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இவமயம், 

சுத்தாத்்வைத வேதாந்தாசாரியரான 

தத்வராயசுவாமிகள் 

பாடுது, 

  

இஃது மோ றைமாநகரம் 
அருணாசலமுதலியா வர்கள் 

பதிப்பித்த பிரதிக்ணெங்க, 

  

கொ. லோகதநாத முதலியாரவர்கால் 
தமது 

சேன்னை : மகோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடத்திந் 
ப.இப்பிக்கப்பட்ட து. 

1917. 
[இ.சன் விலை ௮ளு-௪1௨. | 

 



புத்தக விளம்பாம். 
வதை வடவை ரூ. அ. பைட 

சுப்பிரமணியபண்டி தர் ஜீவ ரசக்ஷாமிர்தம் 4 0 0 
சப்தரிஷிவாக்யம் 5500 பாடல் 4.0 0 

சேதுபுமாணவரனம் படத்துடன் 2 0 06 
ஞானவாூிட்டவசனம் 1 8 0 
திருமலர் திருமநதீரம் (௩௧) 1 8 0 
வள்ளலார் (20) சாஸ்திரம் 1 8 0 
அருஃபா-இருவாசகம் 1 4 0 
பகவ) 4 தைவசனம் (ச.ஞ்சைப இப்ப) 1 4 0 
சின்ன சாமி சாஸ்இரியார் £ீர்ச தனை 1 0 0 

ழே. ரப்பு அப்பவுண்டு 0 19 0 

காதபுரா எ ச்சுநக்கம் 0 12 0 
சான் சசணேசர்புராணம் உரை 0 12 0 
ஜா.தகாலஙகாரம் மூலம் 0 gs 9 

டை. இக்கு கஇளேஸ் சடிதம் 0,12 6 
ஸ்ரீகுமாரசேவர் (10) சாஸ்திரம் 0 10 89 
கைவல்லிய/வநீத வசனம் 0 4 0 

டி திக்கு 0 8 0 
நந தனார்சரித்திர£ர்ச் சனை படத்துடன் 0 உ 0 
செய்யுரிலக்கணம் 0 8 ர 

இவை தவிரத் தர் களுக்குவேண்டும் பலவித புத்தக 
ளும் வி. பி, போஸ்டில் அனுப்பப்படும். அரைரூடாய் தெ 
கைக்குக்குறைாத புத்தகயகள் வி, பி, போஸ்டில் அணுட 
பமுடியாது. அரை அணா ஸ்டாம்பு அனுப்புறெவர்களுக்கு ஒரு கேட்லாச்கு இனாமாக அனுப்பப்படும், மற்றவிஷாங்கள் 
மேட்லாககில் கவனிச்துப்பார்ச்கும்படி. கோருழேன். 

இ கொ. லோகநாதமுதலியார், 
மசோன்மணிவிலாச சென்ட்ரல் புச்டிஓபோ, 

௪ெ-89, வைத்தியகாதமுதலி வீதி, Deer
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சபாபத் திமுதலியாரவர் களி 'யற்றிய 
கேரிசையாசிரி.பப்டா. 

நரன் மூகன் முகலாறலல் தி சழ கதவ ( ம் 

வானவர்குழுவுமஸ, ஐ SEPM j ஈமிடப் ப் 

பூரணன்கருணையிற்பொலி இருவ வா ப் 
மரரணம்பிறப்பது வளை மனை யருவ்செய 
வர ரருட்கொம்பொடு ஸ் மழு ௮ சைஸை யி 

லேர்பெறவிருந்தமுளிறைக. ஒல்வ ங்கி 
யப்பெருர்கேசிசனடி.யிணைபு னா திரு 
செப்பருநக்இிதன் றிருவடிவணாங்கி 
நர் இகற்சேவ டி. ஈலம்பெறச்ளு இடய 
வெரி 5 oo 515 DF om MDT ன்றனையிபை றஞ்சி 
யாங்கவன்சேவடியழரு ஐப்புனைந, கு 
வோங்குஈல்லியா. தனா ண்சு pel an porn 
யருளுடைவியா, தனடியமிந் oF றக்க 

௦ தீருளுடைசரூ, தன்ர திருவ டியிைஞ்சச் 

Gi pu us GOT (Ei சன் றிரு வம். பனை ந ஸ் 

ஈற்பெருங்கடவு Ex Fen 7 uD sm m ஞ் ௫ 
ய்வ்வழிவந் BIE HGH coh PS) றாத 
தெய்வா ற்றருவைச்சுத் தனை an pay 
பத்தவனடிபுனைய மரு ற்ச்சோதி இழி



 சிறப்புப்பாயிரம், 

இித்தவேடத்தவன்றென் றிசைவிளங்க 

* அரற்பலியூர்மகிழ்ஈ இனிதிருர் வர துுறபுலியூமகழக இனிது ஈத 

வர்தமிலருண்முனியருட்சமலிறைஞ்ச 
யாங்கவனருளாலழகுற௮ுமை.ஙி | 
லோங்கியமுனிவானொண்சழலிறைஞ்ச 
யழகு௮மையிலாரியனடிபுளை 

யொழிவுபாமுனியொண்க ழலிறைஞ்சு: 

ய/ரை திகரற்றிருமுனியொண்க Pa; oud 
திருப்பனர் சாளிறைசேவடியிறைஞ்சு 
மாமுணியருளான்மதுரைநன்புஞ்சைச் 

சேமால்வைப்பின் றிருவடிபிறைஞ்சிச் 
சர்கருமிறையடி.சென்னியிற்புனைந்த 
வே ர் கருவடமுனியிணைய ஓூ.யிறைஞ்சி 

யலகில்சீர்முனிவனடி யிணைமுடி புனை 
யுலகுயவர் கோனொண்கமழலிறைஞ்சிக் 
குறுபானுலகுயவர்தவன்கழல்புளை ப 

இருஈடாஜன்்சேவடி.யிறைஞ்சத் 
தத அவன் றிருகடன்சரணவம்புயம்புனை 
சுத்தற்சரூபன்றுணையடிமிறைஞ்ச 
யையன ற்சரூபனடியிணைபுனைக்த | 
செய்யாற்சிவப்பிரகாசனென்செல்வன் ' 

. தன்னையோர்மொழியினிற்ச துர்பெறவளித் திங் 
கன்னை யிலன் புசெய்யாரருட்பெருங்கட 
ல்ருளா ற்குன் றமருட்பெருங்கற்பக 

கமருளார்மேகமருட்பெருமுஞுறிறி



  

_ சிறப்புப்பாயிரம். 

'பயென்னையும்பொருளாவாண்டவளிணைய டி. 
தன்னை நூயி ரங்கோடிகால்வணங்கிப் 

பெருர்இிரட்டாஞ்சிவப்பிரகாச.ாலை 

யருக்திட்டாசவறைவனென்றருள்வோன் 
மத்துவராயர்செய்மா தவமதனாற் 

.றஐத்துவராயனுத்தரணிபிலுதிக்து 
மாவாக்கியப்பொருண்மாமழையபொழிந்த 
பாவாக்கெயனெனும்பண்டி தர்சிகா மணி 

, முத்தார்தர்போற்றுமுஇர்சத்தசைவச் 
இ த்தார் தர்க்குத்திருவாசகம்போ 

- லொருபொருளேயிவ்வு மிரெலாமுய்ய 
விழுபொருளாகியெய்தியதெனவக் 
தரூபானந்தமனைவர்க்குமுகவுஞ் 
சுரூபானந்கச்சுற் கரன்மீதுக் - 
'தவப்பிரசாசஞ்சார்ந்தவர்க்கருளுஞ் 

..சவப்பிரகாசச்சிற்பரன் மீது 
கரடுதுறையெலாகண மறைமு டிக்கும் 

"பாடுதுறையெனப்ப ன்ரணிய நாரு 
செச்சமயருமெர் : நாலெர் நாலென் 

் மச்சுருதியிற்கொளவான்றததான்று 
மனாதிகணின்றுமாண் டங்கா ளூ 

வனாத இியையங்கையச தநத்தாக்கிச் 
சவ ணமாத்திர த்திற்சச்சதொனக், BE 
சுவீணமாக்குறுர்தூய் தா தீலானு 

ஹமிறவாதியாண்டுமிசைத்திடவெண்ணி.



சிறப்புப்பா யிரம். 

யறமெண்ணு ன்குமம்பிகைவளர்த்த 
tea so) சாண்புரியேழினுஞ்சிறர்த 
கச்சியிலுபய்சவிகள TOR; த்கு ப 
வை Bacnro sat i ® திருக்கூட்ட 
வுயதி Bo) rw Hs eM fi ere “ING வனுனோன் 

மாக்கோட்டன்ஈடாுணிறைற்து 
மிரக்கோட்டர் இரத 'கமெய்க்குரவனுல் 

கச்சியப்பன் கழலையு ங்சலையையு ப 
முச்சியிற்கொண்டவனுபர்வழிவர்கோ 
னிலக்கணவிலக்கியம்ணையில்வேதாந்த 
மாலக்சுணில்சிவாசமவருங்கரைசகண்டோன் . 
சமயம்விசேஷக்ககுகிறாவாண 
மமைஞான நீணையினடுத்தவர்பல் த்த: 
னீனப்பிரசாசமெல்லாமொழித் தர 

ஞானப்பிரகாசாண்ணியவருள்வோன் 
சண்முசக்குரவன்சான் மாதவ த்இற் 
றண்மையோடுஇித்ததரயனானோ 
னண்ணலங்கைலையாமண்டாமடமும் . 
விண்ணள ஈம்வருளமும்வியோ மகோ Bre 
சாந்தா னிசமுகந்தி Re i BM னமுர். ப 
தோர்தவர்புகழ்சி திசம்பரகே த்திரமு 
மகோர பட்டாரகனுந்திகைஷராமமு 
மகோரரூ தீதரமேயாதியா, றிரண்டுர். 

ப இகழருணா£ல$ தசிகன்றன்பாற். -.. 
£44 Lp spr ல்ளித் துப்பு? ir. தின.மாதலா.



சிறப்புப்பாயிரம், or 

லெழுத்துச்சொற்பொரு ளே Buy® க்குறைவுறும் 
வழுத்தபக்களைந்தகைம்மாறுவேண்டாத 
வெ கிலியிற்பலலா வெ மூ.தாக்ளெவியிற் 
பழுதறவச்சிற்பதிப்பித்களிக்கன 
னெழிற்கோட்டர்க ரன்கிருமூன்றுள்ளும் 
புழ்ந்கோட்டம்மேபொற்பின ட கனவுஞ் ப 
சம்பத்தூயோழ் தசஈவகாட்டி. 
னம்ப சி.தூசேயழகியதெனவு 
"ீமகமிலிரண்டாயிரமெனுநத்தத் 
தாகுநிர்கிலவளனூர் ந்திடுபிறவளன் 
தழையுமில்வளைத்கானு ம்வேட்டனன்போல் 
விழைசொன்னாம்பிகைவில்வேசனென்னக் 
கொளன்றையந்தொடையான் கொடியிடையொடு 
கொன்றையம்பதியேகோப்பதியெனவும் (வாழ் 
பதினெண்மொஜழியுளும்பைக்தகமிழொன்றே 
'யெதிரிலதென்னவிருகிலம்புகழவுஞ் 
சம்யமோரா விற்சைவமொன்றே 
யமைவிலாமேன்மையதாகிய0 தினவும் 
1. dao serge Bo ciscirenraut கம்முள் 
வில்வமாமுனியேவிசேடவானெனவும் 
தருகற்பகறிகர் தகையினர் தம்முண் 
முருகப்பமன்னன்மொய்கவனெனவு : 
காற்குலர் கனிற்கஈ திக்குலம தவே 
மேற்குலமெனவுமேதினிவர்ே, தான் 
“பனகர்தாங்கும்படிமுழுதா ‘aa Don



சிறப்புப்பாமீரம், 

சனகன கறிவிற்சலியாவறிவினன் , 
பவபுண்ணியமுயல்பசுக்கள்போலாது 
சிவபுண்ணியமேசெய்தொழிலானோன் 
செந்தமிழ்க்கெல்லையாய்ச்சேய்க்டெனாய்க்கோ 
விந்தணில்வளர்க ா வேங்கடவரையான் 
வாலினீரநதிகள்போலாஅவான்சுரபியின் 
பாலினீர்பெருகியபாலிமாகதியா 
னண்டமெலாமுபவமர்ந்தெண்ணான்க றக் 
கொண்டைவாயுமை செயு்தொண்டை ஈன்னு 
குடக்கிற்றுகிர்வரைகுணச்கிற்புணரி [ட்டான் 
வடக்கின்வேங்கடம்வரும்பெண்ணைதெற்கி 
னற்புகமிச்சவரணநான்காகிக் 
கற்பமுமழியாக்கச்சிமாரகரான் 
வெய்யவற்காணூ உவிழைர் துமூகமலர்க்து 
தையலாடிக்குக் தாழ்தருமுவமை 
முூண்ணிகழ்காளமுளரிபோலாது 
சண்ணியற்காணூஉத்தழைந்துமுகமலர்க்து 
மேலவயவமாம்விழிக்கிணையாயக் 
கோல்வளையார்விழைகுவளையந்தொடையச 
ஞற்படைத்தலைவனாய்ஈகுலனிற்செறுனர் 
தார்த்தெறநடத்துஞ்சயபரியுடையான் 
றன்குலமென்றுந்தழைந்திடப்புரப்பான் 
மின்குலஞ்சொரியுமேகவாகனனே 
“கள்ளருஞ்ெறப்பிற்றரணிவர் தமைக்கு 
விள்ளருஞ்சான்றெனவெண்களிநுடையான்



.... சிறப்புப்பாயிரம். te 

படையுக்கொடையும்பகர் தருவிழாவு. | 
(powal 'னிவனெனவொலிக்குமும்மூரசான் 
கைய ]அமேனையர்ச, தலியோலா து... ப 

மெய்யுவெடுச்தமேழியம்ப தாகையா 
னாழிரூமூலகமேழுக்சமாணையா 
மாழியினடத்துமாசர்கட்சமைச்சாய்ப் 
பண்ணியகளிற்றைப்பாசரினூல்வ ழி 
ஈண்ணியநாளுடத்திமொணையா ட 
'ளெருக்கிவெம்போர்செயநேர்ந்திரிரோல- 
கருக் ளையொழிக்குஞ்வளதோரணத்தா தா 
-னருணாசலப்பெயரார்ந்து 
கருணாசலதியாய்க்கவினும ன்னவனே. ன் 

இலை... 

சைலாசபரீம்பரையாயெ இிருலாவ$ததை. 

் - ஆனவித்வான்.. 

 தாண்டவராயசுவாமிகள் பாடியவை. 

“எண்சீர்க்கழிநேடிலாசிரியலிரு த்தம்... 

 தப்பரிய, தக்வமவோக்யெத் ; தின்பொருளை, யுள்ளம். 
மகல்வியெனலொண்புகிக்குச்காட்டு, முப்புவன. 
மம்புகழும்பாடுதுறைநாலை: மூதிநிவினோர்மருவு are



௧௦. ட சிறப்புப்பாயிரம். 

ெகர்வளருர், இிப்பியகுணவருணாசலக் Gra @e 
Fiend mCasiig OsamrycosyO ss, Ajars. 
ம௫ூழவர்கிற்பதிப்பித்தா னிருக்கொன்றைவாழு ம௫ 
ணுசலலிர்த இரனே. 

கட்டகாக்கலித்துறை. . 

கத் துவரா மிசுலவுமிக்காசினிக்சண்ணிலவு. 
மத் அவ ராயெங்கண்மாணிக்கவாசகவ. ள்ளனிகர் 
SS! சாயர்சொல்சாத்திரமெங்குச் தை pus oe தா 

ன fae Gobar Gepranruss ன, 

அகதலைஞகதவைவைகவளையயயன்வ. 

இஃது 

சாரம். ' கமாப்பமுதலியார் பாடிய 

அறுசீர்க்கழிகேடிலாசிரியலிரு த்தம். 

நாடுதுறை யெவைக்குமு தாகரணவிலக்கியமென் 
னகாவலோர்கள், வீடுதுறை மிஃ்தென்னச்சாதனர் 
சாத் தியர்சணிருவிஷயானர்; தத, தாடுதுறை யாமென் 
னப்பாடுஅுறை யினைப்பதிப்பித்தங்கைதர்தான், சோ 
டுதுறை. கரவாகிக்கொள்றையரு. ஞசலப்போர்க்ரர் 
Bex மாதே பப இ



ஓ... 

இவமயம், 

குமுபப மபர், 

ee Se ge pS a ee 

முதலாசாரியர் ஸ்ரீ கைலாசத்தி லெழுந்தருளி.ய 

உமாமகேஸ்வரர், அவர்மாளுக்கர் - நந்திகேஸ்வார்,. 
அவர்மாளுக்கர்- சனற்குமாரர், ௮வர்மாணாக்கர்-வியா 

சர், அவர்மாளுக்கர்-சூ தரிஷி, அவர்மாணாக்கர்-கட 

வுள்காதர், ௮வர்வழிவர்தமாளுக்கர்-தருவூர்ச்சித்தர், 
அவர்மாணாக்கரா் - அருள்மூனிவர், அவர்மாளுக்கா்- 

கமுர் முனிவர், ௮வர்மாளுக்கர் - பரமுனிவர், அவர் 

மாஸளுக்கர் - திருப்பனந்தாளார், ௮வர்மாணாக்கர்-மது 

ரைப்புஞ்சைமுனிவர், அவர்மாளுக்கர்-வடமுனிவர், 
அலா மாளுக்கர் - உலகுய்யவந்தார், அவர்மாணாக்கா- 

திரு௩டராஜர், அலர்மாளுக்கர் - சிவப்பிரகாசர், அவர் 
சமாணாக்கர்-சுருபான ந்தர், அவர்மாளுக்கர் -தத்வராயர். 

வைத்தக்



இய. 

திவமயம். 

தத்வரரயசவாமிகள் 
சரித தீ ் இிரச்சுருக்கம். 

"தது 3 ஆ எச்! 

பூமிதேவிக்குத். திருமுசகம்போலச் இறந்திருக்க 
. தமிழ்நாடு பலவற்றினு மேம்பட்ட ஈடுராட்டில் வீரமா. 
காத்தில் சற்றேறக்குறைய YH gor Dah SAPS 
ள்ளாக மாத்துவப் பிராமணருக்குள்ளே. யில்வுலகஞ் 
செய்த மாதவமென்று சொல்ல இரண்டு பு ண்ணியமூச் 
த்திகள். அவதரித்தார்கள். அவர்கள் அம்மான். * மரு 
மகன் என்கிற முறைமையைய/டையவர்கள், அவ்விரு. 

வரம் வடமொழி தென்மொழி யிரண்டி லும். வல்லவ. 
ராய் ௮அறிவாசாரமுகலியவைகளிற் சி சிறக்தவர்கள reer 
49ரமசாரியர்க ளாகியேயிருந்து "தங்கள் Shins Bey 
வழுவாது 115 Gal Mma லேதாக்தசாஸ்இிசம் யா: 
வையும் படித்து ஐயர் திரிவு  அழியாமையில்லாலன். 
அவற்றின் பொருள்களை ஆராய்ர்தறிச். தெப்போதுர். 
தத்வ விசாரணையும் ஸ்வருபவிசாரணையுஞ் செய்துவர. 

| FOr gio, அவைகளையே எவர்களுக்கும் போதித்தலா 
லும், பெரியவிருக்ஷர். தோன்றற்டெனான சிறிய. ஆலம். 
விதைபோல் | ஞானாங்குரமானவரா Foor gyn, Qare 
  

பஸ்வருபானச்தகவாமிகள் உடன்பிதர்தாள்பிள்ளே 
தத்வராயசுவாமிகள்," ன ர ர ர ட



தத்வராயசவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம். ௧௩. 

ஞக்கு அப்பருவத்திலேசோனே பூர்வகாமம்போய்த் 
தத்வராயரேன்றும், ஸ்வருபான ந் Bene ob, காரண” 
ILD முண்டா பின. 

இவர்கள், பூர்வ சவக்குறைவால் வர்தவர்களாத- 

லால் அத்மலிசாரணை செய்யவேண்டுமென்கிற விவே 
கே மேலிட் டாலோடத்தார்கள். அவையென்னெ 
ணில், இம்மையில் பாவரினுஞ்ெர்த அசசர்கள் வாழ்: 

 வுஞ் ‘Pave ளி லழிர்.துவிடும், அதனால்வரு ,மின்பமும்- 
முள்ளிப்பூவின் நேனையொக்குமென்றும், மறுமையில்: 
'இந்திராதிசேவர். பதங்களும் ஆயுண் மிகுந்திருட்.து 
காமாதிதுன்பழுற். ழியுமென்ும், இளமையா தியும். 
திலையல்லவென்றும் நினைத்துப் பெண்ணாதி மூவாசை 
யுர்துறற்று சாந்திமுதலாகிய குணங்களைக் தமக் சங் 
“கமாசக்கொண் ம தலையில் நெருப்புப்பற் றிக்கொண்ட. 
aier Sir தேடுதல்போலவும், மிகுர்த கோடைவெயிலி 
லசப்பட்டவன் நிழல் தேடுதல்போலவும், அதிதீவ௫. 
பச்குவமுடையவர்களாய்ச். ஜனன. மரண மொழிக்க. 
வல்ல ஞாரனாசிரியசைத்தேடி. அடுக்கவேண் டிப் பலராள்; 
'பலவிடங்களி.லுர் தே தீடி.ப்பார்த்தும். சடையாமையால்- 
மிகவும் வருத்தமடைந்து ஒருநாள். போம்வழியில் 
ஒரு ௫ றந்த "சோலையில் பெரிய கல்லாலகிருக்ஷத்தின்- 
(ட் ரர் தாலோடூத் parison, அ வையென்னெனில் i 
காம். இப்படி ச) BiG. HS Gif BUT ETON Ose gyi ல் 
ஆதலால் ஒருவர், உத்தரதிசையி ஓம் ஒருவர், திண. 
இசையிலும்  போய்த்தேடி.ப்பார்ப்போம். நமக்குள். 

 



$்திரச்சருக்கம். ந ய் 
ஞ் 

௧௪ நத்வராயகவாமிகள் சரி 

எவருக்கு ு முன்? ன அசிரியாகிடைக் தனுக்கிரகம்பெற் 
gel bir at oy இன்டு a ரே மாஅலரோம ற்று வரு: க்ஞும் 

் சிரியொன்று நிர்ரயிக்றுக்கொண்டுபோ CVU BM , 

அலர்சளில் தென்ே DF BH 5) DG) oar ற ஸ்வ, ருபான। ் 

தசுவாமிகள் LI 6 GEOE ளிலும். சமம் உரக aut} ay ம் ச் சம் 

வனங்களிலும் பல மலைகளிலும் பலகதிதரங்கமி லும் 
பலி பு 1 ினாலயங்க. at oy ேடி.க்கொ ண்டு இ இருவ ரங்க 

முற் a, வர ளே க். காவும். கரவேரிஈதியம் 0) தற்கா கவட 
ேபோய்ச் கி திருப்பைஞ் chet 9பென்டு ற் சிவஸ்கல க்க 
ப் [1ம் இருவெள் வ றெ les apres ழ் ] விஞ் மறு ஸ் BR HM ou ji 

தன் பாங்கினுடைக்தா யிரு றக்க ற கோவச்சமென்னும் 

ஸ்தல, க்றுக்குச் சம்பதிதில் போம்பொ முழி இவ ருக்கு 

ஐருசாரணமு மின்றிப். பேரானற் கமும் ௪ Fo BE ox 
அாகாம்கிகமும் உண்டாகிக் கைகள் அஞ்சலிமுகி( pe 
நடக் சண்களில் மீ TO UARGEER MO நான் தேடிவர் க 

ர rey Fe சியரிருக்கிற ஸ்தானம் இதுவே?? என்னு அக்த 
நகரைப் பிரககதணமாகவர்று உளளேபோய் * இவ்னி 

ட்டி BE x பெரியலாகள் யாராவது உண்டோ?” என்று 

விசாரித்தார். அவ்விடத் தி வள்ளவர்கள் இத்த ஊருக் 

குப் புறத் ae. OD Brant pry sols ® ன்ற Ll, HK ONS 

ow ஷர) பெரியவ cm ர்கின்றார். அவர் பெயர் உசிவப் 

பிரகாசசுவ £ஈமிகள் என்றும், அவர் ஒவ்வொருதன கி 
இடு தது ஸ்ட 

# Alar ப்பிரசாசசுவாமிகள் பூர்வஸ்தலம் திருவா (hie 

இலர் ச தவை சே சைவர், 

 



தத்வராயசுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம். ௧௫ 

BS ல சாய்ங்கால த்தில் னி ந்தப் பு சல்விட்ம வெளியில் 
வரு இன்ற an என் அக் oar லலி, ௮/௦ வ்விடத்த கலேயோய் lat 

இவா காச்.துக்கொண்டி. ழக்கு, கறபோது, அர்தச் சிவப்பி 
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வரும் இராப்பசலென ஒன் துந்தெரியாமல் மூன்றா 
தினமளவும் பரிபூரணஇசையிலிருந்தார்கள். நாலா 
நாள் தத்வராயசுவாமிகள் திருக்கண்லிழித்தபின்பு 
அவ்வித்வான் களும் எழுந்து சுவாமிகளையும் த்த்வரா 

ப பசவாமிகளையும் ஈமஸ்காரம் பண்ணி “நாங்கள 0 ஜியா 
மையினால் அக்ஷேபித்சோம், தங்கள் சந்கிதான த்தி. 
arg விசேஷம் ஏககாலத்தில் பதினாயிரஞ். சிஷ்யர்கள் 
*கேரிட்டாலும்”. பரிபாகப்படுத்தத்தக்க வல்லபமூள் 
wor ga” என்று. அவர்கள். (பலரும். இப்பிரபந்தங்களைக்



தத்வராமசுவாமிகள் சரி த்திரச்சுருக்கம். ௨௧ 

குறித்து ஒல்வோ ர கவிகளைச்சாத்தி மாளுக்கர்ச 
ளாய் வழிபட்டுப் போனார்கள். பின்பு தத்வராயசுவா 

.மிகள் லோகோபகாரமாக வேதாந்த சாஸ்த்ரத்திற் 
குள்ளே சுவ ஈனுபூஇிக்சைங்கு சரரமாயுள்ள செய் 
யுட்களையெல்லாக் இரட்டி. ப், பேருக்திரட்டூ, 'குறுந்தி 

ரட்டூ என் னுமிரண்சோலஸ் தாத் த்தை அருளிச்செய்தார். 
இப்படியாகச் சவ ar Asem. னிணைபிரியாமல் இருக் 
 கும்பொழுது ஸ்வருபானந்தசுவாமிகள் யாதோ ஒரு 
இ ருவிளையர்ட்டை. நினைத்துத் தத்வராயசுவாமிகளை 

வைத்துத் தாம் பிரிந்து புறப்பட்டுப்போகையில் 
இவரும் பின்றொடாச் சவாமிகளுர் தமக்கு நேரிட்ட 
படி வழிபொன்றின்றிக் காடு காடு மலைகள் முகலான. 
விடங்களிற் சுற்றித்இரிர்து சமுத்திரத்தின் சமீபத் 

-இற்போயமினார். தத்வராயசுவாமிகளும் உடனாகவே. 
“போய் 'ஸ்வருபானந்தசவாமிகள் கடன்மேல் நடக்கக் 
கடற் ஜலம்விலக வ்ஜிகொடுக்க AWD EEC I) தாமும் 
கடலில்ஈடக்க ஐலம் வழிலிடாமையால் கரையிலே. 
நின் ுப௫ுவைநீங்கியவிள் ங்சன்றுபோலக்கத. றித் தி திக்கு. 

கள்தோறுர் தேடும்பொழு.து ஸ்வகுபானந்தசுவாமிக: 
ளுக் தரிஈனங்கொடுத் அப் பின்பு அகண்ட பரிபூரண 

சச்சொனந்தமாய் | விளவ்கனொர். அதைக்கண்ட 550i 
ரரயசுவாமிகள் . அ இசயமும் ஆராமையுமடைர் ஐ சுவா. 
மிகளுக்குச்செய்யவேண்டிய : உத்தரகிரிகைகளெல்லா 
முடித்துச் சவாமிகளையே : நினைச்துக்கொண்டிருக்து ் 
-பிரிவாத்றுமையாலோ. பே ரன்பினாலோ சுவாமிகளை



உ௨ தத்வராயசுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம். 

வன்றித் தமக்கொரு செயலின்மையினாலோ தாமும் 
உடனே பரிபூரண திசையடைந்தார்; | 

இவர்களுக்குச் திருவலஞ்சஜியும் வாசஸ் தானம். 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் சமாதி திருவாளர் சமீபஸ்தா 
னம். ஸ்வரூபானந்தவாமிகள் சமாதி திருவண்ணாம 

லைக்கும் விரு தீகாஜலத்திற்கும் மத் இயல், தானம், தத் 

லராயசுவாமிகள் சமாதி சிதம்பரத்துக்கும் விருத்தாத 
OH IG HD மசத்தியஸ்கானம். 

இர்தச்சரித்தோம் மேற்படி சுவாமிகளுடைய பரம் 
dans மாணாக்கர்கள் ௮6 னுப்பினபிரஇகளின் படி. பதிப். 

மிக்கப்பட்டது. | 

தத்வராயசுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம் 

முற்றிற்று 

  

-ஸ்வருபானக் தசுவாமிகள் துதி 

அடியேனை யாள வருண்மேனி சாத்இப் : 
11g. Si வந்த பரனே--கொடியேனென் 
நறெண்ணா திமைப்பளவி லிம்கனே வீடளித் த்த: 

கண்ணா. சடைபோகக்கா, - | 

vf . - an



a. 

சிவமயம். 

பரடுதுை ற. 
வனா Se 

முதலாவது, 

ஹ்வரூபான நீதசுவாமிகள் 
இருவடிமார.லை, 
OE OCP OER me 

  

| கலிவேண்பா. 

செழுர்கரணி. தன்னிற் நிருவுருக்கொண் டென்னை. 
யுழுந்அருளும் போழ்தி ஐ னணர்த்த - வெழுக்தருளி' 
வந்தவடி நாயேன் மனத்தால் வணங்கமதி 
திந்தவடி யாளச் சமைந்தவடி. - யந்தரத்து 

வில்லும் வியன்கனவும் வெண்டேரு நீர்க்குமிமும் 
புல்லும் மதிலெழுத்தும் போலலே-சொல்லளவாய்ப் 
பொன்று முடற்குள்ள பொல்லாங்கெ லாநினைந்து 
தின்று ஈடுக்கிமிக கெஞ் சழிந்தே- னென்றுணையே . 
கோற்டேனே .மாயைக் குரம்பைக்கூத் தாட்டலினி 
யாற்றேனே யென்ன வளித்தவடி - யாற்றகலொச் 
'தொண்டனையா.. ளென்று தொழுத பழவ டியார் [தீ 
தெண்டஜெடு விண்ணப்பஞ் செய்யுமடி: - கண்டருளி. 
தஞ்சமொன்று. மில்லாத தமியேனை, ததன்னருளா... 
-ஞ்சலஞ்ச லென்ற வமலனடி..- மஞ்சனஞ்செய் :



அக... பா$நுறை. : [மூதலா 

ீத்தங்கொண் டென்னை யடியவர்த நேயத்தாற் 
ப தீர்த்தமாட் உக்கொண்ட செம்பொனடி - யாதீதமா 
யச்ச மறம் மடி பானென் ரரமிர்த 

மிச்ச றரவிசைந்த வீ வீரனடி. - விச்சையாற் 
கட்டப் பிறவிக் கருவைக் கணமொன் நில் 
வெட்டக் சுழலிட்ட. வீரனடி - கெட்டேனென் 
முலம் பனமி லடி. யேன் மனமுருகக் 

கோலம் புனைந்த கூரவனடி. - சீலமிகும் 
பாரங்காய ஈல்ல பழவடியார் தற்சூழப் 
பூங்கோயி லுள்ளே புகுக்தவடி - யோங்கு 
மிருவர்தே டுற்றவடி பிப்படிகண் காண 
வருவதே யென்று மனகெக் - கருவியாய்ப் 

பாயாத சண்ணென்ன கண்ணென்று பத்தாகணம் 
வாயார நின்று வழுத் துமடி, - காயமுட 
னண்ணு மயிரும் “பொ ரளு நயந்துதத்தம் 

- பண்ணு வித் துக்கொண்ட பரமனடி. - தண்ணியவெ 
சென்னிமிளை வைத்தவடி சித்தர் திரித்தவடி. (ன 
-முன்னையறி வெல்லா முடி.த்தவடி. - ் பென்னுருவு 
காட்டுமடி கண்ட பொருளெல்ல் மென்கண்ணில் 

“வாட்டி யெனையே மலர்த்துமடி - - கோட்டமற 
நம்பத மல்லலிது நான்மறைமா வாக்கிபத்திற் 
றொம்ப, தங்கா ணென்ற சுரூபனடி - யம்பரமாம் 
நின்ற பாவுடலி னேராக வேயென்னை . 
வின்றி மிடவே மிருத்தமடி. ல் மின்றெனலு 
மீண்ட. 'விடத்ே தீ விளம்பு. மிதுவொழிய



வது.]. திருவடிமாலை. ௨௫ 

2மாண்டவிடத்"தில்லையென வைத்தவடி-காண்டலிலா 
வல்லை யறிர்தவ.றி வெங்கேகா ணென்றருளான் 

மெல்ல விளம்பிலிழிப் 1D. Ba ஓ. - கொலலைமறைத் 
தீற்பதத்தின் மெய்ப் பொருளாந் தற்பரமா யிச்சகத்தி 
னுற்பவகத்தை யெல்லா மொழித்தவடி - கற்பிதமாம் 
பூட்சி யிரண்டும்போய்ப் Quin pion போ GF 
மீட்சியு மின் றி விளங்குமட. - காட் ட்சியுங் ப 

கண்ணாகக் காணுங்கண் டந்தவடி.. கண்ணென்று 
மெண்ணாச வண்ண மிருத்துமடி - வண்ணந்தான் 
மாமறைக ளோதரிய வாசாம கோசாத்தை 
பூமை மொழியா லுணர்த்துமடி - யேமமூற 

வாங்கி மழுூது மலர் த்காளி லென்னை மிழ் 
தூங்க வளித்த சுரூபனடி. - மீங்கமிர்த 
மூறி யகசிறைந்து தித்தித் அடன்மயிர்க்கா 
Cap mse ss cbs சுடருமடி - தேறித் 
தெவிட்டாது நின்றவடி. இப்பிறப்பு மாள 
வுவட்டாதென் னுள்ளே யுதித்துப் - பவத்தில்வரு ' 
CLP Cor ta கண்டவா ஜொப்பவே மீட்டென்னை' 
ஞான ஈடங் கண்டு ஈயந், அவடி. - யூனில்வரு | 
மச்சா தவிர்க் தவடி. யங்கைக் சனியாக. 
ween, மாகி நிகழ்க் தவடி - பிச்சரைப்போற் . 
கசக்காமல் வைத்தவடி. கண்ணா நின்றவடி. 
லித்தார மெல்லாம். விளைத்தவடி. - சித்தத்தி 
லெண்ணேது மாய்த்தவடி யென்னைவாழ் Bs san 
கண்ணேசண் ளாகக் கரைத்தவடி. - யெண்ணுற்ற.



௨௬ பாடுதுறை. [மூ தலா 

காலங் கடர்தவடி காமங் கடிந்தவடி. 
லங் குடிகொண்ட செம்பொனடி - ஞாலமெலா 
முன்பிழைக்க வல்லவடி. (ற்றுந் அடைக்குமடி. 
(யென்பிழைக்குச் சால விரங்குமடி. “யன் பினொடு 
மூவரும் தேடுமடி. மூர்த்தியாய் வர்தவடி. 
யாவருங் காண விருந்தவடி - பாவியேன் 
சென்னிருடி கொண்டவடி. சித்தம் புகுர்தவடி. 
சொன்னிகழா நின்ற சழூபனடி. - முன்னைவினை 
காளா மிதித்தவடி. வல்வினையே னை த்திருத்தி 
யாள மதித்துவர்ச வண்ணலி. - நாளுக்கு 
காளும் புஇியவடி. ஈல்லடியா சோடெனையு 
மாளும் படியிசைந்த வையனி. - மாளாவென் 
கள்ளத்தை வாங்குமடி. கண்ணாகு மானந்த 
வெள்ளக் செனைப்புகுத விட்டவடி - யுள்ளத்திற் 
கொண்டகோ ணீச்னுமடி. கோகனகன் முழுமடி 
வண்டர்சோ னேத்தமிக வஞ்சுமடி-கொண்டரெலாங் 
கொண்டு குலவுமடி. கொங்கு கமழுமடி 
பண்டை கிலையிற் பதித்தவடி - கண்டவர்தம் 
பாவ த்தை நீக்குமடி. பாகொத் இனியவடி. 
* யாவச் தனமான. வம்பொனரி, - Sapp 
வாதி பசவனடி யாதித் தீனைமுதலாஞ் ன 
சோிக்குஞ் சோதியார் துய்யவடி. - யாதுக்கு | 
3518 le Dau. Cua Poor sau. | 
  

*தவத்துக்கு தீ ;சனமென்ப ததவ தீ ;தன்மென 2g malian. .



வது] திருவடிமால. ஊன 
யோதாட லுவமை யுணர்க்துமடி - பேதாதி 
பேத மறுத்தவடி. பே வினியவடி. 
போதக் கனமாம் புணிதவடி. “யா இயு 

ந்கமு த, Manly. யாரணமங்க ம டடிமடி. 

பந்தமும் வீடும் படைக்குமடி. - சிர்தைக்கு 

ப்பாலாய் நின்றவடி. யன்பர்க் கணியவடி. 
யொப்பான செய்யவடி. யொப்பிஷடி 2 Gin? mall 
மரற்றுமடி. தன்னை வழங்குமடி. மாதவர்கள் 
போற்றுமடி. யின்பம் பொழியும௫. - Gara p Bloor si 

‘Rererarit) der peg. Quer sata gs Gerardi gr us 
கன்னலாய்த் தேனாய்ச் சல் தவடி - தன்னிலைபோய் 
MITT வர்தவடி வாழ்வறவாழ் வித் சுவடி. 

யாரா வமிர்தான வம்டெ ானடி. - இீராவென் 
வஞ்ச மறுககுமடி மான் கடிர் தவழ. 

கெஞ்ச மறிய நிறைர்தவடி. - தஞ்சல்பவப். 

போக்குவர வற்றவடி. பொன்னான செய்யவடி. 
யாக்க. மழிவற்ற வண்ண... - யாக்கையுடன் 
முத்தி பளிக்குமடி. மூவா முதல்வனடி. 
பத்தி வலையிலகப் பட்டவடி. - - புத்தியா 

ப லுல்ளற் கரியவடி. யுண்ணெக் கவருண்ணா. 
வளளத் தமிரதான வள்ளலடி. - தெள்ளு ழ் ற் 
-வின்சொன் மதிப்புலவோ Cra au ‘Our முவடி யென்: 

புன்கொ லுவச்சு புனிகனடி - யென்சென்னி 
Orig தவமான: செம்பொனடி. இவினையேன் 

கைதவங்' 'காணுக் கருணையடி. - பைதலென.



அவ] ட பாடூதுறை. 

:வாலாவென் றென்ளை (பரு ட்சண்ணாற் பார்த்தருவி 
- வாவாவென் றென்றலையில் வை தீதவடி,-ராவார 
வாழ்த்த. மனகினைய மாமலர் தூஉய்க்க ரங்கள் 
ூழ்த்த செவிக டுதிகேட்பத் - தாழ்த்தத் 
POSES waren aio. தாமரையோ அண்மை 
சிலையும்பர் காண நிகழ்த்த - வலதின்றி 
யற்ற பொருளிதுவே யாரணத்தி "லாணையே 
மற்றில சென்ற மழுவேந்த - முற் நுலகிற் 
.இிக்கவர் நால்வரே சுத்துவ ஞானத்திற் 
பக்குவ ரென்று பகரவரன் - சச்கிரக்கை 
யாண்டகை தன்பா லறியானா வாழித்தோப் 
பாண்டவனுக் கோதப் பதிணெண்கா - லீண்டுலகற் 
கையின் மணியென்ன யாவர்க்குங் கண்ணனிக்குஞ் 
செய்யகரூ பானந்தன் செம்பொனடி. - மையலாய்க் 
அன்று மறுசமயக் கத்இிற் கலையாம 
லொன்று மொழிவற் றுளவெல் ல்லா - நின்ற 
படியே இவெமாக்கிப். பார்த்தென்னை உ யாண்ட. 
-வடியென்னை யாண்ட வடி. (62. 

௮டகண்ணி- ௬டு, ட 

  

கேரிசைவேண்பா. 
வடி.விலா மாயையால் ans vas BoE, முடிவிலா 
முத்திப் பொருட்கு - மடியோரி, னீண்ட பெருமா. 
atl at io pis போதமிளித், தாண்ட பெருமா orp 

ப திருவடிமாலை முற்றுப்பெற்றது. :



௨ 

இவமயம், 

இரண்டாவது 

வெப்பிரகாசசுவாமிகள் 

இருவ ருட்கழன்மாலை, 
அவளும் பல கடமை 

கலிவெண்பா. 

இருவார் செழுங்கமலச் சீராரும் பொற்று: 
ளருமா முனிவ சமார் - பெருமால்கொண்் 
19.601 GUT GI, சுவடொ ற்றிக் HI GOS) FEI Og தமுற 

முன்னை யொருமூவர் தாழுயலப் - பின்னவியற் 
பாதகமே செய்அழலும் பாவியே னைப்பொருளா 
ரதனுடல் சாத்தி நலர்திகழப் - பேதையேன் 
றன்னைவலிர் தாண்டருவித் தாவாத வெள்பவத்தை. 
முன்னமாறு மூலமல மாமாயை - தன்னி னாடுஞ் 

சரத் துணித்துச் சிறியேனை த் Bl AEE 
சீருற்ற கோவத்தைச் £ீர்ப்பதியில் - வீரைப் 
பெருமான் சிவப்பிரகா சப்பெருமான் பேரா 
வருண்மா மகடுறவி யாயுற் - திருமா 
மகள்வீறு சா ந்தியொடு வாழ்கருணை யன்பாக் 
"துகடீர் தயைமாதர் சூழ - மிகுஞானச் 
சித்தர்கணஞ் சேலிப்பச் சீராரு ஈல்லன்பர் 
ug Bue னின்று பரவியிட - வெதி த்திசையு 
'மாரணங்க ளாகமங்க ளாத்தர்மொழி Quer Barp



௩௦ - பாடூதுறை. (இரண்டா 

* பாரணங்க ளெங்கும் பரர்தொலிப்பக் தாரணந்தான் 
யோகாந்த ஞான வுயர்முத்த மண்டபத்தி 
லேகாந்த மி பீடத் தினிதிருந்து - சோகரந்த 
வெ + கோல கால மிசப்பெ; த்த வெல்வினையாம் 
பொமங்கார் மயனெ றியிற் போய்ார? - லங்கே 
தலை மாவேளைக் தன்னருளா தி ன்ற 
வலியாலே கானெடுத்து வன்பாய் - கிலையதுற 
கெஞ்சத் தினைவணக்கி நீள்வஞ்சப் பற்றெல்லாக் 
அஞ்சத் அுகளாகப் பார்த் கருளி - - நஞ்ச.துறு 
“மென்கோாண் முழுது ௦ மெழிற்களுற் ருன்வி முங்கி 
ஈன்கேது மில்லாதே ஞய்த்தலையி - லன்போடும் 
வைத்தவடி வாசாம கோசரமென் மரணங்கள் 
பித்துறுபே ரன்பாய்ப் பிதற்றுமடி. - யெத்தவருக் 
தேடுமட. தேட்டமெலார் சிர்க்குமடி திண்ணன்பிற் 
கூடுமடி கூட்டர் கரியவடி - பாடியிடும் 

பத்தர்க்கு ஈல்லவடி பாதகனே வைப்பிடித்து 
முத்திப்போ கத்தின் முழுத்துமடி. - சத்தத்தை 
யாற வளித்தவடி யாசை யறுக்குமடி 
பூன முளத்தை யொருக்குமடி - வேறதற 
ன்னை பளிக்குமட். சால வினியவடி. - | 
யென்னை யுருக்கியின் பி சுவடி, - முன்னையொரு 
மூவர்க்கு மூலவடி மூவாது சாவாது | 
தேவிற் பொலிந்து திகழ்ந்தவடி - தாவ ற்ற 

ர பாராயணங்களென்பது - "பாரணங்களென. மருவிற்று. 
ர் கோலாசலமென்பது - -கோலசாலமென மருவிற்று. - 

 



ag] திருவருட்கழன்மாலை. ௩௬ 

சுத்தசுக போதவடி சொல்லிற் படா தவர: 
பெத்தமொடு முத்தியிற்பே. ரின்பவடி. பெத்தியெனை 
யாரவென .வந்தவடி. யாயேனை யரண்டருளும் _ 
போருளாற் ருன்பெரும்பித் தானவடி. - உரருளா. 
செல்லை யிறந்தவடி யென்றுமுள தாயவடி. 
'சொல்லுமனஞ் செல்லரிய தூயவடி - ன தொல்லைலினை 
போகத் அரர்தவடி. பூணம தாயவடி. 
மாகத் கவருண் மறைந்தவடி - யோகத்தின் 
மெய்த் துமுடி. வாயவரி. மெய்யன்பி லார்க்கென்றுக் 
பொய்த்தவடி பூமாபாய் சின்றவடி. - நித்தலுமென் 
Gurr s Cusaerty sain Dib பி௪சலறச் 
சீரார் இருக்கருணை செய்யுமட். - யோராதே 
யென்றுமப ராதமே Oru By. apis தான்முனிவை 
மொன்று மதியாத வொப்பிலரி. - கன்றுமனப் 
புல்லினத்தே கான்மறந்தும். போகாமைக் தன்னன 
ஈல்லினத்தை யேகூட நல்குமடி. - யல்லலு, அஞ் பர் 

சாதி குலச்சடலைச்: சங்கற்ப ரான்சாடப் 
போத மளித்த புனிதவடி - மேதக்க ் 
‘Darr ய யோகன் களும்பயனுங் கோதெனகான். 
விட்டே விளையாட வைத்தவடி. -. துட்டாய 

் 'வென்கொடுமை நெஞ்சத் திருக்தகலா தேயருள்செய் 
் ஈன்கதனான் மிக்கு ஈயர்தவடி. - தன்கருணை 
காட்டவெளனை யாண்டவடி காயமதா்ய் மாளுமெணை 
ஸமீட்டவடி யுள்ளே லிழித்தலடி. - பாட்டி. னொடு 
பண்ணா நின்றவடி. பாவனைதீர்த் தாருள்ளக்



ந... யாடுதுறை. [இரண்டா 

கண்ணாய் மணியாய்க் கலந்தவடி. - யெண்ணுதற்கு 
கான் மறைகள் கூசுமடி. நன்கறிே ய னேத்தியிடு 
மூனவுசை கேட்க வுவர்தவடி. - மோன்மதாற் 
றன்முடி.வு கூறுமடி. சன்பெருமை பாராதே 
(யென்னை யிங்கனாள விசைந்தவமு. - பன்னுமறை 
மூலமென வோ துமடி. மூடனே னென்புருக்குஞ். 
சீலமதாய் நின்று இகழ்க்தவடி - காலமவை ப 
கண்டவடி. காலங் கடந்தவடி. யென்னுயிரை 
யுண்டவடி. யுள்ளொளியாய் நின் றவடி. - மண்டுபவக் 
காடு கைச்சவடி. சண்ணாகு க மானந்த 
காடுதனை யெனக்கு ஈல்குமடி. - - கேடனே 
னன்பதறுந் இிங்கொழிய வள் ளு முள்ளச்தர் 

இன்பமுற வென்ையிற்கள் வை த்தவடி-முன்பின்றே 
வேதித் இ திலகுமடி. மெய்யானு பூதியினாற் 
சாதித்துக் காட்டியிடுஞ் சம்புவடி. - பேதிக்கு 
'மெப்பொருளு மாயவடி. யாவுங்கழன் றவடி. 
முப்பதமு மோதி முடிச் தவடி - சிற்பதமாய் | 
நின்றபடி. நின் வடி. சகேரேயென் சண்குளிர 

வொன்றுமடி. யோருவமை யற்றவடி - - சென்றடையு 

-மெப்பதமு மாயவடி. யேழையர்க்கு ஈல்லவடி. 
 யொப்புவமை தான்றனக்கா யுள்ளவடி. -யெப்பழைய 

- கோளும் விரகெயையுங் கொண்டவடி. கூழையனை. 
. யாளு முவந்தடிமை யாண்டவடி. - நாளுமு£று.  . 

. தண்புசெறு மென்றனையு சாணிலிடா தேபிடிதிதப் [ளி 
வுண்செயுமென் புன்மையெலாம் போக்குமடி-கண்டுச



வது.] திருவருட்கழன்மாலை. ட ௩௩ 

கூர வினியவடிட௩கூற வரியவழ. 
பார்வையற மெய்யே பணைத்தவடி. - யூரொடுபே 
மின்றி யிலகுமடி' யேகார்த மாயலடி. ட 

நன்றினொடு தீங்கதிலா ஞானவடி. - வென்றிமிகுச் 
தூய துறவினர்பாற் pier eying: gr agus 
மாயமுறி லங்கே மறையுமடி - சாயமது 
பேணியிடும் பெற்றியரைப் பேயாக்க வல்லவடி. 
காணுமவை முற்றுங்கண் ணாக்குமடி - ஈரணமெலார் 
இர்த்தவடி. செத்தினிப்போய் நான்பிறவா வண்ண 
பார்த்தவடி. பாதாதி கேசமுறச் - சீர்த்த [மெனைப் 
வருளே பொழியுமடி. யாய்வொன்று மில்லா . 
மருளேனை மாயாமைக் காத்துத் - தெருளாவென் - 
சித்தஞ் சிவமாக்கிச் செய்தவெலா மெய்தீதலமா 
வைத்தெனை வாழ்வித்து வர்தவள்ளலடி-யெத்திறமூ 
கானாக ஈல்குமடி. ஞாலமெலா மானவடி. 
வானாடர் காண வருக்துமடி - யூனோ | 
டுயிருடைமை யானவெலாங் கொண்டவடி யோரேன் 
மயலறவென் சென்னிதனின் மன்னி - நயமதுறச் 
சென்ற ரீனவைத் தஇரித துத் திரிந்தவிட்த் 
தொன்றும் விகார மொழித் தவடி - சன்றுமிருள் 
காண வளித்தவடி. சாண்டுன்ற வக்கரியாய்ப் 

| பேணுமிரு டன்னைப் பிரி தீதவடி. - மாணுணர்வு 
சானா நின் றவடி. தன்னிற் பகுதியினை 
யானா தழித்தழியா. தானவடி. - தானா. 
உறிவெங்கு மாயுள்ளா யெல்லா மறிந்து



கூ௪ பாடூதுறை. [இரண்டா 

பிறிவின் றி கின். பிறங்கிச் - செறிகின்ற 
கோ ppt திதியழிவும் தன்கவணே தோன் றியிட 

வூற்றத்துக் கோவா தொளிருமடி -யேற்றத்திற் 
Gowhs pas Carolan வயல் ஞ் சாற்றிப் பான்மிகுதி 
யானெனவே யாவளிக் துறின் pany. - மேனிதழ்ந்த 
கோளெ வையுவ் குத்றமெனக் காட்டியக் கோண்மமு 
நீளும் பரன்கனவாய் நின் றவடி. - மாளவெறு க்கி 

முய்த்தவவி காரமதா யோர்குமடி. யோ தரிதாய்ச் 
சத்தவெதி Ag gps அன்னுமடி - யத்தி 

லறிவயர்வங் கின்மையினா லாய்ந்தற்ற வத்தங் 
குறியிலிது விங்கெனலாய்க் கூடி-௦ கெறிமையினிற் 

போக்துணர்வாய் ஞாலத்.து வேழும்ப் புஞுந்தணர் oy 
சதேய்க்து செ eS beh ரழிவா ல் - வாய்ந்கபான் 
தன்சுழுத்தி wi (aio) மனச் சுட்டிய து கானசழன்று 

நன்பாமே யாகி நயற்தவடி - மூன்புகலு 
மீரியல்பாய் கின்ற விருதி பகுதியும்போ 

யோரியல்பாய நின்றங் கொளிருமடி.- தீர, 

வுசயாத் தமனமுமற் ரோசுவதச்தை பும்போ 
பிசுயாத்த மாகி யிலங்கு - மனபார்த்துத் 
gi bg கழன்று தெளிவாய் நிரந்தரமா 

யாரந்த வுணாவுமுவ மானவடி. - போச்தவித 

ot ற்கழும் விர்சவமே செய்கதுபா சென்றருள 
oe வித் கைய நானென் றியம்பியிடு ~ மிச்திகழ்வால் 

சின்றபடி. மேரே யிதம்வே நெனத்தோனது 
மென்றி pre னா குற்ற. 'மெனச்கேற்சக் - சன்றலறக். 

வெய்யிலை. சன வுயுஹததவ். ஒய்வு ைதள்ை styrene shay பயல 

* இனவெதுசை



வது.] திருவருட்கழண்மாலை. ௩௫ 

காட்டுமடி, யி வ்வ்ளவுங் காணு முபாதிகளை 

வாட்டிய இங்குணித்கான் மன்னிரிகழ் - சேட்ணொர்வி 
மே ற்கிடக் சுமாசறுத்த லென்றுவெதி ரி SEY b [ன் 

0 தாரத்இகமுக் தானாய்த் இகழ்ச் கவடி - பார்த்த 

வணிதமுடன் முனிகமு மற்றொனளிரு மம்பொற் 
புணிகவடி பூதவுல குண்ட- தனதுசெய 

முனு மிறந்தவடி சாற்றவரி காயவடி. 

யான வுபசமன மாயவடி. - மோனபதந் 

கும்பிரான் வக்து வெளிப்படுமிசு கானமென 

நம்புமா காட்டி நயந்தவடி. - யெம்பரம 
இன்றி யெழிறிகமு மெல்லைபிலாப் பேரொளியாய் 

ஙின் றபடி. நின்ற சிமலவடி. - யென்றுஈ்தா 

மேசை வுல வுலப்பில்௬க சாகாமாய் 
நீதியது சானாய் நிகழ்க்தவடி - மீசகனவே 

தானிருக்துகாட்டத் தயங்குமூ மைக்குடத்தி[றைந்தே 
* னீர்கிறைந்காற் போனிறைகந்து நின்றவடி. - கேனி 

யெற்புக் தொளைதொறுமங் கேறிமயிர்க் சால்கடொறு 
ர் மிக்குத் தித் இக்கும் விமலவடி. - தக்க 

வொரு மையா லித் இகழ்வெ லாமொன்று சித திப் 

பெழுவமபே மைம்புலனு மாரச் - கரவதிலா 

வெள்ளவெளி யாயவடி மேவுமருட் கண்ண தனாற் 

கள்ளமற வெவ்வுறுவுங் காணுமடி. - தொள்ளைச் 

செலிலழிய் இன்றித் திகழொலியாய் நின்ற 

0, * மூன்றாமெழுத்ின வெதுகை, ழ இனவெதுகை 
 



௩௭ பாடூதுறை, | [மூன் 

நவையிலடி. நாடற் கரிதாய்ச் - அ வையதுறு 
wire) sem A BALL a தி தீஇக்கு.. 
மோலவிலா வின்சுவையா மொப்பிலடி. மேவு 

ட ற்பரிச மின் றி Gli Bau அபே ரி GOT LI Ss 

இடப்பரிர மாகித் கெரி வு a - அடைக்கு! றி ழான் 

னா மின்றி விரிவொடிக்க மிண்ருகில் ம 1௦) மண பின றி வாநர வருச 

ஜா வின் மம்மர் ய்த் தி பன்குமடி ~ LT வியே ன் 

சென்னி கொண்டவ மிவினை யே 6) BI Sone oo ௦87147 சட்ட. ம். jo aio GOT OF: DG ஞ் 
ன் 

‘ 

மன்னியிருக்கவடி கான்மறா் துத் - தன்னொழிய 

வுன்ன MATS GOL. யொன் ay Bi தின் (Oo ty. 

யன்னையிலுர் தானெனக்கன் பானவடி. - ஈன்னயமா 

மன்பர்க் செளியவடி யன்ப இலா கெஞ்சதறும் 

வன்பர்க்குச் சால வலியவடி. - யென்பற் ரும் 

வி CHES 2 ர் சாடு மடி வாரா il வநகுவ by. 

ar GRA. மிபரிடங்கள் கூவுமடி - தஞ்சமதாய் 

நின் றபடிறின் றவ. கேரோயென்மோகச்தைக் [வென் 

Glair sar Pauly புண்டிலையென் கோண்முழுது - மன்றியு 

மாற்றமது லாட்டுமடி. வாழ்வறவாம் வித் தவடி. 

போற்றுமடி. யாரைமிகப் போற்றுமடு. - யாற்று 

Bowel oor HG aW ea று மன்பர் சுன் இர்தை 

வெருள துற மெய்யே பொலி தல் - கி.ருளு மனம். 

தென்னைப் பொருளாக வெனள்போ லுடல்ச ர்த்தி, x 

தன்னைத் தருர்தம்பி ரான்றனரி. - சென்னிக்கண் 

வைத்து மன மகுழ்க் து வாயா கான்வா ழ்த்தும் 

பித்ததுவாம் போன்பே தர்கருளெ - னக்தா



வது. | போற்றிமாலை. உள 
4, ௬ a 

இவெப்பிரகா சாபோற்றி சீமானே போற்றி 

யவக்கடலு ளாழ்வேனை யாண்ட - சுவக்கடலே 

போற்றி சயசய பல்லாண்டு பல்லாண்டு 

போ ற் றி Foe cor ற் 3 நீ. (௨) 

ட கண்ணி-௯௭. 

நேரிசைவேண்பா, 
என்புன் றலமன்னு மின்பக் இருக்கழலை 
யன்பொன் றியேத்த வனவாக - மின்பஞ்செய் 
காண்டானே தர்தருள் செய்யல்லது Carl) cap ar on mt 
வேண்டா மையுமருள்வாய் மெய். [கா ன் 

திநவநட்கழன்மாலை முற்றுப்பேற்றது. 
ம... 

ஈவமயம், 

மூன்றாவது. 

ஸ்வரூபானந தசுவாமிக ள் 
போற்றிமாலை, 

கலிவேண்பா. 
லானாடர் சீகானு மலரோனு மாலோனுங் 

கானாடு இன் DSB p கணே CB GIN - BT GT 

மாட்டார் மஇமயங்கி மாமறையி னீறுகளுக் 
சாட்டா மரைதேட.க் கானாற்றச் - சேட்டார் 
முனிவரெலாங் காணார்போய் முர்சீரி னுள்ளே 
பணிவருங்கா லக்றுப் படி. & pe BIOMOL GiGi 

கோ டையினில். வெய்ய சு 8 ருங் கொடுக் நீயும் 

ன * வகையுளி - ரீட்டல்விசாரம். 
ae hd ap



கடு பாடூநுறை. [மூன் 

பாடு மெரியப் பகைபதைக்தும் - வாடித் 
கலை$ழோய் நின்று தபித்துச் லே மா 

ழூ.லைகாய் கிழங்குக ரற் றெய்தி - நலமாகக் 

கொண்டயின்றுங் net ௦ “0 மிடமாகக 

கண்டுயின்று மிங்நனே காயத்றைச் - கொண்டு 

படக்கடவ வெக்களையும் பட்டாலும் பட்டு 

ASG ராக விதித்திற - கடற்புலன்க 
ணித்தகார்க டங்க ணினைவுங் Bi BEES Lp 

LITT GRU S aH தூரப் பட்டிருண் - டேக்றுவார்க் 

சின்ன செனவறிய வில்லா வியல்ப சன 

லன்ன வரைய மயர்ப்பித்துக் - கன்ணுறுவ 

மாணென்ன வன்றி வலியென்னப் பெண்ணென்னப் 

மே பணும் வகையி ன்றிப் பேசங்காற் . காண 

ஸவொருவழியு மின்றி யுசைய/பை ர்வுல் கெட்டாக் 
இருவடிவை யுளளங்கைச் சேர்ந்து - 'தொருகனிபோத் 
கண்டோமென் பார்சாட்சி யாவையுங் கைகடற் 

அண்டோ விலதோவென் Capi apop & - இண்டாடம் 

பண்ணிப் பரம கருணையினா லோருருவாய் ய், 

நண்ணிக் திருஞா ot BTL GOO GH - நண்ண 
tno By னு மன்பர்க் ககமஇப்பின் முன்வக் 

தொளிப்படுமா போலே யொ ளித.தும் - வெளிப்பட 

யெம்பிரா னென்றிரர்தும் யாவர்க்கு மெய்தரிய 
தம்பிரா னாயேற்கித் தாரளிக்கே - செம்பொ ற் 

கமல்காட்ட வாசமெலாங் சுண்ணாகக் காணே 

னழல்காட் டி. யமெழுகே. யாகே - னெழில்போற்ற 

aa -பக்கம்-உம்மையிடைச்சொல் 0 குமிட-கூன்று 
 



வது.] ்  போற்றிமாலை. ௩௨௯ 

வலாயாயி ரங்காணேன் Lor apes பெருங்களிவர் 
தோயா துருகு மூளங்காணேன் - காயம் 
புரையுள்ள வெல்லையும்போய்ப் பூரிக்கக் காணேன் 
Sorts இறக்கானுங் காணேன் - றிரைகொண்ட 
வாழிபோ லார்க்தோங்கி யாகாயத் தோடுகில 
னேழையே னாலிச் கெழுக்துவிழேன் - வாழே 
னருகேன் பெருகே னுடையானே யுன்னிப் 
பருகேன் பாவேன் பதையே - னொருகால் | மே 
விழிபனியேன் வெய் துயிோன் Quer rer Bip 

னோ மிவறவே நின் ௮ருக்கி பூனைக் - கழிவுறனே 
பாேன் பயர்துள்ளம் பாகாஇ கேசமுற 
வேன் 'வியவேன் வி Bid BC x உ னீராய்க் 

கரையே னெனதுடலக் சம்பிக்கச் காணேன் 

விரையேன் மலர்ப்பகத்தே வீழே - ரையும் 
குழறேன் FY கழுத்துக் கூக்காடே னெஞ்சைக் 

கழறேன்கண் ணீர்சொரியக் காணே - னுழறே 

ஜொளனியே யடியே னெொருவியப்புங் காணேன் 
களியேஞ்ன் செய்யும்வசை காணேன் - றெளிவிலே 
னாற்ற வறிகிலே னத்தா கழல்போற்றி 

தோறு சரூபச் சுடர்போற்றி - நாற்றிசையுங் 
சீழ்மேலு மெங்கும் கிளரொளியா பப்புறம்போய்ச் 
ரூழ்மேவிகின் ர ற சு டர்போற்றி - யூ pps wa 

காயங் கரைவித்த சண்போற், றி சாற் % றியமான “ 
    

*இயமானனென்ப இயமானெனச் சடைக்குறை விசாம 
சாயிற்று



௪௦ பாடூதுறை, | மூன்றா 

ரோயர் தரைவிண் சுடர்மூன்று - மேய 
வருவிக்க வல்லபம் போற் றியவைமாற் 
ஜொருவித் தகம்போற் றி யுன்னை தீ - தெரி வித்த 
வாபோற்றி நின்னை வளைவோ ரளம்விட்டு 
நீபோக் கிலாத நிலைபோ ற்றி- Bugs கொளிபின் நெளிவாய வே £ருருவம் போற்றி 
களியொன் றியசழல்கள் போற்றி - யெனிவரந்தூ 
பேயே யாண்டு Goo மபொறுத்தென் பேதைமை 

றரதையே போற்றி கமியேனை யாட்கொண்ட ஜிவஈ்கையே மீரா விறைபோ ந்றி- பந்த 
ஹெக்கானே போற்றி யடியேன் பிறப்பை 
மவறுக்கானே போ ற்றி வினையான் - மறுத்துன் 
றிருவருணோக் காலென து இத்தச் திரித்த லொருலிரகே யுத்தமனே போற்றி ட பருகமிர்த 
மானானே பே ஈற்றி யடிரசாயே 9 னஞ்சிடையே 
C 5B & தத இிக்குஞ் ர்ர்போற்றி ~ LIF @d) 
£வனியின் வர்தாள வாற்றுகிலேன் போற்றி. 
சிவனயன்மா லாந்தேவே போற்றி - தவமிலியே [KG னெனசெய் தேன்போ ற்றிபிறைபோற்றியெப்பொரு முன்செய்தா னேமுமுது ீபோற்றி - நின்செயலின் காரறிலார் போற்றி யனைத்துமா யல்லாத Bus Sas போற்றிவெறும் பேயேற்குப் ~ பாரறியத் 
தந்தாய் மலர்ப்பாதக் தம்பிரா னேபோ ற்றி 
Gib er குலந்தவிர்த்த சர்போற்றி - கொர்தாருந்



| வது. போற்றிமாலை. க 

கானளிணைகள் ே பாற்றி தரிக்கிலேன் சாண்போற்றி 

யாளெனையுப் கொள்வதழ கோயோற்றி - மாளாமே 
சாத்த கழல்போற்றி சாயேன் சகவலையெலாக் 
சர்க்க விழியின் நிறம்போற்றி - arr son gor om 

மொன்முலே யெண்ணிறர்க வூழிவரு மென்பவத்தை 
சொன்ருனே போற்றி குறிபோற்றி- பொன்று [ச 
8 6G Lor டகமேவு மென்மயலை மாய்த்த 

HFT aor வாரணமே போற்றி - பதகக் 

கலையோ கலைவலைகள் காண்டற் கரிய 
சிலையேயென் னின்மலனே போற்றி - சிலையபோலு 
மென்னெஞ் சினைநெகிழ்ச்க சென்செய்ச வாபோற்றி 
முன்னஞ்செய் தாய்மூரத்தி யேபோற்றி - யின்னக் 

தெளிசிலேன் போற்றி தெளியாக வென்னை 
* விவிகிலேன் வித்தகனே போற்றி - யளிபவர்த 

முள்ளத் கமிரதே யுடையானே யோபயோரற்றி 
தெள்ளத் கெளிலே செயபோற்றி - கொள்ளக் 
குறைவிலா வின்பக் குணக்கடலே போற்றி 
யிஹழைவனே யென்னுரைக்கேன் போற்றி - முறையோ 
கைம்மாறு காணேன் கருணைப் பெருங்கடலே [கான் 
யம்மானே போற் றி யடிபோ ற்றி - பொய்ம்மாயக் 

இர்த்தாய் பிரானே பிரானே செய௦ே பாற்றி 

காத்தாய் கருணா காயபோற்றி - கூரர்தீதியே 
மூலமே*போ PD (Peps Bur ayaa gs 

கோ௭மே போற்றியெனைக்ர்கோப்பழிச்த- லேத் இன் 
  

* பிறவினை தீன்வினையின் வற்தது, * கோப்பு-கூட்டம்.



௫௪௨ பாடூதுறை. [முன்று 

வித்தகமே போற்றி விர யேனை நின்றுருக்கு 
முதீதமனே போற்றியுடை யாய்போற்றி - பத்திக் 

கடலா மடி.யவர்முன் காசினிமேன் மாய 

வுடலா GOT GO GTO) GOT GOT அன்னி - யடலார 

புலனெறியே போவேனைப் புண்ணியநீ யாள்கை 

நலனதுவே சாயகனே போற்றி - சலமதிபோ 

னின்று குலைகுலையு றெஞ்சக் இரித்கவிர 

கொன்று மறியே னுரையிறந்த - குன் றமே 

போற்றி புனிகாரின் பொற்கழலே யெப்பொழுதுஞ் 
சாற்ற வளிக்ச சதுர்போற்றி - தோற்றமெலா 

நீயேகாண் போற்றி நினைவணங்கா gros VENT Us 

பேயேகாண் போற்றிவெறும் பிக்கனே - னாயேனான் 

சொல்லும் வகசையறியேன் சோகத்தெம்பிரான்போற் 

கல்லு மனங்கசைக்ச சண்போற்றி-யல்லும் [றி 
பகலு மடியேனை யாண்டவா பார்மேற் | 
புகலும் வகையருளாய் போற்றி -“சகலமு 
மூன்னிற் பிறர்திறக்க வொன்றிற் பிறந்திறவாத் 

தன்னந் கணியேறின் முள்போற்றி - யென்னொப்பி' 
லென்னையாட். கொண்ட விறையே முறையபோற்றி 

முன்னையாய்ப் பின்னாய் முழுதுமாய் - மன்னும் 
பொருளாய பூணனே போற்மிதாள் போற்முர்க 

கிருளா யி ருப்பவனே போற்றி- யருளேது ட 

மற்ேன்காண் போற்றி யடி.ே னடையவுளைப் 
பெற்றேன் பிழைத்தேன்பெருமானே- சிற்றின்பம் [a 

வேண்டாவேண்டாபோற்் Bar வ்வீனையேனுள்ளுருக் -



[aig போற்றிமாலை. ௪௯: 

யாண்டானே போ ற்றியடி.போற்றி- தூண்டு டாச் 

சோதி துூறக்கதோர் g ் துணையே கழல்போற்றி 

யாதி யறிவே யருள்போ ற்றி - மபதையேன் 

ம opp ரதின் செம்பொற் நுணேமலர்க்காள் காணாரான் 

வாமேன்காண் போதறி ம௲ிபோற்றி - யேழையே 

ஞாற்றுகிலேன் போற்றி யருளாய் கழல்போற்றி 
கேற்றமெனக் முன்சே வடிபோற்றி - போற்றி 
சுரூபானச் கச்சடே யென்றுணையேயபோரற்றி 
இருவேயென் சய்தவமே போற்றி - கருவாய 

மூலமே போற நிமுடி.வே யடி போற்றி 

ஞாலமே விண்ணே ஈலம்போ ற்றி - gros to [ae 

அண்மையே போற்றி மிகு நண் ணணர்வோர் த௩கரு 
னுண்மையே போற்றி யொளிபோற்றி - கண்ே 2 மவில் 

காண்பசெலா நீயொழியக் காணேன் கழல்போர ற்றி 

பூண்ப, தினி யுன்பொற் சழல்போற்றி - பாண்பெணலி 
யல்லானே போர் ற்றி யடியேன் பிழை. ாாறுக்க 

வல்லானே போர ற்றி மதியிலேன் - பொல்லாதே 

னென்ற, இற் gure Oar oor ils Bra Ah ©) பவ்லிடச் 

நின்றறித்த இின்மலபோ தம்போற்றி - யொன்று (ஜு 

மறியே னுடையா யடைக்சலரான் போற்றி 
சிறிய னிடாசிகையாய் போற்றி - குறியேது 

மில்லாத வின்பப் பெருக்கடலே யேத்தினர்க்கு 
நல்லா யெனையா ணயம்போற்றுி - பல்லாண்டு 

போர் ற் தி சயசய பல்லாண்டு பல்லாண்டு 

% சர்க்திற மேறும் கெரியாகேன் - Cape மியவா 
nes ப ட். ப்ப பவ ன் 

4 மூன்ருமெழுதி கீ தினவெ.துகை,



சச் பாடூதுறை, [நான்கா 

விண்ணப்பள் செய்தவிது வேதங்கள் கணடுஅதி 
பண்ணப் பெரு சுமலர்ப் பாதத்தே . ஈண்ணுமே 
பயென்போல கெல்லாப் படியா லுங் சகமெனக்கு 

முன்போ ரு பிரில்லை முற்று ணரிற் - பின்பு 

முவதாகா இப்ப ACs ய் சாளேனை யாண்ட 
௦ பளசாவென் பாச்கியமே போற்றி - யுளசாலங் 

கொண்டாடி ஈாவுன் ஞுணம்பாவ koa gr eit 

கண்டார நாயேன்றன்் ௪ ண்ணிாண்டு . மண்டாகின் 

சாச்தியினை யெப்பெரருஅங் ே கட்டென் செவியுவப்ப் 

கூர்த்தி கமலே முஒ.ரூட - வேத்துக ற்கு 

வானவரு காணாத மாணிக்கப் பா கமல 
ஞான மணம்பருக நாசியென - தூனடைய | 
வுள்ளமாய் சின்றுமுக வோருடம்புங் ௪ ண்ணா 
கெள்ளமாய் நீர்சொரிய ரான்வியப்ப - வள்ளலே 

யூன்னடியா ரேவற் நொழிலுவர்து நான் செய்யப் 
பொன்னடிதா போ ற்றி பக pe பாற்று - யன்ன 

மனுவே பிரக்கன்றே னாயிரங் சால்போ ற்றி 

மிதுவே பெ இல 9G us னென்றுன் - கதியேது. 

மில்லாப் பிறவியிலே யென்னும் பிறக்காலும் 

பொல்லாதென் நீதே புரிபோற் றி - Sears 

கயவேனை யாண்ட கறாணேக் உடலே | . 

செயயபோற்றி செம்பொற் ௪ ழல், (௩) 

த சண்ணி- ௮௮, . 
(வது, 

போந்றிமாலை ழற் றுப்பெற்றது. 

| ர பேதத்தால் 
4 பழகாலவென்பது-பளசாவென மகர ளகர ௮
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உ 

சிவமயம். 

நான்காவது 

ஸ்வரூபான நதசுவாமிகள் 
புகழ்ச்சிமாலை,. 

| கலிவெண்பா. 

இருநாமம் போற்றும் இறமறியேற் Diss 
விரும னிலச்தி னி: Gis ~ யொருகாம் 

மமோருருவ மொன்றுமிலா வுன்மேனி காட்டவருஞ் 

சிருடைய செம்பொற் நிருவடியா - யாரமிர்தே 
இத்திக்கு் கேனே கெளிவிலா ma Susman 

பக்இல் இ 'றமிருக்கும் பண்பளித்தாய் - முத்திக் 

குடையானே யென்சையாட்கொண்டானே யெண்டி, & 

குடையானே யென்னையுடையானே - கடையானேன் 

மாளா வகைவகந்த வள்ளலே மெய்ப்படவே 

யாளா மடியவர்கட் கன்ட (னோ - (Gan it 

மணியே மாககமே மாற றிலாச் செம்பொ 

aor ow hus யெனக்கணியை யாழாய் - திணியவெறும் 
டொய்யு மிருளும் பொருர்து மனங்கரையச் 

செய்யு மருட்கட் செழுஞ்சடரே - மெய்யன்பா 

லாளான கல்ல வடியார் பிழையென்றுங் 

கேளாசனே யென்னுடைய கேளானே - | 'ளார்க்குத் 

Car ன் (7 னே கோற்றியவித் D SHIRES சோதி Bij 

மூன்ருனே யோரிடத்து மூன்றுனே - வலான்றீகான்
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மண்ணலாப் நீரலாய் மாமலர்த்தாள் சூடாதார்க் 
கண்ணலாய் நாயேனுச கணணலாய் - பெண்ணலா 

யாணலா யன்றி யலியலா யென்றனக்குங 

காணலாய் வந்த கருணையே - நாணிலா 

'தென்னையு மாண்டருளு மெர்தையே யென்மனமாங் 
சன்னையு மாறு! கடைக்கணித்தா - யன்னையிலு 

ஈல்லானே வேண்டியவா நான்செய்ய முத்திகர 
வல்லானே யென்றனசக்கு வாய்த்கானே - சொல்லோடு 

Oe ui Feo or மொவ்வாத இமையேன செய்பணிய al 

கைகவமே யென்றழியக் கல்லானே - மைதஇீர்ந்த 

சோதியுருவே சுரூபானர தச்சுடமே 
யாதி பூடனடுவீ 2 poy sor - நீதியா 

மேலானே கிழா மடியேற்கு வீடளித்த 

சாலானே நாயேன்றன் கைப்பொழுளே - நாலான 

வேகங்க ளேமுதலா மெயர் மால்க ளாலுன்றன் 
பாதங்கள் போற்றரிய பண்புடையாய் - வாதங்கட் 
கெட்டானே முன்னூல்ச ளெண்ணுகின்ற லெ ட்டுருள 

தொட்டானே சட்டருளத்தமிர்தே - கிட்டானே [த் 
விண்ணோேர்க டங்களுக்கு மேதினிமே னீ இியிலேன் 

கண்ணா வர்தருளுங் கார்முகிலே - பண்ணார் 

மொழியார் லிழிவலையான் மொக்றுண்டு சாயே 
ன*ழியாமைக் காத்த வாசே - யொழியாதே 

யெப்ெ IT TL (8 மெல்விடத்து மெக்காலத் துற்கலர்த 

-செப்பொருளேயெப்பொட்குஞ்சேயானேயப்பொழு 
- செம்மென்பது-செப்பெனவலித்தல்விகாரமாமின. [தைக் 
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கப்பொழுதுலவாரா வமிர்தேயடியடைக்கார்க் 

செப்பொழுதும் இத்திக்கு மின்சுவையே 2 செப்பரிய 

பூவோன் முதலாகப் புல் லீறு பல் லுருலாய் 

நீவேறு பட்டாய் நிராமயனே - யாவேறு 

பால்போ லொருதன்மைப் பட்ட பாம்பொருளே 

தால்போ யுணர்வரிய நுண்ணுணர்வே - வேல்போலு 
கண்ணார்தம் பார்வையாற் கட்டுண்டு கள்ளமூறும் [ங் 

பண்ணார் மொழிகள் பலவுங்கேட் - டண்ணாந்து 

நிற்கு மதியிலீயே னேயமிலா Gor eros dsr gpm 

அற்கரையச் செய்ததிருக் கண்ணனே - ஈற்கமலப் 

பாகர் தொழவ றியாப் பாவியேற் குன்ன றியும் 

போதந் BT ONG புண்ணியனே - யேதங் 

கெடுக்கானே கேடிலா நின்பாதம் காட்டி 
'யெடுத்தானே யென்னா ருமிமே - த$ித்தாண்டு 
கொண்டானே யேதுங் குணமிலே Clear orm pli git 
கொண்டாகக்கொண்டசடசொளியே-கண்டா o Dey 
Hoors தீங்கமும்பே யாவாக்கும் ஈமேனுக் ன் 
கல்லாதா முள்ள வறியானே - பல்லுயிரு 
மீன்றானே யேழையேன் கண்ணொழிய யாவர்க்குக் 

தோன்னுது கின்ற சரூபனே - மூன்ுய 
காலம காலங் கடர்திடமே யெப்பொருட்கு 
மூலமே யாவு முடிஈ்திடமே - கோலவ் 
கரியாய் வெளியாய்நீ செய்யாய் கருது 
வரியா யெளியா யனந்த:- விரிவே . 
யொடுக்கமே பற்பலவா யோதுகின்ற கோகத் 

௦ ஒன்றுமென்பதின்-உம்மை விகாரத்தாற்றொக்கது, 
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சடுக்கமே யவ்வுலகுக் காணி - யடுக்துவடி 
வாகும் பளிங்கேபோல் யாதினுக்கு மவ்வவையாய் 

நீகுன்றி லாசு ரிறையொவியே - யோகொன்றி 
லொட்டானே யொன்ற௰ியா வுன்மத்கன் கையிலசப் 
பட்டானே யெட்டாய பல்லுயிசே - யெட்டா 

வகலமே வண்மையின்மற் றண்மையே யெண்ணுஞ் 

rere யொன்றாடி கானே - பகலிரவொன் 

Door விரவிே ws வவண்ணக் துன்னுருவைச் [மா ம் 

சொல்லாதே நான்காணச் சொன்னவனே - யெல்லா 

நின்றானே யொன்றுமலா நின்மலனே துன்மன க் இ 

லொன்றருனே நீமுடிவி லொன்றானே - குன்றா 
வொளியானே யென்னை யுவர்தாண்டு கொள்ள 
வெளியானே சால வெளியாப் - தெளியாகேன் 
வெற்றவெறும் பொய்யேன் மெய்யடியார் போலுன்ச 

கற்றுப் பிதற்றுமது கா தொடும் - குற்றமெனக் [ர் 

கொள்ளா தெனக்கு் குரைகழறர் சாட்கொண்டு 
லிள்ளாதென் னுள்ளிருக்கும் வித்தகனே - யெள்ளா 
வறிவே யறிவடங்கு மாலயமாய் நின்ற 
செறிவே யெலாங்கடச்ச தேரே - பிறிவகறக் 
சதேசாய மேனி தெளிந்நடைர்தோர் Cari gone & 
லாசாம கோசாமே மற்றெவைக்கு - நீசான்றாய 

சின்றா யடியேற்கு நீயளிகக கண் ணதனா 

லொன்றூகப் பார்த்தளவி லுன்னையலா - தின்றி 

யிருந்த தீனியடி.யே னே தாமென் றென்று 

இருந்து புகழுன்னைச் செய்வேன் - பொருக்தவுளை
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யாதி பிமையோர்ச எளவ்வுலின் றவ்வுலஇற் 
போத முனஞ்செய்த புண்ணியத்தா - னாதன் 
றரணி மிசையதனிற் முளடைந்தார் சன்ம 
மரண மறவருள வந்து - கரணஙக।் 
கெட்டா வொளியை பிதுவென்று சுண்காணு 

மட்டாக்கு மென்று வாரினைந்து - இட்டாராய் 

கன்மையான் மிக்சவர்ச ணின்றுணங்க நாடரிய 

தன்மையான் றன்னைத் * சாவென்னக் சகெண்மையா 
றன்னா லவத்தை பலலாகக் தான்பாவிக் [ற் 
தென்னா லனைதஅ மிலவாக்கிக் - கன்னாகச் 
தன்னாலே யென்னைக் தனதுருவே தானாக்கி 
யென்னாலே தற்றுதித்த த வென்னானை - முன்னான 
வென்ன ரச னென்னப்பனெம்பெருமானென்றென்று 
நின்னரியபொன்னடிக்கே நின்றிறைஞ்ட - யுன்னரிய 

வீசனே யெந்தையே யாவர்க்குங் காண்பரிய 
தேசனே யென் றென்று செப்புவார் - . நேசமொடுன் 

பாதம் பணிவார் பரம்பானே பென் திசைப்பார | 
வாதங்கட் கெட்டாத வாழ்வென். சர் - போதக்தா 
லாயதற் கரிய வறிவென்பா ரென்னவலங் 
ET LF DGS தோன்றுஙற் கனலென்பார் - மாய்கற்சே 

வல்லேனை மாளா வசைகாக்கு மண்ணில்வரு 
சல்லோனே யென்று கலங்கிளப்பார் - பல்லுயிர்க்கு 
அதத எவவ வக னிவவைவ யவை உ வட அவக *. 

ஆ : சரகெனச்கென்ப த. தரவென்ன் கீகென வொற்மில் 

வழி யொற்தை யுண்டாக்கியத. |
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கோன்றானே யென்பார் குருபானாய் வீட்ருளுஞ் 
சான்றோனே யென்று ௪ அரழிவார் - கோன்றுபெரு 

. சோதியே யென்பார் சுருபானர் காவென்பா [ஞீ 
ராதியே யென்பா சகமகிழ்வார் - நீதியழிந் 

SET LILI ரரற்றுவா ஈரலிப்பார் கோலத்தைப் 

பரர்ப்பார் மலாப்பாகம் பற்றுவார் - வேர்ப்பார் 
விமுவா ர் கொழுதெழுவ ரர் விம்முவார் விம்மி 

யமுவா ரதிசமிப்பா ராவார் - வழுவாம 
லிப்படி நீ யெப்பிறப்பு மாளி லெழில்வீடாள் 

% செப்பதமுந் இசென்று செப்புவா - செப்பொழு.அ 

போற்றுவார் நல்ல புகழ்மாலை கொண்டடிமே [ம் 

லேற்றுவா சென்செய்வே மென்றுரைப்பா - ராற்றே 
முடையானே யென்பா ருரைமறப்பார் யார்க்குங் 

கடையானே யென்று கிளப்பார் - கடையேனைக் 

தொண்டாகக்கொண்டருஞர் தூயோனேகாயடியேன் 
கண்டானேயென்று களித்திடவார் - கொண்கிகொண் 

டேத்துலார் ரம்பிடுவா செர்தாய்நின் கோலக்சைப் 
பார்த்துவாழ் வார்ரின் பழவடி | யார் - காத்தழும்பப் 

போற்று மவருட் புலையேனை யும்வைத்துச் 

1 சீர்த்ததிரு மேனிக் இறங்காட்டிச் - சாற்றுமறை 
நாம் பாம்பொருளாய் நான்றெளிந்தூ பக்த்தியுடன் 

பாடும் பரிசு பணித்தருளிச் - தேிகின்ற 

அடு சம்மென்ப.த செ ப்பெனவிசாரமாயிற்ற், 
  

1 சீர்திதவென்பது, மூன்றுமெழுத்னெவெதுசை,



வது, புகழ்ச்சிமாலை. (BME 

விண்ணோர்கள் புண்ணியகீர் மெய்விரும்பாகென்னுடை 
ண்ணீரா மஞ்சனமே சாகலித்தும் - பண்ணாரும் [ம 
வேதமுதகல் வெவ்வேறு போற்றிசைக்க மெய்மமாலை 
பரதமணியாதிப் பாரதனி - லாதமிலி 
நாயேனை நீயாக்கிரானோதும் பாமாலை 

பாயாமலாதகரத்தோ டாங்கணிக்து - கேயமெலா 
ாக்குநி இரு ப்போ னகமமா௮அ செய்யாதென் 

னாக்கு மு.பிரை பழுதாக்கி - 8ீக்கின்றி * 
கின்று யிதுகினையே னெஞ்சுருகே னுள்ளழியே 
னன்முள் பணியு ம் வகை ய் ஹரோ - ஜெ ன் a Li 

பாளேோ லுனையடியேன் பாவியேன் வையமெலா 

மாரேனீயாண்ட வருளு£ரையே - ஜூரூர்போயச் 

சாற்றே னகமகிழேன் சம்பிரமக்துன் பாசம் [ன் 
போற்றேன் புகழ்ந்து புகழ்க்துூரையே - pC oe) 

செய்யும் வகையறயேன் நீலினையேன் சேவடிசெர்க் 

அய்யும் வகையருளா யுக்கமனே - பொய்யன்றி 
'மெய்யேரான் செய்கின் ற விண்ணப்பம் கேட்டருளி 
யையே பருள வதுவெண்டு் - தய்யதிருப் 
பாரார் தொழவென்கை பார்மிசைமேல் வந்தாண்ட, 
நரதன் நனைத் தக்க நாமனமுங் - கேதமறச் 

இர் இக்க வின்னருளைச் செய்யஇிரு மேணியைக்கண் 
பந்இக்க வென்புன் றலைபானை - வந்திக்க 
வென்று:முரைப்ப ரெ Wea purr யானகனி 

மிலொண்று முளைக்க வுவசகதெண்ணேன் - பொன்றுங் 
கடையெலாங் காய்பசியை யஞ்சுதலா னாயேன்



௫௨ பரடூநுறை. [ஐந்தா 

விடயமே மெய்கிரும்ப லுற்றேன் - கொடுவினையேன் 

மாயனிட யத்தே மயங்கா வகையருள. 
நய தெனிற்சமிக்கச் செய்கருளல் - காயத்தான் 
விய வருளல் விரும்படி. யார் சிர்தையககி 

காய பெரும்ட 16% யாங்கருள - ணீயருளிச் 

செய்யா கொ ழிதியேற் , றிவினை யேன் போய்சாகுச் 

கையா வொ, வ னெனவமைவேள் - வையகக்தா 

onary. Fu Cer ga மானா லுனையிகழ்வா 
சொென்னுடைய தீ௫கெஞ்சை யாரறிவார் - பொன்ன டி.௪ 
கூடும் பரிசு குறித், தருளி மற்றவைகொண் [ள் 
டாடும் பரிச சன க்கு ் மன்பருளி. ச. கோடுமனன் 

போ Ge இ றமருளிப். புண்ணியனே சின்னுருவே 
யாருர் இறனே யருள், (௬) 

ன் சண்ணி- ௮௭, 

புகழ்ச்சிமாலை ழடறுப்பெட்றது. 

ட. 

இவமயம், 

ஐந்தாவது 

சிவ Fou சங்கீர்த்தனம். 

ள் சர்க்கழிநெடி லடி.யா சிரிய நத்தம், 

அளவி தந்தது வருள்சிவ சிவசிவ 

Ha றைந்தது வடி யிணை இவவ



வது.] சிவசிவசங்கீர்த்தனம். இச 

வுளமி நந் துமி டுணர்வொடு பரமற 
வொளிரு தின்றது வெசிவ சிவசிவ 

களவு அன்றிய சனசலெ னுளதிறை 
சுழல்சொ என்பது சரையிலை சிவசிவ 

தெளிவி | னன்கு௮ தெளிகரு to gp sau 
இதிதி இ கழ்ற்குறு வெ சிவசிவ. (க 

2... ப்ரி டங்களு முவமையில் சலைகளு 

மொரு மை uh) i au 69m SCR மொருபொரு 

Ov an நன்சூற வருவிட வுரு வுகெ ர் 

டதா டக்க.து சிவசிவ௫ிவ௫வ. 

வுபய வின்பமு முவகையு ஹொ பசில ற 

௨ வொளிரு கின்றது விவ செவசவ 

கிபம தொன்றற நிசழனு பவதிதி 
நிகரி றந்தது சிவசிவ சிவசிவ. (2. 

வகையி றந்தது சிவசிவ சிவசிவ 
மனமி றக்கது சிவசிவ சிவசிவ 

வகமதெ கான்றிய வனுபவ தித இிதியமிர் 

கன லி pik வவ செவ 
ர் . . . 

தகுவ தன்றுள வடியவர் திரளொடு 

சலனை வஞ்சனை யெனையுமொர் பொருளென 

விகமெ முக்கரு oil Lev i கருணையி 

னெல்யி றந்தது சிவசிவ சிவசிவ. (௩ 
ஒளிரு ஈன் கழ இ இசெய வரியக 

பறி டங்களு மொருலிர கறிகில 
அளப னன்குறு மயன்முத லி மையவர்



ஓ”
 

a Lin G a om 0. [ஜந்தா 

் தொடர்வு மஞ்சுவா இவூவ சீவ 

யனிய கன்சுழ லெளிதினி லள வு 
மதிச யங்கொடு துதிசெய வெனையருள் 

வளகி னைர்தென HM APS விறைகழல் 

வருச தந்தா வலிசிவ இவவ. (a) 

அளவை கொண்டெ லிறைஈம லடைதா 
வலம ருங்கல Chora சிவசிவ 

வளமில் வன்கலு (நிவருள மதில்வசம் 

வருதல் சங்கைய திலைவெ சிவசிவ 

வளர வன்பு விரகழி யடி யவர் 

in தியி லங்கிடு மிறைக முல் இவவ 

களல கெஞ்சுடை யெனையுக லடிமைகொ ள் 

கருணை யங்கடல் இவவ சிவசிவ. (௫) 

உருரு நெஞ்சுடன் மயிர்புள கிதம்வா 
YT MIG KP glo orgs wg tsar 

பருகு மின்பம இறைகழல் சிவ௫வ 
பகலொ 19 ae வுமிலை சிவசிவ 

திருகு வன்புறு மெனதுள மிதுதிகழ் 
இருவு ள்ஞ்செய்து செறிலிட மிதுவென 

வருத லென்செய்த படி௫ல வவ 
வளமை யென்புகல் வதுசிவ சிவ௫வ. (௬) 

நடலை சொண்டிர லொடுபச லறமிக 
ஈடுக டுங்கடூ மெனறுள மதுதனை 

- *தொடரவுமென்பது - தொடாவுமென இடைச்குறை 
விசா. ரமாயிற்று, 

ஈ



, சிவசிவசங்கீர்த்தனம். RB 

முடலை வன்பிண வுடலழி பொருளுயிர் 
மூழுதை யுங்கொடு விவ சிவசிவ 

கடலை Gor um லமிழ்தினை யென.து.று 
காத லர்திகழ் மணியென வருளிய 

படி.யி தென்செய்த படி.சிவ சிவசிவ 
பராம் பண்டி. ச னருள்சிவ Bint Feu, (ar) 

ஒருக ணநீதுய ரறும்வசை யதுவற 

வுகளும் வன்பவ வசு தியின் மடி.தரு 

மிருக ணின்றிய வுறுசெவி டரையுமி 

லி ழிசெய் வன்பிண வெளையமொர் பொரு 

வருத (ற் இரு வருள்சிவ சிவசிவ [ளென 

1 வடிவு கொண்டவ லபமிது சிவசிவ 

% வருள்சக ஊன்றியொர் பொருளிலை சிவ௫வ 
வமல னென்செய்த படிவ கவெ௫வ. (௮) 

உளம தொன்றிய வொருகிதி இவவ 

வுடனி ௬ pm இடு மொளிய.து ora 

வளவி றர்தக லமிழ்கது சிவசிவ 

_ வூல மின்றிய வருள்சிவ சிவஏவ 
வளம்வி எம்பிட விரகிலை சிவ௫வ 

வணம தொன்றிடும் வகையிலை சிவசிவ 

வெளிதி கழ்க்தில கியது தி விவ 

விகிர்சு னென்செய்த படி.சிவ சிவசிவ. (௯) 
கருணை யம்புய முகமலர் சிவசிவ 

கருணை யங்கட விருலிழி சிவசிவ 

* அருள்சண் Meat gO sone, 
 



௬ பாடூதுறை , [ஆரு 

வருண ws BO மடி.பிணை Gavia 

வழகு அன்றிய வடிவது சிவசிவ 
விருண யற்திடு மிடருறு பிறவியை 

யெறியு மெர்ை ap ips! Ga Gas 

இருந டன்றன தருள்சிவ சிவசிவ 

சிவகி கழ்க்கது சிவசிவ சிவய, (௧௦) 

சிவசிவசங்காரததன முற்றுப்பெற்றது. 

தி 

  

உ 

ிவமயம், 

ஆறுவது , 

ஸ்வரூபான ந தக வாமிகள் 

துவாதசநாமசங்கர்த்தனம். 
யத கணவ கத க பயை 

எஸ்சீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியலிருந்தம். 
பேச வாதிமறை நாலு மோர்விரகு 

பேசி லாமைஈனி பேசு பாதநம 
கூச வானவர்கள் கூற யானுனடி 

கூறு மாறுனருள் கரு சோலசம 
தூச வாபாண மார மாலைதரு 

சோபை மாதருட நூய்தில் பாதலரை 

கேச வாதியென வேச வாய்மையருள் 
கேச வாயாம கேச வாயாம, (க)



| agi. துவாதசநாமசங்கீர்த்தனம். ௫௭ 

் வறு, 
ஆராய வேதமுடி. வானுத பாதசம 

வாசாபி சாசமற வேயாளு பாதசம 
ராய வானவரா்க ௦ டவாதி தேவாம 

சகேனாரு பாசமலர் சீராக வோதுதொறு 
நீராய வாணவசை நேர்காணுபாதாம 

நீதான தாகுமென நேரோது மாசில்பொரு 
ணாராய ணாயபத மாரசாடவோ இம 

நாராயணாயரம காராயணாயகம, (௨) 

வழு. 

வாதவாதாறியாகபாதாம 
-மாகர் நாடரிய வேச பாகம 
வோது வாரறிய வேக நாலுமன 

Corie மூகதென வோது பாதஈம 
ச வாதவழல் சேரு மாதவர்கள் 

சேரு மாறுனடி தேரு மாறருளி 

மாத வாவிலழி வேனை யாளும 
மாச வாயநமமாக வாயதம, (௩) 

G ai mi. 

தாரம்போதுபொரு டானென் மேதிகம 
தாரம் பாலர்பலர் சார்பென் மோ இம 

வீரம் போ றுதலை மீதந் தாளு௩ம 
Caan Cur Beh wren a vas of 

காரம் போதகனு மாவிங் கோதிஈம 
ஞானம் போயழிய காசஞ் சேரியம 

i 

௩



டு௮ பாடூதுறை. . [ஆரு 

கோரம் போகவெனை யாளுள் கோலாஈம 
கோவிகந் காயநம கோலவிந் தாயகம், (சந் 

ம வறு, 
கட்ட. மாம்விளை சை, த்த காணம் 

சுதிதும் வாதியர் கைப்ப டாய்ஈம 
விட்ட மானவர் பத்தி யாய்நம 

வெற்றி யாளவல் விர் க்கு காமம 
வெட்டு மா வுரு வத்த 0, னம் 

லெட்டொ ணாவரு வத்சு னேம 
வெட்ட மாவா இட்டு வாய்ஈம 

விட்டு வேம விட்டு வேகம. (௫ y 

G ar mt. 
பிறைரூடு வோனுமரி பிரமாவு மாதிரம 
பெருவ ரன மாதிரில வரைரசாச காரிஈம 

அறை கூறு வாதருள மிருளான LIT BiG LD 

சுரூபாவெ PAGS மவர்காணு சோ இகம 
VEO OD mT soar ts மெனையாளு பாதாம் 
மோச ராலுமறி வரீதாய பாவகம 

LD 60) 9) (cy bp. ரபர் வணியான Ad BiG LD 

மதுரா ௪ றையகம மதுரு உ ணாயகம, (a } 

CS on mt. 
புரையற்றி யாவையிலு நிலையுற்ற பாத௩ம 

புகழுற்ற தோறுமுடல் புளகித்து ணேயமொரு 
சரையற்ற மாகவர்ச டமைகைக்த லாமலக 

கனியொக்க ராடி.மிரு களியுற்ற, பாதம



வது.] துவாதசகாமசங்கீர்த்தனம். ௫௯ 

வுரையற்ற சாயுமறை யுணர்விற் ப்டாததென 

வொழிவற்ற சோதிலா வழியிட்ட வீரஈம 
இரையற்ற வார்கலிய கதெனவைக்த பாதஈம 

இரிவிக்£ மாயஈம இரிவிக்ர மாயசம. (எ): 

(3 au Sb. 
சோம ஸாதிஈடர் பூழூ றணாபொரு 

டோமி லாதவுயிர் தோறு மேவிஈம 
ஈம சாடுருவம் யாவு மாசியொரு 

நாம ரூபமறு நாத பாதாம 

தாய்மு னாகிவு சார்பி யாவுசின 
காள லாதறிவி லாச காபதர்கள். 

வாய்ம ணலையம்வி டாத சோ தரம 

வர்ம யகம் வாம WIG LD, ௮) 

வறு. 

வேத ராகியுடன் வீடு சேரும்வரை 
மேவு மாதாவி ணாக ளாயதில 

பூசி ராலும்வழி பாடு மேவுமிழு 

,போசெ னாவமுரை யாடு மாயாம 

மாசு ராகலம வான நர டர்தொழு 

மாக ராசர்பக மாய்ளி லாமையிலை 

சீத ராகாவில் வீத ராசாறி 

சு ராயசம தேத ராயநம, (a): 

' வறு. 
FMA our? Ku கமலால யாயகம 

சலிகாலன் வாயின் மணை மிகால சாலம



௮90 . பாடூதுறை, | ஆரு 

வழல்சேர்மு னேயழியு மெமுகாக வேயுருகு 

மடியாரக டாமரிய வுளகான பாகஈம 
குழல்சேரு மாறின்மொழி மடவார்கள் கரதன்மிகு 
கொடியேனை யாளவொரு குருவான கோலரம 

“0 னி 7 . வ . py op வெழில்சேரு மாமுனிவர் கொழுமாதி ரா 2௩ம 
வ்ரு ஷிகேச வாயாம வ்முஷிகேச வாயகம, (௧௦) 

(வறு, 

சித்தரா னார்கள றி சிற்பிரகா சாயநம 
செற்றமார் வா தின்ம யல்செற்றகாடாளநம 

oF HC யோதுபதக கத தில்லா CB sous ர்ழிய 

மற்றிலா தாரமருள் வைத்தமா மாயாம 
ys ட " ட உட ட்ரூ. 

நிக்சவா வேவல்செய்து நிற்கநே ர॥ துனடி. 
OC) ot க க 4 

றித்தமா மேவல்செய்து நிற்கமா லாகுமதி 
UG FIT OPEC IM GOUT FT UG 

ப.த்மகா பாயகம பத்மரா TUG, (௧௧) 
(8 வாறு, 

வானாலு நீமுழுது மாகாக சோதி௩ம 
சிக வாகனன்மு னாம்வானு ளோர்பரவு 
தேவேச ராலுமறி வாகாசு தேசாம 

* மாமூது நான்மறைகள் வாராம சோசாமென் 
வாடாத பாதமலர் வாயார வோறுகொறுக் 

.... * முதுவென்பது - மூதென நீட்டல் விகாரமாயித்று. 
ட தொறுமென்பது - தொறுவென முற்றும்மை Sas 

ரத்தாற்றொக்க து, ப



on) ay. | Host BAT FHSS 3 COLD. ௬௧ 
* 

srap go காரமென லாரேசர் ரார்புஈம 

தாமோக ராயாம காமோத ராயஈம, (௪௨) 

கட்டகாக்கலித்துறை. 

கேோசவனாராயணன்கிளொாமாதவன் தே டொன்றிலாதி 

சேசசமர்கோவிந் சன்விடட்டு மதுக் இரிவிக்கிரமன் 

வீரச் முன் வாமன் ன் ட் a ரன் மண ol மிரு Ag. tf x Lh 

சைமிருமோ தரனுருவாய்கின் றகாமங்களே, 
. ne fe oO ர்க Qo ag . துவாதசநாமசங்காத்தன ழறறுப்பேற்றது. 

இிவமயம், 

எழாவது 

Found rae eeu Bor 

கமஹ்காரசங்கீர்க்தனம். 
a > ETD He 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவீரத்தம். 

மயக்குது மாயையி ஞல்விழி மறைத்தலி ஞைறி 

யேன்வ ழி, துயக்கு.று நீள்வினை யாகிய அயர்க்கு ழி 

நானணு சாவண, மியக்கற வேயரு ளாம்விழி யெஷக் 
கரு ளாலரு ளாயுறு, தியக்கற வேகெளி வாய்திகழ் 

இவப்பிர காச Cura mw, (க)



௬௨. பாடூதுறை. | ஏழா 

கணக்தினி லேபவ மாகிய கடற்றுயர் போயழி 
பாலிடப், பணத் இணை யெனழி யாவதை பிடி. த்தெனை 

யாளபெரு வேதிய, குணத்தினை யேதுமி லாயருள் 
குறித்திடு சாடி. யார்கம, செணக்தினி லேதெளி லாய் 
இகழ் சிவப்பிர sree Crore, (௨) 

இருக்கொடு மால்பிர மாதிசக ளிளைத்தய சாவுற 

வாடிடக், FHS HN Curr ணாயுழல் கடைப்புலை 
யாமெனை யாளிட, வுருக்கொடு தானெதி ரேமனி 
யுளக்தி ணிலேகல வாவுறு, இருக்கற வேகெளி வாய் 
திகம் சிவப்பி காசா மோம, (௩) 

ஈடத்தின னே யுல கோடுயிர் ஈவிற்றிடு பேகமு 

மாயவை, கடத்தின னேலவிளை யாடிடு, கருத்தினை 
யாரறி வாரெனை, யடர்ததிடு மாயையி னாருயிரறப்பதி 
யாவுள மேமனு, தஇிடத்தின னேதெளி வாய்திகழ் 
இவப்பிர காசா மோாம, (7) 

இளைக்கிட மாதவர் காமின மிகத்தினின் மானுட 

னாயெனை, வளைததரு ளாம்வலி யாலுற வணக்கியென் 
மாமயல் வேரற, விளைத்தலி லாவிகா வாகிய விழுப் 
பொரு Car wig. யரரவர், இளை த்இடு மாராமிழ் தேதிக ழ் 

சிவப்பிர காச Cire. (௫). 
கதற்றதி லானல மேதுமில் சலைக்கட லூடலை 

யாவகை, யிகக்தொரு மாமொஜழி யால்வெறு (நிமைப் 
பொழு தேமுடி வோதியென், மதத்தெழு மாமன 
மாகிய மருட்கரு வோடறி வாம்வகை, சிதைத்துள 
மேதெளி வாய்திகழ் சிவப்பிர காச மோஈம, . (௬)



] வது. நமஸ்காரசங்கீர்த்தனம். Sar 

OM (Gb Bose வான்மு தல் பூசுமு மயகச்குறு மூன 
தும் வேறெனப், பகுக்சுவை கோறுளை யாயொரு 
ப௫ர்ப்ப திலாத பராபர, தொருத்துல கோடுயிர தேர் 

பர gions Bor யானணு காவகை, செகுத்துள மே 
தெளி வாய்திகழ் சிவப்பிரகாச மோரம, (er) 

மறு, த்தன னானுன காரமுண் மருட்டி.ற மா ம 

BGs bow திற், பொறு த்தி. லேபெரி யோரகடன் புரைக 

Bp மேதுமி லாவகை, யறுத்திணே யாரடி. நிழலி 
லமைத்தழி யாவறி வாழுனைச், செறிக்கிடு வாய்தெளி 
வாய்திகழ் சிவப்பிர காரக மோகம. (~¥) 

அருத்தியி ஷேடைடி. யார்பணி யமைத்துள நா 
ளடி. யேனினி, கருத்துரை கா rasp தநோபடக் கலக்கற 

வே செயு மாறரு, ளொருத்தி மை யாகசம raven ins 
தொருக்கிய யோகுணர் வா யெனைத், இருத் திய 

தேவர்க டேவ௩ற் சிவப்பிர காரக Crore ம. (4) 

விரித்சனை வேசமொ டாகமம் விளத்தனை போக 
மும் வூடதுந், தரிச்கசனை யாலைய மாயவை சஜூர்ப் 
பட வேசலவா வணம், புரி, த்தனை நீபரிபூரண புல் HHS 

ராவழி வேனுயத், திரித்துள மேகெளி வாய்திக ழ் 

சிவபபிர காசாக உ மோகம், (௧௦) 

நமஸ்காசசங்கீர்தி தன மற்றுப்பேற்றது. 
AHA MAF HOPALHY ATA 
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௬௪ யாடூதுறை,. [எட்டா 

௨ 

சிவமயம், 

எட்டாவது 

ஊயப்ட்ர்காரு்வாடப்குிா் 

ஷ்வரூபானந்தசுவாமிகள் 

போற்றிசங்கீர்த் தனம். 

எண்சீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவீருந்தம். 
கருவுருவிற் பிறர்சடியேன் குழியா வண்ணக் 

கருணைவடி வாய்வர்க கழலே போற்றி 
யுருகுமன க் தீடியருட னெனையு மாண்ட 

வுண்மையனே கழல்போற்றியுடையாய் போற்றி 
பொருவதறக் திகமொளியா யுள்ளத் தூறும் 

பொற்புடைய போமிழ்தே புனிதா போற்றி 
தெரிவருஈற் றேவர்கடர் சதேவேபோற்றி 

சிவப்பிரகா சக்கனியே போற்றிபோற்றி, (௧). 

மூன்னவனாப் மூகனடுவீ றின்றி நின்ற 
முழுமுசலே யடிபோற்றி முனியே போற்றி 

யென்னையுமோர் பொருளாக வாண்டு கொண்ட. 

வெலையிறிருக் கருணையனே யிறையே போற்றி' 
'பன்னறுமறை மீறுகளோர்.கோடி யாலும் 

பூ பரிசதென வரியபரம்*ஏபொருளே போற்றி



வது | போற்றிசங்கீர்த்தனம். ௭௫ 

தென்னவ்னே சயபோற்றி ேசே போற்றி 

சிவப்பிரகா சக்கணியே போற்றி போற்றி (௨) 

பிறிவ துவா யுலக கணி லந்த பேசப் 

பின்னமதாய்ப் பிணச்கிறஈ்க பெரியோய் போற்றி 

குறியதிலா வானரந்தக் qr ற போற்றி 

முரை ரகடலை படி.ே பாற்றி ரூவா போற்றி 

ib gun | திலா மாககமா மணியே போற்றி 

வள் ளே ல வைப்பேயென் வாழ்வே போ ற்று 

செ Daw 3 வே சயபோர D: ற் ம தேசே 0 போ ற்றி 

வெப்பிரகா GS னிே ப பேரர் ற்றிபோ ற்றி, (:ூ3) 

என் pic! Lor Lag lie) Bear ற யிந்த 

ay arcana. இத், தழை: த்த வெர்தாய ய் போர் ற் Dy 

பொன்ற மாடம் பவவதுவார பப! ழல்வேன் றன்னைப் 

பூரணமா வேதிக்க புனிதா போற்றி 
குன் றலிலா மெய்ஞ்ஞானம் கோவே போ ற்று 

குரைகடே ல யடி.ே பாற்ற 28 HOC ww Cur ற், ay 

சென்றடையாப் பகுமளித் க சிவமே போற்றி 

இவப்பிரகா ௪ க்கனியே டே ராற்றிபோற் ழி. (7) 

ஓட பபுனக்கு நீயேயா முணாவே போற்றி 

மயாங்கமையோர்க் கறிவரிய வொளியே போற்றி 

பிப்பிறப்பை யது தீதிவொ னேழை யே ற்கே 

யெளிவர் த பெருமையே sor ug er போற், றி 

ய. புற, த்துக் கப்புறமா யணுக. வொண்ணா 

ou Bs BT மேயபோரி பி றி scoot? (ty ய் போற்றி 

௦



Shir Fir பாடூதுறை. | எட்டா 

செப்புதந்கு சானொன்று மறியேன் போற்றி 
சிவப்பிகா சச்சனியே போ pi) Gur pe, (௫) 

மாறுத பத்திபினுச் கெளியாய் போ ற்றி 
மதியிலேன் றனையாண்ட மைற or போ ற்றி 

வேறேது மில்லாக விளைவே போற்றி 

விக்குகனே யடி.போற்றி விமலா போ ற் றி 

யாரு பேறுவகைக் கண் ஷீ ரன்ப 

ரகம்விட்டோ ஈடிநீங்க வறியாய் போற்றி 

சேமுதா ௬ண்ணின்றுக் கெளியாய் போற்றி 
சிவப்பிரகா சக்கணியே போற்றி போற்றி, (௬) 

௮, றிவேசு மில்லாக கடையே ஞு 

ADH FoR வைந்துமெனை யாண்டாய் போற்றி 
குதியேது மில்லாகல் லடி.யார் செல்வக் 
கோில்குலக் சதெனைச்சேர்க்க கரவா போற்றி 

மு றியாக வானந்த கறு வெள்ள 

மூலமே போற்றியராண் முகிலே போ ற்றி 

செறியா க செற்வேயென் றெனிவேபோ ற்றி 

இவப்பிரகா சக்கனியே போற்றி போற்றி, (sr) 

எல்லாமா யீழின்றி நி ன்ருய் போற்றி 

யேதுமிலாவென்னையமாட்சொண்டாய் போ ற்றி 
கல்லாமை யடி.யேற்குக் கல்வி யெல்லாங் 

கடர்த.பரும் பகமளிக்க சண்ணெ, போ ற்றி 
யல்லாதொன் றில்லாத வறிவே போற்றி 

யத்தனே போற்றியரி யானே போற்றி



வது | (போற்றிசங்கீர்த்தனம். ௬௭ 
a 

சொல்லாலீ தெனவமிய ஈகமே' போ ற்றி 

சுரூபானச் கக்கணியே போர் Gist றி, (௮) 

இன்னிசையா பியலாகிப் பயனாய் கின்ற 

வின்ன மி ழ்ே & Cur po phe ணை பிலி2ய போற் றி 

மன்ணியமா ஸு டனாகி யன்பர்கி கெல்லாம் 

வாழ்வறவாழ் வ விக்காண்ட மணியே போற் றி 

யன்னையிலு நல்லன்யா யருளானுயே 
னாமாமைக் காக்தெடுத்தாட் கொண்டாய் போற்றி 

துன்னிய 6 ற் பே ரி ன் பச் சமமே பெ ர் ற்றி 

FORA OO ty HH GOH யே போ ற்றுபோற றி (௯) 

போற்று ருளக்குமிழ்காம் பொன்னே போ 

ற்மி. பூணனே போற் றிபுரா தனனே போற் றி, வே ற் 

அவிகா ரங்களெலாம் BEGET கொண்ட, வே தியனே 

விண்ணவனே விமலா போற்றி, சாற்றியமா மறையோ 
டுமூலர் காளுத், தத்துவனே சயபோற்றி கலைவா போ 
றி, கோ ற் றமெலா Lit Ot (Lp Gh wi மயோற்றி, eh 

iors shachCu Cur pa Cus pal, (௧௦) 

Guri send ர்த்தனழற்றுப்பெற்றது. 

  

iia



Sir பாடுூதுறை,. | ன்பதா 

டை 

fo) aren wi, 

6p ன்ப 57 FX 

AVAUCIHLITST JB தசுவாமிகள் 
இரு நாமசங்கீர்த்தனம். 

வராஜ ஒணுது கண்வ 
Creda FBC Bip cory. யாசிரியல்ருத்தம். 

கிறாுமாலுஞ் சேவின் ரிசைத் இகழ்வானும் பூலின் 
பிசைய ர், செலிவானுஞ் சீர்பெருகு மறைகா னு, ௩0 குடி. 

யான, பாருமரலற் காயயரா வடி.ே பனென்று (GRO, BSH 
Cubs os 'மிழ்சு மிகமேவும் பாகம, வெ Peon ena 

காலொடுயிர் தரைநீிரென் நூ ற்மதியெ, COACH, IF OIE 

ar Busanas பலவாகும் Carew, இுரிசாமொன் நிய 

வினை யறநாளுற கூரவருள், அருபானர் GEG FEM 
பானம் தாயாம, (க) 

பலவாயொன் முகிறிகழ் பாமானமர் தாயசம, பர 
வாநின் (gt Hom ICT சுமிழ்தாகும் LUT SHLD, மலவாகற் 

இரர்வென தலைமேவும் பாதஈம அலிசா ரென் ரூடுருக 

லருவாயுன் பாதாம, வுலவாவன் பாலுருகி யுடையா 
யென் ஹோலமிட, வுரியார்கண் காணவரு மொளியா 
ரூங்கோலமொரு, சொலவாலென் பாலருள விசைவா 
ப்பன் பாதநம, சுரூபா ன் தாூயநம ee ருபான்ம், சாயஈம, 

சன்னல் என்ப. i) என்வெனவகரச்சாரியை ம Wen wm & ie 

ei oe pl cor



வது] திருநாமசங்கீர்த் கனம். hr In 

iol we பாதமலர் மருவாவென் பாவிமன) 

மரவாகின் ரு. ச/மிழ்கம் வளராஏின் ரப்பெருக, விதி 

யாதென் மோதவினி பினியாய்ரின் காருணிய, வியல் 

போவென் 2 (ஜ் இலல இறைவா வெ OEE தழு, றிதி 

யாயன் பாயென BI ணிஷை வாயன் போடுபக, ohh we 

னெஞ் சானதுக வ: காப நின் Cue prs, OR யா நின் 

(ர சொழிய வறியாய்கின் பாதும, எருட ரானம் HiT ALD 
SEI பானர் SMB, (௩) 

சனியேயென் கோபெரிய கனியேயென் கோக 

லு, எமிழ்தேயென் கோவரிய ச௪ுதிே யயென் கோ ஸி 
னிய, Bae யயென் கோவா. war a or oh ன் Ox, 

வென ay தவமேயென் கோவென Bl GUN oir Savor 

சோமுனிவர், (முனியேயென் கோவெள்முழு முதலே 

மென் கோக ண, முக்லேடு யன் கோளிறைவ முறை 

யோவென் கோவென 2 த, ூணியேரழும் பார்வையருள 

சுகமேயென் கோவருள்செய், சருபானக் தாயகம ௮ 

LAT COG தாயகம், (க) 

உலகாய்ரின் ap uso of ul or wb gor முூயலகி, 

லு sort வாய்ரின் £ முபடை ய வுடையாயென் goers af 

செய், திலகா ரன் கொரலமல தெ Sl s ST னுண் டாய ற்கு 

ipa, இதுதா னன் Gowan வெ அலே. றுண் டாமி 

றைவ, கலகாய்நின் ரூலுமிது சலகா தின் ரல, ஈஇ 

வேறுண் 'டாகமதி க ௪௬. GTO) HOOF amt; LP : *k * அல 

* துலசவென்ப இிடைச்குறை-. அர்த், தம் துலக்சமுள்ளவன்.



௦10 பாட அலை. [| என்பதா 

நின் (pat OBI சுமவாகன் பா௫ிவிளை, ரூபானர் தாய 

ஈம சுரூபானச் கரயறம. (௫) 

குரை றயாதொன் ரரலுமற நிறைவ T(HLD பாதம், 

குறி யரகின் சோ இதரு ஞமூரலா ரின் பாதநம, Ran our 

Sci நீமனமு (OF oo. றவாய்ரகின் பாகாம, செனமார்வக் 

இரவருள் தெளிவாகும் பாதநம, மறையாலம் கோர் 
முனிவ ர் கணமாரகளஞ் சேரமாரம், மதிய ஈஉலுன் ரளி ல் 

வழி படிமாகின் ரரயுமறட துறையாலுஞ் சாரவரிய ௪ட 

மோரின் பாதாம, சுரூபானம் காயகம சரபானந் தாய 

Tbs, (ar) 

வழுவாவன் பாலினிய மனனாலவம் காரம Sy 

மொ ழியானன் முனமது naam Byes முள்கடொரு,தெ 

முவாறிங் நாகாவொ டிறைவாவென் ஷோலமிட, வெழி 
லா। ற் திமெழுக செனவே தின் OF Bt, னழுவாரிக் 

தீராதியா னயன் மாலன் சாசவருள், வலியாரும் காணு 
ம்வகை யடியேனுன் முவிணை௫, டொழுமா வர் தாளு 
மென துணையாகும் பாகம, அறாுபானந் தாயாம ரூ 
பாணர் தாயம், (sr) 

அ௮மலாலுண் டாயக.௨ ல அவருக் இி யவ, மதி 

லேநின் ுமூமெளை யருளா லன் போடரிய, கழகாகுஞ் 

சாபெரிய கரையேவர் கேறவருள், சனியேரின் கோ 
லமல ரடியேசகண் காணவரு, ளெழிலாருஜள் சீரடிய ரடி. 

யால் சேவுதொழி, லினிகாமன் போடுமென சரமே. 
கொண் டாருமிது, தொழிலாகெஞ் சோடுநின தடி.யே 
னுங்கூடவருள், சுரூபானந் தாயரமசரூபான ந்தாயாம.



வது]. மஹாதேவம். எக 

உரையாடும் தோறுமென துளமானற் இரதிசய 

மொழியா தன்பரயுருகி விழியாதங் கோடிகரு, இரை 
யாய்வர் தாலுமென செயலாலன் நீதொர்செயல், சிறி 
யேஜனொன் முலுமிது தெரியேனர்கோ வருள்செய், 
புரையாதொன் முலுமறு பிலையேனெல் ஞ் சாரும்வகை, 
ப ருதாலெஞ் சாமலுழல் ட /லமா (HO Guha, உ றுரை 
LIT ayo இ 5 olan (ip சுடராகும் பாகம, எருபானர் தாய 

கம சறாபானர் காயாம, (௯) 

=) pair Bes பாதமவ றிவாநின் பாதரம, வமலா 

நின் பாகம வறு ளோகின் பாரதகாம, திறவாரின் பாத 
min Oe றிவேகி னை LIT FLD, சிவமேகின் பாதகம், வுற 

our Beer LAT 515 LD வயி ரரி ன் பாதநம, வுணர்வேகரின் 

LIT FLD வொளியேசின் பா தம, துறவாறின் பாதரம 
சுகமேகின் பாதநம, சருபானந்தாயகம சுரூபானற் 
BT MIG LO, (௧௦) 

(1 திநநாமசங்கீரந்தன முற்றுப்பெற்றது, 
பத்தாவது 

மஹாதேவ ம். 
ணைகததிர் வ ட) பட்டி ம் $றிதிமை 

கலிவிநடுதம். 

தேரமைய து ற்றேதினி ௪ BE ear லவன் © னஞ் 

சுற், ற yar? னை பாராவமிழ் , தந்கோசெய்க கன்று, 

oot agus வன்பாசமே கெஞ்சார 'நிறைந்ே த, மாமுக 
மஹானகந்சு மஹா சேவ மஹா தேவ. 
  

* para வகம்,



௭௨ பாடூதுறை, [ பத்தா 

_ பற்றேதையு operat நிற்கப்பழு துற்றே, யற் 
ேனென வாராவமிழ் த்தொசெய்க தென்ுன், ற் 

ரச நிறைந்தேேசுக சிற்சாகா மாயே, வற்றாத மஹா 
Nee ம் 

னர் மஹா தவ மஹாே கல. (2. 

ஆசைக்கட லுற்றேயழி வேளைப்பொரு ளாவந், தாச 
ற்றநல் லாராலமிழ் கந்கோரெய்க தென்றான், Cmax p 
றென நுள்ளேஃக இிற்சச்தது வாயே, மாசற் நி மஹா 

னந்த மஹா சேவ வ ஹா சேவ, (௩) 

குடியாவட. யோமாவெளை யாட்கொண்ட தனக் 
”) . ர் cn v cy . ட ச் ட ச ௯ 

கே, நெடிகாகிய வன்பாயிட நித்தன்செய்க தென் 
ர் ovr ர் ர் 

ரன், படியேது மிறர்தேபரு கால்லமிழ் தாயே, வடி 
வாய மஷஹானக்க மஹாதேவ மநாே கவ, (௪) 

முட்டாரிய wa ser னை முத இக்கு m cp ற்றும், 

விட்டேனல னற்றேனலன் வீரன்ரெய்க தென்றான், 
சட்டாமிரு பாதிக்கறை ய ற்ரார்கரி மேலா, மட்டாய் 

மஹானந்த மஹாதேல மஹாதேவ. (௫ 

வி இயார்சலை @ மவும் மலையின் ay our ழி வின்றா, 

யிதமோடக மல்லானெனை யந்கோசெய்த 6 தின்றான்) 

கதியாயொவிர் சண்ணயென தெண்ணே த மிறக்தே, 

மதியாய மஹானந்த மஹாதேவ மஹாதேவ. (௯) 

* எழிலுற்றெலை யின்றாயவியோனிக்கதிதோறு, 

மழ லுற்ற ழி வேனைப்பர னந்தோசெய் த தென்ருன், 
டட கக coment ற | பொழிவுற்றுல கெங்கும்புர ணப்பூரண மாயே, வழு 

வற்ற மஹானந்சு மஹாசேல மஹாதேவ, (sr) 

* எழில்-வலி- 
 



வது]  அருட்கழல்விளக்கம். ௭௩ 
® 

அற் ரூர்த மசத்தேயமிழ் கர்சாகர மாயே, வற் 
ர. தல ளத்தானெனை யற்ே தா ரய்த தென்று, னற்மு 
10] Ot மிக்கா ம் BR) க் OT வர் பா BGT ன் 5 Lem றி Bi LDOUDIF 

aris nanr@ gar wanr@ gar. (௮) 
¢ ‘ ர் ட் € . . ட் 

கருவுற்ற பவச்சாகர ore DEHN ay DO m, Oarcth 
oy pup Pou Bor பியா னி ந் Ot சம் I மீ டு குன்ரு த 5 Sls வி 

ற்றரு வற்றேயெ னுள தே oud Bip ae னன் மருவற்ற 
ஹா னந்த மஹா? னவ மஹாே சவ. (ஸு) 

முந்தாவம ராக்கும்ம றி வொ ாண்ணானடி யாரபா, 
னந்தாக ஈலகசானெகை யறமிதா செய் கதெ sir cap amr, 

௬. . (0 . னி * ட . om ப ய் ~ * 

(Oh Seal Gov தந்கானுபிர் கொண்டானொரு தானாய், 
வர்காரு மஹானக்த மஹாதேவ மஹாதேவ, (௧0) 

வ ௩ ‘ j ‘ 4 

மலா தேவ முழறுப்பெற்றது. 

  

உ 

Slav Lowi. 

us CEH IH a wy. 
Os கி ட்ட pee - ய் ௦ 
வவசுபான நகசுவாபட்களை 

a, Cc 2 

அருட்கழல் விளக்கம். 
POO MO ONO MOL LOL MMOD 

எண் சீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவீந 3 தம். 

புகழ்மிகு கனலி சிறக்கவோ புவியகம் விளைவு 

பெருக்கவோ; மகிழ்கரு மூவகை யுயிரக்கெலாம் வள 

மிடை யறமிசவைக்கவோ, திருமறை மறையவர் மிக்



org பாடூதுறை. | பதினொர 

கதா பதர்கரர் பசவின முற்றெலா, மிகமிகு பெருவள 

முய்க்கவோ விறைகம லடியர் விளக்கலே. (௬) 

மனுநெறி புலகில் விளைக்கவோ மவுனரு * ரல 

கின் முமுக்கவோ. ஙினைவரு (லகி guid ச்செலா நில 

விய விமக தளிக்கவோ, வுனவரு முயிர்க ஞளத்தெ 

லா மொழிவரு முணர் கோனி! விக்களோ, வெனதி 

றை கமலமலர்ச்செய்தா ளெழில்பெற வடியர் விளக் 
லே. (௨) 

அருளற மெ வைய bor கவோ வறுசமயமுமொ 

ய்விளக்கவோ , பொருணெறியெயையும் விளக்கவோ 
பொுதிலவை முரூதும் விளக்சவோ, வெருளவு சிவம 

தெழித் துகேரிலகிடு மியல்பு விளக்கவோ, வெருளறு 
கமல மலர்ச்செய்காள் விரைவுட ஊடி.யர் விளக்கலே. 

தொலைவினை முழுது மறுக்கவோ தூயருறு பிறவி 

Oana வா, வலைகெழு மலவமைறுச்சவோ வளவு 
மழகு விளைக்கவோ நிலைய, அ! மழயர் நினை த்தர நிகழ் 

HG (Lp(Lp. முடிக்கவோ, வெலையறு சருபன் மலர்ச் 

செய்தா ளெ ழில்பெற வடியர் விளக்கலே, ' (௪) 

கதுவிய மயல்கள் கலுச்சிரோப் கடுதிய வெகுளி 
& Lp ற் ற்வோ, af Lp I மூலக ம மித துளே SNH 

புரண மளிக்கவோ, விதமா. னசமு மழிக்க? செழில் 
பெற விசைய விழித்த நுகேர், பொதுவுறு Bon par pall 
HC at L aol cor Sy. Got விளக்கலே. (௫) 
    

* நள் மனம்,



திவ | அருட்கழல்விளக்கம். ௭௫ 

அறைவுறு சமய வகைக்செலா மமைவுறு சமை 

வையவிக்கவோ, நிை றவொடு குறைவ தி ற்க்கவோ 

கிலனிப நிறைவை நி Hip si கவோ, விறவறு பரம ரகத் 

கைே ய யெவ ௫ ளுமிலக (Pup Dd & Four, Oe gl தரு GF 

வன் மலர் ரெய்தா டி. ழ் தா வடியர் விளக்கலே. (௬) 

அலைக ஈலைக ளகற்றவோ வமைவெனு மிரகு 
மளிக்கவோ, விலதள சடைய விழக்சலோ வெழின் 

மிகு மொருமை மெயறிக்கவோ, ஈலமிகு மடியர் நினைத் 

ததாய் ரளையற நிகழுலத்தையே, யிலகட வெளிதி 
னளிக்கவே 1 aes GLP லிய ர் விளக்கலே. (sr) 

அசைவறு முனிவர் தவத் இலே யழலொடு புனல் 
சளவற்றுளே, வசையற முயலும் வருத்தமார் வளர் 
கரு துயர மரிக்கவோ, ஈசைகொடு விடய விடத் துளே 

ஈடலைசெ யெனையு கினைத்துகே, ரிசைகரு கழல்க ளளி 
க்கவோ விறைகழ லடியர் விளக்கலே. (௮) 

அதிசய மிகவு மெனக்குமா லயன்முக லமர ரய 
லப்பொடே, பிசமக மதனி லிசளக்கவேயிடருறு மனி 
வெனக்கூளே, (ு.திரெயி வ் வுலக முயிர்க்கண்மே லுள 

டா முழுநு மொயரித்தரிர், BT Doar நிச ழ். வரிக்கு 
வோ நிமலன தடிகள் விளக்கலே (௯) 

அருட்கடூல் வீளக்க ழட்றுப்பேற்றது. 
See eet meen



௭௬ பாடை. [பன்னிரண்டா 

a 

இவமயம், 
ஆ ஸி “ - பன்னிரண்டாவது 

| 1.7 14 LD. 

ce lpr 

கலிவரு ந்தம், 
கவேண்டே விமையோர பதமே விட மறந் 

B ண்டேன் மாணில்வா ழ் San தே பர் மறு 

மாண்டே யறுவேன் மயறிர் வகைவர் 

aT ண்டா யு யேனபய மபயம், (௧) 

வேண்டா மையை வண் டுதலா இய கொள் 

பூண் மட யுழ: ல்வேன் புரைதீர் பொருளாத் 

தூண்ட ர தொளிர் Ben இய தரம் வகசைவக 

சாண்டா யடியே னபய மபயம். (2 ) 

பொய்யா மாடவு முலகும் பொருளென் 

றுய்யா வகையா வி pov al SD} or tp 

மெய்ம் ய Lf Bae விளையா விசளாவா 

மையா வடி.பயேனபப மபயம், (௩) 

போகோ னெருமா லரன்வா னவரு 

Cus O கென்னை யுறவே யெளையாண் 

OB a ui வனே பயெனவக் BCH OM, 

* மாகா வடியே னபய மபயம், (க) 

ட. துரிசா இயற் றமதா கியதொல் 

லரவா டி. பெழுர் தணையா வகைகதா . 

* ஆதன்- குரு.



வது] அபயம். எள 

னுருவா யெனையாள் பவனே யொழியா 

வருளா பரணா வபய ம. யம். (௫) 

காரய்தர் கைகுலம் பொழுள்கல் னியெணும் 

பேய்வர் துரவே பிறிகொன் றறியா 

தே ர்ய்வற் நு றே வ ணனுளமே uy aor a 

யாய்வர் தவனே யபய மபயம், (gir) 

தன்னால் விசையுஞ் ஈக? வபா | 

தன் 9) லஹியு ந் தனி காம் விழியா. 

லென் @ லனையென் ணிலெனக் க; களு 
௫ 

tooo Boor யடி. ய னபய மபபம், (or , 
ர ட 
வேகா கமழ முதனூ ல்லைவா 
oe. ப ட்டன க. 

லி னர மி நிவின் றர Bava A ines 
/ . . ee f OD a . பேதா இகளா யொருபே HLM 

ro ‘ இத . , . 
வாதி யடி. யேனபப மபயம், (௮) 

அன்பர் ஸ் Soot wr ரயாவெப் இ Bas 

Ky Qear Lait or மறு டா மெயா at oh avy oi 

சென்போ லுருவா யெனையு னா பொ ளிரு 

மன்பே யடியே னபய மபயம், (௯) 

இரு ளே வெளியே பிழி யுயர்வே 

செதெருளே மருளே சில புரையே 

மரு ளேன் மனனே மனிவி் டறியா 

வருளே யடியே னபய மபயம். ( 0) 

அபய ழநறுப்பேற்றது. 
ட வலத TE se 

  

a இனையபான்மாழுட. ப.ராயமாம,
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OL 

Gay uous iD, 

us ap or ga yg 

ஸ்வரூப Tost தசுவாமிகள் 

சரணம், 
nen elma 

என் ரீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

பவமற முனிவோனே சாணஞ் சரணம் 

பக்வற (Epp நானாய் சரணஞ் F ff ovr 

மாவமற மெ: ஊனையாள்வாய் சாணஞ ௪ரண 

மடியிணை தருவானே சாணனு காண 

Boy LO முணர்வேயுன் மரண வரண் 

ஈணுகரு மொளியேயுன் சாணஞ் சரணச் 

தவமு௮ுபயனேயுன் சரணஞ் சரணஞ் 

சயசய குரவாவுன் சாணஜ் சரணம், (க) 

உயர்வற வுய/வோனே FL OH Gh சாண 

முலகமொ டுயிராளுய் சரணஞ் சண 

மயர்வறி வ.றுகாதா சரணஞ் சரணா 

மவமுறி லணுசோனே ச ரணஞ் சரணம் 

“ கரதல மணியேயுன் சரணஞ் சசணஞ் 

செயலறு முணர்கலே வயுன் சரணஞ் சரண ஞ் 

செயசெய குரவாஷன் சரணஞ் சரணம், (௨)



வது] , சரணம், ௭௯ 

Dl LF LD யமுமானா த சரணஞ் க்ரமம் 

“ மறமற மகல்வோனே சரணஞ்சாணம் 
வெறுமறி வுருவாயை ௪ரணரு சாணம் 

விளைவு விளைவேயுன் சரணஞ் சரண 

மறுகலில் பதமேயுன் சரணரஞு சரண 
மறுவறு மணியேயன் சாணஞமு சாணஞ் 

செறிகரு கெளிவேயுன் சரணஞ் ஈரணளு 
செய்செய ௫ ரூரலாவுன் சரணஞ். சாணம், (௨) 

படருறு வினைநாசா ரர ணஞ் சரணம் 
படி.மு.௪ுன் மு முதானாய் ௪.ர ண. ஞ் சரணா 
டாற வெனையாளவாய் சாணஞ் உண 

மெனையெனி லருள்வானே சரணஞ் சரண 

முடலுபி ர௬ணாவானணா ய் சாணஞ் சாண 

மூருகுள நிறைதேனே சரணஞ் சரணம் 

திடமுறு மூணர்வேயுன் சரணஞ் & sor Gh 

செயசெய கூரவாவுன் சரணஞ் சாணம், (௪) 

கவிமய ஸி கணக வாம் FON GH சரணங் 

மொளி 9 of லொளி @ 'யயுன் சாணஞ் சரண 

மா ிவ.. DI முணாவேயுன் FH NT GH FT SOT 

மவிதரு சனியேயுன் சாணஞ் சரண 
மருள்பொ ழி ய்முேே தயுன் சரணஞ் சாரணர், 

தெளிதரு சிவமேயுன் சாணஞ் சாணஞ் 
செயசெய குரவாவுன் சாணஞ் ௪ ணம், (௫)



௮/௦ பாடூதுறை. [பதிமுன்றா 

சுசமதூ வடிவானாய் சாணஞ் FT Tor GF 
௬ தியின் மி i. மேலாய் F I CUT BF F LT GR 

மிகபர மறும்ரா சாண Oh சரண 

மிணையிலி யிறைவாவுன் சரணஞ் சரண 

மகமுறை யமலாவுன் சரண சாமர 

மடியரத மாணேயுன் சாணரஞ் சரணஞ் 

௪சமனு முழமுகானாய் சாணமு சரணஞ் 

ளெயசெய குரவாவுன் சாணஞ் சரணம், (௬) 

Sf றிவறி பவணுனாப் ஈரணஞ் சாண 

ip Kets Ti னழுவாணாப் ரரணஞ் சரண 

(ip Dav gt -கமேயுன் சாணஞ் சரணா 

முழுதுணர் முணியேயுன் சாணம் சரண 

குறைவ று கிறைவேயுன் சாணஞ் ராண 

* முரைகட லமிழசேயன் சரணரஞு சரணஞ் 

செறிகறு பவகாசா சரணஞ் சரணஞ் 
செயசெய மூரவாவுன் சாணரு சரணம். (or) 

விரகரு ளிரியாயுன் ஏ ரணஞ் சரண 
மிகுமொளி விமலா வுன் சரணஞ் ௪ரண 

மானரி யயனேயுன் சரணஞ் ௪ரணு 

மகதித ம.றுசோதி சாண் சரணம் 

பரவுற வினியாயுன் சரணஞ் சாணம் 
பழுது மணர்வேயுன் சரணஞ் சரணா ஞ் 

esate set pital natin alta et ame se eames யப 

* குணக்கட _வென்பது- குணகடலென இசைசோக்கிக் 

தொக்கது, 

 



வது] சரணம். HS 

சிரமுறு கவமேயுன் சாணஞ் சரணஞ் 

செயசெய கூரவாவுன் சர ண சரணம், (௮) 

செருவது மிரவேகொண் டலைபுஞ் ஈமயஞ் 

செறிவற வழகாருங் Bip 0% நுளமே 

மருவியென் மதியாயென் மதியன் மிபிலே 

LOOT GI சுரூபாவுன் சரணஞ் உரை 

முருவுட னருலாயொ ன் ற துவண், றியிலே 

யுரையுட. னுணர்வாய்கின் றவையொன் றறவே 

தெரிகரு தெளிவாமன் சரணஞ் சரணஞ் 

செயசெய ரூரவாவுன் ஈரணஞ் சரணம். (௯) 

GLYN Giga £ய்நின் றுழல்வேன் றனையுக் 

தரவொரு பொருளாவிங் ககிலர் தனிலே 

மிடைதரு மிமையோரங் கலம்வக் BiCar 

விரைவொடு வருவாயுன் சரணஞ் சரண் 

தடையற வடியார்தர் இரள்சென் ஐவர்முன் 

றழன்முக மெழுகாரின் அருகும் படியென் 

றிடவுள நெ௱வேதர் தருளுன் சரணஞ் 

செயசெய குரவாவுன் சரணஞ் சரணம். (௧௦) 

சரண ழற்றுப்பேற்றது. 

கனவன் எவை,



௨ 

சிவமயம். 

பதிநான்காவது 

அடைடக்கலம், 

கலிவிரு நத்தம். 

துந்தை காய்ம3 பி OL sori தி சகீன்மையிற் 

இர்தை யானது சென்றமி யாவகை 

யெர்ை a Cu o 4 க் கொண்டெனளை. யேன்றுகொ 
ளர்க மா இய லாயுன னடைக்கலம், (௧) 

Cinsrenin awe al Map ப்பம் வியப்பினி ற் 

a) ar ematal 6h FoN5 ot விதாவகை 

ஞான காயக னே குறிக் 0 கொள்ளெனை 
யாக யாவறி யேனுன் னடைக்கலம். (௨) 

தாமலோபங் ககமத மாதியிற் 
போம சாமுளம் போய திடாவகை 

யேம கானி யேன் குறிக் கொள்ளெனைச 
சேம மேதெளி வாயன் னடைக்கலம், (௩) 
வஞ்ச மேமகிம் வேமடி. மானமா 

நஞ்ச மேயுள ஈண்ணியி டாவகை 

யெஞ்ச லில்லி வேகுறிக் சொள்ளெனை 
யஞ்சுி னேனடி யேனுன் னடைக்கலம், (௪) 

௪மய வாதங்கள் சாற்றுபே தக்கலைச் 

சுமையி லேயுளர் தான்று வளாவகை . 
யமைவி லேனையஞ் சேலென் றருளிடு 
விமைய வாவிறை வாவுன் னடைச்கலம், (௫)



அடைக்கலம், 9/௩ 

விரத மோடு தவம்பல வெந்கெறிப் 
புரைத ஜூளெம் போய்ப்புலம் பாவகை 
வரக னேகுறிக் சொள்ளுள மாக்கணி 

யாத னேயிறை வாவுன் னடைக்கலம், (ஸூ 

சத மோடழ நீமை ஈலங்குல 
மேச மொன்றற வேயுள மொகத்திட 

தாது னேகு றிக் கொண்டு ஈடக்றெணை 
ம் f க € € . . . 

*யாத னேனறியேனுன் னடைத்கலம், (௪) 

கெஞ்சி 0 ணை நிலைராலைக் கத்ரு 

நெ BF () Siro i) elt sot or ares 

யஞ்ச லென்றரு ளாயுன் னடைக்கலம். (௮) 

மிஞ்சி யேமிடை. செய்விகற் பங்களா 
னெஞ்சொர் போகதொரு வர்க்குரி லாமைசகண் 
டஞ்சி வக்துன் னடைக்கலம் பூண்டவென் 

னெஞ்சு மேவி யிருந்கரு ணின்மலா, (௯) 

தாக மேப௫ி யேதணி யாதிடுஞ் 
‘ ரர ்் 

சோக மோகத் அளந்துவ ளாவகை 
'யேக நல்லறி வேகுறிச் கொள்ளெனை 
யாக னேயடி யேனுன் னடைக்கலம், (௧௦) 

அடைக்கல மற்றுப்பேற்றது. 

  

  

* அறிவிலான், ட ஆரையுமென்னும் முற்றும்மை: ரை 

யென விகாரத்தாற்றொச்கது.



i) 

இவமபம். 

பதினைந்தாவது 

௧) GU id HT LD, 

tne 

HD FF ba PC py co. gi PPro y spi. 

வினைமங்குட Maca mh amearD 

வெறுமொன் pai வின் றிய வென் நனை 

நினவங்க து வின் றி 1b 

நெறியென்சண தெங்கு ms ip Be 

வினமின்றி யொருங்கி Lio ia Bi 
லிரூவென் Mono morris mer Oru 

நினை யுஞ்சக மென்பது மொ ன் றிலே 

சிவசற்கர சங்கர எங்க, (ay 

பசலிங்கொ வென்ப B mito gain 
ப்றின் வறு ளிர் இன்ற ப. ரம்பொரு 

at Baler Rapa BD Baar man lp 
யறிவங்கயர் வொன்ற கறும்படி 

திகவிங்கி. தழ கண்டுகொ ளென்றிறை 
சரணந்தலை த5திட முன்றிகழ் 

செகான்பா மங்குயி ரிங்கிலை 
இவசறங்கர சங்கர சங்கா, ப (௨) 

சடவன்பிணி அன்ப FICS ஞ்செறி 
GOOF EU CT FG ணம் வன்கமு குண்டியிவ் 

வுடலின்பம தென்றழி யம்பொரு 
ஞூடன்மங்கிடு மொன்றறி வின்றிய



சிவசங்கரம், HB) 

சடனென்றன புன்றலை தன்றிகழ் 

Fit aor ts சை யெ BIC 161 6m Mth தள 

திடம்வந்து தெளிக்க இகழ்ச்தது 
வாங்கா சங்கர சங்கர, (௩) 

உகைங்களு மும்பர் பகங்களு 

மெ TCO; ந்ிண மென்பது மொன் ற்ற 

நி லவும்ப ஈ னன்கம ற்ற்கி Ul 

நிக முன் Ld T கெஞ்ச ற்ை றற oA 

சலகங்கொள் பவஙற்க vt) D6 Soar 

EIN IDG MLD LO19.16 esr 

செலவுஞ்செய லன்றி யிருந்தது 
இவசற்கா ஈங்கர எங்க, (௪) 

இகமங்கச மென்ப இறம்சன 

விசன் பா மின்றி யொ ip நகு 

AP FLD GI LY வன்சம யங்களும் 

வெறுமொன் றல தின் றி மூடிக்சுன 
ம் 

Dis gio) om ar றல வெங்கு இிறைந்துள 
ம் . oy eo. 

புறிதன்கம லெங்கு அிகழ்ற் க.து 
ச க ௩ » க 

& இதம்வர்து தெளிர்தொளிர் கின்ற து 

இிவாற்கார ஏற்ரார ரங்கா, (௫) 

விரதங்கட வங்கண் முடிற்கன 

வினைவெம்பவ பர்இி செறிந்துள 

॥ கரமொன்றியக HAN கழிந்தது 

கரையின்றிய வின்பம் விளைந்ததா 
... * இதம்-இருச்சை. 0 கரம்-சிறுமை,



௮௬ பாடூதுறை. [!பதினைந்தா 

சாதந்களை யன்றிய தொன்றுமி 

றலைவன் சரணங்கள் சமைச்தென 

சரம்வக்து செறிந்து இக ழ்ந்தது 

இவசறங்கா சங்கா ஏற்க, ( ௬) 

எவமன்றிய கொளன்றறி வின்றிய 
1 ர் mie ம் ட 

வெனையன்ப ரொடங்குற ஈன்றிசெய் 

தவவன்பரக உடம்பா மன்றன 

ரணங்களை யென் நிலை குந்த ட 

நவமொன்றற வெங்கு கிறைந்துள 

ஈயனச்தக தின்ப நெடுங்கடல் 

Basel oor wl BS pi Be இன் ற நு ் ட் 
இவசங்கா சங்கா சங்கா, ( ary 

2) om Dm Gor 51H ளின்செய லென்சொல 

வெழினன்சண மொன் நிலை யங்கதின் 
மலை றியெங்க று நின் ஒட்புக ழ் ௩ இடு 

வளம்வகது வரம்ப இ Dib BB 

வறிவங்கயர் cleared Bom pb) geor 
வசசின்றமிழ் தம்பொழி கின்றது 

சிறைவன்பவம் வெந்து விழுந்தது 

இவசங்கர சங்கா எங்க, (௮) 

பனுஈன் கலை பின்சண றைந்இடு 
பருவங்கள் G ழன்றொளிர் பங்கய 

சனான்கழ றன்றிக பன்பர்க € ரு ப் ப் [கீ ட் ce 

டலையன்றியு மென்றலை கச்தொரு



வத] அபயவரதம். ௮௪ 

வினமின் றிய வின்பம் விளைந் இட. 

விருவென்றில ற வன்செய்ச விஞ்சையோர் 

இனையும்புக லுர்திற மொன் நிலை 
இவசங்கா சங்கா சங்கா, (௯) 

புணியங்கண் ம ற்ங்கள் பொலிந்திடு 

புலனங்கர ணங்கண் மடிற்கன 

பிணிதங் * கவ வென்பது கன்றிகழ் 
பெருவன்குல எண்டை. கழிரீதது 

வினை பின் றிய வின்பமென oor Ly 

லிரவங்கொடு ஈண்பச வின் றியோர் 

இினாமங்கொ ழி வின்ரெளிர் கின்றது 
இவசங்கர சற்கர எறங்க, (#0) 

சிவசங்கர ழற்றுப்பெற்றது. 

  

பதினா Gus 
ஸ்வரபான ந ழ். bb GOW 

அபயவரதம், 

மலிவிரு ந] ந்தம். 

அத்த ே னேயறி வானச்சது சாடனே 
சுத்த னேசுரூ பானர்தச் சோதியே 
நித்த னேயப யக்நிகழ்க் திட்டிடச் 

௩ ச a ச் * க 

சித்த னேதிரு வுள்ளத் தடைத்திடே. (க) 
  

ஆ அவாவென்பது-௮வவெனக்குறியதன் ஒழாக் குறுகிற்று,



HD பாடூதுறை, (தினரு 
அமல மாகிய வானந்த காடனே 
மல மாமிருள் போக்கிய மூலமே 
விமல மாமப யம்விளங் கிட்டி... 
லமல னே இரு வுள்ளக் தடைத்திடே. (௨) 

அருள னேகிக மானந்த சமாடனே 
பொருள லேனையு மாளுடைப் புண்ணியா 
தெருள னேயப யர்இகம்ர் திட்டிட 
வருள னேதிரு வுள்ளத் தடைத்திடே, (௩) 
அசி லாவறி வானந்த நாடனே 
மாசி லாமன மன்னு ச சுரு I ap 

யீஈ னேயப யம்மிலங் கட்டிடக் ட்ட 

Cnr Caran ators sori Gar, (௪) 

ஏசு னேயெழி லானர்சு நாடனே 
சோக ே LD sh] Nav. (if ட் ரர பே 

யாக னேயப யம்மமர்க் திட்டிட 
யோக னேதிரு வுள்ளம் தடைத்திடே. (௫) 

ஈண்ண லேனனளி லானஈச௪ நாடனே 
யெண்ணி லேளைய மாண்டறு ர. ளீசனே 
தண்ண மரரப யர்இச து இட்டிட 
வண்ண CaS (5 வுள்ள ச் சடைத்த ‘BC. (ர) 

மாறி லாமகிழ் வானந்த ராடனே 
யாறு வாருளத் 0 தண்ணிக்குற் Kom or Bey 
    

% ஆகனென்பதற்கரு்சம் - சசளீசரிச்தவனென்பதாம். 
0 ௮ண்ணித்தல்- இத் இத்தல,



பேத] அருட்பத்து. ௮/௯ 

மீறி லாள்ப யம்மிலம் கிட்டி. டகீ 

தேற Cae BH வுள்ள, Sy ஈடைத்தி OL. (எ) 

BGS னேயெனை யாள் சுரு லையா 

நிறாக்க னேயப யற் Be gp திட்டி ட 
வொரு ஜஹி மே oor இரு வுள் ar தி 2 ட் BG Las (.. a) 

அருத்த ச னேயம லானர்௪ நாடனே 

ஐய னேயரு ளானர்த சாடனே 
பொய்ய னேனுள 6 மவும் புணிதீே 

மெய்ய னேயப யம்விளங் கிட்டிடர் 

செய்ய னேதிரு வுள்ளதி soo BOL. (a) 

ஈம்டினேஞான வானந்த தநாடனே 
வம்ப னேனுள மன்னுஞ் சுருபனே 
யம்பொ னேயப யம்பாணேர் இ! டச் 

செம்பொ னேடஇ இரு வுள் ளாக் கடைக் தஇடே (௧௦) 

இயயவாக மஙறுப்பேற்றது. 
We eae ome 

பதினேழாவது 

திவப்பி ரகாரசுவாமிகள் 
அரு Ltt & Gl. 

  

rons சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவீநத்தம். 

கருணை யாகின்ற கண்ணுடைக் கரும்பே 

கன்ன லேஈற் கலைக எளப்பொணாப்



௯௦ பாடூதுறை. /பதினேழா 

பொருள னேபுலை யேனையும் பொருளாப் 
பூமி தன்னில்வம் காண்டதோர் புனிதா 

தெருள னேூவப்£ காசனே தேனே 
இகழு மன்பர்தங் கவலையை நீக்கி 

யருள னேயஞ்ச லஞ்சலென் றன்ப 

ரின்ப ஈன்ளாற வங்கணாு வருளே, (க) 

ஓது மாமறை யாயிரங் கோடி 
யுணரு மாற்ற கவோறங்கொளி யாய 

ராச னேசணு காருளல் திருளே 

ஞான வார மிழ் சேகலஞ் ௪ வையே 

சித வாரரு ட் சிவப்பிர காசா 

Baap மன்பர்தங் கவலையை நீக்கி 

போத வின். மும் Curse ம்பு (கமும் 

-பொருகிலன் பரைப் பொருந்திட வருளே (2) 

கேவ சேவனே இவப்பிர நாசர 
சிற்ு ரூபநற் செழுஞ்ஈடாதி தேனே 

பாவ Bre Ger Ub wT ச மெய்ப்பிற் 

பழுதி லாதநற் று ணவனே பரமா 
வாவ வென் நன்பர்சவலையை BEB 

wor லாளின்ப மழகுற வருளா 
யோவி லாவ( ரு ளேவடி. வாய 

வுக்ச மாமத்த னேனுளச் சனியே... (௩) 

நின்னை யன்றியோர் பொருளிலர் சினையு 
நினைவு வேறிலர் நின்னையே இகழும்



வது] அருட்பத்து. ௯௧: 

பொன்னும் போகமும் புகஜொடூ வலியும் 
பொருந்று ஐதர்மனை காணியும் புகலு 

மன்னை யுஞ்சுற் றமுமற்ற அணையு 

மாக வேநினைர் தன்றியொன் றறியா 

வன்ன வன்பர்தங் ஈவலைய கல 

வளவி லின் பரன் கழஞ்ற வ ளே. (௬) 

தென்ன வன்சேோன் றிகழ்தரு சோழன் 
Ome மங்கங்கு BS ழ்ந்தா சாளு 

மன்னர்மி யமைச்சர் நாற்படைன் தலைவர் 

மற்று Sued wows மானி 

யுன்னை யேதுணை யாகான் குடைய 
வொப்பி லன்பா்கற் கவலையை யொழித்துத 

தென்ன னேடிவப் சிரகாசக் தேனே 

இகமு மன்பருக் கின்பான் கருளே. (௫) 

லேக 8கனே விண்ணவாக் காசே 

மெய்யர் மெய்யனே பொய்யர் சம் பொ ய்யே 

யாக னேனப ராகமே செய்தே 
னாயி னுர்சிகோ யன்றிமற் றழியேன் 

த னே௫வப் பிரகாசத் தேனே 

இகழு மன்பார் தற் கவலையை நீக்கி 

காத னளேயின்ப ஈன்குற வருளாய் 
ஊயி னேனையு மடிமைசகொண் டானே. (சர் 

முனிவி லாகபே ரருளு£டை முனியே 

முத்த னேயொப்பு மிக்கவ ரில்லாத்



Fa டூதுறை. 1பதினேழா 

தனிய னாகிய சம்புவே தல்வா 
தத்து வாபக்கர் வைச்சமா நிதியே 

கனிய மாவருட் கற்பகக் கலரியே 

காத லாலன்பர் கவலையை நிதி 

பினி இ னின்பமு முவகையு மருளர 

யென்னை யாளுடை யெம்பெரு மானே, (sr) 

அன்பி லேணுனக் ௧ ipl ௮௮ போக & 

ET OF வெள்ள Lod oy! PLN யுடையே 

ஜென் 3 Oy AT our ணி டூ (li (பி goal & ஹ்டு 

மிரங்கி யேன்றுசொண் டாண்டதுன் னருளே 
பின்ப னேசிவப் பிரகாசக் சேனே 

யேை Lp யேன் ரூ றந குண O மனக் கொண்டு 

நன்பொ னேயன்பர் கவலைநீர்த் இன்ப 
நல்க வேண்டுமெ னற்றவப் பயனே, (௮) 

ore | (ற்கு நரா னன்பில த. 

னீயு நானுமே யறிவமக் களைமற் 

அன்க மு Mayer னடிமையென் பதுதா 

னுலைகெ லாமறியம்பொரு ள தனாற் 

அன்ப (lp ற்றி Ly GB ணுணச் இரிப்பா் 

சரப ஈன் கு றி; ர் னு நிப்பது (02 ளையே 

ய்ன்ப ௪ நிபொருட் அம்மரு arn ay 

ன்ப il; ர * 576 ar, (a) ய்] 
வர் 

மன் ர... ர்ன் புறத் 

* பொல்லா Logout} பொல் ள்ளா மணி.



வத] காரண்ற்காணாக்காணத்திகழ்ச்சி ௬௩ 

திருஈ டத்தா சேசுரூ பாவென் 
றிகமு நல்லருட் சிவப்பிர காசா 

வுருவெ டுத் விட் டிடைவிடா அழலு 

முற்ப வக்கடு வாகிய வொருவா 

பருவ BD DEH VEN LIT BB துயரைப் 

பாற வேசெய்துன் பழுதிலா வின்ப 
மருவி டச்செய்இவ் வுடலுள களைய 

ம வைதீதுள மன்னிநீ யருளே HC மகிழ வைத்துள மன்னிக் யருளே, (௧௦) 
ர a 

Qld முற்றுப்பெற்றது. 

ட. 

வமயம், 

பதினெட்டாவது. 

ஸ்வரூபான நீதசுவாமிகளமீது 

காரணற்காணுக்கரணத்திகழ்ச்சி. 
at Sa eae 

ஈற்டடிமீக்கல$த நாவ்கடிக்கவித்தாழீசை. 

தொழுர்தேவர் நின்றயாத் துன்பப் பிறப்பி 

லழுந்தே லெனவெளைக்தா னாடிப் புறத்தி 
லுழுர் தூர் பொழுஇனுரைச்தா னுரைக்க 
செழுந்தேற லுண்ணாச் செவியுஞ் செவியே 

CsAaaGr கேளாச் செளியுஞ் செவியே, (sy



௯௬௪ பாடதுறை. [(பதினேட்டா 

அரும்பி முளையா யலராகிக் காய்த்துக் 

ரம்பை பழுதி. துஇர்ந் 2 காரர் சொள் சைவா பின்னுற் 

திரும்பிப் புகாமே சிவன்கோயில் கொள்ள 
விரும்பத் சுவமில்லா மெய்யென்ன மெய்யே 

மெய்க்கோயி லாகாத மெய்யென்ன மெய்யே. (௨) 

ஒஸிக்கு ச மொளியா வொளியுருவங் கொண்டு 

வெளித்த ணெழுக் 5 கருளும் வேதியனை க் கண்டு 

தளிக்கு மருவி சொரியச் சொரியக் 

களிக்குர் இறமிலாச் சண்ணென்ன கண்ணே 
oes . ‘ க . . 

கருணைக் ௪ ழல்காணாக் கண்ணென்ன கண்டே ண,(௩) 

பொற்றா மரையவளுய்ப் புத்தேளி ராயவர்கஞ் 
சற்றா மாசாய்ச் சகத்தே பிறந்திறந்து 
சுற்று மரைபோற் சுழலா வகையாண்ட 
நற்று மரைமூராலா ஈரசியு ராசியே 
ஞான மண்ங்கரா நாசியு நாகியே, (௪) 

உயர்ந்தலா னோேரு மொளிமறையும் போற்றப் 
பயச்தவா பாராஇப் பார்மிசையே யென்னை 
யயர்ந்தவா மூடி. யழிவேனை யாள 
ஈயந்தவா பாடாத நாவென்ன நாவே 

நற்சரூபா னந்தனென்னா நாவென்ன நாவே, (௫) 

மலரோன் முதலார் மறைகோடி கோடி 
கலைதேடி. கின்றயாக் கண்காண வந்தென் 
றலைதேடித் தநத தடர்தாளிற் நூவ



வத] காரணற்காணுக்கரணத்திகழ்ச்சி, ௯௫ 

வலர்தேடிப் போகா வடிய மடியே 
யாலயஞ்சூழ் போகா வடி.யு மடி.யே, (ar) 

குமலே யனையமொழிக் கோல்வளையார் மாயுச் 

சுழலே யுழலுமனக் தொல்வினையேன் செல்லு 
முழலே யனைய பிறப்பறுத்த வம்பொற் 

கழலேவல் செய்யாத கையென்ன கையே 
கடிமலர் தூய்த்தொழாகம் கையென்ன கையே, (௪) 

உவர் சனக்கி லுபகிடதர் தேடுஞ் 
சிவமுர் திருவுருவாய்தி யேன செல்லாப் 
பவமுங் கெடவருளும் பங்கயத்தே வீழக் 
தவமுன்டா செய்யாத தலயுற் தலையே 

தலைவன் ருள் சூடாக தலையும் தலையே, (௮ 

சிர்பாடு மூவர்கள்பாற் ஜேவர்கள்பாற் செம்மைமிகு 
மார்பாடுஞ் சாராக வானந்தன் முன்வர இற் 
கோர்பாடு மில்லே ஐுளமறிய வுள்புகுந்து 
சேர்பாடு தானினையா கெஞ்சென்ன நெஞ்சே 

நெக்குகெக் குள்ளுருகா நெஞ்சென்ன கெஞ்சே.(௯) 

இம்மை மறுமை யெனப்பகரு மின்னல்சேர் 

பொய்ம்மை யருவாகிப் பொன்றாமைப் போசுமாய் 

மெய்ம்மையா னந்தம் வெறுமின்ப மாய்விளங்குந் 
தம்மைப் பெறுகல்லார் தரமென்ன கரமே . 
தீற்சுரூப னாகாதார் கரமென்ன தரமே, (கடி 

காரஸற்காளாக் கரணத்திகழ்ச்சி முற்றுப்பெற்றது: 
CARCI கட்வலைய



a. 

இவமயம், 

பத்தேதோன்பதாவது 
9 ௦ ட fe 

QU OUI LAN GOT IB தசுவாமிக or 

FT LT & al Gv ov LI LD, 

கலிவிரநதம், 

அபத தனமாக Lor ts துணையாகு 
மாபத் தள ou or டரியும் மயிலாரு 

மாபத் ததுமேவா வாணம் மதூவாகு 

மாபத் தறுசம்பதி கமலன் கழு oor, 

இடருக் BLOT (Fj மிடாற் றிட மாகு 

மிடரைப் டெ ரய. செய் op ௦. மகர் ற் படையாகு 

IL-5 5 த Aan x Qian rear ty வெ ழிலா ரரணாரு 

மிடாற் றிடுமின்பதி தஇறைபொற சமனானே. 

அழிவுக் கழிவாரு * மழிவற் றிடமாகு 

மழிவைக் கருவேரோ டரியும் மயிலாகு | 

Lo hou p றெழிலாரு மன்பாக் கருணமிக்குப் 

பொழிஈற் ௪ரூபன்றன் புனைபொற் கழறானே. 

அயரைக் துயர்செய்யுர் நுயாற்றிட மேவுற் 

துயரைத் துகள் செய்யத் தொகெற் படையாகுந் 
அயர்மற் றணுகரால் லரணச் துணையாகுந் 
அயரற் OGM oor ue சருபன் கழருனே. 2 

(க 

(௨ 

(௩ 

(௪ 
  

* அறிலத்தகிடமாகுமென்பத - அழிவற்றிடமா( 
மெனமருவிற்று,



சீர்பாதவல்லபம். ௯௭௪ 

சோகத் இருளுக்குள் சுடர்பொற் சசியாகுள் 

சோகச் தரள்சாடத் தொரகுத ண் டமதாகுஞ் 
சோகம் கொடுமோசகசக் தொடர்வற் ஜிடமாகு: 
மேகச் சுரூபன்ற னின்பக் சழறானே. (௫) 

கோபச் கழலுக்குக் கூனிர்ஈற் புனலாகுங் 

கோபக் திருஞக்குக் com ro) cra ற் ஈசியாகுங் 

கோபப் பகைவெல்லக் கடார ற் படையாகுஞ் 

சார்பு ற் DUH AM SG GOV MOT & (pigs ன. (௬) 

மயலைக் சடி.செய்ய மகமத் தனைசெய்யுங் 
Supp நிரகொமக் கனியைப் படவெய்பும் 
பய * மழ் சரமாஇிப் படையைக் கெடமோ துஞ் 

செயநற் சுரூபன்றன் செம்பொற் கழருனே, (ar) 

மறுமைப் பிணிதரரன் மனுக் கவொகுஞ் 

சிறுமைக் தனமத்தகக் இரளைப் பொடி.செய்ய 

௦ மு.றுமைக் ( தணமிக்க டணையைக் கெடமோறுஞ் 

செறிகஈற் சரூபன்றன் செம்பொற் சழறுனே.  () 

கிருவைச் செறிவிக்குக் இகப் புகழ்விக்கு ர 
முருவைப் பொலிவிக்கு' முணர்வைக் சொர்கிக்கும் i 
பொருவற் 3 றிசிரன்மைப் பொருளைப் புணர்விக்குங் - ் 
குருகற் சுரூபன்றன் குளிர்பொற் சழருனே. (௯) 

* 
  

** மற்௪ரம்-பொறாமை, 

௦ முறுமையீண்டு-சேன்மை. 

7



௯௮ பாடூதுறை. [ இருபதா' 

நினைவு poor Qader நிகழ்வித் திடு மின்பத் 

தனமிக்கிடு ஞானத் தொ௫ெற்குண சில் 

மினமாற்றிட நல்கு மெழினற்சுரூ பன்றன் 
புளைபொற்கம லன்புற் றவருட்பொலி வுற்றே. (௧௦) 

சா்பாகவல்லப ழற்றுப்பேற்றது. 

enrol 

இருபதாவது 

சிவப்பிரகாச்சுவாமிகள் 

  

திருப்பல்லாண்டு, 

தடியிரண்டாய்ந தம்மிலோத்துவந்த 
தன். செந்துறை. 

களன மொஜழித்துளை யொன்றாலே ST DEG, 

(ps sop குப்பல்லாண் டோத வாரி 
ருருவோ டருவாகி wart rag Quran ay 

முணர்வினுக் குப்பல்லாண் டோத வாரீர் 
ஞானமு ஜேயமு ஞா.நுரு மாயல்லா 

நாதருக் குப்பல்லாண் டோத வாரீர் 

நல்ல சிவப்பிர காசற்குப் பல்லாண்டு 
நாத்தழும் பப்போற்றி யோத வாரீர், (க) 

சான்னே யெனையும் பொருளாக வலாண்ட 

வியல்பினுக்.குப்பல்லாண் டோத வாரீ



வது] திருப்பல்லாண்டூ, 

ரிப்படி. யென்ன வொண்ணுவின்ப வெள்ளத்துக் 

கெப்பொழு அும்பல்லாண் டோத வாரீர் 

மூன்னேயெல் லாமாய் முளைதீதன்றிறின்ற 
முதன்மைச்குப் பல்லாண் டோது வாரீர் 

முத்தி திருவாய் மொழியும் Ara oe 
முப்பொழு தும்பல்லாண் டோசு வாரீர், 

கல்விக் கடலைக் கடக்கும் படிபாரத்க 

கண்ணுக்குப் பல்லாண்டென் ே முதல ர்ரீர் 

கற்போலு நெஞ்சம் கரைத்காள வல்ல 

கருணைக்குப் பல்லாண் டோத வாரீர் 

செல்வத் இருக்க மல் ரூட்டு மடியார் 

திருவுக்குப் பல்லாண்டென் மோக வாரீர் 
செய்ய சிவப்பி ore pau பல்லாண்டு 

சித்தன் களிக்சரின் மோத வாரீர். 

வாவென் றழைக்தென் இரத்திற் கழல்வைக்த 

வண்மைய தி ரூப பல்லாண் ே் டாத வீரா ர் 

மாமறை தேடிட மானுட ஞாய்வந்சு 
AMMA குப்பல்லாண் டோத வாரீர் 

தாவில்லா மாலயன் றேடியும் காணாத 
தத்வற்குப் பல்லாண்டென் ௫ோ௪ வாரீர் 

சாற்றுஞ் ௪டங்கெல்லாஞ் சாடிய சண்டற்குச் 

சந்ததம பள்லாண்டென். Cys ar ரீர், 
* 

பந்தப் பெருங்கடல் பாழ்படப் பார்த்து 

பரிசுக்குப் பல்லாண்டென் மோத வாரீர் 

Fn Fay 

(௩) 

(க.



௧௦௦ பாடூதுறை. | இருபதா 

பாத மனி! BS பரிசுக் கு ப் பல்லாண்டு 

பல்லா யி rh sr omer க வாரீர் 

இற்றைப் பாப்ப mo ib ட்டென்னைச் கா ட்டிய 

செல்வ ந்ருப் பல்லாண்டென் 0 (ye or Rae 

செய்ய சிவப்பிர காச ற்குப் பல்லா ண்டு 

Ag fH களிக்கரின் ரோ வாரீர். (௫) 

ஈற்றடிமீக்கு நால்கடியான்வந்த | 

கலிக்தாமிசை, 

Cpt FBS om மூவருமறியா முழுமுதல்லர் தோரு 

ருவா, யார்த்தபெழும் பாரமெனு மாரிருள்வா யழி 

வேளுக், கோர்த்துணரும் வகையரு.ரி யொருகொழி. 
யிற் பிறப்பறவே,பார்த்செனையாட் கொண்டவற்குப் 
பல்லாண்டு கூறுதுமே, பாவரிய சாதனுக்குப் பல் 

லாண்டு கூறு துமே, (௬). 

வு ௫ ந ரு a a ச 

நீங்காத பெருந்துயரா ளெருக்கியெனைச் சுழற் 
றியிடு, மாங்காரம் தவிர்த்திடவோ ராரியனா யெழுந்து 
குளி, யோங்காரத் துட்பொருளை யொருமொழியி 

னளித்தெனையும். பாங்காக வாண்டவற்குப்.. பல் 

லாண்டு கூறு துமே, பத திவலைப படடவறகுப பல 

லாண்டு கூறு துமே, (a ) 

மண்பாலப் பாகலாபால் வானோர்பான் மற்று 

முள, வெண்பாலு மெய்சரிய பேரின்பம் யானெய்ச, 

ஈண்பாக வந்தருளி. நலலடியா ருடனெனையும், பண்



+ 

வது | திருப்பல்லாண்டூ. ௧௦௧ 

பாக வாண்டவத்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே, பாரா 
மற் பார்த்தவ ற்குப் பல்லாண்டு கூறு துமே, (- +) 

மயலகளனான் மறங்துபிறம் துழன்றிடுமிம் மதியிலி 

யேன், பயமதெலாம் தீரவரு வானுருவா யொ ழக்கு 

ரளி, நயமதுற வுட்! குர், தட ஞானசனப் பேரொளி 

யாம், பயனறுவாய் சின் ஐவற்ருப் ப ல்லாண்டு கூறு 

IG to, பகுதருயி ருண்டவ DE ப பலலாண்டு கூறு 

துமே. (3) 

முத் Byeps ந இப்பயனு முழு எணர்மெய்ஞ் ஞா 
னழுமாஷி சித்திய மச் செய்த வழு மாயூவெப் பிர 

காச, னெத்தியெனை யாண்டுள்ளங். ரடிகொண்டங் 

செல்லையிலாப், பத்தியுமாய் நிறைந்தவற்றாப். பல் 
லாண்டு கூறுதுமே, பராவமி ழ்காய் நிறைக்கு ற்குப் 

பல்லாண்டு ௩ ௮ துமே. | (௧௦) 

கெற் றமு...னார்வமதஞ் ரெறிகோப முலோபமெ 

னும், பற் ற தனுற் பவக்கடலுட் பைத துழன் று சழி 

வே நிரூ, ற DLs (Lp ந parlor 2 யு ஞா னமுமாந் கம்ப 
ல ட் . ட . ஏ டி 

தமே, பற்ற்றுவா வளரில்குா் திருப் பல்லா ண்டு படி 

அமே, பால்புரைநீ றணிர் தா ற்குப் பல்லாண்டு கூறு 

அமே, (௧௧) 

இருகலு, DN தண் LD RT HOD) HF செப்படைளோே 

இருத்த தியிட, வுருவருவ மொன் றுமிலா வதி தமனா 

சோருருவாய்ப், பெருகியவெம் பேதைமையாம் பிணி



௧௦௨ பரடூதுறை. 

செடுக் தப் பேரின்பப், பருகமிழ்தாய் நிறைந்தவற் 
குப் பல்லா ண்டு கூறுதுமே, பாமாலை யுகந்தவற்குப் 

பல்லாண்டு கூறு துமே, ப (௬௨) 

போச்கினொடு வாவறுவாய்ப் பொன்றுமட னா ஸி (தி 
பளவாகி, நீச்சமிலா நெடுந்துயரா நிள்சுழிப்பட் டமி 

வேளை, யாக்கமாட. னழிவதி திலா வானந்த மாக்யயென் 

por, பாக்கியமாப் Blom mb Go DHL பல்லாண்டு கூறு 

அமே, பார்முழுது முண்டவ DH பல்லாண்டு கூறு 

துமே, (am) 

இகபாமா யெண்டிசையா யெல்லாமா யமீறின் 

Oo, பகவெனலாம் பகிர்ப்பறவே பணைத்தல்லாப் 
பரம்பொருளாய், மிகல்குறைவலொன் றின் றியெலார் 
கானேயாய் வெளிப்பட்டுப், பகர்வரிய காகனுக்கே 
பல்லாண்டு கூறுதுமே, பங்கயக்கா எளித்தவற்குப் 
பல்லாண்டு கூறு துமே. (௪௪) 

அரிபிரமன் முதலாய வமரரெலா மலமாக்க 

தெரிவரிய செய்யசவப் பிரகாச னெழும் தீருளிப் 

டெ சாருவதிலா சாயேளைப் பொருளா. க்க யுட்புகுர் து 
பரிவதுசெய் சாண்டவற்குப் பல்லாண்டு கூறு துமே 

பார்ப்பரிய சோதிக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே, (சுடு) 

திட் ல்லாணன்டு ry ப்பேற் நப்ப o> 6 முறுப்பெற்றது.



உ. 

இவமயம். 

இருபத்தொராவது 

ஸ்வரூபான ௫ த௲வாமிகள் 

இருவந்திக்காப்பு. 
em re HN TN A aft A el adenine nats 

எண் 9ர்க்கழிநெடிலடி யாசிரியலிர நந்தம். 

ஈருகலாதார் வரைமார்பா மூவர் கோவே 

முத் இநெ றி யறி விக்க நாயி & oO DA 

தருகழலாய் பருகமிழ்தே தத்துவரற் ஈடே 

தயா தரனே தவளாகைத் தையறிருக் கணவா 
வரிகருகப் பெருபெயர், தி த்ரி த்ற்க் கணைகட் 

தரயனத் இருவனையா ற இக்கு காப் uO kari ர் 
செய்தருளக் திருவுளமென் நிருடடராயகனே.(௧) 

அருண்ே மணி யமார்தானே யானர்த மலையே, 
யணைந்தவாகம் பெருவலி யை யடர் தகருளுமருந்தே, 

செருவாஞம் பிறவியறுஈ தெனையாண்ட தேனே, இரு 
விருக்கும் வரைமார்பர தெய்வவலஜஞ் எழி யாய், பொ ர்க்க ர CH 
வேலை owes துக் ் சயலினேய ae வெருட்டி! ப், பொல் 

கடின விழிப மடவா ர ர்இல்க காப் பெடுக்கார். | பழுதறு 

நின் திரு வுளசமன் பரம்பொருளா ( ரூ வே. (௩) 

இலகுமறைக் செழின்முனிவர்க் இமையவர்கட் 
சரியா, யெனையடிமைக் கொளவெனையொக் இசையவு



௧௦௪ பாடூதுறை. | இருபத்தோரா 

ரூப் புனைவா, யுலகுயிர்சற் பாமசெனத் இகழ்லொடு 
78 நெற் na or, யரையுணார்வைக் சழியமிகுக் ெதொளி 

ருசிவச் ஈடே, கலகவிழிக் கரியகுழற் குழல்சொன் 
மொழிக் கடினக், களபமுலைக் க தரசெய்கசைக் கணிப 

வளக் துவர்வாய்க், இலகறுகற் மிருவனையா ரந்திக் 
காப் பெடுக்தார், செய்கருளத் இறாுவுளமென் றேவர் 

கணா யகனே. (௩) 

பரிதிமதிக் சனல்புனல்கால் புரைகரைமற் அயிராய்ப் 
பசர்பொருளிக் கனையமலா Oo Lp Days 5 Das 

சுரு இருடி க் கறிவரியாய் கரு ஓுமவர்ம் கெளியாய் 

சுரூபானச் கர்உடபே தொழநினையார் புகுதுங் 

கருவிரு ளி ற் கருகிம OTH BLD ott COU HB பலனா ர் 

களியலவிக் FLY (Hh கருணையெ னப் பெருகித் 

தருவெ ரளியிற் றிகழ்விழியா ரற்றிக்காப் பெடுதீதார் 

சாவாறு மூவாத களிமுகலா முருவே 

காழ்சடையோன் மால்பிரமன் மூன றியா, ou AO ar 

யாவாளென் றடியவர்கட் கருளனளிக்கு மமிழ்தே 
யற்புகனே யகண்டமுமா யன்றிகின் ற ஈரூபா 

பூவாரு மடிகமலம் பூண்முலை பு கமலம் 

பொருக்றுகர முங்கமலம் பொருகயற்கண் கமலந் 
தேவாநின் றிரூவணையா ரர்திச்காப் பெடுத்தார் 

* ட ] [இ ர் 

செய்கருளத் இரவுளமென் றேவர்கணா யகனே, 
ர் es Cc ர் (ரி) 1] ec GR) 

* நெற்று-முதிர்வு.



வது] திருவக்திக்காப்பு. ௧௦௫ 

[HIMTD YD கணக குன்ே றய ந்திக் காப்பு 

கோ இலமிழ் தக்கடலே யந்திச் சாப்பு 
வருவோடங் ருருவல்லா யற்இக் காப்பு 

வடைந்தவர்தம் பெறாவாழ்வே யர்இக் காப்பு 
ADM alr ih) குமன்மடவா ரற்இக் காப்பு 

வர்கெடுக் கார் மன்னவனே யமுஇக் காப்புச் 

சுருபானற் தச்சடமேோ யம்தக் காப்புத் 
. ( க _ . oe . ட 

தூய்மறையி னுட்பொருளே யந்திக் காப்பு, (ரூ) 
ந வட்ட யவ ட் ௪ 

கரவு கோச்க்கலிப்பா. 

ஊனாகி யூன்றுமிட முள்ளளவுங் கள்ளமறக் 

தாணைை தன்மையினை த் தானளி BH Ter own யனே 

ம் ழு) மொ ழி LOLI a ib has DY LoL கித் ar ர் 

கானாரு மலாலஙகற் கற்பகமே காண்பாயே. (sr) 

வானாடர் மால்பிரமர் மறைலைக டெரிவரிய 

ஞானானர் தச்சடசே ராயேனை யாட்கொள்வாய் 

ம் 
மமானாரும் விழிமடவார் வர்கற்இக் காப் படு GBT 

ITE) Rasen செ.ப்பணி யறுளாயென் னுடையானே. 

எண் சாக்கமிநெடிலடியாசிரியவிரந்தம். 

அரவணியுஞ் ௪ டமுடியா யர்இக் சாப்பு 

வன்றயன்மாற் கரியானே யர்திக் காப்புப் 

பரவடியார் விரவரியா யந்திக் காப்புப் 

பாதகருக் கறிவரியா யந்இக் காப்பு 
வசைமகடன் பங்குறைவா யம் இக் காப் Lf 

மாதேவ னேசிவனே யர்திக் காப்புச்



௧௦௭ பாடூதுறை, [உ2- 

சுரர்பாவும் பெரியோனே யந்திக் காப்புச் 

சுயம்பிரகா சப்பொருளே யக இக் காப்பு. (௯) 

சன்றுருணி லாயெறிந்தா யந்திக் காப்புக் 

கற்றுணர்ந்தோ ௬ள.த்.துறைவா யந்திக் காப்புக் 

குன்.றுருடை யாயெழித்தா யற்இக் காப்புக் 

கோசனகைக் திருமார்பா வர்க் காப்பு 
வன்றிலங்கை செற்றவனே யந்திக் காப்பு 

வரவணையிற் றுயில்வோனே wits BS கரப்பு 

மன்றல்கமழ் துளவணியா யர் இக் காப்பு 

மதகரிக்கொம் பொ௫த்தவனே யந்திக் காப்பு.(௧௦) 

திநவந் திக்காப்பு முற்றுப்பெற்றது. 

இருபத்திரண்டாவது 

ஸ்வரூபான நீ தசவாமிகள் 
இருநீற்றுக்காப்பு. 

jo | 

நேரிசை வேண்பா. 

எல்லையிலா வூழியெலாம் யானெனதென் றெய்த்துவரு 

மல்ல லறுத்தெனனை யாண்டவனே-- தொல்லை 

யறிவே யனைத்தூமா யன்றியென்னு ணின்ற. 

செறிவே திருநீற்றுக் காப்பு, | (க) 

சுரூபானர் தாவென்னார் தொல்வினைறீ காப்பாய் 

கருமானான் சேராமை காப்பாய். -யரவணிகைச்



வது] அனுபவருபம். ௧௦௭ 

காப்பா யயனாய்ப் படைத்துமா லாயுல்கைக் 
காப்பாய் BOR‘ MG சாப்பு, (௨) 

செல்லுலவுஞ் சோலைச் சிராப்பளியா யென்பாரை 

நல்லபுகழ் ஈன்றுடையா யென்பாரை-வூல்லபடி. 
நாப்பாழ் கடவாமை ஈம்பாகா வென்பாரைக் 

காப்பாய் இருகீற்றுக் காப்பு, (௩.) 

சாதி வருமறலி கைப்பாசச்தாற் பிணிப்புண் 

டேதமுற காயே னிறவாம--லா இ 
யுரியார் புகழு மொருவே னா சண்ட 

கரியாய் இருகிற் ற்றுக் காப்பு, (ர. 

எவ்வுல கு மோடி. யிளைக்செர்த யோனிகொறு 

மவ்வுருவாய் சாயே ன 'மியாம-0 லவ்வ 

மறுக்கா யடி யா ரலைப்பவங்கண் மாவுச் 

சறுக்காய் இருகிற்றுக் சாப்பு, (௫) 

திநநீநறுக்காப்பு ழுற்றுப்பெற்ற து. 

ee சைக அனை 

இருபத்திமூன்றாவது 
அ௮னுபவருபம். 

  

அறு சாக்கழிநேடிலடியாசிரியவிந3 தம். 

முத்தியை மேவ சாணிற்நன் முற்பட மேல்: 
மொய்சழற், பத்தியை மேல மேனிகொண்டு பக்தர் 
கள் ரூழவே புகும், தெத்தியெ னாவி வாரியுண்டு மெத்



௧௦ பாடூதுறை. [௨௩ 

௮திபேணு Sear, us stow யூழி மாதவஞ்செய் 
இப்படி. காண: லாவே. (க) 

த்த தம (8 னாவி கரராமென்று % க ற்ருண ait gil 

வீடுறப், | LB ழ் bt ம் EDiT இ Lor ont, Bloor ற் t 1, 4 Bi (par (65). OO 

வாஇகள், 5 Ba விழா, சு வாறுவற்று கைக்கொளு 

காயனா இமை, @ (Lg தக்கன பூழி மா: கவஞ்செய் தி இப்படி. 

காணலா வூ. ரு. (௨) 

பொத்திய ஷன மாகிவந்த புற்புக மாகிரா 

னெனாது, சத்திய ஞான மானவின்ப தத்துவ மாகு 
வானென, லிக்கக வேட மேவிவக்க NOH 5 நாய 
னணாகமை, யெச்சளை யூழி மாசவளஞ்செய் இப்படி. 
கர்ண லாவே, (2 ) 

அத்தனை வேறி லாதெழுக் கத்தமி யாத சோதி 
Go, 70 gor Bar & Bur gi தொர் தற்பொ Ch LW னி 

தாமெனர், சிக்கல் வேட மாகிலக் ற செப்பிய சாய 

ஞாதமை, யெ b Boor ய, ழிமாகவ செய் இப்படி காண 

லாவே தி, (௪) 

சித்த விசார மாகிகின் ௮ இிற்ஈட வேறு பாடுசெய் 
பெத்தமும் வீடு மா Lie use D5 5 Bl தீருமா றுசச் 

சித்தென சாக மாகவொன் னு ரெப்பிய தேசி கேசை 
யெ தீசனை யூழி மாதவஞ்செய் ய் திப்படி காண லாவதே: 
  ..* தன்னை புணராதென்ப த்தி த்குண ராதென வேற்று 

மை மயங்டிற்று,



வது. அ௮னுபவருபம். 50.௯. 

வித்கக மாக வேபாந்து மெப்ப் 8 ருள் போல 

மே Rat, ஈத்தல மேவு மேதை பம்பு சட்டழல் சோம 

ஞ்ரியர், Ra Bos Lorex COB Gor தி காரி யார் 
சமை, Ould aon யூழி மாதவஞ்செய் இப்படி காண 
லாவே. (சர. 

இக்தளை யோர்வு (ip Bol ChE லிட்டி. ட மாத ர் 

LUT GY} I, wo il ன் வீ (lp மாறுசண்டு வை த்தெ ea 

மாசில்சோதி மெய்த், தத்துவ மாக வேதகஞ்செய் 
சற்குரு நாய ஞாதமை, Ou 4 க்களை யு .ழிமாகவளஞ்செய் 

இப்படி. ப மோ லாவே த. 
(ஸ் 

மு MB Coat மூல நாடி Gl sur ear =m ற மூ ற்படு மா இ 

மலனைச், ஈத்தனை மேணி கா. ஸிகென்று சுட்டவொ 

ஞு சோ இயை ச், இசதனை வேறி லாவனந்த இிற்குக. 

லோக தாயியை, யெ க்களை | யமி மா சவஞ்செய் இப் 
படி. காண லாவே. (~¥) 

ல், கறு 5௦ தாவ்வாததா LI க் ் வுற்பவ Caray wir ழ் 

பட, மி ந்தமெய்ஞ் ஞான மாமனந்த கிற்கு, இர 

மே Dep Lib er GT (019. ப... வந்து பதும ° * aff OW 

a," ட பாதை, யெத்மனை யூழி மாதவஞ்ம ஜ்செய் த திப்படி. காண 
லாவதே, (gm): 

தொத்தற மாடு வீடுமைர்தர் x ற்றமொ டாசை 
wor iD, பத்திமெய்ள் ஞான மேவுசிக்கதை பற்றி 
  

ON 

* விராசம்-ஒளி:



௧௧௦ பாடூதுறை. [௨௪ 

விடாது மேவுகின்் ற, ay soi ல பசோடும்வர்தெனுச் 

சிபின் மேவு பாதனை, யெத்தனை யூழி மாதவஞ்செய் 
இப்படி. காண லாவதே, (0) 

அனுபவநப முற்றுப்பெற்றது. 
-- 

சிவமயம். 

இருபத்திநான்காவது 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் 

பிரார்த்தனை. 

  

கட்டளைக்கவித்துறை. 

ஊனா யுயிரா யுணர்வா யுருகக் கரைந்தொழி 
யாத், தேனா நின்றுஇத் இத்திடு வாய்சிவ னேசி 
றியே, ஞூனா ரூரோமஞ் சிலிர்ப்பவொண்கண்ணீ ர்ரு 

விதா, வானா துருக வடியே னணளைமென் றணுகுவதே. 

Amys ச௪ணுவா யகண்டமு மாயழி யாழு 
தலா, யுணர்வுக் குணர்வா யொழியாதுரின்ற வுணைநி 

னைந்து, கணமாற்ற போத மமையாது கற்றா வெனக் 
கதறி, யிணையற் றமுது திரிகா வென்றெனக் கெய்து 
வதே, (௨) 

அவந்துவ மாகி வருகின்ற பற்றுந் நுடைத்தி 

னிய, நவர்திகழ் பாத நினைந்துள் ஞருகிகக் கோலமிட்



[ வது. பிரார்த்தனை. 
ககக 

டுக், * கவச்தியுங் கையி லிடும்பலி யும்மன்றி யொன் 
வுமின்றி, யுவந்தடி. யெனெய்த நீயரு ளாயெனக் குள் 

உள்ளவ னேயொன்று மன்பரல் லார்கட் கொளித் 
அரின்ற, கள்ளவ னேயுன் கடைக்கண் படாதவர் 

போலடியே, னள்ளலி லேகின் நழுர்காத வண்ண 
மறிர்தடிமைக், கொள்ளவ னேஞூர வாகோதி லானக் 

தக் சோள்கையனே. (௪) 

கொள்ளும் பொருளனைக் அும்மழித் துக்டுறை 

யாறிறைவா, யுள்ஞம் புறம்பு மொழியாது நின்றொளி 

ரும்முணர்வே, யெ ள்ளும் பலியும் பு wo Sloot ணையு 
மன்றி மொன்றுமின் றி, விள்ளும் படி.யரு ளாய்மெய்ய 

ருள்ளத்து மெய்ப்பொருளே. (௫) 

மெய்ப்பொரு ளேமெய் யடியார்கள் வாரி முகத் 

கொண்ட, கைப்பொரு ளேகலங் காவறி வேகலங் 
கும்மவாக்குப், பொய்ப்பொரு ளேயென்றன் புக்தி 

யில் வந்து புகுக்துநின்ற, செப்பொரு ளேகிறி யேனறி 
யேனென்கொல் செய்வ துவே. (௯) 

செய்வ. செய்யாச் செயலது வாய்ச்செ மாசை 
் யேன்னு, மையல இன் றி மறையறி யாக வடிவமதார, 

யையம தேபண்ணி யார்க்கும் பரமன்றி யாருமின்றி, 
வையமெல் லாம்பித்த ஞூமனென் றேச வரவ 
சென்றே. * ன () 
  

* கவர்திகோவணம்,



௧௧௨ பாடூதுறை. [௨௪ 

ப வருவதும் போவது மாயவரு இன்ற வழ: க்குத் 

அப், புரிவதுஞ் செய்தென்னை யா ain BOs aor டாய் 
பா் பூரணனே, பரிவதுன் பாலன்றிப் பாவையர் மாட் 

டென்றன் பையுணெஞ்சர், திரிதரு சின்றதென் னோ 
யேன் செய்க தீவினையே, (௮) 

இவினை யேன்சிறி மயெனறி பயனென் றிது 

கொண்டு, நீயெனை யாண்டன்று கொண்டதெ னின் 

அம் நியலையோ, Ball so. லன்று பிடி.தீசவக் காடென 

தேயகன்றேோர, மாயடி யேனறி யேனுடை யாய்கலக் 

இமையுமே. (a) 

மேவிடு கின்ற பதிகன மோடெவை யும்வெறுத் 

அப், * பாவி நா லிற் பாற்தெழு கின்ற பதைப்பு 

மின்றி, யோவிடு இன்ற கரணக்க ஞாயுள் விழித்து 
ணையே, யாய்லிடு கின்றிடு நாளடி. பேற்கென் ற்ருள் 
வதுவே. (௧௦) 

அருளது வேவடி வாடப் புவியில்வ௩் தாண்டு 

கொண்டு, மருளது தீர மறவா நினையா வரமருளித், 
தெருளது செய்க இவப்பிர காசச் செழமுங்கனியே. 
யருளது வேயுடை யாயழியா யிர்த வூனினையே. (௧௧) 

பிரார்த்தனை ழாறுப்பேற்ற நச 

* பாவி நொறியென்றும் பாடம்,



ட. ் க (நி 

Fav Lois Lo, ப டு 

இருபத்தைந்தாவது 

திவப்பிரகாரசவாமிகள் 

அருணெ றிவிளக்கம்,. 

பட்ட ஆய்வை 

பன்னிநசீர்க்கழிநெடிலடி இசிய்யலவிர மம், 

ஆரி ய ஞர் இரு மெணியை யற்ற கோக 34 இடு 

மாகாே, யண்டமு மாயைய மங்கி யால , மி வரயிடு 

420. காசே உது ரரிய காரண Lot oor வபா இ சு ip 5 BO 

மாகாதே, கற்பனை முற்று மிறக்கு பெருங்களி கைப் 
படு மாகாதே, பாரியல் பாயெ பற வினங்கள் பறி 

இடு மாகாதே, பாதக வேமோ யுயக்கெ Tei ரன்சுமல் 

பாடுது மாகாதே, யேயியல் பாகிய வின்பவெள் எம் 

பெரி செய்திடு மாகாதே, யெர்தை செப்பி. காச 
eur iA ட்ச்ணெ ழி ற்கு ட. 8 [ட்டு னே. (௧) 

அ௮ன்றென வாமென நின்றெ மு எங்கைய ழிர்திடு 

மாகாதே, யாசை யினங்க ளடங்க மடிச்சுழி பாவிடு 
மாகாதே, சென்று isto) Gp Ai om Hil tg Osa 

BO மாகாதே, சேவர்களும்மறை யுர்தெனியாகமை 

திண்ணம காகாதே, அன்றி வரும்பொறியும்புலனுக் 
அக ளாய்விடு மாகாதே, தான்பமு மின் மழு மாகு 

வவங்க ம டா லர் கன வாகா தே, யெ ன்று Dy க்க வின் 

  

பூ இடுதலுமென்ப அ-இடுமென விகாரமாயிற்று, 

6



வடிய பாடூதுறை. [௨௫ 

பம இவனை மெய்திடு மாகாதே, யெர்தை இவப்பிர 

காச னருட்கு ணெ ழி ற் கடை பட்டி. டி.ே ன. (௨) 

தின்னழ காரடி. யென்றலை மிது கிழைப்பன 
வாகாசே, கானல தேறு மலாகமை நெஞ்ச சரித்திடு 

மாகாசே, பொன்னணி யாரடி. யிற்பொடி யேயடல் 
நள்ு LOTTI o By Lysis Gt ர்பு.ர ணத்தி ரு மேனி 

பொலிகச்திடு மாகாதே, யன்னிய பின்னுண ராமை 
யொளிக்சமை யோர்வரி தாகாகே, யொன்றெனி 

லன்றி Our Sig sper pO sr ரொண்பொருளா 

சாதே, யென்னையென் ணாலுணா இன் றது தானு மி 

ந்தி சாசகாசே, யெர்தை சிவப்பிர காச னருட்சு 

ணெ ழி ற்கடை பட்டி.டினே. (in) 

கற்பனை யானவை (pode லுஞ்செல் கருக் 

கறு மாகா, கங்குல் கழி நுணர் வாகிய நண்பசல் 

சண்ணுறு மாகாதே, யற்ப மகக்றுண ராமையில் வக் 
அள வானவை wr aa தூ, யங்கையி லாமல ASS oR 

போல்வதொ ரற்புசு மாகாதே, பற்பல வாயெழு முற் 

ம் வெறும்பரி பூரண மாகாதே, பாவக மேதுமி 

GOT GY ow மேது tit wo sit (1% ளாகாதே, யுற்பவ முற்று 

மொழித்தவ ௬ட்டி.ற * மோதுது மாகாதே, யொப் 

பில் சிவப்பிரகாச னருட்கணி ஸுட்கடை பட்டி. 

மேனே. 
(2) 

  

*. ஐதுவது என்பது og gi@wer strut Mpg,



வது] அருணேறிவிளக்கம். BB) 

எல்லையி லூஜி யெலாம்வரு நாளென தேகிய 
காகாதே, யென்பணி யன்பரு டன்கொாள வெர்தை 

பிரைந்திடு மாகாளே, கல்லை நெரறுங்கணி செய்தளை 
யாஞு கணக் கிது வாகாதே, காகன்மெய் யன்பா் 

கருத்து மிகக்களி கூர்கரு மாகாதே, யல்லி வுடன் 

பக லின்றி ய( HLS ட லாடு. ஜு மாகாகே _யண்ட மெலா 

மறி வாய்ஈ மகத்து ள்டங்கிடு மாக ரே க, சொல்ல 

இறந்த ஈகக்கணி வா ILD eB)! 1 தரங்கிட மாகாதே, 

சோதி சிவப்பி கரசன் விழிக்கடை துண்ணென 

வைத்தஇிடினே. (௫) 
ry 

சம்புவி னன்பத மெ on கிறைக று கதும்பிடு 

மாகா @ Bs ae டை [ச] 4 ன. Ha if ch LD cp ணிஜ றி ந்தது 

தாமய லாகா, சம்ப மெழற்து கரங்கள் குவிற் BIG 

‘coh i தீரு மா காதே, காரண னாடி யார்ஈடு வெய்தல் 

*கடைப்படுிமாகாசே, யம்புரு மிம்பருகின் ற்யரொண் 

பொருளுள்ளொளி பாசாசதே, பூழிதொ நூ ழியெ 

aria to muir ys இடு மாகா, யெம்பர 
மின்றி (சிராக் கவி ழின்னரு ளெ ய்திடிு மாகாதே, யெக் 

[ . corte om Jf 
60) BF au பபிர சாசன டக o) onan ழிற் உடை பட்டி டி..ே ன. 

aura UF wns ound மாமயைசெய் 
கற்பி தமாம் ரே ல் , சல்லியெ SLD LD a NES லைக்கடல் 

தையறு sora, ஈன் நிய மன் ஜிய மாமவை HAE 
en e 
  

ஆ சடைப்பதெறு மென்பறுலவ் கடைப்படுமெனவும் 
விசாரமாயிற்று,



௧௧௬ பாடூதுறை, [௨௫ 

மடைந்த மாகாதே, ee LIAS f it oe 

Bn மாயையும் Conn rm வீசு மாகாறே, வேண் ரி 

வாவிளை யாடிய முத்தி fA Sor a மா காதே, பின் றி. 

மும்பாக ௫ மூம்மறி வாதி பிலங்கி? மாகாதே, யெற்தை 

இவப்பிர காச னருட்க ணெ ip ற்கடை பட்டு னே. 

பாடிய மானமயை ய்ெ ரலி Glew 2 பணைத் இடு 

மாசாதே, பயர் மேது னி மிலாவு ப மம. oy tt ரம்பொரு 

ளாகாதே, கூடிய சாஇ முலங்கள குணங்கள் குலைச் 
இ ிி மாகாதே, கோணி யாடிய கோ மு 12 இன் கூர. 

சட து வரகாதே, தம் காமல Be ir ol ருக்க ர் 

யாகமை , இண் ச்சர ara Oo, er செல்க ம் லப் 

பக மென்றலை யெய்துவ கசகாறே, யெக்தை சிவப் 

பிர காசனருட்க ணெழி Hao: பட்டிடனே. (௮) 

புண்ணிய பாவ Mor Ko Cort பும் ‘ol பாடி யாப்லிமி 

மாகாசே, போச பெலாமினி மெய்யடி பார்கள் 
புணர்ச்சிய தாசாதே, பெண்ணில் யாணை பன்றி 

யிருக் இள பெ ரழி லாசாகே. பேபேயனை (Bay னையு யா் 

விசைந்த பெருர்சன்மை பாராதே, விண்ணவர் 
தேடிட மேதிணி மேல்வரும் விர்ரைய ஞூகாதே, 
மேவறாம் வேச விழுப்சிபாருள் oa. வெளிப்பட 
மாசாசே, யெண்ண மெலாமி. யா 21. Curate oer 

றெழு Lor காதே, யெக்கை amg ita கார iso (TH Ht 

ணெ Lf ai GO) Lo. tip. B ay, ஸ் up}



வதி குயில். க்கள 

அருக்க HHS Be NER GGT மாலய ணாமவ சாகா 

தே, யலச்சு ஹூறத்கொடி யேனையு மாட ஒழுட்கழ 

லாகாதே, தெருக்கறி வும்மாறி துஞ்சில மாய்விடல் 

Haran காகாரே, தேகெனாரு எின்பெரு மைத் 
இற மாவதி காகா, புருக்கி யுருக்கி புள்கிதைய 

இிக்பைற அறிமு மாகா, யோதறி யேனுடை யாய் 
கி ம - க ப pes ் . 4 777 ர் gy ‘ 

(Epon Gurolat on 0 வம்பு by மாகா, பருகி ont 

னச்கிய லிப்படி யாகி யி.நக்காம காகாகே, யெர்தை 
. . ~ க ட ம் rm சிவப்பிர காச னருட்ச வெழிற்கடை் பட்டிடனே. QO 

ey 2 a a ue 

துருவொறிவினக்க முற்றுப்பேற்றது. 

  

இருபத்தாருவது 
௦ ம் ட ib) ௦ 

ஷவவருபான DFO BAT 

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 

குயில். 

வுறுரிர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவீந்தம். 

மலைய மரரக்கு மேலாம் விண்ணவன் மண்ணிலி 

ழிக்து, மாலையுங் காலையு மில்லா வகையென் றலைமிசை 
வைத்த, காலை யருணற் கட்த கா லுடையானையென் 
கண்ணைச், சோலையில் வாழுங் குயிலே சுரூபனை நீவ 

ரக் கூவாய், (௧)



BE பாடூநுறை. [௨௬ 

அச்சந்த மாலு மயனு மல்லா தவரு மறியா, ரிச் 
சர்த மென்று மறைய மியம்புவ கொன்றென வென்ற, 

« ல 6 ௩ ச் oo . க 

sri தலைமிசை யேசன் ஜனெண்ம௰ர்ப் பாதங்கள் 
சூட்டி, யச்£ற் தவிர்க்தேன யாண்ட வழகனை நீவரக் 

ட் e € 8 4 . 

கூவாய். (௨) 
இக் கரரென்று கன்னை. ஐ வருந் முத்தி சசென்னா ஈன்னை வாது மூவர 

” உ ண்ட ல வட ர வட்ல ர 
கேட, வெகத்திக் கடையேனை யாண்டிங் Git 50) wear 
யென்பூ பிருக்கிப், புத்திக்கும் வாக்றுச் மென்சைம் 

புலன்களுக்காம் புலமாஷஇத், இத்த 5H மின்னமிழ் FS 
ம . ் பட் க * 

கைச் வெப்பிரகாசனைக் கூவாய். (௩) 
சாகத் கற்றுப் பிதற்றிக் சுமையு ண ராத 

ஸ் “ப ௪ ம் ‘ * 

ரோடே, காத்தி மெவடி வாடுக் கழிர் நு விடக்கட. 
வேனைப், பார்ததிரங் கப்பட வேகம் பன்னும் பாம 

சட ~ aN ௫ an ae ey wap ogg 
பதத்தை, LD dh இரை யான பின் வழஙளும வள்ள லை 

நீவராக் கூவாய். (ர) 
ர் % ச் . 

ஓதி யுணாப் படாக வொன்றென் ors 
ம ப்பு ் * ட ட. me 
மோது, மா இயு மந கு [பில்லா வான க நாடனரு 

ளால், வேதிய வேடம் புனைந்சென் விரசை யழிகத்க 

விரகன், கோக் கனியுண குயிலே குருபர னைவரக் 
கூவாய், (௫) 

மரித்தல் பிற்கு Sars urea சோதியை 
) ச ot 8 ச . நீயென், ரொருத்தலை மாற்றம தாக வபகிடச் கோது 

[ த! ்் ரு ay ப் Nt fe pe லிடாதே, யிரு/இிமீ இப்பரிரென்ன வின்பவெள்ளத் 
a rye ys 

தெ னை பி ட... bi C தனை Looe) LAT esr நிமலனை 

நிலாக் கூவாய், (௬)



வது] குயில். ௧௧௯ 

காலமு ஞானமும் விண்ணுங் சா லுங் கனலும் 

புன லுர், அலமு சக் மையு மாகிச் சொல்லும் 

பொ ரண்டு ற்று மல்லான், கோலங் கொடுவர் தடி 

யேன் குடிமுழு தாண்ட aspen நீலகிறக் குயி p Ger 

art Gio நீவரக் கூவாய். (எ) 

சக்த மலாப்பொழி மோ றங் சணியுண்டு வாழுங் 

குயிலே, தொந்க வினையற நோக்கிக் அணையடி யென் 

றலை marge, சந்த ழி துவென் ன வொண்ணுத் 

தன்னை யெனக்கருள் செ ய்து, பந்தமும் வீடு மிலாது 

பாஞ்சடரை வாக கூவாய், ( si) 
2 க் ச் . * க 

ஈ சோத்த முனக்குக் குயிலே ஈராஇபர் நின்று 
இவள. வுூக்தை படம்பமா வாகி தாரி யாயழி 
அ 9 oe i ] ய் த 

வேற்கு, மோ த்தின் முடிவுரை, 8 தற்கு முன்னவு 

மொண்ணாத வொன்ை ற, வார்சிகை யொன் ருூலே 

யளிக்கும் வல்லபனை வரம் கூவாய். (4) 

பொன்னலர் சோலைக் ருபிலே புத களிர் பொன் 

ory கூட, வின்னலங் கெய்தவிம் மண்ணி Coren ழ 

யேன் றன்னுள் புருக்க, சன்னலைத் தேனை யமிழ் 

ரைக் கனியைப் பிறவிக் கடலை, யென்னலங் கொண் 
டபிரானை யிறைவனை நீவாக் கூவாய், (௧௦) 

முன்னான் மறையின் முடிவு மொழியு முழுமுத 
றன்னைத், தின்னாக வென்னை யவந்து தா ator யென் 

ச சோத்தம்- அஞ்சலிபர் தனம்,



௧௨௦ பாடூதுறை. ட்ட 

றலை தந்த, வென்னறா யகனை யென்கண்ணை மெ ன் படு 
fs + 4 ர ௬ « ச . ச * 

யச் கன்ன மி IDG BOOS, பொன் னை வாயாற் ௫ யிலே 
௫ ப் க க 

புண்ணியனை வாக் கூவாய். (55 
\ + 

சுக்கா நில நிறற்துச் சோலையில் வாழுங் ருபிலே 

பிரத சாலம சென்ன யாவையுங் கா ட்டி மறைப்பா, 
6G HI wa Disa லென்ன வவனியின் மானுடனா9), 
யெர்கர மாள விரைக்கவின்னமிழ்கசை வாக் கூவாய். 

தின்னுடைச் சோதியிற் அஞ்சல் பிறப்பற Be 

தீர் சகச, மின்னிடை யாளொடும் கூடி. வேதிய 

வேடச்தின் வர்து,பொன்னடு கூட்டு ;மென்னுள்ளே 
இரை வார னந்த மாக்கி. பென்னிடர் ‘er த்த பிரானை 

டள ங்குபி/ே ல வாச் கூவாய். (a ௩) 

கயில்புடறுப்பெற்றதடி 

இருபத்தேழாவது 

அன்னைப்பத் த, 

சவத்தை தத்த வைகள் 

கவிலருழ்தம, 

Bool Oe 5 BH : சமைக் Bi றான 

ரினிய படியென்ரா னன்னே யெ ன்னு 

மினியவர்க் கொப்பது மின்னமிழ் காம்பால் 

கனியுள தன்றுகா ணன்னே யென்னும், (௧)



வது] அன்னைப்பத்து. ௧௨௧ 

அச்ச மறுதிதிங் ௪ ly. தலை வைக்கவர் 

BES LD புதியாகா. ணன்னே யென்னு 

நிச்சம் புதிய ரிமல னருனினை 

யிச்சச்ர மென்னவோ வன்னே யென்னும். (௨ 

தோற்று வ செல்லாஞ் சறுபமாயக கோற்றதோர் 
ற்ற incthyotl] @o) ரன்னே யென்னு 

மாற்ற மருவிய வல்லபறி உடனக் 

காற்றவொண் ணாதுகா ண ன்னே யெ ன்னும், (௨) 

காரா யணனய டைரி தானவர் 

வாராது வர்தார்கா ஏரன்னே யென்னும் 

வாராது ohio) Kes Car al ipa DB நாயனார் 

சீரா ரருளெொ ன்னேய ன்னே யென்னும், (7) 

Mor oro) Cars ன்று வி ழி! சளித் கீ தாண்டறு 

மெண்ணா இருவென்று பா ன்கூ கனா Qua oor OO 

மெ. ண்ணா இருக்க வியல்பை மிதுவென்ன 

வொண்ணா மா GHA பான்னே யென்னும், (@) 

ஏகமாய் கின்று ர யிங்காண் டென்பவர் 

மோக மணைவர்கா ணன்னே யென்னு 

மோக மணைவரென் நெற்கள் முகல்வ @) 

IT BLO GH சொன்னார்கா ணன்னே யென்னும். ... (ar) 

தற்பகர் தொம்பதர் தாமாய வப்பத 
மிப்பத மர்னவ ரன்னே யென்ன 

மிப்பத மாய வியல்பை யிதுவென்று 
செப்ப முடியே மா வன்னே பென்னும், (sr)



௧௨௨ பரடூதுறை. 

ஊனா யுயிரா யுணர்வா யறிவேளைக் 
கானாக வாண்டவலா றன்னே யென்னுக் 

சாகை வாண்ட தசைமை நினைகொறு 

மானா துருகுமா லன்னே யென்னும், 

இரண்டடியா மீறமடி HS HUES 

Hoa a Wp ong GX ஒத ட் . 

வேண்டிய வாவிளை யாடிட வீடளிக் 

ஜாண்ட வருளென்னே யன்னே யென்னு 

மாதி யருளென்னே யன்னே யென்னும், 

செய்யாமை யுஞ்செய லும்மறுக் தாண்டவா 
வையா வதிசய மன்னே யென்னு 

மழியா வதிசய மன்னே யென்னும். 

அன்னைப்பந்த! மழற்றுப்பேதற தூ. 

ஆ! ௯. . 

இருபத்தேட்டாவது 

லறைவரபானந்த சுவாமிகள் 

அடியவர்திறத்து நிந்தாஸ்துதி. 

வதனம் மப ம SD EN 

அறுசீரக்கமிநேடிலடி ஐகசிரயவிநக்தம்: 

©) 

(50) 

காயமா ஸிகைய நுண்டு ஈீறவர்கா தீலிக ளுண்டு 

வாயல்காப் ப றிவு முண்டு வளம்படு சமதமா தி



வது] அடியவர்திறத்துநிந்தாஸ்துதி. ௧௨௯ 

யாயநற் சுற்ற முண்ட சுடக்கறும் பொருளு முண்டு 

தூயாற் சரூபா னர்தன் ஜொண்டர்க டுறர்ககென்னே, 

அன்பர்பா லார்வ முண்டங் கரும்பலச் செற்ற 

முண்டு, வன்பதார் Mapu கன்மேன் மாறிடாரக் 
குரோத முண்டு, முன்பு] [றப் பக்க Crow yp (pil prior 

Be தய மூண்டு, அன்பமில் ப ரூபா னம்தன் O) ng enor சு 

டுறக்த நென்னே. (௨) 

ஒன் yp (திங் கலந்தி Pr த வுறவின்மை பெரி al 

(0/௦ பண்டு டு, பொன் றி QD Woot ay cape (Lp! ரண்வவி LJ க்வி 

லுண்டு, Foard hi ae யோடுங் சலக்கமி லன்புண் 

டென்று நுன்றருட் RAT oo Kor மொண்டர்க 

டுறந்த ரென்னே. (௯) 

சுல்லு௮ சிர்கை யெல்லாங் கரைக்கும்வல் லபமு 
(ண் 0, வல்லவர்க் கொருகா லக்து மிரங்கிடா மறமு 

மூண்டங், செல்லையற் றிடிமி ரச்க மிறையொடு மிக 

வுண் டென் ருற், ரொ vous Rater கான் Ong anor 

டாக ற்கு கென்னே. (சந 

மூன் பினு மாலை. ay ர மொ Baw விரகு அண்டு. 

நன்கொடு சிங்கு சாணா ஞானமா ஞ் செறு WIG முண்டு, 
வன்புறு தூன்பம்வர்கான் மயக்கமில் ௪னிப்ப।! ண்டு, 

அன்பமில் சுரூபா னர்சன் ஜொண்டர்க Opes 
கென்னே; (௫) 

கோ os Fano eee சுறா மேலாங் குண [பின்மை 

ருயிர்சண் ணாலே வாஈ்ரு



BOF Lit G ay ow 1. | உ] 

vem பின்மை யுண்டம், கேக்துறு C மழைகட்கே 

வயெளிவரு மியல்புண் டென்றா, லாக்கனன் சுரூபா 
னந்த னன்பர்க டுறந்க தென்னே. (9) 

உலகியல் Gr ணாந்தவுன்மதத மிகவு ண்டு, 

தலைவனை இரு: OW DOr 2 றி ஹ் poh பரும் பிசு pl முண்டு, 

மலைவுறு பகுதி போர் அ வாதனை மாண்ட அண் கி, 

திலையுடைச் ஈருபா னந்த சோர்க டுிற்த தென்னே. 

கள்ளினு மிறைவ னன்பர் கமைனிடாப் பாச 
ர் 

மூண்டு, ஈள்ளிஷா மிசார் கம்மை ஈணுகிடா & GIB arp, 
மூண்டு, அள்ளும் ன் னொ ன வரசாக கருவி LW 

சோர Cp ண்டா மி, இ (OT Yh fh ற் HALL Sor ற்கு ன். ன 

துர்க டுறந்கத தென்னே. (4) 

உ ஏற்கினாக் கறுக்கே Gersi gm Og ag ரு பிச் 

ரையு ண்டு, கோத்தாச் அழ வுற்றுர் அழலும்வன் 
/ ப்ரஸன்னா 7 டு... see oe eee fe oe pen 

பற்று மாண. 9, அ றி தி ப. மபயக ஞ்ச (சீ F GV OO OF 
க ‘ ரக உ . a 

சய் தவறுண் டெல ன்மூம், நீர்க் சருபா அந்தன் 

AG ETS கிறந்க தென்னே. (௯) 

கரையில்பே ரின்பதசி காராக் காமுகர் விஷய 

மீகா நையறு பொடமுடம் மாள்ளே யோஷித wo oh Lj, (யு NF: பிப (Opa சத?) ம WET 
. . க ae . a 

அப்பே owoiOap Carrer, முரிவிலே பறின்பதி சன் 

வயழு! யிர் காணா மோர், 3௮ ரயுமெம் மதமும் தாமா 

திமலர்க டுறந்த ஜெ. nam, (௧௦) 
  

* ஏ்இனர்ச்கருத்தெனெ விசைரோகி மிகுர்குது



. கூ cyt ௬ ் 4 | SE சதி BOF: வத) அடியவர்திறத்து நீந்தாஸ்துதி. ௧௨௫ 

பட . ட பட படர , ட a / sos » 

Gu CH Lor க த if (pF uf றி தி Lor டின் i ய் a r ob Soy 

னைத், தருங்றாரு பான்மு என்றித் தாழ்ர்திடாத்தெம் 
’ “0 . ~ 2 ம் aan * 

பர் Hor, வரும்பவ wre Cobar: esate apy 

மகங்கா ரக்கர், பரம்புமா. மாமை என்ய பண்டினர 
அறற்த தென்னே, (#5) 

cape . பத தரி af a 
நிலவ டட. பெ Ton (putt Cis இ (3 Tio itd நிரூ li b 

காற், கூலவுறு ஈற்சம் தோல் ரூருபரன் மதத Hi 
மென்னச், சொலிறதையும் மிமிம்சி வேகர் தோய் 

வெதி ரிக்க சாக்கர், தொலைவில்கசிக் கவிரோ தகர் 

யவர் நூறர்து கென்னே, (௪௨) 

உற்றவா மோ கங்க (oer ar ழிந்றவ £ அுதமு மா 
துணை Ea ச்ட் : vat oct ror ar er ae om iota, ppaioris Gor Buf ma sp முடிர்கமோ னத்த 

ட * (ty ச் ச ry. “ ச ௩ 

சாமாற், பற்றுவ் டின் yoda பராமி (DRT cor wa 
‘ ‘ o 

காமாற், தூற்றதீர்ச் ருபா னம்கண வெண்டர்க நித 

நீக கென்ன. (oh) 

சுட்டிய அவ வையு காம TUS BOGS Bol ஜொன் 

றின் (07 ® லி, விட்டது ம் விடா oft மன்றி வே & மோர் 

நான் ரூம் பெண், பட்டி? ளவு மல்லாப் பாம்பன் 

ன் ரூபா ன்ற்தன், நிட்டா்கு 0 Die wa Gla SOLO வார் ச 

oI Hilf oF இ நிப்ப தன் 2. (த ச்) 

ர் * ய ios ou ு . Q ப் 

அடியவர்தி. தி நட தஸ்றுகி ழு றுப்பெட்டது.



a 

சிவமயம். 

oe நப ane தாவது 

= PESTS 

(நேோரி்சைவேண்பா. 

2. உப்பகன்ற ரீர்க்கூழு முண்டாற் பசிசெடுமா 
லப்பதுண்டு கூவ HO மாறகணி - லிப்படியைப் 

பார்த் சமையாய் கெஞ்சே ப்ரந்தெ Spi சென்முலும் 

Bini d க்துள இன் மேலவருமோ பேறு, (௧) 

பல்காய நற்க இியும் பானெய்ப( ips கோடடிசில் 

செல்வாய ே “சுசன் செறிக்காலு - மெல்லவுனை 
யூட்டாவூ, ( (1 முண்டே ட். மு. றுபிணி மற் றிய ரதொ ன்முல் 

வீட்டாதோ ரெஞ்சே விரைம்து, (2 உ) 

நல்ல வ MICA BH 60) 5 Fl | Mest மாத்திரமே 

யெல்லை பிறு விலே யலை தில - மெ லல 

பா கடலைத் , கான்கடப்பாய் Cori | டவ 

ஆடை யழகனைஈன் காதரித்கே யாங்ககற்கென் 

முடி ய், றுபொ (1 (0h ரூ ற்றுழன் (ப் _ கூடிய குல் 

வண்ணா னெலிமருவார் ர் வைப்பிடமற் Dear er: வ Pap 

லெண்ணாயோ கெஞ்சே யிடர், , (௪) 

க்ர்தையொடு வெண்ணிறு கன்முை மயாழ்க் கோ.ில் 

முந்தையுள த முறுமென்னின் - வெந்துயரக் | பல



கேஞ்சிற்கமைவுரை. ௧௨௭ 

கோடையினிற ே காவணமுற் கூடமிகை யித்தனைகா. 

ணாடையினிற் காரியர்தா னாங்கு, (௫) 

நீயா யமையாய்நினைர்தோடிச் இட்டாமை 

'யேயா வமைந்கா பிடர்கெஞ்சே - சாயோ 
கடையானார் காய்பசிக்கே சால்ருலைவர் கற்ரோ 

சடையாளோ வாங்கமைவின் பால், (௬) 

அமையாதே பெற்றதனா லாங்க ரங்கு ஈன்றென் 

றிமையா தெழுற்கோடு har cop ts - ஈமையாச் 

இ அமைக்று வித்குதுவார் தேரு ய் மனனே 

LO மைக்கு Ingo & Lo Bo LILY, (sr) 

ஆற்றங் கரைப்பசுக்கா னக்கரையேர டிக்கரையாய்க் 
தோ ற்றும் * பசுப்பைக கொடர் ay ம- யரற் ற் 

வதுவேயபோ னெஞ்சே யலர்தலைப்பட் டோழு 
மிதுவே புனக்கிகனாற் பேறு, (௮ 

இருக்தவிடத் தேதும்வரக் கண்டி ருப்ப தின்றோ 

பெருந்தகைமைக் காபாணம் பேதாய்-மரு iO san Bay 

ட் ச ட் Os * : . 

யாங்கினியார் தங்கடையிற் சென்றிடி.னு மாதரியார் 

பாங்கிதுகாண் பர ம்கெஞ்ே ௪. பார், (ஸூ 

உணர்ந்தார்க் முடம்பு மிகையென் லக 

முண்ர்ந்தா முணர்ர்தெ யுரைக்தா - ரிணைந்தாம் 

பொருண் முழு நும்விட்டாலும் பொய்யுடம்பிற் காதன் 
ர் 

மருளதுவா செஞ்சே மறித்து, (க ச) 
Snr tram St mm RL nny aim 

  

% பசுப்பு - பசுமை,



௧௨௮ பாடூ திறை. [௨௯ 

இல்லா x இல்லை யுள கலி ராதென்று 

ஈல்லார் அணிபொருளை காடுங்கா - லெல்லா 

மமைர்கபடி. யேவருமா லாங்கசைவெ னெஞ்சே 

சமைந்தபொடு ॥ டாமறிவார காம், (௧௪) 

இங்கேசன் னூனுபிரை யேதமறக் கண்டவி 

கங்கே யெலாமமைய லாயிருக்க - வெங்கேனுங் 

Lb 

காடு மலையற்ி கடந்துடம்புச் காய்வாரற் இ 

யோலெதெனெ ஞ்சே யுரை. (க 2.) 

அமைதற் கூபாய ம: Di Gr 6 வண்டு. f ற் 

கமையுற்ற ஞா BO hi நம்பை, on Sion lor; 9 0 
low 

வாரியர் பாற் பெற்றங் ஈவாடி.க்கே யேவலினை 
பட்டி வயோரியல்பாற் செய்கெஞ்சே (புற்று, (௪௩ 3 

> க ° . , moe . 
நீடும் சலைகழ்கான் மேலாகி நின்றா லுங் 
கூடும்பட. யொழியக் கூடாதா - மிலாடி ? i / ் 
வருக்காம லுள்ளபடி. வற்டடக்கண் டாறி 

உயிருர்சாலோ நெஞ்ரே ul oot gi. (௧௪) 

நல்லோரை மேனி நலங்கிடக்க வங்குள்ள | 
பொல்லாங்கு சொண்டாடி.ப் போ. கரசே - யெவ்லா 

மருளியவா ( 'செய்தம் soar Sih மெஞ்சே 

பொருளியல்வே , ரில்லை!!! னிப் Cur) am. (5%) 
Freeman கவவஷவள வயலுக்கு   

% ai srard ep வென்பது - இருர்தாலோவென மரீ 
Quo a.



வது] சேஞ்சிற்கமைவுரை, ௧௨௯ 

வைதலும் வாழ்த்துக லும் aut) Bow தியினிற் கற்பிதி து 

நையுமது நெருளே நலமன் மு - மெம். ம் 

புசையிடத்து வாயுப் புரைக்குமொலி யென்றே 

யுரையிடத்துக் கோளெொரழிந் யுற்று, (௧௭) 

ஓன்ட [துவா யாலு மலஸ்சொரிய Of DGD) Hi கமழ் 

புன் புலை (Lie fl குற்றப் | [wi LIN பப்ப யன் புடனோ 

Cus Sour Mota il ழி வைப்பா PVT GT 

ராத்தமா மெப்யுணர்வா id BT BK, (௪௭) 

வாயுவன ar TED sof} தரன் மற்றும் பலபல பா 

வாயரட வேறுவிறா லாம்பய BD & - Sainte ourcth 

செற்றகலல் வரண்டிலையேற் மோறனவே மத் தனைய 
மற்றவரை கெஞ்சேம B. . (௪௮) 

ஆர்வமொடு செற்றற்றலையாமிடததுல் ரொள்ளாதே 

சாமு (0) wee HHS STS OMT or ௨ இ POY SON 

ஈல்லோர். ஸ்ர சொல்லை ஈழுவமை ந 5 oh காண்டு 

நில்லா யி. துவே றெ றி, (௧௯) 
2 — pe nyt உட டப “a , i. ௩ பெற்ற நுவே சொண்டமை௰க் மா பேரி ipa Carrer 

* * fd . : க் ச 

(H PY டிய ம ool .o BT OT (Hal Hn TE ox ~ LO I Dt [2 ர 

பயணின் மொழியாகே பார்ற் துமே உல்லோர் 
ஈுயமுமற வாதே ஈட, (2.0) 

பொய்க்கனவும்பேய்த்கேமும் போலு pe _ல் போமன 
சிக்கெனவே நான் மிருவடியை heed ச்குருகிப் ம் வுஞ் 

பூண்டுலிடா சேற்று போர் மியி. கெஞ்சி 

மீண்டுபிற வாதே விட... (2.5)



௧௩.௦ பாடூதுறை. [ ௩௦ 

ஆண்ட வியல்பை நினைந்து நினைக் துருகி 

வேண்டிமிச மெய்யன்பை மேன்மேலு - மாண்ட 

வடியிணையே பூண்டமைவா மாரமிழ்தை நெஞ்சே 

யொ ட.வறவே நீயுண் டி.ரு. (௨௨) 

தெஞ்சிந்கமைவுளை மற்றுப்பேற்றது. 

முப்பதாவது 

திவப்பிரகாசசுவா.மிகள் 
திருச்சாழல். 

  

நாலடித்தாவு கோச்சகக்கலிப்பா. 

இறையுணர்த்து மளவினிலெக் காலமுமெய் யுண 
ர்வானோங், கறையுடல மளவெனமுன் கலங்குவதங் 
கென்னேடி,, நிறையவனல் விதூருக்க கிகழ்மதன 
மில்லாக்காற்,சறுசறையா னரித்துணல்போற் றிகழ்க் 

திடுங்காண் சாழலோ. | (க) 

அருமறையா கமமகந்த முகங்களினா லுரைத்தா 
லு, மரியபா ம்பொருளிகையிங் கறியவொண்ணா சென் 

னே, யருமறையா கமமறைந்தென் னாரியனா யெழு 
ந்தருளித், திருவடியை யருளினல்லாற் நெரியாகாண் 
சாழலோ. (௨). 
வை வஷைவுவடில்கு ளானை ய்வது வபய் tatters eat   

"சாழல் - ஒர்விளையாட்டு,



வது] திருச்சாழல். ௧௩௧ 

மாத்திரையி லொருமொழியான் மாமுனிமீட்டு 

ணர்,த்திடுமேற், " சாத்திர.நாற் பார்ப்பகனாற் றருபய 
G)eor ear சாற்றேடி, சாத்திரக்தாற் நற்பாத்தைம் தானி 

தென வறியவொண்ணா, வார்திசையிகு கலகலென 
வடிச்திடலாஞ் சாழலோ. (௩). 

எங்குமொழி வறநடிறைந்க வெல்லையிலாப். பேரி 

ன்ப மிங்கொடுமா ஸுடனாகி யெழுந்தருள்வ தென் 
'னேடி,, சங்கைகெட மான்கொடுமான் பிடித்தாற்போ 
ற் ருடைம்பாய், ஈங்கணுடம் பழிப்பதற்கு ஈடந்தது 
காண் சாழலோ. (௪) 

ஓப்பரியா னொண்மலர்தீதா வனித்சலுமே யுல 
குமிர்மற், றெப்பொருளுங் கண்டதிலை யென்செய்த 
வா ஜியம்பேடி, யெப்பொருளு மாய்நின்ற இணையடி 
(யே யாதலினான், மெய்ப்படவே கண்டவர்க்கு வேறி 
லைகாண் சாமலோ. (௫) 

உ டம்பதிலா னுடம்பாகி புடம்பழித்துத் தானாக 
கத், * இிடம்படவே மொழியுமதங் சென்பெறக்கான் 
'செப்பேடி, யிடம்படவே ம நுபயனங் கில்லா தபுயன் 

மழையபோ, லடங்கவழி யாப்பொருளா வருளினன் 

காண் சாழலோ. (3) 
இப்படிவே நறவிறைவன் யாவையுக்தா னாபி 

ருக்க, இமெய்ப்படவே சமயங்கள் பிணங்குவேெ தன் 

விளம்பேடி, செப்பிடவே திமிரமுறு ஈயனத்தோர் 
கதிபலவா, மப்படியே யறுசமய மலத்திடுங்காண் 

சாழலோ. (௭)



௧௩௨ பாடூதுறை. [௩௧ 

இருச்தபடி. சிவமாகி யிருக்சுகளை யெமக்களித்த, 
Qi FoI PSE கைம்மாறு ar னுண்டே ர் பேசேடி, 

யருர்சுவற்குக் கைம்மா ரென் நிலையருளை நினைந்த 
தனா, லெரிக்கவழன் மெருகெனவென் புருகிடல்காண் 

சாழலோ. (¥ 

வானே ரு. மண்ணோ மறையமறு ஏ மயழுமங் 

கேே LH மலமாக்ச வெமக் BoM) hg சகென்னேடி. 

யேனோரு மலமாக்க வெமக்களிதக்க செம்பெருமான் 
யெ . " [ச ட் 

மாயை சுதர்தாமே மற்றிலகாண் ராமலோ. (௯) 

செய்யசவப் (கார் இ WG யாமைய ரண்டருஸி 

யையமற நங்குலமுன் டைைகொண்டான் காணேடி. 
யையனருட். மூறகினையே ன a விருந் கொழுந்தல 

றேன், மெய்ம். PE BUD an GS Bur on 1௫0. ரான் விளையேனான் 

சா லோ BOY 
, ச் ர, ம 9 a ௪ ( ry 

திநச்சாழல் ழற்றுப்பெற்றது. ப 

முப்பத்தொராவது 

ப ழி, த் துைமாலை. 

அடி நானள்காய்க தம்ம்லொர்துவந்த 

.. இரட்டைக்குறள் கே. சேந்துறை 

விரித்தகண்ணிற்.. நிரித்ககண்ணில் விழித்தகண் 
ணி. லெல்லா, மிருச்தருளி ரின்றேயு ம் லிளம்பலொ. 
ண்ணா வீசன், றரிதீ ச துவர்த. 2௬௦ மேனி தின்னைமெ.



வழ] பழித்துரைமாலை. ௧௩௩ 

OH SMG BS, STC ar HT க்கவர்த கன்மைவேடங் 
இடிகொள், (க) 

உரைத்கபொருள் யாவையிலும் புரைத்தலின் றி 

கின்றே, புரையு ஊர், வா எனாவொண்ணு Gay rot) ud 
குத்த வொருவன், வரசைக்தூவர்த திருமேனி மண் 
ின்மயச் சுறுத்து, மலாக்கழல்கள் சூட்டவென்றே 

வர்தவேடங் கிடிகொள், ப / (௨) 

கோன் கள் ற பொரு ஸ் ள்களெொல்லாந் தொட்டு இ 

கின்றே யாவுற், கோன் மை கோன்றிகின்ற தொன் 

றலொடு வற். வூன் il oxo OY) OBIT IF GY தன்னை யுணர் 

வானி லிரூத்தி, யுள்ளகிறல் கொள்ள வர்க கள்ளனே 

ங் கடிகொள், ர (௩) 

தஇிகழ்க்துரின்ற பொருள்களொ ல்லாஞ் செருமி 
அின்றே யாவுற், தெரிவரிய பெரியபிரான் நீர்ர்துவற்த 
கோல, Ba வற், இ] முகம், சரி கி க் இ நிகழ்வுகெட 

முழுத்தி, ஙிகழ்வானி னிறங்கவர றிகழ்ந்தவேடங் 
* கடிகொள். . (௪) 

° . 

aygudroscmis SbibCoors gauks 

... தடள்ளேண்செந்துறை. 
உருத்தவவ்வ விடர்தோறு மொப்பிலாப்பெருங் கண் 

யுதய மாக்கிக் [ணே 

கருத்தற்ற விடரந்தோறுங காண்பானு யெனையங்கே , 

| -கரந்தா. னென்னே. | (௫) 
    

* 'டிகொளென்பது-பழிப்புல தகமை ச்சொல். ்



௧௩௪ பாடூதுறை. [me 

கெட்டலவ்வ விடர்தோறுங் கேடில்லாப் பெருங்கண் 
கெழுமு வித்துப் [ணே 

பட்டவென் றுயர் தீரப் பழையகன் னிலையிலே 
பதித்தா னென்னே (௬) 

 எடறு. 

உன்னரிய தன்னமே யென்னுயிரை யொடுக்க 

யொழியாமை யெவ்லிடத்து மழியாமை சாட்டித் 
. தன்னடியே னாமாறு பின்னையெனக் சவித்த 

தத். துவனார் தங்கருணை சாற்றலா மளவோ, (௪) 

பழீத்துரைமாலை ழற்றுப்பேற்றது. 

முப்பத் தி ரண்டாவது 
Gat ழி க்குைத்தல். 

LRN சாவறவ     
எழ £ர்க்கழிநெடி ஐடியாசிரியவிநத்தம். 

... முத்தே வருந்தேடு மூலப் பொருடன்னை மொய் 
குழலாயேடி. கேளாய், பித்தா முபாதிப் பெருந்து 
யர்ப் பவ்வப் பிறவிப் மிணிக்கோர் மருஈதா, மத்தாடு 
மைம்புலன் றன்னின் வழிமாறி மனவுரை மாண்ட 
வருளே, சித்தா யொளிருஞ் சவப்பிர காசர் திருவ- 
டிச் தாமரை சாணே, - (௧) 

சொல்லிய ஞானிக். கினிப்பிறப் பில்லாமை 
தூமொழி .யாயேடி. கேளாய், நெல்லு முதலாம். 
விதைக ணெருப்பில் வறு க்தான் முளையாகாற்போல,



வக]  தோழிக்குரைத்தல்.  க-டு 
வல்லும் பகலு மறவே சுடரு மறிவாம் வடவை யெரி 
யில், வெல்ல வரும்பவ வித்தா மவிச்சையும் வேவ 
லான் மேன்மூளை யாவே, (௨) 

துய்யமெய்ஞ் ஞானிக் இருவினை கூடாமை தோகை 
நல்லாயேடி கேளாய், பொய்ய வுடற்செயல் புத்துடம் 
பாதலாற் போந்த வவிச்சையற் றுத்தான், பொய்யாய 
வூனி லறிவுக்கு முன்புள்ள விச்சையோ டேவந் தறு 
மான், மெய்ய வறிவால் விளங்கலான் மேல்வினை 
Coan g வெந்தறுந் தானே. ப (௩) 

கோதற்ற ஞானி யிருக்இடு் தன்மையைக் கொங் 
கைரல்லரயேடி கேளாய், வாதற்ற மாமறை முற்றுஞ் 
சரங்களால் வந்தது வாழ்த்திரின் றேத்தி, யோதற் 
கரிய வுணர்வின்பமேயா யொருகற் பனைகளு மின்றி, 
யா துக்கு மங்கங் கதுவாகி யன்பர்க் கறிவா யிருந்த 
டுந் தானே. (ர). 

மெய்ஞ்ஞானி கட்கு விரதங்கள் கூடாமை மெல் 
லிய லாயேடி. கேளா, யஞ்ஞான மாயையைச் சுட்டுக் 
கொடல்ல தறிவுதி யாது இத்க, விஞ்ஞான மாயையி 

னாலதன் காரியத் தாகும் விரத மயரான், மெய்ஞ் 
ஞான மாக விளங்கலான். மேல்வினை மேவலொன் 
மு.லுமே வாதே. | — (@) 

உரைமன மாண்டுள்ள வொண்கம லான்றன்னை 
யொப்பிலா தாயேடி கேளாய், புரைன வோடு கனவு 
சுழுத்தி புகலுர் துரியமுன் னாக, வரைமுழு துங்க 
மன் றேப.ரத் தோடுயிர் வையமுங் கண்ணில் விழுங்



க்க unt © ay om oO. | ௩௩ 

இக், சகரையிறர் இன்பக் கடலா யிரு। ர் தடுங் சண்ணே 

கண் ளுயிடல் காணே. (௬) 

தோழித்தரைதீதல் ழற்றுப்பேற்றது. 

முப்பத்திமூன்றாவது 

அஅதியுரைத்தல் 

  

அடியிர ண்டாய்ந தம்மிலோந்துவந்த 
தயள்வே. சேந்துழை. 

இந்த வுடலம் விரவசன் முன்விரைந் Buus 

தீராவிடின், UG BMG அபல Caley பிறந்தெய்த்து 

மாண்டே விடுவர் * டொ, (க) 

சாதல் பிறத்த லெனுங்கேடு சானறத் தம்மை 

புணர 7 விடிற், போதல் வருசுலாற் பொன்னாச லாட் 
டொரு காலத்தும் போகா மர், (௨) 

உம்மை யுணர்ந்து பவச்சுடு காட்டையொப் 
போடேகழலா விடி, னிம்மை மறுமை லேபிடித் 

அம்மை யெல்லாம் படுத்துங் இடீர், (௩) 

ஊனை வடிவென்றல் விட்டுச்சன் னுண்மையை 

யுள்ளவா காணா விடின், மானு மழுவுமாய் வர்தாலும் 
வன்பவ மாளா திருக்குங். Ger, ட டூ. 
  

7 சிடீரென்பது-ே கசெட்பழிப்பிடைச்சொல்,.



வது | அஙைதியரைத்தல். ௧௩௭ 

இப் * பிறப் பிள்லே கமையுணர்ர் தெல்லாப் 

பிறப்பு மொழியா லர ற், றபபி படல்கொண்டு 

கொண்டு சதந்கையங் சாலுமாய நிற்பர் இடீர், (௫ ர | 3) ம 

ஆறி யறிவே வடிவென் றநிருக்கல்ல லெல்லாங் கழியா 
fg. fy ருறைகொண் டேமாயை யும்மையூ னாக்கித் 

தோற் பாவைக்கூத் காட்டிங் இடர் (௬ 

மேலா லரிவோ மெ. விரைச் நம்மை மெய் 

கண்டு கொய்ளா விடிற், கோலா சலஞ்செய்து வர் 
தூம்மை யாகாவா ।காசங குமைக்குற் இடர், (cr) 

பகர நற்பனை (பி ற்றலை. வைத்துப் படா த 

லாம் பட்ட்டாே, யெரலக கழல்கசூ டி. னெங்கெழி 

லென்ஞாய/ றென் திருகி சல்லாங் இடா, (௮) 

நாடிக் ரூரவன் கழறலை வைத்துண ராதூனை 
நானென் நிடிற, கூடிப் பெருஞ்சுற்ற ௦ மத்தின் றலை 
யிலே கொள்ளியை வைக்குங கிடீர், (௯) 

மெய்ே ய யுரைந்து வறு Boer p கொள்ளார் 

விலங்குவே, தாள மொப்பா, ரையோ பவங்கடர் தேற 
லோர் காலத்து மாணையே யில்லை யில்லை. (௧௦) 

அறுதியுரை ததலிழங்றுப்பெற்றது. 
க்கல்   

  

% பிறப்பிலேயென்பது- பிறப்பில்லேயென விரித்தல் 
வி சாரமாயிற்று, 

0 அ தின்றலையென்ப த - ௮த்தின்றலையென விரித்தல் 
விசாரமாயிற்று,



OL. 

சிவமயம். 

முப்பத்திநான்காவது 

அருமையுறரைத்தல் 

வத்து வைகு வவ 

அடியிரண்டாய்த் தமமீலொத்துவந்த . 

கள்வேணசேந்துறை. 

ரான்மறை யோதிப் பொருளுரைத்து orp 
யக்கல்வி சாற்றினாலுச், சகானது வாகை யரிதுகா 
ணுஞ் சலிப்பற நிற்கை யரிதுகாணும். (௧) 

இணங்காமை யெல்லா மறத்துறக்தே”யிருட்டற 
வேதாந்த மோதினாலும், பிணங்கா திருக்கை யரிது 
காணும் பேரின்ப மாகையரிது காணும், (2) 

எல்லை யிலாகம மேறவோதி யே.துக்க ளெல்லா 
மியம்பினாலு, மல்ல லறுக்கை யரிதுகாணு மறிவாயி 
ருக்கை யரிதுகாணும், (௩) 

ET EG SUM Fe. 

பற்றற விட்டுத் தலைப றித்துப் பாணியைப் பண் 
ணிப் பயின்றக்காலு, முற்ற நிலைநிற்கை யரிதுகாணு 
முடிய நிலைநிற்கை யரிதுகாணும் (௬) 

ஆறுசமயப் பொருளுங் கற்றே யங்குள்ள sre 
சங்கள் சாற்றினாலும், மாறியிருக்கை யரிதுகாணு . 
மதுலின வாகையறிது GT GOD, — (@)



வளவியடன்படூத்தல். ௧௩௯ 

வேறுபிறிதிலா மெய்ம்மைதன்னை வித்தாரமாக 

விளம்பினாலு, மாறியிருக்கை யரிதுகாணு மவிரோத 
மாகை யரிதுகாணும், (௬) 

. தேறியுலக மனைத்தினையுஞ் சற்பா மாகராஞ். 
செப்பினாலு, மாறி யிருக்கை யரிதுகாணு மவிரோத 
மாசை யரிதுகாணும், (ay 

அருமையுரைத்தல் முற்றுப்பெற்றது. 

முப்பத்தைந்தாவது 

வ்ளவியுடன்படுத்தல், 

me meee 

அடியிரண்டாய்த் தமம்லோத்துவந்த 

துள்வெண்சேந்துறை. 

- இமைத்து விழிப்பதற் கில்லைவாணா எிதிலுள்ள 
துன்பங்களெண்ணில்கோடி, யமைத்துனைப் பார்த். 
தல் லலறுநெஞ்சே யாண்டவ னென்றென் prpp 
* வாரீர், (௧) 

மின்னிலு கொய்திவ் வுடம்பின்றன்மை மேன் 
மேலும் ஏந்திடும் வேதனைக, என்னதே யிவ்வுடம் 
பாவதானா லாய்வானை யெப்போது மாயவாரீர். (௨) 

4 வாரீரென்பது-நெஞ்சையுயர்த் இக்கூறல். .



சம ஙா டு துைை. | [உண 

இல்லாது வேண்டிலும் வர்திசையா வுள்ளது 
கள்ளினு மூட்டுமானா, லெல்லாம் வாரக்கண்டோ..ரிச் 
சையின்றி யிருக்த படியே யிருக்கவாரீர்.  - (௩) 

 என்னாணை. கேளி% தொன்று மெஞ்சே யேதே 
ஞ் செய்தினி யுள்ளகாலர், தன்னாக நாயோமை 
யாரண்டுகொண்ட தாள்களை யோவாது சாற்றவாரீர்.() 

பொன்று முடம்பு பொருர்துமின்பம் புன்னுனை 

கீராகும் புன்மைகெஞ்சே, யென்றபி னெல்லாம் வீழ. 
விட்டேயிரு£த படியே யிருக்சவாரீர். (௫) 

ஒன்றெனி லாயிர கோடி துன்ப மோய்வின் றி 
யேவரு மோரிெ ஈஞ்சே, யொன்றுமற் Matar ei 

மரயிருந்தே யுளராள் கழிக்க வொருப்ப டீரே, (௬) 

வளவியுட3 பட தல் ழந்றுப்பெற்றது. 

அனவ கதைவை 
இ 

முப்பத்தாறாவது 

மேநோரதம், 

  

அடியீரஃடாய்த் தமமிலோத்துவந்த 

குறள்வே.ண்செந்துறை. | 

மூகு ர்கனுநரலு (page, கட மூல _ மொருகுரு 
கதாத்தியாஇிப், GOB யார்தொழ வீ “த்திருக்கும் 
பூங்கோயிலாக நான் பெற்றி லனே, ர



வது] i Garr su. ௧௪௧ 

மறைகளு லென்று மறிவரிய மலாமு. சண்டுகான் 
வர மும்வ. OT SIM மில திவளுர் & ன் DH கோயி ற்ன்னி 

லேதே ay) பொன், மகப் ர்// ற், ஏிலேனே. (௨) 

பரசங்கள் வேரைப் பறிக்றாம். வண்ணம் பலிக். 

Casa னார்தா 

மெழுக்தருளுச் த இருவித யாஈரான் பெற்றிலேனே. () 

கென் ம் பேரிட்டி 1. 1 Oot LI! பையத், 

"உள்ளூற, நோய்கண மொன்ஷறின் மாற்று மொப் 
பிலானந்கரை புள் ஞே ரது, ம: ii; சிந்தையார் 

சண்சொரி௰ | மாஏந்தக் கண்ணீரகா னாக்கிலேனே. (௪). 

| Ler Lor da) சொண்டு தனையருளப் பாவியேன் 
ப கண்காணப் பாரில்வந்ச, மோன் | புகழ்கேட்க : வாச 

மெங்குஞ் செவியாய்த் இ கழ்ர், டப் பெற் நிலேனே..(: 

ப அச்சம் KOT தெ தன்னை யாண்டுகொண்ட வருளை 

நினைதொர 3) மன்புஈூர r, வுச்சி கொட்டி யடி.ய்ளவுமு 

சாமர மிருக ம்சா நான் டெ ற்றி Sav ear, (௬) 

 களுவேல புள் விமுக் தாழுமென்னைக் சண்டஞ்ச ப 

லென்றுவச் சாண்டுகொண்ட, வருண்ே மனி. சகாணவ 

ஈந்தகோ 9. யாகத்திற் சண்ணாகப் பெற்றிலேனே, 0 
அவ் ம பிறந் இ றந் ம ாழுமெ ண்ணா யாழாம லஞ்: 

Dev ஜ் முண்டு GT oO: ச் வராசனைப்பா. ட.டமயிர்ச் 

கா (ர ல்லாம் வாயாகப் cp MC wer. (௮) 

போகர். இ ரண்டருண்: மேனியாஇப் புலையேளை 
"யாளப்ட வியில் - பஸ By LT gh மணமுண்டு | aur ore 

பதி @) braGen ம. டு பற். திலே ore (



௧௪௨ பஈடூநுறை. 

கழலிணை யாவகுங் காணவக்த காரணனார் தாமெ 
முர்தருளும், பழவடி.. யார்திரு வாசரோறும் படி 

யாய்க் இடக்க நான் பெற்றிலேனே. (௧௦) 

மநோரத ழற்றுப்பேற்றது. 

முப்பத்தேதேழாவது 
6 ட ௦ 
ஷவவருூபான த்த சுவாமிகள் 

ஏவலுக்கிசையாக்கரண தீதிகழ்ச்சி. 

அடிநான்காய்தீ தமம்லோத்துவநீத இரட்டைக் 

கறள்வேண்சேந்துறை. 

ஒஓவாதேபிறந்திறர் துழிகரு மென்னை, யோகோ 
வென் றருள்செய்யு மொளியாருஞ் சுரூபன், றேவா 
sp Swe Reruns கண்க, ளவையெல்லாங் 
கண்ணல்ல செந்நீர்பாய் புண்ணே. (க) 

தடைபிலலைக் திருலாசல் சகலமுஞ் குரக்குர், 
தன்னையே தரவல்ல தலைவள்ளல் சுரூப, ஜனொடி.வறக் 
கொடிகட்டி. யிருக்கவு முயிர்க, ளோடிவர் கடையாத 
வுணர்வின்மை யென்னே. 2. 

கல்லாத முழுதையுங கற்பித்தோர் மொழியாற், 
கடையோமைப் பொருளாசுக் கடைக்கண் வைத்த 
ளித்த, வல்லாளன் சரூபன்£ர் நினையா க ஈனச்தான், 
வன்பாறையிரும்பன்று வலிதீது வலிதே, (௩) 

ஏவலுக்கசையாக்காஸத்திகழ்ச்சி ழந்றுப்பேற்றது. 
 பரகலைைவர்க னன



ஃ. 

சிவமயம். 

முப்பத்தெட்டாவது 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் 

gud DoF gs FO. 
ப ஆப 

அடியிரணடாய்த தம்மீலோத் துவந்த 
குன்வேஸ்சேந் துறை 

கேளாய் செவியேசங் &ழ்மைகண்டு ம்புகுர்தாண்டவன் 
மாளாக சிர்த்தியே மன்னு மொலியெங்கு மாகவே.() 
உடலேநீ மேவும் பரிசெலா நம்மை யுடையவன் 
திடமார் திருமேனி யான திண் மைகண்டுந் தேராய்நீ, 

வாராய்நயனமேவாசாதே வக்தெம்மையாண்டானைப் 
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* இச்செய்யுளிற் பயனிலைதொக்க.து,,
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MAIFM AD, MEF Ki mori H வீிலாமையபோற்றோன்றாது 

தூயோன் வருக்குத றியே, (௬) 

95 re if டன் Blow (LPLO(L pc ரி க்க்ண் று மமொப் 
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வருவ லானுறாவ மாவெரு மாகி அருவுருவ லானும் nally ம. 7 
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சரூபனெனை யுடையகல கோழன்வரு மாகிற் ் 
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ஓடுமன ந்ம்மி; Dl றுறவு செயு மாகி 

லுள்ள. brea) மெள்ள சவ் வா Ba மாதி 
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செப்பமுடி யாதபெ ருள் ர ப்பவரு மாகி ற் 

சிலுப்பற விமுச்சுவல தரன்வரு மாகி 

லிப்பவ மறுத்தக ழ oS Im) as வு மா es 

லின்னமொரு கால்வாவு சொல்லுகிறு பல்லி, (௩) 

A Mary. வை கவல வ ரஇிவ CF மாரி 

லருஞ்ூவ அமனக்மகெளிய வையன் வரு மாதில் 

வேறுமொழி யாவிரகன் வீ தவரு ch tor Gear 

ம்ளவொரு கா ava. ay ௦ சால் ன னு பல்லி. (௪) 

இரவுபக Qeir sfasance, ஸ்ர ரவிவரு மாகி 
லின் பவட. வர் னிவ மி்வன் வரு மாகில் 

விர வியெனை யாளவல வீரன்வரு: மாகின் 

மிள கொ lh கால்வா வு சொல்லுசிறு பல்லி, (௫) 

என் ori , gr Obi ow பின்பம்வரு மாகி 
லென் றுமொழி யாசபா மேசன்வரு மாகின் 

மீன் னுமுணர் வாகிய மணாளன்வரு மாகில் 

| வாழவொரு கால்வாவ சொல்லு று பல்லி, (vr) 

இம் பாக டமக்கரிய வும்ட (ன்வரு மாக 
வுமையுணர் விறக்கவுணர் வுறுவன்வரு மாகி
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- . an ர் He . : 
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ப் ௪ . oo க me) . , ட . . . ன் 

கூறும் விரகன் விற் கொடியே யுவசை-றற, (2.) 

ட் 7 ் த இ ட்ட உ ண்ட 
தே ரால்ப் பப் ர் ௫ ob LD aver fr ad) LB | tsar Lr (ு/ oor our ew ற 

- ee met. ay “0 ட ரர 

கோலாகலறர் திகு arene ற் கொடியே யவை, 
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Co) SI, 50 ழூ. ல்லை யலர் கே ய்ன மொழு LOL (BG Bl BOT 
ட . “ye os ae 

@ ‘Dl IT G3" ட்ட (௮௮ ப்ஸ்சி்ட.. lo, Ppt oe 17) யற் ©) oF w.G dd uj Aw 
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ib DE maa S sor worms நாயேனை யாண்டகோதய் 
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கு ற்மேேவல் கொள்ள aud] a wry Cus tye ளை mC ».(@) 

BET DS மானசன்ளை காயே ற்கு BABA 7 

கோமா னெழுக்கமு.மிற் கொடியே யுவகைகூறே, ஷூ
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உரையுனார் வ ற்ற கரன்றை யுள ளாங்கசை மெல்லி 

போ லஸ், (HOLT நம் தான்வரிர் ற். கொடியே யுவ 

கை கூறே, (ஸி 

இண்டா டக் தேவாரல்லாஞ் சுறியேனைம் சுண்டு 

கொண்டு, கொண்டாள வர்கா ன்வரிற் சொடி.யே 
fou on & ae ற், ( ௮) 

ஞாலமும் Hom akg நாயேனை யாண்டுசகொள்ளக் 

கோலமாய் வர்கான்வரிற் கொடியே யுவகைகூே றட 

நெடியானு மயனுநிற்க கேயமிலா நீசனெனைச் 

குடியாகவா ண்டான்வரிற்கொடியேயுவ. சைக ற், டு 

வறு. 

கோகிலக் குஞ்சுதம் பிள்ளைபோலுங் குறிதது 
வாக்கு ல sary” ய, யேசமற்ரோதியை ( யென் 

ணனையாளு “ மெம்பி ரானை ய ங்கெருக், கருளென்னே.(௧௧% 

கொடி ழூடறுப்பெற்டது. 

He aS Sater, 

௨-வது கோழி, 

onan ௯ 

அடியிர ண்டாய்; தமம்லொத்துவர்த 

தமன்வே . yr சே த் பறி. 

சாவாதுகுவா து தின்னைக்துற்து ௪ ம்பொனிங்லகே 

யெழுக் தீருள, சாவாரராகன் நிசையைசோ க்சியமைக 

திட டாய் கோழிக் கு er ல்க்கொடி.' ய. (a)
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அஇடாய்கோழிக் குலக்கொடி யே. (உ) 

மோனமொழியான் பறமுதுமோ, தி Bi (DY; & Hol ay bh 

கோமா ஸனெழுற்கருள், . ஞானவினே, கன் விசையை 
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அவது கூடல். 
கலிவிரு தல், 

Lor gy lo பி. மனு மற்றுள்£ன தேவரு 

GML OUT எரூபம்கான் சாற்றி 

wire Cunt dsr air Np KH Kaw GH HH 

கோலம் வருமரகிற் கூடுவாய் கூட. (க) 

கூடல் முற்றுப்பெற்றது, 

நாற்பத் திநான்காவது 
ச [ச a 
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நிளிப்பயிற்று, 
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மூலம் தனக்கில்லா மூல மென்னீர 
முழுதுமாப்ச தானே முளைத்த னென்னீர்
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சில்போலு மென்னெஞ்சிற் சோர்தா னென்னீர் 
SO . ay cine இவப்பிரகா சக்களியே யென்னீ சொன்னீர், 

ல ர . ௩ . ம் (Mw 

கறட "னக ளெொல்லாங் க is கதா னென் oat 

கருவாகி. நின்றொனிருய் ஈண்ணே hus oof $ 
cy நிற்பனவுள் செல்வனவு மாணா னென்னீர் 

இல் யமி 5 

Bh sareu YP Oar ஹ் r hick cour ந ர் v ணி Pp பார் ko? oar ow oot 

« + . ’ ச (ப 

ளொ றிபலஷா ன் பைல வு, ஸ் சொன்னா (hom ear nt IF 

ஐ வ 

(௪) 

sie 2 LDF Pn at ட முத r ள் யா் alas ay மி EF ff இ ட யன் ஷீ ர் 

சிற்பாமாய் Bai apa கெளிவே பென்னீர் 

இவப்பிகா சக்கனியே யென்ன ரென்னீர், 

rein Oara&ar ளொன்விர் 
oh. Os LIQ LOWIUAT ko 7 ob ன் it BT GIT GAT 

. ௪ . ௩ ௩ க 6 

கூறற்றா முள்ளதகதுக கோ ms ற் னென்னீ Oy 6 
a1 (07 LY மையை 1h eal Ir ல லிழ் 6) காண ணா ற் 

(Op மவை MHD HHI DURE னெ ன்னீர் 

மாமுது உல்லிலாோய் மாற்று வொன்னீர 
. © + ட —, « hoe 

(DUE LB BTL. கொ ண்டருள வர்கா lol GOT ar Sot IP 

2. சிரு கா குள்ளத்துர் சோரா னென்னீர் 

eu t@ repr சக்கனி Bu னென்னீ சொன்னீர். 

இந்திரா லம்போல னெல்லாச் தன்னு 
௪. 

(டு 

ளி HL நி ப்பா ந் கா ட்ட ou ல் Ot டி ண் or or 

(6) 

(air) or



௧௫௨. பாடூதுறை. [௪௪ 

ரர்காமொன் ஜின்றியெல்லாங் சாண்பானென்னீ 
ரண்டார்க் கறிவ மிய வக்க னென்னீர் 

கொர்க விருண்மாயத்சு சுடரே யென்னீர் 
திணையடியென் சென்னிமிரை வைக்தா னென்னீர் 

Rie am சுயூள் Car nar ald Oe die aia (olor abr anf 

ிவப்பிரகார ஈக்கணியே யென்ணனீ ென்னீர், (5 r) 

அனனையிலு மென்றனக்கு நல்லா னென்னீ 

ரமிழ்கக்து வான்சவையே பயனே யென்னீ 

சென்னை யெனக் கென்னாலே யென்னிற்றந்க 

வின்ன மி Ip சே யென் aor iP sop (Poe on GU 681 BOF IF 

பனனுமறைக் கெட்டாக பாதா வென்னீர் 

பழலமயார் பணடாரப் பொருளே யென்னீர் 
சென்னிமிசைக் சழ AGH LIQ. யாண்டா யென்னீர் 

சிலப்பிரகா ஈக்கனியே யென்னீ ரென்னீர், (௮) 

பொல்லாவென் போல்வாரைத் தேடி யாளப் 

நல்லார்களெ லிலாரு நி ற்க நாய்க்கு ் 

8 ந் ற லிட் டெனையாண்டமா தா வென்னீர் 

சல்லாமை கற்பித்த காளா யென்னீர் 

கருணைச் கடங்கடலே oust ரென்னீர் 
செல்லாத மீளாத செல்ல மெனனீர் 

இவப்பிரகா சக்ரணியே யென்னீ ரென்சாீர். (௯) 
“ஒப்பொழுவ ரில்லா வொருவ னென்னீ 

கு த்தமர்க்கே கண்ணு யுதித்தா னென்னீ



வது குறையரைத்தல். 

மெப்பொருளுச் சாணா யிசைர்தா னென்னீ 

ரிடையரு வானணககு வெள்ள மென்னீர் 

தப்பறவே யென்னைவலிற் தாண்டு கொண்டு 

கானிணையென் சென்னிமிசை வைக்கா னென்னீர் 
செப்பரிய எவானுபவத் தேற லென்னீர் 

சிவப்பிரகா சக்கனியே யென்னீ சொன்னீர். (௪9) 

ர் ளா CO DY (LP aT FL ர் மெய்யி 

லணுகிகோ யினையறுத் இட் டினிமே லொன்று 

கள்ளாமை காக்துவர்த ஈம்பா வென்னீர் 
கானேரீ யாயாயக்த நாகா வென்னீர் 

விள்ளாமை யோர்க ணமு மடியார் கூட்டம 

விரவியிஸ்ரிக் குறைக் காலம் போச்சு நாயே றி 

Hon ளானே ய wort ul னி யடலம் ati Pur 

PISO IF இருக்ே சு யொழிலிப்பாயெ ன்னீ ரென்னீம், 

கினிப்பயிறறு முற்றுப்பெற்றது. 

நாற்பத்தைந்தாவது 

குரறையுடைக்தல். 
etl SS oo He 

qig.uer cor vwdig atadiGoon dias a 

துன்வேக்சேந்துறை. 

கொண்டாள் குரவனே கூரமய நீரானேற 

கண்டா ருயிருண் ஏல் கண்டக னென்பேனே. (௧)



BR) un Gamo. [௪௬ 

சான் பளார் கொல ண் டன் 2 mes) மின் [... (77 னேன் LOT GOL 
a y ட் 

ன்ப ரூபிறுண்ண மறவன்சா ணென்பேனே. ௦) 

பேடு ் a ட பவ குயையுரைத்தல் ழறுப்பேறமது. 

சுட ॥ வாவகாறறல், ௪வது வரவுகாற்றல் 
வவ தைஇந் அலிறுவவகலை. 

இடிநான்காய்க்தம்மீலோத்துவந்த 

இரட்டைக்குறன் வேண்டேந் நுமை. 
, ட்ட ம ப் 1] 

CB 5 9 Sor RIS ary x Cw. a சோலை யங்கு6 ற் 

ole ய்ய ம் மம் டா, BY Sumy oa mth மா On LiF se) கற்றுக் 

அிய்யளிளக் கேற்றுமேடோ, வாரணமு மயன்மூதுலா 

மமாருமற் கயர்வு றவனே, யாகனெனை யாண்டுகொள்ள 

வாறியன்காண் வருக ன் “aysar. (௪) 
yn . . ம உட சுட்டு —~ 

வ் கிசியற்றா ம் வெள்ளைமணல் பரப்பிட்ரை விடு 

மேடோ, வெற்றிச் சொடியுடனே விசானமேற் ஈட் 

மச டா, வ ரஈதிவே தீ சாலுரறா. சாகவை pin! தாகி 

மேடோ, வன்பருள்ளங் கோயில்கொள்ள வெந்க ணு 

தர் வருகின்றார். (௨) 
. க ச %் . oo! 

சோகமோ காதியெல்லார். துணித்து நீர் விடு 

G i oo ட். 0. HLT ந che (ப ற ம் ்.. BB » BLP ற். அ ந் dla ds ய் ௮) பி, ஜ் ஸ்ர 

( C மடே , வாசமாக வர் நன ரலே யவையவர்க மாது 
பயக் பய பவ . ip ane mee eesernnittt ee 

yr 

உ எடர்சளோ வெண்ப து at ் டாவெனப் பன்மை ஒரு 
மையாய்வக் ஈ வழுவமை இ.



வது) | ர் ச் சன. 
db Fer lh 

சாத்தி, யாறவடி வைக்கவெ்க ளண்ணலராகாண் 
ப ட்ட . 

lt TH oo cage. (uy 
Th க க . . 

a ணவறிள் யங்களாலே. Caaf மோது 

Gin CLAF y 1, விமுற்ற கழு, ஜி my சர wi விர கழிந்த திட் 

ட்டா Rind டா, பேணுமபை ர ரனியுண் A Bisa gan 

ள் கோயில்கொள்ள। 1, li ஸ் BLP ௪ மறற வின் பப 

lol tty நுமாணாகாம் வருச an cag ர், (௪) 
டரா 

பூமியெல்கும் பொர ற்பூமா ரம்பா திர், இுறின் oe 

Cros 8, ஸிகா. பொரி றி. ரூட் NER iD பூன் ரியு ( (inl 
> ப 

மே on SY LD 0 LD IG) (ட் தி ரா ற் ர இம் ப்பின் ர தும tt} மடு) OT Cy 

மேடோ. சும்மையன பர்க் gsohsaQararar sioiGor 

GODT OM (ந கின் “, cy Tt, (@) 

ரூ ர oO om. ர 

வா௱வுசம டயல் POM lo றறது. 

காற்பத்தேழாவது 
ம் வ 

சிவ if [0] சீரு Fol rus) Hoy 

ஷ்வரபான நதசுவாமிகள் 

அர்ச்சுன. 
வனைந்து PEt 

இுடியிர டாய தம்ம்லோழ்துவ$த 

துடன் வேல Cath ato, 

கா ளொழிலார் மேனி 

  

௩ என்பதாம் (4), ற, 

bhai னா ற்) கடுவா ட்ப இயிவேன். WT கலே, (க



&(இ௭ tt fF ௫ DI] 6S) ய. [ war 

ஓது மறைக்கு மூம்பர்ச்கு மரியவவர் 
ரசம் விளக்கம் பண்பிலே வீரனே ப பாதம் விளக்குக் பணபிலே sare soy is, (௨) 

CHIE &Owseri இரு வான மேனிக்ப் 
é ட் ச் t து ப] 

ச ய் ச் ட ச் a * . ௫ க 

பூசப் படுஞ்சாந்தம் புலையேன் மனக்கன்பே. (௩) 
ம் ய் ர் 82 

பார்த்கசெல்லாச் கானாய்ப் படுகற்ற சோஇக்குச் Z wi cee t FIG 7 ச் ee ன CB fe © ‘ ai ‘Gr 

சாத்தும் பரிவட்டச் தமியேனேத் அளஞ்சொல்லே. (௪) 

47 Sepa வாடச் FANG ws opin யாண்டவற் 

* கரடி மஞ்சன மறிவிலேன் கண் எளிரே, ( (நி) 
பட்ட ௩ க . ட ட ச் ற ன a மி % ட ட்ட 

ஏத்துமன்ப முள்ளத் இன்பமா மிசறருச் 

சார்றுங் சகளபமுஞ் ௪துிலே சசையே, 
நர 

இணையேறு மில்லாத வெ ழிலார் இருமே coh 

கணியா ப ர ரர Lo Dal an ey rar ro, (2) 

கணைய ன்றி Oo) wr ear இலாக் கம்பிரான் sear டாண் 

மேற், புளையும் இருமால் புலையேன்சொன் மாலையே, 

பாங்காக வர்செம்மை யாட்சொண்ட பண்பர்க்குப் 

பூங்கோயி லாவதென் புழுவார் குரம்பையே., ் (a>) 

கூற்றுஞ் ஈருநிக டொடா வரியவவர்க் 
சேற்று தாவிளக் கெழிலாரு ஞானமே, (௧௦) 

செல்லறீர்த் தென்சிற்தை மேளிய செல்வ ற்கு... 

ஈல்லதூ பநப நாயேன் மனக்கன்பே. , (aa) 
    

* ஆட் மிமென்பது-அடுமெனப்பிறவினை goo all esr wires 

UG Sh Bl



வது | அர்ச்சனை, BUDGE 

ள்ங்கா oa லுள Cari ன் Dor chor CFP GT 

இங்காசவு மென் ுக் Q களிவிலேன் சிந்தையே, (௪௨ } 

சாற்றுமறைக் கெட்டாத கம்பிரர CHT sud 

கேற்றும் பரிகல மேழையே னுள்ளமே. (a ௩) 

சகோக்கரிய மேனியது நுண்ணு.ணர்வா மீசர்கமக் 
காக்கிய  போனச மறிவிபில னுவியே, ப (௧௪), 

லயமறுதி சா 5 மழ rr. HL DCF 

செய்ய வழி! ழ்சென் று க் நெளிலிலேன் சிவனே. (5) 

ஆனி லாகாசு வானர்த காடற்குப் 

போனக மாவது புலை? we soar wir sor (Far) 

கெள்ளத் ரெளிவாகுள் சிவப்பிர காகற்குக் 
கள்ளப் பொறிபுலன் கறியமு தாருமே. (sar) 

crip QnesB Quacndhey இட ் போற்றுமன்பர் நெஞ்சிற் பொருளில் சகருபனுக் 

சேற்றுக் கறியென்ற னீடண யாவமே சல ட் ன் 1 ட் ட் Lao c ww AQ oY ச (: ! A) 

கண்ணுக்குக் கண்ணாகுங் கருகரு மீசனுக் 

செண்ணப், படுங்கறி யெல்லாமென் பாசமே, (௧௯௮ 

செப் ரிய மேனியெங்சள் Gari Qe are ற்ரு 

முப்பழ மிமன்றாண மும்மல மற்றுமே, ( 20) 

pir aviedinavr Lows) law yO) மாச PeHes 

“air லுடன் @ 2 eyo) Lost OM FET aa (Lp ற் மே. (௩௧) 

Baar or சியொன் ற] மில் லாச செல்வலுள் 

Bhs BUS Ul al sal ம் ம் மதி யப் ரே LD, : (2)



அறிவு வடிவாக வரு pO) Lt வ்கற்கு 

ஈறுமெ யமிழ்கென்று நாயேன் பவர்கானே,. ( (௨௩) 

விண்ணோர்கள் ou ரடமண்ஷணோர் ann றெய்த ou ந் கா Do; கி 

சண்ணீ ரமி ip), கன்றும் காவில்லா மாயையே ( en) 

உட ணாய றே யி யன ளை ப. 1ண்டா ற் che டலாம் jin 

ரம ்.ன்மூவேப் ip ற் றமும் வன்பவம் யாவு மே.( 2 உரு) 

ிலுகற்ற SF ற்ப மாகிய ல்வர ற்கு 

கு NETL பூ I மென்? ப்ப] ரண் ணு aur நிர விய ய, (2. Sn } 

வார்த்தையொன் முலையென் வன்பவ மாய்த்தாற்குக் 

@ ST த்தி ரந காடி ன GAT GOLF ௮ ல்லுவ கெள்லாமே, () 

காமே தமக்கொப்பாம் தத்துவ நாத Pes 

மாரி ura aon You me gr par sy. (௨௮) 
ல் ப் டே பற் ர ம் C it nm j 

ஒம் ச் COUT if நிறுப மி th 8 5 ம 

௪௮-வது அனுபூதி கிலயம், 

EERE 

லித்தாழிமை. 
ல ண் bm me pe . . ht ௮ (SO gyn தொ மூமாணா யென்றுநீ/ போதா கா 

டசி நிற மறித்துக் காட்டார் 

4 fev oO UL] SL os Book ப் போகலா மோ கானா 

பொன்னீ வலஞ்சு ழீ மே



வது] உயிருணி. ௧௫௯ 

போதக் கயிற்டுலே கட்டிர்கொண் டுள்ளைத்தேன் 
Cursor wr ற் போகர் 

போதப் பெரும ர்ளோ பூரண போ கே ற் 

போகலா மாகிற் ே பார், | (௧) 

Ca gm கைசொல்லிற் றென்றுநீர் போகாதீர் 

மெய்யும்மைக் காட்டிக் குந்த 
ரர இ பாரணசே யானர்த காடரே 

யற்னே போக லாமோ 

வள்ளறு முள்ளக் க௲ையிட்டு வைத்தே 
ன்னே போசு லாமோ 

வாதி புராணரே யானந்க காடரே 

யங்கனேோ போக லாமோ, ப (௮ ) ரகவ 

அனுபூகித்லய ழங்றுப்பெற்றது, 

nk AEN 

௪௯-வது உயிருணரி, 

  

கலிவிநந்தம். 

மறைரான்முகனான்வானவா மயல்கொண்டின மயரப் 

பொறையாமுட லளவாயு ழல் புலயேன் பொருளாக 

முறியாவெள மூழுவின்பம அருவாகிய முதல்வ 

னறைகூவியெ னகமன்னிய வருடானதி சயமே. (௧) 

பசங்களை சானென்றுள போதம்முண ராதே ் 

வாதம்பல சொல்லியல மேமாய்வுறு வேளை



௧௮௦ பாடூதுை ற. [௪௯. 

வே த்ங்களு மறியாமல ரடி சூட்டிய RAT & abr 

பேதங்செட வுள்வர்சமை பேசவ றி யேனே, (௨) 

காணேனவ னன்ஷழிப்பிறி தொன்றும் முளவாக 

நாணேனய லில்லாமையி னன்றும்மத வன்றும் 

பூணேனினி யொன் அம்புணி , கன்றுளிணை யன் றி 

வீணேசெய்்ே க லுளமன்னிய PB கன்செய்த விரகே, 

எறிமாருத மெனவேருலை மனமா மயறவிர 

மறியாவுள மழியாவ। றிவு ருவாகிய வளவன் 

செ ஜிவா! சழ லடி. மயேன்றலை சேர்த் இய ன யாண்ட 

சுறியேனு ளா மழிே யன வினை மே பன்செய்த al வமே.() 

பலவொன்றென வறியேன்பச லிரவென்ப து மறியே 

னலதொன்றையு ம றியேன ஙி வானக்தம தழியே 

னலனொன் றி ய மறையீறவை ஈ as oo) var oa Dy Loe 

குலவுங்குரு பானாசெனைக் குறிக்கேடுசெய் தனசே. (9 

தத்தொம்பகமோ இ யொரு ரற்றும்முண ராதே, 

மத்தமமுறு வார்கம்முடன் மா ல்கொண் கிழ ay Bartisor y 

யகதன்னடி. ரூட்டி. யறி வாக்கியொளி காட்டி, மெய்த் 
தன்மைய வ amor art wi soto af ZsorG us oor பேனே, 0 

( மான் ன் ய்முறாழ தூற & ண்டி a eps ou T (Lp h லெ r ர வ் ன 

HERE, சொண்டென்கன வஞ்சங்கரை of 5 HH 

தின்ன சர ளடி.யாரொடு AA விக்செனை யாடே றை 

வெள்னாருமிர் முழுதுண்டதோ ரின்பமறி யேனே. 0



வது | அச்ேசோ. ௧௬௧ 

ஈற்றாயொடு சுற்றும்பொறாண் முற்றும்முற வந்றுக் 
சற்றாரொடு கற்பார்களை யற்றம்மற விட்டுச் 
தெற்றுர்மனஞ் செற்றுச்சிவ னற்முளிணை பற்றிக் 
கற்றுவென YD MSGR துருகித்திரி வேனே. (௮) 

அன்ராமென வொன்ருயறி வின்ருயறி கின்றா 

யொன்முவ அ மன்ராயொழி வின்ராயொழி கின்ருய் 

நன்ராயஅ மன்றாய்ஈ$ வின்ராய்முடி வின்றாய் 
கின்ருய்பிறி தன்றாயனை யுண்டாயுள நின்றே. (௯) 

சரரர்வன் வர்தென்றனி நெஞ்சஞ்சிவ மாக்கப் 
பாராவிழி யாலேபவ பாசம்பறி வித்து 
கேராவிஷை யு கானெடி. அண்டானுள நின்றே 

வயோராவமிழ் தானானி௮ வென்னே யிதுவென்னே.() 
உயிநணி ழநறுப்பேற்றது. 

௫௦-வது அச்சோ. 

simone ini 

ey ue reir mile & co Coun 4 Sauk a 

குறள்வேண்செந்துறை. 

GT PGi tn லுங் குலவசையு மேழுலகு மென்வஞ்சத் 
Bien pag போதா, விழிகடையே னுளமன்னியிளை 

யிலிரீங காதிருர்சா னச்சோ வச்சோ, கு) 
6 ‘ . | 

அடி. தீதுமனம் புலன்வழியே தூறுசெய்து wr gt 
படுக்துணையிலேனை, யடி.க்தடி.த்துப்பா லூட்டி, யானக் 
தீமெனக் கஸித்தா னச்சோ வச்சோ, (2) 

11



௧௬௪ பாடூதுறை. [௫௩ 

வலியப் பிடி.த்தாண்ட னையகோ 
வாயைப் புதைக்காண்டா னையசோ 

கலலிக்க ணஹூடாண்டா னையகோ 
கண்ணேகண் ணாக்கண்டா னையகோ, (உ) 

ஐயகோ முற்றுப்பெற்றது. 
 *கலனைக்ளைஷச் கவ் 

ஐம்பத்திமூன்றாவது 
t தத் ௫ 

AMON LIN GOT தீ BHO HOV 

STUNT SoM SH, 

— oe 

அடியீரண்டாய்த தம்மீலோத்தவந்த 

தறள்வேண்சேந்துறை. 

லாசாம கோசரம் வக்ததென்றாள் 
வானவ ரேமாக்க மாமலர்க்காள் 

கூசாதென் சென்னியில் வைத்தே சுன்றுள் 

குளிக்காள்கண் ணீர்கொண்டு கோ: றை தானே. (ரி 

சென்னியில் வைத்த கரங்களென்। (ரீ 

ட. க்கிற கோக்கிய கோக்கமென்றாள் ள் 

அன்னி மூன் வைத்த மெழுக சுன்ன ப 

மாரு கரு ளை வாணுதலே. (௨) 

தண்லே 0 னேசெய்ய பா சிமென்றா 

டிருமாலுங் கண்டில Campo wisi og



வது] தாய்வார்த்தை. 

ளாண்டவ னேயென்றுள் பின்னையொன்று 

மறிந்தில னேயென்றா ளாயிழையே, 

வாசக மொன்றென்றா ளிப்பிறவி 

மாண்டகென் முள்செய்க வல்லபந்கான் 
பேச விரகில்லை சாணு மென்றாள் 

பேசா திருந்காளெ ன் பேதைதானே. 

உன்ன வரிய பொருள தென்று 
ளோதவொண் ணாதென்று எப்பொழுகைச் 

சொன்ன விரகென்றுள் பின னையொன்முஞ் 

சொல்ல வறிந் இல ேய்மொ Eu, 

எத்திக் கடையேனை யாண்டதென்று 

ளெப்போது மின்னமிழ் bm Bibl oor ey 

BS 555 Cuba arr sone Owe apar 
செய்வ தறிர்திலள் சேயிமையே, 

சைம்மாறு காணேன் கருணைக்கென்றாள் 

கம்பித்தாள் காயங்கணா ணீர்சொரிந்தாள் 
விம்மா வமுதாள்பின் செய்தசெய்கை 

விளம்பி மளவோவென் மெல்லியலே. 

ஏத்து | தேயடி யேனுமென்ரு 
ஸின்ன மறியா மை றகளென்றாள் 

சாதிதுவ தேதிரு மேனியென்றா . 

டரிக்கவ் pla Siew டையராே ன... 

உரியேனல் மேன்மற் ஜொருவர்க்கென்றா 

CROLL out 19.418 பாதெ ரருகணமும் 

B Sir (5) 

(9) 

(2) 

(௫) 

(௬) 

(௪) 

(௮)



௧௭௭ பாடூதுறை. 

GiCu னெனச்சொன்னளை பேச்சொழிந்காள 
9% Rus னைளென்றன் பெய்வளையே. 

ஒருமேனி கொண்ட பரிசே யென்; ரா 

ORG DBE gps ள்ளவொண்ணாத கதென் ௫7 

டிருமேனி யெல்லாங் கருணையென் ருள் 
செய்ய சுரூ பளனென் ரேடிர வ, 

ப 
தாய்வார்த்தை மற்றுப்பேற்றது. 

ஐம்பத்திநான்காவது 

G ar py os Th HO, 
அவவ வாவ் சிலவு ONO ae cd eat a Pe nent nanan 

குற ள்ெ வண்ெ சந்துறை. 
குழப ஞமென்றாள் கோலமென்றுள் 

கோதி ஒருட்குணக் குன்றமென்றுள் 
பெருமறை காணா௮ பீவோடப் 

பேயேர் ற் கெளிவர்த பித்தனென்றாள். 

கருணை பொழிகின் நி) கண்களென்றுள் 

கருச் OGL. OO HS & Lpana@ow om cup oor 

மருளற வென்னை ததா னாக்றாளித்த 
ளல்லப மென்றாள்ன் ன் வாக்கு றற்தாள். 

பூங்கோ [0 Dara ap ரள்பொற் பீடமென் மர். , 

‘ ‘ooh, கன் சென்றுள்பொன் மேனியென்றா ரூ 

ணறைசாண வந்த நல] தின்று 

ண்யன நீர் மல்கி Co) BLD GT ar, 

(௯) 

(a) 

(2)



வது] ot ED LT oD Al. 

மீட்ட விரகென்றாள் வேறுகாணாள் 

விழியால்வே தித்த விரமென்றா 
iy oe Le aii sir ap ணடைலெ ரண்ணா 

ஈலமாஞ் சிவப்பிர காசனென்றுள். 

செய்ய இருப்புன் முறுவலென்ரா 
டிருவான கோலத்தின் 8 மையென்றாண் 

மெய்ய னுரைக்கு முரையிசென்றான் 
விம்மினாண் மேன்மேலு மேவினாளே, 

செய்ய வழகென்றாள் சென்றடையாத் 

திருவென்றாள் சீமான் சுரூபனென்றா மூள 
பையப் பவம்பாழ் படவிழித்த 

பார்வையென் ரூ: ள்பார்ப் பற்றனளே. 

செந்தா மை ரமுகஞ் ஞீ செய்யவாய்சண் 
திருப்பாதங் சைகளுஞ் செய்யமேனி 

யந்தா மரைபெற்ற தார்பெறுவா 
சகத்தா மரையா லமிழ்தமென்றாள.. 

தோமீயுரைத்தல் ழற்றுப்பெற்றது. 

௫௫-வது எம்பாவை, 
Se ee 

துள்வேண செந்துறை. 

bh Fr or 

(௪) 

(௫) 

(5) 

(ஐ) 

உண்பானா யுடுப்பானா யுழல்வானா யுடல்சாத்இக் 
கண்காண வரிலலது கலச்கறுமோ வெம்பாவாய், (௧)



Bor tur 6 yom oO. 

அண்பெணலி யனைத்துயிர்க்கு மாகார மாயிடினுங் 
காண்படியே வரினலது கலக்சுறுமோ வெம்பாவாய். 

எம்பாவை ழற்றுப்பேறறது. 

EIN sere: 

௫௬-வது அக்கைச்சி, 

குறள்வேண் சேந்துறை. 

பிணஞ்சுடு கடியென்ன வென்னைக் சொண்டே 
பெரும்பற்றை யெல்லா மறைச்சாடி ட்ட தை é 

யணைர்த வென்னைய மப்படி யீறில்போ . 
தத்தில் லிட்டனு போகக் இருந்தானே. (௧) 

ஆதி மாயையென் ஊக்சைச்சி யர்த 
வாண்மக லுற்ற போதே கெட்டேன் 

போதம் தானுஞ் சுமையென்னா வீறில் 
போதக தில் விட்டனு போகத் திருத் கானே. (௨) 

gg மாயையென் னச்கைச்சி யொப்பிலா 

னென்னுற வுற்ற போதே கெட்டேன் 
போதந் தானுஞ் சுமையென்னா வீறில் 

போதத்தில் விட்டனு போகத் திருந்கானே. (௩) 

இுக்கைசசி ழமறுப்பேற்றது. 

 



ou 

சிவமயம். 

ஐம்பத்தேதழாவது 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் 

மால். 

_. உட 

கள்வெண் செந்துறை, 

சால மாலானே னம்மே யென்னைத் 

தாகப் பார்க்சசெர் தாமரைச் கண்ணுக்குச் 
சால மாலாே ன னம்மே 

ஞாலங் சாண்கிலே னம்மே யெங்க 

ளுயனார் தர்திரு மேணியல்லான் 
ஞாலங் காண்கிலே னம்மே, (க) 

பேச வறிஎலே னம்மே sen pen ர 

பேராசை பாக்கு. ம்மே 

௧௪ இகழுங்கா ணம்மே யெங்கள 

செய்ய இவப்பிர காசன் நிருமேணி 

B ga இகழுங்கா ணம்மே. (௨) 

மால் ழற்றுப்பேற்றது. 

 



உ 

இவமயம், 

ஐப்பத்ேதெட்டாவது 

இவப்பிரகாசசுவாமிகள் 
முரை. 

  

அடி நான்காய்த தம்மீலோத்துவந்த 

இரட்டைக்குறள் -வேண்சேந்துறை 

சமறைக் சுரியதா டமியனுச் கெளிவந்த 
தன்மையைப் பாடியே குரவையிடு 

தம்பிரா னெனையாண்ட சுருணையின் பெருமையைச் 
௪கமெலா மறியவே கூரவையிகி 

கதுவுமுற் பவந்தளைக் கணகத்தினிற் கருவறக் 
கடைக்கண்வைக் கமைபாடிக் குரவையிடு 

கல்வியு ம ழிர்கது கருத்தெல்லா மிறகர்த.து | 

கண்ணேகண் ஃணாய்த்தென்று ஞாவையிடு, (க) 

ஒப்பிலா வொருமொ ழி யதனாலே முழுதையு 

மோதிய வளம்பாடிக் குரவையிட 

வூழிரிலை யாய பலபாச மொருசணத் 
தொழித்தவா றதுபாடிக் குசவையிடு 

செப்பிட வரியதோர் தெளிவர்தெ னுளநின்று 
_ இத்திக்குந் திறம்பாடிக் ருரவையிடு 

சிறியோமைப் பொருளாகத் தேடிவம் தாட்கொண்ட 
செய்யசே வசம்பாடிக் குரவையிடு, (௨)



குண லை, ௧௭௪௧ 

உலகேமும் விழுங்கிய வொளியாகு முணர்வையு 

முண்டவொண் கழல்பாடி.க் ரூரவையிடுி 

வுருவாகி யராவாகி யலவாி யொழியாத 
வுண்மையா ஸனிலைபா டிக் ஞூவையிடு 

சலமாரு மதியென்னக் முல்யுமென் soon G oar & fh) 
சிவமாக்குக் திசைபாடிக் குரவை யிடு 

சதுூரான மொழியும்புன் முறுவலுக் சமியேனைச் 

சனுாழித் கமைபாடிக் குரவையிறு. (௩7 

குரவை ழற்றுப்பேற்றது: 

at ஐம்ப ததோன்பதாவது - 

ஷவவரூப Tost 5 B சுவாமிகள் ட் 
குணா லை. 
ரீ 

வடிநான்காய்த்தம்மிலொத்துவந்த 

  

இரட்டைக்கடள்வேண்மேந்துறை. 

மறைசொ லும்பொருண் மனித வேடமாய் 
ல்க தென்றிடு ரூணலை 

Lor oy) Lor gy ile பகமென் சென்னியில் 

வைக்க தென்றிடு குணலை 

யறைக பற், Doon மன யி மை பிலே. 

a isi தென்றி குணல் 

யி வுருவமா யலது கண்டிட 

வரி arg ( தென் மிடி ரணிலை, (௪)



௧௭௨ பாடூதுறை, [ (ih) 

இறந்து போய்வரும் வழிதுராந் அபுல் 

லெழுந்கு ெ தன் றிட குணலை 

பிவ்வு டம்பொடே யிருந்து முத்திக்கே 
யிருக்தோ மென்றிடு ௬ுணலை 

Lopi gs முன்னியு மிராசு போதமாய் 
arpa, கா மென் நீடு ௫ He eer doo 

வளள லாரருள் செய்த வல்லப 

மறவோ மென்றிடு ( ருணலை, ப (௨) 

சுருதி சளொரு கோடி சொல்லியுக் 

தகோன்மு தென்றிடு ரணலை 

சுரூபா ori a@ oni சொ ல்லி லானந்தந் 
தோன்று மென்றிடு குணலை 

கருத வொண்ணுத பொருளைக் கண்ணாலே 

எண்டோ மென் திடு குணலை 

கருணை யங்கழ நன்னைக் கண்ககண் 

களித்ே தா மென் திடு குணலை. (௩) 

'சொலவி னில்வரு கலைய லைவலைத் 

ம காலைக்தோ. மென் றிடு குணலை 

சொலவ றுஞ்சக ௪ ரூப வாரியிற் 

சகத்தோ மென் BG! a சி ருணலை 

சிலவு டலினின் மதிசே யும்மதி 

_ மறந்கோ மென் நிடு குணலை 

மதிய ஹியவே வ௫.ம இயையு 
Ln ஜி B® தா் மென் இடு ( குணலை, (௪)



வது] பகடி. ௧௪ ௩ 

நிரற்கர வின்ப வெள்ள மெங்சணு 
நிறைந்த ©) Ram ID குணலை 
நிகில மென்பது மறவியுங் கூட 

நிகழா சென் aie) நி ருணலை 

0 நந்து பாரென்ற விரகையெப் யொழு, தூ 

மியம்பி நின் ORG முணலை 

பிப்ப டியேராம் வாழத் தந் தானை 

யேத்தி நின்றிடு 4 ரூணலை, (௫ 

தணலை-ழற்றுப்பேற்றது. 

dr 0-01! Bl LIL). « 

eave UG Spe creat, 

அடிநான்காய்ந் தம்ம்லோதந்துவந்த 

இரட்டைக்தறள் வேண்சேந்துமை. 

கழியாமை யூழியூழி பு றவாகி வருகின்ற 

கருவினை போனென். றிடுபகடி 
சண்டி ரும் தெனையாளக் கழல்காட்டிக் கொடி யிட்ட 

கருமா பஸ்யனென் NOUS uy. 
விழியாலே தனையாக வெளைமாளச் சதுர்செய்த 

லிரகினை யுடையானென் மிடுிபகடி. 

விரனியே யுட6 லுயி Dosage முழுதையும் 

விரவாத வீரனென் நிடுபகடி | (௪) 

* குணலைஎன்பது-லி படத்த ற்  கொச்சரித்தல்,



BOF Lin © 5 a m. [க 

சககோடி விதமாக வெழுர்துடுஞ் சடங்கினைச் 
சாடிய சதாரனென் றிபெகடி 

சதூமறை யொருமூவர் சலையுற வணங்கியுஞ் 
சாருகற் கரியானென் மிடுபகடி. 

32 தமானக் துணையாக வஞ்சத்கே செலுமென்னை 
வலிர் துவர் தாண்டானென் நிடுபகடி 

வாசாம கோசார வடிவினை மலர்க்கையின் 
மணியென்ன வளிக்கானென் நிடுபகடி.. (௨) 

அ திவானோ டறிபொரு ar BG ws யெழுஞ்செல 

ழகுறதி Bilt க்சானென் றிடு பகடி 

யறிபொரு எளறிவிணி லறிவித்தவ் வறிவைய 
Lo Mawr eat! லழித்கானென் றிபெகடி 

Gur dyer கரணங்கள் புகல்€ீல பானென்னும் 
பொருளற விழிக்கானென் ஜி$ிபகடி 

பொருவில்லாவொளியாகிப் புரையறநிறைக்துள்ள 

பாணமே யானோமென் NAB... (உ) 
பகடி மற்றுப்பேற்றது. ப 

அறுபத்தோராவது 

AMAICIHLINGT JB Br ONT BOW 

கழல், 

கலித்தாழிசை. 
தன் றிய சிந்தையு ளொன்ருப் நிகழுமே 

யி ன்றென்னை யாண்டல னின்பக் சழ 

லி.துவென்ன வொண்ணுத விறைவன் கழல். (௧)



வது] கழல், 

இருந்துதி கொண்டென் பிறலிகோய் தீ இர 

மருந்தாகி மண்ணின்மேல் வர் தக [peor 
மற்றொன்று மில்லாக வள்ளல் கழல். 

முத்தி யடியேன்சண் முன்னே Bape Be 

லெத்தி யெனையாண்ட வின்பக் கழ 

லெல்லாமா யல்லா விறைவன் கழல், 

கரநா விதர்தீர நாடரி தாய்வெறுர் 
காஞுகைத் தந்த தலைவன் ௧ 

மூவா மறைதெர் சனிப்பொற் கழல். 

அ.ஞ்சாசே யென்றவ் வரற்கை யழியவென் 

குஞ்சிமமல் வைக்கு HIM கழல் 
கூற்றத்தைக் கொன்ற குழகன் கழல். 

அறும் படி.நல்கி பாறு நெ றிகளும் 

வதில் நின்று விளங்குங் 5 per 
மெய்யுணா வாய்கின்ற வீ ரன் கழல், 

ஏழை யடி.யே வனெழுபிறப் புங்கெட 

வூழி முதல்ல னவுணர்த்துக கழ 

அணர்வான வானந் த வுண்மைக்க மல். 

எண்ன; வமரர்க்கு மெட்டரி தாகியென் 
கண்ணான சண்ணா சமிழ்தக் குழல் 

கடையேனை யாண்ட கருணைக் கழல், 
இன் 1 UH PPGG மில்லா வகையென்னை த் 
தன்னாகக் தந்த சதுரன் கழல் - 

சங்கை. யறுக்கும் தலைவன் கழல். 

Bor (ih 

(2.) 

(உ) 

(5) 

(௫) 

(௪) 

(6) 

3 

(௯)



BGI Sr பாடூதுறை. [ ௬௨. 

பத்தி யடியவர் சித்கக்து ளேரின்று 
இத்தித்தமிழ் தாூறுர் தெய்வக் கழல் 

& a em பானந்தா செம்பொற் சுழல். (௧௦) 

கடில் மற்றுப்பேற்றது. 

அறபத்திரண்டாவது 

ப பானா புகள் ஷவவரூபான நதசுவா! கன் 

அம்மானை. 

cence penne 

இரட்டைக்கடள் வெண்செந்துறை. 

அஞ்சின பிணக்கை யறுக்கலா மம்மானை 

யன்னிய மொன்றற் றிருக்கலா மம்மானை 

துஞ்சும் பிறவி துடைக்கலா மம்மானை 
சுரூப னடியிணை சூடினா லம்மாளை. (ay 

கண்மூடிக் காண நினையார்கா ணம்மானை 

கண்மூடு வார்கம்மைக் காணார்கா ண்ம்மானை 

விண்ஜூடுஞ் சோத விளங்குமே லம்மானை 

விழியா நூறங்கா இழுக்கலா மம்மானை, (௨) 

காலதிசை தேசங்கள் கண்டோரா மம்மானை 

_ காணு ஈமையைதாங் காணாகா ணம்மானை 

கோல மறிவல்ல இல்லைசா ணம்மானை [னே. 

கொள் கைகொள் ளாமை குலைக்தோங்கா ணம்மா



வது] பந்து. 

அல்லும் பகலு மறியோற்கா ணம்மா or 
யானர்க மேவடி வானோகா LD LD LOT est 

சொல்லும் பொரு HOS: ன் சுடச்: தோநா மம்மானை 

சுரூபானர் தத்தின் Ie HH HT oT மம்மானை, 

அம்மானை முற்றுப்பெற்றது. 

அறுபத்திமுன்றாவது 
இ a Gq . ட 

வப்பசிரகாசசவாமிகள் 

, ஸ்வளருபான ந்த சுவாமிகள் 

பத்து. 
__ டட 

இறு 8ீர்க்கழிநெடிலடி gy HPusad y Sar. 

ஓதா ரணஙக OL SVS பாற்று 

முண்மை யுணர்விவ் வலு க்செல்லா 

மாகா்£ மாகிய வப்பொருளே 
யருளே வடிவா யெழுந்த கரு ளி 

யூதா யாய்சா னழியாவண்ண 

முச்சியின் @ மலே யுவர்துவை a & 

பாதார விந்தங்கள் பாடி.ப்பாடிப் 

பர்தடிக் கவ்வாரீர் பாவைஈல்லீர்,, 

கொடியிடை யார்களி வாயங்கண்ட துள் 

கொங்கையு மென்று குலா வுமாந்தா் 

12 

Hol oY 

(௫)



HOT பாடூதுறை. 

நொடியிடைப் பட்டு நடங்குவேனை 
கோவாமே நோக்குயென் னோராவுள்ளச் 

செடியிடை வந்து புகுதால்கிச் 

செய்ய சவப்பிர காசனிர்தப் 
படி.மிசை வற்ச பரிசுபாடிப் 

பந்தடிக் கவ்வாரீர் பாவைநல்லீர். 

பெண்பை யுதிரச் சிறையிற்புக்குப் 
பெருக்துூய செய்திப் பிறர் துண்டாகும் 

புண்பையை ரானென்று போற்றிமாய்ந் த 

புழுவார் ௩ரகிற் புகுதுவேளை 

யொண்பை யரவணை யோனுங்காணா 

வொண்மலர்ப் பாதங்கள் சூட்டியாண்ட 
பண்பை நினைந்துசண் ணீர்ததும்பிப் 

பந்தடிக் கவ்வாரீர் பாவைகல்லீர். 

அந்தா வானச் தவருங்காணா 
வக்ச வொளியி லசைவொறின்றிச் 

சுந்தர வேடம் புனைக்தருளிச் 
சுரூபான£ சனென் நுயரந்தீரச் 

Ga gis Crary. சென்னிரூட்டிச் 

செய்ய திருவாய் மலர்ந்தபோசேே 
பந்தனை ஈர்ந்து பரிசுபாடிப் 

பநதடிக் கவ்வாரீர பாவைநல்லீர், 

Ca sap மாசம கசைகளு 

மிருதி புராணமும் வேதமார்க்கர் 

[௬௩ 

(e-) 

(8) 

(2



வது] பந்து, 

வாதமும் வல்லவ (RaW aw துள்ளு 

மன்னிய @ தான்றாக வன்ளல்வந து 

பூதமும் பவுஇகந் தாணுமற்றும் 
போதமே யாகிப் புரிந்துதோன்மிப் 

பாத மளித்ச பரிசுபாடிப் 

ப்கடிக் கவ்வாரீர் பாவைசல்லீர், 

RIMS சொல்லவு மொண்ணாசென்ன 

வுபகி La முள்ளத்தி ற் முூணும ன்பு 

கூரவு கூறு மிை a Gor uh Sil 

கொடுவினை யேனயாட் கொண்டானென்னு 

வாரல ஸனிம்கிவ ௭ுொன்றோதி 

யங்கையோ டங்கை யடித்துரக்குப் 

பாரவ பேசும் பரிஈபாடிப் 

பர்தடிக் கவ்வாரீர் பசவைரல்லீர், 

Bhar வொருகாலுஞ் செவ்விதாகாச் 
இத்தந் தரிக்க திறக்தையுன்னி 

யுருகர் வருவி சொரியக்கண்க 
ளுயரா விழிய। வொழியாவென்று 

௪ r பெருகா வழியாவாகா 

வணுகா வசலா வயராவுனனாப் 

பருகா வமிழ்தினைப் பாடிப்பாடிப் 
பந்தடிக் கவ்வாரீர் பாவைால்லீர், 

ஏதா யேதற்த மென்றுதேடு 
ர் ர் ॥ / 1 , 

மிமையவ பேமாந்து நிந்கவின்னும் 

Dal by 

(௫) 

(ஸீ



௧௮/0 பாடூதுறை. [௬௩. 

மேதாதி நூலால் விளம்பவொண்ணா 
மெயப்பொருண் மானுட வேடஞ்சாக்திப் 

பேசாதிபேசு மிலாததன்னைப் 
பெறவ ருள்செய்த பெருர்தகையைப் 

பாதாதி கேசம் ice gor ot 

பந்தட.க் சவ்வாரீ! பாவைல்கீர், (4) 

அர்த மாதியு மில்லாவொன்றென் 
நாண மோது மதுவேயன்றிச் 

சந்தமி தென்னவொண் ஸணுதெயென்னுர் வணர் ச் முரு 2 Gor ott D 
* ‘ க ட்ட ர ச 

தம்பிரா னென்னைத்தா னாக்கியென்னாற் 

செந்தமிழ் மாலை புனைந்துகொண்டே 
செய்ய சுரூபன் நிருவருளாற் 

பந்தமும் வீடுமில் லாமைபாடிப் 

பந்தடி.க் கவ்வாரீர் பாவைல்லீர், (௯) 

சாத்திரங் கற்ற சதுரரெல்லார் 
சத்துவ மொன்று பலவதென்று 

சாத்தா மாகக் கழிந்துபோகக் 

கருணைக் கடல்சண்ணிற் காணவற்து 
நாத்திரங் கக்தன் புகழேபாடி. 

ஈற்றொண்டு செய்திட நாயேனையும் 
பார்துதருள் செய்க பரிசுபாடிப் 

« ௪ . woe * » . 

பர்தடி.க் சவ்வாரீர் பாவைல்லீர், (so 

தேகாதி யாகி யழிபுமென்ளைர் 
செய்ய கருணையாற் சீசியிங்நு



வது] பாங்கிக்குரைத்தல். கக 

னாகாது காணென் றடுளிச்செய்தே 
யைம்புலக் காலைம் பொழியைநோக்கிப் 

போகாத வண்ணம் புரி ந்துநோக்கிப் 

போதப் பெருங்கண் டெ ருக், தத்தந்தப் 

பாகசார்மொ ழியினைப் பாடிப்பாடிப் 

பநிகடிக் கவ்வாரீர் பாவைகல்லீர். (௧௧) 

பந்து ழற்றுப்பெற்றது. 

  

அறுபத்திகான்காவது 

பாங்குிக்குறரைத்தல், 

  

துடிநகவ்காயத்தம்மீலோ த்துவந்த 

இரட்டைக்கா நள் வேண்செந்துலை. 

சொல்லெல்லா காத மென்னவும் Oi pC cap @r 

a ம்மா விருக்கை தெ £ஹிலாகப் பெற். iy 

நல்லவ ஷன்பரு ளூஞ்சே OL) பெற்றோ " 

நாயனார் தாந்தர்சு வாழ்விறு பெண்ணே. (க) 

படுக்சை படுகரை யாகவும் பெ ற்ரோம் 

பாணியி லேபலி கொள்ளவும் பெற்றோ 

முடிக்கையுங் கோவண மாகவும் பெ ற்ரோ 

மொன்றுங் குறைஈமக் கில்லைகாண் பெண்ணே. () 
1 

எல்லாரு நம்மை மிகழ்க்திட ப் பெற்றே 
மிம்மை மறுமையர் சங்கெடப் பெ pe ay



BIO பாடூதுறை. [ச 

ஈல்லான் மலாடி. நாஞ்சூடப் பெற்றோ 

நாயனார் சாரஈதர்ச வாழ்விது பெண்ணே. (௩) 

வேண்டாமை யென்னும் விமுச்செல்வம் பெ ற்ஷோம் 

வேண்ட லெலும்பிணி வேரறப் பெற்றோ 
மாண்டல ளென்றுகு மன்பினைப் பெற்றோ 

மையோ விகென்ன சவள்சொல்லாய் பெண்ணே. () 

எய்ப்பற்ற ரை படுக்சவும் பெ DS cay 

மெற்னு முள்ளானை யென்னெனப் பெற்ே ரூம் 

பொய்ப்பத்தி மெய்ப்பத்தி யாகவும் பெற்றோம் 
புண்ணிய i sha வாழ்விது பெண்ணே. (௫) 

ந் 

பாங்கிக்துறைத்தல் முற்றுப்பெற்றது. 

அறுபத்தைந்தாவது 

VOU, ந மிக ஊிவரபான கநதசுவா கள் 

வியந் துடை, 
nent துவையலை 

ஓடிநான்காய்த்தம்மீ லாத துவந்த 

இ.ரட்டைக்தகறன் கோண்சேந்றுறை. 

பாழ்த்த பிறப்பற்றுப் பார்ப்பா னும்போய்ப் 

பாராப்பற் றற்றபா தத்தைப் பார்த்து 
லாழ்த்தலா ரீபெண்சாள் வாழ்த்த வாரீர் 
வளமான சுரூபனை வாழ்க்க வாரீர். ௭60)



ag] சுதந்தரம். ௧௮௩ 

தோற்றமெ லாந்தாமே யாகும் வண்ணஞ் 
சொன்ன விரசினைச் சொல்லிர் சொல்லிப் 

போற்றவா ரீர்பெண்சாள் போற்ற வாரீர் 

பொருவில் சுரூபனைப் போற்றவாரீர். 

ஊற்றமெல் லாமுடைர் MIG நைந்இங் 
குரைமாண்ட. பேரின்பக் துய்த்த வெள்ளஞ் 

சாற்றவா ராபெண்காள் சாற்ற வாரீர் 
தற்கரூ பன்பொற்றாள் சாற்ற வாரீர், - 

ஒர்சக்சொணா வின்பமோர் மாத்த ரைக்று 

ளொளிர்விக்த வல்லப முன்னி யுன்னி 
யார்க்கவீர ரர்பெண்கா ளார்க்க வாரி 

ரழகார் சுரூபனென் மார்க்க வாரீர், 

வியந்துளை ழங்றுப்பெற்றது. 
ee 

  

௬௭௬-வ.து சுதந்தரன். 
திர் 02 பவட டை 

இரட்டைதான் வெண் சேந்துறை. 

ஏழை, யேற்கெளி வந்த சுதந்தர 
னெண்ண ரெண்ணிலெட் டாத சுதர்கான் 

வாழ நாமுமெல் லாமடி யாருடன் 
மனித னாய்வர வல்ல சுதக்தரன், 

கருது தற்கருமெட் டாதவ னைப்புலன் 
காண வேவர வல்ல சுதந்தர 

(௨) 

(௩) 

(5) 

(கர்



BYP பாடுூதுறை. | ௭௭ 

னெரு.து வட்டமிட் டேகழி யாவண 
மென்னை யாட்கொள வல்ல சுசுந்தான், (௨) 

ஜவ போடுமுப் பத்துமூக் கோடிமா 

முணிவ ருக்குமெட் டாத அதற்தரன் 
பாலி யேனள வாவர் சென்னையும் 

பார்வை BE OT DLS LITT GB HBG கரன். (௩) 

FSI மந்தமூ மன்பர்க மன்புளே 
தானி (Hh TIP EMH, F HH HH 

em Bini சன்சழல் சென்னிவைக் தென்னையு 
மன்ப ரோடுவக் காண்ட சதற்கான். ஐ) 

சுநீகரன் ழற்றுப்பெற்றது. 

௬௪-வது தெய்வம், 
+} 

டஇரட்டைதானள் கொண் சேந்துறை, 

பந்தமறப் பார்த்தருளிப் பாசமலர் சூட்டிப், 
பார்ப்பதறக் திரிசகருளிப் பாரென்று நேரே, சிந்தை 
யுள்ளே சாட்டித்தர்கதெய்வங்கிடீர் தெய்வஞ், சிஞ்சி 
ஒப்புப் போற்றுந்செய்வர் தெய்வமன்று இடிகொள. 

நடுக்குமிகு முடம்புதனை ஈடத்திக்கொடு இரிர்.து, 
நாசம்வர்த போதாக கானென்செய்வே னென்னுக், 
தடுக்கங்கெடப் பண்ணியிடுந் தெய்வங்கிடீர் தெய்



வது] இமைவல்லபம், ௧௮௫ 

வஞ், சிஞ்சிலுப்புப் போறுற்ச்தெய்வர் தெய்வமன்.ு 
கிடிகொள், 

தேய்ல ழறுப்பேற்றது. 
tear! மரவ. 

அறபத்தேட்டாவது 

ஹ்வரூபான நதசுவாமிகள் 

சிவப்பிரகார சுவாமிகள் 

இலை றவ ல்லபம், 

அடிநாட்காய்த தமமீிலோத்துவந்த 

இரட்டைதாள் கோ.௬்சேந்துறை. 

பந்தனை யெல்லா மொருங்கும் படி.செய்ய 

பங்கயக் கண்வைக்கவும் 

TT ES பார்வையே பார்க்கும் படி.செய்ய 

ப்ரீ ஜ் nen omav hd Ooh 

சந்தை யழித்துச் சிவமாக்கி மிங்ஙனே 
இக்கிக்கு மாவைக்கவுஞ் 
செய்ய சருபனற் கல்லு வேறொரு 
தேவவராற் செய்யலாமோ, | (௧) 

4 ழிவின்றி யென்று மொருகன் மையினின் 

pean மனி கொண்டிடவு 
மண்டரும் பண்டை. யருமறை யுந்தேட தட 

வாயா வெனையாளவு



௧௮௬ டபாடூ துறை. 
மொ ழியு மனமுங் சடர்சு சமையென்ச முன்னே கழ்ஈ தடவு 

முற்று மொழியாச் சுரூபனாற் சல்லது மேவா£ற் செய்யலாமோ. 
(௩) காணும் பொரு OWS (OMA) FOI CE காணும் பட்டைக் சண்வைக்சவுங் காட்சியூ Lori Buy) மற்ற 

கரணச் கழல் 

. 
ர் 

திமையிங்றன் 
வைக்கவும். 

பே று மடியா HOM Hao 5 & 
பிச்சாடத் தான்வைச்சவும் 
பேரின்ப ராகனாந் கன்றிமா GF goby 9 ரமனாற் செய்யலாமே. 

(௩) கள்ளப் புலனுு காணம்க ன்குங் சருச்கழிர் 6 தீாரடிடவுவ் 
கருத கழிந் Cary. & இரிர்திட் சண்ணேகண் ணுக்கி 

தெள்ளத் தெனிட்து செயலுஞ் வெமாகச் சயயாமை செய் Bong 
aD g காரசனாற் கல்லது வேஜஷெரு சேவராத் செய்யலாமோ, 

கரைக்திங்கன் ட் 

டட வையெலாந் 
டனும் 

(க) 
இறைவல்லப முந்றுப்பெற்றது. 

அணரகக ககு,



my 

iow’ 

இவமயம். 

௬௯-வது பகவதி, 

நலலைஞ்டுுடுநுது-வமை 

இடி நான்காய்ததமமீவலோத்துவந்த 

இரட்டைக்கள் வேண் செந்துறை. 

தானே யழமகிய சை வேண்டு 
மிர்க வுடம்பிலே காண வேண்டு 

மெங்கும் தானாகி யிருக்க வேண்டும். (க்ஷ 

கசாட்சியொன் நின்றி யிருக்க வேண்டுங் 
காததின் மணிபோலக் காண வேண்டு 

மீட்சி செலவற் நிருக்க வேண்டும் 
விடாதே பற்ருதே யிருக்க வேண்டும். (௨) 

உள்ளகெ லாக்தானே யாக வேண்டு 
மொன்௮ மின்றிற்கே யிருக்க வேண்டுர் 

கள்ளினும் விள்ளா இழுக்க வேண்டுச் 

கழுவினா ோகான் றழுவ வேண்டும். (௩) 

ளிச்தின்றி யேராறு செய்ய வே ண்டும் 

விளையாகே யெல்லாம் விளைக்சு வேண்டுஞ் 
செக்தின்றி யேசெகத் இருக்க வேண்டுஞ் 

செயலுஞ்செய் யாமையுந் தர வேண்டும், (சந 

அழியாகச தாகாக தாக வேண்டு 
மன்னிய மாகியொன் முக வேண்டும்



க) itn © 5) & p. 

விழியா திமையா இருக்க வேண்டு 
மெய்யும்பொய் யும்மற் நிருக்க வேண்டும். 

அல்லும் பக. ஓ மொழிய வேண்டு 

மறிவறி யாமை யொழிய வேண்ிஞ் 
சொல்லும் பொருஷ மொழிய வேண்டுக் 

* தரரிய தாயண்ணி காக வேண்டும். 
ட ர் ர் 

உள்ளும் புறம்பு மொழிய வேண.) 

(றங்கி யுறங்கா திருக்க வேண்டும் 
வெள்ள வெளியா யிருக்க வேண்டும் 

விளங்க வெளிகா யிருக்க வேண்டும். 

பகவதீ முற்றுப்பேற்றது. 

௭௦-வது வாழ்க்கைப்பாடி, 

nent htm 

இரட்டைக்குறள், வெ செற்துமை, 

தன்னிலே யெல்லா மிருக்கு மாகிற் 
ரூனெல்லாத துள்ளு மிர ப்ப னாகிற் 

மசன்னிலன் முன்னில ணவ னாகிற் 
பெரிது முடிர்ககென் வாழ்ந்கைப் பாடே, 

குணக்கான்று கானா பிமுப்ப னாகிற் 

குணமிலி தானா யிருப்பணாகி 

176 

(௫) 

(ஸூ 

(ல) 

  

* காரியது நூரச்சது. சேூிசம்,



வது] வாழ்க்கைப்பாடூ, BD 

லிணக்கொன் Bi மின்றி யிருப்ப னாடி 
லின்றே முடிந்ததென் வாழ்க்கைப் பாடே. (௨) 

அண்ட மணுவாப் பெரிய னாகி 
லணுவண்ட மாகச் சிறிய னாகிற 

கொண்டார்கள் கொண்ட வடிவ ணாகிற் 

Trl. முடிர்சகதெ ணா வார ழ்ச்கைப் பாடே, (௩) 

6 OGY B15 இய இர மல்ல கை 

BG He Go's ( ப்ருப்பனா ணகி 

லில்ல ௮ முள்ளது மல்ல ஞி 
லின்றே முற. சென் வாழ்க்கைப் பாடே. (ந் 

ஒளியா” யிருளா யிருப்ப னாகி 

லுமுவா யருவா யிருப்ப னாகிற 

சனியாச் ச௪னியா யிருப்ப னாகிற் 

கடி.இன் முடிர்ததென் வாழ்க்கைப் ப ர்டே, (௫) 

ஓரா af io 3 குடைய னாகி 

லுண்மைக் கொருபேரு மில்லை யாகில் 

வாராசே ஈம்பால் வாவ னாகில் 
வந்று முடிர்ததென் வா pans ப் பாடே. (ae). 

இருக்கர்செய் கெலயயமும் | பொவ ஸை 

லிளமை el றட ப்பின் wy whch ப்ப oe 

ஒருக்க Dee கானெளி யால னாகி 

லன்றே முடிந்ததென் வாழ்ச்கைப் பாடே. (௪). 
சொல்லாதே சொல்லி யிருப்ப னாகில்.. 

கரு பன்னா யிறுப் Lb Ge



1. 

௧௯௦ un a em om. [eras 

லெல்லாமா யல்லா திருப்ப னாக 
லின்றே முடிர்சகென் வாழ்க்சைப் பாடே, (௮) 

கண்ணின்றி யாவையுங் காண்ப னாகி ற் 
கையின் றி யேசைப் பிடி. ப்ப னாகி 

லண்ணிபய னாயதி தூர னாடு 
லன்றே முடிக்கதென் வாழ்க்கைப் பாடே, (௯9 

வித்தின்றி யேகாறு செய்வ னாகில் 
விளையாதே போகம் விசப்ப CS) 

சத்திய மும்பொ ய்யு மல்ல ey 5) ற் 

சால முடிந்ததென் வாழ்க்கை பாடே... (௧௦) 
எக்காலு மென்றுங் கெடாக வன்னே 

யெப்பொரு OGG BG வம்பெ (HG ar 

8 அக்காய்ப் புகுந்து நின் முடவேண்டுஈ 
கொரந்தசி யென்றுறின் ரூ. வேண்டும், (௧௧) 

வாழ்க்கைப்பாடூ முற்றுப்பெற்றது. 

௪௧-வது Fb HUSTED, 
களது வ வலை 

அறு சீர்க்கழிநெடிலடி யாசிர்யவிநதம். 

செக்.துகி லுந்தண்டு நீர் தரிக்துச்சிகை,நா றெடித் 
.திச் செபங்கள் பண்ணி, (pa Ber நீரினிற் காக்கை 
(போல முழுகித் இரியும் பிடாரரீே, பெர்தகா யம்மல 

வரக் வ fsa கைட சணதக அவடன பயில் வன்க வவைளா க ரஷ பவவவனையயகுபல் உணவா ஒதை  



வது] சந்நியாசம். ௧௭௪ 

நீரின் மூழ்கிப் பிரளயகாலஞ் செபித்தக்கா லும், வர் 
ஆணர் வாய பிரமமாமோ மதித்துநீர் பாரீர் டுபிடார 

1 நீரே. (க) 

சாமிய கன்மபா வம்பலத்தின் காண மாமென்று 
சட்டுரைத்து, மோமமுன் ாமபி சராசமாதி யுற்றுகீர் 
செய்யும் பிடாரரீரே, யாமதொன் நில்லைமுன் புள்ள 
தன்றி ய்வற்றா லிகழ்கன்ம மாயுமக்கே, யேமமில் 

லாப்பவ மெய்திடாதோ வெங்ஙகனே சொல்லீர் பிடா 
ரநீசே, | (2.) 

அன்ன மயமாதி கோசமெல்லா மகத்துளே 
யாகுதி செய்னு தூய்தாய்ச், சொன்ன மறையை 
யுரைத்து நெய்யைக் தழலிற் சொரியும் பிடாரநீரே, 

யன்னிய மாய வியுநெழுப்பிலாகுதி யாலவை போய 
சள, மன்னிய போதப் பிரமமாமோ மாசறப் பாரீர் 
பிடாரநீே, ( ௩) 

குந்தி மிதித்துங் குளங்கடூரக் கொள்ளைமண் 
ணாலுட நர்ய்மைசெய்து, சிர்துவுஞ் சேறுவும் கங்கை 
யாறுந் 2தடியே யோடும் பிடாரரீரே, யிர்” வுடலா 
மலக்கடதக்தை யெத்தனை தீர்த்தநி ராட்டினாலு, மந்த 
மில் போதப் பிரமமாமோ வாய்ர்துரீர் பாரீர் பிடா 

நீரே, (௪) 

௦ பிடாரர்-பாம்பாட்டும் வேஷச்காரர். 

் நீரரோயென்பது-நீரோயென விகாரமாயிற்று, 

     



௧௬௨ பாடூதுறை. [era 

எடு கொண்டு பாடையேறளவு மிடையின்றி 
ரியல்லையில் சாத்திரங்கள், பாடமகோதிம் கலைபறி 
யப் பகருதற கோதும் பிடாரரீரே, தேடுமுள் எத் 
அக்கு மோர்வரிய சிற்ஈரூப மன்னகா மியமோ, பாட. 
மதோதிப் பலிப்பதுண்டோ பழுதறப் பாரீர் பிடா 
ர்நீமோ, (இ) 

செந்துகி றண்டு தரித்தருனேன் செபித்து விரல் 
கண் முடக்கருனேன். cups gk சிந்தித்தன் கூழ்கரு 
னே ன் முண்டிக்க லென் FS. FB ட்டமுனே, OUT 1S Gr 

மொன் றில்லா வமலமாய வாதிப் பிரம மசுமதனா, 

Obst * சடலைகள் வேண்டு மோகா னளெங்கனே 

சொல்லீர் பிடாரநீரே, (ச 

சந்ந்யாக முற்றுப்பெற்றது. 

எழுபத்திரண்டாவது 
9 9 ௦ 

ஸ்வர௬பான நதசுவாமிகள் CD த்த ௧௭ 
குண்டு, 

vane OEGroncund 

தறள் வேண்செத்துறை. 

கோணுர்தண்ட ன் றெங்கடண்டு - குருகாட்டிற் 
, அரணலாக்தண்டு, காணுர்தண்டன் றெங்கடண்டு-கண் 
* em Bus? வசு சண்டே, | | (க) 
  

உ சடலை-லீண்செய்சை,



வது] தயபோவனம். ௧௯௩. 

மூன்று தண்டன் |) mars டண்டு - மூலமாஈ்தண் 

டெங்கடண்டு, ே தான்றுக்கண்டன் றெங்கடண் 9-௬௬ 

திமுடிசொன் ன தண்ட. (௨) 

மடம்பு Ger) கங்கடண்டு-வைக்அுவாங்காகெறங் 

கடண்டு, சடம் புருசா கெங்கடண்டு-சச்சிகானக்தமாந் 
& oor (௩) 

மரக்சண்டலவெங்கடண்சி- மதியுள்ளவர்கொள் 
ஞுந்தண்டு, வாத தண்டர் தாங்கிய கண்டு - வுணர்வாகிய 
Garé sex Bi. (#) 

சமயத் தைச் சாடிய சுண்டு -சகலுறந் தாங் சிய 

தண்டு, அமையற்றிருக்கிறகண்டு-சுரூபானச்களார்தந்த 
ட 7 அழை தண்டே. (ஞ் 

3 க - எ சாட ச 

தண்டு மறறுப்(பற்றது. 

எக௩-வது தபோவனம், 
einer இரவ யவை. 

இரட்டைக்குடள் வே.ண்செந்துறை. 

அச ணக்கிளி கொஞ்ச தபோவன 
மாக மக்குயி ல கூவு கபோவனம் 

பூரணத்தரி வாழு சுபோவனம் 
பொருவில் சிற்சன மாய தபோவனம். (aa 

சமயி கட்ச இ தார த LIT MET Ch 
ப் 

FUG OS iar Fray Gout al sr tp 
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௧௬௪ பாடூதுறை, 

சமைய மிப்படி வைக்சு சபோவன 
நரக னூாரு ளாய திபோவனம், (௨) 

தபோவன ழற்றுப்பேற்றது. 

எகவது ஊளா, 
வைப இ வருஞ்ககைக்ள் 

இரட்டைக்குறன் வேண்சேந்தூறை. 

உலக முழுது (pis Be மெங்களு 

சொருசே வையு மற்றிட மெங்களஞூர் 
கலகா நிலை யாகிய தெங்களூர் 

கருணா ௧ர ஞர்கழ லெங்கஞூர், (#) 

இந்தி யக்சள்வர் சேர் வில தெங்களூ 
ரின்ப ஈற்ப i) cere தெங்கஞூர் 

பந்த மற்றவர் பற்றிட மெங்களூர் 
பார்வை யற்ற பரம்பொரு ளெங்களுர். (2 

ae cy a ச ab BTS கதி தாரம தெங்களூர் 
விமலர் கட்கண்ணி காகிய தெங்களார் 

துரி யத்தொளிர் சோதிய தெங்களநா 
தய்ய ஈற்கரு ணைக்கழ லெங்கஞூர்,. 

part முற்றுப்பெற்றது. 

  

கலவை



a 

சிவமயம், 

எழுபத்தைந்தாவது 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் 
வரூபானச்சசுவாமிகள் 

இருபிறப்பாளர். 
ள் கணை 

இடியிர அடாயந தம்மிலோத்துவந்த 
கறள்வேண்செந்துறை. 

ஒன்பநுவாசலுடைய குடி. லையுரு வென்றுகொண் 
டாதே, வின்ப sou AG a Ou isp வானான் ம, முனிருபிறப் 

பாளராவார் (௪) 

குப்பையா மிந்கக் குரம்பையயத் தாமென்று 

கோலங்கள் செய்திடாதே, விப்பையை Ba தறிவான 

வான் oy விருபி றப்பாள ர வார், (2. இ 

பொன்று ப (டம் பளவாகியிருப்பா, றம் பூசாராச 
வார்களோ வென்று (pat as Blair ear வாண்ழு ழ் விபி 

நிப்பாளி ராவார், | (௩) 

ஃபால்லாவுடம் பளவாகியி. ப்பாரும் பூசா Tr 

வார்களோ,, வெல்லாழுதி தாமாயிருப்பவ ரன்றோ விகு 

பிறப்பாளராவார், (ரூ. 

புழுவார் சூர ம்பைகாமாலியிருப்பாரும் பூசாரி 
வார்களோ, வெழுவா! பிறுவாபிலாகவ ரன் > ate a 

தப்பாளராவார். | (ட )



௧௬௭ பாடூதுறை. | Gr Sir 

முப்ே (போது நீரி ன்முாாா ௯ திரி ஈசான முனில ர்க 

ளாவார்களோ, விப்போ ே. கழு த்தியடைந்கவான் மே 
னிருபிறப் பாளர் ரவார், (57 

உள மதொருங்கவொருச்கியுபகிடக் நுச்சக்தெ: 
ரூபொருளர், யிளமை மூப்பின் ற! ரும், கவ ரன்றோ ரூ 
னிருபி றப்பாளராவ ரர், (எ) 

_ பரு க்குமெலியுமிப்பாழுடற்காகப் பரந்துஇரித்தி 
டாதே, இருக்க கின் முடி. மேலிருப்பலான்ே ரொ விருபிறப். 

பாளராவார். (௮ 

மறப்புகினைப்ு மிலாசுவறிலே வடிவாய் மறந்து 

மினி, யிறப்பும்பிறப்புமிலா கவான்றோ விருபிறப்பா 
a Tare, ௯) 

சிர்தைகோய்தி ரச்வெப்பிரசாசன் றிகழத்திகக்க 

அல்ல, வெர்தைகருபன்கழல் சூப.னன்ழோ விருபிறப்: 
பாளராவாரர், (க ர 

இநபிடப்பாளர் முற்றுப்பெற்றது. 

௭௭-வது சிகை. 

| 22 ரி 

தஉள்வேசெந்துமை. 

* வத்தாவொருகக்திபிறலே வைச்சன் நமயி/ 
சிசையன்று, சத் தாயுளவெ ப்பொருளுக்குஞ் Hom sus 
லது (வே சிகை தானே 

்் ட்டி ad pr-trol gob,



வது ப ணு நூல். ௧௯௭ 

சிரசைக்கின்றமயிர்ச்சிசையன்று சிசையாவதுகித் 

அருவாகி, யரைக்கின்றவெளைப்பொருளுக்கு முச்சத 
தொளிர்வுற்றதுகானே. ( ௨) 

மரிக்கின் றவுடம்பிலெழுக்து மாள்கின் றமயிர்ச்சி 

கையன்று, துரி க்கூஞ்சி கையாவதுமேலாய்சி கனதும் 

பரிலாகதுகானே, (௩) 

Race pol mit: ul DF QUOL Doh ஈிகையன்று சிசி 

கையோல,யொக்கக்தவில் வேறறவொன்ரு யுச்சத 
தொளிருஞ்சிகை கானே, (௪) 

மயிரின்சிகைசன் சிகையன் ௮ மாயாமயமாதிவி 
திந்த, வுூருமுலரும் பரமு ம்போ யுச்சக் கொளி ரஞ் 

கிகைதானே, ( @) 

சிகை ழற்றுப்பெறறது. 
எ்சக்வ வடுக சவகவாரக் 

BT GI-O Gl Ff GDI GN OV. 
cence வதய வயம் 

இ.ரட்டைக்குன் வெண் செந் துறை, 

பராத்தா ற்றி ப்ககமெய்ப் ட பூணு. நா லெங்கணூல் 

போ சு முடையவர் போற்றுமா லெங்களுல் 
HIGHT OD றிரிச்கப் படா கநா லெங்கணூல் 

கருத்தைத் தரி! க்நிறை காட்டு நா லெங்க ணா ல்.(கநூ 

கார்ப்பாசதி தாற்றிரி யாத.நா லெங்கணூல் 
கண்ணேக்ண் ணாகத் தி ர்ச் க.நா லெங்களநூல் 

வனச்"



௧௯௮ பாடூதுறை. [எ 

* ௩ . e ம் 7 * cee: . க . , 4 

Gan curd Mags cides Coueire_r gi லெங்கணூல் 
வேகாக்த நாலால் விளம்பு நா லெங்கணூல், (௨) 

Gi th BO தி ற் பண pt Spl derma SED ov 

கழியா திடாதே யிருக்கு நா லெறங்க ணூல் 

சாக்திர வாயர் சுரியாநா லெங்சணூ 
நிம்மை யுணர்ந்தொர் கரி க்கு.நா லெங்கணூால். (௩) 

ஊக்கண் ணாற்காண வொண்ணா, நா Gavia cam 

் லுடம்புடன் முக் கொன் மிலாக.நா லெங்கணூான் 

ஞானச்சண் ணுற்காண லாஞு.நா லெங்கணுூா 

னாரா விசத்தை யறுக்குறு லெங்கணூல், (௪) 

கோ க்தெ லிலாக் தானே ICT Oy BIT ) evar es aon ov 

  

கரம்பை யழுக்குப் படாத.நா லெங்கணூா 

Car sO sour மாதி (மடி. & BM Canta sxmy 

லுணாசுர பானக்க வுண்மை தா லெங்கணூல். (௫) 

பூணுநால் முற்றுப்பெற்றது: 

எழுபத்தேட்டாவது 

ஸ்வரூபான நத*வ ரமிகள் 
செட்டியார். 

  

அடிநாள்காய நம் தமம்லெொத்தடவந்த 

14. இரட்டைக்கறன் பவண்டசேர் துறை. 

ட்டு மொன்பது மேழு மொன்றுமா 

யிருர்ச scorer GG gas HE செட்டியார்



வது] பேருமாள். ௧௯௯ 

தட்ட றச்கழஞ் சாக்கி னார்தாம் 

வல்ல வல்லப மே.ிக்தச் செட்டியார், (க) 
கடையி லேபதி னாலு மாற்றொக்கக் 

கண்ணாணி யாகச் சுண்டு சந்தபொன்னுக் 
கிடை யொன்றுங் சாணேனான் செட்டீே 

யபிதென்ன மாயஞ் சொல்லீர் செட்டிரே, (௨) 
உறுமு யிர்பர மூலசகெ னும்பணி 

மூன்றையு மொக்கத் சட்டு மாறி 

வெறு மொரு செம்பொன் னாக்கிரீர் செய்த 

வித்தச மென் சொல்லீர் செட்டீரே, (௩) 

கடையிலு மிருப் பாரிந்கச் செட்டியார் 
கண்டிட மெங்குமுன் னாவரிச் செட்டியா 

ரிடையிலு மெல்லாங் கொள்வ ரி. ச்செட்டியா 

செழிலா ருஞ்சுரூ பானந்கச் * செட்டியார். (௪) 
சேட்டியார் ழங்றுப்பேற்றது. 

எழுபத்தோன்பதாவது 
, ஸ்வருபான ஈதசுவாழிகள் 

° [டி] ் o திவப்பிரகாசசுவாமிகள் 
பெருமாள். 

இரட்டைக்காள் வேண்செந்துறை, 

காலஇிசை தேசமெல்லாங் கடர அகின்ற பெருமாள் 

'சல்விக்கடல் வீழாமே காத்தருளும் பெருமாண் 

| * பொன்வாணிபன், 
   



௨௦௦ பாடூதுறை. [ere 

ஞா ரா ல க பன Lor ணம்முடைய ௦ 1 Quay மாள். 

௨ வலை மிகு சமயங்க ளொழிக்கருளும் பெருமா 

ளொன்றாலுக் கமையாரு மொவ்வாத பெருமாஎ ள் 

_ கவலைமன மொருரொடி பிற் GAS Di Ts பெருமா ள் 

கண்ணாக வேயென்னைக் கரைத்தருளும் பெருமாள். 

நாயேளைப் பொருளாக ஈயர்தருளும் பெருமா 
ணம்மைநம்மி லே மக்கு நல்கியிடிம் பெருமாள் 

மீபயான வெனையாண்ட பெருங்கருணைப் 6 பெருமாள் 
பேணிக் Bh தொழு LOU. Lou GO ப்ட் Ya தே a றி அம்பெரு மாள், 

கன்னடி.யேனெனவென்னை க் காமளித்த பெரு 

மா, டன்னைக்கான் மிருமேனி சாச்திவந்த பெரு 
மாள், பொன்னடி. மயன் சென்னியிலே பொறிந்சரு 

ளும் பெரு மாள, புழுவின் றலை ய்பிடேகம் புளைக்கரு 

ளும் பெருமாள். (சார் 

அர்தரமே போகாமேயாண்டருளும் பெருமா, 

ளப்பொழுதைக் கப்பொழுஅ மாராக பெருமா,ளெந் 
தரமு முவர்காள லிசைக்கருளும் பெருமா, எிப்படி 
யென் நியம்பரிய வின்பவெள்ளப் பெருமாள். (௫) 

மூலபண் டாரக்தை வழக்கியிடும் பெருமாள் 
. (ips Babi கெணன்ஞான (டி.சூட்டும் பெருமா 

ளாலமாம் பவப்பசையை ய.றுத் துவிடும் பெருமா 

ளடி.யிணைக டருஞ்சுரூ பானந்தப் பெருமாள், (௬)



வது | மபருமாள். ௨௦௧ 

மலயனுக் கெட்டாமை வளர்ர்தவ ரெம்பெருமாள் 
au BO) Bow Coors (ly WIT வாழ்வித்த பெருமாள் 

காலையென் றலையின்வைகச்க சண்ணடைய பெருமாள் 

செச்கனியே யென வென்னைக்கா ட்டி.யிடும் பெருமான், 

இறக்துநான் பிறக்கின்ற ft Or sa பெருமா 
னிமையவர்க ட ளமாக்க 0. வளையாண்டு பருமாண் 

மறாதுநான் பி்றவாகச வளர்சந்சது பெருமாண் 

மாமுதன் னுள்ள தீதே மகி ழ்ந் திருஈத பெருமாள். 

ஆராத வன்புச்கே யகப்படுமெம் பெருமா 

ாகம௫யைப் பிறர் parol ்கிட்டாட்டியிடும்பெருமாள் 

வாசாே கி வர்கென்னளை வா ழ்வித் தகு பெருமாள 
மலர்ப்பதச்ச டொழநல்ல மதிதக் ர்க பெருமாள். () 

அடியவர்க முள க்தகச்சம் / பிர தகருளும் ம் பெருமா 

ar were, தயெனையாண்டவாண்பி. ன்ளைப்பெரு மாண் 
மம்டிய யற் வ யெனைப்பார்க்க விக்சகப் பொ கமான் 

வி ழியாத வறங்காகு விழி தற்கு பெருமா. ள்... (௧௦) 

இறலுறு பசைஞூவர் குறும்புத் ிலகேமழுக் 

இவழ்ஞானத் திருவாணை செலுக்தியிடும் பெருமா 

ளாறிடட னறியாமை கழலமிக் கொளிரு 

மழகாருந் தனையன்பர்ச் களிக்தருளும் மெருமாள. 

வஞ்சவேட வன்னியரை வல்விளையால் வலிந்து 

வன்பவபா சச்சிறையில் வைக்தருளும் பெருமா 

ளஞ்சுவன்ன பூதமா படிலங்கண். ரே பழு. து 

மறிவாகத் இ௫ழ்செங்கோ னடத்தியிடும்பெருமாள்.



௨௦௨ பாடூதுறை. 

இந்திரன்வா னவர்மூவ ரிறைஞ்சியேவல் செய்ய 
வென்னுளி Ce திடும்பெருமா ளெனையாண்ட. பெருமா 

a ~ ‘ ம. “ ௬ 

ளந்தமிலா ஞானப் படைவெள்ள முனு 
மானர்தப் படைவீடு முடை டயவெம் பெருமாள் (கட 

or Bf} ன்றி யுலகேரு மினிகாளும் பெருமாள் 

யானெனதற் றிடவெனக் கெளிவக்ச பெருமாள் 

சதுரொன்று மனத்தார்கிகுச் சகஞ்செய்யும் பெருமா 
டவாாச௪ ராசர்தற் சுரூபரெம் பெருமாள். (௧௪) 

முழுதுமா மடியன்பர் முடிசூட்டும் பெருமாண் 
emit ~ 7 ரு . Ms ன் . "ene 

மு.சுலிடை முடி.தூவ ராண்டெழு திய பெருமா 
ளமுமன்பி லவருள்ளக் இருளாகும் பெருமா 

ளழகாருஞ் சவப்பிர காசரெம் பெருமாள். (௧௫) 

சிச்கமண் டபத்தன்பார் இக ழ்ச்ங்கா சனத்தே 
சிதையாக வறிவாஇித் இக ips திரம் பெருமாண் 

மக்கு மெனையுமோர் பொருளாகப் புவியின் 
மனிதனாய் வலிர்காட்கொண் டருளிய பெருமாள. 

வலியாரு மெளியாரு மாய்வாரா வண்ணம் 
வழுவாம னெறியன்பால் வளர்த்திடும் பெருமாள் 

சில்போலு மூளமெல்லாஞ் சிவமாக்கும் பெருமா 
டேவரசா சச்வெப் ரகாசப் பெருமாள்; (௧௭) 

பேநமாள் ழறறுப்பெற்ற த,



OW. 

சிவமயம், 

௮/0-வது முத்திரை. 

ர டகைஞுதக தத்வ வுநுவவயமகை 

இடி நாளாகாய்த தம்ம்லோத்துவந்த 

இரட்டைக்கறள் வேண்டமேந்துறை 

செதுதுப் பி றக்தக் கொடாகெங்கண் முக் இரை 

செம்பிற் செறிக்கப் படாதெங்கண் முத்தி ரை 

யத்தத்தி லுக்திர மாமெங்கண் முத்திரை 

யாலின்5ழ் நரல்வாக் கான்சொன்ன முத்திரை. (௧) 

எண்ணி விலைக்கிட் டி டாதெங்க ண் முத்திரை 

யெண்ணுவா செண்ணக் கடச்தட்ட முத்திரை 

பண்ணி யழிச்சப் படாதெற்கண் முத்திரை 

பாரப்பறப் பார்க்கும் LIT GH sor முத்திரை. (௨ 

ச 

வெண்ணுலிற் கோலைப் படாரெற்கண் முகி இ ரை 

வேது நாலின் விளைச்கின் றி முத்திரை 

பெண்டு ண்லாத பெரு மான் றன் முத ரை 

பேசற் கரிய பெரியோன்றன் முத்திரா. (௩) 
ப் 

ழத்திரை ழற்றுப்பெ,.நது.



மப்... 

சிவமயம், 

எண்பத்தோராவது 

? தசுவாமிகள் UV AUCH LIT ot BBO கன் 
வ Cc 

இருவெம்பாவை, 

வவைவவயந்தவபஇரவைகஷுவையாக 

வேல்டனலையாப்வந்த இயறநாரவணைக் 

மககாக்சகம்கலிப்பா. 

டம் ஒடு ட ட் : a . . “ எல்லையிலாப்பாவகக்தா லெக்கனையோ காலமுகான் 
ச ௪ ம் ன் 

மல்கிய வல்லினையா மாயமலர்ப் பள்னிபிலே 

ன ப் ல்லி yxy அன் வம் L. { a0 DUST i i Lor Lit. 1 t பி nal & 

தொல்லைக் sora நுயருபந்து சோர்வேனை 

புல்லிக் ௪௦ லகி தயன்மா @ seas ரியான் 

கல்லைப் பிசைந்து கனியாக்கும் விர்சையினாற் 
சொல்ல ற்று ஙின்று ஈடறா முணர்வ ர்க்கி 

மெல்லத் தான மிக்கானைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய், 

நில்லாக செல்வத்தை நித்த மெனுகங்கருத்தாந். 
பொல்லா விஷய, 5@ கு புக்குறங்கு கின்றேனைச் 
சொல்லான் மன & BT ற் ஜொடர் வரிய Wp ற்வெம்வ 5 

கெல்லே யெழிறிகமு 6 மனணியது சாத்தி 

ரல்லாளோர் பாக் சாகன் வலஞ்சுழியான் 
வல்லா ar Glew ன்னை யெழு ப்பி ,புணர்வ ர்க்க 

மெல்லால் கழற்றியவா டே  ெட்யாவாம், Q



திருவேம்பாவை, ௨௦௫: 
. As ம , 

அஞ்ஞான மூடு யகல்கின்ற வ ரரிருளாம் 
உ க . க [த 

பொய்ள்ஞால மென்னும் புமையிற் துிலாதகே 
. . ச y+ பரு ட்ட ட . 

பைஞ்ஞா ணரையானற் பார்ப் 1G யோர் பாகக்தா 
. ட் ச . oo! . , ௬ 

னெ ஞ்ஞான முங்கடர் உவெற்தை வலஞ்சு மியான் 

செஞ்ஞாயி அறன்னசு இகழும்பொ ற் சேவடி.க 

ய் ஞான LOT Wd ou tp GB BH Gory lt oo} மயிர 

மெய்ஞ்ஞான மாசகஈமை வேதிக்த மெய்யருளே 
(SGT GT வுளமுருகிப் பாடேலோ செம்பாவாப், (ni 

அறியாமை யென்ன ம Lp மாயப் 
“A . ‘ * 

பிறியா M2 Bart BI OhF தியோ பேதாய் 
= Oe lmtp ee முறியாக கின்ப மூவெள்ள முன்மினான் 

செதிவாரைக் கானாகர் செய்யும் பெருமான் 
சிறியோமை யாண்டருளும் தேகிகயை வர்கான் 
வெ air ர் குழன் மடவாய் வெ ய்யனிரு மாண்ட 

& Hair யெழுக்கு தகா ணாூனந்கு வெள்ளக் 
5 * க 

குறையா நிறைவினையே உூறேலோ ரெம்பாவாய், (ச்ட் 

* ௪ « i a ட 

கோகர்டு மின்சொற் (Hoda ad Sant @ ur ழியார் 
ரூ troy ௫ அ * * 

வேகாள மையலீலே வீழ்ச்கே கிடப்பேனை 
உட்க ம ். ய 5 

ஞாசகா உருஞ்சிவ னான் வலஞ்சு ழியா ன 

பாதார விர்கப் பராவரிழ் கம்பணித்து 
. me ™ க் ௪ oN ன் உ ட ச . . . 

LOY er வனமுன்னி OU Be Bb GT கொ ண்டு ரிம் 
ர் ஙூ க 2 ர் ட் 

பாகாள மேழுலகு ே மனிலமும் பாவெவையு 

நீசா னெனவருளி நித்கமார் தன்னிலைமை 
ட்டு ட் . . eat யோ தூாமையோ இயவ £ பாடேலோ செம்பாவாய், [83



௨௦௭௬ uid © ay ow o. [௧ 

மேன்மை குலந்கல்லி விழுப்ப மெனுனஞ்செருக்கான் 
மானமெனு மையலுளே வாளா சுழிவேனை 
கானமறைக ணாுடரிய ஈற்சிவணோர் மானுடனாய் 
வானவரும் காணா மலாடியென் சென்னிமிசைத் 
கனமா வைத்துக் கமியேனை யாண்டருவி 

ஞானமுடன் மேயமற ஞாதுருவஞ் ஞானமழிக் 
தார முழுதினையு மங்கே யறவிழுங்கித் 
தான்மா மானவா பாடேலோ செம்பாவாய். (௯) 

மண்ணாகி வாளுய் வளியா யெசிநீசா 

யெ ண்ணாகி யெல்லா வுயி ர்க்குயிராய் பின் முனை 

தண்ணாது சாயே னடலைப் பிறவிகனிற் 

புண்டுடி வைக்கு புழுவ சர் கூரம் பயினின் 

றெண்ணா சுழிவேளை யெக்தை வலஞ்சுழியான் 
கண்ணா ரமிழ் ஈன் கழல்காட்டி யாண்டருளி 
புண்ணே ருணர்வாக்கி யோர்வரிய பாவளையும் 

பண்ணா வழிக்கானைப் பாடேலோ செம்பாவாய். (sr) 

முத்தனை மூலத் தனிச்சடமா முற்றுமாளு 
சுத்தனைச் ரோதி சுரூபானர் கக்கடலை 
பெத்தன்மை யோருக்கு மெய்கரிய சேவடியை 

யித்சன்மை யோர்சிறியோ ரென்னா தனித் தருளும் 
பரித்தனைப் பேசு மயபேச முபயமற 

லொத்துணர்வே யாக்கி யொழியா நிறைவளித்க 
நித்தனை நின்மலனை நிடொளியை சிர்க்குணணை 
யத்தனை யாரமிழ்தைப் பாடேலோ செம்பாவாய்.(௮)



வது] திருவேம்பாவை. ௨௦௪ 

தானே முரு 'சாய்க் சுழைக்துமுக லிற்சிையா 
வானோர் பருமான் வலஞ்சுழியா னென்றென்றே 

ஜானே யரும்பி விழுக்கெழும் தோவலறேன் 
வானேோரு மண்ணோறு மற்றெவருக் தாமறியாக் 

தேனா மலாடியென் சென்னி பினிற்பொழித்து 
நானாகி நின்ற ஈடுவு நிலையழித்துத் 
சேனே யமிழ்கமே கன்னல்சே ரின்*ுவையே 
கோனேயாய் நின்றவா கூறேலோ ரெம்பாவாய். (௯) 

கல்லியெனும் பல்கடலிற் கானலமிழ் தம்பரு 
யெல்லைபில் பல்சமயச் செய்ததே கழிவேனை 
Weds pS கன்கருணை யார மிழ் சத் துள்ளமுத்தி 
நல்ல மலர்ப்பாக நாயேற் இனிதளிக்துச் 
செல்ல வறத்திருத்தித் தேற்றி யுணர்வாக்கி 
மெல்ல வியோமக் தழுக்திமிகு வேதகத்தே 
செல்ல வளித்க சிவபெருமான் றன்கருணே . 
யெல்லை யிலாகவா பாடேலோ ரெம்பாவாய். (௧9) 

கற்போலு கெஞ்சங் கரையக் கருதரியா 
னிப்பா லுருவாகி யென்ஜட் புகுந்தருளித் 
துற்யாற் படுத்திச் சதுரழித் BS தானெனக்குச் 
சொற்பா ன் மனப்பாற் சுருதிப்பா லென் றியம்பு 

மப்பாலைக் கப்பாலவ் வானந்த மாக்கெவப் 
பொற்பே நினைந்து பதைத் ் தஷயிப் போதகன 
வப்பா வடியேனை யாண்டசுரூ பானந்தா 
வொப்பாரி லாகேயென் ருடேலோ செம்பாலாய். ()



2.0.9} பாடூதுறை, [௮௧ 

ர 4 ச . டட 

கனியாக வனபக் களியாகு Loser est & 
கொளியாகு மல்லாதாரக் குள ளக்தே நின்றும் 

me ச . 
வெளியாகா னாயேணை மீட்டவா சொல்லிக் 

கனியாத பாவியேன் சல்லென்ன மெஞ்சி 

னொளியாகி யுண்ணின் Ln RG Hons ஜ் ar 
Ord . ப ட பி ௫ ட்ட டப் ௬ 

CT ot (Cw arora eva) யர அகா Sill பென் 

றெவி gure Gus கிதுணாவாய்க் ம 3 5 eon Wer செய்ய 

வளிசே ரமிழ்தைமுகர் , GT ee லோ ரெம்பாவாய். OG 

ஒன்றாகி வேரு யுருலா யருவாகி 
யன் ng யரமா யழிவாகி யாக்கமுமாய்க் 

குன்றா For us Ham Marr uy teow Marr 
நின்றா ஐயிர்கட் குயிரா யொழிவின்றி 

யென் ஷூலெனெம்மைப்டே ரான் மானுடனாய்வர்தருளிம் 
பொன், மை நாயேப் போறம் வடிவாகத் 

கன் (7 ளிணையருளி னல்ல கு சாசவொண்ணா 

வென் றை waar er Qe aur ரா 0 ரே டலோ ரெம்பாவாய். 

எங்கோன் வலஸ்ஈழியா னென்றென் றிராப்பசலா 
நற்கோல் வள சோர நாயேற்கு முன்வர 
கங்கோலங் காட்டித் துமிே யற் சுறி 'வருளி 
யறங்கே யமி ழ்தூறு மானந்தக் துட்கலா 

திங்கே யெமைச்செய்க செ ன்னென் றெடுத துறைப் 

மங்கோ ரவனை யறியாதார் மாலயணா [போ 

மிங்கே யிவாறிகல் பிக்தென் அலகரற்ற 
னங்கோ னருட்கடல்சோர் தாடேலோ ரெம்பாவாய்.



வது] திருவவம்பாவை. ௨௦௯ 

ஆரா வமிழ்சை யடி. வேற் கெ.ரிவர்த 

பேரா வொளியைப் பிதற்றி ரி: Loar கறு 

நீரா வுருகியெ னாவி ௦ நடுங்கண்கள் 
சோரா விதிர்விதிரார் சொற்றளர்க்து மெய்யரும்பதி 

சாரா யெனவலேன் முபரியேன் மேன்மேலு 
மாராக நானுன் னடியார்கண் முன்னக்தோ 

தராசு தீவினையைக் இர்க்க இவெக்கனியே 

யாராக வன்பை யருளேே லா ரெம்பாவாய், (௧௫) 

பொன்னாடியானேபபோற் நிர் FG oe ப்ப்பெ ளை 

யன்னு ஈமிழ்தத் இரளே யடி.யேனைக் 
கன்னா ரிக்க கருணைக் கடங்கடலே 
யன்னேகா னாவா தரியே னழிக்தொழி்தேன் 

் பன்னா வமிழ்தப் பரங்கருணைக் தன். (கி 

நின்னா வடியவரு நியு மெழுக் தருளி 

யென் வை நீர வெழிலாருன் கூட்டத்தை 
மன்னே யருண்மற்று வேண்டேலோ செம்பாவாய்.() 

வாஹோர் பிரமன் புரச்கான்மான் மற்றெவருங் 
கானே ப்டார்துலாக்லும் பூற்றெ றமுற் துங் காண்பரியா 

னூனே வடிவாயுழ லுமெ? wor BM a NG BH 

தேனார் மலாடியென் ! சென்னி யினிற்சோத்து 

நானேநீ யென்றருளி ஈம்மையழிக் தாட்கெண்ட 
கானே யமிழ்தே கரும்பே யெனவிரும்பி 

யூனே யுருகி.யொழியாத ஈற்களுப் 
தேனேபருகி மகிழ்ம் தாடேலோ ரெம்பாவாய். (௧௭) 
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௨௧௦ ud © a ow o. 

கோ ற்றும் து ரருண்முழுது ௦ பொன்சண்ணி a G 2 On RP, a 

னாற்ற வவைமுழுதும் யானே பிறிஇல்லைச் [யபின் 
கோற்றும் பொ ருளுஞ் ஈரூப மெனவுசைத், கா 

யேத்தி ய விப்பொரு ணி யாமாறெ Com am capt i க்குத் 
கோற்றுவதுன் கண் ணு லை பார்கறுகச் துணியினல்லா 

சரற்றுவ கென்னந்கோ சங்கரா வாற்றுகிலேன் [ற் 

நேறற்றக் கெளிவே இகழ் ழ்க்துருகா வென்மனச்க 
or DOS கை யொல்க ay ரே லோ செம்பாவாய். () 

அண்ணா வமிழ்தே யடியேணன யாண்டருளிக் | 
கண்ணாக யென்றன் கருக்கழிக்க கற்பகமே 

புண்ணா வமிழ்ே க புடையானே யுன்றனைகான் 

சுண்ணாக் கண் டு Hah SC ware கருகரியாய் 

பெண்ணோ வலியுருவோ வாளே பிறவெவையோ 
வெண்ுெே் ணா வியா. BaD Capt & கென் அரைக்கே னெம் 

விண்ணே, ரயா வினையேனை யாண்டதிற (பெருமான் 

மண்ணா வடி Cup கருளே லோ மாம்பாவாய். (sa) 

போற், யென் 0 சன்னி பொறித்த ஈ ற்சே வடி கள் 

டே |ாற்றியென் ஈந்கைப் புரையறுத்க பொக £ன்னடிகள் 

மே ir ற்; றெ ய ன் ணுள்ச ளாம் புரத LOOT iy. Baw 

போற்றி2யன் னுள்ள மழித்தசெம் பொற்கழல்கள் 
போற்றி ॥ யுணர்வாக் இ நின் றபொற் முமரைகள் 

போற்றி ayy "யோமமுமாம ய்ப் போய்ழிக குத்த பூங்கழல் 

போற் றி நிறையா bi GD யாக பேரின்பம் [கள் 

போற், ரிப் புகழ்க் துருகி யாடேலோ செம்பாவாய், (0) 

திருவேப்பாவை ழற்றுப்பேட்றது.



உ 

இிவமயம், 

எண்பத்திரண்டாவது 

ஸ் oul குப் OSE B த tr OT மி கீ 

இரண்ட ரத் இரு அவம்பாவை. 

nen S, PTE. Hao 

வேர்டனளையான் வந்த 

இய) ய! மவிணைக் & கொடி ச்க்த்தலிட் 11% 

ஓத வரிதென் முபகிடக்ச ளோ Our. 

பாத மளித்த பரிசினை யாம்பாடப் 

பேதையர் போக லத் தூமிலுதியோ பெய்வளையாய் 

நாதன் நிருநாம£ற் கேட்ட gy’? மநாட்டங்க 

ளோத மெடுப்ப வுரோமஷ் சிலிர்த் அருகுஞ் 

ரூதன கொங்கைச் செயல்சொல்லலாமள வோ 

HC gs யருள்பெற்று யாரோ யிவளல்லான் 
மாதேவனை வியந்து வாழ்க்தேலோ செம்பாலாய். (௧) 

சிட்டமறைப் பொருல் ன் சீ டிய ரர் கூட பட்டத்தை 

யெட்டனைப் போதும் பிரியா மிதுகால 

ட்டலர் கோதாய் வளரு தியோ மாதரி 

செட்டியபோ சந்துக் கிரவிக்கு மின் மினியோ 

கட்டக் குளப்படி௰ிர் கங்கைப் புனற்கொப்போ 

வட்ட வுருவ னடி. யா்குழா மான்ட] 

மட்டமோ வீதொழிய வாய்வர்த வாறுங்க 
னிட்டமே சொல்லு மெமையேலோ ரெம்பாவாய். ()



௨௧௨ பாடூதுறை. [அட 

இங் இர சாலப் பி றப்பறுக்க வெ ம்ே பால 

வர்க டெ (மாண வாழ்க், துகொறும் வாழ்க்துதொ 

செற்கழுல் சேர்மெழுகாஞ் செல்லி சுடைதிறவா | nes, 
யெர்காமு மன்புக் கிசையாதே யாயிடினு 

(pb BIL poor! பொய்யாமை யுண்டாக வெக்கட்குங் 

கந்தமலர்க் குழலி கைஅவ மல்லகாண் 

இங்கை al லுண்ை [ப் இரு வுள் யா மேய மிய 

மெக்கம் விருப்பமுமிங் ஈீமீகலோ ரெம்பாவாய், (௩) 

Bowron cor வானோ ou லியோ தெரி வையோ 

வண்ரைர்கான் செய்கதோ வெளிதோ மாகதமோ 
வஎண்ணிகோ சேய்த்தோ வருவோ வுருவோவென்் 
@ நண்ண மறியா திமையோர்க ளேமாக்குக் 

கண்ணெதிமே வ௩்காண்ட கண்ணைக் சகருமணியைப் 
பண்ணைச் சுவையின் பயனையாம் பாட oar 

கண்ணுர் துய் Gor சண்ணா 7 Np Sir ear 

வண்ணனை வாயாரப் பாலோ ரெம்பாவாய். (ச் 

வாட்ட ன் கணணி morc BE யா வானவர்கள் 

கே ட்ட மறிவரிய கேடில் விழுப்பொருடான 

காட்டிக் ௪ டூலெ Lo Sargon tus Os or of Done 

சூட்டிக் கரண mgs Glor VAT (LPG நு] OFF LN DIDS 

மீட்ட விரகுர்தன் மெட்யுணர் மெய்ஞிஷான 

காட்ட மளித்த weg ஈனிமோேறும் 

வாட்டடங் சண்க;்ப்ப வாயார ஈரம்பாடிகு 
சட்டு நதலாய் இறவேலோ ரெம்பாவாய். (௫.



வது ] இரண்டாக திருவேம்பாவை. ௨௧௩ 

எல்லை பிருவர்க் களப்பரி தாய்ரின்று 

சொல்லும் பொருளுங் கடக்த சட்ரொலிர 

மல்லற் பிறவியற வரரா லைம்புலணும் 

புல்லக் இருமேனி சார் தப் பொலன்கழறக் 

தெல்லையி லின்பத் தமுக்தி யெமையா ண்ட 
வல்லபம் பாடி. வழுத்து மடமாக 

கல்லு முருகாதோ ஈண்ணுக்றாங் உ. ண்ணாளை 
Gita ar Lor iy 1லலாளைப் பாரடே பர் ம. ரம்பா வா் ப், QO 

வேக முடிவு க்கு மேலாய விண்ணவ THE 

SO சன் அணர்வரியா செங்கட் கெளிவந்த 

wa gee wiper arate wis a லன்பர்சொலுக் 
க தமலாற் (ors ol ற் சேளாய்டீ கேட்டொறுங்கண் 

C oat 5 மெடுக்க வொழியா யுடையான் ச 

சோத வுணரா துலகத்தார் போனீயஞ் 

ச்த மலாமனி சோப் பெ BE wir 

மாதே அுயிலுணார்ம் து வாழ்திகேலோ ரெம்பாவாய். 

ஆதிம ti es Lolth TB 1 ் (8 னன் அடை 0B) LD யெப்போழ்து 

கம் பலவும் t பரிசு மறந்தனையோ 
மே Boh யா ரந்தரத்தி "துள்ளோர் விசம்பள்னோர் 

பா தலத்ேெ தார் பாவர்சளுல் காணாப் பாஞ்சுடரிப் 

பூதலத்தே போக் கருளிப் மபான்னங் கழலளிக்க 

நீதியெலா நின்று நெரிம்போது நின்கடைக்கே 

யோத வுணரா யுடையானுக் சன்புடைமை 
தே பிருக்கும் பரிசேலோ ரம்பாவாய். (௮)
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மாயவ ற்கும் போதி தின் மறையவ ற்கு ம் வானர்க்கும் 

மாய மறைக்கு மரியா யெமக்செ: ியாய் 

muss சின்னை ile ணை கோ. று நெஞ் சுரூக ஜீ 

gris ght னென்றியாஞ் சொல் லுசே கா நுங்கண்ணீா 

பாய நினது பழவடியா மெங்கட்கு 

ஈாயக ராகவடி கரயோம் சலையாலே 
தூய வளர்ப அகிலா ம் லவு & ) air ழில்செ ய்ய 

வேயிந பி றலி. பினிோதலோ ரெம்பாவாய், (ga) 

ori மேளா omig ty coset! (முடியு 
காரா யணருக்கு ௧7 ன்மூசர்க்று © மொண்ணா, க 
Gn Gon & Seen ston பயென்மெனண் மு முன்னமை ற) 

யோரா பிரமுசக்கா லோகு வுருகாம 

Goong ஸில்லா 5 OTE க்குணனைச் சொற்கொ காம் [யா 

பேோரயிர முடையா னென்றுளை, கே காம் பேதைமை 

லோர்ராமழோ ரருவ மொன்று மிலா வொண்கடரை 

பாரரராம் பாவ வறிந்சிகலோ ரெம்பாவாய். (௧௦) 

வாச மலர்ப்பொய்கை புக்கு வளைக்காமுர் 
துச் கலனு மொலிப்பக் நாமமெனப்பாய்ற் 

Beer DG ம்சளென் @ pines க GB ளத்துகின்ற 

தேசன் நிருமேனி சாத்திக் திறுவருளாற் 

ர மறகயனப் LAB) B USB BT ற் LAT HO) at ai 

கூசாமற் சென்னிமிசை வைக் நுக்ருரைகமல்கள் 

வாசக மொன்றிலை வாசாம கோசர.்தைப் | 

பேசிய லாபாடி யாடேலோ செம்பாவாய், (௧௧)



1 வது] இரண்டாக் திருவேம்பாவை, ௨௧௫ 

ஆர்த்த பிறவி யறுக்கருள வாரருளரற் 
பட்ட இரவ வ ட அரு ப்பட ள் பாரத திருரயனப் பங்கே முகம்பாடிச் 

சேர்தக்சு திருக்கை மலர்பாடிர் சென்னிமிசை 
யாக்க மாவைம்க வருட்டேோ வடி.பாடி. 

யோர்க்க வருமறைக ளோரா யி (LPH Gh gilt 
க உசா ச க ட 

லேக்ற வரும்பொருணா மீதென்று காணவொரு 

வாகதையருள்செய்க மாவல் வபம்பரடிப் 
ந * . ட ட . ‘ a ட ர் ௯ * 

பூத்த புனறறடம்பாய்ற தரடேலோ ரெம் வாய. QO 

Sif ங்குயன்மே லா திலா லாரு யிர்க்கா a TH ob ar 
me eT ty mtg iy OO) ene ஜு caesar opp ie bel wa ripe ee Camas goo ou யிருக்கலான் முத்திவருள் 

சங்க மலவுசலாற் றண்ணனியாற் றண்கணே 

யங்கமல மாகலா லங்கமலம் போச்கலா 
ர் ற் “ . . . af 

லஙகமுக் முண்மையா வர்கணர்கொண் பாடிகலா 

ளெங்கோனே யென்ன வெழிலா ரி ருஞ்சனையின் 
8 ரவ 

மஙகாமை நம்மை வலிக்தகாள வர்தமுளும் 
பங்கே ருகம்பாடி யாடேலோ ரெம்பாவாய். (௧௩) 

* பட ல + க 
ஓசையா யூரோ யுருவா (|அ்லையாய | 

வாசமாய் வாக்காய் மனமாடுி மன் amyl ர்ார்ய்ப 
தி ட் 

பாசமா ப் வீடாய்ப் பகலா யிரவரடி 
GFE) டாவர்க்கு மெல்லாமா யல்லாக 

தேசன் சிறியேற்குச் செம்பொற் சழலளித்க 
7 ம ion » 

Ome auch tor biden 5 gy Bor gaya 
rey . aw 4 

யீசனை வாயார வெப்போழ்தும் யாம்பாடி. 

வாச மலர்த்தடம்பாய்க் காடேலோ ரெம்பாவாய். ()



௨௧௬ பாடூதுறை. | ௮௨ 

வாணயனம்ப னிச்கும் வா pe Gl DOT MFM HL 

ணுணைலிபெண் ணல்லா னெணினு wo Sasori 
ET wor) rear ௪. ண்ணாலே யென்னுங் Bil Bi 

நாண மிழர்கா ome Us Ll HOOT சர்ஈகையுங் 

காணாள் கலை பணாள் கற்பனையுக கான்சேளா 

(OH gam) மூற்க்கு | மொ ழிற், தாண்மற அம்பரையும் 

9 பணா எிவளை! ரி்றன் பித்தேற்றும் பெத்றியன த். 

ராணுவை யாம்பாடி பாடே, லா ரெம்பாவாய், (௧௫) 

வானகமும் வையகமு மெல்லா மறை. ரபொருடான் 

போனக மாக்கியவா போலப் பு soot B10) யலாம் 

பானம பருகி யெழுந்து பர போல 

வானை யறகிறைசக், தூ மாமாயா வல்லியென 

மேனி நிசுக்கருகி மெய்புளம்போல் ஸில்லிட்ட 

ஞானம்போன் மின்னியரு சான்மறையி னேர்முழறங 
காரனாக மில்லாகான் ந்தவ னநர்கத்தை (இத் 
மானப் பொழியாய் மழையேலோ செம்பாலாய்.  () 

வானோருங் கோனு மலரோனு மாலோலு 
மேனோருங் காண விறைவன் ஜிருவருளான் 

ஞானே தயமுன் னர் ஞாலம்போ ன் ஞாயிறெனும் 

பானூ தயத்திற் பணிமதிய£ சாரகையா 

மீனே குவபோல் விழியால் வினைநீக்கி 
யூனோ ருயிருடைமை கைக்கொண் டொருமொழியாற் 

(GOES தந்தருளுர் தம்பிரான் மூள்பாடி 
மானே மலர்த்தடம்பாயர் தாடேலோ ரெம்பாவாய்.



வத] இரண்டாக் திருவேம்பாவை. ௨௧௪ 

மிதியாஈஞ் சென்னிமிசை வேதா கமங்க 
ஹிதிகாச மெல்லா மெடுக்துரைக்கசு வின்பக் 
கதிகாண நாமுமெலாங் கைக்கனியபோற் சாட்டி 

விதியோ னு மாலும் விடையோலவு மொன்று 

முதியோ LST ah uC மூவா பதமு 

wie ய மெனநம்மை வாழ்விக்க நாதன் 

பதியா ஈமக்களித்த LIMBS SMT aw பாடி 
அவரா மலர்ச்கடம்பாயர் காடேலோ செம்பாவா ய். 

ல கா மரையயனவு மா ௮ ம் உறிவரிய 

சனா £ சூலக 2) ரச் டெய் 3! பட்லு ஞா ன 
தம்கா வமி! ழ்கான தன்னைஞா னக்கண்டற் 

இர்காபா சென்ற ரளி பிப்படி் யரா வாழத் 

அற் காளைப் பாடிக் கழுதாரக்து நாட்டநீர் 

இர் தாவு! ரகாகஞ் தக்க க கனிகா 
கந்தர மலர்த்தடம்பாய்ர் காடேலோ ரெம்பாவாய், டு 

அன்னையே வேண்டு மகப்போ லடி.யேங்க 

ஞன்னை யிரப்போ மூவந்துவக் Herat HH 
னின்னன் பர்க் காளாயா நித்தம் பணிசெயகின் 

பொன்னங் கழல்கட் புலன்விட்டுப் போகாதே 

மன்ன மனங்களிப்ப வாயார வாழ்த்திடரின் 

சின்னங்கள் கேட்பச் செவிசிர்தை தீமெழுகே 

யென்ன வுருக வருளுதியே லெம்பெருமா 
“னின்னம் பிறக்கை மினிதேலோ செம்பாவாய், (௨௦)



௧௮ ... பாடூதுறை. [௮௩ 

தாரணி வான்முமுதுக் தந்தாய் சாண்போற்றுி 
பாரணையப் பண்ணுறின் பாக மலர்போற்றி 
ஆ ள் ‘ க ் உ ரூ 

பயோரணுவா மண்டமென வோற்கும்பத ம்போற்ற 
" ௩ . wo te O _ 

சோ ணுவு மண்டமா கேரியதாற் காள்போற ஜி 

காரணத்தின் காரணமாம் சண்டே கழல்போற் றி 

யாரணகத்தின் மெய்ப்பொருளா மாதி யடிபோறறி 
ஸு படட கல ம் 2 ற் . பூரணபோ தகச்சருபா போற்றியடி. போற்றியென் | 

4 ரூ oy ச ப் 

B na ணவ மரர்சழிரீ ராடேலோ மரம்பாவாய், (உ௪] 
¢ 7 ள் 

இரண்டாந் கிருவேம்பாவை ழற்றுப்பேங்றது. 

எண்பத்திமுன்றாவது 

சிவப்பிரகாசசவாமிகள் 

இறைவற்காண்டற்கருமை. 
—oefeo—— . 

அறு சீர்க்கழிநேடிலடி. ௮ சிரியவிருந்தம். 

மத்துூறு வேனை வாவென மற்றிமை ம் யாரு ம்லவேசுமு 

முய்த்கமி யாக பாகமெ ஸஒச்சியின் மீது சானிட ' 

AF G55 வேட மாய்வரு மெய்க்குரு காத னார்சமை 
யெத்தனை யூழி மாகவஞ்செய் இப்படி காணலாவதே. 

... இத்திருவெம்பாவைகள் இறுதியிலேலோ ரெம்பாவா 

யென்று கூன்பெற்றுவர்த வெட்டடிப் பஞ்ரொடை வெண் 

பாவுமாகும்,



வது] இறைவற்காண்டற்கருமை. ௨௧௯ 

Sam args நின் gyi கற்பனை ரர வோர்மொழி 
ua Bos லேப ராபா மற்புக மாக வேயருள் 
இர் தால் வேட மாய்வருஞ் சிற்கக நாக னார்சமை 
யெத்களை யூழிமாதவஞ்செய் இப்படி காண லாவதே. 

Ga) க்கமும் வீடு மாயலை பித்து ற வேப ராபர 

மித்திற மோரெ toni யிற்றெரி வாச வேசெய்.து 
~ : உ 
௦ ௧மெ லாரி ை றந்து இத் இித்இடு கேசி கேசனை 

யெத்கனை யூழி மாகவஞ் செப் இப்படி. சாணலாவதே. 
. * . (ty ¥ 

& i 08 சாரவா Ba ar Ge நிறிய ara heli ண் 

மைக்துறு வேளைவாவெனவைக் துணாவாகவேய ருள் 

CREB? UT Tum» © சொற்கு தரு நரக ணார்தமை 
Quis, Se get யூழி மாதவள்செய் நிப்படிகா மச் லாவதே: 

சுத்தமாக கோகுஇ . துற்றருண் மேரு மாமலை 

மத்துறு நீச னேனையு மற்றடி யார்க ளோடுற 

வுய்க்சிற்ன் rer Gari Gara its றா தேசசேசனை 
யெத்தனை யூழி மாதவஞ்செப் இப்படி. காண லாவதே. 

மெய்த்தருண் மேணி யாவொரு லிஈ்தக வேட மாகிய 

௪ககனு மாய ளேநிறை சிற்பா நாதனார்கமை 

யெக் கனை பூழி யூழிக ளெக் தினை மாத வர்கள் செய் 

இத் 5 FG C ௧ சேசனை யிப்படி. காண லாவதெ, _() 

ஓல ச்றுமொவ் வாது மோதி இய வுட்டெனி யா Sur Baar 
சு en, கவி டாரெ னாவுறு ௪ ற்பனை மாள வேசெய் ச் 

விக்கக வேசு போதனை மெய்க்குர நாகு ஞர்கமை 
{d 

யெத் தனை யூழி LOT au ரசெய் B Ll ESI}. iT over outa OO த.



ர் 

Le. un G eM oy. 

3 so மயிற் பெடையே காரணப் பொருளே 

கனங்குழை யேபள்ளி யெழுக்தரு ளாயே, 

காலமு றிய மாரின் par p றின் 

கருவது வாயவை கழன்றகற் பகமே 
சிலு கோன்புமில் சிறியவென் நினக்கும் 

சிவநெறி யருளிய தேசிகக் இருவே 

ெலமு: மாய்முடி வாய்மூடி வில்லா 

முத்தளைப் ௦ பெருல முழுகருண மூகிலால 

Bair enn aor குமிலே குருமணிக் குகையே 

கசோமள மேபள்ளி யெழுர், கரு ளாயே 

லஓம்பெரும் பூதமூ மவற்றகி பதியா 
மைவரு மாயனை யன் -றிசின் முளே 

யம்பரு முணர்வரி காயவொ ண் ணிதியே 

LJ BLP முயிர்களு மாய்லிரிர் த சாளே 

நம்பனற் சிவப்பிர காசன தெ ழில்சேர் 

நாடரும் பரம்பொரு ளாகிய ஈறவே 
யென்பா மெனவெளை யேன்றுகசொண் டாளே 

பின்னமிழ் தெபன்னி யெழுக்கரு ளாயே, 

கனவினு மமராகண் டறிவரறுங் கருணைக் 

கழலிணை ஈழிகடை யேன் நனக கருளி 
ஈனவினின் வினவிவர் காண்டுகொண் டாளே 

சாயகி யேநற வார்குழ லமிழ்தே 

Ger cor wan முடிவுக டுதிசெயும் பொருளே 

துரியமு மிறக்துசொற் கழிந்த தத்துவமே 

[ ஆ௪ 

(௪) 

(5)



வது] அருட்டிருப்பள்ளியேழுச்சி. உ௨௩. 

புனமயி லேயிறைப் போழ்தினும் பிரியாப் 
புண்ணிய மேபள்னி யெழுக் சீறா ளாயே. 

ஈல்லடி. யாருளக் கருத்தினை முடித்து 

ஈன்னலம் பெருகிட ஈயக்தன் குபிலே 

செல்லல தறவெனை யாண்டொரு மொழியிற் 

றிரிக்கெனக் கருளி ய தேச கத் திருவே 
யல்லுசன் பகலற வாரிய ஞர்த 

மழகுறு மேனியி லணிதிரு வருளா 

மெல்லிய லேவிளை யாவிளை வேயென் 

வேசுச.மேபள்ளி யெழுக்கரு ளாயே, 

பிரமனை முதல்வரு பிபீலிகை யீருப் 

பெருகிய யோனிச டோ றும் குபிராய்த் 

இரமெனசக் திகழ்தரு வனு மாகத் me 

இசழ்க்சவை கழன்றொளிர் சிவப்பிர காசன் 
வரமுறக் திகழ்திரு மேனிய காகி 

மன்னரு ளேமயற் பிணிக்குகன் மருக்தே 

பாமென விருளுறு மனவெனை யாண்ட 

பனிடொழி யேபன்ளி யெழுந்தரு ளாயே. 

அம்பொருட் சுருதியின் சாத்தினி லாடி 

யழகு௮ மன்பாத முளத்தின்வீற் றிருந்த 

செம்பெருட் சவப்பிர காசன தெழில்சேர் 

இருவரு ளாகிய செய்வால் லணியே 

(௮) 

(௯)



௬௪ பாஈாடூதுறை. [ 94) 
ட, 

வம்பினிற் றிரிகளு :மிதியிலி நாயேன் 
மனவிடாய் கெடவலிர் சாண்ட்சொண் டாளே 

பும்பருக் குணர்வரி யாயெமக் கெவியா 
யொண்தறுசு லேபள்ளி யெழுர்கரு ளாயே. (கஞ் 

அரட்டிநப்பள்ளியெழிச்சி ழநறுப்பெற்ற நு. 

எணன்பதலத தாவது 

2வப்பிரகாச சுவாமிகள் Foley PRT ச௪வாபப்குள் 

திருப்பூவ்ளியெழுசசி, 

   

    

  

    

   

ப பாசிரியிநத்தம். 

ரக டேவே 

i Sill டெலி al 

i OY) at Daren நள் துண் 

LM BT Garr oer sat டிபி ணை பணிவோ 

மயர்வுடி னறிவெனு மவைசழன் றெங்கு 

மாசற வேரிறைக் தருளிய வமலா 

கயவரின் முசுலுறு கழிகடை மெனையாள் 
சருணைய னேபள்ளி யெழுக்கரு ளாயே, (கந 

GT Sag 
Gawalew ar yf 

இவப்பிர A 

   Bar 0 
  

வெருளற விவேகன்வச் தெழுச்கனன் மாய 
விராளது கழிக்க. மாமறை யீ ல் 

தரு சறு வலம்புரி சிலம்பின வெங்குஞ் 
சிலம்பின சிவனமு ளாகம மெல்லா



வது] திருப்பள்ளி    
   

மருளறு சமதம மா இக ! சொல்லிடு 

மலார்கன OM MILI aot பழிர் தல 

பொருளுறு கழல்களெ ன் புன்றலை 
இம்மை னேபஃ anh ளி யெழுக் ட் BCI லா யே ம் 

    

    கூவின மாமறை யிறுகள் கங் 

குழறின வாகமங் நுலவியு மறியாப் 

பூவினி னயன்மா லாஜொெ! rE ந் Ba ணும் 

புசலரி தென்றய முறவெளை யாண்டு 

போவ BILD ol ( (வறு LD PY வா ப்பம் $B 

கலரும் பாவனை ட/ 230/1 yp முழு; த்தி 

யாவையுல் சழன்றக எறக்கி Ae 
யன ருஞ்சிவ மேபன்ளி ெ ் ழ் : மப (௩) ; 

இ) ரதன் மு சல்வரு tl ; 7 வட் 

லிரலியு மதியுமா மேவ 
முகி இய சேவ it hoor AL i 

முனிவ | டுதிசெயு (pips 

பு்தியி, லுனைகினைச் அருகிபுள் ள.திர்.து 

Lj 27 GOT" GOT மலாகொழி தொ (தவரு ந் BD OB SOT 

வந்தென கருள்செய்த மலாடி யானே 
வானவ னேபன்ரி யெழுர் கீர ளாயே, (௪) 

       

  

ஐயுந்து மாகட லாக்கையி னுள்ளே 

யடற்புல ணானைரிப் புண்டறி வின்றி 

மையுந்து மாமர sort பின்வாய் 

வருந்துகின் நேனைவர் சஞ்சலென் DoH alles 

15



௨௨௯  பாடூதுறை, [ ௮௫ 

பொய்யுற்கு 5 மூளைப், (Pg. துணர் வாகிப் 
பொருந்திய 8 இிற்கனங் கா ட்டி. ய புனி, தா 

மெய்யெங்கு மாக ளிழிச்கசண் ணபித்த 

. -விரிகட ரோன், வி யழுக்கரு ள யே. (௫) 

ட முமிடைர் , சசம்பு௮ புலால்கம ழாக்கை 

பொருளென வுழைதரு நோக்கியர் தங்கள் 

குழுலிடை நினைக்க [றிக் அருக வேளைக் 
கூவிவந் தாண் 9 Oi குரைகம ல ரே 

-கெழுமிடை (2 லகங்கள் இவா. BH இசைகள் 

FO: ta மேல்பக்க (Lp Bt, apt neat 

பழுதற மிருவிழி யாங்கிய பானே 

பாஞ்சட ே பள்ளி யெழுர்; த௫ ளாயே, (௬) 

அழிவினை வடித்தாற் கிளிய்து போல 
வள வறு சாத்திர. மழகுறச் கழி 

யறிவது பிறிதில். விடயம தொழிய 

au Slay pr wai. னழிதரு வேனைச் 

செறிதரு திருவடி சென்னியிற் சேர்த்தித் 
திரித்தறி வாக்கியங் கேநிற மழித்துக் 

Susp 'மிருவழி யாக்கிய கோவே 

குருபர னேபள் ait) யெழுந்தரு ளாயே, (௪) 

இரும்பினும் வவி தீரு ம கெஞ்சி சனை புருக்கி 

யிடம்பெற 108 tp கரு கோயில தாக்கி 

யிரும்ப.து பருகிய நீரது போல 
வென்னயிர் பருகினை யின்னதென் றறியேன்



வது] திருப்பள்ளியயழுச்சி. ௨௨௭ 

BH ம்பினி ஒூறலும் iA) paps CB & spit 

கலர்துறு சுவையெனக் கனிதரு கண்ணே 
பெரும்பய னேயென இுண்ணிறை£ இக்கு 

பேரொளி யேபள்ளி பெழுக்கரு ளாயே, (௮) 

ஒன்றெனப் பலவென வு ரைதரு பொருளா 
யுருவரு வுண்மையு மின்ன மய மா கி. 

நள்சளுக் குபிரது மாகி 
ரி றர்தொ is a ற்கி ன்ற சேர்மை சின் வடை 

யின் றனக் Og ot] abe இட். ங்கையி ற் சுணியா 

யிவனவ னென்பெனை யாண்டவற் புதனே 

துன்றிய மறை தொடர் வரியஈற் ஈரூபா 
சந்தா னேபள்ளி யெழுக்தறு ளாயே. (௯) 

நாய்வயி னுள்ளகதோர் ருணம து ஙில்லா 

நலமிலி யாப்கர கினில்விழு வேற்றுக் 

காயென லாடிவக் இணையடி. ரூட்டிதி 

சுகவருட் பெருங்கணை ய.ரித்தவென் றலைவா 

பாவியே னீசெய்க பரிசது நினையேன் 

L160 & நூரு சேசேன்சண்ணீர் சொரி யவுங் gr @ aor 

னவியுஞ் சோே னலறிரின் றழியே 
GOT (TFs aw லேபள்ளி யெழுச்சரு ளாயே, (௧௦) 

நாஙினும் கடையாயக் இடர் சவென் நினக்கு 
* » # « ச Oo . } டி a 

நன மலவாய் பார கமென் சென்னிப் றி பதித த் 

Cc * * . ௩. » 

தாயினுஞ் சாலக் தயாவுறப பரிந்து 
தரமறப் பொழிந்திடுங் கருணைகற் கடலே



2.2.9) பாடூதுறை. | ௮௬ 

பாயுஈற் பிரமம தாக்கிய மமையா 

தட் ட்கணை யவி ஞீ அமை ய்டிய சென் ற ரமே 

நீயெனைப் பணிகொ ளூ மாறது கேட்போ 

நின்மல னேபள்ளியெ முக்சரு ளாயே. (௧௧) 

திநப்பள்ளியெழா்சி மற்றுப்பேற்றது. 

எண்பத்தாறாவது 

oO. _ 9 . ௦ 
ஷவரூப ரன நதசுவா! டிகள் 

॥ 

இருப்பள்ளியெழுச்ி. 
net fan 

எண் சீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிரத்தம். 

ஒரு கரு மிவாளியிலென் மதியொவயித் துள்ளத் 

நாமரை மலார்துகண் ணீருமுத் ௪ துபோல் 

பரிதியி ளெைிவரப் பணிமதியொளித்துப் 

பங்கய மலர்ந்துகண் ணீருரும் கனவால் 
கருதியு னடிபிணை தொழநினைர் தொருமுக் 

சுடவுளு மமாருங் சடைதக்கலை யணைந்தார் 

அற்தானே பள் யெழுந்தரு ளாயே. (#} 
மாலின மளிகணி செயமனய் க.மிதிது 

வாமுமங் குயிற்குலக் அடன்வளம் மபருகுக் 

கூவின வாரணம் பதிதியுட். புரா pl 

குழுமிய சங்கஈல் வலம்புரி யுனக்காம்



வத] திருப்பள்ளியேமுர்சி. ௨௨௯ 

பூவென விரைத்தனர் விணையங் கிழவர் 
பொருந்தினர் RHA By ப போதுடன் சண்ணீ 

தாவினர் பெருள்சர பானகம் சுடரே 

சுந்தர னேபள்னி யெழுக்கரு ளாயே, ௨) 

களன்றனை நானெ நினைந் துனை நினைய 

வுளமிலி யேசெய்க சளவினுக் செல்லாளஞ் 

சரன்றது வாகிரின் றமையமிந் தடியேன் 

றரிக்ககி லேனென த தானுவர் 51H vl) 

மீன்றவ ினும்பரிக் கென்பிமை நினையா 
தென்னைவர் காளவிர் நிலர்கொரு வடி.வாய்க 

தகோன்றுின Corre பானர்தர் டே 
சுந்கா னேபள்ளி யெழுக்தரு ளாயே. (௩) 

'கெழுமடி யார்கள் சங் சர்க்சுன ிமொருபரறி 
Ca Gay மரியின் முட்கம லங்கண் 

டமுமடி யாரொரு பாலொரு பால்வே 
7 தாகம புராணக் காதிக ளன்பா 

லெழுமையு மாள்கவென் றேச்கொலி யொருபா 
லிமையவ ரிடருற வின்பழுற் நடியேன் 

ஜொழுமடி யாய்சரூ பானந்கர் அடரே | 

«5 oo Cariuatal Ouaps sm orr@us, (௪) 

இகைத்திட மூவருர் ஜேவரு மறையும் 
தீவினை யேனையாண் டனைதிரு வருளின் 

மிகைத்திற மென்சொலி வியப்புற வடியேன் 
வேண்டிய வாவிளை யாடல் டஸித்தா



௨௩௦ பாடூதுறை, [௮௬ 

புசைக்குமைம் புலன்சளூ முறுபகை யாறு 

மோறங்கசெழு Lg றனியு க & 0D) @y sar றலையி ற் ற் 

அகைக்கவ னே. சர பானர்கம் ஈடே 

ath ae னேபள்வி யெழுந்கரு ளாயே. (GI): 

கோக்கிமுன் ஸவினையற gis ர்வு விடய 
சோக்குமிக் இதயங்களின் போச்கறுக் ga oC a 

ar: த்ய வர கனை கன்னையற் தவிர்த்துத் 

தமகசிளைக் சுடர துரைர் சாக்கிய க ர்ச் 

அர Ou சான் அமக சமிதி Fy BIS) 51 )¢nposll cay 

துற்சரூ பமூழுப சமித். தூளி லொன்றக் 
gird Bem @ sor ௪ fl. LT GOD RY LB 

at 59 Corucrem Quep கரு ளாயே 

முன்னவ னேமுடி, ே வயி பேனை 

Coy. Boor பத்துற முழுதிதுபே 5, 5 
யன்னவ னேயக Aes றந்தவா ரமிழ்2த 

யண்டமெண் டி. சைசரர ஈரமள வற்ற 

பின்னவ னேசமெல் லாமொரு மொழியிற், 

19 இத pe இக ரின் பேரொளி யாகள் 

சொ ன்னவ னேசுரூ La OM 5 + ச்டடோ 
ச உட்க க 

a 2 னேபள்ளி யெழுக்கரு னாமே. (௪) 

Bi. GUD! Boon Home G ௬௦ ணமெழுக் தடங்கக் 

கட ட லெழுந்தடர் காவகை போல 

வுடலுபி ருணர்விவை புணிஃலமுர் கடங்க 

வொளன்றினி லடங்கு௪ லுஇத்தில் லவனே 
G eee



வது] திருப்பள்ளியேழுச்சி. உ௩௪ 

விடலரு வினையிரு னிடையல் மருவேண் 

வீடுகண் டடர்கெட வெளிப்பட வக்கு 

சுடரொளி யேசரூ பானந்தச் gor 

G6 9 னேபள்வி யெழுச்தரு ளாயே. 

இடவிய படத்தினி லெழுதுசிக் இரங்க 

ளெொல்லையில் பலவுள போலிருந் தாலும் 

தடவிய பொழு தலப் படமல தில்லாக் 

தன்மைய தெனவிறை தக்கமெய் விழியாற் 

றிடவிய தறாவுரு வல்ல காணேன் 

றிருவருள் பெறக்தவள் செய்தவர்க் கல்லாற் 

Option fl யாய் ரூ பானந்தச் ஈடே 

அசர னேபள்ளி யெழுந்தரு ளாயே. 

மாயவ னேவடி. வில்லகோர் வடிவே 

al டிவுகெ ரண் பவனியில் வர் கனை யாண்டா 

srua னேமிகு தத்.துவப் பயனே 

சங்கரன் மாலயன் றனக்கமும் பொருளே 

'வாயவ னேயடி. யேன்மனத் தவனே 

வாக்ேசாடு மனமுற கோக்குதற் சரிய 

தூயவ னேரூ பானர்தச் ஈடே 

சுந்தர னேபள்ளி யெழுக்தரு ளாயே, 

திருப்பள்ளியேழச்சி முற்றுப்பெற்றது. 
ரணை க்கவ்வாகைவளகமை 

(௯) 

(௧௦)



a 

சிவமயம், 

எண்பத்தேழாவது 
௦ 

5S அதுவப்பிரகாச தாயனூா 
திருப்பள்ளியெழுச்சி. 

  

எண்சீரீக்கமீநேடிலடியாசிரியவீர தம். 

வாழிய வாழிய மல றிமொழி முடிவே 

மக்களு மனைவியுஞ் ஈற்றமும் பொருளு 
௪ " cy 

மாழ்கப மதனிடைகத் தாமரை பிலை 
ராகிய வியல்பினை யழகுறக் காட்டி. 

வ் ழ்கரு மூ னுயிர் வே மப் பழி யே 

விளங்கி. வருள்செய்து விண்ணல ளெல்லாந் 

காழவு மரியபொற் முனிணை தருவாய் 
தத்துவ னேபள்ரி யெழுக்கரு ளாயே, (௧) 

மாகரு முனிவரு மறைகளு மறியா 

வளங்கெழு , காமரை மலரடி. யடி.யேன் 

சேகர மிசையினி லழகுறச் சேர்த்துக் 

BS pmo வுங்கன வுங்கெட வைகிறுப் 

போகரு மையும்வர வருமைய நிகழும் 

புரையறு தொம்பதத் தரிசு கரியைச் 
சாகாக் த௲ிலே தந்தருள் பவனே 

தத்துவ னேபள்ளி யெழுந்தரு ளாயே. (௨) 

பண்ளெ மதத்தினைப் பாரென வடியேன் 
ரர்த்தநு சண்டிலேன் பார்க்குமக் கரியே



திருப்பள்ளியேமுச்சி. 2.௩௩. 

கண்டன னெனவதிற் சண்ெவி சைகால் 
கடைகடு முதலிரு புறம்பின் முன் கழ்மே 

லுண்டுகொ லோவென வொன்றையுக் காணே 

Oe Bas a மறிவதெ னெழி வரு வெனவே 

தண்டிவற் இணையடி தந்கரு பவனே 

சகிநுவ னேபள்னளி யெுற்கரு ளாயே, (௩) பய 

போக்கிய வுலருடல் சாக்கிய மாக்கிப் 

பொரு ந் இட ANY. LGN இருந்த மை யூரை BS 

வாக்கியங் கேட்டது மாற் ஙிய பின்னே 

மன்னிய பாபுரக் கென்னைவைக் கவனே 
* 

பாக்கிய பலமென வற்தகின் னருளாரற 

பவமணு காவசை யதுபாம் பொருத் 
தாக்குகலொழிகர மொழிகரு பவனே 

தத்துவ னேபள்ளி யெழுந்தரு ளாயே. (௪) 

அயஹனொடுி மாயவ னுலகுக ளவர்க்கே 
யருளுகன் மாறுக னினதரு ளெனவே 

ஈயனுடை மொழிசெலிப் புலர்துமன் னறி௰் மயலுலைட் ழி F at Lt {fav ற்றி (ன our ம் ந்த 

சானவ ராயனு பளித்தது மன்றிப் 

பயணுடை_ யுருத்தி ரன் மசேசனு மாக்கிப் 

பழிததபின் சதாசிவ மளித்ததும் பழித்தாய் 
சயமுறு மதிற்பாம் பொருளெொனக் கருள்வாய் 

தத்துவ னேபள்ளி யெழுந்தரு ளாயே. (௫) 

இப்படி. யிதுவென வியம்புக லரிதா | 
யிறையுறு காரண வுபாதியை விழுங்கி ப்



உ௩௪ பரடூதுறை. [அள 

யப் பொரு aw HS ure ma பாமா 

யெ ப்பொ ரூ ணிகழுவ FBS னை wry Gu 
னெல்ையில தாகிய பவற்கெட வருளாற் 

poi வொளியென வருளிய பானே 
சத்துவ னேபள்ளி யெழுந்சரு ளாயே, 

Se PON, 

என்னிடை நீயுமற் ன்னிடை யானு 
(ர) 

மிருந்கபி னிரும்பெரும் பொருளவை யெவையும் 

துன்னிய வுலகமு நீயுமப் பரிசே 

தோ ற்றிய நிலைமைய மாய்த்தூள வுன்னை 

மன்னிய காதல மணியெனக் சாட்டி. 
வருவ. போரகுவ தாகுமென் D mall 

தன் யோ! ர் நொடி! னில் வேறுக் தவனே 

தத்துவ னேபள்ளி யெழுர் கரு ளா யே. 

நீர்கறும் பெரும்பவக் சடலிடை விழ்ந்து 
பெடுங்கரை Cun ah aor Career 

யேந்தியுன் றிருவடி. யாய கரைக்கே 
யிளைப்பற விருக்திய வளப்பெருர் கடலே 

வாய்ந்த௫ற் கனம்புகும் சாலமி தெனவே 

வருமித மழித்து உரின் பெருமித மழியச் 

சரக் இதற், திபத மாக்கிய வாசே 
aso னேபள்ளி யெழுந்தரு tar @us. 

(sr) 

(௮)   
தீர் $ நின்பெருமிதம்-நீயானோமென்னுங்களிப்பு.



வது ] திருப்பள்ளியேழுச்சி. உ -டு 

விதிமுறை காரிய காரண மாழி 

விள ம்பிய வுபி ர்ீபரம் விளங்கிய வதுபோ 

லுதிதம காய வாதனை மாறி 

யொனளிமண முசலிய கிகர்சிவ மருவி 

(Lp Bass ரன் மாமறை முடிமொ if ot ay 

முனமென முறைமுறை மினமற விறந்த 

சதுர்பட விருக் கவ ப் படு. பிருகத் சவனே 

தத்துவ னேபள்.ியெழுக்தரு ளாயே. (க்ஷ 

பங்கயக் தினகாற் குதவிய தெங்கே 

பயோதர LDH D(H ov குதவிய தெற்கே 

யிங்றிவை யொ ழியவென் செலுமப் படியே 

யென்பிறப் பறுதச்தநீ யென்பெறக் கடவா 

யங்கமோ டுயிர்பொழுண் முன் னுமுன் னன வே 

யாயினுங் கொண்டனை யவ்வ.நி யடி யேன் 

சங்கையி ஜெழும்பல தேனமற் றறியேன் 
oP - ப் தை? . . ~ - oO me Wh 
o ய். மு OVP 1 ம் 7 . a+ ற்த்துவ னேபளளி யெழுந்தரு ளாயே (so) 

கிநப்பள்ளியெழச்சி ழற்றுப்பெட்றது. 

  

BESANT NAGAR. MADRAS - $0



aL. 

சிவமயம், 

எண்பத்தேட்டாவது 

il ரிபூர ண்ப்பபி TBF BAG 

இருப்பள்ளி யெழுச்சி , 
ene குருவை 

எண சீர்க்கழிநெடிலடியாசிட்யவிருந்தம். 

உற்றறி வெழவுள விருளகன் றதுபோ 

லுதயம்லச் செழவுடு வொளியகன் றனவா 
னற்றுட லுயிர்பொரு எப்புடன் கவர்ந்து 
நாண்மலர்த் சானிணை சாயினேற் கருளிர் 

சற்றென விசுவசாக் கொகர எங்கள் - 

ஈதுர்கி2கச ரெலவு௱ன் கலப்பழிப் பொன்மிற் 

பற்றுத ஸி on சுகா ப் 5G) மன வருளப் 

பரிபூர்ண னேபள்ஊி யெழுக்கரு ளாயே, (க) 

அண்டமும் பாமெழ வறிவகன் ற நுபோ 
லாதவ னெழவடு மதியகன் றனவர 

லெண்டிசை கொறுந்திரிற் தெையறி யாதே. 

யெய்ததெனை யாண்டுதை சத்தகெனு மதிலே 
கண்டுகொள் கனவையிவ் வணமென விருத்திக் 

காமிய காமதுட் காணங்க ஞடனே 

பண்டுல சளர்கவர் பசமென வருளப் 

| பரிபூர்ண னேபள்ளி யெழுந்தரு ஜாயே. 
பத்துட் ஞலையும் 1 பதைப்பற். விருத்திப் 

Lach ஈஇிவவ்ண மென் நருள் புரிய 

ண்
ட!
 

fe
 

a
d



திருப்பள்ளியேழுச்சி உள: 

வத்தம நுருவம காயின தென்ன 

Gu அமிரு ch முரி இய வ் ஸியத் இமா மாயை 

யுக்கம வுறுத்திர பதமுகற் பிரஇர்தி 

யன திட வாழு; கற் பாழ்சகற் லட்சணை 

ப்ரி திய ஜி oes ரர ஜூனென வருளப் 

பரிபூரண னேபள்ளி யெழுந்தரு ளாயே. 1௧. 

aff ay pi காமிய வுபாஇக ளெல்லாம் 

வேறுசெய் BO gr புருடனை யெனவுங் 

சரிய or வரகிதி om இன்னவை (ழுது 

கழனறன சமசர்திக வரக்கிய மதனாற் 

அரியம Morr Ss கொம்பத மகேசர் 

சொல்லுமுற் பூண சோதியி லென்னைப் 
பாரரன விற்கா மணியென வருளப் 

பரிபூர்ண னேபள்ளி யெழுக்கரு ளாயே. (௪) 

காலமு ஞா அருஞ் ஞானமு மேயமாள் 

கண்டன னென்னி லிராசக மாயை 

மேலகொடு & ஈழ்பக்கம் விரவிய பின் மூன் 

விரிவுறு மலைபவ மாயின வெல்லாஞ் 

சாலவு மீரணிய காரப்பரு மிதுகான் 

காசிவ கால பான்கன மிதுவெப் 

பாலுயர் காரண வுபாதியென் நருளப் 

பரிபூர்ண னேபள்ளி யெழுக்கரு ளாயே, (௫) 

இதமக LD OG விவணமென்் தருளி 

யெழில்பர aps Aer ரணாதியிற் ற்துவா



டாட பாடூதுறை. 

மதீதம இதுவசகற் லட்சணை யதனா 

லாசறு சொல்லுறு பா ழிரண் டாம்பாழ் 

Our gag Yous Curie மன்றிப் 

போதமு மழுங்குமவ் வியாகிர்த மிறுகல் 
tt தியுடல் சதா வ பரா சத்தி யருள்ப் 

é ம் ன் ரு 

பரிபூர்ண னேபனள்ளி யெ முந்கரு ளாயே, 

3 (HU CLP (மருவு மாகிய பொருே ar 
ஜு ட ் . re yy ட் 

ue fh தெ i aor நி ரளி ய் ன ips 4 wa ou sont > 

[ 

(௬) 

பொ நளுணா் வதுபாம விசிட்டவாக்கிய கீ காறி 

பொருவில்கிற் சவலிதைகற் பகப்பொரு 

மிறுரில னெனராக லருளிய பரிசே 

யபெழிலிரு பூணத் இய ல்குரு ஈனவிற் 
பாமுற Sacro sip UM se Shoes 

பரிபூர்ண வேபளளி யெழுச்சரு ளாயே. 

மலமறு குருபதக் க னவிணி ன் மரவு 
மாசறு மாணவ சாத்திக மதனா 

gas Lor மியி நசன் மாத்திர பார்மா 

யுணர்ர்தது வேப்ரசா பத்தியென் நருளி 

நிலவிய பரமம் தாயவை முழூ.து 
நிகழ்ர்க௲ன் றெற்கென நெடி பவர் முகலே 

Lage Gri மிதுவென வழுளப் 
பரிபூர்ண னேபள்ளி யெழுர் தரு ளாயே, 

ரணி சச தசகற் லட்சணை யதனாற் 
செகமுழு துண்டதொர் செருக்கற மிகவே 

னதுவா 

(er)



வது] திருப்பள்ளியேமுச்சி. ௨௯ 

Cut Hm Fy மத்தியி லிருக் துப சாந்த 

மிருபசப் பொருளுமொன் றுக்கிறின் நொ ளி 

லவோருட லுயிரறி யொண்பர முழுது 

மொன்றுமுப் பாழுரை யிறக்திட மதுவலாய்ப் 

வரரியல் சமைவுஈற் ப்ருதுவியென் நருளப் 

பரிபூர்ண னேபள்ளியெழுக்கரு ளாயே, (௯) 

ஆரண முடி.விணி லசிபதப் பொருளை 

யருளுமுப் பூரண பூணாபி டேகச் 

ரணி யடி.களென் சென்னியிற் சேர்க் இச் 

செறிகர*வகண்டலாக் கியமத லைப் 

பூரண துரியமென் மோனல் விழியாற் 

புணர்குரு சத்திய மாதியுற் பலத்தின் 

பாரென நடித்துணிலயிக்கிய மாக்கும் 

பரிபூர்ண னேபள்ளி யெழுந்தரு னாயே. (௧௦) 

திநப்பள்ளியேழச்சி ழற்றுப்பேற்றது.



உ. 

இவமயம், 

எண்பத்தொன்பதாவது 
௦ பு ட டட 5 

தவப்பிரகாசசுவாமிகள் 
Hest an gs இ. 

ae 

கட்டளைக்கவித்துறை, 

உண்பலுகொண்டவர்தாமுயிரசொண்டனரென் 
maori, பண்பட வேமொழி கின்றனர் பார்க்கினு 

டலதுமற், றெண்படு கின்ற பொருளது கொண் 19. 16 

காதுயிரு, முண்பறு வேசுட னாமுடையா னருட் 
கொப்பிலயே. (௧) 

செய்யாது செய்கிடிஞ் சோர் தவர் சங்குடி. கேடிசெய்யு 
மெய்யாக ஈல்லவர் போன் மேவி யேவினைக் கேடனுமா 

யுய்பயாத வண்ண மடைற்கோ ருிருண்ப தென் றறியா 
தையோ குருபர னென்றி யாமை யகப்பட்டதே QO 

அட்டனை வானவர் சோரனை மாமறைக் தூரனைவிண் 
பெட்ட னோ ம யார ரூட் அத்தனைப் பின்னிலி முன் ஸிலியை 

ஈட்டை நள்ள। ரூட் பதி தி பினன்கயி ற் ுூலடி.யா ர் 

கட்டனை நற்றவ ரென்கபற் மூழ்வர் கருத்திகழ்ர்தே. 

கருவிலி கற்பனை யின்றி முழு அண் ர் கத்தன்றாத் 

தன், மருலிலி மாண்பிலி மான மிலிமதிப் பாரு மிலி... 
ம (ருவிலி ) யோடுசொண் டுண்பலிக் கசென்றுழல் Carn Sor 

மயென்னே, பெருவலி மாதவ ரெம்பெறா மானென்று 

பின்செல்வதே. (சு



வது] நீந்தாஸ்துதி. ௨௪௧ 

செயல்வேறு சொல்வேறு 0 தடூகன் செய்கை 
சிறிதுமொன்று, யம ல னெனுமுழு அம்முய லாநி ற் 

குழுற்றுமென்ற, னயலே யெனுமவை காஜ யிருக்கு 
மனத்தினுள்ளும், பயில னெனுந்தன்னு ளேபயி 
லாதிற்கும் யாவையுமே, | (@) 

என்றும் பிறப்பிலி ே யற்ற is) Bolt லி பிர்சையிலி, 

ஈன்று wag! WAC வாதி முடிவுமிலி, பொன்று 

மடம்பிலி பொய்யொடு மெய்பிலி பூண்பதிலி,யொன் 

அ மிலியைஈல் லோருடை யானென்ப ரோர்விறச்தே, 

ஊரிலி பேறிலி யுண்பதொன் நில்லி wy py Glamor 

மாரி லியங்க மிலிரூண மில்லி யடைவ இல்லி 

நேரிலி நெஞ்சிலி சின்மிஈ மில்லியை நீண்மறைகள் 

தரள வேதுமில் லாத்திரு கவோனென்று செப்புவதே. 

SLM னியாவிவுஞ்் சா ன்ருனவன்சம யங்களு aT CHE 

திட்டா மழையன் கிளர்கள்ள வேடன் மறைப்பை றய 

Deni tires வூம ரகம்படி.யா ணுல கம்படைச்சன் 

இட்டார் கவெப்பிர சாசனென் றேரின்று செப்புவதே. 

சோரி னன் (a7 LOH ட் டேடிகள் சார்வெனச் சென் 

றடைந்தே, னாருமொன் முவிடத் தேயென்னை மாய்த் 
தென் னரும்பவமா, மூறாமொன் மூக வளைத்தறுத் 
தைம்புல மா இ யுற்றார், பேருமி ன் மாயிடர செய் தீனன் 

செய்கவப் போழுளே, (௯) 

10



௨௪௨ பாடூதுறை. [௯௦ 

-சாற்றுகின் ஜறேனெவர்க் முங்கெடு வீர்தப்பி 
யோடுமின்கண், மூர்க்கனெங்கோன்னான் னகப்படின் 
மூவேழ்குலமணைர்கோர், சேோர்ச்கையொன்றாகவளைக் 
அப் பிறப்பறுக் துர்சிவக்தே, யேற்றுகின் முனிரங் 
கசானென் ற் ஞருயி ௬ wore ar, (௧0) 

ய எ 9 5 o நீந்தாஸ்துகி முற்றுப்பெற்றது. 

தோண்ணூறாவது 

௦ 0 _ © 
ஸ்வரூபான ந தசுவாமிகள் 

அடிமடக்குஸ்து தி, 
தத்தர் HE லவை 

எண்கீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவீநத்தம். 

ஆசி லாமன மேவிய மெய்யனே | 

யகில லோகமு மாதிய மெய்யனே 

பாச மோசன லோசன வீசனே 

பழுதி லாமுழு தாகிய வீசனே 
கேச மார்களு பானந்த நித்தனே . 

ers மற்புக மார்கண நிழ்தனே 
வாச சத்கொடு வாமனக் தூரனே 

வள்ள லன்பர்கள் வாமனச் தூரனே. (௪) 

அ௮னிபு நின்ஈம VES Lp குற்றதே 

ய ரவி LPI PUA! EPP MOOD A கு தி o@ ச்



வது] அடிமடக்குஸ்து தி. ௨௪௩௨ 

அன்ப வெள்ளந் துடைச்சகசொல் லொன்றுமே 

கொண்ட ருட்சரூ பன்கழ லொன்றுமே 

நின்ப BHO BT Ap வாரு, க் தமர்களோ 
நிமல னன்பெொனக்கு ரக் கமர்களே 

யன்பெ ருங்கரு ணைக்கள வில்லையே 
யுபரி டதிதுளை யிற்கள வில்லையே. (௨) 

அருள சேவடி வாகி யிருக்தியே 
யாறு ஞானிக டம்மு ah ty & aoe 

பிருளும் வன்பவ மாள விழித்த 

யென்னை இன்னுரு வாக லி ip 

மருளு மூம்மதிண் மாளவு மெய்தியே 

மாச எத்து மறைந்தது மெய்தியே 

வருள தார்சுரூ பானந்த வாரியே 

a றிலி லேணுயி ருண்டதும் வாரியே (௩) 

ஈந்தி டாகசெக் £ய&ர யானையே 
ஞான மாமத மேபொழி யரனையே 

ane டாதுரு வாய்வரு வானையே 
மன்னு சன்னிலைக் கொட ப்புயர் வானையே 

சிற்த cap Carrs wor er Cas 
‘ ௩ © a ட் " 

றம் மன்பவம் வேரொடு மாளவே 

வந்த நஈற்ஈரூ பானர்த வள்ளலே 
மாசி லன்பிலற் குள்ளது வள்ளலே. (#) 

மூடிவி லாவரு ளாலொரு ஷஞூர்த்தியே 

முன்பு பின்பில தாகிய மூர்த்தியே 
பனி f 4



௨௪௭ பாடூதுறை. | ௯௧ 

யெலையி லாதெழு மீறிலின் பத்தனே 
யென்னை யாளு மெழிற்ஈளு பத்கனே 

நிலையி னின்பவிக் குங்குரு வாதியே 
நீர னேனு ளமைந்திடு மாயே. | (௧0) 

HRS ழயறுப்பெற்றகு, 

தொண்ணுற்றோன்றாவது 

ஸ்வரூபான fi ந்த த௲வாமிகள் 

வீட்டு ் கறி. 

  

நலைமண்டில அகிர்யப்பா. 

அண்ட aya) af பண்ட மதிக்கும் 

அழிமீன் போலும் வாழி சவெழுயிர் 
இர் தே காற் ரொ டுிக்சம் வந் குபல் லுயிர்கள் 

wo) rap புவனம் பாரெழு முயி Vibe 

உள்ளும் புறம்புங் கொள்கையொன் றறவிரு 
ஊஎகை தானே யாது மானு 

எழுத்தை யெழுறு மெழுத்திலுண் டுற்பொருள் 
எக மாவது யோச மாகும் 

ஸ்ய மின்றி யருளிை D Sur Rav tb 

ஒருபொரு ளின் றிச் ஈரூபனை வணங்ளு 
ஓதல் வேண்டா தாத னிறைவு



வது] வீட்டூம௩றி. ௨௪௪ 

ஒளவியம் பேசா தது * சோவ மாகும் 

௮லகம் பெற்ற துயிர்க்குயி ர.துவென் 

சுருமை செம்மை வெண்மை யவனலன் 

ஈப்பொரு ளாவ தப்பொரு was ep 

சந்ததம் பாதுகை சிக்தையில் வணங்கு 
ஞத்தி யுடையவா தி இ பெறுவர்கள் 

அ௮டலிய சடத்தைக் கடலிரிற் பகனில் 
அணக்கோ ணற்றுகிற் பிணக்கறு முத்தி 

தற்பதர் துவப்பத நிற்ப த௫பதம் 

நற் இ இ; நவடி. Ai Bow டோறும் 

பக்த பென் பது சிந்தி பாது 

மனன மரிக்கிற் ௪சனன மரிக்கு 

மயக்கற விருந்து மயக்கக் தவிர் 
அரந்தை கெடுத்துப் பாற்கனை வணவள் 

குலக்கர் தியானங் கலக்க மருது 

வந்தனை யடங்கிற் ௧ இந்தனை சிவமாம் 

அழகிய தி இருநடஙக் தொழுவது சிந்தியம் 

இள “ம்மிறை (ர நபியே வளர்தரு சுடரொளி 
தன்னை ய றிவ. அ பின்ன மறுவது 

அனர் ந வறமே மனர்தளனை Lot 35 Bic 

கவலை நின்றிடி.ற் வலை நின் இடங் 

கரல apsir றுரின் பாலுற வறிச் இரு 

இரச விதயர் தரு முடி. வி லுயிர்நிலை 

_. &ீழ்க்குல ஞான வாழ்க்கை பிலாதார். 
எவ்வ: வலக வக வைவுகிவை வலையை ற் 

* ரோவம்-பாணம்,.



௨௪௮௮ பாடூதுறை. [௯௧ 

குருவொளி பிண்டற் தருழுயிரக் குணர்வு 
கூத்தும் பலமு மேக்துவ ச௫ிக்தியங் 
கெரித்த கழுளை யி லெடுக்க நணர்வொவளி 

கேட லுணர்வொளி யாடிய சிவமே 

கைய கூப்பி மெய்யுற வணங்கு 

ஈகசரண்ட நிலையது கொண்டி. டாரிலை 

கோணா நியை து காணா நிலைய 

கெளவை யதுவது செவ்வை யுறுபொருள் 

FH தாதி யைத் தனு மொத்த தொருபெ ருள் 

சாதி குலம தோது ச்கிலஞ் 

இர் தனை படங்றாகல் வர்தனை ய T (DCH 

சீகள சமல பாறுகை பணிரதிரு 

சர இியம் பொருளே பரிதியம் பொருள து 

ரூயவே மோமது லாழ்பயி ராகுள் 

செய்யுஞ் செயவைன் செய்யுஞ் செயலே 

சேட்டர்தா ளிணையை நாட்டிநீ வ ணங்கு 

சைவ நெறியே யுய்யு நெதியது 

சொர்க்க நரக முற்பவ விலங்கு 

சோம்புற வாசை யாம்பொழு தறுத்திரு 

ஞானபசை யர்தமோனஜஞ் செவமே 

ஜெகிழிய பொறியபோ னின்றஅ சிவையே 

ஜொல்கிய மனமூடை யோர்நுண் ணியரே 

தகுதி யுற்றவர் பருதி யற்றவர் 

தாக்கொன் றறவே நொக்கினை நோக்குத்



வது] விட்டூ நறி, ௨௪௯ 

ரு 
இட ம்பா ஞானி யு பம்பு BD Ra & 

நீர விருந்து பாரிரு சாணக் 

அஞ்சல் வி மிச்சன் மிஞ்சல் விட்டிரு 

தூங்கும் யோகம் பாங்கு பெறுது. 

கெள்வி யறிர்து வள்ளலை வ ணங்கு 

சேடிகன் சிவமென் முளை மியான்ற ற்றி a 

கைய லுருவது மைய லுருவே 

தொந்கனை யறவே ஈர்௫ியர்ச் சனைசெய் 
Carn mer rojo மேற்றிய இபம் 

நன்றிசெய் குருவை யெண்றும் வ SOT (BIE; 

காட்டஞ் சொல்லும் வீட் ழு. னெழிை ய 

கிருக்கஞ் செய்வென் CH BHU TMF aor 

நீறாம் பூவுஞ் சேருமன் பிதயம் 

நுண்ணிய பொருளை நண்ணியர்ச் சனைசெய் 

.நாலொடு குறுவுரை Cardo 8 0 நூ றல் 

நெட்டை யொன்றற விட்டு நீயிரு 

நேயர் தன்னி லேயுஞ் ஈஉடரொ.ி 
கைந்துநைக் துருகிச் அரகர னடிகொழு 
கொடிபபொழு கரை யறவடி ப ரவு 

கோகச்கற விருது சேக்கையை நோக்கு 

Onion விழியுமை செவ்வி சிவ லுரு 

பகுபத பாசம் விசவமெய் யறிவு 

பாசக் தவிர வீசனை வணங்கு 

பிண்டர் தனிலு மண்ட முதிக்கும்



(BO .. பரடூ துறை, [௯௧ 

Gain ரரபை யோதுமை பாமன் 

புண்ணியர் மண்ணி லெண்ணிய ஞானிகள் 

பூண்டகா ளிணையை வேண்டி. வணங்கு 
பெருகும் பிறவி யருசி மின்புறும் 

பேசு மறவே சாசன வணங்கு 
பையர வரையனே பொய்யறு பரமன் 

பொய்யு மெப்யுஞ் சையெனு மலத்தை 
போக்கு வரவற ல ரக்கையி லுணர்ந்திரு 

பெளவப் பிறவி செவ்விதை கழுத்து 

மனமசெனுங் கடத்தி ற் றனமென வறிவு . 

மாண்ட வுடலுயிர் பூண்ட வுறுபொருண 

மிக்கவித் தீங்குர மொக்கு ற் பொருளுயிர் 

LD so pu முளையீற் காண்டதா மயிருடன் 

மூந் துட லுயிரி ற் பித்த ay BG 

மூன்று காலமுர் தோன்றுமு னிடத்தின் 

மெய்யு முடம்பு பொய்யு முடம்பு 

மேலைச் செய்பிற் காலைப் பயிரிடு 
¢ 

மையல தறவே செய்பயிர் வளர்த்திரு 

மொட்டும் பூவுஞ் சிட்டனுங் குருவு 

மோன முதிக்கின் ஞான முதிக்கும் 

மெளன வுண்மையே யெவனுறு மவன்சிவம் 

யானென தறிகி லான ௮ முத் இ 

யூகித் இணர்வது போகிற் சதியது 
யோசமீ தான மா யாழிரில்



வது] நபசிவாய. ௨௫௧: 

வடிவ இருந்த படியது வாகும் 
வாக்கியமெய்ப் பொருளை யாக்கிய துசைக்குரு 
விடாம லிருந்து கெடாது கெடு 

விட்டின் Lt HOD HL aA சேட்டறில் 

வெ ள்ளையுள் சிலப்பு ம் வள்ளால் பாறுகை 

வேண்டி யிருந்து வேண்டல்வேண் டாமை 

வைப்பறு பாதுகை மெய்ப்பது மதுவே. (a) 

வீட்டுநெறி ழற்றுப்பெற்றது. 

தொண்ணாூற்றிரண்டாவது 

சிவப்பிரகாசசவாமிகள் 

நுமிவாய, 
வயதாகி ளைதிவளைவ 

கலிவிருந்தம, 

சத்யாதி லட்ச ணபராதம பராமிழ்ததிதைக் 
கைத்தாகு மாம லகதற் ஈமமாகவென்னை 
யுய்தீகாடு மூன்ற னடியாரொழி கானும்வாழ 
வைக்காபுன் வல்ல பங்கர்த்த நமசிவாய. (க): 

ஏற்முரும் வேதச் ரமோடம ராக்கு மெட்டாச் 

ிர்ப்பாத புண்ட ரிககாயனை யேன்ரத்இன் 

| கோயில் கொளவைத்செனை வாழவைத்தா மாற்றாது கோயில் கொளவைத்தகெளை வாழவைத்கா 

யாற்றேன். கோலிவ் வருளுக்கு நமசிவாய, (௨)



2 Be, பாடூதுறை. [ ௬௨ 

குற்றுரி waar pl கருகன்புடை யாரிலன்று 

தற்று % (HLF; ஸ் Bp FG துன்மதி நீசனேற் PS 

வற்றா LOB at! பலமாக தன்னைகல்்கி 

, (௩) நற்முயி லன்பு மிருராத சஈமலோய, 

இசராகர:! இ ௪ MHS கெண்டிடையி ௫ னு; Dp oye 

சோகா இ துக்க பிசவேதனை பிற்கழன்று 
போசகாமேய ஞ்ச லெனவ iO wan அள்புகுக்த 
பாகா ரருட் பகருமாறெ ன Paves. | (*) 

bp oy Zs apes mh) pe pe oe! டத ஒவா மகா இரு பையினாலொரு மேணிசா OBS 

காவாகு வன்பிறவி வன்கிளை சன்னைவெட்டித் 
oh « ௫ . . ச 
சசவாய கன்வடி வென்வடி. வாக்கியாண்ட 

ப * ் . ம் . ma ௩ 

தாவாலி தென்ன வருள்வெள்ள நமசிவாய, (நி) 

ஒன்றுக் கலாகூதகொ ர௬ட்சத்திற வெனைப்பிடித்துக் 

கன்றுக் இரங்கி வரு கசாசல்செய் சேனுவென்னகத் 
அன்றுற்ற பேரரு ளால்வர்சதெனை நல்கியாண்ட 

நன்றிக்கு நானே௫ செய்வேன்கொ னமகிவாய, (௬) 

பத்திப் பதகறை யணுகாதொரு பாக்கியகீனன் பத்திப் பததிறை யணுகாதொரு பாக்கியகன 
சுத்தச் சடக்தி கழுறுன்மதி நீசவோனை 
முத்திப் பாரமிழ்க முழுர்சிட வைக்சகின்க 
ணெத்கைச்செய்வேனே துசெய்வேன்கொனமசிவாய, 

உட * + 0 . மூடர்க் செலாம்பி ரதமன்முாக ரிதறுதீயன் 
கூடற்கொர் மேரு குணசனன் கிருதக்ஈவேலை 

னி Se ட் 

  

ருட்சம்- சோபம்.



வது] காப்புக்குறியரைத்தல். ௨௫௩. 

யீடுற்ற வென்ளை யிை pile ன்பு P our ண்டசுந்தோ 

நாடற்கொ em கிருபைவெள்ள நமசிவாய, (௮) 

அசைப் பெருங்க டலளறந்று.று மந்தனேனை 

LOW ம் திற வன்ப Manteno தெ த rem LOT & இ oD T ச ன் ணி Be 
. . . டல் . 

மேறோரற்ற சிற். கபராமிம் தாக்கியாண்ட 

வீசற் கிருபைக்கேது செய்வேன் கசா னமசிலாய (ga) 

ta த்த PO PIG முணா,. A ற், hs iA அரயவு ன் ணன் 

Quis த்திப் பிடித்தே oof Bava  லெனக்களித்த 
சத்திப் பத ௩ இ கழுஞ்செய்ய சிவப்பிரகாச 

« உடு ஏ ரர 

லிக்கற் கிருபைச்கேறு கைமாறு ஈமசிவரய, (க oy ப் 
நமசிவாய ழறுப்பேற்றது. 

தோண்ணாற்றிமன்றாவது 

காப்புக்குறியுரை த்தல், 

ty 

GafooCarss ut. 

பல்லா ம ரமறைக்கும் பார் ப்பரிய வானவ ர்க்குஞ் 

சொல்லான் மனத்காற் ஜொடாவரிதாய்ப்-பொல்லா ௪ 

ராயேனை யாண்டருள நாணா வந்தருளுக் 

காயே சமியெைக் கா, (க) 

மாளாத வல்லினையை மாத்திரையின் மாற்றியெனை 
* * ‘ ~ ம் பம யாளாகு மன்பருட ஞாண்டருளி-ரீளாசு



௨௫௪ பாடூதுறை. | ௬௩ 

'மென்னே யெனைச்சாட்டி யாவை யுமா யாசற்ற 

பொன்னே புலையேனைக் கா, (௨ 

பார்த்திடத்தும் பாரா இருர்திடத்தும் பல்விக ற்பந் 

தீர்த்திடத்துர் நீரார் சிலுடெத்தும்-பார்த்துவரும் 
வன்பேத மாளுவிக்து மாளாக வின்பளி த்த 

வன்பே யடியேனைக் கா, . (௩) 

அண்டாண்ட மற்ை றப் பரண்டம் யர ை வயுமாயப் 

பிண்டசண்டப் பேதப் பிறிவதுவாய்க் - சண்டுகின் ற 

கண்ணா கமலக் கமலடியே னவுச்களித்க 

லண்ணா வ டயேனைக் கா, (௪) 

உடம்போ டி.ருந்கே யுடம்பின்மை காரணத் 

இடாசா னளெனக்சளித்த தேவே-யடங்காத 

பேய்க்கோச் சமயக்கார் போவங் கேளாமை 
தர்திசாய் சிறியேனைக் கா. ப (௫) 

ஒன் ணரின் மெய்யே யுலகுணா லாமென்றற் 

கொன்றுசொலி மன்றத்தி வுண்ணினறே-குன் ரலிலா 

ஞானத்தாய் நல்ல ஈயனதந்தாய் நால்வேக 

கானத்தாய் நாயேனைக் கா. (ar) 

மார்க்கப் பிணக்காம் வழக்கறுக்க ingot ற றி | 

யார்க்கு Baw mus Diol ராம ப்பொரு சைப்-பார்கறுப் 

பிணற்கா திரு பினெனப் பேசிமழு வேந்து 

௦ணங்கா வடி.யேனைக் கா, (or)



வது] காப்புக்குறியுரைத்தல். ௨௫௫ 

அஞ்ஞான வல்லகா னாங்கமரு மூப்புரத்தை 
மய்ஞ்ஞானகத் தயால் விழுங்குளித் துப்-பொய்ஞ்ஞா 

கங்குல் கழித்தாய் கரு தமிய பேருணர்வே [னக் 

யெங்குமளித் தாயெனைநீ கா. (௮) 

பஞ்சவர்க்குள் சார்வதுவாய்ப் பற்றுக நாற்றுவரைத் 

அஞ்சியிடத் துணித்துர் சொல்லிறந்த - வெஞ்சலிலா 
ஞானத்தாய் ஈல்ல ஈயனந்தாய் நால்வேத 
கானத்காய் நாயேைக் கா, (௯) 

மூலமே யென்றழைக்க முன்னின்றங் கோலமெலும் 
கோலமே செய்ய குருபானே-ஞாலமே 

விண்ணே பிறவே விரிர்தொடுங்க கின்றழியாக் 

கண்ணே anus rer as GT. (௧௦) 

ஐவா யரவமென மைம்புலனறா காகணைே 
மெய்யாக மேவி விழிசனறங்கு-மையா. 

வறியேனை யாவ வறிவுருவாய் வந்த 
செறிவே சிறியேனைக் கா. (௧௧) 

நனவாஜி நாடும் துரியமி முகச் 

சொனசான் முகம்படைத் அச் தோன்றி-பினமேது 

மில்லாடோ யெதுச்கட் கெட்ட வெழிலருவா 
நல்லாளே நாயேனைக் கா. (௧௨) 

ஞானமதச் தாற்றருக்கி நாநா வறச்சறி 
யீனமத மாயையினை யீடழித்து- ரான தற 
சின்றுணரும் வாரணமே செக்குருகு மன்பருட 

னொன்றவென்ைக் காத்திடுநீ யுற்று, (௧௩)



௨௫௭ பாடூதுறை. [ ௯௩. 

ஆறுமுக மெய்யே யமைரஈகடைவார தீர்க ளுக்குக் 

கூறும்வணம் வற்த ஞுண க்குன் Cn-Ca ad க ம் [ or 

குன்றெறிர்காய் குன்றலிலா வன்பருளங் கோயில்கெ 
நன் நறிந் தாய் நாயேனை கா. (௧௪) 

மாது மருர்துண்ண வன்குபவி சோய்க்கதுபோ 

னாத வசோகதது ஈன்கமைக்து-போதத் 

இருகா வெறுவிகற்பச் சித்சுமய நீர்த்த 
வருகா வடி.யேணக கா, ௧௫) 

அவாவறுத்தல் சாக்திமுத லாய்க்கதெளி வென்னு 

முலாம கிபோன்முக்குடைரின்றோங்கச் தவாம திபோ 

வீ ற்றிருக்கா ய் வெம்பி ற்வி வேரோடும் வெந்துவி ழ் [ய் 

வூற்றிருந்தா யுற்றெனைகீ சா. (sum) 
சொற்பயின்ற ௩ற்இுளியபோற் சோராமை _நால்பலவுக் 
spurl ன்று ஆ தர்க்கித தனையுணரா-வற்பருக் அப் 

பேயே யவித்தருளிப் பேரின் பெனக்களித்த 
தாயே தமியேனைக் கா. | (௪௭) 
நில்லாதவற்றை நி லையென் றுணராமை 

யெல்லா மழியும்வண யெய்றுவித் தூப்-பொல்காத 

பி த்தா முலகி ற் 1D vor di & றவெ ர்ன் Ui oy B BS 

புக்தா புலையேனைக் கா, (௧௮) 

கலைவேடர் கட்டுங் சகக்தூவலைக் கெட்டா 
நிலைவேட நெஞ்சிலுளே சாட்டிப்- பலவேட 

மெல்லா மெழிலா சடியராக் கண்டர்த 

செல்வா சிமியேனைக் கா, (௧௯) ! 

- தர்ச்சியென்பது-தர்சசத்தென விகாரமாயிற்று,



வது] காப்புக்குஜியுரைத்தல். ௨௫௭ 

அங்கமிலா வூழியெல்லா மாயொழிர்சே வந்ததெனப் 
பநதமெலாம் வீடப் ப ணித கருளி -நற்தலிலாள் 

Cer தி யெனக் குணரச் சொல்லாமற் சொல்லியவெம் 

மாத யடியேனைக் கா. (௨௦) 

அனறுமுக லாக வடுக்கபொரு ளேவடிலா 
யொன்று மறியா அுழல்வேனை.கின்ற 

படியே சிவமாகப் பார்க்நெளையாட் கொண்ட 

வடிவே யடியேனைக் கா. ் (2.5) 

மடுவின் சரைமசவை வைக்ககாய் பார்வை 

விடினங் கறுவிமுமா போலக்-கெடுவே 
௫ / ee . ae . க vo. . 

ணுடையாய இருக் குறி ப்ப தோவியி டன் யாரக்குங் 
சடையா மெனக்கருஇக் GT, (௨ 3. .) 

தன் மத்த THD கவத அளோர் குர்தி ற்கு 

வன்மைக் சனைத்தேடி வர்தாண்ட-வுன்மக் 
ன்டையானே யொப்பொருவ ரில்லாதா யார்க்குங் 

a t * Geor.wrG oor GC மனைக் சர், (௨௩) 
ச 

என்று மருளே யெனக்குடைமை யெம்பெருமா ற் 
டி சன்று omar at 16011 GD) இனை ipl முளதி 

தெண்ணாமை யென்சடனா மேறுசெய்துங்காத்தருளக் 
கண்ணாளா வுன்றன்் ௧ டன், (௨௪) 

காப்புகிகுநியுரை) தல் ழற்றுப்பேற்றது. 

17



உ 

சிவமயம், 

௯௪-வது அகிசயப்பார்வை. 
ete 

aor Caraix Coa h F160. 

HET OMT GU DIL, மறுக. நூ யானக்க மூமாகியபிர 

ம, ருரடுவாயகுன் ஊய்கமைபாரார கோ இன்றிகில றக் 

தையா Pr. (௪) 

னடா ரவி நள் போயிடும் வண்ணம் வேதார்கவி 
ளாக்கினை யேற்றி முடிய 1மிதிகண்டமைபாரசிர் (ips; திக் 

கைரானணமைபாரீர், (௨) 

செரிவாகியி, (hb Ka Ba Glo Faso F Fa ன்ன்னவி 

17 ண்டாய்ப் ப், Puranas கின்றமைபா Pr பிறவிப்ப 

கைய ற் மைபா ரர், (௩) 

a றிவோடறியா மையிரண்டு ம ணுகா, 5 4 BEF 

கமாலி ப், (P a) LET OM ow He oo றிமைபார a பிறு பிர ற்ற னிலா 

தமைபா நீர், (௪) 

(பி யாராவானமையபோலெ டே ரதத்துல கங்களு 

இக திதி, கெ ரியாங்கைகின் மைபா rir G aha ற்றெ ணி 

வாணமைபாரீர் (௫) 

உலகைம்மிலாவதொழிக்கெம் முணர்வேபகலாவ 

BOWL G Gl, BBR ஈடெனீர் தமைபாரசிர் கறு மங்கண்மு 

ட. நீகமைபாரிர், (௬) 

கன்னக்சளளர் சும்மை௰ [மம் உதற கண்வாய்முதலிர ர் 

இ! யங்க, ம வாணன் ர HHA |) a8 3 LOLI ர்ர்யா னும்மனு 

ய்! BH MOLT, (௪)



அவேேகான். ௨௫௯ 

| , ட 
களணாதியள ங்கடையாக BY HOOT OT OD! உபிணு லுளவாகி 

7 . ton . oe ne . 

நா கயி ருந்கமைபா ர்ர்காணும்மதறிந்தமைபாரீர, (௮) 

op Bain கைளொன்பதுடைத்தா WY, Vy iri Hh BR 
. ! ம Gos ள் . ~ . றைக்கே, முடியாதிடுவேதணபாரீர் கூலர்தணுகாகு 

டர , ல 

GO LOL SE PT (௯) 
he 

மங்கும் } uy ப் விது Dh. sor Lod ay மதியென்னு Log ரு பிப் 

Cup, dam ison suit sor மையார் ரிமைப்பிற்பவமற் 
BS ன Qe LDL Ie PIP (௪ 0) 

ஹி ல்ல ppl ae ம்ப வதி. வயல் ற் ழ் ஜிம் oy GV IQA 
oo ச ட் ரட்ட me 7 

இச், சொல்லற்றுள நின்றமைபாரீர் அகமேவடி வான 
oe ® . . 

மைபாரீர், (௧௧) 
௦ o a சு fy . 

ஒதிர யப்பார்வை முற்றுப்பேறம நு. 
கொல 

  

தோண்ணுற்றைக்தாவது 

சிவப்பிரகாசசுவாமிசள் 

9 ONG oor நரன், 

  

va 0 க 

கலி வந்ததம். 
ம ௩ உ ra ல் ௩ அ அ wo 

என்னேயிப் பிறளிக்கே பிடைந்நிடைர் தடுவேணப் 
i 

‘ * பட ம ர் ean “ச டப் ON, நடம். 
பொன் ம ont யெ T oP இலங் (F) [ம் இட் FO ET அ Kh Lp ல்சு td 

மின்னியொக் இ டி.த்காற்போல் விணயெல்லாமறுகத்தபி 

னன்னேயற புகங்கேளாயவனேசானானேே. (௪) 
ழ்



2_ Fir O பாடதுறை. [௯௫ 

Wn . md Bay te டு) ற்ற அலைவாயில் வடிப்போலை யவர்கலைர் கொருக்காலு 
ட் " . . பட இர fw" . ©. . 7 . . ச 

நிலையாக (றளியை நிலைசெய்க படிசேவாய் 
ப் . அ ர் ட்ப (ஆ ட்ட oO 4 a 

லையாரப் பெருஞ்சொுி காளணை சரித தபி | 
ட . . ட 

லையா Bin மி Bol vor ர் வவனே RAP னாமே ன்னே. (வ. 

Ahly OD BULB OMT BF யலைகட லர பயந் 
ர் ் cr : உ ட சற ப்ப ௩ 7? ட சேடிபு மோடியும் திரிக்தேறுங் கண்டிலேன் 

சூட வர்ராளிற குரை றரிகு சபி 
_ a , ளாடியே சேடி யவனேரா னேனே, (௩) 

ALE GH La oy & LOT 60 பரிணாம ப! த் ்பம்ி் 

Lor one மா மறிய [மே மயல்கொண்டு இரிர்கெங்கு [ தி 

மோஞசேைப் பெருள்சோதியுணாவேயென்றுணர்தி 

வாஞ்சேய ரனந்குமா மவ னேகா en ன்னே. (௪) 
௩ * + AD . ௪ 

கற்பனை கவ மென்று கலைவி மா BBM 

முற்பனச் குழியிலே யுழைதி துணர் விலியேனை 
் ச (அ) is e ச . 

நிற்பன தரிவன நீயேசா வொனச்சொன்ன 

வற்புகங் சண்டபி னவனேசா ணுனேே. (GY 

கோன்றிய வுடலுக்குர் தூரகமா மனக்துக்குஞ் 

சான்முகிச் சலியாதே நின்றருழ் ஏ CB 1D OO 

யூன்றவென் மனத்திடை யர்தமனுரைத்சபின் 
னைே௪ஞ் சலமின்றி யவனேரா ளானேனே, (air) 

செறிவ ர்ண்வு பு.வினை ர் ப்ப) டோக்கம 

னெ வியான மறையாலே சேதிரேதி யென்றுபின் 
பிறியாத பேரின்பப் பிரமமே நியென்றென் 
னறியாமை தலிர்க்தபி னவனேநா னுனேனே. (எ)



வது] அவித் தியாப்பிரலாபம். ௨௭௬௧ 

பண டைசான் மசனூரும் பாந்தால் லுலசருங் 
TOT COM KIDD MI ௫ ழித்தவ ர்க் நர ள்செய்தான் 

விண்டலா் பொழில்மாமும் வீ i EMT oth 
(91 Lo OL JES ip ov (ர (ழி LO cal oo I Lah ra ORT (09) (Ui alla 

BOOT Llp நீயென்ன வவனேகா னாே ன்னே. (௮) 

ஒராமை யேல முலயுக்கன் அணராதே 
போசை புள்புக்குப் பிரமிக்துக் இரிவேனை 

பணி ச * C 

வாரரயென் Caw ol FW Ay Leon ற்செ ரன்ன பரமு 

மாராயி னீயென்ன வவனேசா ணானேபன. ‘ (௯) 
ச் : x * . 

Huot ®D) apy-AZor wor sr) widow aye 

து டி.யொடு திரு லங் மகா த்தி 2 ரதி 5 ரம் 
(9 02. EY My Ot 

வி ழு. (C4 oor ug oh ஹி ட்டம் 19) ச்] LMF Ss a டம் 

னடியிணை சேர்ர்கபின் னவனேகா னானேனே. (சட 

பாதசிதேபணிமாறத்தொடுத்கசொற்றொடைப திங் 
Car SOO worh grid oar CHORLIT SOTA Mri லே 

. Away. OO ட, 
வரதகற்ற பிரமமே வடிவாகி யிரறுப்பாரே, (௧௧) 

ல் " 

௩ ் ௬ a" . 

ம பு ௫ மா oll யான ர் ட்ரீ 2 ( OF ர் தி a ன் 

இவனேநதான் ழற்றுப்பேற்றது. 

தோண்ணூற்றாராவது 

அவித்இயாப்பிரலாபம். 
nel freer 

என் சீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியலவிநத்தம். 
அறிவென்றோ ராண்மகனாளவையறி யாதே [குந்தே 

யவிச்சையெனும் பேதையேனு மவர்க்குழுன்னம்பு



உச பரடூதுை [௯௭ 

oA oid) லுறவறுக்கா ஸிளையவளைக் கொண்டே 
யிதுவுமென் றன் கி MG Gang Low Glau oar றிரு க்கே car Aamir 

னா க்கலையி ஓப ற்லிளை பு மப்படியே யறுக்தா 
ஞண்டிம செய்தவ முரு தின்னையார்க்குர் சொல் வேளான் 
மொக்க MN GEE கோ வரு. வாக்றாவர மோ பெண்ணே 

சோஇிக்குளேோ காரமும்புகற் அிரியமில்லை சகாேேோ. (எ) 

FT BBM ஸி யவாங்நுன் சலியாசே யிருக்கள், ௪௬ 

மனை ர துஞ் அந்தி க்கே TUE WO ரடே போச்தேன், 

பாக்யெமில் லாமை பாலே பயல்களை பும் பாரான், 
பசிதிநதாலும் பயிக்கமபண்ணப் பார்ம் துச்கொடேபி 

ப்பன், வாக்க: WF Lo BR sey மெட்டா BBS 
சே,மறையவளைக் கொடு! கே ச வைர்சக்கொடேயி, ர் 
ப்ப, ஞக்ஜனெோ பப்பா. ரானுற் ஐடுக்கலாமோவாண் 
டே,யடையச்ருலாகிப்பதிக்றன ஜிந்ே சோமேயாண்டே. 

«f ன் றிவ லா வச SHO enw சத் Qo ar &) 

யாண்மகளுர் வெறுதிசவன்டேற யரிருபதி யானே 
னின்றெனக்குச் ௪ ah 8, கனவு மிப்படி மய யானா 
Cave Hoo uy சொன்டுசாலுவே விர் கக்கேடு' Bar 5 
வொ: ன் iy. ய் SOY Oy குசனிெ த லாப, & இயை ப்டே ாலிருட Lill 

@ GOR LAT Ws a ar@ ore GD) னு ர் வப. க்க பின்னை 

யென்றுழிளை யவளைப்பார்தி திடுவர் காணு மாண்டே 

யென்னைக்கடைக்கண்ணாலும் பாராரசாணுமாண்டே. 

அச்சட்டையா லன்ன மேறி யகிலமாக வென்றிட் 

டன்புடைய குணத்தினாலே யகிலமெலாம் படைத்தா



வறு] பாண்டி யரைவாரம். ௨௭௫ 

னுச்சட்டையாற் புள்ளையேறி யுகைமெலாங் காக்கு 
மொளியுடைய Gon ற் Bl னாலே பயுவமையிலி யானான் 

மச்சட்டையா லெருச்சையேறி புலகமெலா மாள 

மாயக்காணற் காணான வள் ளாலெனைப் பாரா [ே ட. 

சைசட்டையா லுணர் வு கோன் muy ண்மையானாராண் 

Cur முமிட்டிசிதுரியமாரவுணாகந்கார்காணுமாண் மே. 
கட்டம் ந் ° t 1s . துவித்தியாப்பிரலாப முற்றுப்பெற்றது. 

கவிலத ண்ட Regen: 

தோண்ணூற்றேழாவது 

* பாண்டியுரைவாயம். 
கள் 

Hida ose How. 

ஏற்றப் பானைபோ லிவ்வுடலை யென்று மன்று 

கிரி ற்ஷோய்த் தக்காலும், பேர்த்துப் பேர்த்துமிது ஷத 

தை யன்மே ரே பத மறும் தி டவ ne ang சொல்லீர், (க) 
» 

பு 

அல்ல லு டலைக் KY Hl அ றி வ வடிவென் 

றுணர்ந்தருப் பார்க்கச், சொல்லக்கடவதொன்றுண் 

டோசரு இகடூற்றி யளவிறர்கத்தை, (௨) 

கானலை நின் garth கரையுந் இசையு 

நுரையுங்கண் டாற்போற், முனல்லா வுளைத்தா ஸாக் 
இச் சாத்திர கோத்தாஞ் சாற்றுகின் ரூமே. (ஸூ) 
  

* பாண்டியுரைவாரமென்பது-பாண்டி த தியவுரையாம்.



௨௭௭ பாடதுறை,. [ soar 

yah Ag piso 5 விட்டுப் போதம் வடி. வென் 
அணா இ ற ர பாரிச Hy LOA BENT i FT LH (Sou xr 

Meir விரவி விட wf B94 DHT லி ௫ ar @ பா மிட ஜி ஸர், (7) 

பரிஇி யொரறாவ ஸனுதிக்கப் பலகோடி யண்டங் 
கள் பேதமா ஸனாற்போற், ஈர) B முடினி வு Rh Tt 
சொல்லும் பொருளுக் அலங்கிடும் காணே. (௫) 

பாத்திர Cig த்தி னாலே பலகோடி. யிரவிசள் 
பேசமா னா pou, னே க்தி மான பிரம நிகரிற் ப்ர 

பஞ்ச OP Lor புத GA க்கானே. (௬) 

மியைக் மூ குறிப்ப Be லக்காய் மார LD 0 துர்ியைசி 37 

காட் ழூ. ற்போர், ற். 1] தி யைச் (He 3: ப்பி லச்சம் ய்ப்பஞ் 

சகோ சர்சட்டை சா oH னாமே. (sr) 

செக த்தெங்னு நிறைந்தவர் இவளுர் தம்மைச் சித் 

oo Bove DW ay ol a at) வனும். (காண், முககைநாக, த்காலே 

கர ணலாமோ முன்கை ol ற் Si ண்ணு கானொழிய. (« 9) 

ஊணிலே Qursrus வாரல்விட்டங் சொருவ 
னைக்கரவலி, ரத்த இவை க்கல், a ofa aor ரவ னும்போன 

வாறே யொன்ப Bl ITT oy காய்புகுற் க 1@ oor, (௯) 

டு: BIH CLP 19. பயை ஜீ தலையில்வை ச ௧௪ வுலகமெல் லாமா 

FPO Lp! ரப்போ ் லாற்காரக் சனையறி Barer உட் 

oud இல (தி GY LOM ue Yt HES லாமே. (#0) 

கெஞ்டிலே கட்டை யடுக்களிட்டு ட்டி நிமிர்ந்து 

ெெப்ப தன்முன், னஞ்சை! பு ம ள்ளேயடக்சிக்கொண் 
டே.யானரந்த மாயறி வாசுவல் வீரே, (௧௧)



வது] பாண்டியுரைவாரம். 2 Sir GF 

Df DGLOU) LOLILI AMAT HK SWOT LY. BS CUI HH BY TUT ர் 

கொள்வதன் முன்ன, மும்மைய முனையும் வேறகாக 

வுள்ள பொழுகே யுணாவல் வீரே, ௧௨) 
மக்களுங் கத்த மனைவிகத்சு மாயவுடலெரிகொள் 

வதன் முன்ன, நிட்சள மான வறிவுகன்னை இம்வடி. 

வாக நிசசயவல் வீரே. (கட 

(இ) நவினைப் பரசங சுரு க்கில் RG! Com Moma 

ளிழிப்பகன் முன்னல், கர நளிர் சென்று ப்ணிவி ரா 

இற் கோதி i) sb) மவ! ஈடே கூட லாமே. (௪௪) 

பே TB Gulp oY Bb sor np th spl thé ASC a வற் ஸ் [0 று 

தவாதே காசா. தவூியென் நேசர் சங்கேதித் இத் 
தம் வடி.விழுற் தாமே, (௪ ௫) 

சன்மய மான வண ர்வயர்கிதுத் தரணியில் வர் 

அுபிறர்சவாறே, யென்மக ளு. ரன் 0 றடு த்துக்கொள் 

ளாயானுன் in on ன் றிசைந்இரும் கா ர, (௧௭) 

தளைய மிரண்டனை தண்டொன்றத்தைச் தாமே 

யிடிவா Hi 5 தாங்கு வாரு, சாயும் படி. பறி (LIT oop 0 

யாலே சாவித் இருந்தவா ச௪ண்குிகொள் ளீரே. (௧௭) 

வாதி ப், gas Crp, அசைச் Ger வான்கருத 
அம்பு லன் றொ ற் அகைக்கு, ey 09): ௬ பே ரிங்கமடாற்று 

கைக்கு முண்மையு LO Ly ணர் வா ப்ருந், நரன, (க ௮) 

போது பலர்ச் து புஞுக் ௬௦ னையும் புத்! இயை யென் 

Ca ein Cura BLAS, gr Slut art gn jy’ sour ws 

அடைகள் பறக்கத் தொடங்கி ஷோ, (௧௯



௨௭ ர] பாடூதுறை. (௬௮) 

கொக்து (ம. Bol arr சூல று ள்ளனவன் கொள் 

wall Bl நிலவே ந கொடுப்ப al மில்லைப், பகி Bla கூலிபதி 

ச்சே வகருமவன்பார்வையா வேபடை பாயி னாமே. 

கால் லும் ட புலிபோ லுயி ர்பருகுங் ற்றக் இன் 

aT பற் (He ang டாே as சொல் அ ட்ப்ல்ா (Lp மிர் i gion; ந் 

திசர இரா மென் 1 மி், (இக்கல் விமா, (௨௧) 

பாஷ்டியுரைவார முற்றுப்பெங் யது. 

கோண்ணாற்றேட்டாவது 

பார்ப்பானும் பறைச்சியும். 
௮௨ 

௧ ன்வேண்செர் ந்துமை. 

அன்னமய மி நுடம்பே யறிவானற்த போசுமே 
த] ங் 

பது DOT UB ssa aot wo tT @ {Lu} றி ப்பேரவெ ன் 

3-
ம்
 

யொ Al (Fy ‘or உமன் ம ட 

ரு இங், சுரை, (௧) 

சோ யாய் Bab 2, om கொள்வ சொல் லுமுடம் 
பிதுசோறு, சாதியாய் நின்றதிங்கேது சாபப்போ 

வென் (HB திற்கானை, (2 -) 

பூண்டவுடம்பிறுபூகம் பரிபூரணமான, தபோ gy 
மாராண்டே பிராமண wf Cr waxci@ua@arer ௫ குதிங 

காரை, (௩) 
சுக்கில G ஞே மசரணிதமன்றிச் கதோற்றுங் ருலமுண் 

டோசொல்லீ, ரெக்குலஈல் nO) gai ey க யேறப்போ 
a) a oat குதி ற் BF OT, (௪ ')



வது] பறைச்சியம் பறையனும். ௨௬௯ 

இறை ச்சியெ லும் | (2 காலன் றி யெ னக்குமுனக் 

(a! ் வேறுண்டே. ; 

பார்ப்பான்பண்டேம்பே ப்ெ சாண்டாயாகதே, (௫) 

இரு வரு மொருவ மி போகரே யே றப்பாராப் 

பார்ப்பானெவி Sax) Kot, Oo ra ox: aR னும்வழி 

i foe 2. } ௦ ப்ர (a) oul aor ணை La ய் 

on லங்கா ம. ty oar 6 mosor J Ay ௪ ர் லென்று ), ம. K தா லென் 

@ றன், dir} 
. க o ௪ . ry a ’ yy ow 

BL OMG டவ சபொய்யல்லவொ oor ட (௫7 ய] ணின் 
ய பு உ ஆ ம் . ப் 

றே சர தி விலங்சகவெொன்ே yy as on iF or ween ot 9 

யகலப்போவென்குகிஙகாரை, (௪ 

பார்ப்பானும் பமைச்சியும் ழற்றுப்பெந்றது. 

தோண்ணாற்றோன்பதாவது 

பறைச்சியும் பறையனும் 
கலைக இ; பகதி வரை 

இரட்டைக்கு॥ள் வெ செந்துறை. 
ர் 

பரமான மழூவுண்டி பாவா ஸம்படி. 

பாகங்க _லைர்சா ராமாடா பறையா 

வாமான குணமூன், னு மழியலே. யருள்சொழ் ய்த 

வானர அக fF t..{0) ன்னா ட் அயா ம் பா பலர் ER (a): 

இமம் WI GF; தோன LD அவு sorb மய் ம்ம் 2 நி இருக்கவே 

மேலான பதந்கற்தா ராரேடா பறையா 

வஞ்ஞான மழியவே யறிவினை யருள்செய்க 

வானந்த நாடனென் றறியாயோ பறைச்சி, (9



உ௭௦ பாடு துறை. [௯௯ 

எண்ணிற்கு கரம்புகளு மிறைச்சிகளு முடைய 
விர் இரியப் பொ ர்இிரிய வழித்காரார் பறையா 

son sor HE st யெழும், கருளிக்க லியுகக் இன்றெடுதி KIS 

AS)! ரயே தி விட்டா ம். 7 ax ழி றியாே பபர் பண ற் x த. (௩) 

ஏற்றக்காழ் வின்ஜி வாம் Or MT OO DEL BT Gayo i 

பெற்றும் போ mi) வள்ள மாவானேன் பறையா 

RT sO He கலை Gea சகேக்கிணான் காலிலே | 

ய்டைய லொ அக்கினேன் கானேடி பை ற் ச்சி, (௪) 

சோ இம் இ இரமுணடு ஈகியமே isla wes w 

வாதி மம் இரற்குக்கா ரா சோடா பறையா 

வரஇயக் கழுபுமில்லா வறிவானத் «68 war 

tt ரகமென் றலைதற்கு கறிய ர்யோ பு ற ச்சி, (௫) 

சண் ண HS HT or usr ah ET Ban it ie oy OUT OT hy 

காவிணை கலைமிசை ஈற்தாரார் பறையா 

யன்னகதகறால் வருங்ேே கார மழிவன் றென் ae) 

மானற்க ராடனென் நறழியாயோ பறைச்ளி, (௬) 

DLs யும்படி. திரு மக தி ரஸுமுண் (4) 

குளிக்கவே பறை தற்கா ராரமோடா பை pur 

மை மூட. விஷு மஜியலொண் oo BO 

மானந்த நாடனென் நறியாயோ பை நச்சி, ar) 

ஊனைக் சழித்துண்மை யாம இர பழண்ண 

௮பதேசக் தர்தவ ராரோடா பறையா 
வானைக் கருள்செய்ய வன்றுவற் il ows 

வானர bit oss ear m றிய ரியோ பை றச்சி, | ௮)



வது] பறைச்சியம் பறையனும். 

pe 3. ் . pe * இருவினை யானது வோரறப் பார்த்துன்னை 

யிப்பிறப் பறுகதவ ராரோடா பறையா 
ட் ce - “oer ~ ட் 

சதக டேடியு மரியவொண் ணாகவத 

அியயநற சோ Bur i are ண்டி. பை nga . 

Hy GOI (1p wo au ay BiG தறியா மை தனைப்போ க்கி 

யகம்பிர்ம முனக்கயரித்தா ராரேடா பறையா 
A 

குன்றாத மெய்ஞ்ஞான HEM APH ocho செய்யு 

கோ தில்சுச வப்பனென் றறியாயோ பறைச்சி, 

of. ன் க்க Co) aii FT BAY CU SLO FEE ws Ho) lw று 
é ட € C (அள ¢ 

சக்கான வபதோந் தந்தாரார பறையா 
ட் : . me ம ஸ் 

நிதுபினா லுணர்வேயாய் நித்தகத்த மாகிய 

நின்மல (68) LDL Li) ear oar று றி யாயோ பை p aR, 

(௯) 

(க 0) 

(58) 
முன்னாக மெய்ஞ்ஞானக் கொணர்ந்துனக்கருள்செய்தி 

கொன்முன வு ண்பையை யுரை தீதாரார் பல யர [ sar 

சென்றார்தம் போகக்தைச் தெளிவுறக் கண்டிட. 

லன்யு மவனென்றிட் டறியா யோ பறைச்சி, (க ௨) 
யச 

ர o ௦ ௬ fs . a . 

பறைச்சியும் படையனும ழறுப்பேற்றது.



ம... 

சிவமயம், 

௧௦௦-வது சாற் றுபறை, 
ee 

இரட்டைக்குறள் வெ. செந்துறை. 
பொன்னையொ நம யச் உசவடி சாறையிலையா ந்போற் 

புவனங்கள் BO) oy [பி ௩ சபடி பார்க்கி 

லென்ளையொழி ழி யப்புவலா பிமதுமிலை யென்றிட் 

Ly SalI OSM ALT Loom muy மடா பறையை, (௧) 

ஆங்க ரர எண்டரி யி யரசு ழியப் பொரு திட் 

LOUTH 0) (ILI G8) மற்குரையு Lb றவர் ௫ வை த்து 

வோங்கார வடிவான துண்மையதே யென்றிட் 
Banc தொற மோயாதே யறையுமேடா பை ஐயை, டு 

இயமமென 4 ியமமென விரட்டை மதி லிட்டி 

விதயபுண்ட ரீசமெலு Avo Fons குள்ளே 
யயனைமூாக லமாமிரலா மடி Kors eo தேற்ற 
வறிவுகிஈ. ராசாசென் நமையுமேடா பறையை, (௩) 

ean Geet aly. ரகவுணா & ம்ம இயை விட்டு 

வுண்மையுண ரும்மதியை யுள்ளுறவே நிறுத்தி 
ஞானவடி. வானவனை நானவனே யென்று 
நாடோறு நாடோறு மறையுமேடா பறையை, (௪) 

எீதுமலா வ Da சன் யான்மறையோ னென்றிட் 

டெருதுபோலே யாகாதி சன்மதன்ம மெழித்துப் 

பேசுமெலும் uu குழியில் விழுச் . BI LLGV பிதற்றும் 

டித் i தினை | 10 0 a an ர்மென் றறையுமேடா பறைய. 
  

-* சவடி இத்தேசத்தில் சவளியென வழங்குகின்றது.



சாற்றுபறைற. 2_GI ih. 

எடுப்பசொன்று மிரிவதொன்று wary Bed 

பிரம, மேழைச்சன (tp pa MgNSG torw F6T sor tb 

போலே, சொடுப்பகொன்றுங் சொள்வசொன்று மன் 
ager Ison, கோஇலறி வார ato) oir mao) ஐயுமடா 

பறையை. (a) 

அறிவான வடிவுகனை யபியாமை மறைக் இட் 

டகமனித னென்றிடுமம் வவமானம் கழிய 
கெ றி யான வ ஜி OY BR தின் மலஞ ரகு ir a 

ஸணித்கசத்த மானோமென் றறையமேடா பறை றயை.() 

வானாதி பூகமெல்லா மாயையாலே வளர்த்து 

வடி. வுகொ ஹு மறிவாகி வளர் வுருறை வின் தித் 

தானேயா யுலகனைச்னும் தன் ணில்வே றில்லைக் 

கான்சேரா னுலகமென்று சாற்றுமேடா பை ற் யைடு 

பொய்யாய மாயையிளைப் புவனமுழு சாக்கிப் 

புத்தியெனு மந்திரிக னோடுபுளி யாள 
மெய்யாய வறிவுகிடீ ராசாள்வ சென்று 

வ் BO) gir oi arma ow றையுமேடா பறையை, 

புகழிலங்கு மறிவானாம் பூமர்சோதி யருளாற், 
புவனங்க £ பதினாலும் பொய்யெனவே யுணர்ந்து, 
அகளின் 3றைக் கமிழ்மாலைபக்கினையுர் தொடு EBS, 
கோளின்மிகள் சாத்தினோமென் றறைய * Curio 
பறையை. (௧௦) 

சாறுபறை ழற்றுப்பெற்டது. 

... * எடர்களென்பது - ஏடாவென பன்மையொருமை 
யாய் வர் தவமுவமைகி, 

18 | 

  வசை



a. 

இ ou LOU ம், 

௧௦௧-வ.து திருவுந்தியார். 
tee 

கவித்தாமீசை. 

eH ஞ்ஞான சாரிய மண த்தையு ம ற்விட்டு 

விஞ்ஞான மாலேமென் நுக்தீபற 
வெளியாகி a oor ரம ன் அுந்திபற, (௧) 

முடியாக பிறவிகண் முடிர்திட மாயையைத் 
ிடியாம லறுக்தகோமென் MES பற 

hep gy நின் (7! மன் நுந்திபற, (2 .) 

போதத்தை யுணராசே பொல்லாக மாயையாற் 
பேதத்கை யுணர்ர்தோமென் அுந்திபற 

பேதமும் பிரமமென் நுக்கீபற. (௩) 
முூன்செய் தவக்திலே முயன்றவப் பெறாமையாற் 
பின்சாதிக is காமென் wr hu 0 

பிரம2ம யாச னாமென் LNG Sup, (௪) 

௮. துவேகா ணியவென்டு ன் றூரியனருள சசய்ய 

விதுவது வ: ர்குெ மன் நு இ பற 

விலக்கணை புகும் : கதன் DG DUD, (௫) 

தொம்பதர் தனிலுள்ள துகளினை யறுத்தக்காற் 
ற்ம்பசு மழிவேயென் இுந்திபற 

தாக்கற்று நின்றோமென் நுக்கீபற, (௯) 

தற்பதர் சல்னிலுஞ் சபள்தைச் கழித்தக்கா 
eo 1 து] போ el Lp sor அ BLL D 

ட KHOI sor Dave லென் ab Bup. (ar)



அனுபவமா. உ௭டு 

அடிபதஈ தன க்குள் ளே யவனேகா ணிவனென்ன 

வுசிவதக்தொன் ுனோமென் நுந்திபற 
ச ௪ உட ரூ 

லொழதிவற நிலை Dh KO) Gam நுந்திபற, ( ௮) 

பாக்கியத் தாலேரசாம் பழமறை மொ pow ட்ட. 

வாக்கியங் கேட்டோமென் நந்தி Oy FULL BI LNG LP of Li oat DEA ered Pp 

வரவுபோ க்க pO ap சமன் று பற, (௯) 

அக்கண மறிவாக வடி.யிணை தருவா ர்க்குக் 

தெக்கணை காணோமென் றநுக்திபற 
ச + ச. ௩ உ ச ‘ " 

செய்வதொன் நில்லையென் றந் பற், (ற 0) 

“ye Bom ER பெண்சா ர்க * உந்தி பறபெண்சா ஞர்திபற 

வுணர்வேரா மானோேமென் அந் பற 

கிநவுந்தியார் ழறறுப்பெற்றநு, 

௧௦௨-வது அ னுபவமாலை. 
nec GYRE Genny 

இரட்டைக்குறள் வேண் செந்துறை. 
* ° a ௭. * 

பொங்கு .ஈனல் புனலாய வண் ஈழமும் 

போத மீமயபேசு மாத பறுபுரிந் ச் | ண 

தெங்கு crud) are Gags sr 

லீதென்றீ தென்றன லால துண்டோ. (௧) 
  

  

உ உர்பறபெண்கசாளென்பது - ஒருமை பன்மையாய் 
வக் சவமுவமை §).



ப டப் ர . உ௦௭௭ Lit & dy ow 0. (௧0௨. 

சபாய் முரு D (GH ஈத்கா மெ சியகாய்ச் 

சாச்சி யாகி யி ௩௧ விடக்திலே 
ன 1 7 

யமையு மாசை யவற்றிற் பிசற்றைவிட் 

ர் றி னாருக் Fan குலை தாணு ண்டோ. (௨) 

நரச கோர லாணை யழிகுகிட்டு 
AMT GOT HH el றி வாகிய வாரையும் 

வஞ்ச மாகு மதுளிட் வரழ்வார ச்ரு 

மாய வா ழ்வை LD இப்ப இனியுண்டேோ 

சலி யென்பமே காரா சட்டை யறுறிதுக 

காமன் வாழுங் கருக்குழிக் தூர்க்சே 
want eur BY SOOT வாயிட் மூசா 

வமா வா ழ்பதி யி றபுக வு sor wr. (௪) 
ம சோபப் பெறரும்புலி வாழுற 

கன்ம காஸ். மெனுங்காடு வெட்ட 

யோமெனும்பொரு டன்னை யணாச்தே 
யண்மை யானா க கொருமுறை யண்டோ, நறை யு (௫) 

கோற்று மாயக் துவக்சை யசதூத் 

துய்ய போகச் சுகத்தினை யுண்டு 
£ற்றி லாவிடங் கண்டி. ட் டி.ருந்காறி 

சு ம்ப னையின் ஈர; Th யாரோ, (air) 

மாயை சானு மழிர்தி Sl வழ: ESO 

கான ழிந் துபின் ைது வாற 

ஞை னென்பதோர் நாசந்தா வுண்டோ.



wa) அனுபவமா லை. ௨௭௭ 

(ம இய ப ய் BLOT ஞ்ச HG து a 4) 5 ou அள் 

சோம்பை விட்டுர் செலியாாக் கேட்டு 

மிருகி ள் யம mo) {De ளி வாசம் 4“ 07 ர் ih ன் Tear 

ny cy. * 
எரியின் முன்னவ நீத மதுபோ 

லெல்லா மேஈபோ க.ஜஇ வுருக்கிர் 

சரிலி லாதசச் சித்தா UF, தாற் 

முமியா மென்னும் தங்கு லுண்டோ, (௯) 

மீபாக்கி ஜேமுி வாவு Apa gi 

பாண போதம தாடிப் பொலிந்து 

வாக்கி னேடி மனமு மிறர்கால் 

வாசகஞ் செய்ய லாவதகொன் முண்டோ, (௩௦) 

அனுபவ மாலை யையி ரண்டையு 

oF Gor wins» Caer Bi wt at FT IB 
. . 

யபுனு பவவி மாள வுரைதத 

வொப்பி லாதார்க் கொருகுறை யுண்டோ, (௧௧) 

அனுபவமாலை ழற்றுப்பேறறது.



உ 

சிவமயம், 

௧௦௩-வது அறிவு. 
வவ்வால் 

இரட்டைக்குடன் வே செந்துறை. 

ம LITEM H வாயையைப் போக்கிட லாவறும் 

புண்ணரிய பாவம் புறத் இட லாவது 

மாகா தழியா இருற்கதிட லாவது 
ன் . . of 

மறிவே வடிவா யிருர்இடி, னல்லவா. 

என்னிலே யாவைபயுங் சண்டிடலாவதும் 

யாவையு ளென்னையுகி ஈண்டிட லாவது 

மன ணியற கண் டிலோ மென் ப்ட் லாவது 
ட டர வா one Cog த மறிவே வடிவா யிருக் இடி னல்லவோ. 

மோகாதி யெல்லா மூறிந்திட லாவது 

முற்றுமுற் கன்மங்க ளற்றிட லாவது 
ர ட மாகா Sigur திருந்திட லாவது . 

மறிவே வடிவா GaAs Big. erawarr, 
~ ர் 

௩ ந a ட . இரகப் பிறப்பினின் றேறிட லாவது 
a ms 

Coarkig wre Gays Bi wr a gi 
* . * ~~ . 

DEKH சாண மறுத்திட லாவது 

மறிவே வடிவா யிருர்இடி. னல்லவோ.. 

ஈற்செய் தவங்களு மற்றிட லாவது 
ரானெனு மாஙற்கார ஈச்சற லாவ 

மற்சனை யெல்லா மறவிட. லாவது 
Oe : மறிவே வடிவா யிருந்திடி. னல்லவோ, 

் 2 க 6 o ட 

அறிவு ழ்றுப்பெற்டது. 

() 

(9)



உ 

இவமயம், 

௧௦௪-வது ஃ தச்சராண்டு, 
ojo 

இரட்டைகள் கோண்சேந்துறை, 
என்னை யறியா வறியாமை போயிட 

வேகமா மின்ப மெனக்சே யருள்செய்து 

பின்ன மில்லாத பிரமதீ யென்றிடப் 

பேச்சற்ற மெய்ப்பொரு ளாஷஹோமே யப்பர. (௪) 

கண்ட கருக்குழி மாளும் படி.க்குக் 

கருணையி னாற்கலம் தாண்டு கொண்டு 

பண்டை வடிவது நியானா யென்றிட்டுப் 

பார்க்கப் பரமா யிருஈ்தகோமே யப்பா. (௨) 

கருதும் பொருளிவை யெல்லா மெல்லாங் 
கானலி னீரென்று சொல்லிச் சொல்லி 

யொருவ னுணர்த்த வுணாஈதங் குணர்ந்தவ் 

வொப்பற்ற மெய்ப்பொரு ளானோமேயப்பா, (௩) 
தப்பா மறைப்பொரு டன்னை முன்னைத் 

தானே, யெனக்குதக் தலைவ னளித்திட 
லொப்டோத லில்லா வுணர்வேகா னைபின் 

ஷஜெவறிய மெய்ப்பொரு ளானோமேயப்பா. (௪) 

பேதப் பிணக்கற வெண்ணி யெண்ணிப் 

பேராத அன்பப் பிறவி uo dH rb 

போதப் பொருளே யுணர்த்த வுணர்த்தப் 

பொய்யிலா மெய்ப்பொரு ளானோமே யப்பா, (௫) 
  

* தச்சராண்டென்பதோர் கூட்டம்,



௨௮௦ பட துறை. 

“te க உடு ச . . ட 

தேடும் கனமூர் இடமாம் பிர ரண ae 
கூடு முடலுங் ௫ குருபர ஞர்க்கென்று 

பாடு மறையின் படிபரன் ரைக்கொள்ள 
க af roe . . 

நீடும் பாமாகி நின ரே ம் யப்பா, 

தோற்று முலகைவை யெல்லா மெல்லாந் 
Car dag Bar, HBG கிமேவடி, ( அன்னப் 

பேற்று முரைய ங் கடந்து நடந்த 
8 . (இ: ப பட்ச 4 

பிரமமே நாமா பிருந்தோமே யப்பா, 

னி! / க் ஜி இரியிலு மன்ப ர றிவி ஸு 

மாதி யருளாளர் காரமா பி (௬க்௪ே னு 

(9) 

(or) 

யெத்திசைக் கேதெய்வ முண்டென்று சொல்லிடு 

மேழையர் தங்காள் கொள்ளோமேயப்பா, 
டர் 

அண்ட மனைச்துமாய் நின்ற பாளுர்சு 
மாகம வாக்கிய தன் யணராகே 

பிண்ட மதனையே நானென்று பேசதிம் 

பேசையர் தங்காஈு கொள்ளோமே யப்பா, 

கூடும் ப ரனாங் குருப ரனண் பா க்மே 
[14] * ம் . . ௩ 

நீடி மடியவர் செஞ்சற்து ணின்றிடத் 

தேடுர் கனமுஞ் செகமுக்சான் மெய்யென்று 

நாடு மவர்சாசு கொள்ளோமேயப்பா, 

தச்சராண்டூ ழற்றுப்பேற்றது. 

(௮) 

(௯) 

(௪ 0)



சிவமயம். 

௧௦௫-வ தூ பாம்பாட்டு, 
உ. அசக்கிடப 

கறள்வேண்சேந்துறை. 

ஆதியு LOG Beep மேக! மில்லா anol 

வானக்சக் தேவ ராணை யாணை 
ns, 
fnew! . 23 ய்ய த . சோதியுட் சோ துர டே ன் மென்று 

HT இக ள் பாடின் மூடாய் பா ம்பே, 

சுருதியுங் கருஇிடாச் சகமேகா ணிீமயென்று 

சொல்லாசே சொன்னவ சாணை யாணை 

KH இ ய்! வுல்கி Gor ழ் குற் பனு ளெ ல்லாங் 

கானலி னீரென்றே யாடாய் பாம்பே, 

௮ங்கார மோகங்க டாமே கழிய 

வடியினை ரட்டினா ராண யாணை 

BY GOT GOD LOT மானோேோமென் முடாப் பாம்பே, 

நாரிய ரன் னும் வலையிற் பட்டி 

நானென தென்னு ஈகுவ ஜீர 
வாரியன் வர்கடி. வைத்த போதே 

யானந்த மானோேமென் மாடாய் பாம்பே, 

மனமுத லான கரண மெல்லா 
மாய வருள்செய்தா ராணையாணை 

நனவிலுங் Sorel eyo, rap gS யிலு 

நானேதா னானேனென் ருடாய் பாம்பே.



ச் 

0). " ட ர 
னப, en fast @) SP oor lod 

உள பாடூதுறை, [௧0 ir 

பெச்கு முசையும் பிறவு மறுத்தென்னை த் 

தோய்ச்சு மொ ளியிலே கோய்ச்சாமெய் செய்தானே, 

O Bus ரலே காடேறி விரசோடே போலவேனைப் 

புதியானோ ராண்பிலளை போகாய்வாரா யென் ஏன்.() 

கரியாமுடம்போடே sen டகொள்ளப் போவே 

ரன்களை பிறவாதெல்லாஞு 

சொன்னான். (௧௦) 
"வயச 

வின்ளேன். விள்ளேனென்று. வேண்டிற்றெல் 

லாஞ்சொல்லி, யுள்ளே சொழிபுக் குடம்பைக் கழித் ஜ் 
தானே, (௧௧) 

கரு இ யிருக்கினும் கண்ணு க்செட் டாப்பையல் 

(ர இ copy. Mea G லா ன் பி னா ளென் செய்வே amr (5 ௨) 

ஆரணர் தேடற் கரியா ஜெருபையல் 
காரண நீயென்னக் காலாலே பாய்க்காமே, (௧௩) 

மவ வட. வில்லான் மானமில் லாப்பைய 

லொரு வன் Bie.) sor GT tk. jaw ar ip BS, கானே. ‘ (௧௪) 

முன்னில்லைப பின்னில் மூலமில் லா ப்பைய, 

லென்னில்லைச கன்னிலலை யென் மூனா னென்செப் 
மேவன். (க ௫) 

* அவ « . 

Cer as அப் LITTERS Dor சுருஇக டூற்றிலேன் 

பேதிக்கப் போகாத பிரமதர மானோமே, (௧௬) 

இட்டி.டக் துண்சிலெ னே? FB செய்கிலெ 
ஜெட் டான்று மில்லாத வுணர்வுசா மானோமே,. ()



வது] நையாண்டி. ௨.௮௫ 

ஓட் டிலே பிர்சையேற் றுண்பா ஜெருபையல் 

விட்டி லுங் சொண்டுபோய் வெளியிலே விட்ட ஈனே. 

பண்டில்லை மேலில்லைப் பாரீரிப் பையலார் 

பெண்டிரோ டென்றும் பிரியா வுணாவெ ன்னே.(௧௯) 

சுண்டதுஙி கேட்டறுங் தா G8) போ இ லு 

பமண்டதுறி கொண்டது மூன. க்ராண்டே டாளென்ற மூனே, 

பொறி றி uf ற் ஙிருக்கிலென் புலனை ர் Gf Oe ub திலெ 

னறிவைப பிரியாக வானக்௪ு மல்லேனோ... (௨௧) 

நெஞ்சிலே கெள்சிலே இற் ர ஜொருபைய 

AGH மறுத்தறி வாக்கினா னென்செய்வேன். (௨௨) 

கருவை wh pb RQ over கழலிணை ரூட்டிலே 

னுருவை பில்லாப்பைய லுறக்க நலிர்க்காே ன.(௨௩) 

தன்னை பிகர்து தணியே யிருப்பாளை 

யென்னெனச் சென்றுசா னென்ை யிகந்தேனே. () 

நாட்டார்சாமென்செய்வார் ஈமனார் காமென்செய்வார் 
வீட்டார்தா மென்ரெப்வார் வீணே கிரிவாமை,. ! ௨௫) 

அஞ்சுவ தி ல்லை யடங்கு MN BIL BBY A . 

கஞ்சமில் லாப்பைய cop ar (ay oor றி யானானே. (௨௬) 

உள்ளக் வுள்ளே யுஇிப்பானொ.ரு *பையல் 
வள்ள்லைக் சண்டசொன் வாவு$போச் கற்றேனே. (௨௭) 

ஏசகமில் லாப்பைய லென்னையுர் தானாசப் 
போ ச வனை TS B Ly புக னும், மூத்சானே, (௨௮) 

*், பை பயல்-ரி a Dey Gir.



உதவு Fir பாடூதுறை. | ௧௦௪ 

கரமே சகலமாகக் கண்டிட மிரற் றுண்டு 

பாமே பாமாகப் பற்றறப் பெற்றோோமே, (௨௯) 

அடியின்றி முடி. வின்றி ஈடுவ மின்றி ப 

யாகாசந் சானின்றி யங்ங னேயாய் 

வடி. வின்றி சின் pC grit ans. oy ன்னை 

மறைகளல் லோதேடி மயங்கு தின்னும், (கூட) 

நையா அடி ழற்றுப்பேற்றது. 

௧௦௪-வது மனம், 
ன்ன ண்ண 

இரட்டைகறள் வேண் சேநீதுமை. 
சேராய மனமே? கிற்பாச்தோடே ஈஞ்சிவனை, 

(யோராமையல்ல திணர்ளிற் பிறிகதொன்றுங் கண்டி 
லேனே, (௪) 

சொல்லாய் மனமேநீ சொல்லா இருப்பதென் 

Darra pS an, வெல்லாம் பிரமமாய் Bar p QB or 

தென்று சொல்லுவேன், (௨) 

சுற்ற னினைததல் கருதுதல் செய்யாய் மனமேடீ 

சற்று மகத்துஞ் கங்கா ணினிப்பல சொல்லியென். 

பண்டுபோ லன்றிப் பதைப்பற்றிருந்தாய் மனமேநீ 

சண்டதனைக்து மறிவாகக் சாணாதே கண்டோர், (௪)



வது] மனம். 2. Met 

பொய்யோ முடிர்தது peom@urr aw ஜம. () 

என்னே மனமேநீ யேவிற்றுச்செய்யா திருப்பென் 
முன்னே கருமத்தின் மூலவவிச்சை முடிர்ததோ.(௬) 

கோத்காம வித்தையின் கொத்தக் குலையாய் 

மனமேநீ, பார்த்தா லனைத்தும் பழுதையிற் பாம்பாய் 
முடிந்ததே. (cr) 

அன்னையை மான்ன மறிவாலறப்பறித் சாட் 

டூனே, னென்னையு பின்னையிலாமை நிலையிட்டாலென் 
செய்வே ன் (௮) 

கரண மனைகச்தையங் கையொக்கப்பாராய் மன 
மேநீ, புரணமே யெல்கும் புலனுக்குப் போக்கிடங் 
கண்டிலேனே. (க) 

போகாய் மனமேநீ போசகாதிருப்பதென் போக் 
கற்றோ, வாகா விவர்சொல்லும் வார்த்தையே யெங் 

குமதிவன்றோ. (௬) 
கலைச ளனை ததையுங் கற்கிலைசண்டாய் மனமேநீ, 

யுலைகீர்போல் வெந்தூனக் குள்ளேக டாவொளி 
யானேனே, (௧௧) 

மன முற்றுப்பெற்றது.



௨௯௦ பாடூதுறை. [௧௧௦ 

மாங்கூ டிடுக்கிட மாகாகந் இீண்டிற்றென் 
மேங்கா விறர்கானென் மிம்பிலடி 

யெல்லா மிப்படியேயென் நிம்பிலடி (or) 

அரியன் வர்இங் கடிசலை வைக்தபின் 

பூரண Loar soar wintery. 
cD ர் ச் 

போச் (Haus வில்லையென் றிம்பிலடி. (௮) 

பன்னு மறையின் படியே பானாகக் 

தன்னை யுணார்கோமென் BoD vy. 

கக்துவர் கானேயென்் றி ம்ரிலடி., (௯) 
ட ட 4 o ory a ட் 

இம்பில் முற்றுப்பெற்றது. 

௧௧௦-வ.து பந்து, 
 *ணகைவிதிவைவஇதவலவதோ களைக். 

இரட்டைக்குடள் வேண்சேந்துறை. 

ஒன் முகி நின்றபே hart ar புணர்ர்திட் 

டோமென்லுங் கரக்இனாற் பந்காடா சின்றேன் 
பின்றாதே யென்னோடே. பிழைப்பாயோ பந்தே 

" ட்ட . . ' set . ச v 
. 

பேயத்தேரி னீருண்ணப் போவாயோ பந்தே. (௧) 

பத்தியே வளர்கோலப் பட்டினை யுழிக்றுப் 

பழவினை சரிசையாற் பர்தாடா நின்றேன் 

முத்தியே வடி.வாகி நிற்பாயோ பந்தே 

முட்பூலிற் றேனுண்ண முபல்வாயோ பந்தே. (௨)



வது] பந்து. ௨௬௧ 

வாகாதி தொங்கலை வாவலித் gt) 5 Bl 

LD HEMT ST MOT a Bor ப் பக்தாடா கின்ே றன் 

போகாதி யனைக்தைய மொழிவாயோ பந்தே 

புரியி லாவாடிப் போவாயோ பச்சே, ( ௩.) 

(i Bh ar முலைமாதா கோழிமா ராகம் 

சொல்லொணா நிலக்திலே பர்காடா நின்றேன் 
நிமுகின்மை யாலறி வாவாயோ பந்தே 

கெளிவின்மை யாற்பிறம் திறப் பாயோ பக் p.(#) 

உலகங்கள் பதினாலு மொருகாலா லடக்கி 
யுண: ர்வேுக் காலாகிப் பர்தாடா நின்மிற 

னலகில்லர் வறிவுரு வாவாயோ பந்தே 

LIB) கமில் ( கும்மாகி யலைவாயோ ui த. (௫) 

க ரைடி சென்னி2மல் வைக.துசு 

தேச காலங்கெடப் பந்தாடா நின்றே றின் 
வாசியில் லாவரி வாவாயோ பந்தே 

மாயா மயமாகிப் போவாயோ பந்தே, (௬) 

ஆறு மூகமு மடையப் புதைத்திட் 

Ge வ முகமா இப் பக் காடா spr wont 

வீறும் வெறுப்பு மறுவாயோ பந்தே 

விதியா ரேவற்மொழில் செய்வாயோ பந்தே, (er) 

குணக்குங் குடக்கொடு தெற் மம் வடக்குங் 

சொணங் களமாகப் பர்தாடா நின் நே 

னணுச்சவொண் ணுவறி வாவாயோ பந்தே 

யங்குமிங் சும்மா யலைவாயோ பர்தே,. (௮)



௨௯௨. பாடூதுறை. [கக 

கசோரமென் னுங்கழற் சற்றைக் குலையக் 

குருபான் மாள்ளூடிப் பர்காடா நின்றேன் 

பாக மறுர்கறி வாவலாயோ பந்தே 
பார்க்கி லில்லாப்பவ மாலாயோ பந்தே. (4) 

எல்லாம் பிரமமே யென்னு மொழியாலே 

யானே யானாகப் பற்தாடா நின்றே 
னில்லாக வாழ்வை கிளைவாயோ பக்தே 

Aig adage மாலாயோ பர்தே. (#0} 

WES prugoGCupydss 
hn teietiteeraene ee oeineenemal 

நூற்றிப்ப தினோன்றாவது 
ஞானகா ண்டம்-கன்மசகாண் டம். 

ESD ES OS pe 

4 

கலிவிருத்தம். 

௮ற்சுண னாகிவர்கா றங்கமறை யோதி, 
மர சணங்கள் பேசி மடவாளை மண ஞ்செய்து 

செர்தழ லில்விட்டுத் கேவரோ டி.ருக்கின்ற 
ர் ர்சுறி aun (than டா ஞானசாண் டத்தில், (௪) 

அருக்கனார் கஎங்கடோறு மரேசுரா பிரு ச்சாற்போ 

லொருத்தனை யுணராமை யாலுல் கெழுமாய்ப் 
பொருக்கற வுடல்கடோறும்புரைவறப்புகார் அரின்ற 

eons ate se png ge ep ae =e ony னி fo GS G0 w Vor hereto Bon we rain டத்தில், (௨)



வத] ஞானகாண்டம்-கன்மகாண்டம். ௨௯௩. 

சகேடிய பொருள்கொண்டு தேவாரம் பலசெய்து 
கூடிய செல்வத்தைக் குறைவற விருச் அண்டு 
நீடிய வுலசங்க ளஎனைக்கினு நெடுங்கால த்த 
தாடிட விரு ப்ப ரு ண்டோ ஞானகா ண் Lb BO. (௨) 

அளவறுக் துலகக்தை யற் இ யமென் ற்றுஈதபி 

ணிளமை கெடுிலதன்மு னியமரிய மஞ்செய்.தி 
களவற வானக்க வறுபோக வடி வினைக் 
களாவறக் கண்டாமுண்டோ கன்மகாண் டத் இஸ், (௪) 

அரசார யவணிதன்னி லடிசொம வாசாண் 

Gamal ews வுலகினி லொப்பாருண் டோ வன்னப் 

பெருசறில ராகிப் பிறக தூள்ள பெருமையு 
நரார்ளசாரர் பசு வரு ண்டோ Shi ar Kr voor டத ய் ல், ( ௫) 

பெரியேசே ஈகமென வருமறை பேசிட 

வரியதோ ரனுபவ மகக்கிலே யுதிக்சபின் 

மருவிய பி mary மாயை மாய்வுறக் 

கரு வினைக் கழிததாருண்ே டாசன்மகாண Lb F லி பூ 

வாடாஜ மலர்சாக்து WHIPS Loon GUM 

@ தடா தாவடி. இ YGF சென் றி டச் சேவிப்ப 

விடாசா டரம்விச வெண்கொற்றக் Gout ட 

தாடாளப் மி றந்தாருண்டோ நானகாண் டத்தில், (0) 

கோணாத மனக்கராய்க் குருபர னருளாலே 
ஈரணாத மான்மறைக் தலையினை நிலைகண்டு 
பணாதே யுலகனைப் புளைவறப் புழுந்திட்டுக் 
காணாது கண்டாருண்டோ கன்மகாண் டத்தில். (௮)



௨௫௮ un G ayo 

வானளினு மண்ணி ணும் ற்று or Gy AE apni 

சகேளினு மினியபோ கற்களைத் தெரிர் துண்டு 

மேோணில நிலையென்றும் விதியே Ka துளதென்று 

நானென்று மிருப்பாருண்டோ ஞானசாண் டத்தில். 

செய்கவப் பயனெல்லாள் சிறி கன். இலகள்ளி 

மொய்கவத் தினாலே மக் BEG ௪ மூயன்றிட்டு 

மெய்கவக் இனைக்கண்டு வேதாந்த இரு ப்பார்கள் 

OH Fo மல்லா துண்டோ ஈன்மகாண் டத்தில். (௧௦) 

கொள்ளையா கு இியினை WITS (HS சொடுக்கைக்சே 

பெள்ளனளித் செரமானா ரெட்டுப் பெயரோடே 

சள்ளென வள்ளெனச் சாற்றிய சடங்கிலே 

நள்ளொன வல்லாருண்டோ நோானகாண் டத் இல்.(௧௧) 

ஆரணந் துதிசெய்யு மறிலினை யசமென்று 

பூரண மாகியைம் புலன்களும் புறசதட்டு 

மாரண முமற்றைப் பிறலியு மறுத்திடும் 

காரணங் சண்டாருண்டோ சன்மசாண் டத்தில். ட 

கானகாண்டங் கனமசாண்ட நயறுப்பே பி DEAR



உ. 

சிவமயம், 

௧௧௨-வது பாங்கிக்குரைத்தல் . 

Lp 

Hr Gooner tH. 

மானே பட்டது சற்றோ மானே பட்டது ௪ ற் ர 

Lor cof பெரியே ar ராண்டிள்ளை வந்து 

தானே நானென்று போனா னவன் ச் 

றன்னையுங் கண்டிலே னென்னையுங் காணேன். (௧) 

பெண்ணே பட்டஅசற்றோபெண்ணேபட்டதுசற்றோே 

பென்னம் பெரியதோ ராண்பிள்ளை வந்து 

கண்ணே சண்ணென்னு போனா னந்தக் 

கண்ணையுங் கண்டிலே னென்னையுற் காணேன்.(௨) 

பாங்கிக்குரைத்தல் மநறுப்பேற்றது. 

  

௧௧௩-வது தச்சாண்டி, 
seman men கைதைய 

இரட்டைக்தகறள் வேண்செந்துறை. 

உன்ற னிடத்திலு மூரா ரிடத்திலு 

முலசகம் பதினாலு முள்ள வொருபொரு 
டன்றனை யீதென்று காட்டித் தந்தார்க்குச் 

சமைத்துக் கழலிட்ட தச்சாண்டி யன்றோ. (௪)



௨௬௭ untG a oo» 

ஓப்பாரி கன்னா லுயிரே பிரமமென் 

மோதியே போகாமே யோர்மாத் தரைக்கு குள் ளே 

தப்பாமே யிங்க னிருவென் றிருத்தச் 

சும தீ மி D Lpyer ட்ட a FETS ண்டி. war OP. (2) 

தர்காண்டி ழமறுப்பெற்றது. 
er aaa etree 

க்க௪-வது அப்பா, 

  

இோட்டைக்குறள் மெடள்சேந்துறை, 

ஆத்ம ரூபமே மெய்க்கெய்வ மென்னு 

மாரணம் பொய்யோ ௮. னுபூதி பில்லையோ 

பார்ப்பற நீர்பனை முட்டைக் குறுப்போ ற் 

பாஷாணம் விட்டும்மைப் பார] தீகாலோ வப்பா.() 

கொள்ளைக் * சரொர்தங் குசட்டிப் பி Dab 
சோதிலா ஞானமுங் கூறியே கா ணாதே. 

மெள்ள விருந்து சிவவேடற் கொண்டு 
ளிழிசிம் பிளிக்கை சவிர்ர்சாலோ வப்பா, (௨) 

ப்பா ழற்றுப்பெய்றது. 

  

      

* இராச ம்-கிரியைமுடி வு.



ம... 

சிவமயம். 

_ ன 2 ககழ-வ.து (Ovo Cov. 

வைனை penal milllpsmeenics: 

இரட்டைக்குடள் வெண்சேந்துறை, 

தேவாரஞ் செய்கின் ற் இண்டாட்ட மெல்லாநாந் 

ரு நாவே றி ர்ற்்தோமென் DAH வலை 

செயலெற்கு மான இறம்பா டூப் பாடி i 

கெளிவெங்கு மானகெென் நிருகணலை 
‘ ஸூ ர் [ச 7 

sreung Carr இய mr in@ au Tid (aM, 

தமர்கிளி யமைய மென் MO a ரணலை 

நம்மில்வே iinGw eum தன்மை யதும்போக 

நாமமேரகா மானோேமென் நிடுஞுணலை, (௧) 

CG aim. 

BLL. னுறவில்லை யுணர்வே யுறவென்று 

முணர் வொழிம் தில்லையென் மிடிகுணலை 

யோர்வி லுணார்வேயென் றிடுகுணலை 

சடம்படு மென்னுங் சுதற்றுக் கழிந்தது 

கலங்காது காணென் றிடுருணலை 

கதற்று மொழிந்ததென் றிடகுணலை, (௨)



௨௯௬௮] பாடூதுறை. 

ஆசார மெல்லா மடையவிட் டங்கா 
மானோகா மானோமென் றிடுகுணலை 
யருமறை யறியாளென் நிடுஞுணலை 

யாசார மானவை முழுது மறவிட்டே 
யானந்க மானோ மன் நிடுகுணலை 
யறிவு வடி.வேயென் நிடுருணலை, (௩௨) 

தணலை மறறுப்பேற்றது. 

க்கக-வது பிடாரன். 
omni fg —n 

தள்வெண்சேந்துறை. 

கர கச்சிலுகாக்கு ஈர்சரவாட்டும் பிடாரரையெல் 
லாம், போதச்சம்மட்டியாலே போனபோனிடமெல் a 7 
லாம் போகடிப்பேன், (௧) 

வாக்சையடக்ருவிப்பேன் மனமோடாமைவைச் 

சுத்திரிப்பே, னீக்சகொன்றிலோடவுமொட்டே னின்ம 

லமாக்கு ம்பிடா ரனானே. (2) 

அன்னாமென் றல்லல்கள் பேசியடங்கியிரா தாரை 

யெல்லா, மொன்றாக மெய்யுணர்வாலேயொக்கலிருத் 

தயொருக்குவேனே. ப (௩) 
ம் 

பிடாரன் ழற்றுப்பேற்றது. 

 கணைர்வாவளுவா அரகய,



DL. 

இவமயம், 

௧௧௭௪-வ.த அம்பட்டன். 

  

இரட்டைக்குடன் வெண் சேர் துறை. 

பறைக்கவே தனைசெய்யு பலுலப் பெரும்புண்ணைப் 

பார்வையா மபிலாலே யறுக்துன் றசையா 

முஇக்கவு னினையுணர் வனலே கோலதுவா 

பபுண்மையி ற் G) ற DB வம்பட்டன் சியா, க) 

உலகொடு பொரு BOT OLLI (ர ணுமுள்ள க்கொடுவை 

யோர்வாலே 8&ழியங் கொழிம் துண்மை யுணரா 

வலைபேசப் பெறாவன் மக் இரர் இயை யறிவா 

காரத்திற் சரைக்திட்ட வம்பட்டன் சீயா. (௨) 

சங்கற்ப லிகற்பமார் தசையது படர்ந்து 

தீன்மையாம் விழியடி..் சடமாகியு இத் த் 

வ௱்கத்டசை யசமென்னும் படலத்தை யுரித்து 

வறிவா பிழிப்பிதித வம்பட்டன் % யா, (௩) 

அம்பட்டன் ழற்றுப்பேற்றது. 

  

   



... 

சிவமயம், 

கக ௮-வது வண்ணான். 
—ofe-—— 

என சாரக்கமிநெடிலடியாசிப்பவிநதம். 

POO yO புன சதுூறி காமா தேற 

சமையென்னும் பெருங்கலலிற் சரிசறப் புடைத்து 

வறையுறு மலமா ம௫இயுவர் பிடித்து 

வைம்பூகத் தொடக்சென்று மறவாவி வைத்து 

வை ff) aH பெருமா யை யொ. துக்க iy வொலித் aol 

லொழிவற வொளிர்போதப் பிரமமே யாக 

மறைமுறை கழு விய வண்ணக்க னடியேன் 

வாசாம கோசா வண்ணக்க னடியேன். 

சேசு மாளத்தூகிற் நிகழ்மையன் முழுது ண னி (Eps Oh BT ப்ரி Dip NUS a (ழு ப oF 

சிகையவே பெடுத்தடித் தலம்பியங் ககனை 
யரசு சமகம் மதியுலர் பிடித்து 

(2) 

வலைத்தோ டணைவொன்று மறவாவி வைத்துப் 
பேசுற பெருமாயை பிறழ்வற ௦ வ வித்துப் ழ் ப் t ஸ் 1 

பிறிகற வொவிர்போகப் பிரம?ம யாக 
மாசறக் கழுவிய வண்ணக்க னடியேன் 
வாசாம கோசார வண்ணத்ச னடியேன். 

அழுக்குறு முளக் தூசி லாகுமுக் குணம் 
டணைமுாழு தறப்புடைத் தலம்பியங் சுகனை 

யி முக்கறும் விமலமா மதியுவர் பிடித்து 

யானென தென்முழு தீறவாவி வைத்து



முதலியார். ௩௦௧ 

புமுக்கூடி. ௮ுளமாயை புரையற வொலிக் துப் 

புரணாபூ ரணப்போதப் ொமமேயாக 

வழுக்கறம் க னிய வண்ணக்க னடியேன் | 

வாசாமகசோசா வண்ணக்கசு னடியேன். (௩) 
வ் ம் © 9 ஓ 

an ay pn, MICU. He. 
rte enh ain 

௧௧-வது முத வியாம். 

  

இரட்டைக்கறள் வேண்கேந்துறை, 
சட்டனென்று தல்ப றித்இடுஞ் சழக்கறு ர் கு 

முதலியார்-சாந்தமாகவே வாய்ர்சு பாவனை த் தலைநி 
லென்ற முசலியார், கட்டறு க்தெனைக் கழலிணை தர்.து 
கண்ணளித்த முதலியார்-கரீருளிலிரவியபோலுள்ளே 

ர் ர் சக 

ச். சி ச ப் ச் 

கலர்துகின்ற முகுலியார். (க) 

சூறைகொள்ளும் புலன்கக£ந்தையுர் துணிய 
வெட்டு மு சலியார்-௪௫ BO er on 601 a5 arly. வாக தீனுணி 

வுதந்த மூகலியார், பாறைகெஞ்சு பகஞ்செய்யும்படி. 
பார்த்து ய முகலியா?-பச்தரெய்ப்பினில் வைப்ப 
தாகிய பரி டைய முத வியார, (2.) 

HUGO ei Moun gGwrram Our N65 gs முது 
லியா-ஈடி.யிணை கலை மிசையினில்வைச் காண்டுகொண் 
டமுதலியார், செப்பரிய சிவவடிவாசத் தெளிவுதர்த 
முதலியார்-சிந்கையோடு மனமொன்றும்படி. தரு த்தி 
யாண்ட முதலியார். (௩) 

ழதலியார் ழற்றுப்பேற்றது.



a. 

சிவமயம், 

௧௨௦-வது தவழுந் தவமுடிந்தத ம். 

eect 

இரட்டைக்தறள் வேண்சேந்துறை. 

சங்காணி யபிமையோர் தவம்பண்ணிச் சாரச் 

அடை கட்டவுர்-கன்சு 1 றன்னிற் பணியா ர௬ுிரொல் 

லாக் தானே தலை கட்டவுய், TESS றடியார் 
கள் வேறொன்றும் சாணாமேகண் Hh Lyi. He 

டற்றகண் காட்டினான். வீரக் ஈழல் கட்டிக் காட்டி. 

னானே. (க) 

பண்டை லினையாற் பணியாதவர் தம்மைப்பாசகக். 
களை கட்டவும்-பணிர்தேத்தி ற்கு மடியானை வீண் 
ஜோர் பணிபப்பட்டற் கட்டவுங், கண்டு களித்தவர் 

் பண்டு காங்கதீதிக் K Hp we சகலை கட் Lai கண்ணா 
திய wontons காட்டினை வீரக் கழல்கட்டிக் காட் ப. 
னே. (2) 

வரு பிறவிக்கு மருக்கென் றடியாரை மாலயன் 

கால் கட்டவு-மனக் கணச்சிட்? வழக்குற்றறைகி lear 

லவாதஇியர்லாப் கட்டவும், கரு கலா செம்பொற் கதிர் 
ம மனி யின்றன்மை சாணாமேகண் கட்டவுங்-கரணாது 

காட்டிய தம்பிரான் வீரக்கழல்கட்டிக் சாட்டினானே. 

தவழந்தவழடிந்தத! ழற்றுப்பேற்றது. 
 சதவஹ்க் குலவ வையக



QW 

இவெமயம், 

க௨க-வது ஆண்டார். 

  

தநள் வேண்டாமீசை. 

முன்னாண்ட வல்வினை பின்னாண்டு வாராமே 
மோக்கிர மாகவே சாச்கிநானாக்கிய, வென்னுண்டா 
சென்பேனோ வென்னாண்டீ ரென்பேனே. (௧) 

மண்ட வல்வினை மாண்டுநான் வெறுமுந்தனாக 

வேடிக்க னாக்கெய, வாண்டாரே யென்பேனோ வாண் 
மோ யென்பேனோ. (௨) 

பூண்டமா மும்மல மாண்டுபின் னைவெறும் பூர 

ணமாகவேயபொ BS pov ரூட்டிமி, வாண்டாரே யென் 

பேனே வாண்மடீரே பென்பேனோ, ௩) 

அஷ்டார் ழற்றுப்பெற்றது. 

க௨௨-வது தச்சன். 
கவர கைதித்வதிவவைகை. 

அறுசீர்க்கமிநெடிலடி ஐசிரியவிநத்தம். 

அதறுகம்பு னுனிப்பணியின்ற னளலில்பல் யோ 
னிபிஞூடே, பெறுதாயுகரக் குகைபாய்ச்சிப் பிறழ்ங் 
தியின் மீதுவளாத்து, மறுகாலவ் வியோனியினாடே 
வளர்காயம தாயிடும் வண்ண, மறியாம லியர்திரம் 
வைத்த வாசாரியை யாரறிவாரே.: (௧)



OF பாடூதுறை. | ௧௨௩ 

ப் . cy oa . . ட ௩ ஈ 

சாலவைத தரு கைய துவட்டிக் கழியென்பு நாம் 

பொடிசைத்து, சாலக்குரு திப்புன ஜூடே துசையா 
இர ப்தி வ வ வட் ட . மகி டனனையமைக் றுக், தோலைக்கொடு மேலதன் 

டப் . ey ge 1 a * . : மேவித் தளை தூப வியர்திரகூடஞ், சாலப்பொறிவைச் 
வதன் ட ட பபற இ ல ற அட்ட ம ன டர ் ் BRR BLK ய வர ற சதியக்குர் சச்சன்றனை யாரறிவாளே, (௨) 

பொய் யு டல் போலொருபாவை பொறி யற் 

அளபோலகடி க்துச், செய்யற்றிகமோடயரக்திற்ரென் 

றேயும லதீதிரிவிரிக்துக், கைவிட்ட வியர்இரமாகக் 

கண்வைகசவை எண்ணில் aM rtp ae, தெய்வ BS கழ் 

தச்சனவன்றன் செம்பொற்கழல் ரூடவல்லீரே. (௩) 

தச்சன் முற்றுப்பேற்றது. 

  

க௨௩-வ.து பாம்பாட்டி. 
 அன்வககவிதவவ நித னயமஇவவ்வறை 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரய விநந்தம. 

விரகற்ற கூடத்திலே பாம்படைப் போம் 
[அ me ட்ரூ , . ட . 

வேதாந்த வெளிபிலே விட்டாட்டுவோ௱ 
காரணங்கள் பிடிக்தங்கே பி so 1th BE ou ma 

காலங் சுழியவே தப்பிடுவோம் 
பரவிய மும்மல மாயையென்னும் 

பாம்புதான் €றிச் கடிதீசுபோ.து 
வுரையற் 0 மக்இிரங் கொண்டுமீட்போ 
முள்ளுளார் வாழசின் ருடாய்பாம்பே, (ay



வது] நீலம். ௩௦௫ 

இத்தா முத்தி தருமென்றெண்ணிச் 
சிந்தித்து சாளார் இகைத்திராதே 

பத்தா கிற்சவுறை குக்துமோகான் 

பார்க்கானைப் பார்த்துறின் முடாய்பாம்பே. 

ஓங்காரத் தூட்புகுக் Brag ws 

Quraru gt glam 1S sot L 4c" Bi 

தூங்காமை தூங்கிறின் மூடாய்பா ம்யபே , 

தொதங் கடர்தோமென் முடாய்பாம்பே. () 

ஆரூரு மிங்கேயம் பலமு£மிங்கே 

யாடரவக் கண்கிணிக் காலுமிங்கே 
பேரூரு மிடபவா சன ழுமிங்கே 

பிறப்பிறப் upd தானுமிங்கே 
சீராருஞ் சிவஞான போதந்கன்னைத் 
Osos g1 தெவிக்துநின் முடாய்பாம்பே, (௪) 

பாம்பாட்டி ழற்றுப்பெற்றது. 

௧௨௪ - வது நிலம், 

  

குள்வே. க சேந்துறை. 

வேறுகூறொன் மிலா தரிலம் வேதார்ச மெய்ப் 

பொருளானகில, மாறியறிர் தா wa Sug சிலமங்கனேயாடு 

Sonate. ப (௧) 

20



௩௦௭௬ un G நறை, [௧௨௫ 

எல்லாவழக்குங்கடர் த நிலமேகமேயாகி யிருந்த 

நிலம்,பொல்லாங்குகன்னிற்புகுதாகிலம் பூரணபோத 

மாய் நின்றரிலம். (௨ 

கல்விக்கடலைக் கடந்தரிலங் கற்பனை யெல்ல ர் 

சவிர்க்ஈரிலஞ்; சொல்லற்ற சோதியாய் நின்றகிலஞ் 

சோகமோகாதி துறர் தரிலம், (௩) 

அறிலே வடிவாயிருக்கு நில மாற்றலுடையார 

மாந்தகிலம், பி றிே வதுமின் மியி ௫ ஈதநிலம் பிரமப்பெ 

வெ ியான நிலம். (௪) 

சத்தஞ்சிவமாயிருந்கநிலஞ் செய்வனவொன்று 

டன்கூடாரில, முச்கனுரமுக் தியுமானநில முக்குண 

மெல்லாமுடிந்குகிலம். (@) 

நீல மற்றுப்பேற்றது. 

- கஉ௫-வது தட்டான். 
of 

இரட்டைக்குறள் வேள் சேந்துறை, 

பந்தமாம் பணிசெய்யுக் தட்டா னென்றும் 

பலதார் பதக்களு செய்யுர் , தட்டான் 

முந்து நாண்வனை பண்ணக் சுட்டான் 

முற்பல மெல்லா முடிவ/செய்யுக் தட்டான். (௧)



வது] தட்டான். ௩௦௪ 

இருவினை த தளைசைய்புச் தட்டா Carters 

களப்பமு. கன்றாய்ப் பண்ணும் சுட்டான் 

சரியுடற் சரிசெய்ய ue கட்டான் மொந்தச் 

சங்கிலி பண்ணும்வி ரத்தட் டானே. (௨) 

ஐயஞ் சாவடங் கோக்குச் கட்டா 

ணசையணி கட்ிவடம் பண்ணு தட்டான். 

மெய் யுள்ளக் (Haw நிசெய்யுக் சுட்டான் ஞான. 

மெய்க்குழை செய்யும்வி ஈதிதட் டானே. (௩) 

அறுகொழி லாழிசெய் தட்டா னென்று 

மருமறைச் சிலம்பு செய்யும் கட்டா 

mapa ௬ுடல்கோத் தங்கு லகே 

முடன் செய்யும் வீரத் தட்டானே. (௪) 

மையுற்ற பவபா சக்கு மைசெய் 

வயிர, வீடதுபண்ணுக் தட்டான் 

'செய்யுற்ற கொழிரனாய் முழுதுஞ் 

சிவப்பி! காசமொன்றுக் 178 or, (௫) 

mae mete ape: et ae 
நட்டால் முற்றுப் ரபழுறது, 

கரசைகவலவ்ஷ கள் சகட



ns ட 

Glau tows, 

நூற்றிறுபத்தாறாவது 

ஏவலிலாக்காரணத்திகழ்ச்சி. 
அதா 

இரட்டைகள் வேர் செந்துமை, 

சாத்தும் கணிமாலை கானானே ஸ்சிலலோ 

தும்! ரர ் லுக்கு இத ற் As சீ தாரா னே a Bar aor 

வேத அ மத்! மடியா இளா னே னாக இலலோ 

வெம்பிராற் சேகேலு மொன்றானே னாகிலலோ. 

பூங்கோயில் செய்கைக்குப் பூவானே னாகிலலோ 

பூவோடே யேறிய காரானே னாகிலலோ 

பாநங்கா மடியரர்க்குப் பாங்கானே னாகிலலோ 

பரமன் றிருப்பணிக் காளானே னாகிலலோ. (௨) 

இட்ட இரிமுண்டர் கானானே னாகிலலோ 

விலங்குக் இருச்செலிப் பூணூனே னாகிலலோ 

கட்டிய வீரக் கழலானே னாகிலலோ | 

Si gud & கிசைந்கசெய் காலானே னாகிலலோ,. () 

உருகு மடியா ருளமானே ஞைகிலலோ 

வுவக்துவந் தேக் தூ முசையானே னாகிலலோ 

பெருகிச் சொரியுங்கண் ணீரானே னாகிலலோ 

பெருமா வுக்குகானும் பித்தானே னாகிலலோ.



அம்மானை. ௩௨௦௯ 

கலையறப் பார்த்தருட் சண்ணானே னுகலலோ 

கண்ணிற் கருணைக் கடலானே னாகிலலோ 

FOG DES செய்ய காளானே னாகசிலே லா 

தாடந்த தம்பிரான் முனனே னாகிலலோ, (௫) 

சவலிலாக்காரண திகழ்ச்சி ழற்றுப்பெற்றது. 

௧௨௭-வது அம்மானை, 
—ofo— 

இரட்டைக்தடன் வேண்செந்துறை. 

மாயைக்கு வடிவு கொடுப்பர்கா ணம்மாளை 

மாயையா லுவரு வளப்பர்கா ணம்மாள 

யாயி லறிவா பிருப்பர்கா ணம்மானை 

யாயாக போதுலச மாவர்சா ணம்மானை, (க) 

பார்க்கி லுலகம் பமுகைகா ணம்மானை 

பாராத போறது பமுதைபாம் பம்மானை 

யார்க்கு ம் ரிய வரிதுசா ணம்மானை 

யற்ற கறையடிகண் மற்றிலா வம்மானை, (௨) 

ஊனெனும் தூணி லுதிப்பர்கா ணம்மானை 

யோரா (haus பிளப்பார்கா ணம்மானை 

யானென தென்னவொண்ணா வின்பங்கா ணம்மானை 

யின். துன்பமற் றிருப்பர்கா ணம்மானை, (௩)



th. BO பாடூதுறை. | [s2_9 

பத்திக் கடலி லமிழ்தங்கா ணம்மானை | 
பார்கிகில் பாஞ்சோதி யாவர்கா ணம்மாளை 

யெ க்தி க்ஞு மெப்போது நிற்பாசா ணம்மாை 

யமி லாப் போதமா வர்கா ணம்மானை, (vy 

உண்டிபா னங்க ளுயிரள வம்மானை 

யோரின் மனத்சகே கறுக்க மம்மானை 

சண்ட. ஈரைமாணம சாயத்சே யம்மானை 

GMT yds காறூன மில்லைகா னாம்மானை, (௫) 

அதிபர் AL IT: OM மில்லைகா ணம்மரனை | 

யாறசோ * தானு மப்படியே யம்மானை 

பே௮ நிழவமில்லாப் பேரின்ப மம்மானை 

பேசா பேசுமில்லாப் பிரமங்கா ணம்மானை, (௬) 

தும்மானை மற்றுப்பெட்டிது. 

கஉ௮-வ த காளம், 
வவடடடிடும் ஸ்ம 

இரட்டைக்கறள் வெண்செந்த;மை. 

அன்னிய மில்லையென் நூசேடா காள 

மானற்க மானோேமென் நாதேடா காளக் 

அுன்வு சடமேயென் நூதேடா சாளஞ் 

சோதியட் சோதியென் நாதேடா சாளம், (௪) 
  

4 கோதுசாமாஇி-கோடியென் ஐம்பாடம்,



வத] காளம். 

பிறவி கழிர்சதென் நூதேடா காளம் 
பேதைமை fits gor ore wir காளம் 

அறிவே வடிவென் மூடே கடா காள 
மறியாமை போனகென் நூதேடா காளம், 

கோசங் குலைந்சதென் நூதேடா காளங் 

கூரறி வானகென் நூகேடா சாளம் 

பரசம் பறிந்தகென் நாகேடா காளம் 

பரமே பாமமென் நாதேடா காளம். 

பற்றற்று கின்றோமென் நூதேடா காளம் 

Kh Db 

(2) 

(௩) 

பார்ப்பறப் பார்த்தோமென் நூதேடா காள 
முற்ற வுணர்வேயென் நூதேடா காள 

“ipa dor af யரமினொமென் நூகேடா காளம். 

உள்ளது போகமென் நூாகேடா காள 
முலகமோக் காளமென் நூதேடா காளம் 

வெள்ள வெளியிகென் நூதேடா காளம் 
Gai BE சொன்னவண்ண மூதேடா காளம். 

ஊனேோம Dad ser நூதேடா காள 
முணரீவே மிரமமென் றூசேடா காள 

நானே யானாமென் நூதேடா சாள 
சானாவ இல்லையென் நூதேடா காளம், 

உண்மை வடி.வேயென் நாதேடா காள 
மட்புறம் பில்லையென் நாதேடா காளற் 

தண்மை யறிவேயென் நூதேடா காளறந் 
திசைதிசை தோறுறின் நூதேடா காளம், 

(5) 

(௫) 

(7)



௩௨௧௨ பாடூதுறை. | ௧௨௯ 

சாதி கழி ந்கதென் நூகேடா சாளஞ் 

ஈங்கை கலவிர்ரந்சகென் நூசேடா சாளஞ் 

சோதி ஈுகமேயென் நாதேடா காளஞ் 

சொல்லவொண் ணாததென் நூதேடா காளம். () 

காள் மற்றுப்பேற்றது. 

௧௨௯-வ.து ஆவாள். 
—-+--— 

இரட்டைதறள் வே. செந்துறை. 

உள்ளா ஜெருவன்கா ணுவாளே யுனையலகொன் 

வுமில்லை யாலாளே, விள்ளா னொருக்காலு மாவாளே 

லேண்டுந்தே வைகொள்வா னஞுவாளேோ, (௧) 

பண்டே யெனக்கடை யாவாளே பற் றி த்கென் 

னாலேகா ணாவாளே, ஈகண்டெ மதிகெட்டே னாவாளே 

சண்டுகூடக் கைவிட்டே வாளே, ர 

கேடுமவ னானேகா ணாவாளே சேடப்படு மவ 

ரல்ல ராவாளே, வீடுமவர் சாமேகா ணாவாளேவேண் 

டுந்தே வைமீட்பராவாளே. | (௩) 

காரியஞ் செய்யார்கா ணாவாளே கண்ணாலே 

கழிப்பர்கா ணாவாளே, கேரியர் கூரிய ராவாளே நிற் 

பெற் கும்போகா ராவாளே, (௪)



வது] ஆ வாள். ௩௧௩. 

வாயுங் கையுமில்லை யாவாளே வாவென் றழைக் 

கவல்ல சாவாளே, யேய்வு மோய்வுர்காரா ராவாளே 

யெப்போதும் வாய்தாரி யாவாளே, (௫) 

பேதிச் திடத்திலு மாவாளே பேரா இருப்பர்கா 

ளுவாளே, யோகக் முடிகெட்டோ மாவாளே யுளையு 

(ர) 
வஞ்சனை செய்வார்கா ணாவாளே வாக்கு. மனம 

ஸில் 

மெனை யுங்கை விட்டா ராவாளே,. 

மிப்பா ராவாளே, நெஞ்ச கலங்கு மாலாளே நேதி 

யென்று நிற்ப ராவாளே. (௪) 

ஒராத போதுளா ராவாளே யோரி Oem ables 

பர்காணாவாளே, உயேராக நீயவராவாளே யெல்லா 
மறிவுகா ணாவாளே, (௮) 

அலாள் ழற்றுப்பேற்றது. 

  
ர எராசாதவென்ப து-ளரா soar விகா.ரமாயிற்று,



உ 

சிவமயம். 

௧௩௦-வது சோதனை. 

—— thee 

இரட்டைக்கறள் வென் செந்துறை, 

பூணப் படாதன ண்டு 
போர்ற், துடுத் Sit. Hy pu பேதிரி வேளைச் 
காணப் படாயென்று சொல்லியெனிற் 
கண்ட கனைத்துங் கழிர்துவிட் டானே. (க) 

எட்டாங் கரண, ச்; 5 ன. ள்ே ள 

வெட் ட்ட 0. வளியிணிற் mn 
வேற்று முகர்தோன்றா Cay oe கானே. (௨). 

உலகர்ச் இசைய நடர்திட் 
டொன்றுமுள் ளென்றென் அுணாந் இருப்பேனைச் 
சிலுகற்ற இிற்பச tor SOU son p 
சேரு மனக்தையுஞ் செம்மை செய்தானே. (௩) 

காரிய முண்டென்று சொல்லிக் | 
சண்ணுக்கெட் டாதே கடக்கப் போவேனை 
யாரியன் .வற்துபுக் கென்னை 
யப்போதே யானந்த மாக்கி விட்டானே. (ரூ) 

சொல்ல வொண்ணாசன சொல்லிச் 
செவியோடு சண்வாய்கள் சோதி இக்துப் பாத்தென் 

னெல்லை யிலாவறி வாகி 
யானு மிதன்றி Doh Bp கேனே. (௫)



ஊர், உக 

சிட்ட மாய்ப்பட் டனுமாய்க் 

கேசதக்துள் ளானொரு வன்சொல்லப் போகப் 

பட்ட விதன மூம் பாரீர் 

பரிபூர்ண மேபின்னு மானது பரரீர், (௬) 

h(a CHUB yplas I போல 

நிலையில்லா வால் க்ரே Coes Bunn 
யாருக்கு ரன்மைசெய் தோகா 
மறிவே யகண்டநூ மாய் வறியாதே » (ary 

OF UD LL 5 ன மி் G Geol GE a 

யென்னில்வே றில்லையென் றேகெடு நாளாய்ப் 
LIT pa Baw றத்ே தாமு நாமே | 
பண்டை யறிவை யறியா இருந்தே. (௮) 

சோதனை ழற்றுப்பெற்றது. 

௧௩௧-வ.துூ ஊர், 

  

இரட்டைக்தறள் வேண்டசெழ்துறை. 

* கான்முக னுக்கெ மா னவூ செங்கஜரர் 

ஈான்மறை யுற்துதி செய்யுமூ செங்களூர் 
தேவுக்குர் சேவா பிருக்குமூ ரெங்களூர் 

சதேவர்களன்றித் இரியும செங்களூர் (௧) 
    

* இச்செய்யுள் செடின்மோவே 1-எனுகையின்று,



bir Lin © gd} ow p. 

6 ரீ ற் fT ot. ih FI BOOT As ரெ்சஞா 
சோகமோ சங்க டுறந்தவு ரெங்சளு 

சாற்ற லுடையார்க் கடைத்துவு ரெங்களா 
ரானக்த மாயே யிருக்கு செங்களூர். 

காமக் குரோதங் கழிக்கவு ரெங்களார் 
கல்விக் கடலைக் கடர் கவு ரெ AIS Cor 

நாமரூ பங்க டவிரநர்கவு பெங்களுர் 
ஞானமே யாக நவின்றவூ ரெங்களூர், அதிவிட் டறியாமை போ க்கு ரெங்க 
சன்னிய மொன்றுமி லாதவூ ரெங்கஞூர் 

குழியி ட்டி. தென்னவொண் Gy GAY ரெங்கஷர் 

கோசங்க Cars git குலைந்தவூ செங்கஷூர், 

Yes Ag pu wpa Hip செங்களூர் 
பூரண போதமே யானவு செய்களுநா் 

வித்தும் விளைவு மி லாதவு ரெற் & ONT 

விண்முதற் பூசம் விளைம் சவ செங்க: 

எட்டுத் திசையு கிறைந்தவு ரெங்கஞந 
ரேகாக்த மாசி யிருக்கு ரெங்களுா் 

தட்டற்ற யோக டங்கு ரெங்களுர் 
தின்மபா வங்க டவிர்ர்சவூ ரெங்களூர். 

உலகத்தை யெல்லா மொருக்குுத ரெங்களூ 

[ ba. 

(௩.) 

(௪) 

(*) 
ருண்மையொன் முகியொன் ூனவூ ரெங்களூர் 

சிலுகற்ற சிற்பா மானவு ரெங்களுர் 
சிந்தனை விட்டுக் தெவிர்தவு ரெங்களூர், (௭)



வது | பாரணம். உகள 

உன்னப் படாவுணர் வானஆ ரெறங்சஞு 

ருள்ளொளி யாகி யிருக்கு ரெங்க ஞர் 

சுண்ணுக் கணிக்தா யிருக் Hap ரெங்க ஞர் 

கள்ளப் புலனைக் ௪ ifr தவ, செங்களூர். (அர் 

கக்துஞ் சிறுகு மிலாதவு, ரெங்களூர் 

சரண்பானும் காட்டிய மற்றவூ ரெங்களூர் 

ச்சு வெளியிலே தோன்றுக ரெங்களூர் 

சோம்பர் சுசமென் அணர்ச்கவூ ரெங்களூர். (4) 

paw ff ழற்றுப்பேற்றது. 

௧க௩௨-வ.த வாரணம், 
அடதத 

இரட்டைக்கள் கேள்செந்துடை. 

உலினைவி லங்ஞ் கழ ற்றிய வாரணம் 

வீர கு கம்ப முறித்திடும் வாரண 

மென யானென் கணையை முறிச்தெழிர் 

தொகு மாமமிழ் சாகிய வாரணம், (க) 

கரணப் பாசரை வீசிய வாரண 

கருணை மாமலை மேவிய வாரண 

மாண மாமறை மீறு முழக்கவே 

una வீதியி லேவரும் வாரணம், யூ



கக பாடூதுறை. [ ௧௩.௨ 

பத்தி வண்கோலுச் (HET HY ALT I oor ib 

பாசக் கயி Py ற் கட்டுணா வரரண 

முத்தி மாமடு விற்படி வாரண 

ஹல மாமத வாரணம் வாரணம். (௩). 

YOU ॥ன்பளற் மிற்படும் வாரண 

மான்ற மாமக மேபொழி வாரணம் 

லவன்பி லோடு மனிகரை வாரியே 

ira சேர்திர யத்தெ றி வாரணம், ( ௪) 

சமய வைம்பொழில் சாடியே யைக்தெனுற் 

சுழைழு ஜிச்தயி லுந்கனி வாரண 

மமைய வாறினர் மேல்கொளும் வாண 

மாதி மூலமென் ஷோதிடும் வாரணம், (௫) 

கத்த UT FH) GQ. GBH Gul SEM 

.. சவள மாவண்ட மூண்டதோர் வாரண , 

நித்த வாரரு ளின்பட்டங் கட்டியே 

நீச னேனையு மாண்மத வாரம், (௯) 

லம லக்ருறு மென்மனர் தன்னையே 

யசைவ றச்சிவ மாக்கிய வாரணங் 

கலச லப்பைநாற் கட்டுரை யொன் றினாற் 

கரிச றுத்தரல் வாரணம் வாரணம். (௪)



வத]  மேய்ஞ்ஞான விளக்கம். ௬௩௧௯ 

கொச்சை GT (HOF FT RE சடங்கெளுங் 

கோடு வான்கொம் பற்றால் வாரண 

wee Cu gi worse) gar யாண்டுகொண் 

மூட்ட மாமத வரரணம் வாரணம், (௮) 

தவ ரூம்பிந் சேத்துடு ம் வாரை 

முடிவில் கற்பகச் சோ லையில் வாரண 

மாவ வென்றடி. யாருட னென்னையு 

மாண்ட மாமக வாரணம் வாரணம், (௯) 

வாரண ழறறுப்பெற்றது. 

GR GO Bl 

மெய்ஞ்ஞானவிளக்கம், 

டரட்டைக்குறன் வேண்செந்துறை. 

YO ut FSC so வாரக் கோனே 
யடையப் படர்ச்துதேடா வாரக் கோனே 

யோடி. மறியேடா வாரக் கோனே PP, 
யுள்மீள மறியேடா வாரக் கோனே. (௧) 

  

குறுகவளை குறுசவளை கோலச் கோனே 
கூரவனடி. கு௮ுகவளை கோலக் கோனே 

குறுகவளைத் தவிழவிராய் கோலக் கோனே 
குரம்பை தனைக் குலையவிராய் கோலக் கோனே.



௩௨௨௦ பாடூதுறை, [௧௩௩ 

ஒடி.யிடு சாடேகான் % போரு D.C oar 

யோடாமை யுள்ளே மறிக்கு தேனே 
யோடாமை யுள்ளே மறிச்ச-வாே ற 

யோவாமை கின்று நழிங்கு சேனே. (௩) 

ஒவாதே கின்று ஈடுங்கு மென்னை 
யுள்ளே புகச்திரியத் சள்ளு சேனே 

காவா ஈரகமுங் சைக மன்று 
கருதுமற் கொன்றையுங் காண்கி லேனே. (ஸ்ர 

காணாதே கின்று சழியு மென்னைச் 

டதா லிட்டிக் காலிட்டுப் பாயு தேனே 

சாணாக கண்ணைக் தடைக்கு தேனே 

கதிர்போ லறிவங்கே காண்கு தேனே. (௫) 

அறிவா லனைத்தையுங் காண்கு தேனே 
யறிந்த வறிவா யிருக்கு தேனே 

பிறியா வறிவா யெனையு மந்தப் ; டட 
பேச்சற் நிடத்தி லொளிக்கு தேனே. (௬) 

பேராமை பேச்ச ற் ஜிடத்தே வைத்துப் 

பேரின்பப் பாற்சோ றிழிகு தேனே 
யாராதே சான்வாரி யுண்கு கேனே 
யடையவு நானா யிருக்கு கேனே. (ar) 

~ * Quu ges Sa மூன்றாவதுமுதல் ஒன்பதாஞ்செய் 

யுள் வரைக்கும் அடிசளினிற்றுச்சொற்கள் காலவிடைரிலை 

குறைர்து மருவிமின்றன. ப 

  பப்



வது] குறி. ப ரூ.௨௧ 

உணடு களவில் நூரின் டு சேனே 

யோவா தொளி ரதின் 7 கேனே 

யண்ட மழிர், நூதின் ய்து தேனே 

யலைவறக் ம சொட்டிர றின் ரமி ) கேனே. (௮) 

உண்மைக் S ழூ WAI OF Spl டூ தனே 

புரம் ண் Ch சம்மார விரு க்கு கே னே 

வண்மைக் கருணை வளாத்தை யுன்னி 

மறுகி யுடைக்அுச்குப் போகு கேனே. (௯) 

ஆச. மிக்கு கின் மூட ரய் கோனே 

யதிசய மிக்குரின் மூடாய் கோனே 
FT இயை விட் டெ ஜிம் தாடாய் கோனே 

சதுரினை விட்டெறிர் காடாய் கோனே. (௧0) 

மேய்குகானவிள்கம் ழற்றுப்பெற்றது. 
கவத தகைய ககைவம் பவட 

ிகச-வ தூ குறி, 
sere PO Goreng: 

இறுசீர்க்கழிதேடிலடியாசிய வந்தம். 

இட் “Grog & BNC (HB DLO, DLT SHLD யாகாசாதி பூச் 

மாய்ப்,பூதத்திரளாம் புலன்களொருபதாய்ப் போரும் 

பொறிகளாயே, யோசக்களும் வ ரக்கர இகர ஹான் 

கோங்கய ே சாலைக்குள்ளே, வேகத்தலைவன் வருங்கு 

றியாமிர்த OL 16 SH Gi OCW. (௪)



௩௨௨ பாடூதுறை, [௧௩௪ 

ஏசனனேசனிடை யொருவரின் றியெங்குகிறைக் 
அரின்று, போசம்புலன்சள் பொழுதுபுணரிலும்போ 

தீமே யாகிநின்றோன், மோகங்கழியமுன் வேடன் 
சொண்டென்பான் முச்தியளித்தபோதே, யேகும்பி 

றவியென் நிடச்கண்டுடி க்திமிமின்றே வருங்குறியே. 

2 ji) GO cow (th Gam, ற யின்றியழியாவறிவா யிருக் 
சையாலு, மின்( குமொருறு som யின்றியினியனவேக 

மாய் நிற்கையா லும், பொங்கும்பிறளிபும் பூ குப்புலன் 
களும் பொ ய்யாயிறுக்சையா ௮ மெ ஸ்குரிரை Om Bey 
னெ ன் னையரமுள் செய்வானென்றே யிடிங்கு ae ய.(௩) 

பூணும்புலன்க எனைத்கையும் பொய்யாய்ப் 

பொருக்தக் ஈழ ரறவும், பே ணுமனந்தப் பிரமராமா 

பிடப் பேசாதுபே௫ிடவுங், காணுங்கனவுகான் கண் 
டகிமித்தமுங் சண்டோடுடிப்பனவும், வீணன்றுகா 
ணும் விமலன் வருகைக்கு மெய்யேயிடுங்குறியே. (௪) 

Pele usaf Gear wi னிலையா சவூனையெடுத் த Sos Bsr 

ளெல்லாம், வீசேழுலகில் விழுவதெரு முவத காய் வீணேயு 
மன்றாயென் ரோசைபரிச முருவஞ்சுவைகந்த மோரி 
லுணர்வாகுமென், முசையறுக்க வமலன்வருங்குறி 
யங்கத்திடிங்கு மியே. (௫) 

சலியாதுலக மனைக்தையுகோக்கிச் சனனமர 
ணங்களு, மெலியாலிகபர லோகங்கடன்னில்வெறுப் 

பும் விழைவியாவைய யும், பலியாதேபச்சென் றிருந்த



வது] குறி. ௩௨௨௩ 

வனை திதையும் பார்த்தூப்பாமொ ஜிய, நிலயாமலென் 

னெஞுஈதன்னில்வருங்குமி நித்தன் வரு்குற/யே. () 

ஆரும், றிபாவறிவசே நானெ ன்றிட்டானர்க மா 

கச்செய்தே, தான ணிபனயக்கன்மயக் கயைத்தோத் 

அ௮மம்மாயை பி 60), லோ றி வரகவுண, ர் & தீ ay ண்ர்வா 

குர த் ம்மை யா ர் i HG Lt tO a 5 பேர றிவாம் ய்ப்பி னன் 

தியப்படாை ம் பிரமா மாங்கு மிே ய. (0! ) 

கன்னைய றி ப்ர இரு ந்தா ண்றனைபி றைதான றிவிச் 

திபோதசே, யன்னியமின்றி யசண்டபோதம்மா யறித் 

துமநியாவிடி। ற், பன்னுமறைய யும் பாமேரீயென்று 

பணித்தபடியதுவா,பின்னஇதுவென் நியம்பவொண் 
ளுப்பாெ மன் எங்குறி ய் துவே. (௮) 

தந்தைதாய்சற்றர். கனையந்தமாகவே காரணியி 

லுள்ளதெல்லாம், பந்தமேயன் றிப் பயனில்லை /யன் 

றுபின் பாசம்வறித் தபோே தீ. Rim Guay இிணிழ் 

Brancusi tig செ ஸு த்தேயறத்ை சயுன்னி, வந்த 

படு. கண்டு, மான்ம ற்றிலலது மாயையறுங்குறியே, (ge) 

அத் ண்சா லமறி£ தவர் தம்மிலடங்கி: பிர ரப்பு வு, 

மித்தனைசாலமிய் துளையெ ! ரிக்க விருவினைப்பற்றதுவு, 
மத்சனருமறை யாலதுநியென்ன யானவ இனத Oy, 

ASSO PFES@QU ரேரொருவரின்றி ிற்கவருங் 
குறியே. ய பட (௧௦) 

குற் ழற்றுப்பேட்டது. 
womannenepinewinet



டை 

இலவமயம், 

க௩௫-வது கைவுரைா. 

  

கலிவ்ரநத-ட 
ச os . . ச 

உண்மையே யாகி யுலகுதிப் பதன்ருன்ன 

முண்மை பிற ஜொன்று முணாராமையா ay BB 

அண்மையா லேவளார்ஈ் Sedrsoww ) Spar 4 HHS 

கண்மையாய்த தோன்றக்சனுக்கண்டேன்ே முழிசான், 

வார்ம் (Lp & GUT US வலையம் பில்ட். hb OIA 

ஐ ர நின ன்ள்டங் அத்டு exe TM 
GOI © GOT Ld HE HNC QT GV Lik) BID eG aor Ab} 

நரனே (தலாம் பிரம முதலாகத் 

தானே ஊ தழைக்ககு களாக்கண்மீடன் @ ரூ US ran, (௨) 

பண்டமுண் டென்று பரங்கெட் டி.ராேநீ 

லிண்டிடும் போழேவே தாச்சு.ந்கசை மோக்டட 

லண்டமேயாக லக ண்டமே யாகுல் 

சண்ட அழிக்கக் கனாக்கண்டேன் டநேழிரான் ௩ _ ழிச்சச் கனுக்கண்டேன் ஷேழிரான்.. (௩ 
மொய்தவக் தாலுன்னை முற்ற வுணர்க்திட்டிசி 

. க க 6 ப் . ௩ 

செய்தவச் சாலுன்னைச் இந்திக் Bow wl 
கொப்தநற் கூற்றையுங் கொண்டாற் கோறையுங் 
wong மாகக் கனாக்கண்டேன் ம ரிரான், (௪) 

எங்கள் பெருமா ஸிணையட. சென்னிமேற் 
ற் ங்கு LD LD HE A தாமரைக் உண்களா ற் 

பொங்கும் பிறவிகள் போயரலப் பார்தீறுகி 

கங்குல் கழியச் சனாக்கண்டேன் Cap lier ar, (ரி)



கனுவுடை, ௩௨௫ 

அன்னை மறையாக வப்ப னறிவாக , 
ப் “மு 6 

வுன்னிய போதே புலகையு மூனையுக் 
கன்னி லொளித்திடக் தன்டுண மாங்கேயாய்க் 
சன்னி பிறக்கக் கஷைகணடேன் ஜோழிரான். (or) 

வேரிலா மாயைதான் விச்தாலிப் பூதமாய்ப் 
பாரிலே சட்டப் பாக்து பலகொம்பா 

யீரிலை யாயிக் இரியங்க ளேபூர்திங் 

கோரி லொளிக்கக் கணுக்கண் டே டன் மோழிகான், (௭) 

சத்துக்குற் பத்தியன் ௪த்காதலா லில்லைச் 
சந்தா வதுக்கு மச தலால வேறில்லைச் 

FH El OF SUD ULE Fb இப் பகொன் ஙில்லைப் 

DFG பிதற்றக் கறுக்கண் டன் ம (ரீ is ரன், (௮) 

பற்றிலா தானொரறுவன் பார்த் திட்ட பார்வையான் 

மற்] ஜில்லா மாயை மரற. Deg து பேரறிவாய்க் 

கற்றிலாக் கறல ௬௧ செொல்லாங் சனியுண்ணச் 

கற்றி பா ஞ்ச சனாக்கண்டேன் பசோழிகான். (47) 

போ வு Ds 5 BBL பெண்டிர் மகச்கூற் ற் 

மாரா செத்தா லுறக்கத்தி னின்றேனைச் 
சீரார் மறைவீரை ஸ்ரீபுரு ஷோத்தம 
Cw or ay OO IT Hh HBT ஹு ள்ளெசளியா னேனே. (௧௦) 

கனுவுளை மற்றுப்பேற்றது.



௨ 

இவமயம், 

க்௩-வது குறத்தி, 
ட ஆவை 

கவிவிரநதம், 

பேதை வனம்புச்ளுப் பிணிருப்புப் பின்ளூழச் 

சாஇ பலபே௫ர் சரித் இடுங் ரு நத்இியல்லேன் 

Ca BLD பலவின் இச் ஜீ ழ்மேலொ ன் றில்லாத 

போது வடிவாம் புரைய LNB) (HD க இயேனே. (க) 

Boor வுபாதிசளை நிருபியா நிலையாலே 
பொல்லாத விடயத்திற் பு( தந்து நுவிமுங் குற க்நியல்லே 
ளெல்லாம் பிரமமென வென்னில்வே றி கண்டு 

சொல்லா லுணாவொணு CUT BLOT (BF தியேனே. 

மின்னிக் ௪ ய சா ற்போல் வீரா (i tpi கனாவுடலை 

புன்னிப் பலனா ரூறவுசெய்யுக் குறத்தியல்லேன் 

தன்னைக் சனிற்சண்டு சத்தாதி பிம் இயங்க 
ளெொன்லுல் கினியென of ஜிக்திடுக் க குத ச்௫யேனே.. 0) 

பச்சை வடம்பூண் டி பு ஙு நழுவி யூ. சா இதுப். 

பிச்சை பலகொண்டு பி ip Lim HP; ல் & பெல்லே 

னச்ச மறத்தூறந்த விகாரி ர ory ம். 
விச்சை பலசொல்லி விளை யாங் குறதீதியேனே. (௪) 

கட்டருக் கர ஈணமென்னுள் சுநொப்கள் புடைரூழப் 

புட்டி நலைவை த்துப் போம் பமிரநம் (௪ குறக்தியல்லேன் 
Bua erty டீச் சிவனே ப மன்று, 
விட்டுவிடா தொன்றில் விளையாடுங் குறத்தியேனே. ()



குறத்தி. ௩௨௭ 
விதிகள் பலபிதற்றி மேதினி ட [றபரப்பி 

நிதிகள் ue 69. Oni gran ருறத்தியல்லேன் 
மகள் பலவிட்டு மாணபவ மானம்விட்டு 

விதுவது வென்றே யேசமாந கூறத்தியேனே. (௬) 

ஊனைவ டி. வென்றெண்ணு முலகிற் பிறக் இருக்கு 

கானல் புனலென்று ௧௫ இடுங் (HOS Bu ல்லே 

ளைமதப் பட்டதுபோ லாரணக் காட்டி னுள்ள 
@ Ban Dana யுண்டு திளிவாகும் ௫ pa 5 BB யனே. (௭) 

குத்துக் இனை குத்திக் ௧ காமுமா த் கேன்வ ree | 

யத் BE ற் ருழைததுண் டறஞ்சொல்லுங் கு gp 5 இயல் 
மு த்தி திமலை யேறிமுடி. யாகவா னசுத்தேனைக் [2 லன் 
இத் SBS க வுண்டு ©) தரிவாகும் ர குறதீ இியேே னே. () 

கேடுபடு முடறனக்குக் 8ீழாய கிழங்குசல்லிக் 
காடு மலையும் கருதியிடும் GPS இயல்லேன் 

பாடு மறையிற் பரம்பி ரம முரானுங் 
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உண்ன ஹீ 
கழல் நறுப்பேற்றது. 
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௬௫ போற்றிசங்கீர் தன கட] 5-4 au ar af யுடன் x 

௭௪ மஹாமேவம் சட படு தல் 4 

Sri) oC ming gw ௪௦1௩௧௭ வாரணாம் Si 

௨௮௯ மனம் ச்ச)க௮௮ வாம்ச்சைப்பாடு ௧௪ 
சுறு மால் உ[௪௮௨ வியச்துரை ௫ 

௩௦௧ முதலியார் po per BLO A &   
அட்டவணை ழற்றுப்பேற்றது. 

அலையை தத்வ வையை 

Daa Fada gs He sip yee (25-Qo,) ugperme 
igs gy we ல்கு, ஆங்கிலேயபாஷையில் பற்பலவித 

    
   

சாந்த “ப தகரிடஷ்ம், பிட்டிஷன்சள், பில்பாரல்கள், 
விசித்திரபார்தீர் ௮டக்கய இருமணப்பழ்இரிகை, பட்டா, 

முச்சிலிக்சா, ிியாபாரிகளுச்குறிய கணக்குபுத்தகங்களும், 

பயிண்டுகளும் செய்வசோடு, பொன், வெள்ளி இல்ட்டுகள் 
விரவிகமான கலர்களில் எவ்விகவேலைகரம், செய்து 
கொடுக்கப்படும். வெளியார் ஐபால் மூலமாய் 10-இனக் 
BOG (per ஆர்டர்சள்சொடுத் து இரயம் தெரிந்து அட் 

வான்சுடன் அனுப்பவேண்டும். மற்றவைகளுக்கு அரை- 

அணு. ஸ்டாம்பு அனுப்பினால் சாட்லாக்கும் இனாம்,



புத்தக விளம்பரம். 
லைலனந்வை த்வயம் 

தரு, ஞாவசம்பர்காலாமிகள் தேவாரம் 

இபத ஈவு: க்கராணாவாமிசகள் தேவாரம் 

சப்சஸ்தல தேவாரட 
அற்பு௪ தேவார Bere 

இருக்கடர்நைப் புராண ட்ரை 

கதாமஞ்சரி 

இரறுவள்ளுவர் குறள்-மூலி iD 

பஞ்சக் இ ராக்கை பர ட்டு 

6 op. வசனம் 

ஆச்சாபுரஸ்தல புராணம் 

GO heared! ப அகத கலம் 

a> சரித் இ o& Git த்சனை 

திருப்புகழ் ]50-பாடல் 
சோ திட்பா சிகை 

அரிச்சக் இரபுராண- மூலம் 

அகஸ்திய ரீ ்000-பாடல் 

அகஸ்தியர் மாத்தி உர்யகாவியம்-]( ச ou 
் on Go 

(hoar வல்லர் ச் கைக் [ 

. ம is ச ல 

bf s த் ச்ச கற்க ள் வி. பி, போஸ் பூல ரி ய பப்படம். 
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கொ. லோகநாத முதலியார் பாரியாள், 

  

2 கோ. சேல்வரங்கம்மாள் அவர்களது 
மசோன்பணிலிலாச செ ன்ட்ரல் Lisp Briar, 

20-0ெ. வைத்தியகாத முதலி வீதி, சென்னை.




