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e ஆரலாகிரியர் வரலாறு, 

ன, இவர்கம்மைப் பெற்றோர் சுக்லெ பக்கத்துச் சந்தி 

ரன்போல் வளர்க்க வளாநது தக்கவயதுகிரம்புத.ற்ஞள் 

கண்டு கற்று இலக்யெம் இலக்கணம் தருக்க மு. சுலிய 

ஈருவி.நால்கள் பயின்று சிற்சபையி லற்புத ஈடஞ்செயு 

மாண்டகை நீண்ட பூங்கழற்கணன்புடைமை முற்பிறப் 

பிலுடைமையாற் பதி பஈ பாச மென்னு முப்பொரு 

ஞூணா சசியுடைய ராயினர், 

இவ ரிருவினையொப்பு மலபரிபாகம் சத்திநிபா த 

மூடையராக விளங்கலாற் சத்தாத்துவித வைதிக 
சவ பரமாசாரிய சகொமணியாகிய பொய்சண் டகன்ற 

மெய்கண்ட தேசிகர் மாபிடை யருளுபதேசம் பெற் 

ங௪ சிறந்து சிவானுபூதிச செல்வராய் வீற்றிருந்தனர், 

Sant um லருளுபிதேசம் பெற்றுச் சறர்தா ரெனைப்ப 

ர். இவருளொரு _இருக்கூட்டமாகச் சேர்ந்து அடிச் 

TL Ata Meron ராசிச் சிவாறுபூதிமான்சு 

சிறந்தார் அறுபான் மூவர் அவர் தத்துவப் 

ரானப் பிரகாசர், சண்ணப்பர் மு.தலாயிஞர், 

மாருங் கெய்திக் சுவுரிமாயூரத் தண் 

மடாலயத் தெழுக்தருளிக் சிவபூசை, 

யன நடத்து வந்தனர்,



e
n
 

நூலாசிரியர் வாலாறு, 

இவலா.ிருக்கையி லொருஞான்று அடிகளும் ௮ 

ட யரும் வழக்கம்போற் மிருவமுது மிசைஈ தனர், அது 

போழ்து பரிசாசன் வேப்பெண்ணெஸா। அனெயென 

௱ுணராமே சயடுத்தவருணணு மன் னத்திற்பெய்கனன் 

அடிகள் மூகலானோரும் ஒரு விகற்பழு மில்லா 
விழைந்து அமுது கொண்டனர், அவருளொருவராகிய 

கண்ணப்பர் சற்றே விகற்பமெய்்இிப் பரிசாரதன் அன் 
னத்திம் பெய்தது வேப்பெண்ணெயென் அணர்நனு 

சண்ணெயினை விட்டுப் பிசைந்த பருப்பன்னமுண்ணாது 

கவன்று *6வே'யென்றோக்காரிக்தனர், அதனையுணாந்த 

அடிகரும் (ஈம.து இருக்கூட்டத்தே பக்குவ மில்லா 

தாரு மிருப்பது தருதியோ' எனக் கட்டளை யிட்டன 

அதனைக் கேட்ட சண்ணப்பரும் உடனே இம்மென் 

தெழுந்து அப்பந்தியினின்று நீங்கிப் போந்து தம 

கடிச ளடி.களைச் சிர்தனையி லிடைவிடாது இர்இத்துக் 

சிகாண்டே வடக்கணோக்டுச் சென்றனர், 

இவர் சென்ற சின்னாட்பின்னர் அடிகளும் தம்மடிய 

போடுஞ் சித்திரை மதியிற் நிருூவோணராளி.ம் சமாதியி 

லிகங்குவதாக அர்காளிற் பொன்னி பரா, சென்னி 

ரனனாட்டினை யரசாண்டுவரும் ௮ஈசனைக்ஈகூயமிலிச் 59



ாரலாசீரியர் வரலாறு: 

அதற்குக் தக்கஇடம் அமைக்க வெனக்கட்டளை யிட்ட 
னர், ௮ரசனோ கழிபேருவகையெய்தி ௮க்கெளரி மாயூ 
(88) சண்மையாகிய பூம் பொழி லொன்றில் அவ 

வழிகள் கட்டளையிட்டா ங்கு அடி சட்கொரு சமாதியும 

அடிய/அ௮பானிருவருக்குமத்துணைக்சமா தியுமமைக் 
அடி கட்கு விண்ணப் பித்ததனறி இச்ெர்கத செய்இயை 
உலகமெக்கும் ௮மியப் பறை சாற்றுவித்தனன், 

இவவதிசயங் கேட்டாங் சனைவரும் முலித்ச நாளில 

அப்பூம்பொழிலையடைந்து யாது விசீநகாத நடக் தகுமோ 

காண்பேமென் நெதிர்பார்த் இருந்தனா, சே 

அப்பூம்பொழிலை யொப்பனை புனைர் தடிகளடிகளை வண 

ங்சி விண்ணப்பித்தனன், இறைவனோடு புக்கொு் 

குங்கால நேர்க்கமையாரன் அடிகளும் தம்மடியருடன் 

அப்பூம்பொழிலை மயய்திக் காணவந்தார் யாரையும் 
இருவருட் கண்ணானோக்கி யா? வதித்து யாவருங்கேட் 

பம் இிருவெண்பாக்கள் மூன்றனை பருளிச்செய்து தமல் 

கென்றமைத்த சமாதியி லிறங்கிச் சவத்தியானத்தோடு 

சின்முதீதிரையாகிய மோனமுத்திரை தாங் நிலவினர் 
பின்னர் ௮௩ அுபா னிருவருர் சனித்தனி யொவ்வெ! 

ருதிருவெண்டூப்பாடிக் கொண்டே தம்மடிக எடிக்ளேத



நூலாசிரியர் வரலாறு. 

ஈனஞ் செய்துகொண்டு மும்முறை வலம் வக்தெட் 

டுறுப்பு நிலமுறப்பணிந்து கந்தமக் சமைத்த சமாதியி 

விறங்கிச் சித்திபெற்றனர். 

இவ்வாறு நிகமு மதிசயம் ரசனும் பலரும் 

வியப்புற்று இப்பெற லருஞ்செல்வம் இக்கூட் 

டதீதிற் சேர்ந்தவடியவ சோருவரெய்தப்4) பெற 

ல?! அவசெங்கும்நதன சோ! யாண்டுள்ளாரோ! அவ 

ரிச்செய்தி யுணர்வரோ ! எனப்பலபடப் பேக் Kai 

கொண்டனர். அவ்வமையத்தில் வடக்கட் சென்ற அழு. 

யர் தற்செயலா யாண்டுத் தோன்றித் தமக்கென்றொரு 

சமாதியமைக்கப் படாமையா லாங்குள்ள வெல்லாச் 

சமா திகளையுமும்டமுறைவலம்வர் துவணங்கித்தம்மடிகல் 

சமாதியை நாடி யாராவன்பு மீதூரர்௮ கண்ணீரும் கம்ப 

ல்யுமரய் கெஞ்சகெககு கெக்கூக ௧௫4 தர நின்று; 4௮ 

ண்டு சிற்றம் பலவாவடயேறகா. மீண்டும் பிறக்க 

ந் வேண்டாவோ' எனக் கூவி நின்றனர், உடனே ௮ 

ச்சமாதி பிளவுபட அடிகள் விழித்து நோக்கு எதிரி7 

கூட்பிய சையராய்க் கவ௨கொண்ட. கண்௭ர்ப்பரை யிரு 

கையாரத்தமீஇக்கொண்டு தமது மடிம.ருத்தி ஜக்கி 

யஞ்செய்து கொண்டனர், இலர் பெற் பேேபேறு,



8 நூலாசிரியர் வரலாறு, 

இவர் பெற்றது யாரினுஞ் சிறப்புற்றதெனக் சண்டாா 

யாவருங்கழறித் தத்தமிருக்கையை யடைந்சனர், ௮7௪ 

னே ௮ச்சமாதஇக் கட்டடங்களை யெல்லா மேலே விதா 

னித்துத் திருத்திப் பூசனை நடத்த வமைத்தச் சிவப 

பெறுத்றுச் சிறர்தனன. இகலுண்மை பின்வருமபியு க் 

௧1 செய்யுளா னஸியலாம், ௮து **முத்தசறுபத்து மூவ 

பணிச் 0 சேக்றும், சித்கர் வனந்தில்லைச் இற்றம்பலவா 

பத்தர், பவவிருளை ர்க்க ரள பானுவேதுய்ய, தவ 

வடிவே கின்றாள் சரண்,” இக்கவுரிமா யூத்திற் கடுத்த 
இவர் சமாதி யமைந் ச பூம்பொழிலைச் சித்கர்வனமென் 

௮ம், சகம் காடன்றம் இன்னும் வழகருன றனர், 

இச்சாத்திரக் கொத் - எடங்கிய .நால்கள் செல்கா 

லத்திரங்கல், சிகழ் சாலத்திரங்கல், வருகாலத்திரங்கல், 

அ அபூதிவிளக்கம், தாலாட்டு, கலித்துறை, முறுவல் 
அகளறுபோகத மெனபன, இவ்வடிசளும் அடியவர் 

சமாதிடடையம்போது இற்றம்பலநாடிகள் மன்று 

வெண்பாவும் ஏனையோர் ஒவ்வொரு வெண்பாவும் பாடி 

யதாகத் சோன்றுகன்றது, திருச்செந்தூர் ௮கவலையும் 

இவர் செய்தகாகச் இலர் கூறுப, இப்பெடரினர் வே.றிரு 

வருளர். ௮௮. பெரிபபழுகைச் சிற்றம்பல நாடிகளும், 

சிறுபமுறதைச எற றப பலநாடிகளு மேனப்படுவர், _



முகவுரை 6 

யான் சற்றம்பல நாடிகளும் அவரடியரும் பாடிய 

இவ்வரிய பெரிய நால்களடங்கிய திரட்டொன்று வெரு 
சாலத்திம்குழுன் கிடைக்கப் பெற்றேன், அதன் சா) 

பேிபாலும் எனக்கும் அவ்வடிகள் மரபிற் ராய 

விசேட நிச்கைகள் கஇடைக்கப்பெற்றன, இப்பரம்பனா 

காழி, மாயூர மென்பனவாய சோளணுட்மிசி தருபப தி 

சவினின்றுர் திரத்சொண்டை. சாட்டி லெம்மையாரு, 

டைய அதபபெருஞ் செல்வி எண்ணான் க௱வும் புரிந் 

இறைவனை வளைச்சுவட்டாலுர் சனச்சவபயா லூ 
இகச் செய்த துவக்ஷே த்தாமும் சதீதபுரிகளி லொள், 
gur Geb கான்சி ஈகாத்தில் ஞானபபிர' 
சா௪ ரானெேமென இறறைஞான்று Noha aes 

2௮. அங்கு பகா குருபூசை சித்திரை மாசத 

இருவோணா நாளிற் பிரதிவருடமு ஈடக்சேகி வரன் 

2.௮. அவ்வாதீனத்தின் மூன்னிறார்ர மகாசர்நிதானம 

அடியேனை நோக்கிக் கடைக்கணித்து ஈம்முடைய wf 

னப் பெருஞ் செல்வமாகிய இச்சிற்றம்பல நாடிகள் 

Kogan ten gd அடி யேன்பாற்கொடுத்தூ அச்சிட 

பெகரித்த ஓக்கச் சகடனுமெனக் சட்டனையிட் டி.ரூர் 
தார்கள், கல்வியிலுஞ் செல்வத்திலும். வளியாக 

ச * a ச 

யான் இப்டு பரன் சாகிய  பொங்வா im அங்க ப்படி ணை



I(t முகவுரை, 

mh Gad namin Oo Fen Co Keni pms இருகத 

YS செய்ய முயன்றேன், அுசளறுபோதக மொன்றே 

இருக்கவனக்கு மிரச்சாலச் சரமற் தர்து, சென்னைக் 

Bingo சலாராலைத் தமிழ்ப் பண்டிகராகிய நாகை, 

2தொசலம் பிள்ளை பவர்கள் சிம்நுரையொன்றெரு முதிவி 

Rig 9 ஒருபிரதி கிடைத்தது, அவ்வுரையோமிமச்ச ரு 

a op யிருக்கின்ற து, Axis > al. gra 

Sonn sip pre கட நிலைகண்டுனர்ந்த 

இராவிடபாடிய சாரராகிப Bsa LIDbiseol & 

Anaradgmn uthwd sr Gugyror யோகெலே 

அங்காங்குக் சாட்டாகம் மாட்டிய இவ்வரிய பெரிய 

a1 SR Gos onary வெளிவிரனம் ௧௫ 

தயே Win வனக்குத் இருகெல் வலி - வித்து 

வான். - பால்வண்ண முதலியா saison தென் 

சூட்டுப் பல பிரதிகாயுங்கொண்டு பரி?சோதஇக் சச்சிட் 

டிதவிய பிரதிபுங் டைந்து என் பிரதியொடு ஒத்இிட்டு 

அச்சிட (யனறேன், 

இதை யெவ்வா றம்சிரலென்று ச ரதயிருக்க 
எனக்குப்பரோபதாரசிந்தையுடன் சென்னைப்பாரரையிற் 

பெண்களுக்கு இந்துமதபோனை போதிர்ரு ரிமிதீமம
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சைவப்பிரபு - நே, முனிசாமி ௬ முதலியா ரலர்கள் நே 
பர டசால்ப் பரிபாலன த்திற் கென்றமைத்ச தமது 

கணேச அச்சியந்திர சாலையிற் உமத சொர்தர் செல 

விலேயே அச்சிட்டுக் சருவகாக வாக்களித் சவ்வாறே 
முடித்துப் கொடுத்தார்கள். அவர்கள் செய்தகன்ிக்கு 

யான் மழைக்சூ மாறுதவிசெய்வா ரில்லதபோற் கருத 

வேண்டெவரன்.॥ி யான்செயற்பால கொன்றுமின்று, 

எனக்குப்பிஇயுசவினவர்க.டகு என்மனமாரவர்சனஞ் 
செலுக்துன்றேன். ய (ன் இச்சாதீதிரக்கொ த்தினை யச் 

சிடுகையில் என்னோடு பிரதிகஃரயொந்திட் டச்சிட வுத 
வியரயிருக்த . கவர்ண்மெண்டு பெண்கள் கல்விச் சாலை 

கஸில் சென்றல் சர்க்கில் இன்ஸ்பெம்ட்ரஸ் கலைமை 
LAA st Ce. சிவஞானம் பிள்ளைக்கும் என்ன கைம் 

பாறு செயற்பாலேன். இவ்வரிய பெரிய சாத்திரதீை 

யானச்சிெடக் கருணைசெப்த முூழுமுரல்வன் Bomar 

ர வணங்கான் ஜேன், 

@ sida om ir. 

J, voter tia Qasr,



பிரதிகள் கொடுக்கோ! பெயர், 

பிரதி என் 

என் பாலிருஈத பிரதி 1, 

ere, ஞானபபிாகா உ ரானே 1, 
இ. கோதண்ட சாமி பிளளே அலா உள 1, 

தரிசி பாம, ஸஹைலகூல் தமிழபபணடி நா ம் பூரீ ரீ A) 6s ௩௫ ர் ip a டி 3 

இ. அறுமுக நமினா ௮வாசா, 1, 

woo y போறம். இருறெல்வேலி விகதுவான், 

பாலவண்ண முதலியா அவர்கள, 1, 
அகளறு போதமும சிறறம்பல நாடிசள் 

வெண்பாவும், சென்ச் கிறிஸ்தவ ௧௨ 

சாலைத் தமிழ்ப்பண்டி சா காசை, வேதா 

சகம பிலவளை அவாள், 1, 

இ௱ஙனம் 

தி. ௪,
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கிரச் சிற்றம்பலம், 
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சீகாழிர் சிற்றம்பல நாடிகள் 
அரளிச்சேய்த 

சாத்தாக் கொத்து, 

முதலாவது, 

சேல்காலத்திரங்கல், 

சீரரர் இருநீ௮ந் திதிலருள் வேடமுமுன் 

சேராம லையோ தெளியா திருக்தனமே (1) 

வந்து பிறந்ததிந்த மானிடராய் மணணின மிசை 

யெச்தைபணி செய்வதற்கென் றெண்ணு திருக்கனயே. 

திருக்கோயில் சூழ்ந்து செவனுருவங் கண்டு 

மருட்கோல மாற்றாமன் மாண்டு இரிடதன மே, (3)



இற்றம்பலநாடிகள் |செல்காலத் 

(ரசமும் மாமலரு மாழுத் இருவிளக்குஞ் 

9சஞசடையோற்கென்றென்றுஞ்செய்யாதிருக்கனமே, 

யையவி சேட மவுத்திரிமுன் கொள்ளா 

சமைவில் விடையசக் தழிந்து இரிந்தனமே, (5) 

அனறே சிவனாரை யாதரவாய்ப் பூசித்த 

ஸினேே வினைப்பிறப்பி லிடமிரக்து விட்டனமே, (0) 

கா! யோச ரிராதார யோகமெனுஞ் 

ரான மிலலாமற சூழாது ர பிறக சனமே, (1) 

அ ினொாயிததிட் டென்று மொழியாக af @O acm 
> 

ho CU) வ ணுமென்று காடா இருக் வாமே, (8) 

By Tei D நின்ற வரனா ரவுல் 

4 Hot wh boo Hur Baym aos Gu, (9) 

2௧௩2 உ சகேசிசனார் ோதை மடுிழ்க் ஐருகிப 

சிப போறருமற் போதவமே போசகினமே, (11) 

மாமுச மாக்கருளை மாணிடர்போல் வர்திருககப் 

பெழுகப போற்றுமற் பேறிழக்து விட்டனமே,. (11) 

For wee லன்றே யிறைவனார் உண்மலரால் 

என்றுவினை போக்காபல் சிட்டோஞ செய் சனமே, (18)



இரங்கல்] சாத்திரக்கொத்து, 3 

HwsOOG Hr olirsn® werGm advalolar ood 

பொஙகுமலம் போககாமற் புலவைழியேபோசகனமெ 

பூச வுடபபு பொருளலல வென்றுணாுத 

போதகர் தனைமுன்னே பொ ரநாஇியிடப மபற மே, 

Li Gay F ல்வா றநஇ ரகச வாழ்லை 
C2) BLP F wy LQ, GB 5 OG MT pena 

யனா யே காணா கலமே யுமன்றனமே. (15) 

pet min Out ever யோயா இர வினய 

மன்றருந்த வெல்லா மகன்மிரூ௨ஃப பெற ஜில் (16) 

அணவத்தை நீக்கி யஅிவில விழித ரை 

BTM DUB MT YMIP IV GC GHB Ir, (4 7) 

aoren Say aamig a இருடர் ௪௪ விவவிடிப | 

மன்னமறி wir 6 oon Boil CEP I cb gear oem? ir, (] 8) 

அறிவுக் கறிவாகி யாதா மாடிப் 

பிஜிகைக் கரிதாம்பே aeosOnra Glu woke. (10) 

பராக்சு வரிதாம் பரவறிவின் றன்பெ ரம 

யேற்கவே கண்கெண் டமின்பு ம் விருகஇ௨௦, (2) 

எல்லா வலிவு மிமகதவிடச் துள்ளவினா 

மலலாத பாவியே aren m ur Gun (21)
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வானுந்து தேவறியா பாமலாக்தாள் curing Buse m 

யானந்தத் தேனை பருந்து தற்குப் பெற்றிலமே, (22) 

உளணாம் புறம்பு மொழியாக வானந்த 

வள் ளத சிழூந்தாமல் வீணெகோள் விட்டனமே, (2௦) 

ரா சிவானர்தக் தேனருந்தி வாழ்வ தறகூத் 

Bsr லிக்கெடுகொள் சீவினையில மூளுவதே. (24) 

சண்ணரிய பேரின்ப மிப்போறு போலமான் றம 

கணணி யருக்தாமல நாளவமே போ கின மே, (25) 

கண்டவிட மெல்லாங FOBG WINGS BI 

கொண்டிருந்து வாமாகாள் கொன்னே கழிந்தன மே 

௪-கலாமா முசுஇயிஸின் றென்னைமே லிட்டசுக 
ரிங்லாம லிற்நெடகாள் கிலலாம னின் றனமே, (27) 

சேரச இவமார் தெளிவுக் தெஸிக்தவிக் த 

கேரம்போல் முன்னா சின்.ஓ.பிடப் பெற்றிலமே. (25) 

நில்லாத தெல்லாம நிலையென்று கெஞ்சில்வைத.துச 
கொல்லாத பேரறிவு சொல்லாடப் பெற்திலமே. (20 

ஆகாப் பொ. pend a9. யாம்பொருளைக் சைவிட்டுப் 

போகா வுடல்தோழும் புக்குழன்று விட்டனமே. (60



இரங்கல்] சாத்திக்கொதி து. 

முதீதிநெறி நில்லாத மூர்க்க ௬டன்கூடி. 

யத்தனடி, யாரடியை யாதரிக்கப் பெற்திலமே, (91) 

ஈன்றாள் முதலாக வெவ்வுறவும் போற்றிசெய்து 

சான்றோர் இருவடியைச் சார் வதற்குப் பெற்.விலமே. 

நெஞ்௪ழுத்த மாகவே கிட்டூரம் பேசிமிக 

வஞ்செமுத்தும் வெண்ணீறு wot Sea Ohh ovr, 

புரையுடைய இக்தைப் புலைய ௬டன் கூடி 

யானடியார் கூட்ட மணுருதற்குப் பெற். நிலமே, (54) 

போதமிலா ரோடே. பொருந்தச் sos giis 

வேதமுடி வாரை விளம்புதற்குப் பெற்றிலமே, (35 

பேயான பொய்ச்சமைய பேதர் தனிலுணாந்லு 

வாயார வாகமத்தை வாழ்த்துதற்குப் பெற்.றிவமே,.(36) 

பொய்கண் டகலாத போதமிலோ மிக்நெடுநாள் 

மெய்கண்டான் சந்தான மேவுதற்குப் பெற்.றிலமே. 

பொங்கும் பவத்தொடர்ச்ி டோக்குதற்கு முன்னமே 

கங்கைறகர் மெய்கண்டான் காற்கமலம் பெற்.றிலமே, 

தரா மலமனைத்துக் தீரந்திருக்க விர்நெொள் 

சிராரு மெய்கண்டான் சேவடிகள் பெற்றிலமே, (89)
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சிற்றம்பல நாடி சுள் [சேலசாலந்த 
டம 

“re + 
சி. 9பபபழறுசக வன்றே யருளுறுவாய்ச 

ட “ன உ ர மெயகணமான் ௯ ரு. .றகுபபெறிலமே, 

ர் 
மினிட் PISTON BT வொ பபிலருள மெய்கண்ட 

எ ௮ே ய ரளூருவா யாணடருளப பெற நிலமே. (41) 

SR ௨ மெயசண்டான் செஙகமதை தாளிணடு 

மா ராபாயப பூசிசக வனறே யறிஈதிலமே, (42) 

.. ரூர ஈரரனஉகுஇரு மேனிதனைப 

ப உய 8 /வனமே பூசிககப பெறறிலமே, (43) 

டப்சச ிொரம்பயாப பாபோகஈ ஈன்னில 

2 26 Oar on Mee gi irom, (34) 

ரப உறங்க ஏ திரடி குருபாத 

மே ர வணாவேன yes oe Sar. (15) 

எணசொளா வினப வெழிறஞுரவா மெணிரனைக 

சனாகளகள் உரவனறே கணடிருச்கப பெறறிலமே, 

(॥ ரவலாச சொலலதைனைஉ சொலலாலே சொனஞாசொ 
லடகாஞூ செவிகளினா லெபபொழுதுவ கேட்டி மே 

இசபகிச wa vo மெழிற்குரவா தந ந 

| சம் ண்டு பனறே பரீசிம2ப பெறறிலபே, (14)
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களித்த திருஞான கண்ணா லருசக்தி 

யளித்ததனை யன்றே யருந்துதற்குப் பெற் நிலமே, (40) 

அச்காப் பதத்தி லருமணத்தை யாதரிதது 

மக்கான் மூரறுதற்கு முன்னமே பெற்பிலமே, (90) 

காயா பருள்சுரந்ற கம்பிரான் ரூ.ரிணையை 

வாயா வன்மிற வழுதீதுதற்குப் பெற் ஜில்மிபா (OL) 

போதநான் செய்தூவர்ச பொல்லா விளை 
கா கணா ரேவல ஈடப்பதற்குப் பெற்றிலி?ம, (52) 

மெய்யணைய வக் தருளு மெய்கண்டான் மேனியன்ே 

கையிணைகள் கூப்பிக் கசிர்துருகப் பெற்றிலமே. (௦5) 

நிலையாம் பொருளில் கிறுதிதுங் குருவைத் 

கலையால் வணங்கரமற முழ்வுசெய்து விட்டன மே, (4. 

சேல்காலத்திரங்கல் - முற்றும்,
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இரண்டாவாறு, 

நிகழ்காலத்திரங்கல் . 

ete 

உன்னிய ஞான முருவாக வர்தருள 

வென்னதவளஞ செய்தேமுன் னியாமென் ற ிந்திலமே, 

ஆண்டருள வேணுமெனு மாசையோ ஈல்லறமோ 

வேணடி. யெமையாள மெய்கண்டார் வந்ததுவே, (2) 

மேோசெய் தவத்தாற் கிழியீடு கேர்பட்டு 

மீட்டு ந௩ரவெமக்கு மெய்கண்டார் வர்.ச.துவே. (௮) 

ata சிவனடியார் வாராமல் வர்தவரைப் 

பாரீர பரததின் பரிணாமச் சன்னையுமே. (4) 

இப்படியே யிப்படியி லென்போ லிருப்பதுவே 

யப்படியே யந்த வகண்டபரி பூரணமே, (5) 

பேசாத வின்பப் பெருமா லுருக்கொண்டு 

வாராமல் Wea வார்த்தை யுரைப்பதுவே, (0) 

கல்லா னிழலிருக்து கைம்மலரால் நால்வருக்குச் 
சொல்லாத சொல்லதனைச் சொல்லுதற்கு வந்தவா, (7)
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அறுபத்து வர்க்கு மன்றன்று வர்தா 

ருுமுத்தி சேர்வார்கட் கோருருவாய் வந்தவா, (8) 

௪ரார் மறையுஞ் சிவாகமமுஞ் செய் நூலு 
மோரா வுணர்வு மொருமொழியாய்ச் தந் தவா, (9) 

அரிபிரமர் காணாத வாகந்தத் தேனைப் 

பருடிப்பரு காதறுந்தப் பான்மொழியாய் னி தர் தவா, 

தோன்றும்பொழுதெல்லாஞ்சுகவடிவேதோன்.றுதற்குத் 

தோன்றும் பெருமாள் கஞ் சொல்லாலே சொன்னவா, 

பஞ்சமலந் தீர்க்க பரம சுகந்தன்னைக் 

இஞ்சுகவா யாலே கேளென்று சொன்னவா, (12) 

போதளவுங் காணாமற் புல்குஞ் ஈகந்தன்னை- 

௪தள வாயாலே தெளிவதற்குச் செப்பியவா. (13) 

சாயின் கழுத்தினுக்கு ஈல்லாரம் வாய்த்கதுபோல் 

தயவினை யேனருந்தத் தெள்ளமுதர் தந்தவா, (14) 

வேதன்மால் காணத மெய்கண்ட wr sent 

பாத நாங்காணப் படிமிசையே வந்தவா, (15) 

மெப்சண்ட். நாதனார் மேதினிமேல் வந்தருளக் 
கைகண்டோம் விட்டீன்பம் காட்டு யறக்கலர்சே, (10!
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இராத பொய்யவித்தை திருமாக் இரக்கதற்பின் 

ஒரா வுணர்வடம்பா யொன்றுபட நின்றவா. (17) 

குருவொமிக்அ தெய்வங் கூவலயத்இற் கொள்ளார் 

இருவ ஈசியாத விறைகிறைவி லேய்ர்தவா, (18) 

காணீர் திருமேனி கண்ணாரக் கண்ருளிரப் 

பேணி ரவர்பதத்தைப் பேரி ரவர்புகமே, (19) 

அண்டன் கடந்த வறிவுருவைப் பாருகசகோள் 

கொண்டர் புடைரூழ்ர்த சோதனைப் பாருர்கொள, 

ஆனஈ உ காட னருளமேனி பாருங்கோள் 

தெனுந்து வாயாரச் செப்புதலைக் கேளுங்கோள், (21) 

எண்ணாத வின்ப விறையுருவைப் பாருங்கொள் 

கண்ணால வினை£7த,௪ காரணரைப் பாரூசுசோள், (32) 

வாக்கிறந்த வின்ப வடிவதனைப் பாருங்கோள் 

கோக்கரிய நோக்குடைய அண்ணியரைப்பாருங்ககாள் 

திருமா லயனறியாத் தேசிசனசப் பாரும் 

சருமா லொழித்தாண்ட காற்கமலம் பாரு. . (24) 

செய்தற் சரியதவஞ் செய்தாலுச் தேவர்கட்டு 

மெய்க ம் கரியபிரா னெய்தியவா பாருமே, (25)



இரங்கல்] சாத்திரகச்கொத்து. 

ஹணுங்கோள் 
கல்வத் 

இரா மலங்கெடுத்த சிற்பாளைக் கா 

வாரா வருளருள வர் ரவரைக் சகாணுங்கோள், 

பிறவா நெறிராட்டும் பிஞ்ஞ்கரைக் காணு 

॥றவாத பேரின்பம வைத்தவரைக் சாணுமே, 

உண்ணிற் பிறந்து வருந்காமை வான்கருணை 

கண்ணிற் பணிவித்த காரணரைக் gr Gon, 

வேறி, 

அல்ல லறுத்தமை பாரீர் அண்ண லிருந்தமை பரரி॥ 
சொலலை விடுகசமை பாரீர் சோதி யெடுத தமை பாரீர் 

ாரயை கமழனறமை பரரீர வல்வினை விட்டமை பாரீ£ 

தூய வவிவரைப பாரீ£ கோன்றாக துணைவரைப்பாரீ£ 

என்னை யளித்தமை பாரி ரென்னுள் இருஈதமை பாரீர் 

தின்னை யளித்தமை பாரீர் நசைவற நினறமை பாரீர் 
ச் 

தங் களைந்சமை பாரிர் பொய்புரை மாண்டமைபாரீர் 

சாத மொழிந்சமை பாரிர் நாமற கின்றமை பாரீர். (92) 

ஆசை யகன்றமை பாரீ ராணவம் விட்டமை பாமீர 

சேசு கிறைநதமை பாரிர் தேசிகா தேசடைப பாடா,
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வா தனை போனமை பாரீர் வாழ்வுபொய்யானமை பாரீர் 
பேகைமை பேர்ந்தமை பாரீர் பேதைமை போன பாரீர். 

உருவ மிறந்தமை பாரீ ருணர்வுரு வானமை பாரீர் 

அருவ மிறக்கமை பாரீ ரானந்த மானமை பாரீர், (89, 

போத மிறந்தமை பாரீர் பூண மானமை பாரீர் 

வேத முடிவரைப் பாரீர் மெய்கண்ட. காதரைப் பாரீர் 

ஆகம சீலரைப் பாரீர் அம்பல வாணரைப் பாரிர் 

as னனேகனைப் பாரீர் இன்ப வுருவனைப் பாரீர். (84) 

அறிவுக் கறிவனைப் பாரி ரறிவுக் க கனைப் பாரீர் 
2௪.றிகைக் இனியனைப் பாமீர் தே௫ிக தேவனைப் பாரீர் 

செப் படைத்தமை பாரீர் சோ வளித்தமை பாரீர் 

சரத் அடைத்தமைபாரீர் செய்யாச்செயலனைப்பாரிர், 

உள்ளும் புறம்பனைப் பாரீ ரொருதன்மையாளனைப்பாரி 

சிகள்ளத் தெளிவனைப் பாரீர் தேறலிற்றேறனைப்பாரிர 

சட்ட விருந்சமை பாரீர் சுட்டற நின்றமை பாரிர் 

ட்ட வெளியனைப் பாரீர் கேளிரிற்கேளனைப்பாரீர் (41 

கரணை யுருவனைப் பாரீர் சண்ணரு ளாளனைப் பாரீர் 

இருண்மல மற்றமை பாரி ரின்புற் விருந்தமை பாரீர்,
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எலலாமபயொய்யானமைபார் ரின்பமெய்யானமைபாரிர 

சொல்லாகசொல்லனைப்பாரீர்சொல்லற்றசோ இியைப்பாரீர் 

சிவமொளிக் தற்றமை பாரீர் சோர்து கலந்தமை பாரீர 

ஈவமொழிச துற்றமை பாரீர் நாமவ ரானமை பாரீ£, 

வேற், 

இபபோது சுண்ட விறையலிவு மென்னுயிருக் 

கபபோழறு மாகார மா௫யவா கண்ட னமே,. (4௮. 

செபபசிய வுண்மைச் சிவஞான நேசிகரா 

பிபபடியே வந்திங் இருந்த ததிசயமே, (AG 

மிதன்றரு மானந்தச் செங்கமலத் தாளருள 

மானிடர்போன் மண்ணின்மிசை வஈத ததிசயமே,(47 

என்று மருவுருவா யெங்கு நிறைந்தவர் தாம 

இன்றெமக்குத தே?கரா யேய்க்த ததிசயமே, (48 

போககுவர வந்திருக்கும் பூரணார்தா மண்ணின்மிசை 

யாகமைய டன் வந்த தறவு மதிசயமே. (49 

எங்கு பிறைந்தவர்கா மேக வுருவாகிச் 

செககமலத தாள்வழங்கச் சோந்த ததிசயமே, (50 

நிகழ்காலத்திரங்கல் - முற்றும், 

த்த
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மூன்னுவறு, 

வருகாலத்திரங்கல் , 

தோன்ி மறையுமிக்கக் தொல்லுலரு தோன்றாம 

லான்ற வறிவுசா மாய்விரவ தெசுகாலம, (1) 

ஆரணனமால் காணா வறிவா யகண்டமுமாம 

பூரணசுமுக் குள்ளே புருவதினி யெககாலம, (3) 

கனவு ஈனவென்று காணாமல் மெய்யி 

லினவு கனவற இிருப்பதினி யெக்காலம. (3) 

ட % [த] ர் ௩ ச 

ழ் ங்க oS LOM ov FT GB) ch வேதுற்ற Gas ட்டு! OLD 

போதுமால கொண்டு புரையறுவ தெக்சாவா, (1) 

ON . கடண்சிவ் ற தெலலாங் கலக சுகபாகப 
* . v . 

பூண்சின 2) போதப புரையறுவ ரெொசகாலம, (4) 

ஒன்றுபட கின்ற வுணர்வே யணரவாகி 
t 

கின்றப Pott Neen au Sar Gy & HA Ln. (0) 

ஆரா வழு மனமயா தருந்தியதிற் 

பராம ஸிற3ப் பெறுவதினி யெக்காலம, (2)



Grise)  சாத்திரக்கொத்று, 15 

ஐசொருகால் வாதனையி அற்றமுந்தல் விட்டறிவிற் 

பூரணமேல் கொண்டு பொருக்துவது மெக்சாலம் (8) 

சாண்பாலுங் காட்வெதுங காண்பது மாய்கிற்கும் 
(> 

விண்பாவற் திர வீளைவதினி மெச்காலம், (9) 

Y MO] (GHA (9 haf Thay Lod car 
வுருமை யொழிகதிடத்தி ஒ௮ுறுவதுவு மெக்காலம், (10) 

நீங்காத போறிவில் ரீங்காம லொன்றுபட்டு 

வாங்காரர் மே வடங்குவது மெக்காலம், (11) 

இந்த வரிவசன்றே யானந்த மாலேறித் 

சொந்ரப பலத்டுற் நுரிச௮வ தெக்காலம், (12) 

Gabon an ao ISu Cgortn soa pu 

ஷ்ட்டிலொரு மின்மை விளைவதஇனி யெக்காலம, . (18) 

சொகலரிய வின்பச் ஈகமே ஈகசமாக 

வெலலையற வொன்றா யிருப்பதினி யெபகாலம். (11) 

காயுதாம கக தமோற்றக் தீருவகற் 

tit UD vps gouges மெக்காலா, (Lo) 

இ காள் நிரையக் இருந்த தயா தா 

உன்னா வொளியி மிலாளிப்பதினி யெக்காலம், (16)



16 சிற்றம்பல நாடிகள் வநகாலத்து] 

ஆக்க மளலற்ற வறிவேயழிவாக 

நீக்கமற நின்று நிலையமில செக்காலம், (17) 

அஞ்செழுத்தும்வெண்ணீ௮ு மன்பர்திரு வேடமுமென் 

நெஞ்சமுத்ச மாக கிலைபெறுவ தெக்காலம், (18) 

அண்ணல்திருக் கோயிற் சடிமைத் இறமலலா 

கெண்ணுங் கரும மிழிவதினி யெக்காலம், (19) 

வேறு, 

ஷாக்கறற சோதியினுள்ளே சொல்லற ஈின.று ௪கித்தே 

நீக்கற றிருப்பதெர் நாளே கித்தத் தருப்பதெர்நாளே 

ஒருணா வான வுணர்வுக் குள்ளுணர் வாக வுணாக Og 

பார்முதல்காகத மொழியப் பண்பற றிருப்பசெர்சாளே. 

ஆரணன் வேச மறியா வண்ணல் கிழறைவேகிறைவாய்ப் 

ரண னூரநிறை வாயே போத்தில் நிற்பதெந்நாளே 

கண்டதுசண்டதுகண்டே. விண்டனவிண்டதுவிண்டே 

கொண்டதுகொண்டதுகொண்டே கொள்கையிறப்பதெங்காளே, 

தெல் வாடுத லின்றே கூரெ ரொன்றென நின்றே 

அடுதல் பாத லாயே யாய்விடு ராளினி யேதோ. (24)



3மங்கல] சாத்திரக்கொத் று, | 

வேறு 

எனறு பெனைப ரர்யா பெபபிரார ந௱னிகறவி 

லான படரடின 22 புணடழிவ இறஙையோ. (7) 

¥ o 

அண்ட குதுபசரநுர சாட செய 7 தலா 
7 ்) “8 

பண. பு டணவழியைப யோச நார oad. oer (2b 

ஈட வடப வலக ரர றைய OM HID bar 

சண்ட ரிவைச சுணடாசணி7 சைக ர Port ra, 

சாறு ஈணனவா ச சமபிரா னெனற ஜி [ர 

ஞு?றந சணிபபக GS a றிபிரிகாட்ராடா, (௩) 

இனறளவ மெசசை யிரனயடி பிஉெரெொல.வரமை 
நினஐஅபா சிர நினுவிடு நாரோசோ (29 

போலலாத Loli YT Gy, rom D 
a 2 ஈலலாத வனபிற cane may wrGon@ a ட்டு 

Gurugsé gagsor muse nagis Curt pla 

மெயதகக வரல விழிரஅவி? நாளே மே உ, Ol 

ஐயோ வீதிய மை UGE சாக்காக ப 

மெயயே விழிகஐ விரவிபிடு ராளே?தா 3 
4)
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கூறரிய மபெடஞ்ஞானம் கொண்டபடி கொண்டதனறு 

யாம? நந்தம் கலபபிக்கு நராளேதோ, 

மாயப பறப்பில் வருந்து மயகசம க 

ய வருடபரப்பில நோய்ர்துவிடு சாளேதோ, 

பமிபூ ரரைக்கன்னிற் பாலக முண்டே 

உ ரவப5ல் தேசிகரை யெத்தியிடு சாவேதோ.., 

omy ® ஞானம் கூருபானார் செ ரறகேட்பெ 

போன்றா வாரனையை பேரகூவிடு காளேதோ. 

॥ஈ௭னமிலா வின்ப வுருவே யுருவாகி 

யானெனது நீங்கி! யிருகதுவி கரளேசோ, 

பேறாக வக் கருளும் தேக குப பினவகறு 
ரா மனத்துயா பாறறிலிடு நாளேசோ 

என்றுங் குருநாத ௨ டடபணி செயறுமி ச 

கினறபடி நிலலா உ கெஞவிடு காளேதோ, 

ஆரை ெயெகா மற்ற விவ யறிவாகி 

மிசனெல்லா மாகி யிருகதுவிட நாளேதோ , 

xX ச [க 

அவனை யவளை யதுவைக் கருத 

எவனை மறதி நக்குளு இர்தைவிடு நாளேதோ,. 

(33) 

(34) 

(35) 

(30) 

(41)
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தீதிலா வின்பச் இவமே வமான 
போதெலலாள் காணப் புலப்படுவ செக்காலம், . (43 
காணரிய ஞானக் கடலே யிடமாசம் 

4 my ௩ 

காணுவே தேிரனே தந்கருள வேணு ப an 

முன்புவினை பயெப்போறு முட்டா கர ராவே, 

லன்புடனே பினப மறாச் தற்கு காமினி ரா, (11 

மே நினையாமல் வீட்டின்பஜி இன்புறே 

1 ரலி யிருர்கருக் வண்ணலே தர்தருனே, as 
டட . 

abo erua1 Mb 5 ans WH gemT eh 

னிசக்சமாப் சின்றுவிட நின்மலனே 5 CRC we ( 16 

my ou SWI As எரி ல வெல் அவ! bo தன்னி லாசையம வென்_ ரர 

கசிவயோகக் சானக்கக் பேசிகனே கர்சரூளே. (ha 

சத்திய ஞானமனஈ் Bl MDG BI Gyo 

சிசசமாய சின்றுவிட ரின்மலனே ௪௩ ரளே.... (19 

ருகாலத்திரங்கல் . முற்றம், 
AES rns



நு சிற்றம்பல 1டி கன் formes} 

bho Bl Ay 
* 

அநுபுதிலிளாகசம், 
Hem mena mre 

dt Hote if wos Gan yt apa 

வர எடு சங உடமை து போழு முவாய (1) 

[ரய சநுரைரகாா பேச்ரரமோசா செய்க row 

புராசேக வகறுரைசச உவா புசபைபாய ௬ Mure (1) 
ந அடி, 

॥ ர) பகதுபை ஈச OF RIVE ror Guu sore 9 
ர Ly) உறை வற பூத கூறுவாப இது, 

ட்ட | Oo ea ie 
pF De P Wtkhhr WL of WM woh GF wl ise ot 

aon 

TONIC LIA BT ்சபபியவா %) Fil} ut LD (1) 

ஆக os 
ஆடிட thi gr fli Pu or Uaary 

வச 4 தலைபுபைதித மெயபபொருளை ம உறு வாய, (4) 

் நிரநாச இறும் பகா TET LIEW BTL GBH றம பொடு 

UIT BUY BF OT otf abi LB Ya. JP AITLD, (0) 

ரர பபா பாரடிலா வணபஇயெ ey) 

ரச் சா ௭ Angin மநுபூஇ கூறுமாம, (7) 

(திபா பாசப் பாபபறிஈது பரா BBL 

Dab LIT Fut LID sla iS 5565S 5. (6)



oF ஈரம்] சாத்திரக்சொ 1 
ர் ரீ இய 

சரியை மூகனம் சரியை ர௱கறப Kass 

சொருரைசனி னின்றருந முறறவநு பூதியிம்  () 

ீகட்டலுடன் இச்திக்கம் கேடிலா மெய்கதெளிவு 

சேட்டா தக தேடுஞ் 9ிவானுபலஞ் செப்புவாம், (10 

அண்டபிண்டல கண்டென் அருங்கருவி எண்டாலொ 

கண்டவுயிர் கண்டாலென் காகதவுபிர காணார். (1] 

மண்ணீ ரனலராஉஙரன உண்சுடர்கள் மன்ளுயிர்க 

டெண்ணீரமை யான இவனு ருவ ால்லவோ. (12 

எட்டுருவு மென்று மிறையுருவ மென்னுபது 

சிட்டர் மறையுஞ் சிவாகமுஞ் செப்பிய. (15 

ஆதலா லண்ண லிவுகினை லொழிரஆ்திய் 

கேதுராம் வேறென் மியலும.து சவியே, (11 

எல்லா பிறையுருவன் றிப்படியே காண்பதன்,மி 

நில்லா விடமிதென்று நீக்ககிலை கூடுமோ, (12 

சுருக்கம் விரிச்சலறச் சோதி நிறைவிற் 

பெருக்கவிழித் தாலலது பேரின்பங் கூடுமோ, (1! 

எங்கே யிறையைரா மெட்டனையும் விட்டதுதா 

னங்கே யமுந்தி ல அபூ கூடு?ம, (17



சிற்றம்பலதாடிகள் [அநுபூதி 

இந்திரியக் கோடே யியைந்த விடயத்தி 

ல சரித்த போது மவனிடமே யலலவோ, (18) 

1௮௮ மளுதியுடன் பற்பிப cudengp gy 

திறிற்விட மெர்தை யுணர்வுருவே யல்லவோ, (14) 

அசை ய /வியறற லானவிட மெஃலாநம் 

. னிட மலலா தெமக்மோரிட மிலையே, (20) 

மானறவிட மெலலாஞ் சவமென்றல மான தபோ 

Jot madi Soro Fuel nal corre ar. (2]) 

(ya Cap alam oul HG Big Gur Por rma 

மயொன்மு வொழியா வொருவ நற வெமச்கே, (22) 

ப்பு மறபபுமிடக நின்மலனே யலலாமற் 

அினைத்துணேயு மிலலையென்று தெய்வமறை கூறியதே, 

இனியகலவ தெங்கே யிருவினையா லெங்குந் 

ணியகல ஈன்றருளூர் தம்பிரான் ருனல2வா (24) 

வெறுப்பு விருப்பென்று வேறுரைச்தா லெந்தை 

புறுபபிற்குறையாதோவுணர்வுடையோர்சொல்லுவரே, 

வேண்டலும்வேண் டாமலுமாம் வினையும் வினைப்பயனு 

மாண்டதையோ டுற்ற வறுபூதி யானதே, (20)



விளக்கம்] சாத்தி ரக்கொத்த த Ze 

பாசப் பரப்பும் பசுவும் பராபரை 

மீசனலா தோன்று மினிப்பிறக்க வில்லையோ. (27) 

௪ . க re 
சண்ட வளம்பும் இலவணமம யானது பாற 

பூண்ட வுயிரெல்லாம் பொருளா யிருந்கதே. (28) 

herd pi Nea cme. A muyGur Ces ayo 

பரிசக்த மான பராபாமே யானதே. (29) 

சபாகையார் தாணிணைகள் புன்றலைமேல் பைப்பளவில 

2வதையா யெங்கும் விமலனரு ளானே. (39) 

பரர்தீதே றுலகப் பரப்பெல்லாம் பார்ப்பளவிற் 

பைய்த்தோ மபா லிலலையாய்ப் பேோறிவே சகண்டனமே. 

ிபாய்யெங்கே மெய்யெங?க போதகம் பொரியெங்கே 
- உ உத ட வரு “ft மமையெங்கே யெங்கு மலர்ந்த சுகமொழிக்சே, (32) 

க . . 6) ட “EB 

உண்முதலாம் பூத வகுபப்டைய வன்ன ம வா 

வண்ண லருளெ யடங்க விரழஙகயதே. (33) 

ரண்ணரிய பூதமெலா மென்னுடைய தம்பிரான் 

ஈண்ணி லடங்கியிடச் காணவரி தானே, (31) 

பசனடையக் துற்றவிருள் வாடளாளிக்த கோம்பேர 

ன பரமசக பல்லா தடங்கியகே. (35)
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அர /கனுச காந வவனி யொளிதகதுபோல் 

வசகவருட பேோலலசதில வைய பொளிசதநு வே. (0) 

வன Wh ரூரூட ணிருடாகு திரவி வர 

ன்ற ரிலபோற கிறைவொழிர்நு சண்டிலமே. (77) 

அன்றே யிரைகசடிமை யையமிலை யையமிலை 
மென்றே மரை பொழிசற இன்றே யிசைந கனமே(36) 

சோ கிவபாகிர இரதஇத்தா கெதிததா 

ணத்தி ணுளளே பொருக்தினவ ரல்ல2வா, (59) 

i i£ CBO Cu RotiGe Carer Cur ருள்சகோடல 

டடினவ ரானரகக சேள்வா சமச் கல்கவோ. (40) 

சற, இசையும் பதினாலு௨௪ மெங்குக் 

சாதிக கரைபாளூஞ சாகரமே யல்லவோ (41) 

சிர சால மிடமளவு பெய்யாகி 

டாசாப்பூ வானதுபோ லவனிஈமசக் கானதுலே, (12) 

யாய்ததிரிவு மிசசப புவியன் அணர்வளவின் 

மய சரிவு ர வெளியா யிருக்தசே, (43) 

3 சசமறுத் தெல்லா பருளாகத தக்தருளி 

ate arenes cur Bud oor Bax CL. (44



் 6 . ff ௪ * pe வளக்க ம்] d ரத்தக் am Ss aps ய் 

உதி ட னென்று ணர்கு லினியமைய/ 

மேது ௪ நராமை பயேகாநத மாப்விசியே, (15) 

சேய தலம் ளாலேநக் சேிகளுர் வக்தருள 

வெய்துமின்பம்போது மினி த்தவங்கள்வேணுபோ (40) 

பருவய குறிகஇப் பாமவொளி வந்தஇவ் 

வுருவஈ Bill & ba arm sue sron 2 NO OU a ணுமோ, (47) 

செய்தற் கரியரலஞ் செய்த ரற்பி னல்-வோ 
வெய்தம் கரியபிரா னென்போல ag oar, (18) 

பார்தீதும் பரிசித்தும் பா. கைகள் ரூடியென்ன 
போதிறு BH காதர் தம்மை யின்பருவ மீதென்றே, (49) 

கச்சி wahoo mn கம்பர்தரைச் காரிகைமா 

ஸிச்சிக் ப் பூசித்சா ளெடுத்ததிரு மேனியன்றோ. (30) 

அருளா வடுதுறையி லாவுருவா யம்மை 

யிருடீரப் பூசித்தா ளெடுத்தஇரு மேனியன்ரோ, (51) 

சண்ணனிரு கண்ணிடர்னங் கண்ணப்பர் எண்ணிடந்து 

மெண்ணமறப் பூசித்கா ரெடுத்ததிருமேனியன் றோ, 8 62, 

வேசனுட னிக்கானு மேஃபட்ட தேவர்சளு 
மேதமறப் பூசித்தா ரெடுத்ததிரு மேனியன்போ, (58)
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* « ரூ ந ட 

கர்தன் கணபஇயுங் கறற விருடிகளும் 

எந்சையெனப் பூரி ,தா ரெடுக்ததிந மேனியன் 2ர. 

மிகாண்டவடி. வெல்லாக் கூரூவடிவே யென்றென்று 

கொண்டர்பலா பூசித்தார் சொல்ல முடியாரே, (55) 

எவ்வடிவு மிகது விறைவடி வே யாகலினு 

லிவ்வடிவ பூசிக்க யாமுரைக்க வேணுமே, (36) 

1" நருலங் கொண்டருளுந் தேசகன்செம மேனி £பா 

2லாருருவி olla Dn anit துண। தீதினனே. (97) 

வந்த குரூவடிலை வகதிததுப பூசித்துத 

நத வொனுபவச் தானருக்தப பெ௰றனயபே (55) 
ர் கவனி [ஆ (ட ம் Co 6 

இருக்த வருந்த வமையா தழாதக் 

பரு்சமியைப பாவியேன் முனாகக் கொள்ளுவதேத(69) 

இயவிய மிலலா வகண்டபரி பாணததே 

தூய HOH DY Hewes தோன்ருமற் ஜோன் மிய, (00) 

நாய்முலைவாய்வை தரங்ச க்தன்னியமவர்தா௮ுவபோற 

றாயதுக் த் தாளமழுந்தத் தூயசுகர் தோன்றுவதே, 

ரீதான்றாபை தோன்றியதிற சகமே சுகமாகித் 

கான்ருமை கோன் அியதிற் ஜோய்ர்து அளைர் சன2ம.



Lo
 

ர
 

விளக்கம] சாத்திரக்கொத்_து. 

சைவப் பெருமான் றவராச ராசஞா 

பைய வருள மெய்கண்டான பா ஈமலா வாழியே (01) 

£நுகைஈகசா மெய்கணடான காறகமவரூ சென்னியினமேற 

றஙகவிரு மரிஙயெரு டாஞுர் தபோதனரே, (01) 

லாழி இருநிறு ar Bah eyes (Ly FB 

wry) Fanaunen er eR Carew, (05) 

அநுபூதிவிளக்கம் - முற்றும் 

fp 

ROWAN? 
வரப WERL bis 

ட் து
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* 

OG 1 UW fh, 

சாலாட்டு, 

உல குபுஈம் மெப்சண்டா வுண்மைரரா மற ௪8 ன் 

UM Mantes Bm Din Liem டித் ம PES ex, (1 

வாயே மனமே வரைய கசோருரையா 

fuer னென்று நிலைமை யளி2 கா னே. (2) 

தொழு 
மெய்வருந்தா தப்பா £ நானென்ற வேதியனோ, (3) 

தெய்வரீ ராடிச் சிவாலயங்கள் கை 

கையில்விரற ம்ேரயாமல் கண்சிமிட்டி நோகாம 

லையமுளத் தாக்காம லாண்டபரி பூரணனோ, (4) 

பட்டினி விட்டுப் பலகாள் வருர்தாமே 

யிட்ட மெனக்ரு மூனச்ருமென்ற விசரனோே; (2) 

கோயில்வலம் வர்தபத கோகனகம் வாடா 

சேயவருள வெள்ளம் நிறைவித்த வாண்டகையோ, (60) 

பேராசர வாகப் பேரறிவு போதித்க 
சீராசைச் இற்றம பலராடி த் தேசிகனே. (7) 

Sudewr crise சாமிகளை நீக்கயெதே 

கசாயவறி வென்றருளாழ் சாட்ட கருணையஷனோ. (8)



Brit & சாத்தி ரத்கொத்று, 

4 awa aD ந மூனா அய சனறுசா ௦ மைமமுக Lp 

HP OM Vid Hal bt Gy வசை ிமொளிசது வசதாஜே (0) 

/ரகம படி து தலைவேடரறும கொளளுவசைச 
த் ௫ ] ® \ சாக மா சருமார சாட கருணையே, (1 

எகமமாறு போசமறச காசினியே அாலைவிடடு 

! பமாணை சமா விதுமவாரத நாபகமோ, (11) 

une VLE மைர aarp மானமாவு மையலிவும 

மபாயயபவே யெனமடுகளைப போதிச ர புண்ணீயமஞ 

போன வழிமயலலவாம போசா சொடி யேறிஈறு 

ரான வளுச் குமபெருமை பாரத கவ (பயனே (1! 

பாகர சரமறுவாயப பாசா விடிலுஎசா 

பாசு மள பபரிய வான ர aut AA Sur (11) 

அரு பலத ச. பழீவா யிருச்தவெனை 

fy} Ch FLO 6சகி யழியாமல வை சாவே (1 

்பதப படு தல பிராநதிலுவே மும்மல on 

2வதப பொருண் முடிவே நீிரயன்ம2 வேதிபனோ. (10) 

சாபுறவ மேனைத திகழு மெனஅளள 

1)ரணுவாயக கொண்டி ரு௩தே பெனனையொழிக மா மனோ
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சோவையாக் தொண்டரிடஞ் சேரும் பலக்கடலை. 
பராவையான் மாற்றிப் பதியரக்கி ந்தன (is) 

பதிக்குப் பதியாய்ப் பரத்துக்கு மபபாலாம் 

விதிக்கும விதியாய் விதி ரூம பெருமா (19) 
Wi nan 

கே முனிவா சிர்காநககு ரோர்மறைமோ 
- 7 | 

சஹவரவர்க் கபபாவு மூவா மூழுமுசகோ, (20) 

ஏங்கெயகுஉ சானு யென்போ iH Rot vO 

பசும் பிறவிதனை மாற்றவக் க வள்ளலோ (21) 

சாளை வண௱சத தலையா பதச்கொமிக்கும் 

வேளைசகாச உற்றம uarry B59 கனா (25) 

wee ரரணற மரியானோே கண்ராரன் றுடையாெ 

சாணுவோ சங்சானறோ சாதிகா னஈத0னே, (23) 

மேலுக்கு மேலாய விருப்பாய வெறுபபாடு 

னுக்கு சாண்பரிய நண்ணியணொெ வையா, (21) 

சொனனா கமத்துர HFSS Ort A % 

தனனா தனமெனகருத தந்த கனி ஈடரோ, (25) 

avuecot C aig யலையா தே யுன் anit, 56 % 

சாலவுகிள் சகாதிருப்போஞ் சத்தியம் சென்றோ, (20)



e * ௪ sy 

stone]  சாத்திரக்கொத்தூ, af 

மானங் குலைந்து மதியழிந்து சான்கெட்டால 

சானென்று நீயென் இிரண்டில்லை Cursor, (27) 
4 ட்ட oi ச ° , : 

படம் வின்பம் பிணிஞப்பும் சால் 2 சலி 
ச் ட ரூ 

ர் கருவி லமைததூனக் கெனருரோ. (28) 

2? [இ மதசக்கானுஞ் சபய பதக்சா ஓங் 

சொரதிலா ஞானநறைக கூடவரி தென்னா. (20) 

லைடடுவன்வாயபபட்டபுமூ வெட்டுவறார் கனமையபோல 

ஈாட்டரபமேல் வைக்கிலை ஈற்சிவமே பயெனருசீரா , (30) 

॥ பைய முயிரு புளரு முள்சாவுக 

கரையிலன்றிப் போகத்தாற காணவமி கதெள்குரோ,2 1 

FOIL THA HE கண்ட தாயக சாணார்கரு லானை கயம் 

பிசாண்டார கருக் கொண்ட குறமியாகி நன்றா மோ, (8) 

அண்டாண்ட பூரணமா யபபால்க் கபபாலாய்க் 

அகாண்டமெதிர் கொணடறியாக சொற்றவனைச் சொனஞாார்- 

எல்லா வுயிரு மெனதுருவே மயன்றுவாத்து 
* சகு « % 

*வலா மீன சல நடித்தான் சொன்னாமா ட (91) 

உள? வழி/சியல்லாங் கமலவழித் கொட்டி 

பளள மழுக்கறுக்ச வொண்போருணர் சொன்னா சார
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முத்துயரு சரவயிர முப்பாழுக காட்டியெனை 

(கிதுவிந பாக்கு மருளுரூவைச் சொன்னுரார். (3G) 

வணுகிப் பெண்ணா யலியா யதல்லயாய்த 

சாணம் துணையான சோ ியகாச சொன்னாரரா. (8) 

ஓப்பிலா ஞானா ay Roa! uous 

(pute 16d SLY Sh (lp toon ters Oa ras wo) ut 1, 

உண்டி யுறக்க பொழியா ப் பிரரிகதப்புக 

கொண்டு Bip be குணா;சடலைச சொன்னாரா Te (39) 

மேலாக் இணைபிரண்டாய மெய்யா யுயிரக் குயிராய 

காலாம பராபாமாம காயகளைச சொன்றாரார். . (10) 

உளள யகடை வெலலா பொன்ற நின்றவொளி 

யுளளங் குதிகொண் டொருரமுதலாய் சின்ராரோ, 11) 

செய்வினை ளெல்லாந் இருவினைகள் தாமாக்கி 

புய்யவெனை LIT RAT. HG முத்தமளைச் சொன்னாரார். 

௪ ச ௬ a ச். ந் ௬. 

லன்னம் புவனம்வரும் தது விதமாங் சலையென் 

அன்னுமிட மென்னிடமேன் ௮றறாரைச சொன்னாரா£ 

அண்டபிண்டமுள்ள பருளூரூவே கோயிலெனக் 

கொண்டொருவ ரமமமியாக் கொற்ர வன ச சொன்னுார்,



தாலாட்ட] சாத்திரக்கொக் து. 

இன்னவட. வின்னகிற மி ன்னபடி. யென் றறியா 
அனனு பிடதத அ.தஇத்தாணச் சொன்னார், {fo} 

பார்றிது நினைத்தும் AAS th Lm anu & 

மாத்துநினை யைக்கொடுச், வெங்கோனேர சொன்னளு ஈட, 
4 

Brivcn 5 oy றி ரூ க்குஞ் சிவலோக யடி துப 

பந்த மகற்றும் பராபானைச் சொன்ஞுரார், (17) 

பெதாகி பேதமாய்ப் பேரறிவா Cy AT CH ont as 
In BED மாகுமென் ற வற்புகறைச் சொன்னா ti (8) 

குன்றுவினை சண்டார்க்கு முற்று bs OGL ones 29 4, 

தோன்றுவினை பாற்றுஞ் -கோதயமே கண்ணனார், (49) 

மெய்ஞ்ஞானக் ச௪ண்வளா மெய்கண்டான மெய்வளா 

வஞ்ஞானக் கண்ணகற்று மையர் திருக் சண்வளர்ா், 

DG WG BACH BLOB LOM OO Mh gs 
a * ௪ ம டு int 

be மரித்தமென நின்றா கண்வரரிர், (1 

மூத்தொழிலாற் செய்க முறையுலகெ லாம்வளர 

வத்தே சீராசை யையரே கண்வளரிர், (52



34 சிற்றம்பலதாடிகள் [தாலாட்டு 

வையம் வளா மறையோர கொழிஃ வளர 
மெய்பும வளா வருள மேகமே கண்வள Pr, (55) 

சொலனுச கடஙகாச சுகாதித மெய்ப்பொருளே “லை லு சகாண்ட வாதியே கண்வளரீர.. (54) 

இன. மிரண்டு மிபற்றியதற சனபழுமா 
பன்பு ிறைத வருடகடலெ கண்வளரீர. (0) 

ye TOLL ob Boy விமாமற 2 பரததி OUT Lr Lt 
ம் 

ட் ் 
உமையள் கருணைதகத வாதியே கண்வளரீ£, (209) 

F தமல மைகதுக் தநவதுகாம் Cura eo றா 
pe Buy mr மென்ற முமுமுதமில Kear alan Pr, (57) 

"முலகு மூகறுங் கிளரொளியாய் நின்றபதம் 
UT (pang, யேனமுனனே வரச நடஈகாளோ, (58) 

Pars re} tor cyto விளம்புதற்கு மெட்டாத 
a IT ST Om ii தீசசொருபப் புண்ணிய €யென்றாரோ,(59) 

*ண்ணாலுங் காணால் கருத்துக்கு மெட்டாதா 
ஊணாடி. இுண்டுடடி முததமரே கண்வளரீர், (60)



தாலாட்ட] சாதீதிரக்கொக்து, மே
 

n
m
 

ஒங்காரக் அன்ளொளியி னுள்ளே அனைக்காட்டி, 
2 ங/காமறு ௮ாங்கவைகச்ச மிட்களனூா வா ழியோர, (61) 
7ஈ௭௬ கக விகற்பமது இரவுடல்' 

மூக்சணா மெனற முழுமு கலே ச௪ண்வளம, (02) 

றன மிரண்டு மூன்றற் ொருநாலொ பைர்தொன்பா 
னின்றதெலலாக் தானாகி சின்றுரோ சண்வ௱ரி7, (9) 

தாலாட்டூ - முற்றும், 

வயதி கை



ிற்றம்பல நாடிகள் [Gas swat 

றவ, 

ய ண்பா, 
சர em onal oo 

* “ty ay . . ப 7 பயபுகஜ் மேணியனை ம சேவர்தொழுங் கோவை 
ய ம் c ர் a 

பயமருளும் பொய்யா வீகாயகனை- -வையமெவா வ 

உர ரானை யார்சகு மிளயானைக் ௧ஈ ௪௬ 
Lp gh gb னை நாவேமொ Lf க 

ரன்னை வினைய மியா யானு மதுவறியேன் 

முன்னைவினை கூடல் மொழிக்கருளா-.- யென்ன க் 
நிருவார் பொறிறசகாழிச சிழ்ஐம பலவன 
Poul GD நானென்றாவ் நூன் ‘ (1) 

SDV G HE கண்காட்டா காடடங் கஇசொளிகள் 

ண்ணுழுப் பெணவிளையாப் பேரின்ப--மெண்ணொகசக 

சொல்லா ரூயிர்ககுயிராய்த 3 தோய்ர் அணர்ச்தி யின்பருசத 

வல்லான்௫ிற் றம்பலவன் வந்து, (2) 

rp loa o Ju Suara Sezrenty Caran Gay 

ியான்றபட வேண்டா வே யுள்ளத்தேஃ.றின் milan 

௪ண்டாமே யெங்குங் கதிரொளிசண் சாயமெலா 

பதண்டான தன்மைபோ இற்று, (3 
   amaaemaeemtnanammanlaaman aac onaaeeane Racaacaaed 

 மேோய்ர்தருந்இ யென்றும் பாடம்.



வெண்பா] சாத்திரந்கொத் து 1 

௪உறுணாவும் (Hou Gon யொழியா வுணா௮ணா3தப 
“th ந டி ௩. 

பெற நனைமியயெவ் வுயிரமகு பேற நனை ம்) நடால் 

மாண்டரே பாரப்பளவின் மாளா ரிறைவுறமளம। 
ro * i 

mre யென்றே Lf Ded (1) 

* ர் ௪ 8 ச ட 
ses ss Howth நடஙகடலின மூழ்ருவிக் 4 7 

Mb HOES ‘hs Db SH —— LUBY HOG ந.குலகைக ரர மைபா வுலக ம 
ர ௪ 

லாராதேலா நனையால வநதாபே யாமாகிற் 

பாராதே பாரி பம, (5) 

பக்கமொடு மீழ்மேறு மிலலாப பராபர க்கை 

யொக்க நிறுத்தியதி லோன் முக்கி. மித 

சிவபோக நல்கினான சிறறம பலவ 

ன வயபோசகஞ செலலா வணைதறு. (( 

௯ 
க
த
”
 

கருவி சரணமுாடன கைகலந்து நின்று 

மருவும விடயமெலாம வாங்க -யருகாமா 
சீவிப்பாய நீயென்றான் சிற்றம பலகாடி 
பாவிதீதே பாராமற பாரத, (7) 

குருவி கரணங்கள் கண்டுணர மாட்டா 

மருவியதி லான்மாவும் வாரா குருபரன்றுன்
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சிறறம் பலகாடி. தென்கா மியர் பெருமான் 

உத்றுணாததாப் போதென் நுணா, (8) 

அட்ட வராகமுட் னேநதுவச னாக ர 

மொட்டு முயிர்ச்செயல்க ளோரிஈண்டும்--விட்டகலச் 

ச்கா மணியான சிற்றம் பலகாடி, 

தந்தான்பொற் செங்கமலத் தாள், (9) 

வாசகாஇ நான்கும் வருல்குணங்க ளொன்பானும் 

போக்காகூன் றேடணையும் போனதே. கோக்க 

னிணங்கரிய இற்றம் பலராடி தாளை 

வணங்கிகினைகஈ் தெப்பொழுதும் வாழ்,த்அ. (10) 

அசையங்க ளைந்துஜூன் முறாம் வியாஇகளுந் 

கேசுமல மைந்துஞ் செயகோச௪--மோசைதருக் 

a1 gas Corps தணச்சான்டுற் றம்பலவன் 

மேதம்ச காழிரகர் வேக்று, (11) 

மண்டலங்கள் மூன்று மருவுமா முதாரங் 

சொண்டு திரியுடம்பின் கூதிரண்டும்--விண்டகலச் 

சிந்தா மணியான சிற்றம் பலநாடி 

மந்ீதான்பொற் செங்கமலக் தாள், (12)



ேேண்பா] சாத்தாக்கொத் று. 

சரையிறர்த பேரறிவு கண்ட நீஙக 

புரைய றந்த வானந்்க முண்டெ-இரையிறச் த 

வாரிதியோ னிலலென்று வைக்தான்சிற் ஈம்பலவ 

ஞருதவு வாரிவன்போ BUT 5) I), (13) 

ரன்னை மறைத்சளிரு ளெங்கேனும் போனதோ 

நின்னருளிழ் கெட்டதோ நின்றதோ. முன்னைதி 

தீவருருவே சிற்றம் பலவனே ௪ண்பைச் 

சிவகுருவே காயேற்குச் செப்பு. (14) 

அல்லா பொழிற்காழி யம்பலவன் றன்வார் த்தை 

யெல்லாஞ் சலமா யிருந்த 5--தொல்லா ழி 

வெள்ளம பபர்தக்கால் வேறுபுனளல் தோன்ரூுபோ 

அள்ளஞ் சிவத்தே யொளித்து. (15) 

குலாலன் இிஇரி ௫ ழல்வண்டு கொள்ளி 

யுலாவுங் கறங்குவரி யொத்தே--மலாதியா 

லாரா வடியே னுலகி லலம்வருகை 
பாராய் திருவேகம் பா. (16) 

மாதாவா மாயை மரிதீதாள் மரித்திடகச்தே 

பேதமிலாப் போதன் பிறஈகானே---யாதலா 

லாசூசந் தானிரண்டு மானேனான் பூசிச்சுச் 

தேசாடிற் ஐம்பலவா செப்பு, (14)
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பிவலையலை போலெனக்கு மேதினியில் வா தனைகோய் 

வேலை யலையெறிஈ து விட்டதே... வேவைபோல் 

நித்திய கோசா௪ி னில்லென்றான் காழிநக 

4 hot GN றமபலவ னாங்க, (16) 

பாசமுரீங் காமற பதியிற கலவாம 
லாசறுன் முதிகியன 4 காககினான்- -கேசிகாகோன 

செற்கேல் வயறகா(பிர இறறம பலநரடி. 

"Gal BF" (TOM, முண்டோ அரம், (19) 

காய மவரவாயம் காணும் கருததொழிந்து 

சாயமொழிக தானமாவைக் காணேனே-.நரயனே 

Osc jad, சத ௫சனே சிற்றம் பலவனே 

பயென்புகல்வே னென்செய்சே னியான், (20) 

, /ரயமொழிச் தான்மாவைக் கண்ட முறைமையபோற 

ஏாயவரு டோனறவுயிர் தோன்றாம--லேயதற்குக் 
சர கறுர்வன் சிற்றம் பலாாடி, சண்பையாகோன் 

வந்தருளப் போனவா மாண்டு. (21) 

உற்றவுயிர் தோனரும லுள்ளுணர்வு தோன்றுவபோற் 

பெறறவரு டோன்றுமற் பேரின்ப.முற்றுமிகக் 

காட்டினான் சிற்றம் பலநாடி. சாழியர்கோன் 

வரட்டினாூன் வாதியா மல். (22)



வேண்பாடு 51 தீ இரக்கொக்து. 4 

காணு மிததகாலு கானினை ௮ பார்ப் oral 

லாளா வரிவவியி னல்லாு--வானாடுந் 

றன்புகலிச் றறம பலரகாடி, சோத்தவித்த 
வின்பருக்கு வாரா கெமக்கு, (23) 

Fm pie Craving, PUM ardOdLIEI Heit 

சொ த விகமும் பைங்கவிஃயயசொல்லக்கேளூற் ௦ வருங் 

Bil COO) Ll £9 1b) தா று இர் காட்டிய 

காணாது காட்டியது காண். (24) 

அணவமையோ மாயையோ மான விரவினையபோம 

உாணவரு மாமாயை மாணமும்போடவேணுபுரத் 

கேசிசரகோல் சிற்றம் பல௩।டி சேவடியைப் 

பூசைசெய யாம்பூண்ட போது, (25 

yoapet br pout on sear encrrai Cmrus 

வேற்று விகார மிரம்கொடி தும ற்றுதங்ளுத் 

ம-கர்கோ வென்பளவிற் சிற்றம் பலநாடி, 

மாசிதுவோ வென்றுரைகத்தான் வற்று, (26) 

தேனேயுங் கண்மலராற் சிற்றம் பலநாடி. 

தானேதன் பேரின்பம் தந்தனே--யூனே 

கெருங்கியச்சா லல்லாஅ நீளமிழ்தச் தாரீர் 

கரும்பினங்கா ளுங்களுக்கென் காண். (27)
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அன்னிலே யின்ப வகண்டபரி பூரண த்தி 

லொன்,மிலே யென்னை யொழிததவரார்- சென் நுமதிச 

தேவாரம் காழிநகாச் இற்றம் பலகாடி 

காவாமற் காத்தருள்வோரன் காண், (28) 

கரன மயிலே கடல்ருழ்க்ச காழிநகா த் 

சேனவிழ்தார் சிற்றம பலகாடி.--ப ரணிடரி 

லென்ருட லாடாதே யின்பச் திகழ்மன் பி 

லன்றாடி. னானென்றே யாடு, (29) 

பலவின் சுளையருத்தும் பைங்கிளியே யென்றன் 

மலவன் ககொயறுக்க வல்லான்--றலமுழுதுஞ் 

சென்று சதொழுங்காழிச் இற்றம் பலநாடி 

யென்றொருவன் காணு மிதற்கு. (80) 

தேடும் பொருளுடனே சேமித்த விட்டனரோ 

கதாடுந்தம் ஞர்பேரு சானிலத்தோரீ-- வீட றிஞர் 
சேமமே பொற்காழிச் சிற்றம் பலராடி 

நாமமே கேட்பதல்லால் சாம், (31) 

சரக்களரையென் முலிரதந் தானாமேர, நெஞ்சமே 

சித்பரன்டிம் றம்பலவன் றேககெர்கோன்--ஈம்பதத்து 

ணில்லாயே யாகில் நெகொளே நீகற்ற 

சொல்லாலே யாமோ சுசம். (32)
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கால்சொண் ணெர்வனவும் அண்ணுணர்வாறி சொல்வனவும் 

பால்கொண்டு விற்பான் பயன்போலுங்--காககொண் 

உறியாமை மாற்றுசிற் றம்பலவன் லைத்த 

சொஅியே நிலையாக நில், (33) 

என்பிறவிக் * துன்பறுப்ப தென்றோசிற் றபபலலா 

நன்பிறவி யென்போல ஈண்ணிஞ--யின்புற 2வ 

பொய்யாத நால்வர்க்கும் போதித்து மோனவுரைக் 

கையா கருணா கரா. (34) 

விகற்பமிலா ஞானம் விமலனார் ஞானம் 

விகற்பமெலா மிச்சசடர் தானாம்--விகற்பமெலாம் 

என்னாலே யென்றா னெழிலார்சிற் றம்பலவ 

ுன்னாலே யென்றுசைத்தே னலுற்று. (35) 

போக்குவர வில்லைப் புனிதற்கு மாயைக்கும் 

போக்குவரவாருயிர்க்கோபோ ற்றென்றேன்போக்குவ 

வங்கங்கே யென்றா னருளாற் சிற்றம்பலவ 

னிங்கிங்கே யென்றுசைத்சே னியான். (36) 

இன்றகன்று நின் தீ ரினிக்கூட வாரி மே 

யன்றகலா மும்மலங்க ளல்லவோ---துன்றுப வர் 
  

படட வடட வட அகமத் ணட டண mente 

* அுன்ப்சற்றல் என்றும் பாடம்,
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ti . ¥ + * டி ச ” 

ர க்தருஞூஞ் சிற்றம் பலகாடி காழியர்கோன் 
ழ் * © ௪ pe 

Lin GS thts சண்பெயம் பட்டு, (2) ) 

பானென த நீக்கி யிறைமிலறவி லொன்று கி 
omy ச om ௬ 

Lie Da oar sa GWT 5) th & Bh Go! — wilt மனன 

கங்காரவா போற்றுஞ் ஈண்பைசடற நம்பலவன் 

பங்காமா காதி ராண்ட வாறு, (38) 
. ட்டு 

2. oi Dat BY முன்னாலே யுவா தொழுந்துகிலை 

மன்னுவது முனா லே மற்றிலலை---மென்னுமது 

நரன மியேன் இற்றம் பலகாடி, ரானெனகடி 
. ச ர காறை வை யாரறிவார் தான், (99) 

இருந்துபிறு தெய்த்த விலை ப்பொழிக்க வென்றே 
பிறமறுலகில் வசதாய் பிரர/னே--யறற்்இகழும் 

போதா புராகணா பூத பூம்புகலி 

தாதரரிு றபபலவா நான், (10) 

மைந்தா வெனவழைத்து மாயா வுடம்பசுறற 

விசதா வறியவன் நிசைவித்தா-.-யெர்தாயே 

யாதார மேதென்றே னாங்கமிவே தானென்றான் 

ரோதார் மலர்தீதாள்க oH. (41) 
னர க therein an etn te ~~ 

  

  oan 

%. கண்டுய்யப்பண்டு என்றும் பாடம்,
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அண்டகுளு இறா பலலா வடியேறகாய் 

மீண்டு மெழுக தரு போணடாவேரஃஃறிண்ட பாங் 

ஆரணனுங் காணா; வான? ந வாரிஜியைப 

பாணமாய வையாத பே! yt (2) 

a) «of யானோ பிரக 5 eo uM vy of MHS % ome 

உரமெற ராுகேறு பெனனாம. வ. upariderw 

வன்றே யா ipa Ton eal hie 19) maa 

அடனணுளளிள என நுமையா Go, (45) 

பட்டதே aplasia doen பேறுமவினை 

விட்டே யிவவுடலின மிகரலினை நட்டா? 

Ano wap Cris Say Av rin arog 

Cor MT DH LLU as ari நாண்ட போடு, (11) 

ஊட்டி யுறாகி யுபரா ஐ௫ நட BB Owes 

ஊட்டி யறிவிற கலபபிக ௮1 --தேட்ட டறதீ 

BRET DY OCI Yo F MOLI S நவாசன 

வரா னிதற்கோ பூழ்க்து, (14) 

ஙினறகிலை கானே நிலையி பரு நிபிரிந்தட் 

டொனறும விகற்பித துணராதே--யெவருன் 

இருமருவு காழிகமாச சிறறம பலவன 

மருமருவு தாடலைக்கே வைத்து, (40)
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நீங்காம லென்னறிவி னின்று கிறைக்கருளி 
நீங்சா வுடலுலகாய் கின் றனையேஃயாங்கா ண 

வந்திருக்க சிற்றம் பலகாடி வாய்த்தசுகர் 

கந்திருந்து மிப்படியோ தான், (47) 

பார்த்தபொழு தெல்லாம் படுபிணமென் Daa 
போ்தசகறிவில் வைத்த பெறாமானே-.-சோத்தபுகம் 

மெய்கண்ட நாதனே வெங்குருச்சிற் நம்பலவா / QHIAL த 
கைகண்ட. நுன்வடிவே காண், (48) 

கானே யெனையிரும்பிக் தானே சமைந்தருளித் 

தானே யெளையாண்ட தம்பிரான். தானே 

கனக்கிய சி௦றம் பலகாடி தாள்போல் 

எனக்ிமை யுண்டோ வினி, (49) 

போதாதோ விப்பிறப்புப் போந்தக்காற் போர்தபய 

ளுதார்தச் சிற்றம் பலகாடி--வேதாந்தத் 

தந்தத்கே வைத்தருளி யப்போதே வந்தகிலை 

சிர்தைக்கே WIT (BH Pano. (50) 

அறிவு ௪துவிதங்க ளானமாக்கண் மூன்றும் 

வெளிமாயை சான்சன்விதம விட்டுப்--பிலியாத 

தஇீவினைக டானியச் செப்புடிற் ஐம்பலவா 

மேவுபுகம் வெங்குருவலாழ் வே, (51)
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வன்றவுடற் கன்மமா பின்னா ஈ ௪ஞ்தமா 

யான்றுவரு மார்ச்சனையு மாரு௮--தேரன் றியிடுக் 

"வினையா॥ ஈலவினையார் சிற்றம் பலகாடி 

வினயா போனா! தொலை ர, 52) 

தாதி வாககாதி நான்ரூ ௧௬ மம்கரஙகள் 

மாரு மரதிரககள சாகுஇரங்கள்- போக வ 

7றக மர மராபாயை சணபைசசிற ழமபலவான் 

வகதருளப ொனவா மாண்டு. (83) 

7ர்கஐ பாமசகம் பாரா விடிலுலகா 

$ீரக்கொக நின்ற நில்போல--வேோரக்சு 

வுரைக்ரானசிற றம்பலவ ஞெணகாழிம கோமான் 

கரைத்தான் கரையாக் கனம், (21) 

மன்னு பழபாடி வாயத்தவருண் மைந்தர்க் 

Bor Orem போத மியம்புவோ ன்--ெொலலுல்கைப் 

பைமமி.பாப் பார்க்கிற பரையாகு மப்பரையைப் 

பைமமறியாப் பார்க்கிற பரம், (25) 

ரூதான வுள்ளுணர்வுந் தொல்லையிரு எாணவமும் 

வேதாவு மா௮மாய் விட்டதே--காதாந்தர 

சிற்பாமாஞ் சிற்றம பலகாடி. தேகெர்கோன் 

உற்பரன்வம் தாண்ட ரறபின் முன, 50)
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பாரவி ப௫ிமனமே பாவிநீ பஞ்சமலந் 
காவி சடச்தவிராச் சண்டாளா... வேரவாம 

ae nm wai யகண்டபரி பூரணமாய் 
‘ ” ங் 7} ப என் உ. யழுக் இலையே நீ. 

நீயே பகையுனக்கு நில்லா வடம் லப் 

பேயே புறவாகப் பேணினையே- நாய 

வறிவுச் கரிவா யகண்டமாய் நீங்காள் 

கெறிவுக்கு ஊில்லாமற் சென்று. 

கன்னைரான் காணிற் றணித்கமுக ven Gou 

| லேண்பா 

(57) 

(58) 

யென்னயான் காணி லிரண்டா வேன்---பின்னம.றர் 

சம்மா விருக்கக் சுகமாவென் ஜோணிபுர 

சகெமமான்சிற் ிம்பலவ னென்று, (59) 

கன்னை யுணர்வென்னிம் முனானாய் கினமிடுவே 

Cer orto யுணர்வென்னி லியானூவேன-.- மன் அபுசழ் 

சைவாசிற் ஐம்பலவா சண்பை Bat Hern 

Qaaanr 2 arene. ஸனியான், 

பிறவா ரிறலார் பெருர்துயா மெய்தார் 

மறவார் நினையார் மருளரா....- ப றவாருக 

கேசன் சிற்றம் பலகாடி. சேவடிக்கே 

வாசமல ரிட்டிறைஞ்சு வார், 

(6) 

(61)
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போதத் இருக்கறுக்கப் பொற்கிர்தை நந்தியாய் 

மேதினியில் வர்,கருள வேண்டிற்றே-- தீதிலா 
வாரணங்க ணுன்கு மயன்பாலுவ் காணா௪ 

ரணமோ கெட்டேனிப் போது, (02) 

மூலமல மொன்றுடனே முற்.றிவருங் சேவலம்பின் 
சாலுமகோ மாயை தருஞ்சகலஈ்-.-தூலமிலாச் 

சுத்தவத்மை தோணிபுரச் தோன்றல்கிற் ஐம்பலவன் 

வைத்தபடி. காட்டினான் வந்து, (08) 

கால்வாங்க யேங்கியது கான்று நினைவுவரு 

மேலாங் குணா வோடு ம்சுழியு--மாலாய 

சாந்ெத்தி லைந்தவத்தை ௪ண்பைச்சிற் நம்பலவன் 

போக்கியபின் நந்தான் பொருள், (6-4) 

அ.திரூம் புலன்கரிக ளாபுமனந் இண்டேர் 

சியான் சியருணமாக் காலாள்--.௪ரங்கம் 

பூட்டினாற் போலிருக்கப் புக்கடிரிற்கும் பு. அமை 

காட்டினா னம்பலவன் காண், (65 

வேண்பா முற்றம்,
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எதாவது, 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

சர்கொண்டகா மிச் சிற்றம்பகாடி. நற் நேடகனைட, 

பார்மகரண்டுமிபாற்ற லோர்பாமாலை சொல்வனிப் பா 

வினுக௫ிங், கேர்கொண்ட சீர் சளேயெல்லா நிறைந்திட 
லஙூயிடப், போகொண்டமும் மதக் கற்பகயானையை 

மீடாற orga GL, 

சாறிவிழ்தாமரைப் பொற்னுளிரண்டுமித் தாரணி 

மேற், போதான்மா சவ மேதுசெய்்ேே சன்றென் புகலி௦ 

கா௪, சேதனளுனஇிற் றம்பலரசாடிந௩ற றேசிகனே, மீ 

கென தாவி பூடலாகிசின்றது மெத்திவமே. (1) 

தூய'வெண்ணிற்றுச் சிற்றம்பலகாடி தொடர் BoB 

ளாற, நியமலங்க எறுத்துமிர்காட்டி த திருவறாளி, லோ 

பவிருகதி ய(மு gre Gea gis காரத்னுக்ளுக், காயமுயிர் 

சபாருள் கைம்மா றதாகக்கைக் கொண்டனனே, (4) 

ஈூதொருவாசகம் கேட்டிலரோயயன் மாலிருவடி, இ 
॥றவாண்டடம் கர்பலநாடி, இருமுன்சென்று, போத



கலித்துறை] ௪ ரத்தாக்கொத் ஐ. 5] 

மும்போதத் அயிசானபோதமும் Cur seen, en x 
(ஒஞ்சாதகப்பின் சாகாமனததையும் தந்ததுவே, (3) 

காண்டுன் றகண்கடர் காட்ட "தபோ தில்லைக் காண 
வன்றே, பூண்டின் உவண்ண nor போதமலலா தில்லைப் 
ம்மபாழில்கள், சேண்சென்றகாழி சிம் ஈம்பலகாடி 
சிரபுரகதோன், விண்டென்று போன திக் காலமெல்லா 
மெய் விளைவின் Cu, (4) 

ஒன்ருணவக்துட ஜொன்றுதல் Br லு மூடம்பிலு 
யிர், கின்ராலதூ வென்ன நின்றததுபோலு கிமலனுடன், 
சென்றுாடவைத்தஇற் Mii LIB Rayo 8. om, னென் 
மர்கள்காணும் பவக்கடலே லி யிருப்பவரே, (2) 

அஅிவாவதென்.று மவன்வார் த்தைகேட்ட av Bent) 
ன்மிக்க, வமிவாவ தென்று ஈவன்மேனி காண்ட லகனி 
னமிக்க, வறிவாவ கென்று மவனாமஞ் செப்ப லசனின 
நிக்க, வறிவாவ தென்று மவ ood) or a வ.அிகுலதே, (6) 

என்னை யிருழ்தி wD aD 5 95 Cur B oy Olinesr oor af aff 
9, தன்னை பி நத்தி யறிவித்த Cur B gos திர தகண்ணிற், 
அன்னையிருத்தியலிலிச்ச வாரின்பப் பேற்அினுக்கு, (yp 
னை பிருக்துசிற் றம்பலகாடி மொழியொன்.மினே, (7)
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படை்களிக் தாரேன்றன் பாசம் பறித்தில ரப்ப 

டைப்பைத், துடைத்தொழித் தாரென்ற னுண்மை 
சொன்னாரில்லைத் தொல்லையிரு, எடர்த்தருட்டாடலை 

யைம்முகர்தந்தில ரைங்கலையு, முடைத்தொழித் தார் 

சண்பைச் சிற்றம்பலவ சொருவருமே, (6) 

உள்ளேவிழிக்கி னுணர்வாஇிகிற்ப ரணர்வு கனக், 

குள்ளேவிழிக்கி னுணாவல்லராகுவ ரூலிமெத்துக், 

கள்ளேயுந்தாமச்சிற் றம்பலகாடினர் வல்லகள்ளம், விள் 

ளேஜொருவர்க்கு மானத்தபோகம் விளைக்கதுவே, (9) 

அறிகின்ற தொன்றை யறியும் பொழுததிக் தை 
மபுலனின், பொழியின்ி யொன்றையும் புர்திசெய்யே 

ன்றென் புகலிககா, செறிகின்ற இற்றம ப.ராடிறின 
௮ செலுத்துகையாற், குவிசொண் டறிவதுண் டோ 

பொறி யோடுகருறித்து கின்றே. (10) 

என்ன தியாம லெனர்குத் தெளிவித் தென கலிலி 

Dy றன்னறியாமலுந் தர்ுவிட்டானச சதுமுகன்மால், 

முன்னியாதசிற் றம்பலநாடி முதலியெங்கோன், பின் 

னியாக பிமையணுகாமற் பிழைத்தனனே. (11) 

முர்தியும் பெத்தமு மொன்றாகச் காட்டி முழு துகி 

ஹை, சத்தயங்காட்டிச் ௪,ராசிவங் காட்டிச் சதுவிரண்டு,
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சித்தியங் காட்டுற ஐம்பல நாடி சரபுரத்தோன், பத 

தஇருஞானமு மில்லாக வென்னைப் பரிர்தெடுத்தே, (12) 

அ௮ன்றள வின்றள வாதா வாசிய வண்ணலைச்செ 

ar, Open Du இல்லை யவனறி வாய்கிற்க வும்பர்தொ 

றச், சென்றரங் காடுசிழ் றம்பல காடி சரபுரத்தோ, னி 

ன்றகிலையி லவறுடன் வாழ நிறுத்தின மன. (18) 

பாற்கடல் வாமும் பணிலங்க ணாவிலப் பானிறை 

ய, வேறகறியாமற் பிறிதியைகேருமற் ஜிமமுறையபோ, 

னீக்கறி யாவுயி சாகந்சுக் தோடு கிறைர்தைம்புலன்,கா 
க்கி யாமற் சிற் றம்பல நாடினர் காட்டினசே, (14) 

அ.றிவுஞ் செயலு மென் னாசைய பர்தக் கரணங்க 
சரம், பொறியும் புலனும் புலனான போசமும் போக்கி 

யின்பஞ், செதியகின் முண்டடிற் றம்பல நாடி இரபு॥ 

னைப், பிறியும் படிரினைர் சாலிது போலும் பிழைப்பில் 

லையே. (15) 

அலைவற அிருந்கைக் குபாயஞ்சொல் லென்றடி 
யேன்விரும்ப, வலைவற் அிருக்கைக் கருளிச்செய் தான 

ண்டம் வெள்ளங்கொள்ள, வலைவற்ற காழிச்சிற் றம்ப 

very யடுத்தது£, யுலைவற்ற வான்பொரு ளாககில் லெ 

ன்றடி. வைக்சனனே, (16)
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oD} SUIT OLD பாச மறிவாவ தண்ண லதுவ.துவாய்௪, 

செறிவா லுயிரென்று இரச்சொன்னான்றென் சிரபுரத்து, 
செறிகாளு ஈல்குசிற் ஐம்பல காடிகன் னேர்களெல்லாங், 

CH IGT ty. பார்க்கி லிறைவரல் லாத குணங்களின்றே. 

மொழியா ஓரைக்கிற் குமிக்கப் படுமென்று மூத 

திவா, லொழியா நிறையையு மாகந்த வாழ்வையு மொ 

ண்புகலி, யழியா வீரதன்டுற் றம்பல காடி யசமகிழ்க்.து, 

விழியா லெனக்களித் தான்விழித்தேனின் பமேலிட் 

டே. (18) 

ஒடுக்கம் விரித ச லிறைவற்கு மில்லை யுயிர்க்குமில் 

லை, யடுத்தது தானல்ல னவா னிறைவ னனவுயிராம், 

விடச்தது பாசம் விடாதது மற்தின்ப _நாலைமெயயே, 

தொடுத்தருள் சாழிசசிற் றம்பல நாடினர் சொத்றன 

சே. (19) 

வாக் லிருப்ப தவன்றிருகாம மனச்சனிஷே,காக் 

நி யிருப்ப தவன்றிரு மேனி தரணிதனிற், போககியிரு 

ப்ப தவ?னேவ லென்றும் புகழ்ர்துமறை, காக்குஞ் கர, 
ணைச்சிற் றம்பல காடியைக கண்டபின்னே, (20) 

அன்பா லறம்பொரு ணால்வர்க் குரைச்சவன் Cp 

லநிழற், றென்பா லுகர்தூற் றம்பல காடிநின் சரருளா,



ae
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அன்பா வுருகிக் கலர்தடி. யேற்கின்ப கூட்டியரீ, யெ 
ன்பாலுனக்கருப் பயனென் கொலோ வென்ற மிலனே 

பொறிபுச் குழலுமென் போதததை மாற்றித்தம 

பூரணத்திற, குறிபுக்கு Cow குறியா தவிழ்பவர் கூட் 
டரஈதன்னிற, செிவுக்கு நல்ருசிற ஐம்பல காடி சிரபா 

தீகோ, னறிவயுக் கமிவு திருமேனி யான த.றிர்திலனே- 

பறறறப பற்றறவென்பதெல் லாம்பசு பாசம்விட 

ல், மற்றொரு பற்றற லிலலையென் மூன்மன்னும் வெங்க 

லியைச், செற்றருள் சிற்றம் பலகாடி வண்மைச் சிரபுர 

தீதோ, னுற்ற தபோதன ரேயொழிர் தேயிரு மூம 

மையுமே. (28) 

முன்புகண் டேனில்லப் பாசம் பசுபதி மும்மத 

௮ம், பின்புசண் டேனில்லை பென்னசண்மாயம் பிறங் 
குதொண்ட, ரபுன்சண் டாண்டடுற் றமபலநாடி, யருட் 

புறவோ, னின்புகண் டாலிஃதாலுற்ற வாமென்கொ 
லைண்ணுவதே, (24) 

பாசந்தந் தாணில்லை வாங்கிய பின்பா மாநந்தத்தே, 

ரசந்தர் தானது வாங்கிய தெப்படிப் பாலலுக்குப், பா
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சந்தர் தானைப் பதத்தா லுசைத்தர்கப் பாலனுக்குப், 

பாசங்கர் தாண்டசிற் றம்பலராடி, பராபானே. (29) 

பூம்பொழிற காழிச்சிற் நம்பல நாடியைப் பூசித்த 
போ, தாம்புவி சன்னிற் றவங்கள்செய்யார்கள்சா ரூ 
பியத்திற், போமபடி யோகத் தியானக் இரார்கள் புனி 

கணுயி, ராம்படி. கண்டு பாயோகக் அய்த் இணைப் பாறு 

வே, (26) 

நில்லாவுடம்பும்பொருளுகிலையென கின்௮ணரும், 

பொல்லா தபுன்மையர் புன்மையை நீத்துப் புலன்வழி 

யே, செல்லாதொழித்தசிற் றம்பலகாடி. சரபுரத்தோ 

ன், எல்லாம் பொய்யென்மிரு பாதம்வைத்தானின்்ப 

மேலிட்டதே. (22) 

துண்டதீதுக்கண்வைத துக் தூாரமனம் வைத்துத் 
தோன்றுசுடர், சண்டத்டைக்கண்டு கருத்தழியாமற ௪ 

ரூதசமன், செண்டத்தைமாற்றுகிம் றம்பலராடி. சிவா 

னக்தத்தேன், வண்டொத்தருந்தி நினைப்பு மறப்பற்று 

வாழமுமினே, (28) 

HuTrene vu omariI1m's , வெனையழைத், 8 

பாவிபாசத்தி னின்றிளைத்சா யென்று டீக்கியென்மேற்,
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பாதம்வைக்திற் றம்பலகாடி இருவருவை, யேபாவி 

பாரென வென்றிசைத்தானென்ச ணின்புறவே, (89) 

முத்திதனைச்சிம்றம் பலராடினானைமுழமுமுதலை ய 

தீதனை யச்சனென் ருதரிப் போர்களா தாரமென்றே, பி 

தீ.தினைறக்டுப் பிறப்பிலியென்று பிறக்சணித்தி, ரிக. தனை 

யோமலங் காளினதுகால மீரங்யெசே. (30) 

எல்லரமதுிக்த வலிவாலிகின் றிடு மிச்சைதொழில், 

புல்லாமற் புல்கிடும் பூணவின்பமப் பூரணமே, நில்லாநி 

லைமை சுகாதீதவுண்மை நிகமுமப்பாற், செல்லார்பொ 
இிற்சண்பைச் இற்றம்பலவர் இருவுருவே. (51) 

தத்துவக்கக்னுஞ் ௪சமையவிரோதமுஞ் சாச்திரஞ் 

சேர், புத்தகப்பிததையும் புந்திமதத்தையும் போட் 

டி.மிடன்று, வித்தகன்சற்றம் பலராடிவேணு புரத்திழை 
வ, னுத்தமமான சஅவொனந்தபோகத்தை யூட்டினனே. 

சண்பைக்கதிபதி சற்றம்பலவனென் சஞ்சிதமாம், 

புண்பைக்குரம்பையும் போகாவிருளும் பொருந்திவரும் 

பண்பைக்கெடுத்துச்தன் பாகத்திலேபணிவித்தவன்நே 

யெண்பத் அரான்கு௮ா முயிரந்தாயருமேங்கெசே, (91
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சங்காரகாலந் தனிலோர்மலத்தொசொர்தலுமா க, 

தொஙகாஅடல்விடுங் காலமுமாக்தொல் கருவியலாம், 

பொங்காமன் மாற்றிய போகம்புகல்கின்த காலமுமா, 
ரங்சாதல காழிச்ற றம்பலநாடி, ஈவின்றனனே. (81) 

மலங்கா ரணமா யவச்தையண் டான மாயை 

பிறை, நுலங்கா துணர்த்து முறைமை புண்டானது 

ஆய்ப்பதற்கு, ஈலங்காண வி௪ னடி த்தலுண்டான தெ 

னாவின்றான், நலங்காண வந்தசிற் றம்பல நாடி. தவத் 

go Ger, (35) 

சாக்கிரச் சாக்கி ரவதை யவத்தை யுணாத்துந்த 

மை, கீச்யெகாலுக்கு மிப்படி யாகுமெனகிகழ்ச்தித், 

ரக்கிவைத் தாண்டசிற் றம்பல நாடிதண் காழியண் 
எ, லாச்சகியெ போதமெய் யானந்த போதமு மாய்லிட் 

தே. (36) 

சுத்சக்கருவிச ளைக்துங்கொண்டேசொல் லவதீ 

தயைந்துஞ், சித்திக்கும்போதச்தி லொன்டுறான்று 

ஈன்றிடுஞ் சென்றதெல்லாம், பதஇக்கு கல்குசிற் தம் 

நாடி. பயின்றதெல்லா, முத்திககரையது வராய்ச்சிவ 

ராகழு முன்னின்றசே, (37)
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தறாக்கியுருக்கொண்டு தான்பிறக் துய்த்தல் ௪சலம 

தாஞ், சுருக்கியுபாதியைத் தூகெலிக்கேவைத்த கோன் 

றல்சுச்ச, மிருக்கிலிருக்குஞ் சிவபோகந்துய்தீத லிறை 
கலத்தல், செருக்கியுணர் ததுகிற் றம்பலகாடினர் செப் 
பினசே, (38) 

மூலக்கனலை முடுகியுடுகி upapigude: , பாலைப்ப 

ரப் பரவெளிச்சே சென்று பற்றிகின்றுர், ஞாலத்தில் 

வந்த௫ிற் றம்பலகாடி, நறும்புறவோன், சிலத்திறறக்க 

சிவானர்தம் போலுமெய்ச் இத்தியன்றே, (39) 

சுற்றுநடுவொடு சீம்மேலுமெங்குஞ் சுகவடிவாய்ச் 
சற்றுஞ் சலிப்பற்ற தன்மையுன்னார் சில சாத்திரங்கள். 

குற்றும் பிறருடன் கேட்டும் பலருடன் கத்இயும்போய், 
பற்றும் புவன சதி லாசைவிடாமன் மயங்கரே (40) 

அர்தரல் காற்றங்கி நீர்மண்கொண் டேரநின்ற ன- 

யமெலலா, மிந்திரசா ல மெனச்காட்டி மீட்டு மிறைகி௮, 

விழ், றக்கருள் சிற்றம் பலராடிவண்மைத் தவப்பெரு 
மான், வந்தபின் காணுஞ் கவேலோகவாசல் வழங்கு 

தே, (Al 

சிற்றைக்ககிபஇ ch S0um கோன்றிரு வாக்கு. 

கார், பற்றைக் அலிர்ச். அச்சன் மார்க்கச்ை 5 Br GIN
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ண்புமன்மி, மற்றைச்சமையததை வாயடக்காநிற்கு 

£யஞ்செய்யுக், கதெ௱றைப் பிடுங்கிக் சிவலோகவாசல் 

pins Cen. (42) 

வனக்கே தகைபுடை ரூம்காழி காவலன் மன்னு 

ஈபர், சனக்கேண்மை செற்றகிற் றம்பல நாடி இரு 

நவை, யெனக்சே தெரியுமற் ஜறென்னையு மாட்கொண் 

விவவருமை, யுனக்கே தெரியுக் தெரியாதுபின்னை 

ராருவர்க்ருமே, (43) 

ஆருறுகீக்கு யருட்களைக்சேயிளைப் பாற்றும்பின் 

யேருத வாரிதிக் குள்ளேயமுத்திடு மென்வினைக்கு, 

மூன சிற்றம் பலகாடி. வண்மைச் இரபுரத்தோன், பே 

। ஈம்மைப் பிழைப்பிப்ப னென்றவன் பின்செல்லவே, 

பூரண போத புசத்தே யிருக்தின்ப மேனிபுசக், 

ரணன் கிற்றம் பலநாடி, யன்றியக் காஹியிலே, யாரண 

முடி. மேலன்பா்க் கானந்த மேயளித்துக், கோரணி 

ன சமையோர்க் செனக்கொடி கட்டினனே... (45) 

எல்லையில் காலந் தவமுயன்றோமில்லை யேததியன் 

சொல்லையிரகடித் தொழுதுகின் ஜரோமில்லைக் தய்ய 

ரட், டில்லையுளாடி.ஏிற் றம்பலசாடி சிபுரத்தோ, Clea) 

உயிலென்னை யொழித்தின்ப வானஈத மூட்டினனே,
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தேன்பாயிகழிச்சிற் ஐம்பலகாடி சரபாரத்தோன், 

ermine தீர் த்தன்பர்க் கானந்த வாரி தனைவழங்க, 

வான்பாலுமன்னை முலைப்பாலுமுண்டின் உளவுமையோட 

நான்பாவி யாய்த்திரிர் தேன்பரமானந்த மண்ணுதற்கே, 

இகற்றகாழிச்சிற்றம்பலகாடியைத்தெய்வமேன்றே, 

பாதத்துக்கெற்றபணிகள்செய்யாமற்பரந்துகெட்டேன், 

போதத்தக்சேற்ற புலன்வழியேசென்று பொய்பிதற் 

றி, வேதச்றுக்கேற்ற சிவொானந்தபோகத்தை விட்! 

ன்னே. (48) 

சவி யம்புயத தாஸ்ணை யஙகைகளு,மா 

னந்தமேதிருக சண்ணுஞ்செல்வாயருள் மேனியேல்லா, 

மானக்தமேயருட் சிற்றம்பலல ரருட்பொருளு, மானக் 
தமேயவன் தில்லையுங்காழியு மானந்தமே, (49) 

மானைப்பொருத விழியார் மயக்கன் மயங்கியஞ்டு,யா 

னைக்கணை கயி யாயுழல் வேளைவர் தஞ்சலென்றான், ரூ 

ஜனொத்திழ்.றம் பலகாடி வண்மைத்தவப்பெருமான், ஞா 

னக்கொடைமுகில் நக்தா த சிற்றைக்கு நாயகமே, (50) 

AP BOB வட?லவில சாலவாக் & M FE oxy 

ண்மைத், இறங்காட்டிய வெண்ணை மெய்சண்டராதன்
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சரூழான்சென்றேன், கிறங்கா ட்டி. யென்னிறந்கன்னையு 

॥ற்றிலெண் ணீற்றையுமிட், றெஙகாச்சமாதிதக் தான் 

'சமானர்த வண்மையிலே, (51) 

போதித்தருடரு கிற்றம்பலவர் புகலிஈகர்ச், சோ 

தி திருவுருத் தோன்றிய போது கொடங்குியெனைப், 
பதித்கறிவை யகலாக பாசப் பெருககமெகலா, மா 

Este som புற்பனிபோல வகன மிட்ட, (02) 

செழுமலர் மென்ருமல் மாணாருதரத்திற சென்று 

சன்று, புமூமலவாக்கை பெடுக்கவொட்டேன் புனம் 

ரல, ருழுமலம் பட்டுவெண் சங்கஞ்சொரிருத் 

சா அங்ளும்வயற், கழுமலமன்் னுடிற் றாபவதநாடியைக் 

ள்டபின்னே. (53) 

ஒன்றென்று சொல்பவர் சொன்னா லுஞ் சொல்லு 

லொன்றிரண்டா, மென்றென்று சொஉபவர் சொன் 
லுஞ் சொல்லு வேத்இியன்பர், Ca oat pm GAB 

றமபலகாடி. செபாக்?தா, னன்றென்றிதாமென்று 

ல்லா துத்தி யவிதசனனே, (54) 

ற்றம்பலகாடிசள் கட்டளைக் கலித்துறை - முற்றும். 

Lo
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எட்டாவது, 

அகளறுபேபோதம் 

nate 

பாயிரம். 

தநேரிரைவெண்பா 

பதிப் பாசஈ மிதரிடாநதப பாச 

விதிவழியை வென்ற னின் வேழும - சஇிலழங(ு, 
மெயகணடான் சசசான மேவிற Ferm i gn) 

சைகண்டார் காணா ௧௫. (1) 

உற சரியை யொமியாத் நற்குடியை 

குந்தமிலா யோகக் குஜிரெறியு - மூறுமிப் 

றெர்தார்க டாமறியய பேசகேன்வ 1. 

றொகாரறியாகு பேறு, (2) 

லலா கழற்றி யிறைவ ஜெடுக்கலசச 
Meri gar Hear. வ ஹியலவுளு சொல்கரிய 

ரான் முள்க டணவாதக லாதனையு 

மம்பிரான் றர்சா ிமைகாக, 72)
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(நால) 

பக்சபூதப் பழிப்பு, 

மண்ணுக் ரூயிராகி வந்துரத்துக் தான்றரிக்கு 

மெண்ணுமுரோ பாஇயிதன் காரியமாய் - கண்ணிற் 

பிறவும் கடினமாய்ப் பேசியது கானார் 

அறவுநுதற் பூகதி தொழில், 

சோ க்குயிமாய் நின்றே நகெ௫ழ்ஈ்து குளிருமே 

பார்க்கினீராதி பகர்கரும௫ - கார்க்குரிய 

வெள்ள முதலாகு மெய்யணரி லப்புத்தா 

னள்ள விடப்படா தாம், 

வன்னிக் GG za a வர்துசட் டொன்றுவிக்கு! 

பன்னுபசி யாதி பயிலகரூம - மன்னும 

விளக்காஇப் பர்கமாய வேழுு கிற்ளுச் 

௮ளக்கமிலாக தேயுச் தொழில், 

தேடப் பிரிக் இரட்டுவிக்குஞ் செய்கரும 
மோடன்முத லோவா வுயி/மழுக்து - நாடிலிவை 

யல்லவாம் வாயு வருட்குறாவாற் காண்பதன்பிச் 

சொல்லவா ராதே துணிர்து. 

(1)



(1 i ato | Fn த்திரக்கொ DOI (1 

இக ராமாய டீனறே யிடஙமகாமிச ரம வாமை 

பாக குரோதபாதற் பராகமின் - விரி 

கருமமாய வேரழுகு௮ லாணலா மூண்மை 

pian வென்றே குறி, (0) 

வடட மறுகோரை மாயாத முகமோண 

மிட பிமைசப மேவடிவ - மெட்ட ய் 

வேசனமான மிநக விடையோன மகேஉவிட 

ஞதி யச யயவ மாம, 
(6) 

இப்படியே பூதத இயயபு தனைதரவிநதே 

யபபடி£ Bla amen oir ties We Bu = Gutsy iyo 

தோனரபற நேசிசன்முன சொன்னபடி கட heir 

ானமு யலுவா முடமபு 

Gund vay awit hou. 

பூசு வுடமபாயப பொருகலும பொமிபுலனக 

ணாதனரு ளாலே? காடியவை - யேதமெனக 

ததத முருவுணரத் தானகலு மப போதே 

சத்தநத லாஇவிடும் தான. (4) 

ததாதி யைக்தினையளு சந்திகது நீயகல 

வததால் வருமபயனசக் ராக்கு Olin & BM gps
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SM GOD) LD லவ்விடயங் கைகழலக் கைகழலு 

rem பிறப்பி னவை, 

வாக் காத யச் துடனே நிங்கவச ஞஇிவிடு 

நீக்காத வுட்காண நீங்குமே . தாக்கி 

பனதுமுதலாக லந்தவர்ந போது 

தனது செயலுணரக் தான், 

மன்னு மகார மனஞ்செலுத்தும் பு.த்தியினை 

யுன்னு முகாச முபகரிக்கு - முன்னாகு 

மால்காரர் தன்னை யகாரஞ் செலுத்தியிடு 

hac Ag snes ga Cur, 

அச்சுக் கரண மகல வதிற்கூடுந் 

தொர்தக் கலா தித் துரிசறுமே - பந்திக்குஞ் 

சித்த மயலறுத்துத் இர வுனக்கேற 

லொத்த படியே யுணர். 

கலாதி ஜான நிராகரணம், 

பொங்கு புலனருந்கப் போதக் தருமாயை 

தங்குகலை யாதி தருஞான - மிங்கிதனை 
நீங்குபடி, மாணவக நின்போத மொன் மிரண்டு 

தூங்குபடி நில்லாய்து ணிஈ த, 

| துகளறு 

(9) 

(10) 

(11) 

az 

(13)
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கரல நியதி கலையாதி சச்துவங்கள் 
சாலவறி விச்சைதொழி முன்பூக்தன் - மூலமா 

மாயை மயக்கல் வரைத்தல் வினைக்கூட்ட 

லாயவிட லாமென் றி, (14) 

சுத்த தத்துவ தூடணம், 

ஆன வதனா லழுந்தினா லா சறற்கே 

னீன வயிக்தவததி னெல்லைகா - னானமிலாப் 

போகர் தருமாளுற் பொல்லாதோ புண்ணியத்தி 

CHES துணையானாரக் காம், (15) 

சுத்தவித்தை யாதிமுதற் சொன்னவேழ் தத்துவரு 
மொத்து ஈடத்தியிடு மோவாமல் - வித்தைசெய 

லேறிக் ருறைந்தொத்த லெப்போதும் பார்த்திடவே 
மாறிப் பிறந்தகலு மாறு, (16) 

தத்துவாதீதம், 
மண்மூதலா காதாந்த மாய்வர்த தத்துவத்தி 

னுண்மையறிர் தெல்லா மொழிந்தாயே-யெண்ணிலினை 

தத்துவா தீதமெனச் சாற்றுங்காண் சைவமறை 
யத்துவா வெல்லா மற, (17 

ச் 

  
te Manns gh ine semen 

* தாவீழுத்தல் என்றும் பாடம் 
வயவவவவை ஆகவ கவலை
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ஷ் ரூ / கடி re 
Qe P27 coum cies B Caw pugs கெபபோதுகுு 

ரு கடட , 
சபபபய மாயா ரமே. யபபரிபே 

் ॥ ரக, மி னோடே யடிபும Paria mga 

॥ மால ர Gay baad «ov, (15) 

ரகர ரூப் 
ம் ல 

Pos OH oF HW வா /P Bay's டரா 1] நய ஈக 

ர யை புன்னை யர னபுாம்ய பின்்வை ராவா 
mf 

DIG MUS RA iporotun WIG ches Wo 
on 

Deroy gud பே (19) 11g Gio நர 

யர் வகையாக வாஸ்ரூறு ரி டாக tt ost 

எிரூவரு மாணரததின மேலிமி - வஞ்ச 9 
° . roy 

17 பா ஸல்பூதம் கேவலமாக aa னு குழி th yl Ld போகத ந ம்பி 

௫ 70] லது சான. (20) 

கேஙலம் 

அன ரிவாத குததூவஙக பொகலா றக திடவே 

யொனழறிரின்ற வாணவர்சா வோேன்னறு ம பெென்டறுரு 1 ft VET DG DF 0) hee Med edt OG FT 

i at nee . 

ங்கா விருள்விழிபோ னிறகுமே யானமரவும் 

ரங்கா ர வாககே பஇர் று. (21) 

கலிழநக வான்போற் பாவுமல நீயா 
« * ங் 

ரீதல) வ நின்றா யிழந்கா . யகலிவு
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w டி ச e ts 

வாடாத முத்தியினில் வாய்க்நிவருட் கேவல 
v . ” 

ஈடாக கேவலமுன் ள், 

(கணவு த் Teor, 

ஒனறுக் தெரியா வொழியா விரூளாகி 

யின்றனவு நின்ற இசைவோதா - Cansmap ay 
ஆ. ௬ + ம * கட a 

செர்பிற் களிம்பு பாற் சேக்துகின் ற வாணவத 

னம்புகி பல் போலென் றி 

காவி கரணங கழன்று கழலா 

விரளின் பெருமையி ற வென்னோ - விருடான் 

விடிகைக் கிநண்ட மிருபோன் பரசு 

படிகைக் கிருண்ட.த சாண் மறு, 

(கவலாத்தம். 

வாணி லிரவிவா வல்லிருள்? பா மாறுபேச 

வின விருளகல்வ தெக்கால - பானே 

us sr யிருளென் றமியாமை தன்னைப் 

பிரிர்தாயோ வில்லையோ பேசு, 

இந்க விருளொழிய வேறுகான் காணகிலே 

னிர்த விருளகல்வல ரெப்படியோ - விந்து 

வியாமை சின்றா லசனைரீ காணா 

யறமியா தறிகந்தனையா வன்று, 

(42 ken ae 

(23) 

(24) 

(26)
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தன்னுண்மை, 

அதி மலமா மறியாமை கண்டாயே 

ய வறிவுநி யையனே - தொரந்தவிருள் 

போனதே யுன்னைவிடப் போக்குத் திரோதையரு 

ளானதே sauce way, (27! 

வைதச வவதாஙக ளெலலா முடன்வந்து 
௦சசகைமை கண்டு மறியாயான் - முததனாய்ப 

பான வறிவும பஇயறிவு மன்றியே 

யாசறவே நின்றவ னீயாம். (28) 

சைதன்ய தரிசனம். 

கணணிலிருள் போனாலுக் கண்டன்னைக காணாபோ 

கெண்ணுமிருள் போனா லெனையமிய-வொண்ணாதோ 

சண்போற சடமோறீ காட்டியது som Was 

வொண்போத நீயென் றுணா, (39) 

இருட்கு மொளிக்கு மிடமாகும வான்போ 
லரூட்கு மருட்கு மகமாய்ச .: சுருககமிலா 

நிசத் தசத்சன்று நேரே ௪க௪தத 

ஞய்சத் ததுவசத்த தாம். (30) 

அிஅியு மலிவுநி யன்றோ வுனக்குச் 
செறியமல நின்றதோ செப்பா . யறிவுதனைப்
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wets 101i 586g ure Lipsoogse 

வாராத தன்மே வழக்கு, (34) 

ஜான்தரீசனம். 

அறிர்தறிர் து வந்த வவகரகச டோறுஞ 

செறிர்கறிர்து நின்றதெ௮ன தேரிற - பிறிந்ததனை 

நின்ற தறியாம னிகழ்த்தியது நிக்கிய/ளை 

யின்றவிய வைத்ததரு ளென், (32) 

அக்த வருளுனக்கிங் காசாரமா யல்லி 

னிந்து வென வெறிதகிட் டேசமாய் - முந்தி 

யுனையுனக்குத் சான்விளச்கி யோவா அணர்த்துக் 

தனையுனக்குச் காட்டுமே தான், (98) 

எல்லாம்பொய் யென்றிய் கிருக்தேனு நானன்றோ 

நல்லா யெனையறிர்தே னானன்றோ - சொல்லாடு 

நான்பிரம மன்றி நடுவே யுணர்த்துசற்கு 

வான்பிரம முூள்ளதோ மற்று, (94) 

அ௮ன்றுமுத லின்றளவு மண்ணலறி விப்பதன்றி 

Geno Sea ளானென் நியம்புவதெ - னென்று 

மவத்தை தனிலுணர்த்தி யாங்கருத்தி யின்றித் 

தவத்தி லஓுணர்த்தினசார் தான். ( pe
es
) 

g
t
 

=



பூ 
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Romar voy நீயே புணாவை ய யாபரகி 

லிரரொநொட பாரத தஇியையாயே - யுன்னமிவை 

1ஊகர வ.ஜிவரகி நீரு மிரசமு ப்போ 
VTE CMTE ருள். (36) 

> osrant aay & குள்ளே யுணாவா யோடியாத 

சன்னறிவு தானுனககுசு சராகமாய்ப - பின்னபற 

பிலான்ரு யொழியாம ௮ளளடங்ட புள்ளபடி 
« 9 

ன்ப லதுவாவை நீ, (37) 

இசசை யுயிக்கொகன் ஞான மிசைந்துணாத்தல் 

வச கரியை வயஈடத்த - னிச்சயமாஞ் 

ரதிதியிவை கூமன் நனையும் தக் ;தொரு சத்திகாண் 

மூத்சனே பா£ முயன்று. (38) 

பரைதரிசனம். 

பியையவி விச்சை கிளாக்சசச்தி யேதோ 

ரிபரியபரா ௪சுதியென ப பேசாய - தெரியிலதில் 

காரு மறியா வகண்டபரி பூணமாயப 

20/ரறிவாய் கிறகும் பொற. (39) 

அர்த வலிவு மறிவன் (ரே விபபோது 

தந்த வறிவுமனு தானன்றோ - வர ௬



. > ர 

(பாதம் | சாத்தி ர் ந்கொத்று. 

வலிவிற் கிளைத்ததுகா ணவவரிவிய கேதோ 

ஙிறைவிற் களைப்பற்ற நேர். 

அறிவார்க் கறிவித்கம் கல்லாத தாகா 

வறிவாய் விகற்ப மறியா - வமிவேகாண் 

கண்பெற்றார் சண்ட கதிரொளியபோற் கண்டதனை 

விண் ற்முய் கில் லதிலே மேல், 

பரையீலவியாத்த், 

விண்ணிம் கதிரோன் விளங்கி விரிக்ததுபோற் 

கண்ணிற் கதிரோன் கலர்ததுபோ - னண்ணிப் 

பரைகிறைவி னீயும் பதிலையே யாகி 

ரையிறக்திட் டொன்றாவை யுற்று, 

யரைரயீல் யோகழம போசழம். 

விண்ணில் விகற்பமற மேவியகா னின்றதுபோ 

(40) 

(41) 

(42) 

னண்ணும் பரையதனி னண்ணியே - யெண்ணிறரக்து 
நீருறங்குர் தன்மையோ னிற்கைபரை யோகமதிற் 

௪ருறலே போகமெனச் செப்பு, 

௬த்தபரயோகம், 

நிங்காக பேரறிவு நீங்காமற் கண்டகி 

நிங்காமனின்றபடி கின்றதணி = ol He Le 

(43)
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னின்௮விட லன்றோதா னின்மலன்றன் Cus alee 

லொன்றுபட லென்றநிரீ யுற.று. (41) 

சுந்நதபரயோகழம், 

மத்திச்சாக்காழம். 

எ.த்திசையு மொன்றா யிறையறிவி லேயழுக்தல 
ஈக்தபர போக மெனத்துணி£ - சத்தியமே 

யத்தன்மை கண்டா லதுமுகதஇச் சாக்கேமாஞ் 

Ges மயலறவே கேர். (45) 

ழத்திசோற்பனம், 

சாக்கிராதீதம். 

கின்ற வறிவறிகை நீகிகாமை சாக்கிரமா 

மனதி யலிழ்க லதீதமாஞ் - சென்றலிவி 
னீங்காமனின்று நெடிதுதயில் கொள்ளவே 

வாங்கா தறிவாய் வர. (46) 

ழத்திகுழத்த். 
பரையீலதீதம். 

இவ்வறிவு கண்டா லிருடிருஞ் சாக்கிரமா 

மவ்வறிவு காணா ததஇீதமா - மிவ்விரண்டும் 

பாராம னிற்றல் பரையி லதீதமா 

மாரா வறிவகன்ற தால், (47)
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ஈசனமி வாகியெலா மின்று கழன்றகன்றாய 

பாசமிக வைத்ததனிற் பற்றாதே - கூசாம 

னேராக நீங்டுயதி னின்ற சுவடறவே 

வாராய் சவமேல் வா, (48) 

மத்திதுரியம். 
சுத்தாவத்தை, 

அறிவடையச் சென்றங் கதிதமாய் நின்ற 
குதியிறந்திட் டென்றுங் சூறியா - நெறியேது 

சுத்தவத்தை மைந்தாவுன் ரொல்லைமல மில்லையில்லை 

யத்துடனே செல்வதது வாம். (49) 

சுகநபம் துரியம். 

பைய விருக்து பதைப்பற்ற பின்னுனக்குத் 

அய்ய சுகப்பிபை தோன்றுமே - யையனே 

கண்டாய் சிவபூமி காட்டெறக் கலந்து 

கொண்டாளவான் கண்டாய் குறித்து, (50) 

விழுந்த வவத.ரத்தில் விஞ்சு சுகக்தா 
னெழுந்ததில வெங்கே யிறைவா - மொழித்தருளாய 

மாமணியிற் சோதி மலர்ர்த பிரபையபோ 

லாமான்றன் பாலே யது. (51)
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அன்பற்ற வின்பச் சுசுப்பிரபை தன்னை ; 

Yarus SH Cuca m OF Cun irs gy — பன்புறவே 

நின்றநிலே யாவி நிலாவு ஈிலாவுமபோன் 

பன்ற றஉாமணற்லு வாழ், (22 

தேரு மின்பச் Gero a மிப்படியே 

ண ௯ மாணா 

வி,றுவு மொருசதம்தி யிறைவர்ந் சுகளு 

SUT GI) bull மாணாக மன்னவ 

லைதுருத்தி சொலலா யினி. (53) 

° 

மத்திதுரியாதீதம், 

சுகாதிதம். 

இச சுகத்தி லினிரீ விழியாம 

லந்த வறிவி னயரர்ததுபோற் ... மார் நமறப் 

பாதா யிதுவே சுகாதீசம் பொய்யற்றஹோர்க் 

சா.கார மான வருள், (54) 

ஒன்றுஞ் சுகவடிவுக் குள்ளான தம்பிரா 

னன்பியொருபொருளு மாகாதே நின்றமுக்தச் 

செரல்லரிய விர்தச் சுகஜ்துக் சதீதமாய் 

நில்லவன்றா ஞா மே நிலை, (55)



‘ பாதம] Ftd DIS GT ls ad 

HHraGeey 

சாலல/ ௫௪ சழனற he. Gin Hares pi 

சொல்லா டுவா கழன்ற தூயோ।/௪- னலாய்கே 

வின படி சானே கயா நிலையசனி 

ணின விடு கோக நீ. (ub) 

Ao Bday od oy LeU eG OF ine@r ap osm 

GVM oN SUS Cr i up (ட நதியவா “ ae னா 

பாண்ட (௬) நகாதா வடி.ரீயன் பெருவாழ்வை 

மணடு சொல வுண்டோ வித. (20) 

யு கிவமாகி நின்ருயோ வின் யிய்யோ 

eu Ting, Gu @) வஇிகா ர. நாயனே 

யொன்றன் Poor Aroma eng gu eae D 

bot no Gi Goren Av. (o>) 

சாரா யி லதற்ருவமை சாடலைபோற சன்மாரப௪ 
at ௪ ச ரத ௩ rd. - ரூ 

வெய்அவிதி பலவும் மவண்டாவே - போற்றிய 
mf ச ட 4 

நித்கனே சத்தே நித்தியா னர்தனே 

யத்கனே முத்தனே யாங்கு, (99) 

4 * oo, 

௮௩௪௪ சுகததுக் கதத வவத்தையயனப 

பர்தமறற முததிபி பயன றியா - ரந்தோ
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பிறியாத வின்பப் பெருமாளைப் பெற்று 

பறியாத வாதனையா' லாங்கு. (60) 

பரமானந்ததரிசனம், 

கின்ற நிலைசிலமாய் கின்றாயே சின்மலனு 

மென்றும் பயனா யிருந்தானே - யன்றே 

யவனுக் இதமே தவனாக நின்ற 

விவனுச் இதமே தினி, (61) 

அன்றே சொடங்க யனைத்துயிரும் காணா 

யொன்றா நின்றவருக் இன்பூட்டிக் - குன்றாமற் 

கொண்டுவிட லன்றோரங் கோமாற் கதமென்று 

பண்டைமறை சொல்லும் பரிந்து, (08) 

பார்க்கரிய விந்தப பாம சுகந்தனையே 

சோப்பலுயிர்ச் கென் றிறைலா செப்பினையே-மாற்றரிய 

வானந்த மாருயிர்கட் கண்ண லருத்துவ.து 

தானெங்குப் பெற்றவா சாற்று. (63) 

பெற்தருந்தி யின்பம் பிறர்க்கு மருத்தினனோ 

வுற்றபர மானந்த முள்ளதோ - மற்றி.துதா 

னென்றுநி கேட்டு லிறையுருவ மானந்த 

மென்றுரைக்கு மாசமா லின்று, (64 
ச்
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அஆனபர மானந்த மாகின்ற வெல்லையே 

பூன மிலா வுண்மைதனி லொன்றுபட. - லீனமறகி 

தானுன போது கணவா தெழுந்தசுக 

மானே யதுவா மதி, (65) 

பரமானந்தயோகம், 

விளைக்தபா மானர்த வெள்ளக் தனிலே 

அளைஈதுதுளைர் தாடியதிற் ரோன்ரு-வளைக்துன்னை 

மீர்போ லமிழ்த்கியதி னீர்ரிழலயோ ற் மூன்கரந்து 

பார்போம் றரிப்பாகும் பார், (66) 

யபாராகே யந்தப் பாமசுகக் தன்னை 
கேராகச் தாணு நிழல்போலத் - தீராச 

சுபாவ மதுூவாடித் தோன்றி மறையாதே 

யபாவமாய் நில்லா யதில், (67) 

பாமானந்தபோகம். 

ஙின்றபர மானந்த நேரே யனுபவித்தங 

கொன்றுபட வுள்ளுரு9 யோவாம - வென்று 

மதுவுண்ட வண்டுபோன் மாளாச் சுகததைப் 
புதிதுண் டி.ருஈ்துவிடிப் போது, (68) 

பருகத் தொலையாப் பரபோகக் தன்னை 
யருயெடி யேனருக்க வூட்டுங் - குருவே



80) பிற்றம்ட |லநாடிகள் 1 நுகர 
he 

itd (தியா; H lees ing னருகதா னென்றும் 
eh 

வழியேறு சகெரல்லீர் மட்கு. Ot fae ‘ ip gh 

TIAA MITT Gye As GOAT G i as Ma Bos 

ர்க்கரைதான் கொள்ளுமோ சரற் gE p) ~ #1 BHF 

அஇன்புருல மன்றி oes an mou Cou worn | a&lear 

வின்புருவ மேயிறைக்கு மென. (70) 

பாவ AIT hid shh Gal TH Bh லல்லா இது 

காவா வி அபா ரசம். சமர சேவாவாபு 

பாமக பூன்ப! 2 பலிப்பதே யன றுப 
* ௫ ட ட roy 

பாரகசகம் பொள்ளா பயன், (71) 

Qa Be saint oitin wats Ouwneara ab 

யச சுகிிபாரிந்திம் காராசே ஃயிர்தச் 

/பீமமலா மகசச் ௮அகமாக்கி லுன்று 

௪சச௪மெலா மானநத மாம். (72) 

Uomo b> Cw wv & 

அணைணலுமா னத மருளுூமா னந்தமுயி 

மொணணிலா வானந்த மெவவுலகும் - பண்ணி 

யளிததழிபபா ராகு மவர்களுமா னச்தங் 

களித்தலுவே யெப்போனுக காண், (78)
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எங்குறிறைந் தானர்த மெல்லா மமில்ததிமிகப் 

பொங்டச் சுரைபுரண்டு பூணமா - யெர்ஞூம் 

வளைக்க வுலகசூயிரும் வாய்த்த சுகமா 

மளத்திற் புருர்ததுபோ லாங்கு. (74) 

Sorat. Guncrevr is கருணைக் கடலமுத 

அமாண்டுகொள லரய்நிறைக்க முத்திதனைப் - பண்டே 

தருமா லயன றியா கீ தேடிகனா பாதந் 

தருமா மடியேற்றுர் தான். (76) 
பரமானந்த அவம், 

ப.ரமப.ர மானநதம் பாச்சிமழ்மேன் மற்று 

மரவம்லா ராதே யகலும் - பாரணமா 

யாங்கே யமிழ்க்தி யவசமா மானக்க 

நீங்கா தறுவாட நில், (76) 

ep puis t மானர்சத் தொன்றரா யதிலுறஙகி 

மஓற்றுவ?ேத முத்இிழுடி வென்ழுரைக்குங் உருற்றமிலச 

வைதிக சைவம் வழிநூல் புராணமற்றுஞ் 

செய்வன லெல்லாக் தெளி, (77) 
அமண்ுவகை. 

ஆன்மாக்களின் கூறுபா6, 

ஐன் ஜிரண்டு கூன்றுமல் முள்ளவுயிர் கூவருக்குஞ் 

சசன்றிவன்போ னேரே சவமாடு - நின்றநிலை
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பிவவசையே யானா மெழிற்குருவா மீசனே 

பபவவகளையை நீயிங் ௪37, 

பக்சாக்காதரிசம், 

| துகளறு 

(78) 

று ரசெமுதது மண்ணலரு ளான்மா இரோ தமலம 

அஞ நமத்துரஈது மெய்யருள்வாத் - தஞ்சக் 
சிசாரத்தில யவவைவீடுக் இதலா வின்பப் 

அரிற புழுந்தமுந்தப் போய், 

HM Hd. 
பற்றுசினற பாராம பறித்தகல வேவிழித்திட் 

சிற வயிர் காட்டி யுணர்வுணர்த்தி - மற்றுஞ் 
லவபபேறு தந்த இவயபோக வாரி 

,ுபயே றளித்தவரைப போற்று, 

சீடனிலக்கமைம, 

இல ஈனிழுலபோ லிட்டபனரி செய்து 

தாவ பு௩ழ் வாயாரச் கூறித் - இருமுறன் 
விழறாஅுளிஜி நீ, பொழிய மெய்விதாரத்து நீன்று 

சா முந்கவகதேோர் காணுஞ் ASN. 
ச ¢ ௩ 2 ங் 

மத்தனுக்குழ ததியின்பங்கூறல், 

கமுக of ws woe Goes) Evo 

போகம விமாயப் பணர்ந்தாலும். வேக் 

(79) 

(80) 

81



டிபாதம] சாத்திரக்கொத்து, 

தெரிவாய் கிரயத இருப்பர் குருபொற் 

97/௮7 முலற ;இிறந்து. 

தநவமிபாடேபோரநளேனககூறட , 

ஆசுமுயிர் பொருள்கொண் டன்றே wcharalls go 

சோகமெனப் பாவிககச் சொன்னாரைக - தாகதடதோ 

வேண்டுபொழுதெல்லாமவேண்டுபொ ருரள்வ௩த துபோத 
பூண்டுதரொழ லன்மே பொருள், 

௮ன்றுமுத லாகவே யாருயிரகட் காருபிராய் 

நின்றருளுக தம்பிரா னீங்காம - லென்றுய 

கருவாய்ப் பிறப்பைக் கழற்நினரோ தாமே 

குருவா யரூளாமற் கூறு; 

தநவே சிவமேனல, 

பாசம் பசுபதியைப் பாரித்துப் பார்த்தன 9 

யாடி லகலறிலா யாங்ககனறு - பேசரிய 

வானந்தம பெற்றா ரருட்குருவே யீசனென்ப। 

மோனமே முற்று முயனறு, 

தரபணிசெய்வாரை வமீபடக, 

கருவேலை தன்னைச் ஈடப்ப ர௬லனெ 

மருவாத வின்பத்துள் வைத்த - குருவி 

(33;
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னடிரா ராடியா ரடியா ரடியா 

டியாரை௪ சாந்த வவர (66) 

யோகம், 

ண்மாபசுக மீதாஞ் சகமார்க்களு சாந்றுங்காறு 

Poo ON BLD வாயப பகா்கருவி — இன்பரசம் 

£ல வொடுக்கித் தடுத்து வளியிராண்டு 

பாரவறவே நிற்கை பகிழ்ந்து, (87) 

அரச மனத்தாலே யாகார மாறினையஞ 

இக ததிழபொருள்க டரமிநதிட் — 9.16 Wear 

யோவா வொளிவைக் அருகுபமு ுண்ணிமைககி 

லோவா வொளியா மூரு, (85) 

நீன்ற வொளியுருவி னீச்சாம னிறகவே 

யென்று மழியாம லின்புற்றுக் - சகொன்றையக்தராச 

காணுவுருப போலேபின் சாரூப்பி யததிலே 

மாணவக வாழ்வா காண் மற்று, (69) 

கரியை, 
புத்திர மார்க்கம் புகையோளி பஞ்சனம்பூ, 

வைத்தமுது தாம்பூல உறறெவைப - முததமமாய்ச 
தெடிவைத்துப் Date சிவபூசை செய்வதறகு 

வத்திற செல்லாம னாள். (90)



(பாதம் | சாத்திரக்கொத்து, Bu 

சுத்தியைந்துஞ் செய்து துக௩ரு மக்இரத்தா 

லத்தமதுப் பத்துமூக மைந்தாக - வைதீதுவை ன 

வித இயா சேசம் விதிப்படி, யிற் முபித்துப் 

பத்தியான் மேனிதனைப் பார். (OL) 

பார்த்ததிரு மேனிப் படிகர் தனிற்பரனைம் 

கோத்ததிரு மர்இரத்மாற் கொண்டுவற்து-பார்கதருல 2 

சொல்லிப் பராக்கறுத்துச் சோதிச் சிவாகமத்திற் 

சொல்லிற் படியே தொடங்கு, (92) 

சோராமற் பூசித்துச் சொன்னபடி. நல்லிதத 

தாரார் சமீபத்திற் மூனிருக்,து - வாராமற் 
மூனே பானளிக்குஞ் சங்கரனா நிம்முத்தி 

தானே தரினுந் தரும், (AB) 

சரியை, 

தாதமார்க் கஞ்சாற்றிற் சங்கரனா ரின்புற்ற 

பூதி திருவேடம் போற்றியே-6ூீதியினாற் 

துங்காவனஞ் சமைத்துப் பூமாலை புண்ணியற்குப 
பாங்காகச் செய்கை பரிந்து. (94) 

அலகு திருமெழுக்கிட் டாலயத்தி லன்பா 

லிலகு திருவிளக்கு மேம்றிப் - பலகாலுள்
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ன வணங்கத் இருவடிலா ரஞசோத்தி 

ஈறுசை கொண்டர்பணி நேர், (95) 

orm mun gin வேளரியற்றாக் கோயில் பலசமை 

பானறியலை முற்றும பு.ஐக்குவித்து - நின்றா. துப 

பலோகந் தன்னி லடையா ரடைவா 

வ்லொகந தன்னிற் இறந்து, (90) 

வாழ் த்து, 

ந்த மலமறுத்தம் கான்மாவைக் காட்டியதற 

)க வலியை யறிவித்திய் - கர்சவிவை 

Tupine மாற்றி மருவுசிவப் பேறென்றுங் 
up கூறக் கொடி. (91) 

(துகளற்போத முற்றியது,



சரத்திரக்கொக் து. 8 

doit LI GTA, 

கிருப்பு உழ றுவ வ 

வெத்து gern 

அந ராவின்னே படும்பாட்டுக் களவோ வீலச, 
யவைக்கடாய், கொந்கான்கொாடிய பிறப்பிறபபி மீல் 
வாஇரங்கி யெதாகோசகது தர சாங்கெமதா தருவ > 

டான் சாருமபரிசா லெமபைசகாண, வச சானோசோ 0 

அஹ௱குணி2யா வாஜோன் D நபபுன் மறுவலே, (1) 

இரிர்தேவென்பின் பணியாளாய்த இருமப்ரகத 

அம் பாராதே, இருந்தானோயவில பலலாடி பெண 

னிரைய சுவர்க்கங்கள், பரிக்தான்யோனிப படுகடலகன 

பறியவிர்கா ளெமைக்காண, இருர்கானோகோலவெனுவ 

ருணியோ வெம்மான் நிருப்புன் மு.றுவலே, (3) 

நான்றன்னுடனா யிருக்சையினு நாடா ஞானச விக 

யெனத்தா, னூன்றலுடழமைக் கடஓற்சா னெனவுமா 

மன்றான்சசா போதன், ஏன்றங்கவெனோ Gi Barmy. unis 
கதிட்டிடிக்கிட் டெடுத்துணர்த்கத், சான்றகனென்சா 
ணெனுங்குணியோ தக்கோன்றிருப்புன் மு.௮வலே (8)
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நினையாமுனம் சேவலமாளா னிளனையப்பெதினே 

மரயையுடன், றஐனையேசார்க்தான் சார்வினையாற் சரித் 

கான்வான் மண்ணிரையமெலாக், றனையாங்கா ட்டும் படி 

சண்டான் றனைய?மபார்க்க மலம்போக, எனைகோக்கி 

வன்கா ணெனுங்குணியோ வெமமான்றிருப்புன் முற 
வ்லே, 4 

கடைப்பட்டேனைப் பிறப்பிறபபிற் கலங்டுக்ரூய 

வன றிகரிபோன், மிடைப்பட்டேயே ஸனுழல்்ன்ருய 

வேண்டாமெய்யுண் டென்றாலுகட், இடப்பட்டறியா னா 

seo மிகழமுமருட்பா லெடுத்தேற்ற, இடைப்பட்ட 

னன்கா ணெனுங்குணியோ வெம்மான்.திருப்புன் முறு 

விலே, (5) 

உனக்கிங்குயிரகா மென்றாலு மோரானோரென் 

அரைத்தாலும, எனக்கிங்குயிர்ரீ ரெப்பரிசென் நெதி 

ரானெதிரப் பெறுங்காலை, தனக்குள்ளிவாமெனைக் 

காட்டச் சார்நதுகூட லுனையல்லால், எனைக்கண்டிலன் 

கர ணெலுற்குணியோ வெம்மான் ிருப்புன் முறுவலே, 

சாகாலிடனு மிலையிவன்றான் சாரா யோனியிலை 
மாய்ந்து, வேகாவிடனு மிலையிற்றைவரைய முழன்றான்
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வேச றருங், காகாவழியாய் தாம்வலியத் தடுச்சாட்கொ 

ளு மெனமுூனிவன், வாகாகின்று னவெனுங்குணியோ 

வாஜனோன்மிருபபுன் முறுவலே. (7) 

௮ங்ககசடுக௪ வியாபியாயகப்பட் ௨ துவாமி வனந 

கோ, பொஙகுமலங்க ளுடனாகபபோந்துங் டெரதான் 

UMN, தங்குமருளா லறிவாகிச் சாரர் துகவந்தின் 

மேகோகோ, எங்கும்பரக்கா னெனுங்குணியோ லெம் 

மான்றிருப்புன் முறுவலே, (8) 

மட்டாமலங்கட்ருட்புறம்பாய் வஇந்து மலமே 

காரசமா, யொட்டாகின்றா னமதருளங்கூடா டி.டவங்க 

வை யெல்லாம், விட்டானருளே தாரகமாய் மேவிக் 
சகாண்டா னினிம௰ங்கட், கெட்டானிவனென் திடுங் 

'தணியோ வெம்மான்திருப்புன் முறுவலே, (9) 

ஆருனக்தோ Gitas wissarenc, #5509 
லான், தேறான்றேற வுரைத்தாலுஞ் செய்மாறென்கொ 
றிருகாமங், கூருன்கூ௮ மவரிடத்துங் குறுசானிவனு 

மைக்காண, வாறுனோ கோவெலுங்குணியோ வானே 
னறிருப்புன் முறுவலே. (10)



20 சிற்றம்பலநாடிகள் 

எள்ளத்தனைய மிரக்கமிலா ஸனிவனோகொடிய inn 

பானி, யுள்ளத்துயா மொருக்காலு மொழியானிவனுர் 
pom ors, கொள்ளச்சொலியுக் , Bi Aen wor arg 

யோனளென்றன்முக நோக்கு, விள்ளபபெகிதா யிடுங்கு 

ணியோ விண்ணோன் றிருப்புன் முறுவலே, (11) 

திருப்புன்முறுவல் முற்றிற்று, 

கிற்றம்பலநாடிகள் சாத்திரக்கோந்து மடிந்தது. 

ஸ்ரீ மெய்கண்டசே?சென் நிருவடிவாழ்க, 

ஸ்ரீ ிவஞான யோடுஈள் சேவடிவாழக, 

ty



oe’ nant 
வ wer (2 WoO 

gud: we anna 6° 

On 

சமுக ற்றம்பலம, 

AB RSs BUT OO TI BH Lt LaDy 

ஸ்ரீநகாம் காஞ்சிஃமேய்கண்டசிவாசாரியராதீனம் 

பர் லஸ்ரீ 

மரானப்பிரகாசகேகிகசுவாமிகள் மீது 

இருமயிலை - விக்வான் 

அண்ரமுகம்பிள்ளைபாடிய 

கட்டளைக்கவிக்துறை, 

இருமேயருட் செல்வமேயன்பறுன்னுஞ்செழுங்கருணேோ 

யுருவேயெனஞாருயிர்க்கோருயியோயொழியாசபவதி 

தொருவேன்புருந்துகின்றெய்க்தேற்இரங்கிடெம்மா சத்தம 
செரிலேயெழிற்கசிஞானப்ரசாசமெய்தசேிகனே, 

உள்ளன்பிலாருளையெய்சாரரக்சையுறுகரெணிற 
கள்ளம்பயின் தமனச்சிறியேணின்க ௬ுணைரெடு 

வெள்ளம்படிர் வூனமாமலர்ச்சேவடிமேவுவனளோ 

கெள்ளுணர்வோர்தொழுஞானப்ரகாசமெய்த்கேசிகசே



Qo 
க்கக் 

எல்லாப்பிறப்பும்பிறஈ இளை ச்கேனென்றினி தரைய os 

ஈல்லான்மொழிச்சொருகாட்டென்பதேமையிஞ்ஞான் ஈல ய 

௦கொல்லார்சில்லோர்நின்னருட்பார்வையென்னுழையு ற்றிடினே 

செல்லாதிராவினைஞானப்ரகாசமெய்தீ2சூகனே, 

ஆக மமாகிரின றண்ணிப்பவனெம்மனாஇழமுச்கன் 

ரகனனேகனெனமெய்ச்சுரு இயெடுக்கயமபப் 

சாகமிலாப்பரிசாலலமச்தனன்பாசமல௫ 

2௪5 பெய்தாகசசசிஞானப்ரகாசமெய்க்தேசசனே. 

2மதாவியருமுணர்வரு௮ன் றனைமேவியிறைஞ் 

சசாசாப்பிறப்பினிஞய்ப்பிறப்பேரல்ல து றணிரு 

சாதாரவிந்த ம்பணியவி ரஙருபரிவினெடுஞ் 

சச சாவெனானிஞானப் ரகாசமெய்ச்சேசிசனே. 

,ல்லேன்சல திமுழுமூடனேனுமிக்காடினியில் 

॥ல்லேயடைர் தனனின்னிருசாண்மலர்வஞ்சகெஞ்சப் 

9பால்லேணின தடி.யாரடி த்சொண்டுபுரிவதென்றோ 

சல்லேய்மதிற்கச்சிஞானப்ரசாசமெய்த்சேசகனே. 

'பாய்கண்டசன்ற இருவெண்ணைமேவுபுனிசசுச 

'மய்கண்டநாதன்மரபோங்கவர்தவியன்செல்வமே 

'ககண்டான்மருர்தென்பிறவிக்கடகோய்க்குனுை 

'சய்சண்டசென்சச்சிஞானப்ரசாசமெய்ச்சேசிகனே, 

(1)
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சால மறையொருமாவென்வோய?ரயக கமருருு 
பெ. on * a a a) ச வதாஷயகசஞானப்காசமெயசதேகனே (8) 

ர. ஏியோட்டுமப்றபரியானை ச கறுமுமைழாள 

மாவட்! புற்னையேசு நுறுஙக சசியிலவாசெள கு 

(paler டட றலாளறா சாணுமுன்னிபபுணராச் 

பசஈமிருடரிசிஞானப்ரசாசமெயததேகிகனே , (9) 
் . 

எளனறினெயபாவிரசுவைசணிமாட்டிணிரதமென 

வ ரிரீ ஈகும்பரிசாமபிரிவறறவல்வுணமைரெ றி 

। சாளன பவென்றனுளசதிரகொளுாசெண்ருணமலையே 

உசனளியயனபாசொனஞானப்ரகாஈமெயசகேசனே, (10 

க்ரு ஈசிர்றம்பமம, 

uf Gis sets tear இிருவடிவாழக, 
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