அறுனெறபாசனகமுமலமபோலுக தடி.யிடைகசே (me) 

இடையமெழுதாதொழியலுமாமினவணடுகளின 

புடையுமெழுதிலுமபூஙகுழலொகச்குமபபொனனனையா 

ணடையுககையுதமிழாகரனறனபுகலிஈறறே 

னடையமொழியுமெழுஇடி றசாலவதிசயமே. (௩௫) 

மேனாட்டமராதொழவிருபபாரும்கினைபபயன ௪ 

டாகாடடருரரரிறறளாவாருஈதமிழாசஙகள 

கோனாடடருகாகுமாமவெனற்கொசசையாகோள கமலப 

பூராட்ட்டிபணிஈ தாருமலலாகபுலையருமே ௩௭) 

புலையடி ததொண்டனைப்பூசுரனாகவெபொருகயறகண 

மலைமடப்பாவைகமுமாகடமாடுமணியையெனறன 

ஐலையிடைபபாதனைசகறறாககுரைததசமபநதனெனனா (லே, 

மூலையிடைபபொனகொணடு சவகிழரதாளெனறனமொயகுழ 

கு ழலியலினகவிஞானசமபநதீனகுல ரகழலபோற 

கழலியலபாதமபணிஈதேனுனையஙகதிரவனே 

தழலியலவெமமைதணிததருணீதணியாதவெமமை 

யழலியலகானடநதாளவினையேனபெறறவாரண௱கே,. (௩௮) 

அணஙசமாயாழ்முரிசகாண்பனைபெணபனையாககியமணா 

கணஙகழுவேற்திச்ககிடகதாத.தசசதவடைத, தப் 

பிண௱சலை$ரெதிரோடஞசெலததனலெணபிறழையோ 

டிணக்கியமாடசடரபுரததான் ௦னிருஈதமிழே, (௩௧) 

இருஈதண்புசலிகோலச்சரவெழிலாவ geo pF x 
பெ ரருஈ.அமரச்துறைபோனசர்சாள.சனபொனசிவிசை 

யருகதிடவொத்தமு சசசெய்வேறத ரனளிதத 

பெருசதகை?சிளையெம்பரமோகின்௮பேசவதே, KPO}



ஆளுடையபிள்ளையரா இருவகதாதி, ௨௪௯ 

பேசுததகையதனறேயினறுமனறுததமிழவிரகன 

ஹேசமுழமுதமமைமறகதாணகசெடசசெஈதழறகை 

யீசனறிருவருளாலெழிலவீழிமிழலையினவாயக 

காசினமமைபொழிகதானெனதிஞஞாலஙசவினபெரீவே, ௪௧ 

| பெறுவ தரி௫சயமஞசனெஞ்சேபிரமாபுரதது 

மறுவறுபொறகழனஞானசமபநததனைவாழததுதலால 

வெறியுறகொனறைமறியுறசெயககைவிடையெடுதச 

பொதியுறபொறகொடியெமபெருமானமாபொனனுலசே ௪௨ 

பொனஞாமதிலஞழபுகலிகக ரசையருகாதஙக 

டெனனாடடரணட்டிஙசத இனையெஞசிவனிவனென 

றகராளகுதலைததிருவாயமொழிகளருளிசசெயத 

வெனனானையைப்பணிவராககிலலைகாணகயமாலயமே. (௪௩௨) 

மாலையொப்பாகுமபிறைமுனபுகினறுமணிகுறுககி 

வேலையைபபாடணைதாககெழினமனமதன்விறமுனிதத 

கோலையெபபோதும்பிடிபபனவபெபடுகொககினஞகுழ 

சோலையைககாழிததலைவனமலரினற௮குமி.டினே. (ee) 

குடுகறராரததமிழாகரனறனபெர்தசடாவரைததோள 

கூடுததகேசறறகொமபினைநீயுககொடுமபகைநின 

முசிதறசேயததனைககுனையேரினனையாடரவம 
வாடிடககாருமறுவுமபடினறவாணமதியே. (௪௫) 

மதிசசததகு. 2 தனமாதொடுமெககண மலையிலவை௫2 

அதிகசததகுசணபைகாதனசருதிகடகழவேோ 

மிதிக்கசகமிலமுகிமதததண் டேலுணடுமிணடிவரால் 

குதிகசககுருசிரியுககொசசைகாடுகு௮ுகுமிே. (௪௬) 

குன்மனமுளசலவாததமிமாகானகொசசையனன 
கதமலாமெனகுழலாயஞ்சலெமகூமாக்குமதிசென 

அறமனையொணசுவரோலியசளெளைக்குஅம்பதியிற 

ிறுமிசளசெனிருகததகையைநீட்வொசேயிழையே, (௪௪)



௨௮/௦ ஈம்பியாண்டாரஈம்பி 

இழைவளராகததஞானசமபகதனிருஞ்சுரு 5௧ 

கழைவளாகுனறுகடததலுல ஙுகாணமீரகடைசியாநீண 

முமை ழவளாஈண்டிபட ததடஞசாலிமு, தத.கசளைககு 
5. ல மழைவளரநிளகுடுமிப்பொழிலஞுமா தவளவயலே . (௪௮) 

வயலாாமருகறபதிதள்னிலவாள ரலாறகடியுண 

டயலரவிழுகசவவனுகடுரககியறிவழிஈத 

கயலாரகருகசணணிதன௮யாதிசதசருணைசெளளப 

புயலா தருகையினானெனனததோனதிமெபுணணியமே.(௪௮) 

புணணியகாடுபுகுவதறகாகபபுலனட்க௫ 

யெணணியசெயசொழினிதபதெலலாருமினியானெனக்கு 

ஈண்ணியசெயதொழினஞானசமபாதனைககதமாகீரக 

சணணியனமாடககமுமலததானைககரு தவதே. ௦) 

கருசததவவருளீசசருணஞானசமபரதனசணபை 

யி ரதகூளிமெரழிமாதேகலககலிவருடலம 
பொருதககமுகிரையா ககுவலுஈ தமாபோபபடையேன 

மருத்சசினையிறபொதுமபருளேறிமறைகுவனே, (GE) 

மறைமுழககுவகுழலாரசலிகாட்டவயறகடைஞா 

பறைமுழஙகுமபுகலிததமிழாகரனபறறலாபோற 

௮றைமுழஙகுஙகரிதிழடஙகலசடாபபளிகதி 

னறைமுழலகுமவதிகீவரிறசாலவருமபழியே. (௫௨) 

ப் திசகேத்குினறதினதிபபிஎறபலகதிர்விமுகத 
வழிக்கே இகழகருசெககரைககொச்சைவயவரெனனு 

மொழிககேகிரும்பிமுளரிக்சலமருமோவியா சவ 

சிழிசகேதருமுருவததிவள்வாட்டிடக்கள் சன்றதே, (௫௧) 

கீளரிச்குனறத்தறவமுமிழ்த்தடு ளாமீணியின் . 
வாளரிசகுமலகைசைமாணடனென்பாவ bu aL 

தாளரிக்குமமரியானருளபெத்தபரசமய  , 

கோளரிககுசசிசராசதமிழசாட்டிளகுண்டாகளே, (Ge)



ஆளுடையபிளளையார இருவக்தாதி, ௨௮௫ 

 'தணடகமகுமழதருகொசசைததலைவை றனகுனறகசஞூசோ 
வணடகமென்மலாவலலியனனீரவரிவிதபுருவக 

சணடசவாளிபட்ப்புடைவீழசெககலலகலெரடும 
ண. ககசேழலபுகுகத தண்டோ. ஐகளபூமபுனதீதே, (G@) 

புனததெழுசைமமதசகுனமதாயகசெகாபுணகலையாய 

வனததெழுசநகனபபைகதழையாயவதுவததடியேன 

மனததெழுபொைழன ஞானசமபநதனவணகொசசையனனா 

கனதசெழுகொஙகைசளாயககுலாயதஇவாகட்டுரையே ௫௬ 

ட... தவேசொணடுகளளுணடுநுநசைகளாதசணங்கை 

யிட டதுவேயனறியெடடனைததானிவளஞளளளுறுகோய 

லிடதுவேயனறிவெககுருகாசனறனபஙகயச௪இன 

LD _டவிழசாரகெொணடுகுடடுமினபேதைம௫ழவுறவே, (இள) 

உ௱வமபொருளுமொணபோகமுஙகலவிய/௪கலவியுறற 
வுறவு தறவிடபயனுமெனசகுசசுழிர்சபுனற் 

புறவுமபொழிலுமபொழில்குழபொதமபுத தமபவண்டி. 

னறவுமபொழிலெழிறகாழியாகோனதிருகாமககளே, (௫௮) 

காமுசரதேததியஞாளசமபகத்னை-ணணலாபோ 

லெமுகவெஞ்சரஞ்சிர்திவலலிஞசியிடிபகெசத் 

இீமுககதோனறிகடோன்றதசளவமுகையருமபச 

காமுகமபூமூகககாட்டிநின்றாரத்தன காரினமே, (௫௯) 

காரககணைபொழிறகாழிக்சவணியா தீபனலலூர்௪ 

ரஙசணைறபெருமணகதனனிறூவபுர த. 
வாரககணைசகொயகைமரதொடும்புக்குறும்போ துவஈதா 

ராரல்சொழிஈதர்பெற்றதலலரலவவரும்பதமே, (௬௦) 

அரும்பதமாச்குமடியரொடஞ்சலிததார்க்கரிப 

பெருமபதமெய்தலுறறீர்வர்திஒந்ஞ்சமின்பேரரவம் 
வருமபுதரான்மறைச்சாழித்தலிவைன்மலாச்சமலத் 
தீரும்பதஞானசம்பர்தனென்னானைசன்றுளிணையே. (sa)



௨௮. நமபியாணடாரஈமபி 

ரளினசரணஈதருஞ்சணபைசாதனறரியலாபோற 

€ளின மலககவிலககேபுகுஈதிரக்கெண்டைகளும 

வாஞாதொையமதர்ததிருகாதினளவுமவஈது 

மீளுககருககணணிமினபுரியாலைததமெனனகையே. (௬௨) 

ஈகுகினறமுலலை-ணணாரெரிகணடததவாகவாகத 

மிகுசினறகனனிதிசாடடி னகொனறைவிரவலரூா 

ப்குகினறதீயெனட்பூததனதோனதிபுறவமனகைத 

தீருகனற்கோடலகளனபரினழெயதுவாகராமயிலே, (௬௩) 

மயிலேஇயவளளறனனையளிபபமதிபுணாரத 

வெயிலேசதியச௪ணபைகாதனுலசசதெதாபபவாயரா 

ருயிலேரததியபொழிறகொ௱கேஈதியகொமபினமபுச மீஇ 

யயிலேர தியமலாசகண௫எனாயவநதவணணலுககே. (௬௫) 

௮ணணனமணிவளைத்தோளருசாசனிசண்பையனன 

பெணணினமிரதசலலாளகுழனாறறமபெடையெ ர மெபூஞ 

சணணநதுதைரதவண்டேசண்டதண்டுகொறுூகசொலிகீாச 

தணணமபொழிலெழிறகாசினிபூததமெனருுகளே. (௬௫) 

சாஅகறறோயததகஞசனனாசியாசடலமபடுத௮த 

தூதையிறசகெசககரளசோததவாளாதுலுககுசனெறீர் 

போதியிறபுததாகளவமமினபுசலியாகோனனனகாட 

கரதி.பிடடேறறுங்கமுததிறமபாடி.ச்சளிதஇிட்வே, (௬௬) 

களியுறதேன்ராசசவுணியா2பேன்சருதலர்போல 

வெளியுறஞாலம்பகலிழஈதால்விரையாகமலத 
தளியுறமெனமலாததாதளைகதாழியமைபபவரு 

அளியுறுவாடையிசாமடமாளைத் ௮வள்விபடதே. (௬௪) ' 

தேறுமபுனற்றில்லைசசற்றம்பலத் தச்றெர.தவர,தள 
ஞூறுமமிரதைப்பருடெடெமுவதொருட்சளிபபுக 

கூ௮மவழமிமொழிசசசெனைவாழவித்தவன்கொமுகசே 
, ௭௮மலககறற்மிழாகரளென்னுன்னிதியே. (௪௮)



அளுடையபிளளையசா இருவக்தாதி. உட 

நிதியுறவாரறனினபமமீடெயதவரெனனவேதக 

அதியுறுகளவயறகாழியாசோனததொழாரினைய 

5 Buy mer O sells 5 qe Oeer asc cor aver G whoa cay, 

மதியறவாணுதலபாதமபணிரதனணமன்னனையே. (௬௯) 

மனனஙகளைசெரதமிழாகானவெறபிலவஈதொருவ 

சனனஙகளஞசனமினெனறடாவேழதஇிடைவிலககிப 

பொனனகசலைசாவவகயெடுதசாறவள பூணமுசதி 

மினனஈதமுமபுளவாமபெருமபாலுமவவோதலுககே, (௭9) 

எர தமுலகுறுலீ9ெழினீலகககறகுமினபப 

பூர்தணபுகலூர்முருகறகுகதோழனைபபோகமராப்பைக 
காச ஐவகன்லிறகுளிபதே தகசடறகூடலினவாய 

Carb ினறுயாதலிரசதானையெபபோ தமவிருமபுமினே (௭௯) 

விருமபுமபுதலவனைமெயயரிகதாகடியலின்னமிரத 

மருமபுமபுனறசடையாயுணடருளெனறடி பணிசத 

லிருமபினசுடாசகளிறரானசிறுததொணடனையேத்ததிரோற 

சுருமபினமலாததமிழாசரனபாதத்தொடாவெளிசே. (௭௨) 

எளிவஈசவாவெழிறபூவரைஞாணமணததராசழுககத 

அளிவநதகணபிசைஈதேககலுமெககளரனறுணையாக 

இளிவநத்செ £ல்லிபொறடுண்ணத்திள்ஞாளவமிரதளித௪ 

வளிவகதபூலகுஞ்சியின்செரறசிறுகசனறனாரருளே, (sm) 

அருளுஈதிமிழாசானினனலகசறசதெனபெயரச 

சுருளுககுழலியதூசதில்யேமுனபுதாககுகாத 
தருஞசகளிறறினொடோட்டருவானையருளியன்றே 

'மருளின மொழிமடவாளபெயரென்சணவருவிபபசே, (௭௪) 

வருவாருருவின்வழிவழிலைச்சவனமருகதர் 

திருவாரிருரதசெழுசகாச்செவவிததிருவடிகசா 
டருவானறமிழாகர ன்கரம்போற்சலம்கீசக்கண்டு 

வெருவாவணங்கொண்டலசண் மிண்டி.வான் தமினனியவே()



௩௮௪ நம்பியாண்டாராஈமபி 

(மிளஞாகுடுமிநெடுபெ.றபசககொகூல்வீழபனீகோப 

தக் ஞாவழிசகெட்ட மிரதமைசொலலுவாகாணிறையே 

மனனாபபரிசன் ததோமேறபுகலுமெவாசகுமிசக 

ஈனனவலாபெருமானருகாசனிஈலூடவே, (௭௬) 

நலகெனறடியினிணபணியாாசணபைஈமபெருமான 
பலகுமபெருமபுகமபாட இலலாசசிலாபாமககிறைச தட 

டொல௫ுமுடமபினராபவழிசேடிடடிடறிமுடடிப 

பிலகுமி_மதியார்கெடுவாருறுபேய சசனமே. (௪௪) 

கனமேதருபுசழசசைவசிகாமணிதனனருள டோன் 

மனமேபுகுஈதமடகசகொடியேமலாமேலிருத 

வனமேயமிரதககுமுசசசெவவாயுகசளாயமெனனு 

ம்னமேயபயொலியவணடாடெழிநசோலையுளெயதுகவே. (௭.௮) 

உசடம ததுமோட்டுவராலினமேதிமூலையுரிஞச 

வகடடி.ஈசொரிபாறடரிறைகொசசைவயததரசை த 

தகட்டிறதிகழமணிபபூண்டமீழ ரசரனறனனையவலாற 

பசடடி.றபொலியிறுமவேணடேஜெருவரைப்பாடுதலே; (௪௯) 

பாடியசொதமிமாறபழஙகாசபரிசிலபெறற 

நீடியசோததிருஞானசமபநதனிறைபுக,மா 

னேடியபூரதிருமாவுசகரசோடெ. ழின்மிழலைக 

கூடிய உட்டததினுலுள தாயதஇககுவலயமே, (2௦) 

௨லையததிணிதோணமிசைமழவேறதிமனைபபறத் த 

சிலையெததனைபொழுதோசணட தரனைநீதிகெட்டா 

குலையசசமுலினகுமுககண்டவ்ள றிசமகொச்சையன்ன 

சில்யொததவாணுதன்முனபோனமலாகஇருகசணசனளே,(௮௪) 

கண்ணாதிரு,தலோனகோலக்காவிறகரநொடியாற 

பணணூாதரபபாடுசணபையர்கோளபாணிகொகதிடுமென 

ஜெணணாவெழுத்தஞ்சமிட்டபொறரறாளங்களீயசசண்டு 

மணஞாசிலாசணபைராசளையேசதராகரா தவ? கூ” (ரூ)



அளுடையபிளளையா£ இருவநகாதி. ௨௮௫ 

வரு ஹஙகொலாககமன மணமிசையேகடினெனறுமெனரா॥ 
திருகளமபுகமசசணபைஞானசமபநறகுசசாமணிகள [2 

பொரு£ அஞசிவிகைகொடுததனனகாணபுணரிதுதசழகஞ 

ச காறுமபிரானமமர ததுறைமேயவருமபொருளேே (௮௩) 

/பொருளெனவெளளைத்கனபொறச மலசாடஅபபுல௩தெனககி 
ற ர் கருளியசோததிருஞானசமபாகனருள்லாபோல [© 

'வெருளினமானினமெனஜேககியைலிடலைமு கனா 

ிரளினையாசரிததனன த சாலவெனசாஈதனவைகசே (2) 

சிரதையை தசேளை ததிருவாவடு நறையுட்டிகமு 

மெரதையைபபாடலிசைச அசதொல்யாகிதியமெ.யதி 

தீரதையைத$ததொழினமூடடியகோனசரண சராவில் 
னிஈதையைபபெறறொழியரதிர நதேகரடிட.டமிவரே, (௮௫) 

டடுவரே ரத்ததொடேறியசஙகசெகுமூளரித, 

தோட்டுவெணமுதசஞ்சொரிசணஎபசாதறமொழாதவரில 

வேட்டுவாவேடடதணணீரினறுககுணணீருணசகுழிதத 

காட்டுவருறலபருகுஙகொலாமெஙகனககுழையே (௮௬) 

குழைககனறகொன்றைபொன் போலமலர௨கூடடமெஃஉலா 

மழைகளெறகொணடலியமபொனனிலையகனமுரவரவு [த 

பிழைககனற.தகொலெனறஞசி யொணசணபைபபிரானபுறவ 

திழைககினற்கூடனமுடியவெணணாதவிளககெரடிக்கே (௮௭) 

கொடி ததேரவுணாகுமாமனலூடடி.யகுனறவிலலி 

யடிததோகருதஇனருகாசனியையண்யிழையரா 

முடிசசோகமலஙகவாவானமுரிபுருவசசிலையால 

வடி.ததோசயனசசனையினைகோதது வளை ததனரே. (௮௮) 

வளைபடுதணசடறகொசசைவயவளமலாககழறசே 

வளைபடிநீண்முடிவா ரபுன் லூரன.றனீரிலவகு 
வளைபகெணணியாகமபொனுதகமபலகாறுமி₹ 

வளைபகிெெணெிசகானமைதனவாயினமணிமுததமே, (௮௧)



உ௮௬ நமபியாணடாாஈமபி 

முூசசனவெணண கையராமபனமாததிமுறைவழுவா 
செகுகனைகாலரினறே க றமஉரிஐ மெனபணிஈத 

பிததனையெககளபிரனையணைவதெளிதுகணடீ 
x 

L BBO CUTS Lost h Csr WUT FOOL. G GAN BOS, (௬௦) 

௮டைசததுமாமறைககாடாதஙகோயிறகதவினையன 

அஃட_டதததபாணனறனயாழினனொலியையரகவிடஈ 

துடைததததோணிபுரதககிறை௨னசுடரெரளிவாய 

படைதத ததணமையைகளளாறறரசுபணிததிடவே (௯௧) 

பணிடெணெணிடைபரதமபொருபலகாதமெனறு 

தணிபமமினசசொறகளாறறவிரததேறகுததழலுமிழசான 

மணிபசிபொறகழமனஞானசமபஈதனமருவலாபோற 

௮ணிபிவேலனனசணணியெனனோவகதுசோனதியதே ௬௨ 

கோனறறனஜனோடுடனேடெயெசுநதரபபூண்முலையை 

மினறவரேயிநதவே நதிழையாரவரிவவளவில் 

வானறவாசூமுநதமிழாகரனறனவடவரையே 

போனறபொனமாடசகமுமலகாடுபொரு5 தவரே, (am) 

பொருஈதிடுஞானததமிமாகரனபஇிபொறபுரிசை 

தருநதியதோணிபுரத தககிுறைவன நிருவருளாற 

கருதடநீரெழுகாலையிறகாகூகழமுமலமென 

திருதிடவாமெனறுவானவராகயியஙகியதே. (Ge) 

இயலாதனபலசிநதையராயியலஓகசொலெனறு 

மூ.பலாதனவேழுயனறவனமோகசசுழியமுகதிச 

செயலாரவரைமதஇறகாழியாகோனறிருகாமககளுக 

சயலாரெனபபலகாலஙகளபோக்குவராதாகளே. ௬டு) 

ஆசரவுமபயபபும்மிவளெய்தனளெனற்யலார 
மாதர வஞசொலலியெனனைஈ்குவ௫மாமறையி 

னோதரவமபொலிகாழிததமிழாகரனொெடனறே 

ததரவம்படவனனையெனனோபலசெப்புவதே. (௬௬)



அளுடையபிளளையாா இருவஈகாதி, 

செபபியவெளனதவமுயனறேனலலசெதமிழா 

லொப்புடைமாவிததமிழாகரனையுணாவுடையோர 

கறபுடைவாயமொழியேதத மபடிசதறிட்டிவர 

மறபடிசொலல்கஈடலபுடைகசூழதருமணணிஎ ட்டே 

மணணிரறிழசணபைராரளைவாகினிலவலலமணைப 

பஞாளைக்கமுவிலுதிவைகதெமபச கவினை யறுக௫ஈ 

சணணைக்ஈஇியைத $மிழாகரளோபெஙஃநப Fo 5S 

Gerreot nd) menu mecyotuyt Sucre o Fn eC LO 

சேருமபு சழததிருஞானசழபரஈதரையாரூை ne 

Cun gh psu al a arn vat Qu oped orl we # 

காரு£தீருமி... ஈருபருளாயென LN கசொழுவா 

ரீருமலருஙகொளாகெடுமாலஓமபிரம நமே 

பிரமாபுரம் பககுருகணபை சாணிபு£ல்கொசசை 

சிரமாரபுர ுரபுறவஈதராபகாழி?வனுபுரம 

வரமா£பொழிறறிருஞானசமபஈதனபகுககுமிகக 

பரமாாகமுமலமபனனிருகாமம்பபாரசகதே 

பாரகலத.தனபங கடாகமர ராறபணியு 

மேரகலமபெறரறாலு மினனாதாற - காரகலின 

அமறசமழமாடச தோணிபுரதசல்வ 
னாமஞசெவிககசையா மாள 

இருசசிரறமபலம, 

ஹி] 01 

(௧௭) 

(௧00)



இர றா சிப Pes 1D DOL ib 

தமபியாணடாரநம।ப 

ருளிசசெயத 
wn அளுடையபிளளையா£ DS 

திருசசணபைவிருத தம். 

பாலிதசெழிறஙகுபாமுகழமுயயப்பதிசலையோ 

மாலுநறமுர ஈவவதரிகதோளமணிரீரகாமலத 

தாலித்தலாமிசையனனடட்பபவணஙடிதெனரச 

சாலிசகலைபணிசணபையாகாவவன சமபநதனே, (௧) 

ல ie fe ர } (4 சொசுகுதககு௩குஞசிகஉடாபபருஎததுககுன நவிலல் 

பற்குதகமமஙககைதளனருளபெறறவனபைமபணரிப 

பொககுவககப்புனளலசோததபு அமணபபுனனையின & we 

சுகுதககுமஃயறசணபையாகாவலனசமபஈதனே, (௨) 

குவளைககருசடசொடியிடை தனபரதவிரவனறு 

துவளாததொடுலிடா தாோதகதமிழினறொகைசெயதவன 

நிவளசசொடிககுனறமாளிகைசகுளிசைசசெனனிமினவாயத 

தவளபபிறைதங்குசணபையாகாவலன்சமபரதனே, (௩) 

சளளமபொழினனிபளளிரதடஙகடமாக்திய்தே 

வெளளம்பணிகெயதலாகடயவிததசவ வெணருருகு 

புளசளொண்டவளபபுரிசககொடாலகசயலுசளத 

தளளநதடமபுனறசணபையாசாவலனசமபஈதனே, (௪) 

அறதேறுஞசடையானருணமேவவவனியர்ககு 

வீறதே.றுநதமிழாலவழிசண்டவன்மெனடளிமாக 
தேறலசோதிததாறுசணபகதாவிசசெழுக்கரமுகின 

ருறதேறம்பொழிதசணபையர்சாவலன சம்ப? தனே. (௫)



ஆளுடையபிள்ளையார் திருச்சண்பைவிருத்தம.௨௮/௯ 

௮சதமுஈதம்பிறவித்துயாதீரவரனடி.க்கே 
பநதமுகதுசதமிழ்செயதபராபரனபைஈதடததேன 

வநதுமுகதிரரதமுூததஙகொபபெபலவயறகயலே 

சநதமுர தமபொழிறசணபையர்சாவலனசமபரதனே. (௬) 

புணடலைககுஞசரப்பேராவையர்கோயிறபிகவடைககு 
மொணடலைததணடமி ழச்குணடாசனியுமபாபமபிமினனுங 

சகொணடலைசகணடுவணடாடூட்பெடையொகெகொசகுறககுச் 
தணடலைககுண்டகழ்சசணபையர்காவலனஈமபநதனே, (er) 

எணடலைககுநதலைவனசழலகுடி.யெலுளளமவெளளப் 

சணடலைபபததனகழறஈதவனகதிர்முததசசதம் 

'விணடலைபபகதியிலோ டுமவிரலிமிளிபவளந 

தணடலைககுஙகடதசணபையாகாவலனசமப தனே. (௮) 

ஆத மணடபபணூசெஞுசொனடாததிய்மண்முழுதம 

பாதமணடசகணடசைவூகாமணிபைநத்டதத 

சேறுமணடசசயகுசெககயறேமாககனிசிதறிச 

சா௮ுமண்டுமவயதசணபையாசாவலனசமபஈதனே, (௯) 

விடநதிளைககுமமரவலகுனமென கூர்தலபெருமணததின 

, வடநதஇளைககுங்கொகசைபுலகியுமனமதனவணகதலிச 

கட்க இளை த்துச்சழுகீபுல்வயொலடக்கருமபுரிஞரத 

தீடரதிளைககுமபுனறசணபையாகாவலனசமபநதனே, (௧0 

டாலிசககொககுகுவளைகளளமபொழிலழேபபரஈ. 

வாலிபபவரறசேறுககழனிசசணபையாதமுகது 
மேலிட்டபுண்டலைக்குஞ்சரததெண்டலைககுஈதலைவன 

கோலிட்டவாறுவிடாதிளைககுமம/வல்குலையே, (௧௧) 

திருசசிறறம பலம, 

genes 

¥



திருச்சிற் தம்பலம், 
ஈம்பியாண்டாாஈமபி 

அருளிச்செய்த 

ஆளுடையபிள்ளையார 

திருமும்மணிக்கோவை.. 
தகக 

ஆசிரியப்பா. 

BoscOar நீதொடு பொக்கரவுதிளைக்கும் 

சகபபேரிழீர்றறு4். கவொக்கலுழியி 

னிதழியின்செம்பொ ஜிருகரை 2M 

YsOugEguersew Yiigresn Cure 
நிருவ௫ளபெற்ற விருபிறய்பாளன் 

முத்திவேள்வி நரன்மறைவளர 

வைவேளவுபர்தீத வ.றுதொழிலாள 
ேழிசையாசை யெண்டிசையறியத் 

துண்டப்படுதத தண்பமிம்கிகன் 
சாழிகாடன், சவுணியர்தலைகன் 

மர்மஸ்தசோக்கி மலைமீகள்புதலல்ன் 
றிருந்தியடாடல் விரும்பினர்ச்சலல் அ 
கடுச் அயருட்புசக் கைகிளிச்சும்மிர்' 

பெிம்பிறலிக்கட வீச்அுக் அரிதே. (௧) 
சிவணபா. 

அரியோதொ சத்த ஸூதிசர்ர்ச்செல்கள் 
தெரியாமைசெந்தமல்£ப் கின்ற வொருகினிரர் 
தீன்றலையின்மேற்ற்றித்த சமபுகசனருளணக: 
ளென்றலையின்மேலிருசச.ம வன (2)



ளுடையபிள்ளையார இருமும்மணிக்கோவை, ௨௬௧ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

எனறுமடியவருளளதஇருப்பன விவவுலசோர் 
கனறுமலர்கொசவித் தஇபபனஈல்லச ஜகத 
தொள்றம்புலவரகளயாட்பு ககுரியபனவெரண ியைப 

பொன்றுங்கவுணியன்சைவ சிசராமணிபொனனடியே,(௩) 

சிரியப்பா. 
அடுசன ச்கட்கரி ய தபடவுரித்த 
படர்சடைககடவடன திருவருளதனாற Ine 5 ga 

சமுமலமென்லுக கடிஈகர,தவே வளீர்கதனு 
தேங்கழழ்வரவிச் சிலம்ப ரயனபெறு 
பூங்குழன்மாதிடு போனகமுண்டே பெறறது 
குறகளைப்பாடிக கோலககாபபுகீ 

கழகுடைசசெம்பொற முளமவையே தீரத்தத 

தாதமாமருசற் சடையளையபாடிப் 

பே துறபெண்ணின் சணவனைகிடமே யலட்தத 

தரைசோடிசையா வணிமறைச்காட்டுக் . 

குரைசேர்குடுமிச் சொழுமணிக்கதவே பதிற் 

ஐத்தியுமாவுர் தவிரவரத்.துறை 
முத்தின்சிவிசை நுனளாட்பெற்றே பாடிற 

திருமறையோத்ன ராண்பளையதளைப் 
பெருகிறமெய்தம் பெண்டிரையாவே சொணட 
பூவிடுமதவிழ் பொதிலண்டேலு 
மாவடுதுறையிற் பொன்னாமிரமே தண்ட 

அதியொடுபீலி யொருசையித்சொளளும் 
பதிதலைச்சமலைப், பல்கமமிசையே கத்தி 
தீவிழ்ச்சவையேயதிச சசனமி.பாவுச் 
தமிழ்ச்சுவையுதியாத் தம்பங்களையே நினைத் 
தள்ளறபமனச் கொளளமபூன 
திச்கரையோட 'மக்சறைச்செல்லே மிச்சவ 

ீளசம்பிகச மசச்சயகசெர்வல 
ஜானசம்பச்கனின் கசல்கி இன்! மே (௪)



௨௯௬௨ நமபியாண்டாராகமபி 

வெண்பா. 

நிலத் அககுமேலாறு EOE gs BEF) gs 

“தலசதககுமேலேதா னெனபா - சொலததக்க 

சுத்சாாளசோகாழிச சுரனஞாசைமபஈதன 

*பத்தாசளபோயல்மூம பதி, 

கடடளைககலித்் துறை, 

பதிகம்பலபாடிநீடியபிள்ளைபரசுதரற 

௪ ௫சமமணுககன மணாக்குகசாலனவதரிதத 
மதயாதவழ்மாடமாளிகைகசாழியென்றாலவணங்கா 
சொதஇயமபணனைபோலவிமுவரச்தோசிலஷமாகளே. (௬) 

ஆசிரியப்பா. 

சவளமாளிகசைத தவளுமியானையின 

கவடடலைக்குமபத 

அமபாபபதணச தமபுகநதிளைசகும 

பெருவளஈசழீஇத இருவளாபுசலி 

விளஙகபபிறாத வளல௩தொளசமபக தன 

கருதியஞசெவவிச் சுருதியஞசிலமபிற 

வேமருதினைவளா காமருபுனது 
மும்மதஞ்சொரியும வெமழுகக்சைம்மா 

சூரிமருபபிற சீரியமுத்அக் 

கொடுஞசிலைவளை தே சொஒடுஞசரகது rig 

முற்படவதத முயனறங்குத்விசெய 

கெறபறுச் கலு" 
சுணஙசணிமென்முல்ச் சுரிகுழன்மா தினை 
மணஞ்செயமஇபப.து ஈமச்குவன்பழியே. (er) 

(ட) 

வெண்பா. 

பழியொன்றுமோராசே பாயிடுகவொளா 
கழியுஞ்மணகையா தம்மை - டிழியத் 
அர்ரதரங்சசசெறழுன் சுரும்பரறறம்பாத 

நிரந்தரம்போபதெரஞ்சே நினை, (ற)



ஆளுடையபிள்ளையார்திருரும்மணிக்கோவை, ௨௯௨ 

கட்டளைககலித் துறை. 

நினையாதரவெயதிமேகலைநெக்குவளைசரிவா 
டனையாவவெளதினறருளுதியேதடஞசரலிவயற 

கனையாவருமேதகனறுகரெயதெதன்சாலவழிபா 

னனையாவருககாழிமேவியசாஞானசம்பகதனே. (௬) 

ஆசிரியப்பா. 

தீனமலிசமலத திருவெனுஞ்செலவி 

விருபபொடுதிளைககும வீயாவினபத 

தாடசமாட நீடுதெனபுகலிக 
சாமருகவினா கவுணியாதலைவ 

பெரறபமாதோள நறறமிழவிரச 

மலைமசளபுதலவ சலைபயினாவ கினா 

பொக்கொளிமாரபிற ற௩டயெதிருநீ 

ருதரிததிறைஞ்சிய பேதையாகையில 

வெளவளைவாஙகிச் செமபொனகொடுததலிற 

பிளளையாவ.த தெரித்ததபிறாககே, (௧௦) 

வெண்பா. 
பிறவியெனும்பொலலாப் பெருககடலைகீஈதத 
துறவியெனுநதோறரோணி சணடா - நிறையுலகற 

பொனமாலைமாபன Ler Den Pee wus Ser 

per or depres gs 'சமிற, (௧௧) 

கட்டளைககலித துறை. 
ஞானஈஇிரளையிலேயணடனையெனறுசாடதிய௪ 

சோனா தருகுழலாசொல்லிடாமுனசுரும்புகடகுப 

பானந்தருபங்சகயத்தார்கொபெடைசசால்வழியே 

கூனாதுருளவயலகசழ்காழிமேவியகொறறவனே, (௧௨) 

அ.சரியபபா, 
௮வனிதலகெரிய வெதிரெதிர்மலைஇ௪ 
சொரிமதச்களிறறு மத்தசமபோழச்,௪ 

செஞ்சேராடிச் செல்வனவரியே, யெஞ்சாப் 

வடவரவுசரிப் பருமணிபி துங்சப



௨௯௪ நம்பியாண்டாஈம்பி 

பிடரிடைப்பாயவன பேழ்வாயப்புலியே யிடையிடைச் 
Aeon சேண்விசும்பதனிந் 

Cen oer ager பொல்கொளிகிஸ்ஜோ 
னவசையா ஓந்தியசலுழிச் 

சரையாலுமல்துன கடிமிச்சணனே நிரையா 

பொருகடலுதைநத சுரிமுசக்சுங்கு 

செங்கயல்கிழித்த பல்சவமலரின 

செம்மடனிறைய. வெணமுத்தஇர்ககும் 

பழ்னககழனிச் கழுமலகாடன் 
வைகையிலமணரை வாழசெய்தறுத்த 

சைவூகொமணி சமபந்தன்னெறபிற 

சிறுகிடையவடன் பெருமுலைபுண்வா 

ளெறியினில்வரலொழி சீமலையோனே. (aa) 

வெண்பா. 
மலைதகலகசண்மீசேறி மாதவங்களசெய் த 

முலைததலஙகணீத்தாலு மூபபர் - சலைத்தலைவள் 

சமபரஈதறகாளாயத் தடம்காழிசைகூபபித் 
தமபாதர்$ீராத அம், (ae) 

சட்டளைக்கலித்துறை. 

சாமரைமாதவிசேதியரானமு ் தள்பதிபோரத 
காமருசீர்வளர்காழிசனனாடகதவித்தறத்த 
காமருமாதவர்போல்ழநரல்கிலலிபின்னே 

கீர்மருவாதசு ரத்தெங்களெகுமெேரிழையே, (௧௫ 

ஆசிரியப்பா; 

இழைகெழுமென்மூலை மிதழிமென்மலர்சொயத் 
தழைவரவொடித்த தடம்பொழிலி தே சாமர் 
சுனைகுடைச்தேறித் தல தபுளையரின 
தெளையும்கண்டு வெள்டேமிதவே: திர்சொதும்; 
பாய்சளியிரியப் பையவ்ர்தேறி! " 
யாயவென்திருக்கு 'மண்ிப்பாணி தே யீதே - 
யின்புறறுசொள் லலவ்பலனிபற்றி'



ஆளுடையபிளளையார் இருமும்மணிக்கோவை. ௨௯௫ 

யன்புசெயதென்னை யாட்சொளுமிடமே பொனபுரை 
தடமலர்க்கமலக் குடுமியிலிருர்,த' 
நறறொதில்புரியு கான்முசனாட்டைப 

புறசடைச்மீஇப் பொங்குசராவத் 
செயத் தபெபெடுத்த முத்தீப்புகையா 
OO noe née; CeO gan) 
யெணடிசையிறைக்த தண்டமிழ்விரக 
னலகசலர்தோககும விலங்கலினமாட்பெ 
பூமபுனமதனிற காம்பனதோளி 
டஞசிறதிருகதடி. கோவபபோயெனை 

வஞசிததிருஈ,ச மணியறையி,தவே. (oa) 
வெண்பா. 

வேழங்களெய்ப்வர்ச்கு வில்லாவஇக்கால 
LOT PAST UNF Sta வகதலைக்கு - ரீள்வயல் சழ 

வாயஈததிவண்மாட மதிற்சாழிசகோனலமபிற 

சாயந்ச.தவண்டழையோ தான. (eer) 

கட்டளைச்கலித். துறை, 
தழைக்க ற?ர்மிகுஞானசம்பசதன.றடமலைவர் 

யழைகனைறமஞஞைகசலந்தனகசகோடலமபெயதிடுலா 

னிழைச்செறதநதரத்திந்திரசாம்சினனெண்ணமொனறும் 
பிழைக்கன்றதில்லைற்றேர்வவித்கீசான். நிற் தப்பெய்சளையே. 

ஆசி : 
வளைகான்மர்தி மாமரப்போர்தில 
விளைதேனுண்டு;வேனுவின்றுணியரிற் 
பாறையிறறுயில் பசேச்சைவேழத்தை 

யுந்தியெழுப்பு மச்தணசிலமப வதிய 

கென்னையரில்கு வருவர்பலரே 

“பன்னைகாணி எலர்அத் தம்மே பொனனோர் 
.சிறுபரற்கரச்த விஜிகுர்ற்ெ ணி 
சேவடி.புல்லிச் சில்குரலியதகி., 

மமுதண்சென்கர ஐருவினகிசத் , 
தாளழ்பிரியாச் சடிச்சையன்சச்.கிர்.



௨௬௯௭௬ நம்பியாண்டார£ம்பி 

As. saun de சவனருளபெறற 

தறறமிழவிரகன பறறலாபோல 
விடுககியமனததொடு மொடுகயசெனறு 

பரிதீபஙகுடகடற பாயந;தனன 

கருதிரிறபதுபிமை கஙகுலிபபுனததே (௧௧௯) 

் வெண்பா. 
தேமபுனமேயுனனைத திரி ததொழமுனெறேன 
வாமபுகழசோசமபரதன மாறறலாபேரற . றேமபி 

யமுத்சனறாளெனனா தணிமஃையாவஈதாற 

ரொழுத்சனருளெனறுக$ சொலலு. (௨௦) 
கடடளைககலிக துறை, 

சொறசெறிரீளகவிசெயசனறுவைகையிறமொலலமணா 

பறசெறியாவணணஙகாததசமபர சனபயிலசிலமபிற 

கறசெறிவாரசுளைமாகுடைசதாடுககனகுகுழையை 

யிறசெரியாவணறசாததிலைவாழியிருமபுனமே, (௨௧) 
ஆசிரியபபா. 

புனலறவறநத புன்முளிசரதத௪ 

சினமலிவேடா செஞ்ச ரமுரீஇப 

புடுகலைககுளமபின முடுகுசாறறத 

தாடுமரவி னகடுதீயப 

படாசெகையின பஞசாங்மேட்டுக 

களளியககவடடிடைடனணாகொளளும 

பொதிவரிப்புறவே யுறவலைகாணீ tema wip 

சேமபுனலவாவித இிருகசமுமலத தப 

பையரவசைத்த தெயவசாயகன் 

றன்னருளபெறற பொனனணிக்குன்ற 

மானசமபநத மண்மிசை௪.தறாத 

ஞானசமபநதனை ஈயவார்களைபோல் 

லினையேனிருக்கு மனைபிரியா௯ . 

வஞ்சிமருள்கு லஎஞ்சொற்ளெளை 
யேதிலன்பின்செல் விலச்சாசொழிரசனை 

டபபாதலிறபறவே யு.றவலைநீயே, (௨2)



ட் 8 * a ர் 

௮] ஞூடையபிள்ளையா£ திருமூம்மணிக்கோவை, ௨௬௭ 

வெண்பா, 
அலைகடலின்மீதோட். wi gitar uss Selo 
வலைகடலிலவஈதேறு ௪ஙக - மலாகடலை 

வெணமுததவிதவயலருழ லீமகுபுனறசாழியே 

யொணமுததமிழபயத்தா ஜா, (௨௩) 

கடடளைககலிததுை 
ஊரும்பசமபுரவிததேரெர்ளிசசதொளிவிசமபித 

கூருமிருளொகோழிசகணடுஞ்சாகொடுவினையேற 

காருமுணாசதிலாஞானசமபகதனகதாமரையினள 

ருருஈதருலனெயகனமயானசஙகு நாக ௫௨ த, (2.2) 

ஆடிரியபபா, 

சேமலிசமலப பூமலிபடபபைத 

தலைமுக்டேறி யிளவெயிறசாயுது 

கவடி.சசிறுகாற காககடகததை௪ 

FOULS Hus CH GoM கைத 

அனனியெழுகஈது செ மரதுங 

காழிராட்டுக சவுணியாகுலததை 

வாழததோனறிய வணடமிழவிரகன 

ஹறெணடிரைக கடலவாயக் 

காண்டகுசெவவிக சளி.றகளுகுதத 

முட்டைமுனசவரும பெட்டையஙகுருே 

வாடையடிப்ப ears on mary Lr Fm 

றனிநீபோற்து பனிநீரொழமுகக் 

கூககுளிஈ த பேசாதிருஈ௮ 

மேனிவெளுதச சாரணமுரையா 

யியகுததணாதெயதி _நுமரு 
மினனமவந சா கொல்லிளஈகுருகே, (உடு) 

வெண்பர், 
குருகும்பணிலமுக கூளஈதஞ்சேலும 

பெருகுமவயறகாதிப பிளளை - ப்ருக்ச்தா 

முனகலல்கஈட்ட முடைசெழுமியாலினளம் 
புனகலலகலவைகைப் புனன்4 ் (௨௯)



ஆளுடையபின்ளையார் இருவுலாமாலை. ௨௬௯ 

கட்டளைக்கலித்.துறை. 
குரு தரளமுமபோலவண்ணவெண்ணுகைக்கெரய்மலரா 

ள, பொருகுந்திரள்பூம த்தண்ணல்சமபநதனபொறரும௯ரக் 

SLAG’ AEA THOS WOE மமசகையைவாட்டினை CATES E 

SE AOE s ca pS eript gacC so 9naOsrapeCs. (mo 

இருச்சிறறம்பலம், 

  

இருச்சிறறம்பலம், 

ஈம்பியாண்டார்கமபி 

அருளிச்செயத 

அஞுடையபினள்ளையார் திருவுலாமாலை. 

அலை 

'இருகதியச்செரதா மரைத்தடததச்செனறோ 

ரிரு,கணிளமேதி பாடப .. பொருந்திய 

புளளிரியபபொல்கு சயல்வெருவப்பூங்குகளைச் 
சள்ளிரியச்செங்கமுரீ£ சால்சி்யத் - தள்ளிச் 
ருரியசகூனிறவடி பாய யச் wil gy 

முருகுவிரிபொயசையின்சணரகூழ்ச . வெருவறற 
சோட்டகத் தபபாய்வாளை. சண்டலஏன்கபெபோயத 

தோட்டகத்தசெகநெற் றுறையடையச் - Crags 
சாவிமுகமலரச் கார்நீலங்கண்படுப்ப 

'காகிச்கணெய்த' லலமர - மேவிய 
வன்ன .தயிலிழப்ப அஞ்சிறைசேோரவணடினள்ச 

டுனலுர் தனையிழபபச் குழ்டெமூன் - மன்னிய 
வளளைகைகாட்டஅஹண்குமுகமவாய்சாட்டத 
தெள்ளுபுனற்பறசயங்க டேன்சாட்ட . மெளள 

சிஷிழஏரணையி. வின்திழிச்தசம்க , 
மிலஞுக்திர்ரித்திடள்க் வின”. வுலவிய..



௬௦௦ Got Gu Mf esr ti LDL 

மலலைபபழன த வார்பிரசமீதழிய 
கொலலைவரமபிடறி யோடிபபோயப - புவலிய 

பாசடையசசெஈகெற படரொளியாதபலகதிரோன 

ஜேசடைம் வோகறா செதுவகளு - மரசினீ£ 

நிததிலததின ச! ,நிகமமரக தத்தேரலு5 

தகொததொளிசெமபொற பரொுழிறபரிய - மொயதத 

பவள த.இனசெவவியும பாசணையவோல்கித 

இவள கசெரடிமருஙகிற சேோததித - துவளாமைப் 

படடாடைசொணடுமிததப பைஈதோடில முகமை) 

யிடடமைஈதசணணா ரிளஙசமுகும - விடடொளிசேர் 

சணகளழலசிசறிச காயசினதசவாயமதததுத 

சணடலையினீழற றதியகை து - கொணட 

கொல்ைபுரியாமாமையவாயக் கொமபுவளை ததேகதி 

மலையுமரவடிவக சொணடாங .. இககெருலஐகு 

சூசததிரளாஈ தொகுகளிகளானிவாத 

மேதகுசாசதெகசன வியனபொதிலும - போது 

தினமொருககுசெவலியவா Wer Ger 0g lol 

கனிகெருககுதிணககலிக காடு - கனிவிளஙகு 

காசதசாலெண்டுசையும வ தஅசலஞ்சிறபப 

ஒறறமைடதக வயாபலவு - மாததமரு 
மஞ்சலெழிலவன்மு மாதுளேயிசவாபொழிலு 

மிஞசியிளாககாவி னீடடமூ - மெளுசாத 

க.ஈதறசமுகுங குளிபாடல?தெழிலும 

உாயகதசோாசசணபகததின வணகாடு - மேகசெழிலரா 
மாதலியுமபுனனையு மன்னு:மலாககுரவுவ் 

கேசகையுமெங்குக கெழீஇப- போதி 

னிளகதெனறலவதசைபப வெண்டிசையும்வாசம 

வள. தன்௮ுவாரபொழிலின் மாடே. இளகதெயகு 
மால்யொலியு மரிவராகுரலொலியுஞ் 

Cera Dp nme சொல்லொரியு - மாலு 

மறபதங்களார்ப்பொலிய மான்றபொலிகெய்இ



ஆளுடையபிள்ளையரா திருவுலாமாலை, ௩0௧ 

யுறுஇரைநீர்வேலை யொலிப்ப . வெறிகமமு 

கநதாவனததியலபு ஈறறவதசோர்சராலி_மு 
ww shor gr ர ினான - மூரதிப 

புகமவாருநதன்மையதாயப் பூதலத் துளோங்கி 
நிகழடடயகுஞ்ரூழடெட்ப கேரே - இகழ 

முளைநகிரைததமூரி௪ சிறைவகுததுமொயதத 

புள்கததினபாமபுரிரூழ போகி . வளர 

விரும்பசணஞசேர விருத்தியெழிஞஞ்சின் 

மருககணையவட்டாலை யிட்டிப - பொருர்தியசோச 

தோமரமுமதொலலைப பொறிமீசியஈதிரமுங் 

.காமரமுமெப்புழைய/ப கைகல$ - மீமருவும் 

வெமகதிரோனறேர்விலககு மிக்குயர்சததமேருபபோன் 

றநகனகததிரச யணிபெறறுப - பொகசொளிசோ 

ச மாளிகையுமனியசா மணட்பமுமொண்டலதத 

சூளிகையுநதுறறெழுகத தெறதிகளும் - வாளொளிய 

தாடகசாலையு உன்பொறகபோதகஞ்சோ 

பீடமைததமாடததின பெறறியய - கேடி. 

லருவுபெறவகுதத வமபலமுமோஙகு 

தெருவுவகுததசெய குனறு - மருவினிய 

இதஜிரகசாவுஞு செழுமபொழிலுழ்வாவிகளு 

நிததிலஞ்சேரநீடு நிலைககளமு - மெத்திசையுஈ 

அனனியெழிலசிறபப௪ சோஇமலாமடஈதை 

மனனிம௫ழந துறையம வாயமைசதாயப -பொனறு 

மரசதமுநிததஇலரு மாமணியம்பேணி 

யிரவலர்கட்கெபபோழத மீத - கரவாது 

கறபகமுகாருமெனச் கறறவாக்குஈறறவாககுஈ 

தப்பாககொடைஒளாச்குளு சாயாத - செபபதசாற 

பொய்ம்மைகடிஈ த புகழ்புரிர்தபூசகலத 

மெயமமைதலைசிறஈ 2 மேதக்கு - முண்மை 
மறைபமில்வாமனனு வியாகரணச்கேள்வித் 

னறைபயில்வார்தொனலூல் பயில்வார் - முறைமையினா



m.02. நம்பியாண்டாராஈாமபி 

லாகமஙகளகேட்பர ரருககலை நூலாதரிததப 

பேர்கமொடுககாப பொருயேபபரா - சோசமின றி 

நீதிநிலையுணாலார் நீணிலத் துளைமபுலலுவ 

சரதலவிடுதவஙகள காமுறு வா - ராதி 

பருஙதலை நூலே வா ராதரித தவெனறிக 

கருகலியைநீஙகக சனலவகுபபா - ரொரு௬க 2 

காமநாலகேடபார சலைஞானககாதலிபபா 

சோமநூலோதுவா ருத்தரிபபரா - பூமனனு 

நானமுூகனேயனன?ா நானூறறுவாமறையோ 

தாமனனிவாமுஈ தகைமைததாய - காழனனு 

மாரணககுமறறை யருஈததியமபோனமடவா 

ரரணககுமாடத இனிதிருஈது - 6ரணஙகு 
வீணைபயிறறுவா£ யாழபயிலவாரமேவியரேப 

பாணமபயிலவார பயனுறுவாா - Custis 

பூவைக்குபபாட்டுரைபபார பொறகிளிககுசசொ௰பயிலவார 

பாவைககுபபொனபுனைந்து பணபுறுவா - ராயெஙகு, 

மஙகையாகள்கூட்டமு மனனுசிராகுழுவும 

பொகஙகுலகமெல்லாம பொலிவடையத - திய 

வேதவொலியும் விமாவொலியுமெலலியலார் 

£தவொலியுங ளொநதோககு - மாதரார 

பாவையொலியும் பறையொலியுமபலசனககண 

மேவுமொலிய/ம வியனகரல் . காவலாகள 

பமபைததுடியொலியும Qus எவ்பபடையொலியு 

கமபககளிற்மொலியுக் சைசலந து - நம்பிய 

காரமுழககுமறறைச் கடன்முழககுமபோறசலகத 

சாமுழககமெ ago செவிடுபடப - பாரவிளஙகு 

செலவகிறைநதவா ரிறறிகழர்தீலா 

மலகுமலாமடஈசை மனலுமூ - சொல்லினிய 
ஞாலதறுமிககவா நரனூறறுவாசளூர் 

€வேலொத்தகண்ணார் விளஈகுரூ - rig gs 

மனனிீருகாலவேலை வளர்வெளளத்தம்பரொடுடி 

பனனிருகானீரின் மிதாதலூா - மன்னும்



அளுடையபிளளையா£ இிருவுலாமாலை. ௯0௩ 

பிரமதூவேணுபுரம் பேரொலிரசாசசணபை 

யரனமனனுதணகாழி யமபொற - சிரபுரம 

பரரகராயகொசசைவயம வெங்குருபபொககுபுனல 

வாயநஈதகறறோணி Urine nut + Cruse 

புகலிகமுமலடி பூமபுறவமெனறிப 

பகானெறபணபிற்ற தாகத - HapBearD 

மழலைசசெமுக்கர மனனவுமவல்லமண 

சொலலைக்கமுவி லஓலகசவ - மெலலையிலா 

மர்தவததோரவாழவும் வையகத்தோருயயவு 

Gu sesame rt வியபபவு - மாதியாம 

வென.றிசசலிகெடவும லவேதததொலிமிகவு 

'மொனதிசசிவனடியா ரோககவுக - னிய 

பனனுதமிழப்தினா ராயிரஈறபனுவன 

மனனுபுவியவர்க்கு வாயபபவு - மூனனிய 

சிரதனையாற€ரார சவணியாககோர்சேயென்ன 

வநதககவதரிதத வளளலை . யஈதமிலரே 

ஞான ௪கூடாவிளககை 5றறவததேோரகறபகததை 

மானமறையவறறின வானபொருளை- யானோத 

தததவனைகிததனைச'சைவததவரரசை 

லிசதகததாலோவரகு விடலையை - முூததமிழின 

£2கஞ்சொறபொருளபயநத சிறுகததைததெவவருபி 

சஞ்சததிகழகத வடலுருமை ~ யெஞசாமை 

யாதிசசிவனருளா லம்பொன்செயவடடிலிற 

கோதிலமிாதறுகா குஞசரததைத- தீதறுசோக 

காலததொகுதியு சானமறையினசாரணமு 

மூலபபொருளு முழுதுணாநத - லத 

திருஞானசமபநத னென்றுலகஞ்சோகத 

வொருசாமததாலுயாஈத கோவை .. வருபெருகீ/ப 

பெரனனிவளகாடனைப பூம்புகலிகாயகனை 

மனனாதொழுதிறைஞ்சு மாமணியை - மூனனே 

கிலவுமுருகறகு 8ீலஈக்கறகுஈ 
கொலைவிலபுகழசரறுததொண டறகு௪ - குலவிய



woe கம்பியாண்டார்கம்பி 

தோழமையாயத்தொலல்ப பிறபபறுததசககரனை 

Loin Qui Tear Ger wir ST மதனனைச் - சூழமொளிய 

கோதைவேறறெனனன்றன் கூடற்குலஈகரில 
வாதிலம&ஃா வலிதொலையக் - காதலாற 
புண்கெழுவுக்ஷெ்புனலா மேடபபொருதவரை 

வணகமுவிறறைதத மறையோனை - யொணகெழுவு 

ஞாலதூன றிய மன்னுசனிபளளிய து 

பாலைதனைகெயத வரக௫யும் - காலது 
நீரெதிர்கதசென்று கெருபபிறகுளிரபடைச் தும 

பாரெதரந்தபலவிடஙக உாததுமுன - னேரெழுத 

யாழைழுூரிதது மிருவகதவத்தானடைத துஞ 

சூழ்புனலிலோடத தொழிலபுரிஈ ௩ - சாழபொழிலகூ,ம 

கொக ூறபனிகோய பரிசனததைததர்பபிததுந ' 

அச௫சபபுரிசை தொகுமிழலை - பஙகதனி 
னித்சனசெழுங்காசு கொணடுகிகழநெலவாயின் 

மூத்தின்சிவிசை முதலகொண்0 - மத்தகுசர 

மாயிருஞாலத.த மனனாவடுதுறைபுக 
சாயிரஞ்செம்பொ னதசொண்டு .. மாய்வரிய 

மாண்புஇகழெம்பெருமான் மன்னுதிருவோததரி 
லா பனைகளபெண்பனைச எளாக௫யும் . பாணபரிசிற 

கைப்பாணியொத்திக்கா ழிச்கோலச்சாவிறபொற 

சப்பாணிகொணடு தராதலத் . ளெப்பொழுது 

நீசகநியவின்பத் இிராசமிருக்குசகுற 

ணோக்கரியபாகரமபல் பததோடு - மாகீகறிய 

பாழமுரிசச்சாமாற றீரடிமுகசாலும 
பாழிமையாறபாரகத்தோர தாமுயய - ஓழி 

ய/ரைபபமருமபல்புகமா லோகவுமைகோனைல 

இருப்பதிசம்பாடவல்ல சேயை ... விருபபேர்டு 
கணணுபுகழமறையோா சாறபததெண்ணாயிரவ 
ெணணினமுனிவர ரீட்டத் துப - பணணமரு 
மோலசகததுள்ளிருபப வொணகோயில்வாயிலின்சட 

தோலகசடைகுறுகெ கும்பிட்டால் - காலும



ஆளுடையபிள்ளையா இருவுலாமாலை, ௯.௦௫ 

புசலிவளாகருட் பூகராபுககாவ் 

கலிலபுகழ்ப.ரவி யேத்திப - புசலீசோ 

வீதியெமுகதருள் வேணடுமெனவினணப்ப 

மாதரத்தாதசெயய வவாககருளி - நீதியாற 

சேதகையுஞசணபசமு கோடெசதிசழேஆசீழகக 
மாதவியினபோதை மருககணைததுக் - கோதி 

அிருவேலிதனனை யிடையிரு சதியீணடு 
முருவோடுமலலிகையை வைத்தாக - கருகே 

கருமுகையைககைகலகச OO 5 HEE (lp hs 

பெருகுபிளவிடையே பெயது - மூருயெலும 

புனனாககதனனைப புணரவிருவாசசி 

தனனயலேமுலலை தலையெடுப்ப - மனனிய 

வணசெருகதிவாயசெகுழபப மெளவலலாபடைபபத 

தணகுருச்தமாடே தலையிறகச - வொணகமலத 

தாதடுத்தகண்ணியாற றணண்றுககுஞ்சமேற 
போதடுததகோலம் புனைலித.தக - காதற் 

சனவயிர்குண்டலககள சேர்த்திககழுததி 

னினமணியினார மிலசப் - புனைகனகத 

தொததடுததபூஞ்சுரிசைசன சோதிசோதாளிம்பம் 

வைததமணிசசண் டிகைபூண்டு - முதததெத 

“சேயூரரதோண்மேற டெததிசளெர்பொன்னின 

வரயமைபெறு நூல வலந்தகழ - வேய 

தமனீயததினருழவடமுந் தணடரளக்சோபபுூ 

சிமையவலரமாாபிற சேர்த்தி - யமைவுறற 

வெணணீறறினொண்களப மட்டி ததுமேவுதொழி 
லொணஹணூறகலில்க மூடல்புனைஈ,த - இண்ணோககிற 

காததருமோகுன்றோ கடலோவடலுருமோ 

கூறறுருவோவென்னக் சொதிததெமுகத - சறற 

தழலவிழித,தரினறெதிர்க் து தாலவட்டமவீசிப 

புழைகடச்கைகொண்டெறிஈது பொல) - மழைமதத்தாத 
பூத்தசடதடத்மப் போகசமிசபபொலிஈத 

சாததிரதத;தாகிச் கலித்தெலகும் - கோத்த



௩௨௦௧௪ தீமபியாணடா கம்ப் 

கொடுகிகளம்போககிரிமா கொண்டெழுஈ அகோ பித 
இ௫ுவணடையிடடுக சலித.த - முடுகி 

நெடுகிலததைததானுழகட கினறுகிகாநீத 

இடிபெயர்சதாளக இலுபபி - யடிசினததாற 

கனறமுசமபரு்க கையெடுததாராயகது 

வெனறிமருபபுருவ வெயஅயிரத- தொனறிய 

கூடமரணமிததக கோபுரககளைககுததி 

கிடுபொழிலை கிகரழித - தோடிப 

பணபபாகரைபபரிஈது குததிபபறிதத 

கிணபபாகைகஙீள்விசும்பின வீடி - யணைப்பரிய 

வோடைககருஙகளிறறை யெரணபரிககசாராகடா 

மாடணையசசொணடு வருதலுமே - கூடி 

நயரஅ௫குரறகொடுத௫ ஈட்பளித தசசசேனறு 

வியஈதணுவேட்டஈ தணிததாய - குயாநத 

வடற நாயவாசிதனைப பறறிமேலகொணடாரங 

கடறகூடறசநதி யணு ... யத 

பயிவைலவுமபேடிப படுபுரசைகீககி 

யயாவுகெடவணைததுத் தட்டி - யுயாதரு 

கண்டுபேரோசையினகட் டாளகசோத துச்சீர்சசஐத 

தொணடாபிறகளையத் தோனறுசலு - மெண்டிசையம 

பலசனமுமாவம படையுமபுடைதிள ர 

வொலலொலியாலோககு கடலகளர - மலலற 

பரிதா ரககொடடப் படுபணிலமராபபக 

கருததோடிசைகவிஞா பாட - விரிதத 

குடைபலவுஞ்சரமரையுு தொலகலகளுக்கூடி ப 
புடைபரகதபொககம படைபஙப்ச் - கடைபடு 

லீதியணுகுதலும் வெளவளையாருணம௫௰ழ.த 

காதலபெருகிச் சலஈதெங்குஞ் - சோதிசே 

சாடரஙளினமேலு மணிமாளிசைகளிலுஞ் 

சேடரஙகுநீணமறுகுர தெறறியிலும - பீடுடைய 
பேரிளம்பெணணீராசப பேதைமுதலாச 

வாரிளககொககை மடஈலலரா - சரவிளல்சப



அளுடையபிளளையார இருவுலாமாலை. ௩௦௭ 

பேணுஞ்சிலமபும் பிறஙகொளிசே ராரமு௦ 
பூணமபுலமபப புறபபட்டு௪ - சேணமறுற 

காணடகையவென றிக் கருவரைமேலவெண்மதிபேச 
லீணஈ்குடையி Ger PofipnE spa - Eircom gig 

OED ET (el ri cor QI கலைசரிவாரமால்செ.ணைடு 

மெயதளாவாரடவெளவளைகள போயலீழவா-வெயதுயிரததப் 

மபயலைகொளவரா புணாமுலைகளபொனப்யபபார 

காரம்பனையமெனறரோட கவினசழிவார - தாம்பயஈது 

வெளறிவேறசேயெனன வேனிலவேடகோவெனன 

வனறெனனவாமெனன வையுற.று௪ - செனறணுுச 

காழிககுலமசல் யென௮தககைசோக 

வாரழிவளைசரிய நினறயாவரா - பரழிமையா 

லுளளநிலைதளாஈத வொணணுதலராவெலகளிறறை 

மெளளஈடவெனறு வேணடுவாா - சகளளலஙக 

ம ராமையனதியு தையனலலாரமுகததைப 

பாராமைசாலப பயனெனபரா - நேராக 

வெளனசளையேகோகடஞனு னேநதிழைமீரிபபொழு௮ு 

நனமைஈமககுண டென£யபபாரா . கைமமையா 

லொணகலையுகானு முடைதுகலுகதோறறவாகள 

வணசமலததராவலிரது கோடுமெனப - பணபின 

வடிசசணமலாவாளி வாரபுருவமவினமேறி 
மெச,ததரரசொண்டை துடிபப்ப - பொடிதசமுலைச 

காசைககருஙகுழலாா சாதறசவுணியனபாம 

பூசறகமைஈ2 புறபபடுவார் - வாசச௪ 

செழுமலாததாரின்றெனக்கு நல்காதே€ரார் 

கழுமலததாரஈகோவே சழலக*. டொழுவா£க 

ளககோலவளையிழசசப போவறுகினலுடைய 

செடககோனமையோவென்ற௮ு செப்புவா£ .. ஈங்சைமீ 

ரினநிவனலகுமே யெணபெருககுன்றதஇ 

லனறமணாகூட்ட்த்தை யாசழிததப - பொன்ற 

வரைசெழுவுசெநதமீழபபா கொனதினால்இவன தி 

ரிரைகமுமேலுயத்தானை கோத - விரைமலர்க்தாரா



i. Oat கம்பியாண்டார்சம்பி 

பெறநிடலாமெனதிருகத ஈமமிலுமபேதையாசண் 

மறநுளரோவென்று வகுததுரைபபார - மறறிவனே 

பெணணிரசகமனறே பிறைநுசலீமாசணததி 

oor cau gu SON! _.ததா ஞடசெனறு - விண்ணுறற 

வாருயிரைமீட்.ஆவாவளையணிமருக 

௮ரதியவைதத தெனவரைபபார - பேரிடரா 

லேசுவராதாமூறற லெசறவைததோழியாமூன 

பேசுவாகினறுதம பீடழிவா - ராசையா 

ளைவாரஈலனழிவாா நாணோேடுபணிழபபா£ 

மெயவாடுவாவெகுளவா£ வெயதுயிராபபரா - தையலரா 

பூரதுல்பபூமால் யெனறணிவா£பூவினை முன 

சாஈத்மெனமெயயிற றைகருவா£ - வாயரத 

இளியென௮பாவைககுச சொறபயில்வாபஈதை 

யெளிமேகலையென் நடுபபா - ரளிழேவு 

பூஙகுழலாமையலாயச கைதொழமுனபோதரதா 

ஜேஙசொலிசோலீதி யுலா, 

இருசசிறறம்பலம, 

 ர்டிவமான் கறுமை



திருச்சிறறம்பலம், 

நமபியாண்டாசம்பி 

அருளிசசெயத 

அளுடையபிளளையார் திருக்கலம்பகம். 

  

ஒருபோகு கொ சசகக்கலிபபா. 

அலையாகதசடலுலைத தருந்திசைதோறகககசே 

நிலையாநதபலபதிக நெறிமனிதாச்னெதியறறி 

யீஙகருளியெமபோலவராக டொசெடுததல்காரணமா 
கோங்குபுசழசசணபையெலு மொண்பதியுளு இித்தனையே 

செஞ்சடைவெண்மதியணிஈத சிவனெததை திருவருள் 

வஞசியன, நணணிடையாண மலையரையன்மட்பபாவை 

கறசணணியளவிறஈத ஞானததையமிரதாகபெ 
பொறணெணததருள்புரிகத போனகமுன்லுகாஈதனையே 

தோடணிகாதினனெனறுந தொலலமராச்கெஞஞானறுஈ 

தேடீரியபராபரனைச செழுமறையினசனபொருளை 
பதிசசெம்மேனியனை படையாளமபலசொலலி 

யுரதைககுககாணவர ஐுவனாுமெனறுரைததனையே 

[இவைமூனறம கானாடிததாழிசை ] 

வளமலிதமிழிசை வடகலைமறைவல 

முளரிரனமலரணி தருதிருமுடியினை 

கடல்படுவிடமடை சறைமணிமிடறுடை 

யடல்கீரியுரியளை யறிவுடையளவிளை 

[இவையிரணமே அராகம,.]



nad ஈமபியாண்டாஈமபி 

சரும்பினுமிக்கியபுகழக கணணுதலவிணணவனடிமேற 

பரமீபவிருமபுவியவாககுப பச திமையைவிளை தகனையே 

Lies ine oC, பாரசெயதொழி லம பரமரசிவாகமவிதஇயு 

கனமரையினவிதிருமு.௮ மொழிலினதிஈவின னை யே 

[இவையிரணடமம Orewa agri ca 7} 

௮ணிதவததவாகளுக க௫கவிததகனுநீ 

தணிமனததருளுடைத தவநெதிகசமீாாத$ 

பமணரைககமுஇக கணைவுறுத்தவனுநீ 

தமி.௦லத்தொகையினிற றகுசுவைபபனுவனீ 

[இவைகாரனகும சாத€ரோரடியமபோதரசம ] 

மறையவர்ககொருவனீ 

மருவலாககுருமும 
நிறைகுண ததொருவனிீ 
நிகரிலு ததமனுட 

அடுவைநானகும முச€ரோரடியமபோதரகசம்,] 

அரியை, 

யெளியைநகீ 

ய.றவனீ 

Boar 

பெரியைநீ 

ய்ரியைநீ 

பிளளைநீ 

உளளனீ 

(இலையெட்மே இரு€ரோரடியமபோதரககம,] 

எனவரஙகு [இது தனிசசொல.] 

அருஈதமிழவிரககிநீ பரசு தகதிருகதிய- 
நிரை சசெழுமாளிகை நில்தொறுநிலைதொறு 

முரைசசறாமறையி னோங்யெவொலிசோ 

சாகெழுலுமனித தருமுகமபொலிவுடைத



அளுடையபிள்ளையார் இருச்கலம்பகம், ௩௧௧ 

தீராகெழுகணட&ைத தணபணைதழீஇக 

சறறொகுபுரிசைக காழியாகாத 

நதஜொகுகோததி ஞானசமபகத 
நினபெருஙகருணைஎய நீதியி 

னனப்டையடியவாக கருளஞுவோயெனதேஜீத சரிதகம.] ௧) 

வெண்பா. 

எனவேயிடரகலு மினபமேயெபது 

ஈனவேயரனருளை நாடும - புனலேய 

செங்கமலததணடாத தரஞானசமபநதன 

கொஙகமலததணசாழிக கோ, (௨) 

கட்டளைககலித்துறை. 

கோலபபுவமணிசுகதரமாளிகைககுநசளவா 

ேோலபபொழிலணிசணபையாகொனையிருகடலசூம 

ஞாலததணிபுகழஞானசம்பஈதனைஈறறமிழே ' 

போலபபலபுனகவிகொணடுசேவடிபோறதுவனே, (௩) 

எண்சாககழிகெடிலாிரியவிருததம. 

போறறுவாரிடாபாறநியபுனிகன 

பொழிலசுலாவியபுகலியாபெருமா 

னேறறவாரபுகழஞானசமபதத 

னெமபிரானிருஞ்சுருதியகசஏிரிவாயச 

சேறறவாரபுனஙகாவலபுரிகதென 

சிதைகொளவதுஞ செயதொழிலாஞன 

மாறறரீரெமக இனறுரைசெயதால 

வாசியோருறமாதுகலீரே, (7) 

எழுசோசகழிநெடிலாசிரியவிருதகம. 

நலமலி 5ருமபுவனிகிறைசெயப்சழினப்ஈனி 

பனிமதியணைசசபொழிலஞசூழ 

பொலமதிலிருமபுசலியதிபஇிலிதமபெருகு 

புனிதகுணனெஈதமிறைவன



௩௨௧௨ நம்பியாண்டாகம்பி 

ப்லமலிசருசதமிழின் வடகலைவிடககனமிகு 
பரசமயவென்தியரிசன 

சலமலிதா்ககமலச. ரணினைவனென்றனது 

தகு னைகளபொனதுமவகையே, (௬) 

பன்னிருஃகழிநெடிலா?ிரியவிருததம், 

வகைதசுமுதசமிழாசகரனமறைபயிறிட்பியவாசசன 
வலசலைவிசதசனவானவினமதியணைபொறகுவைமாளிகை 

இகைதிசைமடடலாவாரபொழி நிகழ்புகலிககரசாகிய 

திருவளாவிபபிரசிசகாமணிசெழுமலயததமிழகேசரி 

மிசமதவெறகிகொளலாரணமிடைவருடைக்குலமயாளிகள 

விரவிருளிதறனிரீணெறிவினை தயாமொயததுளவேமணி 

ஈகையெழிலிதகுறமா ஐஓனதருமைகினைக்கெணீமிவ 

ண சையினமுழுப்பழியாதனமுனணுசலினிககிரிவாண்னே 

பன்னிரு£ர்க்கழிநெடி.லாசிரியவிருத்தம. 
வாணிலவும்புனலுமபயிலசெஞசடைவண கருணாகரனை 

மலைகதமையொடுமிவனுவானெனமுனனாளுரைசெபதவன 
சேணிலவுமபுகழமாளிகைநீடியதெனபுகலிககரசைத 

தருவாளனையெழிலருகாசனிதனைமருவாதவாகளைபோ 

னாணிலவுமபழியோகருதரதயலானொருகாளையட 

னசை$ர்கிலைகொலைபுரிவேடுவர்பயிறரு கானதாவெயிலிர ற 

சேணிலவுஉடளிபாவையொடாயமும யாயெனையும்மொழியக 

கதியாலெனதொருமகளபோயுறு,தயாகெடுவேன நிலனே. 

எண்சாக்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம: 
அறிவாஏீயிச்பஞ்செயதமிழ்வாதிலவெனறஈத 

வமனைவனகுண்டாகழுவறமுன்சண்ட 

செறிமாடவண்சண்பைககராளியெனற தை 

இருஞானசமபாஈதனணிநீடுதண்குன்றி 

னெறியாலமண்ணெதிமுனைசாள்ச கொண்டு 

சிறைவராபுனசதின்றுமசண்மேலவருஈதுல்க 
வெதியாமசசதககுகதலாரணஙசொன்ற 

வெகுளாதாஞூற்தைவிறலாலுளன்பண்டே, (௮



ஆளுடையபிள்ளையார் இருக்கலம்பகம். ௩.காட ' 

பதின் சாசகழிநெடிலாசிரியவிருத்தம், 

பண்டமுதசெயசதுமைசந்கையருணமேவு௫லஞானம் 
பைநத ரளான்சிவிகைசெம்பொனணிரீரித ஆள்க 

கொணடதரலுமபாபரனெங்களபெருமாகதுளபடைதஅக 

கொடுத்தசமிழைத்தவகுலகதவாகளுககுலகிலின்பங் 

கடைதருகாதாகுலமொன்றிமுழுஅங்கமுலிலேறக 

ச௮த்ததவினைபபயன்மனததிலிறைகாதல தவனறி 

விணடஅவும்வஞ்சசரைமஞ்சணவுனெறமணிமாட 

வேணுபுரராதன்மிகுவேதியாசிகாமணிபிரானே, (ஆ) 

ஆறு ககழிநெடிலாசிரியவிருக்தம். 

பிரானைமெயத்திருஞானசமபகதனை மறையவரபெருமா 
னைச) குராமலாபபொழிறகொசசையா நரசனைக்குரைசமலி 

ஊைவாழச்தித, சரரசலததினிலவனருணினைவொடு தளாவுறுத் 

மியேனுக. சராவினைககொடுவரததிவவநதிமறறினிவீடிவதியே 

னே, (௧௦) 

பஇனானகுசாககழிகநெடிலாசிரியவிருத்தம். 

ஏனமுகததவபுததரையிகதரசிததுமணமபுணாவறரு 

னீழவஞரீசொரிதகொடடி மினவகளைவெட்டியுிச தனா பட்ட 

கானமிரகறதைமடுபபஅசரதிகுடத்தொடுகணடா 

௪ச்ரவர்ததிகளசிககரமட்வொதததவமிபபரிசுணடே 

யானபுகழபபயிலவிடரசிசாமணியததகுமைபபுரையுகா [ஜே 
ரராபொழினீடியசணபையாகாவலனவணகளியேனெளியே 

சே ஈன சலுககுமெனக்குமெனததரையம்மனைகு.தசொணடா 

டும்புருவாலியைவெனறுகில pia hon roseegs Le 

அறுைககழிகெடிலரசிரியலிருததம. 

தாமலிபுகலிசாசனருளெனவிரவில்வர்தென் 

வா£முலைபயலைதீ ரமணந்தவர்சணர் தபோனு 

தேரதரழிய இமமைசிசெடயில்ழயெம்மதில்லை" 

சாரதிரைபு/ளமோஇிகசஸ்ரமொறுக்கடலினீரே, (௧௨) 
௨௭



௧௪ நம்பியாண்டாரகமபி 

கலிவிருத்தம் 

கடன்மேலுபுவியே த சவிநீராபெருமான் 

தடி _மிகுகாழிசகுபேதையருளாமற 

நிடமாளெளி$றசெழுமேனிமுழுதா ழு. 

1மடலேதியெழிலலீதிவருகாதலொழியேனே. (௧௩) 

எண்சீ£க்கழிநெடிலாசிரியவிருககம: 

ஒழியாதினபுறுபொழிலஞழ்சணபைம 

லுயாபர்ா£ துன்றியத்குஞானன்புச 
மெ மிலாருஙகக்ளியாதிபனறிக 

ஜிணையாசெ௱தரனிகழவான ஷீணகுயின் 
பொழியாகினறனதுளிசாகொனறைகள 

புல?மன நினகலைமா eer si ன 

பழிமேல்கொணடத.நமாதேரனபொடு 

மறகேவநசதுவதகாணம௰கையே, (se) 

அது?ர்ககழிநெடிலாசிரியவிருகதம 

மஙயகையிடச*தரளைககவிரீரெதுரோடமதிததருளசெய 

தஙகுபுகமசச தரமாமறைசாவளாசைவசிகாமணிதன் 

அங்கமதிறபிரமரபூரமேவியஞ்ழபொழினினரொள்ா£திமன 

கொலசையுடைசகொடியேரிடையாள்குடிகொணடனெமம 

(னமே, 

எண் சோ ககழிதெடிலாசிரியவிரு தகம். 

மகசெரண டீரிறைகொண் டுகலையங்கொண்டு 
மணிரிறமுமிவஸ்செல்ல்சவளையுல்கொண்ட 

சனங்கொணமபெருஞ்செல்வகஇிசழுக்சோத்திச். 
 சண்பையர்கோன்றிறாஞானசம்பாதற்கு 

ஈனவ்சொ அ்டுமெய்சொண்பெயங்கொண்டே 

ர ஏன சலாதவர்சன்ருணியேசிள்பு கி 

Lf) eon ear) ox i exist செகைசொண்மேட்லீர்றாள[ 

பெொ௱செயரீசலர்சாத்திலெழுடன்தி0. (Sar)



அளுடையபிள்ளையார் இருக்கலம்பக
ம், ௩கடு 

இதுவுமது. வேறு. 

எருகுலவெறபிவைமிடதிலட்ககுவ்
 

னெறிகட லிறபுனல்குளதிலயிறதின
ின 

முழூ துமொளிததி ரவியையிகில 
த் இடை 

மடுகுவனிபபொழுதிவையலவ
ின்ச 

கமூமலகறபதியதிபதமிழ்ககட்ல 

கவணியகஈறகுல் இலகனிணைக்கழ 

ஜொழு.அவழமுததியபிறரெ ran GL 

தயாவருலிப்பனிதரியதொர்லிச்சைய
ே, (௧௭) 

எழு2ாக்கழிகெடிலாசி ரியவிருத்தம், 

சயமிகுததருகல ரழூருக்கெதமிழ்பய
ிற்தியசாவன 

லியலியற்திருமருகலிற்கொடுவிடம 
ழி தததருளபோதன் 

சயலுடைபபுனலவயலவள த்தகு
கமுமலப்ப திராத 

னிய லுடைச்சழரொழகினைப்பவரிரு
வினைத்தயாபோமே: (௧௮) 

எண்சாக்கழிகெடிலாசிரியவிருத்தம:
 

மேதகுஈதிகழ்பூகசாகசண்பகஞ்த
ி 

வேரிவண்டறைசோலையாலைதுனத
ியசாழி 

நாதனக்தணாகோனெனானைவண்ப
ுசழாளி 

ஞானசுநதரன?ே மவுதாரநினைந்தயர்வேனை 

நீ இயனறனபேசும்யாயுமிஈஅவு
மவரச 

நீடுதெனறலும்கீணையோசையுக்க
ரைே சர 

மோ துதெணடிலரசேவலசேருமன
திலுமலேய 

குடுதணபனிவாடைகூடி.வனபசையா
015, (sa) 

இதுவுமது. வே... 

வன்ப்கையாமக்குண் டரைவெள்ற
ோய 

மாமலாவாளிப்பொருமதவேளைத் 

தன்பகையாசச்சிர்தையுளேர்யுர் 

தையலையுய்யக்சொனிட்ருள்செய்யா
ய 

கினபுகழபாடிக்சண்பனிசோரா* 

நின்றெழினஞர்ளுவெள்றகசெம்டிட



Mio Sir தம்பியாண்டாஈமிபி 

பனபசலாமெயசசிததையரினபா 

வமபெரழினமாடசசண்பையாகோவே, (௨௦) 

இதுவுமது. வேறு, 

கோவினறி௫மூகமீதொ பெருதாதுவனீர 

குளிபைமபொழிலவளகாடெழினிதியமபரிசமம 

மாலீரியரிவாதவகையெனமகுடனறிறமமண 

மறவெககுலமறிகனறிகனபழியசசகலரசன 

பாவேறியமத.ரததமிழவிரசனபுகலியாமன 

பயிலவண்யுசழருகாசனிபணியனறெனினமாசா 

ேேவேரிழைடடுமின அடி.யடி.மின்படையெழுமின 

மொகுசேனையுமவலும்படமலையும்பரிசினியே, (26) 

எழுசீர்க்கழிகெடிலாசிரியவிருத தம. 

இனியினறரொழிமினிவவெறியும்மறிய0 

தொழிலுமமிடிகுரவையுமெல்லா 

ஈனிரெதையினிவணமிகளீ*்புறவசொர் 
சசையணடதுகரைமுதுபெண்டா 

புனித்னபுசலியர இபன புனை$மிழ 

விரகனபுயமுறுமரவிரதம 

பனிமெனகுழலியையணிமின்றுபரொடி 

மயலுஙகெடுவதசரதமமே, (௨௨) 

எண்சர்க்கழிகெடிலாசிரியவிருததம். 

சரதமணமலிபரிசம்வருவன 
தளாவில்புகலியரதிபனதிதரு 

வரதனணிதமிழவிரசனமிகுபுசழ 

மருவுசுருதின்மலையினமர்தரு 
விரதமுடையைநினிடையினவண்மனம 
விரைசெய்குழகியையனைலதரிதென 

விரதமழிசரவருதன்முனமினி 
வெளியசொருவகசைகககூகமலையனே, (௨௩) 

6



அளுடையபிள்ளையார் இருக்கலம்மகம். ௧௭ 

இதுவுமது. வேறு. 

௮யனெடி.யமாலுமவரறிவரியதாணுவரஃ 

னருளினொடுநீடவனிமிடாமுமுதுபோயசல 

வயலணிதெனலீழிமிழலையினிலவுதா௫ன்மலி 
மழைபொழியுமானகுண மதாரனமதிசோபசன௪ 

செயகிலவுமாடமதஇல புடைதமுவுவாசமலி 

செறிடொழிலசலாவிவளாசரபுரசுரேசனமு*ா£ 
பயனிலவுஞானதமிழ விரசனமறைஞானமுணா 

பரமகுருசாதனமிகுபாசமயகோளரியே, (௨௪) 

இதுவுமது. வேறு. 

அரியாருகரிகெதியெககனநீரகநதீ 

ரழதினிபபயமிலலையஈ இககபபாற 

நெரியாபுனசிறுரநெறிகளெரதமவரழவி௪ 

சிறுகுடி பினறிரவிலகேசிரமகதீகதி௪ 

சுரியாமெனகுழலீயொதிமவிடியசசென௮ 

தொகுபுகழசோதிருஞானசமபநதனறன 

வரியாருமபொழிலுமெழின மதிலுஈதோதறும் 

வயறபுசலிபபதியினிதமருவலா மே, (௨௫) 

ரறறடிமிக்குவந்த நான்கடி ககலித்தாழிசை: 

ஆமாணபொனகூடடகததவஞசொலிளீம்பைககிளியே 

பாமாலையாழ்முரியபபாணழியபபண்டருளசெய 
மாமானசநசரனவணசம்பஈதமாமுனியெய 

கோமானறனபுகழொருகாலின்புதடீகூருயே 
சொசசையாகோனறனபுகழயானின்புதகீகூருயே, (௨௬) 

எழுசீர்க்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம்: 

கூற சாகமெயயடிமை தாரனெளையுடைபகெரசசையர இபதி 

வீறதாரதமிழவிரசன்மேத்குபுகழினனிலன்மிகுவனச 
சேறதார்தருதிரள்களைச்சனசெழுமுலைக்குரியூவர்சின; 

சேறுதானிசதமுகிஞசெனவிடுசொன்மாருரசதிருமே, (௨௭)



1 BSH 2மபியாண்டார்கம்பி 

அறுசாசுகழிகநெடிலாசிரியவிருததம் 

ச அ.ரனபுகலியர திபனகூா 

த்வசுஈதரகவுணியாதஞசோ 

wo EMG. vel s Sliicw (y ete 

முூறைவஈதடையலாககசரமபோ 

லெதாவஈதனாவிறலகெடவெமபோ 

செரிவெம்சணைசொரிபுரிமினகா 

7 இரனெறனவிதபருவஞ்சே . 
லாதமபதீமதில்டி.மினனே. (௨௮) 

எண்சாககழிநெடிலாடரியவிருக௧ம 

மினு மாகததெழிலியஞசோ 

மிகுபொனமாடப்புகலிகாகன 

அ௮னனுஞானததெமபிரானமெயத 

தொகைசெய்யாடறபதிகமனனாள 

பொனறுமாகறற Ter pt ger 

பொருகயறகணடனகிறைக்தா 

ளினலுமேகபபொருள்படைப்பா 

னெங்கனேகானெணணுமாறே (௨௯) 

பன்னிருச£க்கழிகெடிலாரியவிருத்தம். 

மாலிலாதபொடி.டீறேறுகோலவடிவம 

வம்புபமபுகுழலுு த௫ககொககையிணையு 

ரூ.றியே௮பதஇசத்சோசைேேச.றுகாவு 

மொத தூத். தடடையுஞ்சித்தபததிமிசையும 
லீறதேறும்வபலகுழகாழிஞானபெரு. மான 

வென்திதன்௮ுசழலிொன திரின்றபணியுஈ 
தேறலபோறுமொழியுஞ்சேல்கள்போலும்விழியுஞ 

ரதைசெரண்டபரிசான்.றிமங்சை தவமே, (௩௦) 

அறுசாக்கழிநெடிலாகர்யவிருககம. 

சைதவததாவென்னிடைச்கு 

சகஷகததியேனோ சவுதிப்பான்.



ஆளுடையபிள்ளையார் இருககலம்பகம், tr woe 

மெயதவததாருபிரளைய 
மிகுசைவசசொாமணியைவேணுக்கோனைச 

செயதவததாலவிதிவாப்கத 
செழுமலையாரவனுடையசெமபொறறிணமேடோ 

ளெயசவததாலவிளிவெனக்சென் 

யா ஐககுநிபலபொயயிசை ச்சினறாயே. (௩௧) 

எண்சோககழிநெடிலாசிரியவிருத்தம. 

இசையைமுசகசெழுமிடஅுமிஇஙகிவ 

னிரிகரணகஙகளினியலபுமவளமபொலி 

Sieg gone por AuOUT Parva e Bs lp 

சிரபுரமனறகுகமிழவிரகன பல 

நசைழிகுவணபுகழபயிலுமதகத 

னளிரமுலைசெயகயலவிழிரசைகணடபின 

வசைதகுமெனகுலமவைருூமுதுககொள 

மதிவளாசிரகனைமயலவருன.றதே, (௯௩௨) 

இதுவுமது வேறு. 

வருகை னனெனறன துளளஞுத்சின 

வசமேகிறுவிசக்குறைகொணடுதணித 
குருகுமபுனலவெஞகு ரம்யானமரும 

மதுகீயிதையனனிணையாதெனினமுன 

சருகுமபுயலசோமதிலவண்புகலிக 

கவிஞனபயிலசெரதமிமாகரன்மெயப 

பெருகுகதிருவாரருளபேணலர்போற 

பிழைசெய்தனைவஈததர்பெணகொடியே. (கூ: 

த) துவுமத, வேறு, 

கொடிசீடுவிடையுடையபெருமானையடி பரவு 

குணமேதைசவுணியர்கள்குலபபேசுபசரித 

னடி.யேன இடர்முழமு துமறவீசு தமிழ்விரக 
னணியானபுசலிச்சானையானசளைகடலின்' 

முடிசீடுபெருவலைகொடல்வுடப்குல்லுமர்' 
ஈமறையேவுபணிபுரிவன்ிோணிபளே லவை



௬௨௦ ஈம்பீயாண்டாாகம்பி 

படி.யரருகிகரரியவரியாருமதர்சயனி 

பணை வாரமெனமுலைநுளையாமடமாஜனருளபெதறினே, 

இதுவுமது. வேறு. 

பெறுப& எமிசபபுவியுளருளுவனபிஉறைமுை 

பெருகெதியளிபபனபஒபிறவியையொழிசசுவன 
௮௮ துயரழிபபனமுனுமைதிருவருட்பெருக 

வுடையனநதிபபுனலினெ தாபஃறிபுயததனபு 

னறுமுறுகூரைச்சமணைநிரைகழுகிறுததஇயன 

BAS SDL FFT Gx HO. DH user 

அறுபொழின்மஇறபறவரமுதுபஇமெப்பரிய 

தொழிலபலமிகுதசதமிழவிரகனசவிததொகையே. () 

பன்னிருசீர்க்கழிகெடி லாசிரியவிரு த,கம. 

சொகுவாபொழிலசகறறியவானமததோயுமதிறசகனமாா 

தொலையாததிருபபொழினமாளிகைமாடகெருஙகிய£ீ£ 

மிகுகாழிமனமுத்சமிழாசரனமேதமுபொறபுனை தா 

விரையாகமலககழலே ஏஒணையாசநினைபபவ ரதா 

மகராதரரிததிலநீரகிலையா£புலியுதசமராப 

வரலாறுபிழைபபினீனூ ழியிலகடசமா 
தகுவாழவுகிலை5தெழிலசேரறமானபயிறறுவாமா 

ச ராலவினைசெறறதன மேலணுகராபிறவிச்சடலே, (௩௬) 

கேரிசையாசிரியபபா. 
சருமரசகேணமதி கருமகசேணமதி 

அருமதிபபாண கருமககேண்மதி 
நிரமபியபாட னினகண்ணோடு 
ம்ருமபசிரலிய வலகசணுறறிகாத்.த௫ 

சாகதியவுதாக சனறழைத்செமுதலிற 
றேயமடலவறறிச சின்னரம்பெமுஈதே 

யிநருப்சுளளி யியற்றியகு ரம்பை 

யுறுசெறுத்தளைய வருவுகொண்டுள்வளைஇ 
ளெ ரிசைகல்லி யாழ்சமரந்சன்ன 

மன்னிபவளாகா முனைச்சசடசோறு ௭



’ ¢ 5] ஆமுநடையப்ளளையரா திருககலமபக ம். 26 

செனறுழிசசெனறழிச௪ சலபலிபெரா.து 

Ber gui) evi ay வனறுயாபோயொழிந 

இன புறகிரூரிதி யெயதம தன 

அளளத நளள தாயினமதுமலர் 

வண்டலறைசோலை வளவயலகவ 

வொணடிறறகோணமிீ னுலா௮ஞுணாடச 

முயாதருவரைடி னியநுருபதணத தக 

கடு நதிகசமுககடை மிடைகமுவேலிக 

Eso SULICH CLP TL கணையக்கபாட 

விலையககோபு ர விளங்கெழிலஉா.பி 

னெகிழசகி பிலவகுத௫த இகழசசி.பிலோ௩ரு 

மஞசணையிஞசி வணகொடிமிடைஈத 

QE GFL TEEN SF இகழ்சிலலபனைய 

மாளிகையோளிச சூளிகைவளாக;த 

தணிவடைபபலபட மணிதுடைததமுகதிய 

நலலொளிபரஈது ஈயஈஇிகமிஈஇர 
விலலொளிபலபல விசுமபிடைசசாடட 

மனனியசெ௨வத௫த அனனியபெருமை2 

செம்மலாமாச சோநதிறைபிரியாக 

கழுமலராதன சவுணியாமுலபஇி 

தண்டமிழலிரகன சைவசாமணி 

“பணடிதரின்பன பாரசமயகோளரி 

மெனபுனைதமிழமகொண டி. ரககியெனனுளளா 

தனபினையருளிய வர்ணடகைகனபுகம 

முறைவறுததுளகி நிறைகடைகுறுகி 

காபபொலிஈலலிசை பாட 

மாபபெருஞ்செலவ மனனுதிநீயே. (௩௭) 

வஞசிக துறை. 

நீதியினிறைபுசழ 

மேதகுபுசலிமன 

மாதமிழவிர சனை 

Cun ga gms (௩௮)



2.2. ஈமபியாணடாாஈநமபி 

எண்டாககி் திரியவி மண் ர்க்க்ழ்் கீடிலா ய்ய குத்தம், 

௨ றுதிமுலைதாழவெனையிகமுதீ௫ி 

யுன தமனமாரமுழுவதமதகாக 

வறுதிடெ ஈமாதாபெமருதறாலு 

மம௫தினியான்னருளபுனைவதாவ 

பெறுஇியிவைகீயெனடி.பணிதன மேவு 

பெருமைசெடமீரிபடி மெ.ழிபொனமாட 

ஈறைகமழுவாசவளாடொழிலசலரவு 

நீனிபுகலிகா $தமிழவிரகநீயே, (௧௯) 

ஆசிரியத் துறை: 

நீமதித் தனனிரினையேனமட்செஞ்சமே 

காமதிசகாபொழிறகாழி 

சாமதிககுமபுகழஞானசமபகதனெண 

பூமதிககுமகமலபோறறே, ௭௦) 

கடடளைககலிபபா. 

போறறிசெய்தரனபொறகழலபூணட்சே 

பு,தியாஜுதம்பொறசமலபூணட்தே 

மாறதியிட்ட தவல்விடவாதையே 

மனனுகுண்ட ரவென்ற தவாதையே 

யாற்றெதாபபுனலுறறதககதோணீயே 

் யானதனபதியாவதநசோணியே 

தாறறிசைககவிஞானசம்பஈதனே 

கலலசாமருஞானசம்பர்தனே, (௪4 

கைககிளைமருட்பா, 

அமபுஈ்தகண்ணிமைககுமான ஐதல்வியர்க்னாம 

வமபுஈ,தகோதைமலாவாடுஞ் - சம்பச்தன 

காமருசமுமலமனையா 

ளாமிவளணர்கல சாடி. நிலத் தனவே, (௪௨)



அளா டையபிளளையாா இருககலமபகம, ௩௨௩. 

பன்னிருசாககழிகெடிலாசரிபவிருத,கம. 

கனமுநஅுசிலுளச £லிககுள வயுகசோலகசனமா.௨ச் 

சணபைக்கமமாமறையோனவமெயககுலேபேன 

கனவணகொடை நீடருகாசனீதனசமலககழ ட்பாடி & 

Sever nF CO MEO EC Er Or ISH Us E (5ST) LOLI Cor 

வளை கணடமிழ்னனிசையாபுகலிக்கரசைபபுகழபாடிப 

புவையசசே ரிககாளைபுகுரதாலெனசொறபுதஇதாகல. 

சனவெங்சதமாககளிளறொன, திரசசசேரிகசொடுவாதாா 

சேரிககுடி ஓமி மக தாரிதனைசசெயவதகியாசே. (௪௩, 

இனனிசைவெணபர 

பாரேயெமபோலவருளுடையாரினசமலத 

தாமேயுஞ்செனனித தமிழலிர சன - யவ 

கொசசைவயனறனைஞரைகழறகேமெசசி 
fa, 1.06 OFLU MG D or DE 5 {as 

இன் சாகாழிகெடிலாிரியவிரு ௧௧. 

ஆதி சர நணபொருடாசோப, கிசமமரனகமனமே 

லணிதருசதாமல்கமிழவிரகளாபிறைதேமய 

செறிகருபைமபொழினமாளிகைக லவ திசமாத 

இருவளாசணபையினமாடலைகடலொணசழிசே 

ரெரிதிரைவ 5தெழுமீனிரை,ற சா௪னறிலைபோ 

யினமுமடைநதிலைக.ரிடரோடிருநசனையா 

அறு துயாசிரகையினாமிதவினரெஈுதமாபோ 

வுமருமகனறனரோவிதுவுரைவணகுருகே, (௪௫ 

EG RS FLD. 

குருகணிமணிமுனகசைககொடியுஈலவிறலவனு 

மருகணைகுவ சப்பாலரிதினிவழிமீண மின: 

தருகெழுமுலெவணகைச்தகுதமிழவிரகனறன 
.கருதெமுபொழினமாஉசகமுமலவளகாரடே, (௪௪)



2.0! நமபியாண்டாாகமபி 

இதுவுமது: வேறு. 

ராடேறமபுசழஞான சமபநதனவண 

சடேந கொசசைரோவளஞசெயழ னை 

மா. நாடதையலவாடமலாரசளை 

சோடேதுஙகொதபாயகொலல்முலலைே (௪௭) 

எண ?சசழிநெடி லாசிரியவிருததம 

ரீ 4 ௦ 
முலவைசையுழை தீனமனனுதருவருகா 

மா தியுநபெரியசொ.தன முனிவனம்கு 

ஈலலபொழிக சலவுதொல௫் பணிபுகலி 

ராசனமஎறமுசலவனவேசமவையசல 

ட உகூயிலாசணையமிலலைபச ழீயறு 

0 ழமீர ைசலைகேழலகின வறு வா 

சோலலையப்காலிரசரஉடாதழைகசொணாவர 

சோழ் “வரொருவராவவம் ராவே (௪.௮! 

வஞசிததுரை 

௮திசருபிறவியிறு 

தொழ்லமா சுயாகசெடுமி ஒ 

பொழிசிணிதருபுஈலம 

ளெ ழில்ணையடியிறைமின (es) 

Ce) மரு சசிறறமபலம,



திருகரவுககரசுதெவா இருவேகாதசமாலை ௩௨௭ 

கிடிலபபூணத்ல் சனா நீ COT FL il E GOT COGN F (FGI 

கொததாகஞ்ககுழறதகுா கோல “செஙசைமமலாகளு 

(பககாமரையடிககு மமமெனமாறூலுக SG 

G6 MruQurvar eA Oe AEGCI INT geo, 

முதசமிம நூலெலலா முழு ஈணாஈஇஇனையராக 

கொததமணமிதவென ஜோதிக சமாகளெலலாஞு 

௪௪ நஙகளிபபக இருமணரு செயகாவணததே 

பறறைபபொழுதச்ததுக கணடெனேகியகப 

பெறறவா சளேோடும பெருமணமயபோயபபுகரு உத 

னதமனடி.யே யடைநகானழூதே 

இிருசசிறறமபலம், 

இருசறறமபலம, 

நமபியாணடார்நம்பி 

அருளிசசெயத 

இருகாவுக்கரசுதேவர் தஇருவேகாத சமாலை. 

  

ப/கஞனொ டாடித திரிமனகதவா பொதிசெய காமத தரி 

டககய - புனித சகேசத தொடுத மசகையார புணாவி 

றுரைசெயர்குமா, OA குலைய பிண்கெ, டத raw 

வ ணீரிட மண சறிய ணி ரானா lear ooo 2 ட i os Ore ரிகைச சம 

an i லப ச வத்கின லி 
(mee பு 7 ON Gorse &BCu. () 

asim cpeartal லாவப பெரும wes 

௧ கலிதை யிதபல ays பாகப் 

ப ஞானஈ கடலி டைபபடு மட்க 

வடிய மேோழுக் கருர் _ .



௩௩௨௨௮ ஈம்பியாண்டாராஈம்பி 

இருகாவுக கரசடி. யவாராடற கதிரிதி - தெளிதேனெத 

இனியசொன மடவா ரூரப்பகி முதல, வருவாஃஈத தரிவையா 

டமாடி௪ சிலசில - வசியாகா சொலுமவை களரகச ௧௬ 

கிமெய, யுருஞானத தரணமன முருகாரெக கழுதுகண ஸு 

barr படைக்கையி ுடையானவைத தனதமிழ, குருவா 

௧௧ கொடுசிவ or lp. LS த திரிபவா - குறுகராபுக Tua & 

டாயோனிக ராழியிலே, (3) 

குழிர௫ சுழிபெறுகசா பிமிசகொண மயிரகிரையார - டி 

Gua முலையிடையே செலுஈதகைசஈன் மடவா, ரழிஈத பொ 

ஈியதிலே இடநதிரவு பசனீ - யளைநதயரு ம.துநீ யதிரதிலை கொ 

னமனமே, சழிரத கழிகிடிகொ ளின௨௫தய கெகவே - கததி 

su மெழுநூ றருமபதிக நிதியே, பொழிகதருரூ இருகா வி 

னெங்களர சினையே - புரிததுகினை யிதுவே மருகதுபிறி தி 

லையே, (௩) 

இலைமா டென்றிடா பரியா ரிகதிர னேயொத துறகுறை 

வறறாலு, நிலையா திசசெலவ மெனவே கருதுவா நீளசன மச் 

கட லிடையிறபுக,சலையா£ செனறா னெறியா குங்கரை பண 

ணப பெறுவாகள வண்ணததிண, சிலைமா டஈதிகழ புகழா ழூ 

௬றை திருகா ககர செனபோரே, (௪) 

எனப. டிசகடடிய விரதப்பைக குரமபையை . யிவக 

மிச ஈுடடபி னெககுததைக குசசெலுமிது, முனபிடமிச ௪ 

ரூஈதிக் கெததிக கென - மொயமபுறறுக கறறதி வின 

சில, வனபடடிப பிடடாக ெபுறறுப புதஇியை- 

இவி முநதெசசுத தடலெ, ரனபாக்குப uray 

இனறில ரநதககுக கிககிரை Habs த 

(௫) 

தைகிலை யளதேவு - பெட்டி 

"வாயா, கைததரசு பதை | 

“ ஈனோசை மிததர௭



அருரவுக்காசுதேவா இருவேசாதசமாலை, ௩௨௯ 

பிசழ்ஞ்2ல, முதிதிபெறு இருவாள னெறதுணையின மிதவாமல- 

ஹறுணையில வருமாதி, பததரசு வசைதீர வைஈசதன ௪ 

மிழமாலை - பறபீலவு மவையோத ஈறபஇக நிதிதானே (௬) 

பதிகமே மெழுநூறு பகருமா சவியோ& .. பரசுரசா வர 

சான பரமசா ரணவீச, னஇிகைமா ககாமேலி யருளினா லம 
ண்ட - ரவாசெயவா தைககஉ௫ மனகன வார ELN GA, oF 

இயரா கூவாசோாமை யுடையரா குவாவாபமை - ரெறியரா ஸா 

i seo வெதியரா குவாசால, மஇயரா ரூவரீச ன யரா 

குவாவான முடையரா குவாபாரின மனிதரா னவாழாமே () 

தாமரைக்கு மகவிதழ தகுவன சாயபெறுகசிறு தற்ரினே 

யனையன - சராதருமடழி. யவரிடா தடிவன தாயினுகல கரு&ன 

ய யுடையன, தூமதியினை யொருப.த கெொடுசெயத சோ 

யினமிகு கதிரினை யுடையன - தூயனதவ மூனிவாக டொம் 

வன தோமறுகுண நிலையின தலையின, வோமரசினை மறை sent! 

ன முடிவு ளோலிடுபரி சொடுதொடா வரியன - வோவறு 

முணா வொடுசிவ வொளியனை பூதியசசி வொகெலி செயசபு 

௧, மாமரசுய ரககெகு மவருள னாரரசதி கைடீனர னருளவ- 

ழமமைரசுகொ erg Oe cow வழிரூழு சாளரசதச னடியிணை ம 

ல்ல ளே. (௮) 

அடிசாயை௪ சிவிகைத தவிசேறித இரிவித சறியாவப ப 

சுதைச சிரியோபாற செதிய, கொடியேலுச கருளைத இரு 

காவக கரசைக குணமேருக சனைவிட டெனையாமொட டசல 

விற, பிடியாரப பெறுதற கரிதாகச சொலுமப பிண நாலைப 
மபருகப பொருளாகக கருதஞ, செடிசாயத த.திகை௪ சம 

ணமூடாக இழவு றதுகேவாச கரிதச 9வலோகக கஇயே, () 

சி௨சம பததிடைக தவஞசெயது திரியும பததிமிற இறட 

எதா - இலகன கறநளிட் டனவெகதொலிா இகமும பைம 

சோடி.த தவணடணி, கவசம புககுவைக கரனகல கருதஞ 

ச் கீனிஉஉகவனநிய-கரணங சடதெற கடுததள களகம புகக



௩௩௦0 நமப்யாண்டாரஈமபி' 

நற கலவநதிய, னவசம புததியிற சசிரதுசெ  முகண ey 

வைதி தளிசதன - னனகன குறற மறற Leh ~p னரசெ 

க.கொபற றலரத.ற, பவசஙவ கைபபதைப பரஞசுடா ப 

ஜின றிசகனைதகடிதாடாநதவா LIF LI தத திளைப பர் 560 ட 

சொன றபபணிககு roar wer, (Si 

தனறுமா நரசாவிறுககரைசடிரளினமவைதஎமிளலஉா 

லொனறுமாவதுகணடி௨மு பாயமறறுளளனவேணடோமார 

லெனறுமாதியுமாதமுமிலலதோரிகபர ததிடைபபட்டுப (ே 

பொனறுவாரட்ருளகுழலிறபுசேம் புகிறபொறியிலைம புலே 

இருசகிறறமபலம, 

Sennen egal,




