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ஸ்ரீ : 

பெரிய இருமொழி 

பதிப்புரை 

இருமங்கை மன்னன் அருளிய ஆறு பிரபர்தங்களுள் இசைப்பாப் 

ஈெபந்தங்களாகிய பெரிய திருமொழி”, இருக்குறுந் தாண்டகம் £, 

* இருரெடும் தாண்டகம் £ என்னும் ஜூன்றும், ஸ்ரீம் நாத 

முனிகள் அடைவு படுத்திய முறையில், இவ்யப் பிரபந்தத்தின் இரண் 

டாவ ஆயிரமாக அமைந்துள்ளன. இவற்றுள் முதல் பிரபந்தம் 

ஆலய * பெரிய இருமொஜி £ என்னும் பெயரை இட்டு இச் தொகுதி 

யையே வழங்குதலும் உண்டு. ஸ்ரீ கூர்மாசாரியர், ஸ்ரீ அப்பாவு மு.தலி 
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யார் முதலிய ஒரு சில ப.இப்பாிரியர்கள் * இருநெடுந் காண்டகம் 

மஷிர்தபின், * பெரிய இருமொழி முற்றிற்று £ என்று குறித்திருத்தல் 
இதனை விளக்கும். 

அன்றியும், மேற்குறிச்த இரு பதிப்பாசிரியர்களும் தந்துள்ள 

_நூல்-இதுஇக் குறிப்புக்களால் இரு தாண்டகங்களையும் பெரிய இரு 

மொழியின் ஓர் அங்கமாகவே கொண்டுள்ளனர் என்றும் அணிய இட 

மூண்டு. ஸ்ரீ கூர்மாசாரியர் பெரிய திருமொழி முடிவில், * இருமொழி 

108-க்குப் பாசுரம் 1084 ? என்றும், தஇருக்குறுந் தாண்டகம் 

மூடிவில், * ஆச இருமொழி 110-க்குப் பாகம் 1104, என்றும் குறித் 

அள்ளார். இருநெடுர் காண்டகம் முடிவில், * ஆக பாசுரம் 118? 

என்று மட்டும் காட்டியுள்ளனர். ஸ்ரீ அப்பாவு முதலியார் பஇப்பிலோ 

பெரிய இருமொழி இறுதியில், : ஆக இருமொழி 108-க்குப் பாகாம் 

1084? என்றும், இருக்குறுர் தாண்டகம் முடிவில், * ஐச திருமொழி 

109-க்குப் பாகம் 1104 ? என்றும், இருகெடுந் சாண்டகம் முடிவில், 

ஆச பத்து 11-ல் இருமொதஜி 110-க்குப் பாகாரம் 1184 ? என்றும் 

சூறிப்பு உள்ளது. இக் குறிப்புக்களால் ஸ்ரீ கூர்மாசாரியர் இருக் 

குறும் தாண்டகத்தை இரண்டு இருமொழி ஆகவும், ஸ்ரீ அப்பாவு 

முதலியார் ஒரு Bower Purses tb கொண்டுள்ளமை புலனாம். 

மேலும், இரு தாண்டகங்களுக்கும் அன்றோர்கள் அருளிய கனியன் 

கள் இன்றி, பெரிய தஇிருமொழிக்கு மட்டும் தனியன்கள் அமைச் 

இருப்பதால், தாண்டகங்கமாப் பெரிய இருமொழியின் ஒரு புஇ 

யாகவே முன்னையோர் கொண்டனர் என்று கருக இடமுண்டு.
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பெரிய இருமொழி £ என்னும் பெயர் அளவால் பெற்ற பெயா 
ராகும். இவ்யப் பிசபந்தத்தில் ஏனையோர் அருளிய இருமொதி' 
சளினும் அளவில் மிகுந்து, 108 திருமொழிகளாத் தன்னுள் கொண்- 

டிருப்பதால், * பெரிய திருமொழி? என்று குறித்தனராதல்: 
வேண்டும். இதனை அடைமொழி இன்றி, * இருமொழி £? என வழங்கு. 

தலும் உண்டு. 4 இருமொழி, திருக்குறுந் தாண்டகம், இருகெடுர் 

காண்டசம்...... ? என்றும், : தாம் உண்டு பண்ணின் திருமொழித் 
Bosra முதலாயிரத்தையும், இருமொழியையும், அத்யயநோத்: 
ஸவத்திலே திருவாய்மொழியையும் தேவ கானத்திலே ஏறிட்டு, தர 

கவிகளைப் போலே அபிநயத்துடன் ஸேவித்து...... ” என்றும் வரும் 

* கோயிலொழுகு ”ப் பகுதிகள் இதனை வலியுறுத்.தும். பெரும்பாலான” 

ஏடுகளில் பெரிய திருமொழி முடிவில் “திருமொழி மாற்திற்று” என்று... 

குறித்துள்ளமையும் இக் கருத்தை ௮சண் செய்வதாயுள்ள.த. 

பெரிய திருமொழியில் அடங்கயெ பத்துக்கள் பதினொன்று... 
பதினொன்றாம் பத்தில் மட்டும் 8 இருமொழிகள். ஆகவே, இதில்: 

அடங்கிய திருமொழிகள் 108 அகும். பத்தாம் பத்து ஏழாம் இரு. 

மொழி தவிர ஏனைய இருமொழிகள் எல்லாம் பத்அப் பாசுரங்கள் 

கொண்டவை. அந்த ஒரு இருமொழியில் மட்டும் 14 பாசுரங்கள்... 

எனவே, பெரிய திருமொழியின் பாசுரத் தொகை 1084 ஆகும். 

* அறிவு தரும் பெரிய இருமொழி தப்பாமல் 

ஆயிரத்தோடு எண்பத்து காலு பாட்டும் ? 

(பிரபந்த சாரம்-18). 

என்பர் ஸ்ரீ வேதாந்த தேர். 

. காண்டகம் £ என்பது பிரபந்த வகையுள் ஒன்று. அளவொத்து: 

அறு சர் அடிகளையேனும், எண் சர் அடிகளையேனும் பெற்று, கடவுள 

ரைப் புகழ்ந்து பாடும் பிரபந்தம் தாண்டகம் எனப்படும். அறு இர் 

கொண்டு குறுந் தாண்டகம் என்றும், எண் ர் கொண்டது நெடுக் 

தாண்டகம் என்றும் வழங்குவர். குறுந் தாண்டகத்தில் அடிதோறும் 

மெய்யெழுக்அ உட்பட 15 எழுக்அக்குக் குறையாமலும் 26 எழுத். 

அக்கு மேற்படாமலும் இருத்தல் வேண்டும் என்றும், நெடுந் தாண்ட 

கம் 20 எழுத்துக்கு மேற்பட்டே இருத்தல் வேண்டும் என்றும் ஒரு. 

நியதி கூறுதலும் உண்டு. எனவே, 'இருக்குறுந் தாண்டகம் £, ‘Bar 

நெடுந் தாண்டகம் ? என்னும் இரண்டு பிரபந்தங்களும் தாண்டகம் £ 
என்னும் செய்யுள் வகையால் இயன்றமை பற்றி அமைந்த பெயராகும் ட் *
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, திருநெடுர் தாண்டகத்தைத் இருமங்கை மன்னன் அருளிய 

ரவி தங்களுள் காமப் பிரபந்தம் என்பர். ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை 

- இங்கனம் கொண்டே வியாக்கியொானமிட்டு அருளுவிருர். * திருமங்கை 

- அழ்வாரும் இருநெடுந் தாண்டகம் என்று ஆறு பிரபந்தத்தை 

இட்டருளி......” என வரும் கோயிலொழுகு” ச்செய்தியாலும் இதனை 

்- .உணாலாம். 

இருக்குறுர் தாண்டகத்தில் இருப செய்யுட்களும், இரு 

டுக் தாண்டகத்தில் முப்பது செய்யுட்களும் உள்ளன. நெடுந் 

-ண்டகச் செய்யுட்கள் முப்பதையும் பொருள் செல் நெறி நோக்கி, 

ல் பத்து, இரண்டாம் பத்து, மூன்றாம் பத்து என மூன்று பகுதி 

யாகச் கொண்டும் சிலர் கூறுவர். 

   

சைவத் இருமுறைகளில் தாண்டகம் பாடியவர் திருநாவுக்கரசர். 

இதனால் இவர் * தாண்டக வேந்தர் ” என்றும் சிறப்புப் பெயரால் 

அழைக்கப் பெறுகின்றார். இவர் பாடிய தாண்டகங்கள் நெடுந் தாண்ட 
.கங்களே. குறுந் தாண்டகம் இவ்யப் பிரபந்தத்தைத் தவிர வேறு நால் 

களில் பயின்று வருவதாகத் தெரியவில்லை. 

பெரிய திருமொழித் தொகுதியில் வரும் பல-ச௬.இப் பாடல்கள் 

அந்த அந்தத் இருமொழியில் வரும் பிற பாடல்களுடன் சந்தக் 

தாலும், அமைப்பாலும், கருத்தின் தொடர்ச்சியினாலும் பெரிதும் 
ஒத்தக் காண்டுன்றன. பத்அப் பாட்டுக்களுள் பல-சுருதியும் ஒன்றாய்ப் 

Varig பேதம் இன்றிக் காண்கிறது. 

திருமங்கை மன்னன் எம்பெருமானைப் பாட ழுற்பட்டுத் 

தம்மைத் தாமே பாடிக் கொண்டார் என்று பக்தர்களே மாறையிடும் 

நிலையில் இவர் தமஅ இறப்புக்களைப் பல-சுருதிப் பாடல்களில் கூறிச் 

செல்லுகன்றார். எடுத்துக் காட்டாக, 

செய் கமலத். து அயன் அனைய மறையோர் காழிச் 

ோமவிண்ணகர் என் செங் கண் மாலை 

௮ம் கமலத் தட வயல் சூழ் அலி காடன், 

அருள்-மாரி, அரட்டு அமுக்கி, அடையார் £யம், 

கொங்கு மலர்க் குழலியர் வேள், மங்கை வேர்சன், 

கொற்ற வேல் பரகாலன், கலியன் சொன்ன 

சங்க முகத் தமிழ் மாலை.பத்தும் வல்லார் 

தடங் கடல் சூழ் உலகுக்குத் தலைவர் தாமே. (1187)
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என வரும் பாடலைக் காட்டலாம். இப் பாசுரத்தின் வியாக்கியானத் 

இல் வரும் செய்தி ஒன்று இங்குக் கவனிக்கத் தக்கது. 

பெருமாளுக்கு வல்லபனாயிருப்பானொரு திருவிளக்குப் பிச்சன் பலரை 

யும் திருமுன்பே க்ஷேபிக்இற ப்ரகரணத்திலே, ஆழ்வார்களை த் திருவுள்ள 

மாய், * ஈம் பக்தர்களுக்கு ஒரு குறை சொல்லிக் காணாய் ? என்று இரு 

வுள்ளமானாராய் ழ; இப் பாட்டை விண்ணப்பம் செய்து, * காயன்தே ! 

சேவரைக் கவிபாட என்று சொடங்கி, சம்மைக் கவிபாடிக் கொண்டார் ? 

என்ன, அதுவும் ஈம்மையன்றோ சொல்லிற்று ? என்று இருவுள்ள 

மானார். ் 

இச் செய்தியால் குறிப்பாக, அழ்வார்களுள் இவர் ஒருவரே 

தேவடைப் பாடிய கவியில் தம்மையும் அறிருகப்படுத் தகர் என்பனு 

தெரியவரும். இது பின்வரும் ௫ கோயிலொழுகு 'ச் செய்தியாலும் 

வலியு௮,தல் சாணலாம். 

இருவிளக்குப் பிச்சனைப் பெறாமாள் கடாகதித் த, அவனுடனே நித்திய. 

மாக வினவியருளும் காலத்திலே, ஒரு மாள் திருவிளக்குப் பிச்சனைச் 

சேத கேட்டருள, பிச்சனும், திருமங்கை மன்னன் விஷயமாக, * ப்ரபக்த 

முகச்சாலே தேவரைப் பாட நினைத்துச் சன்னைக் தானே அதத்தான் ?' 

என்று விண்ணப்பம் செய்யக் கேட்டருளி, 6 இருமங்கை மன்னன் 

செய்தியை நினைக்க வேண்டாம் ? என்று நியமித்து, ஆழ்வாரிடத் இலே 

மிகவும் இருபையுடனே எழுச்தருளி யிருக்கும் காலக்திலே 

மேற்காட்டியவற்றால் பல-௬௬ப் பாடல்களையும் திருமங்கை 

மன்னனே பாடி யருளினார் என்பது ஐயத்திற்கு இடமின்றி நன்கு. 

கெளிவாம். இதனால் இக் தொகுஇயில் பல-சு௫.இப் பாடல்களும் 

ஏனைய பாடல்களுக்குரிய எழுத் தமைப்பில் பஇப்பிக்கப்படுவதாயிற்று.. 

இருவாய்மொழியைப் போன்றே பெரிய இருமொழியிலுள்ள 
ஒவ்வொரு இருமொழிக்கும் பண்-தாளங்கள் முன்பு வழக்கத்தில் 

இருந்கனவாதல் வேண்டும். பின்னர், பெருக வழங்காமையால், அக் 

குறிப்புக்கள் பெரிய திருமொழி முழுமைக்கும் ஈமக்கு இப்பொழுது 
இடைக்கவில்லை. மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கள் து எட்டில், முதலிலிருந்து 

ஏழாம் பத்து ஒன்பகாம் இருமொழ வரையில், இடையில் மூன்று 

திருமொழி நீங்கலாக qd, 9; 3,3; 7, 7) எல்லாவற்றிற்கும் பண்்- 

தாளங்கள் பற்ழிய குறிப்பு எழமுகப் பெற்றிருந்தது. ஏழாம் பத்து: 

எட்டாம் திருமொழிக்குக் காளக் குறிப்பு மட்டும் இல்லை. இப் பிசபந் 
கம் முழைமைக்கும் பண்-தாளக் குறிப்புக்கள் பிற பிரதிகளில்:
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உள்ளனவா என்னு தேடியும், வேறு பிரஇகளில் ஒன்றும் இக்குறிப்புச் 

காணப்படவில்லை. : இந்த ஏட்டில் உள்ள செய்தியும் மறைக்துவிடக் 

கூடாதே என்ற எண்ணக்கதால், பண்-தாளக் குறிப்புக்கள் கிடைத்த 

வரையில் இப் பதிப்பில் கொடுக்கப் பெற்றுள்ளன. 

இப் பிரபந்தம் முழுமைக்கும் பண்-தாளக் குறிப்புக்கள் வியாக் 

இியாதா காலச்இல் வழக்கில் இருர்கன என்அ வியாக்கியானகத்தில் வரும் 

ஒரு குறிப்பால் தெரிய வருகிறனு. சங்கத்து ஏட்டில் பண்-தாளம் 

காணப்பெருத 8-ம் பத்து 7-ம் இருமொழியின் இறுஇிப்பாடலில் 
வரும், * விழுமிய இசையினொடு ஓலி சொலும் அடியவர் ? என்னும் 

பகுஇக்கு, இக் இருமொழியை வண்குறிஞ்சி என்று ere get sar, 

இத்தை அப்பியசிக்குமவர் £ என்று வியாக்கியானம் செய்துள்ளார். 

மல்லிகை கமழ் சென்றல் ஈரும், ஆலோ 5 

வண் குறிஞ்சி இசை தவரும், ஆலோ (8609) 

என ஸ்ரீ ச௪டகோபரும் * வண் குறிஞ்சி இசை ” எனக் சூறித்கல் காண 

லாம். இங்கெல்லாம் * வண் £ என்பது ₹ குறிஞ்சி a என்பதற்குரிய 

அடைமொழியே யாகும். 4 சூறிஞ்சி £ என்பதே பண்ணின் பெயர். 

வியாக்கயொானகத்தால் இத் இரு மொழியின் பண் ஈமக்குத் தெரிய 

வருறெஅ. இதனால் வியாக்கியாதா காலத்தில் பெரிய திருமொழி 

மூழுமைக்கும் பண்-தாளம் வழங்கியிருக்தல் வேண்டும் என்பது 

ஒருதலை. இன்னும் பல பிரதேசங்களில் உள்ள பிரஇகளைத் தேடிப் 
பெற்றால் இசைக் சுறிப்புக்களோடு கூடிய பிரதிகள் கிடைத்தாலும் 

கிடைக்கலாம். 

இக் தொகுதியில் வரும் இருமொழிகளில் பெரும்பாலனவும் 

இருப்பதிகளைச் சிறப்பித்துப் பாடப்பெற்றனவாம். அகப்பொருள் 

அறையில் தலைவன் தலைவி தன்மை புலப்படப் பாடிய இருமொழி 
களும் இடையிடையே உள்ளன. இச் இருமொழிகளுக்குப் பழம் 

பதிப்புக்களில் கொடுத்துள்ள அலைப்புக்கள் மிக நீண்டு காணப் 

பட்டமையால் அவற்றை விடுத்த, புதிய முறையில் தலைப்புக்கள் தரப் 

பட்டுள்ளன. இருமொஜழிகளில் குறித்தவண்ணம் தஇருப்பதிகளின் 

பெயர்களைத் தலைப்பாகக் தர்.தம், அகப் பொருட் செய்தி முதலியன 

பற்றி வியாக்கியாதா தரும் விளக்கங்களைத் தழுவி உரிய தலைப்புக்கள் 

இட்டும் ப.இப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

பெரிய இிருமொழியில் சுமார் இருபத்தைந்து இடங்களுக்கு 

மேலாக, பாட பேதங்களையும் சுட்டிக் காட்டி, அவற்றிற்றாம் உளை
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வகுத்துச் செல்கின்றார் வியாக்கியாதா. இதனால் இப் பாடங்களை 

அவருடைய காலத்தில் ஆன்றோர்கள் வழங்கி வந்தனர் என்று 

துணியலாம் $; ஆன்றோர் வழக்கல் இல்லாதவற்றைப் பாட பேதமாக 

ஒப்புக்கொண்டிருக்கமாட்டார். ஆன்றோர்களும் தம் முன்னோர் 

வழங்கவர்த பாடங்களையே போற்றி வந்திருப்பர் ழந தாமாக ஒரு 

பாடத்தைப் புகுத்தத் அணியார்கள். இதனை விளக்கும் நிகழ்ச்சி 

ஒன்றை வியாக்கியாதா குறிப்பிட்டுள்ளார். 4 தவம் புரிந்து உயர்ந்த 

மாமுனி கொணர்ந்த கங்கையின் கரைமேல் £ (985) என்ற பாசப் 

பகுதியின் வியாக்யொனத்தில் இதனைக் காணலாம். ௮௮ வருமாறு : 

தவம் புரிச் து உயர்ச்த மாமுனி கொணர்ச்2--ஏன்றெது விஸ்்வாமித் 

'இரனை. அவன் க்ஷ்த்இிரியனா யிருக்கச் செய்தேயும், தபோபலத் தாலே 

ப்ரஹ்மரிஷி ஆனானிஹே. அவன் பெருமாளையும், இளைய பெருமாளையும் 

நடத்திக் கொண்டு வர்.தது அக்கரையே ஆகையாலே அத்தைச் சொல் 

லித்ருகவும் ஆம். தபஸ்ஸைச் செய்து உயர்ச்த என்றபடி. இதுக்கு 

ஸ்ரீ பராங்குச தாஸர், * ஜீயா! மாமுனி புகன்ற என்று பாட பேசத்தைப் 

பண்ணி, அதினுடைய ப்ரபாவத்தைப் பிள்ளைகளுக்குச் சொல்லிக்கொடு 

போரச்தானிறே ; ௮த்சைச் சொல்லிற்றாகவும் ஆமே ? என்ன--1அ.துக்கு 

ஈமக்குப் பலம் போராது ? என்று அருளிச் செய்வர். 

இக் குறிப்பிலிருந்து மூல பாடங்கள் வழிவழியாக வழங்கி 

வருவனவே என்பது பெறப்படும். இப் பதிப்பிலும் வழங்கி வரும் 

பாடங்களில் வியாக்கயொானத்திற்குப் பொருந்திவரும் பாடங்களே 
பெரும்பாலும் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. பிரதிகள் பரிசோதனையால் 

இடைத்த பாட ரூப பேதங்கள் இறுதியில் ஒரு தனிச் சேர்க்கையாக 
அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

பாடங்களைத் அணிவதற்குப் பழம் பதிப்புக்களும் பேருதவியாய் 
இருந்தன. பெரிய தஇிருமொழிக்குக் கிடைத்த பழம் பதிப்புக்களில் 

மூன்று முக்கியமாகக் குறிப்பிடத் தக்கவை. முதலாவது கூறத்தக்கது 

1850-ல். வெளிவந்த ஸ்ரீ கூர்மாசாரியர் பதிப்பு, இதுவே Baus 

பிரபந்தத்திற்கு முதற் பதிப்பாக இருக்கலாம் என்று தோன்றுற௮.* 

இவர் தமக்குக் கடைத்த பிரதிபேதங்களை ஓப்பு நோக்க, காலக்ஷூப 

ust முன்னிலையில், அவர்களின் ஓப்புகலோடு தமது பதிப்பை 

*இவரது பதிப்பில், * முதலாயிரம் £, * இருவாய்மொழி ?த் தொகுஇகள் 
இடைக்கவில்லை. இவற்றை வைத்திருப்பவர்கள் சந்து உதவினால், மறு பதிப் 

பில் அப் பதிப்புக்களையும் ஒப்பு நோக்கி வெளியிட வச இயாயிருக்கும்,
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வெளியிட்டுள்ளார். அடுத்துச் சொல்லத் தக்க 1865-ல் வெளிவந்த 

ஸ்ரீ அப்பாவு தேதலியார் பதிப்பு. இவர் தமத பதிப்பில் இருமொழி 

களுக்கு இராக-தாளம் குறிப்பிட்டுள்ளார். மூன்னுாவதூ கூறத்தக்கது 

1885-ல் வெளிவந்த ஸ்ரீ ௨. புஷ்பரதச் செட்டியார் பதிப்பு. இப் 

பதிப்பு * வியாக்யொனங்களுக்கு இணங்கப் பரிசோ திக்கப்பட்டு ” 

வெளியிடப் பெற்றதாகும். இப்பொழு வெளிவரும் இப் புதிய 

பதிப்பிற்குப் பயன்பட்ட சுவடி.கள்-பு.த்தகங்கள் பற்றிய குறிப்பு 

பின்-இணைப்பாகத் தரப்பட்டுள்ள ௮. 

பிற தொகுதிகளைப் போலவே, இத் தொகுதியிலும் அருஞ் 

சொற்களுக்கு உரை விளக்கம் அகராதி ௮டைவில் அமைக்கப்பட்டுள் 

ளத. அதனை அடுத்அப் பெரிய திருமொழியில் இருமங்கைமன்னன் 

மங்களாசாஸனம் செய்தருளிய இருப்பதுகளும், அவற்றிற்கு உரிய 

பாசா எண்களும் ஒரு தனி ௮னுபக்தமாக இணைக்கப்பெற்றுள்ளன. 

பிரபந்தத் தொடக்கத்தில் பெரிய இருமொழிக்கு ஆன்றோர்கள் 

அருளிய தனியன்கள் கப்பட்டுள்ளன. 

Baur பிரபந்தத்தின் மூல பாடத்தை நான்கு தொகுதிகளாக 

வும், பிரபந்தத்தில் வரும் இதிகாச புசாணக் குகைகள், ஆழ்வார்கள் 

வாழ்ந்த வரிசைக் இமம், காலம், அரும்பக உரை மு.கலியன எல்லாம் 

ஐந்தாவது தொகுதியில் அமைப்பஅ என்றும் முதலில் திட்டம் செய் 

இருந்த. இதகனாலேதான் முதலாயிரத்தில் அரும்பத விளக்கம் 

அமைக்கப்பெறவில்லை. பின்னர், பலரும் அருஞ்சொற்களுக்குப் 

பொருள் காவேண்டும் என்அ விரும்பியதால், பின் வந்துள்ள கொகுஇ 

சுளில் அரும்பத விளக்கம் கொடுக்கப்படுவதாயிற்று. தொகுதிகள் 

தோறும் அரும்பத விளக்கம் கொடுப்பகால் எத்தனையோ பதங்களுக்கு 

மீண்டும் மீண்டும் பொருள் த_ரவேண்டுவதாயுள்ளஅ. இதனால் 

அரும்பத விளக்கப் பகுதி ஓவ்வொரு தொகுதியிலும் மிக விரிந்த 

அளவில் இடம் பெற்றுவிட்டது. இவ்யப் பிரபந்தம் முழுமைக்கும் 

ஒரு சோ அரும்பத விளக்கம் அமைத்தால், இவ்வாறு நேர இடம் 

இசாஅ. மேலும், * பாட ரூப பேதங்கள் ” ஆராய்ச்சியாளருக்கு 

உதவும் குறிப்புக்களே தவிர, எல்லோரும் அதனைப் பயன்படுத்தவும் 

இயலாது. எனவே, திவ்யப் பிரபந்தத் கொகுஇகளின் மறு பதிப்பில் 

மூல பாடங்களை மட்டும் நான்கு தொகுதிகளில் கொடுத், ஐந்தாவது 

தொகுதியில் அரும்பத விளக்கம், பாட ரூப பேதங்கள், மங்களா 

சாஸனம் செய்தருளிய திருப்பஇகள், இவ்யப் Muses கதைக் குறிப்
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புக்கள், ஆழ்வார்களைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிக் குறிப்புக்கள், திருப்பதிகள் 

பற்றிய விவாக் குறிப்புக்கள், இவ்ய தேச யாத் இசைக் குறிப்புக்கள், 

யாத்திரைக்கு உதவும் அணைப் படங்கள், பிரபந்த மேற்கோள் குறிப் 
புக்கள், பிரபந்தம் பற்றிய வேறு பல குறிப்புக்கள், வியாக்கியான கர்த் 

தர்களைப் பற்றிய செய்திகள் ஆயயே யாவற்றையும் சேர்த் த, அதனை தர் 
ஆராய்ச்சித் தொகுதியாக அமைக் விடலாம் என்று கருதியுள்ளோம். 

முன் தொகுஇகளுக்கு உதவிய பதிப்பாரிரியக் குழுவினர் இத் 
தொகுதிக்கும் உதலி புரிந்துள்ளனர். ப.இப்பாசிரியக் குழுவினசாகிய 

வை. ழு. கோபாலகிருஷ்ணமாசாரியர், ஸ்ரீ காரப்பங்காடு வேங் 

கடாசாரியர், ஸ்ரீ வேங்கடராஜுஈலு செட்டியார், ஸ்ரீ பி. ஸ்ரீ, ஸீ பெ. 

நா. அப்புஸ்வாமி அகிய ஐவர்க்கும் எம. நன்றியும் வணக்கமும். 

உரியனவாகுக, 

திவ்யப் பிரபந்தப் பதிப்பில், முதலாயிசம் தொடங்கு, பதிப்புக் 
குழுவில் உடனிருந்து உதவிபுரிர் து வந்த ஸ்ரீ ௨. வே. வை. ழூ. 

கோபாலகிருஷ்ணமாசாரியர் பெரிய இருமொழிப் பாசுரங்கள் 

அச்சிட்டு முடியும் தறுவாயில் ஆசாரியன் இருவடி. அடைந்தது பதிப் 
புக் குழுவில் ஒரு பெரும் நஷ்டமாகும். பிரபந்தப் பஇப்பில் அச்சுத் 
தாள்கள் நோக்கித் இருத்தங்கள் உகவியதோடு, அவ்வப்போது 
பாடங்கள் முகலியன பற்றி நிகழும் ஐயங்களையும் நிக்ப் பேருதவி 
புரிந்து வந்தனர். கென்மொழி வடமொழிகளில் பெரும் புலமை 

வாய்ந்து இலக்கிய விளக்கப் பணிகள் பல புரிந் து வந்த பெரியா 
சாகிய ஸ்ரீ ஆசாரியர் அவர்களது உதவி இவ்யப் பிரபந்தம் பூர்த்தி 
பெறும் வசையிலாவது பெற முடிந்தது ஈமது பெரும் பாக்கியமே. 

இப் பதிப்பு வேலையில், பதிப்பாசிரியக் குழுவினரின் கருத்துக்கு. 

இணங்க, பாடல்களைப் பதம் பிரித்து அமைத்தும், பாட ரூப 
பேதங்கள், அரும்பக விளக்கம் முகலியவற்றைத் தக்க வகையில் 
தயாரித்து அமைத்தும், பலவகையில் உதவிய வித்வான் மூ. சண்முகம் 
பிள்ளை அவர்களுக்கும் எமது ஈன்றி உரித்தாகுக. 

எங்களஅ இலக்கியப் பதிப்பு முயற்சகெள் யாவும் இடையூறின்றி 

இனிது நிறைவேற எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் இருவருள் 
பாலிப்பானாக. 

சென் னை 

981150 

மர்ரே அண்டு கம்பெனி 

வெளியிடுவோம்
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தனியன்கள் 

வாழி, பரகாலன் ! வாழி, கலிகன்றி ! 

வாழி, குறையலூர் வாழ் வேந்தன் ! வாழியரேர-- 

மாயோனை வாள் வலியால் மந்திரம்கொள் மங்கையர்-கோன், 

தூயோன், சுடர் மான வேல் | 

நெஞ்சுக்கு இருள் கடி தீபம் ; அடங்கா நெடும் பிறவி- 

நஞ்சுக்கு நல்ல அமுதம் ; தமிழ் நன்னூல் துறைகள் 

அஞ்சுக்கு இலக்கியம் ; ஆரண சாரம் ; பரசமயப் 

பஞ்சுக்கு ௮னலின் பொறி--பரகாலன் பனுவல்களே. 

எங்கள் கதியே ! இராமது௪ முனியே ! 

சங்கை கெடுத்து ஆண்ட தவராசா ! பொங்கு புகழ் 

மங்கையர்-கோன் ஈந்த மறை ஆயிரம் அனைத்தும் 

தங்கும் மனம் நீ எனக்குத் தா.
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ஸ்ரீ: 

திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச்செய்த 

பெரிய திருமொழி 

1, 1 

பெரிய திருமந்திரத்தின் மகிமை 

பண் 2 இர் சளம் தாளம் :? ஒன்பதொத்து 

வாடினேன் ; வாடி, வருச்தினேன் மனத்தால் ; 

பெருக் துயர் இடும்பையில் பிறந்து 

கூடினேன் ; கூடி, இளையவர்-தம்மோடு 

அவர் தரும் கலவியே கருதி 

கு ஓடினேன் ; ஓடி, உய்வது ஓர் பொருளால் 

உணர்வு எனும் பெரும் usb Shes, 

காடினேன் ; நாடி, கான் கண்டுகொண்டேன்-- 

நாராயணா என்னும் காமம். 

ஆவியே! அமுதே! என கினைற்து உருக), 
அவர்அவர் பணை முலை துணையாப் 

பாவியேன் உணராது, எத்தனை பகலும் 

பழுதுபோய் ஒழிந்தன காள்கள் ; 
அவி சேர் அன்னம் துணையொடு புணரும் 

சூழ் புனல் குடந்தையே தொழுது, என் 

நாவினால் உய்ய கான் கண்டுகொண்டேன். 

நாராயணா என்னும் காமம். 

சேமமே வேண்டி, இவினை பெருக்கி, 

தெரிவைமார் உருவமே மருவி, 

ஊமனார் கண்ட கனவிலும் பழுது ஆய், 

ஒழிக்தன கழிந்த ௮௬ காள்கள் ; 

காமனார் தாதை, ஈம்முடை அடிகள், 

தம் ௮டைக்தார் மனத்து இருப்பார் 

நரமம் நான் உய்ய, நான் கண்டுகொண்டேன். 

நாராயணா என்னும் காமம். 

2—1
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வென்றியே வேண்டி, வீழ் பொருட்கு இரங்கி, 

வேல்கணார் கலவியே ௧௬௨), 

கின்றவா நில்லா கெஞ்சனை உடையேன் 

என் செய்கேன்? நெடு விசும்பு ௮ணவும் 

பன்றி ஆய் ௮ன்று பாரகம் ண்ட 

பாழியான், ஆழியான் அருளே 

ஈன்று நான் உய்ய, கான் சண்டுகொண்டேன்-- 

நரராயணா என்னும் காமம். 4 

கள்வனேன் ஆனேன் ; படி.று செய்து இருப்பேன்; 

கண்டவா திரிதந்தேனேலும், 
தெள்ளியேன் ஆனேன் ; செல்: கதிக்கு அமைச்தேன்; 

சிக்கெனத் திருவருள் பெற்றேன் ; 
உள் எலாம் உருக் குரல் தழுத்து ஒழிர்தேன் : 

உடம்பு எலாம் கண்ண நீர் சோர, 
கள் இருள் அளவும், பகலும், கான் அழைப்பன்-- 

நாராயணா என்னும் காமம். 5 

எம்பிரான், எந்தை, என்னுடைச் கூற்றம், 
எனக்கு ௮7௬, என்னுடை வாழ்காள், 

அம்பினால் அரக்கர் வெருக்கொள நெருக்க, 
அவர் உயிர் செருத்த எம் அண்ணல் ; 

வம்பு உலாம் சோலை மா மதிள் தஞ்சை 
மா மணிக் கோயிலே வணங், 

கம்பிகாள்! உய்ய கான் கண்டுகொண்டேன். 
காராயணா என்னும் கரமம், 6 

இல்-பிறப்பு அறியீர், இவர் அவர் என்னீர், 
இன்னது ஓர் தன்மை என்று 2 aor fr, 

கற்பகம்! புலவர் களைகண்! என் று உலஒல் 
கண்டவா தொண்டரைப் பாடும் 

சொல் பொருள் ஆளீர்! சொல்லுகேன், வம்மின் 
சூழ் புனல் கூடக்தையே தொழுமின் ; 

கல் பொருள் காண்மின் ; ? பாடி நீர் உப்மின்.- 
காராயணா என்னும் காமம்.
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கற்றிலேன் கலைகள் ; ஐம்புலன் கருதும் 

கருத்துளே திருத்தினேன் மனத்தை ; 

பெற்றிலேன். அதனால் பேதையேன் ஈன்மை$ 

பெரு கிலத்து ஆர் உபிர்க்கு எல்லாம் 

செற்றமே வேண்டித் இரிதாவேன் ; ear aG wars 

செல் கதிக்கு உய்யும் ஆறு எண்ணி, 

கல் துணை ஆகப் பற்றினேன், அடியேன். 

நாராயணா என்னும் காமம். 

குலம் தரும் ; செல்வம் தக்திடும் ; அடியார் 
படு துயர் ஆயின எல்லாம் 

கிலம் தரம் செய்யும் ; நீள் விசும்பு அருளும் , 

அருளொடு பெரு நிலம் அளிக்கும் ; 

வலம் தரும்; மற்றும் தச்திடும் ; பெற்ற 

தாயினும் ஆயின செய்யும் ;. 

கலம் தரும் சொல்லை கான் கண்டுகொண்டேன்... 
நாராயணா என்னும் காமம். 

மமஞ்சு உலாம் சோலை வண்டு அறை மா நீர் 

மங்கையார் வாள் கலிகன் நி 

செஞ்சொலால் எடுத்த தெய்வ ஈல் மாலை 

இவை கொண்டு சிக்கென, தொண்டீர் 
அஞ்சும்போது அழைமின் ; துயர் வரில், கினைமின் ; 

துயர் இவர் சொல்லிலும் ஈன்று ஆம்; 

நஞ்சு-கான் ஈண்டீர் ஈம்முடை வினைக்கு. 

நாராயணா என்னும் சாமம். 

1, 2 

திரு ப்பிரிதி 

பண் : மூ£திர்ச்த குறிஞ்சி தாளம்: ஏமொத்து 

வாலி மா வலத்து ஒருவனது உடல் கெட 

வரி சிலை வளைவித்து அன்று, 

ஏலம் நாறு தண் தடம் பொழில் இடம்பெற 
இருக்க நல் இம௰க்துள், 

ஆலி மா முகில் அதிர்கர, ௮ரு வரை 

அகடு உற, முகடு எறி, 
பிலி மா மயில் நடம்செயும் தடஞ் சைப் 

DAD சென்று அடை, கெஞ்சே 7 

10
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கலங்க மாக் கடல் அரிகுலம் பணிசெய, 

அரு வரை ௮ணை கட்டி, 

இலங்கை மாரகர் பொடி.செய்த அடி.கள்-தாம் 

இருக்த ஈல் இம௰த்து, 

விலங்கல் போல்வன விறல் இரும் சினத்தன 

வேழங்கள் துயர்கூர, 

பிலம் கொள் வாள் எயிற்று ௮ரி-௮வை இரிதரு 

பிரிதி சென்று அடை, கெஞ்சே! 2. 

துடி. கொள் நுண் இடைச் சரி குழல் துளங்கு எயிற்று 

இளங்கொடி திறத்து, ஆயர் 

இடி கொள் வெம் சூரல் இன விடை அடர்த்தவன் 

இருந்த நல் இம௰த்து, 

கடி. கொள் வேங்கையின் ஈறு மலர் அமளிபின் 

மணி அறைமிசை வேழம் 

பிடியினோடு வண்டு இசை சொல, துயில்கொளும் 

பிரிதி சென்று அடை, கெஞ்சே! 8 

மறம் கொள் ஆள்-௮ரி உரு என வெருவர, 
ஒருவனது அகல் மார்வம் 

இிறக்து, வானவர் மணி முடி. பணிதர 

இருச்த நல் இம௰த்துள், 

இறங்கி ஏனங்கள் வளை மருப்பு இடச்இடக் 
இடந்து அருகு எரி வீசம் 

பிறங்கு மா மணி அருவியோடு இழிதரு 

- பிரிதி சென்று அடை, நெஞ்சே ட டக 

கரை செய் மாக் கடல் கிடந்தவன் கனை கழல் 

அமரர்கள் தொழுது ஏத்த, 

௮ரை செய் மேகலை அலாமகள்-௮வளசொரடும் 

அமர்ந்த நல் இமயத்து, 

வரைசெய் மாக் களிறு இள வெதிர் வளர் முளை 

அளை மிகு தேன் தோய்த்துப் 

பிரச வாரி தன் இளம் பிடிக்கு அருள்செயும் 

பிரிதி சென்று அடை, கெஞ்சே! த
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பணங்கள் ஆயிரம் உடைய நல் அரவு-௮ணைப் 

பள்ளிகொள் பரமா! என்று 

இணங்கி வானவர் மணி முடி. பணிதர 

இருக்த கல் இமயத்து, 

மணம் கொள் மாதவி நெடுங் கொடி. விசும்பு உற 

நிமிர்ச்து ௮வை முகில் பற்றிப் 
பிணங்கு பூம் பொழில் நுழைக்து வண்டு இசை சொலும் 

பிரிதி சென்று அடை, கெஞ்சே/ 6: 

கார் கொள் வேங்கைகள் சன வரை தழுவிய 

கறி வளர் கொடி. துன்னிப் 

போர் கொள் வேங்கைகள் புன வரை தழுவிய 

பூம் பொழில் இமயத்துள், 

ஏர் கொள் பூஞ் சைச் தடம் படிந்து, இன மலர் 

எட்டும் இட்டு, இமையோர்கள் 

பேர்கள் ஆயிரம் பரவி நின்று, அடிதொழும் ' 
பிரிதி சென்று அடை, கெஞ்சே! 7 

இரவ கூர்ந்து, இருள் பெருகிய வரை முழை 

இரும் பசி-௮து கூர, 

அரவம் ஆவிக்கும் அகன்-பொழில் தழுவிய 
அருவரை இமயத்து, 

பரமன், ஆதி, எம் பணி முகில் வண்ணன் என்று 

எண்ணி கின்று, இமையோர்கள் 

பிரமனோடு சென்று, அடிதொழும் பெருக்தகைப் 

பிரிதி சென்று அடை, கெஞ்சே! 8 

ஓதி ஆயிரம் கர்மங்கள் உணர்க்தவர்க்கு 

உறு துயர் அடையாமல், 

ஏதம் இன்றி கின்று அருளும் ஈம் பெருக்தகை 

இருக்த கல் இமயத்து, 

தாது மல்கிய பிண்டி. விண்டு அலர்இன்ற 
தழல் புரை எழில் கோக்க, 

(பேதை வண்டுகள் எரி என வெருவரு 

பிரிதி சென்று அடை, நெஞ்சே! 9
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கரிய மா முகில் படலங்கள் கிடந்து அவை 

முழங்கிட, களிறு என்று 

பெரிய மாசுணம் வரை எனப் பெயர்தரு 
பிரிதி எம் பெருமானை 

வரி கொள் வண்டு ௮றை பைம் பொழில் மங்கையர் 

கலியனது ஒலி மாலை ் 

அரிய இன்-இசை பாடும் கல் அடியவர்க்கு — 

௮௬ வினை அடையாவே. 10 

1,3 

திருவதரி 

பண் : பழச்தக்கராகம் தாளம் : ஏழொத்து 

முற்ற மூத்து, கோல் துணையா, 

முன்௮டி. நோக்கி வளைந்து, 
இற்ற கால் போல், தள்ளி, மெள்ள 

இருக்து அங்கு இளையாமுன், 
பெற்ற தாய் போல் வந்த பேப்ச்சி 

பெரு மூலை ஊடு உயிரை 

வற்ற வாங்கி உண்ட வாயான் 

வதரி வணங்குதுமே. I 

முதுகு பற்றிக் கைத்தலக்தால், 

முன் ஒரு கோல் ஊன் றி, 

விதிர் விதர்த்து, சண் FF LPS DY, 

மேல் களைகொண்டு இருமி, 

இது என் அப்பர் மூத்த ஆறு! என்று 
இளையவர் ஏசாமுன், 

மது உண் வண்டு பண்கள் பாடும் 
வதரி வணங்குதுமே. 2 

உறிகள் Cure Qinwis sriby எழுக்து, 

ஊன் தளர்ந்து, உள்ளம் என், 

கெறியை கோக்கக் கண் சுழன்று, 
நின்று ஈடுங்காமுன், 

அறிதி ஆல், கெஞ்சம்/ அன்பாய் 
ஆயிரம் நாமம் சொலி, 

வெறி கொள் வண்டு பண்கள் பாடும் 
வதரி வணங்குதுமே. ட

ே
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பீளை சோரக் கண் இடுக்கி, 

பித்து எழ CPs Sl, இருமி, 

தாள்கள் கோவத் தம்மில் முட்டி, 

தள்ளி நடவாமுன், 

காளை ஆக, கன்று மேப்த்து, 

குன்று எடுத்து அன்று கின்றான் 
வாளை பாயும் தண் தடம் சூழ் 

வதரி வணங்குதுமே. 

பண்டு காமர் ஆன ஆறும், 

பாவையர் வாய் அமுதம் 

உண்ட ஆறும், வாழ்க்த ஆறும், 

ஒக்க உரைத்து இருமி), " 

தண்டு காலா ஊன் றி ஊன் றி, 
தள்ளி நடவாமுன், 

வண்டு பாடும் தண் துழாயான் 

- வதரி வணங்குதுமே. 

எய்தத சொல்லோடு ஈளை ஏஸ்), 

இருமி, இளைத்து உடலம், 

பித்தர் போலச் சித்தம் வேருப்ப் 

பேசி அயராமுன், 

அத்தன், எக்தை, ஆதி மூர்த்தி, 
ஆழ் கடலைக் கடைந்த 

மைத்த சோஇ எம்பெருமான் 

வதரி வணங்குதுமே. 

பப்ப அப்பர் மூத்த ஆறு 

பாழ்ப்பது த் திரளை 

ஒப்ப ஐக்கள் போத உந்த) 

உன் தமர் காண்மின்/ என்று 

செப்பு கேர் மென் கொங்கை கல்லார்- 

தாம் சிரியாத முன்னம், 

வைப்பும் நங்கள் வாழ்வும் ஆனை 

வதரி வணங்குதுமே.



௪௫ போமின் ; ஈங்கு இரேல்மின் , 

இருமி இளைத்தீர் ; உள்ளம் 

கூசி இட்டீர் என்று பேசும் 

குவளை ௮ம் கண்ணியாபால் 

காசம் ஆன பாசம் விட்டு, 

நல் கெறி நோக்கல் உறில், 

வாசம் மல்கு தண் துழாயான் 

வதரி வணங்குதுமே. 

புலன்கள் கைய மெய்யில் மூத்து, 
போந்து இருக்து, உள்ளம் arenG, 

கலங்க ஜக்கள் போத உந்தி, 

கண்ட பிதற்றுமுன், 
அலங்கல் ஆய தண் துழாய்கொண்டு 

ஆயிரம் நாமம் சொலி, 
வலங்கொள் தொண்டர் பாடி. ஆடும் 

வதரி வணங்குதுமே. 

வண்டு சண் தேன் உண்டு வாழும் 

வதரி நெடு மாலைக் 

கண்டல் வேலி மங்கை வேந்தன் 

கலியன் ஒலி மாலை 
கொண்டு தொண்டா் பாடி. ஆடக் 

கூடிடில், நீள் விசும்பில் 
அண்டம் அல்லால், மற்று அவர்க்கு ஜர் 

ஆட்சி அறியோமே. 

1,4 

திருவதரி ஆச்சிரமம் 

பண் : தக்கராகம் தாளம் 2: சடையொத்து 

ஏனம் முன் ஆக, இரு கிலம் இடக்து, அன்று, 
இணை-அ௮டி. இமையவர் வணங்க, 

கானவன் ஆகம் தரணியில் புளக் 
தடஞ் சிலை குனித்த என் தலைவன். 

தேன் அமர் சோலைக் கற்பகம் பயந்த 
தெய்வ நல் ஈது மலர் கொணர்ந்து, 

வானவர் வணங்கும் கங்கையின் கரைமேல் 
வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளாளே. 

975 
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காணிடை உருவை, ௬டு சரம் துரந்து, 

கண்டு முன், கொடுக் தொழில் உரவோன் 

ஊன் உடை அகலத்து அடு கணை குளிப்ப, 
Lut SAUTE SZ! உகந்த எம் ஒருவன்-- 

தேன் உடைக் கமலத்து அயனொடு தேவர் 

சென்று சென்று இறைஞ்சிட, பெருகு 

வானிடை முது நீர்க். கங்கையின் கரைமேல் 

வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே. 

இலங்கையும், கடலும், ௮டல் அரும் துப்பின் 

"இரு கிதிக்கு இறைவனும், அரக்கர் 

குலங்களும் கெட, முன் கொடுக் தொழில் புசிக்த 

கொற்றவன் -கொழுஞ் சுடர் சுழன்ற 
விலங்கலில் உரிஞ்சு, மேல்கின்ற விசும்பில் 

வெண் துகில் கொடி என விரிந்து, 

வலம் தரு மணி நீர்க் கங்கையின் கரைமேல் 

வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே. 

துணிவு இணி உனக்குச் சொல்லுவன், மனமே! 

தொழுது எழு : தொண்டர்கள்- தமக்குப் 

பிணி ஒழித்து ௮மரர் பெரு விசும்பு அருளும் 

பேர் அருளாளன், எம் பெருமான்-- 

அணி மலர்க் குழலார் அரம்பையர் துகிலும் 

ஆரமும் வாரி வந்து, ௮ணி நீர் 

மணி கொழித்து, இழிர்க கங்கையின் கரைமேல் 

வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே. 

பேய் இடைக்கு இருக்து, வக்த, மற்று ௮அவள்-தன் 

பெரு முலை சுவைத்திட, பெற்ற 

தாய் இடைக்கு இருத்தல் அஞ்சுவன் என்று 

களர்ந்திட, வளாச்க என் சலைவன்-- 

சேய் முகட்டு உச்சி ௮ண்டமும் ௬மக்த 

செம்பொன் செய் விலங்கலில் இலங்கு 

வாய் முகட்டு இழிர்்த கங்கையின் கரைமேல் 

வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே.
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தேர் அணங்கு அல்குல் செழுங் கயல் கண்ணி- 

இறத்து ஒரு மறத் தொழில் புரிக்து, 
பார் ௮ணங்கு இமில் ஏறு ஏழும் முன் அடர்த்த 

பணி முகில் வண்ணன் எம் பெருமான்-- 

கரரணம்-தன்னால் கடும் புனல் கயத்த 

கரு வரை பிளவு எழக் சூத்தி, 
வாரணம் கொணர்க கங்கையின் கரைமேல் 

வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே. 6 

வெம் திறல் களிறும், வேலைவாய் அமுதும், 
விண்ணொடு, விண்ணவர்க்கு ௮௬ம் 

இகத்திரற்கு அருளி, TMOG ஈந்தருளும் 
எந்தை, எம் அடிகள், எம் பெருமான்-- 

அந்தரத்து அமரர் அடி-இனை வணங்க, ' 
ஆயிரம் முகத்தினல் அருளி, 

மர்தரத்து இழிந்த கங்கையின் கரைமேல் 
வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே. ; 7 

மான் முணிந்து ஒரு கால் வரி சிலை வளைத்த 
மன்னவன், பொன் கிறத்து உரவோன் 

ஊன் முனிச்து, அவனது உடல் இரு பிளவா 
உ௫ர் நுதி மடுத்து, அயன் அரனைத் 

தான் முணிர்து இட்ட வெம் இறல் சாபம் 
தவிர் த்தவன்--தவம்புரிர் து உயர்ந்த 

மா முனி கொணர்ந்த கங்கையின் கரைமேல் 
வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே. 8 

கொண்டல், மாருதங்கள், குல வரை, தொகு நீர்க் 
குரை கடல், உலகு உடன் அனைத்தும் 

உண்ட மா வயிற்றோன், ஒண் ௬டர் ஏய்ந்த 
உம்பரும் ஊழியும் ஆனை 

அண்டம் ஊடு அறுத்து, அன்று அந்தரத்து இழிக்து, அங்கு 
அவனணியாள் அலமரப் பெருகும் 

மண்டு மா மணி நீர்க் கங்கையின் கரைமேல் 
வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானே. 9
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வரும் திரை மணி Fre கங்கையின் கரைமேல் 

வதரி ஆச்சிரமத்து உள்ளானை, 

_ கருங் கடல் weer வண்ணனை, எண்ணி, 

கலியன் வாயப் ஒலிசெய்த பனுவல் 

வரம்செய்த ஐச்தும் ஐந்தும் வல்லார்கள் 

வானவர் உலகு உடன் மருவி), 

இருங் கடல் உலகம் ஆண்டு, வெண் குடைக் &ீழ் 

இமையவர் ஆசூவா், தாமே. 

1,5 

திருச்சாளக்கிராமம் 

பண் : செர்திருதி தாளம் : ஏழொத்து 

கலையும், கரியும், பரிமாவும் 

இரியம் கானம் கடக்துபோய், 

சிலையும் கணையும் துணையாகச் 

சென்றான், வென்றிச் செருகச்களத்து ) 

மலை கொண்டு அலை நீர் ௮ணை கட்டி, 

மதிள் நீர் இலங்கை வாள் அரக்கர் 

தலைவன் தலை பத்து அறுத்து உகர்தான் 

சாளக்கிராமம் ௮டை, கெஞ்சே / 

கடம் சூழ் கரியும்) பரிமாவும், 
ஒலி மாத் தேரும், காலாளும் 

உடன் prs எழுந்த கடி இலங்கை 

"பொடியா வடி. வாய்ச் சரம் துரக்தான்-- 

இடம் சூழ்ச்து எங்கும் இரு விசும்பில் 

இமையோர் வணங்க, மணம் கமழும் 

தடம் சூழ்ந்து எங்கும் அழகு ஆய 

சாளக்கிராமம் அடை, கெஞ்சே / 

உலவு இரையும், கூல வரையும், 

ஊழி முதலா எண் இக்கும், 

நிலவும், ௬டரும், இருளும் ஆப் 

நின்றான் ) வென் தி விறல் ஆழி 

லவன் ; வாஜனோ-தம் பெருமான் ) 

மருவா அரக்கர்ச்கு எஞ்ஞான்றும் 

சலவன்--௪லம் சூழ்ந்து அழகு ஆய 

சாளக்கிராமம் அடை, கெஞ்சே 1 

ye
t 
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ஊரான் ; சூடச்தை உத்தமன் ; 

ஒரு கால், இரு கால் சிலை வளையத் 

தேரா அரக்கர் தேோர்-வெள்ளம் 

செற்றான் ; வற்றா வரு புனல் சூழ் 
பேரான் ; பேர் ஆயிரம் உடையான் ; 

பிறங்கு சிறை வண்டு அறைகின்ற 

தாரான--தரரா வயல் சூழ்ந்த 

சாளக்கிராமம் அடை, கெஞ்சே / 

அடுத்து, ஆர்தீது எழுந்தாள் பில வாய் விட்டு 

அலத, அவள் மூக்கு அயில் வாளால் 

விடுத்தான் ; விளங்கு சுடர் ஆழி 

விண்ணோர் பெருமான் ; ஈண்ணாமுன் 

கடுத்து ஆர்த்து எழுக்த பெரு மழையைக் 

கல் ஒன்று ஏந்தி, இன நிரைக்காத் 

தீடுத்தான்--தடம் சூழ்ச்து அழகு ஆய 
சாளக்கிராமம் அடை, கெஞ்சே / 

தாய் ஆய் வந்த பேய் உயிரும், 

தயிரும், விழுதும், உடன் உண்ட 

வாயான் ; தூய வரி உருவின் 

குறளாய்ச் சென்று, மாவலியை 

ஏயான் இரப்ப, மூவடி. மண் 

இன்றே தா என்று, உலகு ஏழும் 

தாயான் ; காயா மலர் வண்ணன் 

சாளக்கிராமம் அடை, நெஞ்சே / 

ஏஸனோர் அஞ்ச வெம் சமத்துள் 
அரி ஆய், பரிய இரணியனை 

ஊன் ஆர் அகலம் பிளவு எடுத்த 

ஒருவன் ; தானே இரு சுடர் ஆய், 

வான் ஆய், தீ ஆய், மாருதம் ஆய், 

மலை ஆய், அலை நீர் உலகு அனைத்தும் 

தான் ஆய், தானும் ஆனன்-தன் 

சாளக்கிராமம் ௮டை, நெ hoe | 
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வெந்தார் என்பும் ௬டு நீறும் 
மெய்யில் பூசி, கையகத்து ஓர் 

சந்து ஆர் தலைகொண்டு, உலகு எழும் 

இரியும் பெரியோன்-தான் சென்று, என் 

எத்தாய்/ சாபம் தீர் என்ன, 

இலங்கு அமுது நீர் திருமார்வில் 

தந்தான்--௪ந்து ஆர் பொழில் சூழ்க்த 

- சாளக்கிராமம் அடை, கெஞ்சே / 

தொண்டு ஆம் இனமும், இமையோரும், 

துணை நூல் மார்வின் ௮ர்தணரும், 

௮ண்டா / எமக்கே அருளாய் என்று, 
அணையும் கோயில், அருகு எல்லாம் 

வண்டு ஆர் பொழிலின் பழனத்து 

வயலின் அயலே கயல் பாயத் 
தண் தாமரைகள் முகம் அலர்த்தும் 

சாளக்கிராமம் அடை, கெஞ்சே / 

தாரா ஆரும் வயல் சூழ்க்த 

சாளக்கிராமத்து அடிகளை, 
கரர் ,ர் புறவின் மங்கை வேகர்தன், 

கலியன் ஒலிசெய் தமிழ்மாலை, 

ஆர் ஆர் உலகத்து அறிவு உடையார், 

அமரர் நல் காட்டு ௮ரசு ஆளப் 

பேர் ஆயிரமும் ஓதுமின்கள் : 

அன்றி, இவையே பிதற்றுமினே. 

1,6 

நைமிசாரணியம் 

பண் : தக்கராகம் தாளம் 2? நடையொத்து 

வாள் கிலா முறுவல், சிறு நுதல், பெருர் தோள் 
மாதரார் வன முலைப் பயனே 

பேணினேன் ; அதனைப் பிழை எனக் ௧௫2இ, 
பேதையேன் பிறவி கோய் அறுப்பான், 

ஏண் இலேன் இருக்தேன் ; எண்ணினேன் ; எண்ணி, 

இளையவர் கலவியின் திறக்தை 

காணினேன் ; வந்து, உன் திருவடி. அடைந்தேன். 

நைமிசாரணியத்துள் எந்தாப்/ 

13 
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சிலம்பு அடி. உருவின் கரு கெடுங் கண்ணா- 

இறத்தனாப், அறத்தையே மறந்து, 
புலன் படிச்து உண்ணும் போகமே பெருக்க, 

போக்கினேன் பொழுதிண் வாளா ; 

அலம் புரி கடக்கை ஆயனே/ மாயா] 

வானவர்க்கு ௮ரசனே/ வானோர் 

லம் புரிக்து இறைஞ்சும் திருவடி. அடைக்தேன்-- 

கைமிசாரணியத்துள் எக்தாய்/ ் 2 

சூதினைப் பெருக்கி, களவினைத் துணிந்து, 

௬ரி குழல் மடச்தையர் இறத்துக் 

காதலே மிகசூத்து, கண்டவா தஇரிக்த 

தொண்டனேன் ஈமன்-தமர் செய்யும் 

'வே.தனைக்கு ஒடுங்கி நடுங்கினேன் ; வேலை 

வெண் இரை அலமரக் கடைந்த 

காதனே! வர்.து, உன் திருவடி. அடைந்தேன்-- 

சைமிசாரணியத்துள் orb gris! 3 

வம்பு உலாம் கூர்தல் மனைவியைச் துறந்து, 

பிறர் பொருள், காரம் என்று இவற்றை 

நம்பினார் இறந்தால், ஈமன்-தமர் பற்றி, 

எற்றி வைத்து, எரி எழுகின் ந 

செம்பினால் இயன் ற பாவையை, பாவீ/ 

கழுவு என மொழிவதற்கு அஞ்சு, 

கம்பனே! வந்து, உன் இருவடி. அடைந்தேன். 
கைமிசாரணியத்துள் எந்தாய் 4 

,இடும்பையால் அடர்ப்புண்டு, இடுமினே துற்று என்று 
இரர்தவராக்கு இல்லையே என்று 

நெடுஞ் சொலால் மறுத்த ரீசனேன், அர்கோ/ 
நினைக்கிலேன் வினைப் பயன்-தன்னை ; 

கடுஞ் சொலார், கடியார், காலனார் தமரால் 
படுவது ஜர் கொடு மிறைக்கு அஞ்சு, 

நடுங்கி, கான் வற்து, உன் கிருவடி. அடைச்தேன்.-.- 
கைமிசாரணிபத்தள் எச்தாப்/
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கோடிய மனத்தால் சனக தொழில் புரிச்து, 

இரிந்து நாய் இனத்தொடும் Bin sH_@, 

ஓடியும் உழன்றும் உயிர்களே கொன்றேன், 

உணர்விலேன் ஆதலால் ; LD ST 

பாடியைப் பெரிதும் பரிச அழித்திட்டேன் ) 

பரமனே! பாற்கடல் இடக்தாய்/ 

காடி. கான் வந்து, உன் திருவடி. அடைர்தேன்-- 

நைமிசாரணியத்துள் எம்தா.ப்.! 

கெஞ்சினால் கினைக்தும், வாயினால் மொழிக்தும், 

நீதி அல்லாதன செய்தும், 

துஞ்சினார் செல்லும் தொல் கெறி கேட்டே 

துளங்கனேன் ; விளங்கணி மூணிக் தாய்/ 

வஞ்சனேன்; அடி. யேன் கெஞ்சினில் பிரியா 

வானவா! தானவர்க்கு என்றும் 

ஈகஞ்சனே! வர்.து, உன் திருவடி. அடைந்தேன்... 

நைமிசாரணியததுள் ore aris! 

ஏவினார், கலியார் நலிக என்று என்மேல்-- 

எங்கனே வாழும் ஆது 2--ஜவர் ; 

கோவினஞார் செப்பும் கொடுமையை மடி. த்தேன், 

குறுங்குடி. நெடுங் கடல் வண்ணா 

பாவின் ஆர் இன் சொல் பல் மலர் கொண்டு, உன் 

பாதமே பரவி, கான் பணிந்து, என் 

STAD, UES, உன் இருவடி. அடைந்தேன். 

கைமிசாரணியத்துள் ore crus! 

ஊன் இடைச் சவர் வைத்து, என்பு தாண் நாட்டி, 

உரோமம் வேய்க்து, ஒன்பது வாசல்- 

தான் உடைக் கூரம்பை பிரியும்போது, உன்-தன் 

௪ரணமே சரணம் என்று இருந்தேன், 

தேன் உடைக் கமலத் இருவினுக்கு ௮ரசே/ 

திரை கொள் மா நெடுங் கடல் கெெந்தாய்/ 

ரான் உடைத் தவத்தால் திருவடி. அடைந்தேன். 

நைமிசாரணியத்துள் எக்.தாய்/ 

15
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ஏதம் வந்து அணுகாவண்ணம் நாம் எண்ணி, 

எழுமினே தொழுதும் என்று இமையோர்- 
நாதன் வர்து இறைஞ்சும் நைமிசாரணியத்து 

எந்தையைச் இந்தையள் வைத்து, 

காதலே மிகுத்த கலியன் வாய் ஓலிசெய் 

மாலை-தான் கற்று வல்லார்கள் 

ஓத நீர் வையம் ஆண்டு, வெண் குடைக் &ழ், 
உம்பரும் ஆகுவர், தாமே. 10 

1,7 

சிங்கவேழ்குன் றம் 

பண் 2 நைவளம் தாளம் : Qin Sgr 

அம் கண் ஞாலம் அ௮ஷ்௪, அங்கு, ஓர் or Hf ஆய், அவுணன் 

பொங்க, ஆகம் வள் உ௫ரரல் போழ்க்த புனிதன் இடம்-- 

பைங் கண் ஆனைக் கொம்பு கொண்டு, பத்திமையால் அடிக்கீழ் 

செவ் சண் ஆளி இட்டு இறைஞ்சும் சிங்கவேழ்குன் றமே. 1 

அலைத்த பேழ் வாய் வாள் எயிற்று ஓர் கோளரி ஆய், அவுணன், 

கொல்க் கையாளன், கெஞ்சு இடர்த"கூர் உ௫ராளன் இடம்-- 
மலைத்த செல் சாத்து எறிந்த பூசல் வன் துடி. வாய் கடுப்ப, 

சிலக் கை வேடர் தெழிப்பு ௮ருத சிங்கவேழ்குன் றமே. 2 

ஏய்ந்த பேழ் வாய் வாள் எயிற்று ஐர் கோளரி ஆய், அவணண் 

'வாய்ந்த ஆகம் வள் உ௫ரால் வ௫ர்ந்த அம்மானது இடம்-- 
ஓய்க்க மாவும், உடைந்த குன்றும், அன்றியும், கின்று அழலால் 

தேய்க்த வேயும் அல்லது, இல்லாச் சிங்கவேழ்கூன் Cw. 8 

எவ்வம் வெவ் வேல் பொன்பெயரோன் ஏதலன் இன் உயிரை 
வவ்வி, ஆகம் வள் உ௫ரால் வ௫ர்க்த அம்மானது இடம்--- 

கவ்வும் நாயும், கழுகும், உச்சிப்போதொடு கால் ௬ழன் று, 
தெய்வம் அல்லால், செல்ல ஓண்ணாச் சிங்கவேழ்குன் நமே, . 4, 

மென்ற பேழ்வாய் வாள் எயிற்று ஜா கோளரி ஆய், அவுணன் 

பொன்ற ஆகம் வள் உஇிரால் போழ்ந்த புனிதன் இடம். 

நின்ற செர்தீ மொண்டு, சூறை, நீள் விசம்பூடு இரிய, 

சென்று காண்டற்கு-அ௮ரிய கோயில் சிங்கவேழ்குன் mu.
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எரிந்த பைங் கண் இலங்கு பேழ் வாய் எயிற்றொடு, இது எவ் உரு என்று , 
இசிச்து, வாணோர் கலங்கி ஓட, இருந்த அம்மானது இடம்-- 
தெறிந்த வேயின் முழையுள் கின்று, நீள் நெறிவாய், உழுவை 

திரிக்த ஆனைச் சுவடு பார்க்கும் சிங்கவேழ்குன் றமே... 6 

முனைத்த சீற்றம் விண் டப் போய், மூவுலகும் பிறவும் 

அனைத்தும் அஞ்ச, ஆள் ௮ரி ஆய் இருந்த ௮ம்மானது இடம்-- 
கனைத்த இதயும் கல்லும், அல்லா வில் உடை வேடரும் ஆய், 

இனைத்தனையும் செல்ல ஓண்ணாச் சிங்கவேழ்குன் றமே. 7 

நாத் தமும்ப கா௮ன்முகனும் ஈசனும் ஆய் முறையால் 

ஏத்த, அங்கு ஓர் ஆள் அரி ஆய் இருக்த ௮ம்மானது இடம்-- 
கரய்த்த வாகை நெற்று ஒலிப்ப, கல் ௮தர் வேய்ங்கழை போய்க் 

தேய்த்த இீயோல் விண் சிவக்கும் சிங்கவேழ்குன் றமே. 8 

கல்லை, செஞ்சே !/ நாம் தொழுதும் : ஈம்முடை. ஈம் பெருமான், 

அல்லிமாதர் புல்க கின்ற ஆயிரக் தோளன், இடம்-- 

நெல்லி மல்கி, கல் உடைப்ப, புல் இலை .தரத்து, அதர்வாய் 

சில்லி சில் என்று ஒல் ys சஇங்கவேழ்குன் றமே. 9 

செவ் கண் ஆளி இட்டு இறைஞ்சும் சிங்கவேழ்குன்று உடைய 

எங்கள் ஈசன் எம் பிரானை இருக் தமிழ் நூல்-புலவன், 

மங்கை ஆளன் மன்னு தொல் €ர் வண்டு அறை தார்க் கலியன், 
செங்கையாளன் செஞ்சொல் மாலை வல்லவர் தீது இலரே. 10 

1,8 

திருவேங்கடம் 2 1 

பண் : கோமாம் தாளம் ஜ2 இடையொத்து 

கொங்கு அ௮லர்க்த மலர்க் குருக்தம் 
ஒ௫த்த கோவலன், எம் பிரான், 

FAG தங்கு தடங் கடல் துயில் 

கொண்ட தாமரைக் கண்ணினன், 

பொங்கு புள்ளினை வாய் பிளந்த 

புசாணர்-தம் இடம்--பொகங்கு நீர் 
செங் கயல் திளைக்கும் சனைத் திரு- 

வேங்கடம் அடை, நெஞ்சமே! 1 

2—2
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பள்ளி ஆவது பாற்கடல், ௮ரங்- 

கம்; இரங்க வன் பேய் முலை 

பிள்ளையா.ப் உயிர் உண்ட எந்தை 

பிரான்-௮வன் பெருகும் இடம்-- 

வெள்ளியான், கரியான், மணி கிற 

வண்ணன் என்று எண்ணி, நாள்தொறும் 

தெள்ளியார் வணங்கும் மலைத் இரு- 

வேங்கடம் அடை, நெஞ்சமே/ 

கின்ற மா மருது இற்று வீழ 

நடந்த நின்மலன், கேமியாண், 

என்றும் வானவர் கைதொழும் இணைத் 

தாமரை அடி எம் பிரான், 

கன்றி மாரி பொழிந்திட, கடிது 
ஆ-கிரைக்கு இடர் நீக்குவான், 

சென்று குன்றம் எடுத்தவன் இரு- 

வேங்கடம் அடை, கெஞ்சமே! 

பரர்த்தற்கு ஆய், அன்று, பாரதம் கைசெய்- 

இட்டு வென்ற பரஞ்சுடர், 

கோத்து அங்கு ஆயர்-தம் பாடியில் குரவை 

பிணைக்த எம் கோவலன், 

ஏத்துவார-தம் மனத்து உள்ளான், இட- 

வெந்தை மேவிய எம் பிரான், 

தீர்த்த நீர்த் தடம் சோலை சூழ் திரு- 

வேங்கடம் ௮டை, நெஞ்சமே! 

வண் கையான், அவுணர்க்கு காயகன் 

வேள்வியில் சென்று, மாணியாய், 

மண் கையால் இரகந்தான், மராமரம் 

ஏழும் எய்த வலத்தினன், 

எண் கையான், இமயத்து உள்ளான், இருஷஞ்- 

சோலை மேவிய எம் பிரான், 

திண் கை மா துயர் தீர்த்தவன் இரு- 

வேங்கடம் அடை, கெஞ்சமே/ 
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எண் திசைகளும் ஏழ் உலகமும் 

வாங்க, பொன் வயிற்றில் பெய்து, 

பண்டு ஓர் ஆல்இலைப் பள்ளி கொண்டவன், 

பால் மதிக்கு இடர் தீர்த்தவன்; 

ஓண் இறல் அவுணன் உரத்து உ௫ர் 

வைத்தவன், ஒள் எயிற்றொடு 

திண் திறல் ௮ரியாயவன் தஇிரு- 

வேங்கடம் அடை, கெஞ்சமே/! 6 

பாரும், நீர், எரி, கா.ற்.றினோடு 
ஆகாசமும், இவை ஆயிஞன்), 

'பேரும் ஆயிரம் பேச கின்ற 

பிறப்பிலி பெருகும் இடம்-- 

காரும் வார் பணி நீள் விசும்பிடைச் 

சோரும் மா முகில் தோய்தர, 

(சேரும் வார் பொழில் சூழ் எழில் தஇரு- 
வேங்கடம் அடை, நெஞ்சமே! ன் 7 

அம்பரம், அனல், கால், கிலம், சலம் 

ஆலூ நின்ற அமரர்-கோன், 

வம்பு உலாம் மலர்மேல் மலி மட 

மங்கை-தன் கொழுகன்-அவன், 

'கொம்பின் ௮ன்ன இடை மடக் குற 
மாதர் நீள் இதணம்தொஜறும் 

செம் புனம்-௮வை காவல் கொள் திரு- 

வேங்கடம் ௮டை, .கெஞ்சமே/ 8 

(பேசும் இன் திருகாமம் எட்டு எழுத்தும் 

சொலி கின்று, பின்னரும் 

'பேசுவார-தமை உய்ய வாங்கு, 

பிறப்பு அறுக்கும் பிரான் இடம்-- 
வாசமா மலர் நாறு வார் பொழில் 

சூழ் தரும், உலகுக்கு எலாம் 

(தேசமாய்த் திகழும் மலைத் இரு- 
வேங்கடம் அடை, நெஞ்சமே ப
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செய் கயல் திளைக்கும் சனைத் இரு- 
வேங்கடத்து உறை செல்வனை 

மங்கையர் தலைவன், கலிகன் றி, 

வண் தமிழ்ச் செஞ்சொல்-மாலைகள் 

சங்கை இன்றித் தரித்.து உரைக்கவல்- 

லார்கள் தஞ்சமதாகவே 

வங்க மா கடல் வையம் கரவலா் 

ஆக, வான்-உலகு ஆள்வரே. 10 

1,9 

திருவேங்கடம் : 2 

தாயே தக்தை என்றும், தாரமே, களை, மக்கள் என்றும், 

தகோயே பட்டொழிகச்தேன்; நுன்னைக் காண்பது ஓர் ஆசையினால்-- 
வேய் ஏய் பூம் பொழில் சூழ் விரை ஆர் இருவேங்கடவா!. 
நாயேன் வந்து அடைந்தேன் ; கல்கி, ஆள் என்னைக் கொண்டருளே.. 

மான் ஏய் கண் மடவார் மயகல் பட்டு, மா நிலத்து 

நானே நானாவித கரகம் புகும் பாவம் செய்தேன். 

தேன் எய் பூம் பொழில் சூழ் திருவேங்கட மா மலை என் 
ஆனாய்/--வந்து அடைந்தேன் : அடியேனை ஆட் கொண்டருளே. 2. 

கொன்றேன் பல் உயிரை, குறிக்கோள் ஒன். இலரமையினால் 5 
என்றேனும் இரக்தார்க்கு இனிது ஆக உரைத்து அறியேன்-- 
குன்று ஏய் மேகம் அதிர் குளிர் மா மலை வேங்கடவா. 
அன்றே வந்து அடைந்தேன் : அடியேனை ஆட் கொண்டருளே. 8: 

குலம்-தான் எத்தனையும் பிறந்தே இறக்து, எய்.த்தொழிக்தேன் ; 
நலம்-தான் ஒன்றும் இலேன்; நல்லது ஓர் அறம் செய்தும் இலேன்-- 

நிலம் தோய் நீள் மு௫ல் சேர் நெறி ஆர் திருவேங்கடவா:....- 

அலந்தேன் வந்து அடைந்தேன் : அடியேனை ஆட் கொண்டருளே. &- 

எப் பாவம் பலவும் இவையே செய்து, இளைத்தொழிந்தேன் ; 
துப்பா! நின் அடியே தொடர்ந்து ஏத்தவும் இற்இின் நிலேன்..- 

செப்பு ஆர் தண் வரை சூழ் திருவேங்கட மா மலை என் 
௮ப்பா!--வர்து அடைந்தேன் : அடியேனை ஆட் கொண்டருளே. 5
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மண் ஆய், நீர், எரி, கால், மஞ்ச உலாவும் ஆகாசமும் ஆம், 

யுண். ஆர்கதக்கை- தன்னுள் புலம்பித் தளர்க்து, எய் ச்தொழிக்தேன்-- 

விண் ஆர் நீள் சகர விரை ஆர் திருவேங்கடவா?-- 

அண்ணா/ வந்து அடைந்தேன் : அடியேனை ஆட் கொண்டருளே.. 6 

தெரியேன் பாலகனாய், பல இமைகள் செய்துமிட்டேன் ; 
பெரியேன் ஆயினபின், பிறர்க்கே உழைத்து ஏழை ஆனேன்-- 
கரி சேர் பூம் பொழில் சூழ் கன மா மலை வேங்கடவா/-- 

அரியே! வக்து அடைந்தேன் : அடியேனை ஆட் கொண்டருளே. 7 

'கோற்றேன் பல் பிறவி ; நுன்னைக் காண்பது ஓர் ஆசையினால், 
ஏற்றேன்; இப் பிறப்பே இடர் உற்றனன்--எம் பெருமான்/ 

கோல் தேன் பாய்ச்து ஒழுஞம் குளிர் சோலை சூழ் வேங்கடவா!-- 

ஆற்றேன், வச்து அடைந்தேன் : அடியேனை ஆட் கொண்டருளே. 8 

பற்றேல் ஒன்றும் இலேன் ; பாவமே செய்து, பாவி ஆனேன் 7 

மற்றேல் ஒன்று அறியேன்--மாயனே! எங்கள் மாதவனே! 
கல் தேன் பாய்ச்து ஒழுகும் கமலச் ௬னை வேங்கடவா/-.- 

அற்றேன், வரது அடைச்தேன் : அடியேனை ஆட் கொண்டருளே. 9 

கண் ஆய், ஏழ் உலகுக்கு உயிர் ஆய எம் கார் வண்ணனை, 

விண்ணோர்-தாம் பரவும் பொழில் வேங்கட வேதியனை, 

.தஇண் ஆர் மாடங்கள் சூழ் திரு மங்கையா-கோன், கலியன், 

பண் ஆர் பாடல் பத்தும் பயில்வார்க்கு இல்லை, பாவங்களே. 10 

1, 10 

திருவேங்கடம் : 8 

பண் : மேகராகக் குறிஞ்சி தாளம் : ஏழொத்து 

கண் ஆர் கடல் சூழ் இலங்கைக்கு இறைவன்-தன் 

தண் ஆகம் பிளக்கச் சரம் செல உய்த்தரய்/ 
விண்ணோர் தொழும் வேங்கட மா மல் மேய 

அண்ணா! அடியேன் இடரைக் களையாயே, 1 

இலங்கைப் பதிக்கு, அன்று, இறை ஆய அரக்கர் 

(குலம் கெட்டு ௮வர் மாள; கொடிப் புள் இரித்தாய்/ 

விலங்கல் குடுமித் திருவேல்கடம் மேய 

அலங்கல் துளப முடியாய்! அருளாயே. 2



நீர் ஆர் கடலும் கிலனும் முழுது உண்டு, 

ஏர் ஆலம் இளச் தஸிர்மேல் துயில் எக்தாய்/ 

சர் ஆர் திருவேங்கட மா மலை மேய 

ஆசா அழுதே/ அடியேற்கு அருளாயே. 

உண்டாய்.-உறிமேல் ஈறு கெய் அழுது ஆக 

கொண்டாய்.-சூறள் ஆய், கிலம் ஈர் அடியாலே ; 

விண் தோய் சிகரத் திருவேங்கடம் மேய 
௮ண்டா! அடியேனுக்கு அருள்புரியாயே. 

தூண் ஆய் அதனூடு அரியாய், வரது தோன்றி, 

பேணா அவுணன் உடலம் பிளந்திட்டாய்! 

சேண் ஆர் திருவேங்கட மா மலை மேய 

கோள் காகணையாய்/ குூறிக்கொள் எனை நீயே. 

மன்னா இம் மணிசப் பிறவியை நீக், 

தன் ஆக்கி, தன் இன் அருள் செய்யும் தலைவன் 

மின் ௩ஆர் முகல் சேர் திருவேங்கடம் மேய 
என் ஆனை, என் அப்பன் என் கெஞ்சில் உளானே. 

மான் எய் மட கோரக்கிதிறத்து எதிர் வந்த 

ஆன் எழ் விடை செற்ற ௮ணி வரைக் தோளா] 
தேனே /திருவேங்கட. மா மலை மேய 

கோனே! என் மனம் குடிகொண்டு, இருக்காயே. 

சேயன், ௮ணியன், என ந்தையுள் கின்ற 

மாயன், மணி வாள், ஒளி வெண் தரளங்கள் 
வேய் விண்டு உதிர் வேங்கட மா மலை மேய 

ஆயன் அழ. அல்லது, மற்று அறியேனே. 

வந்தாய் ; என் மனம் புகுந்தாய்) மன்னி கின்௫ய்.- 

கந்தாத கொழுஞ் ௬டரே/ எங்கள் நம்பீ! 

இந்தாமணியே! திருவேங்கடம் மேய 
எந்தாய்! -இனி யான் உனை என்றும் விடேனே, 

வில்லார் மலி வேங்கட. மா மலை மேய 
மல் ஆர் தரள் கோள் மணி வண்ணன் அம்மானைக் 
கல் ஆர் திரள் தோள் கலியன் சொன்ன மாலை 
வல்லார்-௮வர் வானவர் ஆரூவர், தாமே. 

1040 

10
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2,1 

திருவேங்கடம் : 4 

பண் 2 கோமரம் தாளம் 2? ஏழொத்து 

வானவர்-தங்கள் சந்தை போல, என் 

கெஞ்சமே/ இணிது உவந்து; மா தவ 

மானவர்-தங்கள் எந்தை அமர்ந்து உறைகின்ற எக்தை, 

கானவர் இடு கார் ௮கில்-புகை 
ஓங்கு வேங்கடம் மேவி, மாண் சூறள் 

ஆன அந்தணற்கு இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே. 1 

உறவு கூற்றம் என்று ஒன்று இலா ஒருவன் 

உகந்தவா-தம்மை மண்மிசைப் 

பிறவியே கெடுப்பான், அது கண்டு, என் கெஞ்சம் என்பாப்! 

குறவர் மாதர்களோடு வண்டு 

குறிஞ்சி மருள் இசை பாடும் வேங்கடத்து 

அறவன் காயகற்கு இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே. 2 

இண்டை ஆயின கொண்டு தொண்டர்கள் 

ஏத்துவார் உறவோடும் வாணிடைக் 

கொண்டு போய் இடவும், ௮.து கண்டு, என் கெஞ்சம் என்பாய்! 

வண்டு வாழ் வட வேங்கட மலை 

கோயில் கொண்டு, அதனோடும் மீமிசை- 

௮ண்டம் ஆண்டு இருப்பா.ற்கு அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே. 

பாவியாது செய்தாய், என் நெஞ்சமே ! 

பண்டு தொண்டு செய்தாரை மண்மிசை 

மேவி ஆட்கொண்டு போய், விசும்பு ஏ.ற வைக்கும் எக்தை, 

கோவி நாயகன், கொண்டல் உந்து உயர் 

வேங்கட மலை ஆண்டு, வானவர் 

ஆவியாய் இருப்பாற்கு அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே. 4 

பொங்கு போதியும் பிண்டியம் உடைப் 
புத்தர் கோன்பியர் பள்ளியுள் உறை 

தங்கள் தேவரும் தாங்களுமே ஆக, என் கெஞ்சம் என்பாய் ! 

எங்கும் வானவர் தானவர் நிறைந்து 

ஏத்தும் வேங்கடம் மேவி நின்று, அருள் 

௮ம் கண் நாயகற்கு இன்று அடி.மைத் தொழில் பூண்டாயே. 5 
ree 2
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துவரி ஆடையர் மட்டையர் சமண் 

தொண்டர்கள் மண்டி. உண்டு, பின்னரும் 

தமரும் தாங்களுமே தடி.க்க, என் கெஞ்சம் என்பாய் ! 

கவரி மாக் கணம் சேரும் வேங்கடம் 

கோயில் கொண்ட கண் .௩ர் விசும்பிடை 

அமர நாயகற்கு இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே. 6 

தருக்கனால் சமண் செய்து, சோறு தண் 

தயிரினால் திரளை மிடற்றிடை 

நெருக்குவார் ௮அலக்கண்-௮து சுண்டு, என் கெஞ்சம் என்பாய் / 

மருள்கள் வண்டுகள் பாடும் வேங்கடம் 

கோயில் கொண்டு, அதனோடும் வானிடை 

அருக்கன் மேவிகிற்பாற்கு அடிமைக் தொழில் பூண்டாயே. 7 

சேயன், அணியன், சிறியன், பெரியன் 

என்பதும் சிலர் பேசக் கேட்டி ருக் 

தே; என் கெஞ்சம் என்பாய் /! எனக்கு ஒன்று சொல்லாதே, 

வேய்கள் கின்று வெண் முத்தமே சொரி 

வேங்கட மலை கோயில் மேவிய 

ஆயர் காயகற்கு இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே. 8 

கூடி அடி. உரைத்ததே உரைத் 

தாய், என் கெஞ்சம் என்பாய் !/ துணிந்து கேள் ) 

பாடி. ஆடிப் பலரும் பணிந்து ஏத்திக் காண்கிலார் ; 

ஆடு தாமரையோனும் ஈசனும் 

அமரர்-கோனும் கின்று ஏத்தும் வேங்கடத்து 

ஆடு கூத்தனுக்கு இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே, 9 

மின்னு மா முகில் மேவு தண் திரு- 

வேங்கட மலை கோயில் மேவிய 

அன்னம் ஆய் நிகழ்ந்த அமரர் பெருமானைக் 
கன்னி மா மதிள் மங்கையர் கலி- 

கன்றி இன் தமிழால் உரைத்த இம் 

மன்னு பாடல் வல்லார்க்கு இடம் ஆகும், வான் உலகே, 10
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2, 2 > 

BG எவ்வுஷூர் 

பண் : பழந்தக்கராகம் தாளம் : ஏழொத்து 

காசை ஆடை மூடி. ஓடிக் காதல் செய் தானவன் உர் 

கரசம் ஆக நம்ப வல்ல ஈம்பி ஈம் பெருமான், 

வேயின் ௮ன்ன தோள் மடவார், வெண்ணெய் உண்டான் இவன் என்று, 

ஏச நின்ற எம் பெருமான்--எவ்வுள் கிடந்தானே. 1 

தையலாள்மேல் காதல் செய்த தானவன் வாள் அரக்கன் 

பொய் இலாத பொன் முடிகள் ஓன்பதோடு ஒன்றும், அன்று 

செய்த வெம் போர்-தன்னில், அங்கு ஓர் செஞ்சரத்தால் உருள 

எய்த எந்தை, எம் பெருமான்--எவ்வுள் கடஈ்தானே. 2 

மூன்; ஓர் தூது வானரத்தின் வாயில் மொழிந்து, அரக்கன் 

மன் ஊர்-தன்னை வாளியினால் மாள முணிக்து, அவனே 

பின்; ஓர் தூது ஆஇி-மன்னர்க்கு ஆகி, பெருகிலத்தார் 

இன்னார் ததன் என நசின்ருான்--எவ்வுள் இடச்கானே. 8 

பந்து அணைக்க மெல் விரலாள் பாவை-தன் காரணத்தால், 

வெர் இறல் ஏறு ஏழும் வென்ற Cassar, AN Yap Cer 

கந்தன் மைந்தன் ஆக ஆகும் கம்பி ஈம் பெருமான், 

எந்தை தந்ைத தம் பெருமான்--எவ்வுள் கடக்தானே. 4 

பரலன் ஆக ஞாலம் ஏழும் உண்டு, பண்டு ஆல்இலைமேல் 

சால நாளும் பள்ளி கொள்ளும் தாமரைக் கண்ணன், எண்ணில், 

நீலம் ஆர் வண்டு உண்டு வாழும் கெய்தல் ௮ம் தண் கழனி 

ஏலம் நரறும் பைம் புறவின்--எவ்வுள் கிடக் கானே. 5 

சோத்தம், ஈம்பி! என்று தொண்டர் மிண்டித் தொடர்ந்து அழைக்கும் 

ஆத்தன் கம்பி, செங்கண் நம்பி ஆகிலும் தேவர்க்கு எல்லாம் 

மூத்த ஈம்பி, முக்கண் நம்பி என்று முனிவர் தொழுது 

ஏத்தும் நம்பி, எம் பெருமான்--எவ்வுள் கிடக். தானே. 6 

'இங்கள், அப்பு, வான், எரி, கால் ஆகி, இசைமுகனார் 

தங்கள் அப்பன், சாமி அப்பன், பாகத்து இருக்த வண்டு உண் 

தொங்கல் அப்பு நீள் முடியான் சூழ் கழல் சூடசின்ற 

எங்கள் அப்பன், எம் பெருமான்--எவ்வுள் கிடற்கானே. 7
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முணிவன், மூர்த்தி மூவர் ஆக, வேதம் விரித்து உரைத்த 

புனிதன், பூவை வண்ணன், அண்ணல், புண்ணியன், விண்ணவர்-கோன்,, 

தனியன், சேயன், தான் ஒருவன் ஆகிலும், தன் அடியார்க்கு 

இணியன், எந்தை, எம் பெருமான்--எவ்வுள் கடக்தானே. 8 

பந்து இருக்கும் மெல் விரலாள், பாவை, பனி மலராள், 

வந்து இருக்கும் மார்வன், நீல மேணி மணி வண்ணன், 

அந்தரத்தில் வாமும் வானோ்-நாயகன் ஆய் அமைக்த 

இக்திரற்கும் தம் பெருமான்--எவ்வுள் கடந்தானே. 9 

இண்டை. சொண்டு தொண்டர் ஏத்த எவ்வுள் இடக்தானை 

வண்டு பாடும் பைம் புறவின் மங்கையா-கோன் கலியன் 

கொண்ட ரால் தண் தமிழ் செய் மாலை ஈர் ஐந்தும் வல்லார் 

அண்டம் ஆள்வது ஆணை ; அன்றேல், ஆள்வா--௮மர் உலகே. 10° 

2,3 

திருவல்லிக்கேணி 

பண் : புறமீர்மை தாளம் : ஒன்பசொத்து 

வில் பெரு விழவும், கஞ்சனும், மல்லும், 

வேழமும், பாகனும் வீழச் 

செற்றவன்-தன்னை, புரம் எரி செய்த 

சிவன் உறு துயர் களை தேவை, 

பற்றலர் வீயக் கோல் கையில் கொண்டு 

பார்த்தன்-தன் தோமுன் நின்றானை, 

சிற்றவை பணியால் முடி. துறக்தானை-- 

இருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே. 1 

. வேதத்தை, வேதத்தின் சுவைப் பயனை, 

விழுமிய முணிவரர் விழுங்கும் 
கோது இல் இன் கணனியை, ஈந்தனார் களிற்றை, 

குவலயத்தோர் தொழுது எத்தும் 

ஆதியை, அமுதை, என்னை ஆள் உடை 

அப்பனை--ஒப்பவர் இல்லா 

மாதர்கள் வாழும் மாட. மா மயிலைத் 

திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே. ஃ
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வஞ்சனை செய்யத் தாய் உரு ஆ௫ 

வந்த பேய் அலறி மண் சேர, 
 கஞ்சு அமர் முலைஊடு உயிர் செக உண்ட 

நாதனை, தானவர் கூற்றை, 

விஞ்சை வானவர், சாரணர், சித்தர், ட 

வியக்துதி செய்ய, பெண் உரு ஆ௫, 

௮ம் ௬வை அமுதம் அன்று அளித்தானை-- 

இருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே. 

இக்திரனுக்கு என்று ஆயர்கள் எடுத்த 

எழில் விழவில் பழ நடைசெய் 

மந்திர விதியில் பூசனை பெருகு, 
மழை பொழிக்திட, தளர்ந்து, ஆயா 

எந்தம்மோடு இன ஆ-நிரை தளராமல், 

எம் பெருமான் அருள் என்ன, 

அந்தம் இல் வரையால் மழை தடுத்தானை-- 

இருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே. 

இன் துணைப் பதுமத்து அலர்மகள்-தனக்கும் 

இன்பன், கல் புவி-தனக்கு இறைவன், 

தன் துணை ஆயர் பாவை நப்பின்னை- 

தனக்கு இறை, மற்றையோர்க்கு எல்லாம் 

வன் துணை, பஞ்ச பாண்டவர்க்கு ஆ௫, 

வாய் உரை தூது சென்று இயங்கும் 

என் துணை, எந்தை தந்ைத தம்மானை-- 

இருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே. 

அந்தகன் சிறுவன் BIFT- BO ௮ரசற்கு 

இளையவன் ௮ணி இழையைச் சென்று, 
எந்தமக்கு உரிமை செய் என, தரியாது, 

எம் பெருமான்! அருள் என்ன), 

சந்தம் ௮ல் குழலாள் ௮லக்கண் நூற்றுவர்-தம் 

பெண்டிரும் எய்தி, நூல் இழப்ப, 

இர்திரன் சிறுவன் தேர் முன் நின்றானை-- 

திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே. 

97
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பரதனும், தம்பி சத்துருக்கனனும், 

இலக்குமனோடு மைதிலியும் 

இரவும் ஈன் பகலும் துதி செய்ய கின்ற 

இராவணார்தகனை, எம்மானை-- 

குரவமே கமழும் குளிர் பொழிலூடு 

குயிலொடு மயில்கள் கின்று ஆல, 

இரவியின் கதிர்கள் நுழைதல் செய்தறியாத் 

இருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே. 7 

LorAIn eB abs sat சிறுவன் 

வாயில் ஓர் ஆயிரம் நாமம் 

ஒள்ளிய ஆகிப் போத, ஆங்கு, அதனுக்கு 

ஒன்றும் ஜா பொறுப்பு இலன் ஆக), 

பிள்ளையைச் €றி வெகுண்டு தாண் புடைப்ப, 

பிறை எயிற்று அனல் விழிப் பேழ் வாய் 

தெள்ளிய சிங்கம் ஆகிய தேவை-- 

திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே, : 8 

மீன் அமர் பொய்கை கரள்மலர் கொய்வான் 

வேட்கையினோடு சென்று இழிக்த 

கான் அமர் வேழம் கைஎடுத்து அலற, 

கரா அதன் காலினைக் கதுவ, 

ஆனையின் துயரம் இரப் புள் ஊர்ந்து, 

சென்று கின்று ஆழிதொட்டானை-- 

தேன் ௮மர் சோலை மாட மா மயிலைத் 

இருவல்லிக்கேணிக் சண்டேனே. 9 

மன்னு தண் பொழிலும் வாவியும் மதிளும் 

மாட மாளிகையும் மண்டபமும் 

தென்னன் தொண்டையர்-கோன் செய்த நல் மயிலைத் 
திருவல்லிக்கேணி நின்முனை, 

கன்னி ஈல் மாட மங்கையர் தலைவன் 

காமரு Erg கலிகன் நி 

சொன்ன சொல்-மாலை பத்து உடன் வல்லார் 
௬௧ம் இணிது ஆள்வர் வான்-உலகே. 10



1078 29: 

2, 4 

திருநீர்மலை 

பண் 2 நட்டபாடை தாளம் : மிடர்சொத்து 

௮ன்று ஆயர் குலக் கொடியோடு அணி மா 

மலர் மங்கையொடு அன்பு அளவி; அவுணர்க்கு 
என்றானும் இரக்கம் இலாதவனுக்கு 

உறையும் இடம் ஆவது--இரும் பொழில் சூழ் 

தன்று ஆய புனல் ஈறையூர், திருவாலி, 

குடந்தை, தடம் திகழ் கோவல்ககர் ; 

. நின்றான், இருக்கதான், கடந்தான், ஈடக்தாற்கு 
இடம் மா மலை ஆவ.து--நீர்மலையே. - 3. 

காண்டாவனம் என்பது ஓர் காடு அமரர்க்கு 
அரையன்னது, கண்டு அவன் கிற்க, முனே 

மூண்டு ஆர் அழல் உண்ண முனிந்ததுவும் ) 

அது அன்றியும், முன் உலகம் பொறை தீர்த்து 
ஆண்டான், அவணன்-அவன் மார்வு-௮கலம் 

உ௫ரால் வ௫ர் ஆக முனிந்து, அரியாய் 

நீண்டான், கூறன் ஆ கிமிர்ச்தவனுக்கு 
இடம் மா மலை ஆவது--ட8ீர்மலையே. 2 

அலம், மன்னும் அடல் சுரி சங்கம் எடுத்து, 
அடல் ஆழியினால் ௮ணி ஆர் உருவில், 

. புலம் மன்னும் வடம் புனை கொங்கையினாள் 

பொறை தீர, முன் ஆள் அடு வாள் அமசில் 
பல மன்னர் பட, ௬டர் ஆழியினைப் 

பகலோன் மறையப் பணிகொண்டு, ௮ணி சேர் 
கில மன்னனும் ஆய், உலகு ஆண்டவனுக்கு 

இடம் மா மலை ஆவது--நீர்மலையே. லே
 

தாங்காதது ஓர் ஆன் ௮ரி ஆப், அவுணன்- 

தனை வீட முனிந்து, அவனால் அமரும் 
பூங் கோதையர் பெரங்கு எரி மூழ்க விளைத்து, 

அது அன்றியும், வென்றி கொள் வாள் அமரில் 
பாங்கு ஆக முன் ஐவரொடு அன்பு அளவி, 

பதிற்றைந்து இரட்டி.ப் படை வேந்தர் பட, 

நீங்காச் செருவில் நிறை காத்தவனுக்கு 
இடம் மா மலை ஆவது--நீர்மலையே. 4.
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மாலும் கடல் ஆர, மலைக் குவடு இட்டு, : 

அணை கட்டி, வரம்பு உருவ, மதி சேர் 

கோல மதிள் ஆய இலங்கை கெட, 

படை தொட்டு, ஒருகால், அமரில் அதிர, 

காலம் இது என்று அயன் வாளியினால் 

கதர் நீள் முடி பத்தும் அறுத்து அம்ரும் 

நீல முகல் வண்ணன் எமக்கு இறைவற்கு 

இடம் மா மலை ஆவது--நீர்மலையே. 5 

பார் ஆர் உலகும், பணி மால் வரையும், 

கடலும், ௬டரும் இவை உண்டும், எனக்கு 

ஆராது என கின்றவன் ; எம் பெருமான், 

அலை நீர் உலகுக்கு ௮ர௬ ஆ௫ூய அப் ' 

'பேரானை முணிந்த முனிக்கு அரையன், 

பிறர் இல்லை நுனக்கு எனும் எல்லையினான், 
நீர் ஆர் பெயரான், கெடுமால்-௮வனுக்கு 

இடம் மா மலை ஆவது---நீர்மலையே. 6 

புகர் ஆர் உரு ஆகி முனிச் தவனைப் 

புகழ் வீட முனிசர்.து, உயிர் உண்டு, அசுரன் 

கர் ஆயின பாழ் பட, காமம் எ.ிக்து) 

அது அன்றியும், வென்றி கொள் வாள் அவுணன், 
,பகராதவன் ஆயிரம் நாமம், அடிப் 

பணியாதவனை, பணியால், அமரில் 

நிகர் ஆயவன் கெஞ்சு இடக்தான்-௮வனுக்கு 

இடம் மா மலை ஆவது நீர்மலையே. 7 

DEF சிறு பீலி பிடி.த்.து, உலகில் 

பிணம் தின் மடவார்-௮வர் போல், அங்ஙனே 

அச்சம் இலர் நாண் இலர் ஆதன்மையால், 

அவர் செய்கை வெறுத்து, அணி மா மலர் தூம், 

ச்சி, ஈமனார் ௮அடையரமை ஈமக்கு 

அருள்செய் என உள் சூழைக்து, ஆர்வமொடு 
நிச்சம் கினைவார்க்கு அருள்செய்யும்-அவற்கு 

இடம் மா மலை ஆவகு--நீரீ மலையே. 8
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பேசும் அளவு அன்று இது, வம்மின், ஈமர்/ 
பிறர் கேட்பதன் முன் ; பணிவார் வினைகள் 

நாசம் அது செய்திடும் ; ஆதன்மையால், 

அதுவே ஈமது உய்விடம் : காள்மலாமேல் 

வாசம் ௮ணி வண்டு அறை பைம் புறவின்-- 

மனம் ஐந்தொடு கைந்து உழல்வார் மதி இல் 

கீசர-௮வர் சென்று அடையாதவனுக்கு 
இடம் மா மலை ஆவது---நீர்மலையே. 

கெடுமால்-௮வன் மேவிய நீர்மலைமேல் 
நிலவும் புகழ் மங்கையா-கோன், அமரில் 

கடமா களி யானை வல்லான், கலியன் 

ஒலி செய் தமிழ் மாலை வல்லார்க்கு உடனே 

விடும் மால் வினை ; வேண்டி.டி.ல், மேல் உலகும் 

எளிது ஆயிடும் ; அன் நி, இலங்கு ஓலி சேர் 

கொடு மா கடல் வையகம் ஆண்டு, ம.இிக் 
குடை மன்னவர் ஆய், அடி. கூடுவரே. 

2,5 

திருக்கடல்மல்லை : 1 

பண் 2 சீகாமரம் தாளம் ? நடையொத்ு 

பார்-ஆயது உண்டு உமிழ்க்க பவளத் தூணை ; 

படு கடலில் அமுதத்தை ; பரி வாய் இண்ட 

சீரானை ; எம்மானை; தொண்டா-தங்கள் 
சிர்தையுள்ளே முளைத்து எழுந்த இம் கரும்பினை ; 

போர் ஆனைக் கொம்பு ஒ௫த்த போர் ஏற்றினை , 

புணர் மருதம் இற ஈடந்த பொன் குன் நினை , 
கார் ஆனை இடர் கடிந்த கற்பகத்தைக் 

கண்டது கான்--கடல்மல்லைச் தல௪யனத்தே. 

பூண்டு அவத்தம், பிறர்க்கு அடைந்து தொண்டு பட்டு, 
பொய்ச் நூலை மெய்ச் நூல் என்று என்றும் ஓது, 

மாண்டு அவத்தம் போகாதே வம்மின் : எந்தை; 

என் வணங்கப்படுவாளை ; கணங்கள் ஏத்தும் 
நீண்ட வத்தை ; கரு முகிலை; எம்மான்-தன்னை ; 

நின்றவூர் கித்திலக்தை ; தொத்து ஆர் சோலைக் 
காண்டவத்தைக் கனல் எரிவாய்ப் பெய்வித்தானைக் 

கண்டது கான்--கடல்மல்லைத் தலசயன த்தே. 

31 

10
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உடம்பு உருவில் மன்று ஒன்றும், மூர்த்தி வேறு ஆப், 

உலகு உய்ய நின்றானை ; அன்று, பேய்ச்சி 

விடம் பருகு வித்தகனை; கன்று மேய்த்து 

விளாயாட. வல்லானை ; வரைமீ காணில் 

தடம் பருகு கரு முகிலை; தஞ்சைக் கோயில் 

தவ நெறிக்கு ஓர் பெரு கெறியை ; வையம் காக்கும் 

கடும் பரிமேல் கற்தியை கான் கண்டுகொண்டேன். 

கடி. பொழில் சூழ் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே. 3 

பேய்ச் தாயை முலை உண்ட பிள்ளை-தன்னை ; 

பிணை மருப்பின் கருங் களிற்றை ; பினை மான் நோக்கின் 
ஆய்த தாயார் தயிர் வெண்ணெய் அமார்த கோவை ; 

அக்தணா-தம் அமுதத்தை ) குரவை முன்னே 

கோத்தானை ; சூடம் ஆடு கூத்தன்-தன்னை ; 

கோகுலங்கள் தளராமல் குன்றம் ஏக்திக் 

காத்தானை ; எம்மானைக் கண்டுகொண்டேன். 

கடி. பொழில் சூழ் கடல்மல்லைச் தல௪யன சத்தே, 4 

பாய்ந்தானை, திரி சகடம் பாறி வீழ) 

"பாலகன் ஆப் ஆல்இலைபில் பள்ளி இன்பம் 
ஏய்க் தானை ,: இலங்கு ஒளி சேர் மணிக் குன்று அன்ன 

ஈர் இரண்டு மால் வரைத் தோள் எம்மான்-தன்னை ; 
தோய்கர் தானை நிலமகள் தோள், தூதில் சென்று அப் 

பொய் அறைவாய்ப் புகப் பெய்த மல்லர் மங்கச் 
காய்ந்தானை ; எம்மானைக் சண்டுகொண்டேன்.- 

கடி. பொழில் சூழ் கடல்மல்லைத் தலச௪யனத்தே, 5. 

கிடந்தானை, தடங் கடலுள் பணங்கள் மேவி); 

கிளர் பொறிய மறி திரிய, அதனின் பின்னே 
படர்ந்தானை ; படு மதத்த களிற்றின் கொம்பு 

பறித்தானை ; பார் இடத்தை எயிறு ற 

இட௫்தானை, வளை மருப்பின் ஏனம் ஆ௫) 
இரு கிலனும் பெரு விசும்பும் எய்தா வண்ணம் 

கடந்தானை, எம்மானைக் சண்டுகொண்டேன்.- 
கடி. பொழில் சூழ் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே, 6
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பேணாத வலி அரக்கர் மெலிய, அன்று 

பெரு வரைத் தோள் இற தெரித்து, அன்று அவுணர்-கோனைப் 

் பூண் ஆகம் பிளவு எடுத்த போர் வல்லோனை ; 

பொரு கடலுள் துயில் அமர்ந்த புள் ஊர்தியை ; 

ஊண் ஆகப் பேய் முலை நஞ்ச உண்டான்-தன்னை ; 

உள்ளுவார் உள்ளத்தே உறைகின்றானைக் 

கரணாது திரிதருவேன் கண்டுகொண்டேன். 

கடி. பொழில் சூழ் கடல்மல்லைத தலசயனத்தே, 7 

பெண் ஆகி இன் அமுதம் வஞ்சித்தானை ; 

பிறை எயிற்று, அன்று, அடல் அரியாய்ப் பெருகினானை ; 
தண் ஆர்ந்த வார் புனல் சூழ் மெய்யம் என்னும் 

தட வரைமேல் கஇடந்தானை, பணங்கள் மேவி; 

எண்ணானை ; எண் இறந்த புகழினானை ; 

இலங்கு ஒளி சேர் ௮ரவிஈ்தம் போன்று நீண்ட 
கண்ணானைக் கண் ஆரக் சண்டுகொண்டேன்-- 

கடி. பொழில் சூழ் கடல்மல்லைத் தல௪யன த்தே. 8 

தொண்டு ஆயார-தாம் பரவும் அடி.யினானை ; 

படி. கடந்த தாளாளற்கு ஆள் ஆய் உய்தல் 

விண்டானை--தென் இலங்கை அரக்கர் வேக்தை-- 

விலங்கு உண்ண, வலங் கைவாய்ச் சரங்கள் ஆண்டு, 
பண்டு ஆய வேதங்கள் BIST GD, GSI 

வேள்விகளும், கேள்வியோடு அக்கம் ஆறும் 

கண்டானைத தொண்டனேன் கண்டுகொண்டேன்-_- 

கடி. பொழில் சூழ் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே. 9 

பட நகாகத்து ௮ணைக் கிடந்து, அன்று அவணா-கோளைப் 

பட வெகுண்டு, மருது இடை போம், பழன வேலித் 

தடம் ஆர்ந்த கடல்மல்லைத் தலசயனத்துக் 

தாமரைக்கண் துயில் அமர்க்க தலைவன்-தன்னைக் 

கடம் ஆரும் கருங் களிறு வல்லான் வெல் போர்க் 

கலிகன்றி ஒலிசெய்த இன்பப் படல் 

திடம் ஆக இவை ஜக்தும் ஐந்தும் வல்லார் 

,இவினையை முதல் அரிய வல்லார் தாமே. 10 
2—3
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2,6 

ிருக்கடல்மல்லை ₹ 2 

பண் : ௮ந்தாளி தாளம்? ஏழொசத்த 

கண்ணாத வாள் அவுணர் இடைப் புக்கு, வானவரை, 
பெண் ௫), அமுது ஊட்டும் பெருமானார், மருவினிய 

தண் ஆர்ர்த கடல்மல்லைத் தலகசயனத்து உறைவாரை 

எண்ணாதே இருப்பாரை இறைப் பொழுதும் எண்ணோமே. a | 

பரர் வண்ண மட மங்கை, பணி நல் மா மலர்க் Hips, 

நீர்வண்ணன் மார்வத்தில் இருக்கையை முன் கினைந்து, அவன் ஊர், 
கார்வண்ண முது முத்நீர்க் கடல்மல்லைத் தலசயனம், 
ஆர் எண்ணும் கெஞ்ச உடையார்-௮வர் எம்மை ஆள்வாரே. 2 

ஏனத்தின் உருவு 28 Aa-nmme ov Oaramt_mrox, 
வானத்தில்-௮வர் முறையால் மகிழ்க்து ஏத்தி வலம் கொள்ள, 

கானத்தின் கடல்மல்லைச் தலசயனத்து உறைகின்ற 
ஞானத்தின் ஓளி உருவை நினைவார் என் நாயகரே. 8 

விண்டாரை வென்று, ஆவி விலங்கு உண்ண, மெல் இயலார் 

கொண்டாடும் மல் ௮கலம் அழல் ஏற, வெம் சமத்துக் 

கண்டாரை ; கடல்மல்லைத் தலசயனத்து உறைவாரைக் 
கொண்டாடும் கெஞ்சு உடையார்-௮வர் எங்கள் குலதெய்வமே. 4 

பிச்சச் சிறு பீலிச் சமண் குண்டர் மு.தலாயோர் 
விச்சைக்கு இறை என்னும்; அவ் இறையைப் பணியாதே, 
கச்சிக் கடந்தவன் ஊர் கடல்மல்லைத் தலசயனம் 

ஈச்சித் தொழுவாரை ௩௪௬, என்-தன் நல் கெஞ்சே! 5 

புலன் கொள் நிதிக் குவையோடு, புழைக் கை மா களிற்று இனமும் 

கலம் கொள் நவமணிக் குவையும் ௬மச்.து, எங்கும் நான்று ஓூந்து, 

கலங்கள் இயங்கும் மல்லைக் கடல்மல்லைத் தலசயனம் 
வலங்கொள் மனத்தார்-௮வகர வலங்கொள், என் மட செஞ்சே! 6 

பஞ்சிச் சிறு கூழை உரு கி), பரவாத 
வஞ்சப் பெண் கஞ்சு உண்ட அண்ணல், முன் ஈண்ணாத 
கஞ்சைக் கடந்தவன் உர் கடல்மல்லைத் தலசயனம் 
கெஞ்சில் தொழுவாரைத் தொழுவாய், என் தூய் கெஞ்சே!. 7



4105 35 

செழு நீர் மலர்க் கமலம், இரை உந்து வன் பகட்டால் 

உழும் நீர் வயல் உழவர் உழ, பின் முன் பிழைத்து எழுக்த 

கழு நீர் கடி. கமழும் கடல்மல்லைத் தல௪யனம் 

தொழும் நீர் மனத்தவரைத் தொழுவாய், என் தூய் கெஞ்சே! 8 

மெங்கள் இடு காடு- அதனுள் கடம் ஆடு பிஞ்ஞ்கனோடு 

இணக்கு இருச் சக்கரத்து எம் பெருமானார்க்கு இடம்; விசும்பில் 

கணங்கள் இயங்கும் மல்லைக் கடல்மல்லைச் தலசயனம் 

வணக்கும் மனத்தார்-௮வரை வணங்கு, என்-தன் மட கெஞ்சே! 6 

அடி. கமழும் நெடு மறுகின் கடல்மல்லைத் தலசயனத்து 

அடிகள் அடியே நினையும் அடி.யவர்கள்-தம் அடியான், 

வடி. கொள் நெடு வேல் வலவன், கலிகன் றி ஒலி வல்லார் 

முடி. கொள் கெடு மன்னவர்-தம் முதல்வர் முதல் ஆவாரே. : 10 

2 தர 

திருவிடவெத்தை 

தலைவனைப் பிரி ச தலைவியின் ஆற்றாமை கண்ட தாய் இரங்கல் 

பண் : புற£ர்மை தாளம்? ஒன்பதொத்து 

,திவளும் வெண் மதிபோல் திரு முகத்து அரிவை 

செழுங் கடல் அமுதினில் பிறக்த 
அவளும் கின் ஆகத்து இருப்பதும் அறிந்தும், 

ஆடலும் ஆசை விடாளால் ) 

(குவளை ௮ம் கண்ணி, கொல்லி ௮ம் பரவை-- 

சொல்லு: நின் தாள் நயந்திருக்த 

இவளை, உன் மனத்தால் என் நினைந்து இருக்தாய் 2-- 

.... இடவெந்தை எச்தை பிரானே! 1 

துளம் படு முறுவல் தோழியர்க்கு அருளாள் ; 

துணை முலை சாந்து கொண்டு அணியாள் ; 

குளம் படு குவளைக் ௪ண்- இணை எழுதாள் ; 

கோல கல் மலர் சூழற்கு அணியாள் ; 

அளம் படு முக்நீர் வையம் முன் அளந்த 
மால் என்னும் ; மால் இன மொழியாள், 

இளம் படி. இவளுக்கு என் நினைந்து இருந்தாய் 2-- 
இடவெந்தை எக்தை பிரானே 2
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சாந்தமும், பூணும், ௪ர்தனக் குழம்பும் 

தட முலைக்கு அணியிலும், கழல் ஆம்; - 

போந்த வெண் இங்கள் கதிர் ௬ட, மெலியும் ;. 

பொரு கடல் புலம்பிலும் புலம்பும் ; 

மாச் தளிர் மேனி வண்ணமும் பொன் ஆம் ; 

வளைகளும். இறை கில்லா ; என்-தன் 

ஏர்திழை இவளுக்கு என் கினைக்து இருந்தாய் 2 

் இடவெந்தை எந்தை பிரானே! ட ட்ட 8 

ஊழியின் பெரிதால் காழிகை என்னும் ) 

ஒண் சுடர் துயின்றதால் என்னும் ; 

ஆழியும் புலம்பும், அன்றிலும் உறங்கா, 

தென்றலும் தீயினில் கொடிது ஆம், 

தோழி! ஓ! என்னும் ;) துணை முலை அரக்கும் ; 

சொல்லுமின், என் செய்கேன் ? என்னும் ; 

ஏழை என் பொன்னுக்கு என் நினைந்து இருக்தாய் 2-- 
இடவெந்தை எந்தை பிரானே! டக் 

ஒதிலும் உன் பேர் அன்றி, மற்று ஓதாள் ; 
உருகும், நின் இரு உரு நினைந்து ; 

காதன்மை பெரிது ; கையறவு உடையள் 7 

கயல் நெடுங் கண் துயில் மறந்தாள் ) 

பேதையேன் பேதை பிள்ளைமை பெரிது ; 

கெள்ளியள் ; வள்ளி நுண் மருங்குல் 

ஏதலர் முன்னா என் கினைந்து இருக்தாய் 2-- 
இடவெச்தை எந்தை பிரானே! 5. 

தன் குடிக்கு ஏதும் தக்கவா நினையாள் ; 

தடங் கடல் நுடங்கு எயில் இலங்கை 

வன் கூடி. மடங்க, வாள் அமர் தொலைத்த 

வார்த்தை கேட்டு, இன்புறும் ; மயங்கும் ; 

மின் கொடி. மருங்குல் சுருங்க, மேல் நெருங்கி 

மென் முலை பொன் பயந்திருந்த 

என் கொடி. இவளுக்கு என் நினைந்து இருந்தாய் 2-- 

இடவெர்தை எக்தை பிரானே
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உளம் கணிக்து இருக்கும் ) உன்னையே பிதற்றும் ; 

உனக்கு அன்றி எனக்கு அன்பு ஒன்று இலளால்; 

வளஸ் கணிப் பொழில் சூழ் மாலிருஞ்சோலை 

மாயனே! என்று வாய்வெருவும் ; 

களங் கனி முறுவல் காரிகை, பெரிது 

கவலையோடு அவலம் சேர்க்திருக்த 

இளவல் கணி, இவளுக்கு என் கினைக்து இருந்தாய் 2-- 

இடவெக்தை எந்தை பிரானே! 7 

அலம் கெழு தடக்கை ஆயன் வாய் ஆம்பநற்கு 

அழியுமால் என் உள்ளம் என்னும் ; 

புலம் கெழு பொரு நீர்ப் புட்குழி பாடும் ; 

போதுமோ நீர்மலைக்கு என்னும் ; 

குலம் கெழு கொல்லிக் கோமள வல்லி) 

கொடி இடை, நெடு மழைக் கண்ணி, 

இலக்கு எழில் தோளிக்கு என் கினைந்து இருந்தாய் 2-- 

.. இடவெந்தை எந்தை பிரானே! 8 

பொன் end பயலை பூத்தன மென் தோள் 

பொரு கயல் கண் துயில் மறந்தாள் ; 

அன்பினால் உன்மேல் ஆதரம் பெரிது ; இவ் 

அணக்கினுக்கு உற்ற கோய் அறியேன் ; 

.மின் குலாம் மருங்குல் சுருங்க, மேல் நெருங்கி 

வீங்கிய வன முலையாளுக்கு 

அன்கொல் ஆம் 2 சூ.றிப்பில் என் நினைந்து இருந்தாய் 2-- 
இடவெந்தை எந்தை பிரானே? 9 

அன்னமும், மீனும், ஆமையும், அரியும் 

ஆய எம் மாயனே! அருளாய் 

என்னும் இன் தொண்டர்க்கு இன் அருள் புரியும் 

இடவெக்தை எக்தை பிரானை, 

மன்னு மா மாட. மங்கையர் தலைவன் 

மானவேல் கலியன் வாய் ஒலிகள் 

பன்னிய பனுவல் பாடுவார் காளும் 

பழவினை பற்று ௮றுப்பாரே. 10
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திருவட்டபுயகரம் 

திலைவன து உருவெளிப்பாடு சண்ட தலைவி சோழி-தாயர்க்குக் கூறுதல் 

பண் : நட்டராகம் தாளம் : ஈடையொத்து 

திரிபுசம் மூன்று எரித்தானும் மற்றை 

மலர்மிசைமேல் அயனும் வியப்ப, 

மூரி திரை மா கடல் போல் முழங்கி 

் மூவுலகும் முறையால் வணங்க, 

எரி அன கேசர வாள் எயிற்றோடு 

இரணியன் ஆகம் இரண்டு கூறு 

அரி.உரு ஆம் இவர் ஆர்கொல் 2 என்ன--- 

அட்டபுயகரத்தேன் என்றாரே. உ. 

வெம் இறல் வீ£ரரில் வீரர் ஓப்பார், 

வேதம் உரைத்து இமையோர் வணங்கும், 

செர்தமிழ் பாடுவார்-தாம் வணங்கும் 

தேவர் இவரகொல் 7 தெரிக்கமாட்டேன் 7 

வந்து சூறள் உருவாய், நிமிர்ந்து, 

மாவலி வேள்வியில் மண் அளந்த 

அந்தணர் போன் றிவர் ஆர்கொல் ? என்ன... 

அட்டபுயகரத்தேன் என்றாரே. ் > 

செம் பொன் இலங்கு வலங்கை வாளி, 

திண் சிலை, தண்டொடு சங்கம், ஒள் வாள், 

உம்பர் இரு ௬டர் ஆழியோடு 

கேடகம் ஒண் மலர் பற்றி, எற்றே! 

வெம்பு சினத்து ௮டல் வேழம் வீழ, 

வெண் மருப்பு ஒன்று பறித்து, இருண்ட 
அம்புதம் போன் றிவர் ஆர்கொல் ? என்ன... 

அட்டபுயகரத்தேன் என்ருரே. &
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. மஞ்சு உயர் மா மணிக் குன்றம் ஏந்தி, 

மா மழை காத்து, ஒரு மாய ஆனை 

அஞ்ச, அதன் மருப்பு ஒன்று வாங்கும் 
ஆயர்கொல் ? மாயம் அறியமாட்டேன் ) 

வெம் ௬டர் ஆழியும், சங்கும் ஏந்தி, 

வேதம் முன் ஓதுவர், நீதி வானத்து 

௮ம் ௬டர் போன்றிவர் ஆர்கொல் 2 என்ன-- 

அட்டபுயகரத்தேன் என்றாரே. 

கலைகளும், வேதமும், நீதி நூலும், 

கற்பமும், சொல், பொருள்-தானும், மற்றை 

கிலைகளும், வானவர்க்கும் பிறர்க்கும் 

நீர்மையினால் அருள்செய்து, நீண்ட 

மலைகளும், மா மணியும், மலர்மேல் 

மங்கையும், சங்கமும் தங்குகின்ற 

அலை கடல் போன்றிவர் ஆர்கொல் 2? என்ன-- 

அட்டபுயகரத்தேன் என்ருரே. 

எ3ங்கனும் நாம் இவர் வண்ணம் எண்ணில், 

ஏதும் அறிலலைம் ; ஏந்திழையார் 

சங்கும், மனமும், நிறையும் எல்லாம் 

தம்மன ஆகப் புகுக்து, தாமும் 

பொங்கு கருங் கடல், பூவை, காயா, 

போது அவிழ் நீலம், புனைக்த மேகம் 

அ௮ங்கனம் போன்றிவர் ஆர்கொல் ? என்ன-- 

அட்டபுயகரத்தேன் என்றாரே. 

மூழுசி வண்டு ஆடிய தண் துழாயின் 

மொய்ம் மலர்க் கண்ணியும், மேனி ௮ம் சாந்து 

இழுசிய கோலம் இருக்தவாறும் 
எங்கனம் சொல்லுகேன் ? ஓவி நல்லார் 

எழுதிய தாமரை ௮ன்ன கண்ணும், 

ஏந்து எழில் ஆகமும், தோளும், வாயும் 

அழகியதாம் இவர் ஆர்கொல்? என்ன--.. 
அட்டபுயகரத்தேன் என்றாரே. 

39
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மேவி எப்பாலும் விண்ணோர் வணங்க 

வேதம் உரைப்பர் ; முந்நீர் மடந்தை 

தேவி; அப்பால் அதிர் சங்கம் ; இப்பால் 

சக்கரம் ;) மற்று இவர் வண்ணம் எண்ணில், 

காவி ஒப்பார் ; கடலேயும் ஒப்பார் ; 

கண்ணும் வடிவும் கெடியர் ஆய், என் 

ஆவி ஒப்பார் ; இவர் ஆர்கொல் 2 என்ன. 

அட்டபுயகரத்தேன் என்றாரே. 8 

தஞ்சம் இவர்க்கு என் வளையும் கில்லா ) 

... நெஞ்சமும் தம்மதே, சர்தித்தேற்கு ; 

வஞ்ச மருங்குல் கெருங்க கோக்கு, 

வாய் இறந்து ஒன்று பணித்தது உண்டு ; 
கஞ்சம் உடைத்து, இவர் கோக்கும் கோக்கம் ; 

நான் இவர்-தம்மை அறியமாட்டேன் ; 

அஞ்சுவன் ; மற்று இவர் ஆர்கொல் 2? என்ன-- 

அட்டபுயகரத்தேன் என்ருசே. 

மன்னவன் தொண்டையா-கோன் வணங்கும் 

நீள் முடி. மாலை வயிரமேகன் 

தன் வலி தன் புகழ் சூழ்ந்த கச்சி 

அட்டபுயகரத்து ஆதி-தன்னை; 
கன்னி ஈல் மா மதிள் மங்கை வேந்தன் 

காமரு €ர்க் கலிகன்றி, குன்றா 

இன் இசையால் சொன்ன செஞ்சொல் மாலை 

ஏத்த வல்லார்க்கு இடம் வைகஞுந்தமே. 10 

2,9 

திருப்பரமேச்சுரவிண்ணகரம் 

பண் : பழகர்தக்கராகம் தாளம் : முடுகெ இடைச்தொத்து 

சொல்லு, வன் சொல், பொருள் தான் ௮வை ஆம், 

FOAM, ஊறு, ஒலி, நாற்றமும், தோற்றமும் ஆய், 

நல் ௮ரன் காரணன் நான்முகனுக்கு 
இடம்-தான்--தடம் சூழ்ர்து அழகு ஆய கச்), 

பல்லவன், வில்லவன் என்று உலஇல் 

பலராய்ப் பல வேந்தா வணங்கு கழல் 

பல்லவன், மல்லையர்-கோன் பணிந்த 
பரமேச்சுரவிண்ணகரம்-அ௮.துவே. 1
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கார் மன்னு நீள் விசும்பும், கடலும், 

௬டரும், கிலனும், மலையும் தன் உந்தித் 

தார் மன்னு தாமரைக்கண்ணன் இடம்-- 
தடம், மா மதிள் சூழ்ரீது அழகு ஆய கச்ச, 

தேர் மன்னு தென்னவனை முனையில் 
செருவில் இறல் வாட்டிய திண் சிலையோன், 

பார் மன்னு பல்லவா-கோன் பணிந்த 

பரமேச்சுரவிண்ணகரம்-௮.துவே. 

உரம் தரு மெல் ௮ணைப் பள்ளி கொண்டான், 
ஒருகால் முன்னம், மா உருவாய்க் கடலுள் 

வரம் தரு மா மணிவண்ணன் இடம். 

மணி மாடங்கள் சூழ்க்து அழகு ஆய SFR, 

கிரக்தவர் மண்ணையில் புண் நுகர் வேல் 

நெடு வாயில் உக, செருவில் முன காள் 

பரச தவன் பல்லவர-கோன் பணிந்த 

பரமேச்சுரவிண்ணகரம்-அ.துவே. 

௮ண்டமும், எண் திசையும், நிலனும், 

௮லை நீரொடு, வான், எரி; கால் முதலா 

உண்டவன், எந்தை பிரானது இடம்-- : 

ஒளி மாடங்கள் சூழ்க து அழகு ஆய ௧௪௪, 

விண்டவர் இண்டைக் குழாமுடனே 

விரைந்தார் இரிய, செருவில் முணிக்.து, 

பண்டு ஒருகால் வளைத்தான் பணிந்த 

பரமேச்சுரவிண்ணகரம்-௮.துவே. 

தம்பு உடைத் திண் கை வன் தாள் களிற்றின் 
துயர் இரத்து, அரவம் வெருவ, முன காள், 

பூம் புனல் பொய்கை புக்கான்-௮வனுக்கு 
இடம்-தான்--தடம் சூழ்ஈீது அழகு ஆய கச்ச, 

தேம் பொழில் குன்று எயில் தென்னவனைக் 

இசைப்ப, செருமேல் வியந்து ௮ன்று சென்ற 

பாம்பு உடைப் பல்லவர்-கோன் பணிந்த 

பரமேச்சுரவிண்ணகரம்-௮.துவே. 
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Bow படைக் கோளரியின் உரு ஆய், 

திறலோன் அகலம் செருவில், முன நாள், 

புண் படப் போழ்க்த பிரான.து இடம்-- 

பொரு மாடங்கள் சூழ்ந்து அழகு ஆய கச்ச), 

வெண் கூடை நீழல் செங்கோல் ஈடப்ப . 

விடை வெல் கொடி. வேல்-படை மூன் உயர்த்த 

பண்பு உடைப் பல்லவா-கோன் பணிக்த 

பரமேச்சுரவிண்ணகரம்-௮ துவே. 

இலகிய நீள் முடி. மாவலி-தன் 

பெரு வேள்விபில் மாண் உரு ஆய், மூன நாள், 

சலமொடு மா நிலம் கொண்டவனுக்கு 

இடம்-தான்--தடம் சூழ்கீ து அழகு ஆய கச, 

உலகு உடை மன்னவன் தென்னவனைக் 

கன்னி மா மதிள் சூழ் கருவூர் வெருவ, 

பல படை சாய வென்றான் பணிந்த 

பரமேச்சுரவிண்ணகரம்-அதுவே, 

குடைச் திறல் மன்னவன் ஆம், ஒருகால் 

சூரங்கைப் படையா, மலையால் கடலை 

அடைத்தவன் எந்தை பிரானது இடம். 

அணி மாடங்கள் சூழ்ந்து அழகு ஆய கச்ச, 

விடைத் இறல் வில்லவன் கென்மெலியில் 

வெருவ, செரு வேல் வலங் கைப் பிடித்த 

படைச் இறல் பல்லவா-கோன் பணிந்த 

பரமேச்சுரவிண்ணகரம்-௮.துவே. 

பிறை உடை வாள் நுதல் பின்னைதிறத்து, 

முன்னே ஒருகால், செருவில் உருமின் 
மறை உடை. மால் விடை ஏழ் AT BET DS 

இடம்-தான்--தடம் சூழ்ந்து அழகு Bu EA, 
கறை உடை வாள் மற மன்னர் கெட, 

கடல்போல முழங்கும் குரல் கடுவாய்ப் 

பறை உடைப் பல்லவர-கோன் பணிந்த 
பரமேச்சுரவிண்ணகரம்-௮ துவே. 
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பார் மன்னு தொல் புகழ்ப் பல்லவா-கோன் 

பணிச்த பரமேச்சுரவிண்ணகர்மேல், 
கார் மன்னு நீள் வயல் மங்கையா-தம் 

தலைவன் கலிகன் நி குன்றாது உரைத்த 
சீர் மன்னு செந்தமிழ் மாலை வல்லார் 

திரு மா மகள்-தன் அருளால் உல$ல் 

தேர் மன்னராய் ஓலி மா கடல் சூழ் 

செழு நீர் உலகு ஆண்டு இகழ்வாகளே. 1% 

2, 10 

திருக்கோவலூர் 

பண் : கோமாம் சாளம் 2: நடையொத்து 

மஞ்சு ஆடு வரை எழும், கடல்கள் ஏழும், 

வானகமும், மண்ணகமும், மற்றும் எல்லாம் 

எஞ்சாமல் வயிற்று அடக்க, ஆலின்மேல் ஓர் 

இள தளிரில் கண்வளா்ச்த ஈசன்-தன்னை-- 

துஞ்சா நீர் வளம் சரக்கும் பெண்ணைத் தென்பால் 

அய நான்மறையாளர் சோமுச் செய்ய, 

செஞ்சாலி விளை வயலுள் திகழ்ச்து தோன்றும் 

திருக்கோவலூ£-௮தனுள்--கண்டேன் கானே. I 

கொந்து அலாக்த ஈறுக் துழாய், சாக்தம், தூபம், 

தீபம் கொண்டு அமரர் தொழ, பணம் கொள் பாம்பில் 

சந்து ௮ணி மென் முலை மலராள், தரணி-மங்கை 

தாம் இருவர் அடி. வருடும் தன்மையானை-- 
வந்தனை செய்து, இசை ஏழ், ஆறு அங்கம், ஐந்து 

வளர் வேள்வி, நரல் மறைகள், மூன்று தீயும் 

சிந்தனை செய்து இருபொழு.தும், ஒன்றும் செல்வத் 

இருக்கோவலூர்-அ௮தனுள்-- கண்டேன் கானே. 2. 

கொழுகச்து அலரும் மலரச் சோலைக் குழாம்கொள் பொய்கைக் 
கோள் முதலை வாள் எயிற்றுக் கொண்டற்கு எள்்இ 

அழுந்திய மா களிற்றினுக்கு அன்று, ஆழி ஏத்தி, 

அ௮ர்கரமே வரத் தோன்றி அருள்செய்தானை-- 

் எழுக்த மலர்க் கரு நீலம் இருந்தில் காட்ட, 

இரும் புன்னை முத்து அரும்பிச் செம் பொன் காட்ட, 

செழு தட நீர்க் கமலம் தவிகைபோல் காட்டும் 
தருக்கோவலூ£-அதனுள்--கண்டேன் கானே. 3.
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தரங்கு-அரும் போர் மாலி படப் பறவை ஊர்ந்து, 

தராதலத்தோர் சூறை முடித்த தன்மையானளை, 

ஆங்கு அரும்பிக் சண் நீர் சோர்ந்து அன்பு கூரும் 

அடியவர்கட்கு ஆர் அமுதம் ஆனான். தன்னை-- 
கோங்கு அரும்பு, ௬ரபுன்னை, சூரவு ஆர் சோலைக் 

கூழாம் வரி வண்டு இசை பாடும் பாடல் கேட்டுக் 

திங் கரும்பு கண்வளரும் கழனி சூழ்க்த 

இருக்கோவலூ£-அதனுள்--கண்டேன் கானே. 4 

கறை வளர் வேல் கரன் முதலாக்.கவந்தன், வாலி 

கணை ஒன் றினால் மடிய, இலங்கை-தன்னுள் 

பிறை எயிற்று வாள் அரக்கர் சேனை எல்லாம் 

பெருச்சகையோடு உடன் துணித்த பெம்மான்-தன்னை-- 

மறை வளர, புகழ் வளச, மாடம்தோறும் 

மண்டபம், ஒண் தொளி அனைத்தும் வாரம் ஓத, 

தறை ௮ணைந்த பொழில் அணைக்க தென்றல் வீசம் 

திருக்கோவலூ£-௮தனுள்--சண்டேன் கானே. 5 

உறி ஆர்ந்த கறு வெண்ணெய் ஒளியால் சென்று, அங்கு 

உண்டானைக் கண்டு, ஆய்ச்சி உரலோடு ஆர்க்க, 

தறி ஆர்ந்த கருங் களிறே போல நின்று, 

தடங் கண்கள் பணி மல்கும் தன்மையானை-- 

வெறி ஆர்ந்த மலா்-மகள், நா-மங்கையோடு, 

வியன் கலை எண் தோளிஞள் விளங்கு செல்வச் 

செறி ஆர்க்த மணி மாடம் தஇிகழ்க்து தோன்றும் 

திருக்கோவலூர-அகனுள்--சகண்டேன் நானே. 6 

இருங் கை மா கரி முணிக்து, பரியைக் இறி, 

இன விடைகள் ஏழ் அடர்த்து, மருதம் சாய்த்து, 
வரும் சகடம் இற உதைத்து, மல்லை அட்டு, 

வஞ்சம் செய் கஞ்சனுக்கு ஈஞ்சு ஆனானை..- 
கருங் கமுகு பசும் பாளை வெண் ழுத்து ஈன்று, 

காய் எல்லாம் மரதகம் ஆய், பவளம் காட்ட, 
செருந்தி மிச மொட்டு அலர்த்தும் தேன் கொள் சோலைத் 

இருக்கோவலூர-அதனுள்--கண்டேன் கானே. 7
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பார் ஏறு பெரும் பாரம் தரப் பண்டு 

பாரதத்துத் தூது இயங்க, பார்த்தன் செல்வத் 

தேர் ஏறு சாரதி ஆய், எதாக்தார் சேனை 

செருச்களத்துத் திறல் அழியச் செற்றான்- தன்னை-- 

போர் ஏறு ஒன்று உடையானும், அளகைக் கோனும், 

புரந்தரனும், கான்முகனும் பொருந்தும் ஊாபோல் 

சார் எறு மறையாளர் கிறைக்த செல்வத் 

திருக்கோவலூா-அதனுள்--கண்டேன் கானே. 

தூ வடிவின் பார்-மகள், பூ-மங்கையோடு 

௬டர் ஆழி, சங்கு இருபால் பொலிர்து தோன்ற; 

காவடி.வின் கற்பகமே போல நின்று, 

கலந்தவர்கட்கு அருள்புரியும் கருத்தினானை, 

சேவடி, கை, இரு வாய், கண், சிவந்த ஆடை 

செம் பொன் செய் இரு உருவம் ஆனான்-தன்னை-- 

இ வடி.வின் சிவன், அயனே போல்வார் மன்னு 

திருக்கோவலூ£-அதனுள்-- கண்டேன் கானே. 

வாரணம் கொள் இடர் கடி.ச்த மாலை, நீல 

மரதகத்தை, மழை முூலே போல்வான்-தன்னைச் 

சீர் அணங்கு மறையாளர் நிறைந்த செல்வத் 

திருக்கோவலூா-௮தனுள் கண்டேன் என்று, 

வார் ௮ணங்கு முலை மடவார் மங்கை வேர்தன் 

வாட் கலியன் ஓலி ஐக்.தும் ஐக்தும் வல்லார் 

காரணங்களால் உலகம் கலந்து அங்கு ஏத்த, 

கரந்து எங்கும் பரக்தானைக் காண்பர் தாமே. 

3, 1 

திருவயிந்திரபுரம் 

பண் : தோடி தாளம் 2? ஏழொத்து 

இருக் தண் மா கிலம் ஏனம்-அ.து ஆம், வளை 
மருப்பினில் அகத்து ஒடுக்கி, 

கருக் தண் மா கடல் கண் .துயின்றவன் இடம்-- 

கமல ஈல் மலாத் தேறல் 

அருந்தி, இன் இசை முரன்று எழும் அனி குலம் 
பொதுளி, ௮ம் பொழிலூடே 

செருந்தி காள் மலர் சென்று, அணைந்து உழிதரு 
திருவயிர் திரப ரமே. 

45 
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மின்னும் ஆழி அங்கையவன், செய்யவள் 

- உறை தரு இரு மார்பன்; 

பன்னு கான்மறைப் பல் பொருள் ஆ௫ய 

பரன் இடம்--வரைச் சாரல் 

பின்னும் மாதவிப் பந்தலில் பெடை வர, 

பிணி அவிழ் கமலத்துத் 

தென்ன என்று வண்டு இன் இசை முரல்தரு 

இருவயிக்திரபுரமே. 2. 

வையம் ஏழும் உண்டு ஆல்இலை வைகிய 

மாயவன், அடியவர்க்கு 

மெய்யன் ஆய தெய்வராயகன் இடம்-- 

மெய்தகு வரைச் சாரல் 

மொய் கொள் மாதவி சண்பகம் முயங்கிய 

முல்லை ௮ம் கொடி. ஆட; 

செய்ய தாமரைச் செழும் பணை திகழ்தரு 

இருவயிந் திரபுரமே, ' 3 

மாறு கொண்டு உடன்று எதிர்ந்த வல் அவுணன் தன் 

மார்பு-௮கம் இரு பிளவாக் 

கூறு கொண்டு, அவன் குலமகற்கு இன் அருள் 

கொடுத்தவன் இடம்--மிடைந்து 

சாறு கொண்ட மென் கரும்பு இளங் கழை தகை 

விசும்பு உற, மணி நீழல் 

(சேறு கொண்ட தண் பழனம்-௮.து எழில் திகழ் 

இருவயிந்திரபுரமே. 4, 

ஆங்கு மாவலி வேள்வியில் இரச்து சென்று, 

அகல் இடம் அளந்து, ஆயர் 

பூங் கொடிக்கு இன விடை பொருதவன் இடம்-- 
பொன் மலர் திகழ் வேங்கை, 

"கோங்கு, செண்பகக் கொம்பினில் குதிகொடு 

குரகீகனம் இரைத்து ஓடி, 

தேன் கலந்த தண் பலங்கணி நுகர்தரு 

இருவயிந் தரபுரமே. 5
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கூன் உலாவிய மடர்தை-சன் கொடுஞ் சொலின் 

திறத்து, இளங் கொடியோடும் 

கான் உலாவிய கரு மு௫ல் இரு கிறத்தவன் 

இடம்---கவின் ஆரும் ் 

வான் உலாவிய மதி தவழ் மால் வரை 

. மாமதிள் புடைசூழ, 

தேன் உலாவிய செழும் பொழில் தழுவிய 

Sands Brrr. 6 

மின்னின் நுண் இடை மடக் கொடி. .காரணம், 

விலங்கலின்மிசை இலங்கை 

மன்னன் நீள் முடி. பொடிசெய்த மைர்தனது 
இடம்--மணி வரை நீழல் 

அன்னம் மா மலர் அரவிந்தத்து அமளியில் 

பெடையோரடும் இனிது அமர, 

'செர்நெல் ஆர் கவரிக் குலை வீசு தண் 

இருவயிர் திரபுரமே. 7 

விரை கமழ்க்த மென் கருங் குழல் காரணம், 

வில் இறுத்து, அடல் மழைக்கு 

Boor VHDL, வரை சூடை எடுத்தவன் 

நிலவிய இடம்--தடம் ஆர் 

வசை வளம் திகழ் மத கரி மருப்பொடு 

மலை வளர் ௮கில் உஈஇத் 

,திரை கொணர்ந்து ௮ணை செழு நதி வயல் புகு 

இருவயிக்திரபுரமே. 8 

. வேல் கொள் கைக் தலத்து ௮ரசார் வெம் போரினில் 

விசயனுக்கு ஆய், மணித் தேர் 

கோல் கொள் கைக் தலத்து எந்தை பெம்மான் இடம்-- 

கூலவு தண் வரைச் சரரல் 

கால் கொள் கண் கொடி. கைஎழ, கமுகு இளம் 

“பாளைகள் கமழ் சாரல் 

'சேல்கள் பாய்தரு செழு கதி வயல் புகு 

தருவயிந் திரபுரமே. உடு)
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மூவர் ஆகிய ஒருவனை, மூவுலகு 
உண்டு உமிழ்ந்து அளந்தானை, 

தேவர் தானவர் சென்று சென்று இறைஞ்ச, தண் 

இருவயிக்திரபுரத்து 
மேவு சோதியை வேல் வலவன் கலி- 

கன்றி விரித்து உரைத்த 
பாவு தண் தமிழ்ப் பத்து இவை பாடி.டப் 

பாவங்கள் பயிலாவே. 10 

3, 2 

தில்லைத் திருச்சித்திரகூடம் : 1 

பண் £? பழச்தக்கராகம் தாளம் : peru srs 

ஊன் வாட உண்ணாது, உயிர் காவல் இட்டு, 

உடலில் பிரியாப் புலன் ஐந்தும் கொக்து, 

தாம் வாட வாடத் தவம் செய்ய வேண்டா-- 

தமதா இமையோர் உலகு ஆள ற்பிர்! 

கான் ஆட மஞ்ஞைக் கணம் ஆட, மாடே 

கயல் ஆடு கால் நீர்ப் பழனம் புடைபோய்த் 

தேன் ஆட, மாடக் கொடி. ஆடு தில்லைத் 

இருச்சித்ரகூடம் சென்று சேோமின்களே. 1 

காரயோடு நீடு சனி உண்டு, வீசு 

கடுங் கால் நுகாக்து, நெடுங் காலம் ஜந்து 

தீயோடு கின்று, தவம் செய்ய வேண்டா. 
திரு மார்பனைச் சிந்தையுள் வைத்தும் என்பீர்/ 

வாய் ஓது வேதம் மலிகின்ற தொல் சர் 

மறையாளர் காளும் முறையால் வளர்த்த 

தீ ஓங்க ஓங்கப் புகழ் ஓங்கு தில்லைத் 
இருச்சித்ரகூடம் சென்று சோமின்களே. 2 

வெம்பும் சினத்துப் புனக் கேழல் ஒன்று ஆய், 

விரி நீர் முது வெள்ளம் உள்புக்கு அழுந்த 

வம்பு உண் பொழில் சூழ் உலகு அன்று எடுத்தான் 
அடிப்போது ௮ணைவான் விருப்போடு இருப்பீர் 

பைம் பொன்னும் முத்தும் மணியும் கொணர்ந்து, 
படை மன்னவன் பல்லவர்-கோன் பணிந்த 

செம் பொன் மணி மாடங்கள் சூழ்ந்த தில்லைத் 
திருச்சிதாரகூடம் சென்று சேர்மின்களே, $
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அர மா நிலம் ௮ன்று அளப்பான், சூறள் ஆய் 

அவுணன் பெரு வேள்வியில் சென்று, இரக்த 

பெருமான் இருகாமம் பிதற்றி, நும்-தம் 

பிறவித் துயர் நீங்குதும் என்னகிற்பீர்/ 

கரு மா கடலுள் கிடந்தான் உவந்து, 

கவை நா அரவின்-அ௮ணைப் பள்ளியின்மேல், 
திருமால் திருமங்கையொடு ஆடு தில்லைத் 

இருச்சிதரகூடம் சென்று சேர்மின்களே. 

கோ மங்க, வங்கக் கடல் வையம் உய்ய, 

குல மன்னர் அங்கம் மழுவில் துணிய, 

தாம் அங்கு ௮மருள் படை தொட்ட வென்றித் 

தவ மா முணியைத் தமக்கு ஆக்கூற்பீர்/ 

பூ-மங்கை தங்கி, புல-மங்கை மன்னி, 

புகழ்-மங்கை எங்கும் திகழ, புகழ் சேர், 

சேமம் கொள் பைம் பூம் பொழில் சூழ்ச்த தில்லைத் 

இருச்சிகரகூடம் சென்று சோமின்களே. 

நெய் வாய் அழல் அம்பு துரச்து, முக்நீர் 

துணியப் பணிகொண்டு, ௮ணி ஆர்க்து இலங்கு 

மை ஆர் மணிவண்ணனை எண்ணி, நும்-தம் 

மனத்தே இருத்தும்படி. வாழவல்லீர்/ 

அவ் வாய் இள மங்கையர் பேசவும் தான் 

அரு மா மறை, அந்தணர் சிந்தை புக, 

செவ் வாய்க் இளி நான்மறை பாடு தில்லைத் 

இிருச்சிதரகூடம் சென்று சேோமின்களே. 

மெளவல் சூழல் ஆய்ச்சி மென் தோள் நயந்து, 

மகரம் ௬ழலச் ௬ழல் நீர் பயந்த 

தெப்வத் திரு மா மலர் மங்கை தங்கு 

திருமார்பனைச் சிர்தையுள் வைத்தும் என்பீர் 

கெளவைக் களிற்றின் மருப்பும் பொருப்பில் 
கமழ் சந்தும் உந்த, நிவா வலம் கொள் 

தெய்வப் புனல் சூழ்ந்து, அழகு ஆய இல்லைத் 
திருச்சித்ரகூடம் சென்று சேர்மின்களே. 

2—4 
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மா வாயின் அங்கம் மதியாது கீறி, 
மழை மா முது குன்று எடுத்து, ஆயர்-தங்கள் 

கோ ஆய், கிரை மேய்த்து, உலகு உண்ட மாயன் 

குரை மா கழல் கூடும் குறிப்பு உடைமீர்! 

மூவாயிரம் கான்மறையாளர் காளும் 

முறையால் வணங்க, அணங்கு ஆய சோஇத் 

தேவரதிதேவன் திகழ்கின் ற தில்லைத் 
இருச்சித்ரகூடம் சென்று சேர்மின்களே. 8 

செரு நீல வேல் கண் மடவார்திறத்துச் 

சன த்தோடு நின்று, மனத்தால் வளர்க்கும் 

௮௬ நீல பாவம் ௮கல, புகழ் சேர் 

அமரர்க்கும் எய்தாத அண்டத்து இருப்பீர்! 

பெரு நீர் நிவா உச்தி முத்தம் கொணர்ந்து, எங்கும் 
வித்தும் வயலுள் கயல் பாய்ந்து உகள, 

திரு நீலம் கின்று திகழ்கின் ந தில்லைத் 

திருச்சித்ரகூடம் சென்று சேர்மின்களே. வி 

எர் ஆர் பொழில் சூழ்க்து, அழகு ஆய தில்ஆத் 
திருச்சிதரகூடத்து உறை செங் கண் மாலுக்கு 

ஆராத உள்ளத்தவர் கேட்டு உவப்ப, 
அலை நீர் உலகுக்கு அருளே புரியும் 

கார் ஆர் புயல் கைக் கலிகன்றி குன்றா 

ஒலி மாலை ஓர் ஒன்பதோடு ஒன்றும் வல்லார் 
பார் ஆர் உலகம் அளந்தான் அடி.க்&ழ்ப் 

பல காலம் கிற்கும்படி. வாழ்வர்-தாமே. 10 

3, 3 

தில்லைத் திருச்சித்திரகூடம் : 2 

வாட மருது இடை போகு, மல்லரைக் கொன்று, ஓக்கலித்திட்டு 

ஆடல்நல் மா உடைத்து, ஆயர் ஆ-கிரைக்கு அன்று இடர் தீர்ப்பான், 
கூடிய மா மழை காத்த கூத்தன் என வருகின்றான். 

சேடு உயர் பூம் பொழில் தில்லைச் சித்திரகூடத்து உள்ளானே. 1 

பேய் மகள் கொங்கை நஞ்சு உண்ட பிள்ளை பரி௯ு இது என்முல், 

மாகிலமா மகள் மாதர் கேள்வன் இவன் என்றும், வண்டு உண் 

பூமகள் காயகன் எனறும் புலன் கெழு கோவியபர் பாடித் 
தே மலர் தூவ, வருவான். சத்திரகூடத்து உள்ளானே. 2
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பண்டு இவன் வெண்ணெய் உண்டான் என்று ஆய்ச்சியர் கூடி. இழிப்ப, 

எண் திசையோரும் வணங்க, இணை மருது ஊடு நடச்திட்டு, 

அண்டரும் வானத்தவரும் ஆயிரம் காமங்களோடு 

தண் திறல் பாட, வருவான்--சித்திரகூடத்து உள்ளானே. 3 

வளைக் கை நெடுவ் கண் மடவார் ஆய்ச்சியர் அஞ்சி அழைப்ப, 

களைத்து அவிழ் தாமரைப் பொய்கைத் தண் தடம் புக்கு, அண்டர் காண) 

முளைத்த எயிற்று அழல் காகத்து உச்சியில் கின்று, அது வாடத் 

இளைத்து, அமர் செய்து, வருவான்--சித்திரகூடத்து உள்ளானே. 4 

பருவக் கரூ மூகில் ஓத்து, முத்து உடை மா கடல் ஓத்து, 

அருவித் திரள் திகழ்கின் ஐ ஆயிரம் பொன் மலை ஒத்து, 

உருவக் கருங் குழல் ஆய்ச்சிதிறதீது இன மால் விடை செற்று, 

தெருவில் திளைத்து, வருவான்--சித்திரகூடத்து உள்ளானே. 5 

எய்யச் இதைந்தது இலங்கை ; மலங்க வரு மழை காப்பான், 

உய்யப் பரு வரை தாங்கி, ஆ-நிரை காத்தான், என்று ஏத்தி, 

வையத்து எவரும் வணங்க, அணங்கு எழு மா மலை போல, 

தெய்வப் புள் ஏறி வருவான்--சித்திரகூடத்து உள்ளானே. 6 

ஆவர் இவை செய்து அறிவார் 2 அஞ்சன மா மல் போல, 

மேவு சினத்து அடல் வேழம் வீழ முணிர்து, அழகு ஆய 

காவி மலர் நெடுங் கண்ணார் கை தொழ, வீதி வருவான்-- 

(தேவர் வணங்கு தண் தில்லைச் சித்திரகூடத்து உள்ளானே. 7 

பொங்கி, அமரில் ஒருகால் பொன்பெயரோனை வெருவ, 

அங்கு அவன் ஆகம் அளைக்தட்டு, ஆயிரம் தோள் எழுக்து ஆட, 

பைங் கண் இரண்டு எரி கான்ற நீண்ட எயிற்றொடு பேழ் வாய்ச் 

சிங்க உருவின் வருவான்--இத்திரகூடத்து உள்ளானே. 8 

கரு முகில் போல்வது ஓர் மேணி; கையன ஆழியும் சங்கும் ) 

பெரு விறல் வானவர் சூழ, ஏழ் உலகம் தொழுது ஏத்த, 

ஒரு மகள் ஆயர் மடந்தை, ஒருத்தி நிலமகள், மற்றைத் 

.திருமகளோடும் வருவான்--இத்திரகூடத்து உள்ளானே. 0 

தேன் அமர் பூம் பொழில் தில்லைச் சித்ரகூடம் அமர்ச்த 

வானவர்-தங்கள் பிரானை மங்கையர -கோன் மருவார் 
ஊன் அமர் வேல் கலிகன்றி ஒண் தமிழ் ஒன்பதோடு ஒன்றும் 

தான் இவை கற்று வல்லாரமேல் ௪ரரர, தீவினை-தானே. 10
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3, 4 

திருக்காழிச் சீராமவிண்ணகரம் 

பண் : மேகராகக் குறிஞ்சி தாளம் ? ஏழொத்து 

ஒரு கூறள் ஆய், இரு கிலம் மூவடி. 'மண் வேண்டி. 

உலகு அனைத்தும் ஈர் அடி.யால் ஒடுக்க, ஒன்றும் 

தருக எனா, மாவலியைச் சிறையில் வைத்த 

தாடாளன் தாள் ௮ணைவீர்/ தக்க கீர்த்தி 

௮௬ மறையின் திரள் நான்கும், வேள்வி ஐக்தும், 
அங்கங்கள்-அவை ஆறும், இசைகள் ஏழும், 

தெருவில் மலி விழா வளமும் சிறக்கும் காழிச் 
சராமவிண்ணகசே சேர்மின் நீரே. 1 

நான்முகன் நரள் மிகைக் தருக்கை, இருக்கு வாய்மை 

கலம் மிகு சீர் உரோமசனால் ஈவிற்றி, ஈக்கன் 
ஊன்முகம் ஆர் தலை ஒட்டு ஊண் ஒழித்த எந்தை 

ஒளி மலர்ச் சேவடி. அ௮னைவீர்! உழு சே ஓடச் 

சூல் முகம் ஆர் வளை அளைவாய் உகுத்த முத்தைத் 

தொல் குருகு சனை எனச் சூழ்ச்து இயங்க, எங்கும் 

தேன் முகம் ஆர் கமல வயல் சேல் பாய் காழிச் 
€ராமவிண்ணகசே சேரமின் நீரே. 2. 

வை ௮ணைச்த நதிக் கோட்டு வராகம் ஓன்று ஆப், 

மண் எல்லாம் இடந்து எடுத்து, மதங்கள் செய்து, 

கெய் அணைந்த திிரியினால் வாணன் இண் தோள் 
கோத்தவன் தாள் ௮அணைகற்பீர்/ நெய்தலோடு 

மை அணைந்த கசூவளைகள் தம் கண்கள் என்றும், 

மலர்க் குமுதம் வாய் என்றும், கடைசமார்கள் 
செய் அணைந்து, களை களையாது ஏறும் காழிச் 

சராமவிண்ணகசே சேரமின் £ீரே. 3. 

பஞ்சிய மெல் அடி.ப் பின்னைதிறத்து முன் நாள் 
பாய் விடைகள் ஏழ் அடர்த்து, பொன்னன் பைம் பூண் 

நெஞ்சு இடந்து, குருதி உ௪, உ௫ர் வேல் ஆண்ட 
நின்மலன் தாள் ௮ணைூற்பீர்! சீலம் மாலைச் 

தஞ்சு உடைய இருள் தழைப்ப, தரளம் ஆங்கே 
தண் மதியின் நிலாக் காட்ட, பவளம்-தன்னால் 

செஞ் சுடர் வெயில் விரிக்கும் அழகு ஆர் காழிச் 
சராமவிண்ணகரே சேரமின் £ரே.
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தெவ் ஆய மற மன்னர் குருதி கொண்டு 

திருச் குலத்தில் இறந்தோர்க்குத் திருத்திசெய்து, 
(வெவ் வாய மா இண்டு, வேழம் அட்ட 

விண்ணவர்-கோன் தாள் ௮ணைவீர்! வி௫ர்த மாதர் 

அவ் ஆய வாள் நெடுங் சண் குவளை காட்ட, 

அரவிந்தம் முகம் காட்ட, அருகே ஆம்பல் 

செவ் வாயின் இரள் காட்டும் வயல் சூழ் காழிச் 

எராமவிண்ணக?சே சேர்மின் நீயே. 5 

பைங் கண் விறல் செம் முகத்து வாலி மாள, 

படர் வனகத்றுக் சவற்தனொடும் படை. ஆர் திண் கை 

(வெம் கண் விறல் விராதன் உக, வில் கூணித்த 
விண்ணவர்-கோன் தாள் ௮ணைவீர்/ வெற்புப் போலும் 

துங்க முக மாளிகை மேல் ஆயம் கூறும் 

துடி. இடையார் முகக் கமலச் சோ இ-தன்னால் 

திங்கள் முகம் பணி படைக்கும் அழகு ஆர் காழிச் 

சராமவிண்ணகரே சோமின் நே. 6 

(பொரு இல் வலம் புரி அரக்கன் முடிகள் பத்தும் 

புற்று மறிச்தன போலப் புவிமேல் இந்த, : 

டுசருவில் வலம் புரி சிலைக் சை மலைத் தோள் வேந்தன் 

திருவடி. சேர்ந்து உய்கிற்பீர்/ இரை நீர்ச் தெள்கி, 

மருவி வலம்புரி கைதைக் கழி ஊடு ஆடி, 

வயல் ஈண்ணி, மழை தரு நீர் தவழ் கால் மன்னி, 

தெருவில் வலம்புரி தாளம் ஈனும் காழிச் 

€ராமவிண்ணகரே சோமின் நீரே. 7 

பட்டு அரவு ஏர் அகல் அல்குல், பவளச் செவ் aru, 

பணை கெடுச் தோள், பிணை நெடுங் சண், பால் ஆம் இன்சொல், 
மட்டு அவிழும் குழலிக்கா, வானோர் காவின் 

மரம் கொணர்க்கான் அடி. ௮ணைவீர்! அணில்கள் தாவ, 

'கெட்டு இலைய கருவ் கமுகின் செய் காய் விழ, 

நீள் பலவின் தாழ் சினையில் நெருங்கு பீனத் 

தெட்ட பழம் சிதைந்து, மதுச் சொரியும் காழிச் 
ரராமவிண்ணகே சோமின் நீரே, 8 

s
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பிறை தங்கு சடையானை வலத்தே வைத்து, 

பிரமனைத் தன் உர்தியிலே தோற்றுவித்து, 

கறை தங்கு வேல் தடங் கண் திரூவை மார்பில் 

கலந்தவன் தாள் ௮ணைஇற்பீர்/ கழுடீர் கூடி, 

துறை தங்கு கமலத்துத் துயின்று, கைதைக் 
தோடு ஆரும் பொதி சோந்றுச் ௬ண்ணம் ஈண்ணி, 

சிறை வண்டு களி பாடும் வயல் சூழ் காழிச் 

சராமவிண்ணகரே சேமின் நீரே. ஓ 

செங் கமலத்து அயன் அனைய மறையோர் காழிச் 

சரரமவிண்ணகர் என் செவ் கண் மாலை 
௮ம் கமலத் தட வயல் சூழ். ஆலி காடன்; 

அருள் மாரி, அரட்டு அமுக்க, அடையார் சயம், 

கொங்கு மலர்க் சூழலியர் வேள், மங்கை வேந்தன், 

கொற்ற வேல் பரகாலன், கலியன் சொன்ன 

சங்க முகத் தமிழ்-மாலை பத்தும் வல்லார் 
தடங் கடல் சூழ் உலகுக்குத் தலைவர் தாமே. 10 

3, 5 

திருவாலி : 1 

பண் : சீகாமரம் தாளம் 2: ஏழொத்து 

வந்து, உனது அடியேன் மனம் புகுந்தாய்; 

புஞுந்ததன்பின், வணங்கும் என் 

சிந்தனைக்கு இனியாய்--இருவே! என் ஆர் உயிரே! 
௮ம் தளிர் ௮ணி ஆர் ௮சோகின் இளகச் 

தளிர்கள் கலக் து அவை எங்கும் 

செக் தழல் புரையும் திருவாலி அம்மானே! L 

நீலத் தட வரை மா மணி நிகழக் 
கடந்ததுபோல், ௮ரவு ௮ணை 

வேலைத்தலைக் கடந்தாய் ; அடியேன் மனத்து இருந்தாய் 

சோலைத்தலைக் கண மா மயில் நடம் ஆட, 
மழை முகில் போன்று எழுந்து, எங்கும் 

ஆலைப் புகை கமழும் ௮ணி ஆலி அம்மானே! ஃ 

ச்
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கென்னல் போய், வரும் என்று என்று எண்ணி 

இசாமை என் மனத்தே புகுந்தது 

இம்மைக்கு என்று இருக்தேன்--௪ றி கீர் வளஞ் செறுவில் 

செந்நெல் கூழை வரம்பு ஒரீஇ, அரிவார் 

முகத்து எழு வாளை போய், கரும்பு 

அக் நல் காடு அணையும் ௮ணி ஆலி அம்மானே! 8 

மின்னின் மன்னும் நுடங்கு இடை மடவார-தம் 

இர்தை மறந்து வந்து, கின் 

மன்னு சேவடிக்கே மறவாமை வைத்தாயால்-- 

புன்னை மன்னு செருந்தி வண் பொழில்- 

வாய்-அகன் பணைகள் கலத்து, எங்கும் 

அன்னம் மன்னும் வயல் ௮ணி ஆலி அம்மானே! 4 

நீடு பல் மலர் மாலை இட்டு, கின் 

இணை-அடி. தொழுது ஏத்தும் என் மனம் 

வாட, நீ நினையேல்--மரம் எய்த மா முணிவா/ 

பரடல் இன் ஓலி ௪ங்கின் ஓசை 

UTES, UM பணையால் மலிந்து, எங்கும் 

ஆடல் ஓசை அழு ௮ணி ஆலி அம்மானே 5 

கந்த மா மலர் எட்டும் இட்டு, கின் 

காமர் சேவடி. கைதொழுது எழும் 

புந்தியேன் மனத்தே புகுந்தாயைப் போகலொட்டேன்-- 

சந்தி வேள்வி, ௪டங்கு, கான்மறை 

ஓதி, ஓ.துவித்து, ஆதியாய் வரும் 
அநீதணாளர் ௮ரு ௮ணி ஆலி அம்மானே 6 

உலவு திரைக் கடல் பள்ளிகொண்டு, வந்து, 

உன் அடியேன் மனம் புகுந்த ௮ப் 

புலவ! புண்ணியனே! புகுக்தாயைப் போகலொட்டேன்.-.- 

நிலவு மலரப் புன்னை, நாழல் நீழல், தண் 

தாமரை மலரின்மிசை, மலி 

அலவன் கண்படுக்கும் ௮ணி ஆலி அம்மானே! | 7
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சங்கு தங்கு தடங் கடல், கடல்- 

மல்லையுள் இடந்தாய் ; அருள்புரிக்து 
இக்கு என்னுள் புகுக்தாய் ; இனிப் போயினால் அறையோ!- 
கொரங்கு செண்பகம், மல்லிகை மலர் 

புல்கி, இன் இள வண்டு Gurus, Bars 

தெங்கின் தாது அளையும் திருவாலி அம்மானே! 8 

98 ஆயிரம் நாமமும், பணிந்து, 

ஏத்தி, கின் அடைக்தேற்கு, ஒரு பொருள், 

வேதியா/ அரையா!/ உரையாய், ஓரு மாற்றம்--எந்தாய்/ 

நீதி ஆகிய வேத மா முணி- 
யாளர் தோற்றம் உரைத்து, மற்றவர்க்கு 

ஆதி ஆய் இருந்தாய்! ௮ணி ஆலி அம்மானே? 9 

புல்லி வண்டு அறையும் பொழில் புடை சூழ் 
தென் ஆலி இருந்த மாயனை, 

கல்லின் மன்னு திண் தோள் கலியன் ஓலிசெய்த 

நல்ல இன் இசை மாலை காலும் ஓர் 

ஐந்தும் ஒன்றும் ஈவின்று, தாம் உடன் 

வல்லர் ஆய் உரைப்பார்க்கு இடம் ஆகும்--வான் உலகே. 10 

3, 6 

திருவாலி : 2 

தலைவனைப் பிரிர்த தலைவி வண்டு முதலியவற்றை நோக்க இரங்கிக் கூறுசல் 

பண் : பஞ்சமம் தாளம் : ஏழொத்து 

தா விரிய மலச் உழக௫), துணையோடும் பிரியாதே, 
பூ விரிய, மது நுகரும் பொறி வரிய சிறு வண்டே! 
தீ விரிய மறை வளர்க்கும் புகழ் ஆளர் திருவாலி 
ஏ வரி வெம் சிலையானுக்கு என் நிலைமை உரையாயே, 1 

பிணி அவிழும் ஈறு நீல மலர் இழிய, பெடையோடும், 
௮ணி மலர்மேல் மது நுகரும் ௮று கால இறு வண்டே 
மணி கழுநீர் மருங்கு அலரும் வயல் ஆலி மணவாளன் 
பணி அறியேன் ; நீ சென்று, என் பயலை கோய் உரையாயே, 2
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நீர், வானம், மண், எரி, கால் ஆய்கின்ற நெடுமால்-தன் 

தார் ஆய கறுச் துளவம் பெறும் தகையேற்கு அருளானே 7; 

சர் ஆரும் வளர் பொழில் சூழ் திருவாலி வயல் வாழும் 
கூர் வாய சிறு குருகே! குறிப்பு அறிக்து கூறாயே. 

தானாக கினையானேல், தன் கினைந்து கநைவேற்கு ஓர் 

மீன் ஆய் கொடி. நெடு வேள் வலி செய்ய மெலிவேனோ? 
தேன் வாய வரி வண்டே! இருவாலி ஈகர் ஆளும் 

ஆன்-ஆயற்கு என் உறு கோய் அறிய, சென்று உரையாயே. 

வாள் ஆய கண் பணிப்ப, மென் முலைகள் பொன் அரும்ப, 
கரன் காளும் கின் நினைந்து கைவேற்கு, ஐ/ மண் அளக்த 

தாளாளா! தண் கூடச்தை ஈகராளா! வரை எடுத்த 

'தோளாளா! என்-தனக்கு ஓர் துணையாளன் ஆகாயே. 

தார் ஆய தண் துளவம் வண்டு உழுத வரை மார்பன், 

போர் ஆனைக் கொம்பு ஓ௫த்த புள் பாகன், என் அம்மான், 

தேர் ஆரும் நெடு வீதித் இருவாலி ககர் ஆளும் 

கார் ஆயன் என்னுடைய கன வளையும் கவர்வானோ? 

'கொண்டு grag திரை உலவ குரை கடல்மேல் குலவரையபோல் 
பண்டு அரவின் ௮ணைக் இடந்து, பார் ௮ளச்த பண்பாளா/ 
வண்டு அமரும் வளர் பொழில் சூழ் வயல் ஆலி மைநீதா/ என் 
கண் துயில் நீ கொண்டாய்க்கு என் கன வளையும் கடவேனோ ? 

குயில் ஆலும் வளர் பொழில் சூழ் கண் குடந்தைக் சூடம் ஆடி. 
துயிலாக கண்-இணையேன் நின் கினைக்து துயாவேனோ ? 
மூயல் ஆலும் இள மதிக்கே வளை இழந்தேற்கு இது ஈடுவே, 
வயல் ஆலி மணவாளா! கொள்வாயோ மணி கிறமே? 

நிலை ஆளா கின் வணங்க வேண்டாயே YB gyi, or ot 

மூலை ஆள ஒருகாள் உன் அகலத்தால் ஆளாயே 

சலையாளா! மரம் எய்த இறல் ஆளா? இிருமெய்ய 
மலையாளா! நீ ஆள; வளை ஆள மாட்டோமே. 

மை இலங்கு கருவ் குவளை மருங்கு அலரும் வயல் ஆலி 
கெய் இலங்கு ௬டர், ஆழிப் படையானை, நெடுமாலை, 
கை இலங்கு வேல் கலியன் கண்டு உரைத்த தமிழ்-மாலை 
ஐ இசண்டும் இவை வல்லார்க்கு ௮௫ வினைகள் அடையாவே. 
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3, 7 

திருவாலி : 3 

உடன் போக்கல் சென்ற தலைமகளைக் குறித்தத் தாய் இரங்குதல் 
பண் 2 பஞ்சாரம் தாளம் : ஏழொத்.தூ 

கள்வன்கொல்? யான் அறியேன்--கரியான் ஒரு காளை வக்து, 
வள்ளி மருங்குல் என்-தன் மட மானிளைப் போத என்று, 
வெள்ளி வளைக் கைப் பற்ற, பெற்ற தாயரை விட்டு அகன்று, 
அள்ளல் ௮ம் பூங் கழணி ௮ணி. ஆலி புகுவர்கொலோ ? L 

பண்டு இவன் ஆயன், நங்காய் / படி.றன் ; புஞூக்து, என் மகள்-தன் 
தொண்டை ௮ம் செவ் கணி வாய் நுகர்க்தானை உகந்து, அவன்பின் 
கெண்டை ஒண் கண் மிளிர, இளிபோல் மிழற்றி, ஈடந்து, 
வண்டு அமர் கானல் மல்கும் வயல் ஆலி புகுவர்கொலோ?. . 2 

அஞ்சுவன், வெம் சொல் ;. நங்காய் / அரக்கர் குலப் பாவை-தன்னை 
வெம் சின மூக்கு ௮ரிக்த விறலோன் இறம் கேட்டல், மெய்யே 
பஞ்சிய மெல் அடி. எம் பணைதச் தோளி பரக்கழிர்து, 
வஞ்சி ௮ம் தண் பணை சூழ் வயல் ஆலி புரூவர்கொலோ 2 3 

அ அவன் தொல் பிறப்பு 2 இளையவன், வளை ஊத), மன்னர்: 
அரதுவன் ஆயவன் ஊர் சொல்வீர்கள் / சொலிர் ; அறியேன் 2 
மாதவன் தன் துணையா ஈடக்தாள் ; தடம் சூழ் புறவில் 
போது வண்டு ஆடு செம்மல் புனல் ஆலி புகுவாகொலோ > 4 

தாய் எனை என்று இரங்காள், தடர் தோளி ; தனக்கு அமைந்த 
மாயனை, மாதவனை மதித்து, என்னை அகன்ற இவள் ; 
வேய் ௮ன தோள் விசிறி, பெடை அன்னம் என நடந்து 
போயின பூங் கொடியாள் புனல் ஆலி புகுவர்கொலோ 2 5 

என் துணை என்.று எடுதீதேற்கு இறையேனும் இரங்கற்றிலள் ; 
தீன் துணை ஆய என்-தன் தீணிமைக்கும் இரங்கிற் நிலள் ; 
வன் துணை வானவர்க்கு ஆய், வரம் செற்று, அரங்கத்து உறையும் 
இன் துணைவனொடும் போய், எழில் ஆலி புகுவகொலோ 2 6 

அன்னையும் ௮த்தனும் என்று அடியோமுக்கு இர.்கிற் றிலள் ; 
பின்னை-தன் கரதலன்-தன் பெருகச் தோள் கலம் பேணினளால் ; 
மின்னையும் வஞ்சியையும் வென்று இலங்கும் இடையாள் ஈ௩டந்து, 
புன்னையும் அன்னமும் சூழ் புனல் ஆலி புகுவாகொலோ ? 7
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முற்றிலும், பைங் களியும், பர்தும், ஊசலும், பேசுகின்ற 

சிற்றில் மென் பூவையும் விட்டு அகன்ற செழுங் கோதை-தன்னைப் 

பெற்றிலேன், முற்று இழையை : பிறப்பிலி பின்னே நடக்கு, 

மற்று எல்லாம் கைதொழப் போம், வயல் ஆலி புகுவரகொலோ ? 8: 

காவி ௮ம் கண்ணி எண்ணில், கடி. மா மலர்ப் பாவை ஒப்பாள் ; 

பாவியேன் பெற்றமையால், பணைத் தோளி பரக்கழிக்து; 

தூவி சேர் அன்னம் அன்ன நடையாள் நெடுமாலொடும் போய், 

வாவி ௮ம் தண் பணை சூழ் வயல் ஆலி புருவாகொலோ 7? 9: 

தாய் மனம் கின்று இரங்க, தனியே நெடுமால் துணையா, 

போயின பூங் கொடியாள் புனல் ஆலி புகுவர் என்று, 

காய் சன வேல் கலியன் ஒலிசெய் தமிழ்-மாலை பத்தும் 

மேவிய கெஞ்ச உடையார் தஞ்சம் ஆவது விண் உலகே. 10: 

3,8 

திருநாங்கூர் மணிமாடக்கோயில் 

பண் 2 இச்தளம் சாளம் 2? ஒன்பதொத்து 

தர்தா விளக்கே ! ௮ளத்தற்கு அரியாய் / 

ஈர காரணனே 7/ கரு மா முகில்போல் 

எக்தாய் / எமக்கே அருளாய் என நின்று 

இமையோர் பரவும் இடம்--எத் திசையும் 

கந்தாரம் ௮ம் தேன் இசை பாட, மாடே 
களி வண்டு மிழற்ற, கிழல் துதைந்து 

மந்தாரம் கின்று மணம் மல்கும் காங்கூர் 

மணிமாடக்கோயில்--வணங்கு, என் மனனே 4 1 

மூதலைத் தனி மா முரண் தீர அன்று 

முது நீர்த் தடச் செய் கண் வேழம் உய்ய, 
விதலைத்தலைச் சென்று, அதற்கே உதவி, 

வினை தீர்த்த அம்மான் இடம்--விண் ௮ணவும் 

பதலைக் கபோதத்து ஒளி மாட நெற்றிப் 

பவளக் கொழுங் கால பைங் கால் புறவம் 

மதலைக் சகலை மென் பெடை கூடும் நாங்கூர் 

மணிமாடக்கோயில்--வணங்கு, என் மனனே 7 2
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கொலைப் புண் தலைக் குன்றம் ஒன்று உய்ய, ௮ன்.று, 
கொடுமா முதலைக்கு இடாசெய்து, கொங்கு ஆர் 

இலப் புண்டரீகத்தவள் இன்பம் ௮ன்போடு 

அ௮ணைந்திட்ட அம்மான் இடம்--ஆள் அரியால் 

அலைப்புண்ட யானை மருப்பும், அஒலும், 

அணி முத்தும், வெண் சாமரையோடு பொன்னி 

மலைப் பண்டம் ௮ண்ட, இரை உந்தும் நாங்கூர் 

மணிமாடக்கோயில்--வணங்கு, என் மனனே 7 8 

சிறை ஆர் உவணப் புள் ஒன்று ஏறி, அன்று, 
இசை கான்கும் நான்கும் இரிய, செருவில் 

கறை ஆர் நெடு வேல் அரக்கர் மடிய, 

கடல் சூழ் இலங்கை கடக்தான் இடம்-தான்-- 

முறையால் வளர்க்கின்ற முத் இயர், கால் வேதர், 

ஐ வேள்வி, ஆறு அங்கர், ஏழின் இசையோர், 

மறையோர் வணங்கப் புகழ் எய்தும் காங்கூர் 

மணிமாடக்கோயில்--வணங்கு, என் மனனே / 4, 

இழை ஆடு கொங்கைத் தலை கஞ்சம் உண்டிட்டு, 
இளங் கன்று கொண்டு விளங்காய் எறிந்து, 

தழை வாட வன் தாள் குருந்தம் GASH, 

தடச் தாமரைப் பொய்கை புக்கான் இடம்-தான்--. 

குழை ஆட, வல்லிக் குலம் ஆட, மாடே 

குயில் கூவ, நீடு கொடி. மாடம் மல்கு, 

மழை ஆடு சோலை மயில் ஆலும் சாங்கூர் 

மணிமாடக்கோயில்--வணங்கு, என் மனனே 7 5 

பண் கேர் மொழி ஆய்ச்சியர் அஞ்ச, வஞ்சப் 
பகு வாய்க் கழுதுக்கு இரங்காது, ௮வள்-தன் 

உண்ணா முலை மற்று அவள் ஆவியோடும் 

உடனே சுவைத்தான் இடம்--ஓங்கு பைச் தாள் 
கண் ஆர் கரும்பின் கழை இன்று வை௫, 

கழுநீரில் மூழ்கி, செழு நீர்ச்.தடத்து 
சாண் ஏந்து இள மேதிகள் வைகும் நாங்கூர் 

மணிமாடக்கோயில்--வணங்கு, என் மனனே 6
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தளைக் கட்டு அவிழ் தாமரை வைகு பொய்கைத் 

தடம் புக்கு, அடங்கா விடம் கால் ௮ரவம் 

இசைக்கத் இளைத்திட்டு, அதன் உச்சி-தன்மேல் 

அடி. வைத்த அம்மான் இடம்--மா மதியம் 

இளைக்கும் கொடி. மாளிகை சூழ் தெருவில் 

செழு முத்து வெண்ணெற்கு எனச் சென்று, முன் றில் 

வளைக்கை நுளைப் பாவையர் மாறும் நாங்கூர் 

மணிமாடக்கேர்பில்-- வணங்கு, என் மனனே? ர் 

துளை ஆர் கரு மென் குழல் ஆய்ச்சியா-தம் 

துகில் வாரியும், சிற்றில் சிதைத்தும், முற்ரு 

இளையார் விளையாட்டொடு காதல் வெள்ளம் 

விளைவித்த அம்மான் இடம்--வேல் நெடுங் கண் 

மூளை வரள் எயிற்று மடவார் பயிற்று 

மொழி கேட்டிருந்து முதிராத இன் சொல் 
ளை வாய கிள்ளை மறை பாடும் நாங்கூர் 

மணிமாடக்கோயில்--வணங்கு, என் மனனே 7 8: 

விடை. ஓட. வென்று ஆய்ச்சி மென் தோள் நயந்த 

விரைதா / விளங்கு ௬டர் ஆழி என்னும் 

படையோரடு சங்கு ஒன்று உடையாய் / என கின்று 

இமையோர் பரவும் இடம்--பைக் தடத்துப் 

பெடையோடு செங் கால அன்னம் துகைப்ப, 

தொகைப் புண்டரீகத்திடைச் செங்கமுகீர் 

மடை ஒட நின்று, மது விம்மும் நாங்கூர் 

மணிமாடக்கோயில்--வணங்கு, என் மனனே 7 9 

வண்டு ஆர் பொழில் சூழ்க்து அழகு ஆய காங்கூர் 

மணிமாடக்கோயில் கெடுமாலுக்கு என்றும் 

தொண்டு ஆய தொல் சர் வயல் மங்கையர்-கோன், 

கலியன் ஒலிசெய் தமிழ்-மாலை வல்லார் 

கண்டார் வணங்கக் களி யானை மீதே 

கடல் சூழ் உலகுக்கு ஒரு காவலர் ஆப், 

விண் தோய் கெடு வெண் குடை நீழலின் Ep 

விரி நீர் உலகு ஆண்டு விரும்புவரே, 10
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3, 9 

திருநாங்கூர் வைகுந்தவிண்ணகரம் 

பண் : இர்தளம் தாளம் : ஏழொத்து 

'சலம் கொண்ட இரணியனது அகல் மார்வம் எண்டு, ல 

தடங் கடலைக் கடைந்து அமுதம் கொண்டு உகந்த காளை, 

கலம் கொண்ட கர முகில்போல் திருமேனி அம்மான் 

நாள்தோறும் மகழ்ச்து, இனிது மருவி, உறை கோயில்-- 

சலம் கொண்டு மலர் சொரியும் மல்லிகை, ஒண் செருக்கி, 

செண்பகங்கள் மணம் நாறும் வண் பொழிலினூடே, 

.வலம் கொண்டு கயல் ஐடி. விளையாடும் நாங்கூர் 

வைகுச்தவிண்ணகரம்--வணங்கு, மட கெஞ்சே. 1 

,திண்ணியது ஐர் அரி உருவாய், இசை அனைத்தும் நடுங்க, 

தேவரொடு தானவர்கள் இசைப்ப, இரணியனை 
கண்ணி, அவன் மார்வு அகலத்து உ௫ர் மடுத்த காதன் 

நாள்தோறும் மகிழ்க து, இனிது மருவி, உறை கோயில்-- 
எண் இல் மிகு பெருஞ் செல்வத்து எழில் விளங்கு மறைபுப் 

ஏழ் இசையும் கேள்விகளும் இயன்ற பெருங் குணக் தார் 
மண்ணில் மிகு மறையவர்கள் மலிவு எய்தும் நாங்கூர் 

வைகுகச்தவிண்ணகரம்--வணங்கு, மட நெஞ்சே 2 

அண்டமும், இவ் அலை கடலும், அவணிகளும் எல்லாம் 
அழுது செய்த திரு வயிற்றன், அரன் கொண்டு இரியும் 

முண்டம்-அது நிறைத்து, அவன்கண் சாபம்-அ.து நீக்கும் 
முதல்வன்-அவன் மஇழ்ந்து, இனிது மருவி, உறை கோயில்-- 

எண் இசையும் பெருஞ் செர்கெல், இளச் தெங்கு, கதலி, 
இலைக்கொடி, ஓண் குலைக் கமுகோடு இசலி வளம் சொரிய, 

வண்டு பல இசை பாட, மயில் ஆலும் சாங்கூர் 
வைகுக்தவிண்ணகரம்--வணங்கு, மட கெஞ்சே / 8 

கலை இலங்கும் அகல் அல்குல் அரக்கர் கூலக் கொடியைக் 

காதொடு மூக்கு உடன் அரிய, ககறி அவள், ஓடி, 
தலையில் ௮ங் கை வைத்து, மலை இலங்கை புகச் செய்த 

தட₹ தோளன் மகிழ்க்து, இனிது மருவி, உறை கோயில்-- 
சிலை'இலங்கு மணி மாடத்து உச்சிமிசைச் சூலம் 

செழுங் கொண்டல் அகடு இரிய, சொரிந்த செழு முத்தம் 
மலை இலங்கு மானளிகைமேல் மலிவு எய்தும் நாங்கூர் 

வைகுக்தவிண்ணகரம் வணங்கு, மட நெஞ்சே / 4
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மின் அனைய நுண் மருங்குல் மெல்லியற்கா, இலங்கை 

வேந்தன் முடி. ஒருபதும், தோள் இருபதும் போய் உதிர, 

தன் கிகர் இல் சிலை வளைத்து, ௮ன்று இலங்கை பொடிசெய்த 

தடக் தோளன் ம௫ழ்ந்து, இனிது மருவி, உறை கோயில்-- 

செர்கெலொடு செங்கமலம், சேல், கயல்கள், வாளை 

செங்கழுநீரொடு மிடைந்து, கழனி திகழ்க்து எங்கும், 

மன்னு புகழ் வேதியாகள் மலிவு எய்தும் கரங்கூர் 

வைகுக்தவிண்ணகரம்--வணங்கு, மட கெஞ்சே / 5 

பண்ண மிகு வடி.வு கொடு வக்தவளைப் பெரிய 

பேயினது உருவு கொடு மாள; உயிர் உண்டு, 

திண்மை மிகு மருதொடு ௩ல் சகடம் இறுத்தருளஞும் 

தேவன்-அ௮வன் மகிழ்ந்து, இனிது மருவி, உறை கோயில்_- 

உண்மை மிகு மறையொடு நல் கலைகள், நிறை பொறைகள், 

உதவு கொடை என்று இவற்றின் ஒழிவ இல்லாப் பெரிய 

வண்மை மிகு மறையவர்கள் மலிவு எய்தும் காங்கூர் 

வைகுஈ்தவிண்ணகரம்--வணங்கு, மட நெஞ்சே / 6 

விளங்கணியை இளவ் கன்று கொண்டு உதிர எஜிக்து, 

வேல் நெடுவ் கண் ஆய்ச்சியர்கள் வைத்த தயிர் வெண்ணெய் 

gel குளிர அமுது செய்து, இவ் உலகு உண்ட காளை 

உக௫.து, இணிது காள்தோறும் மருவி, உறை கோயில் 

இளம்படி. கல் கமுகு, ஞூலைத் தெங்கு, கொடி, செக்கெல், 

ஈன் கரும்பு கண்வளரக் கால் தடவும் புனலால் 

வளம் கொண்ட பெருஞ் செல்வம் வளரும் அணி கரங்கூர் 
வைகுர்தவிண்ணகரம்--வணங்கு, மட கெஞ்சே / 7. 

ஆருத சினத்தின் மிகு ஈரகன் உரம் அழித்த 

அடல் ஆழித் தடக் கையன், ௮லர்-மகட்கும் அரற்கும் 
கூருகக் கொடுத்தருளும் இர உடம்பன், இமையோர் 

குல முதல்வன் மகிழ்க்து, இனிது மருவி, உறை கோயில்... 
மாருத மலர்க் கமலம் செங்கழுநீர் ததும்பி 

மது வெள்ளம் ஒழுக, வயல் உழவர் மடை அடைப்பு, 
மாருத பெருஞ் செல்வம் வளரும் ௮ணி நாங்கூர் 

வைகுக்தவிண்ணகரம்--வணவ்கு, மட கெஞ்சே 7 8
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வங்கம் மலி தடங் கடலுள் வானவா்களோடு 

மா முணிவர் பலர் கூடி,, மா மலர்கள் தூவி, 

எங்கள் தனி காயகனே ! எமக்கு அருளாய் என்னும் 
ஈசன்-அ௮வன் மஇழ்கது, இனிது மருவி, உறை கோயில்-- 

செங் கயலும் வாளைகளும் செர்கெலிடைக் குதப்ப, 

சேல் உகளும் செழும் பணை சூழ், வீதிதொறும் மிடைந்து, 
மங்குல் மதி அகடு உரிஞ்சும் மணி மாட நாங்கூர் 

வைகுந்தவிண்ணகரம்--வணங்கு, மட நெஞ்சே / 9 

சங்கு மலி தண்டு முதல் சக்கரம் முன் ஏந்தும் 

தாமரைக் கண் நெடிய பிரான்-தான் அமரும் கோயில், 

வங்கம் மலி கடல் உலகில் மலிவு எய்தும் நாங்கூர். 
வைகுக்தவிண்ணகர்மேல், வண்டு அறையும் பொழில் சூழ் 

மங்கையர்-தம் தலைவன், மருவலர்-தம் உடல் துணிய 
வாள் வீசும் பரகாலன், கலிகன்றி சொன்ன 

சங்கம் மலி தமிழ்-மாலை பத்து- இவை வல்லார்கள் 

தரணியொடு விசும்பு ஆளும் தன்மை பெறுவாரே. 10 

3, 10 

திருநாங்கூர் அரிமேயவிண்ணகரம் 

பண் : பழர்தக்கராகம் தாளம் : ஏழொத்து 

திரு மடச்தை மண் மடக்தை இருபாலும் Bay, 
தீவினைகள் போப் அகல, அடியவர்கட்கு என்றும் 

அருள் நடக்து, இவ் ஏழ் உலகத்தவர் பணிய, ar Ger 
அமர்ந்து ஏத்த, இருந்த இடம்-- பெரும் புகழ் வேதியர் வாழ்- 

தீரும் இடங்கள், மலாகள் மிகு கைதைகள், செங்கழுநீர், 
தாமரைகள், தடங்கள்தொறும் இடங்கள்தொறும் இகழ, 

் ௮௬ இடங்கள் பொழில் தழுவி, எழில் இகழும் காங்கூர் 
அரிமேயவிண்ணகரம்--வணங்கு, மட நெஞ்சே! 1 

வென்றி மிகு ஈரகன் உரம்-௮.து அழிய வி௫றும் 
விறல் ஆழித் தடக் கையன், விண்ணவர்கட்கு, அன்று, 

குன்று கொடு குரை கடலைக் கடைந்து அமுதம் அளிக்கும் 
குருமணி, என் ஆர் அமுதம், குலவி உறை கோயில்-- 

என்றும் மிகு பெருஞ் செல்வத்து எதில் விளங்கு மறையோர், 
ஏழ் இசையும் கேள்விகளும் இயன் ந பெருங் குணத்தோர், 

அன்று உலகம் படைத்தவனை அனையவர்கள் சாங்கூர் 
அரிமேயவிண்ணகரம்--வணங்கு, மட நெஞ்சே 2
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உம்பரும் இவ் ஏழ் உலகும் ஏழ் கடலும் எல்லாம் 

உண்ட பிரான், ௮ண்டர்கள் முன் கண்டு மூழ்வு எய்தக் 

கும்பம் மிகு மத யானை மருப்பு ஓசித்து, கஞ்சன் 

குஞ்சி பிடித்து அடித்த பிரான் கோயில்--மருங்கு எங்கும் 

பைம் பொனொடு வெண் முத்தம் பல புன்னை காட்ட, 

பலங்கணிகள் தேன் காட்ட, பட அரவு ஏர் அல்குல் 

அம்பு அனைய கண் மடவார் மகிழ்வு எய்தும் நாங்கூர் 

அரிமேயவிண்ணகரம்--வணக்கு, மட நெஞ்சே! 8 

ஓடாத ஆள் அரியின் உருவம்-௮.து கொண்டு, அன்று, 
உலப்பில் மிகு பெரு வரத்த இரணியனைப் பற்றி, 

வாடாத வள் உ௫ரால் பிளக்து, அவன்-தன் மகனுக்கு 

அருள்செய்தான் வாழும் இடம்--மல்லிகை, செங்கமழுரீர், 
சேடு ஏறு மலர்ச் செருக்கு, செழுங் கமுகம் பாளை, 

செண்பகங்கள் மணம் காறும் வண் பொழிலின் ஊடே 

ஆடு ஏறு வயல் ஆஃப் புகை கமமும் நாங்கூர் 

அரிமேயவிண்ணகரம்--வணங்கு, மட கெஞ்சே! 4 

கண்டவர்-தம் மனம் மகிழ மாவலி-தன் வேள்விச் 

களவு இல் மிகு சிறு சூறள் ஆய் மூவடி. என்று இரச்இட்டு, 
அண்டமும், இவ் அலை கடலும், அவணிகளும் எல்லாம் 

அளந்த பிரான் அமரும் இடம்--வளங் கொள் பொழில் அயலே 
அண்டம் உறு முழவு ஒலியும், வண்டு இனங்கள் ஒலியும், 

௮௬ மறையின் ஓலியும், மடவார் சிலம்பின் ஓலியும், 

அண்டம் உறும் அலை கடலின் ஒலி திகழும் நாங்கூர் 

அரிமேயவிண்ணகரம்--வணங்கு, மட நெஞ்சே! 5 

வாள் நெடுவ் கண் மலர்க் கூர்தல் மைதிலிக்கா, இலங்கை 

மன்னன் முடி. ஒருபதும், தோள் இருபதும் போய் உதிரத் 

தாள் கெடுக் திண் சிலை வளைத்த தயரதன் சேய், என்-தன் 

தனிச் சரண், வானவர்க்கு HI கருதும் இடம்--தடம் ஆர் 

சேண் இடம் கொள் மலர்க் கமலம், சேல், கயல்கள், வாளை, 

செக்கெலொடும் அடுத்து அரிய, உதிர்க்த செழு முத்தம், 

வாள் நெடுங் கண் கடைசியர்கள் வாரும் ௮ணி காங்கூர் 
அரிமேயவிண்ணகரம்--வணங்கு, மட நெஞ்சே! 0 

2—5
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இ மனத்தான் கஞ்சனது வஞ்சனையில் இரியும் 

தேனுகனும், பூதனை-தன் ஆர் உயிரும் செகுத்தான், 

காமனைத்தான் பயந்த கரு மேணி உடை அம்மான் 

கருதும் இடம்--பொருது புனல் துறை துறை முத்து உந்தி, 

நா மனத்தால் மச்இரங்கள், கால் வேதம், ஐந்து 

வேள்வியோடு ஆறு அங்கம் ஈவின்று; கலை பயின்று, அங்கு 

ஆம் மனத்து மறையவர்கள் பயிலும் அணி காங்கூர் 

அரிமேயவிண்ணகரம்--வணங்கு,; மட நெஞ்சே! 7 

-கன்று-அதனால் விளவு எறிந்து கணி உதிர்த்த காளை, 

காமரு €ர் முகில் வண்ணன், காலிகள் மூன் காப்பான் 

குன்.று-அ.தனால் மழை தடுத்து, குடம் ஆடு கூத்தன். 
குலவும் இடம்--கொடி. மதிள்கள், மாளிகை கோபுரங்கள், 

துன்று மணி மண்டபங்கள், சாலைகள், தா மறையோர். 

தொக்கு ஈண்டித் தொழுதியொடு மிகப் பயிலும் சோலை x 

அன்று அலர்வாய் மது உண்டு அங்கு அளி முரலும் காங்கூர் 

அரிமேயவிண்ணகரம்--வணவ்கு; மட கெஞ்சே! ட 8 

வஞ்சனையால் வக்தவள்-தன் உயிர் உண்டு, வாய்த்த 

தயிர் உண்டு, வெண்ணெய் அமுது உண்டு, வலி மிக்க 

கஞ்சன் உிர-௮.து உண்டு, இவ் உலகு உண்ட காளை 

கருதும் இடம்--காவிரி ௪ச்.து, ௮௫ல், சனகம் உந்த, 

மஞ்சு உலவு பொழிலூடும் வயலூடும் வந்து 

வளம் கொடுப்ப, மா மறையோர் மா மலர்கள் தூவி 

அஞ்சலித்து, அங்கு, அரி சரண் என்று இறைஞ்சும் அணி காக்கூர் 

அரிமேயவிண்ணகரம்--வணங்கு, மட நெஞ்சே! 9 

சென்று சன விடை எழும் பட அடர்த்து, பின்னை 

செவ்வித் தோள் புணர்ச்.து உகந்த திருமால்-தன் கோயில், 

அன்று அயனும், அரன் சேயும் அனையவர்கள் காங்கூர் 

அரிமேயவிண்ணகரம் அமர்ச்த செழுங் குன்றை, 

கன்றி நெடு வேல் வலவன் மங்கையா-தம் கோமான், 

கலிகன்றி ஒலி மாலை ஐக்.தினொடு மூன்றும் 

ஒன் றினொடும் ஒன்றும் இவை கற்று வல்லார் உலகத்து 

உத்தமர்கட்கு உத்தமர் ஆய், உம்பரும் ஆவர்களே. 10
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4, 1 

திருநாங்கூர்த் திருத்தேவழர்தொகை 

பண் : பழந்தக்கராகம் தாளம் : நடையொத்து 

பாது அலர்ச்க பொழில் சோலைப் பு.றம் எங்கும், பொரு திரைகள் 

தாது உதிர வந்து அலைக்கும் தட மண்ணித் தென் ,கரைமேல் 

மாதவன்-தான் உறையும் இடம், வயல் கரவ்கை--வரி வண்டு 

'தேதென என்று இசை பாடும்--இருத்தேவனர்கொகையே. 1 

. யாவரும் ஆய், யாவையும் ஆப்) எழில் வேதப் பொருள்களும் ஆப், 

மூவரும் ஆய், முதல் ஆய மூர்த்தி அமர்க்து உறையும் இடம், 

மா வரும் திண் படை மன்னை வென்றி கொள்வார் மன்னு காங்கை-- 

தேவரும் சென்று இறைஞ்சு பொழில்--திருத்தேவனார்தொகையே. 

வான் காடும், மண் காடும், மற்று உள்ள பல் உயிரும் 

தான் ஆய எம் பெருமான், தலைவன் அமர்ந்து உறையும் இடம், 

ஆதை பெருஞ் செல்வத்து ௮௬ மறையோர் நாங்கை-தன்் னுள்-- 

'தேன் ஆரும் மலர்ப் பொழில் சூழ்--திருத்தேவனர்தொகையே. 8 

இந்திரனும், இமையவரும், முனிவர்களும், எழில் அமைந்த 

சந்த மலர்ச் ௪துமுகனும், கதிரவனும், சந்திரனும், 

ந்தை! எமக்கு அருள் என, நின்றருளும் இடம், எழில் காங்கை-- 

சுந்தர நல் பொழில் புடை சூழ்--திருத்தேவனாதொகையே. 4 

அண்டமும், இவ் ௮லை கடலும், அவனிகளும், சூல வரையும் 

உண்ட பிரான் உறையும் இடம், ஒளி மணி, சந்து, அகில், கனகம் 

தெண் திரைகள் வரச் ரெட்டும் கெழ் மண்ணித் தென். கரைமேல் 

தண் இறலார் பயில்--நாங்கைக் இரு த்தேவனுர்தொகையே. 5 

ஞாலம் எல்லாம் அமுது செய்து, நான்மறையும் தொடராத 

பாலகன் ஆய், ஆல் இலையில் பள்ளிகொள்ளும் பரமன் இடம், 

சாலி வளம் பெரு) வரும் தட மண்ணித் தென் கரைமேல் 

(சேல் உகளும் வயல்--காங்கைக் திருத்தேவனர்தொகையே. 6 

ஓடாத ஆளரியின் உரு ஆக, இரணியனை 

வாடாத வள் உ௫ரால் பிளச்து அளைக்த மாலது இடம், 

ஏடு ஏறு பெருஞ் செல்வத்து எழில் மறையோர் காங்கை-தன் னுள்-- 

சேடு ஏறு பொழில் தழுவு--இிருத்தேவனாதொகையே. 5
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வார் ஆரும் இளவல் கொங்கை மைதிலியை மணம் புணர்வான், 

கார் ஆர் இண் சிலை இறுத்த தனிக் காளை கருதும் இடம், 
ஏர் ஆரும் பெருஞ் செல்வத்து எழில் மறையோர் காங்கை- சன்னுள்-- 

சர் ஆரும் மலர்ப் பொழில் சூழ்--திருக்தேவனர்தொகையே. 8: 

கும்பம் மிகு மத யானை பாகஜொடும் குலைச்து வீழ, 

கொம்பு-அதனைப் பறித்து எறிந்த கூத்தன் அமர்க்து உறையும் இடம், 
வம்பு அவிழும் செண்பகத்து மணம் கமழும் நாங்கை-தன்னுள்-- 

செம் பொன் மதிள் பொழில் புடை சூழ்--திருத்தேவனாதொகையே.. 

கரர் ஆர்ந்த திருமேனிக் கண்ணன் அமர்க்து உறையும் இடம் 
சர் ஆர்ந்த பொழில் நாங்கைத் திருத்தேவனாதொகைமேல் 

கூர் ஆர்ந்.த வேல் கலியன் கூறு தமிழ்ப் பத்தும் வல்லார் டட 

ஏர் ஆர்ந்த வைகுக்தத்து இமையவரோடு இருப்பாசே. 10 

4, 2 

திருநாங்கூர் வண்புருடோத்தமம் 

பண் : பழம்பஞ்சுரம் தாளம் : ஒன்பசொத்தா 

கம்ப மா கடல் அடைத்து, இலங்கைக்கு மன் 

கதர் முடி-௮வை பத்தும் 

அம்பினால் அறுத்து, ௮ர௬ அவன் தம்பிக்கு 

அளித்தவன் உறை கோயில்-- 

செம் பலா நிரை, செண்பகம், மாதவி, 
சூதகம், வாழைகள் சூழ் 

வம்பு உலாம் கமுகு ஓங்கெய நாங்கூர்-- 
வண்புருடோத்தமமே. L 

பல்லவம் திகழ் பூங் கடம்பு ஏறி, ௮௧௬ 
காளியன் பண அரங்கில் 

ஒல்லை வக்து உறப் பாய்ந்து ௮௬ ஈடம்செய்த 

உம்பா-கோன் உறை கோயில்... 

கல்ல வெம் தழல் மூன்று, நால் வேதம், ஐ 

வேள்வியோடு, ஆறு அங்கம் 

வல்ல ௮ர்தணர் மல்கிய நாங்கூர் 

வண்புருடோத்தமமே. ஓ
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அண்டர் ஆனவர் வானவர்-கோனுக்கு என்று 
அமைத்த சோறு-அது எல்லாம் 

உண்டு, கோ-கிரை மேய்த்து, அவை காத்தவன் 

உகந்து இணிது உறை கோயில்--- 

கொண்டல் ஆர் முழவின் குளிர் வார் பொழில் 

குல மயில் நடம் ஆட, 

வண்டு-தான் இசை பாடிடும் நாங்கூர் — 

வண்புருடோத்தமமே. 8 

பருங் கை யானையின் கொம்பினைப் பறித்து, அதன் 

பாகணைச் சாடிப் புக்கு, 

ஒருங்க மல்லரைக் கொன்று, பின் கஞ்சனை 

உதைத்தவன் உறை கோயில் 

.கரும்பினூடு உயர் சாலிகள் விளைதரு 

கழனியில் மலி வாவி 

மருங்கு எலாம் பொழில் ஓங்கெ நரங்கூர்-- 

வண்புருடோத்தமமே. 4 

சாடு போய் விழத் தாள் நிமிர்த்து, ஈசன் தன் 

படையொடும் கஇளையோடும் 

ஒட, வாணனை ஆயிரம் தோள்களும் 

துணித்தவன் உறை கோயில்-- 

ஆடு வான் கொடி அகல் விசும்பு அணவிப் போய்ப் 
பகலவன் 'ஒளி மறைக்கும் 

வண்புருடோத்தமமே. பூத 

அங் கையால் அடி. மூன்று நீர் ஏற்று, அயன் 

அலர் கொடு தொழுது ஏத்த, 

கங்கை போதரக் கால் கிமிர்த்தருளிய 

கண்ணன் வந்து உறை கோயில் 

'கொங்கை கோங்கு-அவை காட்ட, வாய் குழுதங்கள் 

காட்ட, மா பதுமங்கள் 

மங்கைமார் முகம் காட்டிடும் காங்கூர்- 

வண்பருடோத்தமமே. 6
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உளைய ஒண் திறல் பொன்பெயரோன்-தன து 
உரம் பிளந்து, உதிரத்தை 

அளையும் வெம் சனத்து அரி, பரி கீறிய 

அப்பன் வரது உறை கோயில்-- 

இளைய மங்கையர் இணை-அ௮டி.ச௪் சிலம்பினோடு 

எழில் கொள் பக்து அடிப்போர் கை 

வளையின் கின்று ஒலி மல்கிய நாங்கூர் 

வண் புருடோத்தமமே. 

வாளை ஆர் தடங் கண் உமை-பங்கன் வன் 

சாபம் மற்று அது நீங்க, 

மூளை ஆர் சிரத்து ஐயம் முன் அவித்த எம் 

முகில் வண்ணன் உறை கோரயில்-- 

பாளை வான் கமுகு ஊடு உயர் தெங்கின் வண் 

பழம் விழ, வெருவிப் போய், 

வாளை பாய் தடம் சூழ்தரு கரங்கூர்-- 

வண்புருடோத்தமமே. 

இச்து வார் சடை ஈசனைப் பயந்த நான்- 

முகனைத் தன் எழில் ஆரும் 

உந்தி மா மலாமீமிசைப் படைத்தவன் 

உகந்து இணிது உறை கோயில்-- 

குக்தி, வாழையின் கொழுங் கணி நுகர்ந்து, தன் 
குருளையைச் தழுவிப் போய், : 

மந்தி மாம்பணைமேல் வைகும் நாங்கூர். 
வண்புருடோ த். தமமே. 

மண்ணுளார் புகழ் வேதியர் நாங்கூர் 

வண்புருடோத்தமத்துள் 

அண்ணல் சேவடிக்கீழ் அடைந்து உய்ந்தவன், 

ஆலி மன், அருள் மாரி 

பண்ணுள் ஆர்தரப் பாடிய பாடல் இப் 

பத்தும் வல்லார் உலஇல் 

எண் இலாத பேர் இன்பம் உற்று, இமையவ- 

சோடும் கூடுவரே. 

1264 
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4,3 

திருநாங்கூர்ச் செம்பொன்செய்கோயில் 

பண் 2 புறநீர்மை தாளம் 2 ஒன்பதொத்து 

பேர் ௮ணிந்து உலகத்தவர் தொழுது ஏத்தும் 

போ௮ருளாளன் எம் பிரானை, 
வார் ௮ணி முலையாள் மலா-மகளோடு 

மண்-மகளும் உடன் நிற்ப, 

சீர் ௮ணி மாட நாங்கை நல் நடுவுள் 
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே 

கார் ௮ணி மேகம் நின்றது ஒப்பானை-- 
கண்டுகொண்டு, உய்ச்தொழிச்தேனே. 1 

பிறப்பொடு மூப்பு ஒன்று இல்லவன்-தன்னை, 

பேதியா இன்ப வெள்ளத்தை, 

இறப்பு எதிர் காலம் கழிவும் ஆனானை, 

ஏழ் இசையின் ௬வை-தன்னை, 

சிறப்பு உடை மறையோர் நரங்கை கல் ஈடுவுள் 
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே 

மறைப் பெரும் பொருளை, வானவர்-கோனை-- 

கண்டு, நான் வாழ்க்தொழிக்தேனே. 2 

இட விசும்பு, எரி, நீர், திங்களும், சுடரும், 

செழு நிலத்து உயிர்களும், மற்றும் 

படர் பொருள்களும் ஆய் நின்றவன்-தன்னை, 

பங்கயத்து அயன்-௮வன் அனைய 

திட மொழி மறையோர் காங்கை நல் நடுவுள் 

செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே 
கடல் நிற வண்ணன்-தன்னை--நான் அடியேன் 

கண்டுகொண்டு, உய்ந்தொழிச்தேனே. 3 

வசை அறு சூறள் ஆய், மாவலி வேள்வி 

மண் அளவிட்டவன்-தன்னை, 

அசைவ அறும் ௮மரர் ௮டி-இணை வணங்க 

௮லை கடல் துயின்ற அம்மானை, 

திசைமுகன் அனையோர் காங்கை ல் நடுவுள் 

செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே 
உயர் மணி மருடம் சூடி. நின்றானை-- 

கண்டுகொண்டு, உய்க்தொழிர்தேனே. 4
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தீ மனத்து அரக்கர், திறல் அழித்தவனே! 
என்று சென்று அடைந்தவர்-தமக்குத் 

தாய் மனத்து இரங்கி அருளினைக் கொடுக்கும் 

தயரதன் மதலையை, ச்யமே, ் 

தே மலர்ப் பொழில் சூழ் காங்கை ஈல் ஈடுவுள் 

செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே 

காமனைப் பயந்தான்-தன்னை--கான் அடியேன் 

கண்டுகொண்டு, உய்ச்தொழிந்தேனே.. டட 

மல்லை மா முத்நீர் STU, மலையால் - 

௮ணைசெய்து மகிழ்க்தவன்-தன்னை, 

கல்லின்மீது இயன்ற கடி மதிள் இலங்கை 
கலங்க ஓர் வாளி தொட்டானை-- 

செல்வ நான்மறையோர் நாரங்கை 6a ஈடுவுள் 

செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே 

அல்லி மா மலராள்-தன்னொடும் அடி.யேன் 

சண்டுகொண்டு, அல்லல் தர்ச்தேனே. 

வெம் சினக் களிறும், வில்லொடு மல்.லும்; 

வெகுண்டு இறுத்து, அடர்த்தவன்-தன்னை, 

கஞ்சனைக் காய்ந்த காளா அம்மானை, 

கரு முகல் இரு கிறத்தவனை, 

செஞ்சொல் நான்மறையோர் நாங்கை நல் ஈடுவுள் 

செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே 
அஞ்சனக் குன்றம் கின்றது ஓப்பானை...- 

கண்டுகொண்டு, அல்லல் தர்ச்தேனே. 

௮ன்றிய வாணன் ஆயிரம் தோளும் 

துணிய அன்று ஆழி தொட்டாளை, 

மின் திகழ் குடுமி வேங்கட. மலைமேல் 
மேவிய வேத நல் விளக்கை, 

தென் திசைத் திலதம் அனையவர் காங்கைச் 

செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே 

மன்று-௮.து பொலிய மகிழ்ந்து கின்ருனை-- 

வணங்க, கான் வாழ்க்தொழிக்தேனே. 

1222.
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- களங்கனி. வண்ணா. கண்ணனே ! என்-தன் 

கார் முகிலே! என நினைந்திட்டு 

உளம் கணிர்திருக்கும் அடியவர்-தங்கள் 
உள்ளத்துள் ஊறிய தேனை, 

-தெளிர்த நான்மறையோர் காங்கை நல் ஈடுவுள் 
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே 

... வளம் கொள் பேர் இன்பம் மன்ணி கின்றானை-- 
" வணங்கி, கான் வாழ்ச்தொழிர்தேனே. 

சேன் அமர் சோலை காங்கை கல் நடுவுள் 

செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே 
் வானவர்-சோனைக் கண்டமை 'சொல்லும். 

மங்கையர் வாள் கலிகன்றி 

ஊனம் இல் பரடல் ஒன்பே காடு ஒன்றும் 

ஒழிவு இன்றிக் கற்றுவல்லார்கள் 
மான வெண் குடைக்கீழ் வையகம் ஆண்டு, 

வானவர் ஆகுவர், மகிழ்க்தே. 

4,4 

திருநாங்கூர்த் திருத்தெற்றியம்பலம் 

பண் : கோமாரம் தாளம் : நடையொத்தூ 

மாற்றரசர் மணி முடியும், திறலும், தேசம், 
மற்று ௮வர்-தம் காதலிமார் குழையும், தந்ைத 

கால் தளையும் உடன் கழல வந்து தோன்றி, 
கத நாகம் காத்து அளித்த கண்ணர் கண்டீர்-- 

ூற்றிதழ் கொள் அரவிச்தம் நுழைக்க பள்ளத்து 

இளவ் கழுகின் முது பாளை பச வாய் ஈண்டின் 

சேற்று அளையில் வெண் முத்தம் சிந்தும் நரங்கூரத் 

திருத்தெற்றியம்பலத்து என் செங் கண் மாலே. 

பொற்றொடிதக் தோள் மட மகள்-தன் வடிவு கொண்ட 
பொல்லாத வன் பேய்ச்சி கொங்கை வாங்கு, 

பெற்று எடுத்த தாய்போல மடுப்ப, ஆரும் 

பேணா நஞ்சு உண்டு உகந்த பிள்ளை கண்டீர் 

நெல் தொடுத்த மலர் நீலம் நிறைந்த சூழல் 

இருஞ் சிறைய வண்டு ஓலியும், நெடுங் கணாட்தம் 

சிற்றடி மேல் சிலம்பு ஒலியும் மிழத்றும் நாங்கூர்த் 

திருத்தெற்றியம்பலத்து என் செங் சண் மாலே. 

73 
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படல் அடைத்த சிறு குரம்பை நுழைந்து புக்கு, 

பசு வெண்ணெய் பதம் ஆர, பண்ணை முற்றும் 

அடல் அடர்த்த வேல் கணார் தோக்கை பற்றி, 

அலந்தலைமை செய்து உழலும் ஐயன் கண்டீர்-- 

மடல் எடுத்த கெடுர் தெங்கின் பழங்கள் வீழ, 

மாங்கனிகள் திரட்டு உருட்டாவரு நீர்ப் பொன்னி, 

இடல் எடுத்து மலர் ௬மந்து அங்கு இழியும் காங்கூர்த் 

இருத்தெற்றியம்பலத்து என் செங் கண் மாலே, 8 

வார் ஆரும் முலை மடவாள் பின்னைக்கு pS, 

வளை மருப்பின் கடுஞ் சினத்து வன் தாள் ஆர்ந்த 

காரர் ஆர் தண் விடை அடர்த்து, வதுவை ஆண்ட 

கரு முகில்போல் இரு கிறத்து என் கண்ணர் கண்டீர்-- 

ஏர் ஆரும் மலர்ப் பொழில்கள் தழுவி எங்கும் 

எழில் மதியைக் கால் தொடர, விளங்கு சோஇச் 

சர் ஆரும் மணி மாடம் திகழும் காங்கூரத் 

இருத்தெற்றியம்பலத்து என் செங் கண் மாலே. 4 

கலை இலங்கும் அகல் அல்குல் கமலப் பாவை, 

கதிர் முத்த வெண் ககையாள், கருங் கண் ஆய்ச்சி 

மூலை இலங்கும் ஓளி மணிப் பூண் வடமும் தேப்ப்ப, 

மூவாத வரை நெடுக் தோள் மூர்த்தி கண்டீர். 

மலை இலங்கு கிரைச் சக்தி மாட வீதி 

ஆடவரை, மட மொழியார் முகத்து இரண்டு 

சிலை விலங்கி, மனம் சிறை கொண்டு இருக்கும் காக்கூர்த் 

இருத்தெற்றியம்பலத்து என் செங் கண் மாலே. 5 

தான்போலும் என்று எழுச்தான் தரணியாளன்) 

அது கண்டு தரித்திருப்பான் அரக்கா்-தங்கள் 

கோன்போலும் ஏன்று எழுந்தான் குன்றம் அன்ன 

இருபது தோள் உடன் துணித்த ஒருவன் கண்டீர். 

மான்போலும் மென் கோக்கின் செய்ய வாயார், 

மரதகம்போல் மடக் கிளியைக் கைமேல் கொண்டு, 

தேன்போலும் மென் மழலை பயிற்றும் காங்கூரத் 

திருத்தெற்நியம்பலத்து என் செங் கண் மாலே. ௦



1284 15. 

பொங்கு இலங்கு புரி நூலும் தோலும் தாழப் 

பொல்லாத சூறள் உரு ஆய், பொருந்தா வாணன் 

மங்கலம் சேர் மறை வேள்வி-அதனுள் புக்கு, 

மண் அகலம் சூறை இரந்த மைந்தன் கண்டீர்-- 

கொங்கு அலர்ந்த மலர்க் குழலார் கொங்கை தோய்க்த 
குங்குமத்தின் குழம்பு அளைக்த கோலம்-தன்னால் 

செங் கலங்கல் வெண் மணல்மேல் தவழும் நாங்கூர்த் 

இருத்தெற்றியம்பலத்து என் செங் கண் மாலே. T 

சிலம்பின் இடைச் சிறு பரல்போல், பெரிய மேரு 

திருக் கூளம்பில் கணகணப்ப, இரு ஆகாரம் 

குலுங்க, கில-மடந்தை-தனை இடந்து புல்கிக் 

கோட்டிடை வைக்தறாளிய எம் கோமான் கண்டீர்... 

இலங்கயெ நால் மறை அனைத்தும், அங்கம் ஆறும், 

எழ் இசையும், கேள்விகளும் எண் திக்கு எங்கும், 

சிலம்பிய நல் பெருஞ் செல்வம் இகழும் கரங்கூர்் 

திருத்தெற்றியம்பலத்து என் செவ் கண் மாலே. 9: 

எழ் உலகும் தாழ் வரையும் எங்கும் மூடி, 

எண் இசையும் மண்டலமும் மண்டி,, ௮ண்டம் 

மோழை எழுச்து ஆழி மிகும் ஊழி வெள்ளம், 

முன், அகட்டில் ஒடுக்யெ எம் மூர்த்தி கண்டீர் 

ஊழிதொறும் ஊழிதொறும் உயாந்த செல்வத்து 

ஓங்கிய நான்மறை அனைத்தும் தாங்கும் காவர் 

சேழ் உயர்ந்த மணி மாடம் திகழும் காங்கூர்த 

திருத்தெற்றியம்பலத்து என் செங் கண் மாலே, 0. 

சீர் அணிந்த மணி மாடம் திகழும் நாங்கூர்த் 

இருத்தெற்றியம்பலத்து என் செங் கண் மாலை, 

கூர் ௮ணிக்த வேல் வலவன், ஆலி காடன், 

கொடி மாட மங்கையா-கோன், சூறையல் ஆளி, 

பார் ௮ணிந்த தொல் புகழான், கலியன் சொன்ன 

பாமாலை இவை ஐச்தும் ஐந்தும் வல்லார் 

சீர் ௮ணிந்த உலகத்து மன்னர் ஆக, 

சேண் விசும்பில் வானவர் ஆய்த் இகழ்வா-தாமே,. 10:
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4, 5 

திருதாங்கூர்த் திருமணிக்கூடம் 

பண் 2: நட்டாசம் தாளம் 2 ஒன்பதொத்_து 

அரம்பு உடைப் பனைக் கை வேழம் துயர் கெடுத்தருளி, மன்னும் 

காம்பு உடைக் குன்றம் ஏந்திச் கடு மழை காத்த எந்தை-- 
பூம் புனல் பொன்னி முற்றும் புகுக்து பொன் வரன்ற எங்கும் 
'தேம் பொழில் கமழும் நாங்கூர்த் தருமணிக்கூடத்தானே. 1 

கவ்வை வாள் எயிற்று வன் பேய்க் கதிர் முலை ௬வைத்து, இலங்கை 

வவ்விய இடும்பை தீரக் கடுங் கணை துரந்த எந்தை-- 

'கொவ்வை வாய் மகளிர் கொங்கைக் குங்குமம் கழுவிப் போக்த 

'தெய்வ நீர் கமழும் நாங்கூர்த் திருமணிக்கூடத்தானே. 2 

மாத் தொழில் மடங்கச் செற்று, மருது இற கடந்து, வன் தாள் 

சேத் தொழில் இதைத்துப் பின்னை செவ்வித் தோள் புணர்ர். ச எந்தை-- 

நாத் தொழில் மறை வல்லார்கள் நயந்து அறம் பயக்த வண் கைத் 

,தீதீ தொழில் பயிலும் நாங்கூர்த் திருமணிக்கூடத்தானே. 3 

தாங்கு-௮ரும் சனத்து வன் தாள் தடக்கை மா மருப்பு வாங்க, 

பூங் குருந்து ஒரித்து, புள் வாய் பிளந்து, எருது AMES எக்தை-- 
மாங்கணி நுகராச்த மகதி வந்து, வண்டு இரிய, வாழைச் 

தங் கணி நுகரும் நாங்கூர்த் தருமணிக்கூடத்தானே. 4 

கரு மகள் இலங்கையாட்டி, பிலங் கொள் வாய் இறந்து தன்மேல் 

வரும்-அவள் செவியும் மூகீசூம் வாளினால் தடிந்த எந்தை-- 

பெரு மகள் பேதை மங்கை-தன்னொடும் பிரிவு இலாத 

.இருமகள் மருவும் காங்கூர்சத் தருமணிக்கூடத்தானே. 5 

கெண்டையும், குறளும், புள்ளும், கேழலும், அரியும், மாவும், 

அண்டமும், சுடரும், அல்லா ஆற்றலும் ஆய எந்தை-- 

ஒண் திறல் தென்னன் ஓட வட ௮7௬ ஓட்டம் கண்ட 
,திண் இறலாளர் நாங்கூர்த் தஇருமணிக்கூடத்தானே. 6 

குன்றமும், வானும், மண்ணும், சூளிர் புனல், தங்களோடு 
நின்ற வெம் சுடரும், அல்லா கிலைகளும் ஆய எந்தை-- 
மன் ஐழும், வயலும், காவும், மாடமும் மணங் கொண்டு எங்கும் 
'தென்றல் வந்து உலவும் கரங்கூர்த் தஇருமணிக்கூடத்தானே. 7
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சங்கையும், துணிவும், பொய்யும், மெய்யும், இச் தரணி ஓம்பும் 

பொங்கிய முகிலும், அல்லாப் பொருள்களும் ஆய எந்தை-- 

பங்கயம் உகுத்த தேறல் பருகிய வாளை பாய, 

செங் கயல் உகளும் நரங்கூர்த் திருமணிக்கூடத்தானே. 

பாவமும், அறமும், வீடும், இன்பமும், துன்பம்-தானும், 

கோவமும், அருளும், அல்லாக் குணங்களும் ஆய எந்தை 
மூவரில் எங்கள் மூர்த்தி இவன் என முணனிவரோடு 
தேவர் வர்து இறைஞ்சும் காங்கூர்த் திருமணிக்கூடத்தானே. 

தங்கள் தோய் மாட நாங்கூர்த் தருமணிக்கூடத்தானை 

மங்கையர் தலைவன் வண் தார்க் கலியன் வாய் ஒலிகள் வல்லார் 

பொங்கு நீர் உலகம் ஆண்டு, பொன்-உலகு ஆண்டு, பின்னும் 

வெம் கதிர்ப் பரிதி வட்டத்து ஊடு போய் விளங்குவாரே. 

4, 6 

திருநாங்கூர்க் காவளம்பாடி 

பண் ? பாலையாழ் தாளம் : ஒன்பதொக்து 

தா அளக்து உலகம் முற்றும், தட மலர்ப் பொய்கை புக்கு, 
நா வளம் ஈவின்று அங்கு ஏத்த, காகத்தின் நடுக்கம் தீர்த்தாய்/ 

மா வளம் பெருகி மன்னும் மறையவர் வாழும் நாங்கைக் 

கரவளம்பாடி. மேய கண்ணனே! களைகண் நீயே. 

மண் இடந்து ஏனம் ஆக), மாவலி வலி தொஃப்பான், 

விண்ணவர் வேண்டச் சென்று, வேள்வியில் குறை இரச்தரப்/ 

துண் என மாற்றார் -தம்மைத் தொலைத்தவர் நாங்கை மேய 
கண்ணனே! காவளம் தண் பாடியாய்/ களைகண் நீயே. 

உருத்து எழு வாலி மார்வில் ஒரு கணை உருவ ஒட்டி, 

கருத்து உடைக் தம்பிக்கு இன்பக் கதிர் முடி. ௮7௬ அளித்தாய்! 
பருத்து எழு பலவும் மாவும் பழம் விழுந்து ஒழுகும் நாங்கைக் 

கருத்தனே! காவளம் தண் பாடியாய்! களைகண் நீயே. 

17 

10. 

3 

முனைமுகத்து அரக்கன் மாள முடிகள் பத்து அறுத்து வீழ்தது, ஆங்கு, 

lore pe இளையவற்கே ௮7௯ அளித்து அருளினானே7 
௬னைகளில் கயல்கள் பாயச் சுரும்பு தேன் நுகரும் காங்கைக் 
கனை கழல் காவளம் தண் பாடியாய்/ களைகண் நீயே.
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பட அரவு உச்-தன்மேல் பாய்ந்து பல் நடங்கள் செய்து, 

மடவரல் மங்கை-தன்னை மார்வகத்து இருத்தினுனே! 

தட வரை தங்கு மாடத் தகு புகழ் நங்கை மேய 

கடவுளே. காவளம் தண் பாடியாய்! களைகண் நீயே. 5 

மல்லரை அட்டு மாள, கஞ்சனை மலைந்து கொன்று, 

பல் ௮ரசு அவிந்து வீழப் பாரதப் போர் முடி.த்தாய்/ 

நல் ௮ரண் காவின் நீழல் நறை கமழ் காங்கை மேய 

கல் ௮ரண் காவளம் தண் பாடியாய்! களைகண் நீயே. 6 

மூத்தவற்கு ௮ரசு வேண்டி. முன்பு தூது எழுக்தருளி, : 
மாத்து ௮மர் பாகன் வீழ.ம.த கரி மருப்பு ஒஓ௫ித்தாய்/ 

பூத்து ௮மா சோலை ஓக), புனல் பரக்து ஒழுகும் நரங்கைக் 

காத்தனே! காவளம் தண் பாடியா!ப்/ களைகண் நீயே. 7 

ஏவு இளங் கன்னிக்கு ஆக இமையவா-கோனைச் செற்று, 
கா வளம் கடிது இறுத்துக் கற்பகம் கொண்டு போந்தாய்! 

Lp வளம் பொழில்கள் சூழ்ந்த புரக்கரன் செய்த காங்கைக் 

காவளம்பாடி. மேய கண்ணனே?! களைகண் நீயே. 8 

சந்தம் ஆய்) சமயம் ஆ௫, சமய ஜம் பூதம் 4, 

அந்தம் ஆய், ஆதி ஆகி, ௮௫ மறை-அ வையும் ஆனாய்! 

மந்தம் ஆர் பொழில்கள்தோறும் மட மயில் ஆலும் நாங்கைக் 

கந்தம் ஆர் காவளம் தண் பாடியாய்.! களைகண் நீயே. 9 

மர வளம் பெருகி மன்னும் மறையவர் வரழும் காங்கைக் 

. காவளம்பாடி. மேய கண்ணனைக் கலியன் சொன்ன 

பா வளம் பத்தும் வல்லார் பார்மிசை அரசர் ஆ௫க் 

Gar இள மன்னர் தாழக் சூடை நிழல் பொலிவர்-தாமே. 10 

A, 7 

AGS 7s Sy Garston Sa art 

பண் : கொல்லி தாளம்: இடையொத்து 

கண் ஆர் கடல்போல் திருமேனி கரியாய்/ 
கண்ணார் முனை வென்றி கொள்வார் மன்னும் கரங்கூர்த் 
திண் ஆர் மதிள் சூழ் திருவெள்ளக்குளத்துள் 
அண்ணா! அடியேன் இடரைக் களையாயே,. 1
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Oars g ஆர் துளவ மலர் கொண்டு ௮ணிவானே? 

நக்தாத பெரும் புகழ் வேதியர் காங்கூர்ள் 

செந்தாமரை நீர்த் திருவெள்ளக்குளத்துள் 

எக்தாய்/ அடியேன் இடரைக் களையாயே. 2 

குன்முல் குளிர் மாரி தடுத்து உகர்தகானே! 

கன்று ஆய பெரும் புகழ் வேதியர் நாங்கூர்ச் 

சென்றார் வணங்கும் திருவெள்ளக்குளத்துள் 

நின்றாய்! நெடியாய்! அடியேன் இடர் நீக்கே. 3 

Eror OF ENE OaETiDy-YS PHS களிதே/ 

கானாவகை ஈல்லவர் மன்னிய நாங்கூர்த் 

தேன் ஆர் பொழில் சூழ் திருவெள்ளக்குளத்துள் 

ஆனாய்/ அடியேனுக்கு அருள்புரியாயே. 4 

(வேடு ஆர் திருவேங்கடம். மேய விளக்க! 

நாடு ஆர் புகழ் வேதியர் மன்னிய காங்கூர்ள் 

சேடு ஆர் பொழில் சூழ் இருவெள்ளக்குளத்தாய்/ 

பாடாவருவேன் வினை ஆயின பாற்றே. 5 

கல்லால் கடலை ௮ணை கட்டி. உகக்தாய்/ 

நல்லார் பலர் வேதியர் மன்னிய நகாங்கூர்ச் 
செல்வா! இருவெள்ளக்குளத்.து உறைவானே! 

எல்லா இடரும் கெடுமாறு அருளாயே. 6 

கோலால் கிரை மேய்த்த எம் கோவலார்-கோவே/ 
கால் ஆ௫ய வேஇயர் மன்னிய காங்கூர்ச் 

சேல் ஆர் வயல் சூழ் திருவெள்ளக்குளத்துள் 
மாலே! என வல் வினை தீர்த்தருளாயே. 7 

வாராகம்-௮து ஆ௫ இம் மண்ணை இடர்தாய்! 

நாராயணனே நல்ல வேதியர் நாங்கூர்ச் 
௪ர் ஆர் பொழில் சூழ் திருவெள்ளக்குளத்துள் 

.ஆராஅமுதே! அடியேற்கு அருளாயே. 3 

பூ ஆர் இரு மா மகள் புல்கிய மார்பா! 

கா ஆர் புகழ் வே௦யோ் மன்னிய நாங்கூர்த் 

தேவா! திருவெள்ளக்குளத்து உறைவானே! 

ஆ ஆ! அடி.யான் இவன் என்று அருளாயே. 9
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நல் ௮ன்பு உடை வேதியர் மன்னிய நாங்கூர்ச் 

செல்வன் திருவெள்ளக்குளத்.து உறைவானை, 

கல்லின் மலி தோள் கலியன் சொன்ன மாலை 

வல்லர் என வல்லவர் வானவர-தாமே. 10 

4,8 

திருநாங்கூர்ப் பார்த்தன்பள்ளி 

'இருமாலிடத்.து ஈடுபட்ட தலைமகளத செயல்சண்டு, ஈ.ற்றாய் இரங்கிக் கூறல் 

பண் : கோமரம். தாளம் 2 ஏழொத்து 

கவள யானைக் கொம்பு ஓ௫த்த 

கண்ணன் என்றும், காமரு சீர் 

குவளை, மேகம் ௮ன்ன மேணி 
கொண்ட கோன், என் ஆனை என்றும், 

தவள மாடம் நீடு காங்கைத் 

சாமரையாள் கேள்வன் என்றும், 

பவள வாயாள் என் மடச்தை 

பார்த்தன்பள்ளி பாடுவாளே. 1 

கஞ்சன் விட்ட வெம் சினத்த 

களிறு அடர்த்த காளை என்றும், 

வஞ்சம் மேவி ass பேயின் 

உயிரை உண்ட மாயன் என்றும், 

செஞ்சொலாளர் நீடு நாங்கைத் . 
தேவ-தேவன் என்று என்று ஓதி, 

பஞ்சி ௮ன்ன மெல் அடியாள் 
பார்த்கன்பள்ளி பாடுவாளே. 2 

௮ண்டர்-கோன், என் ஆனை என்றும், 
ஆயர் மாதர் கொங்கை புல்கு 

செண்டன் என்றும், சான்மறைகள் 

தேடி. ஓடும் செல்வன் என்றும், 
வண்டு உலாவு பொழில் கொள் நரங்கை 

மன்னும் மாயன் என்று என்று ஒதி 
பண்டுபோல் ௮ன்று--என் மடச்தை 

பாரத்தன்பள்ளி பாடுவாளே. 3
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கொல்லை ஆனாள்; பரிச அழிக்தாள்-- 

கோல் வளையா£-தம் முகப்பே : 

மல்லை முந்நீர் தட்டு, இலங்கை 

கட்டு அழித்த மாயன் என்றும், 

செல்வம் மல்கு மறையோர் கரங்கைத் 

தேவ-தேவன் என்று என்று ஓதி, 

பல் வளையாள் என் மடந்தை 

பர்ர்த்தன்பள்ளி பாடுவாளே. 

அரக்கர் அவி மாள; அன்று, 

ஆழ் கடல் சூழ் இலங்கை செற்ற 

- சூரக்கரசன் என்றும், கோல 

வில்லி என்றும், மா மதியை 

நெருக்கும் மாடம் நீடு காங்கை 

நின்மலன்-தான் என்று என்று ஓத, 

பரக்கழிர்தாள் என் மடக்தை 

பார்த்தன்பள்ளி பாடுவாளே. 

ஞாலம் முற்றும் உண்டு உமிழ்ந்த 

நாதன் என்றும், காணிலம் சூழ் 

வேலை அன்ன கோல மேனி 
வண்ணன் என்றும், மேல் எழுக்து 

சேல் உகளும் வயல் கொள் கரங்கைத் 

தேவ-தேவன் என்று என்று ஓதி, 
பாலின் ஈல்ல மென்-மொழியாள் 

பார்த்தன்பள்ளி பாடுவாளே. 

சாடி. என்-தன் உள்ளம் கொண்ட 

சாகன் என்றும், கான்மறைகள் 

தேடி. என்றும் காண மாட்டாச் 

செல்வன் என்றும், இறை கொள் வண்டு 

சேடு உலவு பொழில் கொள் நாங்கைக் 

தேவ-தேவன் என்று என்று ஓத), | 

பாடகம் சேர் மெல்-அ௮டியாள் 

2—6 

பார்த்தன்பள்ளி பாடுவாளே. 

81 
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உலகம் ஏத்தும் ஒருவன் என்றும், 

ஒண் ௬டரோடு உம்பர் எய்தா 

நிலவும் ஆழிப் படையன் என்றும், 

கேசன் என்றும், தென் தஇிசைக்குத் 

இலதம் அன்ன மறையோர் ETHOS 

தேவ-தேவன் என்று என்று. ஓதி, 
பலரும் ஏ௪, என் மடந்தை 

பார்த்தன்பள்ளி பாடுவாளே. 

கண்ணன் என்றும், வானவர்கள் 

காதலித்து மலர்கள் தூவும் 

எண்ணன் என்றும், இன்பன் என்றும், 

ஏழ் உலகுக்கு ஆதி என்றும், 

தண்ண மாடம் நீடு நரங்கைத் — 

தேவ-தேவன் என்று என்று ஓதி, 

பண்ணின் அன்ன மென்-மொழியாள் 
பார்த்தன்பள்ளி பாடுவாளே. 

பாருள் கல்ல மறையோர் காங்கைப் 

பார்த்தன்பள்ளிச் செங் கண் மாலை 

வார் கொள் ஈல்ல முலை மடவாள் 

பாடலைத் தாய் மொழிக்த மாற்றம், 

கூர் கொள் நல்ல வேல் கலியன் 

கூறு தமிழ்ப் பத்தும் வல்லார் 
ஏர் கொள் கல்ல வைகுக்தத்துள் 

இன்பம் நாளும் எய்துவாரே. 

4, 9 

திருவிந்தளுர் 
பண் : நட்டராகம் தாளம் ண: இடையொத்து 
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10 

நும்மைத் தொழுதோம்; நும்-தம் பணிசெய்து இருக்கும் ஐம் அடியோம்; 

இம்மைக்கு இன்பம் பெற்றோம் ; எந்தாய்! இக்தஞரரீரே. 

எம்மைக் கடி.தாக் கருமம் அருளி, ஆ ஆ! என்.று இரங்க, 

நம்மை ஒருகால் காட்டி. நடந்தால், நாங்கள் உய்யோமே 7 

சிக்தை-தன்னுள் நீங்காது இருக்த திருவே! மருவினிய 

மைக்கா? ௮ம் தண் ஆலி மாலே! சோலை மழ களிறே! 

நந்தா விளக்கின் ச௬டபே! கறையூர் நின்ற நம்பி! என் 

எக்தாய்! இரக்களூராய்!/ அடியேற்கு இறையும் இரங்காயே/
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"பேசுகின்றது இதுவே--வையம் ஈர் அடியால் அளந்த 

மூசி வண்டு முரலும் கண்ணி முடி.மீர்/--உம்மைக் காணும் 

ஆசை என்னும் கடலில் வீழ்க்து இங்கு அயர்த்தோம் ; அயலாரும் 
அஏசுகின்றது இதுவே காணும், இக்தஞூரீ சே! 8 

ஆசை வழுவாது ஏத்தும் எமக்கு, இங்கு; இழுக்காய்த்து; அடியோர்க்கு, 
'தேசம் அறிய உமக்கே ஆளாய்த் திரிகின்றோமுக்கு; 
கரசின் ஒளியில் இகழும் வண்ணம் காட்டீர், எம் பெருமான்/ 
வாசி வல்லீர்! இக்கஞரரீர்/--வாழ்க்தே போம் நீரே. 4, 

த எம் பெருமான், £ீர் எம் பெருமான், தசையும், இரு கிலனும் 
ஆய், எம் பெருமான் ஆகி கின்ரால், அடியோம் கரணோமால் ; 

தாய்; எம் பெருமான், தந்ைத தந்ைத ஆவீர்! அடியோமுக்- 

(கே எம் பெருமான் அல்லீரோ நீர் 2--இக்தளூரீ ரே! 5 

(சொல்லாது ஒழியகில்லேன் ; அறிக்க சொல்லில், நும் அடியார் 
எல்லாரோடும் ஓக்க எண்ணியிருக் இர், அடியேனை ; 
கல்லார் அறிவீர் ; தோர் அறிவீர் ; கமக்கு--இவ் உலகத்தில் 

எல்லாம் அறிவீர்--ஈதே அறியீர், இச் தளூரீசே!! 6 

மாட்டீர் ஆனீர், பணி £ர் கொள்ள ; எம்மைப் பணி அநியர 

வீட்டீர் ;) இதனை வேறே சொன்னோம் ; இக்தஞூரீ ரே! 
காட்டீர் ஆனீர், நும்-தம் அடிக்கள் ; காட்டில், உமக்கு இக்த 
காட்டே வச்து தொண்டர் ஆன காரங்கள் உய்யோமே 2 7 

முன்னை வண்ணம் பாலின் வண்ணம் ; முழுதும் கிலைகின் ந 
பன்னை வண்ணம் கொண்டல் வண்ணம்; வண்ணம் எண் ணுக்கரல்_- 
பொன்னின் வண்ணம், மணிபின் வண்ணம் புரையும் தருமேணி 
இன்ன வண்ணம் என்று காட்டீர், இந்தஞரீரே/ 8 

எக்தை தந்ைத தம்மான் என்று என்று, எமர் ஏழ் அளவும் 
வக்து கின்ற தொண்டரோர்க்கே வாடி வல்லீரால் ; 
சிக்தை-தன்னுள் முத்தி கிற்றிர் ; சிறிதும் திருமேணி 
இக்க வண்ணம் என்று காட்டீர், இக்தஞரீரே ! 9 

ஏர் ஆர் பொழில் சூழ் இச் தஞரில் எந்தை பெருமானைக் 
கார் ஆர் புறவின் மங்கை வேந்தன், கலியன் ஒலிரெய்க 
சீர் ஆர் இன் சொல் மாலை கற்றுத் திரிவார் உலகத்டல் 
ஆர் ஆர், அவரே அரரர்க்கு என் றும் அமரர் ஆவரரே. (0
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4,10 

திருவெள்ளியங்குடி 

பண் ; புறநீர்மை சாளம் : ஒன்பதொத்து 

ஆய்ச்சியர் அழைப்ப வெண்ணெய் உண்டு, ஒருகால், 

ஆல்இலை வளர்ந்த எம் பெருமான், 

பேய்ச்சியை முலை உண்டு, இணை மருது இறுத்.து, 

பெரு கிலம் அளந்தவன் கோயில்-- 

காய்த்த நீள் கமுகும், கதலியும், தெங்கும் 

எங்கும் ஆம் பொழில்களின் நடுவே 

வரய்த்த நீர் பாயும் மண்ணியின் தென்பால்...- 

இருவெள்ளியங்குடி-௮.துவே. ந 

ஆ-நிரை மேய்த்து, அன்று, அலை கடல் அடைத்திட்டு, 

அரக்கர்-தம் சரங்களை உருட்டி, 

கரர் நிறை மேகம் கலந்தது ஓர் உருவக் 

கண்ணனார் கருதிய கோயில்-- 

பூ நிரைச் செருந்தி, புன்னை முத்து அரும்பி, 

பொதும்பிடை வரி வண்டு மிண்டி, 

தேன் இரைத்து உண்டு, அங்கு, இன் இசை முரலும்-- 

திருவெள்ளியங்குடி.-௮ துவே. 2 

கடு விடம் உடைய காளியன் தடத்தைக் 

கலக்கு, முன், அலக்கழித்து, அவன்-,கன் 

படம் இறப் பாய்ர்து, பல் மணி சிந்தப் 

பல் ஈடம் பயின்றவன் கோயில்-- 

பட. அரவு அல்குல் பாவை நல்லார்கள் 

பயிற்நிய நாடகத்து ஒலி போய் 

அடை புடை தழுவி, ௮ண்டம் கின்று அதிரும்-- 

திருவெள்ளியங்குடி-௮.துவே. 8 

கறவை முன் காத்து, கஞ்சனைக் காய்ந்த 

காளமேகத் திரு உருவன், 

பறவை முன் உயர்த்து, பாற்கடல் துயின்ற 

பரமனார் பள்ளிகொள் கோயில்-- 

துறைதுறைதோறும் பொன் மணி இதறும் 

தொகு திரை மண்ணியின் தென்பால் 

செறி மணி மாடக் கொடி. கதர் ௮ணவும்-- 

திருவெள்ளியங்குடி.-௮ துவே. 4
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பாரினை உண்டு, பாரினை உமிழ்ந்து, 

பாரதம் கையெறிக்து, ஒருகால், 

தேரினை ஊர்ந்து, தேரினைத் துரந்த 

செல் கண் மால் சென்று உறை கோயில். 

ஏர் கிரை வயலுள் வாளைகள் மறுகி, 

எமக்கு இடம் அன்று இது என்று எண்ணி), 

ர் மலி பொய்கை சென்று அணைகன் ற-- 

திருவெள்ளியங்குடி.-௮துவே. 

.காற்றிடைப் பூளை கரச்தென அரக்தை 

உற, கடல் அரக்கர்-தம் சேனை 

- கூற்றிடைச் செல்ல, கொடுவ் கணை துரந்த 

கோல வில் இராமன்-தன் கோயில்...- 

ஊற்றிடை. சின்ற வாழையின் கணனிகள் 

- ஊழ்த்து வீழ்ந்தன உண்டு மண்டி, 

சேற்றிடைக் கயல்கள் உகள் திகழ் வயல் சூழ்-- 

திருவெள்ளியங்குடி-அ.துவே. 

ஒள்ளிய கருமம் செய்வன் என்று உணர்ந்த 

மாவலி வேள்வியில் புக்கு, 

தெள்ளிய கூறள் ஆய், மூவடி. கொண்டு, 

இக்சூ உற வளார் தவன் கோயில்-- 

அள்ளி ௮ம் பொழில்வாய் இருக்து வாழ் குயில்கள் 
அரி, அரி என்று அவை அழைப்ப, 

டிவள்ளியார் வணங்க விரைந்து அருள்செய்வான்-- 

திருவெள்ளியங்குடி-அ.துவே. 

முடி உடை அமரர்க்கு இடர் செய்யும் ௮௬77. 

தம் பெருமானை, அன்று, அரி ஆய், 

மடி. பிடை வைத்து மார்வம் முன் கண்ட 

மாயனார் மன்னிய கோயில்-- 

படியிடை மாடத்து, அடி.யிடைத் தூணில் 

பதித்த பல் மணிகளின் ஒளியால் 

அடி. பகல், இரவு என்று, அறிவு-அரி.து ஆய-- 

இருவெள்ளியங்குடி-௮.துவே. 
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குடி. குடி. ஆகக் கூடி கின்று, அமரர், 
குணங்களே பிதற்றி நின்று ஏத்த, 

அடியவர்க்கு அருளி, அரவு-௮ணைக் துயின்ற 
ஆழியான் அமர்ச்து உறை கோயில்-- 

கடி. உடைக் கமலம் அடியிடை மலர, 

கரும்பொடு பெருஞ் செக்கெல் அசைய, 
வடி.வு உடை அன்னம் பெடையொடும் சேரும் 

வயல்--வெள்ளியங்குடி-அ.துவே. 

பண்டு முன், ஏனம் ஆ௫, அன்று ஒருகால், 

பார் இடர்து எயிற்றினில் கொண்டு, 

தெண் இரை வருடப் பாற்கடல் துயின்ற 

இிருவெள்ளியங்குடி யானை, 

வண்டு அறை சோலை மங்கையர் தலைவன், 

மான வேல் கலியன் வாய் ஓலிகள் 

கொண்டு, இவை பாடும் தவம் உடையார்கள் 

ஆள்வர்--இக் சூரை கடல் உலகே. 

5, 1 

திருப்புள்ளம்பூதங்குடி 
பண் : செச்திருத்தி தாளம் : ஏழொத்து 

அறிவது அறியான், அனைத்து உலகும் 

உடையான், என்னை ஆள் உடையான், 

குறிய மாணி உரு ஆய 

கூத்தன், மன்னி அமரும் இடம்-- 

நறிய மலாமேல் சுரும்பு ஆர்க்க, — 

எழில் ஆர் மஞ்ஞை GL ஆட, 

பொறி கொள் சிறை வண்டு இசை பாடும்-- 
புள்ளம்பூதங்குடி.-தானே. 

கள்ளக் குறள் ஆய், மாவலியை 

வஞ்சித்து, உலகம் கைப்படுத்து, 

பொள்ளைக் கரத்த போதகத்தின் 

துன்பம் தவிர்த்த புனிதன் இடம்-- 

பள்ளச் செறுவில் கயல் உகள, 

பழனக் கழனி - அதனுள் போய், 
புள்ளு, பிள்ளைக்கு இசை தேடும்-- 

புள்ளம்பூதங்குடி.-கானே. 

1546 
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மேவா அரக்கர் தென் இலங்கை 
வேந்தன் வீயச் சரம் துரந்து, 

மா வாய் பிளந்து, மல் அடர்த்து, 

மருதம் சாய்த்த மாலது இடம்-- 

கா ஆர் தெங்கின் பழம் வீழ; 

கயல்கள் பாய, குருகு இரியும் 

பூ ஆர் கழனி எழில் ஆரும்-- 
புள்ளம்பூதங்குடி-தானே. 

வெற்பால் மாரி பழுது ஆக்க), 

விறல் வாள் அரக்கர் தலைவன்-தன் 

apy ஆர் திரள் தோள் ஐச் கானகும் 

துணித்த வல் வில் இராமன் இடம்-- 

கற்பு ஆர் புரிசைசெய் குன்றம், 

கவின் ஆர் கூடம், மாளிகைகள், 

பொற்பு ஆர் மாடம் எழில் ஆரும்--- 

புள்ளம்பூதங்குடி-கானே. 

மை ஆர் தடங் கண் கருங் கூந்தல் 

ஆய்ச்சி மறைய வைத்த தயிர் 

கெய் ஆர் பாலோடு அமுது செய்த 

கேமி ௮வ் கை மாயன் இடம்--' 

செய் ஆர் ஆரல் இரை கருதிச் 

செங் கால் காரை சென்று அணையும், 

பொய்யா நரவின் மறையாளர்-- 

புள்ளம்பூதங்குடி தானே. 

மின்னின் அன்ன நுண் மருங்குல் 
வேய் ஏய் கடர தோள் மெல்லியற்கா, 

மன்னு சினத்த மழ விடைகள் 

ஏழ் அன்று அடர்த்த மாலது இடம்-- 

மன்னும் முது நீர் அரவிந்த 

மலாமேல் வரி வண்டு இசை பாட, 

புன்னை பொன் யய் தாது உதர்க்கும்-- 

புள்ளம்பூதங்குடி.- தானே. 

87 
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குடையா விலங்கல் கொண்டு ஏந்தி, 
மாரி பமுதா, கிரை காத்து, 

சடையான் ஓட அடல் வாணன் 
தடச் தோள் துணித்த தலைவன் இடம்-- 

குடியா வண்டு கள் உண்ண, 

கோல நீலம் மட்டு உகுகீகும் 

புடை ஆர் கழனி எழில் ஆரும்-- 

புள்ளம்பூதங்குடி.- தானே. 

கறை ஆர் கெடு வேல் மற மன்னர் 
வீய, விசயன் தேர் கடவி, 

இறையான் கையில் நிறையாத . 

முண்டம் கிறைத்த எந்தை இடம்-- 

மறையால் முத்தீ-௮வை வளர்க்கும் 

மன்னு புகழால், வண்மையால், 

பொறையால் மிக்க ௮க்தணர் வாழ். 
புள்ளம்பூதங்குடி- தானே. 

துன்னி, மண்ணும் விண் காடும், 

தோன்றுது இருள் ஆய் மூடிய நாள், 

அன்னம் ஆ௫, ௮௬ மறைகள் 

அருளிச்செய்த அமலன் இடம்-- 

மின்னு சோதி ஈவமணியம், 

வேயின் முத்தும், சாமரையும் ் 

பொன்னும் பொன்னி கொணர்ந்து அலைக்கும்-- 
புள்ளம்பூதங்குடி-கானே. 

கற்றா மறித்து, காளியன்-தன் 

சென்னி நடுங்க ஈடம்பயின்ற 
பொன் தாமரையாள்-தன் கேள்வன் 

புள்ளம்பூதங்குடி-தன்மேல், 
கற்றார் பரவும் மங்கையர்-கோன், 

கார் ஆர் புயல்கைக் கலிகன் நி 
சொல்-தான் ஈர் ஜந்து இவை பாட, 

சோர நில்லா-- துவர்-தாமே. 

1854 
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5, 2 

திருக்கூடலூர் 

பண் : நட்டராகம் தாளம் 2 கடையொத்து 

தாம் தம் பெருமை அறியார், தூது 
வேந்தர்க்கு ஆய வேந்தர் ஊர்போல்-- 

காந்தள் விரல் மென் கலை ஈல் மடவார் 

கூர்தல் கமழும்--கூடலூசே. 1 

செறும் திண் திமில் ஏறு உடைய பின்னை 

பெறும் தண் கோலம் பெற்ருர் ஊர்போல்-- 
நறும் தண் இம் தேன் உண்ட வண்டு 

குறிஞ்சி பாடும்--கூடலூரே. 2 

பிள்ளை உருவாய்கத் தயிர் உண்டு, அடியேன் 
உள்ளம் புகுச்.த ஒருவர் ஊர்போல்-- 

கள்ள காரை வயலுள் கயல்மீன் 

கொள்ளை கொள்ளும்--கூடலூரே. 3 

கூற்று ஏர் உருவின் சூறள் ஆய், கிலம் நீர் 

ஏற்றான், எந்தை பெருமான் ஊர்போல்-- 

சேற்று ஏர் உழவர் கோதைப் போது ஊண் 

கோல் தேன் முரலும்--கூடலூரே. ஆ 

தொண்டர் பரவ, சுடர் சென்று ௮ணவ, 

அண்டத்து அமரும் அடிகள் ஊாபோல்-- 
வண்டல் அலையுள் கெண்டை மிஸிர, 

கொண்டல் அ௮$இிரும்--கூட லூரே. 5 

தக்கன் வேள்வி தகாதத தலைவன் 

துக்கம் துடைத்த துணைவர் ஊர்போல்-- 

எக்கல் இடு நுண் மணல்மேல் எங்கும் 

கொக்கின் பழம் வீழ்--கூடலூரே. 6 

கருர் தண் கடலும், மலையும், உலகும், 

அருந்தும் அடி.கள் அமரும் ஊர்போல்-- 

பெருக் தண் முல்லைப்பிள்ளை ஓடிக் 

குருக்தம் தழுவும்--கூடலூரே. 7
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கலை வாழ் பிணையோடு அணையும் இருநீ£- 

மலை வாழ் எச்தை மருவும் ஊர்போல்-- 

இலை தாழ் தெங்கின் மேல்கின்று இளநீர்க் 

குலை தாழ் கிடங்கின்--கூட லூரே. 

பெருகு காதல் அடியேன் உள்ளம் 

உருகப் புசூக்த ஒருவர் ஊர் போல். 

அருகு கைதை மலர, கெண்டை 

குருசூ என்று அஞ்சும்--கூடலூசே. 

காவிப் பெருநீர் வண்ணன், கண்ணன் 

மேவித் திகழும் கூடலூர்மேல், 

கோவைத் தமிழால் கலியன் சொன்ன 

பாரவைப் பாட, பாவம் போமே, 

3, 3 

திருவெள்ளறை 

பண் 2 கவ்லாணம் தாளம் : ஏழொத்து 

வென்றி மா மழு ஏந்த, முன், மண்மிசை 
மன்னரை மூவெழுகால் 

கொன்ற தேவ/--சின் குரை கழல் தொழுவது ஓர் 
வகை எனக்கு அருள்புரியே-- 

மன்றில் மாம் பொழில் நுழைதக்து, மல்லிகை 

மெளவலின் போது அலர்த்தி, 
தென்றல் மா மணம் கமழ்தர வரு இு- 

வெள்ளறை கின்றானே7 

வசை இல் கான்மறை கெடுத்த ௮ம் மலர் அயற்கூ 

அருளி, முன், பரி முகமாய் 

இசை கொள் வேத-நூல் என்று இவை பயக்தவ- 

னே!--எனக்கு அருள்புரியே-- 
உயர் கொள் மாதவிப் போதொடு உலாவிய 

மாருதம் வீறியின்வாய் 
திசை எலாம் கமழும் பொழில் சூழ் தஇிரு- 

வெள்ளறை நின்னுனே! 

1865 
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வெய்யன் ஆய், உலகு ஏழ் உடன் நலிர்சவன் 

உடலகம்: இரு பிளவாக் 

கையில் நீள் உ௰ர்ப் படை-௮து வாய்த்தவ- 

னே! எனக்கு அருள்புரியே-- 

மையின் ஆர்தரு வரால் இனம் பாய, வண் 

தடத்திடைக் கமலங்கள் 

தெய்வம் காறும் ஒண் பொய்கைகள் சூழ் இரு- 
வெள்ளறை நின்ருனே! 

வாம் பரி உக, மன்னா-தம் உயிர் செக, 

ஐவர்கட்கு ௮7௬ அளித்த, 

காம்பின் ஆர் திரு வேங்கடப் யொருப்ப/--கின் 

காதலை அருள் எனக்கு-- 

மாம் பொழில் தளிர் கோதிய மடக் சூயில் 

வாய்-௮து துவர்ப்பு எய்த, 

தீம் பலங்கனிசத் தேன்-௮து நுகர் இரு- 

வெள்ளறை கின்ருனே! 

மான வேல் ஒண் கண் மடவரல் மண்-மகள் 

அழுங்க, முக்நீர்ப் பரப்பில் _ 
ஏனம் ஆக), அன்று, இரு நிலம் இடக்தவ- 

னே! எனக்கு அருள்புரியே-- 

கான மா முல்லை, கழைக் கரும்பு ஏறி, வெண் 

முறுவல் செய்து அலர்கின்ற, 

தேனின் வாய் மலர் முருசூ உகுக்கும் இரு- 

வெள்ளறை கின்ருனே! 

பொங்கு நீள் முடி. அமரர்கள் தொழுது எழ, 

அமுதினைக் கொடுத்தளிப்பான், 

அங்கு ஓர் ஆமை-அது ஆய ஆஇ!-.-நின் 

அடிமையை அருள், எனக்கு-- 

தங்கு பேடையோடு ஊடிய மதுகரம், 

தையலார் சூழல் ௮ணைவான், 

ங்கள் தோய் சென்னி மாடம் சென்று ௮ணை இரு. 

வெள்ளறை நின்ருனே. 

9b
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ஆதினோேடு ஒரு நான்கு உடை நெடு முடி 

அரக்கன்-தன் சிரம் எல்லாம் - 

வேறு வேறு உக வில்-அ.து வளைததவ- 

னே--எனக்கு அருள்புரியே-- 
மாறு இல் சோதிய மரதகப் பாசடைத் 

தாமரை மலர் வார்ந்த 

தேறல்.மாந்தி, வண்டு இன் இசை முரல் திரு- 

வெள்ளறை நின்றானே! 

மூன் இவ் ஏழ் உலகு உணர்வு இன்றி இருள் மிக, 

உம்பர்கள் தொழுது ஏத்த, . 

அன்னம் ஆக, அன்று, அரு மறை பயக்தவ- 

னே!--எனக்கு அருள்புரியே-- 
மன்னு கேதகை, சூதகம் என்று இவை 

வன த்திடைச் சுரும்பு இனங்கள் 

தென்ன என்ன, வண்டு இன் இசை முரல் திரு- 

வெள்ளறை கின்றானே! 

ஆங்கு மாவலி வேள்வியில் இரந்து சென்று, 

அகல்-இடம் முமுதினையும் 

பாங்கனால் கொண்ட பரம/--கின் பணிந்து எழு- 

-வேன், எனக்கு அருள்புரியே-- 
இங்கு பிண்டி.பின் செம் மலர் ஏ.றி வண்டு 

உழிதர, மா ஏறித் 
இம் குயில் மிழற்றும் படப்பைத் திரு- 

வெள்ளறை நின்றானே! 

மஞ்சு உலாம் மணி மாடங்கள் சூழ் தஇிரு- 

வெள்ளறை-அ௮தன் மேய 
அஞ்சனம் புரையும் திரு உருவனை, 

ஆதியை, அமுதத்தை, 
கஞ்சு உலாவிய வேல் வலவன், கலி- 

கன்றி சொல் ஐஇரசண்டும் 

௮ஞ்சல் இன்றி கின்று ஏத்த வல்லார் இமை- 

யோர்க்கு ௮ர௬ ஆவர்களே. 

1874 
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உ, 4 

திருவரங்கம் :₹ 1 

பண் 2: பழம்பஞ்சுரம் சாளம் : ஏழொத்தா 

உந்திமேல் கான்முகனைப் படைத்தான், உலகு உண்டவன், ் 

எந்தை பெம்மான், இமையோர்கள் தாகைக்கு இடம் என்பரரல்-- 
சந்தினோடு மணியும் கொழிக்கும் புனல் காவிரி 
அந்திபோலும் நிறத்து ஆர் வயல் சூழ் தென் அரங்கமே. 1. 

வையம் உண்டு ஆல்இலை மேவும் மாயன், மணி நீள் முடி, 

பை கொள் காகத்து அணையான் பயிலும் இடம் என்பரால்-- 
தையல் நல்லார் சூழல் மாலையும், மற்று அவர் தட முலைச் 

செய்ய சரக்தும் கலந்து இழி புனல் சூழ் தென் அரங்கமே. 2 

பண்டு இவ் வையம் அளப்பான், சென்று, மாவலி கையில் நீர் 

கொண்ட ஆழித் தடக் கைக் குறளன் இடம் என்பரால்-- 

வண்டு பாடும் மது வார் புனல் வந்து இழி காவிரி, : 

அண்டம் நாறும் பொழில், சூழ்க்து அழகு ஆர் தென் அரங்கமே. 8: 

விளைத்த வெம் போர் விறல் வாள் அரக்கன் ஈகா பாழ்பட 

வளைத்த வல் வில் தடக்கை-அவனுக்கு இடம் என்பரால் 

துளைக் கை யானை மருப்பும், அகிலும் கொணர்ந்து உந்தி, முன் 

இளைக்கும் செல்வப் புனல் காவிரி சூழ் தென் அரங்கமே. 4 

வம்பு உலாம் கூந்தல் மண்டோதரி காதலன் வான் புக 

அம்பு-தன்னால் முணிர்த அழகன் இடம் என்பரால். 

உம்பரீ-கோனும், உலகு ஏழும் வந்து, ஈண்டி,, வணங்கும் நல் 

செம் பொன் ஆரும் மதிள் சூழ்ச்து அழகு ஆர் தென் அரங்கமே, 5 

கலை உடுத்த அகல் அல்குல் வன் பேய் மகள், தாய் என 

மூலை கொடுத்தாள், உயிர் உண்டவன் வாழ் இடம் என்பரால். 

குலை எடுத்த கதலிப் பொழிஃலூடும் வந்து உக, முன் 
அலை எடுக்கும் புனல் காவிரி சூழ் தென் அரங்கமே, 6 

கஞ்சன் கெஞ்சும், கடு மல்லரும், சகடமும், காலினால் 

துஞ்ச வென்ற சுடர் ஆழியான் வாழ் இடம் என்பரால்-- 

மஞ்சு சேர் மாலிகை நீடு ௮ல் புகையும், மா மறையோர் 

செஞ்சொல் வேள்விப் புகைபடம் கமழும் தென் அரங்கமே. 7
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ஏனம், மீன், ஆமையோடு அரியும், சிறு குறளும் ஆய், 
srl gu தரணித் தலைவன் இடம் என்பரால்-- 7 

வானும் மண்ணும் கிறையப் புகுந்து ஈண்டி, வணக்கும், கல் 

'தேனும் பாலும் கலந்தன்னவர் சேர், தென் அரங்கமே. ட 

சேயன், என்றும், மிகப் பெரியன், நுண் கேர்மையன் ஆய இம் 
மாயை ஆரும் அறியா வகையரன் இடம் என்பரால்-- 

'வேயின் முத்தும், மணியும் கொணர்ந்து ஆர் புனல் காவிரி 

ஆய$பொன் மா மதிள் சூழ்ச்து அழகு ஆர் தென் அரங்கமே. 9 

அல்லி மாதர் அமரும் திரு மார்வன் அரங்கத்தைக் 

கல்லின் மன்னு மதிள் மங்கையர்-கோன், கலிகன்றி சொல் 

ஈல் இசை மாலைகள் கால் இரண்டும் இரண்டும் உடன் 

வல்லவா-தாம் உலகு ஆண்டு, பின், வான் உலகு ஆள்வரே. . 10 

5, 5 

திருவரங்கம் : 2 

பிரிவு ஆற்றாது வருந்தும் தலைவியைக் குறித்தத் தாய் இரங்இக் கூறல் 

பண் : பியர்தை தாளம் 2 இடையொத்து 

வெருவாதாள் வாய்வெருவி, வேங்கடமே] 

வேங்கடமே! என்கின்றாளால் ) 

மருவாளால் என் சூடங்கால் ; வாள் நெடுங் கண் 

துயில் மறக்காள்--வண்டு ஆர் கொண்டல் 

உருவாளன், வானவரீ-தம் உயிராளன், 

ஒலி திரை நீர்ப் பெளவம் கொண்ட 

இருவாளன் என் மகளைச் செய்தனகள் 

எங்கனம் கான் சிர் தஇிக்கேனே ? 1 

கலை ஆளா அகல் அல்குல் ; கன வளையும் 

கை ஆளார--என் செய்கேன் கான் ? 
வில ஆளா அடி.யேனை வேண்டுதியோ ? 

வேண்டாயோ 7? என்னும்--மெய்ய 
மஓயாளன், வானவர்-தம் தலையாளன், 

மராமரம் ஏழ் எய்த வென்றிச் 
சிஃயாளன் என் மகளைச் செய்தனகள் 

எங்கனம் கான் இந்திக்கேனே 2 2
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மான் ஆய மென் கோக்கி வாள் நெடுவ் கண் 

நீர் மல்கும் ) வளையும் சோரும் ) 

தேன் ஆய நறுச் துழாய் அலங்கலின் 

இறம் பேசி உறங்காள் காண்மின் 

கான்-ஆயன்-கடி. மனையில் தயிர் உண்டு, 

கெய் பருக ஈந்தன் பெற்ற 

ஆன்-ஆயன் என் மகளைச் செய்தனகள், 

அம்மனைமீர்/ அறிகலேனே. 

தாய் வாயில் சொல் கேளாள் ; தன் ஆயத்- 

(தோடு அணையாள் ; தட மென் கொள்கை. 

Cu ஆரச் சாந்து ௮ணியாள் ; எம் பெருமான் 

திருவரங்கம் எங்கே? என்னும்-- 

பேய் மாய முலை உண்டு, இவ் உலகு உண்ட 

பெரு வயிற்றன், பேசில், நங்காய்! 

மர மாயன் என் மகளைச் செய்தனகள், 

மங்கைமீர்! மஇக்கிலேனே. 

பூண் முலைமேல் சாச்து அணி.பாள் ; பொரு கயல் கண் 

மை எழுதாள் ; பூவை பேணாள் ; 

ஏண் அறியாள் எத்தனையும் ; எம் பெருமான் 

இழுவரல்கம் எங்கே? என்னும்-- 

காள் மலராள் காயகன் ஆய், காம் அறிய 

ஆப்ப்பாடி, வளர்க்க நம்பி 

ஆண் மகன் ஆய் என் மகளைச் செய்தனகள், 

அம்மனைமீர்/ அறிகலேனே. 

தாது ஆடு வன மாலை தாரானே2 

என்று என்றே தளார்தாள் காண்மின் ; 

யாதானும் ஒன்று உரைக்கில், எம் பெருமான் 

திருவரங்கம் என்னும்--பூமேல் 

மாது ஆளன், சூடம் ஆடி, மதுளுதன், 

மன்னர்க்கு ஆய் முன்னம் சென்ற 

தூகதாளன் என் மகளைச் செய்தகனகள் 

எங்கனம் கான் சொல்லுகேனே ? 

95
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வார் ஆளும் இளவ் கொங்கை வண்ணம் வேறு 

ஆயினவாறு எண்ணாள் ; எண்ணில், 

பேராளன் பேர் அல்லால், பேசாள் ; இப் 

பெண் பெற்றேன் என் செய்கேன் சான் 7-- 

தார் ஆளன், தண் சூடந்தை நகர் ஆளன், 

ஐவர்க்கு ஆய் அமரில் உய்த்த 

தேர் ஆளன் என் மகளைச் செய்தனகள்- 

எங்கனம் கான். செப்புகேனே ? 

உறவு ஆகும் இலள் என்று என்று ஓழியாது 

பலர் ஏசும் அலர் ஆயிற்றுல் ; 

மறவாதே எப்பொழுதும், மாயவனே! 

மாதவனே! என்கின்ருளால்-- 

பிறவாத பேராளன், பெண் ஆளன், 
மண் ஆளன், விண்ணோ...தங்கள் 

அறவாளன் என் மகளைச் செய்தனகள், 

அம்மனைமீ£/ அறிகிலேனே. 

பந்தோடு கழல் மருவாள் ; பைங் இளியும் 

பரல் ஊட்டாள் ; பாவை பேணோாள் ; 

வர்தானோ, திருவரங்கன் ? வாரானோ 2 

என்று என்றே வளையும் சோரும்-- 

சந்தோகன், பெளழியன், ஜர் தழல் ஓம்பு 

தைத்திரியன், சாமவேதி 

அந்தோ/ வந்து, என் மகளைச் செய்தனகள், 

அம்மனைமீர்/ அறிகிலேனே. 

சேல் உகளும் வயல் புடை சூழ் திருவரங்கத்து 

அம்மானைச் சிந்தைசெய்த 

நீல மலர்க் கண் மடவாள் கிறை அழிவைக் 

தாய் மொழிர்த-௮தனை கேரார் 

கால வேல் பரகாலன், கலிக்ன் தி 
ஓலி மாலை கற்று வல்லார் 

மாலை சேர் வெண் குடைக்கீழ் மன்னவர் ஆய், 
பொன்-உலஒல் வாழ்வர்-தாமே. 

1394 
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5,6 

திருவரங்கம் : 8 

பண் : ஈட்டராகம் தாளம் :? ஏழொத்து 

கைம் மான மழ களிற்றை, கடல் இடக்த கருமணியை, 

மைம் மான மரதகத்தை, மறை உரைத்த திருமாலை, 

எம்மானை, எனக்கு என்றும் இனியாளை, பனி காத்த 

அம்மானை யான் கண்டது--௮ணி நீர்த் தென் அரங்கத்தே. 1 

பேரானை, குறுங்குடி. எம் பெருமானை, திருத்தண்கால் 

ஊரானை, கரம்பனூர் உத்தமனை, முத்து இலங்கு 

கார் ஆர் இண் கடல் ஏழும், மலை ஏழ் இவ் உலகு ஏழ் உண்டு 

ஆராது என்று இருக்தானைக் சகண்டது--தென் அரங்கத்தே. 2 

ஏன் ஆகி உலகசூ இடந்து, அன்று, இரு நிலனும் பெரு விசும்பும் 

தான் ஆய பெருமாளை; தன் அடியார் மனத்து என்றும் 

தேன் ஆ), அமுது ஆடத் திகழ்க்தானை; மகிழ்க்து ஒருகால் 

ஆன்-ஆயன் ஆனானைச் கண்டது--தென் அரங்கத்தே. 8 

வளர்க்தவனைத் தடங் கடலுள், வலி உருவில் இரி ௪கடம் 

தளர்ந்து உதிர உதைத்தவனை, தரியாது அன்று இரணியனைப் 

பிளக்தவனை, பெரு நிலம் ஈர் அடி. நீட்டிப் பண்டு ஒருகாள் 

அளந்தவனை யான் கண்டது--அ௮ணி நீர்த் தென் அரங்கத்தே. ழ் 

நீர் அழல் ஆப், நெடு கிலன் ஆய் நின்றானை; அன்று, அரக்கன் 

ஊர் அழலால் உண்டானை, கண்டார் பின் காணாமே ) 

பேர் அழல் ஆய், பெரு விசும்பு ஆய், பின் மறையோர் மக்திரத்தின் 

ஆர் அழலால் உண்டானைக் கண்டது--தென் அரங்கத்தே. 5 

தம் னெத்தைத் தவிர்த்து அடைச்தார் தவ நெறியை; தரியாது 

கஞ்சனைக் கொன்று, அன் று, உலகம் உண்டு உமிழ்ர்த கற்பகத்தை ; 

வெம் சன த்த கொடுர் தொழிலோன் விசை உருவை அசைவித்த 

௮ம் சிறைப் புள் பாகனை யான் சண்டது--கென் அரங்கத்தே. 6 

சிந்தனையை, தவகெறியை, இருமாலை, பிரியாது 

வந்து எனது மனத்து இருந்த வடமலையை, வரி வண்டு ஆர் 

கொக்து அணைந்த பொழில் கோவல் உலகு அளப்பான் அடி. நிமிர்தஈ 

அந்தணனை யான் கண்டது--அணி நீர்ச் தென் அரங்கத்தே. 7 

2—7
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துவரித்த உடையவர்க்கும், தூய்மை இல்லாச் சமணர்க்கும், 

அவர்கட்கு அங்கு அருள் இல்லா அருளானை; தன் அடைந்த 

எமர்கட்கும், அடி.யேற்கும், எம்மாற்கும், எம் அனைக்கும், 

அமரர்க்கும் பிரானாரைக் கண்டது--தென் அரங்கத்தே. 8 

பொய் வண்ணம் மனத்து அகற்றி, புலன் ஐக்தும் செல வைத்து, 

மெய் வண்ணம் நினைந்தவாக்கு மெய்ச் கின் ற வித்தகளை; 

மை வண்ணம், கர முகில்போல் திகழ் வண்ணம், மரதகத்தின் 

௮வ் வண்ண வண்ணனை யான் கண்டது--தென் அரங்கத்தே. 9 

ஆ மருவி கிரை மேய்த்த அணி அரங்கத்து அம்மானைக் 

காமரு சர்க் கலிகன்றி ஓலிசெய்த மலி புகழ் சேர் 
கா மருவு தமிழ்-மாலை கால் இரண்டோடு இரண்டினையும் 

தாம் மருவி வல்லார்மேல் சாரா தீவினை தாமே. 10 

5, 7 

திருவரங்கம் : 4 

பண் : காட்டம் தாளம் : ஒன்பதொத்து 

பண்டை நரன்மறையும், வேள்வியும், கேள்விப் 

பதங்களும், பதங்களின் பொருளும், 

பிண்டம் ஆய் விரிர்த பிறங்கு ஒளி அனலும், 

பெருகிய புனலொடு கிலனும், 

கொண்டல், மாருதமும், குரை கடல் ஏழும், 
எழு மா மலைகளும், வீசம்பும், 

அண்டமும் தான் ஆய் கின்ற எம் பெருமான்-- 

அரங்க மா நகர் அமாந்தானே. 1 

இந்திரன், பிரமன், ஈசன் என்று இவர்கள் 

எண் இல் பல் குணங்களே இயற்ற, 
தந்தையும், தாயும், மக்களும், மிக்க 

சுற்றமும் சுற்றி கின்று ௮அகலாப் 
பந்தமும், பந்தம் அறுப்பது ஐர் மருக்தும், 

பான்மையும், பல் உயிர்க்கு எல்லாம் 
அந்தமும், வாழ்வும் ஆய எம் பெருமான்-- 

அரங்க மா நகர் அமாந்தானே. 2
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மன்னு மா நிலனும், மலைகளும், கடலும், 

வானமும், தானவர் உலகும் 

துன்னு மா இருள் ஆய், துலங்கு ஒளி சுருங்கி, 

தொல்லை சான்மறைகளும் மறைய, 

ன்னும் வானவர்க்கும் முனிவர்க்கும் நல்கி, 

பிறங்கு இருள் கிறம் கெட, ஒருநாள், 
அன்னம் ஆய், அன்று, அங்கு அரு மறை பயக்தான்-- 

௮ரங்க மா ஈகர் அமர்ந்தானே. 

மா இருங் குன்றம் ஒன்று மத்து ஆக) 

மாசுணம் அதனெடும் அளவி, 

வா இரும் பெளவம் பகடு விண்டு அலற, 

படு திரை விசும்பிடைப் படர, 

(சேய் இரு விசும்பும், இங்களும், சகூடரும், 

தேவரும் தாம் உடன் இசைப்ப, 

ஆயிரம் தோளால் ௮லை கடல் கடைந்தான்-- 

அரங்க மா நகர் அமார்ர்தானே. 

எங்ஙனே உய்வா், தானவர் கினைக்தால் 7-- 

இசணியன் இலங்கு பூண் ௮கலம் 

(பொங்கு வெம் சூருதி பொன்மலை பிளந்து 
பொழிதரும் அருவி ஒத்து இழிய, 

வம் கண் வாள் எயிற்று ஓர் வெள்ளி மா விலங்கல் 

விண் உறக் கனல் விழித்து எழுந்தது 

.அங்கனே ஒக்க அரி உரு ஆனான்-- 

அரங்க மா ஈகர் அமர்ந்தானே. 

ஆயிரம் குன்றம் சென்று கொக்களைய 

அடல் புரை எழில் திகழ் திரள் தோள் 

ஆயிரம் துணிய, அடல் மழுப் பற்றி, 

மற்று அவன் அகல் விசும்பு அணைய, 

ஆயிரம் பெயரால் அமரர் சென்று இறைஞ்ச, 

அறிதுயில் அலை கடல் ஈடுவே 

ஆயிரம் ௬டர் வாய் அரவு-அணைத் துயின்றான்-- 

அரங்க மா ஈகர் அமர்க்தானே. ' 

99 
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௬ரி குழல் கனி வாய்ச் இருவினைப் பிரித்த 

கொடுமையின் கடு விசை அரக்கன் 
எரிவிழித்து இலங்கும் மணி முடி பொடி செய்து, 

இலங்கை பாழ்படுப்பதற்கு எண்ணி, 

வரி ௪லை வளைய, அடு சரம் துரந்து, 

மறி கடல் கெறிபட, மலையால், 

அரிகூலம் பணிகொண்டு, அலை கடல் அடை SST or — 

அரங்க மா ஈகர் ௮மாச்தானே. ர் 

ஊழி ஆய், ஓமத்து உச்சி ஆப், ஒருகால் 

உடைய தேர் ஒருவன் ஆப், உலகில் 

சூழி மால் யானைத் துயர் கெடுத்து, இலங்கை 

மலங்க, அன்று, அடு சரம் துரக்து, 

பாழியால் மிக்க பார்த்தனுக்கு அருளி, 

பகலவன் ஒளி கெடப் பகலே, 

ஆழியால், அன்று, அங்கு, ஆழியை மறைத்தான் -- 

அரங்க மா நகர் ௮மர்ந்தானே. & 

பேயினார் முலை ஊண் பிள்ளை ஆய், ஒருகால் 

பெரு நிலம் விழுங்க, ௮.து உமிழ்ச்த 

வாயன் ஆம், மால் ஆய், ஆல்இலை வளர்ந்து, 

மணி முடி. வானவா-தமக்குச் 

சேயன் ஆய், அடி.யோர்க்கு அணியன் ஆய் வந்து, என் 

சிந்தையுள் வெம் துயர் அறுக்கும் 

ஆயன் ஆய், அன்று, குன்றம் ஒன்று எடுத்தான். 
அரங்க மா நகர் அமாக்தானே. ஓ 

பொன்னும், மா மணியும், முத்தமும் ௬மக்து 

பொரு திரை மா நதி புடை சூழ்ந்து, 

அன்னம் மாடு உலவும் அலை புனல் சூழ்ச்த 

அரங்க மா நகர் அமாக்தானை 

மன்னு மா மாட மங்கையர் தலைவன், 

மான வேல் கலியன் வாய் ஒலிகள் 

பன்னிய பனுவல் பாடுவார் நாளும் 

பழவினை பற்று அறுப்பாரே. 10
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5, 8 

திருவரங்கம் : 5 

பண் : பழச்தக்கராகம் தாளம் 2 நடையொத்து 

ஏழை, எதலன், &ழ்மகன் என்னாது 

இரங்கி, மற்று அவற்கு இன் அருள் ௬ரக்து, 
மாழை மான் மட கோக உன் தோழி), 

உம்பி எம்பி என்று ஒழிக்திலை : உகந்து 

தோழன் நீ எனக்கு, இங்கு ஒழி என்ற 
சொற்கள் வந்து அடியேன் மனத்து இருக்திட, 

ஆழி வண்ண / கின் அடி-இணை அடைக்தேன்-- 

அணி பொழில் திருவரங்கத்து அம்மானே 1 

வாத மா மகன், மர்க்கடம், விலங்கு, 

மற்று ஓர் சாதி என்று ஒழிந்திலை, உகக்து, 
காதல் ஆதரம் கடலினும் பெருகச் 

செய்தகவினுக்கு இல்லை கைம்மாறு என்று, 

கோது இல் வாய்மையினுயொடும் உடனே 

உண்பன் நான் என்ற ஒண் பொருள் எனக்கும் 

ஆதல் வேண்டும் என்று அடி-இணை அடைக்தேன்..- 

அணி பொழில் திருவரங்கத்து அம்மானே! ' 2 

கடி. கொள் பூம் பொழில் காமரு பொய்கை 
வைகு தாமரை வாங்கிய வேழம் 

மூடியும் வண்ணம், ஓர் முழு வலி முதலை 

பற்ற, மற்று அது கின் சரண் கினைப்ப, 

'கொடிய வாய் விலங்கின் உயிர் மலங்கக் 

கொண்ட சீற்றம் ஒன்று உண்டு, உளது அறிஈ்து, உன் 
அழியனேனும் வந்து, ௮டி-இணை அடைந்தேன். 

௮ணி பொழில் திருவரங்கத்து அம்மானே / 3 

நஞ்சு சோர்வது ஓர் வெம் சன அரவம் 

வெருவி வந்து, நின் சரண் என, சரண் ஆய் 

"கெஞ்சில் கொண்டு, கின் ௮ம் சிறைப் பறவைக்கு 

அடைக்கலம் கொடுத்து அருள்செய்தது அறிந்து, 
(வெம் சொலாளர்கள் நமன்-தமர் கடி.யர் 

கொடிய செய்வன உள; அதற்கு அடியேன் 
அஞ வந்து, கின் அடி-இணை அடைச்தேன் 

௮ணி பொழில் இருவரங்கத்து அம்மானே! 4
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மாகம், மா நிலம் முழுதும் வந்து இறைஞ்சும் 

மலர் அடி. கண்ட மா மறையாளன் 

தோகை மா மயில் அன்னவர் இன்பம் 

துற்நிலாமையில், அத்த! இங்கு ஒழிந்து, 

போகம் £ எய்இ), பின்னும் ஈம் இடைக்கே 

போதுவாய் என்ற பொன் அருள் எனக்கும் 

ஆக வேண்டும் என்று அடி.-இணை அடைச்தேன்-- 

அணி பொழில் இருவரங்கத்து அம்மானே 1 D 

மன்னு கான்மறை மா முணி பெற்ற 

மைக்தனை மதியாத வெம் கூற்றம்- 

தன்னை ௮ஞ்௪ு, கின் சரண் என, சரண் ஆய், 

தகவு இல் காலனை உக முனிக்து, ஒழியா, 

பின்னை என்றும் நின் இருவடி. பிரியா- 

வண்ணம் எண்ணிய பேர் அருள் எனக்கும் 

அன்னது ஆகும் என்று அடி-இணை அடைந்தேன்: 

அணி பொழில் இருவரங்கத்து அம்மானே ! 6 

ஓது வாய்மையும், உவனியப் பிறப்பும் 

உனக்கு முன் த௫்த அந்தணன் ஒருவன், 

காதல் என் மகன் புகல் இடம் காணேன் 

கண்டுநீ தருவாய் எனக்கு என்று 

கோது இல் வாய்மையினான், உனை வேண்டிய 

குறை முடித்து, அவன் சிறுவனைக் கொடுத்தாய்-.- 

ஆதலால், வந்து உன் அடி -இணை அடைந்தேன். 

அணி பொழில் இருவரங்க)கது அம்மானே / 8 

வேத வாய்மொழி அந்தணன் ஒருவன்), 

எந்தை கின் ௪ரண் : என்னுடை மனைவி 

காதல் மக்களைப் பயத்தலும் காணாள் ; 

கடியது ஓர் தெய்வம் கொண்டு ஒளிக்கும் என்று அழைப்ப,. 

ஏதலார் முன்னே, இன் அருள் அவற்குச் 

செய்து,உன் மக்கள் மற்று இவர் என்று கொடுத்தாராம்; 

ஆதலால், வந்து உன் ௮டி.-இணை அடைந்தேன்-- 

௮ணி பொழில் இருவரங்கத்து அம்மானே ! 8:
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துளங்கு நீள் முடி. அரசா-தம் சூரிசில் 

தொண்டை மன்னவன் இண் இறல் ஒருவற்கு 
உளம் கொள் அன்பினோடு இன் அருள் ௬ரந்து, அங்கு, 

ஓடு காழிகை ஏழ் உடன் இருப்ப, 
வளம் கொள் மந்திரம் மற்று அவற்கு அருளிச் 

செய்த ஆறு அடியேன் அறிந்து, உலகம் 

அளந்த பொன் அடியே அடைத்து, உய்ச்தேன்-- 

go பொழில் திருவரங்கத்து அம்மானே / 9 

மாட மாளிகை சூழ் இருமங்கை- 

மன்னன், ஒன்னலர்-தங்களை வெல்லும் 
ஆடல்மா வலவன், கலிகன் றி 

௮ணி பொழில் திருவரங்கத்து அம்மானை, 

நீடு தொல் புகழ் ஆழி வல்லானை, 

. எந்தையை, கெடுமாலை நினைந்த 

பாடல் பத்து-இவை பாடுமின், தொண்டீர் 7 

பாட, நும்மிடைப் பாவம் கில்லாவே. 10. 

ஒ, 9 

திருப்பேர் நகர் 

பண் : ஈட்டாகம் தாளம் 2: ஒன்பதொத்து 

கை இலங்கு ஆழி சங்கன், கரு முகல் இரு நிறத்தன், 

பொய் இலன், மெய்யன்-தன்-காள் அடைவரேல் அடிமை ஆக்கும், 
செய் அலர் கமலம் ஓங்கு செறி பொழில் தென் திருப்போ் 
பை ௮ரவு௮ணையான் காமம் பரவி, நான் உய்ந்த ஆறே / 1 

வங்கம் ஆர் கடல்கள் ஏழும், மலையும், வானகமும், மற்றும், 

௮ம் கண் மா ஞாலம் எல்லாம் அமுதுசெய்து உமிழ்சக்த எந்தை, 

திங்கள் மா முகில் ௮அணவு செறி பொழில் தென் இருப்போர் 
எங்கள் மால் இறைவன் காமம் ஏத்தி, கான் உய்ச்த ஆறே ! 2 

ஒருவனை உந்தப் பூமேல் தங்குவித்து, ஆகம்-கன்னால் 

ஒருவனைச் சாபம் நீக்கி, உம்பர் ஆள் என்று விட்டான், 

பெரு வரை மதிள்கள் சூழ்ச்த பெரு நகர் அரவு-௮ணைமேல் 

கரு வரை வண்ணன்.தன் பேர் கருதி, கான் உய்ச்த ஆறே 1 3
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ஊன் அமர் தலை ஒன்று ஏந்தி, உலகு எலாம் திரியூம் ஈசன் 
ஈன் ௮மர் சாபம் நீக்காய் என்ன; ஒண் புனலை ஈந்தான், 

தேன் ௮மர் பொழில்கள் சூழ்க்த செறி வயல் தென் திருப்பேர் 

வானவர்-தலைவன் காமம் வாழ்த்தி, நான் உய்ச்த ஆறே! 4 

வக்கரன் வாய், முன், ண்ட மாயனே / என்று, வானோர் 

புக்கு, அரண் தந்தருளாய் என்ன; பொன்ஆகத்தானை, 

கக்கு ௮ரி உருவம் ஆ௫, ஈகம் இளர்ச்து இடச்.து உகக்த 

சக்கரச் செல்வன் தென்பேர்த் தலைவன் தாள் அடைந்து உய்ர்தேனே. 5 

விலங்கலால் கடல் அடைத்து, விளங்கிழை பொருட்டு, வில்லால் 

இலங்கை மா ஈகர்க்கு இறைவன் இருபது புயம் துணிச்தான், 

கலம் கொள் சான்மறை வல்லார்கள் ஓத்து ஒலி எத்தக் கேட்டு, 

மலங்கு பாய் வயல் திருப்பேர் மருவி, கான் வாழ்ந்த ஆறே ! 6 

வெண்ணெய்-தான் அமுதுசெய்ய, வெகுண்டு, மத்து ஆய்ச்சி ஓச்சி, 

கண்ணி ஆர் குறுவ் கயிற்றால் கட்ட, வெட்டென்று இருக்கதான், 
திண்ண மா மதிள்கள் சூழ்க்த தென் இருப்பேருள் வேலை 

வண்ணனஞார் காமம் காளும் வாய் மொழிக்து, உய்ந்த ஆறே / 7 

௮ம் பொன் ஆர் உலகம் ஏழும் அறிய, ஆய்ப்பாடி தன்னுள் 

கொம்பு அனார் பின்னை கோலம் கூடுதற்கு ஏறு கொன்றான், 

செம் பொன் ஆர் மதிள்கள் சூழ்க்த தென் இருப்பேருள் மேவும் 
எம்பிரான் நாமம் நாளும் ஏத்தி, நான் உய்ந்த ஆறே ! 8- 

நால் வகை வேதம், ஜக்.து வேள்வி, ஆறு அங்கம் வல்லார், 

மேலை வானவரின் மிக்க வேதியர், ஆதி காலம் 
சேல் உகள் வயல் இருப்போச் செங் கண் மாலோடும் வாழ்வார், 

சல மா தவத்தர் சந்தை ஆளி என் சிந்தையானே. 9 

வண்டு அறை பொழில் இருப்பேர் வரி அரவு-அணையில் பள்ளி- 

கொண்டு உறைகின்ற மாலைக் கொடி. மதிள் மாட மங்கைத் 
இண் திறல் தோள் கலியன் செஞ்சொலால் மொழிக்த மாலை 
கொண்டு, இவை பாடி. ஆடக் கூடுவர் 8ீள் விசம்பே. 10
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5, 10 

திருநந்திபுரவிண்ணகரம் 
பண் : வியாழக்குறிஞ்சி தாளம் : மழுமுடித்தல் 

இது அறு நிலத்தொடு, எரி, காலினொடு, நீர், கெழு 

விசும்பும் அவை ஆய், 

மரசு ௮று மனத்தினொடு உறக்கமொடு இறக்கை அவை 
ஆய பெருமான், 

தாய் செற உளைந்து, தயிர் உண்டு, கூடம் ஆடு தட 

மரர்வர், தகை சேர் 

நாரதன் உறைகின்ற ஈகர் நந்திபுரவிண்ணகரம்-- 

நண்ணு, மனமே/ 1 

உய்யும் வகை உண்டு, சொன செய்யில் ; உலகு ஏழும் ஓழி- 

யாமை மூன காள் 

மெய்யின் அளவே அமுதுசெய்ய வல ஐயன்-அ௮வன் 
மேவும் க்கா-தான்-- 

மைய வரி வண்டு மது உண்டு, கஇளையோடு மலா் 

ஒண்டி, அதன்மேல் 

நைவளம் நவிற்று பொழில் கர் திபுரவிண்ணகரம்-- 

ஈண்ணு, மனமே/ 2 

உம்பர் உலகு ஏழு, கடல் ஏழு, மலை ஏழும் ஓழி- 

யாமை முன காள், 
தம் பொன் வயிறு ஆர் அளவும் உண்டு, ௮வை உமிழ்க்த தட 

மராவர், தகை சேர், 

வம்பு மலர்கின்ற பொழில் பைம் பொன் வரு தும்பி மணி 
கங்குல் வயல் சூழ், 

நம்பன் உறைகின்ற நகர் ஈந்திபுவிண்ணகரம்-- 

மே
 நண்ணு, மனமே/ 

பறையின் ஓளி எயிறு இலக, முறுகி, எதிர் பொருதும் என 

வந்த அசுரர் 
இறைகள்-௮வை கெ;ு-கெறு என; வெறிய- ௮வர் வயிறு அழல, 

கின்ற பெருமான் 

சிறை கொள் மயில் சூயில் பயில, மலர்கள் உக, அளி முரல, 
அடிகொள் நெடுமா . 

கறைசெய் பொழில் மழை தவமும் நந்திபுரவிண்ணகரம்-- 

நண்ணு, மனமே/ 4
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மூள எரி இத்தி, முணிவு எ.ப்தி, அமர் செய்தும் என 

வந்த அசுரர் 

தோளும் அவர் தாளும் முடியோடு பொழி. ஆக, கொடி. 

ஆம் அளவு எய்தான், 

வாளும், வரி வில்லும், வளை ஆழி, கதை, சங்கம் இவை 

௮ம் கை உடையான் 

நாளும் உறைகின்ற நகர் கக்திபுரவிண்ணகரம்-- 

நண்ணு, மனமே! & 

தம்பியொடு, தாம் ஒருவர், தன் துணைவி காதல் துணை 

ஆக, முன நாள், 

வெம்பி எரி கானகம் உலாவும்-௮வர்- தாம் இனிது 

மேவும் ஈ௧ர-தான்-- 

கொம்பு குதி கொண்டு கூபில் கூவ, மயில் ஆலும், எழில் 

ஆர் புறவு சேர் : . 

நம்பி உறை௫ன்ற நகர் ஈந்திபுரவிண்ணகரம்-- 

நண்ணு, மனமே] 6 

தந்தை மனம் உந்து துயர் நந்த, இருள் வந்த விறல் 

நந்தன் மதலை ் 

எந்தை இவன் என்று அமரர் கந்த மலர் கொண்டு தொழ 

கின்ற நகா-தான்-- 

மந்த முழவு ஓசை மழை ஆக எழு கார் மயில்கள் 

ஆடு பொழில் சூழ் 
நந்தி பணிசெய்த நகர் நச்திபுரவிண்ணகரம்-- 

நண்ணு, மனமே / ர் 

எண்ணில் நினைவு எய்இி, இணி இல்லை இறை என்று முணி- 

யாளர் இரு ஆர் 

பண்ணில் மலி £€தமொடு பாடி,, gear ஆடலொடு 

கூட, எழில் ஆர் 

மண்ணில் இதுபோல ஈகர் இல்லை என வானவர்கள்- 
தாம் மலாகள் தாய், 

ஈண்ணி உறைகின் ற நகர் ஈந்திபுரவிண்ணகரம்--- 

நண்ணு, மனமே ! &
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* வங்கம் மலி பெளவம்-அ௮து மா முகடின் உச்ச புக, 
மிக்க பெருநீர் 

அங்கம் அழியார், அவனது ஆணை தலை சூடும் அடி.- 
யார்) அறிதியேல், 

பொங்கு புனல் உக்து மணி கங்குல் இருள் றும் ஒளி 
எங்கும் உளதால், 

தங்கள் பெருமான் உறையும் சந்திபுரவிண்ணகரம்-- 

நண்ணு, மனமே./ 9 

கறை செய் பொழில் மழை தவழும் கக்திபுரவிண்ணகரம் 

ண்ணி உறையும் 

உறை கொள் புகர் ஆழி, ௬ரி சங்கம்-௮அவை ௮ம் கை உடை- 

யானை ஒளி சோர் 

கறை வளரும் வேல் வல்ல கலியன் ஒலி மாலை-இவை 

ஐந்தும் ஐந்தும் 

முறையின் இவை பயில வல அடியவர்கள் கொடுவினைகள் 

முழுது அகலுமே. 10: 

G, 1 

திருவிண்ணகர் : 1 

பண் : புற$ர்மை தாளம் : மழுமுடி.த்தல் 

வண்டு உணும் ந.று மலர் இண்டை கொண்டு, 

பண்டை கம் வினை கெட என்று, அடி.மேல் 

தொண்டரும் அமரரும் பணிய கின்று, அங்கு, 

அ௮ண்டமொடு அ௮கல்-இடம் ௮ளக்தவனே / 

ஆண்டாய் / உனைக் காண்பது ஓர் அருள் எனக்கு அருளுதியேல், 
வேண்டேன், மனைவாழ்க்கையை--விண்ணகர் மேயவனே / 3. 

அண்ணல் செய்து, அலை கடல் கடைந்து, அதனுள் 

கண்ணுதல் கஞ்ச உண்ணக் கண்டவனே / 

விண்ணவர் அமுது உண, அழுதல் வரும் 

பெண் அமுது உண்ட எம் பெருமானே 7 

ஆண்டாய் ! உனைக் காண்பது ஓர் அருள் எனக்கு அருளுதியேல், 
வேண்டேன், மனைவாழ்க்கையை--விண்ணகர் மேயவனே / 2
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குழல் கிற வண்ண /! கின் கூறு கொண்ட 
தீழல் நிற வண்ணன் ஈண்ணார் நகரம் 

விழ, ஈணி மலை சிலை வளைவுசெய்து, அங்கு, : 

அழல் கிற அம்பு-௮து ஆனவனே / 
ஆண்டாய் !/ உனைக் காண்பது ஓர் அருள் எனக்கு அருளுதியேல், . 

(வேண்டேன், மனைவாழ்க்கையை--விண்ணகர் மேயவனே / 

நிலவொடு வெயில் கிலவு இரு ௬டரும் 

உலகமும் உயிர்களும் உண்டு, ஒருகால், 

கலை தரு குழவியின் உருவினை ஆய், 

அலை கடல் ஆல்இலை வளர்ச்தவனே / 

ஆண்டாய் / உனைக் காண்பது ஓர் அருள் எனக்கு அருளுதியேல், 
'வேண்டேன், மனைவாழ்க்கையை--விண்ணகர் மேயவனே / 

பார் எழு, கடல் எழு, மலை எழும் ஆய், 

சீர் கெழும் இவ் உலகு ஏழும் எல்லாம் 

ஆர் கெழு வயிற்றினில் அடகூ நின்று, அங்கு, 
ஓர் எழுத்து ஓர் உர ஆனவனே / 

ஆண்டாய் / உனைக் காண்பது ஓர் அருள் எனக்கு அருளுதியேல், 
(வேண்டேன், மனைவாழ்க்கையை--விண்ணகர் மேயவனே ! 

கார் கெழு கடல்களும், மலைகளும் ஆய், 

ஏர் கெழும் உலகமும் ஆ௫, மு.த- 

லார்களும் அறிவு-அரும் கிலையினை ஆய், 

சர் கெழு சான்மறை ஆனவனே / 

ஆண்டாய்! உனைக் காண்பது ஓர் ௮ருள் எனக்கு அருளுதியேல், 

(வேண்டேன், மனைவாழ்க்கையை--விண்ணகர் மேயவனே / 

உருக்கு உறு ஈறு கெய் கொண்டு, ஆர் அழலில் 

இருக்கு உறும் ௮க்தணர் சக்தியின்வாய், 

பெருக்கமொடு அமரர்கள் அமர, நல்கும் 
இருக்கினில் இன் இசை ஆனவனே / 

ஆண்டாய் !/ உனைக் காண்பது ஓர் அருள் எனக்கு அருளுதியேல், 
(வேண்டேன் மனைவாழ்க்கையை--விண்ணகர் மேயவனே /
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காதல் செய்து இளையவர் கலவி தரும் 

வேதனை வினை அது வெருவுதல் ஆம் ; 

ஆதலின், உனது அடி. ௮ணுகுவன் கான் ; 

போது அலர் நெடுமுடி.ப் புண்ணியனே / 

ஆண்டாய் ! உனைக் காண்பது ஓர் அருள் எனக்கு அருளுஇயேல், 
வேண்டேன் மனைவாழ்க்கையை--விண்ணகர் மேயவனே / 8: 

சாதலும் பிறத்தலும் என்று இவற்றைக் 

காதல் செய்யாது, உன கழல் அடைந்தேன் ; 

ஓதல் செய் நான்மறை ஆ௫), உம்பர் 

ஆதல் செய் மூவுரு ஆனவனே / 

ஆண்டாய் / உனைக் காண்பது ஓர் அருள் எனக்கு அருளுதியேல், 

வேண்டேன் மனைவாழ்க்கையை--விண்ணகர் மேயவனே ! 9: 

பூ மரு பொழில் ௮ணி விண்ணகர்மேல் 

காமரு சர்க் கலிகன்றி சொன்ன 

பா மரு தமிழ்-இவை பாட வல்லார் 
வாமனன் அடி -இணை மருவுவரே. 10: 

6, 2 

திருவிண்ணகர் : 2 
பண் : பழர்தச்கராகம் தாளம் 2? ஏழொத்து 

பொறுசத்தேன் புன்சொல் கெஞ்சில்; பொருள், இன்பம் என இரண்டும் 

இறுத்தேன், ஐம்புலன்கள் கடன் ஆயின ; வாயில் ஒட்டி. 

அறுத்தேன், ஆர்வச் செற்றம் ; அவை-தம்மை மனத்து அகற்றி, 

வெறுத்தேன் ; நின் அடைந்தேன்.-இருவிண்ணகர் மேயவனே? 1 

மறச்தேன் உன்னை, முன்னம் ; மறக்த மதி இல் மனத்தால் . 

இறந்தேன், எத்தனையும் ; அதனால், இடும்பைக் சூழியில் 

பிறந்தே எய்த்து ஒழிந்தேன் ; பெருமான்/ இரு மார்பா! 
இறந்தேன், கின் அடிக்கே--இருவிண்ணகர் மேயவனே! 2 

மான் ஏய் CoraeQusr- gp au? HG குழியில் உழைக்கும் 

ஊன் ஏய் ஆக்கை-தன்னை உதவரமை உணர்ச்து உணர்க்.து- 

வானே! மா கிலமே/ வந்து வந்து, என் மனத்து இருந்த 

தேனே!-நின் அடைந்தேன். திருவிண்ணகர் மேயவனே 3
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பிறிந்தேன், பெற்ற மக்கள் பெண்டிர் என்று இவர் பின் உதவாது 

அறிந்தேன் ; நீ பணித்த அருள் என்னும் ஒள் வாள் உருவி 

எறிக்தேன், ஐம்புலன்கள் இடர் தீர ; எறிந்து வந்து, 

'செறிக்தேன், கின் அடிக்கே--இருவிண்ணகர் மேயவனே! 4 

பரண் தேன் வண்டு அறையும் குழலார்கள் பல்லாண்டு இசைப்ப, 

ஆண்டார் வையம் எல்லாம் ௮ர௬ு ஆ), முன் ஆண்டவரே, 
மாண்டார் என்று வந்தார் ; ௮ர்தோ! மனைவாழ்க்கை- தன்னை 

'டூவண்டேன் ; நின் அடைந்தேன்--இருவிண்ணகர் மேயவனே? 5 

கல்லா ஜம்புலன்கள்-௮வை கண்டவாறு செய்யகில்லேன் ) 

மல்லா/ மல்அமருள் மல்லர் மாள மல் அடர்த்த 

மல்லா! மல்லல் ௮ம் சர் மஇள் நீர் இலங்கை அழித்த 

வில்லா! நின் அடைந்தேன் திருவிண்ணகர் மேயவனே! 6 

“வேரு யான் இரச்தேன் ; வெகூளாது மனக்கொரள், எக்்.தாப்/ 

ஆரு வெம் நரகத்து அடி.யேனை இடக் கருதி, 

கூறா ஐவர் வந்து சூமைக்கக் குூடி.விட்டவரைத் 

“தேராது, உன் அடைந்தேன். திருவிண்ணகர் மேபவனே/ 7 

£ வாய் வல் வினையார் உடன் கின்று ApssurGura, 

'மேவா வெம் ஈரகத்து இட உற்று விரைந்து வந்தார் ; 

மூவா வானவர்-தம் முதல்வா! மதி கோள் விடுத்த 

'தேவா! நின் அடைந்தேன். திருவிண்ணகர் மேயவனே! 8 

'போது ஆர் தாமரையாள், புலவி, கூல வானவர்-தம் 

கோதா! கோது இல் செங்கோல் குடை மன்னர் இடை நடத்த 

தாதா! தூ மொழியாய்! ௬டர்போல் என் மனத்து இருக்த 

வேதா! கின் அடைந்தேன்--இருவிண்ணகர் மேயவனே 9 

தேன் ஆர் பூம் புறவில் திருவிண்ணகர் மேயவனை 

வான் ஆரும் மதிள் சூழ் வயல் மங்கையர்-கோன், மருவார் 

ஊன் ஆர் வேல் கலியண், ஒலிசெய் தமிழ்-மாலை வல்லார் 
(கோன் ஆய், வானவர-தம் கொடி. மா ஈகர் கூடுவரே. 10
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6, 3 

திருவிண்ணகர்: 8 

பண் : பழர்தக்கராகம் தாளம் : ஏழொத்து 

துறப்பேன் அல்லேன் இன்பம் ; துறவாது, கின் உருவம் 

மறப்பேன் ௮ல்லேன் என்றும் ; மறவரது, யான் உலஇல் 

பிறப்பேன் ஆக எண்ணேன் ; பிறவாமை பெற்றது, கின் 
இறத்தேன் ஆதன்மையால்--திருவிண்ணகரானே! 1 

துறந்தேன், ஆர்வச் செற்றச் கூற்றம் ; துறக்தமையால், 

சிறக்தேன், கின் அடிக்கே அடிமை ; திருமாலே! 
அறம்-தான் ஆய்த திரிவாய்! உன்னை என் மனத்து அகத்தே 
தஇிதம்பாமல் கொண்டேன் -தருவிண்ணகரானே! 2 

மான் ஏய் நோக்கு கல்லார் மதிபோல் முகத்து உலவம் 
ஊன் ஏய் கண் வாளிக்கு உடைந்து, ஓட்டக்து, உன் அடைந்தேன். 
கோனே! குறுங்குடியுள் சூழகா! இருகறையூர்த் 
தேனே! வரு புனல் சூழ் இருவிண்ணகரானே/ 8 

சாந்து ஏந்து மென் ம்யார் தடச் தோள் புணர் இன்ப வெள்ளத்து 
ஆழ்ந்தேன் ; ௮௬ நரகத்து அழுந்தும் பயன் படைத்தேன் ; 

'போந்தேன், புண்ணியனே! உன்னை எய், என் தீவினைகள் 

தீர்ந்தேன் ; கின் ௮டைச்தேன்--இருவிண்ணகரானே! 4 

மற்று ஓர் தெய்வம் எண்ணேன் ; உன்னை என் மனத்து வைத்துப் 

பெற்றேன் ; பெற்றதுவும், பிறவாமை--எம் பெருமான்/ 
வற்றா நீள் கடல் சூழ் இலங்கை இராவணனைச் 

செற்றாய்! கொற்றவனே! இருவிண்ணகரானே! 5 

மை ஒண் கருவ் கடலும், கிலனும், மணி வரையும், 

செய்ய ௬டர் இரண்டும் இவை ஆய நின்னை கெஞ்சல் 

உய்யும் வகை உணர்க்தேன், உண்மையால் ; இணியாதும் மற்று ல் 

தெய்வம் பிறிது அறியேன்... இருவிண்ணகரானே! 6 

வேறே கூறுவது உண்டு அடியேன் விரித்து உரைக்கும் 
ஆறே நீ பணியாது அடை, கின் திருமனத்து 
கூறேன், கெஞ்சு-தன்னால் குணம் கொண்டு, மற்று தர் தெய்வம் ; 
கேறேன்; உன்னை அல்லால்--திருவிண்ணகரானே 7



112 ் 1475 

முளிர்தீர்த வெம் கடத்து மூரிப் பெருங் களிற்றுல் 

விளிச் தந்த மா மரம்போல் வீழ்ந்தாரை நினையாதே, 

அளிந்து ஓர்ந்த சிந்தை நின்பால் அடியேற்கு வான்-உலகம் 

தெளிர்தே என்று எய்துவது? திருவிண்ணகரானே! 8: 

சொல்லாய், திரு மார்வா! உனக்கு ஆடத் தொண்டு பட்ட 

நல்லேனை வினைகள் நலியரமை நம்பு--ஈம்பீ! 

மல்லா / சூடம் ஆடீ.!. மதுசூ. தனே! உலஇல் 

செல்லா நல் இசையாய்/ திருவிண்ணகரானே! 9 

தார் ஆர் மலரக் கமலத் தடம் சூழ்ச்த தண் புறவில் 

Sr ஆர் நெடு மறுகின் திருவிண்ணகரானைக் 

கார் ஆர் புயல் தடக் கைக் கலியன் ஒலி மாலை . 
ஆர் ஆர் இவை வல்லார், அவர்கீசூ அல்லல் நில்லாவே. 10 

6,4 

திருநறையூர் : 1 
பண் : கோமரம் தாளம் 2? இடையொத்து 

கண்ணும் ௬ழன்று பீளையோடு ஈளை வந்து ஏங்கினால், 

பண் இன் மொழியார் பைய கடமின் என்னாதமூன், 

விண்ணும், மலையும், வேதமும், வேள்விபும் ஆயினான் த் 
BOOT DVD கறையூர் காம் தொழுதும், எழு, கெஞ்சமே ! L 

கொங்கு உண் குழலார் கூடி இருந்து, சிரித்து, நீர் 

இங்கு என் இருமி எம்பால் வக்தது? என்று இகழாதமுன், 

இங்கள், எரி, கால், செஞ் ௬டர் ஆயவன் தேசு உடை 

நங்கள் நறையூர் நரம் தொழுதும், எழு, நெஞ்சமே / 2 

கொங்கு ஆர் குழலார் கூடி இருந்து, சிரித்து, எம்மை 

எம் கோலம், ஐயா! என் இனிக் காண்பது ? என்னாதமுன், 

செங்கோல் வலவன் தாள் பணிந்து ஏத்தித் திகழும் ஊர்-- 

நம் கோன் கறையூர--நாம் தொழுதும், எழு, நெஞ்சமே 7 5 

கொம்பும், அரவமும், வல்லியும் வென்ற நுண் ஏர் இடை 
வம்பு உண் சூழலார் வாசல் அடைத்து இகழா தமுன், 

செம் பொன் கமுகு- 'இனம்-தான் கனியும் செழும் சோலை கும். 
கம்பன் ஈறையூர் நாம் தொழுதும், எழு, கெஞ்சமே 7
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விலங்கும், கயலும், வேலும், ஒண் காவியும் வென்ற கண், 

சலம் கொண்ட சொல்லார்-தாங்கள் சிரித்து, இகழாத முன், 

மலங்கும், வராலும், வாளையும் பாய் வயல் சூழ்தரு, 

கலம் கொள் கறையூர் காம் தொழுதும், எழு, நெஞ்சமே 7 5 

மின் கோ இடையார், வேட்கையை மாற்றியிருக்.து, 

என் நீர் இருமி எம்பால் வந்தது ? என்.று இகழாதமுன், 

தொல் நீர் இலங்கை மலங்க விலங்கு எரி ஊட்டினான் 
கல் நீர் நறையூர் நாம் தொழுதும், எழு, கெஞ்சமே ! 6 

வில் ஏர் நுதலார், வேட்கையை மாற்றி, சிரித்து, இவன் 

பொல்லான், திரைந்தான் என்னும் புறன்-உரை கேட்பதன்முன், 
சொல் ஆர் மறை நான்கு ஓதி உலஇல் கிலாயவர் 
சல்லார் ஈகறையூர் காம் தொழுதும், எழு, கெஞ்சமே/ 7 

வாள் ஒண் கண் நல்லார் தாங்கள் மதனன் என்ளார்-தம்மைக் 

கேள்மின்கள், ஈளையோடு எங்கு கிழவன் என்ஞைமுன், 
வேள்வும் விழவும் வீதியில் என்றும் ௮அருத ஊர், 

காளும், கறையூர் காம் தொழுதும், எழு, நெஞ்சமே ! 8 

கனி சேர்ச்து இலங்கு ஈல் வாயவர், காதன்மை விட்டிட, 

Geo சேர்ந்து உடலம் கோலில் தளர்ச்து, இளையா தழுன், 

பனி சேர் விசும்பில் பால்மதி கோள் விடுத்தான் இடம், 

கணி சேர் ஈறையூர் காம் தொழுதும், எழு, கெஞ்சமே ! 9 

பிறை சேர் நுதலார் பேணுதல் நம்மை இலாதமுன், 

கறை சேர் பொழில் சூழ் ஈறையூர் தொழு, கெஞ்சமே, என்ற 

கறை ஆர் நெடு வேல் மங்கையா-கோன், கலிகன்றி சொல் 
மறவாது உரைப்பவர் வானவர்க்கு இன் ௮7௬ ஆவரே. 10 

6, 5 

திருநறையூர் : 2 
பண் : குறண்டி காளம் : ஏழொத்து 

கலங்க முந்நீர் கடைந்து, அமுதம் கொண்டு, இமையோர் 
துளங்கல் தீர கல்கு, சோதிச் ௬டர் ஆய 

வலங்கை ஆழி இடங்கைச் சங்கம் உடையான் ஊர். 
கலம் கொள் வாய்மை அந்தணர் வாழும்--ஈறையூசே, 1 
2—8
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முனை ஆ,ர் சயம் ஆக, அவுணன் முரண் மார்வம் 
புனை வாள் உ௫ரால் போழ்பட ஈர்ந்த புனிதன் ஊர்-- 

சினை ஆர் தேமாஞ் செர் தளிர் கோதிக் குயில் கூவும் 

கனை ஆர் சோலை சூழ்ச்து அழகு ஆய--ஈறையூரே. 2 

ஆனை, புரவி, தேரொடு காலாள் ௮ணிகொண்ட 

சேனைக் தொகையைச் சாடி., இலங்கை செற்றான் ஊர்-- 

மீனைத் தழுவி வீழ்க்து எழும் மள்ளர்க்கு அலமந்து, 

கரனப் பு.தலில் ஆமை ஒளிக்கும்--ஈறையூரே. மே
 

உறி ஆர் வெண்ணெய் உண்டு, உரலோடும் கட்டுண்டு, 

வெறி ஆர் கூக்தல் பின்னை-பொருட்டு, ஆன் வென்றான் ஊர்-- 

பொறி ஆர் மஞ்ஞை பூம் பொழில்தோறும் கடம் ஆட, 
கறு நாள்மலாமேல் வண்டு இசை பாடும்--ஈறையூரே. 4, 

விடை ஏழ் வென்று, மென் தோள் ஆப்ச்சிக்கு அன்பன் ஆய், 
கடையால், நின்ற மருதம் சாய்த்த காதன் ஊர் 

பெடையோடு அன்னம் பெய்வளையார்-தம் பின் சென்று, 

நடையோடு இயலி, கரணி ஒளிக்கும்--ஈறைபூரே. 5 

பகு வாய் வன் பேய் கொங்கை ௬ வைத்து, ஆர் உயிர் உண்டு, 

புகு வாய் நின்ற போதகம் வீழப் பொருதான் ஊர். 

கெகு வாய் கெய்தல் பூ மது மாந்தி, கமலத்தின் % 

கசூ வாய் மலர்மேல் ௮ன்னம் உறங்கும்--ஈறைய/(சே. 6 

முக்து நாலும், முப்புரி நூலும், முன், ஈச்,த 
௮க்தணாளன் பிள்ளையை அர நான்று அளித்தான் ௨ 29 

பொர்தில் வாழும் பிள்ளைக்கு ௫, புள் ஓடி. 

நந்து வாரும் பைம் புனல் வாவி--நறையூரே, 7 

வெள்ளைப் புரவித் தோர் விசயற்கு ஆய், விறல் வியூகம் 

விள்ள; சச் துக்கோன் விழ, ஊர்ந்த விமலன் ஊர். 

கொள்ளைக் கொழு மீன் உண் குருகு ஓடி, மடை கவறும் 
நன்ளக் கமலத் தேறல் உகுகீஞும்--கறை பூசே. 8 

பாரை ஊரும் பாரம் தரப் பார்த்தன்-தன் 

தேரை ஊ ஊரும் தேவதேவன் சேரும் ஊர 

தாரை ஊரும் தண் தளிர் வேலி புடை சூழ்; 
நாரை ஊரும் நல் வயல் சூழ்க த-- றைய ரே. 9
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தாமத் துளப நீள் முடி. மாயன்-தான் கின்ற 

கரமத் திரள் மா மாஸிகை சூழ்ச் த கறையூர்மேல் 

காமக் கதிர் வேல் வல்லான் கலியன் ஒலி மாலை-- 

சேமத் துணை ஆம், செப்பும்-அவர்க்கு, திருமாலே. 10 

6, 6 

திருநறையூர் : 8 

பண் 2 கோமாம் தாளம் 2: இடையொத்.து 

அம்பரமும், பெரு கிலனும், திசைகள் எட்டும், 

அலை கடலும், கூல வரையும் உண்ட கண்டன், 

கொம்பு அமரும் வட மரத்தின் இலைமேல் பள்ளி 
கூடினான் திருவடியே கூடஇற்மீர் 

வம்பு அவிமும் செண்பகத்தின் வாசம் உண்டு, 

மணி வண்டு வகுளத்தின் மலர்மேல் வைகும், 

'செம்பியன் கோச் செங்கணான் சேர்க்த கோயில், 
திருகறையூர் மணிமாடம் சேர்மின்களே. 1 

கொழுங் கயல் ஆய், நெடு வெள்ளம் கொண்ட காலம் 

குல வரையின் மீது ஓடி, அண்டத்து அப்பால் 

எழுந்து இனிது விளையாடும் ஈசன், எந்தை, 

இணை-அடி.க்கீழ் இணிது இருப்பீர்! இன வண்டு ஆலும், 
உழும் செறுவில் மணி கொணர்க்து'கரைமேல் இத்தி, 

உலகு எல்லாம் சந்தனமும் அகலும் கொள்ள, 

செழும் பொன்னி வளம் கொடுக்கும் சோழன் சேர்ந்த 
திருநறையூர் மணிமாடம் சேர்மின்களே. 2 

பவ்வ நீர் உடை ஆடை ஆகச் சுற்றி, 

பார் அகலம் திருவடியா, பவனம் மெய்யா, 

செவ்வி மாஇரம் எட்டும் தோளா, ௮ண்டம் 

திரு முடியா நின்றான்பால் செல்லகற்பீர் / 
கவ்வை மா கஸிறு உக்தி, வெண்ணி ஏற்ற 

கழல் மன்னர் மணி முடிமேல் காகம் ஏறத் 

(தெய்வ வாள் வலம் கொண்ட சோழன் சேர்ந்த 
தருகறையூர் மணிமாடம் சேர்மின்களே 3
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பைங் கண் ஆள்-அரி உரு ஆய், வெருவ கோக்க, 

பரு வரத் தோள் இரணியனைப் பற்றி வாங்கி, 

௮ம் கை வாள் உ௫ர் நுதியால் அவனது ஆகம் 

௮ம் குருதி பொங்குவித்தான் அடி.க்&ழ் கிற்பீர் 7 

வெம் கண் மர களிறு உந்தி, வெண்ணி ஏற்ற 

விறல் மன்னர் திறல் அழிய, வெம் மா உய்த்த 

செங்கணான் கோச் சோழன் சேர்ந்த கோயில் 

இருநறையூர் மணிமாடம் சேோமின்களே. 4 

அன்று உலகம் மூன்றினையும் அளந்து, வேறு ஓர் 

அரி உரு ஆய், இரணியன து ஆகம் உண்டு; 

வென்று அவனை விண் உலகில் செல உய்த்தாற்கு 

விருந்து ஆவீர் / மேல் எழுந்து விலக்கல் பாய்நீ து, 

பொன் சிதறி, மணி கொணர்ந்து கரைமேல் சிந்திப் 

புலம் பரந்து கிலம் பரக்கும் பொன்னி காடன், 

தென் தமிழன், வட புலக்கோன், சோழன் சேர்ந்த 

திருகறையூர் மணிமாடம் சேர்மின்களே. 5: 

தன்னாலே தன் உருவம் பயச்த தான் ஆய், 

தயங்கு ஒளி சேர் மூவுலகும் தான் ஆய், வான் ஆப், 

தன்னாலே தன் உருவின் மூர்த்தி மூன்று ஆப், 

தான் ஆயன் ஆயினான் சரண் என்று உப்வீர் ! 

மின் ஆடு வேல் ஏந்து விளைந்த வேளை 

விண் ஏறச் தனி வேல் உய்த்து உலகம் ஆண்ட 

தென் காடன், குட கொங்கன், சோழன் சேர்க்த 

இருகறையூர் மணிமாடம் சேர்மின்களே. 6- 

முலைத் தடத்த ஈஞ்சு உண்டு துஞ்சப் பேய்ச்சு, 

முது துவரைக் குலபதி ஆய், காலிப்பின்னே 

இலைத் தடத்த குழல் ஊதி, ஆயர் மாதர் 

இன வளை கொண்டான் அடிக்கீழ் எய்தடற்மீர் 7 
மலைத் தடத்த மணி கொணர்ந்து வையம் உய்ய 

வளம் கொடுக்கும் வரு புனல் ௮ம் பொன்னிகாடன், 

தலைத் தடக் கைக் குலச் சோழன் சேர்ந்த கோயில் 

திருகறையூர் மணிமாடம் சேர்மின்களே. 7
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முருக்கு இலங்கு கணித் துவர் வாய்ப் பின்னை கேள்வன், 

மன் எல்லாம் முன் அவியச் சென்று; வென்றிச் 

செருக்களத்துத் இறல் அழியச் செற்ற வேந்தன் 

சிரம் துணித்தான் இருவடி. நும் சென்னி வைப்பீர்/ 

இருக்கு இலங்கு திருமொழி வாய் எண் தோள் ஈசற்கு 

எழில் மாடம் எழுபது செய்து உலகம் ஆண்ட 

திருக் குலத்து வளச் சோழன் சேர்ந்த கோயில் 

திருநறையூர் மணிமாடம் சேமின்களே. 8 

தார் ஆளன், தண் அரங்க ஆளன், பூமேல் 

தனியாளன், முனியாளர் ஏத்த கின்ற 
Cur ஆளன், ஆயிரம் பேர் உடைய ஆளன், 

பின்னைக்கு மணவாளன்--பெருமை கேட்பீர் 7 

பரர் ஆளர் ௮வர்.இவர் என்று அழுந்தை ஏற்ற 

படை மன்னர் உடல் துணியப் பரிமா உய்த்த 

தர் ஆளன், கோச் சோழன் சேர்ச்த கோயில் 

திருகறையூர் மணிமாடம் சேர்மின்களே. 9 

செம் மொழி வாய் சால் வேத வாணர் வாழும் 
திருகறையூர் மணிமாடச் செய் கண் மாலைப் 

(பொய்ம் மொழி ஒன்று இல்லாத மெய்ம்மையரஎன், 
புல மங்கைக் கூல வேந்தன், புலமை ஆர்ந்த 

௮ம் மொழி வாய்க் கலிகன்றி இன்பப் பாடல் 
பாடுவார் வியன் உலகில் ஈமனார் பாடி. 

வம் மொழி கேட்டு அஞ்சாதே, மெய்ம்மை சொல்லில், 
10 விண்ணவர்க்கு விருக்து ஆகும் பெருக் தக்கோரே. 

6, 7 

திருநறையூர் : 4. 

பண் 2? செச்திருத்தி தாளம் ? ஏழொத்து 

ஆளும் பணியும் அடியேனைக் 

கொண்டான் ; விண்ட நிசாசரரைத் 

(தாளும் தலையும் துணிவு ori we 

௬டு வெம்.சிலைவாய்ச் சரம் துரக்தான்-- 

Caren சேயும் அனையாரும், , 
Cara -கணாரும் பயில் வீதி 

காளும் விழவின் ஒலி ஓவா 

நறையூர் நின்ற நம்பியே.
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முனி ஆய் வந்து, மூவெழுகால் 

மூடி. சேர் மன்னர் உடல் துணிய, 

தனி வாய் மழுவின் படை ஆண்ட 

தார் ஆர் தோளான்--வார் புறவில் 

பணி சேர் முல்லை பல் அரும்ப, 

பானல் ஒருபால் கண் காட்ட, 

ஈணி சேர் வயலுள் முத்து அலைக்கும் 

ஈறையூர் நின்ற ஈம்பியே. 2 

தெள் ஆர் கடல்வாய் விட வாயச் 
சன வாள் அரவில் துயில் அமர்ந்து, 

துள்ளா வரு மான் விழ, வாளி 

துரந்தான் ) இரக்தான் மாவலி மண்-- 

புள் ஆர் புறவில் பூங் காவி 

பொலன் கொள் மாதர் கண் காட்ட, 

கள் ஆர் கமலம் முகம் காட்டும் 

நறையூர் கின்ற ஈம்பியே. a 

ஒளியா, வெண்ணெய் உண்டான் என்று, 

.உரலோடு ஆமப்ச்சி ஒண் கயிற்றால், 

விளியா, ஆர்க்க ஆப்புண்டு 

விம்மி அமுதான்--மென் மலர்மேல் 

களியா, வண்டு கள் உண்ண, 

காமர் தென்றல் அலர் தூற்ற, 

ஈளிர்வாய் முல்லை முறுவலிக்கும் 

ஈறையூர் கின்ற நம்பியே. ச 

வில் ஆர் விழவில் வட... மதுரை 

விரும்பி, விரும்பா மல் அடர்த்து, 

கல் ஆர திரள் தோள் கஞ்சனைக் 

காய்ந்ீதான் ; பாய்ந்தான் காளியன் மேல்-- 

சொல் ஆர் சரத முறை ஓஇச் 
சோமுச் செய்யும் தொழிலிலனோர், 

கல்லார் மறையோர் பலர் வாழும் 
கறையூர் நின்ற நம்பியே. 5
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வள்ளி கொழுசன் முதலாய 

மக்களோடு முக்கணான் 

வெள்கி ஓட, விறல்: வாணன் 

வியன் தோள் வனத்தைக் துணித்து உகந்தான்-- 

பள்ளி கமலத்திடைப் பட்ட ் 

பகு வாய் அலவன் முகம் கோக்க, 

கள்ளி ஊடும் வயல் சூழ்க்த 

நறையூர் கின்ற ஈம்பியே. 6 

மிடையா வரத வேல் மன்னர் 

வீய, விசயன் தோர் ஈடவி, 

கூடையா வரை ஒன்று எடுத்து, ஆயர் — 

கோ ஆய் நின்றான், கூர் ஆழிப் 

படையான். வேகம் கான்கு, ஐநத 

வேள்வி, அங்கம் ஆறு, இசை ஏழ் 

கடையா வல்ல ௮நதணா வாழ் 

நறையூர் கின்ற ஈம்பியே. 7 

பந்து ஆர் விரலாள் பாஞ்சாலி 

கூர்தல் முடிக்க, பாரதத்து, 

கந்து ஆர் களிற்றுக் கழல் மன்னார் 

கலங்க, சங்கம் வாய் வைத்தான். 

செர்தாமரைமேல் அயனோடு 

சிவனும் அனைய பெருமையோர், 

தந்தா வண் கை மறையோர், வாழ் 

.... தறையூர் கின்ற ஈம்பியே. | 8 

ஆறும், பிறையும், அரவமும், 
அடம்பும் சடைமேல் அணிந்து, உடலம் 

நீறும் பூசி, ஏறு ஊரும் 

இறையோன் சென்று குறை இரப்ப, 

மாறு ஓன்று இல்லா வாச நீர் 

வரை மார்வு அகலத்து அளித்து உகந்தான்-- 

நாறும் பொழில் சூழ்க து அழகு ஆய 
நறையூர் நின்ற கம்பியே. 0
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நன்மை உடைய மறையோர் வாழ் 

நறையூர் கின்ற ஈம்பியைக் 

கன்னி மதிள் சூழ் வயல் மங்கைக் 

கலியன் ஒலிசெய் தமிழ்-மாலை 

பன்னி உலகஒல் பாடுவார் 

பாடு சாரா, பழ வினைகள் ; 

மன்னி உலகம் ஆண்டு போய், 

வானோர் வணங்க வாழ்வாரே. 10 

6, 8 

திருநறையூர் : 5 

பண் : பழர்தக்கராகம் தாளம்: இடையொத்து 

மான் கொண்ட தோல் மார்வின் மாணி ஆய், மாவலி மண் 

தான் கொண்டு, தாளால் அளந்த பெருமாளை, 

தேன் கொண்ட சாரல் திருவேங்கடத்தானை, 

நான் சென்று நாடி,, ஈகறையூரில் கண்டேனே. 1 

முர்நீசை முன் நாள் கடைந்தானை, மூழ்த்த நாள் 

அந் நீரை மீன் ஆய் அமைத்த பெருமானை, 

தென் ஆலி மேய திருமாலை, எம்மானை, 

நல் நீர் வயல் சூழ் ஈறையூரில் கண்டேனே. 2 

தூ வாய புள் ஊர்ந்து வந்து, துறை வேழம், 

மூவாமை, நல்கி, முதலை துணித்தாளை, 

தேவாதஇிதேவனை, செங் கமலக் கண்ணானை, 
நாவாய் உளானை நறையூரில் கண்டேனே. 8 

ஓடா அரி ஆய், இரணியனை ஊன் இடந்த 

சேடு ஆர் பொழில் சூழ் தருகீர்மலையானை, 
வாடா மலர்த் துழாய் மாலை முடியானை, 

நாள்தோறும் நாடி,, நறையூரில் கண்டேனே. 4 

கல் ஆர் மதிள் சூழ் கடி. இலங்கைக் கார் அரக்கன் 

வல் ஆகம் கள, வரி வெம் சரம் துரந்த 

வில்லானை, செல்வ விபீடணற்கு வேராக 

ஈல்லானை காடி,, ஈகறையூரில் கண்டேனே. 5
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உம்பர்-உலகோரடு உயிர் எல்லாம் உந்தியில் 

வம்பு மலாமேல் படைத்தானை, மாயோனை, 

அம்பு அன்ன கண்ணாள் ௮சோதை-தன் சிங்கத்தை, 

நம்பனை காடி, நறையூரில் கண்டேனே. 6 

கட்டு ஏறு நீள் சோலைக் காண்டவத்தைத் தீ மூட்டி. 

விட்டாளை, மெய்யம் அமர்ந்த பெருமானை, 

மட்டு ஏறு கற்பகத்தை, மாதர்க்கு ஆய், வண் துவரை 

கட்டானை காடி, ஈகறையூரில் கண்டேனே. 7 

மண்ணின் மீ பாரம் கெடுப்பான், மற மன்னர் 

பண்ணின்மேல் வந்த படை எல்லாம், பாசதத்து, 

விண்ணின் மீது ஏற, விசயன் தேர் ஊர்க்தானை 

ஈண்ணி, கான் காடி,, ஈகறையூரில் கண்டேனே. 8 

பொங்கு ஏறு நீள் சோதிப் பொன் .தழி-தன்னோடும் 
சங்கு ஏறு கோலத் தடக் கைப் பெருமானை, 

கொங்கு ஏறு சோலைக் குடந்தைக் இடக் தானை, 

ஈம் கோனை காடி,, உறையூரில் கண்டேனே. 9 

மன்னும் மதுரை வசுதேவர் வாழ் முதலை, 

கல் நறையூர் கின்ற நம்பியை, வம்பு அவிழ் தார் 

கல் ஈவிலும் தோளான் கலியன் ஓலி வல்லார் 

பொன்-உலகல் வானவர்க்குப் புத்தேளிர் ஆகுவரே. 10 

6, 9 

திருதறையூர் : 6 

பண் : பழர் தக்கராகம் தாளம் 2: இடையொத்து 

் பெடை அடர்த்த மட அன்னம் பிரியாது, மலர்க் கமல 

மடல் எடுத்து, மது நுகரும் வயல் உடுத்த இருகறையூர்-- 

முடை அடர்த்த சிரம் ஏக்தி, மூவுலகும் பலி திரிவோன் 

இடர் கெடுத்த திருவாளன் இணை-அடி.யே அடை, கெஞ்சே! 1 

கழி ஆரும் கன சங்கம் கலந்து எங்கும் நிறைந்து ஏறி, 

வழி ஆர முத்து ஈன்று வளம் கொடுக்கும் திருகறையூர்-- 

பழி ஆரும் விறல் அரக்கன் பரு முடிகள்-௮வை சிதற, 

அழல் ஆரும் சரம் துரக்தான் அடி -இணையே அடை, நெஞ்சே 9
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சுளை கொண்ட பலங்கணிகள் தேன் பாய, கதலிகளின் 
திளை கொண்ட பழம் கெழுமித் திகழ் சோலைத் திருகறையூா£-- 

வளை கொண்ட வண்ணகத்தன் பின் தோன்றல், மூவுலகோடு 

அளை வெண்ணெய் உண்டான்-தன் ௮டி-இணையே அடை, கெஞ்சே/8 

துன்று ஒளித் துகில் படலம் துன்ணி எங்கும், மாளிகைமேல் 

கின்று ஆர, வான் மூடும் நீள் செல்வத் திருகறை யூர்-- 

மன்று ஆரக் குடம் ஆடி, வரை எடுத்து, மழை தடுத்த 

குன்று ஆரும் திரள் தோளன் கூரை கழலே அடை, கெஞ்சே! 4 

். ௮௫ல் குறடும், சக்கனமும், ௮ம் பொன்னும், அணி முத்தும், 

மிகக் கொணர்ந்து, திரை உந்தும் வியன் பொன்னித் தருகறையூர்-- 
பகல் கரந்த ௬டர் ஆழிப் படையான், இவ் உலகு ஏழும் 

புகக் கரக்த திரு வபிற்றன் பொன்-அடியே அடை, கெஞ்சே/ 5 

பொன், முத்தும், அரி உரும், புழைக் கை மா கரிக் கோடும், 

மின்னத் தண் திரை உந்தும் வியன் பொன்னித் தருகறையூர்-.- 

மின் ஓத்த நுண் மருங்குல் மெல்-இயலைத் இரு மார்வில் 
மன்ன, தான் வைத்து உகந்தான் மலர் அடியே அடை, நெஞ்சே! 6 

சர் தழைத்த கதிர்ச் செர்கெல், செங் கமலத்து இடை இடையில், 

பார் தழைத்துக் கரும்பு ஓங்கிப் பயன் விளைக்கும் திருகறையூர்-- 

கார் தழைத்த இரு உருவன், கண்ண-பிரான், விண்ணவார்-கோன், 

தார் தழைத்த துழாய் முடியன் தளிர் அடியே அடை, கெஞ்சே! 7 

குலை ஆர்ந்த பழுக் காயும், பசுங் காயும், பாளை முத்தும் 
தலை ஆர்க்த இளங் கமுகின் தடஞ் சோலைத் இருகறையூர்-- 
மலை ஆர்க்க கோலம் சேர் மணி மாடம் மிக மன்னி 

நிலை ஆர நின்றான்-தன் நீள் கழலே அடை, கெஞ்சே! & 

மறை ஆரும் பெரு வேள்விக் கொழும் புகை போய் வளர்க்து எங்கும் 

நிறை ஆர வான் மூடும் கீள் செல்வத் இருகறையூர்- 
பிறை ஆரும் சடையானுும், பிரமனும், முன் தொழுது ஏத்த 
இறை ஆகி கின்ருன்-தன் இணை-அடி.யே அடை, கெஞ்சே! 9 

திண் களக மதிள் புடை சூழ் திருகறைபுிர் நின்றானை, 
வண் களகம் நிலவு எறிக்கும் வயல் மங்கை ஈகராளன் 
பண்கள் அகம் பயின்ற சீர்ப் பாடல்-இவை பத்தும் வல்லார் 
விண்கள் ௮கத்து இமையவர் ஆய் வீற்றிருந்து வாழ்வாரே. 10



1538 123. 

6, 10 

திருநறையூர் : 7 

பண் : இச்தளம் தாளம் 2 இடையொத்து 

இடந்த ஈம்பி குடக்தை மேவி, கேழல் ஆய் உலகை 

இடந்த நம்பி, எங்கள் நம்பி, எறிஞார் ௮ரண் அழியக் 

கடந்த கம்பி கடி. ஆர் இலங்கை, உலகை ஈர் அடியால் 

நட்த கம்பி நாமம் சொல்லில்--ஈமோ நாராயணமே. ரக 

விடம்-தான் உடைய அரவம் வெருவ, செருவில் முன நாள், மூன் 

தடச் தாமரை நீர்ப் பொய்கை புக்கு மிக்க தாள் ஆளன், 

இடக்தான் வையம் கேழல் .ஐ௫, உலகை ஈர் அடியால் 

கடக்தானுடைய நரமம் சொல்லில்--நமோ நாராயணமே. 2. 

பூணாது. அனலும் தறுகண் வேழம் மறுக வளை மருப்பைப் 

பேணான் வாங்கி, அமுதம் கொண்ட பெருமான், இரு மார்வன், 
பாணா வண்டு முரலும் கூர்தல் ஆய்ச்சி தயிர் வெண்ணெய் 

நாணாது உண்டான் நாமம் சொல்லில்--மோ நாரராயணமே. ow
 

Sm oF Der ib BFR ஈகருள் ஈ௪௪, பாடகத்துள் 

எல்லா உலகும் வணங்க இருக்க அம்மான், இலங்கைக்கோன் 
வல் ஆள் ஆகம் வில்லால் முணிர் த எக்தை, விமீடணற்கு 

நல்லானுடைய நாமம் சொல்லில்--5மோ கரராயணமே. 4. 

குடையா வரையால் கிரை முன் காத்த பெருமான், மருவாத 

விடை-தான் ஏழும்,வென்முன், கோவல் கின்றான், தென் இலங்கை 
அடையா அரக்கர் வியப் பொருது, மேவி வெம் கூற்றம் 

கடையா உண்ணக் கண்டான் காமம்--5மோ காரரயணமே. 5. 

கரன எண்கும், குரங்கும், முசுவும் படையா, அடல் அரக்கர் 

மானம் அழித்து நின்ற வென்றி அம்மான், எனக்கு என்றும் 

தேனும், பாலும், அமுதும் ஆய திருமால் இருகாமம்-- 

நானும் சொன்னேன் ; கமரும் உலரமின்--ஈமோ காராயணமே, 6. 

நின்ற வரையும், கடந்த கடலும், இரையும், இரு கிலனும் 

ஒன்றும் ஒழியா வண்ணம் எண்ணி கின்ற அம்மானார், 

GTM குடையா எடுத்த அடிகஷடைய இருகாமம்-- 

நன்று காண்மின்; தொண்டீர்/ சொன்னேன்--ஈமோ காராயணமே. 7
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கடுங் கால் மாரி கல்லே பொழிய, அல்லே எமக்கு என்று 
படுங்கால், 8ீயே சரண் என்று ஆயர் ௮ஞ்ச, அஞ்சாமுன், 

-நெடுங்கால் குன்றம் குடை ஒன்று ஏந்தி, கிரையைச் சிரமத்தரல் 

நடுவ்கா வண்ணம் காத்தான் காமம்--ஈமேச காராயணமே. 8 

பொங்கு புணரிக் கடல் சூழ் ஆடை கில மா மகள், மலர் மா 

மங்கை, பிரமன், சிவன்; இந்திரன், வானவர் நரயகர் ஆய 

எங்கள் அடிகள், இமையோர் தலைவருடைய திருகாமம்-- 

நங்கள் வினைகள் தவிர உரைமின்--ஈமோ கரராயணமே. 9 

-வரவித் தடம் சூழ் மணி முத்தாற்று ஈகறையூர் கநெடுமாலை 

காவில் பரவி, நெஞ்சில் கொண்டு, கம்பி கராமத்தை 

காவித் தடங் கண் மடவார் கேள்வன் கலியன் ஓலி மாலை 

மீமவிச் சொல்ல வல்லார் பாவம் கில்லா வீ.யுமே. 10 

7, 1 

திருநறையூர் : 8 

பண் : காச்தாரம் தாளம் : ஏழொத்து 

கறவா மட நாகு தன் கன்று உள்ளினால்போல், 

மறவாது அடியேன் உன்னையே அழைக்கின்றேன்-- 

நறவு ஆர் பொழில் சூழ் ஈறையூர் கின்ற நம்பி/ 

பிறவாமை எனைப் பணி--எந்தை பிரானே! 1 

வற்றா முதுகீசெரடு மால் வரை ஏழும் 
துற்று ஆக முன் துற்றிய தொல் புகழோனே! 
அற்றேன் அடியேன் உன்னையே அழைக்கின்றேன் 
பெற்றேன் ; அருள் தந்திடு--என் எக்தை பிரானே! 2 

காசேன் பிறர்க்கு ; உன் அருள் என்னிடை வைத்தாய் 7; 

ஆரேன் அதுவே பருகிக் களிக்கின்றேன்-- 
கார் ஏய் கடலே, மலையே, திருக்கோட்டி. 

ஊரே உகந்தாயை உகந்து, அடியேனே. 8 

புள் வாய் பிளந்த புனிதா! என்_து அழைக்க, 

உள்ளே நின்று என் உள்ளம் குளிரும் ஒருவா! 
கள்வா.! கடல்மல்லைக் இடக்த கரும்பே! 
வள்ளால்! உன்னை எங்கனம் நான் மறக்கேனே ? 4
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வில் ஏர் நுதல் வேல் நெடுங் கண்ணியும் நீயும் 

கல் ஆர் கடுங் கானம் திரிக்த களிறே! 

கல்லாய்! ஈர நாரணனே! எங்கள் நம்பி/ 

சொல்லாய்--உன்னை யான் வணங்கித் தொழும் ஆறே 5. 

பனி எய் பரங் குன்றின் பவளத் திரளே/ 

முனியே! திருமூழிக்களத்து விளக்கே! 

இணியாய்/ தொண்டரோம் பருகு இன் அமுது ஆய 
கனியே! உன்னைக் சண்டுகொண்டு, உய்ச்தொழிஈ்ேேனே. _ 

கஇயேல் இல்லை, கின் அருள் அல்லது எனக்கு 7 

நிதியே திருநீர்மலை நித்திலக் தொத்தே! 

பதியே! பரவித் தொழும் தொண்டர்-தமக்குக் 

கதியே! உன்னைக் கண்டுகொண்டு, உய்ந்தொழிக்தேனே. 7 

அத்தா! அரியே! என்று, உன்னை அழைக்க, 

பித்தா என்று பேசுகின்றார் பிறர் என்னை ) 

முத்தே! மணி மாணிக்கமே! முளைக்கின்ற 
வித்தே! உன்னை எங்கனம் கான் விடுகேனே ? 8. 

அயாய்/ ௬டர் மா மதிபோல், உயிர்க்கு எல்லாம் 

தாய் ஆய், அளிக்கின்ற தண் தாமரைக் கண்ணா? 

ஆயா! அலை நீர் உலகு ஏழும் முன் உண்ட 

வாயா! உன்னை எங்கனம் கான் மறக்கேனே ? 9: 

வண்டு ஆர் பொழில் சூழ் ஈறையூர் நம்பிக்கு, என்றும், 

தொண்டு ஆய், கலியன் ஓலிசெய் தமிழ்-மாலை, 

தொண்டீர்! இவை பாடுமின், பாடி. நின்று ஆட, 

உண்டே, விசும்பு உம்-தமக்கு ;) இல்லை துயரே. 10: 

7,2 

AGED pupt : 9 
பண் : பாலையாழ் தாளம் : ஏழொத்து 

புள் ஆய், ஏனமும் ஆப்; புகுக்து, என்னை உள்ளம் கொண்ட 

கள்வா/ என்றலும், என் கண்கள் நீர்கள் சோர்தருமால் ; 

உள்ளே நின்று ௨௫௧௫), கெஞ்சம், உன்னை உள்ளியக்கால், 

நள்ளேன் உன்னை அல்லால், ஈகறையூர் கின்ற நம்பீயோ! 1
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.ஓடா ஆள் அரியின் உரு ஆய் மருவி, என்-தன் 
மாடே வந்து, அடியேன் மனம் கொள்ள வல்ல மைந்தர/ 

பாடேன் தொண்டர்-தம்மைக் கவிதைப் பனுவல்கொண்டு «© 

காரடேன், உன்னை அல்லால், கறையூர் கின்ற ஈம்பீயோ. 2 

எம்மானும், எம் அனையும் என்னைப் பெற்று ஒழிக்ததற்பின், 

அம்மானும், அம்மனையும் அடியேனுக்கு ௫ கின்ற 
நல் மான ஒண் சுடரே! நறையூர் கின்ற ஈம்பி.! உன் 
மைம் மான வண்ணம் அல்லால், மகழ்க்து ஏத்தமாட்டேனே. 8 

அறியாய், ஓர் பிள்ளையும் ஆய், உலகு உண்டு, ஓர் ஆல்இலைமேல் 

உறைவாய்/ என் நெஞ்சின் உள்ளே உறைவாய்/ உறைக்தது-தான் 

அறியாது இருக்கறியேன் அடி. யேன்--௮ணி வண்டு கண்டும் 
கறை வாரும் பொழில் சூழ் கறைபடர் கின்ற ஈம்பீயோ! 4 

நிீண்டாயை வானவர்கள் கினைந்து ஏத்திக் காண்பு அரிதால் ; 

ஆண்டாய் என்று ஆதரிக்கப்படுவாய்க்கு கான் அடிமை 

பூண்டேன்; என் நெஞ்சின் உள்ளே புசுக் தாயைப் போகல் ஒட்டேன்; 

காண்-தான் உனக்கு ஒழிக்தேன்--ஈறையூர் நின்ற நம்பீயோ! 5 

எம் தாதை, தாதை, அப்பால் எழுவர் பழ அடிமை 

வந்தார்; என் நெஞ்சின் உள்ளே வக்தாயைப் போகல் ஒட்டேன்; 

அந்தோ! என் ஆர்உயிரே! ௮ரசே! அருள் எனக்கு 

நந்தாமல் தந்த எந்தாய்! நறையூர் நின்ற ஈம்பீயோ! டட 

யான் அஞ்ச ஆயிரம் தோள் மழுவில் துணித்த மைந்தா! 

என் கெஞ்சத்துள் இருக்து, இங்கு இணிப் போய்ப் பிறர் ஒருவர் 

வல் நெஞ்சம் புக்கு இருக்க ஒட்டேன் ; வளைத்து வைத்தேன்-- 

கல் நெஞ்ச அன்னம் மன்னும் ஈறையூர் கின்ற கம்பீயோ/ 7 

எப்போதும் பொன் மலர் இட்டு, இமையோர் தொழுது, தங்கள் 
கைப்போது கொண்டு இறைஞ்ச, கழல்மேல் வணங்க கின்ரறுய்/ 

இப்போது என் கெஞ்சின் உள்ளே புகுந்தாயைப் Cursed ஒட்டேன்-- 

நல் போது வண்டு கண்டும் நறையூர் கின்ற நம்பீயோ! 8 

அளன் கேர் ஆக்கை-தன்னை உழந்து ஓம்பி வைத்தமையால், 
பான் ஆய், என்-தனக்கு ஆய், அடியேன் மனம் புகுக்த 

தேனே! இங் கரும்பின் தெளிவே! என் சந்தை-தன்னால் 
கரனே எய்தப் பெற்றேன்--ஈறையூர் கின்ற ஈம்பீயோ! 9
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கல் நீர் வயல் புடை சூழ் ஈறையூர் கின்ற ஈம்பியைக் 
கல் நீர மால் வரைத் தோள் கலிகன் றி, மங்கைய/-கோன், 
சொல் நீர சொல்-மாலை சொல்லுவார்கள் சூழ் வி௯ம்பில் 

_ கல் நீர்மையால் மஇழ்க்து, நெடுங் காலம் வாழ்வாரே, 10 

7, 3 

திருநறையூர் : 10 

பண் : தக்கேசி தாளம் 2 sen Qui és 

சின இல் செங் கண் அரக்கர் உயிர் மாளச் 

செற்ற வில்லி என்று கற்றவர் தம்தம் 
மனமுள் கொண்டு, என்றும், எப்போதும், கின்று ஏத்தும் 

மா முணியை, மரம் ஏழ் எய்த மைந்தளை, 
கனவில் சென்று, ஆர்க்கும் நண்ணற்கு அரியானை, 

நான் அடியேன், நறையூர் நின்ற சம்பியைக் 
கனவில் கண்டேன் இன்று ; கண்டமையால் என் 

கண்- இணைகள் களிப்பக் களித்தேனே. 1 

தாய் கினைக்த கன்றே ஓக்க என்னையும் 

தன்னையே நினைக்கச் செய்து, தான் எனக்கு 
ஆய் நினைந்து அருள் செய்யும் அப்பனை, 

அன்று, இவ் வையகம் உண்டு, உமிழ்க்இட்ட 
வாயனை, மகரக் குழைக் காதனை, | 

மைந்தனை, மதிள் கோவல் இடைகழி 

ஆயனை, அமரர்க்கு ௮ரி ஏற்றை, என் 

அன்பனை அன்றி, ஆதரியேனே. 2 

வந்த காள் வக்து என் கெஞ்சு இடம் கொண்டான்; 

மற்று ஓர் கெஞ்சு அறியான்; அடியேனுடைச் 
சிந்தை ஆய் வக்து, கென்புலர்க்கு என்னைச் 

சேர்கொடான்; இது சிக்கெனப் பெற்றேன்; 

கொர்து உலாம் பொழில் சூழ் குடந்தைத் தலைக் 
கோவினை, கூடம் ஆடிய கூத்தனை, 

எந்தையை, எக்தை தந்ைத தம்மானை, 
எம்பிரானை--எ;த்தால் மமக்கேனே? 3



126 7572. 

உரங்களால் இயன் ந மன்னர் மாள; 

பாரதத்து, ஒரு தேர் ஐவர்க்கு ஆய்ச் சென்று, 

இரங்கி, ஊாச்து அவர்க்கு இன் அருள் செய்யும் 
எம்பிரானை, வம்பு ஆர் புனல் காவிரி 

அரங்கம் ஆளி, என் ஆளி, விண் ஆளி, 

ஆழி சூழ் இலங்கை மலங்கச் சென்று, 

சரங்கள் ஆண்ட தண் தாமரைக் கண்ணனுக்கு 

அன் நி, என் மனம் தாழ்ந்து நில்லாதே, 4, 

ஆங்கு வெம் நரகத்து அழுச்தும்போ து, 

அஞ்சேல் என்று அடியேனை, அங்கே வந்து, 

சாங்கு, தாமரை அன்ன பொன் ஆர் அடி. 

எம்பிரானை, உம்பர்க்கு ௮ணி ஆய் கின்ற 

வேங்கடத்து அரியை, பரி கீ றியை, 

செண்ணெய் உண்டு உரலிணிடை ஆப்புண்ட 

இங் கரும்பினை, தேனை, ஈன் பாலினை, 

அன்றி, என் மனம் சிந்தை செய்யாதே. ட டடத 

எள் தனைப்பொழுது ஆலும், என் றும், 

என் மனத்து அகலாது இருக்கும் புகழ், 

தட்டு அலர்.தத பொன்னே அலர் கோங்கின் 

தாழ் பொழில் திருமாலிருஞ்சோலை, ௮ம் 

கட்டியை, கரும்பு ஈன்ற இன் சாற்றை, 

காதலால் மறை நான்கும் முன் ஓதிய : 

பட்டனை, பரவைத் துயில் ஏற்றை, என் 

பண்பனை அன்றி, பாடல் செய்யேனே, 6 

பண்ணின் இன் மொழி யாழ் நரம்பில் பெற்ற 
பாலை ஆ௫), இங்கே புகுந்து, என் 

கண்ணும், நெஞ்சும், வாயும் இடம் கொண்டான்; 

கொண்ட பின், மறையோர் மனம் தன் உள், 

விண் உளார் பெருமானை, எம்மானை, 

விங்கு நீர் மகரம் இளைக்கும் கடல் 

வண்ணன், மா மணி வண்ணன், எம் ௮ண்ணல் 
வண்ணமே அன்றி, வாய் உரையாதே, 7
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இணி, எப் பாவம் வந்து எய்தும், சொல்லீர், எமக்கு-- 

இம்மையே அருள்பெற்றமையால் : அடும் 
துணியைத் இர்த.து, இன்பமே தருகின்றது ஓர் 

தோற்றத் தொல் கெறியை, வையம் தொழப்படும் 

முனியை, வானவரால் வணங்கப்படும் 

முத்தினை, பத்தர்-தாம் நுகர்சின்றது ஓர் 

கனியை, காதல் செய்து என் உள்ளம் கொண்ட. 

கள்வனை--இன்று கண்டுகொண்டேனே. 8 

என் செய்கேன் அடியேன், உரையிர், இதற்கு : 

என்றும், என் மனத்தே இருக்கும் புகழ்க் 
தஞ்சை ஆளியை, பொன்பெயரோன் கெஞ்சம் 

அன் று இடக்தவனை, தழலே புரை 

மின் செய் வாள் அரக்கன் நகர் பாழ்பட, 
சூழ் கடல் சிறை வைத்து, இமையோர் தொழும் 

பொன் செய் மால் வரையை, மணிக் குன் நி 

அன்றி, என் மனம் போற்றி என்னாதே. * 9 

தோடு விண்டு அலர் பூம் பொழில் மங்கையர் 

தோன்றல், வாள் கலியன், இரு ஆலி 

நாடன், நல் நறையூர் கின்ற ஈம்பி-தன் 

நல்ல மா மலாச் சேவடி. சென்னியில் 

சூடியும், தொழுதும், எழுந்து ஆடியும், 
தொண்டர்கட்கு அவன் சொன்ன சொல்-மாலைப் 

பாடல் பத்து-இவை பாடுமின், தொண்டீர்/ 

பாட, நும்மிடைப் பாவம் நில்லாவே. 10 

7,4 

திருச்சேறை 

பண் ; பியர்தை தாளம் 2 கடையொத்து 

கண் சோர, வெம் குருதி வச்து இழிய, வெம் தழல்போல் 
கூந்தலாளை 

மண் சேர முலை உண்ட மா மதலாய்/ வானவர்-தம் 

கோவே! என்று, 

விண் சேரும் இளச் திங்கள் ௮கடு உரிஞ்௬ மணி மாடம் 

மல்கு செல்வத் 

தண் சேறை எம் பெருமான் தாள் தொழுவார் காண்மின்--என் 
தலைமேலாரே. 1 

2—9
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௮ம் புருவ வரி நெடுங் கண் ௮லார்-மகளை வசை அகலத்து 

அமர்ந்து, மல்லல் 

கொம்பு உருவ விளங்கணிமேல் இளங் கன்று கொண்டு எ .நிச்த 

கூத்தர் போலாம், ் 

வம்பு அலரும் தண் சோலை வண் சேறை வான் உந்து 

கோயில் மேய 
எம் பெருமான் தாள் தொழுவார், எப்பொழுதும், என் மனத்தே 

் இருக்கின்றாசே. 2 

மீது ஓடி. வாள் எயிறு மின் இலக, முன் விலகும் 

உருவிஞளைக் 

காதோடு கொடி. மூக்கு அன்று உடன் அறுத்த கைத்தலத்தா/ 

என்று நின்று, 

தாதோடு வண்டு அலம்பும் தண் சேறை எம் பெருமான் 

உ தாளை ஏத்தி, 

போதோடு புனல் தூவும் புண்ணியரே விண்ணவரின் : 

பொலிகன்ரு சே. 8 

தேர் ஆளும் வாள் அரக்கன் தென் இலங்கை வெம் சமத்துப் 

பொன்றி வீழ, 

போர் ஆளும் சலை-௮தனல் பொரு கணைகள் போக்குவித்தாய்/ 

என்று, களும் 

தார் ஆளும் வரை மார்பன், தண் சேறை எம் பெருமான், 

உம்பர் ஆளும் 

பேராளன் பேர் ஓதும் பெரியோரை ஒருகாலும் 

பிரிதிலேனே. 4 

வந்திக்கும் மற்றவர்க்கும், மாசு உடம்பின் வல் ௮அமணர- 

தமக்கும் அல்லேன், 

முந்திச் சென்று அரி உரு ஆய், இரணியனை முரண் அழித்த 
மூதல்வர்க்கு அல்லால். 

சந்தப் பூ மலர்ச் சோலைத் தண் சேறை எம் பெருமான் 

தாளை நாளும் 

சிந்திப்பார்க்கு என் உள்ளம், தேன் ஊறி, எப்பொழுதும் 

இத் இக்குமே. ற்
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பண்டு, ஏனம் ஆய், உலகை, அன்று, இடச்த பண்பாளா! 

என்று நின்று, 

(தொண்டு ஆனேன் ; திருவடியே துணை அல்லால், துணை இலேன் ) 

சொல்லுகின்றேன் ; 

வண்டு ஏக்தும் மலாப் புறவின் வண் சேறை எம் பெருமான் 

அடியார்-தம்மைக் 

கண்டேனுக்கு, இது காணீர்--என் கெஞ்சும், சண் இணையும் 

களிக்கும் ஆறே! 6 

பை விரியும் வரி அரவில், படு கடலுள், துயில் அமர்ந்த 

பண்பா! என்றும், 

மை ) விரியும் மணி வரையபோல் மாயவனே! என்று என்றும், 
வண்டு ஆர் நீலம் 

செய் விரியும் தண் சேறை எம் பெருமான் இரு வடிவைச் 

சிக்திக்தேற்கு, என் 

ஐ ஆதிகம் கொண்டானுக்கு, ஆள் ஆனார்க்கு ஆள் ஆம்--என் 
அன்பு-தானே. 7 

உண்ணாது வெம் கூற்றம் ) gars பாவக்கள் 

சேரா மேலை 

விண்ணோரும் மண்ணோரும் வந்து இறைஞ்சும் மென் தளிர்போல் 

அடி.யினானை, 

பண் ஆச வண்டு இயம்பும் பைம் பொழில் சூழ் தண் சேறை 

அம்மான்- தன்னை, 

கண் ஆரக் கண்டு, உ௬௫, கை ஆரச் தொழுவாரைக் 

கருதுங்காலே. 8 

கள்ளத்தேன், பொய் அகத்தேன் ; ஆதலால், போது ஒருகால் 

கவலை என்னும் 

வெள்ளத்தேற்கு என்கொலோ 7--விளை வயலுள் கரு நீலம் 

களை ஞர் தாளால் 

தள்ள, தேன் மணம் காறும் தண் சேறை எம் பெருமான் 

தாளை காளும் 

உள்ளத்தே வைப்பாருக்கு, இது காணீர்--என் உள்ளம் 

உருசூம் ஆறே! 9
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பூ மாண் சேர் கருங் குழலார்போல் ௩டக்.து, வயல் கின்ற 

பெடையோடு அன்னம் 
தேமாவின். இன் நிழலில் சண் துயிலும் தண் சேறை 

அம்மான்-தன்னை 

வா மான் தேர்ப் பாகாலன், கலிகன் றி, ஒலி மாலை 

கொண்டு, தொண்டர்/ 

அ மாண் சேர் பொன் அடிமேல் சூட்டுமின்--நும் துணைக் கையர்ல்,. 

தொழுது கின்றே. 1® 

7,5 

திருவழுந்தூர் : 1 

பண் : தக்கராகம் தாளம் : ஏழொத்து 

தந்தை காலில் பெரு விலங்கு தாள் அவிழ, கள் இருட்கண் 

வந்த எந்தை பெருமானார் மருவி சின்ற ஊர்போலும்-- 

முந்தி வானம் மழை பெரழியும், மூவா உருவின் மறையார் 

அந்தி மூன்றும் அனல் ஓம்பும்; அணி ஆர் வீதி அழுக்தூரே. ம. 

பாரித்து எழுக்த படை மன்னர்-தம்மை மாள, பாரதத்து, 

தேரில் பாகன் ஆய், ஊர்ர்த தேவ-தேவன் ஊர்போலும்-- 

நீரில் பணைத்த நெடு வாளைக்கு அஞ்சிப் போன குருகு இனங்கள், 

ஆரல் கவுளோடு, அருகு அணையும், அணி ஆர் வயல் சூழ் அழுச்தூரே. 2: 

செம் பொன் மதிள் சூழ் தென் இலங்கைக்கு இறைவன் சிரங்கள் ஐ இசண்டும்7 

உம்பர் வாளிக்கு இலக்கு ஆக உதிர்த்த உரவோன் ஊர்போலும்-- 

கொம்பில் ஆர்க்த மாகவிமேல் கோதி மேய்க்க வண்டு இனங்கள் 

அம்பு அராவும் கண் மடவார் ஐம்பால் ௮ணையும் அழுக்தூரே. 8 

வெள்ளத்துள் ஓர் ஆல்இலைமேல் மேவி, அடியேன் மனம் புகுச்., என் 

உள்ளத்துள்ளும் கண்ணுள்ளும் கின்றார் கின்ற ஊர்போலும்- 

புள்ளுப் பிள்ளைக்கு இசை தேடிப் போன காதல் பெடையோடும் 
அள்ளல் செறுவில் கயல் காடும், ௮ணி ஆர் வயல் சூழ் அழுக்தூரே. 4 

பகலும் இரவும் தானே ஆய், பாரும் விண்ணும் தானே ஆய், 
நிகரில் ௬டர் ஆய், இருள் ஆூ நின்றார் கின்ற ஊர்போலும்-- 
துகிலின் கொடியும், தேர்த் துகளும், துன்னி, மாதர் கூர்தல்வாப் 
அஇலீன் புகையால் முகில் ஏய்க்கும், அணி ஆர் வீதி அழுந்தூரே. 5
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அடு இலங்கு தாமரைபோல் செவ்வாய் முறுவல் செய்தருளி, 
மரடு வந்து, என் மனம் புகுக்து கின்றார் கின்ற ஊாபோலும்-- 

கீடு மாடத் தனிச் சூலம் போழக் கொண்டல் துளி தூவ, 

ஆடல் அரவத்து ஆர்ப்பு ஓவா, ௮ணி ஆர் வீதி அமுக்தூரே. 6 

மாலைப் புகுக்து, மலா-அணைமேல் வைக, ௮டி.யேன் மனம் புகுக்.த, என் 

நீலக் கண்கள் பனி மல்க கின்றார் நின்ற ஊர்போலும்-- 

“வேலைக் கடல்போல் நெடு வீதி விண் தோய் சுதை வெண் மணி மாடத்து 
ஆலைப் புகையால் அழல் கதிரை மறைக்கும் வீதி அழுக்தூரே. 7 

வஞ்சி மருங்குல் இடை கோவ மணத்து கின்ற கனவகத்து, என் 

“கெஞ்ச நிறையக் கைகூப்பி நின்றார் கின்ற ஊர்போலும்-- 
பஞ்சி ௮ன்ன மெல் அடி. கல் பாவைமார்கள் ஆடகத்தின் 

௮ம் சிலம்பின் ஆர்ப்பு ஜவா, ௮ணி ஆர் வீதி அழுக்தூரே. 8 

என் ஜம்புலனும் எழிலும் கொண்டு, இங்கே நெருகல் எழுக்தருளி, 

பான் ௮ம் கலைகள் மெலிவு எய்த, போன புனிதர் ஊர்போலும்-- 

மன்னும் முது நீர் ௮ரவிக்த மலாமேல் வரி வண்டு இசை பாட, 

அன்னம் பெடையோடு உடன் ஆடும், ௮ணி ஆர் வயல் சூழ் அழுச்தூசே. 

'கெல்லில் குவளை கண் காட்ட, நீரில் குழுதம் வாய் காட்ட, 

அல்லிக் கமலம் முகம் காட்டும் கழணி அழுந்தூர் நின்றானை 
அல்லிப் பொதும்பில் குயில் கூவும் மங்கை வேகச்தன், பரகாலன் 

“சொல்லில் பொலிந்த தமிழ்-மாலை சொல்ல, பாவம் கில்லாவே. 10 

7,6 

திருவழுந்தூர்: 2 
௫. © 

பண் : கட்டராகம் தாளம் : நடையொத்து 

இங்கம்-௮து ஆய், அவுணன் திறல் ஆகம் முன் ண்டு, உகந்த 
சங்கம் இடத்தானை, தழல் ஆழி வலத்தானை, 

செங் கமலத்து அயன் அனையார் தென் அழுக்தையில் மன்னி நின்ற 

அம் கமலக் கண்ணனை--அடியேன் கண்டுகொண்டேனே. | 1 

Car ger was are mT eps Carer _mopb 

மேவா வானவளை, முழு கீர் வண்ணனை, அடியார்க்கு 

ஆஆ! என்று இரங்கித் தென் அழுக்தையில் மன்னி கின்ற 

மீதவாதிதேவனை--யான் கண்டுகொண்டு, திளைத்தேனே. 2
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உடையானை, தலி நீர் உலகங்கள் படைத்தாளை, 
விடையான் ஓட அன்று விறல் ஆழி விசைத்தர்னை, 
அடையார் தென் இலங்கை அழித்தானை, ௮ணி அழுந்தூர் 
உடையானை--அடியேன் அடைந்து, உய்ந்துபோனேனே. 3: 

ஞுன்றால் மாரி தடுத்சவளை, குல வேழம் அன்று 
பொன்றாமை, அதனுக்கு அருள்செய்த போர் ஏற்றை, 
அன்று அவின் ஈறு நெய் அமர்ச்து உண்ட அணி அழுக்தூர் 
நின்றானை--அடி யேன் கண்டுகொண்டு, நிறைரச்தேனே. 4. 

கஞ்சனைக் காய்ந்தாளை, கண்ணமங்கையுள் நின்றானை, 
வஞ்௪னப் பேப் முலையூடு உயிர் வாய் மடுத்து உண்டாளை, 
செஞ்சொல் நான்மறையோர் தென் அழுக்தையில் மன்னி கின்ற 
அஞ்சனக் குன்றம்-தன்னை--அடியேன் கண்டுகொண்டேனே, ந 

பெரியாளை, அமரர் தலைவற்கும், பிரமனுக்கும், 
உரி யானை உகர்தான்-அவனுக்கும் உணர்வதனுக்கு 
அரியானை, அழுக்தூர் மறையோர்கள் அடி.பணியம் 
கரியானை அடியேன் கண்டுகொண்டு, களித்தேனே. 6. 

திரு வாழ் மார்வன்-தன்னை ; இசை, மண், நீர், எரி, முதலா 
உரு ஆய் கின் றவனை ; ஒலி சேரும் மாருதத்தை ; 
அர ஆய் நின்றவளை ; தென் அழுக்தையில் மன்னி நின்ற 
கரு ஆர் கற்பகத்தை--கண்டுகொண்டு, சளித்தேனே. (இ 

நிலை ஆள் ஆக என்னை உகந்தானை, கில மகள்-தன் 
மூலை ஆள் வித்தகனை, முது நான்மறை வீதிதொறும் 
அலை ஆர் கடல்போல் முழங்கும் தென் அழுச்தையில் மன்னணிகின் ந ' 
கலை ஆர் சொற்பொருளை- கண்டுகொண்டு, களித்தேனே. 8: 

பேராளை, குடந்தைப் பெருமானை, இலக்கு ஓளி சேர் 
வார் ஆர் வனமுலையாள் மலர்-மங்கை கரயகனை, 
ஆரா இன் அமுதை, தென் அழுக்தையில் மன்னி கின்ற 
கார் ஆர் ௧௫ முலை -சண்டுகொண்டு, களித்தேனே. 9 

திறல் முருகன் அனையார் தென் அழுக்தையில் மன்னி கின்ற 
அற முதல்வன்-அவனை, ௮ணி ஆலியா-கோன், மருவரர் 
கறை கெடு வேல் வலவன், கலிஈன்றி சொல் ஜ இரண்டும் 
முறை வழுவாமை வல்லார் முழுது ஆள்வா--வான்-உலகே, 10
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திருவழுந்தூர் : 8 
திருவுக்கும் திரு ஆகிய செல்வா! 

தெய்வத்துக்கு அரசே! செய்ய கண்ணா! 
உருவச் செஞ் ௬டர் ஆழி வல்லானே! 

உலகு உண்ட ஒருவா! இரு மார்பா! 

ஒருவற்கு ஆற்றி உய்யும் வகை இன்றால், 

உடன் கின்று ஐவர் என்னுள் புகுந்து, ஒழியாது, 
அருவித் தின் நிட, அஞ்சு நின் அடைந்தேன். 

அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே! 

பந்து ஆர் மெல் விரல் நல் வளைத் தோளி 

பரவை பூ-மகள்-தன்னொடும் உடனே 

வர்தாய்! என் மனத்தே மன்னி கின்ஞுய்/ 

மால் வண்ணா! மழைபோல் ஓளி வண்ணா! 
சந்தோகா/ பெளழியா! தைத்திரியா/ 

சாம வேதியனே! நெடுமாலே] 

அந்தோ! கின் அடி. அன்றி, மற்று அறியேன்-- 
அழுச்தூர் மேல் இசை கின்ற அம்மானே! 

கெய் ஆர் ஆழியும், சங்கமும் ஏந்தும் 
நீண்ட தோள் உடையாய்! அடியேனைச் 

செய்யாத உலகத்திடைச் செய்தாய் ) 
சிறுமைக்கும் பெருமைக்கும் உள் புகுக்து, 

பொய்யால் ஐவர் என் மெய் கூடி. ஏறிப் 

போற்றி வாழ்வதற்கு அஞ்சி, கின் அடைந்தேன் 

ஐயா! கின் அடி. அன்றி, மற்று அறியேன்-- 

அழுந்தூர் மேல் திசை கின்ற ௮ம்மானே! 

பரனே! பஞ்சவன், பூழியன், சோழன், 

பார் மன்னர் மன்னர்-தாம் பணிந்து ஏத்தும் 
வரனே! மாதவனே! மதுளூதா/ 

மற்று ஐர் ஈல் துணை கின் ௮லால் இலேன் காண் 7 

நரனே! காரணனே?! இருகறையூர் 
தம்பீ! எம் பெருமான்! உம்பர் ஆளும் 

அரனே! ஆதிவராகம் முன் ஆனாப்! 
அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே! 

195
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விண்டான் விண் புக, வெம் சமத்து அரி ஆய், 

பரியோன் மார்வு-அகம் பற்றிப் பிளந்து, 
பண்டு, ஆன் உய்ய, ஓர் மால் வரை ஏந்தும் 

பண்பாளா! பரனே! பவித்திரனே! 

கண்டேன் நான் கலியுகத்ததன் தன்மை ; 

கருமம் ஆவதும் என்-தனக்கு அறிந்தேன் ; 

அண்டா! கின் அடி. அன்றி, மற்று அறியேன். 

அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே! 

தோயா இன் தயிர் கெய் அமுது உண்ண, 

சொன்னார் சொல்லி நகம் பரிசே, பெற்ற 

தாயால் ஆப்புண்டு இருக்கது, அழுது ஏங்கும் 

தாடாளா! தரையோர்க்கும் விண்ணோர்க்கும் 

சேயாய்/ இரேத, திரேோத, துவாபர, 

கலியுகம்-இவை கான்கும் மூன் ஆனாப்! 

ஆயா! கின் அடி. அன் ரி, மற்று அறியேன்-- 

அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே! 

கறுத்து, கஞ்சனை அஞ்ச மூணிச்தாய்/ 

கார் வண்ணா! கடல்போல் ஓளி வண்ணா/ 

இறுத்திட்டு ஆன் விடை ஏழும், முன் வென்ஞுபய்/ 

எந்தாய்! அந்தரம் எழும் முன் ஆனாய்! 

பொறுத்துக்கொண்டிருக்தால், பொறுக்கொணாப் 

போகமே நுகர்வான் புகுந்து, ஐவா் 

அறுத்துத் தின்றிட, அஞ்சி, கின் அடைந்தேன்-- 
அழுந்தூர் மேல் திசை கின்ற அம்மானே! 

கெடியானே! கடி. ஆர்கலி ஈம்பி/ 

நின்னையே கினைந்து இங்கு இருப்பேனைக 

கடி. ஆர் காளையர் ஐவர் புகுந்து 

காவல் செய்த ௮க் காவலைப் பிழைத்து, 

குடிபோர்து, உன் அடிக்கீழ் வக்து புகுக்தேன் : 
கூறை, சோறு இவை தந்து எனக்கு அருளி, 

அடியேனைப் பணி ஆண்டுகொள்--எர்தாய்/ 

அமுக்தூர் மேல் திசை கின்ற அம்மானே! 

1612



1616 137 

கோ ஆய் ஐவர் என் மெப் கூடி. ஏறி, 
கூறை, சோறு இவை தா என்று குூமைத்து, 

Gurerr ; கான் அவரைப் பொறுக்ககிலேன் : 
புனிதா! புள் கொடியாய்! நெடுமாலே! 

இ வாய் நாகணையில் துயில்வானே! 

இருமாலே! இனிச் செய்வது ஒன்று அறியேன் ; 

ஆஆ! என்று அடியேற்கு இறை இரங்காய் 

அழுக்.தார் மேல் இசை கின் ற ௮ம்மானே : 9 

அன்னம் மன்னு பைம் பூம் பொழில் சூழ்க்த 
அழுக்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானைக் 

கன்னி மன்னு திண் தோள் கலிசன் றி, 

ஆலி காடன், மங்கைக் குல வேக்தன் 

சொன்ன இன் தமிழ் ஈல் மணிக் கோவை, 
அய மாலை, இவை-பத்தும் வல்லார் 

மன்னி மன்னவர் ஆய், உலகு ஆண்டு, 

மான வெண் கூடைக்க&ழ் மகிழ்வாரே. 10 

7,8 

திருவழுந்தூர் : 4 

பண் £2 கோமரம் 

செங் கமலத் திருமகளும், புவியும் செம் பொன் 

திருவடியின் இணை வருட, முனிவர் ஏத்த, 

் வங்கம் மலி தடங் கடலுள் அந்தன் என்னும் 

வரி அரவின் ௮ணைத் துயின்ற மாயோன் கரண்மின்-- 

எங்கும் மலி நிறை புகழ் கால் வேதம், ஐக்.து 
வேள்விகளும், கேள்விகளும் இயன்ற தன்மை 

௮ம் கமலத்து அயன் அனையார் பயிலும் செல்வத்து 

அணி அழுத்தூர் கின்று, உகந்த அமரர் -கோவே. 1 

மூன் இவ் உலகு ஏழும் இருள் மண்டி. உண்ண, 

மூனிவரொடு தானவர்கள் இசைப்ப, வக்.து, 
பன்னு கலை கால் வேதப் பொருளை எல்லாம் 

பரி முகம் ஆய் அருளிய எம் பரமன் காண்மின்-- 

செக்கெல் மலி கதர் கவரி வீச, சங்கம்- 

அவை மூரல, செவ் கமல மலரை ஏறி 

அன்னம் மலி பெடையோடும் அமரும் செல்வத்து 

௮ணி அமுக்தூர் நின்று, உகச்த ௮மரா-கோவே. 2
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குலத் தலைய மத வேழம் பொய்கை புக்கு, 

கோள் முதலை பிடிக்க, அதற்கு அனுங்கி கின்று, 

நிலச் திகழும் மலர்ச் ௬டர் ஏய் சோ ! என்ன, 

கெஞ்சு இடர் இர்த்தருளிய என் நிமலன் காண்மின். 

மலைத் திகழ் சந்து, ௮௫ல், கனகம், மணியும் கொண்டு 

வரது உதி, வயல்கள்்தொறும் மடைகள் பாய, 

அலைத்து வரும் பொன்னி வளம் பெருகும் செல்வத்து 

அணி அழுசக்.தார் கின்று, உக௫்த ௮மரா-கோவே. 8 

சிலம்பு முதல் கலன் அணிந்து, ஓர் செங்கல் குன்றம் 

இகழ்ச்தது என, இரு உருவம் பன் றி ஆகி, 

இலங்கு புவி மடச்தை-தனை இடந்து புல்கி, 

எயிற்றிடை வைத்தருளிய எம் ஈசன் காண்மின்-- 

புலம்பு றை வண்டு ஒலிப்ப, பூகம் தொக்க 

பொழில்கள்தொறும் சூயில் கூவ, மயில்கள் ஆல) 

அலம்பு திரைப் புனல் yor. HPSS BPS ஆர் செல்வத்து 

௮ணி அமழுர்தூர் கின்று, உகக்த அமரர்-கோவே. 4 

_ சினம் மேவும் அடல் அரியின் உருவம் ஆ௫), 

இறல் மேவும் இரணியனது ஆகம் கீண்டு, 

மனம் மேவு வஞ்சனையால் வந்த பேய்ச்சி 

... மரள, உயிர் வவ்விய எம் மாயோன் காண்மின்-- 

இனம் மேவு வரி வளைக் கை ஏந்தும், கோவை : 

ஏய் வாய மரதகம்போல் கிளியின் இன் சொல், 

அனம் மேவு ஈடை மடவார் பயிலும் செல்வத்து 

அணி அழுந்தூர் கின்று, உக்க அமரா-கோவே. 5 

வானவர்-தம் துயர் தீர வந்து தோன் றி, 

மாண் உரு ஆம், மூவடி. மாவலியை வேண்டி, 

தான், அமர ஏழ் உலகும் அளந்த வென்றித் 

தனி முதல் சக்கரப் படை என் தலைவன் காண்மின்-- 

தேன் அமரும் பொழில் தழுவும் எழில் கொள் வீதி 

செழு மாட மாளிகைகள் கூடம்தோறும் 

ஆன தொல் சர் மறையாளர் பயிலும் செல்வத்து 

அணி அழுத்தூர் நின்று, உகந்த அமரா -கோவே. 6
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பகலவன் மீது இயங்காத இலங்கை வேந்தன் 

அந்தம் இல் இண் கரம் சிரங்கள் புரண்டு வீழ, 
அடு கணையால் எய்து, உகந்த அம்மான் காண்மின்-- 

செந்தமிமும் வடகலையும் திகழ்ந்த நாவர், 

இதிசைமுகனை அனையவர்கள், செம்மை மிக்க 

அ௮ச்தணர-தம் ஆகூதியின் புகை ஆர் செல்வத்து 

அணி அழுக்தூர் கின்று, உகர்த அமரர-கோவே. 7 

கும்பம் மிகு மத வேழம் குலைய, கொம்பு 

பறித்து, மழ விடை அடர்த்து, குரவை கோக்்.து, 

வம்பு அவிழும் மலாக் குழலாள் ஆய்ச்சி வைத்த 

தயிர் வெண்ணெய் உண்டு, உகந்த மாயோன் காண்மின்-- 

செம் பவளம் மரதகம் நல் முத்தம் காட்டத் 

திகழ் பூகம், கதலி பல வளம மிக்கு எங்கும் 

௮ம் பொன் மதிள் பொழில் புடை சூழ்ச்து அழகு ஆர் செல்வத்து: 

அணி அழுச்தூர் கின்று, உகந்த அமரர்-கோவே. 8. 

ஊடு ஏறு கஞ்சனொடு மல்லும், வில்லும், 

ஒண் கரியும், உருள் சகடும் உடையச் செற்ற 

நீடு ஏறு பெரு வலித் தோள் உடைய வென்றி 

நிலவு புகழ் சேமி ௮ங்கை நெடியோன் காண்மின்-- 

சேடு ஏறு பொழில் தழுவும் எழில் கொள் வீ£தி, 

இருவிழவில் மணி அணிந்த தண்ணைதோறும், 

ஆடு ஏ.று மலர்க் சூழலார் பயிலும் செல்வத்து 

௮ணி அழுர்தூர் கின்று, உககர்த ௮மரா-கோவே. 0. 

பன்றி yu, Bar yD, of ஆய், பாரைப் 

படைத்து, காத்து, உண்டு, உமிழ்ந்த பரமன்-தன்னை, 

அன்று, அமரர்க்கு ௮இபஇியும், அயனும், சேயும் 

௮டி. பணிய, அணி அழுச்தூர் நின்ற கோவை, 

கன்றி நெடு வேல் வலவன், ஆலி காடன், 

கலிகன்றி ஒலிசெய்த இன்பப் பாடல் 

ஒன் றினொடு கான்கும் ஓர் ஐக்.தும் வல்லார் 

ஓலி கடல் சூழ் உலகு ஆளும் உம்பர்-தாமே. 10.
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7,9 

சிறுபுலியூர்ச் சலசயனம் 

பண் : நட்டராகம் தாளம் : ஏழொத்து 

கள்ளம் மனம் விள்ளும் வகை கருதி, கழல் தொழுவீர் / 

வெள்ளம் முது பரவைத் திசை விரிய, கரை எங்கும் 

தெள்ளும் மணி இகழும் சிறுபுலியூர்ச் சஉலசயனத்து ் 

உள்ளும், எனது உள்ளத்துளும் உறைவாரை உள்ளீரே. 1 

தெருவில் இரி சிறு கோன்பியர் செஞ் சோற்றொடு கஞ்சி 

மருவிப் பிரிந்தவர் வாய்மொழி மதியாது, வர்,து அடைவீர்-- 

திருவில் பொலி மறையோர் சிறுபுலியூர்ச் உலசயனத்து ) 
உருவக் குறள் அடி.கள் அடி. உணாமின்--உணர்வீரே! 2 

பறையும் வினை ; தொழுது உய்ம்மின், 8ீ£--பணியும் சிறு தொண்டீர்/ 

அறையும் புனல் ஒருபால், வயல் ஒருபால், பொழில் ஒருபால், 

சிறை வண்டு இனம் அறையும் சிறுபுலியூர்ச் சஉல௪யனத்து 

உறையும் இறை அடி. அல்லது, ஒன்று, இறையும், அதியேனே. 8 

வான் ஆர் மதி பொதியும் உடை மழுவாளியொடு ஒருபால் 

தான் ஆ௫ய தலைவன்-அவன், அமரர்க்கு அதிபதி ஆம் ; 

'தேன் ஆர் பொழில் தழுவும் சிறுபுலியூர்ச் உலசயனத்து 
ஆன்-ஆயனது அடி. அல்லது, ஒன்று அறியேன் அடி.யேனே. 4 

நந்தா நெடு ஈரகத்திடை ஈணுகாவகை, நாளும், 
எந்தாய்! என; இமையோர் தொழுது ஏத்தும் இடம், எறி நீர்ச் 

செந்தாமரை மலரும் சிறுபுலியூர்ச் சஉலசயனத்து 
௮ம் தாமரை அடியாய்! உனது அடியேற்கு அருள்புரியே. 5 

முழு நீலமும், மலர் ஆம்பலும், அரவிந்தமும் விரவிக் 

.கழுநீரொடு மடவார்-அ௮வர் கண், வாய், முகம் மலரும் 

'செழு நீர் வயல் தழுவும் சிறுபுலியூர்ச் உலசயனம் 

தொழும் நீர்மை-௮து உடையார் அடி. தொழுவார் துயர் இலரே. 6 

சேய் ஓங்கு தண் திருமாலிருஞ்சோலை மலை உறையும் 

மாயா / எனக்கு உரையாய், இது--மறை கான்சன் உளாயோ 2 
த ஓம்புகை மறையோர் சிறுபுலியபூர்ச் உலசயன g- 

,தூயோ 2 உனது அடியார் மனத்தாயோ 2 அறியேனே. 7
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மை ஆர் வரி நீல மலர்க் கண்ணார் மனம் விட்டிட்டு, 

உய்வான், உன கழலே தொழுது எழுவேன் ; கினி மடவார் 

செவ்வாய் மொழி பயிலும் சிறுபுலியூர்ச் சஉலசயனத்து 

ஐ வாய் ௮ரவு-௮அணைமேல் உறை அ௮மலச / அருளாயே. 

கரு மா முகல் உருவா / கனல் உருவா / புனல் உருவா 7 

பெரு மால் வரை உருவா / பிற உருவா / நினது உருவா / 

இரு மா மகள் மருவும் சிறுபுலியூர்ச் உலசயன தது 

௮௬ மா கடல் அழுதே / உனது அடியே சரண் ஆமே. 

எர் ஆர் நெடு மறுகின் சிறுபுலியூர்ச் உலசயனத்து 

ஏர் ஆர் முகல் வண்ணன்-தனை, இமையோர் பெருமானை, 

காரர் ஆர் வயல் மங்கைக்கு இறை, கலியன் ஓலி மாலை 

பாரார் இவை பரவித் தொழப் பாவம் பயிலாவே. 

7,10 

திருக்கண்ணமங்கை 

பெரும் புறக் கடலை, ௮டல் ஏற்றினை, 

பெண்ணை, ஆணை, எண் இல் முனிவர்க்கு அருள் 

தரும் தவத்தை, முத்தின் திரள் கோவையை, 

பத்தர் ஆவியை, கித்திலச் தொத்தினை, 

அரும்பினை, ௮அலரை, அடியேன் மனத்து 

ஆசையை, அமுதம் பொதி இன் சுவைக் 

கரும்பினை, கனியை--சென்று காடி 

கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே. 

மெய்ச் ஈலத் தவத்தை, தவத்தைக் தரும் 

மெய்யை, பொய்யினை, கையில் ஓர் சங்கு உடை 

மைத் நிறக் கடலை, கடல் வண்ணனை, 

மாலை, ஆல்இலைப் பள்ளி கொள் மாயனை, 

சென்னலை, பகலை, இற்றை காளினை, 

நாளை ஆய் வரும் இங்களை, ஆண் டினை, 

கன்னலை, கரும்பினிடைத் தே.றலை-- 

கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே. 
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எங்களுக்கு அருள்செய்கின்ற ஈசனை, 

வாச வார் குழலாள் மலை-மங்கை-தன் 

பங்களைப் பங்கில் வைத்து உகந்தான்-தன்னை, 

பான்மையை, பணி மா மதியம் தவழ் 

மங்குலை, சுடரை, வட மா மலை 

உச்சியை, நச்சி காம் வணங்கப்படும் 

கங்குலை, பகலை--சென்று காடி-- 

கண்ணமங்கையள் கண்டுகொண்டேனே. 

பேய் முலைத் தலை குஞ்சு உண்ட பிள்ளையை, 

தெள்ளியார் வணங்கப்படும் தேவனை, 

மாயனை, மதிள் கோவல் இடைகழி 

மைந்தனை, அன்றி, அந்தணர் சிந்தையுள் 

ஈ௪னை, இலங்கும் ௬டர்ச் சோதியை, 

எந்தையை, எனக்கு எய்ப்பினில் வைப்பினை, 

காசினை, மணியை--சென்்_று நாடி.-- 

கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே. 

ஏற்றினை, இம௰௰த்துள் எம் ஈசனை, 

இம்மையை, மறுமைக்கு மருக தினை, 

ஆற்றலை, அண்டத்து அப்புறத்து உய்த்திடும் 
ஐயனை, கையில் ஆழி ஓன்று ஏந்திய 

கூற்றினை, குரு மா மணிக் குன் நினை, 

நின்றவூர் நின்ற நித்திலத் தொத்தினை, 

காற்றினை, புனலை--சென்று காடி.-- 

கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே. 

துப்பனை, துரங்கம் படச் €றிய 

தோன்றலை, ௬டர் வான் கலன் பெய்தது ஓர் 

'செப்பினை, திருமங்கை மணாளனை, 

தேவனை, திகழும் பவளத்து ஒளி 

ஒப்பனை, உலகு ஏழினை, ஊழியை, 

ஆழி ஏந்திய கையனை, அந்தணர் 

கற்பினை--கழுநீர் மலரும் வயல் 

கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே. 
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தருத்தனை, திசை நான்முகன் தந்தையை, 

தேவ-தேவனை, மூவரில் முன்னிய 

விருத்தனை, விளங்கும் ௬டர்ச் சோதியை, 

விண்ணை, மண்ணினை, கண்ணுதல் கூடிய 

அருத்தனை, அரியை, பரி கீறிய 
அப்பனை, அப்பில் ஆர் அழல் ஆப் கின்ற 

கருத்தனை--களி வண்டு அறையும் பொழில்-- 

கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே. 7 

வெம் சினக் களிற்றை, விளங்காய் விழக் 

கன்று வீசிய ஈசனை, பேய் மகள். 

அஞ்ச நஞ்சு சுவைத்து உண்ட தோன் றலை, 

தோன்றல் வாள் அரக்கன் கெடச் தோன்றிய 

கஞ்சினை, அமுதத்தினை, கா.தனை, ் 

நச்சுவார் உச்சிமேல் நிற்கும் கம்பியை, 

கஞ்சனைக் துஞ்ச வஞ்சித்த வஞ்சனை. * 
கண்ணமங்கையுள் சகண்டுகொண்டேனே. 8 

பண்ணினை, பண்ணில் கின்றது ஓர் பான்மையை, 

பாலுள் கெய்யினை, மால் உரு ஆய் கின்ற 

விண்ணினை, விளங்கும் ௬டர்ச் சோதியை, 

வேள்வியை, விளக்கின் ஒளி-தன்னை, 

மண்ணினை, மலையை, அலை நீரினை, 

மாலை, மா மதியை, மறையோர் தங்கள் 

கண்ணினை--கண்கள் ஆரளவும் கின் று-- 

கண்ணமங்கையள் கண்டுகொண்டேனே. 9 

கண்ணமங்கைபுள் கண்டுகொண்டேன் என்று, 

காதலால் கலிகன்றி உலரசெய்த 

வண்ண ஐண் தமிழ் ஒன்பதோடு ஒன்று இவை 

வல்லார் ஆய் உரைப்பார் மதியம் தவழ் 

விண்ணில் விண்ணவர் ஆய், மகிழ்வு எய்துவர் ; 

மெய்ம்மை செல்லில், வெண் சங்கம் ஒன்.று ஏந்திய 

கண்ண மின்- தனக்கும் HOY ஆகில், 

கற்கலாம் கவின் பொருள்- கானே. 
10
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8, 1 

திருக்கண்ணபுரம் ₹ ந 

,தலைமகன்பால் ஈடுபட்ட தலைமகளது செயல்களை வினவ வர் 'தார்க்குத் 
தாய் கூறுதல் 

Alm, இலங்கு பொன் ஆழி, திண் படை, தண்டு, ஒண் சங்கம் 

என்டின்றாளால் ; ் 

மலை இலங்கு தோள் நான்கே மற்று அவனுக்கு ; எ.ற்தே! காண் 
என்டின்றாளால் ; 

முலை இலங்கு பூம் பயல் முன்பு ஓட, அன்பு ஓழி, 
இருக்கின்றாளால்-- 

கலை இலங்கு மொழியாளர் கண்ணபுரத்து அம்மானைக் 
கண்மாள்கொலோ 2 1 

செருவரை முன் ஆ௬ அறுத்த சிலை அன்றோ கைத்தலத்தது 7 
ar cor Boor (paw ra ; 

பொரு வரை முன் போர் தொலைத்த பொன் ஆழி மற்று ஒரு கை 

எணன்கின்றாளால் ; 

ஒருவரையும் கின் ஓப்பார் ; ஒப்பு இலா என் அப்பா / 

டி or sor Sl aor (ap ow ra) — 

கரு வரைபோல் நின்றானை, கண்ணபுரத்து அம்மானைக் 

கண்டாள்கொலோ 2 ; 2 

துன்னு மா மணி முடிமேல் துழாப் அலங்கல் தோன்றுமால் 
என்கின்றாளால் ) 

மின்னு மா மணி மகர சூண்டலங்கள் வில் வீ௯ம் 

என்கின்றாளால் ; 

பொன்னின் மா மணி ஆரம் ௮ணி ஆகத்து” இலங்குமால் 
என்கின்றாளால்-- 

கன்னி மா மதிள் புடை சூழ் கண்ணபுரத்து அம்மானைக் 

கண்டாள்கொலோ ? 3 

தார் ஆய தண் துளப வண்டு உழுத வரை மார்பன் 
என்கின்றாளால் ; 

போர் அனைக் கொம்பு ஓூத்த புள்பாகன், என் அம்மான் 

என்கின்றருளால் ; 

ஆசானும் காண்மின்கள் ௮ம் பவளம் வாய் அவனுக்கு 
என்கின்ருளால்-- 

கார் வானம் கின்று அதிரும் கண்ணபுரத்து அம்மானைக் 

கண்டாள்கொலோ 2 4
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அடித்தலமும் தாமரையே, ௮ம் கைகளும் பங்கயமே 

. என்கின்ருளால் ; 
டூடித்தலமும்: பொன் பூணும் என் பண்டத்கன் ௮ அகலா 

என்கின்முளால் ; 

வடி.த் தடங் கண் மலரவளோ வரை ஆகத்துள் இருப்பாள் 7 

என்கின்முளால்-- 

கடி.க் கமலம் கள் உகுக்சூம் கண்ணபுரத்து அம்மானைக் 

கண்டாள்கொலோ ? 5 

பேர் ஆயிரம் உடைய பேராளன், பேராளன் 

என்கின்றாளால் ; 

ஏர் ஆர் கன மகர குண்டலத்தன், எண் தோளன் 

என்கின்றாளால் ; 

நீர் ஆர் மழை முகிலே, நீள் வரையே ஓக்குமால் 

என்கின்றாளால்-- 

கார் ஆர் வயல் மருவும் கண்ணபுரத்து அம்மானைக் 

கண்டாள்கொலோ 2 6 

செவ் அரத்த உடை ஆடை-அதன்மேல் ஓர் சிவளிகைக் ௧௪௪௬ 
என்கின்ருளால் ; 

அவ் அரத்த அடி-இணையும், ௮ம் கைகளும் பங்கயமே 

என்கின்றாளால் ; 
மை வளர்க்கும் மணி உருவம் மரதகமோ 2 மழை முகிலோ 2 

என்கின்றாளால்--.. 

கை வளர்க்கும் அழலாளர் கண்ணபுரத்து ௮ம்மானைக் 

‘2
7 கண்டாள்கொலோ ? 

கொற்றப் புள் ஒன்று ஏறி, மன்றூடே வருகின்முன் 

என்கின்றாளால் ) 

வெற்றிப் போர் இந்திரற்கும் இக்திரனே ஓக்குமால் 

என்கின்றாளால் ; 

பெற்றக்கால் ௮வன் ஆகம், பெண் பிறந்தோம் உய்யோமே௫ 4 i 

என்கின்றாளால்-- 

கற்ற நூல் மறையாளர் கண்ணபுரத்து அம்மானைக் 

கண்டாள்கொலோ 2 ் 3 

2—10 .
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வண்டு அமரும் வனமாலை மணி முடி.மேல் மணம் காறும் 

என்கன்றாளால் ) : 
உண்டு இவர்பால் ௮ன்பு எனக்கு என்று, ஒருகாலும் பிரிகிலேன் 

என்கின்றாளால் ; 
பண்டு, இவரைக் கண்டு அறிவது எவ் ஊரில் 2 யாம் என்றே 

பயில்கின்றாளால்-- 

கண்டவா-தம் மனம் வழங்கும் கண்ணபுரத்து அம்மானைக் 

கண்டாள்கொலேச 2 9 

மா வளரும் மென் நோக்கி மாதராள் மாயவனைக் 

கண்டாள் என்று, 

கா வளரும் கடி. பொழில் சூழ் கண்ணபுரத்து அம்மானைக் 

கலியன் சொன்ன 

பா வளரும் தமிழ்-மாலை பன்னிய நூல் இவை ஐந்தும் 

ஐந்தும் வல்லார் 

பூ வளரும் கற்பகம் சேர் பொன்-உலஇல் மன்னவர் ஆய்ப் 

புகழ் தக்கோரே. 10 

6, 2 

திருக்கண்ணபுரம் : 2 

தலைவியின் நிலை கண்ட தாய் தலைமகனை இயற்பழித் தம், தலைமகள த 

இளமைக்கு இரங்கியும் கூறுதல் 

தெள்ளி௰ீர்.! தேவர்க்கும் தேவர்! இருத் தக் 
வெள்ளிய௰ீர்! வெய்ய விழு நிதி வண்ணர்! ஓ! 

தள்ளு நீர்க் கண்ணபுரம் தொழுதாள் ; இவள் 
கள்வியோ ? கை வளை கொள்வது தக்கதே 7 1 

நீள் கிலாமுற்றத்து நின்று இவள் கோக்கினொள் ; 
காணுமோ, கண்ணபுரம்! என்று காட்டினாள் ; 
பாணனஞார் தண்ணம் இருக்க இணி இவள் 
காணுமோ ? ஈன்று ஈன்று ஈறையூரர்க்கே. 2 

அருவி சோர் வேங்கடம், ரீர்மலை என்று வாய்- 
Gags aes மெய்யம் வினவி இருக்கின்றாள் ; 
பெருகு சீர்க் கண்ணபுரம் என் று பேசிஞளை் ; 
உருகஞெள் ; உள்மெலிக்தாள் ; இது என்கொலோ 2 8
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உண்ணும் நாள் இல்லை ; உறக்கமும்-தான் இல்லை ; 

பெண்மையும் சால கிறைச்திலள், பேதை-தான் ; 

சண்ணன் ஊர் கண்ணபுரம் தொழும் ; கார்க் கடல் 

வண்ணர்மேல் எண்ணம் இவட்கு இது என்கொலோ? 4 

கண்ணன் ஊர் கண்ணபுரம் தொழும் காரிகை 

பெண்மை என் ? தன்னுடை உண்மை உரைக்கின்றாள்./ 

வெண்ணெய் உண்டு ஆப்புண்ட வண்ணம் விளம்பினால், 

வண்ணமும் பொன் நிறம் ஆவது ஒழியுமே. 5 

வட வரை நின்றும் வக்து, இன்று, கணபுரம் 

'இடவகை கொள்வது யாம் என்று பேசிளை ) 

மடவரல் மாதர் என் பேதை இவாக்கு இவள் 

கடவது என்--கண் துயில் இன்று இவர் கொள்ளவே 2 ல 

தரங்க நீர் பேசனும், தண் மதி காயினும், 

.இரங்குமோ ? எத்தனை காள் இருந்து எள்கனொள் ! 

.துரங்கம் வாய் உண்டு உகந்தானது தொன்மை ஊர் 

அரங்கமே என்பது இவள்-தனக்கு ஆசையே. 7 

தொண்டு, எல்லாம் கின் அடியே தொழுது உய்யுமா 

கண்டு, தான் கண்ணபுரம் தொழப் போயினாள் ) 

வண்டு உலாம் கோதை என் பேதை மணி கிறம் 

'கொண்டு, தான் கோயின்மை செய்வது தக்கதே ? 8 

(மூள் எயிறு ஏய்க்தில ; கூழை முடிகொடா ) 

கெள்ளியள் என்பது ஐர் தேசு இலள் ; என் செய்கேன்! 
aor அவிழ் சோலைக் கணபுரம் கை தொழும் 

பிள்ளையைப் பிள்ளை என்று எண்ணப் பெறுவரே 3 0) 

கார் மலி கண்ணபுரத்து எம் அடிகளைப் 

பார் மலி மங்கையா-கோன், பரகாலன் சொல், 

ர் மலி பாடல் இவை பத்தும் வல்லவர் 

நீர் மலி வையத்து நீடு கிற்பார்களே. 10 

8, 3 
திருக்கண்ணபுரம் : 8 

தலைமகனைப் பிரிந்த சலைமகள் இரங்கிக் கூறுதல் 

கரை எடுத்த சரி சங்கும், கன பவளத்து எழு கொடியும் 

இரை எடுத்து வரு புனல் சூழ் திருக்கண்ணபுரத்து உறையும், 
விரை எடுத்த துழாய் அலங்கல் விறல் வரைத் தோள் புடைபெயர 

வரை எடுத்த பெருமானுக்கு) இழக்சேன்--என் வரி வகாயே. 1 a
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அரி விரவு முகில் கணத்தால், ௮௫ல் புகையால், வரையோடும் 

தெரிவு அரிய மணி மாடத் திருக்கண்ணபுரத்து உறையும், 

வரி அரவின் அணைத் துயின்று, மழை மதத்த ௪.று தறு சண் 

கரி வெருவ, மருப்பு ஓ௫த்தாற்கு, இழந்தேன்--என் கன வளையே. 2: 

துங்க மா மணி மாட நெடு முகட்டின் சூலிகை போம் 

ங்கள் மா முகில் துணிக்கும் திருக்கண்ணபுரத்து உறையும், 

பைங் கண் மால் விடை. அடர்த்து, பனி மதி கோள் விடுத்து, உகந்த 

செங் கண் மால் அம்மானுக்கு, இழர்தேன்--என் செறி வளையே. 8: 

கணம் மருவும் மயில் அகவு கடி. பொழில் சூழ் நெடு மறுகின் 

இணம் மருவு கன மதிள் சூழ் திருக்கண்ணபு தது உறையும், 
மணம் மருவு தோள் ஆய்ச்சி ஆர்க்க, போய் உரலோடும், 

புணர் மருதம் இற நடச்தாற்கு, இழக்தேன்--என் பொன் வளையே. 4- 

வாய் எடுத்த மந்திரத்தால் ௮ர்தணர், தம் செப் தொழில்கள் 
இ எடுத்து, மறை வளர்க்கும் திருக்கண்ணபுரத்து உறையும், 

தாய் எடுத்த சிறு கோலுக்கு உளைந்து ஓடி, தயிர் உண்ட 

வாய் துடைத்த மைந்தனுக்கு, இழச்தேன்--என் வரி வளையே. 5 

மடல் எடுத்த கெடுச் தாழை மருங்கு எல்லாம் வளர் பவளம் 

திடல் எடுத்து, ௬டார் இமைக்கும் திருக்கண்ணபுரத்து உறையும், 

அடல் அடர்த்து, அன்று, இரணியனை முரண் அழிய அணி உ௫ரால் 

உடல் எடுத்த பெருமானுக்கு, இழச்தேன்--என் ஒளி வளையே. 6- 

வண்டு அமரும் மலர்ப் புன்னை வரி நீழல் ௮ணி முத்தம் 

தெண் தரைகள் வரத் திரட்டும் தருக்கண்ணபுரத்து உறையும், 

எண் இசையும், எழு கடலும், இரு கிலனும், பெரு விசும்பும், 

உண்டு உமிழ்க்த பெருமானுக்கு, இழந்தேன்--என் ஓளி வளையே. 1: 

கொங்கு மலி கருங் குவளை கண் ஆகத் தெண் கயங்கள் 

செங் கமலம் முகம் அலர்த்தும் தருக்கண்ணபுரத்து உறையும், 
வங்கம் மலி தடங் கடலுள் வரி அரவின் அணைத் துயின்ற 

செங்கமலநாபனுக்கு, இழர்தேன்--என் செறி வளையே, 8: 

வார் ஆளும் இளங் கொங்கை, நெடும் பணைத் தோள், மடப் பாவை 
சர் ஆளும் வரை மார்வன், திருக்கண்ணபுரத்து உறையும், 

பேராளன், ஆயிரம் பேர் ஆயிர வாய் அரவு-அணைமேல் 

பேராளர் பெருமானுக்கு, இழக்தேன்--என் பெய் வளையே. 9.
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Cs மருவு பொழில் புடை சூழ் திருக்கண்ணடுர,த.து உறையும் 
வரமனனை மறி கடல் சூழ் வயல் ஆலி வள நாடன், 
காமரு சீர்க் கலிகன்றி கண்டு உரைத்த தமிழ்-மாலை 

நா மருவி இவை பாட, வினை ஆய கண்ணாவே. ். 10 

8, 4 

திருக்கண்ணபுரம் : 4 

Cara gf 

.விண்ணவர-தங்கள் பெருமான், திருமார்வன், 
மண்ணவர் எல்லாம் வணக்கும் மலி புகழ் சேர் 

கண்ணபாரத்து எம் பெருமான் கதிர் முடிமேல் 

வண்ண நறுக் துழாய் வந்து, ஊதாய்--கோல் தும்பீ 7 ழ் 

'வேத முதல்வன், விளங்கு புரி நூலன், 

பாதம் பரவிப் பலரும் பணிந்து ஏத்தி, 

காதன்மை செய்யும் கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் 

தாது நறுக் துழாய் தாழ்ச்து, ஊதாய்- கோல் தும்பீ/ 2 

விண்ட மலர் எல்லாம் ஊ£இி, நீ என் பெறுதி? 
௮ண்ட முதல்வன், அமரர்கள் எல்லாரும் 

கண்டு வணங்கும் கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் 

வண்டு நறுர் துழாய் வந்து, ஊதாய்--கோல் தும்பீ 7 8 

நீர் மலிகின்றது ஓர் மீன் ஆய், ஓர் ஆமையும் ஆய், 

ர் மலிகின்றது ஓர் இங்க உரு ஆக, 

கார் மலி வண்ணன் கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் 

தார் மலி தண் துழாய் தாழ்ந்து, ஊதாய்--கோல் தும்பீ / 4 

ஏர் ஆர் மலர் எல்லாம் ஊ.இ), நீ என் பெறுதி? 
யார் ஆர் உலகம் பரவ, பெருவ் கடலுள் 

கார் ஆமை ஆன கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் 

தார் ஆர் நறும் துழாய் தாழ்ந்து, ஊதாய்--கோல் தும்பீ / ளு
 

மரர்வில் இருவன், வலன் ஏந்து சக்கரத்தன், 

பாரரைப் பிளச்த பரமன், பரஞ்சோதி, 

கரரில் இகழ் காயா வண்ணன் ௧இர் முடிமேல் 

தாரில் நறுக் துழாய் தாழ்ந்து, ஊதாய்--கோல் தும்பீ/ 6
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வாமனன், கற்க, மதுசூதன், மாதவன், 

தார் மன்னு தாசரதி ஆய தடமார்வன், 

காமன்-தன் தாதை, கண்ணபுத்து எம் பெருமான் 

தாம நறுக் துழாய் தாழ்க்து, ஊதாய்--கோல் தும்பீ/ 7 

நீல மலர்கள் நெடு நீர் வயல் மருங்கில் 

சால மலர் எல்லாம் ஊதரதே; வாள் அரக்கர் 

காலன், சண்ணபுரத்து எம் பெருமான் கதர் முடிமேல் 

கோல நறுர் துழாய் கொண்டு, ஊதாய்--கோல் தும்பீ 7 8: 

நந்தன் மதலை, கில மங்கை கல் துணைவன், 

அந்தம், முதல்வன், அமரர்கள்-கம் பெருமான், 

கந்தம் கமழ் காயா வண்ணன் கர் முடி.மேல் 

கொந்து. நறுக் துழாப் கொண்டு, ஊதாய்--கோல் தும்பீ / > 

வண்டு அமரும் சோலை வயல் ஆலி நல் கரடன், 

கண்ட ர் வென்றிக் கலியன் ஓலி மாலை 

கொண்டல் கிற வண்ணன் கண்ணபுரத்தானைத் 

தொண்டரோம் பாட நினைந்து, ஊதாய்-கோல் தும்பி 7 10 

8,5 

திருக்கண்ணபுரம் : 5 

தலைவனைப் பிரிர்த தலைவி மாலைப்பொழுது கண்டு, இரங்குசல் 

தந்தை காலில் விலங்கு அற, வந்து தோன்றிய 

தோன்றல் பின் தமியேன்-தன் 

சிந்தை போயிற்று ;) இருவருள் ௮அவணிடைப் 

பெறும் அளவு இருக்தேனை, 

அந்திகாவலன் அமுது உறு பசுங் கதிர்- 
அவை ௬ட, அ௮தனோடும் 

மக்தமாருதம் வன முலை தடவந்து 

வலிசெய்வது ஓழியாதே. % 

மாரி, மாக் கடல், வளைவணற்கு இளையவன் 

வரை புரை தஇிருமார்வில் 

தாரின் ஆசையில் போயின நெஞ்சமும் 

தாழ்ந்தது ; ஓர் துணை காணேன் ) 
ஊரும் துஞ்சிற். று ; உலகமும் துயின்றது ; 

ஒளியவன் விசும்பு இயங்கும் 

தேரும் போயிற்று ; திசைகளும் மறைந்தன ; 

செய்வது ஒன்று அறியேனே! 2
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ஆயன் மாயமே அன் ஜி, மற்று என் கையில் 
வளைகளும் இறை நில்லா ; 

பேயின் ஆர் உயிர் உண்டிடும் பிள்ளை ஈம் 

பெண் உயிர்க்கு இரங்குமோ 2 

அய மா மதிக் கதிர் ௬ட, துணை இல்லை ; 

இணை முலை வேகின்றதால் ; 

ஆயன் வேயினுக்கு அழிகின்றது உள்ளமும் ; 

அஞ்சேல் என்பார் இலையே/ 

கயம் கொள் புண் தலைக் களிறு உந்து, வெம்திறல், 

கழல் மன்னர் பெரும் போரில் 

மயங்க, வெண் சங்கம் வாய் வைத்த மைந்தனும் 

வந்திலன் ; மறி கடல் நீர் 

தயங்கு வெண் திரைத் திவலை நுண் பணி எனும் 

தழல் முகந்து, இள முலைமேல் 

இயங்கும் மாருதம் விலங்கில், என் ஆவியை 

எனக்கு எனப் பெறலாமே. 

ஏழு மா மரம் துளைபட, சிலை வளைத்து, 

இலங்கையை மலங்குவித்த 

ஆழியான் நமக்கு அருவிய அருளொடும் 
பகல் எல்லை கழிகன்றதால் 

தோழி! நாம் இதற்கு என் செய்தும் 2 துணை இல்லை : 

௬டர் படு முதுநீரில் 

ஆழ, வாழ்கின்ற ஆவியை அடுவது ஓர் 

அந்தி வந்து அடைஇன் நதே/ 

முரியும் வெண் திரை முது கயம் இப்பட, 

முழங்கு அழல் எரி அம்பின் 

வரி கொள் வெம் சிலை வளைவித்த மைந்தனும் 

வர்திலன் ; என் செய்கேன் ? 

எரியும் வெம் கதிர் துயின்றது ; பாவியேன் 

இணை நெடுவ் கண் துயிலா ; 

கரிய நாழிகை ஊழியின் பெரியன 
கழியும் ஆறு அறியேனே! 
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கலங்க மாக் கடல் கடைந்து, அடைத்து, இலங்கையர்- 

கோனது வரை ஆகம் 

மலங்க, வெம் சமத்து அடு சரம் துரக்த எம் 

அடிகளும் வாரானால் ; 
இலங்கு வெம் கதிர் இள மதி-அதனொடும் 

விடை மணி அடும் ; ஆயன் 

விலங்கல் வேயின.து ஓசையும் ஆய், இணி 

விளைவது ஒன் று அறியேனே! 7 

முழுது இவ் வையகம் முறை கெட மறைதலும், 

முனிவனும் முனிவு எய்த, 

மழுவினால் மன்னர் ஆர் உயிர் வவ்விய 

மைந்தனும் வாரானால் ; 

ஒழுகு நுண் பனிக்கு ஒடுங்கிய பேடையை 

அடங்க, அம் சிறை கோலித் 

தழுவும் ஈள் இருள் தனிமையின் கடியது ஓர் 

கொடு வினை அறியேனே 8 

கனம் செய் மா மதிள் கணபுரத்தவனொடும் 

கனவினில் அவன் தந்த 

மனம் செய் இன்பம் வந்து உள் புக, வெள்கி, என் 
வளை நெக இருக்தேனை, 

சினம் செய் மால் விடைச் சிறு மணி ஓசை என் 

சிர்தையைச் இந்துவிக்கும் ; 

அனந்தல் அன் நிலின் அரி சூரல் பாவியேன் 
ஆவியை அடுகின் றதே! 9 

வார் கொள் மென் முலை மடந்தையர் தடங் கடல் 

வண்ணனைக் தாள் நயந்து, 

ஆர்வத்தால், ௮வர் புலம்பிய புலம்பலை 

அறிக்து, முன் உரைசெய்த 

கார் கொள் பைம் பொழில் மங்கையர் காவலன், 

கலிகன் றி ஒலி வல்லார் 

ஏர் கொள் வைகுந்த மா ஈகர் புக்கு, இமை- 

யவரொடும் கூடுவரே. 10
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8, 6 

திருக்கண்ணபுரம் : 6 

தொண்டீர்/ உய்யும் வகை சண்டேன்; துளங்கா அசக்கர் அளங்க, முன், 

திண் தோள் நிமிர, லை வளைய, சிறிதே முனிந்த இருமார்வன், 

வண்டு ஆர் கூக்தல் மலா-மங்கை, வடி.க் கண் மடக்தை மா நோக்கம் 

கண்டான், கண்டுகொண்டு உககச்த கண்ணபுரம், காம் தொழுதுமே.1 

பொருந்தா அரக்கர் வெம் சமத்துப் பொன்ற, அன்று, புள் ஊர்ந்து, 

பெருக் தோள் மாலி தலை புரள; பேர்ந்த அரக்கர் தென் இலங்கை 

இருக்தார்-தம்மை உடன்கொண்டு, அங்கு, எழில் ஆர் பிலத்.அப் புக்கு ஒளிப்ப, 

கருக் தாள் சிலை கைக்கொண்டான் ஊர், கண்ணபுரம், காம் தொழுதுமே. 

வல்லி இடையாள் பொருட்டாக, மதிள் நீர் இலங்கையா£- கோவை 

அல்லல் செய்து, வெம் சமத்துள் ஆற்றல் மிசூத்த ஆற்றலான், 

வல் ஆன் அரக்கர் குலப்பாவை வாட, மூனி-தன் வேள்வியைக் 
கல்விச் சிலையால் காத்தான் ஊர், கண்ணபுரம், காம் தொழுதுமே: 8 

மல்லை முக்நீர் அதர்பட, வரி வெம் சிலை கால் வளைவித்து, 

கொல்லை விலங்கு பணிசெய்ய, கொடியோன் இலங்கை புகல் உற்று, 

தொல்லை மாங்கள் புகப் பெய்து, துவலை கிமிர்ச்து வான் ௮ணவ, 

"கல்லால் கடலை அடைத்தான் ஊர், கண்ணபுரம், சாம் தொழுதுமே.4 

ஆமை ஆக, அரி ஆகி, அன்னம் ஆக, அந்தணர்-தம் 

ஓமம் ஆ௫, ஊழி ௫), உவரி சூழ்க்த கெடும் புணரி, 
சேம மதிள் சூழ் இலங்கைக் கோன் சிரமும், கரமும், துணித்து, முன், 

காமன் பயந்தான் கருதும் ஊர், சண்ணபுரம், காம் தொழுதுமே. 5 

வருந்தாது இரு நீ, மட கெஞ்சே / ஈம் மேல் வினைகள் வாரா; முன், 

திருக்தா அரக்கர் தென் இலங்கை செக் தீ உண்ண, இவர்து, ஒருநாள் 

பெருச் தோள் வாணற்கு அருள் புரிக்,து, பின்னை மணாளன் ஆக), முன் 
கருக் தாள் களிறு ஒன்று ஒ௫த்.சான் ஊர், கண்ணபாம், நாம் சொழுமே.6 

இலை ஆர் மலர்ப் பூம் பொய்கைவாய் முதலை தன்னால் அடர்ப்புண்டு, 

கொலை ஆர் வேழம் நடுக்கு உற்றுக் குலைய, அதனுக்கு அருள்புரிர் தான், 

அலை நீர் இலங்கை த௪க்கிரீவற்கு இளையோற்கு அரசை அருளி), முன், 
கலை மாச் சிலையால் எய்தான் ஊர், கண்ணபுரம், காம் தொழுதுமே.?7
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மால் ஆய், மனமே 7 அருக் துயரில் வருக்தாது இரு நீ; வலி மிக்க 

காரல் ஆர் மருதும், காப் சினத்த கழுகும், கத மா, கழுதையும், 

மால் ஆர் விடையும், மத கரியும், மல்லா உயிரும் மடி.வித்து, 

காலால் சகடம் பாய்ர்தான் ஊர், கண்ணபுரம், காம் தொழுதுமே. 8 

குன்முல் மாரி பழுது ஆக்க, கொடி. ஏர் இடையாள் பொருட்டாக, 

வன் தாள் விடை ஏழ் அன்று அடர்த்த வானோர் பெருமான், மா மாயன், 

சென்றான் தாது பஞ்சவர்க்கு ஆய், இரி கால் சகடம் சனம் அழித்து, 
கன்றால் விளங்காய் எறிக்கான் ஊர், கண்ணபுரம், கரம் தொழுதுமே.9 

கரு மா முகில் தோய் நெடு மாடக் சண்ணபுரத்து எம் அடி.களை, 
திரு மா மகளால் அருள்மாரி, செழு நீர் ஆலி வள நாடன், 

"மருவு ஆர் புயல் கைக் கலிகன் நி, மங்கை வேந்தன் ஒலி வல்லார் 

இரு மா நிலத்துக்கு ௮ர௬ ஆக, இமையோர் இறைஞ்ச வாழ்வாசே. 10 

8, 7 

திருக்கண்ணபுரம் : 7 

use: SAGA 

வியம் உடை. விடை இனம் உடைதர, மட மகள் 

குயம் மிடை. தட வரை அகலம்-௮து உடையவர்-- 

நயம் உடை நடை அனம் இளையவர் நடை பயில் 

கயம் மிடை கணபுரம்--அடி.கள்-தம் இடமே Ll. 

இணை மலி மருது இற, எருதிஷனொடு இகல் செய்து, 

துணை மலி முலயவள் மணம் மிச கலவியுள்--- 

மணம் மலி விழவினொடு அடியவர் அளவிய 
கணம் மலி கணபுரம்--அடி.கள்-தம் இடமே. 2 

புயல் உறு வரை-மமை பொழிதர, மணி நிரை 
மயல் உற, வரை சூடை எடுவிய கெடியவா-- 
முயல் துளர் மிளை முயல் துள; வச விளை வயல் 
கயல் துளு கணபுரம்--அடி.கள்-தம் இடமே, . ட.8 

ஏதலர் ஈகைசெய, இளையவர் ௮ளை வெணெய் 
போது செய்து, அமரிய புனிதா--ஈல் விரை மலா் 
கோதிய மதுகரம் கூலவிய மலா-மகள் 
காதல்செய் கணபுரம்--அடி.கள்-தம் இடமே. 4



தொண்டரும் அமரரும் முணிவரும் தொழுது எழ; 

அண்டமொடு அகல்-இடம் அளக்தவர்; அமர்செய்து 

விண்டவர் பட, மதிள் இலங்கை, முன், எர எழக் 

கண்டவர் கணபுசம்--அடிகள்-தம் இடமே. 5 

மமுவு இயல் படை உடையவன் இடம் 2: மழை முகில் 

சமூவிய உருவின திருமகள் மருவிய 

கொழுவிய செழு மலர் முழுசிய பறவை பண் 
எழுவிய கணபுரம்--அடிகள்-தம் இடமே. ப். 

பரிதியொடு அணி மதி, பணீ வரை, இசை, கில், 

எரி தியொடு என இன இயல்வினச், செலவினர்-- 

௬௫௬ யொடு ௮௫ மறை முறை சொலும் அடியவர் 
கருதிய கணபுரம்--அடி.கள்-தம் இடமே. 7 

படி. புல்கும் ௮டி.-இணை பலர் தொழ, மலர் வைக 

கொடி. புல்கு தட வரை அகலம்-அது உடையவர். 

முடி. புல்கு கெடு வயல் படை செல, அடி. மலர் 

கடி. புல்கு கணபுரம்--அடி.கள்-தம் இடமே. 6: 

புலம் மனும் மலர்மிசை மலர்-மகள், புணசிய 

நிலமகள் என இன, மகவிர்கள் இவரொடும் 

வலம் மனு படையுடை மணி வணச--கிஇ குூவைக் 

கலம் மனு சணபுரம்--அடிகள்-தம் இடமே. 0. 

மலி புகழ் கணபுரம் உடைய எம் அடிகளை 

வலி கெழு மதிள் அயல் வயல் அணி மங்கையர் 

கலியன தமிழ் இவை விழுமிய இசையினொடு 

ஒலி சொலும் அடியவர் உறு துயர் இலரே. 10. 

8, 8 

திருக்கண்ணபுரம் : 8 

வரஜேோர் அளவும் முது முக்நீர் வளர்ந்த காலம், வலி உருவின் 

மீன் ஆய் வக்து,வியந்து, உய்யக் கொண்ட தண் தாமரைக் கண்ணன்; 

ஆனா உருவில் ஆன் ஆயன்-அவனை--௮ம் மா விளை வயலுள், 

கான் ஆர் புறவின் கண்ணபுசத்து--அடி.யேன் கண்டுகொண்டேனே.1.
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மலங்கு விலங்கு கெடு வெள்ளம் மறுக, ௮ங்கு ஓர் வரை நட்டு, 

இலங்கு சோதி ஆர் அமுதம் எய்தும் அளவு, ஓர் ஆமை ஆப்) 

விலங்கல் திரியத் தடங் கடலுள் ௬மந்து கஇடக்த வித்தகனை-- 

கலங்கல் முந்நீர்க் கண்ணபுரத்து--அடியேன் கண்டுகொண்டேனே. 2 

பார் ஆர் அளவும் முது முக்நீர் பரந்த காலம், வளை மருப்பின் 

ஏர் ஆர் உருவத்து ஏனம் ஆய் எடுச்சு ஆற்றல் ௮ம்மானை-- 

கூர் ஆர் ஆரல் இரை கருதி, குருகு பாய, கயல் இரியும், 

கார் ஆர் புறவின் கண்ணபுரத்து--அடியேன் கண்டுகொண்டேனே. 8 

உளைந்த அரியும் மானிடமும் உடனாய்த் தோன்ற ஒன்றுவித்து, 

விளைந்த சீற்றம் விண் வெதும்ப, வேற்றோன் அகலம் வெம் சமத்துப் 
பிளந்து, வளைக்த உ௫ரானை--பெருக் தண் செக்கெல் குலை தடிந்து, 
களம் செய் புறவின் கண்ணபுரத்து--அடி. யேன் கண்டுகொண்டேனே.& 

தொழும் நீர் வடிவின் Gow ama ஆய் வந்து தோன்றி, ம மாவலிபால் 

oye வையம் முன் கொண்ட மூவா உருவின் ௮ம்மானை-- 

உழும் நீர் வயலுள் பொன் இளைப்ப, ஒருபால் முல்லை முகையோடும் 
கழுநீர் மலரும் சண்ணபுரத்.து-- அடியேன் கண்டுகொண்டேனே. 5 

வடி. வாய் மழுவே படை ஆக வந்து தோன்றி, மூவெழுகால் 

படி. ஆர் ௮ரசு களைகட்ட பாழியானை, அம்மானை-- 
குடியா வண்டு கொண்டு உண்ண, கோல நீலம் மட்டு உகுக்கும், 

கடி. ஆர் புறவின் கண்ணபுரத்து-- அடியேன் கண்டுகொண்டேனே.6 

வையம் எல்லாம் உடன் வணங்க, வணங்கா மன்னனாப்த் தோன்றி, 

வெய்ய €ற்றக் கடி. இலங்கை குடிகொண்டு ஓட, வெம் சமத்துச் 

- செய்க வெம்போர் நம்பரனை--செழுக் தண் கானல் மணம் நாறும், 

கைதை வேலிக் கண்ணபுரத்து--அடியேன் கண்டுகொண்டேனே. 7 

ஆற்றைக் குழையும் நாஞ்சிலும் ஒருபால் தோன்ற, தான் தோன்றி, 
வெற்றித் தொழிலார் வேல் வேந்தர் விண்பால் செல்ல, வெம் சமத்துசீ் 

செற்ற கொற்றத் தொழிலானை--செம்தீ மூன்றும் இல் இருப்ப, 

கற்ற மறையோர் கண்ணபுாரத்து--அடியேன் கண்டுகொண்டேனே. 

வரிக் சணிவாய் கில மங்கை துயர் இரந்து, உய்ய, பாரதத்துள் 

.இவரித்து அரசர் தடுமாற, இருள் காள் பிறந்த அம்மானை-- 
அவரி ஓதம் முத்து உக்க ஒருபால், ஒருபால் ஒண் செக்கெல் 

அவரி வீசம் கண்ணபுரத்து--அடியேன் கண்டுகொண்டேனே. 9
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மீனோடு ஆமை, கேழல், அரி; சூறள் ஆப், முன்னும் இராமன் ஆய், 

தான் ஆய், பின்னும் இராமன் ஆய், தாமோதரன் ஆய், கற்கயும் 

ஆனான்-தன்னைக் கண்ணபுரத்து அடியன், கலியன் ஒலிசெய்த 

தேன் ஆர். இன் சொல் தமிழ்-மாலை செப்ப, பாவம் கில்லாவே, 10: 

8,9 

திருக்கண்ணபுரம் : 9 

கைம் மான மத யானை இடர் இரத்த கரு முகில், 

மைம் மான மணியை, ௮ணி கொள் மரதகத்தை, 

எம்மானை, எம் பிரானை, ஈசனை, என் மனத்துள் 

அம்மானை -அடி.யேன் அடைந்து, உய்நக்துபோனேனே. ர. 

தரு, மான மழை முகல், பிரியாது தன் அடைந்தார் 

வரும் மானம் தவிர்க்சூம் மணியை, ௮ணி உருவின் 

இருமாலை, அம்மானை, அமுதத்தை, கடல் இடந்த 

பெருமானை--அடியேன் அடைக்கு, உப்ச்த, பிழைத்தேனே. 2 

விடை எழ் அன்று அடர்த்து வெகுண்டு, விலங்கல் உறப் 

படையால் ஆழி தட்ட பரமன், பரஞ்சோதி, 

மடை ஆர் நீலம் மல்கும் வயல் சூழ் கண்ணபுரம் ஓன்று 

உடையானுக்கு அடியேன் ; ஒருவர்க்கு உரியேனோ ? 8. 

மிக்கானை ; மறை. ஆய் விரிந்த விளக்கை) என்னுள் 

புக்கானை ; புகழ் சேர், பொலிகின்ற பொன்மஃயை ; 

தீக்கானை ; கடிகைத் தடங் குன் நின்மிசை இருந்த 

அக்காரக் கனியை--அடைந்து, உய்நதுபோனேனே. க் 

வந்தாய், என் மனத்தே ; வந்து நீ புகுக்த பின்னை, 

எந்தாய்! போய் அறியாப் ; இதுவே அமையாதோ 2-- 

கொந்து ஆர் பைம் பொழில் சூழ் கூடக்தைக் இடர்து உகந்த 

மைந்தா! உன்னை என்றும் மறவாமை பெற்றேனே. 5. 

எஞ்சா வெம் ஈரகத்.து அழுக்தி கடுங்குகின்றேற்கு 

அஞ்சேல் என்று, அடியேனை ஆட்கொள்ள வல்லானை-- 

கெஞ்சே! நீ நினையாது இறைப்பொழுதும் இருத்திகண்டாய்-- 

மஞ்சு ஆர் மாளிகை சூழ் வயல் ஆலி மைக்தனையே. 6
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பெற்றார் பெற்று ஒழிந்தார் ; பின்னும் கின்று அடியேனுக்கு 
உற்றான் ஆய், வளர்த்து, என் உயிர் ஆ௫ நின்றானை, 

முற்றா மா மதி கோள் விடுத்தானை, எம்மானை-- 

எத்தால் யான் மறக்கேன் ? இது சொல், என் ஏழை கெஞ்சே! 

கற்றார் பற்று அறுகீகும் பிறவிப் பெருங் கடலே 

பற்றா வச்து, அடியேன் பிறந்தேன் ; பிறக்த பின்னை, 

வற்று நீர் வயல் சூழ் வயல் ஆலி அம்மானைப் 

பெற்றேன் ; பெற்றதுவும், பிறவாமை பெற்றேனே. 8 

கண் ஆர் கண்ணபுரம், கடிகை, கடி. கமழும் 

தண் ஆர் தாமரை சூழ் தலைச்சங்கம் மேல்திசையுள் 

விண்ணோர் சாள்மதியை : விரிகின்ற வெம் ௬டரை-- 

கண் ஆரக் கண்டுகொண்டு, களிக்கின்றது இங்கு என்றுகொலோ? 

'செரு நீர வேல் வலவன், கலிகன் றி, மக்கையா-கோன் 

கரு நீர் முகில் வண்ணன் கண்ணபுரத்தானை 

இரு நீர் இன் தமிழ் இன் இசை மாலைகள் கொண்டு, தொண்டீர/ 
வரும் நீர் வையம் உய்ய, இவை பாடி, ஆடுமினே. 10 

8, 10 

திருக்கண்ணபுரம் 2 10 

வண்டு ஆர் பூ மா மலர்-மங்கை மண கோக்கம் 

உண்டானே!--உன்னை உகச்து-உகந்து, உன்- தனக்கே 

தொண்டு ஆனேற்கு என் செய்கின்ருய்? சொல் ல--கால்வேதம் 
கண்டானே! கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே! . 1 

பெரு நீரும், விண்ணும், மலையும், உலகு ஏழும், 

ஒரு தாரா, நின்னுள் ஓடுக்கிய கின்னை அல்லால், 
வரு தேவர் மற்று உளர் என்று என் மனத்து இறையும் ' 

கருதேன், நான் -கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே! 2 

மற்றும் ஓர் தெய்வம் உளது என்று இருப்பாரோடு 
உற்றிலேன் ; உற்றதும் உன் அடியார்க்கு அடிமை, 
மற்று எல்லாம் பே௫ிலும், கின் இரு எட்டு எழுத்தும் 

கற்று, கான்-சண்ணபுரத்து உறை அம்மானே! 8
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பெண் ஆனாள் பேர் இளவ் கொங்கையின் ஆர் அழல்போல் 

உண்ணா கஞ்ச உண்டு, உகக்தாயை உகக்தேன் கான்-- 

மண் ஆளச/ வாள் நெடுங் கண்ணி, மது மலராள் 

கண்ணாளா! கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே! . 4 

பெற்முரும் சுற்றமும் என்று இவை பேணேன் நான் ; 

மற்று ஆரும் பற்று இலேன்; ஆதலால், நின் அடைந்தேன் ; 

உற்றான் என்று உள்ளத்து வைத்து, அருள்செய் கண்டாய்-- 

கற்றார் சேர் கண்ணபுரத்.து உறை அம்மானே! 5 

ஏத்தி உன் சேவடி, எண்ணி இருப்பாரைப் 

பார்த்திருக்.து, அங்கு ஈமன்-தமர் பற்றாது, 

சோத்தம், சரம் அஞ்சுதும் என்று தொடாமை, [ 

காத்திபோல்--கண்ணபுசத்து உறை அம்மானே! 6 

வெள்ளை £ர் வெள்ளத்து அணைந்த அரவு-அணைமேல் 

துள்ளு நீர் மெள்ளத் துபின்ற பெருமானே! 

வள்ளலே! உன் தமர்க்கு என்றும் Gis தமர் 

கள்ளர்போல்--கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே! 

“மாண் ஆ௫ வையம் அளக்ததுவும், வாள் அவுணன் 

பூண் ஆகம் இண்டதுவும், ஈண்டு, கினைக்து இருந்தேன் : 

பேணாத வல்வினையேன் இடர் எத்தனையும் 

காணேன், நான் -கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே! 8 

காட்டினாய் என்னை, உனக்கு முன் தொண்டு ஆக 7 

மாட்டினேன், அத்தனையே கொண்டு என் வல்வினையை 7 

பாட்டினால் உன்னை என் கெஞ்சத்து இருக்தமை 

காட்டிஞய்--கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே! 9 

கண்ட சர்க் கண்ணபுரத்து உறை அம்மானை, 

கொண்ட சத் தொண்டன், கலியன் ஓலி மாலை 

பண்டமாய்ப் பாடும் அடியவர்க்கு எஞ்ஞான்.றும் 

அண்டம் போய் ஆட்சி அவர்க்கு ; ௮து அறிக்தோமே. 10
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9,1 

திருக்கண்ணங்குடி 

வங்க மா முத்நீர், வரி நிறப் பெரிய 

வாள் அரவின் ௮ணை மேவி, 
சங்கம் ஆர் ௮ம் கை, தட மலர் உந்தி, 

சாம மா மேனி என் தலைவன்-- 

அங்கம் ஆறு, ஐச்து வேள்வி, கால் வேதம், 

அருங் சலை பயின்று, எரி மூன்றும் 

செய் கையால் வளர்க்கும் துளக்கம் இல் மனத்தோர் 

திருக்கண்ணங்குடி. யள் நின்றானே. % 

கவள மா சுதத்த கரி உய்ய பொய்கைக் 

கரரம் கொளக் கலங்கி, உள் நினைந்து 

துவள; மேல் வச்து தோன் றி, வன் முதலை 
தணிபட--௬டு படை துரக்தோன்--- 

குவளை, நீள் முளரி, குழுதம், ஒண் கழுநீர், 

கொய்ம் மலா் நெய்தல் ஒண் கழனி 

இவளும் மாவிகை சூழ் செழு மணிப் புரிசைத் 

திருக்கண்ணங்குடியள் நின்றானே. .. 2 

வாதை வந்து அடர, வானமும், கிலனும், 

மலைகளும் ௮லை கடல் குளிப்ப; — 

மீது கொண்டு உகளும் மீன் உரு ஆகி, 
விரி புனல் வரி அகட்டு ஒளித்தோன்-- 

போது அலர் புன்னை, மல்லிகை, மெளவல் 
புது விரை மது மலர் அணைந்து, 

த ஒண் தென்றல் திசைதொறும் கமழும் 

திருக்கண்ணங்குடியுள் கின்றானே. 8. 

வென்றி சேர் இண்மை, விலங்கல் மா மேனி, 
வெள் எயிற்று, ஒள் எரித் தறு கண் 

பன்றி ஆப், அன்று, பார்-மகள் பயலை 
இர்த்தவன் ; பஞ்சவர் பாகன்-..- 

ஓன்று அலா உருவத்து, உலப்பு இல் பல் காலத்து, 
உயர் கொடி ஒளி வளர் மதியம் 

சென்று சேர சென்னிச் சிகர நல் மாடத் 

திருக்கண்ணங்குடி.யுள் நின்றானே. 4,
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மன்னவன் பெரிய வேள்வியில் சூறள் ஆம், 
மூவடி. நீரொடும் கொண்டு, 

பின்னும் ஏழ் உலகும் ஈர் அடி. ஆக, 

அன்னம், மென் கமலத்து அணி மலரப் பீடத்து, 

பெருச் தசை அ௮டங்கிட, கிமிர்ச்தோன்-- 

அலை புனல் இலைக் சூடை நீழல், 

செக்கெல் ஒண் கவரி அசைய, வீற்றிருக்கும் 
திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே. 

மமுவினால், அவனி ௮ரசை, மூவெழுகால், 

குழுவு வார் புனலுள் குளித்து, வெம் கோபம் 

மணி முடி. பொடி.படுத்து, உதிரக் 

தீவிர்ர்தவன்--சூலை மலி கதலிக் 

குழுவும், வார் கழுகும், சூரவும், ஈல் பலவும், 

செழுமை ஆர் பொழில்கள் தழுவும், நல் மாடத் 

குளிர் தரு சூதம், மாதவியும் 

திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே. 

வான் உளார்-௮வரை வலிமையால் கலியும் 

மறி கடல் இலங்கையார-கோளனை, . 

பானு கோர் சரத்தால் பனங்கனிபோலப் 

கரன் உலாம் மயிலின் கணங்கள் கின்று ஆட, 

பரு முடி. உதிர, வில் வளைத்தோன்-- 

கண முல் முரசம் கின்று அதிர, 

தேன் உலாம் வரி வண்டு இன் இசை முரலும் 

அரவ நீள் கொடியோன் அவையுள் ஆசனத்தை 

திருக்கண்ணங்குடியுள் கின்னுனே. 

அஞ்சிடாதே இட, அதற்கு; 
பெரிய மா மேனி அண்டம் ஊடுருவ, 

பெருக் திசை அடங்கிட, கிமிர்ச்தோன்-- 

வரையின் மா மணியும், மரதகத் திரளும், 

இரை கொணர்ந்து உந்தி, வயல்தொறும் குவிக்கும் 

2—11 

வயிரமும், வெதிர் உதிர் முத்தும் 

திருக்கண்ணங்குடி.யுள் நின்றானே. 

161
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பன்னிய பாரம் பார்-மகட்கு ஓழிய, 

பாரத மா பெரும் போரில் 

மன்னர்கள் மடிய, மணி நெடுச் திண் தேர் 
மைதீதுனற்கு உய்த்த மா மாயன்-- 

துன்னு மாதவியும், சு. ரபுனைப் பொழிலும், 

சூழ்ர்து எழு செண்பக மலர்வாய், 

தென்ன என்று அளிகள் முரன்று இசைபாடும் 

திருக்கண்ணங்குடி.யுள் கின்றானே. 9 

கலை உலா அல்குல் காரிகைதிறத்து, 

கடல் பெரும் படையொடும் சென்று, 
சிலையினால் இலங்கை தீ எழச் செற்ற 

திருக்கண்ணங்குடியுள் கின்றானை 

மலை குலாம் மாட. மங்கையர் தலைவன் 

மான வேல் கலியன் வாய் ஒலிகள் 

உலவு சொல்-மாலை ஒன்பதோடு ஒன்றும் 

வல்லவர்க்கு இல்லை--ஈல்குரவே. 10 

9, 2 

திருநாகை: அச்சோப்பதிகம் 

தலைவனது உருவெளிப்பாட்டில் ஈலியும் தலைவி சோழியிடம் கூறுதல் 

பொன், இவர் மேனி ; மரதகத்தின் 

பொங்கு இளஞ் சோதி அகலத்து ஆரம் 
மின் ;) இவர் வாயில் நல் வேதம் ஓதும் 

வேதியர் ; வானவர் ஆவர் ; தோமீ 7 

என்னையும் கோக்க, என் அல்குல். சோக, 

ஏந்து இளங் கொங்கையும் கோக்குகின்றார் ; 
அன்னை என் நோக்கும் என்று அஞ்சுகன்றேன்-- 

அச்சே, ஒருவர் ௮ழகியவர7 1 

தோடு அவிழ் நீலம் மணம் கொடுக்கும் 

சூழ் புனல் சூழ் குடந்தைக் இடச்த 

சேடர்கொல் என்று தெரிக்கமாட்டேன் ; 

செஞ் சுடர் ஆழியும் சங்கும் ஏந்தி, 
பாடக மெல் அடியார் வணங்க, 

பல் மணி முத்தொடு இலங்கு சோதி 
ஆடகம் பூண்டு, ஒரு நான்கு தோளும்-- 

அச்சோ, ஒருவர் அழயெவா/ 2
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வேய் இருஞ் சோலை விலங்கல் சூழ்க்த 

மெய்ய மணாளர் இவ் வையம் எல்லாம் 

தாயின நாயகர் ஆவர், தோழீ 

தாமரைக் கண்கள் இருந்த .ஐ.று/ 

சேய் இருங் குன்றம் திகழ்க்தது ஒப்பச் 

செவ்விய ஆூ மலர்க்த சோதி 

ஆயிரம் தோளொடு இலங்கு பூணும்-- 

அச்சே, ஒருவார் அழகியவா/ 

வம்பு அவிழும் துழாய் மாலை தோள்மேல் ;:: 

கையன ஆழியும் சங்கும் ஏந்தி ) 

கம்பர் ஈம் இல்லம் புகுந்து நின்றார் ) ் 

நாகரிகர் ; பெரிதும் இளையர் ; 

செம் பவளம் இவர் வாயின் வண்ணம் ; 

தேவர் இவரது உருவம் சொல்லில், 

௮ம் பவளத் திரளேயும் ஒப்பர் 

அச்சோ, ஒருவர் ௮ழடகியவர்/ 

கோழியும் கூடலும் கோயில் கொண்ட 

கோவலரே ஓப்பர் ; குன்றம் ௮ன்ன 

பாழி ௮ம் தோளும் ஓர் கான்கு உடையர் ; 

பண்டு இவா-தம்மையும் கண்டநியோம் ; 

அவரழியரோ! இவர் வண்ணம் எண்ணில், 

மா கடல் போன்று உளச்; கையில் வெய்ய 

ஆழி ஒன்று ஏந்தி, ஓர் சங்கு பற்றி-- 
அச்சோ, ஒருவர் ௮ழடயவா/ 

(வெம் சின வேழ மருப்பு ஒ௫த்த 

வேர்தர்கொல் 7? ஏக்திழையார் மனத்தைத் 

SOF உடையாளர்கொல் ? யான் ௮றியேன் 

தாமரைக் சண்கள் இருந்த ol 
.கஞ்சனை அஞ்ச முன் கால் விசைத்த 

கரளையர் ஆவர் ; கண்டார் வணக்கும் 

அஞ்சன மா மலையேயும் ஒப்பர். 

அச்சோ, ஒருவர் ௮ழகியவா/ 
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பிணி ௮விழ் தாமரை மொட்டு அமர்த்தும் 

'பேோர் ௮ருளாளர்கொல் 7? யான் அறியேன் ; 
பணியும் என் நெஞ்சம் ;) இது என்கொல் 2? தோழீ 

பண்டு இவர்-தம்மையும் கண்டறியோர் ; 
௮ணி கெழு தாமரை அன்ன கண்ணும் ; 

௮ம் கையும் பங்கயம் ; மேணி வானத்து 
௮ணி கெழு மா முகிலேயும் ஒப்பா-- 

அச்சோ, ஒருவர் ௮ழட௫யவா7 த் 

மஞ்சு உயர் மா மதி ண்ட நீண்ட 

மாலிருஞ்சோலை மணாளர் வக்து, என் 

கெஞ்சுள்ளும் கண்ணுள்ளும் கின்று, நீங்கார் ; 

நீர்மலையார்கொல் 7? நினைக்கமாட்டேன் ; 

மஞ்சு உயர் பொன்மலைமேல் எழுக்த 

மா முகில் போன்று உளர் ; வந்து காணீர் 

௮ம் சிறைப் புள்ளும் ஒன்று ஏறி வந்தார்... 

அச்சோ, ஒருவர் அழடயவா/ ௪ 

எண் திசையும் எறி நீர்க் கடலும் 
ஏழ் உலகும் உடனே விழுங்கி, 

மண்டி. ஓர் ஆல்இலைப் பள்ளிகொள்ளும் 
மாயர்கொல் ? மாயம் அறியமாட்டேன் 

கொண்டல், நல் மால்வரையேயும் ஒப்பர் ; 
, 

கொங்கு அலர் தாமரை, கண்ணும் வரயும் ; 

அண்டத்து அமரர் பணிய கின்ருாா்..- 

அச்சோ, ஒருவர் அழகிய வர/ 9 

அன்னமும் கேழலும் மீனும் ஆய 

ஆதியை, நாகை அழடயாரை, 

சன்னி நல் மா மதிள் மங்கை வேந்தன், 

காமரு ர்க் கலிகன்றி குன்று 
இன் இசையால் சொன்ன செஞ்சொல் மாலை 

ஏழும், இரண்டும், ஓர் ஒன்றும் வல்லார் 
மன்னவர் ஆய் உலகு ஆண்டு, மீண்டும் 

வானவர் ஆய், ம௫ழ்வு எய்.துவரே, 10:
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9, 3 

திருப்புல்லாணி : % 

தலைவனைப் Oss தலைவி ஆற்றாமை மிகுதியால் தலைவனிடம் செல்லத் 

துணிக் ௪, நெஞ்சையும் தோழியையும் துணைவேண்டிக் கூறுதல் 

தன்னை நைவிக்கிலேன் ; வல் வினையேன்; தொழுதும் எழு-- 

'பொன்னை கைவிக்கும் அப் பூஞ் செருந்தி மண நீழல்வாய் 

என்னை கைவித்து, எழில் கொண்டு அகன்ற பெருமான் இடம், 

புன்னை முத்தம் பொழில் சூழ்க்து அழகு ஆய புல்லாணியே. 1 

௨௬௫), கெஞ்சே! நினைந்து, இங்கு இருந்து என் 7? தொழுதும் எழு-- 

(முருகு வண்டு உண் மலர்க் கைதையின் நீழலில், முன் ஒருகாள், 

(பெருகு காதன்மை என் உள்ளம் எய்தப் பிரிந்தான் இடம், 

பொருது முக்கீர் கரைக்கே மணி உந்து புல்லாணியே. 2 

௫து செய்தால் மறக்கேன் 2? மனமே/ தொழுதும் எழு-- 

தாது மல்கு தடம் சூழ் பொழில் தாழ்வர் தொடர்ந்து, பின், 

(பேதை நின்னைப் பிரியேன் இணி என்று அகன்முன் இடம், 

Cur gi நாளும் கமழும் பொழில் சூழ்ச்த புல்லாணியே. 8 

கொங்கு உண் வண்டே கரியாக வந்தான், கொடியேற்கு முன், 

நங்கள் ஈசன் நமக்கே பணித்த மொழி செப்திலன் ) 

,மங்கை கல்லாய்! தொழுதும் எழு--போய் அவன் மன்னும் ஊர், 

பெச்கு முகத்நீர் கரைக்கே மணி உந்து புல்லாணியே. 4 

உணரில் உள்ளம் ௬டுமால் ; வினையேன் ; தொழுதும் எழு-- 

துணரி நரழல் ஈறும் போது ஈம் சூழ் குழல் பெய்து, பின்; 

,தணரில் ஆவி தளரும் என அன்பு தந்தான் இடம், 

புணரி ஓதம் பணில மணி உந்து புல்லாணியே. 5 

எள்இ), கெஞ்சே! கினைக்து, இங்கு இருக்து என் ? தொழுதும் எழு-- 

வள்ளல், மாயன், மணிவண்ணன், எம்மான் மருவும் இடம், 

கள் அவிழும் மலர்க் காவியும், தூ மடல் கைதையும், 

புள்ளும், அள்ளல் பழனங்களும் சூழ்க்த புல்லாணியே. 6
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பரவி, நெஞ்சே! தொழுதும் எழு--போய் அவன் பாலம் ஆய் 

இரவும் நாளும், இணி, ஈண் அுயிலா.து இருச்து என் பயன்? 

விரவி மு.த்தம் நெடு வெண் மணல் மேல் கொண்டு, வெண் திரை 

புரவி என்னப் புதம்செய்து, வக்து உக்து புல்லாணியே. 1 

அலமும் ஆழிப் படையும் உடையார் சமக்கு அன்பர் ஆம், 
சலம்-௮.து ஆ௫), தகவு ஒன்று இலர்; நாம் தொழுதும் எழு-- 

உலவு கால் ஈல் கழி ஓங்கு தண் பைம் பொழிலூடு இசை 

புலவு கானல் களி வண்டு இனம் பாடு புல்லாணியே. 8 

ஐதி நாமம், சூளித்து, உச்ச-தன்னால் ஒளி மா மலர்ப் 

பாதம் சாளும் பணிவோம், ஈமக்கே கலம் ஆதலின் ) 
ஆது தாரான் எனிலும், தரும் ; அன்றியும் அன்பர் ஆப்ப் 

போதும் ; மாதே! தொழுகும்--அவன் மன்னு புல்லாணியே. 9 

இலங்கு முத்தும், பவளக் கொழுந்தும், எழில் தாமரைப் 

புலங்கள் முற்றும் பொழில் சூழ்ச்து அழகு ஆய புல்லாணிமேல், 

கலங்கல் இல்லாப் புகழான் கலியன் ஓலிமாலைகள் 

வலம்கொள் தொண்டர்க்கு இடம் ஆவது--பரடு இல் வைகுர்தமே. 10 

9, 4 

திருப்புல்லாரை : 2 

பிரிவு ஆற்றாத தலைவி பறவைகளைச் தாஅ விட்டும், 

பிறை, சென்றல் முதலியவற்றால் வருர்இயும் கூறு தல் 

கா ஆர் மடல் பெண்ணை அன் தில் அரிசூரலும் 

ஏ வாயினூடு இயங்கும் எஃகின் கொடிதாலோ! 

பூ ஆர் மணம் கமழும் -புல்லாணி கைதொழுதேன் ; 
பாவாய்/ இது ஈமக்கு ஓர் பான்மையே ஆகாதே 7 % 

முன்னம் சூறள் உரு ஆம், மூவடி. மண் கொண்டு அளந்த 

மன்னன் சரிதைக்கே மால் ௮௫, பொன் பயந்தேன் ) 

பொன்னம் கழிக் கானல் புள் இனங்காள்/ புல்லாணி, 

அன்னம் ஆய் நூல் பயக்தாற்கு, ஆங்கு இதனைச் செப்புமினே.2 

வவ்வி, துழாய்-௮அதன்மேல், சென்ற ஈரி கெஞ்சம் 
செவ்வி அறியாது நிற்கும்கொல் 2 கிரு ிலங்கள் 

பவ்வதீ திரை உலவு புல்லாணி கைகொழுதேன் ; 
தெய்வச் சிலையாற்கு என் ௪ந்தை-கோய் செப்புமினே. 5
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பரிய இரணியனது ஆகம் ௮ணி உ௫ரால் 

அரி உரு ஆய்க கீண்டான் அருள் தந் தவா ஈமக்கு7 

பொரு திரைகள் போந்து உலவு புல்லாணி கைதொழுதேன் ; 

அரி மலர்க் கண் நீர் ததும்ப, ௮ம் துகிலும் கில்லாவே. 4 

வில்லால், இலங்கை மலங்க, சரம் துரந்த 

வல்லாளன் பின் போன கெஞ்சம் வரும் அளவும், 

எல்லாரும் என்-தன்னை ஏ௫ிலும், பே௫ிடி.னும், 

புல்லாணி எம் பெருமான் பொய் கேட்டு இருச்தேனே. 5 

சுழன்று இலங்கு வெம் கதிரோன் தேரோடும் போய் மரைச்தான்; 

அழன்று கொடி.து ஆகி, ௮ம் ௬டரோன் தான் அடுமால் ; 

செழுச் தடம் பூஞ் சோலை சூழ் புல்லாணி கைதொழுகேன் 

இழக்திருந்தேன்--என்-தன் எழில் கிறமும், சங்குமே. 6 

கனை ஆர் இடி-குரலின் கார் மணியின் கா ஆடல் 

தஇனையேனும் நில்லாது ; தீயில் கொடி,காலோ! 

புனை ஆர் மணி மாடப் புல்லாணி கைதொழுதேன் ; 

வினையேன்மேல் வேலைபம் வெம் தழலே வீசுமே. 7 

அம்பு உடைக் கை வேழம் வெருவ, மருப்பு ஒ௫த்த 

பாம்பின் ௮அணையான் அருள்தக்தவா ஈமக்கு! 

பூஞ் செருக்தி பொன் சொரியும் புல்லாணி கைதொழுதேன் 7 

தேம்பல் இளம் பிறையும் என்-தனக்கு ஓர் வெம் தழலே. 8 

வேதமும், வேள்வியும், விண்ணும்; இரு ௬டரும், 

ஆதியும் ஆன் அருள்தக்தவா ஈமக்கு! 

போது அலரும் புன்னை சூழ் புல்லாணி கைகொழுதேன் ) 

ஓதமழும் கானும் உறங்காது இருக்தேனே. 9 

பொன் அலரும் புன்னை சூழ் புல்லாணி ௮ம்மானை 

மின்-இடையார் வேட்கை கோய் கூர இருக்ததனை, 

கல் நவிலும் திண் தோள் கலியன் ஓலிவல்லார் 

மன்னவர் ஆப் மண் ஆண்டு, வான் காடும் முன்னுவசே. 10 
7
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9,5 

திருக்குறுங்குடி : 1 
பிரிவு ஆற்றாத தலைவி, தலைவன் இருக்கும் இடத்தில் தன்னைக் கொண்டு 

சேர்க்குமாறு, தாயர் தோழியரை வேண்டுசல் 

தவள இளம் பிறை, துள்ளும் முதீநீர், 
தண் மலர்த் தென்றலோடு, அன் றில் ஒன் றி, 

துவள, என் கெஞ்சகம், சோர ஈரும் ) 

சூழ் பனி காள் துயிலா இருப்பேன் ; 

இவளும் ஓர் பெண்கொடி. என்று இரங்கார் ) 

என் ஈலம் ஐந்தும் முன் கொண்டு போன 

குவளை மலர் நிற வண்ணர் மன்னு 
குறுங்குடி.க்கே என்னை உய்த்திடுமின். 1 

தாது அவிழ் மல்லிகை புல்லி வந்த, 

தண் மதியின், இள வாடை, இன்னே, 

ஊதை திரிதந்து உழறி உண்ண, 

ஓர் இரவும் உறங்கேன் ; உறங்கும் 

பேதையர் பேதைமையால் இருக்கது 
பே௫லும், பேசுக ; பெய்வளையார் 

கோதை நறு மலர் மங்கை மார்வன் 
குறுங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின். 2 

காலையும் மாலை ஓத்துண்டு, கங்குல் 
நாழிகை ஊழியில் நீண்டு உலாவும் 

போல்வது ஓர் தன்மை புகுந்து கிற்கும் ; 

பொங்கு அழலே ஓக்கும், வாடை சொல்லில் ; 

மாலவன் மா மணி வண்ணன் மாயம் 

மற்றும் உள; அவை வர்திடாமுன், 

கோல மயில் பயிலும் புறவின் 

குறுங்குடிக்கே என்னை உயப்த்திடுமின். 8 

கரு மணி பூண்டு, வெண் காகூ அணைந்து, 

கார் இமில் ஏற்று ௮ணர் தாழ்ந்து உலாவும் 

ஒரு மணி ஓசை என் உள்ளம் தள்ள, 

ஓர் இரவும் உறங்கா திருப்பேன்-- 

பெரு மணி வானவர் உச்சி வைத்த 

பேர் ௮ருளாளன் பெருமை பேசு) 
குரு மணி நீர் கொழிக்கும் புறவின் 

குறுங்குடிக்கே என்னை உய்ததிடுமின். 4
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இண் திமில் ஏற்றின் மணியும், ஆயன் 

தீம் குழல் ஓசையும், தென்றலோடு 

கொண்டது ஓர் மாலையும், அந்தி ஈன்ற. 
கோல இளம்பிறையோடு கூடி. 

பண்டைய அல்ல இவை ஈமக்கு ; 

பாவியேன் ஆவியை வாட்டம் செய்யும் ) 

கொண்டல் மணி கிற வண்ணர் மன்னு 
குறுங்குடி க்கே என்னை உய்த்திடுமின். 5 

எல்லியும் ஈன் பகலும் இருந்தே 
ஏ௫சிலும், ஏ௬௧ ; ஏந்திழையார், 

நல்லர் ; ௮வர் திறம் சாம் அறியோம் ; 

காண், மடம், அச்சம் கமக்கு இங்கு இல்லை ; 

வல்லன சொல்லி ம௫ழ்வரே லும், 

மா மணி வண்ணரை நாம் மறவோம் ; 

கொல்லை வளர் இள முல்லை புல்கு 
குஅங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின். 6 

செய் கண் நெடிய கரிய மேனித் 

தேவர் ஒருவர் இங்கே புகுக்து, என் 

அங்கம் மெலிய, வளை கழல, 

ஆதுகொலோ ? என்று சொன்ன பின்னை, 

ஜங்கணை வில்லி தன் ஆண்மை என்னோடு 

ஆடும்-அதனை அதியமாட்டேன் ) 

கொங்கு அலர் தண் பணை சூழ் புறவின் 

குறங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின். 7 

கேவலம் அன்று கடலின் ஓசை ; 

கேள்மின்கள் ; ஆயன் கை ஆம்பல் வந்து, என் 

ஆவி அளவும் ௮ணைந்து நிற்கும் ; 

அன்றியும் ஐர்.து கணை தெரிக்திட்டு, 
ஏ வலம் காட்டி, இவன் ஒருவன் 

இப்படியே புஞக்து எய்திடாமுன், 

கோவலர் கூத்தன் குறிப்பு ௮றிக்து, 

குறுங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின். 8
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சோத்து என நின்று தொழ இரங்கான் ; ட 

தொல் ஈலம் கொண்டு எனக்கு இன்றுதாறும் 

போர்ப்பது ஜர் பொன்-ப்டம் தச்து போனான் ) 

போயின ஊர் அறியேன் ; என் கொங்கை 

மூத்திடுகின்றன; மற்று அவன்- தீன் 
மொய் அகலம் அணையாது, வாளா”; 

கூத்தன் இமையவா-கோன் விரும்பும் ' 

குறுங்குடிக்கே என்னை உய்ததிடுமின். 

செற்றவன் தென் இலங்கை மலங்க, 

தேவர் பிரான்; திரு மா மகளைப் 

பெற்றும், என் கெஞ்சகம் கோயில் கொண்ட 

பேர்-௮ருளாளன் பெருமை பேசக் 

கற்றவன் காமரு சர்க் கலியன் 

கண் அகத்தும் மனத்தும் அகலாக் 

கொற்றவன், முற்று உலசூ ஆளி கின்ற 

குறுங்குடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின். 

9, 6 

திருக்குறுங்குடி : 2 
அக்கும், புலிபின் அதளும் உடையார-அவர் ஒருவா் 

பக்கம் கிற்க, கின்ற பண்பர் ஊர்போலும்-- 

தக்க மரத்தின் தாழ் இனை ஏறி, தாய் வாயில் 

கொக்கின் பிள்ளை வெள் இறவு உண்ணும் குறுங்குடியே. 

துங்க ஆர் ௮ரவத் திரை வக்.து உலவ, தொடு கடலுள் 

பொங்கு ஆர் அரவில் துயிலும் புனிதர் ஊர்போலும்-- 

செங் கால் ௮ன்னம் திகழ் தண் பணையில் பெடையோடும் 

கொங்கு ஆர் கமலத்து அலரில் சேரும் குறுங்குடியே. 

வாழக் கண்டோம் ; வந்து காண்மின் ; தொண்டீர்காள்!-- 

கேழல் செங்கண் மா முகில் வண்ணர் மருவும் ஊர். 

ஏழைச் செங்கால் இன் துணை நாரைக்கு இரை தேடி, 

கூழைப் பார்வைக் கார் வயல் மேயும் சூறுங்குடியே. 

சிரம் முன் ஐந்தும் ஐந்தும் இந்தச் சென்று, அரக்கன், 

உரமும் கரமும் துணிச்த உரவோன் ஊரபோலும்-- 
இரவும் பகலும் ஈன் தேன் முரல, மன்று எல்லாம் 

குரவின் பூவே-தான் மணம் காறும் குறுங்குடியே. 

1796 
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கவ்வைக் களிற்று மன்னார் மாள, கலி மாத் தேர் 

ஐவர்க்கு ஆய், அன்று, அமரில் உய்த்தான் ஊர்போலும்-- 

மை வைத்து இலங்கு கண்ணா-தங்கள் மொழி ஓப்பான், 

கொவ்வைக் கணி வாய்க் கள்ளை பேசும் குறுங்குடி.யே. 5: 

இ, டர், வண்ண மா மலர் கொண்டு, விரை ஏந்தி, 

அர நீர் பரவித்.தொழுமின் ; எழுமின் ; தொண்டீர்காள்/-- 
மா நீர் வண்ணர் மருவி உறையும் இடம், வாணில் 

கூன் நீர் மதியை மாடம் இண்டும் குறுங்குடியே. 6. 

வல்லிச் சிறு நுண் இடையாரிடை நீர் வைக்கின்ற 

அல்லல் சிந்தை தவிர, ௮அடைமின், அடி.யீர்காள்/..- 

சொல்லில் திருவே அனையார் கனி வாய் எயிறு ஒப்பான், 

கொல்லை முல்லை மெல் அரும்பு ஈனும் குறுங்குடி யே. 7 

ort ஆர் இண்டை. நாள் மலர் கொண்டு, ஈம் தமா்கான்/ 

ஆரா அன்போடு எம்பெருமான் ஊர் அடைமின்கள்-- 

தாரா ஆரும் வார் புனல் மேய்ச்து, வயல் வாழும் 

கூர் வாப் சாரை பேடையொடு ஆடும் குறுங்குடி யே, 8: 

நின்ற வினையும் துயரும் கெட, மா மலர் ஏந்தி, 

சென்று பணிமின், எழுமின், தொழுமின், தொண்டீர்காள்! 
"என்றும் இரவும் பகலும் வரி வண்டு இசை பாட, 

குன்றின் முல்லை மன்றிடை காறும் சூ.றுங்குடியே. 9 

சிலையால் இலங்கை செற்றான், மற்று, ஓர் சன வேழம் 

கொலை ஆர் கொம்பு கொண்டான் மேய சூறுங்குடிமேல் 
கலை ஆர் பனுவல் வல்லான் கலியன் ஒலி மாலை 

நிலை ஆர் பாடல் பாடப் பாவம் கில்லாவே. 10 

௨௫. 
இரவல்லவாழ் 

தந்தை தாய் மக்களே சுற்றம் என்று உற்றவர் பற்றி நின்ற 

பர்தம் ஆர் வாழ்க்கையை கொர்து, நீ பழி எனக் கருஇனாயேல், 

அந்தம் ஆம், ஆதி ஆய், ஆதிக்கும் ஆதி ஆப், ஆயன் ஆய 
மைக்தஞர் வல்லவாழ் சொல்லுமா வல்லை ஆய், மருவு, நெஞ்சே! I 

மின்னும், மா வல்லியும், வஞ்சியும் வென்ற நுண் இடை நுடங்கும் 

அன்ன மென் ஈடையினார் கலவியை அருவருத்து அஞ்சினயேல், 

அன்னுமா மணி முடிப் பஞ்சவர்க்கு ஆ௫), முன், தூது சென்ற 

மன்னஞர் வல்லவாழ் சொல்லுமா வல்லை ஆய், மருவு, நெஞ்சே! 2
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பூண் ௨லாம் மென் முலைப் பாவைமார் பொய்யினை மெய் இத என்று, 

'பேணுவார் பேசும் ௮ப் பேச்சை நீ பிழை எனக் கருதினாயேல், 
நீள் கிலா வெண் சூடை வரணஞார் வேள்வியில் மண் இரச்த 
மாணியார் வல்லவாழ் சொல்லுமா வல்லை ஆய், மருவ, கெஞ்சே! 8 

பண் உலாம் மென் மொழிப் பாவைமார் பணை முலை அ௮ணைதும் காம் என்று, 

எண்ணுவார் எண்ணம்-௮து ஒழித்து,நீ பிழைத்து உயக் கருதினாயேல், 
விண் உளார், விண்ணின் மீது இயன்ற வேங்கடத்து உளார், வளங்கொள் முச்டீர் 

வண்ணஞார் வல்லவாழ் சொல்லுமா வல்லை ஆம், மருவு, கெஞ்சே! 4 

மஞ்சு தோய் வெண் குடை மன்னர் ஆம், வாரணம் சூழ வாழ்ந்தார் 

துஞ்சினார் என்பது ஓர் சொல்லை நீ துயர் எனக் கருஇனாயேல், 

நஞ்சு தோய் கொங்கைமேல் அம் கை வாய் வைத்து, அவள் காளை உண்ட 
மஞ்சனார் வல்லவாழ் சொல்லுமா வல்லை ஆம், மருவு, நெஞ்சே! 5 

உருவின் ஆர் பிறவி சேர் ஊன் பொ] நரம்பு தோல் குரம்பையுள் புக்கு, 
அருவி நோய் செய்து கின்று, ஐவா-தாம் வாழ்வதற்கு ௮ஞ்சினாயேல், 

'இருவின் ஆர் வேதம் கான்கு, ஐந்து த வேள்வியோடு அங்கம் ஆறும் 
மருவினார் வல்லவாழ் சொல்லுமா வல்லை ஆய், மருவு, கெஞ்சே! 6 

கோய் எலாம் பெய்தது ஓர் ஆக்கையை மெய் எனக் கொண்டு, வாளா, 

பேயர்-தாம் பேசும் அப் பேச்சை நீ பிழை எனக் கருதினாயேல், 

.தீ உலாம் வெம் ௧இர், திங்கள் ஆய், மங்குல் வான் ஆ௫ கின் ந 

மாயனார் வல்லவாழ் சொல்லுமா வல்லை ஆய், மருவு, கெஞ்சே! 7 

மஞ்சு சேர் வான், எரி, நீர், கிலம், கால் இவை மயங்கி கின்ற 

அஞ்சு சேர் ஆக்கையை ௮ரணம் அன்று என்று உயக் கருதினாயேல், 

சந்து சேர் மென் முலைப் பொன் மலர்ப் பாவையும் தாமும் நாளும் 

வக்து சேர் வல்லவாழ் சொல்லுமா வல்லை ஆய், மருவ, நெஞ்சே / 8 

:வெள்ளியார், பிண்டியார், போதியார் என்று இவர் ஓதுகின்ற 

கள்ளூல்-தன்னையும் கருமம் அன்று என்று உயக் கருஇனாயேல், 

தகெள்ளியார் கைதொழும் தேவனார், மா முடீர் அமுது தந்த 
வள்ளலார் வல்லவாழ் சொல்லுமா வல்லை ஆய், மருவு, கெஞ்சே! 9 

மறைவலார் சூறைவு இலார் உறையும் ஊர் வல்லவாழ் ௮டி.கள்-,சம்மைச் 
றை குலாம் வண்டு ௮றை சோலை சூழ் கோல நீள் ஆலி காடன் 

கறை உலாம் வேல்வல கலியன் வாய் ஒலி இவை கற்று வல்லார் 
இறைவர் ஆப், இரு லம் காவல் பூண்டு, இன்பம் ஈன்கு cigars.
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9,8 

திருமாலிருஞ்சோலை : 1 

முந்துற உரைக்கேன்; விரைக் சூழல் மடவார் 
கலவியை விடு தடுமாறல்; 

அந்தரம் ஏழும், அலை கடல் ஏழும், 

ஆய எம் அடி.கள்-தம் கோயில்-- 
சந்தொடு மணியும் அணி மயில் தழையும் 

தழுவி வந்து, அருவிகள் கிரக்து, 
வந்து இழி சாரல் மாலிருஞ்சோலை. 

வணங்குதும் வா, மட கெஞ்சே! ர. 

இண்டையும் புனலும் கொண்டு, இடை இன் றி, 

எழுமினே தொழுதும் என்று, இமையோர், 

௮ண்டரும் பரவ, ௮ரவணைத் துயின்ற 

௬டர் முடிக் கடவுள்-தம் கோயில்...- 

விண்டு அலர் தூளி வேய் வளர் புறவில் 
விரை மலர் குறிஞ்சியின் ஈறுர் தேன் 

வண்டு அமர் சாரல் மாலிருஞ்சோலை-- 
வணங்குதும் வர, மட கெஞ்சே 7 ் 2. 

பிணி வளர் ஆக்கை நீங்க கின்று ஏத்த, 

பெரு நிலம் அருளின் முன் அருளி), 
அணி வளர் குறள் ஆய், ௮கல்-இடம் முழுதும் 

அளந்த எம் அடி.கள்-தம் கோயில்-- 
கணி வளர் வேங்கை நெடு கிலம்-௮.தணில் 

குறவர்-தம் கவணிடைச் துரந்த 

மணி வளர் சாரல் மாலிருஞ்சோலை. 

வணங்குதும் வா, மட நெஞ்சே! மே
 

சூர்மையில் ஆய பேய் முலை சுவைத்து, 

௬டு சரம் அடு சிலைத் துரந்து, 

நீர்மை இலாத தாடகை மாள 

நினைந்தவர் மனம் கொண்ட கோயில்-- 
கார் மலி வேங்கை கோங்கு ௮லர் புறவில் 

கடி. மலர்க் குறிஞ்சியின் ஈறுர் தேன் 

வார் புனல் சூழ் தண் மாலிருஞ்சோலை 
வணங்குதும் வா, மட. நெஞ்சே! 4.



மாக் 1822 

வணங்கல் இல் அரக்கன் செருக்களத்து அவிய, 

மணி முடி. ஒருபதும் புரள; 

௮ணங்கு எழுக்து அவன்-தன் கவந்தம் கின்று ஆட, 

அமர் செய்த அடிகள்-தம் கோயில்-- 

பிணங்கலின் நெடு வேய் நுதி முகம் கிழிப்ப, 

பிரசம் வர்து இழிதர, பெருக் தேன் 

மணங் கமழ் சாரல் மாலிருஞ்சோலை-- 

வணங்குதும் வா, மட கெஞ்சே! 5 

விடம் கலந்து அமர்ந்த ௮ரவணைத் துயின்று, 

விளங்கணிக்கு இளங் கன்று விசிறி, 

குடம் கலக்.து ஆடி, குரவை முன் கோத்த 

கூத்த, எம் அடிகள்-கம் கோயில்-- 

தடங் கடல் முகந்து விசம்பிடைப் பிளிற, 

தடவரைக் களிறு என்று முனிந்து, 

மடங்கல் கின்று அதிரும் மாலிருஞ்சோலை 

வணங்குதும் வா, மட கெஞ்சே! 6 

தேனுகன் ஆவி போய் உக, அங்கு ஓர் 

செழுச் திரள் பனங்கனி உதிர, 

தான் உகந்து எறிக்த தடங் கடல் வண்ணர் 

எண்ணி, முன் இடம் கொண்ட கோயில்-- 

அவரனகச் சோலை மரதகச் சாயல் 

மா மணிக் கல் ௮தர் நுழைந்து, 

மான் நுகர் சாரல் மாலிருஞ்சோலை-- 
வணங்குதும் வா, மட கெஞ்சே! 7 

புதம் மிகு விசும்பில் புணரி சென்று ௮ணவ, 

பொரு கடல் ௮ரவணைத் துயின்று; 

பதம் மிகு பரியின் மிகு சினம் தவிர்த்த 

பனி முகில் வண்ணரச்-தம் கோயில்-- 

கதம் மிகு சினத்த கட தடக் களிற்றின் 

கவுள் வழி, களி வண்டு பருக, 

மதம் மிகு சாரல் மாலிருஞ்சோலை-- 

வணங்குதும் வா, மட கெஞ்சே! 8
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புக்தி இல் சமணா, புத்தர் என்று இவர்கள் 

ஒத்தன பேசவும், உவந்திட்டு, 

எந்தை பெம்மானார், இமையவர் தலைவர் 

எண்ணி, முன் இடம் கொண்ட. கோயில் 

சந்தனப் பொழிலின் தாழ் சனை நீழல் 

தாரழ்வரை மகளிர்கள் நாளும் 

மர்திரத்து இறைஞ்சும் மாலிருஞ்சோலை-- 

வணங்குதும் வா, மட கெஞ்சே! 9 

வண்டு ௮மர் சாரல் மாலிருஞ்சோலை 
மா மணி வண்ணரை வணங்கும் 

தொண்டரைப் பரவும் ௬டர் ஒளி நெடு வேல் 
சூழ் வயல் ஆலி ஈல் காடன், 

கண்டல் நல் வேலி மங்கையா் தலைவன், 

கலியன் வாய் ஓலிசெய்த பனுவல் 

கொண்டு இவை பாடும் தவம் உடையார்கள் 
ஆள்வர்--இக் சூரை கடல் உலகே. 10 

9, 9 

திருமாலிருஞ்சோலை £2 2 

பிரிவு ஆற்றாது தலைவனை நாடிச் சென்ற தலைவியின் நிலையைக் குறித்தத் 

தாய் இரங்செ கூறுதல் 

மூவரில் முன் முதல்வன், முழங்கு ஆர் கடலுள் கிடந்து, 

பூ வளர் உக்தி-தன்னுள் புவனம் படைத்.து, உண்டு, உமிழ்க்த 

தேவர்கள் காயகனை, திருமாலிருஞ்சோலை கின்ற 

கோவலர் கோவிந்தனை, கொடி. ஏர் இடை கூடும்கொலோ 2 1 

புனை வளர் பூம் பொழில் ஆர் பொன்னி சூழ் அரங்க நகருள் 
முனைவனை, மூவுலகும் படைத்த முதல் மர்.த்தி-தன்னை, 

சினை வளர் பூம் பொழில் சூழ் திருமாலிருஞ்சோலை நின்றான் 
கனை கழல் காணும்கொலோ--கயல் கண்ணி எம் காநிகையே 2 2 

உண்டு உலகு ஏழினையும், ஒரு பாலகன் ஆல்இலைமேல் 

கண்துயில் கொண்டு உகந்த கரு மாணிக்க மா மலையை, 

திண் இறல் மா கரி சேர் திருமாலிருஞ்சோலை நின்ற 
௮ண்டர்-தம் கோவினை, இன்று ௮ணுகும்கொல்--என் ஆய்- இழையே? 8
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சிங்கம்-௮.து ஆய், அவுணன் இறல் ஆகம் முன் ண்டு உகந்த 

பங்கய மா மலர்க் கண் பரனை, எம் LIT LOOT, 

திங்கள் se wr Cpa Cer திருமாலிருஞ்சோலை கின்ற 

நங்கள் பிரானை, இன்று ஈணுகும்கொல்--என் ஈல் நுதலே 2 4 

தானவன் வேள்வி-தன்னில் தனியே குறள் ஆய், கிமிர்ச்து, 

வானமும் மண்ணகமும் அளந்த இரிவிக்கிரமன், 

தேன் ௮மர் பூம் பொழில் சூழ் திருமாலிருஞ்சோலை கின்ற 

வரனவர்-கோனை, இன்று வணங்கிச் தொழ வல்லள்கொலோ 2 5 

சேசம் இலாதவர்க்கும் நினையா தவர்க்கும் ௮ரியான், 

வாச மலர்ப் பொழில் சூழ் வட மா மதுரைப் பிறக்தான், 

தேசம் எல்லாம் வணக்கும் திருமாலிருஞ்சோலை கின்ற 

கேசவ நம்பி-தன்னைக் கெண்டை ஒண் கண்ணி காணும்கொலோ 76 

புள்ளினை வாய் பிளந்து, பொரு மா கரி கொம்பு ஓத்து, 

கள்ளச் சகடு உதைத்த கரு மாணிக்க மா மலையை, 

தெள் அருவி கொழிக்கும் திருமாலிருஞ்சோலை கின்ற 

வள்ளல் வாள் நுதலாள் வணங்கித் தொழ வல்லள்கொலோ ? 7 

பார்த்தனுக்கு, அன்று, அருளி, பாரதத்து, ஒரு தேர் முன் நின்று, 

காத்தவன்-தன்னை, விண்ணோர் கரு மாணிக்க மா மலையை, 

தீர்த்தனை, பூம் பொழில் சூழ் திருமாலிருஞ்சோலை கின்ற 

மூர்த்தியைக் கைதொழவும் முடியும் கொல்--என் மொய் குழற்கே? 8 

வலம்புரி ஆழியனை, வரை ஆர் திரள் தோளன்-.தன்னை, 

புலம் புரி நூலவனை, பொழில் வேங்கட வேதியனை, 

சிலம்பு இயல் ஆறு உடைய திருமாலிருஞ்சோலை கின் ற 

நலம் திகழ் நாரணனை நணுகும் கொல்--என் கல் நுதலே ? 9 

தேடற்கு அரியவனை, திருமாலிருஞ்சோலை கின்ற 

ஆடல் பறவையனை ௮ணி ஆய்-இழை காணும் என்று 

மாடக் கொடி. மதிள் சூழ் மங்கையார் கலிகன்றி சொன்ன 
பரடல் பனுவல் பத்தும் பயில்வார்க்கு இல்லை--பாவங்களே. 10
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9, 10 

திருக்கோட்டியூர் 

எங்கள் எம் இறை, எம் பிரான், 
இமையோர்க்கு சாயகன் ஏத்து அடி.யவர்- 

தங்கள் தம் மனத்துப் பிரியாது அருள் புரிவான்-- 

பொங்கு தண் அருவி, புதம், செய்ய, 

பொன்களே சிதற இலங்கு ஒளி 
செங்கமலம் மலரும்--இதிருக்கோட்டி.யூரானே. 1 

எவ்வ கேரய் தவிர்ப்பான், எமக்கு இறை, 

இன் ஈகைத் துவர் வாய் நில-மகள் 

செவ்வி தோய வல்லான், திரு மா மகட்கு இனியான்-- 

மெளவல் .மாலை வண்டு ஆடும் மல்லிகை 
மாலையொடும், அணைகந்த மாருதம் 

தெய்வம் நாற வரும்--திருக்கோட்டியூரானே. 2 

வெள்ளியான், கரியான், மணி கிற வண்ணன் 
விண்ணவர-தமக்கு இறை, எமக்கு 

ஒள்ளியான், உயர்ச்தான், உலகு ஏழும் உண்டு உமிழ்க்தான்-- 
அள்ளு நீர் மொண்டு கொண்டு, சாமரைக் கற்றை 

சந்தனம் உந்தி வந்து அசை, 

தெள்ளு நீர்ப் புறவில்--இருக்கோட்டியூரானே. 8 

ஏறும் ஏ.றி, இலங்கும் ஒண் மழுப் பற்றும் ஈ௪ற்கு 
இசைந்து, உடம்பில் ஓர் 

கூறு-தான் கொடுத்தான்; கூல மா மகட்கு இனியான்-- 

நாறு செண்பகம் மல்லிகை மலர் புல்கி, 

இன் இள வண்டு கல் நறும் 

தேறல் வாய்மடுக்கும்--திருக்கோட்டி யூரானே. 4 

வங்க மா கடல் வண்ணன், மா மணி வண்ணன், 
விண்ணவா-கோன், மது மலாதீ 

தொங்கல் நீள் முடி.யான், நெடியான், படி. கடந்தான். 

மங்குல் தோய் மணி மாட வெண் கொடி. 

மாகம்மீது உயார்து ஏறி, வான் உயா் 

இங்கள்-தான் அணவும்--திருக்கோட்டியூரானே, 5 

2—12
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காவலன், இலங்கைக்கு இறை கலங்க, 

சரம் செல உய்த்து, மற்று அவன் 

ஏ வலம் தவிர்த்தான், என்னை ஆளுடை எம் பிரான் 

நா வலம் புவி மன்னர் வந்து வணங்க, மால் 

உறைகின்றது இங்கு என), 

தேவர் வந்து இறைஞ்சும்--இருக்கோட்டியூரானே. 

கன்று கொண்டு விளங்கணி எறிக்து, ஆ-நிரைக்கு 

அழிவு என்று மா மழை ் 

கின்று காத்து உகக்தான், கில மா மகட்கு இணியான்-- 

குன்றின் முல்லையின் வாசமும் குளிர் 

மல்லிகை மணமும் அளைந்து, இளம் 

தென்றல் வந்து உலவும்--திருக்கோட்டியூரானே. 

பூங் குருந்து ஒ௫த்து, ஆனை காய்ந்து, அரி மாச் 

செகுத்து, அடியேனை ஆள் உகக்து, 

1843 

ஈங்கு என்னுள் புகுக்கான், இமையோர்கள்-தம் பெருமான்-- 

தாங்கு தண் பலவின் கணி, தொகு 

வாழையின் கனியொடு மாங்கணி 

தேங்கு தண் புனல் சூழ்--திருக்கோட்டி பூரானே, 

கோவை இன் தமிழ் பாடுவார், கூடம் ஆடுவார், 

தடமா மலர்மிசை 

மேவும் கான்முகணில் விளங்கு புரி நூலா, 

மேவும் சான்மறை வாணர், ஐவகை வேள்வி 

ஆறு அங்கம் வல்லவர் தொழும் 

'தேவ-தேவபிரான்--தஇருக்கோட்டியூரானே. 

ஆலும் மா வலவன், கலிகன்றி, மங்கையார் 

தலைவன் ௮ணி பொழில், 

'சேல்கள் பாய் கழணித் திருக்கோட்டி யூராளை, 

நீலமா முகில் வண்ணனை, கெடுமாலை, 

இன் தமிழால் கினைக்த இச் 

காலு ஆறும் வல்லார்க்கு இடம் ஆகும்--வான் உல. 10
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10, 1 

பதினேண் திருப்பதிகள் 

ஒரு கல் சுற்றம், எனக்கு உயிர், உண் பொருள், 

வரும் ஈல் தொல் கதி ஆகிய மைக்தனை 

கெருகல் கண்டது Brom; இன்று போய், 

கரு நெல் சூழ் கண்ணமங்கையுள் காண்டுமே. 1 

பொன்னை, மா மணியை, அணி ஆர்ந்தது ஓர் 

மின்னை வேங்கடத்து உச்சியில் ச௪ண்டு போய், 

என்னை ஆளுடை, ஈசனை, எம்பிரான்- 

தன்னை, யாம் சென்று காண்டும்--தண்காவிலே. 2 

'வேலை ஆல்இஃப் பள்ளி விரும்பிய 

பரலை, ஆர் அமுதத்தினை, பைக் துழாய் 

மாலை ஆலியில் கண்டு மகிழ்ச்து போய், 

.நோலம் உன்னியைக் காண்டும்--காங்கூரிலே. 3 

துளக்கம் இல் ௬டரை, அவுணன் உடல் 
பளக்கும் மைந்தனைப் பேரில் வணங்கிப் போய், 

அளப்பு இல் ஆர் அழுதை, அமரர்க்கு அருள் 
விளக்கினைச் சென்று வெள்ளறைக் காண்டுமே. 4, 

FLUID FD EMT D0T6SSH ஓர் 

நடலை இர்த்தவனை நறையூர்க் கண்டு, என் 

உடலையுள் புஞுக்.து, உள்ளம் உருக்கி, உண் 
.விடலையைச் சென்று காண்டும். -மெய்யத்துள்ளே. 5 

வானை ஆர் அழுதம் தநத வள்ளலை, 

"தேனை நீள் வயல் சேறையில் கண்டு போய், 

ஆனை வாட்டி. அருளும் ௮மரர-தம் 
'கோளை,; யாம் கூடச்தைச் சென்று காண்டுமே. ர 

Resort மகிழ் கோவலன் ஆம், வெண்ணெய் 

மாந்து அழுக்தையில் கண்டு மஇழ்க்து போய், 

பாந்தள்-பாழியில் பள்ளி விரும்பிய 

'வேந்தனைச் சென்று காண்டும்--வெஃகாவுளே. ச
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பத்தர் ஆவியை, பால் மதியை, அணித் 

தொத்தை மாலிருஞ்சோலைச் தொழுது போய், 

முத்தினை, மணியை, மணி மாணிக்க 

வித்தனைச் சென்று விண்ணகர்க் காண்டுமே. 

கம்ப மா களிறு அஞ்சிக் கலங்க, இர் 

கொம்பு கொண்ட குரை கழல் கூத்தனை, 

கொம்பு உலாம் பொழில் கோட்டியூரக் கண்டு போய், 
நம்பனைச் சென்று காண்டும்--காவாயளே. 

பெற்ற மாளிகைப் பேரில் மணாளனை, 

கற்ற நூல் கலிகன்றி உரைசெய்த 
சொல் திறம்-இவை சொல்லிய, தொண்டர்கட்கு 

அற்றம் இல்லை; அண்டம் அவர்க்கு ஆட்சியே. 

10, 2 

பொங்கத்தம் பொங்கோ 

தோல்வியுற்ற அரக்கர் அபயம் வேண்டுதல் 

இரக்கம் இன்றி எம் கோன் செய்த தமை 
இம்மையே எமக்கு எய்திற்றுக் காணீர்) 

பரக்க யாம் இன்று உரைத்து என் 2? இராவணன் 

பட்டனன் ; இணி யாவர்க்கு உரைக்கோம்? 

குரக்கு-ரரயகர்காள்! இளங்கோவே! 
கோல வல் வில் இராமபிரானே! 

அரக்கர் ஆடு அழைப்பார் இல்லை ; நாங்கள் 

அஞ்சினோம்-- தடம் பொங்கத்தம் பொங்கோ;. 

பத்து நீள் முடியும், அவற்று இரட்டிப் 

பாழித் தோளும் படைத்தவன் செல்வம் 

சத்தம் மங்கையாபால் வைத்துக் கெட்டான் ; 

செய்வது ஒன்று அறியா அடியோங்கள் 

ஒத்த தோள் இரண்டும், ஒரு முடியம் 
ஒருவர்-தம் இறத்தோம் அன் றி, வாழ்ந்தோம் 7 

அத்த/ எம் பெருமான்? எம்மைக் கொல்லேல் ; 

அஞ்சினேம்--தடம் பொங்கத்தம் பொங்கோ. 

1855 
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தண்டகாரணியம் புகுக்து, அன்று, 

தையலை, தகவிலி எம் கோமான் 

'கொண்டுபோகர்து, கெட்டான்; எமக்கு இக்கூ er 

குற்றம் இல்லை ; கொல்லேல், சூல வேந்தே! 

'பெண்டிரால் கெடும் இக் கூடி-தன்னைப் 

பேசுகின்றது என் ? தாசா! உன் 

அண்டவாணர் உகப்பதே செய்தாய் ; 

அஞ்சினோம்--கடம் பொங்கத்தம் பொங்கோ, 

எஞ்சல் இல் இலங்கைக்கு இறை, எம் கோன்- 

தன்னை முன் பணிந்து, எங்கள் கண்முகப்பே. 

BOR“ BI அரக்கர் குடிக்கு என்று 

நன்கையை அவன் தம்பியே சொன்னான் , 

விஞ்சை வானவர் வேண்டி.ற்றே பட்டோம்) 

வேரி வார் பொழில் மா மயில் அன்ன 
௮௫௯ ௮ல் ஓஇியைக கொண்டு ஈ௩டமின் ; 

அஞ்சினேம்--தடம் பொங்கத்தம் பொங்கோ. 

செம்பொன் நீள் முடி. எங்கள் இராவணன் 

சதை என்பது ஓர் செய்வம் கொணர்ந்து, 

அம்பு உலாம் கடி. காவில் சிறையா 

வைத்ததே கூற்றம் ஆயிற்றுச் காணீர் ; 

ம்பனோடு, கிகும்பனும் பட்டான் ; 

கூற்றம் மானிடமாய் வரது தோன் றி, 

அம்பினால் எம்மைக் கொன்றிடுகின்றது ; 

அஞ்சிஷேம்--தட.ம் பொங்கத்தம் பொங்கோ. 

இதமா கடலைக் கடர்து எறி, 

உயர்கொள் மாக் கடி. காவை இறுத்து, 

கரதல் மக்களும் சுற்றமும் கொன்று, 

கடி. இலங்கை மலங்க எரித்து, 

து வந்த கூரங்குக்கே உங்கள் 

தோன்றல் தேவியை விட்டுக் கொடாதே, 

ஆதர் கின்று படுகின்றது ; ௮ச்தோ/ 

அஞ்சினேம்--தடம் பொங்கத்தம் பொங்கோ. 
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தாழம் இன்றி முர்சிரை அஞ்ஞான்று 
தகைந்ததே கண்டு, வஞ்சி நுண் மருங்குல் 

மாழை மான் மட கோக்கியை விட்டு, 

வாழகல்லா மதி இல் மனத்தாளை; 

ஏழையை, இலவ்கைக்கு இறை-கன்னை, 

எங்களை ஒழியக் கொலையவனை, 

சூழுமா நினை ; மா மணி வண்ணா 

சொல்லினேம்--தடம் பொக்கத்தம் பொற்கோ. 

மனம் கொண்டு ஏறும் மண்டோதரி முசலா 

௮ம் கயல் கண்ணிஞர்கள் இருப்ப, 

தனம்கொள் மென் முலை கோக்கம் ஓழிக்து, 

தஞ்சமே சில தாபதர் என்று, 

புனம்கொள் மென் மயிலைச் சிறைவைத்த 

புன்மையாளன் கெஞ்சில் புக எய்த, 

அனங்கன் அன்ன, திண் தோள் எம் இராமற்கு 
அ௮ஞ்சினோம்---கடம் பொங்கத்தம் பொங்கோ. 

புரங்கள் மூன்றும் ஓர் மாத்திரைப் போதில் 

பொங்கு எரிக்கு இரை கண்டவன் அம்பின் 

சரங்களே, கொடி.து ஆம், அடுகின்ற ; 

சாம்பவான் உடன் கிற்கத் தொழுதோம்) 

இசங்கு நீ எமக்கு ; எந்தை பிரானே! 

இலங்கு வெம் கதிரோன்-தன் ௪ி.றுவா! 

கூரங்குகட்கு ௮ரசே/ எம்மைக் கொல்லேல் ; 

கூறினோம்--தடம் பொங்கத்தம் பொங்கோ. 

அங்கு அவ் வானவர்க்கு ஆகுலம் இர, 

௮ணி இலக்கை அழித்தவன்-தன்னை, 

பொங்கு மா வலவன், கலிகன் நி 

புகன்ற பொங்கத்தம் கொண்டு, இவ் உலகிணில் 

எங்கும் பாடி. நின்று, ஆடுமின், தகொண்டீர்/ 

இம்மையே இடர் இல்லை; இறக்தால், 

தங்கும் ஊர் ௮ண்டமே ; கண்டு கொள்மின் ) 

சாற்றினோம்--தடம் பொங்கத்தம் பொங்கோ. 
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10, 3 

குழுமணிதூரம் 

தோல்வியுற்ற அரக்கர் அபயம் வேண்டி. அடும் கூத்து 

ஏத்துன்ழோம் காத் தழும்ப, இராமன் திருகாமம் ; 

சோத்தம், நம்பீ! ஈக்கிரீவா! உம்மைத் தொழுகின்றோம் ; 

வார்த்தை பேர், எம்மை உங்கள் வானரம் கொல்லாமே ; 

கூத்தர் போல ஆடுன்றோம்--குழமணிதாரமே. 1 

எம்பிரானே! என்னை ஆள்வாய்! என்று என்று அலற்றாதே, 

அம்பின் வாய்ப்பட்டு, ஆற்றகில்லாது, இக்இரசித்து அழிந்தான் 

கம்பி ௮நுமா/ சுக்கரீவா! ௮ங்ககனே! ஈளனே! 

கும்பகர்ணன் பட்டுப்போனான்--குழமணிதூரமே. 2 

ஞாலம் ஆளும் உங்கள் கோமான் எங்கள் இராவணஜ்குக் 

காலன் ஆகி வக்தவா கண்டு அஞ்சு, ௧௬௫ மூகில்போல் 

நீலன் வாழ்க/ ச௬ுடேணன் வாழ்க! ௮ங்கதன் வாழ்க! என்று 

கோலம் ஆக ஆடுகின்றோம்--கூழமணிதாரமே. 8 

மணங்கள் காறும் வார் குழலார் மாதர்கள் ஆதர த்தைப் 

புணர்க்த சந்தைப் புன்மையாளன் பொன்ற, வரி சிலையால், 

கணங்கள் உண்ண, வாளி ஆண்ட கரவலனுக்கு இளையோன் 

குணங்கள் பாடி. ஆடுகின்றோம்--குூழமணி ரமே. 4 

வென்றி தந்தோம் ; மானம் வேண்டோம்) கானம் எமக்கு ஆக 

இன்று தம்மின் எங்கள் வாழ்சாள் ; எம் பெருமான்-தமர்காள்! 

கின்று காணீர் கண்கள் ஆர ; நீர் எம்மைக் கொல்லாதே, 

குன்று போல ஆடுகன்ழோம்--குழமணிதாரமே. 5 

கல்லின் முக்நீர் மாற்றி வந்து, கரவல் கடந்து, இலங்கை 

அல்லல் செய்தான் உங்கள் கோமான் எம்மை ; அமர்க்களத்து 

வெல்லஒல்லாது ௮ஞ்சினோம்காண் ) வெம் கதிரோன் சி.றுவா/ 

கொல்லவேண்டா ; ஆடுகின்றோம்--குழமணிதாரமே. 6 

மாற்றம் ஆவது இத்தனையே ; வம்மின்; அரக்கர் உள்ளீர்! 

ஓற்றம் நும்மேல் தீர வேண்டின், சேவகம் பேசாதே, 

ஆற்றல் சான்ற தொல் பிறப்பின் ௮நுமனை வாழ்க என்று, 

கூற்றம் அன்னார் காண ஆடீரீ--குழமணிதாரமே, 7
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கவள யானை, பாய் புரவி, தேரொடு அரக்கர் எல்லாம் 

துவள வென்ற வென்றியாளன்-தன் தமர் கொல்லாமே, 

தவள மாடம் நீடு அயோத்தி காவலன்-தன் சிறுவன் ் 

குவளை வண்ணன் காண ஆடீர்--குழமணிதூரமே. 8 

ஏடு ஓத்து ஏந்தும் நீள் இலை வேல் எங்கள் இராவணனூர் 

ஓடி.ப்போனார் ; நாங்கள் எய்த்தோம் ; உய்வது ஓர் காரணத்தால், 

சூடிப் போர்தோம் உங்கள் கோமான் ஆணை ; தொடரேல்மின் ; 

கூடிக் கூடி ஆடுகின்றரோம்--குழமணிதாரமே. 9 

வென்ற தொல் சீர்த் தென் இலங்கை வெம் சமத்து, அன்று, அரக்கர் 

குன்றம் அன்னார் ஆடி. உய்ச்த குழமணிதூரத்தைக் 

கன்றி நெய்ச் நீர் நின்ற வேல் கைக் கலியன் ஓலிமாலை 

ஒன்றும் ஒன்றும் ஐச்தும் மூன்றும் பாடிநின்் று ஆடுமினே. 10 

10, 4 

கண்ணனை அம்மம் உண்ண அழைத்தல் 

சந்த மலர்க் சூழல் தாழ, தான் உகந்து ஓடி, தனியே 
வந்து, என் முலைத்தடம்-தன்னை வாங், கின் வாயில் மடுத்து, 
கந்தன் பெறப் பெற்ற கம்பீ/ கான் உகந்து உண்ணும் அமுதே! 
எந்தை பெருமானே! உண்ணாய் ; என் அம்மம் சேமம் உண்ணாயே. 1 

வங்க மறி கடல் வண்ணா! மா முகிலே ஓக்கும் ஈம்பீ/ 
செங்கண் நெடிய திருவே! செங்கமலம் புரை வாயா! 
கொங்கை சுரந்திட உன்னைக் கூவியும் காணாதிருக்தேன் ; 
எங்கு இருக்து ஆயர்களோடும் என் விளையாடுகின்ரயே ? 2 

திருவில் பொலிக்த எழில் ஆர் ஆயர்-தம் பிள்ளைகளோடு 
தெருவில் தளைக்கின்ற ஈம்பீ/ செய்கன் ந தீமைகள் கண்டிட்டு, 
௨௫௫), என் கொங்கையின் இம் பால் ஒட்டச்து பாய்ந் இடுகின்ற ; 
மருவிக் குடங்கால் இருந்து, வாய் முலை உண்ண நீ வாராய். 3 

மக்கள் பெறு தவம் போலும்--வையத்து வாழும் மடவார், 
மக்கள் பிறர் கண்ணுக்கு--ஓக்கும் முதல்வா! மதக் களிறு ௮ன்னாய்/ 
செக்கர் இளம் பிறை-தன்னை வாங்க நின் கையில் தருவன் ; 
ஒக்கலைமேல் இருந்து, ௮ம்மம் உகந்து இனிது உண்ண £ வாராய், 4
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மைத்த கருங் குஞ்சி மைந்தா! மா மருது ஊடு கடந்தாய்! 

வித்தகனே! விரையாதே ; வெண்ணெய் விழுங்கும் Aalr gr! 

இத்தனை போது அன் றி, என்-தன் கொங்கை சுரந்து இருக்ககில்லா ; 

உத்தமனே! அம்மம் உண்ணாய்/ உலகு அளகந்தாய்/ அம்மம் உண்ணாய். 5 

ள்ளைகள் செய்வன செய்யாய் ;) பேசின், பெரிதும் வலியை ; 

கள்ளம் மனத்தில் உடையை ; காணவே இமைகள் செய்தி ; 

உள்ளம் உருக, என் கொங்கை ஐட்டந்து பாய்ச்திடுகின்ற ) 

பள்ளிக் சூறிப்புச் செய்யாதே ;) பால் அமுது உண்ண நீ வாராய், 6 

தன் மசன் ஆக வன் பேய்ச்சி தான் முல் உண்ணச் கொடுக்க, 

வன் மகன் ஆய், அவள் ஆவி வாங்க, முலை உண்ட கம்பீ/ 

ஈன் மகள் ஆய்மகளோடு காணில-மங்கை மணாளா! 

என் மகனே! அம்மம் உண்ணாப்; என் அம்மம் சேமம் உண்ணாயே. "I 

உந்தம் அடிகள் முனிவர்; உன்னை நான் என் கையில் கோலால் 

கொந்திட மோதவும் இல்லேன் ; நுங்கள்-தம் ஆ-நிரை எல்லாம் 

வந்து புகஞுூதரும் போது, வானிடை.த் தெய்வங்கள் காண, 

அந்தி ௮ம் போது அங்கு கில்லேல், ஆழி ௮ம் கையனே! வாராய். 8 

பெற்றத் தலைவன், எம் கோமான், பேர் அருளாளன் மதலாய்/ 

குற்றக் குழாத்து இளவ் கோவே! தோன்றிய தொல் புகழாளா! 

கற்று இனம் தோறும் மறித்து, கானம் திரிந்த களிறே! 

எற்றுக்கு என் அம்மம் உண்ணாதே, எம் பெருமான்! இருச்தாயே. 9 

இம்மை இடர் கெட வேண்டி, ஏந்து எழில் தோள் கலிகன் நி 

செம்மைப் பனுவல் நூல்கொண்டு, செங்கண் நெடியவன்-தன்னை, 

அம்மம் உண் என்று, உரைக்கின்ற பாடல் இவை ஐர்தும் ஐக்தும் 

மெய்ம்மை மனத்து வைத்து ஏத்த, விண்ணவர் ஆகலும் ஆமே. 10 

10, 5 

சப்பாணி கொட்ட வேண்டுசல் 

பூங் கோதை ஆய்ச்சி கடை வெண்ணெய் புக்கு உண்ண, 

ஆங்கு அவள் ஆர்த்துப் புடைக்க, புடையுண்டு; 

ஏங்கு இருக்து, சிணுங்கி, விளையாடும் 

DAG ஓத வண்ணனே 4! சப்பாணி); 

ஒளி மணி வண்ணனே 4 சப்பாணி. 1
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தாயர் மனங்கள் தடி.ப்ப, தயிர் நெய் உண்டு, 

ஏய் எம் பிராக்கள் ! இரு கிலத்து எங்கள்-தம் 

ஆயர் அழக / அடிகள், அரவிந்த 

வரயவனே / கொட்டாய், சப்பாணி ; 

மால் வண்ணனே 7 கொட்டாய், சப்பாணி. 2 

தாம் மோர் உருட்டி, தயிர் கெய் விழுங்கிட்டு, 

தாமோ தவழ்வர் என்று ஆய்ச்சியர் தாம்பினால், 

தாம் மோதரக் கையால் ஆர்க்க, தழும்பு இருக்த 

காமோதரா / கொட்டாய், சப்பாணி; 
தாமரைக் கண்ணனே / சப்பாணி. 8 

பெற்றார் தளை கழலப் பேர்ந்து, அங்கு ௮யல் இடத்து 
உற்றார் ஒருவரும் இன் நி, உலகினில் ் 

மற்றாரும் அஞ்சப் போய், வஞ்சப் பெண் நஞ்சு உண்ட 
கற்றுயபனே / கொட்டாய், ௪ப்பாணி ; 

கார் வண்ணனே / கொட்டாய், சப்பாணி. 4 

சோத்து என கின்னைத் தொழுவன், வரம் தர ; 
பேய்ச்சி முலை உண்ட பிள்ளாய் / பெரியன 

ஆய்ச்சியர் அப்பம் தருவர் ; Kur sar er 

சாற்றி, ஓர் ஆபிரம் சப்பாணி ) 

தடங் கைகளால் கொட்டாய், சப்பாணி. 5 

கேவலம் அன் று உன் வயிறு ; வயிற்றுக்கு 

கரன் அவல் அப்பம் தருவன் ; கருவிளைப் 

பூ அலர் நீள் முடி. நந்தன்-கன் போர் ஏறே ! 

கோவலனே / கொட்டாய், சப்பாணி); 

குடம் ஆடீ/ கொட்டாய், சப்பாணி. 6 

புள்வினை வாய் பிளந்து, பூங் குருஈ்தம் சாய்த்து, 

துள்ளி விளையாடி, தூங்கு உறி வெண்ணெயை 
அள்ளிய கையால் அடியேன் முலை கெருடும் 

பிள்ளைப் பிரான் /! கொட்டாய், சப்பாணி ; 

பேய் முலை உண்டானே 1! சப்பாணி. 7 

யாயும் பிறரும் ௮றியாத யாமத்து, 

மாய வலவைப் பெண் வத்து முலை தர, 

பேய் என்று அவளைப் பிடித்து, உயிர் உண்ட 
வரயவனே / கொட்டாய், சப்பாணி ; 

மால்வண்ணனே / கொட்டாய், சப்பாணி. 8
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கள்ளக் குழவி ஆப், காலால் சகடத்தைத் 

தள்ளி உதைத்திட்டு, தாய் ஆய் வருவாளை 

மெள்ளத் தொடர்ச்து பித்து, ஆர் உயிர் உண்ட 

வள்ளலே ! கொட்டாய், சப்பாணி 

மால் வண்ணனே / கொட்டாய், சப்பாணி, 9 

கார் ஆர் புயல் கைக் கலிகன் றி, மங்கையர்-கோன், 

பேராளன் கெஞ்சல் பிரியாது இடம்கொண்ட 

சராளா / செந்தாமரைக் கண்ணா / தண் துழாய்த் 

தார் ஆளா / கொட்டாய், சப்பாணி ) 

தடமாரவா / கொட்டாய், சப்பாணி, 10 

10, 6 

மற்றை அவதாரங்களின் மேன்மையோடு 

இருஷ்ணாவதாரத்தின் எளிமையை அனுபவித்தல் 

எங்கானும் ஈது ஒப்பது ஓர் மாயம் உண்டே 2-- 

சர காரணன் ஆய், உலகத்து அறநூல் 

சிங்காமை விரித்தவன், எம் பெருமான் ; 

அது அன்றியும், செஞ்சுடரும், கிலனும், 

பொங்கு ஆர் கடலும், பொருப்பும், நெருப்பும் 

நெருக்கிப் புக, பொன் மிடறு அத்கனைபோது 

அங்காக்தவன் காண்மின்--இன்று, ஆய்ச்சியரால், 

அளை, வெண்ணெய் உண்டு, ஆப்புண்டி ருக் தவனே. 1 

குன்று ஒன்று மத்தா, அரவம் அளவி, 

குரை மா கடலைக் கடைந்திட்டு, ஒருகால், 

நின்று உண்டை கொண்டு ஓட்டி, வன் கூன் கிமிர 

நினைந்த பெருமான் ; அது அன்றியும், முன் 

ஈன்று உண்ட தொல் ர் மகரக் கடல் ஏழ் 

மலை ஏழ் உலகு ஏழ் ஒழியாமை நம்பி, 

அன்று, உண்டவன் காண்மின்--இன்று, ஆய்ச்சியரால், 

அளை, வெண்ணெய் உண்டு, ஆப்புண்டிருர்சுவனே. 2:
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உ௭ந்திட்டு எழுந்த ம.து-கைடவர்கள் 

உலப்பு இல் வலியார்-அவர்பால் வயிரம் 

விளைந்திட்டது என்று எண்ணி, விண்ணோர் பரவ, 

அவர் காள் ஒழித்த பெருமான், முன காள் 

வளைச்இிட்ட வில்லாளி, வல் வாள் எயிற்று 

மலை போல் அவுணன் உடல் வள் உ௫ரால் 

அளைக்திட்டவன் காண்மின்--இன்று, ஆய்ச்சியரால், 

அளை, வெண்ணெய் உண்டு, ஆப்புண்டி.ருந்தவனே. 8 

தளர்ந்தஇிட்டு இமையோர் சரண் தா என i Gor 
க தி ’ 

சரண் ஆய், முரண் ஆயவனை உ௫ரால் 

யிளக்இட்டு, அமரர்க்கு அருள்செய்து உகந்த , 

பெருமான், திருமால், விரி நீர் உலகை 

வளர்ர்திட்ட தொல் €ர் விறல் மாவலியை 

மண் கொள்ள வஞ்௫த்து, ஒரு மாண் சூறள் ஆய், 

அளந்திட்டவன் காண்மின்--இன்று, ஆய்ச்சியரால், 

அளை, வெண்ணெய் உண்டு), ஆப்புண்டி ருக்தவனே. 4 

நீண்டான், சூறள் ஆய், நெடு வான் அளவும், 

அடியார் படும் ஆழ் துயர் ஆய எல்லாம் 

தீண்டாமை நினைந்து) இமையோர் அளவும் 

செல வைத்த பிரான், அது அ௮ன்ஜியும், முன், 

வேண்டாமை நமன்-தமர் என் தமரை 

வினவப் பெறுவார் ௮லர் என்று உலகு எழ் 

ஆண்டான்-அவன் காண்மின்--இன்று, ஆய்ச்சியரால், 

அளை, வெண்ணெய் உண்டு), ஆப்புண்டிருக்தவனே. 5 

பழித்திட்ட இன்பப் பயன் பற்று அறுத்துப் 

பணிந்து ஏத்த வல்லார் துயர் ஆய எல்லாம் 

ஒழித்திட்டு, அவரைத் தனக்கு ஆக்கவல்ல 

பெருமான், இருமால், ௮.து அன் நியும், முன்; 

தெழிக்திட்டு எழுந்தே எதிர் நின்ற மன்னன் 

சினத்தோள்-அ௮வை ஆயிரமும் மழுவால் 

அழித்திட்டவன் காண்மின்--இன்று, ஆய்ச்சியரால், 

அளை, வெண்ணெய் உண்டு, ஆப்புண்டி ருக்தவனே. 6
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படைத்திட்டு, ௮து, இவ் வையம் உய்ய, மூன காள் 

பணிந்து ஏத்த வல்லார் துயர் ஆய எல்லாம் 

துடைத்திட்டு, அவரைத் தனக்கு ஆக்க என்னத் 

தெளியா அரக்கர் திறல் போய் அவிய, 

மிடைத்திட்டு எழுர்த குரங்கைப் படையா, 

விலங்கல் புகப் பாய்ச்சி விம்ம, கடலை 

அடைத்திட்டவன் காண்மின்--இன்று, ஆய்ச்சியரால், 

அளை, வெண்ணெய் உண்டு, ஆப்புண்டி.ருக்தவனே. 

கெறித்திட்ட மென் கூழை நல் கோஇழையோரடு 

உடன் ஆய வில் என்ன வல் ஏப் அதனை 

இறுத்திட்டு, அவள் இன்பம் அன்போடு அ௮ணைக்திட்டு, 

இளங் கொற்றவன் ஆய், துளங்காத முக்நீர் 

செ.றித்திட்டு, இலங்கை மலங்க, அரக்கன் 
செழு நீள் முடி. தோளொடு தாள் துணிய 

அறுத்திட்டவன் காண்மின்--இன்று, ஆய்ச் சியரால், 

அளை, வெண்ணெய் உண்டு, ஆப்புண்டி.ருச் தவனே. 

௬ரிச்திட்ட செய் கேழ் உளைப் பொங்கு அரிமா 

தொலைய, பிரியாது சென்று எய்தி, எய்தாது 

இரிக்திட்டு, இடங்கொண்டு அடங்காததன் வாய் 

இரு கூறு செய்த பெருமான், முன நாள், 

வரிக்திட்ட வில்லால் மரம் எழும் எய்து, 
மலைபோல் உருவத்து ஐர் இராக்கதி மூக்கு 

௮ரிந்திட்டவன் காண்மின்--இன்று, ஆப்ச்சியரால், 

அளை, வெண்ணெய் உண்டு, ஆப்புண்டிருக்தவனே. 

நின்றார் முகப்புச் சிறிதும் நினயான், 

வயிற்றை நிறைப்பான், உறிப் பால், தயிர், கெய், 

அன்று, ஆய்ச்சியர் வெண்ணெய் விழுங்கி, உரலோடு 

ஆப்புண் டி.ருக்.த பெருமான் அடிமேல் 

நன்று ஆய தொல் ர் வயல் மங்கையர் -கோன், 

கலியன் ஒலிசெய்த தமிழ்-மாலை வல்லார் 

என்ரானும் எய்தார் இடர் ; இன்பம் எய்தி, 

இமையோர்க்கும் அப்பால் செல எய்துவாரே, 

189 

10:
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கண்ணனஅ செய்தியைக் குறித். யசோதை பணித்சலும், 

ஆய்ச்சியர் முறையிடு சலும் 

மானம் உடைத்து உங்கள் ஆயர் குலம் 7 

அதனால், பிறர் மக்கள்-தம்மை 

ஊனம் உடையன செய்யப் பெருய் என்று 

இசப்பன்; உரப்பகில்லேன்; 

கானும் உரைத்திலேன்; கந்தன் பூணித்திலன்; 

நங்கைகாள்/ கான் என் செய்கேன்? 

தானும், ஓர் கன்னியும் உழை அகத்துத் 

தயிர் கடைகின்றான் போலும். ந 

காலை எழுக்து கடைந்த இம் மோர் விற்கப்” 
போகின்றேன் கண்டே போனேன்; : . 

மாலை கறுவ் குஞ்சி கந்தன் மகன் அல்லால், 

மற்து வக்தாரும் இல்லை ; 

மேலை அகத்து ஈங்காய்/ வர்து காண்மின்கள் ; 

வெண்ணெயே அன்.று, இருக்த *. 

பாலும் பதின் குடம் கண்டிலேன்; பாவியேன் 

என் செய்கேன்? என் செய்கேனேி 2 

தெள்ளிய வாய்ச் சிறியான், ஈங்கைகாள்! 
உதிமேலைத் தடா கிறைந்த 

வெள்ளி மலை இருக்கால் ஒத்த வெண்ணெயை 
வாரி விழுங்கியிட்டு, 

கள்வன் உறங்குகின்றான்; வக்.து காண்மின்கள்; 

கை எல்லாம் நெய்; வயிறு - 
பிள்ளை பரம் ௮ன்.நு ; இவ் ஏழ் உலகும் கொள்ளும் ; 

பேதையேன் என் செய்கேனே? 8 

soins edly வேல் கண் ஈல்லாள் முன்னம் பெற்ற 
வளை வண்ண நல் மா மேணி 

தன் நம்பி கம்பியும் இக்கு வளர்ந்தது ; 

அவன் இவை செய்தறியான் ; 

'பொய்ச் கம்பி, புள்ளுவன், கள்வம் பொதி அறை, 
போகின் றவா தவழ்க்திட்டு, 

இக் கம்பி ஈம்பியா, ,ஆய்ச்சியர்க்கு உய்வு இல்லை; 
என் செய்கேன்? என் செய்கேனோ 2 4
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தந்தை புகஞுக்திலன்; நான் இங்கு இருக்தலேன்; 

தோழிமார் ஆரும் இல்லை , 

சந்த மலர்க் குழலாள் தனியே 

விளையாடும் இடம் குறுகி, 

பந்து பறித்து, துகில் பற்றிக் E wD, 

படி.றன், படி.றுசெய்யும், 

நந்தன் மதலைக்கு இங்கு என் கடவோம் ? ஈங்காய்/ 

என் செய்தேன்? என் செய்கேனோ ? 

மண்மகள் கேள்வன், மலர் மங்கை காயகன், 

நந்தன் பெற்ற மதலை, 

அண்ணல் இலைக் குழல் ஊதி, ஈம் சேரிக்கே 
அல்லில்-தான் வக்த பின்னை, 

கண் மலர் சோர்க்.து, முலை வந்து விம்மி, 

கமலச் செவ்வாய் வெளுப்ப, 

என் மகள் வண்ணம் இருக்கின்றவா, ஈங்காய்/ 

என் செய்கேன் ? என் செய்கேனோ? 

ஆயிரம் கண் உடை இந்திரனஞருக்கு, 

அன்று, ஆயர் விழவு எடுப்ப, 

பாசனம் நல்லன பண்டிகளால் புகப் 

பெய்த அதனை எல்லாம் 

போரயிருக்து அங்கு, ஒரு பூத வடிவுகொண்டு, 

உன் மகன், இன்று, ஈங்காப்/ 

் மாயன் அதனை எல்லாம் முற்ற வாரி, 

வளைத்து உண்டு, இருந்தான் போலும். 

தோய்த்த தயிரும், ஈறு நெய்யும், பாலும், 

ஓர் ஓர் குடம் துற்றிடும் என்,று, 
ஆய்ச்சியர் கூடி அழைக்கவும், நான் இதற்கு 

oor, Gaver, seri! 

சோத்தம், பிரான்! இவை செய்யப் பெறப் என்று 

இரப்பன்; உரப்பகில்லேன் ; 

பேய்ச் முலை உண்ட பின்னை, இப் 

பிள்ளையைப் பேசுவது அஞ்சுவனே. 

191



392 

ஈடும் வலியும் உடைய இக் நம்பி 

பிறந்த எழு இங்களில், 
ஏடு அலர் கண்ணியினானை வளர்த்தி, 

யமுனை நீராடப் போனேன்; 

சேடன், இரு மறு மார்வன் கிடந்து, 

திருவடியால், மலைபோல் 

ஓடும் ௪கடத்தைச் சாடிய பின்னை, 

உரப்புவது அஞ்சுவனே. 

அஞ்சுவன் சொல்லி அழைத்திட, ஈங்கைகாள்! 

ஆயிரம் காழி நெய்யை 

பஞ்சிய மெல் அடிப் பிள்ளைகள் உண்கின்ற, 
பாகம்-தான் வையார்களே; 

கஞ்சன் கடி.யன்; கறவு எட்டு கானில்; என் 

கைவலத்து ஆதும் இல்லை; 

கெஞ்சத்து இருப்பன செய்துவைத்தாய், ஈம்பீ! 

என் செய்கேன்? என் செய்கேனோ ? 

அ௮ங்கனம் இமைகள் செய்வர்களோ-- 
ஈம்பீ/ ஆயர் மட மக்களை 7 

பங்கய நீர் குடைந்து ஆடுகின்முர்கள் 
பின்னே சென்று ஒளித்திருக்து, 

அங்கு ௮வர் பூச் துகில் வாரிக்கொண்டிட்டு) 

அரவு ஏர் இடையார் இரப்ப, * 

மங்கை நல்லீர்/ வந்து கொள்மின் என்று, 

மரம் ஏறி, இருந்தாய் போலும். 

அச்சம் இனைத்தனை இல்லை, இப் பிள்ளைக்கு; 
ஆண்மையும் சேவகமும்; 

உச்சியில் முத்தி வளர்த்து எடுத்தேனுக்கு 

உரைத்திலன்; தான் இன்று போய், 

பச்சிலைப் பூங் கடம்பு ஏ.றி, விசைகொண்டு 
பாய்ந்து புக்கு, ஆயிர வாய் 

BFF அழல் பொய்கையில், காக,த்தினோடு 
பிணங்கி, நீ வந்தாய் போலும். 

1916 
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தம்பரம் அல்லன ஆண்மைகளைத் 
தனியே நின்று தாம் செய்வரேோர? 

் எம் பெருமான்! உன்னைப் பெற் ற்ற வயிறு உடையேன்; 
இணி, யான் என் செய்கேன்? 

அம்பரம் ஏழும் ௮இரும் இடி. குரல், 
அங்கு அனல் செங் கண் உடை 

வம்பு அவிழ் கானத்து. மால் விடையோடு 
பிணங்கி நீ வந்தாய் போலும். 18 

அன்ன ஈடை மட. ஆய்ச்சி வயிறு அடித்து, 
அஞ்ச, ௮௬ வரைபோரல், 

_ மன்னு கருவ் களிற்று ஆர் உயிர் வவ்விய 
மைந்தனை, மா கடல் சூழ். ் 

கன்னி நல் மா மதிள் மங்கையர் காவலன், ள் 
காமரு சர்க் கலிகன்றி 

“இன் இசை மாலைகள் ஈர் ஏழும் வல்லவர்க்கு 
ஏதும் இடர் இல்லையே. 14 ச், 

10, 8 

ஆய்ச்சி ஒருத்தி கண்ணனோடு ஊடி உரைத்தல் 

| @r Ba கடிப்பு இட்டு, கலிங்கம் உடுத்து, 

ரது நல்ல தண் ௮ம் துழாய்கொடு அணிக்து, 

Gur gi மறுத்து, புறமே வந்து நின் Sr— 
ஏதுக்கு? இத என்? இது என்? இது என்னே? 1 

துவர் ஆடை உடுத்து, ஒரு செண்டு சிலுப்பி, 
கவர் ஆக முடித்து, கலிக் கச்௬க் கட்டி, 

௬வர் ஆர் கதவின் புறமே வந்து சின் நீர்- 
இவர் ஆர்? இது என்? இது என்? இது என்னோ? 2 

கருளக் கொடி. ஒன்று உடையீர்! தனிப் பாலா! 
உருளச் ௪கடம்-௮.து உறுக்கி கிமிர்ததீர்! 
மருளைக்கொடு பாடி. வர்.து இல்லம் புகுக்தீர், 
இருளத்து--இது என் ? இது என்? இது என்னோ? ஐ 
2—13
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நரமம் பலவும் உடை கரரண சம்பீ/ 

தாமத் துளவம் மிக கர.நிடுகன் நீர்; 

காமன் எனப் பாரடி, வக்.து, இல்லம் புகுக் தீர், 

ஏமத்து--இது என் ? இது என் ? இது என்னோ? 4 

கூற்றும் குழல் தாழ, சரிகை அணைத்து, 

மற்றும் பல மா மணி, பொன் கொடு ௮ணிரக்து, 

முற்றம் புகுக்து, முறுவல் செய்து, கின் நீர்-- 

எற்றுக்கு 2 இது என்? இது என் 2 இது என்னோ? 5 

ஆன்-ஆயரும் ஆ-கிரையும் அங்கு ஒழிய, 
கூன் ஆயது ஓர் கொற்ற வில் ஒன்நு*கை ஏந்தி, 

போனார் இருந்தாரையும் பார்த்து, Y@sr— . 

ஏஜனோர்கள் முன் என்? இது என்? இது என்னோ ? 6 

மால்லே பொருத திரள் தோள் மணவாளீர்/ 

அல்லே அறிக்தோம் நும் மனத்தின் கருத்தை; 

சொல்லாது ஓழிமீர்; சொன்னபோதினால் வாரீர். 
எல்லே! இது என்? இது என்? இது என்னோ? ‘ 

புக்கு ஆடு அரவம் பிடித்து ஆட்டும் புனிதர்! 

இக் காலங்கள் யாம் உமக்கு ஏதொன்றும் அல்லோம்; 
தக்கார் பலர் தேவிமார் சால உடைமீர..- 
க்கே! இது என்? இது என்? இது என்னோ? 8 

ஆடி. அசைந்து, ஆய் மடவாரொடு 8 போய்க் 
கூடிக் குரவை பினை கோமளப் பிள்ளாய்/ 
தேடி, திரு மா மகள், மண்மகள் கிற்ப- 
ஏடி! இது என்? இது என்? இது என்னோ? 9 

அல்லிக் கமலக் கண்ணனை அவ்கு ஓர் ஆய்ச்சி 
எல்லிப் பொழுது ஊடிய ஊடல் திறத்தைக் 
கல்லின் மலி தோள் கலியன் சொன்ன மாலை 
சொல்லித் துதிப்பார்-அவர் துக்கம் இலசே. 10
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10, 9 
பழமொழியால் பணிந்து உரைத்த பாட்டு 

தலைவியின் ஆற்றாமை கண்டு இரங்கிய தர்ய் தலைவனை வேண்டுதல் 

புள் உரு ஆக, கள் இருள் வந்த 
பூதனை மாள, இலங்கை 

ஒள் எரி மண்டி. உண்ணப் பணித்த 

ஊக்கம்-அதனை கினைக்தோ-- 

கள் அவிழ் கோதை காதலும், எங்கள் 

காரிகை மாதர் கருத்தும், 

பிள்ளை-தன் கையில் இண்ணமே ஓக்கப் 

பேசுவது? எர்தை பிரானே 1 

மன்றில் மலிந்து கூத்து உவந்து ஆடி, 

மால் விடை ஏழும் அடர்த்து, ஆயர் 

அன்று நடுங்க ஆ-கிரை காத்த 

ஆண்மை கொலோ ? அறியேன், கான்-- 
கின்ற பிரானே! நீள் கடல் வண்ணா! 

நீ இவள்-தன்னை கின் கோயில் 

முன்றில் எழுக்க முருங்கையில் தேனா 

மூன் கை வளை கவர்ந்தாயே. ஓ 

ஆர் மலி ஆழி சங்கொடு பற்றி, 

ஆற்றலை ஆற்றல் மிகுத்து, 
_ காரர் முகில்'வண்ணா! கஞ்சனை முன்னம் 

கடந்த கின் கடுந் திறல் தானே 

“சேர் இழை மாதை, கித்திலக் தொத்தை, 

நெடுங் கடல், அமுது அனையாளை, 

ஆர் எழில் வண்ணா! ௮ம் கையில் வட்டு ஆம் 
இவள் எனக் கருதுகின்றாயே? 3 

மல்கிய தோளும், மான் உரி அதளும் 

உடையவர்-தமக்கும் ஓர் பாகம் 

osu svCuor ? ஈரகனைத் தொலைத்த 

கரதலத்து அமைதியின் கருத்தோ 2-- 

அல்லி ௮ம் கோதை ௮ணி கிறம் கொண்டு 

வந்து முன்னே கின்று போகாய் : 

சொல்லி என்--ஈம்பி/ இவளை நீ உங்கள் 

தொண்டர் கைத் தண்டு என்ற ஆறே? , 4
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செரு அழியாத மன்னர்கள் மாள, 
தோர் வலம் கொண்டு, அவர் செல்லும் 

௮௬ வழி வானம் அதர்படக் கண்ட 

ஆண்மை கொலோ? அறியேன், கான் 

திருமொழி எங்கள் தே மலர்க் கோதை 

இர்மையை கினைந்திலை, ௮ர்தோ! 

பெரு வழி நாவல் கனியினும் எளியள் 

இவள் எனப் பேசுகின்ருயே/ & 

AIEBUT HD MD oroor, Mv 

அணி மதிள் இலங்கையா£-கோளைச் 

செருக்கு அழித்து, அமரர் பணிய, முன் கின்ற 

சேவகமோ செய்தது, இன்று 2-- 

முருக்கு இதழ் வாய்ச்சி முன் கை வெண் சங்கம் 

கொண்டு, முன்னே நின்று போகாய்; 

எருக்கு இலைக்கு ஆக எறி wap pera 

என் செய்வது? எந்தை பரனே! ட 

ஆறி ௮ம் திண் தோர் அரசர் வந்து இறைஞ்ச, 
அலை கடல் உலகம் முன் ஆண்ட 

பாழி ௮ம் தோள் ஓர் ஆயிரம் வீழ, 

படை மழுப் பற்றிய வலியோ | 

மாழை மென் நோக்க மணி கிறம் கொண்டு, 

வந்து முன்னே கின்று போகாய்2 

கோழி வெண் முட்டைக்கு என் செய்வது--எச்தாய்/- 

குறுக்தடி.? நெடுங் கடல் வண்ணா] ட 

பொருந்தலன் ஆகம் புள் உவந்து ஏற, 

வள் உ௫இரால் பிளக்து, அன்று, 

பெருக்தகைக்கு இரங்கி வாலியை முனி 

பெருமைகொலோ செய்தது, இன்று 2- 

பெருச் தடங் கண்ணி, சுரும்பு உறு கோதை 

பெருமையை கினைந்திலை பே௫ல், 
கருங் கடல் வண்ணா! கவுள் கொண்ட நீர் ஆம் 

இவள் எனக் கருதுகின்ராயே. 8
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நீர், அழல், வான் ஆம், நெடு கிலம், கரல் ஆய் 

நின்ற கின் நீர்மையை நினைத்தோ 

சர் கெழு கோதை என் அலது இலள் எண்று 
அன்னது ஓர் தேற்றன்மை தானை 

பார் கெழு பவ்வத்து ஆர் அமுது அனைய 

பரவையைப் பாவம் செய்தேனுக்கு, 

ஆர் அழல் ஓம்பும் ௮ர்கணன் தோட்டம் 

ஆக கின் மனத்து வைத்தாயே? 

'வேட்டத்தைக் கருதாது ௮ஒ.- இணை வண், 
மெய்ம்மையே கின்று எம் பெருமானை, 

வாள் திறல் தானை மங்கையர் தலைவன் 

மான வேல் கலியன் வாய் ஒலிகள் 

தோட்டு அலர் பைந்தார்ச் ௬டர் முடி.யானைப் 

பழமொழியால் பணிந்து உரைத்த 

பாட்டு இவை பாட, பத்திமை பெருகிச் 

சித்தமும் திருவொடு மிகுமே. 

10, 10 

திலைமகனைப் பிரிர்,2 கலைமகள் ஆற்றாமை மீ.இட்டுக் கூறுதல் 

திருத்தாம், செம்போத்தே 

திரு மா மகள்-தன் கணவன் 
மருத் தார், தொல் புகழ், மாதவனை ous— 
தீருத்தாப், செம்போத்தே] 

._ கரையாய், காக்கைப் பின்னாப்/ 

கரு மார முகல் போல் நிறத்தன் 
உரை ஆர் தொல் புகழ் உத்தமனை வர. 
கரையரமய், கரக்கை.ப் பின்ளரப்/ 

. —_— 
கூவரய், பூல் ஞுர்லே!/ 

.சூனிர் மாரி தடுத்து உகந்த 
Boe , 

மா வாய் கீண்ட மணி வண்ணனை வர. 
கூவரய், பூல் dG oo! 

. ௪ ப் eee உட] கொட்டாய், பல்லில் குட்டி. 

டம் ஆடி, உலகு அளந்த 
மட்டு ஆர் பூம் குழல் மரசவனை வர. 
கொட்டாம், பல்லீக் சூட்டி. 

197 
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சொல்லாய், பைங் இளியே/ 

௬டர் ஆழி வலன் உயர்த்த 

மல் ஆர் தோள் வட வேங்கடவனை வர. 

சொல்லாய், பைங் இளியே/ 5- 

கோழி கூ என்னுமால்; 

தோழி! நான் என் செய்கேன்? 
ஆழி வண்ணர் வரும் பொழுது ஆயிழற்.நு-- 

கோழி கூ என்னுமால். 6- 

கரமற்கு என் கடவேன்? ' 

கரு மா முகல் வண்ணற்கு அல்லால், ' 
பூ மேல் ஐங்கணை கோத்துப் YGF) எ.ப்ய-- 
காமற்கு என் கடவேன்? T 

QaGa Cur girQerCar— 

Gor Cad QsQa கண் களிப்ப? 

கொங்கு ஆர் சோலைக் குடச்தைச் இடந்த மால் 
இங்கே போதும்கொலோ? 8: 

இன்னார் என்று அறியேன்; 

அன்னே! ஆழியொடும் 
பொன் ஆர் சார்ங்கம் உடைய அடி.களை-- 

இன்னார் என்று அறியேன். > 

so
s 

தொண்டீர்! பாடுமினே ; 
சுரும்பு ஆர் பொழில் மங்கையா-கோன், 
ஒண் தார் வேல் கலியன் ஒலி மாலைகள் 
தொண்டீர்! பாடுமினே. 1௫ 

1], ந 

பிரிவு ஆற்றாத தலைவி இரங்கிக் கூறுதல் 

குன்றம் ஒன்று எடுத்து, ஏச்இி, மா மழை 
அன்று காத்த அம்மான், அரக்கரை 
வென்ற வில்லியார் வீரமே கொலோ. 
தென்றல் வந்து த வீசம் 2? என் செய்கேன்? Tt
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காரும், வார் பனிச் கடலும் அன்னவன் 

தாரும் மார்வமும் கண்ட தண்டமோ-- 

சோரும் மா மூகில் துளியினூடு வந்து, 

ஈர வாடை-தரன் ஈரும், என்னையே ? 2 

சங்கும் மாமையம் தளரும் மேனிமேல் . 
திங்கள் வெம் கதிர் £றும்--என் செய்கேன் 2-- 

, பொங்கு வெண் திரைப் புணரி வண்ணனார் 
கொங்கு அலர்க்த தார் கூவும், என்னையே. 8 

அக்கு ஓர் ஆய்க்குலத்துள் வளர்ந்து சென்று, 

அங்கு ஓர் தாய் உரு ஆட வர்தவள் 

கொங்கை நஞ்சு உண்ட கோயின்மை கொலோ-- 
இங்கள் வெம் கதிர் €றுகின் நதே ? 4 

அங்கு, ஓர் ஆள் அரி ஆப், அவுணனை 
பங்கமா இரு கூறு செய்தவன் 

மங்குல் மா மதி வாங்கவே கொலேர.-- 

பொங்கு மா கடல் புலம்புசன் றதே ? 5 

சென்று, வார் சிலை வளைத்து, இலங்கையை 

வென்ற வில்லியார் வீரமே கொலோ. 

மூன்றில் பெண்ணைமேல் முளரிக் கூட்டகத்து 

அன் நிலின் சூரல் அடரும் என்னையே 2 6 

பூவை வண்ணனார் புள்ளின்மேல் வர 

மேவி கின்று கான் கண்ட தண்டமோ-- 
வீவு இல் ஐங்கணை வில்லி ௮ம்பு கோத்து, 

ஆவியே இலக்கு ஆக எய்வதே ? 7 

மால் இனம் துழாய் வரும் என் நெஞ்சகம் ; 

மாலின் ௮ம் துழாய் வந்து என் உள்புக, 
கோல வாடையும் கொண்டு வந்தது ஓர் 
ஆலி வர்ததால்--அரிது, கரவலே/ 8 

கெண்டை ஒண் கணும் துயிலும் ; என் நிறம் 
பண்டு பண்டு போல் ஓக்கும்--மிக்க சரத் 

தொண்டர் இட்ட பூச் துளவின் வாசமே 
வண்டு கொண்டுவந்து ஊதுமாகிலே. 9



200 1961 

அன்று, பாரதத்து ஜவர் தூதஞய்ச் 
சென்ற மாயனை, செங் கண் மாலினை, 

மன்றில் ஆர் புகழ் மங்கை வாள் கலி- 

கன்றி சொல் வல்லார்க்கு அல்லல் இல்லையே. 10 

11, 2 

தலைவி பிரிவு ஆற்றாது வருச்.இல் கூறுதல் 
குன்றம் எடுத்து, மழை தடுத்து, இளையாரொடும் 

மன்றில் குரவை பிணைந்த மால் என்னை மால்செய்தான் ; 

மூன்றில் தனி கின்ற பெண்ணைமேல் கிடக்து ஈர்கின்ற 

அன் நிலின் கூட்டைப் பிரிக்ககிற்பவர் ஆர்கொலோ ? 1 

பூங் குருந்து ஒசித்து, ஆனை காய்ந்து, ௮ரி மாச் செகுத்து, 

ஆங்கு வேழத்தின் கொம்பு கொண்டு, வன் பேய் முலை 
வாங்கி உண்ட அவ் வாயன் நிற்க, இவ் ஆயன் வாய் 

ஏங்கு வேய்ங்குழல் என்னோடு ஆடும், இளமையே. - 2 

மல்லொடு கஞ்சனும் துஞ்ச வென்ற மணிவண்ணன் 

அல்லி மலரத் தண் துழாய் நினைந்திருக்தேனையே, 

எல்லியில் மாருதம் வந்து அடும் ; அது அன்றியும், 

கொல்லை வல் ஏற்றின் மணியும் கோயின்மை செய்யுமே. 8 

பொருந்து மா மரம் ஏழும் எய்த புணிதனார் 

இருக்து சேவடி, என் மனத்து கினைதொரும்,: 

கருக் தண் மா கடல் கங்குல் ஆர்க்கும்; ௮து அன்றியும், 

வருந்த வாடை வரும் ) இதற்கு இணி என் செய்கேன் 7 4 

அன்னை முணிவதும், அன்றிலின் சூரல் சாவதும், 
மன்னு மதி கடல் ஆர்ப்பதும், வளை சோர்வதும்...- 

பொன் ௮ம் கலை அல்குல், ௮ன்ன மென் நடை, பூங் Gwe 
பின்னை மணாளர் திறத்தம் ஆபின பின்னையே. 5 

ஆழியும் சங்கும் உடைய கங்கள் அடிகள்-தாம் 

பாழிமையான கனவில் நம்மைப் பகர்வித்தார் ; 

தோழியும் நானும் ஒழிய வையம் துயின்றது ; 
கோழியும் கூகின்றது இல்லை ; கூர் இருள் ஆயிற்றே. a
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காமன்-தனக்கு முறை அல்லேன் ; கடல் வண்ணனாச் 
மா மணவாளர் ; எனக்கசூத் தானும் மகன், சொல்லில் 7 

யாமங்கள்தோறு எரி வீசம் என் இளவ் கொங்கைகள் 

மா மணி வண்ணர்திறத்தவரய் வளர்கின் றவே. 7 

மஞ்சு உறு மாலிருஞ்சோலை கின்ற மணாளனார் 
கெஞ்சம் கிறைகொண்டு போயினர் ; நினைகின் நிலர் ) 

வெம் சுடர் போய், விடியாமல் எவ்விடம் புக்கதோ 7 
கஞ்சு உடலம் அயின்றால், ஈமகீகு இணி ஈல்லதே. 8 

காமன் கணைக்கு ஐர் இலக்கம் ஆய், நலத்தின் மிகு 
பூ மரு கோலம் கம் பெண்மை சிந்தித்து இராது, போய், 

தா மலர் நீர் கொடு, தோழி! நாம் தொழுது ஏத்தினால், 

_ காரர் முல் வண்ணரைக் கண்களால் காணல் ஆம்கொலேோ 2 9 

வென்றி விடை உடன் எழ் அடர்த்த அடி.கலா 
மன்றில் மலி புகழ் மங்கை மன் கலிகன்றி சொல் 

ஓன்று கின்ற ஒன்பதும் உரைப்பவா-தங்கள் மேல் 

என்றும் நில்லா, வினை ஒன்றும்; சொல்லில், உலகிலே, 10 

11, 3 

Sma இரங்கிக் கூறல் 

மன் இலங்கு பாரதத்துத் தேர் ஊர்ச்து, மாவலியைப் 

பொன் இலங்கு இண் விலங்கல் வைத்து, பொரு கடல் சூழ் 

தென் இலங்கை ஈடு அழித்த தேவாக்கு--இது காணீ£-- 

என் இலங்கு சங்கோடு எழில் தோற்றிருக்தேனே. 1 

இருந்தான் என் உள்ளத்து இறைவன், கறை சேர் 

பருச் தாள் களிற்றுக்கு அருள் செய்த செங் கண் 

பெருக் தோள் நெடுமால்ப் பேர் பாடி. ஆட, 
வருந்தாது என் கொங்கை ஒளி மன்னும், அன்னே! 2 

அன்னே! இவரை அ.றிவன் ; மறை நான்கும் 

முன்னே உரைத்த முணிவர் ; இவர் வந்து 
பொன் எய் வளை கவர்ச்து போகார், மனம் புகுந்து ; 

என்னே--இவர் எண்ணும் எண்ணம்? அறியோமே/ 8
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அறியோமே என்று உரைக்கல் ஆமே எமக்கு-- 

வெறி ஆர் பொழில் சூழ் வியன் குடந்தை மேவி, 

சிறியான் ஓர் பிள்ளை ஆய், மெள்ள கடந்திட்டு, 

உறி ஆர் ஈறு வெண்ணெய் உண்டு, உகந்தார் -தம்மையே 2 4 

தம்மையே நாளும் வணங்கித் தொழுவார்க்குத் 

தம்மையே ஓக்க அருள் செய்வர் ; ஆதலால், 

தம்மையே காளும் வணங்கித் தொழுது இறைஞ்ச, 

தம்மையே பற்றா மனத்து என்றும் வைத்தோமே. 5 

வைத்தார், அடியார் மனத்தினில் ; வைத்து, இன்பம் 

உய்த்தார்--ஒளி விசும்பில் ஓர் அடி. வைத்து, ஓர் அடிக்கும் 

எய்த்தாது மண் என்று, இமையோர் தொழுது ஏத்தி, 

கைத்தாமரை குவிக்கும் கண்ணன், என் கண்ணனையே. 6 

கண்ணன் மனத்துள்ளே கிற்கவும், கை வளைகள் 

என்னோ கழன்ற ? இவை என்ன மாயங்கள் ? 

பெண் ஆனேம் பெண்மையோச் கிற்க, அவன் மேய 

அண்ணல் மலயும், அரங்கமும் பரடோமே ? 7 

பாடோமே--எந்தை பெருமானை ? பாடிகின்று, 

ஆடோமே--ஆயிரம் பேரானை ? பேர் கினைந்து, 

சூடோமே-- சூடும் துழா.ப் அலங்கல் ? சூடி, நாம் 

கூடோமே--கூடக் குறிப்பு ஆகில் ? ஈல் நெஞ்சே! 8 

கல் கெஞ்சே! ஈம் பெருமான் காளும் இணிது அமரும் 

அன்னம் சேர் கானல் ௮ணி ஆலி கைதொழுது, 

முன்னம் சேர் வல்வினைகள் போக, முகில் வண்ணன் 

பொன்னம் சேர் சேவடிமேல் போது அணியப்பெற்றோமே. 9 

பெற்று ஆரார்--ஆயிரம் பேரானைப் பேர் பாட ; 

பெற்றான் கலியன் ஒலீசெய் தமிழ்-மாலை 

கற்றார், ஓ! மு.ற்.று உலகு ஆள்வர் ; இவை கேட்கல் 

உற்றுர்க்கு உறு துயர் இல்லை, உலகத்தே. 10
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11, 4 . 

இருமாலின் இரு அவதாரங்களில் ஈடுபடுகல் 

நிலை இடம் எங்கும் இன்றி, கெடு கெள்ளால் உம்பர் 
வள நாடு மூட, இமையோர் 

தலை இட, மற்று எமக்கு ஓர் சரண் இல்லை என்ன, 
அரண் ஆவன் என்னும் அருளால், 

அலை கடல் நீர் குழம்ப, ௮கடு ஆட ஓடி, 

அகல் வான் உரிஞ்ச, முதுகில் 

, மலைகளை மீதுகொண்டு வரும் மீனை, மாலை 

மறவாது இறைஞ்௬, என் மனனே / 1 

செரு மிகு வாள் எயிற்ற அரவு ஒன்று FD, 

இசை, மண்ணும், விண்ணும் உடனே 

வெருவர, வெள்ளை வெள்ளம் முழுதும் குழம்ப, 

இமையோர்கள் கின்று கடைய, 

பரு வரை ஒன்று கின்று, முதுகில் பரந்து 

௬ழலக் கிடந்து துயிலும் 

௮௬ வரை அன்ன தன்மை அடல் ஆமை ஆன 
திருமால் கமக்கு ஒர ௮ரணே. 2: 

தீது அறு திங்கள், பொங்கு ௬டர், உம்பர், 

உம்பச்-உலக ஏழினோடும் உடனே, 

மாதிரம், மண் சுமக்த வட குன்றும், நின்ற 
மலை ஆகும், ஏழு கடலும் 

பாதமர் சூழ் குளம்பின் ௮௧ மண்டலத்தின் 

ஒருபால் ஓடுங்க, வளர் சேர் 

ஆதி முன் ஏனம் ஆக, அரண் ஆய மர்.தஇ- 
௮.து ஈம்மை ஆளும் அரசே. ட 

தளை அவிழ் கோதை மாலை இருபால் தயங்க, 

எரி கான்று இரண்டு த.று ண் 

அளவு எழ, வெம்மை மிக்க அரி ஆ௫, ௮ண்று, 
பரியோன் சினங்கள் அவிழ, 

வளை உ௫ர-ஆளி மொய்ம்பின் மறவோனது ஆகம் 

மதியாது சென்று, ஓர் உஇிரால் 

பிளவு எழ விட்ட குட்டம்-௮.து வையம் மூடு 

பெரு நீரில் மும்மை பெரிதே. 4
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வெர் திறல் வாணன் வேள்வியிடம் எய்தி, அங்கு, 

ஓர் சூறள் ௫, மெய்ம்மை உணர, 

செர் தொழில் வேத காவின் முனி ஆ௫, வையம் 

அடி. மூன்று இரக்து பெறினும், 
மந்தரமீது போகி, மத கின்று இறைஞ்ச, 

மலசோன் வணங்க, வளர் சேர். 

அந்தரம் ஏழினூடு செல உப்த்த பாதம்- 

அது நம்மை ஆளும் அரசே. 

இரு கில மன்னர்-தம்மை இரு காலும் எட்டும் 

ஒரு சாலும் ஒன்றும் உடனே 

செரு நுதலூடு போகு, அவர் ஆவி மங்க, 

மழுவாளில் வென்ற திறலோன், 

பெரு கில-மங்கை மன்னா, மலா்-மங்கை நாதர், 

புலமங்கை கேள்வர், புகழ் சோர் 

பெரு கிலம் உண்டு உமிழ்ந்த பெரு வாயர் ஆ௫- 

யவர் கம்மை ஆள்வர் பெரிதே. 

இலை மலி பள்ளி எய்தி, இது மாயம் என்ன , 

இனம் ஆய மான் பின், எழில் சேர் 

அலை மலி வேல்கணாளை அகல்விப்பதற்கு 

ஓர் உரு ஆய மானை அமையா, 

கொலை மலி எய்துவித்த கொடியோன் இலங்கை 

பொடி. ஆக, வென் நி அமருள் 

சிலை மலி செஞ் சரங்கள் செல உய்த்த நங்கள் 

இருமால் கமக்கு ஒர் ௮ரணே. 

மூன், உலகங்கள் மழும் இருள்மண்டி, உண்ண, 

மூதலோடு வீடும் அறியாது 

அன் இது வந்தது 2? என்ன, இமையோர் திசைப்ப, 

எழில் வேதம் இன்ஜி மறைய, 

பன்னும் வானவர்க்கும் முணிவர்க்கும் நல்க, 
இருள் தீர்ந்து இவ் வையம் மகிழ, 

அன்னம்-௮து ஆய் இருந்து, அங்கு, அறநூல் உரைத்த 
AS) நம்மை ஆளும் அரசே. 

1986
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துணைநிலை மற்று எமக்கு ஓர் உளது என்று இராது 

தொழுமின்கள், தொண்டர் / தொலைய 

உண முலை முன் கொடுத்த உரவோளது ஆவி 

உக உண்டு, வெண்ணெய் மருவி, 

பணை முலை ஆயர் மாதர் உரலோடு கட்ட, 

அதனோடும் ஐடி., அடல் சேர் 

இணை மருது இற்று வீழ, சடைகற்ற தெற்றல் 
வினைப் பற்று அறுக்கும் விதியே. 9" 

கொலை கெழு செம் முகத்த களிறு ஒன்று கொன்று, 
கொடியோன் இலங்கை பொடியா, 

சிலை கெழு செஞ் சரங்கள் செல உய்த்த நங்கள் 
திருமாலை வேலை புடை சூழ் 

கலி கெழு மாட வீதி வயல் மங்கை மன்னு 
கலிகன்றி சொன்ன பனுவல் 

் . ஓலி கெழு பாடல் பாடி. உழல்கின்ற தொண்டா- 
அவர் ஆள்வர் உம்பர் உலகே, 10- 

11,5 

திருச்சாழல் 

எம் பெருமான து எளிமையையும் உயர்வையும் இரண்டு பெண்கள் 

எதிரெ இராகக் கூறுதல் 

மான் அமரும் மென் கோக்க வைதேவி இன் துணையா, 

கான் அமரும் கல் அதர் போய், காடு உறைந்தான் காண், எஏடீ/-- 

கான் அமரும் கல் அதர் போய், காடு உறைந்த பொன் அடி.க்கள் 

வானவர-தம் சென்னி மலர் கண்டாய், சாழலே! 1. 

தீர்தை தளை கழலத் தோன்றிப் போய், ஆய்ப்பாடி. 

கந்தன் குல மதலயாய் வளார்கான் காண், ஏடீ/-- 

நந்தன் கூல மதலையரய் வளர்க்தான் CIT PSIG 

தந்தை காண், எந்தை பெருமான் காண், சாழலே! 2. 

ஆழ் கடல் சூழ் வையகத்தார் ஏ௪ப் போய், gudury 6 

தாழ் குழலார் வைத்த தயிர் உண்டான் காண், ஏடீ/-- 

தாழ் குழலார் வைத்த தயிர் உண்ட பொன் வயிறு இவ் 
ஏழ். உலகும் உண்டும் இடம் உடைத்தால், சாழலே! 3.
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.அறியாதார்க்கு ஆன்-ஆயன் ஆகிப் போய், ஆப்ப்பாடி. 

உறி ஆர் ஈறு வெண்ணெய் உண்டு உகந்தான் காண், ஏடீ/-- 

உறி ஆர் ஈறு வெண்ணெய் உண்டு உகந்த பொன் வயிற்றுக்கு 

எறி நீர் உலகு அனைத்தும் எய்தாதால், சாழலே/ 4 

வண்ணக் கருங் குழல் ஆப்ச்சியால் மொத்துண்டு, 

கண்ணிக் குறுங் கயிற்றால் கட்டுண்டான் காண், ஏடீ/-- 

கண்ணிக் குறுவ் கயிற்றால் கட்டுண்டான் ஆஃஒலும், 

.எண்ணஜற்கு அரியன் இமையோர்க்கும், சாழலே! 5 

கன்றப் பறை கறங்க, கண்டவர-தம் ௪ண் களிப்ப, 

மன்தில் மரக்கால் கூத்து ஆடினன் காண், ஏடீ!.- 

மன்தில் மரக்கால் கூத்து ஆடினான் ஆடலும், 

என்றும் அரியன் இமையோர்க்கும், சாழலே/ 6 

கோதை வேல் ஐவர்க்கு ஆய், மண் அகலம் கூறு இடுவான், 

.அரதன் ஆய், மன்னவனால் சொல்லுண்டான் காண், எஏடீ/- 

தூதன் ஆய் மன்னவனால் சொல்லுண்டான் அஒலும், 

ஓத நீர் வையகம் முன் உண்டு உமிழ்க்தான், சாழலே/ ர 

பார் மன்னர் மங்கப் படைதொட்டு, வெம் சமத்துத் 

“தேர் மன்னற்கு ஆய் அன்று தேர் ஊர்க்தான் காண், ஏடீ!-.. 

தேர் மன்னற்கு ஆய் அன்று தேர் ஊர்க்தான் ஆலும், 

தார் மன்னா-தங்கள் தலைமேலான், சாழலே/ த. 

கண்டார் இரங்க, கழியக் குறள் உரு ஆய், 

வண் தாரான் வேள்வியில் மண் இரர்தான் காண், ஏடி 

வண் தாரான் வேள்வியில் மண் இரந்தான் ஆஒலும், 

விண்டு ஏழ் உலகுக்கும் மிக்கான் காண், சாழலே 9 

கள்ளத்தால் மாவலியை மூவடி. மண் கொண்டு அளந்தான் 

வெள்ளத்தான் ; வேங்கடத்தான் என்பரால் காண், ஏடீ/.. 

வெள்ளத்தான் வேங்கடத்தானேலும், கலிகன் ஜி 

உள்ளதன் உள்ளே உளன் கண்டாய், சாழலே/ 10
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11, 6 

உலகத்தைப் பிரளயத் இலிருக்.அ எம் பெருமான் உய்வித்தமை கூறி, 
, உலூற்கு உபதேித் தல் 

மைச் கின்ற கருங் கடல்வாய் உலகு இன்றி, 

வானவரும் யாமும் எல்லாம் 

கெய்க் கின்ற சக்கரத்தன் இருவயிற்றில் 

நெடுகவ் காலம் கிடந்தது இரீர் ; 

எர ஈன்றி செய்தாரா ஏதிலோர் 
தெய்வத்தை ஏத்துகின் நிர் 2 

செய்க்கன்றி குன்றேல்மின், தொண்டர்காள்/ 

அண்டனையே ஏத்தீர்களே. 1 

நில்லாத பெரு வெள்ளம் நெடு வி௯ம்பின் மீது 
ஓடி. கிமிர்க்த காலம் 

மல் ஆண்ட தடக் கையால் பஇரண்டம் 

அகப்படுத்த காலத்து, அன்று 
எல்லாரும் அறியாரோ. 2? எம் பெருமான் 

உண்டு உமிழ்க்த எச்சில் தேவா் 

அல்லாதார் தாம் உளரே ? அவன் அருளே 
உலகு ஆவது அதிமீர்களே 2 2 

கெற்நிமேல் கண்ணானும், நிறை மொழி வாய் 

நான்முகனும், நீண்ட கால் வாயப் 

ஒற்றைக் கை வெண் பகட்டின் ஒருவனையும் 

உள்ளிட்ட அமரசோடும் 
வெற்றிப் போர்க் கடல் அரையன் விழுங்காமல் 

தான் விழுங்கி உய்யக்கொண்ட 

கொற்றப்போர் ஆழியான் குணம் பரவாச் 

சிறுதொண்டர் கொடிய ஆறே! 8 

பனிப் பரவைத் இரை ததும்ப, பார் எல்லாம் 

நெடுங் கடலே ஆன காலம், 
இனிக் களைகண் இவர்க்கு இல்லை என் .நு உலகம் 

ஏழினையும் ஊழில் வாஙக, 

மூனித் தலைவன் முழங்கு ஒளி சேர் இரு வயிற்றில் 
வைத்து, உம்மை உய்யக்கொண்ட 

கணனிக் களவத் திரு உருவத்து ஒருவனையே 
கழல் தொழுமா கல்லீர்களே. 4
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பார் ஆரும் காணாமே, பரவை மா 

நெடுங் கடலே ஆன காலம் 

ஆரானும் அவனுடைய இரு வயிற்றில் 

கெடுக்காலம் இடஈ்தது உள்ளத்து 

ஒராத உணர்விலீர்! உணருதிரேல், 

உலகு அளக்த உம்பர் கோமான் 

பேராளன் பேரான பேர்கள் 

ஆயிரங்களுமே பேர்களே. 5: 

பேய் இருக்கும் கெடு வெள்ளம் பெரு விசும்பின்-மீது 

ஓடி.ப் பெருகு Sev, 

தாய் இருக்கும் வண்ணமே உம்மைத் தன் 

வயிற்று இருத்தி உய்யக்கொண்டான் 

போய் இருக்க, மற்று இங்கு ஓர் புதுத் தெய்வம் 

கொண்டாடும் தொண்டீா்/ பெற்ற 

தாய் இருக்க, மணை வெந்நீர் ஆட்டுதிரோ-- 

மாட்டாத தகவு அற்நீரே ? 6 

மண் நாடும், விண் காடும், வானவரும், 

தரனவரும், மற்றும் எல்லாம் 

- உண்ணாத பெரு வெள்ளம் உண்ணாமல், 

தான் விழுங்கி உய்யக்கொண்ட 

கண்ணாளன், கண்ணமங்கை ஈகராஎன், 

கழல் சூடி, அவனை உள்ளத்து 

எண்ணாத மானிடத்தை எண்ணாத 

போது எல்லாம் இனிய ஆறே, 7 

மறம் இளர்ந்த கருங் கடல் நீர் உரம் துரந்து, 

பரக்து ஏறி, அண்டத்து அப்பால் 

புறம் களாந்த காலத்து, பொன் உலகம் 

எழினையும் ஊழில் வாங்கி, 

அறம் இளந்த இரு வயிற்றின் அகம்படியில் 

வைத்து உம்மை உய்யக்கொண்ட 

நிறம் இளரந்த கருஞ் சோதி நெடுந்தகையை 

நினையாதார் நீசா- தாமே. 8



20.10 

அண்ட..த்தின் முகடு அழுந்த, அலை முத்நீர்த் 
திரை க.தும்ப, ஆஆ! என்று, 

தொண்டர்க்கும் முணிவர்க்கும் அமரர்க்கும் 

தரன் அருளி, உலகம் ஏழும் 

உண்டு, ஒத்த திருவயிற்றின் அகம்படிடபில் 
வைத்து, உம்மை உய்யக்கொண்ட 

. கொண்டல் கை மணி வண்ணன் தண்- 

குடந்தை நகர் பாடி. ஆடீர்களே. 

தேவரையும், ௮௬ ரரையும், தசைகளையும், 

கடல்களையும், மற்றும் முற்றும் 

யாவரையும் ஓ.நியாமே, எம் பெருமான் 
உண்டு, உமிழ்க்தது அறிந்து சொன்ன 

கா வளரும் பொழில் மங்கைக் கலிகன்றி 
ஒலி மாலை கற்று வல்லார் 

Lp வளரும் இருமகளால் அருள்பெற்றுப் 

பொன்-உலக௫ல் பொலிவார் காமே. 

11,7 

எம்பெருமான் திறத்தில் உசவா,த அவயவங்கள் பயன.ற்றன எனல் 

நீள் காகம் சற்றி, கெடு வரை நட்டு, ஆழ் கடலைப் 

பேணான் கடைந்து, அமுதம் கொண்டு, உகக்த பெம்மானை ) 
பூண் ஆர மார்வனை ; புள் ஊரும் பொன் மலையை. 

காணாதார் கண் என்றும் கண் அல்ல ; கண்டாமே. 

நீள்வான், சூறள் உரு ஆய், நின்று, இரச்து, மாவலி மண் 
தாளால் அளவிட்ட தக்கணைக்கு மிக்கானை ; 

தோளாத மா மணியை ; தொண்டர்க்கு இனியான-- 
கேளாச் செவிகள் செவி அல்ல ; கேட்டாமே, 

அ£ரயானை ; தூய மறையானை ; தென் ஆலி 

மேயானை ; மேவான் உயிர் உண்டு, அழுது உண்ட 
வாயானை ; மாலை -வணங்கி, அவன் பெருமை 
பேசாதார் பேச்சு என்றும் பேச்சு அல்ல ; கேட்டாமே. 

கூடா இரணியனைக் கூர் உ௫ரால் மார்வு இடக்த 

ஓடா அடல் அரியை ; உம்பரார் கோமானை ; 
தோடு ஆர் நறுச் துழாய் மார்வண்.-ஆர்வத்தால் 

பாடாதார் பாட்டு என்றும் பாட்டு அல்ல ; கேட்டாமே. 

2—14
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மை ஆர் கடலும்; மணி வரையும்; மா முகிலும், 

கொய் .௩ஆர் குவளையும், காயாவும் போன்று இருண்ட 

மெய்யானை ; மெய்ய மலையானை ; சங்கு ஏந்தும் 

கையானை--கை தொழா, கை அல்ல ; கண்டாமே. 5 

aor ஆர். துழாயும், க கணவலரும், கூவிளையும், 

முள் ஆர் முளரியும், ஆம்பலும் முன் கண்டக்கால், 

புள் ஆய், ஓர் எனம் ஆய்ப் புக்கு இடச்சான் பொன் அடிக்கு என்று-- 

உள்ளாதார் உள்ளத்தை உள்ளமாக் கொள்ளோமே. 6 

கனை ஆ&ர் கடலும்; கருவிளையும், காயாவும் 

அனையானை--அன் பினால், ஆர்வத்தால், என்றும் 

அனை ஆர் மலர் இட்டு, தொண்டராய் கின்று, 

கினையாதார் கெஞ்சு என்றும் கெஞ்சு அல்ல ; கண்டாமே. 7 

வெறி ஆர் கருவ் கூந்தல் ஆய்ச்சியர் வைத்த 

உறி ஆர் ஈறு வெண்ணெய் தான் உகக்து உண்ட 

இறியானை, செங் கண் நெடியானை--இந்தித்து 
அறியாதார் என்றும் அறியாதார் ;) கண்டாமே. 8 

தேனொடு வண்டு ஆலும் திருமாலிருஞ்சோலை 
தான் இடமாக் கொண்டான், தட மலர்க் BOT ONE ETI, 

ஆன் விடை ஏழ் அன்று அடர்த்தாற்கு--ஆள் ஆனார் அல்லாதார் 

மாணிடவர் அல்லர் என்று என் மனத்தே வைத்தேனே. 9 

மெய்க் நின்ற பாவம் அகல, திருமாலைக் 

கைச் கின்ற ஆழியான் சூழும் கழல் சூடிக் 

கைக் நின்ற வேல் கைக் கலியன் ஓலி மாலை 

ஐயொன்றும் ஐந்தும் இவை--பாடி, ஆடுமினே. 10 

11, 8 

பிறப்பைப் போக்கி அருளுமாறு ஆழ்வார் எம்பெருமானைப் பிரார்த்கு த்தல் 

மாற்றம் உள ஆஒலும், சொல்லுவன் : மக்கள் 

தோற்றக் குழி தோற்றுவிப்பாய்கொல் என்று, இன்னம்... 

ஆற்றங்கரை வாழ் மரம்போல் அஞ்சுகின்றேன் ; 

கரற்றம், ௬வை, ஊறு, ஒலி ஆ௫ய ஈம்பீ/ 1 

இற்றம் உள ஆஇலும், செப்புவன் : மக்கள் 

தோற்றக் குழி தோற்றுவிப்பாய்கொல் என்று அஞ்சி- 

காற்றத்திடைப்பட்ட கலவர் மனம்போல்....- 

ஆற்றத் துளங்கா கிற்பன், ஆழி வலவா/ 2
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அரங்கு ஆர் பிறவிக்கண் இன்னம் புகப் பெய்து, 

வாங்காய் என்று சந்தித்து, கரன் அதற்கு அஞ்சு. 

பாம்போடு ஒரு கூரையிலே பயின்ரால்போல்-- 
தாங்காது உள்ளம் தள்ளும், என் தாமரைக்கண்ணா/ 3 

உரு ஆர் பிறவிக்கண் இன்னம் புகப் பெய்து, 

.இரிவாய் என்று சித்இத்தி என்று, ௮த.ற்கு ௮அஞ்சி-- 
இரு பாடு எரி கொள்ளியினுள் எறும்பேபோல்-- 

உருகாகிற்கும், என் உள்ளம், ஊழி முதல்வா! 4 

கொள்ளக் குறையாத இடும்பைக் சூழியில் 

தள்ளிப் புகப் பெய்திகொல் என்று, அதற்கு ௮ஞ்சி-- 
வெள்ளத்திடைப்பட்ட ஈரி இனம்போலே-- 

உள்ளம் துளங்காநிற்பன், ஊழி முதல்வா! 5 

படை கின்ற பைக்தாமரையோடு ௮ணி நீலம் 

மடை கின்று அலரும் வயல் 364 wemerr!— 

இடையன் எறிந்த மரமே ஓத்து இராமே-- 
அடைய அருளாய், எனக்கு உன்-தன் அருளே. 6 

வேம்பின் புழு வேம்பு ௮ன்நி உண்ணாது--அடியேன் 
கான் பின்னும்-உன் சேவடி. அன் றி ஈயவேன் ; 
'தேம்பல் இளக திங்கள் சிறைவிடுத்து, ஐவாய்ப் 

பாம்பின் ௮ணைப் பள்ளிகொண்டாய், பரஞ்சோ இ! 7 

அணி ஆர் பொழில் சூழ் அரங்க ஈகர் அப்பா/-..- 
துணியேன்; இனி, கின் அருள் அல்லது எனக்கு 2 

. மணியே! மணி மாணிக்கமே! மதுசூதா!-- 

பணியாய், எனக்கு உய்யும் வகை--பரஞ்சோ தீ! 8 

கந்தா கரகத்து அழுக்தாவகை நாளும் 

எக்தாய்! தொண்டர் ஆனவர்க்கு இன் அருள் செய்வாய்/ 
சந்தோகா.! தலைவனே! தாமரைக் கண்ணா!-- 

அந்தோ! அடியேற்கு அருளாய், உன் அருளே. 9 

குன்றம் எடுத்து ஆ-நிரை காத்தவன்- தன்னை 
மன்றில் புகழ் மங்கை மன், கலிகன்றி சொல் 

இன்று கின்ற ஒன்பதும் வல்ல்வா-.தம்மேல் 
என்றும் வினை ஆயின சாரகில்லாவே. 10 

பெரிய திருமொழி முற்றும்
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ஸ்ரீ : 

திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச்செய்த 

திருக்குறுந் தாண்டகம்: 

நிதியினை, பவளத் தாணை, கெறிமையால் கினைய வல்லார் 

கதியினை, கஞ்சன் மாளக் கண்டு, முன் அண்டம் ஆளும் 

மதியினை, மாலை, வாழ்,த்தி வணங்கி என் மனத்து வந்த 

விதியினைக் கண்டுகொண்ட தொண்டனேன்--விடுிலேனே. ft. 

காற்றினை, புனலை, தீயை, கடி. மதிள் இலங்கை செற்ற 
ஏ.ற்நினை, இம௰ம் ஏய எழில் மணித் திரளை, இன்ப 
ஆற்றினை, ௮முதம்-தன்னை, அவணன் ஆர் உயிரை உண்ட 
கூற்றினை, குணங்கொண்டு, உள்ளம்! கூறு--8ீ கூறுமாறே/ 2: 

பா இரும் பரவை-தன்னுள் பரு வரை திரித்து, வானோர்க்கு 
ஆய் இருக்து, அமுதங் கொண்ட அப்பனை ; எம் பிரானை ; 
வேய் இருஞ் சோலை சூழ்க்து, விரி கதிர் இரிய கின்ற, 

மா இருஞ் சோலை மேய மைந்தனை -வணங்கனேனே. ௪ 

கேட்க யான் உற்றது உண்டு : கேழல் ஆய் உலகம் கொண்ட 

பூக் கெழு வண்ணனாரைப் போதரக் கனவில் கண்டு, 

வாக்கினால், கருமம்-தன்னால், மனத்தினால், சிரத்தை-தன்னால் 

வேட்கை மீதூர, வாங்க, விழுங்கனேற்கு இனியவாறே! 4: 

இரும்பு அனன்று உண்ட நீர்போல், எம் பெருமானுக்கு என்-.தன் 

அரும் பெறல் அன்பு புக்கிட்டு, அடிமைபூண்டு உய்ச்து போனேன் 7 
வரும் புயல் வண்ணனாரை மருவி, என் மனத்து வைத்து, 
கரும்பின் இன் சாறு போலப் பருகினேற்கு இனியவாறே! [அ 

மூவரில் முதல்வன் ஆய ஒருவனை, உலகம் கொண்ட 

கோலினை, சூடந்தை மேய குரு மணித் தளை, இன்பப் 
பாவினை, பச்சைத் தேனை, பைம் பொன்னை, அமரர் சென்னிப் 
பூவினைப் புகழும் தொண்டர் என் சொல்லிப் புகழ்வர், தாமே 2? 6 

இம்மையை, மறுமை-தன்னை, எமக்கு வீடு ஆல கின்ற 

மெய்ம்மையை, விரிந்த சோலை வியன் திரு அரங்கம் மேய 
செம்மையை, கருமை-தன்னை, இருமலை ஒருமையாளை, 
தன்மையை, கினைவார் என்-தன் தலைமிசை மன்னுவாரே. ப
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வாணிடைப் புயலை, மாலை, வரையிடைப் பிரசம் ஈன்ற 

'தேணிடைக் கரும்பின் சாற்றை, திருவினை, மருவி வாழார்-- 
. மானிடப் பிறவி, அந்தோ! மதிக்கிலர் ; கொள்க--தம் தம் 

அஊனிடைக் குரம்பை வாழ்க்கைக்கு உறுதியே வேண்டினேோ. 8 

உள்ளமோ ஒன்றில் நில்லாது ; ஓசையில் எரி நின்று உண்ணும் 

கொள்ளிமேல் எறும்புபோலக் குழையுமால் என்-தன் உள்ளம் ; 

இதெள்ளியீர்/ தேவர்க்கு எல்லாம் தேவராய் உலகம் கொண்ட 

ஒள்ளி௰ிர்/ உம்மை அல்லால், எழுமையும் துணை இலோமே. 9 

சத்தமும் செவ்வை நில்லாது ; என் செய்கேன் இவினையேன் ? 

பத்திமைக்கு அன்பு உடையேன் ஆவதே பணியாய், எந்தாய்/ 

(மூத்து ஒளி மாதகமே/ முழங்கு ஒளி மு௫ல் வண்ணா! எண் 

அத்த/ நின் அடிமை அல்லால், யாதும் ஒன்று அறிகிலேனே. 10 

தொண்டு எல்லாம் பரவி,.கின்னைச் தொழுது, அடி. பணியுமாறு 

கண்டு, தான் கவலை தீர்ப்பான் ஆவதே பணியாய், எந்தாயப்/ 

அண்டம் ஆய், எண் இசைக்கும் ஆதி ஆய், நீதி ஆன 
பண்டம் ஆம் பரம சோதி! கின்னயே பரவுவேனே. 11 

ஆவியை, அரங்க மாலை அழுக்கு உடம்பு எச்சில் வாயால், 

தூய்மை இல் தொண்டனேன் கான் சொல்லினேன் தொல்லை காமம் ; 

பாவியேன் பிழைத்தவா.று! என்று அஞ்சினேற்கு அஞ்சல் என்.று, 

காவிபோல் வண்ணர் வந்து, என் கண்ணுளே தோன்றினாே. 12 

இரும்பு அனன்று உண்ட நீரும் போதரும் ; கொள்க ; என்-தன் 
அரும் பிணி, பாவம் எல்லாம் அகன்றன என்னை விட்டு ; 
கரும்பு அமர் சோலை சூழ்ந்த அரங்க மா கோயில் கொண்ட 

கரும்பினைக் கண்டுகொண்டு, என் சண்- இணை களிக்குமாநே/ 18 

காவியை வென்ற கண்ணார் கலவியே ௧௬௫), காளும் 

பாவியேன் ஆக எண்ணி, அகனுள்ளே பழுத்தொழிகந்தேன் ; 

அவி சேர் அன்னம் மன்னும் சூழ் புனல் கூடச்தையானைப் 
பாவியேன் பாவியாது, பாவியேன் ஆயினேனே. 14 

Cper Qumravr இசாவணன்-தன் மூது மதிள் இலங்கை வேவித்து, 

அன்பினால் அனுமன் வத்து, ஆக்கு; ௮டி.-இணை பணிய கின்ருர்க்கு, 
என்பு எலாம் உருகி உக்கட்டு, என்னுடை கெஞ்சம் என்னும் 

அன்பினால் ஞான நீர் கொண்டு ஆட்டுவன், அடியனேனே. 15
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மாய மான் மாயச் செற்று, மருது இற ஈடக்து, வையம் 

தாய், ௮மா பரவை பொங்கத் தட வரை தரித்து, வானோர்க்கு 

ஈயும் மால், எம்பிரானாரக்கு, என்னுடைச் சொற்கள் என்னும் 

தூய மா மால்கொண்டு, சூட்டுவன், தொண்டனேனே. 16 

பேசினார் பிறவி நீத்தார் பேர் உளான் பெருமை ; பேசி 

ஏசினார் உய்ந்து போனார் என்பது இவ் உல௫ன் வண்ணம் : 

பேசினேன் ; ஏ௪ மாட்டேன் ; பேதையேன் ; பிறவி நீத்தற்கு 
ஆசையோ பெரிது ; கொள்க--அலை கடல் வண்ணர்பாலே. 17 

இளைப்பினை இயக்கம் நீக்கி, இருக்து, முன் இமையைக் கூட்டி, 

அளப்பு இல் ஜம்புலன் ௮டக்கி, அன்பு அவர்கண்ணே வைத்து, 

அுளக்கம் இல் சக்தைசெய்து, தோன்றலும் சுடர்விட்டு, ஆங்கே, 
விளக்கினை விதியின் காண்பார் மெய்ம்மையைக் காண்டுற்பாரே? 18 

பிண்டி. ஆர் மண்டை ஏந்த, பிறர் மனை இரிதக்து, உண்ணும் 
முண்டியான் சாபம் தீர்த்த ஒருவன் ஊர், உலகம் ஏத்தும் | 
கண்டியூர், அரங்கம், மெய்யம், ௧௪௪, பேர், மல்லை என்று 
மண்டினார் உய்யல் அல்லால், மற்றையார்க்கு உய்யல் ஆமே 7 19 

வானவர்-தங்கள்-கோனும், மலர்மிசை அயனும், நாளும், 
தே மலர் தூவி ஏத்தும் சேவடி.ச் செங் கண் மாலை 
மான வேல் கலியன் சொன்ன வண் தமிழ்-மாலை நாலைந்து 
ஊனம்-அது இன்றி வல்லார் ஒளி விசும்பு ஆள்வர், தாமே. 20 

திருக்குறுத் தாண்டகம் முற்றும்
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ஸ்ரீ: 

திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச்செய்த 

திருநெடுந் தாண்டகம் 

மின் உரு ஆய் முன் உருவில், வேதம் கான்கு ஆம், 

விளக்கு ஒளி ஆய், முளைத்து எழுந்த இங்கள்-தான் ஆய், 

பின் உரு ஆய், முன் உருவில் பிணி மூப்பு இல்லாப் — 

பிறப்பிலி ஆப், இறப்பதற்கே எண்ணாது எண்ணும் 

பொன் உரு ஆய், மணி உருவில் பூதம் ஐந்து ஆய், 

புனல் உரு ஆய், அனல் உருவில் திகழும் சோதி 

தன் உரு ஆய், என் உருவில் கின்ற எக்தை 

தளிர் புரையும் திருவடி. என் தலைமேலவே. 

பார்-உருவி, நீர், எரி, கால், விசும்பும் ஆகி, 

பல் வேறு சமயமும் ஆய்ப் பரச்து கின்ற 

ஏர் உருவில் மூவருமே என்ன கின்ற 

இமையவர்-தம் இருவரு வேறு எண்ணும்போது, 

ஓர் உருவம் பொன் உருவம்; ஒன்று செந்தீ; 
ஒன்று மா கடல் உருவம்; ஒத்துகின்ற : 

மூவுருவும் சண்ட போது, ஒன்றாம் சோதி 

மூ௫ல் உருவம் எம் அடிகள் உருவம்-தானே. 

இருவடி.வில் கரு நெடுமால் சேயன் என்றும், 

திரேதைக்கண்; வளை உருவாய்த் இகழ்க்தான் என்றும், 

பெரு வடிவில் கடல் அமுதம் கொண்ட காலம்) 

பெருமானைக் கர $ீல வண்ணன்-தன்னை, 

ஒரு வடி.வத்து ஓர் உரு என்று உணரல் ஆகாது) 

ஊழிதோறு ஊழி கின்று ஏத்தல் அல்லால், 

கரு வடி.வில் செங் கண்ண வண்ணன்-தன்னை-- 

கட்டுரையே-.-யார் ஒருவர் காண்கிற்பாரே?
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இக்திரற்கும் பிரமற்கும் முதல்வன்-தன்னை, 

இரு நிலம், கால், இ, நீர், விண் பூதம் ஐந்து ஆப்) 

செந்திறத்த தமிழ் ஓசை வடசொல் ஆக), 

இசை நான்கும் ஆய், திங்கள் ஞாயிறு ஆகி), 

அக்தரத்தில் தேவர்க்கும் ௮றியல் ஆகார 

அந்தணனை, அந்தணர்மாட்டு ௮ந்தி வைத்த 

மச்திரத்தை, மக்திரத்தால் மறவாது என்றும் 

வாழுதியேல் வாழலாம், மட கெஞ்சமே! 4, 

௮ண் மிதியில் புனல் உருவி ஒரு கால் கிற்ப, 

ஒரு காலும் காமரு சர் அவுணன் உள்ளத்து 

எண் மதியும் கடக்து, அண்டம்மீது போகி, 

இரு வி௬ம்பினூடு போய் எழுக்து, மேலைத் 

தண் மதியும் கதிரவனும் தவிர ஓடி, 

தாரகையின் புற் தடவி அப்பால் மிக்கு, 

மண் முமுதும் அகப்படுத்து நின்ற எந்தை 

மலர் புரையும் திருவடியே வணங்கினேனே. . 5 

அலம்புசிக்த நெடுர் தடக்கை அமரா்-வேக்தன், 

௮ம் சிறைப் புள் தனிப் பாகன், அவுணர்க்கு என்றும் 

சலம்புரிந்து அங்கு அருள் இல்லாத் தன்மையாளன், 

தான் உகந்த ஊர் எல்லாம் தன் தாள் பாடி. 

நிலம் பரந்து வரும் கலுழிப் பெண்ணை ஈர்த்த 

நெடு வேய்கள் படு முத்தம் உந்த உக்தி, 

புலம் பரந்து, பொன் விளைக்கும் பொய்கை வேலிப் 

பூங் கோவலூர் தொழுதும்--போது, கெஞ்சே! 6 

வற்பு உடைய வரை நெடுச் தோள் மன்னர் மாள, 

வடி. வாய மழு ஏந்தி, உலகம் ஆண்டு, 

வெற்பு உடைய நெடுங் கடலுள் தணி வேல் உய்த்த 

வேள் முதலா வென்றான் ஊர்--விந்தம் மேய 

கற்பு உடைய மடக் கன்னி காவல் பூண்ட, 

கடி. பொழில் சூழ் கெடு மறுகில், கமல வேலி) 

பொற்பு உடைய மலை-அரையன் பணிய கின்ற 
பூங் கோவலூர் -தொழுகும்--போது, கெஞ்சே! இ
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நீரகத்தாய்! நெடுவரையின் உச்சி மேலாய்! 

. திலாத்திங்கள்துண்டத்தாய்! நிறைந்த கச்சி 

ஊரகத்தாய்! ஒண் துறை நீர் வெஃகா உள்ளாய்! 

உள்ளுவார் உள்ள)்தாய்! உலகம் ஏத்தும் 

காரகத்தாய்! கார்வானத்து உள்ளாய்! கள்வா! 

காமரு பூங் காவிரியின் தென்பால் மன்னு 

போகத்தாய்! பேராது என் கெஞ்சின் உள்ளாய்! 

பெருமான்! உன் திருவடியே பேணினேனே. 8 

வங்கத்தால் மா மணி வந்து உந்து முக்$ர் 

மல்லையாய்/ மதிள் கச்சியூராய்! பேராய/ 

கொங்குத் தார் வளங் கொன்றை அலங்கல் மார்வன் 

குலவரையன் மடப் பாவை இடப்பால் கொண்டான் 

பங்கத்தாய்! பாற்கடலாய்! பாரின் மேலாய்! 

பணி வரையின் உச்சியாய்/ பவள வண்ணா? 

எங்கு உற்றாய்? எம் பெருமான்! உன்னை நாடி. 

ஏழையேன் இங்கனமே உழிதாரகேனே. 9 

பொன் ஆனாய்/ பொழில் எழும் காவல் பூண்ட 

புகழ் ஆனாய்! இகழ்வாய தொண்டனேன் கான் 

என் ஆனாய்/ என் ஆனாய்! என்னல் அல்லால், 

என் அறிவன்--ஏழையேன்? உலகம் ஏத்தும் 

தென் ஆனாய்! வட ஆனாய்! கூடபால் ஆனாய்/ 

குணபால மத யானாய்! இமையோர்க்கு என்றும் 

முன் ஆனாப்/ பின் ஆனார் வணங்கும் சோதி! 

இருமூழிக்கள த்து ஆனாய்! மூதல் ஆனாயே! 10 

பட்டு உடுக்கும்; அயர்த்து இரங்கும்; பாவை பேணாள்; 

பணி நெடும் கண் நீர் ததும்பப் பள்ளி கொள்ளாள்; 

எள் துணைப் போது என் குடங்கால் இருக்ககில்லாள்; 

எம் பெருமான் இருவரங்கம் எங்கே? என்னும்; 

மட்டு விக்கி மணி வண்டு முரலும் கூந்தல் 

மட மானை இது செய்தார்-தம்மை மெய்யே, 

கட்டுவிச்ச! சொல் என்னச் சொன்னாள், நங்காய்/-- 

கடல் வண்ணர் இது செய்தார்; காப்பார் ஆரே? 11
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கெஞ்சு உருக் கண் பணிப்ப நிற்கும்; சோரும்; 

நெடிது உயிர்க்கும்; உண்டு அறியாள்; உறக்கம் பேணாள்); 

. கஞ்சு அரவில் துயில் அமர்க்த கம்பீ! என்னும்; 

வம்பு ஆர் பூ வயல் ஆலி மைந்தா! என்னும்); 

௮ம் சிறைய புட்கொடியே டும்; பாடும்; 

அணி அரங்கம் ஆடுதுமோ? தோழீ! என்னும்; 

என் சிறஇன்&ழ் அடங்காப் பெண்ணைப் பெற்றேன்; 

இரு நிலத்து ஓர் பழி படைத்தேன், ஏ! பாவமே! 12 

கல் எடுத்துக் கல்-மாரி காத்தாய்! என்னும்; 

காமரு பூங் கச்சி ஊரகத்தாய்! என்னும்; 

வில் இறுத்து மெல்லியல் தோள் தோய்க்தாய்!/ என்னும் ; 

வெஃகாவில் துயில் அமர்ந்த வேந்தே! என்னும் ; 

மல் அடர்த்து, மல்லரை அன்று அட்டாய்! என்னும்; 

மா உண்ட கைத்தலத்து என் மைந்தா! என்னும் : 

சொல் எடுத்துத் தன் இளியைச் சொல்லே என்று, 

துணை முலைமேல் துளி சோர, சோர்கின்றாளே. 13 

முளைக் கதிரை, குறங்குடி.யுள் முலை, மூவா 

மூவுலகும் கடந்து அப்பால் முதலாய் கின்ற 

அளப்பு அரிய ஆர் அமுதை, அரங்கம் மேய 

அந்தணனை, அந்தணர்-தம் சிந்தையானை, 

விளக்கு ஒளியை, மரதகத்தை, திருத்தண்காவில் 

வெஃகாவில் திருமாலைப் பாடக் கேட்டு, 

வளர்த்ததனால் பயன்பெற்றேன்; வருக என்று, 

மடக் இளியைக் கைகூப்பி வணங்கினாளே. 14 

கல் உயர்ந்த நெடு மதிள் சூழ் கச்சி மேய 

களிறு! என்றும்; கடல் கிடந்த கனியே! என்றும், 
அல்லியம் பூ மலரப் பொய்கைப் பழன வேலி 

அணி அழுந்தூர் கின்று உகந்த அம்மான் / என்றும், 
சொல் உயாக்த நெடு வீணை முலை மேல் தாக்க, ் 

ஆ முறுவல் ஈகை இறையே தோன்ற கக்கு, 

மெல் விரல்கள் சிவப்பு எய்த,த் தடவி ஆங்கே, 

மென் கிளீபோல், மிக மிழற்றும், என் பேதையே. 15
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கன்று மேய்த்து இனிது உகக்த காளாய் ! என்றும், 

கடி. பொழில் சூழ் கணபுரத்து என் கனியே / என்றும்; 

மன்று அமரக் கூத்து ஆடி. மகிழ்ந்தாய் / என்றும், 

வட திருவேங்கடம் மேய மைந்தா 7! என்றும், 

வென்று அ௬ரர் குலம் களைந்த Cass ! என்றும், 

விரி பொழில் சூழ் திருகறையூர் கின்றாப் ! என்றும், 

துன்று சூழல் கரு நிறத்து என் துணையே ! என்றும், 

துணை முலைமேல் துளி சோர, சோர்கின்றாளே. 16 

பொங்கு ஆர் மெல் இளங் கொங்கை பொன்னே பூப்ப, : 

பொரு கயல் கண் நீர் அரும்பப் போந்து நின்று, 

செங் கால மடப் புறவம் பெடைக்குப் பேசும் 

.. சிறு குரலுக்கு உடல் உருகச் சந்தித்து, ஆங்கே, 

தண்காலும் தண் குடந்தை நகரும் பாடித் 

தண் கோவலூர் பாடி. ஆடக் கேட்டு, 

நங்காய் ! ஈம் குடிக்கு இதுவோ ஈன்மை ? என்ன, 

நறையூரும் பாடுவாள் ஈவில்கன்றாளே. 17 

கார் வண்ணம் திருமேனி ; கண்ணும், வாயும், 

கைத்தலமும், ௮டி.-இணையும் கமல வண்ணம் 7 

பார் வண்ண மட மங்கை பத்தா; பித்தா 

பனி மலாமேல் பாவைக்கு ; பாவம் செய்தேன் 7 

ஏர் வண்ண என் பேதை என் சொல் கேளாள் 

எம் பெருமான் திருவரங்கம் எங்கே ? என்னும் ; 

நீர்வண்ணன் £ரமலைக்கே போவேன் என்னும் ) 

இது அன்றோ கிறை அழிக்தார் நிற்குமாறே ! 18 

முற்று ஆரா வன முலையாள், பாவை மாயன் 

மொய் அகலத்துள் இருப்பாள் அஃதும் கண்டும், 

அற்றாள் ; தன் நிறை அழிக்தாள் ; ஆவிக்கின்றாள் ; 

அணி அரங்கம் ஆடுதுமோ ? தோழீ !/ என்னும் ; 

பெற்றேன் வாய்ச் சொல் இறையும் பேசக் கேளாள் ; 

போர் பாடி,, தண் குடந்தை நகரும் பாடி, 

பொற்றாமரைக் கயம் நீராடப் போனாள் ; 

பொரு அற்றாள், என் மகள்--உம் பொன்னும் ௮ஃதே 2 19.
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கேர் ஆளும் வாள் அரக்கன் செல்வம் மாள, 

தென் இலங்கை முன் மலங்கச் செக் ஒல்கி ) 

போர் ஆளன் ஆயிரந் தோள் வாணன் மாள, 

பொரு கடலை அரண் கடந்து புக்கு ; மிக்க 

பார் ஆளன் பார் இடந்து, பாரை உண்டு, 

பார் உமிழ்ந்து, பார் அளந்து, பாரை ஆண்ட ' 

பேர் ஆளன் பேர் ஓதும் பெண்ணை மண்மேல் 

பெருக் தவத்தள் என்று அல்லால், பேசல் ஆமே ? 20 

மை வண்ண நறுவ் கஞ்சிக் குழல் பின் தாழ, 

மகரம் சேர் குழை இருபாடு இலக்கி ஆட, 

எய் வண்ண வெம் சிலையே துனையா இங்கே 

இருவசாய் வந்தார், என் முன்னே நின்றார் : 

கை வண்ணம் தாமரை ; வாய் கமலம் போலும் ; 

கண்-இணையும் அரவிந்தம் ; அடியும் ௮ஃதே 
அவ் வண்ணத்து அவர் நிலைமை கண்டும், தோழீ / 

அவரை நாம் தேவர் என்று அஞ்சினோமே. 21 

OGUETID ஒன்று ஆராயா, ஈம்மை நோக்கா, 

காணின் போல் இறையே நஈயங்கள் பின்னும் 

செய்வு அளவில், என் மனமும் ஈண்ணும் ஓடி. 

எம் பெருமான் திருவடிக்கீழ் ௮ணைய, இப்பால் 
அகைவளையும் மேகலையும் காணேன் ; கண்டேன், 

கன மகரக் குழை இரண்டும் நான்கு தோளும் : 

எவ்வளவு உண்டு எம் பெருமான் கோயில் ? என்றேற்கு, 

இது அன்றோ எழில் ஆலி / என்றார் தாமே. 22 

உள் ஊரும் சிர்தை கோய் எனக்கே தந்து, என் 

ஒளி வளையும் மா கிறமும் கொண்டார் இங்கே ) 

தெள் ஊரும் இளச் தெங்கின் தேறல் மாந்திச் 

சேல் உகளும் இருவரங்கம் ஈம் ஊர் என்ன, 

கள் ஊரும் பைந் துழாய் மாலையானைக் 

கனவிடத்தில் யான் காண்பன் ) கண்ட போது, 

யுள் ஊரும் கள்வா / நீ போகேல் என்பன் ; 

என்றாலும், இது ஈமக்கு ஓர் புலவி-கானே. 28



2075 

இரு கையில் சங்கு-இவை நில்லா, எல்லே / பாவம் !— 

இலங்கு ஓலி நீர்ப் பெரும் பெளவம் மண்டி. உண்ட 

பெரு வயிற்ற கரு முகிலே ஒப்பர் வண்ணம் ; 
பெருகச் தவத்தர் அருக் தவத்து முனிவர் சூழ, 

ஒரு கையில் சங்கு, ஒரு கை மற்று ஆழி ஏச்தி, 

்.. உலகு உண்ட பெரு வாயர் இங்கே வந்து, என் 

பொரு கயல் கண் நீர் அரும்பப் புலவி தக்.து, 

புனல் அரங்கம் ஊர் என்று போயினாரே. 

மின் இலங்கு திருவருவும், பெரிய தோளும், 

கரி முணிர்த கைத்தலமும், கண்ணும், வாயும், 

தன் அலர்ந்த நறுக் துழாய் மலரின் கீழே 

தாழ்ந்து இலங்கு மகரம் சேர் குழையும் காட்டி, 

என் நலனும், என் நிறையும், என் சிக்தையும், 

என் வளையும் கொண்டு ; என்னை ஆளும் கொண்டு; 

பொன் அலர்ந்த ஈறுஞ் செருந்திப் பொழிலினூடே, 
.... புனல் அரங்கம் ஊர் என்று, போயினாரே. 

தே மருவு பொழிலிடத்து மலர்ந்த போதைக் 

தேன்-அதனை வாய்மடுத்து, உன் பெடையும் நீயும் 

பூ மருவி இணிது அமர்ச்.து, பொறியில் ஆர்ந்த 

அறு கரல சிறு வண்டே ! தொழுதேன் உன்னை ); 

ஆ மருவி கிரை மேய்த்த அமரா-கோமான் 

அணி அழுந்தூர் கின்ரானுக்கு இன்றே சென்று, 

நீ மருவி, அஞ்சாதே கின்று, ஓர் மாது 

கின் ஈயர்தாள் என்று இறையே இயம்பிக் காணே. 

செங் கால மட நாராய் / இன்றே சென்று 

திருக்கண்ணபுரம் புக்கு, என் செங் கண் மாலுக்கு 
என் காதல் என் துணைவர்க்கு உரைத்தியாகில், 

இது ஒப்பது எமக்கு இன்பம் இல்லை; காளும் 

பைங் கானம் ஈது எல்லாம் உனதே ஆகப் 

பழன மீன் கவர்ந்து உண்ணத் தருவன் ; தந்தால், 

இங்கே வந்து இணிது இருக்கது, உன் பெடையும் நீயும் 

் இரு நிலத்தில் இனிது இன்பம் எய்்தலாமே. 

221. 
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27
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தென் இலங்கை அரண் சிதறி, அவுணன் மாளச் 

சென்று, உலகம் மூன் நினையும். இரிந்து, ஓர் கோரல் 

மன் இலங்கு பாரதத்தை மாள ஊ டர்ந்து 

வரை உருவின். மா களிற்றை, தோமீ. என்-தன் 

பொன் இலங்கு முலைக் குவட்டில் பூட்டிக்கொண்டு 

போகாமை வல்லேஞய்ப் புலவி எய்தி, 

என்னில் அங்கம் எல்லாம் வக்.து இன்பம் எய்த, 

எப்பொழுதும் கினைக் து உருகி இருப்பன், கானே. 28 

அன்று யர் குலமகளுக்கு அரையன்-தன்னை ; 

அலை கடலைக் கடைந்து, அடைத்த அம்மான்-தன்னை ; 

குன்றாத வலி அரக்கர் கோனை மாள, 
கொடும் சலைவாய்ச் சரம் துரச்து, கூலம் களைக்து, 

வென்றானை ; குன்று எடுத்த தோளினனை 7 
விரி திரை நீர் விண்ணகரம் மருவி காளும் 

கின்றானை ; தண் குடந்தைக் இடந்த மாலை) 
கெடியானை--அடி நாயேன் நினைக்திட்டேனே. 29 

மின்னு மா மழை தவழும் மேக வண்ணா / 

விண்ணவர்-தம் பெருமானே !/ அருளாய் என்று, 
அன்னம் ஆய், முணிவசோடு அமரர் ஏத்த, 

அருமறையை வெளிப்படுத்த அம்மான்-தன் னை 

மன்னு மா மணி மாட மங்கை வேந்தன், 

மான வேல் பரகாலன், கலியன் சொன்ன 

பன்னிய ரூல் தமிழ்-மாலை வல்லார் தொல்லைப் 

பழவினையை முதல் ௮ரிய வல்லார் தாமே. 80 

திருநெடுந் தாண்டகம் முற்றும்



பாட ரூப பேதங்கள் 

ஸ்ரீ : 

  

948 பதம் தெரிந்து 
949 தணையாய்ப் பாவி 

யேன் 
அணை யொடும் 

புணரும் 
வேல் கண்ணார் 
உடம்பு எல்லாம் 
அரக்கரை வெருக் 
கொள 

தஞ்ச மா மணிக் 

இப் பிறப்பு அறியீர் 
இவர் இவர் என்னீர் 
இவர் அவர் என் நீர் 
இவர் எவர் என்னீர் 
என்று உணரிர் 
கண்டவர் தொண் 

டரைப் 
ஐம்புலன் கருதி 
கருத்தள்ளே 
இரிதருவேன் 
'இரிகுவேன் சவிர்ச் 

சேன் 
செல்க இக்கு அமை 

யுமாறு 
நிலம் தரும் செய்யும் 
பெற்ற தாயிலும் 
நலம் சரும்சொல்லு 

கான் 
அயர் இலிர் 
நல் இமயத்து 
சல் இமையத்துள் 
கடம் செய்யும் 

பிரு.இி 
அரிக்குலம் 
பணி செய்ய 
நல் இமையத்து 

அரிமவை தஇகழ்.தரு 

951 
952 
953 

954 

955 

950 

957 
958 

959   

960 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 
968 
969 

970 

WGA | 
நல் இமையத்து 
நல் இமையத்துள் 

ம் 
மார்வம் 310% 8 
நல் இமையத் துள் 
பிறங்கல் மா மணி 

பிருதி 
மா கடல் 
5ல் இமையத்து 
நல் இமையத்துள் 
பிரசை வாரி 
அருள் செய்யும் 

பிருதி 
ல் இமையத்து 
அழைச்த வண்டு 

பிருதி 
கொடி அன்றி 
இமையத்துள் 

பிருதி 
அகம் பொழில் 
இமையத்து 

பிருதி 
நல் இமையத்து 

பிருதி 
பிரு.தி எம் 
நோக்கி வளர்ந்து 

மேற்கு இளை 
கொண்டு 

மேற்கு ஈளை 
கொண்டு 

உள்ளம் வெள்கி 

உள்ளம் எழ்கி 

உளமெழுகி 

அன்பால் ஆயிர 
நாமம்   

974 

975 
976 
978 

979 

980 

981 

982 

983 
984 
985 

986 

987 

989 

பாழ்ப்பொதி 2s 
Sater 

போத உர்தி 
சரியாத முனம் 
ஈசுபோமின் 
நாமம் சொல்லி 
வதரி ஆச்சொமத்து 
உளானே 

கடுக்சொழில் உர 

வோன் 
ஊனிடை ௮௧ 

லத்து 
பெருகும் வானிடை 
வதரி ஆச்சராமத்து 
அடல் அரும் அப் 

பில் 
கொழுஞ் சுடர் 

சுழன்று 

மேல் நின்று விசம் 

பில் 
வதரி ஆச்சசொமத்து 
தொண்டர்கள் 

தமக்கும் 

வதரி ஆச்சராமத் அ 
பேயிடைக்கு 

இருது கனத 
அண்டமும் ௬மக்.த 
வதரி ஆச்சிராமத ௫ 

வதரி ஆச்ரொமத்து 
வதரி ஆச்சிராமக்.த 

இரு பிளவாய் 

வதரி ௮ச்சிராமத்து 

ash ஆச்சரொமத் 

வதரி ஆச்சிராமத்.து 

மார்தேர் 

மான்தேோர்
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பொடியாய் வடி 
வாய்ச் 

992 விளங்கும் சுடர் 
இன நிசைக்காய்த் 

993 தயிரும் இழுதும் 
வலி உருவில் 
வலி உருவின் 
மார்பில் ௮ர்தண 

ரும் 

மங்கை கேள் கலி 
யன் 

கலவியின் இறத்து 
நைமிசாரண்ணி 

wg ser 
புலம் படிந்து உண் 

ணும் 

வலம்புரி தடக்கை 
நைமிசாரண்ணி 

யத். தள் 

1000 கண்டவா இிரிதர்த 
நைமிசாரண்ணி 

யத்தள் 
1001 ஈம்பினேன் வர்.௪ 

உன் 
கைமிசாரண்ணி 

யத்துள் 

1002 இல்லையேம் என்று 

கொடு முறைக்கு 

அஞ்சி 
நைமிசாரண்ணி 

யத்துள் 
1003 இச் திட்டு 

உயிர்களைககொன் 
றேன் 

996 

997 

998 

999 

உணர்கிலேன் 
ஆதலால் 

நாடினேன் வந்து 

நைமிசாரண்ணி 

யத்துள் 

1004 தொல்கதெறி கேட் 
டேன் 

நைமிசாரண்ணி 

யத்.துள்   

1005 கொடுமையைமடு த் 
தேன் 

நான் பணிர்தேன் 
நாவினால் 

நைமிசாரண்ணி 
ws soir 

1000 ஊன் உடைச் 
சுவர் 

உரோமம் ஏய்க்து 
நைமிசாரண்ணி 

யத்.துள் 
1007 சைமிசாரண்ணி 

யத்து 

கைமிசாரண்ணி 
ws sor 

மாலை சாம் கற்று 
ஓ.த நீர் வையகம் 

1008 எங்கவேழ் தன் 
குன்றமே 

சிங்கவேள்குன் 
றமே 

1009 இங்கவேள்குன் 
ற்மே 

1010 எங்கவேள்குன் 
ற்மே 

1011 எல்வும் வெவ்வேல் 
எங்கவேள்குன் 
றஐமே 

1012 விசும்பூடு எரிய 
சிங்கவேள்குன் 
றமே 

1013 Bits ஆனைச் 
FaQ 

AusC act Gor 
றமே 

1014 அஞ்சவாள் அரி 
யாய் 

சிங்கவேள்குன் 
ற்மே 

1015 நான்முகனும் 
அங்கு ஓர் கோள் 
அரியாய் 

சங்கவேள்குன் 
றமே   

1010 ஈல்ல நெஞ்சே 
சில்லு சில் என்று 
இங்கவேள்குன் 
Cu 

1017 இங்கவேள்குன்று 
உடைய 

1022 இமயத்து உளான் 
1024 சேரும் மாமுடில் 

"தேய்தர 

எயில் திருவேங் 
கடம் 

1025 நின்றவன் அமரர் 
கோன் 

1026 சொல்லி நின்று 

பேசுவார் தம்மை 

உலகுக்கு எல்லாம் 

1029 மா நிலத்தில் 
1031 saa ஒர் ௮ரண் 

நீர் முல் சேர் 
WUC Fs WH 
அடைந்தேன் 

1033 விண்ணோர் நீள் 
சிகர ் 

1084 இமைகள் செய்தும் 
. விட்டேன் 
கனக மாமலை 

1085 பிறவி உன்னைக் 
இடர் உற்றேன் 
எம்பிரான் 

குளிர் மாமலை 
வேங்கடவா 

1098 செலவுற்றாய் 
1039 genes sora - 
1040 ஏர் ஆர் இளச் தளிர் 

THAN இளரச்தளிர் 
1042 என்னை நீயே 
1048 மனிசப் பிறவியும் 

கநெஞ்சின்உளானே . 
நெஞ்சின் உள்ளா 
னே 

1045 என் சிர்தையுள் 
வண் தரளங்கள் 

1047 எம்மானை 
1048 கானவர் அடு
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வேங்கடம் மேவிய 

குறளாய் ஆன 
குறள் ஆய அசத 

ணர்க்கு 
1049 சுற்றம்ஒன்றுஇலா 

ஒன்று இல்லா 

கெஞ்சம் அன்பாய் 
அறவர் நரபகர்க்கு 

1050 கெஞ்சம் அன்பாய் 
வேங்கட மாமலை 

ஆண்டு இருப் 
பாரக்கு 

இருப்பாற்கு 

இன்௮ அடிமைத் 
1051 கோவல் சாயகன் 

கோவில் ஐயன் 
வானவர்க்கு ஆவி 

யாய் இருப் 
பார்க்கு 

1059 கெஞ்சம் அன்பாய் 
அம்கண்சகாயகர்க்கு 

1053 மண்டி உண்ட 
கெஞ்சம் அன்பாய் 
அமரர் நாயகற்கு 
அமரர் நாயகர்க்கு 

1054 கசெஞ்சம் அன்பாய் 
மருக்கள் வண்டு 

கள் 

மேவி நிற்பார்க்கு 
நிற்பார் அடிமைத் 
தொழில் 

1055 கெஞ்சம் அன்பாய் 
ஆய சாயகற்கு 
ஆய நரயகர்க்கு 

் ஆயன் நரயகர்க் 
1056 கெஞ்சம் வ்கி 
1057 கன்னி மா மதில் 
1060 முனிர்தவனே 

ஒர் தூதன் 
மன்னர்க்கு ஆய் 

இப் பெரு 

இன்னார் அ 
என்ன 

தாதன் என்ன 

2—15 

  

1001. மைர்சன் ஆக 
வாழ்ந்த நம்பி நம் 
பெருமாள் 

1004 பாகத்.த இருர்து 

சூழ் கழல் சூழ 
நின்ற 

1005 எண்ணில் புண் 
ணியன் 

1008 கஞ்சனும் வில்லும் 
1009 முனிவர் விழுங்கும் 

முனிவர்கள் விழுங் 

கும் 
1070 வியர்துதி செயப் : 

வியர்து அ.தி 
செய்ய 

வியன் ஐ.இ செய்ய 
பெண் உரு ஆய் 

1072 இன் துணை 
எர்தை 

1073 சரசம் இல் 

சந்து அமர் குழ 
லாள் 

1074 சத் அருக்கனும் 
நின்று ஆட 

1075 ஒர்குறிப்பு இலன் 
சிங்கம்-௮.தழ ஆகிய 

1076 மீனமாம்பொய்கை 
லேட்கையினூடு 

1077 மதிலும் 
1078 மங்கையுடன் 

அன்பு அளவி 
இல்லா தவனுக்கு 

1079 அரையனது 

முனிச் தது அன்றி 
யும் 

அவுணன் மார்பக 
லம் 

1080 சுரி சங்கம் மடுத்து 

அணி ஆர்உருவின் 
1062 முகல் வண்ணர் 

இறைவர்க்கு 

1089 அப்பேசான் 

மூனிர்த 
நீர் ஆர் போரான் 

1089 வெறுத் அ காண் 
மலர் 

மனார் அடையா 

மல 

1086 நாசம் வக்.த செய் 
இடும் 

நாள் மலர் தாய் 

வாச மணிவண்டு 

வாசம் மணி வண்டு 
பைம்புறவில் 
நீர்மலமேஎல் 
யானைவலான் 
மாலை வலார்க்கு 
வேண்டிடின் 
மேல் உலகம் 
இலங்கு ஒளி சேர் 
பவள த்தானை 
சரானைபெம்மானை 
பொற்குன்றினணை 
பொன்ன் குன் 
றினை 

தலைச் சயனத்தே 
| தலை சயன ச்சே 

| 13069 மெய்ச்நூல் என்று 

| ஒதி 
நீண்ட வத்தக் ௧௬ 

முகிலை 
Som. NSF EG 
முகிலை 

அம்மான் தன்னை 
தலைச் சயனத்தே 
தலை சயனத்தே 

1090 சடம் பெருகு 
தலைச் சயனத்தே 
தலை சயனத்தே 

1091. பிணை மருப்பில் 
மான் நோக்கில் 
தலைச் சயனத்சே 
தலை சயன த்தே 

1092 கோள் அம்மான் 
கன்னை 

தூதின் சென்று 

1087 

1088   

  தலைச் சயன த்தே 

தலை சயனத்தே
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1093 வளை மருப்பில் 
தலைச் சயனத்தே 
தலை சயனத்தே 

1094 நெரித்து அவுணர் 
கோனைப் 

பொரு கடலில் 
தலைச் சயனத்தே 
தலை சயன த்தே 

3095 தலைச் சயனத்தே 
தலை சயனத்தே 

3096 ஆயர்தாம் 
ஜாடாளற்கு 
வலங்கையாய்ச் 

சரங்கள் 
வலங்கொள்வாய்ச் 

சரங்கள் 
சலைச் சயனத்தே 
தலை சயனத்தே 

1097 படை வெகுண்டு 
தலைச் சயனத்து 
தலை சயனத்து 
தலைவர் தம்மைக் 

கடம் ஆர்ர்த கருங் 

முதல் இரிய 
1098 கண் ஆர்ச்த கடல் 

தலைச் சயன FHI 
லை சயனம் 

எண்ணாமே 

13099 தலைச் சயனம் 

. எம்மை ஆள்பவரே 
3100 வரம் கொள்ள 

வானத்தில் வர 
முறையான் 

வானத்தில் வான் 
முறையால் 

1101 மெல் இயலாள் 

சீலைச் சயன த்து 
தீலை சயனத்து 

1102 தலைச் சயனம் 
தலை சயனம் 

13109 புலங்கொள் நிதிக் 
சலைச் சயனம் 

சீலை சயனம் 

1104 தலைச் சயனம்   

தலை சயனம் 
1109 இரை உர்த 

இரை உக்இ 
தலைச் சயனம் 
தலை சயனம் 

1106 காடு-சன்னுள் 
காடு-அ௮.தனில் 

தலைச் சயனம் 
சீலை சயனம் 

1107 நெடு மறுகில் 
தலைச் சயனத்து | 
தலை சயனத்து 

1109 மால் என மொழி 
யாள் 

மால் இனை மொழி 
யாள் 

இளம்பிடி. 
1111 ஊழியில் 
3112 ஒதினும் 

உரு நின் 
ஏதிலர் 

1118 சுருங்கமேல் 
நெருங்கு 

1115 என் உளம் 
1110 என் அணங்கி 

னுக்கு உற்றதோ 
அறியேன் 

1117 அருள் செய்யும் 
பன்னிய நால் 

பனுவல் 
ஒலிகள் சொன்ன 
சொல்மாலை 
பத்து உடன் 
வல்லார் சுகம் 
இனி அள்வர் 
வான்-உலகே 

1116 முறைமையால் 
வணங்க 

எறி என கேசரி 

இரண்டு கூருய் 

1191 மருப்பு அன்று 
ஆயர் கோல மாயம் 

1123 எங்கனம் நாம்   நிறைவம் எல்லாம் 

சம் மனம் அகப் 

ae 
சம மனம வாசல் 

புகுர் 
1124 கண்ணியும் மேனி 

யும் சாந்து 

இருர்தவாறு எங் 
ஙனம் 

1125 கண்ணும் மனமும் 
வடிவும் 

1126 கோக்கு நோக்கும் 
கோக்கும் நோக் 

கும் 
1128 அரன் நான்முகன் 

நாரணனுக்கு 
1129 சென்னவனைச் 

செருவில் முனை 
யில் 

பார் மன்னு சொல் 
புகழ்ப் பல்லவர் 

1190 மண் எயில் 

1192 முன்காள் 

இகைப்பச் செரு 
மேல் 

1133 முன்நாள் 

படைமுன் உவச்த 
விட வெல்கொடி. 
விறல் வெல்கொடி 

1184 இலகு கீள் முடி 

மூன்நான் 
கன்னிமா மதில் 

1185 விடைத்திறல் 
வல்லவன் 

வில்லவன் ஏழ்மை 
யில் 

வில்லவன் ஏழ் 
மெலியில் 

1186 செருவில் உருமும் 

உருமு மறைய/டை 
1187 இகழ்வார்களே 
1138 எஞ்சாமை 

கண் வளர்ச்த 

வீரன் சன்னை 
1189 அமார்கள் தொழப்
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4140 கொண்டற் கவ்வி ॥் 
௮ச்தரம் மேவா | 
அ௮ர்தரம் ஏவ |. 

1141 குழா வரிவண்டு 
1142 பொழில் அணைக் த | 
1145 தாது இயங்கப் 
1140 தூவடிவில் 

காவடிவில் | 
Saya | 

3146 அகத்து அடக்கு 
பாமன் இடம் | 

won gS us shes | 
பேடை. வாய் | 

இசை முரல் திரு | 
வயிர்திபுரமே | 

| 
| 

1150 வையம் உண்டு 
மெய்தகு மலைச் 

ச்ரால் : 

மேதகு வரைச் 
Frrzev 

1151 இருபிளவாகச் | 
1153 மாமதில் 
1154 மின்னில் | 

1155 அடமமைக்கு | 
அடர்மழைக்கு 
சீடமால் வரை 

1151 சென்று இறைஞ்சு 
1156 தான் வாடவாடச் 

தமதாம் இமை 

யோர் 

பெடை போய் த) 

சேன் அடு மாடக் | 
திருச்சத்தி 

கூடம் 
1159 மல்கன்ற தொல் 

ர் | 

இருச்சித் திர 
கூடம் 

3160 இருச்சிச்த 
கூடம் 

1161 கருமா கடலில் 

(திருமங்கை பூடாடு 

,திருமங்கையூடா 

டும் 

இருச்சித்திர 
கூடம் 

1102 இருச்சித்திர 
கூட்ம் 

1109 மைவாய் 

திருச்சித்திர 
. கூடம் 

1164 தங்கும் இருமார் 
பனை 

மருப்பின் பொருப் 
பின் 

நிவா௮ வலங் 

கொள் 

திருச்சித்திர 
கூடம 

1108 உலகுண்ட வாயன் 
இிருச்சித்தா 

கூடம 

1166 திருச்சத்தி 
கூடம் 

1167 திருச்சத்தி 
கூடத்து 

கேட்டு உகப்ப 

1168 மரு. இடைபோய் 
1109 புலம்கெழு 

பொலம் கெழு 
பொலன் கெழு 

1110 கூடி அழைப்ப 

1171 உச்சியுள் நின்று 
1112 ஆய்ச்சி இறத்தின் 

மால் விடை 

1179 வையத்சவரும் 
வணங்க 

வையக் தேவரும் 
வணங்க 

லையத் தேவரு 
மே ணங்க 

மாமலைபோலே 

இடெர்சான் உகர்.௪ | 1175 பொன்பெய 
,இருமங்கையோடு 

ஆடும் 
சோன் வெருவ 

எரிகான்று நீண்ட 

| 
| 

சிங்க உருவில் 

1117 சேன் அமரும் 
மருவார் ஊன் 
மருவார்தம் ஊன் 
கற்றும் வல்லார் 
சாரசில்லா வினை 
தானே 

சாரகில்லா வினை 
தாமே 

சா.ரசிலாவினை 
தானே 

சாரா தீவினை 
காமே 

ஈர் அடியாய் ஒடுக்கி 

தாடாளன் அருள் 
௮ணைவீர் 

1119 கான்முகனார்மிக ச் 
இருக்கை 

மாள் மிகைத் 
(இருக்கை 

காள்மிக த். சருக்கை 
நவிற்று நக்கன் 

ஊன் முகன் ஆர் 

1180 கோச் தவன் தாள் 
7384 இரை நீத்து எள்கி 
1165 தோள் அணை 

நெடுங்கண் 
குழலிக்காய் 

வானோர் காவில் 
1166 கமலத்தச் 

அயின்ற 
சிறை வண்டுகள் 
இசைபாடும் 

1187 விண்ணகரின் 

செங்கண்மாலை 

1189 மாமணி தஇகழக் 

1190 வரும் என்று 

எண்ணி * 

மனத்தே புகுந்து 
இம்மைக்கு 

இன்மைக்கு 

1178 

  
1 

என்று இருந் 

சேன்
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இன்னற்கு என்று 

DGC sor 
வளச் செறுவில் 

செச்நெல் குழை 
அன்னல் காடு 

1191 மறவாமல் வைத் 
தாயால் 

1192 நீடு பொன் மலர் 
சை பாச்சு 

1194 உன அடியேன் 
் அப்புலவா 

நிலவ மா மலர்ப் 
சாழல் நிழல் 
வயல் ஆலி அம்மா 
னே 

வயல் ௮ணி ஆலி 
அம்மானே 

1197 இன் இசை மாலை 
கள் 

வல்லர் ஆய் இருப் 

பார்க்கு 

1199 மணிமலர்மேல் 
அ௮றுகால் இறு 

3200 நீர் வான் மண் 
1201 கொடி. ஈடு வேள் 

சேன வாய் வரி 
1202 கைவேற்கு ஓர் 

மண் 

சாடாளா 
salar 
நகராள 

1204 வளையும் கவர் 
வானோ 

1205 இதில் ஈடுவே 
1200 வேண்டாயே 

ஆயினும் 
ஆட மாட்டோமே 

1208, srueor OU® 

1211] சொல்லுவீர்கள் 
சொல்லீர் 

சொல்லீர்கள் 
சொல்லீர் 

சொல்லுவீர்கள் 
சொல்கீர் 

  
  

அணையாய் 
1212 என்னை அகன்ற 

வன்பின் | 
என்னை அகன்று 
அவன்பின் 

வேயின தோள் 
பேடை. அன்னம் 

1219 இறையேனும் 

இசங்குற்றிலள் 
,தனிமைக்கும் 
இசங்குற்றிலள் 

1214 அடியோமும்கு 

இசங்குற்றிலள் 
மின்னையும் வஞ்சி 

LO 

1210 அன்னம் என்ன 

1217 கெஞ்சுடையார்க் 
குத் தஞ்சம் 

1218 மணம்கல்கும் 

நாங்கூர் 

1219 மூதுகீர்த் சடத் 

அச் செங்கண் 

1221 ஆறங்கம் ஏழ் 
இசையோர் 

1222 நஞ்சும் உண்டிட்டு 

குழைவல்லிக் 
குலம் ஆட. 

1224 கொடி மாடங்கள் 

GY 
12925 இளையா விளை 

யாட்டொடு 

மூ.திராதவெம் 
சொல் 

1226 அன்னம் 
அதைப்ப 

3250 அவன்கைச்சாபம் 

AA 
இகலி வளம் 

மயிலாடு நரங்கூர் 
1281 உச்சிமிசைச் 

ரூழல 
1252 மெல்லியற்காய் 

1231 -சண்டு விலும் 

  
    

சீங்கம் மலிசண்டு: 

சக்கரமும் 

ஏந்தும் 
1296 வானோர் மகிழ்ச்: 

தேத்த 
1239 படைத்தவனே: 

அனையவர்கள்- 

1240 பல கனிகள். 

1241 மண சாறு வண்: 
1242 களவின் மிகு 

1243 மைதிலிக்காய்: 

மலர்க்குமு தம். 

சேல் 

மடுத்து அரிய 
1244 தே நகனும் 
1245 கொடி. மதில்கள் 

மாளிகைகள் 

கோபுரங்கள் 

தூய்மறையோர் 
தொழுதிகொடு 

1247 உம்பரும் ஆவாரே- 
1249 கொள்வார் மூழ். 

நாங்கை 

1251 எழில் அமர்ச் த- 

அருள் என்ன 

ஷி ம் இடம்: 
1254 மக்கல் அடக்க 

சேடு ஏறு மலர்ப் 
பொழில்குழ் 

1255 வார் ce 

BIEICNS தன்னில் 

1259 ஒல்லை வந்து இறம்- 

பாய்ச்து 

ஐ. வேள்வி 
யோடு 

1260 கோகரிரை காத்து: 

அவை மேய்த் 

தவன் 

ஆர் முழவில் 
1261 ஒருங்கு மல்லரை 

கரும்பினோடு . 

1202 வாணன் ஆயிரம் 
தோள்களும்



229 
  

வாணன் தன் 
ஆயிரம் 

1208 காட்டு நாங்கூர் 
1904 வளையில் கின்று 

்.. ஒளையல் நின்று. 
1207 பத்தும் வல்ல 

வர் 
இமையவரோடு 
கூடுவரே 

இமையவரசோடு 
கூடுவாரே 

1208 பேர் அருளாளன் ,, 

எம்பிரான் 

நல் நடுவில் 

1209 எதிர்காலச் 

கழிவும் 
நல் நடுவில் 

வானவர்கோனை 

வணங்கி நான் 
1210 ஈல் நடுவில் 

1271 வேள்வியில் மண் 
அளவிட்டவன் 

வசை அறும் 
அமரர் 

துயின்ற எம் 
மானை 

நல் நடுவில் 
1272 ஈல் ஈடுவில் 
1213 கடி மதில் 

நல் நடுவில் 

கண்டு கொண்டு 

1274. வெருண்டு 

அறுத்து 
காளை ஏம்மானை 

நல் நடுவில் 

1218 கண்டு நான் வாழ்ச் 

சொழிர்சேனே 
வணங்கினேன் 

வாழ்ச்தொழிச் 
தேனே 

3276 களங்கனி வண்ண 
ஈல் நடுவில்   

1277 ஈல் நடுவில் 
1279 தாய்போல் மடுப்ப 

சாய்போலும் 
மடுப்ப . 

நெடும் கண்ணார் 

சம் 
1260: வேல் கண்ணார் 

'இரட்டுஉருட்டால் 
வருநீர்ப் 

இட்டு உருட்ட. 
வருநீர்ப் 

இடர் எடுத், 

1291 வார் ஆளும் 
1262 இலை விலங்கு 

மனம் 

1268 மென் நோக்கில் 
மாக தம்போல் 

1284 மங்கலம் செய் 

மறை 
குழம்பு அழிர்,த 
கோலம் 

1290 எங்கும் ஒடி. 
1266 பணைக்கை வேழம் 

தேற்றம் புகுக்து 
பொன் வரண்ட 

1889 வல்விய இடும்பை 
கூர 

இலங்கைமன்னிய- 

இடும்பை தீர 
மன்னிய இடும்பை 

கூர 
1290 புணர்ச்து உகர்த 

ஏர்தை 

1292 கருமதிள் இலங் 
கையாட்டி 

தடித்த எர்தை 
1299 எல்லா ஆற்றலும் 
1294 எல்லா நிலைகளும் 
12095 எல்லாப் பொருள் 

களும் 

1290 கோபமும் 

அருளும் 
எல்லாக் குணங் 

களும்   

முனிவரோடும் 

தேவர் 
1298 மாவளம் பெருகு 

மன்னும் 
1805 பூ இளம் பொழில் 

கள் 
1907 மன்னர் சூழக் 
1808 இருவெள்ளைக் 

குளத்தள் 
Beis Qi மதில் 

1909-10 தருவெள்ளைக் 
குளத்துள் 

151] இருவெள்ளைக் 

குளத்துள் 
குளத்து ஆனாய் 

1912 வேதியர் மன்னு 
நாங்கூர்ச் 

,இருவெள்ளைக் 

குளத்தாய் 
1519 அணைகட்டி உகச் 

தானே 

இரு வெள்ளைக் 

குளத்து 
191% இருவெள்ளைக் 

குளத்துள் 
என் வல்வினை 

1815 நல்ல வேதியர் 
மன்னியகாங் 
RTE 

AGQare ter & 

Gar S$ Hor 
1316 புல்கிய மார்ப 

'இருவெள்ளைக் 

குளதது 
1811 இிருவெள்ளைக் 

குளத்தள் 
வல்லார் என 

வானவர் ஆகுவர் 

தாமே 
1820 கொங்கை புல்கும் 

வண்டு உலவு 
பொழில் 

வண்டு உலாவும் 

டொழில்
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1322 நின்மலன் என்று 
என்று ஓத 

தேவ சேவன் 
என்று என்று 

ஒதி 
1323 மேல் எழுர்சசேல் 

1.327 வைகுர்த த். 
1929 சிரை-சன்னில் 

சோலை மலைகளி 

Gp 
கின்ற நம்பி 

1380 ஈர் அடியால் 

அளந்து 
உமைக் காணும் 

1381 ஆசை வழுவாது 
ஏத்ச எமக்கு 

காசின் ஒளியின் 
1089 சொல்லின் 

உம் அடியார் 
இல்வுலகத்து எல் 

லாம் 

1354 அதனை வேறே 
அர்தம் அடிகள் 

1985 இன்ன வண்ணம் 
என்று சொல்லீர் 

1386 சம்மான் என்று 
எமர் 

1897 பொழில் சூழ்ர்த 
இர் களூரில் 

சர்ஆரும் சொல் 
மாலை 

'திரிலார் உலக தீது 
1398 எங்கும் மாம் 

பொழில்களின் 

மாம்பொழில்கள் 
ஈடுவே 

12341 கொடித்தாள் 
அணவும் 

1944 செய்வன் என்று 

1545 இடர் செயும் 

மார்வை முன் 

இண்ட   

பதித்த பொன் 
மணிகளின் 

1840 பிதற்றி நின்று 

அலற்ற 
1348 குறிய,மாண் உரு 

ஆய 
குறிய மாண்' உரு 

ஆகிய 

1௦49 உலகம் கைப் 

பிடித்து 
பொள்ளற் சுரத்த 

1382 சென்று அடையும் 

பொய்யா நாவில் 

1853 வேய் தடர் தோள்   மெல்லியற்காய் 
பொன் நேர் சா.து | 

1954 குடியா வண்டு | 
கொண்டுஉண்ண ! 

குடையா வண்டு | 

வண்டுகள் உண்ண 

1850 மின்னும் சோதி 
1257 சோ நில்லா 

அதுயாசானே 

1801 எர் உருவில் | 
1802 வண்டல் அலையில் ! 
1௨06 கொன்ற சேவா 
1869 கான்மறை 

கொடுத்த | 
முன் பரிமுகமா 

இசை எல்லாம் 

1810 இரு Sor ands ் 
கையின் நீள் உ௫இர் 

1373 பேடையோடு | 

ஒடிய | 
சென்று அணை 

தீரு திரு 
1914 தாமரை மலர் 

வாய்ர்ச 

1919 தென்ன என்று 

வண்டு 

1877 வெள்ளறை 
௮ சன்மேல் 

அரசு ஆள்வர்களே- 
1916 சர்தினோடு மணி 

கொழிக்கும் £ 
அ௮ர்திபோல் 

நிறத்து 
1879 காகச் து௮அணையார் 

தையலார் குழல் 

மாலையும் 

19880 கைர்நீர் கொண்ட. 
1882 உம்பர்கோன் உல 

கேழும் 

மதில் சூழ்ந்து 
1885 வாழ்விடம் 

வாழும் இடம் 

1௦984 வாழ்விடம் 
வாழும் இடம் 

புகையும் மறை 

யோர் 

புகையும் மா மறை: 
யவர் 

| 1886 ஆய ௮ம் மாயை 
1859 செறும் தண் Bsc ் இம் மாயையை 

ஆரும் 
மாயை யாரும் 

ஆய பொன்மதில் 

அழகு ஆய சென் 
அரங்கமே 

19871 கல்லின் மன்னும். 

இண்மங்கையர் 

ஈல்ல இன்இசை 
ஆள்வாரே 

1889 என் சொல்கேன்- 

நான் 

1890 கான் ஆயர் கடி, 

மனையில் 

1990 இருவரங்கம் 
எங்கே என்னும். 

1994 ஐவர்க்கா அமரில் 
உற்ற 

சென்ன சென்ன | 1890 அரசோ என் 
மென்று இன் 

இசை 
பொன் மகளை௫* 

1397 Bema அழிவை:
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1899 மலை எழும் உலகு 

ஏ 
1401 தளரச் து ௮இர 

பண்டு ஒரு கால் 
அளச் தானை யான் 

1402 அரக்கர் ஊர் 
ஊர் அழலாய் 

1403 தரியாதகஞ்சனேக் 
கான் HCL. 

3404 கொர்து அலர்ச்ச 
1406 மாகதத்தின் 
1407 அரங்கத்து எம் 

மானை 

தீவினை சானே 
1411 உடன் Geman 
1418 ஆயிரம் பேரால் 
1416 முலை உண் பிள்ளை 

என் சர்சையில் 

1416 எழை எதிலன் 

மனத்து இருர்ச 
இருவரங்க த்து எம் 

மானே 

1419 மற்கடம் 
மற்றொரு சாதி 
எம்மானே 

1420 எம்மானே 

1421 சாணா கெஞ்சில் 

எம்மானே 

1422 பின்னை ஈம் 

எம்மானே 

1429 வெம் கூற்றன் 
தன்னை 

எம்மானே 

1494 எம்மானே 
1428 கடிய செய்வம் 

ஏதிலார் முன்னே 
எம்மானே 

1420 அடியேனும் 

அதிக் த 
எம்மானே 

1427 ஆடல் மா வலன் 
எம்மானை 

அம்முடைப் பாவம் 

1428 ஆழி சங்கம்   

1420 முகல் ௮ணவும் 
1430 மதில்கள் 

வண்ணன் சென் 
பேர் 

1431. உலகு எல்லாம் 
149௦5 சான் உய்ர்சஅறே 
1444 இண்ணம் ஆர் 

மதில்கள் 
1438 மதில்கள் 

இிருப்பேரில் 

1486 Ga மாசவத்தார் 
1487 கூடுவார் 

1498 தாய் சிற 
,தடமார்வன் 

1439 முன் காள் 
நர்இபுா விண்ண 
கரை 

1440 ஒழியாமல் முன 
காள் 

விண்ணகரை 
கண்ணு 

344] விண்ணகரை 

நண்ணு 

1442 சங்கம் அவை 
அங்கம்உடையான் 

விண்ணகரை 

நண்ணு 

1443 விண்ணகரளை 

நண்ணு 

1445 நினைவு எய்த 

இது போலும்ககர் 

1447 அவை அங்கம் 
உடையானை 

1448 அண்டமோடு 

உன்னைக்காண் 

பது 
1449 - 50 உன்னைக் 

1451 உலகமும் உயிரும் 

உன்னைக் 

1452 அடக்கி கின்றுதர் 

orp SSI 
உன்னைக் 

1453 - 56 உன்னைக் 

  

  

1457 அடி-இணை மருவு 
வரே - (என்ப 
தன்பின்) 

அண்டாயுன்னைக் 
காண்பதோர் 
அருள் எனக்கு 

அருளு இயேல் 
வேண்டேன் 
மனைவாழ்ச்சை 
யை விண்ணகர் 
மேயவனே 

1456 ஐம்புலன் கட்கு 

இடன் ஆயின 
அவைசன்னை 

1459 Ans sar Heir 
அடைர்சேன் 

1400 ஊன் ஏர் ஆக்கை 
1401 செதிர்சேன் நின் 

அடைச்தேன் 

1402 ஆண்டார் இவ் 
வையம் 

1408 கண்டவாறு செய் 

இலேன் 
1405 இடர் உற்று 

விரைந்து 

1400 வானவர் கோசா 

நடர்த தாச 
அய்மொழியாய் 

Bass Gag 

1407 மதில் சூழ் 
1408 பிறவாமல் 

பெற்றது 
1409 திறம்பாமைக் 

கொண்டேன் 
114/0 ஊன் ஏர் சண் 

குஅங்குடியில் 

குழகா 
1411 உன்னை எண்ணி 

என் 

1472 உன்னை மனத்து 

1474 சேேன் நின்னை 

1475 மூளிர்தீய்ர்ச 

Sails Fuss ௪ 
1410 இரு மார்பா
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மல் ஆர் குடம் ஆடி. 

3479 இரித்து இலன் 
இங்கு என் 

1460 சரித்து கீர் எம் 
எம்மை என் 
கோலம் 

வலவன் தான் 
வளவன் தான் 

14093 மாற்தியிருக்து 
இலங்கு எரி 

1584 எரித்து அவன் 
1465 கேளுங்கள் ஈளை 
1488 அழுசம் கொண் 

டே 
1469 மார்பம் 
1490 மன்னர்கள் அல 

மந்து 

1494 அர்கான்று 
1498 கள்ளைல் கமலத் 
1498 திருவடியே கூடு 

இற்பீர் 
,இருவடியைக் கூட 

இிற்பீர் 
மலர் மேல் வைகு 
சேர்மின்கள்ளே 

1500 செல்லுகிற்பீர் 
விண்ணி ஏற்ற 
வலம் கொண்டு 

1501 பருவரைத்தோள் ! 
விண்ணி ஏற்ற 
வெம் மா உற்ற 

1502 புனல் பரர்.து 

1508 பயக்து சான் ஆய் 
மின் ஆக வேல் 
விளச்தை 

1504 குலபதியாக் 
எய் தஇிற்பீர் 

ows spr 

1506 பாராளர் இவர் 
இவர் 

அழுர்த யேத்த 
வேல்கண்ணாரும் 

1509 வாய் புறவில் 

ஈனி சேர் கமலம் 
முகம் காட்டும் 

1510 விடவாய் அச் 
SIN grt gs 

வரு மான் வீழ 
வரி மான் விழ 

1511 விளியா ஆக்கை 
ஆப்புண்டு 

அலர் தூற்றி 
| 1512 சுருதி மறை ஒதிச் 
| 1513 முக்கண்ணான் 
1517 மதில் சூழ் 

1௦19 அமைச்த பெரு 
மானை 

| இருமாலை ௮ம் 
| மானை 

1520 சாவாய் உள்ளானை 
| 1521 இரு நீர் மலைமேய 
1522 மதில் GL 

, 1524 மாதர்க்கா 
| 1525 மீம்பாரம் 

| 1520 எறுநீள் சோலைக் 
1580 தஇளைகொண்டு 

பழம் 

பழம் கெழுமு 
1௦94 இடை இடையின் 

| இடையிடையே 
அமழாய் முடியான் 

1586 பெரும் வேள்வி 

பிறை ஏறு சடை 
| யானும் 

1539 சாடாளன் 
1540 வள மருப்பை 

கொண்டு உசந்த 

பெருமான் 

1541 மதில் சூழ் 

இருச்,ச எம்மான் 
1545 அஞ்சாமல் 
1549 அருள் தச் இடும் 
1550 பாபேன் அதுவே 

1582 உன்னை வணங்கித் 

1955 பனியே பரம் 

குன்றே 
இனியாய 

  

    

1554 கதியே இல்லை 
1557 சொண்டு ஆய 
1856 உளம் கொண்ட 

நீர்சோர்தருமால் 
நம்பியோ 
நம்பியே 

1529 கம்பியோ 
நம்பியே 

3560 ஈம் மான ஓண் 
சுடசே 

நம்பி 

1561 என்செஞ்சள்ளே 
நறவு ஆரும் 
ஈம்பியோ 

நம்பியே 

2 காண்பு-அரியாய் ! 
என் கெஞ்சுள்ளே 
நம்பியோ 

நம்பியே 

1808 என் கெஞ்சுள்ளே 
BS STEN தந்த 

609C wer 

நம்பியே 

1904-00ஈம்பியோ 
ஈம்பியே 

1201 கல் நீர் மால் 
சொல் நீர் சொல் 
மாலைசொல்வார் 

கள் 

நல் நீர்மையினால் 

1568 சென்றார்க்கும்கண் 

ணற்கு 
1509 தாயை நினைச்ச 
1570 அடியேனிடைசீ 

சேரக்கொடான் 

குடர்தை த தலைக் 

கோவிச்தனை 

1571 இன்னருளே 

செய்யும் 

15972 அஞ்சல் என்று 

உரலிடை 

புண்ட 

யாப் 

1576 சழல்புரை
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விஞ்ச வாள் அரக் 
கன் 

விஞ்சுவாள் அரக் 
கன் 

போற்றி எண் 

ணாதே 
1577 சென்னிச் குடியும் 

அும்முடைப் பாவம் 
1580 விண்ணவரில் 
1562 இத்திக்கும்மே 
1564 படுகடலில் 

திருவடியைச் 
1588 வண்டு அலம்பும் 

கண்டு இறைஞ்சக் 
கை 

1586 போதருகால் 
கவலை 

உள்ளத்தே வைப் 
பார்க்கு 

1888 விலக்கு சாள் வீழ 
மழை பொழிய 
மூவா உருவில் 

1590 மதில்சூழ் 

1598 போழ்கச் கொண் 
டல் 

1598 சென் அழுந்தை 
மன்னி 

அங்கமலக் கண் 
ணன் தன்னை 

1599 கோ ஆனவர் 
மடியக் 

1601 மாரி தடுக். சானைக் 
1002 வஞ்சகப் பேய் 

குன்றால் குளிர் 
மாரி சடுத்தா 
னைக் 

குலவேழம் ஒன்று 
செய் அமர்ச் 
தண்ண 

செஞ்சொல் மறை 
யோர் 

1603 உவச்தான்-அவ 

னுக்கும் 
14605 அலைஆரும் கடல்   

1606 வார் ஆர் மென் 
(மழ்லையாள் 

1607 Gera ஈரைச்தும் 
1608 வகை என்றால் 

வகை அன்றால் 
1609 மலர்வண்ணா மழை 

Cure 

1610 செய்யா உலகத் 
Boe 

1611 பெளழியன் 

சோழன் 
இருசறையூர் நம்பி 

1612 மார்பு அகம் 
கருமம் ஆவதுஎன் 
மனத்து அறிச் 

சன் 
1010 போவார் நான் 
1017 பைம் பொழில் 

சூழ்ச்ச 
1619 முன் உலகங்கள் 

ஏழும் 
1620 பொய்கை சன் 

னுள் 

1621 செங்கண் குன்றம் 
பொழில்சோறும் 
மயில்கள் ஆட 

1092 ஏய்வாய் மரகதம் 
அனமேவும் கடை 

16214 அடுகணை ஒன்று 
எய்து 

1626 உள்ள த் அள்ளும் 
1085 மைவாய் வரி நீல 
1087 செடுமறுகில் 

முகில் வண்ணன்- 
என்னை 

1641 முலைத்தல ஈஞ்சு 
இடைகழி ஆயனை 

1042 இம்மைக்கும் மறு 

மைக்கும் மருச் 

கரு மா மணிக் 

குன்றினை 
காற்றினைப் புன 
வினைச்   

1645 வான் கலம் 
1644 சேவர் தேவனை 
1045 விளங்காய் வீழக் 
3647 சலிசன்றி ஒலி 

செய்த 

சொல்லின் 

கண்ணா நின் 

நீ கற்கலாம் கல்வி 
யின் 

1046 கண்டாள் கொல் 
லோ 

1652 அகலாது என் 
இன்றாளால் 

1053 வயல் அமரும் 
1054 செவ்வாத்ச 

HUT ES 
மாகதமோ 

1650 ஒருக்காலும் 
1081 மாயனைக் கண் 

டாள் 

1069 நன்று நங்கள் கறை 

யூரர்க்கே 

1605 இன்றுகண்ணபுசம் 

1664 நீர் பே௫லும் 
1005 தொண்டு எலாம் 

கணபுரம் 
1006 எயிறு ஏய்க் இலள் 

கூழை முடி 
கொடாள் 

கண்ணபுரம் 
கைதொழும் 

1667 இவை பத்தும் 
வல்லார் 

நீர் மலிவையத் துள் 
1070 செங்கண்மால் எம் 

மானுக்கு 

1071 நெடு மறுகில் 
1074 எழு சுடரும் 
10110 மார்டன் 

1078 திருமார்பன் 
கோத்.தம்பி 
கோத்தும்மீ 

1679-80 கோத்தும்பீ 
1681. ஒர் சங்க உரு ஆய்
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ஓர் சிங்கஉருஅகும் 
கோத்தும்பி 
கோத்தும்மி 

1062-64கோ ச் அம்பி 
கோத்தும்பி 

1085 சண்ணபுச த்தூ 
அம்மான் 

கோத் தம்பி 
கோத்தும்பீ 

1086 கோத்அம்பி 
கோத்தும்பீ 

13087 கண்ணபுாத்து 
அம்மானை த 

கண்ணபாத்து 
எம்மானை த் 

கோத்தும்பி 
கோத்தும்மீ 

1086 வனமுலைச் தடம் 
வர் 

1689 வரைபுரை திரு 
மார்பன் 

1690 தணை இலை 
அஞ்சேல் என்பார் 
இல்லையே 

அஞ்சல் என்பார் 
இல்லையே 

1091. பணி என்னும் 
1692 ஆவியை அடு 

கசன்றது 
3099 ஊழியில் பெரியன 
1095 முனிவனும் முனி 

வெய்இ 
அடங்க வெம்சிறை 

1697 கார்கொள் பூம் 
பொழில் 

இமையவரோடும் 
1099 கொண்டு ஆங்கு 

13101. இவ? நிமிர்க் தூ 

1102 ஊழி ஆய் 

LNG GES 
3,708 குயம் உடை. 

நய மட ஈடை 
அனம் 

  

நயம் உடை மட 

அனம் 
கயம் உடை கண 

புரம் 

1109 மரு தினொடு எருது 
இறஇகல்செய்து 

1110 வளை விளைவயல் 
1711 எதிலர் 
11712 அளர் தவர் முனி 

.. செய்து 
11/19 முழுகிய பறவை 
1718 வடி மலர் 

1118 வலி உருவில் 
1720 ஆற்றல் எம்மானை 
1721 a: epg 

சோன்றி 
1722 வடிவில் கூறன் 

ஞூவா உருவில் 
1725 கொல்லை நீலம் 
1720 தயர் தீர்த்து உய்ய 

பிறர்த எம்மானை 

11708 கைம்மான மா 

மணியை 

1729 திருமாலை ஏம் 

மானை 

1199 மறலாமைப் பெற் 

ஜேனே 

1195 இறைப்போதும் 
1724 விடுத்தானை ௮ம் 

மானை 

.... ஏம்முல்மறச்கேன் 
1795 பிறவாமைப் 

பெற்றேனே 

1191 கண்ணபுசத்து 

அம்மானை 
இன் சமிழின் 

இசைமாலைகள் 

1740 கற்று நான் வல் 
ல தகண்ணபடாத் 

தானே 
1741 நெடுங்கண் மறு 

மலராள் 

1744 அணைர்தது அரவு- 
அணைமேல் 

  

1747 பண்டமாப் பாடும் 
1754 மலிகடல் இலங் 

கையர் 

பானுசேர் சாத் 
தால் 

11455 மாகதத் 
1150 மைத்அனர்க்கு 
1196 பொன் நிகர் மேணி 

மாகதத்தின் 
என் அல்குலும் 
நோக்கி 

1704 வேழம் மருப்பு 
வேழ வெண் 

மருப் 

1768 செஞ்சளும் சண் 
ணுருநம் 

மாகடல்போன் 

ளர் 

1101 எய்துவாரே 
1108 கைவிக்கும் பூஞ் 

செருர் திவாய் 
மணநீழல்வாய் 

1111 கரியா as srr 
1179 தாய்மடல் 
11/4 விரவி முத்தா 

புரவி அன்ன 
1715 பைம் பொழிலி 

ஹாடு 

1776 ஈலம் ஆசலில் 

1171 கலியன் ஒலி மாலை 
சுலியன் ஒலி 
மாலையை 

11118 மடப் பெண்ணை 
எஃகில் 

1780 செய்வச் லை 

யார்க்கு 

1787 வானாடு முன்னு 

வசே 

வானாளு முன் 
னுவரேோ 

வான் ஆள மூன் 

னுவரே 

1189 புல்கி வந்த
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இளவாடை 

இன்றே 
1790 மாலை ஒற்றுண்டு 

ஊழியின் 
வாடை சொல்லின் 
பயிலும் புறவில் 

119] ஏற்று அணார் 
பெருமை பேச 

புறவில் 
179௦ ஈண்பகல்இருச்தே 

வண்ணரை மாம்- 

அறிவோம் 
11794 சூழ் புறவில் 
1195 கோவலர் கூற்றன் 
1790 இன்றுகாறும் 

பொன் படாம் 

1797 சேவ பிரான் 
என் கெஞ்சம் 

1800 கார் யல் மேவும் 
180] தணித்த ஒருவன் 

ஊர் . 

இன்தேன்முாலும் 
1802 கலி மார் தேர் 

உற்முன் ஊர் 

1805 நறுமலர் 

1807 பாலம் நில்லாதே 
1810 ¢ பழி எனக் 
1811 பிழைத்.து உய்யச் 
1812 உண்ட மைக்சனார் 
1818 ஜர். வேள்வி 

. யோடு 

. 3814 பேயர்சாம் 

பேசிய பேச்சை 
1815 இவை மயங்கு 

Bear 

என்று உய்யக் 

1810 என்று உய்யக் 

1616 அருவிகள் 

நிறைச் அ 
1819 கடவள்-சன் 

1820 நிலம்-௮ கனுள் 
கலண்டைத் 

SITS) 
1823 களிறு என   

1824 மாக தச்சாயல் 
கல் அதர்நிறைர்து 
கல் அதர் நிரர் 

18928 பூ அலர் உத்தி 
1629 இருமாலிருஞ் 

சோலை நின் ற- 
1880 பாலகன் ஆய் இலை 

மேல் ' 

, பாலகன் ஆய் ஆல் 
இலைமேல் 

பாலன் ஆய் ஆல் 

இலைமேல் 

1891 கங்கள் தம் 
கோவினை 

1682 வானகம் மண்ணக 

மும் 
1893 தேசம் எலாம் 
1894 புள்ளின் வாய் 

பொரு கரியின் 
கள்ளச் சகடம் 

உசைகத்த 
1631 மங்கையர் கலி 

கன்றி 

1838 ஏத்தும் அடியவர் 
ஏத்து அடியார் 

1699 மணர்ச மாருதம் 

1841 ஏறும் ஏறும் 
மலர் புல்லி 
லஉண்டுபோய்கத் 

1842 வங்கமார் கடல் 
1848 இமையோர்கள் 

,சீம்பிரான் 

1640 சடமாமலரின் 
மீசை 

புரி நூலார் 
1847 நீலமுடில் வண் 

ணனைஎர்தையை 

கெடுமாலை 

1852 ஈறையூரில் எண்டு 
மெய்யத்துளே 

1855 வானையார் 

அழும் 
1854 லெஃகாவிலே 

1855 மணிச் சொத்தை   

1857 பெற்றம் ஆளியை: 
1858 அமைப்பார் இலை 
1661 கங்கள் கண் 

மூகப்பே 
அஞ்சிலோதியை 

1804 அர்சான்று 
்.. வாழ்கில்லா 

வாழ்லொ 
வாழலா 

1800 வெங்க திரோன் 
Aman 

18017 அங்கு வானவர்க்கு: 
இவ்வுலகில் 

1869 எனை ஆள்வாய் 
என்று என்று 

அரற்றாதே 
1874 தீர வேண்டில் 

ஆற்றல் சார்ச்த 
1675 குவளை வண்ணர் 

காண 
1876 பெறப்பெற்ற நம்பி 
1879 ஓக்கும் நம்பி 

ஆயர் தங்களோடு 
1660 இளைக்கின்ற ஈம்பி' 
1861 அம்மம் உவர்.௮ 
1869 பேல் 
1684 ஆக வச்த பேய்ச்சி 
1665 இங்கு கில்லேல் 
1889 அரவிர்தமாய 

வனே 
அ.ரவிர்ச௪ மாயனே 
மாதவனே கொட் 

டாய் 

1890 சாமோதிரக்கை 
யால் 

1891 பெயர்ச்.து அங்கு 

இன்றி இவ் 
உலகினில் 

1893 கான் வலவப்பம் 
நான் வலப்பம் 

குடும் ஆடு கூச் 
தனே சப்பாணி 

1894 புள்ளின் வாய் 

1895 ஆயும் பிறரும்
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அதனைப் பிடித்து 
பிடித். உயிரை 

வாயவனே கொட் 
டாய் 

வாயனே கொட் 

டாய் 

மாலவனே 

கொட்டாய் 

1890 ஆர்உயிரை உண்ட 
மாயவனே கொட் 

டாய் 

1899 நினைத்த பெரு 
மான் 

1900 வலியால் அவர் 
பால் 

ன்னாள் 

1902 அடியார் படு தூயர் 

ஆயின வெல்லாம் 

1904 முன்காள் 
1905 உடன் ஆய அல் 

என்ன 

உடையனாய் 

அல் என்ன 
1906 செய்து உகக்த 

பெருமான் 

1907 ஒலிசெய் சமிழ் 

மாலை 

கலியன் ஓலி செசர் 

தமிழ் மாலைகள் 
1908 உரைககஇில்லேன் 

1910 சடா நிறைந்து 
என் செய்கேன் 

என்செய் 

கேனோ 

1911 இச் ஈம் பிஈம்பியால் 

1912 இங்கு இருச்திலன் 

1918 அல்லுத்தான் 
1914 இர்இரனாருக்கு 

என்று 

மாயம் அதனை 
முற்றும் வாரி ' 

1915 ஓசோ குடம் 
சோத்த ஈம்பிரான் 

3916 எழுனை 8ர்   

1917 பிள்ளேகள் உண் 
கின்ற 

நம்பி ! 
1918 அங்கனும் 

செய்வார்களோ 
தம்பி ! 

1919 உரைக்கலென் சான் 
1920 தாம் செய்வாரோ 

தான் செய்வரோ 
இடிக்ஞூரல் 

1921 காமர் சர்க் 
1922 சா௫ நல் சண் 
1924 உறக்கில்கிமிர்த்தர் 

மருளைக் கொண்டு 

பாடி 

1926 சுரிகை அணைக்கு 
சுரிகை அணிந்து 
பொன்சொண்டு 

அணிக் ஆ 
1921 பார்த தப் புகுக்இர் 

ஏஞஜோர்கள் முன் 

இதா என் 
1928 பொரு இரள் 
1951 தக்கம் இலாசே 
1984 சஞ்சனை முனம் 

கடிர்ச நின் 
1985 நம்பி அவளை 

1986 ஆண்மை கொல் 
லோ 

நாவல் கனியிலும் 
19811 மதில் இலங்கையர் 
1936 வரத என் 

முன்னே 

1989 பெருமைகொலோ 
அறியேன் நான் 

பெருமையை 
நினை க் இிலை 

1940 நின் நீர்மை நினைர் 

Bmw» அர்தோ 
1941 மெய்மை நின்று 

மெய் நின்ற எம் 

பெருமானை 

1944 தடுத்து உகந்து 
1901 சொல் வலார்க்கு 

  

  

1963 வேய்ங்குழலோடு 
ஆடும் என் - 

இளமையே 

1904 எல்லியின் மாரு 
SH as HOw 

1905 அஃ தன்றியும் 

அதன்றியும் 
1969 நினைச்சின்ிலர் 

நினைக்இன்றிலார் 
1970 தாய் மலர் 

1910 சொழு௮ எத்தி 
1977 இன்பம் உற்முர் 

சொழுது 

இறைஞ்சி 
1984 மாஇர மண் சமச்து 

1985 செங்கள் வீழ 
1986 பெறிலும் 

1987 அவர்கம்மைஆளும் 
அரசே 

1986 ஓர் சாணே 
1969 பின்னையும் வான 

வாக்கும் 

இருள் நர்ச்து 
வையம் மடிழ 

1998 தாதவன் ஆய் 

வையகம் உண்டு 

2002 சக்கரத்தின் 
2008 ஆண்ட இருக்கை 

யால் 
உலகு ஆள்வது 

2005 முழங்கு ஒலிசேர் 

2006 உணர்தஇிரேல் 

பேராளன் பெய 

ரான பெயர்கள் 

2009 பொன் உலகு 

ஏழினையும் 

இருவயிற்றில் 
2010 சொண்டர்க்கும் 

அமார்க்கும்முணி 
வர்க்கும் 

திருலயிற்றில் 
ஒர் எனமும் ஆய்ப் 

உள்ளமாய்க் 
கொள்ளாமே 

2017
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2020 தேனோடு 
என்மன த்து 

வைத்தேனே 
2024 பிறலிக்கள் 

இதற்கு ௮ஞ்சி 
பயின்றாப்போல் 

2025 பிறவிக்கள் 
2020 ஈரி இனம்போல 
2021 எனக்கு உன் 

அருளே 
2028 பள்ளிகொண்ட 

பாஞ்சோதீ 

2031 மன்றில் மலி புகழ் 

2082 விதியினேக் கண்டு 
கொண்டு 

2080 இரும்பு ஈன்று 
உண்ட 

2037 மூவரில் ஒருவன் 
ஆய 

2060 ஒன்றி நில்லாது 

குழையுமால் 
எனஅ உள்ளம் 

2041 மாகதமே 

அறிகிலோமே 

2௨042 உன்னையே பரவு 
வேனே 

2049 சொண்டனேன் 
யான்   

ata சண்ணுளே 

2044 இரும்புசன்று 

உண்ட. 

2045 அசனுளே பழுத் 
சொழிகர்தேன் 

2047 எம்பிரானாருக்கு 
2049 விதியில் காண்பார் 

மெய்ம்மையே 
eroin@ pun r 

2050 உண்டியான் சாபம் 
உய்யில் அல்லால் 

2051 நாலைர்தும் 
2058 பார் உருவில் 

மூவருமே என 

நின்ற 
மூவுருவம் கண்ட 
Gung 

2055 இர் இரர்க்கும் 
பிரமர்க்கும் 

arp Cue 
2050 ஒண்மதியில் 

2058 விர்தை மேய 

2000 கொங்கத்தார் 

உழிசருகேனே 

2௨01 என்னில் அல்லால் 
என்னின் அல்லால் 

குணபால முதலா 

eos   

2062 அயர்ச்து இரங்கும். 

எள், சனைப்போது 
2008 பூம் வயல் 

பழி படைத்தேன் 
என் பாவமே 

2009 நிறைவு அழிச்தார் 
2070 பாளை மார்பன் 

நிறைவு அழிச் தாள் 
2011 சேர் அளன் வாள் 

அரக்கன் 
2072 அதணையாய் இங்கே 
20789 சைவளம் ஒன்று 

ஆராயாள் 

நம்மை நோக்காள் 
நாணினாள்போல் 

பெருமான் 
கோவில் 

9074 ஈம் ஊர் என்ற 
2075 பெருவயிற்றுக் 

கருமுகிலே 
2070 சண் அலர்ர்த 

2077 அழுச்தார் 

ales op DE 
2079 வரை உருவில் 

போகாமல் வல்லே: 
னாய்ப் 

இன்பம் எய்தி 

2061 அருளாய் என்ன 

 



இப் பதிப்பிற்குப் பயன்பட்ட சுவடிகளும் புத்தகங்களும் 

௬வடிகள் 

ஸ்ரீ வானமாமலை மடம் 2 

நான்கூனேரி (பிரதேசம்) 3 
மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் 1 
திருக்குறுங்குடி. மடம் க 
பூரீபெரும்பூ தார் 2 

9 

புத்தகங்கள் 

-கூர்மா சாரியர் பதிப்பு 1850 
அப்பாவு முதலியார் ் » 1865 

ஙுஷ்பாதச் செட்டியார் ” 1885 

ஸ்ரீநிவாஸ வர.தாசாரியர் 5 1398 

வியாக்யொன புத்தகங்கள் 9 1908-1909 

.காரப்பங்காடு கோபாலாசாரியர் ” 1908 

அ ரசாணிபாலை கர் தாடை 

கருஷ்ணமாசாரியர் 0 1919 

பி. ப. ௮ண்ணங்கராசாரியர் 

,இவ்வியார்த்த தீபிகை 7 1927-1930: 
“சே. கருஷ்ணமாசாரியர் xi 1928 

Ors Gor enwsr everav 9 1938, 1952 

1). 2 பார்த்தசாரதி அய்யங்கார் ” 1939 
மயிலை மாசவசாஸன் ” 1943, 1950 
“வை, மு. கோபாலகிருஷ்ணமாசாரியர் ,, 1950 
R. கே சவய்யங்கார் 2 1954 

மி, ப. ௮ண்ணங்கராசாரியர் இ 1956 

தெலுங்குப் புத்சகம்



ஸ்ரீ : 

அரும்பத விளக்கம் 

  

அ ் அண்ட - சோ 

அண்டம் - பிரமலோகம், தேவலோகம், 
உலகம், ஆகாசம் 

! அண்டர் - இடையர்கள், சேே தவர்கள் 
ak are - தேவர்கள் தலைவன் 

அக்காரக்கனி - சர்க்கரைக் கட்டி 
போலவும் கனிபோலவும் இனியன் 

அக்காரம் - சர்க்கரை, வெல்லம் 
அக்கு - எலும்பு . - _ தவர்கள் 

| அண்டவாணர் தவர்கள் 

eed oe அண்டன் - தேவன் 
அண்டா - எல்லா உலகங்களுக்கும் 
| தலைவனே, தேவனே 

அண்ணல் - பெருமை தலைவன், 

அகம்படியில் - உள்ளே 
அகல் இடம் - பூமி 

அகலம் - மார்பு mend 

அதில் குறடு... அரில் சட்டை அண் ணல் செய்தல் - உதாரகுணத் 
அக ஆச்சரியத்தைக் குதிக்கும்| *சைக் காட்டுதல், சுவாமித்வத்தைக் 

T 
காட்டு சல் 

அசைவித்த - & ideal அண்ணல் மலை - பெருமை பொருச் 
அசைவு - கலக்கம் இய மலை 
அஞ்சலித்து - கைகுவித்து i . 

அஞ்சனக் குன்றம் - கரிய மலை | அணல்கு தல் oo sae 
ணம் = Gin '௮ணர் - கழுத்தில் 'சாங்கு சதை 

அப _ அடப்பம் பூ க்கள் சொடுசல், அளாவுதல், 

ia இ : ட் தடவு சல், பொருர் அதல் 
- கொல்லுதல் 

a . கப்பட்டு 'அணித்தொத்து - ஆபரணக் தொகுதி 
வழக் “6 = se என ' அணுகுங்கொல் - அடைவாளேோ, இட் 
அறியார் = GEG OS, HIS | டப் பெறுவாளோ 
அடரும் - வருத்தும் ் ் க . . 

அடல் - வலிமை, யுத்தம், கொல்லுதல் |”? ட்டது சய ae oe 
அடல்புரை- “யுத்தத்திற்குத் தகுதியான “2 மயல் நமகக 

  

ne Oger - தோல் 
re - கொல்லும் தன்மை வலிக்க டல ஒலித்தல், மூழங்கு.தல் 

: ௮ர்சணர்மாட்டு - அ சணர்களுக்குச் 

அடை - ஏற்றுக்கொள் ் செல்வமான Cag sR sg 

அடை புடை தழுவி - இராப் vse அச்சம் - முடிவு, உலக முடிவு காலத் 
| 

இடைவிடாது அ]த்.த பக்கங்களில்; இல் தங்கியிருக்கும் இடம், அழிவு 

எல்லாம் பரவி அச்சம் இல் - அளவிட இயலாத, அள 

அடும் - துன்புறுத்தும் 

அடையார் - பகைவர் i Savers
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அச்சம் முதல்வன் - அழிப்பவனாயும் 
மீண்டும் படைப்பவனாயும் உள்ளவன் 

அச்சாரம் - ஆகாயம், வான் உலகம் 
௮ச்கரம் ஏழும் - மேல் உலகங்கள் 

ஏழும், ஏழு உலகங்களும், ஏழு தீவு 
களும் 

௮ச்.தி - சர்தியாகாலம், மாலைக் காலம், 

இரவு 
௮ர்தி ௮ம் போது - மாலைக் காலம் 
அ௮ச்தி காவலன் - சர்்.இரன் 
௮ச்தி மூன்று - காலை, ஈண்பகல், மாலை 
அந்தோ - இரக்கத்தை உணர்த்தும் 

இடைச்சொல் 
அப்பில் ஆர் அழல் - கடல் நீரிலுள்ள 

வடவாமுகாக்கனி 
அப்பு - நீர் 

௮ம் கண் மா ஞலம் - அழகய இட 
மூடைத்தான பார்த பூமி 

௮ம் சுடரோன் - அழகிய சுடரை 
உடையவன், சச்.இரன் 

அம்பரம் - மேல் உலகம், ஆகாயம் 
அம்பு ௮ராவும் கண்-அம்புபோல் துன் 

புறத். தற கண் 
அம்புசம் - மேகம் 
அம்மம் - முலைப் பால் 
அம்மனை - தாய் 

அம்மான் - தந்தை 

அமர் - யுத்தம் 
அமர் உலகு - அமரர் உலகு, தேவ 

லோகம் 
அமர்ச்த - விரும்மி 
அமரர் தலைவன் - இர்.இரன் 
அமரிய - அமர்ச்த 
அமலன் - தூய்மையான வன் 

அமளி - படுக்கை 

௮மு௪ செய்சு - உண்ட 

அயர்த்சோம் - அறிவு இழச்சோம் 
அயர்தல் - சளர்தல் 
அயலார் - பிறர் 
அயன் - பிரமன் 

அயில் - கூர்மை 

அரக்குதல் - தேய்த்தல், 

அழுத்துதல் 
அரங்கு - ௩டனசாலை 

பிசைதல், 

௮சசர்சம் குரி௫ில் - அரசர்கட்கு அரசன் 
௮சசு - அரசன், ஆண்டவன், அரசாட்சி 
அரட்டு - குறும்பர்கள் 
அரண் - காவல் 

அரச்சை - துன்பம் 

அரவம் - பாம்பு, ஆரவாரம் 
அரவிர்தம் - தாமரை 
அரவு நீள் கொடியோன் - பாம்பை 

நீண்ட. கொடியிலே உடைய துரி 
யோசனன் 

அரன் - சிவபெருமான் . 
அரி - கருமை, பகைமை, பகைவன், 

சிங்கம் 

அரிகுரல் - தழுசமுத்ச குரலோசை, 
விட்டு விட்டு ஒலிக்கும் குரலோசை 

அறிகுலம் - குரங்குக் கூட்டம் 
அரியே - விரோ தியைப்போக்கெவனே 
௮௬ இடங்கள் - ஆகாசமாகிய இடம் 
அருக்கன் - சூரியன் 

அருத்சன் - பாதிபாகத்தை உடைய 
லன் 

அருர்து.தல் - உண்ணுதல் 
அரும் பிணி - போக்கமுடியாத கோய் 

; அருவித்தின்றிட - அலைத்து வருத்த 
: அருள் மாரி - அருள் பொழியும் மேகம், 

திருமங்கை ஆழ்வாரது பெயர்களில்: 
ஒன்று 

அசையன் - அரசன் 

அல் - இரவு, இருள் 
அல்குல் - இடை 

அல்லல்செய்து - அன்புறு த்தி 
அல்லா ஆற்றல் - இவையல்லாத பிற. 

ஆற்றல் மிக்கவை, இறர்.த பொருள் 
அல்லி - பூவின் இசழ், தாமரை 
அல்லிக்கமலம் - அகவிதழையுடைய 

தாமரை 
அல்லிமாதர் - இலக்குமி 
அலக்கண் - துன்பம் 

அலக்கழித்து - துன்புறுத்தி 
அலங்கல் - மாலை 

அலர் தலைமை - அலமாப்பு, அன்பம், 
அன்பம் விளைக்கும் செயல்கள் 

அலக்சேன் - வருர்தனேன்  
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அலம் - ஹலம், கலப்பை ஆகிய ஆயுதம் 
அலம்பு திசை - அசைகன்.ற அலைகள் 
அலம்புரி - போதும் போதும் என்று 

சொல்லும்படி கொடுக்கன்ற 
அலமருதல் - நடுங்குதல், கலங்கு சல், 

அஞ்சுதல் 
அலர் - மலர், பழி 

அலர் தூற்றுதல் - பழி கூறுதல் 
அலர் மகள் - பூமகள், இலக்குமி 
அலவன் - ஆண் நண்டு 

அலற்றாத7 - பல முறை கூருமல், வாய் 
விட்டுச் சொல்லாமல் 

அலைப்புண்ட. - கொல்லப்பட்ட 
அவ் ஆய - அப்படிப்பட்ட 
அவத்தம் - வீண், வீண் காரியங்கள் 
அவலம் - மேனியில் வெளிப்பட்டுக் 

காணும் அன்பம் 

அவனி - பூமி 
அவிய - அழிய 
அவுணன் - அசுரன் 
அவை - சபை, இிருவோலக்கம் 

அழடூயவா - அழகு இருர்.தபடி. 
அழல் - நெருப்பு 
அழுந்தை - இருவழுச்தார் 
அழைப்ப - முறையிட்டுக் கூப்பிடும்படி 
அள்ளல் - சேறு 

அள்ளி ௮ம் பொழில் - பூர்தாதுகளைக் 
கொண்ட பொழில், தண்ணளி 
உடைய (குளிர்ச்த) பொழில் 

அளகை - அளகரபுரி, குபோ பட்டணம் 
அளவி - சுற்றி, கலந்து 
அளவு - சமயம் 
அளவு எழ - விசாலமாகத் தோன்ற 
அளி - வண்டு 
{Hig - கணிச் து, அன்புகொண்டு 
அளை - தயிர், வளை, பொர்து, குகை 
அளை வெண்ணெய் - தயிர் கடைந்து 

வைத்த வெண்ணெய் 

அற்றம் - தடை, இடையூறு 
அறநூல் - வேதம் 
அறமுதல்வன்- தருமங்களுக்குக் காரண 

மரனவன் 
அறவன் - அறமே வடிலாக உடையவன் 

அருத - மாருத 

2—16 

  

அறுத்துத் தின்றிட - வருத்தித் தன் 
Yass 

அறை - பாறை 

அறைதல் - ஓலித்,தல் 
அறையோ - சயித்தவர்கள் தோற்றவர் 

களை நோக்கிச் சொல்லும் வார்த்சை, 
முறையிடுதல் ் 

அறையோ அறை . mu கோஷம், 
வெற்றி முழக்கம், (சாவலோ நாவல்? 
என்றால்போல வெற்றியைக் குறிப் 

பிடும் மொழி 

அன்பு புக்கட்டு - அன்பு செலுத்தி 
அன்திய - பகைத்த 
அன்றில் - ஒரு பறவை 
அனங்கன் - மன்மதன் 
அனச்தல் - தாக்கம், சோர்வு 
அனம் - அன்னம் 
அனன்று - காய்ந்து 

அனும - வருச்தி 
அனை - அன்னை, தாய் 

ஆ 

ஆக்கை - உடல் 
ஆகம் - உடம்பு, மார்பு 

ஆகாரம் - ஆகரம், இருப்பிடம் 
ஆகுலம் - அன்பம் 

ஆசு அறுத்த - விரைவில் தொலைத்த 

ஆடகம் - பொன், பொன்னால் செய்யப் 
பட்ட ஆபரணங்கள் 

ஆடல் அரவம் - நடனத்தில் உண்டா 
கும் ஆரவாரம் 

ஆடல் பறலையன் - வெற்றி பொருசக் 
(திய கருடவாகன த்தை உடையவன் 

ஆடல் மா-ஆட்டத்தில் றாத குதிரை, 
'இருமங்கை ஆழ்வாரின் குதிரையின் 
பெயர் 

ஆடு - நடையாடா கின்ற, பொருந்திய 
ஆடு அழைப்பார் - வெற்றியைச் சொல் 

லிக் கூவுலார் 

அடு ஏறு மலர்க் குழலார் - பரிமளம் மிக்க 

பூ ௮ணிச்த கூர் தலையுடையவர் 

ஆடுதல் - அசைதல் 
ஆத்சன் - ஆப்தன்
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ஆதர் - பாவிகளான நாங்கள், அறிவற்ற 

நாங்கள் 
ஆதரம் - அன்பு, ஆர்வம், விருப்பம் 
ஆதரியேன் - விரும்பமாட்டேன் 
ஆதன்மையால் - ஆன தன்மையால், 

அதனால், ஆட்பட்ட seen 
ஆது சர்ரான் - யாதும் தரமாட்டான், 

ஓன்றும் தாரான் 
ஆதும் - யாதும், எதுவும், சிறிதும், 

ஒன்றும் . 
ஆகிரை - பசுக் கூட்டம் ' 
ஆப்புண்ட - கட்டுப்பட்ட, கட்டுண்ட 
ஆம்பல் - அல்லி, இலைக் குழல் 
ஆமே - ஆமோ, இயலுமோ 
ஆயம் - தோழியர் கூட்டம் 
ஆயன் - இடையன், கோபாலன் 
ஆயன்: கை ஆம்பல் - ஆயன் கையி 

லுள்ள ஊத குழல் 
ஆயன் வேய் - ஆயன் ஊதகின் ற குழல் 
ஆர் - பொருச்இிய, அருமையான, யார், 

ALS 
ஆர் அளவும் - நிரம்பும் அளவும் 
ஆர்கலி - கடல் 
ஆர்த்தல் - ஆரவாரித்தல், கட்டுதல் 

ஆர்த்தப் புடைக்க - கட்டி அடிக்க 
அர்.சல் - நிறைதல், உண்ணுதல் 
ஆர்ப்பு - ஆரவாரம், ஓசை 

ஆர்வம் செற்றம் - விருப்பு, வெறுப்பு 
ஆரம் - முத்துமாலை, மாலை 

ஆரல் - ஆரல் மீன் 

ஆரா அமுது - தெவிட்டாத அ௮ழுதம் 
ஆராது - திருப்தி பெறாது, கிறையாது 

ஆரார் - இருப் இியடையார் 

ஆசானும் - யாரானும், யாராக இருச் 

தாலும் 

அலி - £ர்த் அளி, மழைத் அளி, இரு 
ஆலி என்னும் திருப்பதி 

ஆலுதல் FESO, 
பொருச்து.கல், ஆடுதல் 

ஆலை - கரும்பு ஆலை 

ஆவர் - யாவர், யார் 

ஆவி - உயிர் 

கூவுதல்,   

ஆவித்தல் - கொட்டாவி விடுதல்,மூச்௬ 

விடுதல் 
ஆழி - சக்காம், சூரியன், கடல் 
ஆழிதட்ட - கடலைக் தடுத்த 

ஆள் - அடிமை 
ஆள் அறி - நா௫ங்கம் 

ஆளி - சங்கம், உடையவன், ஆள்பவன் 
ஆளீர் - அள்பவர்களே 
ஆற்றடுல்லாது - பொறுக்க முடியாமல் 
ஆறு அங்கம் - நிருத்தம், வியாகரணம், 

கற்பம், கணிதம், பிரமம், சச்தம் 
என்னும் வேசாங்கங்கள் 

ஆன் - ஏரு, பசு 
ஆன் ஆயர் - பசுக்களை மேய்க்கும் 

இடையர் 

ஆன் விடை - காளை 

ஆனாத - குறையாத, அழியாத 
ஆனாய் - ஆனை போன்றவனே 

இசலி - 'இகலி, ஒன்றோடொன்று 
மாறுபட்டு 

இடர் - துன்பம் 

இடிகொள் - இடி போன்ற 
இடுங்கி - சுருங்கி 

இடும்பை - துன்பம் 

இடும்பைக் குழி - துன்பக் குழி, கருப் 
பை, கருக் குழி 

இடை - இடுப்பு, மடி. 

இடைகழி ஆயனை-இடைகழி ஆயவனை, 
இடைகழியில் சென்றவனை 

இண்டை - பூமாலை, இரட், நெருக்கம் 
இணை மரு - இரண்டாக நின்ற மருத 

மாம் 

இ,சணம் - உயரமான பரண் 

இர்.து - சர் இரன் 
இம்மை - இப் பிறப்பு 

இமிர்தல் - ஒலித்தல் 
இமில் - இமில் 
இமையவர் - தேவர் 

இமையோர் அண்டரும் - நித்தியசூறி 

களும் ே தவர்களும் 

இயலி - ஒக் 
இக்க ஞ் AGIs



245 
  

இசவி - சூரியன் ல் 
இரவும் சாளும் - இரவும் பகலும் 
இசாக்கதி - ராக்ஷ்ஷி, அரக்கி 
இசாவணாச்.தகன் - இராவணனுக்கு 

யமனாக இருச் தவன், இசாமன் 

.இரிதல் - தோற்று ஓடுதல், பின்னிட்டு 
ஓடுதல், திரிதல் 

இரிய - பிளக்க, பாவிச் செல்ல 

இரு - பெரிய 

இருக்கு - இருக்கு வேதம், வேத மச் 
,இரல்கள் 

இரு சுடர் - சூரிய சந்தஇரர் 
இருஞ் சிறை - பெரிய சிறகு 

இருக்கில் - கரி 
,இருகிதிக்கு இறைவன் - (குபேரனிடத் 

AAGiA கவர்க்த) சங்கநிதி, பதும 
நிதி என்னும் இரண்டு நிதிகளை 

உடைய தலைவன், இராவணன் 
"இரு நீர் - மிக்க நீர்மை, மிக்க இறப்பு 
இருபாடு - இரு பக்கம் : 

.இருபாடு எரி கொள்ளியின் உள்எறும்பு- 

உள் துளையுள்ள மரத்தின் இரு 
பக்கமும் தீப்பற்றி எரிய, அசன் 
தடுலே அகப்பட்ட எறும்பு 

இரும் ப9 - மிக்க பசி 
இருள் காள் - அமா பக்ஷத்து அஷ்டமி 

இருளத்து - இருளில் 
இசை - அகாரம் 
இசைத்து - ஆரலாரம் செய் 
இல் - இல்லம், வீடு, இருப்பிடம் 
இல் பிறப்பு - குடிப் பிறப்பு, குடும்ப பரம் 

பரை 

இலக்கு - குறி 
இலைக் குழல் - இலையால் செய்யப்பட்ட 

ஊத குழல் 
இலைச் கொடி - வெற்றிலைக் கொடி 
இலை மலி பள்ளி - இலைகளால் அமைக் 

கப்பட்ட பள்ளி, பர்ணசாலை 
'இவர்தல் - ஏறுதல், முற்பட்டு வருதல் 
இவரித்தாசர் - போருக்கு முற்பட்டு 

வச்ச அரசர் 

இழிதரும் - இறங்கும் 
இழி புனல் - ஓடிவருகிற &ீர் 
இழுக்காய்த்து - குற்றமாம் முடிச் தது   

இழு - பூசிய 

இழை - ஆபரணம் 
இளம் கனி - இளைய கன்னி 
இளம்படி. - இளமையுடைய,மென்மை த் 

,சன்மையை உடைய 
இள வாடை - wigs மாருதம் 
இளமை ஆடும் - இளம் பிள்ளைகள் 

செய்கின்ற குறும்புச் செயல்களைச் 

செய்யும் 
இளையவர் - இள வயதுடைய பெண்கள் 
இளையார் - இளைய மகளிர் 
இற்ற கால் - ஓடிர்ச கால் 

இற - முறியும்படி, ஓடியும்படி. 
இறக்கை - மரணம் 

இறங்கு - தலை குணிந்து 
இறவு - இரு மீன் 
இறுத்தேன் - கொடுத்தேன் 
இறை - முன் கை, சிறிது, சரீர சக்தி, 

மூட்டு, தலைவன் 
இறைப் பொழுது - சிறிது நேரம்,க்ஷண 

காலம் 
இறையான் - சிவன் 

இறையும் - சிறிதேனும் 
இன் - இனிமையான 
இன்பம் உய்த தார் - இன்பத்தை மிகு 

Bure அ௮டைச்தனர் 
இன்று சாறும் - இன்று வரையிலும் 
இன - இப்படிப்பட்ட 
இனம் - இனமாக, தகுதியாக 
இனமலர் எட்டு - எட்டு உயர்ச்த சாதி 

மலர்கள் : செங்கழுஃர், செண்பகம், 
இருலாட்9, பாதிரி, புன்னை, குரும் 
கத்தி, கருமுகை, தாமரை 

இனமொழியாள் - இனமான 
பேச்சை உடையவள் 

(a2) 

ரு 

ஈசன் - வென் 

ஈச - சீ 

ஈடும் வலியும் உடைய -, உடல் வலியும் 

மனவலியும் உடைய, கனமும் மிடுக் 
கும் உடைய 

ஈண்டி - நெருங்கி 
ஈண்டு - இப்போது
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சது - இது 
Figg - பிளந்த 
ஈர வாடை - குளிர்ச்த வாடை 

ஈரும் - அன்புறு த்தம், வரு கீதம் 
ஈளை - கோழை, இடைப்டு,சலேட்டுமம் 
சன் - ஈனம், இழிவு, இனிமை 
ஈன் கரும்பு - இணிய கரும்பு 

டை 

உக்டட்டு - இற்றுப்போய், சிதிலமாய் 
26 - Onda, Hig 
உகந்து - விரும்பி, ம௫ழ்ச்து 
உகளும் - அள்ளும், பிறழும் 
உ௫ர் - நகம் 
உருக்கும் - சொரியும், ௪க்தும் 

உச்சி - உயர்வு, முக்கியமான பொருள் 
உச்சிதன்னால் - தலையால் 
உச்சியில் முத்தி - உச்சி மோர், உச்ச 

யில் முத்தமிட்டு 
'உடலகம் - உடம்பு 
உடலம் தஅுயின்றால் - உடம்பு முடிந்து 

விட்டால் 

உடைச்த - தோற்று 
உடையான் - சுவாமி 
உண்கின்று - உண்ணும்போது 

உண்டை - வில் உண்டை 
உணர்வு - ஞானம் 
உதவாத அறிர்தேன் - உதலமாட்டா 
மையை அறிர்சேன் 

உதிர - சன்ன பின்னமாச 
உதிரம் - இரத்தம் 
உறர்தி - கொப்பூம் 
உர்இத் தார் - உந்தியாகுய தாமரைப் 

ப. அரும்பு 
உர்து.சல் - தள்ளுதல் 
உம்பர் - மேல், மேன்மை, மேல் உல 

கங்கள், தேவர், நித்இயசூரிகள், 
மேன்மையை உடையவர் 

உம்பர் ஆதல் செய் ஞூவுரு - தேவர்ச 
ளில் மேன்மையாசலைப் பொருச்திய 
பிரமா, விஷ்ணு, ருத்திரர் என்ற 
மூன்று உருவம் 

உம்பர் உலகு - மேல் உலகம்,பரமபதம்   

உம்பரார் -. தேவர்கள் 
உம்பி - உன் தம்பி 

உய்த்சான் - செலுத்தினான் 
உய்தல் - சப்புதல், பிழைத்தல் 
உய்யல் - உய்தல், பிழைத்சல்- 
உரப்பசில்லேன் - அதட்டமாட்டுன் 

நிலேன், கடுமொழி கூறமாட்டேன் 
உரம் - வலிமை 
உரிமை - அடிமை 

உரு - உருவம், வடிவம், அழகு, மான்; ் 

மாயா மிருகம் 

உருகாநிற்கும் - உருகும் 

உரும் - இடி 
உரும் - அழகு 
உலப்பு - அழிவு 

உலவு சொல்மாலை - லக்ஷணங்களில்- 
குறையற்ற பாடல் 

உலாம் - உலாவும், வீசுன்ற 
உவணப் புள் - கருடன் 
உவரி - உவர்ப்பு, கடல் 
உவரி ஓதம் - கடல் அலை 
உவனியப் பிறப்பு - உபரயன த்தின் பின் 

உண்டாகும் பிறப்பு 
உழக்கி - மிதித்து 

உழறி உண்ண - அகைத்துத்] அன்: 
புறத்த ் 

umes உழிதர்கேன் - அலைச்சல் 
றேன் 

உழிதர - இரிய, சஞ்சரிக்க 
உழுவை - புலி 

உழைக்கும் - வருர்தம், அன்புறும் 
உள்ளம் - மனம் 

உள்ளாசார் - நினையாசார் 

உளை - பிடரி மயிர் 

உளைதல் - வருக்துதல் 
உளைச்த - உளையும்படியான, பயப்படும் 

படியான , உளைமயிரைப் படைத் ௪ 
உற்றான் - உரியவன் 

உறு - மிக்க 

உறுக்கி - றி 

உ அயர் - மிக்க துன்பம், அவசியம் 
அனுபவிக்கவேண்டி௰ கர்மங்கள் 

உறும் - மிக்க, சேர்ந்த
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dar 

ளைட்டும் - உண்பிக்கும் 

அடிய - இறு பிணக்குக் கொண்ட 
ஊடு - நடு, இடை, வழி 
அ தமாகில் - ஊதினால் 
ஊதை - குளிர் காற்று 
அளமனார் - ஊமை 
eure - ஊரகம் என்னும் திருப்பதி 
ஊரான் - திருவூரகத்தில் எழுர் தருளி 

யிருப்பவன் 

ஊழ்த்து வீழ்தல் - முற்றிப் பழுத்து 
விழுதல் 

ழி - பிரளய காலம் 
ளழில் - முறைப்படி. 
அளற்றிடை - நீர் நிலங்களில் 
அளறு : பரிசம் 
ளைன் - மாமிசம், உடம்பு 
ஊன் அமர் தலை - பிரம கபாலம் 
ஊன் கேர் ஆக்கை - மாமிசம் பொருர் 

திய உடம்பு 
னம் - கூற்றம் 

ஊனம் உடையன - இழிவான காரி 

யங்கள் 

அளனிடைக் ஞாம்பை - மாமிச மயமான 

உடம்பு 

eT COG - Gaw 

அக்கல் - மணல் மேடு 

கரக்கே - எல்லே என்பது போன்ற ஒரு 
வியப்புச் சொல் 

ஏங்வனும் - ஏப்படியும் 

எஞ்சல் - குறைவு 
எஞ்சா - குறையாத, ஒழியா 
ஏண்கு - காடி 
எண்ணன் - எண்ணத்தில் விளங்கு 

பவன் 
எண்ணானை - எண்ணுபவனை 

எண்ணிரின் ற-சங்கல்ப, த்தால் படைத்த 
எண்ணுதல் - நினைத்தல், ஆராய்தல் 

- எண்தோள் ஈசன் - எட்டுச் தோள்களை 

உடைய இவபெருமான் 
அண் மதி - எண்ணிய எண்ணம் 

  

எத்தனையும் இறச்தேன் - மிக ௮இக 
மாக உன்னை விட்டு நீங்கினேன் 

எத்தனையும் - எர்.தப் பொருளையும் 
எத்தால் - எதனால், எல் காரணம் பற்றி 
எச்தாய்- எனது தர்தையே, சவாமியே 
எந்தை - என்னுடைய தர்தை 

|ஏந்தை த்தை தம்மான் - என்னுடைய 
தர்தைக்கும் அவருடைய தர்தைக் 

கும் தலைவன் 
எம்பி - ஏன் தம்பி 
எம்மாற்கும் - எனது தகப்பனுக்கும் 
எமர் - என்னைச் சேசர்ச் தவர் 

எய்.த்.தல் - தளர்தல், இளைத்தல் 
எய்தீதாது - எய்தாது, போதாது 
எய்தாத - தப்பாமல், போதாது 

எய்ப்பினில் வைப்பு - களர்ச் த காலத்து 
உசவும் சேம நிதி, ஆபத்துக்கு 
உதவும் நிதியம் 

எயிறு - பல், கொம்பு 
எறி தி- எறி இ, எரிகின்ற நெருப்பு 

- ஏறி வீசும் - ஒளி வீசும் 
எரி விழித்து இலங்கும் - நெருப்புப் 
போல ஒளிவிட்டு விளங்கும் 

எல்லி - இரவு 
எல்லே - இது என்ன ஆச்சரியம், ஆச் 

சீரியக் குறிப்பு 
எவ்வம் - துன்பம் 

எழில் - அழகு 
எழு - ஏழு, எழுர்.இரு, புறப்படு 
எழுவிய - எடுத்த 

எள்கி - ஈடுபட்டு, களர்ந்து, வருர்இ 
oor starts பொழுது - மிகச் இறிய 

காலம், கொடிப் பொழுது 

எள். துணைப்போது - நொடிப்பொழுது 

எற்றி - தாக்கித் துன்புறு த்இ 
ஏற்றுக்கு - எதற்காக, எதற்கு 
எற்றே - என்ன ஆச்சரியம், என்னே 
எறிஞர் - தாக்கும் தன்மை படைத்த 

பகைவர் 
எறி 8ர் - அலை மோதுன்ற நீர் 
என் கடவேன் - என்ன செய்வேன் 
என் சிறகின்€ழ் அடங்கா - எனக்கு 

அடங்காத 
என்பு - எலும்பு
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என்றானும் இரக்கமிலாசவனுக்கு - எக் | 
காலத்திலும் இரக்கம் இல்லாதவ 

DES 
என்னே - இத என்ன' ஆச்சரியம் 
என - என்னுடைய 

ஏ 

ஏச - பழிக்க, இழிவாகப் பேசும்படி 
எடி. - தோழியை விளிக்கும் சொல் 
எடு - பனையோலை எடு, இதழ், 

தகம், குற்றம் 
ஏடு ஏறு செல்வம் - ஏட்டில் எழுஇப் 

பார்க்கும்படியான செல்வம் 
ஏண் - எண்ணம், உயர்ச்சி 

ஏத்தும் - அதிக்கும் 
எசம் - அன்பம் 
TENET - பகைவன், அயலான் 
எதிலோர் - ஏதிலர், பகைவர் 
ag செய்தால் - என்ன செய்தால் 
ஏந்திழை - உயர்ந்த அபாணங்களை 

யுடையவள் 
ஏமத்தா - யாமச்.த, நடு இரவில் 

ஏய் - ஓத்த 
ஏய்கீகும் - ஓக்கும் 
ஏயான் - (யரச்கத்திற்குப்) பொருத்த 

மற்றவன் 

ஏர் - அழகு 
எலம் - வாசனை 

ஏ வலம் - அம்புவிடும் வன்மை, அம்பின் 
வல்லமை 

ஏ வாய் - அம்பு பட்ட புண் 
ஏவுஃயுத்தம் 
ஏழை- அறிவிலி,ஞானம் இல்லா தவன், 

மென்மை 

ஏழை நெஞ்சு - அறியாமை பொருர் திய 
கெஞ்சு 

ஏறு - காளை 

ஏறுதல் - பொருர் அதல்,ஏறிப்போ தல், 

மாண்டுபோதல் 

ஏன் - ஏனம், பன்றி 

ஏனங்கள் - பன்றிகள் 
எஸனோர் - மற்றையோர், பகைவர், அன் 

பூதி 

  னியர்கள் 

ஓஒ 
ம் 

ஐ - கோழை, ஐர்து 
ஐங்கணை வில்லி - ஜர். மலர் அம்பு: 

களை (சாமசை, wt, அசோகு, 
முல்லை,நீலோரற்பலம்) எய்யும் வில்லை 
உடைய மன்மதன் 

ஐந்து வேள்வி - பிரம யாகம், தேவ 

யாகம், பிஜர் யாகம், மானுட யாகம்; 
பூத யாகம் என்னும் ஐவகை வேள்வி 

ஐம்பால் - ஐர்து பகுதியை உடைய 
கூச்சல் 

ஐம்புலன் - ஐந்து பொறிகள், ஐ 
பொதிகளுக்கும் உரிய விஷயங்கள் 2 
சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, மாற்றம் 

ஐம்பொறி - மெய், வாய், சண், மூக்னு, 
செவி 

ஐவர் கோவிஞார் - பஞ்சேர் இரியங்களா 
கிய தலைமையையுடைய அர்த ஐவர் 

ஞ் 

ஓக்கலித் தட்டு - ஆரவாரம் செய்து 

கொண்டு, வெற்றி தோன்ற வாயா. 
௮ம் கைகளாலும் ஒலிசெய்து 
கொண்டு 

ஓக்கலை - இடுப்பு 

ஒரித்தல் - ஓடி.த்தல், அசைத்தல் 
ஒண் - ஒண்மை, பிரகாசம் 
ஒண் ௪டர் - விளக்கமான இரு சுடர், 

கூறிய சர் இரர் 
ஓண் பொருள் - இறந்த கருத்து 

PES - ஓத்து 
ஒப்பான் - ஒப்பாக 

ஒரு கால் உடைய தேர் ஒருவன் - ஒற் 

ome gears சேரையடைய சூரி 
யன் 

ஒருங்க - ஒன்று சே, ஒருசேர 
ஒரு தாரா - ஒரு மாலையாக,ஒரு வரிசை: 

யாகு 
ஒருவா - ஓப்பற்றவனே 
ஒல் - ஒலி, ஐசை, பாட்டு 

ஓலிசொலும் - பாடுகின்ற, அப்பிய௫க் 
இன்ற 

ஒலி மாலை - இசையோடு கூடிய ப௱ 

மாலை
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ஓலி வல்லார் - இசை நிரம்பிய பாடல் 
களைக் கற்று வல்லவர்கள் 

ஒள் - ஒளி, பிரகாசம் 
ஒள்ளிய - இறர்௪, அழகிய 
ஒளியவன் - ஒளியையுடைய சூரியன் 

ஒளியா - ஒளித்து 

ஒன்றி - சேர்க்து 
ஒன்று - இறிதும் 
ஒன்று அலா உருவம் - பல்வேறு 

வகைப்பபீட வடிவம் 
ஓன்று நின்ற ஒன்பதும் - ஒன்று 

பொருச்திய ஒன்பதும் (பத்தும்) . 
ஒன்றும் - பொருந்தும் 
ஒன்னலர் - பகைவர் 

ஒங்குவித் த - உண்டாக்கி 

ஒட்டக்து - ஒட்டம் தக்.த, ஓடிவந்து 
ஓடா அடல் - கெடாத வலிமை 
ஓதம் - கடல் ் 

ஓதி - கூர்சல் 

ஓது வாய்மை - ஓதப்படுற வேசம் 

ஒம்புகை - ஓம்புதல், பாதுகாத்சல் 
ஒமத்து உச்சியாய் - வேள்விக்குத் தலை 

வனாய் 
ஓமம் - ஐமங்கள், யாகா.இ காரியங்கள், 

யாகம் 
ஓய்ச்த - வலிமை குறைர்த, களைத்த 

ஒர் - ஒப்பற்ற 
ஓர் எழுத்து - முன்மையான எழுத் 

தாகய அகரம் 
ஓர்தல் - ஆராய்தல் 
ரீர் - அறிகிறீர் இல்லை 
ஓசோர் குடம் - ஒவ்வொரு குடம் 
ஓவாச - ஒழியாத 
ஓவி - ஓவியம் 
ஓவி கல்லார் - இத்திரம் எழுதுவதில் 

சிறந்தோர், சத்திரகாரர் 
ஒளி - வரிசை 

கங்குல் - இரவு 

கச்சி - காஞ்போம் 
கஞ்சை - கம்ஸனை 

கட்டழித் ச - நிலைகுலையச் செய்த   

கட்டு - காவல், வலிமை, பெருமை 
கட்டு அவிழ் சாமரை - மலர்ச் ச சாமரை 
கட்டுண்டு - கட்டுப்பட்டு 
கட்டுரை - சொல் 
கட்டுவிச்சி - குறி சொல்பவள் 

கடத்சல் - அளத்தல் 
கடம் - மதம், பாலைவனம் 
கடம்பு - கடம்பமரம் 
கடி - கரவல், வாசனை, விளக்கம் 
கடிகை - திருக்கடிகை என்னும் திருப் 

பதி 
கடிகா - காவலோடு கூடிய சோலை, 

நறுமணம் உள்ள சோலை 
கடிதா - விரைவாக 
கடிப்பு - குண்டலம், 

காத 
கடியது - கொடியது 
கடியார் - கொடுஞ் செயல்களையுடைய 

வர், அஞ்சத் சக்கவர், வலியவர் 
கடுங்கால் - கொடிய காற்று 

கடுத்த - வேகத்தோடு 
கடுவாய்ப் பறை - பல்லவர்களுடைய 

பறையின் பெயர் 
கடு விசை - மிக்க வேகம் 
கடையார், கடை௫மார் - உழத்்இயர், 

பள்ளச்கள், மருதநில த்தப் பெண் 

கள் 
கண் - கணு, இடம் 

கண் ஆர் - கண்ணுக்கு நிறைந்த அழ 

குடைய, விசாலமான 
கண்கொடி - கணுக்களையுடைய வெற் 

றிலைக் கொடி 
கண்டல் - தாழை 
கண்டலா - கண்டவாறு, மனம்போன 

படி. 
கண்டவாறு - விரும்பியபடி 
கண்டோம் - அறிவோம் 

கண்டீர் - முன்னிலை அசை 
கண்ணநீர் - கண்ணீர் 

கண்ணாளன் - தயாவான், கண்போன் 
ஐவன், நாயகன் 

கண்ணுதல் - நெற்றிக் கண்ணை உடை 
யவரான ரஇவபெருமான் 

கண்படுக்கும் - தூங்கும் 

ஒருவகைக் 

௩
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எணகணப்ப - கண கண என்று ஓலிக்க 
கணம் - கூட்டம் 
கணவலர் - அலரி என்னும் பூ 
கணி - சோதிடன் 
கணி வளர் வேங்கை - சோதிடனாக 

வளர்ச்த வேங்கை 
கணை - அம்பு 
கதம் - கோபம் 
கதலி - வாழை 
கதிர் - ஓளி, சூரியன் 
கதிரோன் சிறுவன் - சுக்கிரீவன் 

கந்தம் - வாசனை 
கச்.தாரம் - கார்தாரம் என்னும் பண் 

கசத - கட்டுத் தறி 
கபோசம் - கொடுங் கை 
கம்பம் - நடுக்கம் 

கமலப் பாவை - இலக்குமி 
கமலம் - தாமரை 

கமழும் - நறு மணம் வீசும் 

கயம் - குளம், தடாகம் 
கயல் - கயல் மீன் 
கரத்தல் - ஒளித்தல், உருமாய்க் து 

ஒழிதல் 
SID = Os 
கரா - முதலை 

கராம் - முதலை வகை 

கறி - யானை, சாட்டு 

கரிய சாழிகை - கறுத்த . இருளின் 
சாழிகைகள் 

கரு ஆர் கற்பகம் - யகர கூடிய 
கற்பகம் 

கருத்தன் - கர்தீசன், தலைவன் 

கருர்தாள் - வலிமையுள்ள கால்கள் 
கருர் சாள் சிலை - வயிரம் பொருச்திய 

வில் 
கருகெல் சூழ். - கருக்கொண்ட நெல் 

வயல் சூழ்க்த 
கரும்மினிடைத் தேறல் - கருப்பஞ் 

சாறு 
கருமகள் - வஞ்ச மகள் 
கருமம் - கைங்கரியம் 
கருவரை - அஞ்சன மலை 
கருவிளை - கருவிளைப் பூ, காக்கணம்பூ 
கருளக் கொடி - கருடக்கொடி 

கரை எடுத்த - ஒலிக்கின்ற 
கல் - மலை 
கல் அதர் - கற்கள் நிரம்பிய வழி 
கல் நீர - கல் என்று ஒலிக்கும் அருவி 

நீர்களை உடைய 
கல்லீர்கள் - கற்பீர்களாக 

கல்விச் சிலை - கல்வி பயிலும் காலத்து 
வைத்திருர் த பயிற்சிவில் 

கலந்து - ஒன்றாக த் வட்டுப் 
கலம் - மரக்கலம் 
கலவர் - கப்பலில் உள்ளவர் 
கலன் - ஆபரணம் 

கலிக் கச்ச - உறுதியான கச்சு 

கலிகன்றி - திருமங்கை ஆழ்வார் 
கலி கெழு - ஆவாரம் பொருக்திய 
கலிங்கம் - ஆடை 
கலி மான் தேர் - செருக்கு உடைய 

குதிரை பூட்டிய தேர் 
கலியன் - படைவீரன், இருமங்கையாழ் 

வாரஅ பெயர்களில் ஒன்று 
கலியார் - கலிகாலம், கலிபுருஷன் 

[கலுழி - கலங்கல் நீர், கானாறு 
கலை - மான், அண் மான், மாயாமிருகம், 

ஆடை, மேகலாபரணம் 
கலை இலங்கு மொழியாளர் - கற்ற 

சாஸ் இரங்கள் விளங்கும்படி பேசும் 
பேச்சை உடையவர் 

கலைசரு குழவி - மிகச் ஏறு குழர்தை, 
இளங் குழந்தை, தொட்டிலில்(ஏணை 
யில்) வளரும் குழந்தை 

கவ்வை - ஆரவாரம் 
கவர் சம் - தலையற்ற 

முண்டம் 

கவர் ஆக முடித்து - இரண்டு வகை 
யாக முடித்து, வாரி முடித்து 

கவலை - மறப்பு, அன்பம், மனத்துள் 

தோன்றும் அன்பம் 
கவளம் - சோற்று உருண்டை 

கவின் - அழகு 
கவுள் - கன்னம் 

உடற்குறை, 

கவை கா - பிளவுபட்ட நாக்கு 

கழல் - கழற்ிச் காய், திருவடி. 

கழி - உப்பல் கழி, மிகுதி  
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கழுது - பேய் 
கழுஃர் - செங்கழுகீர்ப் பூ 

கழை - குருத்து; அனி 
கள் - சேன் 
கள்வம் பொதி அறை - கள்ளத் தன் 

மைக்குக் கொள்கலம் போன் றவன் 
கள்வி- கள்ளத் தன்மை உள்ளவள், 

கபடி. 
களகம் - சீரச்தூ, சுண்ணாம்புச் சாச்து, 

அன்னப் பறவை 
சளங்கனி - களாம் பழம் 
களவம் - களாம் பழம் 
களி - களிப்பு, மஒழ்ச்சி 
கஸித்சல் - ம௫ழ்தல் 
களியா - மூழ்ந்து 
களைகட்ட - களை பறித்த, களைகளை 

ஒழித்த 
களைகண் - பற்றுக்கோடு, தஞ்சம் 
களைஞர் - களை பறிப்பவர் 
கற்பகம் - கற்பக விருக்ஷம் 
கற்பம் - கற்ப சூத்திரம் 
கற்பு - கல்வி, தொழில் இறம், வேலைப் 

பாடு, ஞானம் 
கற்றா - கன்றோடு கூடிய பசு 
கற்முயன் - கன்று ஆயன், கன்றுகளை 

மேய்க்கும் இடையன், கண்ணன் 

கற்று இனம் - கன்றுக் கூட்டம் 

கறங்க - ஒலிக்க 
கறவு - கப்பம் 
கறவை - பசு 
கதி - மிளகு 
கறுத்து - கோபித்து 
கறை - உரல், விஷயம், இரத்தக் கறை 
கன்ற - AGES, துன்பப்பட 
கன்றி - கோபம்கொண்டு 
கன்னல் - சர்க்கரை 
கன்னி மதிள் - அழிவில்லாத மதில், 

பிறரால் தீண்டப்படாத மதில் 
கனகம் - பொன் 
கனசங்கம் - பெரிய சங்கம் 
கனம் - பொன், இரத்தினம், 

பெருமை 
கனல் - நெருப்பு 
கன வரை - பெரிய மலை 

உறுதி,   

கன வளை - பொன் வளையல் 
கனவில் கண்டேன் - மானஸ அநுபவ 

மாக அ௮றிச்தேன் 
கனை ஆர் .இடி.குரல் - பெரிய 
போன்ற குரல் 

இடி. 

கா- சோலை 
காச - பொன், பொற்காசு 
காசை ஆடை. - காஷாய ஆடை 
காண்டும் - காண்போம் 

காணல் ஆம் கொலோ - காணக் 
KA? மா 

காத்தன் - காத்தல் தொழில் செய் 
பவன், ரக்ஷகன் 

காத்து - 'காக்கின்றாய் 
காதல் - பக்தி, அன்பு 
காதல் ஆதாம் - அன்பும் அசையும் 
காதல் செய்தல் - விரும்புதல் 
காதல் செய்யா - விரும்பாமல் 
STENCH - கணவன் 
காதலித்து - அன்புகொண்டு, பக்தி 

கொண்டு 

காதன்மை - காதலின் தன்மை, காதல், 
விருப்பம், பக்.இ 

காச்.தள் - ஒருவகை மலர் 
காம்பு - மூங்கில் 
காமக் கதிர் - அழூயெ கர், மிக்க கதிர் 
காமம் - விருப்பம், அழகு 
காமர் - விருப்பம், அழகு 
காமரு - விரும்பப்படும். 
காமருதல் - விரும்பு தல் 
காமன் - மன்மசன்: 
காமனார் - மன்மதன் 
காய்த்ச - குலை சள்ளியிருக்கிற 

காய்தல் - கோபித்தல் 
கார் - கருமை, மேகம், கார்காலம் 
கார் கெழு கடல் - மேகம் வர். படியும் 

கடல் 
கார்வானம் - இருக்கார்வானம் என்னும் 

திருப்பதி 
காரகம் - திருக்காரகம் என்னும் இருப் 

பதி
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காரிகை - அழகு, அழகுடையவள், 
பெண் 

கால் - காற்று, காலம், வில் நனி 
கால் ஆர் மருது - நன்கு வேர் ஊன்றிய 

மரு சமாம் 

கால் கொள் - நடப்பட்ட 
கால் சொடா - காலைக் கட்ட 
கால் விசைத்த - காலால் உதைத்த 
காலன் - யமன் 
காவி - பசுக்கள் 
கரவல் - இறை 
காவலைப் பிழைத்து - கர்வலுக்குத் 

தப்பி 
கரவி - நீலோற்பல மலர், கருங்குவளை 

மலர் ் 

காளமேகம் - கரிய மேகம் 

காற்றத் தடைப்பட்ட - காற்றில் அகப் 
பட்ட 

கான் - காடு 

கானகம் - காடு 

கானம் - காடு 

கானல் - கடற்கரைச் சோலை, கெய்சல் 
நிலம் 

கி 

இடங்கு - பள்ளம், நீர்கிலே, வெற்றிலைக் 
கொடிக்கால் 

கண்டி - இளைத்து, துளைத்து 
கிள்ளை - இளி 
இளை - அற்றம் 

ஐ 
b&b 

இண்ட - குத்தி எடுத்த 
இழ்மகன் - £ழ்ச் சாதியில் பிறக் தவன் 

கு 

குஞ்சி - மயிர்முடி. 
குட்டம் - மடு 
குடங்கால் - மடி 

குடபால் ஆனாய் - மேற்கே தஇருவரங்கம் 

பெரிய கோயிலிலே சண் வளர்ச் 

திருளுகிறவன் 
குடி. குடி ஆக - வஹி வழியாக 
குடியா - குடும்பமாக, இரளாக   

குடைச்து ஆடுதல் - நீரில் ஞூழ்டச் 

குளித்து விளையாடல் 
குண்டர் - நீசர் 
குணங்களே இயற்ற - குணங்களைக் 

கூறிச் துதிக்க 
குணபால மசயாஞனாய் - மைத் இக் 

இலே திருக்சண்ணபு£த்திலே எழுச் 

திருளியவன் ் 

குதிகொடு - குதித்து 
குச்தி - கால்களைக் குர்திக்கொண்டு 
கும்பம் - குடம், மத்தகம் 
குழுதம் - செவ்லாம்பல், அல்விப் பூ 
குமைத்தல் - வருத்தல், துன்புறுத்தல் 
குயம் - முலை 

GIEG அரசன் - குரங்கு அரசன் 
குரக்கு நாயகர் - வானா சேனாஇபஇ 

கள் 
குரம்பை - குடிசை, உடல் 
குரவு - குராமரம் 
குரவை பிணைந்த - குரவைக் கூத்து 

ய் 
குரிசில் - தலைவன் 

குரு - நிறம் 
குருகு - காரை, கொக்கு 

குருதி - இசத்சம் 
குருக்தம் - குருர்சமாம் 

குருமணி - இறக்க இரத்தினம், நிற 
முடைய இரத்தினம் 

குரை சடல் - ஒலிக்கின்ற கடல் 
குலம் - உயர் குடிப் பிறப்பு, கூட்டம் 
குல மயில் - மயில் கூட்டம் 
குல வானவர் - இறந்த கித் தியசூரிகள் 
குல வேழம் - இறர்த யானை 
குலை எடுக்க - குலை சள்ளிய 
குலைதல் - நிலை கலங்குதல், நடுங்கு சல், 

அழிசல் 
குவடு - சிகரம் 

குழகா - சேர்ர்திருப்பவனே, மாருத 
இளமையை உடையவனே 

குழமணி தாரம் - தோற்றவர் வென்ற: 
ars வெற்றியைச் சொல்லி ஆடுவ 

கொரு கூச்அு ; குணாலைக் கூத் தப் 
போன்ற 

குழல் - மயிர்முடி
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குழல் கிற வண்ணன் - கூச்சலின் நிறம் 
போன்ற நீல நிறத்தையுடைய இரு 

மால் 
குழை - இளச் தளிர், சமை, குண்டலம், 

காசணி 
குறிக்கோள் - கொள்கை, ஞானம் 

குதிஞ் - குதிஞ்டிப் பண் 
குறிஞ்சி மருள் - குறிஞ்சி இக்தளம் 

என்னும் பண் 
குறிப்பு - கருத்து, எண்ணம், இரு 

வள்ளம், நினைப்பு, உள்ளக் கருத்து 
குறை - மனக் குறை, வேண்டுகோள் 
குன்று - மலை 

குன்றுதல் - குறைதல் 
குனித்த - வளைத்த 

ca 

கூ என்னும் - கூ என்று கூவும் 
கூடின்றது இல்லை - கூவ வில்லை 
கூசுதல் - தளர்ச்சியடை தல் 
கூடம் - இருகம், மண்டபங்கள் 
கூடல் - மதுரை 

கூத்தன் - விகோதச் செயல்களைஉடை 
யவன் ் 

கூர்சல் - மயிர் முடி 
கூர் - கூர்மை, மிகுதி 
கூர் ஆர்ச். த - கூர்மை மிக்க 
கூழை - கூர்தல், மயிர் முடி 

 கூழைப் பார்வை - வஞ்சகமான பார் 
வை 

கூற்றம் - யமன், கூற்று, பேச்சு 

கெழு விசும்பு - மற்றைய சாலு பூதங் 
கஞம் தோன்றுவதற்கு இடமாகப்: 
பொருச்இிய ஆகாயம் 

கே 

கேசாரம் - பிடரி மயிர் 

கேட்டாம் - கேட்டோம் 
சேவலம் அன்று - சாமானியம் அன்று 
கேழல் - பன்றி 
கேள்வன் - நாயகன், கணவன் 
கேள்விப் பதங்கள் - கேட்டு அறிய 

வேண்டிய வியாகாண சாஸ்திரம் 

கை 

கை செய்திட்டு - ஒழுங்கு செய்து 

(கைதை - தாழை 
' கைப்படுத்து - வசப்படுத்தி 
கைப் போ - கைகளாகற தாமரை 

' கைம்மாறு - பிரதி உபகாரம் 
| கையறவு - செயலற்ற தன்மை 
(கையெறிர்து - அணிவருத் அ, கையும் 
| அணியும் வகுத்து, (பாரசப் போர் 

கடத்த வேண்டுவதே என்று) 

உறுஇப்படக் கையடித்து 
, கைவலத்து - கையில் 

கொ 

  
| 

கொக்கின் பிள்ளை - கொக்கின் குஞ்சு 
கொக்கு - மாமரம், ஒரு பறவை 
கொங்கு - வாசனை, சேன் 
கொங்கை - முலை 

கூற்றம் உண்ணாது - யமன் உபத்தாலம் கொடு - கொண்டு 
செய்யான் 

கூறு - பங்கு, பாகம் 
கூறை - ஆடை, 
கூன் - வளைவு 
கூன் உலாவிய மடச்சை - கூணியான 

ws Sonor 

கூன் நீர் மதி - வளைந்த தன்மையுள்ள 
பிறைச் சர் தரன் 

கெ 

. கெடுத் ச - போக்கிய 
கெண்டை - ஒருவகை மீன் 

,கொடுர்சொழிலோன் - கொடிய அழித் 
... தல் தொழிலைச் செய்யும் ரத்தன் 
கொண்டல் - மேகம் 
கொண்டற்கு - கொண்டசற்கு, பற்றி 

யதற்கு 
'கொர்து - கொத்து 
கொம்பு - இளை 
கொய்தல் - பறித்சல் 
"கொல்லிப் பாலை - 
். யிலுள்ள ஒரு பெண் சிலை, அழகில் 

மகளிர்க்கு உவமையாகச் சொல்லப் 

| படுவது 

கொல்லிமலை
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"கொல்லை - வரம்பு அழிர் சவள், தோட் 
டம் 

கொல்லை விலங்கு - வானரம் 
கொவ்வைக் கனி - கோவைப் பழம் 
“கொழித்தல் - சள்ள,சல், ஒதுக்குதல் 

கொழுகஈன் - கணவன் 
“கொள்ளி - நெருப்பு 
“கொள்ளை - மிகுதி 
கொள்ளை கொள்ளும் - மிகுதியாகப் 

பிடித்து உண்ணும் 
"கொற்றம் - வெற்றி 

கொற்றவன் - அரசன் 

கோ 

"கோ - தலைமை, தலைவன், அரசன் 
“கோ குலங்கள் - பசுக் கூட்டங்கள் 
"கோங்கு - கோங்குமாம் 
"கோடிய - வளைந்த 
கோதா - (கோதூகலம்) 

உரியவனே 
கோதிய - கொத்து உண்ட 

கோ - குற்றம் 
கோதை - சொடைகொள் மாலை, விடு 

சரங்கள், மாலை, கூர்தல்,. மயிர் முடி 
கோதை மாலை - விடுசரங்களும் நெருல் 

கத் தொடுத்த மாலைகளும் 
கோயின்மை - தலைமைத் தன்மை 

இல்லாமை, ஆராய்ச்சி இல்லாமை, 
நீதியற்ற செயல், அநியாயம் 

கோல் தும்பி - இளைகளில் திரியும் 
வண்டுகள் 

கோல் சேன் - மரக் கொம்புகளில் 
உள்ள வண்டுகள் 

கோல் வளை - இரண்ட வளையல், அழ 
யெ வளையல் 

கோலம் - அழகு 
கோலி - விரித்து 
கோவம் - கோபம் 
கோவல் - திருக்கோவலூர் 

இருப்பதி 
கோவலர் - ஆயர்கள், அரசர்கள் 
கோவி நாயகன் - கோபியர்களுக்கு த் 

தலைவன் 

சீகோாவியர் - இடைப் பெண்கள் 

ம௫ழ்ச்சிக்கு 

என்னும்   

கோவினார் - தலைவர்கள் 
கோவை இன் மிழ் - தொடர்பாக 

வுள்ள இனிய மிழ், ஒழுங்கான 

தமிழ், சறர்ச சமிழ், திருமொழி 
கோமளப் பிள்ளாய் - அழ பிள்ளையே 
கோமளம் - மென்மை, அழகு 
கோழி - உறையூர் 
கோள் - க்ஷயம், வலிமை 
கோன் - தலைவன் 

கெள 

கெளவை - ஆரலாசம் . 

௪ 

சங்கமுகம் - புலவர் கூட்டம் 
சங்கு - சங்கனொலான வளையல்கள் 
சங்கை - சச்தேகம் 
சடங்கு - காமிய கர்மம் 
சடையான் - செவன் 
சுமுகன் - நான்முகன், பிரமன் 
சர்கம் - சந்தஸ், அழகு, வேதம் 

சச்தி - ஒன்றோடொன்று சேர்ச் அள்ள, 
நித்திய கர்மம், சக்தியா 
சந்தியா வர் சனம் 

சந்து - சந்தனம், சர் தன மாம், மூட்டு 
லாய் 

சச்தோகன் - சச்கோக ஸாமத்தின் 
விதீது, சாச்தோக்கிய உபரிஷத்தை 

அறிர் தவன் 
சப்பாணி - கையிரண்டையும் சேர்த் 

அக் கொட்டுதல் 
சமம் - போர் 

சயம் - சமூகம், இரள் 
சயம் மே- தானாகவே வத்திருக்கப் 

பெற்ற, ஜய சப்தம் மேவப்பெற்ற 
சரண் - இருவடி, காப்பு, காவல் 
சரம் - அம்பு 

சலம் - வஞ்சகம், கோபம், சண்ணீர், 
துன்பம், பகைமை 

சீலம் புரிச் - €ற்றம் கொண்டு, பகை 
கொண்டு 

சலவன் - துன்பம் செய்பவன், பகை 
மை உடையவன் 

காலம்,



252: 
  

சாடி, - அழித்து 
சாத்து - வியாபாரக் கூட்டம் 
சார்தம் - கலவைச் சர்சனம் 
சாந்து - FIGS, FE Fe 
சாம மா மேணி-நீல நிறமுடைய 

சிறர்.த திருமேனி 
சாமி- சாம வேதத்தால் கூறப்படுபவன் 
சார்ங்கம் - வில் 
சாச்தல் - அடைசல், சேர்தல் 
சாரதி - தேரோட்டி 
சாலி - செச் நெற் பயிர் 
சாற்றுதல் - சொல்லுசல் 
சாறுகொண்ட மென் கரும்பு - சாற்: 

றை வெளியே பெருக்கிய மெல்லிய! 

கரும்பு 

சி 

சிக்கென - உறுதியாக 

இகரம் - உச்சி 
இங்காமை - குன்றிப் 
சுருங்கா சபடி. 

சணும்கி - கொஞ்சி, மூக்கால் அழுத 
இத த்தம் - மனம் 

சிர் சனையை - மனோசதத்.துக்கு விஷய । 
மாயிருப்பவனை 

இர்தாமணி - வேண்டியவற்றை யெல் 
். லாம் கொடுக்கும் ஓர் இரத்தினம் 
இர் தக்கோன் - தாட்டு அரசன், । 

ஜயத்தரசன் 
சிந்சை - மனம், எண்ணம், கெஞ்சம் 
தரம் - தலை 
இல்லி - சல்வீடு என்னும் பறவை; சில் 

என்னும் ஓசையை உண்டுபண்ணும் 

இயல்புடையது. 

சிலம்பு இயல் ஆறு - சலம்பாறு, நூபுர 
கங்கை 

சிலம்பு - மகளிர் காலணி 
சிலம்பு,தல் - ஒலித்தல் 

சிலுப்பி - அசைத்து, சுற்றி 

சிலை - ஒளி, வில், வில்போன்ற புரு 
வம் 

இலவளிகைக் கச்சு - கட்டும் கச்சு, 
பொன் எழுதின கச்சு 

  போகாதபடி, 

இற்றவை - இறிய தாய் 
இற்தில் - சிறிய வீடாகிய கூடு, திய. 

மணல் வீடு 

ApsC gor - 
சேன் 

சிறு தறு கண் - சிறிய அஞ்சாத கண் 
கள் 

சிறுவன் - புசல்வன் 

சிறை - நீர் அணை, சிறகு 
இறை குலாம் - றகுகளோடு விளங்கு 

இன்ற 
சிறை வைத்து - ௮ணை கட்டி: 
சன இல் செல் கண் - சினத்திற்கு 

இருப்பிடமான சவர்௪ கண் 
சனங்கள் அவிழ 3: கோபம் ஓழிய 

சகு சவனாக ௮மைர்: 

; சினை - மாக் இளை 

சீ 
சயம் - இக்கம் 

- இறப்பு, அழகு 
சலம் - கல்லொழுக்கம் 

; சீற்றம் - சோபம் 

de 

| சுடர் - சூரியன், சூரிய $3 Mat 
। சுண்ணம் - மகரச்சப் பொடி 
| சுதை - சுண்ணாம்பு 

'சர்தரம் - அழகு 
சுரபுனை - சுரபுன்னை 

சுரிகுழல் - சுருண்ட கூர்தல் 
| சுரிகை - உடைவாள் 
| சுரி சங்கம் - வளைந்த சங்கு 
| சுரிர் திட்ட - சுருண்டிருக்கிற 
சுருதி - வேசம், தக்க சுரம், ஒலி வேற. 

பாடுகள் 

சுரும்பு - ஒருவகை வண்டு 
சுரும்பு இனங்கள் வண்டு - சுரும்புச் 

கூட்டமும் வண்டுக் கூட்டமும் 
சுவடு - அடையாளம் 

சுழன்று - சுற்றி 
சுற்றம் - உடன் பிறந்தார் முதலிய 

இயற்கையான சுற்றம், சாயத்தார். 
பங்காளிகள், பக்த, உறவு 

dy   சூட நின்ற - வணக்கும்படி நின்ற
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சூதம் - மாமரம் 
சூதகம் - மாமரம் 
சூர்மை - அச்சம், கொடுமை ' 
.ரூல் - கருப்பம் 
சூலிகை - சூலங்கள் 

குழ் குழல் - முடி.த்.திருக் ச கூச் தல் 
சூழ் புனல் - எங்கும் பரவியிருக்கிற நீர் 

சூழல் - இடம் 
குழி - முக படாம் 
சூழும் கழல் - எல்லோரையும் தனக்கு 

அடிமையாக்கிக் கொள்ளும் இருவடி. 
கள், எங்கும் பரவிய இருவடிகள் 

சூறை - சுழல் காற்று 

செ 

செக்கர் - வெந்த 

செகுத்தல் - 91550 
செம் கல் குன்றம்- சவச்த இரத்தினக் 

கற்களையடைய மேருமலை 
“செங்கேழ் உளை - இவர்த பிடரி மயிர் 
செங்சையாளன் - கொடையால் இவக்த 
கையை உடையவன் 

செஞ் சரங்கள் - செவ்விய பாணங்கள், 
இலக்குத் சப்பாத அம்புகள் 

செஞ்சாலி - செக்கெற் பயிர் 
செஞ்சொல் - எளிதாகப் பொருள் 

விளங்கும் சொல் 
செண்டன் - சுபாவத்தை உடையவன், 
சண்மையை உடையவன், பூச் 
செண்டை உடையவன் 

செச்திறத்த - செவ்விய 
செர்கெற் கூழை - செக்நெற் பயிர், 

செர்கெழ் பயிரின த சலைப்புறம் 
செப்பு - பெட்டி, பாத்திரம், கரண்ட 

கம 

செப்புதல் - சொல்லுதல் 
“செம்பியன் - சோழன் 
செம் புனம் - நல்ல இனைப் புனங்கள் 
செம்போத்து - ஒரு பறவை, கருடன் 

(செம்பருச் து) 

“செம்மல் - பெருமை, பழமை 

செம்மல் போ - பெரிய பூ, பழம் பூ 
'செம் மொழி - இனிமையான உண்மை 

மொழி 
  

செய் - வயல் 
செய்கேன் - செய்வேன் 

செய்சனகள் - செய்த காரியங்கள், 
செய்ச வகைகள் 

செய்ய - அழகயெ 
செய்வு அளவில் - செய்தபோது 
செரு - போர், போர்க்களம் 
செருக்களம் - போர்க்களம் 
செரு நூதலூடு - போர்க்களத்தின் 

முனையில் 

செருவர் - செருச் செய்பவர், போர் 
செய்யும் பகைவர் 

செருவில் நிறை காத்தவன் - பாரத 
யுத்தத்தில் பாஞ்சாலியின் மானம் 
காத்தவன், சபதத்தை நிறைவேற் 
றியவன் 

செல்கதி - மோக்ஷம் 
செல்லா ஈல்லிசை - அழியாத புகழ் 
செல உய்த்த பாதம் - செல்லும்படி 

தாக்கப்பட்ட இருவடி. 
செல எய்தூவார் = genet 

செல வைத்து - செல்ல வைக்து, அப் 
பாற்படுத் தி 

செவ் 156 உடை ஆடை, - மிகுந்த 
சிவப்பு நிறத்தை உடைய ஆடை, 
பீ.தாம்பாம் 

செவ்வி - சக்க சமயம், பக்குவ நிலை, 

அழகு 
செற்றம் - வெறுப்பு, பகைமை, அன்பம் 
செற - £றிக் கோபிக்க 

செறித்திட்டு - தடுத்து, அணை கட்டி. 
செறுதல் - அழித்தல் 
செறிர்சேன் - பொருர்தினேன், 

அடைர்சேன் 
செறு - வயல் 

செறும் - அழிக்கும் தன்மையுள்ள, 

கோபிக்கும் தன்மையுள்ள 

சென்னி - தலை, உச 

சே 

சே - எருது, காளை 

சேடர் - இளமை பொருக் இயவர், யுவர் 
சேடன் - இளைஞன்
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'சேடு - இரட்ட, கூட்டம், பெருமை, 
இளமை 

சேண் விசும்பு - பரமபதம் 

சேமம் - க்ஷமம், காவல், ஈன்மை, 

பாதுகாப்பு 
சேய் - சேய்மை, தாரம், முருகன், 

புதல்வன் 
சேயன் - தூரத்தில் உள்ளவன் 
சேரி - தெரு 
சேல் - சேல் மீன்கள், 

மீன்கள் 
சேல், கயல், வாளை - மீன் விசே 

டங்கள் 

சேவகம் - வீரம் 
'சேழ் உயர்க் ச - ds owls, ஆகாயம் 

அளாவிய, செழுமை மிக்க 

கெண்டை 

சொ 

'சொல் - வியாகரண சாஸ் இரம் 
“சொல் உயர்ச்சது வீணை - நாதம் மிகும் 

அள்ள வீணை 
'சொல் நீர - புகழை இயல்பாக உடைய 
'சொல்லுமா - சொல்லும்படி. | 

சோ 

'சோத்தம்- வணக்கம், அஞ்சலி பண்ணு | 
வார் அதற்கு உ௫தமாகக் தாழ்ச்சி 
தோற்றச் சொல்லகொரு வார் த்தை, 
சாழ்ந்தோர் அதியாகச் சொல்லும் 
சொல், தோத்திரம் 

சோத்து - சோத்தம், அடைக்கலம், 
சோத்திரம் 

சோமுச் செய்ய-சோம யாகம் முதலிய 
யாகங்களைச் செய்ய 

சோர்தல் - ஒழுகுதல், சுழலல், சொரி 
தல் 

சோச - சோர்வு அடையும்படி. 
சோலை - திருமாலிருஞ்சோலை 

ஆதா 

ஞாலம் - உலகம், பூமி     

ஃ 

தக்கணை - தட்ணை 
தக்சான் - தகுதியுடையவன் 
தகவு - கிருபை, இரக்கம், 

சகுதி, சயை, உபகாரம் 

தகு புகழ் - சிறக்த புகழ் 
தகை - அழகு, அருள், பெருமை 
சகைதல் - மேலே வளரவொட்டாமல் . 

205 50) 
,தசக்கரீவன் - இராவணன் 
தஞ்சம் - எளி, நிச்சயம் 
QF - தஞ்சம், பற்றுக்கோடு, ஆசாரம் 
சீஞ்சை மாமணிக் கோயில் - சஞ்சை 

யிலுள்ள பெருமாள் கோயிலுக்குப் 
பெயர் 

நடுநிலை, 

| தட்ட - 6055, அடைத்த 
சீட்டு அலர்த் த - இதழ் விரிச்,ச 
தடத்த குழல் - பெரிய புல்லாங்குழல் 
தடம் - சடாகம், குளம், பொய்கை 
கடவர். அ - தடவி 

தடா - மிடா, பெரிய பானை 

S958 - ௮றுத்ச, வெட்டிய 
சண் - சண்மை, குளிர்ச்சி 

தண்கா இருத்தண்கா 

திருப்பதி 
கண்கால் - திருத்தண்கால் என்னும் 

திருப்பதி 
தண்டம் - தண்டனை 
தண்டு - சசை 

,சணரில் - நீங்கினால் 
ததம்புதல் - நிறைதல் 
தம்பம் அல்லன - சமது வயதுக்குப் 

என்னும் 

பொருச்தாசகான 

தம்மன - தம்முடைய 

,தம்மானை - சுவாமியை 

தம்மின் - கொடுங்கள் 

தமர் - சங்களைச் சேர்ச் சவர் 

தமிழோசை - சமிழ் மொழி 

தரங்க நீர் - அலைகளை உடைய கடல் 

சீரணி - பூமி, உலகம் 

ஞாலம் உன்னி- உலக க்தாரால் நினைக் தரணியாளன் - பூமியை ஆள்பவன், 

கப்படுபவன் இராமன்
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தரளம் - முத்து 
தராதலம் - உலகம் 
தரியாது - பொறுக்காது 
தரு - கற்பக விருக்ஷம் 
தருக்கனால் சமண் செய்து - வெறும் 

சர்க்க த்தினால் தமச சமண்மத த்தை 

gms sg 
- தருக்கு - தர்க்கம், செருக்கு 

தலம் - இடம் 
தலை இட. - தலை கவிழ 
திலைச்சங்கம் - தலைச்சங்கம் 

இருப்பதி 
தலைய - தலைமையான 

தவ நெறிக்கு ஓர் பெரு நெறி - உபா 
யத்தை உணரப் பெரிய வழி காட்டி 

யானவன் 
தவ நெறியை - சறர்ச உபாயமாக 

விளங்குபவனை 
தவம் - பக்தி 
தவளம் - வெண்மை 
தவிர ஓடி. - கடர்து சென்று 

,சழல் நிற வண்ணன் - நெருப்பு வண் 

ணனான ருத்திரன் 
தழைப்ப - மிகுதியாக உண்டாக 
தள்ளுதல் - தடுமாறுதல் 

தளைத்து அவிழ் - கட்டு அவிழ்ர்,த 
தறி - கட்டுத் தறி 
தறு சண் - வட்டணித்ச கண், கொடிய 

பார்வை, அஞ்சாமை 
சனம் - செல்வம் 

தீனி - ஒப்பற்ற 
தனியன் - ஓப்பற்றவன் 

என்னும் 

HT 

gr ~ sre 

சாங்குதல் - சடுத்தல் 
தாசரதி - தசரத புத்திரன் 
தாடாளன் - மேன்மையுள்ளவன், பெரி 

யோன் 
தாது - மகரந்தம், பூர் சாது 
தாதை - தர்தை, தலைவன் 

தாமம் - மாலை 

தாமரைப் புலங்கள் - 
பொய்கைகள் 

தாமரைப்   

தாமரையாள் - இலக்குமி 

,தாயான் - தாவியவன் 
தாயின - தாவின, காவி அளச்ச 
தார் - இதழ், பூ, மாலை, ஒளி 
தாரம் - மனைவி 
தாரா - ஒருவகைப் பறவை 
தாரேன் - தரமாட்டேன் 
தாரை - வரிசையாக ஒழுகுதல், வரிசை 

வரிசையாகப் பாய்தல், தேன் 
பெருக்கு 

தாழ்ர்ச.து - தங்கிவிட்டது 
தாழ் வரை - பக்க மலை 

சாழம் - தாழ்த்தல், சாழ்ச்சி 
தாள் அவிழ - பூட்டு விலகும்படி 
தான் ஒருவன் ஆகிலும் - தான் ஒப்பற்ற: 

வனாக இருப்பினும் 
தானவர் - அசுரர் 

தானவர் உலகு - அசுரர் இருப்பிடம் 

தி 

திங்கள் - சர்இரன், சர் மண்டலம் 
இசைப்ப - இகைக்க, மயங்க 
இடம் - வலிமை 
BUA - மணல் மேடு 
திண் - தண்ணம் 
இண் கை மா - வலிமை பொருந்திய 

துதிக்கையை உடைய யானை 
இண் இறல் - மிக்க வலிமை 
Aen படை - உறுதியான வாள் 

கண்மை - வலிமை 
கணம் - திண்ணம், உறுஇ 
இமில் - முசுப்பு, கொண்டை 
;இசளை - உருண்டை 
Bilan ச்க்டம் - உருளுகிற காலை 

உடைத்தசான சகடம் 
இரிசர்வேன் - இரிவேன் 

இரிதருசல் - உலவுதல் 
திரு - செல்வம், அழகு 
திரு ஆகாரம் - தருவுக்கு இருப்பிடம் 
திருத்தக் - திருமகளுக்கு த் தக்க 

வராக உள்ளீர் 

திருத்தனை - திருப்தியாகஇருப்பவனை 
திருத்.தாய் - அ.றகூலிப்பாய், அழைப் 

பாய்
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இருச்தி செய்து - இருப்தி உண்டாக்கி 

இிருநீர்மலை - ஒரு திருப்ப 
இருமலை ஒருமையான் - தஇிருவேம் 

கடத்தில் நின்று எல்லோருக்கும் 
ஓக்கக் காட்டு கொடுப்பவன் 

இருமால் - இருமகள் காயகன் 
திருவாளன் - இருமகளை மார்பில் 

கொண்டவன் 
,தஇரேதைக்கண் - திரேதா யுகத்தில் 
திரை - அலை 
;தஇரைர்தான் - இரைத்த சோலினை 

உடையான், சதை சுருங்கினான் 
இில,சம்-திலகம்,நெற்றியிலிடும் பொட்டு 
,திலம் - பாமபதம் 

இிவள்தல் - விளங்குதல் 
இளைக்கும் - கெருங்குகின் ற, விளையாடு 

இன்ற 

,திளைகொண்ட - பரு த்இிருர் துள்ள 
இளைத்தல் - ஒரு சொழிலில் இடை 

விடாது பயிலுசல், கூடி. விளையா 
டல், நர்த்சனம் செய்தல் 

இறர்அ - பிளச்து 
,இறம் - தன்மை, இறப்பு 
,இிறம்பாமல் - தவராமல் 
(திறல் - வலிமை 

தனை தீசனையும் - இனையளவும் 

ஜீ 

இ - கெடுதி, தீமை, அக்கினி 

தி ஒல்கி - தீக் கொளுத்தி 
த் தொழில் - அக்கினி காரியங்கள் 

தீன - சூற்றம் 
தீம் - இனிய 
தீர்த்தன் - பரிசுத் சமானவன் 
தீவிகை - விளக்கு, நெருப்பு 

தூ 

அகள் - தூசி 

ஆல் - ஆடை 

Sad urn - 
கொடிகள் 

அகைப்ப - மிதிக்க 
ங்கம் - உயர்ச்சி 
அங்கு - தங்கம், பெறிய 

2—17 

அணிகளால் ஆன   

அஞ்சுதல் - தூங்குதல், இறத்தல் 
அடி. - பறை, உடுச்கை 

அண் என - விரைவாக 

அணரி காழல் - பூங் கொத்துக்களை 
யுடைய ஞாழல் மரம் 

அணிவு - செளிவு 
அணை - துணைவன், பெட்டை 
அணையாளன் - துணைவன் 
அணைவர் - ஆபத் பந்து 
அப்பன் - வலியோன் 
அப்பு - வலிமை 
துயர் - தூன்பம் 

அயில் கொளும் - தூங்கும் 

அயில்.தல் - தூங்குதல், மறைதல் 
துரங்கம் - குதிரை 

துரத்தல் - அரதீதுதல்,செலுத் அதல், 
போக்குசல் 

துலங்குசல் - விளங்குதல் 
துவர் - இவப்பு 
அவர் ஆடை - செந்நிற ஆடை 
அவரி - முள்ளிலவின் சவச்த பூ 

அவரி அடையர் - காவி உடையை 
அணிச் தவர் 

அவரிக் கணி லாய் - இலவர்சம் பூப் 
போலவும்,கோவைப் பழம் போலவும், 
இருக்கற வாய் 

அவரித்ச உடை - செம்மை நிறமான 
காவி உடை 

அவரித்த உடையவர் - பெளத்தர் 
துவரை - துவாரகை 
துவலை - நீர்த் துளிகள் 

அவள - வாடும்படி,, சோரும்படி. 
அழாய் அலங்கல் - இருத் தூழாய் மாலை 
அழாய் வரும் - துழாவி வரும் 

அள்ளு நீர் - தெறிக்கன்ற நீர்த் தளி, 
Sar 

துள - அள்ள 

துளக்கம் - இடைவீடு, அசைவு 
அளங்கல் - கலங்கல், அன்பம் 
அளங்கா நிற்பன் - தடுமாறுவேன், 

கலங்குவேன் 
அளங்குசல் - நடுங்குசல், விளங்குதல் 
அளம் - மாதுளம் விதை, பீலிக்காம்ப 
தளர் - களைக்கொட்டு
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அளு - அள்ளு 
அளை ஆர் கரு மென் குழல் ஆய்ச்சியர்... 

நீரிலே துளைர்சாடும் மென் கூச்தல் 
ஆய்சீூயர், துளை பொருச்திய மென் 
கூர் தலையுடைய ஆய்ச்டயர் 

அற்திய - உண்ட 
அற்றிலாமை - அனுபவித்து அறியாமை 
ுற்று - கவளம், உணவு 
அறத்தல் - கைவிடுதல் 
அன்றுசல் - நெருங்குதல் 

“ தன்னுசல் - நெருங்குதல் 
அனி - தீவினைகள் 

ST 

தூ - தூய்மை, தாவி, சிறகு 
தாங்கு ஆர் - தளர்ச்சி பொருச்திய, 

சமோகுணம் பொருச்இய 
தூங்கு உறி - சொங்குகின் ந உறி 
தூம்பு - தளை, உள்துளே : 

தூய - தூய்மையான , வெண்மையான 
தூயான் - பரிசுதீதமானவன் 

அவி - இறகு 
அளி - தாள்களை உடைத் சான 
தூற்ற - இறையா கிற்க 

தெ 

தெங்கு - சென்னை 
தெட்ட பழம் - பக்குவமான 

முத்தின பழம் 
செண் - செளிக்த 
தெய்வம் நாறும் - தெய்வச் சன்மை 

பொருச்திய, சறர்ச வாசனை வீசப் 

பெற்ற 
தெரிச்கமாட்டேன் - தெரிஈ£து கொள் 

இன்றிலேன் - செரிர்து கொள்ள 

முடியவில்லை 
தெரிலைமார் - பெண்கள் 
செல் - தெவ்வர், பகைவர் 
தெழித்திட்டு - ஆரவாரம் செய்து 
செழிப்பு - ஆரவாரம் 
செள் - தெளிவு, தெளிர் ௪ 
செள்ச - தேங்கி 
செள்ளிய - செளிலை உடைய 
தெள்ளியார் - தெளித்த 

யவர் 

பழம், 

தோன முடை 

  

  

கெள்ளு நீர் - தெளித்த நீர் 
தெள்ளும் மணி - தெளிர்ச 
உடைய இரத்தினம் 

தெழ்றல் - செளிவுள்ளவன் 

சென் - அழகு 
சென் ஆலி- செற்கேயுள்ள திருவாலித் 

இருப்பதி, அழக இருவாலி 
சென் ஆனாய் - தெற்குத் இருமலை 

யாகிய திருமாலிருஞ்சோலையில் கின் 
றருளினவனே 

தென்புலர் - மமபடர்கள் 
தென்ன என்று மூாரன்று - தென்ன 

என்று அள த்தி வைத்து, ஆலாபனம் 
செய்து 

தென்னவன் - பாண்டியன் 
தென்னன். தொண்டையர் கோன் - 

கென் நாட்டவனாரய் தொண்டை 
மான் சக்கரவர்த்தி 

தென்னாடன் - பாண்டியன் 

தே 

தேசம் - உலகம், ஒளி 

தேச - ஒளி, அழகு, இறப்பு 
தே தென என்று - தென்ன சென்ன 

என்று 
தேம் - சேன் 

ஒளியை 

தேம்பல் இளம் பிறை - கலை குறைந்த 
சர் இரன் 

தேம் டபொழில்-ேதனை உடைய சோலை 
தே மருவு - தேன் பொருச்திய 
தே மலர் - சேன் மிக்க பூ 
மகர் வலம் - தேர் வலிமை 
சேவு - சேவன் 

சேற்றன்மை - தெளிவுத் 
மன உறுஇ 

தேறல் - தேன். 
தேருது - செளியாது, நம்பாமல் 
சேன் - வண்டில் ஒரு சாதி 

சேனுகன் = ஓர் அசுரன், 

வடிவாக வர்தவன் 

ECT GID, 

கழுதை 

SD 

தைத்திரியன்-சை த இரிய வேதத்தின் 
அர்த்த வித்து, தைத்திரிய உப 
blag £608 of D's acer
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தையல் - பெண் 

தொ 

“தொகு இரை - மிக்க அலைகள் 
“தாங்கல் - மாலை 
'தொடுச்த - சேர்க்க 
“தொண்டர் - அடியார்கள் 
"சொண்டு - அடியார் செய்யும் தொண்டு 

“தொண்டு ஆம் இனம் - கைங்கரியம் 

செய்ய விரும்பும் அடியார் கூட்டம் 
தொத்து - கொத்து, பூங் கொத்து 
"தொல் - பழமை 
“தொல் நெறி - பழமையான உபரயம், 

நிலை நின்ற உபாயம் 
“தொல்லை - பழமை 
தொல்லைப் பழ வினை - அறவும் பழைய 

சான விணை,மிகப் பழமையான வினை 
“தொழுதி - கூட்டம், இரட்சியால் ஆன 

ஆரவாரம் 
கொழுதும் - வணங்குவோம் 

“சொழுமின் - கையினால் கும்பிடுங்கள் 

-தொளி (தோளி) - சாவடி, காற்சர்தி 
கள், வீதி 

Gar 

கோக்கை . முூன்தானை, சேலைத் 
தலைப்பு 

சோகை - மயில் இறகு 

தோடு - இதழ், மடல் 
தோளாச - துளைக்கப்படாத 
தோளாச மா மணியை - தொளையிடப் 

படாத சிற்த இரத்தினம் போன்ற 
வனை 

தோற்றக் குழி - கருப்பை, கர்ப்ப 
ஸ்தானம் 

தோற்றம் - உருவம், அழகு 
தோன்றல் - ஆடவருள் சறச்தோன், 

புருஷோத்தமன், தலைவன் £ 

ல் 

நக்கன் - வெபெருமான் 

க்கு - இரித்து 

நகுதல் - இரித்சல், மலர்தல் 

க்கும் பரிசு - இரிக்கும் படியாக 

ஈகை செய - நகைக்க, பரிகாசம் செய்து 
சிரிக்க 

ஈச்சுதல் - விரும்புதல் 
கஞ்சம் - விஷம் 
நஞ்சு - விஷம், கைந்து 
நடம் - நடனம் 

கடம் பயின்ற - கூத்தாடிய 
நடலை - துன்பம் 

நடை கற்ற - சடை பயின்ற) நடை 
பழிய 

நடையா - நடையாக, அ௮ன்ருட வேலை 
யாக 

நடையா வல்ல - நடக்குமாறு செய்ய 

வல்ல 

கண்ணா - சோமாட்டா 
ஈண்ணாத - அணுலாத 

கண்ணார்.- பகைவர் 
நரச - கெட 
நக் தனார் - கர்சகோபன் 

ந்தா - ஒழியாத 
BE STONY - குறையாமல் 
நஈ்சாமை - அழிவில்லாமை 

ean விளக்கு - அணையாத விளக்கு 
BES) ~ 6 SOS 
நச்துதல் - அவிதல், அணை தல் 
ஈம் இடை - நம்மிடம், ஈம் பக்கல் 

ஈம்பர் - ஈம் அன்பிற்குரிய தலைவர் 
கம்ப வல்ல - உறுதியாக எண்ண வல்ல 
கம்பன் - எல்லாராலும் விரும்பப்படுப 

வன் 

நம்பி - ஈற்குணங்களால் நிறைர்சவன், 
பரிபூர்ணன், ஆதரித்.து, 

ஈம்பிதன் கம்பி - கண்ணனுக்கு மூத்த 
பலராமன் 

நம்பு - ஆதரி, விரும்பு 

கமர் - ஈம்மைச் சேர்ச் தவர்கள் 

நமன் சமர் - யமபடர், யமன் தாதர்கள் 
மனார் பாடி. - யமன் உலகம் 

| நயந்து - விரும்பி 
  
ஈயம் உடை ஈடை .. அழகிய கடை 

ழ கன் - மனிசன் 

,ஈல்கி - அருள் புரிச், அருள் கூர்க் ௪ 
நல்குரவு - வறுமை, ஏழைமை 

ஈலம் - இன்பம்
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நலம் புரிச் - அன்பு செய்து 

கலன் - அழகு 
நலியும் - வருத்தம் 
நவிலுதல் - சொல்லுதல் 
நள் - செறிவு, நெருக்கம் 
நள் இருள் - நடு இரவு, இரவு,நெருங்கிய 

இருட்டு 
கள்ள - செறிர்2, நெருங்கெ 
நள்ளி - பெண் நண்டு 

சளிர் - பெருமை, குளிர்ச்ி 
நறவு - தேன் 
நறை - சேன் 
நனவு - விழித்திருக்கும் நிலை, தெளிவு 

னி - மிகுதி, மிக, பெருமை 
நனை - அரும்பு; பூ மொட்டு 

or 

நா - நாக்கு 
நாகம் - யானை 
தாகறிகர் - பெரு மதிப்புடையாராய் 

இருப்பவர் 

நாகு - பசு 
தாஞ்சில் - கலப்பை 
நாடி. - தேடி, விரும்பி 
நாடுசல் - ஆராய்தல் 
நாசன் - சுவாமி 
நாபன் - இரு காபியை உடையவன் 
சரமம் - புகழ், பெயர் 
நாய் இனம் - காய்ச் கூட்டம் 
நாராயணா என்னும் நாமம் - காராயணா 

என்னும் இருமச்இரம் 
நால் வேசம் - இருக்கு, யஐ-கர், ஸாமம், 

அதர்வணம் 
நாவலம் புவி - காவலர் இவு 
நாவாய் - இருகாவாய் என்னும் திருப் 

up 
நாழல் - ஞாழல், குங்கும மரம் 
நாள் - ஆயுள் 
நாள் மலர் - புதிய காமரை மலர்,அன்று 

அலர்ர் த மலர் 
நாளும் - எக் காலத்தும் 
நாற்றம் - வாசனை 
தாறு சல் - வீஈசல் 
நான்முகன் - பிரமன்   

நான்று - தாழ்த்து 
கானம் - மஞ்சள் 
கானா வகை - பல வகை 
நானிலம் - பூமி 

நி 
நிச்சம் - இனர்தோறும் 
நிசாசார் - அசுரர் 

நித்திலம் - முத்து 
நிதிச் குவை - பொருட் குவியல் 

கிமலன் - தூய்மையானவன் 
நிமீர்த் தல் - தூக்குதல் 

நிரச் தவர் - இரண்டு வருபவர் 
நிரை - வரிசை, கூட்டம் 

நிளைச் சக்தி - வரிசையாகச் சேர்க்: 

இரு த் தலையுடைய 
கில த்இிகழும் - சிலாவினுடைய விஎன் 

குற 
நிலம் தரம் செய்யும் - தரை மட்டமாக. 

கும், முழுவதும் ஒழிக்கும் 
நிலவு - ஓளி 
நிலவு எறிக்கும் - வெள் ஒளியை வீசும் 
கிலவும் - விளங்கும் 
நிலன் - நிலம், பூமி 
நிலாச் திங்கள் துண்டம் - நிலாத்தின் 

கள்துண்டம் என்னும் இருப்பதி 
நிலாயவர் - நிலைபெற்றிருப்பவர் 

நிலை ஆர நின்றான் - உறுஇயாக நின்: 
ரான் 

நிலை ஆள் ஆக - நிலை பெற்ற அடி௰. 
வனாக 

நிலை இடம் - நிலைத்து நிற்கக் கூடிய 
இடம் 

நிவா - ஒரு ௩இ, வெள்ளாறு 
நிறை - ஸ்திரீ த்வம், கலம், குணபூர்த் இ, 

மன அடக்கம் 
நிறைச்சேன் குறைவற்றவனானேன்.. 

பூர்ணனானேன் 
நிறைமொழி - பூர்ணமான வேசம் 
நிறைவு - மனநிறை, அகவாயில் அடக் 

கம் 
நின்மலன் - தூய்மையானவன் 
நின்ற - எஞ்சிய, மிச்சமான 
நின்றவா - நின்றவாறு, நின் றபடி
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ஸ்
 

மீசன் - ழ் மகன் 
கடு - உயர்ந்த, பெரிய: 
நீண்டவத்தை - நீண்ட அர்த வஸ்து 

வை 
நீதி அல்லாதன - பாவங்கள் 
‘bf - கடல், நீர்மை, தன்மை 
நீர் ஆர் பேரான் - நீரைப் பற்றி வந்த 

நாராயணன் என்ற பேரை உடைய 
் வன், கடல் நீரில் கண் வளர்ச் தருளு 

பவன், நீர் வண்ணன் 
நீர் மலி வையம் - கடல் சூழ்ச்த உலகம் 
நீர்மை - தன்மை, இணிமை, நற்குணம் 
நீரகம் - நீரகம் என்னும் இருப்பத 
நீலம் - நீலோற்பலம் 
நீல மலர் - நீலோற்பலப் பூ 
நீலன், ஈடேணன் - வானரப் படைத் 

சீலைவர்கள் 

நீழல் - நிழல் 
நீள் செல்வம் - மிக்க செல்வம் 
நீள்வான் - நீண்டு வளரும் பொருட்டு 

௩ீள் விசும்பு - பரம பதம் 
நீள் விசும்பூடு - பெரிய ஆகாயத்தில் 

ப 

டங்குசல் - நடுங்குதல், அதவள்சல், 

அசைதல் 

ண் - நுட்பம், மென்மை 

அண் நேர்மையான் - நுட்பமான 
பொருள்களைக் காட்டிலும் நுட்ப 

மானவன் 
நண் பனி - சிறிய பனி 

அதல் - நெற்றி 
AB - நுனி, முனை 

.அழைசல் - உட்புகுசல் 
நளைப்பாவையர் - நெய்தல் நிலப் பெண் 

கள் 
னக்கு - உனக்கு 

தெ 

"மிெகுவாய் - நெ௫ிழ்ச்த வாயையுடைய, 
கட்டவிழ்ச்ச வாயை உடைய 

*கெஞ்சகம் - நெஞ்சு, மனம் 
நெஞ்சம் - மனம் 

நெடுந்தகை - பெரிய 
யுடைய இறைவன் 

நெடு வெள்ளம் கொண்ட காலம் - 

பிரளயகாலம் 
கெய் - எண்ணெய், கூர்மை 
கெருநல் - நேற்று 
நெறி - உபாயம் 
நெறி வாய் - வழியில் 
கநென்னல் - கெருகல், நேற்று 

Gs 

சிறப்புக்களை 

நேசம் - பக்தி 
கேசன் - அன்புடையவன் 
கேமி - சக்கரம் 
நேர்த்தவன் - அுணித்தவன் 
நேரார் - பகைவர் 

நை 

நைதல் - வருந்துதல் 
நைய - இதிலமாக 
நைவளம் - ஒரு வகைப் பண், குறிஞ்சி 

ராகம், நட்டபாடை 
கைவிக்கும் - வருத்தும் 

நொ 

நொடி. ஆம் அளவு - நொடிப் பொழுது, 
கணப்பொழு.து 

நோ 

நோய் - துன்பம் 
மோன்பியர் - சமணர், அருகர் 

டா 

பகடு - எரு, யானை 

பகர்வித்தார் - கூப்பிடுவித்சார் 

பகல் - சூரியன், நாள் 
பகலவன் - சூரியன் 
பகு வாய் - பெரிய வாய் 

பங்கத்சாய் - பக்கத்திலே உடையாய் 
பங்கம் ஆ - மானபங்கம் அடைய, மதப் 

UM SH 
பங்கயம் - தாமரை 
பங்கு - பாகம், பக்கம் 
பசுங் கதிர் - குளிர்ச்த ஓளி   பஞ்சவன் - பாண்டியன் 

பட்டன் - பண்டி சன்
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பட - இறக்க 
படப்பை - தோட்டம் 
படர் - பரப்பு 
படர் பொருள்- பலவகையாக த் சோன் 

றிய பொருள்கள் 
படல் - மூங்லொல் அமைச்த தட்டி. 
படி -பூமி.' 
படி.றன் - வஞ்சகன், கள்வன், தீம்பன் 
படிறு - தீமை 
படு கடல் - முத்து முதலியன உண்டா 

கும் கடல் 
படுதல் - தோன்றுதல் 

படு திசை - உண்டாகின்ற அலை 
படை - ஆயுசம், உழுபடையாகிய கலப் 

பை, கலப்பைக்கு அறாத இடக்கும் 
நிலம் 

படை தொட்டு - ஆயுதம் எடுத்து 
படை கின்ற - கலப்பைக்கும் அருது 

் இக்கும் நிலத்தில் தப்பி நின்ற 
பண் - இசை, இசைப் பாட்டு 
பண்டம் - பொருள் 
பண்டமாய்ப் பாடும் - சறர்த பொரு 

ளாகக் கொண்டு பாடும் 

பண்டி. - வண்டி 

பண்டு - பழமை, முன்னே 
பண்டு பண்டுபோல் - பழையபடியே, 

முன்போல் 
பண்டை - பழைய 
பண்ணின்மேல் வந்த - அ௮ணிவகுப் 

போடு புறப்பட்டு வந்த 

பண்ணை - மகளிர் கூட்டம் 
பண்பாளன் - குணச்சை உடையவன் 
பணங்கள் - படங்கள், படங்களையுடைய 

ஆதிசேஷன் 
பணி - செயல், கைங்கரியம், சொண்டு 
பணி கொண்டு - ஏவல் கொண்டு, அடி. 

மை கொண்டு 

பணிக்க அருள் - சாம சுலோகார்த்தம் 
பணிமின் - இருவடிகளில் விழுர்து 

வணங்குங்கள் 
பணிலமணி - சங்கு ஈன்ற முத் துக்கள் 
பணை - வயல், நீர்நிலை, (pre, ue aT gs 

'தியங்கள், மூங்கில், களை, பெருக்ச 

டணைத்த - பெருத்த   

பத்தர் அவி - பத்தர்க்குத் சாரசன் 
பத்திமை - பக்தி 

பதங்களின் பொருள் - பசங்களின் 
பொருளாக உள்ள உயிர்-வருக்கம் 

பதம் - உணவு 

பதம் மிகு பரி- பரறாவம் 

குதிரை; குதிரை வடிவாக 
கே? என்னும் அசுரன் 

பதலை - கலசம், கும்பம் 

பதி - இருப்பிடம் 

பதின் குடம் - uggs Go 
பதுமம் - தாமரை 

நிரம்பிய: 

O16 

116 6 - Osniy, ubgéecr, 2 va 
னர், அசை 

பப்ப - இகழ்ச்டிச் சொல்,நிர்தை மொழி” 
பயந்தான் - பெற்றவன் 
பயலை - பசலை, அுன்பம், விரக-லே. 

தினை, பிரிவினால் ஏற்பட்ட உடலின் 
நிற வேறுபாடுகள் 

பயிலா - நில்லா, பொருக்தா 
பயிற்திய காடகம் - பயிற்சி செய்கின்ற: 

நாடகம், பழக நாடகம் 
பரக்கழிகை - பழி விளைக்கை 

பரக்கழிச். தாள் - பெரும் பழிக்கு இடம் 
ser, பழிக்கு அஞ்சாதவள் 
ஆனாள், அடக்க தசை விட்டாள் 

பாம் அன்று - சக்கது அன்று 
பரமன் - மேலோன் 
பரல் - பருக்கைக் கல் 

பரவி - துதித்து 
பரவலை - பரப்பு, கடல் 
பரவை க் இரை - பரர்திருக்கற அலை 

கள் 

பான் - மேலானவன் 

பரி - விரைவு, குதிரை 
பரிதி - சூரியன் 
பரிதி வட்டம் - சூரிய மண்டலம் 
பரிசு - சன்மை 

பரிமா - விரைவாகச் செல்லும் குதிரை: 
பரிமுகமாய் - குதிரை முக த்சொடு 

இருக்.து, ஹயக்ரீவ அவதாரம் YS 
பரிய - பரு த்த 

பறியோன் - பருக உடலையுடைய. 
வன்
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, பருர் தாள் - பெரிய கால் 
பல்லவம் - தளிர் 
பல்லாண்டு இசைப்ப - மங்களாசாஸ 

னம் பண்ண, வாழ்த துக் கூற 
பலங்கணி - பலாப் பழம் 
பலவு - பலா 
பல்வத் திரை - கடல் அலை 
பல்வம் - கடல் 
பவளத் இரள் - பவளக் கூட்டம் 

பவளத் தாணை - பவளம் போன்று இனி 
்.. யனாயும், தாண்போன்று தாரகனா 

யும் இருப்பவனை 
பவனம் - காற்று, அகாயம் 

பவித்இரன் - தூய்மை உடையவன் 
பழ நடை - பழைய மூறை 
பழனம் - நீர்நிலே, வயல் 
பழுத்தொழிர்சேன் - பக்குவன் ஆக 

விட்டேன் 
பழுது - வீண் 
பழு துபோய் - பயன ற்றவைகள் ஆட 
பள்ளி - கோயில், படுக்சை 
பள்ளிக் குறிப்பு - தாங்குவதற்கு உரிய 

அடையாளங்கள் 
பற்றா - பற்று ஆக, பற்றுக்கோடாக, 

தீஞ்சமாக 
பற்று அறுத்த - அசையைப் போக்கி 

பறை - போரில் அடிக்கப்படும் வாத்தி 
யம் 

பறையும் - அழிர் அவிடும்,தேய்ர் தூவிடும் 
பன்னு கலை - விரிவாகச் சொல்லப்படு 

கின்ற கலைகள் 
பன்னுதல் - சொல்லுசல், 

கூறுதல், ஆராய்தல் 
பனி - குளிர்ச்சி, வருத்தம், நீர்த்துளி, 

கண்ணீர் 
பணி ஏய் பாங்குன்று - இம௰ மலை 
பனிகாச்ச - மழையில் காத்த 

விரிவாகக் 

பனி படைக்கும் - வருகத்சுகதை அடை 

யா நிற்கும் 

பனி மலர் - குளிர்ச்த மலர் 

பனுவல் - நூல், பாடல்கள் 

பனுவல் கவிசை - இலக்கண நால் 

முறைப்படி. அமைச்ச கவிதை   

பா - பாப்பு 
பாகம் - பாதி, ஒரு பகுதி 
பாங்கு - சன்மை 
பாசடை - பச்சை இலை 
பாசம் - அசை 
பாசனம் - பாத்திரம் 
பாடகம் - காலில் ௮ணியும் ஒர் ஆபர 
ணம், சிலம்பு, மகளிர் சாலணி 

பாடா வருவேன் - பாடிக்கொண்டு 
வருவேன் 

பாடி - ஊர் 
பாடு - பக்கம் 

பாடு இல் - அக்கம் இல்லாத 
பாண் - பாட்டு 

பாணஞார் - பாணன், தலைவனுக்கும் 
தலைவிக்கும் இடையே ஊடல் போக் 
இக் கூட்டுவிப்போன் 

பாணா - பாட்டாக 
பாதமர் - பாதம் அமர், இருவடிகளிலே 

பொருச் இய 
பார்கள் பாழி - பாம்புப் படுக்கை 

பார் - பூமி, உலகம், இவு 
பார் ஆர் உலகம் - மண் செறிர்த இச்சு 

உலகம் 
பார்த்தன் - அருச்சுனன் 
பார் மகள் - பூமி தேவி 
பாரகம் - பூமி 
பாரதம் - பாரதப் போர் 
பாரித் த எழுந்த - பெரிதாக மதித்.அப் 

போருக்கு வரத 

பாருறாவி - கடினமான பூமி 

பால் மதி - வெண்மையான சர்இரன் 

பாலம் ஆய் - பகுதியை அடை.ந்சோ 

மாய் 

பாலை - பாலைப் பண் 

பாவம் - தீவினை 

பா வளரும் - சர்தங்கள் நிறைச்த 

தடுமாறாமல், ௮த்தைச் 
செய்வோமா இச்தைச் செய்வோமா 

பாவியாது - 

என்று அலைர் இடாமல், இச் தியாமல்
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பாவு - பரவிய 
பாவை - விளையாட்டுப் பொம்மை, மரப் 

பாச்சி 
பாவைமார்கள் - 

பெண்கள் 
பாழி - வலிமை, படுக்கை 
பாழிமையான - பெரிய, மேன்மையான 

பாற்று - அழிப்பாயாக, சிதறச் செய் 
பாறி வீழ - அழிந்து விழ 
பான்மை - தன்மை, நிலை 
பானல் - நீல மலர், கருங்குவளை மலர் 
பானு - சூரியன் 

பதுமை போன்ற 

பி 

பிச்சச் று பீலி - இறகான இறு மீலித் 

தழையை 
பிச்சம் - இறகு, குடை 
பிஞ்ஞகன் - செவன் 
பிடி - பெண் யானை 
பிண்டம் - தொகுதி, காரண நிலை 
பிண்டி - அசோக மரம் 
பிண்டி ஆர் மண்டை - உளுத்த பொடி 

கள் உதிருற தலையோடு 

பிண்டியார் - சமணர் 
பிணங்குதல் - மாறுபடுதல் 
பிணச் தின் மடவாரவர்போல் - பேய்ப் 

பெண்களைப் போல் 
பிணி - துன்பம், கோய், கட்டு, பிணிப்பு 
பிணை - பெண் மான், இரண்டு, பெண் 

பிணை மருப்பு - ஒன்றோடொன்று 
சேர்ச்ச கொம்பு 

பிணை மான் - பெண்மான் 
பிரசம் - சேன் கூடு, 

வண்டு 

பிரசலாரி - சேன்கூட்டிலுள்ள தேன் 

பிராக்கள் - பெருமான் 
பிரான் - உபகாரம் செய்பவன் 
பிரிக்ககிற்பவர் - பிரிக்க வல்லவர்கள் 
பிலம் - பாதாளம், மலைக் குகை 
பிள்ளை - குஞ்சு, குட்டி, குழச்தை, 

பெண், மகள் 
பிள்ளை பரம் - பிள்ளையின் சரம் 
பிள்ளைமை - பிள்ளைத் தன்மை 
பிளவு எடுத்த - பிளந்த 

சேனிீக்கள்,       

மிளிற - முழங்க 
பிறங்கு இருள் - மிக்க இருள் 
பிறங்குதல் - விளங்குதல் 
பிறப்பிலி - பிறப்பு இல்லாதவன் 
பிறவாத பேராளன் - கருமம் காரண 

மாகப் பிறப்பையுடைய்வன் ஆகாத 
பெருமை பொருக்தியவன், பிறவா 
மையைத் தருகின்ற இருகாமங்களை 
உடையவன் 

பின் தோன்றல் - தம்பி 

பின்னும் இராமன் - பலராமன் 
பின்னை - ஈப்பின்னை 

7 

பீலி - சோகை, மயில் இறகு 
பீளை - கண்ணிலிருக்.த வரும் அழுக்கு 
பீனம் - பெரிய, பருத்த 

y 

கப் பாய்ச்ச - செல்லும்ப, ட் க் ட தனி ௮ம்படி இட்டு 

புகழ் தக்கோர் - புகழப்படுவோர் 
புடை - பக்கம் 
புடை பெயர - அசைய 

புடையுண்டு : அடிபட்டு 
புண் - மாமிசம் 
புணரி - அலை 
புணரி ஓம் - கடல் அலைகள் 
புத்தர் - Quer ssi 
பு.தீேேதளிர் - தெய்வம் 
புதம் - அம்புதம், மேகம் 

புதம் செய்து - தாவுதலைச் செய்து 
புதல் - புதர் 
புக்தி - புத்தி, அறிவு 
புயல் - மேகம் 
புர்கான் - இச்சரன் 
புரவி - குதிரை 
புசாணர் - பழமையானவர் 
புரிசை - மதில் — 
புரையும் - ஓக்கும் 
புல் - புறத்தில் வயிரம் இல் 

பனை மு. சலியன பரணன் அமை 
புல்கு,தல் - தழுவுதல், பொருந்துதல்
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புல்லாணி - இருப்புல்லாணி (புல் அணை 
என்பது புல்லாணி ஆயிற்று என்பர், 
பூல் அணை - தர்ப்ப சயனம்) 

புல்லு,சல் - தழுவுதல் 
புலம் - வெளி நிலம், அறிவு 
புலம்புதல் - சப்இித்தல், வருர்.த.தல் 
புலமங்கை - நீளா தேவி, பூமிப் பிராட்டி. 
புலவி - புடவி, பூமிப் பிராட்டி, வருத் 

கம், துக்கம் 
புலவு கானல் - புலால் நாற்றம் வீசும் 

கடற்கரைச் சோலை 
புலன் - ஐம் பொதிகள் 

புவி - பூமி 
புவனம் - உலகம் 
புழைக்கை-துளையுடைய கை.து Baas 

புள் - பறவை, பறவையாகிய பகாசுரன் 
புள் பாகன் - சகருடப் பறவையை வாகன 

மாக உடையவன் 
புள்ளுவன் - வஞ்சகம் உடையவன் 
புறவம் - புறா, தோட்டம், தோப்பு 
புறவு - சோலை, தோட்டம், பக்க 

இடங்கள், முல்லை நிலம், பர்யந்தங் 
கள், முல்லைக்கொடி 

புறன் உரை - பொருள் அற்ற சொல் 
புன் சொல் - இழிவான சொல் 
புனம் - கொல்லை 
புனல் - நீர் 
புனல் கயத்த - நீரை உடைய குள த்தில் 
புனிதன் - பரிசுத்தமானவன் 

புனை - ஒப்பனை, அழகு, புன்னை 

Lb 
பூ - பொலிவு, அழகு 
பூசல் - போர் 

பூண் - அபரணம் 
பூணாஅு - கட்டுத் தறியில் சேராது 

பூம் பொழில் - பூஞ்சோலை 
பூ மங்கை - இலக்குமி 
பூ மரு கோலம் - பூப்போல மென்மை 

யான அழகு 
பூ வளரும் இருமகள் - தாமரை மலரில் 

தோன்றிய இருமகள் 
பூவை - சாகணவாய்ப் புள், கவுதாரி, 

காயாம்பூ 

பூழியன் - சோன் 
பூளை - பூளைப் பூ, பூளைப் பூண்டு 

பெ 

பெடை - பெண் பறவை 
பெண்ணை - பனை 
பெண்மை - பெண் தன்மை 
பெருச் சகை - பெரியோன், தலைவன் 
பெருச்சகைப் பிரிதி - சிறப்புப் பொருச் 

Aw IAB 
பெருச் இசை - பரர்த தஇக்குக்கள் 
பெரு ஈகர் - இருப்பேர் ஈகர் 
பெருகர் - கடல் 
பெரு நெறி - ஈல்ல உபாயம் 
பெரும் பசம் - பெரிய நிலை ப் 

பெரும் புறக் கடல் - இரந்த அண்ட, 
கோளத்தூக்கு அப்பாற்பட்டுச் ௬த்த 

நீராக உள்ள கடல் 
பெருமகள் - பூதேவி 
பெற்றம் - பசு 
பெற்ருர் - பெற்றோர், தாய் தர்தையர் 
பெறும் திகையேற்கு - பெற்றால் உயிர் 

வாழும் தன்மையுள்ள எனக்கு 

Gu 

பேடை - பெண் 
பேணா - விரும்பாத 
பேணுதல் - விரும்புதல் 
பேதியா - வேறுபடாத 

பேதை - அறிவில்லாதவன், அறிவில் 
லாதவள், பேதைப் பருவம் உடைய 
பெண் 

பேர் - இருப்பேர் என்னும் இருப்பகுி 
பேர் அணிச் - பெரும் கூட்டமாகக் 

கூடி, இருசாமச்சை அழகுபடச் 
சொல்லி 

பேர் அழல். பெரிய வடவா முகாக்கிணி 
பேரகம்- திருப்பேகம் என்னும் இருப் 

ப 
பேராளன் - புகழை உடையவன், பெரு 

| மையை உடையவன், இறைவன், 
| பெரியோன் 
: பேசான் - இருப்பேர் நகரில் உள்ளவன் 
Cup வாய் - பெரிய வாய் 
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பை - படம் 

பைங் இளி - பச்சைக் இளி 

பைம் பொழில் - பசுமையான சோலை 

பொ 

பொங்கத்சம் பொங்கோ - வென்றவர் 
வெற்றியைச் தோற்றவர் சொல்லிப் 
பறையடி த். துக்கொண்டு ஆடும்போது 

உண்டாகும் ஒலிக் குறிப்பு 
பொங்கு ஏறு - பெருக மேன்மேல் 

வளருஇற 
பொங்குதல் - விளங்குதல் 
பொடிபடுச்து - பொடியாகச் செய்து 
பொதி அறை - (பொதிச் அள்ள இடம்) 

கொள்கலம் 

பொதும்பு - பொதும்பர், சோலை, புசர் 
பொதுளி - செறிசத, ஓன்று கூடி. 
பொரு - ஓப்பு 
பொருச்தலன் - பகைவன் 
பொருப்பு - மலை 

பொருள் - இறைவன் அருள், மீமாம்சை 
பொல்லான் - அழகற்றவன், விகார 

வடி.வன் 
பொலன் கொள் - பொன் ஆபரணங் 

களைல் கொண்ட 
பொழில் - சோலை, பூமி, உலகம் 

பொழில் சோலை - நெருங்கிய தோட் 
டங்கள் 

பொழில் காழ்வர் - சோலை இடங்களில், 
பொழிலின் பக்கங்களில் 

பொள்ளை - துவாரம், துளை 
பொள்ளைக் கரம் - துதிக்கை 
பொறி - புள்ளி 
பொறுக்ககில்லேன் - 

டேன் 

பொறை - பொறுமை, பாரம் 
பொன் - அழகு, பசலை கிறம், 
பொன் ௮ம் கலை - பொன்னாலே செய் 

யப்பட்ட அழூயெ பரியட்டம், பீதாம் 
பரம் 

பொன் 
பரமபதம் 

பொன் கிறத்துஉரவோன் - இரணியன் 

பொறுக்கமாட் 

உலகம் - அழஇிய உலகம், 

பொன் நிறம் ஆவதூ - பசிலை படர்வது 
பொன் படம் - பொன் ஆடை, பசலை: 

நிறம் 
பொன் பயர்து - பொன் அடைந்து, 

பசலை பார்து 

பொன் மலர் - அழயெ மலர் 

பொன்றுதல் - இறத்தல், அழிதல் 
பொன்னம் சேர் - விரும்பத் தக்க, அழ 

இய 
பொன்னன் - இரணியன் 
பொன்னி - காவிரி 

போ 

போகல் ஒட்டேன் - போகவிடேன் 
போத - வருக, மிகுதியாக 
Cun sau - யானை 

போதா - ar, எழுச் தருள 
போதி - அரசமாம் 
போதியார் - பெளத்தர் 

போது - அலரும் நிலையிலுள்ள அரும்பு, 
புஅப் பூ, பொழுது, காலம் 

போது ஒரு கால் - சிறிது பொழுதும் 
போது செய்து - அமுது செய்து 
போதம்கொலோ - வருவானோ 
போது மறுத்து - காலம் தவறி 
போல் - உரையசை 
போழ் பட - பிளவுபட 
போற்றி என்னாது - வாழ்க 

வாழ்த்தா௮ 
என்று 

பெளா 

பெளவம் - கடல் 

பெளழியன் - பெளஷீதஇ ப்ராஹ்மண த் 
இன் அர்த்தவித்து, பிருஹசாரண் 

யக உபநிஷ தை அறிச்தவன் 

ID 

மகர குண்டலங்கள் - மீன் வடிவாகச் 
செய்யப்பட்ட குண்டலங்கள் 

மகரம் - மகரமீன், சுரு 
மங்குல் - மேகம், ஆகாயம் 
மஞ்சு - மேகம்   மஞ்ஞை - மயில் 

மட்டு - தேன்
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* மட்டையர் - மொட்டைத் தலையர் 
மடங்கல் - இங்கம் 

மட நாகு - இளம் we 

மட நோக - மென்மையான பார்வை 

யை உடையவள் 

மடப்பம் - இளமை 
மட மகள் - மென்மை பொருந்திய 

பெண், யசோதை 
மடல் - இதழ், பாளை 

மடவால் - மென்மைத் 
உடையவள், பெண்மைக் குணம் நிரம் 
பியவள் 

மடிய - இறக்க 

மடுப்ப - கொடுக்க, லைக்க 

மண் - பூஉலகம் 

மண் அகலம் - பூமிப் பாப்பு 

மண் சுமச்த வட குன்று - பூமியைத் 

தரிக்கன்ற மேரு மலை 
மண்ட - இரள 

சன்மையை 

  மண்டலம் - உலகம் 
மண்டி - நிறைச்து, செறிந்து, மிகுர்து, 

பரவி, பொருச்தி 
மண்டுதல் - நெருங்குதல், நிறைதல் 
மண்ணி - மண்ணி ஆறு 

மணசர்அ - கூடி 
மண கொரக்கம்- காதல் 

ம௫ழ்ச்ி நோக்கம் 
் மணம் - இருமணம் 

மணி - இரத்தினம், அழகு 
மணி அறை - மாணிக்கப் பாறை 
மணி நிறம் - அழகிய நிறம் 

கோக்கம், ! 

மதம் - செருக்கு 
மதலை - குழர்தை, மகன், பிள்ளை, 

பிள்ளைத் தாண், தூணின்மேல் வைக் 
கும் போதிகை 

மதி - சர்இரன் 
மதிக்கலேன் - அளவிட்டுச் சொல்ல 

அறியேன்   
மதியம் - சர்இரன் 
மதுகரம் - வண்டு 

மந்தம் - மந்தாரம் 

மந்ச மாருசம்-மெதுவாக வீசும் காற்று, 
தென்றல் 

மந்தரம் - மந்தர மலை 

மர்தாரம் - மந்தார மாம் 
மர்தி - பெண் குரங்கு 

மயில் தழை - மயில் தோகை 
மயிலை - மயிலாப்பூர் 

மர்க்கடம் - குரங்கு 
மரக்கால் SH - மாத்தால் செய்த 

காலைக் கட்டிக் கொண்டு ஆடும் 

கூத்து 
மாதகம் - மகதம், பச்சை இரத்தினம் 
மரு - வாசனை 
மருங்கு - பக்கம் 
மருங்குல் - இடை 

மருப்பு - கொம்பு 
மருவார் - பகைவர் 
மருவினிய - மருவ இனிய, அடை 

வதற்கு இனிமையான, அனுபவிப்ப 

தற்கு இனிய 
மருள் - இசை வகை, இர் சளப் பண் 
மருளைக் கொடு பாடி - மருள் என்னும் 

பண்ணைப் பாடிக்கொண்டு, மயக்க 
வல்ல பாட்டைப் பாடிக்கொண்டு 

மல் - மல்லர்கள், உலிமை 

மல் அமர் - மற்போர் 

மல்கிய - பெருஇியிருக்கிற 
மல்கும் - பெருகும் 
மல்லல் - மிகுஇ, வளப்பம் 
மல்லை - வளப்பம், வளம் 
மலங்க - கலங்க, சடுமாற, 

நிலைகுலைய 
கெட, 

। மலங்கு - விலாங்கு, ஒருவகை மீன் 
மலங்குவித்த கலங்கும்படி. செய்த 
மலர் ௮ணை - பூம் படுக்கை 

மலர் வைகு கொடி. - இருமகள் 
ம்லி - மிகுதி 
மலிசல் -நிறைசல் 
மலிவு எய்சல் - கிறைர் இருத்தல் 
மலை குலாம் மாடம் - மலையை ஓத்த 

மாளிகைகள் 
மலைத்த - பொருத 
மலை மங்கை - பார்வதி 
|மஐ - இளமை 
மழ களிறு - இள யானை 
மழலை - மழலைச் சொல், கு£லைச் சொல் 
மழவிடை - இளங் காளை
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.மழுவாளி - மமுவைக் கையில் ஏச்திய 
சிவன் 

.மழை - மேகம் 
மழை முல் - கரிய மேகம், குளிர்ச்ச 

மேகம், காளமேசம் 
மள்ளர் - உழவர் 

மறக்கேன் - மறவேன் 
மறம் - வலிமை 
மறி - மான் குட்டி 
மறுகி - அஞ்சி, தடுமாறி 
மறுகு - தெரு 
மறை உடை - மாறுபாட்டை உடைய 
மன் - மன்னர், அரசர் 
மன்றம் - பலர் கூடும் இடம், பெரிய வீதி 
மன்று - சபை, பொது இடம், நாற்சக் இ, 

வெளி இடம், இரளும் இடம்,கூட்டம் 
மன்னா - நிலை இல்லாத 
மன்னுதல் - நிலை பெறுதல் 
.மனம் செய் இன்பம் - மனத்தை மூழ்கு 

விக்கும் இன்பம் 
மனம் வழங்கும் - மன த்தை அர்ப்பணம் 

செய்யும் 
. மனன் - மனம் 

ப 

மா - அழகு, விலங்கு, மான், மா மரம், 
குதிரை, கருமை 

மா இருங் குன்றம் - மிகப் பெரிய மலை 
மா இருஞ்சோலை - இருமாலிருஞ் 

சோலை 
.மாகம் - அகாயம், பாமாகாசம் என்னும் 

பரமபதம் 

மாசுணம் - பாம்பு 

மாட்டினேன் - மாள்வித்தேன், ஓஒழித் 
தேன் 

மாடு - பக்கம், செல்வம் 
.மாண் - மாணி, பிரமசாரி, 

மாண்டார் - இறர்சார் 
மாணி - பிரமசாரி 
மரத்து அமர் பாகன் 

அமர்ச் துள்ள பாகன் 
மாத்தொழில் - பரிமாவாக வந்த கேசி 

யின் தொழில் 

மாசவி - குருக்கத்தி 

மாட்சிமை 

- யானைமேல் 

மாதரம் - இசை, இக்கு 
மாஅ - பெண் 

மாத்தி - குடி.த்.து, உண்டு 
மா நகர் - பெரிய ஈகரம் 
மாம் பணை - மாமாக் இளை 
மார மதலை - இளம் பிள்ளை, குழர்தை 
மா மழை - பெரு மழை 

மா முகடு - ௮ண்ட பித்தி 
மா முனி கொணர்ச்த கங்கை- பரதன் 

உலகுக்குக் கொண்டுவர்சு கங்கா இ, 
விசுவாமித்தா முனிவரால் இராம 

லட்சுமணர்களை இட்டுக்கொண்டு 

வருவ,சற்கு இடனான கங்கை என் 

அம் உரைப்பர் 
மாயம் - வஞ்சகமான செயல்கள் 
மாயன் - ஆச்சரியமான குணத்தையும் 

செயல்களையும் உடையவன் 
மாரி - மழை, மேகம் 
மாருதம் - காற்று, தென்றல் 

மால் - இருமால், மயக்கம், பெரிய 
மால் உரு - பெரிய வடி.வம் 
மாலிருஞ்சோலை - திருமாலிருஞ்சோலை 
மாலும் கடல் - அலைகள் ஒன்றோ 

டொன்று மோதிக் கலக்கும் கடல் 
மாலை - பூமாலை, மலர் நெருங்கத் 

தொடுத்த மாலை 
மா வலம் - பெரு வலி 
மா வளம் - பெரிய செல்லம் 
மாழை - இளமை, மான் 
மாள - இறக்க 
மாளிகை - வீடுகள் 
மாற்றம் - சொற்கள், 

சொல்லும் சொல் 
மாற்றரசர் - பகை அரசர் 
மாது - பகை, ஓப்பு 
மான் கொண்ட தோல் - மான் தோல் 
மானம் - பெருமை, அன்பம், ஓப்பு 
மானவர் - மனிசர் 

மி 

மிக்க சீர்க்சொண்டர்- அகஈ்யப் பியோ 
ஜனரான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் 

மிடைசல் - செறிதல், நெருக்குதல், 

மறு மாற்றம், 

  ,இரளுசல்
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, மிண்டி - நெருங்கி 
மிதியில் - ௮டி. வைத்ததும் 

மிழற்றுசல் - ஒலித்தல், கூவுதல் 
மிளை - இறு தாறு 
மிறை - அன்பம் 
மின் - மின்னல் 

மீ - மேல் 

மீது - மேலே 

மூ 

முகடு - உச்ச, Harn 
முகந்து - மொண்டு 
மூகப்பு - மூன், எதிர் 
முல் - மேகம் 
முசு - சூரங்குகளில் ஒரு சாதி 
மூடி - இரீடம், காற்று முடி 
மூடை - முடைகாற்றம், மாமிச நரற்றம் முற்ற மூத்து - 

முண்டம் - தலை-ஐடு 

மூரியும் - மடங்கி விழும் 
முருக்கு - முருக்கம் பூ, பலாசம் பூ 

முருகு - தேன் 
முல்லைப் பிள்ளை - முல்லையின் இளஞ் 

செடி, முல்லைக் கொடி 

முழவு - மத்தளம் 
முழு? - முழுகி 
முழுசய பறவை - மூழ்கிய வண்டு 

(முழுது - முழுவதும் 
மூழுநீர் - நிரம்பிய நீரை உடைய கடல் 

| apap நீலம் - பெறிய நீல மலர் 

முழை - குகை 
முள் எயிறு - முளைக்கின்ற பற்கள் 
முளரி - தாமரை 

| pan flee கூட்டகம் - சாமரை இசழ்க 
ளால் கட்டப்பட்ட கூடு ் 

| மூளித்திய்ச் த - காய்ச் து கரிர்தபோன 
- மூளைக் கதிர் - பால சூரியன் 

மிகவும் ஜூப்பு: 
| அடைந்து 

முத்தின் தாள் கோவை - இரண்ட | முற்றா மா மதி - கலை நிரம்பாத சர்தி 
மூத்து மாலை | ரன் 

ws S- ஆகவநீயம், தகதிணாக்கி, முறற்றில் - று மூறம் 
காருகபத்தியம் மற்று ஆரா - முழுதும் கிரம்பாத 

முதல் அரிய - வேரோடு போக்க,முழு மூ.௮௫ - மேலிட்டு 

வதும் ஒழிக்க ' முறுவல் - பல், புன்சிரிப்பு 

மு.தலார்கள் - முதன்மையான பிரமன் ' மூனுவலிக்கும் - மலர்கிற, புன்முறுவல் 
மூ.தலானவர்கள் செ ய்யும் as 

முதலோடு வீடும் - தொடக்கமும் முடி. “முறை கெட - முறைமையான அ கெட, 

வும் 

முது கயம் - கடல் 

... மரியாதை அழிய 
முறை சொலும்- முறை சொல்லிக் கந் 

மூது:நீர் - பழைய நீர், பழைய நீரை। கும் 

உடைய குளங்கள், வற்றாத WBpss, முன் இமை - மேல் இமை 

நீருள்ள குளங்கள், கடல் 
முது வெள்ளம் - பிரளய காலம் 

முர்தி - முற்பட்டு 
முர்து நால் - பழமையான வேதம் 

முர்துற - முற்பட 
மு நீர் - முர்நீர் - கடல் 

முப் புரி நூல் - பூணூல் 
மூரசம் - முரசு, ஒரு வாத்திய வகை 
மாண் - வவிமை 
.மூரல்தல் - ஒலித்தல், ரீங்காரம் செய்! 

தல் 

(முன்னும் இராமன் - பரசுராமன் 
; மூன்னுவர் - அடைவர் 
| மூன் விலகும் - மு£ழ்படுவார் இடுக்கிட்டு 
! விலகும்படி. 

' மூன்றில் - முற்றம் 
poh sa - கோபித்தல் 

: மூனியாளர் - (சனகர் முதலிய) முனி 
।.. வர்கள் 

' முனிவன் - இடைவிடாத இந்தனையை 

உடையவன், மனனம் பண்ணுபவன் 
, மூனிவ - கோபம்
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மூனை - போர் முகம் 
முூனைத்த சீற்றம் - மிக்க கோபம் 

முனை முகத்து - போரில் 
முனைவன் - தலைவன் 

மூ 

மூ - மொய்த்து 
ஞூரி - வலிமை 
மூவா - மூப்பு அடையாத 

மூவா உரு - இளைய உரு, அழியாத 
வடிவு . 

மூவாமை - இறந்து படாதபடி, அன் 

புறா தபடி 
மூவெழுகால் - இருபத்தொரு தலை 

முறை 
மூழ்த்ச காள் - கடல் நீர் பெருகி உலகை 

மூடிய காலம், கடல் உலகங்களை 
மூழ்கடித்த பிரளய காலம் 

மூள - புகையும்படி. 

மெ 

மெய்யம் - திருமெய்யம் என்னும் திருப் 

பதி 
'மெய்யமலை - திருமெய்யம் என்னும் 

மலை 

மெள்ள - மெதுவாக 

மே 

“மேகலை - அரையில் அணியும் ஆபரணம் 
மேதிகள் - எருமைகள் 
மேல் சளை கொண்டு இருமி - பெருஞ் 

சப்தத்சோடு இருமி 
மேவா அரக்கர் - காரணமின்றிப் பகை 

கொள்ளும் அரக்கர் 
மேவாள் - பொருர்சாதவள் 

மை 

'மைத்த - மையின் தன்மை வாய்ர்த 
மைதிலி - மிதிலையில் பிறக்தவள், 

Es பிராட்டி 
மைந்தன் - இளமைத் தன்மை உடை 

யலன், இளையோன் 

மைச்தஞர் - இளமையை உடையவர், 
வீரத்தை உடையவர் 

மைச் நம்பு - மை தீட்டப்பெற்ற ் 

மைம்மான மணி- மையை ஓத்த நீல 

இரத்தினம் 
மொ 

மொ த்துண்டு - அடிபட்டு 

மொய் - அழகு 

மொய்த்தல் - நெருங்குதல் 

மோ 

மோதரக் கையால் - மோதிரம் ௮ணிர்த 
கையினால் 

மோழை - குமிழி 

Guar 

மெளவல் - மூல்லை 

uur 

யாதானும் - ஏசேனும் 

யாமம் - ஜாமம் 

யாய் - தாய் 
| யானை உரி உகச்தான் - செவன் 
{ 

வ 

வக்கரன் - தர்தவக்ரன் என்னும் 
அசுரன் 

வகிர் - பிளவு 
:வகிர்தல் - பிளத்தல் 

(வகுளம் - ம$ழம்பூ 
; வகை - வழி, உபாயம் 
வங்கம் - கப்பல், மரக்கலம், அலை 

வசை - குற்றம் 
வஞ்சம் - வஞ்சனை, வஞ்சகம் 
வஞ்சனம் - வஞ்சனை, கபடம் 

வட்டு - கருப்புக் கட்டி, ஆடும் வட்டு 
வட ௮7௪௬ - பல்லவ மன்னன் 

லட ஆனாய் - வட தஇருமலையாகிய இரு 
வேங்கடத்து நின்றவனே 

ட குன்று - மேருமலை 
லட புலம் - வட நாடு 

வடமரம் - ஆலமரம் 

வடமலை - திருவேங்கடம் 

வடவசை - இருவேங்கடம் 
வடி - கூா£ரமை  
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வடிவு - அழகு 
வண்ண ஒண் தமிழ் - இசையோடு 

கூடிய இறர்த தமிழ்ப் பாடல் 
வண்ணம் - நிறம், தன்மை 
வண்மை - கொடை 

- வதரி ஆச்சிரமம் - பதறிகாசிரமம் 
வதுவை - இருமணம் 
வச்இக்கும் மற்றவர்க்கும் - பெளத்தர் 

களுக்கும் * வர்தே? என்றால் 

போலக் கூறுபவர்கள் 

வம்பு - மணம், புதுமை 
வயிற்றுக் குழி - கருப் பை ஆற குழி 
வரம் - இறப்பு 
வரம் தர- வேண்டியதைக் தர 

லரன்ற - தள்ள 
வராகம் - பன்றி 
வரால் - ஒருவகை மீன் 
an - அழகு, கோடு 
வரி அரவு - உடல் ரேகையை உடைய ; 

பாம்பு 
.வரி கொள் லெம் சிலை- கட்டு ௮மைக்௪ 

கொடிய வில் | 
வரி இலை - கட்டு அமைச்ச வில், அழகிய | 
வில் | 

௮றி நீழல் - புள்ளிகள் பொருச்திய 
Apa, spew sev 

வருட - தடவ 
வரும் நீர் - வருகின்ற பிரளய கால, 

வெள்ளம் 
வரை - மலை 

வரை செய் - மலைபோன்ற 
வரை மமை - கல் மழை 
வசை முழை - மலைக் குகை 
௨சையன் - பர்வ கராஜன் 
வல் - வலிமை, ஆற்றல், விரைவு 
வல் அள் ஆகம் - வலிய ஆண்மை 

பொருந்திய மார்பு 
வல் மகன் - வலிமையுடைய பிள்ளை 
லல்லி - கொடி   வல் வினையார் - கொடிய பாவங்கள் 

வலங் கொள்தல் - வலமாக வருதல் 
aon கொள் தொண்டர் - வலம் வரு; 

இன்ற அடியார்கள் 

வலம் - பலம், வலிமை, சக்தி 

வலவன் - வலக் கையிலே கெரண் 

டவன் 
வலவைப் பெண் - வஞ்சக த்தையுடைய 

பெண் 

வலி செய்வஅ - துன்புறு த் துவது 
வல்வி - பற்றி 

லவ்வுதல் - அபகரித்தல் 
வள் - கூர்மை 

வள்ளி - கொடி, வள்ளிக் கொடி 
வள்ளி கொழுகன் - வள்ளிக்கு நாய 

கனாயெ முருகன் 
வளர்ச்தவன் - இருக்கண் வளர்ச்தவன் 
வளை - சங்கு 
வளை கொண்ட வண்ணத்தான் - சங்கு 

போல் வெண்மை நிறமுடைய பல 

ராமன் 
வளைத்து வைத்தேன் - தடையிட்டு 

வைத்தேன் 

வளை கெக - வளை கழலும்படி 
வளை வணர்-சல்கு போன்ற நிறமுடைய 

uae gar 

வற்பு - வலிமை, மிடுக்கு 

வற்றா முது;ர் - வற்றாத பழைய நீரா 
யெ கடல் 

வன் சொல் - உறுஇப்பாடு உடைய 
வேதம் 

வனம் - வனப்பு, அழகு, காடு 
வன மாலை - இருத் தூழாய் மாலை, காட் 

டிலே பூப் பறித்துக் கட்டிய மாலை 

or 

வாங்கி - பறித்து 

வாசி வல்லீர் - தாரதம்மியம் அறிய 
வல்லீர் 

லாச மா மகன் - வாயுவினுடைய சிற்த 
மகன், அனுமான் 

வாதை - துன்பம், நலிவு 

வாம் பரி - தாவி வரும் குதிரைகள் 
வாம் மான் - தாவி ஐடும் குதிரை 
வாய் - வழி, வாசல் 

லாய்த்த - கிடைத்த 
வாய்மை - வேதம், உண்மை 
வாய் மொழி - வரய்ச் சொல் 

லாய் வெருவுசல் - லாய் பிதற்றுதல்
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வாயில் ஒட்டி. - சபதம் செய்து 
வார் - கச்சு, நீண்ட, பெரிய, ஒழுகுகிற, 

As 2p 
வார் en - Fe souks s 
வார் பனி - மிக்க பனி 
வார் புறவு - அகன்ற தோட்டம் 
லார் புனல் - மிக்க நீர்வளம், ஒழுகு 

இன்ற நீர் 
வாரணம் - யானை ; 
வாரம்: ஓதுதல் - உருச் சொல்லிக் 

கொண்டிருத்தல், வேதச் சர்தை 
சொல்லுதல் 

வாரியும் - எடுத்துச் சென்றும் 

வாவி - குளம், பொய்கை 
வாழ் மூ.தல்- வாழ்வுக்குச் காணமான 

வன் 
வாழ௫ல்லா - வாழாத 
வாள் - ஒளி 
வாளா - வீணாக 

வாளி - அம்பு 
வாளை - ஒருவகை மீன் 
வாளை ஆர் - வாளை மீனை ஓத்த 
வான் - ஆகாயம் 
வான் உலகு - பரமபதம் 
வான் உளார் அவரை - சேவ லோகத் 

திலுள்ள தேவர்களை 
வானகச் சோலை - ஆகாயம் அளவாக 

ஒங்கி ௨ளர்ச்ச சோலை 
வானரம் - குரங்கு 

வானவன் - நித்திய சூரிகளுக்குத் தலை 
வன் 

வி 

வி௫ர்தம் - வேறுபாடு 

விஏர்ச மாதர் - சாதாரண மகளி 
ரைப் போலன்றிச் சிறப்புத் தன்மை 

யுடைய மகளிர் 
வி௫ர் சன் - விநோதமான செயல்களை 

உடையவன், வேறுபட்ட தன்மை 

யை உடையவன் 

விச்சை - வித்தை 
விசயன் - அருச்சுனன் 
விசிறி - வீசி எறிர்து, வீசி 
விசும்பு - ஆகாயம்   

விசை - வேகம் 

விசை த். சானை - சுழற்றியவனை, வேக 
மாகச் செலுத் இயவனை 

விஞ்சை வானவர்- வித்தியாதரர் 
விடம் - விஷம் 

விடை மணி - காளைகளின் கழுத்தில் ' 
கட்டப்பட்ட மணிகள் 

விடை - காளை 
விடையான் - காளை 

யுடைய சிவபெருமான் 
விண் - ஆகாசம் 
விண்ட - மலர்ச்௪, பிளவு பட்ட, பகைவ 

ராகிய 

விண்டவர் - பகைவர் 
விண்டார் - பகைவர் 
விண்டு - விஷ்ணு, விரிச்அ, வியாபித்து 
விண்டு அலர் - விட்டு அலர்க்ச 
விண்டு அலற - வாய் விட்டு அலற 
விண்ணகர் - இருவிண்ணகர் என்னும் 

திருப்பதி 
வித்சகன் - சதரப்பாடு உடையவன் 

வித்தும் - விதைக்கும் 
விதலை - அன்பம், நடுக்கம் 
விதி - நிச்சயம், இண்ணம் 
விஇிர் விதிர்த்தல் - சடுங்குதல் 
விச்சை - விச்திய மலை 

விம்ம - பெருக 
வியந்துதி செய்ய- வியர் துதி செய்ய, 

அச்சரியப்பட்டுத் கோத்திரம் செய்ய 
வியம் - வேறுபாடு, இறப்பு, ஏவல் 

வியன் - பெறிய 
வியன் கலை எண் தோளினாள் - பெரிய 

மானை வாகனமாக உடைய எட்டுத் 
தோள்களையுடைய துர்க்கை 

விரவுதல் - கலத்தல், பொருந்துதல் 

விரி ௧.திர் இரிய கின்ற - சூரியன் ஒளி 
தெரியாதபடி. இருர்த 

விருத்தன் - தலைவன், காயகன் 
விரை - வாசனையுள்ள சீர்தனம் முதலிய 

பொருள்கள் 

வில்லாளி - வில்லையுடையவன் 
வில்லி - வில்லை உடையவன் 
விலங்கல் - மலை 

விலங்கல் - நீக்கினால் 

வாகனத்தை
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விலங்கு - மிருகம், மான் 
விலை ஆளா - விற்றுக் கொள்ளக் தக்க 

அடிமையாக 
விழவு- இருவிழா, வைதிக ஸமாரா தனை 
விழுது - வெண்ணெய் 
விமுமிய - இறர்த. 

விள்ள - பிளவு பட 
விள்ளும் வகை - நீங்கும் வழியை, இரும் 

அம்பி. . 
விளங் கணனி - விளாம் பழம் 
விளிக்தீய்ச் ௪ - தள்ளப்பட்டு அழிச்து 

போன 

விளியா - கூக்குரலிட்டு, கோபித்தப் 

பேடி 
விறல் - வலிமை 
வினவுதல் - ஆராய்க சதிதல் 

் வீ 

வீட்டீர் - விட்டீர் 
வீய - அழிய 

வீவு - அழிவு 
வீழ் பொருள் - நிலையில்லாத செல்வம், 

இழர்த செல்வம், விரும்பப்படும் 

செல்வம் 

Gos 

வெகுளா௫ - கோபம் கொள்ளாது 

வெல் - கொடிய 
லெட்டென்திருர் சான் - இசைர்தருர் 

தான் 
வெண்ணி - ஓர் ஊர் 
வெண் பகடு - வெள்ளை யானை,ஐராவதம் 
வெதிர் - மூங்கில் 
வெம் சொல் - விரும்பத் தக்க சொல் 

வெம்பு சனம் - மிக்க கோபம் 
வெய்ய விழு நிதி - நன்ராகல் காய்ச்சிய 

இறந்த பொன் 
லெய்யன் - கொடியன் 
லெயில் விரித்சல் - ஒளி வீசுதல் 
வெருக் கொள - அச்சம் கொள்ள 
வெருவர - அஞ்ச, நடுங்க 
வெருவருசல் - அஞ்சு சல் 

வெருவுசல் - அஞ்சுதல் 
வெள்கி - மனம் ஈடுபட்டு 

2—18 

வெள்ளிமார் - சத்துவ குணம் படைத்த 
வர்கள், சுகீசென், வெள்ளிமலையை 
யுடைய ருத்திரன், சிவனை வழிபடு 
இன்ற பாசுபதர் ் 

வெள்ளியான் - வெண்மை 
உடையவன் 

வெள்ளிமீர் - ஒரு குற்றமும் இல்லார், 
சுத்தமான சுபாவத்தை உடையீர் 

வெள்ளை £ர் வெள்ளம் - இருப்பர்ற்கடல் 
வெள்ளை வெள்ளம் - பாற்கடல் 
வெற்பு - மலை 

வெறி - நறு மணம், வாசனை 

வெறிய அவர் - ஆயுதங்களைப் போட்டு 

விட்டுத் சனியாக கின்ற அவர் 
வென்றி - வெற்றி 

வே 

நிறத்தை 

வேங்கை - வேங்கைப் புலி, வேங்கை 
மாம் 

வேட்கை - அசை 
வேட்டத்தை - விரும்பிய, ஆசை 

களை 

வேடு - வேடர்கள் 

வேண்டுதல் - விரும்புதல் 
வேண்டேன் - விறாம்பேன் 

லேத வாய் மொழி ௮ர்கணன் - லேச 

பாராயணன் 
வேதனை - துன்பம் 

வேசா - வேதங்களால் உணர்த்தப்படு 
பவனே 

வேதியன் - வேதத்தால் அறியப்படு 
பவன் 

வேர்சன் - அரசன் 
வேய் - மூங்கில் 
வேய்கள் படு முத்தம் - மூங்கிலிலிருக்.௪ 
உண்டாடற முத்துக்கள் 

லேய்ங் சமை - குழல் மூங்கில், உள் த 
பெரிதாகவுள்ள மூங்கில் 

வேய்க்து - மூடி 
வேரி - தேன் 
வேலை - கடல், கரை 

வேலைக் கடல் 
கடல் 

-. கரையை உடைய       வேழம் - யானை
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வேள் - மன்மதன், முருகவேள், அரசன் வேறு வேறு உக - தனிச் தனியே 

வேள்வி - யாகம், நைமித்திக கர்மம் அற்று விழ 

வேள்வு - வேள்வி, யாகம், நித்யோத் eDau 

ஸவம் வை - கூர்மை 

வேற்றோன் - பகைவன் வைகி - தங்கி 

வேரு - தனியாக, சிறப்பாக வைதேவி - சதோப் பிராட்டி 

வேருத - சிறப்பாக வையும் - பூமி, உலகம் 
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மங்களாசாஸனம் செய்தருளிய திருப்பதிகள் 

திருப்பதிகள் 

சிங்கவேழ்குன் றம் 

சிறுபுலியூர்ச் சலசயனம் ட் 

தஞ்சை மா மணிக் கோயில் ... 

(சஞ்சை ஆளி) 
சலைச் சங்கம் . 

தரு ஊரகம் 

திரு எவ்வுளூர் 
இருக் கச்சி 

'இருக்கடல்மல்லை 

இருக் கடிகை 

திருக் கண்டியூர் 
AGES cin crag. 

திருக்கண்ணபுரம் 

திருக்கண்ணமங்கை 

இருக் கரம்பனூர் 

இருச் கள்வனூர் 

இருக் கார்வானம் 

இருக் காரகம் 

இருக் காழிச் ராம 

விண்ணகாம் 

திருக் குடர்தை 

இிருக்கு௮ங்குடி 

'இருக்கூடலூர் 

இருக்கோட்டியூர் 

பாசுர எண் 

1008-1017 

1628-1637 
953, 1090, 1576 

1736 

2059, 2064 

1058-1067 

11380, 1541, 2050, 2060, 2066 

1088-1107, 1195, 1551, 2050, 
2060 

1731, 1736 

2050 

1748-1757 

1648-1747, 2067, 2078 

1638-1647, 1848, 2008 
1899 

2059 

2059 

2059 

1178-1187 
949, 954, 991, 1078, 1202, 

1205, 1394, 1526, 1538, 1570, 
1606, 1782, 1759, 1853, 1949, 
1975, 2010, 2037, 2045, 2068, 
2070, 2080 

1005, 1899, 1470, 1788-1807, 
2.065 

1358-1367 
1550, 1838-1847, 1856
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23. 

24, 

25, 

26, 

இர், 

28, 

29. 

30, 

31, 

32, 

33, 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39, 

40, 

41. 

42. 
43, 
44, 

திருப்பதிகள் 

'இருக்கோவலூர் 

இருச்சாளக்ரொமம் 

இருச்சேறை 

திறாத் சண்கா 
இிருக்சண்கால் 

அருகர் இிபுவிண்ணகாம் 

இருகறையூர் 

,திருமாகை 

,இருசாங்கூர்: அரிமேய 

விண்ணகரம் 

இருகாங்கூர்க் காவளம்பாடி, ... 

இருகாங்கூர்ச் செம்பொன் 

செய்கோயில் 

திருகாங்கூர்த் திருத்தெற் 
நியம்பலம் 

திருசாங்கூர்த் திரு த்தேவ 
னார் சொகை 

திருசாங்கூர்த் இருமணிக் 
கூடம் 

திருசாங்கூர்ச் இருவெள்ளச் 
குளம் 

திருராங்கூர்ப் பார்ச் சன் 
பள்ளி 

இருகாங்கூர் மணிமாடக் 
கோயில் 

,இருகாங்கூர் வண்பருடோச் 
தமம் 

திருகாங்கூர் வைகுர்.௪ 

விண்ணகரம் 

திரு காவாய் 

திரு கின்றவூர் 
இரு$ர்மலை 

பாகர எண் 

2057, 2058, 2068 
988-997 
1578-1587 
1849, 2065 
1899, 2068 
1438-1447 . 
1078, 1829, 1470, 1478-1577. 

1611, 1659, 1852, 2067, 2068: 
1758-1767 

1238-1247 

1298-1307 

1268-1277 

1278-1287 

1248-1257 

1288.1297 

1808-1317 

1318-1327 

1218-1227, 1850 

1258-1267 

1228-1237 
1520, 1856 
1089, 1642 
1078-1087, 1115, 1521, 1554, 

1660, 1765, 1848, 2069 

1078, 1138-1147, 1569, 1641, 

கு
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AG. 

AT, 
48. 

49, 

50. 

51, 

52. 

53, 

BA, 

55, 

56. 

டூ, 
58. 
59, 

60, 

‘61, 

62, 

63, 

64, 

“65, 

‘66, 

67. 

திருப்பதிகள் 

இருப்பாமேச்சரவிண் 

ணகரம் 

இருப் பாற்கடல் 

திருப்பிரிதி 
கிருப்புட்குழி 
இருப்புல்லாணி 

திருப்புள்ளம்பூ தங்குடி 
இருப்பேர் நகர் 

இருமாலிருஞ்சோலை 

,இருஞூழிக்களம் 

திருமெய்யம் 

இிருவசரி ஆச்சரமம் 

,இிருவட்டபுயகரம் 

இருவயிர் இரபுரம் 

இருவயோச்த 
திருவரங்கம் 

திருவல்லவாழ் 

திருவல்லிக்கேணி 

,இருவழுச் தூர் 

,இருவாம்ப்பாடி. 

இிருவாலி 

AGS Oates 

திருவிண்ணகர் க்க 

திருவிச்தஞூர் 
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பாசுர எண் 

1128-1137 

1009, 1006, 1019, 1341, 1847, 

1398, 1618, 1744, 1828, 2060, 
2066 

958-967 

1115 

1768-1787 

1348-1357 

. 1428-1437, 1851, 1857, 2048, 

2050, 2059, 2060, 2070 
1022, 1114, 1329, 1573, 1634, 

1760, 1765, 1818-1837, 1855, 
1969, 2020, 2034 

1558, 2061 . 
1206, 1524, 1660, 1760, 1852, 

2016, 8050 
968-987 
1118-1127 
1148-1157 
1875 
1019, 1218, 1378-1427, 1508, 

1571, 1664, 1829, 1978, 2029, 
2038, 2048, 2044, 2050, 2062, 
2068, 2065, 2069, 2070, 2076 

1808-1817 
1068-1077 
1588-1627, 1854, 2066, 2077 
1021, 1892, 1485, 1993-1995 
1078, 1188-1217, 1329, 1519, 
1788, 1735, 1850, 2014, 2027, 
2063, 2073 

1021, 1108-1117 
1448-1477, 1855, 2080 
1328-1337
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68. 

69, 

70. 

71. 

72. 

73, 

74. 

75. 

76, 

17. 

78. 

79. 

60. 

டத ட 
திருப்பதிகள் 

IG வெஃகா 

திருவெள்ளறை Gia 

,திருவெள்ளியங்குடி. 

இருவேங்கடம் 

தில்லைத் இருச்சித்தொகூடம் ... 

அவாரகை wae 

கிலாத்இங்கள் அண்டம் 

நீரகம் 

கைமிசாரணியம் 

பாமபதம் 

பவள வண்ணம் 

பாடகம் 

லட மதுரை 

பாசுர எண் 

1654, 2089, 2064, 2065 

1368-1377, 1851 

1338-1347 

.., 1018-1057, 1275, 1312, 1371, 
1888, 1404, 1518, 1572, 1640, 
1660, 1811, 1836, 1849, 1946, 
1978, 2001, 8036, 2059, 8060... 
2067 

1158-1177 
. 1504, 1524 
2059. 

2059 

998-1007 

2042 

2060 

1541 

1512, 1527, 1833
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அ | அல்லி மாதர் 1287 | yey மா வலவன் 1847 
| அலம் ச1ஆ இ ss ‘ | ge ap 1115 | அவர் இவை 1174 
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கொங்கு உண் குழ 1470 

கொங்கு உண் வண் 1771 

கொங்கு மலி 1675 

கொட்டாய் 1915 

1952 ! 

கொண்டல் மாருதங் 986 

கொண்டு ௮ரவத் 1204 

கொர் அலர்ச்த 1139 

கொர் ஆர் 1309 

கொம்பும் அரவருமம் (481 
கொல்லை ஆனாள் 1321 
கொலை கெழு 1991 

கொலைப் புண் 1220 
கொழுமங் கயல் 1499 

! கொள்ளக் குறையா2026   கொற்றப் புள் 1655 
கொன்றேன் பல் 1080 

கோ 

கோ ஆய் ஐவர் 1616 
| Gar ஆனா 1599 

: கோடிய மன த்சால்! 008 
। கோசை வேல் 1998 

| கோ மங்க 1162 

(கோலால் நிறை 1314 
கோவை இன் 1646 

கோழி கூ. என்னு 1947 
| Cann கூடலும்1 762 

௪ 

சங்கு சங்கு 1195 
சங்கும் மாமையும் 1954 
சங்குமலி 1237 

சங்கையும் 1295 

சரதம் ஆய் 1806 

சரத மலர்க் குழல் 1878 

। சீலம் கொண்ட 1228 

ar 

சாடு போய் 1262 

சாதலும் பிறத்தலு | 456 
சாரமும் பூணும் 1110 

FIGS) TGS 1471 

சி 

சிங்கம்-௮௮ 1508 

இிங்கம்-அ ஐ 1831 

Ags scp Qediona204l 

சித் னையை 1404 

சிர்சை-சன்னுள் 1329     

சரம் மூன் 

சிலம்பு அடி. 
சிலம்பின் இடைச் 
சிலம்பு மூதல் 
சிலை இலங்கு 

சிலையால் இலங்கை 
இறியாய் pr 
கறை தா 

சின இல் செங் 
கொமுச்து அலரும் 1140 சினம் மேவும் 

@ 
ச 

சீர் ௮ணிர்த 

ப சீர் ஆர் நெடு 

சீர் ஆர் பொழில் 

சர் தழைத்த 
சீற்றம் உள 

ச் 

சுடலையில் ௬டு 

சுரி குழல் கனி 

சுரிர் இட்ட, 

சுழன்று இலங்கு 
சுளைகொண்ட 

சுற்றும் குழல் 

கு 

GR பெருக்கி 

சூர்மையில் ஆய 

சே 

செல் கண் அளி 

செங் கண் நெடிய 

செங் கமலத் 

செங் கமலத்து 
செங் கயல் 

செங் கால 

செம் பொன் 

செம் பொன் நீள் 

செம் பொன் மஇ 

செம் மொழி 

செரு அழியாத 
செரு நீர வேல் 

செரு நீல 

செரு மிகு வாள் 

செரு வரை முன் 

1801 

999 

1285. 

1621 

1648 

1௧௨07 

1201. 

1221 

1568. 

1622 

1287 

1637 

1167 

1534 

2023 

1852 

1414 

1306 

1783 

1530 

1926 

1000 

1821 

1017 

L794 

1618 

1187 

1027 

2078 

1120 

1602 

1590 

1507 

1936. 

1737 

1166 

1983 

1649
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செவ் 2755 
செழு நீர்: 
செற்றவன் தென் 
செறும் இண் 
சென்று இன 

சென்று வார் 

சே 

சேமமே வேண்டி 

சேய் ஒங்கு 
சேயன் அணியன் 

சேயன் ௮ணியன் 
சேயன் என்றும் 

சேல் உகளும் 

Gar 

சொல்லா ஒழிய 
சொல்லாய் 
சொல்லாய் இரு 
சொல்லுவன் 

சோ 

Gers gb கம்பி 
Ger gg என் 

சோத்து என 

ஜா 

நோலம் அரும் 

ஞாலம் எல்லாம் 

ஞாலம் முற்றும் 

க 
கக்கன் வேள்வி 

சிீஞ்சீம் இவர்க்கு 

சண்டகாரணியம் 

சை காலில் 
தரை காலில் 

தீர்தை சளை 
ததை தாய் 

தர்தை புகுர்தில 
ச்சை மனம் 
gu Gor Song S 
தம்பம் அல்லன 
தம்பியொடு தாம் 
சம்மையே நாளும் 
தரங்க நீர் 

தருக்கினால் 

1654 

1105 

1797 

1359 

1247 

1957 

950 

1634 

1045 

1055 

1386 

1397 

1333 

1946 

1476 

1128 

1062; 

1796 

1892 

1870 

1253 

1323 

1363 

1126 

1860 

14558 

1688 

1993 

1808 

1912 

1444 

1403 

1920 

1443 

1976 

1664 

1054 

  

  

தரு மான 1729 

தவள இளம் 1788 

தளர்ர் இட்டு 1901 

தளை அவிழ் 1985 
களைக கட்டு 12294 

SOT GLEG 1113 
தன் மகன் ஆக 1884 
சன்னாலே சன் 1508 

தன்னை ரைவிக்கி 1763 

தா 
தா அளற்து 1298 

STE FB 1081 

தாங்கு-அரறாம் 1291 

தாங்கு-அரும் 1141 
தாது அவிழ் 1789 
தாது ஆடு 1393 

தாம் தம் பெருமை 1358 
தாம் மோர் உருட் 1890 

காமத் துளப 1497 

சாய் ஆய் ass 993 

தாய் ஏனை 1212 

தாய் நினைர்த 1569 
சாய் மனம் 1217 

தாய் வாயில் 1391 
காயர் மனங்கள் 1-0) 

சாயே ste g 1028 
தார் ஆய 1203 
தார் ஆய சண் 165] 

சார் ஆர் மலரக் ATT 

கார் ௮ளன் 1506 
தாசா ஆரும் 997 

தாரோன் பிறர்க்கு 1550 
சாழம் இன்றி 186-4 
சான் போலும் 1284 

சானவன் வேள்வி 1532 

சானாக நினை 1201 

தி 
இங்கள் அப்பு 1064 

திங்கள் தோய் 1297 

இட விசும்பு 1370 
இண் களக 1527 

இண்ணிய ஓர் 329 
இண் திமில் 1792   

நண் படைக் 

இிரிபாம் மூன்று 

IQs srs Sloe 
Sig sens 
இரு மடச்தை 

இரு வடிவில் 
திரு வாழ் மார்வன் 
இருவில் பொலிர் 

இருவுக்கும் இரு 
இவளும் வெண் 

இல் முருகன் 

a
 

& er பெருமான் 

FH ALD! 
Sa அறு திங்கள் 
இ நீர் வண்ண 

மன த்சான் 

மனத்து 

லாய் வல் ey
 
ia
 
8D

 

இ 

அங்க ஆர் 
துங்க மா 
தடிகொள் நுண் 

அணிவு இனி 
துணைகிலை மற்று 
அப்பனை அரங்கம் 
அவர் ஆடை 

அவரி ஆடையர் 
அவரிக் கணிவாய் 
வரித்த உடைய 
இளக்கம் இல் 

அளங்கு நீள் முடி 
அளம் படு 

துளை ஆர் 

அறர்சேன் ஆர்வச் 

துறப்பேன் அல் 

அன்னி மண்ணும் 
தன்னு மா 

நா 

HOG BI 
தாண் ஆய் 

1128 

1118 

1644 

1942 

1238 

2054 

1604 

1850 

1608. 

1108 

1607 

1332 

1438 

1954 

1503 

1234 

1272 

1465 

1799 

1670 

960 

981 

1990 

1643 

1922 

1053 

1726 

1405 

1851 

1420 

1100 

1225 

1469 

1468 

1531 

1256 

1659 

2024 

1042
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தாம்பு உடைக் 

ம்பு உடைத் 
காம்பு உடைப் 

. தூயாய் சுடர் 

தூயானை தாய 

தூ வடிவின் 

தூ வரய புள் 
தூ விரிய 

Gs 

தெரியேன் பால 
தெருவில் இரி 
தெவ் ஆய 

Oger ஆர் கடல் 

செள்ளிய வாய்ச் 

தெள்ளிய௰ீர் 

‘Oger இலங்கை 

கே 

சேடற்கு அரிய 
தே மருவு 
"தே மருவு 
சேர் அணங்கு 

தேர் ஆளும் 

தேர் ஆளும் 

ச வரையும் 

சேன் அமர் சோ 
சேன் அமர் பூம் 
தேன் ஆர் 
சேனுகன் அவி 

சேடு வண்டு 

தை 

சையலாள் மேல் 

கோ 

தொண்டர் பாவ 
சொண்டரும் 

தொண்டீர் 

சொண்டர் உய்யு 
சொண்டு ஆம் 
சொண்டு ஆயார் 

தொண்டு எல்லாம் 

தொண்டு எல்லாம் 
தொழும் 34 

1785 

1132 

1288 

1556 

2014 

1146 

1520 

1198 

1034 
1629 
1182 
1510 
1910 
1658 
2079 

1837 

1677 

2077 

983 

1581 

2071 

2011 

1277 

1177 

1467 

1824 

2020 

1059 

1362 

1712 

1951 

1698 

$96 

1096 

1665 

2042 

1722   

Gar 

கோடு அவிழ் 
தோடு விண்டு 

தோய்த்த தயிரும் 
தோயா இன் சயிர் 

ந் 

கஞ்சு சோர்வ த 

கண்ணாக வாள் 
நசன் மதலை 
ச்சா சரகத்து 

நக்சா நெடு 

கசா விளக்கே 

லம் அன்பு உடை 
நல் நீர் வயல் 

கல் செஞ்சே 
நல்லை கெஞ்சே 

றை செய் பொழி 
நன்மை உடைய 

நா 

1759 

1577 

1$15 

1613 

1421 

1098 

1686 

2030 

1632 

1218 

1217 

1567 

1980 

1016 

1447 

1517 

காட்டினாய் என்னை 1746 

காடி என்- சன் 
காத் தழும்ப 

கரமம் பலவம 

ஈரர் ஆர் இண்டை, 

ரால் வகை வேதம் 

சான்முகன் காள் 
ந் 

நிதியினை பலளத் 
நில்லாத பெரு 
நிலவொடு வெயில் 

நிலை அள் ஆக 

நிலை ஆளா 

நிலை இடம் 

சின்றமா 
நின்ற வரையும் 
நின்ற வினையும் 
நின்றார் முகப்புச் 

ந 

நீடு பல் மலர் 

நீண்டாயை 

நீண்டான் குறள் 

Si அழல் ஆய் 

1324 

1015 

1925 

1805 

1436 

1179 

2032 

2003 

1451 

1605 

1206 

1982 

1920 

1544 

1806 

1907 

1192 

1562 

1902 

1402   

நீர் அழல் வான் 
நீர் ஆர் கடலும் 
நீர் மலிகின்றது 
நீர் வானம் 
நீரகத்தாய் 
நீலத் தடவரை 
நீல மலர்கள் 

1940 

1040 

1681 

1200 

2059 

1189 

1685 

கீள் நீலா முற்றத்து 1659 
நீள் காகம் 

Ser வான்.குறள் 

து 

அம்மைத் தொழு 
நே 

கெஞ்சினால் 

கெஞ்சு உருக் 

கெடியானே ௧௨ 
கசெடுமால்-அலன் 

கெய் ஆர் ஆழியும் 

கெய் வாய் 

செல்லில் குவளை 

நெற்றிமேல் கண் 

கெதித்திட்ட 

சென்னல் போய் 

நே 
சேசம் இலாத 

நை 

கசைவளம் ஒன்று 

Gat 

கோய் எலாம் 

Can pC mar ue 

ப 

பகலும் இரவும் 

பகு வாய் வன் 
பஞ்ச் ஈறு 

பஞ்சிய மெல் 

பட்டு அரவு 

பட்டு உடுக்கும் 

பட அரவு 

பட நாகத்து 

படல் அடைத்த 

படி. புல்காம் 

படைத் இட்டு 

2012 
2015 

1328 

1004 

2063 

1615 

1087 

1610 

11638 

1597 

200௩ 

1905 

1199 

1833 

2073 

1814 

1035 

1592 

1493 

- 1104 

1181 

1185 

2062 

1302 

1097 

1280 

1715 

1904
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படை நின்ற 

பண் உலாம் 

பண்டு இவ் வைய 
பண்டு இவன் ஆய 

பண்டு இவன்வெ 

பண்டு எனம் 

பண்டு காமர் 

பண்டு முன் 

பண்டை சான் 

பண்ணின் இன் 

பண்ணினை பண் 

“பண் நேர் 

பணங்கள் ஆயிரம் 

பத்தர் ஆவியை 

பத்து நீள் முடியும் 
பந்து அணைச்சு 

பந்து அ௮ணைர்த 
பர். ஆர் 

பந்து ஆர் மெல் 

பச்.து இருக்கும் 

பந்தோடு கழல் 
பப்ப அப்பர் 

பாதனும் சம்பி 
பரவி நெஞ்சே 

பரனே பஞ்சவன் 

பரிதியொடு 

2027 

1811 

1380 

1209 

1170 

1583 

972 

1347 

1408 

1574 

1646 

‘1223 
963 

1855 

1859 

1624 

1061 

1515 

1609 

1066 

1396 

974 

1074 

1774 

1611 

1714 

பரிய இரணியன து 1781. 

பருங் கை 

பருவக் ௧௫ 

பல்லவம் இகழ் 

பல்வ நீர் 

பழித்திட்ட இன் 
பள்ளி ஆவது 
பள்ளியில் ஓதி 
Up pa ஒன்றும் 

பறையும் வினை 
பன்றி ஆய் 

பன்னிய பாரம் 

பனி எய் பரம் 

பனிப் பாலைக் 

பா 

பா இரும் பரவை 
பாடோமே எச் 

1261 

1172 

1259 

1500 

1903 

1019 

1075 

1036 

1630 

1627 

1756 

1553 

2005 

2034 

1979   

பாண் சேன் 
பாய்ர்தானை 

பார் ஆர் அளவும் 

பார் ஆர் உலகும் 

பார் ஆயது 

பார் ஆரும் 

பார் உருவி 

பார் எழு 

பார் ஏறு: 

பார்த் தற்கு ஆய் 
பாராத தனுககு 
பார் மன்னர் 

பார் மன்னு 

பார் வண்ண 

பாரித்து எழுர்த 

பாரினை உண்டு 

பாரும் நீர் 

பாருள் ஈல்ல 

பாரை ஊரும் 

பாலன் ஆக 

பாலமும் அறமும் 
பாலியாறு செய் 

if 

பிச்சச் சிறு 
Ieee Amy பீலிச் 

பிண்டி ஆர் 

பிணங்கள் இடு 

பிணி அவிழ் 
பிணி அவிழும் 

பிணி வளர் 

பிள்ளை உருவாய்த் 
பிள்ளைகள் செய் 

பிறப்பொடு மூப்பு 

1462 

1092 

1720 

108 

1088 

2006 

௨033 

1452 

1115 

1021 

1835 

1999 

1137 

1099 

1589 

1342 

1024 

1327 

1496 

1062 

1296 

1051 

1085 

1102 

2050 

1106 

1764 

1199 

1820 

1360 

1883 

1269 

பிதிர்சேன் பெற்ற 1461 
பிறை உடை 1136 

பிறை சேர் நசலா 1187 

பிறை தங்கு 
பிறையின் ஒளி 

ப் 

பீளை சோசக் 

Ly 

புக்கு ஆடி 
புகர் ஆர் ௨௬ 

1166 

1441 

971 

1929 

1084   

புதம் மிகு 
WB Bai 
புயல உறு 

புரங்கள் மூன்றும் 
புல்லி வண்டு 
புலம் மனும் 

புலன்கள் நைய 

புலன் கொள் 

புள் ஆய் ஏனும் 

புள் உரு ஆக 
புள் வாய் பிளர்த 
புள்ளினை வாய் 
புள்ளினை வாய் 
புனை ௨ளர் 

Lh 

பூ அர் திரு 
பூக்குருக்து 
HOGG SH 
பூங்சிகாசை 

பூண் உலரம் 
பூண்டு அவத்தம் 
பூண் முலைமேல் 

பூணாது அனலும் 

ப) மரு பொழில் 

ப, மாண்சேர் 

பூலை வண்ணனார் 

(பே 

பெடை அடர்த்த 

பெண் ஆகி 

பெண்மை மிகு 
பெரியானை அமரர் 

பெருகு காதல் 
பெரு நீரும் 
பெரும் புறக் கட 
பெற்றத் சலைவன் 
பெற்ற மாளிகைப் 
பெற்ஈர் சளை 
பெற்முர் பெற்று 

பெற்றுரும் சுற்ற 
பெற்று ஆரார் 

பே 

பேசினார் பிறவி 

1825: 
1826 
1710 
1866 
1197 
1716 
976 

1103 
1558. 
1932 
155] 
1834 
1894 
1829 

1316 

1845 

1993. 

1555 

1510 

1089) 

592 

1540 

Linz 

1387 

1925 

1223 

1095 

1741 

1233 

1603 

1366 

1780 

1638 

1886 

1857 

1801 

1734 

1742 

1981 

20:5
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-பேசுசன் றது 

பேசும் அளவு 

பேசும் இன் 
(பேணாத வலி 
பேய் இடைக்கு 
பேய் இருக்கும் 
பேய்த் சாயை 
பேய் மகள் 
பேய் முலைத் தலை 

பேயிஞர் முலை 

பேர் அணிக் ௪ 

பேர் ஆயிரம் 

பேசானை குடைச் 

பேரானை குறுங் 

பை 

பைங் சண் 

பைங் சண் அள் 
பை விரியும் 

டோ 

பொங்கி அமரில் 

பொங்கு ஆர் 
பொங்கு இலங்கு 
பொங்கு எறு 

பொங்கு நீள் முடி 
பொங்கு புணரிக் 

பொங்கு போதியும் 
பொய் லண்ணம் 

1330 | 
1086 
1026 
1094 
982 

2007 
1091 
1169 
1641 
1416 
1268 
1553 
1606 
1399 

1183 

1501 

மல்கக் 

1175 
2068 
1284 
1526 
1373 

1546 | 
1052 | 
1406 

  
பொரு இல் வலம் 1184. 

பொருச்தலன் 1939 | 
பொருச்தா ௮ரக் 1699 
பொருக்து மா 1905 
பொற்றொடி. த் 1279 
பொறு தேன் 1458 

பொன் அலரும் 1787 
பொன் ஆனாய் 2061 
பொன் இவர் மேனி1758 
பொன் குலாம் 1116 
பொன் முத்தும் 1533 
பொன்னும் மா 1417 

பொன்னை மா 1849 
போ 

போது அலர்க்த 1248 
போது ஆர் 1460   

ம 

மக்கள் பெறு 
மஞ்சு ஆடு 

மஞ்சு உயர் 
மஞ்சு உயர் 

மஞ்சு உலாம் 

மஞ்சு உலாம் 

மஞ்சு உறு 

மஞ்சு சேர் 

மஞ்சு தோய் 

மடல் எடுத்த 
மண் ஆய் 

மண் இடத்து 
மண்ணின் மீ 

மண்ணுளார் 
மண் நாடும் 

மண்மகள் சேள்வ 

மணங்கள் நாறும் 

மல்கிய தோளும் 

மல்லசை அட்டு 

மல்லே பொருத 
மல்லை மா 

மல்லை முர்நீர் 

மல்லொடு கஞ்சனு 
மலங்கு விலங்கு 
மலி புக ழ் 

மழுவினால் அவனி 
மழுவு இயல் 
மற்று ஓர் 

மற்றும் ஓர் 

மறந்தேன் உன் 
மறம் சர்ச்ச 
மறம் கொள் 
மறை ஆரும் 

மறை வலார் 
மன் அஞ்ச 

மன் இலங்கு 

மன்றில் மலிச் து 
மன்னவன் 
மன்னவன் பெரிய 

மன்னா இம் 

மன்னு தண் 

மன்னு நான் மறை.1123 ' 

1881 

1138 

1121 

1765 

957 

1377 

1969 

1815 
1812 
1673 
1033 
1299 
1525 
1267 
2008 
1913 
1871 
1935 
1303 
1928 
1273 
1701 
1964 
1719 
1717 
1753 
1713 
1472 
1740 
1459 
2009 
961 

1536 
1817 
1564 
1972 
1933 
1127 
1752 
1043 
1077   

மன்னும் மதுரை 1527 

மன்னு மா நிலனும் 1410 

மனம் கொண்டு 

மா 

மா இருங் 

மாரகம் மா நிலம் 

மாட்டீர் அனீர் 

மாட மாஸிகை 

மாண் ஆடு 

மாத் தொழில் 
மாய மான் 

மார்வில் இருவன் 
மாரி மாக் கடல் 

மால் ஆய் மனமே: 

மால் இனம் 

மாலும் கடல் 

மாலைப் புகுந்து 
மா வளம் 

மா வளரும் 

மா வாயின் 

மாற்றம் ௮வது 
மரற்றம் உள 

மாற்றரசர் 
மாறு கொண்டு 

மான் அமரும் 

மான் ஆய மென் 

மான் ஏய் 

மான் ஏய் கண் 

மான் எய் கோக்க 

மான் ஏய் மட 

மான் கொண்ட 

மான் முனிந்து 

1565 

1411 
1422 
1334 
1427 
1745 
1290 
2047, 
1683 
1689 . 
1705 
1959 
1082 
1594 
1307 
1657 
1165 
1874 
2022 
1278 
1151 
1992 
1390 
1470 
1029 
1460, 
1044 
1518 
985 

மானம் உடைத்து 1908 
மான வேல் ஒண் 

மி 

மிக்கானை மறை 

மிடையா வந்த 
மின் அனைய ' 

மின் இலங்கு 

மின் உரு ஆய் 

1372 

1731 

1514 

1232 

2076 

2052 

மின் கேர் இடையா1488 
மின்னின் அன்ன 1848 
மின்னின் நூண் 1154
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மின்னின் மன்னும் 1101 
மின்னும் ஆழி 
மின்னும் மா... 
மின்னு மா மழை 
மின்னு மா முல் 

மீ 

ட மீத ஓடி 
மீன் அமர் 
மீனோடு ஆமை 

ip 

CPs கட 
முதலைத் தணி 
மூஅகு. பற்றிக் 
CLES! நூலும் 

முந்துற உரைக் 
மூர்$சை முன் 

 மூரியும் வெண் 

ஒருக்கு இலங்கு 
முலைத் சடத்த 
மூழுசி வண்டு 
முழு இவ் 
மூழு நீலமும் 

முள் எயிது 

முளைக்க திரை 

முற்ற மூத்த 
nA gyi con 

முற்று ஆரா 

மூன் இல்வுலகு 

மூன் உலகங்கள் 

மூன் ஓர் தாது 
மூன் பொலா 
முன்னம் குறள் 

முன்னை வண்ணம் 

முனி ஆய் வந்து 
முனிவன் cept & §) 
முனை ஆர் யேம் 
முனைத்த இற்றம் 

மூனை முகத்து 

ழ 
மூத்சவற்கு 

1149 

1809 

2051 

1057 

- 1580 
1076 
1727 

1845 

1219 

969 

1494 

1818 

1519 

1693 

1505: 

1504 

1121 

1695 

1633 

1666 | 

1475 

2065 

968 

1215 

20'70 

1619 

1275 

1969 

1060 

2046 

1779 

1235 

1509 

1065 

1489 

1014 ! 
1201 

1204 

  

  

மூவர் ஆகிய I 157 
ஞூவரில் மு.சல்வன் 2037 | 

| 

மூவரில் முன் 1828 
ஞாளா.ஏரி இர்தி 1442 

மே. 

மெய்ர் நின்ற 2021 

மென்ற பேழ் வாய் 1012. 

மே 

மேவா அசச்கர் 1350 
மேவி எப்பாலும் 1125 

“மை... 

மை ஆர் சடல் 1352 

மை ஆர் கடலும் 5016 

மை ஆர் வரி 1625 

மை இலங்கு 1207 
மை ஒண் கருங் 14725. 

மைத்ச கருங் 1882 
மைச் கம்பு வேல் 1911 

மைச் நின்ற 2002 
மை வண்ண நறுங் 20172 

மேள 

மெளவல் குழல் 1164 

யர 

யாயும் பிறரும் 1895 
யாவரும் ஆய் 1249 

வ 

வக்கான் வாய் 1432 

வங்க த்தால் 2060 

வங்க ஆர் 14129 

amen we) gum 1236 

வங்க மலி பெளவம்1446 

வங்க மறி கடல் 1879 

வங்க மா கடல் 1842 

வங்க மா முர்நீம் 1748 
வசை அறு 1271 

வசை இல் சான் 1369 

லஞ்சனையால் 1246 

வஞ்சி மருங்குல் 1595 

| | 

| ! 
| 

| | 
| 
| 

  

ட வரை நின்றும் 1663 

வடி: வாய் மழுவே 
வண் கையான் 

வண்டு அமர் 
| வண்டு அமரும் 

| வண்டு அமரும் 

- வண்டு அமரும் 

வண்டு .௮றை 
வண்டு ஆர் 

| வண்டு ஆர் 

| வண்டு ஆர் 

வண்டு உணும் 

வண்டு தண் 
வண்ணக் கருவ் 

வணங்கல் இல் 

| வரச நாள் வரது 
வர்தாய் என் 

வற்தாய் என் 
வச்இக்கும் 

| UIA} உனது 

வம்பு அவிழும் 

! வம்பு உலாம் 
வம்பு உலாம் 

| வருர்சாது இரு 

| வரும் இரை 

வல்லிச் இறு 
வல்லி இடையாள் 
வலம்புரி ஆறியனை 

। வவ்வி, துழாய் 
வள்ளி கொழுகன் 

வளர்ச் தவனை த் 

வளைக் கை 

வற்பு உடைய 

வற்றா முது 
வா 

வாட மருது 
வாடினேன் வாடி. 
வாக மா மகன் 

வாதை வரு 

| வாம் பரி ௨௧ 
வஞ்சனை செய்யச் 1070 , வாமனன் கற்கி 

i 

வாய் எடுக்ச 

வார் அரும் 

1725 
1022 
1827 
1656 
1674 
1687 
1487 
1227 
1557 
1738 
1448 
977 

1996 
1822 
1570 
1046 
1732 
1582 
1188 
L761 
1001 
1382 
1703 

987 
1804 
1700 
1536 
1780 
1513 
1 (01 
1171 

2058 
1549 

1168 

018 

1119 

1720 

157] 

1684 

1672 

120



266 
  

லார் அரும் 

வார் ஆளும் 

வார் ஆளும் 

வார் கொள் மென் 
வாரணம் கொள் 

வாராகம்-அ.து 
வாலி மா வலத்து 
வாவித் தடம் 
வாழக் கண்டோம் 

வாள் ஆய 

வாள் ஒண் கண் 

வாள் நிலா 
வாள் நெடுங் 

வாளை ஆர் 

வான் ஆர் மதி 
வான் உளார் 

வான் நாடும் . 

வான யர்- தங்கள் 

வானவர்-தங்கள் 
வானவர்-தம் 

வானிடைப் புயலை 

வானை ஆர் 

வானோர் அளவும் 

வி 

விடம் கலர 

விடம்-சான் 

விடை எழ் 

விடை எழ் 

விடை தட 

விண்ட மலர் 

1281 

1394 

1676 

1697 

1147 

1315 

958 

1547 

1800 

1202 

1485 

998 

1243 

1265 

1631 

1754 

1250 

1048 

2051 

1623 

2039 

1853 

1718 

1823 

1539 

1492 

1730 

1227 

1680   

விண்டாரை வென் 1101 

விண்டான் விண் 1612 

விண்ணர்-தங்கள் 1678 

வியம் உடை 1708 

விரை சுமழ்ச்ச 1155 
லில் ஆர் விழவில் 1512 
வில் ஏர் நுதல் 1552 

| வில் ஏர் நுசலார் 1494 

வில் பெரு விழவும் 1068 
வில்லார் மலி 1047 

வில்லால் இலங்கை 1782 

விலங்கலால் 1433 

விலங்கும் கயலும் 1385 
விளங் கனியை 1934 

விளைத்த வெம் 1381 

Gas 

ெண்ணெய்-சான் 1454 
வெர்தார் என்பும் 995 
வெந்திறல் வாணன் 1966 
வெம் சனெச் களிறு 1274 
வெம் சினக் seflm 1645 
வெம் சன வேழ 1763 
Qa Sma 1119 
வெம் இறல் சஸி 984 
வெம்பும்னெ Fn) 1160 
லெய்யன் ஆய் 1370 

வெருவா தாள் 1383 

வெள்ள த்.தள் pt 1591 
வெள்ளியார் 1816 

வெள்ளியான் கரி 1840   

வெள்ளை நீர் 1744. 
வெள்ளைப் புரவிக் 1495 
வெற்பால் மாரி 1351 
வெறி ஆர் கருல் 2010 

வென்ற சொல் ர் 1877 

வென்றி சேர் 1151 
வென்றி தர்தோம் 1872 
வென்றி மா மழு 1968. 
வென்றி மிரு 7239) 
வென்றியே வேண் 951. 

வென்றி விடை 19171 

வே 

லேட்டத்சைக் 1941 

வேடு ஆர் 1812 

Cas sag 1069: 
Cas apsaaer 1679 
வேதமும் வேள்வி 1780 
வேதவாய் மொழி 1425 
வேம்பின் புழு 2028 
வே இருஞ் சோலை 1160 
வேல் கொள் . 1156 
வேலை ஆல் இலைப் 1850 
வேரு யான் 1464 
வேறே கூறுவது 1474 

வை 

லவை அ௮ணைர்ச௪ 1180 
வைத்தார் அடியார் 1977 
வையம் உண்டு 1379 

வையம் எல்லாம் 17124 
வையம் ஏழும் 1150 
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