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டை 

இவமயம், 

காரைக்குடி -ஸ்ரீமான், 

ராம. சொ, சொக்கலிங்கச்செட்டியாரவர்கள் 

மாணாக்கருளெொ ரருவராகய 

_ சிவகங்கை ஐமீன் 

திருப்புத்தூரைச்சோக்த தம்பிபட்டி- 
சொ, வேலுச்சாமிக்கவிராயரவர்களியற் றிய 

சிறப்புப்பாயிரம், 

  

அறு சீர்ச்சழிகெடிலடியாகிரிய விரு ச்.தம். 

உலகமொரு குடைநிழலிற் காத்தளிக்குக் * 

தகய்யோற் குரிய வாகச் 

தலைமையுறு மரசிருச்கை சமினொன்றாஞ் 

சென்னை யப்பா சாமி வள்ள 

லலகிலசா வியற்று தவப் பயனானோன் 

மெய்யுணர்ச்து மடைவிற் போஇத் 

,திலயெசோச் கலிங்கருரு இருவருள்பெத் 

றவனடிக ளிறைஞ்சி வாழ்கோன். (௧) 

செச்சமிழி னில£கியமு மிலச்சன நூஞ் 

சிச்சாச்சச் தெய்வ நாலுஞ் 
சட்சமூறு சருக்கமு சற் பலநூலா 

டாட்கிலமுர் சகக்சற் முய்ந்தோன் 

வர சடையு மாணவகர்க் கஷ் பினொடு 

நூல்கள்டல வழங்குங் காலைச் 

௪%சைகொள ண் பொருளு மெண்மைபெற 

உவர்ச்குணர்ச்தஞ் ஜெப்பின் மிக்கோன், (௨)



சிறப்புப்பாயிரம், 

மன்னுபுகழ் மகாதேவ பண்டி சன்றா 

னடச்சமமை மாண்பு சோன்ற 

வுன்னுசிறு நாத்றொகையாம் பெயர்தம் து 

பெரும்பொருணூ லுரைச்சா னம்மா 

வன்ன தனை யறிஞர்மகழ் பூப்பவச்சிட், 

செவினனா லவன்யா ரென்னிற் 

கன்னல்கமு செனுங்கழனி குழ்சேவி 

கோட்டைககர்ச் கவிஞர் செம்மல், (x) 

துறைவிரவு பெருஞ்செல்வ வை௫ியர் தங் 

குலத்து இத்தோன் நூய ஞானப் 

பிறைவிரவு முடிப்பரன்வா மிலுப்பைசகர்ச் 

கோயிலினான் பேற்றால் யார்க்கு 

் நிறைவிரவு சன்மையொன்றே பெறுருபே 

 மனின்மேலா நிசழ்ச்துஞ் செல்வ 

னறைவிரவு சோலைமலி செர்தாரித் 

SE SOY BUSS மன்பன், (௪) 

சேவிலூர் கொற்றவா ளீசர் இரு 

செல்லையம்மை இகழு மேன்மைச் 

சோலவிலூ ர௬ுறையருணா சலச்துறவு 
சாமிகளின் குமரன் சேயாம் 

பாவிலூர் புசழருணா சலமூபென் 

தருமைர்சன் பண்பு மேய 

சாவிலூர் பலகலைதே சருணாச 

லப்பெயா்கொ ணரேச்சீரன் மாசோ, (௫) 
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வலவ ee A ee 

காப்பு. 

வெண்பா, 

பண்ணோது செர்கமிழிற் பாடத் Boge Cad gwd 

கண்ணேறு சோகைமயிற் காவலனை -யெண்ணேறு 

CE] si aah) யங்கலென் சேஷ சீறு Oa இன்றேன் 

மைத்தந்தி * பங்கரிசம் மை, 

அல, 

எண்சீர்க்கழிரெடிலடியாசிரிய விரு சம், 

பாராதி யாறாறுங் ஈடர்னு நின்ற 

பானியாண் டானப்ப னன்பன் 9 ரென் 

ரொரச ரசாளெல்லா ஈன்னா சாமோ 

வுதிக்கிடா சாளன்னே வோறு கண்டாய் 

கேோரரக ரின்றுபோ ரேற்ற சூர 

ஊீர்க்குமிழி போன்றொழிய வேலெ புது. 

இராச விடர்தீச்ச தர லிர 

  

சிற்பதமே செநர்தூர்வாழ் செல்வத் கேவே, (2) 

* 988) — இருவடி, 

5 சான் என்று -குரோறாரரம் என்று,



8. Basi Geng HTTP MGA பதிகம். 

விற்பணியாக் சாயமிருர் இன் மாய 

நிறறொழாக் ஸாகையென்கை சயகை நர 

வ்பணியாப் பாடாவாய் பிலவா யங்ஜறோ 

வணங்கா இலதலோள் பெர யாமே 

யெற்பணியாப் பூண்டாகி மீறி லேய 

னெ மிர் Gbps SH மகிழ்க சரணே ரள ay மிய கே Ln pit 

சொற்பணியாக் சாடர்பாற Core we சோ ஜி 

தூயஇிருச் மெொறார்வாழ் ஜொன்மைல் வே, (2-) 

* அனிவைனா ஒணர்ம்ஏக்கா லவிர௪ போமோ 

விய 1 ஸ்ய ல மியி ர விசையும் 2 பயாமமா 

ம்ளையா ERC NEE Re Oca iy kB 

முதுமன்பா வன்றிப்பே Oe) ety Por 

தின்வைரோ இருவ ற் மிறய்வ யாக 

OG BUTI ௯ ருருப்பத் அண்டு யெ 

சளவைசோ சமககுறலா கண்ணி யைச்சாரண் 

கர்சனே செட்நாரவாம் சருணை 2 தேவே, (௧) 

$ இல்லென்று | முண்டில்லை யென்றும் பேடி 

யேதமுூறு பலசமயச் கணச்ச மென்னு 

மல்லென்று மகலாச வகர்தி ஞர் 

மலைபுசா வாமொன்றெற் கருஎல் வேண்டு 

சல்லென்று கறங்கருவி uSigray Gh சாரற் 

ஸசலைமலைச் கண்ணு சலா ஊிடச்கில் மேவும் 

  ely ம ஒகிதயய மய்ய ம டியை 

* அளவை நால். தருக்கம், 1 இயல். இலச்சணம், 

இல்.ஈாஸ்தி, 4 உண்ஜல்லை..அன் இராஸ் இ, 

  

ne



திருச்செர்தார்டுருகா பதிகம். 

யப ரில்லெ் மா அ Tovey பெற்ற செல்வா all 

வேதியனே செர்கார்வாழ் விமலத் தேவே, (௪) 

4 உடம்பானு மற்றதுகொ ளுயிர் சன் னானு 

முூறவனவுர? தெய்வத்தா னுறுவ யரவூங் 

கடம்யாறின் கழல்பாவு சாச லோர்தங் 

ET EQ oi. கதுவினோர்ச் கதுவா வென்ப 

ஈடம்பானல் விழிசளிக்ச wall gy omg 

னல்லுபதே எங்கேட்ச ஈலின்ற சாமி 

யுடம்பாடி லண தமை யொ மிச்ச வேளா 

வுச்சமனே மிச. கிர்வா முண்மைத் சே. (௫) 

GOS மியரப்பயாவில் எடக்கு ரதத 

woes வின்பங்கை செல்வி யாமே 

சாதா மிருக்சவிடச் சோன்றா மர்போச் 
மொல்லைவினைக் சொடக்கறுக்குஞ் சூழ்ச்சி யீசே 

பாதமே படரவுணப் பரும ரச்தைப் 

WEIR றாக்குபராற் பரனே மன்னிப் 
பொச்கமே பொலிகாணற் பொய்கை பூத்த 

புண்ணியனே செர்துர்வாழ் புனிசம் சேவே, (௬) 

புத்தியெனும் பாகுய்ப்பப் பொள்ளல் யாச்சைப் 

... போகுயரு மிரதச்தைப் பொறிச ளாகு 

tere Sy NN nati tle ene Lietae een meme eee Ft 

1 ஈண்டுக் குறிச்சப்பட்டன:5இ திபென தசம், os Bund 

Hi, அ.இதெய்லிகமென்னூம் சாப.க்இரயங்கள்,



ச BRI Osh grips பதிகம், 

ம க்இிகையில் சலினப்பாய் மாவி முக்று 

மலிலிடப வனம்புகுதும் வயப்ப டாதே 

ஏ.சீஇிவடி. வேலேர்இச் எங்கி ராமர் 

ஈருசிசா வளச்துவரூ சாமி சாதர் 

மேச்திவடி Gastar வளத்இன் றம்.3 

முருகனே செர்தூர்வாழ் மு.சன்மைச் தேவே, (6) 

“weg Bw விசும்பகக்தும் பரவ லான 

பரங்குன்றஞ் கோலைமலை பழகிச் சண்ணு 

மேரகதீதுங் குன்றுதொறும் 'விற்றி ரப்பா 

யெர்சைநீ யனப்ரோவெற் இசைச்டி கண்டாய் 

வேரகக்து ஈ அணியசச்துஞ் சுவைவெவ் வேரு 

விளைசரும்பைக் சவற்றுமொழி வள்ளி மாது 

'வாரகச்து வைத்தசகடைச் கண்ணா விண்ஷேர் 

வர் துபணி செர்தூர்வாழ் வாய்மைச் சேவே, (<a 

வள்ளானணிற் * மேனிப்பார் மருவல் வேண்டு 

மதுவேண்டு கின்கருணை நிஇயும் வேண்டு 

மெள்ளாமை தள்ளாமை யிகழ்பெ ராமை 

யேதசோய் மேவாமை யென்றும் வேண்டும் 

பொள்ளாத மூழுமணீயே பொன்னே முச்சே 

புரையிலலா வயிரமே பூவே பூவின் 

Marans ஈன்மணமே வேதம் தத்து 

வியன்பொருளே செர்தார்வாழ் விமலச் தேவே. (a) 
  

“தேனிப்பார் இயானிப்பார், (இறிப்பார் களிப்பார். சேனி 
ப்பார்” எனப் பெரியாரும் பணித்தார்,



திருர்செர்தார்மளுகர் பதிகம், ர். 

மணியாழிப் பெரும்புவியின் மண்ணாய் வாழ்வார் 

மகப்பெறு? ர் வாழ்சாளு மிகுவார் இந்தா 

மணீயாவைச் கற்பகச்தை வளைபச் மத்சை 

வைச்சேவல் கொள்வார்ரின் னாமங் கற்பார் 

குணியாகிச் குணமாடிச் குறிய தாஇக் 

குதிகண்டு துணிபொருளாய்ச் குலவு மொன்றே 

கணியாகிப் புனச்சரூகே காண நின்ற 

சருச்சனே செர்தார்வாம் கருணைச் சேவே, (0), \- 

பேற்றிற்று,



a... 

வேலுமயிலுச் துணை , 

பழநியாண்டவர் பஇகம், 

  

Pangea ONT 

காப்பு, 

வெண்பா. . 

பார்பூச்ச சென்பழறிப் பாற்பொலியு மாண்டவனற் 

சீர்பூத்த மால்புகழைச் செப்பு சற்வெ..் கார்பூத்த 

தாமத்தன் றர்ததொரு தர்தியிரு சாளாளமாஞ் 

சேமத்தின் வைத்சேன் நெரிந்து, 

நூல், 

எண்சீர்க்கழிரெடிலடியாசிறிய விருத சம், 

உலகெலாம் 1 பலத்சசரேர் விச்தொத் சேவன் 

புறுமாயைக் குள்ளாகி யுறுஇி கானா 

SOMO TE EONS flow gen ங்ற்சு 

் வான்மோர்கண் முக்திரிகை வித்தி வீங்சே 

யிலகயே மாயைசனச் சப்பா லாகி 

யிணைசமக்குச் சாமேயா யிசைர்சா ரன்னோ் 

விலகுறாப் பெருமையென்றோ விழியுற் றுய்வேன் 

வி.ச்ககனே பழஙிமலை மேவெம் மானே, (5). 

  

ஆர். ஆத்தி, 1 பலம்--பழம்,



பழநியாண்டவர் பதிகம், ஏ 

சம்மையறிர் துலகறினை,ச் தழுவிப் பற்றத் 

நிக்சரெறி யறையுமான் மறைக ஸிற்கச் 

செம்மையறிர் துய்கலாச் சிறியர் இல்லோர் 

ிற்ததிவிற் ஜேன்றியவா லெபி தற்றி 
வெம்மையுறப் பசு. நாலென் நதனை யெள்ளி 

மேதக்கோர் ஈகைபுரிய வினைவி, ளைச்தா 

ரம்மையப்ப வவருயுமா றுள்ள தேகொல் 

லாரமுதே பழநிமலை யமரெம் மானே, (2-) 

ஆம்பரிசி னின்நூல வடிவ நெஞ்ச. 

னழுத்தஇிரிக்ய கருமமுமற் ஐதனி னேருக் 

கோம்பலவு மகலவி.தி சோன்று மாற்ருற் 

த£யகைமிசத் இயகரும மதவுஞ் செய்யிற 

ராம்பிலார வெனக்காணு மூலக மெய்யாத் 

சயங்கவரு ர மலந்தொலைக்தாள் பவனீ யன்றோ 

காம்பிணங்குர் சோளுமையாள் களிச்குஞ் செல்வா 

கண்ணியனே பழகிமலைச் கண்ணெம் மானே, (௩) 

அறு,த்தியொடுன் பசமலரை யணுக, நாளு 

மகங்குழைந்து பணிர்தெழுந்தி ரச்சஞ் சென்னி 
பொருத்தியுன தேதமிலாப் புகழைப் பாடிப் 

புண்ணியா புனிதாரின் னாறெ முச்சைச் 
கரு ச்தினமைச் சொருகணமு மசலா வண்ணங் 

அண்ணுமவர் 1 விட்சேபங் கழற்று வாய்நற் 

இரு த்தியமொ, ரைந்துடைய இருபா ஞூர்த்இ 

கேகயமால் பழரிமலைச் இளரெம் மானே, (௪) 
  

* மவம்--பரவம், ர் விட்சேபம்--மனக்சலச்கம், 
ர



வி] பழகியாண்டவர் பதிகம்... 

மண் $ ணாசை பெண்ஷூன்றின் மன்னு வாஞ்சை 

மாற்றியுயர் ஞானகுரு மலர்மு கம்பார்த் 

தண்ணாவோ கானாரென் நநறைதி யென்ன 

வடிவணங்கி $ யெண்குணமு மமைர்து ரிற்கப் 

பண்ணேறு சச்தொமட பகரச் கேட்டப் 

பரறிலைகின் றவர்ச௦சஞ் ஞானம் பாற்றுங 

கண்ணாவாய் நீயலையோ கந்ரோ ரேத்துங் 

கத்தனே பழஙிமலைச் கண்ணெம் மானே. (௫ 

மனமுளசே லுலகுளதஃ இலதே லில்லை 

மத்றதியாங் வனமென்னின் மருவு மூன்றுய்த் 

Elem per sn மவக்தைசமிற் றிசழ்சு முத்தி 

சேரினுல இல்லைமன மின்மை யாலே 

யினமுலகே யஃதொழிந்ச விரண்டி ுண்டா 

மியங்குமன மூண்மையா லென்றெ னக்கே 

கனமுளநீ யுணர்சி கினா யென்கைம் மாறே 

- கீலைமுடிவே பழரிமலைச் சண்ணெம் மானே, (௬) 

  

ஒ ஆசை. பொன். 

$ எண்குணட்களாவன:--வேர் ச்சல், சண்ணீர் ச தும்பல், 

கம்பிதிசல், மெய்ஈடுங்கல், வார்த்சைஈமுவல், மண 

ம்பதறல், மேகம்போலுள்ளே குமுறி யுளமெலாம் 

வெதும்பல், மயிர்க்குச்செறிதல், 

(



Ep Ls Text Lent பதிகம். Fon 

*ருமாயா 4) விசிட்டபாப் பிரம மூலத் 

தோஙகருசமூ சாரமரக் இளைசத் சாஇ 

மருவாறா மலரறமு மறமுஞ் சார 

மாறிலற முதனான்கு மிலைகள் வேதம் 

வருமோயாப் பலன்சன்ம ம.ரணா தஇக்கண் 

வாதையே யெனுமிவற்றை வகுத்துச் காட்டித 

இிருமாரு வென்னீலையைச் தெளியச செய்தாய் 

செய்வசமே பழறிமலைத் இகழெம் மானே, (<r) 

ஆயுதாத துற்றியபோ 319 சாந்தை யோரைச் 

தணவுமிடை யுளதிதியி னச்ச மீட்டல் 

காயுமழி பசிபிணிவெய காம மூப்பாற் 

சரையிறுன்பம் வருமாண சாலச் சன்னி 

லேயுமஞர் நீயறிவா யென்றே ஈல்லோ 

ரியம்பினரித் துன்பமெலா மொழிவ தென்றோ 

வாயுமறை யினஙகாணா சயர்ர்து தேடு 

மப்பனே பழர்மலை யமரெம் மானே, (௮) 

  

4 விரிட்டம்-- உடைமை. 

9: ஐர்தாச்சை [| அவஸ்தை] யாவன:--கருப்பாசயப்யையு று 
தீ,தல், அ.இிற்சலம்பூரிச்தல், உதிராக்ளெசுடசல், பிரகு 
தீவாயுமுறித்த.த்சள்ளுசல், யோனித்துவாரநெருக்குண் 
டல்,



பறி பழகியாண்டவர் ப இகம். 

* இலயமே விட்சேப மேக டாய 

|| மிரசாசு வாசமென விசைக்ச லுற்ற 

சலமதே யில்லசொரு சான்கா 0 மற்றை 

ஈணுகாமற் சாச்தயரு நிருவி சற்ப 
சிலயமார் சமாஇயினை மேவி நிறு 

Heroes சாளதனை நிகழ்த்து கண்டாய 

மலயமா முனிக்கருளு மனவாக் கெட்டா 

வான்பொருளே பழறிமலை வளசெம் மானே, (௯) 

  * இலயம்-ஆலல்யத்தினுலாவது கித்திரையிளுலாவது விரு 
தி யில்லாமலிருட்பது. விட்சேபம்- ௮அசாத்மபதார் த தங்க 
ளோத் துக்கவேதுக்களாக அறிந்து அத்துவிதானச்தக் 

தை விஷயமாக்குவதழ்சாக விருத்தி அந்தர்முக மாட 

றது. அப்போது விருத்திக்கு விஷயமான சேசனம் 

Af சூக்குமமா யிருக்ெது. ஆகையால் கொஞ்சசால 
மாவது விருத்தி அச்சர் மூகமாயில்லாவிடவ் சேதன 

அற்வருபானச்சுச்தை யடையாமல் விருத்தி அச்சணமே 

படஇர்முக மாய்விகிறது, இந்தப் ப௫ர்முக விருத்தி 

விட்சேபம், கடாமம்-இராகாகி தோஷங்கள், 

| இரசாசுவாதம்-யோகிக்குச் சமாதியில் விட்சேபத்சாலான 
அக்கரிவிர் ச்தியினின்௮ு மூண்டாகு மானர்தாலுபவம, 

0 ஊற்றை--இடையூற்றை,



பழநியாண்டவர் பதிகம், Ds 

‘Ceéraor Coradoua துனுமெ னாது 

துயருழக்கு மனமாய்ச்சச் சூழ்ச்சி சொல்லாய் 

மாசமா காட்டவரைப் புரச்ச வசத 

மல்லாருர் இணிதோளா மாசற் றோனே 

கரா மென்றுனுவா ரிசயச் துள்ள 

வீசனே * யெண்குணனே யீறி லானே 

'யோசமா யின்மையா wore wre 
மோங்கறிவே பழநிமலை யுறையெம் மானே, (9) 

முற்றிற்று, 

எண்குண்ஙகளர்வன: Bawa gE) Se, Sr wey inty aby 
ஞூதல், இயற்கை யுணர்வினனாதல், CP Day Cp enn tt ev, 
இயல்பாகவே பர்சங்களினீங்கு ௪ல், பேரருளுடைமை, 
மேடிவிலாற்றதுடைமை) வரம்பிவின்ப முடைமை,



உடை 

வேலுமயிலும் துணை, 

பழநி நான்மணிமாவல; 

  

காப்பு, 

வெண்பா, 

எழரிமலை யுள்ள,ச் திருக்கு ம௫ழ்ச்ி 
பழரிமலை சேர்குகனார் பற்ற--மழவிடையா 

ரீன்றதும்பி யான்றொடுக்கு மிர்சான் மணிமாலை 

தேன்றதும்பி வரகழுற௪ சேர், 

நால், 

வெண்பா. 

யாரேந்து கொள்கைப் பழவடியா ரேத்தெடுக்குஞ் 

€ரேர்த ரின்றதனித் சென்பழரி--சேரேம் 

(பிறவிச் கடல்கடக்கும் பெற்றியெமச் குண்டோ 
* குறவிச் குசந்த ௬௬. (8) 

கலித்துறை, 
உசம்பத் பலமா நிரயத் தழுர்தினு மூன்னையன்றிப் 
புசம்பற் படரா வணக்கம் புகன்று புகவிடமொன் 

* குறவி-குறத்தி, *குறவிதோண் மணர்த செல்வக்குமரவே 
பாதை? என்றார். தளுடையவரசும்,



பழநி நான் மணிமாஃை, With. 

மகம்பற் பமசாம் படியருள் வாயெங்க என்னையத்த 
விகம்பற் நுறாச்சீர்ப் பழறி மலைப்பன் னிருகண்ணனே, (௨) 

விருத்தம். 
கண்டங் கறுதச காபாலி: 

கடுடிப் பாகஞ் சவெர்துவந்து 

கண்டங் குன்னை யோமொழிக்குச் 

சண்ட பொருளைக் கேட்கநீர்க் 

கண்டங் சன்ன லெனவினிக்சக் 

கழன்ற பழறி வாழ்வேபுன் 

சண்டங் இருளை யருளாலே 
கழிக்க வல்லோ னீசானே. (௩) 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

கீதா. தாதா நீதா வருளென்' 

ஜோதா நின்றே யுறுதி சாடி 

மேற்பல பிறப்பின் மு£திர்தவம் புரிந்து 

சிற்பர வியோமஞ் சேர விருந்சோ 

ரிருண்முழை: யுள்ளரி யேறு தாழ்வோ 

ரருண்முறை யறிச்சைச் தலம்புரி:  பொறிப்பெயர்சி 
சிரமுடை ம்னமெனுச் தெய்யவா டரவ 

மரமூடை யாச்சை வன்மி கச்திடைச் 
செயலத்: நிறுப்பச் செப்புபு மர்:இர , 

மயலுக் றகமூ௨ வவியா வேட்கையா 

ஈச்சா ரெயிற்றை ஈற்கெடுச் செறிர்தோர் 

மெய்ச்சார் புடையோர் மேஷசென் பழறி



பழநி நரன் மணிமாலை. 

மாமலை மருந்தே தஇிருமான் மருமான் 

பூமலை யாது புரக்குமா மயம் 

புக்க மூனிவான் புளகரும் பான் 

௮க்சகண் ணீரு முருகுமூள்: எழுமா 

நிற்க வப்பொரு ணிகழ்த்திய பெருமா 

னற்கலை பலவு. காடும் பெம்மான் 

மிகையுடை யாடவர் மிளிரு சகாளிது 

அககையழி மகளிர் தழைக்கு சாளிது 

வல்வழக் கொன்றே வளரு ராளிது 

ஈல்வழிக் கேகார் ஈலமு£று நாளிது 

செற்உ மிகுச்தோர் செழிக்கு நாளிது; 
கற்ற வலக்சோர் கடைபடு நாளிது 

பொய்மெய் யாப் பொற்புறு காளிது 

மெய்பொய் யாகி மேவு சகாளிது 

வேவியும் பயிறை மேயு நாளிது 
தோவிருக் தஞ்சுளே சொலையு காளிது 

அனால், 
மழைதரு வளனு மடங்கிய தெருவொடு 

. திழைதகரு கிலனுக் தருவளங் கரக்க 

வறுமை மிக்கது வயக்ச மற்றது 

வெறுமை மேயது வெவ்வேறு கற்றே 

யுடலார் வலியு: மூயிரார் குணனு 

சேடனார் வின்றி யோசைபொன் மியதால். 
வயிரோம் பு.சற்கே வயின்வயி னோடினேஞ் 
செயிரே நீங்கச் சேர்க்சொரு கணமு 
ரின்னை நினேர்து சேர்க் இிலேம் வணக்கூ



பழகி நான்மணிமாலை, ம 

தேன்னைஈல வினையிலே முனைவயாட் கொள்வழு 

சின்பெருங் கடனே ரிகழ்த்தினே மையா 

பொன்பெறும் வறியர்ப் போன்று சின்னடிச் 

கன்பெனு மொன்றே யருளுதி: 
அுன்பெலு மொன்று துவாச் சழிமே, (௪). 

வெண்பா. 
கழித்தேன் பலவைசல் கைதவமே செய்து 

விழித்தேன் கவல்ன்றேன் வேலா-- செழித்சே 

wee ser பழரி யடையகா டாதே 

யிகச்தென் பழவினையை யென், (௫): 

கலித் துறை; 

என்பங் குருகரின் றேத்து மடியார்ச் இொமைமுத்ி 

யின்பங் குலவ வளிக்கும் பழரி யிருச்குமெச்தா 

யென்பங் கிருதி மனமாம் புலச்சை யியறிரு 2.9 
were GASH. arent OED டமைவுறவே. (a): 

விருத்தம்... 
அமையாது வானுயரு மன்பே Ques Car 

வடங்காது கரைபுரளு மின்பே யென்சோ 

விமையாது வாழ்கின்ற ரிக்க ணோேயை 

யிரஃிமுன்பு பனியாக்கு மருர்சே யெள்சோ 

வெமையாதஞ் செய்யும்வினைக் சாவா ளென்கோ 

| வேசென்கோ வேசென்கோ விணையி லெர்தா 

யமையாரும் பழநிமலை யமர்ர்சா யின்தே 

யருள்புரிவா யேச்சடியே னறியு மாதே, ... (er)



( ம ahr ப ழ் நி நான்மணிமாம 

நிலைமண்டிலவா ?ரியப்பர். 

மிலே Oe SCo wigs al a@io 

குறியே ர௬ுணனே முலனே யின்றி 

வயங்குவான் பொருளே மண்விண் என்று பத] 

மயங்குவா£ காணா மணியே யொளியே 

அினிதரு வாழ்க்கைச் துயர நிச்கெனக் 

sons இற்பார் களேக ணகி 

யொருவே லெடுச்ச வருவே யுலவாழ் 

திருவே பழச் தேவே நீயுளை 

பகுதி ரீன்னுழைப் பருஈ்கடர் கர ச்இடைப் 

புகு. ரண் டோர்காண் புனலென வு£தா 

லென் றி சோமே யிசபரச் சா 

பொன்ற வீடுச்துப் போச்கொடு வரவு 

(மின்றி யலைவுறாஉ மிகலார் மன ச்னை 

வென்றி கொண்டு மேதகு வீடு 

பெட்டுமர் ஐ௩துறும் பெத்றி மேவித் 
திட்டுமுட் டிலாது சலைப்பட் டோரே, (௮) 

வெண்பா. ப 
சிலைப்பட்டா ணின்றாளே தன்னை மறர்காள் 
வலைப்பட்டா ணின்னாமம் வாயி .ஹிலைப்பட்டாள் 
பிச்சேறி ஞண்முறாசா பெண்ணின் பழஙியிற்கால் 

வைச்சேறு மர்காளாய் மன், (கட் 

கலித் துறை, 
மன்றிற் புரியு ஈகடச்தா ரிடச்சார் மனைவிழருங் 

சன்றிற் களேயதொர் காளையை புன்னிச் கரைச்துருக



112 நான் மணி மர்யம், மக, 

க ட் * ர. ட ௩ . ரு ட nr . ட ச் ட t ர . 

க் io ற் க்கு ம குயிர்கு i IGGL! ob BOWE Scot (GIO) 

devon toa Ob பபுரியிம் சொண்டிசெல் வீரா யு ளொண்றுகற்கே, 

விருத்தம். 

PIT SMUT wkd win Gey மலமிகுபாண் டச்கை 

Wy pieesstionn கோய்கடல்லை யழுக்னொெட ல ச்ைப் 

ப்ன்பொருசா ளெொரிசங்வ விருப்பசனைப் பேஎரிப் 
ae } ச் ச் ய் கடர ௩ . ச . 

பெரிதாட்டிப் பறிரீர்கொண் டாட்டி யுடை மாட்டிப் 

பொன்படுமா வயிரமாணிப் பூண்களவை பூட்டிப் 

பூசுவன பூசியொரு நிலா்காணா ம pitied 

னென்பயனோ வொன்றுமிலை ஈமாங்காள் வம்மி 
we 

Coord Si eureb பழகிமலை யிருவினையங் கெடுமே (9௧) 

a 5 a os . 81 . 

நிலைமணடிலவாடப யப்பா. 

இருவினை Wea யிறைவனு சிலனே 

கருவினை யடை.சலுங் கால முற் மிப 

பிறச்கலும் வளர்தலும் பின்பொரு காவி 

னி௰ச்தலு மியல்பே யென் றறிற் இடுக 

இங்குசெய் யற்க தெரிர்செவர் swipe, 

மீங்குமற் றதனை யேனையோ ருானச்குப் 

புரியினல் வளவே பொருமையி லென் 

whe. காரண மூடிக் சயைவபோல் 

வருதிதொரு சாரார் மயக்குறக் காட்பெ 

பருச்சறி மனனே பதறி மயங்கிடல் 

பாய்வரி மாவது படவே பொருத 

சோய்வரி சாடி யொழுகு மசத்தி



பழகி நான்மணிமாலை. 

னருவி பிழி. சரு மடுகறி web Geo 

வொருவ மாட்டா .துழ்ற கனவிடை, 

மற்றது சாணாஉ மன்ற விழித்துஞ் 

செற்றவ ணின்றபூஞ் சனையுடை வேங்கையை 

யலைக்கும் பழரி யண்ண லுளனென 

நிலைக்கும் விடவ ணிழற்ரு மடியெனச் 

கோடி யுய்வை குறிச்சொளு ஈலங்கள் 

கோடி. கோடி குலவிடுங் காணே, (௦௨) 

வெண்பா, 

காணிழ் பழர்மலைச் காவலனை ச் காணாது 

வீணிம் பலகண்டார் வேறுள்ள--சேணிம் 

கஇிபெறவே வேண்டார் சறர்தார் மலட்டா 

(on) ரிபெற்வே வேண்டார் நிலத்து, 

கலித் துறை. 

நிலைய மருட்கு£ல் விர்துமூச் இக்கு நிலைகுலேஈ்சே 
யுலைய வெதுப்புமுச் சாபாச் கஇனியினி ood POu me 

வவைய முயிர்க்கோ ரிருர்தட மன்ப ரகமலர்ச்செல் 

கலைய மமிர்திக்குச் தென்பழ நிக்கோன் சழலடியே, (Ow) 

விருத்தம். 

அடிரா ளிருக்ச வன்பும் பிரிர்ச 

லக்கா ணவின்ற மொழிய: 

ப்டிசே செறி ச வின்பங் குகேஈது 

பன்ஞா விருது aay



பழகி நான்மணிமாலை, WD gan 

சிழியே dai gy ஏண்பண் COO LB! Gt 

மின்னோ gl gveO ger Lug il 

உடிவே லமைர்ச மூன்பின் னின் 

வன்னோப் இரர்து புரவே, (௫) 

இலைமண்டிலவாசிரியப்பா. 

பமலியேம் பூண்ட பொலச்சே எண்ண 

விரவியாம் சகடன்மிசை யெழுசரு காட்சி 

யொக்க மரகச லவொண்ணிநற மயின்மேள் 

செக்கர் மேனி செவ்வி காட்ட 

வகவிரு டரக்கு மாறு மூககுக 

சீகவிரு புறமும் சையலா நீிருவா 

பொலிசர மேவு பண்ணிய கண்ணிய 

வொலிதகரு மருவி யுற்றிழி பழரி 

மலையமர் பெரும மயர்வறச் கற்ப 

இிலைகட படமென வியம்பிய் பகட்ட 

வொருலை வாரியச் தி.தர்மொழி பொறு229 

யுருவி இன்தே முண்மை நிலையே 

மம்வி யடங்சன் மேலெர் சாசேர் 

காவினின் ம ஈவிலக் கந்றே, (wer) 

வெண்பா, 

கற்றா மனம்போற் கசர்துரு௪ வேண்டேர்சின் 

கற்றாளின் இழ்மேலோர் சாரியர்பாற்--பழ்ர 
யெரியி னிழு சாவ -னேழையே னென்னே 
பெரிய பழரியிறை பேசு, {wer)



ர . 20) பழகி ரான் மஎரிபபாலை, 

ரதத BU! 5 அறை, 

பேசுகம் வாமன மேசென் பழர்யிம் பேரொளியை 
விசுசர் தாடி. புதல்வா ரம சம்வா லி ுயவணர் 
கூககம் சாவென் சருத்தியியா டேவ் குறையகளன் று! 
மாசுகஞ் சேரும் வசையஐ2 பேறும்பின் மன்னிடு மட. (2௮) 

விருத்தம். 
மன்னாச விளமை செல்வ மநர்றுநி பொருட்ப டு 

மின்னாத பலவுஞ் சூர்க்து மினாகன்றா யென்னே யென்னே 

யென்னாதன் பழி யின்டா விரும்பின்றா வடைர்த வர்க்கு 

மேன்னாக வின்பம் நுன்னு மூறைமையாம் சேர்தி கெஞ்சே 

இிலைமண்டிலவாசிறியப்பா. 

சேயரி நெடுங்கட் டெய்வ யானை 

பாகா வாகா பழமா பழறி 

மாமலை மருர்சே மணியே யிருகை 

யுடைய யானையை யொச்துளன் கூலமச 

மூரூவ மதமே யுற்றயெள வனமதம் 

வித்தை மதமே மிளிர்பிர புத்துவ 

மசமே ௪௪௪ மதமே கனமதஞ் 

சகாய மதமெனச் சாற்றெண் மதமிக் 

கருவி யாகி யாரப்ப் பெருச 

வென்னுளச் கருவை யேழையான் கண்டிலன் 

தகி யங்குசஞ் சண்முகா கொண்டு 

யாக CoM பரிவினி னணைந்து 

.. மதமபச் இட்டு வலிமை சான்ற



பம் கி சான்மணிமாஜை, Ls 

ONC MY சுரு மாசாட மன்மயப் பூட்டு 
௪ . ௩ ப ய க ் WO. La யா ்துலைக் இகிவே, (2.0). 

வெண்பா. 

rt வைவேக குசபழரி வாழ்வே பலரினைர்து 

ரைவேற் இரஙருவழுதற் காருரவர் சாட் — செய்வே 
கரு சாய்பா தாட்டுங் கடப்பாட் டினளா 

மொருதாய்பா ணிப்பாளோ வோது, (௨௧) 

கித் துறை. 

சாய் பழறி யுவர் ௪ வடிவேற்கை யுத்சமாபாத் 

மாதாய் விரைக்சனை செல்லுபு கோதாய் நுணைவரகவரீ 

கோசாய் இலாசென் மனங்சோண்ட செய்தி ர.றி.2.நுணர்சர் 
தி. சாய் சருமூ ரவர்கெளவை யாஜுற்ற தெள்ளிறினே, (2.2 } 

விருத்தம். 

தெள்ி பயோர்பணி ப?!) காயா 

் தீமை யென்பதே புரிய கேர்வனேக் 

ஜொள் ள யோர்பலர் குமுமி யேயவண் 

€ோ நின்றிடா ரருகு சேர்வரா 

துள்ளி யோர்பலங் கெழுமு மாவினை 

யோதின் வர்திடா ரொறாவ Cogito 

யெள்ளு வாரசிலர் சழுவு வாமையு. 

மேமை செல்லுமா றறைகு ௨ வாயரோ. (௨௩)



௨௨ பழ? சான்மணிமாலை, 

தி லமண்டிலவாடூிரியப்பா. 

அறைகட லாடை யகனில il sens 

நீண்ருடி யாகி சேர்பொளிர் பழகி 

மாமலை மன்னிய வடிவே லண்ண 

ஞம மிருப்புழி ஈடட்புழி கித்புழிப் 
பன்னா மாக்கள் பருகு நீரு 

மூண்ணுஞ் சோறு முடுக்கு முடைடம் 

பாவஞ் செய்த பண்டொரு காளே, (௨.௪. 

வெண்பா. 
காளோடு கோளு ஈலியாவே சூர்ரூ.தலைக் 

கேளோடி சாய்த்த கெடுவில்செவ்-- வேளோ 

றவு சிறிசேனு முண்டாயி னன்னு 

னுறைவு' பழகிமலை யுண்டு, (2.6 

கலித் துறை. 
உண்டே மதுவா னுயர்சோ லையினாற்றி னும்நிடனி 

. கண்டே பழகி மலைச்கா வலரையென் காதலுரை 

வண்டே. யினிச்சாழ்,ச் இடிற்றறி யேனவர் வர் இடவே. 
பண்டேர் குறுவாய் வேண்டுகி யாலின்று பாட்டிசைச்சே, 

விருத்தம், 
இசைவருக வசைவருக வின்புறுக 

தின்புறுக வென்பு சூழ்ர்த 
தசையருக வுடலிளைக்க பருத்தி 

கண்பழரித் சரமேன் மேவும்



பழகி நான்மணிமாலை, OK. 

¥ 

இசைகிறுக வளர்க்க பாழ் தி திருக்கோயில் 

புக்கிருட்போஞ் செவ்வே Qare Carer 

டை ப்ருகு பாட்டுமைப் பா. முன்னு மய 

ாஒியாடை பாவ வோமே, (07) 

நஇிலைமைண்டிலவாடிரியப்பா,. 

மேவலர் முப்புர மேலேகாட் செற்ற 

சேவா னரும்பெறற் செல்வா பழறி 

வேலா காமம் வெருளி மயக்கமா 

மூக்ருலும் பெறிகுவை முற்பி sin cm gy 

சூச்குமச் காலமா மூவுடம் பழிக்குவை 

LYE CON, 

சனைய னறிவு சந்கசை யறிவெனு 

மேண்மை சண்டே ஸனுன்றன் பாலே. (௨௮) 

வெண்பா. 

பால்கூட் கெதென் பழரியிறை மாட்டணுடி 

றால்கூட் இறுமன ச்சை மன்தயான்-கால்கூட்டி 

‘pu புரிர்து ரிகளமறு த் சொல்லையினிற் 

பொற்பப் புவியிடையிப் போது, (௨௯) 

கலித் துறை. 

போடுற் பொலியன்ன மென்னடை யின்மொழிப் புத்தரமுத 

மாதிற் குயிர்பெற மையொன்று சாய்டர் மயக்சறுமோ 

ரூ.திற் படாவெம் மூமைகோடி ரன்னை மீர் சூழ்ச்சியிலிர் 
காதிற் பழி யிறைராமஞ் செப்புபு மரப்பிடுமே, (௩௰) 

4



உ பழநி நான்மணிமாலை. 

விருத்தம். 
இடுகிடை மாசர் மதிக்ருறும் வெறுக்கை 

மீட்டலே வேண்டினே கெஞ்சே 

ஈடுகிடை விச்சம் பெறுவகா யிருப்பிற் 

சாவக மோடுசின் நனைகீ 

ரிிடை யென்ன மிச தனை நீர். இ 

யேறுகஇன் நணனைகரை பழ்றி 

கடுகிடை யாகே பழநி முன் னோர் 

கண்டு சேமிச்சுதுண் டவணே, 

றி லைமண்டிலவாசிரியப்பா, 

அலவம்புரி மாக்க எகம்புகா வொளியே 

யின்ப வளாக்தோ டிணையின் ர்ச்இியாம் 

Qu pg குரிய போருட் ௪டலிற் 

பிறச்சவா ரமுசே பிறங்கு பணிமலை 

யதன்பாற் றோன்றி யவிர.ங் கையிலை 

யாசின் மேற்பட ரருங்கொடி சரத 

மாறா மணச்து மலரே யுள்ளங் 

சனிசரு வார்பெறுஉங் காமர்செங் கணியே 

யிருபூங் கொடிக எளிருபுறம் படாச் 

கடம்பவிர்ச் சொளிருங் சனசமால் வரையே 

யுறுபிணி மருக்சா ழொண்டுர் gird Dor 

பின்வரும் பெற்றி பெற்றசென் பழரி 

மாமலை மருக்சே மான்மண விருந்தே 

யலிக்சை யாங்கரி யடச்துச் சொடார 

வூத்சை யுடலமா மோரிடி Bars go



பழநி நான்மணிமாலை. உட 

பகற் ன் By ws பொறிடப்பெய ரை உ தலை 

வேட்கைஈஞ் சடைய விரிமன நாகங் 

படெப்பச் கண்டக் இணெற்றிடைப் பாவனை 

யாமறு கன்வே ரங்கை பற்றி 

கான்றிட வதனை ஈணடுப் பாவமா 

மோரெொலி கறிச்சிட வயதி காணா 

சீயரு முயிரெனு மறிவிலி கலவி 

யின்பமாச் தன்றோ. எிடைவிமுர் தேன்றுளி 

ஈக்குபு சுவைமிக சன்றென மகழ்ச்து 

சீன்ணிலை மறப்பிற் சார்ர்களுட் குருவாய். 

மற்றவற் புரச்கு மாண்புளோ ஸனீயே, (௩௨) 

வெண்பா. 
கி னமிழ்விர் நெருப்பி னிடைகிற்பீர் 

கேரி லுகங்காண்பீர் கீபமலா,2--சாரினான் 

சேவடியே போற்றுமின் சேர்மின் பழநிமலை 

சாவடியோ டுற்கீர் 5இ.. (௨௩) 

கலித் துறை. 
ஐடி மிருகண் ணருவி லியர்ல்கு மூடம்புவெம்மை 

கீடு மயிர்திவிர்க் குஞ்சொன் னழுவு சிரப்பொழியச் 

சேடு மொருபொருள் ஈண்டென வுள்ளஞ் சிறர் பொங்கு 
மாடி மெமது பழி மலையடி ஈண்ணினர்ச்கே, (௩௪) 

விருத்தம். 
8ண்பின ரேலும் வன்பின ரேனு 

கயழும் பயமுழு செயலாமோ



பழநி மான்மாரிமாலை. 

வெண்சகணி மாரு மொண்புன மேபூ 

மிசைசொள் பழநி வடிவேலா 

பண்புற யாருங கண்பெற நீழயம் 

பரிசின் னணிலவசெய் வனவேயா 

மண்ணிடை யாவர் வின்ணி்ட யாவா 

வாசு விசனை யறிவாமே, (௩ 

தோிசையாசிர யப்பா. 

ஆரம் பிறக்கு மப்பொஇ யத்தே 

வாரம் பிறக்கு பாறையுணர் முனிக்கு 

மறையின் 6 ஈது. வயங்குமொண பொரும் 

குறையின் போரது குமரா வமரா 

பக்கம் காப்புரி பன்னுபோர் விர 

து.இக்ிறை நின்னைச் தாய UG SCT 

னென்கோ வரச னெனகோ வர்சண 

னென்கு நர்னை வலமெரி யேந்து 

மசண னென்ப சருமறை 

மாதண பாவது மன்ற yor ra? a, (௩ 

வெண்பா. 

௪ ச் . 5 . 

உணவாற செருக்குவா ருன்னடிக்க மன்பு 

மணவார் பழரிமலை மன்னா-- கணவார் 

புகச் எருகின்ற கேடவற்றை யென்றும் 

விரகர் தனைவிள்ளார் வென்று, (௩



பழநி நான் மணிமாலை. உ௭ 

கலித்துறை. 

வென்றி மகற்கு மசனாம் பழரி விமலவுனைச் 

சொன்றி சிருகசொன் ஸனர்சமு கென்றே கொழுதஇவோர் 

ின்றிகற் கற்பகம் சாஞ்சிரங் காய்வேண்டிர் சூழ்ர் நிவா 

ரொன்றினை யென்னினும் வேண்டாது தாழ்பவ ருச்சமரே, 

விருத்தம், 
உத்த மச்சலி யோில ளாயினும் 

uss மிக்க பரிசில னாயினு 

ஈத்இி ரிற்ப னலம்பழ நிக்கற 

WS VOU spor opal gs, (௩௯) 

நேரிசையாிரியப்பா. 

அருமை குறியா SMI Go வழக்கும் 

பெருமை யுடையான் பிறங்கு பழஙி 

(ல யம ரெம்மா ஜொருவன் 

மலைவிலை யவனை வணங்குக பாரே, (௪௰] 

முற்றிற்று;



உ 

வேலம.பிலுர் துணை, 

இருமபிலம் 

இரட்டைமணிமாவல, 

மட்டை ee 

காப்பு. 

அவண்பர, 

மயிலத் இரட்டை மணிமாலை நாவிற் 

பயிலத் துணைவருமே பன்னு--மயிலற்கு 

arate செம்மன் முதுகாரிற் கொன்றையான் 

பின்வர்து மூன்னாகும் பேறு, 

  

ல். 

வெண்பா. 

பூத் சாரும் யொய்சை பொலியுச் திரூமயில 

மேக்சாரும் பூச்சாமோ வேசமற்ப்--பூச்சார்மம் 
றப்பதியின் வாழு மயிலவனைப் போற்றியிரு 

மைப்பபனு முற்முர் மணந்து,



Equa இர்ட்டை மணிமாலை, உர 

கலித் துறை. 

.மணங்கொண்ட சாழ்குழன் மாதிடம் வைகவு ம றிமிறாரு 2: 
குணங்கொண்ட விற்புரு வச்சாடன் Cop con evil KE tor wir 

நிணங்கொண்ட வேலா மயிலச் அதையு நிதியுனது 
குணங்காண்ட ஈல்லடி. யார்பாலெத் சன்பு கொடுச்சருளே, 

வெண்பா. 

அருமை பருமை யறிகன் மயிலத் 

திருமை கரவிருக்கு மெர்சை--பெருமையாஞ் 

சீபனார்ச் கொணமருகா 12சவற் கொடிமுருகா 

காசானோச் சாசென்பேங் கண்டு, (௩) 

கலித் துறை. 

உ) 

சண்டே னினையே சருணைச் உடலெனச் கண்டபின்ன 

ருண்டே யினிமற் ரொருதெய்வம் வேறென வோசையுளங் 

கொண்டே னெவர்க்கும் வினைதடிர் காளனின் மொர்மாயன்றே 

பண்டே யொருபெண்மு ஸனின்றாண் மயிலப் பழம்பொருளே. 

வெண்பா. 

பொருணாடிப் பல்கலையும் போசவவைக் கெட்டா 

தீருணாடிப் பற்றுரமை யண்மி்--செருணாடி சி 

இி.ச.இக்குர் சேனே இருமயிலச் தெம்மானே 

பத்திக்கு ணா£னி௰யப் பண், (டு)



௩ம் இரு மயிலம் இரட்டைமணிமாலை; 

கலித் துறை. 

பண்பார் ஈலணஸில னன்போ ரணுவிலன் பைச்சலைமேற் 

மிண்பார் பெறினு மடங்கா வவாவினன் ஜிவினையா 
ருண்பார் பிடிச்சொல் வொருசாளு சரைர்தே யுழல்வனெனைச் 

கண்பார் மயில் தொருவா வருவார் கலையுணர்வே. (௬) 

வெண்பா : 

உணர்க்சார்ச் ருணர்வரியா யொண்மயிலச் தெர்தாய் 

பணர்கதாங்கு பூவிற் பரிக்கு--ரிணக்தாங்கு 

காயக்தா லாயபயன் கண்டே. னினைப்போற்ற 

னேயக்தா னின்னடிக்க ணின்று, . (ar) 

கலித் துறை, 

சண்களக் சாமரை போன்ம்மெனப் பூச்சென் கடிவொழுகு 

புண்களன் றோரின் மயிலங்கா ணாவெஸிர் போசவனுவ் 

கண்கமளொ சாயிரக் சானுர் தொழுசெழு கர்சபுயத் 
Ch அண்களன் மையுடைக் சாகை யணைக்கு முயர்பரமே, 

வெண்பா. 

சாதைநீ காய்நீ சமருரீ யாவுரீ 

தசை யகற்றல் செயலுனக்கே-கோசை 

குருவாகச் கொள்ளச் சொழுஈனுமாய் நின்றோய் 

வருவாய் மயிலச்செம் மான், (௯)



& மயிலம் இரட்டை toon Gad, (௮ 

கலித் துறை, 

மானார் கட்சிளிமை பாடுபர் Com Ghani com viet Quy 
. ட . 

மானார் ின்கிளொண மிமய்ம் கா வில்வ உரிம துமி கொ 

(௩ ரனார் பாவா மயில் கொருவா Ht MUA aint 

கானார் wou) egw oomaug) anriig ooflius, (w) 

வெண்பா. 

இணிக்கள் உறிம்பாடி Cush Bos) oot) si Oar 
. . sro 7 mh : 

யுகரிகமற்ற சம்மர் Gey) Laer diets HCO git ol 

ஐல்வண்ண மேல்லா பழர்ேவி மமிலற்கா 

யெக்வண்ண மபேற்பா யியண், (0௧) 

Bh) SH 2 கலித் துறை. 

வண்ணம் காரு வெளிகெல் மியம்பி வழக்கிிலி 

Goi daar சொருவாம் பரலிர் மடில O அரி தலை 

யெண்ணுங் பரும ரினிஐ ரம் நும்பய root ண்ணுமுன 

ஈண்ணும் Virals ows Cs wall midway Cn, (ய) 

வெண்பா. 

கடலங்கை வைக்துண் ஈலஃயோ ஸநிக்கன் 
. yo 

BI OVID Yt BLM Gaur gir r— alle Yer 

ஈயிலம் செளிவம்் கு பான் னுமலடைற் போற்துற 

swags தமிழும் சரும், (Oa)



௩௨. திருமயிலம் இரட்டைமணிமாலை, 

கலித் துறை, 

சீருவாரும் விண்ணா றையும் விபுதர் சபோதனர்கள் 

வருவாரும் போவாரு (பாடச் இரியு மயிலமுன்னீர் 

சிருவாரு முண்டோ கஇபிற சேவருட் சார் திரய 

னுருவாரு சான்கு சரமேலுல் குட்டு மொருவனையே, (de) 

வெண்பா. 

மேலொ௫ மில்லான் மிகுமயிலசத் தாறுமுகன் 

ஜோலொடு£€ள்பாம்பணிவான்றோன் றலவன்-பாலோடுசேன் 

சேர்ர்கொழுகு வாலெயிற்றென் செல்வியிவ ளென்னீதூ 

Cart stew eas Gu mr Coos, (0௫) 

கலித் துறை, 

வைக்ரு நினையேசன் ளெஞ்சச்தி னென்மசண் மாரனம்பு 

க்க மெவியுமெய் கண்டுயில் கொள்ளா டருமமுது 

கைக்கு நினக்குவே ளென்னுமொர் காமங் கருதியிட்டார் 

புக்கு மயிலத் தொருவா புரிர்ச புதுமையென்னே. (2௪) 

வெண்பா. 

பு,தவசொன்றே கற்.3ரநீர் பொய்ம்மாற்றங் கொள்வீர் 

சது ரருறை மாமயிலச் சாமி-- மதுவுறையு 

நீபத்தா ரெர்சையன்றி நேரிழைமீ ராடவர்கா 

'ளாபசத்தார் தாநீக்கு வார்... (Wer)



இருமயிலம் இரட்டைமணிமாலை. ௩௩ 

கலித் துறை, 

சர்கார் கடம்பணி சண்றருக நாதா தருகமலப் 

போதார் பரவு மயில,ச தொருவா புரிக சருணீ 

கர்சா வெனவிரர் துய்க்சன ரன்பர் சழககனிஙகே 

'யோசா இருஈசே ஞொருமூன்றி னெனமன மூன்றினனே. () 

வெண்பா. 

மனஙகொள்ளாக் காதலுற்றேன் மாமயிலத ,தண்ணா 

வினஙகொள்ளு சின்னன்ப ரேயென்--றனஙகொள்வார் 

நீஙக வணைகது நெ௫ழ்ச் இன்பு தாராரோ 7 

வோஙகுகவென் றென்றேயுரைத்து, (௦௯) 

கலித் துறை, 

என்னே யிரஙகலை uur ola gs Oger get git 

'யென்னே ச ரீசண் டிலேயோ நினச்சா Dis oon Os ain ser 

'கொன்னே மிளிர்வுற் நிலவே யடியா குறைகள்கண்டு 

பொன்னே புகழே பிறவே யளித்திடப் பூச்சனவே, (a) 

முற்றிற்று, 

மகாமகோ ஈத்பாய, பாக், 
உட. வே, சாமிநாதையர் நரல் திய



Gr. 

Silo wie ம 

திரு மபலப, 

பரமாசரரியார் பாரமாவமை, 

அரவ a OE eg ene 

காட்ப /- 

ஸ்ரீ ன வண்பா. 

பெய விரு படியா வாள வரா போ ஸபர்முவளி ¢ . 
3) wis iby 0 Wie, 

eet 

HOS Re 

DUGCHIOA TILED S Kom Naam. 

டாரிசை Qarcio wir, 

ராரு? கண்டமிழி ம் சிப்பியவே கச்ச 5) 

வேொறாரு மட ரன்மிபாருா மிய ரரா 

பிரணவக்தை மன்வைச்ச பெமாண்தும் பா்சண் 

சமணவக்றை பாறமாப்சே சார். (௪) 

’ அல்லும் பகலு மரிவைக் குருகுகெள்சே 

ஈல்லும் பவகோயைக் காட்டைபுளே-பிவல்லும் 

Wor Bis dé ent பின்னிலக்கு வட்ட 

பமகமய கோமாரியைப் பரிது, ஆ!



பரமாசாரியாபாமாலை. கூடு 

உள்ளஈல மெல்லா மொருங்கு௨௫௬ மென்னெஞ்சே 

கள்ள மினைவொழி துச் காசலான்--மெள்ளவே 

யேனப்பா நீயமுசா யென்றே யுமைதக்த 

ஞானப்பா லுண்டானை சம்பு, (௩) 

ச்ண்டுபடு மென்மொழியார்க் ண்டு ever ans 
ச் " . . ட “Ey . ட ட ச ச் * ச 

மிதாண்பெடு --ன்வொழ்சே காயரின--மண்டுபுகழ்ச் 

சண்பையு யர்சகரான் சம்பக்தன வார்கழல்க 

ெண்பையு ளிற்றுப்போ மே. (#) 

er é 68) சைக்குமா சாசனங்க எளைப்பயிலச் 

காத்திரமி லென்னெஞ்சே காணுமின்பநீச்த 

மிசலித்சோன் மாய வெரிச்தோனைப் பாடும் 

புகலிக்கோன் ராளைப் புகம். (௫) 

காணுக்கு ஈல்லோர் ஈகைகொளவா ளெல்லாம் 

வீணும்கு ழைக்குமென் விறினெஞ்சே-- வேணு 

புர,ந்சான் சமலமொக்கும் பூங்கழல்க டம்மைச் 

'இரச்சான் வண்ங்கியருள் கேர், ௬ சி ழூ 

ஐயலம ர௬ுச்சவரு மர்சாட்டுங் கஞ்சுசெஞ்சே 

சையலம ராவதிமே ஸம்மையுய்சகு--.மயலமண் 
பாழியிறைப் போதகனிற் பங்கமூறச் செய்யுமொரு 
சாழியிறைப் பன்னாமங் கல், (a) 

Ga srqpor Cumge wiOneg,Ce 

கூடுங் ஈருதியவை & wdper—er@ 

மொருமயிலை யன்னவளா யோதியென்பை யாச்சசி 
| இருமயிலை புக்சவனை ச் சேர். (+)



i பரமாசாரியாபாமாலை, 

இருவினைசம் பர்த் தினையுமட செஞ்சே 
யொருவினை *சம் பர்.சமங குன்னி--மருவியே 
கூடலரை பன்சுரரோய் கோதகலச் Sig gis ர், 
கூடலலரச் செற்றவனைச் கூறு, (க 

இருச்கோல மிட்டழைப்ப வேனென்னான் றன்ஜச் 
கருச்கோல கீஙடெவே காட்டூர் -- இிருச்கோலக் 
காவி லுயர்பொழ் கரதாளம் பெற்றோன்பேர் 
காவி லமையகெஞ்சே நாடு, (த) 

  

இிருநாவுக்காசு சுவாமிகள். 

கட்டளைக்சலித்துறை, 

திருசா மனவ திருப்பணி செய் சவ செல்வமல்கு 

1 பெருசா மனவச் தொடர்பற வேரின் பெயரறைந்துங் 

கரு 1 கா மனவஃ தெழுதியு முய்ச்சனன் சண்டுசொண்டோ 

மிருசா மனவனி வின்புற் நுயர்ர் இட. வெம்மகமே, (௧) 

நா.ராள மைர்ச வொருபா லுடையா னலமறியா 

வோராள வாமிச் குடையவ னென்னா துனியெனையு 

நீராள விங்கு வரினது வன்றோ கிறையருளெங் 

காராள ரேதிருச் சாண்டக மோதி... சாவலரே, (6) 

sens aintioeenas, caaea   

* சம்--பிறப்பு, 

* பெருகாமன்-- அப்பூதியடிகள், 

ர் சாம்-- அச்சம்,



ப.ரமாசாரியா்பாமாலை, i ot 

அப்பூ டருக ரிரிஞான் று நீரவி லைக்செழுச்சைச் 
செப்பூ கமிலாச் சிறியேனு முய்யச் செயலுளதோ 
விப்பூ தல,ச்தா ரெவரு மிறும்பூ இசைச்சவன்பி 
னப்பூ திமைந்தற் கமாவிடர் தர்ச்த வருட்கடலே, (௩) 

பாவான் மகழ்ரக்சோ பொதிசோறு தாங்கப் பரமனினச் 

வோன் மலர்ப்பச கோவவர் தானறை யெங்குருவே 
மாவா னவர்பணி யுக்திரு வாமா வருமருர்சே 

சாவா வருளே தவமே சவச்தின் றனிப்பயனே, (௪) 

குளத்திருக் கெண்டோண் மதி திகூவிளங்கொன்றைமத்தங் 
சள,ச்.இருச் கும்வல் விடமுடை யானைச் கரு தறியா 
வுளத்திருக் சேனுக் கொருவுள வோங்க வுசையுமுத்தி 
வளச்திருக் £து மூறையல வோசொலின் மன்னவரே, (௫) 

௭.த மகற்றி யெதுழ்விடை பூர்இியை யேத்தியுயர் 

போச மதுற்றுப் புலையேள் பிழைக்குமப் போதுளதோ 

வேச மடைத்ச கவர் இறக்குமெம் வித்சகமாக் 

சீத மலி ச கருங்கட னீஈ்றுர் இனமணியே, (௬) 

விருப்பா இகளான் வெதும்பிரின் றேனை வியனருளாற் 

றிருப்பா Pacman os ster யேலது செப்பமன்றே 

மருப்பா இரிமா தவிசண் பகம்வழை மன்னுவளச் 

திருப்பா இரிப்புலி பூரிற் சரைவருர் தெள்ளமுதே, (௭) 

இம்மா வசு தரை வாழ்ச்கையி னால்வரு மின்னறமக் 

கம்மா வளவிலை யாதலி னென்னோ வதையகன் நு 

சும்மா விருப்ப னெளியே ஸனிய௰ழ்புதி சொல்ல. ரச 

கைம்மா வமணர் துயருற்ச் சாழுமெங் கற்பகமே, (௮)



௩௮ பர்மாசாமியாபாமாலை, 

சீக்கு மவிச்சை யெனும்பே ரிருளினைச் இற்சபையிர் 

அச்கு மறாச்சா ளெனவுணர்ச் சேனசைச் தகோகல 

காக்ரு மன சலை செப்பமுன் னக்தொழ சான்பயிமலேன் 

ands மனேதெரு ளாக்கு மினேதுயர் மாற்றுமின. (௧) 

மேதினி மங்கை சனமிவை மேற்றென் விருப்ப சுறா 

லே.சினி யைய னருள்வரு மோவென வேங்குநி4 சப் 

போதினி னீரா தரிச்சடி யேனைப் புரச்.தருளீர் 
மானி யார்மகழ் காசல ரோசொலின் மன்னவரே, (ம) 

ய்ய மவ பயல் அதம ee oe 
வயதி Ae ae RRL ட எப கயற 

சுத்தரகூர்த்தி சுவாமிகள். 

அறுசீர்க்கழிகெடிலடியாசிறிய விருக்கும், 

'சேனமருங் குழலுமையுண் கமலரிகர் 

விழிகளுமை தீரு வாவின் 

வானமருங் குலவுவிது முகமுமுடைக் 

சச் கிடையார் மகிழ்ம ணாள 

சானமருங் குங்குமகன் கணி பமல 

வடியேற்கு ஞான நல்கா 

யேனமருங் குறிக்கு வாமெனையஃ 

தீழகோவெம் மெழிலார் கோவே, (௧) 

ஒற்றிச்கு வர்சொருச்சி ஈலக்துய்ப்பான் 

மகிழடியி ஓரைத்த வாய்மை 

யற்திக்கு வேளெரி2தாற் காண்பாக்கு ச் 

திருவாரூ ரணையு மார்வம்



பாமாசாரியாபாமாலை, ௩௩ 

பத்றிக்கு மைக் கருப் போதகாறு ட் 
ஸ் முகிருமவை பாழுப் ஸிபற்றாய் 

பெற்றிக்கு Le mel ent EFS ea 

தெவன் புல்வாய் பெரிய கோவே. (௨) 

தேங்கமலர் விழிவாச மூட்போறு 

மப்போதவுர் இகழ்£்று பெம்மான் 

பூங்கமல பாறிசோக்று.. நிண / அரு 8 

தெையுமன்பர் புகம்க்ரய் சேங்ற 

வோங்கால & Thar use if) 5) ண்ஸ்டர் ப பபரும் 

சிகையேசே யோர்தூங் தரம் 

அூங்கமல மொழிச்சருள்வாய் சட்கா னே 

சேவார்தொழுக் தாய கோலே, (௩) 

சுர்கரவம் மொண்டநீ மறுல்கராடி 

யணியாடி சுருதி சாண் 

LOE ELA ரைக்காமுயர் Gan ema Ur 

யாரரடையாய் வனப்ம ற் பெற்ற 

முூக்காவ ஈங்கணணே மபங்கணகோ 

மயன்றுபல வோதிக் கூவு 

ம5சரவப் படிவோர்க்குஞ் ரூட்டானென் 

OMS soy வாரூர்ச் கோவே, (ச) 

கம்மியா Her OO Keo eer மனமாயைச் 

செயஸனோச்கச் சருஈ வெற்தை 

ஈம்பியா ரூரவறு மறைச்ரைவ 

மோங்கவரு காசு நின்னை



ஐ பரமாசாரியர்பாமாலை, 

ஈம்பியான் சாண்புகுர்சேன் சாச்தனையே 

Coden remem wen re 

வம்பியா தியாவருனை ச் சடுக்கவலா 

பெட்குருவே மாசர் கோவே, (6) 

பூமாது மூடியெனவே கோடலினா 

லிரும்பொறையைப் பொற்பத அர்த 

சாமாது லங்கயெவே சுண்டம்திற் 

சொலுமாரரறாற் நடுச்சாட் கொண்ட 

மாமாது வதியிடச்சான் நூதாக 

FLEGILT Ws pegs செய்தாய் 

காமாது டோற்றும்பா விப்பேருர் 

பெறறார்சசொன் ஞானச் கோவே, (௬) 

திசிதிர்கு மருஞ்சொற்க ளமைதியொடு 

சொடுச்சணியச் இரும்பா வண்ண 

(shee ரினைவீடு£௪ முச்சண்டைக் 

கருர்புசனை முன்னிச் சாழு 

மதிஇக்கும் வாமளிச்ச ரூரறைசோக்இ 

நாயேனை யாட்கொள் வாயா 

லெசச்திச்கும் பாவுஈம்பி யாளூர 

நங்கு ரவ வின்பக் கோவே, (௪) 

OBS WoL shes வுலசெனவே 

SG SIH 5G) wr sang 

யருநூசலை வைச்தீட்டக் ஈர துமவ 

பெனவுணர்ச்த வவச ரிச்சோ



பரமாசாரிய/பாமாலை. 

யிருரு, தலை யுண்டபா லனையழைச்தோய் 

பிறவிவலை யினினான் சக 

யுரு.சலை யொலிகேட்ட வரவின்மெலி 
யச்சருமோ வுண்மைக் கோவே, 

எட்டுணையா மன்பேனு மில்லாசே 

மாயிடினு மிரங்கிச் சோகங் 

சட்டணேயா திருச்சிபென நீழுன்வர் 

அதவாயாயேற் காச லோயெம் 

மேட்ணேயா ருளசொன்பா ஸிரசமுகூடக் 

கவிவல்லோ யுழைஃய யன்ன 

கட்டணேமா ளிசைஞானி களிக்சவருஞ் 

சு கானே சருணைசக் கோவே, 

கோலஞ்சா னாளுகைக்குள் எளாகிமினார் 

தங்கடிப்பூங் குழலி னாலுங் 
கோலஞ்சா லாலிலைமே ஸனகிலாலுக் 

துகிவாலுங் கூரம் பேய்க்குங் 

கோலஞ்சார் மையெழுதுங் சண்ணாலு 

மறிவழிர்து குணங்கெட் டேனைக் 

கோலஞ்சாய் முடியுடையான் நாரட்பெற்றொ 

யாதரிப்பாய் கோடல் சோவே. 

oa rt ee க் பணிக a an ee geen eee 

(2)



பரமாசாமியாபாயாலை, 

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள், 

ஙறிலைமண்டில வ.௫ரியப்பா, 

சீசப்பனலார்செல்லினை யேவி 

வேண்டமுமமையம்விரும்புமவ்வளவ 

BPG SONS SET CODECS AL 

பாகசாகனனைப்பரிவுடன ணை ரது 

வர சனஞ்செயவேவானுறறிவச்.து 

சாவிகள்வளர் சரச்சங்கமார்க்கும் 

பண்ணைசெறிர்சபடு இருவு2.௪ர 

சகோசமங்கையினிற்கோசையோர்பாக 

யிர்களரம்பயிர்களாலை சனோக்கி 

UIC ண்மழையபொழி யவரிஇனின்விடுக்குப் 

கனமேசவமேகன்னவின் சுவையே 

வாசவூரின்வருமருமருர்சே 

பெருக் வுறைபுகுக்அுபேரின்பச்கடல் 

கோப்பச்குளிருங்குணப்பெருங்குன்றே 

கூடற்கோமான்குறி் சாங்களவில் 

கவனவாம்பரிகளேச்கண்ணு சலரிய 

சோச்சவர்குனிச்சகுமகன்கொணரசக் 

சாற்றியகிருவேருவேகுளுவே 

காணுறின் முத கஇியைச்கையிலாமலச 

மென்னவேயுசவுமிசையினான்மிக்க 

புலியூர் மேவும்பொக்கமின்மறையோ 

மகங்களிகூர் சாவாரெழின்மடந்தை 

மூகைதீ ர்க்சருளிமுண்டெழுபுக்து 

ரசந்ைமயொரீஇயாங்கரன்றாளிணையைப்



CIO Lon erin wit cation ay, ௩. 

பரவிடின் ரோச் ௩ப்பண்ணுமெங்கண்ணே 

பாடிமாவலுட்பட்டியானிருச்ச 

மாயையென்னுமலியிராப்போ இன் 

வாசனைக்கள்வரென்மனை ய்கம்புகுர் நு 
ட் . . ; ட 
மேயமதியயெனும்விளக்னையவி து 

மெய்க்கிலைச்சாளிகைவேறு உவுடைக ற 

பொருள்களைம்கவர்ர் போயின ர ன்ற 

அதனால, 
மெஞ்சகம்புலார் துநெடுங்கடவிடைப்படு் 

அரும்பினெங்கெங்குஞ்சுழன் அவருக் இ 

யென்னையுமறர்சென்னின் னுயிர்க்குயிரா 
கின்னையுமறர் துநிலைமைசெட்டேனா 

விப்போகாயினுமின்னருள்கொடுச்இவ் 

வேமையைக்காசஇயின்பமார் சரவே. 

PHB ba.



டெ 

இிவமயம், 

திருச்சிற் றம்பலம், 

சொக்கலிங்கசுவாமீகள் 

வெண்பா. 

காப்பு. 

சவண்பா, 

சொக்கலிங்க தேிகளார் தூயபுசம் வெண்பாவின் 
வைக்ச விரும்பி மனத்சமைச்சிட்- டிச்சணமே 

சேர தும்பி கஞ்சுகம்போத் றேமொழியா ளீன்றெடுச்ச 

வோர்தும்பி கஞ்சச்சா ளோர்க்து, 
தயவை, 

  

நூல். 

வெண்பா, 

கங்கைசேர் கோமரச் கண்ணுசலோ யேயிர்இச் 
சங்கைநதீர் ஞானமருள் சற்குருவா--யிங்குரீ 

ass யெவர்சலமோ மாசொச்ச் லிங்கவள்ளர் 

லெர்சா யெளியேம் இசை, ர (5)



சொக்கலிங்கசுவாமிகள் வெண்பா, 

காமனம்பு சைச்சவரு சாளைப் பருவத்து 

மாமனம்பு சைக்க வகையுளதோ-- மனத்துக் 

சல்லார் சருதாசக் சனசொசக்க லிங்கவள்ளா 

னல்லா யெனக்கு ஈவில், 

பெதலாவ சென்னேயோ பேழ்கணிச்சாற் பின்னே 
தெற்லாவ இன்னே செரக்கிண்--0றலாகு 
மெஞ்ஞான மெஃனு மிளிர்சொக்க லிங்கவள்ளா 
லெஞ்ஞான்று ரேரு மிது, 

$ வெளியகீ முர்க்தவயில் வேற்கண்ணுர் மோகர் 

செளியநீ மோராறு செப்? ரொளியரா 

மோககச் தெரிச் ம மு.தசொக்க லிங்கவள்ளா 

லூக்கங்கொ றற னுமை, 

PD 

(2) 

(௪) 

ore pugs |) நைர்துமல மொன்தமிதித் சோனை*மும் 

மூன்றுபச்கி யாலுறகே முத்திரெறி--தோன்றுமா 

லென்றாயா லஃசறியே னெஞ்சொக்க லீங்கவள்ளா 

லென்றாயா வாய்சன் சயம்பு, 

$ வெளியநீறு அஞ்சனமென்பாரறாமுளர். 

(6) 

19 ஐர்தமலமாவன:--அணவலம், காமியம், மாயிசம், மாயே 
யம், இிரோசானம், 

* சலவிசபச்தியாவன;- சரவணம், க&ீர்ச்சனம், ஸ்மரணம், 
பாசசேவனம், அர்ச்சனம், வர சனம், சாஸ்யம், ஸக்யம், 
ஆதமரிவேசன ம்,



சக ரொக்சலிங்கஈவாமிசள் வெண்பா. 

பஞ்ச மலங்களைவ பான்மதியார் வேணியாரன் 

கஞ்ச மலர்ப்பசமே காண்மினென--கெஞ்சமுற 

வோதுங் குரவனீ யுற்றாய்பின் சொக்கலிங்க 

யாதுங் குறையிலமே யாம். (a) 

காம்பணியுர் கோளுமையாள் காணப் பொதுஈடஞ்செய் 

பாம்பணியுஞ் கெல்வண் பசமலரை 2-- சாம்பணியு 

ஈரவைமுள் ளார்யாரு நாடுசொக்க விங்கறிளைப் 
பெற்றவமுள் வாரார்நீ பேசு, (es 

பஞ்சுகர்ச மெல்லடியாள் பங்கன் பதமலரை 

கெஞ்சுகர்து கொள்ள கெறியுரைச்தே--யஞ்சுசக்த 

சாசமுச்தி யென்பாரை சாவடக்குஞ் சொக்கலிங்க 

மாசமுச்தி ரங்கருணை மன். ....] 

GG SOEs கந்த குழகனையுட் கொண்டெரிக்குப் ' 

பஞ்சா ச்சைச் சர்சபழி பட்டமசன்--வெஞ்சா த்தை 

மாற்றுகவென் றுற்றவெங்சண் மாசொக்க லிங்ககுரு 

காற்றுகளுண் டென்சிரச்சே காண். : (௯) 

,மோதகச்சைப் பாகோடு முக்கணியை யுண்மெ௫ழ் 

போ ககச்ளைப் பெற்றபரற் போற்றியய-.-பாசசத்சை் 

யோட்டுங் கடிநினென வுற்றசொக்க லிங்ககுரு 

காட்டுங் சதியொன்றே காண், (9) 

வர்தனைபான் மேவாமை மன்னக் கருதுவார் 

கர்தனையீன் றோனைக் கரு துவர்கோ--விர்சனேயோ 

கற்பா ரெனவிசைச்ச காசில்சொக்க லிங்ககுரு 

பொற்பா ரடியெம் புணை, ப (Os)



சொக்சலிற்கசுவாமிகள் வெண்பா, ப்ள 

உருகனைபான் மேவாமை யோசாவார் மயிலூர் 

மேருகனையீன் ரோனையே முன்ணிச்--சருகனைய 

செய்வம்பே ஞூபென்ற இவ்யசொக்க லிங்கரினை 

மெய்வநீ தனைபுரியு மேல், (௦௨) 

பங்சொன்றைச் சாராய் பரமா பழம்பொருளே 

யங்கொன்றைச்சாராயென்' றம்பிசையன்--பங்கொன்றச் 

தர். சவனை சாடுமெனச் சார்சொக்க லிங்கவுன்னிழ் 
‘ 

றர தவனை யன்பினளோ சான், (da) 

வேளை யெரிக்கு விருர்கிட்ட பெம்மானை 

சாளை யெனவிருப்ப காடாதிவ்--வேளையே 

யுன்னுகவென் தெம்மை யுறுசொக்க லிங்கவள்ளன் 

மின்னுகழற் கால்போத்று மின். (de) 

மாயத் இரிபுரமு மர்தகா சச்தெரித்சோன் 

காயத் இரிக்குரிய கத்தனென்று--பாயத்தி 

னுண்மை யுரைக்கு முயர்சொக்க லிங்ககுரு 

தண்மை யுடையாய்ரீ தான். (௦௫) 

செஞ்சரண மேவாதார் செல்வவரண் மூன்றுமொரு 

பஞ்சாண மென்னவே பண்டெரிதத.-ஈஞ்சணியுய் 

கண்டனல துண்டோ கடவுளெனுஞ் சொக்கலிங்க 

தொண்டனல முற்றேன் ஜொடர்க்து, (da) 

பாத சமலத்தைப் uToo ushers 8) er 
பாத கமலச்தைப் பறந்துகவென்- ரோ சவே 
கன்றுள்ளு மாவிற் கனிர்துருகு சொச்சலிங்க 
மன் அள்ள மென்மனச்தை மாற்று, 7 (0௭)



df சொச்கலிக்சசவாமிகள் வெண்பா, 

பஇியி ஸியலும் பசுவியலும் பாசம் 

சதியி னியலு£ன்கு ராத்றி-மதியின்பா 

ணின்று விளக்கு சிமலசொக்க லிங்கவள்ளா 

லின்றுனக்குக் கைம்மா இிவண், (0௮) 

வடியேறு ரூலம்ளெம் வள்ள லருணால் 

படியேறு மேலோர்சம் பற்றா.-மிடியேறு 

பூரியர்க்சா மென்ற புனிசசொச்க லிங்கமெனு 

மாரியகின் ராளென் ஸகசம், (Was) 

பொக்தார் ரூரம்பைக்காப் புக்ரையே சேடினீர் 

மீசார் தயிரின் மனமுடைர்திர்--விக்சாரம் 

வேண்டா மெனவடுச்ஈ வீரசொக்ச லிங்கமெனு 

மாண்டா னடியெம்பக் ராம். (2.0) 

அண்ணலெனப் in@cat ué@els Cor Cae 

கண்ணவனைச் காண்க சருதுசகெஞ்சண்ணைந்து 

காழ்க்திகெ சென்னி சருஞ்சொச்ச லிங்ககுரு 

வாழ்த்தி வென்றெண் மதத்து, (௨௪) 

சென்னைப் பஇியிந் செகமுய்ய வேயமாக்த 

வுன்னைப் புகம்ர்சா முணர்வுடையா.ஃரொன்னையா 

னேச்தலேற் முங்கொ லினியசொச்ச விங்கவள்ளால் 

காச்ச ஓனச்சே கடன், . (௨௨) 

பிஞ்ஞகனைப் பேணிப் பிஈப்பறுப்பம் போதுமினோ 

(பொய்ஞ்ஞஜெகசவே யாம்புகன்றோ? போழுமீனே -செம்ஞ்ரூவிலுஞ் 

சென்னையுளீ ரென்னவே சேர்சொச்ச விங்சமெனு 
மன்னையுளீர் ஈண்பீர் மஇரது, (௨௩)



சொக்கலிங்கசுவாமிகள் வெண்பா, ரர 

மாதர் மதிக்க வருசெல்கர் சன்னையே 

நீசர் மஇக்ச நெறியின்றா.-லேசமெலா 

நீங்கவிடா யென்ன ரிகழ்ச்ுசொக்க லிங்கவள்ளல் 

பூங்கமலச் சாளெம் புகல், (௨௪) 

* துளம்படுமூ ரறசெல்வாய்சக் தோசையரா வின்ன 

ஒஓளம்படிமே யென்றுகவ லுற்றேன்--களம்பமொ 

ஈரசகல விங்குவர்சோய் ஈஞ்சொக்க லிங்கருரு 

SCFM சாட்கமலம் சாம், (௨௫) 

மெய்யெல்லாம் விட்ட விரிகுழலா ரிற்பட்டுப் . 

பொய்யெல்லால் சொண்டவிப் போட்சனேன்--மெய்யனா 

யுய்யவழி யொன்று முயர்சொச்ச லிங்கமெனும் 

துய்யவழி யாகலமுஞ் சொல். (a4) 

unGat OumsWari eu ui CrrQaneions 

சேலோ விழியென்னச் செப்பிமொ--மாலோடச் 

இர்தனைரீ செய்வாய் சிவசொக்க லிங்கவள்ளால் 

வர் சனையான் செய்ய வருது, (2 @) 

VerGrr wigwaiig wir release np 

கண்டோ மொழியென்னுள் கைசவருச்--குண்டோவோர் 

செய்கை யுறுதியுறச் செய்வசொச்சக லிங்கவள்ளா . 
லுய்கை கருதி யுரை, ் (௨௮) 

* துளம் மாதுளம்,



டு சொக்கலிம்கசுவாமிகள் வெண்பா. 
j 

விலக்கைச் கறிய விறலுடைய மாச 

ரிலச்கை,ச் சவிர்ந்துய்வ சென்றோ. மலச்சைய 

செண்ணா வருமருர்சே யெஞ்சொக்ச விங்கமெனு 
மண்ணா வருணீ யடுத்து, 

ஏகரா மென்னா இடும்பைச்கே கொள்கலமாம் 

தகேகசா மென்றே இரிவார்மா--லேகவே 

யுண்மை ஈவிது மூயர்சொக்க விங்கவள்ளா 

லண்மை யுனக்கே யருள். 

சருடரசீ ரென்ன ச் சரணிவாழ் தக்கோர் 

புகு தவே வீடாகும் பொச்ச--மிகுசகா 

மரேகவே காடா மெனுஞ்சொச்ச லிங்கமெனு 

மேகனே யெங்க ஸிறை, 

சன்௮ குணிலாச் கனிவிளவி னின்றுகுச்தோ 

(௨௧) 

(௧.0) 

(௩௧) 

ஊன்றொருகண் கொண்டங் கருச்சிதத--மென்மலரைச் 

சற்றேனு மோர் தியெனச் சார்சொக்க லிங்கரின்சொ 

னத்றேனுங் சண்டுமென்பே ஞான். (௨௨) 
பத்துடையார்க் சென்றும் பணிபிறைரீர் தாங்குசடைச் 

சித்துடையார் மிச்கெளியர் சேர்கதுய்வீர்-- பிச். துடையீ 

சென்றிடிச்துப் பல்கா வியம்புசொச்ச விங்கவள்ளா 

னன்தியறி வில்லெனையு ஈண். (௩௩) 

  

“பத்திலனேனும் பணிர்திலனேனும்'” என்றார் ஆளுடைய 

வடிகளும்,



சொக்சலிங்கசுவாமிகள் வெண்பா; ௫௧ 

மாலை மதஇிக்சண்ணி மாசேவற் போற்றலே 

வேலை- யெனக்சொளுமா விஞ்சையினைக--சாலையே 

மேவிச் குரியெனச்சொன் மெய்யசொச்ச லிங்கவள்ளா 

லாவிச் சொருஇணைநீ யாம். (௩௪) 

1 கோது குலமுதிரூர் குன்றவில்லி தாட்கமலப் 

போது பணிகற்றார் போற்றலொர்--மாதுயசை 

மன்னின.ரா லென்னாவின் மாசொக்க லிங்கவள்ளல் 

பொனனினவிர் சாளைப் புகழ். (௩௫) 

நிற்கு மவையெல்லா கேரிழையோர் பாகனென்றோர் 

இற்கு மதியினசே சேடிலார்--சற்குண த்த 

மாவா ரெனவிசைச்ச வன்பசொச்ச லிங்கவள்ளால் 

காவாய் மனநீ கரைத்து, : (௩௬) 

இண்டைச் சடைமுடியெம் மீசனையே பண்புடையீர் 
புண்டைச் செருக்கொழியப் பற்றுமினென்--றண்டை 

யிருக்து மதிபுகட்டு மெஞ்சொக்க விங்க 

மருஈ்து நினதுமொழி மன், (௩௭) 

அருளபழு,ச்,௪ தீஞ்சொ லணுஇக்கேட் டாரியார் 

தெருள்பழுத்தன் னோரே சறந்தார்--மருள்பழுச்ச 

சில்லோ ருனையணுகார் செல்வசொக்க லிங்கவிவ | 
ரில்லோ ரலர்போகூ. ழீஸ்கு, (௩௮) 

  

1 “கோதகுலம்-குதஹலம்-கோதுகுலமுடைய பாலாயெ 

முர்இராய்”” என்றார் பிதரும்,



Ge. சொக்கலிங்கசுவாமிகள் வெண்பா, 

உம்மை யொருகா லுணர்ச்சடைர்கா பெச்சாலு 

மம்மையப்பா வென்றே யருஇருஈ்தார்--செம்மையே 

யோர்ந்தா ௬ுயலானா ருற்றசொச்க லிங்ககுரு 

தீர்ந்தாரியார் ஈல்லோரைச் சேர்ச் த, (௩௯) 

முத்தத் தறர்ீதிட்ட மோனத்தீர் சாசனங்கைப் 
பற்றப் பாம்பொருளின் பான்மையினைச்.-சொற்ற 
வடிவின்ஞா ன*்தீர் வருசொக்க லிங்க 
வடிகளுமைப் போற்ற லழகு, (24) 

முற்றிற்று



டே 

வமயம், 

திருச்சிற் றம்பலம். 
எ அவவவைவைவவறறவையன வட 

௦ ௦ ® 

பனனிருபாட் 
OME 

காப்பு. 

ரூறன் வெண்பா. 

அத்திமுச னாறுமூக னச்சனன்னை யாண்டகுரு 

ud Hille வுள்ளிருப்பார் பார், 

eg gag Scalp eran, 

அல், 

ஆசிரியப்பா. 

| வறுமையின்பயன்.] 

மேடமா ம.இக்சகண் மேவுமோர் ஈண்பகல் 

கானடை ஈடு காவதம் பலகடக் 

சாசுபர் தெறலா லம்ம வருந்இச் 

அடிச் அுடிம்யச் சொன்மர மொருவன் 

மாராஉ வொலுங்கிச் சால்வெதுப் படங்க 

ழு Menu கே்பட் டாலென 

கவோருபோரு எில்லென வோடி யுழைச்து 

fre: Cael, wereome ennées 

பெற்றுழி யின்பம் பெருகு மாதலி 

னின்மை வேண்டி யிருச்சலு மூரிச்சே 

பின்ஜஞெங் வொன்றாப் பெறலா யிடினே, 15)



பன்னிருபாட்டு, 

[ வாழ்க்கைகல்ம். ] 
**9ப்பெனு மல்ல னீச்ச இல்லா 
ராவினைச் சண்டமற் றசன்சன் றென்னச் 
கண்டு களிப்பக் கரவா Sy 

ஈற்குடிப் பிறப்புடை நல்லோர் சில்லோர் 
சாளது சன்மையு ஈவில்பிணி வன்மையு 

கோக்கெல் வழியி னோவொரு வர்க்கு 

மூறாவகை யொண்பொரு ஞூலவா தீட்டு 

கீரவ ரொருசிலர் சிலத.துமா னிடர்ச்கே 

யுரிய தாகி யுராதமுன் பெரிது 

மூற்றுழி நீங்குவ தொன்றுமாம் வேட்சை 

யென்னு மதனுச் சென்றும்வே ரூடி 

மனத்சொ மனத்தினை மன்றப் பிணிக்குங் 

கட்புல னாகாச் கனிவெனுங் கயிறு 

வெண்டா தின்றொடர் மேதகு பட்டு 
மூடிச்சென வொருசவி முன்பணி பெறவே 

கழறிய கழிபெருங் சாதன்மிக் சொத்த 

கற்பினும் பொற்பினுங் சன்மகள் பொன்மச 

ளென்ன லாகு மில்லக் கிழத்தியோ 

LEO துய்க்கு மாண்டகை யோர்மிசச் 

சிலரிவ ருண்பது Fare) ளீண்டு 

வாழ்தல் குறித்தே மற்றை யோர்பல 

ருண்டுண் டுறங்க வுயிர்வாழ் குஈரே, (2) 

  

* இஃதுபசரரவழச்கு,



பன்னிருபாட்டு, டு 

| மாதர்தன்மை.] 
பெண்கா ஹுமது பெற்றி ஈன்றே 

கவற்டு யின்றிக கையற வின்றி 

யெமது மனங்களர்ச் இயாங்க எிருப்புழி 

யைய மூறுவீ ரசண்று செல்லீர் 

கூசி அிற்பீர் கு்றுயிரப் புக்கும் 

பதுக்கும் பாலின் பஞ்சி னணிழலென 

மாறுவர் குணனே மனச்இற் குறைய 

வுமைமகிழ் விச்சு லொல்லா தாயினு 

மலக்ச ஹுற்றியா மழிர்சக நைந்து 

மூகமிகப் புலர்வுழி மூண்டது சண்டு 

தேத்றற் சமரர் சேடி விடுத்த 
வணங்கென லாம்பழடி யாற்றுவீர் துயரே, (௩) 

[குருவழிடாடூ, ] 
உலக முவக்கு முூலப்பில்பண் டாரமா 

மாமறை யாவு மன்ற வோதினோன் 

புரைகபு தன்னிலை பொய்யின் நுணர்ர்தோன் 

மனைவாம்க் கையெனு மவிவ்லி பிடங்கர்ச் 

குலைந்து மாழ்கு முயிரெனு மதமா 

வுய்ந்துபோ மாறே காத்தற் சூரியோன் 

காண்டகு குருவாங் சாசன்மிக் கன்னோ 

னிருப்புழி விதுர ணிற்புகு் சவன்றரு 
மேழைப் புல்லுணா வேற்றுக் கொள்ளற் 

கீரிரு காமுஞ் சாலா வென்றே 

கிளர் வாயன் சகேழ்ளெர் நிறத்து 

மாவுறை மார்ப னென்ன ம.இ)த்தர்



(i) in பன்னிருபா ட்டு, 

செமீச் கொள்ளிற் சரித்து மூவரண் 

பொடிச்ச வேதியன் பொக்கமி லியம 

நியம மாசன ரநேரிது வளிநிலை 

சொகைரிலை பொறைரிலை சோர்வற நினை சல் 

சமாதி யென்னச் சாற்றுமெட் டுறுப்பி 

னியோகு முற்றி யோர்வரு மைவர்க் 

கொருசனிச் கொழுானா மனமெனு மொட்டல 

னோட்டமாட் டர்தொஃலைச் துறுகுற் றேவல். 

செய்யின் றிமொ செய்குக நிதய 

மலர்மிசை யேகி மற்றவ ருறவின் 

மகிழ்பவ னென்றே மதிமீர் கோடிர் 

கொழின்மேர் கொள்வழிச் தொல்லை சாட்டொட் 

டாகீகலு மாயு எறுஇி மிடுசலுங் 

கருமமாப் பெற்ற கடவுணுன் முகனென் 

றெண்ணுதி ரென்ப வறிவோர் 

மத்றிது குறிக்கொண்மின் மாரிலச் தீரே. (௪) 

[ மாக்தர்போதுவியல்.] 
மேழி பிடித்து மேலதன் வஹிவரூ௨ 

முழவன் றனககு முறுமெண் ஸைய்க்தாய்க் 

சாவணச் சமரு மல்வா ணிகற்கு 

நூலுங் சையுமா கொடிட்போழ் சொன்றும் 

பாழ்படா வசைபயில் பண்புமீச் கூருக் 

சத்துவ மாயுர் தசலோன் றனக்கு 

மரியணை மேவு மரையன் றனக்கு 

மெச்சகை யோர்க்கு மிருப்பன பொதுவே | 

யன்பு மூழைப்பு மானமா on (Gin. (டு)



பன்னிருபாட்டு. (er 

| அவாவின்மை,] 
ஒரெண் ஸணிரப்பிய வுளங்கொளீழிக் ஈவன்று 

கண்படை. கொள்ளார் கைதவ மாற்றி 

வண்டெனச் சுழன்று வருந்இிப் பன்னா 

ளீட்டிப் பன்முறை யெடுச்செடுச் ரெண்ணிட் 

டொருசில வைக லூசலின் வைகிச் 

துய்ச்சல் பெறாதர் தொல்லைக் கடும்பி 

னிஏிம்பை சொலைச்இடா ரீறில் பெருங்குண ச் 

தெர்சை யடியார்ச் ஈர்சோம் படைகொண் 

லய்யார் வினைய அதுலப்பவே ரூ௫ 

யுரிமை மின்றி யொருபொருண் மேக்சென் 

ஜோவற வழக்கிட் றொுதல் பொருளெலாம் 

போக்கி யாண்டைப் பொலிவழிகம் Aung 

மெட்டிச் sip Walisens கேளுமெண் 

றேடூப் பேச விருப்ப ரம்ம 

அதனால், 
காரிற் பெருகக் ஈகரைபுரண் டோடலுங் 
கோடையின் வறு கொதிச்சலு மில்லாச் 
சிற்றாறு வேண்டிய ௪ிறுவற் போன்று 

சின்னாட் பெருச்கமூஞ் சின்னாட் சுருக்கமும் 
வேண்டலி ராகி வீவது கருதி 
Win 5B Histon & O wot aor ein Cr. (௬) 

| அவையஞ்சாமை.] 
கற்றன வுல£ர் சைகொடுச் இடவே 
யவைமண் SMD OY FSI மாற்ற ஓுடையார்' 

Flea ரன்றே சேர்வசன் ஐக்இிற



௫௮ பன்னிருபாட்டு, 

வைரொடு பிறப்பசே யாருமென் றெண்ணவிர் 

ப.தின்மர்ச் கொருமொழி பகர வேண்டின் 

மெய்ர்ஈடுச் குர்து (சிளிர்சண் ஸிரண்டு 

மிருண்டு ராநீ ரின்றி வற்றிக் 

குழறுவ சென்றனர் சொல்லோ வென்னக் 

சழறுவ நுண்டென வன்றிக் ஈழறிய 

தொன்றுமின் ரூக வுளங்கவன் Cerys) ee 

குளமே யாயினு மோரா யிரவர் 

குழுகச ணெழுர்து கொன்னே Carp stv 

பேச்சிற் வறிய பெற்றி ஈண்டெவ் 

வெவரறு ஈகைப்ப விடருறா வவரை 

Cars, “nam Si! நுவல்வது கேட்டி, 

ரென்ளைசக் காணூஉ வின்று இரித்தீர் 

ன்றிது ஈன்றென வென்ஜனொடு congas 

சாமொரு சாளூ மண்மையின் வருமே 

காண்டி” மொன் றங்ஙனே காட்டிக் சன்பெயர் 

இச்குற சாட்டிய €ர்சால் வாக்இயு 

மூண்டென் றறிதி ரூச்ஏச் கொண்டது 

விடாது,சன் னாற்றலின் வீறிவ் வளவின 

சென்றுணர்ர் தறுநிசொண் டெதிருள வொருவனைப் 
பதுமைபோ னோக்கிப் பாங்குள வவைபுகும் 

பண்புடை யாளன் பல்கிநப் புறுமே, (௪) 

| புலவர்சிலவரியல்பு. ] 
ஈர். இிடிற் குறையு மிருரிதி யென்றே 

யிலறியார் செல்வ மீரங்கட னீரே 

மற்றது சொண்டு மழையெனப் பொழிருசர்



பன்னிருபாட்டு, 9௯ 

Srp Oper. ts ராவறப் பன்னூல் 

Gwésensé sréensCur ver Ms Kem ay 

மாற்றலும் படைச்ச வறிவோர் பாற்செலீடக் 

மாரந்கடைச் துவண்டு காலா விட்ட 

கையாற் புரிர்து காலையிற் கத்த 

வீயச் குறைவுறு வெழின்மிகு கல்வி 

குடச்துறு விளக்செனச் தடற்றுறு கூரிய 

வாளென விளங்கலா வகையவ் வியச்தாற் 

பிறாக்குஉ வாத பெற்றி யோர்வயி 

ஞொன்று கொள்வா ர௬லூலின் ராமே. (௮) 

(தாயின் அன்பு. ] 
ஊ.ற்றுகொ என்ப ருள்ளச் கமலச் 

தினிது வைகு மிறைமார் பிடங்கொண் 

மலாமேன் மங்கையின் மன்னுமோ ரஞ்சச் 

சளிர்போன் மேனிச் சைய லொருச்தி 

மரா ரூாட்டைப் பிராயச் இளையாள் 

வயிறு வாய்ச்சனள் வயாவுற் றனளே 

ப-றட் கொள்ளா ளொரு9றி துற்ற 

செ.திரெடுச் செய்ச் சன எிருர்இருர் தொல்கிச் 

அயின்றனண் மயிலெனக் துறுபஞ் சணையின் 

(மெல்லிய லிளைச்சனண் மீது நரம்பு 

௮பச்சன சூலும் பைய மு இர்ந்தாண் 

மற்றது காணாஉ மன்௫ விரங்இ. 
மாடவர் பலரு மம்ம குரீஇயின் 
மலையிற் பனங்காய் தங்குமே கொல்லெனச் 

கோஷையர் பலருங் கொடிக்குக் தாயது 
சாங்சரும் பரமோ சாற்றுமி னென்னச்



‘Gel பன்னிருபாட்டு, 

sorts. wu Es seb cous am 

wHas Osis woHss னோவுற் 

coou CarQacr mad afd 

வெயிலிற் புழுவென வெம்பிச் அடித்து 

வேதனை கைம்மிக வேலுநூஉ௨ மானென 

வெய்துயிர்த் கழுது வேர்ச்துமெய்ச் ஈடுக்குற் 
ரரருகால் கல்லறை யுற்ற செனவு 

மெமபுரங் குரோச மிவளுக் கெனவுங் 

களைத்துக் கண்கள் காணா வாகச் 

செவிகே ளாது செய்ய மாழ்குழிச் 

குழவியி னமுமொலி குவாவெனச் றிது 

செவிபுச் குறைப்பச் சேண்விளங் கொருமுத 

லொருத்தி பிடிப்பவு மொருச்தி யடிப்பவு 

மெளிய னாூவர் 'செடுச்சமுச் குறிக்கண் 

வெண்ணெயுண் ஞான்றுசெய் வேணுகா னச்தாற் 

பட்ட மரந்தளிர்ச் Sr os Mord 

பூதிதுடல் பூரிப் பெய்தப் புரிர்துசான் 

மேன்புறு துயரெலா முதவலிலாக் கனவென 

வெண்ணி யின்பப் புணரியி லாழ்ர்சனள் 

பின்னம் மகவைப் பேணிக் சண்ணெனப் 

போற்றி வளர்ச்சனள் பொருண்மற் றசன்மே 

லோரீ யிருப்ப் வொரோவழி ஈலிசகொள 

வெண்மிகுர் தாங்கே யேற்றுக் சைக்கு 

மருந்து மருக்இி வருர்.இப் பன்னா 
ணல்லுணா வெறுத்து நாடினள் குணனே 
குறியெதப் பென்னோ Gun fw bens 

யிதுவே காண்டீ ரெம்ம னோசே, (க)



பன்னிருபாட்டு. ௬௧ 

[மக்கள் இயல்பு.] 
வலைவினை மாக்கண் மன்னிக் கட்டு 
மாச்தி னேரா மனமெனச் சடுஓக் 
செல்லூச் இமிங்லெஞ் சிறப்புடை மலங்கு 
சுறவொடு பன்மீன் ரறொருஇ சொள்ளாச் 

கமையது நோக்கிக் காண்டகு வீடு 

காசலிக் தீண்டுங் சைலையை லிண்டு 

சீரூமகள் வெருச்சொளச் சன்கைச் நிரையி 

னெடுக்கு மரக்க னெறுழ்வவி தொலைச்ச 

விண்டு வில்லிமெய் யடியர் குழாமென 

வறுபதஇின் முக்கா னாழிகை யளவு 

நாடொறுங் கூலி நாடி யோட்டும் 

பாண்டி விழுத்துப் பாடுற் my evi gs 

மர்துரை புகு.து மாவின் குழுவென 

வல்விரைச் கோடும் வளமிகு பொருணிறை 

பட்டினஞ் சேர்பு பாலுறாஉம் படர்கல 

மலைகட னவெ ணடிச்தடித் தலைக்கும் 

புயலி னோரூறும் புகாதமர் இற்கு 

மாயினு மிளைஞ ரமாக இணி இருப்பதி 

னப்புயற் கொடுமையே யடத்த சென்னா 

வேண்ணுவ ரிர்சு விறாகிலச் இடச்சே. (ம) 

| அறிஞர் அடக்கம். ] 
பலகற் றேம்யாம் பலகற் நேம்யாம் 

பண்டை நூல்கள் பலகற் றேம்யா 

மைய வுணர்வெமக் கைய வைச்சை 
யளவு மின்றா லறிதியென் றமிசைத்துத்



பன்னிருபாட்டு, 

தம்மின் மிச்ச சசையுறு பண்டிதர் 

sop வின்றெனுச் தருக்சித் தலைகிதீடு 
மூழ்ச்து கற்றோர் மதிக் சன ரிரப்பவுஞ் 
செயிர்தீர் காட்டிச் ரிய ரொருசிலர் 
சாணீ எத்தது தங்கு மாயு 
ளோத்தறிர் தேமிலை யோச்துறுப் பறிஓலை 
நியாயமீ மாஞ்சை நீடிய மிரு.இி 
புராண மிவற்றைப் புரைசப வாய்க்து 
போதுநற் போசாப் போக்க இல்லேந் 
சமிழ்மறை யோதிலேர் சகைப்பரும் பெறாமைம் 
தொல்காப் பியமுக் சொல்காப் பியங்களுச் 
சோமறக் கற்திலேச் தொன்மைநூற் Hef 
சண்டிலே மேற்புலக் கலைஞர் சரூஉம் 
பூக்பெள இகதால் புதுரசா யனநூ 
டற்கூற் ரொண்ணூ லோதரும் வானநூல் 
சராசாப் பகுதிநால் சரிக.நான் apse 
வமிகின் றிலேமா லறினெ றிகேமா 
Gage இன்று சேரிதாச் கற்றசொன் 
இன்றே யென்றென் றெண்ணி யினைச்இட் 
ட்டங்கி யென்று மாங்கமர் வாரே, (wa) 

[பயனில சொல்லாமை.] 
கண்ணோ ரிரண்டுங் காசோ ரிரண்டும் 
வைச்துசா வொன்றா வகுத்தன னான்முக 
னென்சொ லீசென் நிறும்பூ துறன்மின் 
காண்ட ற் குரியன சங்லொ சோங்கென 
கேட்டற் குரியன செழுமி நின்றன 
Cusp குரியவோ பெரும்பய னுளசில 
வாதலி னவ்வகை யாச்னெ | 
னென்ப சான்றோ ரீ.த,சன் குறிப்பே, (8௨) 

முற்றிற்று,



சிவமயம, 

தருச்சிற்றம்பலம். 
6 (4 

கனிப்பாட று ஓமை, 

  

அில்லைவளாசமாணன்.மியவசன 

து.சிவிரு ௪௪ம். 

| விடயாயகர். ] 

ஈரேறு பிரணவகுஞ் சாமாஇக 

இவெக்கொழுக்து *செல்வான் கண்டு 

நாசேறு எவையாஙகப் பிடியாடு 

மருவ்வரு சால்வா யனபா 

சூரேறு மஞர்தொலைத்து- சுதையேது 

மருப்பேஈ்குித் தொல்லை ஞால 

மேயோறு மாதஇல்லை வளாகமே 

தேரம்ப ணினைச்சாள்போய்மி, (a) 

[சிதம் பரேசுரர்.] 

போன்மானுஞ் சொன்மானுங் கண்மைபெற 
வலைஈஞ்சம் புசச்சொண் கண்டச் 

கன்மானும் படிவை2இட் எமைகண்ணே 

யொண்மானு மங்கை யேந்இச் 
      

* செல்லான்--செல்லுசல்,



ச் தனிப்பாடற்றொகை, 

சேன்மானுங குழன்மலைமா னுலகுயிர்க 

ஞய்ச்திமொ சேவை கொள்ளச் 

தின்மானு கடஈவிலு மாஇூசம் 

பரப்பெருமான் முள்கள் போற்றி, (௨) 

[Dani 
அ,த்திரமொன் றெய்துச௪ முகனார்த 

தேயிர்கவர்ச லாதி யானே 

Ig fue பலகளிகள் சென்றுகழிச் 

செஞ்ஞான்று மமர்வான் வேண்டிப் 

ப.த்திரச மலிக்கொழுக வாதி)சம் 

பரகாதற் பரவி வைகும் 

ப,ச்திரதன் ஐருமதலை பதுமமலர் 

புரையுமடி பணிக்து வாழ்வாம், (௩) 

விரோசாபாசாலங்காரமமைச்தப் 

பாகெவெனப்பாடின 

விருத்தம். 
பண்ணானை யண்டமெலாம் பண்ணி னானைப் 

ப,ச்தர்சட மன*ச்கினிக்கும் பாசை ூன்று 

கண்ணானை மேதக்கோர் கண்ணி னாணை 

கைலைவா ழரசையுரு வொன்ப தென்னு 

மெண்ணானை மீடேற்ற வெண்ணி னானை 

யெங்கோனை மீடேற்ற மில்லா தானை 

மண்ணானை வனவேடன் மண்ணி னானை 

மாசற்ற மணிவிளச்கை வழுத்துவாமே, (௧௪) 

Li



சனிப்பாடற்றொகை, சுடு 

ஒரு சச்ரியாசிவேட சாரியை சோக்டிகச்கூறிய 

வெண்பா. 

செந்£ர் சசையிரண்டுஞ் சேர்ர்தான அன்னுடம்பு 

மெர்சாளு மும்முறைநீ யென்னினுண்பா--யிந்நாளி 

லெற்றோபெண் eye யிசர்தா யிசைச்இடுதி 

வற்றார் துறவொழுக்கு வாய்ஈது, (௫) 

ஈறு 

சுலோக மொழிபெயர் ப்பு 

வெண்பா. 

சோசலைகை கேியிவர் கொண்டு சுமித்தெக்கு 

கேசமிகப் பாயாச்சை நீட்டினார்--வாச,ச் 

அிருயாசங் கையேற் றிருவரையின் ஐன்னார்ச் 

கருமையுனி மீர்சா எவள், (௬) 

உண்ணுங்கா லுண்க வுதவிபலி சாக்கைக்கு 

ஈண்ணுங்கா னண்ணவணை கைச்கொட்டோஃடெண்ணி 

யிரவிற்றற் காச்ச வெழுர்துவரு கோப 

(pie ஐடுக்கால மூண்டு, (ஏ) 

பாவ மழிக்கும் பகையொழிக்கு மர்ச்சுனர்ச்கா 

வாவழமுஃப ரம்புிலை யங்கடச்கு-மேவனைய 

சண்ணியையன் தெய்தக் காருத்த னால்வன்னி 

ஈண்ணிவணவங் சப்டமொ ஸனன்கு, (+) 

wr



௬௭ கனிப்பாடற்றுகை, 

ஈ தஇிசொல்லிய ஆ£ர்வாசம்.. கு ob ன் 

விஞ்ரசையில ராசமா வீமமில மாகஇரு 
விஞ்சபிவை போகம் விரும்புற்றே--பஞ்சணையி 

னெஞ்ஞான்றும் வாழ்கற்கு மின்பு சல்வர்ப் பெற்றி 

மைஞ்ஞான்ற கண்ணிணையாய் மற்று, 

slang வணிசை சலப்பிற்றா மேயின் 

பவரை வலிதி னணையிற்-- சுவையுறவே 

யின்பஞ் செயுரல் லியல்பின்றி யேயெவர்க்குர் 
துன்பமுள சாமென்றே சொல், 

ஒண்மதியங் கண்டா லுவமாழி கொர்தளித்த 

லெண்மதிதன் பாற்றோன் றியைபினாற்--கண்மலர்வ 

வாம்பன் மதியினரை யான்றோர்தாங் சண்டக்கா 

லேம்ப வியல்பாக வின், 

எத்த | 

பூகோள தழைப்பற்றிய 

விருத்தம். 
கீளமா விரியு மேனு நிலவரைப் புள்ள மார்தர் 

காளமா வெண்ணி றக்கர் சருக்சா சறிவா FTL GF 

சோளமாங் கூலமாதி கொழில்வசை யுணர்ச்து சற்பூ 

(0) 

(05) 

கோளமா மதனி னுண்டோ கோதறு நூலொன் இம்மா (௨) 

      

தனது புசல்வர்க்கு விச்சையும் வீரமும் நிரம்பவிருக்தும் 
அவர்சள் இன்பஅகராது காறர்துங் கர்துறை/துங் ௧ஈ 

லங்கழிச்சமையிற் குஇ இங்ஙனம் ௮2 வடிச்சாளென்க,



கணிப்பாட ந்றொகை, ௬௪ 

|சென்னைவருணனை.] 

விருத்தம். 
வானாமெ வர்துபுகக் காசலிக்குஞ் 

செவ்வியதாய் மலர்ச்க ரத்தூ 

மானாடு௫் சம்புமகிழ் இருப்ப இச 

எகர்தழீஇ மாக்கண் மொய்த்துத் 

கேனாடுங் குழனல்லார் பொற்பாலுங். 

spurge இகழ்ர்து நின்ரார் 

கோனாடுங் கலவியினில௰் புலவியினிற் 

கலனெறியுங் குவளச் சென்னை, (௦௩) 

பாடாண்பாட்டிற் சொல்லிய 

சென்னைவருணனை. 

நிலமண்டிலவாசிரியப்பா. 
உலகம் யாவையு மொருங்குடன் பூச்ச 

வுமைமக ழொருத்சற் குவப்பின்றிச் தாழ்ந்து 

காழையென் ர௫ியுச் தாரணி வாழ்வு. றாஉ 

மாதர் மனக்கசை மாண்புமே வலினவர் 

கையிற் கொள்ளாச் காரி னிருண்ட 

வைம்பான் முடிப்புழி ய தனொடு சைக்குங் 

கைதை வேலிரூழ் கவின்டினே பொதுளிய 

புன்னை ஞாழ லடம்பின் பொதும்பரின் 

மீனேற் றுக்கொடி விருப்பொடு நாட்டி. 

வருணற் பரவ வலைவளன் மிகுத்து 

மீன்விலை பகர்ர்தும் வெறுப்ப வயின்று 

மெஞ்சிக் இடப்பன வெண்ணில வாகப்



௬௮ தனிப்பாடற்றொகை, 

பாழா காமற் பசனுற வவற்றைப் 

பண்ணுமுப் பாங்குப் படுவ தாகப் 

ப.ரத்திய ௬ணக்குநூஉம் பட்டினஞ் செட்டின 

மசலதீ தெருவினு மகலச் தெருவினுங் 

கடற்கரைச் தெருவின் எண்ணு மேன்மே 

லோங்கிச் தழைப்ப வொருவயின் வழக்கினை ச் 

தீர்க்கு மவைக்கட் டி.சழ்ர்துமன் னோச்சு 

கோலின் செம்மை குறையொரீஇப் பொவியப் 

பிறர்மனை யவரைப் பெட்பிற் புல்லு சல் “ 

களவிம் பிறர்பொருள் கவர்தல் பிறர்கைக் 

காட்டிட னம்பு ஈலமிச் கோமை 

வஞ்சிச் இன் மாறுகொண் டடிச்தன் 

மூ தலவார் தீச்தொழின் முனைந்து புரியு 

மிண்டர்ப் புடைத்து மிகைபின் செயாவகை 

ஈல்வழிப் படுத்தா௨ ஈவையொன் றில்லாச் 

தொகுதியோர் வளர்க்கு் தொல்லற மொருவயிறத் 

றலைகிவஈதெழச் காக்கணங் ககனமர்ர் 

அறையு மில்லங்க ளொவ்வொன் தநினுக்கு 

நீர்கால் வழியா நீங்கா துவரப் | 

புரிந்து மதியெனப் பொங்கு மொளிதரும் 

விளக்க மெடுச்து வீதி தொறுமலி 

குப்பை யகற்றிக் கூர்ர்ததீ சாற்றம் 

போக்க வாழ்குரர் புகுநோ யின்றி 

யெழில்கொள வியற்று மிக்குழு வினர்தர் 
தொழில்க ளொருவயிற் நுலங்கா நிழ்பச் 

காம ரிஞ்சிசூழ் சல்லினும் வலிசாண்



தனிப்பாடற்றொகை, ௬௯ 

பாலுறாஉம் வீரர் பல்லா யிரவ 

ராணையின் வழியே யமர்ச்திணி இருப்பவு 

மங்கச் காவல ராண்டகை யோர்பல 

சொருசா ரர, னாரனுடன் வைகவும் 

வெள்ளி வீலங்கவின் மிளிர்ஈ்சம கெறிச்கு 

மாளிகை யதனின் மன்னிச் கஞ்சமுன் 

னிருபா னிரண்டா மேமஞ் சான்ற 

சே௭ச்தின் பகுதி இருமிகப் புரிமா 

ரொரு,சணிக் குடைச்டூ ழோதநீர் வையச் 

தண்ணளி கூர்ந்து தாங்கிச் திருமா 

லென்ன விளங்கி யெல்லொடல் லென்தூழ் 
suche பரப்பித் ரூன்சா. வாதொளி 
பரப்பக் கைபுனை பன்மணி குயின்ற 
வரியணை மேவு மானே: றடையலர் 

வெருக்கொள வச்ச மிடலார் சோரி 

மேற்புல,ச் தொளிரு மேதகு ஞாயிறு 

மன்பெயர் நிறு ததுபு மாட்டி நுன்னத் 

தானாள் பெருர் தகை தங்குமா ஈகரம் 

கலைபயி லும்பல கல்லூ ரிகளும் 

பலகலை தேர்பவர் பான்மை யுற்நறி 

குழாமுங் குலவுஞார் குன்றமும் தொளைபடப் 

Ysa. OG புகையினா' லியக் இரச 

திமைட்டாற் பற்பக லரிஇிற் செவற்பாற் 

ரோரிடம் வைக லொன்றி னடைதர 

வேகமா யோடு மேம்படு சகடத் 

தொடர்சா டோறுச் தொலைவிலா தொருபா



தனிப்பாடற்றொகை. 

லட் சடுச் சோடவு மாயிரங் சாவசச் 

தப்பா ணிகழ்வதொன் றன்றே மீங்குளா 

சறியவு மீண்டை யாவசொன் ருங்குளா 

ரறியவு மியன்றமின் சார மமைவுநாஉ௫் . 

st Her மெங்கணுஞ் சமைவுற் நிருப்பவு 

நீரா வியினா னீடுமின் சாரம் 

சன்னா லோடுஞ் சகடம் பலப்பல 

செருச்ச டோறுஞ் செவ்விதி னோடும் 

பழம்பதி பரமன் பத்தர்சட் கருள 

ம௫ிழ்ர்கரு ளொற்றியூர் மயிலை (pg ava) 

திலங்க டிருமா ஐண்ணளி சுரப்ப 

வைகும் பிருர்சா வனமுசற் பஇிகண் 

மன்னிய பெருஞ்சீர் வளமுறூஉர் சனனிக 

ரிலசாஞ் சென்னை ¥ ee % (Oe) 

பாடாண்பாட்டிர் சொல்லிய 

கொடைவருணனை, 

* * * கன்னஜ் குப்பின் 

கொடையிலை யென்பார் கொள்கை நேரிதன் 

_ இிரவலர் குறிப்பதிர் திலமெனப் *ின்ன 

ரவருரை யாவா றகமலர்ந் இன்சொல் 

பகர்ர்து கொடுத பரிர் துநின் வலக்கை 

தருவசொன் றிடச்கை, சானறி யாசே 

யிடக்கையி னுள்ளசை யேற்றமார் வலச்கையின் 
மாத்றிமீ வசற்குண் மனமது மாறுமோ 

வென்றிடச் கையினு மீக்தரு ஞவையே 
*% ந் * * (2@)



தனிப்பாடற்றொகை. 61 & 

சிலர்விருப்பின்படி. 

மாரியம்மைமேற்சொல்விய 

விருத்தம். 

பச்சிலை பறிக்துப் பரிவினித் சாத்டப் 

பழிச்சுஈர் பழவினை பறிச்கப் 

பாங்குள அுவசங் ஈட்டுமே நார்ர்சு 

பரனைமுன் னுறுகுணசத் தளித்த 

நச்ஏலை குனித்துச் கொழுமுகச் து.இத்த 

கங்கையை மணர்தசெம் மலைத்த 

னநதுத லிலரசார் தாமச குணத்து 

னல்கிகொன் முகனைரா சசத்தர் 

தெச்சமி ரொழிலோர் மூன்றினைப் புரியு 

மெழிலு௮ சத்திசன் கூற்றி 
னேய்ச்துகின் நிகர் செய்வகீ யென்றே 

யேத்துகற் ரொண்டருச் கருள 

விச்சையா லொழுக்காத் கல்வியாற் ஐனச்சான் 

மிக்கவர் மேவுசென் ஸஊனைக்கு 

வீறளித் இடர் தாத்திரி யமரும் 

வேம்படி ச சாயடி, போற்றி, (0௬) 

ony விருத்தம். 

சிவம்பெருகு இருச்சென்னை யம்பஇக்க 

ணிலவு௫க்சாச் இரிப்பேட் டைக்குட் 

டவம்பெருகு மவருறையு முயரருணா 

சலன்வீதி சன்னின் மேவு 
10



Gro. தீனிப்பாடற்ரொசை. 

ஈலம்பெருகு சொர்ணப்பேர் மாரியம்மை 

sows நாஞ் தாழ்வோ 

£வம்பெருகு மூனடைர்த விப்பிறவித் 

துன்பசனை யழிட்பண் மாதோ, (Wer) 

கலைமகளைப்பற்றிய 

வேண்பா. 

வெண்டா மரையிருச்கும் வெள்ளோதி மப்பெடையே 

கண்டா மரையிருக்குங் சகானமயி.-லுண்டான 

வெண்ணெண் கலைபேசு மேருலவு பூவையே 

யெண்ணெண் கடையேனை யீண்டு, (0௮) 

திருமகளைப்பதற்றிய 

வேண்பா. 

கெடியோய் படியளர்ச நீதியோ யென்னை 

படியாளோ வென்னேசம் பார்த்துக். கொடியாகிச் 

தீங்குன் கொடியனையுஞ் சேயெனவே பேசினளா 

யாங்குன் னருள்சேர்த்த வாய், - (2௧) 

முற்றிற்று. 

‘ ட 4 

மகாமகோபாகத்ாட டாக்டர்



அதநுபக்தம், 

  

        

  

  

  

  

Sas 

3 | 
மி | 4 அடி, குறிப்பு, 
1 | 3 

௩௩ )௰௬ | ௨ | தனம்-ஷ்சனம், பொருள், 

» jo | ச | ஓங்குக-ஒம் குக, செழிக்க, 

௩௬ | ௯ |௩ | ௮அஙகண்-*அங்கு ௮ண்? எனப்பிரிக்க. 

’ க ர் ௩ க 

௩௭ 6 |௩ | ஒறுவுளவு- (௮த்திருக்கு) ஒருவுதற்கேத்ற 
உளவு, 

PE | HA | we | உருமுதலை-'உரும் உது அலை ஒலி” எனப் 
பிரிச்தரைகோடலுமாம், 

» | © | & | கோல்-பாணம், 

» lo 1& | கோலம்-அழகு. 

உழ & | கோல்-அஞ்சனக்கோஷ் ௮ம்-அழகு. 

உ. 1 1௪ | கோல்- ஊன்றுகோல், 

அஞ்சாய்- “அம் சாய்? என்றால் “அஞ்சக் 
ஆய்' என்றால் பிரிக்க. ௮ம்-ரீர். அஞ்சு 

௮ம்4$-௦, காச்்.தி. ('அஞ்சுவண ச்தின்மு,த் 
தொளிராரச்சணிகொண்டாள்' என்றார் 
சம்பரும், 

௪௬ 1௮ ௨-௩ அஞ்சுகர்சசாசமுச்சியென்டார்-பெளஎச்தர்,  




