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பகதியுட ச தச மசெயது, மறற டர வாளி இகத கரலயத 
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இருப்பவர்களில் ஒருவாக்குண்டாகறு தணப்பல்லவிபாகளைத்துகி 

கொண்டு ஒரு த்தனப்பாடித தோத்திரஞ்செய்தாா 
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ணம்பஞ்சாக்ஷரப்படியின் மேல்வைத்து எடுத்துச்கொள்ளும்யடிகட் 

டளையிட்.டருளினா சந்தக்கட்டளைபைமறுக்க ௮ஞ்சுபணத்தையெ 

டுச்தக்கொண்டு தமக்குசேரிட்டிருக் த தீராப்பிணி தரும்படி ஆனங் 

தடேசமூர்த்தி 2ஊடாடசித்தருளிய சிருவருளின் பெருமையைஎ 

ண்ணியெண்ணிக் கவிப்படைந்தபினபும் பலமுறை அஷ்டாங்க ப 
ஞ்சாங்கத் அடன்பணிந்து தோத்திஞ்செய்சபிரியா விடை பெற்றுக் 

கொண்டு சீர்காழிக்குபபோய் அன்றுமுதல் தனமதாறும் சபைத் 

குவந்து அம்பலவாணமூர்த்தியைத் தரிசித்து அங்விடத தில்என்ன 
செல்தம்முடைய செவிக்குக்கேள்வியாசன்ற₹கா ௮ையேபல்ல 

வியாகவைத்துக்கொண்டுசாத்சனமாவது பதமாவதுபாடிச்சிதம்ப 

ரேஸ்வரர்கட்டளையிட்டருளுன் ற பணமும்பெற்றுச்சொள்ளுகின்



ஆ முத்துததாண்வர் சரித்தீரம் , 

றவர், ஒருகாள் கறபைர்கெதிரிலவந்து நிற்கும்போது சபாசாதர் 

Git ia லங் நத்தரிரிக்கிற றதொண்டர்கள் யாதொன்றும்பே 
சாமலிருர்தாகள், அப்போது (பேசா? தரெஞ்சேயென்று) ஒருகர் 

ராஈராமபஞ்சாட்சரப்படியில்தைத்தபண தீதனம்படடிக்கட்டளைப்। 

ததைப்பெற்று4 கொண்டுரிர்க்சா மிம்குக்சென் முர்இவ்வா றுஈடாதுவ 

ருசையில் ஒருக் பழையடி பீர் புநியிலிரு௩ ஐ புறபபட்டுச்சிதம்ப 

tie fil த்ரி Foe te & நற /ி கொள்ளி ட.சமன்னும்ஈ தியில் By இ 

BENG! ID OP Ely an ILO (iin bh Gn ரணமயா 0 ld Oh BHD OD சபாகாத 

ைதரிரிப் (கற் மெலைசீயியன்னு உ எசுகககொண்டுகொள்ளிடக்க 

ரை 8மல்கின் பு (5 a மல் வினி Bo, பல்ல நித்ததனேயென re 

HAH oi oat AED CBR Bb 8 சோகனத்தைக்கேட்டருளிச்சபாகாதர் 
இரு nf ai ot did an by) By eT Sef a ih ands Mn LN Wo Br mS Set. பிட் ட்ருள 

ott ts Fi Bam Hh wy விருபா மனிங்கவிப்பினாம். தரிசனஞ் செய் 

San G vai lisesi span Oak porting sayy பிஎபுதகபையில்வர்து ௪ 

மபசனைர்குண்டட வுடன் (உண்டபின் ot cee lc மி னென்று ஓ நகர் 

கதனம்பா (9 ம0)7 பமல் ஸா பின்பு ஒரு ள் AB fy 8 bhi i மார்க்கத்தில்த 

ம்மைசசா சர்ர்கிண்ட நு கறு (அரு சென்கிற ஒரு£ர்த்தனம் 

பாடினார் பாடி வுடன ஸிஷமிரகிற்மு, இவ வானு சபாதாதா பெரில் 

yD எண்டர் கற ங்களும் i} df GOI! Hh tg & தோததாஞ் செப்து 

சொண்டிருகவு சய பரு வபையினுல் னு சேசமகத்துவம்வின் வ் 

ல் ப்பெரி pin me. Gra ral iad mols notte Geil g oar க்கு த்தரவல்லா 

யோனி] வ! Eh GODT Qin dag சிற்சபையில் ஒரு 
ச eh “sy a & ' a \ . 

லோ இயுண்। Wg WD சாதியில் WED Gs hh sph sak கீலர்துவிட் டார 
1 

௩ 
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சபாநாதா இறை, 

மாதுதுதுசாண்டவர் சுரிக்திசம் மற்றிது, o
t
 

டடக் அதத் ee



MA LLAADAAAAAAAAAAAL AAA RA RAMAGALSSAA UA 
a. 

Mannan, 

Fur erat Gud wv 

முத்துதீதாண். வர் பாடியருளிய 
இர தீதனம்-பதகம்- இவைகளின்-.ற ay ஈஇ, 

வேட கிட உட Rt 

அகமாதி முற்றிற்று, 
கண்னை வலன் 

ர்ச். சனம், பக்கம், கீர்த்தனம், க கு, Bi வதனம் LGD 

a0 an 0 Roy ௩௨ ௪ண்டாயோ ப தெருவில் ௫௨ 
அப்படி ௪௬ கலர்துகொ ௪& கேடிழ்திரி ei 
அம்பர க௩ சனலிலுமற He Sa yi Cros ௪௫ 
அம்பலவாணர் ௨௨ சுனவுகண் St Bs wy i 
அருபருகி GG FT GOO CL திட உ கடனா ண் Fh. 
அவனேதேவ ௫ சாணைமலிறு, ௧௬௯ ஈடிப்பவ dn 
வமைக்துலா. ௪௮ நாணாமல்லி உ ௯ ஈர ன முரத OR 
சை Ca ௪. செட்டுப் ea iron opel i. «Sif 

ஆடிச்கொண் ச சகு ருமுன் a ரிருசிகளுசெய் உறு 
அடியபாகா ௧௯ சடையில் Be One ai சுயிடு திர் ௬௯ 
ஆழி. யவேடி. 4, ௨௪ சமயபோசல ௧௯ நிண றந் டு 
ஆடின தெப்ப ௧௮ சரசம் பழு aor சீதா ப கு 
அட்டச்காலை ௨௧ சாமிக உட தேவியா ஈய 
ஆடாராரை oo. Bete Gan கூ Ct se pill Sar 
ஆரந்தத் ay Fab Moor Kee (oy as gen Gry 
இனிசும௫க சட திவி ம்பா ௪௩ வகையி cha 
இன்னம்படிற ௪௩ சிவக்சமசத உ pre arta கலு 
சசனே சு சிவனை மற நு போதா மே கள 
odorous? ௧௪ சிற்சபை Pe பாலாதிு th Sir 
உன்பாரத 5G) 5b 8a (HGF te Lm gy Dee இள 
எத்தனைத்த ௫௬ சேவிக்கவேண். மிட இனி ௫௪ 
உண்னையென ௧௪ செொரல்லவாரா. ௩ ஈன முற! ௫௮ 
சன்றுசென கூச தனிக்திருத க மாணிகச்கவா arg 
௪௪ல் ௪௯ Bi SSL) gon க மாயலித்தை உ௰ 
ஏனோவம் @w தூக்கியபாத நச மையல்மிக Ge 
ஐயனே... ௨௩ தெண்டனிட்.. இனா யார BG Me 1. 
கண்டபின் ௩௰ தெரிசனஞ் Ot வரு௮ரர்வறு ௪௫ 
கண்டவர்வி' « ௧௭ தெரிசனபோே ௩௮ வேண்டாமி wer



  

ew 

இலபமயம், 

சார டாநார தர் பேபேரில் 

மாரிமுத்தாப்பிள்ளை முதல் 

இலவித் தவான்சள் பாடிய 

இவைளின்- அகராதி. 

ae NIAC 

அம்பலக் காடி ௪௨ எனிக்தப்பாச 

அடவெடுக்சு ௪௭ ஒருக்காலிவத் 

இதைவிடக்கு எக காலைத்தூக்கி 
இன்ன முமொரு ae இவ௫தம்பர 
இன்னம்ளயிர ௬௯ தாண்டலம் 
உப்மைப்போ ௬௯  இருக்ஈடத்டுற்கு 
உள் ரு்கமபார ௬௭௬ தில்லைசடிதம் 

CEE EM FM os ar = Pach ge Basin 
எர்காளும்வாசமா at கெப்வீகஸ்கதவ 
rh om Tiplaling aD GahRsaGaarG 
என்னகாரிய cre தெரிடஏித்தபேரைப் 
wi oll oi) gir aout) ௬௭. பரந்தனையடை, 

er an oar Pam ip ஈய! லாரி ர கீதிற 

or MaRT gh ௭௩ பாருங்கள் 

a ata gall ஈ  வீடுமம்பலகாமி 

முற்றிற்று 
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கட. 

சுடவுள் துணை, 

இிதம்பரம் 

eurcer gee Gud @. 

பாடியருளிய 

முத்துத்தாண்ட வர்காதீ னம் 

oh 

2ரச்சனம்-இ-ம-கலியாணி-ஜம்பைகாளம், 

பல்லி, 

பூலோசகயிலாசகிரிசிதம்பசமல்லா ற் புவனத்தில்வேறுமுண்டேோ 

அ.நுபல்லவி. 

சாலோகசாமீபசாரூபசயுச்சிய சபைவாணராகந்தத் 

_ தாண்டவம்புரிவதாற் (பூலோககயி) 

சரணங்கள். 

சாலுமஹபேருவெள்ளனும் காலுகோபுசனிலையும் -சவாச்சனம 

ணிசளாலொளிதி சக்ர மதி ல்சரநம் மே ஓலசையளவிரிதற்போலு 

யா்ர்தேவெயில் விரித்தகம்பத்இரல்களும் 

காதுலவுமாயிரச்சான் மணிமண்டபமும்-ஈவ-கள்கையிரிறைக் த 

இவக்கையின்விலாசமும் ஆலிலையின்மாலு மயனாலுமதியா 

தயபோம்பலமேவுவோர்ச் கற்புதம்புரிதலாற் (பூலோககயி) 

வேதமுதலெனுமல்கா தர். தாபியுமேரு-வில்லியார் சவசாமவல் 

லியார்கோயிலும்மாதவர் விண்ணவர்முனிவர்தகபோதனர் வித் 

தியாதரர் மாளிகைகள் சூளிகைகளும் 

ஏதமொருசற்றுமணறுசாதசட் dor + om Ar Sus லிலங்குகின்ற 

விர் ரவிமானங்களுங் 674 Q1D2 sor பூகலத்தோசெல்லா 

ங்காணழநாருயிரங் கணவேண்டுமென்கையாற் (பூலோசுகயி) 
2



ம் 

த 

சபாகாதர்பேரில்பாடிய 

மேவார்பொழியுந் தில்லைறவாயிரம்புனிதர்வி தியுஞ்சைவர் திரு 
விதிமடங்களஷா சாவாதபசிதவிர வாவானென்லுஞ்சத்ர சாலை 

யம்பலசோலையும் 

பூவாலிகளும்வயலு மோலாமலேபெருகு பொன்னிகதியுக்தெ 
ருவும் மன்னியவளங்சண்டுதேவாரமூவாமுதற் பாவாணரளை 
வருஞ் வெஸ்தலத்தினிலஇகர் தில்லைவன பென்கையாற்(பூலோ) 

கீர்த்தனம்-இ-ம்-கல்பாணி-ஏ கதாளம், 

பல்லகி, 

சேலவிக்கவேண் முமையா-தம்। ரம்- சசவிக்கலவேண்டுமையா 

௮ நுபல்லவி, 

சேவிக்சவேண்டுஞ் திதம்பசர்த்தியாக் 
தேவா திதேவன் திருச்சஈ்றிதிசண்டு(சே) 

சரணம்கள். 

காரானைமாமுகத் தைந்தகாகதானை கற்பசராயனை முக்குறு 
ணியானைச் சரார்புலியிர்ப்பதிபெலை வாசல்வாள் தேவர்சிறை 
மீட்குஞ்சேவற்கொடி யானை (சேவிக்க) 

இங்காரமான இவகங்கையின்குழ்டுச் இவசாமிசக்றிதிமுனபாக 
வேவந்து பாங்காகவே பிரசட்சணமுஞ்செய்அ பத்தா சளித் 

தர்கள்பணிவிடையோர்தெ] மச் சேவிக்க) 

இட்டர்பரவுக் திருரூலத்தாளச் சிற்பமபலமென்லும் போம் 
பலத்தானை அட்டதஇக்கும்புக ழம்பலலாணனை ஆண்டவனைத் 
இல்லைத்தாணடவருயனைச் (சேவிக்ஃ) 

ஈல்லதிரூகிழாவாளித் திரு க்தேரும் ராடெங்குமேபுகழ்கற்கோ 
புரகான்குக் இல்லைகுவாயிசவச் வரர்விதியும் திருமஞ்சனமு 
மார்சழிதரிசனமுஞ் (சேகிக்க) 

இர்த்சனம்-இ-ம்-தோடி-ஏகதாளம் 

பல்லவி, 

இன்னபொருஸ்தல மின்னமொருகோயி 
லின்னமொருதெய்வ மிப்படியுண்டோ 

Hf LI a 

பொன்னம்பலக்தினிற் பூமலராயன் 
போற்றுஞ்சதெம்பார் பொற்பத3மயல்லால்(இன்ன )



&, 

(pegs srem ork t gg em ib. as 

காசிகழுக்குன்றங் களரஸூரிகச்செமலாயச் இருவண்ணாமலையு 

றை ரகரியமானதெய்வம் சட்கொடுக்கமும்ஈகடனமுமிங் 3 களி 

னகமுமிங்கே (இன்னமொ) 

பரலன்சர்திரசூரிய/மண்டலம்-பாரிச்சிரன்பதி ற்றிபமண்டல 

ம் பூலோ கத்திற்குக கைலாசம் வகுர்தம்பிமமண்டல த்துப் 

துமையுமிங்கே (இன்னமொ(௩) 

கரிசற்ணெிஃள் பறகது 3பாஞ்செவகங்கையின் ip pep ears 
பைவர்து தெரிசித்தளவினிற ற எனுமாவன் தெரிசிததவரைக் 

KOT LW DS OM SMD AL eT இன்னமொ (௩) 

தர்ச்தனம்-இ-ம்-கல்யாணி-ஜம்பைதாளம் 

பல்லி, 

இர்ச்தமு தல்கார்த்தியுந் தலகி2௪ ௩ ஈங்கள் வெ தம்பா ச்தி மரா 2ன 

இப 

ஷி! பல்லி 

ரத்தனஞரெய்ப் பொருண்மூ அறுமொன்றெக்று 
சேண்மை?பாகிவேதசாகமம பகருமாகைபால (இர்த்த) 

சரணங்சள, 

தெரிசித்தபோதரசபி.மாசனனறளைஷ்ொலுச்துபபாக்பெங்க 
ளுண்டாம்-பரிரித்த2பா லகு நிறு சிட்டுக் தம்ப துமி 

நியோனாகலாம்உநசிசகுற் 1 Pay oars: eye Der aol guys 

இசன்பதவிபெறலாம்வருசிற் மானஈதத் ஜாத்தமதிலாடவேவ 
ஹேசுரனுமீமயாகலாம (இரத்த) 

கல்லுமுதன்மணல்களு் அசள்களுமிலிங்கபெனக்கரு தும்வே.த 
ங்களெல்லார்திலலைதனிலுன்.ான தளப்படியினீ ரெல்லாஞ்சி 

அங்சையென்றுசொல்லலாம - தில்லை மாற்புகழரியகூபக்களா 

னந்தகூபமென் மீறபகரலாம்-வல்லகடராஜர்பசங் காணுமல 

தலத்தில்வசித்சவருமுகஅிபெறலாம. (தீர்த்த) 
சிரை தம௫ழ் ஈம்பக்தா த ரிசிச்சய।வ நஞ்சிவசுரூப மான தரமும் 

ஈந்திமுதலிர்திராகுவாயிர *புளிச நம்சாாதருகசொழுதேத்த 
வேவக்துதெரிசித்தவர்க் தமாருத2பேரின்பவழ்வுசருன்றபத 
மும்சா தழு நகோைசிலவசாமிபங்கெடமிரிகடவுளருள்வடிவா 

கையால் (சீர்ச்ச) (௪



se. சபாசாதர்பேரில்பாடிப 

தீர்த் தனம்-இ-ம்-நிலாம்புரி-திரிபுடை தாளம். 

பல்லவி, 

சிற்சபைதனிலே சண்ட்கொண்டேனென்றும் 

௮ பல்லவி. 

அற்பு தக்கூத்தனைநாடி ௮வனைபெங் தந்தேடி (Ape) 

சரணங்கள், 

௧. வையந்தருிவகாமிமா2லகொன்றை-.மாலையென வணிக் தானை 
மாந்தர்க்குமுனனாலே:யெய்யும்சாள்வாசனையின்மேலேகடற்றி 
ரையெனவேவருமபிறவிதீரும்பசையாலே (Ripe) 

௨. அடியவர்க்கருள்புரிகுவானைப்பன்டு ஆரிபூசை-வந்துடன் ௪ 
ககசமழித்சோனைத்-துடியிடையாள் மலைமசள்பங் கானை 
ன்பாப்ததொழுவற்குககதிகொடுக்கு* தூசவெளியானை (ற்) 

௩. தேவர்வான்கோனயன்மாலாதிகழ் மெய்ம்மைதிகழ்கவாரேவ 
ரில் சானொருவனென்றநீ திமு. வர்பாடற்கருளனாஇி-வர் துகதவுல 
குந்தொழு த திலலைத கனிஈடஞ சய் 2சாஇ (Gps) 

௪. (pmRMatylga od pss sump யின்பமூடிவிலா-லருறளித் சு 
முதலே சாவென்றுசனிஃய- ரீயரிதியெனவின்றுநின் றசாட்சி 
யைக்கண்ணாற் சனஈசபையரு 2கறின்று (சிற்௪) (இ) 

£ர்ச்தனம்- இ-ம்-. ஐரி-.து கானம், 
பல்லவி, 

ஈடனங்கண்டபோதேயென்றன் சடலஞ்செய் பாக்யெமையா 

௮ நுபல்லவி. 
1 ௩ * ச் a 6 டி Va 

அிடமணிர்சமண் டாமன்றுண் 2மவுமம்பல வாணாவுன் ஈடன 

் சரணஙாள, 

௧, பஅஅரியயனுந்தேடிக்காணாவுருவாய்நின்ற காரணா-மரு மலர்ப்பச் 
சிலைகொண்டுருகுமன்பா௫ிக்தையான்று நடன 

௨.௨ ன்னை தக்தைகீயயயென் 2றயு ன்னை யேமிககம்பினேன் என்னை 
யேநீகாக்கவேண்டுஞ்சொர்னசபைஈடராஜா கடன 

௩. பதஞ்சலிகியாக்ரெமபா தரி தயம்பு த௫் தாண்டவனேறிசம்பிரி 
யாச் சலசாமிேோசனைசசம்பரேச?ேே ஈடன (௬)



முதிதஅத்தாண்டவர்ர் தனம் & A. 

இர்த்சனம்-இ-ம்-சங்கசாபரணம்-.து இிதாளம், 

பல்லவி, 

௪சனே-கோடி சூரியப்பரகாசனே Fon SF ents 

௮ நூபல்லகி. 

வாசனே.-பானந்தாடராஜனே ஈசனே 

சரணங்கள். 

௮நியேனெஞ்சினேசமபிறியயேன வருங்கருமங்குறியேன றி 
வில்லாதசிறியேனென்னைநீயாளாப் 

நினையேனுனை வேழும்புனை?யன் சிவகங்கையி - னனையேன் 

சொடியதீவினை யேலுய்யவேயாளாய் 

துதியென்வணங்கா வஞ்சமதியேனென்றாலஓுஞ் சபாபதியே 

சம்பினேன்ிவசுதியேதந்தென்னையாளாய் சசனே 

தர்த்தனம்-இ-ம்-செஞ்சுருட்டி-ஜம்பைதாளம் 

பல்லசி, 

அம்பசசிதம்பாபசம்பரச தாகந்தவடிகண் மறவா தருளுமலு தினமும் 

Wy pi ravevall. 

செம்பொன்மலைச்சிலைவளை த்த திவ்யபாமானந்தசம்போ 
சிவசங்கர ஸ்ரீதாண்டவ ஈடேசா அம்பா 

சரணங்கள், 

கங்கைமதியரவக்காதிற் ரூழையபைபச் செயகைமமுத் துடி. 

யசையச் சைவச௪டை பசையப்பொங்குபுனிய யப் பாற்பாத 

சிலம்பசைய மங்கைசிவகாமவல்லி மகிழகடம்புரியும ௮ம்பர 

நின்மலகிராலம்ப நிர்க்குணெஞ்சன ன் சிம்மையானந்தபர இ 

தீருணசொருபா - வன்மலக் கோணிக்கியறுள் வரியு தவேயெ 

னது புன்மையரவுமைக்காணப்பொதுகினடம்புரியம் அம்பர 

அங்சமறையாசமங்கள் சொன்னவிதிவழுவாமற்சிங்காசமாமெ 

ங்கள்செய்துதினச்தனமு - மங்கா தநீறுபுனைவை இசமூவாயிரர் 
கங்கோனென்றேபரவகாரரமகடம்புரியும அம்ப 

சர்த்தனம்-இ-ம்-பர் துவராளி-ஏகதாளம், 

பல்லவி, 

நீதபவாயென்னையாளா-யிரு-மாதவர்பாடுகங்காளா



&, 

௪பாசா தர்பேரில்பாடிய 

௮ நுபல்லவி, 

தாததெடியதோளா உமை-காதலா குஞ்சிதத்தாளா நீதயவா 
FT ORT EET. 

ஒலிகடல்கிடமுண்டகேயா - றுபுலியினசளுடைய தூயாமெ 
லியுமடியவர்சசாயா பசஞ்சலிபுலியணிநடராயா நேய 

தாலனை வசைசெய்தகாலா புலிப்பாலனையாண்டசபாலா௩வேல & த்க்! ப் ; | 
ளைத்தருமனுகூலா ஐக் துகோலளைவென்ற திரிசூலா நீசய 

மூலர்பாவியவி?னோதா திருகாவலூரன்விடுதா தா-யாயுரும்கம் 
பினபாதாமகாதேவாகனசசபைநாதா நீதய (௯) 

£ர்த்தனம்-இ-ம்-ருறிஞ்சி-ஏகசாளம் 

பல்லவி, 

உன்னைஈம்பினேனையாசரணம் நாகம் 

அ நூபல்லயி, 

புளைசம்போரடராசா புலியூர்வாமீசா உள்ளை 

சாணங்கள, 

இருவர்தம்மிசைகொண்டகாதாதித்தியெனகின்று ஈடஞ்செய் 
யுமிக்ததப்பொற்பாதா-இருகாவலூான்விடுதூ தாதில்லைச்சிவ 
சாமி யொருபாகா இதெம்பாகாதா உன்னை 

மழுவி டைதரிக்கின்றதையா கொன்றை மல்வாலைபுனைகின்றவ 
டிசுடர்மெய்யாஎ மு புலிது இக்கின்ற துப்யாறுன் பரிடமாயிருக்தி 
ன் பமுடனாளுமையா உன்னை 

செடியமாலயன் தேடிச்சகாணாதெக்கும் நிறைந்சா வெறும்பெ 
ல்லாமணிர் திடுப பூணா அடியவர்தொழுச் தமிழ்வாணா தில்லையம் 
பதிரடாராஜா ௮ம்பலலாணா உன்னை (0) 

ர்த்தனம்-இ-ம்-அனக் தபைரலி-ஏ கதாளம் 

பல்லவி, 

சனனையெனக்குத்தெரியச்சொல்லாய் தல்லைபொன்னம்பலத்தரசே 

அநுபலலவி, 

தன்னையறியுமறிவதுரீ சற்று தப்பவொண்ணாதிப்போ 
சாமிசமயம் என்னை 

சாணங்களன. 

| பூதழூரானல்லபொழிபுல கானல்ல ஒதுமனாதி யொருகான்கும் 
சானல்லபோ தக்கருவிபுறம்பல்லவுள் எல்லவா தமுரானல்லவெ 
ன்று மயங்கும்,



முத்துத்தாண்டவர்சோத்தனம், கடு 

ஒளியல்லலிருளல்ல உடலினிறைவதல்ல வெளிகறுப்பல்லவி 
ளக்கொத்தசல்ல அனியுமவஸ் யல்ல வவஸ்தைப்பிரிவதலல 
கெளிவுமறிவுமல்லதெரியா தல்ல என்) 

பாசமுரானல்ல பதிபாசகானல்ல பேசிலணுமல்லபெரியவுரு 
வுமல்ல ஈச fe we விளங்கும்பொரு ளல்லசகோகரமேயேகதேச 

பூக னல்ல, (என்) 

சேர்ந்துவருவ்தல்ல சேரா திருப்பதல்லஜாட்து , களிப்பதல்ல வருவ, ருப்புதல்லழர்க்து, களிப்பது 
வோராதி ப்பதல்ல போக துவருவதலல ணோத்தனியுமல்ல 

திர்ந்தவுயியோது தில்லைடேச (என்னை) 

ரத்தனம-இ-ம்-பரஸ்- திசாளம். 

பல்லவி: 

உன்பாதிமேதுணை கஇருபைசெய்யாயஞ்ச 
லென்பாரெனக்ரு வேறில்லைமெய்யா 

னுப்பல்லவி 

அ௮ன்பாயெம்பலத தாடுபைய/ ௮னல்வடி வென சவொளிர் 
பனசசயனனமுதலினானுதினறிரை கனகசபேசர (உன்) 

சாணங்கள. 

பலதெய்வமுகந்தெய்வ மெனக்குறி3யேனறின்னையலசென்மன த 
திலொன்றையுமறியேன் வலதெள்ள வுமிலலாச்றியேன மரு 
வியவருவினை யிருளறவுருளர மருமுலகரு ம௫ழர் திரு௩டராஜ 

(உ ன்பா தமே) 

உன்னளவினிற்சித்த மிரங்கா?த வந்து சொன்னதெண்ணாத 
பசாமுகமேதோஉன் னுதலுவுவகெப்போவேோ உடல்வளைபட 
வடரடல்வினை செடவொருமட வர ளொடுமிடும் ஈடனவினோதா 

(உன்பாதமே) 

இனியவரெவரெனச் சென் ரறைதீரா யோசமினி2 வாரை வா 
ழ்வித்தவுபகாரா தனியாய்பெருப்பற்றப்புலிபூராசசமிகுபுயத 
லிமுபலசனெ வியமனிதபதமருள் தம ஈயசபைகாதா (உன்பா) 

£ர்த்தனம்-இ-ள்-செள ராஷ்டாம்-அடதாளம். 

பல்லவி, 

சர்சதமுன்பாதசேவை தாதரின்?மற்கருபைபாசாய் 

அநுபல்லவி, 

செஈதிரு மவும்புலியூர்வாம் A Fo ga amd #6 g)



கீசு சபாராதர்பேரில்பாடிய 

சரணங்கள், 

பண் சிலம்போசையளிச்சப் பாவியென்வினையொழிக்சக் 
கண்களானந்தர்.துளிக்க கண்டென்மனதுட்களிக்சச்(சக்) 

இர் தாச ப? போார்வையுமாடத் தேவர்சள்மறைபாட. 
ஐர்தெழு த். துருவம்சாட ௮ணிம௰ர் தூகிக்கொண்டாடச் (சம்) 

பங்க த்தன்மால்காளுப் பாதனேபொற்பணிபணு 
தங்குவில்வாசுசொணா சம்புவேயம்பலவாணா(சர்) 

ரத்தனம்-இ-ம்-சாம்போதி-௮ட தாளம். 

பல்லவி, 

சித்தரினனமுண்டோ பூலோசத்திற் சித்சரின்னமுண்டோ 

௮ றுபல்லவி, 

௮.த்தர்தில்லைலாமு மம்பலவாண 
முனந்சத்தாண்டவ ராயரல்லாமற்(9த்) 

சரணங்கள், 

ஒப்பிடுவித்தைக ளெப்படியுலகத்தி லுடலேசெப்பாகவுயிரே 
பந்தாச்ச் செப்பிடுவித்தைகள் விளையாடி னபின்பு செப்புமில்லை 

பந்து மில்லயென்றொளிர்குஞ் (85) 

இதஞ்சொல்லிக் இன்னார் ஈம்புருடாபா டவிளர்தனிலம்பிசை 

கண்களி டப் பதஞ்சலிவம்புலி பஞ்சலிபண்ணப்பதஞ்சலி 
யாமற்பண்ஸஞ் (#55) 

மாலொடுபிரமளலும் தேடரிதான மலர்ப்பதங்கண்டு வணங்கத் 
தெரிசிக்ஈச்சாலே ரசுசாமிப ச ஈரூபசாயுச்சயந் தருள் தாண்டவ 

ராயனல்லாமற் (சித்தரின்) 

இர்த்தம்-இ-ம்-கலியாணம்-எக தாளம், 

பல்லி, 

சாணாமலிருந்தாலென் கலக்சந்தெளியாதே 

௮ பல்லவி, 

பூணூமாவணிந்த பொன்னம்பலராதனைக் (காணா) 

FIT CON EI EG 

திரிபுரத்தையெரித் சானைச்செங்ை "யின்மான்தரித்தானைக் 
கரியுரித்துப்போர்த்தானைக் சங்கைமுடித்தானை 

அசியயனுதித்தாளை பஞ்செழுத்சாயு தித்தானை 
உருவிலியைபெரி த்தானை யொளிவெண்ணீ திருனைக்(காணா)
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பிணி சபாகா தர்பேரில்பாடிர। 

நித்தாண்டலம்புரிக்தெனெனை யாண்டவனெனலரு மாண்டவ 
மெலும்பையும் பூண்டவா Reaver went (பாக 

க ர் 

சக்கரம் ததியார்தமிழுக்கா சுவும்பர் தொழுதிடத்தூ ஐ1௫ 
னசந்தன்பாக றுந் பமின்பரவைச்ரு புன்பதாகவகத வகர 
Hogi திரிபுர மெரிபட ஈ கைபுரிவரதரய ரமாகியமான () 

ஆலவிடப ரு துஞ்சர்வேசன் கலசையிம தலயா மாகயிலை 
மாமலைவாசன் மாலுக்களேயவுமைமஇழ்மா சன் துர ராறைறவி 
ரிமுடி மிசையுளறபவன ழல நிசர்கவைவிடவார வொடுபிறை 
யையுமயிபவன (பாத) 

ச-ோத்தனப-இஃம்- கலியாணி ஏகசாளம். 

பல்லவி, 

௮டின தெப்படியோ ௩டனம்நீமாடினசெபபடியே। 

Bl igh LI BOWE 

2 தடியமெய்ப்பொருளே  வளமேவும் சிரம்பாத்தெயொரறு 
சேடி நூகஇறின் ருடின (அடி) 

ஈரணங்கள், 

ஒன் NOT aor Loved ger, 7 cto GDA ல நல்ல) Bete காது 

வி eee a அன் றல்லயி ௦.0 ல்ல au ff இயக *மலல மன் வ் Qo 

கத வலலிகொண்டாட ( டன) 

Bh wht ள் oot pane GAT Ue முரசம் fu rol மல்லை ch ௦27௩௨ பாடும் ள் 
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பொருள லஸ்ஸி இசவன்போலே யசயுபலடிவலல் மாறுமை 

யாள்பச்சை வ௩-லிகொண்டாட ( அடின) 

1 ஞீ am edad (கனி ப) மல் ல கெஞ்சடினை Gf LN GY GD டுனை 

வற, வச்சி வார ay gt அமான் (LP & CLP LD ov ov ஷ்ரீ 7 ல்லி வஞசிம 

2 வலலிசகொண்டாவ ( ஆடின ) 

be ¥ ச 4 “te ம். 

க௯-மீர்த்தனம்- இஃம்-மோசனமாஏகதானம, 

Liev oval, 

அடிக்மொண்டாா க வேடிஈகைக்கா Gor Fo ows 

பாறுபிரபி வேண்டாமோ 

இ ர்பல்ல ol 
oo 

உ படத்துஇப்பமா பளிறுறைபலா நப்பபர் இருக்ே செம் 

பபோானனப பலவா ( அடில்]
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சம்போரகுசாமமாதேலா சசாசிவ சமபேோச்நா மஹாதேவா 

அநு பல்லவி 
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வநதபர தஜாஹாகிவ (ஈம்யோ) 

2. அனவாரதகதாண்டலாாயா maida pans gong G5 aioe gL. 
Ga gous மருவராகொன்றை புகாலொமெது துமபைபுலோ 

யுஞ்சற்பர நகறரஹாடிவ (சம்போ 

i.e இருமுனிவர் HET IHU Be ge மூவாயிரவரெல்றுமாச்சனை செ 
யபொறபாதா வென்யாண்டருள திரிபுரசிவகாமி இனமும் 
மருவிய ons amr Ae (மே ம்பா) 

உக௰ர்துதனம்-இ-ம்-ராதாஈபக்கரியைஃ வக தாளம் 

பல்லவி. 

அடியபாசா இருவர் பாடியபாதா 

௮ பல்லவி 

நீடியவேதாதில்லை நிர்த்மவினோதா (அடிய)
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சபாசாதாபேரில்பாடிய 

சரணமய்கள்,. 

இருமுனிவருசொரு கிருபனுபருனில we Gf, Bu jus as tb 
பர்ரஹாவெனவே (அடி ய) 
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கஉடங்ககசோம திரி) நடிங்டாகோம்தரிகிட 

Rava a1 De _¢ ஈசூ௫ரிகிர்திமிரொய்செய் 
நங்கககோம்சிடா ei BEBSRND 4 HO sui 
சாம சுருக்கரி கரீருகிரிருகு தரிகுகிஜமகரி 

சாம்ககுக்தரி தரிகுஇிரிகுகு கரிகுறெம்த7 

rE DERE கர்சணமு_ச orn Gd 

aha Rags ௦) சரா? ஈனா? இமி 

சம்கஇிர௫மி SIT I Bae FES 

str poAd 56H _ 4 GaGa $5 

சச்கடிங்கு | MA 9 WG I, 
சச how sry % 

gro TOD OM & 

ag BB ws cor G #0 tw 

சகிஙற்கண/கோம Fase IS ri@uwom (தடிய) 

௨ விரிர்சரொராரடையா.. விளாற் குகுண்டலமாட மென்கைமான் 

Ln 1p 771. பே uP HAi orig iv] ச சரிக்களெண்புலிதன் 05 

ப்தரைந்சாடச ஈண்டைகின்குி பிருசாரிவசைந்தாட 

சாகு உச சேணெுகா. ச ரா௩்கொ ரமகிரிஎட 

உஇங்கககோமதிரிய .. சரிரசர்சதோம 

சாரு கிண ேமினாற்ட்... ஜொச்சோம் கிட 

gparsa@srm BPE. 1B 1 sO was Bis 

sims Barn ௪ ௮ aF.M D+ BNO suO gas 

தூங்கக்சோம்சிட 5 சக்திமிதிசடிமி செய் 

டீ



a Fr , சபாகாதர்பேரில்பாடிய 

தாபதஞந்தரி நரகு திரிருகு தரிருஜெம்சரி 
தாம்தகுக்தரி தரிகு திரிகுகு தரிகுஜெ. சரி 

தந்ததிந்தச sh aos gems Oh 

தந்ததிகதர் தற் தணர் தண திமிர் 

தந் தஇர்திமி SEG SEO A HS 

தா ததிர்திமி தக்கிடச இக்கடககக 
தத்தடிங்கு தடிங்குடிங்குகு 

தூணதஜெணுக 
ததண ததெணு க 
கத்ததிங்கணத்சோப தடங்கச்சோமென (ஆடிய) 

௩. ஈன்மைசேர் தும்புரு நாரதரிசைபாட காரதப்ரமானர்தத்தமுக் 

தியாவரும்தேடத்சமமெய் மறந்திருமாதவர் கூக்சாடக்மைய 

ஓுமைகிழ்கொண்டிருவிழிராடா 

சாருசேகண சேகிணங்ட ததிங்கத்காம்தரிகெ. 

கதிர்சகத்தோம் BAG சுதிங்கக்கோம் 

சாகுசேணெசேகணெங்க Basse sro BAe. 

ததிங்கத்சோம்திரிகிட shor s@ sre s 

ததிம்சத்தோம்சிடத தத்திமிதித்திமிர சய்தெய் 
சதிககத்தோம்டெத தத்திமிதித்திமிசெய்தெய் 
சாம்தகுந்தரிகுதிரிகுகு தரிகுஜெம்தரி 

தாம்தகுக்தரி தரிகுதிரிகுகு தர்குஜெம்தரி 

தந்திதிர்தந் தணர் தணந்திமி 

தந்தஇிர் சந்தர் துணர் சணர் திமி 

a6 5 Be BA தக்கெடத்திக்கடத்சுக 

கர்ததிந்திமி தக்கிடத்திக்கிடச்தக்க 

தத்தடிங்கு தடிங்குடி ப்ருகு 
சுசணதஜறெணுச 

கீத்சதிங்கணத்தோம் 

ததிங்கணத்தோம் , 

தகம்கணத்தோமென (ஆடிய ௩ 

தாளகூர்த்தனம்-இ-ம-சன்கசாபரணம்- பக தாளம். 

பல்லவி, 

ஈடி.ப்பவனே சற்சபைகின்று ஈடி ப்பவனே



முத்துத்தாண்டவர் Sis sex, ௨௪ 
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அனுபல்லவி. ப் 

ஈடி பபலேேகங்கை முடிப்பவனே மற் 

படிப்பவனேலவிடங் குடிப்பவனே (ஈடி) 

சரண BOT 

. , மனி ro) “) 
அரிபுமயனும்விண்ணமார்முளிவருமனக இர்தார்! பனகசயன 

௩௨ உருகியுறுகியு ர்லொளியும்! வெளியேயொளிபும் வெளி 

பெறவடியர் துதிசெய 

தரிகுசரிருகு தரிகுகரிறுருசாம் தாமதக்தாம் 

இரிகுதிரிகு க திரிகுதிரிகுகுசிம் இம்தித்திம் 
சீரிருகரிகுகுதாம் திரிகுகிரிகுகுதீம் 

கரிகுசரிகுகு BAe BASE 
சத்தெய்யததெய்யத் 

சரிகட கச கதிங்கணாத்கோமென்று (ஈடி.ப்பவனே) 

அண்டரண்டமு மண்டலங்களுமஞ்சலிசிரபர் சன த்தொ 

டுகண்டுகண்டுளம்ரசைக்துபொங்கக்கணங்களின் வணங் 

தியின்புற 

FEE DOSES BSF SS HTD BT LD FB BT Lp 

Bia Bisa Ba sae B Gu இம்தத்டம் 

தந்ததற்தகதாம் 

Bis Bisge wo 
தந்ததந்தக Bi gs Bi ae 
£5 sO sii So) @uiws + . 

தரிகிடசசக சுதிங்கணத்தோமென்று (ஈடிப்பவனே) 

பட்டரான வர்சிட்டாரனவர்பசதரானவர்முத்தரனவர் 

இட்டமாம்புலிகட்ட. உத மிணங்கிரன் வணங்கிபின்புற 

தகதகதகககசகக மாம் சாம்தத்தாம் 

திக ததிகிதக தததிகிதிகி Bin Bs Eun 

Fo SSESE SID BE 5 Be RG) இம் 

தகததகதகதகாம் திகததிஇக் இம் 
தகதக ,௪௪௪ இகிகதிகிதிகி 
சக்சதெய்யத்தெய்பதி 

திரிடசச தச ததஇிர்கணத்தோமென்று (ஈடிப்) ௩௪



௨௮ சபாகாதர்பேரில்பாடிய 

மூவடுச்கொ சித்தாள-௪ர்குதனம்-இ-ம-.ஐ.ன ba பைய றுகிதாளம் 

‘ bac Gel 

சிருத்தஷொய்காபேறயா ஈத வரத நிருத்தஷெய்தா உரஜயா 

அ ர்பால்லினி 

தருத்தமானமனறுள் சியடகம்பரசா நர 

தித்திமிதிமிதிகி திரி நடர் பிட 5 ப 

சத்திமிதிமிரத கதிர) ண 8 ராமென (8 BSS) 

f Wodut b® ait 

சு அருமறையொலிரதிர் உ வரல ஹா ராவா வெனவே 

வம யவம்குழாச்தூஇம்ம இருசனுாவமதிகர். வெ௫வசிவ 

HuAaFuduarPa Cart h gape aGas tat arn gs 

திமி தரிகிட sa Bk ari are gam 

ssomr ssorde ay SO on ஜெ வு 

BSW shor $4 5505 or a wel) 7௫ 2 க்த்ண ச சக்தி வதும் தாரடிமன் (இருத்) 

a, இத்திமத்தளராதக் இந்டோக இிரசோற் SIF gr Owen Gude 

கமெங்கணாுமோதப் பத்து செழுத்தோதப் பம்பம்பம்பம் 

பம்பம்பெனலேபகர் திழுச்சங்கமூக 

தித்திக்தோர் தித்திமிதிரிடெ இத்திச் ॥ஈ25 

தரிகுதிரிகுகு ஜெம்ஜெம்ரெ ம்சரி 

தரிகுதரிசக சுதிங்கணத்தோமென (நிரு ச்) 

௩. தாரணிபவத்சைக்கெலிசசக் ௪கசக௧தகதக தக தமவெனவே தரி 
தசசைமழுச்சொலிக்கடரு தினரொெண்ணம்படிக்ககலகலசலகல 
சலகலவெனவே காலிற்சசு்கையொலிக்க 
தரிகுக் சரிதிக்கு சரிகிட இத்திர் கோக்கசோந்தோந் 
SEM EDD GH FG SHY HH 
தகணகணககக ததிறி ணத்சகோமென (ரிருகி, ௬௨ 

வடிக்சொலிக்சோத்தனம்-த-ம் செளளிபநது-திரிபுடைதாளம் ம Ben inns அஇ-திரி்புடைத 

af லிஸி 

ஆனர்தத்தாண்டவமாடினார் தில்லையம்பலவாணர் 

BU Te 

ஆனர்சத்சா ண்படவமாடு நின்றா ரரியருள் த ஈம்பேறச்சக்கொ 

டெனறருச்சிர் குர் சனிப்புஷ்பரகரிச்சுச்கும பக ர்திற்பொற் றிருச் 

சிற்றம்பலத்துனின் (தனர்தத்தாண்டவம்)



& , 

he, 

4 சு ‘ 4 ஈத ச ச 

Ps BS Bit வடவர் th iT 6 6ST LD, 2. & 

FD GON EDT all , 

OM ச் . ர 4 ரா ௪ * ச் ச * ௩ 

பாசுச்சிலம்பு Blt GT a இரன்டப் பைம்பொற் குழைகள் 
ரூ > ௬ ச . ம 2 . 7 . . 

பனிரபனிீர ட்டான்ன 5 Mb [Ota h Rol tas GRO oa துதி 
உ ௪ ~ 3 ட் . + ப் 

ட தீ ய்யெனன ல ர்ததுர். அரா யைச் ரூ! (பொன் சரிகறுக் தூ 
a ™ ம 4 1 ட ச a ப ட ச 

ஞ்சாச்தை i aa ant றட od தண்பு ஈத்ைப்புண் இப்பி ற் 
ட ட 4 * 

சங்கரி கற ன் ஆனந்து 

ஸ் 1 ௪ 3] பர * » 

LDP VM ALOT Fatih Ff aA வறு IO OGL MT NY TLL AT BE நங்க்ணி. 

ர்க GMP ad oy uot WR Fy விழியா ao ett மீர் யர சேனை 

சிறக்கக் BO caine is) Goll a tH aN AY ye கிற்ரணுக்கென்று பிரக 

sé Geri See GH ர் இறக்கர்சபைகிறம்க ஆனந்து 

பத்தர்கள் தேசமவிரீரவிசிர வீர்சிரகானப் பதஞ்சலி லியாக்கிரா 
ஜெயாறெயமதெயானென்ன Ads comma F at Poe Garg oa 

ணன இடுக்புக்காம தண் நுகமிா தடிக்குர்செர்கணர்கென்ற 

வகுடுக் கைக்கைம்புயக பெய கயடிககர தொணளியெடுக்க தன 

ஒலி 

கதக் ட தி டட கொள்ளிடக்கரமேல் தின்றுபாடிய தூ. 

சர்த்தனம்-இ-ம் - காம்போதி ஜஐம்பைதாளம். 

பல்லவி, 

கர 00) மலவிணிலே காலற்க மி த்தோ மே 

பட்டுபல்லவி 

சேடனார்போற்றுற்தில்லச் சிசம்பபஸ் சள ந்தை. ' காணாமல் 

சரணற்சள், 
ச் 

சேரன்சோழன்பாண்டியனிரண்ணியவன் உன் கோபுரமுஞ்சூ 
. . 4 ஸ்ர ௩ . 4 க * 

ரவீரப்பபூபள செய்சதிருமதில்களும் பாருலகும்பேசற் றொ 
றபஞசாஸதாப்படிசளும் ஐரணங்கள (௬ம் ௪ இருவாயிரக்கால் 
மண்டபமும் காணாமல் 

கங்கையுபம்றைகத சியரங்கையும OG sh Bet bij td மங்கைசிவ 
. ‘ * fy os 

காமியம்மை வாசல்பணிமணட aes தஇிற்களஸ! திருதூலகா ர 
தருடசகறிதியும் ெ ரங்கு சலலம் போலுயாந்த தந்கப்பேர 

Le Lev LPH சாணாமல் 

சிர்த்கசபை ககைசபை இற்சபையின்கெரிசனமும் முத்திபெ 

றலாமெனவே முழங்குஞசின்ன ர்சொனியும் பசுதர்ககுட்சிற 

நத கோவிந்தராஜர் சற்றிதியும சுற்றிலுந் துலங்க ரத்னசொர் 

னக்கொடிமரங்கள் சாணாமல்



௩௦0 சபாராதர்பேரிலபாடிய 

௪,  தில்லைறவாயிரவர் முனிவர்பெரும விதிகளும் -அல்லும்பகலு 

மளிக்கமனன தான சிறப்புஞ்-சொல்லாய மடங்களுஞ்சோலை 

க்ளு ப GUT Of & (ott, Lt - bn B நச் உட்டங் களுக் சாலுதெருவீகி 

சளூம் (காணாமல் ௩௪) 

உர்த்தவம-இ.ம்.பைரவி-துஇிதாளம் 

பல்வனி 

தெரிசனஞ்செய்வேனே முத் இச்கொடுக்குக் திநவம்பலவானே சன 

a) DUI veld 

Ma 00 Ta மரியா Ber ev Foor 

சுரியுரிடோர சாரங் சருணைக்கடலைர்சேடி 

FP COND TH 

க செசைடை. மதிங்கையுக் திருமுசஞ்ெறகக பங்கயச்செங்கை 

யும் பளாசாட்சரப்படியும் பாசக திசிலம்பும்கெஞ்சாரவேளு 

இத்துகின்றெனதுசண் ணூாத் தெயி 

௨. காவிய ன்னா சனையிருமுனிக்குர்சாட்சகொடுத்க காதனைமா 
அடன்பணி யிரணியவன மன்றனசகருள்காலசாலனை யன்பர் 

கருத்திற்குடி கொண்டானை த் தெரி 

mh. இவராமிபிராணசேனை யெனையாண்டருள் தில்லையம்பதியிசனை 
வனிதொழுசுயாபானை யென்னையனை செவ௫தம்பர தேவூர் ப ப் 

றம்பலவாணனை நீ (தெரி ௩.௫) 

சரத்சனம்-இ-ம்-, ங்காபாணம் Boeri 

ல்லி 

கண்டபின் ஈண்ருளிர்ர்ேள் ஜனக் கடைக் கழரைகடந்தேன் 

, ந பல்லவி 

அண்டர்பிறுளைர் சருணாகடாக்ஷனை யம்பலர்ரைகண்ட பேர்க்சரு 
ளமோகஷளை ரண்டபலிரண்டமும்படை சேயனையாண்டவளனை மித் 

தியத்தாண்டலராயளைக் கண்ட 

ப் SY GUE 6) Eat? ர் 

a, அர்தப்பிறைகங்சைரா னசைசாடவே யமரர்முனிவர்சிவசி 

வலென்னவே சந்திச?சுயன்புடன் தும்புருசாரதர் சங்ககமே 
பச்ச விந்கைச்சிசைநதாமல் மக்தளம் கொட்டவே வேசங்க 
ணீரென்று சாளமுழங்கவேதிசோர்திரிகடதோதிடியென்ன 

வேசிக்திதது கிஈ ருமும்பர்சல கோனைக் கண்டபின்



LPF Bik AT Wi வா YE Dott uf A B* 

௨ பாவைதகனவ சலிறறா*” உ மவகனை பார) மூ (இயரிது 

திககாசதனைக, மரமசிறர்வாபாலாகரிசாரணது கய [ஈளை 

பபரனை, நிருமயமாசபபு ர) மனை சி) நிய யாணை 

இரசவிஷனோப பாரம்மா ப trom மு ஏத தடியா 

ஸஎபாருசசருளபேச பார 9 சுண 

௩ கணூரலாகலி திமா ளியாு௪ நரா ரிக ப ளிசொல 

லிபாணடு, கணபடைத்ோரடெசிரர கரரிகன oe. oP pow 

பபுறபரிறகால, உரணி? டியா iat mol Dar Fray dies 

கவேரைக தாரததா _னயாசெய, சடண TE Wan F IIe, 

முககணஷ "ஜய ௭3 சு படி ரகசயசமி Mo சரா. ௩௬ 

விஷந்தணேடியவுடன் பாடியது. 
ோசசுளப-இ-ப-பமோ கன ப ரகரம் 

Lia) wat 

அருமருஈ சொருசளிமரு ௫ ௮௮மபலகேசணடேனே 

அ ர ப்டலவி 

இருமருரதுடனபாசமந௩ஜ og Uo LAs ரரடுமருகதஇருளினைக 

ள௮சுகுமருகது ஏழையடி யாககிர குமரு து ௮ருமரு 

& TORTI 7 tl 

௧, சொன்றைழமல!।பணி।! தமருகத கோரைமீதிறபா ரு கமரு 

நதுமனதறுளேநினறாமெருர சமாக ரிரசலாசசாகணாடமருநது 

௨  இரதிரரானலாவானவர ஈழ மிமடிசளஈமசபெடடாமருகறு 

சரதிரசுரிமாசாணாமதரகது கானே தாரக நூளரறைமததமநகது 

௩ இரிதடிதிரியென்புடுமராஉ Baur Pip rrr rar opin oH 

Si, FH SNF ID ya Gul emir ht , சா சகாலாலுசை 

ததமருஈ ஙி அரு ஈறு 
ம் 

தோசானப-ஃஇ-ம ப சுனா வார ரி- று திசா 

யர் ன் 

எனறுசெனறுசமாணபேனெனத சணகுளிர 

by Ditto Aat 

0 7 ் மன றுளபசுஞசலி புலியாவா முஷசபாபதியை என்று 

சரண கள 

௪ புண்டரீசமாததழகுமபு ஈசி பபின றத டவணடுசறலிழி,பழ 

கும் வரிசைகாசுததழரகும, குணடலமுஞசயுக்கிளியும கொப்



௩௨ சபாடா த பேரில்பாடி ப 

புசரித்டுமழகும், மண்டலமெல்லா். விளங்குங்கண்டசாரத் 

தற்கும் எனது 

௩... மெய்யெல்லாம்வெண்ணீறுவிளங்கியவற்புசலமகுங்கைகளிலே 
ர . * ச ’ ச ‘ ௩ 

ஸி At Rp 3 Hh) HOT GEE LDR STD GOCE ET UCL LS SOOT LN, கையாற் 

பயந்திர்க்குமறகும் வையமொல்லாகரய்யலங்கண் வரவீகள்கை 

யழகும் என்று 

௩. குஞஷ்செய சத்சமகுள்குவிர்தவோர்பாசத்தறகுங், கஞ்சன்மு 

டி மாலையொடுகலின்பதக்கத்தழருங், சொஞ்சமொழி சிவசாமி 

கூடனிற் நமக ஞ் சைலிட்டு கீற்காமல | நற மனற்சளிக்க 

என்றுசென்றுசாண் "புனெனதுகண்குவிர ௩௮ 

ர்த்களனம்-இ.ம்-சல்யாணி-.நஇதாளம். 
ர் & விட்டம் 

௮ நுபல்லவி, 

காணமுத்திகருக் தில்லைத் தாணுவாபிருந்துபஞ்சபானானைக்கண் 

ணுலெரித்த, சோணகிரிவல்லவா புருரைசற்கரர் தமிழ்மாவாணருக் 
™ « ச a * “om உ ல் 

கருள்செயும் நிரவாணசெஹம் போமபலலாணாரதரு எவர்தபாதங் 

சாணமுத்திபெறலாமே காண 

சரணங்கள், 

ர ந + ட் (4 ங் * e 

௪, பண்டுலிடமுண்டு ந்கைண்ட புரஹரசம்பு முண்டகத்திருமணா 

எர்புண்டர்காரானர் வித்கொண்டரிலாடகாபிரசண்டகாலனை 
“ . ர டட ் ் ஆ ஜி தனு 

யுதைதிதுககணடன பப Loom (FF bf od tf BD GUT op BT COT ch er 

ட டி ள் . « * ஈக « 

ee CAGE OM Bad mks ra By uh TOF IE Bod mon 0 waa NE gare HGF 

சமென்றடைசர்கலாகம், செள்ரிலு-யபபுரிசசளிஞ்ச சன சசபே 

சர் செலு இலம்பணிமியா விர (Her சிகள் கரண்மல உம் சா 

௩. சேடரியதிகழ்பா தமாடாவப்பூணணிக் அவேடணக்கருவிமூவ 
¥ 

ர்பாடவேம௫மகிழ்க்து, மடியமாஞ்சடையினாடியகங்கைபுளை 

ச்துகடிவொளிர்ஈடமுஈராடிய மலர்ப்பாதச்மைக் கா ௩௯ 

‘ உட » @ oo க 

போக்கனம் இ-॥ .ஜனர்சபைரவி-றுகரிராகம், 

ட்ப பல்லவி, 

ஹரகரசிவசிவாமச்சிவாயா வெங்களம்மைஏவசாமசவுர் தரிகேயா



ஸ்ரீசபாசாதாபேரில் பாடியருளிய ௩௯. 

று பல்லவி 

பரவுக்தொண்டருக் கன்புசெய்யுஞ்சசாயா நித Buu gw py 
சமயத்தி னிதம்பசிவாயிருக்.து மிதம்பெறவிளையாடுஞ் சிதம்பா 
தேவா. கர 

சாரணம்கள, 

இினமும்கின்பதசேர்னவை சேவிக்கவேணுமிக்தத் தெரிசனமே 
மோட்ச பலமெல்லாங்கா ஹும்கினைவெலலாமந்த ரூபமாய்த்தோ 
ணுமென்றும் நித்தம்பலதேவதைகள் சுற்றம்பலவிருஈ தாலும் 

வெற்றம்பலம்மாது சிற்றம்பலமாமோ, அகர 

யாவருக்குமுயிர்க்குயிரா உறைக் சாயேபரம ரக௫ியமாகவெங் 
கும்நிறைச் தாயே மூவர்க்குமு தல்வளுய்ச் சிறர் தாயே சருணைழமு 
சதச செகாகாகவென ௦டமிசியுககர லாடமருக்காதரர்ன yr 

பாஇிமஇயணிர்தபாஞ் சோதஇயன்பாய்ப்பணியு் தொண்டருச் 

கெல்லாமறுபூதி ஆதிவுமைபதியாயெ நீதிமிகவுமம்பரமான திக 

பச ரூபபரம்பரமான Agus sar அரகர 

சக-டர்த்தனம்- இ-ம்ஃமோகனம்-௮டதாளம், 

பல்லவி, 

யார்க்ருச்செரிபுமையா சபாபதநீ ராடி பவிரதைதானையா 

அதுபல்லசி, 

தூக்யெபாதாதிரி சூலமுங்கையிலேர்தித் அம்புருகாரதர் கம் 

புருடர்கின்னர்சூழப் பொதுவிலன்பா தாழ வாடினவிர்தையார்க்கு 

த்தெரியுனமயா orga 

ff Goer thi 6 , 

பாதச்சிலம்புமசைய உமைமகளிடப்பாகத்திற் கூட்டி யொசிய 

வே வேததேங்களுபறின்றோசவே மழுலேக்திவிடையை கிட்டி. 
றங்ச் சடையையீரிசத்துக்கொண்டு வேளைபார்த்து வொருகர் 
ளைத்தூக்கக்கொண்டு யார்க் 

குண்டலம் ரண்டுதுலங்க திருச்சடையிற் மானிரசங்காதேவிகு 
அங்க பண்செர்சாற்கரகப் பாலைக்குத்தூ துசென்று பதுமசல் 

லழகய வதனவிழிசுமர்த பாதம்கோகாமற சாமலேசம் பாடிக் 
சொண்ட யார்க் 

0)



a” முத்துத்தாண்டவர் கீர்த்தனம் 

திருச்சிற்றம்பலம் வாழ்வோய்பத்தி வலையிற்செகந்துதித்திட 
வீ.ழ்வோய் தரிததித்தோக திமிரித தித்திததித இிரதிமி ௪௧௪ 
கதரிகிட தித்சதிரிகிட தாததமிமியனச் திருககூததாடிய வி 
நைக ப்ராக் 

௪97 த்தனம்-இ-ம்- இனந்தபைவி- of Bw rani, 

பல்லவி. 

சர் தரரூஞ்செதெபா சநிலைகண்டு தொண்டுசெய்வாய்மனமே 

௮ நுபல்லகி, 

சர்ததந்தில்லை வெகாமிபங்களுர் தானந் தமாகிய 
வானங் தநாடசச் ( சுந்தர) 

சாணங்கள, 

அச்சுதன் முன்னிேமன தாகித்கேடு மரக்கன்றலைகணெருங் 
பெச்ரூடு பெச்சியோரபாம்பும் புலியுக்கொண்டாடும் மேலான 
FR gue igo wom aot ooh air cmp ia, சுந்தர 

வெஞ்சினத்தேமனுபிவமடிக்றாம் விட்டின்பர்தத் தெண்ணர் 
தனனை முடிக்கு ? செஞூை பல் ணேடுணியும் படிக்குஞ்சிற்றம் 
பலத்திலெவ் லர உ Vy ALF சுந்தா 

நல்லவர்செபை கம த்ரவர்யோற்றும். ஈம்புமடியார் பிறவியை 
மாற்றுக இலரி கவாயிசர் பூகைசெய்தேத்தும இருமால்தன் 
கண்ணை பலசெ.ச்ச ழ்றஞ் சுந்தர 

ட ட ' ” * 

௪௩-8ர்த்தனப-இ-ம்- துன ந்தபைரவி-௮ு இசாளம், 

பல்லவி. 

தூக்யெபாதத்து னோக்கொலிகண்டு சும்மாயிருகெஞ்சமே 

னு பல்லவி: 

தூச்யெபாதத்னாசச் ஈகண்டவரமமேரித்தஇி சொன்னேன்செரன் 
சேனமுக்காலும்வெற்றி தேக்குங்கருணேைசிவகாமிய சத்இிதில்லை 
ச்சதபபரங உண்டவர்சு 34 முறி தாக்க 

சரணங்கள் 

பாம்யெமானபரரப ரிகா ணுப பார்ப்பதெல்லாம் தனாசவேதேர 
eee AAS GEE oot gad. வர திதி SEY ADAM LP 0h PL. oat (Lp TH & 8 

Bh wai NY AD அச்சிய 

பிறப்பிறப பென்று தயாபோயொளிக்சம் பேரின்பமானசு௪ 

மெபனிக் ஐம் மறப்பும்கிலே ப்பு மிலாதமினிர்க்கும் மன்றுடை 
யாராருள் சொண்டுதளிர்ச்கும் Or eu
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௩. தத்துவமெல்லாக் தலைகிகாறுச்தானே காமானவி _ங்கண்டு 

தேறும் அத்துவிதப்பொருளாகி3யவிறு மானந்த வின்பவமிர்த 

ம்முளஞு.றுந் gu agus 

௪௪-9ர்த்தனம்-இஃம்-கலியாணி-.துதிசாளம், 

பல்லவி. 

சிவக்தபா தத்தைக்காணவேணுமென்று சிந்தையினினை மனமே 

௮.நு பல்லவி, 

சவக்களச்ளப்பயன் கரு வேோமென ச்தில் Sane & omer 
GAC UN b GAT UE T RT லந்த 

ere hs or 

ச icin) afl ward 51 அற ர) ச ஹாஜிரா உங்டி ராவ் 

இரததலைலாபு உ௱பலபுர் குுறயரிரு உக்கு முலகிலுள arbui 
ட ந rf 

களு௩கு போமெ 7G # சவத 

௨ பதஞ்சலிப.லற்கும வியாச சொபாமத் நு. பலளுளும்சகடனஞ் 
செய்த பார ஐ்சாணபதறகுரிஃ மனை ுரிறாலே ௫ திம்ராமன் 
பார் நினையிலும்சகனவிலும நினறுகடம்புரி6 த இவந்து 

௩ காளியுடனேகூடி வாதாடினவிநகை சகண்டடுல்லைக் காதரற்கே 

ட்டதுண்டிப்போறு நூளியுடமபிற்பூடி மரனமழுவுமேகழுத் 
கொக்போமெவ்றஜொருகாலை 5 தூக௫கினறாடி ச் Rani w 

௪-8ரத் தனம்-இ-ம்-பந்துவசாளி-.து திசாளம், 

பல்லவி 

அவனேேேவர்சள்சண்ட ன வனேதேவர்கள் தலைவ 
னவனைத்தினமுகிள மனம 

௮ பல்லவி 

வனேசர்புணிசி ஈம்பாவா௪ பிராவிருஞ்சிற்கபைஈட. 
சாஜனெலனோ ௮ வவெலினெ அவனே 

சண வானை, 

௪ இகலாதஇிம்ய்கனனேகனெனறே இெழுிபுழிலான ஜோதியெல 

ஷே புகலாஇபூமிபான்மாலத பாசபரிபூரமசம/ னதெலனோ ௪ 

கலா இயெவர் சசாசாம யே நினற சமபுஈு தனெலமீனா அகலா 

் இயமரருக் சாசாரமாஈ் தெய்வமாமகாதேவனெவ?னே வவனெ 
வனே அவனே 

“



௧௬௬ மூச் தத்தாண்டலர் £ர்த்சனம், 

௨ உருவாலுமருவாலு முருவருவதினாலு மொளிரும் பிர்மமெவ 
னோ விரிவாலுமுயர்வாலு மெவ்வுயிர்க் குழுயிராய் விளங்கெமெ 
ய்யனெவனோ ஒருசாதுமறையா லு மூடுககலைகளினாலும் 52௦ 

ணாகாதனெவ?னே அரியாலுமயனாலுமடிமுடியறியாத வாதிமு 
ன்னாதியெவனோவவ னெவனோ ௮ வனே 

௩ பேசானவரிசிரமேறிப்பிளச்திடும் பெரியதானுமெவனோசோச 

னபங்கயன் சரமதை3இள்ளிரிம நிமலனமலனெவனோ or xx aur 
மதனை ஸுன்னுகலின்விழிகினு லெசித்சபசகவானெவனோ சசொன 

புலியூரிற் சிவசாமிபங்களாஞ சிற்சபாபதி யெவனோ வவனெ 
வன அவனே 

௪௯-2ர்த்தனம்-இ-ப்-புன்றுலரானி- இ இிதாளம், 

பல்லயி, 

மறவாதிருகெஞ்சமே உனம்டிது யிறவா மருச் தாமே 

௮ நாபல்லகி, 

ஈறுமாமலாப்பொழில்கூழ் தில்லையம்பலசாதர்ச்குஞ்சிசச் 

செம்பொற்பாதமிமைப்பொழு.தும் மறவா 

சாணங்கள, 

s நிச்சயமாகவேகேளா யஞ்செழுத்துண்டுகிற்கும் நிலையையறிர் 
தச்சரித் துக்கொண்டு வைச்சவழியே சென்றும் அ௮ச்சமறவே 

சண்டு மன்றுளானர்தஈடமின்றே சண்டுகொளென்றும் மற 

௨ பனழையவடியார்திருவடியில் வீழ்க்தெழுர்து பணிசெய்யவே ய 
வரிரல்மெனமஇழ்ந்து பிழைவராமற்சாத்துத் இருவடிநிழலிற் 

பிசகா திருக்கவைப்ப சாசையாய் நீ எப்போதும் மறவா 

௩  இனவராமுர்திரு லத்தானமேசென்று தெரிசனம்செய் சிவ 
காமிசர்நிதிகண்டு ௮அன௨ரதமுூஞ் செம்பொனம்பலத்தாடியவம் 
மையப்பர் பொற்றாள் செம்மையாசக்சண்டு மறவா 

௪௭-£ர்த்தனம்-இ-ம்-முசாரி-து.திதாளம் 

பல்லவி. 

சிவனைமறவாசே நினை மனமே-ஒருக்காலும 

சிவனையறலாதே நினை மனமே
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௮ நுபல்லவி. 

௮வனியுடன்பசெண்டங்களையு மளித்தாண்டவளை ச் 
தாண்டவனைய ரசம்பலத்தானைச் வளை 

ச.ரணங்கள், 

ச சடவாசாடத்தைஈடந்த। லும் கூடியடையாதகொடியகலியாவு 

தொடர்ச்சாலும் படையாளர் சிறறுமடர்ச்சாலும் மாதாகடை 

மனை தோறும் நிதலசாத்து கடர்சாலும இவனை 

௨ பெண்ணாசைவயர்குபிடித்காலும் நம்மையெண்ணாமலே ஒருவ 

Crug go gio புண்ணுகிமனது.௫டத்சாலு மோய்ர்துகண் 
emBOs Aap. & கால்கள் துடித்தாலும் இவளை 

௩ வாரியளருயிறைத்கிட்டாலும் பொன்னும்மேருகிரி of gu 
விண்ணுடைபட்டாலும பாருலகுவாழ்வதுசெட்டாலும முச்சு 

யாருமதியாஈ புநியாபவினைதொட்டாலும் சிவனை 

௪ முரியபிரமப சங்களழிர்தாலு மின்னுமிருசு_ரூமாறி எதிரேறி 
யிழச்தாலும் வருணனும்மண்மாரி பொழிர்தாலும் நாளுர்தரும 

கெறி பகருமறைதவறிமொழிர்தாலும சிவனை 

டு மருமலர்சளணியும்பானைக் தேவதருவாடக் கதியின்பந்தருங் 
குருபரனை உருவாகிவருர் இகம்பானை நீலக் திருவுடனே கடன 
மிடுஞ்சிதம்பசேஸ்வானை சிவனே: 

௪௮-9ர்த்தனம்-இ-ம்-2தாடி.-அ இிசாளம், 

பல்லவி, 

பேசாசே கெஞ்சமே பேசாதே 

௮ நுபல்லவி. 

பேசாதேகெஞ்சே பின்சொல்லிப் பேசியுர்சா னசென்னசண்டாய 

ஈசர்புலியூரில்வனர் சேசரலுபூ தியல்லாற் பேசா 

சரணங்கள, 

& இக்காரவிடைபிங்கலை சங்சாவழிபோசாமற் பொக்சமாகவே 
நிறுத்தி எங்கள்குரு ராயர்பாத மேத்திக்கோ மனதைத்தேற்றி 
.க்சோ அருளைக் காத்துக்கோ ௮ஞ்செழுத்தையும் போற்றிக் 

சோ சானென்றசத்தம் பேசா



ட (ps OS prem ar Ct sg on wb, 

ஆமையாயைக் துருப்பையு கூமையெழுத்துள்ளிருச்திச் சோம 
சே௩ரபதத்தை நாமெனக் கருத்துளவைத் ௪ ராடிக்கோபொ தீ HS 
ராம 5 தடிக்கோ முத்திவழியைக்கூடிககோ தனரசக்கூத்தா 
ட க்ப்சாகா னன்றாசத்தம் பேசா 

ப re beat smh Daeg Ben தறுக்கிசொண்டு ௪ட் 

fl + oe 4 8 இ ட்டி ௩ r ~ @ Fy TA BD at hf tor Tt ed a Reng Py க் 

Bx. 5 நனை கற ma’ த்ர ஈம துண்டவன் Poy Be blo, 160 bl 

COM GSD om Pre Fh ofl un 1 AD Corer 

OP bE BL Bers Se Ka Man te OF Gg FON iD, 

Liao 

Si gibug vu des nam din wg a7 ibe. we 
சிதம்பரஃமந்னை னம சிதம் 

௮ ஙபல்லவி, 

ச சம்பாமேமுத்நி சின் மயமாகிய 
பதஞ்சலிபூசசத Lun geno han ome Fag 

சரணங்கள். 

ஆகமலேச புராணவுல்லாச ச3வோகமகேச ஈடேசரைச் 
காணச் தம் 

தக்டெ நிக்டெ தரிிடவெனவே தஇிக்கு௩டனமிமிம்வேத 
க்காணச் சிதம் 

இர்திமிதிமிதிமிதிமிரிமியெனலே விதை நடனமிமிம்வே 
தரைச்காணச் சிதம் 

சர்தனலேபன சம்பிரமகாலி ந சர்த வசக்த வசந்தவை 
போகரைக்சாணச் சிதம் 

பத்தியருட்சிவ சாமசவுஈ தரி முத்திதரும்ப.ராச உதியை 
க்சாணச் சிதம் 

தசணியிலளைவருர் தமிியொரித.ிசெயு மிணியவள் ம 
வி்சாதணாக்காணச் இதம் 

தேவர் சொழு5 2 மாலயன் 3 தடு முறவாயிரர்பூசித்சகு 
ர்த்திவயககாணச் இதம் 

ப-ோததனம்-இராகப-ஃபியாசலை , ஏகதாளம், 

பல்லவி, 

செரிசனமேகினைமனமே சபாகாதர் செரிசனமேகினை மனமே
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fy Husa 

தெரிசனமேமூத்தி பரிசசமேநித்ப 
வரிசைஈடமபுரி வாழ்சபைவாணர் தெரி 

சரணங்கள். 

சஞ்சமலருதயன கஞ்சவனிசைபதி கஞ்சகயனன் பணி 
கஞ்சமலாததாள் தெரி 

ஆ*மக.துட்பொரு are denne s ௪ சாசரமெம கோ 
ளாகாசலிலகர் தெரி 
சனகாமபாகாரசனகசடா சாகனகசுபாகர கன சமீபசர் 
கெரிசனமே aor oor Gen தெரி 

சஃரததனம-இ-மஃகலியாணியசதாளம 

பல்லவி. 

தோசதி செய்மனமே உளு மாகி முற்பளமேே 

அரு பல ல்யி 

காமதெரையாரு 0 வெலாபஸமீற்றளை விசி வரய 

யாற்றசையானக தம் tn. fg Gant ws op Blew in Car 

FF RO KEN 

ஈசனைக் கன சபை ஞானபபிா சாசன யேோர்சொ 
ல்லு ௨யா சளைப் பமஷ்சலிபூசனை செயுஞ்சாமலசனைக் 
சுப்லாசவ। சமம் ய்ய wT aon? pba x தோ 

பரணனையாண்ட. நஷ ருணனைவாசுமி சாணனயகூனிப் 

பூணனைமால் தேடுஞுசேணனை நிதயாலப (ண்ண முத்தி 
Aiea render யமபலலாணடை யசனைத சோ 

வேளனளைமுண்டகததாளளை வீ.றங்காளனை விபூ Ba on 
ளனப் பாபபணிதோளனை I UI UTE SM oft Coot Ut Bow F 
நரளனை யபுமைமணவாளன ரரனைத தோ 

இ௨-டரததனம்-;-ப1-பம் எூவசாளி- கமாளம. 

Lia eval 

நிர்த்தமீடுக நிருசசிறறமபலலமா ரிம் ரபஙிகைமனமே 
னிட 17 

A Gan Sal தய je SumeQe dal 
மெததவருமொனறு Grd, pos மறு ஃகிரத 

FL SS WT a 

செர்திருமலயனிஈதிரன் மாதவாசெப்யமூனிவர் செ 
பசெயவெற்றிடத தக திமமாயொருகாலச தூகூக்சா 
சிழூன தாகுதோ Bib ds BA sever Ba &



௪௦ முத்துத்தாண்டவா சேத்தனம், 

௨ சாலபுவனத் தவரவர்போற்றிடச் சக்திராதித்தர்கள் தா 

முர்துதித்திடச் செகணதோ திமிதிமிதத்திமிதிமி திருத் 
தாகு தாகுதிக்டெ தத்தியென Gn a 

௩  அந்தமுள்ளமாலே சொந்தசவுக்தரியான சவகாமியம் 
மைமூழ்ந்திடத் தந்ததாதன சானதானதன சக்குதிக் 
குடிகு தளங்குதாவென a a 

@n-Bi é sortb-Q)-2-sr sain otl- gy Ban oni 

பல்லவி. 

சேடித்திரியாதே கெஞ்சே தேடித்திரியாதே 

அ௮.ங பல்லவி. 

தேடித்திரிர்து திசையாதேகெஞ்சே 
சிற்றின்பத்தாலே ஜெகமெல்லாம்பஞ்சே தே 

சரணங்கள், 

க கரனென்றவாணவர் தன்னையேநிக்கு சாதா தப்பேரொ 
ளிதன்னிலேதாக்கு மோனமாமக்திரத் துண்மையைரோ 
க்கு முத்திக்குவித்தாய் முழுமதியாக்கு தே 

௨ ஆத்அமஞானிக்கு மெய்கனிற்சொட்டு ௮ண்டாண்டப 
இரண்டங்கள்விட்டுப் பேரானவானக்த வெள்ளத்தை 
யெட்டுப்பேச்சுரையற்ற வீடர்தளைக்குட்டு கே 

௩ போட்டவிடத்திற் பொருள் தனை த்தேடு போதடிஷ்டை 
யுட்புகும் ச.ஐுநியாடு காட்டமுடன் சற்குருபாதந்தேடு 
ராலாமபதத திலருள்ஞான வீடு தே 

இ௫௪-8ர்கதனம்-இ-ம்-௪ர தகாமக்ரியை-ஏச தாளம், 

பல்லவி, ( 

கண்டாயோமன நடேசனணக் கண்டாயோமனமே 

௮ பல்லவி, 

அண்டமுழுதும்பிர்ம்ம மென்றுதோன்றலீலை 
கசொண்டவஸ் துவாய்லசத புண்டரீசபுரத்தைக் கண் 

சசணங்சள் 

ச தெொர்இப்புரிங்கெயே மெய்ஞ்ஞானத்தின்சச் இப்பு வா 
நையே செர்றுப்பிரளய்கன் ம மென்று பசலிரவா 
யர்தக் சாணமேயானச்தற்கடலுஞுகக் கண்



ஸ்ரீசபாராத ரஷா Hey / 71 0 நஸிய சம் 

சத அலகருணம்புகுக தாயா: ஜா oun oom need whe wre, Cle gs 

தசயிறுசனிழ் புதிறுப்பாம்பைய/மை புரி விளி gue p 

பெத்றகிாள்பேரின்பற் கண் 

இன்பக்கெளிச்துகண்டா யக டன வெம் இடிர்க் துக்கி ண்ட 

0. அுன்புச்னிய3 ம் காரி இருமா 117 wh gh wee ர் 5 ஈயபற்ய ம் கரு டமம் 

பலலாணனளைக Bods 

Be FHM ofParoe es oP Ch gala 

id a ரர் oli 

இவகிதம்பா மே தெரிசிக்கமன 2 தென பிட்லை அயிதுநிந ம 7 

அபுல் லவ, 

ச் « ய b க 

FURS. Hog us சபை சங்க சிவ 

பலராசபுனி* பஞுசாட் சாருபர்லாம் இல 

ok GMAT Ip th ள் 

பரவுமபதஞ்சலிமியாக்கா பாத ராடும். பார்திதவார்செம்லாம் 

பிர்ம்மானக் த ெகடிம், அரியுமய மைய்ய தேடு மாதியந்த 

மில்லா வமலனினஞடுஞ் இவ 

மங்களவேள்வியு மா.தவாபூசையு மருவியயாகம வேததஇனோ 
ஈ a + a . ச 

சையுஈ, துக்கவத்தள தாள-ங்கிதம்சையு துல குமெய்யடி யரீ 

ர அதியோசையும்வளர் இவ 

வல்லவர்வாஈஞ்செய் தில்லையுசதொண்டு மகிழ்க றெய்வார் ப 

தஞ்சென்னி மற்கொண்டு ஒம்லும்பமலும "rt ம்ள்பத்தையுண் 

டுஆனக் சரிர்தச நட சலக்கு இவ 

Bi gop Byte Deed otto | நீயா, 

பலன 

கெட்டுப்போசாதேகெருசே அனியாயபபயல் 

கெட்டிப்போசாயெே மெஞ்டச 

| பல்ல யி, 

 இட்டரதொழுர் இல்லச் சிதம்பாக தனில்வாழுஞ் 
இவனேடிவனே கவெளையென்றுரையாமற் கெட் 6 ,



பூதி அ முத்துக்சாண்டவ! சர்த்தனம், 

ச.ரணஙகள, 

அசாபாசத்தைத்தாத் தனக் கதினலுண்டோ சொல்வரத்து 

பேசாமலளலுதினம் பிழைக்கும்வகையைத்தேடி பெருமான்பெ 

ருமான் பெருமானென்றுரையாமற் செட் 

அிழலுச்குமுக்துலை :பாட்டுசம்மா வீ.ஹுச்வெரத்ததென்னப 
லன்காட்டு, பழகப்பழகவெட்டுப் பழமென் றுசிக்குமோபானே 
பரனே பாரனேயென் றுரையாமழ் கெட் 

சஞ்சலமேதுனக்கடங்ரூ ருருசாமிபதர்பணியத்துடக்கு, வஞ் 
rt * ச % ந * . 

சகமேவேண்டாம் மன்னன் பொன்னம்பல வரதா வரதா வரதா 
வென்றுரையாமல் கெட்டு 

ரத்தன ம்-இஃம்- காம்போ தஇி-ஜம்பைதாளம் 

பல்லவி 

இனிசமக்க முடியாதுதேசம் தில்லை 

௮ நுபல்லளி, 

வன ச்துறையுஞ்சிவகாமவல்லி யுமைபாகா 

சாணங்கள் 

மலத்தினால்கிளைந்த புழுச்கூடு துன்பவாரியைம்புலவேடர் வா 

மும்பெருக்காடு, சலத் துளியாமேலிந்தவீடு இருமை களைத்த 

லெலுஞ்சனனந்தனை பெடுத் துப்போடு இனிச் 

ஒரு ஓபேர்சுமக்குமுட்டை சானொருவனோ சுமப்பனிக்தவு 
டன் மாயக்கூட்டை, மருவிலாப்பழங்காயச் கோட்டைசன்ன 

வாசலொன்பதாகயே வருமபழையவீட்டை இனிச் 

வருவாதவூளையுங்காத்தீ இசண்ணிய வன்மனுக் கத்தனதாச 

மவரவேறீர்பார்த்திர், தருகாளைப்போவாளையுஞ் சேர்த்திர்சாளு 
ஞசிற்சபையிலானர்கத் தெரிசனக்சுக்ேேற்றீர் இனிச 

ane sar றுவலர்க்கொன்றைதாரும்வர் துவா ழா அுவாழுமிர்த 

மலமயச்கந்திரு&, திருவருளானோச்சி என்னைப்பாரும் பார்த்து 
ச்சித்தமகிழ்கதானந்தத் தென்மதுரை சேரும் இனிச்



ஸ்ரீசபாசாதர்பேரில் பாடியருளிய om. 

அர்த்தனம்-இ-ம்-ரா தகாமக்கரியை-து திகாளம. 

பல்லவி 

இன்னம்பிறவா மலேயாளாய் கேளாய் 

௮ நூபல்லவி 

பொன் னம்பலவாணாூவாகா பூமதனை வென்ற யோகா நிசந்தாமும் 

எமசபையில்வையபோகா புலியூர்ச்சிவசாகிவல்லியுமைபாகாஇன் 

FT QM Gl GAT, 

காயமேநிலையென்றெண்ணி சியபா வமேபண்ணிமாயகசரளை 

ஈண்ணிவருர்தவேமுடியாது பாவஞ்செய்யாமலிருர்தகலவுமொ 

ண்ணாது சவஞ்செய்தாலு மிருஈ தஜனன மும்போ.தும்-இன் 

தொலையாச்சனன தகாலே  அலைவாய்த்துரும்புபோலேகினை 

யாச்சுழலின் 3மலேகின்மன தருகாகாட்டி யகலா சகன்மனி 

னைகளைவிட்டோட்டி யழிவில்லாதசின் மய வீடுமாட்டிஇன் 

நின்னருளினாலேவக்தேன் சந்நிதி தனையனடந்தேன் முன்னம் 

வினையைத் துறக்தேன் மூண் . கடுவுண்டதூயா வணங்கின 

பாண்ட ர௬ுளுமவெகுகேயா சனஈசபைதாண்டவகடசாயா-இன் 

ய் 4 i on (Gye ர ane 4 mn fret ம் 1 9 கர் த்தனம்-இ-ம்-௮௫ரி-.து இதாளம் 

பல்லவி 

கவர். துசொள் வன் இல்லை பம்பல் தன்னிலே 

காரணங்கடர்த பூசணத்துடனே கல 

௮ நுபலலவி 

கூதறுவனாசத்தொடருமிருமைச்கொடிய விளை கள்டியோடீகன 

ற சாற்றுமபெரியபுவன மெலலாங்கொண்டு சான துவான.து 

சானதுவாகக் கந்து 

சர்ணங்கள, 

கட்டுரை கேளாதவன் மனம் யான்வைத்த காலலற்றங்கியென் 

னேவலாளாயது, தொட்டுமறித்திக்செனைத் தப்பாரெவர்சொ 

ல்லற்கரியதோர் ஈல்லவுறவினிற் கலந்து 

செக்கோட்கடவுட்பதமுமயானமுஞ்செய்ய சமலத்தோன்கை 
'யுஞ்சலித்தத, ஈங்குறுநாதன்குறியும் நிலைத்தது ஈம்பலமான 

பே ம்பலச்சோதி கலந்து



முச்நுதாண்டவர் கீர்த்தனம் 

ரர் த்தனம்- இப » iid Sarat 

பல்லவி, 
” உ fh ந « . 

மாணிச்சவாரசர் பேொனக்குததர வல்லாயோலரி3யன் 

ள் 

ல்
 

' ௮ ந) பல்லவி. 

காணிக்கையாகக் கொடுத்தேனுனக்சென்னை 
ஆணிப்பொ பன இல்ளை ப ம்பலவாணா மாணி 

சரணங்கள். 

Oma agus வரு 1d or, onion oe WF தே மோக்கரைச்சொக்சாகநோக் 

இிவிடாசேேவாயம் சமுமஞ்சலிச கவிடாதே சர்நிதியிம்வையாதே 
அயுமிளப பில ரூடி யமூர்த்த் யத்தூலிதகுர்க் இப இயளித் த. 
இயுபபறுமை யெதிரநின னா தள்ளுளு சிரசபைமக்திர 6 ஐமபர 
தேவா மாணி 

ஈட்டிவேனிட்டு டை த. தென்னா?த காலைக்கரங்பளைக்கட்டுமம 

ன்னா பொட்டி முழச்கட்டு கூகூவென்ளுதே, காசணிகொ 

ள்ளாதே, ப்மயபொருவர் புலலபைவராஈ௪ எ மப்பிண த்தை 
யெடிமன் றி! பாம இட்டயாதொழுஈ திமு மட்டளேமேலரே gen 
பரமிதல் ப இரு வ, சாயர் மாணி 

கட்டையின்மேல்வைத்துச் சுட்டுவிடாழே ஈ௭்பக்குழியிற் பு 
தைத்நுவிடாதே பட்டெபணியுந் தரித்தயலோர்வம்.து பாலள் 
ளிக்குத்காசே ஈட்டியொழுவர் ௪டங்குசெய்யா ?தசேட்டவரெ 
ல்லாமல் இடைக்மத்தகுமெனனச், சட்டிப்பவன் பணிசிற்சபையி 
மேவுஞ் சின மய ரூபா சிசமபாகாதா மாணி: 

அப்பரும்லியாத தடைசகனொன்றுமாருசர்வெண்ச நியேறின 
சென்று, செப்பரியதிரு ஞானஈம்பசசர் தேசுடன் செனறுரெ 
ன்றும், இப்படி யென்னையளைதச்து. விடாதே எம்மா னிருஈதப 
டியேலி௫ பிட்ச் செப்பவருவிர் ஈடம்புரிமேவு ஆ சிதம்பம தயா 
iain LANG are மாணி 

சிற்பாகழ்பர மெய்ப்பொருளுங்கண்டி சித்தரெல்லோ ுமநிறை 
நதுெரி?க்கள், தறபகமாமகாலாஞ் சதநினிப சமுஞசாயுச்சி 
யமுடடெ.ற3, பொற்பூமாரியிமையார்சொர்ிஇடப் பொன் 
ணூசலாடதிரு வாதிரசைமாளிற் கற்பூச தீபட௰பா லென்றலுட 
லைக்காசசபையி௦ கலர் ஐுகொள்வாயே மாணி 

முத்றுச்சாண்டவா 

சபாசாதரமபேரில்பாடிய£ர்த்தனம் 

On pp ep 
Sie ca REI 

ஆச நிர்ததனம்-௬0,



  

திருச்சிற்றம்பலம் 

FUT RT BT ge Fae 

we கர்வ ன 

முத்துத்தாண்டலா பதம். 
சகட்ட கண ராம பங்ற வ. 

பதம்-இஃம-தல்பா ணி அதிகாளம் 

பலலைவி 

ச் ” ச 1 . ‘ 

வரலா வருவா ர்ண் Gi moar பிலி சிப கட PVE o OO ED 
‘ ௩ . உர ; 

ane & 0 Ola emt Lan ae I a கான் அமலன் 

வந புள்லனி, 

தெருவிற்கும்லாச ற்குக் இற்லா ர்ரகிமா சொல்லாற் 

இல்லா புரீசர்முன்போய் 

சாணங்கள 

மல்லா பென்ப ௩ம்சொலவார் வரு 

நிலவிலுலாவச்சொல்வார் சலவைப்பன் வீரினாப்பார். கலவிக்கு 
வேளையென்பார் மலர்பெதனதயிதுவெல் பார், சமோலவிதாசிசே 

சப்பலமோ நானே துசெயயஉலகாளஞாச் இல்லை மீசருலளியென்னை 

யணைய 

சாமநியோமோசாமி தாமகஞ்செப்வா' ரோ நீமயங்காசேயென் 

) ப மலேற்றவருவார்.. உாமககரவ பாலெவ்லா சோபர் வர்தா 

லெனன பூமலர்வாடுமுன் *ன எ ஈம மீப௪0ர.ர முண் 

கங்கைசடையிலாடச் செர்சையிற்றுடியாடப் ume OL. com 

சைகொள் மங்கையர்சள்சொண்டாட ஈங்கையெகாமிசொங்கை 

சேர்புயமாட செங்சைவிசியாடச் சதங்கைபாதுத்திலாட வர 

பதம்-இஃம்ஃரா தசாமக்கரியை ஏகதா ளம், 

பல்லவி 

தேனாரமொழிமாளை தன்னை ச்சேரீர்மயல்திசீர 

அ துபல்லவி, 

மாமஞா கர்தேயமபல லாணுபணிபூணா தேனூர்மொழி



க 

முத் துதசாண்டவர் 8ரததனம். 

சரணங்கள 

அளகமதுசரிய முரமலரவளைகெரியக் களபமுலை புளகமெழக் 
கலவிசெய்யத் தருணம், வளமைபெறுமக்கு மாலிகைமார்பாவதி 

ரூபா, களமார்வீட வணா தில்லை கனகசபைவாணா தேனார் 

அன்னை தான் வசைபேசவே துனையானமா சருமேசவே, சன் 

னன்மாமதனெய்ய9வ மலர்க்கையிற் கங்கணந்தொங்கலே, எ 

ன்னதான்செய்வாள்சொலவீர் மயலெளிதல்லவேமில்லிர், மன் 
லுர்தசர்தூதா தில்லைமன் றுளாடி.யபாதா தேனார் 

சக தனஞச்டுதென்பள் மனர்சகைத்தால் பகையென்பள் ௮5 

தியு்சணலென்பளொரு வல்லு நாறுகமென்பவள், கொர்தார் 
கொனறைத்தாமா ஈறுககோதை யம்பின சவரமாஇர்திசன் நிரு 
மாலயன்றொழுமீசா ஈடராசா தேனார் 

ப.தம்-இ-ம்ஃதுஷாடசன்னடம்-ஏகதரளம். 

பல்லவி, 

பேசவுமொண்ணாதோ கோபமே?தா தென்புலியூர் 

௮ நுபல்லவி, 

ஈசசேயுமக்கு கானாசாதோ பேசவுமொண் 

சாணங்கள, 

வருர்தினனை மைக்கவுமாச்சோ உம்முடன்பொருக்தாத வென் 

னைச்சோர்தா லேச்சோ இருக் சவிடமெல்லா மவள்பேச்சோ y 

வள்சையின்மருர் அதான் Bas a's சஈறிப்போச்சோ பேச 

மாதவர்வசசை பாலேமனம்கோமோ வென்னைத்தள்ளநீதமோபெ 

ண்பழிவீணேபோமோ, சாதலறியாதவர்நீர்தாமே சுக்தசஞார் 
தாூதரேயிப்படி செய்யலாமோ பச 

சொக்சலாமளியிற்சேர்ச்தீரே சேர்ச் தணைந்துசர் ததம்மீங்காம 
யல்தந்்தீரே, ௮ர்தமின்னா் தம்மைகினைர் தீரே சிவகாமசுக் தரிபா 

aGr மறந்தீரே பேசவும் 
பதம்-இ-ம்-கலியாணி- அட தாளம், 

பல்லவி, , 

அப்படியிப்படிசெய்ததறகொப்பினேன தப்பிதமோ இில்லைதாண்ட



ஸ்ரீசபாகா தாபேரில் பாடியருசரி!! ௪௭ 

௮.துபலலவி, 

பொற்படியேகொடுத் தெப்படியாலெம் 
மெப்புடன்வச்ெெென்னை யொப்புடன்கூடமீர் ௮ப் 

சரணங்கள், 

க வாலையிலேசர்தச் சோலையிலே முத்துமாலையிலே பொன்னோலை 
யிலேசெய்,த, வேலையிலேயக்கி மாலையி?2லதென்னஞ் சோலையி 
லேசாமலீலையிலேகீர் அப்படி. 

௨  மேடையிலேமலர் சூடையிலேவிளை யாடையிலேயுறவாடையி 

Ge, bo ren டயிலே யென்னைக்கூடையிலேமுச் காடை. யிலே சை 

போடையிலேநீ அப்படி 

௩ தாளையிலே யென்னையாளையிலே சொக்தக்காளையிலேறியே வா 

ளை யிலே, யிக்தவேளையிலேகல்ல நாளையிலைகற்பகச் சோலையிலே 

பாசை மீளையிலேநீர் அப்படி 

பதம்-இ-ம்-சலியாணி-எக தாளம் 

பல்லவி. 

சசசமிப்படி செய்யலாமோசாமிறீர் சரசமிப்படிசெய்யலாமோ 

௮ ந பல்லவி 

வரிபெறும்வினேதரே வளர்சிதம்பரகா தரே ee 

சரணங்கள. 

a ஸ்தனத்திலே சையைப்போடுஇிறீர் முகத்திலேமுத்தம்காடுறீர் 
தலையிலேமலாசூடுநீர் திழுவியேவிளையாடுறீச் 

௨ மானமுறுமெக்கள்குலத்திலே மாதவர்வருமின்பாலத் திலே 
ஞானமுறுஞ்செவஸ் தலத் தில நாரீகபொன்னம்பலத்திலே சச 

ஈ  வேதர்துதித்திடும்நீசே மிகுந்திடும்பிரக்கியா தசே 

ஓ.தவருக்தில்லைகாதோ யுயர்சிதம்பாகாகசே சா 

பதம்-இ-ம்-சாவேரி-இரிபுடைதாளம் 

பல்லவி, 

வேண்டாமிே சல்லாங்காரியமல்ல-இண்டாதேகில்லும் 

௮ நூபல்லவி, 

வேண்டாமிதெல்லாங்காரியமல்ல திண்டாதேநில்லுக் தாய்தமர்சண் 
டால், ஆண்டவென்றும்பயப்படார் இல்லைத்சாண்டவசாயம



சினி 

லட 

முத். துத்சாண்டவா் €ர்த தனம் 

EF Ot Bai ert 

இரவிலேவக்சென்னை மல்லிகைப் பூவினாசேயெறிக்துசருவித் 

சாவிமடியைபிடிகத்தும்பண்ணாத சரசமேபண்ணு தீர் 
கோவிலில்லா ஈவுரோவையோ பாவியேன்பச்ஷம்யார்சொல் 

வார்கள் சேவிலே.றும்ரீ தர திருத் இல்லை தரே வேண் 

அருமிலலாவிடத்டிற்பிடி 651 சேருவாளென்றுபார்க்கறீர் 

௮ர்சுத்தாருகாவனச் துமாதர்போலல்ல சமர்த்தினையா 

உஊருமுலருமறியச்சேலை தாருமிரவும்பகலும்வீட்டில் 

வாருங்க டியையலாஞ்செம்பொன் மன்றுளீசசே வேண் 

இன்ஞினியரொன்றெண்மைல௰் முன்னுளுறவாயிருந்தவரைப் 
போர், பின்னுலைவர் ஐ தழுவிஞற்கண்ட பேரென்னசெரல்வர 

ர், சொன்னைன்ச ர்றுமறிகி நீரில்லை மூன்னாலறிர் தவர் வருகிறா 
்பாரும பொன்னாடர்பணி கவிலைவாசசேபுலியூரிசசே வ 

பசம்-இம்கிலாம்புரி. ஜம்பை தாளம், 

/ல்லவி. 

அழைக்துவாபோடி. யடிமானே யின்பம் 

Sy an பல்லவி; 

தமைத்தபுலியூரிற் ருண்டவரைத்தாயே ௮ழைத் 

சரணல்கள, 

அள்னநடைமின்னே யேனிவ்வன்ம மென்ளையன்னையெனதும் 

பார்உன்றன் தன்மம்சொன்னேனா ஜனொருவார்த்தை சன்மம்கா 

ஞஞ்சுசமுறவே மருவா தஜென் மமென்னஜென்மம் SY Lp 

செ்பொன் ல ரினைபமுடன் ரூ பரசெம்பவள வாறிலிசை (25 49 
பாடிச், கும்பமெலுமிரு கன த்ைசக1டி யென்னை க்கூடியவர்போ 

னவிடந்தேடி யுறவாடி அறை 

இல்லைவனந்தனிலிருக்குமீசா எக்கள வகா மவல்லீயுடன் பிரி 
யாதரேசர், அ௮ல்லறுச்சாண்டவர்பி: ஈசர் இப்போது ௮ன்ன 

மோரீரசொன்னால் வருவான்பிராணேசர அழை 

பகும்-இஃம்-௭ இருலசாம்போதிஃது இசாளம், 

பல்லவி, 

ஆசை தாவலேயென்னை அ௮ணைர்தாலொண்ணாதோ
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ம ் ட ௩ * 
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it oy ச “ட 

ரூமா பாடிபகினனைரர்போலற வாஒியசபை$மய பர ல் 

ப்தி ப * உடு * os ச் t க் 

கரு OLD Kw E ott & woul ol av rR ens 0 yD foo (177 சரி னழுயன 

சேர்தனபெருமையதலலம்வா, ப வுளிப கிற்கு பென்னை மரு 1 

னமீதினிற் சறுறிபு முக இலலை bow 5 Fon சா ஆ 

ஏசல்-பதம்-இஃம-செளாாவ்டி ரமாஏசதாளம், 

பல்லி. 

இரும ச்்தப்பந்தலின் 82 கருதிப்பயன்றா கலோர் 

இருபக்,தொழ பவரும் இலராரசெபல்லகம்ன் 

ஒருபதன் சயுஈதயததைக் Th Hib OB kw PM. 

வடுக பாம்பல வாலா ண்மினனே 
Nee 

வ௨ சயிலைகனின்சுன்று சடருமுதிா- தபோல 

இ_பமிசை2பறிவகு மிவசார்ரொல்லக ன 

Bi bn VASO. Wf DIT BLY BF விடமறு  செயுேசர் 

நடனபரா திபரர் திலலை தாபகர் சண்மிக மே 

சுசெறைழ வயிரவர் இரளுமுனிவருள் பெற 

Qrad.ng சய திலரு Dua yQot dover’ gor 

சரப ராஜனறுமூன் று LT pete 2 1. (path & a 

பசமூலகாமிவல்லி பங்கர்சாண்மின்னே 

கக்தருவரிசைபாட தந்்னன் மைபூழும்க 

இஈஇ.ரவிமான 5 நிக்வரு மிவாஈர்சொல்லன் ன 
௮ர்திவடிவினர்தொண்டர் டர் தியால்வாதியவர்வரல 

் சந்திர சேகரரானக்ததி சிண்டலவர்காஸ்மின் னே 

7



Go ஸ்ரீசபாசா தர்பேரிக் பாடியருளிய 

பதம்-இ-ம்-செளசாஷ்டிரம்-௮ட தாளம்: 

பல்லவி, 

சேசமேன்பூசலே ஞசையேன்பேசுரீர் 
சேசமேன் பூசலே ஞாசைபேன்பேசுரீர் 

அுஅபல்லகி, 

வாசன்சேர் தில்லைட சாஜூ?ரமுர் தவும்மை 
மோசஞ்செய்தானேயர்த சோசம்போதாதோ சேசமே 

சசணங்கள, 

வாடியென்றழைத்துற வாடி. மூகவிச்சைகள் 
Ling. wearer Cin bE go பாடிக்சொளவீரல்லாற் 
போடியென்றெபேச்எ சப்போடீர் முன்ன மும்பேய்க் கூத் 
தாடியென்பதுமெய்க்க வாடியபாதரே கேச 

கொம்பனையாள்குதிரைக் கொம்புரண்டானையொரு 
கம்பஞ்சேர்த்திர்சேர்த் ச கமபுகன்றிடக்கண்டீர் 
அம்பலவாணரேவூ ரம்பலேனுமக்பப்போ 
யென்போலுமேயொருத்தி யினபஞசெய்வாளோ கேச 

பூண்டவாசையானேசம் பூண்டிபோதேயெனக்கு 
வேண்டாதவளைத் சீண்ட வேண்டாமெனறேனே 
தண்டாசேநீரெனைப்பெண் டாண்டாற்றலைக்குமேலே 
தாண்டவாறீசோதில்லைத் தாண்டவ ராயசே நேச 

பதம்-இ-ம்ஃநா தரரமக்ரெியைவு தாளம், 

பல்லவி, 

சானேவலியவநர்தேனே கோபம் 

அம்பல்லவி. 

ஏனோவம்பலத்துறை லானே துய்யோனே 

ச£ணங்கள், 

கிளை ர் துமன இன் வன்மக்கண்டு நெஞ்சினினையா தெல்லாறினைர் 
துஙின்று துவண்மி, கன சன மெனும்ஸ் தனம்ரண்டு சல்லகாணிக் 
ஊகயெனவலங்காசமாகக்கொண்டு தானே 

தூறேதுமில்லையேபெனமீதுவிீணே தாறுசொல்லிப்பிரிர் தவர் 
ததேசூ௮, வேசேயொருவசைத்தாது போசவிடுச்சாற்றிராசெ 
னறு வேண்டியிப்போது சானே



முத்து ச்காண்டகர் த [த்தனம், டுச 

தில்லையம்பலத்திலாடிநின்ற சிலனேநீர்வா ராதசேயைகாடி. ௩. 
முல்லையமளிமேற்கூடிச்கொண்ட மோசத்தையுள்னிமுயல்ச 

வேதேடி சானே ௧௪ 

பதம்-இ-ம்-ீலாம்புரி- ஜம்பை தாளம். 

பல்லவி, 

கனவிலுமறப்பதில்லை மானே ராளுள் 

௮ நாபல்லகி. 

கனசசபையிலாடும் சுடவுள்பதர்சானே somal gy 

சரணங்கள், 

௧௪.  ன்றுகநின்றசுச் தாமும் மூவுலகுக்குயிர்க்குயிரா3பபு ஊர்த் 

தும் விசித் இர முக், குன்றாதருளளிக்குக்திரமு-மென்னைக ௯ | 

விளையாடிய வுபாயதர்திரமூக் கன 

a இன்பவெளளத்தமழுத்,துமிங்கெமுக்கருபையெங்கெம்குஈ தானா 

யிருர்திலகுஞ்ச தழும், அம்பரத்திலாடியபொற்புயமுமபுஷ்பவ 
ணைமீதிலெனையனேர்் தவலனுபோகவிதமுங் கன 

௩  பரமகல்யாணசர்வேசா யெக்கள் பார்வதியெலுஞ்சிவகாமிபி 
சாணேசா, கருணைசர்திசேசசவில் சம் நாளுக்சனசசபையில 
னவிரதமும்ஈ2டசா சன ௪௨ 

பதம்-இஃம்-௪ துருலசாம்போ தி-.த.திதாளம். 

பல்லவி, 

தனித்திருச்கப்போசாதுமானே தில்லை 

௮ பல்லனி, 

வனத்துகட சாஜர்தம்மைமரு வாமனுனே தனித் 

சரணங்கள், 

௪. கரமன்பெருக்கழைவலை த தெய்யப்-பூர்ண 

கலைநிறைர் சமா மதியுர் தழல்மாரிபெய்யச் 

சாமமெல்லால்குயிர் கூவி வைய-வென் 

றலையிலெழுததோவிதென்றெண்ணி மனம்கசையத் தனி 

உ இரவேரர்யுசமாருதெங்கே செல்வேனினி 

பென்தாத்துப்பெண்கட் இதையேதென் றுசொல்வேன் 

தாலிலெய்யுமதனை யென் ற வெல்வேன்-வீ.௮ 

காதல்வெள்ளந்திர்ர்தென்று சலக்தணைர்துபுகல்?வன் தனி



Ge. ஸ்ரீசபாராதர்பேரில் பாடியருலீய 
ப 

ச் fil 4 டி 

௩ திங்கள் கங்கையாடப்டுயும் வேனிஃபுலியூார் 
இஙக ழு உள்ல பிட ப Lit hud SH oth 

0. Wohi falas dt & ச்ம் ஆர மன ஞா ஈறு 

தேன பழமும் Tap ae ie TB சொடையதளைம் கணி த்னி 

(மொ இஃ சில்பா ஷீ ஃ௮ட தாளச ரப்பு, 
uaa, 

சபையில்வர்தெதிர்கிலலாது அவரைக்கிட்டித் 
கழுவவுன் றரமல்லடி 

௮ பல்லவி, 
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பதம்-இ-ம்-செள ராஷ்டிரம்- ந.இ.தரளம். 

பல்லவி 
க ௬ ரு ~ ட oh ry உ ம் தெருவில்வாசா?ளே எளைச்சற$ற-திரும்பிப்பாசானே 

னிய ல் லிவி. 

உருவிலிபொடுதிரிபுரத் கப யுமுடனெரிசெப்தகடனராஜன் தெரு 

சரணங்கள், 

க வா” *முன்னில்லானோ வெளக்கொரு வாசகஞ்சொல்லானோ 

கேசமாய்ப்புல்லேனோ சழைலைச்தராசனைவல்லேனோ, தே 
Gl ow LB LISD A GOT wt iis dl G gous BS g aren Beirne got செ



சி 

முத்துச்சாண்டவர் Big sexs. am 

போதும்போதுதில்லையேயெனக்கொரு-நூ சொல்வா ரிஃ்லை?ய 
ஈசறிர 2 தனில்லையே பெ wm Dir Db arn jy டான் maida ore 

வே ௰்றுமா லு மூவாயிர 5 திர an ah வச மை வரு டர பறி 170 4 

பாதன Os mets 

Qui Quen Dayal eGar ஃபவருடனையையறி5?த2ன- உமபல் 
soot d sCar-vFEeFEOudu oO குளி? க வைய *ழய்யப் 
பசஞ்சலிபோற்றிடவாமுங்கனகசபைஈட ராசன் தெருவில் 

பதம்-இ-ம்-குறிஞ்ச.து நிதாளம், 

பல்லவி, 

கனவுசண்டெமுர் இருக்? தன்-மானே-இல்லை 

௮ பல்லி, 
HOUT SEAT TRIS கன்புசெய்யகானே சனவு 

OT CMG) bel 

தெருவினித பவனி 5 நட வுாாஈண்சி பெரி? oh oman poll 

சிவன வரக் /பட OY Py ய் உ evPi ony CO AR ஸம் NOT bathe ay if Tan F 
¥ 1 . a ர் 

யுள்ள ததிலடங்சாம லாடு ப ம்பா he ih ரில் Pf md கனவு 

சுண்டவுனவாமீதிலளிழவும்வாகயஃ போழ்டு பான்னதைமா* தவிற 
கச சலுற்றழவு Pom kf Wk Pru ® Db SOB paid GiB) i an & 

பூரிக்கவுடைதாழப்பு£த் த) ரிகழவுங் கனவு 

அ சசனமர் செய்தறவுமொழ்த வாருப்பேகாமியன்னே 
Ths Lag, Gas carn th ara இருத்ிவளைக சாண்ட 
வசைச்சோஈ இனபமெ றவ SOA KO ௧௬ 

பதம்-இ-ம்-சங்கராபாணம்- ஐ.இ தாளம், 

பல்லவி, 

சொல்லவாராய்-ச தஇிசொல்லவரசாய் 

Jy user, 

சொல்லவாராயசே தி சுங்தரமாமின்னே 7 

தில்லைடராசரென்னைச் சேர்தமாமையல் சொல்ல 

ST cha GS or. 

அடுத்தடுத்தேவச்தே யர்தரம்கம்பாராட்டி 

 துடுக்காகமோடிசெய்சாற் சொல்வதேதுமாலே சொல்ல



@e ஸ்ரீசபாசாதர்பேரில் பாடியருளிய 

௨ ஆசையானொலென்ன வதுர்ஷ்டமுன்னிலைவேணும் 
பேசவுமறியாத பெண்பேதையானடி. சொல் 

௩. இருவருமொருமித் திருக்தசுகங்சளெல்லாம் 

ஒருவர. றியாரோ வூரில்ஓம்மலாகுதே சொல் 

௪  சம்புசிவகாமி பங்கர்சந்திர சேகார் 
செம்பொன்னம்பலவாணர் சேர்ந்தணேர் தமையல் சொல் 

பதம்-இ-ம்- ஆனர்தபைரகி-,ஒ.இிதாளம். 

பல்லவி, 

மையல்மிசவுமிஞ்சுதே சுவாமிரீரிப்போ 
மருவாதிருச்தாலென்செய்வேன் 

ன நுபல்லலி 

ைஙசம்புசழ்இில்லைவனசாதசேயென்சாமி - மருமலர்மெத்தைமீதி 

லிருவருமாயிருக் து-மருவிச்சுருள்கொடுத்து மருவீமுத்துமுத்தாட 

சாணங்கள், 

௪ வரிக்குயிலேழிசைகூவத் தென்றலுந்தாவ மன்ம்தன்மலர்க்க 

ணைதூவ, உருக்குமதிசனிலேயலைலாய்மெழுகதுபோல்உருகு 

தென்றலுளம் பரலசமாயுடலம்-வருகுதுசாமவெள்ளம் பெரு 
குது வரலா மைய 

௨ களபகஸ்தூரிகள்பூசத் தேவரி௫டன்சலர் இக, மொழிகள்பே 

௪, ௮ளகமலர்கள்விசவணை தனிலேயிருக்து அர்தரங்கமாகியெ 

ந்தனுளமறிர் து-சகன தமூழ்க் துக் ரிர்தகாஸிற்சோ மை 

௩  தில்லைமூதூரில்லாசசே மூவாயிரவர் இனந்தினர்தொழுமீசசே 
வல்லிசிவகாமி மகமுஞ்சபேசசே மாதவர்பணியும்பொற்பாச 
சே, தமிழ்க்கொறு$தசே யென்பிராணகாதசேவரவர டயல் 

பதம்-இஃம்-௪ துருலகாம்போதி ௮டதாளம், 

பல்லவி. 

மனதினிற்றயலாளுர் தினந் இினமிப்படி வருமோ தவரு s 

yy Gudea, 

தன துச்குறைவுண்டோ வென் தெர்சேவர்சிச் ௪ 
மென தபாக்கயர் தில்லைக்சனசசபேசரே மன தினிற்



முத்துத்தாண்டவர் Big sew டட 

சனங்கள், 14 672° 
உருமத்துக்கமலம்போற்றிரு முகம்புலவர்வானேனொருமன தா 
யிருச்சால்பெருமூசசு வரவானேன், அருமர் தமன ஐ,௪ ஈன்செ 
ருவெக்குமுலவுதே பெருமைக்குத்தமுவுவதுரிமை யோசாமி 

ச வர்மோகச்தனில்விழ்க் தெவர்மயமானாலுங் சுவரியின் சாற் 
னற்பபோற்றுவள வேண்டாமோ, ௮வரவரிச்சைவைத்தாரல் 
சசருபோல ஈவபலங்காணுமன்றோ இவகாமிபிறுணசேசமே 

தியவானாலடிச்சுடி சுயமாவாவேணும பிரியவரர் ததைபே௫ிளூர் 
செயலாவதேது, அ௮யலாகவெள ததள்ளகியாயமோதேவாககு 
வயலார்க்குஞ்சரியே ஈன்னயசபைவாணு மனதினி ௧௯ 

பதம்-இ- ம்-நிலாம்புரி-,ஐ Bw eon tb, 

பல்லவி, 

நினைத்துசொண்டால் ச௫க்கப்போர்மோ தனக்குத்தானே ' 
நிசருயெசாமி செய்வித்சையை 

னு நாபல்லவி, 

அனை த்துலகுர் துதிக்கு மம்பலவாணசென்ற 

னந்தசங்கமறிர்தே தந் தவின்பசுகத்தை நினைத்து 

சரணங்கள், 

வெடி த்தமல்லிகைமுல்லை முடித்சேன்குழலைவி 
மடுத்தசுருள் தாதிகழ் கடி ததசம்பிரமலிலை நினை த் 

ழேலையைகெருடிகெஞ்சை , உல்மெழுகாயுருகிக் 
கலைகெஒழ்த் தியமிர் த லைசோதிததவிதத்தை கிளைத் 

மூத்துஸ் தனத்தினமேற் an 

As Bruges 52552 முத்துமுத்தாடினசை நினை 

காமரூபமொன் நில்லாச் சோ மசேகரர்சிவ 

காமச் தரிமக மீசரின்பாதஙினைச் ௨௬ 

பதம்-இ-ம்-நீலாம்புரி- த திதாளம். 

பல்லவி. 

பீசிக்தாலுமறக்கறதில்லை பெண்ணே-ஈடனம் 

௮றுபல்லகி. 

'புரிச்சாரம்பலவாணர் பூவணையின்கண்ணே பிரிச்சு!



Ga 

ட் 

௨ 

௫. 

ஸ்ரீசபாகாதர்பேரிக் பாடியருளிய 

சரணங்கள். 

சந்தனங்சஸ்தூரி ஸாபூக-மெத்சசாசலிங்கேத வீலை ச்சாரமெ 
pO BaF, சக்த பகை மால oa வீரகிர்-றனித திருக்கு 
பபெண்ஜதெனபக்தானென்னைரி பிரிஈுதாலு 

ஸ்சனததினமீதிலமு-தவைத.து ஈநத்ைக்கொஞ்சைமுசச் இன 
முகமலைதது ரறிபடுததிய, சு௩தாசதைகவைரெடழ்ச்சி யுற 
வாடுப விதததை சாளாம - கஉவியநுறுக மனுபவிததிர£தசுக 

FO BL Gis sr gi 

தென்கைலய பபதியின்வாசர்-காளும்- சிலகாமிவல்லியுடன்பிரி 

யாதரேசர்- ன் கவ& திர்க்குஞ் சருவேசர-௪ உகுமினையொருவ 

ரில்லாத ஈசர் நடராஐர் பிரிக்சாலு ௨௧ 

இர்த்தனம .இஃம்-மோசனம்- அட தாளம். 

பல்லவி, 

எத்தனைத்தவஞ்செய்தாறோ-மானே.இல்லை 

சசருனைப்புணா்சமனே 

௮ பல்லவி, 

சரத் பரெனத்தெரியப் பொன்னம்பலத்திலாடுக் 

காரணபூரண வாசணவானவர் எத்தனை 

சரணங்கள். 

ச கொடு ரெவசைச்சூரிவாடுரு ஈமப்போது கொழுர் தம்வேருமூண் 

&.. 

* 

cate. Gin gpir~ gy 600 oe Ly mL, TOT BEST FOP BIT 

(YY LOE SH, BEE Fo Fb 0 ST Ge WTS நலையைட றிக் 
தாச்குத தஷனணிப முணமாச்சச, சற்றும லெட்டிமில்லா 
நிரவாணிக்குப படடாயமை மெத்தவுமுண்டாச்சே - பெனன 
ம்மா எத்தனை 

HH SHA GT தபசதேசீக் இப்போதுலகெல்லாமாறவாச்சே 

பெரு“ முத BIT LL aL. CF & hake டைசிப்போதறயாபொன் 

தரு சசம௪, கையிலதரித்தமான கசசலைக் கேட்டவருக்கப் 
பே சககீதமுண்டாச்சச, புரபாகநித 9தரிததவருக்குச் ஜெ 
arg: G2 git திரு, மமுண்டாசமசயெனைபமா எத்தனே 

யானைததோலும்புலித்தோலும் முடுத்தார்க்கு தடைத் இரளாச் 
சே,உயர்-வான த௫னமபுலி சூடினூக் இப்போது மணிமுடி 

* யூண்டாச்சே, மது - பானத்தைமுன்னான். சும தார்க்கும்



& 

டே 

முத்தச்சாண்டல! கீர்த்தனம் 14,6 4 ol இன் 

சைலபபழமென ப2பராச்சே பெண்௩உளமாததைப்போ 
க்கிஞா் சாசானெனுமொரு மாபட்டமுமுண்டாச்சேயெ 
ன்னமமா எத் 

மாட்டிலேறிக்இரிவாருக் க ண்டியராகனமுண்டாச்சே 
தலைட்டிலிராகேகுடிப்பாரு£ இப்போ ர்பாத் திரமாச்சே 
ஒரு-வீட்டில் தடி யிருந்தேசே யறியரரூக்குவிண்ேதாய்மஇிலாச்மீச௪ 

சுடு-சாட்டிலாவொர்ககுத திலலைசிபன்றேயொருமாணியுமு 
ந ச ௩ ® & 

ண்டாச்சே-யெனனம்மா அத்தனை உட 

LI Lb mira (tp Ga HEA ரணி, நமானம் 

பல்லவி 

தெண்டனிட்டேனென்றுசொலவிரஃற ட்ட சர்ம்ருகான் 

செண்டனிட்டேனென்றுசொல்வீர் 
ஹ் நுபல்லஸி 

௮ண்டமெல்லாம்பரவுங்கொண்டலகால்கள்கும்பிட்டே 
ஞண்டவரெனுகதில்லைச் தாண்ட வராயர்முள்போய்த் தெண் 

் SO BO BIE ut, 

பொருந்துபசாதல்கொண்டு பொன்னிதழ்த?சனுண் 1 
இருக்தோஞ்சொல்லவோவிண்டு ஏசகாச்சஈமனிற்கண்டு செ 

சண்டால்வருஈப்2பேச்சு ser aw BC og 
பண்டுசொன்னதும்போசச்சு பார்வையவண்மேலாச்சு செ 

மண்ணுசாணம்போக்க மனனதததானமலர்க்காக்குச் 

சென்னிமேற்காகதூகள் தில்லைப்பதியை ”சாச்கிச் தெ.௨௩ 

பதம்-இ-ம்-காம்போதி-தஇதாலம் 

பல்லவி. 

மன தறியாமல்மையல் சாண்டேன்-கொண்ட. 
மையலுச்சென்னபலன் சண்டேன 

அரு! லலி 

இன மும் இருபைபுரியும் ரே௪/. இல்லைச் 
சிவகாமிம௫ழ்ச் இடு இடா ஜர் மன 

சரணங்கள், 

மன இல்தாய்க்குவெறுப்பாச்சே யினி வரலாகிஷ்டுரப்பேச் 
சேநினைத்தக்கொண்டாச் பெருகமூச்சேபருவேரிழையார்க்கி 
தெல்லாமமேச்சே * மன 

மதிராய்வதென்னசொடுமையோமாரன் மலர்க், ணேசெயயது 

ட கையே, சுதிக்குயில் உவுதுயொய்2யா நிமிஷ சானூறுயுக 

மாகு தயோ மனதறி 

8



௮ ஸ்ரீசபாசா தர்பேரில் பாடியருளிய 

௩. துதிசெய்துசொன்ன தொருசோடி. செய்த சுகலிலைதன்னைமிக 
காடி அஇவிதமாகக் கவிபாடி இல்லையம்பலலாணரை கான் 

கூடி மன ௨௪ 

பதம்-இஃம்-ரா தசரமக்கிரியை-துருவதாளம் 

பல்லவி, 

மனமுருகுதுவிழிபுனல்பூணுது மையல் பெருகு துமதியனல்மாளுது 
வருருருவிலிச.ர மென்னை தீண்மிது வகையென்ன செய்வேன் 

௮நுபல்லகி, 

அனவாதமுமதிலிதத்தாண்டவ மரவும்புலிமுநறிதெரிசத் திடும் 
ஹரஹாசவசிவனென்னை யாணடருளம்பலவாணா-மன 

சரணங்கள, 

௫ தலமீதொருகாயேன்சர்தைதம?சன் மைக்தர் சாமேன்மலரே 
ன்சச்தன 3மன்புனு கன மைபள்சாஸ்லமே, சுலைசோறுதுவ 
ளைசோருதுகல்லமைசோருது மெய்சோர்ந்துககஸ்தனம்சேோ 
ரு. அபணிசோரு துகெறிமுடிசோருதையே, இல்லையோகருபை 
நீவாதெனனையணையிலை3யா இனிகிராகமாஇிரமிலையோ இனி 
யுயிர்வீடுவேன் பழியேய்துவதினியே மன 

௨  விரசாக்னெிமேனியிலெழுகுது வேண்டாம்வேழமுண்டசனி 
போல்,ஒருராத்திரிநுறயுகமாய் விழியுறக்கெலு£ங்கேன ௮௬ 
னாற்றினமபணிவ.துமுனையே அருளாற்றொழுதிடுவதுமுளையே 
அறிஃவனறிவேன்கருணாகர தென புலியூர்ச்சிலகா மசவுஈ தரிபா 
காவுன்சுருணாகடாக்ஷமே புரிகுவாய்கனச௪பேசா மன 

௨  தவசம்பவிதகுண குணர்தகு தகுதிச் திமிதிமியெனநின்றொரு 
சபதம்பெறத் திரு௩டனம்புரி தருசம்கரனே, sarees geo 
வேலவிழிதரு ஈவ௫ர்தையிலுரு யிசம்பெற, நவபஞ்சணையத 
னின் ம௫ிம்தெனை ஈண்பிலனைச்சாள் வெசன்கரதிரிசூலாதர- 
இிரியமபக திரிலோகசாயகா திரிபுண்டாஹா மகாதேவ 

முததுத்சாண்டவர்-சபாகாதர்பேரிம்பாடி ய 

பதமாமுறறிற்ற, 

(Lp se புத்தகப் பதிப்புப்பதம - உடு - ம முற்றியது மற்றத் 
தனங்களையும பதங்களையும இரண்டாவது மூனருவது 
புத்சசங்களென ஏற்படுசதி ுவறறுள் ஈ £௱ ஆகப் 

பிரித் துப பதிப்பிசகின்றோம்.



க ணக வ ee 

திருச்சிறதமபலம் 

சபாஈரதர்பேபரில் 

மாரிமுத்தாப்பிளவா பாடிய &ர்த் தனம். 

ர்ததனம்-இ-ம்-.தனஈதபைசவி-.துதிதாளம: 

பல்லவி. 

soins & s ம்பசமே- அல்லாமல்-வேறி ல்லைசு தந்தாமே 

a 

௮ பல்லவி: 

சொல்லுக்செளிதுகெஞ்சே சொல்லுவாயசிவகாம 

வல்லிக்கன்புள சபை வாணன்வீறறிருக்குக்-தில 

சாணங்கள, 

தோற்றுமுமமலலோ கரக் நரற்றிலிடுபஞ்சாகத் தூற்றியொழி 

த்துக்குரை யாற்றிப்பரகதியி லேற்றிவைப்பதற்கு இல்லைச் 

தத் துவநிலைதெரிர்தொத்தமனதோடிரு கைத்தலமெதிரேகுவி 

ததேமுடிமீதில்வைத்த பிறகுபயபத்தியுடனே தெரிசித்தபொ 
முதிலயர் முத்திகர்தாளத் தில்லைச் 
சரசினிதனிற் சயிலாசரென்றொரு ஈடராஜரிருந் துபாவசாசஞ் 
செய்வதிது32வ வர சஞ்செய்வோருக்கு மோசமவராது கிலேச 

ம்வராதமபாசம்வசாது இல்லைச் ௪ 

ர்த்தனம்-இஎம்-௪வுசாஷ்டி.ர ரகம்- த திசாளம், 

பல்லவி 

செரிசித்தபேரைப் பரிசு த்தராகச்செதமபரமன் றியுண்டோ 

விரிவற்றபூலோக கயிலையென்றுளவொரு மித்.துகடக் Cs Bir 

கொண்டு,வேருவொ , தளனவிண்டோடிரணடு, கோபுரத்தைக் 

கண்ணுவேகண்டு செரிசி 

கரணங்கள். 

௧ மேலைத்திசைச்கோபுரத்இினிற் கற்பகவேழமுகன் தளைவாழ்த்தி 

, காலாகீலத இருமயிலேறுப்குமசன் முன் நின்றுதொழுசடி. 

போற்றி, அனுகூலச்சிவசங்சை மூழ்யெர்ரீரை புட்கொண்டு



ad ஸ்ரீசபாகா தாபபரில் பாடியருளிய 

மனக்குறையா பறி, இச்தஞாலத்தையீன்ற இெவசாமசுந்தரி பா 
அற்றிருவினைமாற்றி வெரு ல சதுடன மலர்சாசதி அர்ச்தசா 
மததிலேகொழு தத்தி தெரி 

௨ சம்டித்திருநாலஸ்சானத்திலேதுதி சாசதமும் பேறப்பயின்று 
உமைதுமபிகைததாளைப்பணிஈது மலா தயோ யடைர்அபுலாதி, 
யையெனறு நிதமுமபர்வணச்கும்பே ஈப் பலத் தானைசக்சண்டுண் 
மையாய்ச் சேகித்தகன்றுகள்ள -வெம்பிறவிப்பிணிவேலரப்பொ 
டி செய்யு செம்பொற்சபைகமாடிசசென்று கொாடிக்சமபத் தரு 
இனில் நின்றுகையால்கும்பிட்டாகராவென்.று தெரி 

௩. ஞானசபைதன்ன௪ வித்தங்குள்ளாக்கிப வுண்மையைகாடி. 
டி ானளியானத் ait) BU) DL சஞானக்சுண்ணா a D6 சானந்தவாரிய 

லாடித், தவமே னத ஐடனம் எ௬௩து செப உண்முழுதுஞ்செ 
பித்தன்புநீடி, நாளும் வானத் தவர்க்கும்கிடையாதமுத்திரிதா 
சததிற்செவடி தேடி, மெய்க்பொனத்தி மலபாடிக் கஇயான 
திதைவேறாச்சாடி.த் த்ரி 2 

இர்த்ரனம்-இஃம்-பூரிசலியாணிஃப கதாளம் 

பல்லயி, 

செய்விகஸ் தலமிர் த.த்திலலை-இக்தவைபோகமெல்கெங்குமில்லை 

அநுபல்லகி, 

துய்யவேதனுமாலுக்தேடியேகாணாச் செய்யசாமரைக் தாளாலாடி 

யேகின்ற, வையனிருக் துவாசஞ்செய்யுக்டு தன்கயிலா சமா? பிணை 

சொல்லப்போ! மா ஒருவராலே Qs wel 

சரணங்கள் 

ச மதிலா யெழுர்து பஞ்சாகூரமேசுற்றி-வளைச் திருப்பதுஞ் சிதம் 

பரமே, போலாஞ்ச அர்வேசசாலும் கோபுரமேயாகிச்சமைந்து 
நிற்பதுநிலலாமே, யிதுவசனாலெத்தலத்சையும் வெல்லுமேயு 

லம் பதினமிதைத்தானே சொலலுமேயார்க்குக், கண்டென் 
றுவீணேசொல்லச்கூரிமோ தெய் 

௨ மூர்த்தியுகதீர்த்தமுரதலமும்மூல் று முகயெமுமொருமிர் தரல 

முங்கண்ணாற்பார்த்தவர்க் குண்டோசஞ்சலமும் நினைவீன்படி 
யேவர்தெய்துஞ்சகலமும்வேத சாஸ் தரமுமிதைத் தானேயோ 
துமேநிமிஷந்தோத்தாமாயுரைத்தாலும் போதுமேயிதிலோர் 

மாத்திரையாம்போது வீற்றிருர்தாற்றி. து வருமோபிறவியைத் 
தருமோசறறுதசாது தெய்



மாரிமுத்தாப்பிளளை ோததனம ௬௩ 

க. எப்போழும்கலந்தருவதுவே யிதுவெல்லாச்சமயத்துச்குமபொ 
॥ * omy. ல் 

துவே-மிதற்கொப்பான தலமினியிது2வ விராட்டுள்ள ! கமலத் 
தானமிதுவே வச்சரக்கொப்பாருய் குழைச்சி3யோர்பா கனார்கா 
லக்தப்பா இவசா மபிஷேகனாதமக்ே சாப்பாக் தல தமதுமெய்ப் 

பான தலமிதுவுண்மை யிதிலுள்ளவண்னை னனமனந்தம் 

ோத்தனம்-இ-ம்-ே தவகாநதா 1- துரிசாளா, 

பல்லவி 

எர்தத்தலச்தையுமிர்தத்தலததுக்கணே சொல்லக் கூட | 2தஜயன் 

WY LIC aval 

சொர்தத்தலஞ்செதம்பாமென்று மனா இழ்கிக் இஎ அகர பலைப்!*பர லே 
எ திரவர் திட்டமுூலமகன்மேலே ஆனசதக்கூக்காடின த ௩ 

சாணங்க௱ 

& ஆதியில்வெண்குட் டக்திர்கது ஈவட 22௪,320 உணு பொன்னிற 
மானைதேகம்ர்சச் சாதியின்முவாபுலைக ஒனமைபபாய்சசுதி 
சார்க் தா துவேதய்வீகம் ஒருவன் பாயிலோ। 2ஈ£.றிட்டு 
க்கூடுபோய் விட்டிற்புகுததுகாகமபின்னும் திதறுவத்தாலெ 
பபோ துர் தரிசனம் செய்திடுமோர்புலிநாகம், முன்னமபெய்த 
அபொன்மமைமேகம இந்தவைபோகமின்னமம கம 

௨ கழுகுபுசிச்சத்தவறி பிறந்தசயலுமடைச்ததுகதி3ய, நீரில்முழு 

இயெழுமபவிளமையைத்தக்து மு தமையைத்தீர்க் சதிப்பதியயே 

கூவி, யமுதபுலிக்குட்டியண்டிஎப்பாற யருகில்வா ததுபயோத 

தியே, கொள்றபழிசெய்யும் பார்ப்பானெருவலுச்குழுததிபா 

லித்ததையன்சந்நிதியே ௮தனாலித்சையே இினந்துதியேசெய் 
து வேலிட்டுச்சொல்லும்கருதியே எந்த 

௬. எங்கெக்குக்தானியைப் பூலாகயிலாசனென்றுப்பா ரொ 
ருபேரும், இதில் லங்கவிறாது திரும்பிப்பிறப்பாசோவாடிய 
தாளைக்கண்டோரும், மலர்ப்பங்கயன மால்முதலோர்வர்தருச் 
சனை பண்ணுரொதைப்பாரும்ஒளிமபொங் நர்சொளாயிரததொ 
ண்ணூற்றொன்பதுபங்குக்கலையிதிலாரு, சலமெங்கெல்குமோ 
ர்தலைசா ௬ம-மத வுமிங்கர்த்தசாமத்திற்சேரும் are 

ர்த்தனம்-இ- ம்ஃபியாகபை :ஆ௫இதாளம், 

பல்லவி: 

எசசாஞும்வாசமாம் சதெம்பசஸ்தலததிலே இருசசத்சதவஞசெயதே



ஸ்ரீபாசாதர்பேரில் பாடியருளிய 

அழுபல்லகி. 

பன்னாகம்புலிசாகம் பார்ப்பான் புலையன் முதற 
பக்திசெய்தேறிதின் யச திபெற்றிடலாலே எந்காளும் 

சாணங்கள், 

முந்தியன்னையு தரர் தனிலேகரு விருக்.துதிருவயி றுநொர் துபசி 

யொடுபிறர் துரிமிசை தவிர்து தளர் ஈடைஈடர்.துபகுவமாகி, இ 

ந்தமனை மனைவிமைர்தர்நிதபலவு மெர்தனுடைமையிது சொர் 

தமெனவேசொல்லிச் சக்தைதனின்மத மிகுர்துபலபலகந்தை 

களைசெய்,.து திராத தல்லாமல் எர்காளும் 

வட்டஸ்தனத்திற்மெக்கலிட்டபணியழகும்ஓட்டிவச்சிரமிழை 

த்த்சுட்டி பழ ரும்றுசற்பொட்டழகுமிடையிற்பட்டழகுமுடை 
யகட்ட ழயெர்வலையிற் இட்டியறிவிழிர் துமட்டியென வேசொட 
ர்ந்்தொட்டினின மொய்ச்தசிறு சட்டெனவே யவர்கள்சொட் 

டுமுயக்கிலடிப்பட்டுமிகவு மதிகெட்டுமெலிக்தலைச் இட்ட தல்லா 

மல் எ நீசாளும் 

தேசமதற்கமொரு காசுகொடுக்கப்பிறரையர் சமானத்தர் தமை 
ப்போஜனெனத் ஐிசெய், சாசுமுசுற்கவிசள்பேசியலுமத் எம 
னங்கூசுளதேயல்லாம லீசன தஇிசுப்பிரசாசனணிசருமத்தூசணு 

மைமூழமுல்லாசனடியலர்கள், சேசனிலகுகவிலாசன்கனச௪பை 
லாசன்புலிகைடராசனைச்சேவித்து எர்சாளு டு 

ர் த்தனம்-இ-ம்-॥ திதியமாவதி-ஏச தாளம்: 

பல்லவி, 

பலமக் இச திற்கும் பலமச்திரம்பொனனம் 
பலமென்லும் மக்இிரமே 

அ துபல்லவி. 

புலவர்க்கும்முகிவர்க்கும் பலவர்க்குக்தியானிக்சப் 
பொஜ்ுவாயிருக்குமர்திர மதுவேசருக்கமச்திரம் பல 

சாணங்கள, 

செனனமாணவாதை நீக்யெமந்திரஞ்சேரு மும்மமமாயையோ 
க்கெமந்திரம், மனதின்மெஞ்ஞான முண்டா க்யெமக் திரம்மர் 
இரத் திற்கெல்லாஞ்சிலாக்கியமநதிரம் பல 

முதுமைபோயின்மை கொடுத்திட்டமச்திரம்மூன்றுபுலையர்நீ 
சம்விடுத்திட்டம*திரம், கயிலோர்சண்பாகமடுத்திட்டம்ச்தி 
சம்சாட்டுப்புலியைப்பாம்பை தடுத்திட்டமச்திசம் பல



௫. 

௩. ௮ துவேயெகர்க்குக்காயசித்திககு மம்திரம்௮ு துவேரினைவின் ப 
டிரதெதிக்குமந்தரம் ௮ துவேயழிவீலல। த முதஇக்குமாதிரம 
தவேசிசதித்தநெஞ்டற்றித் திக்கும் தரம் பல ௬ 

£ர்த்தனம்-இ-ம்-மோசனம்-சாப்புக rant ip 

பல்லவி 

பசஈதனையடைர்திட வேணுமென்ராஏிதம 
பரச்தனையடையுஙகள் மாதாகளள 

அது பல்லவி 

வசநதனை தருமிர் தத தல தனிலேயிருஈச 
மாந்தரெல்லாருந்தவ லேரதரே பரந்த 

சரணம்கள் 

க சாட்டிலிருக்கெறபலியும உமபமயெறறகாட்சியுக்கேட்டிரு 
ப்பீர்களே, விட்டி கின்ற காசழுமுயர்ஈகமேலவிட்டினிற் 
சென்றதுககேட்டிருப்பீரடட்ா, பரஈதனை 

a. சாதியீனமுளளபுலையாமூவசிலிழ றலி மனியேபுனிமராடுனார் 
வேதியசிலதிகபசவியொருவரிதில் மேவிப்பசகதியிலேகனார் 

௩. வெள்ளியினாலெங்.ளையனிருக்சர்செய்க வீட்டைவடசயிலை 
வென்பாசே-தெளளிய செொடொன்னினாம் செய்தவீடித்தைச் 
தென்கயிலாசமென்பாசே பரகதனை எ 

ர்த்தனம்-இ-ம்- ஐசபி-௮ திகாளம். 
பலலவி 

ஒருக்கால் சிவசிதம்பாமென்ற நீசொன்னு லிருக்காதூழ்வினையே 

௮ நுபலலவி, 

கருக்காறருக்கதுதெரியும பொதுவிலொரு 
காலைத் தூக்கின் ற கோலததைமன தில்வைததொரு 

சாணஙசள. 

க சூழ்வலியுடையபஞ்சாக்கனியிடை நின் றசொருபக்கரிவானே 
ன், மனைவாழ்வைவெறுததுக் கனிகாயுஞசரகுச்தின.றுமாதவம் 
புரிலானேன், பலவேளவிசள் செயதந்த 'வோமருண்டததி 
ளெய்யைவிணிலேசொரிவானேன், சாது௩கெள்விகில்லாதமு 
முமோறிகளாய்த்தலையிற் சை த்$ட்ட. சை தளை வளைத்திட்டு 
ததிரிவானேன் ஒருக் 

௨ வேதமக்திஞ்சொலலிவாயிரக தெண்டன்புகிமீதினில்கிமுவா 
னேன், இரு-பாதமுஞ்ெசதிட* தலககடோறுகஇரிகதுபல 
தெய்வீரதொழுவானேன், சொல்லனஊதும் தரு திபோலே



௬௪ ஸ்ரீசபா சா தர்பேரில் பாடியருளிய 

வாயுனவைக்கும்பித்துடல் மோகத்திலெழுவானேன், ஜர்துபூத 
ங்களுங்கலங்கவங்கப் பிரதட்சணமாய்ப்புரண்டுபுண்டுமதிமரு 
ண்டெழுக்தருவானேன் ஒருக் 

௩ உருச்யுடவைமெத்த வருர்தியுறக்கத்தையு முனையுக்துறப்பா 
னேன்,சலையரைச்சில்லா நிருலாணியாகலோகவாழ்க்சையளை 
திசையும்மறப்பானேன், வருகரைகச்குக்திரைக்குங்கற்பமருந் 
இச்சித் தர்களாகிகாடெங்கும் பறப்பானேன்சபைத்தஇிசைகச்குள் 
ளேமறவாகியிருக்கும் ரகசியத்தின் திறந்தெரியாமல்விணே 
யிறர்தின்னம்பிறப்பானேன் ஒருக் 

ச்த்தனம்-இ-ம்-பைரவி-௮ இதாளம். 

பல்லவி, 

திவசிதம்பாமென் று நினைப்பாயே உனக் 
கபசெயரம்வாராதெனறு மனப்பேயே 

௮ அபல்வளி 

சவசமுபானக்கிகெள் றறிவாே! நல்லகனசசபையில்புலி 
bots 2 LE om ant aon தொழ வனனவாதநடன ச்தளணையயானாுை சிவ 

சரணங்கள். 

௪ சன்மவினைபோயாளையாறலாமேயொல்லா மன்மதவாதைதிர்க் 
துதேறலாமே, சென்மசாகரச் கரை யேறலாமே பெழுச்துசெ 
னறபாதிலுஞ் சும்மாநின்றபோதிலும் மொன்றைத தின்ற 
போ திலும்படிக்கெறபோ இலும் சவத 

௨ மனிதருறவலமெய்யென் நிருக்காதே சுதிர்முன் பனியானவச 
ழ்னவச்செல்வஞ்செருக்காலே தனிவேதமக்திர மிதைச்சுருக் 
காதேபடிதர் தளேளையுடமிடர் வர் தவேளையும்மனம்கொர்சவே 
மாயும் பிரனொதவேலையும்றீ சிவசிசம் ௯ 

௩ ஒருமந்திர த்தையும் ரீசெபிக்சாதே யிஈததிருமர்திரமன் றியொ 
ன்றும்லபிக்கடமத  கருமக்தப்பிதஞ் செய்துதவிக்காசேேதில்லை 

ச்சாட்டினிலலையன்செய்தவாட்டினி ஓுறுகியைநாட்டிடுமொன் 
றிலுமாட்டி னிஃலாதே திவசம் 

சர்த்தனம்-இ-ம்-செஞ்சுருட்டி-“திதாளம் 

பல்லவி, 

இன்ன மூமெருஸ் தலமிருக்கு மென்றொருக்காலே 
ஏன் மலைக்கறாய் மனதே 

௮ அபல்லவி, 

சொன்னசொன்னஸ்தலங்க ளெங்குமோடிச்சளைத்துச் 
சோதித்தறிர்தாலிர்த ததிசிதம்பாம்போல்



மாரிமு த்சாப்பிள் ளைகிர்த்தனம், ௬ட 

க சருச்சரையுர்தேன்பாகுஞ் சரியாப்கிறம்பெற்றாலுஞ் சருக்ஈளை 
ருசிமாவிலிருட்பதுபிரயாசம, முருச்-ஞ்செம்பாத்தையும் நிறமெ 
ன்ருனாலுமச் த மூருக்சனிலுண்டே THT Hip இன 

தரிக்கும்வச்சிரக்கல்லுக் த ரிப்புமொத்தி.நந் காலும் தறிப்பைத்சள் 

ளிவச்சரர் தனைத்தரிப்பதுல்லாசம், உரைக்கும் ஸ்சலமனரந்தக் த 
ஓரக்குளிருக்திட்டாலும் உம்பர்வர்றகொழுமடி பன்னம் பலமே 
சயிலாசம இன் 

'உ உப்புங்கர்ப்பூரூமொன்றைப்பே।லிஸரக்தாலுரு02 ங்கும்பெரிய 

தாய்க் ஈர்ப்பூர்தனைச்சொல்லாமோ, இப்புவிமிலெவ க்கும்யோக் 
இயர்தருக்காவிற்கேற்பது சண்ணாமீரா இன் 

ஒப்பரித ரய்விளங்குர் தெய்விக்கங்கைய। ம்று௩குவகமயெடுத்துரை 
ப்பதுவர்க்குநியாற்றுநீரேோ, அப்படி படனேசம் ஸ்சலமிருக்தா 
ஓமர் தவல்லவினைதொலைக்ளுக் தின்லைப்பகிக் குரா இன் 

௩ விண்ணுவாக்இலுமினினபெல்ங் கூடி, வெண்ணமகிறமாமொரு 
கண்மதிழுன்னில்லாது, தண் ஹுலன்பலல்லி இரனாய்பூர்திதாலு 
மொரு தாமலா த்கொவ்வாது இன் 

மண்ணாலகத்திலுளள ஈருர்சு "ஈற்காள் உட எருவிலவு எாற்பகச்சு 

ருவுக்கணைவராது, புண்ணியஸ்தலங்கள் பலனிழு உ துநடேசன்வா 
மும்புண்டரீகபுரம்போற் சண்டசொல்ல?ல றது இன் 10 

இர்ச்சனம்-இ.ம்-௭ தருலகாம் போதி. இஇிதாளம் 

பல்லவி, 

Bin CO SBT 5S Bsr mp hbO & ய்வ ம்ம யென்னை 

கைதூகிகியொள் செய்வ2ம 

௮ நல்லி, 

வேலைச் தாச்ரும்பிளளை தைப்பெற்றதெய்வ(2ம 

மின்னுமபுகழ்சேர் தில்லைப் பெபன்னம்பலத் சில காலை 

சரணங்கள் 

க் ¥ 4 rae ed . ச் * ட உரி 

5 செங்கையின்மான் தூக்குச் சிவச சமழுவுத்தூக்கி அங்குத்திலொ 
* ச் ‘ 9 * நி 

-பெண்ணையனுி et th BW EB, கங்கையை 5 ங்களைக்கஇத் தசை 
. “ ட ம ப் ந 4] , 

யிழ்.றாக் இ௫குமங்குமாய்த்தேடி யிரு எர்கண்டிறியாத மாலை 

௬ 1 * « ௦ ந் > ‘ cr * * 

௨ ஈந்திமத்தளர்தூக்கராரதர்யாழ்தூக்கத்தொகதமென் றயன்றாள 

ஞ்சுதியொடுதாக்க, சர்ைம௫ழ்ர் தவாணனோர் சென்னிமேற்சுரக்தூ 

சகமூக்தும்வலியுடைய முல்) ஜு ற்தூகக காலை 

9



௬௬ ஸ்ரீசபாராதர்பேரில் பாடி யருளிய 

௩ குபபடண்டத்தைதுக்கக சொடுக்கை குட்பத்தைத தூச்சப் 
பைம் ொற்சவர் சொன்னமைப்ப உ தூக்க, எம்பிபாரத்தை 
விராட்டிதயதாமரைதூக்கச் செடபொன்னம்பலத் திலே தெற்கு 
முசுமாயொரு சாலை 12 

சாத்தனம்-இஃமஃபுன்னாகவராளி.ஏகதாளம். 

பல்லவி 

உன் முகம்பார்சுதபயமென்ரு லென்முகம்பார்தகுளாமற 
நென் முசமாகிருப்பதென்னா லைமழமுஈத்தையாவே 

அ௮றுபல்லவி, 

மின் முசும்பார்த தாடுக் திவலை மேவும்ஈடேசசேபருக்கன் 
தன்முகம்பார்ததிட விரும்புஈ சாமரைபோல்கரன்விரும்பி உன் 

சாணங்கள 

க யார்க்கோவக்தவிருக்தெனவே யறியா அுபோலிருக தால்பார்ச்ற 
எர்ப ரினிடென்பரிதாபமுமு மரீ. இரக்டிறதெயலாடறு) கய்கபாளை 

« y ey ர % க 
யலனிற்யுண்மயார, bts Hla gf lata oh Gas}; த்ஞுழ ன் wie Oa ள் 

வையென் உன் 

௨ தூக்யெதாளிணைமுடி மேற்சுமக்கு மூயலகன் போலப் பாச்கியஞ் 
செய்யாத கொடும்பா தகஞதலினாலே, கூக்குரல்செய்சோலமிட் 
டுச்கூவியுன் றன்சோயில்தனை சோக்சி வலமாசவக்து நாறுசெண்ட 
னிட்டெ முஈது உன் 

௩. கசாரினிற்பூங்கமுகுதொடுங்கா வன ஈகமேவு புலியூரினிற்காண்பவ 
ர்ச்குழு.த்தியுதவும்சடசாயாபாரினிலிவ் வுருவெடுததுன்பதமலர்க் 
காளாகாபனீரினிகமபுலி?பா லே நிலைகலக்கிசசலைவணணைகூ உன் 

£ர்த்தனம்.இ-ம்-சாவேரி-இரிபுடை சாளம, 

பல்லவி, 

ஏதும்முதவுயிக்தசாயம் சுமச்ததிணையர௬வசேதாயம் 

நு பல்லி. 

தம் றயணிசோ இச்சடை முடி தெவன் பிலிசைமேவம் பலவ 
ன்பொற், பாதம்பணிளிடைக சா BAGEL gl பவத்தை 

யொழிக்காமல் உவததிலேபிறாஈ தேது 

காரணங்கள். 

க தருமராசன்குறிச்கும்சட்டை.பிசமன்தைக்குமென்பது பீற்றச் 
சட்டை, கிருமிசட் சொருசனமருட்டை சலன் இட்டுமபோ தினி 
கொடலொட்௯ட வருமேயிதைமெய்யென் போர்க்கும்பெரும்ப ழி



மாரிமுசதாபபிள்ளைரோத்தனம் ௬௪ 

மாச்ெழுஞ்சியும் வூ: ட, Fay புதி ஓருமையினி பிடுமதனை 
யொழியொழி யாரும்சம்பொணா துநீரின்மேம்குமிழி ஏது 

டக விஞ்சு மும்மலஞ்சேரும்வீ3ி பலவ. ரைவரிருக்கு ககாடு கஞ்சி 
தறப்பறக்சோகூடு இககச்ச கமென்றெண் ணுவதெலலாங் கேடு 
மஞ்சின்மேலிடலொனவல்லினை கூறம், ve pan flO’ weir pr மயல் 
இத்தினர்தோறுக, முழசலைம்பொழிஃகக்கிமதி பாறுஞ் சுவாசமட 
ங்கிறைரொடக்கூடா ஹிரா றப்ப wr 

௩ கொடுகிளை முளைக்குதோல்டுட்டங ரசமு நிசாம் சாய்கரிக் 
Buds gree CF, சுசொட்டம்கிளிக்பிரட்ட மதச் சூஷம 

பார்த்திடில் பொம்பலாட்டம், விடுவிடுருலெடுகதிடுவ தனை முன்னை 

வினை சகுக்கிரு பை மர்களிச்சவ ல அன்னைபடரும dow ver Over 

SOT GOT Lr LeveL ன்டி தன்னைப்பணிரளாா Ga ஸி > TWD gh Ot gH Ge rim 

பின்ன ஏது 13 
நிந்தாஸ் நுதி 

Gr ge hoa tem (Jur ரபி. துளிசாள ப 

iguana 

என்ன ச௪.துணிவாய்சான் பயப்பட மலவா துன் 

னினைபடிபணிவேன் ஐயா 

௮ அ பல்லி 

பொன்னம்பலவாணனேமுன்னமுன் றனைப்பாடும் 

புலவனைநீலிமுங்கும் புதுமையைச்கேட்டிபநர் தும என்ன 

சாணகள, 

சு கரப்ிறமாடொன்ழுவாயிலில்? 2வுச பாருயுமிபு ]யுமிரு பக்க 
pe siya, Vamp. ape pupae yi Par apiclpuom oy€ % Diy gb 

கைமானணட Oey GX 1.6 OLEH al off 

டெ கொழுகதுவிட்டே ரங்கு பழற் ப பாகு உ ஏ இியபபு சொடிய 

திலலைக்காடுநீகுடியிரும பபொ ர 1 ஒமிந்திருஈகா செப்?போ 

அழமுன துகெஞற்கருப்பு வுனை தசான்பித தனென்பதைநறினை தி 

தாற்றோன்.றும்வெறுப்பு 
என் 

௩ ஆஇயின்மாலயலும்வட 109 ேடிலோ der ot Gute Axed 

ன் ஈருமறைபாடு வான பாம தியை உட மிதினிற் சூரிவோ 

னேபாதததைதூக்கப பெடன்பாமம லத்தி னினமுசிவோனே,



சுவி ஸ்ரீசபாராசர்பேரில் பாடியருளிய 

சாத்கனம்- இ ம்- ரம்மீபாதி-றதிசாளம் 

பல்லி. 

விடுமம்பலமாஇரீ ராக் நாமாணீர் வேளைபொல்லாப் பாயா 

நு பல்லி 

காடுக்காணியாியோோடுவ் கையிரகொண்டிரோ 
TOO RE GH BOL GT % பூஷணணுரே வீடு 

சாணக்கள 

உளச்களியாய்பல வுயிர்களிக்கும்படி-தா-னளத்திர மைத்துன 
ன்வக்தருகிலிருர்து இளக! நியாபற்செர்கெலீ ராழியாலற த்தை 
பளச்குஞ்மோட்டி சொர் தமனையாட்டியாயிருக்து வீடு 

ஈட்டும்பற்பலஙிதிக்கெல்லாம் தலைவனுகச் சூட்டு குபோ கீ௰ 
காத்தோழனென்றிடுக்தும், பூட்டகம்வெளியாச்சே புலிபாம் 
புக்குள்ளேயுறை னாட்டமெல்லாமடங்கியுமையுட ம்பானீரையா 

வெள்ளைப்பிலுஃகைப் பார்த்தால் மேல்பூச்சல்லாம ஓள்ளிலு 
புறம்பிறு மொன் றிலுமில்லையே, எள்ளிலெண்ணெய்போ லெக் 
குமிருப்சகேனென் ஜொருக்காலே Hinting erg Cr சொர் 

னசபைசாத்சே வீடு 15 

எர்த்தனம்-இ-ம்-சவுசாஷ்டிரப-.ஐ.திகாளம். 

பல்லி. 

என்னபிழைப்புன் றன் பிழைப்பையா யி g 
யெண்ணிப்பார்த்தாலார்க்கும்பழிப்பையா 

oy pi பல்லவி, 

௮ன்னங்சண்டறியாமத் சொருபமும்மா தினீர் 
ஆட்டையெடுத்முத் ஐுணிர் திம்பலமேறினீர் எண் 

சாணங்கள். 

கூடை மண்சு மம் துண்ணப்பரிர்தீோ முனிலர்கொண்ட பெண்க 
ளைச்துகிலுரிஈ தீசே, ஒடெடுத்திரக் அண்டு இரிர் தரேபசியாலொ 
ருவன்பிள்ளையைக்கழுத்த நிர்தீ2, வேடனாகிஜயன் வில்லா 
லடிபட்டீரே காடே குடியிருப்பாக் கல்லாலடிபட்டிசே எண் 

பெண்டாட்டிமுமுறீலி தானாச்சே பெற்ற பிள்ளைதகப்பன் சரமி 
யாய்ப்போச்சே, பாண்டாமத்துன்ன சரசனென்னும் பேச்சே 
யாறும் பழிப்புக்டெமாச்சாம் பலமேற்பூச்சே, அண்டர்க்கரிய 
கூதிதையாடியுமுமச்சிக்கே எண்டிக்கடியமூவாயிரத்தினி லொ 
ருபங்சே என்ன



மாரிமுத்தாப்பிள்ளை சர்த்தனம். ௬௯ 

௩ மலைவேடனெச்சிலைத் இன நீசே குதிரைமாராடிமழுவக்திரி 
ன்தீசே, விலைமாதிடாதுற்தாது சென்றீம2ச- வெட்கம்விட்டுச் 
சை நாரசரென்றீரே, தலையிற் சோமணர்தன்ளைக் களவுசெய் 
தெதெதீசே, தலையிற்பாதி சோமனைதரித்துத் தொடுித்தீோ 

ர த்தனம்ஃபுன்னாவராளி-ரூபசுதாளம, 

பல்லவி 

உம்மைப்போலாட்டையெடுத்தம்பலத்திறபா 
சொருவரைக்சாணேனையா 

அரநுபல் லலி 

செம்மைமலர்க BROT Op Sh Guineas & or 

தஇின்னாமலொருபிள்ளை சொன்றபழிசாசே( உம்) 

சரணங்கள் 

க யானைத்தோல்புலித்தோலாடை யுண்டத்சாட்சிய தடனல்லா 
லெலும்பைகோர்த் தனிக் BH Pre CR ips door மையிற்பிடி, 

த்த வாரேயுமக்குத்தாட்டி-மமுவெடுத தது மெய்யாச்சோ 

கமுருக்கேற்றகண்காட்ி 
உம் 

௨ பெடையித்டெர்தவாயனடியை மெள்ளத்தேடிக்கிட்டும் போது 

மச்சானென்றொட்டினீருறவாடி. அடலவிப்புலியுமபாம்பு wpe 
தொருமித் துச்கூடி பாட்டுக்காலுக்கெட்டுப் போட்டிருக்கு 

ir உட்ப 

௩. வெற்றிலைவிஜயன்பன் றி விரும்பியடி பட்டீே (லேடன் வாய் த 

சசையெச்சில் வேண்டி ருசிகண்டீரே - சம்றிடைச்சியைப்பாகஞ் 
சேர்த்துத்தானேகொண்டீே சகம்பசேசசேயாட்... ற்றிருமே 

துவண்டிசே உ௰ ௪௪ 

தர்த்கனம்இ-ம்ஃமத்தியமாவதி- இ.இகாளம், 

பல்லவி, 

இன்னம்வயிரமுன் றகெஞ்சிலேயிருப்ப 
தென்னகாசணத்திற்கையா 

அதுபல்லயி. 

தன்னந்தனியனாூப் , பொன்னம்பலசேசனே 
சலப்பிரளயகாலத்திற் சர்வசங்சாரஞ்செய்கும் இன் 

. ் சசணங்கள் 
ப ச் வி a * * 56) an) y © ர ல ௩ 6 ந் 

க கருபபுவிலமசனசண்டைச்கெதாததமபாது - மனக் சழிப்புத் 

தஇரகண்ணால் வதைத்தசதுவும் கெருப்புப்போலேூறி வர்திடுங்



ary ஸ்ரீ. சபாதகா தாபேரில் பாடியருளிய 

கொடுக்காலனிலத்தி லலறிகிடி வுதைகத்ததும் மருப்புக்சரிவ 
யிழ்றைகடிழிச் தப் போர்ச்சதும்பொல்லா - மருத் துவனருயிர் 
சசைததத வும், பொருப்பைப் பறித்தசைக் குமானளைக்கால் 
நசதககற் பூமிதனிலறுஈ சம் புதசைத்துவும் போசாமல் இன் 

சேலர்திரிபுரம்வெரதுநீறுநீராகச் சிரித்துமனதின்படி முடித் 
தீ.துவும், வேருடனருக்கனபல்லமாறிர்து பலபலென்று வீழுர் 
இடககன்னததிலடிதததும, யாரையுஞ் செயம்பண்ணித் திச் 
(தவிசையன்பெற்ற வாதகாசூரனை மடி சததுவுக், Carrer hm 
ததை விரசிபபுள்ளாய்வந்து கொத்தியிமுக்ஜாத்தங குடித் 
திதுவும்பறருமல் இன 

தன்னைமறக்துை மிகுச் துமனஞ்செய் தக்கன் தலையையறிக்து 
தழலிற்றீத்த துப, பின்்னும்சச்கலுச்கு பருகனென்லுஞ்சச் 
தஇிரன்பிலனொடுயடெக் சாலாற்றேய்த்த வும், அன்னை தனைப் 
பரிவாயேறுமகாமன்நலை யைர்திலொன்றை யறுத்துசசாய்த 
ததவும், வன்னம்பலகாவுள்ள பொன்னம்பலவாணசே வலிய 
FF ib WD Coos ராபத் ததுவுமல்லாமல இன் ௧௮ 

சாத்தனம்-இ-ம்-சோடி- ததிதாளம் 

பலலயி, 

எக்சோமுமொருகாலைத்தூச்க சொண்டிக்சொண் 

டி ருக்றலையேதையா 

௮ பல்லவி 

பொன்னாுடாபோறறுஈதொல்லை கன்னாரேத்துக்தில்லைப் 
பொன்ன பபலவாணுர யின்னந்தானுமுன் ரூமல் எந் 

சரணங்கள் 

ot WIC Bie ச ச்சன் வீட்டினடர்தோ-ளமனைவுளை 
ததபோதெலாகளுக்கேரிநொதோ  சிச்செனவேபிடி த்துச்சச் 
இரனை நிலததிறறேயத்தபோதினிலுறைத்தோ, லிக்ரசாமுண் 
டியுடன்வானுஈகாடியசைந்தோ உண்டாஞ்சுடம்பெங்கு மூரி 
சால்வழிவக்கோ தச்௩பலிபாம்பிருவாக்குங் கூத்தாடியாடச் 
சலித்தத்தானெபொற்பாதம் வலித்துத்தானே தேவரிர் எர் 

பொருட்பெண்ணிடத்திற்சக்து போனத்தினார் றுவண்டோ 
பொல்லா-மு யலஈன்மேல்வவத்த போதினில்கலிகண்டோ, ௮ 
ருக்கனனுடன்சுட்டிக்சழ்மேலா ப்லிமுர்தபோதெதிர்ச்துஈரம்பு 
புசண்டோ,சரடிற்றண்ணீரேறித் தேகத்தில்வாதங்சொண்டே



மாரிருதிதாப்பிள்ளை ரத்னம். at 

சேர்க்குந்தோழன்போலுமக் ,கேற்கமுடமுண்மீடா எருதி 
ன்மேலொருகா ற்முறுமாய்புசண்டோ எம் 

௩ மலைவில்லிலடிவைத்து வளைக்க மச்கஸிற்றிமடா வானூர் வண 

ங்கும்போ துமகுடமுடிகள் பட்போரலமிகுகயிலை விட்டெழமுக 

தருரித்தில்லபி னச்தருவச்தைத்சொட்டே கலகலென்னு 
ம்பொற்சிலம்பமுஈ இக்சால்வலித்திட்டோ - கடியவரக்பனபத 

முடி மேலுறுத்திட்டோ பலபலவிதற்தி லெவவிசச்தோவ 

நி3யன் பொன்னம்பல விலாக3ர தில்லைத்தல$ட சர Ba 
சான எந் ay 

ர்தகனம்-இ-ம்-2தவசார்தா-சாபபுதாளம 

பல்லவி 

இதைவிடக்குதிகதுகூ த தாடிணாலு 
கூயாபிரததிலோர்பங்கும௩்கே 

ப அபிவி 

பொ துவினிலாடிஞால் விடுவா ரோகாசத்ைப்-பூண்டவ இல் 
+ ம் (? ச / ° : * ஸ் டி 

லைத்தாண்டலரேயுமக் சுதிகப்பங்றாக்டெங் காணோமுமமிடபக்கி ல 

ரைப்பங்கு கனையுமோர்வரைப்பெண்ணுக்களித் இர இதை 

& 

ட 

சாணங்கள் 

தெண்டிசைக் கங்கையை பரசின் பலதேக்கெத - இங்களைக்க 
இரைச்செக்தியை ஈச்சண்ணாக் எண்டிஅசத்தலைவருக்தொழு 

இடமான்மழு-வேர்தித் தென்றிசைநோக்கி, விண்மூலத்தோ 

ண்டமெங்குமோசைபோக்க மிகவுங்குமிழுவீரகிரு சாங்கிண் 

இணிவித9 - ௮ண்பரியமுயலின் மேலோருசாற்றுக்கி . பசை 

தந்தசைந்தொருசாலை சசம்துதூ க்கித்தூச்க இசை 

படர்ந்தசடைகளிருபச்கமுர் துவனடாப். பாதிப்பிறைகுலு 
ங்கக்காஇற்குழையுமாட நடர்துகட்டியஞ்சொல்லி ஈர்திமதத 

ளா திட்டசாரதர்யாழ்பாட தொடர்க தயன்முகன் சாளகதூக் 

இப்பண்ணோேடுபோட ச சுமச்குஞ் சேடனுமுடிதுளக்கெளித 
துவாட, இடர்தெரிய தெங்குமடார் ந பூமழை மூட யவிந்திரா 

இயரும்பார்க்கவர் துகூட்டங்கூட இதை 

௩. வெம்புலித்தோளாடைவிளக்க யரையிற்றோண மெலிவுமயர்ச் 

Qeigardys Ydundp rag we ஈம் படாய்வாதுக்காடுகி



௪௨ ் ஸ்ரீ சபாராதர்பேரில் பாடியருளிய 

ன்றபத்ரசாளிமனநுசாண, பம்பைமல்லாரிதுர் தமியாதியாய 
வேண-பல்லியமார்பரிக்சப் பலரும்வந் தடிபேண, ஈம்பினவரை 
க்சாக்குஞ்செம் ரான் னம்பலவரகாரதரே£$ர்கொண்டகாதலி 
கண்காண இதை ௨௦ 

ர்ச்தனம்-இஃம்ஃஅனக் தபைரகி-.து.திதாளம் 

பல்லவி, 

அம்பலசதாடிமடிப்பென்பதையும்மிட த்தி 
obs gon DEC wer sour 

௮ நூபல்லவி. 

லம்பவிழ்சூழ்சொன்றைசூடுஞ் சிதம்பசேசரேயுமது 

மார்க்நத்தையெல்லாமூன்றிப் பார்க்சப்போனால்கூத்தாச்சே ௮ம் 

Hi sor GH 
ப 

க பெண்டிருடஒபிறாமமைத் துனலுக் கருமைப்-பிள்ளையைப்பா 

ப்பெண்கொடுத்தம்மாளைக் கழுத்தையறுத்துவிட்டிமேோ உமக் 

குண்டானகுணட் தானோ வேகமெல்லாங்கற்றோன்றன் ஒருத 

லைதனைக்கொய்தவிட்டீேோசடைப் பண்டாரம்போல்வர்.துகுழ 

க்தையைறுத்துண்ட  பூயொளியென்றெவரும் பழிச்கத்தலை 

ப்பட்டீரசே அம்ப 

உ போ ரட்டெதிர் ச் தருகல்வர்ச முப்புறத்தாரைப் - புனசிரிப்பா 

லேகுடிகெடுத்தி 27, வயதீசெட்டும்நிறைந்தபின் மார்க்சண்ட 
Ie sO gc Ab scans சொற்பு£ட்டினாற்றடுத்த2, ape 
வோரிட்டதுடன சேருகாதர்கண் மயக்கங்கொண்டுடைகுலை*் 
இட. _மெடுத்திசே பன்றி வீரிட்டுவராம்போது கூரிட்டக 

ஊை தொட விஜயனுடன் வேடன் போல் விண்சண்டைடிதொடுத் 

Bos. அம்ப 

ஈ செம்மனக்ெலிதர் இடும் பிட்டைதின்று வேலைசெய்யாமல்வி 

Lorain. BREF Ir, ௮ கற்கும்மைப்பிரம்பினாலே யாசனடித்தா 

லனைத் ஐயிர்க்குபடி படவிடுத்நிசே, எங்களம்மைசவசாமியினை 

பிரியா இருர்.துமழுந்தச் சொசிலோர் பெண்மதித்திடீசே,௮ன்பர் 

சம்மைவஈதாண்டருளுஞ் இதெம்பசேசரேநீர்தான் சாண்டிமுய 

லசனை த தண்டியே மிஇத்திரே wine ௩௪



ச + 8 ம் * ey a 4 ர 

மாரிமுத்தாப்பிள்கை சீர்த்தனம் ௪௩ 

சர்த்தனம்-இஃம்ஃசு ட்டி சாப்ப ராளம் 

பல்லவி 
+ a fb . af , * 

ஏ.துக்கிக்சனைமோடிகானுமக்ென்தன்மேலைபா 

அற எல்லி 

பாதிப்பிறையைச்சடைபிற்றரித்சபசமக்ரதில்லைப்பதிரட சமீர... ஏ 

ர 

{ 
& 

a. 

சரணங்கள் 

ஆட்டுச்சாலெடுத தம்பலத்இனின்றி ரழனைக் சொன்னன 
ஓற்றை-மாட்டுக்கார னென் ரர ட. னாகலும்லாய்மகளஞ் செரன் 

னேஷனோேதலை ஓட்டிலே யிரர்லுபாடிரென் றா சவுண்மையைச் 
சொன்னேனோ, பல்ஙம்சாட்டியல முப்புசக் தார்டுன்னேகின் 
ற்தையுமெச்சி லஓுண்டசையுஞ்சொர்னேனோ ஏ 

சாதியுக்தஎப்பனுமிலலாத் தளியரென்றேனோ, பெண்ணாற்பாதி 
Yin Reset Ke FHS wa Meld, i'l oe) Fr BC x 

பப்பிள்ளேச் குூறமாவிஃடி ற, கண்டி. சென்றே POS EL IEH EY Ger தில el Pde செ யப பி Fey 69), 

மறையே இயங்கு நம்ப யும்பட இருப்பாரு மில்லாத 
தப்பிலியெனேனோ. எது 

௮ழுர்தலேபிரமபடிபட்ட கூலியாளசென்றேனோ - தசைஃக[நி 
ந்தவெள்ளெலும்பணிக்த பயித் இயச்காரமிறன்றேனோ, கட்டப் 
பழக்துணியினறிக தோலுடுக்ரைப் பழுப்புச் சொன்னேனே, 
இிறுகுழர்தையைக்கொல்ல ஆண்டயரய்வந்த இருட்டெல்லாம் 
வெளிவிட்டுசக்சொன்னேனோ மதுக் 

ஏர்த்தன ம-இஃம்-சேதாரசெவுளம்-அதஇதாளம், 

பல்லவி 

பாரும்கள் வர்.து-பாருல்சளாட்டி௮ பாம்புபிடாரிண யே 

௮ து யலலஃி 

ஆருங்காணவேதில்லை யம்பலம் தில்வேடிக்கை 
யாலேபதமுயலோன் (பமலை2வடிக்கை பா 

FT OW HIG wit 

ஆரு ரிற்பு ற். திடமமர் க்திரு த இம்பேச்சு அபரணமாய்மெய்யில 

ணி ததும்விண்பேச்சு, rae Teva AD GW க ரயைச்செொன் 

onde mss க்குச்? பிழுப்கட்டி யு, மெனனாச்சு பாரு 

"தகனத்தசசகவித்தைகற்றகனாலென்ன ஈற்றுமெல்லாம்வல்லசித் 

தையுமென்ன, சகலமர்திர த்திற்குத் தலைவனாகியுமென்ன த 
லையி கடிக்கேற்ற பச்சிலைவைத்திரு அமென்ன பாரும் 

10



௭௪ ஸ்ரீசபாகா சர்பேரில் பாடி யருளிய 

௩ மைக்கண்மடஈதைசாணச கைக்குள்மமுவைவைத்து மாயவுயி 

ராய் பக்தைக்சாயச்செம்பில்மறைக் ஐத், தக்தொழிலுக்கேற் 

நசெொக்ரெகைத்தரித்துச் சபைக்சேற்றகக்சாடச் சமர்த்தனெ 
ன்பசையம்டுப், பாருங்கள் 

Ba an ew go Bi 

மோச தனம்-இ-ம்-பைவி- த தி காளம்: 

பல்லவி, 

என்னசாரிபத்துச்சந்த பேயசண்டி பல் 

இச்சைசொண்டாய் மகளே 

௮ நு பல்லவி 

கன்னேசொருவரில்லாப் பொன்னம்பல ; வ் கண்ணி 

தீழலைக் “ரட்டு யெவர்க்கும் கழலைக்க ட்டு உடமன ப என் 

சசணங்கள். 

சு காிபிசாரம்வியிட வ ழிக்கமல், வே 0-சவேழஸ் யொரு 

மாடேயல்லாமன், ஒடியிரம் தான் பூறில்லாமற் ரின்னுமுண்டா 

யெனச்சிலை வேண்டானென்று சற்றுஞ்சொல்லாமல் ஒர்ந்துபா 

ர்த்தாலுருவருவர் தங்கெடுவானே-பேர்ச்தபட்டை விருப்பிப்பிர 
ம்படிபடுவானே, சார்ச்தவரையம்பலர் தனிலேற்றியிடுவா€ே- 

தர்க்கபட்சசெறறியிற் றிருகிற்றையிரிவானே என் 

e சமர்த்தாய்த்தொட்டான்மைரதேடவறியாயோ.இந் த ததப்பிலி 

மேலாசையையெறியாயோ இமப்பாட்டனென்பதுங் குறியா 

யோ-₹மமுவெடுககும் வன்னெஞ்சனென்பெண்ணித் சான்பிரி 

யாயோ, எலாதுசொன்னோனிசமென்றெண்ணுவாயேன் சொல் 
ஓஃமேலேகொள்ளாசே கொண்டால்வருமேயதிக்சல்லைபோலே 

யல்லாமலுள்ளே புட்டக்காட்டினாற்கல் உ தோல பல்லாமலுடு 

Fas gitar Gua sn றவளலுகடல்லை, என் 

௩ குதிரைமாருடியெத்தன மெத்தச் கொஞ்சமதியடையபித் 

தனடி, முதுமை மள மையில்லாச்சு த தனடி, Fa முடிக்குயொ 

ருபெண்டிஏரயடச்னாஞ் சமர்த்தனடி முன்னமஈசைதது செய் 
தான்முப்புத்சாரைமோசம் என்னசொல்லியுமுனக்கே -வ.ற 

Carri, ௮ன்னஙகண்டறிவதற்க.று இனம் பிரயாசம்பொன்ன 
ம்பலளையுட் புருந்துபார்ச்காலாகாசம் என்
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a. 

4 

வவ டடு + BDH 

ட்ட க a ௫ ட 0 . ? 

சிவலமியம்மைபேரில் £ர்சீ தனம். 

iy) «iene UT ald ஆதிதாளப 

பல்லளி, 

எனிச்தப்பசாச்கு-வழைமிதிலுனக் சென்னனங் மசமோவம்மார 

௮ தூபல்லவி, 

பாவக் துலவியபழனக் உளிர்கயட்பாயும்புலினசயிலாயன் றியை முகன் 
வானிஈக ஜா ஜொழுமானநக்கப் . வர வுுறுஞ வக வு ஒரி 

FF OMG th) GM, 

சு துக்கசாகரதகமுஉதயருட் உரை Sus Durr ot Dp ear poll dave 

தலைர்துழலுர் தொழிலினன யாறிமீலன் யம்சர்தனிலெனக்குத 
விபுனையன் நிவேறிலன் ஒழியாப்பாரப்பெருஞ் சமூசாரச்சுமை 

விட்டுத் தறிலேன் ௮தணாம், றிககு2வறில்லைவருமைச்சாலியிப 

போர்த் இடா விடி ற்பார்தவர்கட்ரெயம்பாட மக்கண்22ற்பெற் 

நிலாயாருக துமவெறுப் Lin 6 Th pb sb Gh lol ன்னாற்சாையமறைத் 

Spor or SOS Suse, எனி 

௨ சொல்லுமுடிறெ நெல்லாமனஇன்விசாமோமுடியச்சோதிக்க 
மெளனஞ்சாதிப்பதும் பக்ஷ்பா திமா சல்லதல்ல வுனச்சறுவும் 

நான்செய்தசோமோ பன்னைகடுவினின முதவிகிவனக்கலங்கா 

ரமோ, சொல்லச்சொல்ல கல்லுகரமைய முன்னெஞ் சம்மமை 

யாயோடியபழிவருப। டூ செய்தாய்கி பனுலல$ வினை தொல 

தான்வருவாயே அடிபைப்படைம இவர்க ஸமம் டனரமு யே 

௩.  பிஞ்சுமதியு தல்வஞ்சிபெனுமபிரா மியேகெய௫ப்பிடிக்குமிமாரு 
குறக்கொடிக்கும்வாய்த் க நன் மாமிய தஞ்சமெனுமடியார்களி 

டத்துறைவாமி3ய சொன்றைத்-தாமமணிகதிரமேம சபையொ 

ருவரைச் செய்திடேன்றுதி அஞ்சேலஞ்சேலன் ருளவேவிதிய 

சட்டை யினிக்செய் சவனை த் துமபெண்மஇி ஏனி 

மாரிமுத்சாப்பிள்ளைபாடிய சர்த்சனம்-முற்றிற்று, 
எரசவசத்பயவயம்.
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உ 

சிர்காழி, 

அருணாசலக்கவிராயர் பாடியது. 

சர்த்தனம்-இ-ம்-சவுராஷ்டி சம்-.துஇதாளம் 

இல்லைத்தல/ போலே சொல்லப்புலிமீதில் 
தெப்வஸ் தலங்களுண்டே. நாளும் 

அ நுபல்லவி, 

சொல்லுந்தசொளாயிரட் சகொண்னுூற்றொன்பதுதூயகளை 

கின ரபா த் திரம்எங்கும்பே: ய்வருமோர்கலைமாத் தரம். ஆல 
வாயிரமாஞ்சிலகேஷே ச் இரசக். இல்லை 

Oa oon a Bor. 

௪ பத்திமணிக்கோபுரத்தைக் சண்டாற்கெபத் இயிலேமனர் தூக் 
கும்வுதை, உயத்துவாவாச்சிதம்பரிசுச்ச முள்ளேசிவஞானச் 
தெக்கும் அக்தகெற்றியிற்பூதிப்பொடிச் தூள்கள்பட்டாலும் 
நீங்காப்பிணி யெல்லா ம்டீக்கும்வக்து சற்றேமிதத் சா ஓயெல்ல 
வர்க்குஞ்சிவ கன்மகிணவையுண்டாக்கும் பூர்வகன்மவினைகளை 

ப்போக்கும் மறுதென்மமெடாமலேகாக்கும் இல்லை 

௨ கங்கைிவசாமிசஈபிதிகாணவே சன்மையிலே நிலைகாட்டிமமஹா 
லில்கத்திருமூலசாதரைசேவிக்ச கெஞ்சுக்கவலையை யோட்டும், 
ஆறங்சகசபைதனைக் ஈண்களாற் காணவே அற்புதச்சானேபாசா 
ட்டுஞ் சற்றுஞ்சட்சையில்லாச் திவசங்கையின் மூழ்கெயேஸ்தா 

னஞ்செய்வாரக்ெபல் சாட்டுஞ்சிவஞானர்சப்பாமலே கூட்டும் 
முத்தியானந்தத் திலே முழுக்காட்டுக் தில்லை 

௨ கோடிடீநையாலுஞ்சொர்லிமுடியுமோ கோடான சோடியுல்லா 

சம்ழயன் ,தடியபா தம்பணியா தபேருக்கைகிட வேறுண்டோ 

மோசம் நாஞச்தேடியமூவரும் தேவரும்வரது இனூயெசாலுதி 

க்கும் விலாசம் ஒருக்காலும்வரா தெட்பாசம் இதுவே பூலோக 

சுஙிலாசம்: தில்லைத்
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சிவமயம் 

இஃது வயிதீகரன் கோயில் 

குமாரசாமிக்கவியாயர் பாடியது. 

கணவரை ம் iment eI, 

சொறகட்டு அர்த்தமுள்ள சர்ம சனம் 

இஃம்-ரெ ரர ஷ்டிகம்-.ஐ.இகா awit 

ட (ல்லவ் 

தடவெடுத்தபாதம் ஈம்மையாளவெடுக தபா த 6 

By 1! ல்லி 

2 காடவிழ்கஞ்ச வாவி ம இல்லைநடராதர் 

சுகமிமைத் ஏயிரை வக தம்பஞ்சமலத் 

சொர்சோர் கொர்கோக் மென் ருட்வெடுத்த 

௪ரணங்கள. 

௪ பறவைநுழைந்இடுங்குடம்பை௮ வுரிபோ தபவ்சாசாததிலுமலு 

உடம்பை உருயெலும் மடமைமாற்றி வி ௨ வழியுளஞ்செல் 
லாமலேசேற்றி கரையேற்றி மற சயைவெனற ப்வற்றிக்கழல் 

கண்ணீசென்ன மலர்ச்சை யேந்தும் வன்ன!தக க தகசியன௪ரு 

வசாட்சியாய நின்று ஈடனந்தொழுவா கெபாசெலவக்தகுக் 

த்குர் தகுர்தகுக் தகுக்தகுக் தகுரொன ருடவெடுதச 

௨ பொயவகைமதககளைப் போககிவேடமுமறீ நம பொருளென் 

லுமெய்மையையுண்.. சக்தித் தெய்லதுதொழிலைர் த மிலங்கத் 

தேலிலேமைத்த இருவருட்பார்வைதுலள்கக் கயிலிலங்கத்துப் 

பமலர்ச்செலம்பு கலின்கலிலென்னச் சுரரு. ரமுனிவரகுமஜெய 

ஜெய ஜெயெனச் சைவவைதிகசவமயம் மெய்கண்டதெய்வர் 

ஜார்தாக் தார்தாக் தரந்தார் தாக்தாக் தார் சாந்நாமென் 

௩ பரிசதகோடி போற்றோன்றி யொரு பொற்பாதபதுமம்முயல 
, கின்மேலூன்றி இருவரின்னிசையாழ்பாடப் புலியும் பாம்பு 
மேத்திவணங்கிக் சொண்டாடச்சுருதிகூடத் இருமலைச்கர்தலு 

ந் தர்தனுர்காசாவெனச் கிர்இகருமசன்மாலயன் சாதாவென



௭௮ ஸ்ரீசப। காதர்பேரில் பாடியருளிய 

வொருதுடியன் பிலர்க்குரதெரிசிஓ சள வில்வி Gear Asa Baw 

டுண்டுண் டுண்டுண் ண்டுண்டுண்டுண்டென் முடவெ ௨௯ 

நிமதாஸ் இ 

கர்சுதனமஇ-ஃப-பாஸ்- ஏக தாளம் 

பல்லவி, 

இருக்கூத்திற்குத் தூாணிர் தம்பலத்தில் வர்துமின்னர் 

இறைமறை2வசொலலும் ஐயரே 

அறு பல்லவி. 

பருக்க வுருர்புளை சடை மீதிலொருத்இயை 

வைச்சகொண்டேசெய்டு மறை தால்மறைக்கலாமோ இரு 

டாணரசன் 

க ஆறிக்கமளையாட்டி பாதியும் பானத்தை யரிவரர்கஞூலகுள் 
ளோர்யாரும்வாதுக்கானடி காலசந்துபோன ததைநீர்மறைப்ப 

தெப்படி யெண்ணிப்பாரும் போதாககுறைக்கு முத்தமகன்க 
ற்சப்பாணிப்பாறபு குமையின்.. மேலுண்டோவயிறும்பெறுவ 

பிறு ஏறுகசென்றுங்லலாஞ் சமாதானம் தேவரிருக்குமி 

டம் வெளியென்றி é je Gen gre str திருத் 

௨ இஷ்டமாயன்னம் பாலிருக்கத்தலையோட்டினிலிரக் கத் தனெ 
ன்றசொல்லடங்குமோ சட்டஞ சட்டமொருகண்ணில்லாதவ 
னென்று சாணி3யோ.. சொல்லும்ஙார்த்தை மடங்குமோபிட்டு 

க்சொருத்தி கலியாளச் சுமர்ததைப் பிரம்பிறைடிபட்டபே 
ச்சொளில்குமோ மொருசட்டியிற் சொக்கவித்தவேடனை யின் 

றுறம் தலைக்கறிதனையுண்டுஞ்சைவமுதல்வனென்றுக் திருக் 

௩ ஹஹா சோவணமு மோடுக்திருடனீரென்பவர்வாயைகான் 

மூடலாமோ, உரைபெற்றதிருக்கோவையுசைத்தசெசக்கமிழ்க் 

சோவை யுட்கொண்டதும்மை விட்டுப்போமோ ஒருலாநிர் 

தாலல்லோ ரசசய மூவாயிரல ரறிகதிருக் துமென்றும் ர.கசய 

மோ, தெரிசச்தலர்க்குமுத்தி யளிச்குஞ்£லரே திருமல்க்குக 

தாசன் றமிழக்களுகூ லே இருக
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குப்பையபிள்வாா பாடியது. 
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எதமில்சங்காசாண்டவமொன் DL. GCE 
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