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ங்கமுற மாணா தொழு, 

திரு* சிற்றம்பலம் 

— ee 

இச 
வேதாகம சுத்த சைவ இத்தாந்த 
௪மயாசாரிய பீடமாய் விளங்குகின்ற 
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(1867-ம் ஷ் முதள் முதலாகத் திருவருட்பா முதல் 
சான்கு திருமுறைகளை ௮ எட்டு வெளிப்படு த்தியபோத) 

அருளிச் செய்யப்பட்டது,
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iii. இருவருட்பா மகிமை தி 
iv. பொருஎடக்சம் 6 

V. சர்த்தனைப்பகுஇி முன்னுரை 9 
ரர். ஆராதனை we 25 

vil. ஆசாரிய ஸ்துதி ww «26 
Vill. இருப்பாடல்களின் போட்டோ... 27 
1.  இருகாமத்தின் போட்டோ wae | 

க, SrOTaanaear os OG 

1-52, “BaRai”, oy ouevait? (eed) ண ரி 
569. அருட்சோதி (௧) we 48 

உ, கண்ணிகள் .. | op 

1. பாக்கிமொார் சண்ணி (௨௪) .. 49 
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5. பேரன்புச் சண்ணி (௧௪) .. 68 

8: ஆடற் பாடல்கள், ௮௧ 
1. சிலதா ஸம்வாதம் (௯) ve «65 
2. வினா உத்தரம் (௩) . 66
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6. இரு உச்தஇியார் (2) we 16 
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3. அரமுசப் பேறு (௧௩) 

௪. கீர்த்தனங்கள் ண உட. ௮0 

1, இன்னச் தயவு (ar) 
2. அபயம் அபயம் (௪௬) 

் 8. அஞ்சாதே கெஞ்சே (௨.௩) 
4, தெண்டனிட்டேன் (௯) 
5. வருவார் அழைத்துவாடி (௫) 

6. என்ன புண்ணியம் (௯) 
7. இவர்க்கும் எனக்கும் (௫) 
8. இ௮ு ஈல்ல தருணம் (a) 

D) BILIG BU 

1. இராச அலாபனத் தஇருப்பாடல்கள் (௩௮) 

2. திருப்பாடல்கள் அகராதி (௧00௨) 
5. இராக ஆலாபனத் திருப்பாடல்கள் 

அகராதி (௩௮) 
4, ஸ்வர விவரம் 
5. ஆதாரங்கள் விவரம் 

ட் பிழை திருத்தம் 

8 

இப்பதிப்பின் சிறப்பு 

176 
180 

185 
... 187 

. 189 
. 198 

se LOT 
.. 199 

208. 
206 

209 
we 223 

we 295 
w. 236 
1 237 
. 288 

. 239 

(இராக அலாபனம் உட்பட சர்த்தனைப் பகுதயில் 

அடங்க பாடல்களின் தொகை.1040) 

போருளடக்கம் ழற்றிற்று 

 



கர்த்தனைப் பகுதி முன்னுரை 

இசை என்பது ஓர் அற்புசமான விஷயம். அதை 

இன்னஅ என்று எல்லைப்படுத் தவத .அருமை.1 ஆனால், 

ஈல்ல இசை இன்ன௮ என்பதும் அல்லாத இசை இன்னது 

என்பதும் ஒருவாறு தெரிர்து கொள்வது அவ்வளவு 

அருமை யன்று, “கம் தமிழ்சாட்டில், இக்காலத்தில், கல்ல 

இசை குறைக்து அல்லாத இசை அதிகப்பட்டிருக்கிற 

சென்றே சொல்லலாம், அதற்கும் சாரணம், இயற்சல்வி 

யாளர் பெரும்பாலோர்ககும் போதுமான இசைஞானம் 

இல்லாதிருப்பதும், இசையாளர்களில் பெரும்பாலோர்ச் 

கும் போதுமான இயற்றமிழ்ச் கல்வி இல்லா திருப்பதமே 

தான். தமிழிலுள்ள இன்னிசை உருப்படிகளை* ஒரு 

வகுப்பினர் அபஸ்வரங்கள் மலியப் படிக்கிறார்கள்; மற் 

றொரு வகுப்பினர் எழுத்துப் பிழைகளும் சொற் பிழை 

களும் மலியப் பாடுகிறார்கள்?, ஒரு வகுப்பினர் தமிழ் 
  

1. Whatis music? . . . The very existence of 

music is wonderful; I might even say miraculous. Its 

domain is between thought and phenomena. Like a twilight 

mediator it hovers between spirit and matter, related to both, 

yet differing from each; it is spirit, but spirit subject to the , 

measurement of time; it is matter, but matter that can 

_ dispense with space —Heinrich Heine, 18387, பருந்தும் நிழலும், 

95-ம் பச்கம் பார்க்க. 

9. உர musical composition. 

3. பாடிய சான்றவர் பீன் குணர 
மிகைபடு பொருளை ஈகைபடு புன்சொலீல் 

தந்திடை மடுத்த கந்திசன் பிமைப்பம் 
எழுதினர் பிழைப்பும் எழுத்தரு வாக்கும்
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மிக இனிமையான தென்று சொல்லித் தமிழின் இன் 

ஸனிசையை அனுபவிக்க அவாவும் இல்லாமலிருச்கிறார்கள் 

மற்றொரு வகுப்பினர் இசைச்கும் தமிழுச்கும் வெகு 

arnt aaa சொல்லிப் பிற பாஷைகளிலுள்ள பாடல் 

களைப் பாடிச் சொற்குற்றம் பொருட்குற்றம் நேரிடுவகைப் 

பொருட்படுச்சாம லிருக்கிழுர்கள். 

இக்க நிலைமைக்குக் காரண மென்ன வென்றால், 

இசைக்கு இயல்பாகவே? உள்ள பரந்த செல்வாக்கை © 
  
பகுதியின் வ௩ஈ பாடகர் பிழைப்பும் 
  
ஒருங்குடன் கடந்த ஓவ்வாப் பாடக் 

திருந்திய சாட்சியோர் செவிமுதல் வெதப்பலில் 

ஊபிபாடல் உரைச் இறப்புப் பாயிரம், 

4, சலெப்பதிசார மால் உரைகளினின்றும், திருஞான சம்பக்தாது 

யாம்மரிப் பண் வரலாத்றினின் ௮ம். ஒருமை நிலையில் இசைக்கப் 

பெறும் 'உள்ளாளம்' என்னும் இசைவசையின் தன்மையை விவ 

ரிக்கும் 8ம்ச்சண்ட பாடலினின்றும் கமிம் நாட்டின் தொன்று 

தொட்டு வரும் இமைப்பெருமையை ஐருவாறு உணரலாம். 

இடையிஷே டேனைப் பிங்கலை இயக்சம் 

இகக்தும லக்கொடுக் தியக்இ 

50௮ தொழிலாற் பிரமாச் திராந்து 

கடைபெற இசைக்கும்உள் ளாளம் 

மிடறுகீங் சகாள்சண் இமைதள்திடாள் எயிறு 

வெளிப்படாள் புருவமேல் நிமிராள் 

கொடிது அடியாள் பாடலம் AEC EL. 

டளைவருங் குதகுல மடைந்தார், 

திருலிசயாடம் புராணம், இசைவாது வென்ற படலம், 

3. பண்என்னாம் பாடற் கியைபின்றேல் : கண் என்னாம் 
"கண்ணோட்டம் இல்லாச் கடை. இருக்கு றன்,
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இயற்கல்வியாளரும், இயலுக்கும் இசைக்குமுள்ள ௮ம் 

யோச்யத்தை* இசைவல்லார்களும் மறக்திருப்பது தரன். 

கஇருஷ்டியில் அடங்கிய எல்லாப் பொருள்சகளையும 

ல்லா உயிர்களையும் இசை சன்வசப்படுத்தி அவற்றின் 

சஞ்சலத்தை ஒழிக்குமென்பதையும்?, இசையைச் செவி 
  

6. What I call, ‘the auditory imagination’ is the feeling 
for syllable and rhythm, penetrating far below the conscious 

levels of thought and feeling, invigorating every word; 

sinking to the most primitive and forgotten, returning 

to the origin and bringing something back; seeking the 

beginning and the end. It works through meanings certainly 

or not without meanings in the ordinary sense and fuses the 

old and obliterated and the trite, the current and the new and 

surprising the most ancient and the most civilized mentality. 

—T.S. Eliot in “ The Us: of Poetry and the Use of Criticism" 

7. “மூலாதாரர். கசொடங்கிய எழுத்தினாகம் ஆளத்தியாய்ப் 

  

பின் இசையென்றும் பண் என்றம் பெயராம்' என்று லப் 

பதிகாரம் ௮ரக்கேற்றுகாதை அடியார்க்கு நல்லார் உரையில் 

இசையுற்பத்தியைச் குறிக்திருப்ப சோடு இயலுற்பக்தியை ஒத்து 

கோக்குக, அளத்தி என்பது இக்காலத்திய தலாபனம், இய 

லிரைகளின் பிற சம்பர்கங்களை மேலே காண்க. 

9, பொருள் அசைவ, உயிர்ச்தன்டம், 

0, மருவியகால் வியை க்சசையா மாங்கண்மலர்ச் இனைசலியா 

கருவரைகீழ் அருவிகளுங் கான்யாறுல் கலிச்கோடா 
பெருமுஇிலின் குலங்கள்புடை பெயர்வொழியப் புனல்சோரர 
இருவிசம்பி னிடைமுமங்கா எழுகடலும் இடை அளும்பா, 

ஆனிரைக றுகருக்தி அசைவிடா தணைந்சுயாப் 

பானுரைவாம்ம் காய்முலயிற் பற்றும்இளவ் கன் தின மும் 
si ora மறக்தொழிய் தடமருப்பின் விடைச்குலமும் 

மான்முகலால் கான்விலக்கும் மயிர்முஇம்தீது வர சணைய, 

பெரிய புராணம், ஒனாயகாயஞார் புராணம்,
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மடுத்தார்க்கு ௮து அமுதமெனச் €ரிய பயனளிக்கிறது என் 

பசையும் 10, யோ௫களது இயான நிலையில் இசைமயமான 

காசமே அ.நுபவப்படுகிற தென்பதையும் 11, ஈசுவரனுக்கு 

உகந்த ஓர் ஆராதனையாச ௮௮ இருச்சிறதென்பதை 

யும் 15, ஈசுவானது இருவடியின்பத்சைச் சம்பூர்ணீமான 

வீணாசானத்சைச் சுட்டிப் பெரியோர்கள் விவரித்திருப் 

பதையும் (3, ஈசுவரனையே இசைரூபன் என்று மெய்யன் 

பர்கள் வழிபட்டிரூப்பதையும் 1 *, இசையின் இத்சன்மைய 

  

10. அன்னார் விபஞ்சி ஈன்னரம் புளரா 

இசையமு திருஞ்செலி மிசையெடுச் தூற்ற 

பட்டின க்அ அழ.கள், இிருக்கழமுமல மும்மணிக்கோவை, ௨௮, 

பாணர்தம் பிராளைச் சாப்பான் பரு தொடு நிமல்போச் கென்ன 
பாணாம் பிகைபின் செல்ல இசைத்தஇன் இகைத்தேன் அண்ட 
வாணர்கஞ் செவிக்கால் ஓழு. மயிர்த்தொளை வழியன் தேக்க 
யாணரீன் னமுச யாக்கை இசைம௰ மாக்கல் றன்றே. 

--திருவினயாடற் புராணம், விறகு விற்ற படலம். 

11,மணிக்கடல் யானை வளர்குமல் மேகம் 

மணிவண்டு அம்பி வளாபேரி கையாம் 

சணிச்தெழு காகங்கள் தாமிலை பத்தும் 

பணிந்சவர்சக் சல்லத பார்ச்சவொண் ணாதே, -திருமக்திரம், 

19,எழைவான் புனழ்றில்லைச் இற்றம்ப லததம்என் சிக்தையுள்ளும் 

உறைவான் உயர்மதிம் கூடலி ஞய்ந்தஒண் தீந்தமிஜின் , 
தறைவாய் அழைக்களை யோஅன்றி alana சூமல்புக்கோ 

இதைவா தடவசைக் சோட்கெள்கொலாம்புகுந் 

செய்தியே -இருக்கோவையார் 

18. *மாில் வீணையும் என்னும் அப்பர் சவாமிகள் தேவாரம், 

14, ஈதிசையாய் இசைப்பயஞாய்' என்னும் சுந்தர மூர்த்தி 

சுவாமிகள் தேவாரம்.
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வாய பிற சிறப்புக்களையும் இயற்கல்வியாளர் ஞாபகத்தில் 

பதிய வைத்தல் வேண்டும். 

இயல் இசைகளுக்குள்ள நெருங்கிய சம்பச்சத்தைக் 

குறித்து, (பல இயற்பாக்களுடனே நிறச்தை13 இசைத்த 

லால் இசையென்று பெயராம்? என்று அடியார்க்கு ஈல்லா 

ரும்10, பருந்தொடு நிழல்சென் றன்ன இயலிசைப் 
பயன்துய்ப் பாரூம்? என்று கம்பரும்17, 4இழுச்குடைய 

பாட்டிற் இசை நன்று? என்று ஒளவையாரும் ! 5, (செய்யு 

ளோசை இசையோசை வழாமல்,... பாடினார்? என்று 

பரஞ்சோ திமாமுனிவரும்&% நுட்பமாகச் சொல்லியிருக்க 

ரூர்கள். இக்கருக்சே பிற தேசத்தாருச்சும் உடன்பா 
டென்பது*இசையின் நண்ணிய பொருள் உட்கருத்தையும் 

உணர்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தி ௮றிவிச்சலேயாம்! என் று 
ஒரு ஜெர்மன் பேராசிரியர் 1? கூறியிருப்ப திலிருக்து தெரி 
இறத. இவ்வண்ணம், இயலின் உட்கருத்தைச் சனது 
சிறப்பான வகையில் அருபவிக்ச அல்லது அ. பவ பூர்வ 

மாக விளச்சு வந்த காரணத்தால், இயலினை அக்யோகச்ய 
மாய்ப் பற்றியே இசை விளங்குகிறது என்பதை இசை 

யாளர்கள் ஞாபகத்தில் பதிய வைத்தல் வேண்டும். 
    

15, 'நிதம்” என்பது சொம்களால் விளங்கப்பெருத உணர்சி 
வகை அல்லது Der Dacia அடங்காச இசைச்கூறு போம்,” 

16. சிலப்பதிகாரம், ௮ரங்கேற்றுகாதை யுசை, 

17. இசாமாயணம் காட்டுப் படலம், கடு, 

18. கல்வழி, சொத்குத்றம் பொருட்குற்றம் உள்ள பாடலைச் 
காட்டிலும், சொல்ஓம் பொருளும் தெளிஒருத ல்வாச் சொகு 
திசளாலாய இசைவகையேமேலானது என்று பொருள் கொள்க, 

* திருவிளயாடத் புராணம், விறகு வித்த'படலம், ௩௨, 

19, Heinrich Heine. vegeta ம்நிழூ௮ம், 96-ம்பக்கம் பார்க்க,
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மும் என வழங்கும் இசக்காளில், இப்புலமைகளில் வல்ல 

ஆ.ராய்ச்சியாளர் இவ்விஷயங்களில் ஆர்வங்கொண்டு 

உழைச்சால், இப் பழைய இசை முதலியவற்றின் ஸ்வரூ 

பங்கள் விளக்க மூறலாம். இவ் ஆராய்ச்சி ஒருபுற மிருச்ச, 

மேற்சொன்ன---ஆயிரச் சணக்கில் உள்ள--பழைய இசை 

உருஈ்களுச்கு இச் காலத்தில் வழங்கும் இராச தாளவ் 

சளில் பொருச்சமானவற்றை ஆராய்ர்து அமைத்து, 

அவற்றின் . உள்ளுறையோடு இசை அுட்பத்தையும் 

உணர்ச்து விளக்குவது இயற்கல்வியோடு கூடிய இசைப் 

புலவர்களுக்கு ஓர் அறிய காரியமன்று, இதவும் போக, 

வழங்கும் இராக சாளங்களைப் பின்பற்றிப் பிற்காலத்து 

இசையாிரியர்களால் தமிழில் ஏராளமாகச் செய்யப் 

பட்டிருக்கும் ராமாவளிகள், கண்ணிகள், சிக் துகள், ஆடற் 

பாடல்கள், தங்கள், பதங்கள், £ர்ச்சனங்கள், இருதிகள் 

முதலிய உருக்கள் தமிழ்காட்டு இசைஞர்களாலும் இசைப் 
பிரியர்சளாலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு வருவது எல்லா 
வகையிலும் பிற்போக்கான தர் நிகழ்ச்சியே யாகும், 
இசை ஈலத்தையோ, பொது ஈலத்தையோ, அல்லது 
ஸ்வா உபவத்தையோ கோரும் இத் தமிழ்சாட்டுச் சங்தேப் 
பிரமுகர்களும் தேசாபிமானிகளும் பக்தர்களும் சங்கற் 
பித்தால், இச்சு விபரீதமான வழச்சம் ஒழிய செடுசாளா 
காது. சங்கீத வித்தையைப் பரிபாலிச்சச் சர்வ சலாசாலை 
யாரே முன் வரச்திருக்கும் இச்சாலமே இத்தகைய ஆராய்ச்சி 
களுக்கும் சங்கற்பங்களுக்கும் எவ்வகையிலும் ஏற்ற கால 
மாகும் ; இயற்சல்வியாளர் தெய்வத்தன்மை பொருச்இிய 

இவ் இசைஞானம் பெறுவதற்கும் இதுவே ஈல்ல சமயம் ; 
பிற பாஷைகளில் விளங்கும் இசை நுட்பங்களை ஈம் தாய் 
மொழியில் மூடிக்த வரையில் பொருத்தம்பட அமைத்துச்
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தமிழின் இன்னிசையை வளர்ப்பதற்கும் இதுவே ஈல்ல 

சமயம்; கேள்விமுயலும் யாவரும் தமிழின் தணி இளையை 

உணர்ர்து பாவச் செய்தற்கும் இதுவே கல்ல சமயம், 

மேற்சொன்ன பலதிறப்பட்ட பழைய உருக்களில் 

| Our Bis கடக்கும் இசை நட்டங்களின் கதி இப்படியாக, 

அவற்றின் அரிய சொல் நுட்பமும் பொருள் அட்பமும் 

இயல் அளவில் “இன்றும் பெரிதும் போற்றப்பட்டு வரு 

இன்றன. இப்படியே, இச்காலத்தில், கீழ்நிலையில் உள்ள 

இசை உருக்சளாசச் கருதப்படும் கண்ணிகள், சந்துகள் 

முதலியவற்றிலும், வெண்பார்த்தம், துறையார்க்கம் மூக 

லியவற்றிலும்,?4 பழைய உரைப்பாட்டிலுமேகூட 25 — 

இயலளவில் ஒருவகைச் சொல் நுட்பம் இருந்தே தீர்வது 

போல, மேல் நிலையில் உள்ள இசை உருச்களாகக் கருதப் 

படும் £ர்க்தனைகள் இரு இகள் முதலியவற்றிலும் மற்றொரு 

வகைச் சொல் நுட்பத்தைக் காணலாம். ஆகவே, எல்லா 

உருச்களிலும் இசை நட்பத் இற்கு அடிப்படையாக இருப் 

ug சொல் நுட்பம் எனச் தெரிகிறது. சொல்விற்கு 

உயிரோ பொருள். எனவே, சொல் நட்பம் உள்ளவிடத் 

தெல்லாம் பொருள் அட்பமும் பெறப்படும். ஆதலால், 

எக்காலத்தும், பொருட் செறிவு இல்லாத உருச்களினின் 

றும் அரிய உணர்ச்சியும் இனிமையும் செறிர்த இசை 
arn 

பிறக்க முடியாதென்பது நிச்சயம், * * 
  

94. இவத்றின் உதாரணங்களைச் சேலம் குமாரசாமி முத 

லியாசஅ (1957) * கந்தபுபாணக் சர்க்க " யில் காண்க; 

95. உரைப் பாட்டுக்கு உசாரணம் i-— ஐயை அவள் மக 

ளோடும் வையை யொரு வழிக்கொண்டு மாமலை மீமிசையேறிச 

கோமகள்தன் கோயில்புக்கு கங்சைக்குச் ஈிறப்பயாக்த செங்குஃ் 

டுவற்குத் திறமுலரப்பர்மன் ''-ஏலப்பதிகாரம், வாள் அக்காளை,
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பொருளின் கூறாகிய கருத்தும் உணர்ச்சியும் பல 

ரப்பட்டவை யாயினும், புறத்தில் பாம ஜீவகாருண்ப 

ஒழுக்கத்தையும், HF Blov ஈசவராுபவத்தையும் அடிப் 

படையாகக்கொண்டு எழும் கருத்தும் உணர்ச்சியுமே முடி 

வான இன்பக் தரக்கூடியவை என்பதை ஈம் சாட்டில் இறு 

பிள்ளோகள்கூட அறிவார்கள், ஆகையால், 
6 

₹: ஓமளமே! பக்தியில்லாத சங்கேத ஞான தினால் 

ஈற்கதி உண்டாருமா? 1737 

என்று ஸ்ரீசாம பச்ச ஈரேஷ்டரான ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமி 

களும், 
: அம்பலப் பாட்டே அருட்பாட் டு 

௮ல்லாத பாட்டெல்லாம் மருட்பாட் டூ 135 

என்று ஸ்ரீ உடராஜ ஸ்வரூபத்தில் முழுகத் இளைக்கும் 

ஸ்ரீ இராமலிங்க சுவாமிகளும் சொல்வதில் சங்கீதத்தில்   

வல்லவர்கள் ஆச்சரியப்படதச்தச்ச து ஒன்றுமில்லை. 
  

90. ஸங்கசு ஸாஹிர்ய லித்மையில் ஸாக்ஷாத் பகவானின் 

அமர் பெற்ற மஹா லிச்தவான்்௧ளா௫ய ப்ரீ தியாகராஜய் ர்கள் ரு ஹாலித்துவாக ஸ்ரீ தியாகராஜய்யரவர்கள் 

மூட்லைாமி இகுதிகசாவர்கம். சாமா சாஸ்திரிகள், பட்டணம் ஈப் 
கனா வ as ட் ட்ப . . 

மய RWUTAN Bot A BOT aT LION LD CCE LIT BL செலங்கு 

Ut ej AP QLD Lowa a மல்க பாஷையில௮மாகவேே இீர்த்தளை 

கப் பாடியிருக்கிருர்கள், அவைகளிலுள்ள ஸ்ர ரஸஜ்திற் 
கூப் பள்மடங்கு மேலாக அக்கர ச்தளைகளின் பொருள் பக்தி 

ர ரத ன. _ er i ரஸ தில் திறைந்திருக்கறொென்பளை அவற்றின் பொருளை அறிந்த 

பூரிதிமான்கள் யாவரும் நிராக்ஷ்பமாக ஓப்புக்கொள்வார்கள்... 

ame GM Kaur as வி, ஸுஜிம் வணி தான் உரன் : த அ லிஜ்வான், ஸ்ரீ வி, barr umeri (Key to Music). 
ன : . . say soups Ga reset 
(. தியாகராற ஹ்ருதயம், முதல் புச்சகம், i 
So

 

25. 90.ம் பக்கம் பார்க்க,
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எச்காலக்கிலும், ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கத்திலும் ஈசு 

art nua se Soy Quin இசைப் புலமைகளிலும் ஒ௫ங்சே e 

  வல்ல பெரியோர்கள் இலர் இருக்கே வருஇருர்கள்.* 

ஸ்ரீ இராமலிங்க சுவாமிகளும் ஜிவசாருண்ய ஒழுச்சுச்இ 

ஓம் ஈசுவராமுபவச்திலும் இயற்புலமையிலும் போலவே 

இசையிலும் இறப்புற்று விளங்கினார்கள் என்பது இப் 

பரு இியிலடங்கிய்....சாமாவளி மஹல் இர்த்மனே வரையில் 

உள்ள--ஆயிரத்துச்கு மேற்பட்ட பாடல்களைப் பார்ப் 

பவர்ச்குச் தெரியாமற் போகாது. சீர்காழி ஸ்ரீ சாராயண 

சாமி பிள்ளை அவர்கள் பிடில் வாசிப்பதில் மஹோன்னத 

நிலையை: அடைர்து அச்சப் பிறகாட்டு இசைச்சருவியை 

இச்சாட்டில் பரவச் செய்தவர்களில் ஒருவராவர். அவர்கள் 

பலகால் வடலூர் சென்று, சுவாமிகளைச் தெரிசித்த, 

அங்கே அப்போசகப்போது இற்நிலகாலம் வ௫த்.து வந்தார் 

கள் என்றும்;சுவாமிகளிட ச் இலிருர்தே சங்கீத வித்தையின் 

அிட்பங்களை அவர்கள் சற்றுக்கொண்டார்கள் என்றும்; பல 

தடவை சுவா;ம்கள் பாட அவர்கள் பிடில் வா௫ிச்து மகிழ்ச் 

தார்கள் என்றும்; சுவாமிகளுச்கு ஒப்புயர்வற்ற இன்னர 

ஸ்வரம் என்றும்; சாம் உண்ட மற்றைய பாடல்களில் 

சிறச்தலை மனமூருக்கும் தன்மையனவாக, சுவாமிகளின் 

பாடல்கள் மனத்தை உருக்குவதோடு நில்லாத எலும்பை 

யும் உருக்கும் தன்மையன என்றும் சொல்லி அனக்கு 

மடைவார்கள் என்றும் அவர்களே சேரே சொல்லச் 

கேட்ட இர்த சனாசாரியர் ஸ்ரீ (0. 15.) ஸ்ரீரிவாசய்யங்கார் 
  

29. உள்ராணமாக; முற்காலத்தில், இளங்கோவடிகள்; 

இடைக்காலத்தில், Mea வைஷ்ணவ  ஈமயாகரரியாகளும் 

ஸ்ரீ அரு இிரியாரும் :; பிற்காலச்&ல், 

  

கோயா லகிருஷ்ணா 

wr Quire,
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SOM ஆயுட்கால முழு யும் வரிகள். இருப்பாடல் 

களைப் பாடிப் பயன்படும் 6 

  

சாண்டல் ராமர். அகுர்கள் 

  

ம் 

௮வற்றை உணர்வோடு பாடுவதைச் சேட்போறில் பலர் 

செயலற்றுப் பதுமைபோல் இருப்பர், பிள்ளை அவர்களை 

ஒருவாறு பின்பற்றி இப்போது பாடி அன்பர்களை இன்புறச் 

செய்பவர்கள் சுவாமிமலை ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாச பிள்ளை அவர்கள் 
ச . உ. ‘ : ச உட உள்ளிட்ட இரண்டொரு «HE a வித்வான் ௧ளே யாவர், 

  

  

மயிலாப்பூரில்,இயற்றமி... இசை சமிழ்ப் புலவரும் சிறந்த 

ஈசுவர பச்சருமான ஸ்ரீ (XN) கோகசுவர ஐயரவர்கள் 

(பி.ஏ.) சாம்சுவா ளது பாடல்களை உணர்ச்சியோடு பாடு 

வதைச் கேட்டு, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஸ்ரீ (Dr. Sir. S-) சுப்பிர 
    மணிய suit gad eer, sid யுடிவ் கெளன்சில் மெம்பர், 

ஸ்ரீ வி. இருஷ்ணசாமி ஐயரவர்கள் மேதலிய மகாமேதாவி 

கள் சண்ணீரும் சம்பலையுமாச அவற்றை அ.௮பவிப்பார் 

sor corm அவர்களே சொல்ல எனக்கும் செரிர்சது. 

சுவாமிகளது பாடல்கஸில் பெரும்பாலன எல்லாச் சாதி 

யாரும், எல்லாச் சமயக்தாரும். பல்லா மதக்தாரும், கற் 

ஐவரோடு கல்லாதவருமேகூட ஒரு வகையில் அறிர்து 

போற்றும் பொதுத்சன்மை வாய் சனவாக இருத்தலால், 

அவற்றைத் தாம் சங்கம். கற்பித்த கலாசாலைகளில் 

மாணவர்களுக்குச் கற்பிக்கார்ரள் என்றும்; அவை பாட 
5 க் ட mY மேவண்டிய முறையில் an ப் 

  

ப்போது சங்கீக வித்துவான் 

ளால் பாடப்படுவஇில்லை யென்றும் கர்ச்சணாசாரியர் 

ஸ்ரீ (0. RJ ஸ்ரீநிவாசய்யல்கார் அவர்கள் சொல்லக் கேட் 

  7   வர்ளால் கோற்றும் உடம்பில்; உடம்பின் கர்கதோற்றும் 

மூகத் 3 முகள் இன் மீ கக் C காதிலும் கண் ணி a கண்ணின் bas 

ே ன் ரத்றும் கண்ணின் க்பையக ன் இ FSH ANT A. —— லெட்பஇ 

காரம்; ௮ரங்சேம்று காளை, அடியா?ல்குகல்லா ருரை,
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என்றவாறு திருவருளின் துணைமை தோன்றி விளங்க, 

உக விவகாரங்களில் தேர்ச்சி யடைர்ததோடு ஆன்மார்த் 

சங்களில் ஆழ்ந்த பற்றுடையவரும் எனது இளம்போதிய 

கலாசாலை. சண்பருமான ர் அன்பர், கான் ஆராய்ச் து 

முடிக இப்பகுதகளைப் பொருள் ஈஷ்டமுண்டாகாத 

எல்லையில் அடச்கவிலைப் பதிப்பாகவே வெளியிடுவ தற்கு 

வேண்டிய ஓர் ஏற்பாட்டினைச் செய்துகொடுத்தார்கள். 

இன்னம், அவர்கள். ஆடை இழந்தவன் கைபோல் 

எனச்கு உறவி செய்ய முன்வர்ததால், கான் இதுவரையில் 

செய்யமுடியாது வரு விட்டிருர் சுவற்றில் சிலவற்றோடு 

ap இப்பஇப்பு வெளிவருகிறது, சுவாமிகளின் இரு 

உருவும், அவர்கள் கையெழுத்தும், அவர்கள் கையெழுச் 

கில் உள்ளவாறே இரண்டு இருப்பாடல்களும் ஞான 

சபையின் உருவமும் இதில் சேர்ச்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

சுவாமிகள் இிருக்காப்பிட்டிச்கொண்ட 60-வது அண் 

டில் இவை இங்கனம் வெளிவருவது அவர்களது இருக் 

குறிப்புப் போலும். 

இவை நிற்க, இப்பகுதியை ஆராய்வதற்கு இன்றி 

பமையாதன வாய அதாரங்களின் 3? விவரமும், இதை 

 அச்சிடிவதில் எனக்கு மனப்பூர்வமாய்த் துணை நின்று உத 

விய இரண்டொரு ஆன்மகேயர்களின் விவரமும் இல் 

அடக்சகவிலைப் பஇப்பின் வரலாற்றில் குறிக்கப்படும், 

இவர்களுக்கு எனது வணச்கத்ரையும் சன்றியறிதலையும் 

அன்பையும் இப்போது இங்குத் செரிவித்துக் கொள்ளு 

கிறேன். சுபம்! சுபம்! சுபம் !!! 

ஆ: பா. 

32. இவற்றுள் லவற்றை 997.ம் பச்சத்தில் காண்க,



ஆராதனை 

யார் தமது இன்னிசையால் என் செசவிச் 

குறையை அகற்றினார்களோ, யார் சமது மெய்க் 

Sahara cor muy vor gens sf pals gar 

களோ, யார் தமது ஜீவகாறாண்ய ஒழுச்கச்கால் 

என் வேற்றுமைப் புத்தியை அழித்கார்களோ, 

யார் தமது எனிய கல்வியால் என் கல்வியறி 

வைத் இருஅருட்பாவோடு பிணைத்துவிட்டார் 

சளோ, யார் தமது அடி.மைச்செயலால் என்னை 

ஸ்ரீ சுவாமிகளுக்கு மீளா அளாக்கினார்களோ, 

யார் தமது சாயஇிபாவத்தால் என்னை ஸ்ரீசடராஜ 

விக ரஹத்தைக் காதலிக்சச் செய்தார்களோ, 

யார் தமது இறுதிமொழியால் என்னை அருட் 

ஜோதி அண்டவனாரிடம் ஒப்புவித்தார்களோ, 

அச்சப் புணிதவதியாரின் ஆன்மாவுக்கு எனது 

இவ் எளிய திருக்தொண்டு ஓர் ஆராதனையாக 

என்றும் நிலவுவதாக,



ஆசாரியஸ்துதி 

இரு சித்மம்பலம் 

இர்த்தனை 

De Gr G-4— Bh 

Lisveval 

இராமலிங்க சேவா-.-இசாமலிங்கு வாவா 

அநாபலலவி 

சராசரம் பாராமல்இர்தச் 

FIT SOD TT eG இசாம 

சாணங்கள் 

முரு வினைஒன்றாய்-மலபரி பாகான்றாய் 

வ.ரஅ௮ருள் நலஞ்சே-.பரணஜ னனந்தீர இராம் 

ஜாதி பேதமுன்னும்-சழக்கைவிட் டிடப்பன்னும் 
கி அறிர்தும்இன்னும்-செறிரிலா எங்கள் முன்னும் இராம 

வடல்வெளி யிணிற்சித் தி-வழங்இடு மெனகத்து 
இடரின்றிச் அஇத்திரும்-என்றரைசெய் சற்குரு - இராம 

-சுமாசபஜனை ஸ்ரீ ௪, மு. கந்தசாமி பிள்ளை,
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[இ.த ஸ்ரீ இறுச்சம் இரத்தின முதலியார்க்கு எழுதிய 10-வது திரு 
முகத்திலிருந்து எ௫க்கப்பட்டது-.- இருமுகப்பகுதி 40.ம் ப. க்கம்]





ou. 

சிெவமபம் 

இருச்சிற்றம்பலம் 

திருஅருட்பா 
க. காத்தனைப் பகுதி 

  

க. நரமாவளிகள்! 

1 

எவசிவ மஜமு எணசா கா 

வண வச்சி குணநீ தா,” & 

BS cits os ay as: (2 சிவசிவ சிவல் oF gm மேபோதா 

  

[்
 சிவகுரு பரசிவ சண்மாக சாமா. 

ம is fo 2 Bes: 
DEGLI தர்மச் ய்ரூம்கு 2 மன் 

அனரா்தத் சேனே யருள்விருச் தே. ட 

  

பொனாடகச் தரசே புண்ணிய னே 
பலவடா லாம்புகம் சொெண்ணிபய னே. ௮ 

1. பின்வரும் பேெண்ணிட்ட 187. எம்தெண்ணிட்ட 33 
2 

கக்கடிய 990 சாமாவளிகஷக்கும் உவாமிசளின் இருக்லால் தால் 

  முதிய தெய்வள் தருவன் உலடக்காதுதால், அஉற்றினின்௮ம் 
ன கே முதற்சண் பெயர்ததெமுசப்பட்ட பொம் சோன்றும் 

இத்தன மூதல்யா?உர்கள ௬. குறிப்புப் 
   

ரு டன் இ a 
மபசன்ப* இறுக்கம் டா 

புல்சக' மதில் எண்ட எண்கொண்ட ௨ஊரிசைப்படி, அவை 'இக்கு 

அ்சிடப்பட் உரகன் தன, ஸ்ரீ 2வங்கடெ சய்யரவர்கள் பிரதியில்



Daa Haha Pearnu Csr 

Sark s71GG Hse. m097, இ 

மலைதரு மகளே மடமயி லே 
மதிமுக வமூதே யிளங்காயி லே. ௬ 
  

“ூடாந்த FOIE FSS சன்மார்க்க சங்கத்து நாமாவளிகள்”! 

என்னு இவத்றின் தலைப்பு சாணிப்படுறது, ' 
ஓ௮பவர்கள் ஒருவாறு: அயர்வுருமலிருக்க, சாமாவளிகளின் 

கடை, அளவு முதலிய ஒற்றுமைகளைக் கருதி, அவை, தம்மூள் 

ஒன்றை ஒன்று பின்பற்றிய வரிசையில் HAS a ol, இங்கு 52 

பிரிவ௮களாகச் காட்டப்பட்டிருக்ள் றன. 

9, “GaGa saya’ என்னும் க-வது காமாவளியின் (1) 

இராக தாளங்களும் (4) எந்தக் குழிப்பும் (111) ஸ்வாமும் பின் 

வருமாறு 

(0) ஹமீர் கல்யாணி-துதி 

(1) தனதன சனதன தனதா னு 
கனதன் த்தன தன்தா னா 

Gi) wane aaa sia dé தப 

25688 tise லைநித ஸா 

௨-௰௨ எண்களுடைய 1] காமாவளிகளுக்குசிய ஸ் வர முதலிய 

௨ற்மை மேலே குறிப்பிட்டவற்றைக் தழுலி அமை்தம் கொள்க, 

ஸ்வரமும் பிறவும் கூறிக்காத பின்வரும் மற்றைய காமாவளிகளுச் 

Eb சாமாவளிக் தொகுதிகளுக்கும் அவ்வவற்றின் மேலுள்ள 

சாமாவளிகளின் ஸ்வர மூதலியவற்றைல் தழுவிச் கொள்க, 

ஒரு சாமாவளியின் அடிசள் எக்சத்தள்ளல் oro gid bs. 

உற்சையில் தம்முள் ஒத்திருக்தால், அதன் முகல் ௮டி அல்லது 
முரல். வரியின் சந்தவக்சை மட்டும் குறித்தும், ௮லை ௮ல் 

தம்முள் Ca pur» Geer; அச்ச காமாவளியின் சந்தக் குழிப்பு 

முழுவம் குறித்தும் இருக்கெ,



பகுதி] ' சாமாவளிகள் 3 

படன விவேக பாம்பர வேதா 

கடன சபேச சதம்பா காதா, ௮ 

அரிபிர மாஇயர் கேடிய காதா 

அரகர இவ௫ிவ ஆடிய பாதா. ௯ 

Ys Sor அ௮ங்கண அம்பா போகா 
அம்பல ஈம்பர அம்பிகை பாகா. ௰ 

அம்பா விம்ப தெம்பா சாதா 

அஞ்சுக ஏஎஞ்சித குஞ்சித பாதா. 5௪ 

£68 மர் இர யெர்இர பாகா 

சங்கா சங்கர சங்கர நாதா. ௧௨ 

கருணா நிதியேச பாபதி யே 

கஇமா நிதியே பசுபதி யே.3 BB. 

  

இ௮க்சம் ஸ்ரீ இரச்தின முதலியாரவர்களது குறிப்புப் புத்த 
க'த்திலும், வேட்டவலம் ஜமீன்தார் ஸ்ரீ அப்பாசாமி பண்டாரி 
யாரவர்கள் பிரதியிலம் முதலிரண்டு தாமாவளிகளாக. உள்ள 
இவை இடைத்திருக்கும் மற்றப் பிரதிகளில் காணப்படவில்லை, | 
அவற்றில் *6அம்பலத்தரம௪?? என்பதே முதலாக இருக்கெ. 

5. இதன் ஸ்வர மூதலியவை:-.- 

(1) ஹமீர் கல்யாணி__ஆ.தி 

(1) தனனா தனனாத னதன னா 
தனனா தனனா தனதன னா. 

(111) wdar mane g dov8 ur 

த.தலா மிரிகக லரிலநி ஸா



இரு அருட்பா சாக சளைப் 

சபாபதி பாதம் சபோபிா சாசம் 

suas Curso சசோதய வேசம்.* SF 

சனககசி சம்பர கங்கா புரஹர 
HO ரம்பா சங்கர ஹரஹர, சடு 

சகலச லாண்டச௪ ராசா காரண 

சகுணசி வாண்டப ராபா பூரண. ௧௬ 
oe 

சிசம்பிர சாசா பரம்பிர காசா 

சிசம்ப Oren xu de aren? ௧௪ 
  

4, இதன் ஸ்வர மு. சுலியவை:-.- 

(i) பைரவி-ஆதி 
(1) S@ oa கானம் சனாகன கானம் 

(111) sehen da steve சீன 

மபாமக ரீல மபாமக ரீ 

இன் ஸ்ர முசுலியவை:... or
 

(j) பைரவி. 

(1) Sars ந்தன சந்தன தனத 

FMS FGA FELT KOT Gem 

(111) துரில்ல் கிரிஈ தநிஸ்ரி ஸ்கிகப 
திரிஸ்ப மாகரி ஸரிமிஸ சு நிலஸ 

6. இதன் லவா மூஈலியவை:.... 

(பி பாலித 

Gi) தனத ஞக்சச னான தான்ன 
(iii) தீநிஸ்ஸ் ர்க்க ரீஸ்ரி ல்கிதப 

shou சாகஸ ரீரில கா கிஸ 

7. இதன் ஸ்வா மு சுலியவை:.௨.. 

(i). aad i EAus7 oa — 4 8 

(1) அனக்கு கானா சனக்த தானா 
(11) ரநிகாரிஸாலா தரீத பாபா 

திஸாரி சாசா எரீரி ஸாஸா



பகுதி] காமாவளிகள் 

2 

ஜோதி ஜோதி ஜோதி சுயஞ் 

ஜோதி ஜோதி ஜோதி பாஷ் 
ஜோதி ஜோதி ஜோதி யருட் 
ஜோகி ஜோதி ஜோஇ Aann& 

3 
அருட்பிர காசம் பாப்பி காசம் 

அசுப்பிர காசம் வப்பிர சாசம்.? 

கடப்பிர சாசம் தவப்பிர காசம் 

சவப்பிர காசம் சிவப்பிர காசம், 

4 
போகம்சுக போகம்சிவ போகம்மது கித்தியம் 

ஏகம்சிவம் எகம்சிவம் ஏகம்மிது சதிஇயம், 11 
  

8. Dew ஸ்வா முதலியவை: 

li) பிலஹரி--௮ி, தீருக்£கடை., 

(ய) சான தான தான தன 
Gij) பபப பபப பதம கரி 

the dif ரிரிக பப 
சபத ஸ்ஸ்ஸ் ஸ்நித பப 
பதப மசுரி ஸரித ஸஸ 

9. இதன் ஸ்வர முதலியவை: 

(ப் ஹமீர் சல்யாணி...றுதி 

(ii) சுனத்த தானம் தனத்த தானம் 

011) ர்காரிஸாஸா தத பாயா 

தலி காகா ஸரீநி ஸாஸா 

10. இதன் ஸ்வர முதலியவை: 

(0 பிலஹரி ரூபகம் 

(1) தானந்தன தானக்கன தானந்தன தத்தம்



6 இரு அருட்பா [2/2 சளைப் 

5 

இக்சரை கடக்திடி லக்சரை யே 
இருப்பது சிதம்பர சர்க்களை யே,1 1 ௨௨ 

என்னுமி ரூடம்பொடுி சச்சம தே 
இனிப்பது ஈடராஜ புச்சமு தே. ௨௨ 

6 
ஈலமங்கல மூறுமம்பல ஈடனம்மது ஈடனம் 
பலரன்கருள் சிவசங்கர படனம்மது படனம், !*₹ ௨௪ 

ஜஐயர்தி ருச்சபை யாடச மே 
ஆடுச லானர்ச௪ சாடக மே,138 ௨௫ 

(iii) தசாதால்ல் சாசால்ல் சாதாகிசகு தசபா 

பதமிகபச சசபமகரி ஸரிகரிளசு ஸாஸா 

ll. அஇகன் ஸ்வா முதலியவை: 

Gi) அஆனக்௪ பைரலி.....அு.தி 

(ii) தத்தன தனந்தன சுழ்தத ஞூ 
சினக்றன தனந்தன தச்சச (ஸர 

(171) மாபப பபதப மபமச௫ சிஸதி 

ஸாகரி கமகரி ஸமகரி ஸா 

12. இசன் ஸ்வா மு. அலியவை:-. 

Gi) ஆகத பைலி.-ரூபகம் 

(0 தனாக்கள ஈனதந்தன OS FAM Rom ary 

(111) சமபாபப பபபாபம சமபமசரி ஸரி 

Bano கரி சமபமகரி நிலமைகரி சரிஸா 

13. * இக்கு ௨௨-௮௨௮'இக்கசை!” என்னும் காமாவளிக்குச் 
: க : a . : 3 . . Gass was w¢ FSwa p= pF FEE Ms es Oar ors,
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கனகா காபுர ஹரசிர கரதர 
கருணா கரபர சரவ ஹரஹர, 1* 

கனகச௪ பாபதி பசுபதி ஈவபதஇ 
அனகவு மாபதி யஇபதி சிவபதி. ! 5 

உச்சர ஞான? தம்பா மே 
இத்தியெ லாச்தரு மம்பர மே,16 

கருணாம் பரவ.ர ௧ர௫.ர பவபவ 

அருணாம் பாத.ர ஹரஹர சிவசிவ, 1 

அர
ி 

  

14, 

15. 

16. 

இதன் vas முதலியவை: 

Gi) சுத்த லாவேரி--.ர.தி 

(1) தனனா தனதன கனதன தனதன 
Gil) பதல்ா ததபப பபதப மமரிரி 

ஸமிமா சிஸதஸ ஸைகி௫ லஸஸை 

இதன் ஸ்வர முதலியவை :-- 

(i) சத்த ளாவே௨-தி 
(1) சனனச னாதன தனதன சனசன 

(111) பல்ஸ் காப்ப மமபம ரிரிரிரி 
afin ரீஸச ஸஸரிக லைஸை 

இதன் ஸ்வர முதலியவை: — 

(1) புன்னாகவராளி--ஆதி 
ம) தத்தன தானன தக்தத னா 

தத்தன தாசதன தந்தத ED 

(11) ஸாபம காரிஸ லாரில ரி. 

ஸாபம காரிஸ லாரிரி ஸா 

இ௫ன் ஸ்வர முதலியவை... 

(00 அரி கல்யாணி.துதி 

Gl) SU srs Sa SM Sagar Sat sor 

(பர்) கமகா சிளரித எளரிரி ககமம 

பமகா ரிளரித ஸரீஸ க ஸஸஸலை



[ச்
 

௫] 

இரு அருட்பா [சீர்த் 

அம்பல வாகிவ மாதே வா 
sue ars ig arae arts 

ஈட ராஜ னெல்லார்ச்கு ஈல்லவ னே 
ஈல்லவெ வாஞ்செய வல்லவ னே, 

அனச்ச சாடகங் சண்டோ மே-பர 
மானச்சு போனகம் கொண்டோ மே.30 

8 

2௨ ராம்பர fa gu 

SF Unbus ஜயஜய, 31 

  

ளைப் 

உ௰ 

க 

AQ 

௩ 

  

இன் வர முதலியவை; 

1] , பூசி சல்யாணி....ர.தி 

சீக்தன தனன கானா ஞ 

  

ஊாபம கரிலத ஸசிகரி கா 

காதம கரிறக ஸரிளத ஸா é ன் ் 

இதன் ஸ்வர முதலியன: 

G) யத்குல காம்போஜி. ஆதி 

(11) தனதான தய்யாத்த தம்யத னா 
இய்யன தாந்தன தய்யத னா 

Gil) பதல்ல் ஸ்கிசாப மசப்ம கஸரீ 

சீபம கரிஸரி ஸரிஸத ஸா 

இதன் ஸ்வர (2லியஸ்வ:..... 

QM ஸாவேரிஃ தி 

(11) srarés ஜான்னம் தந்தா ௭ரைசள 

Ti) பதரில் கிசபம பதபம காஃஃரிரி 
லரிகரி லலநிக லரிகரி ஜா 

பியா ச்௬ுபுடை 

1) தானார்தன ஞார்தன தனதன



பகுதி] சாமாவளிகள் 

ஏலாக்த சர்வேச சமோதம 
யோகார்த நடேச நமோகம, 

அ தாம்ப.ர வாடக வதஇிசய 
பாதாம்புஜ சாடக ஜயஜய. & 

Curgrés yCre சிவாகம 
சாசார்த ஈடேச ஈமோகம, 

es 

Fs வுபகளை கிட்கள தாதா 

உகள ௪சததள மங்கள பாதா. 2? 

சந்த முஞ்சிவ சங்கர பஜனம் 
cass மென்பது சற்சன வசனம்.?3 ௩௮ 
  

(10) vee gu or பபபப 

ஸபமபமக ககிஸநி ஸல 

22. இதன் ல்வர முதலியவை: 

(i) தஞசரி ஆதி 

(1) தனன தனதன தத்தன தானா 
தனன தனதன தந்தன தானா 

(iii) ube mmm ஸஸரிஸ நீகி 

2 
நிஸக கரிரிஸ ஸரிஸநி ஸாஸா 

23. இதன் ஸ்வர மு.தலியவைஃ:௨௨- * 

(i) சஹானா.-ஆதி 

(ii) தந்தன தந்தன தந்தன தனனம் 
ந்தன தக்கன தத்தன தனனம் 

(111) ரிகமப பமமக காமக சரிகமப 

ரிசமப கமரில நிநிதப தநிஸா த்பத
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சங்கர சிவசிவ மாதே வா 

ன்ங்சகளை யாட்கொள வாவா வா.,₹* 

அரகர சிவசிவ மாதே வா 

அருளமு SEST வாவா வா, . 

சசபரி ௪சவுப சதமத விதபவ 
சிசுபரி சதபத சிவசிவ சிவசிவ. ** 

அரகர வரசுப ௧.ரகர பவபவ 
சிரபுர சுரபர சிவசிவ சவ௫வ. 

ஜால கோலகன காம்பச சாயக 
கால காலவன காம்பர சாயக, 0 ௪௩. 

  

{. இதன் ஸ்வர மு.சுலியவை:-- 

(i) சஹாஞ--ஆ.தி 
Gi) தந்தன ச௪னதன தானான 

தந்தன தாத்தன தானானா 

(11) PAG AARP fawu ar 

காசம iifersm ஸசிஸநி ஸா 
. 

2௦. இதன் ஸ்வா மு.சுலியவை:-- 
(i) ஹம்-்வனி-.-ஆதி 

(ii) தனதன தனதன தனதன தனதன 

ம 

(11) ஸஸதிப எகிஸரி ககபப நிநில்ஸ் 

ஸ்ஸ்நிப சகரிரி ரிஸ் ஸை 

90. இதன் ஸ்வர முசலியவை:-.- 

(i) amiban 5 @ 6 — 8; B 

(ii) தான தானசுன தாக்சன சானன 

(11) ஸால ஸாலதிப ஸாை சீ£ரி 

காப காரிஸைி rhs mama



தி] நாமாவளிகள் 1 | 

நடன சாமணி ஈவமணி யே 

,கஇடனக மாமணி சிவமணி யே. Pe 

ஈடமிடு மம்பல ஈன்மணி யே 

புடயிடு செம்பல பொன்மணி யே. FG 

rating ASHES epson Cg 
தெவிட்டாது. இத்இிக்குர் செள்ளமு சே ௪௭௬ 

ஈடராஜ வள்ளலை சாடுச லே 
ஈந்தொழி லாம்விளை யாச லே... Far 

அருஃபொது ஈடமிட தாண்டவ னே 
அருட்பெருஞ் சோதியென் னாண்டவ னே. சழ. 

10 
ஈடரொடி. ஈடுசாடி, சடமாடு. பதியே 

நடராஜ நடராஜ ஈடராஜ நிதியே. 54 ௪௬ 

ஈசொடி யொுகூடி ஈடமாடு முருவே 

ஈடராஜ ஈடராஜ ஈடராஜ குருவே. @o 

ஈடுகாடி, யிடைசகாடி ஈடமாடு ஈலமே 
நடராஜ ஈடராஜ ஈடராஜ பலமே. @s 
  

7. இதன் ஸ்வர முதலியவை: 

(i) மோஹனம்--ஆூதி 
Gi) தனனதனாதன தனதனனா 

(114) க௪பப காரில ரிரிசக பர் 
சககப காரில ஸரீலச லா 

9௨. இதன் was மூ.கலியவை ;... 

(0 பச்துவராளிஜம்பை 

யூ தனதான தனதான தனதான சுனன் 

(0) கமகாரி லரிலாரி எரிகாரி சமபா , 

umes பமகாகி கமகாரி ஸரிஸா
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11 
ஆயவாய கேயஜேய மாயஞாய வாதியே 
தூயவாய கசாயதேய தோயமேய ஜோதியே. *! me 

ஆதவாத வேதச€த வாதவாத வாதியே 
சூசவாச பாதகாத சூதஜாகத ஜோதியே, இ. 

௮்சசங்க மங்கைபங்க இத தி ஆதியே 
ஆங்கபுங்க வங்கலிங்க ஜோதிஜோதி ஜோ இியே, இ௪ 

அத்தமுத்த அத்தமுத்த ஆதி*.தி ஆதியே 
௪ுத்த௫ித்த சப்தரிர்ச்தச ஜோதஇுஜோகி ஜோ இியே. இ௫ 

௮ 1 
ஜ்சஈஞ்ச முண்டகண்ட மன்றுள்நின்ற வழகனே. Ba 

ஐள்சலஞ்ச லென்றுவக்கெனெஞ்சமர்ச்த குழகனே 

தொண்டர்சண்டு சண்டுமொண்டு 
'கொண்டுஞண்ட வின்பனே 

அண்டரண்ட முண்டவிண்டு 
தொண்டுமண்டு மன்பனே. Bar 

கக்ததொக்த பச்தூந்து சக்தவர்த சாலமே 
எச்௪எக்த சச்தமுக்து மக்தவக்த கோலமே. இ௮ 

என்றுமென்றி னொன்றிமன்று 
ணன்றுரின்ற SS eer 

"ஒன்றுமொன்று மொன்றுமொன்று 
மொன்றசென்ற சேசனே. ௫௯ 

20. இதன் ஸ்வா முதலியவை: 

(0) கமால் ரூபகம் 

Gi) கானதான தானதான தானதான தானஞ 

(111) ஸ்£ஸ்ஸ்£ல் ஸ்ரஸ்ஸ்£ல் தாசீல்ரரி ஸ்ரநிதா 

காமபாத கீதபாம மாகரீச லமகலா
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எட்டஎட்டி யொட்டவொட்டு மிட்ட இட்ட Ere Bu 
அட்டவட்ட கட்டமிட்ட சிட்டவட்ட மார்ச் இயே. aw 

சேறரிகார சாரவார சோகார ஷானே 

-ஐருகார தேரதீர வாரவார அரனே. ௬௪ 

வெய்யசொய்ய சையகைய மெய்புசன்ற துய்யனே 
ஐயரைய சையவைய முய்யரின்ற ஐயனே. ௬௨ 

பாசகாச பாபரகா* பாசதேச வீசனே 

வாசலாச ஜாசர்சேச வாசகாச பேசனே. ௬௩௨ 

வாரகே சார்தம கோதய காரிய 
பாபா சார்சசு கோதய சூநிய,30 ௬௪ 

ற பளிச தீபச சோபித பாதா 
aos mus ers BT ST. ௬௫ 

அனிர்* கோபகரு ணாம்பக சாதா 

அ:மிர்ச ரூபதரு ணாம்புஜ பாதா. ௬௭ 

உபல சிரசல சுபசண வங்கண 
சுபல க.ரசல கணபண கங்கண. Sr OF 

அம்போ குகபத அரகர கங்கர 
சம்போ இவவ இவவ சங்கர. ௬ 

ஈடராஜ மாணிச்ச மொன்றது வே 
ஈண்ணுக லாணிப்பொன் மன்ற வே. ௬௬௯ 
  

80. இதன் ஸ்வர முதலியவை: 

ய ஹமீர் கல்யாணி... 

Gi) சுனனா தாரக்தன தானன தானன 

(ii ... ததகரி லாலஸ தநிஸநி தாபப 

sant Peas Fadl tone
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னகவனஜ வ ப்தவமிர்த வகலவூல ௪ரணமே 

௮துலவனக வசசவசல வரிலவனல ச௪ரணமே 

SW SEES FOUMALU Ergars சாணமே 

சதுரசகா சகசசரிக கருணசரண ௪ரணமே. ௭.2 

உள முழுணர்வு முயிருமொளிர வொளிருமொருவ சாணமே 

உருவினுருவு முருவுளுருவு மூடையதலைவ ௪ரணமே 
இளகுமிதய கமலமதனை யிறைகொளிறைவ சாணமே 

இருமையொருலை ஈலமுமருளு மினியசமுக சரணமே, ௭௫-8 

அடியுகடுவு முடியுமறிய வரியபெரிய ௪ரணமே 
அடியரிதய வெளியினடன மதுசெயதிப ௪ரணமே 

ஒடி வில்கருணை யமுசமுதவு மூபலவடிவ சாணமே 
உலகமுமுதுமுறையரிறையுமுபயகரணசராணமே, ௪௫-௬4 

௮றிவுள றிய மறிவையறிய வருளுகிமல £2 enw 
அவசமுறுமெ யடியரிதய மமருமமல சரணமே 

எறிவிலுலகி லுயிரையுடலி விணைசெயிறைவ சாணமே 
எணனயுமொருவனெனவுளுணரு மெனஅதலைவ சாணமே,. ௪௫-58 

நினையுகினைவு கணியவினிய நிறைவுதருக சசணமே 
நினையுமெனையு மொருமைபுரியு கெறியினிறுவுஉரணமே 
  

காமாவளிக்குப் பின்னால் சேர்க்கவும்” என்௮ ஓர் குறிப்பு ॥௮௪- 

வது தகாமாவளியை அடுத்து இறுக்கம் ஸ்ரீ இரத்தின முதலியார் 

அவர்கள (குறிப்புப் புத்தக?த்திலும் பெரிய நோட்டிஓம் எழு 

அப்பட்டிருக்கற௮. ஸ்ரீ வேங்கடேசய்யாவர்கள் கோட்டிஓம் 

வேமோர் ௮ன்பர் கோட்டிஓம் ௮வை அப்படியே முதற்கண் 

எழுஇிப்பேரெண் கொடர்பாக இடப்பட்டிருப்பதால், பின் வரும் 

காமாவளிகளின் எண்கள் திரிக்திருக்கன் தன, ் 

இங்ஙனங் குறித்த பின்வரும் மந்த இடங்களி௮ம் இப்ப 

டியே கொள்க, 
இர்த காமாவளிக்குரிய ஸ்வர முதலியவற்றை ௭௫ வதுநாமா 

வளிக்குச் கு. தித்திருப்பவற்றைத் தழுவி அமைத்தச்கொள்க,
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வனையுமதுர வமுகவுணவு மலியவுசவு சாணமே 
மருவசபையி னடனவாக வருசவருச௪ சாணமே. எ. 

சபாசிவா மஹாடூவா சகாசவா சிசொாசவா 
சகாசிவா சசாசிவா ௪தா௫ிவா சசாசிவா.?3 ௪௯௬ 

வாவா சசாசவா மஹாூலவா சுயாசிவா 
வாகிவா இவாசிவா சிவாசிவா இவாஇவா. ன 

16 

நினைக்கில்டெஞ்ச மினிச்குமென்ற 
நிருத்தமன்றி லொருத்சனே 

நினைச்குமன்பர் கிலைகச்சகின்் று 

பொருத்துகின்ற சருத்சனே, 54 ௪௮ 

மயல்சிகெஞ்சு சலங்கிரின்று மலற்கினேனை யாண்டவா 
வயள்கிசின்று துலங்குமன் றி லிலங்குஞானகாண்டவா. ora 

சளஙாவாச களங்கொள்குக ருளங்கொளாச பாசனே 
களங்கிலா3 ௮ளங்கொள்வாருள்விளங்குஞானகாசனே. ௮௦ 

(1) கமால்--ரூபசம் 

(1) தஞ்கனா கஞுசனா ஈஞ தனா சன ஈனா 
(iii) கிஸ்ரிஸ்£ நிஸ்சகிஸ்£ நிராசில்£ ரிஸ்ரகிசா 

ன் ஸ்வர மூதலியல வவட 

  

மசாமபா கல்ரரிசா பகாசுபா மமைகலா 
34, இதன் ஸ்வர முதலியன: 

(i) CG ory. —guet 

Gi) தனத்ததந்த தனத்தசந்த 
தனச்கசந்சத சனத்களு 

(014) பப்பதாப பபபதாப மமபகாரி லிகா 
onan RET Lo மமபகாரி ov hawt Ss Bevr
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தடுக்கமலச்சைஎ செடுச் துலச்சைச் 
கொடுச்தசகருணை் சர்தையே' 

  

    
aon F580 2S) வினி OF Fe Some 8 2 é அன்ரி 

க 3 ற குணிச்சதவடிசகொ ளெச்ைமய, We 

ages விச்சைகாட்டி யிச்சையூட்டு மின்பனே ' 
அச்சமோட்டி யச்சுகாட்டி வைச்சுளாட்டு மன்பனே, ge 

17 

பொதுகிலை யருள்்வ௮ பொதுவிணில் நிறைவது 
பொதசல முடையது பொதுகஈட மிவனு 
அதுபர மதுபதி அதுபொரு எதுவம் 

a 
YTB அரஅர அரஅர அ. ரஅர, 95 HR 

ஈவரிலை சருவது ஈவவடி வுறுவது 

சவவெளி ஈவெது ஈவசவ சவமது 

சிவமெனு மதுபத மதுககி யதுபொருள் 

சிவ௫வ செவூவ இவவ சவூவ, ௮௪ 

18 
சான்சொன்ன பாடலுவ் கேட்டா ரே 
ஞான? சம்பர காட்டா ரே,₹6 அடு 
  

5. இதன் ல்வர முதலியவை: 

(i) gs85 பைரவி. 

(ii) சனதன கனதன தனதன சுனசன 

(11) பபபப பபதப.மமபம கரிஸநி 

கைரிரி soad ஸரிசரி லலலைஸ 
பபப பபபம பபறிகி ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் 
ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் நிசபம சமபம சுரிரீஸ 

96. இதன் ஸ்வர மூ. சலியவை:௨.- 

(1) சவரோஜு., தி ! 

(1) sréser தானன தாத்தா ன. , 
கானன சக்தன தாச்தா னா



8 திரு அருட்பா சர்த்தளைப் 

19 

பலச்திற்நன்னம் பல திற்பொன்னம் 
பலத்திற்றுன்னு ஈலக்கனே 

பலச்.இற்பன்னும் பாச் திற்றுன்னும் 
பரச்தின்மன்னுங் குலத்தனே. 3? ௮௬ 

20 

$யென்னப்ப னல்லவா நினக்குமின்னஞ் சொல்லவா 
அாரயின்மிக்க நல்லவா சர்வ௫த்தி வல்லவா, 35 ௮௪ 

ஆ.இிரீதி வேதனே யாடனீ0.பாதனே 
வாதிஞான போசதனே வாழ்சவாழ்க காதனே.3? AA 
  

(iii) காலரி காகக சிகமக ரீ 

வனக ஸரீஸகி தநிஸரி ஸா 

37. இகன் ல்வர a ee 

G) தோடி. ரூபகம் 

0) தனத்ததன்ன தனத்ததன்ன 
தனத்ததன்ன தனத்தனா 

(111) பபபதாப பபபதாப மமபகாரி லலசிகா 

ஸஸரிகாம மபமகாரி மிகலசிநி ததநிஸலா 

98. இதன் ஸ்வர முதலியவை: ட் 

(1) கவரோஜு.௨ ரூபகம் 

(ii) கானதைத்த தய்யனா தனத்ததன்ன தய்யனா 
தாரனததத தய்யனா தய்யதத்த தய்யஞை 

(iii) Blow ie fon avant gm ஜிதிஸரிரிக கமரிகா 

ககமதபம பமகரீ லளரிலஸைரி தஸநிலா 

89, இதன் ஸ்வர முதலியவை: ட் 

(i) நவரோஜு..ரூபகம் 

Gi) ste gra தானனா தானதான தானனா
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சூதுமன்ணு ம்ச்தையே 

கூடலென்ன விச்தையே 
கோதுவிண்ட எிர்சையே 

கோயில்கொண்ட த௫்ைதையே,40 al 

அன்புமுர்து சர்தையே 
அம்பலங்கொள் விந்தையே 

இன்பமெஸ்ப னெர்தையே 

யெச்தைதந்தை தச்தையே. ௮௮-2 

GiaAs & urs sCor sages 8) uss sCor 
வானமொத்த தாச்தனே வாதவித்தை வரச்கனே. ௮௮-8 

ர 

  

(iii) நகிலரிகரில லைகிகா ததலரிரிக கமர்கா 

கமபதபம பமகரீ ததகரிரீச லநிசஸா 

40, இதன் ல்வா முதலியவை: 

Gi) gf B OVUM Ct) mm Mh C1 LD 

Gi) தாளதன்ன தந்தனா தானதன்ன தந்தனா 

ன் சீ தானதக்கசு தந்தனா தானதச்த சந்த 

(iii) காமகாரி ஸாறிதா தாகரீக தகசிகா 

காமதால் நிதமகா ஸாரிசாம கரிகஸா 

௮௮-1--௮௮-3 எண்களுடைய 8 காமாவளிகளைச் சுட்டி 

அடியில் வரும் காமாவளிகளை ₹6அதி நிதி வேதனே'!? என்னும் 

கநாமாவளியின் பின் சேர்த்துச் கொள்ளவும்! என்று ஓர் குறிப்பு 

“Cera தவிர்க்தான்?? என்னும் சாமாவளியை அடுத்து இறுக்கம் 

ஸ்ரீ இரத்தின முதலியார் அவர்களது குறிப்புப் புத்தகத் இலம் 

பெரிய கோட்டிலும் எழுசப்பட்டிருச்சிறத,
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21 
இனிச்துயர் படமாட்டேன் விட்டே னே 

என்குரு மேலாணை மிட்டே னே.* ! ௮௬ 

இனிப்பாடு படமாட்டேன் விட்டே னே 
என்னப்பன் மேலாணை யிட்டே னே. HO 

3 

சன்மார்க்கம் ஈன்மார்க்கம் ஈன்மார்ச் கம் 

சகமார்ச்சம் துன்மார்க்கம் அன்மார்ச் கம். ௬௪ 

ஈடராஜர் பாட்டே ஈறும்பாட்டு 
ஞாலதக்தார் பாட்டெல்லாம் வெறும்பாட் 0, ௬௨ 

சிசம்பாப் பாட்டே திருப்பாட்டு 

ஜீவர்கள் பாட்டெல்லாச் தெருப்பாட் 0, ௬௩ 

அம்பலப் பாட்டே அருட்பாட்டு 
அல்லாச பாட்டெல்லா மருட்பாட் டு, HH 

22 
சாதப ரம்பா னே-பர 

காதி தம்பா னே 
e158 sous Corse 

age shar Cort? ௯௫: 
  

41. இதன் ஸ்வர முசலியவை:... 

(1) பைரலி--மிசரசாபு 

(ii) தனத்தன சனதாத்தா தத்தா னா 
FEST கானானா சுத்தா னா 

(114) மபாதாபா மகாரீகா மபாசாசா பா 

சமாபாமா கரீலாகீ ஸரீசாரீ ஸா 

42, இன் ல்வா முசலியவை:-_ 

Gi} கரஹரப்பிரிய ரூபகம் 

(1) சானத னந்தன ன-தன 
சானத னந்தன னா
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சானக டச்சவ Carus 
ஞாணியி டச்சவ னே 

eterna ஈச்சவ னேஃசிவ = 

ஞானபு ரத்தவ னே. 

நோன௪ பாபதி யே-மறை 
சாசச sre 8) Cus 

Boars ara யே-பர 

சேவிய மாப யே, 

29 
ஈசப்பெருஞ் சோதி சுகப்பெருஞ் சோதி 

ஈவப்பெருஞ் சோதி சிவப்பெருஞ் சோதி 
அகப்பெருஞ் சோதி ஈடப்பெருஞ் சோதி 

அருட்பெருஞ் சோதி யருட்பெருஞ் சோ இ, 45 

21 

௬௮ 
  

(4) சுகில்ல் எல்கிச௪ பாகம 

பல்நிச பமகம பா 

பதுநிஸ் நிசபம கா கக 

ஸமகம சமகரி ஸா 

48. ௬௮, ௬௯-வது காமாவளிகளின் ஸ்வர மு.கலியவை:- 

() தன்யா — yA 
(1) அைத்தன தான தனத்தன தான 

(111) weed நிசபம மபமச சமபா 

கமதப மகம்ஸ ஸரிஸக்' ஸாஸா 

கிலகக மாமா சமபம சமபா 

மபநிப மபகம கமபம பாபா 

மபகம பகிநிப கிஸ்ரிநி ஸ்£ஸ்ர 

ஸ்ம்க்ரி ஸ்ஸ்ரிகி பபதிநி ஸ்ஸா 

Lucho நிசபம மபமக கமபா 

கம்ப மகரிஸ ஸரிஸரி ஸாஸா



திரு அருட்பா 
உமைச்கொரு பாதி கொடுசக்சரு ணீதி 

உஒப்புறு வேட ஈவப்பெரு வாதி 

அமைத்இடு பூதி யகத்திடு மாதி 
அருட்சிவ ஜோதி யருட்சிவ ஜோதி, ** 

24 

[27 களைப் 

௬௬ 

தங்குறுவம்பு மங்கரிரம்பு சங்கமியம்பு சங்கொழுகொம்பு 

சங்கரசம்பு சங்கரசம்பு சங்கரசம்பு சங்கரசம்பு, ** 

சர்சமியன்று அர்சணர்ஈன்று 

சர்சுதநின்று வர்சனமென்று 
சர் இசெய்மன்று மர் தஇரமொன்று 

சங்கரசம்பு சங்கரசம்பு. 

25 
பசியாத வமுதசே பகையாத பதியே 

பக.ராத நிலையே பறையாக சுகமே 
ந௫ியாச பொருளே ஈலியாக வுறவே 

ஈடராஜ மணியே ஈடசாஜ மணியே. 45 

ச 

  

44, இதன் ஸ்வர மு.சலியவை:.... 

(i) பிலஹசி--ஆதி 
(1) சுந்சனதந்த தந்தனதக்க 

சந்தனதக்த தந் தனசுக்சு 

(iii) சுரில்கிச சுபா பபதபமகரீ 

ஸரிசபமகரீ எரிசகபாபா 

கபதிசு சுபமக ரிபமகரிஸரிக 

ரிமகரிலஸலரி௪ பசரிலாலா 

இண் ஸ்வர முதலியவை: 

(i) ஸு*ரட்டி.ஜம்பை 

(i) சனதான தனனா தனதான sare 
தனதான சுனனா தனதான தனனா.



பகுதி] காமாவளிகள் 28 

புரையாத மணியே புகலாக நிலையே 
புகையாக கனலே புகையாக பொருளே ° 

ஈரையாசு வரமே ஈடியாத ஈடமே 
ஈடராஜ நிதியே ஈடராஜ நிதியே. wh. 

சிவஞான நிலையே சிவபோக சிறைவே 
கிவபோக வுருவே சிவமான உணர்வே 

ஈவநீத மதிய கவசாத கதியே 
ஈடராஜ பதியே ஈடராஜ பதியே, re 

தவயோச பலமே சிவஞான நிலமே 
தலையேறும் அணியே விலையேறு மணியே 

ஈவவாச ஈடமே சுவகரா புடமே 
ஈடராஜ பரமே ஈடராஜ பரமே. ஈடு 

துதிவேத வறவே சுகபோத ஈறவே 
அனிதீரு மிடமே சணிஞான ஈடமே 

ஈதியார நிதியே யதிசார பஇயே 
நடராஜ குருவே ஈடராஜ குருவே. we 

வயமான வரமே வியமான பரமே 

மனமோன நிலையே சனஞான மலையே 

ஈயமான உரையே ஈவோன வரையே . 

ஈடாராஜ துரையே ஈடராஜ அதையே. aver 

26 
பரசஈடஞ்சிவ சிதம்பரஈடமே பதிரடஞ்சிவ சபாப திடமே 
திருஈ௩டனம்பர குருஈடமே சிவாடமம்பா ஈவஈடமே,.46 my 
  

(iii) பகிஸ்சரி ஸ்நிஸ்£ பல்சீச பமபா 

uses uo சிரிமாம பமபா 

சிமபாத நிதநி நிஸ்ரீத பமகா 

ரிமரீசு பமரீ ஸரிஸாகி ஸரிஸா
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27 
அசபாபதி சகாசபாபதி ௮னசசபாப இ கனக்க 

இராகு மசரசபாபதியுசகாசபாபஇி.வாசசபாபதிசாதசபாப இ. 

அமல௪சபாபதி ௮அபயசபாபதி 
அமுசசபாபதி ௮கிலசபாபதி 

நிமலசபாபதி நிபுணசபாப தி 
நிலயசபாபதி நிபிடசபாப தி. aw 

28 
நீடிய வேதச் தேடிய பாசம் 
Crow சீதம் பாடிய பாதம் 
ஆடிய போதம் கூடிய பாதம் 
அடிய பாதம் ஆடிய பாதம்.*5 WEE 
  

44. இதன் ஸ்வர முசுலியவை;.... 

(10) கரஹரப்பிரிய.த.தி 

Gi) சனதனக்தன தனந்தன தனனா 
சன தனக்தன தனாசன தனனா 

FM TM SOSA FAW FAT 
தனதனதந்தன FOl FA 

(114) பதநில்£ஸ்சீ ஸ்நிஸ்நிஸ்ஸ்நி 

பதகிஸ்ாகித பதாநிதபமகா 
சீசமபபாமசக ரிசமகககரீ 

ஸ்ரிகமமாகரி சமகரிலலஸா 

47. இதன் ஸ்வர முகலியவை :-_ 

(10) ஹகீர் SOT ool — 9 8 

(ii) சனனசஞ்சன தனனதனாதன 
தனன ஈனாகன தனனதனாதன 

(11) ச தளைிகாகரி சசசகசாமக 

சிகமகரில தப தநிலரிஸாஸஸ
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சாச்கிய வேதர் சேச்கிய பாசம் 

ta
 

சோ 

gréBu எதம் போக்கிய பாதம் 
சிய வாதம் ஆக்கிய பாசம் 

ச்செ பாதர் தாக்கிய பரதம். ர்க 

ஏன்றிய சூத் தோன்றிய பாதம் 
என்றிய நாதம் அன்றிய பாதம் 
இன்றிய பூசம் ஞான்றிய பாதம் 
ஊன்றிய பாதம் ஊன்றிய பாதம். ராக் 

சஞ்சிதம் வீடும் கெஞ்சித பாதம் 

தஞ்சிச மாகும் ௪ஞ்சிக பாதம் 
கொஞ்சிச௪ மேவும் எஞ்சி பாதம் 
குஞ்சித பாதம் குஞ்ச பாதம், Wee 

எண்ணிய கானே தண்ணிய னானேன் 

எண்ணிய வாறே ஈண்ணிய பேறே 
புண்ணிய றானேன் அண்ணிய னானேன் 
புண்ணிய வானே புண்ணிய வானே. ராகட௫ 

கொகச்திய ரே பொச்திய பேரே 
அதுத்திய பாவே பத்திய சாவே 
சக் இியம் சானே நித்திய னானேன் 
சத்திய வானே சத்திய வானே, Fe 
  

45. இதன் ஸ்வர மூ.சலீயவை :...- 

(i) 
(ii) 

(iii) 

C g79-— YB 

தானன கானம் தானன தானம் 

தீரிஸ்கி நிககா பதபம suet 

பதநித பபதம பதகிநி ல்லா 

பதபத நிநிலா நிதபம் கமபா 

மதிதப மகரீ லரிலறி லாஸா
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எம்புலப் பகையே எம்புலத் அற 

எவ்குலச் சவமே எங்குலச் சிவமே 
அம்பினிற் சனலே அச்சணர்க் இறையே 

ச் அம்பலம் உாசே அம்பலக் தரே க்கா 

இன்புடைப் பொருளே யின்சுவைக் கனியே 

எண்குணச் சுடரே யிச்தகத் கொளியே 

அன்புடைச் குருவே அம்புயற் இறையே 
அம்பலச் சமுகே அம்பலக் தமுசே. ஈக 

29 
பதியுறற பொருளே பொருளுறு பயனே 

பயனுறு நிறைவே நிறைவு வெளியே 

மஇியுற மமுமே யமுதுறு சுவையே 
மறைமுடி. மணியே மறைமுடி மணியே.*? ஈ௧௯ 

அருளு: வெளியே வெளியுறு பொருளே 
௮துவற: மதுவே மதுவுறு சுவையே 

மருள௮ செருளே தெருளுறு மொளியே 
மறைமுடி மணியே மறைமுடி மணியே. araw 

சருவளர் நிழலே சிழல்வளர் சுசமே 

சடம்வளர் புனலே புனல்வளர் நலனே 
திருவள ரூருவே யுருவள ரூயிரே 

இரு. மணியே திருட மணியே. 12.8 
  

409. இதன் ஸ்வா முதலியவை: 

(1) ஹமீர் கல்யாணி. 

(ii) தனதன தனனா தனதன தனனா 
தன்தன் தனனா சனதன தன்னு 

(iii) சலி கசகா சமகரி சிரிரீ 

aed ob ga a Bandi ovevomar
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உயிருறு மூணர்வே யுணர்வுறு மொளியே 
ஓளியுறு வெளியே வெளியுறு வெளியே 

செயிரறு பதியே செவரிறை நிதியே 
இிருஈட மணியே இருஈ௨ மணியே. mee. 

கலைநிறை மதியே மதிநிறை யமுதே 
் க இரிறை கதிரே கஇர்சிறை சட் 
Gatien p கிலையே நிலைநிறை சிவமே 

இருஈட மணியே இருஈட மணியே. ore 

மிகவுயர் செறியே செறியுயர் விளைவே 

விளைவயர் சுகமே சுகமுயர் பசமே 

,தஇகழுய ருயர்வே வுயருய ருயர்வே 
,கிருஈட மணியே தஇருஈட மணியே. oe 

இயல்கிளர் மறையே மறைகள நிசையே 
இசைகிளர் துதியே த.இ நிறையே 

செயல்கள் rig Cu wie Gert apie Cus 
திருட மணியே இருஈட மணியே. ௱௨௫ 

புரையறு புகழே புகழ்பெறு பொருளே 
பொருளது முடிபே முடிவுறு புணர்வே 

,திரையறு கடலே கடலெழு சுதையே 
,தஅிருஈடமணியே இருஈடமணியே. WS 

நிகழ்சவரிலையே நிலையுயர்ரிலையே 
நிறையருணிதியே கிதிகருபதியே 

,கஇகழ்சவபதமே சிவபதசுகமே 

திருரடமணியே இருஈடமணியே. ௨௭ 

30 

புத்தந்கரும் போதா வித்தர்தருக் சாகா. 
நித்சர்சரும் பாதா இச்சச்திரும் பாதா.56 ஈ௱உ௨௮
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31 
அம்பலவாணனை சாடினனே 
அவனடியாசோடு கூடினனே 

தம்பசமாபுகழ் பாடினனே 
தக்சனவென்றுகூச் சாடினனே.5 1 a2. F 

32 
காதாக்த காட்டுக்கு சாயக ரே 
கடராஜ ரேசபா நாயக ரே,53 ௱௩௰ 

சான்சொல்லு (கிதுசேளீர் சத்திய மே 

நடராஜ வெனில்வரும் நித்திய மே. TES 

  50. இதன் ஸ்வர முசலியவை:-- 

(1) காம்போஜி....ஆதி 

(4) தத்தக்தனச் சாதா தத்தக்தனச் தாதா 

(ili) பதல்கி 8த பசதப மாப 
பஸ்நிசு பமச பமகரி எலல 

Qaea was aps Suma:— 

G) ஹகீர் கல்யாணி. ஆதி 

(1) தக்சனசானன தானதனா 

தனதனதானன தானதனா 

க்தனகானன தான தனா 

SESH SESA STAT FS 

(ii) அகாலரிகாகக சிகமகரீ சிசுமகரிலநித நிலகரிஸா 

52, இசன் ஸ்வர முசலியவை:-.- 

(i) காம்போஜி...ஆ.தி 

(ii) சாஞர்த தானன தானத ஸூ 

FU Gta தானனா தானத் னா 

011) சுல்£ரி தல்தித தல்நித பா 
ussu மசரிஸ Fue avr
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ஈல்லோ ரொல்லார்ச்குஞ்ச பாபஇி யே 
ஈல் வார மீயுச்த யாசிதி யே. MT th 

a 

சடராஜர் SbEL ஈன்னட மே 

நடம்புரி தின்றது மென்னிட மே. உட 

சிவகாம வல்லிக்கு மாப்பிள்ளை யே 

இருவாள னானவன் சீர்ப்பிள்ளை யே. awe) 

சிவகாம வல்லியைச் சேர்ச்சவ னே 

சச்தெல்லாஞ் செய்திடச் கேர்ச்சுவ னே. BG 

இறவா வரர்தரு ஈற்சபை யே 
எனமறை புகழ்வது சிற்சபை யே, AT Ie 

என்னிரு sau smal apr gu Com 
இறவா தருளும ரச்தவ னே. உள 

33 
sort stad § se g@er§ 

somQarohf & e_iny As B 
,தஇனங்கலையோதி சவர்சருமோதி 

சதம்பாஜோதி சதம்பாஜோ தி. 15 உழு 

34 
அஞ்சோடஞ்சவை யேலாசே அங்கோடிங்கென லாகாசே 
அர்தோவெச்தயர் சேராதே அஞ்சோகஞ்சுக மோவாதே 

தஞ்சோபங்கொலை சாராதே சர்தோடஞ்சிவ மாமீசே 
சம்போசங்கர மாசேவா சம்போசங்கார மாசேவா,54ஈ௩௧௯ 
  

58, இதன் ஸ்வா முதலியவை; 

Gi) ஹமீர் கல்யாணி தி 

(1) தனந்தனதான தனர்சனதான 

தனக்கனதரன சனரந்கசனசான 

(iii) அத.தளரிகாக ரிபமகரீசி . 

கிலகரிலகி௪ சுநிஸரிஸா௯
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35 

அம்பலக்கொருட முருகடமே 
அருஈடமொருஈடச் திரு௩டமே 

எம்பலத்தொருநடம் பெருடமே 
இதன்பாத்திகெடங் குரு௩டமே. 15 

36 

இதவடங் காதுமடங் காதுதொடங் காது 
ஐஇகையொடுங் காதுதடுங் காதுகடுவ் காது 

சூதமலங் காதுவிலங் காதுகலவ் காது 

ஜோதிபாஞ் ஜோ இசயஞ் ஜோ இபெருஞ்ஜோதி.34௭ஈ௫௪௧ 

ew 

54. இதன் was முகலியவை ;-- 

(0 ஹமீர் கல்யாணி... 

(ii) துச்தாதர்சன தானானா தந்தாதந்சன தானானா 

(111) தாஸாரிரிசக மபமமகா 

ரிக.மகரிஸநிஸ நிலககரீ 

கதகரிலைஸகி தரிலநிகா 

திகரிகளரிஸநி தநிஸரிஸா 

55. இதன் ஸ்வா முதலியவை :-_ 

(1) ஆந்த பைலி-.ஆதி 

(1) சக்தனதனதன தனதனா 
EA SM SEEM Sar Fer ey 

(14) பபபபநறிதபப மதபமகா 

மதபமகரிலரி பமகரிஸா 

56. இதன் ல்வர முதலியவை: 

(i) கல்யாணி. ஜம்பை 

(1) தானதனச் தானதனர் sro garb தான
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TIPU காதுகயல் காதுமயல் காது 
ஏறியிறல் சாதுவறல் சரதுகறங் காது 

குதம்ணங் காதுபிணங் சாதுவணவ் காது 

ஜோதிடயாஞ் ஜோதிசுயஞ் ஜோதிபெருஞ்ஜோதி. ஈ௪௨ 

37 

வாமஜோதி சோமஜோதி வானஜோகி ஞானஜோதி 

மாகஜோதகி யோகஜோதி வாசஜோதி சகாதஜோதி 
ஏமஜோதி வியோமஜோதி யேறுஜோதி வீறுஜோதி 
ஏகஜோதியேகஜோதி யேசஜோதியேகஜோ தி, 87௪௩௨ 

38 

கலகந்தரு மவலம்பன க இஈம்பல நிதமும் 

கனகச்தரு மணிமன்றுறு கஇதச்தரு ஞ.டலஞ் 
சலசக்திர னெனகின்றவர் தழுவம்பத சரணம் 

சாணம்பதி சரணஞ்சிவ சரணங்குரு சரணம்,3* ௭௪௪ 

(114) தரில்ல்கி கிகபபம மபதபம சமபா 

மபசுதப பதநிதிக தமில்நித கிநிஸா 

தடிஸ்ரில் ம்ச்ரில்நி தக்சிஸ்கி தநிசா 

Safed நிதபமப கமபகரி ஸரிலா 

57. இதன் ஸ்வர முதலியவை; 

(1) பியாக-த்ருச்ர நடை, ஆதி, 

Gi) தானதான தானதான தானதான தானதான 

(11) பாபபாப பாபபாப மாதபாம காககாக 

Faure Pilato லாகரீக லாமிஸாள 

பாமபாம பாமபாம மாதபாத பாமகாக 

ரீபமாப காமரீக லாகரீக ஸாரிஸாஸ 

56, இதன் ஸ்வர முதலியவை:௨ 

(0) ப்யாக- ரூபகம் 

(1) தனதர்தன தனதந்தன தன,ந்தன தனனம்
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எனதென்பது நினதென்பது :பிதுவென்றுணர் தருணம் 

இனமொன்றது பிறிதன்றென விசைகின்றது பரமம் 

அனசென்பது மனசென்பது ஜசமென்றனை சாணம் . 

சமணம்பதி சாணஞ்சிவ சரணங்குரு சமணம், ௭௪௯ 

பதாம்புறு பவறிங்குறு பவசங்கட மறகின் திடு . 
பரமம்பொது ஈடமென்றன அளகசம்புற வருளம்பர 

ச சகுஞ்செ பதாஞ்சித வெசக்தச சிவமக்கிர 
சிவசங்கா இவசங்கா இவசங்கர செவசங்கர. பத 

அம்பல வாணர்தம் மடியவ பே 

அருளா சாள்மணி முடியவ ரே,55 ராச 

40 

சையறவி லாதுஈடுச் கண்புருவப் பூட்டு 
சண்டுஈகளி கொண்டுஇறம் துண்டுகடு நாட்டு 

quite வூய்யும்வகை யப்பர்விளை யாட்டு 
ஆடுவசென் றேமறைகள் பாடுவது பாட்டு, wT FoF 

  

(111) கமபாபம கமபாபம சமதாபத பமகா 

கிபமாமப கமகாகம சிகரீரிச லரிஸா 

கமபால்ல் ஸ்ரிகாதநி பதபாபத பமகா 

பமபாமப மசகமாரிக கிசமாகரி மிலா 

50. இ௫ன் ஸ்வா முதலியவை... 

G) ஹமீர் கல்யாணி. 

(11) தந்தன தானன தனதன னா 

தனசன தானன தனதன னா 

(iii) காலரி காகக ரிகமக மீ. 

திதிசரி லரிதப தநிஸரி ஸா
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அருட்பெருஞ்சோ இயைச் சண்டேனே 
ஆனந்சதச்தெள்ளமு அண்டேனே 

இருட்பெருமாயையை விண்டேனே 
எல்லாஞ்செய்சிச்தியைச் கொண்டேனே,.01 meas 

60. இதன் ல்வா முகலியவை:-- 

(i) பியாக்- ஜம்பை 

(1) சானதன தானதன தந்ததன தாத்த 
தந்தனை தக்ததன தந்தகன தாத்த 

சானதன தய்யனை தத்ததன தாத்த 
சானதன தானதகன தானனை தாத்த 

(11) காபமப காபமப காதபத பமகா 
ரீபமப காமரிச ஸாகரிக ஸலரிஸா 

காமபத ஸ்£ல்ள்நி பால்ரித பமபா 
காதபத மாபகம ஸாகரிக லரிஸா 

இர்த ௪௪௮.வது காமாவளியும் ௧௬௦-௪௬௯ எண்களுடைய 

10 காமாவளிகளும் இங்கு அச௫ட்டிருப்பது போன்ற வரிசை 

யிலேயே எல்லாக் கையெழுத்துப் பிரதிகளிலம் காணப்படுகன் 

னை, ஆனால், வேலூர் ஸ்ரீ பத்மநாப மு.தலியாரவர்கள் 1885-ம் 

வருஷத்தில் ஆறூக் திருமுறையை முதல் முதலாக அச்சிட்ட 
போது Des ll காமாவளிகளையும் சனிப்படுத்தி யிருக்கமுர்கள், 

61. இதன் ஸ்வா முதலியவை :-. 

(1) ஹமீர் கல்யாணி... ஆதி 

(ii) தனதனதானன தந்தானா 
தானன தய்யன தந்தானா 

தனதன கானன தர்தானா 

கனார்சதத்தன சுக்தானா 
(iii) ததலரிகாகக சிபமகரீ 

லரிகரிஸரிசப தநிலரிஸா



84 திரு அருட்பா (Sig soar 

42 
கைவிட மாட்டானென் றூதூது சங்கே 
ன்ச சபையானென் தூதாது சங்கே 

பொய்விடச் செய்கானென் நூஜாது சங்சே 
பூசைப லித்ததென் நாதாது சங்கே, 7௫ 

பொன்னடி சச்சானென் நூதூது சங்கே 
பொன்னம் பலச்தானென் தாழாது சங்கே 

இன்ன லஅத்தானென் நூதாது சங்சே 
என்னுள் எமர்க்சானென் தாதாது சங்கே, ஈ௫க 

தாக்கம் தொலைச்சானென் நூழாது சங்கே 
துன்பச் சவிர்ச்சானென் நூதாது சங்சே 

எச்சங் கெடுதச்தானென் நூதாது சங்கே 
ஏம சபையானென் றநூதூது சங்கே, ௬௫௨ 

அச்சர் சவிர்ச்சானென் நூதாது சங்கே 
அம்பல வாணனென் நூதூது சங்கே 

இச்சை பளித்தானென் மாது சங்கே 
இன்பப் கொடுத்சானென் நானாது சங்கே, ௫௩ 

என்னுயிர் சாச்சானென் நூதாது சங்சே 
இன்பம் பலித்தசென் நூஅது சங்கே 

பொன்னுருச் சந்கானென் நூதாது சங்சே 
பொற்சபை யப்பனென் றாதாது சங்கே, ree 
  

62. இதன் ல்வர முதலியவை:.... 

(0) கரஹாப்பிரிய--ஜம்பை 

(0 தய்யன தாத்தான தானான தந்தா 
தனன தனதான கானான தந்தா 

தய்யன தய்யான தானான தந்தா 
தான தனத்தன தானான தந்தா 

(iii) ததில்நில் தரிஸ்கில் தரிஸ்நித பமபா 

usésu மபதபம கமபமக ககரீ 
சரிகமப சரிசபம கமபமக நிகமா 

ரிகமபம கரிஸறித நிஸரிகம கரிஸா
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சிவமாச்கிக் கொண்டானென் தூதாது சங்தே 

கிற்றம் பலச்சானென் றாதாூது சங்கே 

சவசோக் சளிச்சானென் மூதாது சங்கே 

நானவ னானேனென் மாதாது சங்கே, ஈடுடு 

செள்ளமு தானானென் ogra cis 

சிற்சபை யப்பனென் நூ.தாது சங்கே 

உள்ள முவர்சானென் தூதூது சங்சே 

உள்ள துரைத்தானென் மூதாது சங்கே. ar ஸ்
 

ar 

காத மூடியானென் ாதூது சக்கே 

ஞான சபையானென் தாதாது சங்கே 
யாத மனளித்தானென் நூதாது சங்கே 

பலித்தது பூசையென் மாதாது சங்கே, at Bor 

என்னறி வானானென் oer g சங்கே 

எல்லாஞ்செய் வல்லானென் நாதாது சங்கே 

'செர்ரிலை தர்சானென் மாதாது சங்சே 

சிற்சபை யப்பனென் நூதூது சங்கே, ஈடு 

'இறவாமை மீச்சானென் தாதாது சங்கே 

எண்ணம் use sO sor தாதாது சங்கே 
,இறமே யளிச்சானென் நாத சங்கே 

சிற்றம் பலக்தானென் தூதாது சங்கே, இக 

Sra SMSO sor OF ors) HCE 
கருணை Foo. F350 sor oF at sy சங்கே 

இரவு விடிர்ததென் நூதாது சங்கே . 
எண்ணம் பலிச்சதென் நூதாது சங்கே,63 ஈடுக-1 
  

63. ஈ௫௯-]-வது காமாவளியைச் சுட்டி. அயில் வரும் 

காமாவளியை இறவாமை யீர்தான்?? என்னும் சாமாவளிக்குப் 

பின்னால் சேர்க்கவும்? என்ற ஓர் சூறிப்பு எகினையு நினைவு? என்ற 

எ.௫-0-வது காமாவளியை அடுத்து இறுக்கம் ஸ்ரீ இரத்தின 

மூதிலியாரவர்கள் “குறிப்பப் பு.*தக'தக்தில் எழுதப்பட்டிருக்க த,
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எல்லாஞ்செய் வல்லானென் மாது சங்கே 
எல்லார்க்கும் ஈல்லானென் தாகாது சங்கே 

எல்லா முூடையானென் றானாது சங்கே 

எல்லாமு மானானென் நூகாது சங்கே,64 ஈட௫ு௯-2 

கருணா நிதியரென் நூதாது சங்கே 

கடவு எவனேயென் தூது சங்கே 
அருணா டகத்கானென் நூதாது சங்கே 

அம்பலச் சோதியென் நூதாது சங்கே, ஈடக-58 

சன்னிச நில்லானென் நூதாது சங்கே 

தலைவ னவனேயென் நாதா சங்கே 

பொன்னியல் வண்ணனென் நூதாது சங்கே 

பொலாடஞ் செய்வானென் நூதாது சங்கே. ௱௫௯-௩ 

அனர்ச ஈசாசனென் நூதாது சங்கே 

அருளுடை யப்பனென் றாதாது சங்சே 
சரனச்ச பில்லானென் தூதாது சங்கே 

sé gue Cer fQwer மாதாது சங்கே, 7B) 5 

பொய்விட் டகன்றேனென் நூகாது சங்சே 

புண்ணிய னானேனென் sor sr gy SC 

மெய்கொட்டு நின்றேனென் நாதாது சங்கே 

மேல்வெளி கண்டேனென் றாஜாது சங்கே. ஈடுக-ட 
  

அவர்களது பெரிய கொட்டில் ௮ஃத மூஈற்கண்ணேயே அங்ஙனம் 
சேர்க்கப்பட்டசால் பின்வரும் சாமாவளிகளின் எண்கள் திரி 
படைந்திருக்கின்றன.  64-வத அடிக் குறிப்பைப் பார்ச்௪, 

64. ஈடுக-ஃ2டுக-ட எண்களுடைய ந காமாவளிகளும் , 
“saree கோடி!" ஏன்ற ா௮௭-8-வத காமாவளிக்குப் பின் ஓர் 
அ்ணடால எழுறப்பட்டிருக்தும், இவற்றைச் “ssa சகவிர்ந்தது"” 
என்த காமாவளிக்குப்பின் சேர்ச்சவேண்டும் என்று இருர்திரச்ச 
வேண்டிய குறிப்பு பெயர்த்தெழுதக் sa fing போலும், 
(6 ஊ தாது சங்கே! என்ற மேடிவையடைய 16 நகாமாவளிகளும் 
ப்ரீ சேங்கடே எய்யாவர்கள் பிரஇியில் சினிப்படுர் சப்பட்டிருக் 
இன்றன.
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சிற்சபையும் பொற்சபையுஞ் சொக்சமென தாச்சு 
சேவர்சளு மூவர்களும் பேசுவசென் பேச்சு 

இற்சமய வாழ்விலெனக் கென்னையிணி யேச்சு 
என்பிறப்புச் தன்பமெலா மின்றோடே போச்சு. aww 

ஜயாருட் சோதியா சாட்சியென தாச்சு 
ஆ.ரணமு மாகமமும் பேசுவதென் பேச்சு 

எய்யுலச வாழ்வீலெனகச் சென்னையினி யேச்சு 
என்பிறவிச் துன்பமெலா மின்றோடே போச்சு, ௭௬௧ 

rear ளாற்கடலி லேற்றகொரு வோடம் 
ஏறிச்சரை யேதினேன் இருக்கதொரு மாடம் 

சேசுறுமம் மாடகடுச் தெய்வமணி மீடம் 
தஇபவொளி கண்டவுடன் சேர்ச்ததுசர் சோடம், ௭௬௨ 

மேருமலை யுச்சியில்வி எங்குகம்ப நீட்டு 
மேவுமதன் மேலுலகில் வீறுமர சாட்சி 

சேருமதஇற் சண்டபல காட்சிகள்கண் காட்சி 
செப்பலரி தாமிசற்கென் னப்பனருள் சாட்சி. mai. 

துரியமலை மேலுளதோர் சோதஇவள தாடு 
தோன்றுமதி லையர்ஈஞ் செய்யுமணி வீடு 

'தெரியுமது சண்டவர்கள் காணிலுயி ரோடு 
செச்சவரெ முவாரென்று கைத்தாளம் போடு, ஈ௱௬௪ 

சொல்லா லளப்பரிய சோதவரை மீது 
அாயதுறி யப்பதியில் கேயமறை யோது 

எல்லாஞ்செய் வல்லூச்தர் தம்மையுறும் போது 

இறக்கா ரெழுவாரென்று புறக்காரை யூத. ௭௫ 
  

65. ௭௬௦-௭௬௯ எண்களுடைய 10 சாமாவளிகளுக்கும், 

சாசா௮-வது *கையறவிலாத? என்னும் காமாவளிக்குக் குறித் 

திருக்கும் ஸ்வரம் முதலியவற்றைத் கழுவி அமைத்துச் கொள்க, 

60-வது அழச் குறிப்பில் கண்ட பிதவற்றையம் பார்க்க,
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ஸ்
 ிற்பொதுவும் பொற்பொதுவும் ரானறிய லாச்சு 

சித்தச்களு முத்தர்களும் பேசுவதென் பேச்சு 

இற்ப௭ரு மிவ்வுலகி லென்னையினி யேச்சு 

என்பிறவித் தஅன்பமெலா மின்றோடே போச்சு, ௭௬௭ 

வல துசொன்ன பேர்களுக்கு வர்ததுவாய்த் தாழ்வு 

மற்றவரைச் சேர்ச்சவர்க்கும் வர்சதலைத் சாழ்வு 
வல துபுஜம் ஆடஈம்பால் வர்சதருள் வாழ்வு 

மற்றுஈமைச் சூழ்ர்தவர்க்கும் வந்ததுஈல் வாழ்வு, ௭௬௭௪ 

அம்பலத்தி லெங்களைய ராடியரஈல் லாட்டம் 
அன்பொடு இக்தவருச் கானதுசொல் லாட்டம் 

வம்புசொன்ன பேர்களுக்கு வக்க துமல் லாட்டம் 
வச்சதலை யாட்டமன்தி வச்சதுபல் லாட்டம். ஈ௱௬௮ 

சாச்திகஞ்சொல் கின்றவர்சம் காக்குமுடை சாக்கு 
சாக்குருசி கொள்ளுவதும் சாறியபிண் ணாக்கு 

சீர்ச்இிபெறு மம்பலவர் சீர்புகன்ற வாக்கு 
செல்வாக்கு ஈல்வாக்கு தேவர் இரு வாக்கு. MF 5 Fe 
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எச்தா யென்றிடி லிர்தா ஈம்பத 
மென்தீ யும்பர மன்றா டும்பத 

என்றோ டிர்கன ஈன்றா மங்கண 
வெங்கோ மங்கள வெஞ்சா கெஞ்சக 

சர்சே கங்கெட ஈந்தா மர்இர 
சர்தோ டம்பெற வர்தா எர்தண 

சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர 

சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர, 06 ஈஎ௰ 

  

66. Bax was முதலியவை: 

G) ஹமீர் கல்யாணி... 

(1) தந்தா சந்தன தந்தா த்தன
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ஈஞ்சோ வென்நிடு ஈங்கோ பங்கெட 
சன்றே தர்தனை ஈரஈ்தா மர்சண 

ஈம்பா கெஞ்சி ணிரம்பா ஈம்பர 
நம்பா ஈம்பதி யம்பா தம்பதி 

தஞ்சோ வென்றவர் கஞ்சோ பந்தெறு 
தர்தா வந்தன நுந்தா டச் இடு 

சம்போ சங்கா சம்போ சங்கர 
சம்போ சங்கா சம்போ சங்கா. are 
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சந்திர s5AT FEST RIUT 
St @sr saug woh Ro yrs 
சங்கர சிவூவ சங்கர இவவ 

சற்சர இவவ சங்கர சிவ௫வ, 01 mere. 

  

(11) தாலா ரீசக காசா காமக 

் ரீகரி ஸாலை நீலா ரீஸரி 

ரீகரி ஸநிசப சாலா ரீகக 

@rup shed ஸரிகரி ஸாஸலஸ 

காபப பபபப பதநித பபபப 

மபமப கமகரி ஸரிகரி area 

சதபச கமரிக ரிகைம ரிகளசி 

ashe ஸரிஸரி தநிஸரி ஸாலளை 

67. இதன் ல்வர மூ.சலியவை:-- 

(0) காம்போஜி--மிசரசாபு 

(1) தந்தன தனதன தந்தன Sox Zar 
(iii) கமபத ததத பதறித பமபப 

பதநித பபமக கமபம பபபப 

weg ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் ஸ்க்ஸ்ஸ் BSUS 

கபதல் நிசபம கரிஸநி பசை '
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வேசசிகாமணியே போதசுகோசயமே 

சாதபராபாமே சூசபராவமுதே 
ஞான சபாபதியே ஞானசபாப தியே, 65 

ஏகச௪தா௫வமே யோகசுகாகரமே 
ஏமபராகலமே காமவிமோசனமே 

சாகவிசாசனமே காதசுகோடணமே” 
ஞானசபாபதியே ஞானசபாப தியே. 

தாயசதாக தியே கேயசதாசிவமே 
சோம௫காமணியே வாமஏமாபதியே 

ஞாயபராகரமே காயபுராதரமே 
ஞானசபாபதஇியே ஞானசபாப தியே. 

ஆரணஞாபசமே பூணசோபனமே 
3 Hue இியனே வே இியனா தியனே 

தாரணனாகரமே காரணமேபரமே 
ஞான சபாபதியே ஞானசபாப தியே. 

ஆகமபோதகமே யாதரவேதகமே 
ஆமயமோசனமே யாரமுதாகாமே 

காககடோ தயமே காதபுரோதயமே 
ஞானசபாப தியே ஞான சபாப தியே. 

[Gas wins 

மேசகுமாபொருளே யோதருமோர்கிலையே 

AT GT BL 

Tor 

ஈட 

aT OT Sir 

௪௭௪ 

  

68. இதன் ஸ்வர முதலியவை: 

(0 புன்ளாகவராளி--மிச்ரசாபு 

(ii) தானனதானதஞ தானனதான தனை 

(iii) ஸரிகரிஸாரிலகி லசிகரிஸாரிரிலா 

நிஸமமமாமபகா கமதபகரரிரிலா 

லைலகிலாரிஸரீ ஸஸமமமாமபகா 

'கமதபகாரிலநீ ஸஸமமகாரிரிஸா
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ஆடகநீடொனியே நேடககாடனியே 2 
ஆதிபுராதனனே லேஇபாராபானே 

காடககாயசனே கானவனானவனே 
ஞான ௪பாபதியே ஞானசபாப இயே. 

ஆரியனேசிவனே அரணனேபவனே 

ஆலயனேயானே யாகானேசானே 

காரியனேஷானே சாடியனேபரனே 
ஞான சபாபதியே ஞான௪பாப இயே, 

ஆதாரவேதியனே ஆடகஜோ தியனே 
யாரணிபா தியனே யாரதவாஇயனே 

சாதவிபூ தியனே சாமவனா இியனே 
். ஞான௪பாபதியே ஞான௪சபாபஇயே, 

சேவகலாநிதியே ஜீவதயாகிதியே 
தினசகாரிதியே-சேகரமாகிதியே 

காவலரோர்பதியே காறியுமாபதியே 

ஞான சபாபதியே ஞானசபாபதியே, 

ஆடியகாடகனே ஆலமரா தியனே 
ஆசமமேலவனே யாரணசாலவனே 

காடியகாரணனே கடியபூரணனே 
ஞானச௪பாபதியே ஞான ௪சபாப இயே. 
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விரைசேர் சடையாய் விடையா யுடையாய் 

விகிர்சா விபவா விமலா வமலா 

AL 

al 4B) 

சாம 

7௮ 

aT gf 

வெஞ்சோ பஞ்சார் சஞ்சார் சண்டா விம்பசி தம்பா னே. 

அரைசே குருவே அமுதே சிவமே 
அணியே மணியே அருளே பொருளே 

அக்தோ வர்தா ளெந்தா யெந்தாய் அம்பல சம்பதியே*? WT Of.
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உருவே யயிமே யுணர்வே யுறவே 
உரையே பொருளே யொளியே வெளியே 

ஒன்றே யென்றே சன்றே தர்தாய் உம்பரி னம்பச னே. 
அருவே திருவே அதிலே செறிவே 
அதுவே இதுவே அடியே முடியே 
அர்சதோ வர்தா ளெந்தா யெர்தாய் அம்பல ஈம்பதியே.ஈ௮௪ 
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வானசிற்கன மர்.இரதக்திர வாத௫ற்குண 'மர்சணவச்சண 
வார.ரசற்சன வர்.இதூர்தித வாமஅற்புச மங்கலைமங்கள 
சஞானகஇிற்சச௪ சங்கரகங்கர ஞாயசற்குண வங்கணஅங்கண 
சாசசிற்பர வம்பரசம்பர காததற்பா விம்பசிதம்பா, 70௮௫ 

பாரதத்துவ பஞ்சகாஞ்சச பாதசதக்் அவ சங்கஜபங்கஜ 
பாலித் திய வம்பகரம்பக பாசபுக்தக பண்டிசசண்டித 
௩ாரவிச்தக சங்கிசவில்சச௪ சாடகத்தவ ஈம்பஇிரங்க இ 
சாதசிற்பர ஈம்பரஅம்பர காததற்பா விம்பசிதம்பர. ஈ௮௬ 
  

69, இதன் ஸ்வர முதலியவை: 

(i) கரஹாரப்பிரிய தி 

(ii) தனனா தனனா தனனா தனனா 
கன்னு தனனா தனனா தனனா 
தர்தா தந்தா தந்தா தக்தா தந்தன தந்தத ஞூ 

(110) தநில்£ ஸ்ரிஸல்£ நிகர பமபா 
பதசீ மிசபா மகமா சகரீ 
ரிசமா கரிகா ரிஸரீ நிஸரீ ரிசமப சமகரி ஸா 

70. இதன் ல்வர முதலியவை: 
(i) தோடி -மிச்ரசாபு 

(1) தகானதத்தன தந்தனதந்தன 
தானதத்தன தந்தனதச்தன 

(ii) ஸ்£ஸ்ஸ்£ஷ்நி ஸ்ஸ்ரில்£ல்ல் 
கீகிரிகி௪ சபமபாபப 

மாமபதநிக பதமபாகம 
மாமசாகரி ஸரிரிஸலாலை -
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A been யப்பனை புற்றன னே 

சித்தியெ லாஞ்செயப் பெற்றன னே. ஈ௱௮௪-1' 

பாம மர்தரசச ளாகள க.ரணா 

படன தகர்தரரிக மாகம சரணா. 12 ௬௮௭௪-2: 
. e 
  

71. இதன் ஸ்வர மூ.சலியவை :....- 

(i) தோடி--மிசரசாபு 

(1) கான கானத னாதன தத்தன 
(iii) பின்வரும் ஸ்வாத்தைத் தழுவிக் கொள்ச 

ஸாஸ்ஸ்£ஸ்மி ஸ்ஸ்நிலால்ஸ் 
சீரிரிரிச தபமபாபப 

மாமபததித. பதமபாகம 

மாமகாகரி ovr fides reve 

72. இதன் was மு. சலியவை:௨.. 

(1) சங்கராபரணம். 

(ii) தத்சன தத்தன தத்ததன 
SESH SESH SESE ஞா 

(iii) காசக சகமக ரீஸரி ரீ 

ஸாஸை ரீசக எரிலநி ஸா 

௪௮௪-1--௪௮௪-8 எண்களுடைய காமாவளிகளைச் சட்டி, 
Dts மூன்றையும் கறு ஏஃவதுக்குப் பிறகு செர்ச்சுவும்' என்று 

ஓர் குறிப்பு acne நிதியே'' என்ற ௮௪-8-வது நாமாவளிக்குப் 

பின், Dotan ஸ்ரீ இரச்சின முதலியாரவர்களது ₹குறிப்புப் 

புத் தாகத்திலம், சியி திர்போடு பெரு கோட்டிலம் சாணப் 
படுறது, 

78. இதன் ஸ்வர முதலியவை: 

(i) சவரோஜு-.. ஐஇ 
(1) தனன தந்ததன தானன தனனா



க இரு அருட்பா 
அனந்த சோடிகுண கரகர ஜொலிதா 
அகண்ட வேதூ கரதர பலிதா.7* 
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பரிபூரண ஞானகசி தம்பர 
பதிகாரண காதப ரம்பர, 15 

Haug proxi GIL காடக 

சிவபோதப ரோகள கூடக,.*6 

(iii) wma shana shod ததபா 

sien ரிசசகரி ஸகிஸரி ஸநிஸா 

74. இதன் ணை முதலியவை: 

(i) ஆனந்த பைரவி--ஆதி 
(ம) சனச்ச சானகன தனதன தனனா 

தனந்த தானன தனதன தனனா 

(111) கமப பாபபம கமபம ககரீ 
கிலபை மாகரீ ஸரிஸலநி ஸரிஸா 

75, இதன் ல்வர முதலியவை; 

(i) யதுகுல காம்போஜி.-தருபுடை 

Gi) சனதானன தானத் எத்தன 

(111) பதல்ால்ல் ஸ்நித பமமக 

றரிமாகல ஸாஸஸ ஸஸஸைஸை 

௧௮௭-4.-௧௮ஏ-8 எண்களுடைய த சாமாவளிகளும் "AS 

சாடுகின்றார்” என்ற ா௮ஏ-]18-வத நாமாவளிக்குப் பிறகு இறுக் 

கம் ஸ்ரீ இரத்தின முதலியாரவர்கள் குறிப்புப் புத்தகத்தில் 

எழுசுப்பட்டிருன்றன. இவற்றை இன்ன இடத்தில் கேர்க்க 
வேண்டும் என்ற குறிப்பு பெயர்த்தெழுதத் தவறியது போதும், 
இங்கு வரிசைப்படுத்தி யிருசக்றபடியே இவை ஸ்ரீ வேங்கடே 
ஈய்யர் அவர்கள் பிரதியிஓம் வேறு அன்பர் ஒருவர் பிரதியிலம் 
காணப்படுகின் மன.
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சகல லோசகபா காரக வாரசு 

சபள யோசசரச பூர 

நரமாவளிகள் 

சத்வ போசக சாரண தன்மய 
சத்ய வேதச பூரண சின்மய,* 8 

91 
கருணாநிதியே குணநிதியே 

கதிமாநிதியே கலாகி இயே, 

தருணுபதியே சவபதியே 

16. இதன் ஸ்வர முதலியவை:... 

77. 

78. 

19. 

சனிமாபதியே சபாபதியே, 1? 
  

(1) யதுகுல காம்போஜி--தருபுடை 

(ii) தனதானன தானன தானன 

(111) பதஸ்£ல்ஸல் ல்கித பமமக 

ஸரிமாகள ஸாலஸலை லஸலைலை 

இதன் ஸ்வர முதலியவை: 

(i) கா காமக்கிரியை-- தி 

(ய) சனன தானதன தானன தானன 

(iii) ரிசம மாமமக மாமச மாபம 

கசம காரிரிஸ ஸாரிநரி ஸாஸலஸ 

இதன் was முூகலியவை:... 

(i) காச காமச்சிரியை--ஆதி 

(1) சத்த. தானன தானன தன்னன 

(11) மாக மாமக மாமக மாபம 

aru echo eve id evreven 

இதன் ஸ்வா மூகலியவை:-- 

(i) யதுகுல காம்போஜி--.ு.தி 

(1) தனனாதனனா சன தனனா 
தனன தனனா சனாதனனா 

(iii) பதள்£ஸ்கிசப மபமசகஸரி 
ஸளரீபமகரி ஸாளகிஸா 

45 

ஈ௱௮௪-0 

௮௭-17 

௮ ௪-8
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அம்வலவர் வச்சாரென்று இன்னம் பிடி. 
அற்புசஞ்செய் கன்றாரொன்று சின்னம் பிடி 

செம்பலன எித்சாரென்று சின்னம் பிடி. 
சித்இிரிலை பெற்றசென்று சன்னம் பிடி.30 73௮௪-0 

சிற்சபையைக் கண்டோமென்று சன்னம் பிடி. 
சித்திகள்செய் கன்றோமென்று Gora ts Sy. 

பொற்சபை புகுந்தோமென்று சன்னம் பிடி 
புக்கிமசழ் கன்றோமென்று சின்னம் பிடி. ௮௪-10 

ஆஞானூத்தி புமென்று சன்னம் பிடி 
நாடகஞ்செய் யிடமென்று சன்னம் பிடி 

ஆனசிக்கி செய்வோமென்று சின்னம்பிடி 
அருட்சோதி பெற்றோமென்று சின்னம் பிடி. ௭௮௮௪-11 
  

80, இதன் ல்வா முதலியவை: 

(i) காபி. ஆதி 

(ii) தந்ததன தந்தாதந்ச தன்னச் தன 

தத்ததன தந்தாதக்த தனனம் தன 
தக்ததன தததாதக்த தன்னந் தன 
தத்ததன தத்ததர்த தன்னர் தன 

(11) பபபப பதபம கமா கரீ 

ஸமகம sued ஸரீ கிஸா 

௧௮௪-9௨-௧௮௭-18 எண்களுடைய 10 நாமாவளிகளும் 
*(ஞானத்தி பாத்தனே'! என்ற ௮௮.-8.வது காமாவளிக்குப் பிள் 
இச்சகம் ஸ்ரீ இரத்தின முதலியாரவர்கள் “குறிப்புப் புத்தகத்த 
லும் பெருகோட்டிலும் பிள்ளையார்சுழி யிட்டுக் தண்டாக எழுதப் 
பட்டிருக்கின்றன. இவற்றை இன்ன இ..தீதில் சேர்க்கவேண்டும் 
என்ற குறிப்பு பெயர்த்செழுதத் தவறியது போலும், இவை 
ஸ்ரீ வேங்கடேசய்யாவர்கள் கோட்டில் சனிப்படுத்தப்பட்டும், 
ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பிள்ளையவர்கள், ஸ்ரீ சபாபதி வொசாரியர வர்கள் 
பிரதிகளில் சனியாகவும் காண ப்படுன்தன.
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கொடிசட்டிக் கொண்டோமென்று சின்னம் பிடி 
கூத்தாடு இன்றோமென்று சன்னம் பிடி 

.. அடிமுடியைச் சண்டோமென்று சின்னம் பிடி 
அருளமுத முண்டோமென்று சன்னம் பிடி. ௱௮௪-12 

அப்பர்வரு இன்றாரென்று சன்னம் பிடி 
அத்புதஞ்செய் வதற்கென்று சன்னம் பிடி 

செப்பரிலை பெற்றதென்று சன்னம் பிடி. 
சித்திபுர மிடமென்று சின்னம் பிடி. ௮௪-15 

தானேகா னானேனென்று சின்னம் பிடி. 
சச்.தியஞ்சக் இயமென்று சின்னம் பிடி 

ஊனே புகுக்சசென்று சன்னம் பிடி 

ஒளிவண்ண மானசென்று சன்னம் பிடி. ௮௪-14 

வேகாத காலுணர்ந்து சன்னம் பிடி 
வேகாத நடுத்தெரிக்து சன்னம் பிடி 

சாகாத தலையறிச்து சின்னம் பிடி ; 

சாகாத கல்விகற்றுச் சின்னம் பிடி a get-15 

மீ. சான நிலையேறிச் சின்னம் பிடி. 
வெட்டவெளி ஈடுரின்று சின்னம் பிடி 

வேதாச மங்கடந்து சன்னம் பிடி 
வேகதாக்தச் சித்தார்த சன்னம் பிடி, ௭௮௪-106 

பன்மார்க்க முங்கடகர்து சின்னம்'பிடி 
பன்னிரண்டின் மீதுகின்று சின்னம் பிடி 

சன்மார்க்க மார்ச்சமென்று சன்னம் பிடி 

சத தியஞ்செய் கின்றோமென்று சின்னம் பிடி, £/௪-17 

“சித்தாடு கின்றாரென்று சின்னம் பிடி 
செத்தா பெழுவாரென்று சன்னம் பிடி 

இத்தா ரணியிலென்று சன்னம் பிடி ் 

இதுவே தருணமென்று சின்னம் பிடி, ௭௮௪௮-18
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அருட்சோதி யானேனென் றறையப்பா முரசு 

அருளாட்சி பெற்றேனென் நறையப்பா முரசு 
மருட்சார்பு தீர்்தேகனென் றறையப்பா முரசு 

மரணக்த விர்ச்ததனென் றறையப்பா முரசு.“ 

திருக ித்றம்பலம் 

க. நாமாவளிகள் ழற்றுப்பெற்றன.. 

  

81. இஃகு ஒர் சனிப்பாடலாகம் சுவாமிகளின் Be 
திருமுறைப் பாடல்களினிடையில் சாணப்பிறத, மேலேயுள்ள: 
சாமாவளிகளுக்கும் இசத்கூம் உள்ள ஒற்றுமையைக் கருதி இது 
இக்கே சேர்ச்சப்பட்டிருகற௮, 

மேலே குறிக கவற்றுள் இந் காமாவளிக்குப் பொருன்ள 
மான ஸ்வர முறுலியவற்றைச் தெரிம்து INO a rare, 

82. கொடர்ச்ச பேரென்களுடைய 197 நாமாவளிகள் ஒரு 
சேச எழுகப்ப்ட்ட பின்னர் BLO wear esl மற்றைய 99 நாமா 
வளிகளும் 7 துண்டாக Tp Tune, முன்போக்க THE THE 
நாமாவளி அல்லத தாமாவளிச் ஜொகுதியைக் சார்ந்து கொயர் 
பாச அவ்வள் தண்டுகள் எழுஈப்பட்டனவோ, அவ்வவற்றின் மின் 
அவ்வவற்றைர் சேர்தல் வேண்டும் என்னும் குறிப்புக்களோடு 
அவை எழு௱ப்பட்டிருப்பமால். மேலோட்டமான பார்வைக்குச் 
மேகேவலம் எண் மாத்திரமான சொடர்புடையவெனக் சோன்றும் 

இங்கு அர்டிட்டிருக்கும் தொடர்க 
எண்கொண்ட வரிசையில் PHO GHG Rus Gy cit wr gs cpt arto or 
ஓர் காரண காசியச் சொடர்பு 

இக்க 990 காமாவளிகளை 

இருள் £ல் வேண்டும். சன்மார்க்க 
*ரதிகாகள உயச கணா கொள் வார்களாக,



௨. கண்ணிகள் 

1. பாங்கிமார் கண்ணி” 

திருச்சத்றம்பலம் 

அம்பலத்இில் ஆடுகின்றார் பாங்கிமா ரே-அவர் 
ஆட்டங்கண்டு நாட்டங்கொண்டேன் பால்கிமா ரே,54 

ஆடுகின்ற சேவடிமேற் பாங்கிமா சே--மி௫ 
ஆசைகொண்டு வாடுகின்றேன் பாங்கிமா சே, 

இன்பவடி வாய்ச்சபையிற் பாவ்கமா ரே ஈட 

மிட்டவர்மே லிட்டம்வைச்தேன் பாங்கிமா சே. 

ஈனவுடற் இச்சைவையேன் பாய்கிமா Co —m 
னேசர்தமை யெய்தும்வண்ணம் பாங்கமொ சே. 

உத்சமர்பொன் னம்பலத்சே பாங்கிமா ரே--இன்ப 
உருவாகி ஒங்குஇன்றார் பாங்கிமா ரே. 

fe
 

த 

98. இது சுவாமிகள் கையெழுத்திலுள்ள உட்டு மூலச்கில் 

உள்ளவாறு இங்கு ௮2 டப்பட் ஒருக்க. 

84. இதன் (i) இசாக தாளக்களும் ((4) ஸ்வாமும்: 
(9) கந்த பைலி..ஆதி 
(10) அம்ப லச் தில் ஆடு இன் மூர் 

பாபாபா பாபாபாபா மா 

பாவ் க மா Csr வர் 

மா மக மாபம கரி. -௪ மா 

ஆட் டங் சண் டூ நாட் டங் 

ஸா நி கா ரி தா. மா 

கொண் டேன் பாவ் ஓ மா ரே 
பா பம மா மச மாபம காரி |
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ஊானவுல கைக்கருதேன் பாங்கிமா ரே--மன்றில் 
உத்தமருக் குறவாவேன் பாங்கமா மே, 

கற்பனையெல் லாங்கடந்கார் பால்கிமா ரே-.- என்றன் 
சற்பனைச்குட் பவொரோ பாங்கமொா ரே, 

கண்டிலர்கான் படும்பாடு பாங்கிமா சே மூன்று 
கண்ணுடையா சென்பாரையோ பாங்கிமா ரே, 

சன்மனமெல்் லாங்கரைப்பார் பாங்கிமா ர... மன் 

கரையாரென் னளவிலே பாங்கிமா மே, 

கள்ளமொன்று மறியேனான் பாங்கிமா ரே... என்னைக் 
கைவிடவுர் தணிவாரோ பாங்கிமா ரே, 

கற்பழித்துக் சலர்தாபே பாங்கிமா ரே...-இன்று 
கைகழுவ விடுவாரோ' பாங்கிமா மே. 

சண்டவரொல் லாம்பழிச்சப் பாவ்கிமா பே என்றன் 
ஈன்னியழித் சேயொளித்தார் பாங்கிமா ரே, 

சாமனைக்சண்ணாலெரித்தார் பாங்கிமாரே-. என்றன் 
காதலைச்சகண் டறிவாரோ பாங்கிமா ரே, 

காவலையெல் லாங்கடச்து பாங்மொ பேோட.என்னைச் 
கைகலக்கத கள்ளாவர் பாங்கிமா ரே, 

காணவிழைர் தேனவரைப் பாங்்கிமா ரே..சொண்டு 
காட்டுவாரை யறிர்திலேன் பாங்கிமா மே. 

இட்டவ ர வேண்டுமென்றார் பாங்கமொ ரேடரான் 
கிட்டுமுன்னே யெட்டசின்றார் பாங்குமா Cr. 

சின்ன.ரங்கே ளென்றிசைத்தார் பாங்கிமா ரே. ரான் 
கேட்பதன்முன் சேட்படுத்தார் பாங்கமா ரே, 

கள்ளேயைச்அ தாவிடுத்தேன் பாங்கமொ Cr—a 8 
கேட்கவெரச் சாணேனையோ பாங்கிமா ரே, 

$e. 

௧௫ 

B Fr 

Bor 

oH
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கீதவகை பாடிரின்றனார் பால்கிமா Cr— og 
'கேட்டுமதி மயங்கினேன் பாங்கிமா சே. ௧௯ 

கீழ்மைகுறி யாமலென்னைப் பாங்கிமா ரே--மனச் 

சேண்மைகுறித் சாரேயன்று பாவ்கிமா ரே, 20 

மனை யேனெனையும் பாங்சமா ரே_-அடிச் 
சேயடிமை கொண்டாரன்று பால்கிமா சே, 26 

குற்றமெல்லாங் குணமாகப் பாங்கிமா ரே--சொள்ளுங் 
கொற்றவரென் கொமுகர்சாண் பாங்கிமா மே. ௨௨ 

குற்றமொன்றுஞ் செய்தறியேன் பாங்கிமா ரே... என்னைச் 
சொண்டுகுலம் பேசுவாரோ&ஃ பாங்கிமா சே, ௨௩ 

குஞ்சிசப்பொற் பாசங்கண்டாற் பாங்கிமா பேட உள்ள 

குறையெல்லாச் தீருங்கண்டர் பாங்கிமா மே, உ 

, கூற்றுதைத்த பாதங்கண்டீர் பாங்கிமா ரே நங்கள் 
குடிச்செல்லாங் குலதெய்வம் பாங்கிமா மே. உட 

கடறரிய பதங்கண்டு பாவ்கிமா ரே. களி 

'கொண்டுநிற்க விழைர்சேனான் பாங்கிமா ரே, ௨௬ 

கூடல்விழைச் சேனவரளைப் பாங்கிமா ரே-..அது 
கூடும்வண்ணங் கூட்டிடுவீர் பாங்கிமா ரே. ௨௭ 

திருச்சிற்றம்பலம் 

  

* சுவாமிகள் கையெழுத்து மூலத்தில் "4 பேசவாரே?? 

என்றே இருக்கது, ஆனால், தொழுலூர் வேலாயுத முலியார் 
அவர்களது 1867-ம் ஞூத்திய முதற் பதிப்பில் இங்கனம் ௮ 

சட்டிருப்பதைப் பிறகு பிலம திருக சத்தில் பேசு வரீரே 17 

சான்று திருத்தியிருக்கற ௪.
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2. வெண்ணிலாக் கண்ணி” * 

திருச் உற் றம்பலம் 

சன்னையறிர் இன்பமுற வெண்ணிலா வே._.ஒரு 
ர் இரரீ சொல்லவேண்டும் வெண்ணிலா வே,*6 

ஈாதமுடி மேலிருக்ச வெண்ணிலா வே--அங்கே 
ஈரனும்வர வேண்டுகின்றேன் வெண்ணிலா வே.“ 

[27 தளைப் 

2 

85. இதற்கு இது வரையில் எவ்விகச் கையெழுத்துப் பிரதி 

டம் இடைக்கவில்லை, ஸ்ரீ கதொழுஷர் வேலாயுத மூசலியார் ௮வர் 

களது 1867-ம் வருஷத்திய முதம் பதிப்பின்படி Ha HAS 
அச்டெப்பட்டிருக்கறத 

86, இவற்றின் (1) இராக தாளக்களும் (jj) ஸ்வரமும்:-- 

(1) புன்னாகவராளி--.இ 

(ii) ser rw Be Bar uw of 
ஸா ரி காமக ரீ ல ரீ ஸ | 

வெண்ணி லா[வே ஓஒ ௫ 

நீ ஸா | ர்ஸாஸா ஸா | 

சம் தி ரம் ரீ சொல் ல வேண் டும் | 
ont ff or ws ro ow ரீ en | 

வெண்ணிலா | வே | 

ரீ ரீ oor | ரீஸா | 

மா = wy Co & we g | 
மாமா மாமா மா மாமக மா | 

வெண்ணி லா | Ga «mH கே | 

பா பா பமபத[பா பா பா] 

நா ஜும் வர வேண்டு இன் கேள் | 
காகா Per wr ur oe தர | 

வெண்ணி லா | Gay 

கீ கா பா | மாகாசீஸா |
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FéA stb தச்சடலில் வெண்ணிலா Ca—ar aye 

தாழ்க்துவிழ வேண்டுகின்றேன் வெண்ணிலா வே. ih 

Qordusde ora ges Qucmreslar Ca—or ayit 
இருச்கவெண்ணி வாடுகின்றேன் வெண்ணிலா வே, a 

Csaip wrides pts Omemeflor Ca:—an gu gr 
கிவமயம தாய்விமைச்சேன் வெண்ணிலா வே, க் 

போதகடு ahi Ges வெண்ணிலா வே. மலப் 

'போகமத வேண்டுன்றேன் வெண்ணிலா வே, ௬ 

ஆருமறி யாமலிங்கே வெண்ணிலா Ca— a 

ளாளர்வரு வாரோசொல்லாய் வெண்ணிலா வே, al 

அச்தரங்க சேவைசெய்ய வெண்ணிலா Ca—GQua sar 
ஐயர்வரு வாரோசொல்லாய் வெண்ணிலா வே. த 

'வேகமுடி மேலிருக்ச வெண்ணிலா வே. மல 

வேதையுள வேதுசொல்லாய் வெண்ணிலா வே. ௯ 

.குண்டலிப்பால் கின்றிலங்கும் வெண்ணிலா வே--அக்த. 
குண்டவிப்பால் வேண்டுகின்றேன் வெண்ணிலா லே... ad 

ஆதியச்த மென்றுரைத்தார் வெண்ணிலா வே... அந்த 
அதியக்த மாவசென்ன வெண்ணிலா வே. Ba 

அவித்திலாம லேவிளைக்க வெண்ணிலா வே-- நீ தான் 

விளைக்தவண்ண மேதுசொல்லாய் வெண்ணிலா வே, ஃப 

முப்பொருளு மொன்றகதென்பார் வெண்ணிலா Ca— gh 
மூன்றுமொன்றாய் முடிர்கசென்ன வெண்ணிலா வே, ௪௨ 

நானதுவாய் நிற்கும்வண்ணம் வெண்ணிலா வே. ஒரு 
ஞானெறி சொல்லுகண்டாய் வெண்ணிலா வே. eo 

கானமய மாய்விளங்காம் வெண்ணிலா லே... என்னை 
கானதியச் சொல்லுசண்டாய் வெண்ணிலா வே, sé
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வாசிவாசி யென்றுரைத்தார் வெண்ணிலா வே--அ௮ச்ச 
வாடிடியன்ன பேசுசண்டாய் வெண்ணிலா வே, ௧௭௬ 

ஐச் சலைப்பாம் பாட்டுகின்றார் வெண்ணிலா வே_-அவர் 
அம்பலச்தி னணின்றசென்ன வெண்ணிலா வே. ௪௪ 

இரொழுத்தி லை*அுண்டென்பார் வெண்ணிலா வே--அது 
ஊாமையெழுச் சாவதென்ன வெண்ணிலா வே, ௪௮ 

அம்பலச்தி லாடுகின்றார் வெண்ணிலா வே-.அவர் 
ஆடுஏின்ற வண்ணமென்ன வெண்ணிலா வே, SH 

அச்தாச்சி லா௫கின்றார் வெண்ணிலா வே--அவர் 
ஆடும்வகை யெப்படியோ வெண்ணிலா வே. 20 

அணுவிலணா வாயிருக்கார் வெண்ணிலாவே. எங்கும் 
ஆ௫ிரின்ற வண்ணமென்ன வெண்ணிலா வே, ௨௪ 

அண்டபகி ஈண்டமெல்லாம் வெண்ணிலா Gai-—gnuit 
ஆட்டமென்று சொல்வதென்ன வெண்ணிலா வே, ௨௨ 

yours) லாடுகின்றார் வெண்ணிலா வேட. என்னை 
ஆட்டுகின்றா ரிம்பரச்சதே வெண்ணிலா வே, ௨௩ 

இருச்சிற்றம்பலம் 

8. முறைமீட்டூக் கண்ணி?* 

திரு£சிற்றம்பலம் 

பற்று நினைக்கெழுமிப் பாவிமனத் தமையெலாம் 
உற்று நினைக்கிலெனச் கூடுருவிப் போகுதடா, 88 & 

87, இடைத்த ஐந்து சையெழுத்தப் பிரதிகளைச் கொண்டு 

அக இங்கு ௮௪ூட்டிருச்ெத, 
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எள்ளேத நின்னிடதக்தே யெண்ணுகின்ற தோறுமசை 
உள்ளே நினைச்சலெனக் கூடுருவிப் போகுகடா. ௨ 

அன்னுசன்ற தீமைநின்பாற் சூழ்ர்துரைக்குக் தோறுமதை 
உன்னுசன்ற போதிலெனச் கூடுருவிப் போகுதடா. ௩ 

எள்ளுகின்ற தீமைநின்பா லெண்ணுகன்ற தோறுமசை 
உள்ளுகின்ற பேோதிலெனச் கூடுருவிப்“? போகுதடா. ௪ 

மிச்ச நிலைறிற்க விரும்பேன் பிழைகளெலாம் & டூ ல் . 
ஓக்க நினைக்கலெனக் கூடுருலீப் போகுதடா. ௫ 

கோகோ வெனுங்கொடியேன் கூறியகுற் றங்களெலாம் 
ஓகோ நினைச்சலெனச் கூடுருவிப் போகுதடா, ௬ 

பித்து மனச்கொடியேன் பேசியவன் சொல்லையெலாம் 
ஒத்து நினைச்கலெனச் கூடுருவிப் போகுகடா. at 

தோர்ச்து தெளியாச் சிறியவனேன்?0 தீமையெலாம் 
are a நினைக்கிலெனக் கூடுருவிப் போகுதடா, a 
  

88. இதன் (1) இராக தாளங்களும் (பு) ஸ்வரமும்:-- 

(i) எருகல காம்போஜி௨-.ஆ.தி 

(1) oe ow ரி ளைச[கெ ழு[மிப் | 
ஸ சீமா மா | ஈம பாம | பரபா || 

ur Sow னத் | தீமை | யெல் லாம் | 
பாதாபதா நில்ரகிக | காநிதப | மாபாமபதா பா ] 

உற் று நி ளைக் [இ லெ! னக் கு॥ 

பா தால் ல்£ | ஸ்ரித ஸ்நித | தா நிதபா | 

ஊடு ௫ விப்| போ கு| து டா] 

பா தா தாசப பமபா | பதல்£ தபா | பமகரி ரீ I 

80. உள்ள௬௫--பிரதிபேசம், பின்வரும் ₹₹பி-ம்'* சான்ற 
வற்றை எல்லாம் இங்கனமே கொள்க. 

00. சருமைமினேன்.பி-ம்
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நிறுச்இ யறியே ஸிஈழ்ச்தியவன் சொல்லை 
உத்த நினைச்கிலெனக கூடுருவிப் போகுதடா. ௯ 

சோன்றி விரியுமனச் தட்டனேன் வன்பிழையை 
ஊன்றி நினைச்கிலெனச் கூடுருவிப் போகுதடா. ய 

எண்ணினைப்ப இன்றிரினை யெள்ளி யுரைத்ததனை 
உண்ணினைக்கும் தோறுமெனக் குள்ள முருகுதடா. கக 

ஈடையவனேன் வைதகடுஞ் சொன்னினைக்குர் தோறும் 

உடையவனே யென்னுடைய வுள்ளமு ருகுதடா. ௧௨ 

பிச்சனெனச் தீமை பிதற்றியகெண் ஹூர்தோறும் 
உச்சமனே யென்னுடைய வுள்ள முருகுதடா. உட 

மன்றுடையாய் நின்னருள் வைதகொடுஞ் சொற்பொருளில் 

ஒன்றை நினைச்கிலெனச் குள்ள மூருகுதடா. BE 

வெருவாம லையோ விளம்பியசொல் லெல்லாம் 

ஒருவா நினைக்கிலெனக் குள்ள மூருகுதடா. ௧௫ 

புலைக்கொடியேன் புன்சொற் புசகன்றசசண் ணுந்தோறும் 
உலைச்சகண்மெழு காகவென்ற னுள்ள முருகுதடா. ௧௭ 

ஈடில்பெருர் தாயி வலிணியாய்ரின் றண்ணருட்பால் 
ஈசடியசொல் லுன்னிலெனச் குள்ள முருகுதடா. Bat 

புரைக்தமன வஞ்சப் புலையேன் திருவருளை 
உரைத்தபிழை யெண்ணிலெனக் குள்ள முரறுகுதடா. க 

சாடி. நினையா ஈவையுடையேன் புன்சொலெலாம் 
ஐடி நினைக்கிலெனக் குள்ள முருகுசடா, ௧௯ 

வெப்பில் கருணை விளச்கனையா யென்பிழையை 
ஒப்பி கினைச்கிலெனக் குள்ள முருகுதடா, 20 

அஞ்சலென்றாய் நின்பால் அடாதமொழி பேசியதை - 
AeA கினைக்கிலெனச் கஞ்சுங் கலங்குகடா, ௨௪
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மெய்யோர் சிறிதுமிலேன் வீண்மொழியா லூடியதை 

ஐயோ நினைக்கிலெனல் கஞ்சுங் கலங்குதடா, 2 ie
 

இச்சா ரணிக்குளெங்கு பில்லாச தீமைசெய்சேன் 
அத்தா கினைககலெனச் கஞ்சுங் கலங்குதடா. Bu, 

பொய்யால் விரிர்ச புலைமனச்சேன் செய்பிழையை 
ஜயா நினைக்கிலெணச் சஞ்சுங் கலங்குதடா. பணை 

இப்பாவி கெஞ்சா லிமுக்குரைத்சே னாங்கதனை 
அப்பா நினைச்கிலெனச் சஞ்சுங் சலங்குதடா. 2B} 

எண்ணாக் கொடுமையெலா மெண்ணியுரைத் சதேனதனை 
அண்ணா நினைக்கிலெனச் சகஞ்சுவ் கலங்குதடா,. உணு 

வெம்மான் மனக் வினையேன் புசன்றதெலாம் 
அம்மா நினைச்கிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா, உள 

எச்சோடு மில்லா இழிர்சேன் பிமைகளெலாம் 

அச்சோ நினைக்கிலெனக் கஞ்சுங் கலங்குதடா, 2.22! 

வக்தோடி கசைமனக்து வஞ்சசனேன் வஞ்சமெலாம் 
அச்தோ கினைக்கலெனச் ஈஞ்சங் கலங்குதடா. உ 

் ஐவாச் கொடியே னுசைத்த பிழமைகளெலாம் 
ஆவா நினைக்கிலெனச் சஞ்சுங் கலங்குதடா. தடட 

கரைசேோ வெண்ணாச்*! கடையேன் பிழையை 
அரைசே கினைச்கிலெனச் கஞ்சுங் சலங்குதடா. டக 

மருளுடையேன் வஞ்ச மனத்திமை யெல்லாம் 
அருளுடையா யெண்ணிலெனச் கஞ்சுவ் கலங்குதடா, ௨.௨ 

ஈண்டவனேன் வன்சொல் இயம்பியதசை யென்னுடைய 
ஆண்டவனே யெண்ணிலெனச் கஞ்சம் SURG SEM iti. 

01. கொண்ணா._பி.ம்
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வற்புசனேன் வஞ்ச மனப்பிழையை மன்றாடும் 
அற்புகனே யெண்ணிலெனச் கஞ்சுவ் சலங்குதடா, ௩௪ 

அன்புடையேன் புன்மொழிகள் தூற்றியசை யெவ்வயிர்க்கும் 

அன்புடையா யெண்ணிலெனச் கஞ்சுல் கலங்குகடா, ௩௨௫ 

கொதிக்கின்ற வன்மொழியாற் கூறியதை யையோ 
மதிச்சின்ற தோதுமுள்ளே வாளிட் உறுக்குகடா. tw 

ெங்சொண்ட போதெல்லாஞ் செப்பிய வன்சொல்லை 
மனங்கசொள்ளுரந் தோறுமுள்ளே வாளிட் ௨றுக்குதடா..௩௨௪ 

செய்தசன்றி யெண்ணாச் சிறியவனே னின்னருளை 
வைததெண்ணுக் தகோறமுள்ளே வாளிட் டறுக்குசடா.8.௮ 

பொய்த்த மனத்சேன் புகன்றசொடுஞ் சொற்களெலாம் 
வைத்துநினைக் குர்சோறும் வாளிட் — MESS. ௩௯ 

பொங்குகின்ற தீமை புசகன்றதெலா மெண்ணியெண்ணீி 
மங்குகன்ற தோறுமுள்ளே வாளிட் உறுச்குதடா. Fw 

ஈஊடுகின்ற சொல்லா லுரைத்ததனை யெண்ணியெண்ணி 
வாடுகின்ற தோறுமுள்ளே வாளிட் டறுக்குதடா. ௪௪ 

உயங்குகன்றேன் வன்சொல் லுரைத்ததனை யெண்ணி 
மயங்குகின்ற தோறுமுள்ளே வாளிட் டறுச்குதடா, ௬௨ 

சொல்லினைவு கோக்காதே?” சொன்னதெலா மெண்ணுதொரறும் 

வல்வினையே னுள்ளகத்தே வாளிட் டறுச்குசடா, ௪௭/8௨ 

மேல்கிளைவு கோகச்காேத வே௮சொன்ன செண்ணுதொறும் 

மால்வினையே னுள்ளகத்தே வாளிட் டறுச்குகடா. ௪௪ 

விஞ்சகத்தா லந்தோ விளம்பியசை யெண்ணுதொறும் 
வஞ்சகத்தே னுள்ளகச்தே வாளிட் ட௨றுச்குசடா. eG 

  

92. கொல்லினைவ ணோக்காதே--பி_ம்
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விலங்குகின்ற கெஞ்ச விளைவையெண் ஹுர்தோறும்?5 
மலங்குகன்றேனுள்ளகத்தே?* வாளிட் டறுச்குதடர.௪௯ 

அாய்மையிலா வன்மொழியாற் 

சொன்னவெலா?5 மெண்ணதொறும் 

வாய்மையிலே னுள்ளகத்தே 

வாளிட் டறுக்குதடா, சள 

கலிச்சின்ற வஞ்௪ம் கருத்தைக் ௧௬06 

வலிச்கின்ற தோறுமுள்ளே வாளிட் டறுக்குதடா, 4) ॥ 

கீட்டுகின்ற வஞ்ச கெடுஞ்சொலெலா கெஞ்சகச்சே 
மாட்டுகின்ற சகோறுமுள்ளே வாளிட் டறுக்குதடா, FH 

பொருந்துகின்ற வஞ்சப் புதுமையெண்ணி?* யையோ 
வருச்துகின்ற கோறுமுள்ளே வாளிட் டஉறுச்குகடா, ௫௰ 

வெருவிக்கும் வஞ்ச வெறுஞ்சொலெலாம் கெஞ்சல் 

வருவிக்கும் தோறுமுள்ளே வாளிட் ட௨றுச்குகதடா. ௫௪ 

ஊாடும்போ துன்னை யுரைச்சவெலா சாயடியேண் 
காடும்போ தெல்லாமென் னாடி ஈடுங்குதடா. ௫.௨. 

வாய்ச்சடையா வன்சொல்? “வழங்கெவென் வன்மனத்கச 
நாய்க்கடையே னெண்ணுதொறும் சாடி ஈடுங்குகடா, ௫௩ 

கன்றி யுரைச்சகடுஞ்சொம் சகடுவையெலாம் 
ஈன்றியிலே னெண்ணுதொறு சாடி ஈடுங்குதடா, Ge 

  

93. தொறுமந்தோட-பி.ம். 04, உள்ளிடத்தே--பி_ம், 

095. சொன்னதெலா.௨பி..ம், இங்கனமே பின்வரும் 

இடங்களிலெல்லாம் கொள்க, 

96. கருத்தாழ் கருதியல த௨-பி.ம். 
097. ஆசைப் புதமையெண்ணி யெண்ணியையோ-பி.ம். 

08. வெண்சொல்௨”பி.ம்,
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புன்மையினால் வன்சொற் புகன்றபுலைத் தன்மையெலாம் 

ஈன்மையிலேன் எண்ணுதொறும் காடி ஈடுங்குதடா, இடு 

ஈுனனேண்ணும் வஞ்ச வுளக்சா லுரைச்கவெலாம் 

சானெண்ணுர் தோறுமென்ற ஞடி. ஈடுங்குதடா. (௫௬ 

வஞ்சனையா லஞ்சாது வன்சொல் புசன்றவெலாம் 
ஈஞ்சனையே னெண்ணுதொறும் காடி ஈடுங்குதடா, Ga 

கோணகெடு கெஞ்சகச் குரங்காற்19 குதித்தவெலாம் 
சாணமிலே னெண்ணுசொறும் சாடி ஈடுங்குசடா, ®) of 

ஈஊனமிலா நின்னை யுரைச்ககொடுஞ் சொல்லையெலாம் 
ஞானமிலே னெண்ணுதொறும் காடி. ஈடுங்குகடா, (௫௯ 

எற்றே மதஇியிலியே னெண்ணா BOI EF FUME 
சற்றே நினைச்இடினுச் தாது கலங்குதடா. a 
இனியேது செய்வே னிகழ்ச் கரைத்த சொல்லைத் 
தணியே கினைத்தடினுச்110 தாது கலங்குகடா. ௬௧ 

சாயனையே னெண்ணாம னலங்கியவன் சொல்லையெலாம் 
தாயனையா யெண்ணுதொறும் சாது enue gsm, ௬௨ 

நிற்குருகா வஞ்ச நினைவால் நினைத்தவெலாஞ் 
சற்குருவே யெண்ணுதொறுக் தாது சலங்குதடா. ௬௩ 

வெச்கர௫ில் வீழும் விளைவால்111 விளம்பியதை 
என்னரசே யெண்ணுதொற மென்னை விமுங்குதடா. ௬௪ 

ஈன்கறியேன் வாளா! நவின்ற ஈவையனைத்தும் 
என்குருவே யெண்ணுதொறும் என்னை விழுங்குதடா.௬டு 

ஆவ தறியா தடியே னிகழ்க்ககொடும் 
பரவ நினைக்கிற் பசீென் றலைக்குதடா. Ted 
  

00.  குரங்கால் பிம் 100. கிளைத்திடிலென்... பி-ம் 

101. வினையால் _பி.ம் . 1702. வாயால்--மி.ம்
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வர்திப் பறியேன் வழங்கியவன் சொல்லையெலாம் 
இர்இச்கி லுள்ளே இ௫க்கிட் டழமுங்குசடா. ன 

குற்ற நினைத்த சகொடுஞ்சொலெலா மென்னுளச்சே 
பற்ற நினைக்கிற் பயமா யிருச்குதடா, ௬௮ 

எள்ளுகின்ற தீமை யெடுக் அரைத்சதே னாங்க கனை 
விள்ளுடின்ற சோறுமுள்ளம் வெர்து வெளம்புசடா, ௬௪ 

திருசிற்றம்பலம் 

4, திருவடிக் கண்ணி1?* 

திருசசத்றம்பலம் 

மின்னிடையாள் சாண விளவங்குமன்றி லாடுகின்ளுய் 
என்னுடையா யுன்ற னிணையடிசான் சோவாதா,104 

வன்னமுதே யின்ப மலியமன்தி லாடுகின்றாய் 
என்னமுதே யுன்ற னணிணையடிதான் கோவாதா, 
  

108. இடைத்த மூன்று கையெழுத்துப் பிரதிகளைச்கொண்ம 

இ. இங்கு ௮௪9ட்டிருக்கிறஅ. 

104. இதன் (1) இராக தாளக்களும் (11) ஸ்வரமும்:-- 
(i) ¢erbui—gyF 

(1) மின் னி டை யாள் காண வி | 

சம பா மக மா பாபா பாபா[| 

எவ் கு மன் றி[லாடு இன் முய்॥ 

ஸ்ஸ் ஸ்£ கி] கீரி ல்கிபம மா] 

என் னவ ML wr yor தன் | 

சம பா பா பா படி ஸ்நிபாம: | 

இணைய டி சான் |கேோவா தா॥ 

கம பாமா கா[ af flu wr |
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ஈண்ணியமெய் யன்பர் ஈயக்கமன்றி லாடுகின்றாய் 
புண்ணியனே யுன்றனது பொன்னடிதான் Caran sir, 

அன்பரின்பல் கொள்ளகட மம்பலத்தே யாடகன்ளுய் 

இன்புருவா மூன்ற ஸிணையடிதான் கோவாதா,. 

நூலுணர்வா weir seat னோக்கஈட மாடுகன்றாய் 
மாலறியா வுன்றன் மலர்ப்பாதம் கோவாதா. 

எள்ளலற வம்பலத்தே யின்பகட மாடுகின்றாய் 
அள்ளலே யுன்றன் மலாடிதான் 115 கோவாதா,. 

சைவ நிலைச்துத் தழைத்தோங்க வாடுகின்முய் 
தெய்வ மணியே இருவடிதான் நோவாதா, 

எல்லாரு மின்புற் நிருச்சகட மாடுகின்றாய் 

அல்லாரின் வல்லாய் மலர்ப்பாசம் சோவாதா. 

அவமே சழிச்தின்ப மன்பர்கொள வாடுகன்றாய் 
சிவமே நினது திருவடிசான் கநோவாதா. 

தற்பரமா மன்றிற் ஐனிசடன மாடுஇன்றாய் 
சற்பரமே யுன்றன் இருமேனி சோவாதா. 

வில்வவேர் மாலை மிளிர்ச்சகசைய வாடுகின்றாய் 
செல்வமே யுன்றன் இருமேனி1!06 சோவாதா. 

திருச்சிற்றம்பலம் 

Be 

குக் 

  

105. மலர்ப்பாதம்--பி-ம். 106. திருவடிதான்--பி.ம்,
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௦. போன்புக் கண்ணி!?07 

திரு*றறம்பலம் 

கற்றதென்றுஞ் சாகாத கல்லியென்று சண்டுகொண்டுன் 

அற்புதச்சிற் றம்பலத்தி லன்புவைத்சேன் ஐயாவே109* x 

ஈடணைகள் நீக்கெமக் கின்பளிக்கு மென்றுமன் நில் 

ஆடுக் இருவடிகச்சே ஆசைவைசக்சேன் ஐயாவே. 2 

கானக்த மெய்தா ஈலம்பெறவே யெண்ணிமன்றில் 
ஆனக்த காடகத்தூக் கன்புவைத்சேன் ஐயாவே. டே 

வாடலறச் சாகா வரங்கொடுக்கு மென்றுமன் றில் 
ஆடலடிப் பொன்மலர்ச்சே அ௮ன்புவைத்தேன் ஐயாவே, ௪ 

'பொற்புறவே பொன்றாப் பொருளளிக்கு மென்றுமன் நில் 

அற்புதப்பொற் சேவடீக்கே அ௮ன்புவைத்தேன் ஐயாவே,௫ 

  

107. Seuss இரண்டு சையெழுத்துப் பிரதிகளைக் 

"கொண்டு இது இங்கு ௮29ட்டி ருக்கிறது, 

108. இடைச்த இரு கையெழுத்துப் பிரதிகளிலும் wep pi 

௮ம் 'அய்யாவே" என்றே இருக்றெ௮. 

இக்கண்ணியின் (1) இராக சாளங்களும் (jj) ஸ்வாழும்:-_. 

(1) காமவர்த்தனி-...அதி 

(1) கத்த தென் றஞ் சாகா த] 

காமா பா பா பாபா [| 

கல் லி யென் ௮1! கண் டு கொண்டுன் | 
பாதா நீ ல் | தநி ஸ்ரி தா பா 

அறபு SF AL றம் ப லச௪் தில் | 

பால்கி சாபாமகாபமகா ரி | 

அன் பு வைத் தேன் | ஐயா வே] ர் 

oii er கா காரி! கம பா பம]
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ஈனமறச் தென்றும் இறவாமை ஈல்குமென்றே 

ஞானமணி மன்றிடச்தே ஈண்புவைச்சேன் ஐயாவே. ௬ 

ஓர்துணேகின் பொன்னடியெள் அன்னுசன் p ay aries wr BB 

ஆர் இணையும் வேண்டேனென் அன்புடைய ஐயாவே, ௪ 

பூசைசெய்து பெற்றவுன்றன் பொன்னடிமே லன். றியயல் 
ஆசையொன்று மில்லையெனச சன்புடையஜயாவே. 2 

இச்சைசின்மே லன்றியெனக் கொள்ளளலம் வேற்மொன்் நில் 
இச்சையிலை சின்னாண யென்னருமை ஐயாவே, & 

எப்படிரின் னுள்ள மிருக்சன்ற தென்னளவில் 
அப்படி.நீ செய்கவெனச் சன்புடைய ஐயாவே, ௰ 

எவ்வண்ணம் நின்கருச்திங் கென்னளவி லெண்ணியதோ 
அவ்வண்ணஞ் செய்கவெனச் சன்புடைய ஐயாவே, 45 

சேசுறுறின் றஐண்ணருளாக் தெள்ளமுசங் சொள்ளவுள்ளே 

ஆசையபொங்கு சன்றசெனச் சன்புடைய ஐயாவே, ௧௨. 

மாசறுகின் பொன்னருளா மாமணிபெற் முடவள்ளே 
ஆசையபொங்கு கின்றசெனச் சன்புடைய ஐயாவே. sm 

. காசமிலா நின்னருளாம் ஞானமருச் அண்ணவுள்ளே 
ஆசைபொகங்கு கின்றதசெனச் சன்புடையஜயாவே, ௧௪ 

திருசிற்றம்பலம் 

௨. கண்ணிகள் மற்றுப் பெற்றன.



௩. ஆடற் பாடல்கள் 

1. சிலதா ஸம்வாதம்!?? 

திருசிற்றம்பலம் 

தண்மதி யொண்முகப் பெண்மணி யே-- உன்னைத் 
தான்சகொண்ட சாயக ராரே டி 

௮ண்மையிற் பொன்னணி யம்பலச் சாடல்செய் 
ஐய ரமுத ரழக ரடி,110 க 

செங்கயற் சண்மட மங்கைசல் லாய்-- உன்றன் 
செங்கை பிடிச்தவ ராரே டி 

அ௮ங்கய லாரன்று பொன்னம்ப லதக்தெங்கள் 
ஆகர்தத் தாண்டவ ராஜ னடி. ௬. 

    

109. இத வது அடிச் குறிப்பைப் பார்க்க, இதுவும் அம் 
படியே. 

110. இதன் (1) இராக தாளங்களும் (11) ஸ்உரமும்:-- 

(1) ஹுலானி--மிசர சாபு 

(i) தன் ம 2] யொண் மு கம்| 
பா பாபா பா பா ம] 

பெண் மணி[யே உன் னைத் | 
பா நீத | தா பா மா | 

சான் கொண்ட | or w & | oo Gr mt 

i ரீ g¢ | @ wv P| vb ஸ்கி தாபா | 

அண் மை யிற் | பொன் ம ணி | 
ர் ரீ சா| மா பா ua | 

௮ம் ப லத் | தா டல் செய் | 
மாபா மாகா ரீ ஸா | 

ஐய ர[மு தர[ழம. க ர டி. [] 
ரீமாகா [ரீ க ரீ[ஸஸஸ ஸா
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அன்னற் சுவைமொழி மின்னிடை யாய்-- உன்னைக் 
கன்னி யழித்தவ ராரே டி 

உண்ணத் கரியபொன் னம்பலக் காடல்செய் 
உத்தம ரானர்த சித்த ஏடி, ௩ 

இமையி லாதபெண் மாமயி லே. உன்னைச் 

சேர்ந்து சலக்தவ ராரே டி. 
etug டிக்சணிர் தம்பலத் தேயின்பத் 

சாண்டவஞ் செய்யுஞ் சதுர ாடி, ச 

அன்னச டைப்பெண்க ளாரமு தே உன்னை 
அன்பிற் புணர்ச்சவ சாரே டி 

துன்ன லுடையின ரம்பலச் சேகின்ற 
அய இருஈட ராய ரடி, இ 

சாரள கப்பெண் சிகாமணி யே-- உன்றன் 
கற்பை யழித்தவ ராரே டி 

பேோள வைச்கடர் தம்பலத் தேறின்ற 

பித்தர் பராகக்த நித்த ஏடி. ஸ் 

திருசிசிம்மம்பலம் 

  

2. வினா உத்தாம் 

திருச்சிற்றம்பலம் 

(1) 
அகமமு மாரணமு மரும்பொருளென் றொருங்குளைத்த 
ஏகவுரு வாகிரின்றா ரிவ.ரார்சொல் தோழி 
மாககதி மூடிச்கணிர்து மணிமன்று எஈவரத 
சாகமணி மிளிரஈட சவில்வார்சாண் பெண்ணே, 1 1 1 
  

lll. 85-998 அடிக்குறிப்பைப் பார்க்க. இதுவும் அப் 
படியே, இதள் இராகதாளம் : மோஹனம்.-ஆதி,
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(2) 
அருளாலே அருளிறை அருள்கின்ற பொழுதவ் 
.சனுபவ?1? மாடின்ற தென்னடி. தாயே 

தெருளாலே மருளாலே தெரியாது தெரியும் 

இரு௩ட இன்பம்என் றறியாயோ மகளே. 13 ௪ 

அறிவாலே அறிவினை அறிகின்ற பொழுதகி 
கனுபவ மாகன்ற தென்னடி தாயே 

செறிவாலே பிறிவாலே செரியாத தெரியம் 
இருவருள் உருவம்என் றறியாயோ மகளே.1 14 

திருசிற்றம்பலம் 

  

119. அங்கே யனுபவ_-பி.ம். இப்படியே அடுளன்சு 

பாட்டிலும், 

1189. அவ்விரண்டு பாடலம் டைத்த ஓர் ஏட்டுப் பிரதி 

யையும் மூன்௮ு நோட்டுப் பிரதிகளையும் கொண்டு இங்கு அச் 

சடப்பட்டிருக்கின் தன. ; 

மூகம் பாட்டின் (1) இராக காளங்களும் (jj) wascypwi— 

(0 மோஹனம். ஜம்பை 

(3) அரு | ளாலே ॥ ௮௬ | ளிஹை | 

ஸரி காக ॥ கக | காகி | 

அருள் | இன்ற | பொழு | தங் | 
கக | பாப॥ கப | am, jl 

கணு | பவ ॥ மர | இன்ற | 

ஸரி | காரிருலா | oven || 

தென் | னடி || ar | Cw | 
ரீ [ககா॥ பா] பா, ॥ 

செரு | ளாலே ॥ மரு | ளாலே ॥ 

ப்ப | காக || && | பாப || 

தெரி | wirg || ரெலி] யும் / 

சப | சாக ॥ ஸ்ஸ் | ஸ்£ஸ் |
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8. நடேசர் கோம்மி!1?* 

திருசிற்றம்பலம் 

பல்லவி 

கொம்மிய டிப்பெண்கள் கொம்மி யடி- இரு 

கொலங்கைகு லுங்கவே கொசம்மி யடி, 114 

அநுபால்லவி 

ஈம்மை யாளும்பொன் னம்பல வாணனை 
சாடிக் கொம்மிய டியுங்க டி--பதம் 
பாடிச் கொம்மிய டியுங்க டி. கொம்மி 

சாணங்கள் 

காம மகற்றிய தூய னடி--இவ 
காம சவுர்தரி சேய னடி 

மாமறை யோதுசெவ் வாய னடி- மணி 
மன்றெனு ஞானவா காய னடி. கொம்மி ௪ 

ஆசர்சுச் சாண்டவ ராஜ னடி-ஈமை 

ஆட்கொண் டருளிய Cam org 
வானச்ச மாமலை மங்கை மகழ்-- வடி. 

வாளன டிமண வாள னி. கொம்மி ௨ 
  

திரு 1 ஈட ॥ இன் | பமென் | 
சுப [ தாஸ் ॥ தப 1 காசி | 

தி [| யாயோ ॥ மக Gar | 

எரி| காக ॥கப PF, ॥ 

114, 85-வது அடிச்குறிப்பைப் பார்க்க. இதுவும் அப் 
படியே. 

115. இக் கொம்மீயின் இராக தாள ஸ்வரங்களை 110-௮௫௪ 

அடிக்குறிப்பில் சண்டவற்றை2் சழுலி ௮அமைரள்சுச் கொள்க,
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கல்லைச் சணிவிக்குஞ் சுத்த னடி-- மூடி. 

கங்கைச் கருளிய கர்த்த னடி 
தில்லைச் சம்பர சித்த னடி தேவ 

சிங்கம டியுயர் தங்க மடி. கொம்மி ௩ 

பெண்ணொரு பால்வைத்த மத்த orig. —A yy 
பிள்ளைச் சகறிசொண்ட பித்த னடி 

சண்ணி ஈமக்கரு எத்த னடி--மிக 
ஈல்லன டியெல்லாம் வல்ல னடி. கொம்மி ௪ 

அம்பலக் சாடல்செய் ஐய னடி-- அன்பர் 
அன்புச் கெளிதரு மெய்ய னடி 

தும்பை முடிச்கணி சாய னடி--சுயஞ் 
Cer Bu gure சோத யடி. கொம்மி இ 

நிருச்சித்தம்பலம் 

  

4. சண்முகர் கோம்மி116 

திருச் 9ற்றம்பலம் 

குறவர் குடிசை நுமைர்சாண் டி-அந்தக் 
கோமாட்டி யெச்சில் விழைர்தாண் டி 

துறவர் வணக்கும் புகழாண் டி--அவன் 

தோற்றத்தைப் பாடி யடியுங்க டி,117 க 

மாமயி லேறி வருவாண் டி--அன்பர் 
வாழ்த்த வரங்கல் தருவாண் டி 

தீமையி லாக புகமாண் டி--அவன் 
Firs Gow பாடி யடியுங்க டி. ௨ 
  

116. கிடைத்த இரண்டு கையெழுத்தப் பிரதிகளைச் 

கொண்டு இது இக்கு ௮ச்ட்டிருக்சமக. தனிப் பாசுரப்பகுஇ 
17-வது அடிக்கு றிப்பைப் பார்கக. 

117. இக்கொம்மியின் இராக சாள ஸ்வரங்களை 110- வது 

அடிக்குறிப்பில் கண்டவற்றைக் தழுவி ௮மைக்துச் கொள்க,
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பன்னிரு தோள்க ஞடையாண் டி. -கொடும் 
பாவிகள் சம்மை யடையாண் டி. 

e க . ௫. . 

என்னிரு சண்க எனையாண் டி--அவன் 
ஏற்றத்தைப் பாடி யடியுங்க டி. 

வேங்கை மரமாகி நின்றாண் டி-- வச்சு 
வேடர் தமையெலாம் வென்றாண் டி 

தீங்குசெய் சூரனைச் கொன்றாண் டி--அ௮ர்த 
தரனைப் பாடி யடியுங்க டி. 

சர்கம் சோகை மயின்மே லே--இஎஞ் 
செஞ்சுடர் சோன்றுக் இறம்போ லே 

கூர்வடி வேல்கொண்டு ஈம்பெரு மான்-- வருங் 

கோலத்தைப் பாருங்கள் கோதையர் காள். 

ஆறு முகங்களிற் புன்்சிரிப் பும் இரண் 

டாது புயக்திக ழற்புத மும் 
வீறு பாஞ்சுடர் வண்ணமு மோர்-- இரு 

மேனியும் பாருங்கள் வெள்வளை காள். 

ஆனாத மான வழுத னடி--பர 
மானக்த சாட்டுக் உரச orig 

தானந்த மில்லாச் சதுர னடி வ 

சண்முகன் ஈங்குரு சாமி யடி. 

வேத முடிசொல்லு சாச னடி--௪தர் 

வேச முடி.திகழ் பாத னடி. 
நாத வடிவுகொள் நீத னடி--பா 

சாத் ELBE NES ory, 

சத்துவச் துள்ளே யடங்காண் o—ur 
தத்துவ மன்றிக் தடங்சாண் ம. 

சத்துவ ஞான ௨டிவாண் டி.-இவ 

சண்முக சாசனைப் பாடுங்க மு.
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FEA EH னர்த வுருவாண் டி--பர 
தற்பர போகர் தருவாண் டி. 

உச்சிதா மன்பர்க் குறவாண் டி--அந்த 

உத்தம தேவனைட் பாடுங்க டி. ௰ 

அற்புத மான Hips ore — gH) 
அன்பர்ச் கருள்செய் குழச னடி 

சிற்பா யோகச் திறத்த னடி-- அந்தச் 
சேவசன் சீர்த் இியைப் பாடுங்க டி. ௪௪ 

சைவச் தழைச்கத் தழைத்தாண் டி. -ஞான 
சம்பர்தப் பேர்கொண் டமைக்காண் டி 

பொய்வக்த வுள்ளத்திற் போகாண் டி-- அந்தப் 
புண்ணியன் பொன்னடி. போற்றுங்க டி, ௧௨ 

வாசி ஈடத்தித் தருவாண் டி--ஒரு 
வா௫ியி லிங்சே வருவாண் டி. 

ஆசில் கருணை யுருவாண் டி--அவன் 
அற்புதக் தாண்மல ரேத்துங்க டி, க 

இரசாப்பக லில்லா விடச்தாண் டி--அன்பர் 
இன்ப வளங்கொள் ஈடத்தாண் டி. 

அராப்பளி மீர்த திடத்சாண் டி அகத 
அண்ணலைப் பாடி யடியுங்க டி, ௧௪ 

ஒன்றிரண் டான வுளவாண் டி--அச்த 
ஒன்றிரண் டாகா அளவாண் டி. 

மின்றிரண் டன்ன வடிவாண் டி---அர்த 
மேலவன் சீர்த்தியைப் பாடுங்க டி, ௪ 

திருச்ிற்றம்பலம்
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௦. பந்தாடல்11£ 

திருச்சிற்றம்பலம் 

(1) 
பல்லவி 

ஆடேடி பந்து அடேடி பந்து 

ஆடேடி பச்து ஆடேடி பந்து, 117 

சரணங்கள் 
வாழியென் தோழியென் வார்ச்தைசே ளென்றும் 

மரணமில் லாவாம் சான்பெற்றுச் சொண்டேன் 
சூழியற் செஞ்சுடர் தோற்றுறு இழ்பால் 

wigs Jong சோககனேன் சீர்த்திகம் சித்தி 

ஊழிதோ அாழிகின் முடவன் நீயும் . 

உன்னுதி யேலிங்கே மன்னரு ளஎாணை 
ஆழி கரச்சணிர் சாபேடி பக்து 

அருட்பெருஞ் சோதிசண் டாடேடி பந்து. ஆடேடி ௪ 

118. இதன் முதற்பாடல் இடைத்த ஐச்து கையெழுத்தப் 

பிரதிகளை4் கொண்டு இங்கு அ௪்டப்பட்டிருக்கற௮. 

110. அருட்பெருஞ் ஜோதிகண் டாடேடி பர்த.-பி._ம் 

இப்பாட்டின் (0) இராக தாளங்களும் (1) ஸ்வரமும்:-.- 

(1) பேகட-..தி 
Gi g& டே டி பச் அ | ஆ டே | gus # | 

மாகாமா பாமா தாபா | ul se தாபா | மாகரிஸா | 

ஷ். டே டி பச்ச |ஆடே [ டி பசது | 

ஸாணி தாபா ஸாலாகா ரீ | கா பமா | தபமா கரிலா | 

வா ழி யென் தோ ழி | 

St ur wr காரீஸா | 

யென் வார்த் தை | சே ளென் ௮ம் ॥ 
ஸா. ஸாமா கா | மா பாமாதா பா || 

ம ண மில் லா வ சம்| 
மாமாகா மா பாமதா பா [
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இசையாமற் போனவ ரெல்லாரு சாண 
இறவாப் பெருவரம் யான்பெற்றுச் கொண்டேன், 

வசையாது மில்லாத மேற்றிசை கோக்க 
வர்சேனென் றோழிநீ வாழிசாண் வேறு 

சசையாசே யென்னுடை ஈண்பது வேண்டில் 
சன்மார்க்க மாஞ்சுத்ச சன்மார்க்கம் தன்னில் 

அசையாமல் நின்றங்கே யாடேடி பர்து 
அருட்பெருஞ் சோஇகண் டாடேடி பந்து. ஆடேடி ௨ 

இன்பாலே யுலகச்சா ரெல்லாருவ் சாண 
இறவாப் பெருவாம் யான்பெற்றுச் கொண்டேன் 

சென்பாலே கோக்கினேன் சத்தாடு இன்ற 
இருசா ளிதுதொட்டுச் சேர்ர்சது சோழி 

துன்பாலே யசைர்தது நீச்கியென் னோடே 
சுத்தசன் மார்ச்சகச்தி லொச்சுவ ளாகி 

அன்பாலே யறிவாலே யாடேடி பக்த 
அருட்பெருஞ் சோதிசண் டாடேடி பந்து. ஆடேடி ௩ 

சதுமறை! 31! யாகம சாத்திர மெல்லாஞ் 
சந்தைப் படிப்புகஞ் சொக்தப் படிப்போ 

விதுகெறி சுத்தசன் மார்ச்சத்திற் சாகா 
வித்தையைக் கற்றன னுச்கர மெனுமோர் 
  

கான் பெற்றுக் [ கொண் டேன் | 

8. தாபா] our evr | 

சூ. ழி யற் செஞ் ௪ டர் | 

ல் ரில் கம் ரீ ல்] 
கோச் ௮ ௮ [8ம் பால் | 

soe ove P | wdledr சரபா |] 

gis தி சை கோச் 9 னேன் | 

தாரி ரீல் ரீ. சச. மா. பா] 
i 2 
ore | தி கழ்| இத் Bt 
பாதகி சா பட | மாமா கரீஸா |
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பொதுவளர் இசைசோக்கி வர்சன னேன்றும் 

பொன்றாமை வேண்டிடி லென்றோழி நீதான் 
அதுவிது வென்னாம லாடேடி, பர்து 

அருட்பெருஞ் சோதிசண் டாடேடி பந்து, ஆடேடி ௪ 

அப்பாலே சகத்சவர்!?1 சாவே அணிர்சார் 
சாமுள சாணான் சாதலைத் தவிர்த்தே! 24 

எப்பாலு மெக்காலு மிருத்தலே பெற்றேன் 
என்றோழி வாழிரீ யென்னோடு கூடி 1335 

அப்பாலே விளங்கிய சுத்தசன் மார்க்கச் 
சோதஇயென் றோதஇய வீதியை விட்டே 

அப்பாலே போகாம லாடேடி பந்து 
அருட்பெருள் சோதிகண் டாடேடி பர்து, gry © 

வெங்கேச மரணத்சை விடுவிச்அ விட்டேன் 
விச்சையெ லாங்கற்றென் ஸிச்சையின் வண்ணம் 

எங்கேயு மாடுசற் கெய்தினேன் சோழி 
யென்மொழி சத்தியம் என்னோடுங் கூடி 

இங்சே சளிப்பது ஈன்றிர்த வுலசோ 
எக் குழியி விமுக்கு மசனால் 

அங்சேபா ராதேரீ யாடேடி பக்து 

அருட்பெருஞ் சோதிகண் டாடேடி பச்து. ஆடேடி ௭௬ 

சிவமே பொருளென் நறிவா லறிந்சேன் 
செச்சாரை மீட்கின்ற இண்மையைப் பெற்றேன் 

உவமேய மில்லாத வொருகிலை தன்னில் 

ஒன்றிரண் டென்னாச வுண்மையி னின்றேன் 134 
தவமே புரிகின்றா மெல்லாருங் காணச் 
சயவா லழைக்கின்றேன் கயவாதே தோழி 

அவமேபோ காதென்னோ டாடேடி பந்து 
அருட்பெருஞ் சோதிகண் டாடேடி பந்து. ஆடேடி ௭ 
  

190. சதர்மறை-.பி.ம். 191. உலகவர். -பி.ம். 

192, சகிர்க்தேன், சலிர்ச்ேேேன்-பி.ம், 

198. என்னோ?ங்கூடி.-பி.ம். 124. கின்ஹே--பி.ம்.
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(2) 
பூவாம லேநிதங் சாய்த்ச விடத்தும் 

பூவார் மலர்கொண்டு பர்தாடா நின்றேன் 
சாவா வரந்தக்து வாழ்வாயோ பந்தே 
சாவாம லென்னொடு வீழ்வாயோ பர்சே.* 

திருச் சிற்றம்பலம் 
  

6. திரு உந்தியார்1?* 

திருச்சிற்றம்பலம் 

இரவு விடிக்கத இணையடி வாய்த்த 
பாரவி மகிழ்ச்சேனென் றுந்தி பற 

பாலமு அுண்டேனென் இுச்தி பற,138 க 
  

௩ ஸ்ரீ விசுவசாதபிள்கா அவர்களது தனிப்பாடல்கள் 
கொண்ட ஓர் பிரதியில் மட்டும் இது காணப்படுகிறது. இதை 

ஸ்ரீ 4. சபாபதி வொசாரியர் அவர்கள் 190]-ல் முசல் முதல் 
௮ச்சிட்டிருப்பதில் முதல் வரியில் ₹: காய்த்த Se sau? என்ற 
பாபம் காண்டுறது. 

197. சுவாமிகள் கையெழுத்திலுள்ள மலமே இதற்காதா 

சம், கஇடைத்த அன்பர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளில் ஐந்தில் 
௮ காணப்படுகிறது. 

198. இசன் (1) இராக தாளங்களும் (11) ல்வாழும்:-- 

(1) பெஎளி--மிச்சசாபு 

Gi) இர ௮] வி டும் த து| 
காகாகா][கர பா un us | 

இணை ய wp | வாய்தி தர] 

ப ப பாப பாத கிதப| 

பர வி ம[கஇழ்க்தே ளென்் | தீ பதர. 
கச பாப | ar F ஸ | oii ex er | am | 

aur a ழு 
  அண் டே Oarar | அச் தீ u| Pil 

எரி சாகா]ிகா. கா &| aa ax ua | afer ||
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பொழுது விடிந்தது பொற்பதம் வாய்த்த 
கொழுது மகழ்ச்தேனென் றுச்தி பற 

அ யவ னானேனென் றுக்தீ பற, 

தக்கர் தொலைந்தது சூரியன் தோன்றின 
னேக்கர் தவிர்ந்தேனென் றுக்தி பற 

இன்னமு துண்டேனென் றநுர்தி பற, 

அன்பச் தவிர்ர் சது தூக்கச் தொலைக்தது 
இன்பங் இடைத்ததென் நுக்தீ பற 

எண்ணம் பலித்தசென் றுர்தி பற, 

ஞான முதித்தது ராச மொலித்சது 
சீனச் சவிராசசென் நுர்சி பற 

சிற்சபை சண்டேனென் றுர்தி பற, 

,திரையற்று விட்டது செஞ்சுடர் தோன்றிற்று 
பரையொளி யோங்இற்றென் 68 up 

பலித்தது பூசையென் றுர்தி பற. 

உள்ளிரு ணீங்கிற்றென் னுள்ளொளி யோவ்இத்றுத் 
கெள்ளமு அண்டேனென் றுந்தி பற 

,இித்திச்ச வண்டேனென் றுக்தி பற. 

எந்சையைக் சண்டே னிடரெலா நீங்கனேன் 
சிர்சை மகழ்ர்சேனென் றுக்சி பற 

இச்திசள் பெற்றேனென் ஐுர்தீ பற. 

தர்தையைக் கண்டேனான் சாகா வரம்பெற்றேன் 
சிச்தை சகளிச்தேனென் றுச்சீ பத 

சித்செலாம் வல்லேனென் றுச்£ பற. 

முத்தியைப் பெற்றேனம் முச்தியினால் ஞான 
சித்தியை யற்றேனென் இுர்தீ பற 

சிச்சனு மானேனென் றுர்£ பத, 

திருச்சற்றம்பலம் 

~]
 

“J
 

ப
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7. உபதேச வினா!?? 

திருச் றம்பலம் 

'வேதாக்த நிலையொடு சித்தாந்த நிலையும் 
மேவும் பொதுகடம் கான்காணல் வேண்டும் 

சாதாக்தத் இருலீ.தி உடப்பாயோ தோழி 
ஈடவாம லென்மொழி கடப்பாயோ தோழி. 130 க 

  

199. இடைத்த ஐந்து சையெழுத்துப் பிரதிகளைக்கொண்டு 

இது இங்கு ௮ச்சடப்பட்டிருக்கறது, 

180. இதன் (1) இராக தாளங்களும் (ii) ல் வரமும்: 

(1) காம்போஜி--அ.தி 

(1) வே தாக் த நி லை யொ 0] 
sar நீ தாதா தப தாரி தா | 

சச் தாக்[த நி லை யும் | 
பா தபதா]ல்£ ரீ த ப॥ 

மே வும் பொ து ந டம் | 
பா பா பாபாதபமக மா] 

நான் கா ணல் |வேண் டு ம் | 
பா தா ut | user opm ovr || 

சா தாக் தத் இ. ௫ லீ தி] 
மாகாபா gsr ok ooh ரீகா | 

௪ டப் பா யோ]தோ ழி] 
ம் கா ஸ் நிதநீ | சா பா || 

௩ ட வா ம லென் மொழி] 

பாதா ரீல் ததகித பமா பதல்£ | 

க டப் பா யோ [தோ ழி 

ரீ த. பா பமகா | us eu |



பகுதி] ஆடற் பாடல்கள் 

'கொம்பத வுருவொடு ததற்பத131 வெளியில் 
கோன்ற? பதஈடம் கரன்சாணல் வேண்டும் 

எம்பக மாகி யிசைவாயோ கோழி 
இசையாமல் வீணிலே யசைவாயோ தோழி. 

சின்மய வெளியிடைச் சன்மய மாகித் 
திகழும் பொதுஈடம் சான்காணல் வேண்டும் 

கான்மய மாஇ யிருப்பாயோ தோ 
இச்சை மயமாய்ப் பெருப்பாயோ 132 சோழி. 

ஈவரிலை மேற்பச காசச் தலத்தே 
ஞானத் இருஈடம் சான்காணல் வேண்டும் 

மவுனச் இருவீதி வருவாயோ சோழி 
வாராமல் வீண்பழி தருவாயோ தோழி. 

ஆருறுச் சப்புற மாகும் பொதுவில் 
அதுவது வாகடம் சான்காணல் வேண்டும் 

ஏராம லிழியாம லிருப்பாயோ தோழி 

ஏறி யிழிர் திங் கிறப்பாயோ!33 சோழி, 

வகார வெளியிற் கார வருவாய் 1 54 
மகாரத் இருஈடம் நான்சாணல் வேண்டும் 

விசார வுலகை வெறுப்பாயோ தோழி 
வேறா யென்சொல் மறுப்பாயோ கோழி. 

சாசாந்த நிலயொடு போதாந்த நிலைச்கு? 35 
ஈவொம் பொதுகடம் சான்சாணல் வேண்டும் 

கூதாச்சற் போதத்தைச் சுவொயோ தோழி 
அட்டகெறியிற் கெவொயோ தோழி. 

79 

je 
ர் 

  

1981. தம்பத, தத்பதஃ--பி.ம். 
182. மயமா யிருப்பாயோ.. பிம். 

133. இறங்க யிருப்பாயோ௨-பி.ம், 

194. உருவாம்--பி.ம். 135, கிலைக்கும்- பிம்,
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அறிவி லறிவை யறியும் பொ௫வில் ' 
அனச்தத் இருஈடம் சான்காணல் வேண்டும் 

செறிவி வறிவாகிச் செல்வாயோ தோழி 

செல்லாமல் மெய்ச்ரெறி வெல்வாயோ கோழி. 

என்னை சன்னோடே யிருத்தும் பொதுவில் 
இன்பச் இருஈடம் சான்சகாணல் வேண்டும் 

ரின்னைவிட் டென்னோடே நிலைப்பாயோ தோழி 
நிலையாம லென்னையும் அலைப்பாயோ தோழி, 

அரறியச்துற் கப்பாலுர் சோன்றும் பொதுவில் 
ஜோகதிச் இருஈடம் ரான்சாணல் வேண்டும் 

கரியைச்சண் டாங்கது156 காண்பாயோ தோழி 
காணாது போய்ப்பழி 87 பூண்பாயோ கோழி. 

தத்துவச் துட்புறர் தானாம் பொதுவிற் 

சத்தார் திருடம் சான்சாணல் வேண்டும் 
கொத்தறு வித்தைச் குறிப்பாயோ தோழி 

குறியா அலகில் வெறிப்பாயோ138 தோழி. 

திருசிற்றம்பலம் 

  

186. கரியைச்சண் டாக்கதங்.பி.ம் 

181. பொய்ப்பறி, பொய்ப்பணி_பி_ம் 

188. வெ அப்பாே யா.௨பி ம் 

ய்
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8. கேஞ்சோட நேர்தல் 15? 

திருசிற்றம்பலம் 

sage ளில்லா தமர்ச்தானைச் காணற்கே 140 
தொடறங்குசாள் நல்லன் ரோ-- செஞ்சே 
தொடங்குசாள் சல்லதன் ஜோ,141 

வல்லவா றெல்லாமும் வல்லானைக் சாணற்சே 

சல்லகா ளெண்ணிய சாள்--கெஞ்சே 

ஈல்லசா ளெண்ணிய நாள். 

காலல் கடக்க கடவுளைச் காணற்குக்1** 

காலங் கருதுவ தேன் -- நெஞ்சே 

காலங் கருதுவ சேன். 

ஆல மழுதாக்கு மண்ணலைக் Si aon GE 
anon sm ga C gor —OneGe 
காலங் சருதுவ தேன். ் 

  

௪ 

139, இடைத்த நான்கு கையெழுத்துப் பிரதிகளைச்கொண்டு 
இச்திருப்பாடல் இங்கு ௮௪்டப்பட்டிருக்கிறது. 

140. சாணவே--பி.ம். 

141. இதன் (1) இராச தாளங்களும் (ij) ஸ்வரம்: 

(Gi) தோடி--மிச்ரசாபு 

(1 ௮ டல் கு சா]ளில் லா| 
“ஐ. மீ காமா [| பதா நீல் | 

& wit தா|ளைக் கா ணத் Cal 
நீ me தா | பா Suu we ரீஸா | 

தொடங்கு காள் [கல் ல தன் | மே | Dag Co | 
ஸு PF er ரீ | ar g 6 | or | use sume | 

தொ டங்கு காள் | நல் ல அன் | Gir ॥! 2 w ॥ 
an Post Pl ஸாது 8] ஸா]!
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அடையாது மில்லாத்!1*3 தலைவனைக் காணற்கே134 
தடையாது மில்லைசண் டாய்-- செஞ்சே 
தடையாது மில்லைசண் டாய், 

கையு எமுதத்தை வாயுள் எழமுதாக்கப் 
பையு ஞனக்கென்னை யோ. கெஞ்சே 
பையு ரனக்சென்னை யோ, 

என்னுயிர் சாதனை யான்கண் டணை தற்கே 
உன்னுவ தென்னைகண் டாய்-- நெஞ்சே 

- உன்னுவ தென்னைகண் டாய், 

சான்பெற்ற செல்வச்தை கான்பற்றிக் கொள்ளற்சே 
ஏன்பற்று வாயென்ப தார்-- கேஞ்சே 
ஏண்பற்று வாயென்ப தார். 

தச்துவா தீ5ச் தலைவனைக் காணற்குச் 
தீதிதுவ முன்னுவ சேன் --கெஞ்சே 

தத்துவ முன்னுவ தேன், 

ஒக்ச வமுதத்சை யுண்டோம் இணிச்சற்றும் 
விக்சல் வராதுசண் டாய்-கெஞ்சே 
விச்சல் வராதுசண் டாய், 

திருசிற்றம்பலம் 

  

142. காணசத்கே-பி.ம். இங்ஙனமே பிற இடங்களிலுங் 

149. இல்லாத. பி.ம். 

144, சாணற்கு.பி.ம், இங்கனமே பிய இடங்களிலுக
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9. மங்களம் 145 

திருச்சற்மம்பலம் 

புங்கவர் புகழுமா தங்கமு கர்இிகழ் 
எங்கள் கணேசராச் துங்கற்கு-- மங்களம், 146 

போதகச் திகழ்பர காதம் சணில்கின்ற 

நீதராஞ் சண்முச காதற்கு-- மங்களம், ௨ 

பூசைசெய் வாருளம் ஆசைசெய் வார் தில்லை 
Fates WR ராஜற்கு-- மங்களம், உ 

பூமி புசழ்குரு சாமி தனைஈன்ற 
வாமி எனுஞ்சிவ காமிக்கு-- மங்களம். ௪ 

புங்கமி குஞ்செல்வச் துங்கமு றத்தரும் 
செங்கம லத்இிரு மங்கைக்கு மங்களம், இ 

பூணி லங்குக்சன வாணி பாம்பா 
வாணி சலைஞர்கொள் வாணிக்கு மங்களம். ௬ 

புண்ணிய ராகிய கண்ணிய ராய்த்தவம் 

பண்ணிய பத்தர்ச்கு முத்தர்ச்கு-- மங்களம். at 

திருச்சிற்றம்பலம் 

௩. ஆடற் பாடல்கள் மற்றுப் பெற்றன. 

145. இடைத்த : இரண்டு கையெழுக்குப் பிரதிகளைக் 

கொண்டு இத்திருப்பாடல் இங்கு அசிட்டிபூர்கிறது. soles 

பாசுரப் பகுதி 1வது ௮ட.ச் குய்ப்லபப் பார்க, : 

146. இதன் இராக தானங்கள்: ம,தியமாவதி- ரூபகம்,



௪. வருகைப் பாடல்கள் 

1. சண்முகர் வருகை!*7 

திருசிற்றம்பலம் 

வாரும்வா ருந்தெய்வ வடிவேல் முருகரே 
வள்ளிம ணாளரே வாரும் . 

  

புள்ளிம யிலோரே வாரும். !*58 ௪ 

சங்கமொ லிச்தது சாழ்கடல் விம்மிற்று 
சண்முக சாகரே வாரும் 
உண்மைவி னோசரே வாரும். a 

பொழுது விடிர்சது பொற்கோழி கூவிந்று 
பொன்னான வேலரே வாரும் 
மின்னார் முர் தாலே வாரும். ௩ 

காகம் கரைர்தது சாலையு மாயிற்று 
சண்ணாசல் சேயே வாரும் 
ஒண்ணாசல் சகேயரே வாரும். ட 

147, 11-வது அடிக்குறிப்பைப் பார்க்க, இவும் அப் 

படியே, சனிப்பாகரப் பகுதி 18.வஅ அடிக்கு மிப்பைப் பார்க்க, 

148, இதன் (1) இசாக தாளங்களும் (() ஸ்வாமும்:-- 

(0) ஸுமாடி சாபு 

(1) வாரும் வா] ரம் தெய்வ | வ டி வேல் ஞூ | 

wt wr wr] wr wr we | Pw ur ae | 

(5 கரே] 

மா மரி ரீ] 

வள் னிம[ணா சாரே] வா ரும் | 

fio Po aw | our நிலா | நிமாமகபம ரீ | 

yor of w | பிலோ ரே | ar ரும் | 

fin PF aw ] ஸா Bo our | ரிமாமகபம ரீ]



வருகை ப் பாடல்கள் 

செங்க இர் தோன்றிற்று தேவர்கள் சூழ்ர்தனர் 
செங்கல் வ ராயரே வாரும் 
எங்குரு சாசமே வாரும், 

அருண னுதிச்சனன் அன்பர்கள் சூழ்ச்கனர் 
ஆறுமு சச்சோரே வாரும் 

மாறில சத்தோரே வாரும். 

சூரியன் கோன் நினன் தொண்டர்கள் சூழ்க்கனர் 
கசூரசங் சாரே வாரும் 
வீரசிங் காரே வாரும். 

வீணை மூரன்றது வேதியர் சூழ்ச்கனர் 
வேலாயு சச்தோரே வாரும் 
காலாயு தத்தோரோ வாரும். 

சேவல் ஓலித்தத: சன்னம் பிடிச்சனர் 
தேவர்கள் தேவரே வாரும் 
மூவர் முதல்வரே வாரும், 

பத்தர்கள் சூழ்ந்தனர் பாடல் பயின்றனர் 
பன்னிரு தோளரோ வாரும் 
பொன்மலர்த் சாளரே வாரும். 

மாலை கொணர்ந்தனர் மஞ்சனம் போர்தது 
மாமயில் கீரரே வாரும் 
~ னு ் 
சிமையில் தீரே வாரும். 

தொண்டர்கள் சாடினர் தோத்திரம் பாடினர் 
சுப்பிர மணியே வாரும் 
வைப்பி னணியமே11?9 வாரும். 

திருசிற்றம்பலம் 

ஜ்
 

௧0 

  

149, ஸ்ரீ இறுக்கம் இரத்தின மூதலியார் அவர்களது பிரதி 

யில் மு.சுலில் ₹: திப்பிர கெண்யரே?' என்தெழுதியகைப் பிறகு 

₹4 வைப்பி எணியரே !* என்னு திருத்தி யிருக்க ௪.
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2. அம்பலவாணர் வருகை! *9 

திருச்ற்றம்பலம் 

பல்லவி 

வாரீர் சிசம்பா வல்லி சிவகாம 

வல்லி மணாளரே வாரீர் 

மணிமன்ற வாணரே வாரீர். 

சரணங்கள் 

அருட்பெருஞ் ஜோ தியென் னாண்டவ ரேதிரு 
அம்பல வாணரே வாரீர் 

அன்புடை யாளரே வாரீர்,181 வாரீர் ௪ 

அச்சர் தவிர்த்தெென்னை யாட்சொண் டருளிய 
அச்சண ரேயிங்கு வாரீர் 
அம்பலச் கையே வாரீர். வாரீர் ௨ 

  

750. இத் திருப்பாடலுக்குசம் இடைச்ச கையெழுத்துப். 

பிரதிகள் ஐது, 

151, இன் () இராக தாளங்களும் (11) ல்வரமும்:-.. 

(1) கல்யாணி..மிசர சாபு 

ய) அருட் பெரும்] ஜோதியென் ॥ ஆண் ௨ வ | 

sar மா பா| தா நீ. ல் | தரில்£ நிச பா | 

மே தி ௬॥ 
நீதப மக ரீ] 

௮ம் பல | ar oor Er | வா சீர் | 
ரீ on op | சீ ரீ. ரீ | கமாபதபம காரீஸ || 

சே | வா Pr |] ள 
8 ஸ ௭1 ரீ ரீ ரீ | சமாபசபமகாரிஷ
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அன்புரு வானவ ரின்புற உள்ளே 
அறிவுரு வாயினீர் வாரீர் 
அருட்பெருஞ் ஜோ தியீர் வாரீர், வாரீர் ௨ 

அண்டங்க ளெல்லாம் ௮ணுவி லடக்கும் 
அரும்பெருஞ்! *₹ கத்தே வாரீர் 
gous பேயிங்கு!*5 வாரீர், வாரீர் ௪ 

அம்மையு மாயெனச் கப்பனு மாகியென் 
அ௮ன்பனு மாயினீர் வாரீர் 

அங்கண ரேயிங்கு வாரீர். வாரீர் ட 

sao ams sor cr dene Sore Bu 
அம்பல வாணரே வாரீர் 

செம்பொரு எளாயினீர் வாரீர். வாரீர் ச 

அப்பணி பொன்முடி 154 யப்பனென் றேச்துமெய் 
அன்பருக் சன்பரே வாரீர் 

இன்பக் தரவிங்கு வாரீர், வாரீர். ௭ 

Hea at நான்முக ராச்சியில் மெச்சும் 
அடிக்கம லத்திரே வாரீர் 
ஈடிக்சவல் லீரிங்கு வாரீர், வாரீர். ௮ 

அ௮ண்டர்க் கரும்பதந் சொண்டர்க் கெளிதில் 
அளித்திட வல்லீே வாரீர் 
சளித்தென்னை யாண்டீரே வாரீர், வாரீர் ௯ 

அம்ப.ார மான தம்பா சாடகம் 
ஆடவல் லீரிங்கு வாரீர் 

பாடலு வக்தீபே1* வாரீர். வாரீர் ௧௦ 

152. அருட்பெருஞ்--மி.ம். 159, இக்கே-பி.ம், 
154, மன்று பிரதிகளில் ₹ெஞ்சடை'" என்றும், மற்ம 

  

இரண்டில் மூ.கலில் *செஞ்சடை”' என்றெழுதியள்ளமைப் பிறகு 

பொன்முடி?! என்று திருக்கியும் இருகறெத,
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ஆதிய னாதியென் ரூ.ரணம் போற்றும் 

அரும்பெருஞ் ஜோ மீர் வாரீர் 
ஆனர்த சாடமரே வாரீர், 

ஆகம வேச மனேக முகங்கொண் 
டருச்சிக்கும் பாதரே வாரீர் 
ஆருயிர் நாதரே வாரீர். 

ஆசறும் அந்தங்க ளாறும் புகன்றகல் 
ஆரிய மேயிங்கு வாரீர் 
ஆனந்தச் கூத்தே வாரீர்,1 56 

ஆல நிழற்கண் அமர்ச்சறஞ் சொன்னகல் 1 5 * 
ஆரிய ரேயிங்கு வாரீர் 
ஆனந்தக் கூச்தரே வாரீர், 

ஆரமு தாகியென் ஆவியைச் காச்சன்ற 
ஆனந்த மசேயிங்கு வாரீர் 
ஆடல்வல் லீறிங்கு வாரீர். 

ஆதா வாயென் னறிவைச் தெளிவித் 
கமூத மளித்தீே வாரீர் 
ஆடிய பாதரே வாரீர். 

வாரீர் 

வாரீர் 

வாரீர் 

௧௨ 

Pr ௧௩ 

கடு 

௬௭ 

  

155. 1885-ம் ஸோ முதம் பதிப்பில் ₹₹பாடவல்லீரிங்கு'? 

என்னு ௮29ட்டிருக்கறது. 

156. இப் பாடல் மன்அு பிரதிகளில் காணப்படவில்லை. 

மத்த இரு பிரதிகளிலம் அல நிழற்கண் அமர்ந்தறஞ் கொன்ன 

கல்” என்று முதலில் எழுதியசைத் திருத்திப் பிறகு (அறும் 

அந்தங்கள் ஆறும் புகன்றநல்?? என்றெழுதி யிருக்றெது, முதன் 

சல் 1885-ல் அ௮ச்ிட்டபோது இவற்றை வெவ்வேறு பாடல் 

களாகக் கொண் டிருக்ன் றனர். 

157. 15-வது அடிச்குறிப்பைப் பார்க்க,



பகுதி] வருகைப் பாடல்கள் 

ஆகார மீசானத் சப்பாலுவ் சாண்டற் 
கரும்பெருஞ் ஜோ இயீர் வாரீர் 
கரும்பி லிணிச்சின் நீர் வாரீர். வாரீர் 

ஆதியு மர்சமு மில்லா வரும்பெரும் 
ஜோதிய ரேயிங்கு வாரீர் 
வேதிய ரேயிங்கு வாரீர். ் வாரீர் 

ஆடல்கொண் டீர்இரு வம்பலத் சேயென்றன் 
பாடல்கொண் டீறிங்கு வாரீர் 

கூடவல் லீரிங்கு வாரீர், வாரீர் 

ஆக்கல் கொடுத்சென்றென் மாச்கச் தடுத்தவென் 
அண்டவ ரேயிங்கு வாரீர் 
தாண்டவ ரேயிங்கு வாரீர். வாரீர் 

ஆபத்தை நீச்சியோர் தீபத்தை யேற்றியென் 

ஆணவம் போக்கனீர் வாரீர் 

காணவர் தேனிங்கு வாரீர். வாரீர் 

.இதுதரு ணச்தரு ணச்சரு ணம்என் 
இறையவ ரேயிங்கு வாரீர் 

இடர்தவிர்ச் தாட்கொண்டீர் வாரீர், வாரீர் : 

இச்சையின் வண்ண மெனச்கருள் செய்ய 2B நே 
இதுசரு ணம்மிங்கு வாரீர் 
இன்னமு தாயினீர் வாரீர். வாரீர் 

இன்பங் கொடுத்சேயென் றுன்பங் கெடுத்துள் 
இருக்கின்ற காதே வாரீர் 
இருச்சின் பொருளானீர் வாரீர், வாரீர் 

இரவும் பகலு மிதயச்தி லூறி 

இணிக்கு மமுதசே வாரீர் 

இணித்கரி யேனிங்கு வாரீர், வாரீர் 

39 

HA 

ம்
 Pp 

௨ 

௨௫
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இன்னுர்தாழ்ச் தங்கே15* மிருப்ப தழகன்று 
இதுதரு ணம்இங்கு வாரீர் 
இருமையு மாயினீர் வாரீர். வாரீர் ௨௬ 

இடர்சவிர்ச் இன்ப மெனகச்களிச் சாளற்! 54 
இதுக ணம்இங்கு வாரீர் 
இணனியவ ரேோயிங்கு! 00 வாரீர். வாரீர் உள் 

இறையும் பொறுப்பரி தென்னுயிர் சாசசே 
இத்கரு ணம்இங்கு வாரீர் 
இசஈடஞ் செய்கன் நீர் வாரீர், வாரீர் ௨௮ 

இம்மையி லேயெனச் சம்மையி.ஸனின்பம் 

இதுவென் றளித்தீரே வாரீர் 

இசயச் இருச்தீரே வாரீர், வாரீர் ௨௯ 

இங்கங்கென் னாமலே யெள்ளுக்கு ளெண்ணெய்போல் 

எங்கும் நிறைக்தீரோ வாரீர் 
இர்செழில் வண்ணரே101 வாரீர்... வாரீர் ௩௨௦ 

இணையொன்று மில்லா விணையடி யென் தலை 
ஏறவைத் இரிங்கு வாரீர் 

இறு இயி லீரிங்கு வாரீர். வாரீர் ௩௪ 

ஈன்றாளு மெச்தையு மென்குரு வும்மெனக் 

கின்பமு மாயினீர் வாரீர் 

அன்பருச் சன்பே வாரீர், வாரீர் ௩௨ 
  

1௦6. தகாழ்ந்தங்கே--பி_ம் 

159. ஆடத்கு-பி.ம் 
160. இதகடஞு செய்கின் நீர் பி.ம் 

161. வான்னு பிரதிகளில் (இம் ஈணி சென்னியீர்'” என்றும், 
மதத இரன்டில் மு.சலில் இப்படியுள்ளமைப் பிறகு ₹£இர்ெ சழில் 
வண்ணரே? என்னு இருச்தியும் இருக்கிஐ த.
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ஈன மறுத்துமெய்ஞ் ஞான விளச்கென் 
ணிதயத்தி லேற்றினீர் வாரீர் 
உதயச் சுடரினீர் வாரீர், 

ஈடறி யாதமெய் வீடுதர் தன்பரை 
இன்புறச் செய்கின் நீர் வாரீர் 
வன்பர்க் கரிமீபோ வாரீர், 

௪இய லென்றுநின் ரோஇய வேதத் இற் . 
கெட்டா திருக்தீரே வாரீர் 
ஈட்டார்ச் கெளியீரே வாரீர், 

we ெனும்பல சேசர்கள் போற்றும்ச 
டேசரே கீறிங்கு வாரீர் 
சேசரே நீரிங்கு வாரீர், 

௭சர் பலிக்குழல்1 3 கேசரென் நன்பர்கள் 

ஏசகின் நீரிங்கு வாரீர் 

காசமில் லீரிங்கு வாரீர். 

ஈ.றறி யாமறை யோனென் றறிஞர் 
இயம்பநின் நீரிங்கு வாரீர் 
வயகர்தரு வீறிங்கு வாரீர். 

91 

வாரீர் உட 

வாரீர் ௩௪ 

வாரீர் ௩: 

வாரீர் ௩௬ 

வாரீர் ௨௪ 

வாரீர் ௩௮. 

ஈதல்சண் டேமிகச் சாசல்கொண் டேனெனச் 

இசல்செய் வீரிங்கு வாரீர் 
இதரி யீறிங்கு வாரீர், 

ஈடணை யற்றகெஞ் சூடணை யுற்றுமற் 
திடணை யீறிங்கு வாரீர் 
ஆடல்வல் லீதிங்கு வாரீர், 

ஈண்டறி வோங்டெச் தாண்டறி வா௫ியுள் 
ளீண்டுகின் நீறிங்கு வாரீர் 

அண்டவ ரேயிங்கு வாரீர், 

வாரீர் ௩௧ 

வாரீர் ௪௦ 

வாரீக் ௪௮ 
    

162. எளியர்க்கு_பி.ம். 163. இவைபி.ம். Porro.



92 திரு அருட்பா 
உள்ளதே யுள்ளது விள்ளது வென்றெனக் 

குள்ள அரைசெய்தீர் வாரீர் 
வள்ளல் விரைச் இங்கு வாரீர், 

உருவா யருவா யருவரு வாயவை 168 

யொன்றுமல் லீ134ரிங்கு வாரீர் 

என்றும்சல் லீரிங்கு வாரீர். 

உறவும் பகைய முடைய ஈடையி 

௮றவமெண் ணேனிங்கு வாரீர் 

பிறவுண் ணேனிங்கு வாரீர். 

[€ர்ச்தனைப் 

வாரீர் 

வாரீர் 

உள்ளக் கருத்தைகான் வள்ளற் குரைப்பதென் 
னுள்ளச் இருர்தீரே வாரீர் 
விள்ளற் சரிமீரே வாரீர், 

உய்யவல் லார்க்சருள் செய்யவல் லீர்சானு 

மூய்யவல் லேனிவங்கு வாரீர் 

செய்யவல் லீரிங்கு வாரீர், 

உடையவ ராரிக கடையவ னேனுகி 
குடையவ ரேயிங்கு வாரீர் 
சடையவ பே105 இங்கு வாரீர். 

உறங்கி யிறங்கு மூலசவர் போலகா 
னுறங்கமாட் டேனிங்கு வாரீர் 
இறங்கமாட் டேனிங்கு வாரீர். 

உண்டுடுத் தின்னு முழலமாட் டேனமு 
அண்டி விரும்பினேன் வாரீர் 
உண்டி தரவிங்கு வாரீர், 

வாரீர் 

வாரீர் 

2 
வாரீர் 

உன்னுதோ றஐுன்னுதோ அுள்ளே யினிச்கின்ற 
உத்தம மேயிங்கு வாரீர் 
உற்ற துணையானீர் வாரீர், 

  

re. 

Ply 

௪௫ 

FA 

ஆ 

வாரீர் ௫௦ 
  

165. கடைஎகிர்ப்பீர் பிம். (1885-ம் வருஷப் பதிப்பு)
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உம்மாணை யும்மாணை யும்மையல் லாலென௪ 
குற்றவர் மற்றிலை வாரீர் 

உற்றறிர் இரிங்கு வாரீர், 

ஊன நடச்தலிர்ச் தான நடங்காட்டு 
மோன ஈநடேசரசே வாரீர் 

ஞான ஈடேசரே வாரீர். 

ஊருமில் லீரொரு பேருமில் லீரறி 

வோருமில் லீரிங்கு வாரீர் 

யாருமில் லீரிங்கு வாரீர். 

ஊறு சவொனர்தப் பேறு தருகின்ற 

வீறுடை யிறிங்கு வாரீர் 

நீறுடை யீரிங்கு வாரீர். 

ஊன்றுஞ் சேவடி சான்று தரிச்சிலேன் 

ஏன்றுகொள் வீறிங்கு வாரீர் 
ஆன்றவ ரேயிங்கு வாரீர், 

ஊற்றை யுடம்பிது மாற்றுயர் பொன்னென 
ஏற்ற மருள்செய்வீர்166 வாரீர் 

தேற்ற மருள்செய்வீர் வாரீர் 

வாரீர் 

வாரீர் 

வாரீர் 

ஊடலில் லீ16*ரனைச் கூடல்வல் of Oran ayer 
பாடல்சொல் வீறிங்கு வாரீர் 

ஆடல்கல் லீரிங்கு வாரீர், 

ஊச்கங் கொடுச்சென்ற னேச்கவ் கெடுத்தரு 
ளாச்ச மடுத்திரே104 வாரீர் 

அச்சர் தவிர்த்தீரேோ10* வாரீர், 

வாரீர் 

வாரீர் 

ஊமை யெழுச்தினுள் சாமை யெழுச்துண்டென் 
Copan wu AS SET anki 
சேமஞ் Oe bal if ர் வாரீர். வரரீர் 

166. செய்தீர்--பி.ம். 167, ஊடவல்லிர்பிஃம், 

ல [் 

௫௫ 

௫௯ 

இள: 

Ca 

Ga 

168. எடுத்திரேபி.ம். 169, செடுற்கிரே பிம்,
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ஊக மிலேன்பெற்ற தேக மழியாத 

(யோகவ் கொடுத்தியே வாரீர் 
போகக் கொடுத்தீரே வாரீர். வாரீர் 

ஊ இயக் த்தல் வேதிய ரேயுண்மை 
யோதிய காதே வாரீர் 
ஆதிய னாதிமீர் வாரீர், வாரீர் 

என்குறை இர்த்தென்னுள் ஈன்குறை வீரினி 
யென்குறை யென்முன்னீர் வாரீர் 
தன்குறை யில்லீரே வாரீர். வாரீர் 

என்னுயி ரா௫யென் றன்னுயிர்க் குள்ளேயோ 
ரின்னுயி ராயினீர் வாரீர் 
என்னுயிர் காதே வாரீர் வாரீர் 

என்சண் ணருள்செய்தென் புன்சண் விலக்கெய! 10 
வென்சண் ணனைமீரே வாரீர் 
மின்கண் ணுதலீரே வாரீர், வாரீர் 

எல்லா வுயிர்களும் ஈல்லா ரசெனத்தொழும் 
எல்லாம்வல் லீரிங்கு வாரீர் 
சொல்லா நிலையினீர் வாரீர், வாரீர் 

எட்டு மிரண்டுமென் றிட்டு வழங்குத 

லெட்டும் படிசெய்திர் வாரீர் ; 
எட்டுரு வாயினீர் வாரீர். வாரீர் 

என்று கண்டாயிது171 ஈன்றுகொண் டாளுக! 13 

வென்றுதர் இறிங்கு வாரீர் 

jor gab தீரின்று1 75 வாரீர். வாரீர் 

எச்சம யங்களும் பொய்ச்சம யமென் தீர் 

இச்சம யம்இங்கு வாரீர் 

மெய்ச்சம யர்தக்தர் வாரீர். வாரீர் 
  

170. இலக்யெ--பி.ம், 171. சண்டாமிதுபி-ம். 
179, சண்டானாகஃமி.ம். 179,  இங்கு.-பி-ம். 

  

௬௫ 

ண் 

௬௮
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என்பாற் சளிப்பொடு மன்பாலொன் நீக்திதை 
யின்பாற் பெறுகென்தீர் வாரீர் 
தென்பால் முகங்கொண்டீர் வாரீர், வாரீர் H ௫ 

எச்ச வுரையன்றெ ஹிச்சையெல் லாமும 
,திச்சைசண் டீறிங்கு வாரீர் 
அச்சக தவிர்த்தீேோ வாரீர். வாரீர் 8) ¢ 

எண்ணமெல் லாமும செண்ணமல் லால்வெறோ 
செண்ண மெனச்கில்லை வாரீர் 
வண்ண மளிச்இன்நீர் வாரீர். வாரீர் எக 

ராய கான்முகர் நாராய ணர்மற்றும் 

பா.ராய ணஞ்செய்கீர் வாரீர் 
கராய மாயினீர் வாரீர். வாரீர் ௭௨ 

எம மிகுக்இரு வாம சுகர்தரும் 
ஏம சபேசரே வாரீர் 

சோம சிகாமணி வாரிச், வாரீர் ௪௨௩ 

ஏத மிலாப்பர சாத முடிப்பொரு 

ளேதது சொல்லுலீர் வாரீர் 
ஈச லுடைமீரே வாரீர். வாரீர் ௪௪ 

ஏக பராபர யோக வெளிச்கப்பால் 

ஏச வெளிகரின் நீர் வாரீர் 

ஏக ரனேசரே வாரீர். வாரீர் எ௫ 

எறி யிறங்9 யிருக்சே னிறங்காமல் 
ஏறவைத் இரிங்கு வாரீர் 

தேறவைக் தீரிம்கு வாரீர். வாரீர் ௪௪௬ 

காந்த நன்னிலை யோகார்தச் துள்ளசென் 
றேசாச்தள் சொல்லினீர் வாரீர் 
தேகாச்த மல்லீரே வாரீர். வாரீர் இ 3)
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ஏகாதச சல்விதான் சாகாச சல்வியென் 
றேசகாச லாற்சொன்னீர் வாரீர் 
“வேகாத சாலினீர் வாரீர். 

ஏடா யிரமென்னை சோடா மொழியொன்றே 
எடாவென் தீரிவ்கு வாரீர் 
சஈடாவா நில்லீே வாரீர். 

ஏசாத தர்திாம் பேசாத மச்இரம் 
ஈசான மேவென்தீர் வாரீர் 
ஆசா.இ யில்லீரே வாரீர், 

எனென்பார் வேறிலை சானன்பாற் கூ.வுக௫ன் 
றஜேனென்பா லேனென்பீர் வாரீர் 
அணின்பா லாடுலீர் வாரீர். 

ஜர்.து மலங்களும் வெச்து விழவெழுச் 
தைக்அஞ் செயுமென் நீர் வாரீர் 
இர்து சசொாமணி வாரீர்: 

ஐயமுற் ஜறேனையிவ் வையல் கதியாக 

ஐயக்!74 சவிர்த்தீரே வாரீர் 

மெய்யம் பலத்தீரே வாரீர். 

ஐயர் ஈடம்புரி மெய்யரென் றேயுணர்ச் 
கையர் சொழசகின் நீர் வாரீர் 
அய்ய ரளகின் நீர் வாரீர், 

ஜவணங் காட்டு நம் மெய்வணம் வேட்டுநின் 

றைவண ரேக்துலீர் வாரீர் 
பொய்வணம் போக்குவீர் வாரீர். 

ஒன்றே சவமகை யொன்றுசன் மார்ச்கமும் 
ஒன்றேயென் தீரிங்கு வாரீர் 
ஈன்றேதின் நீரிங்கு வாரீர், 

மர. மவ யவற, 

வாரீர் 

வாரீர் 

வாரீர் 

வாரீர் 

a 

At 

வாரீர் ௮௨ 

வாரீர் ௮௪ 

வாரீர் அடு 

வாரீர் ௮௬
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ஒப்பாரில் லீருமக் இப்பாரிற் பிள்ளேசான் 

ஒப்பாரி யல்லகாண் வாரீர் 

முப்பாழ் கடச்கீே வாரீர், 

ஒக்ச விடர்தன்னில் நிச் இரை செய்யென் நீர் 
ஒத்ச விடங்காட்ட வாரீர் 

- இத்த சிசாமணி வாரீர், 

ஓட்டுமற் றநில்லைசான் விட்டுப் பிரிசலேன் 1 18 

ஒட்டுவைச் சேனும்மேல் வாரீர் 
எட்டுச் குணத்் சீரே வாரீர். 

ஒருமை நிலையி லிருமையுர் சரத 
ஒருமையி ஸீரிங்கு வாரீர் 
பெருமையி ஸீரிங்கு வாரீர், 

ஒண்மை விரும்பினேன் அண்மையி லீகுவீர் 
உண்மைசொன் னேனிங்கு வாரீர் 

பெண்மை1 170 பிடங்சொண்டீர் வாரீர், 

QUENT சாடகம் பாங்காகச்1 11 செய்கின்ற 
வோங்கார காடரே வாரீர் 

ஆங்கார நீச்சினீர் வாரீர். 

வாரீர் 

வாரீர் 

வாரீர் 

வாரீர் 

வாரீர் 

வாரீர் 

தங்கும்பிண் டாண்டங்கள் காக்கும் பெருவெளி 
யோங்கு ஈடேசசே வாரீர் 

பாங்குசெய் வீதிங்கு வாரீர், வாரீர் 

இசையி னுள்ளேயோ ராகை1*8 யுஇச்சுமெல்114 
இசைசெய் வித்திரே வாரீர் 
பாச மறுச்தீரே வாரீர், வாரீர் 

  

1775, பிரிலேன்--பி.ம், 170. ated von id, 

97 

௮/௮ 

௯௦0 

177. பாங்காரடடபி.ம், 170. ஓசை௨பி.ம், 170. மேல்.-பி.ம. 
ர 
[]
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ஓரா துலகனைப் பாரா தஇருநினக் 
,கோரா வகையென்தீர் வாரீர் 
பேரா நிலைதந்திர் வாரீர். வாரீர் கட 

ஓடாது மாயையை நாடாது சன்னெறி 
யூடா தஇிருவென்தீர் வாரீர் 

வாடா தஇிருவென்தீர் வாரீர்,159 வாரீர் ௬௬: 

இலக் SUT ZOSE சாலச் இறந்தருள் 
தலக்கங் சாட்டினீர் வாரீர் 

சாலச் கணச்இல்லீர் வாரீர், "வாரீர் ௬௪ 

தடத்தி னின்றொரு மாடத்தி லேற்றிமெய் 
பூடத்தைக் காட்டினீர் வாரீர் 
வேடத்தைப் பூட்டினீர் வாரீர். வாரீர் ௬௮ 

மத்தி லேரடுச் சாமத் தி லேயெனை 
யோமத்த னாக்கினீர் வாரீர் 
சாமத்த131 நீக்இனீர் வாரீர், வாரீர் ௬௯. 

தமென்ப தற்குமுன் னாமென் றுசைத்துடன் 
ஊமென்று காட்டினீர் வாரீர் 
காமென்று காட்டினீர் வாரீர். வாரீர் ௧௦௦ 

  

180. ₹ஒடான மாயைகீ ஊடாது ஈன்னெறி 

வீடா தெனச்சொளன்னீர் வாரீர் 

வாடா திருவென் தீர் வாரீர்”? 

என்று இப்பாடல் சுவாமிகளது உபதேசக் குறிப்பொன் றில் 

காணப்படுறது, உபதேசப் பகுதி, திருவார்த்தைச் ற குறிப் 

புகள், 107-௮து ₹₹அசு த்த நிவர்த்தி!" பார்க்க. 

181, சாமத்தை--1892.ம் வருஷப் பதிப்பு,
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ஓளவிய மார்ச்கத்தின் வெவ்விய னீச்சியே1$3 
செவ்விய னாச்சனீர் வாரீர் | 

ஒவ்வியொன் றாக்கினீர் வாரீர். வாரீர் ௧௦௪ 

சண்ணனை யீரும்மைக் சாணவென் னாசைக் 
கடல்பொங்கு இன்று வாரீர் 

உடல்தங்கு இன்றது வாரீர். வாரீர்௧௦௨ 

கண்டணைந் தாலன்றிச் சாச லடங்காதென் 
சண்மணி SAGES வாரீர் 
உண்மணி மீறிங்கு வாரீர், வாரீர்௧௦௨ 

கட்டிச்கொண் டும்மைக கலர்து கொளல்வேண்டுங் 
காரண ரேயிங்கு வாரீர் 

பூரண ரேயிங்கு வாரீர், 

வாரீர் இசம்பர வல்லி சிவகாம 
வல்லி மணாளரே வாரீர் 

மணிமன்ற வாணரே வாரீர். ௧௦௪ 

இருச்சிற்தம்பலம்
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8. அம்பலவாணர் ஆட வருகை? “3 

இ.ருச்ற்றம்பலம் 

பாலினத் 

ஆடவா ரீர்என்னோ டாடவாரீர் 

அம்பல் இ லாடுகின் ரீ ராடவா ரீர்,184 

சாணங்கள் 

தன்மைபிறர்ச் சறிவரியீ ராடவா ரீர்185 
கனித்சலைமைப் பெரும்பதியீர் ஆடவா ரீர் 

வன்மைமனக் தவர்க்கரிமீர் ஆடவா ரீர் 
agedar sees é Pir ஆடவா ரீர் 

  

188. சுவாமிகள் தெய்வம் திருக்காச்சால் எழுதியுள்ள 

மூலமே இத்திருப்பாடஓுக் காதாரம். இகம்குக் டைத்த அன்பர் 

am கையெழுத்துப் பிரதிகள் நான்கு, 

இதில் சண்ட முஈம்பாடல் பல்லவியோடு ஒரு ௪மயம் pits 
திலும், மற்றப் பத்துப் பாடல்கள் அவற்றின் பல்லவியோடு மற் 
ஜொரு சமயம் வேறோரிடத்திலும் சுவாமிகளால் எழுதப்பட் 
டிருக்கின்றன. மூலபாடதச்தைப் பெயர்த்தெழுதிய அன்பர்கள் 
இவற்றின் ஒதறுமையைக் கருதி இவற்றைத் கொடர்ர்த எண் 
ணிட்டு ஒரே பதிகமாகத் தொகுத்திருக்இமூர்கள் , 185, 186, 
187-வத அடிக் குறிப்புகளைப் பார்க்க, 

184, இதன் (i) இராக STO BECK (11) ஸ்வரரம்:-4 

(0) மோஹனம். 

‘ பல்லவி 

ஷய வாரீ சென்னோ|டா ட வா[| சீர் ॥ 
சாக கரகா கா Fl ar un um | பைபகாரி | 

அம்ப லத் கேயா டு இன் சீர்[கு ட ar | Per fi 
er ur at ரீ லாலாதா பா | oul ar காயா | கரீஸா ம
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(தொன்மைமறை முடியமர்ச்தீர் ஆடவா ரர் ச ஜை மட. காக 
துரியபதங் கடத்தவரே யாடவா சீர் 

இன்மைதவிர்த் தெனைமணக்கதீர் ஆடவா ரீர் 
என்னுடைய காயகரே ஆடவா சீர். ஆடவா ரர் 4 

திருவாளர் போற்றவென்னோ Kran fats 

'திருவனையார் வாழ்த்தவில்கே.யாடவா சீர் 

'(பெருவாய்மைப் பெருக்தகைமீ ராடவா Pa 

பேராசை பொங்குகின்றே னாடவா சீர் 

  

சரணம் 

(முதல் இரண்டு வரிகளுக்கும் மேற்கண்ட ஸல்வரல்களே,) 

வன் மை மனத் த வர்க் க ஹியீர் | 

சாகா பாதால் cht op ahr ope | 

ஆடவா | சீர் ॥ 

ரீ காரீல் | தால்்தபதா | 

வஞ்ச. மிலாகெஞ் ௪ கத் Fi | 
தால் ல்லா தா. லஸ் த Uae | 

ஆட ar | Pr ॥ 

ஸ்ர ல் தாப | பகதபகரிலசி | 

185. மூலத்தில் ₹6தன்மைபிறர்க் கறிவரியீர்'' என்ற இச் 
திருப்பாடலின் பல்லவியின் இரண்டாவ.து௮டி ₹₹அணிவளர்சிற் தம் 
பலத்தீர் ஆடவா ரீர்'' என்றிருக்கிறது. இவ் அடி அம்பலவாணர் 

அணைய வருகை” என்னும் திருப்பதிகப் பல்லவியில் ஆளப்பட் 
டிருப்பதாலம், இத்திருப்பாடலோ டொத்து மற்றச் சரணங் 

களாகச் கொண்டவற்றின் பல்லவியில் இச காணப்படாக சாம், 
இவ் அடிக் குறிப்பில் மட்டுமே இத குறித்.து வைக்கப்பட்டி GE 

இறத, 189, 186, 187-வத அடிக் குறிப்புக்களைப் பார்க்க. 

186. மூலரஜ்தில், “திருவாளர்? என்கிற இத்திருப்பாடலை 
(முூதலாகவுடைய பத்துப் பாடல்களின் பல்லவியின் இரண்டாவ 
டி எழும்பலத்தி லாடுன்னி ராடவாரீர்?? என்றிருகறெ.௮. 

188, 195, 187-வது அடிச் குறிப்புகளைப் பார்க்க.
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உருவாக யோங்குகின்றீ ராடவா ரீர் 
ageuCr a spew wren fr 

இருவாண சேத்தரின் ரி ராடவா ரீர் 
என்னுடைய சாயகரே யாடவா ரீர், ஆடவாரீர் ௨ 

வேற்றுமுகம் பாரேனென்னோ டாடவாரீர் 
வெட்சமெல்லாம் விட்டுவிட்டே னாடவா ரீர் 

மாற்றுதற்செண் னா திரென்னோ டாடவாரீர் 
மாற்றிலுயிர் மாய்ப்பேன்சண்டீ ராடவா சீர் 

கூற்றுதைச்ச சேவடியீ ராடவா ரீர் 
Oem eter Oe ove குறியாதி ராடவா ரீர் 

ஏற்றகனிச் சருணமீதே யாடவா ரீர் 
என்னுடைய காயசசே யாடவா ரீர், ஆடவாரீர் ௩ 

இல்லாமை நீச்கிரின்்ரீ crear fi 
என்னைமண மாலையிட்டீ ராடவா ரீர் 

கொல்லாமை கெறியென்றீ ராடவா ரர் 
குற்றமெலாங் குணங்சொண்டீ ராடவா ரீர் 

ஈல்லார்சொல் சல்லவசே யாடவா ரீர் 
நற்ராயி லினியவசே யாடவா சீர் 

எல்லாஞ்செய் வல்லவசே யாடவா ரர் 
என்னுடைய சாயகரே யாடவா ரீர், ஆடவாரீர் ௪ 

ஆசைகொண்டே டைவென்னோ டாடவா ரீர் 
ஆசையவெட்ச மறியாதா லாடவா ரீர் 

ஒசைகொண்ட தெங்குமிங்கே யாடவா ரீர் 
உம்மாணை யும்மைவிடே Cimon Pr 

காசபணச் தாசையிலே னாடவா ரீர் 
கைபிடி த்தாற் போதுமென்னே டாடவா சீர் 

எசறனீத் செனையாண்டீ ராடவர நீர் 
என்னுடைய காயசரே யாடவர ரீர், ஆடவாரீர் இ
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சன்மார்க்க As hous? onan Pi 
சாகாத வரசர்தர்சி ராடவா ரீர் 

சன்மார்க்க மனங்கரைத்தி ராடவா ரீர் 
சண்ணிசைச்ச சணவரேரீ ராடவா ரீர் 

சொன்மார்ச்சப் பொருளானீ சாடவா ரர் 
சுத்தவருட் சோதியே யாடவா ரீர் 

என்மார்ச்க முூளத்துகந்தீர் ஆடவா ரீர் க 
என்னுடைய நாயகரே யாடவா ரீர், ஆடவாரீர் ௬ 

அண்டமெலாவ் சண்டவரே யாடவா ரீர் 
அசண்டபரி பூணசே யாடவா ரீர் 

பண்டமெலாம் படைச்தவரே யாடவா ரீர் 
பற்றொடுவீ டில்லவரே யாடவா ரீர் 

கசொண்டெனைவச் தாண்டவசே யாடவா ரர் 
கூச்காட வல்லவரே யாடவா ரர் 

எண்டகுபொற் சபையுடையீ ராடவா ரீர் : 
என்னுடைய காயகசே யாடவர நீர், அடவாரீர். எ 

பேதநினை யாதவிரைச் தாரடவாரீர் 
பின்பாட்டுக் காலையிதே யாடவா ரர் 

இகுவுல வாகவே யாடவா ரீர் 
உள்ளாசை பொல்குஇன்ற தாடவா ரீர் 

சாகலறுச் தெனையாண்டீ ராடவா ரீர் 
கணிச்தலைமைப் பெரும்பதியீ ராடவா £ர் 

எதமறுச் தவர்ச்இனி௰ீ ராடவா ரீர் 
என்னுடைய நாயகரே யாடவர ரீர், ஆடவாரீர். ௮ 

கள்ளமொன்று மறியேனா ணைடவா ரீர் 
கைசகலக்து கொண்டீரென்னோ டாடவாரீர் 

உள்ளபடி யுளைக்கன்றே Qian fr 
உம்மாசை பொங்குகின்ற தாடவாரீர்
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தள்ளரியே னென்னோடிங்கே யாடவா ரீர் 
சாழ்க்கிலிறை யுச்சரியே னாடவா ரீர் 

எள்ளலறுக் தாண்டுகொண்டீ சாடவா ரீர் 
என்னுடைய காயகசேயாடவாரீர். gran hi ௯ 

சச்சுகின்றே ஸிச்சலிங்கே யாடவா ரர் 
சாணமச்சம் விட்டேனென்னோ டாடவா ரீ 

லிச்சையெலாக் தச். அகளித் சாடவா ரீர் 
வியச்துரைச்ச சருணமிதே யாடவா Pr 

எச்சுகழு மாகிரின்றீ ராடவா ரீர் 
எல்லாஞ்செய் வல்லவரே யாடவா நீர் 

இச்சைமய மாயிருர்சே னாடவா ரீர் 
என்னுடைய சாயகரே யாடவா சீர், ஆடவா ரீர் «0 

என்னுயிருச் குயிரானீ ராடவா சீர் 
என்னறிவுச் சறிவானீ ராடவா ரீர் 

aor eco Our Soave oman Pit 
என்னுடையுள் எத்.இருக்? ராடவா ரீர் 

என்னுரிமைச் சாயனைமீ ராடவா சீர் 
எனதுதணிச் தந்தையரே யாடவா மீர் 

என்னொருமைச் சற்குருவே யாடவா ரீர் 
என்னுடைய சாயகரசே யாடவா ரீர், 

ஆடவா ரீர்என்னோ டாடவா சீர் 
அம்பலத்தி லாடுகன்றீ ராடவா ரீர்,187 ௧௯ 

திரு*எற்றம்பலம் 

  

197. மூலத்தில் திருப்பாடல்களின் இறுதியில் பல்லவி 
யைச் திருப்பி எழுதியபோது, அதள் இரண்டாவது அடியில், 
5) 820 77 8) 0-ம் திருப்பாடல்கள் சார்பாக ₹“ அம்பலத்தே யாடு 
Gar Oa” என்றம், 4, 9, 11-ம் திருப்பாடல்கள் சார்பாக “ab 
பலத்தி லாடுகின் ரீர்'” என்றும் எழுதியிருக்கிறது, 10-வது 
நிருப்பாடலின் இருதியில் பல்லலி குறிக்கவில்லை, 199, 185, 
186-வஅ அடிக்குறிப்புக்களைப் பார்க்க,
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4. அம்பலவாணர் அணைய வருகை! * 

திரு* சிற்றம்பலம் 

பல்லவி 

அணையவா ரீர்என்னை அணையவா Pi 
அணிவளர்ற் றம்பலத் சீர் அணையவா சீர், 189 

சரணங்கள் 

இயற்கையுண்மை வடிவினரே யணையவர £ர் 
எல்லாஞ்செய் வல்லவரே யணையவா நீர் . 

இயற்கைவிளச் கத்தவரே யணையவா ரீர் 
எல்லார்க்கும் சல்லவரே யணையவா ரீர் 

  

188. 199-வது அடிக்குறிப்பைப் பார்க்க, இச் திருப்பாட 
அம் அப்படியே, 

189. இகன் (i) இராக சாளங்களும் (1) ஸ்வாமும்:-- 
(i) owt aii x அரபு 

(ii) பல்லவி 

௮ ணே யவா| ரீ ரென் ளே | 
ஸரீ மாமா |பாம தப தா] 

அணைய aur | Pr | 
ப மா.பா சா | தபமகரீலா | 

௮ ணி வ ot] ap மம் ப 
ஸ சி.கா ரீ [நித ஸா ovr | 

லத் தீர் ௮ 1] ணைய வா fr i 
ஸரீ மா மா | ப மாபமா தாபா ||
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இயற்கையின்ப மானவரே யணையவா £ீர் . 
இறைமையெலா முடையவமரே யணையவா சீர் 

இயறந்கைநிறை வானவரே யணையவா ரீர் 
என்னுடைய கராயகரே யணையவா ரீர், அணையவா ரீர் ௧ 

உலகமெல்லாம் உடையவரே யணையவா ரீர்190 
உண்மையுரைச் கன்றவபே யணையவா ரீர் 

கலைசமறுத் சாண்டவரே யணையவா ரீர் 
சண்ணனைய காதலரே யணையவா சீர் 

அலகறியாப் பெருமையே யணையவா ரீர் 
அற்புகப்பொற் சோதியே யணையவா சீர் 

இலகு௪பா பதஇியவரே யணையவா ரீர் 

என்னுடைய நரயகரே யணையவா ரீர், ௮ணையவா ரீர்௨ 
  

சரணம் 

(மு.தல் இரண்டு வரிகளுக்கும் மேற்கண்ட ல்வரக்களே.) 

இயற் கை வி |எக் கத் த வ] 
பமா பா ar | ober ovr evr ஸ் | 

சே ய tor lu amr சீர் ] 

bf ae ரீ| ஸ் நிச பதா | 

எல் லார்க் கும் | ஈல் ல வ] 

usr ரீ ஸ் | நித பா ar | 

Cr w gar | ow air RF 

பதா ரீ பதா | தபமாகரீ லா | 

190, மூலத்தில் உலகமெல்லாம்?” என்னும் இத்திருப் 
பாடலின் இறுதியில் உள்ள பல்லலியின் இரண்டாவது அடியில் 
₹அணிஇளர்?? ora Dib, “sobs Geren? என்னும் SOLAag 
திருப்பாடலின் இறுதியில் பல்லவி இருப்பி எழு தப்பட்டிருப்பதில் 

Bui meng யண்மை'' என்னும் மேதல் திருப்பாடலுக்குக் குறித் 
திருப்பது போல் ₹₹அ௮ணிவளர்!* என்றும் எழுதப்பட்டிருக்இறது.
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பொதுவினடிச் இன்றவரே யணையவா ரீர் 
பொற்புடைய புண்ணியரே யணையவா ரீர் 

மதுவிலினிச் சன்றவரே யணையவா ரீர் 
மன்னியவென் மன்னவரே யணையவா ரீர் 

வி௮அவினமு தானவே யணையவா ரீர் 
மெய்யுளைத்த விச்தகபே ௨ணையவா ரீர் 

இதுகருண மிறையவமே யணையவா ரீர் 
என்னுடைய சாயகழரே யணையவாரீர், அணையவா ரீர் ௩. 

வினைமாலை நீத்தவரே யணையவா ரீர் 
வேதமுடிப் பொருளவரே யணையவா ரீர் 

அனைமாலைச் சாத்தவரே யணையவா ரீர் 
அருட்பெருஞ்சோ இப்பதியீ ரணையவா ரீர் 

புனைமாலை வேய்ச்சவே யணையவா ரீர் 
பொதுவினிறை பூரணரே யணையவா ரீர் 

எனைமாலை யிட்டலே யணையவா ரீர் 
என்னுடைய சாயகரே யணையவா ரீர். ௮ணையவா ரீர் ௪ 

சிறுவயதி லெனைவிழைக் இ ரணையவா ரீர் 
சித்தசிகா மணியேநீ ரணையவா ரீர் 

2 nau se @ 613 ec மணையவா ரீர் 
உண்மைசொன்ன வுத்தமரே யணையவா ரீர் 

பொறுமைமிக வுடையவரே யணையவா சீர் 
பொய்யாத வாசகமே யணையவா ரீர் 

இறுதிதவிர்ச் தாண்டவே யணையவா ரீர் 
என்னுடைய சாயகரே யணையவா ரீர். அணையவா ரீர் இ 

சாதிமதர் தவிர்த்தவரே யணையவா ரீர் 
சனித்தலைமைப் பெரும்பதஇியீ ரணையவா ரீர் 

ஆஇயர்ச மில்லவசே யணையவா ரீர் 

ஆரணங்கள் போஜற்றகின்றீ ரணையவா ரீர்
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.இ.தஇயுணர் வரியவமே யணையவா சீர் 
உள்ளபடி புரைத்தவடே யணையவா சீர் 

௪திசைர்த தருணமிங்கே யணையவா ரீர் 
என்னுடைய சாயகரே யணையவாரீர். அணையவாரீர் ௬ 

அன்பாட்டை. விழைச்தவரே யணையவா சீர் 

அருட்சோதி வடிவினரே யணையவா ரீர் 
அன்பாட்டை யொழித்தவசே யணையவா ரீர் 

அரியரிறை பெரியவரே யணையவா சீர் 
பின்பாட்டுச் சாலையிதே யணையவா ரீர் 

பிச்சேற்று தின்றவரே யணையவா ரீர் 

என்பாட்டை யேற்றவரே யணையவா சீர் 

என்னுடைய காயகரே யணையவா சீர். அணையவாரீர் எ 

அரைக்சணமுச் தரியேனா னணையவா சீர் 
ஆணையும்மே லாணையென்னை யணையவா சீர் 

புரைச்சணங்கண் டறியேனா னணையவா சீர் 
பொன்மேனிப் புண்ணியரே யணையவா ரீர் 

வரைக்சணஞ்செய் வித்தவே யணையவா சீர் 

மன்றில்ஈடிச் கன்றவே யணையவா ரீர் 

இசைக்கணவு தருணமிதே யணையவா ரீர் 

என்னுடைய சாயகரே யணையவாரீர். ௮ணையவாரீர் of 

கருணைஈடஞ் செய்பவரே யணையவா சீர் 
கண்மணியிழ் சலந்தவமே யணையவா ரீர் 

அருணிறைூற் சபையவரே யணையவா சீர் 
அன்பர்குறை தீர்த்தவே யணையவா ரீர் 

தருணமிது விரைந்தென்னை யணையவா ரீர் 
சத்தியே நிச்சியபே யணையவா ரீர் 

இருணிறைச்தார்க் கறிவரியமீ ரணையவா ரீர் 
என்னுடைய சாயகரே யணையவாரீர். அணையவாரீர் ௬
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சே. ரவும்மே லாசைகொண்டே னணையவா ரீர் 
,திருவுளமே யறிச்ததெல்லா மணையவர ரர் 

._ ஆரெனச்ூங் கும்மையல்லா லணையவா ரீர் 
அயலறியே னாணையும்மே லணையவா சீர் 

ஈாரகத்தே னல்லவிங்கே யணையவா ரீர் 
என்னாசை பொங்குகின்ற தணையவா ரீர் 

ஏரசத்தே யமர்ச்சருள்வீ ரணையவா ரீர் 
என்னுடைய சாயகமே யணையவா ரீர், அணையவா ரீர் ௧௦ 

சலக்துகொள வேண்டுகின்றே னணையவா ரீர் 
காதல்பொங்கு கன்றதென்னை யணையவா ரீர் 

புலர் சறியேன் விரைகன்றே னணையவா ரீர் 
புணர்வதற்குச் தருணமிதே யணையவா ரீர் 

அலர்தவிடசக் சருள்சனெ ரீ ரணையவா ரீர் 
அரைச்சணமு மினிகச்சரியே னணையவா ரீர் 

இலர்தைகறுல் சனியனைமி ரணையவா ரீர் 
என்னுடைய காயசரே யணையவா ரீர், 

அணையவா ரீரென்னை யணையவா ரீர் 
அணிவளர்சிற் றம்பலச்தீ ரணையவா நீர், 19 1 SE 

திருச்சிற்றம்பலம் 

௪. வநகைய்பாடலகள் மற்றுப் பெற்றன. 

  

191. ''பொதுவினமுச் கன்றவேே'" என்னும் CLP GH (07 OL 
திருப்பாடலின் இறுதியிலம் அரை 0 Fg வரும் ஏழு இருட் 
பாடல்களின் இறுதியிலும் இருப்பி எழுதியுள்ள பள்லகியின் 
இரண்டாவது அடியில் *'அணிஇளர்'? என்ற பாடமே &-ண்ட, 
198, 190-வ அழச் குறிப்புகளைப் பார்க்க,



௫. ஆனத்தக் களிப்புகள் 

1. நல்ல மருந்து'”* 

இருச9த்றம்பலம் 

' Li sveval 

BAO UGE Hw 0s M-—F5D 

நல்கும் வைத்திய சாத மருக்து.19 5 

சரணங்கள் 

அருள்வடி வான மருச்து--ஈம்மூள் 

அற்புத மாக அமர்த்த மருந்து 
இருளற வோக்கும் மருர்து--அன்பர்க் 

கின்புரு வாக இருர்த மருந்து. கல்ல ௪ 
  

199. ஸ்ரீ தருமலில்க பிள்ளை அவர்கள் எழுதியுள்ள எட்டுப் 

.பிரதியே இத்திருப்பாடஓச் காதாரம். 

193. இதன் (1) இராக தாளங்களும் (11) ஸ்வரமும்:-- 

(1) காதராமக்கரியை--மிச்ர சாபு 

(ம பல்லலி 

நல் ல ம[ ருக் திம் ம] 
நிஸா ரீ[மா கா மீ| 

குக்து a & கம்] 
காமகரீ | sf F ovr | 

நல் Gb | mas Bular 6 w[ Ge sll 
மாமாமா|] மா மா [காரி கி] லரீ கா॥ 

சரணம் ் 

(முதல் மூன்று வரிகளுக்கும் மேம்சண்ட ல்வசங்களே,) 

இன் பு ர௬। வா க இருக் தம | ர் அ 
us மித ப[பாசாபம[|கா ரிசீ | மிசா]
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- சஞ்சலச் இர்ச்கும் மருச் து. எங்குச் 
தானேசா னாகித் தழைக்கும் மருச்து 

. அஞ்சலென் ராளும் மருச்துட- சச்சி 

தானர்த மாக அமர்ர்த மருந்து, 

SESE மான மருர்து- சதுர் 
வேத முடிவில் விளங்கு மருச்து 

தத்துவா தீத மருர்து-- என்னைத் 
கானாச்சிச் கொண்ட தயாள மருத. 

பிறப்பை யொழிக்கு மருக்து யார்க்கும் 
பேசப் படாத பெநிய மருந்து 

"இறப்பைத் தவிர்க்கும் மருக்அ--- என்னுள் 
் என்று மதுறித் இணிக்கு மருந்து, 

கானது வாகு மருது... பர 

சான வெளியில் ஈடிச்கு மருச்ு 
மோ வடிவா மருர்அு- சீவன் 

மூத்த ருளத்தே முடிக்கு மருக்து, 

புத்தமு தாகு மருக்து--பார்த்த 
போதே பிணிகளைப் போக்கு மருந்து 

பத்த ரருக்து மருச்து--அ.நு 
பானமுச் தானாம் பரம மருக்து, 

மாலயன் தேடு மருச்.து--முன்ன 
மார்க்சண்ட ரைக்காக்க வந்த மருச்து 

காலனைச் சாய்த்த மருச்து--தேவர் 
சாணுங் சனவினுல் காணா மருந்து, 

கற்பா யோக மருந்து. -உப 

சார்த ருளத்திடைச் சார்ந்த மருந்து 
சிற்பர யோக மருர்து-- உயர் 

சேவல் லாந்தொழுச் தெய்வ மருச்து, 

ல்ல 

ஈல்ல 

ஈல்ல 

சல்ல 

நல்ல 

நல்ல 

ஈல்ல 
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அம்பலக் தாடு மருச்து--பர 
மாசச்த வெள்ளச் சழுத்து மருர்து 

எம்பல மாகு மருர் வேளூர் 
என்னுர் தலத்தி லிருக்கு மருர்.௮, BO ௯ 

சேதப்படாத மருர்து..- உண்டால் 

சேன்போ லினிக்குர் தெவிட்டா மருச்து 
பேசப்படாத மருர்து..-மலைப் 

பெண்ணிடங் சொண்ட பெரிய (GE, CNN & வ 

ஆர்க்கு மறிதா மருக்து-... தானே 
ஆதி யகாதஇியு மான மருக்து 

சேர்க்கும் புநித மருர். து. தன்னை ச் 
சேடுவோர் கங்களை காடு மருர்அ, ஈல்ல ௧௪ 

புண்ணியர்ச் சான மருக்து--பறி 
பூரண மாகப் பொரு மருர்து 

எண்ணிய வின்ப மருக. எம 
செண்ணமெல் லாமுடித் இட்ட மருந்து, ஈல்ல ௧௨ 

பால்வண்ண மாகு மருந்து. ௮இல் 
பச்சை நிறமும் படர்ச்ச மருந்து 

அல்வண்ண காடு மருர்து-- உள்ளே 
கோச்குகின் ரோர்களை கோக்கு மருந்து, சல்ல ௧௩ 

unfree uur மருர்அ-- தன்னைப் 
பாராத வர்களைச் சேரா மருர்து 

கூர்ச்சச் செரிக்ச மருர்து-- அரு 
கடல மருர்தென்று சொண்ட மருர்து, BOO ௧௪ 

கோதிலா தோங்கு மருது. அன்பர் 
கொள்ளைகொண் டுண்ணச் குலாவு மருச்து 

மாதொரு பாக மருது. என்னை 
வாழ்வித்த என்சண் மணியா. மருந்து, நல்ல ௧௫
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ஏக வுருவா மருச்து-- மிச்ச 

ஏழைச ஸஞாச்கும் இரங்கு மரு 
சோகர் தவிர்ச்கு மருர்அு--பரஞ் 

சோதியென் றன்பர் து.இக்கு மருர்து. ஈல்ல 

கோமளங் கூடு மருந் ஈலவ் 

கொடுக்கத் துசங்கட்டிச் சொண்ட மரு 
ஈரமள வாத மருச்து-- கம்மை 

சாமறி யும்படி ஈண்ணு மருந்து, ஈல்ல 

செல்வச் தழைக்கு மருர் தூ என்றுச் 
தீரா வினையெலார் தீர்ச்சு மரச் 

ஈல்வச் தனைகொள் மருர்து--பா 
சாதாச்ச வீட்டினுள் கண்ணு மருர்அு. rae 

வாய்பிடி யாத மருச்து--மத 
வாதமும் பித்தமு மாய்ச்கு மருர்து 

சோய்பொடி யாக்கு மருர்து-- அன்பர் 
கோக்க கோக்கினுள் சோக்கு மருர்அு, சல்ல 

பெண்ணாசை தீர்க்கு மருர்து.- பொருட் 
பேராசை யெல்லாம் பிளக்கு மருந்து 

மண்ணாசை தீர்க்கு மருது எல்லாம் 

வல்ல மருர்சென்று வாழ்தீது மருர்து, ஈல்ல 

என்றுங் கெடாத மருர்து-- வரும் 
எல்லாப் பிணிக்கு மிதுவே மருக்து 

sion nC, சிவோச மருர்.து.-ஈம்மைச் 
சூழ்கீதிரு மைச்குரச் அணையா மருள், ஈல்ல: 

கண்ணொளி காட்டு மருச் சு... அம்மை 
கண்டு கலந்து கனிக்கு மருர்து 

விண்ணொளி யாகு மருர்து--பர 
வீடு சருங்கங்கை வேணி மருர்து ஈல்ல 

8 
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காயாம்பூ வண்ண மருந்து ஒரு 
கஞ்ச மலர்மிசைக் காணு மருந்து 

தாயாங் கருணை மருச்து--இற் 
சதாசிவ மானமெய்ஞ் ஞா மருக்து. 

அளவைச் சடச்த மருந்து யார்க்கும் 
அருமை யருமை யருமை மருந்து 

உளவிற் இடைக்கு மருந்து--ஒன்றும் 
ஒப்புயர் Saar sures oes. 

தன்மய மாகு மருந்து சிவ 
சாதனர் கெஞ்சில் தழைக்கு மருந்து 

சின்மய ஜோதி மருக்து-- அட்ட 

சித்தியு முத்தியுஞ் சேர்க்கு மருந்து. 

மறந்தா லொளிச்கு மருர்து-- சன்னை 
மறவா தவருள் வழங்கு மருந்து 

இறர்தா லெழுப்பு மருந்து-- எனக் 

கென்றுர் துணையா யிருக்கு மருந்து. 

கரும்பி லினிக்கு மருக்து.-- கடுங் 
சண்டகர்ச் செல்லாங் ௪௪க்கு மருந்து 

இரும்பைக் குழைக்கு மருந்து. பே 
ரின்ப வெள்ளச்தே யிழுக்கு மருந்து, 

அணிமணி சண்ட... மருக்து-.-அருள் 
அருந்த சுத்த வசண்ட மருந்து 

பிணிதவி ரின்ப மருர்து--யார்ச்கும் 
பேசா மருர்சென்று பேசு மருக்து. 

மூவர்க் கரிய மருக்து-.-செல்வ 
முத்துக் குமாரனை மீன்ற மருச்து 

நாவிற் இனிய மருக. தைய 
ஞாயக கண்டு தழுவு obs. 

[Gig sere 

CAO 2h 

ஈல்ல ௨௪ 

saw 2@ 

கல்ல ௨௬ 

கல்ல ௨௭ 

ஈல்ல 2 oF
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நல்ல மருக்இம் மருர்து. சுகம் 
கல்கும் வைத்திய சாத மருந்து. 

திருச்ற்றம்பலம் 
  

2. ஞான மருந்து! ** 

திருச்சிற்றம்பலம் 

பல்லவி 
நான மருச்இம் மருச்து_.-சுகம் 
ஈல்கிய கிற்சபா காத மருக் ஐ,195 

ரணங்கள் 
அருட்பெருஞ் ஜோதி மருச்து-- என்னை 

ஐர்தொழில் செய்தற் களித்த மருச்து 
பொருட்பெரும் போக மருச்து-- என்னைப் 

புறத்தும் அகத்தும் புணர்க்க மருந்து, ஞான க 
எல்லாஞ்செய் வல்ல மருச்௮--- என்னுள் 

என்றும் விடாமல் இனிக்கு மருந்து 
'சொல்லால் ௮ளவா மருச்து--சுயஞ் 

ஜோதி யருட்பெருஞ் ஜோதி மருக். ஞான ௨ 

காணாது .சாட்டு மருக்து--என்றன் 
கையிற்பொற் கங்கணம் கட்டு மருந்து 

ஆணாகிப் பெண்ணாம் மருச்ு--௮2 
வாடி மணிமன்றி லாடு1?6 மருக்து., ஞான ௨ 

194. அஇத்திருப்பாடலச் காதாரம் ௮ன்பர்கள் கையெழுத்தி 

அள்ள ஐர்த பிரதிகளாகும். 

195. “கல்ல மருந்து" என்னும் திருப்பாடஓக்குச் குறில் 

திருக்கும் இராக தாள ல்வாக்களயே இச் திருப்பாடலச்கும் 

கொள்க, 199-வது அடிக்குறிப்பைப் பார்க்க, : 

196. மன்றுளாடு.-...பி.ம்.
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த்தசன் மார்க்க மருந்து அருட் 
சோதி மலையில் துலல்கு மருர்தூ 

ிச்துரு வான மருர்அ.- என்னைச் 

  

199, அனக்க_ பிம், 900. ஊனந்சுபி_ம். 

ஈச்தெலாஞ் செய்யச்செய் விச்௪ மருர் அ. ஞான ௪ 

அன்பர்கீ1?* கெளிய மருர்து- மற்றை 
ஐவர்ச்குல் காண்டற் கறிய மருர்து 

என்பற்றி!3* மேலோங்கு மருக்அு-- என்னை 

இன்ப நிலையி லிருச்து மருர் த. சான டு 

சாதார்சு சாட்டு மருர்து- பார 
ஊான வெளியில் ஈடிக்கு மருர்து 

போசார்சர்ச் செய்து மருரஅ.-- என்னுள் வனா தனு a) WOH BI Ze 
பொன்னடி சாட்டிப் புணர்ர்ச மருர்து. ஞான ௬ 

48 அனாதி மருர்து. இரு 
அம்பலச் கோட மாடு மருது 

ஜோ இ மயமா மருச்து-- என்னைச் ஜாத ௫05௮ 
சோதியா தாண்ட துரிய மருர்௮. ஞான oF 

அதச்தத்1?* கோங்கு மருந்து அதற் 
ஈப்பாலுச் கப்பாலு மாண மருந்து 

gar oF £29" பல்லா மருர்து-- எனக் 
குள்ளே கலந்த உறவா மருர் து. மான ழூ 

என்னுயிர்க் கன்பா மருர் து. கலக் 

சென்னுயிர்ச் குள்ளே யிருக்க மருச்அு 

என்னுயிர் காக்கு மருர்து-- என்றும் 
என்னுயி ராகிய இன்ப மரு. கான க 

என்னறி வுட்கொள் மரு. என்றும் 

என்னறி வாகி யிலங்கு மருர்து 
என்னறி வின்ப மருர் அ. என்னுள் 

என்னறி வுக்கறி வென்னு மருக்து., ஞான ௧௦ 

197. அமார்க்கு.-பி.ம். 199. இன்பக்தி..பி_ம்.
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என்குரு வான மருச்து-- என்றும் 

என்தெய்வ மாகி யிருக்கு மருக்து 
என்னன்னை யென்ன மருக்து- என்றும் 

என்தர்தை யாகிய வின்ப மருச்து. ஞான 5௪ 

என்பெரு வாழ்வா மருச்து-- என்றும் 
என்செல்வ மாகி யிருக்கு மருக்து 

என்னுயிர் ஈட்பா மருர்து-- எனக் 

கெட்டெட்டுச் சித்திய மீர்த மருக்து, ஞான #2 

என்னிறை யான மருர்து--ம௫ழ்க் 
செனக்குக்தன் பொன்மேனி மீச்ச மருக்து 

தன்னறி லாகு மருது. என்னைத் 
தீர்த மருக்தென்றன் சொர்த மருச்து, ஞான ஈ௩ 

உள்ளத்தி னுள்ளா மருந்து என்றன் 
உயிருக் கனாஇியுறவா மருர்து 

'தெள்ளச் செளிச்கு மருக்து-- என்னைச் 
சிவமாக்கிக் கொண்ட சிவாய மருச்து. ஞான ௦௪ 

(மெய்ப்பொரு ளென்னு மருச்து-- எல்லா 
வேகா சுமத்தும் விளங்கு மருந்து 

கைப்பொரு ளான மருர்து- மூன்று 
கண்கொண்ட என்னிடு சண்ணுண் மருக்து. ஞான 5G 

மதியில் விளை*த மருர்து--யார்ச்கும் 
மதிக்கப்ப டாதபொன் வண்ண மருத்து 

கதிதரு மீன்ப மருச்து-- அருட் 
சண்ணாலென் றன்னைக் கலக்த மருர்து. ஞான ௧௬ 

சற்பூர ஜோதி மருச்து--பசுங் 
கற்பூர ஈன்மணங் காட்டு மருச்து 

பொற்பூவி ஞோங்கு மருச்து-- என்த ற் 91 
we : 2 22 டட ae இத போச் சலிர்ச்த? 139 போ௫ மழுர்து. கான eer 

    
901. .என்றன்--பி.ம். 902. போத மொழித்த--பி-ம்.
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மேலை வெளியா மருர்து--சான் 

வேண்டுக்தோ றெல்லாம் விளையு மருந்த 

சாலை”விளக்கு மருர்து--சுத்த 

௪மாச சன்மார்ச்ச சங்க மருந்து. ஞான 

என்னைத்சா னாக்கு மருர்து.-இங்கே 

இறக்சாளை யெல்லா மெழுப்பு மருர்து 

அன்னுமெய்ச் சோதி மருந்து அருட் 

சோதியா லென்னைத் துலக்கு மருர்து. ஞான 

பொய்யர்க் கறிதா மருர்து- என்னைப் 

புறத்தும் அகத்தும் புணர்ர்த மருது 
கையிற் இடைத்த மருக்து--சிவ 

காமச் கொடியைச் கலந்த மருர்து, ஞான 

ஆணவச் திர்க்கு மருச்து--ப.ர 
மானர்தச் தாண்டவ மாடும் மருந்து 

மாணவ வண்ண மருர்து-- என்னை 
வலிய வழைகத்அ வளர்க்கு 0G si. ஞான 

வானடு வான மருர் அ என்னை 
மாமணி மேடைமேல் வைத்த மருர்து 

ஊனர் தலிர்தத மருர்து--சலச் 

அள்ளே யினிச்சின்ற வுண்மை மருச்து. ஞான 

மலையிலச் சான மருர்து-- என்றன் 
மறைப்பைத் சவிர்த்சமெய் வாழ்ச்சை மருச்து 

கலைகலவ் காட்டு மருக்து-- எங்குவங் 

கண்ணாடிச் காணுங் சனத்த மருந்து. ஞான 

அற்புத ஜோதி மருர்ு- எல்லாம் 

ஆகியன் ரூகி யமர்ர்த மருர்து 

தற்பதம் சரத மருர்து-- எங்குர் 
sia gat COEF சனிச்ச மருர்அ. நான 

௪௮ 

௧௯ 

௨௦ 

(0 Pp 

௨௨



பகுதி] ஆனந்தக் களிப்புகள் 

தன்னை யளித்த மருர்து-- என்றுஞ் 
சாகாத ஈல்வரச் SHE WHE SI 

பொன்னடி. ஈர்த மருந்து அருட் 

் போனகம் தந்த புனித மருர்.து. ஞான 

சண்ணுச் இனிய மருர்து-- என்றன் 
கைப்பொரு ளாந்தங்கக் சட்டி மருந்து 

எண்ணுச் கடங்கா மருச்து-- என்னை 
ஏதக்குழிவிட் டெடுக்த மருர்து. ஞான 

சுட்டப் படாத மருந்து-.- என்றன் 
அக்கமூஞ் சோர்வுக் தொலைத்த மருந்து 

எட்டுதற் கொண்ணா மருக்து--கான் 
எட்டிப் பிடிச்ச விசைக்கு மருது. ஞான 

உன்னற் சரிதா மருச்து-- எனக் 

- குள்ளும் புறத்தும் உலாவு மருக்து 
தன்னம் சணித்த மருச்து--சுத்தச் 

சாக்கிரா தீதச் சபேச மருச்து. ஞான 

ஒன்றிலொன் மூன மருச்து-- அந்த 
ஒன்றி லிரண்டாகி யோங்கு மருந்து 

அன்றிஞான் ரூன மருச்து--கான் 
காகியைச் தாகி யமர்ர்த மருர்து. ஞான 

வெளிக்குள் வெளியா மருர்து-- எல்லா 
வெளியுவ் கடச்து விளங்கு மருந்து 

ஒளிக்குள் சொளியா மருக்து-- எல்லா 
ஒளியுஈ்சா னாகிய வுண்மை மருக்து, ஞான 

ஆருறுச் சப்பான் மருந்து..- அதற் 
கப்புறச் தீராறுக் சப்பான் மருச்து 

ஈருஇயில்லா3!8 மருக்து-- என்னை 
எல்லாஞ் செயச்செய்த வின்ப மருந்து. ஞான 
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908. யல்லா, யெல்லா-.-பி_ம்,
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ஆரணத் தோங்கு மருக்து-- அருள் 
அகம மாகி௮ண் ஸணிக்கு மருந்து 

காரணங் காட்டு மருக்அு-- ஏல்லாவ் 

சண்ட மருர்தென்னுட் கொண்ட மருந்து, ஞான ௩௨ 

மலமைச்து நீக்கு மருச்அு- புவி 

வானண்ட மெல்லாம் வளர்க்கு?04 மருச்து 

சலமிக் கருஞு மருக்து-- கானே 

கானாகித் தானாளு சாட்டு மருக த. 

ஞான மருக்இம் மருக்து--சுகம் 
சல்கிய.சிற்சபா நாத மருச் து, 05 ௩ 

இருச்சிற்றம்பலம் 

8. சிவசிவ ஜோதி”? 
். திருசிற்றம்பலம் 

பல்லவி 
Fala சிவசிவ ஜோதி-இவ 

Fafa இவூவ இவூவ ஜோதி 

சிவசிவ சிவசிவ ஜோது,07 
  

904. அளிக்கும்---பி-ம், 
205. இரண்டு பிரதிகளில் முதலிலும் இறுதியிலும் பல்லவி 

Wer மூன்றாவது வரியாகப் Yar ew ₹6ஞான மருந்திம் மருக”? 

என் மெழுதி யிருக்க, 

900. இதற்குச் கிடைச்ச அன்பர்கள் கையெழுத்துப்பிரதி 

கன் கான்கு, அவற்றுள் இரண்டில் (ஆனந்தச் களிப்பு'! என்னு 

இதன் தலைப்பு எழுதப்பட்டிருக்கிறத, பிரதிகளில் சோதி?! 

சான் திருப்பறை வழக்கும் உச்சரீப்பைத் தழுவி இங்கு ஜோதி?” 

சான்று கொண்டிருக்கிற. 

307. இதன் (1) இசாக தாளங்களும் (11) ல்வரமும்:-- 

(i yr a f—y 8)



பகுதி]. ஆனந்தக் களிப்புகள் 

சரணங்கள் 

கற்பர மாம்பரஞ் ஜோதி._அருட் 
சித்தெல்லாம் வல்ல சிதம்பர ஜோதி 

தற்பர தத்தவ ஜோதி... என்னைச் 
தானாகி கொண்ட. தயாகிதஇி ஜோதி, 

சித்துரு வாஞ்சுயஞ் ஜோ இ எல்லாஞ் 

செய்இட. வல்ல கம்பரா ஜோதி 
அத்துவி தானந்த ஜோதி. - என்னை 

ஆட்கொண் டருளுஞ்டற் றஐம்பல ஜோ 

சின்மய மாம்பெருஞ் ஜோஇ-- அருட் 
செல்வ மலிக்குஞ் தம்பா ஜோதி 

தன்மய மாய்கிறை ஜோஇ.-- என்னைத் 
தர்தமெய் ஜோதி சதானக்த ஜோதி. 

ஆதிமீ றில்லாமுற் ஜோஇ-- அரன் 
ஆதியர் தம்மை யளிச்தபிற் ஜோதி 

ததி யுணர்வருஞ் ஜோ கி....எல்லா 
உயிர்களி னுள்ளு மொளிர்கின்ற ஜோதி, 

இ. & 

சிவ 

fe 
% 

  

(ii) பல்லவி 

இ வ ரவ ட வ Ba 

ரீ ரீ மாமாபா பாதாபா | 

ஜோ தி 

oT பர்ப 

| 

» & a ji 
மதபம கா சீஸ | 

இவ fa Aaa A a 

ரிகா ரீ ஸ ah & aa we | 

டி வ ட வ சி வ இ வ | 

ரி 

திவ aa | ஜோ 

| 

a ॥ 
ரீ மாபா பா | மதபமா காகிஸ | 

ரீ மாமா பாபாதா பா] 

ச் ஜோ இ 

யாம பா 

| 
| 
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மன்னிய பொன்வண்ண ஜோ G)—aee 
வண்ணத்த சாம்பெரு மாணிச்ச ஜோதி 

துன்னிய வச் ஜோதி முத்து 
ஜோதி மரகத ஜோதியுட் ஜோதி. வ 

பார்முச லைர்துமாஞ் ஜோ இஜர் இற் 
பக்கமேல் £ழ்சடுப் பற்றிய ஜோதி 

இரைம் பொறியுரு ஜோதி.-பொறிக் 
குள்ளும் புறத்தும் ஒளிர்கின்ற ஜோதி. Flas 

ஐம்புல ழேர்தானாஞ் ஜோ இ.-புலக் 
ச்சத்தும் புறத்து மலர்க்தொளிர் ஜோதி 

Co) LT Wi Lb Lo LID Cure Gyr ஜோதி தி மற்றைப் 
பொறிபுலன் உள்ளும் புறத்துமாஞ் ஜோதி, சிவ 

மனமாஇ யெல்லாமாஞ் ஜோதி. ௮வை 

வாழ அகம்புறம் வாழ்கின்ற ஜோதி 
இனமான உள்ளக ஜோஇ-- சற்றும் 

ஏரு இிறங்கா இயக்குமோர் ஜோதி. Peay 

முச்குண மும்மூன்றாஞ் ஜோதி-- அவை 

முன்பின் னியங்க முடக்கிய ஜோதி 
எச்குணச் துள்ளுமாஞ் ஜோதி--குணம் 

எல்லாங் கடர்கே யிலங்கிய05 ஜோ, இவெ 

பகு கிமூன் ருகிய ஜோதி மூலப் 
பகுதிகள் மூன்றும் படைத்கருள் ஜோதி 

விகுதி பலவாக்குஞ் ஜோதி சற்றும் 
விகு கியொன் நின்றி விளக்கிய ஜோ, சிவ 

கால முகற்காட்டுஞ் ஜோதி--கால 
சாரணச் தப்பால் கடந்கொளிர் ஜோதி 

கோலம் பலவாகுஞ் ஜோதி. ஒன்றுங் 
குறிக்கப் படாசசிம் குணப்பெருஞ் ஜோதி309 இவ 

௧௦ 

ae 

  

908, இயக்கிய--மி ம், 

909, குதிச்சுப் படாச9் தம்பலம் சோதி. பி . ம்,
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தத்துவ மெல்லாமாஞ் ஜோதி. அர்சச் 
தத்துவ மெல்லார் தருவிக்குஞ் ஜோதி 

அத்துவி சப்பெருஞ் ஜோதி எல்லாம் 
அருளில் விளங்க அமர்த்திய ஜோ. கவ ௪ pe 

௪,த்தரச ளெல்லாமாஞ் ஜோதி. அவர் 
௪த்.திக ளெல்லாச் சகழைப்பிச்குஞ் ஜோதி 

மூத்த ரனுபவ ஜோதி பர 
மூதீதியாஞ்ஜோதிமெய்ச்சித்தியாஞ்ஜோதி,வ ௪௨ 

ஆறர்தச் தேரிறை ஜோதி அவைக் 
கப்புறக் சப்பாலு மாய ஜோஇ 

வீறும் பெருவெளி ஜோதி-மேலும் 
வெட்ட வெளியில் விளங்கிய ஜோதி, சிவ ௪௬௪ 

போருட் ஜோதியுட் ஜோதி அண்ட 
பிண்டங்க ளெல்லாம் பிறங்கெய ஜோஇ 

வாரமுற் மேோவ்கிய ஜோ மன 
வாக்குக் கெட்டாததோர் மாமணி210 ஜோதி, ஏவ தட: 

ஒன்றான பூரண ஜோதி. அன்பில் 
ஒன்றாக உள்ளத்தி லொன்றாக ஜோதி 

என்றா யொளிர்கின்ற ஜோதி--என்னுள் 
என்றும் விளங்கிய என்னுயிர் ஜோதி, சிவ ௪௯ 

மெய்யேமெய் யாகிய ஜோதி--சு்௪ 
வேசார்த வீட்டில் விளங்யெ ஜோதி 

அய்ய சிவானந்த ஜோதிகுரு 
அரியத் தலச்சே அலங்கிய ஜோதி. திவ ser 

சிவமய மாஞ்சுத்த ஜோதி சக்த 
சித்தாக்த வீட்டில் சிறக்தொளிர் ஜோதி 

உவமையில் லாப்பெருள் ஜோ என 
அள்ளே கிரம்பி யொளிர்கன்ற ஜோ. சிவ, எழ 
  

210. RADE mal = Bs



124. திரு அருட்பா (கீர்த்தனை 

ஈஎன்னைச்தா னாச்கிய ஜோதி-இங்கே 
இறர்தாரை யெல்லா மெழுப்புமோர் ஜோதி 

அன்னைக்கு மிக்கருட் ஜோதி-- என்னை 
ஆண்டமு தந்தக்த தனச்ச ஜோதி. கிவ 

சிச்சஞ் சிவமாக்குஷ் ஜோதி-- கான் 
செய்த தவத்தால் தெரி*தவுட் ஜோதி 

புத்தமு தாகிய ஜோதி-சு௧ 
பூசண மாயொளிர் காரண ஜோதி. சிவ 

தம்பச்தி லேற்றிய ஜோதி--௮ப்பால் 
சார்மணி மேடைமேல் தான்வைத்த ஜோதி 

விம்பப் பெருவெளி ஜோ தி-.-அ௮ங்சே 
வீதியும் வீடும் விளக்செய ஜோதி. சிவ 

சுகமய மாகிய ஜோ இ. ஏல்லா 

ஜோதியு மான சொரூபவுட் ஜோதி 
அகமிதர் திர்ச்கருள் ஜோதி சச்சி 

தானர்த ஜோதி சதானர்த ஜோதி, சிவ 

நிச்ச பரான*ச ஜோதி. ௪த்த 
நிரஇச யானக்த நித்திய ஜோதி 

அத்துவி தானச்த ஜோதி எல்லா 

ஆனச்த ௨ண்ணமு மாகிய ஜோதி, சிவ 

பொய்யாக புண்ணிய ஜோதி எல்லாப் 

பொருளும் விளங்கப் புணர்த்திய ஜோ §) 
கையா சருள்செய்ச ஜோதி ஒரு 

௧௯ 

கானுக்தா னும்மொன்றாய் சண்ணியஜோ தி. சில ௨௪ 

கண்ணிற் சலர்தருள் ஜோதி-- உளச் 
சண்ணுயிர்ச் கண்ணருட் சண்ணுமாஞ் ஜோதி 

எண்ணிற்ப டாப்பெருக் ஜோதி சான் 
நன் எண்ணிப வண்ண Sut mu ஜோதி, Fa 2G
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S63 Qarehit@ Cnr &—us 
விர்து வொளிக்குள் விளங்கிய ஜோ 

ஈர்துயர் தீர்த்சரூுள் ஜோ௫-- ப. 
சாதாந்த சாட்டுக்கு சாயச ஜோதி. இவ ௨௧௯ 

சானன்றி யொன்றிலா ஜோதி. என்னைக் 
சன்மய மாச்கிய சத்திய ஜோதி 

சானின்று ?₹11/கண்டசோர் ஜோதி சானே 
சானா வாழ்ர் திட ஈல்கிய ஜோதி. Aa ௨௭ 

* தன்னிக ரில்லதோர் ஜோதி ச்ச 
சன்மார்ச்ச சங்கர் சமுலிய ஜோதி 

என்னுள் நிறைக்சமெய் ஜோதி. என்னை 
ஈன்றைச் சொழில்செய்யென் ரேலிய ஜோதி. ௨௮ 

அச்சர் தவிர்த்தமெய் ஜோதி என்னை 
ஆட்சொண் டருளிய அம்பல ஜோதி 

இச்சையெ லார்சக்ச ஜோ தி.-உயிர்க் 
இங்குமல் சென்னாம லெங்குமாஞ் ஜோதி. சிவ ௨௪ 

சாலையில் சான்சண்ட ஜோ இ..-எல்லாக் 
சாட்சியும் சான்காணக் காட்டிய ஜோதி . 

ஞாலமும் வானுமாஞ் ஜோ இ..-என்னுள் 

கானாஇத் தானாகி ரண்ணிய ஜோதி, Rev biti: 

ஏகார்த மாதிய ஜோதி. என்னுள் 
என்றும் பிரியா திருக்சன்ற ஜோ,க 

சாகா வரர்தர்த ஜோதி. என்னைச் 
தானாகச் சொண்டசோர் சத்திய ஜோதி. சிவ ௩௪ 

சுத்த சவமய ஜோதி--என்னை 
ஜோதி மணிமுடி சூட்டிய ஜோதி 

சத்திய மாம்பெருக் ஜோதி சானே 
தானாக யாளச் சயவுசெய் ஜோதி. 

211, அன்பி . ம்.
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Haha Paha Cor G—Fia 
GaGa Ahaha சிவசிவ ஜோதி 

FagKa Aaga Cr 8.212 ௩௨௨ 

திருச்சித்றம்பலம் 
  

4. ஜோதியுட் ஜோதி”! 

திருச்9த்றம்பலம் 

பால்லவி 

ஜோகியுட் ஜோகியுட் ஜோதி சுத்த 
ஜோதி வஜோதி ஜோதியுட் ஜோதி 
ஜோதியுட் ஜோதியுட் ஜோ இ.314 

  

919, இச்திருப்பதிக முடிவில் *ஈஇருக்கிற்றம்பலத் தக்தை 
யார் திருவடி வாம்க?? என்னு ஓர் பிரதியில் குறித்திருக்கிறது. 

313. அஇச்திருப்பாடலுக்குச் இடைத்த அன்பர்கள் கை 

யெழுத்துப் பிரதிகள் மூன்று, ஸ்ரீ இறுக்கம் இரத்தின apsSur 
ரவர்களது பிரதியில் **அந்தச் களிப்பு?! என்றும் சித்து வண் 
ணம்: என்றம் இதன் தலைப்பில் எழுதியிருக்கறது, ஜோதி?” 

என்பதைச் குறித்து 900-௮32 அடிக்குறிப்பைப் பார்க்க, இன 

மது, 

914, இதன் (0) இராக தாளங்களும் (1) ஸ்வரமும்:-- 

(i) மத்யமாதி.௮தி 

(ii) பல்லவி 

ஜோ B up Cyr A we | 
ரிமா ரீ ஸ ஸா நி ove | 

ஜோ த | 9 93 FS SH 
feo ரீ] சீ PF AR AH 

ஜோ தி.9 வ ஜோதி | 

ம் ம்பாரீ ல் சி |



பகுதி] WBE SOME 127 

சரணங்கள் 

சிவமே பொருளென்று தேற்றி-- என்னைச் 

சிவவெளிக் கேறுஞ் செரத்தி லேத்றிச் 
சிவமாக்கிக் கொண்டது பாரீர் இருச் 

சித்றம் பலத்தே திருட ஜோதி. ஜோதி ௪ 

.வித்தெல்லா மொன்றென்று சாட்டி--அ.இல் 
விளைவு பலபல வேறென்று காட்டிச் 

சித்தெல்லாச் தந்தது பாரீர்... திருச் 
சிற்றம் பலத்தே Sas ஜோதி, ஜோதி ~ 

- 'சொல்வந்த ௮ந்தங்ச ளாறும்--ஒரு 
சொல்லாலே தமென்றச் சொல்லாலே வீறும் 15 

செல்வங் கொடுத்தது பாரீர்... Dae 
சிற்றம் பலச்தே திருட ஜோ. ஜோதி ௨ 

தங்கோ லளவெனச் கோதிச்.- சுத்த 
சமரச சத்திய சன்மார்க்க § De 

செங்கோ லளித்தஅ பாரீர். திருச் 
சிற்றம் பலத்தே திருகட ஜோதி. ஜோதி ௪ 

ஆபத்தை நீக்கு வளர்த்தே-- சற்றும் 

அசையாமல் அ௮வியாம லடியே னுஎத்தே 

திபச்தை வைத்தது பாரீர் இருச் 
சிற்றம் பலத்தே இரு௩ட ஜோகி, ஜோதி டு 

  

ஜோ இயுட் |] ஜோ 81. 
கிஸ் நிபாமா | மதிப சீ | 

ஜோ இியுட் ஜோ இி.யுட் | 
fio ரீ ஸா நி ஸா ! 

ஜோ [| தி ॥ 
சீ சீயம | ளா



128 திரு அருட்பா [eae wert 

மெய்யொன்று சன்மார்ச்ச மேதான்-- என்றும் 
விளங்கப் படைப்பாதி மெய்ச்சொழில் நீதான் 

செய்யென்று தந்தத 'பாரீர்-- இருச் 
இற்றம் பலத்தே திருட ஜோதி, ஜோதி ௬ 

என்பால் வருபவர்ச் கன்றே. அருள் 

எ௫ன்றேன் ஈஇன்றேன் ஈகின்றே? 16 னென்றே 

தென்பா லிருச்சுது பாரீர்-- இருச் 
இற்றம் பலத்தே இரு௩ட ஜோதி. ஜோதி எ 

அரியச் தலமூன்றின் மேலே--சுக்தச் 
துரியப் பதியி லதுவக னாலே 

செரியத் தெரிவ பாரீர் - இருச் 
சிற்றம் பலத்தே Nasr ஜோ, ஜோதி % 

பரைதாசக்கிச் காட்டிய காலே இ 
பரையிவர்க் கப்பாலப் பாலென்று மேலே 

இரைக்க சாட்டுதல் பாரீர்-- இருச் 
சிற்றம் பலச்சே இருரட ஜோதி, ஜோ &} ர] 

சற்பர மேவடி வாகி அது 
சன்னைச் கடக்து தனியுரு வாடச் 

சிற்பத் துள்ளது பாரீர் -- இருச் 
சிற்றம் பலத்தே திருட ஜோ. ஜோதி வ 

ஈவவெளி கால்வகை யாதி. ஒரு 
ஈடுவெளிச் குள்ளே ஈடத்இய நீதிச் 

சிவவெளி யாமிது பாரீர்... இருச் 
சிற்றம் பலத்கே திருட ஜோ, ஜோதி ௧௪ 

மேருவெற் புச்சியின் பாலே. நின்று 

விளங்குமோர் தம்பத்தின் மேலுக்கு மேலே 
சேருமோர் மேடைமேற் பாரீர் இருச் 

சிற்றம் பலத்சே இருகட ஜோதி, ஜோதி ௪௨ 
  

216, ஈட௫ன்றோம். ஈஇன்?ரமும் ஈசன் ரோம்.-மி.. ம்,
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ஆரண வீதிக் சடையும் சுத்த 
ஆகம வீதிக எர்தக் கடையும் 

சேர ஈடுச்சடை பாரீர் - இருச் 
சிற்றம் பலத்சே இரு௩ட ஜோதி. 

பாடல் மறைகளோர் கோடி அருட் 

பாத உருவ சொருபங்கள் பாடி 

தேட. இருச்சது பாரீர் இருச் 

இற்றம் பலத்தே திருட ஜோதி. 

நீடு வொாசமங் Carn. அருள் 
நேருறப் பாடியு மாடியு மோடிச் 

தேட இருச்தது பாரீர்-- இருச் 
இற்றம் பலத்தே திருட ஜோதி. 

பத்தி நெறியிற் செழித்தே-- அன்பிற* 14 
பாடுமெய் யன்பர் பதியிற் பழுத்சே 

இத்தித் திருப்பது பாரீர். இருச் 
சிற்றம் பலத்தே திருட. ஜோதி, 

பித்தாடு?18 மாயைக்கு மேலே-- சுத்தப் 

பிரம வெளியினிற் போரு ளாலே 
சித்தாடு இன்ற பாசீர்-- இருச் 

இற்றம் பலத்தே இரு௩ட ஜோதி, 

தருகெறி மெல்லாமுள் வாங்கும்--சத்த 

129 

Can ௪௩௨ 

ஜோதி ௪௪ 

ஜோதி ௧௬ 

Car sar 

சன்மார்ச்க மென்றோர் தனிப்போசொண் டோங்குர் 
இருநெறிச் சேசென்று unit இருச் 

சிற்றம் பலத்தே Sor Car Si. ஜோதி ௪௮ 

எம்பொருள் எம்பொரு ளென்றே-- சொல்லும் 
எல்லாச் சமயத்து ளெல்லார்சக்கு மொன்றே 

செம்பொரு ளென்பது பாரீர்... இருச் 
இற்றம் பலச்சே திருட ஜோ, ஜோதி ௧௯ 
  

917. அன்பால்--பி.ம். 9718. பித்தாகு.மி _ம். 

9
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சைவ முதலாக நாரட்டும்--பல 
சமயங்க ளெல்லார் தனித்தனிக் காட்டும் 

தெய்வ மிதுவர்து பாரீர் திருச் 
சிற்றம் பலத்தே திருட ஜோதி, ஜோதி ew 

எள்ளலில் வான்மூதல் மண்ணும்-- அழு 
தெல்லா மிதிலோ நிறையள வென்னும் 

தெள்ளமு தாமிது பாரீர். திருச் 
சத்றம் பலத்தே திருட ஜோதி. ஜோதி ௨௪ 

எத்தாலு மாகாதே யம்மா-- என்றே 
எல்லா உலகு மியம்புதல் சும்மா 

செத்தாரை மீட்பது பாரீர். இருச் 
சிற்றம் பலத்தே இருகட ஜோதி. ஜோதி ௨௨ 

பிறச்து பிறந் துறன் ஹறேனை-- என்றும் 
பிறவா இறவாப் பெருமைதச் தானைச் 

சிறக்தொளிர் வித்தது பாரீர் இருச் 
சிற்றம் பலத்தே திருட ஜோ ௮. ஜோதி ௨௩௨ 

வருவித்த வண்ணமும் கானே இந்த 
மாநிலத் தேசெயும் வண்ணமுக் தானே 

தெரிவித் தருளிற்றுப் பாரீர் இருச் 
சிற்றம் பலத்தே இிருகட ஜோதி. ஜோதி ௨௪ 

பாரிடம் வானிட மற்றும் இடம் 

பற்றிய முத்தர்கள் சித்தர்கள்? 19 முற்றும் 
சேரிட மாமிது பாரீர்-- இருச் 

சிற்றம் பலச்தே திருட ஜோ, ஜோதி உட 

உய்பிள்ளை பற்பல .ராவல்--கொண்டே 
உலகத் இருப்பவிங் சென்னைத்சன் னேவல் 

செய்பிள்ளை யாக்ிற்றுப் பாரீர்-- இருச் 
சிற்றம் பலத்தே Darr Cars. ஜோதி ௨௬ 
  

919. இத்தர்கள் முத்தர்கள்--பி . ம்,
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உருவு முணர்வுஞ்செய் ஈன்றி-- அதி 
_ வுளமு மெனக்கே3?0 யுதவிய தன்தித் 

இருவுங் கொடுத்தது பாரீர் திருச் 
் இற்தம் பலத்தே திருட ஜோதி. ஜோதி ௨௪ 

எண்ணிய எண்ணங்க ளெல்லாம் கான் 
எண்ணிய வாறே யினிதுதர் தென்னைக் 

தண்ணிய னாச்ற்றுப் பாரீர் திருச் 
இற்றம் பலத்தே இருட ஜோதி, ஜோதி உற 

பேருல செல்லா மதிக்கத்-- தன் 
பிள்ளையென் ஜென்னைப் பெயரிட் டஉழைத்தே?231 

சீருறச் செய்தன பாரீர் இருச் 
இிந்றம் பலத்தே திருட ஜோதி. 

ஜோதியுட் ஜோதியுட் ஜோதி சுத்த 
ஜோதி வஜோதி ஜோகதியுட் ஜோதி 
ஜோதியுட் ஜோதியட் ஜோதி, ௨௯ 

இருச்சற்றம்பலம் 

  

5. ஆடிய பாதம்”? 

திருச சிற்றம்பலம் 

பல்லவி 

ஆடிய பாசமன் ராடிய பாதம் 
ஆடிய பாதகின் முடிய பாதம்,335 ஆடிய 
  

920. எனகஇங்கு.-பி.ம். 991, அமைக்க-பி ம், 

999. இச் இருப்பாடதுக்குக் கடைச்த அன்பர்கள்: லக 
யெழுத்அப் பிரதிகள் ஐ%த. இவற்௮ள் ஸ்ரீ இறுக்சம் இரத்தின 
முதலியார் அவர்கள் பிரதியிலும் மத்றொரு பிரதியிலும் திருப் 

பாடலின் தலைப்பில் msi Gnd வைப்பு! என்று குதித்திடுக் 

இறத,
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சாணங்கள் 

பாடிய வேதங்கள் தேடிய பாதம் 
பத்திசெய் பத்தர்க்குத் இத்இிக்கும் பாதம் 

நாடிய மாதவன்” 4 சேடிய பாதம் 

கசாசாக்த சாட்டுக்கு சாயக பாதம். அடிய க 

சீராக வல்வினை தீர்ச்சென்ற பாதம் 
தெய்வங்க ளெல்லாச் தெரிக்கும் பாசம் 

வாரா வரவாக வர்சபொற் பாதம் 

வஞ்ச மனத்தில் வ௫யாச பாதம். ஆடிய ௨ 

ஆரா அமுதாக யண்ணிக்கும் பாதம் 
Hou Greg wore sor பாதம் 

காரா யணன்விழி ஈண்ணிய பாதம் 

தான்புனை பாடல் ஈயச்தபொற் பாதம். இடிய ௩ 

  

999. இதன் (1) இராக தாளங்களும் (11) ஸ்வரம்: 

(0) சன்யாைஃசாபு 

(ii) பல்லவி 

ஆ. 1] டய ॥ பா [| த மன் | 

நிலா | F cir | oF | சாபா || 

ரூ.1 ழூய 1 பா | தம் if 
மபா | மாகா ॥ கமா [| ors y 

Glew ho us | & நின் | 

மபா | தாபா॥ மகா | ரீ ஸா fF 

௫. | டிய 1 பா தம் |} 
நிலநி | தாபா ॥ நிரீ | ஸா $ ff 

சரணம் 

ur | டிய] வே ] தல் கள்.) 
மபா | காமா ॥ பரீ | நித பா 

கே [ஒய ॥ பா | தம் ॥ 
us [| திசதுபம | மபா | நீ: |
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சல்லவ ரெல்லாம் தயக்கின்ற பாதம் 
நாத முடிவில் ஈடிச்கின்ற பாதம் 

வல்லவர் சொல்லெல்லாம் வல்லபொத் பாதம் 
ub Ss we Gao sh Bo orga, ் அடிய ௪ 

எச்சம யத்து மிலங்கிெய பாதம் 

எள்ளுக்கு செண்ணெய்போ லெக்குமாம் பாதம் 
அச்சர் தவிர்த்த்தன்னை யாட்கொண்ட பாதம் 

ஆனந்த நாட்டுக் கதிபதி பாதம். அடிய இ 

சேவர்க சொல்லாருஞ் இர்திச்கும் பாதம் 
தெள்ளமு தாயுளச் இத்திக்கும் பாதம் 

மூவருங் காணா முழுமுதற் பாதம் 
மூப்பாழுச் கப்பால் மூளைக்தபொற் பாதம், ஆடிய ௬ 

அரிய வெளிச்சே யுரியபொற் பாதம் 
சுகமய மாகிய சுந்தரப் பாதம் 

பெரிய பொருளென்று பேசும் பொற்பாதம் 
பேறெல்லாக் தச்த பெரும்புகழ்ப் பாதம். ஆடிய ௭ 

பத் | தி செய்॥ பத் | சர்ச் சூத் | 

பரீ| சிப பம ॥ பா, | பாமா ॥ 

கிச் | திக்கும் பா | தம் | 
பா, | நீ நீ | cbr, | ஸ்; ப 

சா] உய ॥ மா | த வன் 

மபா | நீ நி. ॥. ஸ்மா | Si abr | 

Ge | டிய॥ பா | தம் ॥ 
கீ, | ஸ்ர நீ | திஸ்கி | நிதபா | 

நா | தாக் த ॥ நாட் | கெகு |] 
பா, | sor oor ॥ நில்தி | பாமா || 

கா | யகர] பச] சழ் | (4) 
மபா | Los wr | பகிம | பரிஸ் எ (கிஸ்: 

994. மாதவர்--மி ம்,
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சாகா வரந்தர்ச தாரசப் பாதம் 
சச்சிசா னந்த சதோதய பாதம் 

தேகாதி யெல்லாஞ் இருட்டிக்கும் பாதம் 

இிதிமு,த லைக்தொழில் செய்கின்ற பாசம். 

தங்கா. ர பீடச் தொளிர்சின்ற பாதம் 
ஒன்றா யிரண்டாக? 5 யோங்கிய பாதம் 

தூங்காத மாச்கத்திற் தாக்கிய பாதச் 

அதுரியத்தி லூன்றித் தலங்கிய பாதம், 

ஐவண்ண முங்கொண்ட அற்புதப் பாதம் 
அபய ரெல்லார்ச்கு மமுசான பாதம் 

கைவண்ண ரெல்லிச் சணியாகும் பாதங் 
கண்ணுங் சருத்துங் சலச்சுபொற் பாதம். 

ஆருயிர்ச் காசார மாகிய பாதம் 
௮ண்ட பிண்டங்க எளிச்சின்ற பாதம் 

சாருயிர்ச இன்பர் தருகின்ற பாதஞ் 
சத்திய ஞான தயாகிதி பாதம், 

தாங்கி யெனைப்பெற்ற தாயாகும் பாதம் 
தக்தையு மாடித் தயவுசெய் பாதம் 

தங்கியென் னுள்ளே யுறைசன்ற பாதம் 
உண்மை விளங்க வுரைத்தபொற் பாதம். 

எண்ணிய வாறே யெனக்கருள் பாதம் 

இவா நிலையி லிருச்திய பாதம் 
புண்ணியர் கையுட் பொருளாகும் பாதம் 

பொய்ய ரளத்திற் பொருச்சாச பாதம். 

ஆறச்தகத் துள்ளு மமர்ச்சபொற் பாதம் 

ஆதி யனாதஇயு மாகிய பாதம் 
மாறக்த மில்லாவென் வாழ்மூதற் பாதம் 

மண்முத லை காய் வழங்கிய பாதம், 

[சீர்ச் தனைப் 

ஆடிய ௮ 

ஆடிய ௧ 

ஆடிய 0 

ஆடிய ௪௧ 

ஆடிய ௧௨ 

ஆடிய ௪௩ 

ஆடிய ௧௪ 
  

995, ஒன்ரு சரண்டாக-பி.ம். 996, ஐயர் பிம்.



ப்குதி] அனந்தக் களிப்புகள் 135 

AG-QuGge CarQu sr@u urs 
அம்மையு மப்பனு மாகிய பாதம் : 

பொருட்பெரும் போகம் புணர்த்திய பாதம் 
பொன்வண்ண மாகிய புண்ணிய பாசம். ஆடிய கடு 

சாரண னஞாதியர் காடரும் பாதம் 
cer sus தாற்பெற்ற ஈற்றுணைப் பாதம் 

ஆரண மாசமம் போற்றிய பாதம் 
ஆசைவிட் டார்க்சே ௮ணிமையாம் பாதம். 

ஆடிய பாதமன் ராடிய பாதம் 

ஆடிய பாதநின் ராடிய பாதம். ௧௬ 

திருச்சற்றம்பலம் 

  

6. அருள் அற்புதம்?** 
"திருச்சிற்றம்பலம் 

பல்லவி 

அற்புதம் அற்புத மே-- ௮ 
எற்புச மற்புத மே,??5* 

சரணங்கள் 

சிற்பதம் பொற்பதஞ் சீபே சிறந்தது 
சித்தாடு இன்ற இருகாள் பிறக்தது 

கற்பத கெஞ்சச் கறிசு துறந்தது 
. கற்றபொய்ர் நூல்கள் சணத்தே மறந்தது. அற் ௧ 
  

7. இத்திருப்பாடலுக் காதாரம் சுவாமிகள் தெய்வத் 

திருக்காத்தால் எழுதிய மூலமே, இதற்குக் இடைக் ஈ அன்பர் 

கள் கையெழுத்துப் பிரதிகள் ௮, இவற்றுள் ஓன்தி& இருப் 

என்௮ குறிர்திருக்கெ.. 
: பாடலின் தலைப்பில் *கீர்ச்கனம்”?
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செத்தா ரெழுஇன்ற திருகா எடுத்தது 
சிவ௫ெறி யொன்றதே யெக்குக்தலை யெடுத்தது 

இச்சா ரணிமுதல் வானு மூடுத்தது 
இறவா வரச்தா னெனக்குச் கொடுத்தது. 

ஆனந்த காடக மாடுதல் சார்ந்தது 
அடுக்க தருண மிதுவாக நேர்ந்தது 

ஈனச்த மாயை யிருள்வினை சோர்ந்தது 

அற் 

என்னருட் சோதியென் னுள்ளத்தி லார்ந்தது. அற் 

சத்திய ஞான சபையென்னுட் கண்டனன் 
சன்மார்க்க சித்தியை கான்பெற்றுச் சொண்டனன் 

நித்திய ஞான நிறையமு துண்டனன் 
நிர்தை யுலகியற் சர்தையை விண்டனன். அற் 

a 

(AL 

xe 

  

996, இதன் (1) இராக தாளல்களும் (11) ஸ்வரமும்:-- 

(1) தர்பார் மிசர சாபு 

(ii) பல்லவி 

அத் | பு தம் | அற் ] புத | 
wf | ஸநி.லா ॥ நிஸா | Pour | 

Cw | ॥ ௮ | or ॥ 
ரீ; | :: ॥ ரிமா [ பாபா ॥ 

அத் | பு. தம் ॥ அத் | புத ॥ 
மபா | பத பா ॥ ரிகா | Powe ॥ 

மே ] ॥ ௮ | ॥ 
ர, 1; 11; ;॥ 

சரணம் 

சம் | ப தம் ॥ பொத் | ப தஞ் ॥ 
ரிமா) பாதா | பமா | பா தா | 
*]ரேஈஉ | wpe] gs w# | 
Be | தாபா | ரிகா | சீலா | 

as | a7 @ | Sa | ததி ॥ 
ஸரீ | கி லா | ரீ | சீ ரீ]
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வஞ்சக ரஞ்சினர் வாய்மூடிச் சென்றனர் 
வர்து இரும்பவும் வாயிலில் நின்றனர் 

கஞ்ச மெமக்கருள் sr. NS Quer port 
சன்மார்க்க சங்கத் தவர்களே வென்றனர். 

புறங்கூறி னாரெலாம் புல்லெனப் போயினர் 
பொற்படிச் இழ்ப்புற Sora Covert 

அற் 

மறங்கூறி னோமென்செய் வோமென்று கூயினர் 

வாழிய வென்றுசொல் வாயின ராயினர். 

வெவ்வினைச் சாடெலாம் வேரொடு வெந்தது 
வெய்ய மாமாயை விரிவற்று தொக்சது 

செவ்விய ஞானஞ் இறப்புற வந்தது 

சித்திகள் யாவையுஞ் செய்திடத் தந்தத. 

சாதி சமயச் சழக்கெலாம் அற்றது 
சன்மார்க்க ஞான சபைநிலை பெற்றது. 

மேதியித் சாகாத வித்தையைக் கற்றது 

அற் 

அத் 

மெய்யருட் சோதியென் agora gS) gy bps. 

அற்புத மற்புத மே- அருள் 
அற்பு௪ மற்புத மே. 

திருச்சத்றம்பலம் 

ர [காள் பி ॥ தம் | த அ | 
சிமா |] பதி தப | ககா | ரசீலா It 

பமா பாதா | 8, | or த் 
ர் 1 

சத் |] பத ॥ கெஞ் | சக்க | 
| 
J 

ரி 1௪௬ து ॥த௪ |] தது 
சிக் [| ரீஸ் 4 BE 

  

கம் ற பொய்க் | தால் | கள் ௪ 

தாபா | 

ll 
oe [or ரீ ॥ கிரி | தாபா | 

13% 

® 

ers | Cs wm | pa | FB fi (த்) 
pha | uTs u | fer | ர்ஸா | (ஸரீ)
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7. ஆணிப்போன் னம்பலம்£”? 

திருச்9ிம் தம்பலம் 

பல்லவி 

ஆணிப்பொன் னம்பலச் தேகண்ட சாட்சிகள் 

அற்புதச் காட்டிய டி-அம்மா 

அற்புசச் காட்டிய டி,250 

சரணங்கள் 

ஜோதி மலையொன்று தோன்றிற் றதிலொரு 

வீதியுண் டாச்சுசக டி அம்மா 
வீ.தயுண் டாச்சுக டி, ஆணி ௪ 

லீஇியிற் சென்றேனவ் வீதி ஈடுவொரு 

மேடை யிருந்தத டி?31 அம்மா 
மேடை யிருச்தத டி. ஆணி ௨ 

மேடைமே லேறினேன் மேடைமே லங்கொரு 

கூட மிருர்தத டி-அம்மா 
கூட மிருச்சுத டி. ஆணி ௩ 

கூடத்தை காடவக் கூடமே லேழ்கிலை 
மாட. மிருச்சத டி அம்மா ‘ 
மாட மிருந்தத டி. ஆணி ௪ 

  

990. இத் இருப்பாடஓக்குச் இடைத்த அன்பர்கள் கை 

யெழுச்அப் பிரதிகள் ஐர்த. ஸ்ரீ இறுக்கம் இரத்தின முதலியார் 

அ வர்கள் பிரதியிலுள்ளபடி இது இங்கு ௮29ட்டிருச்கறத. 

930. “ara gaa மீது!" என்னுந் இிருப்பாடலுக்கு உரிய 

இராக காள ஸ்வரங்களே இத்திருப்பாடஓக்கும் பொருச்சும். 

9489-௨௮ அடில் குறிப்பைப் பார்க்க, 

251. உண்டாச்சுத gp. ow



ue #| ஆனக்தக் களிப்புகள் 

ஏழ்நிலைச் குள்ளு'மிருந்த அதிசயம் 
என்னென்று சொல்வன டி382--அம்மா 
என்னென்று சொல்வன டி. 

ஓர்ரிலை சன்னி லொளிர்முத் த வெண்மணி 
Erie மாச்சுச டி-- அம்மா 
Erie மாச்சு ம. 

பாரோர் நிலையிற் கருநீலஞ் செய்ய 
பவளம தாச்சுத டி-- அம்மா 

பவளம தாச்சுத டி. 

மற்றோர் நிலையில் மாசதப் பச்சைசெம் 
மாணிக்க மாச்சுத டி அம்மா 

மாணிக்க மாச்சுத டி, - 

பின்ஜோர் நிலையிற் பெருமுத்து வச்சிரப் 
பேர்மணி யாச்சுத டி-- அம்மா 
பேர்மணி யாசசுத டி. 

வேரோர் நிலையில் மிகும்பவ எத்திரள் 
வெண்மணி யாச்சுத டி-- அம்மா 
வெண்மணி யயாச்சுத டி. 

புகலோர் நிலையித் பொருக்நிய பன்மணி 
பொன்மணி யாச்சுச டி-- அம்மா 
பொன்மணி யாச்சுத டி. 

பதியோர் நிலையிற் பகர்மணி யெல்லாம் 
படிகம தாச்சுத டி--அம்மா 
படிகம சாச்சுத டி, 

ஏழ்ரிலை மேலே யிருக்ததோர் தம்பம் 

இசைச்தபொத் றம்பம டி அம்மா 
இசைர்தபொர் றம்பம டி. 

952. சொல்வேனடி--பி.ம், 

ஆணி 

13¢ 

௧௦ 

௬௬ 

௧௨. 

Sh
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'பொற்றம்பல் சண்டேறும் போதுசான் சண்ட 
பு தமையென் சொல்வன டி.35 அம்மா 
புதுமையென் சொல்லன டி. ஆணி ௧௪ 

ஏறும்போ தங்சே யெதிர்க்த வகைசொல 
என்னள வல்லவ டி.- அம்மா 

என்னள வல்லவ டி. ஆணி கடு 

ஆங்காங்கே சத்திச ளாயிர மாயிர 
மாகவர் தார்சகள டி. அம்மா 
ஆசகவரச் தார்கள டி, ஆணி கச 

வந்து மயக்க மயங்காமல் நானருள் 
வல்லபம் பெற்றன டி334 அம்மா 
வல்லபம் பெற்றன டி. ஆணி ௧௪ 

வல்லபத் தாலச்ச மாதம்பதச் தேறி 
மணிமுடி சண்டேன டி-- அம்மா 
மணிமுடி சண்டேன டி, ஆணி ௧௮ 

மணிமுடி மேலோர் கொடிமுடி?335 கின்றது 
மற்றது? கண்டேன டி. அம்மா 
மற்றது சண்டேன டி. ஆண் ௧௯ 

கொடிமூடி” 88 மேலாயி ரச்செட்டு மாற்றுப்பொற் 
கோயி லிருர்தத டி -அம்மா 
கோயி லிருக்தத டி, ஆணி ௨௦ 

கோயிலைச் கண்டங்கே கோபா வாயிலில் 337 
கூசாது சென்றன டி?3*-- அம்மா 
கூசாது சென்றன ம, ஆணி ௨௧ 
  

988, சொல்வேனடி பி ம், 994, பெம்மேனடி- பி . ம், 

955, கொடுமுடி-பி - ம் (1995-ம் வருஷப் பதிப்பு). 
956. மற்றதங்- பிம், 997. வாயலில்--பி - ம், 

938, சென்றேனடிஃபி ௨ம்,
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கோபுர வாயிலுள் சச்இகள் சத்சர்கள் 
கோடிபல் கோடிய டி-அம்மா 
கோடிபல் கோடிய டி, ஆண் we 

ஆங்கவர் வண்ணம்வெள் வண்ணஞ்செவ் வண்ணமுன் 
ஐவண்ண மாகும டி-அம்மா 
ஜவண்ண மாகும டி. அணி ௨௨ 

அங்கவ*5* ரெல்லாமிங் காரிவ ரென்னவும் 
அப்பாலே சென்றன டி340__அம்மா 
அப்பாலே சென்றன டி, ஆணி ௨௪ 

அப்பாலே சென்றேனல் சோர் இரு வாயிலில் 
ஐல ரிருச்சார டி-- அம்மா 
ஐவ ரிருஈ்சாார டி, அணி ௨௫ 

மற்றவர் நின்று வழிசாட்ட மேலோர் 

மணிவாயி லுற்றேன டி. -அம்மா 
மணிவாயி லுற்றேன டி. ஆணி ௨௬ 

எண்ணுமவ் வாயிலிற் பெண்ணோ டாணாச௪ 

இருவ நிருர்தார டி--அம்மா 
இருவ நிருக்சார டி. ஆணி ௨௪ 

gust Ver. அணுச்சத் இருவாயில் 
அன்பொடு சண்டேன டி--அம்மா 

அன்பொடு சண்டேன டி. ஆணி உறு 

அச்கிரு வாயிலி லானச்த வல்லியென் 
அம்மை யிருக்தாள டி -அம்மா 
அம்மை யிருர்சாள டி. ஆணி ௨௯ 

அம்மையைக் சண்டே னவளருள் சொண்டேன் 
APS carro டி-அம்மா 

அமழுசமு முண்டேன டி. அணி ந 

950). அங்கவர்.-பி.ஃ ம், 940), இன்த. 

241, ஆங்கலவர்--பி.ம்.
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். துன்பமெலா மொருசணத்திற் ரொலைத்சருளி 
எர்காளுஞ் சுகத்தி லோங்க 

அன்புடையா னம்பலத்தா னருட்சோதி 
யெனக்களித்தா னரந்தோ வந்தோ. 

பந்தமெலாச் தவிர்ச்சருளிப் பசச்தருயோ 
கார்தமுசற் பகரா கின்ற 

அர்தமெலாய் கடச்திடச்செய் சருளமுக 
மெனக்களித்தா னச்தோ வந்தோ. 

பேராலு மறிவாலும் பெரியரெனச் 
இறப்பாகப் பேச நின்றோர் 

ஆசாலும் பெறலரிய தியா சதனைப் 
பெறுவித்சா னர்தோ வக்தோ. 

கனை த்சனையு மறிவறியாச் சிறியனென 
நினையாமத் சித்தி யான 

வனைதக்துமென்றன் வசமாக்கி யருளமுத 

மெனக்களித்தா னந்தோ வந்தோ. 

பொதுவா௫இிப் பொதுவில்கடம் புரிகின்ற 
. பேரின்பப் பொருள்தான் யாதோ 
அதுகசானாய் சானதுவா யத்துவித 

மாகின்றே னச்தோ வந்தோ. 

மருள்வடிவே யெஞ்ஞான்றும் எவ்விடத்து 
மெதகனாலு மாய்வி லாத 

அருள்வடிவா மிம்மையிலே யடைச் திடப்பெற் 
ரூடுகின்றே னச்தோ வந்தோ, 

திருசசிற்தம்பலம் 

145 

௧0
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சரணங்கள் 

தனக்கு நிகறிங் கில்லா தயர்க்த 
தம்ப மொன்ற தே 

தாவிப் போகப் போக நூலின் 

தரச்தி ணின்ற தே 
சனக்கத் இகைப்புற் றங்கே கானுங் 

சலங்கி வருச்த வே 

கலச்ச நீக்கித் தாச்சி வைத்தாய் 
நிலைபொ ருந்த வே. எனக்கும் ௪ 

250. இதன் (1) இராக தாளவ்களும் (11) ஸ்வாமும் :-- 
(i) செஞ்சருட்டி--ரூபகம் 

Gi) பல்லவி 

௭ னக] கும் உ னக் கும் |] 
oe ரீ | கா ரீஸா லா | 

இ சைச் | த பொ ரும் தம் | 
ஸா P ir wr wr மா) 

என் wo | Our Hg = | 
மா பா | wr af FF | 

மோ [ ॥ 

er; | sg 3 tl 

இக் sul Our ws தம் | 
oar ரீ ar er காரீ | 

௨ ல | இல் பி ஐ we | 

ஸா ரீ | ST ot or ஸா | 

செய் | தம் பொருத் ௪ | 
Fer | ரீ னரா ரீ தா | 

மோ ॥ 
y we

 

ae
 

we
 .
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இங்கோர் மலையி னடுவி லுயர்ச்ச 
sou eye வே 

ஏறிப் போசப் போச தூவி 
ணிழையபோல் om sya Ca 

அங்சே இகைக்து ஈடுங்கும் போசென் 
னடுக்க நீக்கி யே. 

அசன்மே லுயர்ர்த நிலையில் வைச்தா 
யடிமை யாக யே, எனச்கும் ௨ 

இரவிற் பெரிய வெள்ளம் பாவி 
யெங்குச் சயங்க வே 

பானுஞ் சிலரும் பட்டு லேறி 
யேம யங்க வே 

விரவிற் ஐணிச்சங் சென்னை யொருசன் 
மேட்டி லேற்றி யே 

விண்ணி லுயர்ச்ச மாடக் இருக்க 

விகித்சாய் போற்றி யே, எனக்கும் ௩ 

மேலைப் பாற்சிவ சங்கை யென்னுமோர் 
தீர்ச்சர் தன்னை யே 

மேவிப் படியிற் றவறி நீரில் 
Sigs sorter Cu 

எலச் துகிலும் உடம்பும் ரசனையா 
தெடிச்ச தேயொன் றோ 

எடுச்சென் சாத்தித் பொற்பூ ணணிச்ச 
இறைவ ஸனீ௰ன் ரோ, எனக்கும் ௪ 

என்ன அடலு முயிரும் பொருளு 
நின்ன தல்ல வோ 

எச்சா யிசனைப் பெறுக வெனசா 
னின்று சொல்ல வோ 

சன்ன வயதி லென்னை யாண்ட 

கிறச்சை கினைச்கு சே 
கி்சை நினேல்ஈ் சண்ணீர் பெருக்கி 

te 

புடம்பை னைக்கு சே, எனக்கும். ௫
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௮ப்பா நின்னை யன்றி யெக்கும் 
அணைப்பா ரில்லை யே 

அர்தோ நின்னை யன்றி யெங்கும் 
அருள்வா நில்லை யே 

எப்பா லவர்க்கும் நின்னை யன்றி 
யிறைமை யில்லை யே 

எனக்கு நின்மே லன்றி யுலகி 
லிச்சை யில்லை யே. எனக்கும் ௬ 

அசசே வுன்னை யணைச்ச வெனக்குள் 
ளாசை பொங்கு தே 

அ௮ணைப்போ மென்னு முண்மை யாலென் 

னாவி தங்கு தே 
விரைசேர் பாதம் பிடிச்சு வென்சை 

விசைச்து நீள தே 
மேவிப் பிடித்துக் கொள்ளுச் தோறு 

மூவகை யாளு தே. எனக்கும் எ 

தனியென் மேல்நீ வைத்த தயவு 
தாய்க்கு மில்லை யே 

தருமைச் தொழிலும் வேண்டுச் தோறுக் 
தருதல் வல்லை யே 

வினவ மெனக்சென் ஸுயிரைப் பார்ச்ச 
மிகவு ஈல்லை யே 

மிகவு சான்செய் குற்ற குறித்து 

விடுவா யல்லை யே. எனக்கும் ௮ 

என்னை யாண்ட வண்ண மெண்ணி 

௮ள்ள முருகு சே 
என்னை விழுங்கி யெங்கு மின்ப 

வெள்ளம் பெருகு தே 
உன்ன வுன்ன மனமு முயிரு 

மூடம்பு மிணிச்கு தே 
உன்னோ டென்னை வேறென் O m sin ect sit 

மிகவும் பனிக்கு Cs. எனக்கும் க
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உன்பே ரருளை நினைச்குர் தோறும் 
உடம்பு பொடிக்கு தே 

உண்டு பகிதர்ர் தாற்போற் காதல் 
மிகவுச் தடிச்கு சே 

அன்பே யமைய மென்ற பெரியர் 
வார்த்சை போயிற் றே 

அன்போ ரணுவு மில்லா வெனக் 
கருள லாயிற் றே. எனக்கும் ம 

நினைக்க நினைக்கத் இத்இப் பெனது 

நினைவிற் கொடுக்கு தே 
நின்பா லன்றிப் பிறர்பாற் செல்ல 

கெஞ்ச ஈடுக்கு தே 
எனைத்துன் பொழிச்சாட் கொண்ட நின்னை 

யன்னை யென்ப னோ 
எச்சா யன்பி லேனின் னடிக்கு 

முன்னை யன்ப னோ. எனக்கும் ௧௪ 

உன்னை மறக்க லெக்தா யுயிரென் 
னுடம்பில் வாழு மோ 

உன்பா லன்றிப் பிறர்பா லென்ற 
னுள்ளஞ் சூழு மோ 

என்னைச் கொடுச்ச வாங்கிச் சொண்ட 
தென்ன கருதியோ 

எக்தாய் நின்னைச் கொடுச்ச என்பா 

லின்று வருதி யோ, எனக்கும் ௧௨ 

கெகொண் முயன்றுவ் சாண்டத் கரிய 
நிலையைச் காட்டி யே 

நிறைர்சென் னகத்தும் புறத்துஞ் சூழ்க்தா 
யொளியை சாட்டி யே 

ஈசா டியரின் னருளுச் கென்மே 
லென்ன காட்ட மோ 

BIWESE SIAL டஉனைரின் றனக்கிங் 

கதுலோ ராட்ட மோ. எனக்கும் ௧௨௩
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காசா இபனு மயனு மாலும் 
ஈறுமு றென்ன வே 

ஞான வழுத மளித்தாய் சானு 
மூண்டு துன்ன வே 

சாகாச் கலையை யெனக்குப் பயிற்றித் 
கரத தயவை யே 

சாற்றற் கரிது நினச்சென் கொடுப்ப 

தேதும் வியவை யே. எனச்கும் SH 

யாது கருதி யென்னை யாண்ட 
தையவைய வோ 

யானுன் னடிப்பொற் நுணைகட் குவர்து 
தொழும்பு செய்ய வோ 

ஒது கடவுட் கூட்ட மனைத்தும் 
அடிமை யல்ல வோ 

உடையா யவர்ச்கு ளெனையு மொருவ 

னென்று சொல்ல வோ, எனக்கும் சடு 

தலையுவ் காலுர் இரித்து கோச்குத் 
கருக்கி னேனை யே 

தாங்கித் தெரித்த தயவை நினைக்க 
ருக்கு தானை யே 

புலையுங் கொலையுர் தவிர்ந்த நெறியிற் 
புனிதர் மதிச்க வே 

புகுவிச் சாயை யென்வாய் அடிப்ப 

தேத்தித் துதிக்க வே. எனச்கும் SH 

தாயே யெனக்குத் தயவ புரிர்ச 

கருணச் தர்சை யே 
கணியே நின்னை நினைச்சுக் இளர்வ 

சென சிர்தையே 
காயே னெண்ண மனைச்அ முடிச்துக் 

கொடுத்த பண்ப னே 
நான்செய் சவச்சா லெனக்குச் கடைத்ச 

தல்ல ஈண்ப னே, எனக்கும் ௪௪
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am Raia Sorts Seoré Ber 
கென்னை யேற்றி யே 

'இறங்கா இறங்கும் படிகண் முழுது 
மெடுத்தாய் போற்றி யே 

மாறாக் கருணை யென்மேல் வைக்க 
வச்சு தென்னை யோ 

மதியி லேனின் னருட்குச் செய்த 
சிவர்தான் முன்னை யோ. எனக்கும் கழ 

இடமும் வலமும் இதுவென் தறியா 
இருர்ச என்னை யே 

எல்லா மறிவிச் தருள்செய் சருணை 
பென்னை யென்னை யே 

ஈடமு ஈடஞ்செய் யிடமு மெனக்கு 
சன்று காட்டி யே 

ஈரயி னேனை வளர்ச்இன் use 
லமூக மூட்டி யே, எனக்கும் ௧௯ 

விதுவுங் க இரு மிதுவென் றறியும் 
விளக்க மின்றியே 

விழித்து மயங்கி னேன்பாற் பெறிய 
சருணை யொன்றி யே 

அதுவு மதவு மிதுவென் றெனக்குள் 
ar plug காட்டி யே 

அடிய னேனை வளர்ச்சன் ரூய்கல் 
லமுத ஞாட்டி யே, எனச்கும் ௨௦ 

இருளு மொளியும் வர்த வகையை 
யெண்ணி யெண்ணி யே 

இரவும் பகலு மயங்க னேனை 
யினிது ஈண்ணி யே 

அருளும் பொருளுவங் கொடுத்து மயச்ச 
நீக்கிச் சாட்டி யே 

அன்பா லென்னை வளர்ச்இன் மூய்கல் 
லம மட்டி யே, எனக்கும் ௨௧
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அண்டத் தகத்தும் புறத்தும் உன்ற. 
னாணை செல்லு தே 

அவனே யெல்லாம் வல்லா னென்று 
மறைகள் சொல்லு தே 

பிண்டத் தசத்தம் புறத்தும் நிறைந்த 
பெரிய சோதியே 

பேயே னளவில் விளங்கு இன்ற 

தென்ன நீதியே, எனக்கும் ௨௨ 

கருணா நிஇரின் றஐன்னைக் சாணச் 
கண்கள் அடிக்கு தே 

சாண்போ மென்று நினைக்குச் தோறும் 
உடம்பு பொடிக்கு தே 

அருணா டகஞ்செய் பதங்கள் பாடி 
யாட விரைவ தே 

ஆடும் பொதுகவை நினைக்க நினைக்க 
கெஞ்சங் கரைய தே, எனக்கும் ௨௩ 

அருளார் சோதி யென்னுள் விளங்க 

அளித்த காலத் தே 
அடியேன் குறைகள் யாவும் தவிர்க்க 

திர்த ஞாலச் தே 
பொருளா யெனையு நினைக்க வந்த 

புதுமை யென்னை யோ 
பொன்னென் றைய மஇஅப்ப துதவாக் 

துரும்பு தன்னை யோ, எனக்கும் ௨௪ 

எனக்குள் நீயும் உனக்குள் சானும் 
இருக்குர் தன்மை யே 

இன்று காட்டிச் கலக்கச் தவிர்த்துச் 
கொடுச்சாய் சன்மை யே 

தனச்குள் எதுகன் றலைவர்ச் குளதென் 
ஐறிஞர் சொல்ல தே 

சரியென் றெண்ணி யெனது மனது 
Soe a Gada Cg, எனக்கும் ௨௫
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சருணைப் பொதுவிற் பெரிய சோதிக் 

திருவிற் கணித்த தே 
சனிச்த பெரிய சனித்ச சணியென் 

கருத்து ளினித்த சே 
தகருணச் துண்டு மகிழ்வுற் றேனம் 

மதஇிழ்ச்சி சொல்ல வே 
தனித்துச் சரைர்க வெனது கருத்தின் 

ரத்த தல்ல வே. எனச்கும் ௨௬ 

என்னா ருயிர்க்குத் துணைவ நின்னை 
சான்று இச்சு வே 

என்ன தவஞ்செய் தேன்முன் னுலகு 

ளோர்ம இச்சு வே 
பொன்னார் புயனு மயனும் பிறரும் 

பொருச்ச லநிய தே 

புலைய னேனுச் களித்த கருணை 
ம்்சவும் பெரிய தே. எனக்கும் ௨௪ 

என்கண் மணியு எிருக்குச் தலைவ 
கின்னைச் காண வே 

என்ன தவஞ்செய் சேன்மூன் னயனு 
மறிய ராண வே 

புன்ச ணொழித்துச் கெள்ளா ரமுதம் 

புகட்டி யென்னை யே 

பொருளா யெண்ணி வளர்ச்சன் ஸரய்கீ 
எனக்கோ ரன்னை யே, எனக்கும் ௨௮ 

அறிவி லேன்செய் குற்ற மனைத்தும் 
பொறுச்ச தன்றி யே 

அமுது மளித்தா யார்செய் வார்ச 
ளிர்ச ஈன்றி யே 

செறிவி லாக பொறியு மனமுஞ் 
Qe Dis Abs Ca 

செய்தாய் மேலுர் தெரித்சாய் சாகாக் 

கல்வி கற்க வே, எனக்கும் ௨௧௯
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ஒருசா மிகையில் யோக நிலையை 
யுணர்த்தி மாலை யே 

யோகப் பயனை முழுது மளித்தாய் 
மறுசாட் காலை யே 

இருசா ணிலையுர் தீர்ச்ச நிலையுர் 
தெய்வ நிலையு மே 

சிறியே னறியச் காட்டிச் தெரித்தாய் 
வேதச் சலையு மே. எனக்கும் 

அண்டப் பரப்பின் நிறங்க எனைத்து 
மறிய வேண்டியே 

ஆசைப் பட்ட தறிர்து தெரித்தா 
யறிவைக் தாண்டி யே 

பிண்டச் தயிர்கள் பொருத்தும் வகையும் 
பிண்டர் தன்னை யே 

பிரியும் வகையும் பிரியா வகையும் 
தெரித்தாய் பின்னை யே. எனக்கும் 

வேசா சமங்கள் புசன்ற விரிவை 
யொன்றொன் மூக வே 

விளங்க விரைந்து தெரிச்தாய் பயிலு 
மாசை போக வே 

பூசா இகளைப் பொருத்தும் பகுஇப் 

பொருத்த முற்று மே 
பொய்மை நீச்டுச் சாணச் காட்டிச் 

தெரிச்தாய் மற்று மே, எனக்கும் 

வள்ளா லுன்னைப் பாடப் பாட 
வாய்மணக்கு தே 

வஞ்ச வினைக ளெனைவிட் டோடிச் 
தலைவ ணச்கு தே 

எள்ளா துன புசமைக் சேட்சச் 
செவிஈ யக்கு தே 

எச்காய் தயவை யெண்ணுர் தோறு 

முளம்வி யச்கு சே. எனக்கும் 

15௪
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இறைவா நின்னைக் கனவி வேனும் 

யான்ம தப்ப னோ 

எந்தா யுலகத் தவர்கள் போல்கா 

னினியி றப்பனோ 

மறைவா சகமும் பொருளும் பயனு 
மஇக்கு மதியி லே 

வாய்ச்சச் கருணை புரிர்து வைத்தா 

யுயர்க்த பதியி லே. எனச்கும் ௩௪ 

தலைவா வெனக்குக் கருணை யமுதக் 

த.ரவித் தலத்தி லே 
,தவஞ்செய் தேனக் தவமு முன்ற 

னருள்வ லத்தி லே 
அலைவா ரிதியிற் றுரும்பு போல 

வயனு மாலு மே 
அலைய வெனச்கே யனளிக்கின் முய்கீ 

மேலு மேலு மே. எனக்கும் உடு 

உடையா யெனக்குப் புரிச்த தயவை 
புன்ன வன்ன வே 

உடம்பு பூரிச் இன்ற தொளிர்பொன் 
மலைய தென்ன வே 

தடையா தினியுண் மூல மலத்தின் 
தடையும் போயிற் றே 

௪மய விகற்ப மெல்லா நீங்கிச் 
சமம தாயிற் றே, எனச்கும் ௩௬ 

மயங்குக் தோறு முள்ளும் புறத்து 

மயக்க நீச்இ யே 
மஇழ்விச் சன்றா யொருசா லூன்றி 

யொருகாற் தூக்கி யே 

உயங்கு மலங்க ளேந்தும் பசையற் 
ரொழிர்து வெர்ச கே 

உன்பே ரருட்பொற் சோதி வாய்க்குக் 
கருணம் வரச தே. எனக்கும் ௩௪
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எனக்கும் ரின்னைப் போல அதற்கண் 

ணீர்து மதனை யே 

எறிப்பித் தாய்பின் னெழுப்பிக் கொடுத்தா 

யருவ மதனை யே 

சனக்குங் கூற்றை யுசைப்பித் தொழித்துச் 

இதைவு மாற்றி யே 
தேவர் கற்பம் பலவுங் காணச் 

செய்தாய் போற்றி யே. எனக்கும் ௩௩௮ 

கள்ள மறியே னின்னாற் கண்ட. 

சாட்சி யொன்று மே 
கருத்தி லுளது வேறோர் விடயங் 

சாணே னென்று மே 

உள்ள துரைக்கின் றேனின் னடிமே 

லாணை முன்னை யே 

உள்ளே விளங்கச் சாண்டுன் முய்ச்சிங் 

கொளிப்ப தென்னை யே. எனக்கும் ௩௧ 

என்னை யடிமை கொண்டாய் கானும் 

நினக்கு ஈல்ல னோ 
எல்லாம் வல்ல தலைவ நினக்கு 

நல்ல னல்ல னோ 
மூன்னை வினைக எனைத்து நீக்கி 

யமுத மூட்டி யே 
ஞூவர்ச் சரிய நிலையில் வைத்தா 

யென்னை நாட்டி யே. எனச்கும் ௪௦ 

Cer G மலையில் சண்டே னின்னைச் 

கண்க ளிச்ச வே 

அய்த்சே னமூச மகத்தும் புறத்தும் 
பறிமளிச்ச வே 

ஓதி யுணர்தற் கரிய பெரிய 
வணர்வை ஈண்ணி யே 

தசா தனைச்து முணர்கின் ஹேணின் 

னருளை யெண்ணி யே. எனக்கும் FS



திரு அருட்பா [கீர்தீதனைப் 

ஏழு நிலைக ளோங்குக் தெய்வ 
- மாட மொன்றி லே 

ஏற்றிச் களிக்கவைத்தா யகன்மே 
விலங்கு குன்றி லே 

வாழும் பரிசு கவிக்குங் குடையு 

மதிக்குர் தாசு மே 
மகிழ்ந்து கொடுத்துப் பின்னுங் கொடுத்தாய் 

மணிப்பொற் காசு மே, எனக்கும் 

இர்த வுலக லுள்ளார் பலரு 
மிசவு உன்மை யே 

அன்பாற் செய்ய வைத்தா யிதுரின் 
னருளின் றன்மை யே 

அந்த வுலக லுள்ளார் பலரும் 
என்னை நோக்க யே 

அப்பா வாழி யெனவும் புரித்தா 

யடிமை யாக்கி யே, எனக்கும் 

அழியாச் கருணை யமுச வடிவி 
னோங்குஞ் சோதி யே 

அரசே யெனக்குள் விளங்கு மாதி 
யாமனாதஇியே 

ஒழியாச் துயரை யொழித்த பெரிய 
கருணை யாளனே 

ஒன்றா யொன்றி லுபய மாகி 
யொளிருக் தாள னே. எனக்கும் 

ung தேனுவ் சலர்ச சென்ன 
வென்னு ளிணிக்சக வே 

பரம ஞான வழுத மளிக்கின் 
ரூய்த ணிக்சவே 

அலு முயிர்ச செல்லா நினக்குப் 
பொதுவ தென்ப மே 

இன்று நோல்கி யோர வார 
(னென்ப மன்ப ரே. எனக்கும் PB
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ஐயா கான்செய் பிழைக ளேழு 
கடலிற் பெரிய தே 

அனைத்தும் பொறுத்த தயவு பிறருக் 
கரிய தரிய தே 

மெய்யா நீசெய் யுகவி யொருகைம் 
மாறு வேண்டு மே 

வேண்டா தென்ன வறிர்து மெனக்குள் 
ளாசை அண்டு மே. எனக்கும் ௪௬ 

பூக வெளியி னடமும் பகு.இ 
வெளியி ஞட்ட மும் 

போக வெளியிற் கூத்தும் மோக 
வெளியு சாட்ட மூ 

சாத வெளியிற் குனிப்பும் பாம 
காத ஈ௩டமு மே 

ஈன்று காட்டிச் கொடுத்தா யென்று 

நலியாத் இிடமு மே. எனக்கும் ௪௪ 

எட்டு மாண்டு மிதுவென் றெனக்குச் 
சுட்டிச் காட்டி யே 

எட்டா நிலையி லிருக்கப் புறிக்தா 
யிட்டுச் கூட்டி யே 

அதட்ட வினையைத் தீர்த்து ஞானச் 
சுடருள் ளேற்றி யே 

அண்டா தென்றும் விளங்க வைத்தா 

யுண்மை சாற்றி யே, எனக்கும் ௪௮ 

அருளாம் பெரிய வெளிக்குட் சோ 
வடிவனாகியே 

அரசு செலுச்துர் சனிச்ச சலைமைப் 
பாம யோகியே 

பொருளா யெனையு முளங்சொண் டளித்த 
புனிச சாசனே 

போற்று காத முடிவில் ஈடஞ்செய் 
Sie ul gs Cor, எனக்கும் ௪௯
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என்னை மறைத்த மறைப்பை நீக்கி 
பென்னைச் காம்டி யே 

இறைவ நினையுங் காட்டி வளர்த்தா 
யமூத மூட்டி யே 

முன்னை மறைச்கு மெட்டா நினது 
பெருமை தன்னை யே 

மூன்னி மகிழ்ந்து பாடப் புரிர்சா 
யடிமை யென்னை யே, எனக்காம் ௫௪ 

எண்ணுர் தோறு மெண்ணுர் தோறு 

மென்னு ளினிச்கு தே 
இறைவ நின்னைப் பாட சாவி 

AEE சணிக்கு சே 
கண்ணுங் கருத்து கின்பா லன் றிப் 

பிறர்பாற் செல்லு மோ 
கண்டே னுன்னை யினிமே லென்னை 

மாயை வெல்லு மோ. எனக்கும் இட 

விக்தோ சாத வெளியுங் ௪டச்அ 
மேலு நீளு சே 

மேலை வெளியுங் கடந்துன் னடிய 
சாணை யாளு சே 

அச்தோ வுனது பெருமை றிது 
மறிவா ரில்லை யே 

அறிச்தா லுருகி யின்ப வடிவ 
மாவ ரொல்லை யே. எனக்கும் ௫௬ 

இறுகப் பிடிச்துச் கொண்டேன் பதத்தை 

யினிகான் விரவ னே 
எச்தாய் பாதம் பிடித்த கையால் 

வேறு தொ னோ 

குறுகப் பயந்து கூற்று மோடிச் 
குலைந்து போயிற் றே 

கோவேயுன்ற னருட்சிற்சோதி 
யென்ன தாயிற் ரே. எனக்கும் இள 

li



162 இரு அருட்பா [சர் ச தனைப் 

சாய்க்கும் பருவர் தன்னைப் பழுத்த 
பருவ மாச்கி யே 

கனக சபையில் ஈடிக்கின் ருயோர் 
காலைத் sré& Cu 

தாய்க்குத் தவிசிட் டொருபொன் முடியு 
நன்று சூட்டி யே 

சட்ட ஈடுவே வைத்தாய் கருணை 
யமூத மூட்டி யே. எனக்கும் ௫ 

கல்லை கோக்கிச் கணிந்து பழுத்த 
கனிய தாச்சி யே 

கனக சபையி னடிக்கன் ராயோர் 
காலைத் தாச்சி யே 

புல்லை முடிக்கு மணிகன் ரூயென் 
புன்சொன் மாலை யே 

புனைந்தென் னுளத்தி லிருக்சப் புரிக்தாய் 
நின்பொதற் காலை யே, எனக்கும் டுக 

சாதல் பிறத்த லென்னு மவத்தைகத் 
தவிர்த்துச் காலை யே 

தனித்துன் னருளி னமுதம் புகட்டிக் 
கொடுத்தாய் மேலை யே 

ஓத லுணர்த லுவத்த லெனக்கு 
நின்பொற் பாத மே 

உலச விடயச் சாட்டிற் செல்லா 
சென௫ போத மே, எனக்கும் ௬ம௰ 

அருளும் பொருளும் பெற்றே னடிய 
னாகி நானு மே 

அஞ்சேன் மாயை வினைசட் கொருகிற் 

ஊைவ தேனுமே ட, 
இருளு கிறத்துச் கூற்றைக் துரத்தி 

யருட்சித் சோதி யே 
என்ற னகத்தும் புறத்தும் விளங்கு 

இன்ற சாஇ யே, எனும் ௬௪
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காமச் கடலைச் சகடரது வெகுளிச் 

கடலை நீச்தி னேன் 

கடிய மயச்சக் கடலைத் தாண்டி 

யடியை யேச்தி னேன் 
சேமப் பொதுவி னடங்கண் டெனத 

சிறுமை நீங்கி னேன் 

சிற்றம் பலத்து ஈடங்கண் வெத்து 
மிசவு மோங்கி னேன். எனக்கும் ௬௨ 

தாங்கல் விடுத விரண்டு மெனக்குச் 

Fou grip Cm 
சகத்தில் வழங்கு மாயை வழக்குத் 

தவிர்ச்து போயிற் றே 
ஏங்கல் சலித்த விரண்டு மின்றி 

யிளைப்பு நீங்கி னேன் 
எச்தாய் கருணை யமுதுண் டின்பப் - 

பொருப்பி லோங்கி னேன். அனக்கும் ௬௨ 

உறவு பகையென் திரண்டு மெனக்கிங் 

கொன்ற தாயிற் நே 
ஒன்றென் நிரண்டென் றுளரும் பேத 

மோடிப் போயிற் றே 
மறவ நினைவென் றென்னை வலித்த 

வலிப்பு நீங்கு னேன் 

மன்றித் பரமா னச்த ஈடங்கண் 
டின்ப மோங்க னேன். எனக்கும் ௬௪ 

உன்னைச் சண்டு கொண்டேன் சண்ட 
வடனிவய் கென்னை யே 

உலக மெல்லாகங் சண்டு கொண்ட 
வவப்பி தென்னை யே 

என்னைக் சண்டு கொண்ட காலத் 
இறைவ நின்னை யே 

யாருங் கண்டு கொண்டா றில்லை 
யாங்சக தென்னை யே, எனக்கும் ௬டு



மலத்திற் புழுத்த புழுவு Gar 
மாட்டா சாயி னேன் 

வள்ளல் கருணை யமுதுண் டின்ப 

நாட்டா னாயி னேன் 

குலத்திற் குறியிற் குணத்திற் பெருமை 
கொள்ளா சாயி னேன் 

கோதி லமுதுண் டெல்லா ஈலமு 

மூள்ளா னாயி னேன். எனக்கும் 

சடைய சாயிற் கடைய ரசாய்க்குங் 

கடைய னாயி னேன் 

கருணை யமுதுண் டின்ப சாட்டுச் 

குடைய னாயி னேன் 

விடயச் சாட்டி லோடிச் இரிர்த 

வெள்ளை சாயி னேன் 

விடையாய் நினக்கு மிசவுஞ் சொந்தப் 

பிள்ளை யாயி னேன். எனக்கும் 

அயனு மாலுச் தேடித் தேடி 
யலர்து போயினார் 

அர்தோ விவன்முன் செய்த தவம்யா 

தென்ப சாயி னார் 

மயனுங் கருத மாட்டாத் தவள 

மாடத் அச்சி யே 

வயங்கு மணைமேல் வைத்தாய் சிறிய 

சாயை மெச்சி யே. : எனக்கும் 

வல்லாயுனது கருணை யமுதென் 

வாய்க்கு வச்த தே 
மலமு மாயைக் குலமும் வினையு 

முழுதும் வெந்த தே 
எல்லா ஈலழு மான வதனை 

யுண்டு வர்ச தே 

இறவா தென்று மோஙல்கும் வடிவ 

மெனக்கு வர்த தே, எனக்கும் 

௬௮
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சிற்றம் பலத்தி னடங்கண் டவர்காற் 
பொடிகொள் புல்ல தே 

சிருட்டி முதலோ ரைந்து கொழிலுஞ் 
செய்ய வல்ல தே 

பற்றம் பலத்தில் வைச்தார் சகம்மைப் 
பணியும் பத்த ரே 

பரம பதச்ச ரென்று பகர்வர் 

பரம முத்த ரே, எனக்கும் எ௰ 

இருட்டி முதலோ ரைந்து சொழிலுஞ் 
செய்யென் றென்னை யே 

'செல்வப் பிள்ளை யாக்கி வளர்க்கின் 
ரயி தென்னை யே 

'தெருட்டித் திருப்பொற் பதத்தைச் காட்டி 

யமுத மூட்டி யே 
இகழ நடுவைச் தாய்சன் மார்க்க 

சங்கள் கூட்டி யே, எனச்கும் ௪௪ 

அடிய ஞாக்கிப் பிள்ளை யாக்கி 

கேயனாச்கியே 
wee ளாச்கிச் கொண்டா யென்னை 

யவல நீக்கி யே 
படியு சோரும் வானு சோரு 

மிதனை கோக்கு யே 
பதிய மோர வார னென்பர் 

பறிவு தேகச்டி யே. எனக்கும் ௪௨ 

அண்ணா வெனையும் பொருளென் றெண்ணி 
யிரவும் பசலு மே 

அகத்தும் புறத்துக் இரிகின் ராயிவ் 
வுலகென் புகலு மே 

ண்ணா ரமுச மிகவு மெனக்குத் 
தர்த சன்றி யே 

தணியே யின்னுக் சருகன் ரூயென் 
னறிவி ஜஞொன்றி யே. எனக்கும் ௪௩௨



திரு அருட்பா 

வேதா கமத்தி னடியு ஈடுவு 

முடியு மற்று மே 
'வெட்ட வெளிய தா விளங்கச் 

சண்டேன் மாற்று மே ' 

சாதா சிறிய சாய்க்குங் கடையேன் 
(hon som Cs 

சானோ சண்டே ஸனெச்தாய் கருணை 
சாட்டங் சண்ட தே. எனக்கும் 

புழுவிற் புழுத்த புழுவு நிகரப் 
போதா சாயி னேன் 

பொதுவில் நடிக்கும் தலைவ சினக்கே 

யடிமை யாயி னேன் 
தழூவற் கரிய பெரிய துரியத் 

சம்பக சேறி னேன் 

தனிச்சப் பாலோர் தவள மாடத் 
Ages Cash Corer. எனக்கும். 

கடைய னெனது கொடிய சடின 

கெஞ்சச் கல்லை யே 
சனிய சாகித் தாச்சி கொண்டாய் 

அரியத் தெல்லை யே 
உடையாய் துறியத் தலத்தின் மேணின் 

Carnes gg § Co 
உன்பா லிருக்ச வைத்தா யென்னை 

யுவர்து ans & Co, எனக்கும் 

அறிர்ச சாள்கள் தொடங்கி யிற்றைப் 
பகலின் வரையு மே 

அடியேன் பட்ட பாட்டை நினைக்கற 
சல்லுங் சரையு மே 

எறிக்தப் பாடு முழுதும் பெறிய, 
வின்ப மாயிற் நே 

எர்சாய் கருணை யெனக்கு மிகவுளஞ் 
சொர்க மாயிந் றே, எனக்கும் 

[erg eters 

aG
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பனிரண் டாண்டு தொடங்கி யிற்றைப் 

பகலின் வரையு மே 

படியிற் பட்ட பாட்டை நினைக்கின் 
மலையுங் சரையு மே 

துணியா தந்தப் பாடு முழுதுஞ் 

சும தாயிற் நே 

துரையே நின்மெய் யருளிங் செனக்குச் 

சொந்த மாயிற் றே.. எனக்கும் ௪௮ 

ஈரா முண்டு தொடங்கி யிற்றைப் 

பசலின் வரையு மே 
எனியேன் பட்ட பாட்டை நினைச்சி 

லிரும்புல் கரையு மே 

ஏரா யர்தப் பாடு முழுது 
மின்ப மாயிற் றே 

இறைவா நின்மெய் யருளில் செனக்குச் 

சொந்த மாயிற் றே, எனக்கும் ௪௯ 

பாட்டா லுனது பதத்தை காடிப் 

பாடும் வாய ரே 

பதியே யிக்த வுலக லெனச்கு 

மிகவு நேய ரே 

சாட்டா ரெனினு நின்னை யுளத்து 

. நாட்டா ராயி லோ 

சயவேன் சிறிதும் ஈயத்தல் கயக்கு 

மெட்டிச் சாயி லோ, எனக்காம் gw 

சன்ன வயது தொடங்கி யென்னைக் 

காக்ஞாக் தெய்வ மே 

் இறியேன் மயங்குர் தோறு மயக்கச் 

இர்ச்குர் தெய்வ மே 

என்னை யவத்தைச் கடல்கின் றிங்க 

னெடுத்த தெய்வ மே 
எல்லா ஈலஞுக் தருமின் னமூதவ் 

கொடுத்த செய்வ மே, எனக்கும் ௮௧
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திரூ அருட்பா 
அசசச் தீர்த்திய் சென்னை யாட்சகொண் 

அடியேன் பிழைச எனைத்தும் பொறுத்தள் 
எமர்ச்ச வமுத னே 

இச்சை யாவு மூடித்துச் கொடுச்தள் 
னிலங்குவ் குரவ னே 

என்று மிறவாச் சல்வி யடியேற் 
Zits era னே, எனச்கும் ௮௨ 

உள்ளும் புறத்துவ் கருணை யமுத 
மட்டு மன்னை யே 

த்தா அணா வணரு முணர்வை 

பூசவ மன்னை யே 
செள்ளுல் கருணைச் செங்கோல் செலுச்சச் 

செய்த அப்பனே 
aad பிள்ளே யாக்க யென்னுட் 

சேர்ர்த அப்ப னே, எனக்கும் ௮௩ 

ஒ 

இரகம் பசலு மென்னைச் காத்துள் 
னிருக்கு மிறைவ னே 

எல்லா வலகும் புகழ வெனைமே 
Cong dana Car 

கரவு நினையா தெனக்கு மெய்ம்மை 
காட்டுச் தணைவ னே 

2ளிச்கென் ஈனையுஞ் சன்மார்ச் கத்தில் 

சாட்டு துணைவ னே, எனக்கும் b * 

சற்றும் வருச்சப் பாரா சென்னைக் 
தாங்கு சேய னே 

சானா னென்று பிரித்தற் கரிய 

காத்து சேய னே 

மூற்றுக் சனதை யெனக்குச் கொடுத்து 
முயங்கு சேய னே 

மன்னே சான்செய் தவசி லெனச் அத் 

மூளை Gru Car. 
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சேயா நின்னை நினைச்சு நினைச்ச 
 கெஞ்சய் களிக்கு தே 

'கெடிய விழிக ளிரண்டு மின்ப 
நீர்து னிக்கு தே 

ஓயா 'துனஅு பெருமை நினைச்ச 
வுவகை நீடு தே 

உரைப்பா ரெவரென் நுலகிற் பலரை 
யோடித் தேடு தே. எனக்கும் ௮௬ 

(பொன்னே நின்னை யுன்ன ௮டம்பு 
புளக மூடு சே 

'பொதுவைக் காண வுள்ளே யாசை 
பொங்கி யாடி தே 

என்னே பிறர்தம் வரவு கோச்கச் 
கண்கள் வெதும்பு தே 

எந்தாய் வரவை நினைக்கச் களிப்புப் 
பொங்கிச் ததும்பு தே. எனச்னாம் ௮௪ 

மணியே நின்னைப் பொதுவிற் சண்ட 
மனிதர் தேவ ரே 

மணிதர் சண்ணிழ் பட்ட புல்லு 
மாழுர் தேவ மே 

அணியே நின்னைப் பாடு மடியர் 
தாமோ மூவ ரே 

அவரைச் கண்டா ரவரைக் சண்டா 

சவர்கண் மூவ ரே, எனக்கும் ௮௮ 

வாழ்வே நினது ஈடங்கண் ௨வரைச் 
சக்த பென்ப னோ 

மலங்கண் மூன்றுச் சவிர்த்த சுத்த 
ES ரென்ப னோ 

அஏழ்வே தனையு நீச்ட வாழு 

மித்த ரென்ப Ce 

எல்லாஞ் செய்ய வல்ல ETCH 

ித்க பென்ப னோ. SITE (FLD oF
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சிவமே நின்னைப் பொதுவிற் கண்ட 

செல்வர் தம்மை யே 
தேவர் கண்டு கொண்டு வணங்கு 

இன்றா ரிம்மை யே 
தவமே புரிக்து நின்னை யுணர்ச்த 

சாக்த சத்த Cr 
துமைர் தொழிலுச் தாமே யியற்ற 

anise சித்த மே, எனக்கும் HY 

ஐவ ராலு நின்னை யறிதற் 
கருமை யருமை யே 

அசே யறிவர் மறையு மறியா 
நினது பெருமையே 

பொய்வ ராத வாய்சகொண் டுன்னைப் 

போற்று மன்ப ரே 
பொருளே நின்னை யறிவ ரவரே 

யழியா வின்ப மே, எனக்கும் HE 

என்னைச் காட்டி யென்னு ளிலங்கு 
நின்னைச் காட்டி. யே 

இறங்கா நிலையி லேற்றி ஞான 

வமுத மூட்டி யே 
பொன்னைக் காட்டிப் பொன்னே நினது 

புகழைப் பாடி யே 
புர்தி களிக்ச வைத்தா யழியா 

தென்னை நாடி யே. எனக்கும் ௬௨ 

அண்ட கோடி யனைத்தும் காணுங் 
சண்ச ளெய்தி யே 

அறிர்சே னங்கைச் சனிபோ லவற்றி 

லுள்ள செய்தியே 
பிண்ட கோடி மூழுதுங் சாணப் 

பெற்று நின்னை யே 

பேப் பே? வியச்கின் றேனிப் 

பிறவி சன்னை யே, எனக்கும் ௬௩
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சிற்றம் பலத்தி னடகம் காட்டிச் 
சிவத்தைச் காட்டி யே 

சிறப்பா யெல்லாம் வல்ல ௫த்இத் 
இிறத்தைச் காட்டி யே 

குற்றம் பலவச் தீர்க்தென் றனக்கோர் 

முடியுஞ் குட்டி யே 
,கோவே நீயு மென்னுட் கலர்து 

கொண்டாய் காட்டி யே. எனக்கும் 

சுத்த நிலையி னடுநின் றெல்குச் 
தோன்றுஞ் சோதி யே 

துரிய வெளியைச் கடந்தப் பாலுர் 
துலங்குஞ் சோதி யே 

சித்த ர௬ுளத்திற் சுடர்செய் தோங்குச் 
தெய்வச் சோதி யே 

சிற்றம் பலத்தி னடஞ்செய் செனக்குட் 

சிறந்த சோதி யே. எனக்கும் 

அன்றே யென்னை யடிய னாக்கி 
யாண்ட சோதி யே 

அதன்பின் பிள்ளை யாக்கி யருளிங் 
களிச்ச சோதியே 

ஈன்றே மீட்டு நேய னாச்கி 
ஈயந்த சோதி யே 

சானு நீயு மொன்றென் நுரைச்து 
ஈல்கு சோதி யே, எனக்கும் 

நீயே வலிர்இிங் கென்னை யாண்ட 
நீதிச் சோதி யே 

நின்னைப் பாட வென்னை வளர்க்கு 
நிமலச் சோதி யே 

சாயே யெனவர் தென்னைக் காத்த 
தருமச் சோதி யே 

சன்மை பிறரா லறிதற் கரிய 
சலைமைச் சோதி யே. எனக்கும் 

Lil 

ae 

௬௯௭ 

eo



i. சகல் 

திரு அருட்பா 
சாசாச் சல்வி யெனக்குப் பயிற்றித் 

ட தந்த சோதியே 
,தன்னோர் மூடியொன் றெனது முடியிற 

ற்ரித்த சோதி யே 
ஏகாச் காப்பொற் பீடத் தென்னை 

யேற்று சோதியே 
எல்லாம் வல்ல சித்தி யாட்சி 

மீய்ச்த சோதி யே. எனக்கும் ௬று 

சோதி யெயையும் விளங்க விளங்கு 
சோதி வாழி யே 

துரிய வெளியி னடுநின் றோங்குஞ் 
சோதி வாழி யே 

சூத லாமெய்ச் சிற்றம் பலத்துச் 
சோதி வெல்க வே 

அலங்கப் பொன்னம் பலத்து லாடுஞ் 
சோதி வெல்க வே. எனக்கும் ௬௯ 

_ சுத்த செவசன் மார்க்சு நீதிச் 
சோதி போற்றி யே 

சுகவாழ் வளித்த சிற்றம் பலத்துச் 
சோதி போற்றி யே 

சத்த சடர்ப்பொழ் சபையி லாடுஞ் 
சோதி போற்றி யே 

சோதி முழுதும் விளங்க விளங்குஞ் 
சோதி போற்றி யே. 

எனக்கு முனக்கு மிசைந்த பொருத்த 
மென்ன பொருத்த மோ. 

இச்சப் பொருத்த முலகில் பிறருக் 
செய்தும் பொருத்த மோ, av 

திருக்சிற்றம்பலம் 

இ. ஆனந்தக் களிப்புகள் மற்றுப் பெற்றன. 
 



22% ௬. பண்கள் 

1. வளர்பதி விளக்கம்”? 

திரு*த்றம்பலம் 

உரைவளர் சலையே சலைவள ரரையே 

வுரைகலை வளர்தரு பொருளே 
விளைவளர் மலமே மலர்வளர் விரையே 

விரைமலர் வளர்தரு ஈறவே 

சரைவளர் கருவே தருவளர் சரையே 
கரைதரு வளர்கிளர் சனியே 

பரைவள ரொளியே வொளிவளர் பரையே 

பரையொளி வளர்சிவ பதியே. 553 
  

251. இர்சத் தலைப்பின் சதக் சேர்ச்கப்பட்டிருக்கும் 
கண்ணே கண்மணியே): £லிரைசேர் பொன்மலரே?' என் ஷம் 

இரண்டு திருப்பதிகங்களின் தலைப்பில் பண் ஈட்டராகம்'? என்று 

1895..ம் வருஷ. ௮ச௪ப் பிரதியில் குறித்திருக்கிறுதையும், (உரை 
வளர் கலையே'? என்னும் மற்றத் இிருப்பதிகம் சிலப்பதிகாரம் கானல் 

வரியில் உள்ள பொழில் தர ஈறுமலரே?! முதலிய வரிப்பாடல்கள் 

போன்றிருப்பதையம் கொண்டு, இவை ::பண்கள்?? என்னும் 

தலைப்பின் 8ஜ் இங்கு அ௪்டப்பட்டிருக்இன்றன. ் 

259, சுவாமிகள் தெய்வச் நிருக்சாற்கால் எழுதியுள்ள 

மூலமே இத்திருப்பாடஓக்கு ௮சாரம். இதற்குக் கடைத்த அன் 

பர்சள் கையெழுதஅப் பிரதிகள் மூன்று, 

259. இதன் (1) இராக தாளங்களும் (14) ஸ்வரமும்:-- 

(i) காம்போஜி....ஆதி 

(1) உரைவளர் கலையே கலைவளர் உ ரையே [| 
us of Sa தா பள ரி ௪ த ப பம) 

உரைகலைவளர் = «| Our cw Car | 
பத ரிசுயபம க] ப தஸ் ட] 

ப ந



174 திரு அருட்பா ( 
ஒளிவள ருயிே வயிர்வள சொளியே 

வொளியுயிர் வளர்சரு மூணர்வே 
'வெளிவளர் சிறைவே நிறைவளர் வெளியே 

வெளிரிறை வளர்தரு விளைவே 
௮னளிவள ஏசைவே யசைவளர் வளியே 

வளியசை வளர்தரு செயலே 
அ௮ளிவள ரனலே யனல்வள சளியே 

அளியனல் வளர்சிவ பதியே. fe
 

அடிவள நியலே யியல்வள ரடியே 
யடியியல் வளர்தரு கதியே 

முடிவளர் பொருளே பொருள்வளர் மூடியே 
மூடிபொருள் வளர்சுச நிதியே 

படிவளர் விசையே விதைவளர் படியே 
படிவிதை வளர்பல நிகழ்வே 

கடிவளர் முகிலே முகல்வளர் தடியே 

தடி.முகில் வளர்சவ பதியே. உ 

செம்லளர் முதலே முதல்வளர் சரமே 

முதல் வளர்கரு செறிவே 
அஇரம்வளர் நிலையே நிலைவளர் தரமே 

தரகிலை வளர்சரு சுசவே 
வாம்வளர் நிறையே நிறைவளர் வரமே 

வ.ரநிறை வளர்தரு வயமே 
ப. ரம்வளர் பதமே பதவிய ளர் பாமே 

usugh வளர்சிவ பதியே. ங் 

  

விரை வளர் மல ரே மலர் வளர்லி ரையே | 
யூ ஸ்ஸ்ஸ்நிசபம ம பமக சீ | 

[கதே | 
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இருவளர் வளமே வளம்வளர் இருவே 
,திருவளம் வளர்தரு திகழ்வே 

உருவளர் வடிவே வடிவள ரூருவே 

வுருவடி. வளர்தரு முறைவே 
கருவள ரருவே யரூவளர் கருவே 

கருவரு வளர்சவ கதியே 

குருவளர் கெறியே மெறிவளர் குருவே 

குருசெறி வளர்சிவ பதியே. இ 

ஙிறைவளர் முறையே முூறைவளர் நிறையே 

நிறைமூறை வளர்பெரு நெறியே 

'பொறைவளர் புவியே புவிவளர் பொறையே 
புவிபொறை வளர்தரு புனலே 

துறைவளர் உடலே கடல்வளர் துறையே 
துறைகடல் வளர்தரு சுதையே 

மறைவளர் பொருளே பொருள்வளர் மறையே 

மறைபொருள் வளர்சிவ பதியே. ௬ 

,தவம்வளர் தயையே தயைவளர் தவமே 

தவரிறை தயைவளர் ௪துரே 
நவம்வளர் புரமே புரம்வளர் ஈவமே 

says wert sa மிறையே 
ganacai GorGw Gombaort garGw 

அதுவருணம் வளர்தகரு இகழ்வே 

சிவம்வளர் பசமே பதம்வளர் சிவமே 

சிவபதம் வளர்சிவ பதியே. ௪ 

கடம்வளர் நலமே ஈலம்வளர் ஈடமே 

ஈடசலம் வளர்சரும் ஒளியே 

'இடம்வளர் வலமே வலம்வள நிடமே 
யிடம்லலம் வளரதரு மிசைவே 

கஅிடம்வள ருளமே யுளம்வளர் திடமே 
இட ளம் வளர்சரு தருவே 

கடம்வள ரூயிரே யுயிர்வளர் கடமே 

கடமூயிர் வளார்சிவ பதியே, ௮
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திரு அருடபா [கீர்த்சசைம் 

அதுவள ரணுவே யணுவள ரதுவே 
, யதுவணு வளர்தரு மூறவே 

வீதுவள ரொளியே யொனிவளர் விதுவே 
விதுவொளி வளர்தரு செயலே 

மதுவளர் சுவையே சுலைவளர் மதுவே 

மதுவுு: சவைவள நியலே 
பொதுவளர் வெளியே வெளிவளர் பொதுவே 

பொதுவெளி வளர்சிவ பதயே, :. ௯ 

நு.திவளர் நிலமே நிலம்்வளர் நிதியே 
நி.திரிலம் வளர்தரு நிறைவே 

மதிவளர் ஈலமே ஈலம்வளர் மதியே 
ம,தஇிரலம் வளர்கரு பரமே 

க இவளர் நிலையே நிலைவளர் சதியே 

கதிநிலை வளர்தரு பொருளே 
பதிவளர் பதமே பதம்வளர் பதியே 

பதிப௪சம் வளர்சிவ பதியே. ௧௦0 

திரு*சித்றம்பலம் 

  

2. ஞானோபதேசம்”* * 

இரு சிற்றம்பலம் 

கண்ணே கண்மணி யே.-கருத் 
சேகரும் இன்கனி வே 

விண்ணே விண்ணிறை வேவ 
மேகனி மெய்ப்பொரு ளே 

கண்ணே ரொண்மதி யே-யெனைக் 
தந்த தயாகிதி யே 

உண்ணே ருள்ளொளி யே--யெனச் 
குண்மை யுரைத்தரு ளே. 355 து 
    

954. சுவாம்சள் தெய்வ திருச்கரக்ஸால் எழுதியுள்ள 

மூலமே இத் திருப்பாடலுக்கு ஆஜாசம். இதற்குக் இடைதத
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வளியே வெண்ணெருப் பே- குளிர் 

மாமதி யேகன லே 
வெளியே மெய்ப்பொரு ளே--பொருள் 

மேவிய மேனிலை யே 

அளியே யற்புத மே--யமழு 
தேயறி வேயர சே 

ஒளியே யுத்தம னே--யெனக் 
Gero yor és ளே. ௨ 

அன்பே யென்னச சே. திரு 
வம்பலத் தாரமு தே 

யென்பே யுள்ளுரு ௧4 கலக் 
தென்னு எளிருச்சவ னே 

யின்பே யென்னறி வே--பர 
மேசிவ மேயென வே 

உன்பே ரோதுகின் றே-னெனச் 
Soman yor saa Cor. ௩ 
  

அன்பர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகள் ஐச. 1695-ம் வருஷ 

அச்சப் பிரதியில் இகன் தலைப்பில் ₹8பண்.ஃ௩ட்டசாகம்'” என்று 

குதித்திருக்கி௦ 2. 

955. இதன் (1) இராக தாளக்களாம் (1) ஸ்வசமும்:-- 

(1) £லாம்பஃ-- ரூபகம் 

(ii) கண்ணே[உ ண் மணிழயே | ககுத்| 

ஸா ளா |ச8ீ ளாசா கா]மா?[;;மாகா॥ 

சே ச (ரத்தின் «= ati i Ga | ॥ 
சும பாபா பா uous fours] sss i 

Ser Con | Sar afl mmpyGa | Ga ff 

கம பா |: பா ஸ்ர ரீ | பா: ]::;மாகா] 

மே எ ]1னி மெய்ப்பொரு] சோ | ர் 

மா பா[மா. அ மா சீருமா? [: காளா ;| 

(மத்த இரண்டடிகளுக்மும் மேத்சண்ட வாங்களே) 

32
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4 

திரு அருட்பா நர்த்தன 

தனையா வென்றழைத் தே--யருட் 

சத்தியளித்தவ னே 

அனையா யப்பனு மா யெனக் 

சாரியனானவனே 

இனையா சென்னையு மே--ணிலை 

யேற்றுவித் தாண்டவ னே 

உனையா னேத்துசன் றே-னெனக் 

குண்மை யுரைத்தரு ளே. 

ப்பார் செஞ்சுட ரே-யருட் 

சோதி சுசக்சட லே 

அப்பா வென்னா சே-...இரு 
வம்பலத் தாரமு தே 

இப்பா ரிற்பசிச் கே-- தத்த 
வின்சுவை ஈல்லுண வே 

ஒப்பாய் ஒப்பரி யா--யெனச் 

குண்மையுரைகத்தரு ளே. 

என்றே யென்று ஞறுஞ்- சுட 
மேயெனை யீன்றவ னே 

சன்றே ஈண்பெனக் கே. மிக 

நல்கிய நாயச னே 
மன்றேர் மாமணி CGu—ae#s 

வாழ்க்கையின் மெய்ப்பொரு ளே 

ஒன்றே யென் துணை யே--யெனச் 
குண்மை யுரைத்தரு ளே. 

திருவே தெள்ளமு தே-- அருட் 
தச்ச சகொமணி.யே 

சருவே ரற்திட வே--களை 
இன்றவென் சண்ணுத லே
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மருவே மாமல பே மலர் 

வாழ்கின்ற வானவ னாம்: 

உருவே யென்குரு வே--யெனச் 

குண்மையுரைச்சரு ளே. % 

தடையா வுச்சவிர்ச் சே--யெனைச் 
தாவ்சக்சொண் டாண்டவ னே 

அடையா யன்பிலர் பால். எனச் 
கன்பொடு தர்தபெ ௫வ் 

'சொடையாய் குற்றமெ லாக் - குணவ் 
கொண்டகு ணக்னான்ற மே 

உடையா யுத்தம னே-- யெனக் 
குண்மை புரைத்தரு சே. ௮ 

பெண்ணா யாணுரு வாய்-- எனைப் 
பெற்றபெ ரந்தகை யே 

அண்ணா என்னா சே. இரு 
வம்பலத் தாடுகின் ரோய் 

எண்ணா காயடி யேன் களித் 
இிட்டவு ணவையெ லாம் 

உண்ணா துண்டவ னே யெனச் 
குண்மை யரைக்கரு ளே. & 

seer லுங்கடர் சே யொளிர் 
ஞானச பாபதியே 

பொன்னா ருஞ்சபை யா யருட் 
பூரண புண்ணிய னே 

என்னா லாவதொன் று-- மூனக் 
கில்லையெ ணினுமெச் தாய் 

உன்னால் வாழுகின் ஜறே-னெனக் 

குண்மை யுரைத்தரு ளே. ௧0 

சிருச்சதெறம்பலம் 
 



180 இரு அருட்பா [ர்ச்சனைப் 

8. ஆரமுதப் பேறு”** 

இிருச்சிற்றம்பலம் 

விரைசேர் பொன்மல ரே--யதின் 
மேவிய செர்சேனே 

கரைசேர் முச்சனி யே--௪ணி 

யித்சுவை யின்பய னே 

பரைசே ருள்ளொளி யே--பெரும் 

பற்றம்ப லஈடஞ் செய் 

அரைசே தர்தனை Cu — யரு 
ளாரழமு தர்தனை யே,5* ர் 

  

956. ச வாமிகள் தெய்வக் திருக்காச்தால் எழுதிய மலமே 

இத் இிருப்பதிசச்தின் முகம் பத்துப் பாடல்களுக்கு ஆதாரம், 

அஇதத்குச் இடைத்க அன்பர்கள் கையெழு்துப் பிரதிகள் மன் ௮, 

அ வதறுள் இரண்டில்---ஸ்ரீ இறுச்சம் இரத்தின மூ தலியார் 

அவர்கள், ஸ்ரீ ஆடர் ௪பாபதி இவாகரரியர் அவர்கள் பிரதிகளில். 

இங்கு ௮௪்டப்பட்டிருக்கற ௮, ௯, 0.௮௯ எண்கள் இட்ட 

நூன்௮ பாடல்களும் வேறு அண்டாச எழுதப்பட்டு, தொடர்க்த 

எனா இட்டு எழுதப்பட்ட... இங்கு ௪, ௨, ௨, ௪, ௫, ௬, ௪, 

௧௪, ௧௨, ௧௩௨ எண்கள் இட்ட.மற்றப் பத்துப் பாடல்களின் 

தொடர்ச என்று குறித்து வைத்திருக்கறத. மற்றதாகிய ஸ்ரீ 

மேவங்கடேசுய்யர் அவர்கள் பிரதியில் இப்பதின்மீன்று பாடல் 

களம் ஒருசேரக் கொடர்நது அவ்விரு பிரதிகளின் எண் வரிசைப் 

படி. எழுசப்பட்டிருக்கன்றன. 951-வ௫ அடிக்கு மிப்பைப் பார்க்க. 

957. இதன் (1) இராக காளங்களும் (1) ஸ்வரமும்:-- 

(1) சங்கராபரணம். ரூபகம். 

(ii) விரைகேர் | Gur at wo | Gar | ௮ Bar ft 

ஸை ஸு | Bong ark | ee | > wor ar ft
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விண்ணார் செஞ்சுட பே சுடர் 
மேவிய வுள்ளொளி யே 

தண்ணார் வெண்மதி யே-யதிற். 
தங்கிய சண்ணமு சே 

கண்ணார் மெய்ச்சன லே--இவ 
கரமப்பெண் சாசல னே 

அண்ணா தக்தனை யே--ய௫ு 
ளா.ரமு சர்தனை யே. 2. 

துப்பார் செஞ்சடை யாய் அருட் 
சோதிச் சகச்கட லே 

செப்பா மேனிலைச் சேறி 
யேனைச் செலுத்திய வா 

எப்பா லும்புக மும் - பொது 
வின்ப ஈடம்புரியும் 

அப்பா தந்தனை யே யர 
சாரமு தந்தனை யே. க 

மெய்யா மெய்யரு ளே-- என்று 

மேலிய மெய்ப்பொரு ளே 

சையா ருங்கணி யே நுதற் 
சண்கொண்ட செங்கரும் பே 

செய்யாய் வெண்ணிறச் தாய்... இருச் 
சற்றம்ப லஈடஞ் செய் 

ஐயா தந்தனை யே-யரு 

் ளாரமு தந்தனை யே, ஸு 
  

மே லி ]ய செந்தே॥னே | ii 
மாபா | wor Par wri urs forts: if 

கரைசேர் 1] முகச் சனியே | & oon |{ 
5 8 wr [ur sr டீ lors | ++ corer | 

Woz | we Wer ow [Car | 4 
மாபா[மா ரீ emus || PL Ys ome ss il 

(ம்ம இரண்டடிகளுக்கும் மேம்சண்ட viva 5 aC or.)
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தேளுய்ச் தீம்பழ மாய்ச்-- சுவை 
. சேர்கரும் பாயமு தம் 

தானா யன்பரு ளே-யிணிக் 
- இன்ற தனிப்பொரு ளே 

வானாய்ச் காலன லாய்ப்--புன 

லாயதில் வாழ்புவி யாய் 

ஆனாய் தர்தனை யே-ய௫௬ 
ளாரமு தர்தனை யே, 

பொடியேற் கும்புய னே-..-யர௬ட் 

பொன்னம் பலத்தர சே 
செடியேற் கன்றனிசத் தாய் இருச் 

.... கற்றம் பலச்சுட ரே 
குடியேற் சன்னையெ னுஞ்--சவ 

கரமக் கொடியுடை யாய் 

அடியேத் இன்றளித் தா--யரு 
ளாரமு தச்தனை யே. 

திருச சிற்றம்பலம் 

௬. பண்கள் மற்றுப் பெற்றன.



or, BIS தஷ்ஷ்கள் 

1. இன்னக் தயவு 

திருசிற்றம்பலம் 

பல்லவி 

இன்னர் தயவுவச7 விலையா--உனக்கென்மீதில் 

என்ன வர்மஞ் சொலையா.*5 * ் 

சரணங்கள் 

அன்னம் பாலிச்குக்தில்லைப் பொன்னம் பலத்திலாடும் 
௮ரசே--௮ரசே-- அரசேயென் றலறவும். இன் ௧ 

சின்னஞ் சிறுவயதி லென்னை யடிமைகொண்ட 
சிவமே. சிவமே--சிவமேயென் றலறவும். இன் ௨ 

  

950. இத் திருப்பாடல் ஸ்ரீ வேங்கடேசய்யர் அவர்கள் 

கையெழுத்துப் பீரதி ஒன்றில் மட்டும் “என்ன புண்ணியம்' 

அற்புதம் அற்புதம்!” என்னும் இிருப்பாடல்களுக்கு இடையில் 

எழுதப்பட்டிருக்ெது, 1967-ம் வருஷம் முதல் மு;தலாகள் 

இருவருட்பா ஸ்ரீ தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் அவர்களால் 

அ்சிடப்பட்ட போதே இத அதில் சேர்ச்கப்பட்டிருக்கிற த. 

959. இதன் (0) இராக தாளங்களும் (11) ஸ்வரமும்:-- 

(0) காம்போஜிஆதி 
(i) பல்லவி 

இன்னம் தய யுவ ர | S wer | 2 i 

ஸ், €, e0 ut srr ar | ur grower} 5558 ॥ 

aa @aem மீ நில் என் எ] ௮வம்மஞ்சொலை1யா i 

சாபா மா as faut: at | Foor பா ராட் ரைடு
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முன்னம் பிழைபொறுக்தா யின்னம் பொரு அவிட்டால் 

முறையோ. முறையோ முறையோவென் றலறவும். ௩ 

தன்னை யறியாவென்னை யின்ன லுறச்செய்தாயே 
சகுமோ--தகுமோ-- சகுமோவென் றலறவும். இன் ௪ 

பண்டு மஇழ்க்செனையாட் கொண்டு கருணைசெய்த 
பாரமே--பரமே-- பரமேயென் றலறவும். இன் டு 

சொண்டு குலம்பேசுவா ருண்டோ வுலகிலெங்கள் 
குருவே--குருவே-- குருவேயென் றலறவும். 

இன்னந் தயவுவ.ா விலையா-.-உனச்சென்மீதில் 
என்ன வர்மஞ் சொலையா. ௬ 

திருச்சிற்றம்பலம் 

  

சரணம் 

௮ன் னம் பா லிக்குக் தில் லைப் | பொன் னம் ப | 

மா பா; தாலஸ்ால்ா£ ரீ கா] ம்க் ஸ்;ல்ா[ 

ல் த லாடும் | 
ரீ தாபா தா॥ 

௮ ர சே ௮ ர சே |௮ சசேயென் | 
பாதால்ா:நீசா பா: | பாபாதா பா | 

தல ர வும்॥ (இன்) 
மாகாபா தா | (eer)
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2, அபயம் அபயம்??? 

திருசசிந்றம்பலம் 

Lineal 

அபயம் அபயம் அபயம்3 01 

சாணங்கள் 

உபயம தாயென் ணுறவாய்ச் இதம்பரச் 
சபையில் ஈடஞ்செயுஞ்”6* சாமிபா தத்திற்கே,? 68 & 
  

960. இத் திருப்பாடலுக்குக் இடைகஈ அன்பர்கள் 

சையெழுத்அப் பிரதிகள் ஐக்.௪. ஸ்ரீ மகாதேவ முதலியார் அவர் 

கள் பிரதியில் பல்லவியின் சி முதல் ஜன்னு சரணங்கள் மட்டுமே 

எழுதி ₹₹இல் பாக்கி யிருக்கிறது”? என்று குறிச்து வைக்இிருக் 

Bog. ஸ்ரீ தர் சபாபதி சவாசாரியர் அவர்கள் பிரதியில் 

இனுதியில் ₹₹சத்தியஞானத் திருச்சபையி லானக்சத நடனம் புரிய 

மருட்பிரசாசப் பெருமான் திருவடி காழ்ச'” என்றெழுகி யிருச் 

கிறது. ஸ்ரீ ௪மாச பஜனை ௪. மு, கந்தசாமி பிள்ளை அவர்களு 

1994-ம் வருஷப் பதிப்பில் பல்லவியை முசுலிலும் கடைகியிலம் 

₹(அபயம் ௮பயம் அபயம் அபயம்'' என்று அ௮சடட்டிருச்கிற த. 

261, இதன் (1) இராக சாளங்களும் (jj) ஸ்வரழும்:-..- 

Gi) Csra—ge 
(ii) பல்லலீ 

௮ பயம் ௮ ப wo] அபயம் |அப யம் 
கிகா மா ;பதரில் சா [;ம பகா; [ரீ கீஸா: | 

சரணம் 

௨ பயம தாய் என் | ற வாய்ச் 
க்காமமா தா: மா: | - 5 a ஸ்: 

சம் ப 2 || 
fe or ove ||
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எம்பலத் சாலெம்மை?34 யேன்றுகொ எளத்தில்லை 

  

அம்பலத் தாடுமெம் ஐயர்பா தத்திற்சே. அபயம் ௨ 

தவூதம் பாமாடுத் தன்மய மாய்ச்செயுஞ்3 05 
வதம் பாமகா சேவர்பா தத்இற்சே, அபயம் ௩ 

ஒன்றும் பசதச்இற் மயர்பொரு ளாகியே 

என்றுமென் னுள்ளச் இனிச்கும்பா தத்திற்கே. uu ௪ 

வானச்த மார்தில்லை மன்றிடை யென்றுநின் 
ரனந்தத் சாண்டவ மாடும்பா தத்திற்கே, அபயம் ௫ 

சாரா யணடுஞனாடு சான்முக னாஇயர் 
பாரா யணஞ்செயும் பதுமபா தத்திற்கே, அபயம் ௬ 

அன்பர் செயும்பிழை ஆயிர மும்பொறுத் 
அன்ப whe Gow ஈசர்பா தத்திற்கே. அபயம் ௪ 

குற்றஞ் செயினுங் குணமாசக் கொண்டுசம் 
அற்றச் தவிர்க்கும் அப்பர்” 06பா தத்திற்கே.௮பயம் ௮ 

செம்பொரு ளாூச் சிதம்பரச் தேயென்றும் 
ஈம்பொரு ளான ஈடேசர்பா தத்.இற்கே, அபயம் ௬ 

வெச்சென்ற மாயை வினையாகி யால்வந்த 
அச்சர் தவிர்க்கும் ஐயர்பா தத்இற்கே. அபயம் ௧௦ 

௪ பை யில் ஈ Ley Oe wep] er மி பா | 

காரி ஸ்ர நீ தா டீ ஸ்£ 1] :நி ஸ்ரரி தப | 

தத் திற் கே] (44) 
மாகாரீ நி. ॥ (ஸசி) 

56D, செம்பும் -பிபம், 
968. பதத்திற்கே- பிம். இப்படியே பின்வரும் எல்லா 

இடங்களிலும் கொள்க, 264. எமை--பி.ம். 

Lo
 65. செய்யும்--பி.ம், 966.  ௩கமையர்-பி.ம்.
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எண்ணிய எண்ணங்க ளெல்லா முடிக்குகம் 

புண்ணிய னார்?₹*தெய்வப் பொன்னடிப் போதுக்தே. ௧௧ 

மன்னம் பாத்தே வடிவில் வடிவா௫இப் 

பொன்னம் பலத்தாடும் பொன்னடிப் போதுக்சே, ௬௨ 

காக முடியில்? நடம்புரிர் தன்பர்ச்குப் 
போச மளிச்கின்ற பொன்னடிப் போதுச்கே,.?69 க 

உச்சி தாழ்கின்ற உறவோர் உறவான 
சச்? தானச்தச் சனிஈடப் போதுக்கே.?86? அபயம் ௧௯ 

சித்தமு முள்ளமுச் இத்.திச் இனிச்்ற 
புச்தமு தாகிய பொன்னடிப் போதுச்கே,61 

அபயம் அபயம் அபயம், s@ 

திருசிற்றம்பலம் 

  

8. அஞ்சாதே கேஞ்சே”?? 

திருச் சிற்றம்பலம் 

Lineal 

அஞ்சா தேகெஞ்சே அஞ்சா சே 
அஞ்சா சேசெஞ்சே அஞ்சா தே. 311 

  

261. புண்ணிய-- பிம், 268. முடிவில் -மி.ம், 

269. இரண்டு பிரதிகளில் ₹₹நாக முடியில்! என்னும் 
FIG FOF SHA See *6இத்சமு. முள்ளமும்'" என்பளை 
SEA STEAD CLEA SHYLGMAO” TMUOFs SQA STEAL 

கொண்டிருக்கிற 2. 

970. இத் திருப்பாடலுக்குக் கிடைச்ச அன்பர்கள் 
கையெழுத்துப் பிரதிகள் ஐர்த., அவற்றுள் இரண்டு பிரதிகளில் 

பல்லவி தாடியளவிலேயே Mele rae, gar Mer பல்லவி?! 
Tat Dio GO FIP HEL HH
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சாணங்கள் 

வஞ்சீமி லார்சாம் வருக்இடி லப்போதே 
அஞ்சலென் பாரிதோ அம்பலத் இருக்கின்றார். அஞ் 

அய்ய ரருட்பெருஞ் சோதியார் ஈம்முடை 
ஐய நிதோதிரு வம்பலத் இருக்கின்றார். அஞ் 

மண்ணில் சமையாண்ட வள்ளலார் சம்முடை 

அண்ண லிதோதிரு வம்பலச் இருக்கின்றார். அஞ் 

இப்புவி.யில்டகம்மை யேன்றுசகொண்் டாண்டகம் 

அப்ப ரிதோதிரு வம்பலத் இருச்சின்ளூர். அஞ் 

ச்ச ரெலாம்வல்ல தேவர் ஈசமையாண்ட 

௮ச்ச ரிதோதிரு வம்பலச் இருக்கின்றார். அஞ் 
  

சம், இதன் (1) இராக தாளங்களும் (11) ல்வரமும் :-- 

(0) ஹிக்தல்கான் காபி சரப்பு 

(ii) பல்லவி 

4G 1|சாதே॥ Ong | Ce eG ler | 
aot, | PP il P, jor FP |) af | 

Cs ॥ | ] 

wre ss | ss at 
௮ஞ்| சாதே॥கெஞ் |சே௮ஞ் ॥சா | 

ஸா, [காகா || கா | காகா | மபா | 

கே ॥ | ॥ 
மா;1;)];; ॥ 

சரணம் 

ag j= Ho er ] arb le Ge | தி டில் 

ué ] மாபா | oe | ors ல்ரீ | arf 

au | Cur Cs | 

ஸ்ரீ | சீல் | 

॥ 

॥
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சோதி யருட்பெருஞ் சோதியார் ஈம்முடை 

ஆதி யிதோஇரு வம்பலச் இருக்கின்றார். அள் 

உல 

191 

காண்டவ னாரென்னைத்3*3 தான்தடுக் தாட்கொண்ட 
ஆண்டவ னாரிதோ அம்பலத் இருச்இன்றார், அஞ் 

வன்பர் மனத்தை மதியா தவர்ஈம 
கன்ப ரிதோதிரு வம்பலச் இருச்சின்ளூர், அஞ் 

தெருஞுடை யாரெலாஞ்?74 செய்யவல் லார்திரு 

அருளுடை யாரிதோ அம்பலத் இருக்கின்றார். அஞ் 

ஈம்மை யாட்கொள்ள ஈடம்புரி வார்சம 

தம்மையி னோடிதோ அம்பலத் இருக்கின்றார். அஞ் 

தன்னையொப் பார்சிற் சபைஈடஞ் செய்கின்றார் 

அன்னையொப் பாரிதோ ௮ம்பலச் இருக்கின்றார்.௮ஞ் 

பாடுகின் ரார்க்கருட் பண்பினர் ஞானச்கூத் 
தாடுகின் ரூரிசோ அம்பலத் இருக்கின்றார். YR 

காதரிப் பார்கட்குக் சாட்டிச் சொடார்ஈம்மை 

ஆதரிப் பாரிதோ அம்பலத் இருச்சன்றார். அஞ் 

நீள வல் லார்ச்குமேல் நீளவல்லார் ஈம்மை 

ஆளவல் லாரிதோ அம்பலச் இருச்கன்ளுர். அஞ் 
  

௧0 

க 

SEH 

Aa |e @oadr um ] ரி தோ ॥ ௮ம் ] 
பபா | oe ar | ob | பாமா ॥ oe | 

பலன் ॥ திருக் | இன் முர் ॥ 
பாமா॥ கரீ | மீலா ॥ 

979. அய்யர்--பி- ம். 979, எனை-மி.ம்; 
974, எல்லாம் -பி- ம்.
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இன்புடை யார்சம் மிதயத் சமர்ரந்தபே 

சன்புடையா நிதோ அம்பலத் இருச்சின்றார். அஞ் சட 

உபய பதத்தைசம் முச்சிமேற் சூட்டிய 
அபய ரிசோதிரு வம்பலச் இருக்கின்றார். அஞ் FH 

வேண்டுகொண் டாரென்னை மேணிலைக் கேற்றியே 

ஆண்டுசொண் டாரிதோ அம்பலச் இருக்கின்றார். அஞ் ௪௪ 

எச்சம்பெ றேல்மக னேயென்றென் னுள்ளுாற்ற 

அச்சர் தவிர்ச்சவர் ௮ம்பலச் இருச்சின்றார். அஞ் ௪௮ 

BPS Ips PU ஈன்மையு மாம்ஞான 
அமுச ரிதகோதிரு வம்பலக் இருக்இன்றார். அஞ் ௧க 

செடிகள் தவிர்க்கருட் செல்வ மளிச்சன்ற 
அடிக ளிதோதிரு வம்பலத் இருக்கின்றார். அஞ் ௨0 

விரசுல செல்லாம் விரித்தைர் தொழில்தரும் 
அரசுடை யாறிசகோ அம்பலத் இருக்கின்றார். அஞ் ௨௪ 

செறிவுடை யாருளச் தேஈடஞ் செய்கின்ற 
அறிவுரு வாரிகோ3*5 அம்பலச் இருச்சன்றார். 

அஞ்சா தேகெஞ்சே அஞ்சா தே 

அஞ்சா சேகெஞ்சே அஞ்சா தே. ௨௨ 

திருச்சற்றம்பலம் 

275. ff Majo யாரிசதோ-.பி. ம்,
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4, தெண்டனிட்டேன் "*? 

திருசிற்றம்பலம் 

பல்லவி 

செண்டனிட்டே னென்று சொல்ல டி 

௬ வாமிக்குரான் 

செண்டனிட்டே னென்று சொல்ல டி,37 7 

, அநுபல்லவி 

தண்டலை விளங்குர் இல்லைத் 
தலத்திற்பொன் னம்பலச்தே 

சண்டவர் மயங்கவேடங் 

கட்டியாடு இன்றவர்க்கு. செண்ட 

976. இச் திருப்பாடலுக்கு இதுவரையில் ஒரு கையெழுத் 

gu பிரதிகூடக் இடைக்கலில்லை 1867-0 ஸ்ரீ தொழுஷர் 

வேலாயுத முதலியாரவர்கள் அ௮சட்டிருக்கற பாடமே இக்கு 

மேற்கொள்ளப் பட்டிருக்ெ.த. 

277... இகன் 69) இராச காளக்களும் (jj) were :— 

(i) Cary— ge 
(ii) பல்லவி 

தெண் டனிட்டேனென்று சொல்ல | 
ஸா Ff ef wr ur gr நி. ழி | 

டி சு [ 
ovr s+ wer | 

வாமிச் கு நான் | 

ரீ தாமா கச | 

செண் ட னிட்டே ளென் ௮ சொல் ல | 
மீ ge or wr af ரீ mr நி | 

டூ | | 
மை: கா [ரீ ஸாரி 

13
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~ . 32223 
Bs ரூபா கான்சு 

சாணங்கள் 

கற்பூர வாசம்லீசும் 

பொற்பார்தி ருமுகத்தே 

கனிக்தபன் னகையாடக் 
கருணைச்க டைச்சணாட௨ 

அத்பார்பொன் னம்பலச்தே 
Lets s தாண்டவம் 

ஆடிச்சொண் டேயென்னை 
ஆட்டங்கண் டாருக்கு. தெண்ட ௪ 

இழிர்சாலு ஈம்மையிங்கே 
யேற்றுவா ரென்றடைந்தால் 

ஏற்றலார் போலேபின்னு 
மிழியவைப் பாருக்குப் 

  

அதுபல்லவி 

சண்டலை விளக்குக் இல் லத் | 
மா பாகாமாபாதா கீ தா 

ச லத் திற் பொன் |] னம் ப லத் தே | 

pr 8 wr நீ | ar aur wr er | 

சண் ட வர் ம யங்க வேடம் ] 

தாகா ரீல் ரீ தாபா தா] 

கட்டி யாடு |இன் ஐவர்க்கு | (செண்) 

ரீதா பாமா] காசீஸா கீ.॥ (னா) 

சரணம் 

சற் பூர வாசம் வீசும்] பொற் பாக் தி | 
பாபா; மாபாபாகாமா | us கீதா 

ரு மூகத்தே | 
கீஸ் டீ தார 

த புள் ன கையா டக்] க னிந் 2 
கா மீ ஸாலா லாலஸாஸஷ்ா டீ |
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பழக்தான் ஈகழுவிமெல்லப் 
பாவில் விழுச்சசென்னப் 

பசப்பிப் பசப்பியன்டர் 
பண்டம் 'பறிப்பவர்க்கு. செண்ட ௨ 

சுட்ட இரு நீறுபூசித் 
தொக்தோமென் ரமுயவொர்க்குத், 

சோன்றுதலை மாலையணி 
்.. தோள்விளங்க வருவார்க்குப் 

பிட்டுச்காசைப் பட்டுமாறன் 
பிரம்படி பட்டவர்ச்குப் 

பிள்ளைச்சறிச் சாசைகொண்ட 
கள்ளத்தவ வேடருக்கு. செண்ட ௩ 

வாழ்ர்சாளை மேன்மேலும் 

வாழச்செய் பவருக்கு 

மாசுபறித் தவர்கையிற் 

சாசுபறிச் இன்றவர்க்குத் 

காழ்ச்தாரை யடி.க்கடி. 
தாழக்சாண் பவருக்குத் 

தானாக நானாகத் 
சனியேரின் றவருக்கு. தெண்ட ௪ 
  

கருணைக் க | Og SQL | 
சிரீ தா தா] சீ ஸ்கீதா | 

௮ம் பார் பொன் எம் பலத் கே | 
2 

பாபா தா கீ 

ஆ கச் சச் | தாண்ட வம் ॥ 

தாசாரீ் ல் | சீதா சீ லா॥ 

& ove or | 

ஆ முக்கொண்டேயென்னை 
arb or 6 ST wr கா மா 

fy உங் சண் | Lt he கு] (©) sear) 

grt pr wr | ark oma கி (ஸா)
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3 Hues ஈடுவில்லா 
ஆகந்த காடருக்கு 

அ௮ண்டருயிர் காத்தமணி 
சண்டசக சண்டருக்குச் 

சோதிமய மாய்விளங்குந் 
Muay Aron Gees 

சொண்டர்குடி. கெடுச்கவே 
துஜங்கட்டிச் சொண்டவர்ச்கு. செண்ட ட 

பாட்டுச்சாசைப் பட்டுமுன்னம் 
பரலைதன் வாயிலிற்போய்ப் 

பண்புளைத்துச் தாசனென்றே 
பட்டங்கட்டிச் சொண்டவர்க்கு 

லீட்டச்சொாசைப் பவவொரை 
வீட்டைவிட்டுச் து.ரச்்தஇியே 

வேட்டாண்டி யாயுலகல் 
தட்டாண்டி, யாக்குவார்க்கு. செண்ட ௬ 

தாய்வயிற்றிற் பிறவாது 
தானே முளைத்தவர்ச்குச் 

சாதஇிகுல மறியாது 
தாண்டவஞ்செய் இன்றவர்க்கு 

ஏய தொழிலருளு 
மென்பி.ராண காயகர்க்கு 

் ஏமார்த வரையெல்லாம் 
ஏமாத்து மீசருக்கு. 

செண்டனிட்டே னென்று சொல்ல ஐ. 
--௬ வாமிக்குகான் 

சகெண்டனிட்டே னென்று சொல்ல டி. or 

இருச்சற்றம்பலம் 
  

  

$ ஏமாற்றும். -பி-ம். (1997-ம் வருஷ.ப் பதிப்பு)
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5. வருவார் அழைத்துவாடி.*?* 

திருச்சம்மம்பலம் 

பல்லவி 

வருவா.ர மைக்துவாடி வடலூர்வ டஇசைக்சே 
வக்தாற்பெ றலாம்கல்ல வரமே,379 

அநுபலலவி 

திருவார்பொன் னம்பலத்தே செழிக்குங்குஞ் சிதபாதர் 
விதம் பரபோகர் தெய்வச்ச பாசாதர், வருவார் 
  

278. சுவாமிகள் தெய்வத் திருச்சாத்தால் எழுதியுள்ள 

மூலமே இத் திருப்பாடலக்கு ஆதாரம். இதக்குச் இடைத்த 
அன்பர்கள் கசையெழுத்அப் பிரதிகள் ஐக். 

279. இதன் (1) இராச தாளவங்களும் (11) ஸ்வரமும் :- 

(i) பியாகடை__மிசரசாபு 

  

(ii) பல்லவி 

வ ௫௬ [வா ர ॥ழைத்து |வா டி. ॥ 
an மா[ காமா ow wa | gr ur || 

ael| ace ॥ட தி| சைக் கே | 
பரீ ] தாபா ॥மகா| ரீ amy 

வந் | தாத்பெயுதலாம்]ல் ல | 

மதா | ur மாறக சீ [= far | 

a 5 | Cw Il 

॥ wun | ove: 

அ ௮பல்லவி 

திரு | வார் யொள் ॥ னம் ப | லத் தே | 
oor | er மா ॥ பமா] தாபா | 

Ge Se | ee CGY # | ur sity" 

கட. [தாயால் 8] ® cbr |]
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் சரணங்கள் 

சர்சைக எளிச்சச்சண்டு சிவானர்த மதுவுண்டு 
தெளிர்தோமெல் லாருர்தொண்டு செய்யப்ப வுரிகொண்டு 

இச்தவெ ளியில்கட மிடத் துணிர் சீரேயங்கே 

இதைவிடப் பெருவெளி யிருச்குதென் ராலிங்கே. வரு ௪ 
  

௪ வ]8தம்்)பர| போத் ।॥ 

தகா] சீல் | நிசி | தா பா] 

செய்] ச்ச | பா |கா sr (வரு) 

நிரி | தாபா ॥ பமா | கமரீ | (ஸமா) 

சரணம் 

சிக்[தை க ॥ ளிச் கக் | கண் டு] 

ée@\ se ut} & wr| ef art 

சவா[னச் த॥ம fi | aoar @ Il 

கமா] கரிளா ov cur | out சை | 

Os ols | Car Ore | or Gal Osrar @ kh 

oy லா | or or | சா] கம ச்! 

செய்] யப்ப ta மி][சொண் ட॥ 

ளமா|காமா|)பமா[ தா பா॥ 

இக் | சவெய॥ளியில் ]ஈ ட ॥ மி டத் 

ளஎமா | சமா॥ பமா | தாபா tao நீ 

a ota § Cr] wm Ca ॥ 

பதா ॥ல்£ நி | ரீ ல் ॥ 

இதை [வி டப்॥பெரு] வெ ளி ॥ 

ம் ம் [கரி ஸ்॥ நி 8ீ| தாபா॥ 

யி ருக் [கு தென்ற ரூ | Sd Ca tf 

ug ரீ | ar பா ॥ பமா ] கம ர் ॥ 

(வரு) 
(எமா)
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இடுக்கி லாமலிருக்க இடமுண்டு ஈடஞ்செய்ய 
இங்கம் பலமொன்றங்கே யெட்டம் பலமுண்டைய . 
ஒடுக்கி லிருப்பதென்ன வுளவுசண்டு கொள்வீபென்னால் 

உண்மையிது வஞ்சமல்ல வும்மேலாணை என்றுசொன்னால். 

மெல்லியல் சவகரம வல்லி யுடன்களித்து 

விளையா டவுமெங்கள் வினையோ டவுமொளித்து 
எல்லையி லின்பக்தரவும் ஈல்ல௪ம யர்தானி.து 
இங்குமங்கு ஈடமாடி யிரறுச்சலா மென்றபோது. 

வருவார ழைச்துவாடி வடலூர்வ டதஇிசைக்சே 
வந்தாற்பெ றலாம்ஈல்ல வரமே, ் Hin 

திருச்சற்றம்பலம் 
  

0. என்ன புண்ணியம்” ”? 

திருசசற்றம்பலம் 

பல்லவி 

என்னபுண் ணியஞ்செய்சே னோே-- ௮ம் மாகான் 
என்னபுண் ணியஞ்செய்தே னோ, 83 
  

980. இத் திருப்பாடலுக்குக் இடைக்கு அன்பர்கள் சை 
, யெழுத்தப் பிரதிகள் ஓக்து, இவற்றுள் ஸ்ரீ இறுக்கம் இரத்தின 
முூதலியாரவர்கள் பிரதியில் பல்லலி, ௮பல்லவி, சரணம் என் 
அம் பாகுபாட்டோடு “அதி தாளம்'! அனமச்சு பைவி!” என்றும் 
இதன் கலைப்பில் குறித்திருக்சம ௪. 

981. இதன் (i) இராக தாளங்களும் (ii) ஸ்வரமும் 3... 

(i) உ௩சேனி-- ரூபகம் 

(ii) பல்லவி 

என் |ன புண் | ணியஞ் | செய் சே॥ ஜே | 
ஸா | பாமா ॥ ப. தி | னா & | our | 

அம் ॥மா | நான் | 

“பா || wu | மகரிஸ |
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அநுபல்லவி 

மன்னர்சாத ரம்பலவர் 
வத்தார்வர்தா ரென்று இருச்? 5? 

ம ் ; 
சின்னசாத மென்னிரண்டு 

செவிகளினுட்335 சொல்கின்றதே. என்ன 

சாணங்கள் 

பொருணான்முூ கனுமாலுக் 
கெருணான்ம றையுகாளும் 

போற்றுஞ்சித் றம்பலத்தே 
யேற்றும ணிவிளகச்காய் 

அ௮ருணாட சம்புரியுவ் 
கருணாகி இயருன்னை 

ஆளவதக்தார் வச்தாரென்றெச் 
காளகாதஞ் சொல்கின்றதே. என்ன ௧ 
  

- என் | ன புண் ॥ ணியம் | செய்.தே | னோ | ॥ 

F jar wor ॥ம ப |[மகரி நி | ஸா | ;; ॥ 

௮௮பல்லவி 

மன் | னர் நாத |ரம்]ப ல வர் ॥ வக் தா | 

பா|பப தம|பகி| தநிஸ்॥ ப த | 

ர் வந் தார் ॥ என் று தி ரச் | 

> கி.ஜா | தகில் நித ப ம [| 

aor | ar wr 5 Owe | af 7 or @ | 

ud | s & wv do» | Os u wl 

செவலி]களி ஓட்॥ சொல் ] ன் ஐதே | (என்) 
ப த 1நிப தப ॥ மப |மகரில ॥(ஸா) 

சரணம் 

Our | cow wile gw | மாக் | 
aD oom ஸா ஸா])பப] பாம ॥ 

தெரு|[ணான் ம தைய |காளும் ॥ 
ப த] நகிபதப| மப [மகி mw il
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பாடியகல் லோர்தமச்கே 

. காடியதெல் லாமளிப்பார் 
us Fare யுட்படுவார் 

FS Huths Huiwen Nev 
ஆடியபொற் பாதர்வேதச் 

தேடியசிற் போதருன்னை 
அணையவக்தார் வந்தாரென்றே 

இணையில்காதஞ் சொல்கன்றசகே, என்ன ௨ 

எச்கரமுட் சொண்டஞான 
சு்கரென் மணவாளர் 

எல்லாஞ்செய் வல்லூத்தர் 
ஈல்லோ ருளச்தமர்ச்தார் 

மச்கிரமா மன்றிலின்பர் 
தர்தகட ராஜருன்னை 

மருவவர்தார் வர்சாரென்று 

தெருவில்காகஞ் சொல்கன்றதே, என்ன th. 

  

| Cure | அஞ் எத் ॥றம்ப] லத் தே ॥ 
ரிக | மக மா॥ம ப] மக fav | 

ap|[ 2 w ॥ ணி | SM ors sous | 

fis | we or wou | w we | 

AG leu iebl yfudia@G] ew at 
மப | கீதா ॥நிரி]ஷ்கிஸ் | கரி] ஸ்ஸ்£ | 

சி |யருன்னை | 
தீரில் |நி த பம | 

ஆ | ow ae sai || ae சா] மான் தெச் ॥ 

wu | சீ 8 or | oh op | நித பம ff 

கா | எ காசம் | சொல் |இன் ஐதே | 
USF பத ப. ॥ மப | ம கரிஸ | 

(என்) 
9852. என்று திரு பிம். 953. செலிகளினில்௨பி.ம். (ஸா)
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204, 

260. 

திரு அருட்பா [கீர்த தனைப். 

இதியெர்த விதத்தாலும் 
« வேதியனுர் சேர்வரியார் 
இங்கார பஞ்சகத்தே 

பாங்காக சடிச்சின்றார் 

ஆதியக்தங் காண்பரிய 
். ஜோதிசுயஞ் ஜோதியுன்னோ 

டாடவக்தார் வச்சாரென்றே 
சாடிராகஞ் சொல்இன்றசே. என்ன ௪ 

அற்புசப்பே ரழகாளர் 
சொற்பதங் கடர்துஙறின்றார் 

அன்பெலாச?3* தொழமன்றில் 
இன்பகடம் புரிகின்ளுர்* 35 

சற்பரரெல் லாமும்வல்ல 

தற்ப.ரர் விரைச் இங்குன்னைச் 
சே ரவந்தார் வர்தாரென்றோங் 

காரராகஞ் சொல்இின்றசே. என்ன ௫ 

ஆரணர்சா ரண**0மல்லாம் 
பூரணமென் றேத்துகன்ற 

ஐயாதஇரு வம்பலவர் 
மெய்யரெல்லாம் வல்லத்தர் 

காரணமுங் காரியமுச் 
தாரணி யாசவுன்னைச் 

காணவந்தார் வர்தாரென்றே 
வேணுசாசஞ் சொல்கன் றதே. என்ன ௬ 

பாகார்மொழி யாள்சவ 

மாகாம வல்லிகாளும் 

பார்த்காட மணிமன்தறில் 

கூக்சாடு இன்றூத்சர் 
  

அன்பரெல்லாம்--பி ௨ம். 985, புரிகின்றோர்.-பி-ம். 

ஷரணார் காரணர்-பி ௨ம், (1985-ம் வருஷப் படிப்பு)
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வாகாஉனச்சகே யென்றுஞ் 

சாகா வரங்கொடுக்க 
வலியவர்தார் வர்தாரென்றே 

வலியகாதஞ் சொல்கன்றசே. 

என்னபுண் ணியஞ்செய்தே னோ--௮ம் மாசான் 

என்னபுண் ணியஞ்செய்தே னோ. or 

திருசிற்றம்பலம் 

  

7. இவர்க்கும் எனக்கும்” ”* 
திருச்சற்றம்பலம் 

பல்லவி . 

இவர்ச்குமெ னக்கும்பெரு வழக்கிருச் இன்றதது355 

என்றுர்தீ ராவழக்குச் சாண டி.2$9 
  

97, இத் திருப்பாடலச்குக் இடைக்த அன்பர்கள் ளை 

யெழு த்துப் பிரதிகள் நான்கு, ஸ்ரீ இறுக்கம் இரத்தின முதலியா 
ரவர்கள் பிரதியில் மட்டும் பல்லவி, அ௮பல்லவி, சரணம் என்று 

8ீர்த்தனத்தின் அங்கங்கள் எழுகப்பட்டிருக்இன் றன. 

268, இருக்கின்றத.பி _ ம், 

569. இதன் (1) இராக தாளங்களும் (11) ஸ்வரமும் :-- 

Gj) லபைவி--மிசரசாபு, 

(ii) பல்லவி 

a 
இவர்ச் கு மெ॥னக்கும் | பெ ௫॥ 
சி ரீ loarear| wo நி [தா பா | 

ape |@ él Ga p| s wh, 
ம @ | sour | w ar | PF ower 

oor | wo F ore | pe GE | 

எரீ [எரி சா]ிகிலா ] ரீ ரீ [! 

ar | oor ஓ | ll 

ரிகா | மாபா ॥ கா, | Pour |
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அநுபலலவி 

எவர்க்கும் பெரியவர் பொன்னம்ப லத்தேகடம்?90 

இட்டாரெ னக்குமாலையிட்டா நரிதோவர்தார். இவர்க்கும் 

சாணங்கள் 

அன்றிதோ வருன்தே 
னென்றுபோ னவரங்கே391 

யார்செய்த தடையாலோ 
இருர்காசொன் கையிற்சங்கை 

a} ued) 

எ வர்க் | கும் | பெரி| ய வர் ॥ பொன் | 

ப மம ]1பாதா॥ தி 8[ஸ்ல்ா | sé | 

னம் ப ॥லத்தே [க டம் | 
ovr ur fo நீ |தாபா॥| 

இட் |டா ரெ॥ுனக்கு|[மா ஐ ॥யிட் | 
oe lar Fy ob சீி]தாபா]ல் # | 

டா. ॥ுரிதோ | வசு தார் ॥ (இவர்) 

(28) தாபா பமா |பத நீ ॥ 

சரணம் 

௮ன் | திதோ॥ வ ௬ |8ன் தே॥ ளெள் | 
பமி | தாபா ॥பமா 1 பா தா॥ பசீ | 

௮ போ ॥ன வ[| ரக் கே | 

8 ॥ல் ரீ|தாபா॥ கி தா 

யார் | செய்தக॥ தடை | யாலோ | இருக் 

பீ | தாபா॥மகா | சீகா 19 P 

£0 Orem || ma Wp | «te cow || 

॥ ப மா| பாபா ॥ 

யித் | கொண்டே ॥ ௮௬ | 
ம ட டி 

ஸ்ர ஸர. | த 

காமா 

இன் | நு தங் | கை 
பதம | பாதா॥ நி 

அ கிற ॥ இன் மு | ரில் கே | 

ன்்ல்ா॥ ல் கி [தாபா 1 

க் |
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இன்றுதங் கை39₹யிற்கொண்டே 
வந்துகிற் இன்றாரிங்சே 

இச்தச்ச சவைஞாடு 

இவர்போல இணியெங்கே. இவர்க்கும் ௪ 

அவரவ ருலசத்சே 

யறிர்தலர் சற்றப்பட்டேன் 

அன்றுபோ னவரின்று 
வர்துரிற் சன்றார்கெட்டேன்' 

இவர்சூதை யறியாசே 

முன்னம்ஏ மாக்துவிட்டேன் 
இக்சக்க தவைஞாடு 

இனியெக்கும் போசவொட்டேன். இவர் ௨. 

கன்ன வயஇலென்னைச் 
சேர்ரச்தார்புன் னகசையோடு 

சென்றார் தயவாலின்று 

வந்தார் இவர்க்காரீடு?95 
ஏன்னைவிட் டினியிவ 

செப்படி  போவாரோடு 
இர்சச்க- தவைஞடு 

இரட்டைச்தாட் கோலைப்? 9*போடு, 

இவர்ச்குமெ னக்கும்பெரு வழக்கிருச் இன்றதது 
என்றுக்? ராவழக்குக் காண டி. fi. 

திருச்சித்றம்பலம் 
  

இச் [தக் க ॥தவை[மூ0 ॥ இவர் | 
தரி[ஸ்£க்ரி ॥ள.ரீ | தாபா॥ப .மீ | 

போ வ ॥தினி| எங்கே॥ (இவர்) 

சாபா॥பமா|] பாதா ॥ (தகி) 

900. பொன்னம்பலஹ்இில் நடம்--பி ம், 

901. இக்கே.-பி_ம். 999. சன் கையிழ்ஃஃபி _ம். 

995. அவர்ச்காரீமி.--பி. ம். 904, தகாம்ச்கோல்ஃபி ம்,
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8. இது ஈல்ல தருணம்”?”” 

திருச்சிற்றம்பலம் 

பல்லவி 

இதுகல் லதரு ணம்-- அருள்செய்ய 

(இதகல் லதரு ணம்,396 

அருபல்லவி 

பொதுசல்ல நடம்வல்ல புண்ணிய பேகேளும் 
பொய்யே தஞ் சொல்கிலேன் மெய்யேபு கல்கின்றேன். 

  

905. இத் திருப்பா௨லுக்குக் இடைத்த அன்பர்கள் கை 

யெழுத்தப் பிரதிகள் ஐது, ஒரு பிரதியில் “*பல்லலி?? 9a 

பல்லவி? என்ன மட்டும் குறிச்திருக்ச, மற்றொன்றில் அவற்றோடு 

கூட *' சரணங்கள்" என்றும் குறித்திருப்ப தோடு, தலைப்பில் 

₹28ர்ச்சனம்!? ஏன்றும் எழுதியிருக்ெ.து. 

906. இதன் (1) இராக சாளங்களும் (11) ஸ்வாழும் :-- 

(i) Saw ro — Ma rem ty, 

(ii) பல்லவி 

இஅ]| ஈசல் ॥ல [த ௬॥ணம் ॥ 
கதா |பாமா॥கா,]சிரை (கீழ | :: ॥ 

2 ருள் | செய்ய | 

பமா | கா ரீ] 

இ | ஈல் ॥ல [ச ரு॥ணம்| u 
& sr | ors ar, | Fe | னா } eal 

Of BILIG aves} 

Gur g | wo ww Ow | ad ல॥ புண் | 

& @ | oe B ॥ சபா[காகா॥ மாப | 

ணிய [॥ ரே 1 கேளும் ॥ 

திப தா ॥ நிதா | 6 our |
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சாணங்கள் 

மஇித்தச௪ மயமத வழக்கெல்லா மாய்ச்தது 
வருணாச்சி ரமமெனு?7 மயச்கமுஞ் சாய்ச்தது 

'சொதிச்தலோ காசாரக் கொதிப்?98பெல்லாமொழிக்தது 
கொலைபயுங்க ளவுமற்றைப் புலையம்௮ ழிச்தத. இதுக 

குறித்த3?9வே தாகமக கூச்சலு மடங்கிற்று 
குஇித்த300 மனமுருட்டுச் குரங்கு முடங்கிற்று 
“வெறிச்தவெவ் வினைகளும் வெக்து குலைர்தது 
அிர்தைசெய் கொடுமாயைச் சர்தையுங் கலைந்தது. இது ௨ 
  

பொய் | யே தும் | சொல் | இ லேன் | 

wr, | ar ரீ ॥உ ல், [கி தபா ॥ 
மெய் ]யேபு ॥ கல் [கின் GC par || (இ.௪) 

ஸ், ]கிதபா॥பாமடகம சீ | (கதா) , 

- சரணம் 

மகசித்]ச ௫௪ low [wos |e ve] 

க மா]1பாபா॥பபா|பாமா॥க ae | 

Gee or |lwri & | 3 gr I 

பா யா] பமா] காகா॥ 

வ Gl @pe Ais ow] Ow gy | w we | 
கசா] பாபா॥ுகுகா|கம ரீ ॥க மா] 

க மூஞ்॥சாய்ர் ] தது ॥ 
பாபா ॥ தர, |மாபா {| 

சொதித் | தலோ]| கா [சாரக் | 
சீ நீ |ல் நீ | sun | or ar | 

@ar G4 | Oue evr | மொழி [சத II 

ம பா] தா gr\| ob & | ebm eve ॥ 

கொலை[யுக்௧॥ள௮] மற்றைப் ॥ புலை | 

ச் ம் [காசீ ॥ல் சிதா பா ॥ தபா] 

யம் ௮ ॥ ழி] த ௧॥ (இக) 
மாகா ரீ, [ கம சீ ॥ (ககா)
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கோபமுங் சாமமுவங் குடிசெட்டுப் போயித்று 

கொடியர் ஆங்காரம் பொடிபொடி 301 யாயிற்று 

தாபமுஞ் சோபமுர் தான்றானே சென்றது 
தத்துவ மெல்லாமென் றன்வச நின்றது. இது ௩ 

கரையா எனதுமனச் கல்லுங் 39 = OTE Ss SI 
கலந்து கொளற்சென் கருச்தும்வி ரைந்தது 

புரையா நிலையிலென் புச்இயுர் தங்கிற்று 
பொய்படாக் சாதல் ௪ தும்பிமேற் பொங்இற்று. 

இகல் லதரு ணம் அருள்செய்ய 
இதல் லகர ணம். 

திருசிற்றம்பலம் 

2 ஒ 4 ௭. கீர்த்தனங்கள் முற்றுப் பேற்றன. 

297. என்னும்--பி..ம். : 909, குஇப்பு-பி- ம், 
299. குதித்த--பி ம். 900. கொதித்த.-பி ம். 

801, பொடிப்பொடி.பி .. ம். (1885-ம் வருஷப் பூப்பு) 

802, உளக்கல்ஓ, உள்ளக்கல்லு....பி _ ம், 

 



அதுபந்தம் 

1. இராக ஆலாபனத் திருப்பாடல்கள் 35 

1. அநள்மோமி வியப்பு 

உலகியலி னுறுமயலி னடைவுபெறு மெனதிதய 
மொளிபெற விளங்குசுடரே 

உதயரிறை மதியமுச வுணவுபெற நிலவுசிவ 
யோகநிலை யருளுமலையே (துடைமை 

உனதுசெய லெனதுசெய லுனதுடைமை யென 
யுணென வுணர்த்துகிறைவே 

உளவெனவு மிலவெனவு மூரையுபய வசனமற 
வொருமொழியை யுதவுகிதியே 

ஓன்றுட னிரண்டெனவி தண்டையிடு மிண்டரொடு 
மொன்றலற நின்றகிலையே 

உன்னலற வுன்னுநிலை யின்னசென வென்னுடைய 
உள்ளுணர உள்ளுமதியே 

உன்னிலையு மென்னிலையு மன்னியமி லைச்சிறிது 

மூற்றறிதி யென்றபொருளே 
உண்மைநெறி யண்மைதணி லுண்டெமொ ருங்கிலென 

ஒதுமெய்ப் போதசெறியே ee 
  

5035. இச்தத் தலைப்பின் கீழுள்ள 50 இருப்பாடல்களில் 

தண்ப்பாசரப் பகூதியில் வெளிவந்தவை போக மத்தலவ இழு 

முலறப் பகுதிகளில் அத ாம்குரிய இடத்தில் ௮கன என். குறிப் 

பூச்சளோடு வெளிவரும். ஈங்கீச௪ விம்சையின் தன்மையைடம் 

பா பவம் கேட்போர் தூய இருதிறத் சாரின் வேண்டு தலைடம் 

கருதி, இராகப் பிரஸ்தாரங்களுக்குத் தகுகியானவையம் சுவாமிக 

Wagoneer சாத்திய உப் சங்காக கொண்டவைடம் ன 

இவற்றை தரரய்ந்து இங்கும் கேர்த்இிமுகற த. ° 

14
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அலகின்மறை மொழியுமொரு பொருளின்முடி பென 
சகந்தெளிய வருள்செய்தெருளே ர [கென 

ஐம்பூச மாஇநீ யல்லையத் சத்துவ 
வதிதவறி வென்றவொன்றே . 

அத்துவா வாறையு மசன்றநிலை யாதஃ 
சதீதரிலை யென்றஈன்றே 

ஆணையெம தாணையெமை யன்றியொன் நில்லை£ 

யதி.இியென வருளுமுதலே 
அன்பென்ப தேசிவ முணர்ர்திடுசண வெனலவெனக் 

கறிவித்ச சுத்தவறிவே 
அத்துவித நிலைதுவித நிலைநின்ற பின்னல 

தடைர்தஇிடா சென்றவிறையே 
ஆனர்ச மதுசச்சி தானக மேயிஃ 

தறிர்தடைஇி யென்றஈலமே 
அட்டசித் தகளுரின தேவல்செயு நீயவை 

அவாவியிட.. லென்தமணியே, (63) 

இலதபரி பூரண விலாசமல இிலையண்ட 
'மெங்கணு மெனச்சொல்பதியே 

இரவபக லற்றவிட மதுசகல சேவல 
மிரண்டினடு வென்றப ரமே 

இச்சைமன மாயையே கண்டன வெலாமவை 
இருர்துகா ணென்றதவமே 

யான்பிற ரெனும்பேகச ஈடைவிடுச் தென்னோ 
டிருச்தியென வரைசெயரைசே 

என்சளைக ணேயெனத கண்ணேயெ னிருகண் 
ணிலங்குமணி யேயெணுயிரே 

எண்ணுயிர்ச் குமிரோயெ னறிவேயெ னறிவூ 
டிருச்சசிவ மேயெனன்பே 

என்றெய்வ மேயெனது தந்தையே யெனைமீன் 
நெடுத்தசா யேயெனுறவே 

என்செல்வ மேயெனஅு வாழ்வேயெ னின்பமே 
என்னருட் குருவடிவமே, (3) 

4
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நலகமன முடையவென் பிழைபொறுக் தாட்கொண்ட 
சரூணையங் சடலமுதமே 

காழிதணி லன்றுசுரர் முனிவர்சித் தர்கள்யோகர் 
கரு. தசம யாஇபர்களுவ் 

கைகுவிக் தருகினின் றேத்தமூ வாண்டிற் 
கறித்துமெய்ப் போதமுண்டு 

கணிமது..ார மொழுகுசெம் பதிகச்செ முஞ்சொன்மமை 
கண்ணுதற் பவளமலையிற் 

கண்டுபொழி யருண்முடற் சம்பர்ச வள்ளலாங் 
கடவுளே யோக்தாரினிற் 

கவினுற விளங்குகற் பணிகள்சிவ புண்ணியச் 
கியல சறிர்துய்யவே 

கரையற்ற மகிழ்வினொடு செய்தருள் புரிச் இடுவ் 
காட்சியே சிவஞானியாவ் 

கருசவரு மொருதிருப் பெயர்சொண்மணி யேயெமைச் 
காப்பதுன் சடனென்றுமே. ய 

தேன்படிக்கு மமுகாழமுன் 
திருப்பாட்டைச் இனந்தோறும் 

கான்படிச்கும் போதென்னை 
சானறியே னாவொன்றோ 

கன்படிச்கு முளம்படிச்கு 
மூயிர்படிச்கு முயிர்க்குயிருச் 

தான்படிக்கு மநுபவங்காண் 

தணிச்சருணைப் பெரு தகையே, (2) 

வான்கலந்த மாணிக்க 
வாசககின் வாசகத்தை 

கான்கலச்து பாடுங்கால் 
ஈற்கருப்பஞ் சாற்றினிலே 

தேன்சலக்து பால்கலந்து 

செழுங்கனித்தீஞ் சுவைசலச்தென் 
களன்கலக்து வுயிர்கலக்து 

வவட்டாம லிணிப்பதுவே, (3)
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2. திருவடித் தியானம் 

எழுவகைப் பிநவிசளு ளெப்பிறவி யெய்துகினும் 
எய்துசபி றப்பிலினிகான் 

எய்தாமை யெய்௫௫ினு மெய்தி விருமையினும் 
இன்பமெய் இினுமெய்துச 

வழுவகைச் துன்பமே வர்இடினும் வருகமிகு 
வாழ்வுவர் இடினும்வருக 

வறுமைவரு இனும்வருச மதிவரினும் வருகஅவ 
மதிவரினும் வருகவுயாவோ 

மூறிவகைச் துலகின்மற் றெதுவரினும் வருகஅல 
செதுபோக னும்போககின் 

இணையடிகள் மறவாத மனமொன்று மாத்திரம் 
எனச்கடைதல் வேண்டுமாசே 

சழிவசைப் பவரோக நீக்குசல் லருளெனுங் 
சஇமருச் தூதவுகிதியே 

கனகவம் பலகாத கருணையங் கணபோத 

சமலகுஞ் சதபாகனே, (1) 

பெற்ற சாய்தனை மகமறச் தாலும் 
பிள்ளை யைப்பெறுச் சாய்மறக் தாலும் 

உற்ற தேகத்தை யுயிர்மறர் தாலும் 
உயிரை மேவிய ௮டல்மறர் தாலும் 

சற்ற கெஞ்சகங் கலைமறர் தாலுவ் 
கண்கள் நின்றிமைப் பதுமறச் தாலும் 

சற்ற வத்தவ ருள்ளிரும் தோங்கு 
மச்சி வாயத்தை கான்மற வேனே. (2) 

சாராய வண்ண மணிவண்ண கண்ண சனசங்கு சக்.ர தரரீள் 
சீராய தாய மலர்வாய சேய ஸ்ரீராம மாம வெனவே 
சாராய வாழ்வு தருகெஞ்சு சூழ்க தாமோ ராய ஈமவோம் 

சாராய ணாய ஈமவாம ய ஈமகேச வாய ஈமவே. (3)
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ம... தியான வைபவம் 

நீருண்டு பொழிகின்ற காருண்டு விளைகின்ற 
நிலனுண்டு பலனு மூண்டு 

a Sica த.இயுண்டு மதியண்டு ச திசொண்ட 
கெறியுண்டு நிலையு மூண்டு 

களருண்டு பேருண்டு மணியண்டு பணியுண்டு 
வுடையுண்டு கொடைய மூண்டு 

உண்டுண்டு மகிழவே வுணவுண்டு சார்தமூறும் 
உளமுண்டு வளமழு மூண்டு 

கேருண்டு கரியண்டு பரியுண்டு மற்றுள்ள 
செல்வங்கள் யாவு மூண்டு 

சேனுண்டு வண்டுறு கடம்பணியு நின்பதம் 
தியானமூண் டாயி லாசே 

காருண்ட சென்னையிற் சகந்தகோட் டத் துள் வளர் 
தலமோங்கு சக்த வேளே 

தீண்முகத் துய்யமணி யுண்முசச் சைவமணி 
சண்முகத் தெய்வ மணியே, ய 

இளவேனளின் மாலையாய்ச் குளிர்சோலை யாய்மலர் 

இலஞ்சிபூம் பொய்சையருகாய் 
ஏற்றசர் இரகார்த மேடையா யதன்மேல் 

இலங்குமா மியவணையமாய்த் 

தளவேயு மல்லிகைப் பர்தராய்ப் பால்போற் 
ஐமைத்திடு நிலாச்சாலமாய்த் 

சணியிளர் தென்றலாய் நிறைஈரம் புளவீணை 
கன்னிசைப் பாடலிடமாய் 

களவேக லந்தகற் புடையமட வரல்புடை 
EOE EGU Mil FOO FUL CHU 

சளிகொள இருர்தவர்கள் சண்டசுக நின்னடி. 
கழணிழற் சுகரிசரூமே 

வள வேலை சூமூலகு புகழ்கின்ற தவதிகர 
மணியுலக சாகவள்ளல் 

ம௫ழவரு வேரரரி லன்பர்பவ ரோகமற 
வளர்வைச் இயகாதனே. (2)
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4. அன்புருவம் 

அன்பெனும் பிடியு எசப்படு மலையே 
அன்பெனுவ் குடில்புகு மரசே 

அன்பெனும் வலைச்குட் படுபராம் பொருளே 
அன்பெனுவ் கரத்தம ரமுதே 

அன்பெனுவ் கடத்து எடங்இடுங் கடலே 
அன்பெனு முயிரொளி ரறிவே 

அன்பெனு மணுவுள் எமைர்சபே மபொளியே 
அன்புரு வாம்பா சிவமே, ய 

தண்ணமுக மதிகுளிர்க்ச சரணம் வீசத் 
திடம்பொழிற்பூ மணம்கீசத் தென்றல் வீச 

வெண்ணமுசதப் பளிச்குநிலா முற்றத் தேயின் 

னிசைலவீசச் சண்பனிநீ மெடுத்து வீசப் 
பெண்ணமு௪ மனையவர்விண் ணமுத மூட்டப் 

பெறுகின்ற சுகமனைத்தும் பிற்பட் டோடச் 
ஈண்ணமுகச் அடம்புயிர்மற் நனைத்து மின்பவ் 

கலர்துகொளச் தருங்கருணைச் கடவுட் டேவே. (2) 

பாங்குளசாம் Osh Owes துணிர்அு கோடிப் 
பழமறைகள் சனித்தணனியே பாடிப் பாடி 

மீவ்குளதென் ராங்குளசென் றோடி, யோடி 
Weer க்கி த்துக் தொடர்ச்ச சொடர்ச் செட்டு தோறும் 

வாங்குபர வெளிமுழுு நீண்டு நீண்டு 

மறை துமறைச் சொளிச்சென்ற மணியே யெஙக்குச் 
தேங்குபா மானச்த வெள்ள மேசச் 

சிசானக்ச வருட்ிவமே சேவ தேவே. (3) 

5. முறையீடு 

பண்ணேறு மொழியடியர் ural an cag gh 
பாதமல ரழகனையிப் பாவி பார்க்கிற 

கண்ணேறு படுமென்றோ கனவி லேனுள் 

காட்டென்றாற் காட்டுகிலாய் கருணை $ீதோ
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விண்ணேறு மரிமுதலோர்ச் கரிய ஞான 
விளச்கேயென் சண்ணேமெய் வீட்டின் வித்தே 

சண்ணேறு பொழிற்றணிகை மணியே ஜீவ 
சாட்சியாய் நிறைச்தருளுஞ் சகச வாழ்வே, (1) 

ஈண்ணேனோ மகிழ்வினொடுக் திருத்தணிகை 
மலையதனை ஈண்ணி யென்றன் 

சண்ணேநீ யமர்ர் சவெழில் கண்குளிரக் 
சாணேனோ சண்டு வாரி 

யுண்ணேனோ வானநர்தக் சண்ணீர்கொண் 
டாடியுனச் குகப்பாத் தொண்டு 

பண்ணேனோ நின்புகழைப் பாடேனோ 
வாயாரப் பாவி யேனே. (2) 

பண்ணாலுன் னருட்புகழைப் பாடு இன்றார் 
பணிகின்றார் சின்னழகைப் பார்த்துப் பார்த்துக் 

கண்ணார ௮ளங்குளி.ரக் களித்தா நச்தக் 
கண்ணீர்கொண் டாடுகின்றார் கருணை வாழ்வை 

சஎண்ணாகின் நஇுனையெர்தா யெர்தா யெசர்தா 
யென்௫ின்றார் நின்னன்ப ரெல்லா மென்றன் 

அண்ணாகா னொருபாவி வஞ்ச கெஞ்சா 
லலைசன்றே னென்செய்சே னந்தோ வக்தோ, (8) 

மாயையெனு மிரவிலென் மனையசத் தேவிடைய 
வாதனையெ னுங்கள் வர்தாம் 

வந்துமன வடிமையை யெழுப்பியவ னைத்தமது 

வசமாக வுளவ சண்டு 

மேயம.தி யெனுமொரு விளக்கினைய விச்தெனது 
மெய்ர்நிலைச் சாளிகை யெலாம் 

வேறுறவுடைச்துள்ள பொருளெலாவ் கொள்ளைகொன 

மிகஈடுக் குற்று நினையே 

சேயமுற லோவாது கூவுகன் றேன்சற்று 
ரின் செலிச் சேற விலையோ 

க தியில யோதரும செறியுமில யோவருளி 
ணிரைவமிலை யோவென் செய்கேன்
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ஆயமறை முடிரின்ற இல்லையம் பதிமருவும் 
ஒண்ணலார் மகழு மணியே 

அகிலாண்ட முஞ்சரா சரமுமீன் றஐருள்பரசி 
வாதந்த வல்லி யுமையே, (4) 

0. நீரஹங்கார நீலை 

தடித்தவோர் மகனைச் சரந்தையீண் டடித்தால் 
STK னணைப்பள்தா யடித்தாற் 

பிடிச்தொரு தர்தை யணைப்பனிய௰ செனக்குப் 
பேசிய தர்சையுக் தாயும் 

பொடித்திரு மேனி யம்பலத் தாடும் 

.புனிதநீ யாதலா லென்னை 
அடிச்சது போது மணைத்திடல் வேண்டும் 

அ௮.ம்மையப் பாவினி யாற்றேன். (1) 

பாவிமனக் குரங்காட்டம் பார்ச்கமுடி யாதே 
|பதிவெறுத்தே விதிவெறுச்தேன் பற்றனைத்தம் தலிர்த்தேன் 

ஆலவியுடல் பொருளையுன்பாற் கொடுத்தேனுன் னர௫ட்பேர் 

ஆசைமய மாகியுனை யடுச்துமுயல் இன்றேன் 
கூவியெனை யாட்கொளநீ நினையாயோ நினது 

குறிப்பறியேன் பற்பலகால் கூறியிளைச் இன்றேண் 
தேவிஏவ காமவல்லி மகிமுமண வாளா 
தெருணிறைவா னஞு£தளிக்குக் சருணமிது சானே. (2) 

திருத்ககுபொன் னம்பலச்சே இருஈடஞ்செய் தருளுர் 
,இிருவடிக எடிச்சிறியேன் சென்னிமிசை வருமோ 

உருத்தகுசா ஸவிலத்கிடைரீண் மலச்சடைபோமய் ஞான 
வுருப்படிவ மடைவேனா வொன்றிரண்டென் ஞா 

பொருத்தமுறு சுத்தசிவா னர்தவெள்ளர் தம்பிப் 

பெொரங்கியகம் புறங்காணா தெங்குரிறைர் இடுமோ 
அருத்தகுமவ் வெள்ளச்சகே கான்மூழ்கி சான்போய் 

அதுவாகப் பெறுவேனோ அறிந்திலன் மேல் விளைவே.
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YU a Ce sorb Ups SUG UN’ Dats h O mech ey rd 
அதிர்தனமோர் சிறிதுகுரு வருளாலே யந்தச் 

செவ்வண்ணம் பழுச்சசணிச் கிருவருச்சகண் டெவர்க்குர் 
தெரியாம லிருப்பமெனச் As star ew Bas sor 

இவ்வண்ண மிருக்தவெனைப் பிறரறியச் தெருவில் 
இழுத்தவிடுச் கதகடவு ளியற்கையருட் செயலோ 

மவ்வண்ணப் பெருமாயை சன்செயலோ வறியேன் 
மனமாலை பாய்வதுகாண் மன்றினடத் கரசே, 

அம்மதவேள் கஷேையொன்றோ வைலங்கணையும் விடுத்தான் 
அருளடையு மாசையினா லாருயிர்சான் பொறுத்தாள் 

இம்மதமோ சிறிது. மிலாள் சலவியிலே யெழுச்ச 
sha போகவெள்ளச் இரண்டுபடா ளெனினும் 

எம்மசமோ வெக்குலமோ வென்றுநினைப் புளசேல் 
இவள்மதமு மிவள்குலமு மெல்லாமுஞ் சிவமே 

சம்மசகமோ தேவர்இிரு வாய்மலர வேண்டுஞ் 
சபையில்கடம் புரிகின்ற எனிப்பெரிய துரையே, 

சான்மறர்சே னெனினுமெனை ச் தான்மறவா னென்று 
சாயசனென் ராடுகின்றேன் எனினுமிது வரையும் 

வான்மறர்தேன் வானவரை மற$ேேன்மா லயனை 

மறர்தேனம் மூருத்திரரை மறர்கேனென் னுடைய 
ஊன்மறந்சே னுயிர்மறச்தே னுணர்ச்சியெலா மறர்சேன் 

உலகமெலா மறர்சேனிங் குன்னைமறமர் தறியேன் 
பான்மறசச குழவியைப்போல் பாரேலிங் கெனையே 

பரிர்துகின தருட்சோஇ புரிர்துமகழ்ச் தருளே. (() 

7... இன்ப வடிஎம் 

கோடையிலே யிளைப்பாற்றிச் கொள்ளும்வகை Den gx 
குளிர்தருவே தருநிமலே நிஃற்சணிர்த சனியே 

ஓடையிலே பூறுகின்ற சீல்சுவைத்தண் ணீரே 

உகந்தசண்ணீ ரிடைமலர்ர்ச௪ சுகர்மமண மலரே
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மீமடையிலே வீசுன்ற மெல்லியபூங் காற்றே 
டுமன்காற்றில் விளைசுகமே சுகச்திலுறும் பயனே 

ஆடையிலே யெனைமணச்ச மணவாளா பொதுவில் 
ஆடுகின்ற வரசேயென் னலங்கலணிச் தருளே. (1) 

எனித்சனிழுச் சணிபிழிர்து வடிக்தொன்ருச் கூட்டிச் 
சர்ச்சகரையுங் கற்சண்டின் பொடியுமிகக் கலச்தே 

க்ணிகச்கசறுச் தேன்பெய்து பசும்பாலுர் தெங்கின் 
சனிப்பாலுஞ் சேர்ச்தொருதிம் பருப்பிடிடம் விரவி 

இனித்தாறு கெய்யளைர்சே இளஞ்சூட்டி னிறக்கி 
எடுத்தசுவைச் கட்டியினு மினித்திடரர்தெள் ளமுகே 

அணி்சமறதச் இருப்பொ தவில் விளங்குகடத்ச.ா சே 
அடி.மலர்ச்கென் சொல்லணியா மலங்கலணிக் தருளே. 

பார்த்தாலும் நினைத்தாலும் படிச்சாலும் படிக்கப் 
பக்கரின்று கேட்டாலும் பரிந்துஞுணர்ச் தாலும் 

ஈர்ச்சாலும் பிடிச்சாலுங் சட்டியணைச் தாலும் 
இத்சனைக்குர் இத்இச்கும் இனித்தசுவைச் கரும்பே 

மிவர்த்காவி மயங்காது சனிர்தகறுங் சனியே 
மெய்ம்மையறி வானர்சம் விளக்குமரு எமுதே 

சீர்க்சாவென் றன்பரெலார் தொழப்பொதுவில் ஈடிக்குர் 
செய்வஈுடத் தரசேயென் சிறுமொழியேத் தருளே. (8) 

8. ஆனந்தாநுபவம் 

சான்கண்ட போதுசுயஞ் Cen Suu wih) 
சான்பிடிதச்ச போதுமதி உளினவண்ண மாத் 

சேன்சொண்ட பாலெனகான் இர்திக்குர் தோறுச் 

இத்திப்ப சாகியென்றன் சென்னியிசை மஇழ்க்து 
சான்கொண்டு வைத்தவர்சாள் சல்லென்றென் ஸனுடம்புச் 

தகவுயிருவ் குளிர்விச்ச சாண்மலர்கள் வருர்து 
வான்கொண்டு ஈடர்திங்கு வர்தெனக்கு மளித்தாய் 

மன்றினடக் தரசேகின் மாகருணை வியப்பே. (1)
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உள்ளானைக் சதவுதிறர் துள்ளே சாண 
உளவெனசக்சே யுரைத்தானை யுணரார் பாட்டைக் 

கொள்ளானை யென்பாட்டைச் குறிக்கொண் டானைச் 
கொல்லாமை விரசமெனச் சொண்டார் தம்மைச் 

தள்ளானைம் கொலைபுலையைத் தள்ளா தாரைத் 
கீழூவானை யான்புரிர்த தவறு கோசி 

எள்ளானை யிடர்சவிர்ச் திங் கென்னை யாண்ட 

எம்மானைக் கண்டுகளித் இிருக்சன் றேனே. (2) 

கடல்கடர்சேன் சசையடைந்தேன் சண்டுகொண்டேன் கோயில் 

கதவுகிறச் திடப்பெற்றேன் சாட்சியெலாங் கண்டேன் 

அடர்கடக்த திருவமுதுண் டஉருளசொளியா லனைத்தும் 

அறிச்துதெளிக் தறிவுருவா யழியாமை யடைரச்தேன் 
உடல்குளிர்ச்சே னுயிர்ளெர்க்தே ள்ள மேலாகச் தழைத்ே 

உள்ளபடி யுள்ளபொரு ஞள்ளவஞளாய் நிறைச்தேன் 
இடர்கவிர்க்குள் சச இியெலா மென்வசமோவ் இனவே 

இக்கனையும் பொதாடஞ்செய் யிறைவனருட் செயலே, 

காயெலாங் சணியெனக் கணிவிச்கு மொருபெருங் 
கருணையமு தேயெனக்குச் 

சண்சண்ட தெய்வமே சலிசண்ட a mys 
காட்சியே சனகமலையே 

சாரயெலா மனையவென் தர்சையே யொருதனிச் 
சலைவனே நின்பெருமையைச் 

Fr po. stor gs Ii. wo Bs Ge ame Pre 
சார்கின்ற தோறுமக்தோ 

வாயெலாக் இத்திச்கு மனமெலாக் இத்இக்கும் 
ம.இயெலாச் இத்திச்குமென் 

மன்னியமெய் யறிவெலார் இச்இக்கு மென்னில.இல் 
வருமின்ப மென்புகலுவேன் 

தூயெலாம் பெற்றகிலை மேலருட் சுசமெலார் 

சோன்றிட விளங்குசுடமபே 
அரியவெளி நடுநின்ற பெரியபொரு ளேயருட் 

ஜோ கட ராஜகுருவே, (4%
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9. நடராஜ ஸ்வநபம் 

அருளாளர் வழுகின்ற ௪ருணமிது சோழி 
ஆயிரமா யிரங்கோடி யணிவிஎக்கேற் AGs 

செருளாய பசுகெய்யே விட௫சமற்றை கெய்யேல் 
இருமேஸிச் கொருமாகச செய்காலுஞ் செய்யும் 

இருளேஅ௮ காலைவிளஎச் கேற்றிடவேண் Oa gsr 
என்னாதே மங்கலமா வேற்றுதலாங் சண்டாய் 

மருளேலங் சவர்மேனி விளக்கமதெண் கடந்த 
ம.இி.க இர்செவ் கனல்கூடிற் றென்னினுஞ்சா லாதே, (1) 

'வெடித்தளிர்க முச்சணியின் வழித்தாசர் சனிலே 
விரும்புறவட் பிழிர்தெடுத்த கரும்பிரதங் சலர்தே 

ஈடிக்சசெழும் பாற்பெப்து கோற்றேன்விட் டதனைத் 
கணித்தபா வமுசச்இிற் ரூன்சலர் அண் டாற்போல் 

இடித்திடிச்சென் னுளமுமுதுக் இத்இிக்கும் வார்த்தை 
Dah gen 7 & sy மணம்புரிர்ச வென்னுயிர்கா யசர்வான் 

பொடிச்சிருமே னியாவரைப் புணராவல்லே னவர்சம் 
புகமுரைக்க வல்லேனோ வல்லேன்காண் கோழி. (2) 

மாசேகே எம்பலசத்தே AQ een uit gs 
மலாரணிக்க பாதுகையின் பறத்தெழுச்ச வணுச்கள் 

iC ga ams Arias ளொருகோடி கோடி 
வளைபிடித்த காரணர்க சொருகோடி கோடி. 

Cur@ sy சான்முகர்ச ளொருகோடி கோடி 
புரஈ்சரர்கள் பலகோடி யாகவருப் புனைர்தே 

ஆசேய ராஇியிங்கே சொழில்புசிவா Orem cap av 
ஐயர்திரு வடிப்பெருமை யாருரைப்பார் கோழி. (8) 

பெருகயபே சருளாடையா ரம்பலக்சே ஈடிக்கும் 
பெருக்சகையென் கணவர்திருப் பேர்புகலென் இன்றாய் 

அருகர்புக்ச ராகியென்பேன் அயனென்பேன் நாரா 
யணனென்பேன் அரனென்பேன் ஆதிசிவ னென்பேன்
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பருகுசகா சவமென்பேன் சத்திய மென்பேன் 
பரமமென்பேன் பிரமமென்பேன் பரப்பிரமமென்பேன் 

அருவுசுத்தப் பிரமமென்பேன் துரியகிறை வென்பேன் 
சுச்சசிவ மென்பனிவை சிச்அவிளை யாட்டே, 

சிற்சபையில் ஈடி.க்கன்ற காயகஞனார் தமக்குச் 
சேோச்தபுறச் சமயப்பேர் பொருர்துவதோ வென்றாய் 

பித்சமயத் தார்பெயரு மவர்பெயரே கண்டாய் (வாதேர 
பிச்சரென்றே பெயர்படைத்தார்க் கெப்பெயரொவ் 

அச்சமயத் தேவர்மட்டோ நின்பெயரென் பெயரும் 
அவர்பெயரே யெவ்வயிரின் பெயருமவர் பெயரே 

கிற்சபையி லென்கணவர் செய்யுமொரு ஞானத் 
கிருக்கூத்துக் கண்டளவே கெளியுமிது தோழி, 

10. சன்மார்க்க சித்திப்பேறு 

தினித்தலைமைப் பெரும்பதியென் தர்தைவரு இன்ற 
தருணமிது சத்தியங்காண் சகதலக்தீர் கேண்மின் 

இணிச்தகறுங் கனிபோன்றே என்னுளச் இத்திச்க 
இன்னமுதம் அளிச்தென்னை யேழுலகும் போற்ற 

மனித்தவுடம் பிசையறியா வாய்மையும் பாக்கி 
மன்னியூத் தெல்லாஞ்செய் வல்லபமுவங் கொடுச்சே 

சனித்தசிவா னர்சமெனும் பெரும்போகர் சனிலே 
சளித்தஇிடலைச் இடுகின்ற காலையய் இதுவே. (1: 

காற்றாலே புவியாலே ககனமச னாலே 
கனலாலே புனலாலே ஈஇராதி யாலே 

கூற்றாலே பிணியாலே சொலைக்ஈருவி யாலே 

கோளாலே பிறவியற்றங் சொமிஞ்செயல்ச ளாலே 

வேற்றாலே யெஞ்ஞான்று மழியாசே விளங்கும் 
மெய்யளிச்ச வேண்டுமென்றேன் விரைசர்சளித்தா 

எற்றாலே யிழிவெனகீர் நினையா தீ ரல£ர் (னெனக்கே 

எர்தையருட் பெருஞ்ஜோதியிறைஉனைச்சார் வீசே. (2)
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சாஇயிலே மதங்களிலே சமயகெறி களிலே 

காத்இரச்சர் சடிகளிலே கோச்திரச்சண் டையிலே 

ஆதியிலே யபிமானிக் தலைகின்ற வுலர் 
அலைக்தலைஈ்து வீணே ரழிசலம சலவே 

நீதியிலே சன்மார்க்௪ நிலைதணிலே நிறுத்த 

நிருத்துமிடுர் சணித்தலைவ ரொருசசரவர் தாம 
வீதியிலே யருட்சோதி விளையாடல் புரிய 

மே௮வுன்ற2 தருணமிது கூவுகன்தே னுமையே, (8) 

EGN sons gteorCuGuer . 

சணிவிற் கலர்த வமுசேயென் 
கண்ணிற் anes வொளியேயென் 

கருத்திற் சலச்ச சளிப்பேயென் 
உருவிற் கலந்த வழசேயென் 

உயிரிற் சலர்ச உறவேயென் 
உணர்விற் sobs சுகமேயென் 
னுடைய வொருமைப் பெருமானே 

தெருவிற் கலர். விளையாடுஞ் 
சிறியேன் தனச்கே மெய்ஞ்ஞான 

சித்தி யளித்த பெருக்கருணைச் 
சேவேயுலகச் இரளெல்லாம் 

மருலிக் சலர்து வாழ்வதற்கு 
வாய்க்ச கருண மிதுவென்றே 

வாயே பறையா யறைகன்றே 
னெர்தாய் கருணை வலச்சாலே, (4) 

கினைக் துகினேர் துணர்க்துணர்ந்து நெடும்ந்துகெடம்௩ம் xa Su 

நிறைந் துசிறைச் தூற்தெழுங்கண் ணீரதனா லுடம்பு 
சனைர்துரனைச் தருளமுதே ஈன்னிகியே ஞான 

ஈடதச்தரசே யென்னுரிமை சாயகனே யென்று 
வனைர்துவனைம் தேத்துதுகாம் வம்மினுவ இயலீர் 

மசணமிலாப் பெருவாழ்வில் வாழ்ச்திடலாவ் சஎண்:ஃடர் 
புனை* துரையேன் பொய்புகலேன் -்தியஞ்சொல் சன்டேன் 

பொரற்சபையிற் இந்சபையிற் புகுர்ரரூுண மிதுவே, (5) 
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/2 5 234 திரு அருட்பா [Gag stores 

கிநப்பாடல் பக்கம் திருப்பாடல் பக்கம் | திருப்பாடல் பக்கம் 
னத வஞ்சமிலார் 190/வானடுவான 118 

சான நிலை 47 வஞ்சனையா 60(வானகச்தசின் 142 
ட ip aa Bi Aw 61 வானர்தமாரச் 188 

pecores ie as MoUs s 140 ‘at 

as முத்த வர்தோடி 57 விஞ்சசத்தா AS 
Op 3 Beau 17 வய வரே ் sf மானவாமே 23) SerentOQedg, 181 
முப்பொருளு 58) வரசேசாச்சு 15 வி கு 1. ரு 5 9 'துவுஙக அரு 152 

மூ பயென்ற 183) வருவா ( ் ares yap 1917) விச்சசமான 111 
மூக பிழை 186 வருவித்சவண் 180) வித்தலாமலே 54 

பழ வலஅசொன்ன 88) விக்தெல்லா 127 
மூவர்ச்சரிய 114) வல்லபத்தா 1401 விர்தவொளி 128 

மே வல்லவாறெல் 81) விர்தோ சாத 141 
மெய்ப்பொரு 117 பல்ல பிண த 104) விரசலகசெல்் 102 

மெய்யாமெய்ய 181 வளியேவெண் 177 விரைசேர் 

மெய்யேமெய் 123 eer 155 சடையாய் 11 

மெய்யொன்று 128 One ன்ன 98 | விரைசேர் 
மெய்யோர் 57 அண்யர்மனம் 191 பொன் 180 
செல்லியல்கில 199 வன்னமுதசே 011 விலங்குசின்ற 59 

. மே ப்ப வில்வவேர் 62 

மேடை மேலே 188 ane meee i வினைமாலை tor PugwreyEeh 37 வா Qe Fe 6 வீ 

மேருவெத்புச்ச 198 “7 வாசியென் 94 விணைமுரண்றன 2 
ப வப்பாத் 148 ra Gane 63 | வீ.தியிற் சென் 138 

in கன் 118 ஈம ஜாதி 31) Ga 
மேல்விளைவு 58 வாய்க்சடையா 89) வெங்கசேசு மர 74 

யா வாரீர் சிசம்பா 86 வெச்சென்ற 198 

யாது கருதி 151 வாய்பிடியாத. 118! வெர்சாகில் 60. 
வாரும் வாருர் 84]வெப்பில்கரு 301! 

வா வாழியென் 7 i 5 Ae கரசி Bw 1 Bl 2) வெம்மான்மன 3! 

வகசாரவெளி 79 OU a a 1951 வெய்யகொய்ய 14 

ஞூ 5/) வானசிற்கன 42 வெருவிச்கும் 59,



பகுதி] அலாபனத் திருப்பாடல்கள் அகராதி 995. 

திருப்பாடல் பக்கம் | திநப்பாடல் பக்கம் | திநப்பாடல் பக்கம் 

  

வெவ்வினைச் 187 வேண்டுசொண் 192। வேதாகமங்கள் 155 
Pacis ger 1191 வேசசகாமணி 40 வேதாகமத்தி 106 

. வே சமூடி வேதார்த நிலை 78 
eau சொல்லு 70) வேதாக்தபரா 8 

வேசாச காலு 47])வேதமுடி ்வேஜோர் நிலை 139 
வேங்கைமர 70| மேலிருர்த 58| வேற்றமுகம் 102 

3. Qrts ஆலாபனத் திருப்பாடல்கள் 

அகராதி 

திருப்பாடல் பக்கம் 'திநப்பாடல் பக்கம் [தீரப்பாடல் பக்கம் 
அம்மசவேள் 217/கோடையிலே 217 நீருண்ட 213 
அருளாளர் 220! சாதியிலே 222/பண்ணாலுன் 215 
அவ்வண்ணம் 214) சிற்சபையில் 221) பண்ணேறு 214 
அன்பெனும் 214) சடிச்தவோர் 216|பாங்குள 214 
இளவேனின் 218) தண்ணமுத 214 பார்த்தாலும் 210 
உலஇியெலி 209| தனித்சலை 221 /பாவிமன 216 
ecrarmtar 2191தனிச்சனி 2181பெருயெ 220 
எழுவகை 212 இதருத்சுகு 2109 பெற்றதாய் 212 
கடல்கட 219 சேன்படிச்கு 211'மாதேகசே 220 
EGS Hs 222 சண்ணேனோ 2151மாயையெனு 215 
சாயெலாவ் 219) சான்சண்ட 218[வான்சலச்த 211 
காராய 2121சான்மறர்தே 217/வெடிச் 
காற்றாலே... 9911நினேர்து 222' gees 990



4, ஸ்வா விவரம்30* 

GQ) ஸ்வரப்படுத்திய ஆரியர்கள் 

1 “சக்தசானாமுதம்?? என்னும் இசைத்தமிழ் நாலாிறியர் 

ஸ்ரீ 10) கோடீசுவா ஐயாவர்கள் (பி.ஏ) 

2 கிர்த்தனாசாரியர், அ௮பிஈவ இயாசபிரமம், சங்கே விமர் 
சகாசாரியர், 

ஸ்ரீ (0.௩ ஸ்ரீநிவாசய்யங்காரவர்கள் (பி.௪., எல்.டி.) 

திருப்பாடல்கள் ஸ்ரீ ஐயாவர்கள் ஸ்ரீ ஐயங்காரவர்கள் 

ச சாமாவனிகள் 74 _ 
௨, சண்ணிகள் ட 5 

௩. ஆடற்பாடல்கள், 2, 1 = 
ag. 1, 8-8. ப 7 

௪. வருகைப் பாடல்கள் _ 4 
இ. ஆனகதச்சனிப்புகள்,1-4, 9, - 5 

Stop. 5-8, 10. 5 om 
௬, பண்கள் 3 _ 
a. G43 500 Baar 8 வ 

  

ஆக Ol 21 
  

(ii) ஸ்வர அடைமாளங்கள் 

(1) புள்ளி ஸ்வாத்தின் மேலிருச்சால் மேல்ஸ்தாயி 
யையும் கீழிருக்தால் ழ்ஸ் சாயியையும் குறிக்கும். 

(2) -- இது மத்தியமகாலம் காட்டும், 

(3) | இது லகு குரு ஆகியவற்றின் முடியைச் காட்டும். 

(4) ॥இ௫ அவர்ச்சத்தின் முடிவைக் சாட்டும், 
5), இது ஒரு மாத்திரையின் காலத்தைச் சாட்டும். 

(0), ; இது இரு மாத்திரைகளின் கசாலக்தைச் காட்டும். 
  

  

804, பாயிரம் 95ம் பச்சம் பார்க்க.
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யக்கம் அடிக்தறிப்பு வரி 
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£.... இப்பதிப்பின் சிறப்பு 

சுவாமிகள் அரளிச்சேய்த ஸ்தோத்திர மாலைகள், 

சாஸ்திர மாலைகள், கீர்த்தனைகள், சன்மார்க்கப் 

பிரார்த்தனைகள், தர்ம சாஸ்திரங்கள், வியாக்கியர் 

னங்கள், பிரசங்கங்கள், உபதேசங்கள், கடிதங்கள், 

சன்மார்க்கக் கட்டளைகள், சன்மார்க்கம் பத்திரிகை 

கள், தனிப்பாடல்கள், சாற்றுக்கவிகள், அவர்களது 

திவ்விய சரித்திரம், அவர்கள் ஆராய்நீது பதித்த 
பழைய நூல்கள், சன்மார்க்க சங்க நிகழ்ச்சிகள் 

மதலிய யாவும் இப்பதிப்பில் அடங்கும். 

சுவாமீகள் கை எழத்திலுள்ள திரப்பாடல்கள் ips 

வியவநிறின் போட்டோம் பிரதிகளும் அவர்கள் திந 

- உநவழம் ஞான சபை அமைப்பும் இதில் வேளிவரம். 
இதுவரையில் வேளிவராத பலப்பல அரும்பகுதிகள் 
இப்பதிப்பில் தான் ழதல்ழதலாக வேளி கரகின்றன , 

இப்பதிப்பில் வேளி வரம் பததிகளில் அடங்கியவை 
எல்லாம் சுவாமிகள் திரக்காத்தால் எழதிய தெய்வத் 

திரு ஏடுகள், அவர்கள் பார்வையில் அச்சன் மதம் 

பதிப்புக்கள், அவர்களை அுடுத்திநர்த போன்பர் 

களின் கை எழத்துப் பாரதிகள் ழதலியவந்றினின்றும் 
எடுத்த சுத்த பாடங்களாதம், 
டுப்பதிப்பின் ஒவ்வோரு பததியும் துநவித் துருவி 
எழத்தேழத்தாக நுட்பமாக ஆராயப்பட்டு, சிறு 
பிள்ளைகளும் தேரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஓர் ஓர் 
போருத்தமான மறையில் பாதபாடு செய்து ஏரான 
மான ஆராய்ச்சிக் தறிப்புக்களோடு வெளிப்படுத்தப் 
படுகிறது, 

ஓப்பதிப்பு, உயர்ந்த காகிதத்திஷ் நல்ல திநத்த 
மான வகையில், திறமான கட்டடத்தோடு, வேண்டிய 
போதேல்லாம் படிப்பதற்காக உடன்கோண்டு
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போலதந்கேற்ற அுழிகான அளவில், அடக்கவிலை 

யில், பததி பததியாகத் தொடர்ந்து அச்சிடப் 
ued வருகின்றது. ் 

3
 பதிப்பு: ஐரம் பித்த 1981-ம் முதல் இது வரை 

பின் வநம் ஐறு பததிகள் வேளிவந்துன்ளன்:-- 
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-வதடகீரீத்தனேம். பகுதி 4-வது உபதேசம் பதக் 
i ஓ J A eo VE பதக் 5-வது தீநழகப் பகுதி 

ஷ் = fy ஓ ° a 5-வது உரைய் பதத 9-வது தனிப்பாகாப்பகுதீ 

எல்லாப் பததிகளும் தறைவின்றிக் கிடைக்தம். 

8. போது நன்மையைத் தங்களது சோந்த நன்மை 

யாகக் கொண்ட அநேக அன்பர்களின் ழயந்சியல் 

இ.ப்பதிப்பு தமிழ் நாடேங்தம் பரவி வநகிறது, 
வியாபாரிகளும் யுனிவர்சிட்டி அத்காரிகளம்கூட இப் 

அலது   

பதிப்பை விரும்பி இதற்த உதவி சேய்ய ழன் வந் 

கிநக்கறர்கள். 

3. தமீழ் பேசும் மாவநம்--பேண்கள், பிள்ளைகள், 
வயதானவர்கள், கைவேலைக்கார£கள், அதிக படிப் 
பிலலாதவர்கள், பாதேசிகள், நோயாளிகள் ழதலிய 

வரங் உட---காலழன்ள போதே, கரமிகள் திருவாய் 
மலர்த் தநவிய உயதேசங்களை நன்றகத் தேரிந்து, 

அவர்கள் திநவடிச் சுவடுகளைப் பின்பற்றி நடந்து, 

அவர்கள் அடைந்த ஆன்மாநுபவத்தை அடைந்தும்பப 

வேஃ்டும் என்பதே இப்பகிப்பின் நோக்கம், 

10. இவ் விருப்ப ழயற்சி திநவருட் செயலால் தோன்றி 

நடை பெறுகிறது என்னும் ஒருவித உறுதியே இப் 

பக ப்பின் உயிர் நீலையாதம். 

அசிரியர் அாற்பஇப்புச் கழகம் 

58-50, பவழச்சாரச் தெரு, மண்ணடி, சென்னை.
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