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பழனித்திருவாயிசம்,, என்னும் இர் நூற்பெயரானதுஏழாம்வேற்று 

மைப்புற தீதுப்பிறந்த அன்மொழித்தொகையாய்ப் பழனித்தல த் தின்கண்வி 

எங்கும், முருகக் சடவுளைக்குறிப்பிட்ட ஆயிரங்சவிகளைக்கொண்ட தூலென 

விரியும். 

இர்.நூலாசிரியசாவார் எழுபத் தாறுவருடங்கட்கு முன்:பதென்பாண் 
டராட்டுத்திருரெல்வேலியிற்சைவவேளாண்குலத்திற் செந்தியைகம்பிள்ளை 
யென்பவரது. மாதவப்புதல்வராயவதரித் இளமைப்பருவத் தலேயேகர் தக்க 

டவுள் கருணையாற் றடுத்தாண்டு சமரசஞானாுபூதி தந்தருளப்பெற்றுத் தி 
௫ப்புகழ்ச்சுவாமிகள், முருகதாசசுவாமிகள், தண்டபாணிச்சுவாமிசள், என 
மூன்று பெயருடன் எண்ணில்லாததமிழ்ப்பிரபந் தங்கள் சண்மதசமயா தீதப 

சமாகப்பாடியருளித் சமிழ்சாடுமுழு தும்புகழ்சீடமாறு முருகச்சடவுளின்௮மி 
சமாய்விளங்னொ., 

இவரசாலியற்றப்பட்ட நூல்கள், தில்லைத் திருலாயிரம், தருவரங்கத்தி 

ருவாயிரம், தெய்வத்திருலாயிரம், சகத்திரதீபம், திருச்செர் திற்பதினறுபி 
ரபந்தம், புலவர்புராணம, வருக்கக்குறள், சவனேகபா தத்தந்தா.தி,௮ரியேச 
பாதத்தர்தாதி, கெளமாரவேசத்தாளிதழகலந்தா தி, மாதைப்புராணம், வே 

லலங்காரம், மயிலலங்காரம், தமி ழலங்காரம், முதலொலியலந்தாதி, பேரொ 

லியலர்தாதி, ௪தசவுர்தி, சமயசூத்திரம், முதலியபலலாம், 

இவர்மனோவைராகத்தாற் ரூமியற்றியபல_நூல் களைப்பல தட.வைகளி 

ற் கடல் ஈதிகள் கால்வாய்கள் ணெறுகளிலும், ௮க்னியிலும் இழித்தெறிர் 

துமீண்டுந்தொகைபடப்பாடுர் தன்மையினரென்பது '*ஓ தரீரிலுங்கனலினுங் 

சலிப்பெருக்குப்த் இட் - ம தல்வேண்டுமென் நருட்பெருககடலிடத் திரந்து - 
போதவாடுறந்திருப்புகழ்ப்புலவன்'? என்றும், 4! இட்டபாடலுமளவிலலிகத் 

இனில்கிளக்கப் - பட்டபாடலுமங்களமாகும்'” என்றும்இவர், சமது சரித் திரா 

௮பூசிலிளக்க நூலாபெ குருபரதத் துவகாலிப த்திற்றம்மைத்தாமே' கூறியிரு 

த்.தலால் விளங்கும், 

அன்றியும், இவர்பலதலங்கட்குஞ்சென் துபலபிரபர் தல்கள்பாடி.லும் 
இர்தப்பழனித்தலத்தின்மீதும், இங்கெழுந்தருளிவிளங்கும் ஸ்ரீ தண்டபாணி 

மூர்த்இபினமீதும், அ திகமானகிருப்பழுடையவசென்பதும், '



உ மூ5வுரை. 

** எவ்வசை பரியாப்செய்திடினுமென் னிதயத் சென்றுச் 
தெவவடும் வேலான்சொண்ட திருவுரு உனர்தத்் தள்ளு 

மெவ்வமில் பழணிக் குன்றிலிலங்கரு மேலாமென்னு 
மவவ_ு மான மட்டு மகன்றிட் லரிதாம்'” என்றும் 

(என்னுட லாதி மூன்று மேற்றயன் பழனிக்குன்றின் 

மன்னுசற் தரவே யென்தை மறுச்கருஷ்சாதம்'! 

என்றும், மேற்குறித்தகுருபுதத்துவழாலிற் கூறியமையால் ஈன்கு 

விளங்குளெறது, 

இர்நூலின் ௮ளவாயெ அயிசங்கவிகளை வெண்பாமாலை முதல் வகுப் 

($௫ன பதி வசையாகப் பிரித் இயற்றியுள்ளார். இதனையிபற்றி இருபத் 

தெட்டு வருடங்களாயின, இதனுட்பகுதிப் பிரபர்தங்களுள், யமசவந் தாதி, 
திரிபுமஞ்சரி, என்னுமிரண்டும் கலம்பகத்தில் மடக்குமுதலியனவும் சி.த்.இ௪ 
ககிகளாதலாற் பொருள்வி௱ங்குதல் சிறிது கடினமாயிருக்கும், யமகவக்தர் 

தியின். ரொண்ணூம்மேழாவது, ஏகபாதச் செய்யுளுக்கு மாத்திரம் சுவாமிக 

ளே விளக்கமானவுரை யெழுஇயுள்ளார், 

சிலமெய்யன்பர்களிடத்து, ஸ்ரீதண்டபாணிக்கடவுள் இவருடையவடி. 
வத்தோடு சொற்பனங்களிலும், சாக்செத் Budden ners பலவிளையாடலில 
தீறியதும் பின்௮வர்கள் சுவாமிகளைக்கண்டு சொல்லிக்களித் த்தீதும் ஜேக்கண் 

ட கவிகளால் ௮றியப்படுகிற து, 

11/காரைசகர்ப் பார்ப்பார்தர் தெருவிலொருமனைமுகப்பி ற் கறைவெண்டிங்கட் 

ரையிகழ்முழுரீற்றுக் சோலமொடங்கமு.துண்பான் சிறி துகேரச் 
தாரைசெடுவேலானை கினைத்திரு்ே சன0த்தமனை தன்னிலன்னோன் 
பேசைமிசப்பகரருண இரிய தன் வகுப்பினொலி பிறங்கற்றம்மா. 

கேட்டலுமோர் ஏிறுவனுச்கோர் பெரியனுவல்பாடமெனச் செர்ர்ததன்னோர் 

மாட்டணுிச்சிறுவற் 9 தபபிற்றல் வருத்தமென்றேன் மூழந்தவவல்லோன் 

பாட்டறை,சனிறுத்தியென்னை யழைத்தருகலிருக்கவைத்துன்பதியாசென்ருன் 

ரோட்டணித்தண் குவளைமலிவயல்குழ்செல் வேலியெனச்சொன்னேனன்் தே. 

சொல்லலுமப்பதிமுருச சாசனைநீயறிவாயோ தொந்த முண்டோ 

நல்லசுகர்சானோவிச் காளிலெங்குற்றுள்ளானோ ஈவிறியென்றா 

னல்லல்வினையாலிசக்கு மடியேனைத்தானவண்ண மறைவாசென்றே 
ஜொல்லறிஞனா த:௦$த வேதியன்றன்மனத்சடங்கா வுவகை பூத்தான். 

௮ட்டாவ தானியென்றும் வாலசுப்அரமணியப்பே ரமைந்தோனென்று 

சட்டாருச்சினியனென்று கானவனை யறிர்துசில சாளங்குற்றேன் 

. தட்டாதகருணையுறு மவன்றாயுர்சச்சையுசற் தமருமென்னைத் 
சொட்டாடலொழிந்த மற்றலிதச். ின்மீசவுபசரித்சச்சுழ்ர்சார்மள்னே.
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அவ ஹோர்காளென் றகன் கதிக்தவொருபனவனென் ா உணு த் 

தவவேடவேதியனை மெக்குவிட்டாயெனச்சேட்டான் றமி2ய ஈகோ 

வெவனி௰ுஷென் றநியேனே யெனச்சொன்னே ஞசியமே னென்ரான் செவ்வே 

ளிவன்மாட்டேதோவிளையாட்டிசைத்தளனென்றோர்ர்த உகையியம்பென் நேனே 

குடைுடக்காணுறக்குன்றச் கடிகு.றித்துச் செலும்வழிபிற்சோதில்£ல 

மூடையொருபார்ப்பன த்சகச புட னுளைக்கண்டவனை மிகவுபசரித்அ.த் 

தடையதவீன் றென்மனையிற்.ச்சைகொள்ள வேண்டுமெனச் சாற்றியன்னோன் 

விடைசப்பெற்றொருமூவர் களுமாடித் திரும்பிவரும்வேலையுன்னை, 

அவற்குளன கொண்டுசில தூ ரமுக்தச் சண்டுமெல்லவடி சடாங்கு 

மிவ ற்றையவன்றொடச்சசுக்கொ லெனவினவித்தன் டன ஐஞ்சொ ற்கேட்டுத் 

தவத்தினுக்காமந்திரங்கள் சிலகூறஉலரக்துசொண்டென் ரன்வீட்டுய்ப்பா 

னுவப்புடன் யொப்பமொழிம் தணவிலுக்காவனவிழைர்தங் கே ரரூர்க்சேச, 

எய்தியலையொடு வர்சென்மனையிடைவே றொரு தவன்வக் திருப்பக்கண்டென் 

செய்தியவன் நன்னையென ச் தெரியவர்தேனெனச் சொன் னான்செப்பலியாவு 

மெய்திசழுசனவு கொலோகனவு ரலோலெனக்கேட்டேன் மெய்யேயென்ருன் 

வை திகர்சிந்சிலரசாட்டி புடனியானன்றெனச் தெரித்தேன் மாழ்கிச்சோர்க்து. 

கெட்டேனென் தழு செழுர்தானவனை யெண்ணில்பலர்கூடிக் கேட்டின்புற்றார் 
அட்டேமெய்த் செய்வமெனச்சுழல் வேனைச்சடனெனச் சொன்னாய் கொல்லோ 
டட்டேயும்பொழிற் குன்றக்குடியானே யெனப்பதிகம்வரைர்தேன் சேய்தன் 
கட்டேய்க்சமொழி பழையாசொருசயனை யாங்களுப்பற் சண்டாரின்றே, 

அத்தவனுகதவன்றானோ குகன்றானோ வுள்ளதிரு வருட்கேதோன்று 

மித்சனை தூரம்பகரு மியானும்போய்ச் சேவித்தேனின்றென்றான்மற் 
தெத்சகவோர் மனிதவடிவாவெருர் தெய்வத்தை பிறைஞ்சியுய்வார் 
மெய்த்தவமத்சனையக்த வே தியன்பாற் ரோயர்ததொரு வியட்பேயாமால், 

மற்றுமிருவே இயர்லெவ் வேறிடத் இ லெனைச்சுண்ட வாற்றைப்பின்னா 

ஞூதிறுசையாடின ரலர்ச்கு.மவ்வாே சொலிப்பிழைத்தேனுலகத்துள்ளார் 

மூத்றுமிகழ்சருமாறுஞ் செயுங்குகனென்வடிவொடுபோய் மோசமா இ 

சத அணர்வோர் பாற்புரிசதென் தனைவருத்தாகன்மையெண்ணித்சேனித்சேனே, 

சங்குலிற்ரில் கனவினிடையெனைக்கண்டார்பலரிவற்றாற் சடையனேனைக் 

குங்குமக்குன்றனையகுகனாுண்டுகொண்டானெனத் தெளிர் துகொண்டேன்”! 

என்று குருபர,சத் துவம் குன்றக்குடிச் சருக்கதச்திற் சொல்லியிருப் 
பசன்றியும், ழே. 'பழனிச்சருக்கத்தில், 

'எடுத்சகைச் சண்டொன்.றுள்ளா னென்றும்வாழ் பழனிச்குன்றை 
யடுத்தவூர்களிலொன்றாம்வே லாயுதம்பாளையத்திற் 
கடுச் சமில்கருப்பவேறுக் சவண்டனென்றொருவனன்ஞன் 

லி9ித் டாத்சரமச்சோடு மெய்த்தவமுடையானம்மா,



# முகவுரை, 

௮ன்னவனென்னைச்சாணு முனமவன் கனவிற்செவ்வே 

ளென்ன திகோலத் தோடுற் நிலங்னென் சிலடோதன்னோன் 

முன்னவிர்ச்திடலு மென்னை முழுவலிச் குகனென்ழெண்ணித் 

தன்னதகுறை*ளெல்லாச் தீர்த்திடச்சாற்றுசெருன் 

8யேசான்முருசனல்லே னவனடியவர்சம்பூந்தாட் 

செய்ய தூள்சுமக்குஞ் சென்னிச் சிறுவனென்.று.றுத்திச்சொன்னேன் 
வையகத்தருவாவர் தும் வஞ்சகமலிர்ததாமிப் 

பொய்யதைகன்றா யென்றே புகல்சன்றான் பொல்லேனச்ச 

மூருகனையெள்ளுமா௮ு மொழிலொனனவினானங் 

கொருதினத்த.ற்றதாயு முசைக்கின்றா னுணர் €ன் நில்லே 
னருகில்வாழுறவி னோர்ச்கு மத்திறம் பயிற்றுகன்றான் 
திருவருட்குகள் கூசபென்னச் சிர்தைசெய் இருக்செறேனே”? 

என்று கூறிபிருப்பதால் ஈன்கு புலப்படுகின்றது, 

மேன்மபைகளமைந்த வெமது சுவாமிகள் பதினேழுவரு இச் தசைய 
டங்கட்குமுன், ஈட்டுத் இருவாமாத்தூர்த் தலத்திற் நிருமடாலபமமை 
த்து ஞானசமாதிகொண் டருளினர், அவ்விடத்தில் ஆலயமமைத்து ஸ்ரீ த 

ண்டபாணிமமர்தஇப்பிர தட்டைபியற்றி நித்தியரைமித் திகொராதனைகள் குறை 

வின்றி யடியார்களால் ஈடத்தப்பட்டு வருகன்றன௪ 

இக் தப்பழனித்திருவாயிச மூலை, உள்ளன்பினோடும் ஊச்சத்தோடும் 

பொருட்செலவுசெய்.து ௮ச்சிட்டுலகற் பிரச த் தப்படுத் தியவர்களான கோய 

முத்தூர்ஜில்லா, உடுமலைப்பேட்டை மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ 1. சண்முகவேலுப்பிள்ளை 
பவர்களும், மை. யூர் பருச்தியிசை வியாபாரம் மகான-ஈ-ஸ்ரீ பெரியசாமிசா 

டாரவர்களும் செய்தான் நிக்குக்கைம்மாறு ஸ்ரீசண்டபாணிக்கடவுளே ௮௬ 
எசெய்வரென்பது தண்ணம், சுபம் சுபம் சுபம்] 

வெண்டா. 

திண்டபாணிப்பேர் தவமுருக தாசப்பேர் 

- விண்டஇிருப்புகழ்ச்சா மித்திருப்பேர் - கொண்ட_சமிழ் 

வண்ணச்சரபருரு ௨ண்சமலத்சாட்டணேயென் 

னெண்ணத்தி னின்றருள்சவே, 

இக்களம், 

ஆனர்த (ஸ் இத நூலாரிரியசவாமிகளின் 

மாசி மீ” மாணாக்களும் குமாரலனுமான 

தருவாமாத்தார் தி, ௫2 செந்தினாபகம்பிள்ளை. 

குருபாதமேகதி. '



௨ 
குருவேதுளை, 

யமகவந்தா தியின் 

௬௭ - வது ஏகபாதச் செய்புட்பொருள். 

, மசலானையாண்டவயத£ரரா இமதலையன்றே 
மகவானையாண்டவயலூரரா இம தலையன்றே 

மசவானையாண்டவய ரரா திம தலையன்றே 

மசவானையாண்டவயலூரகா இம தலையன்றே. 

(இள்) மக- இளமையின் , வான் - பெருமையும் , ஐயாண்ட - 8 

ர் துவயதையுமுடைய , 83 - சுவாமி, ௮ல் - மதிள்போலும்- ஊச - உரத்தினை 
ப்பெற்ற , நாதி - நாததத்.துவசம்பந்தன் , மது - தேனுலாபெ , ௮லையன் - 
சமுத்திரத்திது , தேம் - இனிமைவாயந்த , ௮௪ - திருவுள்ளமுற்ற , ஆ 

னை - தெய்வயானையின் , ஆண் - காயகன் , தவை - சேட்டைபோலும் , ௮ 

ல் - அஞ்ஞானகிருள் , ஊரன் - இவரப்படாதவன் , ஆத - முதன்மையான, 
மத - சமயத்தில், லயன் - 80கயெப்படுனெறவன்,தே- தெய்வத் தன்மையுள் 

ள, மகவான் - மகாகாயத்திலுற்ற, அயாண்ட - பிரமாண்டங்களின், ௮யல், 

சார்பில் , ஊர் - சலனத்தோடுற்ற, காதி - காலாதித, ம- மாயையை, தலை- 

இடமாசக்கொண்டபொருள் , ஒன்றே - ௮ல்லனே, மகவானை - இர் திரனை, 

ஆண்ட - தட்கொணீட, வ பதூரன் - பழனியாண்டவன், ஆ.தி-சவபெருமா 
னுடைய , மதலை - புத்திரன் . எ-று, அன்றே, sneha, 

(கருத்துரை) இளமையிற் பெருமைபெற் றைர்துவயதுப்பருவமாய் 

விளங்குகின்ற சுவாமியும், மதிள்போன்ற சாததத்துவசம்பந்தலும், ser 
சமுத்திரம் போன்ற திருவுள்ளமுற்ற தெய்வயானை சாயகனும், கெடுதலைச் 

செய்யு மஞ்ஞான விருளைச் சுமக்காதவலு முதன்மையான, சமயத்திலுடன் 

| பாடுள்ளவலுமான வொருவன் பரமாகாயத்திற்டெச்சன்ற பிரமாண்டங்களை 

ச் சார்ர்தசலனசொருபமாயையை யிடமாசக்கொண்டவ னல்லனேயல்லன், 

இர்திரனையாண்டு கொண்ட பழனியூ£லுஞ் சிவபெருமான் புத்திமலுமாவா 

ன் என்பதாம், 

ஞாயம் - முதிர்ர்தபருவத்தி லடையத்தச்கஞான த்தை யிளமையிற் 
சுயமாயடைந் தமையாலதனிற் பெருமைபெற்றோனென்றும், சூரசங்கா.ரத் 
தின்போதுஞ் சமணசைவென்றபோதுமுற்றபருவமாதலி ளைந்துவயதென் 
௮ம், மற்றெல்லாவற்றையுங் சவர்ர்துநின்ற கியாபகத்தா னததத்துவ மதி 
ள் போலுமென்றும், வாய்ச்சொல்லிலு மதிரயம் பொருந் தினமைப்பற் os 

தேன் சமுத்திரம்போன்ற இருவுள்ளமென்றுர், தன்னைச்சார்ர்தோஈஞ் ஞா 
னத்தையு எகெ9ிக்கனெ்றவனா தலி னதனைச் சுமக்காதவனென்றும், எச்சமயத் 

தோசாது மிசழப்படா தகுருத்் துவமே தன. தொழிலா தலின் முதற்சமயத்



௬ சாதி துவிகள். 

துடன்பாடென்றுர், ரவ ந சத்்தோற்றமேமாயைக் கா STILT BOO GOO EE 

சார்ந்த சலன ச் சென்றும், போகாதிபனை விர்திரனையாவ்ட தின்டையத 
ற்காதாரமான மாயைக்கத,5,தக விஎக்குமென்றும், சிவ2ப்ருமா Cer On» 

றிக்கண்ண ற்பெற்ற தன்பையுஈங்கனமாகுமென்று மறியச்கடவர். 

(இலக்கணம்) முதல் வரிபினு மீசண்டாம் வரியினு 5 சோ ரம்போலி 

யாய் நின்ற த, உர, என்னும்பதச் துள்ள வுகரம், கீட்டல்விசாரம்பெற்றது. 
உடைமைபற்றி நீட்டல் விதியேனக் கொள்வாரு முளர். அதன், இதன், ஒன் 

றன், என்னும் பகநிலைப்படி அலையினென்பது .தலையனென நின்நிது. அலை 

யெனச்சமுத்ிரெத்தைச்சொன்னது பின்மொழித்தொகை, மூன்றாம்வரியிற் 

போலியைகாரமாகின்றது. ஊர்தல் சலனப்பொருடரு தலும்; தலையென்னு 

ம், முன்னிலைவிளிபோலும் பேண்பா.ற்$ளவி, ௮ஃறிணைக்கும் வருமாறும் ௮ 

ஃது மகலைத் தன்மையா ற் பொருக் இயவா று முணரும்புலவரு மிருப்பாரென 

நம்புசன்றாம். அல்லூர், அ.லூர், தனதஅபோலுமோசைமெலிவு சாதாரண 

மான செய்யும் வழக்கா தலின் கிரிசத்?தழத।து விட்டனம். 

சாத் துகவிகள, 
~<a 

சென்னை இத்தாந்த சரபம் ௮ஷ்டாவதானம் 

பூவை - கலியாணசுந்தர முதலியாசவர்களியற்றிய த. 

WE 
HOFIA GSS. 

வண்ணகச்க கிச்சாப மாமபரவருணகரி மாதவத்துதி 

தண்ணளியினிற்றர்த முருகசாசச்சாமி சதுரிற்சொற்ற 

பண்ணளிசூழ்ஈற்பழனித் திருவாயிரப்ப னுவற் பண்பைச்சூழ்தற் 

கெண்ணியவாயிரகாவையுடையோனே யொருவாறிக்கேற்றோனம்மா. 

nape 

இர் நூலாசிரிய சுவாமிகள் மாணாக்கர் 

திருசெல்வேலிதில்லா கழுகுமலை 

இராமூட்டி.ணப்பிள்ளையவர்களியற்றிய து. 

IO 
வெண்பா. 

தித்தார்பழனித் இருவாயிரத்தொடுபல் 

லித்தாரப்பாடல் விரித்தபுகழ்ச் - சத்தாதி 

யாசநிகழெங்கோ னணித்தண்டேர் தோர்கடவுள் 

ures Duras mes une, 

Qe ore



சாத் துகவிகள்.” எ 

இர் நாலாசிரிய சுவாமிகள் மாணாக்கர் 

இருசெல்வேலி ஜில்லா கோபால சமுத்திரம் 

சண்முகதாசப்பிள்ளையவர்களியற்றியன. 

Tw 

சங்சக்சவிகள்.. 

த தனா தத்ததன - தன தானனா. 
வண்டருதுழ்றமலர் விண்டுதேன்மிக்கொழுக 

வர்.துகால்பெற்றுவளர் - பொழிலூடுபோய் 

வண்கையானமுக்களிகள் இர்தியாடிப்பழகு 

மக்திசூழ்ஈற்பழனி - மலைம்துவாழ் 

அண்டபாணிக்கடவு டண்டையோலிட்டழகு 

தங்குபாதசத் திலொரு - பது தாறுசேர் 

சர். தரீபக்கவின, த ஈன்குபாடிப்புலவர் 

சங்கநாடி ப்புகழ - ஈனிசூடினா 

ண் டரூரொ ததகழை மிஞ்சுசானப்ப தியி 
லன றே தாணிப்பல்விழு - முனம்வேலுளா 

னன்பனாய் முத்தமிழ றைக்துசிலத்தொழுச 
லங்க நால்விற்பனமெ - யருணீ தரர் 

சண்டனவேதத்தன்மச னஞ்சகோ.ரத்தவச 

சங்சலாடைப்பொலிவு - முழுகீறுதேர் 

தண்கெளமாரச்சமய மொன்றும்வாழ்வுற்றிலகு 

தசன்டபாணிப்பெயாகொள் - குருர் தனே. (க்) 

தனத்தன தாந்ததனத் - தனனா தனனா. 

அறத்தொழின் மாக்தர்படித் - துயும்வாழ்வினதே 

யருட்பொலிவாக்தவருய்த - துணர்பீடளதே 

விறற்கவிவேர்தர்தமக் - கருர் விழியே 

வெளுத்தவிர்வான்௧கடலுற் - றெழுமாரமுதே 
மறக்குலமான்ககனப்- பிடிமாதுடன்வேண் 

மகத்துவமோர்ந்துமதித் - தசைபேசிடுநா 

இிறற்றடியேர்துகரத் - தொடுமேவிமிமோர் 

திருப்புக சீழான்பழனித் - திருவாயிரமே. (௨) 

 



சாத் துகவிகள், 

இர தாலாசியய சுவாமிசளின் அன்பர் 

திருரெல்வேலி ஜில்லா - பாவூர் 
kd 

மூ. பார்த்தசாரதி நாடிடு அவர்களியற்றிய. 

WE 
தீர்ததானசன தன்னதய்யதன - தன தானா. 

பந் தபாசமறு செம்மைமெய்யர் தவ 

மென்றுநீள்பழனி யண்ணல்வள்ளிமகழ் 

பைங்கலாபனமிகு மொண்மையுள்ள திரள் புயமீதே 

பண்குலாவுதொடை பென்னவெளவுதமிழ் 

கொண்டொ.ராயிரஈ லெ ண்ணின்மல்குகவி 

பண்புகூருவகை மன்னியொல்லைவனை தரலானான் 

முந்தவானுலக மன்னனல்குபலா் | 

ஈன்றுசேரருணை ஈண்ணிரல்கவல 

மொய்ம்புளோ னிரைகடுன்னு மெவ்வமற விழைகோளே 

முண்டகா சனனை முன்னசை இலருள் 

லிண்டுவாழ்வினையு மெண்ணலில்லதிழி 
மொநர்தைபோலநினை வன்மைகொள்ளுமுயர் விரகோனே 

மர்தமாருதமொர் வன்னவையமென 

வு் தும்வேளமர்செ பின்னல்வெல்புனிதன் 
வன்புரு தவியல் பன்னுதெய்வமுனி நிகா்வோனே 

மஞ்சுலாவொர்சரி தன்னின்மெய்யுருளு 
பங்கவினமில தெண்ணமெள்ளளவு 

மங்குறுமலினி த.௩னுய்யுமொரு செயலோனே 

சந் தமாரிபொழி செம்மல்வள்எல்ச.ர 

பன்குமாரமத வுண்மையெப் திபயி 

றங்குபூசைபுரி தன்மைவெஃகுழுயர் பெரியோனே 

.. தஞ்சமாககிழை யென்ன துள்எமுறை 

சொர்்தன்வேணுவன மென்னுநெல்லைவரு 

தண்டபாணிகிறை வண்மைவெள்ளமுள குரவோனே. (௧) 

வேறு, 

கழனித் திருரெல்லைச் காமர் தண்டபாணி 

தழனித் தியகுகற்குச்சாற்றும் - பழனிசத் 
திருவாயிரர்தலையாத் ேேசர்பெறுவாய்நெஞ்சே 
தெருலாயிரர் தலையாச் சீர், (௨) 

ere



சாத் துகவிகள். ச 

இர் நூலாசிரிய சுவாமிசளீன் 

மாணாக்கரும் குமாரருமான 

் தி. மூ, செந்தினாயகம்பிள்ளையவர்கள் 

இயற்றியன. 

ஆச 

வெண்டா, 

2 மலாம் பழனிமலை மேவுதண்ட பரணியன்றன் 

பாலாம் பலகலமும் பாடிவைத்த - நூலாம் 

பழனித் திருவா யிரமன்பர் பாடித் 

தொழனளித் தஇயமெம்ச் சுசம், (௪) 

வேறு, 

கட்டளைக்சலித்துலை ௪, 

காலொன்றுமேலெடுத தாடும்பிராலு சற் கண்டருசேய் 

மாலொன்௮ கெஞ்சின செய்தாப்பழனி மலையின்மிசை 
வேலொன்று தண்டமொன் றேந்திநிற்பான்றன் விருப்பமுறு 

லொன்று ஈற்பழ னித் திருவாயிர கோன்பையதே, (௨) 

வேறு, 

எழு$ர்விருததங்கள், 

௮ ண்ட்ரும்பரவும் பழனியங்கிரிமீ தயிலணி ர் தாடுமெம்மம்மான் 

இரு ண்டராமனிதர் தனதுமெய்யருட்சிற்சொருபமோர்ந் திடல AQ sana 

மண்டலமதனிற் றண்டெல்லாடை வளங்கொள்வெண் கோவணமுழு£ 

மருண்டருமக்க மாலைபாதுகை£ ளுறத்திருவுருவமாவர்து. (௩) 

தன்டபாணியன்சொற்திருப்புகழ்ச்காரன்ரானெலுமிரன்மெய்ப்2 பரு 
மெண்டருமுருக தாசனென்றொருவா றேய்க்ததோர் பேருமேற்றருளி 
வண்டமிழ்க்கடலைக்கடைந்துமெய்ம்மறையின்வண்பொருஎமுதமாம்பலஅல் 
விண்டனன்றொகையிவ் பணப் வெட்ருவர்சேடன்வா ணியபுமே.() 

அ.தி. தகைப்பனுவற் கூட்டம த்தளையு phenyl விளங்குவதணிசால் 

வித் தகப்பழனி vechyGuar os Secashtgnd putderas த 

த்தமத்தவஞ்செய்துய்பவர், சிச்மேன்றெப்புவர மற்றையோருள்ளில் 

வைத்ததோரபிமா னத்தொடர் பென்ன 'வாய்சொடு பேசுவர்சாமே, (9



௧0 சாத்துகவிகள். 

பாபிரம்வெண்பா மாலையந்தாதி பயில்கலித்துறையலங்காச 
மாயிரும்கழ்சேரி பமகவக்தாஇவளமிகு தஇரிபுமஞ்சசியுக் 
தாயினு மினிபகுரபரமாலை தகுபதிற்றுப்பத்தர்தா.இி 

வாயிகப்பிள்ளைச் கவிசலம்பகஞ்£ர் மலியொருபாவெருபஃதும், (ச) 

ஈவமணிமாலை யொெவசசமு ஈலமிகு Fs Sond oF 
ருவமைதீர் நடுவாமொலியலந்தாதி யோங்கு?ர் வண்ணமும் வகுப்புக் 
தவமுறுமன்த்தாற் பயில்பவரடையுச் தனிப்பபன்குறிப்பிடுங்கவியும் 

விவரமாத்திருவாய் மல்ர்ர்தவெங்குரவன் விசைமலர்ப்பதம்வணங்குதுமே, 

€6 5550). 

தந்ததானகன தச் சனதானன ஃ தன தானா, 

கர தமார்குரவு வெட்சி மனாமல - ரணிசீர்தோய் 

கர சனாத நளி னிற்றின 2மமு ம - சிரிமமேலோ 

னிர்தமாநிலம திற்றமிழ் பரிபெப் - முல்போல்வா 
னெங்கண்மாதவமு டி.த்.றி02த9௧ - மணியாவா 

னர் தண்வேணுவன மத்தியிலே திரு - வுருவானோ 
னங்கைடபூரிகுரி பற்றிமெஞான*ல் - SDS aur aot oft 

சந் தவாய்கொள்சச பப்புலவோனெனு - மிசையோன்மா 
தீண்டபாணிபழ னித்திருவாபிர - மினிதாமே, (+) 

எழு£ர்விரு த்தம், 

அருண்மலி தண்டபாணிமாமுனிவ னறை தருபழனியாயிர ததைத் 

தெருண்மலியுளத்தா ஓுமமலைப்பேட்டைத் திருகர்ச்சண்முகவேலு 
பெருமைசால் பெரியசாமியென் றிருவர் பிரியமிக்குரியகைப் பொருள்பெய் 

SHO wT DA apts இருட்டி ணன்பிரசி லச்சியற்றுபு துலக்கினசே, (௯) ் 

சாத்துகவிகள் முற்றியன. 

குருபாதமேகதி,



சாத் துகவிகள். 5S 

இர நாலாசிரிய சுவாமிகளிடம் சச்தம்கற்ற 

கொங்குப்புலி உடுமலைப்பேட்டை 

முத். துசாமிக்கவிராயரவர்களியற்றியன. 

3௪௨. 
கட்டளை க்கலித்துமை, 

வி க் வித் தருவா யிரதியன் னாமயல் வீழந்து தவித்துழலுங் 
கருவா யீ.ரவக லார்ெறி காணக் சதிரென்பச த் 
அருவா யிரணியற் செற்றோன் மருகன் சொலும்பழனித் 
தருவா யிரந்தண்ட பாணிச வாமிசெர் தேமொழி, (௧) 

வேறு, 

விருப்படி. ar 76 தாட்டு மேற்படி விமானக்சோயில் 
இருப்பவர் 'குறிக்குமோக்கத் திற்செலுத்ேேதணி போலுக் 
திருப்புகழ்த் தண்டபாணி தீகிரமுருகதாசன் 
அருட்படி பழனிக்கோது மாயிரம் பாட்டுமாதோ, (௨) 

எழு?ர்கீசழி நெடிலடி. ஆரிரியவிரு த்தம். 

பண்முறைத் தண்ட பாணியெங் குருகற் 
பழனிக்கா யிரஞ்செயுட் பகரச் 

சண்முக வேலுங் கண்மணிப் பெரிய 

சாமியும் பொருரூப கரித்த 
இண்மையிற் பெரிதே யெண்ணிய வெண்ணெய்த் 

திருட்டி.லாக் இருட்டினசாமி' 
யுண்மையிற் பாடு பட்டுத்தன் eh 

௮ய்த்தவோ ருழுவலன் பதுவே, (௩) 

a





வரிசை, 
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௧௫ 
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a. 

குருவே துணை. 

பிரபந்த அட்டவவண. 

விவரம், 

பாயிரம், 

வெண்பாமாலை, 

வெண்பாவந்தாதி. 

அலங்காரம், 

யமகவந்தா தி, 

திரிவுமஞ்சரி, 

குருபரமாலை. 

பதிற்றிப்பத்தந்தாதி. 
பிள்ளைக்கவி. 

கலம்பகம், 

ஒருபாவொருபஃது. 

நவமணிமாலை. 

நவரசம். 

நஇித்திமாலை, 

நடுவொலியலந்தா தி, 

கலவிமடிழ்தல் வண்ணம். 

வகுப்புகள். 

ூற்பயன், 

குருபாதமேகதி, 

37994 
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குருவே துனை. 

பழனித் திரு வாயிசம், 

  

பாயிரம், 
Aion 

விநாயகர்காப்பு. 

வெண்பா. 

. கழனியுங் குளிர் சாரலுங் காண்டரு 
பழனி வேள்புனை பாடலொ ராயிரக் 

துழனிசெய்யத் துணைச்செயுர் தோமில் சீர்த் 

தழனி றப்பெருர் தந்தி முகத்தனே. (௪) 

சரசுவதிகாப்பு. 

அது £விருத்சம், 

வத்துநிலை யுணராப்புன் புலவர்சிலர் தமக்குமுன்னாள்வலிமைசான்ற 
நித்து தக்கும்பரி திருவாக்கருளிய8ீயென்னையின்னர் தியக்கவேண்டாஞ் 

சத்துவசற்குருமுருகன்பழனியிலென்லிருப்பமுற்ற த்தகுஞ்சீர் தர்தாள் 

கித்துவசேகரர்பலர்க்குங்குலதெய்வமாநிகழ்வெள்ளே மானே, (௨) 

முருகக்கடவுள்காப்பு. 

வெண்பா. 

மருமுளரிப் புங்கவனூல் வாய்ந்தகெறி யாறு 

திருமுகங்க ளாம்பழனித்ே தவே--யுருமுதிரு 

முன்னளவில் சித்தர்பேற முன்னியசர் நல்யெடீ 

யென்னளவில் வஞ்சனைசெய் யேல், (௩) 

வேண்டுகோள். 

கட்டளை க்கலித் துறை, 

அன்பர் தர்தாட்பொடி பற்பலராள்சரத் தாரக்கொண்டு 
நின்பவளத்திரு மேனியைசாடி. நெடி. திருந்து 

மென்பா மார்த்தமுர் தேர்ெறிலேன்றுதி யேற்றருள்வாய் 
தென்பழனிக்கரி மேல்கிளையாடுஞ் சிவக்கொழுர்தே, (௪)



பழனித்திருவாயிரம். 

நிகழ்ச்சிகூறல், 

$6 55808. 

தானனந்தய்ய தனந்தன FET FSC)» 

அபிரம் பிளை இனம் பெறு மொருத்திதா 

னாடவன் செய்கை மறந்துறுத லொப்பவே 

வாயில் வந்துள்ளநறுந்தமிழ் முழக்டொ 

மாசடைர்தல்ல லெனுங்கடலிலெய்த்திநாள் 

சேயிலங்கெஃக மதன் கண்வளர்ச த்திநேர் 
தேறிபயொண்செல்வ மிகும் பழனியைச்சொல்கே 

ஞயினங்சவ்வலிணங்குதசை துய்த்திடார் 

நாடொறுநீதுள்ளி மகழ்ர் திடல்குறித்தரோ உ (௫) 

தேற்றம். 
ஆசிரியப்பா. 

புன்னுனிகிக்கும் புனிதவாய்மறி 

தன்னுட ற்செந்நீர் தவளத்தண்டுலத் 

தலை பெயல் புகன்ற சங்கப்புலவன் 

கொலைபடா வண்ணம் குன்றிடி த0 தரருபேய் 

மருமமும் பிளந்த வடி. வேற் செங்கை 
முருகப் புத் தேண் மூவாப்பொன்னக 

ரரசுவேட்டோ சயம்பலகோறலும் 

விரகுடைப்பண்பன் Omer Cal may 

மென்னைக்காவாதிரானெனலுக் துணிவாற் 

றன்னைப்போலுந்தலம்பிறிதில்லாத் 
இருவாவினன்குடிச்சென்று 

குருவாவருகெனக்கூய்த்துதிக்குதமே. (ச) 

பாயிரமுற்றிற்று, 

வேலுமயிலுந் துணை.



௨ 

முருகக்கடவுளே. 

பழனித் இருவாயிசம்; 

  

நால். 

வெண்பா மாலை. 

சிச்தியெட்டு ஈல்கத் திரும்பாதுன் ருளுள்வைகு 
முத்தியிலுஞ் சேர்த்தருள முன்னுவா - யெத்திசையும் 
போற்றும் பழனிப் பொருப்பிற் புகழ்த்திருக்கூ. த் 
தாத்றுஞ் சிவகுருகாதா. 

பாடல் வனைந்தேத்தும் பத்தர் மனப் பாவனைபோன் 
௫டன்மறர் தாயோ வறியலே-னாடலொன்று 
மென்றனக்கே னல்குலொ யீடில்பழ னாபுரியி 
னின்ற முருகா நிகழ்த்து. 

கோவதைக்கும் பொல்லார் குடி.கேடு காண்பதன்முன் 

சாலதற்ற முத்திபதர் தந் தாலு-மேவற் 
இசையேன்கரீ ணென்னையின்ன மீடழிக்க வேண்டார் 

திசைதேர் பழனியர சே, 

மான்பார்வைக் கண்ணார் மயங்குமலர்க்கடப்பர் 

தேன்பாயுர் தார்ப்பழனிச் சேவகா - யான்பாடும் 

வெள்ளத் துதிக்காசை மிக்கமைந்து €மவார்போல் 

கள்ளத் தனமுனக்கேன் காண், 

பாடும் வளமையனறே பாலித்தாய் பற்பலசத் 
தாடு மகமை யமையாயோ - பீடு 

முதிர்சர்ப் பழனிபின்௧ண் முத்தலமுக் சாத்திட் 

ட.தர்சேவற் கேதனங்கொண் டாய், 

சேவற் ரொனியாற் செகிகளிக்குஞ் சோடியா 
ராவற் நிரண்முடித்தற் காற்ருயோ - மாவற்றுத 
தேவருப்யச் செய்த திருக்கைவேற் செல்வா நின் 

னாவல்பழ ஸனித்தலத்தின் ர. 
கற்ணெற்றி வீர்ப்பெருச்கங் காதலித்துன் பாலடைந்தே 
னிறத்குமதொன் அுள்ளதுளை டேடியுரு - கெற்கடியான் 
றத்குமதொன் றுள்ளதிர்தத் தாழ்ச்சிமுற்றுர் தீர்த்தருள்வாய் 

நிற்கும் பழனியண்ண லே, 

(s) 

(*) 

(௪) 

(@) 

(௪)



பழனித்திருவாயிரம். 

போக முனிக்கும் புலிப்பாணிச் சத தலுக்கு 
நீகருணை செய்தகதை நிச்சயமேற் - முகமுற்று 
வர் BO allen & தள்ளேல் வயலூர்த் இருமலையிற் 

சக்ததம்வாழ் சண்.முகநா தா, (௮) 

௮.றியாமைப் பே.பா லகம்பரமென் ரார்க்கேன் 
குறியாமென் ௮ன்பத முட் கொள்வே - னெறியா 

றிரண்டுர் தனவென் மெழிற்பழனி யாள்வாய் 

சரண்டுணைசூட் டுண்மையைக்காத் தாள், (௯) 

சொன்னயமு மோசை த் கொடைகயமுஞ் சோர்வின்மற்றை 

ஈன்னயக எத்தனையு ஈல்குவாய் - நின்னயங்க 

பொல்லா முடையார்க் கெளியா யெழிழ் பழனி 

வல்லாளா வேற்கை முனிவா, (௧௦) 

உன்னை மறந்திய் கொருகணமும் வாழறியே 
னென்னைமறக் தெவ்வா நிருப்பாயோ - முன்னை 

மறையோசனேைக் குட்டியகை வல்லாய் வயலூர்க் 
கஇறையோனே யுண்மையறி யேன், (௧௧) 

ஈனக் கலியா லெனைச்சூழ்ந்து புண்பசித்து 

மானக்கே டத் மனையு மாற்றுவாய - வானத் 
தீலைவர்பலர் போற்றத் தமிழ்ப் பழனிக் குன்ற ந் 

திலைவடிவே லேந்திகின்றோ னே. (௧௨) 

வன்னக் கலாப மயின்மேன் மனத்துளவந்து 

மின்னற் படுத்துகன்றா யென்செய்வே - லுன்னற் 
கரியபுகம்த் தென்பழனி யப்பா வடியேற் 
குரிய துணை யொன்றுமற்றுண் டோ, (௧௩) 

ஏனற் புனங்காத் திருந்தா ளினிதுரைத்த 
மானக் கு.றிப்பயனும் வம்பாமோ - ஞானக் 

கூரவனாத் தென்பழனிச் கோயினடு நின்றா 
யிரவலரிற் கூட்டே லெனை. (௧௪) 

என்று மிதயத் இிரக்கமில ராயுயிர்கட் 
கொன்றுதின்பார்க் கஞ்சச் குலைவேனோ - வன்றுரைத்த 

வாசகத்தைக் காவாய் மலைப்பழனிவாழ்முருகா 

வேசகல் பேரின்பமுற வே, (௧௫) 

செம்புகர்க்குன் மார்க்கர் திருவா கினன்குடிச்சீர் 
் பம்புபெரும் பாரிற் பலகேட்டு - ஈம்பு மென்பாற் 

் கோணைத் தொழிற்செய் குமரா கினியேலு 

மானைத் இறஞ்சற் றருள், (௪௬)



வெண்பாமாலை, 

என்றற் கருட்பெருஞ்சி ரீயா விடினுகல்கற் 
குன்றற் இனியா னெருவனின்றோ - தென்றல் 
வரையான் புகழ்பழனி மாமலைக்கோ மானே 

தரையார் முழமுதுமுய்யத் தான். 

சன்னல்வரி வில்லான் கடும்போர் குறித்தெதிர்க்கு 
முன்னமுனை நாடியவென்முன்னில்லா - தின்னந் 
அபர்ப்பரித்த லாமோநின் ரணி செய்கில்லேனே 
வயற்பழனி காக்கு மிறை வா. 

௮ருள்புரிகன் நில்லாயென் னான்ற sas gr 
டிருள்செறியச் செய்குவ௫ மென்னோ --பொருள்பலவுகச் 

தானாகி யாகாய் தமிழ்ப்பழனி மால்வரைச்கோர் 
கோனா நிற்கும் குகா. 

௪ தீ தனையோ கால.முனை யெண்ணித் தொழுமெனக்குன் 

சித்தமிரங் காதலிதந் தேர்கில்லேன் - முத்தர் 
பரவுபுகழ்ச் தென்பழனிப் பண்ணவா பைக்கு 

மரவுடைப்பைந் தோகையில்வந் தாள், 

உலகைப் பொருளாமென் அுன்னு மதியாற் 

கலகம் பெருகக் கவன்றேற் - லெகு 

திருவருட்பே றென்றருள்வாய் செல்வப் பழனி 
மருவுங குருபர ே த்வா, 

மெய்ப்புலமை வேட்டுன் விரைமலர் த்தா ணாமுமெனைப் 

பொய்ப்புலவ ரெள்ளலென்று போக்குவாய் - முப்புவன ச 
அள்ளாரும் பேச வுயர்ந்தபுகழ் த் தென்பழனி 

வள்ளான் மறத்திகண வா. 

சொன்னவற்றை யேபலகால் சொல்லித் துதிக்குமென்சொற் 

குன்னதுளஞ் சற்று முவக்காதோ - வன்னமீயிற் 

சேவகசா செல்வத் திருவா லினன் குடிக்கோர் 
காவலனா வாழுமுரு கா. 

சண்ணனையே போலுங் கனத்தபுகழ்ப் பேறு பெறு 
மெண்ணமெனக் சந்த தலைகொல்லோ - வண்ணப் 

புலவர் மசழ்பழனிப் புங்கவா பொல்லார் 

பலரிகழ நொர்தேன்கண் பார். 

உடலும் பொருளு முயிருமுனக் கென்றோர்ர் 
திடலுணர்ந்து மேனிரங்கு கல்லாய் - கடலுடுத்த 

பார்முழுதும் போற்றும் பழனிப் பருப்பதத் தோர் 

கூர்முதிர்வே லேந்தும் குகா, 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫)



பழனித்திருவாயிரம், 

குன்றக்குறவர் குலக்கோதை கோமானே 
தென்றற் கிரிப்புலவன் ஜேசிகனோ - மன்றத் 
தொருவா ஈடம்புரிவாலுற்ற தவப் பேரோ 
திருவா வினன்குடி வாழ் சேய், 
F655 oho 5105 Hex ருள்கரு துமென்னையிங்கு 
பந்தப் பரித்தியதென் பாவமோ - சொர்தச் 

, செயலதன னீஈடத்துஞ் ர்கிளையாட்டேயோ 
வயலூர் முருகாசொல் வாய், 

எல்லாமுநின்செயலே யென்றுணரு மென்தளையும் 
பொல்லா வினைப்பேய் புலர்த்துவதேன் - வல்லா 
சனைவருக்குர்தாயா யணிப்பழனி வெற்பின் 
முனைவென நின்றாய் மொழி, 
*என்பாலோர் பெண்சமைத்தாற் ர் தகலையொன் நினையு 
மன்பா லெனக்களிப்பா யாமாலெ - வன்பா 
அயிர்செகுப்பா சைத்தடுப்பே னொண்பழனி வெற்பில் 
வெயில்வி ரிக்கும் வேற்படைத்தே வே, 

உன்னன்பர் மேன்மை யுரைப்ப தரிதேயா 
மென்ன வுணர்த்தியது மில்லையோ - வின்னர் 
அயர்ப்பித் ச வேண்டார் தொழுவார் மனம்போல் 
வயர்பழனி காக்கும்வய வா, 

வாரணப்புட் கே தனமே வாழியென வாழ்த்தெடுக்குங் 
காசணத்தார் சொற்குங் களியாயோ - தோரணச்£ர் 
விதித் திருவா வினன்குடிப்பொற் கோயிலுள்வா 
ழாதித்தன் போலு மொருவா, 

உக்ரெப்பேர் வேல்வழுஇ யுற்றகலை யுக்காழிக் 
கக்ரென்றோ யுங்கலையு மார்க்களிப்பாய் - சக்ரியைக் 
குட்டி யுதைச்ச குரவா பழனி வெற்பிற் 
கட்டிவெல்லச் சொற்சொல்குழ கா. 

அன்றே யுனதடிமை யானே னடியேனுக் 
கின்றேலு மின்புறுத்த வெண்ணுவாய் - குன்றேற 
மாட்டான்போற் ரோகை மயிலூர்ர்து வான்பழனி 
நாட்டார்முற் போப்வரு மன்னா, 

இன்ன மிடும்பற் இறைச்சி சசையுண்டே 
யென்னவுரைப் பார்க்கு மிரங்குவையோ - முன்ன 
மவனைப் பொதியைமுனிக் காத்தடுத்தாண் டார்வத் 

தவர்பழனிவாழும் வரதா, 

*என்டால்-எும்பால் 

(௨௬ 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௮) 

(௩௨) 

(௩௪)



வெண்பாமாலை. எ. 

செந்தமிழ்ப்பே ரார்வஞ் சதையும் படிகலிப்பேய் 
வரந்தடையா வாறு வரந்தருவாய் - சந்தக் 

இளிமருவு திண்டோட் கிழவா பழனிக் 
குளிர்மலைமேல் வாழெண் குணா, (௩௫) 

ஆட்டாலைப் பாகே யனையமொழி யார்தரும்பொய்க் 

கோட்டாலை யோர்க்கதச்சொற் கூராம - லோட்டா 
லிசப்பார் பணிவிழைந்தே னென்.றருள்வாப் கொல்லோ 

வசப்பார் வயலூாச்செல் வா. (௩௬) 

வண்ணத் தமிழ்க்கு மமழாத மானிடரு 
மண்ணப் பெறும்வாழ் வெனக்கருள்வாய் - ண்ணத் 

தனக்கவுரி பாலா தனிப்பழனி வேலா 
கனத்தபுகழ்க் கோலா கலா. (௩௪) 

வில்லேற்றர் தேர்தல வேந்தரிட மிக்கதமிழ்ச் 
சொல்லேற்றத் தோர்போய்த் தொழாதருள்வாய் - கல்லேற்றக் 

காசா பழனிமலைக் கந்தா கடப்பமல 
சாரா புலவாதலை வா. (௩௮) 

அடியார் திருக்கூட்ட மம்புலியிற் கூடிக் 
கொடியாசை வெல்லல் குறித்தே - னிடியால் 
வெ.ருளசவம் போற்பதங்க விட்டாய் பழனி 

யருளர?௪ கண்பார்ச் தருள. (௩.௯) 

வர்தனவு நேசே வருவனவு மாய்ர்தனவுஞ் 
சர்ததமு மெத்தனையோ தண்டமிழ்ப்பாட் - டி.ர்தலிதப் 

பேறளித்தான் சத்தி பெறத்தந்தி லான்பழனி 
விறணையச் தாங்குகந்த வேள், (௪௦) 

என்றுர் துணையா யிகபரங்க டாங்குவது 

மொன்றுங் குறையா தொவிர்வதுவு -- கன்றுணர்ந்தோர் 
கொண்டாடிச் சூடுவதுங் கோலம் பொலிபழனித் 
தண்டா யுதபாணி தாள், (௪௧) 

வெண்பாவை கெஞ்சும் வியப்ப மிகுமதுர 

வண்பாடற் பாடுமன்பர் வாழ்வுறவுங் - கண்பார்க்க 
மாட்டாய் கொலோபழனி மாமலைமேல் வந்துதொழும் 

விட்டாவற் ரரண்டர்தெய்வ மே, (௪௨) 

தன்னந் தனியாய்ச் சதகோடி சங்கமுறு 
மன்னவனு மாமொருவன் வாழுமிடம் - பொன்னகரு 

மாணும் பழனி நகர் த்தவமே போற்றிகழு 
மாணுந்து காமர் மலை, (௪௩)



பழனித்திருவாமிரம். 

இத்தரையிற் குன்றுதொறு மேக யெழுத்தாறுஞ் 
சித்த சலனமறச் செப்பியே - முத்தமிழாற் 
றன்னைப் புகழ்சீர் தருவதற்குச் சோம்புவதோ 
தென்னைப் பொழிற்பழனிச் சேய். (௪௪) 

என்னருமை தேரா ரிடம்போ யிரந்தலுத்தே 
னின்னமது செய்.துழல வேவாதே - பன்னகங்கட் 
கொத்தியுணுந் தோகைக் குரகதத்தா னேபழனிச் 

தித் தி.பிலோர் சற்றருளிச் செய். (௪௫) 

சாத்திரங்கள் சொல்லுர் தவமுயல மாட்டாம 
லாத்திரப்பட் டேங்குமென்னை யாதரிப்பாய் - வேத்திரச்கை 

நந்தியுணர் சம்பு நயனந் தருங்குமசா 
விர் திரர்போற் ும்பழனி யில். (௪௬) 

கண்டார் களிக்குங் களியொன் ௮ள.ததனை 

யுண்டாசே வீட்டு ஞூறைகுவோர் - தண்டார் 

கரங்கொண்டு தென்பழனிக் காவல்செயு மஃதே 

யுரங்கொண்ட தேவ ருயிர். (௪௪) 

இன்னம் பிறவாமைக் இச்சையுற்றோ சேத்துமொரு 

மன்னன்போற் றென்பழனி மாமலைவாழ் - முன்னவனை 

யாசோ வெனக்கருத்து ளையறவேண் டாமனற்கட் 
சோன் றவப்பயனஞ் சேய். (௪௮) 

அக்கினி க்கண்ணா லானீன்ற மைந்தனுக்கச் 
சக்கலையென் பாருர் தவத்தசோ - கொக்செண்டு 

கூறாக வென்றா குலிர்பழனிக் கோயிலிற்கூ 
டாறாங்கால்த்தி லறை, (௪௯) 

என்மான மோர்பொருளன் தீசன் றொழுங்குருவா 

நின்மானம் வேட்டே நெடிதயர்ந்தேன் - பொன்மான் 
மகள்கணவா தென்பழனி வாழ்முருகா வுண்மை 

இகழ்வதனுக் காமுதவி செய். (௫௦) 

அற்ப மதவாத சாணவமெல் லாமழிக்குஞ் 

Abuses னத்தைத் தெரிவிப்போன் - கற்பகநாட் 
டுள்ளமகள் கேள்வ னுமையா ளருள் புதல்வ 

னள்ளலின்னீர்ச் சீர்ப்பழனி யான். (௫௪) 

செய்ய பவளத் திருவாய் திறந்தன்றெ 

னையமறச் சொன்னதும்பொய் யாகுமோ - வைய 
மிகழ்க்தாலு ஈம்மனங்க ளேனுமறி யாவோ 

வுகந்தா வினன்குடியுற் ரோய், (டு௨)



'வெண்பாமாலை. 

திருமர் திரப்பேரூர்ச் சீர்ப்புலவன் ரேனே 
ச (Lo இரஞ்செபித் அயர் தானே wns கருமத்தாற் 

சென்றுவலி தாண்டனையோ செப்பாய் திருப்பழனி 
நின்றுலகை யாண்முருகோ னே, (௫௩) 

நீலக் கலாபிமிசை நீகனவிற் ரோன் றியதோர் 

கோலத்தை நேர்காட்டக் கூடாதோ - சாலப் 
புகழோங்குர் தென்பழனிப் புண்ணியா பொல்லா 

ரிகழ்தீச்சொற் ருங்குகெ்றி லேன், (௫௪) 

காமனம்பாற் சந்தை கலங்கக் கழிக்கரிய 
தாமதப்பண் பெய்தவெளைத் தள்ளாதே - நேம 

மூடையார் பலாசூழ வொண்பழனிக் குன்றிற் 
குடையாடும் பூர்தாட் குகா. (௫௫) 

மெய்யறிவு சற்றுமிலா வீணர் வெறுத் திகழ்காற் 
பொய்யரைப்போன் றியான்புழுங்கப் போகுமோ - வையகோ 
முன்னுசைத்த வாறு முடியாத தேன்வயலூர் 
மன்னும் பரமகுர வா. (௫௪) 

கண்ணிரண்டா னின்வடிவங் கண்டே களிப்பதற்கா 
கண்ணியரா னுழ்வதெர்த நாள்கொல்லோ - விண்ணினர்க்குர் 

நாசகமா வாழ்பழனிச் சற்குரவா வென்ன றிவை 

யாசசைக்கின் மார்நீ யலால். (௫௭) 

இன்னம் கலிப்பே யெனைப்புண் படுத்தாமற் 
றன்னர் தனிப்பெருமை சாற்றியா - என்னப் 

பரியானைக் குட்டியகைப் பாலா பழனிக் 

இரியாதி பாவெற் கெடேல். (௫௮) 

சொல்லுந்து மாலை தொடுத்தன்பிற் சூட்செரைப் 

பல்லும்ப ரும்புரவ௩' பாராயோ - வல்லும் 

பகலுமிலார் போற்றும் பழனிக் சரிமேற் 
நிகழ்வடிவேற் சேவகனே செப்பு, (டு௯) 

Capt சளிப்புலவற் கானந்த மீந்தபிரா 
னென்றோதிக் கெஞ்சுமெனை யெள்ளிடேன் - மின்றோற்கும் 

வேலா பழனிமலை வித்தகா வெள்ளிவெற்பன் 
பாலா வருட்கடைக்கண் பார், (௬௦) 

மேதினியிற் பல்லோர் மிருகமனை யாரென 

Cur Auer கேட்டுமுணர்ச் அய்ர்திலே - னீதி 

மலிதென் பழனியப்பா வானுலகம் காக்குக் 

குலிசன் புகழ்சீர் கொடு, (௬௧)



&0 ப்ழனித்திருவாயீரம். 

சாலமொடு கன்மங் கடந்த கதிவேட்டுச் 

சால வருந்தித் தலிக்கன்றே - னீல 
முலொர் பழனியப்பா முற்றிலுமென் லுள்ளத் 

இ௫னெீங்கற் கானவிதஞ் செய், 

கல்லாய சிர்தைச் கயவரொல்கக் காசினியி 

லெல்லார்க்கு ஈன்மைசெய்த லிச்சித்தேன் - பொல்லா 
வினைப்பயன்றுயத் தேங்கனன்றோ விருர் பழனி 

தனைப்பரிக்குந் தோளுடைக்கர் தா, 

சுத்த வயிரச் சுகவுடலம் பெற்றுலவுஞ் 
சித்தர்குழா மத்தளையுஞ் செத்தனவோ - வித்தரையின் 

தீங்கு தவிர்க்குர் திருவுளமில் லாதனவோ 
வோங்கும் வய லூரா வுசை, 

காங்குநிற மேனிக் கனற்கட் சமனணுகா 
தியாங்கு முலவவச மீர்தருள்வாய் - வீங்குமுலைக் 

குஞ்சரியாள் கேள்வா குளிர்பழனிக் கோயிலிற்பன் 

மஞ்சரிசூ டி.க்குலவு வாய், 

பேசாசை வெள்ளம் பிறழப் பெரிதயர்வே 

னாரா தனமேற் றருளாயோ - கூராழிச் 
கையான் மருகா கலினார் பழனிமலை 

யையா மயில்வாக னா, 

தென்றற் குவட்டுச் றுமுனிவன் செந்தமிழா 

அன்றற்கே பாட லுரைக்குகா - னன்றறியாப் 
புல்லரிகழ் தீமை பொறுக்கலா மோபழனிக் 

கல்லசலத் தாடுமுரு கா, 

அறு சமயமுநின் னானனங்க ளாகுமெனத் 

தேறுமெனைத் தீயர்நிந்தை செய்யாதே - நீறுதலி 

யாண்டருள வேண்டாமோ வையா பழனியன்பர் 

வேண்டன்முற்று மீந்தருள்கோ வே. 

என்னுட் கனலி லிலைத்திருடீ நீர்த வுண்மை 
யுன்னுட் கலந்தோ ருணர்வாராற் - பொன்னுலகங் 

காக்கு (ரருகா கலின்பழனிக் கண்ணெனக்குத் 

தேக்குமின்ப வாழ்வருளிச் செய், 

பழனி மலைக்குகனே பன்னிரண்டு திண்டோட். 
'குழகனே மெய்ப்புலவர் கோவே - மழலைத் 

துஇலினவி யென்னையுநின் றொண்டரிற்சேர்த் தாள்வாய் 

விதிவிலக்கொள் நுந்தெரியேன் மெய், 

(௬௫) 

(௬௪) 

(௬௮) 

(௬௯) 

| (௪ 0)



வெண்பாமாலை. 

என்றைக்குன் ரெண்ட ரிடைசேர்வேன் யாருமொரப்பு 

கன்றைப் புகியினிடை காட்டுவே - னன்றைக்கே 
நீடிரைத்த சொன்னிசமா நீடுபழ னபுரிக்கோர் 
தாயுருப்போல் வாழ்வுறுமெர் தாய், 

சிர்தைக் கலக்கர் தெளித்துச் செகம் பழிக்கு 

நிர்தைக் கடற்கடத்தி நேர்நிற்பாய் -- தந்தைக்கோர் 
மூலமர்தி ரம்பகர்ந்த ழூத்தா முதுபழனி 

'கவேலவனே யென்னை வெறேல், 

எந்தப் பிணியு மெனைச்சார்க் தவர்க்குமஞ்ச 

வந்தற் புதக்கருணை வாழ்வருள்வாய் - சந்தக் 

கலபமயில் வாகனனே கான்பழனிக் குன்றி 
னிலவுறழ்சர் காட்டிநின்றோ னே. 

தீடிக்கார னிர்துமிழுந் தண்ணிலவு போல்வெண் 

'பொடிக்காரன் வாரணச்செம் புள்வாழ் - கொடிக்காரன் 

வாழும் பழனி மலைப்புகழோர் .வார்தயெதிர் 

தாழுக் தமியேன் றலை, 

வேதக் கலைமுன் விரித்துரைத்த வித்தகலுஞ் 
சிதச் கருணைத் திருலாலு - மேதக்க 

பீஞ்சா னனனும் பணிவான் பழனி வெற்பி 
லெஞ்சாதென் மென்றுநிற்போ னே. 

களளு£ தசையுக கருதுக சமிக்குணத்தோ 
ருள்ளுங் கருனை யுறச்செயலே - ஈள்ளுமெனை 
யன்னவரசாற் அுன்புறுத்த லாமோ வருட்பழனி 
மன்னனென வாழ்வேல வா. 

சொன்மதரர் தோயாத் துகளார்புன் பாவலர்க்கும் 

கன்ம நசைதீராக் கைதவாக்கு - மென்மனது 

நாணச்செய் வானோ ஈளிர்பழனிக் குன்.றிலன்பர் 

பேணத் தகுந்த பிரான், 

தீண்டேர்இ வெண்ணீற்கிற் சால முழுக்காடிக் 
கொண்டேமே னேோக்குங் குரவன்காண் - வண்டேசெ 

யார்ப்பழனி றந்தோ யலர்மேற் பொழில்சாட்டுஞ் 
சிர்ப்பழனி யூர்ப்பாதே ச, 

பழையபிச்சைக் காரன்மகன் பைங்கதிரொண் பீலி 
யிழையணிவாள் சாயன்மயிற் கேற்றோன் - தழையுங் 
கடப்பமலர்த் தாரழகன் காக்கும் பழனி 
ஈடப்பறிவார் தாமே சமர், ் 

டட 

(cra) 

(௭௨) 

(௪௩) 

(௭௪) 

(௭( 

(as) 

(௭௭) 

(௪௮) 

(௭4)



௧௨ பழனித்திருவாயிரம், 

குளிகையிட்டுக் கொண்பெல கோடித்த சென்பா 
லெளிதுவந்து போகவர மீவா - யளிறுகரும் 

பை௩டீடப்ப மாலைப் பரதே? வேடமிட்டுத் 
தங்கப் பழனிவெற்புற் றோய், 

கொன்றுசெயும் பூசைக் கொடியா சனைவரையும் 
வென்றுமடி ழாடல் விளையாசோ - குன்றுபுசை 

செந்தகருஞ் சேவலுங்கொள் சித்தன் பழனிவெற்பில் 
வர்தமரு மெய்ம்மாத வர். 

உன்னைத் தவிரமற்றொன் ௮ுண்டென்று முன்னுமவ 
சென்னைச் தொடராவாழ் வென்றருள்வாய் - முன்னை 

யொழுக்கங் கருணைதவ முள்ளவசை யெல்லா 
மிழுக்கும் பழனியப்பனே. 

கெண்டைக்கண் மாதரொல்குங் கேகயப்புள் ஞூர்வானை 
யிண்டைச் சடையானி எஞ்சேயைத் -- தண்டைக் 
கழனினைவார்க் இன்பகல்குங் கந்தனைக்கண் டேத்தப் 

பழனிவெற்பே ஈல்ல பதி, 

செந்துவர்வாய்க் ளெளையெனச் சராடி.ப் பல்விசை£ 
வந்துைத்த மாற்ற மறந்தாயோ - நொந்து 
பரதலிக்கச் செய்வதென்ன பாவம் பகராய்! 
சாதபழ னாபுரிச்சத் தா. 

பாடல் விருப்பிலன்போற் பாசாங்கு சாட்டி 07 

யேடதுசொண் டன்றே னெதிர்வர்தாய் - நீடவென்னைச் 
சோதனைசெய் யாதே தொலையாப் புகழ்ப்பழனிச் 

காதலன்பர் தேறும்விசா கா, 

ஒவ்வோ ருரைபலித்திட் டோசாயிரமாற்றஞ் 
செவ்வே பலியாத் திருட்டென்னோ - மைவேழங் 
கொன்றான் புதல்வா குலவும் பழனிவெற்பி 
னின்றானே வம்புசெய்யே னீ, 

கன்னன் பொருவுகொடைச் காசரிலாச் காலத்தி 
னின்னன்ப சேற்றுழல்கை நீதியோ - வன்னவர்தா 
மற்றோர்க் குதலிசெய்யும் வல்லமையின் ரோபழனிப் 

பொற்றோகைச் இத்தா புகல், 

எந்த வரமு மெனக்குதவ வேண்டாமுன் 
ந்த வரம்பலித்தாற் ர.ரணியு - மந்தரமும் 
வாழச்செய் யேனோ வயலூரில் வர்துவெள்ளை 
வேழத்தார் போற்றுதெய்வ மே, 

(௮0) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௫) 

(௮௯) 

(௮௭) 

(௮1௮)



வெண்பாமாலை. 

கொல்லாமை காட்டக் குதிக்குங் குணத்தெளக்சோர் 

வல்லாண்மை ஈல்குலொய் மாய்த்தருர்தும் - டொல்லாரத்கு 
மாட லளித்திலையோ வன்ரு வினன்குடிச்சீர் 

நீடவர்தா யாவும்வல்லா னே. 

ஈனமனத்தாரிணக்கம் பெறாதுனருட் 
கானகுணத் தாரோ டமைத்தாள்வாய் - ஞானக் 

குசவா பழனிமலைக் கொற்றவா கோச 
வசவா பரணன்மத லாய். 

நீயசைக்கச் சேட்டிக்கு நெஞ்சுடையே னின்புகழ்சொல் 
வாயசைவு நின்னதெனல் வம்பாமோ - தூயநிறக் 

கோழிச் கொடிப்பழனிக் கோமானே குற்றமுந்தீர்ச் 
தாதிக்கோன் சொல்பே ருள். 

௮ருள்வடிவங் கொண்டுவந்தன் றவ்வாறு சைத 5 
பொருண்முழமுஅம் பொய்யாகப் போக்சே - - லிருளறுக்குக 

கந்தா பழனிமலைக் காரா கவுரிபெற்ற 

மைந்தா மற்மகள்கேள் வா. 

௮ த்தனையு நின்னுடைமை யாமென் ற்றிந்தவென்பா 

லித்தனைசூ தேன்செய்கின்றா யெவ்வணுய்வேன் - பத்தர் 

வருபழனித் தேவே மறையாக மச்சற் 

குருபரனா வந்தெனைக்கைக் கொள. 

மாண்டா ரெலும்பணிந்தோன் மைந்தா வலிந்துவத்தன் 

ரூண்டா யலையோ வடியனேன் - வேண்டாத 
சிர மளித்தனையே தென்பழனி தேடி வந்தேற் 

காருமறி யாட லருள், 

மேட முதலா மிருகங்கட் கொன்றுதின்பா 

ரீடழிக்க னன்றிவலி இர்தாலும் - வீடடையே 
னென்னைக் கவற்றே லிரங்கா யெழில்வயலூர் 

தன்னைப் புசக்கும்வி௰ர் தா. 

தத்துவங்க ளெல்லாஞ் ௪ழக்கசென் நிகழ்ர்துனருட் 

சித். துவிழை வேனைத் தியங் கலிட்டாய் - முத 5 tpl pp 

றெய்வானை மோசாதிருப்பழனி யூரின்முன்னைச் 

சைவாகமப் பெருஞ்சீர்தா. 

௮ண்டபிண்ட மாதியன வாயா காதிருர்தோர் 

தண்டணிசைச் சர்வடிவர் தாங்யெது - வண்டர்ச் 

செருப்பார் தொழும் பழனித் தெய்வம் பலவாப் 

பகுப்பார் சண்டொன்றாப் பரம், 

oh. 

(௮௯) 

(௯௦) 

(௬௯௧) 

(௬௨) 

(=n) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(4௪) 

(௬௭)



௧௪ பழனித்திருவாயிரம். 

பொன்னைப் பொருளாப் புகழ்வார் புறங்கடைக்கு 
மென்னைச் செலவிட் டிடவேண்டா -- மின்னைநிகர் 
சிற்றிடையார் சர்தையையுர் தென்பழனி யிற்கவரும் 
வெற்றிவடி. வேற்படைத்தே வே, (௬௮) 

நின்ிளியென் றென்னை நெடுநாள் பலகனவி 

னன்பெம்பு நீயருட்சர் நல்லொய் -- வன்ணெறரொன் 
தீர்தாய் பெரிதயர்ர்தேன் யாரும் புகழ்பழனிச் 

சேர். தாவென் னெண்ணமுற்றச் செய். (௯௯) 

தண்ணீர்த் தடவயலூர்த் தண்டா யு தபாணீ 
பெண்ணீலி பங்டற் பிறங்குவான் -- கண்ணீன்ற 

மைச்தனே நீயென் மனஞ்சாட்சி யாக்கனவில் 

வரத படிஈனவில் வா. (ஈ) 

வெண்டாமாலை முற்றிற்று, 
வேலுமயிலுர் துணை , 

  

வெண்பாவத்தாதி, 
வே 

்ருள்வாரி யின்னமுச மானந்த போதர் 

(தெருள்வார் ஈனிகிரும்புர் தெய்வ - மிருள்ளாரர்த 

கூர்தன்மட வாருமழ் கோலக் குகன்பழனி 

வேர். சனவன் ருளேமெய் வீடு, (௧) 

விடு பெறவே மிகவருந்தும் வேட்கையுள்ளீ 

சாடுசைக்குஞ் சர்ப்பழனி யப்பனையே -- நாடுமினோ 
சித்தியுங்கை கூடுஞ் செவனுங் குறுமுனியும் 

பத் திசெய்வ தன்னோேன் பதம். (e-) 

பதமுத்தி சேர்வதற்காம் பக்குவழு மில்லார் 

.. நிதமுத்தி சேவுஞ்செய் நீர்மை - யிதமிக்க 
காவற கடவுள கருதுங கவ்ன்பழண்௪ 

சேவற் கொடியான தே, (௩) 

C sa ர௬ுலலெடற் சேனா பதியாகி 
மூவர்களும் போற்று முதலுமாய்ப் - பாவலர்க்கு 

முத்தருக்குஞ் சற்குருவா முன்னிற்பான் மூத்திறலாச் 
சித்தர்குழாஞ் சேர்பழனிச் சேய், ௪) 

சேய தகருஞ் சூயுர் இறற்களிறு 
மாய பரிமூன்று மாரித்தோன் -- மூய 
புகழ்சேர் பழனிவெற்பிற் போதத் தமிழா 

லிகழ்வார்க்கும் பேறருள்வோ னே, (௫)



வெண்பாவந்தாதி; 

ஏலக் குழன்மடவா ரிச்சையா லீடழிந்து 

சாலக் தளருமெனைத் தள்ளிடேன் -- ஞாலத்தை 

யுண்டான் மருகா வுயர்பழனிக் குன்றிலொரு 

தண்டா யுதம்புனைசத் தா. 

இத்தாடு மாசைச் செ.றிவில் சறியவர்தா 
மித்தா ரணியி லிகழாமற் -- சத்தாதி 

முப்பொருளுங் காட்டாய் முருகா முதுபழனி 
மெய்ப்பொருளா நின்றதெய்வ மே. 

தெய்வ முழுதுர் திருப்பழனிச் செவ்வேளென் 
௮ய்வடைக்த மேலோ ருசைத்தாலு - நைவதற்காம் 

பாவகருமப் பருப்பதமுள்ளார்சிறிது 

மாவலுற்றுக் கொள்ளா சகத்து, 

அகத்தியற்குச் சொன்னதனை யர்நாளருனைச் 

சுகத்தின௫த காதிடத்துஞ் சொன்னா - யிகத்திற் 

ளர்வடையு மென்பாலுஞ் சாற்றிடவொண் னணாதோ 

வளர்பழனிக் குன்றுழைே வா, 

வாகா வெனத்தினமும் வாழ்ச்தெடுக்கு மென்றனையு 

நீகாவா சேயிருக்கை நீதியோ - பாகாய 
சொற்குற த்தி &ார்வமிகத் தொல்8ர்ப் பழனிவெற்பி 

னிற்குமுரு கையா நிகழ்த்து. 

நிகளமிட்டு நான்முகனை நீயன் றடைத்த 

புகழுரைக்கு சான்மயங்கப் போமோ - ச௪களமொடு 

நிட்களமுங் கூறாய் நிகர்தீர் பழனிமலைக் 
கட்கவின்ற ஞானமுருகா, 

முருகார்கடம்புசெச்சை மொய்க்குரவென் றென்பாட் 

டொருகால நீயணிந்த தோர்ந்தும் - பெருகார்வ 
மெய்திலேனந்தோ ஜெழிற்பழனியட்பாவென் 
செய்தியோ மாயச்செயல். 

செயங்சொண்டவேனமுருகா செஞ்சொற் புலமை 
நயங்கொண்ட பாவலவர் காதா - கயங்கொண்ட 
நீர்ப்பழனி யப்பாரினக்கே யடிமையென்றியா 

னார்ப்பதறி யாயோ வறை. 

அறைகழற்செஞ் றடிச என்றென் ரத்தி 

அறையவைத்த மேன்மையெனக் குண்டோ - விறையளவு 

மின்றோ வறியே னெழிற்பழனி மாமலைமே 
னின்றோனே மெய்யுமைப்பாய் 8. 

(௬) 

(௭) 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௪)



௧௬ பழனித்திருவாயிரம். 

நீலக் கலாபிமிசை நீயொருகா னேரில்வர்து 
ஞாலத்தோர் தே.று ஈலால்காய் - சாலப் 

புகழ்கிளைக்குஞ் சிர்ப்பழனிப் புங்கவா பொல்லா 
ரிகழ்வினிரான் ருங்கலரி தே, 

௮ரியுஞ் சவனுமற்றை யாரும் பழனிக் 
சரிமுருக னென்றே செத்தும் - பெரிய 

கவுமாரர் மாற்றமுற்றுங் சாய்கனற்போற் சோபப் 

பவுராணி சர்க்குப் பகை, 

பகையு முறவுரல்கும் பாசமற்ற ஞான 
மிகையு இக்கு மாறொருசொல் விள்ளாய் - சிகை நிமிர்த்துக் 
கூவுமடற் சேவற் கொடிப்பழனிக் குன்றுடையா 

யாவுமுன தாடலென்றோர்ச் தேன். 

தேலுர் தினைமாவுர் தின்னக் கொடுத்.தருக்கு 

மாலனுண்சண் வள்ளி மணவாளா - யானுன் 

பழனிமலைக் கேயடிமைப் பட்டேனின் பாத 

நிழலில்வைத்துக் காப்பாய் நிதம். 

நிதம்பக் குழிமயக்க நீங்காத நெஞ்சேன் 

கதம் பற்று நெஞ்சுடையேன் கண்ணின் - புதீம்பட்ட 
ஞாய மறிய ஈவில்வாய் களிர் பழனி 

மேயகுரு ராதா விரைந்து, 

விரையார் கடம்புறமு மேதக்க பாடல் 
வரையார் தம் மூடுழல வையே - றிசையாழி 
மால்போற் சவன்போன் மறந்தீர்த் தவர்வக்கு 

மால்போல் பழனிவெற்புற் ராம். 

உற்றா ௬ுறவோ ௬லகத்தா சொள்ளிய gre 
கற்றார் துறந்தோர் கணமெல்லா -- நற்ருக 

. மாகத் தகுபே றடியேற் கருள்பழனி 

நாகத் தமாபொ.துமன் னா, 

மன்னு Sur pau வாழ்க்கைச் சுகமுழு.து 

நின்னானர் தத் திவலை நேருமெனச் -- சொன்னார்சொற் 
கொள்ளா துழன்றேன் குளிர்பழனிக் குன்றினருள் 
வள்ளால் கருணைசற்றே வை, 

வையகசத்தும் வானகத்து மாசுணங்கள் வாழ்பிலத்தஅஞ் 

செய்ய தகருகைக்குஞ் சேவகத்து - ல மயமறுத் 
தென்னைப் புரப்ப தெளிதேயன் ரோபழனி 
தன்னைப் பு.ரப்பான் றனக்கு; 

(௪6) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨0) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(en)



வெண்பாவந்தாதி, 

தனக்குன் அடையார் தலைவாச ரோ.றுங் 
கனக்கத் இரிர்தலுத்தேன் கண்டா - யெனச்கன்று 
நீயுமைத்த துண்மையனறோ நித்தம் பழனிவெற்பிற் 
ரூரகச்சர் சொல்போ தகா. 

தகாத ஈடைஈடந்து தாரணியிற் பல்லோர் 
விகாதம் விசைத் தேனை வெறுக்கே- லகாத 

மனத்தார் தொழப்பழனி வாழ்முருகா வல்லோ 
ரினத்தா.ரச் செப்தருளின் றே, 

இன்றே மயின்மீ தெதிர்தோன்றி யென்கவலை 
யொன்றேறனு மில்லா தொழித்தாளி - னின்றேசு 

குன்றுமோ நீடுமன்றோ கோதில்பழ னாபுரியி 
லென்றும்வாழ் சந்தா வியம்பு. 

இயமன்விடுர் தூதர்களை யெண்ணியெண்ணி யேக்கும் 
பயமொழியச் சற்றருட்கண் பாராய் - வயலும் 

பொழிலு மலிபழனிப் புங்கவா வுன்னை 

லிழியெதிர்கண் டன்றி விடேன். 

விடங்கலுழ்வெண் பற்பாம்பும் வேணியினிற் சூடி 

ஈடம்புரிந்த நாதனுக்கு நாத - னட.ம்பெருகு 
தீங்கோர் மருவாத் தருவா வினன்குடியி 

லோங்கோர் மலைம்ீ துளான். 

உளமலரிற் சந்ததமு முன்னுற வென்பாற் 
களவனந்தஞ் செய்தாய் கவன்றேன் -சளவாகை 
மானார்க ளாடன் மலிபழனி வாழ்முருகா 

வானா ஈலம்வழங்க யாள. 

ஆளச் சலியா தடியேற் கருள்புரிந்தா 
னீளப் புவித்.துயரு 8ீங்குங்காண் - காளமுக 
லாயும் பொழிற்பழனி யப்பாவன் றென்கனவி 

னீமுரைத்த சொல்லை நினை, 

நினைக்கரும்பே ரானந்த நீதருவா யென்றே 
புனைத்து இக்கு மென்னை யொறுக்கேல் - பனைப்பெருங்கை 
வேழமுகன் ரோழா வியன்பழனி வெற்பிலன்பர் 
வாழவந்து நின்றபுல வா. 

புலவனெனப் பேர்மொழிர்தென் புந்தியினுள் ளோர்கா 
னிலவியது மின்றோ நிகழ்தீதாய் - பலவகைய 
பாடற் பனுவற் பழனிமலைப் பண்ணவனே 
யாடற் சிூமீ தகிர், 

௧௪௭ 

(2-6) 

(2%) 

(௨௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨)



க) பழனித்திருவாயிரம். 

௮விர்கனகச் செங்க லருர்தமிழாற் போற்றுங் 
கலிஞனுக்சே தான்புதல்வன் கண்டீர் - புகிமுழுது 
மெச்சும் பழனிமலை வித்தகவே என்னவனை 
ஈச்சுமினே பாட னவின்று, 

ஈவின்ற சுருதிவண்மை கான்முகனைக் குட்டிக் 
கவின்றபுகழ்ச் சேந்தனருட் காட்சி -- குவிந்தமுலைப் 

பாவையருங் காணும் பழனிமலைப் பாவலே 
தேவையெலாங் கொள்வார் செகத்து, 

செகத்துக் டொலிரைக்குர் தியோர்ச் செகுக்கு 
மகத்துக்க ளோடெனைநீ வைத்தாள் -- ககத்திற் 
சிறர்தமயி லூர்பழனித் தேசகெனே யுன்னை 

மறந்திருக்க மாட்டேன் மனத்து. 

மனமான பேய்க்குரங்கு மாயை வன த்திற் 
நினமோடிப் பாயத் திகைத்தேன் -- சனகாதி 
நால்வர்தொழு மீசன்விழி நல்குபு தல் வாபழனி 

வேல்வயவா வென்னை விரும்பு. | 

விரும்பு மனமயல்போய் மேதகுநின் ரளி | 

லிரும்புண்ட Bore 0 தன்றோ = துரும்பொன்றால் 

வானவரை வென்ற்பிரான் மைந்தா மலப்ப்ழனிக் 

கானவனே யுண்மை கழறு, 

கழகப் புலவன்மொழி காதலித்தாய்க் யொன்சொன் 

மழலைமொழி கொண்டால் வசையோ -- தழலுமிழ்கண் 

வேழமுட னாடர்தன் மெய்யன்றோ வேலைநிக 
சாழரன்னீர்ச் சீர்வயலூ ரா. 

ஊரா ரிகழ்ச்சிு யொருகோடி யுள்ளவற்றைதீ 
இராயே லென்றன்மனச் தேறுமோ - போராடுஞ் 

சேவற் கொடி.ப்பழனிச் சேவகா செம்மலர்க்கட் " 

காவற் கடவுண் மரு கா, 

மருமலிந்த செச்சை வனம்போலு மேனித் 

இருவொருக்காற் றோற்றஈல்காய் சேவை -- குருமரபின் | 

மூ.த்தவர்க்கோர் மாற்றா மொழிந்தாய் முனிவர்சொல்பே 

ரா.ற்றல்வய லூர்க்குமரப் பா. 

குமா குருபரனைச் கொற்றவைவே லானைச் 

ு சமர்விழையுஞ் சேவலுளான் றன்னை -- ஈமாறிவா 

செம்மை யவனதிவா னென்றகவு மாரருக்கே . 

செம்மையதா கும்பழனிச் சர், 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௧) 

(௩.௪ ) 

(௩௮) 

(௩௧) 

(௪௦) 

(௪௧)



. வெண்பாவந்தாதி, 

சிருர் தளையுச் தெளியாச் சிறுபுலவ 
சாரும் பகர்.த லரிதன்றோ -- ரூருடலங் 
இற்.றுருவ மாகவெல்லுங் கெம்பீ. ரஞ் சொல்லியண்டர் 

போற்றும்வய லூரான் புகழ். 

புகழ்விரும்பிப் பாடுபட்டுப் பொல்லாத கோடி. 

யிகழ்வடைக்து கொர்தேனி தென்னோ -- இகழ்வடி.வேற் 
சைப் பயனேனும் பொக்கமுரறா தீர்தருள்வா 
யாசைப் பழனிமன்ன வா, 

பழனிமன்ன னாளென்று பல்கோடி இத்தர் 
கழக முரைப்பதுமெய் கண்டீர் -- தழலனைய 

நீதியுந்தேதன் போலு நெடுங்கருணை யுக்தெரியா 

'மேதினிமீ ரஞ்செட மின். 

மின்னற் கொடியனைய வேலாயு தக்குகளை 

வன்னக் கலாப மயிலானைப் -- பொன்னகரிற் 

றேவர்குடி. யேற்றுக் திருப்பழனிச் செவ்வேளை 

யாவலுற்றுப் போற்றலெளி தா. 

எளிதா முடும்புமுய லேனமன்ன வற்றைக் 
களியோடு கொன்று களித்துண் -- டளிகூர்லா 
ெல்லோர்க்கு% பொல்லா னெவனோ வவன்ருனே 
வல்லோன் பழனியறி வான். 

௮றிவுமறி யாமையுந்திர்ந் தானந் தமெய்திக் 
குறிகடக்து நிற்பசென்று கொல்லோ -- மறியணிகைச் 

சங்கான்கட் பாலா தமிழ்ப்பழனிக் காவலவா 

வைங்கரத்தோன் ரோழாசொல் லாய், 

ஆய புவன மனைத்தினுக்குந் தாயகமா 

மேய பழனிமலை வித்தகா -- நீயறைந்த 
வப்பிறப்பில் வந்த வறுபூதி யத்தனையு 

மிப்பிறப்பி லெய்தாத தேன். 

ஏன் தடி.க்தா னிருங்கடலிற் சூரைவென்றா 

ஞனைந்த வாரி யமுதன்னான் -- ஞானர் 

தருவதினுஞ் சித்தி தரத் தாமதித்து வாட்டு 
மொருவன் பழனியுடை, யோன். 

உடைவாளுக் சச்சையுஞ்சோத் தோரிரலின் போது 

விடையோ னறியவந்த வேடன் -- சடையோருங் 

கொல்ல லொழிக்கை குறிப்பார் பலருஈம்பு 
நல்ல பழனிவெற்ப னாம், 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪டு) 

(சச) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(60)



௨0 
Co

 
பழனித்திருவாயிரம், 

நாமென் நிறுமாந்து நாட்கழியே னன்றுரன்றே 

யாமென்று சென்னி யசைத்திடேன் - றேமென் 
மலர்சோரிந்து தென்பழனி வர்எலப்பூ சத்துப் 

பலவரமுங் கேட்பேன் பரிந்து, 

பரிந்து தவம்புரிதல் பாரமே யாகுஞ் 
சுரிர்த குழற்குறத்தி தொண்டன் -- விரித்தபுகழ் 
பாடிப் பழனிவெற்பிற் பத்திரித்தி முத்தியின்பர் 
தேடிக்கொண் டாடலிலே சே, 

சேவேறு வான்சனற்கட் செங்குருந்தைப் பைங்கடப்பம் 

பூவேறுந் திண்டோட் புரலலனை - நாவேறு 
மங்கைக் லெக்கணஞ்சொல் வாய்பழனி யானையுமை 
யங்கைச்சே யென்றுரைணை ரார், 

அர்பூத்த செஞ்சடிலத் சண்ணலுக்குங் கண்ணனுக்குஞ் 

சீர்பூத்த சான்மறைப்புத் தேளுக்குஞ் - சூர்பூத்த 
வின்ன ௭ லொழிப்பா னெழிலுருக்கொண் டான்பழனி 
மன்னவன் ீர்த்தியற்ப மா 

மாவாய சூரன் மடியவதைத் தான்மயக்கும் 

பூவாளி மாரன்வெட்கும் பொற்புள்ளான் -- றேவாதி 
தேவ னருண்மகவு் ே தேசிகலு மாம்பழனிக் 7 
சாவலனன் னான ளென் கண். 

கண்ணாரக் காணக் கருதுங் கவுமாரர்ச் 

கெண்ணான் சரண்டு9த்து மீயானோ - விண்ணானச் 
சொற்குறத்தி கேள்வன் றுகடீர் பழனிவெற்பி 

னிற்குமுரு கோனிர் நிலத்து. 

நிலமுதலாம் பூதங்க ணீடறிகிற் கூடிக் 
குலமுகங்க ளாம்பழனிச் கோமா - னிலகு.துதற் 
கண்ணிலனென் பாரிற் கடையாக ரானிறர்தால் 

”. “சொல்விண், 

வீணைக் கரத்தணங்கும் வேத் இிரக்கை மெல்லியறுவ் 
கோனணைமொழி பேசநடுக் கூத்தாடு - மாணழகன் 
வேதியனோ வேடுவனோ மிக்சபழ னபுரியோ 
சோதிலோர் மாதிரத்தோரக் கு. 

குக்குடப்புள் ளோசை குதிக்குர் தொறும்வினவும் 
பக்குவமென் நியானடைப் பாலிப்பா - யக்குவட 

மிட்ட களத் தர்ர்க் செளியா யெழில் வயதூர் 
வட்ட மலைக்கா வலா, 

(6௪) 

(6௨) 

(6௩) 

(6₹) 

(9௭) 

(௫௮) 

(Gs)



வெண்பாவந்தாதி, 

வலாரி மகள்கொழுகா வள்ளிமண வாளா 
கலாப மயிலுகைக்குங் கந்தா - நிலாவணிவான் 
மைந்தா பழனி மலையிலுளை வாழ்த்திடுமென் 
சிர்.தா குலமுழு.துக் தர், 

தீரகுண மில்லாத் இரட்டுத் தவசயெனப் 
பா.ரறையக் காதல்வலைப் பட்டேனை -- காரணன்போல் 
வாழச்செப் வானோ மடியக் சகடிவானோ 
Caps தரட்பழனி வேள். 

வேளை யறிந்தென் விருப்பக் தராததன்றி 
சாளையென்றோர் சொல்லு ஈவின்றாயே -- வாளைக் 
கயல்பாயும் வாவிக் கவின்பழனிக் கந்தா 
வயலார் ஈகலறியா யா. 

ஆயாச மீறி யலமர்தே னன்றெனக்குன் 
வாயாற்சொல் சீரும் வழங்லொய் -- இயோர் 

மருவாத முத்தியினும் வைக்கவல்லா யன்றோ 

திருவா வினன்குடி.வேர் தே, 

வேர்தர்பெரு வாழ்வும் வெறுத்துனருள் வேண்டெனக்குச் 

சார்தபர ஞானச் தரவேண்டு -. மாந்தரொடு 

மாயச் செய் மாதே மலைப்பழனிக் சோயிலின்வாய் 

மேயற் புதஞ்செய்குரு வே. 

குருவாகத் தெய்வமாய்க் கொற்றவைவேல் வேர்தாயத் 

தருவா வினன்குடி.வாழ் சேய்க்குப் - பொருவாத 
ப.த்திசெய்வோ ராரெனிலும் பண்ணவர்க்கு மேலாய 

புத்தியுளா சென்றுரைக்கப் போம். 

போம்போது தாமுழைத்த பொன்கொண்டு போவார்போல் 
வீம்போது வாரை விரும்பிடார் - பாம்போங்கு 

சாடசக்காற் றோகை ஈடத்தும் பழனிமன்னன் 

ருடலைமேற் கொள்ளுர் தவர், 

தவம்புரியச் சோம்பலுற்று.த் தையனல்லார் வேண்டு 

மவம்புரிக்து காட்கழிப்பா யானாற் -- கவம்பொலிந்து 

கொல்போசென் செய்வாய் குகன்பழனிச் கோயிதுக்குச். 

செல்போகன் போல்லாசைச் சேர். 

சேரன் பணியுர் இிருப்பழனிச் செவ்வேற்சேய் . 

வாரம்பெருத்தோர் வரர்தச்தா - வீரருகிக் 

குன்றுசோறுஞ் சென்றவன்செய் கூத்தனை த்.துங் கண்பெகை 

வென்றுமுத்இ வீடுபுகு வேன், 

a6 

(௬௦) 

(௬௧) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௪௫) 

(௬௬) 

(௬௪) 

(௬௮)



௨0. பழனித்திருவாயீரம். 

வேனன் அணிர்துமுன்னாள் வேதங் களிற்க்லந்த 
வானபிழைக் கஞ்சி யடங்குவரோ ஃ மானளித்த 
வள்ளி மணவாளன் வாழ்பழனி மால்வரையிற் 

ஜெள்ளியதொண் டாற்றுஞ் சிலர். 

சிலம்புஞ் சிலம்பணிர்து தண்டெம்பு தோறு 
ஈலம்புரிந்து மீள்பழனி காதன் - புலம்புமெனைத் 
தள்ளாம லேற்றாற் றசையோரும் வானவருக் 
அள்ளார்வர் தேதோய்வதுமெய்ச் சொல். 

சொல்லும் பொருளுஞ் சமையென்றுஞ் சொல்லாரூ 

டல்லும் பக.லு மலிர்னெறோன் -- வில்லுமம்புங் 
கொண்டுபலர் சூழ்பழனிக் oer ps குவட்டினின்றோர் 

தண்டுபுனை சைக்குமரே சன். 

சன்ம விடாயுஞ் சமனார் தருஞ்சாவு' 
மன்மதன்செய் போருமற மாற்றுவாய் -- பன்மறைக்கு 

மெட்டாது நின்று மெழிற்பழனி வெற்பிலன்பர்க் 

இட்டா தரிக்கவந்தோ னே, 

வநீதோர்க்குர் தன்பால் வரிப்போர்க்கு மாறிலின்பர் 
தந்தோ வறச்சலக்குர் 'தீம்பிரான் - நிர்ே தாமென் 

ரூவொள் செய்த 'வருந்தவப்பே ராய்ப்பழனி 
நீடிவா னென்கை நிசம், 

நிசங்கண் டவர்தொழுஞ்சேம். நேரிழையார் பல்லோர் 

வசங்கண்ட கள்வனென வந்தான் - சசங்கண்ட 
மாலனையார் பல்லோர். வழுத்தும் பழனிவெற்பின் 

மேலடியார் வேட மிலைந்து. 

மிலைந்த சகடம் பன்ன வியன்றமிழ்ப்பா 'வாணர் 

கலைந்தலையா தொன்றுபடச் காட்டாய் - மலைந்த 
'செயவீரர் போற்றத் இருப்பழனி வெற்பி 

லியல்வேட்கை நீடிநின்றோ னே, 

நின்ற நிலையென்று நீங்கா நெடும்பழனிச் 
குன்றமுளான் வேற்கைக் குகவேடன் -- கன்றனையா 
ளனென்றென்னைக் சைக்கொண் டிடினே யிகபரங்க 
ணன்றென்ப தெய்தி ஈகும். 

நகுவார்க் லெக்காகு ரைவுறுமென் றன்பால் 
வெகுமாற்றஞ் சொற்றனவும் வீணோ - வகுளத் 

தொடையான்“களிமலிசரத் தொக்பழனி யப்பா: 
விடையாவா ஜூள்வா யினி, ' 

(௬௯) 

(௭௦) 

(ora ) 

(௭௨) 

(௪௩) 

(௭௪) 

(எட) 

(எசு) 

(௭௭)



வெண்பாவந்தா் இ. 

இனி௰ கவி யொன்றேலும் யானுசைத்த தின்றோ 

ஈனிவருக்இப் பாலையிலச் நாள்போய்க் - கனிவிலவன் 
பாட்டொன் நிரந்து பதிலுசைத்தா யேபழனி 

யாட்டொன் நியவடிவேலா, 

வேலா வலயஈடு வெஞ்சூரன் மாயவென்று 
மாலாதி யோரையன்று வாழ்வித்தாய் - சேலார் 

வ.பற்பழனிக் கந் தாவென் வல்வினைப்பேய்க் கஞ்சே 

லியற்கைவிளை யாட்டொன் றியற்று, 

இயலு மிசையு மெழினா டகமும் 
வியலுறச்சொல் வாழ்க்கையினு மேலோ - வயலூர்க் 

குமராநின் னன்பருக்குக் சோ தில்விண்ணூர் காக்கு 

மமசேசன் வாழ்வா மது, 

அ௮துலப.ர மானர்த மன்ப ரடைவான் 

சதுமுகனைக் குட்டியசேய் தன்னை - மதுமலர்த்தண் 
'சோலைப் பழனிவெற்பிற் ரோத்ெஞ்செய் வார்கண்மற்றோர் 

வேலைக் கிசையார்மெய் மெய். 

'மெய்யறிந்து பொய்யனை த்தும் விட்டோர் கியன்பழனிச் 

சையமிசை வாழுக் தலைவனன்றி - வையகமும் 

வாரி Buys இயம் வீளியும் வெளியுமின்றென் 

றியாரிடத்துஞ் சொல்வதுண்டுண் டே. 

ecrO pa மாயு முலகத்தார் போலுனக்கார் 
தொண்டுபுரி வேளுந் தொலையாமற் - றண்டுபுளை 

கையா பழனிக் கருணா கராபகரா 
யையா னனற்குரசைத்த தை, 

யர் தொடர்ந்துள் எறிவழிந்து மாயாதுன் 
மெய்யடியா சோடெனையு மேவவைப்பாய் - பையரவப் 

பாயான் மருகா பழனிமலைப் பண்ணவனே 

தியா ரிடைசேர்் த் திடேல். 

இடங்கொண்ட, ஞான ச் தெளிவுடையா செல்லா 
மிடங்கொண்ட சீர்ப்பழனிக் கே௫க் - கடங்கொண்ட 

கைப்பிரமற் குட்டியதோட் கந்தன் கருணைவெள்ளப் 
பொற்பிசைய வாழ்வார் புகழ்ந்து. 

புகலிப் பனவனன்னான் பூதலத்திற் றோன்றி 
யிகன்முற்ற வென்.றிசொ ளென்றோ - தகரிற் 

நிரிவானே தென்பழனிச் சேவகனே செஞ்சொற் 
பரிவானே யுண்மை பகர், 

(௭௮) 

(௬௧) 

(௮/0) 

(௮௧) 

(௮/௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௫) 

(௮)



RH பழனித்திருவாயிரம். 

பகீமயக்கும் பார்மயக்கும் பைம்பொன் மயக்கு 

மிகமெலிர்தே னென்னை வெறுக்கேல் - சகமுழுதுக் 

காச்கும் பழனிமலைக் காவலா காரணமென் 
வாக்கும்பொய் யாதெதிர்ரீ வா. 

வாரம்வைத்துப் பல்கனவில் வந்துவந்து நீயுரைத்த 

காரணங்கள் பொய்த்தாற் கடைத்தேதேன் - பர்ரகத்திற் 
சித்தியெய்தா தாருஞ் செயவேற் பழனியப்பா 
மு.த்தியெய்தன் மெய்யாகு மோ. 

மோகக் கடலின் முழுத் தவிப்புறுரா 
னேகத் துவமுணர்வ தெவ்வாறோ - மாகத்தா 
ரேத்தும் பழனிக் இறைவா வெளைநீயே 

காத்துனுள்ளிற் சேர்க்கை கடன். 

கடகமணி புன்னிருதோட் காங்கேயன் காமர்க் 
குடமுலைச்கா னக்குறத்தி கொண்க - னடனமயி 

அர்வான் பழனிவெற்பி லுற்றவன்£ சோதியருள் 
சேர்வார்க்கே யெய்துஞ் செயம். 

செயசெயவென் றண்டர்குழாச் தெண்டனிட்டுப் போற்ற 
வயமுசைக்குர் தோட்பழனியப்ப -- னயமதுசப் 
பாடல் விழைர்தான் பரிசுதவு வானினிபபோய் 
சாடவர்முற் கெஞ்சிரில்லே னான். 

நானு னெனப்பிதற்றி ராசமடைர் தார்பலரென் 

னாத நூல்க ளறைந்தனவால் -- வானாடர் 

போற்றும் பழனிமலைப் புண்ணியனே யாவுமெனச் 
சாற்றுதலே மேலார் தவம், 

தவளக் களிறுசைப்பாய் சங்கரன்கண் ணீன்ற 

பவளக் சரியனைய பாலா - ஈவமணிப்பொற் 
கோயிற் பழனிக் குசவேளே யென்மிசைநீ 
தாயிற் புரிவாய் தயை, 

“தயையும் பொறையுர் தவமுமுளார் சம்மோ 
டியையும் படியெனைக்கை யேற்பாய் - வயமலியுஞ் 

.சத்திவடி. வேலா தமிழ்ப்பழனிச் ௪ண்முகவா 
வெத்.தசைக்கு ஈன்மையுண்டா மே, 

மேனைமகள் பால்குடி.த்த மெல்வாயா னீயுசைத்த 

தேனைநிகர் சொல்றுர் திருட்டாமோ - வளைப் 
பழித்தரிய மாதவஞ்செய் பண்பு டையார் பல்லோர் 
தெழித்த பழனிபர சே, 

(௮௮) 

(௮௯) 

(#0) 

(௯௧) 

( ௬௨) 

(௯௩) 

(6௪) 

(௬௫)



வெண்பாவந்தாதி, ௨௫ 

௮௪௪ நிழற்பவுத்த ராதயரே ரய 
. வேட்டேன் 

விரச குணத்தாரை வெல்லல், - சரசகுண 

வள்ளிமக வென்றெனைநீ வாழ்லிப்பாய் வான்பழனி 
யொள்ளியனே' லப்பா வுவந்து. (௯௬) 

உவசைமலிர் துன்றிருக்கூத் தோங்குமலை தோ.றுக் 
தவரொடுடோய்ப் போற்றவரர் தாராய் - சவென்மதலை 

யென்பார்க்குஞ் ச.ற்குருவென் றேமாப் பவர்க்குமரு 
ளன்பா பழனிமுத்தை யா. (௯௭) 

முத்தமிழாற் போற்றி முகுள மலாருச்9த் ப 
ததீ.தமி.ரண் டுங்குவிப்பே னாதரிப்பாய் -- சத்தசர 
வேதத்தோ னைப்புடைத்து வெற்பிலடைத் துப்படைத்த 

நீ. தப் பழனியப்ப னே. (௯௮) 

சேய மலிந்துன் னிசவடிவ மேமனத்து 

ளேய நினையுமெனை யென்றருள்வாய் -- தூய 

பழனிமலை வந்தகந்தா பாண்டங்கள் பாடுங் ட 
குழனிமலை தந் தமைந்தா கூறு. (௯௯) 

கூறுபட நாடிக் குலையாதுன் கோலமென்றே 

தேறுகன்றேன் றென்பழனித் தேசசொ - வாறு 
கூமயங் களுங்கட்க்த தத் துவமு மென்னு 
ளமையும.ு பூதி யருள். (௧௦௦) 

் Gps pm. 
௮, சவி உ௱. 

வலேலுமயிலுர் துணை. 

  

அலங்காரம். 

கட்டளைச்கலித்துறைகள். 

RET 

சர்மகள் கேள்வனு நான்முகத் தேவுர் தினம்பரவச் 

கார்மகள் பாகத் தமர்ந்தான்குருபரன் காவல்கண்டீர் 

நீர்மசளாடை யெனச்சூழவாழு நிறை பொறுமைப் 

பார்மகள் சென்னிச் கலங்காரமான பழனிவெற்பே. (௧) 

௮ண்டர்பரவு பழனாபுரிவெற் பமர்குகன்கைத் 

தண்ட மெளிதென் நிகழேன்மினோவன் சரபமடுஞ் 

சண்டவல்லேக முறுகண்டபேரண்டஞ் சாய்த் ததென 

முண்டகத்தான்மறைவல்லோ சறிய மொழிர்ததுவே, (2)



alae பழனித்திருவாயிரம், 

வேலாயு தீத்தொடுதன்டேர்திச்' சத்த மேற்றிசையின் 

பாலாகு ரோக்கத் துடனேநிற்னெற பழனிவெற்போ 
னாலால முண்டவன் சேயோ வுமைகைக் 'கழயெ தோ 
மாலானவன்புகழ் தேவோ மனித வடிவினனே, 

ஆகமவேதப் பொதுஞான தேத னாககிற்கு 
மேசகளை த்தென்பழ னிக்குவட்டேகண் டிறைஞ்சவல்லார் 
'சாகா நீர்முழு அண்டுவிட்டாலுர் தமிழ்க்சியும் 
போக முனியும் புலிப்பாணிச்சித்தலும் போல்பவசே, 

அ௮ங்கையிற்றண்டொன் றணிர்துவெண்ணீறுமுற் முடி.யணிக் 
கொர்சைமின்னாரைக் சவர்ந்தே பழனிக் குவட்டி.னிற்போன் 
செங்கையினாலற முப்பத் திரண்டுர் தனம்வளர்க்கு 
மங்கையைப் பங்கல்வைத் தோனெகோள்செய்த மாதவமே, 

(௩) 

(௪) 

(6) 
கோ.ரவன்பேயொன்று கொன்றுர் தமிழ்ச்சொற் சொளும்பழனிச் 
காரண தேசிகன் பாற்சென்று மாதர் கவினுரைத்துப் 
பா.ரகத் தோர்களும் வானோரும் போற்றும் பபனடைச்த 

சா.ரதமாமுனி போல்வாரும்ற்பலர் சானிலத்தே, 

சிர் தாகுலப் பட்டடைவார் பலர்க்குர் தினமுவகை 
தர். தாகினன்குடிக் கோயிலுள் வாழுர் தனிக்குகவேள் 

'பைந்தாரு நீழற் புலவோ ரனைவரும் பார்க்கவர்தோர் 
ஈர்தாவனதீதொர் திரு வார்த்தை கூறின னாலுய்யவே, 

அன்னெஞ்ச த்தன சணுகாப்பழனிக் கதிபனென்று 

(௪) 

(௭) 

ஈன்னெஞ்ச த்தொண்டர்க் கெளியான்முன்னாண்மலை சாட்டில்வளர் 
வன்னெஞ்ச வேட மகண்மோகமாக மயக்யெவா 
ஜென்னெஞ்சர் தானும் வசமாகு மாட லியற்றினனே. 

ஈட்டெட்டு யோக முயல்வார்க்கு காதனெர் சாளுமயில் 
விட்டெட்டுத் திக்கிலும் போய்ப்பழனாபுரி மேவும்பிரான் 
சுட்டெட்ணேயு மிரு ளின்தித் தீர்க்குமெய்ச் சோ தியென்றேோர்ர் 
செட்டெட்டுச் சித்திய முத்தியும் வேட்ப, ரெர் தமோ, 

பாதாளவாசக எஞ்சுறக்கூவும் பசுமமிலோன் 
வேதாளபூதங்க எின்புறப்போர்செயும் வேற்படையான் 
கூ. சாளமும் புனை வான்பழனாபுரிக் கோயிலெர்தை 
இதாளர் தொண்டு புரிச்தாலும் வேண்டிய சீர்ஈல்குமே, 

'பொன்னைப்படிகத்தைப் போலிருமா தர்கள் போற்றியகர் 
ரன்னைக்கருமை மகவாகனொன் பழ னஞ்புரியூர் . 
தின்னைப் புரச்கும் குசவேேண் மதத் தமிழ்க்சகிலேட் 
டென்னைப்படுத்தெப பாடதிகோச மியம்பரிசே. 

(௮) 

(௯) 

(#0) 

(௧4)



அலங்காரம். 

மஞ்சேறுவான்முதற் றஹேவரெல் லோரையும் வன்றகுவர்க் 
கஞ்சேன்மின்வம்மி னெனக் கரங்காட்டி. பழைப்பதொக்கும் 
பஞ்சேயு மெல்லடி.க் குஞ்சரிகேள்வன் பழனிவெற்பிற் 
செஞ்சேவற் கோலம் வசைதரு சேலைத் திருக் கொடியே, 

குலக்கற் பகத்தரு நீழலிற் ஜேவர் குடி முழு.துர் 
துலக்கத் தகுவர்ச் செறுங்கதிர் வேலன் அுணைப்பத த்திற் 
கலக்கத் தகுர்தவர் வாழ் பழனாபுரிக் காவல்செய்வோ 
ரிலக்கச் தொடொன்பது வீரரும் பூதரு மென்றைக்குமே, 

தானாகிறைர்த தனிஞான த்தெய்வஞ் சமசசச்ச 
ரானா முனிவர்க் கருள்கூருந்தெய்வ மளிமு.ரன்று 
தேனார் கடம்ப மலர்மாலைத் தெய்வர் தினமுஈம்பி 

வானாடர் போற்றிய தெய்வம் பழனி மலைத் தெய்வமே, 

கானக் குறத்தி மணவாளன் றன்னைக் கருமுகலூர் 

வான த்திறைவற் கரசளித்தானை மலைப்பழனி 

ஞானக்குரவனை நாடோறு காடு ஈலத்தினர்பா 
லினப்புலையர் பகை கோடிசூழ்தரி லென்செயுமே. 

௨௭ 

(௧௨) 

(an) 

(௧௪) 

(௧9) 
கொன்றைச்ச Boose பிரான்றரும் பாலன் கொடுங்குணத்தோர் 

கிஜிர் தான் மருகன் கவின் பழனிக் கன்றைக் சு 

குன்றைச்சண் ணேர்இனங் சாண்டொறுஞ் செங்கை குவிக்குமெனக் 
கென்றைச் கணுத்துணை யேனுமெய்ப்பேறினி தீகுவதே, 

கர்தப்பனிமலாச் செங்கடம் பென்னக் கவின்றரு?ச் 
சந்தப்பனுவல் புனைவார்க் செங்குஈ் தகைக்குகநின் 

சொந்தப் பழனி மலைகாடியன்பிற் ரொழுந்த மியேற் 
கெந்தப் பகையு மணுகாதபேரின்ப மீர்தருளே, 

வையோங்கும் வேற்படை தாங்கக்கலாப மயினடத்துஞ் 
செய்யோய் பழனி மலையாதிபாவெனச் செப்பு மென்பா 
லையோவுனதருள் வந்துவர்தாடிய வாடலெல்லாம் 
பொய்யோமெய்யோவறி யேனுய்யுமாறு புரர்தருளே. 

நீ.தயை சற்றும் புரிர்திலயாயினென் னெஞ்சநினமீ 
தாதரத்தோடு துதகூற௮ு மேன்மை யடையுங் கொலோ 
மாதவப்பேறும் வழங்காதிசேலொண் மதியுறழ்வெண் 
போதகத்தானைப் புரர்தாய் பழனிப் பொருப்பினனே. 

பண்டுவிண்ணோர்குலம் வாழப்புரர்.து பழனியிலோர் 
தண்டுடனின்று கிராயாமோண்புடைச் சற்குரவற் 
சண்டுதொழுது து இபாடி. நெஞ்சிற் கருதுமுண்மைத் | 
தொண்டு செய்லார்ச்சவன் வேலுமயிலுர் அனைச்செய்யுமே, 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௪௮) 

(௧௧) 

(௨௦)
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சொற்சுவை தேறிய தூய புலமைத் தொழிலுடையீர் 
கற்சுளைப் பாங்க ரொரு வேடமாசைச் கரங்குலித்துப் 
பொற்சுணங்கார்முலை தோய்ந்தான் பழனியைப் போற்றுமினோ 

இற்சுகவாரியு மெய்தும் பிறவித் இயக் கறவே, ட... (6௪) 

பாமுகத்தாலுளைச் சந்ததம் போற்றுமெய்ப் பண்படைர்துச் 

தீமுகப்பாதகர் பாலிரர் தேங்கித் இரிகுவனோ 
சோமுகற்செற்றவன் சண்டரு மாதசைச் தோய்ந்துருகுங் 
காமுகப்பண்ணவ னேபழனாபுரிக் காங்கெயனே. (௨௨) 

எனக்காசை நின்னருட் பேறொன்றிலேரின்றெனையசைக்கு 
மூனக்காசை செந்தமிழ்ப் பாமாலைமேலென்ப தோர்ந்துகொண்டேன் 

மனக்காத லானவெல் லாந்தருமாறுமுன் வந்தருள்வாய் 

சனக்காருலாம் பொழிற் றென்பழனாபுரிக் காவலனே. (௨௩) 

அற்பமு நின்னருட் சீராசையின்றி யலமரும் பொய்க் 

கற்பனைப் பாவல ரோடெனைப்பார்சொலக் கைகவிட்டிடேல் 
பொற்பவிர் சோலை வளஞ்சால் பழனிப் பொருப்பின்மிசை 

நிற்பவனேயடி யேன்றொழிலாவன நின்னசைவே. (௨௪) 

அன்னமுய்ப் பான்முதற் சொன்மூவர் தாமு மறமழிக்குங் 

கன்னல்வில்லான்௪சம னாதிய தீமைகச் கடவுளரும் 
பொன்னவிர் மாட மலிபழனாபுரிப் புங்கவனென் 

ுன்னவல்லாரெவ ரோவவசேசம் முயிர்த்துணையே, (௨௫) 

பாகைப் புரையுர் தமிழாற்றுதித் துப் பலர்மனைக்கு 

மேகைக்குராணி பெழுத்தாறு மோதி யிலகுபசுந் 
தோகைப்பரிக்குகன் வாழும் பழனித் தொழும்பரைச்சே 

சோகைச் கடற்படி. வார் தமக்கூழ்வினை யொன்றுமின்றே. (உச) 

எண்ணியவண்ணமெல் லாம்விளையாடுகல் லிச்சை யெய்தும் 

புண்ணிய முற்றவ என்றே பழனிப் பொருப்பினிற்போய்த் 

தண்ணிய இக்தைய சாய்த்தவவேடஞ் சமைந்துபெருங் 

கண்ணிய முத்தமி ழாற்குகன்சர்.த்தி கதழறனன்தே. | (20) 
சழல்வாய்ச்த கின்பதப்பூ ப்புளை சென்னியுங் கண்ணுமுளே 
னழல்போன்௮சூழ்கினைப் பேய்க்கஞ்சலாங்கொல்வர்: தாண்டருள்வாய் 

நிழலோங்கு கற்பக நாட்டண்டர் தாமு நெடிது புகழ் 

லிழவார்ர்.த சீர்ப்பழ னாபுரிமால்வசை வேலவனே. ட. (௨௮) 

அந்தணர் சோவைச் சறைசெய்தவாறு மரிதிகரி 

வர்தவற் சேரச் சமராடு மாண்பு மலைச்சிலையோ 

னந்தரங்கத்துறு சர்தேசர்தீர்த்தது மார்த்துரைக்கு . 

சர்தமர்க்குப்பழ னாபுரி போலு ஈகரில்லையே, . (26)
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மானந்தக் கண்ணியர் மோகாந்த சார வலையிடைப்பட் 
மீனர்தழையப் பரதவித்தாலு மிகழரிய 

தானந்தருமம் பெருகும் பழனித் தலத் திறைவ 

ஞனதந்தவாரி யமுதமொப்பானென் றறிந்தனமே, (௩௦) 

மன்றுடையார் தவப் பேராய்ப் பழனி மலை த்தலையி 

her gears மெர்சாளுஞ் செய்து கிலவுமெந்தா 

யொன்றுபட்டேகுமெய்ம் முத்தியின்மேல்பல் லுயிர்வருர்தக் 

கொன்று தின்பாசைச் செ.றும் வாழ்வென்பாரொ டெற் கூட்டுதியே. 

அக்குடனீறு மணிவாரனேக ரருகமையத் 

திக்குமுற்றும்புகுர் துன்சீர்த் திபாடுந் திறமருள்வாய் 
செர்க்குமுயிர் த் இர ளெல்லாமு மீளத் தொனித்தபெருங் 

குக்குடக்கே தனக் கையா பழனிக் குருபானே. (௩௨) 

செந்தமிழ்ப் பாடற் புலவோ. னேகர் தினம்பரவுங் | 

a6 pier Ss Oger eis Card p areas Qupay 

லர்தரத்தோரு முனிவோரு மோடப்ப தன்றியெழின் 
மந்த.ரக் கொங்கை மடவாரு மாூப்பர் மட்டறவே, (௩௩) 

பானலுஞ் செச்சையு நீபமுமா திய பன்மலசால் 
வானவர் போத்றப் 'பழனிமலையில் வளர்முருகா 

தானருள் வேட்டுன். திருவுருச்சீர்ஈனி சாடி.நிற்கு 

மானதத்திற்கு மிடையூ௮ுற்றாலெர்த வாறுய்வதே, (௩௪) 
வேடிக்கைப் பாவலர் பல்லோரு மென்னை வெறுப்பவுளைப் 
பாடி.க்கொண்டாடுகன் ஹேற்கெர்தராளருள் பாலிப்பையோ 

தேடிக்கசிந் துரு குர்கன்மையோர்பொதுச் சிர்ையிடை 
கூடிக்குலாவு முருகா பழனிக் குவட்டண்ணலே, (௩௫) 

நீ.தித்தவறுடை, யார்பலர் கூடி நெடி.துஈசச் 

சோதித்துள்ளாயினி யெக்காள் கருணை சுரந்தருள்வாய் 
பாதித் தவளப் பிறைப்பல்வெங்கூற்றனும் பற்றவிடே 

லாஇத்தலைவன் மகவாய்ப்பழனி யமர்கந்தனே. (௩௬) 

தவஞ்செய்யு மார்வம் பெரிதெய்திலேன்மனச் சஞ்சலத்தா 
லவஞ்செய்யும் பாதகர் போன்றுழன்றேனினி தா.தரிப்பாய் 

இவெஞ்செய்யுக்தொண்டர் நிமித்தம் பழனிச் சிலம்பிலென்று 
ஈவஞ்செய்யும் பெற்றிகுன் ரூய்சங்கமூன்றுக்கு நாயகனே. (௩௭) 

இடர்க்கலெங்கெங்குர் திரிவான் பழனிச் இறெப்பிலங்கப் 
படர்க்கையுந் தன்மையும் பாடத்து வக்லும் பாலகன்மத் 

இடர்க்கடன் மூழ்கு மென் வாயின்பவாரி.தி யெய் தியருட் 

் சட்ர்க்கணொன்றும்படிக் காங்ககி யேமிகச் சொல்கன்றேத, (௩௮



௩0 பழனித்திருவாயிரம். 

கொல்வாருங் கொன்றதைச் தின்பாருமேனைச் குணம்பொருர்த 

வெல்வான் முயலுங் கவுமாசர்ச்சூழ்க்து மிகப்புசப்ப 
. தல்வாழ்க்கைத் தொண்டர் பலர்வாழ்பழனி ஈகர்க்குகன்பான் 

மல்வாயர்த வேற்படை யொன்றும் கலாப மயிலுமுண்டே. (௩௯) 

காவற்கடவுண் மருகோனெக்காலமுங் கண்ணிமையாத் 
தேவர்க்னெப பெருமாள்பழனிச் சிலம்பில்வந்து 
சாவற்ற சித்தர் பலர்போற்றுந் தேசிகன் றன்காத்துச் 
சேவற்கொடி த்திற மேபகர்வார்க்குச் செயமெய்துமே, (௪௦) 

உத்தமச்சற்குரு வாடுப் பழனிவெற் புற்ற செவ்வேள் 

கைத்தலமிந்தரர் பற்பலர்க்காத்தது காமர்ச்செவ்வாய் 

முதீதமிழ் வாணர் பலர்கேட்க ஞான பொழிந்த தருட் 
சிச்.ரனேகரை யுண்டுமிழாததொண் சேவடியே, (௪௧) 

சூலாயுதக்கைப் பெருமான்கண் ணீன்ற சுதன்றொனிக்குங் 
காலாயு தக்கொடி. யாடும் பழனிக் கடவுணெடு 
மாலாயுதர்திரும் பச்செயலாதிய வண்புகழ்தோய் 
வேலாயுதத்தைத் தொழுதேயுய்ந்தாரும் வெகுதொண்டசே. (௪௨) 

நா.தவிர் துக்குமப் பாலுள்ள தாஞ்சுத்த ஞானால்கக் 

கோதகற்றுங்குரு வான பழனிக் குசன்கு9ிை 
மாதவர் பற்பல ரஞ்சவெர்$யிடை வந்துநெடுஞ் ' 
சீ தரனூர்வரை போய்வென்றதாமொரு செர்தகசே. (௪௩) 

முர்தயிராவணங் கண்டுளராணுறு மொய்ம்பின தாய்ச் 

கந்தன் பழனிக் இரிபோலு ஞானக் களிற்றுருவஞ் 

இந்தனைசெய்பவ ராரேனு மெட்டுணை த் தீங்குமுறா 

சந்தகன் தாத ரவர்ராமங் கேட்பினு மஞ்சுவசே. (௪௪) 

சேத்திரம் யாவினு மேலாம் பழனிச் சிலம்பிலண்டர் 
கேத்திரம் போன்றொரு தண்டேர்திச் சந்தத நிற்குமெந்தாய் 

- சாத்திஞ் சொன்னசொற் போனடவாமற் றவம்பெருகற் 
காத் தாப்பட்டுழல் வெறபொல்லேனின் னடைக்கலமே, (௪௫) 

௮ண்டாச சேகர் களிகூரக்கண்டமுச் காறுமுற்றி 
யெண்டாங்கு ரெஞ்சின னாத்.தளர்ந்தேனுக் கெபரங்கள் 
கொண்டாடு மேன்மை குலவும் பழனிக் குவட்டினிற்குர் 
தண்டாயு தக்கை முருகோனல்லாலொரு தஞ்சமின்றே. (௪௬) 

£ காம்பினைப் போலுச் துணை த்தோட்குறத்தி சணவன்கிடப் 
பாம்பினின்றாடு மயிலோன் பழனிப் பருப்பதத் தான் 
சோம்பினரொவ்வொருக் காலெழுத்தாறுஞ் சொலித்தொழி௮ஞ் 
சாம்பிணி யோடு பிறப்பாம் பிணியுர் தலிர்த்திடமே. (௪௭)



அலங்காரம். கக 

பொய்ப்பேத பாவளைச் செய் தான் பழனிப் 'பொருப்பில்வளர் 
அப்பேயு மேனிப் பிரான்மடவார்க்கொரு சோரனென்பாச் 

ப 'மைப்பேயு தழ்மத வேண்முதல் வாளியும் வந்துதையா 
'பதை கெஞ்சும் கவர்ர்தானென்றாலினி யென்சொல்வதே. " (௪௮) 

தாரகனோடொரு குன்றும் பொடியத் தடிந்திடுகின் 
வீரவைவேற்கென் மிடிப்பேயைக்சொன்.றிடும் வென் நியின்றோ 
காரமர்சோலைச் கவின்சார.ற் கன்னியைக் கண்வெரு 

'தா.ரதன் சொற்கொளு மோகாபழனி ஈகர்க்கர் தனே. (௪௯) 

உண்டா ரவன்னமு ஈல்கார்தப்கைக்கொடை யுன்னிமிகத் 
திண்டாவொசொ டெனைச்சேர்த்திடேலருட் சீர்வழங்கக் 

கண்டார்கலியு முடன்றீரற் கான கருணைசெய்வாய் 

-வண்டாருநரீப வனஞ்சூழ் பழனி மலைவள்ளலே, ்.. (௫0) 

கஞ்சனைக்குட் டிய கையான் பழனிக் கடவுளிரு | 
செஞ்ச தங்கைத்திருத் தாளே கதியெனச் செப்புமென்னை 
யஞ்சனக்கண்மட மானாருமூடரு மாணவகோய் 
மிஞ்சறிவினரு மே௫டச் செய்யும் கிதிகொடி.தே (6௧) 

என்னைக்ளியெனப் பல்கானமுன் சொற்றனை யேன்றதவர் 

தன்னைப்பெரிது*முயீலாது சோம்பியித் தாழ்வடைர்தேன் 
பொன்னைத்தருதுமென் ரோதிய மாற்றமும் பொய்க்சவிடேன் 
முன்னைப் பழனி முருகாவொசாறு முகத்தையனே. (௫௨) 
சிவன்முதன்மூவரு மிர் திரனாஇய தேதவர்களுந், 
தவளமின்னாளு ஈவவீச சாதிபர்தாமுமறிர் 

தவகையின்மூழ்க வயதூர்க்கு கேசனெற் சோ இயசொற் 
குவலயத்தோரொடு பேசவென்ருன்மனங் கூசியதே, . (9௩) 

பொன்னகிர் கோலிற் பொலிவார் பழனிப் பொருப்பினின்று . 
பன்னகந்துய்க்கு மயிலேறியாடல் பலபயில்வா 

யுன்னருளேவலி தென்றுணாரச் தேனுச் கொருபிறப்பீண் 
டின்னமளிப்பினு மர்தோ கின் சீர்.த்தியிழி.வெய்துமே. (6௪) 

தாமக்குவளையுஞ் செச்சையுரீபமுர் தண்குரவு 
மேமப்பணியும் புனைவாப் பழனிக் இறையவனே 

யிமக்தனலிலு மெவ்கிதசோயிலு மென்னளவுப் 
காமநீகடற்சழி பங்கொடி தாகுங் கரு.திடினே.. | (@@) 

S| DOT LPS SS Up 'தேபழன்புரி யையநின்பாற் 
பெறுமாண்பனேச மிருர்தாலு ராற்றப் பிசிதமுண்பான் 

குறுமர்முயதுடும் பாடேன மாதிய கொல்லும் பொல்லா , 
ரிறுமாப் பழிக்கும் வரமெனக் €ந்தருளிக்ககமே, (9௪)



மை பழனி த்சிருவாயிரம். 

கொன்ானருந்துர்ச் ருது கண்டு குறுகுமுத்தி 

பொன் ாழிற்தீ யதென் கேயெண்னுமார்வம் பொருத்திய 

Quer or de பேறளித் தாள்வாய் பழனிவெற் பிற்றிருர்தண் 
, டொன்ரான்றி நின்றவ னேயுமையின்ற வொருமகனே. (Ger) 

பொன்சொற்க ராடு புரந்தோய்செர்ரீர்ப்புலைப் பூசைபுகல் 
வன்சொற்ககிக்கு மலையிடி தீதாயுன்னை வாழ்த் தடுக்கு 
மென்சொற்கணுத்துணை Cugy None யினிதருள்வாய் 

மென்சொற்க மாதர் மலிசர்ப்பழனியின் மேயவனே. (௫௮) 

கோதறுஞானச் குருகாதனேயெனக் கூறிடிலு 
மாதர்ஈல்லாரை த் திருடகின்ரானென வைதிடினு 
மேதமிலின்பர் தருந்தெய்வமொன்றன்றி யின்றதுதான் 
சிதளவாவிப் பழனிச் இரியிற் நிசழ்னெறதே. (Ge) 

எக்காலமும்பழ னாபுரிச் கோயி லிடைகின்றுளாய் 
மைக்சாலனஞ்சிச் தொழும்வீரவாகுவும் வான்முனியு 
மக்காலஞ் சாட்சிய தாகநின்வாய் திறந் தக்கனவின் | 
முக்காலமென்னிமி தி தஞ்சொன்னவார் த்தையை முன்னுதியே. (௬௦). 

தினகரசந்திர மண்டல மாதிய சர்த்தலத்து 
மனவெளியூடும் பழனிக்கரியில் வசிப்பவற்கண் 
டனவாதம்பொறி யாறுங்கருது மடி.யகர்க்குக் 

. கனவுஈனவு மொரேபடித்தாடிக் கலின்றருமே, (௬௧) 
அந்தரத்தோரும் புவியோரும் போற்ற வருட்பழனிச் 
செந்தகைக்கோயிலி லூடென்றும் வாழ்குரு தேதகெனே 
பைந்தமிழ் பாடிச் சலித்தேனையின்லும் பகர்தியென்றாய் | 

. வர்தனவேறுவல் வேளல்ல?ர்ப்பொருள் வைத்துக்கொள்ளே. (௬௨) 
ப 

என்னன்மை நீரன்கறிவாயன்றேயெனை யேத்றுச்கொண்ட 
நின்னர் தரங்கக் கருணையளவி னிசமறியேன் 

பொன்னர் தத் தாமரை வாவிப் பழனி புரக்கவருர் , 
தின்னர்தனிமுரு காரிறைவாஞ்சச்ச தானந்தனே. (௬௩) 

திக்குமுழு.தும் வெறுத்துன்பழனித் இருச்சலம்பே . 

யொக்குமற் Cay ox Deo OserC eis sesireo. யுணர் ையோ 

வக்குவடமு முழுகீறுச்தோய்ந்த வடிமையுய்யப் 
பக்குவரல்கவல் லாயல்லை யோதண்ட பாணிபனே, . (௬௪) 

உன்றன்சகள வடி.வங்கருதி யுறுர்தொறும்வந் 
தென்றன்செயலை மறைச்சன்ற தொன்ற திருட்டடையோ 
வன்றம்புபள்சொன்ன மூன்முடிவோவறை யாய்பழனிகச் 

குன்றர்தனிற்றிகழ் த்தா குமா குருபரனே, : ._ (௬௫)



அலங்காரம். ... ௩௩௩ 

கம்பழனிததண்ட பாணியைகாடி. ஈலம்பெற்றதா 
அம்பரும் போற்றும் புகழ்வாய்ந்த சித்தர்மு னோங்கலுண்டேற் 

செம்பது மாதனை கேள்வனைப் போன்றிச் செக த தின்மூழ்ச் 

தம்பரத்திற்சிவன் போல்வாழ்வன் சத்திய மாமறமே, (௬௬) 

கல்விக்கடலின் கரைப்பயன் காட்டியென் காதலற 
நல்வித்தையாவு மின்னேகல்குவாய்முன் னவலிலல்பொய்யோ 

வல்விற் குறவர் மகண்மோகனாகஞ்ச மாமலர்ச்செஞ் 

'செல்விக்றைவன் மருகா பழனிச் சிலம்பினனே. (௬௪) 

சத்தாகச் சத்துட னானர்தமாடுத் தழைத் தவுன்னை 

'மெய்த்தாரகப்பொருட் சற்குருவா௩கண்ணல் விண்படுமோ 

முத்தாரணியுர். இனர் தினம்போற்று முதுபழனிச் 

சித்தாவிமயமின் னாண்மென்கை நீங்கருஞ் செங்குருந்தே, (௬௮) 

அன்னங்குலவும் வயலூர்ப்பழனிக் கதிபகின்வாய்ச் 

சொன்னம்பியின்ப மிக்செய்திய நானிவண் சோர்வதெண்ணிக் 

கன்னங்கரிய மதவேள்செயுஞ்சமர் கண்டிலையோ 

வின்னச்துயர்ப்படுத் தேலணுவேனு மிரங்குதியே. (௪௯) 

நா.ரணனாதிய மாசதர்யாவரு காளுமெச்ச 

வாரணகே தனம் சாய்பழனாபுரி வாழ்குகனே 
யேசணவுக்தனித் தண்டிகைமேல் வந்தன் றென்பிறப்போர் 
காரணமென்றசொழ் பொய்த்தான்முன்னூல்சொல் கதியும்வம்பே. 

என்னுயிரை ததன் சளியென்றுபல்விசை யீடில்புகழ் 
மன்னுபழனிக் குகவேள்சொன்னானிம்பர் மாக்தர்மதிப் 

புன்னுபுநான்சொற் நிலேனிதன்சாட்சி யுயபொதியை 
முன்னுதவும்புனற் ரும்பிரவன்னி முதலியவே. (எக) 

திருங்கற்பகத்தரு 8ீழற்புலவர் தளமுழுது 

'நெருங்கச்சப்பரி மேலெங்குமேக கிதம்பழனிப் 

பெருங்கற்ரியினிற் பான்றன்னைகான்மிகப் பேசலவன் 
கருங்கற்ணெற்றினு நீரூற்றுண்டாம்விதங் காதலித்தே, (௭௨) 

உன்றனக்கென்றெ லுடலாதிமூன்று மு.தவினனு 
லென்€றனதென்றொரு நிக்தையுஙசே் த்தியு மில்லைகண்டாய் 
மன்றன்மதிச்சடை வானவற்கோர்சொல் வகுத்துரைத்து த் 

தென்றல்வெற்போன்புகழ் சீர்ப்பழனாபுரி சேர்குகனே. (crm) 

அதிதனதஙலக்கண் ணாறினுகதோன்றுி யறம்வளாத்தாள 

கைத தலத்திற்கணி யாயும்பரூருயக் சாத துமெய்ம்மைப் 
பத்தர் தங்கோலஞ் சமைந்துபழனிப் பதியில்வர்? தான் 

இச்,சசன்கண்டு மனகாணத்தக்ச சிறப்பினனே. (௪௪)



mar பழனித்திருவாயிரம். 

சா. தனமொன்றுமில் லேன்வலிரதாதி தவமுயலும் 

போதமுனிவர் பதப்பூமகரப் பொடி ஈம்பினே 
னீதயைசற்றும் புரியா இருப்பது நீதிகொல்லோ 
வாதவன்போற்றுர் இருவாவினன்குடி. யாண்டவனே. 

பல்லும்பர் தாமு முனிவருஞ்சூழும் பழனிமலைக் 
சல்லும்பழமறைச் சென்னியுராறுங் கழற்குமரன் 
சொல்லும்பவளத் இருமேனியும்பசுர் தோகையும்போர் , 
வெல்லும்பு தாகையும் வேலுக்கரு தில் கினையறுமே. 

பொ திலுடிக்குர்சகை சாலும்பழனிப் பொருப்பிலெ ந்தை 

தொழிலடுத்தோர்கிருப் பெல்லாங்கொடுத்தலுந் தூர் த்தர்குல 

மொழியவைவேல்கிட் டொறுத்தலுமாச ர௬ுளங்கொளலும் 
விழிமயக்்ெபட்டு மாயாதஞானம் கிளம்பலுமே, 

ஒண்சுடரோனைத் தடுப்போருமிர் திர தூரழித்துக் 
சண்சொரிரீரொ டரமாதர்கோவெனக் காண்பவருர் 
தண்செறிசோலைப் பழனிப்பிரான்கொடி தாங்குபுள்ளின் 
றிண்சமர்க்கால்வலிக் கா.ற்ருபென்றோர்க்தவர் இற்டிலே. 

பெண்ே சனைக்கார்மத னைனுமழகன் பிறைமுடி த.துத் 

இண்சேகிலேறும் பெருமான்புதல்வன் நின்ர் தினமும் 
வண்சேர்பழனிச் குமரேசன்றோண்மிசை வைத்திருக்கும் 

வெண்சேவல்கூவினல் லரலொருராளும் விடிவதின்றே, 

பத்தர்கொண்டாடும் பழனிக்குகளைப் படியிலுள்ள 

வெத்தகவோர்களுர் தம்மினத்தானென் நிசைத்திடி.லு 
முத்தமிழ்வாணரு மூவா தமோன முனிவர்களும் 
வித்தசச்சற்குரு காதனென்றேசொல்லன் மெய்ம்மொழி2ய. 

ஆழம்பொலிர்த வறிவாளர்போற்.று மணிப்பழனி 

வாழர்தணன்றிருத் தாள்சேரவேமிக வாஞ்சித்தகான் 
சூழண்டராதிய ரெல்லோருங்காணத் தொழுவதடல் 
வேழர்தடி.ர்திரு குன்றும்பொடித்தசெவ் வேற்படையே. 

தித்தாமொசையுற் ருசுமதுசமுஞ்' சித்திரமும் 
வித்தா சமும்பகர் பாவாணசரோடென்னை மேவவைத்துச் 
சுதீதாங்கஞான வறுுபூதிவெள்ளத்திற் ரோய்த் தருள்வாய் 
மொய்த்தார்க்கடம்பணி தோளாபழனி முருகையனே, 

"சொங்கார்கடப்பட் தொடையோடென்பாடறும் கூடவணிர் 
திங்காருங்காணப் பிறவாமெய்வீட்டி லெனைவைத்திடாய் 

சக்காரஞ்செய்யும் பெருமான்சடி.ல.த் தலைசுமக்குங் 

கங்காகதிமகனே பழனாபுரி காப்பவனே, 

(«6) 

(எசு) 

(௭௭) 

(௭௮) 

(௯) 

(௮0) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩)



அலங்காரம். கடு 

தனைப்புசைவாரெங்கு மில்லானைப்பார்வதித் தாய்மகளைப் 
பனைப்பெருங்கைந்கய மாமுகத்தோன்றுணைப் பண்ணவளை த் 
இனைப்புனச்சாரற் பழனிக்ரியிற் றினம்வணங்க 

_ கினைப்புமறப்புர் தொலைத்தார்கட்டுல்லை நெடும்பிறப்பே, (௮௪) 

தொண்டன்றமிழ்விருப் பாலவன்வேண்டொரு தோசைமுற்டோய்ப் 
பண்டன்புரைபயின் முன்றரும்பாலன் பழனிவெற்பிற் 

றண்டம்புனைந்துநிற் குர் திருக்கோலர் தனையுணாந்தார்ச் 
சண்டஞ்றுகடு காமெனத்தோற்று மகமுகத்தே, (௮௫) 

பொற்புயர்தண்டமும் வேலும்புளை$அ புகழ்விளைத்து 
வெற்புறு£ர்ப்பழ னாபுரிக்கோயிலின் மேயவனைக் 

கற்புறகாத ரெனகாடி ராடிக் கசதலுமே 
யற்பு தலீலை பலகோடி.செய்யு மவாவுற்றதே,. (௮௬) 

வா.ரணங்கூவ மயூரமகவ மறிசெறுமக் 

கூரணவுங்கதிர் வேன்மின்னத்தோன்றும் குருபரனைக் 
காரணங்கோடி. குலவும்பழனியிற் கண்டுகொள்வா 
சாசணம்பேசரு மானந்தவெள்ளத் தமிழ்பவசே. (௮/௪) 

பந்தேயனைய முலைக்குறமாதொடென் பாற்சிலகால் 
வுர்தேதமறைர்தீ முருகா௫ஏதனி பழனிமலைக்குறவா 
கொர்தேங்கவொடுறுர் தமையெல்லாமற கோக்கியென்லுட் 

சந்தேகமுற்றுர் தணந்தாளவேண்டு் தருணமிதேத. (௮௮) 

முத்தமிழ்ப்பாடல் பலபாடி.ச்சூட்டுபு முன்னுமென்லுட் 

பத்தர் தந்கோலத் தொடுதோன்றியாடும் பழனிப்பிரான் 
சித.சம௫ூழ்ஈ்து தினந் தோறும்வாய்விண்டு செப்பியசொல் 
லெத்தனையென்றுசொல் வேனையகோமன மேங்யெதே. (௮௯) 

தருவாணர்வாழ்விற்கொர் வேலியன்னான்றிருச் தண்டணிசைக் 
குருவாய்ப்பழனி மலைமேனிற்பான்கரங் கூப்பியன்பாற் 
பொருவாதவாறெழு தீ அும்புகல்வாருட் புழுக்கமற 

வருவான்வராம லிரானவனாணைமெய் வார் தீதையிதே, (௯௦) 

கலியுகத்.துக்கஞ்ச வேண்டாமுலகைக் கடர்்துநெஞ்சின் 
மலியுமன்பாற்றவ வேடமிட்டெங்கெக்கும் வாங்கயுண்டு 

புலியுகைப்பான்றொண்டு கொண்டான்பழனியைப் போற் றிகித்் 
குலிசவலாரியு சாணுமெய்ப்பேறுகை Over pp. (௯௧) 

சாதனைத்தன்மைச் குறமாதுகொண்களை ச் தண்டணிகை 
சாதனை த்சென்பழ னாபுரிக்கோயிலி னாயகளைச் 

சோதனைக்கஞ்சி மயங்காமற்சந்ததர் தோசத்திரிக்கல் 

வேனைக்குட்டிய கைத் திருரிறெய்து மெய்ச்சொலிதே. (௬௨)



பழனித் திருவாயீரம். 

சன்னீர்மையாளர்ச் கெளியான்பழனி ஈகர்புரக்குர் 
ஜென்னீர்மைக்காரன் ஜெழும்புசெய்வானர்.த் தொடர்ர்தளிப்பா 
ளென்னீருணர்ர்து மிகமாமற்றொண்டனென்' நேத்றுக்கொண்டோர் 

பன்னீரிலை த்திரு நீறளித்தானண்டர் பார் த்தொல்கவே, 

் தினச்சாட்சயொன பழனிக்குகேசன் செயுந்தொழிற்கெ 

னினச்சரட்ியொன்றுமில் செய்திடக்காண்லெ னீனா ஞ்சுஞ் 

சினச்சாட்டியான இருவருட்பேறு இகழுமட்டு 
 மனச்சாட்சியாமது போதுமன்றோகலை வாணிமின்னே, 

பழு தின்றியபுகழ் தோயும்பழனிப் பதிக்குமரன் 

முழுதுக்கருணையில் லானல்லனென்னெண்ண (pp pnee 

யெழுதும்பிரமன் விதிீக்யொள்லெ னின்றமிழா 

் லழுதஞ்சிரித்தும் பலபாடனாளு மறைக்துளனே, 

கோலழிக்குஞ்சித்தர் போற் றும்பழனிச் குவட்டிறைபன் 
லூலழிக்குங்கொடி. யேனையெள்ளாதன்பி னோக்குகின்றான் 
மாலழிக்கும்படி. வாழ்த் துசன்றேன்லிதி வல்லெழுத்தைக் 

' காலழிக்குர்திறஞ் சொன்னதன்னோன்றிருக் கைக்கிளியே, 

இப்பிறப்பிற்குமுர் தும்பிறப்பின்ன தெனப்பகர்ந்தர் 

யப்பிறப்பென்னதென் ரூற்சசமாயை யணுகுக்கொலோ 
வெப்பிறப்பாயினு ஈன்றேநின்னானைசற் நீர்தருள்வாய் 

பொய்ப்பிறப்பும்பிறர் தாய்பழனாபுரிப் புங்கவனே, 

எல்லாமுநின் வடி. வேயென்றவேதமும் யாவரிலும் 
வல்லாயென்றோதிய வாகமக்கூட்டமு மாறுபடா 
ஈல்லா.ற்காட்டினை ஈம்பிச்செல்வேனிவ ணைதனன்றோ 
'கொல்லார்தொழும்பழ னிக்ரிமேல்வளர் கொற்றவனே. 

எனக்காயிரம்பற் ுளவெனப்பார்சொல்ல விம்குழன்றேன் 

மனக்கா தனின்மிசை யுள்ளமெய்கின்னுள்ள மட்டறியுஞ் 

சினக்காலன்வர்தணு காதாண்டுமுத்தியிற் சேர்த்தருள 
அனக்காங்கடமைகண் டாய்வய லூர்க்குன் றுறைகுகனே. 

வலங்காரகனுங் கனலோலுமெச்சு மறிஈடத்தி 

(௬௩) 

(௬௪) 

(#6) 

(௯௬) 

(௯௭) 

(௬௮) 

(௯ ௯) 

யிலங்காரத்தோண்மிசை வேலோடுதண்டம்வைத் தெம்பழனித் 

'தலங்காரமாந்க ரா இயகாக்குர் தனிக்குரவ 

னலக்காரமுற்று'நினைவார்கைக்கொள்வ தருட்செயலே, 

முற்றிற்று, 
ft, oe) om. 

வேலுமயிலுர் துணை, 

  

(a)



யமகவத்தா தி, 
acon ; காப்பு, 

விகடவிராய கலியாற்பூழனியின் மேயவென்றி 
விசடவிநாபகச் செவ்வேட்கர்தாதி விளம்பவெம்பர 
விகடவிசாயகம் வேண்டாமலங்குள்ள வெற்படிவாழ் 
விகடகிராயகன் பாதங்கள்போற்றி விரும்பு துமே, 

நூல், 
சட்டளைச்கலித் துறைகள், 

திருப்பழனிக்குகப் பான்வெட்குபேசெழிற் சேய்இனம 
இருப்பழனிக்கு கனமார்செவ்வேள்பல சி த்தர்தொழுர் 

திருப்பழனிக்குக னியான்வேட்டபேறருள் செய்யில்வினைத் 

திருப்பழனிக்கு கலரோன்செய்திமையுக் தீர்தருமே, 

தீசாதகாமக் கடற்கழிப்பட்டுத் இனர்தினநொர் 

தீராதகாமன த் தின்பிற்செல்லாஈலஞ் சத்திக்குமஃ 
திராதகாமத் தவ முமுண்டாம்பெருஞ் சர்ப்பழனித் 
தீசா,சகாமயி லாவேற்கர்தாவெனச் சந்தியுமே, 

சிக்தையிலங்கற் சிரிதாழ் த்திலேமறைச் சென்னிஈலஞ் 
இர்தைபிலங்க விழைச்தேங்குன்றனர் தஇங்கவுணர்ச் 

சிர்தையிலம்கரத் தானுலவாப்புகழ்ச் தென்பழனிச் 

சிர்தையிலங்கசர் தாரிடைச்சேரத்தருள் செய்யினன்றே, 

செய்ய தண்டங்கைய தாகும்பழனியிற் சேய்செயந்தோய் 
செய்ய தண்டங்கை யணிவான்பதந்தொழுஞ் சரியர்க்குச் 
செய்யசண்டங்கை யடுபோர்க்களங்குன்று சீர்த்தகலி 

செய்யகண்டங்கைய வாசத் திமெய்யொடு சேர்முத்இியே, 

சேரன்பராவி யனையான்வண்கேரளத் தெய்வமன்ன 
சே ரன்பராலிய சோயிற்பழனிச் சிலம்பலுண்ணஞ் 
சேரன்பராவியற் பாவாணவென்ன ச் இருத்தினன்மால் 
சே.ரன்பராவியங் குர்தனத்தார்க்கவர் இத் துளதே. 

சித்தருக்காதர மாகிப்பழனித் Fahy saa 
சித தருக்காத ரகர்தீர்க்கும்விறுடைச் சீலர்முன்னே 
சித்தருக்காதரங் குன்றா தவாறுன் நிருப்புகழ்பே 

சித்தருக்காதரத் தக்கவென்னெஞ்சை த் தியக்டெலே. 

தியக்கர் தராஈலம் யாதெனத்தேதறிற் சவந்தருசத் 
இயக்கர்த.ராரில் பழனாபுரிக்குகர் சீர் திகழ் 
இயக்கர் தராதியாக் கோர்தஞ்சமானவர் செம்புகழோ 

தியக்கர்தராமுழு வெண்ணீறுபூ?ித் திரிதரலே, 

(௨) 

(5) 

(5) 

(6) 

(௪) 

(௭)



ஈமு] பழனித்திருவாயிரம். 

திரிசங்க த் தானவில் சர்த்திப்புலவன் றிருவிழர்,த 
திரிசத்கத்தானம் பெறரகல்கனொனன்னர் சர்தையிற்க 
திரிசங்கத்தானண்ணு சசாவினன்குடிச் சென்றிறைஞ்சித் 
இரிசங்கத்தானவர்ச் செற்றுயார் தார்கள்'சலால்லசே. (௮) 

சிலர். தமாலைக்கும் பேறளிக்கன் நிலை தீமுற்கொல்லுஞ் 
ிலசர்தமாலைவிண் ணிற்றீர்க்குமென்பவர்ச் சிறிகொர்தேச் 

சிலசந்தமாலை யனிர் தானா தியேேதவர்சட்குஞ் 
சிலசந்தமாலை மலிவயலூர்க்கட்செய் தேசிகனே, (௯) 

தேசமனர்தத் தனேகஞ்ிலம்பிற் நினமகிருர் 
தேசமனர்தத்தஞ் செய்வாருணருரந் திருவருள்வித் 

தேசமனர்தத்தன் பாலாபழனியிற் செய்யுமென்லுத் 

தேசமனந்தத் தவரீடவேண்டுவ த் திக்கவே. (௧0) 

இக்க தீிதியானவை போல்வார்பழனிச்லம்பினன் நித 

இக்கத்தியானவை யகங்களைவான்றன் றிருகீபுகழ்கத் 

இக்கத்தியொானவை திரச்செய்வான்பண்டு திண்கையினு , 
இக்கத்தியானவை யிற்சூரற்காணச்சேய் சீர்பெரிதே. (as) 

சரணியாமதன் கண்டளகாணத் திகழ்ர்தபெருஞ் 

சீரணியாமதர்க் கண்வள்ளிமோகத்திற் சிச்க்கொண்டாய் 
சசணியாமத லைப்பெருக்கா திய சேர்பழனிச் 

சரணியாமத மாகாதவாறுன் செயலருளே, (௧௨) 

செயலைத்தரு திருத் தேலிடமென்பவர்ச் செற்றவனேர் 
செயலைத்தருதி யவரினுந்தீயர்ச் செறல்கிழைந்தேன் 
செயலைத்தரு திகழ் €ீர்வயலூர்க்குக செத்தொழியச் 
செயலைத்தருதிக்கைச் காதாரரீயெனத் தேர்ர்துளனே. (am) 

ேேதரலங்கா.ரர் இகழ்வயலூரன் நிருவருளை த் 
தே.ரலங்காரம் விழைர்ேே தங்குன்றனர் செய்வகணத் 

தேோலங்காரணச் சென்னியிகழ்ர் த செகமெலும்பேய்த் 

தேரலங்காரச் சிவஞான த்தேன்சுவை தேச்கலென்றே, (௧௪) 

தேக்கந்தரத்தா தஞ் சேனா திபாபெருஞ்சீர்ப்பழனிச் 
தேக்கந்தரத்த நிறச்சேவலேந்துகைச் சேவகபைர் 

தேக்கர்தரத்தடங் குன்றுதொறேத்திகிற் சோலிச்சித் 
தேக்கர்தரத் த திகமெய்தினேற்கருள் செம்புகழே, (கட) 

ஒசெம்பாசமான கலியானிற்போற்றிச் சிறுமியசொற் 

செம்பாசமானவை இீர்ந்துயக்காத்தரு டீயில்வருஞ் 
செம்பாகமானடத் :தற்கெனத் தண்ணிய தெண்புனலிற் 
செம்பாகமான வயதூரினீடுஞ் சிலம்பினனே, | (௧௬)



யுமகவந்தாதி. 
சிலம்பகத்தையருய் வான்வன்றர்தசெஞ் சேய்பழனிச் 
சிலம்பகத்தையன் மருநீபமார்ர்த இருவடிஈச் 
சிலம்பகத்தையலர் மால்வேர.றுத்இலஞ் செர் துவர்லாய்ச் 
சிலம்பகத்தையவெண் புட்பரியாளைச் செயிப்பதற்கே. 

ப. சனம்பதனம் பொன்னேதுணையென்று படி.றுசெய்வம் 
பதனம்ப கனம் பெருகாபத்தென்றுணர் பண்பருள்பல் 
ப சனம்பதனம் பிறழாச்சவன்றரு பாலபொய்வெற் 
பதனம்பதனம் பழனியப்பாமெய்ப் பரத் துவனே. 

பசத்தையவாவுடை யாற்குங்கைக்ளெளைப் பதமளித்த 
பர. தையவாவுகைப் போன்பு தல்வாதென் பழனியப்பா 
ப.ரத்ையவாவுகெஞ் சாற்றளர்ந்தேற்கருட் பார்வைக்கும் 
ப.ர,த்சையவாவுட், கனவூடனர்தம் பகர்ர் தனையே. 

பகரவிலாசர் பழனிக்வறையவர் பத்தொடெட்டம் 
பகசரவிலாசற நின்றாசவரைப் பரவிலர்பல் 
பக.ரவிலாசகக் கொட்டிலைநாடிக்கொள் பாங்கான்றிப் 
பக.ரவிலாசச்ச தானந் தஞான பலத்தரன்றே, 

பலகண்டனச்செல்வங் கொள்வாரிகலடும் பன்னிருதோட் 
பலகண்டனமெதழிக்குஞ்சரிகாயக பற்றுகனற் 
டல்கண்டனச்,சன தென்பழனாபுரிப் பண்ணவச 
பலகண்டனஞ்செயும் பேறெனக்சர் தருள் பாருய்யவே. 

பாரதனத்தனை யன்னமெய்ச் ரிப் புடிநனெய்தப் 
பாரதன த் தனை இயரிற்தியர் பலர்கிறைந்த 
பாரதன த்தனை வோங்கனன்றோதென் பழனிவெற்பா 
பாரதனத்தனை பாகற்குஞானஞ்சொல் பாலகனே, 

பாலனநதர்தடி. யாரிடைகூட்டிப் பரகஇயிழ் 
பாலனர்.தந்தழி யாவாறுசெய் தருள் பாண்டரங்கன் 
பாலன தந் தங்கு கையான்மருக பழனிவெற்பிற் 
பாலனர்தர்தர,ச் தொண்டரொடாடுமெய்ப் பண்ணவனே,. 

பண்ணவசையடபொன் ஸூர்க்காவலானைப் பழனிபுகழ் 
பண்ணவரையனைப் பாடற்பரிசெனப் பாரதனப் 
பண்ணவரைபளித் தாலும்பல்லோர்க்கும் பகர்ர் தழிப்பேன் 

பண்ணவசையன்ன சொன்னசின்னூல்களும் பாழ்ப்பவன்றே. | 

பவமறவாவிவ வுலூற்பிறர்.தும் பழனியின்வெற் 

பவமறவாழ்ச்கையெண் ணாசாளும்போச்சென் பைம்புனலுற் 
பவமறவாவள்ளி தெய்வானைகாயக பல்வகைய 
Le pair KOs ain சத்தியம்விடும் பரிர்தருளே, 

(௪௪௭) 

(௧௮) 

(௧௯௬) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

, (௩௫)



பழனித்திருவாயிரம். 

பரியாசமாரத் தொழிலா இியுள்ளவன் பாலமயிற் 
பரியாசமானமில் €ீர்வயலூ.ர பழிக்கருமும் 
பரியாசமாளிக் இலேன்பாறைகெல்லப் பகர்ந்ததொக்கும் 
பரியாசமாயிரஞ் செய்தாய்கொர்தேனுயும் பாங்கருளே, 

பாங்கன சானம் பொலிசீர்கண்டச்சுறும் பத் தினிசகொள் 
பாங்கன தானம் பயர்தசெஞ்சேய் தன் பழனிவெற்பின் 

பாங்கன தானம் புரிவார்க்கெளியன் பதந்தொழுஈட் 
யாங்கனகானம் முறவோரெல்லாம்பெறும் பாக்யெமே. 

_ பாக்யெசர்தணநர் தாள்வ னுமையும் பரமலுங்கொள் 

யாக்யெகர்.தன் பழனிக்குகேசன் பதத்.தின்மெய்யன் 
பாச்யெகர்.தனி லார்வம்பெருக்யெ பண்பாமுலைப் 
பாக்கியகர் தங்கு மின்னார் தரிலும் பழிப்பவரே. 

பழிச்கப்படா.த ஈடையோடுதோய்தரு பாதகப்பண் 

பழிக்கப்படாத கயம்போலுநன்னிலை பாலிப்பையோ 
பழிக்கப்படாத மதனாணுஞ்சீர்த்தப் பழனியப்பா 
பழிக்கப்படா த விளையாடல்கோடி. படைத் தவனே. 

படைத தவனஞ்சண் பகமா திசூடிய பைங்குழலார் 
படைத்தவனஞ்சலர்க் கஞ்சாதவாழ்வருள் பன்னிரு தோள் 
படைத் தவனஞ்சயின் றுய்ந்தான்பு தல்வ பழனியின்வெற் 

படைச் தவனஞ்சழக் கெல்லாமறியும் ப.ரதெய்வமே. 

பரதவித்தார மடவார்கலவியின் பாசமுற்றிப் 
பாதலித்தாரணச் சொல்லிகழ்வேளைக்கண் பார்த்தருடற் 
பரதலித்தாரகர் தோய்வார்பராவும் பழனியின்வெற் 

'பரதவித்தார கசியஞ்சில்லோர்க்குச்சொல் பான்மையனே. 

பானலங்கண்ணிய ராதியவேடனை பற்றுமென்னைப் 

பானலங்கண்ணியன் ருண்டாயின்றெள்ளல் பழனிவெற்பப் 
பானலங்கண்ணி யனர்தமுள்ளாய்வன் பருப்பதமொப் 

'பானலங்கண்ணியட் டாற்னெயானிற் படியில்வையே. 

படிகமனைய வட்குஞ்லெ.நூல்சொல் பழனிபப்பா 
படிகமனைய கிறச்சேவற்கேதனம் பற்றுங்கையாய் 

படிகமனையச்செய் வார்ச்சறென்னெஞ்சப் பரவையிடை 
படி.கமனையறத் தார்லருள்ளும் பதிர் தனையே. 

'பதிசம்பலககதி யென்றுணர்ந்தேற்றுமிற் பாசமிட்டாய் 
பதிகம்பலபலு வற்கொண்டும்வேட்ட, பயனல்கலாய் 
பதிகம்பலதீ.தில்வை.த் தேேத்தற்பமன்னர்தம் பாலும்விடேல் 

பதிசம்பலம்பப் பழனிபப்பாவருள்-பக்குவமே, 

(ச) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௬) 

(0 

(na) 

(x2) 

(௩௩) 

(௩௪)



win sau by Bas | ௪௯ 

குவலயமரஷை யணிசசாட்குருவிற்!(குலகியிர் தக் 
குவலயழாலைச் தணர்தென்னையாண்டருள் கொட்பொ௫ரே 
குவலயமாலையர். தம்பாற்செரல்2ர தத் குகாகுறிச்சிக் 
குவலயமாலையன் னாய்வயலூர்கங் குலதெய்வமே. (௩௫) 

குலவரையாவும் புசக்தேபழனிக் குவட்டின்மிசை 
குலவசையாகுறக கோைபொய்யூடற் குறித்தெழுமா 
குலவசையாகச் திருவர் தம்பால குறைவிலிசைக் 

குஒவசையாமறை௪ சென்னியின்ஞானங் கொடுத்தருளே. . (௩௬) 

கொடுவரியன்னமுண் ணேலென்றனேகர்முற் கோரஞ்செய்யுகி 
கொடுவரியன்னமன் ஊர்ச்செறுமார்வம் குறிப்பவர்க்கைக் 

கொவரியன்னலத் செர்தாய்பழனிக் குமரவைவேல் 

'கொடுவரியன்னதன் மாவோடுதீயவெல், கோபத் தனே. (௩௪) 

கோபத்தனமற வாலிதழார்மயற் சோட்டியுற்றுங் 
கோப, த்தனமறம வேட்டேனென்.தீயுங்கொல் குற்றமலி 

கோப,த,கனடிநநஈ தார்சூழ்பழனிக் குவட்டில்வளர் 
கோப ததனமற மென்பார்க்கறுவுங் குணக்கர்தனே, (௩௮) 

குணக்கக்தலிரருட் பேறுறகாடிக் குலைகுலை$ அ 
குணக்கச்தவிர* மெல்லாமுகோற்றுக் சொழுப்புடன்மிக். 

குணக்கர்தவிரததி யெய்தார்பழனிக் குலவசைச்ச 

குணக்கா தகிரடற் ரோட்ளெளை வாய்த் தமிழ் கூறலசே, (௩௯) 

கூறங்கமாறு மறைநாலும்போற்றுங் குகன்புகழ்ச்சி 
கூறங்கமாறு குடைவார்க்குருகுங் கொலைஞருச 

& pasion g Ba கும்பழனுபுரிக் கோயிலுட்புச் 

கூறஙகமாறுசச் சன்புசை தீச்சொற் கொடி தலமே. (௪௦) 

கொடியவனந்தனைச் குங்கருணாகரன் கோதில்குறக் 
கொடியவனஈதனை வேட்டோன்பழனிச் குகன்பொருகாற் 

கொடியவனந்தனை யர்க்சேரதுஞ்சோ சதக் குழகனொலி 

கொடியவனர்தனை யாசசெயதோகையன் கோலான்றே, (௪௧) 

கோலமனஈதம விளை த்தான்பழனிக் குவட்டின்மிசை 

கோலமனகஈசும புளைவான்வனைக் குளிச்மன த்.தா.ற் 
கோலமனததம் பதஞ்சூட்டியாளக்கைக் கொண்டதோர் 

கோலமனந்தம் பகைஞூரல்லோசையுங் கொல்லவென்றே, (௪௨) 

கொல்லாவிர.தம் பயக்குந்தசையதென் கோரருக்குங் 

கொல்லாவிரதம் புகட்டஈட்டேற்கருட் கொற்றசல்காய் 
கொல்லாகிச;சம் ளெய்தல்பொய்யோநல உ கூர்பழனிக் 
கொல்லாகிரதம் பலகாளுசைக்குங் குருபானே. (௪௩)



wes பழ்னித்.திருவாயிரம். 

குருத்தத்.துலத்தன் பழனிக்குகேசன் கொழுஞ்சிவத்தின் : 
குருத்தத்.துவன்னப் பெருமாள்சகாயக் குறிக்கொண்டொர்ச் 

குருத்தத்.துவர்தனு காதெண்ணமியாவுங்கை கூடுமம்பொற் 

'குருத்தத்துவர்புகழ் சத். தாடி.வீட்டிற் குறுகுசே. (௪) 
குறுக்கா தடம்ப முருகாகுறவர் குறிச்சிவையுங் 
கு௮க்காதடம்பழ னிக்குன்றுளாய்தொனிக் குஞ்செணிக் 

 குறுக்காதடம்பழிக் கஞ்சாதரெஞ்சைக் கொடுஞ்சமன்மிக் 
குறுக்காதடம்பண் ணிடா தினிதாண்டுசொல் குன்னமொன்றே. (௪௫) 

குன்னம்பகர வடி.வாபழனிக் குவட்டினில்வை 
குன்னம்பகரலி லார்க்கெளியாயருட் கூறிலர்பாங் 

குன்னம்பகரஞ் செயத்துணியே முற் குலவியாரு 
குன்னம்பகர விசைவாய்பலருட் குறையறவே. (௪௪) 

குறையதவாகிர விற்போய்த்திருடும் சொடியரகு 
குறையறவானர் தரைநீம்டேலுளைச் கூவுமன்னுட் 
குறையறவாவு மயின்மேல்வர்தாள்புனத் கோதைதருங் 
குறையறவாணர் களிகூர்பழனிக் குடையினனே. (௪௪) 

குடையாடியக்கு மிகழ்ர்அபழனிக் குலசரிமேற் 
குடையாடியபதம் வேட்டோரலிண்ணோர்தம் குடிமுழுதுங் | 

குடையாடியற்கையு மோர்காற்புணர்வர் குணக்கமில்பாங் 
் குடையாடியன்ன பொதுதோக்கவர்பெருங் கொள்கையன்றே, (௪௮) 

கையணிச தக் குசகவேள்சிவன்புணர் காமர்மென்சொங் 
கையணிச த்திருக் கற்பீன்றபாலன் ககின்பழனிக் 
கையணிசத்திரத் தெந்தைகருணைக் கடல்படிர்தாற் 
கையணிசத்தன் அயாயாவுச்தீர்தருங் கண்டுய்ம்மினே. (௪௯) 

கண்டவகண்டக் கலப்பாயஞானக் களிப்புடையார் 
கண்டவசண்டம் புரைசொற்குறத்தி கணவபெரு 

_ சண்டவசண்டலார்க் கெய்த்தேன்பழனிக் கனசலம்பின் 
் சண்டவகண்டனர்க் காசா தாமெய்க் கருணைசெய்யே. (௫௦) 

கருமக்கடர் தழைத் தார்பதப்பூர்துகட் கா.தலுற்றும் 

கருமங்கடச் த பெரும்பேறுஈல்கலை சாத்தருட 

கருமங்கடர். தரு வேழமுமூர்குக சாவியைகி 
கருமங்கடந்த புதல்வாபழனியிற் காவலனே. (@s) 

காவலனாதி யலாரலமாதிய காதலிப்பார் 
. கரவலனாதி யகண்டபராபரங் கான்பழனிக் 
காவலனாதி யருள்சேயென்பார்க்கும் கருணைசெய்வான் 
*சாவலனாியர்ச் கோசெமனுயதென் சா.ரணமே, (6௨)



யமசுவந்தாது, om. 

சாரணியானளை யுடனீன்றசேர்தன் சடற்றுயின்ற 
காரணியானைய ராதாளும்வேற்கைக் கடவுளெழு 
காரணியானையர் சூழ் தரவாழ்தல்செய் கந்தன்முடிக் 
காரணியானைஈட் டான்சேய்பழனிரஈங் சாணியன்றே, (௫௩) 

காணியனானத் தனப்பால்சொரியுங் கவுரிகைச்சேய் 
காணியனானடி. யார்திருக்கூட்டக் கவின்பழனி 

காணியனான தற் கேவனைகேனெனைக் காயிலுய்யாய் 
காணியனானவெங் காமன்ினேகச் கலிப்பையலே, (௫௪) 

கலியனஞ்சப்பிறப் பேழுந் தவிரக் கரியன த்தார் 
கலியனஞ்சஞ்சல மின்றிப்புணரக் க;துகின்தீர் 

சலியனஞ்சண்முக வேள்வயலூர்ப்புகழ் கற்றிசல்வோர் 

கலியனஞ்சன்ன கவுமாரர்ச்சேர்மின் கருத்திசைந்தே. (௫௫) 

சுருத்தனையாண்ட. இற் சூர்மாயச்செய்த கடற்பெருக 
கரு த்தனையாண்டலைச் கேதனத்தான்றன்னைக் சண்ணிற்றந்த 

கருத்தனையாண்ட குருகா தனார்வங் கமழ்பழனிக் 

கருத்தனையாண்டண்ட ரீண்டைப்புலவர்கணத்தண்ணலே, (௫) 

கணக்காவலாரசி சூழ்கடம்பாரத்த கண்புரையுங் 

கணக்காவலாளதிருளாகினன்குடிக் கர்தவொன்னார் 

கணக்காவலாரனை யாரையுமேசுதற் கண்டுநொந்தேன் 

கணக்காவலாரி முதலோருமெச்சுங் களிப்பருளே. (௫௭) 

களிக்கடலா ரனங் கன்பகைத்தீமை கழித்துனருட் 

களிக்கடலா ரணச் சென்னியினாலருள் கண்டத்தினிற் 

களிக்கடலாரத் தலையணிவான்மைந்த கானவர்ம 

களிக்கடலாசத்த வன்னாபழனிக் கழகத்தனே. (௫௮) 

கழக த்தவரையன் ரா தரித்தாய்நிற் கருதுமன்பாற் 
கழகத்தவரையர் தீர்ப்பாய்பழனியிற் காட்டுமெய்ப்பு 
கழகத்தவரை யணங்கன்றபால கருணையையி 

கழகத்தவரை யரப்பெறுகார்வக் கடலருளே. (Ga) 

கடலையருந்திய மாமுனிதேசகன் கண்டத்துற்ற 
கடலையருர்திய சீர்க்கானசேய்கருங் கட்குறம 

கடலையருந்தியக் குற்றான்பழனியைக் கா.தலியார் 

கடலையருக்திய கான்வேடர்தம்மிற் கட்யவசே, (௬௦) 

சடையச்தகுந்த வமு.தன்னசொல்லியர் கா.தல்விஞ்சிக் 

கடையத்தகுர்தனப் பூண்கொண்டுழல்பவர்க் காணலிடேல் 

கடையத்தகுர் தரன் னார்க்கரியாய்கொலைக் கா.தசசைக் 

ட கடையத்தகுர் ச முருகாபழனிக் சவின்கர் தனே, (௬௪)



நீசர் பழனித்திருவாயிரம். 

கவிரயங்கண்ட புலவோர்க்கெளியன் சனலும்வெட்குங் 

கவிஈபங்கண்டர் சிறைமீட்டசேவகன் கார்மலிவாற் 
சுவிஈயங்சண்ட பழனிப்பெருங்கரிக் காவலன்மிக் 

கவிரயங்கண்டலை யிற்ப,தஞ்சூடும் சனகினிதே, 

சனகவித்தர.ரணி சேய்பழனிப்பதிக் காதலன்பர் 
கனகவித்தாரமுங் கார்கடல்சூழ்பெரும் காசினியுங 

ப தனசலித்தாரகை யன்னமுத்தா.ரங் களபமிட்டுக் 
கனகவித்தா.ரமிக் குங்கொங்கைமா தருங் கைப்பவசே. 

கைப்பகட்டானையங் காட்டுங்கணிகையர்க் கண்டுருகாக் 
கைப்பகட்டானை வுராத்தவமாதிய காமர்.துதிக் 
கைப்பகட்டானைக் ளொயாற்பழனியிற் கண்டுவன்ப 
கைப்பகட்டானையட் டான்பெற்ற தா.ரகங் கற்றவர்க்கே, 

கற்றனமங்கையர்க் கன்பரைச்சில்புன் கவிஞர்சொல்பாக் 

கற்றனமங்கையி லேற்றுண்டலேந்தவங் காதலித்தேங் 
கற்றனமங்கை யடைன் நிலேஞ்செவன் கண்ணருண்ம 
சற்றனமங்கையஞ் சேர்வயலூரினிற் காணலென்றே, 

சாணலங்காரக் கடம்பன்பழனிக் கடவு ண்முதிர் 
காணலங்கா.ரப் பணியான்மருகன் கலைகவர்தீக் 

காணலங்காரம்ப முற்றாண்மெய்சாய்ர்து களைக்குமினிக் 

காணலங்கா.ரல் கொடுவரப்போதிசெங் காலன்னமே. 

காலசகாயங் குறித்தேங்குமென்னைக் கலங்கவிட்டாய 
காலசகாயமு நேரச்செய்யேல்பொதுக் சண்ணடஞ்செய் 

சாலசகாயக்க னே தஅம்பழனியிற் ‘sé sane 
் காலசகாய முகைப்பாய்முற்றோன்றுபு காத்தருளே. 

கா.த்தகரத்தகு வர்ச்செகுத்தாய்குறக் கன்னிகைசங் 

காத்தகாத்தழ அண்டான்பு தல்வ சகனமுனிக் 
காத்தகாத்தரு ணத்துகைத் தாய்புனல் கால்வயலூர்க் 
கா த்தகரத்தண்ண லேயென்னையாண்டுட் கலந்தருளே. 

சலர்தமன த்தச் சலியேம்பகட்டி.ற் கனன்றெழுமி 

கலந் தமன த்தக் சயிறஞ்சினேம்வந்து காவயலூர்க் : 
கலர். தமன த்தன் மருகாபொருகில் கருனை வெள்ளங் 

“கலக்தமனத்தர்கண் காணுதச்சூழ்பிர சாச.த்தனே. 

சத்தம்சடத்தமித போசாடரின்று தழைத்தபெருஞ் 
சத்தங்கடத்த ர.நபூதிச்செல்வர் தனிப்பிரசா 

_ சத்தங்கடத்தறச் சாடுஞ்சகாயர், தணக்கருகி 

ச த்தங்கடத்தரும் போற்றப்பழனித் தலதீதுற்றதே. 

(se) 

(௬௩) 

(௪) 

(௬௫) 

(௪௪) 

(௪௭) 

(௬௮) 

(௬௯) 

(a0)



யமகவந்தாதி, 

தலம்பலவேட மனந்தம்பழனி தனி௰மர்கா 

தலம்பலவேட்கையு மங்கனமாகுந் தனித்தெலுள்ளோ 
தலம்பலவேதனை தாமுமனேகர் தழல்கிழிநு 
கலம்பலவேதியன் செய் சவமாங்குகன் சம்பந்தமே, 

சம்பவமானவிர் பாகத் தில்வாழ்குயி ஐன்வயிற்றிற் 
சம்பவமானவ தண்வயலூர்க்குக சா.ற்றென்சொன்னி 
சம்பவமானவர் கூடி ஈகலிற் றயஙமுகஞ் 
சம்பவமானமுற் றேளையகோவெளனைத் தாங்கு தியே. 

தாங்குதிரைக்கட லைக்கொண்டுவிட்டவன் ற்ன்னெடுள்ளீர் 

காங்கு திரைக்கட லைப்பொனல்காசையுஞ் சார்ர் திரக்செய்த் 
தாங்குதிரைக்க டலைப்பநொந்தேதம்விண் டனைக்கடர்துர் 

தாங்கு திரைக்கட, லைப்பழனிக்கட் டரலளி தேத. 

தரக்காதிவிட்டப மாதிகொல்பாதகர் தந்ததன்மாய் 
த.ரக்காதிவிட்ட ங்கு சன்ருர்புலையுந் தணப்பால்காய் 

தீரக்காதிவிட்டத் தனிவிட்டெக்தாய்.துதித் தார்தமதா 
கரக்காதிவிட்டறை சிர்ப்பழனாபுரிச் சண்முகனே. 

சண்மதவாணவத் தோரரசாள்கை சென றிலேன் 

சண்ம திவானணானீக யரீர்முலைமோகத் சறிக்கட்டுண்டேன் 

சண்மதவாணருப் கொண்டாடும்பேறு தருதிபவுஞ் 

சண்மதவாணல னன்னார்பழனி தனக்கரசே,. 

தனதன த்தானவென் ராடியகாதர் தழல்கிழிச்சேய் 

தனதன த்தானர்தர் தோயும்பழனித் தலைவனன்பர 

தனதனத்தான நிறத்தாமரைத்துணை த் தாள்விழைவார் 
தனதன ததானங்கள் வேண்டாரென்பாசது சத்தியமே, 

சத்தியசாதன முள்ளார்செய்வேள்கித் தழல்வருமா 
சத்தியசாதனச் சர்சால்பழனித் தலைவ இண்கைச் 

சத்தியசாதனட் டார்க்கரியாய்தமிழ்த் தத்தைபகர் 

சத்தியசாதன வேடமிட்டேற்செ சற்றருளே. 

சற்குருதேசகழ் இன்றார்க்கரிது ௪ட £க்கரகே் 
சற்குரு தெண் டொல்குர் தன த்தர் தமக்கெளிதஞ் 

FIER shes தார்சூழ்பழனித் தடங்கரிக்கோ 
சற்குருதே?கர் யாவருமான தனித்தெய்வமே. 

தனித்தகர்தாங்கு முருகாமெய்யன்பர்க டாமறியத் 

தனித்தகர் தாபழ னாபுரிக்கோயிற் தலைவசகத் 

தனித். தகர் தாயமன் னர்க்கஞ்வொடித் தயங்னெனெச் 

தனித்தகர்தாது பெரிதோங்கச்சற்.று.த் தயைசெய்தியே. 

௪டு 

(srs) 

(௭௨) 

(on) 

(௭௪) 

(எடு) 

(௭௧) 

(௭௭) 

(௭௮) 

(௭௯)



௪௭ பழனித்திருவாயிரம். 

தயவிலையாமணை யான்மருகா௫வன் நன்லிழியு 
தயவிஷையாபழ 'னிக்குமராமெய்த் தவத்தர்தம்மி 

தீயவிலையாவடி யேன்மிசைகிற்கொர் தலிடளவுக் 
 தயகிலையாவ ன்று சானேவர் தாண்டதென் சாற்று தியே. : (௮0௦) 

சாற்றியவேதனை யந்தோய்பழனிச் ௪ரவணசெஞ் 
சாற்றியவேதனை தீர்க்குர்தண்டாயுத சந் ததஞ்செய் 
சாற்றியவேதனை த் துந்தெரிவாயெனைச் சண்டன்வெர்சச் 

)சாற்றியவேதனை யன்கையனாகத் தணர்திடலே. (௮௧) 

தணவாதவாகன வேளொஞ்சுமார்வ தடம்புன த்தி 

தணலாதவாசனந் தோய்வயலூர ௪.துமுகவர் 
தணவாதவாகனம்' புந்தொண்டர்செஞ்சற் றனித்துச்சொன்மர் 

தணவாதவாகன சன்மவிடாயற த் தாக்குதியே, (௮௨) 

தாக்கணங்காசை மலிந்தெய்த்துளேனைத் தயங்ககிட்டாய் 

தாக்கணங்காசை மலர்போற்செறிந்தது தந்தருள்சே 

தாக்கணங்காசைக் செடாதுவிடேனிது சத்தியம்பி 

் தாக்கணங்காசையி லத்தாவினன்குடி தங்கனே. (௮௩) 

தங்கவில்லானை யுரியாதிகொண்டவிர் தாணுதன 
தங்கவில்லானை வுரா தண்டர்வாழத் தருங்னாகன் ட 
தங்கவில்லானைந்து வன்னம்பொலிதண் டமிழ்வயலூர் 

'தங்கவில்லானையப் பாட்டிசை த்தார்பல் றவத்தினரே, (௮௪) 

தவசங்கமாகம வேதூத்தாந்தத் தனிரிலைதோய்ர் 
தவசங்கமாகர் சம் போகம்வெறுக்குக் தகு.திரல்கெர் 
தவசங்கமாகவின் குன்றாப்பழனி த் தடங்கரியா 
,தவசங்கமாகள் களத்தார்தம்மோகர் தலைக்கொண்டதே, (௮௫) 

தலையாறுளப முடி.யோன்மருகன் றபனமுடி த் 
தலையாறுளவன் தவவேடங்கொண்டொரு தண்டணிசேய் 

தலையாறுளவரு மைக்குரியோன்றினந் தன்பழனித் 
தலையாறுளவறிந் தோர்வந்துவேண்டுவ தந்திடுமே. (௮௪) 

தர்தக்கரியவித் தாற்கடலாழி தருங்குகளை த் 

தந்தக்கரியறி யச்சிலநூல்பகர் சற்குருவைத் 
தர்தக்கரியற் கவியாற்பழனி தனிற்றுதித் துத் 
தந் தக்கரிய பதம்பெற்றவாறு சகஞ்சொல்லுமே, (௮௭) 

“சசத்தியத்து மிவிர்தென்பழனி தனைப்புகழ்ந்து 
சகத்திரயத்துழ லாதுப்கைவேட்டுளன் ருழ்வருவஞ் 
சகத்தெயத்து மெனையெள்ளிடேன்மின் றயைமலிகெஞ் | 

சகத்திரையத்து விதத்தாற்றணக்குஜ் சரவணனே. (௮௮)



. பமகவதந்தாதி, “a 

சரவணக்கஞ்சகிற் சொள்ளுமின்னூரடி. தாழ்ர்தல்குரச் 
சரவணக்கஞ்சமன் வேட்காட்படா த்தவர் தர்தருள்குஞ் 
ச. ரவணக்கஞ்சடை கொண்டான்றுணைவ தடர் ? இரைநீர்ச் 

 உரவணக்கஞ்ச த் துதித்தாய்பழனித் தமிழ்வள்ளலே, (௮௯) 

வள்ள த். தன த்தையன் போல்வாழவேண்டி வழு த்தெனக்கு 

வள்ள த் தனத்தைய மிட்டாய்கொச்ேேதேனென்று வாழ்விப்பையோ 
வ, en தன த்தைய சோவினன்குடி. வாணகண்டு 

வள்ளத்தன த்தைய லார்மனரானு மயிலப்பனே. (௯௦% 

மயில்வாகனான்மறைச் சீருணர்ந்தார்செய் மகமுதவு 
மயில்வாகனாகணத் தெங்கணுஞ்சென்று வருங்கலப 

மயில்வாகனாபழ னாபுரிக்கோயில் வயிற்குலவு 
மயில்வாகனானுண ர௬ுண்மைபொய்)்தானிற்கு மானமின்றே, (௬௪) 

மான த்தனானளித் தானடியேனுஞ்செய் வாஞ்சையுற்றேன் 

மான த்தனானந்த மீந்தருள்வாய்விடை வாகனத்து 

மானத்தனானத்து முற்றேற்றினாய்தொண்டர் வாழ்பழனி 

மானத்தனான முருகாவென்பாற்சற்றும் வஞ்செலே. (௬௨] 

வஞ்சிக்குமாரகத் தார்பாலுமேற்று மனமிளை த்தேன் 

வஞ்சிக்குமாரஸ் கணையாதுரொர்.துளன் வர்தருட. 
வஞ்சிக்குமாச கயம்புன)த்தில் aG 556) 
வஞ்சிக்குமாச மளித்தாய்பழனி மலைக்குகனே. (௯௩) 

மலையனந்தத்துள வற்சோர் தளான்கண்ணில் வந்தவிர்ர்தாய் 

மலையனரந்தத்துள ஞானந்தெரிய வகுத்துசை த்தாய் 
மலையனந்தத்து எஒணிசால்பழனி வரையிலெக்தாய் 
மலையனக்தத்துளச் தைச்சுடறீர வரஈல்கடே, (௯௪) 

வ.ர,தக்க.ராகுல ராக,த்திகழ்சித்தி வாழ்வுற்று ச்சே 
வரதக்கராபவர் தம்மோடெற்சோத்தருண் மாய்விலன 

வரதக்காசலத் தோழாமலரில் வயங்கபய 

வரதக்கசாபழ னி த. திருக்கோயிலில் வானவனே. (௬௫) 

வான த்தரங்கம் புரப்போன்பழனி மலைக்குமரன் 

வான த்த. ரங்கப் பெருமாண்மருகன் வழுவில்கன 
வான த்தரங்கச் உடன்மாவட்டோன்றொண்டர் வாய்ச்சொல்லிழை 
வான த்தரங்கண் மணியான தீடின் மகத்துவமே, (௯௪) 

மகவானையாண்ட வயதூரனா தி மதலையன்றே 

மகவானையாண்ட வய.தூசனாதி மதலையன்றே 
மசவாளையாண்ட வயதூ.ரனாதி மதலையன்றே 
மகவானையாண்ட வயதூரனாதி மதலையன்றே. — (௯௭)



சாம பழனித்;திருவர்யிரம். 

ம தலையாரித்தலர் கொண்டாடுஞ்£ர்த்தி வளவய.லூர் 
மதலையளித்தீவத், குஞ்சுத்தஞானஞ்சொல் வாய்மலர்ச்சேய்” 
மதலையளித் தரை, சொட்டுப்போட்டிட்டுள்ள வாணுதலெம் 
மதகயலித் sone wrap 5 AoOeren ag: cam AC sp. (௧௮) 

வண்டஷற்தர ரரணத் இற்பிதந் தார்சொல் வதுமிகத்து 
வண்டலங்காரரஞ் செயச்சோர்ந்துளா ரையும் வாழ்விப்பது 

வண்டலங்கசாசக் கடம்பன்றனாடன் மலிவ.துநீர் 

வண்டலங்காரம் வயலாவினன்குடி. மால்வரையே. (௬௯) 

மாலவன த்தத்தை வென்மாண்புதவு மயிற்குகன்€ர் 
LOT OG ST FE GOO 5 போலப்பழனியில் வாழ்ததுகா்பான் 

மாலவனச்தத் ) சயல்சூழ்மிடியற வந்தணை வாண 
மாலவன த்தத்சை யங்குங்கமல மலர் தீதிருவே, (ஈ) 

... மூத்திற்று, 
Bs ~ கவி- சா, 

வேலுமயிலுர்துணை, 

  

திரிவுமஞ்சரி, 
ஆகல 

கட்டளைச்கலித்துறைகள். 

ீராலிரன்குடி. யென்றுக்கொண்டாற்கன்று நீயுணர்த்தும் 

பேராவிஈன்குடி. முற்றுய்புமாறு பிறங்கச்செய்வாய் 
' காராலிஈன்குடி லைத்தொனியஞ்சிக் கரங்குலிக்குஞ் 
சிராலிஈன்குடி யானேகலாபச் கொவளனே, (s) 

அழனிமலைய முனியா தியாயமெய்த் தொண்டர்மலர்க் 

குழனிமலைமடி. மேலெண்ணுகின்னைக் குறித்தகின்றேன் 

கழனிமலைக॥ிச் சாரனகரங் கவின்றருசர்ப் 
பழனிமலக்குசக னேய)யேனைக்கண் பார்த்தருளே, (௨) 

பெருவாவினன்குடி வாழ்வுறச்சூரற் பிளந்ததிலுங் 
குருவ வினன்குடி. னீத்.துவந்தென்னைக் கொள்லரிதோ 
கருவாவினன்குடி' லங்கலன்னார்க்குங் கருணை செய்யுந் 

திருவாவிளன்குடிச் சேயே, குறைவில் வானர தனே. (௩) 

பொருப்பழளின்ற பதிச்சோபுசத்திற் புகன்றநின்சொல் 

விருப்பழனித்தரின் மீதவதூறு விளம்புகின்றேன் 
, குருப்பழனித்திலக் கொத்தன்னவெண்பற் குறத்திபுண்நீர் 

, திருப்பழனிக்குரு ஈாதாவர்தாண்டரு் சீக்ரேமே, {®)



இிரிவுமஞ்சரி. 

ஈஞ்சேவல.ங்கொ டி.ருகோக்குள்ளார்மிசை நாட்டமிஞ்சிக் 

கெஞ்சேவலங்கொடி யாரிடம்போய்ப்பிச்சை கேட்டுரொரீதே 

முஞ்சேவலங்கொ டி.மையார்பசரவ கொளிர்வதென்றோ 
செஞ்சேவலங்கொடி.ச் ச்ப்பழனாபுரித் ேதசகனே. 

அவொகசனங்கையிற் சங்காழியானய னண்டர்தொண்டர் 
மூலொகனந்தம் பெறச்சூர்ச்செற்றாயென்றன் வம்புமுற்றுஞ் 

சலொகனத்த வறுபூதிரல்கிற் சாரச்செய்பொற் 
சிவாகனப்பெரு மாளேபழனிச் செயத் தனே. 

௮ரதகராள ரனேகர்வர்தாது மடக்கும்வலி 
தந்தகராள.ரி பன்னுனெனவென றனைப்புசப்பாய 

வெக்தகராள குணத்தாற்கனலில் விரைந்துதித்த 

செர்.தகராளவல் லாய்வயலூர்ச்செ தேசிகனே, 

ஈனக்கரியன்ன புன்னெஞ்சமாந்த ரிகழகொர்,த 

நானக்கரியன்மெய்ப் பேறுறவேட்பது ஞாயமன்றோ 

வானக்கரிய தணையாயயத்தொடு வால்வரைகேர் 

ஞ்ரனக்கரியது மூர்வாய்பழனி ஈகர்ச்கர்தனே. 

டுயலரவாவொழி யான்முதலோர்வரது போற்றத்தக்க 

செயலூரவாழ்வும் பீறர்க்யேமாறெனை த் தேற்றிக்கொள்வாய் 

கய.லூ.ரவால்வளை யஞ்சியிவருங் கமலமலி 

வயலூ.ரவாவு மரகதத்தோகை மயூரத்தனே. 

வெர்தனக்குன்றலில் வேடரும்போற்றும் வியன்பழனிக் 

கந் தனக்குன்ற னடியாரையெள்ளுங் குயவர்க்கஞ்சி 
கொந்தனக்குன்றவர் தாலுமில்லாரி லுடங்கவிடேல் 

சந்தனக்குன்ற முனிக்ச் தமெய்ப்பொரு டர்.தருளே. 

வெம்மலவாதனை நீக்காதமாண்புறும் வீ.ரவைவேற் 
செம்மலவாதனை யத்தோர்குசவன் சிருட்டி செய்யுங் 

கம்மலவா தனை நீடும்பழனி கரு.துசர்க்கு 

மும்மலவாதனை யுந்தர்த்துச்சந் தத முன்னிற்குமே. 

பெருகக்கடவு டுணையம்பெறவும் பிறங்கறக்க 
டருகக்கடவு டுஷைமாண்புறவு் தழைதினைமா 
விருகத்கடவு டணைப்பேன தகொங்கை லிழைபழனி 
முருகக்கடவு (ணேயென்றுநாளு மொழிதனன்தே. 

தவகுருசாதந்த தோத்திரங்சொண்டும்பர் சாவொழித்தாய் 

பவகுருகா தமென் தண்டுத் தகுவர் பலரையட்டாய் 

குவகுருசா.தமட் டாய்க்கடர் தாய்கலங் கூர்வயலூாச் 

சிவகுருசாதவென் தீவினை தீர்ச்தருட் சீரருளே, 

ஆ 

(6) 

(௪) 

(௮1) 

(௬) 

(௧0) 

(௧௪) 

(se) 

(௧௩)



பழனித்திருவாயிரம். 

சண்ணாமலைக்? எிலங்குமுலையைச் கரு திநையப் 
பண்ணாமலைக்களி சா.ராதளிக்கும் பதமருள்வாய் 

தண்ணுமலைக்கிளி முக்நீரிற்சந்தத் தமிழெறிர்த 

வண்ணாமலைக்களி யோனேபழனி யமர்குகனே. 

தந்தா த்தேவர்க்கும் வேண்டுவசெய்லெர் தம்மைக்கெஞ்சி 

நொந்தரத்தேவதிற் ரோன்றுங்கண்ணார்முன் னுடங்கன ன்றோ 
கந்தரத்ேேதவழங் குர் திறமீகுதி கண்ணிமையா 

வர்தரத்தேவர் தலைவாபழனி யசலத்தனே. 

அ/மலாதனனையர் தேங்குன்றேனை யகற்றலரு 
முமலாதனனைத்த பஞ்சாகச்செய்குதி மூரிவைவேற் 

சமலா தனனையர் ௪€ீர்வயலூர சதுமறைதேர் 

கமலா தனனைப் புடைத்தாய்குன்றாமெய்க் கருணையனே. 

திங்கணச்செங்கர கத்தாளத்தாடிய இத்தர்கள 
மங்கணச்செங்கரம் போலுங்கண்ணார்க்கய சாதருள்வாய் 
வங்கணச்செங்க ரணத்தார்பழனி மல்புரக்குங் 
கங்கணச்செங்கர மீராறுகொண்டவிர் கர்தப்பனே. 

மண்டம்புனைக்ச கையவாரிமாமச மாயவட்டான் 

விண்டம்புனை$்தகை தோய்ர் தான்விளாவில்வம் வெண்மதியத் , 
அண்டம்புளைர் தகை தீர்சடையான்மைந்தன் ரோமில்கொற்றத் 

தண்டம்புனைந்தகை யானேபழனித் தலத்தண்ணலே. 

சக்கரமரறுக டீர்சதுர்வேதன் சமரொழித்து 
மைக்கரமாறு,த லெய்தவுண்டான்மகன் வாய்ர்தபெருஞ் 

செக்க.ரமாறுகி லான்வயலூரிற் றினமும்வ௫த் 
தீக்கரமாறு முரைப்பார்க்குண்டாம்பர மானந்தமே. 

நள்ளக்குற த்திரு வெண்ணீறுடனமுற்று ஈன்கணியும் 
வெள்ளக்குறத்தி யனையார்பலர்க்கும் வியந்துதொழப் 

பள்ளக்குற தீதிப ரீர் தோய்கழனிப் பழனிககர்க் 
கள்ளக்குறத்தி மணவாளன்போற்றெய்வங் சாண்பரிதே,. 

வஞ்சரிபங்கனைத் தாங்கெதிர்த்தார்க்ல் வதைப்பவன்பொன் 

னெஞ்சரிபங்களை வெய்தாதுகாப்பவ னீள்கடப்ப 
மஞ்சரிபங்க னையவயலூர்ப்புகழ் வாய்ச் தவன்வான் 

குஞ்சரிபங்களைங் கோன்மதனாணுறுங் கோலத்தனே. 

இருக்கடம்பார மிடியாதியாவன தீர்த்தெனெஞ்சை 
யருக்கடம்பாரங்கண் மானார்மயல மொழித்தினிதாள் 

பெருக்கடம்பாசத்த'வேலாபழனிப் பெருங்கரிவாழ் 

. ஐருக்கடம்பாச முருகாகண்டூன்றும் வலக்சையனே, 

(sa) 

(௧௫) 

(௪5) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨0) 

(௨௧) 

௨5)



திரிவுமஞ்சரி, 

மானக்குரவ மலர்மாலைத்தோளினன் மன்னுபல 
தானக்குரவலி யுள்ளார்மறுவுந் தனிவய.லார்க் 
கோனக்குசவர வந்தீர்த் துவிடுங் கொடுக்கவல்ல 

ஞானக்கு. ரவ ரனைவோர்க்குமேனின்ற நாயகனே. 

தீதாளமாலய நிர்தைசெய்யேமலர் செங்கமலப் 
போதாளமாலயர் வின்றிக்கொண்டேம்புறம் போகத்தள் ளேல் 

பாதாளமாலையர் தீர்ப்பாய்பழனிப் பதிமுருகா 
கூ தாளமாலை யணிந்தாரவொாய்தொண்டர் கூட்டத்தனே. 

கச்சையலங்க லணிமுகக்கொங்கையர் சைகளிடும் 
பிச்சையலங்க லணித்தொலைத்துய்யப் பெறுவெெ தன்றோ 

சச்சையலங்க லணிலோசையாதிகொள் சாரன்மலாச் 

செச்சையலங்க லணிவாய்பழனித் திரியனே. 

போதளசந்தன லன்னார்மனையிற் புகுங்கொடின தீ 

நீ. சளசர்தன கந்தீர்த் தவென் றி நிசப்படுங்காண் 

மாதளசந்தனற் பாடற்பழனி வசோதயசெஞ் 

சிதளசர். தன வெற்புடையாற்கருள் செய்தவனே. 

பெருமா தசாய்த்துதி பாடும்புலவர் பெறவுக்கைப்பொ 

ஜனோருமாத.ராரையும் யான்பொருளாமென வுன்னவிடே 
லருமாதராதல காரிகணவனறை புகழ்தோய்க் 
இருமா தரார்கொண்க னானாய்பழனியி லென்னப்பனே. 

முன்னங்கருணைச் ளிதானென்றென்னை மொழிக் தநின்வாய் 

பொன்னங்கருணையச் இத்தர்தம் மூடும்புகவுய்க்குமோ 
வின்னங்கருணை யிரங்காத தொத்துமிருப்பதென்னோ 

மன்னங்கருணையச் செய்வயலார்க் குன்றில்வாழ்குகனே. 

கசைப்போது முற்றச் சொரிர்திரக்தேத்துங் கனதொழும்பர் 
செப்போது முற்றகைக் கொங்சைரல்லார்மயல் சேர் தனன்றோ 

மைப்போது முற்ற லைச் சாரணர்கால மலைப்பழனிக் 

செப்போது முற்றகுகனே ச.ரவணமீன்ற கன்றே; 

அ௮ங்கையளித்த வனமாதுகேள்வ னறம்வளர்த்த 

செங்கையளித்தகை யாளானவேலன் திருப்பழனி 
தங்கையளித்தண் கடம்பாரமார்பன் ச.ரவணப்பூங் 
கங்கையளித்தவ னிந்தரகோடிக்கொர் காவலனே. 

வெற்பகப்பா தவன் வாழ்வுறப்பேயட்ட வேற்பெருமா 

எற்பகப்பாதவன் சே.ரறு மீன்மைந்தனாழ் சிவத்தின் 

பொற்பகப்பாதவர் போற்றாப்பழனிப் பொருப்பிலெர்சை 

கற்பகப்பாதவ மைந்திலுஞ் சீர்த்த கருணையனே; 

(உ௧ ) 

(௨௪) 

(௨ 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௪) 

(௦) 

௬௧)



பழனித்திருவாயிரம். 

அண்டக்கறுத்த வவுணேசர்கூற்ற னலைகடல்கும் 
மண்டங்கறுச்த மதத்தோர்க்குந்ே தென் மை.பலைமெய் 
விண்டங்கறுத்தருள் வான்பழனபுரி மேயபிரான் 
கண்டங்கறுத்தவன் செய் தவப்பேறெனல்கட்டுசையே, (௩௨) 

பாங்கேயனாமுரு காகொந்துபட்டபுண் பாடறிக்து 
மீங்கேயனாமுரு காட்டுசன்ருயிலை யெங்களுய்வேர் 

தீங்கேயனாமுரு கார்சூழ்பழனிச் சலம்பில்வளர் 
காங்சேயனா முரு காவினியேனுங் கடைக்கணியே, (௩௩) 

பொன்னலங்கையனை யச்செகுத்தானும் புகழ்முருகோன் 
மன்னலங்கையனை யர்க்கெளியான்கும்ப மாமுனிதேர் 

சின்னலங்கைய ளையவயலூரன் சறிதிரங்கற் 
சன்னலங்கைய *பயன்கூற்றஞ்சும் இறங் கைவருமே, (௩௪) 

அண்டப்படாமணி கொங்கைசல்லார்மயற் சூழ்வகற்றிக் 
சண்டப்படாமணி போலுமெஞ்ஞானக் களிப்பருளி 
யண்டப்படாமணி லியான்பிறவேனின்ன மல்லல்வசை 

யூண்டப்படாம ணியவலூர்க்குன்றி ௮ற்றவனே. (௩௫) 

பாசணங்கண்ட ரொவொடலோர்ந்துட் பழைபசைக்குஞ் 

சூரணங்கண்டலர் வாழ்வோடொழியத் தொலைத்தெனையாள ' 
வாரணங்கண்டழைக் குர் தோகையோடுகொள் வானவ 
லா.ரணங்கண்ட, முருகாபழனிக் கழகயெனே. (௩௬) 

நற்புதவான வர௪யினோத ஈயந்தருளிப் 

பொற்பு தவானவக் கொங்கையர்க்கேங்கும் புரையொழித்தாள் 
கற்புதவானவன் பாலாநற்சேன்முன் கண்டும௰ 

ழற்புதவானவ னேபழனாபுரி யாதிபனே. (௩௭), 

தீம்பமனையவள் சொல்லேயென்றெண்ணுஞ் சழக்கரையு 

ஈம்பமனையருள் வேலோடுதோன்றி ஈலமருள்வாய் 
பம்பமனையன்பர் கூட்டங்குலாவும் பழனிவெற்பிற் 
கும்பமனைய முலையார்ஈடஞ்செய்பொற் கோயின்மன்னே, (௩௮) 

நங்குமமேனிய மித்திடலார்தமிழ் ஈல்கியதா 
வெங்குமமேனிய மந்தர் ததார்மெய் விளம்பு தியால் 
பொக்குமமேனியத் தோர்சூழ்பழனிப் பொருப்பில்வளர் 

குங்குமமேனிபப் பா.தண்டும்வேலுங் கொளுங்கையனே. (௩௯) 

பொன்ராதவாணவச் சூர்மாயவென்ற புகழ்ச்சிமெய்யே 
னின்ருதவாணவ விீரரொடியாலு நிலவச்செய்வாய் 
மென்றா,தவாணவச் செங்கடம்பார வியன்பழனிக் 

குன்று, சவாணவத் சோரொடுகூட்டிச் குழப்பிடலே, (#0)



திரிவுமஞ்சரி. 

சிங்கவராக யருள்வேட்டுளாசெனச் சசழிதா 
பங்கவசாயெல் சோமனிற்செய்தது பார்த திசங்காய் 

அங்கவ.ராகி யணியாவினன்குடி.ச் தொண்டுசெய்யும் 
)ங்கவ.ராகி யவர்சிறைமீட்டருள் புண்ணியனே, 

இத்தரையாளைய சாதளிகூரு மிதங்கருதும் 
பத்தசையாளைய ஜூாற்சென்னியானென்சொற் பாழ்பிித்ேேல் 

கத்தரையாளை யணை ந தாய்பழனியிற் கநதவெண்ணில் 
சித்தரையாளைய னேயதைகசம்பித் இயங்கெனே. 

தவலானலன்னசொழற் பேதங்குறித் திடுஞ் சண்டைவம்பர் 

ஈவலானலமச மேயென்னுமார்வமு ஈண்ணுவரோ 
குவலானலங்கது ருப்பொதுச்சீர்நிலை கொண்டும்வம்பிற் 

கவலானலந்தரு வாய்பழனாபுரிக் காரணனே. 

பொன்னம்பர தவி யாபகஞ்சேர்விளைப் பூவையர்பொய்ச் 

சொன்னம்பரதவி யாபாரத்தோரைத் துஇிக்கச்செல்லே 

னன்னம்பச தவி யாபழனாபுரி நாயகயா 

னின்னம்பரதவி யாதளிகூர்நிலை மீந்தருளே. 

கடங்காமனத்தைகண் டேங்கப்பழனிக் கனசிலம்பி 

னிடங்காமனத்கீ தய னாகநின்றாயற Ausra Gre Dp 

அடஙகாமனத்தை யெனக்காப்பவேமிக கோற்பதவுக் 

கடங்காமனத்தை யடக்குர் இறமை யளி த்ததிளே. 

கஞ்சனக்கண்ணிரங் கப்புடைத்சாண்ட கனங்கருதென் 
னெஞ்சனக்கண்ணியிற் பட்டிழலாவண்ண நீபுரப்பாய் 
வெஞ்சனக்கண்ணிய னல்லாய்பழனி விசாகவிண்ணா 

ரஞ்சனக்கண்ணி மணாளாமலைமுற் றவிப்பவனே. 

மு.த்தியங்கைய ஈகையார்முலைப்பெரு மோகமிஞ்சிப் 

பத்தியங்கையர் தரநொந்துளேனைக்கண் பார்த்தருளவாய் 

தித்தியங்கையக லாப்பழனாபுரிச் செல்வதிகழ் 

சத்திய/கையசசேயின்னமின்னல் சூப்பரிதே. 

பண்டாளாஞ்சகத் துயந்தமைகாடிப பதைககுமமனனைக 

கொண்டாளரஞ்சலிக் குங்கண்மின்னார்முற் குலையவிடே 

லெண்டாளசஞ்சலிக் கேற்றாய்பழனிக் கறைவவெண்ணில் 

சண்டாளசஞ்சப் பொருதார்க்கும்வீரர் சகாயத்தனே, 

முமலத்தனைவரு கொந்துளபாரின்மெய் முத்திகத்தித் 

துமலத்தனைதுய ருங்கலவாச்சுகந் தோயச்செய்வா 
யமலத்்தனையர் மலிவயலூச வருட்குறிததுக் 

சமலத்தனைப்புடைத் தாப்பத்திசோதனை சாட்டல்விட்டே, 

(௪௪) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪6) 

(௪௪) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௧)



Qe பழனித்திருவாயிரம். 

கைச்சிலையிட்டம ராமிம்புவினர் கவின்கு ப] 

குச்சிலையிட்ட மடவாைக்கெஞ்சினன் கொன்ப.றனித் 

அச்சிலையிட்டளர் தீர்த் தாளென்றேத்தித் துணரொடபல் 
ப்ச்சிலையிட்டவ சைத்துப் சதுளான்ற ந பாலக?ன, (௫) 

நித்தருக்கான படியாடுமையலை நீக்கென்றுமேத் 

தித்தருக்கான படியாடுமையர்ச் செறுக்கும்வண்மை 

SSS HSE oor படி யாடுமைய திட்மு தல 

ப.த.தருக்கான படியாடுமையன் பழனியவே, (௫௧) 

முற்றிற்று. 
ஆ5--கவி-௪டக, 

வேலுமயிலுகர் துணை, 

  

குருபரமாலை. 

எழு£ர்ச்கழிரெடிலாசிரியவிருத்தங்கள், 

தர் சவன்கரியொன் அுரித்துமுன்போர்த்தார் தமக்கினி துரைத்ததுமன்றிச் 

சர் தனப்பொதியை முனிக்குமாங்களித்த தாசகப்பொருளெனக்கரு& ள்வாய் 
கொர்தலர்பொழிற்றென் மதுரையூர்க்கழகக் கொடுஞ்சமர்க்கவிஞனா இயசாம் 
பைர்தமிழ்ப்புலவ ரளவிலார்பரவும் பழனிமாமலைக்குருபானே, (௧) 

கானகக்குறத்தி யுடன்முனோர்கனவிற் கலபமாமயின்மிசைகவின்ற 
மானமோரணுவு மிலனென த்தமியேன் வருக்துறக்காண்பதுமுறையோ 
வானகத்தமார் மனமெலாங்கவரு மயிலனாரனைவருமாழ்கப் 
பானலங்கண்ணார் ஈடம்பயில்கோயிற் பழனிமாமலைக்குருபானே. (௨) 

வன்னிரு தருக்கோரமனெனச்கரத்தில்வயங்கும்வேற்படையொடுமயின்மே 
லென்னிருவிழிமுற் சேவைதந்தருளி லெவருளை த்தடுப்பவரியம்பாய் 

அன்னிருங்கலிகோ யாதியபலசெய் தயர்முழு தறக்களைவதனாம் 
பன்னிருசமையத் தினர்களும்வழு த்தும் பழனிமாமலைக்குருபனே, (௩) 

ஆசுகல்கிரியா விதிப்பெரு.நால்க ளறைர்தவா றநு.தினமுளைச்செய் 

பூசனைச்செல்வ மாயிலுநிறையப் பொருத்திடிற்புண்படேன்கண்டாய் 
'வாசவன்முதலோ .ராயிருந்தப்பான் மனிதராவருமவரெவர்க்கும் 

பாசசோய்முழுது மறக்களைர் இிசரப் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௪) 

வெங்கயமுகனோே டொருவரைபொடிய விடுத்தவேற்படைப்பெரும்பூசை 

யிங்கயர்வின் நிச் செயுமெனக்கொருபே ஜேலுமீர்திடற்ரெங்காயோ 
வங்கயற்கருங்கட் டவளமங்கலையோ டழும்படியருமறைக்ழெமைப் 

பங்தயப்பிரமன் றனைப்புடைத் சடி ச்தாய் பழனிமாமலைக்குருபானே, . (௫)



குருபரமாலை. ௫டு 

சத்தசான்மறையோ டாகமக்கலந்த சமரசானர்தமெய் தயமெய்ச் 

சிச்தரிலொருவ னாயிலும்புவியிற் நிகழ்வுரு திருப்பதேன்செப்பாய் 
முத்தமிழ்க்கவிக எள வறப்பொழிந்து மூகிரண்டெழு த்ை தயுமொழியும் 
பத்தர்வேண்டுவமுற் அதவிடச்சலிபாய் பழனிமாமலைக்குருபானே, (௬) 

நீர.துபாலிற் சலர்தவாறெனகா னின்னடியாரொகடி 

மாரதத்திரளி லொருவலுமாக வயல்குகாள்வரு த்தவல்லாயோ 
சாசதரொடுபோய்த் தடங்கடற்றகுவர் தளமறச்சாடுமாண்புசைத்துப் 

பா.ரதனொடவிண் பதியுமுய்ர் இடவாழ் பழனிமாமலைக்குருபானே, (௭) 

செச்சைமாலிகையுல் கடம்பொகேரவுஞ் செறிதருஇண்புயங்குறித்தேன் 

கொச்சைமாரகரிக் சவுணியன் போலக் குலவு£ர்விழைதல்கூடாதோ 
பிச்சையேற்பவன்போற்சென்றுமாவலிதன்பெருர் திருமுழுமையுங்கவரும் 

பச்சைமாயவன்போ ளீடியதகைசால் பழனிமாமலைக்குருபரனே, (௮] 

அடலோர்கிறிதும் OLDE GB cn ea Sear னருட்டிருவுருவுடனொன்றாக் 

கூடலேயாய பரகதிப்பெருஞ்£சர் கொடுப்பதெங்கனமெயாக்கூறாய் 
கோடலில்க திர்வேற் படையீனைச்சேவற் கொடியினைக்குலமயிற்பரியைப் 

பாடல்வல்லவர்க்கே பயன்முழுதளிக்கும் பழனிமாமலைக்குருபானே, (௯) 

கச்யோப்புலவ னொருவன்வாம்வுறமுன் கவிஞனாச்சென்றநின்௧கருணை 
யிச்சியாமுயலுக் தமிய€ேன ற்கொருசற் றே ஓ.மேனிரங்கலாயந்தோ 
மைச்லெம்பினகேர் சாசணர்பலரு மடிவுற த்தமிழ்மழைபொழிவான் 
பச்ளெங்கொங்கைக் கவுரிபால்குடி.த்தாய் பழனிமாமலைக்குருபானே, (௧0) 

எண்ணமொத்தருட்பே நீகுதுமெனந யியம்பியவாறொருசிறிது 

மண்ணவரரறியப் புரிந் திலைதனான்மனமிகவாடலோர்கிலையோ 
தண்ணளித்தகையோ ரணுவுமெய்திலராக் தகுவர் தங்குலமறத்தடிவான் 

பண்ணவர்சேனைத்தலைமைபெற்றவிர்ர் தாய்பழனிமாமலைக்குருபானே. (௧௧) 

தேக்யெமதுரத் தமிழ்க்கவிப்புலவர் திருவருட்செயலுறும்படிமுன் 

னோக்கபெகருணை மறந்திலையேனிலியா லுடங்குறக்காண்பதேனுவலா 
யாக்யெவுலக ஈகும்படி.பிரம னழப்புடைத் தருக தவமுனிவர் 
பாக்யெம்பழுத்தாங் கவிர்தருமுருகா பழனிமாமலைக்குருபானே, (௧௨) 

இத்தரைமகள்கோ வெனக்கதறிடவலோர்ந் திரங்குமெய்யு ணர்விலார்தாமும் 

பித்தனென்றிகழப் பரதவித்திரொன் பெருங்களிப்புறச்செய்சாளிலையோ 
மைத்தடங்கரியொன் றம்புயப்பு துப்பூ வன த்தொடுகிடர்தெனவளை பற் 
பைத்தலைப்பாம்பிற் ௮ுயில்பவன்மருசா பழனிமாமலைக்குருபரனே, (௧௩) 

ஈரமோர்சிறிது மில்லவாகுடைக்2 ழெத்தளைகாளலைர் திளைப்பேன் 

காசணமெனவோர் கனவின்முக்காலுங் கழறி பமொழிப்பயன்சாட்டாய் 
ரீரமர்சடிலப் பெருந்தகைக்டெபா னிலவிய கேரிழைவடிவாம் 

பாரவேற்படைக்கைப் பவளவெற்பனையாய் பழனிமாமலைக்குருபரனே, (௪௪)



டு௬ பழனித்திரவாயிரம். 

மருப்பொலிகடம்புஞ் செச்சையுஈகுரவு மானுமுத் தமிழ்களிற்சிறி தம் 

விருப்பமில்ல்வர்தம் பாலுகாடொறும்போய் மெலிவுரு விர உளி த் தருள்வா 
யருட்பெருவிளையாட் டனந்தமார் தரலா லணிடொழிற்சிகையுடை யன வாம் 

பருப்பதமுழு.தம் பார்.த்துராணிய?ர்ப் பழனிமாமலைக்குருபரனே, (கட) 

கீற்றுவாண்மதிரேர் அ.தன்மினார்மயலிற் கேடெட்டயர் தருழ்மை 

மாற்றுபுஞான முனிவரர்குழுவில் வ தித.ரச்செயவும்வல்லாயோ 

போற்றுஈன்னெறியோ ரிகழ்கலாதனவாம் புசிப்பினமாயிரமிருக்தும் 
பாற்றுணவருக்தும் பதிதர்கண்டிறைஞ்சாப் பழனிமாமலைக்குருபானே (௧௬) 

புள்ளலருக. ருக்யெதடங்கைப் புனிதமானிகர் பெரும்புகழ்ச்சி 
வெள்ளநீருடைப்பார்மிசைபெமத்தமியேன் விரும்புமாறசைப்பவனெ வனோ 
கள்ளவிழ்மலராமென் கூர் தலங்குயினேர் கடைசியர்கண்வலைவிசறிப் 
பள்ளர். தம்மனங்கொண் டுவப்புறும்வயல்சூழ் பழனிமாமலைக்குருபானே. () 

நீர்தருர்.துயர்சால் கலிப்பெருங்கடலி னெடி தளைத்துனைகினைந்துளகான் 
வேர் தருக்றைவர் கண்டுகண்டொல்கும் வியன் றிறல்பொருக்துகாளுளதோ 
மாச்தளிர்வில்வ மறுகுறீர்க.ரந்தை மதிவிளாவதித ர௪டையிற்் 
பாச்தளும்புனையும் பரமர்கண்மதலாய் பழனிமாமலைக்குருபரனே, (௧௮) 

முன்னநின்னருளாற் போகமாமுனியு முமண்புலிப்பாணியுமுதலோ 
ரன்னவாகனன்கை விதியினைக்கடர்தாங் கடிமையுமுயும்படியருள்வாய் 
புன்னகைக்கனலாற் புரமெரிசெய்தார் புனைபெரும்புயங்கபூடணமும் 
பன்னரிதாய பலபலபுகழ்தகோய் பழனிமாமலைக்குருபரனே, (sa) 

சகொக்கடலா தியபுனற்பெருக்கிற் தீயில்யானகிடுத் தசெர்தமிழ்ப்பாட் 
டாகவித்தனையென்றறிகலேனவைமுற்றறிர்துசேர்த்தருள்வதுன்கடன்காண் 

மாசராடளித்து மலைச்சிறகரிர்தும் வாள்வலித்தகுவர்போர்க்கஞ்சும் 
பாசுசாதனர்பற் பலர்க்கொருதுணையாம் பழனிமாமலைக்குருபானே, (௨0) 

அலெமீதொருகற் ணெறமை ச்தடியே னலமருந்துயாமுமு தறிர்துச் 
இலெறும்படி நீர்ப் பெருக்கருளிலைநின் நிருவுள தீதருள்வறந்ததுவோ 
சுர் தமாதவத்தோர் பலர்வியர் துரைப்பச் சுக்ரெவாரகோன்புஞற்றும் 

பரெ.தன்பகைவே .ரறக்கடி.ர் தாண்டாய் பழனிமாமலைக்குருபானே, (௨௧) 

கழிக்கரும.தச,ச் தமிழ்வலார்பலருங் களிப்பு றக்கரு துமென்றனைறீ 

லிழிக்கருணையினாற் பு.ரர்தருள்செயுஈல் வேளை யொன்தில்லைகொல்விஎ.ம்பா 
பொழிச்கரும்வலிமை சான்றவேடனைமுற் ரொருகியவு தீ தமப்பண்பாற் 
பழிக்கருமமை பொருச்துமாதவர்சூழ் பழனிமாமலைக்குருபானே, (௨௨) 

அட்சமாறிசண்டுள் ளாயென த்துதிசெய் தழல்கிழியாறையுமழைப்பார் 
புட்சசபம்போற் பொலில தாலடி.யேன் புழுங்குவ.துணர்ர்தருள்புரிவாய் 
சட்சசோருகச் சான் வேதமுங்கயிலைக் கடவுளாகமங்களுமாய 
பட்சமோரிரண்டுள் எர்ர்சளாம்பணியும்பழனிமா மலச்குருபானே, (௨௩)



குருபரமாலை. Ger: 

செம்பியன்வழுஇ சேசமானனையார் இகற்றல ங்குறித்துனைப்பெரிது 
சம்பியதமியே னாபினுங்கடையார் ஈகும்படிமெலிவேே தனவிலாய், 
வம்பிய்சாய மறச்சிறுமியர்தம் வாப்த்தொனிகுயிலிசைமயக்கும் 
பம்பியசாசற் பசுந் தினைப்புள ஞ்சூழ் பழனிமாமலைக்குருபானே. (௨௪). 

மட்லொக்கமலத்தொருவனென் றையில் வரைர்துளவிதிபொலாதெனிலென் 
திட்டிசொற்றமிழ்வேட் டன்றுநீயுன.து திருவடி. சூட்டல்பொய்ப்படுமோ 
கொட்டதொண்டகத்சோற் பறையொலிவிழைர்து குறிச்சசொர்பொழிலுகுமஎர்மேத் 

பட்டுடைக்கசன மடர்ை தியர்ஈடிக்கும் பழனிமாமலைக்குருபனே. (௨௫) 

கோகங்கரும்பனைய மூலைமினா்மோகக் கொடியனேன்றன்னைநின்குலத்தோட் 

சூ ங்கட.ம்பாரம் பொருதமிழ்க்கவிகள் பொழிக்இிடப்புரிந்ததேதன்புகலாய் 
மாங்கனிபாகற் கனிச்சுளைமுதல வானரமெறி தலின்மாழ்கப் 

பாங்கசெங்கணும்பல் பறவையோலிடுஞ்சர்ப் பழனிமாமலைக்குருபானே, () 

ff on gs Paves னானநின்றுணையும் விரல்கெழுவீணை நூல்வல்ல 

நாரத முனியு மறியநீபெனக்கா ஈலின்றசொற்பிழைபடுங்கொல்லோ 
வாரணக்கிழவன் மனையவளாக யலர்க்தவெண்கமலமீதமரும் 

பாச swap பலமுலூலுரைப்பாய் ப்ழனிமாமலைக்குருபரனே, (௨௭) 

அனியமோடசஈனி யமுமுன தாட லரகுமென்றறிந்துகானலலெத் 
தினிபபொய்ப்போகம் விழைந்துமிக்கேங்க வேன்செய்னெராயிதுமமமோ 

தனியுிிக்கைபினாற் சங்கரனு தவு தமிழொடுவடமொழிபுயையும் 
பனிமலர்க்கடம்புஞ் செச்சையும்புளைவாய் பழனிமாமலைக்குருபானே.௨௮) 

காணியு முன திருவருட்பெருமை கருதிடாக்கடையர் சம்மிடம்போ 

யாணிமுத்தொடுபொன் னுதவுவாரெனவேட் டலமசாதருட்செயலருள்வாய் 

ஓவணிவிக் தகனார்க்கருளுமெப்ப்பொருளைவியன் றமிழ்முனிக்குமீர்ததுபோற் 

பாணினிமுனிக்கு முரைசெயச்சலித்தாய் பழனிமாமலைக்குருபானே. (a.m) 

கட்டழகுடைய மகளிர்பற்பலரைக் காண்டொறுமயங்குறுங்கடையே 

னட்டமாசித் நு மமலமெப்வீரி மடைதல்வேட்டயாவதுமறிவாய் 

விட்டவெம்பகழி பழு துபட்டொழியா விறற்சிலைவேடருக்கொல்கப் 

பட்ட வர்த். தனர்க ஊடுங்குறும்பெருமைப் பழனிமாமலைக்குருபானே, (௩0) 

அடலம்பிகைதன் கரங்களிற்றாப்் யலர்விழிக்கணிர் துமுத்திடலாற் 

பீடணைர் தவிர்9ின் பதங்களென்றலைமேற் பிறங்பெகிசம்பிழைபடுமோ 
வாடலின்றுதிர்பூஞ் செருக்திசெங்கடம்பு மருக்குராமல்லிகைமுல்லை 

பாடலம்பொலிகர் தனம்பலசூழும் பழனிமாமலைக்குருபானே, (௩௧) 

கயமுனியனைய கான்முளை தீஇரளிற் கலந்துரான்றிரிதருகால 

மியல்வனை$்திறைஞ்சப் புரிச் த$யின்ன மிரங்டொ திருப்பதேனிபம்பா 

யுயசெழுத்தாறு முசைத்துன அருவ முன்னியபுண்ணியர்க்செல்லாம் 
பயன் முழுகடையக் கொடுத்தளிகூரும் பழனிமாமலைக்குருபரனே,. (௩௨)



Gd பழனித்திறுவாயிரம், 

செண்டையங்கண்ணார் சிளிமொழிச்சுவையாற்கேபெட் டயர்பவர்ளெர்பொற் 

றண்டையந்திருச்தாள் விழையிலும்வழங்குஞ் சரதனீயெ றுமொழிதவறளோ 
மண்டையும்புனைவார் மாதவத்துதித்து வழுவைமாமுகவனோடி.கன்ற | 
பண்டைராண்முதற்றொட் டாடி டச்சலியாய் பழனிமாமலைக்குருபரனே,௩௩ 

தாமரைப்பனவ னெழுதியலிதிகின் ச.ரணபங்கயங்களாற்கெடுமென் 
தியாமறிவருமாண்புடையநின்களிவாயிசைத்தசொனிசங்சொல்பொய்யேயோ 
Lor Lol Seog gr லயமுழுதொருவி மனங்கர் துருகுமன்பினரா ய்ப்் 

பாமரர்வரிலும் பழு தில்பாவலராம் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௩௪) 

சிற்பமும்புசாணங் களும்பகர்கல்லாத் திருவுருவனந்த முங்கொள்ளு 
நிற்பழிச்செயவென் கவிக்கொருபயனு நீத.ராவிடிலெகலுய்வேன் 

கற்பமுண்டுபர்ந் த சித்தரும்பிறருங் காண்பரிதாய்த்தினஞ்சூழ்வார் 
ற்பலசோயுர் தணந்தச ஞ்£விப் பழனிமாமலைக்குருபானே;. - (௩௫) 

சொ ன்றிரையருச்துங்குணுச்கராமவரைக் குல த்தொடுகெடுக்கமா தவஞ்செய் 
அன் திருவருளால் வென்றிபெற்றுய்ச்தா சொருவருமின்றுகொலுரையாய் 

சன் தினைக்கனிம் தெறிர்தவன்றோழன் கைச்லையடிவிழைச்தொருசாள் 

பன்.திபின்றொடர்க்த வேட்டுவன்ம தலாய் பழனிமாமலைக்குருபானே, (௩௬) 

கணிகையர்மளைதோ நலைர்தயர்ச் தானைக் கைக்கிளியாக்கியகருணை 
அணிவொடுமலைமீ துருண்டெழுமொருவன் றெழும்புவர் தீருள்கலாததுவோ 

மணியுறழ்மனத்தார் நால்வர்கல்லாற்£ழ் வாழ்வுறப்புசக்தருள்வான்றன் 

பணிலவார்செலியிற் ருரகம்பகரர்சாய் பழனிமாமலைக்குருபானே. (௩௭) 

பொதியமாமுனிவ னா திபபெரியோர் போற்றுநின்புனி தநாண்மலர்த்தாள் 

கதிபெனக்கருது மனக்கணாற்கண்ட காட்செண்முழுதும்வீண்போமோ 
மதியணிசடிலத திறையுகானமுகளலும் வகுததநூறசமரச தீதினாக்குப் 

ப.இப்சபாச முழுமையுமாவாய் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௩௮) 

கழங்கொடம்மளைதொட் டாடுமங்கையர் தங கண்களாற்றரும்பெருங்காம 

மு ழங்கலைக்சடற்போல் வளை ந் ததென்செய்வேன்முதரருட்டிவலையொன்் றருள்வாய் 

இழக்கெனச்ச துர்மா மறைத்தலைகாளுங் கிளர்பிர ணவப்பொருள்விழைவார் 

'பழங்கண்முற்றொழிக்சத் தகுமருந்தானாய் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (5௧) 
இலெமாதவத்தோ ரகம்பாவாதச் செருக்கராற்றியக்குறுமிக்காண் 

மாலயன்முதலோர்பெற த்தகும்பேற்றின்வாஞ்சையான்கொளச்செயல்வழச்கோ 

நீலமார்கள த்து நிருமலன்விண்ணோர் நிரப்பறநீக்குதனிமித்தம் 

பாலலோசனத்தாற் பயந்தருள்பு தல்வா பழனிமாமலைக்குருபானே. (௪0) 

| கூர்ப்பணுவளவு மருவிலர் தம்பாற் குறுொ க் தலமருங்கொடி யேன் 
கார் ப்பருவத்து மல ழயெ ன க்் காடுச்குப் கர தீ தனாம்படிகடைச்கணிப்பாய் 

நீர்ப்பனிசீசடிலச் சவன்மனங்கவரு நிறையுடைரீலவேனெடுங்கட் 
ப்ரர்ப்புதிமுலைப்பான் மண்ங்சமழ்வர்யா பழனிமாமச்குருப்ரனே, ! (#a)



வெறிசமழ்கடப்ப மாலிகைப்புய த்தின் மிஸிர்தருவேலொடென்கிழிமூற் 

பொறிமயிற்பரிமே னனகில்வர்தருளிற் புழ்ச்சடல்வறக்குமோபுசளம் 

மறியணிகரத்தார் மதுனையூர்க்கோயில் வாழ்வுறலழமுதியுண்மசிற்ப் 

பறிரலச்சமணர் குடிக்கொர்கிற்ருனாப் பழனிமாமலைக்குருபானே. (₹&) 

அறம்வளர்த்தவடன் கார்தனுமலயத் தகத்தியமுனிவனாதியரும் 

பெறமுனாளுரைத்த தாரகப்பொருளைப் பேசெனகிரப்பதென்செயலோ 

குறமகள்சொமுசா குஞ்சரிகனாலா குறிச்சி தோறாடியகுழகா 

பறவைமன்றுடையாய் பலமலைக்கெலா பழனிமாமலைக்குருபரே ன. (௪௩) 

சற்சுளைகாட்டிப் புனலருத்தியமா னடுங்குறவானையொன்றழைத்துப் 

பொற்சுணங்கலிர்மென் முலைபுணர்ந் தளையான் புரி தவப்பயளைவெளவு தியா 

லிற்சுகமளித்தான் றலையினைக்கனலிட் டிமகரன?வுறத்தேய்த்துப் 

பற்சுடரிழப்பத் தகர்த்தவர்பாலா பழனிமாமலைக்குருபானே. (௪௪) 

கேவலசகல மிரண்டி னுந்திகழ்ரீ இருபைவாரிதிப்பெருக்கருளா 

தாவலாயிரந்தர் தழுங்ககிட்டனையீ தறமெனத்தகுங்கொலோவறையாய் 

இவர்வாழிடமா முடற்றசையனர்தர் இனர்தினமருந்அபுதிரியும் 

பாவசோய்ப்பதித ரனுகருமஏமைப் பழனிமாமலைக்குருபரனே, (௪௫) 

இண்ணியகிலையில் திறுமனக்குரங்கு செலும்வழிதொறுர் தினர் தினம்போய்ப் 

புண்ணியமெனுஞ்சொற் கேள்லியுமிலராற் புழுங்குபாழ்ர் துயரறப்போச்சாய் 

மண்ணிபன்மனித்த ககளி€ரயெனிலும் வயக்குபேசெழிலொவோயர்த 

பண்ணியன்மொழியா செனிற்கவர்ர்தணைவாய் பழனிமாமலக்குருபசனே.() 

நாகருகடுங்கத் தகும்பலதீமை ஈடத்துவாசெதிர்மனராணிச் 

சோசசோய்மலிவுற் றடிமையிவவாறு சுழல்வெெென்றொழித்தருள்க£ப் பாய் 

போகசட்றுமைக்தருக்களின்ளைமேற்போயுமீள்பொறையில்லான
ரங்கள் 

பாகலஞ்சுளைவிட் டெறிபொழிலுடுத்த பழனிமாமலைக்குருபனே. (௪௭) 

புகைவழிப்போக பூமியிற்புகலே புளி தவீடென்றுணர்பொல்லார் 

இிகைதொறுமதுவு மிறைச்சியுங்கொடசெய் இமகச்ருத்துமாண்பருள்வாய் 

மிகைபடுதவசல் கருட்பெருஞ்செயலால் வேல்விலா தியகிறற்படையாற் 

பசையடல்குறிப்பார் திரண்முழு இறை ஞ்சும்பழனிமாமலைக்
குருபாே ன.௪௮) 

எவவகைத்தேவு ரியெனத்தெளியா தேனமாடெருமையா தியகொன் 

நிவ்வழிபாடே ஈலமெனப்பகர்வா செவரையுமடவலானெவனோ 

செவ்வரிக்க ருங்கட்சிறுமியாயொருக்காற்செழு ந்தமிழ்க்க
கிச்சுவைதெருட்டும் 

பெளவ$£ராடைப் பார்செய்மா தவம்போல் பழனிமாமலைக்குருபரனே, (௪௯) 

பொ.துநில்கின் றுசமையமோசா ும்பொருவினின்முகம்சளென்அணர்ச்ே தற் 

இதுவரையருள்செய் இலைபிறாக்கர்கா ளெகன்கிருப்புளித்தனையியம்பாய் 

ச துமறைப்பனவன் மாயவன் ம தலோர் தமையெலர்துயர்செயச்சலிமாப் 

*ப துமகோமளைகா யகற்செகு த்துவந்தாய் பழனிமாமலைச்குருபானே. (௫0) 
. - டப வகவ்லும்க் அவச 

* பதுமகோமளை  - குரபன்மன்பனைவி



௬0. பழனித்திருவாயிரம், 

செழிப்புறுமதா த் சமிழளித்ததபோற் திருவருட்? த் தியும்வழங்க 
யொதிப்பரி சாமெய்வீட்டினின்சொருபத்துடனெனைக்கலப்ப துன்சடன்சகான் 
கிழிப்பொறியாருச் சிவன்றருமகவே மெய்ப்பொருளாமெனுக்துணிவோர் 

பழிப்பொடபேசமூர் சனதெளக்கொள்வாய் பழனிமாமலைக்குருபரனே, (௫௧) 

முற்றிற்று, 
ஆக - கவி- டுர£௨, 

வேலுமயிலுர் துணை. 

பதிற்றுப்பத்தந்தா.தி. 
வி 

சலிவிருத்தங்கள், 

பமணிகுலாம்பணத் திரளுடைச்சேடனும் வாழ்த்தத் 
திணிகுலாம்புயு வீரரொடென்னையுஞ் சேர்த்தா 
ளணிகுலாம்பொழிற் பழனியங்கரிமிசை யமர்ந்து 

சணிகுலாம்புனர் தொறுர்தினமுலவுகா வலனே, (க) 

சாவல்செய்செனைச் சலர்தருள்உடமையொன் திருந்தும் 
பாரவமானிட ரிடமிரர் திடவிடப் படுமோ 
தேவரூர்புகழ் சேவகமிருந்துமா முனிபோன் 
மூவறீர்தரு பழனிவெற்பமர்ந்தமுன் னவனே. (௨) 

முன்ன£$யெலுண் மொழிர்தசொன்முழுமையும் பிழையே 

லென்னவாப்பெருங் கடலினையெங்கனீர் திடுவேன் 
மன்னர்சேகரர் வழிபடும்பழனிமா மலைமேற் 
கன்னல்வேண்மன நகாணுறக்கவின்றகாங் கெயனே, (உ) 

காங்குவன்னவெஞ் சூருடற்€ன்றநின் கதிர்வேற் 

ங்குராடொறும் பூசனைசெயுமெனச் சரங்காய் 

திங்குறு த்திருப் பழனிமாமலைமிசை தினநின் 

றோக்குவாய்திறற் றண்டமொன்மான்றுமுத் தமனே. (௪) 

தமருமூ. ரவர் தாமுஈற்றுணையென த் தயங்கு 
மெமஅபுன்மைமுற் தீர்ர்துமெய்யருட்பெருக் £ந்தாள் 

பமரமார்த்தபைம் பொழிலுடைப்பழனிமா மலையிற் 

குமசீசாயக னேமுதற்பிரணவக் குருவே, (G) 

; குருவுந்தெய்வமு Buse திலையெனக் குறித்து 
மருவவா இக ளாமெனத்தளசவிட் டனையே 
பருவதர்தொ றுப் குகைதொறுச் இினஈடம் பயிலு 

மொருவனேதி த வாகினன்குடியிலுற் மோனே. (௪)



usp piss sp si Bl, 
உற்றமாற்றமோ ராயிசமுரை த். தளை யுணரீர்துங்" 

குற்றமுஞ்செயுர் துணிவினேற்கருள்செயாய் கொல்லோ 
கெற்றடம்பணைப் பழனியிற்சர்தத நின்று | 
கொற்றமார்விளை யாடல்செய்கோமஎச் குகனே. 

குகனெண்டோனளுடைச் தவன்விழிப்பொறியெனச் குலவு: 

மகன்கிண்டோய்பொழிற் பழனிமாமலைத்தனி வள்ள 

லகமொன்றார்வமெய் தார்களுக்க்திரா தியர்தஞ் 
சுகான்றாமெனத் தோற்றுமற்றையர்க்கதோர் அகளே. 

அகளில்வான்வழி போய்வரு9த்தர்காள் சடர்வேற் 

குகனை த்தென்பழ னாபுரிக்குன்றினிற் கும்பிட : 
டகலவார்புகிக் கொலையற த்தொடைப்பதற் கர்சிச் 

இிகழ்வுற்றேனையேன் விழைலெொரென்செய்கன்றீ சே, 

ஈரரெஞ்டை இறிதுமில்கயவருக் களை த்து 

வீ.ரவேற்குகன் பழனியிற்சென்றருள் விழைவே 

னா சணன்புரை சீர்பெறுவேன்கொலோ ஈமன்செய் 

கோசவாதனைப் படுவனோவதிலேேன் குறித்தே. 

வேறு, 

குறியுசைக்குங் குற,த்திதன்சொண்கனை 
யறிஞர்வாழ்பழ ஞபுரியையனைப் 

பொறியுளார்மிகப் போற்தியுய்ர்தார்பொலா 

வெறிஞர்நிர்தை விளம்பிகொக்தாரரோ, 

தா.ரணிக்கட் சமர்த்தர் தண்டாயுத 

of ret வியன்பழனிக்கிரிச் 

சாசலெய் தித் தவம்புரிவாசெனப் 

பாரகத்திற் பலர்பகர்வார்களே. 

வாசணிக்த வனமுலைமங்கையர் 

கோசசணிக்கட் குலைகுலைர் தாலுமெயச் 

2ரணிர்தவிர் தென்பழனிக்குகன் 

பேரணிந்திடப் பெற்றிடின்முத்தசே. 

மு.த்தராய்விளை யாடுதன்முன்னுவீர் 

பித் தரென்னப் பிதற்.று,தல்விட்டருட் 

சத்தர்ஈம்புர் திருப்பழனிப்பிரான் 

பத்தரய்த்.து.தி பாடுமினாடியே. 

நாடனைத்து ஈலம்பெறராடுமெய்ப் 

பீடணைந்த பெருந் தகைபெற்றுளார் 

-மாடகூட் மலிபழனாபுரி 

யாடல்வேல எடித்தொழும்பாளே, 

௬4 

(௭ 

(a) 

(=) 

(50) 

(௧௧) 

(௧௨). 

(2௩3 

(ச) 

(௪9)



௬௨௨ பழணித்திருவாயிரம்.: 

தொழுதகைப்பல தொண்டசெொடேகயே 
வழுதிமுற்சமண் வாதுவென்றாளையும் 
பழு தில்சர்ப்பழ னிக்குகெென்பவ 

செழுதொணாமறை..மீடுணர்ர்ேதோர்களே.. 

ஓ.ரமின்றி பொருவரால்பெள் 
னாரவார மவிர்தரச்செய்குவாப் 
பூரவாகனி போல்பவர்போற்றுமெண் 

சீரதாம்பழ'னிக்கிரி தெய்வமே, 

தெய்வரான்முச னளைச்சிறைசெய்தருள் 
கைவலான்பழ னிப்பதிக்காவலன் 

சைவமாதிய சட்சமயர்தொழு 
மெய்வசோதய னென்ப.துமெய்ம்மையே. 

மெய்யினீறு விளங்கவும்பூசிடார் 

பொய்யிலென்றவம் போகவுஞ்செய்திடேன் 
மையிலூர்வய அரர்முருகாமலர் 

கையிேர் இரு சுன்னியர்கா தனே. 

CESS SUS Bi] Pow spider 
பாதபங்கய மேபரமென்றதுளே 

னேதமுற்றொழித் தாலிளப்பங்கொலோ 
ச தநரீர்ப்பழ னிப்பதிச்செல்வனே. 

வேறு, 
செல்வர்வாயில்க டோறுமுற்ற நு நின்ஞ் 2ரழிர்திடதீர்த்துச் 

கல்வரைக்குகை தோறுகின்புகழ்பகர் கலிஷரோடெனைச்சேர்ப்பாய் 

பல்வகைத்திரு மலிதருபழனியம் பதி.பினிற்பணிவார்க்கு 
ஈல்வரங்களெல் லாமளித் தருள்சவ ஞான தசேவேளே. 

தேசிகப்பதம் விழைதருமெளனைப்பலர் இருட்டுவஞ்சகளென்னப் 

பேசிடச்செய்தா யிதுவுகின்றிருவருட் பெருந் தகைக்கழகேயோ 
நரசியிற் றிரி தருவளிக்குழைப்பவர் ஈவிலரும்புகழெந்தாய் 
வர்சியாமென மயினடத்திடுங்குகா வளவயலூர்வாழ்வே. 

வாழ்வினாலிறு மாப்பதும்புனைபிழைமகளிருககச்சூழுர் 

தாழ்விஞற்௪லிப் பதுந்தவிர்பொதுநிலை தர். துசான்றளர்வேனோ 

வாழ்வினாலுய ரறிவுடைத்தொண்டா்பே ரவைதொறும்புசவுய்த்தா 

(௧௪) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨0) 

(௩௧) 

(2 ௨.) 

,சேழ்நினாவிடை யருள்செய்வாய்பழனிவெற் பினிற்றிகழிறையோனே.௨௩) 

இறைபய்வன்புரி தவப்பயனாவெர் தெர். தமர்க்கொருதாயரய் 
மறையவன்சிறைப் படச்செய்தாய்பழனிமா மலையில்வர் துளைப்போற்றிச் 
குறையெலா்ர் தீவிரத் சருளெனக்கெஞ்சனைக் கொப்புறப்படுத்ேதலன் 

தில்றமன்பிலான் ுதியுமேற்றோருமலை, பிடி த் திசை புளைர் தரயே. (௨௪)



பதிற்றுப்பத்தந்தாதி. on 
புனையுமுத் தமிழ்ச் குறுமுனிக்கு தவுமெய்ப் பொருஎருளெனசாளு 
நினையுமென்னையிப் புவியில்வள்ளுரதுகர் நீசருககலாமோ த 
வனையைவேலுரு வாச்சமைத்தணிர்துள வசலமெங்கணுமாடி த் 

தனைபலாலினை தவி/பழனாபுரித் தடங்குவட்டுறைவானே. (௨௫) 

வானசாட்டமர் சம்மிபர்பணியுமிம் மண்ணுலூனிற்காண்டற் 
கான?ர் 9பறக் கருதுமென்றனையிவ ணலக்களித்தடலாமோ 

தேனளாவிய பசுந்தினைமாறுகர் சிறுமிதன்னிடம்போய்க்கட் 

ப்ர்னனோக்கிடை சுழன்றவாபழனியம் பதிக்குருபரேேதவே. (௨௪) 
தேவையாவையும் வழங்குதுமென்னமுன் செப்புநின்றிருவார் த்தை 

யேவைசேர்கிழிக் கொடியவர்மயலிடை. யெனைவிடன்முறை தானோ 
கோவைவாய்க்கனிக் குஞ்ச ரப்பிடியும்வன் குறவர் தங்குலமா துர் 
அவைவேலுமாஞ் சத்திகசுடையவா தொல்வயலூசானே, (ஏ) 

ஊர்கடோறுமுற் நிசந்துழலொருவனை யு.ததியிற்றுயில்வானு 

நீர்கவின்றரு சடையவன்றானுமா நிலவவுஞ்செயவல்லான் 
சிர்களாயிரஞ் செறியுமாவினனகுடிச் சலம்பினிற் நினமேகிக் 
கார்கள் போற்கொடை வழக்கவல்லார்வனை கலித்தொடையணிவானே,(௨௮) 

௮ணியிழைக்குபி லனையவர்பயல்வலை யகப்படுமடியேனைப் 
பிணிமுகப்பரி மிசையுளைக்கரு துசர் பெறும்படிசெயல்வீணோ 

சணியு தக்கொடோர் புன த் இடைநின்றமை கரு துவார்க்கருள்செய்து 
பணிலவார்வயற் பழனிபிற்றி நஈடம் பயின்றவிர்பழையோனே. (௨௯) 

பழையகாட்கதை பலபகர்ந் தனைமனப் பதைப்பில்பேருவப்புற்றேன் 

கழைவளைத்தமர் விளைப்பவற்கஞ்சுறாக் களிப்பும்குவதென்றோ 

மழைமுகிற்றிரள் வருந்தொறுஈடஞ்செயு மயிற்பரியுகைப்பாய்மென் 

(நை ழயுமிப்பவட் இனியவாபழனியூர் தழைக்கவர் தமர் தோனே. (௩9) 

வேறு, 

அமசர்படுஞ் சிறைத்துன்ப மத்தனையுர் தீர்க்கவொரு 

குமரலுருக் கொடுசென்றான் குருவடிவம் கொடிதோன்றிச் 
சமரசமெஞ் ஞானநிலை தரகிரும்புர் தவத்தோர்க்குப் 
பமரமுலா மலர்ச்சோலைப் பழனியொக்கும் பதியின்றே. (௩௧) 

இன்றேநின் னடிமையென வெனைமுழுது முனக்£த்த 

வன்றேமுன் ஸின்றிலையா லயர்கின்றே னருள்செய்லாய் 

பொன்றேடு வாருணராப் புகழனந்தங் கோடிபுணர் 
ஈன்றேற்ற் முறுபழனி ஈகர்க்குமா சாயகனே. (௨௨) 

சாயனைய நெஞ்சமொடு சானலைந்து ஈலிவுற்றே 

னீயறியாத் திருட்ளெவோ கினைத்தபயன் முழுதீந்தா 

் ளேயகின்பாற் பெறுபயனு மிலங்காமைச் கென்செய்வேன் 

' சேயம்லர்த் இண்கடம்பார் திருப்பழனி முருகோனே. (௨௧)



ae ப்ழனித்திருவாயிரம். 
முருகார்பொற் சொன்றையணி மொய்ம்புடையான் முதவோர்க்கும் 

பெருகார்வ மீர்தாயெற் பேணலாரு பெரிதேயோ 
வருகார்கண் டொல்குபெரு வனப்பொழியா மாலுவக்கு 
ம்ருசரபல் வளமோங்கும் வயலூர்க்குன் றடையானே. (௩௪) 

உடையநீ யெனையிவ்வா றுணரார்போன் நுற்றக்காற் 
கடையசா மவரேசிக் கரங்குலையா திருப்பாரோ 

விடையரு துனைநாடு மியற்கையுமீர் இலையந்தோ 
ம்டையில்வா ளைகள்பாயும் வயலூர்வேல் வலத்தானே, (௩௫). 

வேல்வல த்தான் றென்பழனி மேயபிரான் வென்றிமலி 

வால்வளைக்கைத் திருரெடமான் மழ்ஈலஞ்செய் தடச்சோம்பான் 
கால்வலத்திற் சாய்த்தாடுங- கா.ரணன்றன் கண்மணியென் 

பால்வருகா ளொன்றுண்டேற் பதிதர்குலம் பாழ்ப?ிமே, (௩௪) 

பாழாகா தருட்கடலின் பருந்துளியொன் றெனக்கந்தா 
லாழாழி சூழ்புவிபி லறமிகவோங் சடச்செய்வேன் 
வாழாதார் வாழவுஞ்செய் வலியானே வழிபடுவார்க் 

'சேழார்வர் தினங்கொடுத்தா வினன்குடி.வா ழெம்மானே, (௨௭) 

மானனைய கண்ணாசான். மனமாழ்கி வழிதவறிப் 

போனவெனை யாளாமற் புறம்போக்கற் கசைவாயோ 

வேனருணைச் சொியென்றன் நிறுமாப்பெய் திடச்செய்தாய் ் 
ஞானகுரு பசநா.தா ஈளிர்பழனி ஈகர்க்கோவே, (௩௮) 

நகவலியாற்,பொருசேவ னலமெழுதுங் கேதனத்ை தப் 

புகழறியாச் இலருமகழ் பொற்பு.றுமிப் பூதலத்தி 

லிகழ்வொருக்குற் றடியேன்மிக் கேங்குறச்செப் திடலாமோ 
மசபுதிபோற் நியவயலூர் வாழ்வாப மயிலோனே,. (௩௯) 

மயிலொடுவேற் படையைமிக வாழ்த்திசைக்கச் தகுகாயேன் 
வெயிலவனேர் புழுப்போலு மெலிவுறகீ விடலாமோ 
குயிலொடனம் போலுமிரு கோதையர் தம் மணவாளா 

பயிலரிய ஈலங்காட்டுிம் பழனிவளம் பதியானே. (௪௦) 

‘ வேறு. \ 

1sBujSorus லதுவேறின் Open #2 salle gt Dusen al emi பதைச்சனாமோ, 

அதிவிழைர் தாண்டதும்பொய்யோதுரிசறுபேரருட்கடலின்றுளிகல்காயோ, 

விதிமறையா தியவொ துங்க மெய்தகிர்நூல்செயம்பெதலான் மெலிர்ேேன்க 

(ண்டாய், கதிர்மதிசூழ்பழனிமலைக் காவலவாசுடர்வேற்கைக் கடவுளானே.() 

கடங்காட்டுங்களிற்றினத்தைக் கண்டளமொல்கா.துபன்றிக் சணமிக்கார்தீது, 

விடங்காட்டும்வசைபகர்ந்தாங் குலனிகழ்தருகொடி தால் வெருண்டேனந் 
தோ, ஈடங்காட்டுமயிற்பரியிற் கன்வினில்வந்தாக்கொருச்கா னனகில்வர்.தா 

“ள்,' படங்காட்டுமெழிகல்குற் குற தீதிகணவாலிணையில் பழனியானே, (௪8)



ப.ிற்றுப்பத்தந்தா. «@ 
பழமறைக்காகமங்களபெரும் பகையெலுஞ்சிற்ெருமருள்படைத் தபாரிற். 
றழல்விழிபோற்பொதுவாடுச் தயங்குமறிவுடைப்பெரியோர் தவிக்கலாமோ 

மழவிடைப்பண்ணவன் சமய முதலாறிலுள்ளவரும் வந்துபோற்றும் 

கிழவுடை த்தென்பழனியப்பாவிண்ணவரூர்க்காவல்செய்யும்வேற்கைவேளே, 

வேளையறிர்அதவிசெய்ய வல்லாயல்லாயெனவும் வெருள்ளெதேன்முன், னா 
ளையெனச்சொன்னசொல்லும் பிழைத்துள்ளாயறிவா.ரார் ரானென்செய்வே 

ன், பாளைமலர்க்குழன்மடவா ரிருவரொடுமயிலேறிப் பழனியூரிற், கோளை 
வென்றமுனிவரரா தியர்சூழப்பவனிவரும் குமரவேளே. (௪௪) 

குமாகுருபசமுருகப் பெருமானைத்தானவர்க்கோர் கூற்றானானை 
யமரகுலசேகரனை யணிளெசாகினன்குடியி லார்சண்டாலுஞ் 
சமரபிரபலவீரத் தன்மையினர்புகழருமைத் தவத்தோராகத் 

திமரவர்க்கும்வேண்டுவன தந்துபிறவாதமுத்.தித் தலங்கொள்வாசே. (௪௫) 

வாரணகேதனம்பிடித்த வள்ளலை த்தென்பழனிவெற்பில் வாழ்னெராுளைச் 

காரணகாரியமீரண்டுத் தானானகுருபானைக் கமலவேத 
ஞாைனன்கண்டறியான்கண் மணியுருவாவருங்குகனை ஈம்பாவம்பர் 
பாரணங்குக்கொருபாச மென த்தெளிவாரிருட்கடலிற் படிஈ்திடாரே, (௪௬) 

படியளர்துவானளர்த பதமலர்க்கார்முனையார் பலர்சொண்டாடுங்,கொடி 
விளவ்காகினன்குடிப்பொற் கோயிலுளோர்சிூப்பரிமேற் குலவுவானைத், து 

டிமுழற்குங்கர தீ தான்சற குருவெனச்சொல்வார்க்குமென்றுச் தொலயாகா 

நீறச், செடிமலிர்சவேட்வெரூர்த் தஇருடனென்னெருர்க்குமின்பஞ் செனிக்குமன்றே, 

' செனியாதமுத்திபதங் குறித்தரியதவம்பெரிது செய்திட்டென்றுந் 

தனியாகத்திரிபவாக ளானாலும்பழனிமலை த் தலையிலன்றோர் 
கனியால்வந்தவனடியா ரலராயினமக்காகார் கழறுமற்றை 

யநியாயத்தினபேனு மவனருள்வேட்டவ2சனிலெம் மடிகடாமே, (௪௮) 

௮டி.முடியுஈடுவுமிலா வகண்டபரம்பொருளுளதென் நநிந்திட்டாலுக் 
கடிகமழ்மென்மலர்ப்பூசைக்கருள்செயும்பண்ப தற்கிலையாற்கருதமாட்டேன் 
பொடிய தனான் முழுக்காடிச் ளொடுவெண்கோவணமும் புனைந்துகையிற் 

நடி.பிடி த் துப்பழனிவெற்பிற் குலவுமவன்றனைமறவேன் சச.தமாமே, (௪௧) 

சரவணத்துற்பவித்தபெருங் கோலம்வெகுராள்கருதித் தவஞ்செய்தப்பாற் 
குமவனுருக்கொடுபழனிக் குவட்டினிற்குர்திருவுருவங் குதிச்கப்பெற்றே 

னிரவலரூடொருவனெனத் இகழ்கன்றேனவளருள்சற் நெய்துமாகற் 

புசவலர்கோவாயசலர் சண்டூளொல்குஞ்சீத்தியோடு பொலிகுவேனே, (௫௦) 
வேறு, 

பொலிகிழக்த கெஞ்சகப் புலர்ச்சிமுற்று மாறியே 
மலியுமன்ப ணைர்.துவாழ வைக்கவல்லை யல்லையோ 
குலிசவேல்வ லாரிவர்து கும்பிடக்கு லாவுசர்ப் 
பலிதமுற்ற பழனியிற் பரத்துவஞ்செய் பாலனே. (௫௧)



பழனித்திருவாயிரம். 

பாலலோச னங்களாற் பரன்பயர்த பாலகா 
வேலளைர்த மார்பவா வினன்குடி.க்கண் மேயவா 
ஞாலமாயை யிர்தவா நலங்குலை த்த மீரமுன் 

ஜேலைமென் நளித்தவஞ்ச லுண்மையாதல் செய்தியே. 

செய்யதாம ரைக்கண்மால் செயங்குறித்த தேவர்பா 
லையமின்று ரைத்தவண்மை யாயிரங்கொள் சேவகா 
வுய்யவாகி னன்குடிக்க ணுன்றனைத்து இத்துளேன் 

மையலான வாரியூடு மாழ்குறுத ளித்திடே, 

அளிமலிர்த செங்கடம்ப ணிந்.துலாவு மையனே 
யெளியன்வர்து பழனியின், ணேன்றதொண்டு செய்துளேன் 
களிறுபோன்றி சன்.றுளார் களைக்கனற்க ணாளிபோற் 

் இுளிலிழச்செ குக்கவல்ல துங்கமூடு தோய்த்திடே, 

தோயம்வெளகி யன்ஜெர்கற் ஜொடச்சொனாய ஸித்.இலாய் 
மாயமார்தர் சொல்பலாம் வசைப்பெருக்கன் மர்ழ்னே 

uf சருட்செயாத of Busey பழனியூர் 
மேயதேசி sriGent Agbudsrp ff 18 an. 

வீரவாகு வர்தெனோட விண்டசொற்கண் மெய்யெனிற் 
பூவாக னத்திதந்த போதமுங்க சப்பதே" 

னாசதாதி யோர்பசாவு ஈல்லவாவி னன்குடிக் 
சா.ரணா சவோகயோக கண்டனஞ்செய் கந்தனே. 

கந்தளைக் சடம்பணிச்;* காவலன் றனைப்பொலார் 

வந்தனைக்கும் வேணபேறு வலிதளிக்கும் வர தனைப் 
பந்தமற்த முனிவர்வெளவு பழனியிற் பராவுவார்க் 

இர்சமண்ணு மந்தவிண்ணு மேற்றதொண்டு செய்பவே. 

பவமற்க்கெ டுக்கவல்ல பாதபக்க யங்களென் 
நவபலன்சொ டுக்குமுற் தலைக்கண்வைத்த சத்தியஞ் 
சிவனனாரு-மறிலொர்கொல் செப்புனப்ப னாணையோர் 
குவடமைச்ச பழனியிற் குலாவுசெங் கு:மா.ர2ன. 

மாரவேள் கணைக்குளஞ்ச வந்ததோர்க்து மாநிலச் 

அரவக் வைர்ததுன் பொருங்களித்த தென்கொலோ 
சா.ரணன் பராவுமாகி னன்குடிக்க ணென்றுமுற் 
௫.ரணத்தொ டாகமங்க ளாளுமாண்மை யாளனே, 

“தளெனப் புகுந்துளா சறைர் த.நா லனர்தமுர் 
தோளெனச்சொல் வெற்பினஞ் சுமக்கநின்ற தூயவன் 

வாளெனச்கண் வெட்மோதர் மலியுமாகி னன்குடி. 
வேளெனச்சொ ஞ்லுமார்வ மிக்ரெங்கும் வேலனே. 

(௫௨) 

௫௩) 

(௫௪) 

(6௫) 

(G+) 

(௫௭) 

(6௮) 

(6௯) 

(௬௦)



பதிற்றுப்பத்தந்தாதி. 

வேறு, 

வேலனார்கலி கிடமுண்டார்கிழிப் 

பாலனீடில்சர்ப் பழனியூர்க்குக 
னீலமாமயிற் பரியினேர்வரிற் 
காலனாதியர் கலகமாறுமே. 

மாறுபட்டிகல் ௪மயவாதாமுற் 

அாறுபட்டிடக் கறுவுமொள்ளியோர். 
பாறுபட்டவேற் பழனிப்பண்ணவ 
னீ .௮ுபட்டமெய்க நிறைவுள்ளார்களே. 

உள்ள நாடுதற் குரியவொண்பொருள் 
வெள்ளவாரிசூழ் புவியில்வேறிலை 

பள்ளவார்வயற் பழனியூர்க்குகன் 
சுள்ளராமலர்க் கழல்களன் றியே. 

அ௮ன்றுவர்தெனை யாண்டதேூக 
னன்றுளார்மக ழாவினன்குடி.க் 
குன்றுகொண்டமா கோலகாடுவார்க் 

கென்றுமையுற வில்லையில்லையே, 

இல்லையேஈல மெனக்கொள்வார்புளை 
தொல்லைவல்வினைத் அயர்ப்பட்டேன்மலர் 
குல்லைமொய்சத்தவிர் பழனிக்குன்றுளாய் 
கல்லைகேருமென் மனமுங்கைக்கொளே. 

கொள்ளைவண்டமிழ்க் கவிகள் கூறியும் 

வெள்ளை கெஞ்சரு மிகழவெம்பினேன் 
பிள்ளயாயெனைப் பேணிக்கோடியால் 
வள்ளை கூர்திருப் பழனிவள்ளலே. 

வள்ளமென்முலை மகளிர்போகமுகங் 

கள்ளஞானமுங் சசக்குரகாளெதோ 
வுள்ளமோர்ந் தநின் ௮ுரையெல்லாம்பொயோ 

வெள்ள றீர்வய லூரிலெர்தையே. 

எர்தவேளையு முன்னையெண்ணுரா 
னிர் சவாதனைப் படச்செய்்திட்டதே 
னர். சணாளர்வா மாவினன்குடிக் 
கந் தசாயகா கருணைமூர்த் தியே. 

மூர்.த்.சமியாவையு முருகனென்றெனுக் 
தீர்த்தரெஞ்சுடைகத் இரர்க்கேற்றது 
கார்தீதவிரியன் கனகங்கொண்டுள 

பார் த்தலத்துயர் பழனிக்குன்றமே. 

Saar 

(௪௧௪) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬6) 

(௬௬) 

(௬௪) 

(௬௮) 

(௬௯)



௮ ்: பழனித்திருவாயிரம், 

குன்றுருப்புகழ் கோடிகொண்டுகின் 

தென் அசம்புவார்க் செியசெய்குவ 

தீன்றுசூர்முத லவுணர்மாய்வுற 

வென்றுமீண்டவன் பழனிவெற்பதே, (௪௦) 
வேறு, 

த்த்ததத்ததன தத்தத். தனனா, 
வெற்பினக்குகைசொ நுற்றுத் திகழ்சேய்-விட்டுணுக்கடவுள்செப்பற்பு தவே 

ள், விற்பிடி த தகைமு சுக்கொற்றவன்வான் - மெச்சுமெய்ப்புகழ் படைக்கச் 
செய்துளா, னற்பினிற்பெரிய ரைப்பற்றிவிடா--னத்இிபிற்றுணை வ னத்இத்தி 

னம்வாழ்,பொற்பியற்பழனியிற்புக்கவரே-புத் தழுற்றியபொறைக்கற்பினேே 

தனனதர்ததன தனதனதனனா, 

இனனிடங்குடிகொள் பவனெனநினைவே - ஸியல்வனைந்துனடி. மலர்களில 
ணிவே, னனமிவர்ர் தவய னெனதொருதலைமீ - தமையவன்மெழுதும் விதி 
பினைமதியே, னுனதுதொண்டாது குழுவருகுறவா -- யுலகைவென்றுமூழ் 

வுறுபயனருள்வாய், பனகபண்டிமத கரிசிறுதுணைவா - பழனியங்கிரியில் வ 

திதருகுகனே. (௭௨) 

தனனதானதன தானனதனனா. 

குகன்விணோெவரு மாச.றுதசைசால் -- குரவர்யாவர்களு சாடியபெருமா 

ளகாமேமுதலெ னூனலமுணர்வா -- ரறிலினூட்கல் லாதவிர்முருகோன் 

மசரவாரிபுனை பார்மகடவரேர் -- மலைநிலாவும்வய லூர்புகுமடியே 

னிகழ்வுராதுகளி கூர்வ துசெயினே -- யிருள்பொலாமதமெ லாமழிவு௫மே. 

FU FH GBM GH GM GOS), 
உறுதிகொண்டமன முற்றமெயடியா --சொடுசெண்டிமுது சற்றிரிதருசேய், 
பெறுசலம்பளவில் பற்பலவுளவே - பிரபலம்பொலிவ தொற்றையதெதெனா, 

மறுகுமன்புடைய பத் சர்கள்வமினோ -- வழுவில்கொங்கணி நு.தற்றிலகமதா 
ம், வெறுமைபொன் றவருள் வைப்பதவயலூர் - விழையநின்றது மிகப்பெரியதுவே, ' 

தனனதானனஈ தனதன தனனா. 

பெரியதேசிகன் பணிகுருபாவேள் -- பிரசமார்கடம் பணிபுயமலிசேய், 

பொரியெண்மோ தகங் கனிவகைதுகசோர் -- புனிதயானையின் றுணையென 
வருகோ, வரியராகடும் குறவகவுவதா -- மயிலிலேறியெங் கணுமுலவிடுவா, 

னெரியுசானுறும் படி தகழொளியா -- னிணையிலாவினன் குடியிறையவனே. 

தனனதர்தன த் தந்தனதனனா. 

இறையுகெஞ்சகத் தன்பறுகொடியோ - ரிடமிரர்திளை த தொஞ்சியதமியே, 
னதை தருங்கவிப் பொங்கமதணியா -- வடி.யர்தந்திருக் கும்பதுள்கிலொய் 
மறையவன்றுடி.த் தஞ்சறமுனிவாய் -- வளையணிர்தகைக் கொண்டல்சொல் 
புகழோய், பறைசெளுங்குறப் (பெண்களொல்கொருவா -- பழனியம்ப திக் 

குன்றுறைபவனே,. டட. | (௪௪)



பதிற்றுப்பத்தந்தாத. ௬௯ 
தனன தானன தீதானன தனனா, 

பலளமேனிஞுற் ரார்தருபொடி.சால் -- பழனிமாமலை த் தேரகென்வடிவே 
சிவனுமாலுமற் ரோர்களுமெனவே -- இனமுகாடெனைத் தீவினைதொடுமோ 
புவனசோடியிற் ஜோய்பலமலைவாழ் -- புனிதராயசத் சேசரின்முதல்வி 
ரிவணெணாத9ற் ருளசொடுறுகா -- வியையுமார்வமிப் போ.துறலிலையே,௪௭) 

தனதனதந்தத் தய்யன தானா, 
இலையெலும்வெஞ்சொற் சொல்லிடசாணா- ிடமலயுச்குர்ச் செய்கையசானா 
ர், கலைமலிபண்புற் றுள்ளவர்போல்வாழ் -- ௧௮ தகொடபெனஞ்சிற் கல்லல்செ 
யாதே, மலைமகள்செங்கைச் செல்வகுமார் -- வழுவைமுகன்பிற் செல்ரறு 

தோழா, முலை திகழ்மின்கட் கொள்வயலூர்வாழ் - முருக இகந்த.த் தொல்? 
கியோனே. (௭௮) 

.. தீனதனதன்னற் தாரந்தனதானா, 

இ௫யிவர்மன்னன் நீர்தமிழோர்வார் - தினரினையெண்ணம் போன்றருள்கூர் 
சேய், பசொதனண்ணும் பாங்குசெய்வேல்வேள் - பழனியிலென்னன் பேன் 
றுகொளானே, ல$ூயுறழ்வெர்ரெஞ் சோங்கினர்வாழ்வர -- சருண்மலிதன்ம 
க் தாங்னெர்தாழ்வார், மமெகளின்னர் தீங்குகடோய்வாண் - மறைபகர்கன் 
மம் போம்பிழையாயே, (௭௯) 

தனதனதாத்தச் ததி தன தானா. 
பிழைவிதிராட்டம் பற்றியதியோர் -- பெரிதிகழ்மூர்க்கர் துய்த்தயர்வேனோ, 

வுழைமகள்வாக்கும் பொய்ப்படலாமோ--வுன தடி. சூட்டும் பொற்பவமேயோ 
தழைுகராட்டின் குட்டியுமீர்வார் - தமையமொக்கம் பெற்றுயவாள்வாய், 

பழையவினோர்க்கஞ் சற்றரும்வாயா-பழனியில்வாழ்த்தும்பதீதர்தம்வாழ்வே 

வேறு, 

*ேப்சூழ்வனத்தன் றெனக்கெய் துமநுபூ தி மெய்யன்றெனிற் 

பேய்சூழ்மயானத்தொர் தொண்டற்புசர்திட்டபேர்பொய்ச்குமா 

லாய்சூன்முற்போலு ரெடியோனுமலரோனு மச்சுற்றழச் 
காய்சூர்வதைச்தாய்தண் வயலூர்புசக்ன்ற கதிர்வேலனே, (௮௧) 

கதியாமதெளிதெண் வகைச்சித்தியரிதென்று கருதும்பலோ 
7 திராளியென்னக் குதிக்கும்பெருந்தீமை யழியச்செய்வாய் 
பதினாறுகோலத்தொர் குருவென்றுணர்ந்தோர்கள் பாடுந்தமிழ்த் 

அ.திசூவொயீடில் பழனிப்ப தித்தொண்டர் தொழுமண்ணலே, (௮௨) 

௮ண்ணற்றவஞ்செய்து னருள்பெற்றவொருகாத னகிர்னெறசாள் 

வண்ணத்தமிழ்ப்பாவொ டெனையிங்குவரவிட்டு வாழ்வித்இலா, 
யெண்ணத்திலொருகோடி. பேசாசையுக்தக் திரங்கச்செய்தாய், 
லிண்ணட்டபழனிப்- பொருப்பிற்றினர்தோறு மிளிர்தெய்வமே, (௮௩)



௪௦: பழனித்திருவாயிரம். 

மிளிர்குங்குமக்கொங்கை யு.றுதெய்வயானைக்கும் வேடக்குலத் 

தொளிருங்கருங்கோ லெப்பேடையனையாட்கு மொருகொண்கனா 

மளிகொண்௭ளொயந்தண் மலயத்தனுடனென்னை யாளாய்கொலோ 

தளிர்கிஞ்சசோலைமலி பழனிக்கிரிக்கண்வளர் தண்டத்தனே, (௮௪) 

தண்டத்தகோரப் பெருஞ்சேவகாசருவ சங்காரலுங 

கண்டத்தம்வாயிற் புதைக்கத்தகுஞ்சர்செய் கருணாகரா 
வெண்டத்தகற்று றெழுத்தாளநல்லா வினன்குடியிலோர் 

அண்டத் தராவைத்த தோகைப்பரிக்கட் டுலங்கென்முனே. (௮6) 

முன்னர்தரங்கங்கள் சொன்னாயிராளொன்று மொழிகின் நிலா 
பின்னர்தகிக்கச்செ யாதேயுனக்தொ ரிசையாகுமோ 
கன்னன்றன்வடி.லங்கொ டொருபோதவிர்ந்திட்ட கனவும்போயோ 
கன்னர் தனித்தண்டு கொண்டாய்தென்வயலூார்த் தடங்குன்றனே, (௮௬) 

குன்று தஞானக் சொழுந்தாயலேலா குறப்பேதைதன் 

முன்றுழராணாப் மு.தற்றாரகந்ேேதறி மொழியுங்குகா 
வன்றாயிரந்தொண்டர் வாழச்செப்தாயென்னை யாளிற்றையே 
பொன்றாதுசித்தர்ப் புரக்ெறபழனிப் பொருப்பின்கணே. (௮௭) 

பொருளென்றுபொன்னைப் புரர்துள்ளபொல்லார் புரந்தோறுமுற் 

இருள்வென்றிபொய்த்துப் பிதற்றுங்குணத்தென்னை யாள்வாய்கொலோ 
விருள்ளெறசோலைப் பெருக்காவினன்குடி. யிடதீ.தன்பர்சொற் 

நெருள்சந்தமாலைக் சரங்குங்குகேசா வன்பாலனே, (௮௮) 

'பாலத்துறுங்கண்க ளாறுங்கரர்தார் பலர்க்குஞ்சில்சீர் 

ஞாலத்திலெய்தச் செய்தாயென்னையாளாதன் ஞாயங்கொலோ 
'சீலத்தமிழ்ப்பைங் ளெப்பாவலன்சொற் நிருப்பாடலே 

சாலத்துஇப்பார்க ளினமேயபழனித் தலத்தையனே. (௮௯) 

ஓயன்பிடாரிக் கெனச்சொல்லிரநிணமுண்ணு மாபாசரும் 

வையச்தனிற்சு தத ராசச்செய்வானென்னை வாழ்வித்திடாய் 
மெய்யன்பர்கெஞ்சர் தனைப்போலும்வயலூர் வியன் குன்றினிற் 

கையன்றெடுத்தோர்சொ லென்பாலுசைக்குங் களிக்கர் தனே. (#0) 

வேறு, 
சந்தராண் மலர்ச்செங்குல்லை கவின்றதோட் கர். தரா.தன் 
சொந்தமார் தலமரேகந் தொல்புவி யிடத்துற்றுலு : 
மந்தசத் தமார்போற்.று மாலினன் குடியூர்போன்மென் 

(றெச்தம ரிசைவதொன்றின் நிதுபெருர் துணிவாமன்றே, (௯௧) 

ஆமன மறுசக்கொன்றுண் டசத்தியம் பலவுஞ்செய்யுர் 
திமனச் செெடாதம்மைச் செகுத்திட முயலாச்சித்தர் 
காமனை வென்றோரேலுங் கடையரென் ுணர்த்தியாண்டான் ப 

, சேமரீர்ப் பழனிச்குன்றிற் நினமுசா டசஞ்செய்வோனே, (௬௨)



பதிற்றுப்பத்தந்தா.தி, 

செய்யவ எகலாமார்பன் தினம்புகழ் திருக்கைவேற்சேய் 
வையமுற் அுய்யக்காத்து மருவுதென் பழனிக்குன்றிற் 
பொய்யர்வர் இறைஞ்சினாலும் புரைமுழு தொழிப்பதாய 
மெய்யருள் பெறுவாரென்ன கிளம்புமே லவர்பல்லோசே, 

பல்லவஞ் சொரிவார்க்கயும் பரகதி யதளைப்பாழ்த்த 

கல்லா லெறிர்திட்டாற்குங் கடி தருள்கருணைவள்ளன் 

மல்லல் கல்லாற்£ழ்ச்செய் மாதவப் பயனானானைச் 
செல்லவாம் பழனிக்குன்றச் சிரத்தினின் நிடக்கண்டேனே. 

கண்டுகேர் மொழியாரின்பக் கலவியே சருதுமென்பொய்த் 
தொண்டுமேற் றருள்வாயாகற் ரொடார்துளை த் தடுப்பாருண்டோ 

வண்டுலாம் பொழிற்றண்சா.ரன் மலைப்பழ னியில்வாழெர்தாய் 

விண்வொழ் வருள்வதாமுன்விளம்புசொன் மறர்திடேலே, 

மறமக சளொருபால்விண்ணோர் மகளொரு பாங்கர்வைகத் 

இறமிகும் வடிவேலேந்திச் சிப்பரி மிசைவர் தாள்வாய் 
இறகடித் கொண்கவுஞ் சேவலங் சொடிக்கையாய்ஈல் 

லறமுயன் ுவப்பார்போற்று மாவினன் குடி.க்கோமானே, 

மானமோ .ணுவுமில்லார். ம$ழ்ச்செண் டயர்சன்றேற்குன் 

ஞானமுஞ் சத்துமின்டீன ஈல்கடற் செைவாய்கொல்லோ 
தேனறாக சடுக்கைமாலைச் சவன்செய்மா தவத்திற்றோன்றிப் 

பானல்வார் வயலூர்க்குன்.றிம் பலஈலம் பயில்னெரோனே. 

- பயிரினைக் களைமேய்ந்தாங்பெ் படி.யினிற்பாவமிஞ்சச் 

செயிர்செய வறங்களெல்லார் தியங்குமா அுணர்க்திலாயோ 
வயிரவேல் வயவர்போற்று மலைத்திரு வயலூர்வள்ளா 

லயிருடை. பொருவற்டுர்நா எதன்பொருட் டருள்செய்வாயே, 

'வாயச வடிவுமெய்தி மகபதிக் கருள்செய்தான்பிற் 

சேயவ னென்னத்தோன் .றித் இருப்பழ னியில்வாழ்செல்வா 
நியறி யாதென்னெஞ்ச நினைப்பதொன் ௮ுளதோவெல்லா 
மாயமெய்ச் சொருபஞானத் த.நபவ மளித்தாளின்னே, 

தாளினை தலையுங்கண்ணுர் தரிக்கவன் றளித்தாய்சானிந் 
ராளிவ ணலியலாமோ ஈலமுழு தருளிச்செய்வாய் 
வாளினர் காக்குங்கோயில் வயங்கெழிற் பழனிக்குன் நிற் 

மோளிரண் டொடுகின்றாடுஞ் சுப்பிரமணியவேளே. 

Opin.’ 
ஆக - கவி-௪௭௨, 

செய்வமே.தணை. 

  

எக் 

(௯௩) 

(௬௪) 

(௬) 

(௬௪) 

(௯௭) 

(௧௪) 

(௬௯) 

(ஈ)



பிள்ளை க்கவி. 
“டக 

சாப்புப்பருவம். 

திருமால். 

ஆளைமுகமுன்னவற் ளெவலெனமதிசூடி யழல்விழியில்வர் துவிண்ணே 

அ௲ன்றுபமின்னலுட னவுணருறுமார்வமு மழித்துத்தெழித்தபூத' 
சேனையொடுலாவுபெரு வடி.வங்கரர்தெமது இறுமனமுராடுதற்கார் 

தேசகெவுருக்கொண்டு பழனிமலைமிசைகிலவு செவ்வேடனைப்புரக்கச் 
சோளைமுகலேயளைய தன துருமறைத்தலைக டுள்ளும்வெண்பாற்கடலின்வாய் 
சுரசணமொடசரகண மிடுமலைசமர்தெழு சுதைத்திரள்படர்ர்திடற்கா 

மானைநிகருருவுஞ்சமைக்துதகுவர்க்றெதி வருவித்தரன்றனுள்ள 
ட் மருளுற மயக்கியொருமதலையுமளித்தவரி மலரடி.வழுத்துதுமரோ, (௧) 

பரமசிவன், 

.... குழிப்பு. 
தனன தானதத்ததன - தானத்தனத்தனா, 

அூபெதாதிமுப்டதமு - நினைகுவார்தமக்குதலி யவிர்கலாலடிக்கணுறை -- 

வாரைப்பிறப்புரு, தளவில்கோடிச த்திகளு - மருவு£ர்பொறுத்தவசை யம 
லஞானத்தர்மற - வாமற்குறிக்குமீ, --- ரடியுளாரையித்தரையி னடுகினீடு 
பொற்சிலையி லரவசாணியிட்டிகல்வெல் - வீரத்தரைப்பொனலூ, ரமரர்சேளை 

(சட்டபொடி. - நிறையுமேனியிற்பகு தி யயமெலாம்வளர்த் தவள்கொ-ளார்வ)் 
திரைக்கெடா, -- விரிசகாடி.மெய்த்தவசு - புரிரீடியைப்புசையும் விர தல 
ர்முற்செயும்வி - னோதத்தரைக்சையால், விசிறும்வார்வலைச்சமலு- மதனு 
ஈான்முகத்தயலும் வெருளுமாறுறுக்யெழு -- கோபத்தரைத்தெனீர், -- 

விதுவராவெருக்சலரி - யிதழியார்முதற்சொல்பல மிளிர்சடாடலிக்கெல - 
'ஞுமை த்தமிழ்ச்சொலான், மிகவுகாளுமெச்சுமொரு - ச துசர்மாமனத்.துலவு 

ம் விடைவலாசைகிப்பிரர்ச - டேவைப்பழிச்சுவாம், --- வசியமேரகனச்கரு 
ணை -- கொடுமினார்பலர்க்கவ்ரும் வளமையாளனைச் சகல --லோகர்க்கிரட்பனா, 

வருகுமாரளைப்பொருலின் - முருககா.தனைக்கலப மயில்விசாகளைச்சமர்செய் 

௩ சேவற்கரத்தனா, -- வளர்குகேசனைப்பாணி - லுறையுமானளித்தமயன் 
மலிவதான்மரத்துருவு -- மாமுத்தளைச்செவேல், வலதுதோளில்வைத்தவு 
ணர் - குலமெலாமறக்க.றுவும் வயவனானசற்குருன்வ- வானத்தர்வெட்கவே 
-- பசியினோடுறக்கமறு -- முனிவர்யாவருக்குமறை பகர்லொமுதற்பொருள் 

சொல் - வானைக்கனற்கணோர், பருவதாகரத் தில்வரு-தகர்கடாவிவெற்றிபெ 
௮ பலமுளானையத்திமகள் - கோளைப்பல்பத்தர்சூழ், -- பவளமேருகிற்பெ 
ரிய - சலதடாசமத்திவரு பரமலைசற்குணகி-லாச த்தளைப்பொனேர், பது 

மசோமளை கனிய - அபிர்சொல்வாளைமுத்தருனர் பழனிபாபஸ்க்குமா - 

வேணைப்புரக்கவே, (௨)



பிள்ளைக்கவி, காப்புப்பருவம். ௪௧ 

அம்பிகை. 

தனதனதத்தன - தர்தனத்தாத தனா, 

அருவமதத்தினர் சறுமனமத்தியி 
லமரும்விருப்பறு சுர்தரப்பார்ப்பதி 

யழயெலட்சுமி சரசுவதிக்கொடி 
ய அ. தினமெச்சிவ ணங்குபொற்றுட்பிடி 

யருணவரைக்கரு கொருகனவிற்றமி 
யனையவணச்ூய விர்ந்தற்றாக்கையா 

ய௪லவினத்திறை புரி தவ9தற்பெரு 

ககமகழ்வுற்றொரு குள்செனத்தோற்.றியை 
சருவமதத்தரு மிகழிடவெய்ப்பறு 

சகளவுருப்பல தந் தசித்தாட்டுளாய் 
சர. தநினைப்பொடுவழிபடுமுத்தமர் 

தமரவருக்கும்வ ரங்கண்மிக்காற்றுவாய் 

தமிழ்கொடுசெப்பிய புலவனுணப்பல 

ஒரமுல்வைத்தமு அுஞ்சமைத்தாட்டினாய் 
தீனதுயிரிற்றிகழ் தரு.திரியக்க..ந 

சவுரியஈச்சிரின் முன்சைகட்கூப்புவேன் 

மருவலருக்கெம னெனநிகழ்ச த்திர 
வயவர்வழு த்திய செஞ்சொன்மிக்கேற்றசேய் 

மரகத ரத் தினமெலியுகிற த. தனி 

மயிலைஈநடத்து.து ரங்கமொப்பாக்கொள்வான் 

மறவர்குறிச்சியி லொருகுடி.லுற்றுமுன் 
வளர்சிறுமிக்குந யங்கள்செப்பாற்றலான் 

மகபதிமுற்றமல் பெகரிபு த்.திரி 
வனமுலைமுட்டிய விங்கெதப்போர்ச்செவேள் 

பருவதமுற்றுமொர் குடையிலுள்வைத்துள 

பழையவன்மொய்த்தசக டம்பலர்த்தார்க்கொள்கோ 
பறிதலையிற்புழு கெளிதருதுட்டர்கள் 

பதறியழப்பதி கங்கள்சொற்றார்.த்ததோர் 

பனவனுமுக்கிர வழு தியுமுற்படு 

பலரையிழுத்.துகி முங்கருட்கூ த். தன்மால் 
பகர்பெருமைக்குகன் வளமலிவுற்றுயா் 

பழனிமலைக்கும ரன்றனைக்காத்திடே. . (௩)



பழனித்திருவாயிரம், 

விநாயகர். 

தனதானதத்ததன - தானனத்தாத்தனா. 
கனியா திமிக்கசுவை யுணவான்ம௫ழ்ச்சியுறு 

கடமாமுகக்கடவு ளாளைஈட்டார்க்கொசேழ் 

கடனேர்பிறப்பொழிய நினைவானையொப்பில்பர: 
கதிஞானவித்தனைய தாரகக்கோட்டுளே 

தினியானதத்துவனை பொரு*மூவருக்குவகை 

தருகேள்வனைத்தண்வய லூர்முகப்பாச்சொல்சர் 
தருசா.ரலிற்குலவு கணநாதனைப்பெரியர் 

தணவாதுமுற்றொழுமொர் ேேதவினைப்போற்றுவா 

மரியாயமுற்றுபல தகுவேசர்சுற்றமுட 

னழிவாடெப்பொரும்வை வேலனை த்தோட்கண்மீ 

தணிசாருவைப்பரவு புலவோர்கவிச் தொடையி 
லதியாசையுற்றகும பேசனைத்தூர்த தர்கேர் 

பனியாதுறுக்கவல கவுமாரருக்கனிய 

பயன்யாவுகித்சமருள் வாளைமைச்சூற்கொண்மூ 

படரசோலைசற்றுகவி லுலவாதுயர்ச்சிபெறு 

பழனாபுரிக்கிரிவி சாகனைக்காக்கவே,, (௪) 

திருமகள். 
தனதானதர்ததன தனன தனததீதனா. 

பவளாசலம்புரையும் வடிவொடுமலர்க்கண்மால் 

பதையாதகெஞ்சிலுறு மனைவியையிமைப்பிலார் 
தவயோகர்முன்பகர்பு ணியர்பலருரச்சவே 

சலசாதனந்தனில்வை யெகொடியைமெச்சுவா 

முலமானமின்றிபச௪ண் முகவர தனைப்பனூ 

௮ணர்வார்புகழ்ர்தகுர வனைவிடையுகை த்துவாழ் 

இவனார்பயந்தசிறு மதலையினைமு ச்தர்சூழ் 

திருவாவினன்குடியின் முருகனையவிக்கவே, (௫) 

சரசுவதி, 

சனசனதத்தன - தானனத்தாத் தனா, 
' அலர்சமலத்தலவி சுறை தருலிப்பிர 

னகமுருகப்புண சோ திமச்சரப்பெணா 
ளலைகடலுட்சகொளு முனிவன்வூட்டன்மு 

விர் தருமக்கள்பல்கோடி.பெற்றாட்கொள்வா 
டலமுழுதிற்றிக முயிர்கள்சிருட்டிசெய் 

தருமமதீற்கொர்ச சாயத் தாட்டிளா 
  

மூவர் - சித்தி - புத்தி- வல்லபை,



பிள்ளைக்கவி, காப்புப்பருவம். எ௫ 

டவளகிறப்பிடி யனையவள்ச த்திய 

சரசுவதிக்கொடி. தாள்கவாப்போற்றுவா 
மலகல்படைப்போலி வுறுதகுவர்க்கெதி 

ரயிலைவிடுத்துவெல் வாகுவிற்பூத்தபூ 
வவளவுமிட்டுள குமரன்மயிற்பரி 

யழகனெமச்கொரு தாயெனத்தோற்றுசேய் 

பலபலவெற்பினில் வளசெயினத்திரள் 

பணியுமுவப்பவன் வானவர்க்கா த்தகோ 

பசசணியத்தரும் வழிபடுபொற்புறு 
பழனிமலைக்குரு wr தனைக்காக்கவே, (௪) 

நவக்கிரகங்கள். 
தனத்தகனதானதன - தானதன தர்தனா, 

வருக்காமனராணமுற வாழ்்.துருவனங்கையால் 

வளை த் துவிமிரேமிபுனை மாமணியிலொன்றியே 

ஈருக்சகெனவெகாளும்வட மேருவைவலஞ்செய்சீர் 
ஈவக்கிரகதேதவர்களை கான்மிசவணங்குவேன் 

மருக்கமழுரீபமலர் மாலைபுனைகந்தவேள் 
வலக்கையகலா தவிர கோரசெயதண்டுளா 

னிருக்குமுதலாயமீறை கோடி.புகழ்தம்பிசா 
னெழிற்பழனிமேவுமுரு கோனலம்விரும்பியே, - (௪) 

நல்லதெய்வங்கள். 
நாயுஈரியா தியபிறவு ஈச்சிருந்தத் தகுமூனு 

ஈரரிற்கடையா மவர்பருககா.றுமரக்கு ஈவைச்கள்ளுர் 

தோயுுகொடும்பூ சையின்லிருப்பந்துகளொன்றளவா யினும்பொருச்தாத் 

தூயகடவு வினமுழுதுர் துதித்தேசாளுர் தொழுதெழுவாந் 
தேயும்பிறைவா ணுதற்கவுரி செங்சைக்குருந்தைச் செபெருமான் 

செவியிற்பரம ரகசியஞ்சொல் சுவாய்க்கும. குருபரனைப் 

பாயுத்தகரு மபிலேபோற் படியிற்ககனச் துறச்செலுத்தும் 

பணை தே தாண்முருகப்பெருமாளைப் பழனிப்பதியிற் புரப்பதற்கே, (௮) 

மெய்யடியார். 
சத்தசு.ரநான்மறைச் சமயங்களாறிலுந் தரணிமண்டலமாதியாச் 

சா.ற்றுபுவனங்களினு மென்றென்றுமுற்றபல தரமாயதொண்டர்கட்கும் 
பத ? தமுதமனையதுதி சொஜற்றவர்பதாம்புயப் பூர்துகண்முடிச்சணிர்து 

புலையுடைக்கயவர்மனை புகுதா.தலீசதகமொடு போ தவஞ்சலிசெய்குவா 

மத்தமறுகாத்திசொக் றெகா தியணிசடில வள்ளல்லிழியு தவுமகவை 
மயிலேறியண்டபச சண்டமெங்கணுமுலவும் வரதனைச்ச ரதமிகழாப் 

பத்தர்மனபங்கையச் திற்றனியனாநிலவு பரமே தசிசனையர் தண் 

பழனியவ்ரரியில்வளர் குமரபுங்கவனைஈனி பாதுசாத்தருளவென்றே, (௬)



௭௭௬ பழனித்திருவாயிரம், 

பொதுத்தெய்வம். 

தனதனதத்தந்த - தானனத்தாத் தனா. 
௮லெமனை ததுர்தன் வசமிலகக்கொண்டு 

மமைவருகிர்த்தொர்த மானதைச்சூட்வொ 

லனமிவர்பொற்கஞ்ச லுதஇறடுத் துஞ்சு 
மரியொரெழிற்கொங்கை பாதியிற்காட்டுவா 

னனையர்வழு தீதுஞ்சொல் வனைவ தளைப்பொங்க 

மவிர்கருணைச்சிக்தை மோனவித்தாப்பலோ 

சறிபெருமைக்குன்றை வெளிநிறையத்துன்று 

மதிசயமுற்றெஞ்சு ர.ததைத்தீயக்குநேர் 

திலொழியச்சந்த தமுமுணர்கற்பன்பர் 
செபதவமுந்றுங்கொ டாள் வதைக்காக்கைபோல் 

சிலர்தெரியக்கொஞ்ச மிளிர்பொருளைக்கண்கள் 

செறியுடலத்தும்பர் கோனிசைக்கேக்கறார் 

இரண்முழுகுத்துங்க மருவியதைப்பண்செய் 

திருமறைகட்கர் ச மாமுதற்பேற்றையூர் 

இனகரசற்சங்க முழுமையும்வெட்கொண்கொள் 

சிவபரவத்தென்ற தேவைமிக்கேத்துவாம் 

வகிர்வடிவிற்கண்கொள் குறமகளைக்கெஞ்சு 

மூமையுடைக்கர் த வேடனைக்கோட்டுமா 

மசபதிதற்சொர் தவரண்மனையிற்கொண்டு 
வசவளர்பொற்கொம்ப னாண்முலைப்போர்க்கவா 

மலிகுகனைக்கும்ப முனிவன்முதற்றொண்டர் 

மலையமலைக்கண்ப சாவுசொற்பாக்களான் 

மகிழ்பவனைக்கங்கை யருள்சு தனைச்சிங்கன் 

மடியவதட்டுங்கு ரூனைத்தோற்றதோர் 

ப௫ரதனலுக்கம்பு வியினரசைத்தந்து 
, . ர, 

பகையுமறுக்குங்கை வேலனைப்பூக்கெய்தே 
பதமலரிற்சிந்து தொழிலினர்முற்பொங்கு 

பதிதர்குலச்சங்க நாசனைக்கோட்டிருல் 
பலமதுவைச்டக்து பொழிலினிடத்தண்டர் 

பழகும்கியப்புந்து சா.ரலிற்சேற்கொணீர் 
பரவையெனக்கண்ட வளமலியக்கொண்ட, 

பழனிமலை த்தண்ட பாணியைச்சாக்கவே, (௧௦) 

சாப்புப்பருவமு.ற்றிற்௮. 

 



பிள்ளை கீகவி. ௭௭ 

செங்€ரைப்பருவம், 
திங்கள் வெண்குழகிதவழ் சடிலச்வென்றனது ே தவியையுநீத்.ஆரெடுரா 

டெக்கணமுகத்தனாக் கல்லாலநீழலிற் செய் தவழுதிர்ந்திட்டதாற் 

பங்கயம்பொருதழல் விழிப்பொறிகளாவந்து பைம்புனற்சரவணத்திற் 
பாலகருச்சமைர் தாரன்மின்னாறுவர் பால்குடி த்தும்பசித்துச் 

சங்கலம்புறுமென்கை யுமையவளெடுத்தமுது தரவுண்வெர்துநீடி.த் 

தீருவரையழித் தமரர் படிசிறை தகிர்த்தருட் சற்குரவனாயெப்பாற் 
செங்கரும்பினனாணும் கிளையாடல்பலசெய்வாய் செங்ரையாடியருளே 

திருவாவினன்குடியின் மருவுமுருகேசனே செங்கையாடியருளே. (௧) 

சைவமாதியவருட் சமயங்களுக்குர் தடஞ்சிலையனைத்திலுக்குஞ் 

சலதியுண்டவன்முதற் றவூகளெவர்க்குர் தமிழ்ச் சங்கம்யாவிலுக்கு 
மெய்வரோதயஞான தேசிகெசெவர்ச்கும்விறல் விரரொசொரதர்க்கும் 

விண்ணவர்திரட்குமகன்மண்ணவர் தீமக்கும்வளமிஞ்சுபல்பு னங்களுக்குங் 

கசைவழா தமர்முடுகு சேனா திபர்க்குங் கலாபமயில்சேவறுக்குங் 
கனலுதவு தகருக்கும் வெள்ளிவெற்பெனமிளிர் களிற்றிலுக்குங்கருங்கட் 

டெய்வயாளைக்குமற வள்ளிக்குசாயகா செங்சையாடியருளே 
திருவாவினன்குடி.யின் மருவுமுருசேசனே செங்சேயாடியருளே,. (௨) 

பொய்வேதனை த்தொழித் செவுஞ்சவெற்பிலும் புலைவெங்களிற்றின்மீதும் 

பூ தகொடுவீரரைக் கொடுபெரும்பு ணரியிற் போமாயவாளியினிலும் 
தெய்வேந்திராதியர்க ளூறுதுயானைத்திலுக் தீயவெஞ்சூர்மாவிலுஞ் 

சிலைபிறை தருங்கவுரி யுறுபெருர் தாகத் இயக்க த்திலும்பல்பொருடோய் 

மைவேலையுறழ்பனுவ னுவல்ரேனடைபட்ட வரையினுநிறங்கறுத்த 

வடவைபுசையலகையினலுமற்றுமிவையன்னபல்வயிற்றொ.றும்வலம்புயத்துச் 

செவ்வேல்விடுத்துச் செயம்பெற்றசேவகா செங்ையாடியருளே 
திருவாவினன்குடியின் மருவுமுருசேசனே செங்கேையாடியருளே. (௩) 

மின்படநெடுஞ்சடைச் சவனிகரகத்தியலும் வீணைவலநாச தலுரல் 
விரதமுசுகுந்தனுங் கங்கைவருமாறு தவ மிகமுயல்ப£ரதலுமோர் 

வன்பனைமணந்துற்ற வணிகமகளும்புலமை வலிபெறுதமிழ்க்சேலு 

மாறில்பொய்யாமொழியு மருணைஈகரின்சிகரி வடவருுய்ர் துளாலுங் 

கொன்பரவைரீர் இப் பிழைத் தசிவஞானியுங் கோவலூர்வர்துதொண்டன் 

குறைதகிர்பிறப்பு தவு முனிவனும்போரூர் குலாவவருவாஜுநிகர்பே 

ரன்பரெதிர்மயிலேறி யாடிவருமழகனே யாடியருள்செய்ரையே 
யணிபோழிற்ப ழனிமலையாளுமுருசையனே யாடியருள்செங்சையே.(௪) 

கொம்புடைச்கரியுரிவை போர்த்தவலுச த்திலுங் குன்றமகண்மடி.மீதிலுங் 

கும்பமுனியாதியர் சரத் இனுங்குஞ்சரி குறக்கோதையங்கைகளிலும் 
பைம்புனற்சாசற் குறிச்செளினும்பல பருப்ப தச்சென்னிகளிலும் 

பாவலவராசித்தர்மன் னவர்மு தலினோர்களவை பலவற்றிலும்பளைச்சைச்



எது" பழனித்திருவாயீரம். 

செம்புகர்க்களிறாி மயிலிடபமுதுலொர் தருவருணையூர்ப்புலவனேர் 
சீரியவர்கவியேழுது சுவடிகளிலுர்தினம் தனமணங்கமழ்வ தாய 

வம்புயப்பு துமல செனக்குலவுபாதனே யாடியருள்செங்ரையே 

யணிடொழிற்பழனிமலயாளுமுருகையனே யாடியருள்செய்ரையே.(௫) 

வேறு, 
செம்பொற்பணிக எலிர்ச்தாடத் திருவாய்மலரி னசையாடச் 

சரார்.நு.தலில் வெயர்லாடச் செழுமாமலர்ச்€ றடியாடக் 

கொம்பொற்றையுளா லுடனாடக் கோலாகலமா மயிலாடக் 

, கூவுஞ்சேவற் கொடியாடக் குழுவுமமரர் குலமாடப் 
பைம்பொற்கவுரி களியாடப் பழமாமறையி னிசையாடப் 

பலதானவருட் பயமாடப் பாம்பும்புலியும் பார்த தாட 

வம்பொற்சலையோன் கூத்தாட வாடியருளாய் ravens 
யருள்கூர்பழனிக் குருபானே யாடியருளாய் செங்கீரை. 

கணியார்புனங்காப் பிதண்மடவார் சவணுங்களமுக் தருமொலியுங் 
கரடி.புலியா தியபிறழுங் கானாற்றொலியுங் கணைசொரிவிற் 

நிணியார்புயவேட் டுவரொலியுஞ் சியொதிபபுட் டி.ரளொலியுச் 

தெய்வத்தகைசா லரமகளிர் தினமாடியதாட் சிலம்பொலியும் 

பணியாம௫ூழ்மா தவரசொலியும் பறையாஇயபல் லியத்தொலியும், 

' பைங்காரொலியு மெதிரொலியும் பரலிப்பசும்போன் னகர்விபக்கு 
மணியார்குறிஞ்சிக் வையவனே யாடியருளாய் செங்கை 

யருள்கூர்பழனிச் குருபானே யா.யருளாய் செங்€சை, 

வேறு, 
தனதனதனதனதனதனதன தன - தானன தந்தான. 

மறியணிகரதலன் முதலியகடவுளர் வாடலொழிந்தார்கண் 

மகபதியுடலுள புலவர்களனைவரும் வாழிமொழிர்தார்கள் 

செ.றிதருகடலினு மிகைபடுமவுணர்க டீ.ரமிழச்தார்கள் 
செபதவரெறியிடை வழுவறுமுனிவரர் தீவினைவிண்டார்கள் 

பறி தலையமணரு மவரதுபிறகுசெல் பாவருகொந்தார்க௭ 

பதிதர்கள்குடைநிழ னலமெனுமிழிகினர் பாதினர்கடாய்மெ 
யநிலினையறிபவர் வழிபடுமிறையவ வாகெசெங்வை 

யழபெபழனியி லமர்$வகுருப.ர வாடுகசெங்ை.. (௮) 

தீத்தனதத்தனதத்தனதத்தன - தானன தரதான. 
பதிதிநெறிக்கண்மி கத்துணிவுற்றவர் பாழின்மயங்காது | 

ப்ற்பலசி த்திகள் பெற்நிலகத்.துதி பாடிகின்முன்போதி 

மு.த்இகிருப்பின்மு முக்குறுசற்சனர் மூடரிடம்போய்வெண் 
 எதுத்தொடுபொற்பண கெற்குவையிச்சைகொண் மோசமழிர்தேச



பிள்ளைக்கவி, தாலப்பருவம். ௭௯ 

கித்திரையொக்குமி ருட்கணுவப்புறு நீசரகங்கார 
கெட்செமற்றிட மற்றையர்கட்டம னேகமும்விண்டோட் 

வத் திமுகக்கட வுட்கொருபிற்றுணை யாகெசெங்கை 

யற்புதமிக்கதி ர௬ுப்பழனிச்குக னாருகசெங்மோ. (௯) 

தானன தானனதானன தானன - தர்தானந்தான. 

பார்அவயின்வாழ்பல வூரவர்கூடிய பர்தானஞ்சோலை 
பாகுறழ்பாடல்வ லாரிசைவாலுயர் பண்௫பாடுஞ்லே 

கார்வழுவாத9 வோகமெஞானியர் ஈண்பார்சந்தோட 
ராரியரோடுவி ணோர்கள்ச தாவர னந்தாவண்சாசல் 

'போர்வயவீர.ர னேகர்கள்சூழ்தகை புண்பாடொன்றா த 

பூச.ரர்சேகர நீர்வளமாதிய பொங்கேர்குன்றா த 
சிர்வயலூர்மலை மேல்வளர்தேச செங்கோசெங்ரை 

சேவனிலாவிய கேதனமாரத செங்கோசெங்சோ,. (#0) 

செங்கீரைப்பருவமுற்றித்று, 

  

தாலப்பருவம். 
'சீரார்குறிச்சி தொறுஈடி.த்துச் றுமென்முலையார் பலபேசை த் 

திருடிப்புணரீந்து தீமிழ்ப்புலவர் சிர்தைகவர்ந்து சிறிதேனும் 
பாரா தியின்மால இகரிய பரமானந்தத் தவூகளுட் 

பதுமம்புரையு மனத்தவிர்ந்து பங்கேருகளைச் சிறைப்படுத்திக் 
காரார்வடி.வத் இருநெடுமால் களிக்கத்தகுவர் களைத்தடிர்து 

சண்மூன்றுடையாற் குபதேசங் கழறியிருமா தரைக்கலந்து 

தாசார்கடம்பு புனைந்தகுகா தாலோதாலோ தாலேலோ 
தண்டேர்இயகைப் பழனியப்பாதாலோதாலோ தாலேலோ. (௧) 

முன்னம்பனுவற் ரொகைவகுத்த முனிக்கோன்கிதிக்சா வருவிப்ப 
மொழி௫ன்றனனீ யிதுதானே முற்றுஈலமா மெலுர்துணிவா 

லின்னந்துயிலக் கருதாதே யிச்காட்டுயிலு மறல்வேண்டு 

மேசராரூச௪ற் ௮ுதியாக்கொண் டீனர்குடைத்தீங் கொழித்தெமையாள் 
கன்னங்கரிய விழிமடவார் கலலிப்போது மெய்யடியார் 

கருதும்போது முபநிடதக் காட்டின் முடி.விற் கவின்றாங்கு 
தன்னந்தனியாத் இகழ்முருகா தாலோதாலோ தாலேலோ 

தண்டேர் தியகைப் பழனியப்பா தாலோதாலோ தாலேலோ. (2) 

அருவுமுருவு மருவுருவு மாமோர்மூன்றுர் தனவேயென் 
றறிவார்தமக்குமொருபடி த்ேேதேயாவாயெனப்போற்திசைப்பார்க்கும் 

கெருவச்சமணா இயர்பலருங் கெடுமாறியற்றத் தவம்புரியுங் 

சர்ச்சியினர்க்குங்கொடுந்கோன்மைச்$ழோர்மருமக் சிழிப்பார்ச்கும்



௮0 பழனித்திருவாயிரம், 

பருவமதிசேர் முகமடலார் பரவும்பெருமை படைத்தோர்க்கும் 
பகரும்பிறர்க்கு மவரவர்தம் பான்மையளவி ஓருள்புசியுஞ் 

சருவகுருதே சிகமுருகா தாலோதாலோ தாலேலோ 

தண்டேர்தியகைப் பழனியப்பா தாலோதாலோ தாலேலோ. (௩) 

கண்ணாயிரத்தான் மகள்கணவா சானக்குற த்தி பணிபுசிவாய் 

கதிர்வேற்படைக்கைக் காவலவா கயிலைக்ரியார் விழிப்பு தல்வா 
வெண்ணார்குடிக்கோர் நெருப்பாவா மீரேமுலகுர் தகருகைப்பா 

யெல்லாமுணர்ந்த முழுப்புலவா விரங்காமன த்தார்க் குணர்வரியாய் 
மண்ணாட்டினிற்டுற் லமனித வடிவுஞ்சமைவாய் மாகதமா 

மயிலூர்க்துவப்பா யுலகளிக் குமாயோன்மருகா மழைமலிவாற் 
றண்ணார்பொழில்சூழ்பழனிமலைத் தலைவா தாலோதாலேலோ 

தவத்தோர்பலர்க்கு மொருகுருவாஞ் ௪.ரதாதாலோ தாலேலோ.(௪) 

௮கரமுதலே யெனக்குலவு மைம்பத்தொன்றா மக்கரமு 
மவற்றாற்றொனிக்கு சான்மறையு wear Ge ue pr git 

பகலுமிரவுங் கதிர்மதியும் பகுத் காதரும்பற் பலகோளும் 

பா.ரா.தியவைம் பூதமுமப் பரப்பானிகழ்பல் பவுதிகமு 
மிகழ்வும்புகழ்வும் பொலிர்துளவா மெண்ணில்சமயப் பெருங்காடு 

மேசபசவா தமுமொன்றென் றிரண்டென்௮ுரையாப் பொதுநிலையஞ் 

சகளமொடுநிட் களமுமொரு தானாமுருகா தாலேலோ 
தண்டமொடுவல் கொடுபழனி தனில்வாழ்குமசா தாலேலோ. (௫) 

வேறு, 
பண்டைசான்மறையினது முடிதொறுமகிர்க்துளபருப்ப தந்தொறுஈடி த்துப் 
பரமனு ஞ்சிவையுமவர்விழிகளிலணிர் துமுகர் பங்கேருகங்களாகித் 
தொண்டையங்கனிவாய்மடக்ை தயர்கள்வாழ்மனைதொறுச்தொறுசடர் துமெய்மைத் 

தொண்டர்களனேகசைத் துய்த்துமிழ்கலாததொர் சு.தர்.சரசுபாவமெய்திக் 

கண்டையுஞ்சங்கமும் காகளமுமா தியன கல்லென்றொலிப்பராளுங் 
கமனசித்தேசரும் பூசனைசெயும்படி. கவின்றந்துகழல்சிலம்பு 
தண்டைபுளைசெஞ்சரணென் முடிமிசை தரித்தவா தாலேலதாலேலவே 

தண்டொன்றுபழனிமலை தனிலூன்றுகுருபரா தாலேலதாலேலவே, (௬) 

கவளமென்றமுதமுண் டுண்டு தயிலாதுலவு கனகாகர்வேழமொன்றுப் 

கமலாதனத்தில்வளர் பிரமாவிருப்பமுறு கவினாரர் தவன்ன மொன்றுங் 

குவலயமளித்துண் டுமிழ்ர் தநெடுமாலுவகை கூரவருமுவனமொன்றுங் 
சொற்றமு த்தலைவேலுடைச்சவளைமுதுிற்சொண்டலெவுமிடபமொன்றும் 

பங்ளமால்வரையனைய கணபதிதனாகுப் பதாகையொன்றுங்கவுரிதன் 

க ,பற்லுளசிங்ககே தனமொன்றுமற்றுமுள பலவுகாணிப்ப.ராவுக் 

தவளவ்ன்சேவற் கொடிக்கர் தராயகா தாலேலதாலேலவே 

- சண்டெர்ன்றுபழனிமலை தனிதன்றுகுருபரா,தாலேலசாலேலவே, (௭)



பிள்ளைக்கவி, சப்பாணிப்பருவம். ௮௧ 

வேறு. 

தீதீதனதத்தனதத்தனதத்தன - FTC) STC). 
மெய்த் தீவமுற்றவர் கற்பருமைக்குணம் விணேபோகாமே 

விட்டுனுமுற்புச ழத்தகுனிச்சைகொண் மேலோர்தாழாமே 
கைத்தசுவைக்கவி நச்வெசைப்படு காதார்வாழாமே 

சுற்பம்வரைக்குமி றப்பறுசித்தர்த காரீர்தோயாமே 

பைத்தலையுற்றபு விக்டெரைப்புரி பாழாராளாமே 
பக்குவமெட்புரை யக்கொடுகிற்கலர் பாய்மாகேராமே 

ச த்தசுரச்சுரு திப்பொருள்வித்தசத தாலோதாலேலோ 
தீக்கதிருப்பழ னிக்கிரியிற்குக தாலோ தாலேலோ. (௮) 

தானனதானனதானன தானன - தானா தானானா,. 
சேவலொடோர்ூளி மேகியதோள்பெறு சீர்மாருவேடா 

சிகரநீர்மூத லாவனசூடியொர்சேவூர்வார்பாலா 

காவளநராசம தேவிழைவார்சள்வி காதாமாபேர்தா 
காரணகாரிய மாகிநிலாவும கா.ராவோகா.ரர 

மாவடுசேவக மோதியுபாவலர் வாழ்வாவாய்மாயா 
வாசனைதீர்பர ஞானியர்சேகர மாவீடார்பாதா 

தாவறநீடுக லாபசகாவள தாலோதாலேலோ 
சாதனர்சூழ்பழ னுபுரிவேலவ தாலோதாலேலோ. (௯) 

தனதன தன தனதன தன தனதன - தனனா தானானா, 
பனிமலர்முழுமையு மணிதருசரவண பவனேதாலேலோ 

பக.லுடனிரவறு வெளியிடைகிலவிப பழையோய்தாலேலோ 

தினியெனவுணர்பவர் விழைதருபயனருள் சரதாதாலேலோ 
தமிழ்ஈயமறிபவர் பலர்பரவியவொரு தலைவாதாலேலோ 

குனிதருசலைவலி வயவர்கள்பலர்பணி குழகா தாலேலோ 
குமரியரிருவரொ டொருமயின்மிசையிவர் குவா தாலேலோ 

முனிவர் தமரசுட னொருபெ ருணுவலிய முதல்வாதாலேலோ 
முருடரும்வழிபடு பழனிமலையில்வளர் முருகாதாலேலோ. (௧0) 

தாலப்பருவருற்றிந்று, 

  

சப்பாணிப்பருவம். 
மர்திரசடாக்கரம் பகருமெய்யடியவர் தம் வல்கினையனைத்துமோட 

ம.ரகதகலாபமயி லொடுவேஃைகினையுமவர் வந்துவந்தினிதுகூடத் 

தீர் திரகலைப்பிரியர் தாமுமவருக்குரிய தருமத்தமைர்துவாழதி : 

தகுவருஞ்சமணருஞ் சாக்பெருமாதியர் தருக்ககமிழர்துதாழ 
விர்தினுடன்றேவர் தாமுமறுசமயத் தியைர்தோருமுவகைபொக்க 

விஞ்சையுங்கொலைபுலையு மருவியவர்யாவர்களுமிரலிமுற்பனியின்மங்கச் 
சந்திரசடாடவிக் ழெவர் தருபாலகா சப்பாணிகொட்டியருளே 

தழிழ்வள்ம்பெரிதுவளர் ழனிய க்ிமுருக சப்பாணிசெொட்டியருளே (ச)



ff? பழனித்திருவாயிரம். 

அ௮ண்டபேரண்டங்க ளிடமுற்றபாம்பின மனைத்தும்வசமாறவகவுற் 
றரிதாயகாத.தத் துவம்வரைகலாபத்தி னணிகளெந் இடவிரித்துக் 
காண்டல்சூழ்குலவரைக டவிடெனப்பொடிபடக் குதுகூலாடனமாடிக் 
சோரமிகுதானவர்கள் பைசாசர்முதலினர்க் கொத் திக்கழித் தருந்தி 

யெண்டகுதிசைப்பால னத்தரமுதலியதேவர் யாவரையுமாதரித்திட் 
டிணையில்குடிலைச்சத்தி பென்றுணருமறிஞருக் இனியவழபூ தியு தவுஞ் 

சண்டவேகத்தனிம யிற்பரியுகைபபவா சப்பாணிகொட்டி பருளே 
தீமிழ்வளம்பெரி துவளர்பழனிபங்ரிமுருக சப்பாணிசொட்டியருளே (௨) 

மசமுயன்றிகொர சாதிமுனிவோரெலா மனந$ந$ங்யோட 
வானத்துமேடமும் குசனைிமக்கினிதன் மைப்பரியும்வெட்கியுட்க 

மிகமுழங்கிக்கரிய கோடி ரண்டொடு சிலவு மேருவரையெனவு இத்து 

விண்ணிழ்புகுக்இர் இ ரன் றனக॥ிற்றேவர் வெருளுறவெகுண்டுமட்டி 

நிகரில்கமலாகனச் துற்றபிரமன்றனகர் நெளிரெளிதரக்கலக2 

கெடுமாயனகரிலும் புக்களவிலின்னல்க ணிறைத்துலாவித்திகழ்ர் த 

தகரினையடக்கியொரு பரிபெனக்கொண்டவா சப்பாணிசொட்டியருளே 

தமிழ்வளம்பெரி துவளர் பழனிய9ரிமுருக சப்பாணிகொட்டியருளே.() 

கங்குலின்றிபபொன் னகர்க்கடவு ர்யானைதர சன்னிமனகொந்துவாடக் 

ககனமுனிமொழிவழி கடுச்சென்றெ டிர்தொரு க நு்சானகம்புகுர்து 
வெங்குறவரேனலரு இற்சிறுமியைக்சண்டிவேடம்வெவ்ேவேறுகொண்டு 

வேங்கைமரமென்றுகின் றவடரு இினைப்பிண்டி மிகவுண்டுமேலுமேலும் 

பொங்குமயல்வாரிச் சழிப்பட்டலைந்தொரு புகர்க்கரிசெயு தவிபதனை 

போ தப் ணர்ந் தவள்சொல்குற்றேவன்முத்றும்புரிர்து௨கைபொலியுர்தொறு் 
குங்குமத்ே தாள்கொட்டியாமெ இகாமுகாசொட்டியருள் சப்பாணியே 

குளிர்பொ மிற்பழனியினில்வளர்குமரகுருப.ர ரகொட்டியருள்சப்பாணி யே. 

சலத்தபோதனர்க ளானர்தமீறித் திருக்கணீர நவிகொட்டச் 
தேவர்கன்னரர்கருடர் கந் தருவராதியோர் செங்கைமலர்மாரிகொட்டப் 

பாலத்தினாட்டம் படைத் தவனொ?மையும் பழிக்க ந லுவகைகொட்டப் 

பருவதாகாரப் பெரும்பூதகணசாதர் பல்லியங்கொட்ட-ழற்.று 

மாலத்தெழுந்தகுவர் நெஞ்சசம்பறைகொட்டவரமகளிர்விணைகொட்ட 
வற தமன்னர்மனை தோறுமுரசங்கொட்ட வசலர்தொறுங்சவிப்பாழ். 

கோலக்குறச்சிறுவர் தொண்டகங்கொட்ட$ கொட்டியரு ர் சப்பாணியே 

குளிர்பொழிற்பழனியினில்வர்குமரகுருபச ரகொட்டி.யருள் சப்பரணியே. 

வேறு, 

பலபன்மடவார் விளையாட்டும் பங்கேருகமுங் குவலய மம் 

பவளச்சிறுகா லோதிமமும் பருவால்வளையுங் கயற்றிசளு 

மலல்பரிமா வெனப்பாயு மலையின்குழுவு ஈவமணியு *, 

 மறிலிற்பெரியா ரதுட்டான மனர்தம்கிதமாச் செயுமழகு



பிள்ளை கீகவி, சப்பாணிப்பருவம். ௮௩ 

முலவுங்கவரி சிலபுனல்புக் குழப்பும்வனப்பு மிவையனைய 
வோசாயிரஞ்ச ருள்ளனவு மொழியாதென்றுக் தடந்நோறுங் 

குலவும்பழனிப் பதிமுருகா கொட்டியருளாய் சப்பாணி 
கொல்லாகிரதர்க் கருள்குமரா கொட்டியருளரய் சப்பாணி, (௬) 

கா௮மலாப்புங் சவன்சொன்மறை சான்குங்கயிலைக் ரிக்கடவு 
ணவிலுமெழுகான் காகமமு களிர்தென்பொதிய மலைக்குவட்டி. 

லேறுக்குறுமா முனிபகர்.நா லெண்ணில்பலவுர் தனி சாவா 
யிடத்திற்பிறர்சான் காவியங்க ளீசொன்பதுஈற் சேனுவ 

லாறுபகுதிப் பனுவலொன்று மருணைப்புலவோன் றிருப்புகமு 
மணிப்போரூரன் முதலினர்சொ லருமைக்கவிக ளளவிலவும் 

&. 16 Bajaur வினன்குடியாய் கொட்டியருளாய் சப்பாணி 
கொல்லாவிரதர்க் கருள்கும.ரா கொட்டியருளாய் சப்பாணி, (௭) 

வேறு, 
கன தினதனகன தனதனதனதன - தத்தனதத்தான. 

நிறைபெறுமகளிரும் வயமலிபுருடரு நெய்த்தமலர்ச்சோலை 
நிலவியவமரரு முனிவருமனமிக கெக்குருப்பாடு 

மறையவர்களுமர சினர்களும்வணிகரு மற்பணையிற்சாலும் 
வகைபடுபயிரிடு 0 தாழிலினர்களுழவன் மற்றைஈலத்தோரு 

மூறைவழிவழுவற வொழுகலினருணெறி முற்றுதலுற்றாசு 
முழுமையுமிரிதர மகபதிஈகரமு தற்சொல்வனப்பேர்வெல் 

முறைவறுவளமுறு பழனியினிறையவ கொட்டுகசப்பாணி 
கு௮ுமுனிபரலிய ச.ரவணபவகுக கொட்டுகசப்பாணி. (௮) 

தனனா சனனா தனனா தனனா - தத்தனதத்தான. 
படவாளரவா யிரகோடியுமா பத்தடையக்கூவு 

பசுமாமயில்வா கனமேறியவா பற்பன்மலைக்கோயி 
லிடமேகதியா விழைவாசெதிர்போ யிச்சையளி SATOH 
'மிளையாய்குறமான் மஏழ்காவலவா வெற்றுமுரற்கால்கொள் 

கடமாமகவான் மகள்சேர்கணவா கட்கவலித்தரர் 
கணகாடியதோர் துணைவாகவிணை தீர் கட்டழகுக்கார 

குடவால்வளையூர் வயலூர்முருகா கொட்டுகசப்பாணி 
குமராகுழகா குரவாகுகனே கொட்டுகசப்பாணி, (௯) 

தீதீதனதத்தன தத்தன தத்தன - தத்தானத்தான. 
ஈற்றவமுற்றவ ரைப்பழிசெப்பு த னட்டார்கெட்டேச 

சக்கனையச்சு,ச னைக்கமலத்தனை ஈத்தார்கட்கூறு 
முற்றவீரக்கமி லர்க்டெர்மிக்குற மொய்த்தாரிற்பாடு 

மு.த்தமிழ்விற்பனர்' முற்கலியச்சற முத்தேபொப்பாய



AF பழனித்திருவாயிரம். 

பதிறகைபெற்றவ ரிட்டமயக்டை பட்டேனுச்காசில் 
| பத்தியளித்தது மெய்ப்படமிக்கசெ பத்தார்கட்சூழ்பல் 

குதிறமறுக்குமு முச்கருணைக்குக கொட்டாய சப்பாணி 
கொற்றமுடைப்பழ னிக்ரிவித்தக கொட்டாய்சப்பாணி, (50) 

சப்பாணிப்பருவமுற்றிற்று, 

  

முத்தப்பருவம், 
சித்.தர்பலர்க்கோ சரசாகித் இகழ்வெண்கயிலைக் இரிமிசைவாழ் 

சிவனார் தாமு மவ ரீடபாற் சறிதும்பிரியா வுமையாளுஞ் 
சுதீ.தமலிபா சேதியுஞ் சுடர்கேருடுக்களோராறுக் 

அம்பிமுகத்தோர் துணைவோலுஞ் சுரரூர்ப்பிடியுங் குறச்கொடியு 

மித்தரையின்கா ழியிற்கூட லிடத்திலிருதம் பதிமாரு 
மிணையிலருளைக் தானு மெய்தப்பெறலால் யான்விழைர்ே தன் 

முத்தர்வருசீர்ப் பழனிமலை முதல்வாமுத்தர் தருகவே | 
மூவாவமசர் ஈகர்க்காவன் முருகாமுத்தர் தருகவே. (௧) 

அர்காளெனது கனவில்வலி தளித்தமுத்தம் பலவுளவீண் 

டவற்றின்மகமை சிறிதேனு மவிர்கன்றிலதா லயர்சன்றே 

னிர்சராணனவிற் றருதல்பெரி இலங்கற்றெனினு 'ஈலமாகின் . 

னிதயத்தருட்பன் பெக௩லுளதோ வெளைநீமகவென் ற தும்படிறோ 
பொய்ர்நாலுரையே னெலுநிசமிப் புவியோருண.ப் போகாதோ 

புகழ்சால்வீர வாகுமுதற் புத்தேேளிரினு ஈரர்மேலோ 

முர்சானெறியு மூழ்வயலூர் முதல்வாமுத்தர் தருகவே 

மூவாவமரர் ஈகர்க்காவன் முருகாமுத்தர் தருகவே. (௨) 

“கோங்சையனைய முலைமடவார் குளிர்சேல்விழிப்பார் வையினருமை 
குறியாவிளமைப் பருவத்தாட் கொண்டுதமிழ்ச்£ர் கொடுத்த தவுர் ' 

தீங்கையடுபே ராசையினாற் நிருமாமலைமேற் சென்றுருள்சாற் 
செத்துத்தொலையா தளித்ததுவுஞ் செப்பாதனமிக் குசைத்ததுவும் 

வேங்கையனுகன் முதற்சொலவ மிருத்தாயிரமுன் விலக்கியதும் 
விணேமறையச் தகுங்கொல்லோ வியன்கூடலிலோர் வணிகன்மனை 

மூங்கைமகவு மாம்பழனி முதல்வாமுத்தர் தருகவே 

மூவாவமர் ஈகர்க்காவன் முருகாமுத்தந் தருகவே, (௩) 

கருமம்பாமென் பவருணசாச் கருணைச்கடற்பே op sre 
ட கர்தாவுமையாண் மனத்தொடுகண் களிக்கவருசர்க் சான்முளேயே 
பெருமச்தரகேர் முலையாசற் பெயர்மங்கையரோ .றுவர்களும் 

பெருகாதர.த்தால் வளர்க்கவளர் பிள்ளாய்வள்ளற் பெருர்தசையாய 
குருவென்றகிர்வா ரனைவருக்குங் கொடுக்குங்கலையா யிரம்பொருந்துங் 

குழசாடூசலழ் சொடிக்குமரா குல்வுமறையா கமங்குறிக்குர்



பிள்ளைக்கவி, முத்தப்பருவம். ௮௫ 

தருமம்பொலிதென் பழனிரகர்த் தலைவாமுத்தர் தருகவே 

தமிழ்மாமுனியா தியருணர்மெய்த் தயையாய்முத்தர் தீருகவே,(௪) 

குலிசாயுதத்தோ னகர்ப்பிடியுங் குறிச்சிக்குறவ ரிளங்குயிலுங் 
கொஞ்சியணையும்பொதுக்கணவாகோலாசலப்போகலுக்கொலைவெம் 

புலிவாகனனா தியபலரும் புரிபூசனையேற் றருள்செய்தாய் 
பொல்லாவசரர் குலகாலா புலைவோறுப்பார்க் கெளியானே 

பலியேற்பவர்போ லுருச்சமைந்து பலமங்கையர்சற் ப்ழித்தார்தம் 

பாலாவேலா வலயநெடும் பாம்பிற்றுயினமா யவன்மருகா 

சலியாக்கொடையோர் வளர்பழனித் தலைவாமுத்தந் தருகவே 

தமிழ்மாமுனியா தியருணர்மெய்த் தயையாய்முத்தர் தருகவே.(௫) 

் வேறு, 

இருக்கெமுடிவைச்சிவனு மலையமலையாதிபலு மெளிதுணார் திடவிசைத்தா 

யிபமுகனொடமர்செய்.து மாயவனொருக்கா லிழர் தசக்கரமளித்தாய் 

மருக்கிளர்சரோருகப் பிர்மன தகங்கார மாய்வுறச்சிறையிலிட்டாய் 

மலையினஞ்சலியா தடக்கும்வச்சிரபாணி வன்.றுயரறக்களைந்தாய் 

'செருக்பெல்பெரும்புலமை யுற்றகற்சேன்முன் செய்தசலிமாலைசொண்டாய் 

சிறியனேன்மனமறியுமாடல்பலகனகினிற்செப்அுனவினின்மறைந்தாய் 

முருக்தெழ்கடுக்குஞ்செ ஊய்கொண்டி.வேளையொரு முத்சங்சொடுத்சருள்வையே 
முலெபொதிக்திடுபழனி மலையினின்றருள் குமரமுத்சங்கொடுத்தருள்வையே. 

பொழில்வளம்பெறுசெல்லைகரினுமடுத்ே தாழுகு பொருளைமாகதிஈடுவினும் 

புணரியொலிகுன்றாதசெர் திலம்பதியினும்பு துவையொடுசென்னையினிலுங் 
கழிகலம்பொலிகேோ எத்திலும்கியன்குலவு கனல்வரைச் சாரல திலும் 

கழறுமிவையளையப லிடங்களிலு£வர்.து சனவினிற்சொன்னசொற்கள் 
யழிபடி .லுமேகுகவி வடி.வாரமெய்திரின் படி.வங்குறித் திருர் த 

பலவேளையிற்றமிய னெஞ்சகமுமும்பரும் பரமயோகயெருமறிய 

(மொழிபவாயிலுமெய்ப்படும்படிநின்வாய்கொண்டொர்ருத்தங்கொடுத்தருள்வையே 
மு௫ல்பொ.திர் திடுபழனிமலையினின் நருள்குமச முத்தவ்கொடுதீதருள்வையே, 

வேறு, 
தனதன தானன - தனதன தானன - ததீதனதததனனா, 

அருகனையேவழி படமவராணவ மற்றோழியச்செயும்வீ 
றறைபவர்யாவரு ஈலமுறுமாறுசெ யற்புதசற்குருவே 

யொருகலியாசைகொ டழல்படுபாலையி லு.ற்றுமதற்குயா்பா 

வுரைசெயுகாவல மயிலுடனடுமு கைப்பதலுக்செ வாய் 
மிருகசுபாவமெய் தியகொடியோர்கள்வெ அுக்கும்வனப்புடையரீய் 

விலைமகளார்மனை தொறுமலைவாளையு மெய்க்களியிற்புளைவாய் 
முருசகிழ்தா.தச யணிசடையார்சுத முத்தமளித்தருளே 

முதிரருள்சேர்குக பழனியில்யாலுய முத்தமளித்தருளே. . (௮)



௬ | பழனித்திருவாயிரம். 

தானன தானன தானனதானன - தத்தனதத் தனனா, 

பாவமனகமெ சாளும்விடாதுசெய் பற்பலரைப்புகழ்வார் 

பால்புை$றணி வாருணுமாறுமொர் பற்றுமிடத் துணியார் 

சேவனிலாவிய கேதனமாணுவல் சட்டர்களைப்பணியார் 

சிதைமணாளன னாரரசாள்வகை சித்தமதிற்கருதார் 
பூவலமாகுத னேர்தவநாடுரர் புத்தியைமிக்கெழ்வார் 

போல்பவரோடுச தாவகலாதுபு ணர்ப்புறுமக்னிபோன் 
மூவகையேடனை தீர்தரநீயொரு முத்தமளித்தருளே 

மூதறிவார்பழ னாபுரிவாழ்குக முத்தமளித் தருளே. (௯) 

தத்தனதத்தன தத்தன தத்தன - தத் தனதத் தனனா. 
கற்றுணர்விச்தக ௬ுற்றதமிழ்ச்சபை கற்பிலுயர்ச்சிய தார் 

கட்டழகுக்கொடி யொப்பவருப்பொடு கட்டுணர்மிக்கலர்கா 

மற்றுவமைப்பொரு எற்றதவத்தின்ம னத்தைநிறு த்தவலார் 

மற்சரமற்றுவ சிக்குமடத்தொகை மட்டில்கொடைத்தொழிலோ 
ருற்றுயர்மச்சும னைத்திரள்ச த்திர முக்ரெமற்பயில்வா 

ருட்டினமற்றம ணிக்கழகத்தணி யொத்தனபற்பலசீர் 

முற்றுதிருப்பழ னிப்பதியிற்குக முத் தமித் தருளே 
முப்புரமட்டஈ கைப்பரர்கட்சுத முத்தடிளித்கருளே. (௧0) 

முத்சப்பருவருற்றிந்று. 

  

வாரானைப்பருவம், 
அயில்வேற்படையுர் இருத்தண்டு மகலத்தொடுதிண் கையிற்றுங்கி 

யங்கைமலரொன் றிடபாகத் தவிருங்கடி.ம் தமை தரவைத் 

தெயில்வேவுறஈக் கவர்மகவென் றியாருமறியும் படி.முழுநீற் 

றியக்கங்காட்டிக் கண்டிகையு மேற்றவயின்றோ றினிதணிந்து 

கயிலைக்சரியி னிரசிதம்போல் கவின்கோவணங்க ளொடுதரித்துக் 

கழற்றாட்கருட்பா துகைசா த்திக் கனிவாய்முறுவ லொடுகின்றாய் 

மயில்வாகனத்தி லொருக்கான்முன் வருகவருகவ (கவே 

வளந்தோய்பழனி மலைக்குரவா வருகவருக வருகவே, (௧) 

சர்தாசலத்துப் பனவரெனத் தவவேடத்துப் பெரியரெனத் 
தமிழ்தேர்புலமைப்பழையரென த்தனிவேல்புனைதோள்வயவரெனக் 

கொத்தார்மருமத் தரசரெனக் கொடுஞ்செட்டொழியா வணிகரெனக் 

குவளை த்தொடைநீர்க்குல த்தரெனக்குறிச்சியிடைவாழ்குறவரெனப் 
பந் தாடியகைச் சிறுவரெனப் பலகாட்சகனவில் வர்ததன்றிப் 

பசும்பொற்கலப மயின்மீதும் பரணிற்கலந்தா ளொடுஞ்சிலகால் 
வர்.தாய்ஈனவி னிலுமொருக்கால் வருகவருச வருகவே . 

,அளந்தோய்பழ்னி மலைக்குரவா வருகவ்ருக வருகவே. (௨)



பிள்ளைக்கவி, வாரானைப்பருவம். லி/௭ 

அர்தண்பொதியைக் குறுமுனியை யமரருல ஞரதளை 
பறுங்கைபெறும்போன் னனையாளை யலகைத்துயர் ர்ச் தகிர்ர்சாளை 

ஃவெர்தசாரத்தை வியர்தானை விண்னூர்வரைபோய் மீண்டானை 
மிளிர்பொற்பணிபெற் றவித்தானை வேலாவலயங் கடர்தாளைப் 

பர் சமறுதா லுரைத்திறமைப் பாவலனைமற் நிவர்போலும் 

பலரைக்கருஇித் தினந்தோறும் பரவச் சலியாப் பத்திசெயு 
மைச்தரெனையுஞ் சொலும்படி முன் வருகவருக வருகவே 

வளர்தோய்பழனி மலைக்குரவா வருகவருச வருகவே, (௩) 

களை யாமெனப்பங் கயம்பொலிதண் சழனித்தொகையி லலையெறியும் 

கவினஞார்தருபற் பலதடத்திற் கணக்னெமனைமுன் நிலின்சாலி 

லிளையாருருகச் செயும்பார்வை யெழின்மங்கையாயாழ் புரைகரத்தி 

லிடுப்பின்குடத்திற்பலபணிக எிடும்பொற்கழு த்தி னெடும்டொழிலி 

லளபால்கவர்ந்துண் டவன்ரானே யளையார்பலர்தம் மணிவாயி 
லரம்பைகமுகா தியின்குரு.த்.தி லலங்கமதிள்கோ புரமறுகல் 

வளையோலீடுந்தென் பழனிசகர் வாழ்வாமுருகா வருகவே 

மழமால்விடைப்பண் ணவனுதற்கண் மணியாமதலாய் வருகவே.(௪) 

எடுக்கவருக மஃர்க்கரித்தி லேர் தவருக தளிர்மடிமீ 

இருத்தவருக வுச்சமுகர் திணையிலுவகை யுறவருக 

வடுக்கண்களிக்கும் படி.வருக வன௪முகைமென் முலைத்தீம்பால் 

வழியவருக பலபணியு மலரும்புனைய வருகவென 

நடுக்கந்தவிர் த்தாண்டருள்கருணைஈ ணுகுமுமையாள்சொலுச்தொதும்போய் 

நர் தரம௫ழ்ச்சி யுறுங்குமரா ஞானப்புலவா ஈவிறுதிச்சொன் 

மடுக்குஞ்செவியாய் பழனிககர் வாழ்வாமுருகா வருகவே 

மழமால்லிடைப்பண் ணவனுதற்கண் மணியாமதலாய் வருகவே(௫) 

வேறு, 

காவுபடகெஞ்சருறு பலம தவிகாதமுங் கதிசெதிர்ப்பனியதாகக் 

காலியொடுகன் நினம் வதைத்துண்டுவக்குமவர் கனலில்கிழுபூளையாகப் 

பிரமன்மிசைபழிசொல்லி பங்முனசக்சொல்செய் பேயருர்தூயராகப் 

பெத்தமதையேமுத்த மென்றுமகழ்வுற்றுலவு பித்தருஞ்சுத்தராகத் 

தசமதரமறியார் தடைப்பரவுபாவலவர் தாமும திரேமசாகச் 

சர்,ததங்கருதியுனை வர்தனைசெய்ன்றேன் றவித்துச்சலித்தடொதோர் 

வரமுதவுதற்குறித் திக்கணமயிற்பரியில் வருகானிவருகவருகே 

வயதூர்மலை த் தலையில் வாழும்வடிவேலலா வருகஈனிவருகவருசே. (௬) 

சற்கையறுமெஞ்ஞான சாரமறிவார்களுஞ் சகலதேவருகெருங்கத் 

தபனனிகலவனுபிர்கொள்பவன்மு தலினோர்தொழச்தச்சபல்லியமுழங்கக்



‘Had ..... 'பழனித்திருவாயிரம். 

SHOE Ser shu மாயனமருகன்குகன் கார்த்திசேயன்கடம்பன் 
கருணாகரக்குமா னென்றுதமிழ்வாணர்பல கவிகளாற்.று திசெய் இடக் 
SHOES GOST மா தீர்ரடனஞ்செயச் குச்குகூவென்றுசேவற் 
கொடி.யோலிடக்கசன வனிலை தயுங்குறவர்தரு கோதையுமெனக்குலாவு 

மங்கையர்களிருவருட னிக்கணமயிற்பரியில் வருகரனிவருகவருகே 
வயலூ£மலை ச் தலையில் வாழும்வடி வேலவா வருகஈனிவருகவருகே. (௭) 

வேறு, 
FU TOTO TM தனதன தனதன தனனா தனன தனதனா, 

அறிவினையறிபவ ரஅுபவமுழுமையு மதுவாமிளிர வருள்செய்வா 
யருனையிலொருமு துகரியின்வடபுறமமர்வானுவல்பல்கவிகொள்வாய் 

ம தியொடுமழுவணி தீருகரர்விழியுமிழ் மணியாமெனமுன் வருகுகா 
மகதலமளவிய கெடியவனமார்முன் வழுவாதுசைசெய் புகமுளாய் 

வெறிசமழ்குசவமென் மலரரலர்புயமிசை விதிர்வேல்புனையும் வயவனே 
விடவ.ரவினமழ வககிபமயின்மிசை விரைவாயுலகை வளைகுவாய் 

பறிதலையமணர்கள குடிகெடவெகுள்சிறு பனவாவருகவருகவே 
பழனிமலையிலந தினம்வளர்சரலண பவனேவருக வருகவே. (௮) 

தனன தனன தனனதனன தனனதனன தனதனா. 
கசமுமரியு மளவில்களைகொள் கடலின்மரீமு மடவலாய் 

கமலம்விரவு குவளையனைய கருணைவிழிகள் பலகொள்வாய் 
நிசமிலமணர் கழுலின்மடிய நிகரில்கலிகள் பகர்பவா 
நிதமுமுயிர்கொல் வினைசெய்புலைஞர் நிசையமுமுக முடுகுவாய் 

வசவனெனமெ யடி.யர்பணிசெய் மகர்தமனதை யகல்லொய் 
மதுரவ௪ன சரசுவதியுண் மகழ்வொடுணர்பல் வசைசொல்வா 

யசலமுழுது மயிலின்முது லலையும்வயவ வருகவே 
யரிபபழனி மலையின்மருவு மதுலமுருக வருகவே. (௪) 

தீனனதன தனனதன தனனதன தனனதன. 
தீனனதன தனன தன தீன தனா, 

குமாகுரு ப.ரமுருக சரவணசண் முகவாத 

குறைவில.நு பவசரத வருகவே 
குலகிரிக ஞூடனுலக முழுமையுமெ ய$.யருணர் 

குடைநிழலி னிடைகொள்குக ' ' வருகவே 
சமாபிர பலவயவ ரனைவர்களு நினையுமொரு 

சகளசரு வுணுமதலை வருகவே 
சரபமுட னிகலியடி மொருபறவை யின துறை 

தீகரவடர் தடிகொள்கர வருகவே 
,பமரமு.ரல் குரவமலர் விழையுமட மகளிர்பல 

பலர்கலகி _நகரிளை ஞன் வருகவே



பிள்ளைக்கவி, அம்புலிப்பருவம். YF 

பகடனைய வடி.வுகொடு வரு தமைய னுதவிகொடோர் 
ப.ரணருகின் மகிழ்கடவுள் வருகவே 

யமரர்படு சறைதவிர வசு.ரர்களை யடு தலினெய் 
தரிவைமண மகன்வருக வருகவே 

யருள்வளமை பொலிபழனி மலையினில வியவொருவ 
னது தினமெ னெதிர்வருக வருகவே, (௧0) 

வாசானைப்பருவமுற்றிற்று, 

அம்புலிப்பருவம். 
சாமம். 

கபிலைப்)பருங்கடவுள் விழியிற்பிறர் தலைக் கயநீர்முழுக்காடினாய் 

கற்பகநிழற்புலவ ரவுணசான்மடியாது கனவு தவிசெய்தளித்தாய் 

வெயிலை த்தரும்பரிதி யுட ஓட்புகுந்துற்று மீண்டுங்குளிர்ச்சிகுன்றாய் 

மேடத்திவர்ர்திணையி லிடபத்துமேறியேமிதுன த்திலாசைகொண்டாய 
சயிலத் தலைத்தொர்தமொருகாளுமொழிகலாய் தாரகைக்கூட்டம்விழைவாய் 

தாமோதரன்றனக சம்பர்தமெய்தலாற் ரூனவர்க்கூறுசெய்தா 

யயிலைப்டொருந்துமுரு கையனுனையனையனா லம்புலீயாடவாேேவ 

யன்பர்மலீே தன்8/ழனிஈயின்கண்வளர்கர்தனுட னம்புலீயாடவாவே, (௧) 

மாநிலத்துற்றபல மக்கட்கும்விளையாடும் வாஞ்சைவருலித்தலாலும் 
வானுலகுடைக்காம தேனுவின்பாலனைய வாலொளிபசப்பலாலுங் 

கானிடத்திற்குடிகொள் வார்களுங்கண்டுளங் களிகூரவருவதாலுங் 

கயிரவம்விழைந்திடுச லாலுஞ்சின்மாதரைக் கவலாதுமகழவைத் து 

வேனின்மதனாற்ிலம டர்தையர் துயர்ப்பட விடுத்திடுதலாலுமொருமால் 

வேழத்திலேறிமிளிர் வதனாலுமீசன்றன் வேணிமணம்வீசலாலு 
மானியிலனானகும ரேசனைநிகர் த்தியா லம்புலீயாடவாவே 

யன்பர்மலிதென்பழனி யின்கண்வளர்கர் தனுட னம்புலீயாடவாவே, (2) 

கொங்கைமயிலேயனைய மங்கையரனேகர்மயல் கொண்டுவலிதணையுமழகுங் 

கூறுமொருபதினாறு கோலத். தனெனமரைக் குலமிசைகச்குஞ்செப்பும் 
பங்கயமலர்த்திரளெ லாமொல்குபேசெழில் படைத் தவானனமுமுள்ள 

பன்னிருகெறிக்சகொண்டு மேகுதிறமும்பிறர் பழிக்சரியமானமும்பாழ்ங் 
கங்கைநரிகாயையனை யார்புரிபுலைப்பூசை கருதாமையு்கழைக்கைக் 

காமனைக்£ழ்ப்படுத் துங்கனமுமெய்தலாற் ககனம்கிழைதருமெம்பிரர 
னங்கைமலராலுனை யழைப்பதறிவாயென்னி லம்புலீயாடவாவே 

யன்பர்மலிசென்பழனி யின்கண்வளர்கர்தலுட எம்புலீயாடவாவே, (௩) 
பேதம். 

வையகத்துள்ளவர்க ஞங்கரணராடோறும் வருமெளியைடீயிவன்றான் 
மலநிகளமுறிவுபடு சயோச சாதனர்த் மனவெளியிலுலவவல்லான்



௯௦0 பழனித்திருவாயிரம். 

சையமொரிரண்டன்றி ேவேறுபயிலாயிவன் சகலமலையிலும்வாழ்பிரான் 

றகைகுன்.றிரீடிவெகு வாரு இரீயிவன் றணவருமொசே தன்மையான் 

பையரகினச்சம் படைத்துளாய்நீயிவன் பரியுமதையு ண்பெக்கும் 

பட்சியொன்றொவ்வொர்கா லுனையணையுமிவனைமுப்பறவைசொட்டு றறகண்டா 

யையகோலவிவலுன்னை விழைவதுன்றவமாகு மம்புலீயாடவாவேே 

யன்பர்மலிதென்பழனி யின்கண்வார்கர் தலுட னம்புலியாடவாவே, (௪) 

இர்திரன்றனதேவ லாளனீயிவனவற் கினியவரசுரிமையீர்தோ 

னிகலவு ணரைக்காணி லஞ்சுவாப்நீபிவ னெித்தவேல்கூ றுசெய்யு 

மர்திரசடாக்கர செபஞ்செய்குவார் திர மன த்தினிடையன் றிநுழையான் 

வானில்வருமேகங்ச டோறு.நுழைவுற்றொளி மழுங்கிமிளிர்தரசாணிடாய் 

தச். திரகலைப்புலவ ருக்வெனடங்டொன் றக்கன்மகவருனக் தாப் 

சலனமிவனலுக்கில்லை யுன்றனக்கோடலே தருமமாயெதுகண்டா 

யந்திபகன்மாறிடவும் வல்லறுபெருமாளொ டம்புலியாடவாவே 

யன்பர்மலிதென்பழனி யின்கண்வளர்கந்தனுட னம்புலியாடவாவே. (௫) 
வேறு, 

தானம். 
இழைத் தமணிப்பொற்பணிக்கர த்தாலிவனுன்றனையிண்டழைப்பதனுக் 

கென்ன தவமுற் செப்துளையோ வெய்தர்திருக்கை முறைதானோ 
குழைத்தவ (14 திநிகர்மொழிய ரர்கூறும்வசை த்தீக் கொளுஞ்செவிக்சென் 

கோலாகலச்செந்தமிழ்ச் சந்தக்கொழும்பாட்டோ லிகைத்தளதேயோ 

தழைத்தகலைதேய்ர் தடும்பாவந் தலிரப்பெறலா மசவுன்பேர் 

சாற்றிடிலுமச் சுறுபேறும் தலைமேற்கொளலாக் தாமதியா 

தழைத்தவுடனே வரனலங்கா டைவாரா யம்புலியே 

யழகார்பழனிக் குமானுட னுடவாரா யம்புலியே. (௬) 

வடி யாப்பிறவிப் பெருங்கடலும் வடியப்பெறலாம் பலகோடி. 
மறைக்குமுதலாம்பிரணவத்தின்வண்மைப்பொருளுக்தரிதரலால் 

கொடி.யார்பலர்க்கோர் ஈமனாகுங் கொற்றந்தானுக் கொளலாகுக் 

குன் ௮தொ.றும்போய் ச் தமிழ்ப்பாடல் சொழிக்கும்புகழுக்கைகூடும் 

விடியாமாயை(ழிள்விடி.யும் விளங்குமொளிச்சீர் மறையாது 

விணே தருக்கு மெலிவடையேல் வெளிமன்றகத்தின் மிகஈடிக்கு 

மடியார்க்கெளியான் றருமகவோ டாடவாரா யம்புலியே 

யழகார்பழனிக் குமானுட னாடவாராயம்புலியே, (௭) 

வேறு 
தண்டம். 

தனதனதனனா தனதன தனனா தானாதர் தனனா, 

அளவறுமுனிவோர் வெருளுறவருபே ாடூர்சின் நிலனோ 
வமரர்கள்பலரோர் கொடியிடைபிணமே யாநீர்கண்டிலையோ



பிள்ளைக்கவி, சிற்றிற்பருவம், கக 

குளவனல்விழியா லரனருளிய?ர் கூர்கோ.ரந்தெரிவாய். த 

குருதிபெய்தொருமா ம.ரமதவடும்வேல் கோல்விீசங்குறியா 

.பிளமையனெனவே யெணியவமதியே லேனோவர்திலைபோ 
யிடல்பலகுரவோர் வழிபடுப திகாண் யான்வீண்லிண்டிலனே 

வளமலிரிசதோ ுலவியகுகனேர் வாவாவம்புலியே 

மயிலிவர்வயலூ ரிறைம௫ழ்வுறவே வாவாவம்புலியே. (௮) 

தானனதானன தானன தானன தானாதர்தனனு, 

ஆணவமார்முது சூரெனமாய்வுற லாகாயர்தனில்வாழ் 
வாமிருபானெழு தா.ரகைமாதர ழாவாறின்றுணர்வாய் 

காணமதேபொரு ளாமெனகாடுரர் காதோநின்செவிமா 
காதலொடியானுவல் பாடலினோசைபு காவாறென்புகலாய் 

வேணவிகாதமி தால்விளைவாகுமெய் வீணேவம்புசெயேல் 

வேழமிதோரிலி வேளையுணாமல்வி டாதேவென் றிகுலாம் 

வாணவவீரர்ச காயவிசாகன்முன் வாவாவம்புலியே 

வாழ்வயலூர்முரு சேசனெடாடி.ட வாவாவம்புலியே. (௯) 

தனனதந்தனதனன தந்தன தனன தந்.தனனா. 

அரனருர்.தவ ம திரிலீம்பக வழலில்வந்தவிர்வா 
னசலமெங்கணு மயில்விடுங்குக னகள கெஞ்சினர்கோ 

வரமனந்தமு முதவுபுப்சவன் மமமைகண்டறியா 

மலினர் தங்களை யடுதலுஞ்செயும் வயவனெண்டிசையோ 

புரநிறைந்துள திருவினும்பழி புகலும்வன்புடையார் 

புகழ்பெருந் தர்கை முருகன்வண்டமிழ் புரைகடம்பணிசேய் 
ம.சகதம்புை யுமைமசன்றன்முன் வருகவம்புலியே 

வளமலிந்துயர் பழனிஈண்பன்டூன் வருகவம்புலியே, (௧௦ 

அம்புலிப்பருவமு ற்றிற்று. 

  

சிற்றிற்பருவம். 

ஆ.ரார்சடி.லப் பெருங்கடவு எனற்கட்பொறிக ளென த்சோன்றி 
யங்காரகலும் பவனனுங்கொண் டறலூடுய்ப்பத் திருவுருவாய்த் 

தாராகணமங் கையரறுவர் தடமாமுலைப்பா னனியருந்தித் 

தருமம்வளர்ப்பா டருமமுதுஞ் சாலப்பருக விளையாடிக் 
கூரார்கதிர்வே லாதியன கொண்டுதகுவர் குடிகெடுத்துக் 

குன்றுதொறும்போய் த் தனமுலவிக்கோலாகலக்கோமளச்தமிழ்ச்செஞ் 
சரோர்பழனி ஈகரில்வர் சேர் தாசிற்திற் சிதையேலே ஷூ 

சிலம்புபுலம்புக தனது தாட் செல்வாடிற்றிற் சதையேலே. (௧)



cae. பழனித்திருவாயிரம். . 

பம்கேருகப்பூர் தடம்பரப்பிற் பலபன்மடவார் விழிக்கடையிற் 
பாசமறுமா தவருடையிற் பழமையுணர்பா வலர்மன த்இற் 

சொக்கேப் தருமென்.று ணர்ப்பொழிலிற்கோழிக்சொடியின்கொழுஞ்சுட்டி த் 
குலையாவீர ரிலைவேலிற் சோரமலியுக் தகர்ப்பரியிற் 

பொங்கேர்பெறுமோ திமத்தாளிற் பொலிநெற்கதிரிழ் புனைகடம்பிற் 
போதக்கொூப்பார்பொதுஃகா த் இற்பொன்னார்ம திள்சோபுசப்பெருக்கிற் 

செங்கேழ்பிறங்கும் பழனிரகர்ச் சேந்தாசிற்றிற் சிதையேலே 
இலம்புபுலம்புந் துணைச்சிறு தாட் செல்வாசிற்றிற் சிதையேலே.(௨) 

உன்னைப்பொருளா மெனக்கருதா தொருங்யொங்கூடிக்களிக்கு தமா 

வொருவனுன்னில் வலியானீண் டுள்ளானெனும்பொய்யுசைத்ேதமா 

வன்னைக்குயர்பே ரருள்கொளுரீ யாடவருமா றெண்ணிலமா 

வூத் தவுடனிற் கடங்கார்போன் றதட்டிச்சிலசொல் லறைந்தேமா 

மின்னைப்பொருபே தையரிடை$ீ வேண்டுமவரை மணந்துகொள 
வேண்டாமென்ன த்த9த்தேமாவெறுப்புன்னுளத்தேனலுதித்ததுவோ 

தென்னைப்டொழில்சூழ் பழனிரகர்ச் சேந்தாசிற்றிற் நதையேலே 
இலம்புபுலம்புர் துணை ச்றுதாட் செல்வாசிற்றிற் சிையேலே. (௩) 

பவளம்புரையுர் திரு£மனிப் பாங்கும்பலபொற் பணித்திசளும் 
பட்டாடையும்பங் கப.த. தாளும் பாரிற்புழு தி படலாமோ . 

சிவனுமுமையு மலர்கிழியிற் சேர்ப்பதுனது பதமன்றோ 
தெருணான்மறையின் ச த்.தகிருஞ்சீர் த. திக்ஃ தார்சிறுமைகண்டாய் 

கவளக்கரிமா முகற்கிளையாய் கவிஞா்குறிஞ்டுக் காவலவா 
கந்தாமுருகா வெனப்போற்றிக் கரங்கூப்பிடுநீர் கடவேமா 

லவலக்தணந்தாண் _ருள்செயுநி யணியார்சிற்றி லஎழியேலே 
யமருமைத்திருவா வினன்குடி.யா யடியேஞ்சிற்றி லழியேலே. (௪) 

சந்தோடத் தான் மணற்கொழித்துச் சமைத்தவருத்த மறியாயோ ' 
தமிழ்மாமுனிவன் புனைந்துயுகின் ரூட்டாமடைக்கச் தகைதகுமோ 

பைர்தோகையபுட் பரிரீ த்துப் பாரின்மிதிக்கை முறைதாமீன 
பல்வீழ்ர்த.றியாச்சறுவர்சளைப்பகை த் திட்டொறுக்கப்படுங்கொல்லோ 

திர் தோமெனசா டகம்புரியுஞ் சிவனுமவன்ற ஸிடம்பிரியாச் 
திவையுமுளை த்தான் றேடாரோ செயுமுற்றவத்தாற் நிகழ்தருநீ 

யந்தோவுடனுற் ரூடாம லணியார்சிற்றி எழியேலே 
யருமைத்திருவா கினன்குடியா யடி.யேஞ்சிற்றி லழியேலே, (௫) 

வேறு, 
அண்டமிசையுற்றவர்கள் வாழ்வையுமதித்திடா தாறெழுத்தோதியோதி 

யஞ்சகத்துடலிலுட் புக்குமீ்ண்டவனனைய ரரியதமிழாற்றுதித்துக் 
கண்டத,த்.துவவாதி கட்கும தனேனைய கண த்தோர்ச்குசடுவினின்.ு , 

' காதினிச்டெர்செயும் சயவர்குலவேரறச் கடிங்தேகருதிரொர்து



பிள்ளைக்கவி, சிற்றிற்பருவம். ௬௪. 

தொண்டாரதுபா தபங் கயமலருகுக்குமென் நுகண்முடியிலுக்கணிர்து 
சுத்தவுணவல்லா தசு.த்.தவு ணவுண்ணார் தொடர்ச்சியேகொண்டுவந்து 

தெள்டனிட்டேயே விரும்புமடியேஞ்செய்த சற்றிற்திைத்தடேலே 
சிருவாவினன்குடியின் மருவுமுருகாவெமத சிற்திற்சிதைத்திடேலே, () 

மாசசகரிற்புலவ ரின்புறச்சூரன்முதல் வல்லவுணசைத்தடிர்தாய் 
மரகதகலரபச் சிப்பரியின்மிசையேறி மாகிலஞ்சுற்றிவர்தாய் 

சோகமலிவெய்துமோ ராயிரந்தவருயச் சூழ்வரைக்குகையிடி த்தாய் 
தொவெளைமு தற்சொல்சிலபணிகளுடனங்கையொருதோலசைல்லாட்களித்தாய் 

சாகத்துணிர்துசெ ரியிலேறிவிழ்ர்தான் நனைச்சளொயெனப்புளைர்தாய் 

சா.ற்றுமிவையனையபல விளையாடலின்னமுர் தரையிலுஞ்செயவல்லநீ 
தேகமுதன்மூன்றுங் கொடுக்குமடியேஞ்செய்த சற்றிற்சிதைத்திடேலே 

திருவாவினன்குடியின் மருவுமுருகாவெமது சற்றிற்சிதைத்திடேலே, () 

வேறு, 

தீத்தத்தனதன தத்தத்தனதன தத்தத் தன தானா, 
௮.த்தர்க்கொருபொரு ளைச்சொற்றருள்ச,க வ த்திக்களையானே 

யற்பிற்பணிபுரி பத். தர்க்கெளியவ வச்சுத் திரடோய்வாய் 
சத் தச்கடலினி த் துத்தகுவர்க டத்.துப்படகேர்வாய் 

சூட்டச்சதுமறை விற்பத்தியனெ£ர் தக்தத்.துயர்சீலா 
பு.த்தர்க்கமணர் த மக்குப்புலைமலி பொக்சர்க்செமனாவாய் 

புற்றுட்பணிகளு மட்குற்றிடமுமல் பொற்புச்சயூர்வாய் 
சித்தர்க்குயிர்நிலை யொத்.து.த்திகழ்குக சிற்றிற்ிதையேலே 

செப்பொப்பறுபழ னிச்சற்குருபர சிற்றிற்கிதையேலே. (௮) 

தானனதானன தானனதானன தத்தத்தன தானா. 

மாதவர்சேகர நான்மறையோர்குழு மச்சக்கொடியோனேர் 
வாழ்வு றுகாவலர் பேோவைவாணிப மற்பெற்றுயர்சீரார் 

பூதலமேதுணை யாமெனவேருழு பொற்பு த்தொழிலோவார் 
போல்பவர்யாவரும் வாழ்மறுகூடுபு ழைக்கைக்கரிதேர்மா 

வேதமிலோதையு மாதர்களூடியி டதீதக்கனபூணா 
லேர் தருபேரொளி மாலையின்வாசமு மெய்ப்பற்றுறுமாணார் 

சிதளநீர்வய லூர்முருகாவெமர் சற்றிற்சி தயேலே | 

தேவர்தமூரழி யாதருள்வேலவ ௫ற்.றிற்சிதைமேலே, (௯) 

தத்ததன தத்ததன தத்ததன தானா, 
முக்கணகீர் பொற்பறுமு கத்தினுமு ளானே 

முப்புசமெ ரித்தபரன் முத்தமிரபொலா 
சக்சரமெ டுத்தவரி தத்தறவெல் லானே 

சட்டிலிர த.த்இனர்தீ மக்கெளிய வேலா



ee பழனித் திருவாயிரம். 

மக்களூரு வத்தொடும்வ சத்தகுசெ வேளே 
மத்திநிலை பெற்றதவர் மட்டுமறி பாதா 

செக்கர்நிற முற்றகுக சற்றிலழி யேலே 
தெட்டுபழ னிக்குமா சிற்றிலழி பேலே. (௪0) 

| Ad ory pips. 

  

சிறுபை ற்ப்பருவம். 

திகழ்சிச்திமுத்தியெலு மிருபேறுமாதவச் செல்வே மயாகுமென்றுஞ் 
செந்தமிழ்ச்சந்தக் கவிச்சுவைநுகர்ர் டார் செவிடசேபோல்வரென்று 

மகவெனவுயிர்த்தி எனைத்தையும்விழைர்சடொ மன்னர்புலியளையசென்றும் 
வட்டி.க்கும்வட்டிகள் வகுக்கின்ற திவணிகர் மறவேடர்புரைவரென்று 

நிகரிலுழவு த்தொழி னடத்தியுமிரப்பவர்.த நெஞ்சமெரி தருலோபமே . 
நித்தமுஞ்செய்யுமவர் நீசரிற்கடையசே கிச்சயமிசதென்று wer gigs 

செகமெக்கனுஞ்சென்று சென்றுசலியாமனின் சிறுபறைமுழக்பெரு£ள 
திருவாவினன்குடி.யி லொருவாவிரைர்துனது சறுபறைமுழக்யெருளே,. 

உயிரொன்றினுக்குமிடா் சிறிதுஞ்செயாமையே புயர்ஙாயதருமமென்று 

மொருதீவினை த்தொடர்புமின்றிமுயல்கின்றதேயோங்குபொருள்£குமென்று 

மயில்போலுமங்கையரு மாடவருமொருமைபடன்மாசற்றவின்பமென்று 

மறைமுடி.ப்பொருளன் றிமற்றொன்றும்வெஃகாமைமன்னுபாமுத்தியென்.ற ங் 
குபில்போலும்வடி.வமுட னிசையுங்கொள்காளக் குற த்திக்குமூ.த்தசங்கை 
குவலயமும்படியோர் வெண்பாகினன்கன்று கூறிவைத்துள்ளபடியே 

செயிர்யாவுரீக்கவல பன்னிருகரங்களாற் றுபறைமுழக்யெருளே 
திருவாவினன்குடியி லொருவாவிரைந்துனது சிறுபறைமுழக்கியருளே.() 

மார்க்கண்டமுனியனைய மனவலியுளார்களே மாண்பிரமசரியரென்று 

மறையினைத்தமிழ்செய் திருவ ரளுவனையனையர்புகழ்மருவுசர £ததென்றும் 

பேர்ச்கரிபசர்பெறும் வசிட்டனிகர்வானப் பிரத்தரேபெரியசென்றும் 
பிறர்தொழில்வசப்படா வல்லமனையனையசே பிரமபத;முத்.தரென்று 

நீர்க்கடலுுத்தளவி லாதமலையா திய நெடுஞ்சுமைபொறுத் துமாய 

னிறைம௫ஒழ்வுறப்புணர்ச் துள்ளபார்முதலாநிலாவுலகமெங்கனும்போய்ச் 

£ர்க்கமலமலரனைய செங்கையின்குணில்கொண்டு சிறுபறைமுழக்கெருளே 

திருவாவினன்குடியி லொருவாவிரைந்துனது றுபறைமுழக்கியருளே. 

தேவதுர் தமியொலியி லமராவஇப்புலவர் சிந்தைமகழ்வெய்திவாழச் 

செக்கட்பெரும்புலியை நிகர்தானவக்கொடியர் தசெஞ்சபறையடிப்பப் 

பூவகத்துற்றசதர் முசகன்மறைகணுன்குதுவல் பொதுரெறிகளாறுமோங்கப் 

புலைகொலைச்சஞ்சாத புன்சமயமெல்லாம் புகைந் துீருயொழியச்



பிள்ளைக்கவி, சிறுபறைப்பருவம். Sa 

சேவலிடபங்கருட னாதியவரைந்துள திருக்கொடிகள்யாவும்வெல்ல த் 
தீயனவரைர்தகொடி முழு தழியவறமெலாஞ் சதருமலெங்கும்வளரப் 

பாவென்பனமுற்று நசிவுறகினைக்துசிறு பறைமிகமுழக்யெருளே. 

பழனியங்கரியின்மிசை வளருநங்கும.ரசிறு பறைமிகமுழக்பெருளே. (௪) 

சருவசித் துஞ்செய்ய வலனாமுனக்குமுன் றனைஈம்பெனக்குமென்னைச் 

சார்ந்தொழுகுமொருதொண்டலுக்குமெய் தியமூன் றுதாமாயமூன்றுணெறும் 
பொருவில்பெருகீரூற் று இத் துலகமெங்கணும் புகழ்ஈலம்பெறவுமீனப் 

பூசனைகொளும்புலைத்  சவதைகளும்பெரும் புனிதமுற்நிடவும்பொலாக் 

கெருவமுற்றியசமய வாதருங்கவிஞருங் கேடுபட்டிடவு ஈல்லோர் 

கேளிரொவோழவும் கவுமாரகெறியோர் சளர்ச்சியுறவுங்குறித்துப் 

பருவதகுலந்தோறு முலவுமுருசையசிறு பறைமிகமுழக்யெருளே 

பழனியக்கிரியின்மிசை வளருஈங்குமரசிறு பறைமிகமுழக்யெருளே, (௫) 

வேறு, 

காவாள்பவர்க்கோ ருயிர்ததுணையாங் கர் தாகதிர்வேற் படையேர்திக் 

கலபமயிலூர்ந் துலகையொரு சணத்தில்வளையுக கதியுடையாய் 

சே வார்கொடிப்புங் கவனெகோள் செயுமாதவத்தின் பயனானாய் 

சிலம்புக்கிைழுன் ஐருகவுரி செங்கைக்கணியாஞ் சிறுகுருக்தே 
நாவாணியும்போற் றிடப்பலூ னவிலும்புகழு .முழுப்புலமை 

ஞானக்கடலும் புணர்குரவா நறியமலர்ததார்பல புனைவாய் 

மூலாப்பழனிப் பதி மருகா முழக்கெருளாய் சறுபறையே 
முக்கீர்ப்புவியுண் டவன்மருகா முழக்கெருளாய் சிறுபறையே, (௬) 

கழங்கொள்றியகைச் றுமடவார்கனிவாய்க்குரவைத் தொளனியுமிளங் 
காளையனையார் பலர்பயிலுங் கழக த்தொனியுங் கனிமலர்ததேன் 

வழங்கும்பொழிலிற் ககத்தொனியு மாறுற்றிகல்வா னர.த்தொனியும் 

வானோர்தொளியும்பசு த்தொனியும்வாவிக்களையின்வளை தசொனியும் 

பழங்கள் றினுக்குஞ் சொரிதருவெண் பாலார்சவரிப்படை த்தொனியும் 

பரியுக்கரியுந் தேருமுதற் பலவற்றுதித்துப் படர்தொனியு 
முழங்கும்பழனிப் பதிமுருகா முழக்கியருளாய் சறுபறையே 

முர்ரீர்ப்புலியுண் டவன்மருகா முழக்யெருளாய் சறுபறையே, (௭) 

வேறு, 

தனத்ததனதன தனத்ததனதன தனத்ததன தனனா, 
இரட்டுகவரிகண் முதற்சொல்வனகொளுமெழிற்பெண்மிகையுடையா 

யிலக்கர்சவர்பல சண த்தர தலைவர்க வினர்க்கொனையனளையாய் 
திரட்டுமமுதையு மிகழ்ச்சிசெயுமதி திறத்தருணர்குசவா 

தருக்குமிருகரு மருப்பொடுலவொரு சிவத்ததகரிவர்வாய் 
கரட்டெனொருசொகை 'விசற்பறு வலிய கனத்தபுலமைவலாய்



௬௬ பழனித்திருவாயிரம். 

கவிர்சொனயமறி கெர்க்கொரிடியுறழ் கனைப்பரொடுதிரிலாய் 
். முரட்டுமசகரி முகற்கொரிளையவ முழக்குசிறுபறையே 

முனைத்தபழனியில் வசிக்குமிறையவ முழக்குிறுபறையே. . (௮) 

தத்ததன தத்ததன தத்ததன தனனா. 
சத்திரமெடுத்தவர்த மக்குளொரு பெரியாய் 

ச.த்தியொரு பக்கமுறு சற்குரவன் மதலாய் 
ஈத்தியவை முற்றுமரு ணற்கருணை முருகா 

ஈச்சரவி னுச்ியின டி.க்குமயி லிவர்வாய் 
பத்தியைவெ அுத்இகழ்ப டி.ற்றறிஞர் பகைவா 

பற்பலம லைத்தலைப தக்கமல மணிவாய் 
முத்திருவு டைக்குகமு ழக்குசிறு பறையே 

முற்பழனி வித்தகமு ழக்குறு பறையே. (௯) 

தனனதன தத்ததன தனனதன தத்ததன 
தனன தன தத்ததனனா, 

தவமலசெ மக்கொர்.துணை யிலையென வுனைப்பரவு 

தகவினர்த யக்கமறவோர் 

தீகர்வி?ிதி றத்தையநு தின.நுவல்க விப்புலவர் , 
தமையெதிர்து டுக்கர்கெடவேல் | 

குவடுறழ்பு யத்தின்மிசை யணிதருசி றப்பையுணர் 
குறியிடைநி லைத்தமுனிவோர் 

குகுகுகுவெ னத்தொனிசெப் பறவையைய மைத்தெழுது 

சொடி.புவன முற்றும்வெலநீ 
யவனவள தற்குளும்வை இயநிசமி கத்தெரியு 

மவர்பிறவி யற்றொழியநா 

னலைகடன்மு தற்சொல்பல புனலொகக னற்குளிடு 

மரிய தமிழ் கைக்குவரவே 

சிவசுதர்க விற்சிறுவ னெனின்ம$ழ்த கைக்குமர 

சிறுபறைமு ழக்கெருளே 
செயமலிதி ருப்பழனி மலைமுடியி லுற்றகுக 

சிறுபறைமு ழக்யெருளே. (௧௦) 

சிறுபறைப்பருவமுற்றிற்று, 

சிறுதேர்ப்பருவம். 
காரினமழுக்கா றடைர்திடவொராயிரங் கண்ணானிவர்ர் ததேருங் 
கமலாதனப்பிரம னிவர்தேருமாயன் கவின்றேருடன்கடுக்கைத் 

தாரிறைவனேறிய பெருர்தேருமோராழி தகுமிசகியின்றேருமோர் 
சற்றுமெலிவடையாம ல.தன தள்செலலினிற் சஞ்சரித் டெவும்வெங்கோற்



பிள்ளைக்கவி, து? தரிர்பருவம். ௬௭ 

சூரினததேருமவ னினமான தானவர் தொடுத€ தறுகோடி? தீருஞ் 
சூடேயொர்வடிவா த் துலங்குபேய்தேே தருந்தொலைர் இடகினைநீதுசு த்தச் 

சிரியவர்வாழ்பழனி மாஈகர்.த்தெருவிலொரு சிறுதேருருட்டியருளே 
G சவலொலிநீடுர் இருக்கைவடிவேலவா சதுதேருருட்டிசருளே, (8) 

மருவாம்குடிச்கொரு கெருப்பாயகவுமாரர் மன தினிடைவிரம்வளச 
வண்டமிழ்ச்சர்தக் கவிப்புலவர்சங்கத்தின் மாறா தவுவகைவளரப் 

பொருவாதச த். துவ குணத்ே தவராலையப் பொலிவு தொறும்லிழவுவளப் 
புலையாடுதற்குரிய பேப்ப்பீடமெங்கனும் புற் ] நினொடெருக்கும்வள ரக் 

குருலார்த்தையேமறை பெனக்கொள்ளுமாதவர்குழாத் தஇலருளாடல்வளரக் 
குகரத்தொனிப்பறவை பெழு தியபதாகையிற் குன்றா தவென்றிவளசத் 

இருவாகினன்குடியில் வளர்குமரகுருபசா ுதேருருட்டியருளே. 
சேவலொலிடீுிந் இருக்கைவடி வேலவா சறுதேருருட்டியருளே. (௨) 

வருமர் தவிர்௩்கமன மாதவர்வலக்கைதொறு மன்னுசெபமாலையுருள 

வா சவூ்முனியனைய புனிதர்விழிகளிலன்பு மலிகணீர்மணியிலுருள தீ 

டு Hint gn’ லார் வருந்தமுயல்பாதகர் சரம்பசெளத்திலுருள த் 

@ தய்வமங்கையரவுண மசளிர்பணிரீத்தாடல் செயுமெழிற்பர்துமுருளக் 
க ருமம்பசம்பொரு ளெலுஞ்றுவரருளாடல் கண்துயர்மிஞ்சியுருளக் 

கன்மலைத் தலையுருணீ டுய்கீதசிலகவுமாரர் கலிபுறங்சாட்டி லுருளச் 

தெருவெங்கும்வால்வளைக ஞூருள்பழனியா இடா சிறுதேருருட்டியருளே 

சேவலொலிடீடுர் திருக்கைவடி வேலவா சறுதேருருட்டியருளே, (௩) 

௮ட்டமாசி த் தியொடு முத்தியும்பெறுவதற் சகாய தவஞ்செய்யவு 
மருமறையுமாசமபு ராணவிதிகாசமு மறைந்தபொருளாராயவும் 

பட்டவர் த் தனர்மகுட வர்த் தனர்களா தியவர் பகள செயக்தோயவும் 

பருமணிக்குவையுமம் பொற்பணக்குகியலும் படமு தலியவுமெய்தவும் 

முட்டகுன்மங்கண்முச லானபலகோய்களும் குடியோரலமேவவுக் 

- கூறுமற்றையபயன தொவ்வொன்றுகெஞ்சற் குறித்தபடி பெற்றுய்யவுஞ் 
சட்டர்பற்பலர்ராளும் வருபழனிகாயகா சறுதேருருட்டியருளே 

சிவஞானதேசிகத் தலைமைபெறுபாலகா சிறுதேருருட்டியருளே. (௪) 

மாதாரமொய்க்கும்படியொர் பைங்ளெொப்பரியில்வரும தனவேள்வெட்குமழகு 

மரக தமணிக்கரியெ னக்கடனடுச்.துயிலு மாயவன்புகழ்வீரமும் 

போதகத்திற்குடிகொள் பிரமாவும்வாணியும் போற்றிடத்தகுகல்கியும் . 

புற்றினரவப்பணி புனைர்தவன்பரவுபரி பூரணானர் தநிலையு 

மாதவனுமம்புலியு மங்யெங்கருதுதற் கமைவருபெருஞ்சோதியு 
மனையாலமுள்ளன வெலாமணைர்தென்றென்று மாறெழுத்ே தாதுமன்பர் 

கீ த.றுக்குந்தொழில் செயும்பழனிகாயகா சஅதேருருட்டியருளே 
' 'சவஞானதேசிகத் தலைமைபெறுபாலகா று? தருருட்டியருளே, (௫)



௬௮ பழனித்திருவாயிரம். 

வேறு, 
நர,தக்கழற்றுட் குகவேளே களினப்பிசமா வழப்புடைத்தாய் 

ஈயனமறுமூன் நுடையானே ஈறும்பூங்கடம்பு புளைமார்பா 

சி சக்களபக் குரும்பைமுலை த் தெய்வானையுங்கா னகத்திலிளர் 
சிளைசாப்பவளும் புணார்கணவா செங்கேழ்ப்பவளக் சரிபோல்லாய் 

வேதக்கலைமேற் பொருளானாப் விண்ணோர்குடிக்கோர் காவலவா 

விரர்பலருர் தொழுமொருவா வெற்பாயிரத்து மிளிர்தேவே 

யோதக்கடலுண் டவன்குரவா வுருட்டியருளாய் சிறுதேேே 

யுலசோர்புகழ்8ர் வ.பலூரா வுருட்டியருளாய் றுதேயே, (௪) 

நீச்சுக்கடங்காக் ககனவெளி நிறையவெயிலு நிலவு முமிழ் 
நீர்மைச்சுடர்க ளுருளாக நிகமத்தொகைவாம் பரியாக 

வீச்சக்கசை தா ரகமாக வெற்புச்சிலையும் பணிசானும் 
விழியாக்கனையுங் கொளும்பித்சன் வென்றிகிழையு மிறையாகப் 

பேச்சுத்தொழிலோ வருமனையும் பிரசமலர்ப்பீ டமுந்தவத்தோர் 

“, பெருங்கூட்டமுந்தோய் ழெப்பனவன் பிழைதீர் தருசா தியாகி 
யோச்சும்புவியாம் பெருந்தேர்மீ தருட்டியரு ராய் றுதேசே 

்  யூலகோர்புகழ்£ர் வயலூசா வுருட்டியருளாய்சிறுதேசே. (ar) 

வேறு, 

USSSA SS Sass sa ser Fos SSM SS. 
சலப்பில்பிழைமுய றிருட்டுகினைவினர் கருத்தினுழையாதாய 

கதிக்கொர்விதையென வுரைத்தகிளியமர் கனத் த திரடோளா 

வலப்புமலியவெ னுள த்தில்வெகுவித வலிர்ச்சிதருகோலா 
வகத்தியனைநிகர் சலர்க்கொர்பிரணவ வருத்தறுவல்வாயா 

ஈலப்பனிருநெறி யினர்க்குமொருபொது ஈடக்கையரு£பாதா 

' ஈரைத்தமழவிடை முகத்தொர்பெரியனு நடுக்க ழறுகோபா 

வுலப்பில்பழனியில் வசிக்குமிறையவ வுருட்டுதுேேசே 

வு-மப்பெண்முலைுகர் சில த்தநிறமக வுருட்டிசிறுதே2ர. (2). 

தத்தகன ததததன தத்ததன தானா. 
மைக்கிரிஈடத்தியொர்ம யிற்பரியுமூர்வாய் 
'மத்தசகயமொற்றையுண்ம இஃகவிவர்வானே 

சுக்கரனடி.ப்பணிசெய் துட்டர்குலகாலா 

சுத்தபரதத்துவச கத்தர்குருகாதா 

வெக்யெமதிற்றகரி றைச்சிறுகர்தயோ 
_ ரிட்டமுமொர்சற்றருளி ஹறைக்சனியசேயே 

புக்தரெனுளுற்றவவு ருட்டுறுே தசே | | 
யொப்பில்பழனிக்குகவு ருட்செறுதேே, (௯)



கலம்பகம். ௯௯. 

தனனாதனச தனனாதன த் தனனா தன் தனனா. 
Hagen Bap பிரிவாகயெட் டரி தாகுமெய்ப் பொருளே 

யருணாசலத் துறுகோபுசத் திகிர்சாருகிற் கெளியாய் 
சவமாவிழற் ச்ையாமுழுத் தவர்மாமனத் தணைவாய் 

தமிழ்மாரிகொட் டி.டுமேகமொத் தவர்மாலறத் சொடர்வாய் 

சவளாசலத் தொருதோழமைக் சருணாகரக் குமரா 
கடலேழுடத் தவள்வாழ்வுறக் கருதாருயக் குறியாய் 

சிவனஞார்விழிப் பு சல்வாவெழிற் சறுதேருருட் கெவே 
திருவாழ் தகைப் பழனாபுரிச் சிறுதேருருட் செவே. (௧௦) 

சிறுசேர்ப்பருவமு .ற்றிற்று, 

ஆ௧ - பர௫வம், ௧௦, க்கு கவி - ஈ. 

ஆ கவி-௭௱௨. 
வேலுமயிலுக துணை, 

ட 

கலம்பகம், 

  

மயங்கிசைச் கொச்சகக் கலிப்பா. 

சர்பூத்த நெடுங்கயிலைச் சிகரிமிசை தினம்வாழு 

நீர்பூத்ச சடைப்பெருமா னெற்றியங்கட் பொறியாறா 
வந்ததிரு வருக்கோல மாங்கனியொன் தின்பொருட்டா 
லர்த.ரர்கண் கண்டேங்க வரைக்சணத்தின் மறைத்தருளிக் 

கவுமாரத் தவவேடங் காட்டுபுவே லொடுதண்டும் 

பவு.ராணி கரும்பசவும் படி.பரித்துப் பார்முசம்போல் 

கொங்குவள காட்டி.லியல் குளிர்பழனி மலைக்கோயிற் 

றங்குதகை யொருக்காலுர் தவறாஈங் குகவேளே 

இலைகான்குசர்தசவுகள். 

மூவருக்குங் குறுமுனிக்கு முறைப்படிஈல் லருள்செய்து 

சீவகொலை மகத்தான்கொ டேவருக்குஞ் சிறைமீட்டா 
யிர் திரன்றன் மகளந்நா ளெய்.துபெருங் கலவிஈலம் 

வெந்திறற்கா னவர்வளர்த்த மெல்லியலும் பெறச்சேர்க்தாய் 

பத்தமலி நா.ரதனேர் பலர்வாழப் புரந்தப்பாற் 

தித்தர்களிற் லெ்செய்யுச் திருட்டினுக்கு மிசைவுற்றாய் 
செங்கரியா மெனத்தோன்றுஞ் செருச்சேவல் பெறுஞ்ச்த்தி 
பைங்களியும் பெறுமாறோர் பனை த்தோளிற் பரிக்னெருய் 

இவை நஈான்குக் கொச்சசம்சள். 

சசிமுதலியபல தாவரமகளிரும் 
AR SO nore Na) விடுமறலொருவினை 
கலைமகளனையபல் சவிஞர்கள்பெறுபுகழ் 
நிலையறவவ.ரவை சிறைவிடைமருவினை



௧00 பழனித்திருவாயிரம். 

யமணரையறுஇின மாசடி.விழைதரு 
பிமரரையனையவர் பிறரொடுகறுவினை 

கலபமென்மயிலது கடவியெணறுபல 

குல்வரைதொறுமொரு கொடியினைகிறுவினை 

இவை சான்கு மராகங்கள், 

யளவில்கலிப்புல வர்க்கருவிட்டனை 

களவனெனச்சொல் கனற்சொலுநட்டனை 

தீளமலிபொற்சல சற்குகைவிட்டனை 

துளவுமலர்க்குர வத்தொடுதொட்டனை 

இவைரானகு சாற்€ரோரடியம்போதாங்கங்சள். 

கங்கையார்வம் விளை த்தனை 

பக்கைவிறு கொத்தனை 

லெங்கைமேரு துளை ததனை 

கொங்கைகோடி. இளை த்தனை 

இவைசான்கு முச்€ரோரடியம்போதாம்கங்கள், 

தகருகைத் தனை 

நிகரொஜித்தனை 

புகழ்பொறுத் தனை 

யிகழ்வறுத் தனை 

இவைசான்கு மிரு€சரோரடியம்போதாக்கங்கள். 

( ௮வைபோன்று ) 

இதுதளிச்சோல். 

நாடொறுர் தமியே னாடுமாறு 

நீடொஸவிக்கலாப நீழலின்கண் 

மயின்முதுவெர்ந்.து வடிவேற்படையுஞ் 

செயிரறுஞானத் திருமுத்திசையு 

மிருகரத்தேர்தி யென்முற்றோன்றிப் 

பெருகவாவறமெய்ப் பேறருள்செப்தென் 
னுறவினர்தாமு முவப்புறக்காட்டி. 

மறமலிபகைஞர் வாழ்வறமுருக்கி 

வானுலடெத்து மண்ணுலடடத்து 

மியானுலா௮ப்நிற் இனியார்பலரொடுன் 

ற்ண்டையந்தாள்புகத் தாங்கப் 
பண்டைராட்கதையெனப் பகர்புகழருளே. (௧) 

இஃதாசிரியச்சுரிதகம். ©



கலம்பகம், 

ேரிசைவெண்டா, 

புகழருளி சீர்சைமுற்றும் போயொழிய நீக்கத் 

திகழ்பதமங்க ளென்றலையிற் சேர்த்தா - ணிசகழ்வளமை 

கோடாறுகோடி குலவும்பழனிமலைத் 
தாடதண்மைச் சற்குருநா தா. 

சட்டளைக்கலித்,துறை. 

சா.தங்கடந்தரின் பாதா.ரவிர் தங்க ணாடுமென்னை 

வேதங்கடரந்தவன் சிட்டிசெய்யாத விதம்புப்பாய் 

சூதங்கடந்தங்கு கொங்கைக்குறத்தி தொழும்பமத 

வாசங்கடர்தணர் சூழ்பழனாபுரி வாழ்குகனே. 

கொச்சகக்கலிப்பா. 

வாழையதன் மரபேபோல் வருமடி.யார் பெருங்கூட்டத் 
தூழைமதி யாச்சலரு டொருவனென வெனையாள்வாய் 

௧0௧ 

(6) 

(௩) 

பேழைவயிற் முனைதுணைப் பிள்ளாயொண் பிறைச்சடிலத் 

தேழறைபங்கன் விழிப்பாலா வெழிற்பழனி முருகோனே. (௪) 

கலிவிருத்தம், 

முருகளுமலர்ப் பூசையிலழு த்தனா முதிர்சொற் 
பருவமு தீகமிழ் பொழிதருகாரெனப் படரு 
மொருதவத்தனை யன்றிமற்றொன்ற றி இல்லேன் 

சருவதேசகப் பழனிமாமலைச்சர வணடேன. 

எழுசீர் விருத்தம், 

சரவணத்தடச் துறாவமாயிலும்பல ச௪யிலமுமனநாணு 

ழேரனுடைப்பழ னித்திருமலைமுகட் டொளிர் திருவுருவேனுங் 
கரவிலிசனுமுமையுமால்விடைமிசைகாண்டொறுநடுத்சோத்றும் 

வ.ரதரல்லுரு வாயிலுங்கரு ger nas gas sures ecu. 

எண்சீர்விரு சதம். 

தவம், 

உயார்தமா தவமியாதென் றலைய வேண்டா 

முலகத்தி ௬ுணார்தவுண்மை யுசைக்கச் கேண்மோ 

நயக்.துயிர்கட் டெர்செய்யா விரதி யாகி 

ஞான மொடு கல்விகல ஈணுகப் பெற்று 

வயக்தழைக்குக் திருக்கைவேற் சேந்தன் வாழு 
மலைப்பழனி யடி.வாரம் வர.து தங்கப் 

பயக்தவிர்க்குக் தயானசெபம் பூசை செய்து 
பைந்தமிழாநபலபாடல் பகர்வ தொன்றே, 

(6) 

(௪) 

(sr)



S02: பழனித் திருவாயிரம். 

சேறிசைலெண்பா. 

பச்லவனைப் பல்லுகுத்தார் பண்டைத் தவத்தாச் 

றிகழ்தருசே யாவனெனத் தேரி - னிகரில்பல 

மன்றத் தலிர்புலமை வாய்ந்து வயலூர்ப்பொற் 

குன்றத்தில் வாழுங் குரு, (௮) 

குருவென்றெங்செங்கவிர் இன்றாசெவருங் குளிர்பழனி 

மருவுங்குருபரன் றன்னருட்£ர்த்துளி வாய்ந்சவுண்மை 

தெருளும்புலமைச் கவுமாரரெண்வசைச் சித்திகளும் 
பொருவின்றியமுதன் முத்தியுகாடிய போதத்தசே. (௯) 

வெண்டளைக்சலிப்பா, 

போதன்கதறப் புடைத்தாண்ட புண்ணியவேள் 

தம் பயில்வார் ளெர்தென் பழனிமலை 

நாத னவனே ஈமக்கோர் துணையெலுஞ்சொ 
லோதன்பர் பாதத் துகுதூளென் சென்னியவே (3) 

GHtsr fone, 

சென்னியாறுடைச் சிவகுருப்பிரான் செங்கை3வுல்வலித் தீரவேள்குறக் 

கன்னிதாடொழத் துணியுமோகனக் கள்வனெம்பெருங் கடவுளெஷ்.றலிர் 

தென்னினைப்பெலா முற்ற சாடி.யே யெழில்குலாவுதென் பழனிவெற்பினிற் 

யன்னிடுர் துதிப் பரிசதெய் இடிற் படியும்வானமும் பரிவு $ருமே. (௧௧) 

புயவகுப்பு, 

தானனர்தனனதன தனன தனதானனு. 

தீரமொன் றியபலபல் வீரரும் புகழவளர் 

சேயகுப் குமமலைக ளெனமிசகிலாவுமே 

தளம் பொலிமதியி னார்வமிஞ்டேமருவு 
திகிறப் கொளுமகளி ரறுவர்முலைநா௮மே 

சேலினம் புைவிழிக ளாலான் றனைவிலைகொள் 

சிலவர் தரிகளப முலைமணமும்வீசுமே 

இதொழிர் துயர் துருவ னேமியின் றிரிவொழிவில் 

சேணலம் பெரிதுபிறழ் தாவும்விளையாடுமே 

Ce ser றியமலைகள் போய்வருஞ் சலனமறு 

சீர்பெறும் படி செயரி யமையு UG LOT aS wo 

'சலயும் பணியுமணி தோகையென் றிலகுசசி 
தேவிமகங் கலியம.து நிலைபெறுதல் காணு?ம 

இர்வருர் துயருததி வீழ்சயர் தனையெளிது 
. தேறிடும் படிசெய்திட வெரருகனவினேரு$ம



கலம்பகம், ௧0௩, 

தேளிலுங் சொடியகுண மேவுதிண் டி.றலவுணர் 

தேவர்தம் கழலிலிடு தளைகளறமோதுமே (ஐ) 

சேனிலின் சுவைசெயிசை சா. ரதன் ரொழுபொழுது 
” சேணமங் கவடியில தொருதசர்கடாவுமே 

தே?ிகன் பிரணவசி னோதனென் றுணருமதி 

தீவிரங் கொளு:முனிவர் தலைகடொதுமேறுமே 
தேசினம் பொருவு தாகை யாயகுண்டலமுநிகர் 

சேப்லிலங் கத முகிசை படவணையறீடுமே 

தேசமென் பனமுழுது மீயுமந் தணன்வெருவு 
தீமைகொண்டொருகுகையி லலற்ஈனிசாடுமே 

சிறும்வன் குணமருவு தா.ரசன் சமரினிடை 

? soon செலவி$மொர் படையைவலிதியுமே 
சேடலும் புனலுமதி யார்கசந் தையுமுதல 

சேர்கநெடுஞ் சடையடவி தனிலளவளாவுமே 
சேவைகண் டலதுமச ழாதழுந் துறுதிகொடு 

,ச0மன் புறுமடியர் பகைமுழுதுமீருமே 

தேரெளும் படிசிரிய காலிவர்ர் தவனளவில் 
சேனையும் பெரிதுடின முருகுமெழில்வாயுமே, (வ) 
* 

மாசன்வர் திரவுபக லாமணங் சமழுமலர் 
வாளிசிந் தலினணுவு மெலிவிலதுமீறுமே 

மானுமொண் பரசுமணி தோள்பெறும் பதினொருவர் 

வாகைவெம் படைகளென மருவுதகைசாலுமே 

மாய்வில்சங் கானதொரு பா திகொண் டவளுமதி 
மாணுறு் கதிரயில தெனடெடி துசாருமே 

வானிலம் புவியிலுபி ரியாவையுந் துயிலொருவு 

வாராக் குகரவொலி கொடுபெரி துகூவுமே 

மாசறுங் கனல்வரைகொள் சாரலின் சிகரிமிசை 

வாழ்பசுங் இளியினிய தமிழமுடலுலாவுமே 

, வாசமிஞ் சியகுரவு நீபமுங் குவளையும 
தாணியும் ப.ணிபிறவு மிடை யிடைவிசாவுமே 

மாதர்கண் களுமுனிவர் வீரர்ரெஞ் சமுமிலகு 
மாழைமென் சறையமது கரமுஈனிசேருமே 

மாதிரப் களினிறைவ ராதியண் டர்களதிய 
மாயன்வெங் சளநடுவி னுவல்புகழ்சுலாவுமே (வ) 

மாச,தங் கடவன்முத லானதொண் டினிதுசெயும் 
லாயுகின் பலபொசணு வெலும்வலிமையேயுமே



ade பழனித்திருவாயிரம். 

... மாரிதர் தளவில்பல வாபசெர் இனமுமுயு 
.... மாறுபண் டிடவகல்விண் முழுமையிலுமாயுமே 
aur est ib பெறுகடலி-ஜாடெழுர் தமுதொடலகிர் 

வானமங் சையர்வதுவை மலியும.நுகூ.லமே 

வாயிகம் பலருமறி காயிகஞ் ச.ரதமலி 
மானதஞ் செயுமவர்கள் பலரையினிதாளுமே 

வாடைவர் துலவின்மலர் தாழையின் பு.துமலசென் 

வாண்முனிர் திடி.லும௫ழ் வுறுகுணகிசாலமே 

மாமனென் றவனவுணர் சேனையின் சமர்முக 

மாழ்கு.றும் தொறுமவரை யெளி தடுசகாயமே 
வாய்மையொன் றறிலெவ ராய் யெனெதிரின் 

மாமிசர் தினுமவர்க ளஞுணர்வரியகோலமே 
வாதுளம் பொருவுசல வாகமங் களினுவலும் 

வாழ்வெலுஞ் ௪ரதகதி விழைபவருஸ்மூழ்குமே; (9) 

சாரமின் நியகவிசள் கூறிடும் புலவர்கள்வி 

சாரமும் கெடவு தவி செயுமதியு தாரமே 
தானவெண் களிறமா ரூரின்முன் கொணருமச 
,டாளமென் றவிர்களீப முலைபுணருநேயமே , 

சாகரம் பொருவிழிகொள் வேடமின் கலவியொரு 

சாரலின் றலைநுக.ர வவடனெதிர்கூடுமே 

தாலமென் றதனிலுள தேவமங் கையரனையர் 

தாமுமின் புறமருவு மொருபெருமைசூடமே 

தாரகன் சடமுமொரு மாயவெங் இரியு முள 
தானையும் பொடியவென வடி.யயிலையேவுமே 

தாழ்வறும் புபவலிகொ ணாரசங் சமதனைய 

தானவன் றனதுயிசை துகரும்வகையோருமே 

சாகையெண் டவிசவளர் மாமரம் குரு திவெகு 

தாரைகொண் டுகவலறி விழவெளி அஹமுமே 

தானதர் தனன வென காடகஞ்செயுமகவிர் | 

சாயுமிக் திரசபையை கிறுவிபளிகூர௬ு?ம (ஐ) 

தாகமிஞ் சியகவுரி நீருணும் படியெழுவர் 
தாமுமங் கவர்மருவு மெழுகிரியு நூ.றுமே 

தாரிழர் தலமருப ரதன் பழையபடி. 

௨ தானிலங் டெவவன திகலடுகுரூரமே 
'சாதனம் பெருகுமுசு மாமுகன் ககனம்வசை 

தாவுமொண் புஃழ்புனைய வருளுமதிகாரமே 
தரரகம் பெறுமலய் மாதவன் நன;தஃயர் ©



கலம்பகம். ௧௦௫, 

சாவொழிர் அலகுதொறு முலவவி௫ம்வாரமே 
சாலதர் திரமுமுணர் போசனம் பிடுமுபய 

்.. தாள்விழைச் தவர்தமிடர் முழுதடர்குடாசமே 
சால்கொடுர் தகையபுலி வாகனங் சொளுமுனிவி 

தாயகர் தெரிபவர்கள் சலர்பெறுசினேகமே 
சாருவென் றொருபெயசை யேமொழிச் தவள்கைதரு 

சாமியென் அுருகுமவர் துயரடுசுபாவமே 
சாபமுங் கணையுமொரு வாதுகொண் டலையெயினர் 

சாறயர்ர் திடல்பகரு மகவலுமவாவுமே, (த) 

யா.ரணன் றனதுமனை யாளெனுஞ் ௪.ரசுவதி 
யார்வமிஞ் சிடமிளிரு மபிசய சொரூபமே 

யாகமங் களுமுளபு சாணசங் கமூகிசமெ 
வில் டெவழலி லொருசுவடிபோடுமே 

யாலமுண் டவாதமத கூடலம் பதியினரு 
காறுசெர் தமிழருமை யறியலிடுிமானமே 

யாகுலம் பெறும்வழுதி கூனும்வெஞ் ச.ரமுமொழி 
வாகவெண் பொடியமணர் விழியினெ திர்பூசுமே 

யாசொழிர் தனவுமஅ சேசநின் றனவுமென 

லாமதர் தொறுநிகழு மதுபவசமூகமே 
யாழி9வன் றசலமுறு பாலையன் L164 ge) 

லா.ரமங் கணியவொரு கவிஞனுளிலேகுமே 
யாலியின் ௬வைகுலவு பாடல்விண் டவர்கள்பொது 

வா.தனக் தனிலவர்செய் கலகமறவாலுமே 
யாயிரக் தவரையொரு பேய்ுகர்ர் திமிணம்வ 

சாமுனங் குகையினது கதவடுமுபாயமே (தல) 

யாடலஞ் சிசியினது சோர்வொழிக் திடவிவரு 
மானைவம் பியலினதன் மிசையிடியில்வீழுமே 

யாணவர் தவிருமுது வேதியன் சினவுதலு 
மாலியின் கரையிலொரு சிவனெ திரினீளுமே 

யாலிலர் தணமுனிவர் கால்வருய்ச் திடல்செய்குரு 
வாதிபுங் சவரும்விழை தருகுறியின் மூலமே 

யா.த.ரஞ் சிறி;துமில சாமுரண் புரிதருவ 
ராண்மைகுன் றுபுஈசிய வெகுளிசெய்விசோ தமே 

யாழமிஞ் சியகடலை வானமன் றனைமு திரு 

ம டசங் குலவுகிரி யினைவெலிசைகோலுமே 

யாககொர் துலையமலை மீதுருண் டெழுசிறுவ 
னாசைவண் கடல்சுவற வெனமுயலுமோசகமே 

14



௧0௬. பழனித்திருவாயிரம். 

யாணைகொண் டுயாபெரிய மாசுணம் பலபலுக 
மாரவீண் டிடி னுமமை வருபுகழபா ரமே 

யாதியச் தமுரடுவு மேகமென் றுணரவரு 
ளாவினன் குடிமுருக னடல்குலவுதோள்களே. 

கேரிசைவெண்டா. 

தோளா றிரண்டானை ச் துங்கவடி. வேலானை 

யாளாலார் சூழ்பழனி யாஇபனைத் -- தேளாம் 
வினைப் 2பய்செய் நோய்க்கஞ்ச வேண்டுசன்றே னன்னா 

. ளெனைப்பேணிக் கொள்ளுவதென் றே. 

கட்டளை க்கலித் துறை. 

என்றுங்கவலைப் படா தார் தங்கூட்டத்தொ டென்லிழி முன் 
னின்.றும்கவலை நினை த ௫ரற்குத்து நிரப்பொழித்தாள் 
வன்றுங்கவலைப் பொருமுலைமாதர் மலிவயலூர்க் 

குன்றுங்கவலையச் சித தசர்ரெஞ்சுங் கொளுங்க$ தனே. 

மடக்குக்கொச்சகக்கலிப்பா, 

- கந்தமலி குரவோனே கருணைமலி குவோனே 

யர்தரருச் குடையானே யதஇிதரருக் குடையானே 
பைர்தசைய மயிலோனே பரித்தகைய மயிலோனே் 

வெர்தவய ரானே வியன்கொள்வய ரானே 

ஊர், 

கட்டளைக்கலிப்பா, 

ஊர்கண்மாத்திர மோபுழனிக்குக னுற்றுவாழ்தல மொண்கிரிபறபல ' 
சிர்கவின்ற தனைப்புனம்பற்பல செம்பொன்வாய்ந் த செரிகள்பற்பல 

நீர்கலிக்குங் கடற்கரைபற்பல ீக்கொணா.த கிசமறைபற்பல 

வார்கலர்த சடைச்சிவன்கும்பனே ரன்பர்நெஞ்சமு மங்கனமாகுமே: 

் இசங்தத்றுழிசை. 

ஆகுவேறி யண்டபிண்ட பெங்கனும்பு குந்துமீ 

ளண்ணல்பின் னுதித்தபால னாகினன்கு டி.ப்பிரான் 

பாகுவன்ன சொற்குறத்தி தாடொழ.த் துணிர் தவேள் 

பச்சைமா மயிற்கண்வர்த பவனிகண்ட பாவைமார் 
வாருவிற் கரும்புவைத் த வேள்பவுஞ்ச தல்லரோ , 

மற்றவன் சமர்க்குடைந்து வாடுனெ.ற-தென்சொலோ 

யோகுமுன் புரிக்தவிச னைப்பிரித்,ச வாளியோ 
டொன்றிரண்டு மூன்றுதொட்டு முயிர்பிழைப்ப தருமையே,. 

கேரிசையாடரியப்டா, ' 

அிருணெறித்தவத்தோ சஞ்சிநொந்து ப 
தெருமாாவண்ணஞ் செந்தகருகைத்தும் 

(25) 

(௪௩) 

(௪5) 

(க௫) 

(௧௩) 

(ar)



கலம்பகம். ௧0௭. 

பாவமன்ன ப%ருனவராற் 

ஹேவரியாருஞ் சிறைப்படறவிர்த்துங் 

சாயிகழுயன்று கருத்துரெக்குருகு 
மாயிரங்கண்ணா னமையுருவொழித்தும் 

பொன்றயங்குருவப் போதனார்வங் 

குன்றவோர்குன்றக் குகையிடையடைத்துர் 

தீயதாரகன்மேற் செலவிடுத்திழந்த 

சேயவாழி திருமாற்களித்தும் 

பையராவணிக்த பசமனுள்ள த் 

தையந்தீர்தர வரும்பொருளறைக்துக் 

தேடுஞ்சர்த்தித் திறஞ்சிறிதே ததி 
நாடுக்தமியே னலிவுறத்தகுமோ 

மூலன்ம.ரபின் மூன்றாக தலைமுறைப் 

பாலனா தியரைப் பரிந்தன்ராண்ட 

வ ரநட்டி.றமிந்ரா எகன்றதேயோ 
மருட்டி.ற த்தி த்தொடு மாயச்செய்யேல் 

வர் தன்றென்னுள் வகுத்துசைத்துளவா 
றர்தவுண்ழமை யகிர் தரக்காட்டாய் 

அபைந்துணர்ச்சோலைப் பழனிவெற்பிற் 
செக்துவர்க்குன்றெனத் திருக்கைத்தண்டொடு 

வேற் நிருமார்பமும் விளக்கொளு 
மேற்றிசைநகோக்குபு மேயவித் சகனே, (௧௮) 

கேரிசைவெண்பா. 

வி,ச்தகனைத் தென்பழனி வேலவனை மெஞ்ஞானத் 
துத்தமச்சீர்ச் சற்குருவென் ரோசாதா -- செத்தகவோ 

சானா௮ு! மன்னோ ரகம்புறமென் ௮ள்ளவையம் 

போனூரன் றென்றுநிக்இப் போம். (௪௯) 
ஃட்டளைக்கலித் துறை, 

நிர்திப்புக்கஞ்சி நெரராண்மெலிர்துன்னை ரேடியிர் த 
வர்இப்புச்செய்யத் துணிர்தேனெர்ராள்வந்து வாழ்விப்பையோ 
சிர் திப்புக்கொண்டுளந் தேதறிப்பழனிச் சிலம்பில்வருஞ் 

சந் இப்புக்காரர் விருப்பமெல்லாமுர் தருங்குகனே. (2.0) 

கலிவிருத்தம். 

தருவையன்ன விகையுர் தவப்பெருக்கு மெய்தினார் 

மருவுபேர வைக்கணியாலும் வைகும்வாழ் வளிப்பையோ 

பொருகிலாகி னன்குடி.ப் பொருப்பினிற் பொலிர்துவாழ் 

திருவருட்கு சேசனஞ் சிவோசஞான தித்தனே, (௨௪]



௧0௮. பழனித்திருவாயீரம், 

எண் சீர்வண்ணவிருத்தம், 

தீத்தசானதன சானதன தானனா, 
இத்தகோடிகளெ லாநினைய நீடுமோர் 

செக்கர்மேனிமுரு கேசனுமை கேள்வஞார் 
பத் தசோடுவழி பாடுசெயு ஞானவேள் 

பட்சிவாசனவி சாகனவ னாணைநீர் 

சுத்தமாமுணவு மீடில்வய தரையே 
சாற்றபாடலுணர் வீறுமரு ளாசையா 

லெய்த் தேேகமுமு ளாரறிவ ரேனையோ 
ரிக்குமாரனது சேனையிடை மாய்வரே (௨௨) 

அம்மானை. 

மாயன் புகழ மலைப்பழனி வாழ்முருகோன் 

மாயன் குரவன் ரொழுகடவுளம்மானை 
sue குரவன் ரொழமுகடவு ளாமாகில் 
வேயன்ன தோளாரை வேட்பானே னம்மாளை 

வேட்டவித மெண்ணில் விளையங்கா ணம்மானை, (௨௩) 

கேரிசைஷெண்டபா. 

Slam க௬இக் கடைத் தலைதோ நுந்திரிந்து 
நாண.ூ ருக்குமென்னை ஈத்தியே -- வேண 

பயனளீப்பான் கொல்லோ பழனிக்கிரிமேல் 

வியன்வடிவே லேர்இிதின்ற வேள், (௨௪) 
கட்டளை க்கலித்துறை. 

வேளைக்கு தவு ப கருணைகிர்டில்லைசொன் மெப்யறிய 

நாகாக்செனச் சொன்ன மின்னெஞ்ச ஞ்சற்று ஈககில்லையோ | 

பாளைக்க மடத் பசுமூங்கில் குழ்தென் பழனிமல்க் 

காளைப்ப வ முருகாகுன்றுத களிப்பருளே, (௨௫) 

. சலிநிலைத் துறை, 

களிகொண்ட மதவேழ முடனாூ மூர்கின் கழற்சேவடி 

பொளிகொண்டவுணர்வாளர்பலசை தீ9தாடர்ச் தாண் _வுய [வுன் னியே 

பிளிகொண்ட வென்னைத் தித். சாள காணுங்கொ லெர்கேர?ர் f 

துளிகொண்ட மு௫ன்மூ- பழனிக்கிரியின்மேய சடர்வேலனே. (௨௩) 

Ho Prd gs. 

சுடர்கெ$3ேர் படையேச்தித் தோகைமயிற் பரிமீது கோன்றிபென்ற 

னிடர்முழு துங்களைந்தாண்டா லியாவருன்னைத்தடைசெய்வா ரிரக்கமின்றோ 

வடர்பொழில்சூழ் பழனிமலை ய நிபாபொன் னகர்ப்பலவோ சார்வமெய்த.ச 

Bidar ரி இதடிப்போய தீ தீயவெ ஜ்சூர்ச்செகுத்தபுகழ்ச் சீருள்ளா GC usr.()



கலம்பகம், ௧0௯ 

எழு £ர்விருத்தம், 

உள்ளமொத்துளையே யுணர்லொதவர்போன் நுலகரூடுழலவன்கிடுத்தா 
யெள்ளளவருட் ரீ கு தியாயி னிகபரமுயச்செ ய்வேன்கண்டாய் 
கள்ளகெஞ்சகத் த்துத் தானவர்தமக்குங் கருதியபேறளித்தருளும் 
வள்ளலச் சகையார் மலரலிழிப்பு தல்வா மலைத் தருப்பழனிவானவனே.(௨௮) 

மடக்குக்கட்டளை கீகலிப்பா. 

வானகத்தரை யாண்டலையாதவா வானகத் தரை யாண்டலையா தவா 
ஞானதேூகச் சற்குருராதனே ஞானதேிகச் சற்குருகா தன 

மானளித்த மமண்மணவாளனே மானளித்த மகண்மணவாளனே 
பானலம்பழ னிப்பதிக்கண்ணியே பானலம்பழனிப்பதிச்சண்ணியே. (௨௯) 

எண் சரத்சா மிசை, 

சண்ணும்புகழ் பெரிதுற்ற து கலிஞர்க்கிடி யேருக் 
காணத்தகு ௪ந்தச்சகி சவிலுற்றது கடல்சூழ் 

மண்ணுங்கக னமும்வாழ்வுற வைக்கத்தகு மாண்மை 
வருமாறுத வஞ்செய்இடும் வலியுற்ற து வயலூர் 

ஈண்ணுங்குரு ப.ரராயக னனவிற்கன விடைபன் 
ஞாய salen oo மனச்சாட்த்சியு ஈன்குற்றது ஈரர்சொற் 

புஷ்ணும்வறு மையும்ே வசொடு போகப்பெறு கில்லேன் 
புத்ேேதளிருஞ் சித்தேசரும் புரையுற்றன ரன்றே. (௩0) 

வெண்டளைக்ச௨ ப்பா, 

அன்று தொட்ட நின்ணெற்றுக் சாற் ழாற்றொன் ுண்டாக்கி 

யின்றுதொட்ட வென்கிணற்றுக் சே ற்நூற் நீதிகண்டாய் 

Gm oO sree. மேவேலா குளிர்பழனி க் கோயினடுத் 

தொன்றுதொட்டு நின்ற துனைத்தோட் «Crear on. (௩௧) 

- கட்டளைக்கலித் தறை, 

சுரேச$ன்றானும் புலவர் தம்மீச.லுக் துங்கவைவேல் 

வேசுரமூர்த்தியு மின்னா்பலரை வலிதுபற்றுங் 
௧2 ரக்கர்வலுர் தென்பழனிக்கிரி காண்பவசை 

ஈரோ ஈரராக்கு மரகோனென்றேசொல்லு சான்மறையே. (௩௨) 

எண்டீர்விருத்ம், 
மறம், 

ம DOI lg லி நீபெண்கேட்டல் . 

நானாக வந்துநின்பாற் பெண்கேட் டிங்கு 

ஈ ப்குசெய்ன் றேனெனரீ ஈகில வேண்டா 

மூனு ம் வாய்ப்புளினர் குலக்கோ மானே | 

யுன்னை பென்னைமன்ன அன்பால் விட்டான். '



௧௧0 பழனித்திருவாயிரம். 

சேனா பஇவரிலுர் தாங்க மாட்டாய் 

தனைகீகூழி னெல்லமுது ததால் கொல்லோ 
'மேனாளெம் பழனிமன்னோர் பெண்கொண் டேகில் 

விசைந்துபிழ்டோ.ப் நும்மின த்தார் வென்றதென்னே. (௩௩) 

மற்வர்மறுத் துக்கூறற்றா ழிசை, 

வென் நிதுன்று பழவியிற்செ வேடனைத் தெரிக்திலாப் 
Cas ppp mri se sri Bure gre Mario {ips 

பன் றியாலொர் மன்னைவென்ற வேடர்தம் பிரானுடன் 

பச்கசின்ற வெயினமங்கை பாலனென்ப தார்சொலா 
சன்.றியெங்க டெப்வமென்கை சங்கமுற்ற ரேன்வா 

யகவல்சொல்லும் புவினர்வேறி னத்தரிற் கலப்ப?ரா 

சென் நிறைக் கயம்பிடஷ் ? டாதெதிர்க்கொ ணா ெனத் 

தேவ 2ரன்று ணர்ந்மொல்காது தேடிவந்த தூதனே, (௩௪) 

இதவுமத ஏண் சவிருத்தம், 
தூ.தசேண்மறமென்றசொற்பொருணீதுணியிலித்தனை தொலைஈடக்தணுகாப் 

மாத.சாசையி னலுயிரிழர் உ மன்னரெண்ணிலர் மாகிலத்தர் சோ 
சீ கராண்மலர்ப்பொழில்குலாம்பழனிச்சேச் சனானையாஞ்_செருச்செயிலவர் ங் 

காதன்மங்கையர்குறிச்சதோ றமைவார்கடலுஞ்செக்கரிர்காண்டருமன் 22. 

சேரிசைவெண்டா. 

காண்டமொரு மூன்றுங் கடந்துன் கழல்புகுஞ்சீ 

ரீண்டடைய நாடுமென்னை யெள்ளாதேரீ ண்டவலும் 

போற்றப் பழனிப் பொருப்பில்வளர் புண்ணியனே 

யாற்றன்முழு இன்னே யருள். (௩ஈ) 

கட்டளைச்சலித் துறை. 

அருளர்தரங்க த்திற் சற்றுமின்றாபினன் ருண்டுசொன்ன 
பொருளந்தரங்கண்ட பொய்யாமெவ்வாறுய்ர் து போதுவனியா 

னிருளர்த.ரங்கச் கடன்மாவட்டாய்கல் லெழிற்பழனித் 
தெருளந்த.ரங்கன் மருகாவன்சோ தனை செய்திடலே. (௩௪) 

| கலிநிலைத்துறை. 

செய்யாறழைக் குங்கதிர்வேல்புளை செங்கைராத 
னையானனத் தார்தருபாலக னாமென்றோர்ர்து 

மையார்பழ னிக்கரியிற் றினம் வாழ்த துகாயே 

லுய்யாதொழிக் தாற்புலிமாதழ லோய்வுறாளே. (௩௮) 

களி -- தாழிசை, 

ஓய்வுரு தருட் பேறுவேட்பவ ருள்ளமாங்கம லத்தையே 

யொத்த?ர்த்திரு வாவினன்குடி பூரில்வேள்புசழ்க் களியரியா



கலம்பகம், SEE 

மாயவுருது பிதற்றிடேமதற், கானசாட்சிகள் சேண்மினே 
வத்தலுக்றை செம்பொனாகு மரிக்குசாயக ரினல்லதே 

காய்வுருவிதி வாழ் சலஞ்சுடு காடதேயட லேமனே 
,காசினிக்குயர் செல்வனார்வச் கடலளிக்கவும் வல்லவன் 

றேய்வுருமதி யெண்ணிலாதன.தெய்வமேமுழு மோசனர் ' 

ேேகமேபல கோடியாலய லைமார்வது தேறினே. (௩௯) 

இதுவுமது எண் £ர்விருத்தம். 

தேறிடுங்கட் குடியருக்கே யடிமையென நின்றோர் 
தீராச கஞ்சாவைத் இனந் தினமும் வேட்பார் 

கா.றியரீர் மேன்மேலும் வழித.ரவே கொள்வார் 
தளிர்பழனி மலைக்குகனை ஈம்பு5.லு மாட்டா 

ரா.நிரண்டு சமயமுகச்தளீ சம்மகமென் றேற்பா 
ரறங்கள்வகை செய்வாரை யடி. யோடு கெடுப்பா£ 

பாறினத்தீம் பண்டமுண்டு பார்முழு.து மலைவார் 

பாவலவர்க் கிதனிரண்டு பட்சமுர்தோன் றிடுமே, (௪0) 

சுண்ணி. 

தோன்றுவதுந் தோன்றாச் சொருபமுமா கின்றபொரு 
ஸியான்றுதிக்குஞ் சிர்ப்பழனி யிற்குலவு சற்குருவே. (௪௪) 

வேற்றொலிவெண்டெ. 

சற்குருவா மவர்பலரிற் றலைமைபெறு பழனிமலை த் தண்டபாணி 
நிற்குநிலை யுணர்ந்தவன்ற னெழுத்தாறுஞ் சந்ததமு நிகழ் தவல்லார் 
கற்குசாவலர்பெருங் கருணைமாதவர் 
விழ்குனித்தமர்செயும் விறற்கைவீரரே, (௪௨) 

மடக்குச்சாழிசை, 

வீர.ராயவரிற் பெரியவாண்மையனே மிகுக்கும்வெப் பெரியவா.ண்மையனே 
விண்ணவர்சேனைக் காவலுள்ளானே விகற்பர்வெஃ காவலுள்ளானே. :- 
சாரதர்கூட்டம் :பரவுேேதசெகனே தமிழ்முனி பரவுேேதசிகனே 
சண்டன்மேற்கழற்றாக் குமரராயகனே ச.ரவணக் குமரசாயகனே 

நா.ரதாதியர்க்கோர் தாரகமானாய் ஈளிர்புன த் தா.ரகமானாய் 
ஈறைமலிகடப்ப மாலிகையானே ஈவில்சொலா மாலிகையானே ' 

பாச திமழக் சலையருள்வானே பதுமம்வாழ் கலையருள்வானே 
பாதுகாத்திலைமீ தென்னையாண்டருளே பழனியி லென்னையாண்டருளே, () 

சேரிசைவெண்பா, 

ஆண்டானை த் தென்பழனி யானை யலர்கடம்பு 
பூண்டானைக் கோடி. பொருப்பானை -- வேண்டாத 

நாள்கழிர் த அன்பமுற்றோர் ரன்மொழியாற் நீர்ச்சவல்லான் 

வாள்கவின்ற சைவிர. வாகு, . (vr)



௧௧௨ பழனித்திருவாயிரம். 

இள்ளைவிட்டி ரங்கல் -- கட்டளைச்சலித் துறை. 

வாகுறிற்ளெளையொன் றேர்தும்பழனி மலைக்குகன்பாற் 

போகுமென்கிள்ளையை யாங்கதுபத்றிப் புணர்ச்ததுவோ ' 
வேகுமிக்காமவெர் தயோறியானின்ப மேவலென்றோ 
யோகுடையார்ச்கு மய தூட்டு்தோழியொ ருண்மைசொல்லே, (ஈ௫) 

எழு?ர்விரு தீதம்- இசங்கல், 

சொல்லுந்தூஇனுக் காவனவெனமுலூ றொகுத்துரைத் தவையெல்லாஞ் 
செல்லும்போதுமோ சணுவ.எலிரக்லொன் திருப்பழ னியிற்செவ்ேேேள் 

சல்லுரசாணு.றுங் கருத்தனேயவன்்ற௬ சாமரோய்க் கடல்வீழ்ர்ேேத 
னல்லுமங்கச௪ன் வில்லுமெற்செயுந் துய ராறுமா றறியேனே, (௪௬) ' 

எண் €ர்வண்ணவிருத்தம், 

தனன தக்ததன தானனதனனா, 

௮ றிவறிந்தபரி பூரணனலையோ 
வடிமைநின்சரண காடுதல்படிரோ 

6 Susie se sr வேடமினுடனேர் 

குலவியென்றுபரெ லாமடவிசைவாய 
மறியணிர்தகர காதனுமுகறோய் 

மலயாண்பலுமு னாளுயவருள்வாய் 

பறிபடுந்தலைகொள் சாசணர்கலகா 
. பழனியங்கிரியில் வாழ்குருபானே (eer) 

பதீதச்சர்வண்ணவிருச்தம். 

தீனனதத்ததன தத்ததன த.ததகன தர்.ததானா, 
பரம தத்திமிர முற்றறவொ ுத்தசிறு சங்கமேகோ் 
பனவ புத்திரனை யொத்தபுகழ் பெற்றுயமு யன்றசாயே 

னிரவ ல.த்,9ரளி லுக்குளுபி ளைத்திவண முங்கலாமோ 

வினிய சற்குருவெ னத்திருவு ருக்கெ(டெதிர் வந். துகாவாய் 

கரத லத்திலொரு சுத்தியொட டற்றடிபு னை தவீரா 
ககன முற்றலிரு பத்தினிக 'ரூக்டைம இழ்ர்தகேள்வா 

ம.ரச தச்சிரியெ னத்தகும யிற்பரியி வர்ர்தவேளே 
வளமி குத்தபழ னிக்கிறையெ னத்தினா டஞ்செய்வானே. (௪௮) 

கைச்ளை - மருட்பா, ' 

வானமங்கக யல்லளிவ:ர் வார்குழற்பூ வாடுசன்ற 

(தேனனைய மைக்சண் சமிட்டுகன்ற -- ஞான 
குருவெனப் பழனிக் குவட்டின் மேய 
வொருவனை பின முன்னு 
முருடர்தங் குலத்து மு௫ழ்முலை மகளே; ் (௪௯)



கலம்பகம். ௧௪௩ 

இதவுமது - கட்டளைச்சலிப்பா, 

மகரவாரிதி யன்னகட்பார்வையான் மாழ்? நொந்துமறுகுமென் வன்மனஞ் 

சிகசமால்வரையேநிகர்கொங்கைமேற்சென்றுலாவித்தி BQuen@ pie Cw 

சீகர*வார்குழ லாரிடர் தூதும்போஞ் சங்க ரன்றரு சாமியைச்சத்ததங் 

குகரமாகுங்கொடிப்பழனிக்கிரிக் கோயி லிற்கண்டுகொள் வார்கள் போலவே. 

தாழிசை. 

போல்வதொன்றில்சர்ப்பழனிவேலனைப் பொறிகளாறுடைப்புளிதராதனைக் 
கோல்வலிக்கொடுஞ் சூரர்காலனைக் கும்பி b 10 sri) pC காண்டதொண்டர்சா 

ளுல்வர்பெற்றபேற் நிச்சையின்றியே ஈரசொடங்கனே ஈலிவுறேன்மினோ 
வால்வயிற்றுணைக் கடவுளாருமற் றவனைசம்பியுய்ர் ததுமெயாகுமே. (௫௧) 

நிலைமண்டிலவாசிரியப்பா, 

மெய்யறிலினரே விரும்பும்விறுடைச் 

செய்யமேனிச் சிவகுருபரனைப் 

பல்வயிற்கருதப் பரதவியாமற் 
செல்வநீடுந் இருவாவினன்குடிக் 
குன்றிற்கருதுங் கூர்ப்புறப்பெற்றும் 

வென்றிப்பேறே விழைர்தயர்னெறேன் 
முன்னைஷினைரேரய் முழு தறமுலுக்கி 
அயபன்னைய ன்னா னேற்றுக்கொளினே 

யொருபெயரன் Ap ஜொன்றறிகில்லாள் 

பருவரல்களைந்த தா தியபலபல 

காதையுமெய்யாக் கலின்தருங்களிசால் 
பேதைமாந்தர் பிணக்கமுற்றழியும் 

ப.துமப்பொகுட்டுப் பண்ணவன்பகர்ர் த 

சதுமறைச்சமயர் தழைக்குமேனைப் 
புன்னெறியாவையும் புறம்பா 
மன்னெறிவழுவா மாண்புலகுறுமே. (௫௨) 

இன்னிசைவெண்டா. 

உலகழுற்றுர் தன்குடைக்£ ழோவா.து கொண்டு 

கலசமறக் காக்கும் களிப்புடையா பேனுச் 
திலக றுதற் குஞ்சரிகோன் றென்பழனி போற்றும் 
புலவரொப்பக் கொள்ளார் புகழ். (௫௩) 

கட்டளை சக்கலித் துறை, 

புகழ்.ஒன்றுென்பழ னாபுரிக்சோயிற் புனிதனன்ப 
ரிகழ்வொள்றினாலுமஞ் சாருடலாதிய வென்றுதம்பா 
னிகழ்னெறயாவு மவன்றன்னவேயென நிச்சயித்துத் 

இஇழ்சிர்தையாள ரவரேபிறவித் தியக்லெரே, (௫௪) 
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ERR பழனித்திருவாயிரம், 

சித்து. எண்£ர்விருத்சம். 

இயக்க/॥று முணர்வவிக்கும் பழனிச் செவ்வே 

. ஒ.ருவருட்பேற் றிச்சைகொள்ளுஞ் சித்,௪ சேமியா 
மயக்குகைபிற் பொன்ஸுருக்கும் விபசர் தேர்வே 

மணிமாவும் பிறவுமெளி யனவாக் காண்பே 
மயக்குளிகை யிட்டுநெடுங் ககனத் தேகும் 

| வகையறிவேங் குருச்செயலே வலிதென் ரோவேம் 

பயக்குழம்புர் தயிருநெய்யு மமுதும் வேட்டுப் 
. பரிசழிகின் றேங்கிடை த்தாற் பசிதீர் வோமே, (௫௫) 

இதுவுமது - தாழிசை. 
பசியினான்மிக வாடுகோன்பது பற்றுமாண்புடைச் சித தரேம் 

பழனிவேலனைப் பாடியாடிப்பணிந்.துகெஞ்டச் சோம்பிடே 

மசியனர்தம் பொறுத்துளேம்வெளிற் ரானையுங்கண்முற் காட்டுவே 

மாசணத்துட னாகமத்துயி ரஞ்சுமாறும் விளம்புவேங் 
கசியுமன்பதை யும்பர்வாழ்வு கடைப்ப்டும்படி நாட்டுவேங் 

காரசாரல வணமருந்தியக் கம்பலத்திற் குலாவுவேஞ் 

சுசயிலாதன யாவர்சொல்லிலுச் துய்த்திடேமிது சத்தியஞ் 

சோறுபால்கனி காய்கிழங்கை தொக்குகல்குமின் றொண்டரே (௫௭) 

குறள்வெண்பா . | 

தொண்டர்சொற்றா தானோன் சுதன்பழனி மாமலைமேற் 

றண்டணிக்அ நின்றகுகன் மான். (௫௭) 

சட்டளைக்கலித்் துறை, 

தானன்றுரானன்றென் றன்றுநின்கைச்கிள்ளை சாற்றியபே 

சானந்தமென்றனக் கென்றருள்வாய்பண் டகத்தியற்கு 

மோனர்தருஞ்சற் குரவாபழனி முதுகரிமேல் 

வானர்தழைப்ப நிலம்வாழகின்ற மகத்.துவனே. (௫௮) 

கலிசிலைத்துறை. 

கத்துந்திரைத்தண் கடற்பாலுறங்குங் கலின்செங்கண்மா 

லொத்துன்பெருஞ்€ ருசைக்குர் திறந்தர் துயக்கைக்கொள் வாய் 

முத்துந்துவாக்குப்பை யும்பொன்னுமணியுக்கொண் முதுவீ தியிற் 

'றத்தும்பல்வளையோலும் வயலூர்புசந்துற்ற தளிவேலனே. (௫௯) 

கலிவிருத்தம், 

தனியனாவொரு தண்டுங்கைக்கொடு 
பனியருப்பொழிழ் பழனிக்குன் றின்மேன் 
மனிதமாதவன் போன்றுவாழ்பர 

னினியன்மற்றெமக் யொருமில்லசே. (௬௦)



கலம்பகம், ௧௧ 

ஊசல் - எண் £ர்விருதம். 

இல்லறமுர் துதவறமுர் தூண்களாக விகபரசா தனப்போ துச்சலிட்டமாக 

கல்லறமா இியசான்கும் வடங்க ளாக ஈழுவ நஞ்சத் தியமதுவே பலசையாக 

வல்லசத்தி யோராறும் போற்றி யாட்ட மாயன்மக்க எிருவருட @ ih Hee 

பலலவ்ச்செஞ்சடைச்செனார்தவப்பேடுனபழனிரகர்க்குழகர்ம௫ழ்ச்சாடீரூசல், 

அறுர்விருத்தம், 

ஊசலெனச்சுழல்வுறுமென்னொருமன த்திற் பலவாறேனொளிர்ன்றாயரீ 
பேசமைச் சொன்முழு,தும் பிழையாமோவெள்.றுசொர்தேன் பேணிக்கொள்வாய் 

நாசமில்2ீரச் சிவபெருமா னயனமணி யாமு ரகா ஈலமிக்கோக்கி 

யாச.றுதென் பழனிமலை யஇிபாவிண் ஊவர்குடிக்கோ .ரணவானே, (௬௨) 

எழுசர்விருத்தம், 

வாளசாட்டி.னர்க்குமரியநின்னருட்சீர் வஞ்சைகொண்டுழைச்குமென்றன்னை 
யினசோய்விளைக்குங் காலகன்மத்தா லிட ர்படப்படுத் தலேனியம்டாய் 

தானமால்களிற்றுக் ளெயபாலகனாச் சரவண த்துதித் சசண்முகவா 

ஞான? சசிகனாப் பழனிமாமலைமே னனுபயேகுமாராயகனே. (sm) 

sain Pig cr if oor 

ராயாதியவே தகரத்தகுமூ னலமெனறயில்கன் றவரிற்சிலரு 

மாயரீரசமென் றவிர்சித் திசளான் மகிழ்வுற்றிடுமிம் மயெற்றமியே 

னீயா.நுவலப் பெறுசன்மொழியா னினைனெறனவீணெனமாய்தரினின் 
வாயான தன்வண்மையெனா1ுணர்வா ய்வயலூர்மலைவாழ்மயில்வலாசனனே 

கு தளடிவஞ்சிப்பா, 

கனமிவர்தகை யினர்முதலினர் புலைகொலைமகத் தலைபுறலறத் 

அதலி ஈ.ருட் டி.றமிகழ்தரு பிழையொடுகதி விழைமருளகெட 
, வேதியர்மறை யோதிடலொழித் திழிகலைபயில் பழிவிபிபட 
மன்னவர்பலர் பொன்னசைலழி யுலகழப்புரி கலகமற்றிடச் 
செட்டினர்பொரறா வட்டி.யினவா ஈழுவுறநிலத் துழுதொழிலினர் 
தடைபடாதருள் கொடைரலம்பெற வனையனபிற வெளையவுமிக 

நீமிறதீதின காடுமென்றனை யாள்கலையெனில் வாள தரு 

குக்குடக்கரு மிக்குடைத் துடைத் தப்புனற்சொடு செப்புருக்குசர் 
சித்தராயருண் முத்தராகவுஞ் செய்தரீரெனா மெய்தவாகிதத் - துணர்மதி 
வண்புகழ்ச்சற்குரு வடி.வாத் சண்புனற்பழனிச் சயிலமுற்றவனே, (௬௫) 

சவ$லைவெண்டா, 

அலவமிருத்சோ ராயிரரத் சாண்டுகொண்ட சன்றிச் 
Aad SF பென்றுமுரை செய்தாய் 
பவமொழிபச் சற்தருட்சண் பாராய் பழனிச் 
தவகுலவே டச்குருரா தா. (wm)



௧௧௬ பழனித்திருவயிரம். 

தீழை - கட்டளைக்கலிச2 றை, 

தாதார்சடம்புங் குரவமுஞ்செச்சையுர் தண்குவளைப் 

போதாதிபவு மி டக்கால்காதொரு பொற் உழையென் 
சிதாரவிஈதச் திருவன்னபேதைகை சே ரவுயத்தான்' 

மாதாளும்பாகர் மசவாம்பழனி மலைவள்ளலே. (௬௪) 

இதுவுமது - தாழிசை, 

வள்௭மென் முலைப் பாவையாடைபோய் மய லுழப்பவெள் வளைகவர்க்தசோர் 
சள்ளவேடளைப் பழனியூருளார் காணமென் றழைக் காப்புவிட்டப்ன் 
ளெள்ளலஞ்லா என்னை தன்னொடு மெதிருரைக்ளெரு ளேங்குகன் நிலாள் 
புள்ளலம்புபொன் னீபால்கிலென் பு.துமைசெய்யுமோ புளசமிஞ்சி2ய.(௬௮) 

என் €ர்வன்ண்டருத்சம் 

தீனனதானனச் தனதன தனதன, 

புளகபூடணப்பு துமுலைவனிதையர் புருவவாள்பொரப்பொறிபிறழ் தருமெனை 

யளவுருவருட் கடனடுவிழி துயி லரியெனாவுவப் புறகிடநினைவைகொல் 
பளபளீரெனக் குலவியவயிலொடு பழனிமாமலை த் தலைமிசை சினைபவர் 
களவெலாமறக் சருனைசெப்திடவொரு கலபமாமயிற் பரியிவர்கடவுளே. () 

வஞ்சிவிருத்சம். 

சடவுளர்சக் இறைதொழச் காத்தருள் 

சுடரயிற் சேவகன் ரொண்டர்ரூழ் 

தீடவரைப் பழனியைச் சார்ர் தவர்க் 
இடர்கினைப் பர்.தமுற் நில்லையே, (610) 

கலிவிருத்தம், 

இல்லையென் றிரப்பவ ரெவரு மேங்கவச் 
சொல்லையான் பகர்கலாச் சுகர்தர் தாட்கொள்வா 

யல்லைவென் றலிர்திரு வாவி னன்குடிக் 

குல்லைசாண் மலர்த்தொடைக் குமர காதனே. (எக) 

சம்பிசதம். இரட்டையாசிறியலிருத்தம், 

சாதர்தருஞ்சத்தி பேதமொருசான்னையு ஈரசெலாமறியதுவல்வோ 
சாயகமென த்திரியு மவர்களெல்லாம்பொதுவி னரடஈடுங்கவிடிவோம் 

ேதங்தடர் சவர்க ளாணவமறக்கறுவும் வேளைவருமா துமுயல்வோம் 
வேலாவலயமறச் கொண்டமுனிவோர்பலர் விரும்பவிடையிற்குலவுவோம் 

போதம்பயர்தபல வாலிகள்விளங்கப் புரிர்தபொருளைச்சாட்டுவோம் 
புலமைத்தொழிற்பெரியரிவையளை த் துஞ்சொற்பொருட்சம்பிரதமென்பரா 

னீ தம்பொலிர் சலய ூர்மலை த்தலையினித நின்றமுருசேசனருளே 

சிசஞானவ.தபூ.தி யெலுஞாயமறிசலர் செதிபேணிம$ழ்வாமரோ, (௭௨)



BVI Nt 116d. ௧௭௭ 

இதுவு௦௮. சேரிசைவெண்பா 

மூழமல* வே௱புகழ வாழ்பழனி௪ செவ௮ள் 

விகி, மறப பெற்றசில மேலோ - சிகிபிகழ்வார் 

பொன்னைப புகழ்வார் புலயாட்டைப போன்மதிப்பா 
சென்னப்போற் கண்சசொன்பி னே. (௭௩) 

கட்டளைக்கலிததமை, 

சொனமிஞ்சுமா தீர்க்கு மால்கொ ॥கின்றாரைத் ௮9௪ தக்கெஞ்சி 

யன்மிஞ ஈெதைப் புலவிரிததீததொழி லாதுமக௫ம் 

கென்மிஞ்சமென்றுழைக் ஜெ .றீரஈதோவரம்,பின்புறத்து 
சென்மிஞச£ர்வய லூர்க்குகன்சோ த்.த நிகழ்துமினே. (cre) 

எண் சர்விரு த்தம். 

நிகளமிடப் பட்டுழன்ற சான்முகன்கைப் படைப்பு 

கின்னருளா லாழிபெற்ற கெடுமால்கைச் இதியு 

மகளப.ா ஞானநின்னா அற்றவன் நுடைப்பு 
மடியேனை யணுகாவா முண்டுகொள்ள வேண்டுஞ் 
சகளமொடு நிட்களமுக் தானான தலைவா 

௪ச்சிசா னர்தபச தத் துவசற் குருவா 
யு£ளபதஞ் சூட்டியமெய் யொளிர் தரச்செய் கல்லா 
யுயர்திருவா வினன்குடிவா ழொள்ளியவேற் குகனே. (௭8) 

எண் £ர்வண்ணவிருத்தம்,. 

தா.த்ததானதன தானதன தத்.தனா, 
வேற்கைவீறுறும்வி சாகனைநி னைத்துளார் 

வேட்கசையாவுமருள் வானைகிபு தர்க்கொர்தாய் 
போற்குலாவும்வய சனைவெ எிற்றுவாள் 

பூத்தவேழமிவர் சாமியைவ மு த்.துவீர் 
சேற்கலொலமுது வாரிதிநி சர்த்தமால் 

பிர். த்தி தோயரெடு நாளுல? லஓுற்௮ுமே 
லாற்சண்மேவுபெரு மானெனலி ofl peer 

வாக்கமா.ரவதி யாசையெளை மொய்த்ததே. (ora) 

ப.திஞன்கு £ர்வண்ணவிருச்சம். 
த்த்ததத்தகன தர்.த.ததன தன - FS SSE 

மொய்த்த ளிக்குல.து கர்ர்திட் டி. சபயில் 
பொற்பு மிக்குும லங்கற் குழலியர் 
முத்த மிட்டனை த ரும்பொய்க் கலகியி - னிச்சையாலே 

பத்த ஈத்திமுய தூர்தூர்.் சசையினர் 
பற்ப லர்க்கொரிறை யொன்றுற் அழலெஜெ



கக். பழனித்திருவாயிரம், 

டத்தி னத நணை பின்கட் பகர்வது - பொய்ச்சொலேயோ 
ச்சு மிப்படிவ ௬்,தற் றெரிகில 
ரொத்தி ருப்ப? தன்வி ரைந்தெற் கெதிரகி* 
சிக்க மிக்சமபி லொன்றிற் குலவும்வி - ௬ுப்பிலாயோ 

கதீர் பற்பலர்வ ணங்கப் பழனிம 

லைச், ௪ லத்திலொரு தண்டக் கரமொடு 

புற்ப முற்றிலும ணிர்திட் ட. தின - நிற்கும்வேோோ, (௪௪) 
இசங்க ற்று ழிசை, 

வே? வென்றசெவ் வேளென்மானமிகும் வேளை கண்டிவண் மேலிலான் 
கெ௱ளவேணியர் பாலனென்லிழி வெள்ள மோடல்லி லக்சொன் 

காளை 3ஈரெழிற் கர்தனென்மனக் காளை சீக்கல்க ணிக்கலான் 

.சந்தல.த்தவிர் வேலன்ர.ய்தமர் கைத்தெளரலக் காட்டிலான் 
கோ*॥யாலவும் வல்லசேர்தனென் கோளைமுற் றம்பொ அுக்லொன் 
பெல்லும்வேழமு கைத்தசேய்முலைக் சொல்லுமாடல்கு றிக்கிலான் 

வாளை பாய்வய லூரன்மாசன்கை வாளைவெல்வலி ஈல்லொன் 

மைய2னாப்சகக் சன் .றிலேன்வரு மையலும்பெரு குற்றதே, (௭௮) 

கட்டுவிரு த்தம். 

உற்றமனச் தானும் பெற்றகனத் தானு மோசீமதியாலும்பாச டீறி யாலுஞ் 

செர்ற்றபொருளானுமற் Locher © gp a G தாகைமயி லானும்வாகையயில rg a 

கொற்றநிலையாலுங் கற்றக%யானுங் கூதளரட்டாலும் வாதளலிட் டாலுர் 
அற்றகிருக்கானுஞ் சுற்றமருக்காலுர் துழனியுலையாலும் பழனிமலபானே, 

மதங்க - சேரிசைவெண்பா 

ஆனமுதுர் தேனமுது மண்டரின முண்டுவக்கும் 
வானமுது காண வயங்யெதே - ஞானகுரு 

வாழும் வயதூர் மலைமதங்கி வாய்ப்பாட்டி 

லாழுமிசை யேழி னமு௮. ் (௮0) 
இதுவுமது - கட்டளைச்சலித்துறை, 

அமுதுண்ளொர்தொழுஞ் செவ்வேள்பழனி யணிமதம் 
குமூதம்பொருங்கனி வாய்க்கருதானவர்க் கொல்லவர் தாள 
கமுசொன்றுகண்டமும் விணையுர்தோற்றன கான்கமலச் 
சுமுகங்குபஞ்செப்யும் வென் நியிவ்வாடெறனச் சொல்லரித, (௮௧) 

கொச்சசச்சுலிப்பா. 

சொல்லிறர்த மெஞ்ஞானச் சசக்கடலிற் ரோய்வதறுக் 
கல்லிழாத் வதபூ.தி'பணுலளவு மருளாயோ 
மல்லியைர் த சர்ப்பழனி மலைக்கோயி விடைமேலி 
லில்லிருர் ச சைவேடர் கிருப்புமளித் சருள்வானே. (௮௨)



கலம்பகம். ௧௧௯௬ 

கலிவிருத்தம். 

வானத்தினர்வாழ் வுறவைத்துளவா 
றினத்தனமற் ௮ுயுமாறெமையாண் 

மீனத்துவசன் சமர்வென்றிதரும் 

பானற்புனல்சூழ் பழனிக்குகனே. (௮௩) 

குறம் - சிறுசிந்து, 

குகவேளை ச் சென்பழனிக் கோயிலிற்கண்டேத்திக் 

குறியுரைக்குங் குறவர்பெருங் குலக்கோதை நானே 

மகராச ராசகுல மங்காயநீ வீணே 
வாட்டமுற்றுப் பலவாறா மனம்வருக்த வேண்டாஞ் 
சுகமோடு நாகணைவாய்ப் புள்ளுமன்னர் தானுர் 

தூதுசென்ற காரியத்திற் சோர்வுவரா தம்மே 

யிகலோகம் பரலோகம் போற்றுமிசை பெறுவா 

யேழுகெற்கை யொன்றியதா லிதுசகுன நன்றே. (௮௪) 

இசுவுமத - குறுக்தாழிசை.. 

ஈன்றாமென்குறி கேளாய் நாளைப்பழனி ஈகர்க்கோன் 
றன்ருர்டீபெறத் தருவான் ௪.ரதமெண்ணெயு செல்லுங் 
குன்றாகன்னிறச் கலையுத் குடுவைகிரம்பக் கூமு 

மின்றார்வ த்தொடு நல்கா யிமயக்குற த்தி யானே. (௮௫) 

இன்னிசைப்பஃ்டறொடைவெண்டா. 

யானே பரமென் றிறுமாக்க் ருர்பலாக்குர் 
தானேயென் றேங்கித் தவம்புரியுக் தக்கோர்க்கு 
மொவ்வோர் சமயத் துடன்பா டுடையார்க்கும் 
வெவ்வேள் கணையான் மெலிகின்ற வி ணாக்குஞ் 

சொந்தமென நின்றுந் தொடாந்தென் றளையாள 

வந்தவிச மெல்லா மனமறிதல் வம்பாமோ 

் சாக்பெத்து லோர்காற் றவளக் களிற்றில்வந்து 

கோக்க யருளாட்சி ண்மைகல்சக் கூடாதோ 

மானக் கருணை வழக்கறிய மாட்டாத 

வினக் கவிஞ ரிகழ்ச்சியுகான் றுய்ப்பெ தன்னோ 

வெத்தனையோ பல்கா லெனைக்ளியென் ரோதியசொல் 

- லத்தனையும் பொய்யானா லாசணங்கண் மெய்யாமோ 
நீயுரையா மாற்ற நெடுநீர்ப் புலியறிய 

வாயுசைக்கு மாகன் மலிகிரையம் வெளவாவோ 

வன்ன கருணை யசமறியக் காட்டியபின் 

னின்னம்வம்பிற் சோதனைசெய் இடழிக்கை ரீதிகொலோ 

் வொல்லு ஈலந்தா Cen afar gop வேண்டலிலும்



௧௨0 பழனித் திருவாயிரம், 

பல்லுமிர்க்கு மின்பம் பயப்பக தீதல் பாவமதோ 

வுன்னையலதில் கொருதுணையு மின்றிகைவேன் 

றன்னை விழையுஞ் சகாவொன்று ஈல்காயோ 

வென்னை யுனதென்றே யீர்இட்டு மேதேதோ 
பின்னைய ஞ்சின் மாற்றம் பிதற்றும் பிழைபொறுப்பாய் 

தேக்குர் தமிழ்ச்சர்ச் சறுமுனிவ னா இியரைக் 
காக்கும் பழனிமுரு கா. (௮௬) 

கட்டளைச்கலித்துறை. 

காவேரியாறளித் அம்பர் தந்கோனுயக் காத் தருளு 

மாவேழச்தினபிற் றுணைவாபழனி மலைக்குமசா 
பாவேறச்சூட்டும் தமியேற்ரெங்கப் படாதெனிற்ப 

லாவேசத்தொண்டர்க்கும் வேண்டியசர்ஈன் கருளலென்னே, (௮௭) 

பாண்- OPiS a ssw. 

‘ersten த்திருவா வினன்குடிக்கோ னிசையப்பகர்ர் தசானெனச்சொன்னா 

யுன்னைப்போலுக் தொழிர்பாண ௬லசற்பலபே ர௬ு.ள்ளாசோ 
மின்னைப்புரையு மிடையார்பால் விரிந்தூதெனப்போய் வரும்பான்மை 

தன்னைப்புருட ரிகழ்பாங்குஞ் சகத்தூடறிந்தொல் லெரீயே. (௮௮) 

இதுவுமது - தா ழிசை, 

நீயுசைத்த ஞாயரன்று ஈன்றுபாண வென்றன்மே 
னீடிமாவி னன்குடிக்க ணின்றவேலர் நெஞ்சமா 
லாயுனைச்சொ லும்படிக்க லுப்பலுண்மை யாகுமே 

லன்றுசெய்த வென்றவத்த முக்லொமை யங்கே 

சேயுடைக்க ரத்தளென்றி கழ்ர்தரீர்மை கெட்டதோ 
செம்பொன்வேண்டு மாதரார்தி ருட்டறிர்து ளார்கொலோ 

பாயுமுத்த ரீயமுங்க மழ்ர் இிடச்செர ரிர்தபாற் 
பருமுலைச்ச மர்க்ளே த்த பண்பரல்லர் போலுமே, (௮௯) 

மடக்கு - கட்டளைச்கலிப்பா, 

போல்வ தொன்றுமில்செர்தக சத்தனே புரைப டாதுயர் செந்தக சத்தே 
பேல்வைசண்டரு எம்பிகை மைந்தனே பெயின னாரரற்கம்பிகைமைந்தனே 
பால்வனப்பொடிபோர்த் தவி சாகனே ப௰பன்மாலிசைப்போர்்த்தவிசாகே 
கரல்வ லிக்கக மூர்முரு கையனே சகின்கு லாம்வய தூர்முருசையனே.(௯0) 

பள்ளுத்தாழிசை, 
88பமின்றிய ஞானவாசக மறையுங்கருனைச் குமாவே 

ளாகினன்குடி. வயலினகைக் காசுலிறக்கும் கடைசியீர் 
பையகாற்றை யேடூக்கதீருழும் பருவப்பள்ளரைப் பார்க்கர் 

பசட்டுஞ்சமிட்டும் வாய்வக்கணையும் பயின்றுசாழிகை போக்குதீர்



கலம்பகம். ௧௨௧. 

செய்யவகுத்த கூறுஈநட்டன்றிச் சேரிக்சேகுதன் முடியுமோ 

செய்யாளென்னெற ழெட்டுப்பள்ளிகைச் சீர்கண்டாயினுச் தேறுவீர் 

மையனாடக மாடுதற்டெம் வயலன்றென்பதது ம.றிகலீர் 

வளை நத ம.துகு நிமிர்ச் துபாசாமல் வழக்கம்போனடும் பள்ளீ சே, () 

வண்டுவிட தூ.௮. 

சேறிசைவெண்பா, , 

பள்ள வயற்பழனிப் பண்ணவன்றன பாற்ப்றந்தென் 

னுள்ளமயன் முற்று முசைத்திடீ- ரெள்ளரிய 

விண்போன் மறையுமிடை மெல்லியனல் லார்வியன்மைக் 
கண்போற் குலவும்வண்டு காள், (௯௨) 

கட்டளைச்சலித்துறை. 

காளியைக்குத்திக் சசிசோன்பகைவற் கடி்தபெரு 
மீளியைப்போலும் விறலீந்துகா தீ த்த்ருள் லெண்ணிறத்தோ 
சாளியைச்செற்றபுள் ளானார்குமா.ர வணிக்குறத்தி 
கேளியைவேட்ட முருகாபழனிக் ரெத்தெய்வமே. (௯௩) 

கிச்சளைப்புலம்பல், ஈற்றாயிர்ல்கல், 

எண்டர்மடக்கு விருத்தம். 

இரிபனைய முலைமடவா ரினமறையு மலரே 
இளாமதனன் செயுமடவாரினமறையு மலரே 
கரியகிறக் கடலலையே கறங்யெகா வாயே. 

காதலின்னல் காணலையே கறங்கெரா வாயே 
சரியணிகைக் குஞ்சரியாள் கார்தன்மய லாலே 
சாதமுங்கைக் குஞ்சரியாள் காக்தன்மய லாலே 
பரியபகைத் துகளார்வம் படைக்குரா ளென்றே 
ப.ழழனியிலென் மகளார்வம் படைக்குகா ளென்றே, | (௬௯௪) 

இதுவுமது - தலைவியிரங்க ற்று ழிசை. | 
என்றுமதியும் கனலும்விழி யெனக்கொண்டவிர்வார் தரும்புதல்வ 

னெழிலார் திருவா வினன்குடி.பி லியலும்பவனி த் திறங்கண்ட 
வன்றுதுவக்சு யுனையேபோ லல்லும்பகஓு via ser: 

யாசர்.துவர்பூர் துணரெறிந்திட் டடுத் சார்வெருளச் | 'டெக்னெறேன் 
பொன்றுமதன்செய் பெரும்போரும் புலியேபோலுஞ் Arar gud 

«2S Srtaenruy a குயிலன்றித் புள்ளினொலியும் புலர்த்துள்ற 

கன். றுபொலியத் தீருமாற்ற ஈவிலற்செங்காய் புலிமான. 

நாளு ங்காக்குவ் கலியெனவே சாற்றிக்லும்வாழ்' சளிர்சடலே(௬ட) 
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௧௨௨ பழனித்திருவாயிரம். 

, காலம் - எண்ச£ர்விருத்சம், 

கடலும்வற்றக் கா யுமொரு காலம் விண்ணு 

காசினிமண் டோயுமொரு சால காமர்த் 

தடவரைகண் மறையுமோரு காலஞ்சதத் 

தாமரையும் கருகுமொரு காலமெல்லா 
ஈடனமயிற் பரியூரு முருக வேளை 

ரான்முகனைப் புடைத்தகுரு காதன் றன்னை 

யிடர்களையும் பழனிழூீஷ்ச் தலைகாண் இன்றார்க் 

சியனவே யாகுமென வியம்ப லாமே, (௯௭) 

இதவும௮ - பதினான்கு ?ர்விருத்சம், 
இயம்பியவண்ண முடி த்திடத்தக்க வியல்வலிப்புலவர்கடாமு 

மெவ்வகையுயிர்க்கு மிசங்குரெஞ்செசா பேளையர்ச்செறுமுனிவாரு 
மயன்றனூல்சொலினு நெறிபிழைத்தொழுகா வரசருமலிர் சனற்கால 

மருள் வலிகுறியாக் கலிஞருமுலற் காஈலஞ்செயலில்புன்றவரும் 

லிபன்கொண்மூமாரிவறப்பிலுங்குடிசள்வெருளுறப்பொருள்கவர்வேந்து 
மேவறுர்க்காலம் வேனிலுங்குளிரு மாதியமிகப்பிறழ்தலுமாஞ் 

செயங்கமழ்வடி.வேற் படைகொடுமயிலூர் சேவசனவினன்குடி யூ 

தேதவா தம்மூரிற் றந் தசதென்றமைவேர் தெரிதருகாலநுட்பமிதே,. 

கலிவிருத்தம், 

காலகன்மங் கடந்தமெஞ்ஞானமே 

சாலவேண்டுர் தமிபனை த் தள்ளிடேல் 

தலநீடுக் திருப்பழனிக்கிரி 
வேலவ்வருள் வித் தகவீரனே, (௯௮) 

எழு €ர்வண்ணவிருத்தம். 

தானதத்ததின தானதத்ததன தானதத்ததன தத்தனா. 
வி.ரமிக்கவரு ஞானசற்குணரும் வேதவிற்பனரு ஈத்துமோர் 

சாரணக்குரவ னாகிற்குமதி காரமுற்றகரு ணைப்பிரான் 
வரரணக்கொடிவ லாரிமுற்றிகழும் வானவர்க்டெர்த விர்த்.தவேல் 
சே ரடற்புயவி சாகனத்தனருள் சேய்திருப்பழனி யப்பனே, (௯௯) 

மேரிசைப்பஃரொடைவெண்பா, 

அப்பணியுஞ் செஞ்சடையா னாழியுண்ட மாமுனிவ 

் ஜெப்பவசே தேறு மொருபொருளு - மெய்ப்பதிக 

Outer gens த்துச்சட்டலெள்ளென்பொள்ளிழைப்பெண்ணாசல்கண்டோன் 

றுன்.று பெருங்கல்லித் தோற்றமதுங் - குன்று 
' ட ° 6 உடடய் ச 

முழுதுஞ் சிறையறுத்தோன் மொய்ம்பறிய வென்ற



ஒருபாவொருபஃ து. ௧௨௩ 

வழுதி பெறுதோள் வலியு - மெழுதரிய 

வேத நூற் சக்கறுத்த வித்தகனை யொத் கூலர் 
பேபோதப் புனையும் புகழ்ப்பே௮ு - மாதவனை த் 
தீயோர் கெடற்காத் திரியத னான்மறைத்த 

மாயோன் முதற்லர்கொண் மான்மியமும் - வேயோ 
டுறழ்புயத்தாட் கன்னடகாட் டொல்க?வன்று பல்லோர் 

பிறவியறுத் திட்டமுனி பெட்பு - மறமழிந்த 
போதபரா னந்தப் புணரியினிழ் பேய்முழுகும் 
வாசவூ சண்ணலுற்ற மாவிடும் - வேதனழக் 

குட்டிச் தசாயிட்டோர் குன்றிலடைச் திட்டசிறு 
செட்டி. பதமே இனராடி - மட்டில் 
புகழார் பழனிப் பொருப்பினிசை போற்றித் 

திகழார்வத் தோர்விழையு ஞ்சிர், (௪) 

  

முற்றிற்று ஆ கவி- ௮௭௨. 

வேலுமயிலுக் துணை, 

டெ 

ஒரூபாவொருபஃ து. 

மணிதிகழ் பஃறலை மாசுணஞ் சுமந்த 
வணிகளர் நிலமக எயர்வொழிந் துவப்ப 

வறக்குமாரி வரன்முறைபொழிதரக் 

கறக்குமானினங் கவிமலிந்துலவ த் 

தெய்வத்தலந்தொறுஞ் சீர்ஈனிபொலியச் 

சைவப்பனவருஞ் சதுமறைமுனிவரு 

மாதியர்மசழ்வுற வறுதினங்கருஇத் 
தீதின்மாதவஞ் செய்குரர்ச்சேர்ந்து 
நின்னருளெய்தி கெறிப்பிழைக்கொடுங்கோன் 
மன்ன ராதியர்க்கோர் மறலியில்வயக்கி 

விழுமியபகவப் பெயர் த்தனிவே திய 
னெழு.தருவியக்கு மெழிலாராதிப் 

பெயர்மகள்வயற்றிற் பெய்தமக்க 
எஏியன்மொழித்துணைக்கொண் டிமையாராட்டதி 
தவர்மகப்புலையு மறும்படிகளைந்து 

திவமகமியாண்டுர் திகழ்.தரகிளக்கிக் 
கற்குடைப்பிடி.த்துற் சாலிகாத்தோ 

னற்குணம்பலவு ஈன்குதாங்ப் : '



க௨உ௮ பழனித்திருவாயீரம், 

பால்வனடீற்றைப் பரப்பும்பான்மை 
நால்வரேய்ப்ப ஈறுக் தமிழ்பொழிர்து 
முத்திவாஞ்சை முதிர்ந்தார்பலரொடு 
பத்திவாயந்த பண்பினர்பழிச்ச 

நின்சழற்புகலே நேடுமென்னை 

வன்கணர்வசை த்தீ வாட்டத்தகுமோ 
கொக்குகாட்டின் குளிர்முகம்புரைய 

மங்குல்வாய்க்த மலை த்திருப்பழனிக் 

கோயினாப்பட் குருமணிக்குலட்டின் 

மேயிசைபரப்பும் லிகர்தகித்தகனே, (௧) 

வித் துறழ்சிவத்தின் விபன்குறுமுளையே 

யொத்துறுபொருவ னொள்ளிழைச்சவுரி 

பால்குடி தீ தான்ற பண்டிக்களிறே 

போல்குகப்பெருமான் புயஈசப்பூண்புனை 

பைர்தகைத்2த। கைப் பரியிவர்ர் துலவுஞ் 
சுர் தரச்செவ்வே.ர் சுடர்வேற்றடக்கைக் 

குமசரசாயகன் கோழிக்கொடியோ 

னமர்சேசர னாவினன்குடிக்கோ 

வென்ன த் னமேத் தெடுக்சச்சோம்பா 

நன்னலத்தோசே ஈந்தமராவார் 

நான்முகக்கிுழவ னவின்றவாய 

தூன்முகப்பிணக்கா னுடங்வொடார் 

சம.ரசானந்தத் தண்கடற்படிர் இட் 
டமசரா திபசொல் கார்வமயில்வார் 

9ித்தியின்பஞ் சறிதுஞ்சேராப் 
பத்தியுஞானமும் பாழெனப்பகர்வார் 
கொலையும்புலையு மாதயகொடுந்தொழின் 

மலையென த் திகழ்தல் வானெனமறையு 

முன்னரெய்தினு மு.த்.தியிற்புகா௮ர் 
தன்னதுடலச் தரையினில்கிழா௮ப் 

பேறலதொன்றைப் பெரிதெனமதியார் 
தூறவாவுறினு கோற்.றுவெல்குஈசே. (௨) 

வெல்கொடிச்சேவன் மிளிர்தருபுயத்திற் 
புல்கொழுமுலைமுற் புரிகவமேலோ 

மாத்தடிர்துயர்ர்த வடிமேற்படைச்9 

சேத்தணிராமுன் னியுறவம்வலிதேோ
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வாசறுகிரிதோ ருமெம்புயத்தாண் 

மாச.றக்கருது மனத்துமாண்புயர்வோ 

மூன்றுஞ்சரியோ முருக்கலாகுமுதம் 
வான்.றுவசேய்க்கும் வாய்திறக்.துரையா 

யிமையாப்பிடிக்கு மேனற்குபிற்கு 

முமையாள்பயக்தன் றுதவுமொருவனைக 
கொள்கமூதருள் குலாந்திருவருணைக் 

இரளையாதியர் சத்திசையோன்க் 

கடல்குடி த.த.தவுங் கல௪னாதியர் 

திடமுறவுணருஞ் சீர்க்குருபரனைக் 

கானாரொழுகுங் கவின் நிகழ்சாரற் 
மேனாசோலைத் திருவாவினன்குடி.க் 

குன்றிற்பரவுங் கூர்ப்பினர்குறிட்பி 

னின்றினிதாடு நிமலவெண்கொடியே. (௩) 

கொடி. ம.ரமில்லாக் கோயிரோறமைத்துக் 

கடிமதிள்சிகரி யாதியுங்காட்டி 

விழவுஞ்ஜைப்பு ழேன்மேலஓயர் தஇப் 

பீழமமையாகமப் பண்பெலாம்விளக்கி 
மாதவர்கூட்டம் வாரியென்னக் 

கோ தறுபண்பிற் குலவப்பெருக்கி 

யிருபிறப்பாள ரீனமெய்தாப் 
பெருமைசான்௮ பிறக்கப்பேணிப் 

பொழற்பதுமப்போ்ப் புனி தவாவி 

ஈற்பலகையினா னாவலர்ச்சிறப்பித் 

திரச்கமின்றி யிகச் இனர் த. தயரசெ 

யசக்கவேக்௪ ரசமுழு தழித்.து 

வேண்டியவாறே வியன்இத் தாடி. 
யிண்டியவடியா ரீட்டத்தொடுநின் 

பெய்கழற்றிருத்தாட் பெயசா தடைக்துற் 
௮ய்ச வேட்ட வுளத்தினேன்பாற் 
கனவிலுகனகினுகங் காட்டுங்கருணை 

இனக. ரனொளியிற் றிகழாதாயிற் 
இள்ளையென்றெற் செத்துமாற்றமும் 
வெள்ளைவாணியும் கிரும்பியற்பெருஞ்ச 

ராதாத்திருவ தியுவஈரா 

ணீதரலாச நிகழ் தீதியதுணிவு 
மன்னார்கோவில் வயிணவப்பனவ



௧௨௭௬ பழனித்திருவாயிரம். 

ரின்னுவொழிவா னியன்றகூத்து 
மீன்னபிறவு மடியனேன்மனப் 

பின்னபாவனையெலும் பெட்பினருயர்வார் 

நின்செயலன்றி நெடுநீர்ப்பாரி 

லென்செயலுளவென் நிறுமாச்தழிவேன் 
கண்டாயபழனிக் சனமலைக்காவற் 
றண்டாயு தக்கைச் சகுணதேூகனே. (௪) 

தேசிச்கனியோ செம்பொற்சிமீழோ 
வாசிக்ளியோன் மகுடமோமலையோ 

வென்னப்பலவா றிளஈகைமடவார் 

வன்ன த்.துணைமுலை வனப்பெடுத்தோதி 

மற்றையவுறுப்பின் வளலும்பழிச்சப் 
பொற்றையிலுடலம் பொலியவுண்டுடுத்த 

லல்லதுபயனின் ருமெனச்செருக்குங் 

கல்லல்வெம்புலஉர் கணத்தெனைச்சேசே 
லருள்கிளையாட லாயிரமுஞற்றி 

யிருண்மலமறநீத் தின்னும்பிறவா 

வீடுபுக்கு மெய்ப்புகழ்பொறுக்கும் 

பீடுசான்முனிவருட் பிறங்கச்சேர்ப்பாய 

கொம்புடைக்களிறுங் குளிறொலிப்பிடி.யு 

மொய்ம்புறுகலவி முறைமுறைபயிலுஞ் 

சாசற்குறிஞ்சிச் தடவரைப்பழனியில் 

வீரவேலும் விறற்பெருந்தண்டு 
மண்டுவெண்ணீறும் வான்&ளுடையுக் 

கொண்டுகின்ராடுக் குருபரக்குகனே. (௫) 

குருவேபசமெனச் கூறத்தேறுந் 
திருவார்சமரசச் சீலர்தமையுஞ் 

சேவல்கூவிற் நினந்தினமுதத்துத் 
தாவறமிளிருர் தபனச்சோதி 
யலதொருதுணையின் ருமெனுமவசையு 

நிலவணிவேணி மகெடுக்கிரி த தடச்கைக் 
சயிலைகா தற் கருதுவாரையு 

மயிலுறழ்சாயன் மலைமகள்பதமே 

ந்ர்துணையென்னுஞ் சாத்தேயரையு 
மைந்துறுதடர்தோண் மாயனன்பரையு 
,முண்டிமிக்கமைப்பா ரூழ்கினைகளையுர்
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இண்டிறற்களிற்றின் சர்பகர்வாரையு 

நின்னடித்தொழும்ப சென்றேநினைந்திட் 

டின்னலோருயிர்க்கு மியற்றுகில்லா 

செம்மதத்தோர்க ளெனினுமவர்சொற் 

சம்மதமென்னுக் தகையுமெய்தி 

யாறெழுத்துரைக்கு மடியேன்விழையும் 

பேறெளிதுதவாப் பெட்புனக்கழகோ 

குன்றுதோறுங் கூத்துமிக்காற்றி 

யென்றும்பழனி யெழின் மலைத் சலைகின் 

முயிழைவனிதைய .ரன்புங்கைக்கொடு 

பாயிரப்புலவர் பலர். திசூடிச் 
சித தர்பற்பலர்க்கோர் தேதகெனாஇச் 

சுத்ததத்துவக்தோர்த் தோய் தருசேயே, (ச) 

சேயபவள த் திருவுருத் திகழ 
மாயனன்ன மயிற்பரிமுதுகற் 

ச.த்திவேல்வலன் றயங்கத்தாங்கி 

(ps MC aires முனிவரர்பலரொடு 

கனவிற்றோன்் றிடி. னன்றிப்பன்னாள் 
கனவிற்பசர்தரு காதைமெய்ப்பமிமோ 

சமையவாதத் தறுகட்பாழ்ங்குணத் 

தமையுகாள்செயு மாடலளவு 

மிர்சரள்செய்கலை யெங்கனமூழ்வேன் 
முன்னானெறியுகின் மொய்ம்பெனல்படி ரோ 
வாயின்மற்றோ ரடற்பெருங்கடவு 
ணீயிவண்டளச நிறுத்.துகின்றானோ 

வல்லதென்கினைப்பேய்ச் கஞ்சுசன்றராயோ 
மல்லலம் பழனி மலைத்திருக்கோயி 

னில்இயகோல நினைவார்கெஞ்ச த் 

தலைவிளையாடுக் தண்டபாணியனே. (௪) 

பாரணியின்மானொடு பசசுமேந்தி 

வேணியிற்புனலொடு விதுவணிபெருமான் 

முதலியபற்பல மூர்த்தியுருவு 
மிதமூறுமென்மன த் தியங்கச்செயுநீ 
புற்கறித் துண்பவும் பொன்றக்கொன்றுண் 

டற்கடல்புசையு மகதீ.துடனலைவார் 

நால்வகைப்படைகிகு ஈமனாகலமிவ்



௧௨௮ பழனித்திருவாயிரம். 

வேல்வைகண்டுதவா திருக்கத்தகுமோ 
வீராபற்பலரும் கிபக்கும்கிதிர்வேற் 

காரனென்றுன்னைக் கழறல்பொய்ப்புகேே தா 
வென்மனத்துன்போ லியங் யெண்ணி 

னன்மொழிபகர்ந்த சாதன்வேறுளனோ 
வலைகடலுடுத்தா எழு தழு தலமர் 

அலைதருபெருந்திங் குணர்லைகொல்லோ 
வேனமாயு மிரும்புகிபுரர்தோன் 

மானமின்றி வார்கடற்றுயிதீக 

சொழிக்கவல்லா ஜெருவனிலனே 
வழிக்குசாள்வர் தனைந்ததுகொல்லோ 
வேதாகமங்கள் விதித்தவண்ண 
மியாதாயிலுமீண் டியை தரக்சாட்டாய் 
கருணைப்பெருஞ்சீர் சருதியறியா 
மருண்முற்றியபுன் மனத்துமாந்தர் 

சிலர்க்கும்வேண்டிய சர நள்செய்து 

நில,ச்துவிண்ணூர் நேரிகழயனையார் 

சலலியும்வேட்டுக் கருங்கட்குறத்தி 
புலலியிலயர் தற் போற்றும்புலவோர் 
வேண்டுவயாவும் விரைர்தருள்செய்து 
கூண்டளதொண்டர் குழார்தொறுங்குருவாய்த் 
தொன்மைப்பழனித் துகடீர்பொருப்பில் ' 
வன்மைசான்ற வான்றடியூன்றி 
யெழுபரித்தேர்போ மெல்லைசோக்கு 
முழுதுணர்புலமை முருகபுங்கவனே, (௮) 

முருகார்கடம்பு மொய்ம்மலிகுசவு 
மருகாச்செம்மை யமைதருகுல்லையும் 
போல்வவென்றென் புன்சொற்புகழ்ர்தா 
யால்வயிற்குரவற் கருள்பொருள்வேட்டேன் 
கொள்ளைவண்டமிழ்ச்சீர் குலார்தருவருணைச். 

இள்ளைரீயென்றாப் கெடாலிசைகிழைர்தேன் " 
வானினின்திழிர்தோர் மாற்றஞ்சொற்றா 
யானியின்முதல்வீ டடைதலுக்குறித்தே 
னென்மேற்பிழையோ வெளையுமீண்டசைச்கு 

. தின்மேற்பிழையோ மெடி. துணர்ர்துரசைப்பா 
பாலிக்கன்மகிழ் பணிமுல்பொழிதலின் 
வாலிக்குரக்குறழ் வான் ரம்னீர்தட். : 
குளிர்ஈனியெப்திச் குருசச்கோடுர்



. தவமணிமாலை. ் ௧௨௯ 

தளிர்மலிசோலை த் தடங்குவடெங்கும் 
வெள்ளிவண்டிலம்பன் மேயமனையும் 
வள்ளியுமோகனி மாதும்புரையுங் 
கலபமயிலினங் களிஈடம்பயில்சீர் 
குலவுதென்பழனிக் குன்றுடைக்கோவே. (௯) 

கோவைவரயிதழ்ச் குதிமகளதுவேர் 
காவையாள்வான் சன்னிகைதனதோ 
விசையனொடமர்புரி வேட்டுவன்றவமோ 
இிசைமுழு தருளுமை செங்கைச்சிறப்போ 

' மாயன்ற்னதேர் வழுவைமாமுகதி 
அாயன்றனதோ ச.ரகணத்தினதோ 
வாழ்கடற்குடி த்இட் டன்.றுகிட்டான்மு.தற் 
ரூழ்கனமுனிவோர் சொர்தப்பொருளோ 
வாதெழுத்துரைப்பா, சனைவர் தம்பொ.துவோ 
வேதெழுத்துரைப்பார் விருப்புமாவ துவோ, 

பாமலிதொல்ர்ப் பழணிமாமல்மேத் 
'ரோமறவிமைக்குஞ் சப்பிரமணியே (௧௦] 

முத்தித்று, 
ஆ சவி - ௮௧௨. 

வேறுகயிலுர் துணை, 

  

தவமணிமாலை. 

வெண்பா. 

குருமணிசேோ வுள்ளனவாங் குன்றமுத்றுக் கொண்ட 

இருமணியோ மாதேவன் செங்கண் - டருமணியோ 

விழ்சுப் பிரிமாவை வென்றமணி யோபழனி 

வாழ்சுப் பிரமா மணி, (௧) 

கட்டளை ச்சலித்துறை. 

மணிகொண்ட பாம்பணை மேற்றுயின்மாலு மறைப்பெரு.நூற் 

திணிகொண்டசானமுகப் புத்தேளுமெச்சுக் திறமருள்வாய் 
பணிகொண்டபச்சை மயிற்பரியூர்ச_து பழனிமலை ' 

யணிகொண்டராவினர் பாற்சென்றுசாளு மவிரண்ணலே; (௨) 

வெண்டளை ச்கலிப்பா, 

அண்ண னிடமோ ரருமாஙய் கனிநிமித்தம் 

விண்ணவர்க எஞ்சும் விளைவிறை த் சாப் வேடமசள் டி 
இண்ணமுலை லேட்டவர்ராள் செஞ்பெழைத் இட்டசென்னே' 

பண்ணளித்தண் சோலைப் பழனிமல௰ைப், பாவலனே, (௩)



௧௩0 பழனித்திருவாயிரம். 

கொச்சகக்கலிப்பா, 

பாவலவர்க் கெளியானைப் பன்னிருதோள் படைத்தாளைச் 
சேவலங்கே தன த் தானைச் ப்பரியூர் சேவகனை 
மூவலில்€ரப் பழனிமலை முருகோளைப் பரவா தார் 

யாவர்கேே்'யானா௮ு மெமக்சினிய ராசாசே, (௪) 

கலிநிலைத்தறை, 

ஆகாரமின்றித் தவஞ்செய்யுமுனிவீ ரணிப்பாலைமார் 

போகா தகாரப் புணர்ப்பெய் தினம் புரக்கும்பிரான் 
சோகார்வமெய் தப் பொருஞ்ச த் இவைவே ரொடுந்தோளனா 

மாகா.திபசர்க்கன்ப மு.தவுஈதென்வயலூர் மலைக்காரனே, (6) 

கட்டளை ச்சலிப்பா, 

காரணக்குரு வாவருபோருட் கந் தசாதன் சடற்றுயில்கூர் இரு 
நா.ரணத்ி யோன்பழனாபுரி சாசமீ.து ஈடஞ்செயுகாயசன் 
வா.ரணக்கொடி யேசெயமென்பனர் மாசலுக்குமறலீக்கும்வாரிசத் 
சார்ணற்குமஞ்சா தளிப்ப [னெனற்கைக்துமாமுக த் சானொருசாட்ரியே, 

எழு £ர்விருத்தம். 

சாட்சியாம்பர தத் துவப்போருளதே சன்டொருகாத்தேர்தி 
மாட்சியார்தரு பழனிமாமலை த் தலை வயக்குமாறுணசாதாக் 

காட்சியா பிரம் பெறிலுமெண்ணறுபல களிஈலம்படைத்தாலு 

நீட்ரிதோய்பவ சாகரங்கடந்தத னெடுங்கரைசேசாரே, (௭) 

ஆரியப்பா, 

சேரமான்செய் இருப்பணிக்கோயிற் 
சீரவிர்தொன்மைத் திருவாவினன்குடிக் 

குன்றிலொருவன் குருவடி.வாக 

யன்தினிதாண்ட வதிசயமிகவுள 
வன்ன வலனுளள மறியுமவற்றி 

லென்ன. .துகெஞ்சு மேன்றமட்டறியும் 
யோகசாதன த்தா அுலசமுற்றுணருஞ் 

சேகாமுனிவோர் சிர்தையுர்செரியும் 
பூவல்ப த்தோர் புல்வசையோழிவான் 
பாவருமுணர்ர்தேத் இசைவிழைர்தளனே. (wy) 

சச்தலிருத்தம், 

SUG SS SE Sol Am Ae 
உளஎமுணர்ர் சபடி ய தபவமில்னு... 
on pre மெளையொகுபெரூளர்... 

அள ஒலில் அழுதிஷ்ளைபாம்



நனிமணிமா லை. ௧௩௧ 

வழி..92)பெருமை வரவ ஈள்புரிவா 
யிளகுசெக் தினைபல் பறவைகள்சவரா 

இதணிடங்சகலெறி கவணுடலுறைவாள் 

sora Doren Sig gy iG they wn ip mat 

கவின்மிகும்பழனி மலைவளர்குகனே. (௯) 

வெண்பா, 

வளங்கொண்ட தென்பழனி மாமலையோ டன்ப 

ருஎங்கொண்டு வாழு மபொருவன் -- களங்கொண்ட 

ஈஞ்சத்.தார் மைந்தனவ னல்லருட்பே றுற்றாசே 

யஞ்சத்தான் கைத்தலத்தெய் தார், (௧௦) 

கட்டளை ச்கலித் துறை, 

ஆர்பூ.த்தசென்னிப் பிரான்றந்தபால னருவியந்தெண் 

ணீர்பூச்சகுன்றுடைத் தென்பழனாபுரி நின்றசெவ்வேள 

கூர்பூ ச்தவேற்படைச் கேமலர்தூகிக்கை கூப்புமென்னைப் 

பார்பூத்தவாழ்வுடை யார்நிர்தைகூறப் படுத்தலென்னே. (ss) 

வெண்டளைச்கலிப்பா, 

என்னேய Bear? திருக்கு மளவறிந்து 

மின்னேயோர் சற்று மிரங்குலொ யென்செய்வேன் 
பொன்னேரு ஈல்லார் புகழ்ந் தாடும் பூம்பழனி 

மன்னே சலாப மயில்வா சனத்தானே, (௧௨) 

சொச்சகக்கலிப்பா, 

கனங்குழையார் 'மயனோயாற் கடைப்பட்டுக் கழிவேனைத் 

தினங்கருணைக் கடலாட்டத் திருவுஎஞ்சற் றிசையாயோ 
மனங்களிப்பார் பலர்சூழ மலைப்பழனித் தலைமேலி 
யனங்கவேள் புகழ்க்தேகல்கு மாடல்செயு மயில்வேளே, (௧௩) 

கலிநிலைத்துறை, 

௮யில்வேலெடுத்தம்பொன் மயிலேறியென்னெஞ் சகத்தெய் தியே 
வெயின்மேயபுழுவிற் ுடி.ச்கச்செய்வினைகோயின் வேர்கெல்லுவாய் 
குபிலாயமலைகாதர் பு.தல்வாகல்வயலூர்க் கருஞ்சோலைசூழ் 
சயிலாதிபாரேன் முதலோர்தொடுக்குர் தமிழ்ச்செல்வனே, (௧௪) 

சட்டளை ச்சலிப்பா. 

செல்வர்வாயிழ் கடைப்படிதோறுசான் Ges phi gs திய்க்கா தவாரொரு 
ஈல்வரல்கொடுத் தாண்டளைசாடோறறு சம்புமன்பர் ஈடுப்பெறச்சோர்த்திடாய் 
கல்வரைக்குறிஞ் சிப்பழனபுரிக் sheers Carsqenaré uo 
சொல்வரோதபச் சற்குரு துப்சவேற்படைச் சோளலங்கபளே.(0



௧௩௨ பழனித்திருவஹிரம். 

எழு?ர்விருத்தம், 

கா.சவாவுதண் பொழிலுடைப்பழனியூக் கன௫ரி த் தலைசாளும் 

வி. ரவேலொடு தண்டுகொண்டாடிய விமலகித்தகவேளே 
மாரவேள்படைச் சமரும்வெக் தானவர் வலியசேனையின்போருர் 

தீரவெல்புகழ் வேட்டுளேற்குன தருட் சித்திமுற்றருள்வாயே, (௪௪) 

ஆசிரியப்பா, 

வாயசமுகைத்த வன்காட்பகையு 

மாயபுள்ளுயர்த்தா எளிக்கும்வெர்.துயருங் 

கொன்றல தருந்தரக் கொடுங்கோன்மன்னர் 

புன்றகைக்கருங்குடைப் பொல்லாவெப்பமு 

மாதியதங்குமுத் றழியமாற்தித் 
தி.தில்விண்டல த்தார் ே த௫கெனோக்குஞ் 

செர்தகைக்கமலத் திருமகளுறவு 
மைந்தனை தே தர்க்கால் வயினிடுமவனேர் 
வேர் சன்றன்னது வெண்குடைநிழன்முச 

லார் தகைபிறவு மமைத்தெபைப்புரப்பாய் 

சூரனாதியர் துணிவறத்துணித்து 
நா.ரணன்முதலோர் ஈலம்பெறப்புரர்து 

தென்பழனாபுரிச் சிகரி த்தலைநின் 
தன்பர்வேட்டுளவா ருமேற்பு தனே, (௧௭) 

சர்தவிருத்தம், 

தீத்ததத்ததன தந்தத தனனா, 
அற்புதக்கருனை பொக்கத்தினமா 

டத்தனுக்கருள்செ யுங்கட்பு தல்வா 
நற்பு தற்புரையு மின்சொற்புலவோர் 

ஈத்தெழிற்பழனி யின்கட்டிசகழ்வாய் 
புற்பு சத்தைநிகர் சொங்கைக்கொடியார் 

பொற்பைநித்தமுகி ளைர்திட்டயர்வேன் 
லிற்பு தக்கமுடன் வெண்பொற்பொடி. தோய் 

வித்தகத்தமைவி ரும்பப்புரியே, (௧௮) 

வெண்டா, 

விரும்பப் பனுவல்பகர் வீருப்புற் ர்க்கும் 
பிபரும்பச் குவமருமைப் பேறே - கரும்பு 
மலிபழலிச் செவ்வேள் வா.த்தா லொருவன் 

புலியுகைத்துர் தோய்ச்தாள் புசழ்,” (௪௯)



தவமணிமாலை. ௧௩௨௩ 

கட்டளை ச்சலித் துறை, 

. புகல்பக்குவங்க எனை த்தினுமேன்மை புகழ்ப்பழனி 

யிகல்வடிவேலனைப் போற்றிசை த்தோர்சிற் றெறும்புங்கொல்லா 
தீகல்கருணாலய ராய்க்கொலை த$யர்க்கொ லார்வாச்ப் 
பகலிரவாயெழுத் தோராறுமன்பிற் பகர்.தன்மையே. (2.0) 

வெண்டளைக்கலிப்பா, 

தன்மஞ் செயலுர் தலமென் றுணராமற் 
கன்மமெலும் பொல்லார் கருத்தழியக் சாணேனோே 
வென்மனத்து எந்சா எியம்பியபே திர்தருள்வாய் 
சென்ம மொழிக்குர் திருப்பழனித் தேனே, (௨௧) 

கொச்சகக்கலிப்பா, 

தேசிகர்க்கெல் லாந்தனருட் டி.வலையிடு மரசாயும் 
பாசியணி குறப்பேை பதர்தொழவு காணாதான் 
வா௫ியென மயிலூர்ந்து மலைதொறும்போய் ஈடமாடி. 
மாசில்பெரி யோர்பரவ வயலூர்க்குன் றமர்வானே, (௨௨) 

கலிகிலைச்.துறை, 

வானாடர்மெச்சுக்தென் ஒய தூர்மலைக்கோயில் வளர்வேலளை ': 
கானாகாம்பித் தொழப்பெற்.றிலேன்வர்து சானாவிதத் 
தானாதவிளையாடல் செய்தட்டிமுத்துத்த HSU S516 
தேனார்தமிழ்ப்பாடல் வனையச்செய்னெருள்மெய் சிவனனையே,(௨௨/ 

கட்டளைக்கலிப்பா. | ' 
சிவனுமாயனு சான்முகவேதலுர் தேவர்யாவருஞ் சேருட்டேசிச 
செவருநீயெனசம்புமென்றன்னைன்கேற்றுக்கொள்ளிலிளப்பமுண்டாகுமோ 
தவளீறுடன் முற்றணிவார்மனச் சஞ்சலப்பிணி யுக்தகிராய்கொலோ 
குவளைநீர்வயற் றென்பழனாபுரிக் குன்.நிலாடும் குமாரகெம்பீரனே, (௨௪) 

எழு$ர்விருத்தம், ் 

பீரமங்குமை தர.நுகர்ர்தருர் தமிழ் பெயுமுனியிலுஞ்சர்த்த 
வீசசல்ளை யருட்செயலணு த்துனை விளக்குசன்றிலையர்தோ 
பா.ரணங்கமும் பெருர்துயர்சசச்சிலேன் பழனியம்பதிக்குன் தில் 
வாசணக்கொடி கிறுகியகுருபரா மரகதமயிலோனே. (௨௫) 

அரிரியப்பா, 

மயின்மிசையொருகச்கால் வடிவேலேர்திக் . 
குயில்புரைசானக் குற த்திதன்னொடு 
கனவிற்றோன்றுபு சரர்தசொற்பகர்ர் தாய் 

ஈனலிற்றோன்றென *னியிரக்னெறேன்



Sh F பழனி $ DH பாயிரம், 

மிியொ?ே பூ௦ வெ நட்டு mips gus 

சடியொிசெரிமா ற அவுஈல்கலை 

பென்செயலணு ॥ மின்றியாண்டு 

நின்செயலோ ன்ற நிறைக்தமையுணர்ந்து 
மாசைப்பெருவலை யகப்படுமென்னை 

போசைக்சடல்சூ முலகுயப்புசப்பாய் 
மங்கலமபொலியும் வயலூர்மலையிற் 

செக்கன் மால்பரவ,த் திகழ் தருதேவே. 

சர்தவிருத்தம். 

தானதத்ததன தத்ததன தத்தனா, 
தேவருற்றக ரத்தழல்கொளுத்துமோர் 

தீயனைச்செறும டற்புயனெனக்சநா 
ணீவகுத்தனவெ னச்சொலியசொற்களா 

னேயமிக்குவகை பெற்ற துபிழைக்குமோ 
வாயச.த்தியம திற்றவறடுக்குமே 

லா.ரணத்தொகைகவி தித்தவிதிகிற்குமோ 

பாயடற்புலியு சைத்சவனிறுத்துசர் , 

பாவுநற்பழனி வெற்பின்முருகப்பனே, 

வெண்டா, 

ப்பன் பணிய வருண்ஞான வார்த்தையொன்று 
செப்பருமைப் பாலன்வளர் சீர்வயலூர் -- முப்பழச்சா 

றன்ன தமிழா லரிய கலியனர்தம் 
பன்னவல்லார் வேண்டும் ப.தி, 

கட்டளைச்சலித்துறை, 

பதிதருமெள்எப் பச .தலித்ே தங்கெனைப் பாருலக 
ல.திரதமாரத ரும்புகழ்பேறளித் தாண்டருள்வாய் 

தீதியறியாசொத் திருந்தாயகொக்தேன்முதற் ரரகத்தால் 
விதியழக்குட்டுமெர். தாய்பழனாபுரி வேலவனே. 

வெண்டளை க்சலிப்பா, 

வேலனைச்குச் திண்டோள் விசாகா விமலர்விழிப் 
பாலனென வந்தாய் பழனிமலைப் பண்ணவனே 
ஞாலமுய்கை வேட்டு ஈலியுமென்னை யாளாயேற் 

சாலகித்தைச்இத்தர் தமக்கருள லென்னுமே, 

கொச்சகச்சுலிப்பா, 

மென்று மல்லவென்று மறையாதார் மனைதோறும் 

போமென்ளை யாண்டானின் புசழ்ச்சடற்சோ ரிழிவாமோ 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(%௦)



நவமணிமாலை. கடு 

தேமென்சொல் லியசாடுர் இருப்பூழனி மூருகாமுன் 
வேமென்பிற் பெண்ணழைத்தோள் மிர் தகை புடையானே.( 

கலிநிலைத்துறை, — 

ஆனேறுமையத்ரூ மலையாசலச்தற்கு மன்ரோ.துசொற் 
ருனேவிழைச்தேனி வாதிக்குவாட.,த் தசாசதையகோ 
வானேறெனத்தக்க சறையோதையொககூவும் வல்வாசணக் 
கோனே தண்வயதூர் மலைக்கோயிலிடைமேவு குமரேசனே, (௩௨) 

கட்டளை ச்சலிப்பா, 

குமரகாயகன் றென்பழனுபுரிச் குன்றினின்ற குருபரன்கோ தில்? 
சமசர்சேனைக் சொருபெருக்காவல னுடல்வேட்டல சாசே தூமன்னவர் 
ஈமரவர்க்கென்றுமெண்வகைச்டுத்தியுஞானவாழ்ச்சைய என்ணகம்பிறர் 
சமரவாட்படை வீசர்க்குமஞ்சுபு,சம்சமாரகூத் தயங்குன்றோர்களே.. 

| எழுர்விரு த்தம். 

ஒரமுன்னுள த் அள்ளவா.ரணர்ர் ன லுடஅபப்பெறல்வேட்ட 
£ரனா ியர்ப் பு.ரர்சளை௪துமறை Sera GuOe Saw ged 
பாசகத்தினிற்,நிசழ்,சரவிழையுகான் பரதவித்இிடக்சண்டாய் 

தீரர்சூழ்பழ ஸபுரிக்குரூபரா சிறிதருள்புரிகாயே. (௩௪) 
ஆூரியப்பா. 

புசிதருகோட்டுப் பொருப்பேபெனமுன் 
னெரிதருதகரிலு மென்மனக்கொடி சன் 

அானவாவொன்று மொரறாவுல்லாக் 
கானவருரிலுங் கடையதுமன்று 

செல்லினம்பொஇர்து இசை தொறுமகிருள் 

கல்லின த தினிலுக் கடி.துமன்றா 
லின்னேவக்தென் விதயமத்தியிற் 
பொன்னேர்மயிலிற் பொலிக்துதோன்றி 

வேண்டியவாறே விளையாட்டருளிப் 
பாண்டிஈன்னாடும் பசவுசீர்சூட்டா 
யெல்லாவுயிரு மியன்மகாரெனக்கொடு 
கொல்லாவீரதம் குறிக்கொள்பேசருக்ர 
மாயிசத்தெண்மாற் றலிர்தருகனகமு 

் மாயிருஞால வயிற்செய்வல்லபமுக் 
கொழு ஈனையல்துகசை கூப்புசரெவருக் 

சழுவுறவிழைதாச் த்ச்சளினைப்பு 
மின்னுமோர் eden Sense gut p 

அள் துரு தாச் சூழ்பர்ச்நிருர்



௧௩௬ பழனித் திருவாயிரம். 

தொண்டாபற்பலர்க்குர் தொகுத்தருள்பழனித் ' 
தண்டபாணியனார் .தனிப்புல்வோனே, (௩௫) 

சர்தவிருத்தம். 

தனனதந்ததன தன தனதனனா. 

புலவனென்றபெயர் மொழிதருகனிவாய் 
பொலிதருங்குமர குருபரமுருகா 

கசபுங்கவுனொ டரனுணர்பொருளே 

சழறியம்பர மயிலவுமுன்விடுவாய் 
தீலமனர்தமுமொல் யெபழனியிலே 

தீறியல்வெ5தகயல் களுமுயவருள்வாப் 

திலகசுர்த.ரமெ லிய்படைவலியே 

செயமெலுஞ்சிலசை வெலும்வகைதுவலே, (ச) 

வெண்பா, 

அவலரிய பேரின்ப சோக்கரிய போதஞ் 

சிவனடைந்த மெஞ்ஞானச் செல்வச் - தவமுனிவர் 

கூட்ட மலிபழனிச் குன்றமிசை நின்றகிரு 

தோட்டலைவன் பூர்தாட் டுகள், , | (௩.௭) 

கட்டளைச்சலித் தறை, 

'டீர்ரல்துண்டிக ளாயிரத்தோடென்புந் தோலுந்துய்க்கு 

உர்பழனிக் குகவேளை காடி யருளினராய் த் 
௨யென்பார்ச்சன்றி நல்காருறவைத் தணர்துவெள்ளைப் 

உனமெய்தவென் ருளைச்செ ற்றானைப் பழிச்சுமினே, (௩.௮) 

ட்ட வெண்டளைக்சலிப்பா, 

மின்னையார் மாலால் வெதும்பும் வினையேனை 

நின்னடி. த்தொண் டாளர் ரெறியிலுய்க்க வல்லைன்ரோ 
மன்னதிஞர் போற்றும் வயதூர் மலையாண்டு 
பன்னகர்துய்த் சாடும் பசியமயி தூர்வானே. (௩௯) 

கொச்*சச்கலிப்பா, 

ஊரனர்தம் பேரனர்த முறவனந்த மெனல்சேட்டுஞ் 
ரனந்தம் விழைந்தேங்தெ இியங்குமெனை த் திரு த்தாயோ 

மாசனந்தஞ் செயும்பெம்மான் மகவாய்த்தென் பழனிவெற்பி 
னீரனர்தம் புணர்ச் சப்பா னிர்க்குணமு மாவானே, (70) 

* geliltend grvop. ; 
ஆவாகனத்தாலு. எைப்பூசைசெய்திட். டணிச்செத்தமிழ்ப் 

பாவால்வழுத்இத் சகிக்ள் வெள்ளைப் பரிர்தா்லொய்



." நதவமணிமாலை. குள 

பூவாளியானுஎ் களிக்குந்தென்வயலூர்ப் பொருப்புற்றவேற் 
றேவாமுனாள்போகன் முதலோசையாட்கொண்ட திறமென்னையே, () 

சட்டளைக்கலிப்பா, 

என்னைநின்னடி.த் சொாண்டனென்றியாவரு மேத்து?ர் விழைந்தேங்குள்றே 
னெனக், கன்னையாப் த்தர்தையாய்க்குருவாய்த்தொடரந்தா ண்டமெய்யு wes 
தியமாகுமோ, பொன்னைமார்பி ற்புனைர் தவனும்பர்பாற்போ ற்றுநின்புகழ்போற் 
பொலிர்சோங்கெழித்,ென்னைசுழ்பழனாபுரிக்குன் நில்வாழ்தெய்வமான சவெருருசாதனே 

எழு$ர்விருத்தம், 

காத.தத்துவக் கழல்புனைந துளபல ஈகந்தொறுஈடமாடும் 

பா.தமென்விழிக் கணிர்தபின்றலைமிசை பரித்தமெய் இகழாதோ 

போதன்வாய்விடப் புடைத்தடி ததருர் தள பூட்டியபுகழ்போற்௮ஞ 

சூ.சனன்னவர் பலர்வளர்பழனியூர் சுகமுறப்புரப்பானே. (௪). 

அரிரியப்பா, 

புர தரன்மகளும் புனத்துப்பூவையு 

நிரர் தரம்புணரு நிமலவேளைப் 

பற்பலதல$தொறும் பாடிப்பணிர்து 

மற்ப முமெய்யரு ளஎடைர்திலனந்தோ 
வத். கவமிகையா லாவினன்குடியிற் 

சித் தர்தங்கோவா த் திகழ்தருகோலங் 
கருதுமாண்புற்றேன் கனவிற்பலகால் 

லிருதுஈல்குதுமென கிளம்பியுமுளளா 

னாயிலுமுள்ளத் தருர்.துயர்தகிர்ர்து 

மாயிருங்களிச்சீர் வரக்காண்டுல்லே 

னனவிலன்ன னடம்புரிமயிலிற் 

தினகரனாதியர் டுதரிதாவரிலுஞ் 
சித்தியுமுத்தியுர் தெண்டனிட்டென்பாற் 
பத்திசெய்குரர்ச்சியான் பரிர்தருள்பான்மை 

யளவுமெய்தடி. னன்.றிமஏழேன் ் 

றளவமென்மூமற் றவளவோ திமமே, (௪௪) 

சர்தவிருத்த்ம், : 

தானதத்ததன தத்ததன தளன், 
ஓஒ திமப்பரியு வடைப்பிரமதேதவனா 

அ£றுபட்டகிதி யுற்ற தலைமீதிலே 
நீதிருச்சரணம் வைத்ெதுபோமெனா 

. சேபமிக்சளெ கெப்பல்படிருருமோ .



சுது] பழனித்திருவாயிரம். 

வாதிமத்திமுடி. வற்றபொருளோதும்வா 

யாறுடைக்குருப ரக்குமரசாயகா 

சோதிமுற்றுமயி ரெட்டபுயவேடலா 
சோல்சுற்றுபழ னிக்கரிலிசாகனே. (#6) 

வெண்டா. 

சாகங்சொன் றுண்டு தழல்வளர்க்குர் சன்மையினர் 
மோகீங் கொளுங்ககன மெய்குழலார் - போகமிர்தப் 

பாரிலன்ப செய்திடவும் பண்ணும் பழனிவெற்பிற் 

Fuse Cos SiGe Crus. (௪௬) 

சட்டளை ச்சலித் துறை. 

சேயாய்ச்சரவண வாகியிற்றோன் நித் தனைப்புன த்தி 
""லாயாசமீறுங் கிழச்கோலங்காட்டி யணிக்குற த்தி 

வாயாம்பற்றேலுண வேட்டுக்குமரன் வடி.வுங்கொண்டோன் 

மாயரர்தகா.ரர் தவிர்க்கும்புழனி மலைக்கள்வனே. (௪௭) 

வெண்டளைச்கலிப்பா, 

கள்வ னெனலிகழுங் காறிரகர்ப் பார்ப்பனச்சே 

யுள்வவெலா ஈல்கு மொருவன்மக னீயன்றோ 

புள வருக்க மார்க்கும் பொழில்சூழ் பழனிமலை 

கொள்வடிவே லப்பா குறிதீதெனைச்கைக் கொண்டருளே. (௪௮) 

கொச்சகக்கலிப்பா. 

கொண்டல்வரு தென்பழனிக் குவட்டில்வளர் கோமாளைப் 
புண்டரிகக் கண்ணெமமல் புகழ்ர்தோதும் புயத்தானை தீ 

தண்டமிழாற் றுதிகூறித் தவமுயலத் தகுமேலோ 
ரண்டர்பிரான் பெருவாழ்வை யணுத்.துணையும் கிழையாசே, (௪௯) 

சலிரிலைச் தலம், 

ஆராதனஞ்செய் தெழு தீதீர்றிமன்பா லறைர்தோர்களை ச் 
சேராமலீனத் தன த்தோருனிமர்ழ்டத் திகைத்தேளையோ 

் பாராதியுலகங்கள் பரவுஞ்சறப்புதீற பழ்னாபுரிக் 
காராவைவேல்வேற்றி வீசாவெனெ'ர்வந்து சுளிஈல்கிடே. (௫0) 

*. தியிம்ளி தடிப்பா 

ஈல்லதெய்வம் பழனாபுரித்திரு சாக£$£த ிப்பதென்றியாகருஞ் 2 
சொல்லல்வேட்டுத்தவிப்பே லககன்பு/ ன்டர்கழ்பெரச்தெ்த்சபென்நிலபோ 

லில்லறத்துர் துறவறத்துங்கெள் ே தக்சலிட்டனை பீ த்பொர்்பிலோ 
மல்லலங்கடம் பாரமுஞ்செச்னிவும் அாம்ர்மதோள்றின்ர்வாரன ச்சாரனே,



நவமணிமாலை. ௧௩௯ 

எழு?ர்விருத்சம். . 

வாரணாசயூர்க் கேசெனப்பகர்ந்தசொன் மறுத்தபினெனக்கான 
உ விரமார்வர மளித்தனையந்தவா நியக்குகாளெர்சாளோ 

காரவாம்பொழிற் பழனிமாமலை த் தனிக் காவலனெ னவாழ்ர்அம் 

kp TOUT & oor தணங்குவப்புறுமொழி புகன்முழுப்புல வோனே, (9௨) 

ஆசிரியப்பா. 

புலவுணு ஈகுணுக்கர் புன்குடைநீழ 
னிலமகள்வருக் 2 நெரொளவெதுப்பற் 

சண்டுகோவார் சணத்துறச்சேர் த்.இலை 

மண்பெஃறுயர் வளர் த்தும்வாட்டினை 

யுலகையுமறியா வுவசைப்பொய்த்தவர் 

குலமுழுஇிசூங் கொடி துங்காட்டினை 

கினையலதொரு ணை கெஞ்9ிற்கொண்டி௰லன் 

வினைவழிஈடத்தி வெருட்டவேண்டா 

மன்றுல சத்திட்ட வருண்மபொழிப்படியே 

யின்றுசொட்டின்னே யியற்றல்வேண்டும் 

STA SL ௧௬ ங்குறமகளிர 

சமவியோலும வியனிதண்சவின்ற 

பை தினைக்கொல்லை பலநிகழ்சாரன் 

மக சியாடு மசமலிசூழற் 

றடவரைப்பழனியிற் சார்ந்ததொண்ட 

ரிடசறக்களையு மெஃகவேலிறையே. (௫௩) 

சர்தவிரு த்தம். 

தனனதன தனனதன தர ததன தானா, 

இறையள ௮நின்னுரிமை யின் நியவேபோ 

லிடர்பகிிமலு ண்மை கின்றிலைகொன்மேனா 

ளமையுமெழியண்மைமுழு தம்பழு துபோமே 

லச.ரர் கழுவிண்ணவரை வென்றுமகிழாதோ 
கறைசவிருமெண்ணமுறு தொண்டரஅகூலா 

கலபமயிலின் முதுகி வர்௩ தகுமபேசா 

பறையடிசெய்வின்மறவா கொம்பின்மணவாளா 

பஜனிமலைமன் னனென சின்றபழையோனே, (Be) 

ெண்பா. 

பழையகிளி யென்றெற் பகர்க த.துண்மை யானால் 

விழைவனமுற் நீர்தருள வேண்டுக் -- கழைமலிசிர்ச் 
சா.ரற் பழனிசக் தஉக்குவட்டுக் கோமானே 

யாசற்பெண் ணார்கையிற்பா லா. ் (௫௫)



bay பழனி த்திருவாயிரம். 

கட்டளைச்சலித் துறை, 

பாலாற்று திதொண்டைான் னாட்டிலுக் ர் தமிழ்ப் பாண்டியினுஞ் 
சேலாற்றுபொன்னிக் கரையினுமற்றைய தேயத்திலு ் 
மேலாற்றுமுத்தருங் சொண்டாடச்9த்துச்செய் விறருள்வாய் 
(வலாற்றுளை த்தொர்குன் தட்டாய்பழனி கியன்வெற்பனே, (௫௬) 

வெண்டளைக்சலிப்டா. 

வெற்பனந்தத் தாடும் கிசாகப் பெருமாளைப் 

பற்ப மிகப்பூசும் பாண்டரங்கன் பாலகனைக் 

கற்பமிகக் சண்ட ககின்பழனிச் சண்ணிறைஞ்ச 
நிற்பவருக் கெல்லா நிசஞான முண்டாமே. (௫௭) 

கொச்சகக்கலிப்பா, 

உண்டாட்டுக் களியும்விரித் துரனழியு மொண்புலவீர் 

திண்டாட்டுப் படவேண்டார் திருப்பழனிச் செவ்வேளை 
வண்டாட்டுக் கடம்புறழ்?ர் மலிதமிழால் வாழ்த். துமினோ 

பண்டாட்டும் பொருளாய பரஞ்சோ தி யடைவீசே. (௫௮) 

| sold tev g gen p. 

வீரா இவிரர்க்கொர் தலையாயகிளயோனை fi! Oe ற்னக் 5 

காராலும்விழையாத பேராசைவருவிச்,ச தறமாகுமே 

அ£ராருமறியச் செயுஞ்சித்தியோரெட்டு முதவாப்கொலோ 

சராரும்வ.ப.லூர் மலைக்கோயினடுநின்ற செயவேலனே. (௫௧) 

கட்டளைக்கலிப்டா. 

deus றித்தெழுத்தோசாறுஞ்ச ந் ததஞ்செப்பிகாடுஞ்சிறியேற்குச் தீர்வரும் 

பயங்கொடுத்தனை நீ தியன்றையகோ பசுவுமற்றைய பல்ஓயிர்க்கூட்ட முங் 

கயங்குறக்கொடுக்கோலோச்சும்பா தகர்கார்நிமக் தடையேலுங் ஈழித் டாய் 
வயங்கொள்வேலொடுதண்டேந்துஞ்சேவகாம& குலாவும்வயலூரில் &ள்ளலே 

எழு £ீர்விருத்தம். 

வள்ளலார்களிழ் றலைவர் தர்.நு தல்விழி மணியென த்தகுடீயு 

மெள்ளலார்தமி யேன்றுஇக்கூலியொன் நீர்திடாதுறலேனோ 

விள்ளலாப்பொருட் ளெளையுமறித.ர விளம்புசற்குருவாடித் 

தள் எலாப்பு-ழ்ப் பழனியிற்குலவு தண் டாயு தக்கரத்தானே, (௬௧) 

ஆசிரியப்பா, 

சரனவர்கூட்டர் தகரத்தாக்கி 

'ல்னவர்பலரு மகிழ்வுறப்புரர்து 

மக தீதுயாபிச ம PMOL HE 

சகத்.துயிர்பலவுர் தருர்தொழிழ்பரித்தக்



நவமணிமாலை, க்காக 

தா.ரகன்கவரத் தயங்குபேராழி 
வா.ரணம்புரந்தோன் மாட்டுறவமைத்துக 

கல்லானீழற் கடவுட்குரவற் 

சொல்லாற்றேற்றித் துணைப்பதஞ்சூட்டியும் 

பெற்றபுகழைப் பேதையேன்பாற் 
சொற்றசொற்பிழைத்துத் தொலைக்கவேண்டா 

மா. ரன்கணைகளும் வாளுந்தோற்பப் 

பாசகத்அள்ள பைந்தொடியாரிலும் 

பலர்க்கவர்க் தணைந்து பழனிமலையிற் 

சிலர்க்கருள் வழங்கு் தெய்வராயகனே. (௬௨) 

சரத்விருத்தம், 

சானததததன 55 SSO SESS): 
காயென த்திரியு நெஞ்சொடுசுழன்றகா 
னானிலத்தனைவ ருர்தினம்கிளம்புசீர் 

தோயெழுச்சிமரு வும்படிசெயன்றவலோ 
சூர்செகுத் தபுகழ் ஈன்கொளிரும்வம்பசாய் 

நீழியரிக்கணிலி பென்றவருமன்பர்போ 

னீமிவப்புறலு ஊர்ந்துமிகவெம்புகேன் 
வே3.பழிற்பழனி யங்கிரியில்வென்றிவாள் 

விரர்சும்றுபுவ ணங்கவளர துங்கனே. (௬௩) 

வெண்டமா. 

அங்கவேல் வீரன் றுணர்க்கடப்பர் தோட்பெருமாள் 
செங்கனக மேருச் சலையான்்சே - யங்கட் 

பழனி மலைக்குவட்டிற் பற்பமுற்றும் போர்க்கு 

மழனிறக்குன் றென்றுநின்று ளான், (௬௪) 

கட்டளை க்கலித. தழை. 

ஆனச்தவாரிக் சரைகாண வேண்டி யடுத்தவென்னை 
யினந்தருமிடி யாதியவாற்றுப டேரன்செய்னெருய் 

தானந்தழைக்கும் பழனாபுரிக்கொர் தலைவதர்த 

மானந்தக்கண்வள்ளி பங்காகலாப மயூரத் தனே, (௬௬) 

வெண்டளை க்கலிப்பா. 

௮.௧ மயலா லலமர் தழமென்புன் 

சித்த மறியநின்வாய் செப்பியவெல் லார் தவரோ 

வித் கறையி னின்னகுட்பே தெய்தினரோ டென்றமைப்பாய் 
பத்தர் மலிசதென் பழனிப் பதியானே, . (௬௬)



௧௪௨ பழனித்திருவாயிரம். 

கொச்சகச்சலிப்பா, 

ப.திகமொவ்வொன் ரானால்வர் பயனனர்தம் பெறச்செய்தான் 

றதியறிர்து ஈல்கவரு தனையனா பெரீயுக் 
அதியனர்தஞ் செய்தேனைத் துயர்ப்படுத்தத் தகுங்கொல்லோ 
கதிர்மதிசூழ் தென்பழனிச் கன்மலைச்கோர் காவலனே. (௬௭) 

கலிகிலைத் துறை. 

வலனஞ்சசலைவென்றி முசுகுந்தனிகர்தொண்டர் மனசம்பு£ர் 
பலநின்றெனுளமென்ற மலரின்சண்மிளிர்சனெற படித். திடா 
யலகன்றிவளர்குன்ற முழுதுங்கொள்குகசெங்க ணரியென்றுளா 

். ரிலகும்பழனியின்ப முறவம்பொன்மயிலுர்து மெழின்மைர்தனே. () 

சட்டளைக்சலிப்பா, 

எழில்வலம்புரிச் சங்கேர் துகையனேயென்றுபார்முழுதேத்திடவாழ்ர் துபின் 

விழிசண்மூன்றுடையானெனவானிடைமேவுமாசைகிளை த் த.தும்வீ்ண்கொலோ 
வழிவினமெப்ப்புகழ்ச்சாசரத்தென் ற்னுலாயஅஞ்சிறி தாரக்கொளிற்பாவமோ 

பழியெலார்தலிர்க்கு் தவத்தோர்வரு பழனிவெற்பிற் பரதேசித்தெய்வமே. 

எழு $ர்விரு த்தம்" 

செய்யென த்திரு வம்பலத்தாடிய சவன்முதற்ிலராயு 

மொய்யெனச்சில வாசகம்பகார் தனை யொன்றுமெய்ப்பட ச்சாணேன் 

பொய்யெலாமுமெய் யாக்கவும்வல்லநின் புகழ்க்ே தோரழகேயோ 
மையெலாம்பொதி தரு திருப்பழனிமா மலைமிசைவளர்லானே, (௨0 

ஆரரியப்பா. 

வளவர்கோன்பயச்த மங்கையர்க்கரசியுங் 
கொளலரும்பு-ழ்தோய் குலச்சிறைராயலுப் 

கொல்லாவிர.த௮் குறிப்பார்ரீறிகழ் 

பொல்லாங்கெ ழியப் புரிதவம்புரர்தா 

uF 657 meu sn ORT மினிசெனவருந்தும் 

லொகாவினர்பெறும் வென்றிமுற்றொழிப்பான் 
விற்படுதிலரநீர் வேலைசூழ்பாரிற்' 

பற்பலர்பு ॥,சவம் பாழ்படச்செய்யேல் 

செம்பதுமத்திற் நிகழ்தருபிரமா 
வம்பறநரான்சா வகுத்துளவாய 

மறைதொ.று முகத்தில் வாய்ர்துவயக்குக் 

குறையறுமொருபொறி கொள்வாரறுவரும் 

போறறுசற்குருவாப் பொருவறுபழனியி 

லாற்றுசெங்கோ ஐணிசனியரசே, (௭௧)



'தவமணிமா லை, ௧௪௦௩. 

சக்தவிரு த்தம், 

FOC Sh FSO Fl SO GMC). 
அசசனுங்குருவு மிறைவனுமெனவர 

ழதுபுங்கவன்வி ணவர் துயரடுமோர் 

பிரபலன்க௮ுசி படிமிசைவளர்சேய் 

பிரமனஞ்ச2வாரு தர மனிதருகோ 

பசமனங்கிலிழி தருமணிவளமார் 

பழனியங்கிரியின் முருகையனவனு 

அசமணிகர் தவயி லலதொருதுணையர் 

னுணர்கலன் சச த மொழியளவலவே, (௭௨) 

வெண்பா, . 

அலகையுடனாடு மம்மான் மகனைக் 

குலவு பழனிமலைக் கோவைத் -- இலக 
அதற்குறத்தி மோகனனை நோக்காத கெஞ்சா 

செதற்குலூற் மும்பிறந்தா ரே. (௭௩) 

சட்டளைக்கலித்துறை. 

பிறர்தரரிற்சீரியா யாரென் றுணரிற் பிறங்கருளிற் 
சிறர்தாரைச்சேர்ர்.த பழனிக்குசேசனைத் தெண்டனிட்டு 
மறக்தாயிலுங்கொலை செய்யாவிசதம் வலிர்.தபற்.றி 
யிறர் தார்மெய்ம்முத்இபெற் ருசென்னுஞாயகன் கெண்ணுஈரே. (௪௪) 

வெண்டளை ச்சலிப்பா. 

எண்ணா யிரவர்க் கெமனா மெனவுதித்துத் 
தண்ணார்மதுரத் தமிழ்மாரி பெய்சுபிரா 

னுண்ணா மகிழ்ர்த துமைபாலென் பாருணரில் 

விண்ணாடர் போற்றும் வியன்பழனி வேளருளே, (௭௫) 

கொச்சகக்கலிப்பா, 

வேள்வியிற்செய் சொலைத்தொழிலும் வேண்டாதமெய்யடியார் 
தாள்விழையுர் தமியேன்சொற் றமிழணித்ற் இசையாயோ 
வாள்விழிக்குஞ் சரிபாகா மலைப்பழனி வாழ்முருகா 
,கோள்விளைக்குர் தங்கொழிப்பாய் குரவணிதோட் சோமானே. (௪௪௬) 

கலிரிலைத். ததை, 

மானொன்றுபெறுமங்கை யுறுமேனலிடைவே௮ வடி.வத்த 
தேனொன் நுனைமா வருர்தித்தொழுஞ்சேய் பர்க் களில் 
கசானொன்றுமலர்சிந்தும் வழிபாபெலசாள் களிற்செய்தபின் 

வேனேன்௮பழனிகச் ரெச்சாசலிடைவைகும் லிரகுற்றதே.. (௭௭)



௧௪௪ பழனித்திருவாயிரம், 

. கட்டளை ச்சலிப்பா 

உற்றவர்க்கு முறவோர்க்குமற்றுமிங் குள்ளவர்க்கு மொருபெரு$தஞ்சமா 

ஈற்றவப்பயன் வே. டயர்கின்றநா னாயினுக்கடை யாவதுஞாயமோ 

கற்றவர்க்குர் துற 2வார்க்கும்பொன்னகர்க் காரருக்குங் களிப்பாபிரர்தருவ் 

கொற்றவாபழ ஸித்தி ருமாமலைக் கோயின்மேவுக் குருபரமூ। தீ.சியே.(௭௮) 

எழு?ர்விருத்சம், 
மூர் ச் திபாயிம பேதமுநீயென முன்னுமென்றனச்கான 

கீர் ச. ிரல்குன் நில்யிகன்றுயர்செய்தாய் செரிக்கவுர் துணிவாயோ 

பார் த்திபக்கட வுளர்க்கிறையாய்த்திருப் பழனிமாமலைமேவுங் 

கா தீ சிகேபவொய யாரகெம்பீரசங் காரகாங்கெயவேளே. (௭௯) 

ஆிரியப்டா, 

கா்சேயன்பெருங் கருணைவாரிதி 

திங்கேமுயல்கொடுந் தீயோர்க்பெமன் 

றவளவாணி தனக்கருள்புலமைப் 

பவளமூர் தீதி பழனிவெற்புடையான் 
கொல்லாவிரதம் குறிக்கொளுமென்னைப் 

பொல்லாரிகழப் புண்செயன்முறையோ 
முன்னம்வர்த முனிக்கணந்தன்னி 

லென்னழிவெவர்க்கு மில்லைபோலும் 

பசும்பு.ற்கறிக் கும் ப(ருவமுமெய்தா 

நசும்புக்குருளையு ஈரர்கொலுங்கொடி தஞ் 
சில்விருகங்கட் செங்குலைபிடுங்கப் 
பல்விசையிலையிற் படைப்பதுங்கேட்டுத் 
தீயிற்புழுப்போற் சிர்தைகோர்துயர் 

நாயிற்கடையே னடுத்தலைக்கேற் றின 

ஞபவர்செய்தன வறைவதற்கடங்கா 
துூயவாகாயர் தோய தருவாணியு 
மெழுகடலு?த்திட் டினையறுபொறைபுளை 

விழுமியபாரிடை மேவியதேலியுஞ் 
சத்தியப்பொருளுர் தருமே சவதையு 

தத் தியின்னே ஈன்குற்றுணர்கவே, (௮0) 

... சர்தலிருத்தம், 

தனன தா ததன தனதன தனனா, 

உணர்வெளும்பெரிய பொருளினுமுயர்பே 

௮௭தெலுஞ்சிதட ரடீன்மூழ்சிகியே:



நவரசம். ௧௪௫ 

னின்? சாரி ந்துவழி பட லறிகிலையோ 

eur wo தீனெ திர் வரவுளமிசை வாய் 

மணமலித்தகுர வணிபுபவடி வேல் 
வயலபைந் தகைய மறமகள கணவா 

பணமிருக்தபுகி மகளஎணிமுடி.நேர் 
பழனியங்கரியி லவிர்கு; ர௬ுமணியே,. (௮௧) 

முற்றிற்று, 
ஆ -சுவி-௮௮௧௬௩, 

வேலுமயிலுர் தணை, 

  

நவரசம்... 

வீரம், 

திலனுதற்றழற்கண் மணியெனவுதித்துத் ே சவர் தஞ்ிறைகிட த்த்தீற்பின் 
றவர்பிரான்வடி.வஞ் சமைந்தெழிழ்பழனித் தடங்கிரியுறைகுசனருளா 
னெவனுலடெத் த்துக் கொலைபுலையடியோ டி றமுயல்வீரமெய் தினனோ 
வவனடி தே தாழும்பேவில ழயுஈல்லிதியெற்கமை த் தரான்முகன்கைவாழியகே, 

அருவருப்பு, ட 
பிரம்பணிகாத்தாற் கயிலைகாத் தீருள்சர் பிறங்பெரர்தியம்பெருமா 
அரம்பயம்பொருர்தச் சனஞ்செ யுங்குகவேளுறும்பழனியைப்புகழுயர்லா 
லரம்பையர்வலிதிற் புணரவர்.துறினு மருவருப்புற்றிகழ்லாசே 
பரம்பரைஞான த் தனரென த்தெளிவார் பக்குவம்பெரி துபர்ரிடத்தே. (ட) 

பெருஈகை, 

கயிலைவைகுந்த மாதியும்வெறுத்துச் சாண்பமுற்றருளெனக்கணித்துச் 
சயிலமெங்கணும்போய் ஈடம்புரிபழனித் தமைவனேசாணெனச்சார்ச்து 
மயிலுறழ்சாயற் சிறுமியர் தமது வனப்பெதிர்காண்டொற்மளனப்பேய் 
வெயிலிடைமெழுகொத் தருகுதல்போலும் வேரொருபெருஈகைப்பிலையே, 

அச்சம், 
ஈச்சராவினங்கண் முழுமையுஈடுங்க ஈடம்புரிர்தகவுமாமயிதூர்ச் 
தெச்சமில்புகழ்ததன்பழனியாதியவெற் பிடர்தொறுமுலவும்வேலிறையும் 
பொச்சமார்கொடுக்கோன்மன்னவச்செகுச்சாப்பொறுமைய்ச் நிரப்பசாத்பொலியு 
மச்சமேபெரிது மற்றையபயங்க எச த்துமோரனுரத்துளையாமே, (௪) 

சோரம், 

பூரவாகனத்தாள்சகனவலூள்முழுதும் பொருட்பவுணர் [ர் தமெப்ப்புதற்சால் 
விரவேற்குமான் பழனிமாமலைப்பால் விரதமாதவஞ்செய்பண் பிலராய் 
மாசவேட்குடைர்து வானசும்விழைச்து மகச்கொலைசெயுமவர்மனமே 
சோரமிச்சதென வைப்பவள் ளோ குறைகில்போருட்குரிப்பிளசே, ௫]



௧௪௬ ... பழனித்திருு யிரம். 

சரண. 

மந்திர முதலாம் பிரணாவமு ணாத்தும வாய்க் குசன்பழனியூர் வாழ்த்தி 

யிஈ திரப.தம்ே வட் டசவமாமகத்தா னினி கீ நு துஈசையுமிசழ்ஈது 

கச திரவேணி பெறிலுமோநயிாச்குஞ சதி ?சயற்செவுருர் தாமே 

வந்தினிப்பிறவாக் கதிதருங்கருணை வாயஈ தெ ஞ்சகத்துமா தவே, (ச) 

சாந்தம். 

பன்னசவேணிப் பரன்றருமகவாப் பழனியம்ப தியில்வர் sor 

னன்னலமவிளைக்கு மொருவனேயாவு ஈடத்துள்றுனெலுர்ெ தீளிவாற் 

றன்ன தாணேரி லிகழிலும்வெகுளாத் தகவுறுசார் தசிர்தையசே 

யன்னவாகன த? தான் மறையுமாகமழ மறைஈ தபேறடையவல்லாசே. 

அற்புதம். 
பலகறையொ?பல் குறடணிவாரும் பரவுதென்பழனிவேளருளா 

லிலகுசீர்ப்பொ தியை முனியவை முதலா மிட 30 தாறும்புகுஈலமெய்தி 

யுலக முற்டுற நசன் குடையிலாள்குஈர மொல்குபுஈடுக்குறத் ழ்வுற் 

நலலெசித சாட, லற்பு தமென்பா ரறிஞர்வேறிசைப்பசேளையரே. (௮) 

சிங்காசம். 

தெவ்வொரு ae dine aD குமரசாயசன்வாம் இநப்பழனாபுரிசேர்ந்து 

செவ்வொளிமணிபிற் நிகழருளெய்திச டெர்பற்பலருய த்தேதற்றி 

வெ௱வொகாப் 1ரிறகளிர தான்போன்மடக்ை தயர்பலர்க்கொ3ரல்வையினி 

ொவ்வொருகணவ னப்புணர் தகையே யுயர்ர் தங்காரமாமன்றே.(௯) 

முத்திற்று, 
ஆ - சுவி- ௬0௨, 

வேறுமயிலுச் துணை, 

Qader reinkewen 

சித்திமாலை. 

சந்தம், 

தனன தனதன - தீன தானா, 

அமிழ்தமுதகிய கடலேபோ - லகமதறியமு னருளாலே 

திமிழ்சொல்வள மைல் இயவாறே - சகலகலைகளு மிரிவாயே 

சிமிழ்கணிகரிள முலைமானார் - இிரள்சொண்மதனுமொல் பெவாகா 

லிமிழ்வெளருவிய மலையானீ 5 டிசைகொள்பழனியின் முருசோ?ே ன.(௧) 

தள.தனத் தர்ததன - தனதான, 

பயின்மொழிச் செக்குமுத மலர்தாய்தோய் 

,பசனவைட் பன்தளருன் மினசயாலே



சித்திமாலை. sea 

SS S09 0 Og ar par w\Oaren sur or 

கழறன்முற் அுந்தெரிய வரமீவா 

யயிலுமற் றண்டுமணி! தருதோளா 

வருணையிற் பைங்கிளி சொல் புசழாளா 

மயினடத் துங்குமர குருகாதா 

மலிவள த் தென்பழனி மலையானே. (௨) 

S15 555 SSS - தனதானா. 

காழ்த்துர்ச் த் தசா சரர்வானோர் -5ரச்செற் கத்தொழு.தா அமெளார்சர் 

வாழ்த்திட்டத்தொருகால் வரையேபோல்-வரக்குச் சித்திபினேயருள்வாயே 

தாழ்ச்தப் பட்டகுணா எரையாளாப்!- சாட்சிப் பெட்பொழியா முருகேசா 

வாழ்த்திச் தொட்டமுரீ ரடு பவேலா- வாக்கச் சொற்பழனா புரிவேளே.(௩) 

தினனதானத்த்த - தன தானா. 

மனிதர்வானவர்க்கு மிடர்தீர்சர் - மருவுமாறியற்றி யடியாரோ 
டினியவாழ்வுபற்றி மகிழ் உர்வா - னிரசவாத9)த்தி)யருள்வாயே 

கனிவுறுமனத்ச சறியாதாய் - கருடலாகன த் தன் மருகோனே, 

பனிகுலாவு9சச்சை மலாமார்பா 5 பழனிமாமலைக்கண் வளர்தேலே,() 

தனன தனதன - தின தானா. 

மகபதியுமம சரும்வாமூர் - வசையும்வலிமிகு முடலோடே 

ககனவழிகொடு செலுமாறே - சவனகுரிகையு மருள்வாயே 

சுகமுனுவலிப புகழோனே - சுகுணசரவண பவவேளே 
யசர ழதலிய பொறியானா - யணிசொள்பழனியி லமர்கோவே. (௫) 

தீர்ததானன தனத்ததன தன - தன தானா, 

௮ந்தண்மாகில வரைப்பிலு௭பல நெறியோர்தா 

மன்பிலாணவ முளை ததுவளர்தரு கொடிதாலே 
யிச்கஷவேடமெ யெனக்கொடிகலிய பிழையீர்வா 

னெர்தரூப.ம மிமைப்பினிடைகொளும் வலியீவாய் 

சர். சகரயக சனற்கண்வரு தச ரிவர்வானே 

சம்பமாமத களிற்றுமுகலுடன் வருபாலா 

பக்தபாசமெய் தினர்க்குமருள்பொழி விழியானே 
பைம்பொன்மாமதி ளூடுத்தபழனியி லுறைவானே, («) 

SSSA SSSSA SSS SH SHSM - SRST. 
மசர்திரமறை த்திளு ரை த்தபொருளைச்சிதிது ஈம்பாராம், . 

வன்சணரிருட்குடைரி ழற்றலை சலிக்குமெள்ம ae சாரா 
வெர்திரமெனச்சுழலிலிட்டனைழினிச்சயெ னிள்றேலா 
னிர்தரளெதிர்ப்பிலும்வெ ருக்கொளவடக்கும்வலி தர்தாள்வாய்



க்சி பழனித்திரு எாடிமம், 

Fa Soe மடி த் சசடி லத்திறைவாகட் “பா ரியில் eG sad or 
சங்கமொ$சரகரமு டைக்கடவு। பெறறவிரு பேண்பாகா 

திர்திமிதிமித சிமீயே னச்ெட த்திவரு சங்காரா 
தென்பழனிவற்பின மிசை சித் தர்பரவததினமு நின்றோனே. (௭) 

தினதானதந்ததன - தனதானா, 
மரம?வர்கிழங்கிலைஃண் முதலா நூல்-வபி2னோ நுகினறபெ. ருள் வகைே த்டோர் 
பிசயாசமின்றியெவி தலகூடே பிறர்போப்ஈளுங்களயு £ விழமலியய் 
சுலோககுஞசரிஃன மணவாளா - குடாசே ல னி தபல புயவீர। 
Gan pda ண்ட்குரு பரகாதா -- இருவாவினன்குடியில வளர்சேயே. (௮) 

தனன தானன தனத்தனஈதன - தன தானு, 
மகயும்வானமும விடப்பலங்கத குலமவாழ்சர் 

மருவு£லாகமு மெனச்சொலு! ல பல கூறா 
மகலமியாவையு முயப்பெறுமபடி. வடிவேலா 

லசுரசேனைக எறச்செறுகஇற மரு வாயே 
சகிசளோடுறு குறப்பெணின்புற புயல்வாகா 

சகளகோடியுள் வனப்புயர்ஈ,தசண் ips gar 
ப௫ரதாதியர் நினைத்துயுக்திரு வ ரளாளா 

பழனிமாமலை முகட்டினின பலி? குரகவோனே. *' (௯) 

தனத; தானன தனதனதன ஈன - தனதா ற. 

முறத்தைகேர்செவி யசைத.ரவருகரி மிசையூ£வார் 

முதற்பலோர்களும் வெருளுறவ ரளவலி ட (para Gan 
யற் ததிலாசையில் கொடியலர்கடைசெ1 நுழையாமேே 

யுகத்தியா அய ரவைகளின்மகிழ்கல ப டிளவா 2ப 

இற த்தவேல்புளை சவகுருபாசர உணவேளே 
. திருக்கெலாமற விழிமலாகொரசயு௦ வலியோனே 

மற்த்திசாள்களில் விமுமவகைபகர் தலி னளிகூரவாய் 

வளத்தினாலுயர் பழனியில்வ தி,5 ந மபிலோனே, (௧0) 

தினதானதத்ததன தனந்தகானன - தன தானா. 
திரைமாதுமுத்தமரு மிரங்குபாதச மிகலாலே 

' தீகராதிவெட்டி ஐகர் குணுங்கர்மீ ச லியசாயே 

னயால்வெளுத்தவுட றிரைஈதுவிணினின் மடியா?த 

தவராத9 த்தரொடு கலந்துவாழ்வுற வருள்வாயே 
கரைதீர்சுகக்கடலி லழுர்துமேலவர் குருசாதா 

் க்திர்வேலெடுத்துமயி லிவர்ந்துவான்வழி வருவானே 
பல்பூண்முலைத்துனேகள் சொரிந்தபாலுகர் கனிவாயா 

பழனாபுரிச்சிகரீ பிடங்குலாகிபீ தனியோனே. (as)



சித்திநாலை. ௧௪௯ 

கனதனத் தத்தகன - தனதனா, 

Waray s துபபுனல்பெய் சகைபோராய 

வல் தூயாழித் துத்தவஎ* புரிலார்சூழ் 

SOUP PRK HS DOU H_viTtF 1H 

சரி -தர்க்திககவர மரு wi ous 
கலகலிரபசதியின ர௬ுணர மாய் 

சனசஈவிபகைபபுனிதர் உரபாலா 

பலபலவெற்பிறகம மி மியு ॥தா 
் பழனியிற்சிதசாதொழு மிளை யோனே. (௧௨) 

தனனா கானன தானனதானன -- சன தானா. 

தாதாராமல ரோறுரையேபே று மருளாலே 

தழனேர்வேதிய ராடுகொலா நற வுலகா௱ வார் 
இளொாசேயூரபு யாசலராணுற வ ரணீர்தே ப் 

இரியா.ரா.தனை யால்விளையாடிட வசமீலாப் 

களவாலோர்குற மாதெதிர்போ படி பணிவா?ன 

கருணாசாகர நேருமையாண் முலை நுகர்பாலா 
அளகோனேபென, வாழ்கவுப சாக டுணையாவாய்: 

தறமீவார்சூழ்பழ னாபுரிபேவிப சழவோனே. (௧௩) 

தனானதானகஃ௧ - தனதான. 

இவாகராஇயர்க்கொர் பொதுவாயே-- தினுதலோவுபெட்பு முறுமேலோ 
சவரவெலாமுடிக்க வலதேய। மபாரயோகசிததி யரு௭வாயே 

தவாசஞானசத்தி புனைமார்பா - சரோசனாகியுட்க முனிலோனே ' 

விவாக$ீடெழிறகொள் வயலு! , வாம் -- விசாகவேடுவச்9 யுறவோனே, 

தனனதான 57௧5- தன தானை 

மகாகேதனத்த னெ௫ராதே -- மலரினான்வலித்து விதியாதே 

பகடுளானுறுக்கி வதையாமேோ -- பரமஞானசததி தருவாயே 

தகர்கடாவுகொற்ற முடைய னே -- சருவமோகனச்சண் முகநாதா 

சிகரகோபுசத்தென் வயலூரா-- இக.டும்வேல்கொள்செக்கர் நிறவேளே, 

தனனதன தானதத்த - BSTC). 
பருவசமனேகமுற்ற பொற்போடேழ் 

பசவையுடைதோய்புவீத்த லத்தேவாழ் 

சருவமதவா தருக்கு ஈட்பாமோர் 

சமரசகி?ைத)த்தி யைத்தாராய் 
கெருவமில்குணால)த்த ருட்சேர்வாய் 

இளிபகர்பல்பாடலிட்ட மற்றோளா'



௧௫௦ பழனி. ந எரரிரம், 

ங்நணலரிலார்களை BE Bb sim 7 
கடட உ தட யணிகொ ப வயதூாமலைக்க ணிர்போனே. (௧௯) 

தீனனதக்ததன தந்தததச்தகன - தானான, 

சர மொத் சிறகும் வேன்றிபெ ற்றமைய வேமால் கூர் 
தமிய னச் சிறிய கெ ஞ் சடைப் [நிச சேசாமே 

ம.ரகதக்கலப மொன்றுமற்பின் மேனேராய் 
OF க்கை முழு துங்கொடு சதினிது காவாயே 

குசவ/பமபலர்வ ணங்குமெய்த்தலைமை தோய்வானே 
குவ ?சச்சைகுர வங்கட ப்பலர்கு லாமார்பா 

பரவசப்படு9த மும்பரைப்பிரிவு ரூ.தானே 
பழனி2வற்பின்மிசை நின்றருட்போழியும் வேலோனே.(௧௭) 

JOU ETO GIF ST = 55S S100. 
இமிரசாசுர LIT “th af ர்ச்சையாலே- தின மும்வாடிரொர் துமயன்.கிஏ சுநீர்சோய் 
திமிய2னமி டன்றுன ர விண்ட வாறே--2௭ வமோசனஞ்செய்வலிதர் தடாயோ 
வமிர்பயோகச ,பலரவ ணங்குபாதா --வ.ருணையூர்வ நங்ளெயி ருர்த தோளா 
குமிலபூதச க்க ௦சழ் ஒங்கவிரா -குறைகிலாவினன்குடியி னின்றுளானே.() 

தீர்த்தத் தத்தன கன - தன தானா, 
நிர்தித் துக்கிட்சிமீசலவர் மு.தனாயே - னெ ஞ் சற்குத்.துக்கமிடுவன நிசழாமே 

தீர்திக்கர்கெொத் புநிலை பெறு முணர்வாலே-சம்ப்க்ச த்சச்சசெயலெளிதருள்வாயே 

சி ந்தி தீதுப்பற்றுமடியவர் துணையாவாய-செக்ை ப்பொ ற்சத்தியொடமமி லி. ர்வோனே 

வந்தி ப்பர்க்கி_ட முழு தருள்குகவேளே--உண்பொ ற்புப்பெற்றபழ் னீயிஓறைவானே. 

தான கானனத்தானன தானன - தய்யானா, 

மாயவா ம்ளிழிக் காரிகையார் தரு பொல்லாமால் 

வாரி சூழ்புகிக் கா,தலினால்கிளை பல்லோர்போல் 

சேயலாடகப் பேயதனால்வரு போ ய்யேதேர் 

. தியயாவுமச் சாடனமாம்வகை செய்வாயே 

தூயசேவல்குக் கூவெனவோலிடி பஃறோளா 

தோகைசூழன்ரக் சானமினாண்முலை புல்போகா 
?யமாமடற் சதரன்வாய்கொடு சொல்வீரா 

சேசவர்சூழ்வனப் பார்பழனபுரி வல்லோனே, (2.0) 

தனத்தனான தன sa ssn ser - SULT. 
சடத்கொணாதபசை யுடைப்பொலார்குடையி ளையாதே 

கலிக்குரூரமதை நினைப்ப தாலுணர்வு தொய்யாதே 

லிடப்பனாகபதி முடி.க்கண்வாழ்புகியின் டெய்யாயே 

லிருப்பம்யாவும்வர வழைச்கும்வீறுபெற ஈல்சாயே :



சித்திமாலை. கடுக 

தடத்தசே வூலாரு புயத்தின்8 அபுளை வல்வீ ரா 
சிவக்தபோடமிவ। புசுழ்ச்சொல்பாவலரை யெ ளானே 

சுடர்க்கணா அபசு வனுக்ககாளெப பொருள் சொல்வாயா 

அதிச்சொலார்பழனி மலைக்கணளும்வளர் செவ்வேளே. (௨௪) 

தத்தசானதனதத்த - தன தானா, 
சித்தையினமெனுமற்ப குணமேயார் -- சித்தகாளுனிவெட்ச முறுமாறே 

. விச்தையாவினுமிகப்பெரிய தாமோர-.வித்துவேடணம்விளைச்க வருள்வாயே 
Shon தபாடியதமிழ்ச்சொ லனிதோளா--௪ ற்பமாவனவெருக்கொ ளுமயூரா 
மு.ச்தைகேர்சகையுடைக்குறமின்மோகா-முத்ர்குழ்பழனிவெற்பிதுறைதேவே, 

தனன தானதந்ததன - 555 STC, 

அசரமா திய தம்வரை கண்டமேலோ 
ரடிகணாறுநுண்பொடி ப ணிந்துவாழ்சீர் 

சகமும்வானமும்பிலமு ஈபபுமாறே 
சருவபே தனஞ்செய்வலி தந்திடாயோ 

மகரவேலையு ஸ்டமுனி ஈர்புபாதா 
வன சவேதனஞ்செயழ வென்றகாதா 

பகலிராவொ ழிர்தவெவி யின்கண்மேயாய் 

பழனியூர்கிளம்கவரு கந்தவேளே, (௨௩) 

ட தனன தனதானதர்த - தன தானா, 
அயணியும்வீசர்சங்க ஈடிவேயோ -- ரழகயமயூரமென்ற பரிமேலே 

படியபிணையோ திமக்கொ டெதிராயே-பகைமுழு.துமா.ரண ஞ்செய் திறமீவா 
யொசியுமிடைநீலிதர் த வரபாலா - வுலகளவுமாயனன்பு மருகோனே 
யிரியு மகவானரங்கொள்பொழில்சூழ்2-ரிலகும்வயலூர்புரம் தவிழையோனே, 

தார்ததானதன -, தீன தானா. 

தாண்டியேறுமயி றடி கூர்வே - ருங்குசேவன்முத லியசீர்தோ 
யாண்டிவேடமொடெ, னெ திராயே -- யாண்பெண்மாறும்வலி யருள் வாயே' 
பாண்டி.ராடுயமுன் வருபாலா -- பாண்செய்மாமுனிசொல் வழிபோகு£ம் 
மாண்டிடாவமரர் பணிபாதா - மாண்புசேர்பழனி வரையானே. (6-௫) 

தனதானாதனன - தனதான. ,. 

இரிவாழ்வார்ககன வழிபோலார் -- கெடதீர்யோசநிலை யறிலார்கேர் 
பெரியோசேயலது மயஜோேய்தோய் -- பிறர்காணாதுலவு இறமீவாய் 

வரியார்தோலுடைகொள் பவர்பாலா -மயின்மீேத்யுலகை வலமாவாப் 
கரியோன்வானவர்மு னுவல்சலா -- கதிர்வேலாபழனி ஈசரானே.(௨௧) 

தனதன்த்சதர்,தர - தின்தானு; 
ஐகம.இிற்கொல்வம்பூர் சொலையாராண் ' 

மருவுமுத்தியுரதள் பெலுசாடஞர்



௧௫௨ பழனித் அருஙாடிரம், 

சுகிமனச்?சானின்றன் சொன்பெயேனமா 
சொருப?ச்தியு தா தருள்வாயே 

SEM FUT GUL GE AUST MT 
கதிரபிற்கெ1ளுஞ்செங் சைகிசாகா 

பகரமிக்கடபபஞ செய்குணாலா 
பழனி9வறபிடங்கொண டபிரானே. (௨௭) 

தனதனதானதத்த - தன தானா, 
அளிமளிகா.த9த்தொ டையல்போலே ய.ரனடியார்மதிக்கு மதிசீர்தோய் 
தவிர் திருவா சசப்பு லவனாலே நரிபரியானதநுட்ப adnan Guy 
இளிபகர்பாடலிட்ட பலதோளா கசாயொடுசூரனைக்கொல் வடிவேலா 
தளிர்புரைசாண்மறச்தி மணவாளா தமிழ்வயலூர்புரக்கு மிசையோனே, () 

தீர்ததன்னானதத்.த - தத்.தானா. 
வன்சொலோன்னார்ரசைப்பமுற்றாழ்வான்வ ஸ். சமெண்ணாதபத் இிபொய்த்தேசா 
தின்சொல காளுரை த தவற்காவா லென்புபெ ண்ணானவித்தை யைத்தாராய 
மென்செர ல்விண்ணு ஊாமைக்குயித்சேர்உாய்மின்செய்பொன் வேலணை த்தமற்றோளா 

சென்சொல்வ ண்ணாபுலிப்பரிச்கார்ரேர் தெம்பனண்ணாடல்வெற்புடைச்ச வே, 

தனனத்தன்ன தர்.சசானன் - தானனா. 
வெபினட்பின்ம லர்ர்ததாமரைத் தேவுளார் 

வெகுகுற்றம்வி எம்பிமாய்வுறப் போடுகாள் 

கயிலைப்பண்ண வன்றன்வீறுரைத் தானொடே 

 கடலிற்கன்மி தந்தவாறுரைத் தாளயோ 

சயில த்தின்மு னைந்தவானவர்ச் சாடினாய் 

தீழலிற்பொன்னில் வந்தவாடுகைத் தாடி.னாய் 
பயில்சொற்கன்னி கொங்கையேனலிற் கூடினாய் 

பழனிக்கண்ண மர்ர்தகோமளத் தேவனே. (௩0) 

தனனதர்ததன தந்ததன - தனனா, 
அனையழுந்துயர்த கிர்ந்துமகழ் வுறவா 

னமரரும்பிறக ணங்களும்வெள் டவே 
முளைமலிர் தபல வெண்பனிரை நிறைவாய் 

முதலையுண்ட?சு வந்தலித மொழிவாய் 
திளைவனந்தனிபு ரந்தமகள் கணவா 

' 6 சிகரியெக்குமுல வும்புலவர் துணைவா 
பளைசெடுங்கைமத தர்திமுச விளையாய் 

பழனியக்கிரியு ௮ல்குமர குருவே, (௩௪)



சித் திமாலை. கட 

தனன தந்தனத் FI SST FSC). 
எழு செந்தமிழ்ப் பாட்டுரைத்ததா லிருமரர்தழைசத் தேற்ற முற்றதோர் 

க டூமரர்தனிற் மீப்பிடிக்கைரேர் சைகளுங்சண்முற் பார் திடச்செய்வாய் 
முழு. துணர்ந்தமெய்க்கீர் த்திபெற்றவாமுருடமங்கைசொ(/ கேட் குகட்புளாய் 

பயூ திலர்தரத் தரர்க்கொர்கத்தனே பழனியின்புறக் காக்குமப்பனே, (௩௨) 

தய்யதான தந்ததன - தானன, 

மெய்வழா த சிர்தையை$திநூல் விள்ளுவாரை ஈன் ச,தவும்விறுதோய் 
கைவலாரை Cart gute) Sooner கள்வர்யாரையு ங்கறுவுசீர்ஈல்சாய் 

வைளதாய செக்தமிபூமோவிடாய் வ௱்ளிமாது குஞ்சரிமணாளனே 

தெய்வகான்மு கன்கதறமோஇனாப் செல்வவாகி னன்குடிலிசாகனே, (௩௩) 

தீத்ததான தர்.த.தன - தந்தனா, 
கட்டமீறி கொந்து ம்வெதும்பியே கத்துவேளை யிர் திரர்லியக்துபே 

ரிட்டகாட வெண்கடன்முகுச்தனு ளெட்டுமாத ரும்பு ணர்ஈலஞ்செய்வாய் 

வட்டமாகி லம்பெறுபல்குன்றுளாய் மச்சகேத னன்பசவுடம்பனே 
கி _பேல்செ யங்கொடிபுன்மொய்ம்பனே மிக்கவாவி னன்குடியிடங்கனே, 

உ தந்தத்தனனதனதீ - தீன தானா, 
௮ந்தச் சிருமதுரைப் பதியூடே யன்றப்புலவர்வ? ச் .தபோே ல் 

௪5, சக்கலிஞரி.நக் கவி) ளோர் ச.ங்கைப்பலகையெனக் கருள்வாயே 

பந்தக்சகவ லயொழிச் கவலானே பைம்பொற்சலபமயிற் பரியூர்லாய் 

சொச்சச்சலசமுனிக் கருடேவே துக்கப்பழனிமலைக் குரிசோனே.௩௫ 

தனனதனதானதான தந்த- தந்தானா, 

௮மரகுலதீப மானவிர்தி ரன் 3ருய்வாழ் 

வ.தவுமிழி 2?வயெ னாவிகழ்க்த பண்போர்தேர் 

சம.ரசசுபாவ ஞானசங்க ரன்போலே 
சரசுவதிபீட மேறும்வென்றி யுர்தாராப் 

குமரகுருராத சேவனின்ற தண்டோளா | 

குலகிரிசடோ௮ மாடுகின்ற மென்றாளா 

பம.ரமரனீப மாலைகொண்ட சிங்காரா 
பழனிமலைவாழ மீதுவர்த மரர்தோனே. (௩.௪) 

தீன். தனச்சனன தனதனத்தர்,ச,சன- தன தானா, 
மருட்பொலிர்துபுலை மசமியற்றும்பனவர் மறிசார்மா . 

வதைத்தருர் இயல சையைம திக்கும்ப தத-ரினையரர்நேர் 

குருட்டுநெஞ்சசட டலிர த்தங்கடலில் கிழுமாறே : 

கொலைக்காக ன்முழு மைழமழிக்குர் திறமை: தருவாயே



௧௫௫ படினி தி திருவாறிரம், 

திருட்டூவஞ்ச/பு॥ி பணிக JA on suey வடையானே 

* ard C1015 21 a0 தனிலவசிக்குங்குறம்ன் பணவாளா 

தெருட்டு 9௪ உசமிழ்சொல் குற மனிச்சன்றருஎசெய்ுருராசா 
செழிப் பும்பழனி ம&யினி௦ ற ஊட மொடு Sepa வே. () 

தய்யத்த ச சனத்தர25௩ன ச,ரனன - தய்யானா, 

Bones san கன்றங்குறைத்தபய னெய்த தோ 

தெப்வச்சச-னை* கொலைத் சி _ப்/ணிகா செய்டேஷனோ 

மல்லை ச றற்றபெ 4 செங்குன்ற பபெறுசில சொ? வீண 
வள்வீச்22 சிரப் பெண்கண்டிசை ததகுி பொய்யாதா ॥ 

வல்லைச'9ச, ழெழி் குன்நென்றெழு ச்சிசாடு தொய்யாதாய் 

வரர்ளச்-பபைபொக் குங்கொக்கையுத் மிகை அுல்பபலா 

சல்லைப 'பாறபத B சொன்றும்பலபுட் பபென ஈள்வானே 

கல்ல்பபத்தர்மிக் கொன்றுர் தமிழ்ப்பழனி யு. ளானே. (௩௮) 

STM SSO 0 GbE — தானானா. 
Grease nine 505 CenCourd snGésoapsser om ipal wa 
மானக்குழைவெனப்பல் பேர்தேர்மா மாயைக்கவலைமுற்று மீரவாயே 

கானக்குநவர்2 பற்ற மான்மோகா காமக்கணைமிகக்ழிகா ண் மரரீபாலா 

தினத். த.ஏ.ரபுரச்செய் தாடாளா சேமப்பழனிவெழ்பின்மேே லானே 

தன்னனகானனந்தத்சனதன தன - ததீதானா, 

பன்னகபூடணன் பொற்பு றுபொ தீயம லைக்2கசானேர் 

, பன்னுகலோர்கண்முன் பெற்றுளபிரவ வித்தா2ல 

தன்னறிவாஈலர் துற்றிடவரள்செய்தி கதீேேவாழ் 

சண்மதவாணருஞ் சற்குருவெனுகிலை Cu HE our 

யன்னமுளானைவென் நிட்டொருகுகசையில டைத்தோனே 

யைஞ்ஞனிதமார்சிண்' டி.ப்பரியிவர்பெரு மைக்காரா 

சின்னமதோடுசென் தற்புரைசமணரை யட்டோனே 
தென்னையும்வாழையுஞ் சுற்றியபழனிஈ கர்த்தேவே,. (௪0) 

தானன தானரதர்தனதானன - தன தானா, 

ஆதவனூடுஞ் சர் திரனூடுநி னஏருடோயவி 

ருயுணர்வாலென் ௮ுர்தொழுவேனெதிர் மயின்மேலாய் 
வேதலியாசன் சங்கரமாமுனி முதலோர்போன் 
மேதகு தங் கும்பொதுவாழ்வுற விரிவாயே 

காதளலோடும் சண்கொளும்வேடமின் மணவாளா 
- | காலனைமோதுர் இண்கழலார்பெறும் வரபாலா 

தானே தஞ்சிசம்புசழ்சோடிசொள் சுகவேளே 
சேல்வளரீரமிஞ் ச்ம்பழனபுரி பிரியானே, (௪௧)



சித திமாலை. கடுடு 

தனன தர்ததன தனர்ததன தன - தன தானா, 
இதபமொன்றுபட, நினைந்துமிகமுய றவசாலே 

யிகபசங்கடமை யிகழ்ச் துநிசகதி யுறுமேலோர் 

கைபனர்தானி விழைர்தவென துகை துண் வாலே 

கனலொடம்பினிடை பெறிரிதமிழ் முழ தருள் வாயே 

வதைபுரிந்துநுகா குணுங்கர்மனவெளி ம நுவானே 

மற உடசமைபர ண நிஈதரசைமலி முதியோனே 
விதை? யனும்பிரம மொழி 5 தகுருபர முருகோேே 

வியன்மலிந்தபழ னியினகண்வதிதரும் விரலோனே, !(௪௨) 

தன தனாதரததன தன - தந்தானா, 
sy 5D TAGE தவலியூற வன்றேடீ Bosh use வந்துது ௨ன்மொழி வம்பாமோ, 

விபு சரூமங்கையரை யும்விழைர்தாய்வேன்விடையவான£தகசையறகென்றாளவாய் 

சிபு கவேமி ஞ்சுகும்மகண ண்பாளாசவலுமாலும்பொனிறவிதியுந்தோய்வாய் 

குபுரவாசஞ்செய் மழருடருசம்பார்வாகுறைவில்சர்.தம்குபழனியில்லர்தோனே: 

தன தனர்தானதனதானனர் - தய்யானா, 

அழிகில்சண் ேசுரன னார்கணம் புல்லேனோ 
வருணையின் சாருவென நீசொலுஞ் சொல்வீே 

பழிபிறண் Wry sip Cagle Gat sear 
பலிசொளுர் தேதவைதக ளியாவையு5 கொல்லேனே 

af past டானவர்கள் சேனையஞ் சொள்வேலா 
சனககும் பாகரத னாசலம் புல்வாகா 

விழிமலிர் தானுதவு பாலவையன் பொல்வானே 
லியன்வளர் தோய்பழனி யூர்வருஞ் செய்யோனே, (௪௪) 

தினதனதனந்தனன தானதனதந்ததன - தானானா. 
தமனியகி லம்பெணெலு மேடனைகள் வர்துரனி சூழாசே 

௪சல௪ம யங்களுகி னடலென ஈபுமதி சேயாதே 
யிமகரனி ரர் சசடை, சா.தனொூ கும்பனென சான்வாழ்வா 
னெமன்முதனி கழ்ர்தலிக லோரினஈ டுக்கும்வலி மீவாயே 
குமரகுரு புங்கவகு கேசனென விண்டுபணி வார்பாகா 

குளிரமதிபு ணர்ந்தவுடு வாறுதவு கொங்கை தகர் சீர்வாயா 
பமரமுசல் பைங்குவளை யாதியபு ஊைந்தகிரு மார்பாளா 
பழனிமலை யின்றலைவி ணோர்குலம்வ ணங்சகினி தாள்வானே. (௪௫) 

தானதானதன தானதன தானதன - தன தானா, 
ஆலைரீரளைய லேசபர்கொடைகாடுதலி னயராேேச 

யாவியேபரமெ னாவிசலும;டசோடு பழசாதே 
é



௧௫௬ பழனித்திருவாயிரம். 

| மேலையூமகளிர் போகவ துராகமிக மெலியாதே 

(வவேதவாகமபு ராணவிதிகாசபய னருள்வாயே 

சோலைசூழருனை மேயூளிபாடல்பல புனைவானே 

சோமசேகரபு சாரிசெவியூடொருசொன் மொழிவானே : 
காலைமாலைநடு நேரநினைவார்களிடர் களைவானே 

காவிரீர்வ.பல்கு லாவுபழனாபுரியின் மசழ்வானே, ': (௪௪) . 

தீர்ததந்தனதத்தன - தனனதானா. 
அங்கைமென்றுணர் நித்தமு மிரிகலாலே 

யன்புமிஞ்சிய ருட்செயன் மருவிடாதே 
சங்கைகொண்டுத வலிப்பது மறிலாயோ 

சஞ்சலந்தலிர் மெய்ப்புக முதவுவாயோ 

கொங்கைமங்கையர் பற்பலர் விழையுமார்பா 

குங்குமம்புமை பொற்புறு குமாவேளே 

கங்கைதக்தரள் புத்தா முருகசாதா 

௧௦ சியம்பொழில் சுற்றிய பழனியானே, (௪௭) 

தனம்தாத்ததத்தன- தனன தானா, 
எனக்கரச் செனத்துணி வுறுபொலார்லா 

யிருட்டீச் சொலிற்றளர் avon bn Guar’ 
வனக்காட் டையொக்குமி வுல வாழ்வான் 

மனச்சாட்சி மெய்ப்பட வருள்செய்வாயே 
கனக்கார்த் இகைத்திரண் முலையு ண்வாயா 

களிற்றேற்ற வித்தையி லுயர்செவேளே 
Bordon GF யுத்தமர் பழனியூர்வாய் 

சிலைக்கோட்டி னிற்றிகழ் சிறுபிரானே. (௪௮) 

தன தனதர்தனத்தனந்தா - தன தானா, 

.. எரியெதிர் சகொன்றுணத்துணிர் தார் பகைதீ.ரா 
... வெளையுல சஞ்சொலத்தொடார்தாள் லையேனோ 

பரிமுக மைக் தனொக்கும்வண்பே றருளாயோ 

பரிதிய நிரதசத்தியம்பாழ் படலாமோ 
சரியணி செங்கையத் இிென்றோள் புணார்கேளவா 

ப தழலமிழ் தீர்தமுத்தர்தம்பா லகுமாரா 
புரிசைவ ளைந்துடுத்தசெஞ்சீர் வயலூரா 

புலவர்கு லர்தொடுத்திடும்பா டல்கொள்வானே, (௪௯) 

தனதன தத். தன - தீர்தன தானா, 

அருமைமிசப்பெறு செர்தமிழ்சாயே னதைதருமத்தின மிஞ்சருளாலே. 

இருமலிவுற் நில கும்புலியூர்வாழ் சிவலுவல்சொற்றிச மும்படியாள்லாப்



சித் திமாலை. கடூ௭ 

கருதலரைக்கறு வுங்குணசிலா க.இிரிலையைப்பகர் சம்பிசதாயா 
பருவதபுத்திரி தர்தரு.ர்பாலா பழனிமலைத்தலை நின்றசையானே, (60) 

தனதனதத்ததத் தன - தனன தானா, 
சனகன்மு தற்சொல்சற்ச னர்கு ரவன்மேனாள் 
சமர்செய்மு சட்குணத்திருவ ர௬ுயவாமோர் 

கனல்வசை யிற்கடுத்ததுசெ யருணீர்தோய் 

கவுரியு ரைத்தசொற்பயன ருளிடாயோ 

தினகரர் வெட்குற த்திழ யில்லிசாகா 
சிவசம யத்தருக்கனிய குருசாதா 
பனசவ ணைப்படுக்சையனமகளிர்பாகா 

பழனிம லைத்தலத்துறைகு மரவேளே. (௫5) 

தீர்தனத் தனன - தானானா. 
, இந்திரற்டெர்கள் வாரா 3ம யெண்டிசைப்புவனி தாழாமே 
வெந்திறற்றகுவர் வாழாமே கிண்டுசொற்பலித மாகாதோ 
சந்திரச்சடில னார்பாலா தண்டமிழ்ப்புலவர் கோமானே 

செக் தினைப்புனமி னுள்கேள்வா தெண்புனற்பழனி பூர்வாழ்வே,. (௫௨) 

தனதனன -தானானா, 
குருபசதத்.துவ மோராதார் குலைவுறு?த்தியல் சீர்வாழ்வே 
கருதுமனக்கரி யாரானோர் கணபதிசொற்பய னேசாதோ 

வருமனறைவிப்பிரர்சூழ்ே தவா வருணடூரிப்புல வோனார்வா 
பருமுலைய தீ திமி னாள்பாகா பழனிஈகர்க்கர சானானே. (௫௩) 

தீந்ததர்.த.சன - தந்தானா. 
தந்தை யுந்தொழம இழ்ர்தாடூர் தண்டை யங்கழனினைந தார்வாய் 

நிர்தை யும்புனை த ருந்தேவா நின்சொ லொன்றுநிச மன்றேயோ 

Rings யங்கணறி சிங்காரா செம்பு மிஞ்சிவரு சர்சோடர் 
வெக்தை பென்றிசைவு நுஞ்சேயே யெங்கடம்பழனி யின்சோவே. () 

திதீதானன தானன தானன - தன்தானா, 

சித்தேயருள் வாழ்வெளனகாடுமெ லுடல்வீனே 
செத்தாலிழி!வானதுன்மேன்மையி லமையாதோ 
வெத்தேவரு ரீயெனநாடுதல் பிழையாமோ 
விட்போ தடி. பேனெதிர்தோசையில் வருவாயே 
மு.திேேதவர்ப ராகியசேவக முடையானே 
முற்றாமுலை வேடமினாளொடு திரிவானே 
புச்தேளிரெ லாம்வழிபாடுசெப் சிறுதாளா 
பொற்பார்பழ னாஅுரியூரிடை பொலிவானே, ' (@@)



கடுறு | பழனித் இருவாயிரம், 

SIN SITS Soot Sr or ar தய்யானா, 

வேறுகா யப்பிரவேசர் தமெய்ழேவீழில்வீடெட்டரிே தயெ னுமெய்ே arse 

னாுபூவிட் னெ தா.ர்களையுள்£ர்தா னாலுபேறுற் றளிகூர்வ கசெய்யாே தா 

தாறுமாறு ற்றபொய்வாசசையெள்வானே தானமால்வெற்பொடுமால்௨ல [கொல் வேலா 

சீறுசேவற்கொடி.பாடுரர் சொல்வீழ்வாய் லேஞானப் பழனபுரியையாேவ.() 

தனத்தத்தன தானனதீதனனர் - தன தானா, 
இனிச் சிட்டசொன் மாதரிச்சையினொர் துழனாயே 
னிசச்.துக்கொரு ே தவெனத்தகுமொய்ம் பு.றுமாறே 

யனித்தத்துவ மோருமெயத்தகவுங் குறி?ோரா 

வவத்மைப்பிர யோகூத்தியதுர் தருவாயே 
பனித்துச்செய தானவப்படைகுன் நிடமேனாள் 

பகைத்துப்பொரு தூ.தனுப்பிம௫ழ்ர் தவிசாகா 

செனித்துத்தகி யாதமுத்திதரும் குருசாதா 
திருத்தப்பழ னாபுரிக்றையென் றவிர்வானே. (௫௭) 

்...... தனத்ததானதத்ததனதன - தய்யானா, 
௮ருத்தவாகம் விட்டுனருளினை பெள்ளா 5 

யளைதீதுலோக சத்தர்களுகனி சொல்பேறே 
கருத்தினாடி. கிற்குமெனதுயி ரொல்காதே 
கலைக்யோன சத்திமுழுமையு ஈல்காயோ 

விருச்சவேட(மிட்டொர்கொடியெதிர் செல்வானே 
வெருட்டுகோச மிக்கதகரிவர் வல்வி.ரா 
பரு தமாமு லைப்பெணினமூ ழொய்யாரா 

, பழுத்த்பொ றுத்தபழனியி எல்லோனே. (௫௮) 

தானான. தர் சனதானதனச் - தன தானா, 
- தாதார்க டம்புறழ்பாடறொடுத் தணிவேனேர் 
தானேவ வர்துனதாள்பகர்சொற் பழுதாமோ 
நீ.தர்ன்வி ரும்பிலையாயினினிச் சைசொள்வேனோ 
Carrés டுங்குறுமாண்மைபெ௮த் தருவாயே 
én gris ருங்கண்மனோன்ம பற் றகுமாரா 
காவேரி தக். தவினபகளுச் ளசெயோனே 
இதாளர் சண்டறியாதசெயற் பொலிவோனே 
ராவி னன்குடி'மேகிபசிற் பரவேளே, (௯) 

சர்ததானன தாத்ததனசன - தய்யதானா. 
பண்டைராளொரு £ர்க்கதெரிச$ை யுள்ளமூடே 
பைம்பொன்மாமயின் மேற்சொடருளிய அள்ள தானு



சித் திமாலை. Bie 

லிஸ் டைசூடிய மூர்த்திதனைகிகர் செய்கைய। லே 
யெர்தேே (௧ ந மேத்துமிசைபெற கல்குவ।யே 

கெண்டைகேரெழில் வாய்த் தலிழியுறும் வள்ளிமோகா 
கெஞ்சடொமுழு மூர்க்கரறிவரு மொள்ளியோனே 
தண்டைவார்கழ லார்த்தபரிபு.ர மல்குபாதா 
௪ங்கஈ। வலர் போற்றுபழனியில் வைகுவா ன. (௬௦), 

சனத்சன தனத்கனன - தாந் தனா. 
கலைச் சி॥ மிகக்கொடுமுன் வாழ்ந்தபேர் 

கருச்தினு கனை ததிலர தேன்சொலோ 
கொலைத்தொழி லறக்கஜவு மாண்பதே 

குறித்துள னெனைக்கடி.இ லாண்டி டாய் 

wee த்திரு மகட்புணர்பி ரான்சுதா 
மயிற்பரி ஈடத்திமகழ் காங்செயா 

சிலைக்குறவர்பெற்றமகள்பாங்கனே 

திருப்பழனிவெற்பிலுறைவேக்தனே. (௬௧) 

 தானசானன சனதன தத்தர் - சன தானா, 

Lid uM Ey (tp முதமொழிக்குஞ் சலமேலோர் 

பாத தாமரை யுகுதுகண்மொய்க்குக் தலையாலே 

சிவகோடி சண் மழெஏஞற்றுர் தவசாலே 

தேவர். தானவர் மனித*ம திக்கும் இறமீவாய் 
காவலாரிதன் மசண்ழ்லை முட்டும் புயவேளே 

கார்குலாமிட நுடையவர்ஈத்துக் குருநாதா 

தா வலோர்பலர் கல$மொழிக்கும்புலவோனே 

ஞானிமார்வரு பழனிபு க்கும் தொழிலோனே. (௬௨) 

தனன சான தானச்த தர் தன தானா, 

சிக.ரமேரு வேயென்ற கொக்கைமினாரசூழ் 
திருிலாவு மா. ரன்கை யம்புதொடாமே 

சக௪சஞான சாரம்பொ லிரந்திடலாலே 

தடையிலாத வானந்த மென்றருள்வாயோ 
மகரவாரி நீருண்ட வன்குருகாதா 

மயில்கடாவி யேயெங்க ஹுர்திரிவானே 
பக$மேட மேனங்கொல் வம்பொழிவார்வாழ் 

பழனியூரு erry gi தண்டணிவானே. (௬௩) 

தீனனதன தானதத்ததர்.த - தான தனா. 
அமிர் தகுண சாசரத்.துயர்ர் த மாதவசோ 

டளவறுப'லாலயத் இறைஞ்ச னாடி.னனீ '



௧௬0 பழனித்திருவாமிரம். 

தீமியன்மன மாம்வெளிக்கண்வர்த சாளுடனே 
சருவபிர சாதித்திதந்த வாறருள்வாய் 

குமிணன்முச லோரும்வெட்குசெங்கை வேன்முருகா 
குளிர்கிரியெ னாகெளைப்பகரர் த வாயே 

பமிய மர ண் வானர த்ைமந்தி பாய் பாழிலகும் 

பழனிமலை மீதிலுற்றகண்ட பாணியனே, (௬௪) 

மூத்தித்று, 
ஆ -சவி- ௬௬௬, 

வேலுமயிலுச் துணை, 

emp Eee 

a. 

தடுவொலியலத்தாதி, 

தானான தர தனசானன - தனதானா, 
காராழி யென்றொளிர்மால்வெகு நாளாவு றங்குறுதீவினை 

காணாது எங்களிகூர்தவர் மிகலாமோ 

காயாச தண்மிடையாமையு சாய்போல்வெ குண்டிகழ்பா வலர் 
குறை ந முண்டக3 னர்புக முறலாமோ 

காகூவெ லுந்தொனிதோய்தரு மாகார முங்கொளுகசர்ம 
காவீர ரென்றுலகரள்வது முறைதானோ 

காடாள்கொ 06 சகைவேடரும் வேல்வாணெ டுஞ்சலை பா.ஓயிர் 

காதா.து நும்படியான்முயல் வதுதிதோ, (ஞ) 

காரூர்ப சும்பொழிலகுழ லாநீடு மம்புவிமா துபல் 
கான்மாத வஞ்?சய்ரலோருட னழலாமோ 

சாதோடி கன்றவிர்கூர்விழி மாமாதுவஞ்சசலோபர்ச 
சாபூட ணம்புரைவார்மனை புகலாமோ 

காலாயு தம்பு ௮ரகேதன மேவாழி யென்றுசொன்மேலவர் 
காமாரி முன்பெறுதாசக மறியாரோ 

சாய்வேர் ழங்லையா திய வேசாளு முண்பவரூளுகர் 
கரசாள ரஞ்சவெல்பேரிசை மருவாரோ , (வ) 

வாராத னங்கள்செயாதுமு மூலேதி னர்தனமோதர் 
ராவேச மர்தரயோகலர யிகழ்வாரோ 

tyres fl கொள்.றுசெய்பூசனை யேமேலெ லும்பழிசாரர்க 
rgd னுஞ்சுடுபூளை யி. னூயாசோ 

வாகாய 'மென்றதிஷேயு மீள்வார்ச ணங்சளெனேச்வறி, 
தாபேயி தங்யெம்வாய்மொழி வினகாவோ



தடுவொலிய லந்தாதி, ௧௬௧ 

வாலாலசுர்,சரனேயென மேலோர்கு லம்பகர்சர திக 
ழாரூர வன்றனைஷேரிசை புனையேனோ!(வஐ) 

வாபாச நெஞ்சுறுகானவர் வேரோட றும்படி மோ திவி 
ணா வார்கெ டுந்துயர்தீர் தல்செ பயிலோடே 

யானே கன்றமயேசுர்போனீலகண்டமொடாடி ய 

சாமாலை யு ம்புளைவாகு.று மயின்மேலே 

யால்லாய ரச் துயில் உர்விழி மேனாட ERA MT Daw 

சாஞாம சிழ்ர்திடபாலும்வை & GaGa 

யாழாழி புண்டவனா இயர் சூழ்2ர்.து லங்கெகாடொறு 
மானாம லுந்தருணீர்கொடு வருவாயே (9) 

பா.ராச லங்களெலாநித நீயாட ரங்கெனவோர்பவர் 

பாலேபொ ழிர்திடுபோருள் . விழியானே 

பாலாகி றம்பெறுர£ற த னாலாடு சன்றவசேபுனை 
பாதா. விர்தமனேன் மஸ்ிசணி) Sur er 

பாகாய செக்தமிழானெடு காளோதி டுந்திறமேயவர் 

பாசாப யங்கர தானவர் குலகாலா 

பாடேனெ லுச்துணிவானொரு காடே டும்பகல்வேளைய 

பா.ராயு திகள்கெளாவெதிர் வரும்வேடா (ஐ) 

பாமாலை யொன்றுசெய்தானுட னோராயி சக் தவயேர்கியர் 

பாழாதல் விண்டுயவேல்லிட தனிவீரா 

பாடா ணகெர் சகசூதமு னாவோ அ டும்பலதேடுமு 
பாயாக ரங்கொலவபொய்வா திக ள.றியானே 

பாயாளி தொர்திறகாலிரு காலால றைந்துனும்வீபுரை 
பாடார்த ருஞ்செயசேவல்கொ ள் புயவேளே 

பாய। ௪ மும்பஙதோசையு மாமபோத கங்களுமார்கரி 
பாகாப ணிந்தெழுவார்வினை களைவானே (௧) 

சே.ரார்நெ டுங்குடர்மாலைபெய் வரள்வீரர் கும்பலெலாமறி 

இராதி கம்பசஞானியர் சுகபோதா 
- சேவான்வ தம்புரிவார்குடி. கேடேவி ழைர்துழையாருட 

நீவாயெ ரிர்தழிவா தல்செ ய திகோபச 
சேணாடர் ஈம்பியவாறிரு கா.தாசு தந். த.ரலீலைசெய் | 

தேேவாவ கண்டபராபச மகலானே 

சேல்போலி ல.௮குகணார்பலர் சோசாசி வர் திமையா கிர் 6 
சீசா7 விர் தவி2லாசனன் மருகோனே (த) 

தஇியோரு ணர்ந்துருகாதசொ ரூபாமுகர் தொறுமூகிழி 
சேர்வாய்சி ரங்களெரீராரொடு தஇிகழ்வானே _



௧௬௨. பழனித்திரு.வாபிரம். 

சீரு au ரும்புலிபோலொரு பேயே3 குன்றவொயொளி 

சேயாத att AC wt svi மனமோவாய் 

சோறு கொங்கைமினாமய லாலே னங்குலையார்சொல்ச 

வோகா இ னந்தினமாநிலம் ் வலபாவாய் 

தேனாறு டைந்துபல்கால்வழி போய்வாவி யெங்கணுமார் தரு 
சீசாவி னன்குடி மேவிய முருகோனே, (௧) 

தீனனதந்த தத்தத்தந்த - தர ததானா. 

முருககிழ்ர் ச செச்சைத்தொம்க லனையசெர்த மிழ்ச்சொற்கண்டு 

மொழிதருஞ்ச OF EGS Hub) SL வந்திடாதோ 

முகுளகஞ்ச மொத்துச்செம்பொ னணிசுமந்த பொற்புக்கொங்கை 

முகமிகழ்ந்த சித்தத்தன்பர் மிஞ்சிடாசோ 

முறைமறந்த பித்துக்கொண்டு தசையுடன்க ளிச்இத்துஸ்டு 

முசணும்வெங்கு ணத்துர்ச்சங்க நைந்திடாதோ 

மொகுமொகென்.றி ரைத் தக்கும்பன் மதுகரங்கண் ௦ ராய்க்கக்கண்ட 

முளரியர் த ணற்குட்டுக்கை நம்படேனோே (ஐ) 

முருடர்தங்கு லத்துச்சண்ட னனையரு சொ லைப்பெட் பஞ்சி 

முழுதகெஞ்சி சக்கப்பண்ப மைர்திடாசோ 

(pin Bois ணை த்துக்கொஞ்சு கணிகையின்ப நச்சிக்கெஞ்சி 

முனைபிழக் த வர்ச்செப்புமபொய் மங்டாதோ 

முதலையங்க முத்துத்தின்ற மதலைவந்த தொப்:।த்தென்சொன் 

முனிவரிங்கி யம்றக்குண்டா வம்சா 

முசமுகன்ற னக்கொக்குஞ்சொ லரசன்வெண்கு டைக்சட்டங்கி 

முதிர்தவஞ்செய் சட்டர்ச்கின்ப மொன்றுராசோ (வ) 

வருசர்மந்தி ரத்தைக்கொன்று வழுஇயு ப்க்திடத்தொட்டங்க 

ணருள்பொழிக்து முத் திக்கண்பு குந்தசேயோ 

வலைமுண்ட பச்சைக்கொண்டல் கலைசுமந்து வெற்றிச்சங்க 

மதுகொடண்ட லர்ச்செற்றுந்து தெம்புளானோ 

வகிர்பசம்பொன் வெற்பைச்செண்டு கொடமுனக்க டித்துச்சிற்து 

வலறவென்ற கொற்றத்திண்கை மைந்தனேயோ 

வரிவைபங்க னற்றைக்கங்கொர் நெடியபன்றி பிற்புக்கும்ப 

ச்றியவெஞ்ச'எப்பட் டெஞ்ச வுஞ்செ ய்தானோ (௨௨) 

அலைமுழங்கு சத்தக்கங்கை யுலவுவங்க மச்சக்கர்தி 

“ யசாரிகர்க்த வற்றொட்டங்கு தீர்தகாலோ 

அஜர்சளஎஞ்ச ,தத்தச்சஞ்சன் மறையினம்ப குத்து்தர்த 
ஒத்றுமத்திக சொப்புக்கொண்ட “லிர்தையானோ



நடுவொலிய லத்தாதி, ௧௬.௩ 

வனையதொன்டர் குப்பற்கொண்டுசெயுமுடம்பு டை ச் ?த்,சன்கொ 

லரியென்று ஊர்ச் ப்பொக்கர் விஃகூசீர்வாழ் 

வடமையிங் கு றப்பொற்குன்ற மெனுகெடுஞ்சி சிக்கட்சொந்த 

௪ணிசெருக்க முற்பட்டின்றொ ரின்? சாலோதாய் (6) 

கிருகமொன்ற ரற்றத்துங்க மழுவுடன்க ரத்திற்கொண்டு 
விடை.யிவர்ர்க கொற்றச்சங்க ரன்குமாரா, 

வெளிநுமம்ப சக்திற்செங்க ணுரகமொன்றி டத்திற்றுஞ்சும் 

விறன்புகுர்த னற்புத்தங்கை யங்கைலாழ்வே 

மிகவு முண்டி. மொக்கத்தந்து பரவுமன்பர் நட்பிற்சென்ற 

விகடதந்தி யிற்குப்பின்றி ரிக்தகேயா 

வெகுசடங்கு கட்குத் தஞ்ச மெனகிளங்கு மெட்டுச்செங்கை 

விதிகளர்ந்து கத்திக்கெஞ்ச வந் கோபா (395) 

விபுதர்.தங்க ழற்கட்டுண்ட தளைமுறிந்து துட்டப்பண்பின் 
மெலிவில்வண்டர் செட்டுப்பொன்ற வென்றவேலா 

மிவி நமண்ட முட்டப்பொங்கு வாரும்விந்த வெற்பைத்தன்சை 

.கிரல்கொடங்க முத்தக்கும்ப னன்புளானே 

விரிகருந்த ஓக்கற்கு குன்ற மனையவன்கு ணத்தட்கொன்றொர் 

விர்கனங்கி யற்றசீசெஞ்சொ லின்பமார்வாய் 

விழைவுகண்டு மெச்சச்சிச்ை யிசைலலென்க டத்ிற்குன்றி 

விழிமருண்டு நிற்கச்சென்ற வஞ்சவேடா (த) 

ப நகவென்றி தழ்க்கற்கண்டின் ப.யல்கொடங்கு ற.த்திக்கன்சொல் 

பலபகர்ச்த டுத்தக்கும்பி டுங்குகேசா 

பனைநெடுங்கை ய ததிக்கன்பு மக ொனும்பெ யாப்பெற்றுந் து 

பரவையங்கண் வெற்புக்கொுகை , மங்கைகேள்வா: 

பழிகினங்க வித்துத்தின்று வளர் கருங்க ளிற்றைக்கொன்றொர் 
பருவதீம்பொ டி.த்.துக்கொண்ட வென்றியானே 

பசு௩ரம்பு டைப்பொற்கொங்கை யறுவர்தந்தி ன த்திற்சண்டு 
பணிசெய்கன்ற பத்தர்க்கஞ்ச லென்றுமீவாய் (ஐ) 

பழகுகொண்கன் வெட்டி.த்துண்டு செயலிழுர்.த வச்கைக்சுங்கு ' 
பதில்வழங்க வற்றைக்கக்குல் சென்றதேலா 

Ss Dig லைத் தூர்ப்.பண்பர் மாபனங்கு வெட்கச்சென்ற — 

பழையவஞ்சு கத்.துக்கன்பர் தஞ்சொல்வீழ்வாய் 
us ster, டைக்குட்டுன்ப மலிவறும்ப டிக்குக்கெஞ்சு 

புருவர்,தஞ்சி ரத்.அய்க்குஞ்சி ae Sir aT 
பழமுகும்போ ழிக்சொப்பண்டர் ஈகர்மசங்க ளொச்து.த்தென்செய் 
பழனியின் ணொற்றைத்தண்டு கொண்ட்கோவே: (டே



BH x பழனித்திருபாபிரம். 

தானதானனத் தனதன தன தன தானான, : 
சோவைவாயிதழ்ச் சிறுமியர்படைஈு 'வீரவா ள்வலிப் புரவலர்களும்வெருள் 

கோலகாண்மலரக் கணைபலகொடுவரும் சேளாலே , 
கோதினன்மறைச்சுரு தியினிடையடல் வேனே எர்முரட்டவுணர்கள்லி, இபல 

கூடலாலிழைத் இடுகொலை முதலிய தீதாலே, 

கோபமேயு ரக் கொ?இஈழ் தரலென மேதியேறியெப் புவனமுமுலலிய 

கோரவேமன்விட் டிடுசலின்வருசில தூதாலே 

கூறு நூல்வ பிச் இயர்களுமுணர்வரும் வ தமோடுபிச் தமுமுடி.வினில்வரு 
கோழை தகானுமற் நிவைகளில்விளை த௬ கோயாலே (ஐ) 

கோழிமேடமொப் பனவதைசெயுமதஇி பாவமானிடப் ப.தரனையவர்சில 

கோயில்வாயிலிற் குருளையுமரியும்வி ழாவாலே 

கோடி சாள்செய்மெய்த் தவயயனெனபிளிர் பால ராயபத் தசைஈனிமீகழ்தரு 
கூலியா௱ரைப் பொருகிபகருமிகள் வா தாலே 

கோகுலாஇதட் டழிவுதவிபெயிர் தீவதாலிருட் சலிமிகமழைவெருள். 

கோல்கொள்பா த்கப் பு.ர வல.ரதுகுடை சூழ்வாலே 

கோசகொதிய த்தமர்பெறுதிருவரு ளாண்மைகூ.றிடி ற்பிழையென வெகுளுறு 
கூறுபாடுடைப் பதிதர்கள்சுகமுறு வா pai Gar (வ) 

தேவையாவுமுற் படிமவர்பெறவரு ளீகையேகுறித் தலமரு தகவினர் 

இர்லாமிடிக் சனலிடைதளர்வுறு சோர்வாலே 

சேல்குலாவுகட் கணிகையமனைதொ.று மேயெேயவர்க் ஜெயன புரிபவர் 
சத ராதியர்ப் பொருவுஈொனுமவர் Cunard 

சேகமேபாப் பிரமமெனிலையின சோடுிகூடி.யுட் கருமுதலியகொடு 
சவன்வேறெனச் சிறிதுமெணிலர்புலை . வாயாலே 

இலிராஇபக் குவரிசைவரும்விப ரீதமேபெருக் சயுமுனதடியனர் ' 

சேரும்வீடுபெற் நிடுரசையில தயிர் மாய்வேனோ(வஐ) 

9றுமாசுணக் குலபதிமுதுனெி லாடுமாமயிற் பரிமிசையருரு 
தேகிமாருறச் சிவையெனமறைபகர் வேலோடே 

சசண்வவரிமுற் செயமுறவலைகட னீரெலாமுமுட் கொடுவிடும்வலி, த்ரு 

தீரயோகுடைக் குறுமுளிமுதலிய பேரூடே 
சதகாண்மலாக் கமலமுமல தீநிக ரானமாமனப் பொலிவுறு தவரும்வி 

. சேடவார்வமுற் நிடகிளன்கிழியெதி ் ரூர்போதே 
சேவனோலிடத் 'இசைதொறுமலிபவ சாலமோடி.டக் சனவிலெனுடனுவல் 

கே.சயாவுமெய்ப் படாகைமுகமொடு ் கேர்வாயே (9) 

பூவைபாகமுற் pr றலிர்.சரவிமையவர் சுழமால்லிடைப் பரிமிசைலிணில்வரு 
Abd சா,தனமுற் புரிதவபலனென வாழ்பாலா 

4 (மனை ச் தலையலையேறிதரு பால்கொள்வாரியிற்பருமலர்கிழி துயில் 
க் fuer ice தி பெறுமிருவனிதையர்' சேர்மார்பா 

     



நடுவொலியலத்தாதி, ௧௬ட 

பூரவாகனக் கலைமஈ ண்மருகிய காலுமாமுகப் பிரமனை மதைபயில் 
போதனீகொல்செப் பெனவொரு தளையிடு மாகோடா 

போர்செய்தானவச் இரடருமிடகிடை மாழ்வேயுருக் கொடுதளர்வுறுமரி . 
போசசாட்தற் கரசெனமருவல்செய் தாள் வி.ரா(68) 

பூசை.பாசைமிக் கறு தினமுயல்கவு மாரமாதவர்க் குறுபுணையெனநிகழ் , 
பூரணா திருப் புகழ்பொழிதருளி . . யூர்தோளா 

பூனையேயெனக் கபடமெய் இியகொடி யோர்கள்வாழ்வறக் க.றுவியமன இனர் . 
போனபாதையிற் பிறகுசெல்வதிலுள . நாணானே 

பூண தாமசக் குமடொபபலகறை தோயவேளலிற் பரணு.றுமவளெ திர் 

பூளைபோனரைக் கழமுனிவடி.வொடு போனானே 
போனகாதிமிக் கரிதெனவரிதிஇ நாடிடாமனத் தொடுபொருண்மயல்கொடு 

பூரியார்கடை த் தலைகவினுழைபவர் பாலேகாப் (ஐ) 

காவைவானகர்த் திருவொடுகனலீடு பானுசோபலுக் கெமனுலகுதகிய 

காமர்வீரனுக் கொருகணை வலிதின்மு னீவானே 

காவி சதோய்கலைப் பொலிவுடனயில்புனை சர்குலாவிடக் சகன வழியில்வரு : 

காசணாபெறற் கரியதொர்வசமரு டா.ராளா 

காணமேயுயிர்க் குயந்துனையெனும தி லோபர்பான்மிசக் குழைவுறு9றியவர் , 

சாதலால்வழுத் இனுமவர்துதிபுனை யாதானே 
சா.ரசா.ரமுப் பெனுமொரு திரையமு சாடி.ராடியெய்த் தகமிகமறுகுரர் 

காலவா தரொப் பவர்கனவினலுமில காராதா(கஜ) 

காகோளுறத் தகுவெறுமுகமுள மூடர்பாழ்மசக் குழுமுழு சழியும்வி. 
காதமேலிளைப் பவர்மனவெளியக லாரேோயா 

கானுருதகட் பிதிருலகதனபி மானமீறிமுட் பொலிவொடு செ.றிதரு 

, காரைமேல்லிழத் அணிபவர்களுமிச ழாவாரா 
காடுவாவெனக்கவின்மனைமகவுறும் வீ டுபோவெனப்படுமுதுமையிலும்வெள் 

காமலாசையிற் சுழல்வுறவிடுமிரு ளீர்வானே 
காரியேமுதற் பகர். தலமுழுமையு நாணுமாறுத் திகணிசழ் தருபல 

காதைதோய் இருப் பழனியில்வளர்கதிர் வேலளோனே. (௩ 
ச் 

1 

| சானதர்தன தனதனதத்தன - தத்தானா. 

வேலணிஆ்தலிர் புயசயிலத்திது லாவுபைங்ளெி யருனையினிற்பசர் 

மேத்குந்தொளி மருவுதிருப்புகழ் செப்பேஜே . 
வேனிலங்கசன் மலயமலைச்ச.ு சாலில்வந்தலர் சொரியகிழிக்கனை , உ, 

-விசுமங்கையர் கலகலியினிச்சகவெ : ட ச்கேஜனே.. 

வேலையென்றுள வெழுகல்சுற்றிய பார்மடர்தைத வுஙசைகிறை த்துயர் 
் வீடடைர்தவர் மடமைமுழுச்சலி ள் எச்சேனோ "



௧௬௭௬ பழனித்திரூவாயிரம். 

வீ.றுசெஞ்சிலை வளையிலடற்றகு வேசர் தம்படை முறியும்லிறற்புய' 
வி.ரர்கும்பிட மிளிர்பல? sad யத்றேனோ (ஐ) 

வேய்தருங்குழலிசைபயில்பொற்புறு வா ப்கொளும்கருமுகல்புரையச்௭ தீன் 
மன்மைஷவச்ே தினை யனையவுழைப்பது முர ரூம தா 

Ca sunt Br விதிபிறழ்துர்ச்சன் சேவைவம்பென வொருமியு யப்பெறும் 

வீடணன்றனை பனையர்விருப்பம ளிக்கேனே 

வேலி சன்பயி சகனையழிப்பது போலவம்புசெ யசசர்புலைக்குல 
வேர்றும்படி. யமர்செய்இறத்தர்க ஸிக்காரோ 

மேகம்வர்தமர் இரியருசற்றிகழ் சாரலின்றினை வனமதனிற்புணர் 
வேடமங்கையெ ஜனொூிபகர்சொற்கள்ப லிக்காவோ (வ) 

சாலதந்தி வழிழயல்பொய்த் தவ ராணவல்களி யொடுகெடமெய்த்,தவ 
் சாதனம்பெறு முனிவரர்வெற்றிபொ அுக்காரோ 

சாதலும்பிறி துடல்கொள்பிறப்புமெணா துகொன்றிசை தினுமவர்பற்பல 

தாழ்வடைர் திட முயல்குருபுத்திரர் தொச்காசோ 

சாகமுர்தக ரினமயிடத்திர ளேனமுங்கொலை யடையமிகப்புரி 
சாறொழிர்தரு ணெறிமலியுற்சவ நிற்காதோ 

சாணெலுஞ்று வயிறுபிழைத்திட வேபொய்விண்டி ழி தகையின ருக்கு. 
சாரிமும்பகர் தருசொழில்கற்றவர் வெட்காரோ (வன! 

சாலியின்குலை வயலின் வரப்பினை மூடுதண்குரு கையிலொருவ ற்கிரு 

தாள்விலங்கடு தமிழின்விருப்பையொ ழிக்காதே 
தாய்தருந்திரு வமுதுமணத்தபல்' வீழுமுன்றமி பனையடிமைக்சொடு ' 

சால்வுங்கன விடை நு வல்சொற்கள்பு ரட்டாதே 
சாகரக்தனை முதலிபபற்பல நீரினுங்கன லிலுமிடுமுத் சமிழ் 

தால்ம்வர் திட விழையுகினைப்பைம றைக்காதே 

தீர்க்தயும்குறு முனியுநிகர்த்தவ லோரறிர்திட முனமொழியப்ப ் 

தாரர்க்ர் தனை யென துவலச்செகி யிற்கூறாய் 0) 

9! eye sae 'மரகதாத்தின கோலமங்கள கவுரிமுலை த்.துணை 
ரய்ம்லிர்துறு ம ap 566-6 sai சைப்பாலா 

மாழையங்கரி யதனையுடற்கையி லேடெலும்படி கொடுமுனிசெப்பிப 
வாவரைர்துயர் கணபதிநத்துது ் ணைச்சேயே 

மாகமொன்றுபொ னகரிபிலுச்சணி யாவிளக்கொரு தவளகிறப்பேரு 
, வாச்ணர்தரு மகளைவிருப்பொட ணைப்போனே 
மாமிசன்குல' குணநிறமுற்றேழி' லேனலின்பர ண தனில்வ$த்தபெண் 

wor ling sat எருகுசெலப்பலு 4 GSC srbaurdi( so 

காசீ? neg 'மனைலியினிச்சையின் முழ்டிடுர் சகு. வளையெளிதட்டனி 
கதங்கிய பனிருபுபத்தொரு சித்தேசா



நடுவொலிய லந்தாதி, ௧௬௪, 

மாமிசர்தினல் வி92பனுமற்பர்பு னூலிகழ்ந்துன தருள் வலீசெப்புகு 
மாரசர்திர முறையுணருத்தம் (haart aut ws 

வ।ழையும்பல கமுகுநெருக்குறு கோளர்சனின் மனமறியச்சில 

வாசசஞ்சொலி .பவைசெயல்லிட்டகு ணக்காசா 

வ லிவம்பற வொ ருபதுவத்திர னாலியுண்டிட ரகுகுல மும்றகிர் 

மாயனன றிமை யவரோூிரைத்தபு கழ்த்தேவா (ஐ) 

வாலதன்புடை தவசுமுடி த்து.று vida RuEBe Ca Rta HF IEG 

வாரணங்களின் முடிவுணரப்பக ் பூற்சாகா 

வாசியர்தம ந$வுமினிச்சய மேதுவம்பெலு மசடர்களைப்பல 

வாசையென்றதொர் கடலிலமிழ் 5 நிய டுக்கானே 
யாரிபந்தமி ழெனுமிருஈற்தலை வாணரும்புகழ் பரமகுருத்.துவ 

வ:டரங்கென மலைகள த்துழு ். வப்போனே 

யாசிலர்தண முனிவரின்மிக்கவ னேர்பெருக் தவர் பெறுபொதவி,2,த௧ 
மாசவங்கழ லிணைபென துச்சியில் வைத்தோனே (த) 

வா..ல ஐச .முதுகுமி9,ச்துறு கோலகெஞ்சிடை நினைபவரைச்சம 
ஞாணினைர் திடி லடுபல்க ணத்திர ற் சுற்ரார்வா 

வானினர் தளர் விலதுகளி புது சிர்வினழர் தது தினமுமொழிக்கரு 

ராகுலங்காளு மறிஞர்சமக்க ந மைர்கோவே 

யாறிர்ன் உடன நிகழ்சமயத்திச வியாவையும்புய நிரைகொடவிக்கும 

நாதி.ு6்வ னெனவுணர்கிற்பன ரைச்சிரு 

யாணை ?வண்மிப அலகுமளிப்பவ $ 1 pags வ.முமலர்பொழ்ப த 

வ1 வினன் குடி. நடுவில்வ௫க்குமெ னப்பாவே, (௪) 

S55 SOE SM - § FSM GOW), 

“அப்பணிக்தசடைகித்தனன்றுபெறு. ப்பெரும்பொருளெனக்குரல்குவையோ 

வக்கு: _ன்பொடிபு மிக்கணிர் தலாக எ ச்சமின்றியுல சற்றிரிகுவசோ 

வ ரதைகொண்கசெிகத்துயின்றகுணமற்றெழுர் திடவெழுப்பவும்வலையோ 

லத் ிரங்களொடு சத்திரங்க.ஃகெரளு டற்பொருந்தகுவ ருக்டெர்மிகுமோ() 

வ ட்டவண்புயவ யற்புணர்ர்தவெள ன த்தகிர்ந்தபுல வர்க்கயர்வறுமோ — 

வக்தரக்களினு நுப்பினுர்ேேதேவிலி ல ம்பரிக்குறுசெ ருக்கழிவுு2! மா 

வைக்கமென்றபர முத்திபின்கதி?ர னற்பு சங்கள்பல பத்.தர்செய்குவசேர் “ 
வட்ட துண்டிதுயி லுற்றுழன்றுபேய லட்சயம்பகர னத்தசொல்குவரோ (வ) 

கைப்பதுள்களீயு மொப்பான்குணர்க ருத்துறுந்தவர்கு முப்பெருகிடுோ ' 
கற்பொருங்கொடும னக்குனுச்கருலகைச்செயுஞ்சாமொ ழிப்பவனெவனோ 
கற்பகம்புரைகொ டைத்திர ம்பயில்க சத்.தர்வெல்கலிய றக்கரு துவையேர் 
சுக்குமுண்டியு 2ம$த்துஹும்சபவர்கைப்பொனின் றி பொழிகிப்பசெலி*்மோ



க்கு று ் பழனித்திருவாபிரம், 

கற்றுணாந்தவர்வி பக்குமின்கவிக ளைப்புளர் மமென்கி ரப்புதயிலையே 

கத்து) அண்டிரை மு2ற்பெரும்புனல்கனற்பெப்வண்டமிழ்தரத் நுணிடலையே 

கச்சபந்தனைகி சர்ப்பவவம்பொறிக ரக்குமொண்டி.றல மைப்பவு ஈகிலையே 

கற்றையங்கலபி யிற்றிசழ்ர்ததிம கத்துவபொலிதி ருப்.,கழு ப வாய் (9) 

செப்பருக் தவ மு்புரிக்தசிவ இத்தா தங்களவெ றுக்கருமிழைவா 

சிற்பான்றனது நெற் 4பம்கணருள் செக்காஞ்சும கத் சகவுடைய/ய 

செச்சையுங்குரவு மிட்ிமங்கையர் தி யக்குறும்படிமி கச் 9ிகழ்புயனே 

செற்றமிஞ் ஈபுலவர்க்ததஞ்செயவொர் செட்டி தன் றிருமனைக்கிடைவ டவாய் 

சிட்டர் தல்குலமு முக்கவுங்களிகொள் சித்தியன்றவர்த மக்கொருதுணைவா 

செ.த்துவெந் துகுடமுற்றவெள்பிலொ ௬9த்திரம்பொருடி.சட்டருமிளயோய் 

சிட்டியதணன டக்குறும்படி இ ரட்கரங்கொடுபு டைத்தபுணியனே 

இக்கட.ங்கவள விட்டுவென்றிபெறு சிற்பதந்திரம , தற்கபைவரியா (ஐ) 

யுப்பதன்றொடர்பின் மிக்கமைர்தரு ம வப்புறுஞ்செயலு டைப்பிரபலனே 

யுட்டினர் திகு ணத்க நந்தவரு பத்தொடிம்பதயு சுத்தொரு முதல்வா 

வுக்ரம்பொ ௮ தி றற்பொிந்தகுவ ருய்,ச் த மவென்றுயர்பு கழ்ச்சாவணனே 
யொக்கல்விஞ்செயினர்சொட்டறைந்துசெபு முற்சவச் தகுகுறிச்தொ.! டீர்வா 

யுப்பளந்தனைமி கர்த்ுவெர்தகையு எத்தர் தந்தய ரெ: ழித்தடச$ையா 

'யு.த்தமர்கனிடை. மத் 9.௦பபெறவு மொப்புசன்!ரில ் எத்னிசசலா 
யுற்பலந் தனைநி கர் த்தகண்கொளுமை ய மமுன்சேய்தரு மத்தியல்டல32ம 

யொற்றைவண்டிலிரத த தன்முன்றொழுது ய/ச்சிசொண்ட பழனிச்கிரியசே, 6) 

தனன தானன தத்தனதானன - தனதானா, 

அரச$ழலி லுற்றவனேபச மெனவல்லாதுசெய் புத்தரையா திய 

ரனைவர் தாமுக டுக் தறரீடிசை புனயேனோ 

வலரிஞன் முக முற்ரொரசோகத னிழலிலோர் திரை யக்குடையோ 9.ு 

மருகனாதுப தத்தடியார்களை முனியே$ன 

வயமுமாடுமு பற் ரிரளேனமும் வதைசெய்தூலுக ரச்சலியா சவ 
சலறமோதீய எக்கரில்விசுபு மகிழேனே 
ன்முனாளிலு ரை த்.துளசான்மறை விதியைசாடிய ருட்டவமேசெயு 

மஜவர் தாமும்வி ருப்புறுமாடல்க.் | புரியேனே (6) 

  

   

லறுன்மீதும லச்சலவா தனை கழியுமாறுகி டுப்பதுமீனமே 
னரியவேதிப ரைச்சிவன்மாலென மதியேனோ 

வழலினேர்கன கப்பதிவாழ்மட மகளிராசைமி குத்திழியூலுக 
. ரச்டர்பாலெெ ன.த்தினமூர்தொறு மிக$ேனே 
aBéisrand பற்றுபுன்மானிடர் சுமைபொரு.துக டற்புளைபார்மச 

எழுத்தீ ரவ டற்றி நமால்செயல் 6 விளையேனோ



தடுவொலியலந்தா தி. sat 
Oat. er 554) யார்பலர் வளையுமாறுச லிப்பிலுலாசமொ - 

டசலம்ய விது முற்று நினா திசை ் பகசேனே 4 (ல) 

வீரசவினர் 2 தீதிருமான்மிதன் வயிரவேல்சொண்ம ருத்துவனுமென 

1D 508.00 gute ளைக்சவிவாணசை வெகுளேனே 

விறலி வண ரத் இசையாமட் மசளிர்சோசமு றத்துய/கோடிசெய் 

கிரசகாபழு டைக்கசொடியோர்சளை யட்சேனே 

லிசை.பனேர்ரெடு விர்சமர்விசரு மிவனொர்தேவனெ னத்தகுமாறுசெய் 

விர, சசிலம சத்துவ வயிர மடையேனோ 

லி. யல. ஞானலி எக்கருள்சோதியோ டமசர்தாமும இப்பவுலாவிசல் 

விரை?சப்நீபம லாச்சரணாலய : துழையேனோ (வழ) 

லிழிசளாபிர மொய்த்துகிலாவிய கலபமீ யும்வி சித்திரரீழலில் 

அிடவராலின் மச்சுறவோலிமி மயின்மேலே 

லி) சரானைபெடுத்தருள்பாவையும் வனசரேசன்வ எர்த்தகுமாரியும் 

் விழையுமார்வமி கு தீ இருபாலும்வை இடெவேமால் 

விடைவலார்தமி டத்சமர்பார்வதி யெனமுனூல்கள ளைத்தும்லிடாதுசொல் 

விதிர்வைவேலச லத்தசலாதுறு மெழிலோடே 

லி ச௦னேக மு டைப்பெரியோர்குழு நடுகினாரம ழைக்குமெவேறயும் 

கெருபொெழினழைம ன ததயர்வேரற வருவாயே (9) 

ச.ரசலிலையி ளைச்சிநிபோர்பெற விலைசெய்வே?ய ருக்கயர்வார்பசர் 

தமிழம்வாகுலி னிற்பு போரு ளஞுடையானே 

தவசிமார்பல ரச்சமொடோலிட முதியவேள்விமு கத்திலராள்வரு 

தசர்சடாலிபி கத்) தாவொலுய வருள்வானே 

சமரசாுப வத் தினையேபுகழ் பலபல்பாடறு பைப்பவராகய 

சகச ஞானகி எக்குடையாமொடு திரிவானே. 

தழையினோடி.ற கைப்புளை?றரை யூடையநீலம ற்க்கொடி தாள்பணி 

தன்க்மைகூறும வர்க்டெர்தீர்வசை செயும்வேளே(9) 

சகலலோகமு மெச்சியபி$று கலைமினாளவத னத்தசலாதமர் | 

சலச3 வசன ரற்றிடமோதிப புலவோனே 

சரபரூபமெ டு த்திமையார்குலம் வெருளவாணவ முற்றதொர்கோளரி: 

தனை யொரேயடி யிற்பலகூறுசெப்  : தவர்பாலா, 

ச.ரச?வதம்வி இத் துளமூகிரு நெறிகளூடும்வ குத்தனவாமிளிர் 

சகளமியாவுமொ ருப்படுசீர்திகழ் வடிவோனே 

சரியையர் தியென த் திகழீரிருகிலையும்வா ழ்வுபெறச்செய்மேன்மைசொர் 

சருவ;சாரக சற்குருதேசக | முருசோட னள (ஐ) 

பசசலேயரு மைத்தவமாமெறு முணர்வுருத9 ல்ர்ச்ருமுளுணாபர் . 

பரிசவேணப டி.க்கருள்காதைகள் ..' பல்தோரப்வாய்



௧௪0 படினித் அருவாபிரம். 

பறு௩26 ரம ன கணிலா3 பனு உ வசையொடாற்ரு கட்டிறமோகர் 
LE PUI Go a De py si athlon some வானே 

பல.எமேனிமு முக்கசவணி£ரணி அகைகுலாவ, டி. த்தபசாபார் 

் பணிலவார்செலி யிற்கவதாச பொழிவோனே 

'பசைவர்போர்செய்க எ ச.திடை லானுல கள௮ீ9பி ணப்பெருமாமலை 
பனியின்மாயவி மிக்கனலாலெளி தவொனே (ஈம்) 

பசையுமூவிரு சோ த்தசைமா தரு மருபை நீடவ ணைத்சருள். ரன்முலை 
. பருகிகமயு டைத்தடரான்மல Jud ours om 

ப கின்மேன்பைய னு சதுனையாயினு மறிகிலாதுவதைத்ததலூனுசர் 

பதிதர்பேல்லெகு al dav Aa Gt (G bisa oT 

Up Vogt UII UES oD D யுடையபாதர்ம Ol SSS na 

Ue Sora. # ofl HG 1h @m sal சறியானே 

பச பஞானச கக்கடலூடறு உன முழமூழ்கிட சப்பவர்சூழ் தரு ய் 
பழினிமாமலை யுர்சிரினாடொறும் வளர்தேவே, (ஈ) 

தின சன கன தனம்கானன - தந்ததான. 

வளவனும் வழிதியுஞ்சேரனு மனையவ ரறம்கிழைர் தாள்கையின் 
மனிதரு ளொருவனென்றியனிவண் , ! வந்திடேலனே 

மரைபசு முபலுசி , பாடுபு ளினமுத லியனசொன்.நூுகர் 

மடமையெப் இனர்கொடுக்கோல்வலி கண்டுளேனே 

மரகத நிறமுறுபபார்வதி லிழீபெதிர் ஈடமிடிக்காரணன் 

ல௪னமு மறைவுறுக்திமையி லஞ்னேனே 
வ்ன்சரர் குடிலிடம்போ.ப்வரு திருவடி கருதிய ம்கார்புரை 

மசனழது படைசெயு்சாழ்கிடை சொக்துளேனே (ஐ) 

வயிரலர் திரள்கருங்காலிக எலகைகள் மிகுபெரும்பூதர்கண் 

மகழமுமி ரணகஎங்காணலி ழைந்தசாசோ 
'மழைதரு புனலுடன்.ராயபு னுகாவனபலியிடும்பாலிகண் 

மரபடி. யொடுகெடிம்டோ துவி டிர்தீடாதோ 
மலசல னிகமசக்கோசமு முமைபுணர் செவன்விளம்பாகம 
'வசைகளு மழிலிலங்கா.ரம ளைர்திடாவோ 

ல.ச.தமு மபயமென்றேயொளிர் தரவொரு கனவில்வச்தாடுமெய் 

மலமபிரணவம் உறி சைர்திடாதோ (வ) 

சளவுசெய் வீடனெலும்பாடல்கள் பகரினு மலா கிரும்பாவலொர் 

* கணமுடி வுறலழல்கார்லம றிந்துளனாயோ 
- கிரல*னறிபவன்றியானெரு மலை.௮சை யுருளிலங்காயபல் 

 கழுகிவி பபஜ்றும்க அபு ட. ர்ர்திலாயோ 
ப்பர் al » 1 * ua



தடுவொலியலந்தாதி. sad 

mudvaidn ynagiar aus egie Cyrd SAC serg 
கனலினு ஈனவினும்கோடி.சொல் கிண்டதேனோ 

க/9லைம னெடியவன்பார்வதி யிரலிக ணபதியெ ன்றேிகர் 

கலின் முக மெனகியைர் தாயெனல் வம்பு சானோ(வஐ) 

அனிதமிழ் மலைதருங்காலையி ச கமென விவர்.தருஞ்சீர்பெறு 
கரும, ஜெருகரும்பான்மலர் | . இத்திடாசே 

கனையோலி மயிடமொன்றேதியெ வுலகனு முலவெமன்..நாதுவர் 

கவலை கொடுவளை கதாவிக வார் திடாதே 
அமலம திடைபிறக்தாடக நிறமொடு குலவுமெண்டோள்விதி 

கருமவல மியிலுழன்ரோயுட றந்திடாசே 

கலபத னிழறரும்பேரேழின் woud or gr முதுகில்வர்தாசறு 

,சுதிவசை யுளபயன்சே ரவ | ழங்குவாயே (9) 

கு௱முழு இலகுசெந்திவிழி யுளையெனு நிசமுணரா்ந்தோ தலில் 
குறைமதி யினர்களுய்க் sro முன்செய் தோனே 

(ருகரவ லொலிசெய்வெண்சேவலி னுருவரை தருகெடுந்தானைசொள் 
குமசனை யலதுஈம்பேமெனு மன்பாவாழ்வே . 

குருகையி லெரருபெரும்பாவல னுவலிய சிறைவிடர்தாதிசொள் 

குணைஜொர் கலிகிடந்தாதியி ... ஓுஞ்செய்வோனே 
கொல்புலை யெனுமிரண்டாலயர் வணுவுமி லதர்மசண்டாளர்கள் 

குடைநிழ னலமெனுந்தியவர் ஈஞ்சுபோல்வாய்(ஐ) 

குலிசமொ டவிர்நெடு்ோளரி யிவர்மத களிறுதர் தாளிரு 

குய்மொமி பொருகெழுந்தோள்பனி சண்ளொனே 

குவளையொண் மலர்வனந் சாமரை மலரிடை யிடைபெறுஞ்சீர்சொடு 

குளிரரு ளெரிசெனந்தோய்பதி ளெண்களுளா 

குரைகட லிடைவளர்ந்தியாவரும் வெருவச வசை தருஞ்சூ.தமெய் 

குலைவுற நொடியில்வென்றேவரு - அக்கவேல்ா 

குதிரைகள் கரியினர் தானவர் இரளிவை துணிபடுக்தோறுகு 

குருதியின் முழுகும்வெம்பேய்கள்பு சழ்ர்தவீரா (த) 

பளபள வெனவிலல்காழிகி ணுலகதிர் தொனிசெய்சங்கோடுசொள் 
பசுமுக லம.ரர்தம்பானுவல் விர்தையானே 

புறிசலை யமணர்தென் கூடலி லவசெய பினடையவின்பாடல்கள் 
பகர்தரு புலவனெஞ்சூிக ் லர்த்தேலா 

பசவையி லயிலெறிர் சாயிரம் விழியிறை முடி.சலர்ச்தாடக' | 

பருவ,ச மலறவுஞ்சாடிய மொய்ம்பிஸீளே 
பனிமதி மருவுபெண்பாஷமையர் குழுவினி லறுவர்தம்பான்முளை : 

பருயெபிறகரன் ே சருமை . சொக்சையார்காய்(தஜு)



௧௭௨ ... பழனித்திருவாயீரம். 
பவளம தனையசெங்காலன மிவர்தரு பிரமன் ?கயுடல் 

- பதறுபு சதறிசொர்தாயகி டும்குரூரா 
பகலவ னடியில்வர்தேயடி சுடுசையின் மனைதொறும்போயிடு 

பலிறுகர் தவர்மனந்தோறும Ari தரூபா 

பணிசெயு முனிவருர்தேவரு மமக ளிருநெருககேர்பொலி 
பலபல இரிதொறுஞ்சாலா டஞ்செய்வானே 

பதிதர்கள் வரினுமஞ்சானன னுணர்பிர ணவமறிந்தேம$ழ் 

பழனியி னிடமுவர்ேேேவளர் கந்தவேளே, (௭) 

தந்தத் தனத்த,தன - தந்தானா. 

கந்.தச் கடப்பமல ரென்றெப் புசொற்றொகுதி 

கண்டெய்ப் பொழித்துனிசை விண்டேனே 

கங்கைச் கருட்பு தல்வ னென்றுட் குறித்துரைசெய் 
-க்ண்டக் குணத்தரிலு பு கொக்தேனே 

கஞ்சப் பொகுட்டினன்வ ழ௩கப் புவிக்கண்மொழி 
கண்டி த் துரை த்.இகல்லி சைந்தேனே 

கம்பக் சடக்களிறி வார்.இிட் டுலப்பவர்கள் 

கன்றச் செய்வெற்றியும்வி ழைந்தேனே (ஐ) 

கஞ்சிக் கொருப்பு முத வுஞ்சிச் தமற்றவா்க 

லங்குற் றழச்செயகி ளைந்தேனே 

சண்டைச் தொனிப்பொர றும்புற் பமிட்டுருகு 

sige பகற்பணிசு மந்தேனே 

கன்றைப் பசுக்களொடி கொன்று... கொடுட்டாார 

கங்சட் புகச்செறலி எரந்தேனே 

சம்புச் செயமிச்சவனொர் கும்ப,த் துதித் சவனி | 

கர்ர்தித் தலத்.தயகி ரந்தேதனே (வ்) 

'சொர்தக் ளெப்புலல ளென்றெற் ரொத்தினிது 

சொனதிட் டாட்பையும * - ற்ர்தாயோ 

தும்பித் தலைக்கடவு என்றைக் குறுக்வெரு 

துன்பைத் தகிர்த்ததுமெ யன்றேயோ 

சுங்கப் பொருட்குவியல் கண்டுட் களிப்பவர்சு : 

கங்கெட் ட்ழச்செய்லலி  யின்றேயோ 

' தண்டத் தடிக்கணெழர் வர்தப் படி.ப்பகர்சொ 

இிஞ்சோற் பன் இரளும் வம்பாமோ (வ) 

'துன்றுற்ற பொறிபுமூலை வர்துட் கருத் இல்திீர் 

நட்தொக்தப் பிணக்கறகி ரக்காயோ



நடுவொலீபலந் தாதி.. ௧௪௪: 

SHED Os HIM னந்தத் தளிப்பமழை 

சுண்டச் செய்மற்கலிம முஙிகாதோ 

)தொந்தத் தசிப்பொருளு ஊர்ர்இட் டனைக்கருது 

தொண்டாாக் குவப்புஈனி பொங்காதோ 

தொர்தித் இமித்திமிதெ யென்றொப் பினட்டமீடு ' 

துங்கச் சிகிப்பரியில் ் வர்தாள்லாய் (9) 

சர்,தக் கலிப்புலமை யின்பக் சடற்புனிதா 

sue குண்மிக்கவர்தொ மும்பாதா, 
சங்கக் குழைப்ப.ரமர் சந்தைத் தலத்திலெழு | 

சங்கைக் கொரு த்.தரம்லி . எம்பார்வா 

தக்தித் இரட்புரையும் வண்டக் குணத்தகுவர் . 
சண்டற் கடக்கமுற வெனள்றோே ட 

தங்கக் இரிக்குநிகர் கொங்கைக் குறக்குமரி ட் 

தந்திட் டசிற்றுணவ பின்றோனே (ஐ) 

தீர்தொத் த௫ிற்றிடையி லங்குற் றபொற்பிடிநி டட 

தம்பத் தினுக்குருகு கெஞ்சோ Cor 
கண்டத் திசைக்கொடுமு ரண்டுற் றவர்க்கடிது டட 

தண்டி ச் தடக்கியருண் மொய்ம்போனே 

தண்பொற் சடைச்சரப மன்றித் தனக்கிணையில் 

சண்டைக் கழற்பறவை சொண்டோனே 

சங்கத் தனிப்பலகை பின்கட் டி.றற்புலவர் _ 

Sats Boy Hans "சோந்தோனே (௧) 

மக்தக் கருத் சரை.பி கழ்க்திட் டசழ்குரவர் | oo, | 

வர்திக் கு9மய்க்களிமி குர்சோனே 

மக்சைப் படைத்திரள்சொ ளுஞ்சித் தசற்கொளிம 

(pHs Quigg Pas சிங்கார. 

-. வஞ்சக் குணச்சமணர் பொன்ற த் தமிழ்க்சகிவ 
னைந்திட் டமெய்ப்புகழ்பு ளைந்தோனே 

வண்சொற் தி ருப்புகழ்பொ ழிர்திட் டகைக்ளிவ | “ 

சம்பெற் றுவப்புறவி use தானே (ஐஐ) 

வண்டைப் பழித்தவிழி கொண்டுற் றபொற்பியர்ம | 

wast சில்சித்திசெயும் . வம்பாளா... 

மர்திப் படைக்கருமு குர்.த.ற் சனெப்படுவ ப ட 

யம்பெற் நிடக்சருதெ னனிபாளா, 

மண்டைத் தொடைச்செெளு. வன்றிட் டசொற்கொடுவ 
ரும்பத் தனச்சுறமு னிர்சோனளே



dur பழனித்திருவாயிரம், 

dar ae 'புலச்சமயர் தெம்பைக் கெடுப்பவ[வ 
_ rR இருப்பழனி வ,சோனே, (4) 

தீ$ததன Fi FS - Fi 5 50H 5157, 

வர்தனைபு ரிக் துனைநி னைந்துருகு சொண்டரொடு 
வுஞ்சக.மி ெஞ்சுகொடி ணங்குசிலைநின்றிலேன் 

வண்டோர Ours றுக்துணாபு னைர் தகுழன் 

மங்கைய த ருஞ்சுகம்லி ௫ம்பு தலொழிக் திலேன் 
wi Duy னெண்குபுரை யுங்குணமி யைகதவர்தம் 

வங்கணனெ னலுமபடியி ணங்குதறகீர்ர் திலேன் 
வம்பலிழ்க டம்புகுர வல்குவளை யென்றிலகு 

மங்களமி யைக்தமொழி கொண்டுதுதிகிண்டிலேன் (ஐ) 

மஞ்சுதவ மும்பலசி லம்புதொறு நின்சரண்ம | 

லர்ர்,சலிரு கெஞ்சரொோட னந்.த.ராடர்.இிலேன் 
மன் நிலொரு கொம்பெ திர்ஈ டம்புரிப வன்போதிய 

மன்றெரித ரும்பிரண 'வம்பெறவிழைர் திலேன் 
மந்திரா லம்பகாபெ ருஞ்சுரு இ யீன்றலைவ 

யக்குசம யக்கணின்மு கங்களெனசம்பிேன் 
மன்டலம மும்படிகொ மிர்ழயர்செ யும்பதிதர் 

ou BF Up டூ. க்தி தி னந்தனைநினைந்திலே (௨) 

னந்தாம டந்தையர்சு கங்கருதி யங்கிமுன 

, _யங்கொதத ஓம்பெநமை யன்றெனவுணர்ர்துளே 
ன ண்டபகி ரண்டமு.த லெங்கணுநி றைந்தபொரு 

ளன்பர்.ினை வின்படி.வி ளங்குமெனில்வெம்பிடே, 
ளைம்பொறிப டங்குறுபெ ருர்சவமு பன்றவர்ச 

ளர்.தகலு மஞ்டேவி ளங்கல்உடனென்றுளே 
னம்பரம தன்கணுட லுங்கரைத ருங்கதிய 

டைர் திடில அும்பிறவி யென்றெெளிவொன்றினே (வல) 

னம்புயம டந்தைகண வன்றொழில்பு ரிச் துலக 
படங்கவு£ லம்பெறுதல் சண்டிடமுயன்அளே 
ஞ்சலிசெய் இன்றவரு அும்பிணியு டன்கலிப 
ழிர்திடல்பு ரிர்.துனில விர்ர்திடவருர்.துசே 

ஏன்ற்ருணை பொண்டிகரி யின்புடையெ ளெஞ்ச.றிய 
வன்பொபே சர்ர் ;சொன்ம றைர்தருளிழிக்திடா 

தீர் இமத. “யம்புணர்செ டுஞ்சடில புக்கவன்மு 
னர் ipo யும்படிப கர்க்கைதைவழங்குலாய் (9) 
சச ட. a



ந$டுவொலியலத்தாதி. ௧௪௭௫: 

செ ssf வரச்தபுவ னங்கண்முழு அம்புசூதி 

பிம்ப சு மன்பர்கள்செ யம்பெறவுடன்சேய்வாட ய 

இண்டிரிபி ரண்டிகொடு வர்ததொரி டும்பனினர் ் 
தின்பனவி கழ்ர்துபுனி தம்பெறும்லி சஞ்செய்தாய 

செம்பொன்லசை பின்றலைகு லுக்கவுல குப்ர் திடவொர் 
செண்டு கொட ODE SYS மும்புனையுமொய்ம்புளாய் 

Case ரிபி டம்பொருவில் சச் சனமு டன்றமிழ்செ 
மிகதுவரு சென்றலிர தன்சவலிடம்பனே(64) 

சிக் தனை செய் கன்றவரை நிக்தனைசே யும்பஇதர் 
செம்பறதி ரைர்மு முனி கின்றகுணபுக்கலா 

சிறு முழ தும்ப நச யன்றுதவு கும்பமுனி 

திககளணி சங்கரனு றழ்ர்திலசல்சண்டவா 
செண்புனல்வி ழைக்தொருக ருங்கலின்மு யன்றுபுகழ் 

As gis Our geht eo யென்றனுகெளன்புளாய் 

சேம்பியன ருக் தவம்ல ழங்கெவ ரும்பிடிதெ 
afi 13s Up தி Os திரும டங்கல்வழிசென்றவா (த) 

i oof வர்ர்துல௮ மிக் திர னார் வெண்சுளிறு 

கண்டுகொணர் பென்கொடிபு ணார்.துமசழ்கொண்சனே 

SF Dice t ௩ செங்கையின்ம OF 5 BHD மங்கையிரு 

கண்கபசெய்கு ணல்குறிய றிக்.துசருவுக்குகா 
கஜஞ்௩கம ணி௦த முலை கொண்டமர்செய் பெண்படைச 

வின்றரும சன்கணைபெ யுந்சொறும௫ழ்ச்சலா 

கககுல்பக லென்பனத வி். தவீர கண்டமய 
கம்பிசமொ ழிஈதஃ௬க பொங்கமருளர் தீணா (தல) 

கண்டையொலி தண்புனன அும்புகைசெ முஞ்சுடர்க 
௬ இனிறி றைஞ்சுஈரி டர்தொறுமிலக்குவாய் 

கர்.இிம.ர முங்கதலி யும்பொலிச யர். இரச 
சர். தனில வண்டுஐ௪ தித் த.ர£ம்வழங்னொய் 

கன்.றிய௪ எங்கொடுதி எர்.தினம்வ ரும்பலர்ச 
ணர்.சனின லம்பெறவி டுக்கருளையம்ப.ரா 

கம்புலவு பைம்பொழி?ன ருங்கெழில்பெ அம்பழனி 

சுங்களைய ரின் நியில கும்படிசெயெர்தையே. (௯) 

த்ர்திதானன தத்தன - தர். சன sae. 

எர்சலோகரு மெச்செ வென்.திசோடிபெொ அத்தி 
லெள்.றாாடும ப்ரிய: மென்றன் திபல்போ



௬௭௭௬ பழனி த்திருவாயிரம், 

| 

வி௦திராதியர் பெற்றும கிழ்க தவாழ்வுரி எப்ப 21௦ 

னுஜ்/பாவமெ னக்குள பை 5, துமிலையோ 

வீண்டை சூடிய பித்கனு வர்தபாலனெ னபபக 

சென்? சானமாலைவெ ு.த.சிவண் வாம |செப்குதியோ 

வெண்டுபோலும னத்2,21டி. கன்றுவா$மே னக்கு 

ருகதுகிசெயும் விசதைப றிகதுகைகுவனோ (ஐ) 

வென்பியலேயொரு பொறகொடி. வர். சகாதைதொ ஸித்திடி 

லிஉகென்மாமனம வெட்சிவ ௬ுகதுறலபிழையோ 
வெகுமோர்சரு ணைபபர பொன்றுஞாயமி ருக்கவி 

தாதுமேனியே டுக்கு டரதரலெதுவோ 

வின்பபோனையொ டற்று ைஈதராென தறறவி 

டமபெரு மன முழ்மன Can ox Mane eau oy 

லின்சைவும னிச்சை! ய லுஈதபோசனர் இத்தியி 

& pe surest Gurssd done siper ipenoSur (a) 

ச5,தன சல முற்றவிர செந்தின்மாாக ரத்தொரு 

சண்டையானிடு மற்றை டக்த.துமறமோ 

சங்சொமளி ருத்தகு ழரதைரூபமெ டுத்துள , 
சங்கமேருவெ னிறகரு ் தும்பயன்வீசசயோ 

திண்டையோ 90 பொற்பத மென்றனாதுத லைத்தலை 
SHS ore ot Cor Dp Ip னந்.தரல்படிரோ 

சண்டிமானிட எரப் அக மும்பல்பாவல (HDD , , 

தீநகசரியாவுமூ ருக்கருள் வென்றியெப்துவனே (வழு) 

சமபராரிக லைச்சுக மெஞ்சுமீட்பொ றுத். தள 

சர். தமாலைவி லைப்பொரு ளென்றுஈல்குவையோ 

சண்பைகாதனை யொத்தவி£ தொண்டர்சேனைய எப்பிற 

லங்கடோறுல வச்செயி னின்புகழ்கெடுமோ 
தீங்கைபார்வைய ளித்ததி லர் தண்மாமியர் கட்பொடு 

த்ர்தைபாரி* னத்தமு துந்தருகுவையோ 
ச௪ர்)தைரேருல கத்திலென் முன்பு தோகையி னிற்செய 

தண்டம்வேல்கொடு நித்தமி லங்கடிலிழிலோ (9) 

மர்தமாருத வெற்பமர் கும்பமாமுனி வற்புரை 
மைந்தர்தாசக நுட்பமு ணர்ர்துயமொழிவாய் 

வண்குலாலிய சத்திபு ளை$்ததோள்புணர் த.த)தவ 
கைர் தபாடறு ரைப்பவர் Ger Mila ox 

மஞ்சபோறுமு ருப்பெறு செங்கண்மாறவ சிற்பெறு 

மர்தனேளம் வெட்யெ எ்ர்தரமுருகா



தடுவொலியலந்தாதி. ௧௭௭ 

மச்தசாசல மொத்ததொர் குன்றுமாவத னத்தொடு * 
வர் தபேயுமி ௮ுத்தொரு வன்றுதிபுளைவாய்(72) 

வன்டிபாடிய செச்சைச டம்புகூ. தள மிட்டுவ 

ணங்குவார். துயர் முற்றுமி , ரிர்திடவருள்வாய் 

மல்களாகர சற்குண சர்.துகேர்பர முத்தாமுன் 

வம்புபேசிய துட்டர்கு லங்கெடமுனிவாப் 

வர்தியேனென முற்றுமு ரண்பேசொரு வற்கெதிர் 

வன்கண்வேடுவ ஜொத்துவி எங்பெருகனே 

வஞ்சிபோலுமொ ருத்தமி கொண்கனாலிட ௬ற்றுல 

ருர்துசாளறு பட்டக ரந்தருகுமரா (த) 

வர். தகாச.ரனைச்செ.று சங்கசேசுரர் நெற்றிய 

மைந்ததிலிழி யிற்பொறி யென்றுகுமதீலா 

பண்டலார்ாக ரிற்ிறை யின்கண்விழ்லிபு தத்தி 

ளம்பொனூரத னிற்பெரி தின்பு தகிரவா 

யண்டகோடிய ளைத்தும டங்குபேருருவத்தொட 

கங்கொள்ளூரன்கி ழிக்கெதிர் நின்றசண்முகனே 

யன்நிலோைசு டள்சுட ரொர்துத துவி டுக்கும 

ணக்கசனார்களுவக்கும்ி தஞ்செயும்லிடனே (தம) 

யம்புசாசய டைத் தின் மிஞ்சசாவண ஊளைப்பொரு ர 
தங்குவாசைப டைத்தரெ டும்புபன்மருசா 

வக்கர்கோனிலி லக்சம டங்கு தா.ரமு டைச்சில | 

ரன்றியாருநி னைக்கரு மிக்கி சகிரிர்கா 

வங்கதேசுரர் பற்பலர் விண்டபோ.துமு டிப்பவொ 

ரர்தமாதியில் 'சுத்தவ சண்டி தசொருபா 

வர்தணாளர்மு தற்றிகழ் இின்றராலுவ சைக்குல க 

வன்பாசூழ்பழ ose i நின்றகிர்குருவே.(௪0) 

தனதன தனதன - கனதன சனனா, 

குருவல துயர்பொருளுளசெ னநினைபவர்குழுவினிலொருளெடியஎவு
ம்வைகுவனோ 

குலிசமொடிலபெ கிருபுயமாகத குவடுறழ்மசபதி யுலகுரணுவனோ 

GG Ryder pp தசையுஈலுணவொடுகொளுமுமுமடையர்ச
ள்குடையினைகுவனோ 

கொளடைகலமதிலெர்மனையிடைகிழைவொடுகுழவ 
தஃவி௫ர்சளூ ரஏமெய்துவனோ 

குரு ் சொடி இசழ்புயரிரையதனையெளுவனே 
குகுகுகுவெனுமொலி தருகசம்வரை தருகொடி. 9 @ 

gn@Aups0s டொறுஈடமிடுமிரு குரைகழனமலாடி. நிர்யோழிகுவஜே, 

குறமசளெனதுபல்கனகிலப்.ற வலியு திமொழிபலிதமெய்திடின்மெலிகுவனே 

குறைவறு திருவருள் வகிசரு தாரதுகுளிர்பசமலருருஅசள்புளை
லெனே (6).



Bat Dy பழனித்திருவயிரம். 

வ ௬வெனவு ரவென வருவுருவெனானி.யஅ இனமிகல்சிறி யவர்களை மதியே 
எடி யவர்நிளைவினி லுளபடி இகழ்தர லருளெனுமறிஞரை யணுவளவகலே 
ன வனவள துவெனவெருகதைசொலிவெகுளச$றுசமயிகளவையிடைபழகே 
னருளைபிலொருபகல்கிழி துபில்களவினிலவ ணுைசெயிரகபேமதைமதவே 
னரகர)ிவவவெனுமொழிசொலியுளை யனு குரர் துபர்முழுசழிதன்மெயலடே £ 
us hg mh dus னமிளகொடுகிரலிபுமலிபகயல்கள்பிலுயிர்பெறல்கதையோ 
வஃரரு முனிவரு மு.சலியகண முழு தசெயவொடுவளை த.ரவெழின்மயின்மே 
OTD 2லபரனிழலிடையிருவரொடயில்கொடு தமியன் முன.நு தினம்வருவாப் 

இருமகள் ொழுஈன் முனமரர்களுப வ மர்செயுமு துகளமிசை றுவல்புகழ்மிசையோய் 

சிலகணமுழுஉபபின்முசன்மைகொள்கணபி திரள்சனிபெறிலுடன்முனிதரு 8றுவா 
செகமுனிவரரிமை யவருடனழகி? திதிமகர்வெருளுற ஈமனெனநிகழ்வாய் 

இரிடே சரிகிட வெனாடமி$ரிபொரு ச2மிசையுலனை  வலம்வரும்வலவா 

இரை*_ல்வருணடை[ழவடலயில்கிரி செழியில்வடிவுகொ லெவியகுமரா 
சிறையறை தருமொருபறவையைவரைத ந செயகொடி. மருவிய கர.தலவயவா 
திகுதிகுவெனவழ லகுமிளஈகைபு ரி திரிபு சசனர்தம் விழிதருபுதல்வா 

இறன்மிகுமெயின ந முனிவ நம்வ தி,5 ரலைசொறுமீரசெனநீலவியமுருகா () 

பருமுலைபலை 57௫ கருமலையெனவரு பரிமுகவலகையை கொடியிடை தடி.வாய் 
ப௫.பபுலுசர்மறி பறுபடவழிபரி பழிமிகமொழிசரு பனுவலுமணிவாய் 
பரை லிகிசிசார் குல முழுமையுமகல் பரவையினறலிடை முழுகுறவூகாய் 
பழு தறுபுலமையின் முதியவர்வதிதரு பலகையிலவர்துயர் களை தரவமர்வாய் 

பிலமதெனமிளிர் கஎமுறுகுறமகள் பரணருகணுகலு ஈரைமலிகரவா 
பததருஸரிஎமயொ ட்டிபரவினுமுயர் பாகதிவரையெளி தருள்குருபரனே 

பனிம௰ர்புளை த ந குழலிளவனிதையர் பலர்வசமறமயல் வலையிடுகுழகா 
ப_ர்பொழிலுடையொடு மு௮ சற்கொடுதிசழ்பழனிம$லயில்வளர்சரவணபவனே. 

தனதன ரத்தன - தத்தன தானா, 

£7 Dos $6 5 புலமைபடை த்தவர் சழன்மிடியிற்றுயர் பட்டுழலாதே 

தீ .னன்முதற்றிகழ் செகபலத் இடர் தவசுமுடி. த். தவ ரைத்தொடராதே 

௪கள 5,த.2ற மடையு முனிட்கள சரிதமுரைப்பவ முட்களியாதே 

தீரு Dp On Dor Oru a beh Gent தனதனெனத்திரு வுற்றிலகாதே 

தபையொருமிக்சொ லைமசமுயறுர்ச்சனர் தமதுசைமிச்சமெ னத் திகழாதே , 

இத் ழசலிப்பிர லுவகைமிசப்புரி சரசவதிக்கதி வெட்சமுறாதே 

'சஇகிராகித்தி9 சுயவர்மனைக்கடை சலசமலர்க்கோடி. புக்கமையாதே 

சனசன் pp bait வடநிழலிற்பெறு சமரசறிச்சம . ஈட்பொழியாசே (ல)



நடுவொலியலத்தாதி. ௧௭௯ 
த் & 

காதல.9ிச்சைகொண் முனிவரரைப்பழி சழறியவதீயார்க ளிப்படையாதே 
சருனைபினைக்க?ி களவுமதிக்லெர் சவலையொழித்த்சு சத்தமையாதே 
சவிமலுரச்சவை யறிகிலர்பொற்புயர் சலசமுனிக்குநி சர்த்தலிராதே 
கரடமதக்களி றனைபவரைச்சில கபடாரிக்குணர் ஈக்குமியாதே(வழ) 

ககனமதிற்றிரண் முனெமுனுவப்புறு கலபமயிற்பரி யிற்சதிர்கேல்சேர் 

கர ழுரகைத்தொளிர் பவளமுமுச்சுடர் கதுகியகட்டொகை சற்புறுமேலோர் 
கழறு ஏதித்தொனிமறமகள்சொற்புகு சயலணிமற்செலி ரட்டையும்வீடாள் 

சமலமலர்ச்சர ஸா முமென்கிழிக்கெதிர் கருதுதொறுற்றொளி ரப்புரிவாயே() 

பிரபல துட்டர்கர் பலபலர்மொய் த்தலிர் பெரியமதிட்சுட ஈக்கவர்பாலா 
பிழையறு மத்தம மகளிரினத்தலை பெறுகவுரிப்பிடி. கைத்தலவாசா 

பிருகுழுனிக்கொரு மகவெளலுடுப்பணி பெருசுகியற்றுஈ ருச்சொருசாலா 

பிறர்சமயத்தினு மனதருளுற்றமெப் பிரஈடனப்பட ஈச்சுகுமாரா(78) 

பெருமைபடை த் தபன்மனைதொ றுமுற்றயர்பிழையைமுருக்கும்விழிச்சடையானே 

பிர ஈசசளு*கெ ந கடவுளெனத்திெழ் பிரமபதத்தருணர்ச் சியிலாழ்வாய் 

பிசமொழிமைக்குழல்வன முலையு ந் றபல்பிணையனையர்ச்சறைவெட்செ ழில்வேளே 

பிரளப 5,ச்திநரனைரிபல் பத்தர்க.ர் பிணி முதுமைத்துயர் பிப்த்தெறிவானே 

பரமகுரு,த்துவ முடையனென த்தெளி பவர்கள்விருப்பம ளி த்தருள்வானே 

பழுதறுசற்சனா மன முலையப்பழி பகர்பவர்சுற்றம ற்ச்செறுவானே 

ப,யின் மழலைததிர ளெனமிலிர்பொற்புறு பருவதமுற்றுஈ டிக்கும்விசாகா 

பனகணசப்ப மம வெ ருளகவர்புரி பசியமயிழ்பரி யிற்நிரிவானே(த) 

பறிதலையுற்றவர் புலைமலிபு த்.தர்கள் பசுவும்வதைைப்பவர் சொற்சயொனே 

ப.துமனழக்கறு லியு மவனைப்புணர் பதிலிரக்கருள் வைத்தருகேசா 

"பரசமயத்திரா வெ ளல்குறித்,தடி. பணி தருப.த்.தரீம ன த்தவிஞர்வாய் 

பமசமலர் சதுவாசெ றிபெ) ழி சம் நியபழனிமலை த் தலையுற்றபிரானே.(௧௨) 

SO BOM HM - தானன, 

19 or aor a yD) ITB ளுணர்வதற்கதி பிரியமுறறது பாவமோ 

பிழையிலுத தமர் பதமலர்ப்பொடி. பெறுதலைக்டெர் சேருமோ 

பெ நகுமு.த் தமிழ் மொழிகளைக்கொடு பிணையல்சட்டுவ தினமேர் 
பிளிரொலிக்களி ஐளையதுட்டர்கள் பிரபலப்படன் ஞாயமோ (ஜ்) 

9 
பிராபத்தினு மடவில்சித்தர்க்ள் பெரிதுவெட்குற லாருமோ 

பி திர்களைப்புகழ் கருமஈட்பரொர் பிடிகொள்பத்தரின் மேல்கோலோ 
Jah pss par sip iter sehr Group pe ரியாவசோ 

பிரமகிட்டைபில் வலியர்மற்றையர் பிணமெனச்சொல  மாய்வ்சோ(ல)



கறு பழனித் திருவபிரம். 

வச,சனப்பணி புளை தன த்திய ரகமிகுத் திட. னீதியோ 
aR wwe sg கொடி தியற்றுபு லரசரைச் 2சயல் aur gs int. 

வ7மவதைப்பவர் குலமுழுக்கவு மழிவுறச்செறு நாளெசோ: 

வ௫சதத்திரர் வழிபடத்திச ழரளளிப்.து பாரமோ(வஜு) 

வ நணையிம்சிஈ ரியின்முகப்பினி லவவணுரைக்கைபொ யாபலே 

பணிசிபாடிக்கவின் மலிவுறப்பெறு மடியவர்க்கவி மீறவே 

யரிியெனப்பணி மிசைஈடி த்திடு மழகுமிக்கு.று தோகைமே 

லயிலணை 4சொரு தடபிடித்தென்மு னவி/ தரற்சிசை வாயினே (3) 

மரச,சச்9ரி யனைய ?ற்பளை மடியிலுற்றகு மாரனே ' 

மறிமமுக்சொடு விடையுகைப்பவர் மன முவப்புறு பாலகா 

வ௱சமொத்தகண் முகில்கிபப்புற வயமிகப்புளை Geogr 

மலரவற்கறு வியுமிடி த்து பிர் வகைபடை ந்தை நாவலா(9ஐ) 

ம 5 முடிப்பவர் வெருளுறக்கனல் வருதகர்ப்பரி யேறிஞய் 
வனசரரக்கொடி, யுறுபுன த் நிடை வலிதுபுக்க9 தார் காமுகா. 

ம௫ிகன.ற்பொறி யு கும்விழிக்கரு மற்வனிற்சுர மேகயை 

மலையி...ச்சல சைபைவதைக் நியல் வழு வில்செரற்றொன.... சூடினாய்(த) 

பரவசப்பரி முனிவ/சொற்படி. பலவியற்.றுது ஞைனே 
் பரிதியைப்பனி மதி உயயக்கினி பசவனைப்பொரு லோசன 

பழி. தத்த ரம வழிபடததிகழ் பவளவெற்பென நீடிவாய் 

படர்சடைத்தவ முனிவர்கட்சிறை பணிகொள்சற்குரு தே?கொா(தஜ) 

ப 9 தலைக்சொடி. யவர்கெடச்சில பதிசமத் தின மோ தினாய் 

1275088 லவனியற்றிய ப.ருவசற்றிர ளோகினாய் 
பச மழுக்கவு மிகமுணர்ச்சிகொள் பழையமுத்தர்ச ணாயகா் 

பணிலமுசசதறி சனைமிகப்புனை பழனிவெற்பில்வி 

தானன தந்தன ~ தானன தானா, 

சாகனே,.(௧௩) 

சாஈணெங்சொர்பொய் வே்விகிரும்பிய தாமதரும்புலி போ லெ தராதே 

தப் சமத்தர்தைச கோதார்மங்கையர் தாழ்வறுமைந்தர்க ளாசைமிசதே 
சாவிவளம்பதி யூரிவிளம்பிய சாசமிகு ஞ்சொலெ லாமறையாதே 

சர சன்மின்றிய பாதகலஞ்சகர் சார்பினடர்தப சாரமுருேே்(ஐ) 

கானை வளங்கொடு போர்புரிகின்றநி சாசசர்.தங்கர' மேனிகழாதே 

சாவறு நிக் இர் னு தியவண்டர்ச தாமனகொர்துவி காதமெய் தாதே 

திரமரையின்க.னி லாவுமபன்புசார் சார இதர்தம் தூல்கள் வறாதே 

தரர் Weber Oe வேல த1 ந சபி சாசமதங்சொள்பு ஹ்தியரர்தே(ல)



நடுவொலியலத்தாதி. குக் 

பாகஈபக்தெரி யாகுபுலம்பு.று பாவலரும்பெரி தார்வமுறுசே 

பாகுநிகர்ர்தசோ லேபொழியுஞ்சுய பாரதிதங்கெ ராவசோல்காதே 

பாவமாக ம சாசமுறும்படி பாடுபடும்பெரி Quit seus தே 

பாசழல்கண்டறி யா நரிறைர்தசு பாவபதக்தம தாலிபெனாதே(வலு) 

பாழிய நந்திய மாமுனியுக்தெருர் பாணினியும்புளை வார்கள்வராசோ 

பார்வதிகொங்கையி லுறமுதுண்பொ பாலனுறழ்ந்தொரு சேப்நிலலாதோ 

பாவனையின்படி வான்வழிவந்தொரு பாசலைவெண்பொடி. யீயுமராணீ 

பாவுமெனெஞ்சுமுனாதுளமுர்ே தரிபான்மையில்விண்டசொல்வாய்மையுரு தோ 

'போகபு.ரர்தர னு இியவண்டர்கள் பூமியினொர் தலை யா தீர௫ள் கூர்வாய 

பூரணசந்திர னாணகிளங்கெழில் போ தநிறைர தகி சாறுமுசேசா 

'போதனமும்படி பாரவிலங்டெ பூர்வனெலும்புல வோர்களையாள்வாய் 

பூசைசெயுங்கவுமாரர்முன் வந்துசெய்போரினர் தங்குல்வேரற வீர்வாய்(9ஐ) 

பூபரவெந் திர மா இியகொண்டுள போதுமெனெஞ்சினி லாகியவாகா 

பூகூரர்முன்பகர் சால்வர்களும்புளை பூநிகருஞ்சிறு பாதலிசாகா 

பூனையெலும்படி. சூதுபொருர்திய பூரியர்தங்குல நாசவிகோதா 

பூத்மொசைந்தும லாவறிவும்புணா் பூதாபுங்கவ ஞானசொருபா(க) 

சேகயசுர்.2.ர மோகனியின்புறு கேள்வர் தமம்பக மீனியபாலா 

இரியும்வெங்குண மாசுணமும்புரை கேசமதங்களெ லாமுடையானே 

மேழலுடம்புகொ ளா வலம்படு 8ழ்மைதணக்தவன் மாமருகோனே 

கேழ்ளெர்லிண்டல மாதர் தினம்பயில் தரசம்கொளு மாறிருகாதா (த) 

இறியருக்தொரு பேய்வலியஞ்சுபு ரேன்மொழிக்தசொ லாஎவுராணாய் 

ேமெறும்புரை யாதுபுரந்ததி கேலிபெறுஞ்சில பேயூணர்சீலா 

'கேள்வியைஈம்புவ தாலிகல்குண்டகர் கேளிருடன்கடன் மூழ்கவெல்வேலா 

ு தீசசவண்பொழில் சூழ் தலின்வெம்பு.று Gar pO தன்பழ னாபுரியானே.(௪௪) 

தானதத்தத் தானன - தத். தன தனனா, 
அனினத்நுச் கூறுசெய் நீசாமிக்கிப்'பார்முழு 

தாள விட்டு ததிமைவி க ப்பவனெவனோ 

வாகமத்இிற் கூறிய €லம்விட்டுக் கோழியொ 

'டாடுவெட்டி த் தீயர்கு ் திப்பதுமுறைே யா 

வாரணச்சொழ் ஹேறினர் போலுவப்புற் றேதசை 

யாரழற்சுட் டார்பவர் _ லிப்பிரகுலமோ 

வாசில்சொற்கட் டோர்புல வோரிருச்கைச் சாகுமொ ’ 

சாதனத்துக் காசைப டைத் ததுபிழையோ ஐ) 

வாணிமுத்துப் போனகை மரதர்மக்ஈட் சேயதி 

பானசயுற்றுப் பாரிலு - + . இழைப்பதுமறமோ



௧௮௨: - பழனித்திருவாயிரம். 

வாணை தப்பிக்சோடிலி காதமுற்றுத் தர்வரு 
மாகுலப்பட் டாய்தலொ ழிப்பதெலிதமோ 

வாவிசட்குச் தேகமெ காளுமிட்டுத் றோன்விதி ' 
யாலிளை த்திட் டேனைய ளித்திடலரிதோ 

வாட்கப்பிச் தாமன் வோறுத்துப் போரு 
ளார்வமுற்றெக் காலம னைப்பணிகுவனோ (வ) 

பானிறத்துத் தூளன நீறுடைப்பொற் பாசகல் 
பார்மசட்கொச் சாசைசெய் ஈட்பினரலசரோ 

பானுவைச்சிச தா.நுவல் வார்வெறுக்கப் பேயே 

பாழ்முகத்தூச் சலாவெ ருக்கொளல்பெரிே தா 

பாகுவெட்சச் சரிப ழால்கி ரித்துப் பாடிய 

பாவலர்க்குத தீய s ரித்திசமுறவோ 

பாலன த்திற் கார்நெடு மாய)ப்பச் தோய்தரு 

பான்மையிச்சிப் போர்தவ சிற்தகலு௭தோ(வஜ) 

பாரிடத்தைச் சேனையெ னாவகுத்துப் போயி 
பாதகர்ச்செற் ருயெனன் மெய்க்கதையலவோ 

பாசமற்றுத் தூறுசொனான்மறப் பற ருதொரு ட் « 

பாடனச்சிப் பாலைவ னத் துறல்படிரோ 

LITT oF BL பாவைப ராசையிற்பட் டேனைய 
Lit gD FEF ET HI னப்பகர்கலையோ 

பாழுகைப்பொற் முண் முடி மீதுவைத்திட் டாள்வது 

பாவனைப்பெட் போசன விற்கடி. தகிரவாய்(£ ) 

மானிகைப்பர் ருவெழ் தோலையொப்பிப் போயமண் 
வாதொழித்துக் கூடன சர்.த்துயர்களைவாய் 

வாரணத்துச் சர்வரை கேதனத்துக் கேதினம் 

வாழிசப்புற் சாகர்த மக்கருள்புரிவாப் 
மாமறைக்குட் சீரிய வாறெழுத்தைக் கூறிடின் 

மாசொழித்துப் பூரன இட்டி.யில்லிரிவாய் 

வானகத்துச் சவரக௱ கோனமனைக்கட் போய்வளர் 
மாதகச்சத் தோ.ப்முலை மற்கயரவடையாய்(93)) 

மானளித்திட் டாளுறு மேனலிற்புக் காயிச 

மாயகித்தைச் சாலமி wp Pudi or 

மர்மதுத்துய்த் தேழுர னீபம்வெட்டித் தாரொடு 

eur ah US oe at புட பமுமணிவாய் 

]துப்.ச்சிட் டான்வளர் காட மற்றச் சீர்பெற 
-ழைவெற்பைச் சாடின லுட்புகுசசே



நடுவொலியலத்தாதி, 59H: 

nid Or ID ITU SA yA Mio TER .. 

வாளெதுப்பைப் பாடியெ ழப்பு ரீடிலலா (த) 

வூ ளிசழ்ச்9ப் பாடல்க ளேமிசச்செப் பாதவ . 

ரூறுபட்டுக் கோடி.பி , ற்ப்புறமுனிவா ய் 

யோசமற்றுப் பாவலர் போசொழிக்கக் கேள்லிகொ 

ளூமையொத்துப் போயும்வ மதீதகுமுருகா 

கோலமிட்டு கூவிப பாவைகற்புச் சருல 
கோசவற்றுப் போனசை யக்கணமிடுவா 

யூழ்வினைக்கட் டேபெரி தாமெனச்சொற் Copia 

ரூதையிற்பட் டாய்௪ரு சொசத்இடகிசழ்வா(த) 

(போகிய த்தைப் போலுமி னார்முதற்செப் பேடனை 
யோடிடச்செற் றார்கன மீற்குளூமகிர்வா 

யூண்கிருப்பச் கேடறு மாறிரக்கைக் சாமென 
வோடெடுத்திட் டார்கள்பி நப்பறகினை வா 

'யோடியச்சொற் சூழினு சாணமற்றுச் சேர்பொரு 
ஞூதியத்துக் கேயுழ லற்பசைலிழையா 

யூருத்தைச் சேற்பொரு, நீர்வளப்பச் Siew 
அர்மலைப்பொற் கோயிலு டைப்பிரபலனே,(௧௫) 

் தனத்த தானதன - தனதர்்ததானனா. 

பி.ரபர்,” மாவனவெ ணரிதென்று பாடியுமெய் 
பிறர்கண்டு பேசவுன தருள்வென்றியீலொய் 

'பிழையென்ப தோர்கிலவர் மிசைவம்பி லேவெகுளி 

் பெருகுக்கு ரூரமுழு ் .. தறவர்துசுழ்லொய் 
பிணையென்று லாவும்விழி மடமங்கை மார்தமது ப 

பிரியங்செ டாதுமய எதமிஞ்சகி திராய் 
பெரிதென்று நீடரிய சறிசென்று மோதலிடை 

பிறழும்பல் கோடி. சட ட வெள் மமாஜெய்() 

பிரசஞ்௪ தாசொரிய மலர்கொன்றை மாலைபுளை 
பிஞசன்ற னா. துகுரு வெனலுங்கொ டாள்கருய் 

'பிறைதங்கு வேணிவிரை சமழ்கஞ்ச சேர்சரணி 
் பெறுமைர்த னேயெனினு நிசமென்றுபேசருய் 

பிளிறுங்ச ராசலமொ டனல்வர்த வாடுமிவர் 
பிசகுஞ்செய் சேயுளபன் மக்பெங்குவேப் 

பி தங்கொள் வேடர்குபி லொடசெம்பொ லூசமசர் 
பிடி.யுங்கொள் வாய்நினிலே பெதுவென்றுசேஅவேன்(வ)



5௮௪ பழனித்திருவாயிரம். 

dy sas ort ginat பகர்நிர்தை யான்மலியும் 
விஈனங்க ளாலறவு மன கொர்துவாடினேன் 

விரசங்கொ ளீனமதி யுறுபுன்சொ னாவலரும் 
வெருள்சிர்தை தோய்தவரு மிகல்வம்பின்மூழ்்னேன் 

விளைகின்று சோயும்வளை தருபந்த வேதனையு 
மிடியும்பொ ருமையுஈல் கலினஞ்சொணிேன் 

வெகுசச்த மாலைமுத லியவன்சொ னூல்களைமுன் 
விரிண்கி லால்மொடு சனலின்கண்வீசினேன் (வலு) 

லிடையின்செ நீரரிசி யிடுகுண்டர் பூசனையின் 
விதிலிண்ட் கா.ரசவல் புனைபண்புபோயதோ 

விைமிஞ்சு பூவோடற ஓுன தங்கை மேவுமயின் 
மிசையென்கை நாளுமி3 தலும்வம்பதாகுமோ 

விடமுண்ட நா தசென ஈடன ஞ்செய் மாமயிலில் 
விழையுர்தொ நியான்மெ வெதிர்வந்துசோர்வுரு 

விறலுஞ்ச ராசரமுண் மகிழும் பலாடல்களும் 

விருதுர்தி யானசெப முடி வுர்தசாப்கொலோ(9) 

பரமொன்று தானெலுமெ யுணர்கின்றி வாதமிடு 

பவர்சிர்சை யூமெவர் நினைவென்றுலாவுவாய் 

பதுமர்த னாதுமனை யெனவம்பொன் மேனியொடு 
பழகக்த ணுளனல திட வன்றுமோ திஞய் 

பவளம்கு ல.வத7 முறுவண்பொன் மேனியினள் 

பணிமகொண்டு நூனிலைமை முழுதுஞ்சொல்வாயுளாய் 

பணிதங்கு பாலு;த.நி துயில்கொண்ட. மலேயனைய 

பச பன்பற் வானவர்க ஞுடன்விண்டமான்மியா (939) 

பனிபஞ்சு சாமரைபில் வளர்செம்பொன வாழ்வின்ம$ழ் 
படிஜொன்று வார்களுணர் வரும்விர்ை தயாளனே 

பசை.பிஞஈ தானவர/கள் குடியுங்கு ரூரசெய 
பல மும்பொ யாகிமறை தரவென்றவாகையாய் 

பணிலங்கு லாவுசவி யினர் தொண்ட சோடுபல 

பதிகங்கள் பாடியுள தீலமெங்குேஅனாய் 

படயும்பொ gr நம்லி.ி டிலகுங்கை யாழியரீ ் 

பதியுங்கெ டா தபடி. தீசரொன் நிலே நினப்(த) 

.மாமொன்.று மாகியொரு குறமங்கை போகறுகர் 

வகைவிண்ட பாவலவர் செயமொன்றரா3$ வாய் 
வயிரக்சொ பேமன முதுதொன்டர் மேலிகலி 

வசையு ஐச தீயர்குடி. பொடுபொன்ற மாறுவாய்



நடுவொலியலந்தா தி: ௧௮௫ 

மதசங்க மியாவையு ம லுதவுஞ்சு பாவமலர் 

வதனங்க ளாறுடைய னெனிலின்பமீறுவாய் 
ae ண்ட ரோசைமுத லியகொண்டு பேறுதவு 

ம,ததக்தி மாமுகவ அடனின்ற சோழனே (தல) 

மலிவிஞ்சை யோர்பசவு குமசன்கு கேசனுமை 
மகனென்று பேசுமவர் கலிசகொன்றவேலையாய் 

மதனன்ற னோடுிவரு படை.கண்டு மால்பெருக 
வளை ரதி யாடையுலை வொடுகெஞ்சுமேர்கொள்வலாய் 

வசனங்க ளாலெனைமுன் வில்கொண்ட வரசனவில் 
ages s னேகுரவர் . பலரஈம்பொர்தேசிசா 

வ.எமிஞ்ச லாலம.ரர் பலர்வச்.துசூழ்பழனி | 
மலையின்௧க ணேதினமும் வளர் தண்டபாணியே.(௪௪) 

தானதத்தன தத்சன தத்தன - தததானா, 
பாணியிற்பலி நித்தமெடுத்துணு மாதவர்க்குவ 'கைக்கடலுற்றதி 

பாவமுற்ற௮ு சித்திடுமிச்சைப டைத்தேனே 
பானிறப்பொடி. யைப்பழிசசப்பிய சா.ரணர்க்கழு விட்டபதிச்சில 

பா வலர்க்கொளு மப்பலகைப்புகழ் ஈட்டேனே 

பா.ரதிச்கூவி ௬ுப்பமிகத் தரு வான்விதித்துள ௪ட்சமயத்தும | 
urs sed tor & Bw Ruy ழைத்தேனே 

பாகமிக்கஈ யச்சொல்விளக்கமு ரு.தவற்பரெ நிப்புலவர்க்செம 

பாசமொத்தக வித்தொடைமெத்தவி ழைத்தேனே (ஐ) 

பானலொக்கும்கி மித துணையைக்கொடுமோகமிட்டுவெருட்டி மருட் டிய 
பாவையர்க்கிறை தொட்டமலர்க்கணை தைக்காதே 

பாலனத்தொழி லச்சுதனொப்பவ னேயெனக்ககி செப்பியிசக்சமில் 
பாதகத்கர்ம ளைக்கடையிற்றின ். கிற்காே ௪ 

பாழிமிக்கப கட்டிலடற்கயி ருதிதொட்டுல வத் தகுதெற்கறை 
பாதநட்பினர் +p een seed திக்சாசே 

பாழ்மதத்துறு மற்பரின்மற்றொரு தாய்வயிற்றொரு ௨ற்கொடுதித்திரு 
பான்மைபெற்றவி னைத்சொடர்விற்றுயர் அய்க்காேே(வ) 

வேணியிற்பிறை வைச்தகிருச்்சுரொர் கரல்வருக்குவ டத் தருவிற்கடி. 
மேவியத்தின மிட்டலிழுப்பொருள் கற்சகேனோ 

வேதகிச்சய மக்ியிற்பழி யூன்வெதுப்பியு ணத்தகுஅர்ச்குண 
'வேள்கியொற்றையெ னச்சொலிருட்டைலி | லகச்சேனோ 

மேஇிவெட்டிய௫ த்தையறுத்தடன்மாரிதர்க்கைகறுப்பனெனச்சொறும் 
விணர்சுற்றமொ டற்றொழியச்செய்து வ்க்கேனோ 

மேன்மைமிக்கத வத்தினருக்குண வீ.தன்முற்சொல்வ ளப்பமிரு த். தவி 
மாகிறைத்துல கத் இடர்முற்றுமொ ழீச்சேனே(வக௫) 
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Fer பழனித்திருவா.ிரம். 

மே நவொ.த்தவ எப்பொ $யைப்புன லாறத, 557 டுப்2பறமற்புப 
விரனைக்கரி வைத்துமுசைத்து பொய்க்காமே 

மேனியைச்க முதொப்பன துய் ப்ப சணைொர்வெற்பிலுருட்டி ஒளித்த ௮ 

வி அவிட்புல/ (pp pis த்திய மெய்க்காமே 

ே ககம்வெட்: -குகொடைச, திற முற்சொல்பல் 2 பதிரச்குமெனக்குஎளப்பில்வி 

ஜேசமீட்டமு முச்கருணைச்,சசை தப்பாமே 

வேலெடுத்திரு பக்கமு. மற்பெ.று லா Ray i $48 0% $ குமபிற்பரி 

J gd seu ழை,ச்சசணம்திலு இப்பாயே() 

கர ணியிற்கள வொ தீ.தகணக்க இ ே காடிகட்குமெ ன fo தளிகிற்பன ர் 

காதன் மற்றும ளித் Koons 55, கைக்காரா 

கரமருத்தம.லட்சணலட் சமி வாணிபத்திசெய் பொற்சரணத்தய* 
கார்கிறக்குயி அற்றலிடச் தினர் கட்பாலா 

சாலின்முட்கொடி கற்படைகட்செறு சேவதுற்றவ னப்பிரதத்தணி 
* சாசில்வத்திர சத்திகைமத் 9 திபா நித்தோனே 

"சானு சற்கரு மைக்கனவொற்றையி லோர்பல்க்கலு இத்துமுடி.த்துள 

' சர்ர்ண த்திய: றுத்திய3மய்க்கரு ணை த்தேவா(9ஐ, 

சாமன்கிற்சனை பிம்துளை பட்ட யர் வேனைமிக்கதி ருப்புகழ்செப்பதி 

aided நூற்தகிர் தத்தைபெனச்சொல்பு ! ட, ட்டாளா 
"காளகத்துச ரி.த்திரளைப்பரி யாகவிற்றவர் பற்றடிமைப்பிர 

சாசன் ழத்திகி ௬ுப்பினர்?த்தமு வப்போனே 

‘ere Ov. Fb snips புற வேயுழைப்பவ HFS py bas 
லர்ப$தீதிர சத்திருழ்றம யிற்கோவே 

'சரன்மிகுச்,சக டப்பமலர்த்” தொடை மோகமுற்றலி ஜனொற்.றுவிடுப்பவர் 

1" காலிமைக்கண்மன த்தொரிமொய் தீ au ws oe Gam (த) 

மாணியிற்றலை மைப்புக றபெற்றல ஜோரைசர்ச்சரைமுச்சனியோப்பன 
arid AF} மொக்குகளிற்றொடு தித்தோனே 

, அர்னகர்த்சரு கிம்சனலிட்டபொ லானைவெட்டிய வெற்றிபொறுத்து௭ 
| (அாகுவுத்றல லுக்கொசடற்கணை. யிட்டோனே 
மாமிச saad (ரப்பபிருத் திழி ராயினிற்கடை பட்டுழலற்பர்தம் 

் வாழிவோழிப்பவர் சித் தமலர்க்கண்வ சிப்போனே 
வாலியிற்க ர கித்ினவுற்றபி காம௫ழ்ச்சியு றச்சிவளை. த்தமிழ் . 

oe சைப்பவி உற்கொுசுட்டின gi star (B®) 

ஊச்கொடியைச் சகிரப்பிதி சோர்சொடிப்புசழ்செப்பிடகெரப்பிலர் 
ச eee லர்க்கணொர்பச். தட ளெட்டோனே 

or? இத்தொகை மு.ற்அமழ்ப்ப்ச பேகருக்குமி உர்ப்பொலிலிட்டெழு 

“peat gn su மிழ்படைவிட்டுமூ -: றிச்தோனே



நடுவொலியலத்தாதி, கிள 

வாசவற்கரு ௮.௦2. தவமொப்பவள் பாலிருச்சவ னத் திதணிற்றிளை 
மாவளித்தகு றத்திமயற்கட ௦விற்ருழ்வாப் 

மாதவத் தி Te Oa ர்முதற்றுணை யாகிற்குமெ ழிற்பழனித்திரு 
மாமலைச்சலை யி ம்திடியொற்றையொ டுற்ரோனே. (௪௱) 

தீத்ததத்.ச,தன - தத்தன, 
உற், paws துழுற் வர்க்குஈட்பறுமு லுத் ் தர்கைப்பொருளி சப்பனோ 

வெொக்கலைக்கணுறு மக்களுக்கெனவு ழைத்.துன்மெய்ப்பணிம prise 
O55 Néaaor னக்குறித்திகலு மொட்டலர்க்கிதமு ரைப்பனோ 

a 30 ச், சவமி யற்ற ல்விடருளு ருக்கமற்றவர்பி னிற்பஜே் (ஐ) 

உற்பலத்துணைகி கர்த்தமைக்கணின ருக்களே த்தறிவ ழிப்பனே 
கொற்றைபட்டவுரு ளை ச்சசட்டி ரகி யுட்குறிப்பதுத விர்ப்பனோ 

வொற்றியம்நலீலை யுர்றுகிற்புகமு சத்தினிற்றவறு இற்பனோ 

வத 2பக்கடைம தித் தினத்திலகு லுற்சவத்தினைவெ அப்பனே (வ) 

Sipe க்குவசை பிட்ிமம்மையர்க விப்பறச்செயகி ளைக்லொய் 
கைக்களிற்றைநிகர் பத் தரசித்தியொடி. ௪.த் தினிற்குலவ வைக்லொய் 

கற்பகம் சரி கர்த் சமக்கள்பல கட்டமுற்றழவி டுத்துளாய் 
சைக்குமெட்டியுறழ் சொற்.றுக்கரதி சப்பொருட்பெதவ மைத்துளாய்() 

கக்கியுட்கொள்ளிறு குக்கலொ த்.துழல்க ருத் தருட்செயல்பொ ௮க்சவே 

கத்துமைக்கடலு டுத் சலிப்புவிக லக்கமற்றெளிது வச்சவே 

சட்செவித் தலை டுக்குகட்டமச வற்ரொனிப்புறு சச்சனணே 

கட்டெழிற்திருவு ர௬ுக்கொடுற்றென.து கற்ணெற்றறல்வ சச்செய்வாய் (6) 

பற்றனை த. துமற கிட்டமுத்தர.து பக்சனிற்குமுரு suuG er 

பச்சுடற்கவுரி பெற்றெடுக்கவளர் பக்குவத்சதொருச ற்க்சனே 

பற்ப:மிக்கணிவ தற்குவெட்கமறு பத்தரைப்பெரி.து ஈத்.துலாய் 

பப்பரப்புளியெ னக்டெப்பவர்ப ழி.த்துரைக்கலுமொ றுச்சலாப்($ஐ) 

பத்திலக்கமு ௬ pied தீதவர்ப கர்ச்சியிற்பலிதம் வைப்பவா 
பட்டின SS se புத்திரற்கருள்ப மு.த்தமெய்த் திருவ எத்தனே 

பற்கறைக்குற வர் மெச்சியொப்பமுரல் பட்சியிற்திலல ளர்ப்பவா 
uss ely ry மத்தர்பெற்றுமிலிர் பட்டுவத்திசமு 'டுப்பவா(ஐ) 

செற்தமிக்கவச ரக்குலத் தினர் தி டுக்குறப்பொருச .. மர்த்தனே 
செ த்தளப்பருமு டற்கொள த்தகுதி ரட்டுவிற்பனர்நி சைக்கலாய் 

திக்குமுற்றுழண ரத்தமிழ்க்சவிதி ன,த்துரைப்பலர்ம ன த்தனே 
செழ்சிலுக்கறைவ ஊைப்பழித்தெதிர்தி றத்தினைத்தருமொ. ருத்தே() 

சிற்பரத்இடைமு சோத்துமெய்த்தவர்தி யக்கறச்செயுமு யர்ச்ரியாய் 
சிக்கறப்புலவ ரைத் sacar செட்டி பெற்றமக வீற்செல்வாய் 

சித் ச,சற் சமனம் வெட்குறப்பிதிய செச்சரிற்குலவு, ட... பொற்புளாய் 
Ac tu suid ருப்பு த.த்தருதி ருப்புகழ்ப்பழனி வெற்பனே,.(௪௮)



௧௮79 பழ ரித் 2௬௮ பிரம். 

தீத்தத்ந்தன தன சனததன - தனன சனா, 

பெற் னைக்தொறு ஈடஈகினின்௪ச எத்ைசம்பியு மனிதரினம்பிர 

மிக்கும்வென்றியொ 7 apy wars) 1 1d Ue Lash G aor 

விஃ9வி.ன்றிந 2னகிப?ரன்றகி ரட்ட nvens JE oROWIG DPS wal 

லக்குபுன்சம பிசணமளையின் லை மருவலாமோ 

லிச்ிதனுபபர இவிக ணடவ போ சதுவமபுசை பயிஃபவர்தங்க 1 

விட்டுனன்பிடை முழுகிய? மா ஊடாடி ஜெழுகு வே 
விச்னெர்செ.று கணபதி?யன்சன விறறிகழ்ஈதுள மலையலருர் தவ 

மெத்தமன்புசெய் துளை யெனவிண்டது பவலமேயோ(ஐ) 

வெ. சமின்றிப சணிகைபர் சஙாரல விச்சகஈ தனி லமீழ்பவாசெதமிழ் 

கிற்பினுங்கெபடு விலை. டைகை தவறினுயோ 

லி,தைசபின் றிற மறிவ ரபு பெறு மறப। வஈ.துசெய்கலகமகிச் உ மவே 

௮க்கைதங்யெ மனைகடொறு தின HO PGC aS os 

Ga Os ண்சொளு £2வனிமைபாசி சதையு ரக்.குகின்றிருவு நவமெழுக்தவி 
டத்தையுண்டவர் வீழிகளிலவு தொ .... பிசகுதானே 

விப்பிரன்றன துருவொடுவஈ9 தரருசொற்பனர் தனின்முகமலரோன்றகி 

யக் குபென்கிளி Qua Gur Duy oer gs மந் தியாமோ(வ) 

கற்பிள* தனமொழிபவர்வன்குண ருக்கடைர் தளமறுடெல்சண்டனை 

கததி. தணமிகி லுடையவர் தரதொடர் புதவொணாதோ 

சக்குன்றசை மறுப,யு வ்டிட லொத துவன்றுற வுயரியபின்பு௧ 

or #57 ம் தழ விஈளுமவ ங்களை பொருணல்காயோ 

கத 9றிங்கடன் மு,தலிபவமபினெ புப்பிலென்கலி 1 UNO Es oi Der 

கைக்குவர துல & FA walpaswog y வலியிலாயோ 

கட்டுடம:று வணிரமடகதைகை யற்றிரிர்தின மு.தகிடவ நத 

தைக்கிசை 5, னடையெனிடஞ்செயில் வசையதாமோ (௨ஐ) 

சுழ்பெருங்கரி மிசையெனுடஃபையு ௬ுட்டுபன்றுய வருளியபண்: ( 
? லிக்கொடுமபிகரீ முழுதொழியும் படி தயைசெயாதோ 

சட்புலிங்கமல் கெப்படர்வர் தயி ரைக்கவரீர்தள வறுதுயா் தந்.துச 

ணக்கலெங்கால் கயன் மன்கி.1 படி செயவுராடேல் 

சந்பகம்புரை கருணை சரந்துபன முத். தரண்டர்கள் புலவர்ரெ ரங்கம 

கத் துவமசிபெறு மபிலிலிலங்கெழி லயிலி?னறடே 

சுற்புமிஞ்ச ருமனைகியர்பங்குற நித்தமுங்கரு திட சொறென்முன்பொர்க 
கடத்நில்வர் தருள் வகிமு.ழு.தர்.த.ர . விசைகுவாயே(9) 

பொழ்பியைர்தபல் சச முநின்கரு ளைப்பெருச்திற மெனவுணருஞ்சய 
Cpa mi ge ரீ தீயமேங்குளிர் சமல்வாசா



நடு9வாலியலந்தாதி, க. 

பச்ச 4 Fo ணருமவ/பின்செலு மிற்றைவம்பரு மிரிய ழுயன்றபு 

& pou 5 கடல் விழை ச.ருதொண்டா்ச ளத்ச்காயா 

பொக்கமி6 ஞ்சிய மசுரர்பெ ரம்படை முற்றழிர்திடவமர்பொருதன்றொரு 
பிட்ட னைக் சகிர் புபசயிலர் னின் மலருடீபா 

புற்பு சச்,சனை நிதரமுலைமங்கைய ரிச்சைகொண்டுரு இடுமழகன் வை 

புச் சிசன்குக பெனுமவருயர் திட வருள்சுப*வா(2ஜு] 

பு்திடங்குடி, கொளுமரவங்களை யொத்தவைம்பொறி வழியுழல்கின்திலர் 
பொழ்றையின்ருசை தொறுகிறையும்புசழ் புனகுவானே 

புற்ப நின்புனல்டிகைஈடர்கொண்டுமூறைத்தொழுழ்புசெய்துணர்கு நியின்றலை 
புக்கழுந்து௮ நிலையினர்தக்களை : யோருலிடானே 

புமசையன்பினர் சரிலுமருந்திபி ரக்சமிஞ்சபு தரியுமருச்தவர் 
பொட் wD Ly. ம௫மைபொருர் தரல். , இடும்வினோதா 

பெ.த்பணம்பொரு எல திலைபென்றுமி கத்.துணிர் தபல்பிழைசெயும்வம்பர்பு 
முச்சடபுெ)ி மலையும் படி | ரினவுவானே() 

யர் 9ல் தண்ட ரை பலெமளக்தவன் வெற்றிவெஞ்சிலை விசையனோரைங்களை 
யசதனென்றுசொல் புலவரிளங்கலி wether Foor 

wser veal) , அயர துமொன்றினி ட SHILOH ஞூகரபெனவம்புய 

ளை ச்சின் திரு கழலில்விலக்கும னிடவலானே 

யத்தியென்றகிர த ருமூகசமா னமருடெ திர்த்துவெஞ்சமர் புரிதகுவன்சிவ 

னத்திரந் தனை விட லுமசழ்கதொர்கை பிடைகொஎ வானே 

யச்சமிஞ்ஈபு த.லவ [கமிங்குற விட்புலந்தனி லமரர்களின்புறு 
மற்புதஞ்செய விழைகிலர்தகதவ நினைலொனே (தத) 

யட்டமங்கல மொடுபல்ணங்கினர் சுற்றகிர் திரன் மகளை மணர்தபி. 
னக்குடன்குற டணிகுறமங்சைலயை ் யூணையுமார்பா 

வத்தை சன்சிறு மமனெனவந்துள சித்தசன்கணை சொரிதொறுசெஞ்சில் 
யர்ச்சியொன நில துவகைபொலிர் இடு பதியுலாசா 

வப்பளம்பல பயறுகரும்பவன் முப்பழர் தயி ரடி.ரிலெளுண்டைய 
னைத்து முண்டக மகிழ்சிறுதர இயொ டுலவுசேயே 

யற்றகன்கறி தருகுணபுங்கவ சத்தியஞ்சம ரசமெலுரண்பாத 

மற்றணர்சகிர் பழனியினின் றிடு மமலவேளே.(1௯) 

- தனதனத்தன;தாளனு, 
அமரர்மிமொாய்த்துள ஈசரிடத்தலி ரரசிருக்சையு சாடி ட 

னகிலமுற்றுமொர் குடைரிழற்கொளு மவர்செருச்கும ௦ * வாலிடே 
னற்ல்சொழித்திடு கருமணற்புரை யளசமுற்றவ'' ் ரசியா 
லறிவுதப்பிப பலமுய£சசெய் தருமைகெட்டிட லாகுமோ(ற)



௧௬௦... பழனித்திருவாமிரம். 

வதிர,ச,ததிரள் பரவுசித்தர், ச மவையினிற்:௪ காசோ 

னணுவெனத்தகு தயையுமற்றுறு மசடாமுற்பட னீ தியோ 

வசமயக்கொடு புறமயக்கமு மறமுயற்சிசய் நீர்மையே 

னருகினைத்தொடர் புறுதலிற்றார் வடையகிட்டிட லார்கொலேர் (வ) 

சமசசத்கனியந_வத்தொ.ி தளர்வு உற்று... ஞானமோ 

| சமயசட்கமம் வழி படப்படி த்குதியு ர்.றவி சேடமோ 

சகலமக்களு முரிமைவைத் துரை தவறலற்றணை நீதயோ 

சடைமுடிச்சிவ னலதுமற்றவர் தலை தனிக்குமு தா.ரமோ(வஞு) 

தருமநிச்சய மெனவளர்தெெெ3ர ௪ ॥மொழிக்குமொ யாரசீமா 

தரையினுட்டை வசலையைக்கொடு சசல)த்துமெய் தார்வமோ 

சடமொடுற்றது வதுவென*் திகழ் தருமெய்முத்தியின் வாசமபோ 

தமியனு ந்கெது 'தரநினை த்தை ச ண ம்னுற்றினி சோதுவாய்(, ) 

குமசவித்தக முருகசச்துவ குணகுருத்துவ நாயகா 

குகுகுகுக்குகு வெனவசற்ரொரு கொடியபு ௧7 வேடுவ 

குசலையுற்றசொ லரனலு.எத்துறு குறை சலிர்க்கமு னோதினய் 

குணமுடைத்்தவர் துயறப்பல குறியுசைப்பவண் மோகனே($ஐ) 
குலி௫ம்வைத தகை யினனிகற்றிரள் குலைவுறச்சம ராடினாய 

குசைகடற்றலை பெழுமரத்தது GH sis sono ‘ வேலுளாய் 

குதிரைவச் திர வலகையட்டொரு குகையிடி த்திய தூல்கொள்வாய் 

குடைபிடித் ன கலபசித் திர குலமணிச்சிகி வாகனா(ஐ) 
மம சமிக்க ர ணலமிழப்பவர் மன தினிற்புகு தாதவா 
a Deng gs gar it பொழித றிசத் சகல் வனமதிற்றனி யேகனாப் 

மதுரையிற்சம ணரைபழிச்திட மதுரமுத்தமிழ் பாடினாய 

வகுளமழ்புப முடைபசி2,சன் மன மும்வெட்கிய காமுகா(தல) 
மலிகொடைக்கர மலர்களிற்சுடர் மழு றிப்புனை ' வார்சுதா 

வரையினத்துப ரிமயவெற்பிறை மகண்மடிக்கணி லாவுவாய் 

மகிதலச். சமை யரவுக.ட்டிய வயிறுடைச்கரி தோழனே 

வளிகப்பெறு பழனி.பிற்றின மருவுச த்திய வாணனே.(௨0) 

தானதத்தன - தத்தன. 
வாணன்முற்பகர் தானவர்ச்செறு மாயன்வெற்றிபொ அத்துகான் 

வரழவைக்கலு னா நமெய்ப்புகழ் வாரிமுத்றும்வ : ற்க்குமோ 

வானகத்துமி னார்ககைச்சி.நு மானிடர்க்கும ளிக்குமோர் 

மான்மியத் தின னாடெச்செய்வ தாகவொப்பிடல் பொய்க்குமோ(ஜஐ) 

, மீமணிக்குவ டேயெனத்தகுன் வாகுவிற்றமி ழிட்டதான் 

மாதிர்த்ததி மேன்மையுற்றவர் வாய்மைபெற்.றுப வைப்பையோ 

மாழைபச்சினி பால ச்சபன் மாயைபிற்றளர் .. வுற்றதால் 

.வாண்மதிச்சுடை யான் முனெப்தி02ம வா சநுப்ச்ககி 6ப்பையோ() 

€¢



தீடுவொலியலந்தாதி, ௧௯௧ 

பாணமொத்தகண் மானை வெற்றிகொள். பார்வதிக்களி யற்ருமோர் 
பாசவெறபிஸில் வாரிதுய்த்துறு பாவலற்கும்வ குத்தசீர் 
பானிறபபொடி யோடளித்துன பாலன த்தில மைப்பையோ 
பாசமிக்சவ ரோடி ணக்குபு பாவமுற்றலொ அ௮ப்பையோ(வலு) 

பாதபதீதுரு வாப்பறச்கொடி பா தமுச்சியில் வைத்தீர் 
பாடசகர்க்கரு ளார்வமிட்டசு பாவமித்தின மற்றதோ 
பானல்வெட்சிகு ராவென ச்சி பாடல்சட்பகர் மெய்ச்சொன்மால் 
பாழ்படத்தகு மோவெனக்குப காரமொற்றையி யற்றுவாய்(9) 

வேணித்தியெ லாமுஈட்ட வி.ரர்பெற்றிட : விட்டவா 
கேள்கிமுற்செய்பொ லானையட்யேர் வீரபத்ரர் புத்திரா 
of $0 p pure) சோடிூத் தாலி சாவுகற்குகை மிக்குளாய் 
வேதினை பிரி யோர்வரித்சுச மேகிடசசெய்ம உருத்துவா(98) 
வேரிமிக்கலா நீபமுற்றலி லாசமற்புய பத்தியாய் 
வேதலுக்கிடி யேறெனத்தகு மேன்மைதுற்றதொர் வித்தகா 
விசொலிததிரை வாரியிற்றகு வேசபைசசெறு சத்தியாய் 
மேிவச்சிப யோதசததுணை மேருமிச்சைவெ ௮ச்சலாய்(த) 

ட் 

காணகிச்சையின் மூழ்கிவெப்பு று கார்மன த்சர்வி ருப்பிலாய் 
காதிபெற்றகு மா.ரனொத்தம சாதவததரு ளத்தனே 

காவிலெட்குசுண் மாதர்சுற்றிய காமனுக்குயர் பொற்பனே 
காணும்கிசகின மியாவுமட்டக ராசல தொடு தித்தவா (த) 

காருகைத்தவ லாரிபுத்திரி காதன் முற்றும ஹைப்பவா 
கான்மலாச்ச.ர ணாசெர்க்கவர் கா.ரணத்தையு ரைப்பவா 
கரணிசுற்றமொ டியாவுமவிட்டடு ant 505 Sera சததனே 
காவள்ப்பழ னாபுரிக்கதி காரசற்குண கத்தனே.(௨௪) 

த்த்தத்தத் தத் தன சனதானள-தய்யானா. 
கத் க்கத் திப்பலசொடி போர்மனைஞ்ற்ற ச்.துத்றுப்பொருணசையானமிகு 

கட்டப்பட்டுத் தளர்வுறுதிலிளை ் மல்காசே 
சச்சைப்பொற்றிட்டெழு முலையார் திருமிச்சைக்குட்பட்ட வர்பிறகேகுபு 

கைபபற்றிக்கு௪ சிலைமதன்வாளியி னையாசே 
கைப்புப்பச்சப் புடைபுளைபார்ஈசை மிக்குச்சற்பக் கொடி பூடையாசினறி 

காதது.த்துட்டப் பெயர்கொடுதேர செடல்லாே தீ 
கயுப்பெட்புச் துறவினர்சேசர டு௭க்.அற்.நிச்ளசப் பிணிமிசலாலிரை 
SIESE8S 3 Ager rides செல்லாதே(வ)



௧௬௨ பழனிழ் சிருவாயிரம், 

கர்ரிப்பத்சர் ஈவறுவ$காகிப மஉச்சுக்ட் டுத் தலை ந)ிமாறல்ச 

Pisispdlerp sho, Asuna» ்” பொய்யாசே 
க_டைப்புதீஇப் பினியு ல்கா முக னற்றைக்க பொற் சிசரியிலேறுக 
on g ADIs pps Apu Cn Sone பெப்யாதே 

கம்மைச்ரிக்கச் தெயின/கண் மாம்ச ரத் சத்திச்சைப் பலிபிசிபூசைக 

விக்கட்சொற்றிட் Ly gy) yi ren bw மொல்சாதே 

க..9ச9சட்டிச்சி்சைபவண ஈன 9வட்டப்பட்டுப்பிறழ்கையில்வேறருள் 

6555957 SO 5S SFL. Ov v1 Gah வையாதே (ல) 

யத் திக்ொத் SDDS நோக உளைத் திற்பத் தர்க்கொருபுணையாநிக 

் ழத்திக்கத்துக் கணபதிவாய் சமாழி மெய்யேயா 

a. 80 sr ine சிவனவ புலி சைக்கட்செப்பித் தீருபுதுவாசக 

மற்பச்9ிதீ.தப் பிர உமபெனைறை வெய்த; தா 

யற்கட்டுப்பட் டுறு குழன்மா தரி சொற்கட்டுக்கட் கடைபொழிபோரு 

. எத்துப்புற்பச் குழச 2ல்லாய்சசை தெளவாவா 

யக்கத்துக்தக் குருமணிராணிய பொற்புப்பச்சைச் சனைமுகல்போலரி 
ட யற்பிற்றொட்டுத் ௪ ந மரியாடக ஈல்கானோ (வஐ) 

வட்டுக்கற்பச் துலக மாவ ெற்குட்டித்தச் ககனமதூமும 

டுத்துற்றுற்று,* இெழ்தலிஜேர்பய “னில்லேயோ 
வற்றைக்கக்கற் சரிமிசைபோயு ௬ எிற்செ த்.துக்கெட் டடலழியாமல 

ளித் ௪,த்9சாட்டுப் பகர்மெழியாவையு முள்ளாயோ 

லக்கைச் ச த்தப்பொடி.முசலாவனவற்றைச் தாட்டுக்கொெளுமவேேனைய 

ரச்செ1க்ஈக்கம் பனை சயொே தக னல்லாயோ 

வச்சத்தைர்சட் டஇகவுலாசம்கி ளைத்துச்சத்தக் கனமொடுசே. ரவ 

மைத்துச்9சுச்சைத் தி நவடிதோ.ப்வகை செய்வாயே(9) 

பத்திச்த்சப் புனிசமைேரிலெ இர்த்துப்பொச்சப் பழிபசர்திபர்ப 
தைத்துத்த.க்கக் களலிடைமாய்தல்செய் வெய்யோனே 

பைச்சற்பத் துகரைப$? தரைபிலெய்த் துக்கட்டப்பிணியயில்லார்கள்ப 

லர்க்குச்சொற்கச் சகநிகர்வாழ்வரு ணல்லோனே 

பட்டுக்கட்டிக் கொளகிசையாதகி ரக்சச்சித்தச் தவசிகணாடிய 
பட்சத்துக்குத் துணைசெயுமார்வம சொல்வானே 

பத்சட்பச்சைக்சகறைப$ிம்வேடர்புன த் இற்கைக்கற்கவணொிலாழ்கொடி. 

பக்கத்திற்கொக் கெனுகரையாதிய சொள்வானே (5 2) 

பத்.துத்இக்ற் ரொமுமடியாருமு வக்கச்சட்குப் பகிர் தருபீஜிகொள் 

பட்சிச்கொற்றப் பரிமிசைவான்வழி ப செல்வானே 

ஆடித் துரப்புத இயர்பிறசேடியு மிச்சக்சச்சொற் பசர்.சருமூடர்ப 

திப்பிற்ரிக்கத் தழள்மிடியாரலி சழ்லானே



ரீ$வொலியலச்தாதி, ௧௯௩. 

பத "று*சட் பொறியொடுதாசக ஈத்திச்செப்பித் துயரணுசாதப 
திச்.துக்கச்சிப் பவரொடுவாய்மைஈ , Bearer 

பைக்குட்சசொக்குப்பொடிகொலோவு தி ருட்டுக்குப்பற்கனை யுறழ்காவலர் 
பப்புக்கொப்பம் கரிறெனவாடல்செப் பொல்லாளே(க) 

சித திக்சிச்சிம் தளவறவாடுமெ னக்குட்புக்குப் பலசுனவூயோர் 
தித்திப்புச்சொற் பகர்தருமூலிரு செவ்வாயா 

தி*்செட்டுக் தட் பாலிவன வாயபல் வெற்புச்சக்சட்பஙபடையோடகிர் 
செக்கர்ச்கொத் தச் சிலகண*சூழமி ளிர்வானே 

செத்துச்செத்துப பிமவியில் விழுமலி னைக்கட்டுப்பட் டலமருபாவிகள் 
சித்தத். துக்கெட் டி.ல.பநிகரபேரிசை புல்வானே 

செச்சைக்கொத்துத் திரு வருணாபுரிவெ த்புத்த.த)ைக்கவிபகர்பாடல்சொல் 
சிட்டர்க்கிசசைப் படிலிளையாடல்செய் வல்லாளா (த) 

செப்புக்கொப்புச்செயமிவீர்பூண் முஷையத் இச்சத்திக்குரில்மகொணீர்மைசெ 
கசதாக்குச்சம் றுரைகரிதாம்வகை கள்வோனே 

சிட்டிக்கத் தற் க.றுவியவா ண்மைகி னைத் .துப்புட்பத் துணரிடிமேலவர் 
திட்டி.க்கத்திக் கொளிலும்விடா பு ணர்வோனே 

தெர்கற்கச்சப் படு துறு தருள் வெற்றிக்கிச்சைப் படுக்வுமா.ர்ட 

ரத்தச்கதீதிழ் கமழ்சிறுதாளுறு செவ்வேளே 

சிக்கத்துக்குக்-குடம்வமைமக தன மற்பெற்றுப்பொற் புவியினுகீடுசி 

தப்புத்௮2ுத் திகழ்பழனாபுரி யையாவே(௨௨) 
தானதானன - தன்னன, 

விவிடது சேர்வதேபெரி தாமெனாமிக வெண்ணிலே 
ஞாமாமுச மாதியாயவ னேககோலமு ஈண்ணிலே 
ஞரரீபம தேயெனா.ளி சாசில்பாடல்கள் பன்னிலே 

ஞசைகோய்கெடு மாறுனா தடி. யார்களாமவர் பின்னிலே(ஐ) 

னாதியீனிய பலர். நான்முறை யாய்குவாரொடு 'துன்னிலே 

னாகிமாடுகொல் பாவமானிட ராண்மைதீர்வசை யுன்னிலே 
னா... சாமுடி மேயபார்மக ளாவெனாவழல் ் சண்ணிடே 
னாகவூனுகர் பேய்கள்வாய்களி லாரவி தியின் மண்ணிடேன் (வ) 

வாவி3யோரம சாளின்மாமலை மாதுபாலுக ரண்ணலோ 
வாகுமீ தவிர் வி.ர£ேவேலிளை வாரிமேல்விடு ெென்னனோே 
மாலகொள்வார்மனை தோறுமேகியு மாயலீலைசெய் '! சண்சனே 
வாணிபீடம தேறிவீறுறு மானஞானிசொ மென்ஏலே(வஜ) 

மாரிவிழ்புகி யோருமாபுச CUT OF BELG முன்னவ 
வரழுமாறஇி யாஜாயாய்மிக வாடினேனிது மெய்ம்மையே



௧௯௪ பழனித்திருவயிரம். 

மா/மேன் பகன் மேவுசீதமும்வ ழமலாடலசெய் மஞ்ஞையபேல் 

வ।ச2மாடொரு சேவலகூலட மாழை2ம நவீன முனணலாய() 

க, விராண்மலா போலுபேனிகொரள் காமர்மா தரி புண்ணி ச 

காமகேளுட னீறதாமவகை காவ, ரறு கண்பணி 

காசிகளக லா ததிழுகர் காதலிய, ூமல பண்ணவா 

ச।விசோய்தரு தானையாளர்சள் காரிய ப சண்முகா, 9) 

காரணாகந ணா ௩ராமலை சரடெலா மணர் வண்மையாய் 

சாரெமைத 8 பெய்சாகொளக ராசலானனர் பின்ன வா 

கனதாமரை 1 Cer) LIT b ௧. தினானது முன்னவா 

காயுமாறுசி வாயிமார்தரு காசிலாவமு .அண்ணுகாய்(ஐ) 

தகினான் ழக னாதுபேரிசை தாழவா ரயீர் பண்ணிஞய் 

சாசராதியி லூமிம்வாழ்பல சா.ரமூல்பகர் வண்மையாய 

சாவில்வானவா பாரிமராபுனை தாலிகா வல செம்மலே 
சாகைகோடிகொள் சூத௫ூரகி காதநூறிய சின்னவா (த) 

தானவேசுர ராலியேறுகர் தாரைவேறலுறு தண்ணியா 
தாறுமாறுசொல் பாவலோர்சிலர் தாமும்வாழல்செய் கண்ணியா 

தானலாதன வேறிலாதமெய சாடை யாலுவள் மம்மனே 

சாறறுவய லூரிலேகு ர சாமியாவளர் 

தனதனந் தனன தன - தனதனர் தனன, 

நனவும௫கன_ ,யணுகு கனவுட ன்பிறவும(ு 

மன்னனே.(௨௩) 

ணலமெனுநதெல/வெ!ரனு வளவுமார்ர்திலனே 

நகுதலுச்ததுவர் திரி புரிக sn Yu ad 

நபபபங்கரபரம லுரையும்வீண்படமோ 

தளிரவலப பு! திகிரி சிலைஃபருங்கதைசரீகை 
ஈடவுகொண்டலுமென்மிசை யுரிமைதீர்க்தவனே 

ஈநடனவிம்சிதகலப மயிலில்வர் துளசனவி 

னகிலருங் சபடமொ ழி சொலதலுமாண்பதுவோ (ஐ) 

சறைமலிர்தெொமுகவலர் தருகடம்பிலகுபுய 

ஈடுலிருக் இிசைபயிலொர் கிளியென்வாஞ்சைபொயோ 
நலெகுங்குமக௱ப ச ரசகுஞ்சரியுமயி 

னயனவண்குறமகளு மெனைமுனீன்றிலரோ 
ஈசைவளர்ர் இமனுநின் மொழியைம்பலினளகி 

ன ராப் தகழ்கலிலொர் கணறுதோண்டிலனே 
ச௮அவயினின்கருரக கிழபுறர் தகழ்கெெறு 

ஈடைகொளின்புனதீரவொர் -.. தவசுபூண்ளேயோ(௨]



& 
நடுவொலியலத்தாதி. ௧௬௫: 

வனசசுர்தரபுனிச வனிதையுங்குழவிகளு | 
wn(iher ever p aS) er gs aden sé Su.Gar 

வடி.யர் தம்பணியுஈனி புரியவும்பழையரிலை | 
” பதிலடைர்இபெபயனின் | . மிகுதிவாய்ச்திடவோ 
வச முடன்பகடுமிக வதைசெயுக்சொடியர்மதி ட 

யழியு முன்கதிதரிலு . மடையவேண்வெனோ 

வகளமக்கள௪ர,ச முனிவர். தங்குழுவிலரு 
ளலெமொன்றிடமுயது மொருலர்சேர்ர்திலசோ (வறு) 

வ ருணையின்கெரய ௬ கொருபெருங்கிழவடி.வ 
மதுகொடன்றினிதுசொலு நிசமுமாய்ச் இடுமோ 

வலைவளம்பெறுகடலொ டசலமுங்கொடுதிகழு 
மரியசெச்திலிலு sey முணர்வுதாழ்ர் த.துவோ 

வணிபெறும்பொ தியவரை யகுறுர் திருமலையி 

லவணிகழ்ச் த.துவுமெணில் சனவுபோன்றதுவோ 

வ.ரவருர் தியகலப மயிலில் வ$ெ தெனயிரி 

னருமையும்பெருமைகளு மிலகவாண்டருள்வாய்(9) 

புன ல்வளழ்மொலி மலயு மலையில்வர் தீமருமுனி 
புரி தவம்பொருவு தமிழ் விழைலிலாழ்ர் தவனே 

பொறிகொண்மென்சிறையமது க.ரமு.ரன் நிபுபலபல் 

புதியதொகங்கலுமயிலு நிலவுவான்புபனே 
புடைவருக்சொறுமுரு வசமழிர்துடையுசொகழ் 

புளகமங்கையா்கலவி முழுகுகாக்கெயனே 

பு.மெரிக்திடககைசெ யரனதொண்கலியுமிகழ் 
புலவர்,த்கலகமறும் வகைசெய்மூங்கையனே (ஐ) 

புலியிவர்ர் தரியபணி செயுமவன்றனையனளையர் 

புவியில்வர் திடமுயலு மதறிஞர்பாங்கமர்வாய் 
புழைமெடுங்கரதவள மதகயங்கடவுமரி 

புலருமன்றலைகடலின் ம.ரமதீர்ர்சவனே 
புவன; முண்டுமிழவல பவளமொன்றுடையமுகல் 

புகல்பெரும்புகழுத.தி பலகுலாக்குசளே 
புரையிலபண்பு அுபழைய முனிவர்தர்.துதிகொடழல் 

புரையவக்க சனில்வரு த்கர.தார்ர்தலே or (#) 

சனசகுண்டலவ தன மலர்மலர்ர்இிடவடியர் 
சணமுடன்பலபஇிச 

கரியவன்ற ௬ிறிய ப ச்வ்ள்வந்திசகிலேகு 
க்யிரவர்தொடி ஓுமயர் — . வறுமதாம்பரனளே 

'டொதுமுலாம்புலவா



Sin ir பழனித்திருவாயிரம், 

சாட ஈர்தியு வற வுரு ழபன்றிபின்முடகு cet 

ச ரனைழிஞ்செபினன்மனை சமையிலாங்சவிர்லாய் 
சமிநுவன்ற வனொ?று பலருமங்குயவலகை 

கனசிலம்பொபிளவு படே வன்ஞாக்கருளாய்(8ஜ) 

சலிவெரு ண்டயரவென முயல்பெருக்தவரையிகழ் 

சஈடுமிஞ்சியபதி தீ ரீ SEs தகனே 

சுலைமடந்தையையனைய புலவர்சந்த சமினிது 

, கழதிடும்பனுவல்பல புளையுமாண்டசையே 

கர வன்பகைவனைவெல் பவனை டான்ப தின்மாபத 

சுமலாம்பினரும்வய முறுதல்காண்பவனே 

சழனிபெங்கணும்வெணிற மணியுமிழ்ச் துலவும்வளை 

கலி.லு.றுர சகைகுலவு ' பழனியாண்டவனே.(௨௪) 

தான தத்தன - தாத்தன 

இண்மையறற்பல் பேடிமக்களை யாளியொப்பல ராச்சொல்6வ 

ஞணம்விட்டகு ரூரசித்தர்.த மாசையிற்றுயர் மேற்னெள்வே 

ஞா ணைகெட்டபி சர்சமொப்பல சாடகத்தையும் வேட்டுளே 

னா.குலக்சடன் மூழ்சிற்கணு வாயபத்தியு , காட்டிலே(ஜு) 

®) 40 மட்டரி் தாம்வெவிக்கணு ளார்மொழிச்சுவை' வேட்டிலே 

ஞசு முற்பகர் ரால்வகைச்கமி யாளர்சொற்றுதி கேட்டிலே 

ஞசண,ச்நட னாகமப்பொது வாயநிச்சய மேற்றிலே 

னாச்சத் பணை சேரகிழிச்செ ரான்மிக த்துயர் சேர்த்துளேன்(வ) 

வேன்மையெற்புறம் கோமளத்தரு மேனியைச்சுடு நீற்றர்மா 

வேலையைச்சிறு மாடமாப்பென வேகுடி.த்தவர் பாழ்த்தவூம் 

Gacy pal Be pam ip Dud மேதகுததமர் போற்றுநாள் 

வேதசிச்சய தாரக பொருள் விழெ$ித்ெெளி சாற்றல்போன் (வலு) 

மீனஈத்சை மார்ன்வெற்றியென் வேலைமத்தியி of SAS enor 

மேலருட்டுவி யோகணத்தினில் வீசிமெய்த்துயர் மாற்றியே 

மேக முற்பெரி தாடி.வெப்புறு வேனிலிற்றளர் விச்கசணே 

வேல்பிடித்துகி லாலிமுத்தியில் வேறறத்தனி யாட்கொள்வாய்(9) 

வாண்மையிட்டசு ணீலிரத்தமும் வாழிடத்தினர் ப. பாக்யொ 

வானகத்? சாமி பாரி_த்திலு மாறில்சிற்பசை | தர்க்கையாப் 

க।ரணத்தனி மா முகத்திறை வாகுலிற்றிக ழாற்றலாப் 

மால்றிழித்துனை யால்வசப்பெறு மாதர்கற்பழல் காப்பவா(7ஜு) 

மாழைமக்சளோ னபுஈழ்தழி மாளிடர்கிடெர் நீக்சலாய 

பாகணத் திறை கோடி செப்பிலு மாயவறப்பொலி ் $ர்த்தியாய்



நடுவொலியலந்தா இ; ௧௯௭, 

வாள பட்டலர் வாளெடுப்பினு மாம தீற்கமை யாக்குகா 

வாலுசி 2ரள் விழ்தொனிச்சிறை வா.ரணக்கொடி, யேற்றவா ஐ) 

கேண்மைசற்றுமில் வேரியர்க்கயர் ழேவர்ச்குமெய் தாக்கமே 
டாக்கபு லாயு முற்றளர் கேலிபட்டவென் வேட்கையே 

சேசமைக்குயில் போல்குறக்கொடி. கேளியிற்களி மேற்கொள்வாய் 
8யனச்சில கால்சொல்கைக்கி நேபொற்பிதழ் வாய்த்தவா(த) 

கீழ்புறக்கிண மாறவுற்றச லேசா [குப்பலின் ips sar 
கோயத்தவிர் தோசைமத்த ரீசனிற்பொடி. போர்த்துளாய் 

கேர்வியற்றவு லோக.துட்டெ ராதகர்க்கெம ளுச்செல்வய் 
சசர்சொற்பழ னாபுரிக்கழ சேசசற்குரு மூர்.ச்தியே.(உ௫) 

தனரகானன தானன தானன - STE SIE , 

Bu: ஈசா தகு ணுலபமாதவ ௬ட ன் கூடியெ சாளுமுனாதிகை 
\o) pant 6S fob! Bi பாடிரிவ டர்பணி ் விண்போமோ 

'செகர் தானுள தாகுமதாள்கிற பசம்போள வேயெனவாதுகள் .:. 
செயும்பா தகரி யாவரும்வேரொடு ' ' மார்தாரோ 

om பசாய்கனி சோறுகெய்பாலுட னெலும்பூனின மாதியுமார்பவர் 

'சரன்அலிவெடி எ1த 9ம்விரனி வள்ரானோ 
சே மும்பூபுது Si yma Sua யறுஞ்சோ திரி வே.தனமியோவை 

plore argud —rg@arerantue  ரீம்காதோ(ஐ) 

திரு சார்படட வாளரணாதய நினைக் தரல Carian Del seri 
Rass 07 0 aw sn ள் ேம்மோ திவெல் பாங்காசோ 

இி.கரஈதோலிடி சாகாமூடெழு பெருஞ்சூ தறி «reseed pO 
. இறம்பாடி.ப பாவலரியாவரு மோங்காசோ 
செபர்தாயதி யானம்விடாவண முயன்றோசரு ளானுவலூலுரை |. 

Os garrison மேழ்பவவாரிஇ சான்டாசோ 
செலுமபேனுளை யாநிலையேயரு ணலம்பாருல Orn Cana 

Stn gat srpwaGeriay | தில்காரோ (வ) 

மயங்காது வோகமெனாமிக மொழிந்தார்சளும் வீடடைலரரெனின். 

மனமபேரறி வாயவர்தோய்தரு மாண்மியாதோ 
வருந்தாழ்வினு மாழ்சலுறுதுளை நிதஞ்சூழ்சவு மாசர்குழரமிதன் . 

மகிழ்ர்ேேேமு.றி யாவுறவாமரு வேன்றானோ 
ம.த்கோடியி தூமோனாதருள் புகுர்தேகுரு வாநிசழ்சாரணம் 2 

வழங்காதம சா௫ர்தாமுமெய் சார்ர்ேசோசோ 
வணங்காதுளையேசுகர்ே ரோன்மெலி வடை.ர்சேனைய?ே சாமி ன்மேஜெதர் 

வயல்காவடி. யேனு SOT QI GST GOL. டக மீண்டே காப்(வலு]



௧௯. . பழனித்திருவாயிரம்.' 

மடிர்?,சகிட சர்டியொர்மாமலை யிடம்போயு ந ணா யினீயலண் '' 

பைர் சாருயிர் மாய்தலுறு வகை சூழ்க தாயே 
uns Step மாமுனியா தியர் பெறுர் சாரக மியாதுகொலோவென, 
மருண்டேனொ ர வாறளிகூருணர் விர் தாயே 

மடம் கோலில்கள் கோபுரமாமதி.£ செயும்க। தலி னாலிமையார்புகழ் 
"மயன்பூமியி லேவரசகாடி யு Curis ser 

nome 62. unt ayGarder அலர்? 21௮ மு லாவரவேயொரு 
வரர் சாவ.ரு எரண்மையிலாயலை சோம்பாதே(9) 

சயங்கூகிய வேளையிலேமிக கிசைக்தோடுபு வாலியினூடிகல் 

கங்கோசச ராவமிவாது வ ,லேண்டோய்வாய் 

கரும்பாலம ராடவலானது பவுஞ்சாமவ ரியாவருமால்கொடு 

சுயம்காமடன் மேல்வரை3பேரெழில் வாய்ந்தோனே 

கரஞ்2சர்ு.. நீர்கொளுமா தவ செ ழந்தோடிட வேயவர்தியிடை 
கனன்ோர்மலை போல்வ நமாடதி அர்ர்தோனே 

சவின்றோய்கட வா ரணமாமக ளுரஞ்சேரிரு சோடுறழ்பூண்முலை 
கலக்ே தவிரா யாடிடுமானபி லாழ்ர்தோனே (ஐ) 

சுவண்கோல்வளையோலிட வீசியொர்புளஞ்சேர்பரண்-*-அறைவாளெதிர் 

சதர்தீரகிழ வேடமதேகொடு ' ் போஞ்சாலா 
கலன்காய்செ மாசுணம। வணி தருங்கோலம பயேசசனார்நிலை 

கலங்சீர்துசெய் மாதவசாலு:ந வாம்பாலா 

கடுந்தீவடி. வாமுிமா.தர்க ளுவர்ேேதமடி. மீதுகொணாள்ச..ர 

கணங்காணுற வாறுகுமாசரில் வாழ்ர் தோனே 

சமஞ்சூன் மகி ௭ஸ-ுணுறவேபனி மிகுஞ்சா.ரலி மாசலமாமகள் 

கற்ர்.2,ச,2 ப।லமுசாமது மார்ர்தோனே (க) 

விபங்கோண் மடி வாய?சரலோடுவலினர்தோய்தருே மாரொருசாசொலி 

மிகுஞ்சே,நி ய விள காவலர் வேண்டாதாய 

லிடம்போலும்லி லோசனமோடுனி மசன்போல்கண கா.தரனேகரும் 
விரும்பார்வவி சாசானாள்வரு -சாங்கேயா 

வெருண்டேபொரு தான வரூனிண முகர்ர்ேதேபல சோடி.பசாசுய 
, 'வெறும்பூ தர்கள் சேனையினூடுகு லாந்தீசா 

Bearer இப சே. தனமாயனை யடர்ர்தேயட லாழிகொடாரசன் 
, வெழுஞ்சூதுசெப் மால்வசையோடறல் காண்போனே (கலு) 

வி சண்டாம் தவா தரெலோர்களு.ஈடுங்காண்மையிஞசைகொள்வாரிடை 

விர்க்சேர்கொடு சாசல்சடோறுமு லார்தாளா 

மிடைர்தேப? போர்புரிவீரர்கள் sori yi ராளுரிலாவிசை 

.. மிளந்தேகுச: வாரமு$ீபமும் : வேய்ர்தோனளே 

¢ 4



தடுவொலியலந்தா தி. ௧௬௬ 

விதர்ே சவரி ச[பகமாயையை யிசழ்ந்ேதோடதி தூரிடரிசோறவை 
Dane 5578 ர வேடம்விடாதுகொள் சேர்தாவோ 

விப போலு 4 னாஈடமாடுப லரங்கார்பழ னாபுரியா தப 
விரும தாய்வரும் விருடையார்களை யாண்டானளே (௨௪) 

தினனச்சத்தன - தாத்தானா, 
கய த்.தக்கன லிழைதுர்ப்பு தீ திசெப் கருமக்கொத்தற pC ple 
க கழப்பற்பல வுயிர்கட்செற்றிடு கம்னச்சத்தரை வாட்டேனோ 
ச_ல்சுற்றப்படு முலகிழ்புக்குள கலியத்துட்டனை யோட்டேனோ 
க.லச்சத்தியையுரம்வைச்து,த்திகழ் கடவுட்பெட்பின யேற்சேனோே 
கலிதச்சக்கலெ சுகாத்இக்கெடு சசடற்றுத் தவ சாற்றேனே 
கருணைப்பொக்செ நிகர்மெய்ப்பத் தர்கள் கழலுச்ித் தலை சேர்க்கேனோ 
கவிசட்செப்பியெண.றுசி த்தித்தொசைகளையிச்சக்கெதிர் பார்க்கேனே 
கபிநிட்டுத்துயா தரு தெற்கற்செறு கதைபெற்றுச்சளி ரீட்டேனோ(வ) 

வளை துமக்கத்திரு டினனொத்துப்பசு வடையக்கற்ரி அக்கேனோே 
வகிலத்தைததயாசெயுமறபக்குண வரசர்ச்செற்றிசை காட்டேனோ 
வனலிற்பற்பல புனலிறபுக்குறு மருமைச்சொற்கலி மீட்கேனோ 
வயெட்டுக்கையு ஈனிவெட்கக்கதி யதனிற்புக்குனை வாழ்த்தேனோ 
வசலத்திற் potions நளற்றை ச்தின மழிவுற்றுக்கெட தீர்த்சாயே 
யருணைக்கற்குகையிருளிற்புற்றொட வலறிச்செத்திடல் பேர்த்தாயே 
யசவத்ைதகதொடல்வரைசெப்பததகு மவமிர்த்தத்தளைமாய்த்தாயே 
யகீர்பொற்புச்சிக மு.துகிற்செக்கரி லயில்பற்நிக்கொாடு தோற்றாயோ 

விளையிற்கட்டிய பரணிற்பச்சைமின் விழைவிற்டிக்கும்லி டாய்க்காசா 
விரை ிக்குமமலர் கமலத்திற்றிகழ் விதிகத்தத்தளை போட்டோனே 
விரசைக்கப்புற ஈகரத.த௫்சு தன விரிவிற்செப்பிசை வாய்த்தோனே 
மிளிர்முக்கட்சிவன்மழெத்தக்கதொர் விமலச்சொற்பகன ராட்டோனே 

விசனப்பட்டமுதழுதெய்த்துத்தொழும் லிபுதர்க்குச்சிறை மாற்ரார்வா 

விசகத்திற்றளர் வு.றுமெய்க்கற்பினர் விடுமொற்றர்க்கருள் பூத்தாசா 
விறல்வெற்றிப்புப னொருவற்குச்செவன் விசிசத்தைத்சரு தாட்டாளா 
வெருளுற்றுப்பல ரிகழ்சட்டிப்பெரு விரதத்.தர்க்கருள் பூப்போளே 

வளையிட்டுத்திகழ் சரம்வெட்டுப்படும் வணிகச்9ிக்கரு வீட்டோனே 
மதியைச் ச த்திமெனவொப்பிக்சொளுமதன்வெட்சத் தகுபீட்டோனே 
மல பத்துச்யெ லமர்குட்டைத்தவன் ம.ரபிற்பத்தர்லி டாத்தாளா 

மதுசச்சொற்சுவையுணசொ.ற்றைக்கிவளையப்பட்டபல்பாட்டோனே 
மலிவுற்றுச்சுடு பலலிச்சைக்கடை மலினப்பட்டவ சேச்சோனே 
வனசைக்குச் சுகமருள்கொற்றப்புபன்மசலிர்த்தொட்டனை சோட்சோவே 
வருமித்துக்சகட லிடையுற்றுச்சுழன் மாமற்சப்பொரும் வேற்றேவா 
வளமெத்தப்பெறுபழனிப்பொற்பதிமலையுற்௮ுத்இசைசாப்போளே,௨௭



2.00 பழனித்திருவாயிமம். 

தனன சைன தர்ததந்த,- தனனா, 

திசை பிலு£ யாவ நஞ்சொல்ெென்றி ௧௬ Bry Yoo நாடுமென்றனெஞ்ச 
சிரியவ/க ளேசவெம்கொர்த சென்னே3யோ 

திருவரு ர்வினே தமன்றியபொன்.ர மில்யெனவெ Csr மழஞ்சொலன்பா் 

இிரளிடைகு லாவும்விஈை)*வர் ந 6B a0 

'திருகுபி கோடிரண்டுகொண்ட ,சகர் மத) லேறியெங்கனு ஞ்செல் 

சிறுவனென வார்வமிஞ்சமிஞ்ச வுன்னேனோ 

இறன்மலிரி சாசரன்கனன்று ஈஉடலிலொரு சூ தமென்றெழுந்த 

- தினமதையும் வேறுகணட செமபை யெண்ணேனே (க) 

இசைமளியும் வா.ிிவர்சனஞ்?சப் மதிஞுடைகு லாவுசெர்தில்வர்து 

செயு?மனது கோபவங்கிகுன்ற லின்னேயோ 

சிவவெனகெ நேச மும்பகர்ஈ 2 வரிய திரு சாவுறு்தொழும்பர் 

செதி9ிகுரு டோடுகொகதொ£துக்சல் சண்ணாயோ 

திருதிகென வேழழக்குமம்பொ டழல்சவர்பல் பாடலுசர் திகழ்ந்து 

_... செசமுளையெ ஜனேணெர்ந்திறைஞ்ச ஈண்ணாயோ 

. திரைமறைவினால்வருக்துமென்பல் சனவினிடை நீலிளக்இபன்றொர் 

சிகெரிவளர் சாருவென்றியம்பல் அம்மா வோ(வ) 

கசைகொடுச டாகிமர்தமிஞ்சு பகட இறு லாவுமர்தகன்செய் 

கனசினமெ ணாதிகழ்ர்ததொண்டர் புண்ணாசோ 

சமலமலர் வாமுமுதணனகை யெ டுதும்கிதி யேயுயார் ததென்று 

கருதியதி சோர்வுறும்புனெ ஞ்சர் சென்னாரோ 

கவினருணை யூரிடம்.9றச்.த வொருகலிழ propia Fens 

கழல்வெலுிம னாரிதஞ்சொல்கின்ற சொன்மாறோ 

சகனஙிலை பேரவுஞ்ெய்தன்று னிளையின்வழி யாடல்கண்டுன்முன்பு 

கயிலைவளர் தாதைவமபிதென்று சொன்னானோ (வல) 

் சனகாக ராளுமிர்திரன்ற லுடையபடை யோர் தடர்ர் த 

சணமடிய மோதுமன்நிலின்று ரின்னோனோே 

் ச௪.ரதப தா.திவெர்.து.ரம்க ஈடுலமர்செய் வாரினந்தெரிர்து 

களமநிலே லாநிதஞ்சொனின்சொல் பொய்ம்மாலோ 

சனல்திழிபிலானென்வ்ண்டர்முள்பு நிரைபடுமுவாறுகண்கள்கொண்ட 

கட்டுள்குச வேளென்ன்பருண்ப ் இின்னாவோ 

சதைசள்பல் வாகலிண்டுசெம்பொ னடி.யுமுடி. மீதணிர் தவிர்ர்,த 

* சனவுதிக மாசகின்றெனக்கன் ் * முன்வாரா() 

யமசலிற்து பூ இசெண்ிகொண்ு Fis Fe மவமொன்றரின்ற 

' வடியவசெ கோரையும்புரர்,ச ... சன்னானா



ந்ிவெர்லிய்ல்ந்த்ர்தி, ௨0௧ 
eras Riba 07 Puy பப்ணிர் து செய்செய்வெ @ Ang iseniGur 

'னணிசகரி வேகயன்றமர்த்து "லின்ணாள்வா 
a1 31,565 நாஈடுங்கும்வென்றி மருவுதகு வேசர்.தக்குலங்க 

எதியவிளை"யாடியங்கைவச் த 'பொன்வேலா 
வச. ரச. ர சால.மும்ப.ரர்,ச பலபலபல் கோடிய்ண்டமுர் த 
னவையவமெ னாவெழுந்துநின்ற மெஞ்ஞான (6) 

auntie யோச ,சர்.ரஞ்செய் தவ.ம்னிவ ரோடிரொந்திரங்க 
வழலிலிரு கோடுடன்பிறக்த ... செம்மேடா 

வச்வரசு தா.லு,ம்6,9மொஞ்ச வெலவெலேன 'வேகடுக்கிடும்ப் 

லகவலுட னாடி.டுஞ்செண்டி யென்மாவா 

வகளபர ஞான்மென்றுயார்த் முனிவர்மர பாள்ர்ஈம்பவெண்பொ 
னசலமென வேயிலங்குதர்தி யின்மேயா 

படல்லபிசவேல்கொண்மொய்ம்பிள்பின்வரு தனை வளுயேர்4௯ைர்ச 
வரிகிழிக ளீயவர் தபெண்க " டம்மோகா (த) 

பசையற்கு ரூர்சிர்ஸ் சசொண்ட 'வெயினாவழி பாடுளன்ருவர்து 
'பலனருள்கு காகடம்பலர்க்த ' ஈன்மார்பா 

ப.துமமற்த்ணிவ திபன்றனெஞ்சி wan Pu வே.தமர்திரங்கொள் 
பய.னுரையெ னாவெகுண்டுதைர் த வெத்நீசா 

பலச்னிச் ளாதியு ண்டிதந்து அ.தியுமொழி வார்கன்முன்புவா.த' 
பரிசுவெகு Ora pag ssw Seren ents 

பனிவரையி (லேவளர்ஈதசொம்பு மழுவினொடு மானணிந்தவிர்ர்,த 
ப தினெ நவர தா முமொன்அதிண்கை முர்சாலா(த) 

பரிதியிக லோனைவெள்றமொய்ம்பன் மு.தலியபல்,வீ ரருஞ்செ.றிர்ச 
'படையு மய மாயைசெங்கையம்பை வென்மானா 

ப.ரவைநுகர் வானுமங்கவன்றன் மபில்வரு வார்களும்புரைர்தி' 
பழவடியரியாவருக்தெரிர்த் , புன்மாணா 

பயழுதவு 'தாயர்தந்தையின்றி வெறுவெளியி' 'லேதிர்ண்டகிர்ர்த் 
பசசிவனு காடொ௮ம்பணிர் த முன்னோனே 

பணி.பரசு கூறிலும்பொலிர்த: வருண் மம் சோரி,சொண்டெழுர்த 
பழனிமலை மீ.துவர்தமர்ர் த வம்மானே,(௨௮) 

தான தானன தர்தின் 6 5ன் - அன தா.னு, 

மாளைகேர்கிழிமல்சையர்கொல்சையின்மோகமீதியில்டர் தம்சிரீதருள் 

air: ரிமூழ்ககி ம்பியுபண்பது “சமுவாசே 

மாையாசைம லிர்ு ௫பண்ட்மு பீலொர்சள்பு தல்ச்டயின் னு 

மாசன்மால்குக னிர்திரனென்றினி' நுரையாசே



2.02 பழனித் திருவாயிரம். 

வாரியாடைபு ஊைந்தரெடும்புகி யாளுமாசைமி குர்.துதினந்தின் 
மார,சா.தியர் தங்களொடும்டொரு 'தழியாசே 

வாணியேபெனான்குணர்ன்றவர் தாடொழாமலெ.தர்ர் துமுர்ண்கொடு 
வாதுபேசியி சம்புகழின்பமு - மிழவாதே(ஐ) 

மாடுமாடுமு டும்பொபேன்றியு மா இயாமுயிர் கொள்றுஇலும்புலை 

வாய்கொணீசர்க ருங்குடையின் gut தழையாதே 
மாககாடர்நி ணர்திலும்வண்டாச டாமெனாமிச ஈம்பிமகஞ்செயு 

மாயவேதியர் தம்புடையன்பொடு பழகாதே 
வாதுளாசம முர்.தலமிஞ்சுகு மாசதேவனும் விண்டபெருங்கதி. 

வாரமேயில்வெ றுர்தவர் தங்களை மதியாதே 
வாசகாண்மல ரர் தணன்விண்டமு Repu தீங்களிலொன்றைய 

வ வி£யனைய வைந்தினையும்பெரி திசழாதே(வ) 

மோனையா திய குன்றலில்செந்தமிழ் மாலைகோடிவ ஊைந்துவனைந்துநின் 
மூவதீர்புய பக தியிலன்புட னணியேனே 

மோகசாகர வின்பமடர்தையர் சூழுமாரனெ டுஞ்சமாவென்றருண் 
மோனஞானசு தர்.தசர்.தம்புடை மருவேனோ 

மோசலாதமீ குர்துளசங்கா ஞவலோர்முன யக்தெரியுங்குண, 

மூசையாயுமி லங்கெரின்புகழ் “ மதிபேஜனே 

மூலசாரண மொன்றுபரம்பொரு ளியாவுமாவதெ னுஞ்சொலிகழ்ச்திடு 
மூடர்பாலிக லும்பெ ருவம்பற வொருவேனோ (வஐ) 

மூமிரானன மன் பிழுும்களி லாதஞாயமு ணர்ந்தவர் தம்பத 
மோலிமீதுக மழ்ர்திடவெங்கணு முலவேனோ 

மூஈதேனுசர் பைந்துணர்நின்சிறு பாதமீ.துசொ ரிர்துவணங்கலின் 

மூ.கசாவும்லி யர் ழசொலும்படி நிலவேேனோ 
மூளுமாரழ லொஞ்சுனம்பெறு தானவேசரர் மண்டையுடைர்திழி 

மூளையோடுநி ணம்பொதியுங்கதி சயிலோடே 
மூரி தாகைய ல ருதங்கொண்ம யூரமேறிபெள முன்பு திசழ்ச்துமு 

ராரியோடுசி வன்புரையுக்திற மருள்வாயே(9) 

மேனையார்் தரு பெண்சொடியின்புறு பாலலோசன புங்கவர் தங்கண்வி 

- சாககாளவரு தங்கமொழிர்திடின் . மசழ்வோனே 

மீனகே.தன முங்கணையைர்தும்கி லாநிலாவுக ரும்புமணிச் துள 
வேளில்வேளிறு மிஞ்செழில்கொண்ட்கிர் முருகோனே 

$வள்கிதீது,சவம்குணமென்றுணர் வோரெலாருமகழ்க் திடவர் ததொர் 
.. மேஃமேறியி கம்பரமுர்தனி | திரிவானே 

. வேணிமீசனி ஊைர்துருகொன்பது மாதலிர்தமு டம்புமிழுங்குறு 
கேர்லையாலும்வ ரும்பலர்ஈம்பிய விறையோனே (96)



நடுவொலியல்த்தாதி, | ௨0௦0௩. 

வேத.நூல்கள னந்தமுனந்தரு தாரகாதிப செம்பவளம்புசை 
வேழமாமுக வைய்கரனன்புறு Bon Gur or 

டேவரிசாண்மல ருங்குறடுஞ்று சோயோடுக லர்.தணியும்புன 
வேடமாதப சம்பணியுமபெரு மயலோனே 

மேகவாகனன்வெண்களிறன்றொருவாகிரீரிடைசண்டுகொணர்ந்தபெண் 
மீறுகாதலு டன்புணர்குங்கும மலைபோல்வாய 

விறுயோகமு பன்றயசென்கன வூரதோகையில் வக்.துமணித்திடும் 
வேடமாகுமி சென்று துணிர்தொர்பொய் மொழிவோனே (க) 

தானைமாதாம யல்கிகிரிம்பல தூ.தர்பாலுமி ரங்மெணங்கமழ் 
தார்சளோபெ சுர் தழையுஞ்செல லிடிவானே 

சார்கிலார்மரு வுங்குகையும்பனி மேகமேயவ ருக்சரியுர்தொடர் 
சா.ரலாயகு றிஞ்சிநிலங்களு முடையானே 

ச।டை.யரற்விழிகொண்டுவசஞ்செயுமாதே சபொருளென்௮.துணிர் இடு 

சாருவகம தங்களை யுந்தவர் துணையாவாய் 
சாலிவாடி.வ எம்பதியின்வன் மேவுகோவில நிர்திடவென்குரு 

சாமியாகியி லங்கியொரின்பகல் பயெதேவே(தஓ) 

தா௮மாறுசெய் குண்டர்குலம்பொடி யாகுமாறுத வம்புரிகின்றவர் 
தாழ்வேலாமொழி யிம்படிசிர்தையி னினைவானே 

சாகையாவுமு நிந்துகருங்கட லூசசோரிசொ ரிந் துகிழுந்தொர்கி 
சாலசூதம ரநதொலையுஞ்சமர் செயும்வீ.ரா 

சா.ரமாமது ரக்கொடுகும்பச னாதுமாதவ மென்றுசிறர்தொலி 
FOI GH Ip phanass தமிழ் வயலூசா 

தாவும்வராபுலி பொன்றிவருஞ்சிவ போபெசையு வர்.துவயம்பொலி 
தாசைவேலொடு சண்டமணிக்தகிர் பெரியோனே. (௨௯) 

தனதான தத்ததர்ததாத்ததார் தன்ன தய்ய - தானன தனனா, 
பெரியோர்வ முத்.துமுன்ற னாற்தல்வேண்டும் வண்மையில்லன் 

மடவார்ச மக்கியைச் ச வார்த்தையோர்ர்து பன்ுபொய்மை 
பிரகாச முற்றவம்பன் மோக்கவாஞ்சை மன்லுசெய்சை 

சோயசல்குவையோ 

பிரமாவெ மு.த்தைவென்று தர்க்கசார்த ஈன்மையெய்து 
முனி3வாரி ருக்கையெங்கு மாட்சியோக்கி மின்னவெள்ளு 
பிணமாகி ழ /பயர்து கோற்குரோன்பு கண்ணியைதெ 

னேர்வரிலிழியவோ 

பிழைகோடி முற்புரிக்து ளார்க்கும்வேண்டு ரன்மைசெய்யு 
முனையேதா ழத்.துணிர்நு போற்றும்வாஞ்சை பென்னகிள்ளொர் 
பிரவாகம் வற்.றிடும்டொ லாப்புரேர்ர்தி டின்னின்வள்ள 

வீர்நில்பெறுமோ



207 _ urpalls Bem nad.” 

பிறு தற்க நங்க னச்சணேர்ந்து சொன்ன? ௦ப்பி 

ane, Deo Muy aE oy dus ar dar ables a oar ee 
பிரிவாமி து,த்தமங்கொ நீப்பொலாங்கு கொன்னி துள்ள த 

மேய நிவ 82தா(ஐ) 

பிறைபோலு நெற்நியர்பு போழற்குலாங்கண் மின்னலொவ்வு . 

மீடையாஇ பெற்றமங்கை மார்க் தளேக்கு மம்மர் வல்லை 

Q ete றித்தெழுந்த வேட்கையீண்டு மெய்ம்மைமல்க 

வேன ருள்ேையோ 

பி. சாக பதிதைசம்பு தூர்த்தமார் சர் கண்ணுமொல்கு 

கொடி. தாம வற்றையென்று மேற்கொடீக்கர் பண் ணுமல்லல் 
பி.ணிபோல்வ ருத்தகொந்து னட்டைவேண்டு மென்.னுளொல்லின் 

மாநிலமழுமோ 

பிவிருனை வத்திரங்கொண் மூர்த்திதோன்றி யன்னசொல்ல்ன் 

முதலாய சத்தியம்பா யாய்ப்பல்விம்பர் கண்முன்வெள்கு 

பிரபாச துக்சமென்று தீர்ப்பையான்கொ ஸின்னசல்கி 

நீ தசலலவோ 

பெ-1ராம வற்.றுளொன்று சாற்றுமான்கை தீன்ன தல் 

விழைேள்வன் வெட்டியங்கு வீழ்த்தினேர்ர்து முன்னினல்கு 

(97த। ப முற்சொலும்பல் ரோத்தே தர்ந்துபன்னுசெய்கை | 

யோர்தவமிலரோ(வ) 

வரியார்க ருப்பனங்க வேட்குஞாங்கர் மன்னுசைகொள் 

குசவேவி ளைக்குமென்ற பாச்சொல்பாங்கர் ஈண்ணுபல்பல் 

வகையாம்கி ருப்ப முஞ்செய் தாட்கொண்மாண்பு தன்னையுள்ளு 

வாருமுய்சகலசோ 

வடி3வல்9 டித்தகர்த மூர்த்திசேந்தன் முன்னைவள்ளல் 

விழியால வித்தமைஈ ச னாட்டையூரர் த வண்ணனல்ல 
மயில்வாச ன த்தனென்ப வேய்க்கும்வான்சொல் கன்மவெள்ள 

மாயவெலரிதோ 

வ 3யோலி டப்புளைக்க ரேக்கைவாய்க்த பொன்மைவல்லி 
. யனையார்க ளைப்புணா்ர்து சோய்க்குழாங்க டுன்னிவெள்டு 

மடிவார்க ளைத்தினஞ்? லாக்யொங்க சென்னவிஎ்ளு 

வாருமெனினமோ 

வச*மாவ டுப்புரைந்ச சோச்கிவாங்க வெண்மைமெய்பி, 
ஜெறீபாதி யிட்டசம்பர் வாழ்த்துபாம் ; முன் னுபுல்லும். 

வழிபாடி. யற்றுமக்கெள் வாய்ச்சொல்லேய்க்து சொன்னசொல்லெ 
நாளகிர் தருமோ(வ8)



தடுவொலியலத்தாதி, ௨௦௫ 
ந 

வனமாலி கைப்புப கொண் மாற்கெமாந்த'கன்முனல்கு : ப 

மப ha ழ்வி னிச்சைகொண்டு ளேற்குணோம்பல் புன்னமைசெய்யல் | 
all 3 2தயு।சைச்தரின்சொல்) வாய்ப்பவேண்டு தன்மையுள்கு  , 

சொதரைகிறையேன் 

மறிகீர லைத் துரும்புபபோற்பல்பாங்க ரென்னதுள்ள 

பலைதிது றப்புமிக்த தேற்றமாங்கொல்| செர்நென்மல்லன் 
மலிகேர।ளத்தறைர் த வார்த்தைசாங்கொ)லென்னவெள்கு 

கேன்முழுதறிவாய் 

wen oC wir gp முற்றுஈன்கு காத்தகாங்கு வன்னமையை 

யனையானு மிட்டசண்டை தீர்க்கரீண்ட தென்னொர்சல்லின் 
மருளாதொர் சொற்பனஞ்செய் தேற்றதேன்சொ லன்னைவளளி 

வாய்பகர்குறியான் 

மகிழ்சரபொ அத்துமிர்த வாட்டமார்ந்த தென்னையைவர் 
பணிதாம ரைப்பதங்கள் சூட்டல்வீ ண்கொல் விண்ணின்வெள்ளை 

மதவாச ணத்தில்வந்து கா.த்துமூன்று கண்ணன்வெளவ 

வோதியதருளவாய்(9) 

லி!ிதா.ர ீஃ்தஞ்செ பாப்பல்சோம்பர் தம்முள்வெஃக 
யுறையாத சத்தமொன்று இர்த்தயாண்டு ஈன்னர்செய்யும் 
விளையாட லிட்டகந்த வேட்டுநேர்ர்த பண்ணாசெய்கை 

மேல்வெகுளறியாய் 

விரதாதி யிற்றுணிர்து நோற்றுவேங்கை யென்னவல்ல 

இறமேவு சித்திசொண்டு மூர்க்கேோங்க முன்னில்வெல்லும் 
வியனார்மு தற்றொழும்ப ராக்கமேய்ர்,து தொன்மைபுல்லும் 

வீறுறுகுசனே 

விடராக மொத் திலங வாட்டுதீங்கு மன்னர்செல்வ 

மதும்வே றப்பிடுங்குதேதற்றமார்ந்து மும்மைகொல்தும் 
வெறியார்க டிக்கணெஞ்சை யாழ்த்தியாழ்ர்து சம்முமஃதை 

சாடலாபகையே 

லிபு,தா.இ பக்கணங்க ளாய்ப்பினீங்ெ மண்ணிலுய்ய 
வெனமானி டச்சடங்கொள் வார்க்குவேண்டும் 'வண்மைசொல்றும்' 

விராலி ரைச்சுடம்பு பூத்தஞாங்கர் பொன்லிலெஃக 
மாதிபபுளைலாய்() 

விதிர்வாணு தற்கருங்சண் வாக்தொழ்ர்து முன்னர்கள்ள 
முது. தாலி லக்கணஞ்ரொன் மாட்சிதேர்ச்து பன்னுமெய்பா 

வினைவேர றக்களைந்து காட்சியீர்து தன்னொடொல்ல 
| வேகொளுமுருசா



௨0௬: பழனித்திருவாயிரம். 

விறன்மாற னத் துகொங்கை யாட்டிகூரத றன்னிலுள்ள 

மணகார ணத்தரன்சொல் பாட்டில்விண்பொய் சொன்னவெப்யன் 

விடை2றி சத், சம்விண்ட பாட்டும்வேண்டி. யின்னல்கெல்ல 

வேல்விடும்வி2சா 

விரு, சாவி னிற்பிறர்.த சாற்றவூன்கொள் சின்னவுள்ளர் 

தமையோர்பொ ருட்செய்கன்றி லார்க்குரார்தசம்விலொவவும் 
விருதீயு சட்பமைந்த 2்.தஇி.பாண்டு மன்லுதெய்வ 

நாயசகுமரா 

aig. win of ருட்டொழிகர்து மாற்றில்வான்பொ னன்னசெவ்கி 

யு.றுமாம னத்தைநின்க ணா ட்டியேன்ற ஈன்மைசெய்து 
fa Ber ip டிப்புணார்து வேட்கைதீர்க் ௪ தண்ணர்சைய 

லாவருமொருவா(ஐ) 

பரிமாமு சுத்தன்வந்து பார்க்கணியாண்டு மன்னுபுல்லர் 

குடிகேடி யற்றுமுன்ப வாற்றறுங்க வெண்ணிரகையொர் 

பரிசாச விட்டனந்த வாற்றிலேங்கு மின்னலெய்து 
மாறுசெய்கபடா 

பசுவாதி கட் 'கடைஞ்ச லட்டியீர்ர்து தின்னுசொய்ய 
குலபாத சக்குணுங்கர் சேட்டை£ ண்ட வெம்மையெள்ளு 
பரி? வார னுப்புரைந்து மேற்றுவாந்தி பண்ணுெலர் 

மேலருள்புரியாம் 

பபருல்வ குத்தசுண்ட றேக்குமாம்ப ழம்வதெள்ளு 

வடைதோசை பிட்டளைர்த பூட்கையாம்ப றன்னுளுஎளு 
பிதோழ மைக்கியைர்த ரேத்திதாங்கி யென்ன தள்ளை 

மாரிடையலிர்வாய் 

பகடான னத்துடன்ப லியாக்கையூன்ச டி.ன்னும்வெய்ய 

குணதாச சக்கெடும்பன் வேட்ட தீங்கு பண்ணவல்ல 

பருமாபை வெற்பொடக்கு தற்றுசாம்ப ரென்னரைதல் 
சானும்வல்வயவா(தல) 

பரியாச மெத்தவுஞ்செய் தேச்சுமீங்கு சொன்னகையர் 
மனஈாணி யச்சமிஞ்ச வாழ்த்திவீழ்ர் து துன்னல்வெஃகு 
படிறேனு எத்தில்வர்து தோற்றியாண்டு பன்லுமெய்க 

ளியாவையுமறிவாய் 

பழவேத ஈட்பனர்த வூத்தனான்.ற செம்மெய்வள்ள 

லெனும்க் ருக்குமின்ப வாழ்க்கையோங்க யூன்னியையர் 
பணிசூர்மு தற்சொல்வண்ட ரியாக்கைனேற் விண்ணின்மல்கொர் 

பேருலவாய்



தடுவொலியலத்தா தி. 2.067 

பலீதேர்ல தற்குளொஞ்ச டாக்குழாங்க ணண்ணுமைய 
கவுமார முத்தர் தங்கள் வாக்கெலாஞ்சொ லண்ணறை௰ 
பதினாறு ருக்கொடண்ட ரூர்ச்கணிண்ட வெண்ணில்கல்லீ 

லாடல்செய்குழகா 

பனிமால்வ ரைக்க நம்பி ராட்டிகார்.தன் மன்னும்வெள்ளி 
மலைபோலு யர்ச்சிகொண்டு 2ர்த்திதோயர்து மின்லுல்ல 
பழனாபு ரிச்சிலம்பில் வேற்கைவேர். 2 ளென்னவைகு 

சாரனருருவே, (௨0) 

முத்தித்று. 
ஆ -தவி- ௬௬௬ 

வேதுமயிலுரி தணை, 

Sense 

கலவிமகழ்தல் வண்ணம். 

குழிப்பு, 

தனதனத்தர் தனர்தர்கனனு தனர். தன 
தன தனதத்தர் தனந்தர்தனனா srk ser 

SSSOSH SiSsasa SisQser sisser ser 
SAS ST SM SUMS ST SOT SA SN Se sae 

தனனதனதன தானதன னு, . 
ஆண்கலை, 

அருள்வலிமிக்கொள் நிடுஞ்சங்கானார் - கருங்குபி 
லனையளிடப்பக் குறுந்தொர் தமுளரர் - நிளைர் தவ 
சட்டகாசம லிர்.துதகுவர்கள் வெட்கும்வாழ்வுபொ ருர்.தவருள்பவ 
சலெமு.தலிய விதியுமவனைமு னருளுமரியுமெ ளுர்வர்பாலகன் 

மகப.ியச்சர் தலிர்ர்தின்புறவே - நெருங்யெ 
வசுரர்களைக்கொள் நிடுர்இண்புயவேள் - பெருங்கடன் 

மத்திமாமர மொன்றுபிளவுப டச்செய்தேபுசழ் சொண்டச. ரவணன் 

வ,சமு.றுகர மல்ருமபயமொ டினையவருருகன் மாநில்சேககன் 
௮ தர தர்மெச்சுர் திறக்கொண்டானார் - மனம்புணர் 

மகளிர்வயிற்றின் கண்வர் தஞ்சிலையோ - டிலங்பெ 
வத்.தவி.ரர்ச ளொன்பதின்மருமி லச்சவீரரு மண்டமுசசே 

ள திராகுபல கணரும்வளை தச வலவுபெருமபைய சூ.௮மாமுகள்” 
அருணசிசகியாவுமணிருகான் (ஓ) 

அமலகிளக்கம் பெறுஞ்சிர்தையினோர் - குலர்இினம் 
் வழிப_மிற்டன் றவன்செங்களிவாய் - இறர்துத்



9-0னி] பழ்னித்திரவாமிரம். 

னப்பன்டிரி.மன.,மின்ப ம.று மொழி செப்பினா ஐயா கும்ப்முனிய து 

மனைபமுனிலரர்பலரும௫ழ்வுறவொருமய்அலல்குருவான் ணன் 
ப௫ழமர்ப்புக்'சவன்ன்படையோ - டெ.இர்ர்துசெய் 

சமரிஜிரை கன் றபண்பொன்றுமிலா - னவன்கொளு 
“wees தன வென்றிகவர்வ,ழ இக்குழாம தின் மிஞ்சமடல்பெறும் 
வபவனெனவரு குமசனடியலர் துயசமுழுதடு மானமேய்வன் 

sentra os தீரும்பங்சய2வ - திபன்சிகை 

wy rel 2 qm கரங்கொண்டபிரான் - வணங்கி 
* ஐற்பாவாசல்பு குச்.துமறு கம வர்க் தம்வேணவ ரங்களிடுமவ 

னசச.ரமுழு மையிலு நிறை தரு கரணையின னணி யாடுமூர்பவன் 
௮சலமு ழ.தரசர ரா சையுடையகோ (வ) 

பருமணிமொய்க்கும் சலன்போ ங்க முளா - னடுக்கொரு 

புலவலுயக்குன் றடுஞ்செம்புகழா - னிறர்இிகழ் 
பற்பமோடச னம்பகமத ள்க்கமர்லிகை'யுங்கொள்பவரது 
பகைவர்குடிசெட வடவைமுகமு.று மழலதெனவரு பாசகோபனொர் 

மரச,சவெற்பென் நிலங்குஞ்சிகமீ - தஇிவர்ந் தப, 

௮ுலூனிடத்தும் புகுர்திண்டி23லோன் - onion 
ம த்தகாசல பொன்றுமுடை யவ னச்சுதாதியர் ஈம்பிமோழிதரு 

,மிமையினனினை தீவிருமழகினன் வனசைமருமகன் மாசிலாமணி 
பதித/மனக்கல கண் முன்சென்றவிரா - னிறைஞசனர் 
செலும்லழி முற்றும் 'புகும்பண்பொழியா - னெடுக்கஇர் 

பத்துழா..று | ணர்ஈதகிரலிலி யக்கும்வேலனி ரண்டுகுணமு௮ 

பஇனெண்கிழிப்றை வணிகமகஎசர முதவுமுரு சன பா.ரவீ.று.று 

பரு௮ம நிரிகர்சேவல்குல௮சேய் (agp) 

பக்ன்!ஈதியுர்றல் குவர்துஞ்செலுமே - பெருஞ்சனை 

முலினபு றறும பொ திர தின்புறுமே - யருர்தவர் 
பத்தியே பெ ணிர்துதுதிசன்மு ழக்யொர்வம லிர்.துகு நிகொள erent 
பகர ழ ழலையு 6வதைசெய்சிலைபெறுமெயினர்குடில்வருபாவைமார்பகர் 

க் பணிககக்கஃ சல்ண்கோண்டவர்ய் - விளைந்தற 

Cp ore இனை த்திண் புனர் தங்கிடுவார் - குறிஞ்சியின் 

மற்றொர்சர்ரலி ளேர்திடரியவ எப்பமேலீடு ஈன்றுமுழுதுறு 
மரு தநிலமித் ony மையெனவரு சணையுமமார்சம் வானமேலெழு 

uf prides 'ப்றுந்தொண்டரெலா - மணக்சமம் 

a பினன்றங்கயெதோ - பெருக்கயல் 
பற்றுந்கி இிபிரண்டனிடைசெலிரட்டையமா தீம்வ ம்போன்கிழவிடை 

பணிசள திபத கொலிலுமமைவ௫ .பெருமைகுலவல்கு பாவ.மாமுயர் 

பழனிமையடி கரமந்னிலே (9)



வண்ணம். ௨0௯ 

பெண்கலை, 

Os நண்மூனிவர்க்கங் கசன்றன்கணையால் - வருந்து 

ருணரவுணர்த்தும் கவின்கொண்டகிர்வா - ளிருண்டொரு 

* இிக்குறாதுநெ ருங்குகுழலினள் வட்டமாமதி யென்றமுகபிரு 
சிலையைநிகர்.று.தல் குமு,சமலரிடை த.ரளமணிகிரைசேரும்வாய்ககை 

விரகம்வளர்க்கும் பெருங்குன்றுகள்போ - லெழுந்தன 

மு.தலவுறுப்பொன் திலும்பங்கமிலாண் - மதன்படை 

வெற்றிமாதரின் முக்துமியல்பினள சத்தசாகர மொஞ்சும்விழிவலை 
விபு,தர்மு.தலினர் மனமுமனல்படு மெழுலுருடெ விஃமோடனி 

இசழ்பணிமொய்க்கும் பஈங்கொம்பனையா - எயன்றரு 
மிருதகுவர்க்கொன் றிர்ம்பெண்கொடிபோல் - வசம்பெறு 

சித் சரியாரும றைர் துதிரியவ னத்தொர்மானென நின்றகிலைய௮ 
தெரியவுடனு௭ மறுகுமயல்கொடு துணியுகினைவொடு தேவரூபுகழ் 

திருஎனையள ர௬கே௫யுருயே (2) 

செகமதியச்சமர் ததந்தொண்டுசெய்தே - மூழ்ர்துன 

தீடிமையெனக்கெஞ்சயுங்கும்பிடுவே -- வலைங்கெர் 
சித்தசாகமம் விண்டபடி.கல விச்சலாபம்வ ழங்யெருளொரு 
தினையினளீவுமெ யுசிமையிலளெனவிசனமுறுமொழி சீறியோ திடல் 

வெருளவுருத்தம் கெழுஞ்செம்புலிபோல் - வளம்பெறு 
் மலையமலைத்தென் றலுந்துன்றியதான் - மெலிர்தனன் , 

வெட்குவாளிலொ துங்கியெனதுயிரைப்பொலாமதனன்கையுறவிடல் 

விதிசைவரைதரு பொ.றியினிசைவிலையெனிலெனெ தீர் சனிமேவு௨சய$லை 

திருகுகுண த்திண் டுமிண்டி.வ்குசெயேல் ௫ புணர்ந்தபி 

ன திகமயக்கங் கொடுன்பின் நிரிவேன் - மயங்குது 

சித் தமூடதி வஞ்சநினைவுப டைத்துளாயதை யுன்றன்விழிசொடு 
தெரியுகிசமறி லையென அபழிகொடி. துமுலைபுனைசேலையோலியோர் 

| சிறிதருள்செயனவோதிமறுனேன் (௧5) 

உருவ9கெட்குக் திற் தங்குமிஞள் - புரிந்தபல் 
கபட்பிணக்கங் களின்றுன்பெளிதோ - சனத்தவ ட் 

ளொத்துரசாலுளையென்றுமறிகலனிற்றைசாளிசென்வம்புமெர்ழிரறை 
யன.துறளமு மென அகுலமுறும்விடர்முன்வெருளுமொரூழ்வசா.தகொல் 

வினையைகினைத்தென் பயன்புர்தியிலே - னிவண்டனி ப 

வ.ரல்பிழைபற்றுங் குணங்சொண்டசோயோ - சொலுக்தொறு 
மெத்தமேனிர டுக்குதுனதுப லத் Senne வின்றியணைவைகொல் 

லிழி ழனுனையல தொகுவரினமொழி சொனவரிலைபல வே?மாரிடை 
யுழலொருதுட்டன் கொ லன்றுஞ்சொலினாள் - சிவர்தமெ 

அ.தடலாபெட்புள் குளம்புன்பனிவேர் - வரும்பது]



50 பழனித்திருவாயிரம். 

முஃகுசோதமி எண்பையெளிததெ ரித் திதாலடிலண்டிலருகெனு 

முறையாடதரம அ.ரமுமுலையுறு திறமுமுளபடி. யோர்லதாயினன் 
ஒருமைப$ிமனததோடுசருகினாள் (Sep) 

உடையைசெடழ்த்துக் களைந்தங்குறுதே'-ரளைந்தி6 

கரிசரமற்றைர் தொடும்கண்டுசெய்தே - கரும்புகொ 

டுப் ச், சசாளு 39 யன்றகளிமச லுற்றவாதன மென்றமணியின 

AGE SH ips சதமுமவளுட அருகலினிதுசெய் தூறுநீர்சை 
மிளிரவணைத்தும் புணர்ர் ம்கசசபோ தெதிர்ர் தவ 
ளெனையுமடக்குர் திழங்கண்ட தனால் வியர்தனன் 

வெட்கமோரணு வின்றியகனிகழ் வித்தைகோடிலி எம்பிடரியன 
விரதம்வெகுபிற விகளின்முயல்பயனெனவுமடிலில்கி ணைடைசோதினர் 

உரகபட த்சொண் டரும்பென்குறியோ டிலிங்கமு 

மளவறுயுச்சம் புரிர்ெஞ்சலுரு - தனங்களு 
ளுட்சொணவு மிழ்ர் சமதசல மெத்தையாதிர ளைந்துவெளியிலு 
முததிவமைசெலுஈ திபிலொழுபெதுடலொடுபிரளையோமராண்முதல் 

உறுசலவிய நுசாகமுயர்வேத, (௯௯௭) 

தொங்கற்றாழிசை, 

அ௮ருணகிரிகலியாவுமணிகுவா னசலமுழுதரசாள்ச்வடையகோ 
பருவம திநிகாசேவல்குலவுசேய் பழனிமலையடி.வாசமதனிலே 
திருவனையளருசேயேருபே ிதிதருள்செயெனகோதிமறுனே 
ஜனெருமைபமேனதோசெருவினு ளுறுசலகிய நுராகமுயர்வதே, 

வட ஈ கவி- ௬௧௬௭, 

பழனிக்குன்றிற் குதிக்குமொருவன் வகுப்பு, 

தனனத்தர்தச் - தனத்ததன தன, 
௪.ரதச்சிர்தைப்புனிதர்க்'்சொற் றமிழைத் தங்கத் தவத்ை தயருள்பொருள் 
சகுனிப்பண்புக் கொடியர்க்கெண்கட் சலச.த்தன்-.கப் பொறிப்புணிடுபசை 
சமன்முற்றன்பொற்கழல்பட்டெஞ் சித் ,சள.ரக்கொன் நிட்டெழுப்புமவர்குரு 

தபனச்சங்கத் துளம்வெட்கர் சத் தனிமற்செஞ்சத் இரச்கைவயவன (வ) 

விரதக்கங்கைப் புனவலுட்பெண்பெற் றெழுஈற்றககச் சயர்க்குமருண்மக 
விளமைத்தெம்பிற் குறைவற்றின்பத் தஇடைபுச்சம்பொற் சிகிப்புவிவர்பவ 

னிபமெட்டின்குப் புலின்முற்றங்கத் இவளர்க்கும்பு த் இிரிக்கிரகசிய 
னிதணிற்கொங்சைக்குயிலொ த் தன்றுற் நினிதய்த்.தஞ்சற்றியற் நியவளுயிர் 

குரதீத்தின்கெட் டிடாத்.துஞ்சொற் கொளுமத்தந்திக் குரித்துமிகுதுனை 
குறளை த்சண்சொற் றவக்சச்தக் குகிழுத்தல்குர் றுணர் த்தியவனளி 
குரிறச்சொர்இட், டலர்ஈற்கர்,தச் குரவைச்செ ம்பொற் கடப்பொடணியிறை 
சூதிரைக்குள் நிற்புலிமிக்குர் இச் குலவச்9ர்த ப் புவாக்ளெயலுயர் (க)



வகுப்பு, ௨௧௧" 

பரக்கண்டச் தடியர்க்கின்பப் பழமொக்குஞ்சொற் பளத்தன்மசபதி 

பதிபிற்றுன்பக் சடல்வைக்கும்பற் பலசைக்கண்டி த தொறுத் தகடவுளொர் 

பகலக்குன்றத் துருளிச்சண்டிப் பயல்சொற்சர்.தக் கலிக்குரியன்முதிர் 
பழமைச்சங்கத் தமிழ்செப்பிர்தப் பழனிக்குன்றிற் கு திக்குமொருவனே, 

ஞானசித்தேசன் வகுப்பு. 

தனதனதன தத்த - தானன த்தானனா, 
-௮ர.ள்வெளி ஈடுகிற்கு மிறையவன் லிழிகக்கு 

மழல்கொடு வடி.வுற்ற சோமளத்தேவனோே 

வசலமு முதுாத்தி வழிபடுமிறைபெற்ற 

வபிசயமயிலொத்த மா.துசைப்பாலனே 

வமர்புரிகளமத்தி யினிலயர்சரர்பக்க 
லரிவெகுவிந்கிக்சொன் மாபுகழ்ச்சீளேே 

வலர், தருகமல த்தில் வதிதருபிரமற்கு 
ளகமுழுதழியக்க டாவுகைக்கோபனோ (ல) 

வலகடலினையுட்கொள் குறுமுனிம௰ழச்சொ 
லரிபஜர்போருள்செப்பும் வாயுடைச்சேபஜனே 

லஇரயமுறுச த்த சரமுணர்தவலுட்ச 
வதிர்தொனிதருகொற்ற லாடுடைத் தீரனே 

வலெமொர்சொடியிற்குள் வளை தரவெனவொப்பி 
லழகுறுகலபப்பு ஞருமுற்பாதனோ 

வமு.தகவளமொக்கு தவளமுமதவெற்பி | 
லமசர்தமுலகத்து ட லாவுமுற்சாகனோ(ல) 

இருமகள்சணவற்கு ளூவகைமல்கடெமிக்ச ' 
இறன்மிகுதகுவர்க்கொல் விசநிட்ேோரனே 

இரைகடனடுவிற்பல் விபு தர்களிடர்பட்ட 
சிறைவிம்வகைசெப்ப வேகுமொற்றாளனோ 

தெருண்முனிவரும்வெட்ச மயல்புரிதொழில்கற்த 
இகிரியையடுசொற்ற மேயமத்றோளனோ 

சினவி.பகனலச்ச மொடுதொழவளைவுற்ற 
சலைபுளைகளிறட்ட சேலசத்தார்வனோ (வல) 

சிரநிரைசொடுஈச்க வரிமுகவளையட்ட 
திறமுணர்பவருட்கு ' லாவுரிற்கோலனே 

, இரள்ளைபலதுற்ற புலைம்மடும்வெற்தி 
இசழயின்மருமத்து ' . ரீபாத்றுர்னே 

( சசமுழுமையுமிக்ச் ஈலபடைவதாத்து'



8. 52. பழனித்திருவாயிரம். 

Aa wane aren 5 டாதசற்பா வனோ 

ஜினவனமக்ளி ற்பல் பறை வகளொருவுற்ற ‘ 

சீமுமிசொல்வழி.பிற்சென் மோகக் ॥ வன (2) 

குநாணி?வ ]ல்கி'ட பலப ஊியணிபெற்ற 

குப/ லகிபவத்தி வாழிடப்பாகனோ 

குவ/ய 7லபெயக்கும் விழியு.றுசசிபெற்ற 
விசிலொர்சனவிழ்செல் arr Ar SC. sr. Ce 

ொசிமை ]லுபர்வுற்ற வலன் முடியொடபபற்பல் 
Svein. ah சாயு தற்கரனே 

க சிசடலனல்வெட்கும் விடமமுே தீனவுட்கெர்ள 

துணதசனனிமெச்சம் வீறுடைச்சூலனே (ஐ?) 

(ந ரிர்சசிழுகழுற்ற வணிகமினதுகைக்கொர் 
குறைவுறிலுடனிட்ட சேயவித்தாரனோ 

குரு ியர்ஃபிர்பெப் பலிபு கழகவற்செய் 

மிசாடியசவிஞலு க்கு மால்கொண்மெய்ப்பாசனோே 

கும தசிரசுற்ற வலகையொடொழுவெற்பு 

குலைவுறவரிதழசெபல் வார்பகைக்கேமனோ 

குகையுறுபுகழ்துற்ற வருணை பிலொரு தத்தை 

பும்மின சனமெச்சு : கூதளப்பூவனோ(த) 

பருவத ழு.ழுமைக்கு மணமருண்மலரொத்த : 

பதயுகமருவுற்ற ் தாயசட்கோணனோ 

பனிமலர்ஈனியிட்ட குழலியர்புடைசுற்று 

படைமதனஜும்வெட்கு , காமுசச்சோனோ 

பறிதலையமணர்க்கொர் ஈநமனெனவிலடிப்பல் 

பதிக ழ.நுவல்சட்ட , வேதியப்பாலனோ 

(பழுதறுவளமைத்சிதன் மதுரையில னிட்ட 

பலகையின்மிசையுழ்.ற பாவலர்ச்சாணனே (தழ) 

பந்வைபி னறல்வற்ற வயில்விடுமிறைமுற்சொல் . டட. 

UNE tA ss மார்$ளைக்க.றனோ 

படர் தமிழ்மதுரத்தி விலையறிபவர்செப்பு 

யனுவல்களளவற்ற கோடிமெச்சேகனே 

பயமுதனசையற்ற மணல்வரையுலசத்தர் 

பகர்பல்போருள்கட்டு 'கரவஷக்சாரே னு 

பதிதர்செயிடர்முற்று மடுமவர்தெண்மொயதசு 

பழனியில்வளர்சு தத ஞானி த்தேசளே.(௬௧௧)



வருபபு. ௨௧௩ 

பாதாரவிந்த வகுப்பு, 

தனனைதன தானதன - தானானதர்தனா. 
அகாமுதலாபபொறி நிலைபிறழ்வசானிக ம 

மளவில்பலகோடிபொரு ளாயேரீறை கவே 

'யகளபசமோனசுய ச்மாசசுபாவநிச 

a UMA are ser ேசாகக ழ்ந்தே ல 

'யழிவருமகாவேளியி லொலிசெய்நவராதமுச 

சருள்பழயவே தீமுடி மேலே திகழ் ந்தவே 

'யவன வதா கதுமென வெகுவிதகிகாதமுய 
லறுசமயவா தார்பொது வாயேகடந்தவே 

'யருணெறிவிடாதொழு யெமபயமிலாதொருவு . 
மமலகுருவாகுமவர் தாமேயறிர்தவே 

யணுவளவுமானமொடு கருணையில சாகிகிண 

மயிலு ௦ இபா தகர்க ளோவாதிகழ்ர்தவே 

ப்லைகடலினீர்முழுது மொருசிதியமாடமென 

வசைகொடியிலார்பவன ஞர்தே.றுகி ன்ற்வே 

ப்லரிமதபமலர் கு.ரிவமு.தலாநிகழு 

மலாபலவுமாதவர்க ளாலேபொ திக்தவே(ல) 

'யச்வறுகு சாதவெண் மதியாதியா தியன 
வணிசடிலகாதர.து பேருவுயர்ர் தவே 

“யசலகுலமியாவும்வழி படுமசசதால்வளரு 
மமையனையதோளிமடி. மீேேதேதவழ்ச் தவே 

“யலெமுழுதாழிகொடு தஇிதிபுரியுமால்கிழியு 
மரிய திருவாழ்மனையு கேராவகிர்ர்தவே 

'ய௪ரசரமியாவுமலி வுறவு தவுரான்முகவ 

னலறிநிலமீதுகிழமு . மா2றயுதைந்தவே 

வமுதுதவுபாலுததி யினும்வெளிறும்வாணிமுழு 

தீ.றிபுலமையாசைகொடு ்- மேனாள்புளைந்தவே 

யம.ராகுலதீபமென வளருமகவானவுண 
சமர்செய்களமூடொர்மயி லாபேசுமர்தவே 

, யமளிமிசையானைமகள் ஜெறும்வாமெணாமலெணி 

ல.ரமகளிசார்வருட வீணாவிழை க்கே வ 
பலவன்மனைமார்பலரி லயமிடபமோடி.வரு , , 

மதுலருமையாளளையி சாமா றி௫னீ pGai(a) 

-தீசமணமோவரிய 'குழலுறுதெய்வானையொட 
தழையுடைகொள்லாளுமவர் பாலாவுவந் தவே



௨௧௫ பழனித்திருவாயிரம். 

தீகவுமிகுராரதன துரைவினவியார்வமொடு 
தீனிஈடைகொளாவனம அடேபுகுர்தலே 

,தீழன்மகமதாட மர் முனிவருடனோேட வரு ர 
தீகர்மு.துகிலேயும்வெட போதேறுமொய்ம்பவே 

தீவளமகமேருவுள தெ௲ைநினையுமாறுமிளிர் 
தீருகரியின்மீ. துசிலர் பாலேகுபண்பலே 

தரிகிடதெய்தாதிமிதெ பெனஈுடனமாடவல 

தீகுதியுறுதோகைமயி . லோடேஇரிர்தவே 
'சரவணபவாவெலுரை பிரணவமதோூபசர் 

தீவமுயல்கிலார.றிவு ருதேமறைந்தவே 

தமிமுமணறீபமு ௪ லியமலருகாவறரு 
தீமனியஈனூபுரம தோடேபுணர்ர்தவே 

'சருகுகனிசாயலது நுக.ரலிசையாகிர தர் 

தலையில்விழியாயமலர் மீதேகமழ்ர் தவே(வஜ) 

'சகடமதில்வானுலவு பரிதிமுதலாமறைசொல் 
சகளமு தலியாவுமவை” தாமாமிளிர்ர்தவே 

'தருமமறவாமலுயிர் வதைசெய்தயிலாமலுறு 
சரதகுணசாதனர்கள் போமாறுசென்றவே 

தளர்கில்கவுமாரர்பத மலர்மகரமார் தலையர் 
சருவபிரசாதமுற | aurG on Gunner வ 

,திரையில்வெகுமானிடர்க ணகமுதியபாறை தரு 
சலிலம்விழைவார்கள்பல பேராசைகெரண்டவே 

அ துமறையுமாகமமு மொருமைபடுஞானமுறு 
சம ரசகுணாலர்பல ரான்மாவயின்றவே 

சீருவுகிகராகமது விரவு தினைமாவு தவு 
திருணமுடையாள்ப.ரணி | CorG s8 hex pC a 

சசமமறுபொனாடர்களு மனைலியர்களோடுவரு 
சயிலமுடிதோறுஈட மாடீடணைர்தவே 

சரசகுண்மா தர்மனை தொறுமவர் தமாவியொடு 
சடமும்விலையாம்வகைசெய் ',வானளேயலைந்தவே(9) 

-மகரம்வெருசோடியுல வியசலதியேழுஈனி 
மருவவொருகாலீமெளி தர்யேயளைந்தவே 

வழிபடுர்லேர்ர்பிறவி மு தலியபனோயுமற 
மனவெளியினூடுகுடி. 'யாயேயமைர்தவே 

லன் சயில்திவாழலரி தெலுமெயிளர்பூசையிறு 
மூழ்வுகொடனோர்குடி.லி Congr Oana 

அளையணிதைவேறுபடு தலுமலறியோல்மிடும்.



வகுப்பு, ௨௧௫ 

வணி கமகளா/வமுறு மா3ரோம்ெெம்பவே 
மது சமலிபாடல்வளை தீரவிசைகலொன்முனழல் 
வன -*டுவொர்வேடவடி வோடேவிீனை க்தவே 

&மதுை*கரவாவியுறு புலவர்களிலோர்பெரியன் 
மதமழியவோரலகை யாலே, தகைந்சவே 

மலயமருள்காலிரத மெனஈடவுவானணியும் 
வகுள மலரா தியவு மோவர் *மரர்தவே 

மலினபவமாயவெழு கடலிலுழலா தபடி 
மறுவில்சடிசே ரலிடு பேசோடமென்பவே(9லு) 

மல.ரவலுமாயவனு மிகலுமருணாபுரியில் 
வருபுலவனா துபல பாமாலைலிண்டவே 

மசணமறியாமுனிவ ரகழுமிமையாரமுடியு 
மதுகரகுழாமுமுல வாதேபொலிர்தவே 

வனசநிகராயவொரு கரமுறுகளாசமொடு 
வளமருவுபோரிமுனி urG eps aC a 

மகிமைமிகுபாலையனுள் விழைவு தவரு இலகும் 
வணபொருஈலோன்மனது ளேபோயும்வென்றவே 

மகவிர்பலபேர்களிடை சரியநெமொலினிகழ் 
வலிமைபெறுபோகமுனி வாழ்வேபுரைர்தவே 

வழுவைநிகராண்மையுட லுழுவைமிசையேறுமுனி 
வ.ரனனையயோக௫ூயர்கை நீரானனைஈ்தவே 

வயல்குலவுகோவனக ரிடைவதியுமோர். தவச 
வசனமிருபாலர்தர ' வேயாளும்வன்பவே 

வடைடயறு தோசைமு சலியவுணவெலாமடையும் 
வயிறுடையனோடுபிற காலோடக்தவே(ஒ) 

பகாமுமெஞானமும்வெல் வயமுமுதலாவனசொள் 
பலர் தலைகண்மீதம்விமு மாதள்சொரிக்தவே 

பதிதர்மனைவாயிறொறு மலையும்கினையாளச து 

usp wer write sarap நாடாதகன்றவே 
பழமறையுமாகமமு மறிவுடையர்யாருமிகழ் 

படி.றுபுகல்பா தகரை யபாளா Baer pCa 
பரிதிவழிபாடுடைய ரிவரெனவலோர்கள றி 

பனிருமதவாதர்களு மோரசராதிகர்தவே 
பவளமொடுதீயும்வரு க இிரலனுமீறுபடு 

பசலில்வருவானுகி சாபேசிவர் தவே 
பருமலைபைசேருமுலைவனிலைய/சளாசைகே0 
படைமதனவேளடிமை பானார்பிரிர்தவே



௨௩௭ படினித்திருவயிரம். 

பரவைறுகாமா முனிவ னு சவுதமிழானுவலல் 

    

பலி சமுறநாடிமெலி வாசேதொடர்ர்தலே 

பமிகொலைநிசாசாரு மனையவரேலோருமிகு 

பருவரல்கொள்வான்முபல்ச லோசேயனிர்தவே(தல) 

படியிலு எ வாயசிவ தலமுழுதும்வேதநிகர் 

பதிகமமைவானளவி லாரோடியைர் தவே 
பயமலிவ தாலதிக ரகயலிபூ இியிடு 

பசியகுழல்வா சமூம ரூதேகலர்தவே 

பகையுறவிலாதபொது நிலையினர்களோடினிது 

பழகுமடியார்விழைவெ லாமாநிவர்சவே 

பதியலதுவேறுதுணை யிலையெலுமசாவிசத 
பலமுறுமினாரையிக ழாம்தூாயநெஞ்சவே 

பசிகொடிதெனாமலிலை சருகெனினு மாதரி? 

பலியெனிலுமாருமவர் ... மீதேயுசசந்தவே 

பவுரணைஈனாளின்முழு மதியனையசேேவலொலி 
பழு திலதென்வாய்மைபிழை யாதார். நுழைர் தவே 

பணியிறைபல்கோடி நுவ லினுமுடி.வுருதபுகழ் 

படர் தருமகாதிவெளி .. தானேதிரண்டவே 
பரமகுருகாதன்முத லெயினன்வரையாகவவெளர் 
பழனிமலைவேலனிரு பாதா.ரவிர்தமே.(,௬) 

பழனித்திருவாயிரமுற்றிற்று, 
வேலுமயிலுர் துணை, 

நூற்பயன், 

தினனத்தன ,சானன தானன - தன தானா, 

பொதுநிச்சயு மேயினி தாமெலு நிலை தோய்வார் 

புனிதக்கவு மாரகுலாதபே செனவாழ்வார் 

கதுமைக்கதிர் வேன்மயில்சேவலொ Operant 

கருணைப்பகை யாவளர் இயர்த மெமனேர்வார் 

விதுவுற்றச டாடவியாருணர் .... பொருளோர்வார் 

லினைகெட்டுட லோடுமெய்வீடுறு புகழ்சேர்வார் 

பதுமப்பிர Lore ah eT sans தொடமீளார் 

(பழனித்திரு வாயிர.நூலிடை பயில்வோசே. 

தெய்வமேதுணை 

குருபாதமேகதி,
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