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உட்டு ஆஆ 

பழனித்திருவ। பிரம், என்னும் இர். நூற்பெயரான துஏழாம்வேற்று 

மைப்புறத்துப்பிறர்க ௮ன மொழி சதொகையாய்ப் பழனிக்கல ச்தின்கண்வி 

எங்கும், முருகக் கடவுளைக்குறிப்பிட்ட ஆயிரங்கவிகளைக்கொண்ட நூலென 

விரியும், ' 

இர்நாலாசிரியசாவார் எ.ழுப,க்தாறுவருடங்கட்கு முன்புதென்பாண் 

டி.காட்டுத்திருநெல்வேலியிற்சைவவேளாண்குலத்தஇற் செந்தினாயகம்பிள்ளை 

யென்பவசது மாதவப்புதல்வராயவ,தரித் இளமைப்பருவத்திலேயேகர்தக்க 

டவுள கருணையாற் நடுத்தாண்ு சமாசஞானாறுபூதி தந்தருளப்பெற்றுத் இ 

ருப்புகழ்ச்சுவாமிகள், முருககாசசுவாமிகள், தண்டபாணிச்சுவாமிகள், என 

மூன்று பெயருடன் எண்ணில்லாததமிழ்ப்பிரபக் தங்கள் சண்மதசமயா தீதப 
சமாகப்பாடியருளித் சமிழ்காடுமுழுதும்புகழ்ரீமொறு முருகக்கடவுளின்௮மி 

சமாய்விளங்கொ. 

இவசாலியற்றப்பட்டநால்கள், தில்லைத் இருவாயிரம், தருவரங்கத்தி 

ருவாயிசம், தெய்வத் இருவாயிரம், ௪கத்திரதீபம், திருச்செர் இற்பதினறுபி 

சப தம், புலவாபுராணம், வருக்கக்குறள, தவனேகபாதத்தர்தா தி,௮ரியேக 

பாதத்தர்தாதி, கெளமாரவேச த் தாளிதழகலர் தா தி, மாதைப்புராணம், வே 

லலங்காரம், மயிலலங்காரம், தமிழலங்கா.ரம், முதலொலியலர்தாதி, பேரொ 
Aust sr 8, ச,சகவுர்தி, சமயசூ த்திரம், முதலியபலவாம். 

இவாமனோவைராகத்தாற் ரூமியற்றியபல நூல் களைப்பல தடவைகளி 

ற கடல் ஈதஇிகள் கால்வாய்கள் ணெறுகளிலும், ௮க்ியிலும் இழி த்தெறிர் 
அமீண்டுக்சொசைபடப்பாடுக் தன்மையினசென்பது '*ஓ தரீரினுங்கனலினுங் 
கலிப்பெருக்குய்த்திட் - டீதல்வேண்டுமென் றருட்பெருங்கடலிடத்திசர்.து - 
போதவாொர்திருப்புகழ்ப்புலவன்"” என்றும், '' இட்டபாடலுமளவிலலிகத் 

தினில்கிளக்சப் - பட்டபாடலுமங்களமாகும்'' என்றும்இவர்.தம.தசரித்திரா 

அபூ.திவிளக்க நூலாயெ குருபரதத்.துவசாலிய த் திற்றம்மை ச்தாமே கூறியிரு 
தீ.தலால் விளங்கும். 

அன்றியும், இவர்பலதலங்கட்குஞ்சென்றுபலபிரபர் தங்களபாடி.லும் 

இர்தப்பழனிச் சலத்தினமீதும், இங்கெழுந்தருளிவிளக்கும் ஸ்ீசண்டபாணி 
மூர்த்தயின்மீதும், அசமானகிருப்பமுடையவசென்பதும்,



உ மே£வுரை, 

'௩ எவ்வன்க 'யரீயாப் செய் திடினுமென் of sup O ser oe 
தெவ்வடும் வேலான்கொண்ட திருவுரு வனந்தத் துள்ளு 

மெவவமில் பழனிக் குன்றிலிலங்குரு மேலாமென்னு 
மவ்வ.3 மான மட்டு மகன்றிட லரிதாம்'” என்றும் 

என்னுட லாதி மூன்று மேற்றவன் பழனிக்குன் றின் 

மன்னுசற்குருவே யென்கை மறுக்கருஞசரதம்?? 

என்றும், மேற்குறித்தத நபசதத்.துல.நாலிற் கூறியமையால் “எட 

லிளங்குளெறது. 

இர நாலின் ௮ளவாகய அயிரங்கவிகளை வெண்பாமாலை முதல் வகுப் 

பிரான பதினறு வகையாகப் பிரித் இயற்றியுள்ளார். இதனையியற்றி இருபத் 

தெட்டு வருடக்களாயின. இகலுட்பகு இப் பிரபர்தங்களுள், யமசவந்தாதி, 

திரிபுமஞ்சரி, என்னுமிரண்டும் கலம்பகத்தில் மடக்குமு தலியனவும் நித்தி 

கவிகளாதலாற் பொருள்விஎங்குதல் சிறிது கடினமாயிருக்கும், யமகவந்தர 
தியின் மொண்ணுமற்றேழாவது, ஏகபாதச் செய்யுளுக்கு மாத்திரம் சுவாமிக 
ளே விளச்சமானவுரை யெழுதியுள்ளார். 

சிலமெய்யனபர்களிடத் ஐ, ஸ்ரீதண்டபாணிக்கடவுள் இவருடையவடி. 

வத்தோடு சொற்பனங்களிலும், சாக்செத்இலும்விளங்பெ பலவிளையாடலி௫ 
ற்றியதும் பின்௮வர்கள் சுலாமிககாக்கண்டு சொல்லிக்களித்த தும் €ழ்க்கண் 
ட கவிகளால் ௮றியப்படுகிற.து, 

1(தாரைரசர்ப் பார்ப்பார்தர் தெருவிலொருமனைமுகப்பிற் கறைவெண்டிங்கட் 
சரையிசழ்முழுநீற்றுச் சோலமொடங்கமு.துண்பான் சிறி துட 

சாரபைநெடுவேலானை நினைத்திரு்ேேதனடுத்தமனை சன்னிலன்னோன் 

பேசைமிகப்பகரருண சரிக] தன் வகுப்பினொலி பிதங்கிற்றம்மா, 

கேட்டலுமோர் சிறுவனுக்கோர் பெரியனுவல்பாடமெனக் களர்ர்ததன்னோ் 

மாட்டணு.பிசசிறுவற் க துபயிற்றல் வருத தமென்றேன் ம௫ழ்க்தவ்வல்லோன் 

பாட்டறை சனிழததியென்னை யழைத்தருகிலிருக்கவைத் துன்பதியாசென்ருன் 
ரோட்டணித்சண் குவளைமலிவயல்குழ்கெல் வேலியெனச்சொன்னேனன் தே. 

சொல்லலுமப்பதிமுருக தாசனைநீயறிவாயோ தொர்த முண்டோ 
நல்லசுக௩ சானோவிச் காளிலெங்குற்றுள்ளானோ ஈவிறியென்றா 

னல்லல்வினையாலிரக்கு மடியேனைத்தானவண்ண மழைவாரென்றே 

ஜொல்லறிஞனாகும$த வேதியன்றன்மனத்தடங்கா வுவகை பூத்தான். 

அ௮ட்டாவ சானியென்றும் வாலசுப்பிரமணியப்பே சமைந்தோனென்று 

ஈட்டாருக்சியனென்று கானவனை யறிந்துசில சாளங்குற்றேன் 

... தட்டாதகருணையுறு மவன்றாயுர்தந்தையுகற் தமருமென்னைச் 

சொட்டாடலொழிர்த மற்றவி தீதி.சின்மிகவுபசரித்தச்ருழ்ந்சார்மன் னோ,
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அ வணோர்காளென் நனைகன் கறிர்தவொருபனவனென்பா லணுயெர்சத் 
தவவேடவே இியனை யெங்குவிட்டாயெனச்சேட்டான் றமியனம் 
வெவனியானொன் றறியேனே யெனச்சொன்னே ஞரியமே Carer per செவ்வே 
ளிவன்மாட்டே௦ே றீ £விளையாட்டிசைத் துளஎனென்றோர்ச் த.வகையியம்ே டன் றேனே 

குடைஃடங்காணுறச்ருன்றக் ஈடிகுறித்துச் செலும்வழியிந்கோதில்£ல 
முடையொருபார்ப்பன த,ச௨௫ யுடனுனைக்கண்டவனை மிகவுபசரித்துச் 
கடையறலீன் றென்மனையிற்ப:ச்சைகொள்ளடேண்டுமேனச் சாற்றியன்னேன் 
விடைத.ரப்பெழ்றொருமூவர் குளுமாகத் இரும்பிவரும்வேலையுன்னை. 

அவற்குளன கொண்டுசில தூ ரமுக்தக் கண்டுமெல்லவடி கடா௩்கு 

மிவற்றையவன்றொட ச ததங்கொ லெனவினவித்சன் டனெ ஓ.ஞ்சொழ்கேட்டுத் 

தீவத்தினுச்காமக்திரங்கள் சில ற௨ரைர் தகொண்டென் சன்வீட்டுய்ப்பா 
னவைப்புடனீ யொப்பமொ மீர் தணவினுக்காவனவிழைர்சங் சே £ரூர்க்கே௫ி, 

எய் தியவையொடு வநர்சென்மனையிடைவே றொரு, சவன்வர் திருப்பக்கண்டென் 
செய்தியவன் நன்னையென ம தெரியவே தனெனச் சொன்னான்செப்பலியாவு 

மெய்திகழுசனவு கொலோகனவுசொலோலெனக்சேட்டேள் மெய்யேமென்றான் 
com Bath pRevren A யுடனியானன்றெனச் தெரித்தேன் மாழ்கிச்சோர்ந்து, 

கெட்டேனென்றமு தெழுர்சானவனை யெண்ணில்பலாகூடிச் சேட்டின்புற்றார் 
குட்டேமெய்த் தெய்வமெனச்சுழல் வேனைச்சீடனெனச் சொன்னாய் கொல்லோ 
மட்டேயும்பொழிழ் குன்றக்குடியானே யெனப்பதிகம்வரைந்தேன் சேய்தன் 
கட்டேய்ச்சமொழி பழை பரிசு தவனை யாங்கலுப்பற் சண்டரரின்றே, 

௮ ததவ இ சஉன்றானோொ eer ip? வுளளதிரு வருட்கேதோன்று 
WS seer தூ ரம்பகரு மியானும்போய்ச் சேவி தீதேனின்றென்றான்மற் 
மெச்சசவோர் மனி,சவடி வாவெருக் தெய்வத்தை யி றஞ்சியுய்வார் 
மெய்த்தவமத்சனையர்ச வே அியன்பாற் ரோய்ச்சதொரு வியப்பேயாமால், 

மற்றுமிருவே திய்வெவ் வே றிடத்தி லெனைக்கண்ட வா திறைப்பின்னா 
ஞ.திறுசையாடினரவர்ச்கு மவ்வாே ற சொலிப்பிழைத்சே னுலகத்துள்ளார் 
மூத்றுமிகழ்தருமாறுஞ் செயுங்குகனென்வடிவொடுபோய் மோசமா இ 
சழ்றுணர்வோர் பா ற்புரிர்தென் நனைவருச்சாரன்மையெண்ணி தசேனித்சேனே. 

கங்குலிற்சில் கனவினிடையெனைச்சண்டார்பலரிவற்றா் கடையனேனைச் 
குங்குமக்குன்றனையகுகனாண்டுகொண்டானெனச் @ தளிர் தகொண்டேன்”! 

TOD HMI $F Sod குன்றக்குடிச் சருக்கத்திற் சொல்லியிருப் 
பன்றியும், டை. பழனிச்சருக்கத் தில், 

“எடுச்சகைத் சண்டொன்றளளா னென்றும்வாழ் பழணிச்குன்றை 
யத்தவூர்களிலொன்றாம்வே லாயுதம்பாளை யத் திற் 
கடு சமில்கருப்பவேலுக் சவண்டனென்றொரு௨னன்னான் 
S95 15,5 5053 g09 மெய்ச்சவமுடையானம்மா,



ச முகவுரை, 

அன்னவனென்னைக்காணு முனமவன் சனவிற்செவ்வே 

ளென்னதுகோலத் தோடுற் நிலங்சென் லபோதன்னோன் 
முன்னவிர்ச்இிடலு மென்னை முழுவலிச் குகனென்றெண்ணித் 

தன்னதுகுறைகளெல்லாம் தீர்த்திடச்சாற்றுன்றான் 

யேன் முருகனல்லே னவனடியவர்தம்பூந்தாட் 

செய்ய தூள்சுமக்குள் சென்னிச் சிறவனென்றுறுததசசொன்னேன் 

வையகத்துருவாவக்தும் வஞ்சகமலிர்ததாமிப் 

பொய்யறைகின்றா யென்றே புகல்கின்றான் பொல்லேனம்ச 

முருகனையெள்ளுமாறி மொழிலொனனவினானவ் 

கொரு தினத்துற்றதாயு முரசைச்சின்றா ணர் €ன் றில்லே 

னருகில்வாழுறவி னோர்க்கு மத்திறம் பயிற்றுகன்றான் 

றிருவருட்குகன் கூதென்னச் சிரசைசெய்திருக்கெழேேனே” 

என்று கூறியிருப்பதால் மன் த புலப்பமிகின்ற து. 

இதக்ககைய மேன்மைகளமைக்த வெமது சுவாமிகள் பதினேழுவரு 

டங்கட்குமுன், நடுகாட்டுத் இருவாமாத்தூர்த் தலத்திழ் றிருமடாலயமமை 

SH ror Fir Hoar aw pollen; ௮வகிடத்தில் ஆலயமமைத்து ஸ்ரீ த 

ண்டபாணிமத் திப்:9ர திட்டையியற்றி நித்தியரசைமித் இகொ.ராகனைகள் குறை 

வின்றி யடியார்களால் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

இக்தப்பழனித்திருவாயிச. நூலை, உள்ளனபினேடும் ஊக்கத்தோடும் 

பொருட்செலவுசெய்.து ௮ச்சிட்டுலகிற் பிரசித் தப்புத் தியவர்களான கோய 

மு.த்தூர்ஜில்லா, உடுமலைப்பேட்டை மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ $. சண்முகவேலுப்பிள்ளை 

பவர்களும், மை. யூர் பருத்திவிதை வியாபாரம் மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ பெரியசாமிகா 
டா.ரவர்களும் செய்தான்றிக்குக்கைம்மாறு ஸ்ரீகண்டபாணிக்கடவுளே ௮௬ 
௭செய்வசென்பது இண்ணம், சுபம் சுபம் சுபம்! 

வெண்பா, 

,தண்டபாணிப்பேர் தவமுருக தாசப்பேர் 
விண்டஇருப்புகழ்ச்சா மித்திருப்போ் - கொண்டசமிழ் 

வண்ணச்ச.பருரு உண்க மலத்சாட்ணேயென் 

னெண்ணத்தி னின்றருள்கவே, 

இனம், 

ஆனந்த ஒற் இர நாலாசிரியசுவாமிகளின் 

மாச மீ” | மாணாக்கலும் குமாரலுமான 

இருவாமாத்தார் இ. மூ. செந்தினாயகம்பிள்ளை. 

SHIT SCL EB



a. 

குருவேதுணை. 

| யமகவந்தா தியின் 

௯௭ - வது ஏகபாதச் செய்யுட்பொருள். 

மசவானையாண்டவய லூரகாதிமதலையன்றே 

மசவானையாண்டவயலூரகா திமதலையனறே 

மகவானையாண்டவயலூ. ரகா திம தலைய orG p 

மசவானையாண்டவயலூரரா திமதலையனறே. 

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

ச் துவயதையுமுடைய , 6 - சுவாமி, ௮ல் - மதிள்போலும்- ஊ£ - உரத்தினை 
ப்பெற்ற , நாதி- நாததத்துவசம்பர்தன் , மது - தேனாலாகிய , ௮லையன்' - 

சமுத்தத்தினது , தேம் - இனிமைவாய்ந்த , ௮௧ - இருவுள்ளமுற்ற , ஆ 

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

6) - அஞ்ஞானவிருள் , ஊரன் - இவரப்படாதவன் , ஆதி - முதன்மையான, 

மத - சமயத்தில், லயன் - 60ககயப்படுனெறவன்,தே- தெய்வத்தன்மையுள் 

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

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

இடமாகக்கொண்டபொருள் , அன்றே - ௮ல்லனே, மகவானை - இந்திரனை, 
ஆண்ட - அட்கொண்ட, வபலூரன் - பழனியாண்டவன், ஆஇ-சிவபெருமா 

னுடைய , மதலை - புத்திரன் , எ-று. அன்றே, அசைநிலை, 

(கருச். துன.) இளமையிற் பெருமைபெற் றை துவயதுப்பருவமாய் 

விளங்குகின்ற சுவாமியும், மதிள்போன்ற காததத்துவசம்பந்தலும், தேன் 
சமுத்திரம் போன்ற திருவுள்ளமுற்ற தெய்வயானை சாயகலும்,, கெடுதலைச் 

செய்யு மஞ்ஞான விருளைச் சுமக்காதவனு முதன்மையான சமயத்திலுடன் 

பாசிர்ளவலுமான வொருவன் பரமாகாயத்திற்டெச்கின்ற பிரமாண்டங்களை 

ச் சார்ந்தசலனசொருபமாயையை யிடமாகக்கொண்டவ னல்லனேயல்லன், 

இர் ரனையாண்டு கொண்ட பழனியூலுஞ் சிவபெருமான் புத்திரனுமாலா 

ன் என்பதாம். 

ஞாயம் - முதிர்ந்தபருவத்தி லடையத்தச்கஞான த்தை யிளமையிற் 

சுயமாயடைர் தமையால தனிற் பெருமைபெற்றோனென்றும், சூரசங்கார,க் 

தின்போதுஞ் சமணரைவென்றபோதுமுற்தபருவமாதலி னை துவயதென் 
அம், மற்றெல்லாவற்றையுங் சவர்ந்துநின்ற வியாபகத்தா னாத்தத்துவ மதி 

ள் போலுமென்றும், வாய்ச்சொல்லிலு மதிாயம் பொருர் தினமைப்பற் றிது 

தேன் சமுத்திரம்போன்ற திருவுள்ளமென்றுர், தன்னைச்சார்ர்தோரஞ் ஞா 

னத்தையுங்கெரிக்கின்றவனாதலி னதனைச் சுமக்காதவனென்றும், எச்சமயத் 

தோ.ராலு மிகழப்படா தகுரு த.தவமே. தனதுதொழிலா தலின் முதற்சமயத்



or FT 5 Sl FAY Hf, 

அடன்பாடென்றும், பிரவஞ்ச த்தோற்றமேமாயைக் காதாரமாதலினதைச் 
சாந்த சலன த்ததென்றும், போகாதிபனைை விர்கானையாண்ட தன்மையத் 

ற்காதாரமான மாயைக்கதிதத்தை விளக்குமென்றும், சிவபெருமானே நெற் 

மிக்கண்ணாற்பெற்ற தன்மையுமங்கனமாகுமென்று மறியக்கடவர். 

(இலக்கணம்) முதல் வரியினு மிரண்டாம் வரியினும் 8காரம்போலி 

யாய் நின்றது. உர, என்னும்பதத்துள்ள வுகரம், நீட்டல்லிகாரம்பெற்றது. 

உடைமைபற்றி நீட்டல் விசியெனக் கொள்வாரு முளர். அதன், இதன், ஒன் 

றன, என்னும் பதநிலைப்படி அ௮லையினென்பது அலையனென நின்நது. அலை 

யெனச்சமுத்திரத்தைச்சொன்னது பின்மொழித்தொகை. மூன்றாம்வரியிற் 

போலியைகாரமாகின்றது. ஊர்தல் சலனப்பொருடரு தலும், தலையென்னு 

ம், முன்னிலைவிளிபோலும் பெண்பா ற்கிளவி, ;ஃறிணைக்கும் வருமாறும் ௮ 

ஃது மதலைத்தன்மையாற் பொருந்தியவாறு முணரும்புலவரு மிருப்பாரென 

Bibl Berm. Midget, ௮லார், ௮னதுபோலுமோசைமெலிவு சாதாரண 

மான செய்யுள் வழக்காதலின் விரிக்சழுதாது விட்டனம், 

சாத்துகவிகள, 
கவ ஒலு கலை 

சென்னை சித்தார்த சரபம் ௮ஷ்டாவதாணபம் 

பூவை - கலியாணசுந்தர முதலியாரவர்களியற்மிய.து. 

74 
௮.ர்விரு த்தம், 

வண்ணக்க விச்சாப மாமபரவருணகிரி மாதவத்துத் 

தண்ணளியினிற்சிறர்த முருககாசச்சாமி சலுரிற்சொற்ற 

பண்ணளிசூழ்ஈற்பழனித் திருவாயிரப்பலுவற் பண்பைச்சூழ் தற் 

கெண்ணியவாயிரகாவையுடையோனே பொருவாறிங்கேறமோனம்மா. 

  

இந் தூலாசிரிய சுவாமிகள் மாணாக்கர் 

திருகசெல்ே வலிஜில்லா கழுகுமலை 

இராம$ூட்டிணப்பிள்ளையவர்களியற்றியது. 

ஆதவ 
வெண்பா. 

தித்கார்பழனித் இருவாயிரத்9தாடபல் 

வித்தா.ரப்பாடல் விரித்தபுகழ்ச் - சத்தாதி 

யாகநிகழெங்கோ னணித்தண்டேர் தோர்கடவுள் 
பாக்கெ றியாவரளப் பார்,



: . 
FES SISAY Harri எ 

இகஃ்தாலாசிரிய சுவாமிகள் மாணக்கர் 
இருசெல்வேலி ஜில்லா கோபால சமுத்திரம் 

சண்முகதாசப்பிள்ளையவர்களியற்றியன. 

WE 

risésSeer. 

தர்தனா தத்ததன - கன தானனா. 
வண்டறாதுற்றமலர் விண்டுதேன்மிக்கொழுகி 

வந்துகால்பெற்றுவளர் - பொழிலூடுபோய் 

வண்கையான முக்கனிகள் சிர்தியாடிப்பழகு 

மக்திசூழ்கற்பழனி - மலைமீதுவாழ் 

திண்டபாணிக்கடவு டண்டையோலிட்டழகு 
தங்குபா சக்கிலொரு - பது நூறுசேர் 

௪ தநீபக்கவின த ஈன்குபாடி.ப்புலவர் 

சங்ககாடி ப்புகழ - ஈனிசூடினா 

னண்டரூரொத்தகழை மிஞ்சுசகானப்பதியி 

லன். று சோணிப்பல்விழு - முனம்வேலுளா 

னன்பனாப்முத்தமிழ றைந்துலேத்தொழுக 
லங்கதால்விற்பனமெ - யருணீ இசிர் 

சண்டன் வேதத் தன்மக னஞ்சகோ.ரத்தவச 
சங்கலாடைப்பொலிவு - முழுநீ௮ுதேதர் 

தண்கெளமா.ரச்சமய மொன்றும்வாழ்வுற்றிலகு 

கண்டபாணிப்பெயாகொள் - குருகா தனே. («) 

தனத்தன S156 SSMS - SUP) SUP. 

அறகதொழின் மாந்தர்படித் - துயம்வாழ்வினதே 
பருட்பொலிவாந்தவருய்க - துணாபிரளளெதே 

ஃற்கவிவேர்காகமக் - கிருசீர்விழியே 
வெளுத்தவிர்வான்௧கடலுற் - றெழுமாரமுதே 

மறக்குலமான்ககனப்- பிடிமாதுடன்வேண் 

மகத் துவமோர்ர்.துமதஇித் - திசைபேசிடு_நா 

ஜிறற்றடியேர்துகரத் - தொடுமேவிமமோர் 

இருப்பு மோன்பழனித் - திருவாயிரமே. (௨) 

 



சாந்துகவிகள், 

இ*_தநாலாசி॥/ய சுவாமிகளின் அன்பர் 

திருரெல்வேலி ஜில்லா - பாவூர் 

மூ. பார்த்தசாரதி நாயுநி அவர்களியற்றிய.து. 

ஆச 

தர்ததானதன தன்னதய்யகன - தன தானா. 

பந தபாசம.தறு செம்மைமெய்யர் தவ 

மென்றுநீள்பழனி யண்ணல்வள்ளிமகிழ் 

பை ககலாபன்மிகு மொண்மையுள்ள திசள புயமீதே 

பண்குலாவுசொடை, பென்னவெளவுதமிழ் 

கொண்டொரராயிரஈ லெ ண்ணினமல்குகவி 

பண்பு க.ருவகை மன்னியால்லைவனை த.ரலானான் 

முஈுகவாலனுலக மன்னனல்;கமலர் 

ஈன்றுசேோரருணை நண்ணிஈல்கவல 

மொய்ம்புளோ னிரைகெ னு மெவ்வமற விழைவோனே 

முண்டகாசனனை முன்னரை இலருள் 

விண்டுவாழ்வினையு மெண்ணலில்ல திழி 
மொக்தைபோலநினை வன்மைகொள்ளுமுயச் விசகோனே 

மர் தமாருகமொர் வன்னவையமென 

வுநதும்வேளமர்செ யின்னல்வெல்புனிதன் 

வன்புரு தவியல் பன்னுதெய்வமுனி நிகர்வோனே 

மஞ்சுலாவொர்கிரி தன்னினமெய்யுருளு 
பங்கவினமில தெண்ணமெள்ளளவு 

மம்குறாமலினி சங்க.லுய்யுமொரு ' செயலோனே 

சர் தமாரிபொழி செம்மல்வளளல்ச.ர 

பன்குமா.ரமத வுண்மையெய் தியயி 

ஐங்குபூசைபுரி தன்மைவெஃகுமுயர் பெரியோனே 

தஞ்சமாகவிழை யென்னதுள்ளமுறை 

சொர்தன்வேணுவன மென்னுதெல்லைவரு 
தண்டபாணிகிறை வண்மைவெள்ளமுள குசவோனே. (௧) 

வேறு. 

கழனித் இருரெல்லைக் காமர் தண்டபாணி 

தழனித் தியகுகற்குச்சாற்றும் - பழனித் 
இருவாயிரர்தலையாத் சேர்பெறுவாய்கெஞ்சே 
தெருவாயிரர் தலையாச் £ர். (௨) 

 



சாத்துகவிகள். டக 

| இந்நாலாசிரிய சுவாமிகளின் 

மாணாக்கரும் குமா.ரருமான 

தி. மு. செந்தினாயகம்பிள்ளையவர்கள் 

இயற்றியன, 

WE 

்.. வெண்பா, 

மேலாம் பழனிமலை மேவுதண்ட பாணியனறன் 

பாலாம் பலகலமும் பாடிவைத்த - நூலாம் 

பழனித் திருவா யிசமன்பர் பாடி த் 

தொழனித் இயமெய்ச் சுகம், ப (௪) 

வேறு. 

கட்டளைக்கலித தழை. 

காலொன்றுமேலெடுத் தாடும்பிராலு தற் கண்டருசேய் 

மாலொன்௮ கெஞ்சென செய்தாப்பழனி மலையின்மிசை 

வேலொன்று தண்டமொன் றேந்திநிற்பான்றன் லிருப்பமுறு 
நூலொன்று நற்பழ னித இருவாயிர கோன்மையதே, (௨) 

வேறு, 

எழுசர்விருததங்கள், 

௮ண்டரும்பரவும் பழனியங்கரிமீ தயிலணிர் தாடுமெம்மம்மான் 

Oy ண்டசாமனிதர் தனதுமெய்யருட்சிந்சொருபமோர்ர் தஇடலரிதெனவே 

மண்டலமதனிற் றண்டுகல்லாடை வளங்கொள்வெண் கோவணமுழுநீ 

மருஸ்டருமக்க மாலைபாதுகை£ ளூற த்திருவுருவமாவர்து. (௩) 

தண்டபாணியன்சொற்றிருப்புகழ்க்காரன்ரானெலுமிரண்டுமெய்ப் பேரு 
மெண்டருமுருக தாசனென்றொருவா றேய்க்ததோர் பேருமேற்றருளி 

வண்டமிழ்க்கடலைக்கடைந்துமெய்ம்மறையின்வண்பொருளமுதமாம்பலலால் 

விண்டனன்றொகையிவ் வளவெனமுடிக்க வெட்குவர்சேடன்வா ணியுமே.() 

அ த் தகைப்பனுவற் கூட்டமத்தளையு எ திகமா விளங்குவதணிசால் 
விததகப்பழனி யாயிரமென்லு மெய்யறிந் துத் தமாவிளம்பி 
அ த் தமத்தவஞ்செய் துய்பவர் நிசமென்றொப்புவர் மற்றையோருள்ளில் 

வைத்ததோரபிமா னத்தொடர் பென்ன வாய்சொடு பேசுவர் தாமே, (௫)



«0 சாத் துகவிகள். 

பாயிரம்வெண்பா மாலையர்தாத பயில்கலித்துறையலங்காச 

மாயிரும்:கழ்சேரி யமகவந்தா திவளமிக திரிபுமஞ்சரியுக் 

தாயினுமினியகுருபரமாலை தகுபதிற்றுப்பத்தர் சாதி 

வாயிகப்பிள்ளாக் கவிகலம்பகஞ்சீர் மலியொருபாவொருபஃதும். (௬) 

ஈவமணிமாலை யொடஈவரசமு ௩லமிகு சித்திமாலையுஞ்சீ 
ருவமைதீர் கடுவாமொலியலச்தாதி யேரங்குசீர்வண்ணமும் வகுப்பு 

தவமுறுமன த்தாற் பயில்பவ.ரடையுர் தனிப்பயன்குறிப்பிடுங்கவியும் 
விவ ரமாத் திருவாய் மலார்தவெங்குசவன் விரைமலர்ப்பதம்வணங்குதுமே. 

#65550). 

G5 SSTM SU SHAM SIM - FH STS). 

சர்.தமார்குரவு வெட்டுமுனாமல - ரணிசீர்தோய் 
கர்தனறாதருளி விற்றினமேமுழு - கிடுமேலோ 

னிர் சமாநிலம திற்றமிழ்மாரிபெய் - முகல்போல்வா 

னெங்கண்மா தவமு டி.த்நிடு2த)க - மணியாவா 

னர் தண்வேணுவன மத்தியிலேதிரு - வுருவானோ 
னங்கையூடுகுறி பற்றிமெஞானகல் - இடுவோனீள் 

சர் தவாய்கொள்சர பப்புலவோனெளு - மிசையோன்ம 
தண்டபாணிபழ ஸித்திருவாயிர - மினிதாமே, (௮) 

எழுசீர்விருத்தம், 

௮ருண்மலி தண்டபாணிமாமுனிவ னறை தருபழனியாயிர த்தைத் 

தெருண்மலியுளத்தா லுமெலைப்பேட்டைத் திருககர்ச்சண்முகவேலு 
பெருமைசால் பெரியசாமியென் றிருவர் பிரியமிக்குரியசைப் பொருள்பெய் 

தருமையாமவ்வூர்க் கருட்டிணன்பிரசி லச்சியற்றுபு துலக்கெெயே, (௯) 

சாத்துகவிகள் முற்றியன. 

குருபாதமேகதி, 

iu 
  

Hr



சாத் துகவிகள். ௧௧ 

இச் நாலாசிரிய சுவாமிகளிடம் சந்தம்கற்ற 

கொர்குப்புலி உடுமலைப்பேட்டை 

- மூத்துசாமிக்கவிராயரவர்களியற்றியன. 

கட்டளைக்கலித் து, 

தருவா யிசதியன் னார்மயல் விழ்க்து தவித் துழலுங் 
கருவா யி.ரவக லாச்நெறி காணக் சதிரென்பசத் 

அருவா யிரணியற் செற்றோன் மருசன் சொலும்பழனித் 
இருவா யிரசக் தண்ட பாணிச வாமிசெர் ே தமொழி, (க) 

வேறு, 

விருப்படி. வாரந்தொட்டு மேற்படி விமானக்சோயில் 

இருப்பவர் குறிக்குமோக்கத் திற்செலுத்தேணி போலுர் 

திருப்புகழ் த் தண்டபாணி இகிரமுருகதாசன் 
அருட்படி பழனிக்கோது மாயிரம் பாட்டுிமாதோ, (௨) 

எழுசர்க்கழி நெடிலடி, ஆசிரியவிரு த்தம். 

பண்முறைச் தண்ட பாணியெங் குருகற் 
பழனிக்கா யிரஞ்செயுட் பகரச் 

ச ண்முஈவேலுங் கண்மணிப் பெரிய 

சாமியும் பொருளுப கரித்த 
திண்மையிற் பெரிசே யெண்ணிய வெண்ணெய்த் 

திருட்டி.லாக் இருட்டினசாமி 
யுண்மையிற் பாடு பட்டுத்தன் னச்9 

அய்த்சகவோ ருழுவலன் பதுவே, (௩) 

 





வரிசை, 

> 
Pp 
e
S
 

F 
R
Y
U
S
E
O
Q
S
t
 

a
 
p
y
 

க்ப் 

கடு 

addr 

a. 

பிரபந்த அட்டவவன, 
பக்கம். செய்யுள். விவரம். 

பாயிரம், 

வெண்பாமாலை. 

வெண்பாவதந்தாதி, 

அலங்காரம், 

யமகவந்தாதி, 

திரிவுமஞ்சரி, 

குருபரமாலை. 

பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, 

பிள்ளைக்கவி, 

கலம்பகம். 

ஒருபாவொருபஃ து. 

நவமணிமாலை, 

சவரசம், 

சித்திமாலை. 

நடுவொலியலத்தா இ. 

கலவிமட௫ழ்தல் வண்ணம். 
வகுப்புகள், 

ஹதூற்பயன், 

குருபாதமேகதி, 

579946 
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டெ 

குருவேதுணை. 

பழனித் இரு காயிசம், 

  

6 

பாயிரம், 
REE 

விநாயகர்காப்பு. 

வெண்பா. 

சழனியுங் குவிர் சாரலுங் காண்டரு 
பழனி வேள்புனை பாடலொ ராயிரந 

துழனிசெய்யத் துணைச்செயுர் தோமில் சாத் 

தழனி றப்பெருர் தந்தி முகத்தனே. (௧) 

FT OU BST. 

Ho Fray gaw. 

வத்துநிலை யுணராப்புன் புலவர்சிலர் தமக்குமுன்னாளவலிமைசான்றி 

சித்துதிக்கும்படி இருவாக்கருளியரீயென்னையின்னர்தியக்கவேண்டாஞ் 
சத்துவசற்குருமுருகன்பழனியிலென்விருப்பமுற்ற த்தகுஞ்சீர்தந் தாள் 

வித்துவசேகரர்பலர்க்குங்குலதெய்வமாகநிகழ்வெள்ளாமானே. (௨) 

முருகக்கடவுள்க௱ப்பு. 

வெண்டா,. 

மருமுளரிப் புங்கவலூல் வாய்ந்தநெறி யாறுந் 

இருமுகங்க ளாம்பழனி த்தேே வ--யுருமூதிரு 

முன்னளவில் சித்தர்பேற முன்னியசீர் நல்கியநீ 
யென்னளவில் வஞ்சனைசெய் யேல், (௩) 

வேண்டுகோள். 

கட்டளை ச்கலித.துறை. 

அன்பர் தர்தாட்பொடி பற்பலராள்சரத் தாரக்கொண்டு 

நின்பவளத்திரு மேனியைசாடி. நெடி திருந்து 

மென்பர மார்த்தமுர் தேர்ெறிலேன்றுதி யேற்றருள்வாய் 
தென்பழனிக்கிரி மேல்விளையாடிஞ் சிவக்கொழுந்தே, (௪)



பழனித்திருவாயிரம். 

இகழ்ச்சிகூறல். 

சந் தக்கவி, 

தானனந்தயய தனர்தன தனத்தனா. 

Hon Inder தினம் பெறு மொருத்திதா 

டைவன் செய்கை மறந்துறுத லொப்பவே 
வாயில் வந்துள்ளகறுக்தமிழ் முழக்டொ 

மாசடைர்தல்ல லெலுங்கடலிலெய்த்திரகாள் 
சேயிலங்கெஃக மதன் கண்வளர்ச ததிநேர் 

சேறியொண்செல்வ மிகும் பழனியைச்சொல்கே 
னபினங்கவ்வலிணங்குதசை துய்த்திடார் 

நாடொறுத்துள்ளி மகிழ்ச்திடல்குறித் தரோ, (௫) 

தேற்றம். 

ஆசிரியப்பா. 

புன்னுனிகறிக்கும் புனிதவாய்மறி 

soo ந்செந்கீர் தவள த்தண்டுலத் 

தலை பெயல்புகன்ற சங்கப்புலவன் 

கொலைபடா வண்ணக் குன்றிடி த்தொருபேய் 

மருமமும் பிளந்த வடி. வேற் செங்கை 
முருகப் புத் தேண் மூவாப்பொன்னக 

ர்ரசுவேட்டோ சயம்பலகோறலும் 

விரகுடைப்பண்பன் றென் றேறவிஎம்பு 

மென்னைக்காவாதிரானெனுந்துணிவாற் 

றன்னைப்போலுக்தலம்பிறிதில்லாத் 

திருவாலினன்குடிச்சென்று 

(HO ara Hosen & கூய்த்துஇக்குதமே, (௬) 

பாயிரமுதநிறறு, 

வேலுமயிலுந்துணை.



a 

| முருகக்கடவுடுணை. 

பழனித் இருவாயிரம். 

  

நூல். 

வெண்பா மாலை. 

சி.த்தியெட்டு ஈல்கத் இரும்பாதுன் ருளுள்வைகு 
முத்தியினுஞ் சோத்தருள முன்னுவா - யெத் இசையும் 
போற்றும் பழனிப் பொருப்பிற் புகழ்த்திருக்கூ த 
தாற்றுஞ் சிவகுருநாதா. 

பாடல் வனைந்தேத்தும் பத்தா மனப் பாவனைபோன் 

முூடன்மறந் தாயோ வறிகிலே-னறைடைலொன்று 

மென்றனக்சே னல்குஏலா யீடி.ல்பழ னாபுரியி 

னின்ற முருகா நிகழ்த்து. 

கோவதகைக்கும் பொல்லார் குடிகேடு காண்பதன்முன் 

சாவதற்ற முத்திபதர் தந்தாலு-மேவற் 
கிசையேன்கா ணென்னையின்ன மீட.ழிக்க வேண்டாக் 

இசைேதர் பழனியர சே. 

மான்பராவைக் கண்ணார் மயங்குமலர்க்கடப்பநீ 

ேதன்பாயுந் தார்ப்பழனிச் சேவகா - யான்பாடும் 

வெள்ளத் துதிக்காசை மிக்கமைந்து மேவார்போல் 

கள்ளத் தனமுனக்கேன் காண், 

பாடும் வளமையன்றே பாலித்தாய் பற்பல௫ித் 

தாடு மகிமை யமையாயோ - பீடு 

(Lp Bt Firs பழனிபின்கண் (Lp S FVLP B காத்திட் 

டதிர்சேவற் கேதனங்கொண் டாம். 

சேவற் மொனி.பாற் செவிகளிக்குஞ் சிரடியா 

ராவற் றிரண்முடி.ததற் காற்றுயோ - மாவற்றுத் 

தேவருப்யச் செய்த தருக்கைவேற் செல்வா நின் 

னாவல்பழ னித்தலத்தின் ரா. 
கற்கிணற்றி னீர்ப்பெருக்கங் காதலித்.துன் பாலடைந்தே 

னிற்குமசொன் அுள்ளதுனை நேடியுரு - கெற்கடியான் 

தற்குமதொன் றுள்ள இந்தத் சாழ்ச்சிமுத்துர் திர்த்தருளவாய் 
நிற்கும் பழனியண்ண லே. 

(5) 

(6) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௪)



பழனித்திருவாயிரம். 

போக முனிக்கும் புலிப்பாணிச் சித்தனுக்கு 

நீகருணை செய்தகதை நிச்சயமேற் - முகமுற்று 
வந்தவெனைக் கள்ளேல் வயலூர்த் திருமலையிற் 

சந்ததம்வாழ் ௪ண்முகநா தா. 

௮.றியாமைப் பேயா சைம்பாமென் ரர்க்கேன் 

குரியாமென் அுன்பதமுட் கொள்வே - னெறியா 

ஜிரண்டுத தனவென் ஹெழிற்பழனி யாள்வாய் 
சரண்ணெரூட் டுண்மையைக்காத் தாள், 

சொன்னயமு மோசை த் கொடைகயமுஞ் சோர்வின்மற்றை 

ஈன்னயஙக ளக தனையு ஈல்குவாய் - நின்னயங்க 

பொல்லா நமுடையார்க் கெளியா யெழிற் பழனி 

வல்லாளா மேவற்கை முனிவா. 

உன்னை மறந்திங் கொருகணமும் வாழறியே 

னென்னைமறந் தெவ்வா நிருப்பாயோ - முன்னை 

மறையோனைக் குட்டியகை வல்லாய் வயலூர்க் 

கிறழறையோனே யுண்மையறி யேன், 

ஈனக் கலியா லெனைச்சூழ்ந்து புண்படுத்து 

மானக்கே டத்தனையு மாற்றுவாய் - வானத் 

தலைவாபலர் போற்றத் தமிழ்ப் பழனிக் குன்றத் 

இிலைவடி.வே லேர்தி கின்றரோ னே. 

வன்னக் கலாப மயின்மேன் மனத்துளவந்து 

மின்னற் படுத்துகின்றா யென் செய்வே - லுன்னத 

கரியபுகம்த் தென்பழனி யப்பா வடியேற் 

குரிய துணை யொன்றுமற்றுண் டோ, 

ஏனற புனங்காத் திருந்தா வினிதுரைத்த 

மானக் குறிப்பயனும் வம்பாமோ - ஞானக் 

கு.ஏவனா த் தென்பழனிச் கோயினடு நின்றா 

யிரவலரிற் கூட்டே லெனை. 

என்று மிதயத் இரக்கமில ராயுயிர்கட் 
கொன்றுதின்பார்க் கஞ்சிச் குலவேனோ - வன்றுரைத்த 

வாசகத்தைக் காவாய் மலைப்பழனிவாழ்முருகா 

வேசகல் பேரின்பமுற வே, 

செம்புகர்க் குன் முர்க்குக் திருவா வினன்குடி.ச்சீர் 

பம்புபெரும் பாரிற் பலகேட்டு - நம்பு மென்பாற் 
கோணை த் தொழிற்செய் குமரா வினியேனு 

மாணைத் திறஞ்சற் தருள், 

(௮) 

(௯) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬)



வெண்பாமாலை. 

என்றற் கருட்பெருஞ்சீ ரீயா விடினுநல்கற 

குன்றற் கனியா னொருவனின்றோ - தென்றல் 
வசையான் புகழ்பழனி மாமலைக்கோ மானே 

தரையார் முழுதுமுய்யத் தான். 

கன்னல்வரி வில்லான் கடும்போர் குறித்தெதிர்க்கு 

முன்னமுனை காடியவென்முன்னில்லா - தின்னக் 
அயர்ப்படுத ௪ லாமோநின் மொண்டு செய்கில்லேனோ 

வயற்பழனி காக்கு மிறை வா. 

அருளபுரிகின் றில்லாயென் னான்ற தவத்தா 
டி. ருளசெறியச் செய்குவத மென்னோ -பொருள்பலவுக் 

தானாகி யாகாய் தமிழ்ப்பழனி மால்வரைகச்கோர் 

'கோனா நிற்கும் குகா. 

எத்தனையோ காலமுனை யெண்ணித் தொழுமெனக்குன் 

சிகதமிரங் காதவிதந் தோடில்லேன் - முத்தர் 
பரரவுபுகம்த் தென்பழனிப் பண்ணவா பைக்கு 

மரவுடைப்பைக் தோகையில்வக் தாள், 

உலகைப் பொருளாமென் pier gp wo Slurp 

கலகம் பெருகிக் கவன்றேற் - இலகு 

திருவருட்பே றென்றருள்வாய் செல்வப் பழனி 

மருவுங் குருபர தேவா, 

மெய்ப்புலமை வேட்டுன் விரைமலாத்கா ணாமுமெனைப் 

பொய்ப்புலவ ரெள்ளலென்று போக்குவாய் - முப்புவன த் 
அள்ளாரும் பேச வுயர்ந்தபுகழ்த் தென்பழனி 

வள்ளான் மறத்தகண வா. 

சொன்னவற்றை யேபலகால் சொல்லித் அதிக்குமென்சொற் 

குன்னதுளஞ் சற்று முவக்காதோ - வன்னமயிற் 

சேவகா செல்வத் திருவா வினன் குடி.க்கோர் 

காவலனா வாழுமுூரு கா. 

கண்ணனையே போலுங் கனத்தபுகழ்ப் பேறு பெறு 

மெண்ணமெனசக் சந்த இலைகொல்லோ - வண்ணப் 

புலவர் மகழ்பழனிப் புங்கவா பொல்லார் 

பலரிகழ நொந்தேதன்கண் பார். 

உடலும் பொருளு முயிருமுனக் சென்றோர்க் 
இிடலுணர்ந்து மேனிரங்கு இல்லாய் - கடலுடுத்த 
பார்முழுதும் போற்றும் பழனிப் பருப்பதத் கோர் 

கூர்முதிர்வே லேந்துங் குகா, 

(௧௪) 

(௪௮) 

(க ௯) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௪) 

(௨௫)



eed 

பழனித்திருவாயிரம். 

குன்றக்குறவர் குலக்கோதை கோமானே 
தென்றற் இரிப்புலவன் ழே௫ிகனோ - மன்றத் 

தொருவா நடம்புரிவானுற்றதவப் பேரோ 

திருவா வினன்குடி வாழ் சேய். 

சந்தக் கவி3தொதெதுன் ரூள்கருதுமென்னையிங்கு 

பந்தப் படுத்திய தென் பாவமோ - சொந்தச் 

செயல தன னீஈடத்துஞ் ச€ர்விமாயாட்டேயோ 

வயலூர் முருகாசொல் வாய், 

எல்லாமுநின்செயலே யென்றுணரு மென்றனையும் 

பொல்லா வினைப்பேய் புலா்த் துவதேன் - வல்லா 

சனைவருக்குர் தாயா யணிப்பழனி வெற்பின் 

முனைவினைன நின்௫ய் மொழி, 

*என்பாலோர் பெண்சமைத்தாற் சர்தசலையொன் றினையு 

மன்பா லெனக்களிப்பா யாமாகில் - வன்பா 

௮யிர்செகுப்பா சைத்தடுப்பே னொண்பழனி வெற்பில் 

வெயில்வி "க்கும் வேற்படைத்தே வே. 

உன்னன்பர் மேன்மை யுரைப்ப தரிதேயா 

மென்ன வுணர்த்தியது மில்லையோ - வின்னக் 

துயர்ப்பரித்த வேண்டார் தொழுவார் மனம்போல் 

வயற்பழனி காக்கும்வப வா, 

வாரணப்புட் கேதனமே வாழியென வாழ்த்தெடுக்குங் 

காரணத்தார் சொற்குங் களியாயோ -- தோசணச்சீர் 

விதித் இருவா வினன்குடிப்பொற் கோயிலுள்வா 

ழாகித்தன் போலு மொருவா. 

உக்செப்2பர் வேல்வழுதி யற்றகலை யுங்காழிக் 
கக்கான்றோ யுங்கலையு மார்க்களிப்பாய் - சக்கிரியைக் 

குட்டி யுதைத்த குசவா பழனி வெற்பிற் 

கட்டி வெல்லச் சொற்சொல்குழ கா, 

அன் 2றயுனதடிமை யானே னடியேனுக் 

இன்றேனு மின்புறுத்த வெண்ணுவாய் - குன்றேற 

மாட்டான்போற் ரோகை மயிலூர்ந்து வான்பழனி 

நாட்டார்முற் போய்வரு மன்னா, 

இன்ன மிடும்பற் கறைச்சி நசையுண்டே 

யென்ன௮)ரைப் பார்க்கு மிரங்குவையோ - முன்ன 
மவனைப் பொதியைமுனிக் காத்தடுத்தாண் டார்வத் 

தவர்பழனிவாடிம் வரதா, 

*%என்பால்-எலும்பால் 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩.௦) 

(௩.௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪)



வெண்பாமாலை. எ 

செர்தமிழ்ப்பே: சார்வஞ் சதையும் படிகலிப்பேய் 

வர்தடையா வாறு வசந்தருவாய - சந்தக் 

களிமருவு இண்டோட் இழவா பழனிக் 

குளிர்மலைமேல் வாழெண் குணா. (௩௫) 

ஆட்டாலைப் பாகே யனையமொழி யார்தருழ்பொய்க் 

கோட்டாலை யோர்க்கதெச்சொற் கூரும - லோட்டா 
லிசப்பார் பணிவிழைக்கே னென்றருள்வாய் கொல்லோ 

வசப்பார் வயலூரச்செல் வா. (௩௯) 

வண்ணக் தமிழ்க்கு மகிழாத மானிடரு 
மெண்ணப் பெறும்வாழ் வெனக்கருள்வாய் - கண்ணத் 

தனக்கவுரி பாலா தனிப்பழனி வேலா 

கனததபுகழக் கோலா கலா. (௩௪) 

வில்லேற்றஈ் தோர்தசில வேந்தரிட கிக்கதமிழ்ச் 

சொல்லேற்றக் தோர்போய்சக் தொழாதருள்வாய் - கல்லேற்றக்' 

காரா பழனிமலைக் கந்தா கடப்பமல 

சாரா புலவர்தலை வா, (௩௮) 

அடியார் திருக்கூட்ட மம்புளவியிற் கூடிக் 

கொடியாசை வெல்லல் குறித்தே - ணிடியால் 

வெருளசவம் போற்பதுங்க விட்டாய் பழனி 
யருளசசச கண்பார்த் தருள, (௩௯) 

வர்தனவு நேசே வருவனவு மாய்ந்தனவஞ் 
சந்ததமு மெத்தனையோ தண்டமிழ்ப்பாட் - டி. நதவிதப் 

பேறளித்தான் சித்தி பெறத்தந்தி லான்பழனி 

விறணையக் தாங்குகந்த வேள, (#0) 

மான்றுர் துணையா யிகபரங்க டாங்குவது 

மொன்றுங் குறையா தொலளிர்வதுவு - நன்றுணாந்தோர் 

கொண்டாடிச் ரூவெ.துங் கோலம் பொலிபழனித் 
தண்டா யுதபாணி தாள். சக) 

வெண்பாவை நெஞ்சம் வியப்ப மிகுமதுர 

வண்பாடற் பாமிமன்பர் வாழ்வுறவுங் - கண்பார்க்க 

மாட்டாய் கொலோபழனி மாமலைமேல் வர்துதொழும் 

வீட்டாவற் ஜொொண்டர் தெய்வ மே. ப (௪௨) 

தன்னர் தனியாய்ச் சதகோடி சங்கமுறு 
மன்னவனு மாமொருவன் வாழுமிடம் - பொன்னகரு 

காணும் பழனி ஈகர்த்தவமே போற்றிகழு 

Let BOG Gl SILT மலை, (௪௯)



பழனித்திருவாமிரம். 

இக்சசையிற் குன்றுதொறு மேட யெழுத்தாறுஞ் 
சிச்க சலனமறச் செப்பியே - முத்தமிழாற் 

றன்னைப் புகழ்சீர் தருவதற்குச் சோம்புவகோ 

தென்னைப் பொழிற்பழனிச் சேய். 

என்னருமை தேரா ரிடம்போ யிரரந்தலுதீதே 

னின்னமது செய்துழல வேவாதே - பன்னகங்கட் 

கொகத்தியணுர் தோகைக் குரககத்தா னேபழனிச் 

தித் தியிலோர் சற்றருளிச் செய், 

சாத்திரங்கள் சொல்லுக் தவழமுயல மாட்டாம 

(௪௪) 

(௪௫) 

லாத்திரப்பட் டேங்குமென்னை யாதரிப்பாய் - வேத்திசக்கை 

BS DL OMG சம்பு நயனந் தருங்குமசா 
விந்திரர்போற் நும்பழனி யில். 

ச௪ண்டார் களிக்குங் கனியொன் அள ததனை 

யுண்டாசே வீட்டு ரறைகுவோர் - தண்டார் 

கரங்ககொண்டு சென்பழனிக் காவல்செயு மஃதே 

யு.உங்கொண்ட தேவ ரூயிர். 

இன்னம் பிறவாமைக் இச்சையுற்றோ சேத்துமொரு 

மன்னன் 2பாற் றென்பழனி மாமலைவாம் - முன்னவனை 

யாரோ வெனக்கருத்து ளையுநவேண் டாமனற்கட் 

சிமோன் றவப்பயனாஞ் சேய். 

அக்கினி க்கண்ணா லரனீன்ற மைந்தனுக்கச் 

சக்கலையென் பாருர் தவத்தரோ - கொக்கெண்டு 

கூறாக வென்ருப் குவிர்பழனிக் கோயிலிற்கூ 

டாருங்காலத்தி லறை, 

என்மான மோர்பொருளன் நீசன் ஜொழுங்குருவா 

நின்மானம் வேட்டே நெடிதயார்தேன் - பொன்மான் 

மகள்கணவா தென்பழனி வாழ்முருகா வுண்மை 

இகழ்வதனுக் காமுதவி செய். 

அற்ப மதவாத ராணவமெல் லாமழிக்குஞ் 

சிற்பாஞா னத்தைக் தெரிவிப்போன் - கற்பகநாட் 

மிள்ளமகள் கேள்வ னுமையா எருள் புதல்வ 

னள்ளலின்னீர்ச் சீர்ப்பழனி யான். 

செய்ய பவளத் திருவாய் திறக்தன்றெ 

னையமறச் சொன்னதும்பொய் யாகுமோ - வைய 

மிகழ்ந்காலு ஈம்மனங்க ளேனுமறி யாவோ 

வுகந்தா வினன்குடியுற் ரோய், 

(௪௬) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௨7



வெண்பாமாலை. . 

தருமர் திரப்பேரூர்ச் சர்ப்புலவன் aC en 
சருமர் திரஞ்செபித்துய்க் தானோ - கருமத்தாற் 
சென்றுவலி தாண்டனையோ செப்பாய் திருப்பழனி 
நின்றுலகை யாண்முருகோ னே. 

நீலக் கலாபிமிசை நீகனவிற் ஜோன் றியதோர் 
கோலத்தை நேர்காட்டக் கூடாதோ - சாலப் 

புகழோங்குக் டி தன்பழனிப் புண்ணியா பொல்லா 

ரிகழ்தீச்சொற் முங்குகின்றி லேன். 

காமனம்பாற் இரந்தை கலக்கிக் கழிக்கரிய- 

தாமதப்பண் பெய்தவெனைக் தள்ளாதே - நேம 

முடையார் பலாசூழ வொண்பழனிக் குன்திற் 

. நுடையாடும் பூர்தாட் குகா. 

மெய்யறிவு சற்றுமிலா விணர் வெறுக் திகழ்காற் 
பொய்யரைப்போன் றியான்புழுங்கப் போகுமோ - கவையகோ 

முன்னுரைத்த வாறு முடியாக தேன்வயலூர் 

மனனும் பரமகுச வா, 

கண்ணிரண்டா னின்வடிவு கண்டே களிப்பதற்கா 

ஈண்ணியரகா னுய்வதெந்த நாள்கொல்லோ - விண்ணினா்க்குக் 

தாசகமா வாழ்பழனிச் சற்காரவா வென்ன நிவை 

யாரசைக்கின் ருர்நீ யலால். 

இன்னங் கலிப்பே யெனைப்புண் படித்தாமற் 

றன்னர் தனிப்பெருமை சாற்றியா - என்னப் 

பரியானைக் குட்டியகைப் பாலா பழனிக் 

இரியாதி பாவெற் கெடேல். 

சொல்லுர்து மாலை தொடுத்தன்பிற் சூட்டுகரைப் 

பல்லும்ப ரும்பாவம் பாராயோ - வல்லும் 

பகலுமிலார் போற்றும் பழனிக் கிரிமேற் 

றஜிகழ்வடிவேற் சேவகனே செப்பு, 

அன்ஜோர் இளிப்புலவற் கானந்த மீக்தபிரா 

னென்றோிக் கெஞ்சுமெனை யெள்ளிடேன் - மின்றோற்கும் 

வேலா பழனிமலை வித்தகா வெள்ளிவெற்பன் 

பாலா வருட்கடைக்கண் பார. 

மேதினியிற் பல்லோர் மிருகமனை யாரென 

யோ தியசொற் கேட்டுமுணாந் அய்ர் இலே. னீதி. 

மலிதென் பழனியப்பா வானுலகம் காக்கும். 

குலிசன் புகழ்சீர் கொடு, 

2 

(௫௩) 

(௫௪) 

(6௫) 

(Gs) 

(Gar) 

(௫௮) 

(௫௯) 

(௬௦) 

(6)



0 பழனித்திருவாமிரம். 

காலமொடு கன்மங் கடர்த கதிவேட்டுச் 
சால வருந்தித் தவிக்கின்றே - னீல 
முகிலூர் பழனியப்பா முற்றிலுமென் ஓள்ளத் 
இ௫னீய்கற் கானவிதஞ் செய், 

கல்வாப சிந்தைக் கயவரொல்கக் காரினியி 
லெல்லார்க்கு நன்மைசெய்த லிச்ச த்தேன் - பொல்லா 
வினைப்பயன்றுய் ச் தேங்கனன்றோ விருர் பழனி 
தனைப்பரிக்கும் தோளுடைக்கக் தா. 

சுத்த வயிரச் சுகவுடலம் பெற்றுலவுஞ் 
சித்தர்குழா மத்தனையுஞ் செத்தனவோ - வித்தசையின் 
றிங்கு SETS GH திருவுளமில் லாதனவோ 
வோங்கும் வய லஓூரா வுரை. 

காங்குகிற மேனிக் கனற்கட் சமனணுகா 
தியாங்கு முலவவர மீர்தருள்வாய் - வீ ங்குமுலைக் 
குஞ்சரியாள் கேள்வா குளிர்பழனிக் கோயிலிற்பன் 
மஞ்சரிசூ டிக்குலவு வாய். 

பேசாசை வெள்ளம் பிறழப் பெரிதயர்வே 
னாசா தனமேற் றருளாயோ - கூராழிக் 
கையான் மருகா கவிஞர் பழனிமலை 
யையா மயில்வாக னா, 

தென்றற் குவட்டுச் சிறுமுனிவன் செந்தமிழா 
அன்றற்கே பாட லரைக்குகா - னன்றறியாப் 
புல்லரிகழ் தீமை பொறுக்கலா மோபழனிக் 
கல்லசலச் தாடுமுரு கா. 

ஆறு சமயமுநின் னானனங்க ளாகுமெனத் 
தேறுமெனைத் தீயர்நிர்தை செய்யாதே - நீறுதலி 
யாண்டருள வேண்டாமோ வையா பழனியன்பா் 

வேண்டன்முற்று மீர்தருள்கோ வே, 

என்னுட் கனவி லிலைதஇருநீ மீந்த வுண்மை 
யுன்னுட் கலந்தோ ர௬ுணர்வாராற் - பொன்னுலகங் 
காக்கு முருகா கவின்பழனிக் கண்ணெனக்குச் 

தேக்குமின்ப வாழ்வருளிச் செய், 

பழனி மலைக்குகனே பன்னிரண்டு இண்டோட் 

குழகனே மெய்ப்புலவர் கோவே - மழலைத் 
அதிவினவி யென்னையுநின் ரொண்டரிற்சேர்த் தாள்வாய் 
விதிவிலக்கொன் றுந்தெரியேன் மெய், 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௪) 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௭௦)



வெண்பாமாலை. 

என்றைக்குன் மொண்ட ரிடைசேோவேன் யாருமொப்பு 

கன்றைப் புவியினிடை. காட்டுவே - னன்றைக்கே 

நீயுசைக்த சொன்னிசமா நீடுபழ னாபுரிக்கோர் 

தாயுருப்போல் வாழ்வுறுமெக் தாய், 

சிந்தைக் கலக்கச் தெளித்துச் செகம் பழிக்கு 
நிர்தைக் கடற்கடத்தி நேோர்கிற்பாய் - தந்தைக்கோர் 

மூலமந்தி ரம்பகர்க்ச முத்தா முதுபழனி 

வேலவனே யென்னை வெறேல். 

எந்தப் பிணியு மெனைச்சார்ர் தவர்க்குமஞ்ச 

வந்தற் புதக்கருணை வாழ்வருள்வாய் - சக்தக் 

கலபமயில் வாகனனே கான்பழனிக் குன்றி 

.னிலவுறழ்?ர் காட்டிநின்றோ னே. 

தடிக்கார னிந்துமிமுக் தண்ணிலவு போல்வெண் 

பொடிக்காரன் வாரணச்செம் புள்வாழ் -- கொடிக்காரன் 

வாழும் பழனி மலைப்புகழோர் வார்தமெதிர் 
தாழுர் தமியேன் றலை, 

வேதக் கலைமுன் விரித்துசைத்த வித்தகலுஞ் 

சீதக் கருணைச் இருமாலு - மேதக்க 

பஞ்சா னனலும் பணிவான் பழனி வெற்பி 
லெஞ்சாதென் றென்றுநிற்போ னே. 

கள்ளுர் தசையுங் கருதுங் Saw SS ST 
ருள்ளுங் கருணை யுறச்செயலே - கள்ளுமெனை 

யன்னவசாற் றுன்புறுக்த லாமோ வருட்பழனி 

மன்னனென வாழ்வேல வா. 

சொன்மதுரர் தோயாத் துகளார்புன் பாவலர்க்குள் 

கன்ம நசைதீராக் கைதவர்க்கு - மென்மனது 

காணச்செய் வானோ களிர்பழனிக் குன்றிலன்பர் 

பேணத் தகுந்த பிரான். 

தண்டேர்து வெண்ணீற்றிற் சால முழுக்காடிக் 
கொண்டேமேனக்குங் குசவன்காண் - வண்டேசெ 

யார்ப்பழனி றந்தோ யலர்மேற் பொழில்காட்டுஞ் 

சீர்ப்பழனி யூர்ப்பாதே ௪, 

பழையபிச்சைக் காரன்மகன் பைங்கதிரொண் பீலி 

யிழையணிவாள் சாயன்மயிற் கேற்றோன் - ற்ழையுங் 

- கடப்பமலர்த் தாரழகன் காக்கும் பழனி ன ரள 

நடப்பறிவார் தாமே நமர், க 

aS 

(௭௧) 

(௪௨) 

(51௩) 

(a7 ௪) 

(௭௫) 
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பழனித்திருவாயிரம். 

குளிகையிட்டுக் கொண்டுபல கோடி௫த்த சென்பா 
ிலளிதுவர்து போகவச மீவா - யளிநுகரும் 

பை௫கடப்ப மாலைப் பாதேடி வேடமிட்டுத் 

துங்கப் பழனிவெற்புற் ரோய். 

கொன்றுசெயும் பூசைக் கொடியா ரனைவசையும் 
வென்றும௫ச மாடல் விளையாசோ - குன்றுபுளை 
செந்தகருஞ் சேவலுங்கொள் சித்தன் பழனிவெற்பில் 
வர்தமரு மெய்ம்மாத வர். 

உன்னைத் தவிரமற்றொன் றுண்டென்று முன்னுமவ 

சென்னைத் தொடசாவாம் வென்றருள்வாய் - முன்னை 
யொழுக்கங் கருணைதவ முள்ளவசை யெல்லா 
மிழுக்கும் பழனியப்பனே, 

கெண்டைக்கண் மாதரொல்குக் கேகயப்புள் ஞூர்வானை 
॥ண்டைச் சடையானி எஞ்சேயைத் - தண்டைக் 

'மனினைவார்க் இன்பகல்குங் கந்தனைக்கண் டேத்தப் 
1]ழனிவெற்பே கல்ல பதி, 

"சந்துவர்வாய்க் செளையெனச் சீராடிப் பல்விசைநீ 
வந்துளைத்த மாற்ற மறந்தாயோ  தொந்து 

பதவிக்கச் செய்வதென்ன பாவம் பகசாய் 
சசதபழ னாபுரிச்சுத் தா. 

பாடல் விருப்பிலன்போற் பாசாங்கு காட்டிடுநீ 
யேடதுகொண் டன்றே ஸஜனெதிர்வந்தாய் - நீடவென்னைச் 
சோதனைசெய் யாதே தொலையாப் புகழ்ப்பழனிக் 
காதலன்பர் தேறும்விசா கா, 

ஒவ்வோ ருரைபலித்திட் டோராயிரமாற்றஞ் 
செவ்வே பலியாத் திருட்டென்னோ -- மைவேழங் 
கொன்ளுன் புதல்வா குலவும் பழனிவெற்பி 

னின்ரானே வம்புசெய்யே னீ. 

கன்னன் பொருவுகொடைக் காரரிலாக் காலத்தி 

னின்னன்ப சேற்றுழல்கை நீதியோ - வன்னவர்தா 
மற்றோர்க் குதவிசெய்யும் வல்லமையின் ரோபழனிப் 
பொற்றோகைச் இத்தா புகல். 

எந்த வரமு மெனக்குதவ வேண்டாமுன் 
றந்த வசம்பலித்தாற் ர.ரணிய - மந்தரமும் 

வாழச்செய் யேனே வயலூரில் வர்.துவெள்ளை 
வேழக்தார் போற்றுதெய்வ மே, 

(௮0) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௫) 

(௮௬) 

(௮௭) 
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வெண்பாமாலை. 

கொல்லாமை நாட்டக் குதிக்குங குணத்தெனச்கோர் 

வல்லாண்மை ஈல்குலொய் மாய்த்தருக்தும் - பொல்லாரக்கு 
மாட லளித்.திலையோ வன்றா வினன்குடி ச்சர் 

டவந்தா யாவும்வல்லா னே. 

ஈனமனத்தாரிணக்கம் பெரறாதுனருட் 

கானகுணத் தாரோ டமைத்தாள்வாய் - ஞானக் 
குசவா பழனிமலைக் கொற்றவா கோச 

வரவா பசணன்மத லாய். 

நீயசைச்கச் சேட்டிக்கு நெஞ்சுடையே னின்புகழ்சொல் 
வாயசைவு நின்னதெனல் வம்பாமோ - தாயநிறக் 

கோழிக் கொடிப்பழனிக் கோமானே குற்றமுற்கீர்க் 

தாழிக்கோன் சொல்பே றருள். 

அருள்வடி.வங் கொண்டுவந்தன் றவ்வாறு ரைத்த 
பொருண்முழுதும் பொய்யாகப் போக்கே - of That ps Gea 

கந்தா பழனிமலைக் காரா கவுரிபெற்ற 

மைந்தா மறமகள் கேள் வா. 

௮.த்தனையு நின்னுடைமை யாமென் றறிக்தலென்பா 

லித்தனைசூ தேன்செய்கின்றா யெவ்வணுய்வேன் - பத்தா 

வருபழனித் தேவே மறையாக மச்சற் 

குருபரனா வந்தெனைக்கைக் கொள. 

மாண்டா ரெலும்பணிர்தோன் மைந்தா வலிந்துவக்தன் 

ரூண்டா யலையோ வடியனேன் - வேண்டாத 

தரு மளித்தனையே தென்பழனி தேடிவந்தேற் 

காருமறி யாட லருள, 

மேட முதலா மிருகங்கட் கொன்றுதின்பா 

ரீடழிக்கு னன்றிவலி தஇிர்தாலும் - வீடடையே 

னென்னைக் சகவற்றே லிரங்கா யெழில்வயலூர் 

தன்னைப் புரக்கும்விகர் தா. 

கத்.துவங்க ளெல்லாஞ் சழக்கென் றநிகழ்ந்துனருட் 

இத்துவிழை வேனைத் இயங் சவிட்டாய் - முதிஅழ்பற 

றெய்வானை மோகா தஇிருப்பழனி யூரின்முன்னைச் 

சைவாகமப் பெருஞ்சிர்தா. 

அண்டபிண்ட மாதியன வாயோ கா ருந்தோர் 

தண்டணிகைச் சீர்வடிவர் தாங்கெது - வண்டாச் 

செகுப்பார் தொழும் பழனித் தெய்வம் பலவாப் 

பகுப்பார் கண்டொன்றாப் பரம், 

௧௩ 

(௮௯) 

(௯௦) 

(௯௧) 

(௯௨) 

(௯௩) 

(௬௯௪) 

(௬௫) 

(௯௬) 

(௯௪)



௧௬ பழனி த்திருவாயிரம். 

பொன்னைப் பொருளாப் புகழ்வார் புறங்கடைக்கு 

மென்னைச் செலவிட் டிடவேண்டா -- மின்னைநிகர் 

சிற்றிடையார் சர்தையையுர் தென்பழனி யிற்கவரும் 

வெற்றிவடி. வேற்படைத்தே வே. (௬௮) 

நின்கிளியென் றென்னை நெடுகாள பலகனவி | 
னன்கியம்பு நீயருட்சர் ஈல்கலொய் -- வன்ணெழொன் 

திர்தாய் பெரிதயர்க்தேன் யாரும் புகழ்பழனிச் 

சேர்தாவென் னெண்ணமாற்றச் செய். (௯௯) 

தண்ணீர்க் தடவயலூர்த் தண்டா யுதபாணீ 
பெண்ணீலி பங்கிற் பிறங்குவான் -- கண்ணீன்ற 

மைந்தனே நீயென் மனஞ்சாட்சி யாக்கனவில் 
வத படிஈனவில் வா, ய 

வெண்பாமாலை முற்றிற்று. 
| வேலுமயிலுக் துணை , 

  

வெண்பாவந்தாதி. 
விபு. 

அ௮ருள்வாரி யின்னமுத:மானர்த போதக் 

தெருள்வார் ஈனிவிரும்புக் தெய்வ -- மிருள்வார்க.த. 

FG FOTW. UIT Bip கோலக் குசன்பழனி 

வேர் தனவன் ருளேமெய் வீடு, (௧) 

வீடு பெறவே மிகவருந்தும் வேட்சையுள்ளீ 

சாடுகைக்கு ஞ் சர்ப்பழனி யப்பனையே -- நாடுமினோ 

சித்தயுங்கை கூடுஞ் சவனுங் குறுமுனியும் 

பத திசெய்வ தன்னோன் பதம். (௨) 

பதமுத்தி சேர்வதற்காம் பக்குவழு மில்லா 

நிதமுத்தி சேரவுஞ்செய் நீர்மை - யிதமிக்க 
காவற் கடவுள் கருதுங் கவின்பழனிச் | 

சேவற் கொடியான தே, (௩) 

C sa ர௬லகிலடற் சேனா பதியாக 
(purser போற்று மு. தஓுமாய்ப் -- பாவலர்க்கு 

முத் தருக்குஞ் சற்குருவா முன்னிற்பான் மூத்திறவாச் 

சித்தர்குமாஞ் சேர்பழனிச் சேய். ர (2 

சேய தகருஞ் சி௫யுக் இறற்களிறு 

மாய பரிமூன்று மாசித்தோன்.-- மாய. . 

, புகழ்சேர் பழனிவெற்பிற் போதத் தமிழா. | 

ஸிகழ்வார்க்கும் பேறருள்வோ னே, | | (@)



வெண்பாவதந்தாதி, 

எலக் குழன்மடவா ரிச்சையா லீடழிர்து 
சாலக் தளருமெனைத் தள்ளிடேன் -- ஞாலத்தை 

யுண்டான் மருகா வுயர்பழனிக் குன்றிலொரு 

தண்டா யுதம்புனைசித் தா. 

சத்தாடு மாசைச் செறிவில் சிறியவர்தா 
மித்கா ரணியி லிகழாமற் -- சத்தாதி 
முப்பொருளுங் காட்டாய் முருகா மு.துபழனி 
மெய்ப்பொருளா நின்றதெய்வ மே, 

தெய்வ முழுக் திருப்பழனிச் செவ்வேளென் 

௮ுய்வடைந்த மேலோ ருசைத்தாலு - நைவதற்காம் 
பாவகருமப் பருப்பதமுள்ளார்சிறி.து 

மாவலுற்றுக் கொள்ளா ரகத்து. 

அ௮கத்தியற்குச் சொன்ன தனை யக்காளருணைச் 

சுகக்தினஅு காதிடத்துஞ் சொன்னா — as Hp 

றளர்வடையு மென்பாலுஞ் சாற்றிடவொண் ணாதோ 

வளர்பழனிக் குன்றுறைதே வா, 

வாகா வெனத்தினமும் வாழ்,ச்தெடுக்கு மென்றனையு 

நீகாவா தேயிருக்கை நீதியோ - பாகாய 

சொற்குற த்தி யார்வமிகத் தொல்சர்ப் பழனிவெற்பி 

னிற்குமுரு கையா நிகழ்த்து. 

நிகளமிட்டு நான்முகனை நீயன் றடைத்த 
புகழுரைக்கு கான்மயங்கப் போமோ - சகளமொடு 

நிட்களமுங் கூருய் நிகர் தீர் பழனிமலைக் 

கட்கவின்ற ஞானமுருகா. 

முருகா கடம்புசெச்சை மொய்க்குரவென் மென்பாட் 

டொருகால நீயணிர்த தோர்ந்தும் - பெருகார்வ 

மெய்திலேனந்தோ வெழிற்பழனியப்பாவென் 
செய் இியோ மாயச்செயல். 

செயங்கொண்டவேனமுருகா செஞ்சொற் புலமை 
நயங்கொண்ட பாவலவர் காதா - கயங்கொண்ட 

நீர்ப்பழனி யப்பாகினக்கே யடிமையென்றியா 

னார்ப்பதறி யாயோ வறை, 

அறைகழற்செஞ் சறடி.க என்றென் சிரத்தி 
ஹறையவைத்த மேன்மையெனக் குண்டோ - விறையளவு 

மின்றோ வறியே னெழிற்பழனி மாமலைமே 
னின்றோனே மெய்யுளப்பாய் நீ, 

(௬) 

(௪) 

(௮) 

(௬) 

(௧௦) 

(௧௪) 

(௪௨) 

(௧௩)



பழனித்திருவாயிரம். 

நீலக் கலாபிமிசை நீயொருகா னேரில்வந்து 
ஞாலத்சகோர தேறு ஈலஈல்காய் - சாலப் 
புகழ்விளைக்குஞ் சரப்பழனிப் புங்கவா பொல்லா 

ரிகழ்வினிரான் ராங்கலரி தே. 

அரியுஞ் சிவனுமற்றை யாரும் பழனிக் 

கரிமுருக னென்றே Garg gid — பெரிய 

கவுமா.ரர் மாற்றமுற்றுங் காய்கனற்போற் கோபப் 

ப.௮.ராணி கர்க்குப் பகை, 

பகையு முறவுஈல்கும் பாசமற்ற ஞான 

மிகையு திக்கு மாறொருசொல் விள்ளாய் - இகை நிமிர்த்துக் 
கூவுமடற் சேவற் கொடிப்பழனிக் குன்றுடையா 

யாவுமுனதாடலென்றோரர் தேன். ' 

தேலுச் தினைமாவுர் தின்னக் கொடுத் தருக்கு 
மானுண்கண் வள்ளி மணவாளா - யானுன் 

பழனிமலைக் சேயடிமைப் பட்டேனின் பாத 

நிழலில்வைத் துக் காப்பாய் நிதம். 

நிதம்பக் குழிமயக்க நீங்காத நெஞ்சேன் 

கதம் பற்.று,நெஞ்சுடையேன் கண்ணின் - பதம்பட்ட 

ஞாய மறிய நவில்வாய் நளிர் பழனி 

மேயகுரு நாதா விரைந்து. 

விரையார் கடம்புறழு மே தக்க பாடல் 

வரையார்தம் மூடுழல வையே - றிரையாழி 
மால்போற் சவன்போன் மறதந்தீர்த் தவர்வ௫ிக்கு 
மால்போல் பழனிவெற்புற் முய். 

உற்றா ௬றவோ ருலகத்தா சொளளிய நூல் 

கற்றார் துறந்தோர் கணமெல்லா -- நற்ராக 

மாகத் தகுபே றடியேற் கருள்பழனி 

நாகத் தமர்பொதுமன் னா. 

மன்னா தியர் நுகரும் வாழ்க்கைச் சுகமுழு.து 

நின்னானர் தத்இவலை நேருமெனச் -- சொன்னார்சொற் 
கொள்ளா துழன்றேன் குளிர்பழனிக் குன்றினருள் 

வளளால் கருணை சற்றே வை. 

வையகத்தும் வானகத்து மாசுணங்கள் வாழ்பிலதீ அஞ் 

செய்ய தகருகைக்குஞ் சேவகத்து - மையமறுத் 

தென்னைப் பு.ரப்ப'தெளிதேயன் ரோபழனி 

தன்னைப் பு.ரப்பான் றனக்கு. 

(௫) 

(௧௬) 

(௧௪௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨௦) 

(௨5) 

(௨௨) 

(௨௩)



வெண்பாவத்தா தி. 

தனக்குன் ௮டையார் தலைவாச Cap pa 

கனக்கத் தரிர்தலுத்தேன் கண்டா - யெனக்கன்று 
நீயுரைத்த துண்மையன்றோ நித்தம் பழனிவெற்பிற் 

ரூ.ரகச்சீர் சொல்போ தகா. 

தகாத நடைநடந்து தாரணியிற் பல்லோர் 
விகாதம் விலைத் தேனை வெறுக்கே- லகாத 
மனத்தார் தொழப்பழனி வாழ்முருகா வல்லோ 

ரினத்சாரச் செய்தருளின் றே, 

இன்றே மயின்மீ தெதிர்தகோன்றி யென்கவலை 

யொன்றேறனு மில்லா தொழித்தாளி - னின்றேசு 

குன். றுமோ நீடுமன்றோ கோ தில்பழ னுபுரியி 

லென்றும்வாழ் கந்தா வியம்பு. 

இயமன்விடுக் தாதர்ககா யெண்ணியெண்ணி யேங்கும் 
பயமொழியச் சற்றருட்கண் பாராய் - வயலும் 

பொழிலு மலிபழனிப் புங்கவா வுன்னை 

விழியெதிர்கண் டன்றி விடேன். 

விடங்கலுழ்வெண் பற்பாம்பும் வேணியினிற் சூடி. 

நடம்புரிந்த நாதனுக்கு சாத - னடம்பெருகு 
தீங்கோர் மருவாத் தருவா வினன்குடியி 

மோங்கோர் மலைமீ துளான். 

உளமலரிற் சந்ததமு முன்னுகின்ற வென்பாற் 

களவனக்தஞ் செய்தாய் கவன்றேன் - ரளவககை 

மானார்க ளாடன் மலிபழனி வாழ்மூருகா 

வானா நலம்வழங்கு யாள். 

அளச் சலியா தடியேற் கருளபுரிரந்தா 
னீளப் புவித் துயரு நீங்குங்காண் - காளமுகி 

லாயும் பொழிற்பழனி யப்பாவன் றென்கனவி 

னீயுரைத்த சொல்லை நினை. 

நினைக்கரும்பே ரானந்த நீ தருவா யென்றே 

யுனைத்.துஇக்கு மென்னை யொறுக்கேல் - பனைப்பெருங்கை 
வேழமுகன் றோழா வியன்பழனி வெற்பிலன்பர் 
வாழவதந்து நின்றபுல வா. 

புலவனெனப் பேர்மொழிக்தென் புந்தியினுள் ளோர்கா 
னிலவியது மின்றோ நிகழ்த்தாய் - பலவகைய 

பாடற் பனுவற் பழனிமலைப் பண்ணவனே 

யாடற் சமீ தலிர். 

3 

&6T 

(௨௪) 

(௨௫) 

(உச) | 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨)



கு] பழனித்திருவாயிரம். 

அவிர்கனகச் செங்க லருந்தமிழாற் போற்று 
கவிஞனுக்கே தான்புதல்வன் கண்டீர் - புவிமுழு.து 
மெச்சும் பழனிமலை வித்தகவே என்னவனை 
கச்சுமினோ பாட னவின்று, 

நவின்ற சுருதிவண்மை கான்ருகனைக் குட்டிக் 
கவின்றபுகழ்ச் சேர்கனருட் காட்சி -- குவிந்தமுலைப் 
பாவையர் காணும் பழனிமலைப் பாவலரே 

தேவையெலாக் கொள்வார் செகத்து. 

செகத்துக் இடர்விளைக்குந் தீயோர்ச் செகுக்கு 

மகத்துக்க ளோடெனைநீ வைத்தாள் -- ககத்திற் 

சிறந் தமயி லூர்பழனித் தேசிகனே யுன்னை 
மறந்திருக்க மாட்டேன் மனத்து. 

மனமான பேய்க்குரங்கு மாயை வனத்திற் 
றினமோடிப் பாயத் திகைத்தேன் -- சனகாதி 

நால்வர்தொழு மீசன்விழி நல்குபு தல் வாபழனி 

மேேல்வயவா வென்னை விரும்பு. 

விரும்பு மனமயல்போய் மேதகுநின் மாளி 

லிரும்புண்ட கீ.ராவ தென்றோ -- துரும்பொன்றால் 

வானவரை வென்றபிரான் மைந்தா மலைப்பழனிக் 
கானவனே யுண்மை கழறு, 

கழகப் புலவன்மொழி காதலித்தாய்ச் கியான்சொன் 

மழலைமொழி கொண்டால் வசையோ -- தழலுமிழ்கண் 

வேழமுட னாடூர்தன் மெய்யன்றோ வேலைநிக 

ராழரஈன்னீர்ச் சீர்வயலூ ரா. ் 

ஊரா ரிகழ்ச்ச  யொருகோடி யுள்ளவற்றை த 

இராயே லென்றன்மனந் தேறுமோ - போராடுஞ் 

சேவற் கொடி.ப்பழனிச் சேவகா செம்மலர்க்கட் 

காவற் கடவுண் மரு கா. 

மருமலிரந்த செச்சை வனம்போலு மேனித் 

இருவொருக்காற் றோற்றஈல்காய் சேவை -- குருமரபின் 

மூத்தவர்க்கோர் மாற்ற மொழிந்தாய் முனிவர்சொல்பே 

மாற்றல்வய லூர்க்குமரப் பா. 

குமர குருபரனைக் கொற்றவைவே லானைச் 

சமர்விழையுஞ் சேவலுளான் றன்னை -- நமரறிவா 

செம்மை யவனறிவா னென்ற்கவு மாரருக்கே 

செம்மையதா கும்பழனிச் சீர், 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௧) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

| (#0) 

(௪௧)



வெண்பாவந்தாதி. 

சிருக் தளையுக் தெளியாச் சிறுபுலவ 

சாரும் பகர்த லரிதன்ேோோ -- ரூருடலங் 

£ற்றுருவ மாகவெல்லுக் கெம்பி.ரஞ் சொல்லியண்டர் 

போற்றும்வய லூசான் புகழ். 

புகழ்விரும்பிப் பாடுபட்டுப் பொல்லாத கோடி. 

யிகம்வடைந்து கொக்தேனி தென்னே -- இகழ்வடி.வேற் 

பூசைப் பயனேனும் பொக்கமுறா இந்தருள்வா 

யாசைப் பழனிமன்ன வா, 

பழனிமன்ன னாளென்று பல்கோடி இத்தர் 

கழக முரளைப்பதுமெய் கண்டீர் -- தழலனைய 

நீ.தியுதேதேன் போலு நெடுங்க ரணை யுக்தெரியா 
மே தினிமீ ரஞ்சிநட மின், 

மின்னற் கொடியனைய வேலாயு தக்குகனை 

வன்னக் கலாப மயிலானைப் -- பொன்னகரித் 

மேவர்குடி. யேற்றுந் இிரப்பழனிச் செவ்வேளை 

யாவலுற்றுப் போற்றலெளி தா. 

விதா முடும்புமுய லேனமன்ன வற்றைக் 
களியோடு கொன்று களித்துண் -- டளிகூர்வா 

பெல்லோர்க்கும் பொல்லா னெவனோ வவன்றானே 
வல்லோன் பழனியறி வான். 

அரறிவுமறி யாமையுந்தீர்க் தானந்தமெய்திக 

குறிகடந்து நிற்பதென்று கொல்லோ -- மறியணிகைச் 

சங்கரன்கட் பாலா தமிழ்ப்பழனிக் காவலவா 

வைங்கரத்தோன் ரோமாசொல் லாய், 

ஆய புவன மனை த்தினுக்குந் தாயகமா 

மேய பழனிமலை வித்தகா -- நியறைந்த 

வப்பிறப்பில் வந்த வநுபூதி யத்தனையு 

மிப்பிறப்பி லெய்தாத தேன். 

ஏனக் தடி.ர்தா னிருங்கடலிற் சூரைவென்றா 

னானந்த வாரி யமுதன்னான் -- ஞானக் 

தருவதினுஞ் இத்தி தரத் தாமதித்து வாட்டு 

மொருவன் பழனியுடை யோன். 

உடைவாளும் கச்சையுஞ்சேர்த் தோரிரவின் போது 

விடையோ னறியவக்த வேடன் -- கடையோருங் 

கொல்ல லொழிக்கை குறிப்பார் பலரும். 

நல்ல பழனிவெற்ப னாம். ன க 

௬3௯ 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪ 61 ) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(60)



பழனித்திருவாயிரம். 

நாமென் றிறுமாந்து sre pou னன்றுஈன்றே 

யாமென்று சென்னி யசைத்்திடேன் -- றேமென் 
மலர்சொரிர்து தென்பழனி வள்ளலைப்பூ சித்துப் 

பலவ.ரமுங் கேட்பேன் பரிந்து, 

பரிக்து தவம்புரிதல் பாரமே யாகுஞ் 

சுரிர்த குழற்குறத்தி தொண்டன் -- விரித்தபுகழ் 

பாடிப் பழனிவெற்பிற் ப.த்ி9)த்இி மு.த்இயின்பற் 
ேடிக்கொண் டாடலிலே சே, 

சேவேறு வான்கனற்கட் செங்குருக்தைப் பைகஙகடப்பம் 

பூவேறுந் இண்டோட் பு ரவலனை -- நாவேறு 
மங்கைக் கிலக்கணஞ்சொல் வாய்பழனி யானையுமை 

யங்கைச்சே யென்றுரைப்பா ரார். 

அர்பூக்த செஞ்சடிலத் தண்ணலுக்குங் கண்ணனுக்குஞ் 

சீர்பூ.த்ச நான்மழைப்புச் தேளுக்குஞ் -- சூர்பூத்த 
வின்ன லொஜிப்பா னெழிலுருக்கொண் டான்பழனி 

மன்னவன் கீர்த்தியர்ப மா. 

மாவாய சூரன் மடியவதைத் தான்மயக்கும் 
பூவாளி மா.ரன்வெட்கும் பொற்புள்ளான் -- ஹறேவாதி 
தேவ னருண்மகவுர் தேசகனு மாம்பழனிக் 

காவலனன் னானவனென் கண். 

கண்ணாரக் காணக் கருதுங் கவுமாரர்க் 

கெண்ணான் சரண்டு9த்து மீயானோ -- விண்ணாணச் 

சொற்குறத்தி கேள்வன் றுகடீர் பழனிவெற்பி 

னிற்குமுரு கோனிகஉ் நிலத்து. 

நிலமுதலாம் பூதங்க ணீடறிலிற் கூடிக் 

குலமுகங்க ளாம்பழனிக் கோமா - னிலகு௮தற் 
கண்ணிலனென் பாரிற் கடையா நானிறந்தால் 

விண்ணின்முத்தி யுண்டெனுஞ்சொல் வீண், 

விணைக் கரத்தணங்கும் வேத்.திரச்கை மெல்லயலுவ் 
கோணைமொலழி பேசநடுக் கூத்தாடு - மாணழகன் 

வேதியனே வேடுவனோ மிக்கபழ னாபுரியோ 
சோதஇடுவார் மாதிரத்தோர்க் கு. 

குக்குடப்புள் ளோசை குறிக்குர் தொறும்வினவும் 
பக்குவமென் தியானடைப் பாலிப்பா யக்குவட 

மிட்ட களத் தார்க் கெளியா யெழில் வயலூர் 

வட்ட மலைக்கா வலா, 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩.) 

(௫௪) 

(GG) 

(௫௪) 

(௫௭) 

(CED 
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வெண்பாவந்தாதி, 

வலாரி மகள்கொழுகா வள்ளிமண வாளா 
கலாப மயிலுகைக்குங் கந்தா -- நிலாவணிவான் 

மைந்தா பழனி மலையிலுனை வாழ்த்திடுமென் 

சிந்தா குலமுழுதுச் இர். 

தீரகுண மில்லாத் இருட்டுக் தவசயெனப் 
பா.ரறையக் காதல்வலைப் பட்டேனை -- நாரரணன்போல் 

வாழச்செப் வானோ மடியக் கடிவானோ 

வேழத் தஇரட்பழனி ே வள். 

மேவ யறிக்தென் விருப்பர் தராததன்றி 

நாளையென்றோர் சொல்லு ஈவின்ருயே -- வாளைக் 
கயல்பாயும் வாவிக் கவின்பழனிக் கந்தா 

வயலார் நகலறியா யா. 

ஆயாச மீறி யலமர்தே னன்றெனக்குன் 
வாயாற்சொல் ௪ரும் வழங்கலாய் -- தீயார் 

மருவாத முத்தியினும் வைக்கவல்லா யன்றோ 

திருவா வினன்குடி.வேர் தே. 

வேக்தாபெரு வாழ்வும் வெறுத் SICK (TOT வேண்டெனக்குச் 

சார்தபர ஞானக் தரவேண்டு -- மாந்தரொடு 

மாயச் செய் யாதே மலைப்பழனிக் கோயிலின்வாய் 

மேயற் புதஞ்செய்குரு வே. 

குருவாகக் தெய்வமாயக் கொற்றவைவேல் வேந்தாயத் 

இருவா வினன்குடி.வாழ் சேய்க்குப் -- பொருவாத 

பத்திசெய்வோ ராரெனினும் பண்ணவர்க்கு மேலாய 

புத்தியுளா சென்றுரைக்கப் போம். 

போம்போஅ தாமுழைத்த பொன்சொண்டு போவார்போல் 

வீம்போது வாரை விரும்பிடார் -- பாம்போங்கு 

ராடகக்காற் றோகை நடத்தும் பழனிமன்னன் 

ருடலைமேற் கொள்ளுக் தவர். 

தவம்புரியச் சோம்பலுற்றுத தையனல்லார் வேண்டு 

மவம்புரிர்து சாட்கழிப்பா யானாற் -- சுவம்பொலிகத்து 

சொல்போதென் செய்வாய் குகன்பழனிக் கோயிலுக்குச் 

செல்போசன் போல்வாமைச் சேர். 

சேரன் பணியுர் இருப்பழனிச் செவ்வேற்சேய் 

வாசம்பெருத்தோர் வரந்தர்தா -- னீ ரருவிக் 

குன்றுதொறுஞ் சென்றவன்செய் கூத்தனை த்துங் கண்பெகை 

வென்றுமுத்தி வீடுபுகு வேன். 

(௬௦) 

(௬௪) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(சட) 

(௬௪) 

(௬௪) 
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2.2. பழனித்திருவாயிரம். 

வேனன் றுணிர்துமுன்னாள் வேதங் களிற்கலந்த 
வானபிழைக் கஞ்சி யடங்குவரோ -- மானளித்த 

வள்ளி மணாவாளன் வாழ்பழனி மால்வரையிற் 
கெள்ளியதொண்் டாற்றுஞ் சிலர். 

சிலம்புஞ் சலம்பணிந்து திண்டிலம்பு தோறு 

நலம்புரிர்து மீள்பழனி நாதன் -- புலம்புமெனை த் 

தள்ளாம லேற்றாற் நசையோரும் வானவருக் 

அள்ளார்வர் தோய்வதுமெய்ச் சொல். 

சொல்லும் பொருளுஞ் சுமையென்றுஞ் சொல்லாளு 

டல்லும் பகலு மவிர்கின்றோன் -- வில்லுமம்புங் 

கொண்டுபலர் சூழ்பழனிக் குன்றக் Gary char apt 
தண்டுபுனை கைக்குமரே சன். 

சன்ம விடாயுஞ் சமனார் தருஞ்சாவு 
மன்மதன்செய் போருமற மாற்றுவாய் -- பன்மறைக்கு 

மெட்டாது நின்று மெழிற்பழனி வெற்பிலன்பர்க் 

கிட்டா தரிக்கவர்தகோ னே. 

வந்தோர்க்குர் தன்பால் வசிப்போர்க்கு மாறிலின்பர் 

தந்தோ வறக்கலக்குந் தம்பிரான் - றிந்தோமென் 

ருவொன் செய்த வருக்தவப்பே மாய்ப்பழனி 

நீடிவா னென்கை நிசம். 

நிசங்கண் டவர்தொழுஞ்சேய் நேரிழையார் பல்லோர் 

வசங்கண்ட கள்வனென வந்தான் - கசங்கண்ட 

மாலனையார் பல்லோர் வழுத்தும் பழனிவெற்பின் 

மேலடியார் மேட மிலைந்து. 

மிலைக்த கடம் பன்ன வியன்றமிழ்ப்பா வாணர் 

கலைந்தலையா தொன்றுபடக் காட்டாய் - மலைந்த 

செயவீரர் போற்றத் இருப்பழனி வெற்பி 

் லியல்வேட்கை நீடிநின்றோ னே. 

நின்ற நிலையென்று 8ீங்கா நெடும்பழனிக் 

குன்றமுளான் வேற்கைக் குகவேடன் - கன்றனையா 

னென்றென்னைக் கைக்கொண் டிடினே யிகப.ரங்க 

ணன்றென்ப தெய்தி கும். 

குவார்க் லெக்காகு றைவுறுமென் தன்பால் 

வெகுமாற்றஞ் சொற்றனவும் வீணோ - வகுளத் 

தொடையான் களிமலிசீர்த் தொல்பழனி யப்பா 

” விடையாவா ரமாள்வா யினி, 

(௬௯) 

(௭௦) 

(௭௧) 

(௭௨) 

(௭௩) 

(௭௪) 

(௭௫) 

(எசு) 

(௪௪)



வெண்பாவந்தாதி. 

இனிய சவி யொன்றேனும் பானுரைத்த இன்றோ 

ஈனிவருக்திப்' பாலையிலக் காள்போய்க் - கனிவிலவன் 
பாட்டொன் நிரந்து பதிலுரைத்தா யேபழனி 

யாட்டொன் றியவடிவே லா. 

வேலா வலயதநடு வெஞ்சூரன் மாயவென்று 

மாலாதி யோரையன்று வாழ்வித்தாய் - சேலார் 

வபறபழனிக் கந்தாவென் வல்வினைப்பேய்க் கஞ்சே 
லியற்கைவிளை ur Ore Supp. 

இயலு மிசையு மெழினா டக.மம் 

வியனுறச்சொல் வாழ்க்கையினு மேலோ - வயலூர்க் 

குமராநின் னனபருக்குக் கோ தில்விண்ணூா காக்கு 

மமேசன் வாழ்வா மது, 

அதுலபர மானந்த மனப ரடைவான் 

சதுமுகனைக் குட்டியசேய் தன்னை - மதுமலர்த்தண் 

சோலைப் பழனிவெற்பிற் ரோத்இரஞ்செய் வார்கண்மற்றோர் 
சேவலைக் கிசையார்மெய் மெய், 

'மெய்யறிக்து பொய்யனைத்தும் விட்டோர் வியன்பழனிச் 

சையமிசை வாழுந் தலைவனன்றி - வையகமும் 

வாரிதியுக் தீயும் வளியும் வெளியுமின்றென் 

அியாரிடத்துஞ் சொல்வதுண்டுண் டே. 

உண்டுறங்கி மாயு முலகத்தார் போலுனக்காக 
தொண்டுபரி வேளுக் தொலையாமற் - றண்டுபுனை 

கையா பழனிக் கருணா க.ராபகரா 

யையா னனற்குரைத்த தை. 

யர் தொடர்ந்துள் எறிவழிந்து மாயாதுன் 

மெய்யடியா ரோடெனையு மேவவைப்பாய் - பையரவப் 

பாயான் மருகா பழனிமலைப் பண்ணவனே 

தயா ரிடைசேர் த் தடேல். 

இடங்கொண்ட, ஞான த் தெளிவுடையா ரெல்லா 

மிடங்கொண்ட சீர்ப்பழனிக் கேசெ - கடங்கொண்ட 

கைப்பிரமற் குட்டியதோட். கந்தன் கருணைவெள்ளப் 

பொற்பிசைய வாழ்வார் புகழ்ந்து. 

புகலிப் பனவனன்னான் பூதலத்திற் ரோன்றி 

யிகன்ுாற்ற வென்றிநொ ளென்றோ - தகரிற் 

றிரிவானே தென்பழனிச் சேவகனே செஞ்சொற் 
பரிவானே யுண்மை பகர், 

௨௩ 

(௭௮) 

(எ ௯) 

(௮௦) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௫) 

(௮௬)



பழனித்திருவாயிரம். 

பகமயக்கும் பார்மயக்கும் பைம்பொன் மயக்கு 

மிகமெலிந்தே னென்னை வெறுக்கேல் - சகமுழு.தங் 
காக்கும் பழனிமலைக் காவலா கா.ரணமென் 

வாக்கும்பொய் யாதெதிர்நீ வா. 

வா.ரம்வைத்துப் பல்கனவில் வந்துவந்து நீயுரைத்த 
கா. ரணங்கள் பொய்த்தாற் கடைத்தேரேன் - பாரகத்திற் 

சித்தியெய்தா தாருஞ் செயவேற் பழனியப்பா 
முத்தியெய்தன் மெய்யாகு மோ. 

மோகச் கடலின் முழுத் தவிப்புறுரா 
னேகத் துவமுணர்வ தெவ்வாறோ - மாகத்தா 

சேத்தும் பழனிக் இறைவா வெனைநீயே 

காத்துனுள்ளிற் சேர்க்கை கடன். 

கடகமணி பன்னிருதோட் காங்கேயன் காமர்க் 
குடமுலைக்கா னக்குறத்தி கொண்க - னடனமயி 

அர்வான் பழனிவெற்பி லுற்றவன்ச ரோதியருள் 
சேர்வார்க்கே யெய்துஞ் செயம். 

செயசெயவென் றண்டர்குழார் தெண்டனிட்டுப் போற்ற 

வயமுகைக்குர் தோட்பழனியப்ப -- னயமதுசப் 

பாடல் விழைகந்தான் பரிசுதவு வானினிப்போய் 

நாடவா்முற் கெஞ்சிநில்லே னான். 

நானா னெனப்பிதற்றி நாசமடைக் தார்பலரென் 
ரூனாத நாலக ளறைந்தனவால் -- வானாடா 

போற்றும் பழனிமலைப் புண்ணியனே யாவுமெனச் 
சாற்றுதலே மேலார் தவம். 

தவளக் களிறுகைப்பாய் சங்கரன்கண் ணீன்ற 

பவளக் கிரியனைய பாலா -- நவமணிப்பொற் 

கோயிற் பழனிக் குகவேளே யென்மிசைக 

தாயிற் புரிவாய் தயை. 

தயையும் பொறையுர் தவமுமூளார் தம்மோ 

டியையும் படி.யெனைக்கை யேற்பாய் -- வயமலியுஞ் 

ச.த்தவடி. வேலா தமிழ்ப்பழனிச் சண்முகவா 

வெத்திசைக்கு ஈன்மையுண்டா Cu. 

மேனைமகள் பால்குடி. தீத மெல்வாயா னீயுசைத்த 

தேதனைநிகர் சொல்லுர் திருட்டாமோ -- வனைப் 

பழித்தரிய மாதவஞ்செய் பண்பு டையார் பல்லோர் 
தெழித்த பழனியர சே. 

(௮/௪) 

(௮௮) 

(௮௯) 

(௯௦) 

(௯௪) 

(௯௫,



வெண்பாவர்தாஇ, 

அரச கிழற்பவுத் ௪ ராதியமர யாய 

விரச குணந் தாரை வெல்லல - சசசகுண 

வ விமக வென்ிறனை வாழ்விப்பாய் வான்பழனி 

பொள்யமசவ லப்பா வுவ.*.து. 

உவகைமலிக் துன்றிருக்கூத் தோங்குமலை தோறுக் 

தவ9சரமிபோய்ப் போற்றவரக் காராய் -- சிவன்மதலை 

யென்பார்க்குஞ் சற்குருவென் மேறமாப் பவரக்குமரு 

ளன்பா பழனிமுத்தை யா. 

முத்தமிழாற் போற்றி மூகுள மலரருச்சுத் 

திக்கமிரண் டுங்குவிப்பே னா தரிப்பாய் -- சத்தசர 

வேதக்ம்கா னைப்புடைக்து வெற்பிலடைத் துப்படை.த்த 

கீப் பழனியப்ப னே. 

சேய மலிர்துன் னிசவடிவ மேமனத்து 

ளேய நினையுமெனை யென்றருள்வாய் -- தாய 

பழனிமலை வக்தகக்தா பாண்ட ரங்கன் பாடுங் 

குழனிமலை தந்தமைக்தா கூறு. 

கூ றுபட நாடிக் குலையாதுன் கோலமென்றே 

GC spaaG por றென்பழனிக் தே௫கா - வாறு 

சமயன் களுங்கடந்த தத்துவ மென்னு 

ளமையுமறு பூதி யருள். 

ODD bm. 

ஆ. கவி உ௱. 

வேலுமயிலுர் துணை . 

அலங்காரம். 

கட்டளைக்கலித துறைகள். 

க்தி பனை 

சர்மகள் கேள்வனு நான்முகச் தேவு தனம்ப.ரவக் 

கார்மகள் பாகத் தமர்ந்தான்குகுப.ரன் காவல்கண்டீர 

'நீர்மகளாடை யெனச்சூழவாழு நிறை பொதுமைப் 

பார்மகள் சென்னிக் கலங்காரமான பழனிவெற்பே. 

௮ண்டர்பரவு பழனாபுரிவெற் பமர்குகன்கைத் 

தண்ட மெளிதென் நிகழேன்மினோவன் சரபமடுஞ் 
சண்டவல்வேக மு௮கண்டபே.ரண்டஞ் சாய்த்ததென 

முண்டகத் சான்மறைவல்லோ சறிய மொழிச்ததுவே. 

4 

(௯௬) 

(௯௭) 

(௯௮) 

(௯௯) 

(«0 0)



௨௭ பழனித்திருவாயிரம். 

வேலாயுதத்தொடுதண்டேக்இச் ௪ந்தத மேற்றிசையின் 
பாலாகு நோக்கத் தடனேகிற்க்ற பழனிவெற்போ 

னாலால முண்டவன் சேயோ வுமைகைக் கழயெ தோ ப 

மாலானவனபுகழ் தேவோ மனித வடிவினனே. (௩) 

ஆகமவேதப் பொதுஞான தேக னாஇநிற்கு 
மேசனை த்தென்பழ னிக்குவட்டேசண் டிறைஞ்சவல்லார் 

சாகர நீர்முழு அண்டுவிட்டானுர் தமிழ்க்கிளியும் 

போக முனியும் புலிப்பாணிச்சித்கனும் போல்பவரே. (௪) 

௮ங்கையிற்றண்டொன் றணிந்துவெண்ணீறு. முற் ரூடி.யணிக் 
கொங்கைமின்னாரைக் கவர்க்தே பழனிக் குவட்டினிற்போன் 

. செங்கையினாலற முப்பத் இரண்டுந் இனம்வளர்க்கு 

மங்கையைப் பங்கில்வைத் தோனெடுகாள்செய்த மாதவமே. (௫) 

கோ.ரவன்பேயொன்று கொன்றுர் தமிழ்ச்சொற் கொளும்பழனிக் 

காரண தேககன் பாழ்சென்று மாதர் கவினுரைத்துப் 

் WIT IGS தோர்களும் வானோரும் போற்றும் பயனடைந்த 

நா.ரததமாமுனி போல்வாரும் பற்பலர் கானிலத்தே. (௬) 

இந் தாகுலப் பட்டடைவார் பலாக்குந் தனமுவகை 

தர் தாவினன்குடிக் கோயிலுள் arpa தனிக்குகவேள் 

பைந்தாரு நீழற் புலவோ ரனைவரும் பார்க்கவர்தோர் 

நச்தாவனத்தொர் திரு வார். த்தை கூறின னானுய்யவே. (௪) 

அ௮ன்னெஞ்சத்தீன சணுகாப்பழனிக் கதிபனென்று 

நன்னெஞ்ச த்தொண்டர்க் கெளியான்முன்னாண்மலை காட்டில்வளா 

வன்னெஞ்ச வேட மசண்மோகமாக மயக்கியவா 

றஹென்னெஞ்சர் தானும் வசமாகு மாட லியற்நினனே. (௮) 

நட்டெட்டு யோக முயல்வார்க்கு நாதனெச் காளுமயில் 

விட்டெட்டுச் திக்கிலும் .போய்ப்பழனாபுரி மேவும்பிரான் 

சுட்டெட்டுனையு மிரு வின்றித் தீர்க்குமெய்ச் சோ தியென்றோரந் 

தெட்டெட்டுச் சித்திய முத்தியும் வேட்ப ரெக்தமரே. (௯) 

பாதாளவாசிக ளஞ்சுறக் கூவும் பசும்பிலோன் 

வேதாளபூதங்க வின்புறப்போர்செயும் வேற்படையான் 

கூ தாளமும் புனை வான்பழனாபுரிக் கோயிலெர்தை 

இீதாளர் தொண்டு புரிந் தாலும் வேண்டிய சீர்ரல்குமே. (௧௦) 

டொன்னைப்படிகந்தைப் போலிருமா தர்கள் போற்றியகா 
ரன்னைக்கருமை :மகவாகினான் பழ னாபுரியூர் 

தன்னைப் புரக்குங் குகவேண் மதுர தமிழ்க்கவிவேட் 

டென்னைப்படுததிய பாடதஇிகோ.ர மியம்பரிேே த. (௧௧)



அலங்காரம். 

மஞ்சேறுவான் முதற் றறேவரெல் லோரையும் வன்றகுவர்க் 
கஞ்சேேன்மின்வம்மி னெனக் கரங்காட்டி. யழைப்ப9 தாக்கும் 

பஞ்சேயு மெல்லடிக் குஞ்சரிகேள்வன் பழனிவெற்பிற் 

செஞ்சேவற் கோலம் வரைதரு சேலைத் திருக் கொடியே. 

குலக்கற் பகத்தரு நீழலிற் றேவர் குடிமுழு.துந் 

அலக்கத் தகுவர்ச் செறுங்கதிர் வேலன் ுணைப்பதத்திற் 
கலக்கக் தகுந்தவர் வாழ் பழனாபுரிக் காவல்செய்வோ 

ரிலக்கத் தொடொன்பது வீரரும் பூதரு மென்றைக்குமே. 

தானாகிறைக்கத தனிஞானத்தெய்வஞ் சமசசச்சீ 
சானா மூனிவர்க் கருள் கூருந்தெய்வ மளிமு.ரன்று 

தேனார் கடம்ப மலர்மாலைத் தெய்வர் தினமுகம்பி 

வானாடர் போற்றிய தெய்வம் பழனி மலைக் தெய்வமே, 

கானக் குறத்தி மணவாளன் றன்னைக் கருமுகிலூர் 

வானத்திறைவற் கரசளித்தானை மலைப்பழனி 

ஞானக் க.ரவனை நாடோறு நாடு ஈலத்தினர்பா 

லீனப்புலையர் பகை கோடிசூழ்தரி லென்செயுமே. 

‘2.67 

(௧௨) 

(an) 

(௪௪) 

(௧௫) 
'கொன்றைச்சடைத்தம் பிரான்றரும் பாலன் கொடுங்குணத்தோர் 
கன்றைக் கனிலெயிறிர்தான் மருகன் கவின் பழனிக் 

குன்றைக்கண் ணோர இனங் சாண்டொறுஞ் செங்கை குவிக்குமெனக் 
'கென்றைக் கணுத்துணை யேனுமெய்ப்பேறினி திகுவதே. 

கர்தப்பனிமலர்ச் செங்கடம் பெனனச் கவின்றருசீரச் 
சந்தப்பனுவல் புனைவார்க் இரங்குக் தகைக்குககின் 
சொந்தப் பழனி மலைகாடியன்பிற் றொழுந்த மியேற் 

கெந்தப் பகையு மணுகா தபேரின்ப மீஈ்தருளே. 

வையோங்கும் வேற்படை தாங்கிக்கலாப மயினட,த்துஞ் 
செய்யோய் பழனி மலையாதிபாவெனச் செப்பு மென்பா 
லையோவுன தருள் வர்துவர்தாடிய வாடலெல்லாம் 

பொய்யோமெய்யோவறி யேலுய்யுமாறு புரர்தருளே. 

நீதயை சற்றும் புரிந் திலையாயினென் னெஞ்சநினமீ 
தாதரத்தோடு துதிக.ூ௮ு மேன்மை யடையுங் கொலோ 
மாதவப்பேறும் வழங்காதிசேலொண் மதியுறழ்வெண், 

போதகத்தானைப் புர தாய் பழனிப் பொருப்பினனே. 

பண்டுவிண்ணோகுலம் வாழப்பு.ரஈ்,து பழனியிலோர் : 

தண்டுடனின்று விளையாமொண்புடைச் சற்கு.ரவற் , 

கண்டுதொழுது அ திபாடி. கெஞ்9ற் கருதுமுண்மைத் ' 
தொண்டு செய்வார்க்கவன் வேலுமயிலுர் அனை ச்செய்யுமே, 

(௧௪) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨௦)



2.9} பழனித்்திருவாயிரம். 
ஆம
 

சொற்சுவை தேறிய தூய புல்மைத் தொழிலுடையீர் 
கற்சுனைப் பாங்க ரொரு வேடமாதைக் கர ங்குவித் துப் 
பொற்சுணங்கார்முலை தோய்க்தான் பழனியைப் போற்றுமினோ 
சிற்சுகவாரியு மெய்தும் பிறவித் இதயக் கறவே. (௨௧) 

பாமுகத்காலுனைச் சந்ததம் போற்றுமெய்ப் பண்படைந்துக் 

தீமுகப்பாதகர் பாலிரர் தேங்இத் BA Sas @ 

சோமுகற்செற்றவன் சண்டரு மாதசைத் தோய்ந்தருகுங் 
காமுகப்பண்ணவ னேபழனாபுரிக் காங்கெயனே. (௨௨) 

எனக்காசை கின்னருட் பேனொன்றிலேகின்றெனையசைக்கு 
முனக்காசை செந்தமிழ்ப் பாமாலைமேலென்ப தோர்ந்துகொண்டேன் 
மனக்காத லானவெல் லாந்தருமாறுமுன் வர்தருள்வாய் 

கனக்காருலாம் பொழிற் ஜென்பழனா। ரிக் காவலனே. (௨௩) 

௮ற்பமு நின்னருட் சீசாசையின்றி யலமரும் பொய்க் 
கற்பனைப் பாவல ரோடெனைப்பார்சொலக் கைவிட்டிடேல் 
பொற்பவிர் சோலை வளஞ்சால் பழனிப் பொருப்பின்மிசை 

நிற்பவனேயடி யேன்றொழிலாவன நின்னசைவே. (௨௪) 

அன்னமுய்ப் பான்முதற் சொன்மூவர் சாமு மறமழிக்குங் 
கன்னல்வில்லான் சம னாதிய தீமைக் கடவுளரும் 
பொன்னவிர் மாட மலிபழனாபுரிப் புக்கவனென் 
றுன்னவல்லாசெவ சோவவசேசம் முயிர்த் துணையே, (௨௫) 

பாகைப் புரையுர் தமிழாற்றுதித் துப் பலர்மனைக்கு 

மேகைக்குகாணி பெழுத்தாறு மோதி யிலருப௬ுக 
தோகைப்பரிக்குகன் வாழும் பழனித் தொழும்பரைச்சே 
சோகைக் கடற்படி. வார் தமக்கூழ்வினை யொன்றுமின்றே, (௨௯) 

எண்ணியவண்ணமெல் லாம்விளையாடுகல் லிச்சை யெய்தும் 

புண்ணிய முற்றவ சன்றே பழனிப் பொருப்பினிற்போயத் 

தண்ணிய இக்தைய சாய்த்தவவேடஞ் சமைர்துபெருங் 
கண்ணிய முத்தமி ழாற்குகன்சீர்த்தி கழறனன்றே. (௨௪) 

கழல்வாய்ந்த நின்பதப்பூ ப்புனை சென்னியுங் கண்ணு முளே 
னழல்போன்றுசூழ்வினைப் பேய்க்கஞ்சலாங்கொல்வர் சாண்டருள்வாய் 

நிழலோங்கு கற்பக காட்டண்டர் தாமு டெடிது புகழ் 

விழவார்ர் த சர்ப்பழ னாபுரிமால்வசை வேலவனே. (௨௮) 

௮ந்தணர் கோவைச் சறைசெய்தவா.று மரிதிகரி 
வந்தவற் சேரச் சம.ராடு மாண்பு மலைச்சிலையோ 
னந்தரங்கத்துறு'சக்ே தகர்தீர்த்த.து மார்த். துரைக்கு 

சக் தமர்க்குப்பழ னாபுரி போலு ஈகரில்லையே, (௨௯)



அலங்காரம். ் ௨௯ 

மானந்தக் கண்ணியர் மோகாந்த கார வலையிடைப்பட் 
டீனர்தழையப் ப ரதவித்தாலு மிகழரிய 
கானந்தருமம் பெருகும் பழனித் தலத் துறைவ 

னனைந்தவாரி யமுதமொப்பானென் றறிந்தனமே. (௩.௦) 

மன றுடையார் தவப் பேருய்ப் பழனி மலைத் தலையி 

னின்றுலவாகல மெக்காளுஞ் செய்து நிலவுமெந்தா 

ிியான்றுபட்டேகுமெய்ம் முத் தியின்மேல்பல் லுயிர்வருந் தக் 

கொன்று தின்பாசைச் செறும் வாழ்வென்பாசொ டெற் கூட்டுதியே. 

அக்குடனீறு மணிவாசனேக சருகமையத் 
இக்குமுற்றும்புகு் தன்சர்த் இபாடுந் தஇறமருள் வாய் 

சொக்குமுயிர் த் இர ளெல்லாமு மீளத் தொனித்தபெருள் 

குக்குடக்கேதனக் கையா பழனிக் குருபரனே. (௩௨) 

செந்தமிழ்ப் பாடற் புலவோ.ர னேகர் இனம்பரவுல் 

கந்தனைச் தென்பழ னாபுரிக் கோயிலிற் காணப் பெற்றா 

லா்தரத்2 தாரு முனிவோரு மோடுப்ப தன்றியெழின் 

மாத. ரக் கொங்கை மடவாரு மாசிப்பர் மட்டறவே. ் (௩௩) 

பானலுஞ் செச்சைய நீபழுமாதிய பன்மலசால் 

வானவர் போற்றப் பழனிமலையில் வளாமுருகா 

கரனருள் வேட்டுன் நிருவுருச்சீர்ஈனி நாடிகிற்கு 
மானதத்திற்கு மிடையூ௮ுற்முலெர்த வாறுய்வதே. | (௩௪) 

வேடிக்கைப் பாவலர் பல்லோரு மென்னை வெறுப்பவுனைப் 

பாடிக்கொண்டாடுகின் றேற்கெந்தகாளருள் பாலிப்பையோ 

தேடிக்கசிந்துரு குந்கன்மையோர்பொதுச் சிகை தயிடை 
கூடிக்குலாவு முருகா பழனிக் குவட்டண்ணலே. .. (கூ௫) 

நீதிக்கவறுடை யார்பலர் கூடி நெடி துநகச் 

சோதித்துள்ளாயினி யெர்காள் கருணை சுரந்தருளவாய் 

பாதித் தவளப் பிறைப்பல்வெங்கூற்றனும் பற்றவிடே , 

லாதித்தலைவன் மகவாய்ப்பழனி யமர்கர் தனே. (௩௬) 

தவஞ்செய்யு மார்வம் பெரிதெய்திலேன்மனச் சஞ்சலத்தா 
லவஞ்செய்யும் பாதகர் போன்றுழன்றேனினி தா தரிப்பாய் 

சிவஞ்செய்யுஈ்ே தாண்டர் நிமித்தம் பழனிச் சலம்பிலென்று  - 

நவஞ்செய்யும் பெற்றிகுன் ருய்சங்கமூன்றுக்கு காயகனே.. . (௩௪) 

இடர்க்கலெங்கெங்குக் திரிவான் பழனிச் சிறப்பிலங்கப் 

படர்க்கையுக் தன்மையும் பாடத்.து வக்கினும் பாவகன மத் 
இடர்க்கடன் மூழ்கு மன் வாயின்பவாரிதி யெய் தியருட் 

சுடர்க்கணொன்றும்படிக் காங்கவி யேமிகச்-செரல்னெற்தே... ~ (௧.௮)



௬0, பழனித்திருவாயிரம். 

கொல்வாருப் கொன்றதைத்தன்பாருமேனைக் குணம்பொருந்த 
வெல்வான் முயலுங் கவுமாசர்ச்சூம்ர்,து மிகப்புசப்ப 

கல்வாழ்க்கைத் கொண்டர் பலர்வாழ்பழனி நகர்க்குகன்பான் 
'மல்வாய்ந்த வேற்படை யொன்றுங் கலாப மயிலு முண்டே. 

காவற்கடவுண் மருகோனெக்காலமுங் கண்ணிமையாத் 

தேவர்க்கினிய பெருமாள்பழனிச் இலம்பில்வந்து 

சாவறற இத்தர் பலாபோற்றுக் தேசிகன் றன்கரத்துச் 
சேவற்கொடி த்திற மேபகர்வார்க்குச் செயமெய்துமே. 

உத்தமச்சற்குரு வாடப் பழனிவெற் புற செவ்வேள் 

கைத்தலமிக்திரர் பற்பலர்க்காத்தது காமாச்2சவ்வாய் 

முத்தமிழ் வாணர் பலர்கேட்க ஞான மொழிர்த தருட் 

சித ரனேகரை யுண்டுமிழாகதொண் சேவடியே. 

சூலாயுதக்கைப் பெருமான்கண் ணீன்ற சு தன்றொனிக்குங் 
காலாயு தக்கொடி யாடும் பழனிக் கடவுணெடு 

மாலாயுதந்திரும் பச்செயலாதிய வண்புகழ்தோய் 

வேலாயுதத்தைச் தொழுதேயுப்ந்தாரும் வெகுதொண்டசே, 

கா.தவிர் துக்குமப் பாலுள்ள தாஞ்சுத்த ஞானரஈல்கிக் 

கோதகற்றுங்குரு வான பழனிக் குகன்குதிசை 

மாதவர் பற்பல ரஞ்சவெந்தீயிடை as gal cy 

சீ. தரனூர்வரை போய்வென்றகாமொரு செந்தகசே. 

முர்தயிராவணங் கண்டுளசாணுறு மொய்ம்பின தாய்க் 

கந்தன் பழனிக் கரிபோலு ஞானக் களிற்றுருவஞ் 

சிந்தனைசெய்பவ ராரேேலு மெட்டுணைத் தீங்குமுறு 

சத்தகன் மாத ரவரநாமங் கேட்பினு மஞ்சுவசே. 

சேத்திரம் யாவினு மேலாம் பழனிச் சிலம்பிலண்டர் 
கேத்திம் போன்றொரு தண்டேந்திச் சந்தத நிற்குமெந்தாய் 

சாத்திஞ் சொன்னசொழற் போனடவாமற் றவம்பெருகற் 
“ காத்திப்பட்டுழல் இனெ.றபொல்லேனின் னடைக்கலமே. 

அண்டா சேகர் களிகூரக்கண்டமுக் காறுமுற்றி 

யெண்டாங்கு கெஞ்சின னாத்தளர்ந்ேேேனலுக் கெபரக்கள் 
கொண்டாடு மேன்மை குலவும் பழனிக் குவட்டினிற்குக் 

தண்டாயுசக்கை முருகோனல்லாலொரு தஞ்சமின்றே, 

காம்பினைப்.போலுர் துணைத்தோட்குறத்தி கணவன்கிடப் 
பாம்பினின்றாடு மயிலோன் பழனிப் பருப்பதசத்சான் 

(௩௯) 

(௪௦) 

(௪௪) 

| (௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪6) 

(௪௬) 

சோம்பினசொவ்வொருக் காலெழு SS DG சொலித்சொழிலுஞ் 

, சாம்பிணி யோடு பிறப்பாம் பிணியுர்: தகிர்ச்இடுமே,.. (௪௭)



அலங்காரம். Hie 

பொய்ப்பேத பாவனைக் கெய்தான் பழனிப் பொருப்பில்வளர் . 
அப்பேயு மேனிப் பி.ரான்மடவார்க்கொரு சோ ரனென்பார் 

. மைப்பேயுறழ்மத வேண்முதல் வாளியும் வக் துதையா 

திப்பேதை கெஞ்சுங் சவர்க்கானென்றாலினி யென்சொல்வதே. (௪௮) 

தாரகனோடொரு குன்றும் பொடியத் தடிந்திடுநின் 

விரவைவேற்கென் மிடிப்பேயைக்கொன்றிடும் வென் நியின்றோ 
காரமர்சோலைக் கவின்சாரற் கன்னியைக் சண்வெரு 

நா.ரதன் சொற்கொளு மோகாபழனி ஈகர்க்கர் தனே. (௪௯) 

உண்டா. ரவன்னமு நல்காரதங்கைக்கொடை யுன்னிமிகத் 

தண்டாடுவாசொ டெனைச்சேரத் திடேலருட் சர்வழங்கக் 

கண்டார்கலியு முடன்றீரற் கான கருணைசெய்வாய் 

வண்டாருநீப வனஞ்சூம் பழனி மலைவள்ளலே. (௫௦) 

கஞ்சனைக்குட்டிய கையான் பழனிக் கடவுளிரு 

செஞ்ச தங்கைத்திருக் தாளே கதியெனச் செப்புமென்னை 

யஞ்சனக்கண்மட மானாருமூடரு மாணவகோய் 

மிஞ்சறிவினரு மே௫டச் செய்யும் விதிகொடிதே (௫௧) 

என்னைக்கிளியெனப் பல்கான்முன் சொற்றனை யேன்றதவக் 

தன்னைப்பெரிது முயலாது சோம்பியித் தாழ்வடைந்தேன் 
பொன்னைத்தருதுமென் ரோதிய மாற்றமும் பொய்க்கவிடேன் 

முன்னைப் பழனி முருகாவொசாறு முகத்தையனே. (௫௨) 

சிவன்முதன்மூவரு மிக் இரனா சிய சேவர்களுர் 
தவளமின்னாளு ஈவவீச சாதியர் தாமுமறித் 

தவகையின்மூழ்க வயலூர்க்கு கேசனெற் கோதியசொற் 
குவலயத்தோரொடு பேசவென்றான்மனங் கூசியதே. (௫௩) 

பொன்னவிர் கோவிற் பொலிவார் பழனிப் பொருப்பினின்று 
பன்னகந்துய்க்கு மயிலேறியாடல் பலபயில்வா 

யுன்னருளேவலி தென்றுணர்ந் C sare கொருபிறப்பிண் 
உன்னமளிப்பினு மந்தோ நின் சீரத்தியிழி வெய்துமே. (௫௪) 

தாமக்குவளையு ஞ் செச்சையு$பமுகர் தண்குரவு 

மேமப்பணியும் புனைவாய் பழனிக் கிறையவனே 

யிமக்கனலினு மெவவிககோயினு மென்னளவுங் 

Ero par pays யேகொடி தாகுங் கரு திடினே. (@@) 

அறுமாமுகத்தமு தேபழனாபுரி யையகின்பாற் 

பெறுமாண்பனேக மிருக்தாலு நாற்றப் பிதிதமுண்பான் 

குறுமாமுயலுடும் பாடேன மாதிய கொல்லும் பொல்லா 

ரிறுமாப் பழிக்கும் வரமெனக் £க்தருளிக்கணமே, (Qs).



௩௨ பழனித் இருவா.பிரம். 

கெ ST DT BN HG SiO Fin g கண்டு (FDA UY றி 

போன்றூழிம்நியதன் ஜறேயெண்ணு மார்வ 6 பொரு இ.பறீ 

யென்.நாறில் பேறவித் தாள்வாய் பழனிவெர் பிமறிருந்தண் 

டொன்ழான்றி சின்றவ னேயுமையின்ற வொருமகனே. | (Ga) 

பொன்சொற்க காடு புரக்கோயசெச்$ர்ப் லைப் பூசைபுகல் 
வன் 2சாற்கலிக்கு மலையிடித்தாயுன்னை வாழ்க்? சக்கு 

மென்சொற்கணு த். துணை Cus Bowe uD ofl bm a arts 

மென்சொற்க மாதர் மலிசீர்ப்பழனியின் பே.யவன . (௫.௮) 

கோதறுஞானக் FST BS HDL sr கூறிடினு 

மாதர்கல்லாரைத் BF HIBS Os oT Ca Biz SM 

மேதமிலின்பக் தருந்தெய்வமொன்றன்றி யின்௦துசான் 

சீத. £வாவிப் பழனிக் கரியிர் நிகழ்சனெறே. (௫௯) 

எக்காலமூம்பழ னுபுரிக் கோபி லிடைநின்றுளாய் 

மைக்காலனஞ்சித் தொழும்விரவாகுவும் வான்.முனியு 

மக்காலஞ் சாட்சிய தாகநின்வாய்திறந் தக்கனவின் 

முக்காலமென்னிமித் சஞ்சொன்னவார்த்தையை முன்னு தியே. (௬௦) 

இனகரசக்திர மண்டல மாதிய சரத்தலத் து 

மன ெளியூடிம் பழனிக்கிரியில் வசிப்பவற்கண் 

டனவரதம்௮பாறி யாறுங்கர.து மடியவாக்குக் 

கனவுநனவு மொரேபடித்தாகிக் கவின்றருமே. (௬௧) 

௮க்தரத்தோரும் புவி2யோரும் போற்ற வருட்பழனிச் 

செந்தகைக்கோயிலி தூடென்றும் வாழ்குரு தேசிகனே 

பைந்தமிழ் பாடிச் சலித்தேனையின்லும் பகர் தியென்ராய் 

வர் தனவே.றுவல் வேனல்ல€ர்ப்பொருள் வைத்துக்கொள்ளே. (௬௨) 

என்னன்மை நீநன்கறிவாயன்றேயெனை யேற்றுக்கொண்ட 

நின்னந் த.ரங்கக் கருணைய்வி னிசமறியேன் 
பொன்னக் தத் தாமசை வாவிப் பழனி பு.ரக்கவருர் 

தன்னர்தனிமுரு காகிறைவாஞ்சச்சி தானந்தனே. (௬௩) 

திக்குமுழு தம் வெறு த் துன்பழனித் இருச்சிலம்பே 

யொக்குமற் றொன்றில தென்றோர்ர் தவுண்மை யுணர் கலையோ 

வக்குவடமூ முழுநீறுந்தோய்ந்த வடிமையுய்யப் 

'பக்குவநல்கவல் லாயல்லை யோதண்ட பாணியனே. (௬௪) 

உன்றன்சகள வடிவங்கருதி யுறுந்தொறும்வர் 

தென்றன்செயலை மறைக்கின்ற தொன்ற திருட்டடையோ 

வன்றம்புயபன்சொன்ன மூன்முடிபோவறை யாய்பழனிக் 

குன்றர்தனிற்றிகழ் 9ததா குமா குருபானே. (௬௫)



அலங்காரம்.' ௪௩, 

ஈம்பழனித்தண்ட பாணியைகாடி. ஈலம்பெற்றதா . 
அம்பரும் போற்றும் புகழ்வாய்ந்த இத்தர்மு னோங்கலுண்டேற் 

செம்பது மாதனை சேள்வனைப் போன்றிச் செகத்தின்மகழ்க் 

sours apAac போல்வாழ்வன் சத்திய மாமறமே, (௬௬) 

கல்விக்கடலின் கரைப்பயன் சாட்டியென் காதலற 

நல்வித்தையாவு மின்னேகரல்குவாய்முன் னவிலல்பொய்யோ 
வல்விற் குறவர் மகண்மோகனாகஞ்ச மாமலர்ச்செஞ் 

செல்விக்கிறைவன் மருகா பழனிச் சிலம்பினனே. (௬௭) 

சத்தாகிச் சித தட னானந்தமாகத் தழைத் தவுன்னை 

மெய்த்தாரகப்பொருட் சற்குருவாஈண்ணல் வீண்படுமோ 

முத்தாசணியுஈ் இனக்இனம்போற்று முதுபழனிச் 

சித்சாவிமயமின் னுண்மென்கை நீங்கருஞ் செக்குருந்தே, (௬௮) 

அன்னங்குலவும் வயலூர்ப்பழனிக் கதிபநின்வாய்ச் 
சொன்னம்பியின்ப மிக்கெய்திய சானிவண் சோர்வதெண்ணிக் 

கன்னங்கரிய மதவேள்செயுஞ்சமர் கண்டிலையோ 
வின்னந்துயர்ப்படுச் ே தலணுவேளு மிரங்குதியே, (௪௯) 

கா.ரணனாதிய மார தாயாவரு காளுமெச்ச 

வாரணகேதனச் சீர்ப்பழனாபுரி வாழ்குகனே 
யேசணவுக்தனித் தண்டிகைமேல் வர்தன் றென்பிறப்போர் 

கா.சணமென்றசொற் பொய்த்தானமுன்னூல்சொல் கதியும்வம்பே. 

என்னுயிரை ததன் இளியென்றுபல்விசை யீடில்புகழ் 

மன்னுபழனிக் குகவேள்சொன்னானிம்பர் மாந்தர்மதிப் 

புன்னுபுகான்சொழற் றிலேனிதன்சாட்டு யுயபொதியை 

முன்னுதவும்புனற் மும்பிரவன்னி மு.தலியவே. (ae) 

தருங்கற்பகச்தரு நீழற்புலவர் தளமுழுது 

கெருங்கச்சிகிப்பரி மேலெங்குமேக நிசம்பழனிப் 

பெருங்கற்கிரியினிற் பான்றன்னைகான்மிகப் பேசலவன் 

கருங்கற்கிணெற்றிலு நீரூற்றுண்டாம்விதங் காதலித்தே. (௭௨) 

உன்றனக்கென்றெ லுடலா திமூன்று மு. தவினனா 

லென்றெனதென்றொரு நிக்தையுங்ரோத்தியு மில்லைகண்டாய் 
மன்றன்மதிச்சடை வானவற்கோர்சொல் வகுத்துரைத்துத் 

சென்றல்வெற்போன்புகழ் சீர்ப்பழனாபுரி சேர்குகனே. (௪௩) 

அத்தன தங்கக்கண் ணுறிலுர்தோன்றி யறம்வளச்த்தாள் 

கைச்தலத்இற்கணி யாயும்பளுருயக் காத்தமெய்ம்மைப் 
பத்தர் தங்கோலஞ் சமைர் அபழனிப் பதியில்வக்2 தான் 
சித்கசன்கண்டு மனகாணத்தக்க சிறப்பினனே. (ae)



> பழ்னித்திருவாயீரம். 
சர, சன்மொன்றுமில் லேன்விரதாதி தவமூயலும் : 
போதமுனிவர் பதப்பூமகரப் பொடிஈம்பினே 
னீதயைசற்றும் புரியா திருப்பது நீதிகொல்லோ 
வாதவன்போற்றுர் இருவாவினன்குடி. யாண்டவனே, (௭௫) 
பல்லும்பர்தாமு முனிவருஞ்சூமும் பழனிமலைக் 
கல்லும்பழமறைச் சென்னியுகாறுங் கழற்குமசன் 
சொல்லும்பவளத் திருமேனியும்பசுஈ் ே தாகையும்போர் 

் வெல்லும்பதாகையும் வேலுங்கரு தில் வினையறுமே. (௪௬) 
பொழிலுடுக்குர் தகை சாலும்பழனிப் பொருப்பிலெக்தை 
கொழிலடுத்தோர்விருப் பெல்லாங்கொடுத்தலுர் தூர்த்தர் குல 

, மொழியவைவேல்லிட் டொறுத்தலுமாத ருளங்கொளலும் 
் விழிமயக்கற்பட்டு மாயாதஞானம் விளம்பலுமே, (௭௭) 
ஒண்சுடரோனைத் தடுப்போருமிக்இர aps ge சண்சொரிரீரொ டசமாதர்கோவெனக் காண்பவருக் 

. தண்செறிசோஃப் பழனிப்பிரான்கொடி. தாங்குபுள்ளின் 
்- இிண்சமர்க்கால்வலிக் காற்ருரென்றோர்ந்தவர் சற்ிலரே, (௪௮) 
பெண்சேனைக்கார்மத னணுமழகன் பிறைமுடி த்துத் 
இண்சேவிலேறும் பெருமான்பு தீல்வன் றினந்தினமும் 
வண்சேர்பழனிக் குமரேசன்றோண்மிசை வைகு்திருக்கும் 
வெண்சேவல்கூலினல் லாலொருசாளும் விடிவதின்றே, (௪௯) 
ப.தீதாகொண்டாடும் பழனிக்குகனைப் படியிலுள்ள 
வெச்சகவோர்களும் தீம்மினத்சானென் நிசைத்தடினு 

முசி சமிழ்வாணரு மூவாதமோன முனிவர்களும் 
05 55665665 சாதனென்றேசொல்லன் மெய்ம்மொழியே. (40) 
ஆழம்பொலிர்த வறிலாளர்போற்று மணிப்பழனி 
வாழச் சணன்கிருத் சாள்சேரவேமிக வாஞ்சித்தநான் 
ரூழண்டரா திய செல்லோருங்காணத் தொழுவ டல் 
வேழச்தடிஈ இரு குன்றும்பொடித்தசெவ் வேற்படையே, (௮௪) 
சிச்தாடுமாசையுற் ருசுமதசமுஞ் சித்திரமும் 

தீ.தாசமும்பகர் பாவாணசரோடென்ன மேவவைத்துச் 
சுத்தாக்கஞான வறுபூ திவெள்ளத்திற றோய்ச்தருள்வாய் 
மொய்த்தார்க்கடம்பணி சோளாபழனி முருகையனே, (௮௨) 
கொங்கார்கடப்பச் தொடையோடென்பாடதுக் கடவணிர் இங்காருங்காணப் பிறவாமெய்வீட்டி லெளைவைத் டொப் சங்காரஞ்செய்யும் பெருமான்சடிலத் Swansea 
சங்கார திமசே பழனபுரி சாப்பவ$ே, (௮௨



அலங்காரம்.  - ் கரு 

தனைப்புரைவாரெங்கு மில்லானைப்பார்வஇத் தாய்மகனைப் 

பனைப்பெருங்கைக்கய மாமுகத்தோன்றுணைப் பண்ணவனைத் 

இனைப்புனச்சாரற் பழனிக்கரியிற் நினம்வணக்இ 

கினைப்புமறப்புர் தொலைக்தார்கட்டுல்லை நெடும்பிறப்பே, (௮௪) 

தொண்டன்றமிழ்விருப் பாலவன்வேண்டொரு தோகைமுற்போய்ப் 
பண்டன்புசைபயின் முன்றரும்பாலன் பழனிவெற்பிற் 

ண்டம்புனைந்துநிற் குந்திருக்கோலந் தனையுணர்ந்தார்க் 

கண்டஞ்சிறுகடு காமெனத்தோற்று மகமுகத்தே,. (௮௫) 

பொற்புயார்தண்டமும் வேலும்புனைக்து புகழ்விளை த்து 
வெற்புற௮ு£ர்ப்பழ னாபுரிக்கோயிலின் மேயவனைக் 

கற்புறுமாக செனநாடிகாடிக் கசிதலுமே 
யற்பு தலீலை பலகோடி செய்யு மவாவுற்றதே. (௮௬) 

வா.ரணங்கூவ மயூரமகவ மறிசெறுமக் 

கூரணவுங்கதிர் வேன்மின்னத்தோன்றும் குருப.ரனைக் 

கா.ரணங்கோடி. குலவும்பழனியிற் கண்டுகொள்வா 

சா.ரணம்பேசரு மானந்தவெள்ளத் தமிழ்பவயே. (௮௪) 

பந்தேயனைய முலைக்குறமாதொடென் பாற்சிலகால் 

வந்தேமறைக்த முருகாபழனி பழனிமலைக்குறவா 

கொர்தேங்கவாடுறுக் தமையெல்லாமற கோக்கியென்லுட் 

சந்தேகமுற்றுந் தணந்தாளவேண்டுர் தருணமிதே. (௮௮) 

முத்தமிழ்ப்பாடல் பலபாடி.ச்சூட்டுபு முன்னுமென்னுட் 

பத்தா தங்கோலக் தொடுதோன்றியாடும் பழனிப்பிரான் 

சித்தம௫ழ்க் து இனர்தோறும்வாய்விண்டு செப்பியசொல் 

லெத்தனையென்றுசொல் வேனையகோமன மேக்கயதே. (௮௯) 

தருவாணர்வாழ்விற்கொர் வேலியன்னான்றிருக் சண்டணிகைக் 
குருவாய்ப்பழனி மலைமேனிற்பான்கரங் கூப்பியன்பாற் 

பொருவாதவாமெழுத் தும்புகல்வாருட் புழுக்கமற 
வருவான்வராம லிரானவனாணைமெய் வார். சைையிதே; (௯0) 

கலியுகத்துக்கஞ்ச வேண்டாமுலகைக் கடந் துகெஞ்சின் 

மலியுமன்பாற்றவ வேடமிட்டெங்கெக்கும் வாங்கியு ண்டு 

புலியுகைப்பான்றொண்டு கொண்டான்பழனியைப் போற் றிகிற்கல் 

குலிசவலாரியு ராணுமெய்ப்பேறுகை கூடுமன்றே. (௯௧) 

சாதனைத்தன்மைக் குறமமாதுகொண்கனைத் சண்டணிகை 
நாதனை ததென்பழ னாபுரிக்கோயிலி னாயகனைச் 

சோதனைக்கஞ்சி மயங்காமற்சந்ததர் தோத் திரிக்கில் 

வேதனைக்குட்டிய கைத்திருநீறெய்து மெய்ச்சொலிதே, (௬௨)



௩௭ பழனித்திருவாயிரம், 

ச்ன்னீர்மையாளர்க் கெளியான்பழனி ஈகர்புரக்குக் 

தொன்னீர்மைக்காரன் றொழும்புசெய்வாரைத் தொடர்ந்தளிப்பா 
னென்னீருணர்ந்து மிகழாமற்றொண்டனென் றேற்றுக்கொண்டோர் 
பன்னீரிலை த்இரு நீறளித்தானண்டர் பார் த்தொல்கவே. (௬௩) 

தனச்சாட்சியான பழனிக்குகேசன் செயுந்தொழிற்கெ 
னினச்சாட்டியொன்றுமில் கெய்திடக்காண்டெல னீனாஞ்சுஞ் 

சினச்சாட்சியான திருவருட்பேறு இகழுமட்டு 

மனச்சாட்யொமது போதுமன்றோகலை வாணிமின்னே. (௯௪) 

பழுதின்றியபுகழ் தோயும்பழனிப் பதிக்குமரன் 
முழுதுங்கருணையில் லானல்லனென்னெண்ண முற்றகல்கி 
யெழுதும்பிரமன் விதிரீக்யொள்லெ னின்றமிழா 

லழுதுஞ்சிரித் தும் பலபாடனாளு மறைந்துளனே. (௯௫) 

கோலழிக்குஞ்சித்தர் போற்.றும்பழனிக் குவட்டிறைபன் 

னூலழிக்குங்கொடி. யேனையெள்ளாதன்பி னோக்குகின்றான 

மாலழிக்கும்படி. வாழ்த்துகன்றேன்விதி வல்லெழுத்தைக் 

காலழிக்குக்திறஞ் சொன்ன தன்னோன் றிருக் கைக்கிளியே. (௯௬) 

இப்பிறப்பிற்குமுர் தும்பிறப்பின்ன தெனப்பகாச்தா 

யப்பிறப்பென்னதென் ரூற்சகமாயை wep aden லா 

வெப்பிறப்பாயினு ஈன்றேநின்னாணைசற் தீர்தருள்வாய் 

பொய்ப்பிறப்பும்பிறர் தாய்பழனாபுரிப் புங்கவனே,. (௯௭) 

எல்லாமுகின்வடி. வேயென்றவேதமும் யாவரிலும் 
வல்லாயென்றோ திய வாகமக்கூட்டமு மாறுபடா 

கல்லாறுகாட்டினை ஈம்பிச்செல்வேனிவ னை தனன்றோ 

கொல்லார்தொழும்பழ னிக்கரிமேல்வளர் கொற்றவனே. (௬௮) 

எனக்காயிரம்பற் றுளவெனப்பார்சொல்ல விங்குழன்றேன் 

மனக்காதனின்மிசை யுள்ளமெய்கின்னுள்ள மட்டறியுஞ் 

செனக்காலன்வர்தணு காதாண்டுமுத்தியிற் சேர்த்தருள 
அனக்காங்கடமைகண் டாய்வயலூர்க்குன் றுறைகுகனே. (௯௯) 

வலங்காரகலுங் கனலோலுமெச்சு மறிரஈடத்தி 

யிலங்காரத்ேதோண்மிசை வேலோடுதண்டம்வைத் தெம்பழனித் 
தலங்கா.ரமாசக சா தியகாக்குக் தனிக்கு.ரவ 

னலங்கா.ரமுற்று நினைவார்கைக்கொள்வ தருட்செபலே. (௪) 

Ope pa. 
ff, sel an. 

வேதுமயிலுச் ஐணை,



யமகவந்தாதி, 
வனு 

காப்பு, 

விகடவிராய கவியாற்பழனியின் மேயவென் றி 
விகடவிகாயகச் செவ்வேட்கந்தாதி விளம்பவெம்பா 
விகடவிகாயகம் வேண்டாமலங்குள்ள வெற்படிவாம் 
விகடவிரசாயகன் பா.தங்கள்போற்றி விரும்பு துமே. 

நூல். 
கட்டளைக்கலித துறைகள், 

திருப்பழனிக்குகப் பான்வெட்குபேசெழிற் சேய் தினம 

,திருப்பழனிக்கு கனமார்செவவேள்பல சத்தர்தொழுரச் 

திருப்பழனிக்குக னியான்வேட்டபேறருள் செய்யில்வினைத் 
திருப்பழனிக்கு கலரோன்செய்தமையுக் தீர் தருமே. 

தி.ரா.தகாமக் கடற்சுழிப்பட்டுத் இனந்தினநொர் 

தி.ராதகாமன த் தின்பிற்செல்லாகலஞ் தித் திக்குமஃ 

தீராதகாமத் தவமுமண்டாம்பெருஞ் சீர்ப்பழனித் 
தீரா.தகாமயி லாவேற்கந்தாவெனச் சிந்தியுமே. 

சிந்தையிலங்கற் கரிதாழ்த்திலேமறைச் சென்னிஈலஞ் 
சிர்தையிலங்க விழைந்தேங்குகன்றனர் இங்கவுணர்ச் 

சிர்தையிலம்கரத் தானுலவாப்புகழ்த் தென்பழனிச் 

சிந்தையிலங்கசக் தாரிடைச்சேர்த்தருள் செய்யினன்றே. 

செய்யதண்டங்கைய தாகும்பழனியிற் சேய்செயக்தோய் 
செய்யதண்டங்கை யணிவான்பதந்தொழுஞ் சீரியர்க்குச் 
செய்யதண்டங்கை யடுபோர்க்களங்குன்று சீர்த்தகவி 
செய்யதண்டங்கைய வா௫த்திமெய்யொடு சேர்முத்தியே. 

சே. சன்பராவி யனையானவண்கேரளத் தெய்வமன்ன 
சே.ரன்பராவிய கோயிற்பழனிச் சிலம்பனலுண்ணஞ் 
சேசன்பராவியற் பாவாணவென்னத் திருத் தென்மால் 

சேரன்பராவியங் குகந்தன)த்தார்க்கவர் சித்துளதே. 

திததருக்காதா மாகிப்பழனித் திகரியுற்றாய் 

சித்தருக்காத ரகர்தீர்க்கும்வி.றுடைச் சீலர்முன்னே 
சித்தருக்காதரங் குன்றா தவாறுன் நிருப்புகழ்பே 

சித்தருக்காதாத் தக்கவென்னெஞ்சை த் இியக்டெலே,. 

இயக்கர் தராஈலம் யாதெனத்தேதறிற் சிவர்தரு௪ த் 

இயக்கர் த.ராசில் பழனாபுரிக்குகர் சீர்.திகழ்சித் 

இயக்கர் சரா இயர்க் கோர் தஞ்சமானவர் செம்புகழோ 

இயக்கர்த.ராமுழு வெண்ணீறுபூரிச் இரி. தாலே, 

(௧) 

(உ) 

(க) 

(௬)



9 பழனித்திருவாயிரம். 

இரிசங்க ததானவில் சீர்த்திப்புலவன் றநிருவிழச் த 
இரிசங்கத்தானம் பெறால்கினானன்னர் இந்தையிறக 

திரிசங்கத்தானண்ணு சோலினன்குடிச் சென்றிறைஞ்சித் 

இரிசங்கத்கானவர்ச் செற்றுயாந்தார்கள் சலரல்லசே. (௮) 

சிலசக் தமாலைக்கும் பேதளிக்கின்றிலை தீமுற்கொல்லுஞ் 
சிலசக்தமாலைவிண் ணிற்தீர்க்குமென்பவர்ச் சறிகொந்தேச் 

சிலசக்தமாலை யனிர்திரனா தியதேவர்கட்குஞ் 

திலசந்.தமாலை மலிவய.லூர்க்கட்செய் தேசிகனே. (௯) 

தேசமனந்தத் தனேக.ஞ்சலம்பிற் நினமலிருக் 

தேசமனர்தத்தஞ் செய்வாருணருக் திருவருள்வித் 

தேசமனந்தத்தன் பாலாபழனியிற் செய்யுமென்னுத் 

தேசமனந்தத் தவ$ீடவேண்டுவ இத்திக்கவே. (௧௦) 

இக்கத்தியானவை போல்வாரபழனிச்ெம்பினன் றித் 

இக்கத்தியானவை யங்கலா£வான்றன் றிரும்புகழ்கத் 

இக்கக்சியொனவை இரச்செய்வான்பண்டு திண்சையினு 

இக்கத்தியானவை யிற்சூரற்காணச்செய் சீர்பெரிதே. (ae) 

சணியாமதன் கண்டுளநாணத் திகழ்ந்தபெருஞ் 

ச ரணியாமதர்க் கண்வள்ளிமோகத்திற் சிக்கிக்கொண்டாய் 

௪ரணியாமத லைப்பெருக்காதிய சேர்பழனிச் 

சரணியாமத மாகாதவாறுன் செயலருளே. (௧௨) 

செயலைத்தரு திருக் தேவிடமென்பவர்ச் செற்றவனேர் 

செயலைத்தருதி யவரினுந்தீயர்ச் செறல்விழைக்ே தன் 
செயலைத்தருதிகழ் சாரவயலூர்க்குக செத்தொழியச் 
செயலைத்தருதிக்கைக் காதாசரீயெனத் தேர்ந்துளனே. (௧௩) 

தே ரலங்கா.ரந் தஇகழ்வயலூ.ரன் றிருவருளை த 

தேத ரலங்காசம் விழைஈேே தங்குகின்றனர் தெய்வகணத் 

தேசரலங்காரணச் சென்னியிகழ்க்க செகமெலும்பேய்த் 

தே. ரலங்காரச் சிவஞான ததேன்சுவை தேக்கலென்றே. (௧௪) 

தேக்கந்தரத்தரதஞ் சேனாதிபர்பெருஞ்ச்ப்பழனித் 

தேக்கந்தரத்த நிறச்சசேவலேக்துகைச் சேவகபைக் 
தேக்கர்தரத்தடங் குன்றுதொறேத்திகிற் சேரலிச்சித் 
தேக்கர்தரத்த திகமெய்தினேற்கருள் செம்புகழே. (கடு) 

செம்பாகமான கவியானிற்போற்றிச் சிறுமியரசொற் 

செம்பாகமானவை தீரர் துயக்காத்தரு டீயில்வருஞ் 

செம்பாகமானடத் தற்செனத்தண்ணிய தெண்புனலிற் 
செம்பாகமான வயறூரினீடுஞ் சிலம்பினனே, | (௧௬)
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சலெம்பகத்தையருய் வான்வென்றர்தசெஞ் சேய்பழனிச் 
சிலம்பகத்தையன் மருநீபமார்ந்த திருவடிச் 
சிலம்பகத்தையலர் மால்வே.ரறுத்லெஞ் செர்துவர்வாயச் 

, சிலம்பகத்தையவெண் புட்பரியானைச் செயிப்பதற்கே. 

ப. தனம்பதனம் பொன்னேதுணையென்று படிறுசெய்வம் 
பதனம்ப சனம், பெருகாபத்ெெென்றுணர் பண்பருளபல் 
பதனம்பதனம் பிறழாச்சிவன்றரு பாலபொய்வெற் 

பதனம்பதனம் பழனியப்பாமெய்ப் பசத்துவனே. 

ப.ச,த்ை சயவாவுடை யாற்குங்கைக்இள்ளைப் பதமளித்த 
பம.த்ையவாவுகைப் போன்பு தல்வாதென் பழனியப்பா 

UTSO தையவாவுகெஞ் சாற்றளர்ந்தேற்கருட் பார்வைநல்கம் 

ப. ரத) தயவாவுட் கனவூடனந்தம் Lier தனையே. 

பக.ரவிலாசர் பழனிக்கறையவர் பத்தொடெட்டம் 

பகசவிலாசற நின்றருரவரைப் பரவிலர்பல் 

பக.ரவிலாசகக் கொட்டிலைநாடிக்கொள் பாங்க.ரன்றிப் 

பக.ரவிலாசச்சி சானரந்தஞான பலத்தரன்றே, 

பலகண்டனச்செல்வங் கொள்வாரிகலடும் பன்னிருதோட் 

பலகண்டனமொழிக் குஞ்சரிகாயக பற்றுகனற் 
பலகண்டனக்தன தென்பழனாபுரிப் பண்ணவச 

பலகண்டனஞ்செயும் பேறெனக்தேதருள் பாருய்யவே. 

பாரதனத்தனை யன்னமெய்ச் சரிப் படி. றனெய்தப் 
பாரதனத்தனை தீயரிற்றீயர் பலாநிறைந்த 
பாரதனத்கனை வோரங்கனன்றோதென் பழனிவெற்பா 
பாரதனதக்கனை பாகற்குஞானஞ்சொல் பாலகனே. 

பாலனந்தந்தடி. யாரிடைகூட்டிப் பரக.இியிற் 

பாலனர்தர்தகழி யாவாறுசெய்தருள் பாண்டரங்கன் 

பாலனர்தந்தங்கு கையான்மருக பழனிவெற்பிற் 

பாலனர்தந்தரத் தொண்டரொடாடுமெய்ப் பண்ணவனே. 

பண்ணவசையபொன் ஸூர்க்காவலானைப் பழனிபுகழ் 

பண்ணவரையனைப் பாடற்பரிசெனப் பாசதனாப் 

பண்ணவரையளித் தாலும்பல்லோரக்கும் பச்ச, சழிப்பேன் 
பண்ணவனசையன்ன சொன்னன்னூல்களும் பாழ்ப்பவன்றே, 

பவமறவாவிவ் வுலகற்பிறந தும் பழனியின்வெற் 

பவமறவாழ்க்கையெண் ணுகாளும்போக்னென் பைம்புனலுற் 

பவமறவாவள்ளி தெய்வானை ராயக பல்வகைய 

பவமறவாசிலெண் சித்தியும்வீடும் பரி தருளே. 

(௪௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(2-0) 

(௨௧) 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௪) 

௨



-பழனித்திருவாயிரம். 

பரியாசமாரத் தொழிலாதியுள்ளவன் பாலமயிற் 

பரியாசமானமில் சர்வய.லூர பழிக்கருமும் ' 

பரியாசமாளிக் இலேன்பாறைகெல்லப் பகர்க்ததொக்கும் 
பரியாசமாயிசஞ் செய்தாய்சொர்தேனுயும் பாங்கருளே. (௨௪) 

பாங்கன சானம். பொலி?ர்சண்டச்சுறும் பத்தினிகொள 
பாங்கன தானம் பயர்தசெஞ்சேய் தன் பழனிவெற்பின் 
பாங்கன தானம் புரிவார்க்கெளியன் பதந்தொழுஈட் 

பாங்கனதானம் முறவோரெல்லாம்பெறும் பாக்கியமே. ' (௨௪) 

பாக்கியகர் தண் தாள்வ மையும் பரமனுங்கொள் 

பாக்கியகந் தன் பழனிக்குகேசன் பதத்.தின்மெய்யன் 
பாக்யெகந் தனி லார்வம்பெருக்கிய பண்பா்முலைப் 
பாக்கியகர் தங்கு மின்னார் தரிலும் பழிப்பவரே. (௨௮) 

பழிக்கப்படாத ஈடையோடுதோய் தரு பாதகப்பண் 

பழிக்கப்படா த கயம்போலுஈன்னிலை பாலிப்பபயோ 

பழிக்கப்படாத ம தனணுஞ்ே ர்த்திப் பழனியப்பா 

பழிக்கப்படா த விசாயாடல்கோடி படைத் தவனே. (௨௯) 

படைத் சவனஞ்சண் பகமா திசூடிய பைக்குழலார் 
படைத்தவனஞ்சலர்க் கஞ்சாதவாழ்வருள் பன்னிரு சோள 
படைத்தவனஞ்சயின் றுய்ந்தான்பு தல்வ பழனியின்வெற் 

படைத்தவனஞ்சழக் கெல்லாமறியும் ப. ரதெய்வமே. (௩௦) 

பரதவித்தார மடவார்கலவியின் பாசமுற்றிப் 

பாதவித்தாரணச் சொல்லிகழ்ேே வனைக்கண் பார் த்தருடற் 
பசதவித்தாரசர் தோய்வார்பராவும் பழனியின்வெற் 

ப.ரதவித்தா.ர கசியஞ்சில்லோர்க்குச்சொல் பான்மையனே. . (௩௧) 

பானலங்கண்ணிய ராதியவேடணை பற்றுமென்னைப் 

பானலங்கண்ணியன் முண்டாயின்றெள்ளல் பழனிவெற்பப் 
பானலங்கண்ணி யனக்தமுள்ளாய்வன் பருப்பதமொப் | 
பானலங்கண்ணியட் டாற்கனியானிழ் படியில்வையே, (௩௨) 

படிசமனைய வட்குஞ்சிலமூல்சொல் பழனியப்பா ' 
படிகமனைய நிறச்ே சவற்டே.தனம் பற்றுங்கையாய் 
படி.கமனையச்செய் வார்ச்றென்னெஞ்சப் ப.ரவையிடை 

-.படிகமனையறத் தார்சிலரு ளும் பதிர் தனையே. | (௩௭௩) 

பதிசம்பலங்கதி யென்றுணர்ர்தேற்றுமிற் பாசமிட்டாய் | 

பதஇிகம்பலபலு வற்கொண்டும்வேட்ட பயனல்கலொய 

பதிகம்பலத்தில்வைச் தேத தற்பமன்னாதம் பாதும்கிடேல். 
, தஇிகம்பலம்பப் பழனிபப்பாவருள் புக்குல, — ப ் (௩௪)



யமகவந்தா தி, ் சக, 

குவலயமாலை யணிகோட்குருவிற் குலகியிர்தக் 
குவலயமாலைத் தணக்ெ தன்னையாண்டருள் கொட்பொசெ 
குவலயமாலையர் தம்பாற்சொல்சர் த்க் குகாகுறிச்9க் 
குவலயமாலையன் னாய்வயலூர்கஈல் குலதெய்வமே. (௩௫) 

குலவரையாவும் புசக்தேபழனிக் குவட்டின்மிசை 
குலவசையாகுறக் கோதைபொய்யூடற் குறித்தெழுமா 
குலவசையாகச் தருவர் சம்பால குறைவிலிசைக் 
குலவசையாமறழைச் சென்னியின்ஞானங் கொடுத்தருளே. (௩௭) 

கொடுவரியன்னமுண் ே ணலென்றனேகர்முற் கோ.ஞ்செய்யுக் 
கொடுவரியன்னமன் னர்ச்செறுமார்வங் குறிப்பவர்க்கைக் 
கொடுவரியன்னலத் 0 தர் தாய்பழனிக் கும.ரவைவேல் 
கொடுவரியன்ன சன் மாவோடு£யவெல் கோபத்தனே. (௪.௪) 

கோபத்கனமற வாவிதழார்மயற் கோட்டியுற்றுங் | 

கோபத்தனமறம் வேட்டேனென் தீயுங்கொல் குற்றமனீ 

கோபத்தனமறக் தார்சூழ்பழனிக் குவட்டில்வளர் 

கோப த்தனமற மென்பார்க்கறுவுங் குணக்கந்தனே. (௩௮) 

குணக்கக் த்விரருட் பேறுறசாடிக் குலைகுலைந்து 

குணக்கந்தவிரச மெல்லாமூநோற்றுக் கொழுப்புடனமிக் 

குணக்கர்தவிரத்தி யெய்தார்பழனிக் குலவசைச்ச 

குணக்கர்தவிரடற் றோட்டுள்ளை வாய்த தமிழ் கூ.றலமே. (௩௯) 

கூறங்கமாறு மறைகாலும்போற்றுங் குகன்புகழ்ச்௪ி 
கூறங்கமாறு குடைவார்க்குருகுங் கொலைஞருஈ 

கூறங்கமாறுதஇிக் கும்பழனாபுரிக் கோயிலுட்புக் 

கூறங்கமாறுதக் சன்புரை தீச்சொற் கொடி திலமே. (௪௦) 

கொடியவனக்தனைக் குங்கருணாகரன் கோதில்குறக் 

கொடியவனக்தனை வேட்டோன்பழனிக் குகன்பொருகாற் 

கொடியவனந்தனை யர்க்கோதஞ்சர் த்திக் குழகனொலி 

கொடியவனந்தனை யாச்செயதோகையன் கோலசன்றே. (௪௧) 

கோலமனசக்தம் விளை த்தான்பழனிக் குவட்டின்மிசை 
கோலமனதந்தம் புனைவானவனைக் குளிர்மன த. தாத் 
கோலமனந்தம் பதஞ்சூட்டியாளக்கைக் கொண்டளெதேசர் 
கோலமனந்தம் பகைஞரெல்லோசையுங் கொல்லவென்தே. (௪௨) 

கொல்லாவிரதம் பயச்குந்தசையதென் கோபருக்குங் 
கொல்லாவிரதம் புகட்டாட்டேற்கருட் கொற்றகல்காய் 
கொல்லாகவிர தம்பி னெய்தல்பொய்யோகலக் கூர்பழனிக் 

கொல்லாகிர,தம் பலராளுகைக்கும் குருபரனே, (௪௧)



பழனித்திருவாயிசம். 

குருத்தத்.துவச்தன் பழனிக்குசேசன் கொழுஞ்சிவத் இன் 

குருத்தத்துவன்னப் பேருமாள்சகாயங் குறிக்கொண்டுர்க் 

குருத்தத்துவர்தணு காதெண்ணமியாவுங்கை கூடுமம்பொற் 

குருத்தச்துவர்புகழ் சத் சாடிவிட்டிற் குறுகுகசே. 
குறுக்கா தடம்ப முருகாகுறவர் குறிச்சிவையு 6 
குறுக்கா தடம்பழ னிக்குன்றுளாய்தொளிக் குஞ்சிமனிக் 
குறுக்காதடம்பழிச் கஞ்சாககெஞ்சைக் கொடுஞ்சமனமிக் 

குறுக்காதடம்பண் ணிடாதினி தாண்டுசொல் குன்னகொள்றே. 

குன்னம்பகர வடி.வாபழனிக் குவட்டினில்வை 

குன்னம்பகரவி லார்க்கெளியாயருட் கூறிலர்பாங் 

குன்னம்பகரஞ் செயத்துணியே மற் குலவியாரு 
குன்னம்பகர விசைவாய்பலருட் குறையறவே. 

குறையறவாவீர விற்போய்த் இருங் கொடியசரரு 

குறையறவானக் தரைநீங்கடேலுனைக் கூவுமென்லுட் 

குறையறவாவு மயின்மேல்வக்தாள்புனற் கோதைதருங் 

குறையறவாணர் களிகூர்பழனிக் குடையினனே. 

குடையாடி.யக்கு மிகழ்க்துபழனிக் குலகீர்மேற் 

குடையாடியபதம் வேட்டோர்விண்ணோர்தக் குடிமுழுதுச 

குடையாடியற்கையு மோர்காற்புணர்வர் குணக்கமில்பாக் 

குடையாடியன்ன பொதுகோக்கவர்பெருங் கொள்கையன்் தே, 

கையணிச த்இக் குகவேள்சவன்புணார் காமர்மென்சொல் 

கையணிச த்திருக் கற்பீன்றபாலன் கவின்பழனிக் 
கையணிசத்திரத் தெந்தைகருணைக் கடல்படிந்தாற 

கையணிசத்தின் ௮ுயர்யாவுர்தீர்தருங் சண்டுய்ம்மினே. 

கண்டவகண்டக் கலப்பாயஞானக் களிப்புடையார் 

கண்டவகண்டம் புரைசொற்குறத்தி கணவபெரு 

கண்டவகண்டலர்க் கெய்்த்தேன்பழனிக் கனசிலம்பின் 
சண்டவகண்டனர்க் காகாததாமெய்க் கருணைசெய்யே. 

கருமங்கடக்தழைத் தார்பதப்பூர்துகட் காசலுற்றுக 

கருமங்கடக்த பெரும்பேறுகல்கிலை காச தருட 

கருமங்கடச் தரு வேழமுமூர்குக காவியைநி 

கருமங்கடந்த பு தல்வாபழனியிற் காவலனே. 

காவலனாதி யலாகலமா திய காதலிப்பார் 
காவலனாதி யகண்டப ராப.ரவ் சான்பழனிக் 

காவலனாதி யருள்சேயென்பார்க்குங் கருணைசெய்வான் 
காவலனாதியர்க் கோசெமனாயதென் கா.ரஊமே. 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪ஈ) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(G0) 

(@s)



யமச௫வந்தா ௫, 

கா. ரணியானை யுடனீனறசேந்தன் கடற்றுயின்ற 

கா.சணியானைய ராதாளும்வேற்கைக் கடவுளெ. , 
கா.ரணியானையர் சூழ் த.ரவாழ்தல்செய் கந்தன்முடிக் 
கா.ரணியானைநட் டான் சேய்பழனிநங் காணியன்றே,. 

காணியனான ச் தனப்பால்சொரியுங் கவுரிகைச்சேய் 

காணியனானடி. யார்திருக்கூட்டக் கவின்பழனி 
காணியனான தற் கேவனைகேனெனைக் காயிலுய்யாய் 

காணியனானவெங் காமன்சினேசகக் கலிப்பையலே. 

கலியனஞ்சப்பிறப் பேழுக் தவிரக் கரியன த்தார் 

கலியனஞ்சஞ்சல மின்றிப்புணரக் க-5.துகின் நீர் 

கலியனஞ்ச ண்முக வேள்வயலுர்ப்புகழ் 6p Saw art 

கலியனஞ்சன்ன கவுமா.ரர்ச்சேர்மின் கருத்திசைந்தே. 

கர ச்கனையாண்ட இற் சூர்மாயச்செய்த கடற்பெருக 

சருத்தனையாண்டலைக் கேதனத்தான்றன்னைக் கண்ணிற்றந்த 

குதி தனையாண்ட குருகா தனூர்வங் கமழ்பழனிக் 

கருக்கனையாண்டண்ட ரீண்டைப்புலவர்கணத் சண்ணலே. 

கணாக்காவலாரசி சூழ்கடம்பா. ரக்த கண்புரையு 5 

கணக்காவலா எ திருவாவினன்குடிக் கந்தவொன்னார் 

கணக்காவலாரனை யாசையுமேசுதற் கண்டுகொர்தேன் 

கணக்காவலாரி முதலோருமெச்சுங் கவிப்பருளே. 

களிக்கடலா.ரனங் கன்பகைத்திமை கழித்துனருட் 

களிக்கடலா ரணச் சென்னியினாலருள் கண்டத்தினிற் 

க௮'க்கடலாரத் தலையணிவான்மைகந்த கானவர்ம 
கவிச்கடலா ரத்த வன்னாபழனிக் கழக தக்தனே. 

கழக த்தவரையன் ரூதரித் தாய்கிற் கருதுமன்பாற் 

கழகத்தவரையந் தீர்ப்பாய்பழனியிற் காட்டுமெய்ப்பு 

கழகத்தவரை யணங்ன்றபால கருணையையி 

கழகக் வரை யரப்பெறுகார்வக் கடலருே. 

கட லையருக்திய பாமுனிேதகன் கண்டத்துற்ற 

BLU he BU சிர்க்கானசேய்கருங் சட்குதம 

க; _லைய நந்தியக் குற்றுன்பழனியைக் காதலியார் 

கடலையருக்நிய கான வேடர்தம்மிற் SL wer, 

FOV WIG Fi FG BD வ மூசன்னசொல்லியா் காதல்விஞ்சிக் 

சடையத்தகுர்தனப் பூண்கொண்டுழல்பவர்க் காணவிடேல் 

கடையத்தகுக் த.ரன் னார்க்கரியாய்கொலைக் கா சகரைக் 
கடைபத்தகுர் ச முருகாபழனிச் கவின்க£ தனே. 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௫) 

(௫௪) 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௯) 

(௬௦) 

(௬௧)



௪ பழனித்திருவாயிரம். 

கவிஈயங்கண்ட பு.வோர்க்கெவியன் கனலும்வெட்குங் 

கவிரயங்கண்டர் சிறைமீட்டசேவகன் கார்மலிவாற் 

கவிஈுயங்கண்ட பழனிப்பெருங்கிரிக் காவலன்மிக் 

கவிரயங்கண்டலை யிற்பதஞ்சூடுங் கனவினிதே. (௬௨) 

கனகவித்தாரணி சேய்பழனிட்ப இக் காதலன்பர் 
கனகவித தா.ரமுங் கார்கடல் சூழ்பெருங் காடனியுங் 
கனகவித் தாரகை யன்னமுத்தாரங் களபமிட்டுக் 

'கனகவித் தா.ரமிக் குங்கொங்கைமா தருங் சைப்பவ?ே. (௬௩) 

கைப்பகட்டானையம் காட்டுங்கணிகையர்க் கண்டுருகாக் 

கைப்பகட்டானை வுராத்தவமாதிய காமர்துதிக் 

கைப்பகட்டானைக் ககையாற்பழனியிற் கண்டுவன்ப 

கைப்பகட்டானையட் டான்பெற்ற தாரகங் கற்றவர்க்கே. (+8) 
கற்றனமங்கையர்க் கன்பரைச்சில்புன் கவி ots £ல்பாக 

கற்றனமங்கையி லேற்றுண்டுலேக்தவங் காதலித்ேேதவ் 

கற்றனமங்கை யடைகின்றிலேஞ்சிவன் கண்ணருண்ம 

கற்றனமங்கையஞ் சேர்வயலூரினிற் காணலென்றே. (௬௫) 

காணலங்காரக் கடம்பன்பழனிக் கடவுண்மு தர் 

காணலங்காரப் பணியான்மருகன் கலைகவர்தக் 
காணலங்காரம்ப முற்றாண்மெய்காய்ந்து களக்குமினிக் 

கரணலமங்கா..ர5் கொடுவரப்போதிசெங் காலன்னமே. (௬௬) 

காலசகாயங் குறித்தேங்குமென்னைக் கலங்கவிட்டாய் 
காலசகாயமு நேரச்செய்யேல்பொதுக் கண்ணடஞ்செய் 

காலசகாயக்க னே த்தும்பழனியிற் கந்தவங்கி 

காலசகாய முகைப்பாய்முற்றோன்றுபு காத்தருளே. (௬௪) 

காத்தகரத்தகு வர்ச்செகுத்தாய்குறக் கன்னிகைசங் 

காத்தகரத் தழ லுண்டான்பு தல்வ ககனமுனிக் 

காத்தகரத்தரு ணத்துகைத் தாய்புனல் கால்வயலூ£க் 

காத்தகாசத்தண்ண லேயென்னையாண்டுட் கலகந்தருளே. (௬௮) 

கலர்தமனத்தச் சலியேம்பகட்டி.ற் கனன்றெழுமி 

கலந்தமனத்்தக் கயிறஞ்செனேம்வந்து காவயலூர்க் 

கலர் தமன ததன் மருகாபொருவில் கருணை வெள்ளங் 
'கலர்தமனத்தர்கண் காணுறச்சூழ்பிர காச.த் தனே. (௬௯) 

ச த்தங்கடத்தமிற் போராடகின்று தழைத்தபெருஞ் 
ச.த்தங்கடத்ச ரறபூஇச்செல்வர் தனிப்பிரகா 
சத்தங்கடத்தகறச் சரடுஞ்சசாயர் தணக்கருநி 

சத தங்கடத்தரும். போத்தப்பழனிச் சலச்துற்றசே, (௭௦)



- யமகவந்தாது, 

தலம்பலவேட மனர்தம்பழனி தனிலமர்கா 
கீலம்பலவேட்கையு மங்கனமாகுக் சனிக்தெலுள்ளோ 
தலம்பலவே,கனை தாமுமனேகநர் தழல்விழிநு | 

திலம்பலவேதியன் செய் தவமாங்குகன் சம்பக்தமே. 

சம்பவமானவிர் பாக த் தில்வாழ்குயி றன்வீயிற் றிற் 
சம்பவமானவ கண்வயலூர்க்குக சாற்றென்சொன்னி 
சம்பவமானவர் கூடி. ஈகலிழ் றயங்கிமுகஞ் 
சம்பவமானமுற் மேனையகோவெனை க் தாங்கு தியே. 

காங்குதிரைக்கட லைக்கொண்டுவிட்டவன் றன்னொெடுள்ளீர் 

ST BO IES லைப்பொனல்காசையு ஞீ சார்க் திரர்தெய்த் 

தாங்கு இரைக்க டலைப்பகொகே தம்விண் டனைக்கடந்துர் 

காங்கு திரைக்கட. லைப்பழனிக்கட் டரலளித்தே. 

ஜி ரச்காதிவிட்டப மாதிகொல்பா தகர் தந்திரன்மாய் 

குரக்காதிவிட்டங்கு இன்றுர்புலையுக் தணப்பகல்காய் 
திரக்சாதிவீட்டத் தனிவீட்டெக்காய்துதித் தார்தமதா 
அரக்காதிலிட்டறை சிர்ப்பழனாபுரிச் சண்முகனே. 

சண்மதவாணவத் தோரரசாள்கை சூக்கின் றிலேன் 

சண்மதவாணகை யார்முலைமோகச் தறிக்கட்டுண்டேன் 
சண்மதவாணருங் கொண்டாடும்பேறு தருஇபவுஞ் 

சண்மதவாணல னன்னார்பழனி தனக்கரசே. 

தனதனத்தானவென் ராடியகாதர் தழல்விழிச்சேய் 

தனதனத்தானகந்தந் தோயும்பழனித் தலைவனன்பர் 

தனதனத்தான நிறத்தாமரைத்துணைத் தாள்விழைவார் 

தனதன த்தானங்கள் வேண்டாசென்பாசது ச ததியமே. 

சத்தியசாகன முள்ளார்செய்வேள்வித் தழல்வருமா 

சத்தியசாதனச் சீர்சால்பழனித் தலைவ இண்கைச் 

சத்தியசாதனட் டார்க்கரியாய்தமிழ்த் தச்தைபகர் 

சத்தியசாகன வேடமிட்டேற்குசை சற்றருளே. 

சற்குருதேகழ் சன்றார்க்கரிது சடாக்கரனே 
சற்குரு தசகண் டொல்குர் தன த்தர் தமக்கெளிதஞ் 

சற்குருே தகர் தார்சூழ்பழனித் தடங்கிரிக்கோ 

ச.ற்குருதே௫ிகர் யாவருமான தனித்தெய்வமே,. 

தனித்தகர்தாங்கு முருகாமெய்யன்பர்க டாமறியத் 
தனித்தகர் தாபழ னாபுரிக்கோயிற் றலைவசகத் | 

தனித்.தகர்.தாயமன் னர்க்கஞ்சிவாடி தீ தயங்கெனெத் 

தினித்தகர்தா.து பெரிதோங்கச்சற்றுத் அயைசெய்தியே. 

FU) 

(எக) 

(௭௨) 

(௭௩) 

(௪௪) 

(௭௫) 

(௪௧) 

(௭௭) 

(௭௮) 

(௭௯) -



ia பழனித்திருவாயிரம். 

தயவிலையாமனை யான்மருகாசவன் றன்விழியு 

தயவிலையாபழ னிக்குமராமெப் தி தவத்தராதம்மி 

தயவிலையாவடி. யேன்மிசைநிற்கொர் தவிடளவுக் 
, தயவிலையாவன்று தானேவர்தாண்டதென் சாற்றுதியே. 

சாற்றியவேதனை யந்தோய்பழனிச் ச.ரவணமசெஞ் 
சாற்றியவேதனை தீர்க்குந்கண்டாயுத சக் ததஞ்செய் 

சாற்றியவேதனைத் துந்தெரிவாயெனைச் சண்டன்வெரந்ஈச் 

- சாற்றியவேதனை யன்கையனாகத் தணந் திடலே. 

தணவாகவாகன வேளொஞ்சுமார்வ தடம்புன த்தி 

தணவாதவாகனந் தோய்வயலூர ௪ துமுகவகந் 

தணவாதவாகனம் புந்தொண்டர்கெஞ்சிற் றனித்துச்சொன்மர் 

தணவாதவாகன சன்மவிடாயறத் தாக்குதியே, 

தாக்கணங்காசை மலிக்தெப்த்துளேனைத் தயங்கவிட்டாய 

தாக்கணங்காசை மலர்போற்செறிந்தது தந்தருள்சே 
4 ௪ ச உ. ர ‘ 

தாக்கணங்காசைக் கெடாதுவிடேனிது சத்தியம்பி 

- தாக்கணங்காசையி லத் தாவினன்குடி. தங்கினனே. 

தங்கவில்லானை யுரியாதிகொண்டவிர் தாணுகன 

தங்கவில்லானை வர தண்டாவாழக் தருங்குகன்ப 

தங்கவில்லானைந்து வன்னம்பொலிதண் டமிழ்வயலூர் 

தங்கவில்லானையப் பாட்டிசை த்.தார்பஃ றவத்தினரே, 

தவசங்கமாகம Causa gsr gs sans தாயக் 
தவசங்கமாகர் கம் போகம்வெறுக்குக் 5G இிகல்கெந் 

தவச.ங்கமாகவின் குன்றாப்பழனித் தடங்கிரியா 

தவசங்கமாகங் களத்தார்தம்மோகர் தலைக்கொண்ட த. 

தலையாறுளப முடி.யோன்மருகன் றபனமுடி தீ 

தலையாநுளவன றவவேடங்கொண்டொரு துண்ட ணிசேய் 

தலையாறுள வரு மைக்குரியோன்றினந் தன்பழனித் 

தலையாறுளவறிந தோர்வரத்நுவேண்டுவ 5% DGS. 

தக்தக்கரியவித் தாற்கடலாழி தருங்குகளை I 

தத்தக்கரிய சி யச்சலால்பகர் சற்குருவை த் 

தந்தக்கரியற் கவிபாற்பழனி தனிற்று திக் 1s 

தந்தக்கரிய பதபபெற்றவாறு சகஞ்2சொல்லுமமே. 

சசத்திரயத்து மிசிர்தென்பழனி தனைப்புகழ்க்து 

சகத்திரயத்துழ லாதுப்கைவேட்ளென் ரூழ்வருவஞ் 

சகத்திரபத்து மெனையெ.ர்ளிடேனமின் மயைமலிகெஞ் 
_ சசுத்திசையத்து விசத்தாற்றணம்குஞ் ச.ரவகானே, 

(௮௦) 

(௮௧) 

(௮௩) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(அகி) 

(௮௮) 

(௮௮)



வமகவந்தா தி. ் ௪௭ 

சரவணக்கஞ்சகிற் கொள்ளுமின்னாரடி தாழ்த்தல்குகச் 

சரவணக்கஞ்சமன் வேட்காட்படா த்தவந் தத் தரு௱குஞ் 

௫. ரவணக்கஞ்சடை கொண்டான்றுணைவ தடக்திரைநீர்ச் 
எ. ரவணக்கஞ்சுத் துதித்தாய்பழனித் தமிழ்வள்ள லே. (௮௯) 

வள்ள த்தனத்தையன் போல்வாழவேண்டி வழுத்தெனக்கு 

வ௱ள ச் சனதக்கைய மிட்டாய்கொர்தேனென்று வாழ்விப்பையோ 

வ. த்தன ததைய சீராவினன்குடி வாணகண்டு 

வ௱ளத்தனத்தைய லார்மனகாணு மயிலப்பனே. (௯௦) 

மயில்வாகனான்மறைச் ௪ீருணாக்தார்செய் மகமுதவு 

மயில்வாசனாகணக் தெங்கணுஞ்சென்று வருங்கபை 

மயில்வாகளனுபழ னாபுரிக்கோயில் வயிற்குலவு 

மயில்வாகனானுண ர௬ுண்மையபொய்த்தானிற்கு மானமின்றே. (a) 

மானத்தனானளித் தானடியேனுஞ்செய் வாஞ்சையுற்றேன் 

மானத்தனானந்த மீந்தருள்வாய்விடை வாகன த்து 

மானத்தனானத்து முற்றேற்றினய்தொண்டர் வாழ்பறதனி 

மானத்தனான முருகாவென்பாற்சற்அம் வ.ஞ்சியலே. (ae) 

eaFéGurses srrurgiCopo weer gC ser 

வ.ஞ்சிக்குமா. ரன் கணையாலஓுகொக்துளன் வக்தருட 

வஞ்சிக்குமாச கூயம்புன த்தில் வசித்தகுற 

வஞ்சிக்குமார மவித்காய்பழனி மலைக்.குகனே. (௯௩) 

மலையனந்தத்துள வற்சேர்க்துளான்௧ண்ணில் வந் தவிர்ந்தாய 
மலையனந்தத்துள ஞானக்தெரிய வகுத்துசை த்தாய் 

மலையனக்தத்து ளலணிசால்பழனி வரையிலெர்தாய் 

மலையனக்தத்துளக் கதைச்சுடறீர வரகல்கிடே. (௯௪) 

வச,தக்க.ராகுல ராகத்திகழ்டுத்தி வாழ்வுற அத்தே 

வரதக்க.ராபவர் தம்மோடெற்சேர்த்தருண் மாய்விலன 

வரதக்காசலத் கோழமாமலரில் வயங்கபய ப 
வ.ரதக்க.சாபழ னித திருக்கோயிலில் வானவனே. (௯௫) 

வானத்தரங்கம் புர ட்போன்பழனி மலைக்குமரன் 

வான த்தரங்கப் பெருமாண்மருகன் வழுவில்கன 

வானத்தரங்கக் கஉடன்மாவட்டோன்மருண்டச் வாய்ச்சொல்வீழை 
வான த்தரங்கண் மணியான டின் மகத்துவமே. (௬௪) 

மகவானையாண்ட வயலூ.ரனாதி மதலையன்ேே் 

மகவானையாண்ட வயலூசனாதி மதலையன் தே 

மகவானையாண்ட வயலூ.ரனாதி மதலையன்றே | 

மசுவானையாண்ட வ.பலூ.ரனாதி மதலையன் றே, (aor)



WF ot பழனித்திருவாயிரம். 

மதலையளித்தவர் கொண்டாடுஞ்சீர்த்தி வளவயலூர் 
மதலையளித்தவற் குஞ்சுத்தஜானஞ்சொல் வாய்மலர்ச்சேய் 
மதலையளித்தகரை தொட்டுப்டொட்டிட்டுள்ள வாணுதலெம் 

'மதலையளித்தகை யா.ரத்திற்கொள்வ.து வண்டமிழே. 

வண்டலங்காரணத் இற்பிறந்தார்சொல் வதுமிகத்து 
வண்டலங்காரஞ் செயச்சோர்ச்துளாரையும் வாழ்விப்பது 

வண்டலங்காரக் கடம்பன்றனாடன் மலிவதுகீர் 

, வண்டலங்காசம் வயலாவினன்குடி மால்வரையே. 

மாலவனத்தத்தை வென்மாண்பு தவு மயிற்குகன் சர் 
மாலவனத்தத்தை போலப்பழனியில் வாழ்த.துகாபான 

மாலவனத்தத் தையல்சூழ்மிடியா வந் தணைவான் 

ப மாலவனதததசை யங்குங்கமல மலாத் BAG வ, 

CLP pm. 
Ye - se) — Fm, 

வேலுமயிலுர் துணை. 

Que சகச ரன? 

திரிவுமஞ்சரி. 
அகத) 

கட்டளைக்கலித. துறைகள். 

நீ.ராவிஈன்குடி. யென்றுங்கொண்டாற்கன்று நீயுணர்ச்தும் 

பேமாகிரன்குடி மு.ற்றுய்யுமாறு பிறங்கச்செய்வாய் 
கா.ராவிரன்குடி. லைத்சொனியஞ்சிக் கரங்குவிக்குஞ் 
சீராவிரன்குடி. யானேசலாபச் சிகொவளனே. 

அதழனிமலைய முனியா தியாயமெய்ச் தொண்டர்மலர்ச் 

குழனிமலைமடி. மேலெண்ணுகின்னைக் குறித் துின்ேன் 

கழனிமலைகரிச் சாரனகரங் கவின்றருசர்ப் 
பழனிமலைக்குக னேயடியேனைக்கண் பார் த்தருளே. 

பெருவாவினன்குடி. வாழ்வுறச்சூரற் பிளச்.ததினுங் 

குருவாவினன்(கூடி. னீ த்.துவர்ெெதன்னைக் கொளலரிதோ 
கருவாகினன்குடி. லங்கலன்னார்க்குங் கருணை செய்யுச் 

ரலினன்குடிச் சேயேகுறைவில் சிவானர்தனே. 

பொருப்பழனின்ற பதிக்சோபுச,த்திற் புகன்றநின்சொல் 
லிருப்பழனித்தநின் மீதவதூறு விளம்புசனெறேன் 
குருப்பழனிச் திலக் கொத்தன்னவெண்பற் குற.த்திபுணத் 

திருப்பழனிக்குரு ஈ.தாதுச் தான்டருள் ரக்ரொமே. 

(௯௮) 

(௯௯) 

(௪) 

(&)



் திரிவுமஞ்சரி. | அஆ 

ஈஞ்சேவலங்கொ டி. ருகோக்குள்ளார்மிசை காட்டமிஞ்சிக் 
கெ ஞ்சேவலங்கொடி யாரிடம்போய்ப்பிச்சை கேட்டுகொந்தே 

முஞ்சேவலங்கொ டிமையார்பசாவ வொளிர்வதென்றோ 
செஞ்சேவலங்கொடி.ச் சர்ப்பழனாபுரித் தேசிகனே. (௫) 

௮கிவாகனங்கையிற் சங்காஜியானய னண்டர்தொண்டர் 
மகிவாகனகந்தம் பெறச்சூர்ச்செற்றாயென்றன் வம்புமுற்றுஞ் 
சகிவாகனத்த வறுபூ திரல்கிகிம் சாசச்செய்பொற் 

சுகிவாகனப்பெரு மாளேபழனிச் செயத் தனே. (௬) 

௮ர்தகராள ரனேகர்வநர்தாலு மடக்கும்வலி 
தந்தகராளரி யபன்னானெனவென் ஐனைப்புசப்பாய் 
வெக்தகராள குணச்தாற்கனலில் விரைந்துதித்த 

செக்ககராளவல் லாய்வயலூர்ச்சிவ தேசிகனே. (er) 

ஈனக்கரியன்ன புன்னெஞ்சமாகர்த ரிகழகொக்த 

நானக்கரியன்பெய்ப் பேறுறவேட்பது ஞாயமன்ரோ 

வானக்கரிய துணையாயயதக்தொடு வால்வரைகேச் 

ஞானக்கரியது மூர்வாய்பழனி BETES BO Oo. (௮1) 

டயலூ.ரவாவொழி யான்முதலோர்வந்து போற்றத்தக்க 

செயலூரவாழ்வும் பிறர்க்கேயமாறெனை த் சே ற்றிக்கொள்வாய் 

கய.லூ ரவால்வளை யஞ்சியிவருங கமலமலி 

வயலூ.ரவாவு மரகதத்தோகை மயூசத்தனே. (௯) 

வெர்தனக்குன்றலில் வேடரும்போற்றும் வியன்பழனிக் 

கந்தனக்குன்ற னடியாரையெள்ளுங் கயவர்க்கஞ்சி 

கொர்தனக்குன்றவர் தானுமில்லாரி னுடங்கவிடேல் 

சந்தனக்குன்ற முனிக்£ர் தமெய்ப்பொரு டந் தருளே. (௧௦) 

வெம்மலவா தனை நீக்காதமாண்புறும் விரஷ்வவேற் 

செம்மலவாதனை யத்தோர்குசவன் இருட்டிசெய்யுங் 

கம்மலவா தனை நீடும்பழனி கரு.தரர்க்கு 
மும்மலவாதனை யுந்தீர்த்துச்சந்தத முன்னிற்குமே (௧௧) 

பெருகக்கடவு டுணையம்பெறவும் பிறங்கறக்க 

டருகக்கடவு டுணைமாண்புறவுக் தழைதினைமா 

விருகக்கடவு டரணைப்பேதைகொங்கை விழைபழனி 
முருகக்கடவு ரணையென்றுகாளு மொழிகனன் றே, (௧௨) 

தவகுருகாதந்த தோத்திரங்கொண்டும்பர் சாவொழித்தாய் 
பவகுருசாதமென் றண்டுந்தகுவர் பலயையட்டாய் 

குவகுருகாதமட். டாய்க்கடர் தாய்கலங் கூர்வயலூரச் 

சிவகுருசாதவென் தீவினைதீர்த்தருட் சீரருளே. (௧௩)



பழனித்திருவாயிரம். 

கண்ணாமலைக்க னிலங்குமுலையைக் கரு இரையப் 
பண்ணாமலைக்கிளி சாரா களிக்கும் பதமருள்வாய் 
தண்ணாமலைக்கிளி முர்நீரிற்சர்தத் தமிழெறிக்த 
வண்ணாமலைக்களி யோனேபழனி யமர்குகனே. (௧௪) 

தர். தா த்தேவர்க்கும் வேண்டுவசெய்லெர் தம்மைக்கெஞ்ட 
சொந்தாத்தேவதிற் றோன்றுங்கண்ணார்முன் னுடங்கனன்றோ 
கக்தரதேே தவழங் குர்திறமீகுதி கண்ணிமையா 
வரத ரத்தேவர் தலைவாபழனி uF ss on. (௧௫) 

அ௮மலாதனனையச் தேங்குன்றேனை யகற்றலரு 
முூமலாதனனைத்த பஞ்சாகச்செய்குதி மூரிவைவேற் 
சமலா தனனையச் சீர்வயலூர சதுமறைதேர் 
கமலா தனனைப் புடைத் தாய்குன்றாமெய்க் கருணையனே. (௧௬) 

தங்கணச்செங்கர கத்தாளத்தாடிய இத்தர்கள 
மங்கணச்செங்கரம் போலுங்கண்ணார்க்கய ரா.தருள்வாய் 
வங்கணச்செங்க சணத்தார்பழனி மலைபுரக்குங் 
கங்கணச்செங்கர மீராறுகொண்டவிர் கர்தப்பனே. (௧௪) 
மண்டம்புனைக்த கையவாரிமாமச மாயவட்டான் 
விண்டம்புனைந் தகை தோய்ந் தான்விளாவில்வம் வெண்ம தியத் 
துண்டம்புனைந் தகை தீர்சடையான்மைந்தன் ரோமில்கொற்றத் 
கண்டம்புளைஈ் சகை யானேபழனிச் தலத் தண்ணலே. (௧௮) 
சக்கரமசறுக wore gr og ear சமரொழித்து _ 
மைக்கரமாறுத லெய் தவுண்டான்மகன் வாய்ந் தபெருஞ் 

செக்க. ரமாறுகி லான்வயலூரிற் ினமும்வூத் 
தக்க.ரமாறு முரைப்பார்க்குண்டாம்பர Lon ext 5 5G to. | (௧௯) 

ஈள்ளக்குற த் திரு வெண்ணீறுடன்முற்று நன்கணியும் 

வெளளக்குற த்தி யனையார்பலர்க்கும் வியந்துதொழப் 
பள்ளக்குற த.திய நீர்தோய்கழனிப் பழனிரஈகர்க் 
களளக்குறத்தி மணவாளன்போற்றெய்வக் காண்பரிதே,. (௨0) 

வஞ்சரிபங்கனைத் தாங்கெ£இர்த்தார்க்லெ வதைப்பவன்பொன் | 
னெஞ்சரிபங்கனை வெய்தா துகாப்பவ னீள்கடப்ப 
மஞ்சரிபங்க னையவயலூர்ப்புகழ் வாய்ர் தவன்வான் 
குஞ்சரிபங்கனைல் கோன்மதனாணுறுங் கோலத்தனே. (௨௧) 

Bes Nowe Gurwen Bi sO தனெஞ்சை 

யுருக்கடம்பா.ரல்கண் மானார்மயலு மொழித்தினிதாள 
பெருக்கடம்பாசதத.வேலாபழனிப் பெருங்கரிவாழ் 
ம்ருக்கடம்பாச முருகா கண்டூன்றும் வலத்சையனே, (௨௨)
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மானக்குரவ மலர்மாலைத்தோளினன் மன்னுபல 
தானக்குரவலி யுள்ளார்மருவுந் தனிவயதர்க் 

கோனக்குசவர வக்தர்த்துவீடுங் கொடுக்கவல்ல 
ஞானக்குரவ ரனைவோர்க்குமேனின்ற நாயகனே. (௨௩) 

இீதாளமாலய நிந்தைசெய்யேமலர் செங்கமலப் 
போதாளமாலயர் வின்றிக்கொண்டேம்புறம் போகத்தள் ளேல் 

பாதாளமாலையர் தீர்ப்பாய்பழனிப் பதிமுருகா 
கூ தாளமாலை யணிக்தாடுவாய்தொண்டர் கூட்டத்தனே. (௨௪) 

கச்சையலங்க லணிமுகக்கொங்கையர் கைகளிடும் 

பிச்சையலங்க லணித்தொலைத்துய்யப் பெறுவதென்றோ 

சச்சையலங்க லணிலோசையாதிகொள் சாசன்மலர்ச் 

செச்சையலங்க லணிவாய்பழனித் தரியனே. (௨௫) 

போகளசக்தன லன்னார்மனையிற் புகுங்கொடிைத 
நீ தளசந்தன கந்தீர்த் சவென் றி நிசப்படுங்காண் 

மாதள சந்தனற் பாடற்பழனி வசோதயசெஞ் 

சதளசர்தன வெற்புடையாற்கருள் செய்தவனே. (௨௬) 

பெருமாத்சாய்த்துதி பாடும்புலவர் பெறவுங்கைப்பொ 

னெருமாத.ராரையும் யான்பொருளாமென வுன்னவிடே 

லருமாதசாதல நாரிகணவனறை புகழ்தோய்க் 

இருமா தசார்கொண்க னானாய்பழனியி லென்னப்பனே. (௨௪) 

முன்னங்கருணைச் இளி சானென்றென்னை மொழிக்தநின்வாய் 
பொன்னங்கருணையச் இத்தர்தம் மூடும்புகவுய்க்குமோ 

வின்னங்கருணை யிரங்காக தொத்துமிருப்பதென்னே 
மன்னங்கருணையச் செய்வயலூர்க் குன்றில்வாழ்குகனே. (௨௮) 

கைப்போது முற்றச் சொரிர்தரந்தே ததும் கனதொழும்பர் 

செப்போது முதிறகைக் கொங்சைநல்லார்மயல் சேர் தனன்றோ:. 

மைப் 2பாது முற்றலைச் சாரணர்கால மலைப்பழனிக் 

கெப்போது முற்றகுகனே ச.ரவணமீன்ற கன்றே, ப (௨௯) 

௮ங்கையளித்த வனமாதுகேள்வ னறம்வார்த்த 

செங்கையளித்தகை யாளானவேலன் நிருப்பழனி 

தங்கையளித்தண் கடம்பாசமார்பன் ச. ரவணப்பூ ௫ 

கங்கையளித்தவ னிந்திரகோடிக்கொர் காவலனே. (௩௦) 

வெற்பகப்பா தவன் வாழ்வுறப்பேயட்ட வேற்பெருமா 

ளற்பகப்பா தவன் சே.ர.று மீன்மைக்தனாம் சிவத்தின் 

பொற்பசப்பாதவர் போற்றாப்பழனிப் பொருப்பிலெர்சை 
கற்பகப்பாதவ மைந்தினுஞ் சரதத கருணையனே, (௩௧)



பழனி தீ திருவாயிரம். 

'அண்டஙகறுக்த வவுே ணசர்கூற்ற னலைகடல்சூழ் | 

மண்டஙகறுக்த மதத்தோர்க்குந்தேசிகன் மையலைமெய் 
விண்டங்கறுத்தருள் வான்பழனாபுரி மேயபிரான் 
கண்டங்கறுத்தவன் செய் தவப்பேறெனல்கட்டுரையே. (௩௨) 

பாங்கேயனாமுரு காகொந்துபட்டபுண் பாடறிந்து 

மீங்கேயனாமுரு காட்டுகன்ருயிலை யெங்களனுய்வேந் 

தீங்கேயனாமுரு கார்சூழ்பழனிச் சலம்பில்வளர் 

காங்சேயனாமுரு காவினியேனுங் கடைக்கணியே,. (௩௩) 

பொன்னலங்கையனை யச்செகுத்தானும் புகம்முருகோன் 

மன்னலங்கையனை யர்க்கெளியான்கும்ப மாமுனிதேர் 

சின்னலங்கைய னையவயலாரன் சிறிழிரங்கிற் 

கன்னலங்கைய னயன்கூற்றஞ்சுர்திறங் கைவரு£ம, (௩௪) 

அண்டப்படாமணி கொங்கைகல்லார்மயற் சூழ்வகற்றிக் 

கண்டப்படாமணி போலுமெஞ்ஞானக் களிப்பருளி 

யண்டப்படாமணி லியான்பிறவேனின்ன மல்லல்வசை 

யண்டப்படாம ணியவலூர்க்குன் றி AID Mars oor. (௩.௫) 

பாரணங்கண்ட ரொடிவாடலோர்ந்துட் பதைபதைக்குஞ் 

சூரணங்கண்டலர் வாழ்வோடொழியதக் தொலைத்தெனையாள 

வா.ரணங்கண்டழைக் குந் தோகையோடுகொள் வானவநா 
லா. ரணங்கண்ட, முருகாபழனிக் கழகியனே. (௩௬) 

நற்புத்வான வரசவினோத ஈயர்தருளிப் 
பொற்புதவானவக் கொங்கையர்க்கேங்கும் புரையொழிக்தாள் 

கற்புதவானவன் பாலாநற்£ேன்முன் கண்டுமகி 

மற்புதவானவ னேபழனாபுரி யாதிபனே. | (௩௭) 

தம்பமனையவள் சொல்லேயென்றெண்ணுஞ் சழக்கரையு 

Bini Yer mr வேலோடிதோன்றி ஈலமரு.ர்வாய் 

பம்பமனையன்பர் கூட்டங்குலாவும் பழனிவெற்பிற் 

'கும்பமனைய முலையார்கடஞ்செய்பொற் கோயின்மன்னே. (௩௮) 

நங்குமமேனிய மித்திடலார் தமிழ் நல்கியதா 

வெங்குமமேனிய மந்தர் தகாரமெய் விளம்பு தியால் 

டொங்குமமேனியத் தோர்சூழ்பழனிப் பொருப்பில்வளர் 

குங்குமமேனிபப் பாதண்டும்வேலு.ப் கொளுங்கையனே. (௩௯) 

பொன்றாதவாண்வச் சூர்மாய்வென்ற புகழ்ச்சிமெய்யே 

னின்றாசவாணவ வி. ரரொடியானு நிலவச்செய்வாய் 
மென்றா*சவாணவச் செங்கடம்பார வியன்பழனிக் 

குன்றா சவாணவத் தேோரெககூட்டிக் குழப்பிட2ல. | | (#0)
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Anse ot யருள்வேட்டஎொரெனச் சீரழிதா 

பங்கீவராகியல் சோமனிற்செய்தது பார்த்இரங்காய் 

அங்கவராகி யணியாவினன்குடித் தொண்டுசெய்யும் 
புங்கவ ராகி யவர்சிறைமீட்டருள் புண்ணியனே, 

இத்தரையாகாய சாதளிகூரு மிதங்கரு தும் 
பத்தசையாளைய னூாற்சென்னியானென்சொற் பாழ்படுத்தேல் 

கச்தமையாளை யணை ந்தாய்பழனியிற் கந்தவெண்ணில் 

சித்தரையாளைய னேயதைசம்பித் தயங்கினனே. 

தவலானலன்னசொற் பேதங்குறித்திடஞ் சண்டைவம்பர் 

நவலானலமர மேயென்னுமார்வழு ஈண்ணுவரோ 
குவலானலங்கலு ருப்பொதச்சர்நிலை கொண்டும்வம்பிற் 

கவலானலநதரு வாய்பழனாபுரிக் காரணனே. 

பொன்னம்பச தவி யாபகஞ்2ே செர்விலைப் பூவையர்பொய்ச் 

சொன்னம்பரசவி யாபாரத்தோரைச் அுதிக்கச்செல்லே 

னன்னம்பசதவி யாபழனாபுரி நாயகயா 

னின்னம்பரதவி யாதளிகூரநிலை யீந்தருளே. 

கீடங்காமனத்தைகண் டேங்கப்பழனிக் கனசிலம்பி 

னிடங்காமனத்தைய னாகிநின்றாயற மியாவுஞ்ச ற்று 

இடங் காமனததை யெனக்காப்பவேமிக Cnn pus ge 

FL DST DM EOS UWL FHS Monto woh FF MIM. 

கஞ்சனக்கண்ணிரங் கப்புடைச் தகாண்ட கனங்கருதென். 

னெஞ்சனக்கண்ணியிற் பட்டழெலாவண்ண நீபுரப்பாய் 

வெஞ்சனக்கண்ணிய னல்லாய்பழனி விசாகவிண்ணா 

ரஞ்சனக்கண்ணி மணாளாமலைமுற் றவிப்பவனே. 

முத்தியங்கைய நகையார்முலைப்பெரு மோகமிஞ்சிப் 

பத்தியங்கையக் தரதநொந்துளேனைக்கண் பார்த்தருள்வாய 

தித்தியங்கையக லாப்பழனாபுரிச் செல்வதிகழ் 

சத்தியஙகையசசேயின்னமின்னல் சகிப்பரிதே, 

பண்டாளரஞ்சகத் துயந்தமைநாடிப் பதைக்குமென்னைக் 

கொண்டாளரஞ்சலிக் குங்கண்மின்னாரமுற் குலையவிடே, 

லெண்டாளாஞ்சலிக் கேற்றாய்பழனிக் கிறைவவெண்ணில் 

சண்டாளசஞ்சப் பொருதார்க்கும்விரர் சகாய தீ தனே. 

முமலத்தனைவரு சொந்துளபாரின்மெய் முத்திதத்இத் 

துமலத் தனைதுய ருங்கலவாச்சுகந் தோயச்செய்வா 

யமலத்தனையர் மலிவயலூச வருட்கு, DEBE ~ | 
கமல ததனைப்புடைத் தாய்பத்தி சோதனை காட்டல்லிட்டே, 

(௪௧) 

(௪௨) 

(5) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬). 

(௪௭) : 

(௪௭) 

(௪௧).



(௫௬ : பழனித்திருவாயிரம், 

கைச்சிலையிட்டம ராடும்புளினர் கவின்குறிஞ் 
குச்சிலையிட்ட மடவாளைக்செஞ்செனன் கொன்பழனித் 
அச்சிலையிட்டளக் தீர்த்தாளென்றேத்இத் தணரொபெல் 
பச்சிலையிட்டவ சைக்துய்ச்துளான்றரு பாலகனே, (௫2) 

நித்தருக்கான படியாடுமையலை நீக்கென்றுமேத் 
இத தருக்கான படியாடுமையர்ச் செறுக்கும்வண்மை 
தத்தருக்கான படியாடுமைய தடமு தல 
ப திதருக்கான படியாடுபையன் பழனியவே, (௫௧) 

Cp pe pa. 
ஆக-கவி-௪டு௧, 

வேலுமயிலுக் துணை , 

  

குருபரமாலை. 

எழுசர்ச்கழிகெடிலாசிரியவிருத்தங்கள். 

தந் தவன்கரியொன் அுரித் துமுன்போர்த்தார் தமக்கினிதுரைத்ததுமன் றிச் 
சர். தனப்பொதியை முனிக்குமாங்களித்த தாரகப்பொருளெனக்கருள்வாய் 
கொர்தலர்பொழிற்றென் மதுரையூர்க்கழகக் கொடுஞ்சமர்க்கவிஞனா இயசாம் 
பைந்தமிழ்ப்புலவ ரளவிலார்பரவும் பழனிமாமலைக்குருபானே. (௧) 

கானகக்குறத்தி யுடன்முனோர்கனவிற் கலபமாமயின்மிசைகவின்ற 
மானமோ.ரணுவு மிலனெனத்தமியேன் வருர் துறக்காண்பதுமுறையோ 

வானகத்தமரர் மனமெலாங்கவரு மயிலஞரனைவருமாழ்கப் 
பானலங்கண்ணார் நடம்பயில்கோயிற் பழனிமாமலைக்குருப.ரனே. (௨) 

வன்னிருதருக்கோரஈமனெனக்கரத்தில்வ.பங்கும்வேற்படையொடுமயின்மே 
லென்னிருவிமி மற் சேவைதர்தருவி லெவருளை த தூப்பவரியம்பாய் 
அன்னிருங்கலிரோ யாதியபலசெய் துயா்முழு தறக்களா வதனம் 
பன்னிருசமையசத் இனர்களும்வழுத்தும் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௩) 

ஆசகல்கிரியா விதிப்பெரு நால்க ளறைந்தவா றநுதனமுனைச்செயப் 
பூசனைச்செல்வ மாயினுநிறையப் பொருத் இிடிற்புண்படேன்கண்டாய் 
வாசவன்முதலோ ராயிருந்தப்பான் மனித.ராவருமவசெவர்க்கும் 
பாசசோய்முழுது மறக்களை கதி98ரப் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௪) 

வெங்கயமுகனே டொருவரைபொடிய வித் தீஃவேற்படைப்பெரும்பூசை 
யிங்கயர்வின் றிச் செயுமெனக்கொருபே றேலுமீர்திடற்சிரஙந்காயோ 
வசயற்கரும்கட் டவளமங்கலையோ டழும்படியருமறைக்ெமைப் 
பங்கயப். சமன் னைப் படைத் தடி.த்சாய் பழனிமாமலக்குருபரனே, (௫)



Suro. GG 

அ த்தகான்மறையோ டாகமல்கலர் 5 சமசசானர் தமெய் தியமெய்சீ் 
சித தரிலொருவ னாயினும்புவியிற் நிகழ்வுறா திருப்பதேன்செப்டாய் 
முத்தமிழ்க்ககிச ளளவறப்பொழிந்து மூலிரண்டெழு த்தையுமொழியும் 
பத்தர்வேண்டுவமுற் அுதவிடச்சலியாய் பழனிமாமலக்குருபரனே. (௬) 

நீ.ரதுபாலிற் கலர் தவாறெனகா னின்னடியாரொ0கூடி 
மாரதத்திரளி லொருவனுமாக வயங்குகாள்வரு த் தவல்லாயோ 
சாரதசொடுபோய்ச் தடங்கடற்றகுவர் தளமறச்சாடுமாண்புசைத்துப் 
பா.ரதனொடுவிண் பஇயுமுய்ந் திட வாழ் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௪) 

செச்சைமாலிகையுல் கடம்பொடுகுரவுஞ் செறிதரு திண்புயங்குறித்தேன் 

கொச்சைமாககரிக் கவுணியன்போலக் குலவு£ீர்விழைதல்கூடாதோ 

பிச்சையேற்பவன்போற்சென்றுமாவலிதன்பெருச் திருமுழுமையுங்கவரும் 
பச்சைமாயவன்போ ஸனீடியதகைசால் பழனிமாமலைக்குருபரனே, (௮) 

அடலோர்சிறிதும் வழங்குசெறிலைகின் னருட்டிருவுருவுடனொனருக் 
கூடலேயாய பரக திப்பெருஞ்சீர் கொடுப்பதெங்ஙனமெயாங்கூறாய் 

கோடலில்ச திர்வேற் படையினைச்சேவற் கொடியினைக்குலமயிற்பரியைப் 

பாடல்வல்லவர்க்கே பயன்முழு களிக்கும் பழனிமாமலைக்குருபானே. (௯) 

கச்சயூர்ப்புலவ னொருவன்வாழ்வுறமுன் கவிஞனாச்சென்றநின்௧கருணை 
யிச்சியாமுயலுர் தமீயனேற்கொருசற் ஜறேஓுமேனிரக்கிலாயந்தேோ 

மைச்சிலம்பினதேர் சாசணர்பலரு மடிவுற த்தமிழ்மழைபொழிவான் 

பச்சிளங்கொங்கைக் கவுரிபால்குடி.த்.காய் பழனிமாமலைக்குருபரனே, (௧0) 

எண்ணமொத்தருட்பே மீகுதமெனகீ .யியம்பியவாரொருசிறி.து 

மண்ணவரரறியப் புரிக திலைய தனான்மனமிகவாடலோர்கிலையோ 

தண்ணளித்தகையோ ரணுவுமெய்திலராக் தகுவர் தங்குலமறத்தடிவான் 

பண்ணவர்சேனை த்தலைமைபெத்றவிர்ந் தாய்பழனிமாமலைக்குருபானே, (௧௪) 

தேக்யெமதரத் தமிழ்க்கவிப்புலவர் திருவருட்செயலுறும்படிமுன் 

னோக்கியகருணை மறந்திலையேனிலியா லுடங்குறக்காண்பதேனுவலா 

யாக்கயெவுலக ஈகும்படி.பி.ரம னழப்புடை த் தருர் தவமுனிவர் 

பர்க்கெம்பழுத்தாக் கலிர்தருமுருகா பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௧௨) 

இதச்சரைமகள்கோ வெளக்கதறிடலோர்ந் இ.ரங்குமெய்யுணர்விலார் தாமும் 

பி. ததனென்றிகழப் பசதவித்திரரொன் பெருங்களிப்புறச்செய்காளிலையோ 
மைத்தடங்கரியொன் றம்புயப்புலுப்பூ வன 505108. 60 சனவளைபத் 
பைத்;தலைப்பாம்பிற் றுயில்பவன்மருகா பழனிமாமலைக்குருபானே. (௧௩) 

ஈரமோர்சிறிது மில்லவர்குடைக்£ ழெ.த்் தனை காளலைச் திளைப்பேன் 
காரணமெனவோர் கனவின்முக்காலுங் கழறியமொழிப்பயன்காட்டாய் 
நீரமர்சடிலப் பெருந் தகைக்கெபா னிலவியேரிழைவடிவாம் 
பா.ரவேற்படைக்சைப் பவளவெற்பனையாய் பழனிமாமலச்குருபானே, (௪௪),



டு௬ : பழனித்திருவாயிரம். 

மருப்பொலிகடம்புஞ் செச்சையுங்குரவு மானுமு த் தமிழ்களிற்சிறி அம் 
விருப்பமில்லவர்,சம் பாலுகாடொறும்போய் மெலிவுரு விசக௨ ித்தருள் வா. 

யருட்பெருவிரையாட் டனந்தமார்தரலா லணிபொழிற்சிகையுடையனவாம் 
பருப்பதமுழுதும் பார்த்துகாணியசரப் பழனிமாமலைக்குருபானே, (கட) . 

Ep pair ani BC wit அ தன்மினார்மயலிற் கேடுபட்டயா தரு£ழ்மை ' 

மாத்றுபுஞான முனிவரர்குழுவில் வதிதரச்செயவும்வல்லாயோ 
போற்றுநன்னெறியோ ரிகழ்கலாதனவாம் புசப்பினமாயிரமிருந்தும் ட 
பாற்றுணைவருக்தும் பதிதாகண்டிறைஞ்சாப் பழனிமாமலைக்குருபனே(௧௭). 

புளள்லகருகூ முக்கிய தடங்கைப் புனிதமானிகர் பெரும்புகழ்ச்சி 

வெள்ளநீருடைப்பார்மிசைபெறத்தமியேன் விரும்புமாறசைப்பவனெவனோ . 
கள்ளவிழ்மலாமென் கூக் தலங்குயினேர் கடைசயர்கண் வலைவிசிறிப் 

பள்ளர் தம்மனங்கொண் டுவப்புறும்வயல்சூழ் பழனிமாமலைக்குருபானே. () . 

நீக்தருக் துயர்சால் கலிட்பெருங்கடலி னெடி தளைத்துனைகினைக்துளகான் 

வேந்தருக்கறைவர் கண்டுகண்டொல்சூ ம் வியன் றிறல்பொருக்துகாளுளதோ 

மாக்தளிர்வில்வ மறுகுநீர்க.ரந்தை மதிவிளாவதித் ரசடையிற் 

பர்ந்தளும்புனையும் பரமர்கண்மதலாய் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௧௮) 

முன்னநின்னருளாற் போகமாமுனிய முரண்புலிப்பாணியுமுதலோ . 
ரன்னவாகனன்கை விதியினைக்கடந்தாங் கடிமையுமுயும்படியருளவாய் 

புன்னகைகச்கனலாற் புரமெரிசெய்தார் புனைபெரும்புயங்கயூடணமும் 

பன்னரிதாய பலபலபுகழ்தோய் பழனிமாமலைக்குருப்சனே (aa) 

சிகரக்கடலா தியபுனற்பெருக்கற் நீயில்யான்விடுத் தசெந்தமிழ்ப்பாட் 

டாகவித் தனையென்றறி௫லேனவைமுற்தறிர்துசேர்த்தருள்வதுன்கடன்காண் 

மாககாடளித்து மலைச்சிறகரிர்தும் வாள்வலித்தகுவர்போர்க்கஞ்சும் 
பாகசர தனர்பற் பலர்க்கொரு துணையாம் பழனிமாமலைக்குருபானே. (2.0) 

௮ூலைமீதொருகற் ணெறமைத்தடியே னலமருக்துயா்முழு தறிக்துக் 
இலெறும்படிரீர்ப் பெருக்கருளிலைகின் நிருவுள த்தருள்வறந்ததுவோ 

சுர் தமாதவத்தோர் பலர்வியந்துரைப்பச் சுக்கிரவாசகோன்புஞற்றும் 

பெ. தன்பகைவே ரறக்கடிர்் சாண்டாய் பழனிமாமலைக்குருபானே, (௨௧௪) . 

கழிக்கருமதுத் கமிழ்வலார்பலருங் களிப்புறக்கரு துமென் றனைநீ 

விழிக்கருணையினாற் புரந்தருள்செயுஈல் ேவளையொன் றில்லைகொல்விளம்பா 
யொழிக்கரும்வலிமை சான்றவேடணைமுற் றஜொருவியவு த்தமப்பண்பாற் 

பழிக்கருமமை பொருர்துமா தவரசூழ் பழனிமாமலைக்குருபரனே, (௨௨) 

அட்சமாதிச ண்டுள் ளாயெனத்துதிசெய் தழல்விழியாறையுமறைப்பார் 

புட்சரபம்போற் பொலிவதாலடியேன் புழுங்குவதுணர்ந்தருள்புரிவாய் . 

கடி. ச ரோருகத்் தான் வேதழுங்கயிலைச் கடவுளாகமங்களுமாய 
பட்ச$மோரிரண்டுள்.ளார்களும்பணியும்பழ்னிமா மலைக்குருபானே., (௨௩).



குருபரமாலை. ் டுள் 

செம்பியன்வமு ௪ சே ரமானனையார் நஇகழ்சலங்குறித்துனைப்பெரிது | 
ஈம்பியதீமியே ஞளாயினுங்கடையார் ஈகும்படி மெலிவே தனவிலாய் 

வம்பியராய மறச்றுமியர்தம் வாய்த்தொனிகுயிலிசைமயங்கும் 
பம்பியசாசற் பசுந் இனைப்புனஞ்சூழ் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (ae) 

மட்டுலாக்கமலக்தொருவனென்றலையில் வரைந்துளவிதிபொலாதெனிலென் : 
றிட்டிசொற்றமிழ்வேட் டன்றுநீயுனது திருவடிசூட்டல்பொய்ப்படுமோ 
கொட்டுதொண்டகத்தோற் பறையொலிவிழைக்அ குறிச்சொர்பொழிலுகுமஎர்மேற் 

பட்டுடைக்ககன மடர்தையர்நடிக்கும் பழனிமாமலைக்குருபானே, (௨௫) : 

கோங்கரும்பனைய முலைமினார்மோகக் கொடியனேன்றன்னைநின்குலத்ே தாட் 

பூ வகட.ம்பாரம் பொருதமிழ்க்கவிகள் பொழிந்இடப்புரிந்ததேன்புகலாய் 

மாங்கனிபாகற் கனிச்சுலாமு தல வானரமெறிதலின்மாழ்கப் 

பாங்கசெங்கணும்பல் பறவையோலிடுஞ்சர்ப் பழனிமாமலைக்குருபரனே. () ' 

விராத் தலைவ னணாுனைநின்றுணையும் விரல்கெழுவீணை நூல்வல்ல 

நாரத முனியு மறியநீயெனக்கா ஈவின்றசொற்பிழைபடுங்கொல்லோ 

வா.ரணக்கிழமவன் மனையவளாகி யலர்ர்தவெண்கமலமீதமரும் 

ப ச திமகிழப் பலமுனூலுரைப்பாய் பழனிமாமலைக்குருப.ரனே. (௨௪) ' 

௮னிய:2மாடஈனி ய.மழுமுன தாட லாகுமென்றறிந்துகானூலத் 

தினி பபொப்ப்போகம் விழைந்துமிச்கேங்க வேன்செய்கின்ருயிதுமறமோ 

தனியுிிக்கைபினாற் சங்கரனு சவ கமிழொடுவடமொழிபுரையும் 

பனிம௰ர்க்கடம்புஞ் செச்சையும்புனைவாய் பழனிமாமலைக்குருபரனே. ௨௮). 

காணிய மனது இருவ நட்பெருமை கருஇடாக்கடையர் தம்மிடம்போ 

யாணிமுத்தொடுபொன் னுதவுவாரெனவேட் டலமசாதருட்செயலருள்வாய் 

ஐவணிவிக் ககனார்க்கருளுமெய்ப்பொருளைவியன் றமிழ்முனிக்குமீர் த.துபோத் 

பாணினி முனிக்க முரைசெயச்சலித்தாப் பழனிமாமலைக்குருபனே. (௨௧) 

கட்ட குடைய மகிர்பற்பலரைக் காண்டொறுமய ங்குறுங்கடையே 

னட்டமாசிச் ஐ மமலெ௦ப்விசி மடைகல்வேட்டயர்வதுமிவாய 

விட்டவெம்பகழி பழுதுபட்டொழியா விறற்சிலைவேடருக்கொல்இப் 

பட்ட வர்.த்சனர்க ணகி௫்குறும்பெருமைப் பழனிமா மலைக்குருபானே. (௩௦0) . 

அடலம்பிகைறன் கர BB ot Dp wD பலர்விழிக்கணிக்துமுத்திடலாற் 

பிடணை க்தவிர்சின் பதங்கபென் தலைமேற் பிறங்கிய சிசம்பிழைபகிமோ 

வாடலின்று/பூஞ் சசருக்திரிசங்கடம்பு மருக்குராமல்லிகைமுல்லை 

பாடலம்பொலிகர் தனம்பலரூழமும் பழனிமாமலைக்குருப.ரனே, (௩௧) 

சுய முனியனைய கான்முளைத்திரவிற் கலந்துகான். ரிரிகருகால 

மிபல்வனை$ இறைஞ்சப் புரிந்த£யின்ன மிரங்கிடா திருப்பதேனியம்பா 

யுபெழுத்தாறு முசைத்துனதுருவ முன்னியபுண்ணியர்க்கெல்லாம் 

பயன்முழுசடைபக் கொடுத்தரிகூரு&் பழனிமாமலக்குருபானே, . (௩௨):



9௮ பழனித்திருவாயிரம். 

கெண்டையங்கண்ணார் இளிமொழிச்சுவையாற்கேடுபட்டயர்பவர்செர்பொம்: 

றண்டையந்திரு த் காள் விழையினும்வழங்குஞ் சரதனீயெனுமொழிதவரோ 
மண்டையும்புனைவார் மாதவத்துதித்து வழுவைமாமுகவனோடிகன்ற 

பண்டைகாண்முதற்றொட் டாடிடச்சலியாய் பழனிமாமலைக்குருபரனே. ௩௩. 

தாமரைப்பனவ னெழுதியவிதஇிகின் ச.ரணபங்கயங்களாற்கெடுமென் 

இியாமறிவருமாண்புடையநின்களிவாயிசை த்தசொனிசங்கொல்பொய்யேயோ 
பமாமகிதலத்தா லயமுழுதொருவி மனங்கசிர்துருகுமன்பினராயப் 
பாமசரீவரினும் பமுதில்பாவலராம் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௩௪) 

சிற்பமும்புசாணங் களும்பகர்கல்லாத் திருவுருவனர் தமுங்கொள்ளு 

நிற்பழிச்சியவென் கவிக்கொருபயனு நீதராவிடிலெகனுய்வேன் 

கற்பமுண்டுயா்ந்த சத்தரும்பிறருங் காண்பரிதாய்த் திஞ்சூழ்வார் 

பற்பலகோயுக் தணந்தச ஞ்சீவிப் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௩௫) 

கொன் விரையருர்துங்குணுங்க ராமவசைக் குலத்தொடுகெடுக்கமா தவஞ்செய் 

அன்.றிருவருளால் வென்றிபெற்றுய்க்தா சொருவருமின்றுகொலுரையாய் 

கன் றினைக்கனிம் தெறிர்தவன்றோழன் கைச்சிலையடிவிழைந்தொருசாள் 
பன்றிபின்றொடார்த வேட்டுவன்ம தலாய் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௩௬) 

கணிகையாமனைதோ நலைக்தயர்ர் தானைக் கைக்கியாச்கியகருணை 

அணிவொடுமஃமீ துரு ண்டெழுமொருவன் ஜொழும்புவர்தருள்கலா GF GIO our 

மணியுறழ்மனத்தார் சால்வர்கல்லாற்£ம் வாழ்வுறப்புசக் தருள்வான் றன் 

பணிலவார்செவியிற் ர ரகம்பகர்ந்தாய் பழனிமாமலைக்குருபானே. (௩.௪) 

பொதியமாமுனிவ னாதியபெரியோர் போற்றுகின்புனி தசாண்மலர்த்தாள் 

கதியெனக்கருது மனக்கணாற்கண்ட காட்சிகண்முழுதும்ீண்போமோ 

மதியணிசடிலத் இறையுகான்முகனும் வகுத்த நாற்சமரச த இனர்க்குப் 

பதிபசுபாச முழுமையுமாவாய் பழனிமாமலைக்குருபானே. (௩௮). 

கழங்கொடம்மனைதொட் டாமெங்கையாதங் கண்களாற்றரும்பெருங்காம 

முழங்கலைக்க டற்போல்வகை ந் ததென்செய்வேன்முதிரருட்டிவலையொன்றருள்வாய 

இழங்கெனச்சதுர்மா மறைத்தலைகாளுங சளெொரபிரணவப்பொருள்விழைவார் 

பழங்க ண்முற்றொழிக்க தீ தகுமருந்தானாய் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௩௯) 

சலமாதவத்தோ ரகம்பசவாதச் செருக்கராற்றியக் க.றுமிக்காண் 

மாலயன்மு தலோர்பெற த்தகும்பேற்றின்வாஞ்சையா ன்கொளச்செயல்வழக்கோ 

நீலமார்கள த்து நிருமலன்விண்ணோர் நிரப்பறகிக்கு சனிமித்தம் 

re 5 ST ; ர்பதல்வா பழனிமாமலைக்குரூபரனே. (௪௦) பாலமலாசனகதாற பயநதரு£புத்லவா பழ குரு 

கூர்ப்பணுவளவு மருவிலர் தம்பாற் குறுகொர் தலமருங்கொடியேன் 
கார்ப்பருவத்து மழையெ னக்கொடுக்குங் கரத் தனாம்படிகடைக்கணிப்பாய் 

ரீர்ப்பனிச்சடிலச் வன்மனங்கவரு நிறையுடைநீலவேனெடுக்கட் 

பார்ப்பதிமுலைப்பான் மணங்கம ழ்வாயா பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௪௧).



'குருபரமாலை. ' '' ட ட 

வெறிகமழ்கடப்ப மாலிகைப்புய த்தின் மிளிர் தரே வலொடென்கிழிமுற் ' 

பொறிமயிற்பரிமே னனவில்வந்தருளிற் புகழ்க்கடல்வறக்குமோபுகலாய் 
மறியணிகரத்தார் மது ரயூர்க்கோயில் aur pay pen tp Buy ண்மகுழப் 

புறிதலைச் சமணர் குடிக்கொர்கூற்றானாப் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௪௨) 

அறம்வளர்த்தவடன் காந்தனுமலயக் தகத்தியமனிவனாதியரும் 

பெறமுனாளரைத்த தாரகப்பொருளைப் பேசெனவிரப்பதென்செயலோ 
கு௰மகள்கொழுகா Hohe fis om our குறிச்சி தோறாடியகுழகா 

பறவைமான் நுடையாய் பலமலைக்கிழவா பழனிமாமலைக்குருபானே. (௪௩) 

ஈற்சுனைகாட்டிப் புனலருத்தியமா னடுங்குறவானையொன்றழைத்துப் 

பொற்சுணைங்கவிர்மென் முலைபுணர்க் தனையான் புரி தவப்பயனைவெளவுதியா 

லிற்சுகமளித்கான் றலையினைக்கனலிட் டிமகரனூுற த்தேய்த்துப் 

ப.ற்சுடரிழப்பத் SES சவர்பாலா பழனிமா மலைக்குருபரனே. (௪௪) 

கேவலசகல மிரண்டி னுர்திகழ்நீ இருபைவாரிதிப்பெருக்கருளா 

',தாவலாயிரந்தந் தமுங்கவிட்டனையி தறமென த்தகுங்கொலோவறையாய் 

சிவர்வாழிடமா முடற்றசையனந்தந் இனந்்தினமருந்துபு இரியும் 

பாவநோய்ப்ப இத மணுகருமகிமைப் பழனிமாமலைக்குருபானே. (௪௫) 

இண்ணியசிலையில் சிறுமனக்குரங்கு செலும்வழிதொறுந் தினர் தனம்போய்ப் 

புண்ணியமெனுஞ்சொற் கேள்வியுமிலராற் புழுங்குபாழ்ர்துயரறப்போக்காய் 

மண்ணியன்மனித்த மகளிேயெனிலும் வயங்குபேரெழிலொடுவாய்ஈ த 

பண்ணியன்மொழியா செனிற்கவர்ர் தணைவாய் பழனிமாமலைக்குருபரனே.() 

நாகருநடுங்கத் தகும்பலசீமை ஈடத்துவாரெதிர்மனநாணிச் 

சோககோய்மலிவுற் றடிமையிவ்வாறு சுழல்வதென்றொழித்தருள்சுசப் பாய் 

போககாட்றோுமைக்தருக்களின்களைமேற்போயுமீள்பொறையில்வானசங்கள் 

பாகலஞ்சுளைவிட் டெறிபொழிலுடுத்த பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௪௭) 

புகைவழிப்போக பூமியிற்புகலே புனிகவீடென்றுணர்பொல்லார் 

தஇகைதொறுமதுவு மிறைச்சயுங்கொடுசெய் தீமகந்திருத்துமாண்பருளவாய் 

மிகைபடுதவகல் கருட்பெருஞ்செயலால் வேல்விலா தியவிறற்படையாற் 

பகையடல்குறிப்பார் தாண்முழு திறைஞ்சும்பழனிமாமலைக்குருபரனே.௪௮) 

எவவகைத்ே தீவு நீயென த்தெளி யா ேனமாடெருமையா தியகொன் 

றிவவழிபாடே ஈலமெனப்பகர்வா ரெவரையுமடவலானெவனோ 

செவ்வரிக்கருங்கட்டிறுமியாயொருக்காற்செழு நதமிழ்க்கவிச்சுவைெ தருட்டும் 

பெளவநீராடைப் பார்செய்மாதவம்போல் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௪௯) 

பொ துகிலைகின் றுசமையமோசாறும்பொருவினினமுகங்களென்றுணர்ந்தேற் 

இதுவசையருள்செய் இலைபிறர்க்கந்கா ளெுன்விருப்பளித் தனையியம்பாய் 

௪ துமறைப்பனவன் மாயவன்மு தலோர் தமையெலாந்துயர்செயச்சலியாப் 

*பதுமகோமளைகா யகற்செகுத்துவர் தாய் பழனிமாமலைக்குருபானே. (௫௦) 
  

  

* பதுமகோமளை - சூரபன்மன்மனைவி



௬௦: பழனித்திருவாயீரம். 

செழிப்புறுமஅர தீ தமிழளித்ததுபோற் றிருவருட்ச த் தியும்வழங்கி 
யொழிப்பரிதாமெய்விட்டினின்சொருபத் துடனெனைக்கலப்ப துன்கடன்காண் 

விழிப்பொறியாராச் சிவன்றருமகவே மெய்ப்பொருளாமெனுக் துணிவோர் 

பழிப்பொடுபுகழுர் தனதெனக்கொள்வாய் பழனிமாமலைக்குருபரனே. (௫௧) 

முற்றிற்று, 

ஆக -கவி- டு௱௨, 

வேலுமயிலுர் துணை , 

  

பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, 

மவ 0 35. 

கலிவிருத்தங்கள், 

மணிகுலாம்பணத் தரளுடைச்சேடனும் வாழ்த்தத் 

இணிகுலாம்புய வி ரரொடென்னையுஞ் சேர்த்தா 

ளணிகுலாம்பொழிற் பழனியங்கிரிமிசை யமர்ந்து 

கணிகுலாம்புனந் தொறுக் தினமுலவுகா வலனே. (௧) 

காவல்செய்தெனைக் கலர்தருள்கடமையொன் திருந்தும் 
பாவமானிட ரிடமிரர் திடவிடப் படுமோ 

தேவரூர்புகழ் சேவகமிருக்துமா முனிபோன் 

மூவறீர்தரு பழனிவெற்பமார்தமுன் னவனே. (௨) 

முன்னரீயெனுண் மொழிர்தசொன்ழமுழுமையும் பிழையே 

லென்னவாப்பெருக் கடலினையெங்கனீக் திம்வேன் 

மன்னர்சேகரர் வழிபடும்பழனிமா மலைமேற் 

கன்னல்வேண்மன நாணுறக்கவின்றகாங் கெயனே. (௩) 

காங்குவன்னவெஜஞ் சூருடற்கீன்றநின் கதிர்வேற் 

தங்குகாடொறும் பூசனைசெயுமெனக் இரங்காய் 

இங்குறாத் திருப் பழனிமாமலைமிசை தினநின் 

றோங்குவாய்திறற் றண்டமொன்ான்றுமுத் தமனே. (௪) 

தமருமூ.ரவர் தாமுகற்றுணையென ச் தயங்கு 

மெமதுபுன்மைமுற் நீர்க்துமெய்யருட்பெருக் சக்தாள் 

பமசமார்த்தபைம் பொழிலுடைப்பழனிமா மலையித் 

குமரகாயக னேமுதற்பிசணவக் குருவே. (௫) 

_ குருவுர்தெய்வமு நீயல திலையெனக் குறித்து 

மருவவாஇக ளாமென த்தளசகிட் டனையே 
- பருவதந்தொறுவங் Goa ar ps இனநடம் பயிலு 

மொருவனேதிரு வாவினன்குடியிலுற் ரோனே. | ட... (௪)



பதிறறுபபததநதாது. ௬௧., 
உற்றமாற்றமோ ராயிரமுரைத்தனை யுணர்ந்துங் 
குற்றமுஞ்செயுர் துணிவினேற்கருள்செயாய் கொல்லோ 

நெற்றடம்பணைப் பழனியிற்சர்தத நின்று 
கொற்றமார்விளை யாடல்செய்கோமளக் குகனே. . (௪) 
குகனெண்டோனளுடைச் சவன்விழிப்பொறியெனக் குலவு 
மகன்விண்டோய்பொழிற் பழனிமாமலைத்தனி வள்ள 

லகமொன்ரார்வமெய் தார்களுக்கிற் Bor Sur 565 

சுககன்ராமெனதக் தோற்றுமற்றையர்க்கதோர் துகளே. (௮) 

அகளில்வான்வழி போய்வருசத்தர்காள் சுடரவேற் 
குகனை த்தென்பழ னாபுரிக்குன் நினிற் கும்பிட். 

டகலவார்புவிக் கொலையற த்தொடைப்பதற் கா௫த் 
தஇிகழ்வுற்றறோனேயேன் விழைூலீரென்செய்கன் மீசே. (௯) 

ஈரகெஞ்சிடை சறிதுமில்கயவருக் களை த்து 

வ் ரவேற்குகன் பழனியிற்சென்றருள் விழைவே 

னா ரணன்புரை சீர்பெறுவேன்கொலோ நமன்செய் 

கோரவா தனைப் பரிவனோவறிகலேன் குறித்தே. (௪௦) 

வேறு. 

குறியுசைக்குங் குறத்திதன்கொண்கனை 

ய.றிஞாவாழ்பழ னாபுரியையனைப் 

பொறதியுளார்மிகப் போற்றியுய்ந்தார்பொலா 

வெறிஞர்கிந்தை விளம்பிகொக்தாரமோ. (௧௧) 

தா.ரணிக்கட் சமர்த்தர்தண்டாயுத | 

Soca Suerupmsane 

சாமலெய் தித் தவம்புரிவாசெனப் 

பா ரகத்திற் பலா்பகாவார்களே. (௧௨) 

வாசணிர்த வனமுலைமங்கையா 

கோசணிக்கட் குலைகுலைக் தாலுமெய்ச் 

சிரணிந்தவிர் தென்பழனிக்குகன் 

பேோணிக் திடப் பெற்றிடின்முத் தே. (௧௩) 

முத்த. ராய்விலா யாடுதன்முன்னுவிர் 

பித் தரென்னப் பிதற்றுதல்லவிட்டருட் 

சித்தாகம்பு் திருப்பழனிப்பிரான் 

பத்தராய்த்துதி பாடுமினாடியே. (௧௪) 

நாடனை த்து நலம்பெறநாடுமெய்ப் 

பீடணைந்த பெருந்தகைபெற்றுளார் 

மாடகூட மலிபழனாபுரி 
யாடல்வேல னடி த்தொழும்பாளபே, ன சூ (௧௫).



௬௨... பழனித்திருவாயிரம். 

தொழுதகைப்பல கொண்டரொடேகயே 

வழுதிமுற்சமண் வாதுவென்றாளையும் 

பழு தல்சீர்ப்பழ னிக்குகனென்பவ 

செழுதொணாமறை யீ௫ிணர்ந்தோர்களே. 

ஓ.ரமின்றி யொருவரகல்கயென் 

னாரவார மவிர் தரச்செய்குவாய் 

பூரவாகனி போல்பவர்போற்றுமெண் 

சீரதாம்பழ னிக்கிரித்தெய்வமே. 

தெய்வகான்முக னைச்சிறைசெய்தருள் 

கைவலான்பழ ஸிப்பஇக்காவலன் 

சைவமாதிய சட்சமயர்தொழு 
மெய்வசரோதய னென்பதுமெய்ம்மையே. 

மெய்யினீறு விளங்கவும்பூசிடார் 

பொய்யிலென்றவம் போகவுஞ்செய்திடேன் 

மையி லூர்வய லூ£முருகாமலர் 

OEIS 05 Bh கன்னியர்கா தனே. 

நாததத்துவத் தப்புறகண்ணுகின் 
பாதபங்கய மேபசமென் றுளே 

னேதமுற்றொழிச் தாலிளப்பங்கொலோ 

சி தநீர்ப்பழ னிப்ப திச்செல்வனே. 

வேறு, 

செல்வர்வாயில்க டோறு ற்ற து இினஞ் சிரழிக்திடதீர்த்துக 

கல்வசைக்குகை தோறுின்புகழ்பகர் கவிஞ 2ராடெனைச்சேர்ப்பாய் 

பல்வகைத்திரு மலிதருபழனியம் பதிபினிழ்பணிவார்க்கு 

ஈல்வ.ரங்களெல் லாமளித்தருள்சிவ ஞான தசகவேளோ. 

தேசிகப்பதம் விழைதருமெனைப்பலர் திருட்டுவஞ்சகனென்னப் 

பேசிடச்செய்தா யிதுவுகின்றிருவருட் பெருந் சகைக்கழகேயோ 
நாசியிற்றிரி தருவளிக்குழைப்பவர் ஈவிலரும்புகழெந்தாய் 

வாசியாமென மயினடத்திடுக்குகா வளவயலூர்வாழ்வே. 

வாழ்வினாலிறு மாப்பதும்புனையிழைமகளிருககச்சூழுக் 

தாழ்வினாற்சலிப் பதுரக்தவிர்பொதுநிலை தந்துநான்றளர்வேனோே 

வாழ்வினாலுய ரறிவுடைத்தொண்டா்பே ரவைதொறும்புகவுய்த்தா 

“0 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨0) 

(௨௧) 

(22) 

ளேழ்வினாவிடை யருள்செய்வாய்பழனிவெற் பினிற்றிகமிறையோனே.௨௩) 

இறையவன்புரி தவப்பயனாகிவர் தெர்தமர்க்கொரு தாயாய் 

மறையவன்சிறைப் படச்செய்தாய்பழனிமா மலையில்வந்துனைப்போற்றிக் 

குறையெலாக்தவிர்த் தருளெனக்கெஞ்சனைக் கொஇப்புறப்படுத்ேேதலன் 

தினற்யுமன்பிலான் ௮ுதியுமேற்றொருமலை யிடி த் திசைபுனைர் தாயே. (௨௪)



பதிற்றுப்பத்தந்தாதி.' 
Sie Wi. 

புனையுமுத்தமிழ்க் கு௮முனிக்கு தவுமெய்ப் பொருளருளெனநாரூ 

நினையுமென்னையிப் புவியில்வள்ளுரநுகர் நீசருஈகலாமோ 
வனையைவேலுரு வாச்சமைத்தணிக்துள வசலமெங்கனுமாடித் 

தனையலாலினை தவிர்பழனாபுரித் தடங்குவட்டுறைவானே. (௨௫) 

வானகாட்டமர் கம்மியர்பணியுமிம் மண்ணுலகினிற்காண்டற் 

கானசர்பெறக் கருதுமென்றனையிவ ணலச்களி த் திடலாமோ 

தேனளாவிய பசுந்இனைமாறுகர் சிறுமிகன்னிடம்போய்க்கட் 

பானனோக்டை, சுழன்றவாபழனியம் ப.திக்குருபரே தவே. (௨௪) 

தேவையாவையும் வழங்கு தமென்னமுன் செப்புநின்றிருவா ததை 

யேவைரேர்விழிக் கொடியவர்மயலிடை யெனைவிடன்முறை தானோ 

கோவைவாய்க்கனிக் குஞ்ச.ரப்பிடியும்வன் குறவர் தங்குலமா துங் 

தூவைவேலுமாஞ் சத்திகளுடையவா தொல்வயலூசானே. (௨௭) 

ஊர்கடோறுமுற் றிரந்துழலொருவனை யுததியிற்றுயில்வாலு 

நீர்கவின்றரு சடையவன்றானுமா கிலவவுஞ்செயவல்லான் 

௪ர்களாயிரஞ் செறியுமாவினன்குடிச் திலம்பினிற் நினமேலிக் 

கார்கள்போற்கொடை வழங்கவல்லார்வனை கவித்தொடையணிவானே.(௨௮) 

அணியிழைக்குயி லனையவர்மயல்வலை யகப்படுமடியேனைப் 

பிணிமுகப்பரி மிசையுனைக்கருதுசீர் பெறும்படிசெயல்வீணோே 

சணியுருக்கொடோர் புனத்.திடைநின்றமை கருதுவார்க்கருள்செய்து 

பணிலவார்வயற் பழனியிற்றிருகடம் பயின்றவிர்பழையோனே. (௨௯) 

பழையகாட்கதை பலபகர்க்தனைமனப் பதைப்பில்பேருவப்புற்றேன் 

கழைவை த் தமர் விளைப்பவற்கஞ்சுறாக் களிப்புமீகுவதென்றோ 

் மழைமுகிற் றிரள் வ-நஈ்தொறுஈடஞ்செயு மயிற்பரியுகைப்பாய்மென் 

றழையுிப்பவட் இனியவாபழனியூர் தழைக்கவர்தமர்ந் தோனே. (௩௦) 

வவறு. 

அமசர்பமிஞ் ரிறைத்துன்ப மத்தனையுர் தீர்க்கவொரு 

குமரனுருக் கொடுசென்றான் குருவடிவங் கொடிதோன் றிச் 

சமரசமெஞ் ஞானகிலை தரவிரும்புந் திவத்தோர்க்குப் 

பம.ர-ழலா மலர்ச்சோலைப் பழனியொக்கும் பதியின்றே. (௩௧) 

இன்ேேநின் னடிமையென வெனைமுழுது முனக்கீத்த 

வன்றழேமுன் னின் நிலையா லபர்கின்2ற னருள்செய்வாய் 

பொன்றேடு வாருணராப் புகழனந்தவ கோடி.புணர் 

நன்ேற்ற முறுபழனி ஈகர்க்குமர காய தனே. (ne) 

நாபனைய நெஞ்சமொடு Ft GOT ON Me Sl ஈலிவுற்றே 

னீபறியாத் இருட்ளெேவோ கிளைத்தபயன் முழுதீக்தா.. 
ளேயசன்பாற் பெறுபயனு மிலங்காமைக் கசென்செய்வேன் 

சேயமலாத் இண்கடம்பார் திருப்பழனி முருகோனே, . ப (௩௩)



Tie F பழண்த்திருவாயிரம், . 

முருகாரபொற் கொன்றையணி மொய்ம்புடையான். முதலோர்க்கும் 
பெருகார்வ மீர்தாயெற் பேணலொரு பெரிதேயோ 

வருகார்கண் டொல்குபெரு வனப்பொழியா மாலுவக்கு 

மருகாபல் வளமோங்கும் வயலூர்க்குன் ௮டையானே. 

உடையநீ யெனையிவ்வா ௮ுணரார்போன் நுற்றக்காற் 

கடையசா மவரேக் கரங்குலையா இருப்பாரோ 

விடையா துனைநாடு மியற்கையுமீர் இலைய கோ 
மடையில்வா ளைகள்பாயும் வயலூர்வேல் வலத்தானே. 

வேல்வலத்தான் றென்பழனி மேயபிசான் வென்றிமலி 

வால்வளைக்கைத் இருகெடுமான் மகழ்ஈலஞ்செய் இடச்சோம்பான் 
கால்வலத்திற் சாய்த்தாடுங் காரணன்றன் கண்மணியென் 

பால்வருநா ளொன்றுண்டேற் பததர்குலம் பாழ்பிமே, 

பாழாகா தருட்கடலின் பருந்துளிியான் றெனக்கீக்தா 

லாழாழி சூழ்புவிபி லறமிகவோங் இடச்செய்வேன் 

வாழாதார் வாழவுஞ்செய் வலியானே வழிபலிவார்க் 

கேழாச்வர் இனங்கொடுத்தா வினன்குடி.வா ழெம்மானே. 

மானனைய கண்ணாசான் மனமாழ்கி வழிதவறிப் 

போனவெனை யாளாமற் புறம்போக்கற் கிசைவாயோ 

வேனருணைச் கினியென்றன் றிறுமாப்பெப் திடச்சைய்தாய் 

ஞானகுரு பரநாதா நவிர்பழனி ஈகர்க்கோவே. 

நகவலியாற் பொருசேவ னலமெழுதுங் கேகன த்தைப் 

புகழறியாச் Har iB sp பொற்புறுமிப் பூகலத்தி 

லிசழ்வொருங்குற் றடியேன்மிக் Sa BI (HDF OF திடலாமோ 

மகபதிபோற் ஜியவ.பலூர் வாழ்வாப மயிமிலானே. 

மயிலொட£வற் படையைமிக வாழ்த்திசைக்கத் தகுகாயேன் 

வெயிலவனேர் புழுப்போலு மெலிவுற? விடலாமா 

குயிலொடனம் போலுமிரு மேகரையர் தம் மணவரா 

பயிலரிய நலங்காட்டிம் பழனிவளம் பதியானே. 

வேறு, 

(௩௪). 

(௩6) 

(6௪) 

(x0) 

(௩௮) 

(௩௧) 

(70) 

பதியுனையல் லதுவேறின் றெனத்தெவிந்துமியானிவணம் பதைக்கலாமோ, 

துதிவிழைக் சாண்டதும்பொய்யோது NF MSI T Hi FLD ot pati 6 Sa யோ, 

விதிமறையா திய9வாதுங்க மெப்தலிர் நூல்செயம்பெறலான் மெலிர்ேேன்௧ 

ண்டாய், க9ரமதிசுழ்பழனிமலைக் கா வலவாசுடர்2வர்கைக் கடவுளானே.() 

கடங்காட்டுங்களிற்றினத்தைக் கண்சிளமொல்காறுபன்றிக் கணமிக்கார்த் து, 

வி. நரட்டும்வசைபகர்ந் சால குலகினிஈம் 5 நகொடி தால் வெருண்டேனர் 

தோ, நடங்காட்ரிமயிற்ப AiO sorb Maat தாங்கொருக்கா னனவில்வந்தா 

ள், படங்காட்டுமெழிலல்குற் குறத்திதணாவாவினையில் பழனியானே, (௪௨).



பதிற்றுப்பத்தந்தாதி. .. ௬டு 
பழமறைக்காகமங்கள்பெரும் பகையெனுஞ்சிற்ிலருமருள்படைத்தபாரிற் 

றழல்விழிபோற்பொதுவாடுச் தயங்குமறிவுடைப்பெரியோர் தவிக்கலாமோ 

மழவிடைப்பண்ணவன் சமய முதலாறிலுள்ளவரும் வர் துபோற்றும் 

விழவுடை.த்தென்பழனியப்பாவிண்ணவரூர்க்காவல்செய்யும்வேற்கைவேளே. 

வேளையறிக்துதவிசெய்ய வல்லாயல்லாயெனவும் வெருள்கன்றேன்முன், னா 
சை யெனச்சொன்னசொல்லும் பிழைத்துள்ளாயறிவாரார் ரானென்செய்வே 
ன், பாளைமலர்க்குழன்மடவா ரிருவசொடுமயிலேறிப் பழனியூரிற், கோளை 

வென்ற்முனிவரரா தியா்சூழப்பவனிவருங் கும. ரவேளே. (௪௪) 

குமரகுருபாமுருகப் பெருமானை த்தானவர்க்கோர் கூற்றானானை 
யம. ரகுலசே கரனை யணிசிளசாவினன்குடியி லார்கண்டாலுஞ் 

சமரபிரபலவி.ரத் கன்மையினர்புகழருமைத் தவத்தோராகத் 
தம.ரவர்க்கும்வேண்டுவன தந்துபிறவா தமுத்தித் தலங்கொள்வாமே. (௪௫) 

வாசணகேதனம்பிடித்த வள்ளலை த்தென்பழனிவெற்பில் வாழ்கின்றானைக் 

காரணகாரியமி ரண்டு தானானகுருபரனைக் கமலவேத 

ஞைணன்கண்டறியான்கண் மணியுருவாவருங்குகனை நம்பாவம்பர் 

பா.ரணங்குக்கொருபாச மென தீதெளிவாரிருட்சடலிற் படி.ர் திடாசே, (௪௬) 

படியளர் துவானளர்த பதமலர்க்சார்முகிலனையார் பலர்கொண்டாடுக,கொடி 

விளங்காவினன்குடிப்பொற் கோயிலுளோர்சி௫ப்பரிமேற் குலவுவானைத், து 

டிமுழங்குங்கரத்தான சற் குருவெனச்சொல்வார்க்குமென்றுந் தொலையாகா 

றச், செடிமலிர்சவேட்டுவரர்ச் தருடனென்ூன்ரூர்ச்குமின்பஞ் செனிக்குமன் றே. 

செனியாதமுச்திபதங் குறித்தரியசவம்பெரிது செய் திட்டென்றுந் 

தனியாகித் கிரிபவர்க ளானாலும்பழனிமலை த் தலையிலன்றோர் 
கனியால்வர்தவனடியா ரலராயினமக்காகார் கழறுமற்றை 

யகியாயத்தினபேனு மவனருள்வேட்டவ2னி௰லம் மடிகடாமே. (௪௮) 

அடி முடியு நடுவுமிலா வகண்டபரம்பொருளுளதென் றறிந்திட்டாலுங் 

கடிகமழ்மென்மலர்ப்பூசைக்க நள்செயும்பண்ப தற்கிலையாற்கருகமாட்டேன் 

பொடியதனன் முழுக்காடிக் கீளொடிவெண்கோவணமும் புனைக்துகையிற் 

ற்டி.பிடித்துப்பழனிவெற்பிற் குலவுமவன்றனைமறயேவேன் சரதமாமே,. (௪௯) 

சரவணத்துற்பவித்தபெருங் கோலம்வெகுகாள்கரு இத் தவஞ்செய் தப்பாற் 

கு. ரவலுருக்கொடுபழனிக் Gay. னிற்குர் இருவுருவங் குறிக்கப்பெற்றே 

னிசவலரூடொருவனெனத் இகழ்கன்றேனவனருள்சந் நெய்துமாகிற் 

பு. -வலாகோவாயிலர் கண்டுளொல்குஞ்சித்தியொடு பொலிகுவேனே. (௫௦) 

. வேறு, 
் பொலிவிழக்த கநெஞ்சகப் பலர்ச்சிமுற்று மாறியே 

மலியு மன்ப ணைந்துவாழ வைக்கவல்லை யல்லையோ 

குலிசவேல்வ லாரிவந்து கும்பிடக்கு லாவுசீர்ப் 

பலிதமுற்ற பழனியிற் பரத்துவஞ்செய் பாலனே. (௫௧)



 uiLposhi $ Siqpeurudae. 

பாலலோ௫௪ னங்களாற் பரன்பயந்த பாலகா 

வேலணைந்த மார்பவா வினன்குடிக்கண் மேயவா 

ஞாலமாயை யிர்தவா நலங்குலைத்த தீரமுன் 

ேலைமென் றளித்தவஞ்ச லுண்மையாதல் செய் திய. 

செய்யதாம ரைக்கண்மால் செயங்குறித்த தேவர்பா 
லையமின்று ரைத்தவண்மை யாயிரங்கொள் சேவகா 

வுய்யவாவி னன்குடிக்க ணுன்றனைத்து தித்துளேன் 

மையலான வாரியூடு மாழ்குறாத வித்கிடே. 

அ௮ளிமலிந்த செங்கடம்ப ணிந்துலாவு மையே 

யெளியன்வக்து பழனியின்்௧ ணேன்றதொண்டு செய்துளேன் 
களிறுபோன்றி கன்றுளார் கசைக்கனற்க ணாளிபோற் 

அளிலிழச்செ குக்கவல்ல துங்கமூடு தோய்த்திடே. 

தோயம்வெளவி யனறொர்கற் ரொெடச்சொழாயை வித்திலாய் 

மாயமாக்தர் சொல்பவாம் வசைப்பெருக்கின் மாழ்கினே 

னீயறிர் தருட்செயாத னீதியன்று பழனியூர் 

மேயதேதசி காவி9ணோர் விரும்பநின்ற வி.ரனே. 

வீசவாகு வந்தெனோ? விண்டசொற்கண் மெய்யெனிற் 

பூவாக னத்திதந்த போதமுங்க சப்பதே 

னாரதாதி யோர்பராவு ஈல்லவாவி னன்குடிக் 

கா.ரணா சவோகயோக கண்டனஞ்செய் கந்தனே. 

கந்தனைக் கடம்பணிந்த காவலன் றனைப்பொலார் 

வந்தனைக்கும் வேணபேறு வலிதளிக்கும் வர தனைப் 

பந்தமற்ற முனிவர்வெளவு பழனியிற் ப.ராவுவார்க் 

இந்தமண்ணு மர்தவிண்ணு மேற்றதொண்டு செய்பவே. 

பவமற்க்கெ டுக்கவல்ல பாதபங்க யங்களென் 

றவபலன்கொ டுக்குமுற் றலைக்கண்வைத்த சத்தியஞ் 

சிவனனாரு ம.றிஏலொர்கொல் செப்புனப்ப னாணையோர் 

குவடமைந்த பழனியிற் குலாவுசெங் குமாரமே. 

மாரவேள் கணைக்குளஞ்சி வந்ததோர்ந்து மாநிலத் 

தூ.ரவர்க் கயைர்ததுன் பொருங்களித்த தென்கொலோ 

நாரணன் ப.ராவுமாவி னன்குடிக்க ணென்றுமுற் 

௫.ரணத்தொ டாகமங்க ளாளுமாண்மை யாளனே. 

அளெனப் புகுந்துளா சறைந்த நா லனந்தமுர் 

தோளெனச்சொல் வெற்பினஞ் சுமக்ககின்ற தூயவன் 

வாளெனக்கண் வெட்டுமாதர் மலியுமாவி னன்குடி. 

வேளெனச்சொ னாலுமார்வ மிக்கரங்கும் வேலனே. 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௫) 

(௫௭) 

(௫௭) 

CED 

(6௯) 

(௬0)



பதிற்றுப்பத்தத்தா தி. 

வேறு. 

வேலனார்கலி விடமுண்டார்விழிப் 

பாலனீடில் சீர்ப் பழனியூர்க்குக 

னீலமாமயிற் பரியினேோர்வரிற் 

காலனாதியர் கலகமாறுமே. 

மாறுபட்டிகல் சமயவாதாமுற 
அாறுபட்டி டக் கறுவுமொச்ளியோர் 

பாறுபட்டசேேற் பழனிப்பண்ணவ 

னீ௮பட்டமெய்ர் நிறைவுள்ளார்களே. 

உள்ள காடுதற் குரியவொண்பொருள் 
வெள்ளவாரிசூம் புவியில்வேறிலை 

பள்ளவார்வயற் பழனியூர்க்குகன் 

கள்ளரூமலர்க் கழல்களன் றியே. 

wor puso stor யாண்டதேகிக 

னன்றுளார்மகி ழாவினன்குடிக் 

குன் றுகொண்டமா கோலகாடவொர்க் 

கென்றுமையற வில்லையில்லையே. 

இல்லையேஈல மெனக்கொள்வார்புரை 

கொல்லைவல்வினை க் அயர்ப்பட்டேன் மலர் 

குல்லைமொய்த்தவிர் பழனிக்குன்றுளாய் 

கல்லைகேருமென் மனமுங்கைக்கொளே. 

கொள்ளைவண்டமிழ்க் கவிகள் கூறியும் 

வெள்ளைகெஞ்சரு மிகழவெம்பினேன் 

பிள்ளையாயெனைப் பேணிக்கோடியால் 

வள்ளை கூர் திருப் பழனிவள்ள லே. 

வள்ளமென்முலை மகளிர்போகமுக் 

கள்ளஞானஞுங் கசக்குகாளெசேோ 
வுள்ளமோர்க்தநின் னுரையெல்லாம்பொயோ 

வெள்ள தீர்வய லூரிலெக்தையே. 

எந்தவேேளையு முன்னையெண்ணுகா 

னிரந்தவாதனைப் படச்செய்திட்டதே 
னந்கணாளர்வா மாவினன்குடிக் 

கந்தகாயகா கருணைஞார் த். தியே. 

மூர். தீதமியாவையு முருகனென்றெணுக் 
தீர்த்தநெஞ்சுடைக் தீரர்க்கேற்றது 

கார்த்தவிரியன் கனகங்கொண்டுள 

பார்த்தலத்துயர் பழனிக்குன்றமே, 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬ இ) 

(௬௬) 

(௬௪) 

(௬௮) : 

(௬௯)



௬௮ பழனித் திருவாயிரம். 

குன்று௬ப்புகழ் கோடிகொண்டுநின் 

றென்றுகம்புவார்க் இனியசெய்குவ 

BO DT (IPS லவுணர்மாய்வுற 

வென்றுமீண்டவன் பழனிவெழ்பதே, (௭௦) 

வேறு, 

த்த்ததத்ததன தத்தத் தனனா, 
வெற்பினக்குகைதொ றுற்றுச் கெழ்சேய்-விட்டுனுக்கடவுள்செப்பற்பு தவே 
ள், விற்பிடி த். தகைமு சுக்கொற்றவன்வான் - மெச்ஈமெய்ப்புகழ் படைக்கச் 

செய்துளா, னற்பினிற்பெரிய ரைப்பற்றிலிடா--னத்திபிற்றணைவ னத்தித்தி 

னம்வாழ்,பொற்பியற்பழனியிற்புக்கவரே-புத் இழுற்றியபொறைக்கற்பினரே 

தனனதந்ததன தனதன தனனா, . 

இனனிடங்குடிகொள் பவனெனகினைவே - ஸியல்வனைந்துனடி. மலர்களில 

ணிவே, னனமிவர்க்தவய னெனதொருதலைமீ - தமையவன்றெழுதும் விதி 
யினைமதியே, னுனதுதொண்டாது குழுவருகுறவா -- யுலகைவென்றுமகழ் 

வுறுபயனருள்வாய், பனகபண்டிமத கரிசிறுதுணைவா - பழனியங்கிரியில் வ 

திதருகுகனே. (௪௭௨) 

தனனதானதன தானன தனனா. 

குசன்விணோேசெ வரு மாசறுதகைசால் -- குரவர்யாவாரகளு நாடியபெருமா 

ளகரமேமுதலெ னூனலமுணர்வா -- ரறிவினூடகல்கி லாதவிர்முருகோன் 

மகரவாரிபுனை பார்மகடவரேர் -- மலைநிலாவும்வய லூர்புகுமடியே 

னிகழ்வுரு,அகளி கூர்வ தசெயினே -- யிருள்பொலாமதமெ லாம்ழிவுருமே. 

தனனதந்ததன தததன தனனா, 
உறு திகொண்டமன முற்றமெயடியா --சொடுசிகண்டிமுது கிற்றிரி தருசேய், 

பெறுசிலம்பளவில் பற்பலவுளவே - பிரபலம்பொலிவ தொற்றையதெதெனா, 

மறுகுமன்புடைய பத்தர்கள் வமினோ -- வழுவில்கொங்கணி நுதற்கிலகமதா 

ம், வெறுமைபொன் றவருள் வைப்ப துவயலூர் - விழையறின்௦து மிசப்பெரியதுவே, 

தனன தானனர் தன தன தனனா. 

பெரியதேசிகன் பணிகுருபரவேள் -- பிரசமார்கடம் பணிபுயமலிசேய், 

பொரியெண்மோதகங் கனிவகைநுகசரோர் -- புனிதயானையின் றுணையென 
வருகோ, வரிய.ராநடுங் குறவகவுவதா -- மயிலிலேறியெங் கணுமுலவிடுவா, 

னெரியுநாணுறும் படி தஇகழொளியா -- னிணையிலாவினன் குடியிஹையவனே . 

தனனதந்தனத் தந்தன தனனா. 
இறையுகெஞ்சகத் தன்பறுசொடியோ - ரிடமிரந்திளை த் தொஞ்சியதமியே, 
னறை தருங்கவிப் பொங்கமதணியா -- வடி.யர்தந்திருக் கும்பலுள்விரிவாய் 

மறையவன்றுடி.த் தஞ்சூ.றமுனிவாய் -- வளையணிந்தகைக் கொண்டல்சொல் 

புகழோய், பறைகொளுங்குறப் பெண்களொல்கொருவா -- பழனியம்ப இக் 

Ge peo pua on. (எச



பதிற்றுப்பத்தந்தாதி. ௬௯ 

தனன தானன ததானன தனனா, 

பவளமேனிழுற் மூர்தருபொடி சால் -- பழனிமாமலை த் தேசென்வடிவே 

சிவனுமாலுமற் றோர்களுமெனவே -- இனமுகாடெனைத் தீவினைதொடுமோ 
புவனகோடியிற் ரோய்பலமலைவாழ் -- புனிதராயசத் தேசரின்மு தல்வீ 

ரிவணெணாத9ழ் ருளசொடுறுகா -- வியையமார்வமிப் போதுறவிலையே.௭௭) 

தனதன தந்தத் தய்யன தானா. 

இலையெனும்வெஞ்சொற் சொல்லிடகாணா- ரிடமலையுக்அர்ச் செய்கையசானா 

ர, கலைமலிபண்புற் றுள்ளவர்போல்வாழ் -- கை தகொடெனஞ்சற் கல்லல்செ 

யாதே, மலைமகள்செங்கைச் செல்வகுமாசா -- வழுவைமுகன்பிற் செல்சறு 

தோழா, முலை இகழ்மின்கட் கொள்வயலூர்வாழ் - முருக இகர்தத் தொல்சி 

கஇியோனே. (௭௮) 

SO GM FOO KT BT BOT BTC), 

இிடியிவர்மன்னன் நீர் தமிழோர்வார் - தினநினையெண்ணம் போன்றருள்கூர் 

சேய், பகர தனண்ணும் பாங்குசெய்வேல்வேள் - பழனியிலென்னன் பேன் 

றுகொளானே, லகியுறழ்வெர்கெஞ் சோங்கினர்வாழ்வா -- சருண்மலிதன்ம 

ந் தாங்னெர்.தாழ்வார், மகமகவின்னச் தீங்குகடோய்வாண் - மறைபகர்கன் 

மம் போம்பிழையாயே, (௭௯) 

கதனதனதாததர் தத்தன தானா. 
பிழைவிதிராட்டம் பற்றியதியோர் -- பெரிதிகழ்மூர்க்கந் துய் தீதயாவேனே, 

வுழைமகள்வாக்கும் பொய்ப்படலாமோ--வுனதடி.சூட்டும் பொற்பவமேயோ 

தழைநுகராட்டின் குட்டியுமீர்வார் - தமையடுமாக்கம் பெற்றுயவாள்வாய், 

பழையவிஹோர்க்கஞ் சற்றரும்வாயா-பழனியில்வாழ்த் தும்பத்தர் தம்வாழ்வே 

வேறு, 

வேய்சூழ்வன ததன் றெனச்கெய்துமநுபூதி மெய்யன்றெனிற் 

பேய்சூழ்மயானத்தொர் தொண்டற்புர் திட்டபேர்பொய்க்குமா 

லாய்சூன்முகிற்போலு நெடியோனுமலரோனு மச்சுற்றழக் 

காய்சூர்வதைத்தாய்தண் வயலூர்புரக்ன்ற கதிர்வேலனே. (௮௧) 

கதியாமதெளிதகெண் வகைச்ரித்தியரிென்று கருதும்பலோ 

ச இிராளியென்னக் குதிக்கும்பெருக்தீமை யழியச்செய்வாய் 

பதினாுறுகோலத்தொர் குருவென்றுணர்ந்தோர்கள் பாடுந்தமிழ்தீ 

துதிசூவொயீடில் பழனிப்ப தித்தொண்டர் தொழுமண்ணலே. (2/௨) 

௮ண்ணற்றவஞ்செய்து னருள்பெற்றவொருசாத னவிர்கின்றநாள் 
வண்ணத்தமிழ்ப்பாவொ டெனையிங்குவரவிட்டு வாழ்வித்திலா, 

யெண்ணத்திலொருகோடி. பேசாசையுக்தர் திரங்கச்செய்தாய், 
விண்ணட்டபழனிப் பொருப்பிற்றினந்தோறு மிளிர்கெய்வமே, (௮௩



610 பழனித்திருவாயிரம். 

மிளிர்குங்குமக்கொங்கை புறுதெய்வயானைக்கும் வேட க்குலதீ 

கொளிருங்கருங்கோ இலெப்பேடையனையாட்கு மொருகொண்கனா 

மளிகொண்டுளாயக்தண் மலயத்தனுடனென்னை யாளாய்கொலோ 

தவிர்விஞ்சுசோலைமலி பழனிக்அரிக்கண்வளர் தண்டத்தனே. (௮௪) 

தண்டத்தகோரப் பெருஞ்சேவகாசருவ சங்காரனுங் 

கண்டத்தம்வாயிற் புதைக்கத்தகுஞ்சீர்செய் கருணாகரா 

வெண்டத்தகற்றா றெழுத்தாளகல்லா வினன்குடியிலோர் 

அண்டத்தராவைக்த தோகைப்பரிக்கட் டலங்கென் முனே, (௮௫) 

முன்னக்தரங்கங்கள் சொன்னாயிகாளொன்று மொழிகின் றிலா 

யின்னந்தவிக்கச்செ யாதேயுனக்தொ.ரிசையாகுமோ 

கன்னன்றன்வடிவங்கொ டொருபோதவிர்ந்திட்ட கனவும்பொயோ 

தன்னந்தனித்தண்டு கொண்டாய்தென்வயலூர்த் தடங்குன்றனே. (௮௬) 

குன்றா தஞானக் கொழுந்தாயவேலா குறப்பேதைதன் 

முன்ருழகாணாய் முதற்றுரகந்தேறி மொழியுங்குகா 

வன்ருயிசந்தொண்டர் வாழச்செய்தாயென்னை யாளிற்றையே 
பொன்றாது?த்தர்ப் புரக்கின்றபழனிப் பொருப்பின்கணே. (௮௪) 

பொருளென்றுபொன்னைப் புரரந்துள்ளபொல்லார் புரந்தோறுமுற் 

ஐருள்வென்றிபொய்த் தப் பிதற்றுங்குணத்தென்னை யாள்வாய்கொலோ 

விருளகின்றசோலைப் பெருக்காவினன்குடி யிடத் தன்பரசொற் 

றெருள்சந்தமாலைக் கி.ரங்குப்குகேசா சிவன்பாலனே. .. (௮௮) 

பாலத்துறுங்கண்க ளாறுங்கரந்தார் பலர்க்குஞ்சில்சர் 

ஞாலத்திலெய்தச் செய்தாயென்னையாளாதன் ஞாயங்கொலோ 
சிலத்தமிழ்ப்பைங் கவிப்பாவலன்சொற் நிருப்பாடலே 

சாலத்துதிப்பார்க ளினமேயபழனித் தலத்தையனே. (௮௯) 

லயன்பிடாரிக் கெனச்சொல்லிநிணமுண்ணு மாபாசரும் | 

வையந்தனிற்சுத்த ராகச்செய்வானென்னை வாழ்வித்திடாய் 

மெய்யன்பர்நெஞ்சர் தனைப்போலும்வயலூர் வியன்குன்றினிற் 

கையன்றெடுத்தோர்சொ லென்பாலுசைக்குங் களிக்கர்தனே. (௯௦) 

வேறு. | 
கந்தநாண் மலர்ச்செங்குல்லை கவின்றதோட் கந்தநாதன் 
சொக்தமார் தலமகேகக் தொல்புவி யிடத்துற்றாலு 

மந்தரத் தமரர்போற்று மாவினன் குடியூர்போன்மென் 
றெர்தம ரிசைவதொன்றின் நிதுபெருர் துணிவாமன்றே, (௯௧) 

மன மறுகக்கொன்றுண் டசத்தியம் பலவுஞ்செய்யுந் 

தீமனச் செதெடர்தம்மைச் செகுத்திட முயலாச்சத்தர் 
காமனை வென்றோபோனலுப் கடையரென் றுணாத்தியாண்டான் 
சேமடீர்ப் பழனிக்குன்றிற் நினமுநா டகஞ்செய்வோனே, (௯௨)



செய்யவ ளசலாமார்பன் நினம்புகழ் திருக்கைவேற்சேய் 

வையமுற் அுய்யக்காத்து மருவுதென் பழனிக்குன் நிற் 

பொய்யர்வர் இறைஞ்னாலும் புரைமுழு தொழிப்பதாய 
மெய்யருள் பெறுவாரென்ன விளம்புமே லவர்பல்லோசே. 

பல்லவஞ் சொரிவார்க்கேயும் பரகதி யதனைப்பாழ்த்த 

கல்லதா லெமிந்திட்டாற்குங் கடி தருள்கருணைவள்ளன் 

மல்லலங் கல்லாற்கழ்ச்செய் மாதவப் பயனானானைச் 

செல்லவாம் பழனிக்குன்றச் சரத்தினின் நிடக்கண்டேனே. 

கண்டுநேர் மொழியாரின்பக் கலவியே கருதுமென்பொய்த் 
தொண்டுமேற் றருள்வாயாகிற் ரொடாந்துனை த் தடுப்பாருண்டோ 

வண்டுலாம் பொழிற்றண்சா.ரன் மலைப்பழ னியில்வாழெந்தாய் 

விண்டுவாழ் வருள்வதாழமுன்விளம்புசொன் மறர்திடேலே. 

மறமக ளொருபால்விண்ணோர் மகளொரு பாங்கர்வைகத் 

திறமிகும் வடிவேலேந்திச் சிகிப்பரி மிசைவந்தாள்வாய் 

சிறகடிக் கொண்டுகூவு.ஞ் சேவலங் கொடிக்கையாய்கல் 

லறமுயன் அுவப்பார்போற்று மாவினன் குடிக்கோமானே. 

மானமோ ரணுவுமில்லார் மகழ்ச்கெண் டயர்கின்றேற்குன் 

ஞானமுஞ் இத்துமின்னே நல்கிடற் இசைவாய்கொல்லோ 

சேனராுக் கடுக்கைமாலைச் சவன்செய்மா தவத்திற்றோன்றிப் 

பானல்வார் வயலூர்க்குன்றிற் பலநலம் பயில்சன்றோனே. 

பயிரினைக் களைாமேய்ர்தாஙடப் படியினிற்பாவமிஞ்சிச் 

செயிர்செய வறங்களெல்லாக் தியங்குமா றுணர்க்திலாயோ 
வயிரவேல் வயவர்போற்று மலைத்திரு வயலூர்வள்ளா 

லயிருடை யொருவற்டுந்தா ளதன்பொருட் டருள்செய்வாயே. 

வாயச வடிவுமெய்தி மகபஇக் கருள்செய் தான்பிற் 

சேயவ னென்னத்தோன்றித் திருப்பழ னியில்வாழ்செல்வா 

நீயறி யாதென்னெஞ்ச நினைப்பதொன் றுளதோவெல்லா 
மாயமெய்ச் சொருபஞானத் தறுபவ மளித்தாளின்னே. 

தாளிணை தலையுங்கண்ணுக் தரிக்கவன் றளித்தாய்கானிந் 

நாளிவ ணலியலாமோ ஈலமுழு தருளிச்செய்வாய் 

வாளினர் காக்குங்கோயில் வயங்கெழிற் பழனிக்குன் நிற் 

ஹோளிரண் டொடுநின்றாடுஞ் சுப்பிரமணியவேளே. 

Gps py. 
ஆக - கவி- ௬௭௨, 

தசெய்வமெதுணை 
ந் 

  

எக 

(௬௯௩) 

(௯௪) 

(௬8) 

(௬௪) 

(௯௭) 

(௯௮) 

(௯௯) 

(=)



பிள்ளை க்கவி. 
~esesapee— 

காப்புப்பருவம். 

திருமால், 

ஆனைமுகமுன்னவற் களவலெனமதிசூடி. யழல்விழியில்வக் துவிண்ணே 
றின்றுபடுமின்னலுட னவுணருறுமார்வழு மழித்துத்தெழித்தபூ த 

சேனையொடுலாவுபெரு வடி.வங்கரக்தெமது ஜுமனரநாடுதம்காந் 

தேசிகவுருக்கொண்டு பழனிமலைமிசைகிலவு செவ்வேடனைப்புரக்கச் 

'சோனைமுகிலேயனைய தனதுருமறைத்தலைக டுள்ளும்வெண்பாற்கடலின்வாய் 

சுரசணமொடசுரகண மிடுமலைசமக் தழு சுதைத்திரள்பகிர்க் இடற்கா 

மானைநிகருருவுஞ்சமைந்துதகுவர்க்குதி வருவித்தரன்றனுள்ள 

மருளுற மயக்கியொருமதலையுமளித்தவரி மலாடிவழுத்துதுமரோ, (௧) 

பரம௫ிவன், 

குழிப்பு. 
தனன தானதத்ததன - தானத்தன த தனா. 

... அசிபதாதிமுப்பதமு - நினைகுவார் தமக்குகலி யவிர்கலாலடிக்கணுறை -- 

வாரைப்பிறப்புறு, தளவில்கோடிசத்திகளு - மருவு£ர்பொறுத்தவசை யம 

லஞானசித்தர்மற - வாமற்குறிக்குமீ, -- ரடியுளாரையித்தரையி னடுவினீடு 

பொற்சிலையி லரவகாணியிட்டி கல்வெல் - வீரத்தரைப்பொஞனூ, ச மரர்சேனை 

"சுட்டபொடி - நிறையுமேனியிற்பகுதி யறமெலாம்வளர்த் தவள்கெ-ளா/வத் 

- தரைக்கெடா, -- விசிககாடிமெய்த் தவச - புரிகிரீடியைப்புசையும் விர தசீல 

ர்முற்செயும்வி - ஜேைத்தரைக்சையால், விசிறும்வார்வலைச்சமனலு- மதனு 

நான்முகத்தயனும் வெருளுமாநுறுக்கியெழு -- கோபத்தரைத்தெணீர், -- 

விதுவராவெருக்கலரி -- யிதழியார்முகற்சொல்பல மிவிர்சடாடவிக்கிழவ - 

னாசை ச்தமிழ்ச்சொலான், மிகவுகாளுமெச்சுமொரு - சதுசர்மாமன தீ.துலவு 

ம் விடைவலாரைவிப்பிரர்க - டேவைப்பழிச்சுவாம், -- வசியமோகனக்கரு 

ணை - கொடுமினார்பலர்க்கவரும் வளமையாளனைச்சகல --லோகர்க்விஈட் பனா; 

வருகுமா.ரனைப்பொருவின் - முருகநாகனைக்கலப மயில்விசாகனைச்சமர்செய் 
-- சேவற்க.ரத் தனா, -- வளர்குகேசனைப்பரணி - லுறையுமானளித்தமயன் 

மலிவதான்மரத்துருவு -- மாமுத்தனைச்செவேல், வலதுதோளில்வைத்தவு 

ணர் - குலமெலாமறக்கறுவும் வயவனான சற்குருவை வான த்தர்வெட்கவே 

— பரியினோடிறக்கமறு -- முனிவர்யாவருக்குமறை பகர்கிலாமுதற்பொருள் 
செல் - வானைக்கனற்கணோ், பருவதாகரத் தில்வரு-தகர்கடாவிவெற்றிபே 

று பலமுளானையத்திமகள் - கோனைப்பல்பத்தர்குழ், -- பவளமேருவிற்பெ 

ரிய -- சலதடாகமத்திவரு பரமலைசற்குணவி-லாச த்தனைப்பொனேர், பது 

மகோமளைக்கினிய - லுயிர்கொல்வானைமுத்தருணர் பழனிமாமலைக்கும.ர - 

வேன்ப்பு.ர.க்கவே. (2.)



பிள்ளைக்கவி, காப்புப்பருவம், | Gt Mi. 

அம்பிகை. 

DOU GON FHS - தந்தனச்தாத் தனா. 

அ௮ருவமகத் இனர் சறுமனமத் தியி 

லமரும்விருப்ப௮ சுந்தரப்பார்ப்பதீ 

யழகியலட்சுமி ச௪சசுவதிக்கொடி 

ய. இனமெச்சிவ ணங்குபொற்றுட்பிடீ 

யருணவரைக்கரு கொருகனவிற்றமி 
யனையவணச்ுய விர்ந்தடுற்றாக்கையா 

யசலவின ததிறை புரி தவசற்பெரு 

ககமகிழ்வற்றொரு குஞ்சென த்தோற்றினாய் 

FRAUDS SSH மிகழிடவெய்ப்பறு 

சகளவுருப்பல தந்தசித்தாட்ளொய் 
௪.ரகநினைப்பொடுவழிபடுமு த்தமர் 

தம.ரவருக்கும்வ ரங்கண்மிக்காற்றுவாய் 

தமிழ்கொடுசெப்பிய புலவனுணப்பல 

தஇரமுலைவைத்தமு அஞ்சமைத்தாட்டினாய 

தனதுயிரிற்றிகம் தரு இரியக்க.ர 

சவுரியகச்சிநின் முன்கைகட்கூப்புவேன் 

மருவலருக்கெம னெனகிகழ்ச த திர 

வயவர்வழுத்திய செஞ்சொன்மிக்கேற்றசேய் 
ம.ரகத.ரத்தினமெலியுநிற த் தனி 

மயிலைநடக்துது ரங்கமொப்பாக்கொள்வான் 

மறவாகுறிச்சியி லொருகுடி லுற்றுமுன் 

வளர்சிறுமிக்குந யங்கள் செப்பாற்றலான் 
மகபதியுற்றமல் Guay s Sh 

வனமுலைமுட்டிய விங்கிதப்போர்ச்செவேள் 

பருவதமுற்றுமொர் குடையினுள்வை & gar 
பழையவன்மொய்த்தக டம்பலா்த்தார்க்கொள்கா 

பறிதலையிற்புழு கெளிதருதுட்டர்கள் 

பதறியழப்பதி கங்கள்சொற்றார்த்ததோர் 

பனவனுமுக்கி.ர வழு இயுமுற்படு 

பலரையிழுத்துவி முங்கருட்கூ ததன் மால் 
பகர்பெருமைக்குகன் வளமலிவுற்றுயர் 

பழனிமலைக்கும ரன்றனைக்காத்திடே. (௩) 
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௭௪ பழனித்திருவாயிரம், 

விநாயகர். 

தனகானதத்ததன - தானனத்தாத்தனா. 
கனியா திமிக்கசுவை யுணவான்மகிழ்ச்சியுறு 

கடமாமுகக்கடவு ளானைநட்டார்க்கொசேழ் 

கடனேர்பிறப்பொழிய கினைவானையொப்பில்ப.ர 

கதிஞானவித்தனைய தாரகக்கோட்டுளே 
தனியான தத்துவனை யொரு*மூவருக்குவகை 

தருகேள்வனைத் தண்வய லூர்முகப்பாச்சொல்சீர் 
தகுசா.ரலிற்குலவு கணநாதனைப்பெரியர் 

தணவாதுமுற்றொழுமொர் தேவினைப்போற்றுவா 
மகியாயமுற்றுபல தகுவேசர்சுற்றமுட 

னழிவாடெப்பொரும்வை வேலனை ததோட்கண்மீ 

தணிசாருவைப்பரவு புலவோர்கவித் தொடையி 

லதியாசையுற்றகும டேசனைத்தூர்த தர்சேர் 

பனியா துறுக்கவல கவுமா.ருக்கினிய 

பயன்யாவுகித்தமருள் வானைமைச்சூற்கொண்மூ 

படர்சோலைசுற்றுகவி னுலவாதுயா்ச்சபெறு 

பழனாபுரிக்கிரிவி சாகனைக்காக்கவே. (௪) 

திருமகள். 

தன தான தர்ததன தனன தனத்த்தனா. 
பவளாசலம்புரையும் வடிவொடுமலர்க்கண்மால் 

பதையாதகெஞ்சிலுற௮ு மனைவியையிமைப்பிலார் 

தவயோகாமுன்பகர்பு ணியர்பலருகச்சவே 

சலசா தனந்தனில்வை கியகொடியைமெச்சுவா 

ழூவமானமின்றியசண் முகவச தனைப்பனூ 

லுணர்வார்புகழ்ர்தகுர வனைவிடையுகைச்துவாழ் 

திவனார்பயந்தசிறு மதலையினைமு த்தாசூழ் 

திருவாவினன்குடியின் முருகனையவிக்கவே. (டு) 

சாசுவதி. 

தனகனதத்தன - தானனத்தாத தனா, 
அலர்கமலத்தவி சுறை தருவிப்பி.ர 

னகமுருகப்புண சோ திமச்சீரப்பெணா 
ளலைகடலுட்கொளு முனிவன்விட்டன்மு 

னவிர்தருமக்கள்பல்கோடிபெற்றாட்கொள்வா 
டலமுழுதிற்றிக முயிர்கள்சிருட்டிசெய் 

தருமமதற்கொர்ச காயசித்தாட்டுளா 

* மூவர் சித்தி - புத்தி- வல்லபை,



பிள்ளைக்கவி, காப்புப்பருவம். எட 

டவளநிறப்பிடி. யனையவள்ச ததிய 

ச.ரசுவ திக்கொடி. தாள்களைப்போற்றுவா 

மலூல்படைப்பொலி வுறு தகுவர்க்கெ இ 

ரயிலைவிடுத் துவெல் வாகுவிற்பூத்தபூ 

வவளவுமிட்டுள குமரன்மயிற்பரி 

யழகனெமக்கொரு தாயென த்தோற்றுசேய் 
பலபலவெற்பினில் வளசெயினத்திரள் 

பணியுமுவப்பவன் வானவர்க்கா ச்தகோ 

பரசணியத்தரும் வழிபடுபொற்புறு 

பழனிமலைக்குரு நாதனைக்காக்கவே, (௬) 

நவக்கிரகங்கள். 

தனதீததனதான கன - தானதன தந்தனா, 
வருக்காமனநாணமுற வாழ் துருவனங்கையால். 

வளை ததுவிகிதேமிபுனை மாமணியிலொன்றியே 

நருக்கெனவெராளும்வட. மேருவைவலஞ்செய்சீர் 

ஈவக்கிரகதேவர்களை கான்மிகவணங்குவேன் 

மருக்கமழுநீபமலர் மாலைபுனைகந்தவேள் 

வலக்கையகலாதவிர கோரசெயதண்டுளா 

னிருக்குமுதகலாயமறை கோடிபுகழ்தம்பிரா 

னெழிற்பழனிமேவுமுரு கோனலம்விரும்பியே. (௪) 

நல்லதெய்வங்கள். 
காயுகரியா இயபிறவு ஈச்சயருந்தத் தகுமூனு 

ஈரரிற்கடையா மவர்பருகரநாறுமரக்கு நவைக்களளுச் 

தோயுங்கொடும்பூ சையின்விருப்பக்துகளொன்றளவா யினும்பொருந்தாத் 

தூயகடவு வினமுழுதுந் துதித்தேகாளுந் தொழுதெழுவாந் 
தேயும்பிறைவா ணுதற்கவுரி செங்கைக்குருந்தைச் சிவபெருமான் 

செவியிற்பரம ரகசயஞ்சொல் சறுவாய்க்கும.ர குருப.ரனைப் 

பாயுக்தகரு மயிலேபோற் படியிற்ககனத் துறச்செலுக்தும் 

பணை த்தோண்முருகப்பெருமாளைப் பழனிப்ப தியிற் புரப்பதற்கே. (௮) 

மெய்யடியார். 
சத்தக.ரநான்மறைச் சமயங்களாறினுக் சரணிமண்டலமாதியாச் 

சாற்றுபுவனங்களினு மென்றென்றுமுற்தபல த.ரமாயதொண்டர்கட்கும் 
புத்தமுகமனையதுதி சொற்றவர்பதாம்புயப் பூர்துகண்முடிக்கணிக்து 

புலையுடைக்கயவர்மனை புகூ.தாதவிசதமொடு போ தவஞ்சலிசெய்குவா 

மத்தமறுகாத்்தகொக் றெகாதியணிசடில வள்ளல்விழியு தவுமகவை 
மயிலேறியண்டபச சண்டமெங்கணுமுலவும் வ.ரதனைச்ச.ரதமிகழாப் 

பத்தர்மனபங்கையத் இற்றனியனாகிலவு பரமே தசிகனையர் தண் 
பழனியங்கரியில்வளர் குமரபுங்கவனைநனி பாதுகா த்தருளவென்றே. (௯)



GT Sr - பழனித்திருவாயிரம். 

பொதத்தெய்வம். 

தனதனதத்தந்த - தானனத்தாத தனா, 
௮கலமனை த்துந்கன் வசமிலகக்கொண்டு 

மமைவருகிர் த்தொர்த மானதைச்சூட்டுவா 

லனமிவர்பொற்கஞ்ச னுதஇநடுத் துஞ்சு 

மரியொரெழிற்கொங்கை பாதியிற்காட்டுவா 

ன னையாவழு த்.துஞ்சொல் வனைவ தனைப்பொங்க 

மவிர்கருணைச்சிக்தை மோனவித் தாப்பலோ 

ரறிபெருமைக்குன்றை வெளிகிறையத்துன்று 

மதிசயமுற்றெஞ்சு ருததை த்தீய்க்குகேர் 

திகிலொழியச்சந்த தமுமுணர்கற்பன்பர் 
செபதவழுற்றுங்கொ டாள்வதைக்காக்கைபோல் 

சிலாதெரியக்கொஞ்ச மிவிர்பொருளைக்கண்கள 

செறியுடலத்தும்பர் கோனிசைக்கேக்கரார் 

இரண்முழுகுக்துங்க மருவியதைப்பண்செய் 

திருமறைகட்கர்த மாமு தற்பேற்றையூர் 

இனகரசற்சங்க முழுமையும்வெட்கொண்கொள் 

சிவப ரவத்கென்ற தேவைமிக்கேத்துவாம் 

வ௫ர்வடுவிற்கண்கொள் குறமகளைக்கெஞ்சு 

மகூமையுடைக்கர் த வேடனைக்கோட்டுமா 

மகபதிதற்சொர்சவரண்மனையிற்கொண்டு 

வசவளர்பொற்கொம்ப னாண்முலைப்போர்க்கவா 

மலிகுகனைக்கும்ப முனிவன்முதற்றொண்டர் 

மலையமலைக்கண்ப சாவுசொற்பாக்களான் 

மகிழ்பவனைக்கங்கை யருளசு தனைச்சிங்கன் 

மடியவதட்டுங்கு ரூரனைத்தோற்றதோர் 

பகிரதலுக்கம்பு வியினரசைத்தந்து 

பகையுமறுக்குங்கை வேலனைப்பூக்கெய்தே 

பதமலரிற்சிந்து தொழிலினர்முற்பொங்கு 

பதிதர்குலச்சங்க நாசனைக்கோட்டிரால் 

பலமதுவைச்சிந்து பொழிலினிடத்தண்டர் 
பழகும்வியப்புர்து சாரலிற்சேற்கொணீர் 

பரவையெனக்கண்ட வளமலியக்கொண்ட | 

பழனிமலை த்தண்ட பாணியைக்சாக்கவே.. (௧௦) 

காப்புப்பருவமு)ற்றிற்று, 

 



பிள்ளை க்கவி. olor 

டட செங்£ரைப்பருவம். 

திங்கள்வெண்குழவிதவழ் சடிலச்செவன்றனது தேவியையுநீத்துநெரொ 

டெக்கணமுக த்தனாக் கல்லாலநீழலிற் செய் தவமுஇர்ந்திட்டதாற் 
பங்கயம்பொருதழல் விழிப்பொறிகளாவர்.து பைம்புனற்சரவணத்திற் 

பாலகனுருச்சமைக் தா.ரன்மின்னா ரறுவர் பால்குடி த்தும்படுத்துச் 

சங்கலம்புறுமென்கை யுமையவளைடுத்தமு.து தரவுண்டுவந்துறீடி.த் 

தீருவரையழித்தமரர் படுரிறைதவிர் த்தருட் ௪ ற்கு. ரவனாகயெப்பாற் 

செங்கரும்பினனாணும் விளையாடல்பலசெய்வாய் செங்கரையாடியருளே 

திருவாவினன்குடியின் மருவுமூருகேசனே செங்சையாடியருளே. (௧) 

சைவமாதியவருட் சமயங்களுக்கும் தடஞ்சிலையனைத்தினுக்குஞ் 

சலதியுண்டவன்முதற் றவசிகளெவாக்குக் தமிழ்ச் சங்கம்யாவினுக்கு 

மெய்வரோதயஞான 6ே தூெரெவர்க்கும்விறல் வீ சசொ௫சொசதர்க்கும் 

விண்ணவர் திரட்குமகன்ம ண்ணவர் தமக்கும் வளமிஞ்சுபலபு னங்களுக்கு BI 

கைவழா தமர்முடுகு சேனாஇபர்க்குங் கலாபமயில்சேவலுக்குங 

கனஓதவு தகருக்கும் வெள்ளியவற்பெனபிளிர் களிற்றிலுக்குங்கருங்கட் 

டெய்வயானைக்குமற வளவிக்குகாயகா செங்சையாடியருளே 

திருவாவினன்குடியின் மருவுமுருகேசனே செங்சையாடியருளே. (௨) 

பொய்வேதனை த்தொழிற் செவுஞ்சவெற்பினும் புலைவெங்களிற்றினம்தும் 

பூ. தசொடுவீரரைக் கொடுபெரும்பு ணரியிற் போமாயவாளியினிலுக் 

தெய்வேக்இராதியர்க ஞுறுதுயரனை த்தினு ந் இய வெஞ்சூர்மாவினுஞ் 

சிலையிறை தருங்கவுரி யுறுபெருர் தாகத் இயக்கத் தினும்பல்பொருடோய் 

மைவேலையுறழ்பனுவ னுவல்ரேனடைபட்ட வரையினுகிறஙகறுத்த 

வடவைபுசையலகையினலுமற்றுமிவையன்னபல்வயிற்றொறும்வலம்புய த்துச் 

செவ்வேல்விடுத்துச் செயம்பெற்றசேவகா செங்€ரையாடியருளே 

இருவாவினன்குடியின் மருவுமுருகேசனே செங்€ையாடியருளே. (௩) 

மின்படுநெடுஞ்சடைச் சவெனிகரகத்தியலும் வீணைவலராச தனுகல் 

விரதமுசுகுந்தனுங் கங்கைவருமாறு தவ மிகமுயல்பக£ரதனுமோர் 

வன்பனைமணக்துற்ற வணிகமகளும்புலமை வலிபெறுதமிழ்ச்£ரனு 

மாறில்பொய்யாமொழியு மருணை ஈகரின்சிகரி வடவருகிலுய்க்துளானுங் 

கொன்பரவைநீந் இப் பிழைக் தசிவஞானியுங கோவலூர்வந்துதொண்டன் 

குறைதகிர்பிறப்பு தவு முனிவனும்போரூர் குலாவவருவானுநிகர்பே 

ரன்பரெதரமயிலேறி யாடிவருமழகனே யாடியருள்செங்கீரையே 

யணிபொழிற்பழனிமலயாளுமுருகையனே யாடியருள்செங்கோசையே.(௪) 

| கொம்புடைக்கரியுரிவை Curis sa gr SS ga Gor Pus ary திலுங் 

கும்பமுனியாதியர் சரத்தினுங்குஞ்சரி குற்க்கோதையங்கைகவிலும் 

பைம்புனற்சாசற் குறிச்செளினும்பல பருப்பதச்சென்னிகளிலும் 

பாவலவர்சித்தர்மன் னவர்மு தலினோர்களவை பலவற்றினும்பனைக்கைச்



GT oF பழனித்திருவாயிரம். 

செம்புகர்க்களிராடு மயிலிடபமுதுனும் திருவருணையூ்ப்புலவனேர் 
சீரியவர்கவியெழு.து சுவடிகளினுந்தினர் இனமணங்கமழ்வ தாய 

வம்புயப்பு அமல செனக்குலவுபாதனே யாடியருள்செங்கசையே 

யணிபொழிற்பழனிமலையாளுமுருகையனே யாடியருள்செங்்€ரையே.(௫) 

வேறு, 

செம்பொற்பணிக எவிர்க்தாடத் இருவாய்மலரி னகையாடச் 

சீரார் நுதலில் வெயர்வாடச் செழுமாமலர்ச்€ நடியாடக் 

கொம்பொற்றையுளா னுடனாடக் கோலாகலமா மயிலாடக் 

கூவுஞ்சேவற் கொடியாடக் குழுவுமமரா குலமாடப் 

பைம்பொற்கவுரி களியாடப் பழமாமறையி னிசையாடப் 

பலதானவருட் பயமாடப் பாம்பும்புலியும் பார்த்தாட 

வம்பொற்சிலையோன் கூத்தாட வாடியருளாய் செங்கீரை 

யருள்கூர்பழனிக் குருபரனே யாடியருளாய் செங்கீசை. 

கணியார்புனங்காப் பிதண்மடவார் கவணுங்களமுக் தருமொலியு் 

கரடி.புலியா தியபிறழுங் கானாற்றொலியுங் கணைசொரிவிற் 

றிணியார்புயவேட் டுவரொலியுஞ் சியொதியபுட் டி.ரளொலியுக் 

தெய்வத்தகைசா லசமகளிர் தினமாடியதாட் சிலம்டொலியும் 

பணியாமகழ்மா தவரொலியும் பறையாதியபல் லியத்தொலியும் 

பைங்காரொலியு மெதிரொலியும் ப.ரலிப்பசும்பொன் னகர்வியக்கு 

மணியார்குறிஞ்சிச் கறையவனே யாடியருளாய் செங்கை 
யருள்கூர்பழனிக் குருபரனே யாடியருளாய் செங்கீரை. 

வேறு, 

தனதனதனதனதனதனதனதன - தானனதந்தான. 
மறியணிகரதலன் முதலியகடவுளர் வாடலொழிக்தார்கண் 

மகபதியுடனுள புலவர்களனைவரும் வாழிமொழிகந்தார்கள் 

செறிதருகடலினு மிகைபடுமவுணர்க டீரமிழக்தார்கள் 

செபதவநெறியிடை வழுவறுமுனிவரர் தீவினைவிண்டார்கள் 

பறிதலையமணரு மவரதுபிறகுசெல் பாவருகொந்தார்கள் 

பதிதர்கள்குடைகிழ னலமெனுமிழிவினர் பாறினர்கடாய்மெ 

யறிவினையறிபவர் வழிபடுமிறையவ வாடுகசெங்கரை 

யழகியபழனியி லமர்சவகுருபர வாடுகசெங்கரை. (௮) 

தத்தனகத்தனதத்தனதத்தன - தானன தரதான. 
பத் திநெறிக்கண்மி கத்துணிவுற்றவர் பாழின்மயங்கா.து 

பற்பலசித்திகள் பெற்றிலகத்துதி பாடிகரின்முன்போதி 

முத்திவிருப்பின்மு முக்குறுசற்சனர் மூடரிடம்போய்வெண் 

முத்தொடுபொற்பண நெற்குவையிச்சைகொண் மோகமழிந்தேதக



பிள்ளைக்கவி, தாலப்பருவம். ௪௯ 

நித்திரையெர்க்குமி ர௬ுட்கணுவப்புறு நீச ரகங்கார 
நெட்டுசமற்றிட மற்றையாகட்டம னேகமும்கிண்டோட 

வத் இமுகக்கட வுட்கொருபிற்றுணை யாடுகசெங்கை 
யற்புதமிக்கதி ர௬ுப்பழனிக்குக னாடுகசெங்€ேரை. (௯) 

தானன தானனதானன தானன - தந்தானந்தான. 

பார்வையின்வாழ்பல வூவர்கூடிய பர்தானஞ்சோலை 

பாகுறழ்பாடல்வ லாரிசைவாலுயர் பண்டுபாடுஞ்€ல 

நார்வழுவாதச வோகமெஞானியர் ஈண்பார்சந்தோட 
நாரியரோடுவி ணோர்கள்ச௪ தாவச னந்தாவண்சாரல் 

போர்வயவிரர னேகர்கள்சூழ்தகை புண்பாடொன்ரு த 
பூசு.ரர்சேகர நீர்வளமாதிய பொங்கேர்குன்றாத 

சர்வயலூர்மல மேல்வளர்தேசிக செங்கோசெங்கீசை 

சேவனிலாவிய கேதனமாரத செங்கோசெங்கரை. (௧௦) 

செங்சீரைப்பருவமு த்றிந்று, 

  

சாலப்பருவம். 
சீரார்குறிச்சி தொறுநடித்துச் சறுமென்முலையார் பலபேரை த் 

திருடிப்புணர்ந்து தமிழ்ப்புலவர் இந்தைகவர்ந்து சிறிதேனும் 
பாசா தியின்மால லுகரிய பரமானச்தத் தவூகளுட் 

பதுமம்புளையு மனத்தவிர்ந்து பங்கேருகனைச் சிறைப்படுத்திக் 

காரார்வடிவச் திருநெடுமால் களிக்கத்தகுவர் களை தீதடி.க்.து 

கண்மூன்றுடையாற் குபதேசங் கழறியிருமா தசைக்கலந்து 

தாசார்கடம்பு புனைக்தகுகா தாலோதாலோ தாலேலோ 
தண்டேந்தியகைப் பழனியப்பாதாலோகாலோ தாலேலோ. (௧) 

முன்னம்பனுவற் ஜமொகைவகுத்த முனிக்கோன்விதிக்கா வருவிப்ப 

மொழிகின்றனனீ யிதுதானே முற்றுகலமா மெனலுக துணிவா 

லின்னந்துயிலக் கருதாதே யிந்நாட்டுயிலு மறல்வேண்டு 

மேராருசழ் ௮ தியாக்கொண் டீனர்குடைத்தீங் கொழித்தெமையாள 

கன்னங்கரிய விழிமடவார் கலவிப்போது மெய்யடியார் 

கருதும்போது முபநிடதக் காட்டின்முடிவிழ் கவின்றாங்கு 

தன்னந்தனியாத் இகழ்முருகா தாலோதாலோ தாலேலோ 
தண்டேர்தியகைப் பழனியப்பா தாலோதாலோ தாலேலோ. (௨) 

௮ருவுமுருவு மருவுருவு மாமோர்மூன்றுந் தனவேயென் 

தறிவார்தமக்குமொருபடி த்தேயாவாயெனப்போற்திசைப்பார்க்குங் 

கெருவச்சமணா தியர்பலருங் கெடுமாறியற்றத் தவம்புரியுங் 

இளர்ச்சியினர்க்குங்கொடுங்கோன்மைக்ழோர்மருமங் சிழிப்பார்க்கும்



௮0 பழனித் திருவாயிரம். 

பருவமதிசேர் முகமடவார் பரவும்பெருமை படைத்ே தார்க்கும் 

பகரும்பிறர்க்கு மவரவர்தம் பான்மையளவி லருள்புரியுஞ் 

சருவகுருதே சகமுருசா தாலோதாலோ தாலேலோ 

தண்டேந் இியகைப் பழனியப்பா தாலோகாலோ தாலேலோ, (௩) 

கண்ணாயிரத்தான் மகள்கணவா கானக்குறத்தி பணிபுசிவாய் 

கதிர்வேற்படைக்கைக் காவலவா கயிலைக்கரியார் விழிப்பு தல்வா 
வெண்ணார்குடிக்கோர் நெருப்பாவா யி மேழுலகுர் தகருகைப்பா 

யெல்லாமுணர்ந்த முழுப்புலவா விரங்காமன த்தார்க் குணர்வரியாய் 

மண்ணாட்டினிற்சிற் சிலமனித வடிவுஞ்சமைவாய் மரகதமா 

மயிலூரக்துவப்பா யுலகளிக் குமாயோன்மருகா மழைமலிவாற் 

றண்ணார்பொழில்சூழ்பழனிமலைத் தலைவாதாலோதாலேலோ 

தவத்தோர்பலர்க்கு மொருகுருவாஞ் சரதாதாலோ தாலேலோ. (௪) 

அகரமுதலே யெனக்குலவு மைம்பத்தொன்றா மக்கரமு 

மவற்றாற்றொனிக்கு கான்மறையு மாகமாதிப் பலநாலும் 

பகலுமி.ரவுங் கதிர்மதியும் பகுத் சோதரும்பற் பலசோளும் 

பா.ரா தியவைம் பூ தழுமப் ப.ரப்பானிகழ்பல் பவுதிகமு 

மிகழ்வும்புகம்வும் பொலிர்.துளவா மெண்ணில்சமயப் பெருங்காடு 

மேகபரவா தமுமொன்றென் நிரண்டென்றுரையாப் பொதுநிலையுஞ் 

சகளமொடுநிட் களமுமொரு தானாமுருகா தாலேலோ 

தண்டமொடுவேல் கொடுபழனி தனில்வாழ்குமசா தாலேலோ. (௫) 

வேறு. 
பண்டைநான்மறையினது முடிதொறுமவிர்ர்துளபருப்ப தந்தொறுநடி த்துப் 

பரமலுஞ்சிவையுமவர்விழிகளிலணி ந்.துமுகர் பங்கேருகங்களாகித் 

தொண்டையங்கனிவாய்மடர்ைதயர்கள்வாழ்மனைதோறுச்தொறுஈடச் துமெய்மைத் 

தொண்டர்களனேகசைத் தய்த் துமிழ்கலாததொர் சுதந் தரசுபாவமெய்திக் 

கண்டையுஞ்சங்கமுங் காகளமுமா தியன கல்லென்றொலிப்பகாளுங் 

கமனசித்தேசரும் பூசனைசெயும்படி கவின்றந்துகழல்சிலம்பு 
தண்டைபுனைசெஞ்சரணென் முடிமிசை தரித்தவா தாலேல தாலேலவே 

- தண்டொன்றுபழனிமலை தனிலூன்றுகுருப.ரா தாலேலதாலேலவே. (௬) 

கவளமென்றமுதமுண் டுண்டுதுயிலாதுலவு கனகநகரவேழமொன்றுங் 

கமலாதனத்தில்வளர் பிரமாவிருப்பமுறு கவினார்ர்தவன்னமொன்றுங் 

குவலயமளித்்துண் டுமிழ்ச் தநெடுமாலுவகை கூரவருமுவணமொன்றுப் . 

கொற்றமுத்தலைே வலுடைச்சிவனைமுதுளனிற்சொண்டுலவுமிடபமொன்றும் 

பவளமால்வசையனைய கணபஇிதனாகுப் பதாகையொன்றுங்கவுரிதன் 

பங்லுளசிங்ககே தனமொன்றுமற்றுமுள பலவுகாணிப்பராவுர் 
தவளவன்சேவற் கொடிக்கர் தராயகா தாலேலதாலேலவே 

தண்டொன்றுபழனிமலை தனிலூன்றுகுருப.ரா தாலேலதாலேலவே, (௭)



பிள்ளைக்கவி, சப்பாணிப்பருவம். ye 

வேறு, 

தத்தனதச்தனகக்தன தத்தன - கானாதானானா. 
மெய்ச் தவமுற்றவர் கற்பருமைக்குணம் வீணேபோகாமே 

விட்ணோுமுற்புக ழச்தகுனிச்சைகொண் மேலோர் தாழாமே 
கை த்கசுவைக்கவி ஈச்சவசைப்படு காதார்வாழாமே 

கற்பம்வரைக்குமி றப்பறுசித்தர் த காரீர் தோயாமே 

பை ததலையுற்றபு விக்கிடரைப்புரி பாழாராளாமே 

பக்குவமெட்புரை யக்கொடுநிற்கிலர் பாய்மாகேராமே 
சத்தக.ரச்சர திப்பொருள்வித் தக காலோதாலேலோ ப 

தக்கதி நப்பழ னிக்கிரியிற்குக தாலோ தாலேலோ. (<9) 

தானன தானன தானனதானன - தானாதானானா. 

சேசேவிலாடோர்கிளி மேவியதோள்பெறு சீர்மாருவேடா 
F EIB TIPS லாவனரசூடியொர்சேவூவார்பாலா 

காவளகாசம தேவிழைவார்கள் வி சாதாமாபோதா 

காரணகாரிய மாகிகிலாவும காராவோகாரா 
மா வமிசேவக மோதியபாவலர் வாழ்வாவாய்மாயா 

வாசனை சீர்பர ஞானியர்சேகர மாவீடார்பாதா 

தாவறநீசிக லாபசகாவள தாலோ தாலேலோ 
சாகனர்ரூழ்பழ னாபுரிவேலவ தாலோதாலேலோ. (௯) 

தனதனதனதனதனதனதன தன - தனனாதானானா, 
பனிம௰ர்முழுமையு மணிதருசகரவண பவனே தாலேலோ 

( ஈலடனிரவறு வெளியிடைகிலவிப பழையோய்தாலேலோ | 

கனிபெனவுணர்பவர் விழைதருபயனருள் ௪.ரதாதாலேலோ 
தமிழ்கயமறிபவர் பலாபரவியவொரு தலைவா தாலேலோ 

குனிக. ரசிலைவலி வயவர்கள்பலாபணி குழகா தாலேலோ 

குமரியரிருவசரொ டொருமயின மிசையிவர் குரவாதாலேலோ 

முனிவா தமரசுட ஷொருபெ. ர௬ுணுவலிய முதல்வா காலேலோ 

மு நடரும்வழிபடு பழனிமலயில்வளர் முருகாதாலேலோ. (௧௦) 

தாலப்பருவமு ந்றிற்று. 

  

சப்பாணிப்பருவம். 

மந் திரசடாக்கரம் பக நமெப்யடியவர் சம் வல்வினையனை த்துமோட 

மரககசகலாபமயி லொடுவேலைநினை யுமவர் வர்துவர்தினிதுகூடத் 

+ 55 திரகலைப்பிரியர் தாமுடிவருக்குரிய தருமத்தமைந்துவாழத் 

தகுவருஞ்சமணருஞ் சாக்கியருமாதியர் தருக்ககமிழந் து. தாழ 

விர்திரலுடன்றேவா தாமுமறுசமயத் தியை்தோருமுவகைபொக்க : 

விஞ்சையுங்கொலைபுலையு மருவிய வர்யாவர்களுமிரவிமுற்பனியின் மங்கச் 

சந்தஇரசடாடவிக் கிழவர் தருபாலகா ச௪ப்பாணிகொட்டியருளே 

தமிழ்வளம்பெரிலுவ்ளர் பழனியங்க முருக ௪ ப்பாணிசொட்டியருளே (௧) 
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௮௨ பழனித்திருவாயிரம். 

அ௮ண்டபேசண்டம்க லிடமுழ்றபாம்பின மனைத்தும்வசமாறவகவுற் 
றரிதாயராததச் துவம்வரைகலாபத்தி னணிகிளர்க் இடவிரித் துக் 
காண்டல்சூழ்குலவரைக LAO sre dure குதுகூலநடனமாடிக 

கோ.ரமிகுகானவர்கள் பைசாசர்முதலினர்க் கொத்திக்கிழித் தருந்தி 
யெ ண்டகு இசைப்பால ன தீதர்மு தலியதேவர் யாவரையுமாதரித்திட் 

டிணையில்குடிலைச்ச த.இ யென்றுணருமறிஞருக் இனியவறுபூதிய தவுஞ் 
சண்டவேகத்தனிம யிழ்பரியுகைபபவா சப்பாணிகொ ட்டியருளே 

தமிழ்வளம்பெரி துவளர்பழனி ப௫்ிரிமு நக சப்பாணிகொட்டியருளே (௨) 

மகமுயன்றிரகொார சா திழுனிவோரெலா மனஈூநடுங்கயோட 

வானத்துமேடமுங் குசறமக்சனிதன் மைப்பரியும்வெட்கியுட்க 

மிகழழ்க்கரிய கோடி ரண் டொடுகிலவு மேருவரையெனவுகதித்து 

விண்ணிற்புகுக் இந்தி ரன்றனகரிற்றேவர் வெருளுறவெகுண்டு மட்டி 

நிகரில்கமலாசனத் துற்றபிரமன்றனகர் நெளிகெளிதரக்கலக்க 

நெடுமாயனகரிலும் புக்களவிலின்னல்க ணிறைத்துலாவித் திகழ்ந்த 

தீகரினையடக்கியொரு பரியெனக்கொண்டவா சப்பாணிகொட்டியருளே 
தமிழ்வளம்பெரிதுவளர் பழனியங்கிரிமுருக சப்பாணிகொட்டியருளே.() 

கங்குலின்றிபபொன் னகர்க்கடவுள்யானை தர கன்னிமனநொந்துவாடக் 

ககனமுனிமமாழிவழி கடுக்கென்றெ முந்தொரு க நங்கானகம்புகுந்து 

வெங்குறவேனலரு கிற்சிறுமியைக்கண்கிவேடம்வெவவேறுகொண்டு 

வேங்கைமரமென்றுகின் றவடரு இினைப்பிண்டி மிசவுண்டுமேலுமேலும் 

பொங்குமயல்வாரிச் சுழிப்பட்டலை ந்தொரு புகர்க்கரிசெயு தவியதனற் 

போ தப்புணர்ர் தவள்சொல்குற்றே வன்முந்றும்புறிர்துவகைபொலியுந்தொறுங் 

குங்குமத்தோள்கொட்டியாமெதிகாமுகாசொட்டியருள் சப்பா ணியே 

குளிர்பொழி ற்பழனியினில்வளர்குமரகுருபராகொட்டியருள்சப்பாணியே. 

சிலத்தபோதனர்க ளானந்தமீறித் திருக்கணீரருவிகொட்டத் 
தேவர்கின்னசர்கருடர் கந்தரு வராதியோர் செங்கைமலாமாரிகொட்டப் 

பாலத்தினட்டம் படைத் தவனொடுமையும் பழிக்கருஈலுவகைகொட்டப் 

பருவதாகாரப் பெரும்பூதகணகாதர் பல்லியங்கொட்டமுற்று 

மாலத்தெழுந்தகுவர் நெஞ்சகம்பை ற்கொட்டவரமகளிர்வீணைகொட்ட 

வறடீ திமன்னர்மனை தோறுமு.ரச ங்கொட்ட வசலர்தொறுல்களிப்பாற 

கோலக்குறச்சிறுவர் தொண்டகங்கொட்டநீ கொட்டியருள் சப்பாணியே: 

குளிர்பொழி ற்பழனியினில்வளர்குமரகுருபசாகொட்டியருள் சப்பாணியே.' 

ப வேறு, 

பலபன்மடவார் விளையாட்டும் பங்கேருகமுங் குவலயமும் 

பவளச்சிறுகா லோதிமமும் பருவால்வளையுங் கயற்றிரளு 

மலூல்பரிமா வெனப்பாயு மலையின்குழுவு ஈவமணியு 
மறிஜிற்பெரியா ரதுட்டான மனர்தம்விதமாச் செயுமழகு



பிள்ளைக்கவி, சப்பாணிப்பருவம். ௮௩ 

முலவுங்கவரி சிலபுனல்புக் குழப்பும்வனப்பு மிவையளைய 
வோசாயிரஞ்ச ருள்ளனவு மொழியாதென்றுந் தடந்தோறுங் 

குலவும்பழனிப் பதிமுருகா கொட்டியருளாய் சப்பாணி ' 

கொல்லாவிச தர்க் கருள்குமசா கொட்டியருளாய் சப்பா ணி, (௬) 

கா௮ுமலர்ப்புங் சசன்சொன்மறை நான்குங்கயிலைக் இரிக்கடவு 
ணவிலுமெழுகான் காகமமு ஈளிர்தென்பொதிய மலைக்குவட்டி. 

Cages por முனிபகாநா லெண்ணில்பலவுகந் தீனி நாவா 

யிடத்திற்பிறந்கான் காவியங்க ளீசொன்பதுகற் சரனுவ 

லாறுபகுதிப் பனுவலொன்று மருணைப்புலவோன் திருப்புகழு. 

மணிப்போருரன் முதலினர்சொ லருமைக்கவிக எளவிலவுப் 
கூறுக் திருவா வினன்குடியாய் கொட்டியருளாய் சப்பாணி 

கொல்லாவிசதர்க் கருள்கும.ரா கொட்டியருளாய் சப்பாணி, (௪) 

வேறு, 

தனதனதன தன தனதனதனதன - ததிதனதத்தான. 
நிறைபெறுமகளிரும் வயமலிபுருடரு கெய் த்தமலர்ச்ே சாலை 

நிலவியவமரரு முனிவருமனமிக செக்குருஇப்பாடு 
மழையவர்களும.ர செனர்களும்வணிகரு மற்பணையித்சாலும் 

வகைபபெயிரிடு தொழிலினர்களு வன் ம.ற்றைஈலத்தோரு 
முமைவழிவமுவற வொழுகலினருணெதி முற்று தலுற்றாசு 

முழுமையுமிரிதர மகபதிகக.ரமு தற்சொல்வனப்பேர்வெல் 

குறைவறுவளமுறு பழனியினிறையவ கொட்கெசப்பாணி 

குறுமுனிப.ரவிய ௪. ரவணபவகுக கொட்டுகசப்பாணி, (௮) 

தனனா சனனா தனனா தனனா - FHM HS SC. 
படவாளரவா யிரகோடியுமா பத தடையக்கூவு 

பசுமாமயில்வா கனமேறியவா பற்பன்மலைக்கோயி 

லிடமேகதியா விழைவாரெதிர்போ யிச்சையளி த்தாளு 

மிளையாய்குறமான் ம௫ழ்காவலவா வெற்றுமுரற்கால்கொள் 
கடமாமகவான் மகள்சேர்கணவா கட்கவலித்திரர் 

கணகாடியதோர் தணைவாவிணை தீர் கட்டழகுக்கா... 

குூடவால்வகா யூர் வயஇராமுருகா கொட்கெசப்பாணி 

கும.ராகுழகா கு.ரவாகுகனே கொட்டுகசப்பாணி, (௬) 

தத்தனதத்தன தத்தன தத்தன - தத்தானத்தான. 
நழ்றவமுற்றவ ரைப்பழிசெப்பு த னட்டார்கெட்டேச 

நக்கனையச்சுத னைக்கமலத்தனை ஈத்தார்கட்கூ.று 

மூற்றவிசக்கமி லர்க்டெர்மிக்குற மொய்த்தாரிற்பாடு 

முத்தமிழ்விற்பனர் மு.ற்கலியச்சுற மு. ச்தேயொப்பாய



௪ பழண்ிததிருவாய்ரம. 

பற்றகைபெற்றவ ரிட்டமயக்டை பட்டேனுக்காகில் 
பத்தியளித்தது மெய்ப்படமிக்கசெ பத்தார்கட்சூழ்பல் 

குத்றமறுக்குமு ழுக்கருணைக்குக கொட்டாய்சப்பாணி 

கொற்றமுடைப்பழ ஸிக்கரிவித்தச கொட்டாய்சப்பாணி, (௧௦) 
சப்பாணிப்பருவமுற்றிற்று, 

  

முத்தப்பருவம். 
சித்தர்.பலாக்கோ சரசாத த் இகழ்வெண்கயிலைக் கரிமிசைவாழ் 

சிவனார் தாமு மவரிடபாற் சறிதும்பிரியா வுமையாளுஞ் 

சுத தமலிபா £ரஇயஞ் சுடர்கேருடுக்களோ.ராறுர் 

அம்பிமுகக்தோர் தணைவோனுஞ் சுரரூர்ப்பிடியுங் குறச்கொடியு 

மித்தரையின்கா ழியிற்கூட லிடத்திலிருதம் பதிமாரு 

மிணையிலருணைக் களிதானு மெய்தப்பெறலால் யான்விழைஈ்ேே தன் 
முத்தர்வருசீர்ப் பழனிமலை முதல்வாமுத்தர் தருகவே 

மூவாவமசர் நகர்க்காவன் முருகாமுத்தர் தருகவே. (௧) 

அந்நாளெனது சனவில்வலி தளித்தமுத்தம் பலவுளவிண் 
டவற்றின்மகமை சறிதேனு மவிர்கின்றிலதா லயர்சன்றே 

னிஈ்சாணனவிற் றருதல்பெரி திலங்்கற்றெனினு நலமாநின் 
னிதயத்தருட்பண் பெக(னுளதோ வெனைநீமகவென் ற.தும்படி₹ோ 

பொய்ர்கானுரையே னெலுநிசமிப் புவியோருண.ரப் போகாதோ 

புகழ்சால்லீச வாகுமுதற் புத்தேளிரிலு ஈரர்மேலோ 

முக்கானெறியு ம௫ழ்வயலார் முதல்வாமுத்தந் தருகவே 

CPA ADIT நகர்க்காவன் முருகாமுத்தம் தருகவே. (௨) 

கோங்கையனைய முலைமடவார் குளிர்சேல்விழிப்பார் வையினருமை 

குறியாவிளமைப் பருவத்தாட் கொண்டுதமிழ்ச்£ர் கொடுத் ததுவுக் 

திங்கையடுபே ராசையினாற் றிருமாமலைமேற் சென்றுருளகாற் 

செத்துத்தொலையா தளித்ததுவுஞ் செப்பாதனமிக் குசைத்ததுவும் 
வேங்கையணுகன் முதற்சொலவ மிருத தாயிரமுன் விலக்கியதும் 

வீணேமறையத் தகுங்கொல்லோ வியன்கூடலிலோர் வணிகன் மனை 

மூங்கைமகவு மாம்பழனி முதல்வாமுத்தர் தருகவே 

மூவாவமார் ஈகர்க்காவன் முருகாமுத் தக தருகவே. (௩) 

கருமம்பரமென் பவருணசராக் கருணைக்கடற்பே ரமுதாய ் 
கந்தாவுமையாண் மனத்தொடுகண் களிக்கவருசீர்க் கான்முளையே 

பெருமக்தசசேர் முலையாசற் பெயர்மங்கையரோ ரறுவர்களும் 

பெருகாதரத்தால் வளர்க்கவளர் பிள்ளாய்வள்ளற் பெருந்தகையாய் 

குருவென்றவிர்வா ரனைவருக்குங் கொடுக்குங்கலையா யிரம்பொருந்துவ 
குழகாசேவற் கொடிக்கும.ரா குலவுமறையா கமங்குறிக்குர்



பிள்ளைக்கவி, முத்தப்பருவம். AD 

தருமம்பொலிதென் பழனிஈகர்த் தலைவாமுத்தந் தருகவே 
தமிழ்மாமுனியா தியருணாமெய்த் தயையாய்முத்தர் தருகவே.(௪) 

குலிசாயுதத்தோ னகர்ப்பிடியும் குறிச்சிக்குறவ ரிஎங்குயிலுங் 
கொஞ்செனை யும்பொதுக்கணவாகோலாகலப்போகனுங்கொலைவெம் 

புலிவாகனனா தியபலரும் புரிபூசனையேற் றருள்செய்தாய் 
பொல்லாவசுசர் குலகாலா புலைவேறுப்பார்க் கெளியானே 

பலியேற்பவர்போ லுருச்சமைந்து பலமக்கையர்கற் பழித்தார்தம் 
பாலாவேலா வலயநெடும் பாம்பிற்றுயின்மா யவன்மருகா 

சலியாக்கொடையோர் வளர்பழனித் தலைவாமுத்தர் தருகவே 

தமிழ்மாமுனியா தியருணர்மெய்த் தயையாய்முத்தர் தருகவே.(௫) 

வேறு, 

இருக்கின்முடிவைச்சிவனு மலையமலையாதிபலு மெளிதுணார் திடவிசைத்தா 
யிபமுகனொடமர்செய்து மாயவனொருக்கா லிழந்தசக்கரமளித்தாய் ' 

மருக்கிளர்சரோருகப் பிரமன தகக்கார மாய்வுறச்சிறையிலிட்டாய் 

மலையினஞ்சலியா தடக்கும்வச்சிரபாணி வன்றுய.ரறக்களைந்தாய் ' 
செருக்யெல்பெரும்புலமை யுற்றஈற்சேன்முன் செய்தகவிமாலைசொண்டாய் 

சிறியனேன்மனமறியுமாடல்பலகனவினிற்செய்துஈனவினின்மறைந்தாய் 

முருக்தெழ்கடுக்குஞ்செ வாய்கொண்டிவேளையொரு முத்தங்சொடுத்சருள்வையே 

முகில்பொ திக்திடுபழனி மலையினின் ஐருள் கும.ரமுத்தங்கொடுத்தருள்வையே. 

பொழில்வளம்பெறுசெல்லைககரினுமடுத்தொழுகு பொருளைமாக திநடுவிலும் 
புணரிபொலிகுன்றா தசெ.் திலம்ப தியினும்பு தவையொடுசென்னையினிலுங் 

கழிஈலம்பொலிகேர ளத்திலும்வியன்குலவு கனல்வசைச்சாரலதினுங் 

கழறுமிவையனையப லிடங்களினுநீவக்து கனவினிற்சொன்னசொற்கள் 

பழிபடி.னுமேகுகவி வடிவாரமெய்திநின் படி.வங்குறித்திருக் த 

பலவேளையிற்றமிய னெஞ்சகமுமும்பரும் பரமயோகியருமறிய 
மொழிபவாயினுமெய்ப்படும்படிரின்வாய்கொண்டொர்முத்தங்கொடுத் சருள்வையே 

மு௫ல்பொ திர் இடுபழனிமலையினின் ஐருள்குமச முத் சங்கொடுத்தருள்வையே, 

வேறு, 

தனதன தானன - தனதன தானன - தத்தனதத தனனா, 
அ௮ருகனையேவழி படும_ராணவ மற்றொழியச்செயும்வீ' 
றறைபவாயாவரு ஈலமுறுமாறுசெ யற்புத௪.ற்குருவே 

யொருசலியாசைகொ டழல்படுபாலையி லுற்றுமதற்குயர்பா 

வுரைசெயுராவல மயிலுடனாடுமு கைப்பதலுக்கிசைவாய் 

மிருகசுபாவமெய் தியகொடியோர்கள்வெ றுக்கும்வனப்புடையாய் 

விலைமகளார்மனை தொறுமலைவானையு மெய்க்ளொயிற்புனைவாய் 

முருசலிழ்தாதத யணிசடையார்சு த முத்தமளித் தருளே 

மு.இிரருள்சேர்குக பழனியில்யாஓ:ய முத் தமளித்தருளே. (௮)



௮/௬ பழனித்திருவாயிரம். 

தானனதானனதானனதானன - தத்தன தத தனனா, 

பாவமனேகமெ சாளும்விடாதுசெய்.பற்பலமைப்புசழ்வார் 

பால்புளை$ீறணி வாருணுமாறுமொச் பற்றுமிடத் துணியார் 

சேவனிலாவிய கேசனமாணுவல் இட்டர்களைப்பணியார் 

சைமணாளன ஞாரசாள்வகை சித்தமதிற்கருதார் 

yao gs னேர் தவநாககர் புத் தியைமிக்கெழ்வார் 

| போல்பவரோடுச தாவகலா தபு ணர்ப்புறுமக்கினிபோன் 

மூவகையேடணை இர்தரநீயொரு முத்தமளித்தருளே 

மூ.தறிவார்பழ னாபுரிவாழ்குக முத்தமளித் தருளே. (௯) 

தத்தனதத்தனதக்தன தத்தன - தத்தனதத் தனனா. 
கற்றுணர்விச்தக ருற்றதமிழ்ச்சபை கற்பினுயர்ச்சியதார் 

கட்டழகுக்கொடி. யொப்பவருப்பொடு கட்டுணர்மிக்கலர்கா 

மற்றுவமைப்பொரு எற்றதவத்தின்ம னத்தைகிறுத்தவலார் 

மற்ச.ரமற்றுவ இக்குமடத்தொகை மட்டில்கொடைத்தொழிலோ 

ருற்றுயர்மச்சும னைத்தாள்௪ த திர முக்செமற்பயில்வா 

ருட்டினமற்றம ணிக்கழகத்தணி யொத்தனபற்பலசர் 

முத்றுதிருப்பழ னிப்பதியிற்குக மு.த்தமவித் தருளே 
முப்பு ரமட்டஈ கைப்பரர்கட்சுத முத்தமளித்தருளே. (௧௦) 

மூதி சப்பருவமுற்றிற்று. 

  

வாரானைப்பருவம். 
அயில்வேற்படையுர் இருத்தண்டு மகலத்தொடுதிண் கைபிற்றுங்கி 

யங்கைமலசொன் நிடபாகத் தவிருங்கடிமீ தமை தரவைக் 
தெயில்வேவுறஈக் கவர்மகவென் நியாருமறியும் படிமுழுறீற் 

றியக்கங்காட்டிக் கண்டிகைய மேற்றவயின்றோ றினிதணிந்து 

கயிலைக்கிரியி னிரசிசம்போல் கவின்ேகோவணங்க ளொடுதரித்துக் 

கழற்றாட்கருட்பா துகைசா த்திக் கனிவாய்முறுவ லொடுநின்றாய் 

மயில்வாகனத்தி லொருக்கான்முன் வருகவருகவ கவே 

வளந்தோய்பழனி மலைக்குரவா வருகவருக வருகவே, (௧) 

சந்தாசலத்துப் பனவவரெனத் தவவேடத்துப் பெரியரெனச் 

தமிழ்தேோர்புலமைப்பழையரென த்தனிவேல்புனைதோளவயவரெனக் 
கொக்தார்மருமத் தரசபெனச் கொடுஞ்செட்டொழியா வணிகரெனக் 

குவளை த்தொடைநீர்க்குலத் தரெனக்குறிச்சியிடைவாழ்குறவபெனப் 

. பூந்தாடியகைச் றுவசெனப் பலகாட்கனவில் வந்ததன்றிப் 

, புசும்பொற்கலப மயின்மீதும் பரணிற்கலக்தா ளொடுஞ்சிலகால் 

வர். தாய்ஈனவி னிலுமொருக்கால் வருகவருக வருகவே 

வளர்தோய்பழனி மலைக்குரவா வருகவருக வருகவே, (௨)



பிள்ளை க்கவி, வாரானைப்பருவம். SGT 

அர் சண்பொதியைக் குறுமுனியை யம.ரருலகி னாரதனை 
யறுங்கைபெறும்பொன் னனையாளை யலகை த்துயர்தீர்ந் தவிரந்தானை 

வெக்கத்தை வியந்தானை விண்ணூர்வசைபோய் மீண்டானை 
மிளிர்பொற்பணிபெற் றவித்தானை வேலாவலயக் கடந்தானைப் 

பந்தமறுநா லுரைத்திறமைப் பாவலனைமற் றிவர்போலும் 
பலரைக்கருதித் தினந்தோறும் பரவச்சலியாப் பத்திசெயு 

மைந்தரெனையஞ் சொலும்படி.முன் வருகவருக வருகவே 
வளந்தோய்பழனி மலைக்குசவா வருகவருக வருகவே. (௩) 

களை யாமெனப்பங் சயம்பொலி தண் கழனித்தொகையி லலையெறியுப் 

SHOTS HUD uw ss DV கணக்கின்மனைமுன் றிலின்சாலி 
லிளையாருருகச் செயும்பார்வை யெழின்மங்கையர்யாழ் புரைகரத்தி 

லிமிப்பின் குட த்திற்பலபணிக விடும்பொற்கழு த்தி னெடும்பொழிலி 

லளைபால்கவர்ந்துண் டவன்ரானே யனையார்பலர் தம் மணிவாயி 

லரம்பைகமுகா தியின்குரு த் இ லலங்கமதிள்கோ பு.ரமறுகில் 

வளையோலியிந்தென் பழனிககர் வாழ்வாமுருகா வருகவே 

மழமால்விடைப்பண் ணவனுதற்கண் மணியாமதலாய் வருகவே.(௪) 

எடுக்கவருக மலர்க்கரத்தி லேர்தவருக தளிர்மடிமீ 

Bhs Sams வுச்சிமுகர் தணையிலுவகை யுறவருக 

வடுக்கண்களிக்கும் படி.வருக வனசமுகைமென் முலைத்திம்பால் 

வழியவருக பலபணியு மலரும்புனைய வருகவென 

நடுக்கர் தவிர் த்சாண்டருள்கருணை ஈணுகுமுமையாள்சொலுர்தொறும்போய் 
நர் தாமகழ்ச்டி யுறுங்குமரா ஞானப்புலவா ஈவிறுதிச்சொன் 

மடுக்குஞ்செவியாய் பழனிஈகர் வாழ்வாமுருகா வருகவே 

மழமால்விடைப்பண் ணவனுதற்கண் மணியாமதலாய் வருகவே(௫) 

வேறு, 

கரவுபடுகெஞ்சருறு பலம கவிகாதமுங் கதிசெதிர்ப்பனியதாகக் 

காலியொடுகன்றினம் வதைத்துண்டுவக்குமவர் கனலி ல்விழமுபூளையாகப் 

பிரமன்மிசைபழிசொல்லி யங்கமுனசக்கொலைசெய் பேயருந்தூயராகப் 

பெத்தமதையேமுத்த மென்றும௫ழ்வுற்றுலவு பித்தருஞ்சுத்தராகத் 

தரமத.ரமறியார் தமைப்பசவுபாவலவர் தாமுமதிகேமசாகச் 

சந்ததங்கரு தியுனை வந்தனைசெய்கின்றேன் ற்வித்துச்சலித்திடாதோர் 

வரமுதவுதற்குறித் திக்கணமயிற்பரியில் வருகஈனிவருகவருகே 

வயலூர்மலை த தலையில் வாழும்வடி வேலவா வருகஈனிவருகவருசே. (௬) 

சங்கையறுமெஞ்ஞான சாரமறிவார்களுஞ் சகலதேவருகெருங்கத் ட 

தபனனிகலவனுயிர்கொள்பவன்முதலினோர்தொழத்தக்கபல்லியமுழங்கக்



௮௮] பழனித்திருவாயிரம். 

கங்கைபுதல்வன்கரிய மாயன்மருகன்குகன் கார்த்திசகேயன்கடம்பன் 

கருணாகரக்குமர னென்று கமிழ்வா பைர்பல கவிகளாற்று செய் இடக் 

காங்கைகள கு லுங்கவர மா.£ர்சடனஞ்செயக் குக்குகூவென்றுசேவற் 
கொடியோலிடக்ககன GU ct] SD Fi bh FD MT Bh Osi தையுமென க்குலாவு 

மங்கையர்கவிருவருட னிக்கணமயிழ்பரிபில் வ ரகனிவர௬ு5வ Os 
, , 5 

வயலூர்மலை த் தலையில் வாழும்வடி2வலவா வர கஈனிவ ரகவருே க, (௪) 

வறு, 
BU FOU FOOT FET தனதனகனதன தனனா தனன கனதனா, 

அறிவினையறிபவ ரதுபவ மமழமையு மதுவாமியரிர aul நுள்சசய்வா 

ய TE cover பிலொரு Lp றிகரிபின்வடபுறமமர்வாலுவ ல்பல்கவிகொள்வாய் 

மறியொடுமமுவணி தருகரர்விழியுமிழ் மணியாமெனமுன OV Ih HBT 

ம௫தலமளவிப செடி பவனமசர்முன் வழவாதுரை OF புகழு ளாய் 

வெறிகமழ்குரவமென் மலரலர்புயிசை விரல் னையும் ev wes or 

விடவரவினமழ வகவியமயின்மிசை விரைவாயுலகை வளைகுவாய 

பறிசலையமணர்கள் குடிகெடவெகுர் சிறு பனவாவரு வருகவே 

பழனிமலையிலநு இனம்வளர்சரவண பலனேவருக வருக 2வ. (௮) 

தனன னன கனனதனன சனனதனன தன நா. 

சசமுமரியு nora Ve Zor Ol em sit கடலினமரமு படவலாய் 

கமலம்விரவு குவளையனைய க நணைவிழி ரா பலகொள்வாப் 

நிசமிலமனார் கழுவின்மடிய கிகரில£விகள் பகர்பவா 

நித மு முயிர்கொல் வினைசெ.ப்புலைஞ1 நிசைய மழமுக ipB ours 

AF UdsoT OW Www ADF KT Fost OS USVG MTU 

LO FIO F sor சரசுவதியு ni மழ்வொணை/பல் வகைசொல்வா 

WEF DLP LP BI மயலின்முழுகி லலையும்வயல வருகவே 

யரியபழனி மலையின்மருவு மதுலமுருக வருகவே. (௯) 

கனனகன தனனதன தனனதன தனனதன 

Fol OO HW Howl oo Soot தன தனா, 

குமாகுரு பரமுருக சரவண சண் முகவரகு 

குறைவில நு பவசரத வருகவே 

குலகரிக CHL DVS Lp முமையு மய உயருணர் 

குடைநிழலி னிடைகொ ஞு வருக வ 

சமசரபிர பலவயவ ரனைவர்களு கினையுமொரு 

FEM EF வுணும தலை வருகமீவ 

சரப மட ணிகலியடு மொருபறவை யினதுசிறை | 

திகரவடா தடிகொள்கர வருகவே 

பமசரமூரல் குரவமலர் விழையுமட மகளி பல 

பல் கலவி waite ஞன் ் வருக வ



பிள்ளைக்கவி, அம்புலிப்பருவம். ௮௯ 

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

யம.ரர்படு இறைதவிர வசராகளை யடு தலினெய் 
தீரிவைமண மகன்வருக வருகவே 

யருள்வளமை பொலிபழனி மலையினில வியவொருவ 
ன ந இனமெ னெதிர்வருக வருகவே, (௧௦) 

வா.ரானைப்பருவமுற்றிந்று. 

  

அம்புலிப்பருவம். 

சாமம். 
கபிலைப்2பருங்கடவுள் விழியிற்பிறக் தலைக் கயநீர்முழுக்காடினாய் 

கற்பகநிழற்புலவ ரவுணசான்மடியாது கனவு தவிசெய்தளித்தாய் 

வெயிலை த்தரும்பரிஇி யுடலுட்புகுக்துற்று மீண்டுங்குளிர்ச்சிகுன்றாய் 

மேடத்திவார் தணையி லிடபத்துமேறியேமிதுன த்திலாசைகொண்டாய் 
சபிலக்தலைக்கொர்தமொருகாளுமொழிகிலாய் தாரசைக்கூட்டம்விழைவாய் 
சாமோதாரன்றனக சம்பக்தமெய்தலாற் ரூனவர்க்கூறுசெய்தா 

ய.பில்ப்பொருந்துமுரு கையனுனையனையனா லம்புலியாடவாேேவே 

யன்பர்மலிதென்பழனி யின்கண்வளர்கர்தனுட னம்புலீயாடவாவே, (௧) 

மாநில தீறுற்றபல மக்கட்கும்விளையாடும் வாஞ்சைவருவித்தலாலும் 
வானுலகுடைக்காம சேனுவின்பாலனைய வாலொளிபரப்பலாலுங் 

காணிடத்திற்குடிகொள் வார்சளுங்கண்டுளங் களிகூ.ரவருவதாலுங் 
கயிசவம்விழைக் இ த லாலுஞ்சின் மாதரைக் கவலாதுமகிழவைத்து 

வேனின் மதனாற்சிலம டக்கையர் துயர்ப்பட விடுத்திடுகலாலுமொருமால் 
வேழத்தகிலேறிமிவீர் வதனாலுமீசன்றன் வேணிமணம்விசலாலு 

மானியிலனைனரும பேசனைஙிகர் த்தியா லம்புலீயாடவாவே 
யன்பர்மலி சன்பழனி யின்கண்வளர்கந்தனுட னம்புலீயாடவாவே, (௨) 

கொங்கைமயிலேயனைய மங்கையரனேகர்மயல் Oar ait evel) தணையுமழகுங் 
கூறுமொருபதினா௮ு கோலத்தனெனமறைக் குலமிசைக்குஞ்ெப்பும் 

பங்கயமலர்த் தரளெ லாமொல்குே ula ழழில் படைத் தவானனமுமுளள 

பன்னிருகெறிக்கொண்டு மேகுஇறமும்பிறர் பழிக்கரியமானமும்பாழ்ங் 
கங்கைஈரிகாயையனை யார்புரிபுலைப்பூசை கரு தாமையுங்கழைக்கைக் 

காமனைக்கீழ்ப்படுத் அங்கனமுமெய்தலாற் ககனம்விழைதருமெம்பிரா 
னு்கைமலராலுனை யழைப்ப தறிவாயென்னி லம்புலீயாடவாவே 

யன்பர்மலிசென்பழனி யின்கண்வளர்கர் தனுட னம்புலீயாடவாவே, (௩) 
பேதம். 

வையகத்துவளவர்க ஞங்காணகாடோறும் வருமெளியைநீயிவன்றான் 
மலநிக எழமுறிவுபகி சிவயோக சாதனர்த மனவெவியிலுலவவல்லான் 
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௯௦ பழனித்திருவாயிபம், 

+ ஆ ச a , க க த 

சையமொரிரண்டன்றி வே அபல! UP Moo! Fen 060i FDL one pI BT i 

ட் ஈசேசன்மையான் ப வாருகி By வன் (D BAT ol மெ றகைகுன்்.றி. 8ீடிவெகு 

பையசரவினச்சம் படைகதுள Td ந பிவன் / i பூம வய. wh wR: கும் 

பட்சியொன்மிருவ்வொர்கா லுலாபணையு LN arian முப்பதவை' பி காட்டு.ற்றகண்டா 

யையகோலிவனுன்னை விழை. flow NMioT Fy மம்பலிபாடவாமிவ 
| | ர 

யன்பாமலிம கன்பழனி யி னக ண்வ al ர Bh Bb vi i... os LL { ' of f ML oyg Dol, (௪) 

இக்திரன் Damo 5a லாளனீ.பி ரவா வ, 1) 2 உிப அர்ச் மைய ்் ட or 

னிகலவு ணரைக்காணி ல் oF Froud®r ப 8. mou ன ழு ப ல é Mea) tn mos ப்யூ 

மந்திரசடாக்கர செபஞ்செப் குவா. த மன குதி Bah oo யன்று இ ழ்யான 

வானில்வருமேக௫க டோறுநுழைவுறகருளி மழுங்கி ர்கரகாணிடரப் 

தந் திரகலைப்புலவ ருக்கிவனடங்கிட Test ம் க்கன்பா ந He Oe) ந் DT ப் 

சலனமிவலனுக்கில்லை யன்ற now KS BT டம ov a 0802 7 த் (7 5 ண்ட Fs 

யர் திபகன்மாறிடவும் வல்லசி. நபெ ருமாளொ டம்புலீ பாடலாவே 

யன்பர்மலிதென்பழனி யின்கண்வளாகஈ்களுட னம்(லீயாடவாவே. (தி) 

வேறு, 
தானம். 

இழைத்தமணிப்பொற்பணிக்கரத்தாலிவனைானைப்ண்.. மைப்பதனுக் 

கென்ன தவமுற் செப்துகாயோ Sarl stb his புறைகா மை 

குழைத்தவமழ?த bat Oct Suri கஉறும்வசைய் உம் கொளுஞ்செகிக்கெண் 

கோலாகலச்செக்தமிம்ச்சந்தக் DSI பூப் Hi tid oD bg ane gC wT 

தழைத்தகலைதே.ப்க் தி$ம்பாவ% தலரப்பேறலா பவுன் சீபா 

சாறறிடினுமச் சுறுபேறுத தலைமிடுற்கொளலாக் தாமழியா 

தழைத்தவுடன வசனலஙகா OF) _வரீ ரர பூ.ய pot OW 

யழகா£பழனிக் Gxt BU. Dats யா்புனியே. (+) 

வடியாப்பிறலப் பெரு வ கடலும் வடியப்பறுலாம் பலம்காடி 

மறைக்கு மதலாம்பிரணவசத்தின்வண்மைப்போ ob > BA SIV BD 

BIG WIT ITH OBI t BLL 0) <5, bl கொற்றக்தா BW! OWT oT OOH. Fy Bl 

குன்றுகொறும்போய்த் தமிழ்ப்பாடல் கோழிச் தும்புக ழுங்சைகூம 
விடியாமரயை ப ருபிளவிடியம் விரல் a டாகி ரிச் மறையாது 

(இ ° 
வீணே தருக்கி Opa sme Cissy GB ool it est Dh bd நன் bb am க்கு 

"Ly 
LD ITT HOF oh iy Tes றி ரும்கம் QUT [னி Thott J} pity Aus 

யமகாரபழனிக் (GLI QL. CP UT IT AL ob od, (2) 

வெறு, 
தண் பும். 

தனதன கன்ன கன கன தனனை மாறுக த என. 
Harr வறுமுனி 2 வரர் வருவ ரே பர ம ர்கன் ரில ன 

வமராகளபலேோர! 9 OD TL. LS om_F 44] Ou wT, Ba Bose லையோ



பிள்ளைக்கவி, சிற்றிற்பருவம். 
குளவனல்விழியா லரனருளியசர் கூர்கோரந்தெரிவாய் 

குரு திபெய்தொருமா மரமறவடும்வேல் கோல்வீரங்குறியா + 

யிளமையனெனவே யெணியவமதியே லேனோவந்திலைபோ 

யிடல்பலகுசவோர் வழிபடுப இகாண் யான்வீ ண்விண்டிலனே 

வளமலிகிரிதோ அலவியகுகனேர் வாவாவம்புலியே 

மயிலிவர்வயலூ ரிறைம௫ஏழ்வுறவே வாவாவம்புலியே. 

தானன கானன தானன கானன கானா தஈ தனனா. 

ஆணாவமார்முது சூசெனமாய்வுற லாகாயக்தனில்வாம் 

வாமிருபானெழு தாரகைமாதர மாவாறின்றுணர்வாய் 

காணமசேேபொரு ளாமெனகாடுகர் காதோகின்செவிமா 

காதலொடியானுவல் பாடலினோசைபு காவாறென்புகலாய் 

வேணவிகாதமி தால்விசாவாகுமெய் விணேவம்புசெயேல் 
ேவேழமிதோரிலி வேளையுணாமல்வி டாதேவென்றிகுலாம் 

வாணவவீரர்ச காயவிசாகன்முன் வாவாவம்புலியே 
வாழ்வயலூர்முரு கேசனெடாடிட வாவாவம்புலியே. 

தனனதநதனதனனதககனதனன தந் தனனா, 

௮. ரனருஈ தவ மூஇரிலம்பக வழலில்வந்தவிர்வா 

னசலமெங்கணு மயில்விடுங்குக னகளகெஞ்சினர்கோ 

வ சமனநதமு மூதவுபுககவன் மகிமைகண்டறியா 

மலினர்தங்களை யடுதலுஞ்செயும் வயவனெண்டிசையோர் 

புஉநிறைந்துள திருவினும்பழி புகலும்வன்புடையாரீ 

புகழ்பெருந் தாகை முருகன்வண்டமிழ் புரைகடம்பணிசேய 

ம.ரகதம்புரை யுமைமகன்றன்முன் வருகவம்புலியே 

வளமலிந்துயர் பழனிகஈண்பனமுன் வருகவம்புலியே, 

அம்புலிப்பருவமு ந்றிற்று, 

  

சிற்றிற்பருவம். 

ஆ.ரார்சடிலப் பெருங்கடவு எனற்கட்பொறிக ளென த்தோன்றி 

(௮) 

(௬) 

(௧௦ 

யங்காசகனும் பவனனுங்கொண் டறலூடுய்ப்பத் திருவுருவாய்த் 
தா.ராசகணமங் கையரறுவர் தடமாமுலைப்பா னனியருக்தித் 

தருமம்வளர்ப்பா டருமமுதுஞ் சாலப்பருகி விளையாடிக் 

கூரார்ககர்வே லாதியன கொண்டுதகுவர் குடிகெடு த்துக் 

குன்றுதொறும்போய்த் இனமுலவிக்கோ லாகலக்கோமள ச் ;சமிழ்ச்செஞ் 

சரார்பழனி ஈகரில்வளர் சேந்தாகிற் நிற சிதையேலே 

இெம்புபுலம்பு௩் துளைச்சறுதாட் செல்வாசிற்றிற் சை தையேலே, (௧)



௬௨ பழனித்திருவாயிரம். 

பங்கேருகப்பூர் தடம்பசப்பிற் பலபன்மடவார் விழிக்கடையிற் 

* பாசமறுமா தவருடையிற் பழமையுணர்பா வலர்மனத்திற் 

கொங்கேய் தருமென்றுணர்ப்பொழிலிற்கோழிக்கொடியின்கொழுஞ்சூட்டி ந் 

குலையாவீச ரிலைவேலிற் சோரமலியுர் தகர்ப்பரியிற 

பொங்கேர்பெறுமோ திமத்தாளிற் பொலிகெற்க திரிற் புனைகடம்பிற் 

போதக்கொமபிப்பார்பொது க்கரத்திற்பொன்னார்ம இிள்கோபுசப்பெருக்கிற் 

செங்கேழ்பிறங்கும் பழனிககர்ச் சேந்தாசிற்றிற் சி)தையேலே 

சிலம்புபுலம்புக் துணைச்சிறுதாட் செல்வாஇற்றிற் சிதையேலே.(௨) 

உன்னைப்பொருளா மெனக்கருதா தொரு எயொங்கூடிக்களிக்கு துமா 

வொருவனுன்னில் வலியானீண் டுள்ளானெனலும்திபாய்யுசை தேமா 

வன்னைக்குயர்பே ரருள்கொளுகீ யாடவருமா றெ லமா 

வத் தவுடனிற் கடங்கார்போன் றதட்டிச்சில£ல் லறைச்தேமா 

மின்னைப்பொருபே தையரிடை$ வேண்டுமவரை ந். துகொள 

வேண்டாமென்ன த்தடுத்தேமாவெறுப்புன்னுளத$தனுதித்ததுவோ 

]) தென்னைப்படொழில்சூழ் பழனிரகர்ச் சேக்தாசிற்றிரி ச தயேலே 

இலம்புபுலம்பு் துணை ச்றுதாட் செல்வாசிற்றிற்(9ை தயேலே. (௩) 

பவளம்புரையுந் திருமேனிப் பாங்கும்பலபொற் பணித் திரளும் 
பட்டாடையும்பங கயத் தாளும் பாரிற்புமுதி படலாமோ 

சிவனுமுமையு மலர்விழியிற் சேர்ப்பதுனது பகமன்றோ 
தெருணான்மறையின் சிர த்தவிருஞ்சீர் த திக்க தார்சிறுமைகண்டாய் 

கவள்க்கரிமா முகற்கிளையாய் கவினார்குறிஞ்டுக் காவலவா 

கர் தாமுருகா வெனப்போற்றிக் க.ரங்கூப்பிடுநீர் கஉடவேேமா 

லவலந்தணர்தாண் டருள்செயுநீ யணிபார்சிற்றி லழியேலே 
யமருமைத்திருவா வினன்குடியா யடியேஞ்சிற்றி லழியயேலே. (௪) 

சந்தோடத்தான் மணற்கொழித்துச் சமைத்தவருத்த மறியாயோ 
தமிழ்மாமுனிவன் புனைந்துயுகின் ரூட்டாமரைக்கிம் சுகைதகுமோ 

பைக்தோகையபுட் பரிநீ த்துப் பாரின்மிதிக்கை முறைதாமீனா 

பல்வீழ்க்தறியாச்சிறுவர்சளைப்பகை த திட்டொறுக்கப்படுங்கொல்லோ 
இர்தோமெனகா டகம்புரியுஞ் சவனுமவன்ற ஸிடம்பிரியாச் 

சிவையு முனை த்தான் ஹறேடாரோ செயுமுற்றவத்தாற் றிகழ்தருநீ 

'யந்தோவுடனுற் ரூடாம லணியார்சிற்றி லழியேலே 
யருமைத்திருவா வினன்குடியா யடியேஞ்சிற்றி லழியேலே. (௫) 

வேறு, 
அண்டமிசையுற்றவர்கள் வாழ்வையுமதித்திடா தாறெழுத்தோதியோதி 
.் யஞ்சுகச்துடலிலுட் புக்கும்ண்டவனனைய ரரியதமிழாற்றுஇத் லக் 
கண்டதத்துவவாதி கட்கும தனேனைய கணத்தோர்க்குகடுவினின்று 

காசினிக்டெர்செயுல் சுயவர்குலவேரறக் So. UC 55% DOGG 6g



. பிள்ளைக்கவி, சிற்றிற்பருவம். ட 

தோ ண்ட ரபா தபங் கயமலருகுக்குமென் நுகண்முடியினுக்கணிந்து 

சகீதவுணவல்லா தசுத்தவுணவுண்ணார் தொடர்ச்சிரயகொண்டுவந்து 
தெண்டனிட்னேயே விரும்புமடியேஞ்செய்த சிற்றிற்கிதைத் தடேலே 

திருவாலினன்குடியின் மருவுமுருகவெம. சித்திற்சிதைத்திடேகே. () 
மாகநகரிற்புலவ ரின்புறச்சூரன்மு தல் வல்லவுணசை த்தடிந்தாய் 

மாகசகலாபச் சிகிப்பரியின்மிசையேறி மாநிலஞ்சுற்றிவந்தாய் 

சோகமலிவெய் நமோ ராயிரரந்தவருயச் சூழ்வரைக்குகையிடி த்தாய் 

தொடுகளைமு தற்சொல்சிலபணிகளுடனங்கையொருதோசைகல்லாட்களித்தாய் 

சாகத்துணிரந்துகெ ரியிலேறிவிழ்ந்தான் றனைக்ளியெனப்புளைந்தாய் 

சாற் றுமிவையனையபல விளையாடலின்னமுந் தரையினுஞ்செயவல்லீ 

தேகமுதன்மூன்றுங் கொடுக்குமடியேஞ்செய்த சிற்றிற்கிதைத்திடேலே 

திருவாவினன்குடியின் மருவுமுருகாவெமது சிற்றிற்சிதை த்திடேலே. () 
் வேறு, 

தத்தத்தனகன தத்தத்தனதன தத்தத்தன தானா. 
அதி தீர்க்கொருபொரு ளைச்சொற்றருள்சுத வத் இக்கிகாயாே ன 

யற்பிற்பணிபரி பத்தரக்கெளியவ வக்கத்திரடோய்வாய் 

சத் தக்கடலினி டத்.துத்தகுவர்க டத்துப்படநேர்வாய் 
சட்டச்சதுமறை விற்பத்தியனெ திர் 5685 pur? or 

பு. த.தர்க்கமணர்த மக்குப்புலைமலி பொக்கர்க்கெமனாவாய 

புற்றுட்பணிகளு மட்குற்றிடமுரல் பொற்புச்சியயூர்வாய 

சித்கர்க்குயிர்கிலை யொத்துத்திகழ்குக இிற்றிற்திதையேலே 

செப்பொப்பறுபழ னிச்சற்குருபர சிற்றிற்சிதையேலே. (௮) 

தானன தானன தானனதானன தத்தத்தன தானா. 

மாதவர்சேகர நான்மறையோர்குழு மச்சக்கொடியோனேர் 

வாழ்வு றுகாவலர் பேரவைவாணிப மற்பெற்றுயர்சீரார் 

பூதலமேதுணை யாமெனவேருழு பொற்பு த்தொழிலோவார் 

போல்பவர்யாவரும் வாழ்மறுகூடுபு ழைக்கைக்கரிதேர்மா 

வேதமிலோதையு மாதர்களுடியி டத்தக்கன பூணா 
லேர் தருபேசொளி மாலையின்வாசமு மெய்ப்பற் அதுமாணார் 

சி.தளநீர்வய லூ£முருகாவெமர் சிற்றிற்சிற தயேலே 

தேவர் தமாரழி யாதருள்வேலவ சிற்றிற்சிதையேலே, (௯) 

தத்ததன தத்தகன தத்ததன கானா. 
முக்கணவிர் பொற்பறுமு சத்தினுமு ளானே 

முப்புரமெ ரித்தபரன் முத்தமிரபொலா 

சக்கரமெ டுத்தவரி தத் தறவெல் வானே 

சட்டிலிர தத் தினர் த மக்கெளிய வேலா



௯௪ பழனித் திருவாயிரம். 

மக்களுரு வத்தொடும்வ சச்தகுசெ வேளே 
மத்இசிலை பெற்ற தவர் மட்டுடறி பாதா 

செக்கர்கிர முற்றகுக இற்றிலழி யேலே 
O 5 Cup னிக்குமர சிற்றிலழி பேல. (௧௦) 

சித் தித்பருவமுந்றிந்று. 

சிறுபறைப்பருவம். 

திகழ்சித் 9 மு.ச்தியெ னு மிருபேறுமாதவச் செல்வமேயாகுமென் அஞ் 
செர்தமிழ்ச்சந்தக் கவிச்சுவைநு ஈர்ந்திடார் செவிடேபோல்வரென்று 

மகூவனவுயிர் & Sr ளனை ததையும்விழைச்திடா மன்னர்புலியனையசென்றும் 
வட்டிக்கும்வட்டிகள் வகுக்கின்ற $வணிகர் மறவேடர்புரைவரென்று 

நிகரிலுழவுக்தொழி னடத்தியுமிரப்பவர்த நெஞ்சமெரிதருலோபமே 
நித்தமுஞ்செய்யுமவர் நீசரிற்கடையரே நிச் சயமிதென்று 9மன்றுஞ் 

செகமெ கணுஞ்சென்று சென்றுசலியாமனின் சிறுபறைமுழக்பெரு?ள 

இருவாவினன்குடியி லொருவாவிசைந்துன து சிறுபறைமுழக்கிபருளே. 

உயிரொன்றினுக்குமிடர் சறிதுஞ்செயாமையே யுயர்வாயதருமமென்று 
மொருதீவினை த்தொடர்புமின்றிமுயல்கின்றதேயோங்குபொருளாகுமென்று 

மயில்போலுமங்கையரு மாடவருமொருமைபடன்மாசற்றவின்பமென்று 
மறைமுடி.ப்பொருளன்றிமற்றொன்றும்வெஃகாமைமன்னுபாமுத்தியென்றங் 

குயில்போலும்வடி.வமுட னிசையுங்கொள்கானக் குறத்திக்குமூத்தசங்கை 

குவலயமும்படியொர் வெண்பாவினன்கன்று கூறிவைத்துள்ளபடி.யே 

செயிர்யாவுடீக்கவல பன்னிருக.ரங்களாற் சறுபறைமுழக்கெயருளே 

திருவாவினன்குடியி லொருவாவிரைந்துனது திறுபறைமுழக்கியருளே.() 

மார்க்கண்டமுனியனைய மனவலியுளார்களே மாண்பிரமசரியரென்று 

ம்றையினைத்தமிழ்செய் திருவர்ளுவனைய னையர்புகழ்மருவுளெகத்தசென்றும் 

பேர்க்கரியரபெறும் வசட்டனிகர்வானப் பிரத்தரேபெரியசென்றும் 
பிறர்தொழில்வசப்படா வல்லமனையனையரே பிரமபதமுத்.தசென்று 

நீர்க்கடலுடுத்தளவி லாதமலையா திய நெடுஞ்சுமைபொறுத் துமாய 

னிழைமகழ்வுறப்புணாச் துள்ளபார்முதலாநிலாவுலகமெங்கணும்போயச் 

இர்க்கமலமல ரனைய செங்கையின்குணில்கொண்டு சிறுபறைமுழக்கெயருளே 

| இருவாவினன்குடி.யி லொருவாவிரைந்துனஅ சிறுபறைமுழக்கெருளே. 

தேவதுந்துமியொலியி லமராவதிப்புலவர் சிரை தம௫ூழ்வெய் திவாழச் 

செங்கட்பெரும்புலியை நிகர்தானவக்கொடியர் தீகெஞ்சுபறையடிப்பப் 

பூவகத்துற்றசதுர் முகன்மறைகணான்குறுவல் பொதுநெறிகளாறுமோங்கப் 

புலைகொலைச்கஞ்சாத புன்சமயமெல்லாம் புகைர் துரீறுயொழியச்



பிள்ளைக்கவி, சிறுபறைப்பருவம். ௯௫ 

சே வலிடபங்கருட னாதியவரைந்துள இிருக்கொடிகள்யாவும்வெல்லத் 

தீயனவரைர் தகொடி முழு தழியவறமெலாஞ் செதறாமலெங்கும்வளரப் 

பாவமென்பனஞுூற்று நசிவுறகினைக்துசிறு பறைமிகமுழக்கியருளே. 

பழனியங்கிரியின்மிசை வளருகங்குமரசிறு பறைமிகமுழக்கெருளே. (௪) 

சருவூத் அஞ்செய்ய வலனாமுனக்குமுன் றனைகம்பெனக்குமென்னைச் 
சார் ந்தொழுகுமொருதொ ண்டனு க்குமெய் தியமூன்று தரமாயமூன்றுகிணறும் 

பொருவில்பெருகீரூற் நுஇித்துலகமெங்கணும் புகழ்ஈலம்பெறவுமீனப் 

பூசனைகொளும்புலைத் ேேகவதைகளும்பெரும் புனிதமுற்றிடவும்பொலாகச் 

கெருவமழுற் றியசமய வாதருங்கவிஞருங் கேபெட்டிடவு நல்லோர் 

கேளிரொவொழவுங் கவுமாரகெறியோர் களர்ச்சியுறவுங்குறித்துப் 

பருவதகுலந்தோறு முலவுமுருசையசிறு பறைமிகமுழக்கியருளே 
பழனியங்கிரியின்மிசை வளருகங்குமரசிறு பறைமிகமுழக்கயேருளே. (௫) 

Coun). 

காவாள்பவர்க்கோ ருயிர்த் துணையாங் கந்தாகதிர்வேற் படையேர்திக் 

கலபமயிலூர்க் துலகையொரு கணத்தில்வளையுங் கதியுடையாய் 

சே வார்கொடிப்புங் கவனெடுகாள் செயுமாதவத்தின் பயனானாய் 

சிலம்புக்கிறைமுன் றருகவுரி செங்கைக்கணியாஞ் சிறுகுருந்தே 
நாவாணியும்போற் றிடப்பலநூ னவிலும்புகழு முழுப்புலமை 

ஞானக்கடலும் புணர்குசவா ஈறியமலர்ததார்பல புனைவாய் 

ரூலாப்பழனிப் பதிமுருகா முழச்சியருளாய் சறுபறையே 

முந்நீர்ப்புமியுண் டவன்மருகா முழக்கியருளாய் சிறுபறையே,. (௬) 

கழங்கொன்றியகைச் றுமடவார்கனிவாய்க்குரவைச் தொளியுமிளங் 

காளையனையார் பலர்பயிலுங் கழகத்தொளனியுக் கனிம௰ர் தே தன் 

வழங்கும்பொழிலிற் ககத்தொனியு மாறுற்றிகல்வா னசத்தொனியும் 

வானோர்தொனியும்பசு த்தொனியும்வாவிக்கரையின்வளை த்சொனியும் 

பழங்கன்றினுக்குஞ் சொரிதருவெண் பாலார்கவரிப்படை த்தொனியும் 

பரியுங்கரியுந் தேருமுதற் பலவற்றுதித்துப் படர்தொனியு 

முழங்கும்பழனிப் பதிமுருகா முழக்கியருளாய் சிறுபறையே 

முக்நீர்ப்புவியுண் டவன்மருகா முழக்கெருளாய் சிறுபறையே. (௭) 

வேறு, 

தனத்ததனதன தனத்ததன தன தனத்ததன தனனா, 
இரட்டுகவரிகண் முதற்சொல்வனகொளுமெழிற்பெண்மிகையுடையா 

யிலக்கர்ஈவர்பல கண த்தர்தலைவர்க வினர்க்கொ ரனையனையாய் 

இரட்டுமமுதையு மிகழ்ச்சசெயுமதி திறத்தருணர்குரவா 

திருக்குமிருகரு மருப்பொடுலவொரு சிவத்த தகரிவர்வாய் 
கரட்டெனெருசொசை விகற்பதுவலிய கனத்தபுலமைவலாய்



௯௬ பழனித்திருவாயிரம். 

கவிச்சொனயமறி கிலர்க்கொரிடியுறழ் கனைப்பரொடுதிரிலாய் 

முரட்டுிமதகரி முகற்கொரிளை யவ முழக்குசிறுபறையே 

முனைத்தபழனியில் வசிக்குமிறையவ மூழக்குசிறு பறையே. (௮) 

தத்ததன தத்ததன ததததன தனனா. 
சத்திரமெடுத்தவர்த மக்குளொரு பெரியாய் 

ச த்தியொரு பக்கமுறு சற்குரவன் மதலாய் 

ஈத் தியவை முற்றுமரு ணற்கருணை முருகா 
ஈச்சரவி னுச்சியின டிக்குமயி லிவர்வாய் 

பத்தியைவெ ௮ த இகழ்ப டிற்றறிஞர் பகைவா 

பற்பலம லைத் தலைப தக்கமல மணிவாய் 
முத்திருவு டைக்குகமு ழக்குசிறு பறையே 

முதிபழனி வித்தகமு ழக்குசிறு பறையே, (௯) 

தீனனதன தத்ததன தனனதன தத்ததன 
தனனதன ததததனனா. 

தவமலதெ மக்கொர்துணை யிலையென வுனைப்பரவு 

தகவினர்த யக்கமறவோர் 

தகர்விரிதி றத்தையநு இன ூவல்க விப்புலவர் 

தமையெதிர்து டுக்கர்கெடவேல் 

குவடறம்ட யத்தின்மிசை யணித.ரசி றப்பையு ணர் 

குறியிடைநி லைக் தமுனிே வார் 

குகுகுகுவெ னத்தொனிசெப் பறமவையைய மைததெழுது 

கொடிபுவன முற்றும்வெலநீ 

யவனவள தற்குளும்வை கியநிசமி கத்தெரியு 

மவர்பிறவி யற்றொழியகா 

னலைகடன்மு தம்சொல்பல புனலொடுக னற்குவிடு 

மரியதமிழ் கைக்குவரவே 

சிவசுதாக விற்சிறுவ னெனின்மகழ் த கைக்குமர 

சிறுபறைமு ழக்கியருளே 

செயமலிதி ருப்பழனி மலைமுடியி லுற்றகுக 

சிறுபறைமு ழக்கியருளே. (௧௦) 

சிறுபறைப்பருவழுற்றிந்று, 

  

சிறு? தர்ப்பருவம். 

காரினமமுக்கா றடைந்திடவொராயிரங் கண்ணானிவர்ச் தேரும் 
கமலாதனப்பிரம னிவர்ேேருமாயன் கவின்றேருடன்கூக்கை த 

தாரிறைவனேறிய பெருர்தேருமோ.ராழி தகுமிசவியின்றேருமோர் 
சற்றுமெலிவடை யாம லதனதன்செலவினிற்சஞ்சரித்.திடவும்வெங்கோற்



பிள்ளைக்கவி, சிறு?தர்ப்பருவம். ௯௭ 

சூரினது தருமவ னினமான தானவர் தொடு தே தறுகோடி.ததருஞ் 
சூடேயொர்வடிவா ச் துலங்குபேய்த்ேே ருந்தொலைக் தடகினைந்துசு த்தச் 

சீரியவர்வாழ்பழனி மாஈகர் த்தெருவிலொரு சிறுதேருருட்டியருளே 
- சேவலொலிகீடுக் திருக்கைவடிவேலவா சிறுதேருருட்டியருளே. (௧) 

மருவார்குடிக்கொரு நெருப்பாயகுமாரர் மன தினிடைவிரம்வளச 

வண்டமிழ்ச் சந்தக் சவிப்புலவர் சங்கத்தின் மாறா தவுவகைவளரப் 
பொருவாதச த்துவ குணத்ேேேவசாலையப் பொலிவுொ.றும்விழவுவளரப் 

புலயாடுதற்குரிய பேப்ப்பீடமெங்கணும் புற் றினொடெருக்கும்வளரக் 
குருவார்த்தையேமறை யெனக்கொள்ளுமா தவர்குழா த் திலருளாட.ல்வளரக் 

குகாத்தொனிப்பறவை யெழுதியபதாகையிற் குன்றா தவென்றிவளசத் 

இ ருவாவினன்குடியில் வளர்குமரகுருபசா சிறுதேருருட்டியருளே 

சேவலொலி.% இருக்கைவடிவேலவா சிறுதேருருட்டியருளே. (௨) 

வ ர௬மக் தவிர்க சமன மாதவர்வலக்கைகொறு மன்னுசெபமாலையுருள 

வா சவூர்முனியனைய புனிகாவிழிகளிலன்பு மலிகணீர்மணியிலுருள த் 

செருமர்துகல்லோர் வருந்த முயல்பாதகர் சரம்பகெளத்திலுருளத் . 
செய்வமங்கையரவுண மசவர்பணிநீத்தாடல் செயுமெழிற்பக்்துமுருளக் 

க ருமம்பரம்பொரு ளெனுஞ்சிறுவரருளாடல் கண்டு தயர்மிஞ்சியுருளக் 

கன்மலைத் தலையுருண் டுய்ந் தலெகவுமாரர் கலிபுறங்காட்டிலுருளத் 

தெருவெங்கும்வால்வளைக ளுருள்பழனியா இடா சிறுசேேருருட்டியருளே 

சேவலொலிநீடுக் தருக்கைவடிவேலவா சிறு£தருருட்டியருளே. (௩) 

அட்டமாசிச்தியொு முத்தியும்பெறுவதற் காகயதவஞ்செய்யவு 

மருமறையுமாகமபு ராணவிதிகாசமு மறைந்தபொருளாசாயவும் 

 பட்டவர்த்தனர்மகுட வாத் தனர்களா தியவர் பூகள சசயர்தோயவும் 

பருமணிக்குவையுமம் பொற்பணக்குவியலும் படமு தலியவுமெய் தவுங் 

GLO FOF WS OT LPS ovr co UNC wr s&s Ch Al குடியோமிஈலமேவவுங் 

கூறுமற்றையயயன கொவ்வொன்றுகெஞ்சிழ் குறித் தபடிபெற்றுய்யவுஞ் 

சிட்டர்பற்பலாகாளும் வருபழனிகாயகா சிறுே நருட்டியருளே 

சிுவஞானதேசிகத் தலைமைபெறுபாலகா சிறுேே தருருட்டியருளே. (௪) 

மா தர்மொய்க்கும்படியொர் பைங்கிளிப்பரியில்வரும த னயேவேள் வெட்குமழகு 

மரக தமணிக்கிரியெ னக்கடன? ததுயிலு மாயவன்புகழ்வீரமும் 
போதகத்திற்குடிகொள பிரமாவும்வாணியும் போற்றிட த்தகுகல்லியும் 

புற்றின.ரவப்பணி புனைக்தவன்பரவுபரி பூரணூனந்தநிலையு 

மாதவனுமம்புலியு மங்கயு்க ருதுதற் கமைவருபெருஞ்சோதியு 
மனையஈல முள்ளன வெலாமணைக்சென்றென்று மாறெழுத்தோதுமன்பர் 

திதறுக்குக்தொழில் செயும்ப'றனிகாயக. சிறு 25 நரட்டியருளே 

.. திவஞானதே?த் சலைமைபெறுபாலகர சிறு? 2௫௫ 'டியருளே. (@) 
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௯௬௮ பழனித்திருவாயிரம். 

வறு, 
Br seep pap. குகவேளே ஈளினப்பிரமா வழப்புடைத்தாய் 

நயனமறுமன் றுடையானே நறும்பூங்கடம்பு புனைமார்பா 
௪ .தக்களபக் குரும்பைமுலைத் தெய்வானையுங்கா னக தீதிலிளர் 

தினைகாப்பவளும் புணார்கணவா செங்கேழ்ப்பவளக் ரிபோல்லாப் 
Casa oo Olin mare exits விண்ணோர்குடி.க்கோர் காவலவா 

வி சாபலருச் ௦ தாழுமொருவா வெற்பாயிரத்து மிளிர்தேவே 
யோதக்கடலுண் டவனகுரவா வுருட்டியருளாய் சிறுதேரே 

யலகோர்புகழ்2 OU LI QUT IT வுருட்டியருளாய் சிறு தரே, (௬) 

நீச்சுக்கடங்காக் ககனவெளி நிறையவெயிலு நிலவு மமிழ் 
CT ODETTE ளுருளாக கிகமத்தொகைவாம் பரிய/௪ 

வீச்சக்கசைதா ரகமாக வெற்பு சிலையும் பணிகாணும் 
விழியாக்கணையுப் சொளும்பித்கன் வென்றிவிழையு மிறையாகப் 

பேச்சுத்தொழிலோ வருமனையும் பிரசமலா்ப்பி டமுந்தவத்தோர் 
பெருங்கூட்டமுந்தோய் கிழப்பனவன் பிழைதாத ரசா ரதியாகி 

யோச்சும்புவியாம் பெருச்தேர்மீ அருட்டியருளாய் சிறுதேரே 
யுலகோர்புகழ்£ர் வயலூசா வருட்டியருளாய்றுேே தரே. (ot) 

வேறு, 

கனத்தகனதன தனத்ததனதன தனத்ததன தானா, 
கலப்பில்பிமைமுய ஜிருட்டுகினைவினா கருத்திறுழையாதாய் 

க.திக்கொர்வி) தயென வுரைத்தகிளியமா கனத்ததிரடோளா 
வலப்புமலியவெ னுள த தில்வெகுவித வவிர்ச்சிசருகோலா 

USS Buster Oar லர்க்சொர்பிரணவ வருத்த நுவல்வாயா 
நலப்பனிருநெறி யினர்க்குமொருபொது நடக்கைபரு£பாதா 
ஈரைக்சமழவிடை முகத்தொர்பெரியனு நடுக்க மறுசோபா 

வுலப்பில்பழனியில் வ௫ிக்குமிறையவ வுருட்டிறுதேசே 
வுல மப்பெண் pln Hai சிவ ச்தகிறமக வுருட்டுசிறுே 27. (௮) 

தக்தகன தத் தன தத்தகனதானு, 
மைக்கிரி௩டத்தியொம யிற்பரியுசூடர்வாய் 

மத்தசயமொற்றையு Oo Besa at avn sor 
 சுச்சிரனடிப்பணிகெய் BULA HOS OT 
FARIS BUH & தீதர்குருராதா 

வெக்யெமஇற்றதரி றைச்சிநுகா யோ 
ரிட்டமுமொர்ச ந்தருளி றைக்கினியசேயே 

யுக்ொெனுளுற்றவவு ருட்டுறுதேசே டு 
யொப்பில்பழனிக்குகவு CR GA pe நீரே, . | (௯)



HV LLIBLO. Fn In 

தனனாகனச் தனனாதனத் தனனாதனத் தனனா. 
௮ வனா திமுப் பிரிவாகியெட் டரி தாகுமெய்ப் பொருளே 

யருணாசலக் துறுகோபுரத் தலிர்சாருவிழ் கெளியாய் 
சவமாவிழற் கிசையாமுமுத் தவாரமாமனத் கணைவாய் 

தமிழ்மாரிகொட் டிமிமேசமொசத் தவர்மாலறத் தொடர்வாய் 
கவளாசலச் கொருதோழமைக் சருணாகரக் கும.ரா 

கடலே;ழ€த் தவளவாழ்வுறக் கருதாருயக் குறியாய் 

இவனார்விழிப் பு சல்வாவெழிம் சி.றதேருருட் கவே 
இருவாழ் தகைப் பழனாபுரிச் சிறுதேருருட் கெவே. (௧௦) 

சிறுதேோ்ப்பருவழு ற்றிற்று. 

ஆக - பருவம், ௧௦, க்கு கவி- ஈ, 
அ. சவி - எ£௱௨. 

வேலுமயிலுந் துணை . 

a. 

கலம்பகம். 
oa —OGYOO—— 

மயங்கிசைக் கொச்சகக் சலிப்பா. 

௪ர்பூத்த நெடுங்கயிலைச் கெரிமிசை தினம்வாழு 
நீர்பூத்ச சடைப்பெருமா னெற்றியங்கட் பொறியாறா 

assim வுருக்கோல மாங்கனியொன் நின்பொருட்டா 
லந்த.ரரகண் சண்டேங்க வரைக்கணத்தின் மறைத்தருளிக் 

கவுமா.ரத் தவவேடங் காட்டுபுவே லொடுதண்டும் 
பவு.ராணி கரும்பசவும் படிபரித்துப் பார்முகம்போல் 

கொங்குவள நாட்டி.லியல் குளிர்பழனி மலைக்கோயிற் 

ற்ங்குககை யொருக்காலுந் தவரறாநங் குகவேளே 

இவைகான்குர்தரவுகள், 

மூவருக்குங் குறுமுனிக்கு முறைப்படிஈல் லருள்செய்து 

சிவகொலை மகத்தான்கா டேவருக்குஞ் சிறைமீட்டா 
யிர் தரன்றன் மகளக்நா ளெய்துபெரும் கலவிரலம் 

வெக்திறற்கா னவர்வளர்த்த மெல்லியலும் பெறச்சேர்ந்தாய 
பத்தமலி நா.ரதனேர் பலர்வாழப் பு.ரர்தப்பாற் 

தத தர்கவிற் சலர்செய்யுக் திருட்டி.லுக்கு மிசைவுற்றாய் 
செக்கரியா மெனத்தோன்றுஞ் செருச்சேவல் பெறுஞ்சர்தஇ 
பைங்கிளியும் பெறுமாரோர் பணைச்தோளிற் பரிக்னெருய் 

இவை நான்கும் கொச்சசங்கள். 

சிமு தலியபல தரவ ரமகளிரும் 
ARGO cre Sais விடுமறலொருவினை 
கலைமகளனையபல் கவிஞர்கள்பெறுபுகழ் 
நிலையறவவ.ரவை நிறைவிடைமருவினை



௧00 பழனித்திருவாயிரம். 

யமணரைய.நுதின மசரசடிவிழைதரு 

பிம.ரரையனையவர் பிறரொகெறுவினை 

கலபமென்மயிலது கடவியெணறுபல 

குலவரைகதொறுமொரு கொடியினைநிறுவினை 

இவை நான்கு மராகங்கள், 

யளவில்கவிப்புல வர்க்கருளிட்டனை 

களவனெனச்சொல் கனற்சொலுநட்டனை 

தளமலிபொற்சல சற்குகைவிட்டனை 

துளவுமலர்க்குர வத்தொடுதொட்டனை 

இவைகான்கு காற்€ரோரடி யம்போதரங்கங்கள், 

கங்கையார்வம் விளை க்தனை 

யங்கைவிறு கொத்தனை 

வெங்கைமேரு துளை த்தனை 

கொங்கைகோடி இலா த்தனை 

இவைசான்கு முச்சரோரடியம்போ சரங்கங்கள். 

தகருகைக் தனை 

நிகரொழி தகனை 

புகழ்பொறுத் தனை 

யிகழ்வறுத தனை 

இவைரான்கு மிருரோரடியம்போதாங்கங்கள். 

( அவைபடோன்று ) 

இத தனிச்சொல். 

காடொறுந் தமியே னாடுமாறு 

நீடொனிக்கலாப நீழலின்கண் 

மயின்முதுகவெர்ச் து வடிவேற்படையு ஞ் 

செயிரறுஞான ச் திருமுத்திசையு 
மிருகரத்தேர்தி யென்முறமோன்றிப் 

பெருகவாவறமெய்ப் பேதருள்செய்தென் 

னுறவினர் தாமு முலப்புறக்காட்டி. 
மறமலிபகைஞர் வாழ்வறறாருக்கி 

வானுலூடத்து மண்ணுலகிடத்து 

மியானுலாஅ௮ப்நிற் சனியார்பலரொடுன் 

றண்டையந்தாள்புகத் தாங்கிப் 

பண்டைகாட்கதையெனப் பகர்புகழருளே, (க) 
இஃதாிரியச்சுரிதகம்.



கலம்பகம், ௧௦௧ 

சேரிசைவெண்பா. 

புகழருளி நிரச்தைமுற்றும் போயொழிய நீக்கித் 

இகழ்பதங்க ளென்றலையிற் சேர்த்தா - ணிகழ்வளமை 

சோடா. ற கோடி குலவும்பழனிமலைச் 

தாடாண்லைச் சற்குருகா தா. (௨) 

கட்டளைச்சலித,த, 

நாதங்கடக்தநின் பாதா.ரவிஈ் தங்க ணுடிமென்னை 
வேதங்கடந்சவன் சட்டிசெய்யாத விதம்புப்பாய் 
சூகங்கடந்தங்கு கொங்கைக்குறத்தி தொழும்பமத 

வாதங்கடரதணர் சூழ்பழனாபுரி வாழ்குகனே. (௩) 

கொச்சகக்கலிப்பா. 

வாமழையதன் மரபேபோல் வருமடியார் பெருங்கூட்டத் 

தூாழைமதி யாச்சிலளு டொருவனென வெனையாள்வாய 

பேழைவயிற் ரனைதுணைப் பிள்ளாயொண் பிறைச்சடிலக் 

ேழைபங்களன் விழிப்பாலா வெழிற்பழனி முருகோனே. (௪) 

கலிவிருத்தம். 

முருகருமலர்ப் பூசையிலழு ததனா முதிர்சொற் 

பருவமுத்கமிம் பொழிதருகாரெனப் படரு 

மொருதவததினை யன்றிமற்றொன்றறி கில்லேன் 

சருவேே த௫கப் பழனிமாமலைச்சார வணனே. (டு) 

எழு£ர் விருத்தம். 

சசவணத்தடத துருவமாயினும்பல சயிலமுமனகாணு, 

மு சனுடைப்பழ னிக்திருமலைமுகட் டொலனிர் திருவுருவேனுங் 

கரவிலீசனுமமையுமால்விடைமிசைகாண்டொறுநடுத்தோற்றும் 

வ.ரதநல்லுரு வாயிலுங்கரு துர் மகத் துவத்துயார்சோயே. (௬) 

எண் சீர்விரு த்தம். 

தவம், 

உயார்தமா தவமியாதென் றஐலைய வேண்டா 

முலகத்தி ௬ணர்ந்தவுண்மை யுசைக்கக கேண்மோ 

தயக்து£ிர்கட் கஇடர்செய்யா விரதி யாகி 

ஞான மொடு கல்விநல ஈணுகப் பெற்று 

வயக்தழைக்குக் தருக்கைவேற் சேக்தன் வாழு 
மலைப்பழனி யடிவா.ரம் வந்து தங்கப் 

பயக்தவிர்க்குந் தஇயானசெபம் பூசை செய்து 
பைர்தமிழாற் பலபாடல் பகர்வ தொன்றே, (௪)



௧0௨ பழனித்திருவாயிரம். 

கேரிசை...ண்டா. 

பகலவனைப் பல்லுகுத்தார் பண்டைச் தவத்தாறி 

றிகழ்தருசே யாவனெனச் தேரி - னிகரில்பல 

மன்றத் தவிர்புலமை வாய்ந்து வயலூர்ப்பொற் | 

குன்றத்தில் வாழுங் குரு. (௮) 

கட்டளைக்கலிதத றை. 

குருவென்றெங்கெங்கவிர் இன்றாசெவருங் குவிர்பழனி 

மருவுங்குருபரன் றன்னருட்சீரத்துளி வாயந்தவுண்மை 

தெருளும்புலமைக் கவுமாரரெண்வகைச் சித் தஇிகளும் 

பொருவின்றியமுசன் முத்தியுநாடிய போதத்தரே, (௯) 

வெண்டை க்சலிப்பா, 

போதன்கதறப் புடைத்தாண்ட புண்ணியவேள 

இகம் பயில்வார் செர்தென் பழனிமலை 

நாத னவனே ஈமக்கோர் துணையெலுஞ்சொ 

லோதன்பர் பாதத் துகுதாைன் சென்னியவே (4) 

குறுச்தாழிசை, 

சென்னியாறுடைச் சவகுருப்பிரான் செங்கைவேல்வலித் தீரவேர்குறக் 

கன்னிகாடொழத் துணியுமோகனக் கள்வனெம்பெருங் கடவுளென்தறிந் 

தென்னினைப்பெலா முற்றகாடி.யே யெழில்குலாவுதென் பழனிவெற்பினிற 

பன்னிடுக்துதிப் பரிசதெப் இடி.ற் படியும்வானமும் பரிவு தீருமே. (as) 

புயவகுப்பு, 

தானனந்தனனதன தனன தன தானனா. 

தீரமொன் றியபலபல் வீரரும் புகழவளர் 

சேயகுங் குமமலைக ளெனமிகநிலாவுமே 

சீதளம் பொலிமதியி னார்வமிஞ்டெமருவு 

தீரிறங் கொளுமகளி ரறுவர்முலைகாறுமே 

சேலினம் புரைவிழிக ளாலரன் றனைவிலைகொள் 

சீலவக் தரிகளப முலைமணமும்வீசுமே 

திதொழிர் துயர் துருவ னேமியின் நிரிவொழிவில் 

சேணலம் பெரிதுபிறழ் தாவும்விளையாடுமே 
சே தமின் நியமலைகள் போய்வருஞ் சலனமறு 

சீர்பெறும் படி செயரி யமையுருவமோவுமே 

சேலையும் பணியுமணி தோகையென் நிலகுசச 
தேதவிமங் கலியமது நிலைபெறுதல் காணுமே 

தீர்வருந் துயருகதி வீழ்சயந் தனையெளிது 
'சேறிடும் படிசெய்திட வொருகனவினேருமே



கலம்பகம். ௧0.௩ 

கேளினுங் சொடியகுண மேவுதிண் டி.றலவுணர் 

தேவர்தங் கழலிலிடு தளைகளறமோதுமே (ழூ) 

ேனிலின் சுவைசெயிசை நாரதன் றொொழுபொழுது 
சேணமங் கவடியில தொருதகர்கடாவுமே 

தேசிகன் பிரணவவி னோதனென் றுணருமதி 

இவிரங் கொளு.முனிவர் தலைகடொறுமேறுமே 

ேதனம் பொருவுதொகை யாயகுண்டலமுகிகர் 
மேதப்விலங் ௧௪ முநிசை படவணையடீடுமே 

சேேகமென் பனமுழு_.து மீயுமக் தணன்வெருவு 

திமைகொண்டொருகுகையி லலறஈனிசாடுமே 
தி.றும்வன் குணமருவு தா.ரகன சமரினிடை 

௪ கரன் செலவி$மொர் படையைவலிதீயமே 

சேடனும் புனலுமதி யார்கசர் தையுமுதல 
சோகெடுஞ் சடையடவி தனிலளவளாவுமே 

சேவைகண் டலதுமகி ழாதழுக் துறுதிகொடு 

ேசரிமன் புறுமடியர் பகைமுழுஅமீருமே 
தேரெனும் படிசிரிய காலிவர்ர் தவனளவில் 

சேனையும் பெரிதுமன முருகுமெழில்வாயுமே, (ல) 

மாசன்வர் திரவுபக லாமணங் கமழுமலர் 

arias ser apa மெலிவிலதுமீறுமே 

மானுமொண் பரசுமணி தோளபெறும் பதினொருவர் 

வாகைவெம் படைகளென மருவுதகைசாலுமே 

மாய்வில்சங் சனதொரு பாதிகொண் டவளுமதி 

மாணுறுங் கதிரயில கெனடெடி துசாருமே 

வானிலம் புவிபிலுபி ரியாவையுச் துயிலொருவு 

வாரணங் குகரவொலி கொடுபெரி துகூவுமே 

மாசறுங் கனல்வரைகொள் சாரலின் சஇகரிமிசை 

.. வாம்பசுங் இளியினிய தமிமுடனுலாவுமே 

வாசமிஞ் சியகுசவு நீபமுங் குவளையம 
தாணியும் பணிபிறவு மிடை யிடைவிசாவுமே 

மாதர்கண் கரமுனிவர் வீரா்கெஞ் சமுமிலகு 

மாழைமென் சிறையமது கசமுஈனிசேருமே 

மாதிரம் களினிறைவ ராதியண் டர்களறிய 

மாரயன்வெங் களநடுவி னுவல்புகழ்சுலாவுமே (வஐ) 

மாசதங் கடவன். ழத லானதொண் டினிதுசெயும் 
வாயுவின் பபமொசணு வெலும்வலிமையேயுமே



௧0௫ பழனித்திருவாயிரம். 

மாரிதர் தளவில்பல வாயசெந் தனமுழுயு 
மாறுகண் டிடவகல்விண் முழுமையிலனுமாயுமே 

வானி௰ம் பெறுகடலி தூடெழுர் தழுதொடவிர் 

வானம் கையாவதுவை மலியுமதுகூலமே 

வாயிகம் பலருமறி காயிகஞ் சரதமலி | 

மானதஜஞ் செயுமவர்கள் பலரையினி தாளுமே 

வாடைவக் துலவின்மலர் தாழையின் புதுமலென் 

வாண்முனிக் திடினுமகிழ் வுறுகுணவிசாலமே 

மாமனென் றவனவுணர் சேனையின் சமர்முூகி 

மாழ்குறு தொறுமவரை யெளி தடுசகாயமே 
வாய்மையொன் றறிதலவ ராகிய சகயினெதிரின் 

மாமிசசர் தினுமவர்க ளுணர்வரியகோலமே 

வாதுளம் பொருவுசில வாகமங் களினுவலும் 
வாழ்வெனுஞ் ௪ரதகதி விழைபவரு ண்மூழ்குமே; (9) 

சாரமின் றநியகவிகள் கூறிடும் புலவர்கள் வி 

சா.ரமங் கெடவுதவி செயுமதியுதாரமே 

தானவெண் களிறமர ரூரின்முன் கொணருமக 

டாளமென் றவிர்களப முலைபுண ரகேயமே 

் சாகரம் பொருவிழிகொள் Can or கலவிியொரு 

சா.ரலின் றலை, நுகர வவடனெ திர்கூடுமே 

தாலமென் றதனிலுள சேவமங் கையரனயர் 

தாமுமின் புறமருவு மொருபெருமைசூம்மே 

தாரகன் சடமுிமொாரு மாயவெக் கிரியு டள 

தானையும் பொடி யவென வடிய.பிலையேவுமே 

தாழ்வறும் புபவலிகொணுசசில் கமதனைய 

தானவன் றனதுயிசை நுகரும்வகை£யா ௬ 2ம 

சாகைபெண் டவிரவளர் மாமரம் குருதிவெகு 

தாரைகொண் டுகவலறி விழவெளிதுகீ மே 

தானதர் தனனவென நாடகஞ்செயுமகசபர் 

சாயு.ிக் திரசபையை நிறுவிபவி க-ூரு 2ம (Pen) 

தாகமிஞ் சியகவுரி நீருணும் ப,ிியெடூவர் 

தாமுமங் கவாமருவு மெழுகிரியு நூறு£ம 

தாரிழந் தலமருப 2. ரதன் பழையபடி, 

தானிலங் உடெவவன திகலடுகுரூர2ம 

ய சாதனம் பெருகும்ச மாமுகன் GH or Lp ENT 

தாவுமொண் புகழ்புனைய வருளும Borge ' 

தா.சகம் பெறு. பலய மாதவன் னத யர்



கலம்பகம். ௧6௫ 

சாவொழிக் துலகுதொறு முலவவிடிம்வா. ரமே 
Fra s6 திரமுமுணர் போசனம் பிடு மபய 

தாளவிழைக் கவர்தமிடர் முழு தடர்குடாச 2ம 

சால்கொடுர் தகையபுலி வாகனங் கொளுமுனிவி 
காயகர் தெரிபவர்கள் இலாரபே நுனேகமே 

சாருவென் ஜொருபெயசை யேமொழிக் தவள்கைதரு 
சாமியென் அருகுமவர் துயரடசுபாவமே 

சாபமுங் கணையுமொரு வாதுகொண் டலையெயினர் 

சாறயார் திடல்பகரு மகவலுமவாவுமே, (த) 

யா.ரணன் றனதுமனையாளெனுஞ் சரசுவதி 
யார்வமிஞ் சடமிளிரு மபிருயசொரூபமே 

யாகம் களுமுளபு ரசாண்சங் கழுகிசமெ 

Oboe Bape லொருசுவடிபோடுமே 

யாலமுண் டவாதமது கூடலம் பதியினரு 

காறுசெர் தமிழருமை யறியவிடுமானமே 

யாகுலம் பெறும்வமுதி கூனும்வெஞ் சு. ரமுமொழி 
வாகவெண் பொடியமணர் விழியினெ திர்பூசுமே 

யாசொழிக் தனவுமது சேசநின் றனவுமென 
லாமதர் தொறுநிகழு மதபவ௪ுூகமே 

யாழிவென் றசலமுறு பாலையன் பலபனுவ 
arte கணியவொரு கவிஞனுளிலேகுமே 

யாலியின் சுவைகுலவு பாடல்விண் டவர்கள் பொது 

ar sor தனிலவர்செய் கலகமறவாலுமே 
யாயிரர் தவமையொரு பேய்நுகாக் இரிகணம்வ 

சாமுனங் குகையினது கதவடுமுபாயமே (தஹ) 

யாடலஞ் சிகசியினது சோர்வொழிக் தடவிவரு 

மானைவம் பியலினதன் மிசையிடியில்விழுமே 
யாணவக் தவிருமுது வேதியன் சினவு தலு 

மாவியின் கரையிலொரு சிவனெ இரினீளுமே 

யாலிலக் தணமுனிவர் கால்வருய்ம் தடல்செய்குரு 
வாதிபுங் கவரும்கிழை தருகுறியின் மூலமே 

யாதரஜஞ் சிறிதுமில ராமு.ரண் புரிககுவ 

ராண்மைகுன் அுபுநசிய வெகுளிசெ ய்விசோதமே 

யாழமிஞ் சியகடலை வானமன் றளைமு திரு 
மாடகங் குலவுகிரி யினைவெலிசைகோலுமே 

யாகநொக் துலையமலை மீதுருண் டெழுசிறுவ 

னாசைவண் கடல்சுவற வெனமுயலுமோகமே 

14



௧௦௬ பழனித்திருவாயிரம். 

யாணைகொண் டுயாபெரிய மாசுணம் பலபலுக 

மா.சவிண் டி.டி. னுமமை வருபுகழபா ரமே 
யா.தியச் தமுநடுவு மேகமென் ௮ுணரவரு 

ளாவினன் குடிமுருக னடல்குலவுதோள களே. 

சேரிசைவெண்பா. 

தோளா றிரசண்டானை த் துங்கவடி வேலானை 
யாளாவார் சூழ்பழனி யாஇிபனைத் -- தேளாம் 
வினைப்2பய்செய் நோய்க்கஞ்ச வேண்டுகின்றே னன்னா 

் னெனைப்பேணிக் கொள்ளுவதென் றே. 

கட்டளை க்கலித் துறை, 

என்றுககவலைப் படா கார் தங்கூட்டத்தொ டென்விழி முன் 

னின்றுல்கவலை நினை த த.ற்குத்.து நிரப்பொழித்தாள் 

வன்றுஙகவலைப் பொருமுலைமாதர் மலிவயலூர்க் 

குன்றுங்கவலையச் சித தசர்நெஞ்சுங் கொளுங்கக் தனே. 

மடக்குக்கொச்சசக்கலிப்பா. 

கந் தமலி குரவோனே கருணைமலி குரவோனே 

யக்தாருக் குடையானே யதிதரருக் குடையானே 

பைஈதகைய மயிலோனே பரித்தகைய மயிலோனே 
வெர்தவய லூரானே வியன்கொள்வய லூரானே 

ஊர், 

கட்டளை க்கலிப்பா, 

ஊர்கண்மாத்திர மோபழனிக்குக னுற்றுவாழ்தல மொண்டிரிபற்பல 

சீர்கவின்ற இனைப்புனம்பற்பல செம்பொன்வாய்க்த சகெரிகள்பற்பல 
நீர்கலிக்கும் கடற்கரைபற்பல நீக்கொணாத கிசமறைபற்பல 

வார்கலர் த சடைச்சிவன்கும்பனே ரன்பர்நெஞ்சமு மங்ஙனமாகுமே. 

Oras pop Joos. 

ஆருவேறி யண்டபிண்ட மெங்கனும்பு குந்துமீ 

ளண்ணல்பின் னுதித்தபால னாவினன்கு டி.ப்பிரான் 

பாகுவன்ன சொற்குறத்தி தாடொழத் துணிர் தவேள் 

பச்சைமா மயிற்கண்வர்த பவனிகண்ட பாவைமார் 
வாருவிற் கரும்புவைத்த வேள்பவுஞ்ச தல்லசோ 

மற்றவன் சமர்க்குடைந்து வாடுகின்ற தென்கொலோ 

யோகுமுன் புரிர்தவீ௪ ளைப்பிரித்த வாளியோ 

டொன்றிரண்டு மூன்றுதொட்டு முயிர்பிழைப்ப தருமையே.. 

நேரிசையாிரியப்பா, 

அருணெறித்தவத்தோ ரஞ்சிகொந்து 
தெருமசாவண்ணஞ் செந்தகருகைத்தும்: 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௪௭) 

(௧௪)



கலம்பகம். ௧0௪ 

பாவமன்ன பஃஞுனவராற் 

ேவரியாருஞ் சிறைப்படறவிர் த்துங் 

காயிகமுயன்று கருத்துகெக்குருகு 
மாயிரங்கண்ணா னமையுருவொழித்தும் 

பொன்றயங்குருவப் போதனார்வங 

குன்றவோர்குன்றக் குகையிடையடைத்து 

தீயதா.ரகன்மேற் செலவிடுத்திழந்க 

சேயவாழி திருமாற்களித்தும் 
பையராவணிந்த பரமனுள்ள த் 

தையந்தீர்கர வரும்பொருளறைத்துந் 

தேடுஞ்ச்த்தித் இறஞ்சிறிதே,ச்தி 
நாடுக்தகமியே னலிவுறத்தகுமோ 

மூலன்மரபின் மூன்றாந் தலைமுறைப் 

பாலனா தியமைப் பரிர்தன்ராண்ட 

வருட்டிறமிக்கா ளகன்றதேயோ 

மருட்டிறத்தின ததொடு மாயச்செய்யேல் 

வர் தன்றென்லுள் வகுத்துசை த்துளவா 

றந தவுண்மை யகிர் தரக்காட்டாய் 
பைந்துணர்ச்சோலைப் பழனிவெற்பிற் 
செந்துவர்க்குன்றெனத் திருக்கைத்சண்டொடு 

வேற்றிருமார்பமும் விளக்கொளு 

மேற்றிசைகோக்குபு மேயலித் சகனே. (௪௮) 

கேரிசைவெண்பா. 

வித்தகனைத் தென்பழனி வேலவனை மெஞ்ஞானத் 

துத்தமச்சீர்ச் சற்குருவென் றோசாதா -- செத்தகவோ 

சானா௮ு மன்னோ ரகம்புறமென் pian aren evs td 

Cureyser Oper gAé Bes Curd. (௧௯) 
கட்டளைக்கலித் துறை, 

நிர் திப்புக்கஞ்சி நெடுகாண்மெலிக்துன்னை நேடியிக்த 
வர் இப்புச்செய்யத் துணிந்தேனெர்சாள்வந்து வாழ்விப்பையோ 
திர்திப்புக்கொண்டெக் தேறிப்பழனிச் சிலம்பில்வருஞ் 

சந்இப்புக்காரர் விருப்பமெல்லாமுக் த ந்குகனே. (௨0) 

சலிவிருத்சம், 

தருவையன்ன விகையுர் தவப்பெருக்கு மெய்தினார் 
மருவுபேர வைக்கணியானும் வைகும்வாழ் வளிப்பையோ 
பொருவிலாவி னன்குடிப் பொருப்பினிற் பொலிந்துவாழ் 

திருவருட்கு கேசனாஞ் சிவோகஞான சித்தனே. . (௨௪)



கடு] பழனித்திருவாயிரம். 

எண் £ீர்வண்ணவிருத்தம், 

DSSS SOT STM SO ST Co Cd). 

சித்தகோடிகளெ லாநினைய நீடுமோர் 

செக்கர்மேனிமுரு கேசனுமை கேள்வனார் 

பத்தசோடுவழி பாடுசெயு ஞானவேள் 

பட்சிவாகனவி சாகனவ னாணைநீர் 

சுத்தமாமுணவு மீடில்வய லூரையே 

சொற்றபாடலுணர் விறுமரு ளாசையா 

லெய்த்தேேகமுமு ளாரறிவ ரேோனையோ 

ரிக்குமாரனது சேனையிடை, மாய்வயே (௨௨) 

அம்மானை. 

மாயன் புகழ மலைப்பழனி வாழ்முருகோன் 

௮ாயன் கு. ரவன் ரொழுகடவுளம்மானை 

தூயன் குரவன் ரொழுகடவு ளாமாகில் 

மேவேயன்ன GC srorreng வேட்பானே னம்மானை 

Calis Onan als வினையங்கா ணம்மானை, (௨௩) 

கேரிசைவெண்டமா. 

காணங் ஈருதிக் கடைத்தலைதோ றுந்திரித்து 

நாண.௩0 ருக்குமென்னை நத்தியே -- வேண 

பயனளிப்பான் கொல்லோ பழனிக்கிரிமேல் 

'வியன்வடிவே லேக்்இகின்ற வேள். (௨௪) 

கட்டளை க்கலித் தறை, 

வேளைக்குதவுங் கருணைநிர்கில்லைகொன் மெய்யறிய 

நாளைக்கெனச் சொன்ன மின்னெஞ்சஞ்சற்று ஈகவில்லையோ 

பாளைக்க முகிற் பசுமூங்கில்கும்தென் பழனிமலக் 

. காளைப்பருவ முருகாகுன்றாக களிப்பருளே,. (௨௫) 

கலிநிலைத்துறை. 

களிகொண்ட மதவேழ முடனாூ மூர்நின் கழற்சேவடி 

யொளிகொண்டவுணர்வாளர்பலசைத்ெ9தாடர்ந்தாண் டவுயர்வுன்னியே 

பிளிகொண்ட வென்னைத் தூத்தாள காணுங்கொ லெக்கேர$ர் ம 

.துளிகொண்ட மூ௫ன்மூச பழனிக்கிரியின்மேய சுடர்வேலனே. (௨௬) 
‘ie, அறு ர்விருத்சம். 

சுடர்நெடுவேம் படையேச்தஇத் தோகைமயிற் பரிமீது தோன்றியென்ற 

னிடா்முழு.துல்களைந்தா ண்டா லியாவருன்னைத் தடைசெய்வா ரிரக்கமின்றோ 

வடர்பொழில்சூழ் பழனிமலை ய திபாபொன் னகர்ப்பலவோ சார்வமெய்த,5 

இடற்படுவா ரிஇிுரிப்போய்த் கயெவஞ்சூர்ச்செகுத்தபுகழ்ச்சருள்ளானே.()



கலம்பகம், ௧0௯ 

எழுசீர்விருத்தம். 

உள்ளமொத்துனையே யுணர்லொ தவர்போன் நுலகரூடுழல 32 வன்விடுத்தா 
யெள்ளளவருட்ச Pes இயாயி னிகபரமுயச்செய்வேன்கண்டாய் 

கள்ளகெஞ்சகத்து த் தானவாதமக்குங கருதியபேறளித்தருளூம் 
வள்ளலக்தகையார் மலர்விழிப்புதல்வா மலை த் திருப்பழனிவான வனே.(௨௮) 

மடக்குக்கட்டளை ச்கலிப்பா. 

வானகத்தரை யாண்டலையாதவா வானகத்தரை யாண்டலையா தவா 

ஞானதேசிகச் சற்குருகாகனே ஞானதே$சச் சற்குருகா தன 

மானளித்சத மகமண்மணவாளனே மானளித்த மகண்மணவாளனே 

பானலம்பழ னிப்பதிக்கண்ணியே பானலம்பழனிப்பதிக்கண்ணியே. (௨௯) 

எண்சீர்த்தா மிசை, 

கண்ணும்புகழ் பெரிதுற்றது கலிஞர்க்கிடி யேறாக் 
காணததகு சந்தக்கவி கவினுற்றது கடல்சூழ் 

மண ணுவகக னமும்வாழ்வுற வைக்கத்தகு மாண்மை 

வருமாறுத வஞ்செய்திடும் வலியும்றது வயலூர் 

நண். ID BI HM ர பரராயக னனவிற்கன விடைபன் 

ஞாயஞ்சொன் மனச்சாட்ச்டியு ஈ * ளகுற்றது ஈரர்சொற் 

புண் ணுமவறு மையமவேசொடு போ கப்பெறு கில்லேன் 

புசதேவிருஞ் FEC BF Thi Ly 6007 iL] ,D [Der ரன்றே, (௩௦) 

வெண்டளைக்க௨ப்பா. 

அன்று தொட்ட நின்ணெற்றுக் காற்.றாற்றொன் றுண்டாக்கி 

யின்று?காட்ட வென்கிணற்றுக் சே ற்நூற் நீதிகண்டாய் 

குன் றுதொட்ட வேலா குளிர்பழனீ க் சோயினடுத் 

கொன்றுதொட்டு நின்ற துணைத்தோட் சுரேசுரனே. (௩௧) 

கட்டளை ச்கலித் நறை. 

KC oF Mary SMD புலவர் தம்மீசனுக் துங்கவைேேல் 

வோரச.ரமரத் தியு மின்னார்பலரை வலிதபற்றுங் 

க3.ரஃ/ரக்கர்வலுந் தென்பழனிக்கிரி காண்பவரை 

நடோரஈரராக்கு முருகோனென்றேசொல்லு கான்மறையே, (௩௨) 

எண்ஈர்விருச்சம், 

மறம். 

மறவர்குடிலிற்பெண்கேட்டல். 

நானாக வந்துநின்பாற் பெண்கேட் டிங்கு 

நங்குசெய்கன் றேனெனநீ நவில வேண்டா 

மூனாறும் வாய்ப்புளினர் குலக்கோ மானே 

யுன்னணை யென்னைமன்ன ஸஎுன்பால் விட்டான்



‘660.  பழனித்திருவாயிரம். 

சேனாதி பஇிவரிலுர் தாங்க மாட்டாய் 

. தினைக்கூழி னெல்லமுது தீதாங் கொல்லோ 
மேனாளெம் பழனிமன்னோர் பெண்சொண் டேல் 

விசைந்துபிற்போப் நும்மினத்தார் வென்றதென்னே. 

மறவர்மறுத்துக்கததற்றாழிசை, 
வென்றிதுன்று பழனியிற்செ வேடனை த தெரிந்திலாய் 

வேதமுற்று ணர்ந்ததோர் கியாசனூல் விளம்புமுன் 

பன்றியாலொர் மன்னைவென்ற வேடர்தம் பிசானுடன் 

பக்கசின்ற வெயினமங்கை பாலனென்ப தார்சொலா 
சன்றியெங்க டெய்வமென்கை சங்கமுற்ற 8ீரன்வா 

யகவல்சொல்லும் புளினர்வேறி னத்தரிற் கலப்பசோ 

சென்றிறைக் கியம்பிடஞ்?) டாதெதிர்க்கொ ணா தெனத் 

தேவ9சென்று ணர்க்கொல்காது தேடிவந்த தூ.தனே. 

இதவுமது ஏண் £ர்விருத்சம். 

(௩௩) 

(௩௪) 

அ தகேண்மறமென்றசொற்பொருணீ துணியிலி த்தனைதொலைஈடந் தணுகாய் 

மா.தசாசையி னாலுயிரிழந்த மன்னரெண்ணிலர் மாகிலத்தர்சகோ 
௪ தராண்மலர்ப் பொழில்குலாம்பழனிச்சேக் தனாணையாஞ்செருச்செயிலவர் சங் 

காதன்மங்கையர்குறிச்சதோறமைவார்கடலுஞ்செக்கரிற்காண்டருமன் 2ற. 

சேரிசைவெண்டா, 

காண்டமொரு மூன்றுங் கடந்துன் கழல்புகுஞ்சீ 

ரீண்டடைய நாடுமென்னை யெள்ளாதேநீண்டவலும் 

போற்றப் பழனிப் பொருப்பில்வளர் புண்ணியனே 

யாற்றன்முழு தன்னே யருள், 

கட்டளைச்சகலித் துறை. 

\ 

அருளந்தரங்கத்திற் சற்றுமின்றாபினன் ருண்டுசொன்ன 
பொருளந்தரங்கண்ட பொய்யாமெவ்வாறுய்ந்து போ.துவனியா 

னிருளக் த.ரங்கக் கடன்மாவட்டாய்கல் லெழிற்பழனித் 
தெருளர் த.ரங்கன் மருகாவன்சோ தனை செய்திடலே. 

் சலிரிலைத துறை, 

செய்யாறழைக் குங்கதிர்வேல்புளை செங்கைநாத 

னையானனத் தார்தருபாலக னாமமன்றோர்ந்து 

மையார்பழ ஸிக்கரியிற் நினம் வாழ்த் துகாயே 

லுய்யாதொழிர் தாற்புகிமாகழ லோய்வுறுளே, 

களி -- தாழிசை, 

ஒய்வுறா தருட் பேறுவேட்பவ ருள்ளமாங்கம லத்தையே 
யொத்தசீர்த்திரு வாவினன்குடி யூரில்வேள்புகழ்க் களியரியா 

(௩5) 

(௩௭) 

(௩௮)



கலமபகம. SEE 

மாய்வுறாது பிதற்றிடேமதற் கானசாட்சிகள் கேண்மினோ 

வத்தலுக்கறை செம்பொனாகு மரிக்குகாயக னெல்லதே 
காய்வுறாவிதி வாழ்தலஞ்சுடு காடதேயட லேமனே 

காசினிக்குயர் செல்வனார்வக் கடலளிக்கவும் வல்லவன் 

றேய்வுருமதி யெண்ணிலாதன தெய்வமேமுழு மோசனர் 

தேகமேபல கோடியாலய சீலமார்வது தேறினே. (௩௯) 

இ.துவுமன எண் சர்விருத்சம், 

ேேதறிடுங்கட் குடியருக்கே யடிமையென நின்றோர் 
தீராக கஞ்சாவைத் தனந்தினமும் வேட்பார் 

காறியநீர் மேன்மேலும் வழிதரவே கொள்வார் 

ஈளிர்பழனி மலைக்குகனை நம்புதலு மாட்டா 

சா.றிரண்டு சமயமுக்தன் சம்மகமென் றேற்பா 

ரறங்கள்வகை செய்வாரை யடியோடு கெடுப்பார் 
பாறினத்தீம் பண்டமுண்டு பார்முழுது மலைவார் 

பாவலவர்க் ககனிசண்டு பட்சமுந்தோன் நிடுமே. (௪௦) 

கண்ணி, 
தோன்றுவதுந் தோன்றாச் சொருபமுமா நின்றபொரு 

வியான்றுதிக்குஞ் சீர்ப்பழனி யிற்குலவு சற்குருவே, (௪௧) 

வேற்றொலிவெண்டுறை. 

சற்குருவா மவர்பலரிற் றலைமைபெறு பழனிமலை த்தண்டபாணி 

நிற்குநிலை யுணாச்தவன்ற னெழுத்தாறுஞ் சர்ததமு நிகழ்தி,சவல்லார் 
கற்குகாவலர்பெருங் கருணைமாதவர் 

விற்குனித்தமர்செயும் விறற்கைவிரரே. | (௪௨) 

மடக்குத் தாழிசை. 

விரராயவரிற் பெரியவாண்மையனே மிகுக்கும்வெப் பெரியவாண்மையனே 

விண்ணவர்சேனைக் காவலுள்ளானே விகற்பாவெஃ காவலுள்ளானே. 
சாரதர்கூட்டம் பரவுதேசிகனே .தமிழ்முனி பரவுேேசிகனே 
சண்டன்மேற்கழற்றுக். குமரகாயகனே ச.ரவணக் குமசசாயகனே 
நா.ரதாதியர்க்கோர் தா.ரகமானாய் நளிர்புன த் தா.ரகமானாய் 

நறைமலிகடப்ப மாலிகையானே ஈவில்சொலா மாலிசையானே 

பார திமகழக் கலையருள்வானே பதுமம்வாழ் கலையருள்வானே 
டாதுகாத்திலையி தென்னையாண்டருளே பழனியி லென்னையாண்டருளே, () 

கேரிசைவெண்பா. 

ஆண்டானைத் தென்பழனி யானை யலர்கடம்பு 

பூண்டானைக் கோடி பொருப்பானை -- வேண்டாத | 

நாள்கழிக்த துன்பமுற்றோர் ஈன்மொழியாற் தீர்ச்சவல்லான் 
வாள்கவின்ற nas arg. | ட... பு]



S52 பழனித் த் திருவா யிரம், 

இள்ளைவிட்டி ரங்கல் -- கட்டளை ச்ச வித் தறை. 

வாகுவிற்ளெளையொன் றேக்தும்பழனி மலைக்குகன்பாற் 

போகுமென்கிள்ளையை யாங்கதுபற்றிப் புணர்ந்த துவோ . 
வேகுமிக்காமவெர் தீயாறியானின்ப மேவலென்றோ ' 

ரு யோகுடையார்க்கு மயலூட்டுக்தோழியொ ருண்மைசொல்லே. ௫) fe 
april ssw - இரங்கல். 

சொல்லுக்தூஇனுக் காவனவெனமுனூ ஜொகுத்துரைச் தவையெல்லாஞ் 

செல்லும்போதுமோ சணுவ.விரங்கொன். றிருப்பழ னியிற் செவ்வே. 

கல்லுகாணுறுங் கருத்தே யவன்றரு காமகோய்க் சடல்வீழ்சேே த 

னல்லுமங்கசன் வில்லுமெற்செயுந்துய ராறுமா றறியேனே,. (௪௬) 

எண் சோவண்ணவிரு த்தம், 

தன்ன தந்ததன சானன தனனா, 

௮. றிவறிந்தபரி பூரணனலையோ 

வடிமைநின்௪ரண நாடுதல்படி ரோ 
குறிபகா்க்தகுண வேடமினுடனேர் 

குல்வியென்றுபரெ லாமடவிசைவாய் 

மதியணிக்தகச காதனுமுகறோய் 

மலயஈண்பனுமு னாளுயவருளவாய 

பறிபடுந்தலைகொள் சாசணர்கலகா 

“பழனியங்கிரியில் வாழ்குருபரனே (₹௪) 

பத்துச் சர்வண்ணவிருத்தம், 

தனனதத்ததன தத்ததன் தத்ததன தர்.த.தானா, 
பரம தத் இமிர முற்றறவொ றுத்தசிறு சங்கமேகேர் 

பனவ புத்திரனை யொத்தபுகழ் பெற்றுயமு யன்றரகாயே 

னிரவ லத்திரவி லுக்குளுமி ளைத்திவண முங்கலாமோ 

வினிய சற்குருவெ னக்திருவு ருக்கெரடெ.திர் வந்துகாவாய் 
கரத லத்திலொரு சத்தியொட. டற்றடிபு னைந் தவிரா 

ககன முற்றவிரு பத்தினிக ளுக்கி௮டைம கிழ்ந்தகேள்வா 

ம.ரக தக்ரியெ னத்தகும யிற்பசியி வர்ந்தவேளே 
வளமி குத். தபழ னிக்றையெ. னத்தினா டஞ்செப்வானே, (௪௮) 

கைக்களை - மருட்பா. 

வானமங்கை யல்லளிவள் வார்குழற்பூ வர்டுகன்ற 

தேேனனைய மைக்சண். சமிட்டுகன்ற -- ஞான 

குருவெனப் பழனிக் குவட்டின் மேய - 

வொருவனை யேதின முன்னு 
2- பழுருடர்தம் குலத்து முகிழ்முலை,மகளே.. (௪௯)



கலம்பகம். ௧௧௩ 

இதவுமது - கட்டளைச்கலிப்பா, 

மகசவாரிதி யன்னகட்பார்வையான் மாழ்கி சொர்.துமறுகுமென் வன்மனஞ் 

'சிகசமால்வனை ரயேநிகாகொ ங்கைமேற்சென்றுலாவித்திர தியென்றெய்தமே 

க௪.ர வார்குழ லாரிடக் தூதும்போஞ் சங்க ரன்றரு சாமியைச்சந்த.தய 

குகரமாகுங்கொடி.ப்பழனிக்கரிக் கோயி லிற்கண்டுகொள்வார்கள் போலவே. 

தாழிசை. 

போல்வதொன்றில்சர்ப்பழனிவேலனைப் பொறிகளாறுடைப்புனிதரா தனைக் 
கோல்வலிக்கொடுஞ் சூரர்காலனைக் கும்பிமிக்தொழிற்கொண்டதொண்டர்கா 

ணால்வர்பெற்றபேற் நிச்சையின்றியே ஈரசொடங்கனே ஈலிவுறேன்மினோ 

வால்வயிற்றுணைக் கடவுளாருமற் றவனைசம்பியுய்ந் ததுமெயாகுமே, (௫௧) 

ர நிலைமண்டிலவாிரியப்பா. 

மெய்யறிவினேே விரும்பும்வீ ௮ுடைச் 

செய்யமேனிச் சிவகுருபரனைப் 

பல்வயிற்கரு இப் ப.ரதவியாமற் 
செல்வடீடுர் திருவாவினன்குடி.க் 

குன்றிற்கருதுக் கூர்ப்புறப்பெற்றும் 
வென்றிப்பேழே விழைர்தயரா்கின்றேன் 

முன்னைவினைகோய் முழு தறமு.றுக்கி 
யென்னையன்னா னேற்றுக்கொளினே 

யொருபெயசன்றிமற் ஜொன்றறிகில்லாள் 

பருவ.ரல்களைந்த தா தியயலபல 

காதையுமெய்யாக் கவின்றருங்களிசால் 
பேதைமாக்தர் பிணக்கழுற்றழியும் 

பதமப்பொகுட்டுப் பண்ணவன்பகர்க த 
சதுமறைச்சமயர் தழைக்குமேனைப் 

புன்னெறியாவையும் புறம்பா 
மன்னெறிவழுவா மாண்புலகுற௮ுமே. (௫௨) 

இன்னிசைவெண்டா. 

உலகழுற்றுக் தன்குடைக்2 ஹழோவா.து கொண்டு 

கலகமறக் காக்குங் களிப்புடையா ரேனுர் 

திலக தற் குஞ்சரிகோன் றென்பழனி போற்றும் 
புலவரொப்பக் கொள்ளார் புகழ். (௫௩) 

கட்டளை ச்கலித் துறை, 

புகழ் கன்றுதென்பழ னபுரிக்கோயிற் புனிகனன்ப 

ரிகழ்வொன்றினாலுமஞ்் சாருடலாதிய வென்றுதம்பா 

னிகழ்கின்றயாவு மவன்றன்னவேயென நிச்சயித்துக் | 

சதிழ்சரை தயாள: சவரேபிற்கித் தியக்கெசே, (ar) 
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SF பழனித் திருவாயிரம். 

உ சித்து. எண்சீர்விரு தம். 

“தியக்கமது' முணர்வவக்கும் பழனிச் செவ்வே 

.. டிருவரு்பேழ் றிச்சைகொள்ளுஜ் சித் ச மே. ரியா 

மயக்குகைபிற் பொன்னுருக்கும் விபரந் ேோரவே 

'மணிமாவிம் பிறவுமெளி யனவர்க் காண்பே 
மயக்குளிகை யிட்டுநெடுங் ககனத் தேகும் 

.. வகையறிவேங் குருச்செயலே வலிதென் றோர்வேம். 

பயக்குழம்புக் தயிருகெய்யு மமுதும் வேட்டுப் , 

்  பரிசழிகின் றேங்கிடைத்தாற் ப௫ிதீர் வோமே. . (௫௫) 

இதுவுமது - தாழிசை. 
ப௫ியினான்மிக வாடுகோன்பது பற்றுமாண்புடைச் சித் ரேம் 

பழனிவேலனைப் பாடியபடி.ப் பணிந்துகெஞ்டிடச் சோம்பிடே 

மசியனர்தம் பொறுத்துளேம்வெளிற் ருனையுங்கண்முற் காட்டுவே 

மாரணத்துட னாகமத்துயி ரஞ்சுமாறும் விளம்புவேங் 

கதியமன்பதை யும்பாவாழ்வு கடைப்படும்படி நாட்டுவேங் 

காசசாரல வணமருக்தியங் கம்பலத்திற் குலாவுவேஞ் 

சுசியிலாதன யாவர்சொல்லினலுர் துய்த்திடேமிது ச,த்தியஞ் 

சோறுபால்கனி காய்கிழங்கை தொக்குகல்குமின் ரெண்டே (B+) 

| குறள்வெண்பா. | 

தொண்டர்சொற்றூ தானோன் சுதன்பழனி மாமலைமேற் 

றண்டணிக்அ நின்றகுகன் ரான். (௫௭௪) 

சட்டளைக்கலித் துறை, 

தானன்றுகானன்றென் றன்றுநின்கைக்கிள்ளை சாற்றிய£ப 

சானந்தமென்றனகச் கென்றருளவாய்பண் டகத்தியற்கு 

மோனந்தருஞ்ச ற் குரவாபழனி முதுகரிமேல் 

வானர்தழைப்ப நிலம்வாழகின்ற மகத் துவனே. (௫௮) 

அலிடிலைத் துறை. 

கத்துந்திரைத்தண் கடற்பாலுறங்குங் கவின்செங்கண்மா 
லொத்துன்பெருஞ்சீ ருரைக்குர் திறந்தந் துயக்கைக்கொள்வாய் 

மு தீதுந்துவர்க்குப்பை*யும்பொன்னுமணியுங்கொண் முதுவி இபிற் 

றத்தும்பல்வளையோலும் வய்லார்புச்துற்ற தனிவேலனே. (௫௯) 

சலிவிருத்தம், 

தனியனாவொரு தண்டுங்கைக்கொடு 

பனிபறாப்பொழிற் பழனிக்குன் நின்மேன். 

. மனிதமா.தவன் போன்றுவாழ்ப/ர 

னினிபன்மற்றெமக் பயொருமில்லசே. (௬௦)



HOVLOLI BLN. BEE) 

ஊசல் ~ Grover Fit a’ (how. 

இல்லறமுர் துறவறமுர் தூண்களாக விகபாரசா கனப்பொதுச்சவிட்டமாக 

நல்லறமா தியகான்கும் வடங்க ளாக ஈழுவருஞ்சக் தியமதுவே பலகையாக 

வல்லசத்தி யோராறும் போற்றி யாட்ட மாயன்மக்க விருவருட டீ ரசல் 
பலலவச்செஞ்சடைச்சவெனார் தவப்பேரனபழனிசகர்க்குழர்மழ்க்தாடீரூசல், 

அறு சீர்விரு த்தம். 

ஊசலெனச்சுழல்வுறுமென்னெருமன த்தி D பலவாறேனாவிர் இன்ராய்நீ 

பேசநமைச் சொன்முழுதும் பிழையாமோவென் றுசொர்தேன்பேணிக்கொள்வாய் 

நாசமில்சீர்ச் சிவபெருமா னயனமணி யாபறருகா ஈலமீக்2காங்கி 

யாசறுதென் பழனிமலை யதிபாவிண் ஸாவர்குடி க்கோ ரரணாவானே. (௬௨). 

எழுசர்விருத்தம், 

வானகாட்டினர்க்குமரியகின்னருட்சீர் வாஞ்சைகொண்டுழைக்குமென்றன்னை 

யீனகோய்விக்குங் காலகன்மத்தா லிடர்படப்படுத் தலேனியம்பாய் 

தானமால்களிற்றுக் சொயபாலகனாச் சரவணத்துதிச்சசண்முகவா 

ஞான? த௫கனாப் பழனிமாமலைமே னணுயேகுமரகாயகனே. (௬௩.), 

| creo Erg 27 one ப 

ராயா தியவே நுகரத்தகுமூ னலமென் றயில்கின் றவரிற்சிலரு 
மாயாரசமென் றவிர்சித்திகளான் மகிழ்வுற்றிடுமிம் மகியிற்றமியே 

னீயாநுவலப் பெறுசன்மொழியா னினைகின்றனவீணெனமாய்தரினின் 

வாயானதன்வண்மையெனாமுணர்வாயப்வயலூர்மலைவாழ்மயில்வாகனனே 

குறளடி வஞ்சிப்பா. 

கனமிவர்தகை யினாமுதலினர் புல்கொலைமகத் தலையுறலறத் 

அதவி சரருட் டி.றமிகழ்தரு பிழையொடுகதி விழைமருளகெட 

வேதியர்மறை யோ திடலொழித் திழிகலைபயில் பழிவிமிபட 

மன்னவர்பலர் பொன்னசைவழி யுலகழப்புரி சலகமற்றிடச் 
செட்டினர்பொரு வட்டியினவா நழுவுறகிலத் துழுதொழிலினர் 

தடைபடாதருள் கொடைஈலம்பெற வனையனபிற வெனையவுமிக 

நீமிறத்தின காடுமென்றனை யாள்கிலையெனில் வாளகிளர்தரு 

குக்குடக்கரு மிக்குடைத் துடைச் தப்புனற்கொடு செப்புருக்குரர் 

சித்தராயருண் முத்தராகவுஞ் செய்தநீரெனா மெய்தவாவிதத் - துணர்மதி 

வண்புகழ்ச்சற்குரு வடிவாச் தண்புனற்பழனிச் சயிலமுற்றவனே. (௬௫7: 

ட் | | சவலைவெண்டா. டட | 

௮ வமிருத்தோ ராயிரரீத் தாண்டுகொண்ட தன்றிச் 
திவன்விழிரீ யென்றுமுரை செய்தாய் 
பவமொழியச் சற்றருட்கண் பாராய் பழனித் 
'தவகுலே வ டக்குருநா தா. (௬௬ 

வி



௧௧௭௬: பழனித்திருவாயிரம். 

தழை - கட்டளைக்கலித்த றை, 

தாதாரகடம்பும் குரவமுஞ்செச்சையுர் தண்குவளைப் 

போதாதிபவு மிருக்ககல்காசகொரு பொற்மழையென் 

| சீதாரவிர்தச் திரவன்னபேதைகை சேரவுய்த்தான் 

மாதாளும்பாகர் மகவாம்பழனி மலைவள்ளலே. (௬௪) 

இதவுமது - தாழிசை. 

வள்ளமென் முலைப் பாவையாடையபோய் மயலுழப்பவெள் வகாகவர்ந்ததோர் 

கள்ள வேடனைப் பழனியூருளார் காணமென்றழைக் .காப்புவிட்டபின் 

னெள்ளலஞ்சிலா என்னை தன்னொடு மெதிருரைக்கன்றா ளேங்குகின் நிலாள் 
புள்ளலம்புபொன் னீபகல்கிிலன் பு.துமைசெய்யுமோ புளகமிஞ்சி3ய. (௬௮) 

எண் சீர்வண்ணவீருத்சம் 

தனனதகானனத் தனசு தனதன. 

புளகபூடணப்பு துமுலைவனிதையர் புருவவாள்டொரப்பொறிபிறழ் தருமெனை: 

யளவுராவருட் கடனடுவிழி துயி லரியெனாவுவப் புறவிடநினைவை கொல் 

பளப்ளீரெனக் குலவியவயிலொடு பழனிமாமலைத் தலைமிசைகினைபவர் 

களவெலாமறக் கருணைசெப்திடவொரு கலபமாமயிற் பரியிவர்கடவுளே. () 

a GAs a ssw. 

கடவுளர்ச் கிறைகொழக் காத்தருள் 

சுடரயிற் சேவகன் ரொண்டர்சூம் 

தடவரைப் பழனியைச் சார்க் தவராக 

கிடர்வினைப் பந்தழுற மில்லையே. (௭௦) 

கலிவிருத்தம். 

இல்லையென் றிரப்பவ ரெவரு மேங்கவச் 

சொல்லையான் பகர்கலாச் சுகந்தந் தாட்கொள்வா 

யல்லைவென் றவிர்திர வாவி னன்குடிக் 

குல்லைகாண் மலர்த்தொடைக் குமர நாதமே. (௭௧) 

சம்பிரதம். இரட்டையாசிரியவிருத்தம். 

காதர் தருஞ்சத்தி பேகமொருகான்கனையு ஈரசெலாமறிய.நவல்வோ 

நாயகமென தீ தரி யு மவாகளெல்லாம்பொதுவி னுநடுநடுக்கவிமிவோம் 

வேத.ந்கடர் சவர்க ளாணவமறக்கறுவும் வேளை வருமாறுமுயல்வோம் . 

வேலாவலயமறக் கொண்டமுனிவோர்பலர் விரும்பவிடையிற்குலவுவோம் 
போதம்பயந்தபல வாவிகள்விளங்கப் புரிக்தபொருளைக்காட்டுவோம் 
புலமைத்தொழிற்பெரியரிவையனை த்துஞ்சொற்பொருட்சம்பிர தமென்ப.ரா 

னீ தம்பொலிந்தவய லூர்மலைத்தலையினித நின்றமுருசேசனருளே 

(! நிசஞானவுபூதி யெனுஞாயமறிசீலர் நெறிபேணிமகழ்வாமரோ. (௭௨)
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இதவுமஅ. டேரிசைவெண்பா. 

மகிழமலர் வேள்புகழ வாழ்பழனிச் செவ்டே.ப 

விகி,ஈமுறப் பெற்றலல மேலோர் - சஇயிகழ்வார் 
பொன்னைப் புகழ்வார் புலையாட்டைப் போன்மதிப்பா ப 

ென்னைப்போற் சண்டுசொன்மி னே. (௭௩) 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

சொன்மிஞ்சுமா தர்க்கு மால்கொள் கின்றாரைத் SID 5 ISOS EER 

யன்மிஞ்சுசக்தைப் புலவிரித்தீத்கொழி லாலுமக்குங் 

கென்மிஞ்சமென்றுழைக் கின்றீரந்தோவாம் பின்புறத்து | | 

சென்மிஞ்சுசீர்வய அர்க்குகன்சீர்த்தி நிகழ் துமினே. (௭௪) 

எண் சீர்விருத்தம். 

நிகளமிடப் பட்டுழன்ற நான்முகன்கைப் படைப்பு 

நின்னருளா லாழிபெற்ற நெடுமால்கைத் இதியு 

மகளபர ஞானநின்னா அற்றவன் prom cit 

மடியேனை யணுகாவா ரூண்டுகொள்ள வேண்டுஞ் 

சகளமொடு நிட்களமுர் தானான தலைவா 

FFA ST னந்தபர தத்துவசற் குருவா 

யுகளபதஞ் சூட்டியமெய் யொளவிர் தரச்செய் கில்லா | 

யுயர் திருவா வினன்குடி.வா ழொள்ளியவேற் குகனே. (௭௫) . 

எண் சரவண்ணவிருத்தம். 

SI SE BIT FOU தானதன தததனா, 
மேவேற்கைவிறுறும்வி சாகனைநி னைத்துளாா 

வேட்கையாவுமருள் வானைனிபு தர்க்கொர்தாய் 

போற்குலாவும்வய லூசனைவெ ளிற்றுவாள 

பூத்தவேழமிவர் சாமியைவ மு.த்துவீர் 

சேற்கொலமுது வாரிதிநி கரததமால் 

-சர் த்திதோயநெடு காளுலக லுற்றுமே 

லாற்கண்மேவுபெரு மானெனவி ணிற்குலா 
வாக்கமாரவதி யாசையெனை மொய்த்ததே, (எசு) 

ப தினான்கு சீர்வண்ணவிருத்தம். 

த்த்தசத்ததன தந் தத்தன தன - ததததானா,,. 
மொய்த்த ளிக்குலறநு கர்ந்திட் டிசைபயில் 

பொற்பு மிக்குறும லங்கற் குழலியர் 

முத்த மிட்டணை த ரும்பொய்க் கலவியி - னிச்சையாலே 

யத்த ஈத்திமுய ஓ்துர்தி தகையினர் | 

பற்ப லர்க்கொரிறை யென்றுற் ுழலெனொ



க்க பு ழனி த் இருவாயிரம், 

டத்தினத்த ணை பின்கட் பகர்வது - பொய்ச்சொலேயோ 

சீத மிப்படிவ ருந்தற் றெரிகில 

Oars Genus gard ரைந்தெற் கெதிரவிர 

சிக்க மிக்கமயி லொன்றிற் குலவும்வி - ர௬ுப்பிலாயோ 

பத்தர் பற்பலாவ ணங்கப் பழனிம 

லைத்த லத்திலொரு தண்டக் கரமொடு 

பற்ப முற்றிலும ணிந்திட் ட. தின - நிற்கும்வேோ. (stat ) 

இசங்கற்றாழிசை. ர 

வே வென்றசெவ் வேளென்மான்மிகும் வேளை கண்டிவண் மேவிலான் 
' வெரளவேணியர் பாலனென்விழி வெள்எ: மோடல்லி லக்லொன் 

காளை £ செழிற் கநர்தனென்மனக் காளை நீக்கலக ணிக்கிலான் 

௪.௪,ச்.தல.த்தவிர் வேலன்ரய்தமர் கைத்தெளாரலக் காட்டிலான் 

கோளை யாளவும் வல்லசேந்தனென் கோள்முற் றும்பொ அக்கிலான் 

1. ௰ஓம்வேழமு கைத்தம் 2 சய்முலைக் கொல்லுமாடல்கு றிக்கிலான் 

வாளை பாய்வய லூரன்மாரன்கை வாளைவெல்வலி ஈல்கிலான் 

மைய.னாப்சகிக் கின்றிலேன்வரு மையலும்பெரு குற்றதே. (௭௮) 

கட்டுவிரு த்தம். 

உற்றமனத் தானும் பெற்றகனத் தானு மோரமறியாலும்பாரமறி யானு ஞ் 

சோற்றபொருளானுமற்றமருளானுந் தோகைமயிலாலும்வாகையயிலானுந் 

கொற்றநிலையாலுங் கற்றகலையானுங் கூதளநட்டாலும் வாதளவிட் டாஓந் 

அற்றவிருக்கானுஞ் சுற்றமருக்கானுந் துழனியுலையானும் பழனிம லயானே. 

். மதங்கி - சேரிசைவெண்டா 

gays சேனமூது மண்டரின முண்டுவக்கும் 

வானமுது நாண வயங்கியதே - ஞானகுரு 

வாழும் வயலூர் மலைமதங்கி வாய்ப்பாட்டி 

லாழுமிசை யேழி னமுது. (௮௦) 

இதுவுமது - கட்டளைக்கலித்துறை. 

அமுதுண்ளொர்தொழுஞ் செவ்வேள்பழனி யணிமதங்கி 

- குமுதம்பொருங்கனி வாய்க்ருதானவர்க் கொல்லவந்தாள் 

கமுகொன்றுகண்டமும் விணையுந்தோற்றன கான்கமலச் 

சுமுகங்குயஞ்செய்யும் வென்.றியிவ்வாதெனச் சொல்லரிதே, (௮௧) 

கொச்சகக்கலிப்பா. 

சொல்லிறந்த மெஞ்ஞானச் சுகக்கடலிற் ஜோய்வதனுக் 

சல்லிழர் த 'வறுபூதி பணுவளவு மருளாயோ 

ம லியைர்ச சர்ப்பழனி மலைக்கோயி லிடைமேகி 

வில்லிரு் ச சைவேடீர் கிருப்புமளிச் தருள்வானே, — (௮௨)
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சலிவிரு தசம். . 

வானத்தினாவாழ் வுுவைத்துளவா 

தினத்தகனமற் றுயுமாறெமையா ண் 

மீனத்துவசன் சமர்வென்றிதரும் 

பானறபுன்ல்சூழ் பழனிக்குகனே. 

குறம் - சிறந்து, 

குகவேஃ த் சென்பழனிக் கோயிலிற்கண்டேத்திக் 

குறியுரைக்குங் குறவர்பெருங் குலக்கோதை கானே 
மகராச ராசகுல மங்காயநீ வீணே. 

வாட்டமுற்றுப் பலவாறு மனம்வருக்்த வேண்டாஞ் 

சுகமோடு நா கணைவாய்ப் புளளுமன்னச் தானு 

தூதுசென்ற situs Bi சோர்வுவரா தம்மே 

பிகலோகம் பரலோகம் போற்றுமிசை பெறுவா 

யேழுகெற்கை யொன்றியதா லிதுசகுன ஈன்றே, 

இ௫வும - குறுந்தாழிசை, 

ஈன்றாமென்குறி கேளாய் காளைப்பழனி ஈகர்க்கோன் 

றன்ருர்நிபெறத் தருவான் ச௪.ரதமெண்ணெயு கெல்லுகவ் 
குன்றாநன்னிறக் கலையுங் குடுவைகிரம்பக் கூழு 

மின்றார்வத்தொடு நல்கா யிமயக்குறத்தி யானே. 

'இன்னிசைப்ப ஃறொடைவெண்பா. 

யானே பரமென் றிறுமாக்கின் ரூரபலர்க்குந் 

தானேயென் றேங்கித் தீவம்புரியு் தக்கோர்க்கு 

மொவ்வோர் சமயத் துடன்பா டுடையார்க்கும் 

வெவ்வேள் கனையான் மெலிகின்ற விணார்க்குஞ் 

சொக்தமென நின்றுந் தொடார்தென் றனையாள 

வந்தவித மெல்லா மனமறிதல் வம்பாமோ 

சாக்கிரத்தி லோர்காற் றவளக் களிற்றில்வந்து 

கோக்க யருளாட்சி நூண்மைரல்கக் கூடாதோ 
“* மானக் கருணை வழக்கறிய மாட்டாத 

w - வினக் கவிஞ ரிகழ்ச்சியுகான் *நுய்ப்பதென்னோ 

'வெத் தனையோ பல்கா லெனைக்ளியென் ரோதியசொல் 

டர லத் தனையும் பொய்யானா லாசணங்கண்: மெய்யாமோ 

நீயுரையா மாற்ற நெடுநீர்ப்..புவியறிய 

வாயுரைக்கு மாஏன் மலிகிரையம் வெளவாவோ : 

வன்ன கருணை யகமறியக் காட்டியபின் : 

னின்னம்வம்பிற் சோதனைசெய் .இடழிக்சை ரீ திகொலோ 

Gere g! BOK ST en aja grp:Gieu sir of லும்... 

௧௧௯ 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௫)



௧௨௦. பழனித்இருவாயிரம், 

பல்லுபிர்க்கு மின் பம் பயப்பக த.தல் பாவமதோ 

வுன்னை யலதிப் கொரு து௲ையு மின்றிரகைவேன் 

றன்னை விழையுஞ் சகர்வோன்று ஈல்காயோ 

வென்னை யுனதென்றே யீர்இட்டு மேதேதோ | 

பின்னையு ஞ்சின் மாதிறம் பிதம்றும் பிழைபொறுப்பாய் 

CO £6565 சமிழ்ச்சீர்ச் சிறுமுனிவ ஞு தியரைக் 

காக்கும் பழனி முருகா. ன சூ (௮௬) 

சட்டளைக்கலித் துறை. 

காவேரியாறளித் தும்பர்சங்கோளனுயக் காத் 5ருளு 

மாவேழத்தின்பிற் நுணைவாபழனி மலைக்குமரா 

பாவேறச்சூட்டுந் தமியேற்கெங்கப் படாதெனிற்ப 

லாவேசத்தொண்டர்க்கும் வேண்டியசர்ஈன் சகருளலென்னே. (௮௭) 

பாண்- அறு ர்விருத்சம். ் 

என்னை தீ அருவா வினன்குடி.க்கோ னிசையப்பகர்ந் தானெனச்சொன்னா 

யுன்னைப்போலுந் கொழிப்பாண ௬லகிற்பல?ப ருள்ளாரோ 

மின்னைப்புரையு மிடையார்பால் விரிந்தூதெனப்போய் வரும்பான்மை 

தன்னைப்புருட ரிகழ்பாங்குஞ் சசத்தூடறிரந்தொல் கலை$ியே. (௮௮) 

இதுவுமது - சாழிசை, 

நீயுசைத் 2 ஞாயான்று ஈன்றுபாண வென்றன்மே 

னீடுமாவி னன்குடிக்க ணின்றவேலர் கெஞ்சமா 
லாயுனைச்செர லும்படிக்க லுப்புலுண்மை யாகுமே 

லன்றுசெய்ச வென்றவத்த முக்லொமை யங்கமன 

சேயுடைக்க சத்தளென்றி கழ்க்தரீர்மை கெட்டதோ 

செம்பொன்வேண்டு மாதரார்தி ௬ுட்டறிர்.து ளார்கொலோ 

பாயுழுதீத ரீயமுங்க மழ்ர்திடச்சொ ரிர் தபாற் 

பருமுலச்ச மர்க்களை த.த.பண்பசல்லர் போலுமே, (௮௬) 

மடக்கு * கட்டளை க்கலிப்பா, 

போல்வ தொன் ற்மில்செர்க 7 த்தனே புரைப டாதுயர் செந்தச சத்தன 

யேல்வைகண்டைரு'ளம்பிகை மர் தனே யெயின னாரரற்கம்பிசைமைசர் தே 

பால்வசப்பொடிபோர்த்தலி சாகனே பலபன்மாலிகைப்போர்த்தவிசாக?ன 

கால்வ லிக்கக மூர்முரு கையனே ககின்கு லாம்வய அர்முருகையனே.(௯0) 

பள்ளுத்,சா ழிசை, 
ஜீபமின் திய ஞானவாசக மறையுஙக்கருணைக் குமரவே 

ளாகினன்குடி. வயலினடுகைக் சாசவிறங்குங் கடைசியீர் 

பையநாற்றை யேடுக்தொருமும் பருவப்பள்ளரைப் பார்க்கிறீர் 

பகட்டுஞ்சிமிட்டும்- வாய்வக்கணையும் பயின்றுகாழிகை 'போக்குதீர்



கலமபயகம். ௧௨௧ 

செய்பவகுத்த கூறுஈட்டன்றிச் சேரிக் 2 Bag aor முடியுமோ 

செப்ப 1Glar oat &'asr 9 இழ்ட்டுப்பள்வி கைச் சீர கண்டாயிலுக் C sper 

மையனுடக மாடுதற்டெம் வயலன்றென்பது (௮3 இலர் 

வளைந்த ம.துகு கிமிர்ந்துபாசாட மல் ் வழக்கம்போனடிம் பள்ளீசே. () 

க கிசையெண்டா ், 

பள்ள வபற்பழ்னிப் பண்ணவன்றன பாற்பறந்தென் 
னுள்ளமயன் முற்று முசைத்திடீ- ரெளஎளரிய 

விண்போன் மறையுமிடை மெல்லிய.னல் லார்வியன்மைக் 
கண்போற் குலவும்வண்டு காள். | (௬௨) 

்" தட்டளைக்கலி த்துை ற். 

கோளி கதக் இக் கதிசோன்பகைவற் கடி.ந் தபெரு 

மீவியைப்போலும் விறலிந்துகாத்தருள் வெண்ணிற த்தோ 

ரானி 'யைச்செற்றபுள் ளானார்குமா.ர வணிக்குறத்த. 
கேளியைவேட்ட முருகர்பீழ்னிக் இரி ததெய்வமே. (௬௩) 

ப கழிக்தனாப்புலம்பல், ஈற்றாயிரங்கல். . 

எண் £€ர்மடக்கு விர த்தம். 

இரியனைய முலைமடவா ரினமறையு மலரே 

இளாமகதனன் செயுமடவாரினமறையு மலூ€ர 
கரியநிறக் கடலலையே கறங்கியநா வாயே . 

காதலின்னல் காணலையே கறங்யெகா வாயே 

சரியணிகைக் குஞ்சரியாள் காந்தன்மய லாலே: 

சாகமுங்கைக் குஞ்சரியாள் காந்தீன்மீய லாலே 

பரியப்கைச். அகளார்வம் படைக்குசா ளென்றே 

பழனியிலென் மகளார்வம் ப்டைக்குகா ளென்றே; (௯௪) 
5 

@ 905 - தலைவியிரங்க் oop Poor. ் 

என்றும ம யுங் சனலும்விஜி யெனக்கொண்டலவிர்வார் சரும்பு தல் 

னெழிலார் திருவா கினன்குடி.யி. லியலும்பவனித் இறங்கண்ட 

வன்று.அவக்கி யுளையேபோ லல்லும்பக ஓ! மலைவ தன்றி 

யாரந்துவர் பூர் அண்டுர்றிக் திட் டடுத்:  த்ர்வெருள்கி' 'எட்ச்கின்ே peor 

பொன்றுமதன்செய் பெரும்போரும் புலியேபோலுஞ்” எறுக்்லும் 

Ups pricing a 'குயிலன்றிற் Ly aro Bea of) tye புலர், ந்த்துக்ற 

ஈன்றுபொலியத் Guth BA PBs wSr its புவிமரீன் 

நாளுங்காக்குக் சலையேன் வே நாற்றிக்னும்லாழ் னீர்சப்லே (௬௫) 

16



௧௨௨. பழனித்திருவாயிரம். 

ட காலம் ~ எண்டர்விருத்சம். 

கடலும்வற்றக்.காயுமொரு காலம் விண்ணும் 
காசினிமண் டோயுமொரு காலங் காமர்த் 

தடவரைசண் மறையுமொரு காலஞ்தேத் 

தாமரையுங் கருகுமொரு காலமெல்லா 
ஈடனமயிற் பரியூரு முருக வேளை 

நான்முகனைப் புடைத்தகுரு காதன் றன்னை 

யிடர்களையும் பழனிமலைத தலைகாண் கன்றாக: — 

இனியனவே யாகுமென வியம்ப லாமே, ப (௯௯) 

| இதுவுமஅ - பதினான்கு ர்விரு தசம், 

இயம்பியவண்ண முடித்திடத்தக்க வியல்வலிப்புலவர்கடாமு 

மெவ்வகையுயிர்க்கு மிரங்குநெஞ்ெ.ரா யேனையர்ச் செறுமுனிவரரு 

மயன்றனூல்சொலிலு கெறிபிழைத்தொழுகா வரசருமவிர் சன.ற்கால 

மருள் வலிகுறியாக் கவிஞருமுலூற் காஈலஞ்செயலில்புன்றவரும் 

வியன்கொண்மூமாரிவறப்பினுங்குடிகள்வெருளுறப்பொருள்கவர்வேர்து 
மேவறர்க்காலம் வேனிலுங்குளிரு மாதியமிகப்பிறழ் தலுமாஞ் 

செயங்கமழ்வடி.வேற் படைகொடுமயிலூர் சேவகனாவினன்குடியூர் 
தேவர் சம்மூரிற் சிற ததென்றமைவேர் தெரிதருகாலட்பமிதே. 

கலிவிருத்தம், | 

காலகன்மங் கடந்தமெஞ்ஞானமே 
சாலவேண்டுர் 'தமியனை த சள்ளிடேன் 

சலநீடுத் திருப்பழனிக்கரி 

வேலவாவருள் வித்தகவீரனே, ் (a4) 

| . ஏழு?£ர்வண்ணவிருத்சம், 

தானதசத்ததன தானதத்ததன சானதத்ததன த்.தனா, 
் ' வீரமிக்கவரு ஞானசற்குணரும் வேதவிற்பனரு ஈத்துமோர் 

காரணத்ரூரவ னாகிநிற்குமதி காரமுற்றகரு ணைப்பிரான் 

வா.ரணக்கொடிவ லாரிமுற்றிகழும் வானவர்க்டெர்த விர்.த். தவல் 

- சேர்டற்புயவி சாசனத்தனருள் சேய் திருப்பழனி யப்பனே, (௯௯) 

ட ..... நேரிசைப்ப ஃரொடைவெண்பா, 

- விப்பணியுஞ் செஞ்சடையா னுழியுண்ட மாமுனிவ 

. ஜெப்பவரே தேறு மொருபொருளு - மெய்ப்பதிக 

ொன்றுரை ச்துச்சட்டவெள்ளென்பொள்ளிழைப்பெண்ணா சல்கண்டோன் 

' அன்று பெரும்கல்லித் தோற்றமதுங் குன்று | 
மம துஜ் இறையறுத்தோன் மொய்ம்பழிய வென்ற .



ஒருபாவொருபஃ து. ௧௨௧௬. 

வழுதி பெறுதோள் வலியு - மெழுதரிய 
வேத தூற இக்கறுத்த வித்தகனை யொக்தூலர் 
போதப் புனையும் புகழ்ப்பேறு - மாதவனை த் 

தீயோர் கெடற்காத் திகரியத னான்மறைத்த 

மாயோன் முதற்லெர்கொண் மான்மியமும் - வேயோ 
றம்புயத்தாட் கன்னடகாட் டொல்கடவன்று பல்லோர் 

பிறவியறுத் திட்டமுனி பெட்பு - மறமழிந்த 

போதபரா னந்தப் புணரியினிற் பேய்முழுகும் 
Gur SQ, சண்ணலுற்ற மாவீடும் - Cai Gon ips. 

குட்டிச் தசாயிட்டோர் குன்றிலடை.த் திட்டசிறு 
செட்டி பதமே தஇினநாடி - மட்டில் 
புகழார் பழனிப் பொருப்பினிசை போற்றித் 

தஇிகழார்வத் தோர்விழையு ஆசீர். (ஈ) 

  

மூற்றிற்று ஆ கவி- ௮௱௨. 
வேலுமயிலுக் த(ணை, 

உ 

ஒருபாவொருபஃ து. 

மணிதிகம் பஃறலை மாசுணஞ் மந்த 

வணிகிளர் நிலமக anu tar Oe அதுவப்ப 

வறக்குமாரி வ.ரன்முறைபொழிதரக் 

கறக்குமானினங் களிமலிக்துலவத் 

தெய் வத் தலந்தொறுஞ் சர்னியபொலியச் 

சைவப்பனவருஞ் சதுமறையு னிவரு 

மாதியர்மகிழ்வுற வு இனங்க அதி 
தீதின்மாதவஞ் செய்குரர்ச்சேர்க்து 

நின்னருளெய்தி கெறிப்பிழைக் சொடுங்கோன் 

மன்ன ராதியர்க்கோர் மறலியில்வயங்இ 

விழமியபகவப் பெயா த்தனிவே திய 

னெழு துருவியக்கு மெழிலாராதிப் 

பெயர்மக॥வயற்றிற் பெய்தமக்க 

ளியன்மொழிதக்துணைக்கொண் டிமையாகாட்ட, 

தவர்மகப்புலையு மறும்படிகளைக்து 

திவமகமியாண்டுர் தகழ்தரவிளகூக் 

கற்குடைப்பிடித்துங் காலிகாத்தோ 

னற்குணம்பலவு ஈன்குதாங்இப்



௧௨௪ பழனித்திருவாயிரம். 

பால்வனநீற்றைப் பரப்பும்பான்மை 
நால்வேேரய்ப்ப ஈறுககமிழ்பொழிந்து 

முத்திவாஞ்சை மு.திர்ந்தார்பலசொடு 

பத்திவாய்ர்க பண்பினர்பழிச்ச 

நின்கழற்புகலே நேடுமென்னை 

வன்கணர்வசை த்தீ வாட்டத்தகுமோ 

கொங்குகாட்டின் குளிர்முகம்புபைய 

மங்குல்வாய்க் த மலைத்திருப்பழனிக் 

கோயினாப்பட் குருமணிக்குவட்டின் 

மேயிசைபரப்பும் விசர் தலித்தகனே. (௧) 

வித் துறழ்செவத்தின் வியன்குறுமுளையே 

யொத்துறுபொருவ னொள்ளிழைக்கவுரி 

பால்குடித்தான்ற பண்டிக்களிறே 

போல்குகப்பெருமான் புயங்கப்பூண்புனை 

பைர்தகைத்்2தாகைப் பரியிவாந்துலவுஞ் 

சுந் தரச்செவ்வே.ர் சுடர்வேற்றடக்கைக் 

குமரநாயகன் கோழிக்கொடியோ 

னப.ர்சேகர னாவினன்குடிக்கோ 

வென்னத்தினமேத் தெடுக்சச்சோம்பா 

நன்னலத்தோரே நந்தம.ராவார் 

நான் முகக்கிழவ னவின்றவாய 

தநூன்முகப்பிணக்கா லுடங்கிவாடார் 

சமரசானந்தத் தண்கடற்படிந்திட் 

டமர.ரா திபசொல் கார்வமயில்வார் 

தித்தியின்பஞ் சிறிதுஞ்சேராப் 

பத்தியுஞானமும் பாழெனப்பகர்வார் 

கொலையும்புலையு மாதியகொடுந்தொழின் 

மலையென த்திகழ்தல் வானெனமறையு 

முன்னசெய்தினு மு்தியித்புகார் 
தன்னதுடலக் தரையினில்விழா௮ப் 

பேறலதொன்றைப் பெரிதெனமதியார் 

நூறவாவுறினு கோற்றுவெல்குஈசே. (௨) 

வெல்கொடி ச்சேவன் மிளிர் தருபுயத்திற் 

புல்கொழுமுலைமுற் புரிதவமேலோ 

மாத்தடிர்துயாந்த வடிவேற்படைச்ச 

ேரத்தணிராமுன் னியறவம்வலிடூ சா
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வாசறுகிரிதோ மூமெம்புயத்தாண் 

மாசறக்கருது மனத்துமா ண்புயர்வோ 

மூன்றுஞ்சரியோ முருக்கலாகுமுதம் 

வான்றுவசேயக்கும் வாய் திறந் துபையா 

யிமையாப்பிடிக்கு மேனற்குயிற்கு 

முமையாள்பயந்தன் ௮ுதவுமொருவனைக் 

கொள்காமூதருள் குலாக் திருவருணைக் 

கஇள்ளையாதியர் இளெத்திசையோனைக் 

கடல்குடி தீது தவுங் கல௪னாதியர் 

திடமுறவுணருஞ் சீர்க்குருபரனைக் 

கானாறொழுகுங் கவின் நிகழ்சாரற் 

மேனூசோலைக் திருவாவினன்குடி.க் 

குனறிற்பாவுங் கூர்ப்பினாகுறிப்பி 

னின்றினிதாடு நிமலவெண்கொடியே. | (=) 

கொடி ம.ரமில்லாக் கோயி ரோமை SSIS 

கடி.மதிள்சிகரி யாதியுங்காட்டி 
விழவுஞ்சிறப்பு மேன்மேலுயாத்திப் 
பழமழறையாகமப் பண்பெலாம்விளக்கி 

மாதவர்கூட்டம் வாரியென்னக் 

கோ தறுபண்பிற் குலவப்பெருக்கி 

யிருபிறப்பாள ரீனமெய்தாப் 

பெருமைசான்று பிறங்கப் பேணிப் 

பொற்பதுமப்போப் புனி தவாவி 

நறபலகையினா னாவலர்ச்டுறப்பித் 

இரக்கமின்றி யிகத் இனர் த்துயர்செ 
ய.சக்கவேர்த ரகமுழுதழித்து 

மேேண்டியவாறே வியன்௫த் தாடி. 

யீண்டியவடி.யா ரீட்டத்தொடுகின் 

பெய்கழற்றிருத்தாட் பெயசாதடைந்துந் 

ுய்கதிவேட்ட வுளத் தனேன்பாற் 

கனவினுஈனகிலுங் காட்டுங்கருணை 

இனகரனொளியிற் நிகமாதாயிற் 

கள்ளையென்றெற் செத்துமாற்றமும் 

வெள்ளாவானியும் விரும்பியற்பெருஞ்ச 

சாதத் திருவ ரரியவக்சா 

ணீத.ரலாக நிக ம்.த்தியதுணிவு 

மன்ன்கோவில் வயிணவப்பனவ



௧௨௬ பழனித்திருவாயிரம். 

ரின்னாவொழிவா னியன்றகூத்து 

மன்னபிறவு மடியனேன்மனப் 

பின்னபாவனையெனலும் பெட்பினருயர்வார் 

நின்செயலன்றி நெடுநீரப்பாரி 

லென்செயலுளவென் நிறுமார்தழிவேன் 

கண்டாய்பழனிச் கனமலைக்காவற் 

றண்டாயு தக்கைச் சகுண SAAC ar. (௪) 

தேசிக்களியோ செம்பொற்சுமீழோ 

வாசிக்கியோன் மகுடமோமலையோ 

வென்னப்பலவா நிள-ககைமடவா 

வன்ன த்.துணைமுலை வனப்பெடுத்தோதி 

மற்றையவுறுப்பின் வளனலும்பழிச்சிப் 

பொற்றையிலுடலம் பொலியவுண்டுடுத்த 

லல்லதுபயனின் ரூமெனச்செருக்குங 

EA NG ADL NAM க ணத்தெனைச்சேே 

லருள்விளையாட லாயிசமுஞற்றி 

யிடு ண்மலமற்நீத் இன்னும்பிறவா 

BPO SG மெய்ப்புசகம்பொறுக்கும் 

GC சான்முனிவருட் பிறங்கச்சேர்ப்பாய் 

Oe: ம்புடைக்களிறுங குளிறொலிப்பிடியு 

மொய்ம்புறுகலலி முறைமுறைபயிலுஞ் 

சாரற்குறிஞ்சித் தடவரைப்பழனியில் 

விரவேலும் விறற்பெருந்தண்டு 

மண்டுவெண்ணீறும் வான்&ீளுடையுங 

Osram Ober Oa குருபரக்குகனே . | (@) 

குருவேபசமெனக் கூற த்தேறுந் 

திருவார்சமாசச் சீலா தமையுஞ் 

சேவல்-கூவிற் நினர்தினமுஇத்துத் 

தாவறமிளிருர் தபனச்சோதி 

யலதொருதுணையின் ருமெ னுமவரையு 

நிலவணிவேணி நெடிங்கிரித்தடச்கைக் 

கயிலைரா தற் கருதுவாரையு 

மயிலுறழ்சாயன் மலைமகள்பதமே 

தந்துணையென்னுஞ் சாத்தேயரையு 

Gin துறுதடந்தோண் மாயனன்பரையு 

முண்டிமிக்கமைப்பா ருழ்வினைகளையுங்
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இண்டி றற்களிற்றின் சிர்பகர்வாரையு 
நின்னடி த்தொழும்ப சென்றேகினைந்திட் 

டின்்னலோருயிர்க்கு மியற்றுகில்லா 
செம்மதத்தோச்க ளெனினுமவர்சொற் 

௪ம்மதமென்லுர் தகையுமெய்தி 

யாறெழுத்துரைக்கு மடியேன்விழையும் 
பேலெளில தவாப் பெட்புனக்கழகோ 

குன்றுதோறுங் கூ க துமிக்காற்றி 

யென்றும்பழனி யெழின்மலைத் சலைநின் 
மூயிழைவனிதைய .ரன்புங்கைக்கொடு 

பாயிரப்புலவர் பலர்.து இிசூடி ச் 

சித. தர்பமபலர்க்கேரர் ேேதசகனாடச் 

சதச,தத்துவத்தோர் 8 த் தோய் கருசேயே. (௯) 

சேயபவளத் இிருவுருத்கெழ 
மாயனன்ன மயிற்பரிமுதுகிற் 

ச. த்திவேல்வலன் றயங்கத்தாங்க 

மு.த்.திவேட்கை முனிவ.ர்பலரொடு 
ஈனவிற்றோன்றிடி. னன்றிப்பன்னாள் 
கனவிற்பகர் தரு கானைதைமெய்ப்பசிமோ 
சமையவாதச் தறுகட்பாழ்ங்குணச் 
தமையுகாள்செயு மாடலளவு 
மிக்காள்செய்கலை யெங்கனமூழ்வேன் 
முன்னானெறியுகின் மொய்ம்பெனல்படி ரோ 
வாயின்மற்றோ சடற்பெருங்கடவு 

ணீயிவண்டளச நிறுத்திகின்று னோ 

வல்லதென்வினைப்பேய்த் கஞ்சுசன்ராுயோ 

மல்லலம் பழனி மலைத் திருக்கோயி 
னிலைிஇயகோல நினைவாச்கெஞ்ச த் 

தலைவிளையாடுந் கண்டபாணியனே. (sr) 

பாணியின்மானொடு பசசுமேந்தி 

வேணியிற்புனலொடு விதுவணிபெருமான் 

மு.தலியபற்பல மூச் த்தியுருவு 
மிதமுறுமென்மன த் இியக்கச்செயுநீ. 

புற்கறி,த் தண்பவும் பொன்றக்கொன்௮ண் 
டற்கடல்புசையு மகதி. துடனலைவார்.. 

நால்வகைப்படைத்கு ஈமளூஈலமிவ்
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பழனித்திருவா.பிரம். 

Cavan us ad gait திருக்க சதகுமோ 

வீ ராபற்பலரும் விபக்கு ்விதாவேற் 

காரனென்றுன்னைக் கழறல்பொய்ப்புசேே நா. 

வென்மனத்துன்் போ லியங்க யெண்ணி 

னன்மொழிபகர்ந்த நா தன்வேறுளனோ 

UDVE DEST எழுதழுதலமந் 

MO SHO நக்தீங் குணர்கலைகொல்லோ 
வேனமாயு மிரும்புவிபுரந்தோன். 

மானமின்றி வார்கடற்றுயிறீம் 

கொழிக்கவல்லா னெருவனிலனோே 

வழிக்குநாளவர் தணைந்ததுகொல்லோ 

Car STS AST விதிச்தவண்ண 

மியாதாயினுமீண் டியைதரக்காட்டாய் 

கருணைப்பெருஞ்சீர் கரு திய்றியா 
மருண்முற்றியபுன் மனத்துமாந்தர் 

சிலர்க்கும்? வண்டிய சர நள்செப்து 

நிலச். துவிண்ணார் சேரிழையனையார் 

சலவியும்வேட்டுக் கருங்கட்குறத்தி 
புலவிபிலயர் தற் போற்றும்புலவோர்' 

வேண்டுவயாவும் விரைந்தருள்செய்து 

கூண்எெதொண்டர் குழாந்தொறுங்குருவாய்த். 
தொன்மைப்பழனித் துகடீர்பொருப்பில் 
வன்மைசான்ற வான்றடியூன் றி 

யெழுபரித்தேோரபோ மெல்லைகோக்கு 
முழுதுணர்புலமை முருகபுங்கவனே. , (௮) 

முருகார்கடம்ப் மொய்ம்ம்லிகுர்வு 

மருகாச்செம்மை யமைத்ருகுல்லையும் 
போல்வவென்றென் புன்சொற்புகழ்ர்தா 
யால்வயிற்கு.ரவற் கருள்பெருள் வேட்டேன் 
கொள்ளா வண்டமிழ்ச்சீர் குலாந்திருவருணைக் 
இள்ளைகீயென்றாப் கெடாவிசைவிழைக்தேதன் 
வானினின் நிழிர்ே srr மாற்ற்ஞ்சொற்றா 

யானியின்முதல்வீ டடை.தலுங்குறித்தே 

னென்மேற்பிழையோ சவெளையுமீன்டசைக்கு 
நின்மேற்பிழையோ- மெடிுணாததுசைப்பா 
யாலிக்கன்மழை யணிமுகில்பொழிதலின் 

வாலிக்கு ரங்குறழ் வான.மனச்தய | 
குளிர்ஈசனியெய்திக் குருகக்கோ்



நவமணிமாலை. ௧௨௯ 

தளிர்மலிசோலை த் தடங்குவடெங்கும் 
வெள்ளிவண்சிலம்பன் மேயமனையும் 
வள்ளியுமோகினி மாதும்புரையுங் 
கலபமயிலினங் களிகஈடம்பயில்சீர் 
குலவு தன்பழனிக் குன்றுடைக்கோவே. (௯) 

கோவைவாயிதழ்க் குறமகள த வோ 
காவையாள்வான் கன்னிகைதனமசேதோ 
விசையனெடைமர்புரி வேட்டுவன்றவமோ 
திசைமுழு தருளுமை செங்கைச்சிறப்போ 
மாயன்றனதகோ வழுவைமாமுகத் 
அயன்றனதோ ச. ரகணத்தினதோ 
வாழ்கடற்குடி. சீதிட் டன்றுவிட்டான்முதற் 
ரூழ்கனமுனிே வார் சொர்தப்பொருளோ 
வாதெழு. ச்துரைப்பா சனை வர். தம்பொதுவோ 
வேமெழுத்துசைப்பார் விருப்புமாவ.துவேச 
பாமலிசொல்சர்ப் பழனிமாமலைமேற் 
ோமறவிமைக்குஞ் சப்பிரமணியே, (௧௦) 

wba po. 
x add - ae. 

வேலுமயிலுர் துணை . 

  

*வமணிமாலை. 
சவத்தை 

(வெண்பா. 

குருமணியோ வுள்ளனவாங் குன்றமுத்றுவ் கொண்ட 
தஇருமணியோ மாதேவன் செங்கண் - டருமணியோ 
வீழ்சுப் பிரமாவை வென்றமணி யோபழனி 
வாழ்சுப் பிரமா மணி, . | (௧) 

| | கட்டளை க்கலிச.துறை, 

மணிகொண்ட பாம்பணை மேற்றுயின்மாலு மறைப்பெருநூற் 
திணிகொண்டகானமுகப் புத் தளுமெச்சுச் இிறமருள்வாய் 
பணிகொண்டபச்சை மயிற்பரியூர்ஈ் து பழனிமலை | 

யணிகொண்டகாவினர் பாற்சென்றுகாளு மவிசண்ணலே. (ஷீ 

வெண்டளை ச்சுலிப்பா. 

அண்ண னிடமோ சருமாக் கனிநிமித்தம் 
_ விண்ணவர்க எஞ்சும் வினைவிளைத் சாய் வேட்மசள் 

| @ ci amr ap வேட்டவர்ராள் செஞ்சியழைத் அிட்டிதென்னே 

பண்ணளித் தண் சோலைப்  பழனிமலப் பாலனே. (=) 
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௧௩௨0. : பழனி த்திருவாமிரம். 

கொச்சகக்கலிப்பா... 

பாவலவர்க் கெளியானைப் பன்னிருதோள் படைத்தானைச் 
சேவலங்கே கனத்தாளைச் சிூப்பரியூர், சேவகளை 

மூவலில்சீாப் பழனிமலை முருதோனைப் பர வா ஜார் 

யாவர்களே யானாலு மெமக்கனிய ராகாசே. | (௪) 

கவிகிலைத் தறை, 

அகாரமின்றித் தவஞ்செய்யுழுனிவி சணிப்பாவைமார் 

போகாந்தகாரப் புணர்ப்பெய்தினாலும் புரக்மும்பிரான் 

சோகார்வமெய் தப் பொரு ஞ்ச௪த்இிைவே ர (Bron CD 

மாகா இபகர்க்கின்ப முதவுக்கென்வயலூர் peter aS ats Mee . (௫) 

த், 1 fs) 

| கட் “Yor லிப்பா. 

கா.ரணககுரு, ஒரவருபேசருட் சந்தநாதன் கடற்றுமில்கூர் இரு 

நாரணற்கினி, Cg பானபழனாபுரி நாசமீது கடஞ்செ யு.காயகன் 

வா. ரணக்கொடி யேசெொ Winer Lieut மாசலுக்குமதலிக்கும்வாரிச த் தீ 

தாரணற்குமஞ்சா ௧2 தளிப்பானெனற்கைச்துமாமுகத்்தானொருசாட்ச£யே. 

ap Fraley gst. 

சாட்யாம்பர தத்துவப்பொருளதே தண் டொருகசத்தேந்தி 

மாட்சியார்தரு பழனிமாம்லைதீத்லை வய்ங்குமாறுணசாதார் 

காட்சியா.பிரம் பெறினுமெண்ணறுபல களிஈலம்படைத்தாலு 

ரீட்சிதோய்பவ சாகரங்கடந்கத.னெடுங்கரைசே ராரே. (௭) 

ரச | 
னி 

fe ்) 

ர் 
ல 

. ' ) 

ஆசிரியப்பா, 

சே.ரமான்செய் இருப்பணிக்கோயித் 

£ரவிர்தொன்6 மைத் திருலாவின ௨ ன்குடிக் 

குன்றிலொருவன் குருவடி. வாகி 

யன்றினி தாண்ட வ.திசயமிக்வுள' 
வன்னவனலுளள மறியுமவற்றி 

"லென்னதுகெஞ்சு மேன்நமட்ட நியும் 

" Gubettr Sox sw givaciph grem hes 
Ca 8a apes eu’ seo sajaG தீரியம் 

பூவலய aC arr [ரசல்வஷ்ச்யெர் Brant ear 

யாக்ருமுணிர்ச்தே த். திசைகிவழ்க் தளன். (௮) 

sada 
ப்ட் oN tena Hane ne, 

பகலக எண்ட | 
வலடைஞ்ச் Babe ராச 

“eure ல் வழிதய்மனையார்



நவமணிமாலை, BRS 

வழிபடும்பெ ருமை வரவ நள்புரிவா 

'பிளகுசெந் தினைபல் பறவைகள் க வ.ரா 

இிகணிடங்கலெறி கவணுடனுறைவாள் 

களவனென்றிடிலு: மகிழ்வுறுமுருகா 

கவின்மிகும்பழனி மலைவளர்குகனே. (4) 

வெண்டா, 

வளங்கொண்ட தென்பழனி மாமலையோ டன்ப 

ருளங்கொண்டு வாழு மொருவன் -- களங்கொண்ட 

நஞ்சத்தார் மைந்தனவ னல்லருட்பே நுற்றாசே 

யஞ்சத்கான் கைத்தலத்தெய் தார், (௧0): 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

ர்பூ ச்சுசென்னிப் பிரான்றந்தபால னருவியந்தெண் 

ணீர்பூச்சகுன்றுடைத் தென்பழனாபுரி நின்றசெவ்வேள் 
கூர்பூச்தவேற்படைக் கேமலர்தூவிக்கை கூப்புமென்னைப் 

பார்பூத்சவாழ்வுடை யார்நிந்தைகூறப் படுத் தலென்னே. (௧௧) 
* 

வெண்டளை க்கலிப்பா. 

என்னேய கின்மீ திருக்கு மளவறிந்து 

மின்னேயோர் சற்று மி.ரங்குகிலா யென்செய்வேன் 

பொன்னேரு நல்லார் புகழ்ச்தாடும் பூம்பழனி 

மன்னே கலாப மயில்வா சனத்தானே. (௪௨) 

சொச்சகச்சலிப்பா, 

கனங்குழையார் மயனோயாற் கடைப்பட்டுக் கழிவேனைத் 

தினங்கருணைக் கடலாட்டத் திருவுளஞ்சற் நிசையாயோ 

மனங்களிப்பார் பலர்சூழ மலைப்பழனித் தலைமேவி 

யனங்கவேள் புகழ்ந்தேங்கு மாடல்செயு மயில்வேளே, (௧௩) 

கலிகிலைதத றை, 

அயில்வேலெடுத்தம்பொன் மயிலேறியென்னெஞ் சகத்தெய்தியே 

வெயின்மேயபுழுவிற் நுடிக்கச்செய்வினைகோயின் வேர்கெல்லுவாய் 

கபிலாயமலைகாதர் புதல்வாஈல்வயலூர்க் கருஞ்சோலைசூழ் 

சயிலா திபா£ரன் மு. சலோர்தொடுக்குர் தமிழ்ச்செல்வனே. (௧௪) 

| கட்டளைக்சலிப்டா, 

செல்வர்வாயிற் கடைப்படிதோ.றுநான் சென்றலைந்து தியங்கா தவாறொரு 

நல்வ.ரங்கொடுத் தாண்டுனைசாடொறு ஈம்புமன்பர் நடுப்பெறச்சேர்த் டாய் 
கல்வரைக் குறிஞ் சிப்பழனாபுரிக் கந் தராயக னேகருணாகரச் 

சொல்வரோதயச் சற்குருேதகொ அங்கவேற்படைச் தோஎலங்காரனே,(



௧௩3௨  பழனித்திருவாயிரம், 

ap ral ms sw, 

காசவாவுதண் பொழிலுடைப்பழனியூர்க் கனடரி 5 சலைகாளும் 

வீ. ரவேலொடு தண்டுசொண்டாடிய விமலவித்தகவேளே 

மா.ரவேள்படைச் சமரும்வெர் சானவர் வலியசேனையின்போருர் 

தீசவெல்புகழ் வேட்டிளேற்குன தருட் இத்திமுற்றருள்வாயே. (௧௯) 

ஆிரியப்பா. 

வாயசமுகைத்த வன்காட்பகையு 

மாயபுஎளுயர்தீதா ளளிக்கும்வெந்துய ரங் 

கொன்றல தருக்தாக் கொடுங்கோன்மன்னர் 

புன்றசைக்கருங்குடைப் பொல்லாவெப்பமு 

மாதியதில்குமுற் ஐழியமாற்றித் 
தி.நில்விண்டலத்தார் ேேத௫ிகனோக்குஞ் 

செந்தகைக்கமலச் திருமகளுறவு 

மைந்தனை தத தர்க்கால் வயினிகிமவனேர் 

வேர்கன்றன்னது வெண்குடைகிழன்மு.த 

லாந்தகைபிறவு மமை தீெதெமைப்புப்பாய் 

சூரனாதியர் துணிவறத்துணித்து 
நா.ரணன்முதலோர் ஈலம்பெறப்புசந்து 

தென்பழனாபுரிச் செரித்தலைநின் 

றன்பர்வேட்டுளவா ரூமெற்பு தனே. (sor) 

BLO, 

. தத்தததததன தந்தத தனனா. 
௮ற்பு தக்கருணை பொங்கித்தினமா 

. டத்தனுக்கருள்செ யுங்கட்பு தல்வா 

நற்புதற்புரையு மின்சொற்புலவோர் 

ஈத்தெழிற்பழனி யின்கட்டிகழ்வாய 

புற்பு தத்சைநிகர். கொங்கைக்கொடியார் 
படொற்பைநித்தமுநி னைந்இிட்டயர்வேன் 

விற்பு தக்கமுடன் வெண்பொற்பொடிதோய் 
வித்தகத் சரைவி ரும்பப்புரியே. (௧௮) 

வெண்பா, 

விரும்பப் பனுவல்பகர் வீருப்புற் மார்க்கும் 
பெரும்பக் குவமருமைப் பேறே -- கரும்பு 
மலிபழனிச் செவ்வேள் வசத்தா லொருவன் 
-புலியுகைத்துர் ே தாய்ந்தான் புகழ். (௧௯)



நவமணிமாலை. | ௧௩௩ 

சட்டளைக்கலித தறை, 

புகல்பக்குவவக ளனை ததினுமேன்மை புகழ்ப்பழனி 

யிகல்வடிவேலனைப் போற்றிசை த்தோர்டிற் மெறும்புங்கொல்லா 

தகல்கருணாலய ராய்க்கொலை த்தீயர்க்கொ லார்வரச்சிப் 

பகலிரவாயெழுத் தோராறுமன்பிற் பகர் தன்மையே, (2.0) 

வெண்டளை க்கலிப்பா. 

தன்மஞ் செயலுர் தவமென் நுணராமற் 
கன்மமெனும பொல்லார் கருத் தழியக் காணேனோ 

வென்மன த்து orion ளியம்பியபே றீந்தருள்வாய் 

சென்ம மொழிக்குர் திருப்பழனித் தேசிகனே. (௨௧) 

கொச்சகக்கலிப்பா, 

சேசிகர்க்கெல் லாந்தனருட் டி.வலையிடு மரசாயும் 

பாசியணி குறப்பேதை பதர்தொழவு நாணாதான் 
வாசியென மயிலூர்க்து மலைதொறும்போய் ஈடமாடி. 
மாசில்பெரி யோர்ப.ரவ வயலூர்க்குன் றமர்வானே, (௨௨) 

கலிரகிலைத் துறை, 

வானாடாமெச்சுர்தென் வயலூர்மலைக்கோயில் வளர்வேலனை 

நானாகாம்பித் தொழப்பெற்றிலேன்வந்து கானாவிதத் 
தானாதவிளையாடல் செய்திட்டிமுத்துத்த னருகுய்த் துற 

ஹேனார் தமிழ்ப்பாடல் வனையச்செய்கன்றான்மெய் சவனாணையே, (௨௩ 

கட்டளை க்கலிப்டா. 

செவனுமாயனு கான்முகவேதனுர் தேவர்யாவருஞ் சீரருட்டேசிக 

ரெவருரீயெனஈம்புமென்றன்னைஈன்கேற்றுக்கொள்ளிலிளப்பமுண்டாகுமோ 

தவளூறுடன் முற்றணிவார்மனச் சஞ்சலப்பிணி யுந்தலிராய்கொலோ 

குவளைநீர்வயற் றென்பழனுபுரிக் குன்றிலாடும் குமாரசெம்பீரனே, (௨௪) 

எழு சீர்விருத்தம். 

பீரமங்குமை தர.நுகர்ந்தருந்தமிழ் பெயுமுனியினுஞ்ச்த்த 

விர ஈல்கனை யரூட்செயலணுத்துணை விளக்குகின்றிலையக்தோ 

பா.ரணங்கழும் பெருக்துயர்ச௫க்கிலேன் பழனியம்பதிக்குன்.றில் 

வாசணக்கொடி கிறுவியகுருபரா மரகதகமயிலோனே. (௨௫) 

ஆூரியப்டா. ர 

மயின்மிசையொருக்கால் வடி.வேலேர்திக் 
குயில்புரைகானக் குறத்திதன்னொடு 
கனவிற்றோன்றுபு சரந்தசொற்பகாந்தாய் 

.  நனவிற்றோன்றென ஈனியிரக்கன்றேன்



& ih. F! பழனித் திருவாயிரம். 

மிடியொடுகோயும் வெருட் Bury pe sus 

| சடியொடுகெடுிமா ற துவுகல்கிலை 

யென்செயலணுவு மின்றியாண்டு . 

நின்செயலோன்றே। நிறைக்தமையு ணர்ந்து 

மாசைப்பெ.ருவலை யகப்படுமென்னை 

யே £சைக்கடல்சூ முலகுயப்புரப்பாய் 

மங்கலம்பொலியும் வயலூர்பலையிற் 

செங்கண்மால்பரவத் திகழ் தருசேயே. (௨௬) 

'சந்தவிருத்தம். 

தானதத்தகதன தத்ததன தத்தனா. 
தேவருற்றஈக ரத் தழல்கொளுத்துமோர் 

தீயனைச்செறும டற்புயனெனக்கநா 

ணீவக்ச்தனவெ னச்சொலியசொற்களா 

னேயமிக்குவகை பெற்ற துபிழைக்குமோ 

வாயசத்தியம இற்றவறடுக்குமே — 

லா.ரண த்தொகைவி இத்தவி.திரிற்குமோ 

பாயடற்புலியு கைத்தவனிறுத்துசீர் 

பாவுகற்பழனி வெற்பின்முருகப்பனே, (௨௪) 

.. வெண்பா. ப 

௮ப்பன் பணிய: வருண்ஞான வார். ச்தையொன்று 

செப்பருமைப் பாலன் வளர சர்வயலூர் -- முப்பழச்சா 

றன்ன தமிழா லரிய கவியனந்தம் | 

பன்னவல்லார் வேண்டும் பது, (௨௮) 

கட்டளை க்சலித், துறை, 

பதிகருமெள்ளப் பச .தவித்ேேதங்கெனைப் பாருலகி 

லதிரதமாரத ரும்புகழ்பேறளித் தாண்ட.ருள்வாய் 
ததியறியாசொத் திருக் தாய்கொந்தேன்முதறழ் ர.ரகத்தால் 
கிதியழக்குட்டுமெர் தாய்பழனாபுரி வேலவனே. (௨௯) 

| வெண்டளைக்கலிப்பா. 

வேலைக்குக் சிண்டோள் விசாகா விமலர்விழிப் 
பாலனென வந்தாய் பழனிமலைப் பண்ணவனே 

ஞாலமுய்கை வேட்டு ஈலியுமென்னை யாளாயேற் 
சாலவித்தைச் )த்தர் தமக்கரூள் லென்னாமே: (௩௦) 

'கெர்ச்சக்ச்சலிப்பா, 

மென்று மல்ல்வென்று மறையாதார் மனைதோறும் 

போமென்னை யான்டானின் புகழ்க்கடற்கோ ரிழிவாமோ



நுவமணிமாலை. Buh. 

சேமென்சொல் லியராடுந் திருப்பழனி முருசாமூன் 
மேவேமென்பிற் பெண்ணழைத்தோன் மிலைக்தகலை யுடையானே.() 

கலிறிலைத் தற, 

அனேறுமையற்கு மலையாசலத்தற்கு மன்றோ துசொற் 

ருனேவிழைச்தேனி வாதிற்குவாடத் தசாதையகோ 

வானேறென த்தக்க சறையோதையொடுகூவும் வல்வாரணக் 

கோனே தண்வயலூர் மலைக்கோயிலிடைமேவு குமேசுனே, (௩௨) 

கட்டளை க்கலிப்பா. | ' 

குமரநாயகன் றென்பழனாபுரிக் குன்றினின்ற் குருபரன்கோ தில் 
சமரர்சேனைக் கொருபெருங்காவ்ல னாடல்லேட்டவ சாசேனுமன்னவர் 
ஈம. ரவர்க்கென்றுமெண்வகைச்சிதீதியுஞ்னவாழ்சிகைங்ஃனவம்பிறர் 

சம. ரவாட்படை' வீ ர்ர்க்குமஞ்சுபு சம்மைக்ாடு. தீ" தயங்குன்றோர்களே. 

எழு சீர்விருததம். 

ஓ.ரமுன்னுள தி துள்ளண்றுணர்க் தன் னுடதுய்ப்பெறல்வேட்ட 
Soe Sure புரந்தனை௪ துமை ளெத்தயநெறியாறும் 
பாசகத்தினிற் நிகழ் சர்கிழையுநான் பரதவித்திடக்சகண்டாய் 

"தரர்சூழ்பழ னாபுரிக்குருபரா சிறி.தருள்யுரீவாமே. (௩௪) 
் “ ஆிரியப்பர். 

புசி தருசோட்டுப் பொருப்பேயெனமுன் 

னெரிதருதகரினு மென்மனங்கொடி தன் 

ழமானவாவொன்று மொருவுகல்லாக் 

கானவரூரினும் சடையதுமன்று 

செல்லினம்பொதிக்த இசை தொறுமவிருங் 

கல்லின் இனினும் கடி.துமன்றா 
விணேவக்மெதன் னிதயமத் இியிற் 

பொன்னேச்மயிவிம் பொலிந்து தோன் றி 

வேண்டியவாமே அிலாயாட்டருளிப் 

பாண்டிஈன்னாடும் பரவுசூட்டா 

யெல்லாவுயிரு மிவன் மகாரெனக்கொ௫ு 

கொல்லாவிரதங் குறிக்கொள் பேசருளு 
மாயிச த்செண்மாற் தவிர்தருகனகமு. 

மாலிதுஞால வயித்சேய்கல்லபமும் 
கொழு நனையலதுகை சடப்புஈரெ வருக 

கழுவுறவிழைகாச் seston பக்தர் தள்ளித் அரக்கு ந்தி 
SOF BOP HEE i PR EMRE



& ii. Fr பழனித்திருவாயிரம். 

தொண்டர்பழ்பலர்க்குந் தொகுத்தருள்பழனித் 

தண்டபாணியனார் தனிப்புலவோனே. (௩.௫) 

a6 5095 5 510. 

தனனதர்தகன தனதனதனனா, . 

புல்வனென்றபெயர் மொழிதருகனிவாய் 

- பொலிதருங்குமர குருபரமுருகா 
கலசபுங்கவனொ ட.ரனுணர்பொருளே a 

கழறியம்பர மயிலவு முன்விரிவாய் 
தலமனந் தமுமொல் கெயபழனியிலே 

தறியல்வெர்தகயல் களுமுயவருளவாய் 

இலகசுஈ்த.ரமெ லியபடைவலியே 

செயமெலுஞ்சிலரை வெலும்வகைநுவலே, (௩ ௬) 

வெண்பா. 

, அவலரிய பேரின்ப நோக்கரிய போதஞ் 
சிவனடைந்த மெஞ்ஞானச் செல்வர் -- தவமுனிவர் 
கூட்ட. மலிபழனிக் குன்றமிசை நின்றவிரு 

சோட்டலைவன் பூர்தாட் டுகள், (௩௪) 

கட்டளை க்கலித் தறை, 

அசடீர்சல்லுண்டிக ளாயிரத்தோடென்புர் தோலுர்துய்க்கு 

மகடீர்பழனிக் குகவேளை காடி. யருளினராய்த் 
தகடீயென்பார்க்கன்றி ஈல்காருறவைத் தணந்துவெள்ளைப் 

பகடீனமெய்தவென் ரனைச்செ ற்ராளைப் பழிச்சுமினே, (௩௮) 

வெண்டளை க்கலிப்பா, 

மின்னையார் மாலால் வெதும்பும் வினையேனை 

நின்னடி. த்தொண் டாளர் நெறியிலுய்க்க வல்லையன்றோ 

மன்னறிஞர் போற்றும் வயலூர் மலையாண்டு 2 

பன்னகந்துய்ச் தாடும் பளயமயி தூர்லானே. (௩௯) 

கொச்சசுச்சலிப்பா, . 

ஊரனர்தம் பேரனந்த முறவனர்த மெனல்கசேட்டுஞ் 

2ரனந்தம் விழைர்தேங்கத் தியங்குமெனைத் திருத்தாயோ 

மாசனர்தஜ் செயும்பெம்மான் மசவாய்த்தென் பழனிவெற்பி 

னீரனர்தம் புணர்ர் தப்பா னிர்க்குணமு மாவானே, (௪௦) 

'சலிரிலைச் துழை.. Be | 

Buran s sry ளப்பூசைசெய்இட் டணிச்செர்தமி ழ்ப் 

பாரவால்வழுத்தித். தவிச்னெறவெள்ளைப் பரிர்தாள்லொய்



° தவமணிமர்லை. SGT 

பூவாளியானுங் களிக்குந்தென்வயலூர்ப் பொருப்புற்றவேற் 

வேவாமுனாள்போகன் முதலோசையாட்கொண்ட இறமென்னையே, () 

சட்டளை க்கலிப்பா, 

என்னைகின்னடி. த சொண்டனென்றியாவரு மேத்.து£ர்விழைஈ?ே தங்குகன்றே 
னெனக, கன்னையாப் தீதர்தையாய்க்குருவாய்த்தொடர்க்தா ண்டமெய்யுமச தீ 

இயமா குமோ, பொன்னைமார்பி ற்புனை்தவனும்பா்பா ற்பேசற்.றுநினபுச ழ்போத் 
பொலிர்சோக்கெ ழிழ்,ழென்னைசுழ்பழனாபுரிக்குன் தில்வாழ்தெய்வமானசவருருசா தனே 

எழு ?£ர்விரு த்தம், 

நாததததுவக் கழல்புனைஈ் தளபல ஈகந்ெ தாறுஈடமாடும் 

பா தமென்விழிக் கணிர்தபின்றலைமிசை பரித்தமெய்திசமாதோ 

போதன்வாய்விடப் புடைத்தடி த்தருக் தளை பூட்டியபுகம்போற்றுஞ் 

ரூ. தனன்னவர் பலர்வளர்பழனியூர் சுகமுறப்புசப்பானே. (௪௩) 

ஆரியப்பா. 

பு. ஈகசன மகளும் புனத் துப்பூவையு 

நிரர் தரம்புணரு நிமலவேளைப் 

பற்பலதலந்தொறும் பாடிப்பணிந்து 

மற்பமுமெய்யரு ளடைந்திலனந்தோ 

வத். தவமிகையா லாவினன்குடியித் 

சித்தாதங்கோவாத் திகழ்தகருகோலங் 
கருதுமாண்புற்றேன் கனவிற்பலகால் 

விருதுஈல்குதுமென விளம்பியுமுள்ளா 
ஞயினுமுள்ள த் தருக்துயர் தகிர்ந்து 
மாயிருங்களிச்சீர் வசக்காண்கில்லே 

ன னவிலன்னு னடம்புரிமயிலிற் 
தினகரனாதியர் தெரிதசவரினுஞ் 
As Buy ips Buys தெண்டனிட்டென்பாற் 

பத்திசெய்குகர்க்கியொன் பரிக் தருள்பான்மை 

யளவுமெய் திடி னன். றிமகிழேன் | 

றளவமென்மூசற் றவளவோ திமமே, (௪௪) 

FFs Gs sid. 
கானதத்ததன தத்ததன தானனா. 

ஓ திமப்பரியு டைப்பிரம?ேே தவனா 

றுபட்டகிதி யுற்ற தலைமீதிலே 
ரீ.இருச்சரணம் வைக்கெதுபோமெனா 
் சேயுமிக்க்கிளி செப்பல்படிருகுமோ 
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5 HL 9) பழனித் திருவாயீரம். 

வாதிமத்திழுடி வற்றபொருளோதும்வா 7 

யாறுடைக்குருப ரக்கும்.ரரசாயகா | 

சோதிமுற்றுமயி ரொட்டபுயவேடுவா 

சோலைசுற்றுபழ னிக்கரிவிசாகனே. - ௪௫) 

வெண்டா. 

சாகங்கொன் றுண்டு தழல்வளாக்குந் தன்மையினா | 

மோகங் கொளுங்ககன மொய்குழலார் - போகமிந்தப் 

பாரிலன்ப செய்திடவும் பண்ணும் பழனிவெற்பிற 

சீரியவே லேர்திகிற்குஞ் சேய். (௪௬) 

கட்டளை ககலித. துறை. 

சேயாய்ச்ச ரவண வாவியிற்றோன்றித் இனைப்புன 5 8 
“லாயாசமீறுல் கிழக்கோலங்காட்டி யணிக்குறத்தி 

வாயாம்பற்றேனுண வேட்டுக்கும.ரன் வடிவுங்கொண்டோன் 

மாயாந்தகா.ரர் தவிர்க்கும்பழனி மலைக்கள் வனே. (௪௪) 

வெண்டளைக்கலிப்பா, 

கள்வ னெனவிகழுங் காழிஈகர்ப் பார்ப்பனச்சே | 

யு.ள் வவெலா நல்கு மொருவன்மக oF won up 

புளவருக்க மார்க்கும் பொழில்சூழ் பழனிமலை | 

கொள்வடிவே லப்பா குறித்தெனைக்கைக் கொண்டருளே. (௪௮) 

கொச்சகக்கலிப்பா, 

கொண்டல்வரு தென்பழனிக் குவட்டில்வளர் கோமானைப் . 

புண்டரிகக் கண்ணெடுமால் புகழ்க்தோதும் புயத்தானை த் 

தண்டமிழாற் ுதிகூறித் தவமுயலத் தகுமேலோ 
ரண்டர்பிரான் பெருவாழ்வை யணுத்துணையும் விழையாரே.. (௪௯) 

. கலிரி லைத்துறை, , 

ஆராதனஞ்செய் தெழுத்தாறுமன்பா லறைந்தோர்களைச் 
,சேராமலினத் Son BC sr Geirior POs இகைத்தேேனையோ ன 

. "பாராதியுலகங்கள் பரவுஞ்சிறப்புற்ற பழனாபுரிக் 
கா.ராவைவேல் வற்றி விசாவெனெதிர்வர்து களிநல்கிடே. (௫௦) 

சட்டளைககலிப்பா, 

நல்லதெய்வம் பழனாபுரி த் திரு சாகமீது நடிப்பே தன்றியாவருஞ், 
சொல்லல்வேட்டுத்தவிப்பேனுக்கு ன்பதச்தொண்டர்கு பா் தமென்றிவையோ 

வில்லறத்தும் துறவறத் துங்டெ ே தீங்கவிட்டனை மீ logon லா 

மல்லலங்கடம் பாரமுஞ்செ ச்ஸ்: வாய்ர்த தீதோள்புணர்வாமணச்சாரே ன,



நவமணிமாலை. ௧௩௯ 

எழுசீவிருத்தம். 

வா ரணாசியூர்க் கேகெனப்பகர்க்தசொன் மறுத் தபினெனக்கான 

வி. ரமார்வர மளித் தனையந்தவா நியக்குநாளெர்காளோ 

காரவாம்பொழிற் பழனிமாமலைத் தனிக் காவலனெனவாழர்.தம் 

பூரவாகனத் தணங்குவப்புறுமொ ழி புகன்முழுப்புலே வானே. (௫௨) 

ஆசிரியப்பா. 

புலவு BN GF BiB BH oj oor Foor tp 

னிலமகள் வருந். த நெகொள்வெதுப்பற் 

கண்டுகோவார் கணத்துறச்சேர் த். திலை 

மண்டுபலவறுபர் வளர்த்தும்வாட்டினை 

யுலகையுமறியா வுவகைப்பொய் த் தவர் 

குலமுழுதிகழுங் கொடி துங்காட்டினை 

நினையலதொரு.துணை நெஞ்சிற்கொண்டிலன் 

வினைவழிஈடத்தி வெருட்டவேண்டா 

மன்றுல ரத் திட்ட வருண்மொழிப்படியே 

யின் ற சொட்டின்னே யியற்றல்வேண்டுங் 

காவிபங்கட். கருங்குறமகளிர 

மேவியோலும் வியனிதண்கவின்ற 

பைக தினைக்கொல்லை பலநிகழ்சாசன் 

மர் நியாடு மரமலிசூழற் 

றடவரைப்பழனியிம் சார்ந்ததொண்ட 

ரிடரறக்களைய மெஃகவேலிறையே. (௫௩) 

சர தவிருத்சம், 

DO GH FON BOTW FM FG SON STC). 

இறையளவுகின்னுரிமை யின றியவபேபோ 
லிடர்பசிமிமனுண்மையராி கின்றிலைகொன்பமேனா 

ளழஹையுமொழிவண்மைமுழு சஅம்பழுதுபோமே 

லசு.ரர்.குழுவிண்ணவரை வென்றுமகிழாதோ 

கறை சவிருமெண்ணமுறு தொண்டசறுகூலா 
கலபமயிலின் ம.தகி லர்ஈதகுமபேசா 

பழையடிசெய்வின்மறவா கொம்பின்மணவாளா 

பழனிமலைமன்னனென கின்றபபழையோனே. (௫௪) 

ெெண்பா, 

பழையகளி பென்றெற் பகர்ச்ததுண்மை யானால் 
விழைவனமுற் நீக்தருள வேண்டும் -- கழைமலிசிர்ச் 
சா.ரம் பழனித் தடங்குவட்டுக் கோமானே 
யாரம்பெண் ணார்கையிற்பா.லா. .  ~ .் (௫௫)



BFE - பழனித் இருவாயிரம். 

கட்டளை க்கலித துறை. 

பாலாற்று ததொண்டைசன் னாட்டினுக்திர் தமிழ்ப் பாண்டியிலுஞ் 

சேலாற் அ பொன்னிக் கரையினுமற்றைய தேயத்தினு 

மேலாற்றுமுத்தருங் கொண்டாடச்சித்துச்செய் விறருள்வாய் 

வேலாற்றுளை த்தொர்குன் றட்டாய்பழனி வியன்வெற்பனே. (௫௬) 

வெண்டளைக்சலிப்பா . 

வெற்பனந்தத் தாடும் விசாகப் பெருமாளைப் 

பற்ப மிகப்பூசும் பாண்டாங்கன் பாலகனைக் 

கற்பமிகக் கண்ட கவின்பழனிக் கண்ணிறைஞ்ச 

நிற்பவருக் கெல்லா நிசஞான முண்டாமே. | (௫௭) 

| கொச்சகக்கலிப்பா, 

உண்டாட்டுச் களியும்விரித் அ. ரனழியு மொண்புலவீர் 

திண்டாட்டுப் படவேண்டாரக் திருப்பழனிச் செவ்வேளை 

வண்டாட்டுக் கடம்புறழ்£ர் மலிதமிழால் வாழ்த். துமினோ 

பண்டாட்டும் பொருளாய பரஞ்சோதி யடைவீ சே, (௫௮) 

கலிநிலைத்துறை, 

வீ.ரா திவி.ரர்க்கொர் தலையாயவிமாயோனை: லிட்டென்றனக் 

காராலும்விழையாத பேராசைவருவித் த தறமாகுமே 

அ..ராருமறியச் செயுஞ்சித்தியோரெட்டு முதவாய்கொலோ 

சீராரும்வ.பலூர் மலைக்கோயினடுகின்ற செயவேலனே. (Gs) 

கட்டளை க்கலிப்பா. 

செயங்குறித்தெழுக்சோசாறுஞ்ச ந் ததஞ்செப்பிகாடுஞ்சிறியேற்குக் தீர்வரும் 

பயங்கொடுத்தனை நீதியன்றையகோ பசுவுமற்றைய பல்லயிர்க்கூட்ட முங் 
சயங்குறக்கொடுக்கோலோச்சும்பா தகர்கார்நிறக்குடையேலுங்கழித் தடாய் 

வயங்கொள்வேலொடுதண்டேர்துஞ்சேவகாமஃைகுலாவும்வயலூரில் உள்ளலே 

எழு €ர்விருத்தம். 

வள்ளலார்களிற் றலைவர் தக்; தல்விழி மணியென த்தகுநீயு 

மெள்ளலார் தமி யேன்று இக்கூலியொன் Os இடா.துறலேனோ 

விள்ளலாப்பொருட் இள்ளையுமறிதர விளம்பு சற்குருவாடித் 
தள்ளலாப்புகழ்ப் பழனியிற்குலவு தண் டாயு தக்கரச் தானே, (௬௧) 

| ஆசிரியப்பா. 

சானவர்கூட்டர் திகரத்தாக்கி 

வானவர்பலரு மகிழ்வுறப்புரர், து 

மகத்துயாபிரம னலறப்புடைத்துச் 

சகத்.துயிர்பலவுர் தருந்தொழிற்பரித் ௨௬



நவமணிமாலை. ௧௪௧ 

தா.ரகன்கவ.ரத் தயங்கு€பராழி 
வாரணம்புரந்தோன் மாட்டுறவமைத்துவ 

கல்லானீழற் கடவுட்குரவற் 

சொல்லாற்றேற்றித் துணைப்பதஞ்சூட்டியும் 

பெற்றபுகழைப் பேகையேன்பாற் 
சொற்றசொற்பிழைத்துச் தொலைக்கவேண்டா 

மாரன்கணைகளும் வாளுக்தோற்பப் 

Ure Ss sioner பைந்தொடியாரிலும் 

பலரா்க்கவர்ர் தணைந்து பழனிமலையிற 

சிலா்க்கருள் வழங்கும் தெய்வகாயகனே. (௬௨) 

சச விருத்தம். 

்.. தானதத்ததன தந்ததன தர்தனா. 
தாயென த்திரியு செஞ்சொடுசுழன்றகா 

'னானிலத்தனைவ ருந்தினம்விளம்புசச 
- தோயெழுச்சிமரு வும்படிசெயன்றலோ 

சூர்செகுத்தபுகழ் ஈகன்கொளிரும்வம்பசாய் 

நீயெரிக்கணிலி யென்றவருமன்பர்போ 

னீடவெப்புறலு ணர்ந்துமிகவெம்புகேன் 

'வேயெழிற்பழனி யங்கிரியில்வென்றிவாள் | 

விராசுற்றுபுவ ணாங்கவளர் துங்கனே. (௬௩) 

வெண்பா. 

துங்கவேல் வீரன் றுணர்க்கடப்பந் தோட்பெருமாள் 

செங்கனக மேருச் சலையான்சே - யங்கட் 

பழனி மலைக்குவட்டி௰ற் பற்பமுற்றும் போர்க்கு. 

மழனிறக்குன் றென்றுகின்று ளான். (௬௪) 

கட்ட 

ஆனர்தவாரிக் கரைகாண வேண்டி யடுத்தவென்னை 

யினக்தருமிடி யாதியவாற்றுய டேரன்செய்கன்றாய் 

தானக்தழைக்கும் பழனாபுரிக்கொர் தலைவதக்கு 

மானந்தக்கண்வள்ளி பங்காகலாப மயூ. ரத் தனே. (Grae) 

வெண்டளை க்கலிப்பா. 

௮கத மயலா லலமந் தழ்லுமென்புன் 

தித்ச மறியகின்வர்ய் செப்பியவெல் லார் தவரோ ப 
வித்தறையி னின்னருட்பே றெய் Bor ae டென்றமைப்பரய் 

|, பத்தர் மலிதென் பழனிப்*பீஇயானே....' ் (௬௬)



௧௪௨ ... பழனித் தருவாயிரம். ச 

கொச்சகக்கலிப்பா. 

பதிகமொவ்வொன் ரூனால்வர் பயனனந்தம் பெறச்செய்தான் 

றஇியறிர்து ஈல்கவரு தனையனா இயரீயுக் 

அதியனர்தஞ் செய்தேனைத் துயர்ப்படுத்தத் தகுங்கொல்லோ 

கதிர்மதிசூம் தென்பழனிக் கன்மலைக்கோர் காவலனே. (௬௪) 

கலிநிலைத் துறை. 

வலனஞ்௬லைவென் றி முசுகுந்தனிகர்தொண்டர் மனசம்புசீர் 

பலநின்றெனுளமென்ற மலரின்கண்மிளிர்கன்ற uy. #6 Str 

யலகின் நிவளர்குன்ற முழுதுங்கொள்குகசெங்க ணரியென்.றுளா 

ரிலகும்பழனியின்ப முறவம்பொன்மயிலுந்து மெழின்மைந்தனே. () 

சட்டளைக்கலிப்பா. 

எழில்வலம்புரிச் சங்கேக்துகையனேயென்றுபார்முழுதேேத்திடவாழ்ச் அபின் 

வியிகண்டூன்றுடையானெனவானிடைமேவுமாசைவி௮ை த் த.தும்வீண்கொலோ 

வழிவின்மெப்ப்புகழ்ச்சாகரதெ தன்றனுலாயஅஞ்சிறி தாக்கொளிற்பாவமோ 

பழியெலார் தலிர்க்குக் சவத்தோர்வரு பழனிவெற்பிற் பரதேசி த்தெய்வமே. 

எழு £ர்விரு த்தம் 

செய்யென த்திரு வம்பலத்தாடிய சிவன்முதற்சில.ராயு 

மொய்யெனச்லை வாசகம்பகர்ர் தனை யொன்றுமெய்ப்பட க்காணேன் 
பொய்யெலா முயெப் யாக்கவும்வல்லநின் புகழ்க்க தோ. ரழகேயோ 

மையெலாம்பொதி தருதிருப்பழனிமா மலைமிசைவளர்வானே. (௩0] 

ஆசிரியப்பா. 

வளவர்கோன்பயக்த மங்கையர்க்கரசியுங் 

கொளலரும்புஈ*ழ்தோய் குலச்சிறைநாயனுப் 

கொல்லாவிரதங் குறிப்பார்ரீறிகழ் 

பொல்லாங்கொழியப் புரிதவம்புரர்தா 

யிந்காள்வள்ளுச மினிெனவருந்தும் 

வெக்காவினாபெறும் வென்றிமுற்றொழிப்பான் 

விற்படுதிசைநீர் வேலைசூழ்பாரிற் 

பற்பலர்பு £,சவம் பாழ்படச்செய்யேல் 

செம்பதுமத்திற். நிகழ்தருபிரமா 

LLU DET ST GH SBT aru) 
Loon pO 51.9 கத்தில் வாய்ந்துவயங்குங் 

GP pu HOL1 Ou GO Oana eurs garg 
போறறுசற்குருவாப் பொருவறுபழனியி 

லாற்றுசெங்கோ லணிதனியரசே. . _ (as)



தவமணிமாலை. ௧௫௪௩ 

சந்தவிரு த்தம், | 
_ தினனதர்ததன கனதன தனனா, 

அசசனுங்குருவு . மிறைவனுமெனவா 

LP BIN BBO ன்வி ணவர் துயரடுமோர் 

பிரபலன்கவுரி மடிமிசைவளர்சேய் 

பிரமனஞ்ச-2வாரு தர முனிதருகோ 

ப. ரமன ங்கிவிழி தருமணிவளமார் 

- பழ்னியங்கிரியின் முருகையனவனா 

“துரம்ணிர் சவயி லலே தாரு துணையா 
னுணர்கென்சச த் மொழியளவலவே. | a (௭௨) 

வெண்பா, 

அலகையுடனாடு மம்மான் மகனைக் ' 

குலவு பழனிமலைக் கோவைத் -- Bas 

நுதற்குறத்தி மோகனனை நோக்காத கெஞ்சா 

செதற்குலகிழ் ரூம்பிறந் தா மே, து (௭௩) 

ட்டளைக்சலித்துறை, ன 

பிறர் தாரிற்சீரியர் யாரென்றுணமிற் பிறங்கருளிற் 

சிறஈ்தாரைச்சேர்ந்து பழனிக்குகேசனை த தெண்டனிட்டு 

மறந் சாயினுங்கொலை செய்யாவிசதம் வலிந்தபற்றி 
யிறக் தார்மெய்ம்முத்திபெற். ரூரென்னுஞாயகன் கெண்ணுகசே. (௪௪) 

வெண்டளை க்கலிப்பா. 

எண்ணா யி.ரவர்க்: கெமனு மெனவுதித்துத் ' 

தண்ணார்மதுசத் தமிழ்மாரி பெய்தபிரா 

னுண்ணா மகிழ்ந்த துமைபாலென்: பாருணரில் 

விண்ணாடர் போற்றும் வியன்பழனி வேளருளே... “5... (௪௫) 

கொச்சகக்கலிபீபா, : ன ச 

வேள்வியிற்செய் கொலை த்தொழிலும் வேண்டா தமெய்படியகீர் 

தாள்விழையுக் தமியேன்சொற தமிழணிதற் சசையாயோ!. ் 

வாள்விழிக்குஞ் சரிபாகா 'மலைப்பழனி வர்ற்முருகா | 

“தோள்விளைக்கும் தங்கொழிப்பாய் கு.ர்வணிசோட் கோமானே. (௭௬) 

கலிறிலைத் துதற. 

மானொன்றுபெறுமங்கை: யுுமேனவிடைவேறு: வடிவத்தனாத் 
தேனொன்றுதினைமா. வருந்திக் தொழுஞ்சேய இருத்தாள் சுனிற் 

கானொன்றுமலர்சிர் அம் வழிபாடுபலசாள் சுஷிற்செய்த்பின்.. 

ேனொன்றுபழனிக் 'இரிச்சாசலிடைவைகும் 'விரகுற்றதே, (௪௭)



௧௪௬ பழனித் இரு 3 மிரம். 

சரண, 

மக்திரமுதலாம் (ர வழ ணர்த்தும வா ப்க் HF ன் பழனியூர் வாழ்த்தி 

யிர்திரபதம்வேட் ட.ஈ-வமாமகத்தா னினி,ச $*,தரரையு pap 5 

&5 BIC arm பெறினுமாருபி/க்குஞ் ச தி சயற்சைவுருர் தாமே 

வந்தினிப்பிறவாக் கதிதருங்கருணை வாப்க்ததெ ஞ்சகத்துமா தவமே. (௬) 

் ர சாக்தம். : 

பன்னசவேணிப் பரன்ற நமகவாப் பழனியம்ப தியில்வக் Sore 

னன்னலம்விஃக்கு மொருவனேயாவு நடத்துகின்றானெனு ந்தெளிவாற் 

Daw sr 8m லிகழி ஐும்வெகுளாத் தகவுறு.சாக் SA Ko SUCT 
. " க ட 

ரு சு , ப 6 

பன்னவாகனம் தான் மறையுமாகமழம் மறைஈநதம2 பற்டையவல்லாமே. 

அற்புதம், 

பலகறையொிபல் குறடணிவாரும் பசவு?தன்பழனிவேளருளா 

லிலகு?ய்ப் 9.7 தியை மணியவை முதலா மிடக்தொறும்புகுகலமெய்தி 

uy ல் ஈம. ay Fb om தடையிலாளகுக௫ மொல்குபுகடுக்குறத்திம்வுறி 

றலைகில்ரத் மாட லற்புதமென்பா ரறி ஞவேரிசைப்பரேனையசே. (௮) 

லட சிங்காரம. 

தெவ்வொருக்கரிமவேர் குமரகாயகன்வாழ் இரப்பழனாபுரிசேர்ந்து 

செவ்வாளிமணிபிற் ரிகழருளெய் இச் இடர்பற்பலருயத்தேற்றி 

Gar roa [கரப்.ுவிறஈ ளி - தான்போன்மடர்தையர்பலர்ச்கொரேல்வையினி 

Garadar me SOT a னாப்புணா தை கயே jst BA எ்காரமாமன்றே.(௯) 

முற்றிற்று. 
ஆ * குவி - ௯௦௨, 

லேலுமயிலுக துணை. 

fee See 

சித்திமாலை. 

சந்தம். 

தனனதன தன - தன தானா. 

௮மிழ் தமுதவிய கடலேபோ - லகமதறியமு னருளாலே 

சமிழ்சொல்வள மைகல் இயவாறே - சகலகலைகளு மிடுவாயே 

சிமிழ்கணிகரிள முலைமானார் - இரள்கொண்மதனுமொல்் இயவாகா 

விமிழ்வெளருவிய மலையானீ 5 டிசைகொள்பழனியின் முருகோனே,;(௧) 

தனதனத் தந்ததன - தனதானா; 

பயின்மொழிச் செங்குமுத மலர்வாய்ே தாய் 

பரஜுவாட் பன்றனருண் மிசையாலே..



சித் இமாலை, Se Gr 

கபிலையிம் சென்றுளம!னெனவான்மா 
கழறனமுற் றுந்தெரிய வரமீவா 

யயிலுமற் றண்மேணி தருதோளா 
வருணையிற் பைங்களிசொல் புசழாளா 

மயினடத் தங்குமர குருநாதா 
மலிவள த் தென்பழனி மலையானே. (௨) 

தாக்தத்தத். தத - தனதானா, 
STS gre AS shes சரர்வானோர் -காச்செற் கத்தொழுதா அமெளரர்ர் 
வாழ்த்திட டத்தொருநால் வசையேபோல்-வரக்குச் சித்தியினேயருள்வாயே 
ATID SEL பட்டகுணா எரைபாளாய்!- சாட்டப் பெட்பொழியா முருகேசா 
வாழ்த்தித் தொட டமுநீ சடும்வேலா- வாக்கச் சொற்பழனா புரிவேளே.(௩.) 

தனன கான ததத - தன தானா, 
மனி தாவானவர்க்கு மிட் தீர்ரே - மருவுமாறியற்றி யடியாரோ 
டினியவாழ்வுபற்றி மம் உர்வா - னிசசவா59.ததி யருள்லாயே 
கனிவுருமன தத சறியாதாய் - க நட வாகனத் சன் மருகோனே. 
பனிகுலாவுசெச்சை மலர்மார்பா « பழனிமாமலைக்கண் வளாதேவே,() 

தனன தனதன - தன தானா. 
மகபதியுமம மரும்வாமூர் - வசையும்வலிமிகு முடலோடே 
ககனவழிகொடு செலுமாறே - கவனகுளிகையு மருள்வாயே 
சுக மனுவலிய புகழமோனே - சுகுணசரவண பவவேளே 
யசர முதலிய பொறியானா - ய ஊிகொள்பழனியி லமர்கோவே, (இ: 

தீததானன சனத்தசனதன - தன தானா, 

அரசண்மாநில வரைப்பிலு ப பல கெறியோர்தா 
மன்பிலாணவ முளை த்துவளர்தரு கொடிசாலே 

யிர்கவேடமெ யெனக் காடிகலிய பிழையீர்வா 
னெர்தரூப ம மிபைப்பினிடைகொளும் வலியிவாய் 

௧௩கராயக சனற்கண்வரு தச ரிவாவானே 
கம்பமாமத களிற்றுமுகனுடன் வருபாலா 

பர்தபாசமெய் தினர்க்குமருள்பொழி விறியானே 
பைம்பொன்மாமதி ஞூடுத்தபழனியி றுறைவானே, (ச 

தர்ததனதத்தசன தத்ததன தத்.த,தன - தந்தானா, 
மக்திரமறைத்திரளு ரைத்தபொருளைச்சிறித ஈம்பாராம் 

வன கணரிருட்குடைகி ழற்றலை தலிச்குமென்ம னஞ்சோசா 
வெர்திரமெனச்சுழல கிட்டனையினிச்சயெ னின்றேவா 
னிக்திரனெதிர்ப்பிலும்லெ ருக்கொளவடக்கும்வலி தர்தாள்வாய்



BH Of ் பழனித்திரு பிரம். 

. ஆ! e . உ . “s . . ச உட ௪ | ௪ i சந்திரன் முடி த்தசடி ல்த், இறைவர்கட்போறியில் வந்ேதோேே 
சங்கமொடுச 7 கர. 6 டைக்கட -@| wow றிற்விரு பேண்பாகா 

திர்திமிதிமித் திய னச்சிகிடத்திவரு சிங்காரா 
கென்பழனி3ெற்பின்மிசை சித்தர்பரவத்தினமு நின்ற னே. (௭) 

தனதானதர் 5,௧ன - தனதானா.. 

மரம் 2வாகிழ ஈண் மூகலாால்-வபினே துகின் றபொருள் வகைதேடோர் 

பிரயாசமின்றியெளி தலகூடே -- பிறர்கோய்ஈளுங்களையும of wat oa ws 

சாலோககுஞ்ச, Pci மணவாளா - ata o-wf § SUM Ly elt or | 

சிரமாறு9௧ ண்டகுரு பரகாதா ௮௪ இருவாவினன்்குடியில் வளார்சே யே. (௮) 

தனன தானன தினத்தனந்தன - தன தானா, 

மகியும்வானமும் விடப்பலங்கத Gober per 

மருவு?லாகமு மென.ச்சொலும்பல பல கூர 

மகிலமியாவையு முயப்பெறும்படி. வடிவேலா 

. லசுரசேனைக சாறச்செறுக்குற மருள்வாயே 

சகிகளோடுறு குறப்பெணின்புற. முயல்வாகா 

சகளகோடியுள் வனப்புயர்க்தச ண் முகசேேவா 

பகிரதா தியா நினை த்தயுர் திரு வருளாளா 

பழனிமாமலை முகட்டினின, vat «oS aur a, (௯) 

. தனச்சதானன தன தனதன. ன - தனதாணா, 

முதக்தைகேர்செலி. யசை தரவருகரி மிசையூர்வார் 

முதற்பமீலார்கரும். 'வெருளுறவ 1 நள்வலி பெறலாலே 

'யறத்லொசையில் கொடியவர்கடைெ) று நு on pura GB 

யகத்தியா சய ரவைகளின்மகிழ்கல If om od oud 

இற த்தவேல் புனை சிவகுருபாசர உண் சீவே 
-இருக்கெலாமற விழிமலாகொிசெயும் வலி யானே 

மற த்திதாள் art) av விழும்வகைபகா தலி னளிகூர்வாய் 

வளத்தினாலுயர் பழனியில்வ தத திரு மயிலேோனே. (௧௦) 

தனதானதத்,ததன தீனந்தகானன - தீன தானா. 

SOIT HYP SSG | Dok ஐ்குபாகக மீகலாலே 
| தகரா.திவெட்டி அகர் குணுங்காமீ திக லியகாயே 

னரையால்வெளுத்தவுட றிசைச் துவிணினின் மடியாதே 

நவநாதசித்தரொடு-கலந்துவாழ்வுற வருள்வாயே 
கரைர்சுகக்கடலி.லழுக்துமேலவர் குருகாதா 

கதிர்வேலெடுத்துமயி.லிவர்ந்துவான்வழி வருவானே 
பரைபூண்முலைத் துணைகள் சொரிர்தபாலுகர் கனிவாயா 

.பழனாபுரிச்சிசரி. பிடங்குலாகிய சனியோனே. (௧௧)



சித்திமாலை. , PP Se 

கனதனத் தத்ததன - தன கானா, 
மலரிறைத் துப்புனல்பெய் திகையே 2 ய. 

வைையொழிக், துத்தவ* Rant Gp 

தலழமுழக்கத்அ.திசெய் அறுசிர்சால் 

சரில தூத் இக்கவர மரு. வாயே 

கலகவிற்ப ச்.தியின ருணர: மாய் 

கனகவிம்கைப்புனி, கர் i HUTT 

பலடல்வெ ற்பிதீகம்மு மிருபா, கா 

பழனியிற்சி தீதர்தொழு மிளையோனே... ன (௧௨) 

சனனா தானன. தானன தானன -- தனதான, | 

தசாதூறார்மல ரோனுரையேடுபதலு மருளாலே 
திழனேர்வேதிய சாடுகொலாலுற வுலகாள்வார் 

கிளர்கேயூரபு யாசலகாணுற வருணீர்தோய் 

் இரிய ரமா தனை யால்விளையாடிட வசமீவாப் 

களவா?ே 2லார்குற மாதெதிர்போயடி பணிவான 

கருணாசாக.ர கேருமையாண் முலை HIST IT OT 

துளவோனேயென வாழ்கவுமாரர்க டுணையாவாய் 

துற 2 வார்சூழ்பழ னாபுரிபே.விய கிமகவோனே. (௧௩) 

தனானதானதத்த - தனதானா. 
இவாகரா.இயர்க்கொர் பொது வாயே--தின்தலோவுபெட்பு முறுமேலோ 

சவாவெலாமுடிக்க வலதேய।! மபாரயோகசித்தி யருள்வாயே 

தவாகஞானசத்தி புனைமார்பா - சரோச௫னாவியுட்க முனிவோனே 

விவாகநீடெழிற்கொள் வயலார்வாழ -- விசராகவேடுவச்௪ி uj OG eur ear 

* 

கனன தான, BSB - தனதான, 

மகரகேதனத்த னெ இராதே -- மலரினான் வலித்து விதயாதே 

பகளொனுறுக்கி வதையாதே -- பரமஞான த்தி தருவாயே 

தகர்கடாவுகொற்ற முடைய னே -- சருவமோகனச்சண் முகராதா 

சிசரகோபுசத்தென் வயலூரா-- இகழும்வேல்கொள்செக்கர் நிறவேளே 

தனனதன தானதத்த - தத்தானா.. 
பருவ தமனேகமுற்ற பொற்போடேழ் 

பசவையுடைதோய்புவிச் த ல.த்தேவாழ்... 

சருவமதவாதருக்கு நட்பாமோர் 

சமாசவி2னைதூத்தி யைத்தாராய் ' ட 

கெருவமில்குணால)த்த ருட்சேர்வாய் | 
இளிபகர்பல்பாடலிட் ட்ட மதற்றோளா,”



௫௦ பழனித்திருவாயிரம். 

வருணலமிலார்களை த்சடுத்தாளா | 
யணிகொள்வய லூர்மலைக்க ணிற்போனே. (௧௬) 

தனனதத்ததன தந்ததத்ததன - தானான. 
ச. ரபமோ.தக்திலகும் வென்றிபெற்றமைய வேமால்கூர் 

தீமியனைச்சிறிய நெஞ்சுடைப்பதிச சேசாமே 

ம.ரகதக்கலப மொன்றுமற்சிகபின் மேனேராய் 
வசயவித்ைதமுழு துங்கொடுத் தினிது காவாயே 

குசவர்பற்பலர்வ ணங்குமெய்த்தலைமை தோய்வானே 
குவளைசெச்சைகுர வக்கட ப்பலர்கு லாமார்பா 

ப.ரவசப்படு9தா மும்பரைப்பிரிவு ரூ தானே . 

பழனி2வற்பின்மிசை நின்றருட்பொழியும் வேலோனே.(௧௪) 

தனன தான த௩ததன - தந்த தானா. 

இமிரசாகர மபொருவுசிக்ையாலே-தினமும்வாடிநொர் துமயன்மிஞ்சுரீர்சோய் 

தமியனடைன்றுன ௬ ॥ விண்ட.வாறே--சருவமோசனஞ்செய்வலிதர் திடாயோ 
வமிர்சயோகசபபவாவ ணங்குபாதா --வருணை யூர்வருங்கிளியி ருந்த தோளா 

குமிலபூதசங்கம௫ழ் அங்கவீரா --குறைவிலாவினன்குடியி னின்றுளானே.() 

தக்தத்தத் தத்ததன கன - தன தானா, 

நிந் தித் துக்கிட்சிமிசலவர் மு.தனாயே - னெஞ்சிற்குத்துக்கமிடுவன நிகழாமே 

. தீந்திக்கற்கொ த் துகிலைபெறு முணர்வாலே- சம்பிக்க தீதக்கசெயலெளிதருள்வாயே 

இந்தித். துப்பற்றுமடி யவர் தணையாவாய்--செக்டை ப்பொ ற்சத்தியொ€ மயிலி௨ர்வோனே 

வந்திப்பர்க்கெட்ட முழுசருள்குகவேளே--உண்பொற
்புப்பெத்தபழனியிலுழைவானே- 

தான தானன த்தானன தானன - தய்யானா. 

மாயவாள்விழிக் காரிகையார் தரு பொல்லாமால் 

வாரிரூம்புலிக் கா.தலினால்விளை பல்லோர்போல் 

சேயவாடகப் பேயதனால்வரு பொய்யேதோர் 

தியயாவு மச் சாடன மாம்வகை செய்வாயே 

தூயசேவல்குக் கூவெனவோலிடு பஃறோளச 

தோகைசூழரைக் கானமினாண்முலை புல்போகா 

சேமாம்டற் சதரன்வாய்கொடு சொல்வீரா 

ேேசவர்சூழ்வனப் பார்பழனபுரி வல்லோனே. (௨௦) 

தனத்தன தன தன த் தனான தன - SULT. 

. கடக்கொணாதபகை யுடைப்பொலார்குடையி னையாதே 

கலிக்குரூசமலை த நினைப்பதாலுணர்வு தொய்யாதே 

லிடப்பளாகபதி முடிக்கண்வாழ்புலியின் மெய்யாயே 

விருப்பம்யாவும் வர வனறைக்கும்விறுபெற றல்காயே



சித்தியா ல... ௧௫௧. 

BU 653 6 99 wren புய ச்தின்ப அபுனை வல்விரா 
Fes Cina ant புகழ்ச்செ ல்பாவலரை யே௱ளாமேன 

சுடாச்கண சிப வனுக்ககாளொ பொருள் சொல்வாயா 

து இச்சொலர்பழனி மலைக்கணுளும்வளர் செவ்வேளே: (௨௧) 

SH GST SU GSS - தன தானா. டட 
சிக்தையீனமெனுமற்ப குணமேயார் - இத்தநாளுகனிவெட்க முறுமாதே 
(வி.ச்தையாவினுமீகப்பெரிய காமோர்--வித்துவேடணம் விளைச்சு வருள்வாயே 
கீததைபாடியதமிழ்ச்சொ லணிதோளா--சற்பமாவனவெருக்கொ ளுமயூசா 

மு,.த்தைகேர்ககையுடைக்குறமின்மோக1.-முத்தர்குழ்பழனிவெற்பீ துறைதேவே, 

தனன தான தந்ததன - தந்ததானா. 

Af FLT திய b BL TO I சுண்டமேமலா 

ரடி.சணறை நுண்பொடிய ஸணிந் துவாழ்சிர் 

சகமும்வானமும்பிலமு ஈர்புமாறே 

சருவ2ப சனஞ்செப்வலி கந்திடா2யா 

மகரேலையு ண்டமுனி உபுபாகா 

வனச சீவசன-ஆஞ்சியழ வென்றகாதா 

பகலிராவொழிக் வெளி பரின்சுணீ ம யர.ப் 

பழனியூர் விள BOUT BBO வே. ப (om) 

கதனனதனதானதர்த - தனதானா, 

அ?ியணியும்விரர்சங்க ஈரவேயோ -- ரழசயமயூரமென்ற பரிமேலே 
பசியபிணையோ திமங்கொ டெதிசாபே-பகைமுழுதுமாரணஞ்செய் திறமீவா 

யொசியு பிடைநீலிதந்த வசபாலா - வுலகளவுமாயனன்பு மரு?2கானே 

ul & யு முகவானரங்கொ பொ Levey tp சிரி லகும்வய லூர்புசந்தவிறையோனே, 

தாரதசானகன - தன தானா. 

தாண்டியேறுமயி 'றடி.கூர்வே -- முங்குசேவன்முத Auer sa 

யாண்டிவேடமொடெ. னெ திராயே -- யாண்பெண்மாறும்வலி யருள்வாயே 

பாண்டிகாடுய முன் வருபாலா -- பப/ண்செய்மாமுண்சொல் வழிபோனாய் 

மாண்டி டாவமரர் பணிபாதா -- மாண்புசேர்பழனி வரையானே. (௨௫) 

தன தானா கனன - தன தானா, 

இரிவாழ்வார்சகன வழிபோவார் -- கெடறீர்யோகநிலை யறிவார்கேர் 

பெரியோசேயலது மயனோய்சோய் -- பிறர்காணாதுலவு இிறமீவாய் 

வரியார்தோலுடைகொள் பவர்பாலா --மயின்மீேேதயுலகை வலமாவாய 

கரியோன்வானவாமு னுவல் சீலா -- கதிர்வேலாபழனி ஈகரானே. (௨௪) 

தனதனத்ததந்தர் - தனதானா, 

ஐகமதிற்கொல்வம்புந் தொலையாகாண் 

மருவுமுதீ Buys grew. பெனுகாே ன
ார்



Py ' 
‘ ் ® & ih PR. பழனித்திரு UW பிரம், 

சுகமெனச்சொனின்றன் சொன்மெயேன்மா 
சொருபடித்தியுந்தக் தருள்வாயே 

EEO GL பாஈம்புஞ் சிறுதாளா 

கதிரபிர்கொளுஞ்செங் கைவிசாகா 
பக.ரமிக்கடப பஞ் செய்குணாலா 
பழனி9வற்பிடங்கொண் டபிரானே, (௨௪) 

கீனதனகானததத - தன தானா, 
அளிமலிதகாதத்தொ டையல்போலே யரனடியார்மஇிக்கு மதி£ர்தோய் 
நவிர் திருவா சசுப்பு லவனாலே நரிபரியான நட்... தவில்வாயே 
திளிபகா்பாடலிட்ட ING STOTT கிளை பாடுசூரனைக்கொல் வடிவேலா 
களிர்புரைசாண்மற த்தி மணவாளா BD paw BMT ISG, மிசையோனே, () 

BF FSO OM FSS . 55ST). 

5 [அ ஆ! e ௫. . இ e ட ° . . ச 

OUST OFT ONT ஞா ர்ு FLY ITP DAG Pair oo OU GhE O nett 0) SUF BOuni gC a கா 

‘YN ச : ச் . . . . . தின்சொல SBT GD 7 7 *வற்காவா லென்புபெ ண் ணானவித்ைை யைத்தாராய 

மென்செர ல்விண்ண வமைக்குயிற்சேர்உய்மன்செய்பொன் வேலணை ச்தமற்றோளா 

ெதென்சொல்வ ண்ணா லிப்பரிக்கார்கோ தெ.பபனண்ணாடல்வெற்புடைத்த வே, 

தனனதக்தன்ன தந்தகானனத் - தானனா. 

Qa Fare Sat ௦ லா்ந்ததாமரைக் தேவுளார் 

(வெகுகுற்றம்வி ளம்பிமாய்வுறப் Cun Dien at 

கயிலைப்பண்ண வன்றன்வீறுரைத் தானொடே 

சுடலிர்சன்மி தீந்தவாறுரைத் தாளையோ 

சயிலத்தின மு னைந்தவானவர்ச் சாடினாப் 

தழலிற்பொன்னில் வந்தவாடுகைத் தாடினாய் 

பயில்சொற்கன்னி கொங்கையேனலிற் கூடினாய் ் 

பமனிக்கண்ண மரக்தகோமளத் தேவனே. (௩.௦) 

தனனதந்ததன தந்ததன - தனனா. 

௮னையமுக்துயர்த விர்ந் துமகழ் வுறவா 

| ் னமரரும்பி றக ணங்களும்வெள் கடவே 

முனைமலி5 தபல வெண்பனிரை நிறைவாய் 

.. முதலையுண்டசு வந்தவித மொழிவாய் 

் தனைவனர்தனிபு ரந்தமகள் கணவா 

சிகரியெங்குமுல: வும்புலவர் துணைவா 

பனைகெடுங்கைமத தர்திமுக னிளையாய் 

பழனியங்கிரியு அுந்குமர.குருவே;.. (௩௧)



க | — AMS Bun %. ௧௫௯௩. 

தனன தந்தனச் தாத்தன த்தனா. ந 
எழு செ BUD pes பாட்டுரைத்ததா லிருமரர்தழைச் தேற, ॥முற்றதோர் 

& ‘Lp Lo 5 & oot] மிப்பிடிக்கைகேர் கைகளுங்கண்முற பார்த் திடச்செய்வாய் 

முழுதுணர்க்தமெய்க்ரேத் இிபெற்றவாமுருடமங்கைசொற் 'கேட்குநட்புளாய் 

பழுதிலந்தாதக் தரர்க்கொர்கக்தனே பழனியின்புறக் காக்குமப்பனே. (௩௨) 

FUL STH GHB - தானனா. 

மெய்வழாக சிர்தையசைநீ திநூல் விள்ளுவாரை ஈன்குதவும்வி றுதோய் 
கைவலாரை வெக துயர்செய்சமைசால் கள்வர்யாரை யு ங்கறுவுசீர்ஈல்காய் 

வைவதாய செக்சமியுமோவிடாய் வளளிமாது குஞ்ச ரிமணைனே — 
தெய்வகான்மு கன்சகறமோதினாய் செல்வவாவி னன்குடிவிசாகனே. (mm) 

தத்தகான தர ககன - தந்தனா. 
கட்டமீறி நொந்துளம்வெதும்பியே கத்துவேனை யிந்திரர்வியர் துபே 
ரிட்டகாட, வெண்கடனமுகுந்தனா ளெட்டுமாத ரும்பு ணர்கஈலஞ்செய்வாய 

வட்டமாதி லம்பெறுபல்குன்றுளாய் மச்சகேத னன்பரவுடம்பனே 
A Cans யங்கொுிபுன்மொய்ம்பனே மிக்கவாவி னன்குடி.விடங்கனே. 

தர்தத்தனனகன த் - தன தானா. 
௮க்தக்திருமதுசைப் பதியூடே யன்றப்புலவர்வச த் ச.துபோலே 

சக் சக்கவிஞரிருக் கவிசராளோர் சங்கைப்பலகையெனக் கருள்வாயே 

பந்தச்கவலையொழிக் கவலானே பைம்பொற்கலபமயிற் பரியூர்வாய் 

சொச்மக்கலசமுனிக் கருடேவே துங்கப்பழனிமலைக் குரியோனே,௩.௫ 

கதனனதனதானதான தந்த - தந தானா, 

௮ம.ரகுலதிப மானவிந்தி ரன்மோய்வாழ் 

வ.துவுமிழி'2வயெ னாவிகழ்ர் த பண்போர்தேதர் . 

சமரசசுபாவ ஞானசங்க ரன்போலே 

சரசுவதிபீட மேறும்வென்றி யுந்தாராய் 

குமரகுருகாத சேவனின்ற இண்டோளா 
குலசரிகடோறு மாகென்ற மென்றாளா 

பம.ரமு.ரனீப மாலைகொண்ட சிங்காசா ப 

பழனிமலைவாழ மீதுவந்த மர்ந்தோனே. : (௩௬) 

. தனத்தனந்தனன தனதனத்தந்ததன - தன தானா. 

மருட் பொலிர் துபுலை மகமியற்றும்பனவர் மறிசார்மா 

வ்ைதத்தருர்தியல கையைமதிக்கும்பதித ரினையார்கேர் 
குருட்டுகெஞ்சசட ர௬ுடலிரத்தங்கடலில் விழுமாறே 

கொலைக்களங்கண்முழு மையுமழிக்குர் திறமை தருவாயே 
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௬௫௪ பழனித் திருவாயிரம். 

திருட்டுவஞ்சர்புரி பணிகவிற்சிந்ைமகஏழ் வடையானே 

தினைப்பெரும்புன ம தனில்வக்குங்குறமின் மணவாளா 

தெருட்டுசெர்தமிழ்சொல் குறுமுனிக்கன் றருள் செய்குருகாதா 

செழிப்புறும்பழனி மலையினிற்றண்டமொடு திகழ்வானே. () 

தய்யத்தத்தனத்தந்தந்தன தீதனன - தய்யானா. 

owed § Or 6 கன்றங்குறைக்தபய னெ ய்தாதோ 

தெய்வத்தச்சனக் கொண்டுந்திடப்பணிகள் செய்யேனே 

மல்லைததுற்நபொஜ் செங்குன்ற இம்பேறுசில் சொல்விமணே 

வளளிச்சித்திரப் பெண்கண்டிசைத்தகுறி பொய்யாதாள 

வல்லைச்செற்றெமிற் குன்றென்றெயு ச்சிகொடு தொய்யா தாய் 

வள்ளச்செப்பையொக் குங்கொங்கையுத் மமிகை புல்பாலா 
கல்லைப்2பாற்பதத் தொன்றும்பல்புட் பமென ஈள்வானே 

கல்வ்ப்பத்தாமிக் கொன்றுந் தமிழ்ப்பழனி யுளளானே. (௩௮) 

தானத்தனனதத்௪ - தானானா. , 
ஞானக்கருணைவை கதெ னேசேயாய் காபிக்கமலமுத்தன் வாழ்வியா 

மானக்குறைவெனப்பல் பேர்தேர்மா மாயைக்கவலைமுற்று மீர்வாயே 

கானக்குறவர்2 பற்ற மான்மோகா காமக்கணைமிகக்கொண் பார்பாளா 

தீன க்கரையுருச்செய் தாடாளா சேமப்பழனிவெற்பின் மலோனே() 

தன்னனதானனந்தத்தனதன அன - தததானா. 

பன்னகபூடணன் பொற்புறுபொ தியம லைக்மீகானேர் ' 

பன்னுஈலோர்கண்முன் பெற்றுளபிரணவ ௮தக்தா2ல 

தன்னறிவாகலர் துற்றிடவருள்செய்தி கத்தேவாழ் 
சண்மதவாணருஞ் சற்குருவெனுநிலை யெற்கீவா 

யன்னமுளானைவென் நிட்டொருகுகையில டைத்தோனே 

யைஞ்னாரமார்சிகண் டி.ப்பரியிவர்பெரு மைக்காரா 
சின்னமதோடுசென் றதற்புரைசமணரை யட்டோனே 

தென்னையும்வாழையுஞ் சுற்றியபழனிர கர்த்தேவே. (௪௦) 

ட தானன தானரநதந்தன தானன - தன தானா, 

ஆதவனூடுஞ் சந்திரனூடுகி னருடோய்வி 
(np Ly ore aut Oley ear ௮ந்தொழுவேனெகிர் மயின்மேலாய் 

வேதவியாசன் சங்கரமாமுனி முதலோர்போன் 

, மேத்குசீர்தம் கும்பொதுவாழ்வுற விடரிவாயே 

காகளவோடுக் கண்கொளும்வேடமின் மணவாளா 

காலனைமோதுக் இண்கழலார்பெறும் வரபாலா 

ச தானே ஞ் செம்புகழ்கோடிகொள் குகவேளே 

... சேல்வளமீர்மிஞ் சும்பழனாபுரி பிரியானே, (௪௧)



” | | சிந் திமாலை. | க௫டு 

தனன ஈன கனக்ககன தன - கன னா, 

இ௫ப.2:யன்று ட. கினைக்துமி 5 முய றவச1 மலே 

யிசுபச ங்கடமை ॥ரிகழ் 5 ௮ுநிசகதி பு றுமேலே ரா 

FOO Hilf ssl த னி விழைந்த வன துகை துணிவாலே 

கன லொடம்பிளிடை பெ நிக்தமிழ் ம.ழ Bea வாயே 

வழைபு ட்ரீ Bl BIST குணு BIT . Lea வளி மருவானே 

மு படசடைபரணனா ந்த ரைமலி முதிியானே 

ali 30) தயலும்பிரம மொழிக் திகுருப.ரீ முருே கானே 

வியன் மலிக் தபழ னியின்கண்வதிதரும் a nC oon Ger, (௪௨) 

தன தனாகந்ககன தன - தர்த We 
தபு கறீர்சிர்ை தவலியற வன்றேநீ தனி.பனா வந்த து வன்மொழி வம்பாமோ 

விபு தரர்மங்கையரையும்விழைச்சாய்வேன்விடையவானர்தசையறவென்றாள்வாய் 

சிபுகவேர்மிஞ்சுகுறமகண ண்பாளாசிவனுமாலும்போனிறவிதியுந்தோய் வாய் 

குபுரவா சஞ்செய் மழ ரடருகபபார்வாகுறைவில் 77 க ங்குபழனியில்௨ச்தோனே- 

தன சனக்சானதனதானனக் - க.பயானா, 

அழிலில்௪ண் டே சுரனனார்சுணம் புல் லேனே 
வருணையின் சாருவென நீசொலுஞ் சொல்வீணோே 

பழிபிறண் டாயு மும் வேலுமிங் கெய்தகாவோ | 

uddsrens C sam 6% our B கொல்லேனோே 

ai pam டானவர்கள் சேனையஞ் சொள்வேலா 

கனககும் பாகரத னாசலம் புல்வாகா 

விழிமலிரந் தானுதவு பாவையன் பொல்வானே | 

வியன்வளந் தோய்பழனி யூர்வருஞ் செய்யோனே. (௪௪) 

தன தனதனர்தனன தானதன தந்ததன - தானானா. 

தமனியகி லம்பெணெனு மேடணைகள் வந்.தானி சூழாதே 

சகலசம யங்களுகி டைலென சம்பும திதேயாதே . 

யிமகரனி ருர்,சசடை கா.தனொட கும்பனென நான்வாழ்லா 

னெமன்மு.தனி கழ்ர்தவிக லோரினஈ டுங்கும்வலி மீவாயே 

குமரகுரு புங்கவகு கேசனென விண்புபணி வார்பாகா 

குளிர்மதிபு ணர்ந்தவுடு வாறுதவு கொக்கைநுகர் சீர்காயா 

- பமரமுசல் பைங்குவளை யாதியபு Serb edi மார்பாளா 

பழனிமலை யின்றலை௮ி ணோர்குலம்வ ணங்கலினி சாள்வானே., (௪௫) 

.. தானதானதன தானதன தானதன - தன தானா, 

் ஆலைரீ.ரனைய லோபர்சொடைசாே தலி னயராசே 

.... யாலியேபரமெ னாகிகலுமூடசொடு பழசாசே



பழனித் திருவாபிரம். 

மேலையூர்மகலிர் போகவ.நுர 'கமிக மெலியாதே 

வேதவாகமபு ராணலிதிகாசபய னருள்வாயே 

சோலைசூழருணை மேயூளிபாடலபல புனை வா னே 

.... சோமசேகரபு சாரிசெவியூுடொருசொன் மொழிவானே 

கரலைமாலைநடு கேரநினைவார்களிடர் ககாவானே 

காவிநீர்வ பல்கு லாவுபழனாபுரியின் மகிழ்வானே. 

தர்ததந்தனதக்தன - FO ON BT). 

௮ங்கைமன்றுணர் As 5 up மிரிசலாலே 

யனபுமி.ஞ்சிய ரட்செயன் மருவிடாதே 

சங்கைகொண்டித வி..பது மறிகிலாயோ 

ச ஞ்சலக்தவிர் மெய்ப்புக முதவுவாயோ 

கொங்கைமங்கையர் பற்பலர் விழையுமார்பா 

(FH Hu UPL oT பொற்புறு Giro vw or 

FAD 6H 6 HM GBT UT 67 BT 

கமய 9டாழில் சுற்றிய பழனியாேே, 

தன ம சாதததத்தன- கனனதானா, 

எனக்காச் சென & gsm) ay பொல iat 

யிருட்மச் OF Te DM mt வடை பு நாயேன் 

வனக்காட் டையொ க்குமி வுலக வாழ்வான் 

மனச்சாட்சி மெய்ப்பட வருள்சசப்வாயே 

கன கார்த் இகைத்திரண் yp wy Maru 

sailponin Asn gud gwutos Sacer 
தஇினக்காட்சி யுத்தமர் பழனியூாலாப் 

சிலைக்கோட்டி னிற்றிகழ் சிறுபிரானே. 

தன தனதகர்தனத்தனரஈ்தா - தன தானா, 

எரியெதிர் சொன்றுணத்துணிக்தார் பகைதீரா 

வெளனையுல சஞ்சொலத்தொடர்ந்தாள் கிலையேனோ 

பரி ழக மைர் தஜெக்கும்வண்பே ற ரளாயோ 

பரிதிய றி தச த்தியம்பாழ் படலாமோ. 

சரியணி செ கையத்திமென்றோள் புணர்கேளவா 

தழலுமிழ் சந்தமத்தர் தம்பா லகுமாசா 

புரிசை ௮ ஊை்துடுத்தசெஞ்சீர் வயலூசா 

புலவாக லஃதொடுத்திமிம்பா டல்கொள்வானே. 

கனதனதத்தன - தந்தன தானா, 

(௪௬) 

(௪௭). 

(௪௮) 

(௪௯) 

அருமைமிகப்பெறு செக்கு ழ்நாயே னறைதரூமத்தின மிஞ்சருளாலே 

இருமலிவுற்றில குர்புலியூர்வாழ் சிவ னுவல்சொற்றிக மும்படியாள்வாய



சித் திமாலை. &G er 

கருதலரைக்கறு ௮ங்குணசிலா கஇகிலையைப்பகர் சப பிரதாயா 
பருவதபுத்திரி த*௪ ந.ர்பாலா பழனிம2த்தலை நின்றசையானே. (௫௦) 

தன தனதத்ததத்தன - தனன தானு, 
சனகன் மு தற்செ..ல்சற்ச னர்கு ரவன்மேனாள் 
சமர்செய்ம சட்குணத்திரவ ௬ுயவாமோர் 
கனல்வசை யிற்கித்ததசெ யருணீர்தே।ய் . 
சவுரியு ரைக்தசொற்பயன ருளிடாயோ . 
தினகரர் வெட்குறத்திக யில்விசாகா 
சிவசம யத்தரநக்கினிய குருகாதா 
பனசவ ணைப்படுக்சையன் மகளிர்பாகா 
பழனிம லைத்கலத்துறைகு மரவேளே, (௫௧) 

55 5M த்தனன - தானான. 

இக்திரற்கிடர்கள் வாரா ”ம யெண்டிசைப்பு வனி தாழாமே 
வெக்திறற்ற துவர் வாழாமே விண்டுசொய்பலித மாகாதோ 

5 சநதிரச்சபுவ dT ITNT தண்டமிழ்ப்புலவர் கோமானே . 
செஈ5தினைப்புனமி எள் மீகள்வா தெண்புன,! பழனி யூர்வாழ்வே. (௫௨) 

Hod FO GS FEN STC). 

குருபசதத்துவ மோரா கார் குலைவுறுசித்தியல் சீர்வாழ்வே 
கருதுமனக்கரி யாரானோர் கணபதிசொற்பய/னேசாதோ.. 
வ நமறைவிப்பிரர்சுழ்ேேதவா வ ரணஇரிப்புல வோனார்வா 
பரு முலையத்திமி ளைபாகா பழனிசகர்க்கச சானானே, (Gin) 

தீந்ததந்ததன 5 தந்தானா." 

தீர்க யுர்தொழம இம்ஈதாடூர் தண்டை யங்கழனினைந்தார்வாய் 
நிந்தை யு ;புனைத ருந்தேவா சின்சொ லொன்றுநி௪ மன்றேயோ 
சிந்தை யங்கண 0 இிங்காரா செம்.) மிஞ்சிவரு சந்தோடா 
வெந்தை யென் ரிசைவு DERE Ow Qua ம்பழனி யின்கோவே. () 

திதிதானன கானன தானன - Ga STC). 

சித்தேயரு wT வாழ்9வனகாடுமெ லுடல்வீணே ' 
செத்தாலிழி!வான் ஒன் 2மன்மையி லனம்யாதோ 
வெத்தேவரு நீபயனநாடுதல் பிழைய/மோ ) 
விப்போத;. யேனெதிர்தோகையில் வருவாயே 
மத தவர்ப ராவியசேவக முடையானே 
முற்றுமுலை வேடமினாளொடு திரிவானே 

பு.ச2தசரி.ர லாம்வழிபாடுசெய் சிறு. சாளா 
பொற்பார்பழ னாபுரியூரிடை பொலிவானே, (80)



க; பழனித்,சருவா பிரம். 

கானசானத் தனகானன - தயயானா. 

வேறுகாயப்.9ரவேசர் தமெய்ழேவிழில்விடெட்டரிே தபெனுமெய்தேர்வ 

னா௮பூவிட் ன தாள்களையுள்தா னாலுபேறுற் நளிகூர்வசைசெய்யாதோ 

தாறுமாறுற்றபொய்வாசரையெள்வானேசானமால்வெற்பொடுமால்௨ள கொல்வேலா 

சி௮சேவற்கொடி.பாடுகர் சொல்விழ்வாய் சலஞானப் பழனபு.ரியையாலே. (0) 

தனத ததகன சானனத்கனனர் - கன தானா, 
இனிச்திட்டசொன் மாதரிச்சையினொர்। துழனாயே 

னிகத்.துக்கொரு ே தவெனத்தகுமொய்ம் புறுமாறே 

யனித்தத்துவ மோருமெய்த்தகவுங் குறிசோரா 

வவத்தைப்பிர யோகூத்தியதுந் தருவாயே 
பனித்துச்செய தானவப்படைகுன் நிடமேனாள 

பகைத்துப்பொரு gf SPINS DS தவிசாகா 

செனித்துத்தவி யாதழுத்திதருங் குருகாதா 

இருத் சப்பழ னாபுரிக்றையென் றவிர்வானே. (௫௭) 

 தீனத்சதானதத் தன சன - தய்யானா, 
HHS Sar ein விட்டினருளினை யெளளாதே 

யனை த.துலோக சித்தர்களுகனி சொல்பேறே 

கருத்னாடி நிற்குமெனதுயி ரொல்காதே . 

கலைக்யொன சித திமுழுமையு ஈல்காயோ 
விருத்தவேட।மிட்டொர்கொடியெதிர் செல்வானே 

'வெருட்டுகோச மிக்கதகரிவர் வல்வீரா 

பரு,ச்சமாமு லைப்பெணினமக ழொய்யாசா 
பழுத்தசர்பொ றுத்தபழனியி எலலோனே. (௮) 

சானான த தன தானதன த - தன தானா. 
. தாதார்க டம்புறழ்பாடறொடுத் தணிவேனேர் 
தானேவ வர்துனதாள்பகார்சொற் பழமுதாமோ 
ரீ தான்வி ரும்பிலையாயினினிச் சைகொள்வேனோ 
கேரார்ஈ டுங்குறுமாண்மைபெற த் தருவாயே 
காதார்க ருங்கண்மனோன்மனிபெற் றகுமா.ரா் 

காவேரி தர் தவியைகனுக் இளையோனே 

இதாளர் கண்டறியாதசெயற் பொலிவோனே் 
ச ராவி னன்குடி.மேலிய9ற் பரவேளே, இ (௫௯) 

தந் ததானன ,தா.த்த,தன,சன - தய்ய தானா. 
பண்டைராளொரு இர்ச்சதெரிசனை யுள்ளமூடே 
பைம்பொன்ழாமயின் மேற்சொடருளிய துள்ள சா



இத் இிமாலை. ௧௫௯ 

லிண்டை.சூடிய மூர்த்தி தனைநிகர் செய்கையாலே 

யெந்தலோககரு மேத்தமிசைபெற நல்குவாயே: 

கெண்டைகேசெழில் வாய்த் தவிழியுறும் வள்ளிமோகா 

கெஞ்சிடாமுழு மூர்க்கச றிவரு மொள்ளியோனே 

தண்டைவார்கழ லார்த்தபரிபு.ர மல்குபாதா 

சங்கரா வலர் போற்றுபழனியில் வைகுவா 2ன. (௬௦) 

தனத்தன தனத்தனன - தாந்தனா. 

கலை க்திற மிகக்கொடுமுன் வாழ்ந்தபேர் 

கருத்தினு கினை த் தில. தேன்கொலோ 

கொலைக்தொழி லறக்கருவு மாண்பதேத 

குறித்துள னெனைக்கடி.இி லாண்டிடாய 

மலைத்திரு மகட்புணர்பி ரானசுதா 

மயிற்பரி நடத்திமசழ் காங்கெயா 

சிலைக்குற வரபெற்றமகள்பாங்கனே 

இருப்பழனிவெற்பிலுறைவேந்தனே. 
(௬௧) 

தானதானன தனதனதத்தர் - தனதான: 

பாவசாக ர முழுதுமொழிக்குஞ் தஇலமேலோர் 

பாததாமரை யுகுதுகண்மொயக்குக் தலையாலே 

2வகோடிகண் ம௫ூழவுஞற்றுந் தவசாலே 

ழேதவர் தானவர் மனிதர்மதிக்குக் இிறமீவாய 

காவலாரி தன் மகண்முலை மட்டும் புயவேளே 

கார்சூலாமிட றுடையவர்கத்துக குருகாதா 

நாவ?லார்பலா கலகமொழிக்கும்புலவோனே 

ஞானிமார்வரு பழனிபு.ரக்குக் தொழிலோனே. 
(௬௨, 

தனனதான தானந்த தந்தன தானா. 

தகரமேரு வேயென்ற கொங்கைமினார்சூழ் 

திருகிலாவு மா.ரன்கை யம்புதொடாமே 

சகசஞான சாசம்பொ லிந்திடலாலே 

சடையிலாத வானந்த மென்றருள்வாயோ 

மகரவாரி நீருண்ட வனகுருகாதா 

மயில்கடாவி யேயெங்க ணுந்திரிவானே 

பக$மேட மேனங்கொல் வம்பொழிவார்வாழ் 

- பழனியூரு ளாயுந்து தண்டணிவானே. 
(௬௩. 

தனனதன தானதத்ததர்த - தான“: 

அமிர் தகுண சாகரத்துயாந்த மாதவசோ 

டளவறுப லாலயத்திறைஞ்ச ஞடினனீ 
}



௧௬௦ _ பழனித்திருவாயிரம். 

தமியன்மன' மாம்வெளிக்கண்வந்த காளுடனே 

சருவபிர சாதிசித்திகர்த வாறருள்வாய் 
குமிணன்முச௪ லோரும்வெட்குசெங்கை C வன்முருகா' 

குளிர்கிளியெ னாவெனைப்பகர்ந்த வாயரசே : ் 

பமியமுரண் வானசத்தைமந்தி பாய்பொழில்சூழ் 

பழனிமலை மீதிலுற்றகண்ட பாணியனே. - (௬௪) 

முற்றிற்று, 
ஆ. -5வி- ௬௬௬, 

வேலுமயிலுந் துணை . 

a 

தடுவொலியலந்தா?தி. ... 

தானான' தந்தன. தானன - தீன தானா. 
கா.ராழி யென்றொளிர்மால்வெகு காளர்வுறங்குறு. தீவினை 

காணாது Tb GAM Four me மிகலாமோ 

காயாச தண்டுடையாரையு நாய்போல்வெ குண்டிகழ்பா வலர் 

கனாரு முண்டகமேர்புக 2 முறலாமோ 

காகூவெ னுந்தொனி? தாய்தரு மாகார முங்கொளுநீசர்ம 

கரவிர ரென்றுலகாள்வது முறைதானே 
காடாள்கொ டுர்தகைவேடரும் வேல்வாணெ டுஞ்ிலையாலுயிர 

காதாது ௮ும்படியானமுயல் வதுதீதோ , (ஸு 

காரூர்ப சும்பொழிலைகுழ லாநீடு மம்புவிமா துபல் 

கான்மாத வஞ்செய்கலோருட னழலாமோ 

காதோடி கன் றவிர்கூர்விழி மாமாதுவஞ்சகலோபர்சி 
காபூட ணம்புரைவார்மனை புகலாமோ 

காலாயு தம்புணர்கேதன மேவாழி யென்றுசொன்மேலவர் 

காமாரி முன்பெறுதாரச : மறியாரோ 

காய்வேர்கி ழங்கலையா திய வேராளு முண்பவரூளுகர் 

காசாள சஞ்சவெல்பேரிசை மருவாரோ , (வ. 

வாராத னங்கள்செயாதுமு னூலேதி னந்தினமோதுஈ 

சாவேச மர்தூரயோகரை யிகழ்லாரோ 

வாடாதி கொன்றுசெய்பூசனை யேமேலெ ஸலும்பழிகா.ரர்க 

ளா.ராயி லுஞ்சுடுபூளையி னசியாசோ 

வாகாய மென்றஇலேயெ மீள்வார்க ணங்களெனேர்வலி 
தாயேயி றங்கியும்வாய்மொழி வினவாவோ



ener s.6 7 Ser Olu eer மேலோர்கு லம்பகர்௪ர் திக 

ல்்ரூர வன்றனைசேமிசை புணயேஜோ. (aves) 

வாபாச On a, #57 oom SoC gre. ும்பட மா இணி 

ணைவார்கெ On gue Ri xO nn Osva Oe 

wrG any கின்றமயே சரர்போனீலகண்டமொடாபி ய 

சாமாலையு ம்புனைவாகுறு பபின்மேலே 

யால்வாய me snide கூர்விழி மேடை ருஞ்சிறு. IT DOU 

AIT: oT 10 D ips ருபாலும்வை கதடசகேேேர 

wT ipa Lp) [1] ண்டவனு இயர் CF LDF TBI a mS ma Gi 

மானா ஓர்தருணிர்கொடு வருவா யே (9) 

பாராச லங்களெலாநித நீயாட ரங்கெனயவோரபவர் 

பாலேயோ மிக்கு டுபோருள் | விழியானே 

பாலாரி றம்பெறு$ற த னாலாடு எ்றவரேபுனை 

UT BTA al 5 10 wo) sor Ln oof த்ருபாலா 

பாகாய செர்கமிமானேடு நகாளோதி 05 AnGuuei 
பாசாப்ய ங்கசகானவா் குலகாலா 

பாடேனெ ஸனுக்தூ ளி வானொோரு காடேகி ட்பகல்வேளாய 

பாராயு தங்க) கொளாவெதிர் .. வரும்வேடா (ஐ) 

பாமாலை யொன்றுசெய் தானுட மேனோராயி ri sun aut 

பாழாதல் Barbu ands sale rr 

பாடாணகெந்தகசூதமு னாவோ த டும்பலதேதேடிமு 

பாயாசு ரங்கொர்பொய்வா ௮௧ ar Buse oor 

பாயாளி நொக்திறகாலிர காலல றைந்துணும்விபுை 
_பாடபார்த ருஞ்செயசேவல்ம காள் புயவேளே 

பாயாச முூம்பலகோசையு பாமீமாக கங்களுமார்கரி ப 

பாகாப ணிதநடு தமுவார்வினை. ககா வானே (த) 

சே. ரார்நெ டுங்குடர்மாலைபெய் வாள்வீரர் கும்பலெலாமறி 

தீராதி கம்பரஞானியர் சுகபோதா 
சேவான்வ தம்புரிவார்குடி. கேே டல். ழைக்துழையாருட 
Cau Ab gs ar sve யதிகோபா 

சேணாடர் ஈம்பியவாறிரு காதாசு தந்தரலீலைசெய் 

தகேவாவ கண்டப.ராபர மகலானே 

சேேல்போலி லங்குகணார்பலர் Cenar® வந். திமையா தவிர் 

சீ.சார Be SAS A Footer uo mG er oot (9585) 

தியோரு ணஊர்ந்துருசாகசொ ரூபாமுகர் தொறுமூவிழி 
சேர்வாய்சி ரங்களொ.ராஜொெடு னு இகழ்வானே 
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௧.௭.௨  பழனித்திருவாபிரம். 

am a, pet > . 

சருவ ரும்புலிமிபாலொ ரு பேயே ன் $ிவாபொளி 

| சேயாத ws. OC mat Raver மனமோவாய் 

சிநாறு கொங்கை நினார்மய லாலேக னங்குலையார்சொலச 

Canard னம்தினமாநிலம் வல. [7 வாய் 

9 . 6 . ச் e ‘ ° 

0 FO) YI டைந்துபல்கா ல்வழி போப்வாவி பெ ஙகணுமாாத்ரு 
௩ . . 
Far on ors, மேவிய முருகோனே. (௧) 

தனனதந்த தத்தத்தக்த - தத தானா. 

முருகவிழ்ர்த செச்சைத்தொக்க லனையசெந்த மிழ்ச்சொற்கண்டு 

மெ-ழித.நஞ்ச லர்க்குத்துங்கம் வந்திடாதோ 

முகுளகஞ்ச மொ த்துச்செம்பொ னணிசுமந்த பொற்புக்கொங்கை 

முகம்கழ்க்ச சிக்தத்தன்பர் ப மிஞ்சிடா மீரா 

முறைமறந்த பித்றுக்கொண்டு சசையுடன்க ளிச்சித்துஸ்டு 

முசணுவெ BIG) ணத்துர்ச்சக்க நைந்திடாதோ 

மொ கு.மாகென் 9 சைத்துக்கும்பன் மதுகரங்கண் கொய்க்கக்கண்ட 

முூளரியக்த ணஜ்குட்டுங்கை நம்பிடேே னோ (ஞ) 

முருடர்தங்கு லத்துச்சண்ட னனைபரு௫கொ லைப்பெட்பஞ்சி 

் முழுதுகெஞ்சி சக்கப்பண்ப HID Ht A சோ 

முலைதிறந்த ணை ம துக்கொஞ்சு கணிகையின்ப நச்சிக்கெரசி 

(por iD Lp 5 வர்ச்செப்பும்பொய் மங்கிடாதோ 

முதலையங்கி முத்௮ுத்தின்ற மதலைவர்த தொப்பத்தென்மசான் 

மனி வரிங்கி பற்றக்குண்டா வம் (ரர.சீ2ீர 

முசு புகன்ற னக சாக்குஞ்சொ லசசன்9வண்கு டைக்கட்டங்கி 

முதிர்தவஞ்செப் சிட்டாக்கின்ப மொன்றுருதோ (வ) 

வருகர்மக் இ ரத்தைக்கொன்று வ.ழு இியுப்மதி டக்தொட்டயக 

.அணருள்பொழிக்து முத்திக்கண்பு குந்தசேயோ 

வகூலமுண்ட பச்சைக்கொண்டல் கலைசுமந்து வெற்றிச்சங்க 

மதுகொடண்ட லர்ச்செற்றுக்து . தெம்புளானோ 

வலிர்பசம்பொன் வெற்பைச்செண்டு கொடிமுனங்க டித்துச்சிந்து 

வலற்வென்ற கொற்றத்திண்கை மைந்தனேயோ 

வரிவைபங்க னற்றைக்கங்கொர் நெடியபன்றி பிற்புக்.கும்ப 

, சீறியவெஞ்ச எப்பட்டெஞ்ச வுஞ்செய் தானோ (வ) 

வலைமுழங்கு சத்தக்கங்கை யுலவுவங்க மச்சக்கந்தி 

.  பரனிகாந்த வற்றொட்டங்கு தந்த்காலோ 

UOT KOT CHF FF HFS CFF மறையினம்ப குத்துத் தாத 

NON FHS ளொப்புக்கொண்ட - ஜிந்தையானோ



தீடிவாலிப லந்தாதி. ௧௬௩. 

வனையகொண்டர் குப்பற்டி காண்டுசெயுமுடம்பு டைச் த ரன்கொ 

லரியனென்று ணர்ச்சி "பொ௩்கர் வி... ட£ர்வாழ் 

வடிமையிங கு றப்பொற்குன்ற மெனுகெடுஞ் இக்க: சொந்த 

rho 5௫௪ முறபட்டி et Onn ரின் a மசாலோதாய் (8) 

விருகமொன்ற ரற்றத்துங்க மழுவுடன்ச சத்திற்கொண்டு 
. விடை.யிவர்்க கொற்றச்சங்க சன்குமாரா 

வெளி.றுபர்ப சக்கிற்செங்க அரகமொன்றி டத்திற்றுஞ்சும் 

Dom ip 55 CO DL, BB Bens யங்கைவாழ்வே 

மிசவு மண்ட மொக்கக்தக்து பரவுமன்பச் ஈட்பிற்தசன்ற 

விகட தந்தி பிழ்குப்பின்றி! Hs BC GuT 

வெகுசடங்கு கட்கு ச தஞ்ச மெனவிளங்கு பெட்டிச்? வகை 

விதிகளாந்து கத்திக்கெஞ்ச ந தகோபா (9 ஐ) 

விபுதார்தங்க ழற்கட்டுண்ட தளைமுறிக்து spre ciel de 

மெலிவில்வண்டர் கெட்டுப்பபான்ற — வென்றவேலா 

Dat ந ௦ண்ட மூ 'டப்பபொங்கி வ ரும்விந்த வெற்பைக்கன்கை 

விரல்கொடங்க முத்தக்கும்ப னன்புளானே 

விரிக்க லைக்க ன்ற மனையவன்கு ணத்தட்கொன்றொர் 

விரகனங்கி பற்றச்செஞ்சொ லின்பமார்வாய் 

விழையுகண்டு மெச்சச்சிக்தை பிசைகிலன்சு டத்திற்குன்றி 

Pinyin Grae deep வஞ்சவேடா (ஐ) 
CJ Heo வண்றி குழ்க்சு றகண்டின் பயல்கொடக ங்கு றத். திக்க ன்சொல் 

பல காந்த டுத் 5 & Heid ப GH ககேசா 

பன சசமிக்கை யத.ிக்கன்பு ௩0 ரனும்பெ யாப்பெற்றுந்து 

பரலையங்கண் வெர்புக் டா லக மங்கைமிகள்வா 

பழி ரங்க ளித்த த்கின்.று வளர 5 ரங்க ளிற்றைக்கொன்லருூர் 

தவ giro டத க்கொடறைட. வெ ன்றியானே 

பச௩.ர.பு டைப்பெ.ற்கொங்கை யறுவர்தந்தி னத்திற்கண்டு °° 

பிசசய்சின்ற பத்தர்க்கஞ்ச லென்றுமீவாய் (கஜ) 

பழ. குக ண்கன் வெட்டி த். துண்டு செயவிழுக்த NEO FE BENG, 

Ls Bevan pare வழ்றைக்கய்குல் சென்றதேவா 

ப் பிப * ற்கு லத தாப ISO i மசபனங்கு வெட்கச்சென்ற | 

| பழையவஞ்ச் கத்றுக்கன்பா தஞ்சொல்விழ்வாய் 
பதி ச புன் கு டைக்குட்டுன்ப மலிவறும்ப டி.க்குச்கெஞ்ச | 

L part 6 658 , ரத்து க்குஞ்சி ் ave sur wT 

Liip yf + தும்பொ. Bee கசாப்பண்டா ஈகாமச. ங்க ளொத்துத்தென்செய்: 

pal Gers Oem, ம்ஹைத்தண்டு. ் கொண்டகோவே. (உ)



tps னித்தரு பா டு ரம், 

ப ட பசானசானனத் கனகன், சன தானான, 

செஸ்கிகாயிசம் ச் சிறுமிய/படைசடு ௨ off eur, ள்வலிப் பூரலலர்களும்வெருள் 

-கோலகா ண்மல்க் கணை 'பலகொடுவரும் Car ளாலே 

கோதினான்ப மழைச்சுரு, சியினிடையடல் 2 வேனே எர்முசட்டவுணர். a, @ Bue 

கூடலாலிழைத் திடுகொலைமு தலிய திதாலே 
கோபமேயு BE Oar h இகழ் தரலென மே தியேறியெப் புவனமுமுலவிய 

கோரவேமன்விட் டிடுதலின்வருல தூதாலே 

கூறு நூல்வ:பித் தியகளுமுணர்வரும் வா தமோடுபித் தமுமுடிவினில்வரு 
கேரழை ST SMP றிவைகளில்விஃ த. கோயாலே (ஞு) 

கோழிமேடமொப் பனவதைசெயுமதி பாவமானிடப் ப.தரனையவர்சில 
கோயில்வாயிலிற் குருஃ ஊயுமரிரிம்லி ழூவாலே 

| கோடிகாள்செய்மெய்த தவபயனெனமினிர் பாலராயபத் தசைஈனியிகழ் தரு 

்”"' கூலியாரரைப் பொருவியகருமிகள் ' வாதாலே 
கோகுலா இதட் டழிவுறவிடுபயிர் தீவதாலிருட் கலிமிகமழைவெ.ருள் 

கோல்கொ.்பா தகப் புரவல.ர.துகுடை சூழ்வாலே 

கோூகாதியு த்கமாபெ திருவரு ளாண்மைகூறிடி ற்பிழையேன வெருளுறு 

கூறுபாடுடைப் பதிதர்கள்சுகமுறு , வாழ்வ!மேே (வ) 

தேவையாவுமுழ்: பரிமவர்பெறவரு ளீகையேகுறித் தலமரு த௩ளினர் 

இர்லாமிடிக் கனலிடை தளர்வுறு ப சேசோவாலே 

. சேல்குலாவுகட் கணிகையர்மனைதொறு மேகியே பவர்க் கினியன புரிபவர் 

இ தரா தியர்ப் பொருவுகரெனுமவர்: . போரா2ல 

தேகமேபுதப் 'பிரமமெனிலையின சோடுகூடியுட் கருமுதலியகொமி 

சவன்னேெனச் திறிதுமெணிலர்புலை வாயாலே 

Barr Bus குவரிசை வ நம்விப ரீ தமேபெருக் இயு.முன தடியவர் 

சேரும்வீடுபெற் றிரெசையிலதுயிர் மாய்வேனோ( வ) 

சீறுமாசுணக் குலபதிமுதுகினி லாடுமாமயிற் பரிமிசையருகரு 

தேகிமாருறச் சிவையெனமறைபகர் மேவேலோடே 

சேண்வலாரிமுற் செயமுதவலைக்ட னீொலாமுமுட் கொடுவிடும்வலி தரு 

் ் நரயோகுடைக் குறுமுனிமு solu பேரூடே : 

சிதகாண்மலர்க் கமலமுமதைநிக ரானமானப் பொலிவுறு தவரும்வி' 

் சேடவார்வமுற் , நிடவினன்விழியெதி ரூர்போதே 
சேவலோலிடத் திசை தாறுமலிபவ சாலமோடிடக் சனவிலைனுடனுவல் 

சே இயாவுமெய்ப் 'படாகைமுகமொடு நேர்வாயே டூ) 

பூவைபாகமுற் றகிர்.சரலிமையவர். சூழமால்விடைப் பரிமிசைவிணில்வரு 
பூதா, சன்முற் புரி சவபலனென. வாழ்பாலா 

GE பாமனை த் தலையலையெறிதரு பால்கொள்வாரிபிற்பருமலர்கிறி யில் 
க க 'கள்வன்முற் பெறுமிருவனிதையர் ட்ட , சேர்டீர்ர்பா 

 



வொலியற்த்தாதி, கசடு 

பூ.ரவாகனக் கலைமஈ ண்டருவிய காலுமாமுகப் பிரமனைப- . பயில் 

போ தனீகொல்செ.” ப பெனவொரு தாயிடு மாகோபா . 

போ ர்செய்தானவத் இிரடருமிடரிடை Lon pa aru hs Qa10 serra pid 

LIT BRT. தற் கரசெனமருவல்செய் | தாளி வீ.ரா($ஜ) 

பூசை பாசைமிக் க.து தினமுயல்கவு மாரமா தவர்க் குறபுனைபெனநிகழ் 
பூரணா இருப். LB pos 1h) 6 ருகிளி பூரதோளா 

பூனையேயெனக் ௪ ,படிஃய் தியகொடி யோர்கள்வாழ்வறக் கறுவிபமன இனர் 
போனபா GO Bilt! 1 பிறகுசெல்வதி லு சர 61 ணுனே 

பூண மாமரக் குறடொடுபலகறை தோய வேனலிற் பசணுறு பவ? இர் 

பூள்போனரைக் கிழ முனிவடி மிவாடு | போனானே 

போனகாதிமிக் ௧4௦ தனவரிதிதி காடிடாமனத் தொமிபொரு ண்மயல்கொடு 

பூரியார்கடை த தலைகளிலுழைபவர் | பாலேகாய் (ஐ) 

BT oD OU out CNET திருவொடகனலிடுி பானுகோபனுக் கெமலு லகுதவிய ௮ 

காமர்விரனுக் கொருகணை வலிதின்மு னீவானே 

௧1 வி2 சாய்கலைப் பொலிவுடனயில்புனை சீர்குலாவிடக் சசனவழிபில்வரு 
காசணுபெறறழ் கரிபதொர்வசமரு டாராளா 

காண மயுயிர்க் குயாதுணையெனுமதி லோபர்பான்மிகக் குழைவுறுசிறியவர் 

ட் AT ST aa 1p S தினுமவர் து திபுனை யாதானே 

காரசார மப் பெனுமொரு இரையமு நாடி காடியெய்த் தகமிகமறுகுகர் 

கரலவரீ தசொப் பவாகனவினுமில BT GT DT C2) 

BIDET 2௮ ஜ் திகுவெறு:முகமுள தேட TUT pw se குழுமுழுகுதியும்வி 

காச்மீமவிளப் பவர்மனவெளியக :.. லாநேயா 

காணுருதகட் பிதிருலககனபி மானம் Tope  பொலிவொடு செறிதரு 

காரைமேல்விழத் துணிபவர் களு, fh ~ hpi eran 

காவொவெனக்கலவின்மனைமகவுறும் விரி பாவெனப்படுமுதுமையினும்வெள் ப 

காமலாசையிற் சுழல்வுறவிடிமிரு . ளீர்வானே 

காசியேமுதற் பகர்.தலமுழுமையு காணுமாது9த் திகணிகழ் தருபல 

காதைசசோய் திருப் பழனியில்வளர்க இர் வேலோனே, (௩) 

_ தானதந்தன தனதன தத்தன - தத் தானா. 

வேலணிஆ்தலிர் புயசயில த்திலு லாவுபைங்களி யருணையினிற்பகா் 

மேதகுந்தொனி மருவுதிருப்புகழ் செப்பேனே 

வேனிலம்கசன் மலயமலைச்சிறு காலில்வந்தலர் சொரியகிழிக்கணை 

- விசுமங்கையர் கலலியினிச்செவெ ப அக்கேனோ 

வேலையென்றுள வெழுகலைசுற்றிய பார்மடர்தைத னுவசைவிறை க.தயர் 

விடடைர்தவர் மமைமுழுக்ககிண -. .எச்சேனோ. 
3



௧௭௬ -பழனித்திருஙாயிரம், 

வி.று?சஞ்சிலை வளைபிலடற்றகு வேசர் தம்படை முறியும்கிறுற்பய 
வீரர்கும்பிட மிளிர்பல?த்.இபி ய/ ஜேஜே (ஐ) 

வேய் 2 நங் குழலிசைபயில்பொற்புறு வய்கொளுங்கருமுகல்புல V1) 8 சன் 

மேன்மை வக்ெதனை யணையவுழைப்பது முத Ge 

Ca soi Bo வி.2.ம்துர்ச்சன சேவைவம்பென வொரு யு யப்9பெறும் 

வீடணன்றனை பன பர்விருட்பம 5 கேனோ 

வேலி, சன்பயி சதனையழிப்பது போலவம்புசெ யசாபுலைக் குல 

வேரறும்படி யமாசெய்திறத்தாக ல்்க்காரோ 

மேகம்வச்சமர் கரியரு ழ் நிகழ் சாரலின்றினை வனமதனிற்புணர் 

வேடமங்கைபெ 0 duster bs .1u லிக்காவோ (வ) 

| Er 55 D7 வழி ம்ப ல்பொய்த்தவ ராணவங்களி யெபடுகெடமெய்ததவ 

. ' சர்த்னம்பெறு முனிவர/வெற்றிபொ றுக்காம். ரா 

சாதலும்பிறி ஏடல் கர | பிறப்புமெ ணு po sien Dong தினுமவர்பற்பல 

தாழ்லிடை : சிட மயல் குருபுத்.திரா தொக்காசோ 

சாகழுந்திக ரிவமயிடத்திர ளேனமுக்கெலை யடையமிகப்புரி 
சாஜொழிக்த ந ௦ ணெ 2 மலியுற்சவ நிற்காதோ | 

சாணெலனுஞ்சிறு வ.0ி௮பிழைத்திட வேபொய்விண்டிழி தகையி ௪ நக்குப 

சரமமும் 1ST 5 10 9118) ல்கற்றவர் Dan ars oi We 

சாலியின்குலை வயலின் வர ப்பினை மூரி தண்குரு சையிலொருவ p.m 

!  தாள்விலங்கிம் ச.ட்ஹிர் விருப்பையோ Par s 

தாய்தருந்திரு வ) மூனும் த்தபல af cp ip oor wif} பனையடி பை. க்கு 

சாலவு கன விடை நுவல்சொற்கள்பு ர. டாதே 

சாகரக் தனை மு தலியபஃ்பல நீரினுங்கன லிலுமிரிமுத்கமிழ் 

தாலம்வக் கிட விழையு ஈனைப்பைம on naar & 

prosydiao pmy isi sau Cara Dag pardon pu 1 th 

தாரக் தனை 2.பன yungOrd யீற்கூராய் (6) 

வாலசு 5 oo iow 50 தி தின கோலமங்கள SA! 1பூீலை தீதுணை 

ட வாய்மலித்துமு ம முதுகுடி த் .அலிர் ௪ சப் லா 

மாழையங்கிரி யகனையடற்கையி லேடெ௫ம்:படி கொரிமுனிசெப்பிய 

QUT TF SIT FOI BT HS! ப Coot FP EG 

மாசமொன்முபெ! ன.கரி..॥/.க்கணி யாவிள 60கொரு sword nu 

வாரச் தரு மகளைவி நப்பொட ணைப் 2 பானே 

மாமிதன்குல 'குணகிற ழு றழி.வேனலின்பர ண சனில்வ?த்கபெண் , 

மாகிச் வளந தூ 7லப்பனு ருத்ே 9 சாப்வாப்(1 ௮) 

காசவினிற்றெர் 'மனைகிபினிச்ச்சுரின்' மூற்கக்ககு வனையெளி தட்டணி:: 
வகை சங்கே பனி ப்புபழ்தொரு ககட்ட. ட Ase ger.



நடிவொலிய லந்தாதி. ௧௬௭ 

மாமிசந்தினல் வி5ியனும ற்பா்பு ஜாலிகழ்க்துன த்ருள் aa OIG 

மாச தர். தர (pan iy ஊருக், கம ரட்சார்வாய் 

வ।மையும்பல கழ குகெருக்குறு கோளக்தனின் மனம௰யச்சில 
wrsagee. roo பவைசெயல்விட்டகு ் ணக்காசா 

பே லிவமபற ௦ வ।-நபதுவத இர னாவியு ண்டி ட. சகுகுலமு ற விர் ் 

மாயனன் நமை யவசொடுரைத்தபு கழ்த்தே our (த) 

வாலதன்புடை கலசு:மடி த்துறு மால்வ நய்க்திட 2வதிர்வ டிசற்குரு 

. வாசணங்கவன் முடிவுணரப்பக ரற்சாகா 

வா சபர்தமு ந$வுமினிச்சய மேதுவம்2பனு மசடர்களைப்பல 

வாசையென்றதொர் குட 6 லிலமிழ் க. தியெ மிக்கானே 

யாரிபக் தமி ழெலுமிருகற்கலை வாண ரும்புகழ் பரமகுரு த். துவ 

வ-டாங்கென மலைகளளைத்துமு ப en) Our er 

யாசிலக்கண முனிவரின்மிக்கவ னேர்பெருச்் தவர் பெறுபொதுவிததக 

பாசவங்கழ லிணையென துச்சியில் ப வைக்தோனே(தகு) 

_லஞ்ரிகி முதுகுமிதிச்துறு கோலகெஞ்சிடை நினைபவரைச்சம 

னாணினைர்திடி லடுபல்கணத்திரள் oe DRT OUT 

வானினக் களர் விலதுகளிப்புறு சீர்வினழந்த.நு தினமுமொழிக்கரு | 

பா குலங்கொளு மறிஞா தமக்கரு மைக்கோவே 3 

யாறிரண்சிடன நிகழ்சமயத்திர எியாவையும்புய நிரைகொட.ளிக்கும 

நாஇபு வ னெனவுணர்விற்பன ரைச்சிரு 
யாணை 3காண்மிப ௮லகுமவிப்பவ D1 pws வ;முமலாபொற்பத 

வ வினன் குடி. KOM va AGHA னப்பாவே, (௪) 

தத்ததரந்கதன - நக்தனகனனு. 

அப்பணிர்தசடைநித்தனன்றுபெ.று. ப்பெரும்பொருளெனக்குகல்குவையோ 

வக்கு ன்பொடியு மிக்சணிர் சலர்க எ.ர்சமின்றியுல இற்றிரிகுவசோ 

வ சதைகொண்கனெடுகத்துயின்றகு ரமைற்றெழுச் திடவெழுப்பவும்வலையோ 

லத் ரிரங்களொடு சத்திரங்க..கெ1 ளு மீற்பொருந்தகுவ ருக்டெர்மிகுமோ() 

வ '._வண்புயவ யற்புணர்ச் தவெள ன த்தவிர்க்தபுல வர்க்சுயர்வறுமோ 

'வக்தரங்களினு .ுப்பினுஈமேதேவிவி லம்பரிக ங்குறுசெ ருக்கழிவுறுமோ 

வைக்கமென்றபர முத்தியின்௧திசெ னற்பு சங்கள்பல பத்தர்செய்குவசோ. 

வட்ட. துண்டுதுயி லுற்றுழன்றுமபெய லட்சயம்பகர னத் தசொல்குவரோ (வ) 

கைப்பதுங்களி [ய மொப்பசன்குணர்ச ருத்துறுந்தவர்கு 4 ப்பெருகிடே மா. 

கற்பொருங் கொடும னக்குணுங்கருலகைச்செயுஞ்சளமொ ழிப்பவனெவனோ 
கழ்பகம்புலரகொ டை த்திறம்பயில்க ரத் தர்வெங்கலிய றக்கரு துவையோ 
சக்குமுண்டியு மடத்துலுங்கயவர்கைப்பொனின் றியொழிலிப்பதெகிசமோ



௧௬ ௮ பழனித்திருவா பிரம். 

கற்றுணாந்தவர்வி யக்குமின்க௧கவிக ளைப்புன ஈவுமென்வி ருப்பு தவிலையே 

கத்து சண்டிரை முதற்பெரும்புனல்கனற்பெப்வண்டமிழ் தரத் அணிகலையே 

கச்சபந்தனைகி கர்ப்பவைம்பொறிக ரக்குமொண்டிறல மைப்பவு ர்கிலையே 

கற்றையங்கலபி யிற்றிகழ்க்ததிம கத்துவம்பொலிதி ௬ப்புகழு. லாய் (9) 

செப்பருந் தவசு முற்புரிர்தசிவ இத்தர் தங்களைவெ இறுக்க ருமிழைவா 

சிற்பான்றனது நெற் ரிபங்கணருள் செக்கரஞ்சிறும கத்தசவுடையாய் 

செச்சையுங்குரவு மிட்டிமங்கையர் தி யக்குறும்படி.மி கத்திகழ்புயனே 

செத்றமிஞ்சபுலவர்க்கிதஞ்செயவொர் செட்டி கன்றிருமனைக்கடை வருவாய் 

சிட்டர் தங்குலமு முக்கவுங்களிகொ.! சித்தியன்றவா்த மக்கொருதுணைவா 

செ த்துவெந்துகுடமுற்றவென்பிலொருசத்திரம்பொருபகட்டருமிகாயோய் 

சிட்டியக்கணன டுக்குறும்படி தி ரட்கரங்கொடுபு டைத்தபுணியனே 

இக்கட.ங்கவள விட்டுவென்றிபெறு இற்பதக்திரம - தற்தபைவரியா (ஐ) 

யுப்பதன்றொ... ர்பின் மிக்கமைக் தருமு வப்புறுஞ்செயலு டைப்பிரபலேே 

'யுட்டினக்தவி/குணத்த நந்தவரு யத்தொழும்பதயு கத்தொரு முதல்வா 

வுக்கெம்பொலிதி றற்கொமிர்தகுவ ருய்,த் தம்வென்றுயர்பு sips Fre aC om 

யொக்கல்விஞ்செயினர்கொட் L605 HOF Ly PDF OG SEH OF ச்கொரமர்வா 

யுப்பளந் தனைகி கரத தவெர்தகையு எத்தர்தந்நய சொழித்தடானையா 

யுத்தமர்கனிடை. மத்திமம்பெறவு மொப்புகன்றிலரு எத்தலிசகலா 

யற்பலந் தனைநி கர் தீ தகண்கொளுமை ய ௮முன்செய்தரு மத்தியல்டல2ம 

யொற்றைவண்டிலிரத ச தன்மன்றொழுது யாச்சிசொண்ட பழனிக்கரியா சே, 

| தனன தான்ன தத்தனகானன - தனதானா. 

அ ரசரீழலி லுற்றவனேபச மெனவல்வாதுசெய் புத்தரையா திய 

ரனைவா தாமு டுக்குறநீடிசை புளயேேனே 

-வலரினான்முக முற்றொரசோகத னிழலிலோர் திரை யக்குடையோூறு 

மருகனாதுப தத்தடியார்களை முனியேனோ 

வயமுமாடுமு யற்றிரளேனமும் வதைசெய்தூனுக ரச்சலியா தவ 
சலறமோதிய எக்கரில்விசுபு மகிழேனோ 

வயன்முனாளிலு சைத்துளகான்மறை விதியைகாடிய ரட் டவமேசெயு 

மருவர்தாமும்வி ருப்புறுமாடல்கள் புரியேனோ (ற) 

வதறுகன்மீதும லச்சலவா தனை கழியுமாறுவி டுப்பதுமீனமெ 

னரியவேதிய ரைச்சிவன்மாலென ம தியேனோ 

வழலினேர்கன கப்பதிவாழ்மட மகளிசாசைமி குத்திழியூனுக 

சசடர்பாவரெ னத தினமூர்தொறு மிசமேனோ 
'வஇசெபாவமி யற்.றுபுன்மானிடர் சமைபொருதுக டற்புளைபார்மச 
arp si ர்வ டற்றிருமால்செயல் த் கிளையேனோ



' ட் டுவொலியலத்தா தி. ௧௬௯ 

வாளம :ப.டனச் டய 1பலச் வளையுமாறுச லிப்பிலுலாசமபொ 

ட சலம்ய।வினு முற்றுகினா இசை பகசேனோே (வ) 

விரசவிர் ச மைத்தருமான்மதன் வயிரவேல்சொண்ம ருத்துவனுமென 
மிசவுமோ அம்வி னைக்கவிவாணரை வெகுளேனோ 

வீ௦லிராவண ஜொத்திசையாமட மகளிர்சோகமு ற்த்துய/கோடிசெய் 

AIFS lp டைக்கொடியோர்களை யடசேனே 

விசையனேர்கெடு விழ்சமர்விசரு மிவனொர்ேேதவனெ னத்தகுமாறுசெய் 
விர லம கச்துவமாயிர மடையேனோே 

வி.ஃல ஞானவி ளக்கருள்சோ தியொ டமசர்தாமும திப்பவுலாவிஈல் 
விரைசெ. ப்நீபம லாச்சரணாலய அழையேனோ (வழ) 

விழமிகளாபிர மொப்த துநிலாவிய சலபமீயும்வி இத் இரரீழலில் 

விடவர1வின மச்சுறவோலிமி மயின்மேலே 

வி) சசரனையெ டுக் தரர்பாவையும் வனசசேசன்வளர்த்தகுமாரியும் 
விழையமார்வமி குத்திருபாலும்வை — இடவேமால் 

விடைவலார்தமி ட த தமர்பார்வதி யெனமுனூல்கள னைத்தும்விடாதுசொல் 
வி. திர்வைவேலக லத்தசலாதுறு ப மெழிலோடே 

a 5 oS OF LP டைப் ப "யோர்குழு நடுவினாளும ழைக்குமெவேளையும். 

வெருசரொனேழைம ஊஜ்துயார்வே.ரற | வருவாயே (9) 

சரசலிலையி னைச்சிரிபோர்பெற விலைசெய்வேசிய ருக்குயர்வார்பகர் 

தமிழும்வாகுவி னிற்பு பேரரு ளஞுடையானே 

கதவ சிமார்பல ரச்சமொடோலிட முதியவே mn விழ கத்திலரநாள்வரு 

SET HTD HHO STV aT Qos வருள்வானே 

ச௪மரசாநு.. வச் னே ம்பு கம் பலபல்பாடலு ரைப்பவராகிய 

சகசஞானவி எக்குடையாரொடு இரிவானே 

திழை.பிமனாடிற கை ar pens யுடையநீலம றக்கொடி சாள்பணி 

ககைமைகூறும வர்க்கிடா தா வகை செயும்வேளே(2ஐ) 

சகலலோகமு மெச்சியபீ$ிறு சலைமினாள்வத னத்தகலாதமர் 

சல௪ேவசன ரற்றிடமோதிப புல்வோனே 
சரபரூபமெ டுத்திமையார்குலம் வெருளவாணவ மூற்றதொர்சோளரி ' 

தனை பா2ரயஉ யிற்பலகூறுசெய் .  தீவர்பாலா 

ச.ரசவேதம்வி தித் துளமூகிரு நெறிகளூடும்வ குச் சனவாமிளிர் | 

சகளமியாவுமொ ருப்பிசீர் திகழ் ் வடிவோனே 

சரியையாதியென த திகழீரிருகிலையும்வாழ்வுபெறச்செயுமேன்மைகொள் 

௪ருவதா.ரக சற்குருதேசகெ . முருசோனே (ஐ) 

பசசலேயரு மைச்தவமாமெனு மூணர்வுறு,த9 லர்க்குமுனாளுயர் 

பரிச வண ப 9. SH HOT STM த்கள் we? தாய்வா்ய் 
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5௪0 _ . பழனித்திருவாயிரம், 

பதுமகேரும னர்கணிலாபெனும் வசையொடாறிரு கட்டி.றமேபகர் 

பனுவலாகும வற்றையுகாணில தணிவோனே 

பவமேனிமு முக்கவெணீறணி சகைகுலாவக டி. த்தபசாபசர் 

பணிலவார்செவி யிற்சிவதாரக மொழிவோனே 

பகைவர்போர்செய்க ளத்திடைவானுல களவுநீரிபி ணப்பெருமாமலை 

பனியின்மாயவி மிக்கனலாலெளி தடுவானே (ஒஜ, 

பரையுமூவிரு கரத்திகைமா தர பருமைரீடவ ணை த்தருள்பான் முலை 
பருகதேமியு டைக்கடகாண்மல ரமரீவாே 

பசுவின்மேன்மைய ணுத்துணையாயினு மறிகில UT HUM FH FFM BET 

பதிதர்மேல்வெகு ot: FH oT XO GBT GHA ST 

ப்திய லாதொரு வர்ப்பணி.பாகிறை யுடையமபாதர்ம லர்க்சைக௱ாலிடு 

பலிகளோட த னிற்சொம்ணாகவ ரறியானே 

- பரமஞானச சக்கடலூட நு தின மூழ்கிய கப்பவ்சூழ்் தரு 

பழனிமாமலை யு ச்சிபினா ட £றும் வளர்ேேே a. (௬) 

கனசன கதனதனர்கனன - தந்ததானா, 

வள வனும் வடிதியுஞ்சேரனு மனை பவ ரறம்விழைக் தாள்கையின் 

் மனித ளொருவனென்றியானிவண் . வந்திலேனே 

-  மரைபசு முபலுடிபபாடுபு ளினமுத லியனகொன்ூலுகர் 

மடமையெ ப் தினர் கொடுந்கோல்வலி gamba ar. 

ப.ரகத.நிறமுறும்பார்வ2 விழிபெதிர ஈடமிசிக்கா ரணன் 

UF NLP LED Da pi Fone id) லஞ்சினேனே 

வனசரர் குபலிடம்போ.ப்ள ரு இரு வடி கருதிய VHT ONT 

மசனது a Wy 5 BT விடை. தோ ர்தளெனேே (ஷ) 

வயிரவர் திரள்கருங்காவ க ளலகைகண் ம்குபெரும்பூதர்கண் 

மக௫ிழுமி ரணகளங்காணவி . ழைந்ததாசோ 

DEN LD BH புனலுடன் நாயபு னுகர்வனபலியிடும்பாவிகண் 

ம.ரபடி யொடுகெடுப்போதுவி : டிந்திடாதோ: 

weise னிசமசக்கோசமூ முமைபுணா இவன்லிளம்பாகம 

.வகைகளு பழிவில் ல்சிங்காரம -.. ணைர்திடாவோ 

வ.ர 5;ம.ூ.மபயமென்ேயயாளிர் soar கனவில்வ ்தாடுமெய் 

மலமறுபிரணவம்.கூ றவி ப | oF 5 SAG aw (av) 

ani (eis விடனெனும்பாடல்கள் பகரினு மவர்லிரும்பாவலொர் 

க முடி வுற்வழங்கார்வ iO | றந்துளாயோ 

im கரவ 'னறியவன்றியா 3 ரு மலை ॥ Done wy ளில் ங்காயபல் 

கழகு னா அட ன்றுங்கானுபு. . ட்ட ' ரச்சிலாயோ tT



தடுவொலியலந் தாதி, SS 

ஈடல்வளை யுலகிலுண்டாயழி வுறுமவ மொடுதிரிந்தேனஅ 
கனகினு ஈனவினுங்கோடிசொல் | லிண்டதேனே 

கயிலைம னெடியவன்பார்வதி யிரலிக ணபதியெ ன்ழேேசிகர் , 

கவின்முக மெனவியைர் தாயெனல் வம்பு,தானோ (வல) 

கனிதமிழ் மலைதருங்காலையி சதமென விவர் தருஞ்சீர்பெறு 

கரும னொருகரும்பான்மலர் சிந்திடாதே 

கனையோலி மயிடமொன்றேறியெ அலினு முலவெமன்.மாஅவர் 

கசவலை கெரவெளை க்தாவிக வர்ர்திடாதே 

கமலம திடைபிறந்தாடக நிறமொடு குலவுடேண்டோள்விதி 

கருமவ ழியிலுழன் ரு யுட றந்திடாதே 

சலப.5 னிழறரும்பேசெழின் மயிலது மு.துகில்வர்தாச.று 

கதிவரை யுளபயன் சே.ரவ ழங்குவா யே (9) 

கு௱முழு திலகுசெந்தீலிழி யுளயெனு நிசமுணர்ந்தோ தலில் 

குறைமதி uD) sri BORIS தாட௮ு முன்செய் தோனே 

குகரவ லொலிசெய்வெண்சேவலி னுருவரை தருநெடுந் தானைசொள் 

_ குமரனை யலதும்பேமெனு மன்பாவாழ்வே 

குருகையி லொருபெரும்பாவல னுவலிய திறைவிடர் தா.திகொள 

கு ஊர் So BG wT BG லுஞ்செய்வோனே 

கொலைபுலை பெனலுமிரண்டாலயர் வணுவுமி லதர்மசண்டாளர்கள் 

குடைகிழ VO) Ss FAT ப ஈஞ்சுபோல்வாய்(2ஐ) 

குலிசமொ டவி/செடுந்தோளரி யிவர்மத களிறுதர் தாளிரு 

கு.பமொலி பொருகெழுந்தோள்பனி ரண்டஎ ளானே 

குவாயொண் மலர்வனக்காமரை மலரிடை பிடைபெறுஞ்சரகொடு 

குளி ரரு ளெமிசனந்தேதய்பதி னெண்கணுளா 

குபைக... விடைவளர்ந்தியாவரும் வெருவச வசை தருஞ்சூதமெய் 

குலைவுற நொடியில்வென்றேவரு துங்கவேலா 

குறிகள் சுரியினர் தானவர் .திரளிவை துணிபடுக்தோறுகு 

குருதியின் முழுகும்வெம்பேப்கள்பு கழ்ர் தவிரா (ss) 

vere Qamadaisr ld omns Bt CsrahOeieaCs1OOsrer 

war ph vcut Solis ges விர்தையானே 

பறிகலை யமணர்சென் கூடலி லவசெய் மடையலவின்பாடல்கள் 

பசாதரு பலவன ஞசூ Bs. os sC awr 

பச வையி லயிலெறிர் தாயிரம் விழியிறை முடி.கவர்ர்சாட்க 

பருவத மலறவுஞ்சாடிய மொய்ம்பினானே 

பனிமதி மருவுபெண்பாயையர் குழுவினி லறுவர் தம்பான்முலை 

் பருயெபிறகரன் சேருமை “கொங்சையார்வாய்(ஐஜு)



௧௭௨ ட. பழனி த்திருவாமிரம். 
vt 

பவ்ளம் தனையசெங்காலன மிவர்தரு பிரமன.ஙமகயுடல்.. 

1S DILY 'கத்றிகொந்தாயகி- - அவி வ பார்ம். டுங்குரூசா. 

4 பலவ னடியில்வர்தேயடி சுடுகையின்  மனைதொறும்போயிடு. - 
பலி.ந.கர் தவர்மன.ந்தோறும .... விர்ந்தரூபா, 

பணிசெய் முனிவுருர்தேவரு மரமச ளிரு ெருங்கேர்பொலி . 

பலபல. கரிதொறுஞ்சாலந டட . டஞ்செய்வானே 

பதிதர்கள் வமினுமஞ்சானன னுணர்பிர ண வமறிந்ேேமகிழ் . 

பழளியி னிடமுவதே வளர் டட கந்தவேளே... (sr) 

கடர 
ப தித்ததி கனத்ததன - தந்தான், 

Vor, பல்க 

(டீ) அந்திக் கடப்பமல சென்றெப் புசொற்றொகுதி 
கண்டெடய்ப், பொழித்.துனிசை . வின்டேனே 

கங்கைக் கருட்பு தல்வ QO sat ait ன்றுட் 'குறித்துசைசெய். ட 

‘gant கண்டக குணத்தரினு ட. , நொர்தேனே 

கஞ்சப் பொகுட்டினன் வ | ழங்கிப் புலிக்கன்மொழி இ | 

கண்டித் துரை த்.இகல்கி சாந்தேனே 

கழ்பக் கடக்களிறி வாக்திட் 6 டூவப்பவர்கள் | | 7 

een DE செய்வெத்றியு. வி. ட en pie gC at _ (ஜூ) 

் - கஞ்டிக் கொருப்புமுக வஞ்சித் ் தமற்றவர்க | as 

லங்குற் றழச்செயதி : ட னைந்தேனே 
கண்டைக் தொனிப்பொசே அம்புறி பமிட்டுருகு , . டட 

Lae SHOP பகற்பன | மர்தேனே 

கன்றைப் பசக்க௦ ட சொன்று கொடுட்டா்ஈர இ 

கங்கட் புஈச்செறலி - எர்க்ததனே 

கம்புச் செ மிச்சிவஜொர் ius துச் சவனி டட 

கர்க்தித் தீலத்தயகி ட் | 088 gC on (வ) 

சொந்தக் கிளிப்புலவ னென்றெற், Om Be Bafg 

_ சொன்றிட் டஈட்பையு பொட டு, _ தத்தாயோ 

அம்பிச் தலைக்சடவு என்றைக் குறுக்கிவ' oe 
அன்பைத்' தகிர்த்த.துமெ a OT யன்றேயோ 

சுங்கப் 'பொருட்குவியல் கண்டுட்' களிப்பவர்கூ் ன ச் ன ரக 
“தங்கெட் டழச்செய்வலி oe : - யின்றேயோ 

அண்டத் “தீடிக்கணெ.இர் வக்தப் ப்டிப்பகர்சோ. இளி 
-அஞ்சொத் பன த்திரளும் ட ். ,வம்பாமோ (வ) 

ட னன்றுற்ற, பொற்பு முலை os gic. சரு.த்திலகிர்.... பட்டப் 
தொர க்த்ப் பி ணக்கறகி rer Ouse



நடுவொலியலத்தாதி.”' ௧௪௩ 

துஞ்சற் கடுத்துயிரி னந்தத் ' சளிப்பமழை _ 

சுண்டச் செய்மற்கலிம வி முங்காதோ 

தொர்தச் தசிப்பொருளு ணர்ந்திட் டுனைக்கருது | 

தகொண்டாக்'குவப்புஈனி பொங்காதோ 

தொர்தத் இமித்திமிதெ யென்றொப் பினட்டமிடு ட் 

தங்கச் சிகிப்பரியில் வந்தாளவாய 

சந்தக் கலிப்புலமை யின்பக் கடற்புனிதர் 

BH BL குண்மிக்கவர்தொ முமபாதா 

சங்கக் குழைப்பரமர் சந்தைத் தலத்திலெழு டட 
சங்கைக் கொருகள், BIL ள.ம்பாரவா 

தந்தித் தி இரட்புரையம் வண்டக குகத்தகுவர் ப ட 

சண்டற கடககழமுற வென்றோனே 

தங்கக் கரிக்குகிகர் கொங்கைக் குறக்குமகி 

(9) 

BiB AD games . யின்றோனே (2) 

தந்தொத் தூற்றிடையி லங்குற் றபொற்பிடிநி 

தம்பம் தினுக்குருகு கெஞ்சோனே 
தண்டத் இனைக்கொரிழு ரண்டுற் றவர்க்கடி து: 

கண்டி தீ கதடக்கியருண் - மொய்ம்போனே 

கண்பொற் சடைச்சாப மன்றித் தனக்கிளையில் 

சண்டைக் கழற்பறவை  : - கொண்டோனே 

௫ தகுதி தனிப்பலகை பின்சுட் டி.றறபலவா 
உ.” . . ° ரூ 

கரச்த இதுற் நிசல்க | - . dar i sr ன் 

மந்தத் கரன் க்தரைபபி கழக. தட் LF DET UT 

ர் திக் கு2மய்க்கவ:மி குந்தோனே- 

Lo B.GD Bi) LIL 5 BT 1 Qaq ones As தசற்கொளிம 

முங்கப் பெரு த்தில ; இங்காரா. பர ழ், கு... ர் 
வஞ்சம் குணச்சமணார் பொன்றத் 'கமிழ்க்கவில | 

னை ந்திட் டமெய்ப்புகழ்பு "ளை்தோனே 

வண்கசொற் றிருப்புகழ்பொ ie Be ட கைக்கிளிவ 

(ஐ) 

சம்பெற் macy Dal : | , பர்சோனே (த) 

o! ண்டைப் பழித்கவிழி கொண்டுற் றபொர்பியர்ம. ட 

ws EE FF & BOF uy | ... 'வம்பாளா 

மர்திப் படைக்கருமு குந்தற் ைப்பவே. 

யம்பெத் ஜிடக்கருசெ. ப னன்பாளா. 

மண்டைதீ சொடைச்சிவனு வன்மிட் டசொற்கொடவ. 

ரூம்பத் தனச்சுறமு னிர்சோனே



கள் பழனித்திருவாயிரம். 

) 

வனகஃட் புலைச்சமயர் மெம்பைக் கெடுப்பவர் வ ப | 
CON HS திருப்பழனி வட்சோனே, (௮) 

தந்ததன தந்ததன - தத தன தந்தனா, 

வர்தனைபு ரிந்துனைகி னைந்துருகு மொ ண்டரொடு 
'வஞ்சக.மி னெஞ் கொடி ணங்குகிலைகின் றிலேன் 

வண்டுமுர ஓம்பலந றுந்த; COUT | CO BH LL wot 

மங்கையர த ௬ுஞ்சுகம்வி ரும்பு தலொழிக் திலேன் 
மர்திடிட னெண்சுபுரையு ற்குணமி யைந்தவர்தம் 
"வங்கணனெ னும்படியி ணங்கு தறவீர்ர் தே லன் 

வம்பலிழ்ச டம்புகுர வர்குவளை யேன் றிலகு 
“ மங்களமி யைக்தமொழி கொண்டுது இலிண்டிலேன் (ஐ) 

மஞ்ச கவ மும்பலசி லம்பு? சாறு நின்சரண்ம 

ல்ச். சவிரு கெஞ்சரொட னந்.தரஈடந்திலேன் 
மன்றிலொரு கொம்பெதிரஈ டம்புரிப வன்பொதிய 
“மன்றெரித ரும்பிரரை வம்பெறவிழைர் இலேன் 

WI BIE youu ருஞ்சுருதி யின்றலைவ 

“WEF யங்கணின்மு கங்களெனசம்பிலேன் 
மண்டலம மும்படிசொ சிர்தயர்செ யுபதிதர் 

வ௫்செழு டிக்திரிதி னக்தனைநினைந்திலே (வ) 

OHS BTL [ண நதையாச SHES யங்கிமுன 

wader ons ௮ம்பெ நமை யன்றெனவு ணார்துளே 

னண்டபகி ரண்டமு.க லெங்கணுகி றைந்தபொரு 
மான்பரீகினை bases. aff ளங்குமெனில்வெம்பிடே 

னைம்சிபாறிய டங்குறுபெ ருக். தவமு பன்றவரா்க | 

ளக்தகளு மஞ்செடவி ளங்கல்கடனென்றுளே 
னம்ப.ரம தன்கணுட லுங்கரைத ரும்கதிய 

்- டைக்இடில அும்பிறவி யென்றதெளி3வான்றினே (வஐ) 

னம்புயம டந்ைதகண வன்றொழில்பு ரிந்துலக  — 
.... டங்கவுஈ லம்பெறுதல் கண்டிடமுயன்றுளே 
ணஞ்சலிசெய் கின்றவரு வும்பிணியு டன்சகலிய 

ழிர்திடல்பு ரிக் துனில விர்ந்திடவருர்.துகே 
னன்றருணை யொண்டிகரி யின்புடையெ னெஞ்ச.திய 

- வன்பொடுப கர்க்தசொன்ம றைந்தருளிழிர்திடா 
தீர்திமதி யம்புணர்நெ டுஞ்சடி.ல புங்கவன்மு 

ஊச BON யுமபடிப af ந்த SOLD (Rar ய் (9)



நீ டுவொலியலந்் தாதி. | ௧௭௫ 

செ 5 BBN வாக துபுவ னங்கண்முமு தும்புகு தி 

ழ்ம்ப 5௬ மன்பர்கள்செ யம்பெறவுடன்செய்வாய 

திண்கிரியி ரண்ிகொடு வக்ததொரி டும்பனினர் 

தின்பனவி கழ்ர்துபுனி தம்பெறும்விதஞ்செய்தாய் 

செம்பொன்வரை யின்றலைகு DQ) SQ! ருய்ந் திடவொர் 

செண்டுகொட. றைந்தபுக மும்புனையுமொய்ம்புளாய் 

செென்கிரிபி டம்பொருவில் சந்கனமு or pb pole 

(0% BIO சென்றலிர தன்கவலிடம்பனே (92) 

Ri தனைசெய் னெ௦வரை நிந்தனைசெ யும்பஇதர் 
தெம்பறவி ரை முனி இன்றகுணபுங்கவா 

சிக்தும ழு தும்பருகி யன்று தவ கும்பமுனி 

தஇிய்களணி ச.ங்கரனு றழ்க்திலகல்கண்டவா 

செொண்பு னல்வி ழைந்கொருக ருங்கலின்மு யன்றுபுகம் 

சி திமிக நொந்துவிலை யென்றணுகெனன்புளாய் 
செம்பிபன ரூந்தவம்வ மங்கிடவ ரும்பிடிதெ 

/ந்தெழுதி டுக் சிரம டங்கல்வழிசென்றவா (த) 

கம தரமி வர்ச்துலவ மிக் இர௦னொர் வெண்கவிறு 

Kun oan and Os ஸ். கொடி.ட | ணா ந் துமகழ்கொண்கனே 

கஞ்ச 2. [ர ௮ ole Ken HUF am i VIG BH! 1) மங்கையிரு. | 

க்க புத் ய்து ண ங்கு ய றிக். து௪ருவுங்குகா 
ட A . ற ~~ ௪ aN ௪ அ ° 

கு கம ௮52 மலை மகாண டமாமசய 2பணபடைக 

வின்று ரா கன்கணைபெ யபுந்தொறுமகழ்நதவா 

hh) Ky WI லைன்பன அவி, ந்.த்விர கண்டமய 

கம்பி லிமா தி b Bad பொங்கமருள க் தணா(த2) 

கண்டையோலி தண்புனன றமும்புகைசெ முஞ்சுடர்க 

லந்தினிதி றைஞ்சுகரி டந்சொறுமிலங்குவாய் 
கக்திம.ர முக்கதலி யும்பொலிச யர்இிகக 3 

ரக் தனில வண்டில. சந்தரம்வழங்களுய் 

கன் use ளங்கொடுதி னர்தினம்வ ரும்பலர்க 

ணந்தனின லம்பெறவி . டுல்கருணையம்பரா 

கம்புலவு பை: ம்பொழி Den ருங்கெழில்பெ அம்பழனி . 

- கங்கனைய ரின்ஜியில ina GaGa Qu, (௯) 

BEB BT oo aor தத்தன - தீர் தன தனன, 

எர்.சலேகரு மெச்சிய வென். றிகோடிபொ gee. 
வென்று கா சி. யற்சியு மென்ற்ன இயல்போ



௧௪௬ பழனித்திருவாயிரம். 

வி் அசதி பெற்றும கி கிழ்ஃ் garripank arcs oun 

னுஞ்சபரவமெ னக்குள கைட் 2 துமிலையோ 

விண்டை சூடிய பித்தனு வர்கபாலனெ னப்பர 

சென்? சான்மாலைவெ ! அத். சிவண் வம்புசெய்கு தியோ 

வெண்குே AT Qin 8 G0 காடி கன்றுவாஅிமெ on & Fail 

ருந்துகீ செயும் A 559 Su pol a 5 DID 5G OUD @) (85.) 

வென்பிலேயொரு பொற்கொடி வந்தகாதைதொ og Bio. ~? 

லிங்கென்மாமனம் வெட்குவ 'ருந்துறல்பிழையோ 

வெ ்குமோர்சரு ணைப்பர மொன்றுஞாயமி ருக்கவி — 

றந்துமேனியெ டுக்குமி டக்தரலெ.தே வா 

வின்பமேனையொ டற்று றைந்துரானென தற்றவி 

டம்பெறாமுன முற்றன Oar sor Dan F HauG oo 

வின்கனவுமு னிச்சையெ லுக்மபோதனர் இத்தியி 

& ps sur gat பொகந்ககி னைந்தழன் முறையோ (வ) 

சர்கறைசல முற்றவிர் செந் நின்மாரக ரச்தொரு 
சண்டையானிடு மற்றைக டச் சதுமறமோ 

சங்சொமவி ருத்தகு ழக்தைரூபமெ டுத்துள 

தங்கமேருவெ னிற்கரு தும்பயன்வசையோ 

தண்டையோ 80 பொற்பத மென்றனாதுத லைத்தலை 

தங்கமிலாசன மொற்றம னக்தரல்படிரோ.. 
சண்டிமானிட ரைப் ,௧ மும்பல்பாவல ருற்றம 

SASH WTA Ip HES HT Aaer Dow 1 gievS on(eugp) 

சம்பராரிக லைச்சுக மொஞ்சுமீம்பொ றுத்துள 

சந்தமாலைவி லைப்பொரு ளென்றுநல்குவையோ 

சண்பைகாதனை யொத்தவிர் தொண்டர்சேனைய எப்பிற 

லங்கடோறுல வச்செயி னின்புகழ்கெடுமோ 
தங்கைபார்வைய ளித்ததி லந்தண்மாமியர் நட்பொடு 

தந்தைபாரித னத்தமு, துந்தருகுவையோ 
சந்தைநேருல கத்திலென் முன்பு தோகையி னிற்செய 

தண்டம்வேல்கொடு நித தமி லங்கிடிலிழியவோ (6) 

மர்தமாருத வெற்பமா கும்பமாமுனி வற்புரை 
மைந்தர்தாசக நுட்பமு * ணர்ர் துயமொழிவாய் 

. வண்ருலாவிப சத்திபு னைந்ததோளபுணர் தத்வ 

.., சைந்தபாடஇு ரைப்பவர் பின்றிரிபவனே 
_ மஞ்சுபோறு! மு ருப்பெறு செங்கண்மாறல சற்பெறு 

 உமைந்தனோடளம் வெட்டிய ன _ சுந்தரமுருகா



தடுவொலியலத்தா தி. “Soret 

ம$தசாசல பொத்ததோர் குன்றுமாவத on 50 gr O° 

as 66 SS 60 505 ‘ வன்று இபுளைலாய்($2) 

eo  durg.u செர்சைக டம்புகூதள மிட்டூவ ் ் 

ரைங்குவார் துயர் ஸுற்றுமி ரிச்திடலருளவாய் 

ம&்சளாகர சற்குண இந்துகேர்பர முத்தசமுன் 

வம்புபேசிய துட்டர்கு ் லங்கெடமூனிவாய் 

வர் தி? பனென முற்றுமு ரண்டுபேசொரு வற்கெதிர் ் 
வன்கண்வேடிவ னொத்துவி , ளங்வயெகுகனே 

் வஞ்சிபோலுமொ ருத்தமி கொண்கனாலிட ௬ுற்றுவ 
ருச்துசாளறு பட்டக ரந்தருகுமசா (ஐ) 

வர்தகாசகுரனைச்செறு சங்கசேசுரர் நெற்றிய ்் 
மைக்ததிவிழி யிற்பொறி Quer ge ser. 

யண்டலார்கக ரிற்சிறை யின்கண்விழ்விபு தத்தா ் 
ளம்பொனூ. ரச னிற்பெரி இன்பு 2விமிவா 

யண்டகோடிய னைத்தும டங்குபேருருவத்தொட ட 

கங்கொள்ளூரன்வி மிந்கெகிர் நின்றச௪ண்முகனே. 

யன்றிலோதைசு டச்சுட கொர்துதா துவி டுக்கும 

ணங்கனார்களுவக்கும்வி தஞ்செயும்கிட?ே ன (தல) 

யம்புசாசிய டைத சகன் மிஞ்சிராவண ளைப்பொரு 

தங்குவாகைப டைத்தரெ டும்புயன்மருகா 

வங்கர்கோனிலி லக்கம டங்குசாரமு டைச்சில 

சன்றீயாருகி னைக்கரு . Dea sdas sr 

வங்கதேசு.ரர் பற்பலர் விண்டபோதுமு டி.ப்பவொ ் 

ரக்தமாதியில் சுத்தவ - கண்டி தசொருபா 

வக். தணாளர்மு தற்றிகழ் கின்றகாலுவ கைக்குல 

வன்பாசூழ்பழ னிக்கிரி நின் றவிர்குருவே.(௧0) 

தனதன தனதன - தனதன தனனா. 

குருவல துயர்பொருளுளெ தெனகினைப வர்குழுவினிலொருளொடியளவும்வைகுவனோ: 

குலிசமொடில௫ய விருபுபமசகத குவடுறழ்மகபதி யுலகுஈனுவனோ 

GH Ay ser pp sor யுலுணவொூகொளுமுமுமடையர்கள்குடையினைகுவ?
 @ 

டு காடைஈலமறி கி லர்மனையிடைகிை 
ழவொடுகுழைவுறுஃவிஞர்களூறவுமெய் 

த் வனே 

?புயரிசையசனையெளுவனே 
சசவெனுமொலிதருககம்வசை தருசொடி இசழ்புய ச 

த லடரிமுககெ டொறுகடமிடுமிரு குமைகழன் மலரடி. " சினைவொழிகுவனோ 

கு.பமகளெனபல்க னலிடைு வலியக
ுறிமொழிபலி மய்திடின்மெலிருவில் 

oo றவறு இருவருள் 'வலிகரு துர்துகுளிர்௫ BLO GE Serr jer ns ey ) 
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5௭௮ ஃபழனித்திருவர லிம், 
வருவெனவுருவென ஒருவுருதெளானி. யய BD இன்மிகல்கிற” ய்வர்க்ளை, மதியே 

அட பவர்சினைகினி. அளபடி திகழ்சர லருளெனும்றிஞரை "'பதறுவளவகலே வ்ன்வள் தவெனெ வெகுகை தீசொலிவெகுள சடுறு௪ம்யிகளன் வ்பிடைபழகே னருனையிலொருபகல்லிழி தியில்கனவினில 'வணுரைசெ UF DFA tien SL me 

* 

னகர வசிவ்வெலுமெரழிகெலியுளை- "ய ஹுதா. Suit agg 6 si) சன்மெயலலே 
வ Ae pa ணியனமிள கொடுலிரலியுமலிபரகபல்கள்பி லுயிரபெறல்கதையோ 
வசர. ழுனிவரு மு, சலியகண-ம ழூ திதிசயமொடுவரை தரவெழின்மயின்மே 
லடர்புறு. சலப னிழ லிடையிரு வரொடயில்கொ 9 சமியன்பு:ன ௮ தினம்வருவாய் 

a நககள்ளொழு ஈன் மூன்மரர்களுப- வ ' மர்செய்ரு? இகளமிசை துவல்புக்ழ்மிகையோய் 
சிவகணழமு ழி மபின்ரமு தன்மைகொள்க ண.இிதரள்கனிபெறிலுடன்முனிதரு சிறுவா 
செகமுனி௫ரரிமை யவருடனழவிச தி.திம்கர்வெருளுற ஈமனெனகிகழ்வாய் 
Bie தரிகிட. வெளாடமி$யொரு சி சமிசையுல்கினை © வலம்வரும்வலவா 

இிரைகடல்வரு sor af soni ya D செழிய னில்வுடிவுகொ டுலவியகும.ரா 
சிறையை த ரமொருபறவையைவசைத ௬ செயகொடிமருவிய கர,சலவயவா 

இருதி. வன வழ or Rar, ban gy திரிபு தகனர்தம் ட விழி கருபு சல்வா 

இறன்மி, குமெயினிரு முனி நம்வ, Aroha warteadedecpes 0 
a Te 

ween, 

Fay னு த் ய pegs 9 பழிிகமொழிககு. பனுவலுமணிவாய் 
பரை மலிகி௪ரர் குல்முழுமையுமகல் பரலையின றலிடைமூழுகுறவடுவாய் 
பழ;சறுபுலன்மயின் மு Bu aires BSG பலகையிலவர் அயர் கள:த.ரவமர்வாய் 

ப் Meuse Sefit களமுறுகுறமகள் பரணருகஹண்கலு ட ஈரைமலிகரவா 

ப இரு ளுரி-.மயொ டடிபசகினுமுயர் பசகதிவ்ரையெளி தருள்குருபரனே 
ப ஜிமலர்பு? னது.குழலிளவனிதையர் பலர்வசமறமயல் ' 'வலையிடுகுழகா 
ப. ழி லு டை ou நி, முத-ல் கொடுதிெழ்பழனிமலபில்வளர்சாவணபவனே, 

ர. 

கன ரன. சதன் 4 Bo OI STO. 
. o, te ate ot. ஆ ௪ த “Ter “4 . a Me, . 

A ௩ 

சர மெனத்தகு புலி: படைக் அவர் சழன்மிடியித்துமர் பட்டுழலாசே 

A SPT bp & ABP: இரகபல இடா" Bas ipo தீத்வ ் பைத்தொடாகே, 

# gt 436 BD. PG LILY முனிட்கள சரி.தமுனைப்பவ் ருட்களியாதே . ew 

oe உூகொடுர்ட்ினே' செய aj bl ரப்பில்.  சன்தனென சீ BQ. வற்திறகாதே.. 

கடை பொருகிக்வெ to supu pid ச்சனர் ,சடிகரைமிக்சம. ன.ச்இக்ழாதே... 

= Bap pam a துவ்கையிக்ப்புரி 'சரசுவ்திக்கதி. ; ட்ட கவெட்சமுறாதே.. 
weer oe 

ier கயவர்மனைக்டை aati dans, புக்சமையாசே. கட் 

சனிக் ன் ழித்ற்சிறர். whip AEC gy சமசசநிச்சா... ட்ப Pe Rei ழியாகே (ல). 
at: Sr eh



நடுவொலியலத்தாதி, ௧௭௯ 
&7 50 VEO 57 oor முனிவரரைப்பழி கழறியவற்பா்க ளிப்படையாதே 
க நணையினைக்கரி களவுமஇக்லெர் கவலையொழித்தச கத்தமையாதே 
கவிமதுரச்சுவை யறிகிலர்பொற்புயர் கலசமுனிக்குகி கார்த்தவிராதே 
கரடமதக்களி ரனைபவரைச்லெ கபடரரிக்குண் ஈக்குமியாே த(வஹ) 

கசனமதழ்றிரண் முகசின்முனுவப்புறு கலபமயிற்பரி யிற்கதிர்வேல்சேர் 
ST Pts SO Sronit பவளமுமுச்சுடர் கதுவியகட்டொகை கற்புறுமேலோர் 
கழ.றுதித்தொனிமறமகள்சொற்புகு கயலணிமற்செவி ரட்டையும்விடாள் 
கமலமலரச்ச.ர ணமுமென்விழிக்கெதிர் கருது தாறுற்றொளி ரப்புரிவாயே() 

பிரபல துட்டர்கள் பலபலர்மொய் த்தவிர் பெரியமதிட்சுட நக்கவரபாலா 
பிழையறுமுத்தம மகளிரினத்தலை பெறுகவுரிப்பிடி கைத்தலவாசா 
பிருகு.ழூனிக்கொரு மகவெஜடுப்பணி பெருகவியற்றுஈ ருக்கொருசாலா 
பிறர்சமயத்தினு முனதருளுற்றமெய் பிரகடனப்பட ஈச்சுகுமாரா($ஐ) 

பெருமைபடை த் தபன்மனை தொ றுமுற்றயர்பிழையைமுருக்கும்விழிக்கடையானே 
பிர உசகளுக்கொரு கடவுளெனத்திசழ் பிரமபதத் தருணர்ச் இியிலாழ்வாய் 
பிகமொழிை மக்குழல்வனமுலைய றறபல்பிணையனையர்க்சிறைவெட்கெ ழில்வேளே 
பிரளய ரக்திர ரனைபபல்பத்தர்கள் பிணிமுதுமைத்துயர் பிய்த்தெறிவானே 

ப.ரமகுருத் துவ முடையனென த்தெளி பவர்கள்விருப்பம ளித்தருள்வானே 
பழுதறுசற்சனர் மனமுலையப்பழி பகர்பவர்சுற்றம ற்ச்செறுவானே 

ப9யின்முலைத்தி? ளெனமிளிர்பொற்புறு பருவதமுற்றுு டிக்கும்விசாகா 
பணகணசற்பமும் வெருளசவற்புரி ப௫சியமயிற்பரி யிற்றிரிவானே (>) 

பறிதலையுற்றவர் புலைமலிபுத் தர்கள் பசுவும்வதைப்பவர் சொற்சகயொனே 

UB We pss வியுமவனைப்புணர் பஇவிரதைக்கருள் வைத்தகுகேசா 

ப.ரசமயத்திரள் வெருளல்குறித்தடி. பணி தருபத்தர்ம ன த.தவிசூர்வாய் 
பமசமலாத்்துணர்செ றிபொழில்சுற்றியபழனிமலை த்தலையுற்றபிரானே.(௧௨) 

தனதனததன - தானனா, 

பிரணவப்பொரு ளூணர்வதற்கதி பிரியமுற்றது பா.வமோ 
பிழையிலுத் தமர் பதமலர்ப்பொடி. பெறுதலைக்டொ சேருமோ 

பெருகுமுத்தமிழ் மொழிகளைக்கொடு பிணையல்கட்டுவ இனமோ 
பிளிறொலிக்களி றனையதுட்டாகள் பிரபலப்படன் ஞாயமோ(ஐ) 

பிரளயத்தினு மடி.வில்சித்தர்கள் பெரிதுவெட்குத . லாருமோ 
பிதிர்சளைப்புகழ் கருமஈட்பரொர் பிடிகொள்பத்தரின் மேல்கோலோ 

பிணிமுகத்துன துருகினை த்தயர் பிரமையுற்றவ ரியாவசோ.. 
பிரமநிட்டையில் வலியாமற்றையர் பிரமெனச்சொல மாய்வசோ(வ)
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a ி] 2 ப வில்ல an பரம், 

பர ஏப்ப ரி புன 2 mB OF டிகு,த் திட, த of BC nar 

ada oF ey O79 Bud pry லரசரைச் செயல் ட வாரம்மா 
வவ ந ப்பவர் குல முமுக்கவு மழிவுறச்ெறு na Donn at 

2 Oy 5 5B Tur வழி nS BS ழ நளளிப். dy! Lt ரமா Aon, ) ப 

வரை 9085 ரி.பின்முகப்னி லவணுரைக்கைபொ wruGa 
ட் ் ச ச *. ட் 

பணிபொடிக்கவின் மலிவுறப்பெறு மடியவர்ச்கலி ம்ற்வே. 
> ல்ல . 

ய மயனப்பணி en நடு. த்தி மது ட்க்குறு ேோதோகைம் LD 
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மலரவற்கறு வியு மிடி. SBME வகைப டைத்தி நி நாவலா (Pen) 

மகமுடிப்பவர் வெருளுறக்கனல் வஈககர்ப்பரி டு யே௱றினாய் 
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ப.ரவசப்பசி மானிவ/சொற்படி. பலவியற்றுகு ணாலனே 
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பழிமதத்ச நம.வழிபடசதிகழ் பவளவெற்பென நீவொய் 

படர்சடைத்தவ முனிவர்கட்கிறை பணிகொளசற்குரு தேிகா(தஜு) 

பி தலைக்கொடி. யவர்கெடச்சில பதிகமத் தின மோ தினாய் 
பகரதற்கிக லவனியற்றிய பருவசற்றிச Carrel onus 

ப, முழக்கவு மிகழுணார்ச்சிகொள் பழையமுத்தர்க CRUST 

LIMP GO 6,0) சஎனைமிகப்புனை பழனிவெற்பில்வி சாகனே.(௧௩) 

தரனன கந்தன - தூனன தானா, 

சரக ணெங்சொள்பொய் வேள்விலிரும்பிய தாமதரும்புலி போலெதிராதே 

தாய் தமர்தர்தைச௪ கோதரர்மங்கையர் தாழ்வறுமைந்தர்க .ளாசைமிகாதே 

சாலிவளம்பதி யூநிவிஎம்பிய சாரமிகுஞ்சொலெ லாமறையாதே 

சாதனமின்றிய பாதகவஞ்சகர் சார்பினட்ரீ தப சா.ரமுருதே(ஐ) 

தானை வளங்கொடு போர்புரிகின்றநி erect ser ‘| மேனிகழாதே 

Fraps Br னாதியவண்டாச தாமனரொந்துவி ். காதமெச்தாதே 

தாரமரையின்கணி லாவுமயன்புணர்: சார திதந்தமு லூல்கள்வழாதே 

தாமுயர்வொள்றிட வேசிலர் தர் தபி சாசமதங்கொள்பு ூலுயராதே(வ)
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பார வனையின்படி வான வழிவந்தொரு பா தலைவெண் பொடி. uP wy core aor 
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போகபுர5தர னா தியவ ண்டர்கள் பூபியினே
 * தலை _யாதருள் கூர்வாய் 

கரஸ் சந்திர oo aon sion BIDS Lav போ தடிறைந்தலி | ராறுமுகேசா 

போதன:ழம்படி பாரவிலங்கட பூர்வனெலும்புல வோர்களையாளவாய 

- பூசைசெயுங்கவமாராமுன் ப கதுசெய்போரினர் தங்குலவேசறவீர
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kp! J as BT மாதியகொ ண்ளெ போதமெனெஞ்சினி 
் , .லாவியவாகா 

பூச்சாமுனபகா நால்வர்களும்புனை பூநிகருஞ்சி
று பாதலிசாகா 

பூனையெனும்படி சூ.துபொருக்திய பூரியா்த குல ற நாசலிகோதா 

பூதமொசைந்தும லா வறிவும்புணா பூதீர்பு ங்கவ ஞானசொரூபா(க) 

GC sau #5 ST மோகினியின்புறு கேள்வர் தமம்பக 
மீனியபாலா 

இரியும்வெங்குரை மாசுணமும்புமை கேசமதங்களெ லாமுடையானே 

கேழலுடம்புகொ வாவூலம்பலி தழ்மைதணக் தவன 
மாமருகோனே 

கேழ்ளெர்விண்டல மா தர் நினம்பயில் E516 WOE CH மாறிருகாதா(தல) 

இறிய ரந்தொரு பேய்வலியஞ்சுபு ரன்மொழிர்தசொ | லாளவுராணாய் 

$ீடமெறும்புகை யாதுபுசந்ததி கேலிபெறுஞ்சில 
் சேயுணர்சீலா 

கேள்வியைசம்புவ 'தாலிகல்குண்டகா கேவிருடன்கடன் மூழ்கவெல்வேலா 

இசகவண்பொழில் சூழ் தலின்வ
ெம்பு.று கேடறுதென்பழ ஞபுரியானே.(௪8) 

தானதத்தத் தானன - தத்.தன தனனா. 

ஆனினத்துக் கூறுசெய் நீசர்மிக்கப் பாரமுழு 

, தாளலிட்டுத்திமைலி : ஜா ப்பபனெவனோ 

வாகமத்திற் கூறிய இலம்விட்டுக் கோழியொ 
ரர 

் டாடுவெட்டித் தீயர்கு 
திப்பதுமுறையோ 

வாரணச்சொற் றேறினா் Cur grasp Cp sor ட 

யாரழற்சுட் டார்பவா் | | ன் விப்பிரகுலமோ 

வாடில்சொற்கட் டோர்புல வோரிருக்கைக் காகுமொ 

_ சாதனத்துக் காசைப் 
| டைத்ததுபிழையோ(8) 

வாணிமுத்துப் போனகை: மாதர்மக்சட் சேயதி 

 பாசையுற்றுப் பாரிலு ட , .. ழைப்பதுமறமோ.
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மாகுலப்பட் டாப்தலா ழிப்பதெவிதமபோ 

வாவிஈட்குச் தேதகமெ காளுமிடடும் ரோேன்விதி 

யாலிளை eB Co Boru வித்திட ofS ar 

er 69 5 sro sr Cur pe pu பேரது 
ளாரவமற்ெக் காலம னைப்பணிகுவனோ(வ) 

பானிறத்துத் தூளன நீறுடைப்பொழ் பாசசல் 

பார்மகட்கொக் சாசைசெய் - 6 Georges or 

பானுவைச்சிச் தாநுவல் வார்வெறுக்கப் பேசிய 

பாழ்முகத்தூாச் சிலாவெ ருக்கொளல்பெரிதோ 

பாகுவெட்கச் சீரிப நால்கிரித் துப் பாடிய 

பாவலர்க்குத் தியத ரித்திசமுற்வோ 

பாலனத்திற் கார்நெடு மாய?ஷப்பத் தோய் தரு 

பான்மையிச்சிப் போர்தவ சிற்ககலுளதோ(வஐ) 

பாரிடத்கைச் சேனையெ COU FS BI! போயதி 

பாதகாரச்செற் ருயெனன் மெய்க்கதையலவோ 

பாரசமற்றுத் தூறுசொ னான்மறப் ற் ரோதொரு 

பாடனச்சிப் பாலைவ னத்துறல்படி. ரோ 

பானன்மைக்கட் பாலைய ராசையிற்பட் டேனைய 

பாரவித்தைச் சாருவெ னப்பகாகலையோ 

பாதுகைப்ெபாற் முண் மடி மீதுவைத்திட் டாள்வது 

பாவனைப்பெட் போரன விற்கடி. தவிர் வா ய (9) 

மானிகைப்பம் மூவெ.ழு தோலையொப்பிப் போயமண் 
வாதொழித்துக் கூடன Si SF SUT ECM OUT 

வாரணத்துச் சர்வரை கேதனத்துக் கேதினம் 

வாழி.சசெப்புற் சாக மக்கருளபுரிவாய் 

மாமறைக்குட் சீரிய வாறெழுத்தைக் கூறிடின் 

மாசொழித்துப் பூரன இட்டியில்விடுவாய் 

வானகத்துச் தவாகள் கோன்மனைக்கட் போய்வளர் 

மாதகச்சுத் தோய்முலை மற்கயா.வடையாய்(98) 

மானளித்திட் டாளுறு மேனலிற்புக் காயிச 

மாயகித்தைச் சாலமி யற்றியவிடனே 

மாமதத்துய்ச் தேமு.ர னீபம்வெட்சித் தாசொடு | 

UT OND 5 HS கூகள புட்பமுமணிவாய் 

வாரி.துய்த்திட் டான்வளர் நாடுமுற்றச் சீர்பெற | | 
மாழை வெற்பைச் சாடின னுட்புகுமாசே
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BAY ஹிகழ்ச் சிப். பாடல்க ளேமிகச்செப் யாதவ் 

ரூற௮ுபட்டுக் கோடிமி- தபு தீுனிவாப் 

யோசமற்௮ப் பாவலர் போசொழிக்கச் கேள்சிகொ ” 

சூமையொத்துப் போயும்ல 4 “ரத்தகுமுருசா 

வோலமிட்டு 5 கூலவியபாவைகற்புச் er 

G Group pI போனகை. . ‘passwd Beau 

யூழ்வினைக்கட் டேபெரி தாமெனச்சொற் ஜோய்பவ | 514 
ரூதையிற்பட். ட £ய்சரு கெத்திடலிசழ்னா (தம) 

Curd gon ae Cur gid ஞா்மு சற்செப் பேடணை 

யோடிடச்செ.றி( முர்கன — | கிற்குளும்லிர்வா 

யூண்விருப்புக் கேடறு மாறிரக்கைக் சாடும்ன. ட் 

வோடெடுத்திட் டார்கள்பி ந்ப்புற்நினைவா 

.யொடியச்சொற் சூழினு காணமற்றுச் சேர்பொரு ~ ~* “ 

சச தியத்துக் கேயுழ : வற்பரைகிழையா 

ug Hasan gE சேல்பொரு நீர்வளப்பச் சிர்வய 

லார்மலைப்பொற் தேரயிலு டைப்பிரபலனே, (௪௫) 

தன்.தந்த தானதன - தனதர்.த தானனா. 
பி.ரபக் ச மாவனவெ ணரிதென்று பாடியுமெய் 

பி றர்கண்டு பேசவுன . திருள்வென்றிபிலொய் 

பழை யென்ப © grt gen aut மிசைவம்பி லேவெகுளி " 

பெருகுக்கு (52 Pp தறவந்துசூழ்கிலாய் 

பிணைபென்று லாவும் விழி மடமங்கை மார் தமது 

் பிரியக்கெ டா துமய ல .தமிஞ்சவிகருய் 

பெரிதென்று நீடிய AAC serpy மோதலிடை 

* பிறமும்பல் கோடி ட . வளன் அடிர்கிஞுய்(ம) 

பிரச்ச தாசொரிய மலர்கொன்றை மாலைபுனை க்கே 

oe னாதுகுரு வெனவலுங்கொ ் Lon Bap us 

பிறைதக்கு வேணிவிரை கமழ்கஞ்ச CO mt = gah 

'“பெறுமைர் தீ னேயெனினு நிசமென்௮பேசருய் 

பிளிறுங்க ராசலமொ டனல்வந்த வாடுமிவர் ட்ட 

் பிசகுஞ்செய் “சேயளபன் , மளையெக்குமடுரய் 

பிசி தந்தொள் இவடர்குயி லொசெம்பொ. லூசமசர் . 

wy ங்சொள் வாய்நினிலை பெதுவென்றுசே துகேன்(ல)



tyr பழனித்திருவாமீரம். 

67586 or ginai usidi ions யான்மலியு:5 
விசனங்க Or re) Da; -. | மனகொத்துவாடினேன் 

விரசங்கொ ளீனமதி யுறுபுன்சொ னாவஒரும் 
வெருள்சிர்ை”தோய் தவ ௬ மிசல்லம்பினமூழ்கினேன் 

லீனைசின்று கோயும்வளை குருபத்த. வேதளையு 
மிடியு ம்பொ.ரூமையு awe கலினஞ்சொணினேன் 

வெ: HEE S wip s வியவன் ச ஹூல்களைமுன் 
விரிதண்டிலாலமோடு ௩௨ ௩. கனலின்கண்விசினேன் (வலு) 

விடைபினசெ நீர.॥ி9 பிிகுஸ்டர் பூசனையின் 
விதிவிண்ட கா.ரசுவல் புனைபண்புபோயதோ 

ஜிரைமிஞ்சு பூலோொடற ஓலுன தங்கை மேவுமயின் 
Den sO ui ons நாருநமி.நி தலும்வம்பதாகுமோ 

விடமுண்ட, ஈாதிென கடன ஞ்செய் மாம்யிலில் 
விழையுர்) தா நியான்மகிழ 'ெதிர்வந்துசோர்வுரு 

விறலுஞ்ச ராசர மண் மகிழும் பலாடலகளும் : ட் 

விருதுந்திய/செப 5. : முடி வுதராய்கொலோ(9) 

பரமொன்று' தரனெனுமெ யுணர்லின்றி வாதமிடு 
பவாசிந்தை யூ(ு.டவர் நினைவென்றுலாவுவாய் 

யதுமர் த னா.துமனை யெனவம்பொன் மேனியொடு 

பழக த CY MT FF ad . | திடவன்றுே or Bei 

பங௱ம்கு லூவத/ முற்வெண்பொன் மேனியினள் | 

usbiog smo gu atllvenin 9 - முழுதுஞ்சொல்வாயுளாய் 

பணிதங்கு டாலி துயில்கொண்ட லேயனைய 
பக மன்பற் வானவர்க் : ் ஞூடன்விண்டமான்மியா (95) 

ப்னிபஞ்சு சாமரைபில் ஊளர்செம்பொன் லாழ்வினம்ூ$ழ் 

tt} ஜொன்று வார 5 ணர் வரும்விர்தைதையாளனே 

பனக ae தானவர்கள் Hig. IG) Charo eu டம்... 

பல ழும்பொ யாகிமறை தரலவெள்றவாகையாய் 

பணிலங்கு' லாவுசெலி பினர்தொண்ட சோடுபல 
பஇகங்கர பாடியுள * 4 சகமெல்குபேகும் 

erg yur wr 5: a மி புலகுங்சை யாழியரி 

LJ Buy BOS டா தபடி . சசசொன்.நிலே.றிஞய்(ஐ) 

ப்ச்மோன்று மர்கியாரு குற்மங்கை போகழ: கர். 

வகைவிண்ட பாவலவர் செயமொன்றநா$வாய் 

வ்யி ௪0% 0.பமன மு.துதொண்டர் மேலிசலி 
வசைய சர் Bit Sy. யொடுபொன்ற மூறுகாப்



நூவொலியலத்தாது. . ௧௮௫. 

ம,சசங்க மியாலையு ம லுதவுஞ்சு பாவமலர் 

வதன ங்க ளாறுடைய னெனிலின்பமீறுவாய் 

வடைசண்ட மோசைமு த லியகொண்டு பேறு தவு 

௦கத. ந்தி மாமுகவ அடனின்ற தோழனே (ஐஐ) 

மலிவிஞ்சை யோர்பசவு குமசன்கு சேசனுமை 
மசனென்று பேசுமவர் சலிகொன்றவேலையாய் 

மதனன்ற னோூவரு படை.கண்மி மால்பெருஇ 
வளை சிந்தி யாடையுலை கவொடுகெஞ்சுமேர்கொள்வாய் 

வசனங்க ளாலெனைமுன் விலைகொண்ட வாகனவில் 

வருகக்த னேகுரவர் ் பலர்ரம்பொர்தேசிகா 

வ.எமிஞ்ச லாலம.ரர் பலர்வச்.துசூழ்பழனி | 
Lo ues ae ணே இனமும் | வளர். சண்டபாணியே. (௧௪) 

தானததக்தன தத்தன தத், தன - கக்சானா, 
பா.ரியிம்ப.9 சச சமெடுச்துணு மாதவர்க்குவ கைக்கடலுற்றதி 

- பாவமுற்றுஈ சதெதமிச்சைப டைத்தேனே 
பானிறப்பொடி யை: பபஜிசசப்பிய சாரணாக்கழு விட்டப.திச்லெ 

பா வலர்க்கொளு மப்பலகைப்புகழ் ஈட்டேனே 

பாரதிக்குவி ர௬ுப்பமிகத்கதந வான்விதிச்துள சட்சமயத்தும 
பர.ரசித்கிவிளை & B15 ws By ழைத்தேனே 

் பாகமிக்கச யச்்சொல்விளக்கமு ர.சவற்பகெ திப்புலவர்க்கெம 

ப/சமொத்சக விம்சிசடைமெக்தவி ் னழத்ேேனே(ஐ) 

பரனூலாக்கும்வி நி. துணையைக்கொடுமோசமிட்டுவெருட்டி மருட் டிய 
பாவைய.க்கிறை தொட்டமலர்க்கணை தைக்காதே 

பாலனதக்சொழி லச்சு தனொப்ப.வ னேயெனக்ககி செப்பியிரக்கமில் 
பாதகத்சர்ம னைக்கடையிற்றின நிற்காதே 

பாழி.9ிக்கப கட்டிலடற்கயி ருதிதொட்டுல வத்தகுெதெற்றை 
பாத.ட்பினர் சுற்றிவதைக்கலி ற்க்காதே 

பாழ்௦தத்துறு மற்பரின்மற்றொரு தாய்வயிற்றொரு ட.ற்கொடுதித்திரு 
பான்மைபெற்றவி னைகதொடர்விற்றுயர் . துய்க்காதே(வ) 

வேணியிற்பிறை வைத்தவிருத்தசொர் கால்வருக்குவ் டச் தருவிற்சுடி. 
மேவிய.த்தின. மிட்டவிழுப்பொருள் கற்சேனோ 

ேவேத.9ச்சய மக்கினியிற்பழி யூன்வெதப்பியு ணத்தகுதர்ச்குண 
G வள் 4யொத்றையெ னச்சொலிருட்டைவி . லச்சேனோ 

மேதிவெட்டியச திதையறுத்தடனமாரி.தர்க்சைகறுப்பனெனச்சொலும் 
விணர்சற்றமொ ட.ற்றொழியச்செய்து வக்கேனோ 

6. பன்மைமிக்கச வத. தனருக்குண வி. தன்முற்சொல்வ எப்பமிகு த், சவி 
ழா dnp s அலகசி ் இடாமூற்றுமொ ழிக்கேனோ (வ) 

OA



ட்ட BOY க கற௬- பழஃரித்திரு பா பிரம், 

Cu Aargau dar FE BON HTD 6H டுப் பறம, ற. yu ் விரனைக்கரி வை க்துமுரைத்தது Cun daa iw 
மெணியைக்க முகொப்பனதுப் பி சணா? சார்வெற்பிலு ௬ட்டி எளி ம 

விறுவிட்புல/ Cy நிற்றிச த். கிய மெய்க்சாமே 
@ 2சம்வெட்குகொடை ட] மி. Ds ம, Do FTV INS 78 தமென்க்குஎளப்பில்லி 

சேகைமீட் Up | FOS Heer, 5 க்கை ட் | த்ப்பாமே 

வேலைச்) பக்க ம. dD ற்பெறு வா ர் த்ர 9ந்கும்பி்பரி 

மீத்நிச் சம் மைக்கை, 5 BM Bu w(« ) 

காணியிற்கள வெம், SEIMES BS ஷூ நரடிகட் குமெ னத். 2 தரி விர ர்பனர் 

FT BOM PD pis வித்த நள். 5S கைக்காரர 

காமருத, கம லட்சணலட் மி வாணிபத் Bow பொற்சரண, த்த.யர் 

கார்நிறக்கு ௪ 19 BD pee a pot கட்பாலா 
காலின் மு தொடி கற்படைகஈட்செறு சேவலுற்றவ னப்பிரதத்தணி 

காசில்வத்திர. 5S BOS.0 5 Bout ட, .  றித்தோனே 
காணு தற்கரு மைக்கனவொற்றையி லோர்பலக்கிலு இத்துமுடி த்.துள 
(STR ED SY DS BU IDSs A don BC Bair (2 oi 

் கரமுன்விர்கணை யிர்நுளைபட்டயர் மேவனைமிக்கதி ருப்புகழ்செப்பதி 
கார.முறறவிர் தத்தையெனச்சொல்பு சட்டாளா 

.  காகாகததுக ரித். திரஅப்பரி wre Doar பற்றடிமைப்பிர 
காசன் முத்.திவி (1 ருப்பினச் 75 2:ம வப்போனே 

சரலி BBL. அற்றபிழை: IL} D G anny rr 1p.” யவ ருச்சிமுடி ததக 

லாப?த்.2ர சத். BOP b Die ப ட. யிற்கோவே 

- சான்மிகுக்தக டப்பமலாத்தொடை  ொசமுத்றலி ஜொற்.றுவிிப்பவர் 
காவிமைக்கண்ம ன ச்?தா$மொய்ச் த்ய... .யத்தானே (ஐ) 

“பமா Hud dv மைப்புக ற்பெற்றவ பற சைசர்ச்சன்சமுக்சனியோப்பன 

வாரி.சச்,௪ ம மொக்குகளிற்ஜொடு தித்ீதானே 
_ வானகாச்தரு விம்கனலிட்டபொ லானைவெட்டிய வெற்றிபோறுத்துள 

... வாகுவுற்றவ” ஸ்.க்கொரடற்கணை : யிட்டோனே 
மாமிச'த்தின்வி ருப்பமிரு;த்.)ழி சாயினிற்கடை பட்டுழலற்பர் தம் 

 வாழ்வொழிப்பவர் சிக் சமலர்க்கண்வ. ட ்:. திப்போனே 

| arias 8 இற்ெனவுற்றபி தரம௫இழ்ச்சிய றச்சிவனை த் தமிழ் . 

வாயிசைப்பள் FD கொ௫ுசுட்டி: ன லுட்சார்கர் (5) 

“வாச சண்க்கொடியை ச் தீவிரப்பி wes I *கொடிப்புகழ்செப்பிடதொப்பிலர் 

ன் _.மாசொழிக்கும லர்க்கணொர்ப தீழூட | 7 னெட்டோனே 

ப “air rp é த்தொகை முற்றும்ழப்பர 62 லாகருக்குமி பரப்போகிகிப்டெடு 

| மாமர சய பிற்படைகிட்டு-மு.. yy ...இத்தோனே



தடுவொலியலந்தாதி.. . oer 

VFUDS Ore Sud orca urd Hasa os SP seall p oar 
மாவளித் க்கு ம த்திமயற்கட லிற்ருழ்வாய் 

மாசவச்தி,எ ருக் கொர்முதற்றுணை ure, 9ிற்குமே ழித்பழனிசத் திரு . 
மா மலச் ச்லை யி ந்றடியொற்தையொ , ...., டுத்றோனே.(சா) 

தத்தத் த்தன - தத்தனா, | 
உ. Do Da ர்க்துமுற UTS HHL DUP லுத் தர்கைப்பொருளி சப்பனோ 

மிவக்கலைக்கணுறு மக்களுக்கெனவு மைச்.துன்மெய்ப்பணிம ௮ப்பனோ 
வு:ச்.சி பிக்கவ?ச னக்குறித் கலு மொட்டலர்க்ததமு  ரைப்பனோ 

ays Bo és, தவி யற்றல்வி்டருளு ருக்கமற்றவர்பி னிற்பே (ஐ) 

@ DUM ச்துணைகி கர்.த் சமைக்கணின ருக்களைத்தறிவ ழிப்பனோ 
வொற் றைபட்டவுரு Cal ச்சகட்டி ரலி யுட்குறிப்பதுத. | விர்ப்பனோ 

வெ [ற்றிய ர்றவிலை யு ற றுநிற்பு கழு ரத்தினிற்றவறு | @pu@e@ 

வ்த்சிரக்சடைம் தித்தினத்திலகு னுறச வத்தினைவெ அப்பனோ (வ) 

5D De த குவகை பிட்? bin Dew Lusi & ளிப்பறச்செயநி . | ளை க்லொய் 

'கைக்களி நிற்நிகர் பத் தா? த ் தியொடி. சத ் இனிற்குலவ .... வைக்லொய் 

கற்ப த்.கருகி கரத். சமக்க.ள்பல கட்டமுற்றழவி டுத்.துளாய் 
கைக்குமெட்டியுறழ் சொற்றுடிக்கர தி சப்பொருட்பெறவ மைத்.துளாய்() 

கக் 2யுட்கொள் சிறு குக்கலொத்துழல்க ௬ுத்.தருட்செ யல்பொ pasa 
சுத் துமைக்கடலு.டுத்தவிப்புமிக லக்கமற்றெளிது “*: வக்கவே 

சுட்டுசலித் தலை5 டுக்குட்டமக வற்றொனிப்புறசி :” * “சக்கணே 
சட்டெழித்திருவு ருக்கொடுற்றெனது கழ்ணெற்றறல்க' 'ரச்செய்வாய் (9) 

பற்றனைத்துமற விட்டமுத்தரது பக்கனிற்குமுரு | | ்... தப்பனே 
பச்சுடற்கவுரி பெற்றெடுக்கவளர் பக்குவத்ொருசி ௮க்கனே 

பற்ப.நிக்கணிவ தற்குவெட்கமறு பத்தரைப்பெரிது ஈத்துவாய் 

பப்பரப்பு.ளியெ னக்கடெப்பவர்ப் ழித்துரைக்கிலுமொ  அுச்சலாய்(68) 

பத்திலக்கமு ந முற்செபிச் தவர்ப கர்ச்சியிற்பலிதம் வைப்பவா 
பட்டினத்தடிகள் புத் திரற்கருள்ப மு.த்தமெய் த திருவு ளத்தனே 

பற்கறைக்குறவர் மெச்சியொப்பமுரல் பட்சியிற்சிலவ : : . : -எர்ப்பலா 
பச்ச தட்புனையு மத்தர்பெற்றுமிளிர் பட்டுவத்திமு டுப்பவா(ஐ) 

செழ்.தமிக்கவசு, மக்குலத். இனர் தி டுக்குறப்பொரு௪ : - ம்ர்த்தனே 
செ ச தளப்பருமு டற்கொளத்தகுதி ரட்டுவிற்பனர்நி ட. 1. சக்கலாய் 

இக்குமுற்றுமுண ரத்தமிழ்க்கவிதி னத்துரைப்பவரம  -.. tt 5 BC ot 
தெற்கினுக்கிறைவு சைப்பழித்தெதர்தி. ற த்தினை ச் தருமொ :, ருத்தனே) 

@ dure ச்திடைமு Sor த்துமெல்த்தவர்இ யக்கறச்செயுமு ..... சயர்ச்யொய் 
இக்க ற்ப்புல்வ ரை s ர இரு த்தவொரு செட்டிபெற்றமக - விற்செல்வாட் ய 

சித்சசற்குமனம் வெட்குறப்பு இய செக்கரிற்குலவு :' '  ' பொற்புளாய் 

சட்பமர்பற்பலர்கி ருப்புறத் தகுதி ருப்புச்ழ்ப்பழனி * 'வேத்பனே.(௪௮])



‘Sf DY பழனர்த,ரு பாயிரம். 

த்த்சசர்கக தன சனதர் தன - சனன தான், 
வெற்பினக்சொறு ஈடகவினின்ஈச அத்தைரம்பிபு மனிதரினம்பிர 

மிக்கும்சவென்றியொ ரணுகளவுங்கொடு ம௫ழ்சேனே 

விட் நிவின்றி நமனைவிபரென்றலி ரட்டை nO SUIS CHO மெய்பிறழ்ர் அவி 

லக சபுன் சம யிகண்மனையின் றலை ் மருவலாமோ 

வித்ிதனும்பர வெநிலைகண்டவ சொத்துவம்புகா பயில்பலர் தங்க 
விட்டுனன்பிடை முழுகியகசொண்டர்பி னொெழுகுவேவனே 

விக்கனர்தெறு கணபமியென்சன விம்றிகழ்ர்துள மலையலருர்தவ — 

மே ச்தன்புசெய் தகாயெனகலிண்டது மவலமேயோ(ஜ்) 

வெட்சமின்றிய கணிகையர் தம்-ல விச்சு தனி லமிழ்பவாசெ தமிழ் 

விற்பினுங்கெயடு விலை ரெ ரண்டகை தவறினாயோ 

of 560 suSen நிற மறிவநபு ண்பெறு மற்பாவ  துசெய்கலகமலிர் மவெ 

ுக்கைதற்கிய மனை கமடாறுக் இன துழைகுவேனோ 

வெட்டிகண்கொளும் வளிசையர்சிசதையு ருக்குகின்றிருவு ரவமெழுச்சவி 

டத்தையுண்ட்வர் ல்.ழிகளில்வர் ததொர் பிசகுதானே 

லிர்பிரன்றன தருவர்? தொருசொற்பனக் சனின்முசமலசோன்றலி 

யக் குமென்சனி பெனபொழியு ஆசொலு மறதியாமோ(வ) 

கற்பிளர் தனமெொ ஈழிபவர்வன்குண ருக்கடைர் தளமறுடெல்சண்டனை 

S535 MID லுடையவர் ச சொடர் புதவொணாதோோ 

சக்குன்றன, ச மறுபடியு ண்டிட லொத்துவன்றுற வுயரியபின்பு5 

ளச்இரங்குழ விஈளும்வழங்கனை பொருணல்காயோ 

கத் நிடிங்கடன் மு. கலிபவம்பினே 4 GO wer oe பலபலசென்றன 

கைக்குவர் நுல க ரனில்வழங்கல்செப் வலியிலாயோ 

சுட்டெடம் று வணிசமடகதைகை யழ் ரிடிர்தின மு.தகிடவ5தக 
தைக்சை 5,5 னடையெனிடஞ்செயில் வசையதாமோ (௨ ஐ) 

கற்பெருங்கர் மிசையெனுடம்பையு ருட்டுபன்றுய வ நளியபண்:௪ 

ட லிசகொடும்பினி மூடு தொழியும்படி தயைசெயாதோ 

சட்புலிங்கமல் கெ படர்வர் தயி ரைக்கவர்ர்தள வறுதுயர் தர்.துச 

ணக்கிலங்கரல்' கயன் மூன்வி நி படி செயவுகாே டல் 

கற்பசம்புரை கரனை RTs eH pF SAK ST புலவர்ரெ நங்கம 

BSG பெறு மயிலிலிலங்கெழி லபிலி.? oS 

சற்புமிஞ்2 நமளைகிபர்பங்குற நித்தமு்சரு திரி சாழென்முன்பொர்க 

் ஊத்தில்வச் சரள ar poppe as . விசைகுவரயே(9) 

போ, ற்பியை/* $௪பல் சகல.முநின்கரு ணைப்2 பது க்கிற மெனவுணருஞ்சயு 
“abe apy fi aes. ௦4 wae SONA EF



நடுவொலியல்ந்தர் தி. ௬௮௯ 
புச்சரஞ்சம ண ருமலர்பின்?செலு. .மற்றைவம்பரு மிரிய முயன்றுபு 

கற்க பே ௬௨ ங்கடல் விழை SHO St ண்டாக எழ்ச்சாயா் 

பொக்கமிஞ்சயெகச ரர்பெரும்படை முத்தழிர் திடவமர்பொருதன்னொரு 
புட்புனைர் தவிர் புபச.யிலக் தனின் மலகு$பா 

புற்பு 5, னை செொரமுலைமங்கைய ச்சைகொண்டுர நஇடுமழகன் வை 
Ly, b B08 55 செனுமவருய்ச் இட வருள்சுபாவா(2 ஐ) 

பும்நிடங்குடி கொளுமரவங்களை யொத்தவைம்பொறி வழியுழல்கன்,மிலர் 
பொற்றையின்குகை தொறுிறையும்புகழ் புனகுவானே 

பு.ற்பின்புனல் ,கைஈடர்கொண்டுமுறைத்தொழும்புசெய்.துணர்கு தியின் த$ல 
புக்கழுக்துறு நிலையினர் தங்களை யொருவிடாே ன 

புர்கை.பன்பினர் தரிலுமருந்தியி ரக்கமிஞ்சபு திரியுமருக்தவர் 

பொட் . டலுபபடி மகிமைபொருக் சல ் இடுமலிே அனாதா 

பெற்பண ம௰பா.ர எல Bano பன்றுமீ கத் ் அணிச் துபல்பிழைசெயும்வம்பாபு 

PF Fu» பட மல பாயும் டூ. . சனவுவானே (த) 

யம்ரில்தண் ரை யலெளசதவன் வெற்றிவெஞ்சிலை விசையனொரைங்கணை 

ய *கனன்றுசொல் புலவாள nae யணிகிலானே 

wie usa னுயி2ரனுமொனறினிட 49 22001 ரூபைபெனவம்புய 

னை சசினர் திரூ:கழலில்விலக்கு மூ னிடவலானே 

WS, BOUT VAT தடிமுக9மால் உருடெ si gpGugeui புரிதகுவன்சிவ 

ன சதிரந்தனை விடலுமகிழ்நதொர்கை - - - பிடைகொளவானே 

wy F PLD GF iL | சதல சமல். குற விட்புலர்தனி லம.ரர்கல்ன்புறு 

மற்புதஞ்செய விழைஃலர் த 5 5B ov நினைகலொானே (தஜ) 

யட்டம ங்கல மொடுபலணக்சனர் சுற்றலிர் சரன் மகளை மணந்தபி 

னக்ருடன்கு உ டணிகுறமற்கையை யணையுமார்பா 

வத் த,சன் சிறு மமனெனவந்துள சித்தசன்கணை சொரிதொறுசெஞ்சிெல 
யார்ச்சியெ.வன நில துவகைபொலிக் இடு மதியுலாசா 

வப்பளம்பல பயறுக நம்பவன் முப்பழர் தயி ரடிசிலெளுண்டைய 
னைத்துமுண்டக we pF p65 BO ur டுலவுசேயே 

யற்றகன்கறி தரு குணபுங்கவ சத்தியஞ்சம ரசமெலுஈண்பா்த 

மற்றணர்தமிர் பழனிபினின்றிடு ஃமலவேளே.( ௯) 

தன தன த்தனாத।! னனா, 

அ:௦ரர்9 மாப்த்துள ஈகரிடத் சலி ரரசருச்சையு தாடி டே 

னூலைழும்றுமொர் குடைகிழத்கொளு மவர்செருக்கும வாலிடே 

. னமல்கொழித்திடு கருமணற்புரை 'பனசமுற்றவ சாசையா 

ட லறிவுழப்பிப பலமுயரசிசெப் தருமைசெட்டிட |. . லாகுமோ(ஜ)



௧௬௦ பழனித் இரு? 311.பிரம்; 
( 

0 B54 Bae பதுசித்தர்த மவையினிம் 1m. mabey 

னணு2வன 555 தயையுமற்றுறு ம.௪.... Fp னீ.தியோ 

வசமயக்கொடு புறப.ய ச்கமு மற முய DATE மையே 

ன நயினைத்தொடர் பு.றுதலிழ்ற மர் வடை யலிட்டிட ஐய ர்கொலோ (வ) 

சமரசத்சனியது 2927 Aad af DDD Gyr mr ses 

சமபசட்கம்ம் வழி டப்ப a4 தியு )றவி | சேடமோ 

சகல் மக்களு முரிமைவைத் ரை 6 up ab pier நீயோ 

சடைமுடச் திவ னலதுமற்றவாத லதளிக்குமு' ்.தூரமோ(வஜ) 

கருமசச்சய Dinan atari 50, a Bi ¢ .@ மாழிக்கு0. or a outa 

தரைபினுட்ிடை வ.ளலைனவயைம் காரி உஈ௰ரித்துமெய் : தார்வமோ 

சட மெரடுற்றது வதவெனச் மிழ் சரமெய்முத்தியின் ்.. வாசபோ 

கி.மிபனுந்கெது தரசினைத்துே ௪ ணா முதுபற்றினி . சோழுவாய்( ) 

கும்சவித் சக முநகசத்துவ தணதுநத்துல ale 
குதகுகுக 5H Cav war Dom கெ. பூ.யபு er so வேலா 

குசலையு றொ லரனுத்துறு குழை *லிர்க்கமு - * Ce sew 

குணமுடைத்தவர் துயசறப்பல குறியு ைப்பவண் மோகனே( ஓ) 
'குலிசம்வைச், தகை யினனிகற்றிரள் குலைவுறச்சம | | ராடியா 

குரைகடற்றலை யெழுமரத்த து குருதிதுய்த்தவை. ் வேலுளாயு 

க. நிசைவத்தி வலகைய. “டெ wD Grady. Ay praGsranaru 

முடைபிடித்சன கலபடித் திர ரல: மணிச்சிகி வாகனா(ஐ) 
மம சமிக்கரு ணலமிழப்பலவர் மன தினிற்புகு oo), sr aan 

வரு மிசைக் சவ. அடு. மாழிது றித், $5) வனமதிற்றனி. யே௫ினாப 

wo per rid vein ணரைபழி. 6 டெ ம தரழுச்தமிற் ட்ட பாடிழாய 

வ்குளமம்பு. ப முடையசிச்சரன் மன , மும்வெட்கிய காமுகா(தல) 

மலிகொடைக்கர மலர்களிற்சடர் ம.ழு உறிப்புனை ் வார்சுதா 

வரையினத்துய ரிமயவற்பிறை மகண்மடிக்கணி லாவுவாய் 

மக௫தலச் மை யரவக:்டிய்: வயிறுடைக்கரி C sripCen 

வள.அஃப்பெறு பழனிபிற்றின ay Fs Bey " ப வாணனே.(௨௦0) 

-தானதத்தன - தத் தனா. . 
வாணன்முற்பகர் சானவர்ச்செறு மாயன்வெற்றிபெர . 2 ுத்துகான் 

வாழவைக்கெ னா துமெய்ப்புகழ் வாரிமுற்றும்வ றக்குமோ 

வானகத்துமி ஞாகளைச்சி.று மானிடர்க்கும ஸிக்குமோர் 

மான்மியத் தன னாடச்செய்வ தரசவொப்பிடல் பொய்க்குமோ(2) 

மாமணிக்குவ | டேயெனத்தகுன் வாகுவிற்றமி. . ழிட்டதான் 

wr Bares eS மேன்மையுற்றவர். வாய்மைபெற்றுப வைப்பையோ 

மாழைபச்தினி பாலசொ த்சபன் மாயைபிம்றளர் . வுற்றதால் 

வா ain DS som. WIT SH முன i as வாழைமுப்த்சகி. பப்பையோ()



தடுவொலியலத்தா் தி. ௧௯௧ 

பாணம் தண் மானை வெற்றிகொள் பார்வதிக்கினி யற்குமோர் 

பாச2வம்..9.ஜில் வாரிதுய்த்துறு பாவலற்கும்வ குத்தசீர் 

பானி௰ப்பொடி யோடவீத்துன பாலனத்தில மைப்பையோ 

ட(௪.மிக்நவ ரோடிணக்சுபு பாவமுற்றவொ லுப்பையோ (வ) 

பாதபத்து ர வாப்மறக்கொடி பாதமுச்சியில் வைத்தநீர் 
ப. மிககர்க்கரு ளார்வமிட்டசு பாவமித் தின மற்றதோ 

UT or OAS; ராவெனச்சில பாடல்கட்பகா் மெய்ச்சொன்மால 

பாழ்படத் தகு CG or claves BGu காரமொற்றையி. யற்றுவாய்(6) 

மேவணசித்தியெ லாமுகட்டுள வீ.ரா்பெற் திட விட்டவா 

வேள்விமற்செய்பொ லானையட்டயர் வீரபத்திரர் புத்திரா 
வ். சலற்றபல் கோடிசித்தராலி சாவுகற்குகை மிக்குளாய் 

Cv stor பிணி யோர்வரீற்சக மேவிடச்செய்ம ருத்துவா(5 ஐ) 

் வேரிமிக்கலர். Bu pipes லாசமற்புய பத்தியாய் 

Ca 5 aay. யேமெனத்தகு மேன்மைதுற்றதொர் வித்தகா 

* விசொலித்திரை வாரியிற்றகு வேசரைச்செறு சத்தியாய் 

வேசிவச்சிய  யோ,தர ததுணை மேருவிச்சைவெ றுக்கலாய் (ஐ) 

காணவிச்சையின் மூழ்கிவெப்புறு கார்மன த் தர்வி ருப்பிலாய் 

கா இபெற்றகு மாரனொத்தம காதவததரு ளத்தனே 

காலிவெட்குகண் மாதர்சுற்றிய காமலுக்குயர் பொற்பனே 

காணும்விக்கின Suraj te sen oo gal | 'இத்தலா(ஜஜ) 

காருகைக்கவ லாரிபுத் திரி காதன்முற்றும றைப்பவா 

கான்மலர்ச் ௪.ர ணாடுரர்க்கவர் காரண த்தையு னரட்பவா 
காணிசற்றமொ டியாவுமவிட்டம சார் தவத்தின்வ ... சத்தனே 

காவளப்பழ னாபுரிக்கதி காரசற்குண கத்கனே, (௨௧) 

த்த்தத்தத்தத் தனசனதானள-தய்யானா. 
கச் மிக்கத் அப்பலசொடியோர்மளைமுற்ற தீ அத்தப்பெர்ருணசையா ன்மிகு 

கட்டப்பட்டுத் தளாவுறுதிவினை ~* மல்காதே 

கச்சைப்பொற்றிட்டெழு முலையார் தருமிச்சைக்குட்பட்ட வர்பிறகேகுபு 

'கைப்பற்றிக்குச் சிலைமதன்வாளியி னையாதே 

கைப்புப்பச்சப்.புடைபுளைபார்சசை மிக்குச்சற்பக் கொடியுடையானைநி 

கர் த்.து த் துட்டப் பெயர்கொடுதிகர oy + QareoorG gs 
கர்புப்பெட்புத் துறவினர்சேகர Vena gp Ws ones மிணிமிகலாலிமை 

வட சுக்தக்கச்2 ச் தினுமிளகாய்நெதி - ., , . :செல்லாதே(ல)



. ain பழ னி, Bau. ரம், 

SFA beh Bal Dal Der விப உச்சக்கட்டம். தலை தநிமாற்ல்க 

ிச்கக்கற்செொரழ் கவிஞ ளி2லடெல் பொய்ய! சே 
க... டைப்) 5 இப் பிணியு PNET PS னற்றைக்கப்பொற் தகரியிலேறுக 

ணச் இற்கொற்றச் BS aye C a1 Bens Qu dur & 

கற்றைச் Atas தெயினர்கண்மாம்ச ரத சக தச்ரைப் பலிபிமி மிபூசைக 
- விக்கட்சொற்றிட் விறு, யமான: Sw டமால்சா? க 

கட்சிச்செட்டிச் சிகைய.வ ண eBay ee ng {0:9 ppm கயில்வே.த:ரள் 

் கத்தத்சொத்தைக் கசடரெலாகனி - வையாதேே(ல) 

யத றிக்கொத் துத், இகழ். BHO s WTB 0 னைத் சிற்பத் தர்க்கொருபுணையாநிக 

ழ,ச்திக்கத் துக் கணப.இவாப் 2ம ழி மெய்யேயா 

ய ட்டக்கிசொாற்றச் சிவனவ வஷர்புலி சைக்சட்செப்பித் SUL] HOI FS 

to DUE சித்தப் Sy ையெனா றை ப வெய்த: தா 

யத்கட்டுப்பட் டுறுகுழன்மா சரி சொற் ஈட்டுக்கட் சகடைடொழிபேர ர 
ப ளத்துப்புற்பக் குமூ,5௦. 2லிவாய்ககை தெளவால £ 

யக்கத்துக்குக் குருமணிகாணி.ப பொற்புப்பச்சைச் இனைமுகில்போலரி 

யற்பிற்றொட்டுச் தர ம ரியாடக தல்கானோே (வ) 

வட்சி்கற்பதி துலக மாதவ ெற்குட்டுத்தக் ககனம.தாடும : 

டுச்அுத்றுற்று ச் இகழ்தலிேர்பய னில்லேயோ 
வற்றைக்கக்கற் ரிமிசைபோயு ந ளி ற்செத்.துக்கெட் டுடலழியாமல 

ளி ன அத்தொட்டுப் UsT Os Pusren ay டு முள்ளாயோ 

US WIE We SS பொடிமுசலாவனவற்றைத்தொட்டக்கொளுமவரேனைய 
ச்ச) க்ரக்கம் பனைச்யொ? 5௧ னல்லாயோ 

_ வச்சத்தைச்சட் டஇகவுலாசப்வி ளைம்துச்சுத்சக் கணமொடுசேரவ 

UDB GF I FF MES திருவ;ிதோப்வகை' த செய்வாயே(௩) . 

பத்திச்சித் சம் புளி சைைேரிலெ திர் த்அப்பொக்கப் பழிபசர், யர். 

் தைத்துத்தக்கக் கனலிடைமாய்தல்செய் வெய்யோனே 

'பைச்சற்பத்துக்கசைப$ே சரைபிலெய்த் தக்கட்டப்பிணியயில்லார்கள்ப | 
லர்க்குச்சொற்கச் சுகநிகர்வாழ்வரு : ear HS eva or 

பட்டுக் ட்டிக் கொளலிசையா- தலி சக்கச்சித்த ச் தவகணாடிய 
- பமட்சத்துக்குத் துணைசெயுமார்வ௮: ... தொல்லானே 
,பந்சவ்பச்சைக்களைபரிம்வேடாபூன ச் இற்கைக்கம்சகவணொவா.ழ்கொடி 

ப டவ்க்கத்திற்கொக்கெலுகளையாஇப கொள்வானே( 6) 

பதித் மி ஜொழுமடியாருமு கச்ச்ச்சட்குப் பலி சரம லிகொள் 

    

   

க்சொத்றப் பரிமிசைலுன் வழி. : © os . செல்வானே 

வந்த்து இதர்ப்புத். Bur Ge say. bedasaesp பசர்.சருமூடர்ப.. 
க ட ப (ட i,t ines. 3 spelen 7d |, ட அர்த “oT ,கிழ்வானே



, | . ச GZ யொ Swart தாதி. ௧௯௬௩௨ 
கன ‘ 

- ot 

பற்ற று ர்ர்ட் Cus POO eras ஈத்திச்செப்பித் அய.ரணுகா தப 

, தின்னுக்ரிச்சிப் பவராடவாய்மைந.... . வில்வானே 

பைக்குட் சாக்கு ப்பொடிகொடுலாவுதி ௬ுட்டுக்குப்பற்கனையுறழ்கா வலர் 
பழ்புள்கொ ப சவிறெனவாடல்செய் 'பொல்லானே(த) 

பக சச்சிம் களவறவாடுமெ னக்குட்புக்குப் பலகனவூடுயர் 

Db Aye ders ற் பகர் சருமூலிரு, .. செவ்வாயா 

Bi 5 தட்டுக் GO) at வன வாயபல் வெற்புச்சிக்கட்பலபடையோடவிர் 

7 செக்கர்க்கொசக்.ச் சிவசண*சூழமி | | ளிர்வானே 

செ த்துச்செத் இப் பிறவியில் விழும்வி. னைக்கட் டுப்பட் டலமருபாவிகள் 

தத்தத் துக்கெட் டி யைநிகாரபேரிசை புல்வானே 

செச்சைக்கொத்துத்திரு வருளுபுரிவெந்பு த்த த் தக்கவிபகர்பாடல்சொல் 
ள் Foe TSRFOELY பட.விளையாடல்செய் 1 வல்லாளா (ஐஐ) 

னி செட் ப்புக் க் கொப்புச்செ பமிளீர்பூ ண்முலை யத் இச்சத்திச்குரிமைகொணீர்மைசெ 

.. கழ்தர்க்குச்சம் ுபைரவரிதாம்வகை கள்வோனே 

சிட்டி க்கத்தற் கறுவியவா ண்மைநி னை ச்அப்புட்பதி துணரிடுமேலவர் 

- திட்டிக்கத்திக்' கொளினும்விடாதபு | . ணர்வோனே 

"செழ்கற்கச்சப் படு 2லுரு தருள் வெற்றிக்கச்சைப் படுகவுமா..ரர்சி ': 

ள் 05555 SBD SODA DET CSD செவவேளே 

இக் ச்தீறுக்கு 5 சூட. (DAU TTS cB SIT மற்பெற்றுப்பொற். புவியினுநீடுசி 

DUB i) DS திகழ்பழனாபுரி யையாவே.(௨௨) 
தானதானன - தன்னனா, 

6985 சேர்வ?தபெரி தாமெனாமிக | ் "'வெண்ணிலே 

CO) wi (ips மா 'தியாயவ னேககோலமு | | நண்ணிலே 

ஒறு: நீபம C 60 பனாமிளி ச்ர்சில்பாடல்கள் ன ட ் பன்னிலே 

| ஞுல்சகோய்கெடு Lor DED SY யார்களாமவர் ' _ பின்னிலே(ன) 

னா தியினிய பாலர்தூன்முறை யாய்குவாரொடு | | துன்னிே ல 

| னாரிமாமிகொல் பாவமானிட ராண்மைதீர்வகை யுன்னிலே 

னா. சாமுடி மேயபார்மக ளாவெனுவழல்  கண்ணிடே 

ஞைஷ்லுகா் பேய்கள் வாய்களி லா.ரவி தியின் ். மண்ணிடேன் (வ) 

வாவி2யாரம. காளின்மாமலை மாதுபானுக . ரண்ணலோ 

வாகும் தவிர் வீரே வலினை வாரிமேல்விமி . . தென்னனோ 

மால்கொள் வார்மனை தோறுமேகியு மாயலிலைசெய் சண்ணனோ 

"வாணிபீடம ே தறிவீ றுறு மானஞானிகொ . .லென்னவே(வஐ) 

மாரிவிழ்புவி யோருமாடக வானராடரு : : ் முன்னவே 

வாழுமாறமி யயசையாய்மிக வாடினேனிது மெய்ம்மையே



EOP பழனித்திருவயிரம். 

மாகமேன்முனெ மேவுதோறும்வ ழாமலாடல்செய் மஞ்ஞஜைேல் 

வாரமோடொரு சேவல்கூலிட மாழை2மருவின் முன்னிகாய($) 

காலிநாண்மலர போறுமேனிகொள் சாமர்மாதரி புண்ணிடா 

காமவேவளுட னீறதாம்வகை காணுவது கண்பணீ 

காசகொாளக லாததீமுகர் கா தலிய(துமில் ் பண்ணவா 

க!லவிதோய்தரு தானைய/ளர்கள காரிய தப சண்முகா(; ஐ) 

கா.ரணகரந ணா*ராமலை காடெலா ணர் | வண்மையாய் 

காபெமைத நீர்பெய்சீர்கொள்க ராசலானனர் (பின்ன வர 

கரன தாமரை சாதனோர்பகை ௧க। தினானலு முன்னவா 

காயுமாறு3 வாயிமா தந காசிலாவமு துண்ணுவாய்(ஐ) 

தாவினான் முக னாதுபேரிலச தாழவாருயிர் பண்ணினஞய் 

சாகராதியி னூமிம்வாழ்பல சாரமூல்பகர் வண்டையாய் 

சாவில்வானவர் பாரிமார்புனை தாலிகா வல செம்மலே 

சாகைகோடிகொள் சூதரு.ரகி காத ழூமிய சின்னவ! (த) 

தானவேசு.ர ராலியேறுகர் தாரைவேலுறு தண்ணியா 

தாறுமாறுசொல் பாவலோர்சிலர் தாமும்வாழல்செய் சுண்ணியா 

தானலாதன வேறிலாதமெய் சாடையானலுவன் மாம்மனே 

சாறறாவய லூரிலேகுரு சாமியாவளர் மன்னனே.(௨௨) 

தனதன தனன தன - தன தனாக் தனனா, 

நனவுமங்கையணுகு கனவுடன்பிறவுமரு 

ணலமெனுகதெளவொரறு . | வளவுமார்ந் திலனோ 

5.55.95 2 jovi திரி புமெரிர்தொழியவூ ப : டட 

ஈமப.பங்கரபரம gen 74) ம்வீண்படுமோ 

களிரவலபபு 0 திஃரி சிலை2பருங்கதைசுரிகை | 

தடவுகொண்டலுமென்மிசை யுரிமைதீர்ர் சவனோ 

ஈடனவிங்தெகலப மயிலில்வர்.துளகனலி | a 

னவிலருங்கபடமொ ழி சொலலுமாண் ப.துவோ (ஐ) 

ஈறைமலிர்தொழுகவலா தருகடம்பிலகுபுய ட 

நடுவிருக் இிசைபயிலொர் கிளியென்வாஞ்சைபொயோ 

நகிலகுங்குமகளப சரச குஞ்சரியு மயி ட கு 

னயனவண்குறமககு மெனை முனீன்றிலோ 

. நசைவளர்ர்திரிமெலுநின் மொழியைசஈம்பலினளகி 

னரர்டயர் தகழ்கலிலொர் இண றுதோண்டிலனே 

நவையினின்கருரக கிழபுறக்திகழ்ணெறு 

ந கோளின்புன2ரவொர் தலசபூண்டுளையோ(உ)



நடுவொலியலத்தாதி, . ௧௯௫ 

OU HEH FB IL OH SF வனிதையுக்குழவிகளு | Se பட்டது 

.. மருள9லன்ற்வசினது ்் வலிமைதேய்ர்திடவோ 

வடி.யா.தம்பணியுஈனி;புரியவும்பழையஙிலை 

யதில்டைக் திடுபயனின் மிகுதினாய்க் ௨௨ வா 

வ௪.முடன்பக$ிமிக .வதைசெயுக்கொடியர்மதி , 

_யழியு முன்கதிதரினு ப மடையலேன்வெனோ 

வகளமங்களச.ரத முனிவர் தங்குழுவிலரு ர் : 

ளகிலமொன்றிடமுயலு க மொருவர்சேர்ச்திலசோ(வல்) 

வருணையின்சகெரியரு கொருபெருங்கிழவடி.வ os 

மதுகொடன்றினிதுசொலு நிசமுமாயக் திடுமோ 

வலைவளம்பெறுகட்லொ ட்.சலமுங்கொடு Baap 

inhuDes Bed gy say முணர்வுதாழர் த.துவோ 

வணிபெறும்பொ திபவுசை ய-நகுறுர் திருமலையி 

து லவணிகழ்க் த.துவுமெணில் கனவுபோன்றதுவோ 

- வரவருஈதியகலப மயிலில்வர்ெெெனயிரி 

| னருமையும்பெருமைகளு ' : மிலகவாண்டருள்வாய்(9) 

புனல்வளம்பொலிமலய மலையில்வர் தமருமுனி ப 

புரி சவம்பொருவு தமிழ் விழைவிலாழ்ர் தவனே 

பொறிகொண்மென்சிறையமது, சசமுரன் திபெலபல் a 

புதிய தா. க்கலுமயிலு ிலவுவான்புயனே 

புடைவருக்௦ தாறுமுருகி வசமழிர் துடையுகெூழ் ட்ட , 

புளகம். க சையர்கலவி முழுகுகாங்செயனே 

புரமெரிந்திடகசைசெ, யரனதொ ண்கவியுமிகழ் 

புலவாத க்கலசமறும் 'வசைசெய்மூற்சையனே (98) 

டபுலியிவர்ர் தரியபணி: .செயுமவன் றனையனையர் ட ட்ட 

,புவியில்வர் திடமுயலு - ட மதிஞர்பாங்கமர்வாய 

,புழையெடுக்காசவள , மதகயுங்கடவுமரி, ப்ட் . a 

YOGe ன்றலைகடலின் ன ட ட. wie Bia sar or 

| Ly ou aan முண்டுமிழவல... பவள மொன் ௮ுடையமுலே் ன 

புகல்பெரும்புகழு. தீ a | OS பல்குலாங்குகனே 

புரையில்பண்புறுபல்ழம்: முனிவர் க்தி திசொடழல் ES 

ப/ரையவங்க சனில்வரு" Fee 1 கிழி பட்ட தகாசார்க்சவனே(2) 
a “a ‘ "ey a OD Wes விட்ட. te 

கனககுண்டலவ தன. Later’ Benue a 

கணமுடன்பலப.திக | ள் ெகற்முலாம்புலவா 

கரிய்வன்றருச மிய i said aie Mathis ் 

ட் சயிரவக்தொடினும்யர் ” se epi sriusG er



௧௬௩, பழனித்அரு வமிரம்.' 

கரட நந்தியுப2வரள வுரு முபன்றிபின் முடுகு ன ர 

சு.நணைமிஞ்செயினன் மனை டட சுமையிலாங்கவிர் ல: ய் 

கமிநூவன்றவனொரிறு பல ருமங்குயவலகை | | 

கன சிலம்பொமிபிளவு ் படவென [க்கருளா ய்(தஜ) 

க Foy ib ண்டயரிவன முபல்2பருக்த வரையிகழ் ட 

க௪டுமிஞ்சியபதி த TAG OG SS OF 

கலைமடந்தையையனைய புலவர்சர் த, சமினிது : 

। .., கழறிடும்பனுவல்பல புனையுமாண்டகையே 

. கதிசவன்பகைவனைவெல் பவைடோான்பதின்மர்பத | 

. . கமலகம்பினரும்வய 
முறுதல்காண்பவனே 

"குழனியெக்கணும்வெணிற ம ணியுமிழ்க் துலவும்வளை 

கவினுறுு் ககை(ுலவு பழனியாண்டவனே.(௨௪) 

தான தத்தன - தாத்தன, 

்" ண்மையற்றபல் பேடிமக்களை யாளியொப்பவ ராச்சொல்€வ 

| ஞணம்விட்டகு ரூரசித்தர்த மாசையிற்றுயர் மேற்கொள்வே 

- னானை கெட்டபி சாசமொப்பவ சாடகத்தையும் வேட்டுளே 

னா குலக்சடன் மூழ்கிகிற்கணு வாயப த்திய ்.. காட்டிலே(ஐ) 

. ஷ்ருகெட்டரி தாம்வெலிக்கணு ளார்மொழிச்சுவை. வேட்டிலே 

"GF ippust நால்வகைக்ககி யாளர்சொற்றுதி. கேட்டிலே 

GT NF Ht ளாகமப்பொ.து TUFF | மேற்றிலே 

னஞசசுத்துணை நெர்கிழிச்சே ரான்மிச.த்துயர்  சேர்த்துளேன்(வ) 

வேண்மைவெற்புறம் கோமள த்திரு மேனியைச்சுமி நீற்றர்மா 

வேலையைச்சிறு பாடமோப்பென வெகுடி. sear பாழ்த்தஷம் 

Gar op pri நாதன் முற்பரி மேதகுத்தமர் போற்றுநாள 

வேதசிச்சய தாரக பொருள் Bo தமித்ததெளி சா ற்றல்போன்(வஜு) 

மீனகத் தகை மாரன்வெற்றியென் வேலைமத்தியி. , னீச்சிேன் 

மேலருட்டுளி யோகணத்தினில் வீசமெய்த்தயர்
 .... மாற்றியே 

் மேகமுற்பேரி தாடிவெப்புறு வேனிலிற்றளா | விக்கணே 

வேல்பிடித்துகி லாலி.ழத் தியில் வேறறத்தனி யாட்கொள்வாய்($) 

வா ண்மையிட்டக ணீலிசத்தமும் வாழிடத்தினர். பாக்கியா 

| வானகத்] பாரிடத்தினு மா.றில்சிற்பசை . தீர்க்கையாப் 

் வு. ரணத்தனி மாமுகத்திறை வாகுவிற்றிக — மாற்றலாப் 

மால்லிழித்துணை ய ava JOU gp! மா தர்கற்பழல் | af ப்பவா(?ஜஐ) 

| Tan pins sa aT. னபு-ழத்தழி மானிடர்க்கடர் ன . நீக்கலாய் 

 மாசணத்திறை கோடி செப்பிலு மாய்வறப்பொலி ட. தீர்த்தியாய்



தடுவொலியலத்தாஅ.'' க்கள் 

வரள...ப்ட்டல் வாளெடுப்பினு மாமதற்கமை ் யாக்குகா 

வாலும்ம்திரள் விழ்தொனிச்சிறை லா ரணக்கொடி : Gu dpars) 

சகேண்மைசற்.று.ில் 'வேசியர்க்கயர் £ ழவர்க்குமெய் தாக்கமே 

இட HB லாபு Upp Mara கேலிபட்டவென் வேட்கையே 

சேசமைக்குபில் போல்குறக்கொடி. கேளியீற்களி மேற்கொள்வாய 

யன ச்சில கால்சொல்கைக்கிளி தேபொற்பிதழ் வாய்த்தவா(த) 

அழ்புறக்கிண .மாறவுற்றச லேசர்குப்பலின் (pasar 
கோயத்தவிர் சோகைமத்திக ரீ சனிற்பொடி போர்த்அளாய் 

கே. வியற்றவு Cara துட்டகி ராதகர்க்கெம ஞச்செ ல்வாய் 

தீசர்சொற்பழ னாபுரிக்கதழ கேசசற்குரு apr த்தியே.(௨௫) 

BOG ST ET தானனதானன - தார தானு, 

அட . | 
eu VBI GF GOD) sv LILOT Ba ந. ன் கூடியெ நாளுமுனா திசை 

மெனி 0 அ தது றி பாடிமிவ. பணி த வீண்போமோ 

'செகக்தானுள STi Bi art & பசம்பேோள Qe Guyer eur gis at 

... செயும்பாத்கரி யாவரும்வேரொடு மாக்தாரோ 

. இனுங்கசாய்கனி சோறுகெட்பாலுட னெலும்பூனிண மாதியுமார்பவர் 

திரண்டால்வெரு ளாத மவிரனி | லான்றானே 

செடிம்பூபுது நீர்புகைதிபமை யறுஞ்2சா திநி வேசனமியோடிலை 

தினக்? சாறும் டாதுகொள்வார்பய | நீக்காதோ(ஜஐு) 

இருக்தார்ப்டை வாளரணுதிய நினைந் சாலதி சோர்வொடுவிழ் தவர் 

். சிவன்றுன்ன வேமனைமோதிவெல் . பாங்காரோ 

இ.கரகதோலிடி சாகரமூடெழு Ou here wih சாச.ரன்வீறடு 

்.. ” இறம்பாடிய பாவலரியாவரு | | மோங்காசோ 

செபந்தூயதி யானம்விடாவண முயன்ரோசரு ளானுவலூலுளை 

தெடிண்டோர்களு ே மழ்பவவாரிதி தாண்டாரோ 

செலும்பேனுகை யாகிலையேயரு ணலம்பாருல இசெனவேோனி 

தடங் உறுகர் தாமும்வலோரிகழ் | தீங்காசோ(ல) 

மயங்காது வோகமெனாமிக Que Ps sri seq வீடடைவாசெனின் 

மனம்பேரறி வாயவர்தோய்தரு prem Gur gr 

வ நக்சாழ்வினு மாழ்கலுறாதுளை நிதஞ்சூழ்சவு மாசர்குழாம Ser 

் மகிழ்ர்தேமுறி யாவுறவாமரு வேன்றானோ 
. மதங்கோடியி தூடுமுனாதருள புகுந்தேகுரு வாநிகழ்கா.ரணம் 

வழங்காதம சாகர் தாமுமெய் ப ene grGor 

er wt 87 gen Sus FH *போன்மெலிவடைர்தேளையசோமயின் மேலெதிர். 

ஃயங்காவடு. யேனுணர்வான்விடை யீண்டோ தாய(வஞ)



௧௯ இ. பழிித்திருவாயிரம்'' 

ip 50 5B நாஉயெொர்மாமலை Fema ந ண எயினீயவ்ண்' 
மறைக் தாருபிர் $ஈர்ப்தலுரு வன்க "சூழ்க்தாயே 

பலந்தீர்குறு we pause Bah Cg 50 » மியா துகொலோவென் 
மத வ்டேஜொ ௬. வாறம் க. oor oo லிச்தாயே 

மட 2 கதில்கள் கோபுரம், கி ah, Oey i ககம னாலிமையார்புகழ் 
_ மயன்பூமியி spay gna opty. ote ote Sprit so er 
மலங்காத9 யார் தமுவோமிள swiss, தாமு. லாவாரகேயொரு... 
வரத்தாவரு ளாண்மையிலரயு ர ரர) மாம்பாதே(3) 

க.பநிகூ,விய வேளையிலேமிக. விசை5ே aby வாவிபினூாடி கல் 
பித்தத் காரக graibeur ay ou Co லேண்டேர்ய்வாய் 

கரும்ப லம் ராடவலான ௮ பவுஞ்சாமவ ரியாவருமால்கொடு 

Bus Si மடன்*மேல்வரைபே! Pa ploy | வாய்ந்ததோனே 

கரஞ்2சக்சட்ஃடிர்கொளுமா தவ செ ழுந்தோடிட வேயவர் தீயிடை 

&னன்.மோர் மலை போல்வ ற்மாம். தி ப்ட்... 'லாந்தோனே 

மமில்லோய்கட அம்ணிமாமக: Chie ர்ரு சோடுறழ்பூண்முலை 

ர் கலர் தவி யாடிடமாசையி ... ். -ல்ர்ழ்க்சோனே (9ஐ) 

கவ  வண்தோல் வள்யோ! லிடவீ சபொர்பனஞ்ே சர்பரண்மி துறை ) வாளெதிர் 

- கதந்திர்கிழ வேடமதேசொடு போஞ்சாலா 

கலன்காய்சின்' “மாசண்ம। வணி தீருக்கோலம யேசுசனுர்கிலை ்் 

கலீங்காதுசெய் மாதவசாலு.ர வாம்பாலா 

aby aut வாழுமிமா தர்க ளுவரிேே மடி மீதுகொணாள்சர ன ட 

கண ங்காணுற or pourri ப வாழ்ந்கோனே 

கமஞ்சூன்.முசி னாணுறவேபனி மிகுஞ்சாரலி மாசலமாம்கள் 

BDH 8 BIH LINO LP STD SI ப மர்ர்ர்ததோனே (ஐ) 

Bui asi at tpg atu சசெர்லோடுவலினர்ே தாய் ப். த௬ மாரொருச ரசொலி 

7 மிகுஞ்சீரறி. பாவிளகாவலர். '.' ் வேண்டாதாய் 

விடம்போதும்கி “G லாசனே மாகினி மகன்போல்கண் நா தரே னகரும் 

லி- ரும்பார்வவி சாககனாள வரு ் ae ்.... கர்ங்கேயா 

வெகுண்டேவொரு. .தானவரூனிண pst ste சோர்.பசாசய் 

வெலும்பூதர்கள் சேனையிஜூலிகு : ்.. லூந்திரா 

விக்காதிப சேதனமாயனை படர்க்தேயட வாதிசொடாச்சன் 

Dai phe gO Fu) மால்வசையோட தில் ,. ". காண்போனே(த ) 

விதாண்டாம;த்வர் 'கரெலோர்கீள்: icsharmasion ச்கொள்வாரிடை 

விள. ற்சேர்கொடு சாரல்சடோறுமு்:* தத தைல ‘ers Stare 

மிடைர்தேய? போர்டிரிவீரர்கள் களே sind ren Ber Bene 

_ மிலைந்தேகுச வாரமு$பமும் *” : ” வேய்ச்தோனே



தடுிிவாலியலதந்தா தி. ௧.௬௯ 

வித் வ.ிி தாபகமாயையை யிசழ்ந்தோடதுி தூரிமிசோறவை 

மிசை ந்த்ரர திரு ேடம்விடாதுகொள் Ges srGaur 

விபமஃ்பே T Oy இ னா ஈடமாபுப லர௫்கார்பழ னாபுரியா, SU 

A766 sro hid & Dan_urt str | யாண்டானே (௨௯) 

தனனத்தத்தன - தா.தி.கானா, 
களையத் தக்கன விழைதூர்ப்பு தஇசெப் கருமக்கொத்தற நீற்தே?ோேே 
க தழமப்பற்பல வுபிர்கட்செற்றிடி கடினச்சித்தசை வாட்டேனே 
க._ல்சுற்றப்படு முலகற்புக்குள கலிய த.துட்டனை யோட்டே.னே 
கமலச்சத்ியையுரம்வைத்துத்திகம் கடவுட்பெட்பினை யேற்கேனோ 

கலிதச்சுக்கில' சுகரத்திக்கெடு கசடற்றுத் தவ சாற்றேனே 
கருணைப்பொக்கிச நி நிகர்மெப்ப்பத்தர்கள் கழலுச்சிச்தலை சேர்க்கேனே 
கவீஈட் செட் /்பியெணறுசித்தித்தொகைகளையிச்சக்கெதிர் பார்க்கேனோ 

si SCO ssid ச நுதெத்சத்செ௮ கைபெற்றுக்களி நீட்டேனோே(வ) 

ate GUST ED ர டின?னாத்துப்பசு வடையக்கற்கிரி தூச்கேனோ 

வகிலத்தைததயாசெயுமதபக்குண வரசர்ச்செற்றிசை நாட்டேனோ. 
வனலிற்பற்பல புனலிறபுக்குறு மருமைச்சொற்ககி  மீட்கேனோ. 
உய சனட்டுக்கையு ஈனிவெட்கக்கது ய sa ps Goer ar ip SC se 

வசலத சிற்றனி யுரளற்றைத்னெ மழி ஏ.ற்றுக்செட திர்த்சாயே 

ய நுணைக்கற்குகையருளிற்பு. றட வலமி்சசெத்திடல் பேர்த்தாயே 

யசவத்தைததொடல்வரைசெப்பததகு மவமிர்த்த த தனைமாய் த சாயே 
யலிர்பொழ்டுச்சிகி முதுகிற்செக்கரி வயல்பற்றிக்கொடு . தோற்றாயோ 

விளையிற்கட்டிய பரணிற்பச்சைமின் விழைவிற்சிக்கும்வி டாய்க்காசா 

விடை.பக்லுறறலர் கமலத்திற்றிகழ் கிதிகததத்தளை போட்டோனே 

விரசைக்கப்புற டகரததச்சு தன வில்.ம்செப்பில௪ வாய்ச் தோனே 

மிளிர் முக்கடசிவன்மகிழம்தக்கதொர் விமலச்சொற்பக , ராட்டோனே 

விசனப்பட்டமு சழுதெய்த து.த்ததொழும் விபு சர்க்குச்சிறை மாதறுர்வா 

விரகத் ௮,ற்றளா வுறுமெய்க்கற்பினர் விமிமொற்றர்க்கருள் பூத்தாசா 

விறல்வெம்பிபபுய ஜெருவற்குச்சிவன் விசிககச்தைத்தரு : தாடடாளா 

வெருளும்றுப்பல ரிகழ்சட்டிப்பெரு விரத.தர்க்கருள் பூப்போனே 

வகா யிட்சிச.திகழ் சரம்வெட்டுப்படும் வணிகச்சிக்கரு oF ACG or 

மதியைச்சச்திமெனவொப்பிக்கொளும sass த்குபீ ட்டோனே 

மலபத்துச்சிபி லமர்குட்டைத்தவன் ம.ரபிற்பத்தா்கி வாத்தாளா 

ம. சச்சொற்சகுவையு ணசொழற்றைக் கிளிவனயப்பட்டபல்பாட்டோமேே 

மலிவுற்றுச் ௪டி பலவிச்சைக்கிடை மலினப்பட்டவ Ora xr? cr 

வனகசைக்குச் -௧ம தள்கெற்றப்புயன்மகளிர் த் தொட்டனைசோட்கோவே 

வரித்முக்கட விடையுற்றுச்சழன் மரமற்கப்பொரும் வேற்றேவா 

வாச், பபெறு அ னி பொற்ப சிமலையும்று த சிசைகாப்போனே.௨௪



4 ் ் ் e sn ஓ 

௨00 பழனித்தருவாயிரம். 

வைன ச சுதானதர் சதந்த- கணு 3- 

இரசைபிலு ர யாவ Hop FINS வன், றி HIB bey oor காடமென்றின் ஞ்ச 

சிர்யவர்க ளேசவம் 9சொக்து தென்னே Sut 

BF may th NORD wy J Lear 9) R17 61 று மிலையனவெ கேச Lp Gy Fa em பா 

அரளி டைகு 5 லாவும்வி 9ைதவர று | ட துன் தார 

Bogue கோடி ரண்டுகொண்ட sat pg லேறியெங்கணு-ஞ்செல் 

சிறுவசினன வார்வமிஞ்சமிஞ்ச வுன்னேனோ 

Bosses சாசான்சனன்று “டலிலாரு சூதமென்தெழுந்த 

| BOT LER த்யும வேறுசு: ண்ட பம்பை யெ ண்ணேனோ(ற) 

விய லாரிவர்சனஞ்சப் ‘th SOHO. லாவுசெக்தில்வந்து 

* செயு2ம்னது கேபவக்கிலுன்ற லின்னேயோ 

. சி வாவென 9லை நேச மும்பகர் a வ.ரிய திரு காவுறுக்தொழும்பர். 

செகிர்குரு டேர்டூசொ. ந்கொலுக்சல் - கண்ணாயோ 

தி குதிகென 2 வே முழச்குமம்பொ டழல்கவர்பல் பாடலுந்திகழ்ந்து 

Beis pea Gus Gen onri 5 BOO D ChE | ் நண்ணாயோ 

Fone? 39 ஞால்வருந்துமென்பல் கனவினிடை. நீலிளங்கெபன்றொர் 

| இட, ரிவளர் சாருவென்தியம்பல் ட் சும்மாவே வா (வ) 

. கைதக டாலிமந்தமிஞ்சு, use Sg) லாவுமந்தகன்செய் 

| கனசினமெ eBags ao தா ண்டர் - புண்ணாரோ 

சுமலமலர் வ மும்க்தணனகை யெ முதும்கிதி யேயுயர்ந்ததென்று 

; கத்திய, த் சோர்வுறும்பூனெ ஞ்சர் | சென்னாரோ 

- கவினருணே யூரிடம்$றந்ச வொருகவி ம ஜூழைகின் வந்த 

கழல்வெலு ம னாத தஞ்சொல்கின்ற சொன்மாறோ 

கசனமிலை Sura ஞ் சய்சுன்று னினை வின் வழி யாடல்கண்மின்முன்பு 

கபிலைவளா. தா | அதிலமபிதென்று, 7 சொன்னானா (a) 

க கனகாக, சாளுமி] eer னுடைய டை யோடுவர்தடர்ர் ச 

ட கணமடி௰ மோதுமன்றிலின்று. ட ன்னேனே 

் சசரதப தாதிவெர்லுசக்க, நடுவம ர்செப் வாரினந்தெரிந்து 

த களம இலல லாரிகஞ்சொனின்சொல் . பொய்ம்மாலோ 

om ag PS ann Qon rare fee சிரைபமுவாறுகண்கள்கொ ண்ட 

கடவு 155 Gav dar arom th wr | தின்னுவோ 

“கதக் ர்பல வாககி ஊடுசெம்பொ னடியயு முட். Bees sda | 

- தனவ்நிச. மாகலின்றேன aon 
| per arre(?) 

பகி மத, 99 எண்டு சம்சா பாவமொன்றமின்ற 

வடியவ27 லோரையு புரத. ச்ண்ணுளா
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வ:௦சரும்வ லாரியும்பணிஈது செயசெயவெ னாகெருங்கவம்பொ 

னணிஃகரி லேகியன்றமர்ந்து விண்ணாள்வா 
யதிர STG ஜாநடுங்கும்வென் றி மருவுதகு வேசர்தக்குலங்க 

ள ழியவிளையாடியங்கைவக்த. 

வசரச.ர சாலமும்பரக்த பலபலபல் கோடியண்டமுந்த 
_ பொன்ே QAOT 

னவையவமெ னாவெழுக்துநின்்ற மெஞ்ஞானா(6ஐ) 

வமலகிவ யோக தர் இரஞ்செய் தவமுனிவ ரோடிநொக் தரங்க 
வழலிலிரு। கோடுடன்பிறத் த செம்மேடா 

வரவரசு தாலுமஞ்சியொஞ்சி வெலவெலென வேகடுக்கிடும்ப 

லக.வலுட ஞடிடுஞ்செண்டி.. யென்னாவா 

வகளப.ர ஞானமென்றுயாக்த முனிவர்மச பாளர்ஈம்பவெண்பொ 
ன சலமென வேயிலங்கு தர் இ யின்மேயா 

படல்வயிசவேல்கொண்மொய்ம்பினன் பின் வருதணை வனுயெங்கமைர்,த 

vid Ns ளீயவர் பெண்க டம்மோகா (ஐ) 

பசையறுகு ரூரசிரை solar ண்ட வெயினர்வழி பாடுன்குவர்து 

பலனருள்கு காகடம்பலர்க்து நன்மார்பா 
பதமமலார் வேதிபன்றனெஞ்சு னகமதிய வேதமர்்திரவ்கொள் 

பய.னுரையெ னாவெகுண்டுதைக்த வெந்நீசா 
பலசனிக ளாதியுண்டிதந்து துதியுமொழி வார்கண்முன்புவர்னு 

பரிசுவெ.கு வாவழங்கு தந்தி பின்னானாய 

பனிவரையி | லேவளர்ச்தகொம்பு மழுவினொடு மானணிந்தலிர்க் த 

ப திமின ரவர் தா மமொன்றுதிண்கை (ip msn eon (% eB) 

பரி தியிக லோனைவென்றமொய்ம்பன் மு.சலியபல் வி.ரருஞ்செறிக்த 

படையு முய மாயைசெல்கையம்பை வென்மானா 

பரவை. நுகர் வானுமங்கவன்றன் ம.ரபில்வரு வார்களும்புைஈத 

பழவடியரி யாவருக்தெரிக் த பன் மாணா 

பய முதவு தாயர் தந்தை.பின்றி வெறுவெளியி லேதிரண்டவிர்ந் த 

பசசிவனு நாடொறும்பணிக்த முன்னோனே 

ப.னிபரசு கூறினும்பொலிக்த வருண்மமை கோடிகொண்டெழுச்்,த 

பழனிமலை மீதுவர் தமாசு த வம்மானே.(௨௮) 

கான கானனதக்தன தந்தன - கன தானா. 

பானை ேர்கிழி பங்சையர்கொ நகையின்மோகமீறியிடை. ந். தமெலிந்தருள் 

வரரிமுழ்ஈளி நம்பியபண்பது ப நழுவாதே 

மாையாசைம லிந்தொருபண்டமு மீகிலரர்கள்பு றக்கடையின்௧ணு 

ம,சன்மால்குக as Sad en oo Dow — gpengurG & 
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௨௦ உ பழனி த் திருவாயிரம். 

வாரியாடைபு for i, தகெடும்புலி யாளூமானச்மி குந்து. தினக தின . 

மாசதாதியர் ,சங்களொடுமபொரு தீழியா?த 
a7 oi? uw | 88 18 or (GONG gar <b வாதா டொ ழா மலெ இர் ந் துமுரண்ெ காடு 

வா துபேசியி கம்புகழின்பமு .... மிழவாதே(ஐ) 

- மாடுமாடுமு டும்பொபேன்றியு ua Bu முயிர் கொள்றுதிலும்புலை 
வாய்கொண்ீசர்க ருல்குடையின்முயர் தழையாே. 

மாககாடர்மி ணநக்தினும்வ ண்டாச டாமெனாமிக ஈம்பிமகஞ்செ ப] 

மாயவேதியர் தம்புடையன்போடு பழகாதே 

வாதுளாகம முக் Baud oa மாசசேலலும் விண்டபெரு£ ங்கதி 

வாரமேயில்வெ றவ ங்களை மதியாதே 

் "வாசகாண்மல ரக்கணன்விண்டமு நூலினாறும தங்களிலொன்றைய 

- வ் வியேனைய வைரந்தினையும்2பரி இகழா?ே > (வ) 

மோளையா திய குன்றலில்செட்தமிழ் மாலைசோடிவ னைந் துவனைந்துநின் 

மூ்வுதி' ச்புய பக் தியிலன்புட னணியேனே 

மோக்சாக.ர வின்பமடக்தையர் ரூழூமாரனெ டுஞ்சமர்வென்றருண் 

மோனஞானச்' Se Sor Sj er மருவேனோ 

| மோசவாதமிீ குந்துளசங்கஈ னாவலோர்முன wi shu we on 

மூகையாயுமி லங்கியநின்புகழ் மதியேனே 
் மூலகாரண மொன்றுபரம்பொரு ளியாவுமாவதெ ுஞ்சொலிகழ்ந்திடு 

'மூடர்பாலிக ஓும்பெருவம்பற வொருே வனோ (வல) 

மூவிசானன மன் கிமுகம்களி லாதஞாயமு ணர்ந்தவர்தம்பத 

மோலிமீதுக மழ்க்திடவெங்கணு முலவேனே 
pCa தீனுகர் பைந்துணர்நின்சிறு பா தமீதுசொ ரிந் துவணங்கலின் 

மூகசாவும்வி யர் துசொலும்படி. நிலவேனோ 
மூளுமாரழ லொஞ்சுசினம்பெறு தானவேசுரர் மண்டையுடைந்திழி 
மூளை யோடுகி ணம்பொதியுங்க தி சயிலோடே 

் மூரிதோகைய லக்கருதங்கொண்ம யூரமேறியென் முன்பு திகழ்ந்.தமு . 

சாரியோடுச வன் புரையுக்இற் மருள்வாயே(9) 
் மேனையார் 5S பெண்கொடியின்புறு பாலலோசன புங்கவர் தங்கண்கி 

் சாககாள்வரு துங்கமொழிக் இடின் | மகழ்வோனே 

Besser முங்கணையைந்தும்வி லாகிலாவுக ரும்புமணிக்துள 

வேனில்வேளி௮ு மிஞ்செழில்கொண்டவிர் . முருகோனே 

வேள்விதிதுதவங்குணமென்றுணர் ே வாரெலாருமகிழ்க் இடவச்,ததொர் 

ேடமேழியி கம்ப.ரமுர்தனி திரிவா?ே ன 

். வேணியிசனி னைந்துருகொன்பது மாதரார்தமு டம்புமிழுங்குறு 

வேர்லையாலும்வ ரும்பலர்ஈம்பிய விறையோனே (92)



நடியபாலிபல ந்தா தி. ௨௦0௩ cr 

CaF GING ௮ க்க [Pool i 50 தாம தா Bu செம்பவளம்புசை 

வேழமாபுக வ பகரனனபுனு ப ben Gu S aor 

வேரி, BT ADOT LL SD (Ih ங்கற மிஞ்சிறு சோகியோகே லக். தணியும்புன 

வேடமாழப கீம்பணியுமபேரு Lowe avr G oor 

Cio hau rs ood Day ay Hot) dat Op im aur a8, ரிடைக ண்டுகொணர்ந்தபெண் 

மறுக ௧௮ டன்புணர்குங்கும ppd Gum veut ws 

விறுயோக FH tp பன்றயென்சன வூரிதோகையில் வநது துமணிக் இம் 

வேடமாகுமி சென்று துணிகந்தொர்பொய் மொழிகவோனே (த) 

SOT Kio Ww DMD bu தூ தர்பாலுமி ரல்கமணங்கமழ் 
on 'களோபே : ஸ் ந் தழையுஞ்செல "விடுவானே 

சாரீவிலார்ம. ர ௦ ௮ங்குகையும்பனி மமேகமேயவ ருங்கிரியுந்தொடர் 

FI INTIS) 11ஞ்சிகிலங்களு முடையானே 

FM. Lnvdi de arb a ஞ்செயுமா கரேபொருளென்௮அணிக் இட 
சாருவ।. கம தங்களையுந்கவர் .: துணையாவரய 

சாலிவாடி.வ எம்பதிபின் சிவன் மேவுகோகில றிர்திடவென்குரு 

. சாமியாகியி லங்கியொரின் பரல் இயதேவே(தஓ) 

தா௮மாறுசெய் குண்டர்குலம்பொடி யாகுமாறுத வம்புரிகின்றவர் 
றாழ்வெலாமொழி பும்படிசிந்தையி | னினைவானே 

சாகையாவுமு றிக்துகருங்கட லூடுசோரி2சா ரிந்துகிழுந்தொர்வி 
FO Gy 66 ர5மிதாலையு GhF wi செயும்வி.ரா 

Fl OLD Bl ap ொடுகும்பச னாதுமாதவ மென்றுசிறந்தொலி , 

சா லகாளூ ம ஐக்கிய OF & 6D Lp | வயலூரா 

தாவும்வராபுலி பொன். ற் வருஞ்சிவ ே போகிபூசையு வந்துவயம்பொலி 

ஜாசைவேசலாமி தண்டமணிக்தகிர் பெரியோனே. (௨௯) 

தனதான மச்ததந்தசாத்ததாக்கதன்ன தய்ய - தானன தனனா. 
பெரியோர்வ முத்துநூன்ற னாம்றல்வேண்டும் வண்மையில்லன 

படவார்சு மககியைக்ச வார்த்தையோர்ர்து பன்.பொய்மை 
பிரகாச முற்றவம்பன் மோக்கவாஞ்சை மன்னுசெய்கை 

தோயல்குவையோ 

பிராவ முகைைவென்று திர்க்சசாந்ச ஈன்மையெய்து 
மணி வார ரூ கையெ ங்கு மாட்சியோங்கி மின்னவெளளு 

படி ர or al ழ் பப 5 pl ST DSS TOTLY கண்ணியைதெ 

னேர் வரிலிழிவோ 

பிழைகோடி முற்பூரி ர்ந்து ார்க்கும்வேண்டு சன்மைசெய்யு 

ரி னையே தா ழத்துணிச்து போற்றும்வாஞ்சை யென்னவிள்ளொர் 

ig abo a ம், ம் நிசம். ாா லாப்புநேர்ந்தி டின்னின்வர்ள் ் 

னீர்நிலைபெறுமோ



௨௦2 பழனித்திரு வாபிரம். 

GpiG 5p தற்க நங்க னாக்ஈணேர்ந்து சொன்னமெப்பி 

வுலகூ?ி சற்றியக்கி றுறைபலான்்கொ ளின்னமிலால்லை 

க ரிவாமி துத்தமங்கொ நீப்பொலாங்கு கொன்னினுள்ள 

மேயழிவ4?தோ() 

பிறைபோலு நெற்றியம்பு போற்குலாங்கண் மின்னலொவ்வு 

மிடையாதி பெற்றமங்கை மார்க் தளேங்கு மம்மாவல்லை 

Oi PhS Ds spt s Carma? and மெய்ம்மைமல்க 

வேன ருள்கலையோ 

பிடகாக மத்தைசம்பு MISH oT St கண்ணுமொல்கு 

கொடி தாம வற்றையென்று மேற்கொடீங்கர் பண்்ணுமல்லல் 

பிணிபோல்வ ருத்தகொந்து னட்டைவேண்டு மென்னுளொல்லின் 

மாநிலமமுமோ 

DoF cy Ban வத்திரங்கொண் மாக தி2தான்றி பன்னசொல்லன் 

முதலாய சத்தியம்?பா யாப்ப்பல்விம்பர் கண்முன் வெள்கு 

Gaui துக்கமென்று தாப்பையான்கொ வின்னசல்வி 

நீதசலலவோ 

பெ (ராம வற்.றுளொன்று .சாற்றுமான்கை தன்ன தல்குல் 

விமைசகள்வன் வெட்டியங்கு வீழ்த்தினேந்து .முன்னினல்கு 

பிரச ப முற்சொலும்பல் ரத்தி தோர் துபன்னுசெய்கை 

யோர்்தவமிலசோ(வ) 

வ.ரியார்க ருப்பனங்க வேட்குஞாங்கர் மன்னுகைகொள். 

குசு வளி ளே க்குமென்ற பாச்சொல்பாக்கர் ஈண்ணுபல்பல் 

வகைபாம்கி ர௬ப்ப முஞ்செய் தாட்கொண்மாண்பு தன்னையுள்ளு 
வாருமுய்கலசோ 

ay. Sano 95555 5 elpt SHC es sem முன்னைவள்ளல் 

விழியால விக்தமைஈத QCM WTS S வண்ணனல்ல | 

மயில்வாக னத்தமனன்ப. வேய்க்கும்வான் சொல் கன்மவெளள 

மாயவெலரிதோ 

வ ?.பாலி டப்புனர் க சர்க்கைவாய்ந்த பொன்மைவல்லி 

யனையார்க ளைப்புணர்க்து கோய்க்குழாங்க டுன்னிவெள்சி 

மடிவார்க ளைத்தினஞ்) லாக்குபரங்க சென்னவி£ளு 

வாருமெனினமோ 

வ௫ர்மாவ டுப்புனரக் க கோக்கிவாங்க வெண்மைமெய்யி 

ஜெருபாதி யிட்டஈம்பர் வாழ்த்துபாம்பு முன்னுபுல்லும் 

வழிபாடி பற்றுசவ்கெனி வாய்ச்சொல்வேய்*.து சொன்னசொல்லெ 
a sa on abt mS Loe ( ev 8B)



தீடுவொலியலந்தா தி, ௨௦0௫. 

வனமாலி கைப்புபங்கொண் மாற்கெமார் த।கன்முனல்கு 
CU aur ipa னிச்சைகொண்டு ளேற்குணோம்பல் புன்மைசெய்யல்। 
வலி2தயு சைச் தின்சொல்। வாப்ப்பவேண்டு தின்மையுளகு ।, 

' சோதனைவிளையேன் 

மறிகீர லைத்துரும்பு)போற்பல்பாங்க ரென்னதுள்ள 

மலைதிது றப்புரிக்த தேற்றமாங்கொல் செர்நென்மல்லன் 
மலிகே.ர எத்தறைர் ச வார்த்தைசாங்கொ,லென்னவேள்கு 

கேன்முழுதறிவாய 

மறையோனு முற்றுகன்கு காத்தகாங்கு.வன்னமையை 
யனையானு மிட்டசண்டை தீர்க்கடீண்ட தென்னொர்சல்லின் 
மருளா? தார் சொற்பனஞ்செய் தேற்றதேன்சொ லன்னைவள்ளி 

வாய்பகர்குறியான் 

மகிழ்€ரபொ அுத்துமிக்த வாட்டமார்க்த தென்னையைவர் 

பணிதாம ரைப்ப திங்கள் ரூட்டல்வீ ண்கொல் விண்ணினவெள்ளை 

மதவாச ணத்தில்வந்து காத்துமூன்று கண்ணன்வெளவ 

வோ திய தருள்வாய்(9) 
விரி.தா.ர ணிக்கதஞ்செ யாப்பல்சோம்பர் தம்முள்வெஃக 
யுறையா த சித்தமொன்று சர்த்தயாண்டு ஈன்னர்செய்யும் 
Boru லிட்டகந்த வேட்டுநோர்த பண்ணர்செய்கை 

மேல்வெகுளறியாய் 

விரதாஇி யிற்றுணிர்து கோற்றுவேங்கை யென்னவல்ல 
திறமேவு சத். தகொண்டு மூர்ச்கரேங்க முன்னில்வெல்லும் 

வியனார்மு தற்றொழும்ப ராக்கமேய்ந்து தொன்பைபுல்லும் 
வி.றுறகுகனே 

விடராக மொத்்திலங்் வாட்டுதீங்கு மன்னர்செல்வ 
மதும்வேச றப்பிடுக்குேேதற்றமார்ஈ்.து மும்மைசொல்தும் 
வெறியார்க டிக்கணெஞ்சை யாழ்த்தியாழ்ரது சம்முமஃதை 

சாடலாபகையே 

லிபுதா.இ பக்சணங்க ளாய்ப்பினீங் மண்ணிலுய்ப் 
வெனமானளி டச்சடங்கொள் வார்க்குவேண்டும் வண்மைசொல்றும் 
விரகாவி பரக்கடம்பு பூத்தஞாங்கர் பொன்லிலெஃக 

மாதியபுனைவாய்(92) 

விதிர்வாணு தற்கருங்கண் வாக்கிதாழ்ர்து முன்னர்சளள 
(Up gi pr af லக்கணஞ்சொன் மாட்சிதேர்ந்து பன்லுமெய்யா் 

வினை வேர றக்களைந்து காட்சியிர் து தன்னொடொல்ல 
வேகொளுமுருகச



’ ச் 

2௨0௭” ப்ழனித் 2ருவாயீரம். 

வறன்: மாற் ன த்துகோங்கை பாட்டி கூந்த றன் ன்னிலுள்ள | 

மணகாரணத்தரன்சொல் பாட்டில்வீண்பொய் சொன்னவெய்யன் 

 விடை3தி சச் சம்விண்ட பாட்டும்வேண்டி. யின்னல்செல்ல 

வேல்விழும்விகிர்சஈ 

விர காவினிற்பிறந்து சாற்றஷ்ன்கொள் சின்னவுள்ளர் | 
தமையோரமிப்ா' ருட்செய்கின்றி லார்க்குக: ஈந்தகம்விலொவ்வும் 

ட்ட ம 4 'ஈட்பமைந்த இர த்திபாண்டு மன்னுதெய்வ 

நாயககுமரா 

ay wi ருட்டொழிந்து மாற்றில்।ன்பொ னன்னசெவ்வி' 

யுறுமாம னத்தைகின்க ணாட்டிபேன்ற ஈன்மைசெய்து 

னி 8 BH Bi amr ip டிப்புணரீக்து வேட்கைதர்க்த இண்ணார்சைய 

| லாவ ருமொருவா(ஜஐ ரி 

பரமா ற கத் sms gH பார்க்கணியா ண்சி மன்னுபுல்லா் 

குடிகேடி ய ற்றுமுன் ward ne வெண்ணிகையொர் 

ப.ரீசார விட்டனந்த வாற்றிலேங்கு மின்னலெய்து 

் மாறுசெய்கபடா 

பசுவா றி கட்கிடைஞ்ச அட்டியிர்க்து தின்னுகொய்ய 

கூலபாத கக்குணுங்கர் ர் சேட்டைநீண்ட வெம்மையெள்ளு 

பரிமி வார னுப்புரைக்து மேற்றுவாந்தி பண்ணுகில்லர் 

மேலருள்புரியாய் 

LI ரூல்வ குத்தஈண்ட 2றக்குமாம்ப மும்வறெள்ளு | 

வடைசதேசை பிட்டை ந்த பூட்சையாம்ப DET SDI Gt i OH 

பரதோழ மைக்கள்ைய த சர்த்திகாங்கி யென்ன தள்ளை 
tor Meme. welt mui wt 

பஃடான னத pit ast) Dust den aug cbr ர க'டின் னும்வெய்ய 

Gam Sar 64086 LL cor வேட்டதீக்கு பண்ணவல்ல 

ப ப.றமாயை. "வெற்பெட்ங்கு தூற்றுசாம்ப ரென்னநைதல் 
| | காணும்வல்வயவா(த) 

யரிபாசடு இமத்தவுஞ்சய் ச்சுமீக் சொன்னகையர் 

மனகாணி யச்சமிஞ்சி an ps BF psa துன்ன னல்வெஃகு 

Po sme படிதேனு ளச்தில்வ i i abl 8 ST Deu a aan bi பன்லுமேட் UG 

. ட எியாவையுமறிலாய் 

பழ?வத ஈட்பனக்த ஷ.க்கனான்ற 'செம்மெய்வள்ள 
லெனுமூவ ருக், துமின்ப aur pp an Ke யாங்க வுன்னியையர் 

boa ai மு. தம் சால்வீண்ட மியாக்கை2ன்று 'வின்னின்மல்கொர் 

ஆ வர பேருலகிடிவாய்



தடுவொலியலத்தாதி, ௨௦௭ 

பலிசோவ தற்குளொஞ்? டாக்குழாங்க ணண் ணுமைய 

கவுமாச முத்தாதங்கள் வாக்கெலாஞ்சொ லண்ணறைய 

usp ருக்கொடண்ட ரூர்ச்சணிண்ட வெண்ணில்கல்லி 

லாடல்செய்குழகா 

பனிமால்வ ரைக்க நம்பி ராட்டிகாக்தன் மன்னும்வெள்ளி 

மலைபோ௮ யர்ச்சிகொண்டு சர்த்ததோய்க்து மின்னுல்ல 

Uppy NEA DIN வேற்கைலேக்த னென்னவைகு 
காரணருருவே,(௩0) 

68 par. 
ஷ் ஃவி-௯௯௭௬ 

கேலுமயி ஐக் துணை, 

கலவிமகழ்தல் வண்ணம்... 

( குழிப்பு. 

தனதனதத் சா தனர்தர்தனனு தனர்தன 
தனதன தத்தர் தனக்தந்கனனு தனந்தன 

க ச்கனாகன தர்ததன ன தத்தன சன தக ததனதன 
SES SE FT SOM ST SST SOT SH SN தானதானன 

SAA SH SMH சானதன தனு, 

ஆண்கலை, 

௮ருள்வலிமிக்கொள் நிடுஞ்சங்க னார் - கருக்குயி 

லனையளிடப்பக் குறுக்சொர்தமுளார் - நினைர் தவ 

மட்டகாசம லிர்துதகுவர்கள் வெட்கும்வாழ்வுபொ ருந்தவருள்பவ 

ரலலமு.தவிய விதியுமவனைமு னருளுமரியுமெ CAT ONT LIT ACE 

மகபதியச்சக் தலிர்க்தின்புறவே - நெருங்யெ. 
வசுசர்களைக்கொள் நிடுந்திண்புயவேள் - பெருங்கடன் 

மத்திமாமர மொன்றுபிளவுப டச்செய்தேபுசழ் கொண்டச ரவணன் 

வச தமுறுக.ர மலருமபயமொ டினையவருருகன் மாறில்சேவகன் 

௮ சச சர்மெச்சுர் தறங்கொண்டானார் - மனம்புணர் 

மகளிர்வயிற்றின் கண்வக்தஞ்சிலையோ - டி.லங்கிய 

வத்தவி ர்க ளொன்பதின்மருமி லக்கவீரரு மண்டமுகக 

-ளஇராகுபல கணரும்வளை தச வுலவுபெருமைய னு௮மாமுகன் 

அருண௫ரிசகிபாவுமணிகுவான் (es) 

அமலவிளக்கம் பெறுஞ்சிக்தையினோர் - குலர்இனம் 

வழிபடமிற்ன் றவன்செங்கனிவாய் - திறர்துத



20 பழனித்,திருவாயிரம். 

னப்பன்மாமன மின்பழுறுிமாழி செப்பினா யர் கும்பமுனிவ று 
மைய: நூணிவ.ரர்பலருமசழ்வுறவொரு wi I வல்குுவா னகாசணன் 

மகிழமலர்ப்புக் சவன்றன்படையோ - டெ திர்ர்துசெய் 

சமரிலிளைக்கின் றபண்பொன்றுமிலா - னவன்கொளு 
- மச்சகேதன வென்றிகவர்வழு திக்குழாமதின் மிஞ் சமடல்பெறும் 

வயவனெனவரு குமரனடியவர் தயசமுழு தடு மானமேய்வன் 

அகலமனைத்துக் தரும்பங்கயவே - இ.பன்சை 

யுலையவிடிக்குங். கரங்கொண்டபிரான் - வணங்கிடி 

லற்பர்வாசல்பு குக் துமறுகும வர்க் தம்வேணவ ரங்களிடுமவ 

னசசச.ரமுழு மையினுகிறை தரு கருனையினனணி யாடுமூர்பவன் 

௮சலமுழு தரசாள்கையுடையகேர (வ) 

பருமணிமொய்க்குங் கலன்பொ.ங்கமுளா - னடுங்கொரு 
புலவலுயக்குன் றடுஞ்செம்புகழா - னிறந்திகழ் 

பற்பமோடச னம்பகமதரு ளக்கமாலிகை யுங்கொள்பவரது 

பகைவர்குடிகெட வடவைமுகமுறு மழலதெனவரு பாசகோபஜொர் 

ம.ரக சவெற்பென் றநிலங்குஞ்சிகிமீ - திவர்ந்துப 

௮லூனிடத்தும் புகுந்திண்டிறலோன் - மதம்பொழி: 

மத்தகாசல மொன்றுமுடையல னச்சுசாதியர் ஈம்பிமொழிதரு 
மகிமையினனிணை தவிருமழகினன் வனசைமருமகன் பாசலாமணி 

பத மனக்கண் கண்.ழுன்சென்றவிரா - னிறைஞசினர் 
Ge gia af pO pw புகும்பண்பொழியா - னெடுங்கதிர் 

15 SB! BN 4 ணாந்தவிரலிலி யக்கும்வவேலனி சண்டுகுணமுறு 

பதினெண்விழிராறை வணிகமகா்கர முதவுமுருகன பா.ரவீறுறு 

பருவ 2 'அரிகர்சேவல்குலவுசேய் | (aren) 

பகன்ஈ.தியுற்றக் குவ $தஞ்செலுமே - பெருஞ்சினை 

முகிலினயூ / ர்) peu போ தித்தின்புறுமே ~ (Saud 

பத்தியோடுப ணிஈ்துதுதிகண்மு ழக்யொர்வம லிர்துகு திகொள்வர் 

Usd p yore பவதைசெய்சிலைபெறுமெயினர்குடி ல்வருபாவைமார்பலர் 

வ பணிகைக்கண சவண்கொண்டவமாய் - விளைர்தற 

1p. DIE ‘Bion & Kon புனச்தக்கிம்வா - குறிஞ்சியின் 

மற்ரொர்சாசலி ணைந்திடரியவ ளப்பமீமலிடு நன்று முழு அறு 

மருதகிலமி க னடி மையெனவ.(ர சணையுமமரர்தம் வானமேலேழு 

ப பரி ச றுமிக்சன் பு.று */தொண்டமெலா - மணங்கமழ் 

கமலமலாக்கன் பினன்றங்கியதேர் - பெருங்கயல் 
பாறு nay gt ரண் உனிடைசெலிரட் COLT Fide, THO. ரன்விழகிடை 

பணிகளதிபதி சொலினுமமை௫ ௬ பெ நமை குலவல்சு பாவ: ௦ ர யர் 

பழனிமலையடஃ வார்ம் தனி2ல ட் ். (0)



/ டர 

வண்ணம். : ௨0௯ 
் விணணிமம், ae ee >, 

டெண்க?ல, | 

தெருண்முனிவர்க்கங் கசன்றன்கனையால் - வருந்துய 

ருணரவுணர்த்தும் கவின்கொண்டலிர்வா - ளிருண்டோரு 
சிக்குரு துநெ ருங்குகுழலினள் வட்டமாமதி யென்றமுகியிரு 
சிலையைநிகர்று தல் குமுதமலரிடை தரளமணிநிரைசேரும்வாய்சகை 

விரகம்வளர்க்கும் பெருங்குன்றுகள்போ - லெழுந்சன 
முதலவுறுப்பொன் நிலும்பங்கமிலாண் - மதன்படை 

வெற்றிமாதரின் முக்,துமியல்பினள் சத்தசாகர மொஞ்சும்வீழிவலை 

விபு சர்முதலினர் மனமுமனல்படு மெழுலுருடெ வீஈமோடனி 

திகழ்பணிமொய்க்கும் பசுங்கொம்பனையா - எயன்றரு 
மிருதகுவர்க்கொன் நிமிம்பெண்கொடிபோல் - வசம்பெறு 

சித் சரியாரும றைந்துதிரியவ னத்தொர்மானென நின்றகிலையது 

தெரியவுடனுள மறுகுமயல்கொடு தணியுகினைவொடு தேவறரூ/புகழ் 
திருவனையளருகேூயுருகயே (Sap) 

செகமதியச்சக் ததந்தொண்டுசெய்தே - மசழ்ஈ்துன 

தடிமையெனக்கெஞ்சியுங்கும்பிடுவே -- னலங்ளெர் 
சித்தசாகமம் விண்டபடி.கல விச்சலாபம்வ ழங்யெருளொரு 
தினையினளவுமெ யுரிமையிலளெனவிசனமுறுமொழி சீறியோ இடல் 

வெருளவுருத்தங் கெழுஞ்செம்புலிபோல் - வளம்பெறு 

மலையமலைத்தென் நலுந்துன்றியதான் - மெலிந்தனன் 
வெட்குவாளிலொதுங்கியெனதுயிரைப்பொலாமதனன்கையுறவிடல் 

விதிகைவரைதரு பொறியினிசைவிலையெனிலெனெ தீர் சனிமேவுவாயலை 
இருகுகுண த் திண் டுமிண்டி.ங்குசெயேல்  புணர்ந்தபி 

ன திகமயக்கங் கொடுன்பின் நிரிே வன் - மயங்குறு 

௪ி,ச்தமூடதி வஞ்சநினைவுப டைத்்துளாயதை யுன்றன்விழிகொடு 

தெரியுகிசமறி லையென துபழிகொடி. துமுலைபுனைசேலையோவியொர் 

சிறிதருள்செயனவோ திமறுனேன் (த) 

உருவூவெட்குர் திறந் தங்குமினாள் - புரிந்தபல் 

கபடபிணக்கங் களின்றுன்பெளிதோ - சனந்தவ 
சளொச்துசானுனையென்றுமறிகலனிற்றைராளிதென்வம்புமொழிகறை 

பூனதுறளமு மென தகுலமு.ம்விடர்முன்வெருளுமொரூழ்வரா.துகொல் 
வினையைகினைத்தென் பயன்புந்தியிலே - னிவண்டனி 

வ.ரல்பிழைபற்றுங் குணங்கொண்டுகாயோ - சொலுந்தொறு 

மெத்தமேனிர டுக்குதுன துப ல த்தினாலசை வின்றியணைவைகொல் 

விழிமு னுளனையல தொ ருவரினமொழி சொன வரிலைபல வேசிமாரிடை 

யுழலொருதுட்டன் கொலென்றுஞ்சொலினாள் ~ நிவந்தமெ 

அ தடுலாபெட்புக் குளம்புன்பனிவேர் - வரும்பது!



௨௧0 பழனித்திருவாயிரம். ச் 

முட்குசோதமி னண்பையெளித.தெ ரித்த தாலடி லண்டி வருகெனு 

முரையொடதரம துரமுமுலையுறு திறமுமுளபடி 6 யார்வதாயினன் 

ஒருமைப$மனதோடசருவினாள் | (தலு) 

உடையைகெகிழ்த்துங் களைந்தங்குறுதே!-. ரளைந் தமி 

கரிகரமற்றைந் தொடுங்கண்டுசெய்தே - கரும்புகொ 

டுப்த்ததாளுமு யன்றகளிமத னுற்றவாதன மென்றமணியின 

துருசிதருமுக ரதமுமவளுட ஓுருகவலினிதுசெய தூறுநீர்சசை 

மிளிரவணைத்தும் புணர்ந்தங்கசைபோ தெதிர்ந்தவ 

ளெனையுமடக்குர் இறங்கண்ட தனால் வியந்தனன் 

வெட்கமோரணு வின்றியகளிகழ் வித்தைகோடிகி ளம்பிடரியன 

விர தம்வெகுபிற விகளின்முயல்பயனெனவுமடி வில்லி ணடைசோதினர் 

உரசபடத்தொண் டரும்பெண்குறியோ டிலிங்கமு 

மளவறுயுத்தம் புரிந்தெஞ்சலுறு - தனங்களு' 

ளுட்கொணவு மிழ்ர்தமதசல மெத்தையாஇிர னைந்துவெளியினு , 

முததிவரைசெலுஈ தியிலொழுகய துடலொடுயிரனையோமராண்முதல
் 

உறுகலலிய நுராகமுயர்வே த, (௯௯௭ ) 

தொங்கற்றாழிசை, 

௮ருணடூரிகவியாவுமணிகுவா ன சலமுழு தசசாள்கையுடையகோ 

பருவம திரிகர்சே வல்குலவுசேய் பழனிமலையடி வாசம தனிலே 

இருவளையளருகே௫ியுரு6ய சிறி தருள்செயெனவோ திமறுனே 

ஜனொருமைபடுமனதோடுசருவினா ளுறுகலலியறுசாகமுயர்வதே, 

ஆ - கவி - ௬௬௭, 

பழனிக்குன்றிற் குதிக்குமொருவன் வகுப்பு. 

தனனத்தந்தத் - தனத்ததன தன, 

சரதச்சர்தைப்புனிதர்க்கன்சொற் றமிழைத்துங்கத்தவத்ைைதயருள்பொருள் 

சகுனிப்பண்புக கொடியர்க்கெண்கட் சலசத்தன்சைப் பொறிப்புணிடுபகை 

சமன்முற்றன்பொற்கழல்பட்டெஞ் தித் தளரக்கொள் நிட்டெழுப்புமவர்குரு 

Sumer DES துளம்வெட்கந்தத் தனிமற்செஞ்ச த் இரக்கைவயவன (வ) 

லிர.தக்கங்கைப் புனலுட் பண்பெற் றெழுநற்றங்கச் சிய்க்குமருண்மக 

விளமைத்தெம்பிற் குறைவற்றின்ப,த் இடைபுக்கம்பொற் சிகிப்புவிவர்பவ 

னிபமெட்டின்குப் பலின்முற்றங்கதி இவளர்க்கும்பு தீ நிரிக்கிசகசிய 

னிதணிற்கொங்கைக்குயிலொ த் தன்றுற் றினிதய்த் சஞ்சற்றியற்தியவளுயிர் 

குரதத்திண்கெட் டிடஈத் துஞ்சொற் கொளுமத்தத்திக் குரித்துமிகுதுனை 

குறளை த்தண்சொற் ற வ௫க்கந்தக் குறிமுற்றங்குற் றுணர்த்தியவனளி 

குளிறக்கொர்திட் டலர்ஈற்கர் த்க் குரவைச்செம்பொற் கடப்பொடணியிறை 

கு திரைக்குள் றிற்புவிமிச்குர் இச் குலவச்ெஇி ப் பவர்க்ியலுயர்: (5)



$ வகுப்பு. ௨௧௧ 

பர,க்கண்டச் தடியரக்வெபப் பழமொக்குஞ்சொற் பன த.தன்மகப தி 

USSD piss கடல்வைக்கும்பற் பலரைக்கண்டி. தீ தொறுத்.தகடவுளொர் 
பகலக்குன்றத் துருளிச்சண்டிப் பயல்சொற்சந்தக் சவிக்குரியன்முதிர் 
பழமைச்சங்கக் தமிழ்செப்பிக்தப் பழனிக்குன் நிற் குதிக்குமொருவனே. 

6 

ஞானசித்தேசன் வகுப்பு. 

- தனதனதனதத்த - தானனத்தானனு, 
௮ நள்வெளி ஈூகிற்கு மிறையவன் விழிகக்கு 

மழல்கொ? வடி.வுற்ற கோமளத்தேவனே 

வசலமு முதுஈத்தி வழிபரிமிறைபெற்ற 

லபிரயமயிலொத்த மாதுகைப்பாலனே 

வமர்புரிகளமத்தி யினிலயர்சு ரர்பக்க 

லரிவெகுவிற்வின்சொன் மா புகழ்ச் FaG@ 

வலர்தருகமலத்தில் வதிதருபிரமற்கு | 

எகமுழுதழியக்க டாவுசைக்கோபனோ (ஓ) 

வலைகடலினையுட்கொள் குறுமுனிம௰ஏழச்சொ 

லரியதொர்பொருள்செப்பும் | வாயுடைச்சேயனே 

வதிரயமுறுசத்த சுரமுணர்தவலுட்க 
வதிர்தொனிதருகொற்ற வாடுடைத் தானோ 

வூலமொர்கொடியிற்குள் வளைதரவெனவொப்பி 

லழகுறுகலபப்பு ளூருமுற்பா தனே 

வழுதகவளமொக்கு தவளமுமதவெற்பி ப 

"லமரர்தமுலகத்து லாவுமுற்சாகனோ(வ) 

திருமகள்கணவற்கு ளூவகைமல்கிடமிக்க 

திறன்மிகுதகுவர்க்கொல் வீரநிட்ூரனே 
இரைகடனடுவிற்பல் விபு தர்களிடாபட்ட 

சிறைவிிம்வகைசெப்ப G வகுமொற்றாளனோ 

தெருண்முனிவரும்வெட்க மயல்புரிதொழில்கற்ற 

இகிரியையடுகொற்ற மேயமற்றோளனோ 

Fen Vu Boot Vee மொடுதொழவளைவுற்ற 

. இலைபுளைகளிறட்ட சேவசத்தார்வனோ (வ) 

சிரநிரைகெரெக்க வரிமுகவளையட்ட, 

திறமுணர்பவருட்கு லாவுசிற்கோலனோ 

. இரள்கிளாபலதுற்ற புலைமரமடும்வெற்றி 

இகழயின்மருமத்.து நீபரற்றுரனே 

'செகமுழுமையுமிச்க நலமடைவதுாத்து
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பழனித் திருவாயீரம். 

சிலதவகள்கைத்தி டா.தசற்பாவனோ 

Diora on in son Due பற்வைகளொருவுற்ற 
சிறும்சொல்வழியிற்சென் மோ hod! Bu B ui oud @, (+ ) 

குருமணி ர்வ பில்விட்ட பலப ணியணிபெற்ற 

குயம்லசியவத்தி வாழிடப்பாகனோ 
HUM wos கும் விழியு றுசசபெற்ற 

HAA si x ne DOE a arr gC sr_C@ 
GO sr Deow wi gy. [வுற்ற வலன் முடியொடுபற்பல் 

குலசரிய வச்சி சாயு தற்ரனோ 
9கா சிகடலனல்லெட்கும் விடமமுதெனவுட்கொள் 

ுணதரனனிமெச்சும் off gran Gav oy (si?) 

ரளிர்சசிமுகமுற்ற வ.சர்ஃமினதுகைக்கொர் 
தரறைவு ர லுடனிட்.. கேயவீத் தாரனோ 

G4 திய. அபீர்பெப் பலிபு ஈ௩ழகவற்செய் 

மிகாடியசவி௫னலு க்கு மால்கொண்மெய்ப்பாசனே 
QTE SAIFD) O1NMs ous: CLM HOM DY 

G00 »f Dau EW OE 1H வார்பகைக்கேமனோ 

குகையுறுபு உழ்துற்ற வ ௬௦௨௬ லொருதத்தை 

மின? சனயெச்ச சூ தளப்பூவனோ(த) 

பருவதழ ழமைக்த மணமருண்மலரொத்த | 

பதயுகமருவுற்ற தாயசட்கோணனே 

பனிமலர்ஈனியிட்ட குழ.ம்ய/ புடைசுற்று 

படைமதன PIO ala) காமுகச்சரனோ 

பறிதலைய மணர்க்கொர் நன்ன விலடகிப்பல் 

பதக (0.3 வல்சி ட்ட வேதியப்பாலனோ 

LI LD ch As dah add: f. sh த ன் உபமையிலரனிட் ட். 

LIM DE VETO சைய ற urerairaaer an @( SB) 

LI Dodou. டன oe வற்ற வயிலவிம்மிறைமுற்சொல் 

பலபலரதசி4த . மார்க்கலைக்கூ.றனோ 

படர் தமி.ழ்மதுர த்தி னிலையறிபவர்செப்பு | 

பஜு.வல்களள வற்ற சோடிமெச்சேகனோ 

பயம தனசையர்ற மணல்வரையுலகத்தர் = 

பக/பலபே! ப்ள கட்டு காவடிக்காரே ன் 

பதத! செயிட। டித்று மடுமவர்திரண்மொய்த்த 
. “பமறியல்வயர்சுதித இ ஞான$த்தேசனே.(௬௯௬௯)



வருபபு. 
௨௧௩ 

பாதாரவிந்த வகுப்பு, 

தனன தன தானதன * தானான த்தனா:. 

௮ கரமுதலாபபொறி 
நிலைபிற மவ 20 னிகழமு 

ம எவில்பலகோடிபொரு
 

7 ஜு ் 
ளாயேரிறைர்சவே 

யகள்பரமோனசுய சமரச 4 பாவநிச 

வ நு. பவசி. வாகமதன் 
மேவ 2 கழ்ர்கவே 

யழி அுும்கா வளியி ல லிசெய் (8 வராதழமுச 

சருள்பழய?வதமுடி 
யவன யப... அரி மன வெகுலிதவிகாதமுய 

மேலே இகழ்க்தே வ 

. 

—~ ௪ 

லறுசமயவ। தர்பொது 
லாயேகிடந்தேே 

wine wr Dab தொழுகி யெமபயமிலாதொருவு 

LD LL OD, Fy ரவாகுமவர் 
தாமேயறிந்தவே 

யணுவளவுமானமொடு கருணையில ராகிரிண 

மயிலு ஈஇபா தகர்க 
ளோவா இகழ்ந்தவ 

யலைகடலினீ ஈமுழு.து மொருசிறியமாடமென 

வரைகொடியிலார்பவன 
ஞர்தேறுகின் தேவ 

யலரிமதுீபமலர் குரவமுதலாநிகழு 

மலர்பலவுமா தவராக 
ளாலேபொதி 5 oC a B) 

யரவறுகுதாதகிவெண் மதியஈதியா தியன 

வணிசடிலகா தாஜ்! 
பேருவுயர்ந் திலே 

ய௪ல குலமியாவுமவழி பூமரசதால்வள ௫ 

மமையனையதோளிமடி 
EC தவழ் ந்தே 

யகல முடிதாழி கொடு தஇிதிபுரியும £ல்விழியு 

மரிப திருவாழ்மனையு 
கேராவகிர்ந்தவே 

யசரசசபியாவுமலி வுறவு தவுக
ான்முகவ 

ன லறிநிலமீ துவிழு 
பர2மயுகை திவ 

பழு நுதவுபாலுததி யினும் வளிறும் வாணி மிழி 

தறிபுலமையாசைகொடு
 

பேனாள்புனைம்தவே 

யம.ரா ச ல மன வள ஈமகவானவு! 

a டாமசயசளமூடொர்மயி 
லாயேசுமந்தவே 

பமரிமிசையானைமகள் மெறும்வச?..! ௭ oC soni 

ல.ரமகளிசார்வருட 
வி. ணைவிமை ந்தவே 

யலவ.எ மனை மார்பலரி லய
மிடபமோ , a th 

மதுலருமையாள னைய 
ராம. றியன் றவே(வ) 

தகர.மணமோவரிய குழலுறுதெ.ப்வா அயொ 

தழையுடைகொள் வாளுமவர் 
Ly err a U5 BO a



pF பழ ஃரித்திருவாயிரம். 

(db Bd] மிகுகாரதன துரைவினவியாரவமாமு 

தினிரடைகொளாவனம தூடேபுகுக் தவே 

தீழன்மகமதாடமரர் முனிவருடனோேடவரு 

த்கர்முதுகிலேயும்வெகு | போதே.றுமொய்ம்பவே 

றவ aT D&C in (thay art Os னைரினையுமாறுமிளிர் 

தருகரியின்மீதுசிலர் LIS HU ண்பவே 

தீரிகிடதெய்சாதிமிதெ யெனகடனமாடவல 

தகுதியுறு தோகைமபி லோடேதிரிக்தவே 

சசவணைபவாவெனுரை பிரணவமததோ?பகர் 

குவமுயல்கிலார.றிவு ருதேமறைக்தவே 

தமிமுமணநீபமு 2 லியமலருகாவறரு 

தமனியகனூபு ரம . தோடேபுணர்ரந்தவே 
சருகுகனிகாயலது நுகரவிசையாவிச தர் 

தலையில்விழயியாயமலா-. மீதேகமழ்ர் கவே(வஜ) 

சகடமதில்வானுலவு ப ரீதியகலாமறைசொல் 

சகளமு தலியாவுமவை தாமாமிளிரக் தவே 

தருமமற்வாமலுயிர் வசைசெய்தபிலாம௮று ப 

சரதகுணசாதனர்க் ப போமாறுசென்றவே 

தளர்வில்கவுமாரர்பத மலார்மகரமார் தலையர் ். 
FH UIT FT தழுற வானேகுமன்பவே 

| திரையில்வெகுமானிடர்க ணகமுதியபாறை தரு 

சலிலம்விழைவார்கள்பல பே. ராசைகொண்டவே 

ச் துமறையுமாகமமு மொருமைபசிஞானமுறு 
சம. ரசகுணாலர்பல ரான்மாவயின்றவே 

சருவுநிகராகமது விரவு தினைமாவு, த்வு 
தருணமுடையாளப.ரணி னேரேகிநின்றவே 

தமமறுபொனாடர்களு மனைவியர்களோடுவரு 
சயிலமுடி.தோறுஈட மாடீடணைந்தவே 

சரசகுணமா தர்மனை தொறுமவர் தமாவியொடு 

சடமும்விலையாம்வகைசெய் .. வானேயலைர்தவே() 

மகரம்வெகுகோடியுல வியசலதியேழுஈனி 
மருவவொருகாலமெளி தாயேயளைந்தவே 

வழிப ஈலோர்பிறவி மு. தலியபனோயுமற 
மனவெளியினூடுகுடி. -. யாயேயமைர்தவே 

வதையிலதுவாழலரி தெனுமெயினர்பூசையிலு 

ம௫ூழ்வுகொடனோர்குடி லி னே.ராடும்வம்ப?வ 

 வளையணிகைவேறுபடு தலுமலறியோலமிடும் :



வகுப்பு. ௨ oD) 

வணி கப.களா/வழறு மாறோதேெம்பவே 

மதுசமலிபாடல்வனை தரவிசைகிலான்முனழல் 
வன *(டிவொர்வேடவடி வோடேவிராந்தவே 

மதுைகர்வாவியுறு புலவர்களிலோர்பெரியன் 

மதமழியவோ.ரலகை யாலேதகைக்கவே 

மலயமருளகாலிரச மெனஈநடவுவானனியும் 
வகுளமலசா தியவு மோவாதமார்தவே 

மலினபவமாயவெழு கடலிலுழலாதபடி 
மறுவில்க டிசே ரவிடு பேசோடமென்பவே(98) 

மல.ரவனுமாயவனு மிகலுமருணாபுரியில் 

வருபுலவனா துபல ப பாமாலைவிண்டவேேே 

மசணமறியாமுனிவ ரகமுமிமையார்முடியு 

மதுகரகுழாமுமுல வாதேபொலிர்தவே 

வனசநிகராயவொரு க.ரமுறுகளாசமொடு 

வளமருவுபோரிமுனி பாலேறக்தவே 
மகிமைமிகுபாலையனலுள் விழைவு தவரு இலகும் 

வணமொருகலோன்மன து ளேபோயும்வென்றவே 

மகளிர்பலபேர்களிடை சரியநெடுமாலினிகழ் 

வலிமைபெறுபோகமுனி வாழ்வேபுரைஈ தவே 

வமுவைநிக ரா ண்மையுட னுழுவைமிசையேறுமுனி 

வ. ரனனையயோகியரகை நீரானனைந்தவே 

வயல்குலவுகோவனக ரிடைவதியுமோர் தவச 
வசனமிருபாலர் த.ர வேயாளும்வன்பவே 

வடைபயறு கோசைமு சலியவுணவெலாமடையும் 
வயிறுடையனோடுபிற காலோடக்தவே(ஒ) 

பகசமுமெஞானமும்வெல் வயமுமு.தலாவனகொள் 

பலர் தலைகண்மீதும்விமு மாதூள்சொரிந் தவே 

பதிதாரமனைவாயிறொறு மலையும்வினையாளசது 

பதறுமனமோர்கணமு நாடாதகன்றவே 

பழமறையுமாகமமு மறிவுடையர்யாருமிகழ் 

LNG. QL SUIT GEOL யாளாதிகன்றவே 
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