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சிவப்பிரகாசசுவாமிகள்சரிதம். 

சோணசைலமாலை. 

நால்வர்நான்மணிமாலை. 

திருச்சேந்திலந்தாதி. 

பழமலையந்தா தி. 

பிக்ஷா£டன௩வமணிமாலை. 

பெரியநாயகியம்மைவிருத்தம். 

பேரியநாயகியம்மைகலித்துறை. 

நன்னேறி, 

திருவேங்கைக்கோவை. 

திருவேங்கைக்கலம்பகம். 

திருவேங்கையுலா. 

இட்டலிங்கவபிஷே.கமாலை. 

இட்டலிங்ககேடூங்கழிநேடில். 

இட்டலிங்கக்குறுங்கழிநேடில். 

இட்டலிங்கரிரஞ்சனமாலை. 

இட்டலிங்கக்கைத்தலமாலை. 

சிவஞானபாலையசுவாமிகள் தாலாட்டு. 

சிவஞானபாலையசுவாமிகள்கேஞ்சுவிடூதூது. 

சிவஞானபாலையசுவாமிகள் திருப்பள்ளியேழு 

சிவஞானபாலையசுவாமிகள்பிள்ளைத்தமிழ்[ச்சி, 

சிவஞானபாலையசுவாமிகள்கலம்பகம் 

இட்டலிங்கவகவல். 

அரும்பதக்குறிப்புரை, 

 



நூலாசிரியர்வணக்கம். 

புனயெழில் வடிவி னார் பொதுமகட் கண்ட மைர்தர் 

மனமெனப் புலவர் நெஞ்ச மருளுமின் றமிழ்ப்பா மாலை 

சினவிடை யவற்கே சாத்துஞ் சிவப்பிர காச னென்னும் 

முனைவனெம் மடிகள் பாத முளரீகண் முடிமேல் வைப்பாம், 

நிங்கானாம்சால்ள் estes



ol. 

சிவசண்முகன் றுணை, 

ரிவப்பிரகாசசுவாமிகள் 
© 

சரிதம். 
அணு CLL ECP Ee 

கடல்புடைசுழந்த இர்நிலவுலகச்திலே, முற்காலதீதிலே, வேதாகமப்: 

சள் மறைய, இல்லறமு;தலிய நல்லறநெறிகள் குறையச், சமண்முசலிய புறச் 

சமயங்கள் நிறையச், சைவசமயமும் ௮ சற்கின் றியமையாச முக்கிய ரின்னங். 

களாகிய விபூதிருத்திராச்க சாசனங்களும் நாடோறும் அருன. அது 

கண்டு, சித்தர்களும் இருடிகளும் ஒருங்கு சேர்ந்து, இருக்கைலையிற்சென்று, 

திருக் திசேவாருள்பெற்றுச், சந்நிதியையடைந்து, சிவபெருமானைத் சரி' 

தத்துக், கைகளைச் சரமேற்குவித்துச் தோத்தாஞ் செய்து நின்றார்கள். 

அப்பொழுது, சிவபெருமான் அவர்கண்மீது கருணைமீக்கூர்ந்து, “*அன்பர். 

களே! உங்களுக்கு யாதுகுறை?? என்ற வினாவியருள; அவர்கள் அடியற்ற. 

மாம்போல நிலத்திலே வீழ்ந்து ஈமஸ்கரித்து, எழுந்து நின்று, “எம்பெரு 

மானே! பூமியிலே வேதசிவாகமங்களிற் கூறப்படும் சமயவேர்சாகிய சைவம் 

தழைச்து மிளிரவும், சமணமுசலிய சமயங்கள் இளைச்சொளிமமுங்சவும் 

இருவருள் செய்யவேண்டும்.” எனப் பிரார்த்தித்த, ௮ங்கனமே 4 Hear 

இக்கப்பெற்றுத், தங்கள் தங்களிடச்தைச்சார்ந் து, சைவசமயர் தழைச்தோங் 

குங் காலத்தை எதிர்பார்த்திருந்தார்கள். ௮.துகிற்க. 

உலகமாசாவா௫ிய உமாசேவியார் அச்சாலச்துச் சத்சாமுசவியோர் 

பெற்ற அ.ுச்சிரசார்ச்சம் ஒருதிருவிளையாடலையுன்னி, நீர்விளையாட விரும் 

பித், இருச்சைலாசமலையின் பக்கத்தில் சண்பகமுசலிய மரங்களடர்ந்த ஒரு 

சோலையையும் ௮.சன் நடுவேகாற்புறமு& கோப்புவாய்ந்ச ஒரு தடாக ச்சையுஞ் 

சருட்டிச்துச், சணநாதராகயே சங்தகன்னரையழைத்த, யாம் நீசாடிவரும் 

வரையில் ஒருவரையும் உள்ளே விடாசொழிக.? என வற்புறுச்தி ஆஞ்ஞா 

பித்து, அவரை வாயிற் காவலராக நிறுத்திச், சரஸ்வதி இலக்குமி முதலா 

இம தெய்வப்பெண்களோடு பாங்கிபரும் புடைசூழச் சடாசத்திலிறங்டு 

நீர்விளேயாடுகையில், இருக்கைலாச மலைச்சாரலிலுள்ள ிறப்புச்களைக் 

கண்ணுற்று அங்கெழுந்தருளிய சிவபெருமான், சோலையையும் ௮சனடுவி 

லுள்ள தடாசகச்சையுங் கண்டு அச்தடாகத்தின் வாயிலையடைந்து, ௮ங்கு 

நின்ற சங்குகன்னர் சிவபெருமானென்றறிந்து ஒன்றும் விண்ணபபஞ்செய் 

யாது ௮ஞ்சி வாளா நின்றமையால் உள்ளே செல்ல; £ர்விளையாடிக்கொண் 

டி ரத உமாதேவியார் சண்டு வெள்டச், செய்வமகளீ போடும் ஒரு பச்கத்தி



உ சிவப்பிரகாசசுவாமிகளசரிதம். 

லொளித்தனர். எம்பெருமான் ௮தை உற்.றுணர்ந்து விரைந்து வாயிலை 

யடைந்து, சங்குகன்னரை நோக்கு, *உமையினத நீர்விளையாடலை ஈமக்குச் 
கூறாத குற்றச தால் & பூமியிலே மனிதப்பிறப்பை அடைவாயாக, என்று 

தமது அறுக்ரெக சித்தியின் பொருட்டு அருளிச்செய்ய; அதகேட்ட சங்கு 

கன்னர் சத்திரிவ சஈநிசானங்களை நீங்குசற்கேதுவாய இக்குற்றத்தைச் 

செய்தேனேயென்று மனங்கல௩கச், சிவபெருமா னுடைய திருவடிகளிலே 

விழுந்து நமஸ்கரித்து, **எம்பெருமான்றந்த இச்சாபம் நீங்குகாள் எந்நாள்? 

என்று பிரார்த்திச்சனர். உடனே கடவுள் இருபைகூர்ந்து, 6 பூமியிலே 
பிறந்து வேதசிவாகமங்களை விளச்செ, சைவசமயத்தை விருச்திசெய்து, 

எப்பொழுது நமது குமாரனாகயெ சுபபிரமணியனோடெதிர்த்து யுத்தஞ் 

செய்வாயோ ௮பபொழுதே இச்சாபம் நீங்கிச், சின்னாளிலே ஈம்முருவத்ைத 
யும் பெறுவாய்,” என்று ௮நுக்கரடுத்தனர். 

பின்பு சங்தகன்னர் பூமியிலே யோனிவாய்ப்பட்டுப் பிறவாது, சிவந்த 

சடையையும், குண்டலம் பொருந்திய காசையும், கல்லாடையோடு விபூதி 

ருச்திராக்கங்களுமணிந்து செவலிங்கமயமாய் விளங்கும் திருமேனியையும், 

சின்முத்திரையோடு கூடிய வலக்கரத்தையும், விபூதிப்பையையும் மாத்தி 

ரைக்கோலையும் தாங்கிய இடச்கரத்தையும், லங்கோடு கெளபீனம் பொருக் 

திய திருவரையையும், இருப்பன் முறவலோடுகூடிச் சிவாகமத்தையுபதே௫த் 
தீருளும் செவ்வாயையும், ௮ஞ்செழுச்தை அகலாதுச்சரிக்கும் நாவையும்பெற் 

ப், பத்துவயதோடு விளங்கும் மானுடத்திருமேணனிதாக்ி, ஞானசூரியன் 

போல மயூசாசலத்துச்குச்சமீபமாகச் £ழைச்சமுத்திரச்திலேயுஇத்து, அந்தச் 

சமுத்திரதீரச்திலே ஒராச்சரமங்கண்டு, ௮திலே சில ௫ித்துச்கள் விளங்கச் 

சிவயோகசமாதியோடு எழுநர்தருளியிருந்து சம்மிடத்து அன்புபூண்ட 

டைந்த இத்தர் முதலிய அடியவர்களுக்கு வேதாகமங்களிற் கூறப்படும் 

ஞானத்திகளையுபதே௫த்துச், சில காலம் வீற்றிருந்து, பின்பு பெருமுக்கல் 

மலைமுதலிய பலமலைகளினும் வனங்களினுஞ் சென்று, ௮ங்குள்ள இத்தர் 

மூதலாயினோர்ச்கும் ௮றுக்கரடித்து, ௮ச்சமுக்துரசரத்திலுள்ள ஆச்சி 
மத்.திலே மீளவும் வந்திருந்தார். பாலவயதோடு சமுத்திரத்திலே இருவவ 
தாரஞ்செய்து சச தகளில் வல்லராயிருந்தமையால், இவருக்குப் பாலசித்தக் 
என்னும் இருகாம முண்டாயிற்று. 

இவ்வாறு பாலித்தர் ௮வ்வாச்சிரமத்தில் வீற்றிருக்கு நாளில் ஒரு 

நாள், சிவபெருமானது ஆஞ்ஜையின்படி திரிலோசங்களிலும் சஞ்சரிக் 

இன்ற காரசமுனிவர் இத்தரிடம் வந்து, அவராரற்செய்யப்பட்ட உபசாரத் 
தைப்பெற்று ம௫ழ்ந்து, அவரை நோக௫ி, :(இவ்வாச்சரமத்திற்கு மேற்றி 
சையிலே மழயூசாசலமென்று ஒரு திவ்வியக்த்திரமிருக்கின் றது: அ; 
தீன்னையடைச்சவர்கள் வேண்டியவரங்களை வேண்டியவாறே பெறம்படி 

மயூரமானது மலையுருச்கொண்டு முருகக்கடவுளை வழிபட்டு வாசனமாகப்



- திவப்பிரகாசசுவாமிகள்சரிதம். ௩ 

பெற்றது.” என்று குறிப்பால் விளக்கச், இத்தா; **அச்சரித்திரத்தை' விரித் 

orgs வேண்டும்? என்று வேண்டிக்கொண்டனர். மூனிவர் முன் 

னே முருகக்கடவுளது வேலாயுதத்தினாற் இழிச்சப்பட்டு யு.ச்.2,ச்திலே மயி 

லுருச்கொண்ட குர்னானவன், பின்னே ஞானத்தையடைந்து, ௮ச்சடவுளை 

வணங்டநின்று, *:சுவாமீ! அடியேனை வாசனமாகச் கொண்டருளவேண் 
டும்.” என்று பிரார்த்இக்கச், கடவுள் **நீ இப்பிறப்பிற்செய்த பாவங்கள் ஒழி 

யும்வண்ணம் தொண்டை நாட்டிலே பெண்ணை நதிக்கும் மாவிந்திய பருவத் 
இற்கும் நடுவிலுள்ள பூமியிலே சவஞ்செய்.து சுத்தனானபின் நாம் ௮வ்வாறே 

கொண்டருள்வோம்.'” என்று அருளிச்செய்தனர். அதனால், ௮வன் Ha 

விடஞ்சென்று, மயில்வடிவாயமைந்த மலைரூபமாயிருக்து, முருகக்சடவுளைக் 

குறித்து ஒருவருடர் சவஞ்செய்ய, எம்பிரான் எழுந்தருளிவந்து ௮வனை 

வாகனமாகச் கொண்டருளி, இன்னும் வேண்டும்வரம் சேளென்று திருவாய் 

மலர்ந்சருளினர். உடனே சூரன் பணிந்து, (இம்மலை என்னுடைய ௮ம்சத் 

தால் மயூராசலமென வழங்கவும் இதில் தேவரீர் எந்நாளும் வீற்றிருந்து ௮டி. 

யார்களுச்கு அருள்பாலிச்சவும் வேண்டும். ?? என்று வேண்டிச்கொள்ளக், 

கடவுள் “*இம்மலையின்கண்ணே பாலசித்தன் என்பவன் சிெவபெருமானாற் 

றனக்குக்கி௮டைத்த சாபத்தை நீக்டிச்கொள்ளுமாறு ஈம்மைக்குறித் தச் தவஞ் 

செய்வான்); யாம் ௮வனுச்கு ௮றுச்செடுச்சகவேண்டி இம்மலையின்கண்ணே 

வந்து, அன்றுமுதல் எர்காளும் நீச்சகமின்றி வீற்றிருப்போம்.'? என்றும், 

ஆகையால் ௮தனையடைந்து அருந் சவமியற்றில் எண்ணியகருமம் எஸிதிற் 

கைகூடும்.” என்றும், இருவாய்மலர்ந்தருளி அக்தர் த்தானமாயினார். 

அப்பொழுதே மயூராசலத்தையடைந்து, அம்மலையினுச்சியிலேறி 

அங்குள்ளசுனையில் ஸ்மானஞ்செய்து, விபூ இருத்திராகூந்தரித்துச் சிவபூசை 

முடித்துப், பத்மாசனமாக இருந்து, முருகக்சகடவுளைக்குறித்து முப்பத்தைந்து 

வருஷம் தவயோசமும், பின் பஞ்சாச்சினிமத்தியிலிருந்து சிலகாலங்கடுக 

தவமும் புரிந்தும், கடவுள் பிரசன்னமாகாமையினால், ௮வருடைய தேவி 

மார்களைக்குறித் தப் பலநாளாகசச்சவஞ்செய்தார். ௮ச்சாலத்தில், வள்ளிநாயகி 

முருசச்கடவுளைகோக்இ, “நம்மைக்குறித்து நெடுங்காலமாகச் தவஞ்செய் 

இன்ற பாலித்தனிடம் சென்ற அ௮றுச்செடுக்கவேண்டும்.? எனப்பிசார்த 

இக்கக், கடவுள் வள்ளிகாயகியைபபார்த்து, 1 அப்பாலூத்சன் சிவாபராதி 

யாதலால் அவனுக்கு ௮ருள்பாலித்தல் மூறையன்று.”” எனச் கட்டளையிட் 

டும் மேலு மேலும் தேவியார் வேண்டல்கண்டு முனிந்த, (பெண்ணே! நீ 

சிவாபராதியிடச்தில் இரக்கம் வைத்திருக்சன்ராயாகவின் ஈமதருகில் நில் 

லாது ௮கலுதி.'? என்று மேல்விளைவைகோக்கி மறுத்தருளினார். உடனே 

தேவிமாரிருவரும் சித்தசன்னிகைசளாக வடிவங்கொண்டு இத்சருக்கு முன் 

at gobs; ௮துசண்ட ச்சர் முருசச்கடவுளுடைய தேவிமார்களே ஈம்மை 

யாட்கொள்ள இவ்வுருக்கொண்டு எழுர்தருளினாரெனத்துணிர்து உபசரித் 

து; **நீர்யாவர்? இங்கு வந்தகாரணம் யாது??? என்று வினாவினர். அச்சன்.



து _ திவப்பிரகாசசுவாமிகளசரிதம். 

னியர்கள் இவ்விடத்தில் சிதசாகள் இருப்பதையறிந்து நாமும் வச்ச 

விரும்பி வர்தேம்; நீர் எங்களைப புத்திரிகளாகப்பாவிச்து ஆதரிச்கவேண் 

டும்? என்று கூற, அதற்கு ௮ச்சித்தர் மனமடுிழந்து உடன்பட்டமை 

சண்டு, சேவசச்சனால் அம்மலையின் மேல் ஒருமாளிகசை இருட்டிப்பித்து, 
அதிலே தாம் வீற்றிருர்துகொண்டு, *:யாவர்வரினும் உள்ளே விடவேண்டு 

வதில்லை.” என்று சித்தரை வாயிற்காவலசாகநிறவி, அவராலே தினமும் 

கொடுக்கப்பட்ட காய், கணி, கழங்கு மூசலியவைகளை உவந்து ஏற்றருளி 

வந்தார்கள். 

தேவிமார் இங்கனமிருக்குகாட்களில், ஒருநாள் முருகக்கடவுள் இரு 

௮ளமிரங்கி இவர்களை எங்குர்சேடி இளைத்சவர்போல நடித்துக்சொண்டு 

மயூராசலச்சையடைந்து, அம்மலையின் மேலேறி, அதன் மேல் அ.திவிசித் 

. திரமாக ஈவமணிகளால் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் மாளிகையை உற்றுநோக்ு, 

அ சனுள்ளேசென்று சேவிமார்களைப் பார்த்சனுக்ரெகஞ் செய்யவேண்டு 

மென்னும் கருத்தால் ஒர் அரசகுமாரவடிவங்கொண்டு, கையிலே வேல் வாள் 

வில்முசலியவற்றையேந்தி அம்மாளிகையின் வாயிலிலே நழையப்போக) 

அச்சருணசத்தில், காவலராக நின்ற ச்சர் சவபிரான்றர்த சாபசம்பரசத் 

சால் ௮வசை மூருசக்கடவுளெனச் துணியாது, '*இராஜகுமாசனே! இம் 

மாளிகையில் சித்சசன்னியர்கள் வூககன்ருர்கள்: நீயோ யுச்சசன்னத்த 

றாய் வந்இருக்கன்றாய்: நின்னோடெதிர்த தச் சமர்புரிவார் இங்கொருவரு 

மில்லை: அன்றியும், மநுநீதியறிக்க அரசர்களுக்கு ஒச்சவரசர்களோடன்றிச் 

சத்கர் முசலியவர்களோடு யுச்சஞ்செய்வதும் ௮றமன்று. கையால், 

இசைவிட்டுப்போவதே சகுதி.” என்றார். இவ்வாறுசைத்தும், கேளாது 

கடவுள் உள்ளேசெல்லச் துணிதலைச் சிச்சரறிந்து, உள்ளேயிருக்கும் தேவி 

மார்களைச் தியானித்து, அவர்களால் ௮ச்திரசச்திரவிச்சையுபசேசத்தோடு 

ஆயுதங்களையும் சேர்முதலியவற்றையும் சிருட்டி. சீதருளப்பெற்று, அவர்கள் 

கிருபையால் முருகக்கடவுளோடெதிர்த்து, ௮வரசால்விடப்பட்ட ஆயுதங்க 

எனை ச்சையும் தடுத்தமையேயன்றி, அவர்விடுத்த வேலாயதச்சையும் தேவி 

மார் தியானபலச்சால் கைப்பற்றினர். அச்காலையில், கடவுள் மிகுதியும் 

கோபமுடையவர்போல வில்யுச்சத்சைவிடுக்த, மல்யுக்சச்சைச் தொடங் 

இச் இத்சாது மார்பிலேயறைந்து சழேசள்ளி, எலும்புசளொடியும்வண் 

ணம் குத்த; அசனால், சித்சர் மிசவும் சோகத்தையடைந்தும், கடவளைப் 

பரிசிக்சகப்பெற்றமையால் விரைந்து வருத்தகீங்இ, இவர் முருகக்கடவுளே 

யென்று உணார்செழுந்து sucval § 5 3 துதித்துச், சுவாமி" அடியேன் 

செய்த இக்குற்றச்சைப் பொறுத்துச், சாபச்சையும் நீக்கியருளல்வேண்டும்,”? 

என்று பிரார்ச்இத்தார். 

முருசச்சடவுளும் அ௮வ்வாசேயருள்செய்து உள்ளேயெழுந்தருளிச் 

சிங்சாசனச்திலே வீற்றிருக்க) உடனே சித்சரும் சேவிமார்களே யலங்கரிப 

பிச்து அழைத்துவர்று அவர்களோடும் வணங்இநின்று, “அடியேன்



இிவப்பிரகாசசுவாமிகள் சரிதம். இ 

பு.த்திரிசளாகப் பாவிச்சப்பட்ட இக்சன்னியா்களைச் தேவரீர் இருமணமுடி 

தீ.ஐ இச்சல,த்திலேயே எர்காளும் வீத்றிருந்தருளல்வேண்டும்.'? என்று வே 
லாயுச.த்தையும் சஈகி தியில்வைத்து விண்ணப்பித்தார். கடவுளும் ௮ 2.ற்கியைக் 

ஐ; சிவபெருமான் உமாதேவியாரோடும் கணங்சள்குழ எழுர்தருளும்படி 

தியானிக்க; எம்பிரானும் அவ்வாறே சேவியாசோதிமெழுர்சருளி மயன் 

வகு,சத மணமண்டபத்திலே வீற்றிருந்தார். முருகக்கடவுள் இவெபெருமா 

னுடைய அஇஞ்ஞைபால் பிசமசேவர் திருமணச்சடங்குகடத்சச, சச்சார் சச 

நீர்வார்க்கக், சன்னியரிருவரையுக் திருமணம்புரிந்தார். அவ்வமையத்திற் 

சிவபெருமான் சித்சரைநகோக்ு, (நம்முடைய சாபத்தினின்ற நீட்யெ ரீ 

இந்த ஸ்தலத்தில் நமது குமாரனாகிய சுபபிரமணியலனோடு இன்னும் Ségr gy 

வருடமிருஈது உலகச்திலே சைவசமயத்தை விருச்திசெய்த பின் ஈம்மிடத் 

இற் சலப்பா:பாக,'”? என்றுகட்டளையிட்டுத் சமது திருவருட்குறியாயெ ஒரு 
சிவலிங்கமும் ௮ங்கேசோன்றும்படி ௮நுக்கரஇத்து எழுக்தருளினார். ' 

- அவ்வாறே தித்கர் மூருகக்கடவுளோடு மயூராசல ச இவிருக்கும்போ த, 
ஒருகாள் கடவுள் சிச்சரை நகோக்இ, ::நீ நம்பெருமான் ஆஞ்ஞைப்படியே 
பூமியிந்சென்று பச்குவர்சளுக்கு ஞானோபசேசஞ்செய்து வருக.” என்று 
சட்டளையிட்டு, முத. துச்சிவிசை மூசலியவற்றையுங் கொடுத்து அனுப்பி 
யருள) சித்தா சிவிகையிலேறி, அடியார் கூட்டத்தோடும் பலதேசங்களி 

னுஞ்சென்று, ௮ங்கங்குள்ள அ௮ன்பர்களுச்கு வே தாகமங்களிலுயாச்சியை 
யும் ௮வற்றிற் கூறப்படும் சைவசமயத்தினருமையையும் அற்குரிய 
விபூதிருத்திராகூ பஞ்சாகூரங்களின் பெருமைசளையும் இவற்றைச் கைக் 
கொண்டு சிவபெருமானை வழிபட்டாலன்றி மூச்தி௫த்தியாசென்பசையும் 
உபதேசித்த.த் தம்முடைய ஆச்சரமச்சையடைந்து, ௮ங்சே பிரசன்னராக 
விளங்கும் மூருகக்கடவுளை வழிபட்டுவருவாசாயினர். சிவஞானத்தை யாவ 
ருக்கும் உபதேகித்து வரந்சமையாற் சித்தருக்குச் சிவஜானபாலசித்தர் 
sass இருகாமமுண்.டாயிற்று, அக்காலச்தில், எம்பிரான் சித்சரை 
கோக்கி, “வேண்டியவசங்களைப்பெற்றுச்சகொள்.'? என்று கட்டளையிட; 
சவஞானபாலத்தர் நமஸ்கரித்து கின்று, “rant! அடியேனாலுண்டாக் 
சப்பட்ட இத்த மடத்திலே அடியேனுடைய சீடன் ஆசாரியாபிடேசம் 
பெற்று மாணாக்கர்களுக்கு ஞானோபசேசம்புரிர்துகொண்டு விளங்கும்படி 
தேவரீருடைய இருவருளைப் பதித்தல்வேண்டும் '' என்று விண்ணப்பஞ் 

செய்தார். 

முருகக்கடவுள், இதற்குமுன்னே ௬ பச்சைக்கந்த தேிகர் மரபிலே 
பு.ததிரட்பேறில்லாமல் வருச்திய ௮ம்மவை என்பவள் பெருமுக்கல் மலையை 
  

  

* இவ்வாரரியர் சன்னடதேயத்திலேயவதசித்து, மல்லிகார்ச்சுன பருப்பதத் 

திலே சிலகாலகச்சவம்புரிக்.து, வானுகெசம்பெற்று, பின்னர் தென்றிசைநோசடி 

வருங்கால் வழியிலே, சோமேசர் கட்டமுதளிச்சவுண்டு, மலையலூரையடைக்து, 

௮ங்கே சலத்திற் பதர் தடத்த மரகதகசடகமானது தானேவந்து தமது திருமே 

னியிலே பச்சையொளி பசப்பிப் பிரகாகெகும்படி ௮ற்புதங்காட்டியருள, ௮ 

சண்ட ர௪னால் யாளைமுதலிய பலவிருதசளுர்தந்து உ.பசறிக்கப்பெற்று, சம்ப 

சச்ையடைந்து தெய்வீகமுற்று விளங்கியிருச் சவர், 

2.



௬ சிவப்பிரகாசசுவாமிகள்சரிதம். 

- அடைந்து பால)த்சர் திருவுளப்பாங்கன்படியே தினந்தோறும் திருவமுது 

? கொள்ளும்படி. ச.தரச்சள்ளிப்பாலைச் கற் துகொடுத்தக்கொண்டிருந்த ஒரு 

நாள், தயைகூர்ந்து ௮ப்பாலசிச்சரளித்த பாற்பிரசாச சேடத்தாலுதித்து 

அருகே சொண்டுபூண்டொழு௫ நிற்கும் புதல்வசையழைத்துச் சர்நியாசாச் 

இரமந்தந்து, அஆசாரியயபிடேகமும் ஞானோபசேசமும் புரிந்து சமது அம்சத் 

இலே தரம்சம் ௮வரிடத்திலேயே பதியும்படிசெய்து, “றீ பாலையுணவாகக் 

சொண்டு £டபரம்பரையோடு வஞானசேரிகனென. வாழ்வாயாக.” என்று 

அதுச்சொடச்து, மடச்திலிருச்சிப் பின்பு சத்தசை கோக்கிப் . பிரமநிலை 

யுணர்ந்த 6 பாலவயசோடு சத்தனாசச்சங்ச யிருந்தமையால் இவ்வாச்சிச 

மத்திற்குப் * பிசமபு மெனவும் பால?ச்சர் மடமெனவும் பெயர்வழங்குக.”? 

என்று இருவாய்மலர்ந்து, அவருடன் மயூசாசலச்தையடைந்து, முன்னர்ச் 

சூரனுச்சருளிய வாத தின்படியே தமது சேவிமார்களோடும் வீற்றிருக்சருளி 

னார். சித்சரும் ௮ம்மலையிலே சிலகாலமிருந்து மிதுனமாசச்தில் திருவா 

இரை ஈகூத்திரச்திலே அம்முருகச்சவுளுடைய சந்நிதிச்குத் தென்பக்கத் 

தில் விளங்கும் சவஸிங்கமயமாயிஞார், 1 

சிவஞானதே௫கர் ௮ துகண்டு அற்புசமூடையசாய்ப் பலவாறு £5 85, 

முருகக்ஃடவுளுக்கும் சிெவலிங்கப்பெருமானுக்கும் சிச்திய நைமித்இிகங்களைச் 

காலந்சோறும் வழுவாமல் கடத் துவிசதுச்கொண்டு மயூசாசலத்திலும் பொம் 

மபுரத்திலும் சிலகாலமிருக்தனர். பின்பு காஞ்€புரத்தையடைந்த, ஏகாம் 

பரகாசரைத்சரிசித்து, அன்பர்கட்கு அருள்பாலித்து இருக்கும்பொழுது, 

விஷர்திண் டியிறக்த ஒருவனை அன்பர் வேண்டுகோளின்படி உயிர்ப்பித்து, 

அவ்விடத்திலே எக்சாலமும் விஷவாதனையில்லாதிருக்கவம் ௮நுக்கர௫த் 

தனர். அதுகேட்டு ௮ச்நாட்டையாளும் நபாபு என்பவன், தன்மனைவிக்கு 

கேரிட்டிருக்கும் கொடிய சூலைகோயைச் சணிப்பித்துக்கொள்ளும் உத்தேச 

மூடையவனா.ப்ச் சந்நிதியையடைந்த வணங்கி விண்ணப்பஞ்செய்துகொ 

ள்ள; அவனை நோக்கு, '*ஏகாம்பரகாசர் சந்நிதி முசலியவற்றில் உன்னுற் 

குறைக்கப்பட்ட நித்தியநைமித்திசங்களை முன்போல நடத் துவையாயின் 

இக்கோய மஙகும்.'? என்று அருளிச்செய்த, விபூ தியிட்டு அர்கோயைத்தணி 

SS, ஆலயங்கட்கு மூன்னையினுமதிகமாக நிபந்தனைகளை நடச்துவித்து, 

அங்கே அவனால் விளைகிலமு தவியவை விடுத்துக் கட்டுவிச்கப்பட்ட இரு 

மடத்தில், அடியார்சளால் மகேசுரபூசை முசலியவற்றை நடத்திக்கொண்டு 

எழு£ஈசருளியிருந்தனர். 

Foti. சென்றபின் ௮ங்கசன்று, வழியிலுள்ள சலங்களைசத் சரிசித் 

அக்கொண்டு 1 செய்யூசையடைந்து, அங்கே வேளாளரிற் இலர் பரிசோ 
  

* பிசமபுரம் என்பத பொம்மபுரமென்ரு9ப் பொம்மைய பாளையமென 

மரீஇயிற்று, 1 இச்சரித்ரவிரிவை மயூசாசலபுராணத்துட் காண்ச, 1 சேயூபேன் 

பது செய்யுபென வழங்குகின்றது.



சிவப்பிரகாசசுவாமிகள்சரிதம்,. ௭ 

தீனையினிமிச்சம் ஒரு புதுக்குடத்தில் நிறைத்து மறைத்துக்கொண்டுகர்ச 
லெண்மணலைச் சருச்சரையாக்க, யாவருக்குமளிச்து; அவர்களால் நிலமு.த 

வியகை விடுத்தச் கட்டுவிக்கப்பட்ட இருமடத்தில் விர்திருஈத பின்பு 

தகஷிணயாத்திரையை விரும்பிச் சிதம்பரத்தை யடைந்து, ஸ்ரீநடேசப்பெரு 

மானைக் காலந்தோறும் தரிசிச் துக்கொண்டு ல இனம் வத்து ௮த்தலத்தி 

னின்று நீங, இடையிலுள்ள தலங்களையும் சரிசித் த, மதுசையையடை 

ந்து, சுவாமி சரிசனஞ்செய்துகொண்டு சங்கியிருந்சனர். ௮ச்சா£லையில், 

சையல் வேலை செய்பவனொருவன் புதல்வதீபேற்றை விரும்பி ௮து காரண 

மாக மீனாட்டியம்மையின் சந்கிதியிற் கட்டுதற்கு அறுபத் துரான்கு திருவிளை 

யாடல்களையும் நெடுங்காலமாகத் சையலாற் சிச்திரித்ச ஒரு ௮ரியபடாச்சை 

௮நத அம்பிகையின் கட்டளைப்படியே, ஏிெவஞானதேிகர் சந்ரிதியில் வை 

த்து, மனைவியுடன் வணங்கி விண்ணப்பஞ்செய்துகொள்ள; உடனே 

சுவாமிகள் ௮.ச்சித்தாபடாத்தை நோக்கித் திருவள மகிழ்ந்து, அவ்விருவருச் 

கும் மூப்பையகற்றி, இளமையைத்சர்து, புத்திப்பேற்றையுமளித்.த, ௮2 

தலத்தினீஙகி, மற்றைய தலங்களையுர் தரிசித்து விருத்சாசலச்சையடைக் த), 

சுவாமி தரிசனஞ் செய்துகொண்டு சிலகாள் வாசஞ்செய்து, பொம்மபுரி 

யைச்சோந்து, தெய்வீகசிச்தியோடு aller maul magna. 

இங்ஙனம் விஎங்குகாட்களில், ஜிவகருணையால், அகேகருக்கு விபூச 

பளித்துக் கூன் குருடு முடமுதலிய அங்கவீனங்களையும், குடர்கோய் 

வெப்புகோய் காசமுதலிய கொடியவியா இகளையும், மாந்இரிகர்களால் நீங்கா. 
துவருத்திசின் ற வலிய பேம் மு.சலியவற்றையும் 8ச்சயருளினார். இவற்றை 

அடுத்த கூனிமேட்டிலிருந்த ஒரு மாந்திரிகன் கண்டு, பொருமைகொண்டு 

செஞ்சியையடைந்து, திரியம்பக மகாராஜாவைக்சண்டு, 4*இராஜாவே! தங்க 

ளாளுகையிலமைந்த பொம்மபுரத்திலிருக்கும் வஞானதேரிகரென்பவர் 

மிகவும் சததுடையவர்போல நடிச்துச் சனங்களை வஞ்சிக்சன் றனர்: ஆகை 

யால் ௮வரைப் uf also sog நாட்டைவிட்டகத்றுவசே 568.” என்ற 

னன். அதுகேட்ட ௮ரசன் உடனே இளமைதெொடுத்து நரைமுஇரர்த கூக் 

தலையுடைய சன்பெண்ணையும் அழை,சச்துச்கொண்டுவர்த சிவஞானசேசி 

சரையடைந்து, சன் கருத்தை ௮ச்சத்சோடு விண்ணப்பஞ்செய் தகொள்ள; 

அப்பொழுதே திருநீறிட்டு, ௮ர்கரையை மாற்றியருளினார். அதுகண்ட 

மாக்திரிகன் இவசை ஒரு வகையாசமருட்டி ஊரைவிட்டகற்றவேண்டுமென் 

னும் உத்தேசங்கொண்டு, gator Cars), “எங்களிருவருள்ளே கவி 

னுள்ளே மூழ்சச் கரையேறுபவர்களே சித்தியில் வல்லகர்கள்.”” என்று வீண் 

வாதந்தொடுச்ச, அசசன் ஞானதேசிசருடம்பாடுபெத்று, அவ்விருவசோடும் 

சோணியேறிச்சென்று, அவர்கள் கடலினுள்ளே மூழ்க, ௮வ்வசசன் சசை 

யையடைந்து, ௮,சற்குமுன்னமே அங்குவந்து வீற்றிருக்கும் ஞானதே 
சரைச்சண்டு, ௮.இசயிச்.து வணங்கி, ௮ம்மாந்திரிசன் ஒருமீனால் விழுங்கப் 

பட்டதை அவ்வாடிரியராற். கேள்வியுற்று, மனம் வருந்தி, 6இியனே !



Do - சிவப்பிரகாசசுவாமிகள்சரி தம். 

சேவரீருக்கு gum Bun Gus அம்மாந்திரிகனை மீன் வாயினின்.றம் வா 
வழைத்தருளல் வேண்டும்.” எனப் பிசார்த்திச்சான். அவ்வரசன் வேண்டு 
கோளின்படியே அ வனையுயிர்பபிச்து, நல்லறிவு போதித்து, அடிமை 
யாச்யெருளினார். : ர 

அப்பொழுது, ௮ரசன் மனமகிழ்ந்து பொம்மபுசத்திலே ஒரு பெரிய 

இருமடங்கட்டுவித் த, அதிலே எவர்கள் எப்பொருளை விரும்பினும் ஈதற்கு 

வேண்டுஞ் சல சொமங்களைச் சர்வமாணியமாகச் சிலாசாசனமெழுதி நிய 

மித்துவிட்டு, யானைமுசலிய பற்பல விருதுகளையுங் காணிச்கையாகச்சகொ 

ண்டு ஞானசேசிகர் சர்நிநதியையடைந்து, **எம்பெருமானே! இவற்றை 

அங்கேரித்து அடியேங்களைச் சந்ததி பாம்பரையாக ஆட்கொண்டருள்வது 

மல்லாமல் இப்பொழுது அடியேலுக்கு மிகுதியும் சத்துருக்களாயுள்ளவர் 

களை வெல்லும் ஆற்றலையும் சத்சருஎல்வேண்டும் ?? என வணங்ூப் பிரார்த் 

இக்க; சேகர் அவ்வாறே வென்று ௮ரசாளும்படி ஆர்வதித்துத் இருந 

ற்ளித்து * அணுக்சகக்தொண்டனாகக்கொண்டு, ௮வனாலே சல திவ்வியதலங் 

களில் அடியவர்சள் ஆராசனையின் பொருட்டுச் இருமடங்கட்டுவிச்து, மயூ 

சாசலத்திலும் பொம்மபுரத்திலும் முருகக்கடவுளுக்கும் செபெருமானுக்கும் 

அடியவா பூசைமுசலியவற்றிற்கும் வேண்டும் நிபந்தனைகளை ஏற்படுத்இ 

யருளினார். அன்றியும், ஈகொட்டிலே சிலபாச த்தை ஆண்டுகொண்டிருந்த 

சிதம்பாபூபதியென்பவர், சமசசசுரினமமயை வேற்றசசன் சவாக்துகொண்ட 

மையால், ஒருவகை வெறுப்புத்தோன்றி, இணிப் பிக்ஷையெடுத தண்டு 
பெரியோர் பணியியற்றியுய்சலே சகுதியெனச்துணிரந்த, பொம்மபுரத்தை 

யடைந்து, இயன்ற பணிகளை இயற்றிச்கொண்டிருக்க; ஒருதினம் Osan 

இருவருள்கூர்ஈது, அவர் பக்கத்திலிருந்த சல சேனைகளைச்கொண்டே 

பகைவனளைவென்று அரசாளும்படி ஆ வதிச்துத் தருரீறளித்த, இவசை 

யும் அடிமையாகச்கொண்டு, சாம் தம்மையடைந்த மாளுக்கர்களுக்கு ஞா 

னேபசேசஞ் செய்து சவயோச சமாதியில் வீற்றிருந்தருஸினார். இதுநிற்க. 

காஞ்சீபுரத்திலே, ஏறக்குறைய இருநூற்றெண்பது வருடங்களுக்கு 

முன் சொண்டைமண்டல வேளாளர்க்குச் திக்ஷ£குருவாசக் குமாரசுவாமி 

தேூிகர் என்பவா ஒருவரிருந்சார். அவா, திருச்கார்ச்திகைச் தீரிசனத்திற் 

காகத் திருவண்ணாமலை யாத்திரைக்குப புறப்பட்டுச் செல்லுங்கால், ஒருநாள் 
வழியில், ஒரு ஈர்சனவனச்திற்றங்கிச் சவபூசைமுடி சது, ௮ன்று சாயங்கால 

மே தாங்குமிச்ச ௮த்சவத்சையடைந்து, அங்குள்ள ஈசானியதீர்த்சச்திலே 

௮ட்டானஞ் செய்துகொண்டு, பூசைப் * பேடகம் எங்கே? என்று பரிசனரச் 
சளிடத் துவினாவ; ௮வர்கள், பகவிலே த௩இயிருர்த இடத்தில்வைத்து மறந்து 

வந்ததாக ௮ச்சச்தோடு விண்ணப்பஞ்செய்தனர். அதுகேட்டு, 'மிக மனச் 

கலக்கமு£ற்று, அட்பரிசனர்ச்ட் பகற்றங்வயிருந்த ஈந்தனவனம்வரையும் 
  

* அணுக்கம் - சமீபம், 

] பெட்டகம் என்பதும் வழக்கம்,



சிவப்பி ரகாசசுவாமிகள்சரீதம். . Se 

பரிசோதித் தவரும்படி அனுப்பிவிட்டுச் சாம் தரிடத்திற்போய், சம்முடைய 

ஆன்மார்த்தமாகய உடையவரை விட்டுப்பிரியும்படி. நேரிட்டதே! என்னும் 

வருத்தத்தால் ௮ன்ழிசவுமுமுதும் நித்திசையின்றிச் சவத்தியானஞ்செய்து 

கொண்டிரு$தனர். அத்தருணத்தில், ௮வரது இலபுண்ணிய மூதிர்ச்சியி 

னாலே திருவண்ணாமலையில் எழுக்தருளியிருக்கும் சிவபெருமான், ஒரு சங்க 

மத்திருவுருவக்கொண்டு, அ௮வரிடத்திற்கெழுக்தருள, தம்மெதிர்வந்து gus 

குகிகழ்ந்த ஆபச்தைத்தெரிவிச்து அன்பொடுவணட்டிநின்ற அவர்மீது இரு 

பாகோச்கஞ்செய்து, * “நீர் ௮ங்கம்வேறு இவிங்கம்வேறாக இருந்தமையால் 

இல்வாழு பிரியும்படி. கேரிட்டது; இலிங்காங்க சம்பந்தியாயிருந்தால் இவ் 

வண்ணம் நேரிடுதலியலாது; உமத பூசைப்பேடகம் நாளை உதயத்தில் வந்து 

சேரும்: நீர் இதுமுதல் இலிங்கதாரணஞ்செய்தகொளளும்.'? என்று ௮றச் 

இர௫க்ச); ௮வர், இச்செய்கை சமது €டர் பந்துக்கள் மு. தலானவர்களுக்கு' 

விசோதமாக இருக்கும் என்பசை விண்ணப்பித்து நின்றனர். ௮.துகசேட்ட 

சிவபெருமான், :*அ௮ங்சச் டரமுசலியோராற் பெறப்படும் பயன் சிறி தமில் 

லை; நம.து கட்டளைப்படி கீர் சவலிங்கசாரணஞ் செய் துசொண்டால் உமக்கு 

மூன்றுபுத்திரர்களும் ஒரு புத்.திரியும் பிறப்பார்கள்: ௮வர்களால் இம்மை 

மறுமையின்பக்களும் முச்தியுஞ்சிச்திக்கும். சலால், இவ்வாலயச்திற்குத் 

தெற்கு வீதியிலுள்ள மடத்திலிருக்குங் குருசேவரிடத்திலே தா. ரண திக்ை 

செய்துகொள்ளும்.”” என்று வற்புறுத்தி ஆஞ்ஞாபிச்து, வீரசைவ சமயா 

சாரநெழிகளையும் போதித்து, ௮வ்வாறே குருசேவருக்குங் கட்டளையிட்டு 
மறைந்தருளினார். 

மறுநாட்சாலையிற், சிவபெருமானது இருவாக்கின்படியே பூசைப்பேட 

சம் வரப்பெற்று, ஸ்ரீகுருசேவசாலலுப்பப்பட்ட ௮டியார்களோடு மடாலயத் 

சையடைந்து குருதேவசைத்தரிசித்து, ௮வசாலே தாரணதீகைசெய்யப் 

பெற்றுத் திருச்சார்த்திகை த் திருவிழா நிறைவேறியபின் குருசேவரிடத்தில் 

விடைபெற்றுக்கொண்டு, காஞ்சிபுரத்திற்குவந்து, சமது அநட்டானப் 

படியே சடர்களுக்குக் சாரணதிக்செய்.துகொண்டிருக்க; ௮க்காலச்திலே 

அவருக்கு ௮ண்ணாமலையார் ௮ுச்சரகிச்சபடியே மூன்றுபுத்இிரர்களும் ஒரு 

புத்திரியும் ௮வதரித்தார்கள். ,ர்தையராயெ குமாசசாமிதேிகர், களி 

கூர்க்து, அவர்களுக்கு, முறையே சிவப்பிரகாசம், வேலாயுதம், கருணைப் 

பிரகாசம், ஞானாம்பிகை என்னு நாமஞ்சூட்டி, மு.சன்மூவருங் ச்ல்வியிற் 

பயின்று வருங்காலத்இிற், சவலிங்கவைக்இயமாயினார். | 

பின்பு ரூ.2, சவ.ரா௫ுய செவப்பிரகாசசுவாமிகள், sug சகோசசர்மு தவி. 
யவர்சளோடு திருவண்ணாமலைக்குபபோய்ச் குருசேவரைத் sie sg, He 
சேலாசஞ்செய்துகொணடு, தமது சல்விமுயற்சியிற்தளராழ வாழும் நாட்க 
ளுள் ஒருநாள், ௮ந்தச் சோணசைலத்சைப் பிரதகிணஞ்செய்து வரும் 
  

* “நீர் அங்கம்வேறு' என்பது முதல் “கட்டளையிட்டு! என்ப தவரை உள்ள 

சரிதம் ததார்.தசா.ததிரங்கட்கு மு.ரண்.



௧௦ திவப்பிரகாசசுவாமிகள் சரிதம். 

போதே, சோணசைலமாலையெனப் பெயரிய தூறு செய்யுட்களால் அதனைத் 

தோத் இரம்பண்ணினார். பின்னும் பேரிலக்சணங்களைப் பெரிதுங்கற்கவிரும் 

பித் தமது சகோதரர்களுடனே சகஷிணதெசத்திற்குப் பிரயாணமுற்று 

வாவிசண்டடத்திற்குச் சென்பாகத்திலுள்ள் துறைமங்கலம் என்னும் bs 

சத்தைச்சாரர்த ஒரு நந்கனவன நிற் சிவபூசை செய்துகொண்டிருந்சனர். 

அக்சால,த்தில், ௮ச்ரொமாதிபதியாயும் சவலிங்கதாரியாயுல் குருலிங்கசங் 

சமப,த்தியிற் சிறப்புற்றவராயும் விளங்கிய ௮ண்ணாமலைசெட்டியாரென்பவர், 

இவெப்பிரகாசசுவாமிகள் வரவைக் கேள்வியுற்று, அங்கடைந்து தரிசத்தமாத் 

இரத்தில், அவரிடத்தேதே அ௮றுச்சரசம் பெறவிரும்பி அடிமைபூண்டு, 

சுவாமி! தேவரீர் இவ்விடத்தில் வாசஞ்செய்சருளவேண்டும்.?? என்று 

பிரார்த்திசத, அவரை உடன்படுத்தித் தங்கள் குருவாகிய சென்னவசவை 

பாமடத்திற்கு மேற்றிசையில் ஒரு இருமடங்கட்டி, ௮திலே சுவாமிகளை 

எழுந்தருளுவித்து, அகோராத்திரம் பிரிவின்றி ௮ணுச்கத்தொண்டசாயமர்க் 

திருச்சச் சவப்பிரசாசசுவாமிகள், அவருக்குச் சன்மார்ச்சக்களைப் போதி 

திச்கொண்டு, இசண்டுவருஷம்வரையில் ௮ங்கே எழுர்தருளியிருந்தார். 

அசன்பின்பு தாங்கோண்டசகருச்சை நிறைவேற்றவிரும்பித் சகஷிண 

சேசச்திற்குச் செல்லல்வேண்டுமென்பதை அ௮வருச்கறிவுறுத்இத் இருநெல் 
வேலியையடைந்து, தாமிரபர்ணிஈஇதீரத்திவிருக்கின்ற சிந்துபூச்துறையி 

லே தருமபு£வா சனத்து வெள்ளியம்பலவாணசுவாமிகள் இலக்கணவிலக்க 
யங்களில் அதிவல்லவர்களாய் இருக்கின்றார்கள் என்பதைக் கேள்வீயுற்று, 

அவ்விடத்திற்சென்று சுவாமிகளைக்கண்டு, தாம் இலச்கணங்கற்கவேண்டி 

வந்சமையைச் செரிவித்தக்கொண்டனர். அச்சுவாமிகள், சுவாமிகளுடைய 

இலக்கியப்பயிந்சியை அறிதற்பொருட்டு, கு என்பதையே முதற் 

கொண்டு, ஊருடையான் என்பதை இடைப்பெய்து, கு என்பதையே சற் 

தினுங்கொண்டு மூடியும்படி ஒருவெண்பாப் பாடுக. ?” 

சுவாமிகள், 

என்று கூற) 

₹குடச்கோடு வானெயிறு கொண்டாற்குக் சேழல் 
மூடக்கோடு முன்னமணி வாற்கு--வடக்கோடு 
சேருடையான் றெவ்வுக்கு த் சில்லைே தான் மேற்கொள்ளல் 
ஊாருடையா னென்னு முலகு.” 

என்னும் வெண்பாலைத் தஇருவாய்மலர்ந்சருளினார். மே£லவெண்பாவினுள் 

வடக்சோடுதேருடையான் என்று ௮மைத்சமையை அச்சுவாமிகள் வியந்து 

பாராட்டிச், சுவாமிகளைத் சழுவித் சம்மருகிருத்திச், சுவாமிகளுக்கும் சகோ 
சீ.சர்களாயெ வெலையசவாமிகள் சகருணைப்பிரசாசசுவாமிகள் என்னும் இருவ 
ருக்கும் ஒருபக்ஷத்துள் பஞ்சலகஷணங்களையும் பாடஞ்சொல்லிமுடித்தார். 

அதுகண்ட சிவப்பிரசாசசுவாமிகள் பேருவகையுற்று, அண்ணாமலைசெட்டியா 

சென்பவர் சங்களுக்கு வழிச்செலவிற்குபசரித்த முர்தூறுபொன்னையும் 
  

* அகோராத்திரம் - பகலிரகு,



சிவப்பீரகாசசுவாமிகள்சீரிதம். க்க 

குருசகூணையாசவைத்து உபசரிக்க; அச்சுவாமிகள். இது ஈமக்கு வேண் 
டுவதில்லை; நம்மைத் தூஷித்த$லயே இயல்பாசச்கொண்டு திருச்செந்தூரில் 
வசிக்கும் தமிழ்ப்புலவசொருவரை உமத முன்னிலையில் கெத்திசொண்டு 

அவர்வர் து ஈம்மைவணங்கும்படி. செய்துசோடலே குருசக்ஷணையாகும்.”? 
என்று மறுத்தருளினார். 

அவர் கருத்சறிந்த சுவாமிகள் ௮சற்குடன்பட்டு, அவர் மாணாச்சரோ 

Os இருச்செ£தூருக்குப்போய், மூருகக்கடவுளைத் தரிசனஞ்செய்து பிர 

தீசுநிணம் வரும்போது; அச்சுவாமிகளாற் சுட்டப்பட்ட சமிழ்ப்புலவர் 

எதிர்.ப்பட்டுச் வப்பிரகாசசுவாமிகளை யாவரென்று அவருடன் வந்த மாணா 

க்கரிடத்திற்றானே வினாவி, மேற்படி சுவாமிகளிடத்திற் பாடங்சேட்ட 

சுவாமிகள் என்பதை அறிந்துகொண்டு, அவர்களைத் தமது வழச்சப்படியே 

தூஷிச்சத்சலைப்பட்டார். அப்பொழுது சுவாமிகளுக்கும் புலவருக்கும் 

கலககேரிட; புலவர், சுவாமிகளை நாதனவகையாற்பாடி. வெற்றி பெறவோ 

மெனத்துணிந்து “நாமிருவரும் நீரோட்டகயமகம் பாடுவோம்; முன்னர்ப் 

பாடிமுடிச்தவருக்கு அஃ தியலாசார் ௮டிமையாவோம்.'' என்று வாக்குத்தத் 

சீஞ்செப்தார். சுவாமிகள், சங்கருத்துநிறைவேறு தற்கு வாயில் இதவேஎன்று 

கருதி ௮சற்கசைர்சருளி, ௮அவசோடு பாடச்தொடக்கி உடனே, ௮த்தலத்து 

முருசச்சடவுண்மீது நிரோட்டசயமகவந்தாதித்சொடையாக முப்பது 

கட்டளைக்சகவித்துறைபாடி மூுடி.த்தருளினார். ௮.து கண்ட புலவர், தாம் 

ஒரு செய்யுளேனும் பாடி முடியாமையையுணர்ஈ து, சுவாமிசுளுடைய இரு 

வடிகளை வணங௩ஈ்கு, ::அடிமையாயினேன்.?? என்று விண்ணப்பஞ்செய்ய; 

சுவாமிகள், சமதடிமையாயமைக்த அப்புலவசை ஆதீனத்துக்கழைத்து வந்து 

அச்சுவாமிகளுச்கு ௮டிமையாக்கி விட்டார். அ௮ச்சுவாமிகள் இருவுளஎம$ழ் 

ந்த, சிவப்பிரகாசசுவாமிகளைப்பார்த். ஐ, (நீர் பாடிய வெண்பாவிலே சிவபி 

சானுச்குரியசலம் ரதெம்பரமே எனச்சுட்டிச் குறிப்பால் விளக்செனமை 

யால் ௮த்சலத்திலே சிலகாலம் வாசஞ்செய்க.” என்று விடைகொடுச்தலுப் 
பிஞர். 

சுவாமிகள் ௮வ்விடத்தினின்றம் நீஙக, வஸ்தலங்கடோறுஞ்சென்று 

சுவாமி சரிசனஞ்செய்து, துறைமங்கலத்தைச்சார்ச் து, முன்போலவே 

அண்ணாமலைரெட்டியாரென்பவருச்குக் திருவருள்பாலித்து, ௮வாது 

வேண்டுகோளின்படி அவரசாளுசையிலமைந்த வாலிசண்டபுரச்தின் வட 

மேற்பாகச்துளள திருவெட்கைமாஈகரத்திலே, சம்பொருட்டு ௮வராற் கட் 

டப்பட்ட திருமடத்தில் வீற்றிருந் தகொண்டு, அத் தலத்திலுள்ள பழமலை 

நாசர்மிது திநவேங்கைக்கோவை, திநவேங்கைக்கலம்பகம், தீந 

வேங்கையுலா, * தீிநவேங்கையலங்காரம் என்னும் நான்கு பிரபந்தங் 
களை இயற்றியருளினார். அக்காலத்தில் ஒருகால், அவ்வூர்ப்பிடாரியாசது 
உற்சவ இரசத்தால், அடியார்க்குபயோகமாகத் கிருமடத்செ இரிவிருக்,ச 

முருங்கைமரம் ௮ழிர்தமை கண்டு, 
  

* இத San. Hog. |



eo. இவெப்பிரகாசசுவாமிகள்சரிதம். 

“Soigsd ழிலக்கணவைர் தஇணைச்கோவை விருத்தகரிச் செல்வற் 

சோ.தம், பெருந்சசைமை யுடையம்யாம் விடுமோ£$ல வெங்கைரசர்ப் பிடாரி 

காண்க, இரும்புவியி லொருமுருங்கைக் கொம்பொடியா மற்காத்திங் 

இருக்கு நீரம், முருங்கைதனை வேரோடும் களைந்சனையென் ருாலுனக்கு 

முறைய சாமோ.” 

என்னும் விருத்தத்தை அ௮ருளியமாத்திரத்சே, அவ்விசதம் ௮ழிக்தொழிய, 

தாம் சிலகாலமக௩் இருந்து, துறைமங்கலத்தை அ௮டைர்தார். 

அக்காலத்திலே, ௮ண்ணாமலைரெட்டியாரென்பவர், சுவாமிகளைத் (சவ 

ரீர்விவாகஞ்செய் தகொள்ளவேண்டும்.'? என்று பிரார்த்திக்ச; சுவாமிகள், 

:சய்கொண்டா ருங்கமலச் செம்மலுட னேயரவப் 

பாய்சகொண்டா ஸனும்பரவும் பட்டீச் சுரத்சானே 

கோய்சொண்டா ஓுங்கொளலா * _நாறுவய தளவிருக து 

பேய்சொண்டா லுங்கொளலாம் பெண்கொள்ள லாகாதே.,? 

எனவும், 
:நிட்டையிலே யிருந்துமனச் துறவடைந்த பெரியோர்க ணிமலன் 

ரூளைச், இட்டையிலே தொடுத்துமுச்தி பெறுமளவும் பெரியசுகம் கடைக் 

குங் சாம, வெட்டையிலே மதிமயங்குஞ் சிறுவருக்கு மணம்பேசி விரும் 

பித் தாலி, கட்டையிலே சொடுத்துாடுக் கட்டையிலே இடத்துமட்டுங் 

சவலை தானே.” 

எனவும், விடையளிச்சருளினார். 

சுவாமிகள் சருத்.துணர்க்து, பின்பு வேலையசுவாமி களைட் பிரார்த்திக்க) 

அவர், வெப்பிரசாசசவாமிகளுடைய கட்டளை எவ்வாறராமோ என்னுங் 

கருத்தால் உடன்படல் மறுத்சலென்னும் இரண்டுமின் றி மெளன சாயினார், 

பின்னர் யாத்திசையினின்றும் வநத கருணைப்பிரசாசசுவாமிசகளிடத்திலே 

தமது வேண்டுகோளை விண்ணப்பஞ்செய்த மாத்திரத்தில், ௮வர், அதற் 

குத் ச சமாக, 

:நாணி யென்பதை நாரியென் நுரைத்திடு ஈசையால் 

வேணு வானத வளைந்துபோய்ப் புகுந்தது வென்றால் 
காண லாவோ ருருவமெய்ர் நகாரியைக் கண்டால் 

பூணு வார்மயல் காளைய ரென்பதும் புதிசோ.”” 

என்னுங் கலித்துறையைப்பாடித் தமது கருச்சைச் செரிவித்தார். 

சிவப்பிரகாசசுவாமிசள், தம்பின்னோசாகய இருவர் கருத்தையும் 

உணர்ந்து; அவர்களுக்குத் தாம் துறவறம்பூண்டமையைத் தெரிவித்து மணம் 

YAS SS, ௮த்சருணத்திலே யாவரும் பேருவகையுறும்படி வீநோசமாச, 
  

த ட மாறுவய தாமளவும் எனசும் பாடம்,



சிவப்பீரகாசசுவாமிகள்சரிதம். ௧௩ 

வயநின் சென்னிமிசை யுறைகன். ற மடமங்கை 
யாென்ன வுமைவினவவு 

மன்னதொரு மடமங்சை யன்றுவெண் டிரைகொழித் 

சழகொழுகு தண்புனலெனத் 

துய்யவொளி யானனங் கரியவிழி சாதுவாய் 

_ சோயத்தி லுண்டோவெனச் 

சொல்லருங் கமலமலர் காவிமலர் சொடிவள்ளை 

தூயசெங குமுசமென்னப் 

பொய்யென நினைத்துஈற் கொங்கையுங் கூர்தலும் 

புனவினிடை. யுண்டோவெனப் 

புற்புகஞ் சைவலம செனவே மறுத்துப் 

புசகன்றிடுதி நஈங்காயென த் 

சையலவ ளேனென்ன நாணொடு வணங்குயென் 

றன்பிமை பொறுத்திடென்றே 

சங்கர னுரைசதிடக் இருவுள மகிழ்க்தசிவ 

சங்கரி யுமைக்காக்கவே. எனவும், 

அ. ரனவ னிடத்திலே யைங்கரன் வந்துசா 
னையவென் செவியை மிகவு 

மறுமுகன் கள்ளினா னென்றே சிணுங்கெெவு 
மத்தன்வே லவனைகோக்கி 

விசைவடன் வினவவே யண்ணனென் சென்னியில் 
விளங்குசகண் ணெண்ணினனென 

வெம்பிடும் பிள்ளையைப் பார்த தந யப்படி 
விசடமேன் செய் தாயென 

மருவுமென் கைந்நீள முழமளக் தானென்ன 
மயிலவ னகைத்துகிறக 

மலையசைய னு, தவவரு முமையவளை கோச்கிரின் 
மைந்தரைப் பாராயெனக் 

கருசரிய கடலாடை யுலகுபல வண்டங் 
கருப்பமாப் பெற்றகன்னி 

கணபதியை யருகழைச் சகமடுழவு கொண்டனள் 
களிபபுட னுமைககாக்கவே. எனவும், 

அம்பிகை யரன் றன்னை கோக்கியுன் னாபரண 
மரவமென வுமையைகோக்கி 

யரிய.ரவ சயனத்தை யரவுருவ மானததைத 
யறியாய்கொல் சிறிதுமென்ன 

கம்பிமனை சொறுமிரக் துணுமாண்டி நீயென்ன 
நான்றாச னறிவேனென 

கதவையும் பொய்புகன் நீரெனப் பாரத 
நடந்ததே கரியாமென



ae திவப்பிரகாசசுவாமிகள்சரிதம். 

வெம்பியொரு வன்பிரம் பாலடி.ச் தானென 

விளங்கிழை யொருத்தி சாம்பால் 
கீத சொல்லென்ன வெண்ணா யிரம்பெண்சண் 

மிகுகற்பை நீச்சனையெனப் 

பம்புகற் பினிலோ ரிரட்டிப்பு நீச்சினது 
ப, தரும னீகேளெனப் 

ப.சமருட ணிவ்வாறு விளையாடு பச்சைப் 

பசுங்கொடி யுமைக்காச்கவே. எனவும், 

௮ச்சுச னளிப்பனில முூமதுநே யன்வித்தை 

யருளுவன் பலபத்தி.ர 

னலமஞு£தவு வன்சமன் பகடீவ னந்தமக் 

கசானதோ பொருதுமுண்டே 

மூச்சிர வயிற்படை யினைக்கொழுவ சாச்குவோ 

மொய்ம்புட ணிழுச்திறுக்க 

மூக்திய வடக்கயிற் றுடன்மற்று நமதன்பர் 

முன்போ யிர் தகொள்வோம் 

இச்சையுட னமதிளைய தனையனா கஇயகந்த 
னிணிமையொடு மாடுமேய்ப்ப 

ணினியுமுது பயிரித னன்றுகன் றிதைவிட் 
டி. ரக். துண்ப தனமெனவே 

கச்சுமூலை மாதுமை யுரைத்திமம் டத இியைக் 
கைக்கொண் டூளத்திவிதநற் 

காரிய மெனக்கருதி மெத்தக் களித்திடுவ் 
கண்ணுத லுமைச்காக்கவே.?? எனவும், 

கவுரிசம லாயச ணிரக்தசோ றனாவெனக் 
கமலைமண் கண்டேனெனக் 

காளையொன் ழேயரற் சகெனமாடு மேய்த்ததைக் 
சட்டிடைய னாசோவெனச் 

திவனொருவர் gr@ sarcr a5 gt g சென்றகதை 
செப்பிலொரு பாசதமெனச் 

சேசோடு இிருடினா னானெனக் கட்டுண்ட 
செய்திகா மறிவோமென 

அவையினட மாடினா னரனென்ன வவ்வாட 
லசவமதி யாதோவென 

வாலமதை யுண்டன னசனென்ன மண்ணுண்ட 
வதனையஜி யோமோவெண 

விவாமொடு மலைமகளு மலர்மகளு மிவ்வாறு 
விளையாடு மிவர்கடணேயா 

மேவிவரு புச். ரமிச் இரசளச் இரருடன் 
மேன்மேலு மிகவா ழியே. 

எனவும் வருஞ் சிலசெய்யுட்களால் ஆசீர்வதித்தருளினாம்



,இவப்பிரகாசசுவாமிகள்சரிதம். ௬௫ 

. பின்பு சம்மிடச்தன்பு பூண்ட அ௮ண்மைலைசெட்டியாரோடு. சதம் 

பரத்திற்கு எழுக்தருளி, ௮ங்கே ஒரு திருமடக்கட்டுவித்து ௮தில் வீற்றி 

ருந்து, சுவாமிதரிசனஞ்செய்துசொண்டு, சிவப்பிரகாசவிகாசம், தநக் 
கபரிபாடை, சதமணிமாலை, நாலவர்நான்மணிமாலை என்னும் பிச 

பந் தங்களைச் செய்தருளி, ௮,த்தலத்தை அருமையாக நீங்கு, பிறதலங்களை 

யும் வணங், இிருக்காட்டுப்பள்ளியையடைநது, சுவாமிதரிசனஞ்செய் 

துகொண்டு தங்கியிருந்தனர். அ௮ங்கிருக்கும்போது, சல்வியறிவிற் சிறந்த 
ஒருபெண் வீதியினிடத்தே உப்புவிற்றலைச்சண்டு, இரச்சமுற்றுத் இரு 

கோக்சதிக்செய்து, அவளது நல்லூழையும் பரிபக்குவத்தையும் உணர் 

ந்.து, அவளுடைய புலமையைப் பிறர்க்குப் புலப்படுத்தத் இருவுளம் 
கொண்டு, 

நிறைய வுளதோ வெளிசோ கொளுவேம் 
பிறையை முடிக்சணிர்த பெம்மான்--உறையும் 

இருக்காட்டுப் பள்ளி திரிபாவாய் நீயிங் 

இருக்காட்டுப் பள்ளி யெமக்கு.?? 

என்னும் வெண்பாவைத் திருவாய்மலர்ந்சருளியமாத்திரத்தே; அப்பெண், 

தென்னோநங்கு தஇல்லைச் சவப்பிரகா சப்பெருமான் 

பொன்னோங்கு சேவடியைப் போற்றினோம்--அன்னோன் 
இருச்கூட்ட மத்தனைக்குர் செண்டனிட்டோக் இராக் | 

கருக்கூட்டம் போக்கனோங் காண்,” 

என்னும் வெண்பாவைப் பாடிக்கொண்டு, தரிசனவேதியினெ இர்ப்பட்ட 
இரும்புபோல மனமுருக மிக்க விரைவொடு விழுந்து நமஸ்கரித்தெழுக்து 

கூப்பிய கரத்தினளாய் கிரக; அப்பெண்ணிற்கு ஞானமுண்டாகும்படி. 

இருபாகோக்கஞ் செய்தருளினார். 

௮சன்பின் காஞ்€ீபுரத்தைச் தரிசிக்க விரும்பி அண்ணாமலைசெட்டி 

யாசோடும் பிரயாணப்பட்டு வரும்போ,த, வழியிலே சாரச்சலிங்ஈசுவாமி 

களைச்சண்டு, கலந்து களிகூர்க்சபின் ௮வரை நோக்கத் தாங்கள் பேரூ 

சென்னுச் இவ்வியதலத்தினின்றும் இங்கே எசையுச்தேித்து எழுக்தருஸி 

we.” என்று வினவ; அவர், *'சிவஞானபாலையசுவாமிகளைச் தரிசித்தல் 

வேண்டுமென்னும் பெருங்காசலால் வந்தேன்.” என்றுரைச்சருளினர். பின் 

னர், இருவரும் பேருவகையுற்றுப் பொம்மையபாளையச் தக்குச் சமீபமாயெ 

புத துப்பட்டி என்னும் ககரத்தையடைசவுடன், சார்தலிங்கசுவாமிசள் சவப் 

பிரசாசசுவாமிசளை நோக்கி, “andra சிவஞானபாலையசுவாமிகளை ச் 

தீரிசிக்கவேண்டியிருப்பசால் ௮வர்சண்மீது ரில தோத்திரங்கள் பாக."? 

என்று பிரார்த்திச்ச, சுவாமிகள், **நாம் நரஸ்துதி பண் ணுெதேயில்லை.!? 

என்று மறுத்துவிட்டு, சார் சலிங்கசுவாமிகளோடு அவ்வூரிலுள்ள 8யனார்சோ 

யிலின்புறம்பில் ௮ன்றிசவு. தயில்கொண்டார். அப்பொழுது, முருசச்சட.



தஸ் தவப்பிரகாசசுவாமிகள்சரிதம். 

வுள் மயில்வாகனாரூடராய எழுர்தருளிவந்து ஒரு பாத்திரத்தில் விடுபுஷ் 

பங்களை வைத்து இவற்றை மாலையாகத்தொடுச்து ஈமச்கு ௮ணியச்சட 
வாய்.” என்று இருவாய்மலர்ந்து மறைந் சதாகக் கனவுகண்டு, சார்தலிங்கசு 

வாமிகளுக்குத்செரிலிச்ச; அவர், :'சிவஞானபாலையசுவாமிகள் முருகச்கடவு 

ளிடத்து ௮திபச்திமைபூண்ட உள்ளச்தோடு விளக்டியிருச்சலால் அதுபற் 

றஜியே அக்கடவுள் தங்களுக்குச் சொப்பனத்தில் ௮ச்சுவாமிகள் மளமையை 

இவ்வாறாகப் புலபபடுத்தினார். ஆசலாற் பாகெ?” என்று வவியுறுத்இனார். 

௮ச்சுவாமிகள்மீது தாலாட்டு, நேஜ்சுவிடுதூது என்னும் பிரபந்தங்களைப் 

பாடி, சர்சிசானத்திலே அரங்கேற்றி ஞானேபசேசம்் பெற்று, அர்த ஞானா 

சாரியாது கட்டளைப்படியே சமது சங்சையாகஇய ஞானாம்பிகையைச் சாந்த 

லிங்கசுவாமிகளுக்கு விவாகஞ்செய்து கொடுத்துவிட்டு, தம்மை நெடுகாளா 

கப பிரியாது YS Auss ௮ன்புடையராய் உடன்ரொடர்ந்துவந்த அணணா 

மலைரெட்டியாரைச் துறைமங்கலத்துச்குப் போகும்படி. ஆஞ்ஞாபித்து, 

ஞானாசாரியரைம் தரிசிச் துக்கொண்டு, அவ்விடச்திற்ரானே இருந்தார். 

சிலகாலஞ்சென்றபின் ஞானாசாரியரிடச்சே விடைபெற்றுச் காஞ்ச 

புரச்சையடைந்து, சுவாமிதாிசனஞ்செய்துகொண்டு ௮ங்இருச்கும்பொ 

மு.து, நிஜகுணயோகியென்பவராற் கன்னடபாஷையிற் செய்யப்பட்டிருக்த 

விவேகசிர்தாமணியின் ஒரு:பாகமாகிய வேசார்சபரிச்சேசத்துக்கு வேதாந் 

த௲டாமணியெனப் பெயர்த்து அதனையும், இரேணுகரென்னுங் சணத்த 

லைவர்கூறிய சித்தாந்தசிகாமணியையும், பிரபுசேவர்சரிச்திரமாகய பிரபு 

லிங்கலிலையையும் தமிழிற் பாடியருளி, ஞானாசாரியரைத் தரிஏிச்சவேண் 

டுமென்னும் பேராசையால் ௮வர்மீது திநப்பள்ளியேழச்சி, பிள்ளைத் 

தமீம் என்னும் இரண்டு பிரபந்தங்களையுஞ் செய்துகொண்டு, அங்ககன்று 

இடையிலுள்ள தலங்களைத்தரி௫தத, கூவமென்னுக் சலச்சையடைநது, 

அங்குள்ள வேளாளர்முசலியோர் வேண்டுகோளின்படி திநக்கூவப்புரா 

ணம்பாடி. ௮ சங்கேற்றி, ஞானாசாரியரையடைந்து தரிசனஞ்செய்து, மேற் 

சொல்விய பிரபந்சங்களைச் சர்நிதியிலர௩்கேற்றி, உடன் வ௫த்திருக்சனர். 

அரகாளிலே ஒருகாள், சாயங்கால ௮நுட்டானமுடிச்துக்கொண்டு ஞானா 

சாரியரி.ட த் தத் சாம் ஏகார்தமாயிருந்து, ஷடுஸ்தல இலிங்காநுபவழுசவிய 

வ௱றை ஆராய்க்துகொண்டு இன்புறம்பொழுது, எதிரெழுக்த சக்திரோ 

தயத்சைக் கண்டு, 

(சடன்மு.ரச மார்ப்பக் கதிர்க்கயிற்றா லேறி 

அடைமதி விண்கழைநின் ௬ட4--கொடைமருவும் 

எங்கள் சிவஞான வேகச்ச விறைச்சமணி 

தீங்யெவே தாரகைக டாம்.” 

என்னும் வெண்பாவை அ௮ருளிச்செய்தனர். 
  
  

* சாந்தலிங்சசுவாமிசள் பின்னர்த்துறவு பெற்றவர்,



சிவப்பிரகாசசுவாமிகள்சரிதம். “௧௪ 

பின்னர் ஞானாசாரியரநுக்கரடத்தபடியே விருச்சசரியையடைந்து, 

பழமலைகாதரையும் பெரியநாயகயம்மையாசையுக் தரிசித்து வணங்கி, ௮வ் 

விடத்திலே தம்பொருட்டு ஒரு திருமடமமைத்து ௪ திர்சொண்டு வணங்கி 

நிற்கும் ததெம்பாபூபதியைச் சிறப்பித்து, 

வெற்கைப் பழமலை யார்மிது கோவை வியந்துரசைக்கும் | 

எங்சட் இனிய சிவஞான தேவ னிசைவுகொடு 

இங்கட் பவனி யிருகான் முதுகுன்றர் சேர்மறுஇல் 

மங்குற் செம்பர பூபதி நல்கு மடமிதுவே."? 

என்னும் கட்டளைக்கவித்துறையைப் பாடிபருளி, ௮,ச்திருமடத்சையடைந்து 

வீற்றிருந்து, பழமலையந்தாதி; பிக்ரூடனநவமணிமாலை, கோச்சகக் 

கலிப்பா, பேரியநாயகியம்மைநேடுங்கமீநேடிலாசிரியவிநத்தம், பே 

ரியநாயகியம்மை கட்டளைக்கலித்துறை என்னும் பிரபந்தங்களை ச் இரு 

- வாய்மலர்க்சருளினா. ஒருகாள், மணிழுதக்சாதியிலே ஸ்கானஞ்செய்து 

வரும்பொழுது, அதனருகருந்ச மாஞ்சோலையின் புறத்து வறிசே விழுந்து 

இடத மாங்கனியைச்சண்டு, இது சவெலிங்கப் பெருமானுக்கு நைவேச் 

இயத்திற்கு உபகரணமாகுமென்றுகருதியெடுச்சு;) ௮துசண்ட அச்சோ 

லைக் சாவலாளன், சுவாமிகள் மகிமையறியாது மடி.பிடி.ச்திழுத்து மனவருத் 

சஞ்செய்தனன். சுவாமிகள், ௮வன் சிவாபராதியாயிருச்சவின் அவனைத் 
தீண்டித்துச் சுத்சனாக்கத் இருவுளங்கொண்டு, 

அடு துவரும கொண்டனுச்கா வந்தகனைச் சாளால் 

அடர்த்ச துவுஞ் சச்தியமே யானால்---ஏடுச்ததொரு 

மாங்கனிச்சா வென்னை மடி.பிடித்த மாபாவி 

சாங்கனிக்கா இித்சன்வரத் தான்.” 

என்னும் வெண்பாவைப்பாடி, கூரியனுதயமானவுடன் உயிர் துறக்கும்படி. 

செய்து, ஈற்கதியிலடைவித்சருளினார். 

இங்கனம் இருக்குகாளிலே, சிவ௨ஞானபாலையசுவாமிசள் தமச்கு Sign 0 

வயத பூர். த்தியாயினமையால், உலஇன்சணிருச்சவில் உவர்ப்புச்தோன்றி, 

அப்பொழுது சகலபற்றுக்களையும் ஒழிச்துவிளங்கும் செவப்பிசசாசசுவாமிக 

ளுடைய சச்தவிரச்தியைத் சாமறிக்திருப்பசால், பரிபச்குவராகய வேறோர் 

மாணாக்கருக்கு ஆசாரியாபிடேசஞ்செய்து, ஞானோபசேசம் புரிந்து, ௮வ 

சைச் சமச்குபபதிலாக நியமித்துவிட்டு, வைகாசிமாகத்தில் பெளர்ணிமைத் : 

இதியோடுகூடிய விசாசககூச்திரத்திலே, சிவயோசசமாதியிற்கூடி, இத்தி 

யால் திருமேனியை விபூதிமயமாக்கியொெட, தாம் இஷ்டலிங்கபரசவத் 

இலே கலந்சருஸினா. இதனையறிந்த சிவபபிரகாசசுவாமிகள் மனங்கல&இ), 

பொம்மபுசத்தையடைந்து, ஆசிரியரொடுக்யெ குகையுட்சென்று, அடியற்ற 

மரம்போல விழுந்து பலமுறை ஈமஸ்சரிததத்துஇத்து கருணாநிதியே! இக்



கு சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் சரிதம். 

சடையேனையும் விரைவிலே திருவடியிற்சேர்த்தருளுக.'? என்றுபிரார்த் 

இத்து, சாமியற்நிய கலம்பகத்தையுஞ் சர்நிதியிலசங்கேற்றி, அச்குகை 
யுள்ளே. ஞானாசாரியரைப் பாவனாரூபமாக வழிபட்டுக்கொண்டு, மூன்றாம் 

பட்டத் துச்சுவாமிசளோடு தங்கியிருந்தனர், ஒருநாள் தனிமையாய்ச் சமூத் 

இசதிரத்தையடைநது அங்குள்ள ஈறுமணற்பரப்பிலே தாமெழுதிய நன் 

னேறியெண்பா நாற்பசையும் எழுதிவரும்படி. தம்பின்னோசாகய கருணைப் 

பிரகாசசுவாமிகளுக்குச் கட்டளையிட்டு, ஞானாசாரியரிடத்தே விடைபெற 

க்கொண்டு திருப்பதிகம்பெற்ற இருத்தலங்கடோறும் சென்று Aashe 

en OF gab sont. அக்காலத்திலே, ௮கராஇிசெய்த வீரமாமுனிவசென் 

பவர் எதிர்ப்பட்டு யேசுமதமாகிய தங்கொள்கையை காட்டுதற்பொருட்டுத் 

தருக்கஞ்செய்ய உடனே, அ௮ச்கொள்கையை மறுத்த, யேசுமதநீரா 

காணமெனப் பெயரிய ஒரு நூலை அருளிச்செய்து, ஒவ்வொருதலங்களை 

யும் இவ்விரண்டு வெண்டாச்களாற்றோச்திஞ்செய்துமுடித்து, ஈல்லாற் 

நாூரையடைந்து, ஞானாசாரியா.து திருமடத்தில் வீற்றிருந்தார். 

இவரிடத்த விடைபெற்றுச்சென்ற கருணைப்பிரசாசசுவாமிகள், இட்ட 

லிங்கவதவல பாடிமுடித்த, கோளத்திபுராணத்சைப் பாடத்தொடங்கி 

கோளத்இச்சருக்கம்வரையும் தமிழில்மொழிபெயர்த்தருளி, திநவேங்கை 

மாநகரத்தில், பதினெட்டாம்வயதில், சிவலிங்கவைக்கியமாயினார். அதனை 

யறிர்த சிெவப்பிரகாசசுவாமிகள், ௮வ்விடத்தேசென்று, 

முன்னமொரு சமிழ்ப்புலவன் நனையுண்டு சண்டசுவை முதிர்ச்சி யாலே 

தீன்னியலை முழுதுமுரைத் தமையாமுன் னினைச்சவார்து சடங்கா எத்தி 

மன்னவனுண் டானெனது மாசவத்தின் வவிதீர மண்ணின் மீசே 

என்னுடன்வர் தவதரித்த விஎக்கருணைப் பிரகாச னென்னுங் சோவே.? 

என்னும் விருத்தத்தைப்பாடிநிற்க; வேலையசுவாமிகள், 

(*அண்டசனா லெனையொவ்வாய் வித்சையினிற் றமையனினு * மதிக 

னென்றே, பூண்டவுல கசனினுள்ளோர் புசல்வதகேட் டிருந்துமென்ன 

புதுமை சானோ, காண்டகுகண் மணியேகல் விளங்கருணைப் பிரகாசக் 

காளாய் நீதான், மாண்டனையென் நறிந்திருந்து முயிர்தரித்சேன் யானுமிகு 

வன்னெஞ் சேனே. | 

என்னும் விருச்தத்சைப்பாடிதக் துக்கித்துக்கொண்டு, சுவாமிகளைப் பிரிய 

லாற்றாது வருக்திரின்றனர். ௮வரை ஒருவாறு தேற்றி நிறுத்திவிட்டு, தாம் 

நல்லாற்நாரையடைந்து, இருமடத்திலிருஈ். தகொண்டு, சிவநாமமகிமை 

யும், இட்டலிங்கட்பெருமான்மீது அபிடேகமாலையும்த நேடுங்கழி 

நேடிலும், தறுங்கமிநெடிலும், நீரஞ்சனமாலையும், கைத்தலமாலை 
யும்; சீசாளத்தி புராணத்தில் கண்ணப்பச்சநக்கழம், நக்கீரச்சநக்க 

ழம் செய்தருளி, சிவாநுபவச்செல்வசாய்ச் சிலகாலம் வாழ்ந்திருந்த, முப் 
  

* அதிக மென்றே எனவும் பாடம்,



சிவப்பிரகாசசுவாமிகள்சரிதம். ௧௯ 

பத்திரண்டாம் வயதில், கன்னிமதியில், பெளர்ணிமைத்திதியில், இட்ட 
விங்கபரசிவச்திற் கலரசருளினார். : 

அப்பொழுது, வேலையசுவாமிகள், 

1*இல்லிமலர்ப் பண்ணவனு மாராய்ச் தறிசவிசை 
சொல்லு மிருவரிடைச் தோன்றியயான்-- முல்லை 

அரும்பிற் பொலியு மணிமுறுவ னல்லாய் 

கரும்பிற் சணுநிகர் த்தேன் காண்,” 

என்னும் வெண்பாவைப்பாடி அளவிடப்படாத அருந்துயர்ச்சடலின் 

eps, ஒருவாறு தெளிந்து, சிவப்பிரகாசசுவாமிகள துசமாதியைத் தரிசனஞ் 

செய்துகொண்டு, ௮வ்விடத்திணின்றும் நீங்க, நலலூர்ப்புராணம், டுட் 

டலிங்கக்கைத்தலமாலை, கும்பகோணச்சாரங்கசேவர்சரித்திரமாயெ விர் 

சிங்காதனபுராணம், குசைஈமச்சிவாயதேவர்சரித்திரமாயெ நமச்சிவாய 
Pir, சருஷ்ணசரித்திரமாயெ பாரிசாதலிலை, மயிலத்திரட்டைமணி 
மாலை, மயிலத்துலா என்னும் பிரபந்தங்களைச் செய்தருளி, சீகாளத்தி' 

புராணத்தையு முடித்து, பெருமத்தூர் மடத்தில், எழுபத்திரண்டாம் 

வயதில், சிவலிங்கவைக்கியமாயினார். 

முற்றிற்று, 
Wy



உ 

சிவசண்முசன்றணை. 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் முதலிய 

மூவருமருளிய பிரபந்தங்கள். 

டரபத்தெண்சீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 
௦ CP EE வபபபடை 

செருள்சிவப் பிரகாச வடிகளரு ளியநூல்கள் €ர்ச்சோண சைல மாலை, 

செந்திலர் தாதிவெங் கைசக்கோவை வெங்கைச்க லம்பகம் வெங்கையினுலாச், 
செப்பரிய வெங்கையின லங்கார மே$வப் பிரகாச ஈல்வி காசஞ், சேர்தர்க்க 
பரிபாடை நால்வர்ரான் மணிமாலை திரிபில்்சத மணிமா லையே,-அருளுறுஞ் 

சவஞானி கெஞ்சுவிடு தூதுசா லாட்டுபிள் ளைத்த மிழ்கலம், பகமொடும் பள் 

ளியினெ முச்சிகூ வப்புரா ணம்பிரபு லிங்க லீலை, யமையும்வே தார்தசூ டாம 

ணிசத் சார் சச்சி காமணிஈல் பழம லையினர், தாதிபிட் சாடனஈ வம்மணிம் 

மாலையட னறைகொச் சகச் கலிபபா,--மருளதனை மாற்றுபெரி யம்மைக்ச 

லித்துறைவ எர்நெடுவி ரத்தம் யேசு, மதரிரா கரணஈன் னெறியோடு சவ 

ராம மசமைசல வெண் பாமுறை, வதியிட்ட விங்கவபி டேசமா லையுநெடுங் 

சழிநெடில்கு றுங்க ழிநெடில், மாகிரஞ் சனமாலை சைத்சலம் மாலையா மாற் 

றுவே லையர் தூல்கள்,--வெருளில்கைத் தலமாலை நல்லூர்ப்பு ராணமலர் 

விரிபாரி சாச லீலை, வீரசங் காசனபு ராணமயி லாசலவி ரட்டைமணி மாலை 

யொடுலா, மிளிர்குகைஈ மச்சிவா யர்லீலை கருணைபர சாசர்நா விட்ட லிங்க, 
விதியகவல் சீகாளதச் இப்புரா ணந்தனைவி ரித்தனரிம் மூவ ௬மரோ. 

ஆக- ௪௨, 

டுவற்றுள் அச்சிடப்பட்டனவன்றி ஏனையன கிடைத்தில; கிடைப் 

பின் ௮ச்சிடப்படூம்,



* டை 

கணப திதுணை, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

சசோரணசைைலமர வு, 

அண்டை 

காப்பு, 

சதுரனெழிற் சோண சயிலற் றுஇப்பன் 

மதுரமொழி யன்பர் மனமாங்--குதிசைதிறை 

“கொண்டவனென் றேத்துங் குரைகழற்கால் யானை இறை 
கொண்டவனை யென்னுளத்தே கொண்டு, 

ே வேறு, 

அண்ணன்மா புகழ்மூ வரும்புனை யரும்பா வன்றியென் கவியுநின் 

றனச்காம், பண்ணுலா மிருவ ரிசைகொணின் செவியிற் பாணிமா னொவியு 

மேற் நிலையோ, விண்ணுலா முடியின் மேருவின் வடபால் வெபிலொரு 
புடையுற வொருபாற், றண்ணிலா வெறிப்ப வளர்ர்தெழுஞ் சோண சைல 

னே கைலைகா யகனே, க 

துவக்சற வறிந்து பிறக்குமா ரூரு$ அுயர்ந்திடா சடைந்துசாண் மன்றும் 

உவப்புட னிலைச்.து மரிக்குமோர் பதியு மொக்குமோ நினைக்குநின் னகரைப் 

பவக்கடல் கடந்து முத்தியங் சகரையிற் படர்பவர் திசைப்பற நோக்கித் 
தீவச்கல நடத்த வுயர்ர்செழுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௨ 

நீங்கருக் துயர்செய் வளிமுதன் மூன்ற ணிலையுளே னவைதுரச் இடுமுன் 

வாங்கின் றனிவீட் டுறைகுவான் விரும்பி வர் சன ஸனின்குறிப் பறியேன் 
ஆங்குறை மதியே தாங்கியென் றுலக மறைகுறை யறகிறை மதியுக் 

தாங்கிய முடியோ டோங்கிய சோண சைலனே கைலை யசனே. ௩ 

சணிமலை தவர்வாய்ச் சோதையர்ச் குருகுங் சன்மனச் கொடியனுச் கெள்னீ 

துணிமலை பிறவி தவிர்த்தனை யெனநிற் சுளிபவ ரிலையெனச் இரம்சாய் 

பணிமலை கதிர்வர் துறநிலை யாடி பயின்றபீ டிகையென வுசயத். 

தீனிமலை யிருப்ப வளர்ர்செழுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௪ 

சுடரிலை நெடுவேற் கருங்கணார்ச் G95 துயர்ச்துநின் றலமரு மனநின் 
நடவில் சரண பங்கய நினைந்து நைந்துநைர் துருகுமா ஞளதோ 

மடலவிழ் மரைமாட் டெட௫னென வருசு மதியுறக் கார்த்திகை விளக்குத் 

தீடமுடி யிலங்க வளர்கதெழுஞ் சோண சைலனே கைலைகாயகனே. டு



உ சோணசைலமாளை. 

அருங்கவி வாச வூனே மு,சலோ ரன்பிலே Quer mg வேண்டி [னாய் 

இரங்குதல் பொய்ம்மை யன் பிலே னெனயா ஸனிய௰ம்பலே மெய்யெனக் 5G 

கருங்கட முமிழு மீர்ங்கவுட் பனைக்கைக் சரியுரிக் கஞ்சுசம் கடுப்பத் 

தீரங்கமுண் டெழுகார் முில்பயில் சோண சைலனே கைலை யகனே, ௬ 

புசத்துறு மவுணச் குழாமும்வண் டிசைகூர் பூங்கணை மசனுமுன் 

பெறுநின், சிரிச்சவெண் ணகைய அுசல்விழி கோக்குஞ் சிறியனே னிரு 

ண்மலம் பெறுமோ, கருச்தினுங் ௧௬ ,த வரியநுண் ணியனேன் கடன ற வுல 

கெலாங் காண்டான்,, ats sf தூல வடிவுறுஞ் சோண சைலனே கைலைகா 
யகனே. ௪ 

Hi BO Fp இரைகன் சுருண்டெறி கடனஞ் சமுதுசெய் பெரும் 

புகழ்த் சணிமை, திர்.ச்திட ஏளங்கொண் டவலனேன் றனைநின் நிருவடிச் 

சன்பனாச் இலையே, கார்ச்திகை விளக்கு மணிமுடி சுமந்து கண்டவ ரகத் 

இரு எனைச்தும், சாய்த்துறின் றெழுந்து விளங்கு௫ஞ் சோண சைலனே 

கைலைரா யகனே. of 

சொடையுடைச் திரடோ ணமன்புறத் துடலர் தொலைச்குமு னகத் 

துட ரஜொலைச்துச், சடையறத் இகழ்பே ரறிவுரு வாசத் சமியனேற் கருளு 

நா ஞளதோ, புடையினிற். கரிச்சோ டிளஎம்பிறை புசையப் பொங்குசோ 

தியங்கொடி விரித்த, சடையெனப் படர்ந்து - இடந்சொளிர் சோண 

சைலனே கைலைகா யகனே. | டக 

சண்புன தளிப்ப வழற்படு மிழுதிற் கரைந்துகு கெஞ்சினின் றனையே 

பெண்பயி லுருவ மொடுகினைர் செனது பெண்மய லகற்றுமா ஞளதோ 

வண்புனல் வேந்த னார்சலிக் குடத்து மணிமுடிற் சலயத்தின் முகந்து 

சீண்புன லாட்ட வாடுறுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. 50 

வேலையக் துஇல்குழ் மலர்தலை யுலகின் மெய்யினைப் பொய்யெனு மவர்ச்சே 

ஏலவர் சருள்வ சன்றிமெய் யினைமெய் யெனுமெனக் கருள்புரிர் திடாயோ. 

alate குணர்ந்து செனகரம் புகுந்து காண்பரி செனாதுல கனைத்துஞ் 

சாலநின் ற ௮ழியே சண்டிடுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. கச் 

மயலீனு லழுர்தும் பிறவியா மளற்றை வளர்சரு நின்பெருங் கருணை 

லெயிலினா லுலர்த்தி யெனதுளச் கமலம் விரிச்குமொண் பரிதிநீ யலேயோ 

பயிலுமா லயமோர் சைலமோர் சைலம் பசைப்புல முருக்குகார் முகமோர் . 

சைலமா துலற மெனச்கொளுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௧௨ 

புலம்புரி துயரங் கழன்ழ நின் Sp Pare புந்தியஞ் Ren srg திருச்தி 

நலம்புரி புனிசர் பேரவை சமியே னணுகுவா னருளுமா ஞளதோ 

வலம்புரி மனிசர் கடலென வொலித்து வளைவுற நடுவண்மம். சரம்போற் 

தலம்புரி. திவத்தி னின்றொளிர் சோண சைலனே சைலைகா யசனே. ௧௩. 

os | 7 ES. காணரிதெனாது என்றும் பாடம்,



சோணசைலமாலை. அ 

Efe லெழுமொச் குளினழி யுடம்பு நிலையென நிலைக்குமா னந்த. 
வாரிதி படிய வறிந்திடா தழலு மடைமையே ஸுய்யுகா ஞளதோ 

ஏரியல் பதமுன் றேடுமக் கேழ வின்லுகா டியசளைத் தடல்போற் 

சாசலி னேன மருப்புழுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. டக்ச 

கருத்ிதிடை நினது சகுணைமா மேனி சண்டெழுச் தைந்துரா வியம்பச் 

சசத்தினி லமைத்த கரச்சொடு நினையான் நினம்வலம் புரியுமா றருளாய் 

ஒ.சச்திரு முடியின் மதிதிரு முடியின் வனைந்துசஈ் சசச்தினி விருள்சர் 

தசத்இனி விருத்தி விளங்குறுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. கடு 

பாரெலா மிகழு மிகழ்ச்சியும் புகழ்ச்சிப் பயனென வுணர்நதுமா டொறுமா 

ரூசனா சவையி ஸனிகழ்ந்தசொற் நுதியி னுவச்குகின் பகந்சொழ வருளாய் 

ஏருலா மண்டச் சுவர்மதின் மிசைப்பா லிலங்குறு மண்டகோ எகையாச் 

சாருமா லயத்தி லிலிங்கமாஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. aH 

இர்தியங் கரண முடலம்வே ராக்கி யிருண்மலப் படலமுங் றிக் 

கந்து மலரு மெனநினை யென்னிற் காண்பறச் காணுமா ஞளதோ 

வந்தொரு களிறு முழுவையுங் கொன்ற மலிபகை தவிர்ப்பவெண் ணிறந்த 

தீந்தியும் புலியும் வளர்த்திடுஞ் சோண சைலனே கைலைசா யகனே, ௪௪ 

முழங்குவண் டினங்கள் விருந்துணு மலங்கன் மொய்குழன் மகளிர்சம் மயலாற 

புழுங்குமென் றனைரின் திருவடி நிழலிரற் புசகவிரித் சளிக்குமா ஞளதேோ 

வழங்குவெண் டிரையா றவிர்சடை சரப்ப மணிமுடி நின்றிழிச் திடல்போற் 

றழங்குவெள் எருவி யிழிர்சொளிர் சோண சைலனே கைலைகா யகனே.௧௮ 

குன்முதோ ரு குமானே யெனவுங கொடுஞ்சிலை மதனவே ளென 

வும், புன்றொழின் மணிசர்ப் புகழ்க்துபாழ்ச் இறைக்கும் புலமைதீர்த் தெனக் 

கருள் புரியாய், ஒன்றொரு இனந்தோட் குட்குழைச் தனமென் pap gor 

டொறுமக மேரு, தன்றலை தாழ்ப்ப வளர்ச்செழுஞ் சோண சைலனே 

கை?லைகா யகனே. ௧௯ 

வெண்டிரு 8று புனையுமா சவர்க்கு விருந்துசெய் துறும்பெரு மிடியுங் 

கொண்டகல்விசதச் திளைக்கும்யாச் கையுமிக்கொடியனேற்கருளுசாளுளதோ 

வண்டுமும் குவளை மலர்த்தடஞ் சுனையின் மற்றைவா னவர்ச்குரித் தன்றிச் — 

சண்டியுண் ம௫ிழ்ஈ்து கொளமலர் சோண சைலனே கைலைமா யகனே, ௨0 

வர்.துமா மறலி யெனதயி ருண்பான் மயிலையுண்சிர வினிற்இன்றான் 

முந்திரீ யெனையா னக்சவா ரிதியின் மூழ்குற விடத்தருள் புரியாய் 

கந்துளான் மலையே யென்றுசா திப்ப நனைமலர் வேங்கையு மசோகுஞ் 

சந் துமேன் முளைப்பச் செய்துகொள் சோண சைலனே கைலை யகனே, 
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ச் சோணசைலமாலை. 

பூமழை பமரர் பொழியமா sare புனன்மறு இடைப்பொடி யடகச்கத் 

தூமொழி மனைநீ தாதுபோம் பயணில் சொற்பதர் புடைத்திளைச் கின்றேன் 

யாமுூணர் மிகுபே ருருவமாய் வரினு மிருவரு முணர்த்திடி னன்றித் 

சாமுணர் இலரென் றெழுந்துயர் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௨௨ 

சழைமொழிச் கொடியோர்ச் கேலல்செய் துடலல் சமருகு மமிழ்தின் 
மங் குராமல், விழைவறச் துறந்துன் நிருவடி.க் கமலம் விழைகுசர்ச் கேவல் 

செய் திலனே, மழைமசச் களில் யானைமத் தகம்பாய் வள்ளி ரோடுசெல் 

லரிமாத், தழைரிறைச் சிம்புள் கொண்டெழுஞ் சோண சைலனே சைலைகா 

யகனே. ௨ 

கார்.தரு சுருண்மென் குழற்சிறு நூதற்பூங் கணைபுரை மதாரிக் கருங் 

கட், டார்சரு. குவவுக் கொங்கைநுண் மருங்குற் றையலார் மையலென் 

ரொழிவேன, சீர்சரு மணியி னணிக்சன வெனச்கட் செவியுமொண் கேழ 

லின் மருப்புஞ், சார்தரு மூலக் விளக்கெனுஞ் சோண சைலனே கைலைகா 

யகனே. ௨௪ 

நந்துகைத் சலத்து நாரணற் ச௪பற்கு ஈவமணிக் கரகநீ ரிருந்தும் 

மைந்துறச் குறித்து மாட்டியுங் காண்பான் மதித்திடா துனையெதிர்ர் திலே 

வந்தகைச் சனிச்கோட் டொருபெருங் களிறு மறுமுகம் படைத் தசேசரியு 

சந்தெமைப் புரக்குங் கருணைகூர் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. உடு 

வினையரும் புகலிக் இறைமணப் பந்தர் விருக்கினுச் கு.தவிலேன் முந்திற் 

நுனையிரர் இடுவான் வந்சனன் பசநீ யு. சவியென் நயரொழிச் தருளாய் 

இனிபபைம் சமிழின் பொதியமால் வரைபோ விசைக்குரு காதிம மலையின் 

தனையையின் நீஞ்சொற் குருகுறஞ் சோண சைலனே கைலைகா யசனே. 

பெண்ணருங் கலமே யமுதமே யெனப்பெண் பேதையர்ப் புகழ்ந்த 

வர் திரிவேன், பண்ணுறுர் தொடர்பிற் பித்தவென் இனு£ பயன்றர லறிக் 

gD UusCyar, cor mow sort m. Tawew sri.ge க.இிர்கணூா ருயிரங் 

கோடித், தண்ணிறங் கரவா துயாந்தெழுஞ் சோண சைலனே கைலைகா 

யகனே. | ௨௪ 

உயங்குதூ லிடைப்பூங் கோதைய ரல்கு லொளிமணிப் பாம்புதீண் டுதலால் 
மயங்குவேன் றனக்குன் பசமருச் த,சவி மயக்சமென் ரொழித்தருள் புரிவாய் 

மூயங்குமா புகழ்ப்பூம் புகவியஈ சணாக்கு மு.தீதவெண் பந்தார் தகல்வான்: . 

தீயங்குமின் முத்துப் பந்தாவாழ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௨௮ 

மெய்த்தவ ரடிச்குற் றறவலின் றிறத்தும் விளங்குமா கமவுணர்ச் சியினும் 

பு,ச்தலர் கொடுநிற் பரவுபூ சையினும் பொழுதுபோக் செனக்கருள் புரிவாய் 

மூத்சமு மால மணிகளு மெறிந்து முதிர்தினைப் புன,ச்செயின் மடவார் 

தீத்சைகள் ஈடியுஞ் சாரலஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௨௯
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பாயும்லெண் டிரைப்பே சாழிசூ முலகற் பழமொழி யொழியமெய் யடியார் 
ஆயுமென் மலரோர் மலையள வணிய வமர்ந்தநின் சோலம்யான் மறவேன் : 
தூயவெண் மதியிற் களங்கமென் நுரைப்பச் சூழ்பசுங் கொடிபயி லுருவச் 

சாயைசென் றுறநின் நிலங்குறஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே.௩௦ 

நடமிடு பசும்பொற் புரவிமேற் சொண்டு ஈளினமென் மலர்க்கரச் செறிபூம் 

படையொடு துரந்த வர்.துமென் விடயப் பகைப்புலி தனையெறிர் தலையே 
அடிநடு நிழல்சென் றெழுகட லடைய வகல்பெரும் புறத் துவா ரிதியிற்... 

நடமுடி நிழல்சென் ௮றவளர் சோண சைலனே சகைலைரசா யகனே, ௩௪ 

யாவுமா முமையுண் ணாமுலை முலைப்பா லீந்துபா டச்செயா யெனினும் 

மேவுமா தயர்செய் சூலைநோ யெனினும் விடுத துநிற் பாடுமா றருளாய் 

ஒவுமா னலது சொல்லுருக் கொளின்வே ரொன்றெடுத் திடுமென கினை£த 

தாவுமா னினமெண் ஸணிகந்தசூழ் சோண சைலனே கைகா யகனே. ௩௨ 

விருப்பொடு வெறுப்பு மகன்றுபே ரின்ப வெள்ளத்து எழுந்துநின் 

னடியார், இருப்பத மிறைஞ்சி யவர்க்குவே ளாண்மை செய்பெருஞ் செல் 

வமே யருளாய், பொருப்புக டொறும்வீழ் பொங்குவெள் எருவி போன்றறி 

விலர்க்சிடை யருமற், றரிப்பருங் கருணை பொழிதருஞ் சோண சைலனே 

கைலைகா யகனே. il 

பொங்குறு கவினுங் கற்பும்வாய்ச் திலங்கு புண்ணிய மடச்சையும் பொருளும் 

Gags குசவி யங்குவான் கதியி னிருத்துநிற் புலவசென் புகழார் 

துங்கவெங் குறவர் புனத்திடு பரண்கா றுணிச்துஈட் டாரமீ மிசைமா 

தங்கவெண் மருப்புப் பரப்புறுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௩௪ 

போழ்க்தடு வடுக்சண் மகளிசை யணைத்துப் புகழ்கந்தி பிரம்படிச் கொதுங்டச் 

சூழ்க்திடு மமரர் நெருங்குசர் நிதியிற் ரொண்டனேன் வரவருள் புரியாய் : 

வாழ்க்இடு மகக்கண் டுருகுதாய் முலைப்பால் வழிர்சொழு கு.சலென வடியார் 

,தாழ்ந்செழ வருவி யொழுகுறுஞ் சோண சைலனே சகைலைநா யகனே. உடு 

நேர்ந்திடு மொருசெங் கோல்கொடு கொடுங்கோ ஸிமிர்க்திட விலங் 

கைசென் றடைக்தோன், கூர்க்சவன் பொடுநின் மிறைஞ்சுபு வழுத்துங் 
குரைகழ லிரக்கவஞ் சுவல்யான், சேர்ந்திடு.மலைமான் பெருமுலை யுவமை 

சிறுமலை . களுக்குத வாமற், சார்ந்தஇட விரும்பி வளர்ச்தெழுஞ் சோண 
சைலனே கைலைகா யகனே. ti. Se 

Osquae பிறவி சமையகன் றநிடாத தேவரைத் செவசென் தெண்ணி 
௮௬மருஈ தனைய நினையடை யாத வறிவிலார் பவப்பிணி யறுமோ 

கரிமருங் கணைர்் த செனமுழை வாயிற் கார்வர விரைச்செழுர் துகள்சே 

Filo ns Gas மாணுறஞ் சோண சைலனே சகைலைகாயகனே. he 

|



Sir சோணசைலமாலை. 

ஆண்டுசம் பலசென் நிடவிருக் திடினு மன்றியோ ரிமைப்பிணி லுடலம், , 

மாண்டுகு மெனினு ஈன்.றுநின் சமல மலாடிச் கன்பசா யிருப்பிற் [மார்ச் 

பூண்டயங் கயில்வேற் கு.தலையக திஞ்சொற் புதல்வன்மே விவர்செய லென 

தாண்டன்வர் திவ. விளங்குறுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. 

விரைவிடை யிவரு நினைப்பிற வாமை வேண்டுரர் வேண்டுக மதுரம் 

பெருகுறு சமிழ்ச்சொன் மலர்நினச்சணியும்பிறவியேவேண்டுவன் றமியேன் 

இருசுடர் சளுமேல் $ீழ்வரை பொருக்ச விடையுறன் மணிக்குடச் காவைச் 
,தரையிடை யிருத்தி கிற்றனேர் சோண சைலனே சகைலைகா யகனே. ௩௧ 

.. ஒண்மணிப் பசும்பொற் பூணிள முலையார்ச் குளத்திட மெலாமளித் 

தடியார், கண்மணிக் கமையா விருந்துசெய் சருணீ சணமிருப் பதற்கிடம் 

புரியேன், வெண்மணிக் கழைமுன் கரியரெற் நிதழி வேங்சைபொன் 

சொரியமா சுணங்கள், தீண்மணிப பைக 5 எவிழ்த்திடஞ் சோண சைலனே 

கைலைகா யகனே. PO 

அருங்கலம் புனையு மமளிசோ ரிருவ ரணிமணம் புணர்ச்திவா ரண 

Os, துரங்கமும் புலவர்ச் குதவுரின் றனையே துதித்திடா துழன்றனன் 

வறிதே, மருங்குநின் றழகா லச்திசாங் குவபோன் மசைமலர்ப் பெருஞ் 

சுனை யொடுபூர், தரங்கநின் நிலங்க விளங்கு ஐஞ் சோண சைலனே கைலைகா 

யகனே. ௪௧ 

ஏணுறு மமார் கடைகட லளித்த விருளொடு neat றடியேன் 

ஆணவ விருளுங் கலநதிடிற் கருமை யழகுமிச் கிலஙகுறுங் சண்டாய் [தீத் 

மாணெழில் வராக முழும்புழை யனர்தன் மணியொளிப் பிழம்பெழல் சிறு 
தாணுவின் முருக னெழுதனேர் சோண சைலனே கைலை யகனே. ௪௫௨ 

பபின்னவிர் சடி.லச் கற்றையு மருள்கூர் விழிகளுச் இருமுகச் தழகுங் 

சன்னவி றிரடோ ணான்குமீ ஏடியுங் கண்டுகண் களிக்குநா ஞளதோ 

'இன்னிசை யொலிகேட் டுருகுசல் கடுப்ப விழி,சர வருவி௫ம் புருடர் 

தன்னிக ரிசைகூர் சாரலஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௪௩ 

அள்ளிவெண் டிருநீ றுடன்முழு சணிய மடியவர்ப் பெறினெழுச் திளங்கன் 

goodie றுருகு மன்னையின் மனகெச் குருகுபு சென்றிறைஞ் சிலனே 
எள்ளிவெம் புலியெண் கரிதிரு மேனி யேறஐத றகாதென வெகுண்டு 

'தீள்ளிவா் சருவி யிழிதனேர் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. PH 

- இழையெனத் தீளர்சிற் நிடையுணா மூலையா ளெனக்குவண் புகலி 

வேர் தயின் ற, கழுமணிப் பசும்பொற் குலவுபாற் ண்ணங் கழுவுகீர் வார்ப் 
ப.தற் குரையாய், . முழையிடைக் சதிர்மா மணிவிளச் கேற்றி முசுக்கலை 

பிணாுவொமெசோகச், சழையிடைச் see யறங்குறுஞ் சோண சைலனே 

கைலை யகனே. | ௪௫



சோணசைலமாலை. “er 

வினைவழி யுடலிற் கமைந்துறு முணவே வேண்டினர் வினைகொடு புணரா, 
நனைமலர் புனைநின் நிருவடி யடைவா னாடொறம் வேண்டில ரலகர் | 

கனையிருள் கரந்த விடமறிக் துணப்போங் காட்ரியிற் புனச்சிளித் தொகுதி 

தனையெறி மணிசண் முழைபுகுஞ் சோண சைலனே கை?லமா யகனே. 

மாங்குயின் மிழற்று காவலூர்ப் புலவன் மறுப்பவு முடிமிசை யிருத்தும் 

பூங்கழ லடியேன் றலைமிசை யிருத்தப் புகவினு மென்கொனீ யிரங்காய் 

ஒங்குறு.மண்ட கோளகை யளவு முயர்ஈதுமோர் மழவிடை முதுகற் 

ருங்குபு நடக்க விருஈதிடுஞ் சோண சைலனே கைலைநாயகனே. ௪௪ 

ஈரமு மருளு மொழுக்கமுஞ் சால்பு மின்சொலு மிர்தியப் ues Gad 

வீரமு மருளி யெனதவெம் பிறவி விலச்சியொாட் கொள்ளுமா ளஞளதோ 

ஆசமு மகலுர் சடிந்துசெம் மணிக எரிச்செமிக் தெறுழ்வவிக் குறவர் 

சாரலி page விகதைச்குறுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௪௮ 

தொசைமிகு மமரர் முனிவார் பரவிச் தொழுதகை யொடுவிசை சமழ் 

பூம், புசைமிகு மணிமண் டபத்இிடை நெருங்கப் புழுகு யணிதல்கண் 

டுவந்தேன், குகைமிகு வாயிற் சோதிமா மாஞ்சேர் குளிர்மதி விழுங்கவாய் 

வைச்ச, தகைமிகு ூ.ரற் றிரளேகேர் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. 

சினம்படு முளங்கொன் றவரவை யெனையுஞ் சேர்ப்பது தகுமுனக் 

இசைவண், டினம்படு மலரி னசவித ழொடுபுல் விதழுமொன் DESO 

குடைச்சே, மனம்படு மடிமை யுளன்சிலை யெறிச்கு மனங்குழைகஈ் துமை 

யவள் களபத், சனம்பட வடிவங் குழைந்திடுஞ் சோண சைலனே சைலைகா 
யசனே. +») இர 

வாம்பரி கரிதேர் சவிசைபொற் குவியன் மணிப்பணி பெரும்புவி 

யாட்டி, ஆம்பரி சலவென் றுன்பக மருவி னன்றியென் கவிகளென் .கவி 

கள், காம்பரி மு.ரண்மும் மதகரி வளைத்த கைவிட மோதலாற் கதிர்த்தேர்ச் 

aroun துணுச்கென் நீர்த்திடுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. டக 

- தன்னுறு துயரப் பிறவிவெங் கொடுகோய் சொலைப்பினுர் சொலைத் 

இடா துறினும், நின்னடி. மலரை யன்றியான் மறந்து மினைப்பனோ விறச் 

கும்வா னவரை, மன்னளி பருக வுடையிருன் மதுவும் வாரண மதமழும்வெள் 

ama, தன்னொடு மிகலி யொழுகுறுஞ் சோண சைலனே சைலைகா 
யகனே. Ca 

நீரினா லழலால் வருங்கொடும் பிணியா னிரு2ரா லலகையால் விலங்சாற் ’ 
சோமரால் வருந்து மவரலர் நினது தூயா மம்புகன் றிடுவார் - °* 

?ிருலா மணியா லரிபச வுதலாழ் றிசையுற நீள்சையா லெழின்மை ' 

சார்சலா லுமையாள் விழிடிகர். சோண .சைலனே கைலை யசனே. டு&



=D 'சோணசைலமாலை. 

முகவிளக் கென்ன மணிக்குழை மிளிர முலைமுகட் டணிபெற மலராள் 

பசல்விளச் சென்ன வொளிகெட வரும்பொற் பாவையர்க் சரங்டொதருளாய் 

அகவிளக் சென்ன வகறிரி நெய்? யாக்குவோ ரின்றியே யெழுந்த 
சகவிளச் சென்ன விளங்குமுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. டு௪ 

நீவியோ டுனைகா டொறுமருச் சித்து கின்றொழில் புரிந்திட வுடற்குக் 

கூலியோ தனமென் றளிப்பவர்ச் கன்றிச் கூற்றினைச் கடக்குமா றெளிதோ 

மாலியோ சனையின் வணங்குறுங் கைலை மலைகிவே தித்திடச் குவித்த 

சாலியோ தனமென் றிடத்திசழ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. டுடு 

தோற்றிடும் பிறவி யெனுங்கடல் லீழ்ர்து தயர்ப்பிணி யெனுமலை 

யலைப்பக, கூற்றெனு முதலை விழுங்குமுன் னினது குரைகழற் கரைபுக 

விடுப்பாய், ஏற்றிடும் விளக்கின் வேறபட் டசத்தி னிருளெலாக் தன்பெய 

சொருகாற், சாற்றினு மொழிக்கும் விளக்செனுஞ் சோண சைலனே 

கைலைகா யகனே. Gas 

கந்தர மிருந்து மடகுரீ ரயின்றுங் கரநிலத் தமைத்திரு பதமும் 

௮௪ நிமிர்த்து நின்னிலை யமியா ரரும்பவ மொழியுமோ வுசையாய் 

இந்திரன் வனத்து மல்லிசை மலரி ணிண்டைசாச் தியதென நிறைந்த 

சந்திரன் முடிமேல் வர்துறுஞ் சோண சைலனே கைலைரசா யகனே. Ber 

கூம்புறு கரமு மலர்ந்திடு முகமுங் கொண்டுநின் றனைவலம் புரிவோர் 

மேம்படு சரண மலர்ப்பொடி மேனி மேற்படிற் பவம்பொடி. படுமே 

பூம்பொழிற் புகலிக் இறைவனா னிலஞ்சேர் புண்ணியச் தலங்களி னடைந்து 

தாம்புனை பதிகம் சொறும்புகழ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. டு 

சானமே மருவும் விலங்கினுங் கடையேன் கற்பவை கற்றிலேன் விடய 

ஞானமே யுடையே னறிஞசைச் காணி னாணிலே னுய்யுகா ஞளதோ 

வானமே யளவு நெடுங்கிறி மலய வாதமோ துறுபவர் கட்குத் 

தானமே யுசவ வளர்க்திடுஞ் சோண சைலனே கை$ைகா யகனே. ௯ 

விழைவொடு மறஞ்செய் துய்கவென் நுரைக்கும் விதியினைச் கவள 

முண் செனவுங், கழைசுளி செடுகல் யானையின் முனிந்து கடக்குமென் பவ 

மொழிச் இடுமோ, மழைமுடல் வந்து தவழ்ந்துவிண் படரு மலிதரு புசை 

யென வெழுர்து, தழலுரு வுண்மை விளக்குறுஞ் சோண சைலனே கை?லரா 

யகனே. ௬௦ 

வாத்திய முழங்கச் இவிகையுங் கரியு மாறியூர்ம் துலவிவாழ்ச் சவரும் 

ஏ,ச்திய மொழியோ டிரச்சையா னின்குற் ேவலே வாழ்வென வறிந்தேன் 
பாத்திய மணிகள் கொண்டிழைத் இலங்கும் பாரவா சகைமணி மேகஞ் 

சாத்திய செனவில் வளைந்துறுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௬௪
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குல,ச்தினிற் பிறஈ்து மலஇனூல் கந்றுங் குணத்தினிற் இறர்துகல் விசத 

பல.த்தினிற் கவர்ந்து நின்னடி, யவர்ச்குப் பரிவிலார் கதியிலா ,சவசே [பா 

கலத்தினிற் பொவிஈத விமயமின் றெடுத்த கன்னிறுண் ணிடைமிசைக் கள 

சலச்இனிற் குறுதி சொடுத்திடுஞ் சோண சைலனே கைல யகனே. ௧௨ 

மூடக .விருளோ டுன்னையின் றுண்ணா மூலையச சாலகற் நுவலென் 

சூடரு மொழியா லடைந்தனன் றமியேன் சூள்வழு வாதுநீ யருளாய் 

வீடுறுங் சவரி €ழ்விழ வுறல்கார் மிசையனம் பன்ஜிசா மாறித் 

தாடலை துருவ வடைதனேர் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௬௨௩ 

யைநுண் மருங்குன் மாதாமேல் வைத்த வாதர வுன்பதாம் புயத் தம் 

மெய்யுறு ஈறுமென் கலவையின் விருப்பு வெண்டிரு £ற்றினும் வருமோ 

கொய்யுறு இினைவீ ps இடுபசுங் சள்ளைச் குழுசக்சடோ சணமென வெழுந்து 

தையலர் கடியப் பறர்துறஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௬௪ 

சனவினூ டமைத்த விழுதென வுருகக் கற்றசன் றுள்ளமென் சரங்கள் 

புனலுமாய் மலருங் கொடுகினைப் பூசை புரிந்தில வென்செய்கோ வுசையாய் 

செனவுகோய்மருந்து வேறகசொண் டிருக்குஞ் சிலம்பு ணாணவுட் கொள்வோர் 

சனனமோய் மருந்தா யெழுர்திடுஞ் சோண சைலனே கை$லைகா யகனே 

ஊழுறு மணிப்பொற் கோயில்போய் வாவ லுறச்கொடுத் தாங்குகிற 

புணர்த்சாப, பாழுறு மனம்பே ரவாக்குடி யிருப்பப பண்ணுமென் சண்ணு 

ஈண் ணுவையோ, வீழுறு மெயினர் இழங்ககம் குழியும் வேழம்வீழ் குழிகளு 

நிரம்பத், சாமுறு மருவி பொன்சொரி சோண சைலனே கைலைகா யகனே. 

பைம்மறிப் படுப்பி னுள்ளறி யாமற் பணிகறுக் துகில்புனை மடவார் 

மெய்ம்மிசைச் கருச்தோல் சண்டுவர் தழலும் வினையினே ஓய்யுகா ஞளசோ 

செம்மலர்ப் பதம்பா தலங்கடர் திடவான் நிருமூடி. கடப்பினு மூவர் 

தம்மியற் செப்பி னடங்குறுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே, ௬௭ 

செச்குறு திலத்தின் வருந்துபு பிறச்குஞ் செல்லலு மாடியின் பிணிப்பு 

கெச்குற வறிவு கலங்குசாக் காடு நினைதொழறு முளம்பசைக் கின்றேன் 

மொய்ச்குறு முடுல்கண் டரிகரி யென்னு முழக்கமு மசகர வென்னுக 

த்ச்சவா முழக்கு மெதிசெழுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௬௮ 

மரணமும் பிறவித் "துயருரீங் குறநூல் வாய்ச்சிலம் பிச்சருள் புரி த 

கருணியென் நுனைவர் தடைக்தன ஸினிநின் கருத்தினை யின்னதென் 

றறியேன், மூரணிபம் பரூ௨உச்கை தலைமிசை யெடுப்ப முழைக்கரும் பாம் 

பென மணித்தேர்த், தசணியுள். வெருவி யகன்றிடுஞ் சோண சைலனே 

கை?லைநா யகனே. ௬௯ 
  

௬௭, பைம்மறிப்படுத்தி என்றும் பாடம், 

ஓ.
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௮ங்கையின் வைத்த கூர்ங்கனன் மழுவா லருவினைக் சாட்ற வெறிந்த 

மங்கலில்- பத்தி வித்திட வடியேன் மனச்இனைச் இருத், தநா ஞளதோ 
- பொற்குறு செச்கர் கருவிசும் புறவேள் புரத்தெரி aga Corea 
தங்கு? லொப்ப நின்றிடுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௪0 

சுருச்குமைம் புலலும் விரிக்குமூ தறிவு துன்னுகல் வினமுந£ச் தகன் 

மே, இருக்கும்வெங் சயவ ரினமுமென் றருளி யென்னைநின் னடிமைசெய் 

தருள்வாய், முருக்குமங் கசமா மணியுமிழ்க் சகன்ற முழைசழற் றெனவு 

எம் வெருவித், தருக்குமொண் புலிசென் றறமருள் சோண சைலனே 

கைலைகா யகனே. | | ag 

௮க்சரி குமரி யஞ்சலி கெளரி யம்பிகை மனோன்மணி மதங்கி 
சுந்சரி புமையுண் ணாமூலை யெனகின் றுணைவியை வாழ்த்துமா றருளாய் 

வந்தரி சுருதி மருங்கினிற் பாட வயங்குதும் புருவுசா ரசனுந் | 

தீந்திரி யிசையாழ் பாடுறுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே... ௭௨ 

நீக்குறு மயலு நிலைத்சபே ரறிவு நின்றிரு வடி.மலர்ச் கன்பு, காக்குறு 

மனமு மூடையமெய்த் சொண்டர் கணச்தினு ளெனைவிடுத் தருளாய, 

தேக்குறு மிராலிற் சன்னல்காட் டுவபோற் றென்றல்வந் சசைதொறு 

மெல்லத், தாக்குறு காந்த டுடுப்பலர் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. 

பவமிலே மினியா மென்றிறு மாந்து பயமற விருந்திடப் பத்தி 

நவமிலே மடியே மென்செய்வா ஸிருந்து சாளினை வறிதொழிக் இன்றேம் 

அ௮வமிலே மிமையா விழியினாற் காண்கை யால்வலங் கொளவடி நிலந்தோய் 

தீவமிலே மெனவான் சுரர்தொழுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. 

கண்கணிற் பரிது சண்டுவப் பனவே கைகணிற் ரொழுபவே செவிகள் 

பண்களிற் புகழும் புகழ்ச்சிசேட் பனவே புதனை வலம்புரி வனவே.. 

எண்குபுற் மிடப்ப வெழுமணி கரவா விருந்துசென் றிருள்கவர் வனபோற் 

றண்கதிர்ச் கற்றை கான்றிடுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ஏடு 

நிணந்திகழ் வடிவேற் காளையே யென்று நேரிழை யவர்விழைக் இடுவோர் 

குணந்திரி சளிரின் மடியவே கண்டுங் கொடியனேன் வாழ்வுவர் இருந்தேன் 
மணந்திமிர் மகளிர் லம்பொடு மைந்தர் வார்கழ றுவக்டெ வலம்போய்த் 

தணந்திடு மமயத் சறிந்துமாண் சோண சைலனே கைலைகா யகனே, ௭௬ 

மாந்தளிர் சவற்று மணிச்சிலம் படிகள் வவெ௫ர் பொருவும்வா. ணெடுங்கண் 

காக்சளி னிமைக்கு மங்கையென் றவலக் கன்னியா்ப் புகழ்வினை யறுமோ 

பூந்திரை சுருட்டுங் கடல்கடை கு5ரொண் பொறியா வின்றிமா தவர்க்குச் 

சாந்துய ரசற்று மருந்சருள் சோண சைலனே கைலைகா யகனே, . ௭௭
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உர்திட வுபிர்போம் பொழுதுகின் வடிவ முளங்கெ்ளும் பரிசெனச் கருளாம் 
மத சைலர் தருவிடங் களத்து வைச்திடத் தினிவிம சைலச் 

தந் இடு மமதை மைச்இிடுஞ் சோண சைலனே கை$லைகா யகனே. ௭௮ 

நயங்கொளு மலரா ஸின்திரு வடியை சாடொற முயிருணுர் கூற்றம் 

பயங்சொள வகலா தருச்சனை புரிந்து பரகதி யடையுகா ஞளதோ 

வயங்கொளும் விடயப பெரும்பகை கடந்து வானகா டாண்டிட மதிப்போர் 

சயங்கொள வடைதற் கரணமாஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௪௯௬ 

_ பிரம்பொரு கரங்கொண் டடிப்பகர் தீசர் பெருங்கல்வீழ் பாரியி ணிமை 

யோர், இரம்பொர வொதுங்கி நெருங்குநின் னவையிற் நீயனே னணையுகா 
ஞளதோ, அ௮ரம்பொர வசன்ற விலங்கிலை நெடுவே லமர்த்தகட் இரிமச 

ளிணைக்குஞ், சரம்பொர விருந்து விளங்குறுஞ் சோண சைலனே கை$லகா 

யகனே. | ௮0 

சாமரை முனிந்த முனிவரர் புகுமெய்க் சதியிடைப் புசவிடுத் இடினும் 

பாம.ர னிவனென் நிருளினுய்ப் பினுகின் பசமல ரன்றிவே ௮ளதோ 

வாமசை பொருந்து முலகுள குவட்டு மலைகள்போ லாதுணா முலையாக் 

தாமரை பொருந்து மானுள்வாழ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௮௪ 

தொடுக்குமா கமங்க ளெலாஞ்சொலைம் செழுத்துர் துணிர்தகெஞ் 

இருச்கையாற் பகையைப், படைக்கைதா ஸிருந்து மஞ்சுறு மவர்போற்' பக 

ட்டமொ மறலியை வெருவேன், மடக்குவார் ear மயிறுயி லெழுந்து மரு 

வலர் வேங்கைமீ தகவ், தடச்கைவா ரணங்கள் பிளிறிடஞ் சோண சைல 

னே கைலைமா யகனே. ௮௨ 

நிர்தியா தடல முழுதுநீ றணிய நேரியா தமலவைர் தெழுத்துஞ் [யேன் 

சிந்தியா தழலு மெனைக்கொடுங் கூற்றென் செய்யுமோ வமிந்திலேன் றமி 

ஒர்தியா வரவ மன்றிடைச் கண்ட மலர்சிலம் படியைமண் னுணிமோய்ச் 

சர்தியா தயர வொளித்திடுஞ் சோண சைலனே கைகா யகனே. ௮௩. 

ஐங்கையர் பாரக் கொங்கையங் குவட்டு மதர்விழிக் கடலினு மளசச். 

கங்குலி மூடுஞ் சென்றவென் மனத்தைச் சுதியிடை ஈடத்துமா தெளிசோ 

செங்கதிர் சாலை மாலையுந் தங்கச் சிலம்புள வெனக்கடும் பகலிற் 

page bya நின்திடுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. yf 

சண்டிசைச் சலனே கலனென விழைந்து காயமே லணிந்துவெண் ணீந்றுப் 

புண்டரச் குறிசேர் ௮,சலொடு நினையான் பூசனை புரியுமா றருளாய் 

முண்டகச் செழும்பூ வெனவிளச் செரியு முடிமிசை முச்தமேற் கட்டித் 

திண்டிரைச் கங்சை யாறுசேர் சோண சைலனே கைலைகாயகனே. அடு



௧௨: சோணசைலமாலை. 

nad Yon Osysg wifis wars cS onCant soouys Sau 
பாவினங் கொடுபுன் மனிதரைப் புகழும் பாமரர் சமையுமென் ரொழிவேன் 
சோவினம் புரப்பச் குன்றமன் றெடுத்த குன்றமம் பாடகக் குன்றக் 
,தாவினஞ் சிலையென் றெடுச்திடுஞ் சோண சைலனே .கைலைகா யகனே. 

இங்களுங் கதிரு மிலங்கய மானுந் இகழ்பெரும் பூசகமோ சைந்துங் 
கங்குலும் பகலுங கடந்தநின் வடிவங் கண்டுகண் களிக்குகா ஞளதோ 
பொங்குகுங் குலியச் கலயவா ரழலிற் புகையெனச் சசோருக வல்லி 
தங்குவண் டெழுபூம் பொய்கைசூழ் சோண சைலனே கை?லகா யகனே. 

பொறியெனப் புலன்ச ளெனச்கச ணங்கள் பூசங்க ளெனவிலா தடங்க 
அறிகெனச் சமியேற் கொருமொழி யுசவி யருவினைக் குறும்பற வெறியாய் 
செழிமுலைச் கரியுஞ் சிற்றிடை யரியுஞ் சேரமா துமைதினக் சுட்டுர், தறி 
யெனக் கவின்பெற் நிலங்குறஞ் சோண சைலனே கைமா யகனே. ௮௮ 

பொன்னிடத் தடைந்த மணியென வடைந்து புண்ணியர்ச் கருளுகின் 
பசங்கள், என்னிடத் இரும்பி னடைந்தசெம் மணிபோ லெய்திய தம்ம 
வோ வியப்பே, மன்னிடச் கடலு எடங்கும்வெற் பன்றி மலைசரு மருட் 
பெருங் கடலைச், தன்னிடத் சடச்கு மலையெனுஞ் சோண சைலனே் 
கைலைரா யகனே. ௮௧ 

நீங்யெ கேயத் சீவர்க்கறி வரிய நெடியவ னெஞ்சகன் றிடாத 

தே௩்யெ சோதி மன்றுளா டுவவென் சிந்தையு ணடப்பநின் பதங்கள் 

ஒங்யெ மூஙகிற் றலைமிசை மலர்வீழ்ச் துழுமளி புரியிறான் மருவித் _ 

தாங்கிய வால வட்டநேர் சோண சைலனே கைலைநா யகனே. &O 

எழுபசும் புல்லும் புனலுமெல் விடத்து மிருந்திட நினை த்தவல் விடத்தே 

விழைவொடு வந்து தோன்றுநீ யிருப்ப வீணின்மா ஸுடர்பிறர் துழல்வார் 

மொழிதரு கருணை மலையெனும் பெயரன் மொழியொரீஇ வேற்றுமைத் தொ 

சையைச், தழுவுற நின்று வளர்ந்திடுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. 

வேணவா வகன்று நின்றிரு வடியின் மெய்ம்மையன் படைச் துபொய்ப் பிறவி 
நாணுவா ரினஙகண் டுறும்படி. தூய ஞானகாட் டம்பெற வருளாய் 

சேணுலா மதியர் சவழ்பெருங் குடுமிச் சிலம்புகள் சிறு-தரும் பாகத் 

சாரணுவா யெழுந்து வளர்ந்திடுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௬௨ 

நின்னையே கோக்? விடாதகட் புலனு நின்னையே நினைக்குகநெஞ் சகமும் 

நின்னையே துதிக்கு நாவுமென் றருளி நின்றிரு வடியின்வைச் தருள்வாய். 

தன்னையே நினர்க்குச் சகமெலாங் காட்டுக் தரணியோ டி.சலிமே வினர்க்கு ச் 

,சன்னையே காட்டு மலையெலுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௬௩



சோணசைலமாலை. கக: 

மின்வண௩ கவருஞ் செஞ்சடா டவியும் விளங்சொளி மார்பும்வா 
னுலச, மன்வணக் குறுநின் பதாம்புய மலரு மனங்குடி. யிருக்குமா ஞளதோ, 

பொன்வணம் புரியும் காகமொன் நினைட்பொற் பொருப்பென வடைபொரு 

ளனை சது, தன்வணம் புரியும் பொருப்பெனுஞ் சோண சைலனே கைலை. 

யகனே. \ | ௬௪ 

குருமணி மகுடம் புனைந்துல சாளுங் கொற்றவ ராசலி னென்கட் 

கருமணி யெனுநின் ரொண்டர்குற் றேவல் கருதியாட் பட்டிட. வினிசே 

பெருமணி விசும்பி னுச்சியி னெழுந்த பிள்ளையங் கதிரென வரவர 

சருமணி யொளிவெண் மதியுறுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே, 

சிம்புளாய் மடங்க லெறுழ்வலி சவர்ந்த திறலுமுப் புரஞ்சுடு விறலும் 

அமபுயா தனத்தன் முடிகளைக் இட்ட. வடலுமேத் தினர்க்ெ ருளதோ 

உம்பர்மா மதியி லங்கையி லிருந்த வுழைகுதித் திருபபவா ரழல்வான் 

தம்பமா யெழுந்து நின்றிடுஞ் சோண சைலனே கைலைராயகனே. ௬௬ 

அஞ்சலென் றவலச் கொடியனேன் றனைநின் னடியரிற் கூட்டுக வுலகசன் 
நஞ்சமுண் டிருண்ட கண்டமென் றுனது ஈற்கள மிகழ்பவ ருளசோ [னும் 

வஞ்சமைங் கரன்கொண் டிளவலோ டி.கலி வலங்சொள்வா தின்னும்வ் துறி 

தஞ்சமென் றிடாது நின்றிடுஞ் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௬௭ 

அணிச்திட சலனுஞ் சார்துமொண் டுஇலு மரிலையர் போகமும் பெறு 

வான், துணிர்திடு மனமென் நுனைப்பொரு எளாகத் துணியுமோ வறிரதி 
லேன் றமியேன், பணிந்திடு மயன்மால் பெருமைக எனைத்தும் பறவை 

கொண் டெழுதலாய் முடிந்து, சணிந்திட நிமிர்ந்து நின்றிடுஞ் சோண சை 

லனே கைலைநா யகனே. ௬௮ 

பூவுறு தடமு மதியுறு விசும்பும் பூணுறு முறுப்புநின் றுலகாள் 

கோவுறு ஈ௧ரு மென்னவென் மனநின் குரைகழன் மருவுரா ஞளதோ 

ஒவுறு மனைசெய் பவர்கொள மரர்தாங் சோங்கல்ச ணாணவுன் ஸணினர்க்குத் 

தாவுறு மூயர்வீ டளித்தருள் சோண சைலனே கைலைகா யகனே. ௬௯: 

சீரணி புகழுங் கல்வியுஞ் சிறந்த செல்வமு மில்லில்வாழ் பவர்க்குப 

பேசணி கலமென் புதல்வருங் கதியும் பெறத்துஇிப் ப்வர்க்கருள் பவனீ 

கேரணி சதியை மறந்தவர் சண்டு நினைந்துற மிக்கபே ரருளாற் 

௫.ரணி முழுதும் சோன்றிடுஞ் சோண சைலனே சைலைரா யகனே, ௪௦00 

-சோணசைலமாலை முற்றிற்று. 

தி



டே ் , 

கணபதிதுணை, 

சைவசமயாசாரியர்கள் 

நாலவர் நான்மணிமாவமை. 

  

காப்பு, 
எப்போ தகத்து நினைவார்க் கெடரில்லை 
கைப்போ தகத்தின் கழல், 

நேரிசைவேண்பா _, 

பூவான் மலிமணிடீர்ப் பொய்கைச் சரையினியற் 
பாவான் மொழிஞானப் பாலுண்டு--நாவால் | 
மறிச்செஞ் Qeduapsenw anigslsrar pemen 
வெறிச் சண் கமலமே வீடு, | க் 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

வீட்டிற்கு வாயி லெனுந்தொடை சாத்தசொல் வேர்தபொத 

.. ஆட்டிற்கு வல்ல னெருவற்கு ஞான வமூது சவி 

நாட்டிற் இலாத குடர்கோய் நினக்குமுன் னல்கினுமென் 

் பாட்டிற்கு நீயு மவனுமொப் பீரெப் படியினுமே. ௨ 
அறுசீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

படியிலா நின்பாட்டி லாரூர ஈனிவிருப்பன் பரம னென்ப 
தீடியனே னறிந்தனன்வான் ரொழுமீச னினைச்தடுத்தாட் சொண்டு மன்றித் 

தொடியுலா மென்கைமட மாதர்பா னினக்காகத் தூது சென்றும் 

மிடியிலா மனைகடொறு மிரந்திட்டு முழன் றமையால் விளங்கு மாறே. இ 

நேரிசையாசிரியப்பா , 

விளங்கிழை படர்ந்த மெய்யுடை முச்சட் 

காரண னுரையெனு மாரண மொழியோ 

ஆதிசீர் பரவும் வாசவு ரண்ணல் 

மலர்வாய்ப் பிறந்த வாசகத் தேனே 
யாதோ சிறந்த தென்குவீ ராயின் 

வேத மோதின் விழிடீர் பெருக்க 
கெஞ்சகெக் கு௬9 நிற்பவர்க் காண்டிலேர் 
இருவா சசமிம் கொருகா லோதிற் 

கருங்கன் மனமுங் கரைநதுகச் கண்கள் 

தொடுமணற் கேணியிற் சுரர்துநீர் பாய 

மெய்ம்மயிர் பொடிப்ப விதிர்விதிர்ப் பெய்த 
அன்ப ராகு ரன்றி 
மன்பதை யுலன் மற்றைய ரிலசே, ட்ட



நால்வர் நான்மணிமாலை. BB) 

நேரிசைவேண்பா _ 

இலைபடர்ந்த பொய்சை யிடத்சமுதல் கண்டு. 

மூலைசுரஈத வன்னையோ முன்னின்---கிலைவிஎம்பச் 

கொங்கை சுரர்சவருட் கோமகளோ சம்பந்தா | 

இங்குயர்ச்தா ளார்சொல் லெனக்கு.  @ 

ச கட்டளைக்கலித்துறை, | ன 

எனக்கன்பு நின்பொருட் டெய்தாத சென்கொல்வெள் ளேறுடையான் ட 

தனக்சன்பு செய்திருத் தாண்டக வேர்சவித் தாரணியில் 

நினக்சன்பு செய்கின்ற வப்பூதி யைச்சிவ Cos angio 
இனர்ச்சன்பு செய்கம்பி யாரூர னேத்து மியல்பறிர்தே. a 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

அறிந்து செல்வ முடையானா மளகைப் பதியாற் மரோழமைகொண் 

டுறழ்க்த கல்வி யுடையானு மொருவன் வேண்டு மெளவிருக்.த 

£068 முனிவர் தொழும்பரவை துணைவா நினைத்தோ ழமைகொண்டான் 

சிறந்த வறிவு வடிவமாய்த் இகழு நுதற்சட் பெருமானே. ௪ 

நேரிசையாசிரியப்பா , 

பெருந்துறை புகுந்து பேரின்ப வெள்ளம் 

மூழ்கெ புனிசன் மொழிந்தவா சசமே 

வாசச மதற்கு வாச்சியர் 

தூசக லல்குல்வேய்ச் தோளிடத் தவனே. of 

நேரிசைவேண்பா , டர் 
இகொட்டுண் மாத மொெலும்பிற் புரண்மால் 

சு'சொட்டு ளாடுவாற் சுட்டி--ஜனொகொட்டுஞ் 

சம்பந்தா வென்புநின்பாற் றந்தாக்ெ சொண்டிலனென் 

கும்பந்தா மென்னுமுலைக் கொம்பு. ௯ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 
கொள்ளைக் கதிர்முச்தின் பர்சருஞ் சின்னமுங் கொள்ளுமொரு 

பிள்ளைக் கதுதகு காவா சாய பெருந்தகையோய் 

கள்ளைச் குவளை யுமிழ்வீ ழியிற்படிச் காசொன்றுநீ 
வள்ளைக் குழையுமை பங்காளர் கையிலென் armen Cw. ௧0 

எண்சீர்க்கழீநேடிலடியாசிரியவிந த்தம் , 

வாங்குசிலை புரையுமூட லெனுங்குளத்தின் மூல மலமெலுமோர் வெங் 

கரவின் பகுவாயி னின்று, தங்கிலுயி செனும்பனவச் குலமசனை யாதி 

திரோசாயி யென்னுமொரு வெர்திறற்கூற் அவனால், ஓங்குறுகா சாந்த 

மெனப் பெயரியவக் கரையிலுமிழ் வித்துச் வமெனுமோர் sion gQun Bar 

கூட்டாய், கோங்கமுகை சவற்றுமிள முலைப்பாவை மகிழச் குண்டையூர் 

கென்மலைமுற் கொண்டவருட் கடலே. | ச்ச்



நரல்வர் நான்மணிமாலை. 

நேரிசையாசிரியப்பா , 

கடணனிற வண்ணன் சண்ணொன் மிடக்து 

மறைச்சிலம் பரற்று மலரடிச் சணியப் 

பரிதி கொடுத்த சுருதிகா யகற்கு 

முடிவிளச் கெரித்துங் கடிமலர்க் கோசைச் 

சுரிகுழற் கருட்கட் டுணைவியை யளித்தும் 

௮௬மக ணறும்பூங் கருமயி ௬ுதவியும் 

கென்ருளை வாரி யின்னமு தருச்தியுங் 

கோவண நேர்தனை நிறுத்துச் கொடுத்தும் 

அகப்படு மணிமீ னரற்கென விடுத்தும் 

பூட்டி யரிவா epi wile go 

தலையுடை யொலிக்குஞ் சிலையிடை மோதியும் 

மொய்ம்மலரச் கோதை கைம்மலர் துணித்துக் 

சந்சையைத் தடிந்து மைந்தனைக் கொன்றங் 

குற்றஞ் செய்ச சுற்றங் களைந்தும் 

பூக்கொளு மாதர் மூக்கினை யரிந்தும் 

இளமுலை மாதர் வளமை Mb gw 

பண்டைகா ளொருசிலர் தொண்ட ராயினர் 

செங்சண்மா றடக்கையிற் சங்க நாண 

முட்டாட் டாமரை முறுக்கவிழ் மலர்மேல் 

வலம்புரி டெக்கும் வாசவூ ரன்ப 

பாடும் பணிநீ கூடும் பொருட்டு 

மதுரைமா நகரிற் குதிரை மாறியும் 

விண்புகழ் முடிமிசை மண்பொறை சுமந்தும் 

நீற்றெழின் மேனியின் மாற்றடி பட்டும் 

நின்னைச் சொண்ட னென்னக் கொண்டனன் 

இருக்கு மடுக்க லரக்க னெடுப்ப 
மூலைடொர வரைபொரு மொய்ம்பின் 

மலைமக டமுவ மனமகிழ் வோனே. ௧௨ 

ேரிசைவேண்பா , 

மகிழ்ச்சி மிசவுண்டு போலு மெதிர்வந்து 
புகழ்ச்சியொடு 8ீபாடும் போ து--நெடழ்ச்சிமலர்ச் 
சந்தையினும் வண்டிரையுக் சண்புகவிச் சம்பர்தா 
தீந்தையினும் பால்கொடுத்த தாய்க்கு. ௧௩ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 
தாயிவி யாகுஞ் சிவபெரு மான்றனைச் தானெனுமோர் 
கோயிலி னாரறி வாய காமமுன் கொண்டிருந்த 
வாயிலி னாணவ மாகு௩ சபாட.மு மன்றிறந்து 
கோயிலி யாகிய சொல்விறை காட்டுவ னோக்குதற்கே, ௧௪



. தரல்வர் நான்மணிமாலை. ௧௭ 

| எழசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிரத்தம், 

கோக்குறு அதலோ ஸின்னிடை ,விருப்பா லூற்பச வன்னதுண் 

மருங்குல், வார்க்குவி முலைமென் மகளிர்தம் புலவி மாற்றுவான் சென்றன 
னென்ருற், கோக்கவிக் சாமன் வயிற்றிடைச் குச்திச் கொண்டதே துக்கு 

புகலாய், காக்கரு மதலை விழுங்கிய முதலை சான்றிடத் தோன்றுசா வலனே. 

 நேரிசையாசிரியப்பா , | 

வலமழு வுயரிய ஈலமலி ௧௩கை 
நஇி.தலை சேரந்த நற்கரு ணைக்கடல் 
முகந்துல குவப்ப வு௩ர்தமா ணிச்க 
வாசச னெனுமொரு மாமழை பொழிந்த 
தருவா சகமெனும் பெருநீ சொழுட 
ஒ.அவார் மனமெனு மொண்குளம் புகுத 
நாவெனு மதகி னடந்து கேட்போர் 
செவியெனு மடையிற் செவ்விதிற் செல்லா 
உளமெனு நிலம்புக வூன்றிய வன்பாம் 
வித்திற் சவமெனு மென்முளை சோன்றி 
வளர்ந்து கருணை மலர்ந்து 
விளங்குறு முத்தி மெய்ப்பயன் றஐருமே. ௧௬ 

நேரிசைவேண்பா _ 

பயனாகு ஈல்லாண் பனைக்குவிடச் இற்கு 

மயிலாகு நோய்க்கு மருக்சாம்--உயிசாகுஞ் 

சிந்துமெலும் பிற்குச் சிரபுரச்து நாவலன்சம் 

பக்த ணியம்புதிருப் பாட்டு, | ௧௪ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

பாட்டான் மறைபுக மும்பிறை சூடியைப் பாடி.ம௫ழ் 

ஊ.ட்டா மழ்சொல் விறைவனைப் பாடி. யுவப்புறுக்ச 

வேட்டான் மவிபெருங் சல்லவன் போல மிதப்பனெனப் 

பூட்டா மறிதிரை வார்கடற் சேவிழப போதுவனே. கழு! 

எழசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , | 

போத மூண்ட பிள்ளை யென்பு பொருசண் மாது செய்ததோ 

காதல் கொண்டு சொல்லின் மன்னர் சன்மி தப்ப வுய்த்ததோ 

வாய்இி ஐந் து முதலை கச்ச மகனை.நீய ழைச்சதோ 
யாது நம்பி யரிது நன்றெ னக்கி யம்ப வேண்டுமே, Sh 

நேரிசையாசிரியப்பா, 

வேண்டுநின் னடியார் மெய்யன் பெனக்கும் 

௮ருள்செய் வனே யலநதே னந்தோ 
  
  

௧௫, காக்கரு முதலை விழுங்கிய மதல் என்றும் பாடம். 

&..



ஸு நால்வர் நான்மணிமாலை. 

முறையோ முறையோ விறையோ னேயென் 
pips செம்பொ னம்பலச் கூத்தன் 

அருளாம் பெற்ற வன்பினி லொருறி 

சீடிய னேற்கு மருளல் வேண்டும் 

நீயே கோட னின்னருட் பெருக்கித். 

கேற்ற சன்றிள வேறுகர் சேறியைப் 

பரிமா மிசைவரப் பண்ணிய வித்தச' 

திருந்திய வேத சிரப்பொருண் முழுதும் 

பெருந்துறை யிடத்தப் பெருஞ்சர்க் 

குருந்து.று நீழலிற் கொள்ளைகொள் வோயே. 

நேரிசைவேண்பா , 

கொள்ளைகொள்ள வீடுதவிக் கூற்றைப் பிடர்பிடி த துத் 

தள்ளுர் இருஞான சம்பர்சா--வெள்ளமிடும் 

ஏடேறப் பால்குறைந்த சென்றமுவ மேகழுவின் 
காடேறப் புச்கவரு கர். 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

அருகச் சடல்கடர் தேறிய சோலை யம்பியெனப் 
பெருகச் கடல்கடர் தேறிய தோசொல் பெருமிடறு 

கருகச் கடல்விட முண்டோ னடியிற் கூர் துமனம் , 

உருகச் கடலன்பு பெற்றசொல் வேர்த வுனச்கரிசே. 

- அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிந த்தம் , 

உனற்க ரும்புகழ் மேவிய சுந்தா னும்பன்மீ திவரா 

நினைப்ப ருங்கயி லாயழ் டைந்தமை நின்.றுகாண் குறவே 

எனக்கு வந்துறு மோமக வென்றழு இன்றகா எலைபால் 
தனித்த ௬ுக்.துபு மாலை யுமிழ்ந்திடு தம்பிரா னலனே. 

நேரிசையாசிரியப்பா , 

Bevel! வாசவூர் நல்லிசைப் புலவ 
மனநின் ருக்கு மதுர வாசக 
கலங்குறு புலனெறி விலங்குறு வீர 
தங்கள் வார்சடைச் தெய்வ நாயகன் 
ஒருகலை யேனு முணரா னஃசான்று 
கைகளோ முறிபடுங் கைகள் சாணிற் 
கண்களோ வொன்று காலையிற் காணும் 
மாலையி லொன்று வயட்கித் தோன்றும் 
பழிப்பி னென்று விழிபபி னெரியும் 
ஆயினுக் சன்னை நீபுகழ்ந் தரைதத 
பழுதில். செய்யு ளெழுதின. OT EDD 

"புகழ்ச்சி விருப்பன் போலும் 
இகழ்ச்சி யறியா வென்பணி வானே. 

௨0 

உச 

உட 
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தர்ல்வர்தா ன் மணிமாலை. 
. தத 

நேரிசைவேண்பா, 
வானும் புகழ்புகலி மன்னன் ஜெொடர்பொன்று 

தேனுர் திசதழியோன் சரேட--சானுங் 

ப சரியாய் மொழியும் சரியாய் விடாமல் 

எரியா ரழல்வீழ்க் தெழுந்து. 2@ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

துடைவாழை மேன்மட வாரல்குற் பாம்பு தொடமயங்க 

கடைவாய் பிணமெனப் பட்டார் பெறுகலர் ஈச்சுகுலை 

- உடைவாழை மேலுச சந்தீண்ட மாய்ந்த வொருவனுயிர் 

அடைவா னருள்புரி யுந்திரு மாவுச் கரசினையே. : ௨௪ 

அறுசீர்க்கமீநெடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

அசசன் பரிமேல் வரநெடுகல் யானை யெருத்தச் தமர்ர் தபோய் 

வரதன் கைலை மலையடைந்த மணியே மணிநீ மிடுபசும்பொன் 

திசைச் கெறியுங் குளத்துவசச் செங்கற் செம்பொ ஸுப்பாடும் 

பரிரின் ஜெனக்குன் செம்பவளச் இருவாய் மலர்ந்து பகர்வாயே. ௨௭ 

நேரிசையாசிரியப்பா , 

பகிர்மதி தவழும் பவளவார் சடையோன் 

பேசருள் பெற்றும் பெராரி னழுங்க 

கெஞ்சகெச் குருக கிற்பை ரீயே 

பேயேன் பெருது பெற்றார் போலக் 

களிகூரர் துள்ளச் சகலைதீர்ந் தசேனே 

அன்ன மாடு மகன்றுறைப் பொய்கை 

வாதவூ ரன்ப வாத லாலே 

தெய்வப் புலமைத் திருவள் ஞ் வனா 

நன்றறி வாரிற் கயவர் இருவுடையர் 

கெஞ்சச் சவல மிலரெனுஞ் | 

செஞ்சொற் பொருளின் ஜேற்றறிஈ தேனே. ௨௮ 

நேரிசைவேண்பா, 

தேனே றலர்சூடிச் சில்பவிக்கென் நூர்திரியும் 

ஆனேறி யாண்டுப்பெற் ரூன்சகொனீ---சானேறும் 

வெள்ளைமணி யென்று வினாவுவோம் வாக்கயெவப் 

பிள்ளையையாங் சாணப் பெறின், ௨௯ 

| கட்டளைக்கலித்துறை, 

பெற்றா னினைப்பெற் றவர்போற் பெறலும் பிறப்பதண்டேல் 
கற்றா ரணியி னினைப்போழ் பிறப்பது ஈல்லசண்டாய் 
செந்ரார் புரமெரி செய்தவில் வீரன் நிருப்பெயரே 
பற்றா மறிவெண்டிலரச்சட னீந்திய பாவலனே. 6.0



20 . நரல்வாநான்மணிமாலை,, 

அறுசீர்க்கழீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் _ 

பாவாய்ப் பொழிந்த வானமுதப் பவளத் தருவாய் ஈம்பிநி 

சேலவாய்ப் பொரு,.துர் தருமமுடைத் தேவன் மலைக்குப் போம்பொழுது 
காவாய்ப் பயந்த சடச்கைமலர்க் கழறிற் றறிவார் சகடாவிவரு : 

மாவாய்ப் பிறக்கக் இடையாதே மாவாய்ப் பிறக்கும் திருமாற்சே. ௩௪ 

நேரிசையாசிரியப்பா, 

இருவார் பெருக்துறைச் செழுமலர்ச் குருர்தின் 

நீழல்வா யுண்ட நிகரிலா னந்தத் 

தேன்றேச் கெறியுஞ் செய்யமா ணிக்கு 

வாசசன் புகன்ற மதுர வாசகம் 

யாவரு மோது மியற்கைச் காதலின் 

'பொற்கல நிசர்க்கும் பூசுரர் ரான்மறை 

மட்கல நிகர்க்கு மதுர வாசசம் 

ஓதின் முத்தி யுறுபயன் 
லேத மோதின் மெய்ப்பய னறமே. ௧௨.௨ 

ேரிசைவேண்பா , 

அறத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை 

பொறுச்சானோ 6ர்ர்தா னிடையை--மறுத்தார்சம் 

பக்தன் சிவிகை பறித்தார் இரிகுவர்மற் 

௮ந்துஞ் சிவிகையினை யூந்து. ட. ௩௩ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 
ஊர்ந்து வருமிள வேறுடை யான்ற னுளத்தருளாற் 

சார்ந்து சமண்வீட் ுமுனச் கேவருஞ் சைவகல(ங் 

கூர்ஈது மிளிர்தரு நாவர சேகல் குரவுமுனஞ் 

சேர்ந்து மருவினர்ச் கேசிறர் தோங்குறஞ் செல்வமுமே. Ke 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிரத்தம் , 
செல்வால் லொற்றி யூரன் செய்யசம் இலியா லார்த்து 

மல்லலம் ப.சவை தன்சண் மாழ்குற வமிழ்த்து மேனும் 

அல்லுகன்' பகலு நீங்கா தவன்மஇ ழடியி லெய்தி 

ஈல்லவின் படைந்தி ௬ப்ப னம்பியா. சூரன் ருனே. டட 

நேரிசையாசிரியப்பா , 

தானே முத்தி தருகுவன் சிவனவன். 
அடியன் வாத வூரனைக் - 
சடிவின் மனத்தாற் கட்டவல் லார்க்கே.. ௧௨௨௬ 

'நேரிசைவேண்பா 

வல்லார் பிறப்பறுப்பர் வண்மை ஈலங்கல்வி 
நல்லா தீரவின்ப ஞானங்கள் எல்லாக் 
திருஞான சம்பந்தன் சேவடியே யென்னும் 
ஒருஞான சம்பர்ச முற்று. Ge



நால்வர் நான்மணிமாலை. "௨௧ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

உற்றா னலன்றவர் தீயினின் ருனல லூண்புனலா .: 

அற்றா னலனுசா் வுந்திரு காவுச் 2சசெனுமோர் 

சொற்றா னெழுதியுங் கூறியு மேயென்றுர் துன்பில்பதம் 

பெற்ரு னொருமம்பி யப்பூதி யென்னும் பெருந்தகையே. ௧௮ 

எண்சீர்க்கமீநெடிலடியாசிரியவிந த்தம் , 

பெருமிழலைச் குறும்பரெலும் பரமயோகி பெரிதுவந்தன் நிருவடி த்தா 
மசையைப் போற்றி, விரைமலர்தூய் வந்தனைசெய் இன்றா னென்றால் 

விளங்கிழையா ரிருவசொடு முயங்க லாமோ, உரைமதிரநின் நனைவெழுப்ப 

தென்கொ ணின்னை யுடையானுக் சடுத்தசெய னக்கு மாயிற், சார்முளி 

வர் பரவலுறும் பெருஞ்சீர்த் சொண்டத் தொகைசெய்தோ யறமுதனால் 

வகைசெய் சோயே. ௩௬ 

நேரிசையாசிரியப்பா , | 

செய்ய வார்சடைச் தெய்வ சிகாமணி 

பாதம் போற்றும் வாசவூ ரன்ப 

பாவெனப் படுவதன் பாட்டுப் 

பூவெனப் படுவது பொறிவாழ் பூவே. ௪0 

சேவாரம் திருவாசகம் என்இிற சமிழ்வேசஞ் செய்தருளிய சைவத் 

தாந்த சமயாசாரிய ராகிய நால்வர்களிலே இருஞான சம்பந் தஞூர்.த் இகாயனாரு 

க்கு வெண்பாவும், இருகாவுக்காசுநாமனாருக்குச் கலித் துறையும், சுக்.தரலூர் 

தீ.இராமனாருச்கு விருத்தமும், மாணிக்கவாசகசுவாமிகளுக்கு ௮சவலுமாகத் 
துறைமங்கலச் வெப்பிரகாசசுவாமிகள் அருளிச்செய்த | 

நால்வர்நான்மணிமாலை முற்றிற்று, . 

(கடனிறவண்ணன்? என்னும் ஆசிரியக் தறிப்பு, 

கடனிறவண் ணக்கவியிற் கஞலியமெய்த் தொண்டர் 

கணம்புல்ல ரியற்பகையார் கஞ்சாற ரிளையான் 

குடிமாற ரமர்ரீதி கோதிலதி பத்தர் 

கூரரிவாட் டாயர் திருக் குறிப்பறிரற் ரொண்டர் 

* அடல்கொள்கவிக் சம்பரமைந்த ராயசண்டி.. கேச 

ரரியசிறுத் தொண்டர்சுற்ற மதுகளைகோட் புலியார் 

இடமுடைய செருத்துணையார் திருநீல கண்டர் 

செப்புமிவ சாமென்னத் தெர்ந்தறிச முறையே. 

  

அடங்களைளவனதி! 

* அடல்சொள்கழற்டிவ்கபெனவும் பாடங்கொள்க,



ட. 

குகமயம். 

திருச்செந்தில் 
நிசோட்டகயமகவந்தாதி. 

  

காப்பு. 

கொற்ற வருணனை நின்றன் றுழக்கிய கொக்குருவைச் : 

செற்ற வருணனை யன்னசெவ் வேற்படைச் செந்திலர்ச்கு 
முற்ற வருணனை யந்தாதி யென்று முதிர்மதப்பேர் 

பெற்ற வருணனை யானனத் தா.தியைப் பேசுவனே. 

  

யானைக்கண் டங்கரி சென்றேத் தெழிற்செந்தி லின்றடைந்தே 

யானைக்சண் டங்கறி யற்கங் கயிலையை யேய்ர்ததகை 
யானைக்கண் டங்கரி சேரெண்டிச் காக்னெற் விசை 

யானைச்சண் டங்கரி தாயெ சர்ச்சதி யெய்தினனே. 

Borer orbs நனியிலங் காநின் ற.செய்யாற்செர் 

- : இனக னந்த நிதியா யினனடற் சீரயிலேக் 

7 இனக. னந்த கனைச்செற்ற தாளர் இகழ்கனசா 

இனக. ர னந்த ஈடனர் தனயனென் சிந்தையனே. 

தந்தனை யாசத் நிசையர் தணர்க்ிறை சேரசங்க : 
_ இந்தனை யாகத் தரையளித் தாடசை சென்றிரந்த 

சிந்தனை.யாகத் இடையியைச் சான்றந்த சேயளியாற் 
நதனை யாகத்த ஈந்செந்தி லாய்நினைச் சேரந்தனனே. 

தீனத்தலங் கார நிறைகா ரியர் தரத்சசைகே: 

தீனத்தலங் கார நிகழரங் சாடச்செய் தன்னினயத் 

தனத சலங் சார தராயியங் 63565 serQsiH Pas 

தீனத்தலங் காரனை யானய னேச்திடத் சங்னெனே. 

தங்கர் தனங்க எடையத் தனியெனைத் தள்ளியங்சே 

ண் சனங்க டசச்சென் இன ரறிர் தாரிலைசா 

. தங்கம் தனங்க எலர்காக்க னாசெழிற் றண்செந்திலார் 

  

suse சனங்க நிகர்செக்கர் செய்சஞ் சலத்இனையே, 
கடட பரகத் டய — 

ப. க கமிலையையேய்த்ததகை என்றும் பாடம், :



திருச்செ,ந்திலந்தா 5. 
சலஈதர னாசர் தரி.த்தார்தந் தாசன் றனதிடைச்சஞ் . 

FEST CHEE சசைஈடர் தாலெனச் சார்க்ததண்டன் 

சலநதர னாகம் சளசச்செற் CPT SET WoT MBE 

Fob ST G56 சனகறை சேர்செந்திற் சாரர்திடற்கே. 

சாரங்கஞ் சங்கரி கட்டுச்ச2 தேய்கந்தகைச் சங்கரனார் 

சாரங்கஞ் சங்கரி தாஞ்சக் கரங்கையிற் ராங்கென்சேய் 

சாரங்கஞ் சங்கரி யாஈண் ணினர்க்சந்சத் தநஇரத்தா 

சாரங்கஞ் சங்கரி தேயெனச் செய்கின் சசண்டந்ததே. 

தீர். தனஞ் சங்கை யணிகரர் சேர்ச்சுச் தடங்கணலை 

தந்தனஞ் சங்கை யலசென்செய் யாடங்கச் சற்சனாநித் 

சீந்தனஞ் சங்கை யகலறத் இீசெந்திற் சார்கதனித் 

| தீர்தனஞ் சங்கை யக னிளையனற் ரூடாற்கசே. 

தரங்கனந் தார னனியேற் நறெழிற்செந்திற் றந்தைநிரந் 

தரங்சனர் தாரக மாடினென் றேறினை ச.த்தியரந் 

தீரங்கனர் தார நகரீசர் சேய்கரிச் சையலாக்கக் 

sires தாரள கஞ்சிற் மிடைசல சங்கண்களே 

Fase களங்கழ னிச்சரை சேர்செந்திற் றங்கெகஞ் 

சங்கங் களங்கா ஈண்ணரன் சேயெய்சச் சார்ந்தனஞ்ச£் 

சங்கங் களங்க னியைநிகர் தண்ட சரற்னிய 

சங்கங் களங்க செனநின்ற யாங்கணெஞ் சங்கரைந்தே. 

க.ரத்தரிக் கங்கணங் கட்டா னார் தநத ௧ஈ,தரழ 

கரத்தரிச் கங்கணங் சண்டசெய்ச் செந்திலெங் காங்கெயர்சா 

க.ரத்தரிச். கங்கணங் கட்சய னார்க்கெழிற் சாசணிசே 

க.ரத்தரிச் கங்கணங் கற்றிடச் தாங்கினர் கைச்சத்தியே. 

சத்திக் கரச்ச னகச்சேயங் கத்தினைச் தந்தனனற் 
596 57195 னகச்சிலை யாளிதன் ரூஸிணைகே 
$96 ௧ரச்த னகத்தியைந் சேச்சரன் ற$தக இரச 
சத்திச் ரதத னசசெர்தி லாய்நின் சரண்சரணே. 

சரிதங்கை யா.ரச் சலன்றர் தனந்தரித் தார்௩ரசே 
சரிதங்கை யாரச் கரிடத்தி னார்தரச கண்செந்தினே 
சரிசங்கை யாரக.கணசத்தின்னல். கைத் தல் சர,தந்தஞ்சீர்ச் 
சரிதங்கை யாரச் க௫ந்திசைக் இன்ற சகையினர்க்கே. 

இனனந்தி யங்கி நிசாத்தசெங் சேழன்சை யீரிசண்டா 
யினனர்தி யங்கிரி யைச்சிலை யாக்கிதன் சேயெழிற்செய் 
யினனந்தி யங்கி யிருங்கஞ்சஞ் சேர்செந்தி லெர்தைசளை 
யினனந்தி யங்கசை யக்கதி மீர்சன னென்றனக்கே. 
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௧௪, இன்னர் தயங்கி எனவும் பாடங்ேசொள்ளலா£ம்,.



௨௪... இருச்செந்திலந்தாதி, : 
தனச்சடங் காரெயில் செற்றகங் காளன் றனயனங்கர் 

தனகச்சடங் காதிழி தந்திக் இளையன் றளிசெழிற்சர் 

தினக்கடங் சாநிறை செந்திலி னற்சேய் சயிலகஙசை 

தீனச்சடங் காணினச் சாரிலை யண்ண றரணியிலே. 

தரணி யனைய நிறத்தண்ண லாரிரந் தன் றளந்த 

தரணி யனைய னிறைஞ்சயி லார்ஈற் றனிச்சிலையாக 

தரணி யனைய னகனணை யந்தரி தந்இிடுகந் 

தசணி யனையனெஞ் சேயலர்சத் சாள்கட ரித்திறைஞ்சே. 

தீரிக்சனர் சங்கலை ரீள்சடைக் கைச்கனற் சங்கானக் 

தீரிக்கனர் தங்கலை நீதிகள் சாற்றரன் றந்தற்கந் 

தீரிக்கனர் தங்கலை ரீர்ச்செய்ச்ச ணாஞ்செந்தி லார்தளையா 

தீரிக்கனர் தங்கலை நீ.ச்திழந தேங்கரச் சங்கங்களே. 

சங்கரி யக்க நிகர்ச்சசின் ரை தகையதென்னச் 

சங்கரி யக்க ரிறைஞ்செழிற் செர்திற் சடானனகஞ் 

சங்கரி யக்கதிர் தானிசை இன்ற சரணச்தினாற் 

சங்கரி யக்கணத் தேயெற் செறிய தகற்சினஈதே. 

தக.ர னலங்க நிறைநிறத் தான்செந்திற் றர்தைசங்கேய்க் 

தசா னலங்க னளினா தனசத்தினன் ரழளகக் 
தச.ர னலங்க டாநின்ற ச,ச்தியன் ரூளெனினர் 

தக.ர னலங்கனன் ரூலெனச் சிறிடத் தச்சரன்றே. 

தக்க னகத்தி னடறணித் சானயன் றன்சஇச 
தக்க னகத்தி இரிக்கா ஞாக்கங்க டந்சளிக்கத் 
தீச்க னகத்தி யனையாளி யென்னெஞ்ச தாஞ்சலசஈ 
தீக்க னகத்தி னக. ரன்றன் செந்இலைச் சந்திச்சினே. 

சந்தத்த னத்துக டர்இிறத் தாசை தலச்தினிச்சை 
சந்சச்த னச்தி னசை$ஜ ரடியன் றனதிலிற்சேர் 
சநததத னச்தி யசளான் றனய சடச்கயல்கஞ் 
சந்தத்த னச்தி னினங6€ ழிழிசெர்திற் றங்கெனற்கே. 

தங்கச் னகர நேராகச் கலக்இச் சகநிறைந்தார் 
தங்கச் னகர கேயர் சனயன் றனக்கினிதாக் 
தங்கச் சனக. ரீள்செந்தி னாட்டிற் றனகரித5 _ 

தங்கச் சனகர ஈற்கன னென்னங்க டையலர்க்கே. 

அலரின orbs யாழிசண் டாங்குச் சிகியினிடை 
யலரின னந்த நிகரயி லான்செந்தி லாயிழையை 
யலரின னந்த நினைநிலரக் தேர்ந்தசற் சன்றயலா 
சலரின னர் சஞ் சொலற்கிட னாகெஞ் சழிசன்றதே. 
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௨௬, ௮லரி நனந்தலை என்பது இயமககோசகூத்திரிச்சப்பட்ட2,



இருச்செந்திலந்தா இ. 

தேயத் தியக்கி யல) றலங்களிஜ் சென்றடி.கள் ' 
தேயத் இயங்கி யலைய நிடங்கதி சேர்தலறைக் 

தேயத்தி யங்னெ நித்தில௩் தானெறி செந்திலடைக் 

தேயத்தி யங்கி சரித்தான் றனயற் றெரிசக்னே. 

Héss தனங்க டி.றகஇன்ற கன்னியர் சிரசைகணே 

சிச்ச.த் சனங்க எளித்சழிர் தேற்கெழிற் செர்திறரி 

சச்கத் தனங்க ழலையேச்த ஈல்கனென் சீர்கிறைகா 

சிக்கத் தனங்க எ௫லேசன் றந்த இறற்கர்தனே. 

கநதரங் சானந்த னிற்சென் றநடங்கலென் காசிக்சகே 

கந்தரங் சானந்த ஈண்ணிலென் சன்னியர் சட்டளக 

கந் 2ரங் கானந்த நின்றா டெழிற்செந்திற் கண்டிறைஞ்சிக் 

கநத.ரங் கானந்த நலகச் சனனங கடந்திலரே, 

கடனந்தி னாகச் சசளாடை யாயெனைக் காச்சனிற்சே 

கடனந்தி நாணிறத் சாயென நாரணன் கண்டிறைஞ்செங் 

கடனந்தி நாதன் றனயனற் செந்திலிற் காரிகையே 

கடனர்தி னாயக௰் காசலர் சேரிற் கலிக்கின்றசே. 

கணக்காக நாய்கடின் காய நிலையெனக் சண்ணியென்ன 

கணக்காக நானலைர் செய்த்சே னெழிற்செந்திற் கந்தநெற்றிக 

கணக்காக னாதந்த நின் றனை யேயினிச் காசலினாற் 

கணக்சாக னாநிகர்த் தேயழி யங்கத்தின் காதலற்றே,. 

காதலை யானின் நனக்காச் இனனினிக் காயந்தந்தே 

காதலை மானின் றனச்கா ரணனடிக் கஞ்சங்கணீங் 

காதலை யானின் றகங்கரைநர் தேத்தரன் கண்ணியராக் 

காதலை யானின்ற சங்கரன் சேய்செந்திற் காங்கெயனே. 

காயங் கலைய நலியந் FECT COT காலஞ்செய்ய 

காயங் கலையத ளானில ம ரழல் காற்றெழிலா 

காயங் கலைய னலரிசித் சாயினன் காதலழ 

காயங் கலையதி ருஞ்செந்தி லாயென்ச சன்றனெஞ்சே. 

திருச்செந்தில் நிரோட்டகயமகவந்தாதி முற்றிற்று, 
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கணபதிதுணை, 

பழமவீயந்தாகு,. 

காப்பு. 

சரசங் கோட்டு முனிகேட்ட நூற்படி செங்கரும்பால் 

gree கோட்டு வயல்சூழ் முதுகுன் றிறையவனைப் : 

பூரதங் கோட்டு மலையானைப் பாடப் புரந்தருளும் 

பாரதம் கோட்டு நு.தியா லெழுதிய பண்ணவனே. 

  

இருவருர் தங்க வருங்கல்வி மாது சிறப்புவருங் 
கருவருக் தங்க நிலையாதென் றுள்ளங் சரைந்திறைஞ்சிற் 
பொருவருக் தங்க மலைபோலுங் குன்றைப புராதனனை 
இருவரு சங்க டலையா லிறைஞ்சு மிறைவனையே. 

இறைக்கு வளையு மிளங்கிள் ளையுமழ கென்பவர்சேர் 

துறைக்கு வளையு மெ௫னமும் வாவிக்குத் தாயவிதழ் 

நறைக்கு வளையு மழகா முதுகிரி நாசர்க்கின்றிப் 

பிறைச்கு வளைய முடல்வர்ச வாறென்கொல் பேசுகவே, 

- பேசுக வீர வருகாளென் ொல்லைப் பெருங்கடல்சேர் 
ஆசுக வீர பழமலை வாணவென் றன்பளைந்து 

பூசுக வீர மதிவேணி நீற்றைப் புலவிர்பிறர் 
காசுக வீர வனையுக வீர்மெய்க் கதிதருமே. 

கதியிலை வேலை மடவார்ச் இயெற்றச் கரு துளமே 

பொதியிலை வேலையுண் டுற்ரோன் றொழும்பழம் பூதர.ச்தை 
அதியிலை வேலை மடழ்வீரன் றந்தையை கோக்இலைநீ 

ஒ.தியிலை வேலை வளர்ப்பாய் சருவை யொடி த்தெறிர்தே. 

ஒடிய மருங்குலைக் கொங்கைகள் வாட்டுறு மோடரிக்சட் 

டொடியம ருங்குலைச் காந்தளங் கைம்மகள் சோசமதன் 

சுடிய மருங்குலைத் தீப்போன் மதியங் சனன்றெழுதல் 

அடிய மருக்குலைச் செய்ம்முது குன்றர்க் சறைகுவமே. 

மேருச் குவடு நிகர்தோட் பழமலை மேவுதிருத் 

சேருச் குவடு வசமாடு மாடத் செருவினிற்போய் | 

EGE GA® SHOuPear units Bi der pow 

தூருச் குவடு விளைச்சன வேயின் ரொழிவறவே.



-பழமலையந்தாகி.. 

ழியாக் க கவலை யொழிவசென் ரோசொல் NL ys Her 

வழியாச் சவலை யிடைப்படு மானின் மயல்ூநின்று 
பழியாச். சவலை மனமே பணிந்து பரவிலைவேல் — 

விழியாக் சவலை மசளனிறை தாழ்பழ வெற்பினையே. .. 

வெற்றிக்கு மாரனை யீன்ற பழமலை வேந்தனின்னும் 

மூற்றிச்கு மாரனை கோக்குங்கொ லோவென்பர் மூலைவம்புச் 

சொற்றிக்கு மாரரநை வார்மட வாரவன் சரேண்முலையோ 

டொற்றிக்கு மாரனை யோன் முனஞ் சேச வுழலுவசே. 

உழவரைச் சநத விளவாளை பாய்வய லோங்குகுன்றைக் 
இழவரைச் சந்த தமுகினை வாய்கற் இளைவளரும் 

பழவரைச் சநத .ஈநறுந்தழை வாட்டஇுப் பரவின ளே 

எழவரைச் சநத மயிலியல் பூசவு மெண்ணின ளே. 

எண்ணிவ ௬6 தின நொந்தோம் பழமலை யெய்திலர்கா 

னண்ணிவ ருந்தின மின்றே யிணிக்கதிர் ஈற்புரவி 

மண்ணிவ ருர்தின மாவா லெழுக்துகள் வந்துடலின் 

கண்ணிவ ருந்தின வான்மதி ழஹேய்க்குங் கடி.ஈகரே. 

கடிச்சஞ் சமனை யுவந்துல காச்குறுங் காரணனோர் 

முடிக்கஞ் சமனை தொறும்பலி யேற்ற மு.துகிரியான் 

மிடி.க்கஞ் சமனை வருந்தொழ வாழ்வம் விரவுறுமெரு 

குடிச்கஞ் சமனை வெருவுத லேயின்று கொல்வனென்றே, 

கொல்லைக் குறவரை வாயனை யார்கரிச் சோட்டைவிளை 

கெல்லைச் குறவசை யாதுகொள் காளத்தி கேயரைவான் 

இல்லைச் குறவரை நம்முது குன்றரைச் சேர்வலென்றூர் 
எல்லைக் குறவசை மாத்திரைக் Caso Sear. 

ஈகையி லங்கை சவமுள மெங்ஙன மெய் தவமென் 

ஜோகையி லங்கை வடிவே லொடுவருந் தோன் றறக்தை 

வாகையி லங்கை யர௫ற வூன்றிய வள்ளன்மழு 

மாகையி லங்கைம் முகமு.து குன்றன் மலர்ப்பதமே, 

ப,தம்பர வைக்கு வருந்துபி சாற்குப் பசுமயின்மேற் 

கதம்பர வைக்கு வரச்சுற்று கட்செவிக் சங்கணற்குச் 
சிதம்பர வைக்கு முதுகுன்ற வாணற்குச் செல்வமெல்லாம் 
மதம்பர வைக்கு கிகர்கரித் தோறலை மாலைசளே, 

மாலைச் கலுமனொய் யோனெனச் தாங்க வயங்குமருள் 
நூலைச் கலுழ வொழியெனு மேற்றிவர் கோன்மையனாழ் 
பாலைச் சலுழ வொருமகற் இரத பழமலையான் 
மூலைக் கலுழ நடமபுரி வானெம் மு.ச.ற்றெய்வமே. 
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பென] பழமலையந்தா தி, 

செய்வ காமணி யேமணி கூடலிற் சென்றுவிற்ற 

மெய்வச சாமணி கண்டா பழமலை வித்தசமீன் 

கெய்வூ) காமணி மாவெனுங் சண்ணியை கெஞ்சகத்து 

வைவ் சாமணி னோவா தெனையின்ப வாழ்வளித்தே. 

வாழ மரிக்கு மடநெஞ்ச மேமென் மலர்ப்பகழி ப 

தாழ மரிக்கு மதற்காய்க்த தந்தையுந் தாயுமொரு : 

வேழ மரிக்கு மிகவுற வாம்பழ வெற்பினயல் 

சூழ மரிச்கு மியல்பையெஞ் ஞான்றும் துணிர் இலையே. 

துந்துமி யும்ப ரியம்பும் பழமலை சூழ்க துசையீர் 

அந்துமி யும்பரி யாவியை வேண்டியுண் ணோேம்புலவீர் 

இந்துமி யும்பரி வாலுத வார்த்துதி செய்விர்மலம் 

உந்துமி யும்பரி பாகமுண் டோசொலலு முங்களுச்கே, - 

கேட்டுப் புவனங் கொளவுமெண் ணோமெய்ச் இராதணனீன்முன் 
நாட்டுப் புவனம் பயின்மான் றசையுண்ட நாசனசாப் 

பூட்டுப் புவனங் கொளுமெய்ப் பழமலைப் புண்ணியன்றாள் 

வேட்டுப் புவனம் பதினான்கு ஈல்இனும் வேண்டிலமே. 

வேண்ட வடுக்க கினைவதுன் ரூண்மலர் வேட்கைமணி 

பூண்ட வடுக்க ணறுநுத லார்மயல் போக்குவது 

நீண்ட வடுக்க னயமா இளஞுலை நேர்ந்து தவ 

மாண்ட வடுக்க ணிசர்தோட் பழமலை மன்னவனே. 

மன்னவ மாதவ னாடும் பழமலை வாணமணி 

HOT CHO மாசவ னன்மலைச் காற்சசைஈ சம்மதிசண் 

டென்னவ மாதவ னல்லின்வர் தானென் நிரங்சமெதன் 

.தின்னவ மாசவ கோமேயென் செல்வத் திருந்திழையே. 

இருந் திய வேதம் புகல்பரி சேயறஞ் செய்துடலம் 

வருந்திய வேதம் பொருளென வாழ்பழ மாமலையான் ' 

பொருந்திய வேதச் தரு5ஞ் சுணானெணிற் பூமலர்சா 
மருச்திய வேதம் புயமனை யாட்கணி மங்கலமே. 

மங்கல மாவி மலைசேர் பழமலை வாணமணிச் 

செங்கல மாவி மலர்ச்சைச் குருசொடு செல்கவெமர்ச் 

இங்கல மாவி வளைநீ யணைர்ச இனியுனெஇர் 

தங்கல் மாவி தரிற்கொடு சேறுமெக் சண்மனைச்சே, 

தண்டங் சகமண்டலங் சொண்டு பழமலைச் சங்கரதாட் 
புண்டங்க மண்டலங் கண்டுசென் ராலுமெய்ப் போதமுரார் 
பண்டங் கமண்டலங் காரமின் னாக்சென் பாட்டியலைக் 
சொண்டங் கமண்டலம் பாழாச் செயவுனைக் கூ.௰லரே. 
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பழமலையந்தா இ. 

கூற்றைக் கொடியங் சடப்பா னருளெனச் கூப்ப்பரவி 

ஏற்றைக் கொடியங் கரஞ்சேர் பழமலை யீசனணி 

நீற்றைச் சொடியக் குளமே வெறுத்தி நிறைபெருகும் 

ஊற்றைக் சகொடியங் கனமோ டருந்து முடமபினையே. 

உடற்கு வலையக் சசன்கைக் சயிறென் ௮ணர்ச்துளமே 

கடற்கு வலையம் புகழ்சர் மூ.துஇரிக் சண்ணுதற்கு 

மடற்கு வலையம் புரைகளதச் தாற்குநம் மன் மர்ந்த 

நடற்கு வலையம் பணியா மவற்சன்பு. ஈண்ணுசவே. 

நட்டுவனாரை யறிலென் றண்ணுமை நந்திநின்று 

கொட்டுவ னாசை யிசைசேர் கயமூது குன்றுடையாய 

தட்டுவ னாரை யகலாத நானமூகன் ரூளமூயர் 

குட்டுவ னாரை வனைவான் பரவுநின் கூச்தினுச்சே. 

கூத்துக் தம்பல மேவுறு மோர்மு£து குன்றனைகம் 

பாத்துக் தம்பல மாரினு மெள்ளினும் பண்பனைத்தாள் 

சாத்.துகக் தம்பல மாமறை யாற்புகழ் தாணுவைகாம் 

ஏச்துகர் தம்பல மார்பொது மாதரை யெள்ளினமே. 

எள்ளா தவனை யெலும்பா பழமலை யென்றிருந்த 

கள்ளா தவனை மகவரிர் தாச்கெனச கட்டுரைத்து 

விள்ளா தவனை மகிழ்பச மாவழல் வெண்மதியைத் 

தள்ளா சவனை முடிசூடெம் மாது தருக்குதற்கே. 

சருவி ணிலையினி மன்னவற் இல்லையித் தண்டுனச்தில் 

மருவி ணிலையினி மைக்கூற் றெனச்கர்தி வானநிகர் 

உருவி னிலையி னியல்வேற் குகனை யுசவியகோன் 

கருவி னிலையி னிசக்தோன் பழமலைச் காரிகையே. 

காரிகை யார்க்கு வரும்பொது வோவல்ல. சாண்விசும்பிற் 
பூரிகை யார்க்கு முதுகுன் ஐ காயகன் பொங்குமருள் 
வாரிகை யார்க்கு மரு$தனை யான்மலை மன்னனருள் 
நாரிகை யார்க்கு மெழுவுறழ் தோட்க ணறுறுதலே. 

அ.தலரிக் கும்பரு வங்குறை யென்றவ னோக்கடையா 
மூதலரிக் கும்பரு Cus pF தமிழர் முருகுபெரு 
கு. தலரிச் கும்பரு ௧ ந்கருங காமுது குன் றரிலார் 
ிதலரிச் கும்பரு மாமரம் போந்றுயர். தின்பவசே. 

தின்னச் கணனியை விழைகூ ணிளஎமக்தி தீங்கனிமீ 
தென்னக கனியை யிரவியிற் பாய்பொழி லீண்டுகுன்றை 
நன்னச் கனியை மதிவே ணியணிந்த காம்பயந்த 
சின்னச் கனியை வலச்இில்வைர் தால்வருர் திங்சென்னையே. 

௨௮௮, பண்பினற்றாள் என்றும் பாடம். 
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பழமலையந்தாதி, 

.. இம்கு இசைச்சட னேர்கஈரர் காயர் செய்மலத்திற் . 
சாங்கு இிரைச்சட நாய்ச்சிரை யென்றிந்த வாகமயல் 

நீங்கு இரைக்கட நன்மு.து குன்றர்க்கர் நிம்பனுக்கு 

"வாங்கு இரைக்கட னீயவல் லார்க்கு வணங்குமினே. 

வணங்கக் கரமு மொழியப் பழமலை மன்னுருவாய் 
இணங்கசக் கரமு மிருப்பவைச் சேபுண ரேர்திழையார் 

பிணங்கச் கரமு ஞமலியும் போலவர் பின்றொடர்லீர் 

அ௮ணங்கக் கரமுூ தலைபோ லுமைப்பற்று மந்தகனே. 

அகதரங கலகை தவரறி யாம லழமுதருள்சம 

பந்தரங் கங்கை வவிபோன் மின்னாக்கினர் பாடியுனைச் 

செர்தரங் சங்கை .ரவமொண் சமலக் திசைச்துவருஞ் 

சுந்தரங் கங்கை விரும்புமுச் தா.றுடைத் தொன்மலையே, 

மலங்கலை யங்கலை கற்றேன் றனக்கருள் . வாழ்வளிப்போன் 

சலங்கலை யங்கலை ஈல்லோர் பரவுங் சழலடியான் 

விலங்கலை யங்கலை வேலோன் பிதாமுது வெற்பிடத்திற் 

பொலங்கலை யங்கலை யான்மூடு மீனைப புதைத்தவளே. 

புதைத்துக் கரக்கும் பொருளாளர் வெஞ்சொற் பொருமறலி 

சதைத்துக் கரக்குங் குமமுலை பாகன்மெய் கண்டடியார் 

பதைத்துச் கரக்குஞ் சிறி.சா வுருகும் பழமலையான் 

வதைத்துக் காக்குஞ் சரமீர்ந் தவன்றரும் வாழ்விலே. 

இலங்கு மரியு மருள்கோன் மூதுவெற் பிடச்துரற்கால் 

விலங்கு மரியு மூழலலெல் லாமுன்னி வெய்துயிரசாக் 

கலங்கு மரியு மிருந்துயர் கூருங் கலுழ்ந் இடுந்தாய்க் 

குலங்கு மரியு மொருவனும் போகும் கொடுஞ்சுரத்சே. 

கொடுவரி யானை யடர்நர்து.று மாறெனச் கொண்டுயர்தா 

ணொடுவரி யாகை யறவடிப் போமென் றொருங்குவக்தே 

அ௮வெரி யானை நிகர்கமன் நூத ரடி.முடிமன் 

நடுவரி யானை முதுகுன்றொ டேசு ஈரர் சமையே. 

நரசா வலர்மட வார்க்குள் ஞருஇச்சைச் காவிருப்ப 

௮.ரகா வலர்புனைஈ் துன்றனை யேத்தில சாப்ந்தறிவால் 

உரகா வலரென வுய்ந்தா ரினமூள முற்றகுன்றைப் 

புகா வலரி லருட்கோயி லாகும் புராந்சகனே. 

புரக்தச னஞ்சு பழமலை வாணன் புலவர்தொழுர் 
77477] னஞ்சு தலைகாக சங்கணன ரொண்டுறுமால் 

நிரந்தர னஞ்சு தொழுசேசத்து தா.தார்க்கு நேயமொடு 
வரர்த.ர ஈஞ்சு களத்துவைத் தானென்பர் மாதவசே. 

௩௫ 

௩௮ 

௪0 

FS 

Fe,



பழழமலையநதாது. | ௧ 

மாதரைச் சொன்றுவ ரம்மேனி வைத்தவ மாசணத்தை. . 
ஈ,தரைச் சொன்று சிறுகாணென் ரூர்ச்கு மெழிலுடையாய் 

நீ சரைச் கொன்று ஈலஞ்செயல் வேண்டு நினையிகழும் 

வாதரைச் கொன்று முதுகுன்ற மாககர் மாசொழித்தே. த ௪௨, 

மாசி யதிகர் துறந்தார் மஇழ்குன்றை மாரகரோ 

காசி யதிசங் கொலோவென்பி ராயினச் காரியெனப் 

பே யதிகர் தகன்றிருக் தான்பரன் பேரடலை 
பூசி யதிகம் பரனீங்கி லாணிப் புரியினையே. pe 

புரிசடை யாள பழமலை வாண பொருப்பெடுத்த 

கரிசடை யாள திகந்திர்த் தருளச் கடுவயின்ற ... 

பரிசடை யாள முடையா யொழிச்தனள் பட்டினையத் 

துரிசடை யாள தழுச்சா மெனாகின் நுவினுச்கே. — ௪டு 

துகில் குருகுர் துறந்தா ளுயிருக் துறக்க நின்றாள் 

௮.இலங் குருகு மணிமூடி யாயெனு மத்தவளை 

மு௫இலங் குருகு மடியாய் பரந்த மூ.துரியாய் 

சூலங் குருகுல மேத்திறை வாமைச் தடங்கண்ணியே, ௪௬, 

தடுக்க மலத்தி னொடுங்குதல் போலநின் ரூளிலுறும் 

ஒடுச்ச மலத்தி னிசழ்வால் வளையின ஜார்ந்திடச்சேல் 

மடுக்க மலத்தி லுகள்வயல் சூழ்குன்றை மாககசோய் 

அடுக்க மலத்தி புனையலங் கா. வருளுகவே. Por 

அருவரை வில்லை யுமிழ்மணி நாகமு மத்இகளும் | 

உருவரை வில்லை யெனப்பூண் பவரையவ் வும்பர்தொழும் 

பொருவரை வில்லை யுறுமுது குன்றரைப் போந்துமருள் 

ஒருவசை வில்லை வரிலொற்றி வையென வுற்றனமே. ன 

உற்கைக்கு மா.று படுமணி நாக மொளித்துலவி 

விற்கைக்கு மாறு சுமந்தவ சர்முது வெற்பினின்பால் 

நிற்கைச்கு மாறு வழுவா நடக்கைக்கு நேரிழையார் 

சொற்கைக்கு மாறுக் சமியேனுக் கென்று துணைசெய்வையே. ௪௯. 

செயக்குச் தனங்க மலமலர் சீர்தருஞ் செய்யதிரு 

மெய்க்குச் தனஙக டரவடு வாங்கிதொல் வெற்பிடத்திற 

கைக்குத் தனங்க வொழியிலுக் தாடனைக் காய்வதிலேன் 

வைக்குத் தனங்க எழித்திறை யாதிந்த வையகமே. : ‘ @o 

வைத்து மதிக்கு மருங்கிற்கைத் தாயென மக்தரமச் 
துய்த்து மதிக்கு மனையின்மை யான்மறை யோதிமமுன் 
ஏய்த்து மதிக்கு மூடிமிசைக் கங்கையை யேத்தினையோ 

மெய்த்து மதிக்கு மணுகவொண்.ணாமுது வெற்பினனே. . Os



2. -. பழமலையந்தாதி, 

வெற்புச் குமைய வடிவே லெறிந்சசெல் வேண்மதவேள் 
பொற்புச் குமையவ னோடான் வாழ்முது பூகாத்இ 

னிற்புச் குமையவ சொரச்திருக் தாள்குறை வின் றிவளர் 
, சற்புக் குமையவள் போலுதுவ் காதற் கருங்கண்ணியே. டு௨ 

கருந்தடக் கட்கு மூ.தலாய் மயிலெங்கள் சண்களுக்கு 

விருக்தடங் கட்கு ஈலமெனட் போந்தவிண் மீன்பொரியும் 

அருந்தடங கட்கு வளையோடை யாகுக வம்புபங்கள் 

பெருந்தடங் கட்கு முகமாகுங் குன்றைப் பெருந்தகையே, On 

பெருமு தலைவளை யான்போற்றுங் குன்றைப் பெருந்சகையை 

இருமு£ தலைவளை மூப்படைச் தாண்டவர் இன்மசவைக் 

கருமு சலைவளை வாயிற்றக் தானைமுன் சண்டமு.து 

. பொருமு தலைவளை நீத்சனண் மேவினள் பூங்கொடியே. Gr 

பூங்கு மிழும்படி முள்ளும் பொருந்திப் புளிஞார்பொருள் 

வாங்கு மிழும்படி மோது மெனல்கொடு மால்விழுங்கி 

ஆங்கு மிழும்படி வந்தவெம் பாலை யடைந்தவள்சால் 

வேங்கு மிழும்படி னென்னாம் பழமலை விச்தகனே. டுடு 

வித்துரு மத்தை நிகரவா லுயிர்செய் Scruggs gt 

கத்துரு மத்தை யி௫ெயிர் போலக் கலக்குமதன் 

சத்துரு மத்தை வனைமுது குன்றிறை தாள்கொலொன் 

_ நத்துரு மத்தை யிலவாக வெள்ளுவர் நற்றவசே. Qe 

நற்றவ ராக மறையவ, ராகவிக் நானிலத்தில் 

அற்றவ சாக மனமுடை யார்ச்சன்றி யச்சமற 

உற்றவ ராக மறியா சொளித்தநின் ஜனொண்பசங்கள் 

பற்றவ ராகம லாலயன் போற்றும் பழமலையே. டு௪ 

பழங்க விகட மகமந்தக் சிபொழித் பண்டைமறை 
முழங்க விகட வுளர்க்டூயுங் குன்றை முதல்வனைவேள் 
அழங்க விகட விழிதிறக் சானை யடி.பரவார் 
இழங்க விகட மறவரிற் ரோன்றிச் கெடவர்களே. டு௮ 

கெடுத்துப் பணியு முடையும்வெள் காமற் இழத்திமுலை 
வடுத்துப் பணியு மூரம்வேட்டு நின்றனள் வல்லியசதள் 
உடுத்துப் பணியு மரைச்கசைத் தோய்தொண்ட ருள்ளமெல்லாங் 
கொடுத்துப் பணியு மலர்த்தாட் டிருமுது குன்றத்தனே. இக 

குன்றுக ளுங்களை யொவ்வா வெனுமுலைக் குன் றதிர்க்குஞ் 
சென்றுக ளுங்களை யுண்வண்டு மோவில் செழுங்கொன்றைமான் 

சன்றுக ளுங்களை ஈன்மதி வேணிக் கடவுடனை 
யென்றுச ஞங்களை யெம்மானைக் குன்றை. யிறைவனையே. ௬௦ 

    

இச. கலங்கு மதன் என்றும் பாடம், டு௭, ௮ச்சுமறம், உற்ற என்றும் பாடம்.



பழமலையந்தாதி. 

இறவாத arsig வெள்ளத் ssh யெனையருள்£ற் 

௮ுறவாத வாகந்த வாள்வதென் ரோமெய்ச் து.றவாதொழும் 

அறவாத வாநந்த Gor GRD CP SI GOM MCD FEIT BW 

உறவாத வாநந்த சோபால னென்றற் குடையவனே. 

உடைய மடங்க லுதைத்ச பொற்பாச வொளிசெய்மழுப் 

படைய மடங்கன் மூகற்காய்க்ச வீர பழமலையாய் 
கடைய மடங்கல் லொடுபக லுந்சொழக் கற்றிலமெம் 
விடைய மடங்கல் வருவதெஞ் ஞான்று விளம்புகவே. 

விளங்க வலம்புரி மால்போத்று ஈன்மு.து வெற்பகஞ்சேர்க் 
துங்க வலம்புரி யாய்மாய் பிறிசொ ருடம்படையாய் 

துளங்க வலம்புரி மென்குழன் மாசர்க்குச் சூழ்ந் துகின்.று 

களங்க வலம்புரி யிவ்வெற்பை யேகிலை கைவருமே. 

வருந்தா தவரை வளைச்திட் டவபல வன்பிணிக்கு 

மருந்தா தவசை மருவும் பழமலை வாணவுனைப் 

பொருந்தா தவரை யுயிர்செகுத் துண்ணம் புலிமழுங்கத் 

திரு தா சவரை வரக்கூ வுறாசதென் சேவல்களே. 

சேவாலங் காட்டு பொழுசசஞ் சாயச் செலுச்இிவரி 
மாவால்ங் காட்டு முதுகிரி வாணவவ் வானமுய்ய 

வேவாலங் சாட்டு மிடற்றாய்நின் £ர்்தி விரித்துரையா 
நாவாலங் காட்டு விலங்காயி னேனிந்த நானிலத்தே. 

நிலங்கடச் தானை மூழ்வானைச் சன்னடி. நின்றொடுங்கும் 

-புலங்கடச் தானை முதுகுன்ற வாணனைப் போற்றிலர்தக் 

நலங்கடச் தானை முழுது மிழக்தக் நகரினிற்போய் 

இலங்கடச் தானை துணிசீரை யாச்கொண் டிசப்பர்களே. 

இ.ரப்பாரி லாரமை. பிலெனின் வைவ ரிரந்இடிற்ருங் 
கரப்பாரி லாரை முகநோக்கு ருர்மழுச் கைக்குன்றையாய் 

உரப்பாரி-லாளை யுறவாகச் கொள்வர்கம் முள்ளனபோய் 

நி ரப்பாரி லானா யவிப்பார்சம் மக்களை நீத BGC gs. 

இருப்பு வலியை யசன்்றுபொன் வல்லியை யெண்ணுதலாம் 

விருப்பு வவியை. முலையா சணங்கினர் al ain oxen gu Be) | 

பொருப்பு வவியை யிடத்தில்வைச் சாய்மலர்ப் பூங்கணைசேர் 

கருப்பு வவியை யொழித்தாய் பழமலைக் கண்ணுதலே. 

கண்டக தரிக்கும் விடத்தார் பழமலைக் கண்ணுதலார் க 

பண்ட் தரிச்கு மருங்களிச் தார்.சம் பழவடியார். . . 
எண்டக் தரிச்கு மரிசாகும் பாச ரிருங்கருமா 
வெண்டக் தரிக்கு மசற்சாய்ந் சவரெனு மெல்வியலே, 

இ 
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௬௪. பழமலையத்தா தி. 

“மெல்ல வணங்கு நினைவா லெதிர்ச்சட வேனெடுக்சண்: 
நல்ல வணங்கு வளையுடை யோடு நடந்திலேரீ 

- கொல்ல வணக்கு மதிசுமச் தேநின்ற கொள்கையென்னோ . 

8 

வெல்ல வணங்கு மலையாய் முதுசரி வேதியனே. 

மேதிய வாவி சனக்காவி யாக வித்சகபெண் 

பாதிய வாவி மலர்த்சேன் பெருகும் பழமலைவாழ் 

சோதிய வாலி வருவிடைப் பாகநின் ஜெொண்டருறு 

நீதிய வாவி யவரையென் ரோசென்று நேர்குவனே. 

நேரு மடியர் சமக்குற வாயவர் நேசமறச் . 

சோரு மடியர் சமையணு காதவர் தும்பியினாற் 

சாரு மடியர் மணிரிற வண்ணன் றரையிடந்து 

சேரு மடியர் முதுகுன்ற வாணுதற் றீச்சண்ணசே, 

சண்டீர வர் சனை நேர்ந்தாங் கருசக் சளிற்றினைமுன் 

கொண்டீர வந்சனை வாஜோர் செயுமுது குன்றனொடு 

வண்டீர வந்தனை நேர்வாளைச் கோலம் மதனனெய்யும் 

புண்டீர வந்தனை சேர்தியென் ரோதுமின் போமின்களே. 

போ துமின் மாலை வசைவகை யாசகவம் பொர்றொடியீர் 

ஒதுமின் மாலை தரின்வம்மி ணில்லையென் ரோட்டினசேல் 

மாதுமின் மாலை வருமுனஞ் சாமென்று வண்கைமலர் 

மோதுமின் மாலை மகிழ்குன்றை வாணர்தம் முன்னடைர்தே, 

முன்னஞ் சிலம்பு சிலையாக் இயகன் மு.துஇிரியாய் 
பொன்னஞ் சிலம்பு சிலம்புத லோடையிற் பூஞ்சிறகர் 
அன்னஞ் சிலம்பு நடையிள மானை யனங்கனெய்து 
தன்னஞ் சிலம்பு குவளையல் லாத கணர்சனனே. 

சணந்சவ ளச்ரி மேனிய ளாங்கொல்வெண் சங்கினங்சண் 
மணர்சவ எக்கரி ஸின்றமு மோவல வாகுயிர்கள் 
உணந்தவ எக்கரி தாருது குன்றா னோங்கமச 
கணந்சவ எச்கரி யானேச் திறையன்றிக் காப்பிலையே,. 

காப்புக் கரியுர் இருமச user சாப்பவற்றின் 
பூப்புச் கரியுந தலையுடை யானும் பொருந்தவைச்சான் 
மாப்புச் கரியூம் குயிலும் பயில்பொழில் வண்டில்லையான் 
மூப்புக் சரியும் புலியுங்கொன் நீர்ஈ்த முதுகுன்றனே, 

முதுமறை யத முறபொரு சேன் முழுப்பணிக்கு 
விதுமறை யந்த முடியாய் பு சாணம் விளஙகரண்டொன் 
பதுமறை யந்த மே.துகுன்ற வாணகின் பாசம்வணல் 
குதுமறை யந்த கனைமார்பி லெம்மைக் Sven Cer. 
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 கஹ்ளம்ககள் 

ore. உறவாமவர் என்றும் பாடம்,



பழமலையத்தாதி. 

குறுகு மூனிகனை யன்றாண்ட விம்முத:குன்றனுக்கு : 
மறுகு முனிவனை செய்தாலுய் வாசெவா வக்சருளென் — 

Pas மூனிவனை போதுமி டார்ஈம னார்முனிவு 
wae மூனிவனை யெய்சா ரமிவ௮ ரூடரினே... 

மூடா ஈமாதி மிரையடைர் தாயலென் முன்னணுகல் 

மீடா நமாதி பெருமா லுதைக்கினு மெய்ப்புகழைப் 

பாடா ஈமாதி யெழுத்தைந்து மோதிப் பழமலைவாழ் 

"வீடா ஈமாதி யடியா ரடியருண் மேவினமே. 

மேவத் தகரை யிவர்மச வீன்றதொல் வெற்பசச 

சேவ,ச் தசசை வொடுபூசித் தன்னைவிண் செல்வமுறும் 

பூவத் சகசை ஈகுவே மெமக்குகின் பொங்கருளால் 

ஓவ் தகரை வசைப்பாச முந்தம் முசங்குலைஈ்ேே. 

குலையா நிலமும் விசுமபுர் தொழுமு£.து Ser pops 

கலையா நிலமும் மடியழல் காயவக் காய்கனவின் 

மலையா நிலமு முடன்கூட வேமெனை வாங்குசழைச் 

சிலையா ணிலமு மெமதில்ல மாய்நின்று சறுவனே. 

சறிரை யாக மதியுணும் பாம்பணி செல்வமறை 

மாறிரை யாக மலிழமுது குன்ற மருவுதற்குச் 

சேறிசை யாசயி லாசவி லாசக தேவவென்மின் 

சோறிசை யாக நிலையென்று வாழன்மின் ரொண்டர்சளே. 

தொண்டசைக் கூடல் விழையார் பொழின்மலர்த் தூளுஇர்தல் 

விண்டரைச் கூட லறவுறல் போலுச்தொல் வெற்புதுமைக் 

கண்டரைச் கூட. லுடையாரைப் போற்றிலர் கற்றறியா 

மிண்டரைக் கூடல் வழியே Li So Ops pas. 

வீழி வலஞ்சுழி தில்லை சிராப்பள்ளி வேசவனங் ° 

சாழி வலஞ்சுழி யன்மேவு குன்றைக் கடவுள்விடின் 

அழி வலஞ்சுழி வெள்களை யானணை யன்னகல்விப் 

பாழி வலஞ்சுழி யுர்தியுள் வாங்குவர் பாவையே, 

பாவல ருக்கு மலிபொரு ளீர்துகொள் பாட்டினர்ச்கு 

மேவல ருக்கு மழுவார்ச்கு நன்ரு.து வெற்பிலுக்குக் 

காவல ருக்கு மயலா நின்று கலக்குடன்றுய் : 

ஆவல ருக்கு விளைகில மாயினை யாயிழையே. 

ஆயச் கலையச தூஞ்சர் மூ.துகுன் றசசமூனஞ் 
சாயக் கலைய. னிமிர்ச்சசெம் மேனி௰ தப்பவில்லா் 
னேயக் கலைய புழுச்கூ.. டெனுமுட னேயமெல்லாம் 
மாயச் கலைய மலமாயை சன்மங்சள் வர் ௪ருளே. 
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na ... பழமலையத்தாதி, 
ashes நாவி னினையே வழுத்த மலர்விழியால் - 

மூந்திச்ச னாவி தொலைச்தோய் நினது முதுவெற்பையே 

Ries காவி மசராறு, மாதரைச் சேருமின்பம் 

நந்திச்க னாவி னொழிவாமென் ௮ன்னுற நல்குதியே. 

BGI CAUCHY HDI SIG PHEW Ot நாட்னெக்குச் _ 

சொல்குச வேரல் குரவுறு வேல தொடைகள்பல 

மல்குச வேன விதண்விட் டகம்புக்க மானையிந்த 

ஒல்குர வேனல் லிடைக்கொடு .போசலென் ரோ திலையே. 

ஒ.திச் இருச்கு மொழிவ,தல் லாமலுன் னுண்மைநிலை 

சாதத் திருக்கு மியல்பு,தர் தாயிலை தன்மையெல்லாம். ... 

போதித் திருக்கு மொழிகுன்றை வாண பொருப்புதவுஞ் 

சோதித் இருக்கு மரிபாக சுந்தரன் நூதுவனே. இ 

தாூதுகண் டாலு மதியணி வேணியர் அன்னிவந்தென் - 

காதுகண் டாலு முடன்மூக்கின் பெய்தல் காரசெனவெம் . 

மாதுசண் டாலு முவச்கப் படுமொழி வர்தனள்கார்ப் 

- போதுகண் டாலு மயில்வாழ் பொழிற்பழம் பூகானே. 

பூதா நன்று சிலைச்சென்று கொள்ளும் புராக் தகனார். 

£த.ர னன்று பொழிலெனுங் குன்றைத் தஇிருகக.ரார் 

காதர னன்றும் விழிபெறு மாறுடைக் கண்ணுதலார் 

மாதர னன்று வருமதிச் கோய்தலை மாற்றிலயே. 

மாற்குச் வெந்த மலர்த்தாண் முதுகரி வாணன்மறை 

நூற்குச்- சிவந்த விசாப்பொரு ளென்பவர் கோக்குஎன்வேள் 

கோற்குச் சிவந்த விறலாள னின்னுங் குறுகிலணிம் 

மேற்குச் வெர்த சறியே ணிவட்கு விளைவதுவே. . 

விளைய வளைய மணிகெல் வயன்முது வெற்பிறைவன் 

அ௮ளைய வளையு மூறவுடை யானவ் வனங்கசிலை 

வளைய வளையு முடையுக் துறந்து வருக்.து.றுமிவ 

விளைய வளையு மொருபுடை சார விருத்திலனே. . 

இருத்த விருப்ப திடத்திலல் லாம லிருப்பலென. 

நிருத்த விருப்ப முதுகுன்ற.வாணனை நீவவியுஞ் , 

செருத்த விருப்ப. வசதியை யாருணச் சிந்தைசெய்வர் 

திருத்த விருப்ப வலையாவர் மெல்லுவர் தேமொழியே. 

தேவியு மானும் விளையா டிடமுடைச். செங்கணுதல் . -. 
ஆவியு மானும் 'வருஞ்சீர் முதுகுன் றணிவிழவைக் . .... 
காவியு மானும் விழியாய்சண் டெய்தெனக் கண்மறுன்: 
ஏவியு மாலும் மசட்டெர்-நீர்செய்தி ரேழையசே..., 
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'பிகதராடன தவமணிமாலை. 

ஏடலை யாறு கஇழிச்செதி ரேறவிண் ணேறுபுகழ்க் 
கூடலை யாறு புலியூர் மூழ்முது குன்றர்பெற்ற. 
வேடலை யாறு முயிர்ச்தெடுச் தேந்துபு மென்கைகொடுத் 

தூடலை யாறு வருகவென் பார்சல் லுமைதனையே. 

உமையிடப் பாச னலங்கூர் முதுகுன் நுடையனரசாச் 

சுமையிடப் பாக வறிதே டடியுறத் தூமலர்கள் 

தமையிடப் பாக மருவுவ ேலவர் தங்களைப்பா . 

சமையிடப் பாச னணுகா னுதைகினைந் தஞ்சுவனே. 

அஞ்சு வணச்தை வரன்முறை யோத வரகச்கெறிந்த 

பஞ்சு வணத்தை மருவுமென் ருளுமை பாகமொடு 

செஞ்சு வணத்தை யனையநின் கோலமென் இந்தையுற 

விஞ்சு வணசத்தை மகுிழ்குன்றை வாண விரும்புவனே 

விருத்தா சலசங் கராமலை மாது விழிகளிக்கும் 

ஙிருச்தா சலசக் இரன்போ லுடம்பிடை நின் றவர்தங் 

கருத்தா சலசம் பவமிலாக் காண்டறங் காட்டியசொற் 

மிருத சா சலசர் தமியேன் றலைக்குன் நிருவடியே. 

பழமலையந்தாதி முற்றிற்று, 

  

பழமலைநாதர் 

பிக்ஷ ரடன நவமணிமாஹ்ம௰, 

  

நங்குற்றந் இர்க்கும் பழமலை நாதர்க்கு ஈற்பலவிசொண்் 

டங்குற்று மென்றுகில் போக்கெள் வெற்றசை யாகயந்தோ 

இங்குற் றனையென வெம்பெரு மானிவ் விருநிலத்திற் 

றங்குற்றம் பார்க்கு மருள சோவெனச் தாழ்க்தனளே. 

குன்றா மூ.துகுன் றுடையா னிலாதவெண் கோவணத்தான் 

தன்றா மரைக்கை விரன்மூன்று காட்டித் சனங்குறித்.து 

நன்றாக வித்தனை பிச்சையுண் டோசொன் னறுழுதலாய் 

என்றா னிரண்டத் சனையுள கோடியென் மிட்டனளே,. 

இப்பாத் இ.ரந்தலை ழோப் பிடி. த்தனை யென்னைமுனந் 

தப்பாப் பவிகொண் டறிந்திலை யோவெனச் தாழ்குழலாள் 

செப்பார் பணை முலை யாய்கிலத் சேபலி சிந்தியிட்டாய் | 

எப்பாச் இரத்திலு மிட்டமி யாய்கொன்முன்: னென்றனசே. 

௬௪ 

௬௯௭ 

௬௮ 

௬௯ 

௪௦0



௩.௮ பிகராடன நவமணிமாலை. 

வேட்டன மாதுசை சாழ்த்திட மாமுது வெற்பர்பலி 
ஓட்டினை நீசொட லாமோ வெனவுமை யுக்தொடலாம் 

வீட்டினில் யானென வேயவர் சாமிது வேண்டுவைகொல் 

யாட்டினின் பாலென மூலமுூ மாமென்ப தென்றனரே., 

மாண்ட வெலும்பணி கோலமொ டேபலி வாங்இடுதற் 

இண்டு வருமுது குன்றுடை மயீருமை யான்மிடற்றில் 

நீண்ட வுஒரு.றுச் சாதணை வேனென்று நீர்தலையைத் 

திண்ட வும.து பலிப்பாத் இரமென் சிரிக்ன்றதே. 

வானோர் தெொழுரின் பலிப்பாத் இிர.த்ைை வனைந்ததுரீ 
தானோ வெனச்சச் கரர்தான் சுழற்றத் தகுங்குயத்தி 

யாஜோர் குயவன்மெய் யென்றே முதுகுன் றிறையியம்ப 

நானோ வொரு?ற் றிடைச்சியென் ராளர் ஈறுநுதலே, 

பங்கய மன்ன விழியார் மூதுகுன்றர் பாத்திரத்தில் 

அ௮ங்கையி $லய மொடுவண்டு வீழகல் கையவென 

எங்கையில் வநத செமதாச வேவழகச் கசென்றுசெட்டி 
மங்கையர் தங்கட் இிருங்கூ டலிலிட வைத்தனசே. 

நீருக்குத் தச்ச சடையார் முதுகுன்றர் நேடியுங்கள் 
ஊருக்குட் மி.ச்சையென் றுற்றோமுண் டாயி லுரைமினென 

க்கம் தீக்ச மூலையா ரதற்குளர் மற்றொருவர் 

யாருக்குச் இட்டு மதுசோ.று நீர்கொளு மென்றனசே. 

முழங்குக் தடியொடு பிச்சையென் றேமுது குன்றர்வரச் 

'சழங்கு முலைமுதி யாளென் பவியெனத் தம்மனையில் 

வழங்கு மனமென் றனர்புறம் போந்து வளர்முலையாள் 

விழுங்கு மனம்பகற் போதுகொள் வாயென்று வேண்டினளே. 

பிசஷ£ாடனஈவமணிமாலை முற்றிற்று. 

சிறப்புப்பாயிரம். 

பிச்சா டனஈவ ரத்தின மாலையைப் பீடுபெறத் 
தைச்சரன் றுறைமங் கலமுறை €வ தயாபரனம் 

பொய்ச்சார் பதனை யொழிக்குஞ் செமும்புலி யூர்ப்புனிதன் 

ஈற்சார்பு சார்ந்த சவெப்பிர காச ஈவமணியே. 

அன்த



ட 

௮ம்பிகை துணை. 

விருத்த கிரி 
பெரியதாயகியம்மை 

நெடுங்கழிநெடி_லாசிரியவிருத்தம். 

  

முழுமணி மிடற்றன் சனன்மழு வீரன் முச்சணாண் டசைநின தெழில் 
கூர், முகம்புலர் சலைக்கண் டுடல்வளைந் சடியின் முனைப்பிறைக் கோடு 

கொண் டுழுத,--விமுமணி யரவ நழைசடா டவியின் விண்ணதிச் சண் 

புனல் விடுப்ப, விரைவொடு குளிர்ந்து முகமலர் சலினான் மென்கொடி 

யெனநினை யுணர்ர்சேன்,--செழுமணி நீல மழைமுக றவழுஞ் சலம் 
பெலும் புற்றினின் நூர்ந்து, திரைபொரு கடற்பேர்ப் பெரும்படம் விரித் 

து.த் தினமணி யெனப்படுஞ் செங்கேழ்,--செழுமணி யுமிழ்ர்து பேரிரு 

டுரந்து ெக்குமெய்ம் முடச்குமா சுணமாய்ச், ளர்மணி முத்த ஈதியுடை 
விருத்த இரியமர் பெரியரா யகயே. ச 

. 
விழைவொடு நினக்கு மாதுலன் மாமி வெற்புவேண் டுரு.துதன் மரு 

கன், மேலெலா மெலும்புர் தோலுமாய்ச் இடத்தல் வெறுத்திடா திளமைசா 

டா.த,--பழமலை சனக்குச் சாதியொப் பெனவே பார்த்துனைக் கொடுத்த 

துன் றர்தைப், பனிமலை யென்னோ தன்மனை யாட்டி பயந்திடப் பெறாமச 

ளென்றோ,--கழைவரை முன்ன ரூன்றுபு நடந்து சடிதுபள் எங்களின் 

வீழ்ச்து, கரைகளின் மெல்ல வேறிபெண் ஹுரைலாய்க் சடையுற aterm 
துருச் இரைந்து,--இழவுரு விருத்த ஈதியெனப் பட்டுக் £ர்த்திமூ 'வுலடி 
னும் போர்ப்பச், செர்மணி முத்த நதியுடை விருத்த இரியமர் பெரியகா 

யகியே. | a. 

காமமென் இன்ற கதுவுவெர் தியுங் சடுஞ்சின மெனப்படு புவியுக், 

களிப்பெனுஞ் Ags புகர்முகப் புழைக்கைக் கறையடிக் களிநல்யா. 

னையுமே,--.தாமிகு மெனது மனமெனும் வனச்தஇற் றணிவரல் வெருவினை 

யாயிற், றழலினின் ராடிப் புலிசரி யுரிபோர்த் சடுச்சவாண் டணையொடும் 
வருவாய்,--ஈமவெள் செலும்பிங் சடப்படி மெனத்சா னெலும்பணி சடவுண் 

மா நதியா, யிருந்துஈல் என்னங் கொண்டுமெய் வெளுப்ப விணைசபு சந்தை 

யை யிகழ்ர்த,--சழ்மைசொல் இன்ற தொன்றுமின் ராயிற் இடைச்குமோ 

விசன்குண மென்னக், சளர்மணி முத்த ஈதியுடை விருத்த இரியமர் பெரி 
யநா யகியே, ௨ 
  

௨, தந்ைத பனிமல் என்றும் பாடம், 

௬, எலும்பங் டெப்படும் என்றும் இணை ௫ என்றும் பாடம்,



௪௦ பெரியதாயகியம்மைவிருத்தம். 

சட்டுதற் சரிய நின்னைமெய்ஞ் ஞான சொருபியென் றருமறை யனைச் 
தஞ், சொல்லுவ துண்மை யென்னகஈன் குணர்ச்தேன் சுரந்தநின் நிருமூலைச் 

செழும்பால்,--வட்டிவிற கொச்சைப் பிள்ளைமுன் னுண்டு வண்புகழ் ஞான 

சம் பரத) வள்ளலென் நிடப்பேர் பெற்றரன் மொழிபோன் மையதீர் செய் 

யுள்செய் சமையால்,--எட்டிஈற் றிகரி பறித்தெறிந் த.ரற்கா லியானையை 

யுருட்டிவாங் குதிரை, யெறிந்துசம் கதிர்த்துக் சொடுமா முறிச்திட் டெதிர் 

நீதிடார் தமைவிடுத் தோடிக்,--இட்டினர்ப பாட்டி முருகவேள் பூசக் 

இளைப்பெரு வெள்ளமொத் தெழுந்து, Bont weet vse நதியுடை விருத்த 

இரியமர் பெரியராயகியே. ௪ 

. உள்ளமென் மனையில் விருப்பொடு வெறப்பா முறுகுழி மேடுக 

ணிவி, யொழிவிலா வாய்மை மெழுகஇனாற் பூசி யுயாசரு மனமெனப் படு 

மோர், --பள்ளிமென் ஐவி? லிருத்திரின் பதியைப் பழுதில்யா னெனப் 

படுமிகல்லைப், பழமல- மாயைத் தவிடுமி போக்கப் பாகஞ்செய் சென்றருத் 

திவொய்,--துள்ளுமொண் மறிமான் முல்லையு ளாயர் சூழல்வெண் ணெய்ச் 

குட., மூருட்டித்,  தணைமுூலைக் குவட்டின் மஞ்சண்மேற் படப்போய்த் 

சோய்க் துகின் OP gent கயற்கட்,--கிள்ளைமென் மொழியார் துகலெடுத் 

தொளித்துச் சேடில் சீர்ச் சண்ணணா டுதல்போற், இளாமணி முத்த நதியுடை 

விருத்த 6 கிறியமர் பெரியநா யடகயே,. டு 

sil 5019. 6 ருயிர்ச ளாமெவற் நினுக்கு நல்கிய சர்சையுக் தாயு, நம்பனு 

ts மல்லிர்நும் மூர்க்கே ஈவின்றவம் முறையுளீர் நீவிர்,--பாடியா ரண 

ஞ்சொ லீண்டுமாய் வனதாம் பரிந்துநீ மடிமிசைச் டெத்தப், பழமலை சன து 

பெயர்வ்லக் காதிற் பகர்ந்தருள் செயப்பெறுஞ் செயலால்,--ஓடியோர் 

காக மேறுபு spss GargAn sretr sre, மொருவனோர் செவியால் 

விடுத்சவப் புனலு முமையொரு பாகர்சட் டோன்றிக்,--கேடிலா னந்த 

ருவமா மெனையொகச் இன்றன கோவென வதிர்த்துச், செர்மணி (pes 

nnn விருத்த இரியமர் பெறரியமா யஇயே. ௬ 

- சன்னொரு மகன்வா சனத்தினை வெறுத்தோர் சனயன்வா சனத்தினே 

விரும்புர், தீண்மணிப் பணிய மதனையுள் வெருவிச் சான்வள ராமஇ weap 

யாழ், -மின்னவிர் சடையான் றனைகினை யன்றி மேவுவா னவரைகெஞ் 

சன்னல், விரிகதிர் விழுங்கு மணியினை விடுத்து வெறுமணி கொள்ளுமா 

தன்றோ, மன்னவர் மணிசர் சந்திரன் பரிதி மகபதி மலரயன் மறலி, 

வானவர் வசுக்கள் சித்சரசம் புருடர் மாசவர் விஞ்சைய ரகரர், ன்னா 

ரசகர் மூழ்குபே ரரவங் கேட்டொரு முராரிபாய் சுருட்டச், இளர்மணி 

"முத்த ஈதியுடை விருச்சு. ரியமர் பெரியகா யகயெ, | | er



Quits நாயகியம்மைவிருத்தம். #8 

படைத்திட தொழிலோன் மறைச்சடங் சயெற்றப் பாவியேன் மனத் 

இனும் வலிய, பன்மணி குயின்ற செம்பொனம் மியினின் பதமலர் வைதீ 

தீக லாமல்,--இடச்தினி ஓனைவைச் தீருளுசன் முன்னோ வியற்பகை மனை 

வியை யிரக்தா, னிஎம்பிறை சூடு மிறையவன் பின்ன செங்கனம் போயிரம் 

இடுவான்,--கொடுத்செனி லிடுபொன் புலவனுக் .காரர்க் குளத்தினிற் 

பழமலை யன்று, கொடுத்தது கானே கொடுத்தன னென்னிம் குளித்தசல் 

பவர்குள தெல்லால்,--டைத்திட வொருகண் டருமெனச் இதுசெய் 

இன்றதற் புத்கொலோ வென்னக், களர்மணி முத்த ஈதியுடை விருத்த 

'இரியமர் பெரியகா யகயே. ௮ 

பண்டுகின் கொழுஈன் றந்தையும் சாயும் பயந்தசம் மருமருச் தன்ன, 

பாலனைக்கொன்று சமைத்திடச் கொள்ளும் பாசக மொன்றுளங் கொண்டு | 

தொண்டர்தம் மனையிற் செல்வனென் நெழநின் சுசனழப் பொருதுநின் 

முலைப்பால், சுரந்தமு தூட்டு மன்னைநீ யாவாய் தொழு துபோய்ப் பிரித் தலை 

யென்னோ,--௮ண்டர் தய கங்கை யன்னமல் கதன்க ணுடல வாஇவக் தடை. 

யா, வாடியிங் இதன்க ணமர்வுறப் பெறலா லடைந்துவான் சங்கையை யிகழ் 

ந்த;--கெண்டையொண் வாளை யுடனெழசக் சுதிப்பச் இளைவளைச் கமு௫ன். 

Cup paps, சளெொர்மணி முத்த நதியுடை விருத்த இரியமர் பெரியகா 

யஇயே. | | க 

புரிசடைச் காட்டு ளாடவிட் டி.ளவம் புலியினைச் சிறப்புலி யொடு 

சோட், புலிதொழ விருக்கு மொருபெருக் தெய்வப் புலிபனி மலையிள் 

மானைப்,--பரிவுறத் தொழுது மருவிய, வதனாற் பயமறச் சாதிக டனது, 

பாங்கர்வர் தெய்தப் பெற்றதென் றறிந்து பசுவெலா மருவுறப் பெழமே,-- 

சுரிகுழற் கயற்கட் பிறைநுதற் கனிவாய்த் துடியிடைச் குவிமுலைத் 

திளிர்க்கைத், துணைவிமுற் கங்கை பெயர்சொலச் கூசுஞ் சுடர்மணிக் கட் 

செவிப் பணியான்,--ரிமகட் கெடுத்தச் கறைமிடற் றிறைவன் சளக்கு 

மேற் புகழெனத் தோன்றிக், Sern ines (pss ஈதியுடை விருத்த இரியமர் 

பெரியநா யகஏயே. , ௧0 

டிய நாய சயல் மை 

நேடூங்கழிநேடிலாசிரியலிருத்தம் முற்றிற்று, 

த்த 

  

௯, ஆடல தன்னைவர் தடையா என்றும் பாடம். 

௧௦, இரிமசட் கடுதத சறைமிடற் நிறைவன் என்றும் பாடம், 

ஸ்



அம்பிகை துணை. 

பெரியநாயதியம்மைகலித் துறை, 

  

இறைவற்குத் தக்க விறுமாப் பெனுமொழி யின்றியொரு 

மறுவற்ற தன்மனை யாட்கேற்ற தாமிற மாப்பனெனக் 
குறைவற்ற நெற்சொண் டுலகேற் நுனைப்பலி கொள்ளுமரன் 

பெறவுற் றனையனை யேகுன்றை வாழும் பெரியம்மையே. 

பத்தர்க்கு நெஞ்ச மலாமீ திருத்திப் பயந்துகொடுஞ் 

சித்தர்ச் ககற்றுநின் பாதாம் புயமொரு செஞ்சிலைமேல் 

வைத்சற்கு மெண்ணி மதியுடையே னென்பன் வார்சடையான் 

பித்தர்க்குத் தங்குண நாலினுஞ் செம்மை பெரியம்மையே. 

இழைபொறுத் தாற்பொறை தானென்ப சானல் லிசைப்புலவர் 

மழைபொறுச் சார்புனன் முக்காற் பொறுக்கும் வழச்கதுண்டே 

உழைபொறுச் தார்ஈல் வியற்பகை யார்மனைச் குற்றவொரு 

பிழைபொறுத் தாய்ஈன்று காண்குன்றை வாழும் பெரியம்மையே, 

கையன்று சாமரை கண்ணன் றிளஎமென் கயலெனவே 

பொய்யன்று கங்கையை நீரென்று சாதஇிப்பர் போர்விடையார் 

மெய்யென்று நீகொண் டிரேலற லாயினென் மென்சையிடைப் 

'பெய்யென்று பின்னை யறிவாய்தென் குன்றைப் பெரியம்மையே. 

பொன்வாங்கு செஞ்சடைப் பாம்புகள் சுற்றும் பு துமதியி 

னன்வாங்கு கோடு இழிச்கு ஈகுவெண் டலைபடுங்கல் 
மூன்வாங்கு மெர்சைரின் பாதாம் புயத்தின் முடிவணங்கற் 

பின்வாங்கி நில்லன்ன மேகுன்றை வாழும் பெரியம்மையே, 

கடிஈறு மென்றரு மீதிருப் பாசெனக் சங்சையென்பாள் 

முடிஈடு வேறி யிருந்தனள் வேனின் முதிர்விலதன் 
அடியடை வாசெனச் சங்கரன் பாங்க ரமரந்தனைநீ 

பிடிரடை யேகுயி லேகுன்றை வாழும் பெரியம்மையே, 

நின்போ லிலாரு ளாளசென் றேசொல நின்கொழுஈன் 

என்போ னொருவன் மகன்்பூங் கழுத்தினை மீர்வலென்றே 
அன்போர் சிறிது மிலனாகப் போக வசற்டசைந்து 

பின்போய விடா கண் டாய்குன்றை வாழும் பெரியம்மையே. 
AN A ee amet Rn tg snes 

அ 

  

௨, Baie சாலுரின் என்தும் பாடம்,
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செச்சை மலாபுரை வானோடு மேனி திற் துகொண்டு 
கச்சை. யாவொன் றசைத்துக் கபாலம் கரத்தெடுத்துப் 
பச்சை மயிலனை யார்மனை தோறும் படர்ந்இரக்கும் 

பிச்சை யொழிகென் ரொருவார்ச்தை சொல்லெம் பெரியம்மையே, 2g 
| 

சோதிப் பதியன்றி வேறொரு தெய்வக் தொழுதற்கில்லை 

ஓதிற் பிறரென வச்ச முறாம லுயிர்களெல்லாம் 

நீதிப் புதல்வா்ச ளாயின வாதவலி னீகொள் கற்புப் 

பேதிப்ப தன்றகண் டாய்குன்றை வாழும் பெரியமமையே ௯ 

நின்னேய நாயக னென்றிருப் பாய்நினை நீத்தசன்.று | 
தன்னேரில் பூவணச் தேயன்.று போய்ச்செய்த சன்மையெலாஞ் 

சொன்னே னலேனினி கின்னோ டொளிப்பதென் சொல்லுவன்யான் 

பின்னே தெனக்குச் தருவாய்தென் குன்றைப் பெரியம்மையே. ௧௦ 

நற்றவத் தன்னைப் பெறுமலைச் சென்னமுன் னல்டியுளைப 

பற்றுறச் கொண்ட செலும்பே யணியும் பழமலைதான் 

சற்றெனக் கையர் தசாதுசொன் னும்மலைச் சாதியுள்ளே 

பெற்றவர்ச் சென்ன முலைவிலை குன்றைப் பெரியம்மையே. ௧௪ 

shop சறிகுவர் மக்கடம் பேறெனக் கட்டுரைத்த 

சொற்றா னொருபெண் ணொழித்தசென் பாசொடு தொல்லுலகின் 

நற்றாண் மகற்பெறு கென்றாசி சொல்பவர் காணவுனைப 

பெற்றான் மலையரை யன்குன்றை வாழும் பெரியம்மையே. ௧௨ 

கரிய மிடறுடைப் பெம்மான் க.ரத்துழைக் கன்றொடுமோர் 

அரிய முடியம் புலியோடு மேவிளை யாடுகின்ராய் 

தெரிய வரிய பதினா லுலகுமென் சிற்றிலென்பாய் 

பெரியவ ளென்ப துனக்கேது குன்றைப் பெரியம்மையே, க 

தணணா ரிதழி புனைவான் விழியிணை தம்மனைகள் 

பண்ணா வழிக்குமென் ரோநின் றிருமுக பங்கயத்திற் 

கண்ணா யினருனச் கவ்வலை மாதுங் கலைமகளும் 

பெண்ணா ரமுதனை யாய்குன்றை வாழும் பெரியம்மையே. ௧௪ 

உள்ளத் துறுபிணி யேற்கு மருந்துக்கென் றுன்னைவந்து 

மெள்ளச் தொழவுச் திருமுலைப் பான்மெல் விரனுதியாற் 

றெள்ளித் துவியள வாயினுந் தொட்டுச் தெறித்திலையுன் 

பிள்ளைக்கு இள்ளைக்கும் பால்கொடுச் தாலென் பெரியம்மையே. ௧௫ 

ஆறாத் தயகொண் டடியேன் சலிப்ப வதுசெவியில் 
ஏறாம லேயிருக் தாலென்செய் வேனெங்க ளீசத்கொரு 
ame) wen முதலா யிளமை குலவுதவப் 
பேறாக வாழ்பவ ளேகுன்றை வாழும் பெரியமமையே. 5௬



௪௪. & or GC) oor a). 

நனைமாட்டு மென்சொன்றைச் தாரோன் தருமிரு காழிகெல்லால் .. 
வினைமாட்ச கொண்டுயி ரெல்லா மளித்தருண் மேன்மையினால் 

மனைமாட்சி யெய்து முனச்கே பெருக்க ற்பு மாட்டியன்றிட். 

பினைமாட்ச யார்ச்குண் டுல€ன்ற குன்றைப் பெரியம்மையே, 

செடிய Sans லொருசிலை யாக்கிய நின்பதிமேற் 

கொடிய வாங்கன் சலைபோ யெடுத்துமுன் கொண்டெதிர்ந்த 

ஒடி.வி லருஞ்சிலைச் செங்கரும் போசொல் லுன துடடுப். 

பிடிய எடங்கிய சென்னிது குன்றைப் பெரியம்மையே. 

பண்டகு வீணை யொடுபாட வர்சவப் பாமடந்தை 

கண்டழு மாறு மதிநிரை போலக் கவின்கனியும் 

வெண்டலை மாலை இடர்தொளிர் சோளிக்கு வீங்குமுலைப் 

பெண்டசை மாமணி நீகுன்றை வாழும் பெரியம்மையே. 

பெரியநாயகியம்மைகலித்துறை முற்றிற்று, 

fy 

நன்னெறி, 

காப்பு. 

மின்னெறி சடாமுடி. விநாயக னடிசொழ 

நன்னெறி வெண்பா நாற்பதும் வருமே. 
  

என்று முகம னியம்பா சவர்கண்ணுஞ் 

சென்று பொருள்சொடுப்பர் தீதற்ரோர் - துன்றுசுவை 

பூவி ற் பொலவிகுழலாய் பூங்கை புகழவோ 

நாவிற் குதவு நயந்து. 

மாசற்ற 'கெஞ்சுடையார் வன்சொலினி தேனையவர் 

பேசுற்ற வின்சொழ் பிறிதென்ச - ஈசற்கு 

ஈல்லோ னெறிரஏலையோ ஈன்னுதா லொண்கருப்பு 

வில்லோன் மலசோ விருப்பு, 

தங்கட் குதவிலர்கைத் தாமொன்று கொள்ளினவர் 

தங்கட் குரியவராற் ருங்கொள்க- தங்கனெடுக் 
குன் றின் செய்தனைய கொங்கையா மாவின்பால் — 

சன்றினாற் சொள்ப கறந்து. 
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நன்னெறி, 

பிறர்க்கு சவி செய்யார் பெருஞ்செல்வம் வேறு 
பிறர்ச்கு, சவி யாக்குபவர் பேரும் - பிறர்க்கு சவி 

செய்யாச் கருங்கடனீர் சென்று புயன்முசர்து 

பெய்யாச் கொடுக்கும் பிறர்க்கு. 

நீக்ச மறுமிருவர் நீங்கப் புணர்ந்தாலும் 

கோக்க னவர்பெருமை நொய்சாகும் - பூக்குழலாய் 

கெல்லி னுமிசிறிது நீங்கப் பழமைபோற் 

புல்வினும் இண்மைநிலை போம். 
காதன் மனையாளுங் காதலனு மாறின்றித் 

தீதி லொருகருமஞ் செய்பவே - ஓதுகலை 
எண்ணிரண்டு மொன்றுமதி யென்முகத்தாய் நொக்கருன் 

கண்ணிசண்டு மொன்றையே காண், 

சடலே யனையம்யாங் கல்வியா லென்னும் 

அ௮டலே றனையசெருச் காழ்ச்தி- விடலே 

முனிச்சரசு கையான் முசந்து முழங்கும் 

பனிச்சடலு முண்ணப் படும். 

உள்ளங் கவர்ந்செழுந் தோங்கு சனங்காத்துக் 

சொள்ளும் குணமே குணமென்க - வெள்ளம் 

சடுத்த லரிதோ தடங்கரைதான் பேர்த்து 

விடுச்த லரிதோ விளம்பு. 

மெவியோர் வலிய விசவலரை யஞ்சார் 

வலியோர் சமைத்தா மருவிற்- பலியேல் 

கடவு எவிர்சடைமேற் கட்செவியஞ் சாதே 

படர்சிறையப் புள்ளாசைப் பார்த்து. 

தங்குறைதீர் வுள்ளார் சளர்ந்து பிறர்க்குறூஉம் 

வெங்குறைதீர்ச் இற்பார் விழுமியோர் - திங்கள் 

கறையிருளை நீச்சச் கருதா துலகின் 

கிறையிருளை நீச்குமே னின்று. 

பொய்ப்புலன்க ளைந்துநோய் புல்வியர்பா லன்றியே 

மெய்ப்புலவர் தம்பால் விளையாவாக் - தப்பிற் 

சுழற்றுங்கொல் கற்நூணைச் சூறு வளிபோய்ச 

சுழற்றுஞ் சிறுபுன் அரும்பு. 
வருந்து முயிசொன்பான் வாயி லுடம்பித் 
பொருக்துத ரூனே புதுமை -- இருக்திழாய் 
தநீர் பொள்ளற் சிறுகுடத்து நில்லாது 
வீதலோ நிற்றல் வியப்பு. , 
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சாக Boot G) on 3). 

பெருச்ச மொடுசுருக்கம் பெற்றபொருட் Cs pu 
விருப்ப மொடுகொடுப்பர் மேலோர் - சுரக்கும் 

மலையளவு நின்றமுலை மாதே மதியின் 

கலையளவு நின்ற கதிர். 

தொலையாப பெருஞ்செல்வத் தோற்றத்தோ மென்று 

சூலையா யவர்செருக்குச் சார்தல் - இலையால் 

இரைக்கும்வண் €துமல ரீர்ங்கோதாய் மேரு 

வரைக்குமவர் தன்று வளைவு. 

இல்லானுகச் கன்பிங் இடம்பொரு ளேவன்மற் 

றெல்லா மிருந்துமவற் சென்செய்யும்- நல்லாய் 

மொழியிலார்க் கேது மூதுநூ நெரியும் 

விழியிலார்க் கே.து விளக்கு. 

தீம்மையு5 தஙக டலைமையையும் பார்த்துயர்ந்தோர் 

நீம்மை மதியார் தமையடைந்தோர் - தம்மின் 

இழியினுஞ் செல்வ ரிடர்திர்ப்ப ரல்கு 

கழியினுஞ்செல் லாதோ கடல். 

எந்தைநல் கூர்ர்தா ணிரப்பார்ச்£ந் சென்றவன் 

மைக்சாசம் மீசை மறுப்பசோ - பைந்தொடீ 

நின்று பயனுதவி கில்லா வரம்பையின்$€ழ்ச் 

கன்று முதவுங் கனி. 

இன்சொலா லன்றி யிருநீர் வியனுலகம் 

வன்சொலா லென்று மடிழாதே- பொன்செய் 

௮.திர்வளையாய் பொங்கா தழற்கதிராற் றண்ணென் 

கதிர்வரவாற் பொங்கும் கடல். 

நல்லோர் வரவா னகைமுகங்கொண் டின்புநீஇ 

அ௮ல்லோர் வரவா னழுங்குவார் - வல்லோர் 

இருந்தும் தளிர்காட்டித் தென்றல்வரச் தேமா 

வருந்துஞ் சுழல்கால் வர. 

பெரியவர்தந் கோய்போற் பிறர்நோய்கண் டுள்ளம் 

எரியி னிழுதாவ௨ ென்க- தெரியிழாய் 

மண்டு பிணியால் வருந்து பிறவுறுப்பைக 

கண்டு கலுழுமே கண். 

எழு,த்தறியார் கல்விப் பெருக்க மனைத்தும் 
எழு.தீதறிவார்க் சாணி னிலையாம் - எழு,த்தறிவார் 
ஆயுங் கடவு எவிர்சடைமுன் கண்டஎவில் 
வீயுஞ் சுரநீர் மிசை. 
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நன்னெறி. 

ஆக்கு மறிவா னலத பிறப்பினான் 
மீக்கொ ளுயர்விழிவு வேண்டற்க - நீக்கு 
பவ.ரா சரவின் பருமணிகண் டென்றுங் 
கவரார் கடலின் கடு, 

பகர்ச்சி மடவார் பயிலகோன் பாற்றல் 
இகழ்ச்சி தருகெஞ்சத் திட்பம் - நெடுழ்ச்சி 
பெறும்பூரிச் இன் றமுலைப் பேதாய் பலகால் 
எறும்பூசக் கற்குழியு மே. 

உண்டு குணமிங் கொருவர்ச் Osean ip 
கொண்டு புசல்வசவர் குற்றமே- வண்டுமலர்ச் 
சேக்கை விரும்புஞ் செழும்பொழில்வாய் வேம்பன்றோ 
காக்கை விரும்புங் கனி. 

கல்லா வறிவிற் சயவர்பாற் கற்றுணர்ந்த 
நல்லார் தமதுகன ௩ண்ணாசே -- வில்லார் 
கணையிற் பொலியுங் கருங்கண்ணாய் நொய்தாம் 
புணையிற் புகுமொண் பொருள். 

உடலின் சிறுமைசண் டொண்புலவர் சல்விச் 
கடலின் பெருமை கடவார் -மடவரால் 
சண்ணளவாய் நின்றதோ காணுங் கதிசொளிதான் 
விண்ணளவா யிற்றோ விளம்பு, 

கைம்மா றுகவாமற் கற்றறிந்தோர் மெய்வருக்ததி 
தம்மா லியலுசவி தாஞ்செய்வர் - ௮ம்மா 
மூளைக்கு மெயிறு முஇர்சுவைகா விற்கு 
விளைக்கும் வலியனதா மென்று. 

முனிவினு நல்குவர் மூதறிஞ ரூள்ளக் 
கனிவினு நல்கார் சயவா - ஈணிவிளைவில 
காயினு மாகும் கசலிசா னெட்டிபழுத் 
தாயினு மாமோ வறை. 

உடற்கு வருமிடர்கெஞ் சோங்குபரச் துற்றோர் 
ஆடுக்கு மொருகோடி யாக- நடுக்கமுரார் 
பண்ணிற் புகலும் பனிமொழியா யஞ்சுமோ 
மண்ணிற் புலியைமதி மான். 

கொள்ளுங் கொடுங்கூற்றங் சொல்வான் குறுகுதன் முன் 

உள்ளங் சணிந்தறஞ்செய் ,துய்கவே - வெள்ளம் 
வருவதற்கு முன்ன ரணைகோலி வையார் 
பெருகுத.ற்க ணென்செய்வார் பேசு. 

பேசறிஞா தாச்கும் பிறர் துயரக் தாங்கியே 
வீரமொடு சாச்ச விரைகுவார் - நேரிழாய் 
மெய்சென்று சாக்கும் வியன்கா லடி.சன்மேற் 
கைசென்று தாங்குங் கடிது. 
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| பன்னும் பனுவற் பயன்றே சதிவிலார். 
மன்னு மறங்கள் வலியிலவே - நன்னுதால் 
காழொன் நுயர்திண் கதவு வலியுடைத்தோ . 

.. தாழொன் நிலதாயிற் ரான். ட்ட. ௩௨ 

எள்ளா திருப்ப விழிஞாபோற் தற்குரியர். 
விள்ளா வறிஞாது வேண்டாே- தள்ளாக 
கரைசாப் புளதுநீர் கட்டுகுள மன் றிக் | | 
கரைகாப் புளதோ கடல். ௩ ௩. 

அறிவுடையா ரன்றி யதபெருூர் சம்பாற் 
செறிபழியை யஞ்சார் சிறிதும் - பிறை.றுசால் 
வண்ணஞ்செய் வாள்விழியே யன்றி மறைகுருட்டுக் 

.. கண்ணஞ்சு மோவிருளைச் சண்டு. | ௩௪ 

கற்ற வறிவினரைச் காமுறுவர் மேனமச்சள் 
மற்றையர்தா மென்று மதியாசே -. வெற்றிகெடும் 
வேல்வேண்டும் வாள்விழியாய் வேண்டா புளிங்காடி 

. பால்வேண்டும் வாழைப் பழம். ௩௫ 

தீக்கார்ச்கே யீவர் சசார்க்களிப்பா ரில்லென்று 

மிக்கார்க் குசவார் விழுமியோர் - எக்காலும் 
கெல்லுக் இறைப்பதே நீரன்றிக் காட்டுமுளி 
புலலுக் இறைப்பரோ போய். உச 

பெரியோர்முற் றன்னைப் புளைந்துரைத்த பேதை 
தரியா துயர்வகன்று சாழுச் - தெரியாய்கொல் 
பொன்னுயர்வு தீர்த்த புணர்முலையாய் விந்தமலை 
SO Cute Firs scr தாழ்ந்து. ௩௭ 

நல்லார் செயுங்கேண்மை நாடோறு ஈன்றாகும் 
.. அல்லார் செயுங்கேண்மை யாகாதே - ஈல்லாய்கேள் 

காய்முற்றிற் மின்றீய சணியா மிளா சளிர்காள் | 
| போய்முற்றி னென்னாூப் போம். , ட கறு 

கற்றறியார் செய்யுங் சடுநட்புர் தாங்கூடி 
உற்றுழியுக் திமைநிகழ் வுள்ளே - பொற்றொடீ 
சென்று படரக்த செழுங்கொடி.மென் பூமலாந்த 

। அன்றே மணமுடைய தாம். ௬௬ 

பொன்னணியும் வேர்சர் புனையாப் பெருங்கலவி 
மன்னு மறிஞசைசத்தா மற்றொவ்வார் - மின்னுமணி 
பூணும் பிறவு௮ப்புப பொன்னே யதுபுனையாக் 

ட காணுங்கண் ணொக்குமோ காண், ௪0 

நன்னேறி மூற்றிற்று, 
| .



oe 
கணப இதுணை 

இருச்சிற்மம்பலம். 
  

இருவெங்கைக்கோவை. 

காப்பு. 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

பூவை மலர்நிறச் தெம்பெரு மாட்டி பொருப்பரையன் 

பாவை வளர்க்குங் இளிமுன்கை யாளொரு பான்மருவு£ 

தேவை வளர்சடைச் சென்வெங்கை வாணனைச் சேர்ந்துவருங் 

கோவை படர்வதற் குள்ளூன்று வாமொற்றைக் கொம்பரையே. 

  

& ar al wi a. 
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கைகக்கிலா. 

தகக ம்ம 

காட்சி, 

பூவும் பழுத்த செழுகந்திங் கனியும் பொழியமுதம் 

மேவுங் குடங்க ஸிரண்டுட னேயிரு மீனுங்கொண்டு 

சேவுந் சழகர் திருவெங்கை வாணர் இலம்பின்மலர் 

தூவும் பொழிலி லெதிர்ப்பட்ட தாலொரு தூமணியே. 

ஐயம் , 

மண்ணோ விரைச்சரந் தசனவரை யோமலர் மாளிகையோ 

விண்ணோ வலைத்சண் புனலோ பழமலை வெங்கையன்ன 

பெண்ணோ டிருக்கும் பொமுதிளஞ் சேவிற் பிறமுநெடுங் 

கண்ணோ டிருக்கு முகம்போல்வ தாங்கது கண்டிலமே. 

| டுதுவுமது , 
மூலைப்பகை யோகட் பகையோ வவர்தம் முகப்பகையோ 
மலைப்பகை யாம்விண் முழுதாளி யென்றும் வணங்குமயன் 

றலைப்பகை யாய சரமுடை யான்வெங்கை சார்ந்துநின் ற 
சிலைப்பகை யாகு ஈறுற.த லார்சர் திருமனையே. 

௪



இருவெங்கைக்கோவை. 

துணிவு, 
சேணும் பிலமு மலர்மா ஸிகையுஞ் செழுஞ்சிலம்பும் 
நாணும் படி.ஈம் படியே தவப்பய னண்ணியமை 

பூணும் பணியான் வெங்கையின் மாநிழற் பூம்பொழில்வாய்க 

சாணும் பிறைநுத லாட்சும வாகின்று காட்டியதே. ௪ 

| தறிப்பறிதல, 
பாயு மலர்த்தண் பொழில்குழும் வெங்கைப் பழமலை?ர் 

ஆயு முனிவார் தாமே முனிவரு எாச்குசல்போல் 

கோயுமர் நோய்க்கு மருந்துக் தராநிற்கு நூற்பசவிற் 

ஹேயு மருங்குற் பெருமுலை மாதர் திருக்சண்களே. டு 

  

இயற்கைப்புணர்ச்சி. 

Canasta fine nena 

இரந்துபின்னிற்றற்கேண்ணல. 

பு£ந்தாடு மையர் திருவெங்கை வாணர் பொருப்பிணின் ற 

௮.ரநகா ழயிற்கண் மடமா இரத்தக்க ராசலினால் 

இரந்தாய் குவமிவர் தநசன நாமின் | நினியநெஞ்சே 

க.ரந்சா னமக்குப் பழியுள தாயிற் சழறுகவே. சு 

டாந்துபின்னிலைநீற்றல, 

தாளுந் தரக்கன் றனைமீண் டெ துய்யத் சண்ணளியால் 

ஆளும் பழமலை வெங்கையன் னீரொன் றலாதுபல 

வாளுங் கணையுங் கதிர்வேலு மானு மசர்விழியால் 

நீளு் துயர்செய்து வாளாநின் நீரிது நீ.தியன்றே, எ 

ip cir af Zou WT ba od, 

பா.ரக்கைச் சூலத்தர் வெங்கையி லேசண் பகைத்துநின் ற 

வாரக்கட் பூஞ்சுனைப் போதையெல் லாமட லோடுமடல் 

சேரக்கட் டிக்குழற் காட்டிலி டாமற் சறந்தவலங் 

கா.ரக்கட் பேதை சணிச்துகின் ருயென்ன காரணமே. Hf 

மேய்தோட்டுப்பயிறல், 

மெய்கூ நிடும்வசை மங்சைம ளாளர்சம் வெங்கையினித் 
பொய்கூ றிலஞ்சலர் போலிலை யேயெனப் புல்லிழையிற் 
செய்கூ றதிலொன் றளவுள சேயிவள் சிற்றிடைதான் 
மைகூர் குழலில் வெறிகொண் டுலாவு மதுகரமே. ௯ 
  

௬. இரச்தம்க வாறசனால் என்றும் பாடம்,



களவியல். — Bs 

இதுவுமது , ன 

'மன்னிசை வெங்கை யுடையபி ரான்வசை மானுசுப்பைப் 
பொன்னிசை கொங்கை யொடித்தாலு நிந்தை பொருந்துதுமை. ர 

மின்னிசை மென்குழ லேறன்மின் ஸனீவிர் விளங்கவிசோ ட 
இன்னிசை வண்டினங் காள்சாச தாலிய மென்பதுவே. 50 

போய்பாராட்டல, 

. சேழுதலங் சார மழுவோன் றிருவெல்கை மொய்குழலுன் 

பழு.தறுங் கொங்கைக் குடைதுய சாற்பனி மாமலயம் 
அமுதசண் ணீரைப் பொருகையென் பாரதன் வெய்துயிர்ப்பை 

எழுதருர் தென்ற லெனவே யுலக ரியம்புவரே. SS 

இதுவுமது , 

உன்மலை வார்முலை ஈல்லேர் கவார்ச துசவுசற்குப் 

பொன்மலை நாணொண் கழுத்தொடு தாளுறப் பூட்டிவெங்சை 

மன்மலை மாதுமை பங்காளன் முன்னம் வளைத்தசன் றி. 

வின்மலை யாக்குத லென்மிளிர் வேற்கண் விளங்கழையே. ௧௨ 

இடம்பேற்றுத்தமால, 
'வநதாளு மையர் திருவெங்கை வாணர் வசையணங்கசே 

நந்தா மணிவிளக் குற்றுஇர் பூவணை ஈன்கமைந்த 

பைந்தா துகுக்குங் கணியேறு மல்லிகைப் பந்சரிடஞ் | 

இந்தா குலமற நாமிசை யோர்மணஞ் செய்வதற்கே. ௧௩ 

- வழிபாடுமறுத்தல், 

அசலா தடைச்கசலம் புக்கபுட் காகத்தன் னாகமெல்லாம் 

மிசலா வரிந்த பு.ரந்தவற் காச்சவர் வெங்கையிலே 

இகலா தயற்சந் தனம்படர்க் தேறு மிளங்கொடியே 

புகலா யெனசக்குயிர் போலுநன் னாணைப புரந்தருளே. ௧௪ 

இடையூறுகிளத்தல் , 

மதயானை யீருரி பூடே மறைந்து மழைமறைத்த ப 
உதயா திபனென நின்ரறார்தம் வெங்கையி லுன்றனைப்போற் 
கதையா லெனினு மறிந்திலம் வேள்கல கத்தணங்கே பா 
புதையாது பைம்படொற் குடங்கதிர் வாளைப் புதைப்பதுவே. . கட 

நீடுநினைந்தீரங்கல் , 

Gos சாத்தா இருவெங்கை வாணாமுன் சுட்டமதன் 
நீலச் கணையிற்கை வைத்தா னினிச்சற்று நேரநிற்பிற் 
காலற் இரையிடு மென்னா வியையிந்தக் காரிகையார் ர ர 
கோலக் களபச்குன் றென்றோ மருவச் குறுகுவதே. டச்சு



G2. திருவெஙகைக்கொவை,. 

மறுத்தெதிர்கோடல், 

சந்தாப வெர் சழ றன்னடி யார்க்குச் தணித்தருளுஞ் 

| செந்தா மரைமலர்ச் தாளர்தம் வெங்கைச் செழுஞ்சிலம்பில் 

கந்தா மதுகை யொடுபிறப் பேழு ஈமைத்தொடர்ந்து 

வச்சார் சமையிர் நிறையோ வராமன் மழிப்பதுவே. ௧௪ 

வறிதுநகைதோற்றல், 
புல்லார் பவர்கணெற் சோறுபெற் ரூங்குப் பொருக்தியென்றும 

அல்லார் மதிய நிலவுண் சகோர மருந்தவுஙகல் 

வில்லார் இருவெங்கை யன்பர் முகாம்புயம் வீறுதவு 

நல்லார் வசன மதியிடர் தோன்று ஈகைநிலவே. ௪௮ 

மறுவந்தறிப்புணாதல் , 

தனிவா னவர்நக் இருவெங்கை வாணர் சழலெமிப்ப 

Cohan னகைசெய் ஈகைபோல்வ தன்றிம மு௫ண் முலையார் 

பணிவாண் மதிமுகத் சேயெனை யாளப் பரிவின்மனக் 

கணிவா லெழுகை மீதம்பி காமக் கடவினுக்கே. ௧௯ 

ழயங்குதலுறுத்தல், | 
கொங்கசைச் குவடு மணியல்குற் பாம்புங் குறுமுனிவன் 

அங்கைச் தலமடங் காவிழி வாரியு மாங்கிருப்ப 

வெங்கைப் பழமலை யாரு ளாலல் விசும்பறியா 

மங்கைப் பருவத் இவள்வா யமுதிங்கு வாய்ச்சுதுவே. ௨௦ 

புணர்ச்சியின்மகிம்தல, 

தாண்டுஞ் சனெவிடை யெமமான் றனிவெங்கைச் தண்சிலம்பில் 

யாண்டும் பெறலரு மின்பமெல் லாமைம் புலனுமின்று 

தூண்டுஞ் சுடரென நின்றவிம் மாதரிற் றுய்த்தனவால் 

வண்டும் பொருணமக் கேதசோ வினியிந்த மேதினிக்கே. ௨௧ 

புகந்தல, 
புறக்சாழ் குழலுமை பங்காளர் வெங்கை புரத்தர்வெற்பிற் 

குறைந்தா விவணுச லொவ்வாப் நினது குறைகிறைக்சாற் 

திறந்தா யிழைமுக மொல்வாய் விளங்குஞ் செழுங்கலையால் 

நிறைக்சாலென் னன்றிக் குறைந்தாலென் னெம்சட்கு நீமதியே. ௨௨ 

  

  

௨௪. துயத்தனமால் என்றும் பாடம், .



களவியல், . BR. 

வன புற, 

——_ofo———~ 

அணிந்துமிநாணியதுணர்ந்துதெளிவித்தல், 
மன்றா டியதிரு லவெங்கைபு சேசர் மணிவமைமேல் 

நன்றா யணிகுவ னென்றாலு கின்பெரு நாணையஞ்சிக் 

குன்றா ரெதிரொலி போலநின் பாங்கியர் கோலணியா 

இன்றா பிழையணிசர் சேன்வெரு வேனெஞ் சிளங்கொடியே. ௨௨ 

பேநநயப்புரைத்தல், 

கடக்கும் பவத்கர் இருவெங்கை வாணர் சனகவெற்பிற் 

குடக்குங் குமமுூலை யாண்மாட் டலாமற்*குலவளிகாள் 

நடக்குங் சமலமு நோக்குங் குவளையு காணிலவை 

அடக்குங் குழுதமுங சண்டதுண் டோவுங்க ளாவியிலே. ௨௪ 

தேய்வத்திறம் பேசல், 

நதிவசத் சாய சடையார் இிருவெங்கை சாட்டொருவர் 

மதிவசத் தாலன்றி வான்கூன் மதி.நதல் வல்விசதா 

கதிவசச் சால்வரும் வள்ளிதட் போதின் கடிமணம்போல் 

விதிவசத் சால்வரு ஈங்கேண்மை யாவர் விலக்குவசே. 28 

Sf GuiGararms, 

பாவிடை வைத்த பெரும்புகழ் வெங்கைப் பழமலைகைம் 

மாவிடை வைத்த விகல்வாள் விழியெழின் மாதர்தமை 

நகாவிடை வைச்சவன் மார்பிடை வைச்சவ னாணவகப 

பூவிடை வைத்த நினையோ பிரிகுவன் பூங்கொடியே. ௨௬ 

பிரிந்துவநகேள்றல. 

உழைதொட்ட வங்கையர் வெங்கையர் ஞான வொளியர்வெந்பில் 

இழைதொட்டு விம்மி மலையோ டிகலு மிளமுலையாய் 

மழைதொட்டு நின்றவிப் பூம்பொழிழற் புக்கு மணிமகரக் 

குழைதொட்டு மிளுநின் சண்போல் விரைந்து குறுகுவனே. ௨.௭ 

இடமணித்தென்றல, 

இிராச் கயல்விழி மாசேசென் வெங்கைச் செழுமபதஇயான் 

கூராய்த் திகழ்திரு மேனியு மாதுமை கூறுடலும் 

வேருய்ப் புணார்வதென் வஷேவைந்துன் சாரல் வியன்பதியும் 
மாறாப் பழனச் செமதாரு மொன்றி மருவு.றுமே. | ௨௮ 

 



  

.. திருவெங்கைக்கோவை. 

தெளிவு. 

பழிமாற் நியபுகழ் வெங்கைபு ரேசர் பனிவரைமேல் 

. ட - மொழிமாற் றெனும்பொருள் கோளினல் லாமன் மொழிபிறழார் 
சுழிமாற் றியவுந்தி யாய்வரு வேனெனச் சொல்லியவவ் 

வழிமாற்ற மும்பிறழ் மோபிற மாது மறப்பினுமே. © & 

  

பிரிவுழிமகிழ்ச்சி, 

  

சேலலுங்கீடத்திசேலவுகண்டூளத்தோடுசோலலல, 

உடையோர் சிறிதொரு கைதூக்கி வீ யொருகையினைப் 

புடையோ டரிச்ச ணிலனோககச் சிற்றொலிப் பூணூடனே 

சடையோர் இருவெங்கை வெற்பினம் மாவி சனிநெஞ்சமே 

நடையோ திமங்கள்கண் டென்னே பறக்க நடக்கின்றதே. ௩௦ 

பாகஜேடூமசாலலல, 

பொன்னம் இரிநிகா இண்டேர் செலுத்தும் புகழ்வலவா 

மின்னஞ் சடையர் திருவெங்கை வாணர்தம் வெள்ளருவித் 

சென்னஞ் சிலம்பி விடைமிடித் தார்சமைத் தேடியெதிர். 

௮ன்னம் பிடியென வேடடக் தேகுஈம் மாயிழையே. ச 

  

பிரிவுழிக்கலங்கல். 

—w}-e—— 

ஆயவேள்ளம்வழீபடக்கண்டிது மாயமோவேன்றல, 

ஆயவெள் எத்தி னடுவே யிருக்கு மரசவன்னம் 

பாயவெள் எத்தமு த.றறாங் செனச்சகப் பட்டதுசான் 

மேயவெள் எச்சடை யம்மான் றிருவெங்கை வெற்பிலொரு 

மாயவெள் எக்கன வோவமி யேனெஞ்ச மாழ்குவதே, G2. 

வாயிலபேற்றுய்தல, 

சேவை யுகைப்பவர் வெங்கைபு சேசர் சலம்பின்மயல் 

கோலை யொழிப்ப மருந்துசண் டோமினி கோவனெஞ்சே 
பூவை யுருத்த மொழியார். மழைச்கட் பொதிவண்தோம் 

பாவை யொருச்தி மூசாம்புயத் தேசென்று பாய்சன்றவே. Rh.



களவியல். 

பண்புபாராட்டல, 

நிதிமுன் மிடி.யர் மனம்போ லவாவி சிகரில்வெங்கைப் 
- பதிமுன் புகுமுது குன்றுடை யார்பதம் பண்டசைத்த 
மதிமூன் மரையு மரைநா யகன்முன் மதியுங்கண்டோர் 

விதிமுன் கொணரு மிவர்முகம் போல வியக்இலசே. 

பயந்தோர்ப்பமிச்சல். 

செர்சா மசையு மரிமார்பு மென்னத் திருமகடான் 

நந்தா மனையிடை யின்ழிருக் சாங்கெந்த காளுமுற 

௮ந்தாழ் சடையவர் வெங்கையி லேஈம தாவிகிற்ப 

வர்தா சமூ.இிசழ் சந்தாரைச் தந்சவர் வாழியவே. 

கண்படைபேறதுகங்தனோேதல, 

அ.ரவாம் பணியினர் வெங்கைபு சேச ரணியழூன் 

வ ரவாங் க.திரென் றுறுமோ வுடுமொக்குள் வஈசெழவே 

வி.ரவாம் புயற்க7 வோடவிர் மாமதி வெள்வளைசேர். 

இ.சவாங் கடவில் விழுந்சமிழ் வேனை யெடுப்பதற்கே. 

  

இட ந்தலைப்பாடு, 

_—»}.—— 

 தந்ததேய்வந்தந மேனச் சேறல், 

மின்றர்த வேணியர் வெங்கைபு சேசர் மிகுமருளால் 

அன்றக்த வாரி நடுவே யொருவ னகற்றியிட்ட 

பொன்றக்ச தெய்வமன் ரோமலர் மாவைப் பொழிலிடத்தின் 

முன்றந்த இன்றும் தருநெஞ்ச மேசெலின் முந்துறவே. 

ழந்துறக்காண்டல, .' 

அங்கஞ் சுமந்த திருமார் புடைவெங்கை யானருளால் 

வங்கஞ் சுமந்த கடற்பிற வாமல் வருமமு,சஞ் 

திங்கஞ் சுமந்த கரியுட னேயொண் செழுக்தரளச் 

சங்கஞ் சுமந்தசெர் தாமரை தோன்றச் தணனிவர்ததே. 

ழயங்கல, 

மடலு மணமு மெனவே கிறைவெங்கை வாணர்தமைத் 

தொடலு மடியர் பெறும்பே றெனவிவ டோண்மருவி 

உடலு முயிரு- மனமுமெ லாம்வளர்ம் சோங்குமின்பக் 
-கடலு எழுந்தி யவசமுற் றேதையுங் சண்டிலமே. . 

Bad? 

கட 

௩௮



௫௭ இருவெங்கைக்கோவை. 

புகழ்தல், ட 

நாங்குழை யாம லருள்வோன் நிருவெங்கை காயகன்கைத் 

தாங்குழை யேயன்றி மென்முலை தாங்கித் தளருமிடைப் 

பூங்குழை யாயெப் படிகுதித் சாலுமிப் புல்லறிவாய் — 

. நீங்குழை யோகின் மசாவே னெடுங்க ஸணிசர்ப்பதுவே. PU 

_ ஐயத்துய்தீதல், 
வானோக்கி நிற்கும்பைங் கூழ்போ லவுமொரு மன்னவன்செங் 

கோனேோக்கி நிற்குங் குடிபோல வுர்தடங் கோட்டிமையத் 

(2 தனோக்கி நிற்கு மெழிலுடை யான்வெங்கைச் செல்வியுனை த் 

- தானோக்கி நிற்குகல் லாயச்து ளேசென்று சார்ந்தருளே. PS 

பெ
ன்
 

  

பாங்கற்உட்டம். 

தலைவன்பாங்கனைச்சார்தல, 

கன்னியும் சானுமொன் ரூனோன் றிருவெங்கைக் சண்ணுசல்போல் 

வன்னியுங் காற்றுங் கலக்சே நியவெம் ம,சனைவெல்லச் 

சென்னியுஞ் சேகர மும்போ னமக்குச் சிறந்தகண்பன் 

மன்னியிங் சோர்துணை யாயின்ல் லாமல் வலியில்லையே, ௪௨ 

பாங்கன்றலைவனையுற்றதுவினுதல்., 

இலங்சா புரிமன்னன் ரோளிற வூன்றிய வீசர்வெங்கை 

உலங்கா தலிக்குந்திண் டோளுர வாகட anit So gue 

விலங்கா மறலி யொருகோடி நூதொடு மேல்வரினுங் 

கலங்கா வுளமுங் கலங்கிநின் ரூயென்ன காரணமே, ௪௨௩ 

தலைவனுற்றதுரைத்தல, 

மலைவன் பணியரி வின்னாண்-கணைசெய்து வர் துவெங்கைத் 

தலைவன் புரமிரண் டொன்றே வெலவிச் சகமனைத்துஞ் 

சிலைவன் குணங்கணை வேழலஞ் சுரும்பலர் செய் துவென்றோன் 

முலைவன் இரியுற வர்தண் பாவொரு மொய்குழலே. PH 

கற்றறியாங்கள்கழறல், 

போதைப் பொதிந்திட் டிரு6ங் களகப் பொருப்பிமைய 
மாதைச் கலந்த திருவெங்கை வாணர் மதுரைச்சங்க 

மேதைப பசுந்தமிழ்ப் பாற்கட னீரந்திய வீரமொரு 

பேதைச் குடைந்தநின் ரூய்சகு மோசொல் பெருர்சகையே, எடு



  

கீடிவோன்கழற்றேதிர்மறுத்தல், — 

ஊணா -மெனாஞ் சுவர்தோன் நிருவெங்கை யூரிலுயர். . 
சேணா முலகம் வழிதாக வர்தவச் சேயிழையார்... 
பூண மென்முலை யின்பெருங் காட்சியும் பொய்யிடையின் ட | 

- காணாமை யுங்சண் டஉனையாயி னண்ப கழறலையே. சிக 

கீடிவோற்பழித்தல், ன ட் 

அண்டா இிபர்நர் திருவெங்கை நாயகர்ச் சன்றியொரு 
பெண்டா 69 gu) முருகனை யாயிர் த் பெரு£தகைநீ 
விண்டா ரகைகண் டினியிக்் த காக்சமு மெய்யுருகும் | 
வண்டா மரைகளு மின்மினி தோன்ற மலர்ந்இடுமே, ௪௪ 

கீடிவோன் வேட்கைதாங்கற்கரமைசாற்றல் , 

பாலார் மொழியுமை பங்காளர் வெங்கையம் பாவைதநத 

மாலாழ் தருமெனை வெவ்வுசை யானண்ப வாட்டுஇன்றாய் 

காலாழ் களரி னமிழ்க்சவெங் கோட்டுக் களிற்றையொரு | 

வேலா லெறிபவர் போலே யிதுவென் விதிவசமே. Pa 

பாங்கன்றன்மனத்தழங்கல். 

பெட்டுப்பட் டாவுரி சொண்டோன்றெறன் வெங்சைப் பிசான்வரையின் 
மட்டுபபட் டாவி மலர்வா ரிசமூக வல்விமுகை 
ஒட்டுப்பட் டானை யனையா ணிடையெனு மோரிழையாற் 
கட்டுப்பட் டானினி யென்செய்கு வேனிக்தக் காசினிக்கே. ௪௯ 

தலைவனேடழங்கல். 

காட்டு மலிபுகழ்ப் பெம்மான் நிருவெங்கை காட்டிறைவ 
கோட்டு வரிவிற் கொலைவேடர் தந்த கொடியிடையாள் 
பூட்டு மயற்றொடர் நீயே படினெவர் போக்குறுவார் 

- காட்டு மிரவிசக் சரவியுண் டோவிருள் காய்வதற்கே. @o 

எவ்விடத்தெவ்வியற்றென்றல். 

சழைக்தார் மலிசடை மீசர்தம் மாதின் நடமுலைக்குக் 
குழைக்சார் தஇருவெங்கை காயக னாரிடங் கொண்டுசனி 
விழைச்சார் நினதகத் இற்றிட்டி! வாயிடை வேழமொடு | 
அுழைக்சா ரிடமிய லெல்லா மிறைவ நுவன் ஐருளே, Os 

அவனஃதிவ்விட த்தீவ்வியற்றென்றல், 

ஈறையே யிதழி புனைவார் திருவெங்கை நாதர்சடைப் 
பிறையே .தலவர் மானே கருங்கண் பிடித்த தடிப் 
பறையே யிடையணி பாம்பே யகலல் குல்பற்றுமலை . த 
இறையே முலைமலர்த் தண்டலை யேயிட மென்னுயிர்ச்சே. இவ. 
  

௪௮, வெண்சோட்டு. என்றும் பாடம், 

௪௯. சழதிலையே என்றும் பாடம். 

oA



இ. இருவெங்கைக்கோவை. 

பாங்கனிறைவனைத்தேற்றல், 

தடங்கொண்ட சண்ணி யிடத்தார் திருவெங்கைத் தண்டலையை 
இடங்கொண்டு காமப் புனனீந்தி ரீகரசை யேறுதற்குச் 
குடங்கொண்டு நின்ற வொருமாதைக் கண்டு கு.றுகுமட்டுந் 
தஇிடங்சொண்டு நெஞ்சர் தளராது நிற்றி திறலவனே. டு௩ 

" தநிவழீச்சேநல், 

காவியு மாம்பலும் பூச்தசெந் தாமரை சண்டளிகள் 
வாவியு மோடையும் விட்டெய்ச வேடொழில் வாய்நிற்குமோ 
சேவியு மானும் விளையா டிடத்சர் திருவெங்கையில் 
ஆவியு மாரமு தும்போன் றிறைகண்ட வாயிழையே, QF 

இறைவியைக்காண்டல். 

மூகையே முலைசெழும் போதே முகமலர் மூசுவண்டின் 
தொகையே குழல்செர் சளிசே யடிஈ.ற் சுவைச்கனியே 
நகையே யிசழ்திரு வெங்கைபு சேசர்கைக் ஈவ்விமிகும் 
பகையே யெனலுங்க ணிவசே யிறைசொன்ன பைங்கொடியே, டட 

இகழ்ந்ததற்கீரங்கல். 

புடையே யுமையொடுஞ் செற்க£இிர் வேற்கைப் பு.தல்வனொடும் 
விடையே யிவர்த்ரும் பெம்மான் றிருவெங்கை வெற்பிலன்னப் 
Que Cu Quetas Sewer aod பெருர்தனத்தார் 
இடையே யிலையெனி னைர்திளை யான்சொ லிறழையவனே. Gar 

தலைவனைவியத்தல். 

சூடும் பிறையர் திருவெங்கை வாணர் சுடர்க்சிரிமேற் 
பாடுங் சவியு எடங்காச் சவினுடைப் பாவையனனார் 
கூடும் குவிமுலைச் குன்றுங்கண் வேலையும் கூர்சனெடுக் 
காடுங் சடந்துவர் தான்மிக வீசனங் காவலனே. Gar 

தலைவியைவியத்தல். 

பருத் ச குலிமூலைப் பாரத்து னாறகடற் பங்கயத்தில் 
இருச்த லரிசென வந்தவன் பூவி விருச்குமிவர் 
விருச்சு இரிமகழ் வெங்கைவெற் போன்மயல் வெள்ளங்கொண்ட 
வருச்ச விதய மலாமீ திருந்திட வல்லவசே. இ 

தலைவன்றனக்தத்தலைவிநீலைகூறல். 

இயலாற் சிற்த திருவெங்கை வாண ரிமையவெற்ப 

மயலாற் புரிந்த முலையானை யின்முன் மசர்மழைக்கட் 

கயலாற் கலக்குவித் துன்சலை வேலையைக் கா.சஎசப் 
பூயலாற் பருகுவித் தார்நின்று ளார் தண் பொழிலிடச்சே. @a 

இச, தளராதகிற்ச என்றும் பாடம், 

௫௮, வெள்ளங்கொண்டு என்றும் பாடம், 

  

௫௯, மயலாற்றிருக்க என்றும் பாடம்



களவியல், ._(இ௯ 

தலைவன் சேறல். 

ஏழா முலகும் புகழ்வெங்கை வாண ரிமையவெற்பில்' 
ஆழா தெனைமெடுங் காமக் கடனின் றணைத்செடுப்பார் 
காழா இசையளி மூசுமென் பூர்துணர்ச தண்கொம்பசே 
சூழாய மாக நடுகிற்ப சோவிர்சச் சோலையிலே. ௬௦ 

தலைவியைக்காண்டல். 

சளைப்பாச காசகர் வெங்கைபு சேசர் தடஞ்சிலம்பிற் 
களைப்பான் மதிமுகச் காரிகை மீர்சண் சளபமுலைக் 
இளைப்பார மென்பெருர் தோண்மே லிருத்திகை இன்றவிடை 
இளைப்பாற வோதணி நின்நீரிச் காம ரிஎம்பொழிற்கே. ௬௧ 

கலவியின்மகிழ்தல். 

து.திலாய் தொறுங்கொளு மென்மலர்ப் பூம்பொழில் சூழ்ர்தவெங்கைப் 
பதிவாய் வரையிள மானோ டமர்ஈத பசனருளாற் 
றி.திவாய் மதியமிர் சம்போ லலாமற் இறந்தமுக 
மதிவா யமிர்சமூண் டோம் வரது கூடவிம் மங்கையே. ௬௨ 

புகழ்தல். 
சங்கக் துறந்தன்ன மில்லாம லேயொரு தாஸளினின்று 

பொங்கம் புனவிற் றவம்புரிந் சாலும் புரைகுவிரோ 
அங்கம் பலவணிரஈ தார்வெங்கை வாண ஏணிவரைமேல் 
இங்கம் புயமுகை காஸிர்த மாத ரிளமுலைக்கே. | டசு௩ 

பாங்கீயோடுவநகேனப்பகர்தல் , 

பங்கே ர௬கத்திற் கடுத்தசெங் காவிப் பனிமலர்போல் 
அங்கே ளெனுமுயிர்ப் பாங்கியொ டேமறை தநாூன்முகத்திற் 
சங்கேத மாம்பெயர் வெங்கைபு சேசர் தடஞ்சிலம்பில் 
இங்கே வருகவென் னெஞ்சா லயத்தி விருப்பவரே. : ட ட௬௪ 

பாங்கிற்கூட்டல்., 

சார்சண்ட மஞ்ஜையுஞ் செநர்தே னிரம்பக் கடைதிறக்குந் 
தார்கண்ட வண்டுந் இிருவெங்கை நாயகர் தாண்மலரின் 
சர்கண்ட வன்பரும் போலேஙிற் சண்டு சிறச்குமுளப் 
போர்சண்ட வேற்சண் மடவாரை மேவுக பூங்கொடியே. சுட 

  

பாங்கிமதியுடன்பாடு, 

தே ற்றத்தாலாராய்தல் 

ஏனையா டியபதச் சாள்வோன் றிருவெங்கை யெக்திழைரி, 
இனையா டியமணிப் பொன்னூச. லாடிசச் செழுங்குவளைச் 
சுனையாடி. வண்டல் விளையாடி. முத்தர் துவன் றியவம் 
மனையாடி. வந்தனை யோதிரு மேணி வருச்.தியதே. ௬௪



  

| இருவெங்கைக்கோவை. 

ஒடிக்கத்தாலையந்தீர்தல் , 

கொ pos இசைந்த புயத்தார் திருவெக்கைச் சோமளமே 

நெற்றிச் குடை$தசென் றெள்ளப் படா.தர்௪ நெற்றியின்மேல் 

வெற்றிச் கமலச் கரங்குவித் சேயின்.று விண்ணினெழும் 

மற்றிப் பிறைத்தெய்வங் கன்னியர் யாரும் வணங்குவதே, 

சுனைநயப்புரைத்தல், 

கஸடக்சண் சிவந்தி? ழொன்றே வெளுப்பகச் கலலையினுள் 

இடைக்கண் மெலிவு தருங்கொங்கை மேலது வேயழிய 

விடைச்சண் விரும்பி யுறைவார் திருவெங்கை வெற்பிடத்தித் 

ஹஜொடைக்கண் மலர்க்குழ லாய்சுனை யாதினுட் டோய்ந்தனையே. 

சுனைவியந்துரைத்தல் , 

ஒளியார் குமு,சகல் வெள்ளாம்ப லாக வொழிவருதண் 

அளியார் கருநெய்தல் வந்துசெர் தாமசை யாசச்செய்யில் 

எளியா ரடியவர்ச் கானார்.தம் வெங்கையில் யாரொருவர் 

குளியார் மதிநு.த னீயா டி.யவச் குளிர்சுனையே. 

தகையணங்தறுத்தல் , 

பண்ணூடு மின்சொ லுமைபாகர் வெங்கைப் பணிவமைமேல் 
விண்ணா டிழிர்து வருர்செய்வ மாது விளங்குறுமென் 
கண்ணூ டிருர்தபெண் ணின்னீழ லாகச் கருத்திடைநீ 

எண்ணா டிருந்துக வேலிவ டானெங்க ளேக்திழையே, 

நடுங்கநாட்டம் , 

எதிராக சவினுமை பங்காளர் வெங்கை யிறைவார்சடை 
முதிசாப் பிறையைக் சலைகாக மீன்ற முழுமணியின் 
கஇராற் 9வது போற்சேரத கோட்டுச் களிற்றைமலர் 
உதஇிராசக் கொடியனை யாயின்று கான்சண் டுடைந்தனனே. 

பேட்டவாயில்பேற்றிரவுவலியுறுத்தல் , 

அருவா யுருவழமு மாம்வெங்கை வாண ரரும்பதத்தைக் , 
குருவா லடைபவர் போலுயிர்ப் பாங்கியைக் கொண்டுமெல்லப்' 
பெருவா சறறிமிர்ம் தோர்நூன் மருங்குற். பெரும்பழியை 
வெருவா தெழுமுலைப் பெண்ணா சமு.தி.த்தை மேவுதுமே. 

par ial ey sa, 

வைடு வந்த விளங்கலை போனும் மணிவடர்சாழ் 
மூலைநடு வென்ன விடம 2 வேவர்து முட்டுமிரு 
.மலைஈடு வர்துநொர் தேனுரசை மீர்றும் வளம்பதியா' 
,தலைநடு வஈனஞ் சுண்டபி சான்வெங்கை யன்னவசே. 

௬௪ 

௬௮ 

ஸு. 
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ர். ௬௮. கலகியிலுள் என்றும் பாடம்,



. -பெயர்விதைல், ட பட 

ஊரான தஇிங்குரை மீரா யினுமென் னுளங்குளிசச் . 
சீரார் திருவெங்கை மாச சார்தர் இருப்பெயர்போற் — 

பாரார் பரு௨ங்கண் டேமறை யாகப் பகர்வசன்றே 

பேசா யினுமுசை யீர்பிறை வாணுசற் பேதையசே..- ஏக. “ie 
. கேடூதிவிதைல் , ் 

பைங்காஞ் சனவரை வில்லாளர் வெங்கைப் பணிவரைமேற் 

செங்காந்ச என்னமென் கைம்மட கீர்செயங் குருகிபொங்க 

வங்காக்த தன்பகு வாய்போல வேல்பட் டழுந்துபுண்ணோ 

டி.ங்காம்பு ன.த்தயல் வந்ததுண் டோகல் விளங்களி்ேேற. எடு 

ஒழிந்ததுவினாதல். 
விழித்தே மதனைப் பொடித்சார்செவ் வாம்பன் மிஞிறுவப்பச் : 

ess னுமிழ்வயல் வெங்கையி லேகடற் ரோட்டலரை. | 

யொழித்தே வருமட வீரளி யேனின் நுளம்வருக்த | 

மொழித்சே னிலாததென் னோவுங்கள் வாய்க்கு மு.தமலர்ச்சே.. ௭௭௬ 

யாரேயிவர்மனத்தேண்ணம்யாதெனத்தேர்தல். 

ஊரேதென் பாரசை விட்டே யருகுவ£ தும்முடைய 
பேசேசென் பார்கரி சண்டதுண் டோவெனப் பே௫ிநின்று 
வாசேறு சொங்கைச் குடநோக்குவார் வெங்கை வாணர்வெற்பில் 
ஆசே யிவர்மனச் தெண்ணமென் னேயென் ஐறிர்திலமே. ௪௪ 

எண்ணந்தேளிதல். 

eats sas பெயர்சேட் சவுநின் றழல்பனைச்கைச் 
கார்கேட் கவும்வர் தவே யலரிவர் சன்னியுமை ப 
சீர்சேட்கு மையர்தென் வெக்கையி லேயிவள் செய்யவிள 
நீர்கேட்க வ$தவ ரேபற்.று சாம கெருபபினுக்கே. Tg 

தலைவன்கையுறையேந்திவரதல், 

கொடையாளர் கையிற் பொருள்போற் சிறுமென் சொடிபுசையும் 
இடையா ளிகுளை யுடனிருரக் தாளினி யேதுகுறை 
விடையா ஸணிணையிலி வெங்கைப் பிரான்றன் விழிக்குடைக்தோன் 
படையான் மெலிந்தவெல் லாகெஞ்ச மேமுன் பகருதுமே. ௭௪௯ 

தலைவனவ்வகைவிஜதைல். 

கானைக். கலையொன் றெனசம்பு பாயக் கலைமஇயின் : 
மானைப் புணர வெழல்போல Ca gaa வரத. துண்டோ 
ஆனை,ச் தலைமகற் பெற்றோன் நிருவெங்சை யாவியிள 
மீனைப் பொருதசன் றளொள்வர் ஸிசலும் விழியவரே. | gO 
  

எடு. வந்ததண் டோவொ.ரிளங்களியே என்றும்: பர்டம்,



௬௨ திருவெங்கைக்கோவை. 

எதீர்மொழீகோடூத்தல். 
மானக் கலைகளெட் டெட்டும்வல் லீர்சொன்றை வார்சடையிற் 

கூனற் பிறைபுனை யெம்மான்றென் வெக்கைச் கொடிச்சியசேம் 

எனற் புனத்திற் இளிபார்ச்.இ.சணி ிருப்பதன் றிக் | 

கானக் கலையைக் தனிபார்ச் இருக்குவ் சருத்திலமே. . ௮௪ 

.இறைவனைநதத்க். 
தேன்னை யாவரு மாமல..ராலச் சிலேம,த வேள் 

மானனை யாசை வருச்.துமென் பாரின்று மாந் தழையாற் 

சடனனை யாமி. வார்சடை யார்வெங்கைச் குன்றில்விழி 

மினனை யாயிவ செய்தார் பெருங்கலை வீழ்ர்திடவே, ௮௨ 

பாங்கிமதியினவாவர்மனக்கநத்துணர்தல். 

மான்வேட்ட மீதும் புனங்காவன் மீ.தினும் வைத தமனந 

தான்வேட்ட காதன் மறைப்பவெல் லாமயன் ருதையொடு 

நான்வேட்ட செம்மலாச் தாளான் நிருவெங்கை காட்டிலிவர் 

சேன்வேட்ட பூங்கண்க ளேயலர் தூதற்றித் தெரிவிச்குமே. ௮௩ 

  

பாங்கியிற்கூட்டம். 

—_»jo—— 

தலைவனுட்கோள்சாற்றல். 

நற்றே மொழியுமை பங்கன் நிருவெங்கை காடனைமீர் 

முற்றே ரிழைமூலை மேனகை யாதியர் முற்று நுங்கள் 

குற்றேவல் செய்யு மடந்தைய சாகச் கொடுப்பனின்னே 

சற்றே யருட்கடைக் கண்பார்த்சென் னாவியைச் தாங்குமினே. ௮௪ 

பாங்கீதலழறைகிளத்தல். 

பொய்ம்மே வரும்புனக் சாவலர் யாங்கள் புனநடுவின் 
வம்மே வுறுமது காப்பவ னீவளை குழ்வசெம்ஜூர் 
நம்மே லருள்ளவை,் தளிப்பார் திருவெங்கை மாட்டிலுன்லூர் — 
கும்மேல் வரும்வளை செய்காட் பவெதொண் குலோத்துங்கனே. ௮டு 

தலைவன்றலைவிதன்னையுயர்த்தல். 

அலைமக என்ன விலங்கலே வேற்க ணரிவைகல்லாய் 
. கலைமகள் வந்தனை செய்வெங்கை நாதற்குக் சைகொடுத்து 

் .மலமக எண்ட முழுசாளி லனுட்சண் மீலயரையன் 
தலைமக ணன்மைப் பெருமையை யாசென்று. சாற்றுவனே... ae 

௮௪. முதிறே ரிளமுலை என்றும் பாடம்,



பாங்கியறியாள்போன்றுவிஞதல், 

இஞ்சிப் புரமொரு மூன்றெரித் சார்வெங்கை மீர்ம்பொழில்காய்ப் 
UGA” Roselli மெல்லடி. மாதர் பலரினலுந்தான் 

வஞ்சித் தெமையெம் முடனே யிருப்பிலும் வந்துனது 

கெஞ்ுற் புகுந்த மறைக்சவள் யார்சொன் னெடுந்தகையே. er 

ஓறையோனிறைவிதன்மையியம்பல், 

போசே முகமிளஞ் சேலே விழிபசும் பொன்னுரைத்த 

சூதே முலைசெர் தளிசே யடிகதிர்ச் சோதியொடு 

வாசே புரியுஈ் திருமே னியர்வெங்கை மங்கையர்க்கு 

மாதே யிடையொன்று மல்லாமற் பொய்யல்ல மற்றவையே. ௮௮ 

பாங்கிதலைவியநமைசாந்றல், 

ஒறுத் தப் புரஞ்சுடு மெம்மான் றிருவெங்கை யூரின்மலர் 

பொறுத்துக் கொளும்பொனென் றெண்ணே லிசாூப் புதுத் .தலையாற் 

கறுத்தசத் சழைந்த குழலோடு கொங்கைச் கனத்சசெம்பொன் 

நிறுத். துச் கொளும்பொனன் ரோவெளி சோசொ னெடு£்சகையே.௮௯ 

தலை வனின்றியமையாமையியம்பல், 

பொங்கூ ழொளிகிகர் வெங்கைபு சேசர் பொருப்பிடத்தஇல் 

வங்கூழ் வழங்கும் வியன்ஞாலந் தன்னில் வளர்ந்தெழுக்த 

பைங்கூழ் புயலின் றமையாத வாறெனப் பாவைகல்லாய் 

இங்கூழ் சருமென் கொடியன்றி வாழ்தலின் நென்னுயிமே. &0 

பாங்கீநீன்தறைநீயேசேன்றுரையேன்றல். 

தீயே னுளங்குடி. கொள்வெங்கை வாணர் செழுஞ்சிலம்பில் 

வீயேறு மென்றொடைத் சோளண்ண லேயயல் வே௫ுருருவர் 

போயே யுரைப்பின் மனமிரங் காளெங்கள் பூங்கொடிக்கு 

நீயே வணங்கி மனமுளைக தோதுக நின்குறையே. ௯௬௧ 

பாங்கியைத்தலைவன்பழீத்தல். 

கல்லைக் குழைத்துப் cules gon சாடிய கல்வியுடைத் 
இல்லைப் பதியி னடமாடும் வெங்கைச் சிவனையல்லாற் 
சொல்லைச் கசொடுநின் மனகாங் குழைப்பத் துணிசலொரு PA 

புல்லைக் கொடுதண் கடனீந்த வுன்லுசல் பூங்கொடியே. ae. ‘ 

பாங்கிபேதைமைழூட்டல். ஷூ & 

மானைக் சவர்வம் மழுவிலை யேல்வெங்கை வாணர்க்கநத : ஷி x 
வானைப் புணர்மதி இள்வே மகப்படின் orgie AS டு 
சேனை குறவர் மகளா இயெவி,த் SiGe Sen pune அ ச 
ஆனே ச் திழலுடை யாயறி யாளுன் னருஈதுயசே.. w ஃ ny



  

இருவெங்கைக்கோவை. 

காதலன்றலைவிழ தீறிவுடைமைமோழீதல், 
....! விடுத்த மயலுடை யெம்மான் நிருவெங்கை வெற்பணங்கே ' 

- எடுத்த விடைநுறிச் குங்கொங்கை யேயன் றி யென்னையெய்யதச். 

தொடுத்த குவளைக் கணைவாங்கி வின்மதன் தாணியிட 

, அடுத்த கடைகச்கண்வைத் சாரறி யாமை யறிரந்திலசே, ௬௪ 

பாங்கிழன்னுறுபுணர்ச்சிழறையுறக்கூறல். 

மருவீர வெண்மதி வேணிப் பிரான்வெங்கை வான்பொழில்வாய் 

இருலீரு மொத்துப் புணர்ந்தாற் பயநுமக் கென்னையொன்னார் 

பொருலீர வாள்விழிச் சாப்பதி னாயிரம் பொய்யுரைத்து 

age ரறிர்திலி சேயுல கோதும் வழக்குரையே. | - ௬டு 

தன்னிலைதலைவன்சாற்றல். 

மண்ணைச்கொண் டுண்ட பெருமான் ரொழும்வெங்கை வாணர்வெந்பிற் 
பண்ணைக்சொண் டுற்ற மொழியா யுனையன்றிப் பாரமுலைப் 

பெண்ணைக்கொண் டின்பம் பெறமான் விரும்பப் பெறிலதுசான் 

சண்ணைச்கொண் டன்றி வழிதா னடப்பக் கருதுதலே, ௬௭ 

பாங்கியுலகியலுரைத்தல். 

வெண்டாம ரைமுளைப் பாலிகை வாளர விந்தர்செந்தக 
கொண்டாவி யிற்சங்க மார்ப்பக் குவளை மணம்புணர்ந்து 

வண்டாடு ஈல்லிய லூரவெம் மான்வெங்கை மாதினைநீ 

கண்டாசைப் பட்டனை யேல்வரைந் தேகொள் கடைப்பிடிதசே. ௬௪ 

தலைமகன்மறுத்தல். 

தாமக் குழலை வரைர்துசகொண் டேவெங்கைச் சாணுவெற்பிற் 

காமக் க$லக் தணிட்பாயென் ரோதிய காரிகை£ 

நாமச் இணறகழ்ந் சந்நீர் கொடுகன் னகரிற்பற்றி | 

வேமக் சனலை யவிப்பாயென் பார்சளின் வேறலலையே, ௬௮ 

பாங்கியச்சுறுத்தல். 

பால்கொண்ட வத்தி யெனவே யுடல்வடுப் பட்டவெமர் 
வேல்கொண்ட சம்முடற் புண்ணிலிட் டேவளை வேனிமிரப்பார் 
சேல்கொண்ட கண்ணி யிடத்தார் திருவெங்கைச் சேயிழைச்கு 
மால்கொண்டு நின்றுழ லேல்விரைச் தேகுக மன்னவனே. Ga 

| தலைவன்கையுறைபுகழ்தல். 

கொண்டலங் கண்டர் இருவெங்கை வாணர் குளிர்சிலம்பிற் 

றண்டளிர் வென்றசெர் தாண்மட வீர்.தர் தடமுலையாம் 

முண்டக மென்முகை மேல்வாழ வூர முனையிணின்று 
வண்டவஞ் செய்திங்கு வந்தகண் டீரிம் மணிவடமே. " 500



  

| % (இ 

களவியல்... 

. பாங்கிகையுறைமறுத்தல. 

மல்லார்க்குந் தோளண்ண லேவெங்கை வாணர் வசையிழ்பெண்கள் 
எல்லார்க்கும் வரச விடைபோல்வ தன்றில் வெட்கன்றியே 
வில்லார்க்கு கின்னணி கொங்கையிற் காணிலெம் வேடசென்னும் 
பொல்லார்ச்கு றங்கும் புலிவா யிடற.தல் போன்றிடமே, ௧௦௪ 

ஆற்றநெத்சினேடவன்புலத்தல். 

பாமாலை சொண்ட திருவெங்கை வாணர் பணிவமைமேல் 
மாமாலை ஈண்ணிய வென்னெஞ்ச மேயிவ் வரியளிகள் 
தாமாலை மென்குழ லார்தமை வேண்டின தாண்முறித்த 
பூமாலை யேறுங்கொ லோவவர் வார்முலைப் பொற்குன்றமே. ௧0௨ 

பாங்கியாற்றுவித்தகற்றல். 

அனுக களித்த கொடியாளர் வெங்கை யணிககராய் 
பானுச் களித்து வருங்காலை நீவரிற் பைந்தொடிக்கைத் 

தேலுக் களிச்கு மலர்த்தொடை வார்குழ.ற் சேமொழியெம் 
மானுச் களத் துக் கலையாக் குவனுன்கை வண்டழையே. ௧௦௩. 

டூரந்துதறைபேறதுவநந்தியகிமவோன் 
மடலேபோரனளேனமதீத்தல், 

எண்ணைவிட் டோகங்கும் புகழாளர் வெங்கை யபிமையவெற்பில் 
விண்ணைவிட் டெய்து மிவட்டரு வாயென மேவியுழும் 
பண்ணைவிட் €ர்தொறும் புச்சிரப் பாரிற் பசியமடற் 
பெண்ணைவிட் டோர்பெண்ணை நாம்வேண்டி நிற்பது பேதைமையே. 

பாங்கிக்தலகின்மேல்வைத்துரைத்தல். 

வாமத் துமைம௫ழ் வெங்கைபு ரேசர் மணிவரைமேல் 
தாமச் குவிமென் முலைமட்டு வார்குழற் றையனல்லாய் 
நாமக் கடலைச் கலமிவார் தேறுவர் நானிலத்தோர் 
காமச் கடலை மடன்மா விவா்ந்து கடப்பர்களே. . ௧௦0௫ 

அதனைத்தன் மேல்வைத்துச்சாற்றல். 

பாவாக்கி யைப்பெண் பனையாக வாண்பனை பாட்டருளுக் 
சேவாச்கி யாளுச் திருவெங்கை வாணரிழற் ரேர்ந்தெருக்கம் 
பூவாக்கி மாலை யணிர்துபொன் னேயொரு பொற்பனையை 
மாவாக்கு நாளையும் மூர்நடு வீ.தி வருகுவனே. ௧0௬ 

- பாங்கிதலைமகளவயவத்தநமைசாற்றல, | 

மந்தா இனியணி வேணிப்பி ரான்வெங்கை மன்னவரீ 
கொந்தார் குழன்மணி மேகலை நானுட்பங் சகொள்வதெங்கன் . 

்- சிந்தா மணியுக் திருக்கோ வையுமெழு இச்கொளிலும் 

  

நந்.தா வுரையை யெழுதலெவ் வாறு ஈவின்றருளே. ௧௦௪ 

௧௦௨. தாண்முறிக்க என்றும் பாடம். | 

௧௦௬. பாவாககிமுன் எனறும் பாட்டி 
5௦௯ ட 
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௬௭ இருவெங்கைக்கோவை. 

தலைமகன்றன்னைத்தானேபுகழ்தல், 

- வயா னனமூடை யார்வெங்சை வாண சணிவரைமேற் 

“பொய்யா விளமுலை மங்கைநல் லாரிடை பொய்யென்பதை 

மெய்யாகச் சாதிச் செழுதா விடிற்புகழ் வேண்டியயான் 

“சையா லெடுத்தது தூரிகை யேயன்று காரிகையே. ௧0௮ 

பாங்கியநளியலகிளத்தல், 

வென்றிப் படைஈன் மழுவுடை யார்திரு வெங்கையிலே 

குன்றிற் பொலியுங் குவிமுலை யாளொடு கூடவெண்ணி 

cles Au படி சளர் வேலண்ண லேயென்று நீக்சமற 

அன்றிற் பெடையொடு வாழ்வசன் ரோரோபனை யாவதவே. ௧0௯ 

பாங்கீகோண்டுநீலைகூறல, 

மூலச் சனிமுத லானார் திருவெங்கை மொய்வரையாய் 

நீலத் தடங்கண்ணி னாட்குன் குறைசொல கேர்க்இலளேற் 
கோலத் சளிரியன் மாதின் கருங்கட் குடங்கவரத் 

தாலத் இவர்க நினையாவர் பின்னைத் தடுப்பவசே, ௧௧௦ 

தலைவியிளைமைத்தன்மைபாங்கிதலைவற்தணர்த்தல், 

பொடிக்கன்ற கொங்கை யிடைவருத் சாமுனம் பூவிரவி 

முடிச்சின்ற கங்குல் களம்வருத் சாமுன முத்தலைவேற் 

பிடிச்சின்.ற வங்கையர் வெங்கையி லேயிளம் பெண்ணினுக்கா 

வடி.க்சன்ற வேலண்ண லேயென்கொ லோசொல் வருந்துவதே,. 

தலைவன்றலைவிவரத்தியவண்ணழரைத்தல், 

கருவுக்கு மாமருக் சானார்சென் வெங்கைச் ஈனகவெற்பிற் 

பொருவுச்கு மாறொன்றி லாசெழுக் சோங்கிய பூண்முலையாய் 

,இருவுச்கு மாலைச் சருமெழில் கூர்,நுக் இருந் திழைக்கு 

மருவுக்கு வாசனை போல்வக்த தாலென்னை வாட்டுவசே. ௧௧௨ 

பாங்கீசேவ்வியரனமசேப்பல, 

இளிக்குஞ் சுவையழு தூட்டாளக் கள்ளைசொற் கேட்டுவவாள் 
குளிக்குஞ் சுனையிற் குளியாள் சிலம்பெதிர் கூவுகிலாள் 
அளிகச்குர் தொழிலுடை யார்வெங்கை வாண ரணிவரைமேல் 
துளிக்குஞ்செர் சேன்மலர்த் தாரா யவட்சென்ன சொல்லுவனே. 

தலைவன்்சேவ்வியேளிமைசேப்பல, 

சேன்வநத கொன்றைச் சடையாளர் வெங்கைச் செழுஞ்சிலம்பில் 
SGT AILS வேரிப் புனற்கோர் சிறுவழி காட்டுசகல்போல் 
யான்வாத வாறு சிறிதுரசைத் தாலிடை யீடின்றியே 
தான்வர்து குங்குமச் கொங்கைக ளாசத் சழீஇக்கொளுமே. SEP) 

௪௦௮, பொய்யென்றதை என்றும் பாடம்.



களவியல், — சள: 

பாங்கியேன்னைமறைத்தபினேளிதேனநததல, 

குற்று லமுஈ்சென் நிருவால வாயுங் குடியிருப்புப் 

பெற்றார் பவர்திரு வெங்கையி லேயெங்கள் பெண்ணணங்கின் 

மூ.ற்றா மூலையை யெனைமறைத் இன்ப முயங்குறுதல் 

கற்றா வினைமறைச் தேயதன் பாலைக் கறப்பதுவே. . 688 

அந்நகைபோறுஅதவன்புலம்பல 

தடாது விளங்கொளி யானார் திருவெங்கைத் தையனல்லாய் 

படாது வளர்முலை யால்வரு கோயைப பரிகரித்து 

விடாது ஈகைசெய் இகழ்வ சளற்றில் விழுஈதவரை 

எடாது மரும முருவச்செவ் வேல்கொண் டெறிவதுவே. ௧௧௬ 

பாங்கிதலைவனைத்தேற்றல 

தொடர்ச்சாளும் வெங்கைப் பழமலை வாணரச் சுந்தரர்சொற் 

கடந்தாலு மென்சொற் கடவாள் வரிச்செங் கயன்மருட்டும் 

விடக்தா ழயிற்கண் மடமான் றருமயல் வெள்ளத்திலே 

இடந்தா குலமுற்றி டேல்விடு வாயுன் இலேசத்தையே. ௧௧௪ 

பாங்கீகையுறையேற்றல, 

as mags வுமைபாசன் வெங்கை யிமையவெற்பில் 
மாக நிலச்தி லரிதாய வின்பம் வளர்ந் சீழுமே 
பாச நிலப்பிறை வாணுத லாடன் பரவையல்குற் 
போக நிலத்திலிட் டாளைய னேயுன்கைப் பூர்தழையே, க்கு 

கழடிவோனுற்றல, 

வன்மொழி போல வுரைத்தவெல் லாமிர்த மங்கைகல்லாள் 
இன்மொழி யேமனச் தன்புவி டாம விசைத் தமையால் 
மென்மொழி வாய்மைத் திருச்தொண்டர் தாமூனம் விட்டெறிந்த 
கன்மொழி மாமல ரன்றோ திருவெங்கைச் சண்ணுதற்கே. ௧௪௯ 

@a றவன்றனக்தக்குறைநே ர்பாங்கியிறைவிக்கவன் 

ச . துறையுணர்த்தல, 

asSir மைந்துடை யார்வெங்கை வாணர் வசையணங்கைப் 
பத்திரங கொண்டருச் சித்தே வரங்கொளும் பான்மையரை 
ஓ.த்.இ.ரங் குள்ள மொடுபூர் தழைச்கை யொருவரின்று 
சித்திர மொன்றனை யாயடைக் தார்கஈ இருபபுனத்தே, ௧௨௦ 

இறைவியறியாள்போன்றுதறியாள்கூறல 

வேலுக்கு மம்புக்கு மாறுசொண் டோடும் விழிமடவாய் 
மாலுக்கு ஈன்மனை யாண்மனை யாகி வழங்கும்வல்ல 
கோலுக்கு வல்லவண் ணாமலை யார்கட்டு கோயிலகப் 
பாலுக்கு வந்தது சண்டாய்ஈம் வெங்கைப் பழமலையே, ௪௨௧



=o தஇருவெங்கைக்கோவை. 

பாங்கிமிறையோற்கண்டமைபகர்தல், — 

: போரையும் வேளைய மாற்றிசன் வெங்கையிற் போசச்கண்டேன் 

வாரையுங் சீள்பெருங் கொங்கையின் மேன்மனம் வைத்திருண்ட 

காரையுஞ் 8று மலர்க்குழ லாய்கரி யுங்இரியும் 

பேரையுஞு ௪ீரையுக கேட்டுமுன் போந்த பெருந்தகையே. . 5௨௨ 

 பாங்கியைத்தலைவிமறைத்தல், 

நா.ரண னான் மூகன் காணார் சசானந்தர் ஞானபரி 

பூரணர் வெங்கைப் பழமலை வாணர் பொருப்பின்மலர்த் 

தாரணி வார்குழ லாய்கிர்தை கூறத் சகா.துசண்டாய் 

காரண மின்றிக் கலுழ்வா சொருவரைச் சண்டுசொண்டே. . 5௨௩ 

பாங்கியேன்னைமறைப்பதேன்னேனத்தழா ல, 

மேவிலை யென்ன வுயர்ர்தார் திருவெங்கை வெற்பிலுள 

மாவிலை யென்ன வெனைமறைத் தாய்திரு மாலுறங்கும் 

ஆலிலை யன்ன வயிற்றணங் கேயருக் தாய்ச்கொளித்த 

சூலிலை நெஞ்சறி யாவஞ் சகமிலைச் சொல்லுதற்கே. ge 

பாங்கிகையுறைபுகழ்தல், 

நீரை யணியுக் இருச்சடை யார்வெங்கை நித்தர்வெற்பில் 

தாரை யணியு மதன்றேர்கண் டம்ம சழைக்சதுகாண் 

வாரை யணியு முடிண்முலை யாயணி வாய்ச்சவல்குற் 
றேரசை யணியுச் தகுதிய தாமிந்தச் செர்சழையே, 52.8 

தோழிகிடிவோன்றுயர்நிலைகிளத்தல், 

வளங்கனி. வெங்கைப் பழமலை வாணர் வரையினவர் 
உளங்கனி வெண்மருப் போர்மத யானை யொளிர்நுதலாய் 

, சளங்கணி யன்ன மடப்பிடி. வாயிற் கணிந்துவிழும் 
விளங்கணி நல்கக்கண் டானாசஃ துண்ணும் விளக்கணியே, 2௨௪ 

மறுத்தந்கநமைமாட்டல, 

நந, சா வொளியர் திருவெங்கை நாட்டி னமக்களிப்பச் 
சந்சா டவியு ளிறைவர்கொய் யாப்பைந் தழையுமில்லை. . 
முந்தா வவர்க்கெதிர் கானுசை யாப்பொய்ம் மொழியுமில்லை 
வர்தா லினியெனச் கில்லைபெண் ணேயொரு வார்த்தையுமே. ௧௨௪ 

தலைவன்தநிப்புவேறக நேறிப்படக்கூறல, 

போருடை யானுடை யார்வெங்சை வாணர் பொருப்பின்மணிதி 
சேருடை யார்கருத் தேததோ வறிஈதிலர் தேமொழியாய் 

. ருடை யானினும் வேம்புடை யானினு மையபனை த் 
தாருடை யானல னோமதி மானெனச் சாத்றினசே. . . ௪௨௮



களவியல். Sir Si 

தலைவி யைழனிதல், 

மறியே றியகைத் இருவெங்கை வாணர் மணிவசைமேல் _ 

சுறியேனம் மெய்க ஸிரண்டினும் வாழ்க்திடுஞ் செய்யவயிர்  : 

ar Cus ரயில்விழி' யாயின்று காறு மிரண்டென்பதை 

அறியே னறிந்தன னேலுசை யேனிவ் வடாசனவே. | ௧௨௧௯ 

தலைவிபாங்கியைழனிதல் 

நாட்டு மலிபுகழ் வெங்சைபு சேசர் ஈயந்துகதி 

காட்டு மமல சருளான்முன் றெய்லங் கடைப்பிடித்துக் 

கூட்டு மொருவரைத் சானே நடுநின்ற கூ.ட்டுகல்பொல் 

"சட்டு மொழிகள் பலபகரர் தாளிவட் சென்சொல்வதே. ௧௩௦ 

தலைவிகையுறையயற்றல 

பலர்செய்த மென்றுதி யாயினுங் கொச்சையம் பாலன்முதற் 

சிலர்செய்த வின்றமி ழிச்சையி னார்திரு வெங்கையன்னாய் 

அலர்செய்து நிற்பதொன் .ரூயினு மாக வனங்கனெய்யும் 

மலர்செய்த கோய்மருக் தாமாயி னல்குக மாந்சழையே. ௧௩௧ 

இறைவிகையுறையேற்றமைபாங்கீ 

இறைவற்தணர்தீதல, 
இசைத்துப் பொருகங்கை வேணியர் வெங்கை யிழறைதழையென் 
றுரைத்துச் கொடுத்சலு மோடிவர் தேற்ற தயிர்த்துமுத்தம் 
நிரைத்துச் இடக்கு முலைமே லழுத்தின ணேரிழைசதான் 
அசைத்துக் குடித்தில என்பசெய் யாத்து மவ்வளவே. ௧௩௨ 

பாங்கீதலைமகற்தக்தறியிடங்கூறல். 

அசலி விருக்குஞ் சுடசென வெங்கை யசத்திருக்கும் 
புகலி லிருக்கும் பொருளனை யார்தம் பொருப்பருகே 
Qs விருக்குங் சதாரவே விரைவ விரவுகடும் 
பசலி லிருச்கும் பொழில்பகல் யாங்கள் பயிலிடமே. -௧௩௩ 

பாங்கிதறியிடத்தீறைவியைக்கோண்டூசேறல, 

புணர்பூச்,ச வார்முலை யாய்மலர் தாங்கொய்யப் போ துவமக் 
தணாபூச்த சொன்மலர் வெங்கைபு சேசர் தடஞ்சிலம்பில் 
இணர்பூசத்த கட்கவர் வண்டிசை கூரு மிளங்கொடிப்பெண் 
தணா்பூச்த கொம்பர்க் கொழுஈகனொ டாடிய சோலையிலே. க௩௪ 

"துறியிடத்துய்த்துநீக்கல், 
மானேநின் சண்ணிசல் பெற்றள வாவி மருவலசை  — 
யானே யளியினம் பின்றொடர்ம் தார்ப்பச்கொண் டி.கி௫று வேன்: 
ஆனே றுடையர் திருவெங்கை வாண ரருண்மூருகன் 
சானே மூறுமயி லாடல்கண் Cia ps திண்பொழிற்கே. | & 6.6 

   

ShP, GaerpeQsnr பாடிய எனப் பாடங் கொள்வாருமுளர், |



௭௦. இருவெங்கைக்கோவை. 

இறையோனிடத்தெதிர்ப்படூதல, 

இயலோடு மல்குச் திருவெங்கை வாண .ரிமயவெற்பிற் 

கயலோடு வள்ளைக் கொடியோடு மோர்பைங கமுகணங்கும் 

'புயலோடு நல்லிள நீரோடு நின்று புடைபெயருஞ் 

செயலோடு நிற்பவிங் இன்றுகண் டேனொரு தீங்கரும்பே. 

புணர்ச்சியின்மகீம்தல. 

மற்றின்ப முண்டென்ப தன்றா லிவடா வந்தவின்பஞ் 

திற்மின்ப மென்பது தென்வெங்கை வாணர் தஇிருநடனம் 

உற்றின்பஞ் செய்யுஞ் சிதொாகாசம் தன்னை யணர்வுடைமை 

பெற்றின்ப மெய்தினர் சொல்வாசிற் றம்பலப் பேர்டனைந்தே,. 

புகழ்தல, 
'வெற்கைப் பழமலை யெம்மா னுழையும் விளங்குமவன் 

பங்கைப் 'பெறுமுமை செங்கா வியுமவள் பாலனொரு 

செங்கைச் சதிர்கடிவேலும் சரிப்பது செப்பிலிந்தக் 

கொங்சைச் குடமூடை யாள்விழி காட்டு குறிப்பதுவே. 

தலைமகளைத்தலைமகன்வீடுத்தல, 

நீயாவி வந்தளித் தாய்சமி யேற்கு நிலாமலிளிப் 

போயாவி நல்இகிற் காணா தலமரும் பூயையர்க்கு 

மாயாவி னோதர் திருவெங்கை வாணர் லசையினெதிர் 

கூயாவி மென்மலர் கொய்துநின் ரெ கோமளமே, 

பாக்கீதலைவியைச்சார்ந்துகையுறைகாட்டல், 

நஞ்ச மமுதுசெய் வெங்கைபு ரேசர்சன் னாடனையாய் 

௮ஞ்ச முறவளி யெல்லா மடக்கி யமுதவொளி 

விஞ்சு மதிசண் டி.தழ்மூடி. யோகம் விளைச்ததனாற் 

கஞ்ச மிதுமுக சாரூபம். பெற்றது கைக்கொள்கவே, 

தலைவியைப்பாக்கீற்கூட்டல, 

கங்கை விழியு முகமூஞ்செவ் வாயுங கரந்துமைக்குச 
செங்க யலுஞ்செங் கமலமு மாம்பலுஞ் செப்புமவர் 
வெங்கை யனைய விலங்கிலை வேற்கண் விளங்கிழையாய் 
மங்கை யரையடைக் தம்மனை யாடுகம் வர்தருளே. 

நீங்கித்தலைவற்கோம்படைசாற்றல, 

பிறவா வடி.வன் றிருவெங்கை மேவும் பிசானொடுபோய் 
உறவா ருயிருற வேயாக்குஞ் சத்தியை யொப்பவின்று 
குறவாணர் தங்கண் மடமாதை நின்னொடு கூட்டுமெனை 
மறவா தருமன் னவாவி.து Cana வரமெனக்கே, 

௧௨௩௭ 

௧௩௨௪ 

௧௩௮ 

௧5௨௯ 

௧௪௪௦ 

BFS 

FRB, 
  

SHS, gis வந்தருளே என்றும் பாடம்,



sor ud: ore 
உலகியன் மேம்படவிரந்துவிலக்கல் , 

மாயற் கரியர் திருவெங்கை வாணர் மணிவரைமேல் 

ஈபற் பொரியும் குறும்பூழ்க் குழம்புட னேனமெல்லூன் 

இயற் கறியும் இனைமூ ரலுமெஞ் சிறுகுடில்வாய் 

நேயத் திவண்மிசைஈ தே௫லென் ஞகு நெடுந்தகையே. SF 

விநந்திறைவிநம்பல் , 

நானக் களப மூலைமீ செனக்கு ஈவில்வசென்னீர் 

வானத் தவர்தொழு தசேத்துறுஞ் சீர்வெங்கை வாணர்க்குங்கள் 

கானக் குறவ ரிறைமகன் ருன்முனங் சல்லையிற்பெய் 

ஏனச் சசைச்கறி யன்றோ மிகவு மிஸியதுவே. EPR 

  

பகற்குறி. 
== Yeti 

கிடிவோன்பிரிந்துமீக் கிமத்திமாலையம் 
போழதுகண்டிங்கல் , 

நந சா மதுகைப் பழமலை யார்வெங்கை நாடனையாய் 

வக்தாவி யமபுயம் வாட்டுமுன் னாளிலம் மாலையன் று 

இந்தா குலமுற வேசனித் காரைச் செறுஃ்குமதன் 

செந்தா மரையை மலர்த்துமிம் மாலைச் சறுபொழுதே. ௧௪டு 

LIT HIS yond. 
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$5551 வெங்கையி லெவ்வகை யானுக் தனைத்தப்பியே 

இருந்தாலு மாவி சவர்வான் மதிப்பிள்ளை யீன்றுவைக்கும் 

பெருக்தாப மாலைச் கவளென்௯கொ லோபிழை செய்ததுவே. ௧௪௬ 

தலைவனிடத்தலைவிவரந்தல். 

கருமுன் படுந்துயர் தீர்ப்பார்கற் கட்கெவிக் கங்கணவீ 

ரிருமுன் கரமூடை யார்வெங்கை வாண ரிமயவெற்பில் 

அருமுன் மணியும் புனைபூர் துகலுங்கொண் டாயவெள்ளம் 

வருமுன்வர் தாரிலை யேயணை கோலம் மன்னவரே. — ௧௪௭ 

தலைவியைப்பாங்கிகழுறல் , 

புணர்ந்தாருள் வெங்கை புரரகாசர் பாகம் புணாந்தகறு 

மணந்தாழ் குழலுமை மங்கையல் லாமன் மடஒிழ்நர்தமைத் 

தணக்சா சமைலர் நீதரி யாமற் றளாந்தனையேல் 

பணந்தா ழகலல்கு லாய்நகு வார்நினைப பார்,த்தவேே. Brey



தலைவிழன்னிலைப்புறமொழீமோமீதல், 

உரையாத முன்ன முணர்வார் தமக்கன்றி யுற்றதன்னோய் 

வரையாம லுள்ளவெல் லாமுசைச் சாலு மதித்துமனம் 

கரையாத வர்கட் குரைப்பதின் வெல்கைச் கடவுளுண்ட 
இரையால முண்டுயிர் நீத்தாலு ஈன்று செரிர்தவர்ச்கே, ௪௪௧௬ 

பாங்கீயோடுபகர்தல், 

வன்பம் தகனை யழைக்குஈஞ் சூணின் மறைப்பவர்போல் 

-மூன்பக் தனையிலர் வெங்கையின் மேவி முயங்குறுபேர் 

இன்பந் தருமவ ரவ்வின்ப மூடுற வின்றுபிரி 

துன்பங் கலந்தளித் தாரி சேனிலைச் தாமொழியே. ௧௫௦ 

பாக்கியச்சுறுத்தல், ப 

சுனைக்சாவி யன்ன விழிச் புனத்திற் சுசங்கடியா 

துனைச்சாசல் செய்தவர் தம்பொருட் டாக வுலைதல்கண்டு 

வினைக்கா டெறியு மழுவார் திருவெங்கை வெற்பிலன்னை 

தினைக்காவன் மற்றொரு வர்ச்சளித் தாலென்னை செய்குவையே. 

நீங்கற்கநுமைதலைவிநீனைந்தீரங்கல் , 

தீம்மா வியுநதர் தலைவரும் வேறு தருமவே 

அம்மா வுலஒற் பிரிந்திருப் பாரளி மூசுமதக் 

கைம்மா வுரியர் திருவெங்கை வாணர் கனகவெறீபில் 

எம்மா வியேயவ சென்றாற் பிரிகுவ செவ்வண்ணமே. கடு௨. 

தலைவிக்கவன்வரல்பா௩்கீசாற்றல் , 

கடிச்குங் கரும்பு மகவேள் சிலையவன் கைப்பகழி 

முடிக்குங் கடிமல ராமினிச் கேள்வெம் முபலகன் மேல் 

நடிக்குங் கமல பதத்சார் திருவெங்கை நாடனையாய் 

வடி.ச்குஞ் சுடரிலை வேலன்பர் தேரின் மணிக்குரலே.. Oh. 

சிறைப்புறமாகச்சேறிப்பறிவுறுத்தல். 

ayer சடி.ய வளியே ஈறுமென் றழைகள்சொய்யச் | 
கழலார்ப் பு.றுமென் பதச்தார் புனச்இினுங் காவசத்துஞ் 
சுழலாத் திரியும் இளிகா ளினிவெங்கைச் சோதிவெற்பில் 
நிழலாற் பொலிந்த விளம்பொழிற் சேயிரு செஞ்சுவ்தே. «Oe 

ழன்னிலைப்புறமோமீமோழிந்தறிவுறுத்தல். 

கொண்டா வெமையுடை யான்வெங்கை குழிஎஞ் சோலையித்பூர் 
சண்ட £ சளவு மளிகா ளுமக்குச் தகா.துகண்மீர் 
கண்டா னினைந்துமின் காணாத போதெம் களைமறச்கும் . 
வண்டா ரிறைவ ரொுகூடி யெம்மை மறப்பதவே. :. தடு 
  

  

௧௪௯. தச்கோய் எனப் பாடல் கொள்வாருமுளர்,



களவியல்... எக 

ழன்னின்றுணர்த்தல, 

கனைகாத்ச பூமட வார்விழி யாக நயந்தருளங் 

கனைகாத்த பாகர்சம் வெங்கையி லேவண்டு காவிமலர்ச் 

சுனைகாக்ச வெற்பெமர் வேலண்ண லேயிச் சுகங்கடிக்து 

இனைகாச்த வெம்மைச் துயர்புகக் காப்பர் செமித்இணியே. ௧௫௭௬ 

ழன்னின்றுணர்த்தியோம்படைசா நீறல், 

அந்திப் பொழுதிற் பெடைசா மரையு எகப்படநோம் 

புந்திச் சுரும்பு கதிர்வருங் சாறும் புறந்இரியும் 

நந்திக் கொடி வலங் கொண்டோன் நிருவெங்கை நாட்டிறைவ 

இக் தித் செமைமற வாஇரு shor Acar ses. &@ or 

கிடிவோன்றத்சம்பேறதுநேர்சோடுகிளத்தல 

அரற்றிக் கடிமலர்ப் பைர்சேன் கவாக்து சுரும்பினங்கள் 

ஏற்றிச் குவற வைத்தாங் இசணி னிருந்சவரை 

நீற்றிற் ஜிசழ்வடி வார்வெங்கை வாணர் கெடுஞ்சலம்பித் 

போற்றிச் குறவர்வைக் சான்மன மேயென் புரிகுவமே. EB oy 

பகற்கு றியிடையிடு. 

இறைவனைப்பாங்கிதநிவாலவிலக்கல் 
x 

கானக் குறவர் இருவெங்கை வாணர் கனகவெற்பில் 

ஏனக் குரலரி வான்குறித் தாரன்னை யென்பவளும் 

மானக் கயல்விழி யாள்குர லீர வருவதுபோற் 

ேனச் கலர்தொடை யாய்வரு வாஸிச் இனைப்புனத்தே, கடுக 

இறைவியைக்தறிவாலவிலக்கல 

மாடுண்ட வீரப் பிறையார்சென் வெங்கை வரையிணிலுன் 

சேடுண்ட கொங்கைப் பசலைசண் டேதினைச் காப்பயிர்க.தத் 

தோடுண்ட காதுடை. யாயன்னை சானுக் துணிர்திலளீ 

யோடுண்ட கூழென வேமறு காகிற்கு முூள்ளமுமே. ௧௬௦ 

இறைமகளாடிடநோக்கியழங்கல, 

நீரெ இனையிற் இளிகோச் குசலென நின்றுநம்மோ 
டாடுர் தலைவர் வரனோக் தணு மவருடனே 

கூடும் தொழின்மறைக் குஞ்சுனை யோடலர் கொய்யுமலர்க் 

காடும் பிரிவுறச் செய்வசென் னோவெங்கைச் சண்ணுதலே. ௧௬௧ 
&Q



௪௪... இருவெங்கைக்கோவை, 

பாங்கியாடிடம்விடுத்துக்கொண்டகறல், 

ட் வயிரோ FUE SVE தவர்வெங்கை மன்னனுக்குப் 

பயிரோ றவற நீத்சாளென் றெண்ணிப் பழுதுரையல் 

செயிசோ சிறிது மிலாக்கிளி காடன் சறகுடிலுக் 

குயிசோ டரிவை ஈடந்துசென் ரூளென் றுரைமின்௧ளே. sare. 

பின்னணேடுந்தகைதறிவயினீடூ சேன்றிரங்கல, 

தன்னோ டிரு$த பொழுதிளஎஞ் சோலைசெய் சன்மைகண்டேற் 

கன்னோ தனியிருக் தாற்செய்யு மாறு மறிவிக்கவோ 

. மின்னோ வெனரின் றவிர்சடை யார்திரு வெங்கைவெற்பில் 

என்னோ வறிந்தருள் செய்வான் வராம லிரு£,சதுவே. ௧௬௩ 

வறுங்களநாடிமறுகல, 

பெறுங்கள நஞ்ச முடையா ரடியவர் பிள்ளைதனை 

அறுங்கள மென்னு மொருவெங்கை வாண ரணிவரைமேல் 

நறுங்கள வன்ன குழனீங்க மங்கல காணிழந்த 

வறுஙகள மென்ன விருந்ததர் தோவிம் மணியிதணே. ௧௬௪ 

தறுந்தோடிவாழழர் நோக்கிமதீமயங்கல, 

அறத்தா நுடையர் நுகர்பெரும் போக மறமறியா 

மறத்சா றுடையர் விரும்புதல் போலும் வளர்சடையின் 

புறத்சா ௮அடையர் திருவெங்கை வாணர் பொருப்படைச்ச 

குறத்சா டையர் மடமாதை மேவக் குறிப்பதுவே. ௧௬டு 

இரவுக்குறி. 
—~»fe—— 

இறையோனிநட்தறிவேண்டல, : 

பொருந்தா சரணம் பொடித்சோர் பவப்பிணி போக்குதற்கு 
மருந்தா மிறைவர் திருவெங்கை வாணர் வரையனையீர் 
இருந்தார் சலியிற் புகஞுந்துஈன் மீன்வரச் SEN ese 
விருந்தாக வைத்தசன் ருனளி யேனையவ் வெய்யவனே ௧௬௭௬ 

பாங்கீநேறியினதநமைகூறல், 

அங்க முழுவணி யானோன்றென் வெங்கை யரனருண்மா 
தங்க முழுமத யானையன் ரூடகற் சாடுமொரு 
சிக்க மூழுவரி யன்றென வேழமுஞ் சீயமுஞ்சேர் 
அங்க முழுவன மெவ்வா நிருள்வரச் சொல்லுவதே. ௧௬௪ 
  

௧௬௬, ௮றிந்தருள் செய்வாள் என்பாருமுளர்,



களவியல். ஹன ஏஇ 

டஓுறையோேனேறியினதேளிமைகூறல். 

பங்கர் சனச்லென் வெங்கையி லேதும் பணைமுலைமா 
SAEs சனக்குமம் மாதங்க பாரந் சரிச்குமிடைச் 
சிங்கர் சனக்குர் தளர்வ,தல் லாமற் சனெவிலங்கின் 
சங்கர் சனச்கொரு நானோ சளர்குவன் ரூழ்குழலே. “௪௬௮. 

பாங்கியவனுட்டணியியலவினதல் , 

போதேது கொய்வ ரிழையே சணிவர் பொழில்விளையாட். 
- டேதே2 செய்வர் புளலேது தோய்வ ரெமைத்துதிப்பிற் 
நீதேத மில்லே யெனும்வெங்கை வாணர் செழுஞ்சிலம்ப 
ருதே தெனுமுலை யாருங்க ணாட்டியற் சொல்லுகவே. ௧௬௯௬ 

கிழிவோனவணுட்டணியியலவினுதல. 

என்னாட் டணியிய லென்னாயி னென்னுனச் கென்றனக்குப் 
பொன்னாட் டணியிய லெல்லாங் சவர்ந்து புசழ்மவிர்த 
சொன்னாட் டணியியல் வெங்கைபு சேசர் சுடர்ககிரிகுழ் 
நின்னாட் டணியிய லெல்லா முசைத்தரு ணேரிழையே. ௧௪0 

அவற்தத்தன்னட்டணியியலபாங்கிசாற்றல் , 

பிறைசக்கோலஞ் செய்யு நு.தற்சூட் டணிகுவர் பெய்வளையால் 
இறைக்கோலஞ் செய்வர் சுனையா டுவரவ் விரஇிசனைச் : 
சிறைக்கோலஞ் செய்யும் விழியார் சம் வெங்கைச் சிலம்பமசதன் 
நறைக்கோலஞ் செய்ய ஈழைக்கேர்லஞ் செய்வசென் னாட்டவசே. 

டுறைவீக்கிறையோன்தறையறிவுறுத்தல, 

வன்மானு மென்முலைச் சேயரி வாட்கண் மடந்தைரல்லாய் 
வின்மான் மதிக்கை யாவிர்சம் வாடவவ் வேள்விதரும் 
நன்மான் காத்சாதம் வெங்கையி லேயிற்றை காளிரவில் 
நின்மான் மதிமுகங் காண்பான் விரும்பு நெடுக்ககையே. ௧௪௨ 

நேராதிறைவிநேத்சோடுகிளத்தல், 

ஒலியா லசையச சருகெழத் சோகை யுடன்குதிப்பப 
புலியா வெனவெழச் குஞ்சர மோடப் புளிஈரெல்லாம் 
மெவியா விரையும் வனத்சே யிறைதிரு வெங்கைவெற்பில் 
மலியா ரிருள்வர நெஞ்சமெவ் வாறு வலிப்ப.துவே. ௧௭௨௩. 

நேரிடைபாங்கியோடுநேர்ந்துரைத்தல். 

மின்னோடு வச்ச. விரிசடை யோன்றிரு வெங்கைவெற்பர் 
மன்னோடு நீயிருள் வரதே கெனச்சொன் மடக்தைநல்லாய் 
என்னோடு கூடி யிருப்பது போல விருந்துமனம் | 

உன்னோடு கூடி னினியேது காணிங் குரைப்பதுவே. ௧௪௫. 
  

௧௭௨, அறிவ ரியற்றிய வேள்விதரு என்றும் பாடம், 

௧௪௬, வெற்பர் எனப் பாடங்கொளவாருமுளர், 

௧௪௪, வெற்பில் எனப் பாடங்கொள்வாருமுளர்,



௭௬ இருவெங்கைக்கோவை. 

நேர்ந்தமைபாங்கிநேடுந்தகைக்தரைத்தல், 

கொலையைக் குறித்த விலைவே லவநின் குறிப்பிசைய 

முலையைப் புணாமென் கொடியிடை யாடன் மூரணுமனச் 

சிலையைக் கரைத்துவர் தேனெரு சான்வெங்கைச் செல்வரைப்போல் 

மலையைச் குழைக்கவும் வல்லே னினிய௰ிர்ச மாரிலத்தே. கஎடு 

தநிமிடைநிநீடுத்தாய்துயிலநிதல், 
விந்சா சலமுனி மாசவன் போற்றரன் வெங்கைவெற்பிற் 

ச$தா டவிசண் முறித்ெெசெறி வேலொடு தண்புனத்தில் 

வந்சா குலமக் காக்க வாரணம் வர்துற்றதோ 

நந்தா வனத்திற் பறவையெல் லாழு ஈரல்கன் றவே, ௧௪௬ 

இறைவிக்கிறைவன்வரவறிவுறுத்தல். 

மேனைச் குரிய மருமக னார்திரு வெங்கைவெற்பில் 

மானைர் கடந்து செவியள வோடு மசர்விழியாய் 

யானைக் கரியு மரிக்குச சரபழு மாஇயிந்தக் : 

கானைக் கடஈதுவர் தாருயிர் போலுகங் காவலரே. ௧௭௭ 

அவட்கோண்டுசேறல். 

மருந்தா ஈகையுமை பங்காளர் வெங்கை ap g Bie wev 

இருக்சா மரைகண மறுத்தவிபடபோதி விசழ் திற 

விருந்தா மளிகட் இனிதாட்டு மல்லிகை மென்மலர்சொய் 

seer ரணிகுவ னில்லா செழுக்சரு லாரண௩கே, ப கறு! 

கறியுய்த்தகறல் , 

காதா முதம் பெறவேண்டி யன்றொரு காரிகைபாற் 

ூதாய் ஈடகச்த இருவெங்கை வாணர் சுடர்ச்கிரிமேற் 

போசார் மலாமல் விகையொடு முல்லையும் போய்க்கொணொவேன் 

பாசா.ர விரசம் வருக்சா திவணிற்க பைங்கொடியே. ௧௪௯ 

வண்டுறைதாோோன்வந்தேதீர்ப்படுதல் 

சாட்டா மரையென் நலைக்கணி வோன்வெங்கைச் சண்சிலம்பிற் 

நீட்டா வொருகடை யோவியம் போலுக் தஇிருவுருவீர் 

ஆட்டா னெனுங்கதி பரேடாங் கதவடைச் தாங்கதன்மேற் 

பூட்டா மளியுறப் பூட்டிற்றன் ரோவுஙசள் பூவகமே, ௧௮0 

பெரமகளாந்றினதரமைநீனைந்திரங்கல், 

விண்டெரி யாது மு௫லான் முடில்பொழி வெள்ளத்தினால் 

.மண்டெரி யாசெவ் வகசையடைரச் தாயன்ப மாறன்வூயற் 

கண்டெரி யாவிரு ளிற்போ மருமை கருதியன்ரோ 

பண்டெரி யாயொளிர் வெங்கைப பிரான்பதம் பாலித், சக



கள வியல். எள் 

புரவலன் 2றற்றல் , 

மூன்காட்டு பர்சமும் வீடுமுள் ளோன்வெங்கை மொய்வனைகுழ் 

கொன்காட்டி லுன்குழல் போலே ரிருண்டவிக் கூரிருள்வாய்ப் 

பொன்காட்டு மல்லெழி லுன்னிடை போலப் புயனுடங்கும் 

மின்காட்டி வக்ததிங் குன்னூர் வழியை விழியினுக்சே. ௧௮௨ 

புணர்தல், 

ஒர்போ செனும்பிறை வேணியிற் சூடு மொருவர்வெங்கைதீ 

தோர்போ .லசன்ற மணியல்கு லாயிரு செய்யவிள 

நீர்போ லமைக்தின்ப மேதிரண் டாங்குறு நின்முலைகள் 

மார்போ டழுந்தத் சமுவவென் னான் செய்க மாசவமே. ௧௮ ௩ 

புகழ்தல், 

பெண்காட் டூயவொரு பங்குடை யாருதிர் பிட்டினுக்கா 

மண்காட் டியபொன் முடியார் திருவெங்கை வாணர்வெற்பிற் 

றண்காட் டியமலர்க் கோசாய் குரும்பைக டாமொருமுச் 

சண்காட்டு மாயினு மொலவ்வா நினதொரு கண்முலையே, ௧௮௮ 

இறைமகளிறைவனைகத்தறிவால்விலக்கல . 

அசவெளி சோவவ் வனமெளி சோவன்றி யாற்றின்மடுக் 

கரவெளி் தோகந திருவெங்கை வாணர் களமருட்டும் 

இரவெளி சோவிவை யெல்லாங் கடந்இங் கெனையளிப்ப 

வாலெளி தோயவென் ஸுயிர்க்சா ணாக மன்னவனே. ௧௮௫ 

அவனிை றவியையிலவயின்விட த்தல் 

வலம்பொலி வீர மழுவாளன் வெங்கை மணிவரைமேல் 

நலம்பொலி வாணுதல் வேற்சணல் லாயுன் னடைவிருமமபி 

அ௮லம்பொலி யோடு சொடசோ திமமிலை யஞ்சலைதகாட 

இலம்பொலி யாமற் பரிகரிச் சேகுன் நிருமனைச்கே,. ௧௮௬ 

இறைவியையெய்தீப்பாங்கிகையுறைகாட்டல், 

மூட்டுப் படாத திருவாளன் வெங்கை மூளரிமுகை 
நட்பெ படாத விளமுலை யாயுன் னகையுடனே 
மட்டுப் படாம லிகலுந் சளவின்று மட்பெபட்டுக் 
கட்டுப் படாமலென் கைக்கேவர் துற்றது கண்டமுளே. ௧௮௪ 

இற்கொண்டேகல், 

சூடுந் தளப மணிரீல வெற்பு கதொடா்துமுனம் 
நாடுந் திருவடி. யெம்மான் றிருவெங்கை நாடனையாய் 
ஆடுங் கலாப மயில்போ லுறங்குகம் மன்னையினாற் 
றேடும் பொருஎல்ல மோசெல்லு வோக் இருமனைக்கே, ௪௮௮ 
  

௧௮௬, முலைக்கண் என்றும் பாடம்,



‘TF ...... திருவெங்கைக்கோவை. 

பிற்சேன்றிறைவனைவாவுவிலக்கல். 

தம்மேற் பணிபுனை வெங்கைபு சேசசைச் சார்லெர்போற் 
சைம்மேற் பொருடெரி யாவிருள் வாய்வெங் சரியுடனே 

செம்மேற் புலிதிரி யுட்காட்டி னீயிச் சிறுவழிவ6 

தெம்மேற் பழிசுமத் தாதகல் வாயெம் மிறையவனே. ௧௮௯ 

பேநமகன்மயங்கல. 

ஆய்வா ரளவி னளவாகும் வெங்கை யமலர் வெற்பிற் 

ஹேய்வா னுடங்கெடை யாயறிர் தாரைச் செலவிடுப்போர் 

போய்வாவென் பாரிவ் வுலகினிற் போவென வேமுடி.த்.து 

நீவாவென் ரூயிலை சண்ணோட்ட மில்லைகொ னின்றனச்கே. ௧௬௦ 

தோமீதலைமகடூயர்கிளந்துவிடுத்தல். 

வம்பு குறித்து வருமா ரளியின மலலிகைப்பூங் 

கம்பு குறிக்கும் பொழுதில்வெம் கேசரைச் கைதொழுது 

நம்பு குறிச்சகண் வருமண்ண லேகின் னகரினிற்போய்ச் 

கொம்பு குறித்து வரக்சாட் டொலியையெங் கொம்பினுக்கே, sme 

திருமகட்புணர்ந்தவன் சேறல், 

மூப்போ தினலுமந் தணர்தொழு தேத்துறு முத்தலைவேல் 

௮ப்போ தசன்றிரு வெங்கையன் னாளல்குற் காடசவம் 

ஓப்போ தெனவொண்் மணிவிளச் கேற்றி யுதவிசெய்யுஞ் 

- செப்போ இளமுலை யாய்செல்லு வேனென் நிருகஈசர்க்சே. ௧௬௨ 

  

இரவுக்குறியிடையீடு, 

  

டுறைவிக்கிதளையிறைவாவுணர்த்தல் , 

வள்ளலம் பாகு மரியாளன் வெங்கை மணிவரைமேல் 

விள்ளலம் பானல் விழியாய் துணைபுணர் மென்சிறகர் 

உள்ளலம் பாது gloat sas லொழிந்தெழுந்து 

புள்ளலம் பாரின்ற தென்னோ ஈமதிஎம் பூம்பொழிற்கே. ௧௯௩. 

தான்தறிமநண்டமைதலைவியவட்தணர்த்தல், 

கானலை வேனின முதிர்வா Oa Bans கண்டுமறி. 

மானலை நீரென வோடுதல் போல்வெங்கை வாணர்வெற்பிற் 

ேனலை வார்சொடை யார்குறி யாமெனச் சென்றுகைர்சேன்' 

பானலை வென்றகண் ளாய்குறி வேறுறப் பைம்பொழிற்சே. : ௧௬௪ 
ளோ 

௧௮௯, சுமத்தாசொழி எனப் பாடங்கொள்வாருமுளர், 
 



பாங்கீதலைவன்றீங்கேடுத்தியம்பல், . 

மறிக்கும் புலனுடை யன்பாதம் பாவ மாமுறியசத் 

தீறிக்குங் கனன்மழு வெங்ககைபு சேசர் தடஞ்சிலம்பில் 

வெறிக்குங் குமமு£லை மெல்லிய லாயிர்த மேதினியோர் 

- குறிச்குங் குறிசெய்வ சோரமை யாளக் குறித் தவே. 

புலந்தவன் போதல், 

மறகந்தடுச் குஞ்செயல் வெங்கைபு சேசர் மறைவனத்தில 

அ௮றந்தழைக் குந்திரு வாலயம் போலுல காரிருளைப் 

பிறந்தழித் சென்று மொளியோ டுலாவரும் பேரிருவர் 

தஇிறந்தடைக் இன்றதன் ரோகெஞ்ச மேகம் திருமனையே. 

புலர்நீ்தபின்வறுங்களந்தலைவிகண்டிாங்கல் , 

பணஞ்சேய் பொறியிள சாகா பரணர் பகைசடிரந்து 

நிணஞ்செய் சுடர்மழு வெங்கைபு சேசர் நெடுஞ்சிலம்மீற் 

குணஞ்செய் கதிரிலை வேலன்பர் தாங்குளிர் மாலையிட்டு 
மணஞ்செய் தனசென வோதமைகச் தாய்மலர் மாதவியே. 

தலைமகள்பாங்கியோடுரைத்தல் 

நல்லார் தொடர்பிளங் சாய்முதிர் வாமென நாடுரைப்ப 

அல்லார் மணிமிடற் றெம்மான் நிருவெங்கை யாதிவெற்பில் 

மல்லார் திணிபுயச் சன்பர்கம் பான்முனம் வைத்தநட்பு 

வில்லார் சிறுமென் றளிர்முற்ற லாட விளைந்ததுவே 

தலைமகளவலம்பாங்கிதணித்தல்., 

இீங்கையொன் ரானு முறுலெர் போற்றுர் திருவடியான் 

காங்கையன் ரூதைதன் வெங்கையி லேபைங் கனகநிறக் 

கோங்கைவென் றோங்கு முலையாய்சம் மன்பர் குறிபிழையார் 

வேங்கையென் ராயினும் பூச்சதுண் டோழுல்லை மென்மலசே. 

இறைவன் மேற்பாக்கதறிபிழைப்பேற்றல். 

பொருவோ விலர்திரு வெங்கையி லேமுன் புனச்திலெமை 

உருவோ டுயிரமு சென்றுபொய் கூறி யுழன்றவரே 

வெருவோ மிசவும் பழியுமும் மூர்ச்கு வினவிவழி 

வருவோம் வரினு மெமைகோச் குறீென வந்திலமே. 

ஓறைவீமேலிறைவன் தற்பிழைப்பேற்றல். 

நறவே யிதழியுவ் கங்கையும் பாம்பு ஈகைமதியும் 

உறவே யணியு மணிழுடி. யார்வெங்சை பூனைய 

புறவே யிளமயி லேயழு சேபசும் பொற்கொடியே 

மறவே னுனையென்று ரீரநினை யாமன் மறப்பினுமே. 
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ad இருவெங்கைக்கோவை. 

தலைவிதறிமநண்டமைபாக்கிதலைவற்தரைத்தல, 

ஈயா சவரைச்சண் டீவ செனச்செல் லிரவலர்போற் 

போயாவி யிற்சிறு மாங்கனி வீழப் புரவலனே 

நீயாவி யிற்செய் குறியென வேசென்று நித்சர்வெங்கை 

வீயா மலர்க்குழ லாள்வறி தேகொந்து மீண்டனளே. ௨0௨ 

அவன்மோழீக்கோடுமைபாங்கயவட்கியம்பல. 

சுள்ளெழுங் கொன்றையர் வெங்கையி லேமைச் கடலின்மதி 

நள்ளெழுங் சாலம பெறவே குறியிட சான்மருவி 

உள்ளெழுங் காம மருக்து பெரும லுழன்றுசென்றேன் 

புள்ளெழுங் காலையென் ரரன்பர் சாமிளம் பூங்கொடியே. ௨0௩. 

என்பிழைப்பன்றேன்றிறைவிநோதல். 

அஞ்சா மசற்றெறும் வெங்கைபு ரேச ரணிமிடற்றில் 

நஞ்சா மிருளிற் குறிபிழை யாதொரு நான்குறிச்துத் 

அஞ்சா தஇிருக்துந்துஞ் சுற்ற ளெனவலா தூற்றப்பட்டேன் 

எஞ்சா வழுதனை யாயினி நானிதற் சென்செய்வசே. ௨0௪ 

BN UA FT COLO , 

கயிற்றா ஸணிசழர வம்போற் சகந்சணிற் கற்பனையாக 

குயிற்ரா நிசழிறை வெங்சையி லேயெழுங் கூன்பிறையோர் 

aru oop ணிகழு மிளம்பேதை யாமிவ் விரவுவந்.ரர 

துயிற்றா வனை தனை வெங்கால தாசர் ஐயிற்றுகவே. 2.0@) 

TU HSH FT OU, 

சுளைவாய் மடைதிறக் கும்பல வான்வயற் ஜரொன்றுசெந்நெல் 

விளைவாய் மலியுஈ் இருவெங்கை வாணர்சம் வெற்பிடைமா 

சளைவாய் மடமயி லேசணனி வேழம் தனையொருபுன் 

வளைவான் ஞமலி குரைத்திங் குராமன் மறிக்ததுவே. ௨0௬ 

ஊர்துஞ்சாமை, 

நீர் தஞ்சுஞ் செஞ்சடை யார்வெங்கை வாணர் நெடுஞ்சிலம்பில் 

வார்.துஞ்சு மென்முலை£$ கோமள மேவந்து மால்வரைமேற் 

கார்துஞ்ச மாவின மெல்லாமுன் றநுஞ்சச் கடலுந்துஞ்ச 

ஊர்துஞ்சி லாசசென் னோவிது கான்செய்த வூழ்வினையே. ௨0௭ 

காவலர்கடுகுதல. 

சேவாதி சேவர் திருவெங்கை வாணர் சிலம்பர்கமை 

மேவாச வண்ணங் கதிர்வேன் மருட்டும் விழிமடவாய் 

கூவா மறுஇற் றிரிகா வலர்கையிற் கொட்டுபறை 

வாவா வெனகெய்த லம்பறை கூவும் வாய்சலுக்சே. ௨0௮



Oe etthipe 

ரி 

  

- நீலவுவேளிப்படூதல். 

ஒழுங்கு யிருந்ச சடையாளர் வெங்கை யொருவர்வெற்பில் 
புழுங்கி யிருந்த மனத்தன்பர் சாம்வர்து போமளவும் 

மழுங்க யிருந்து மிளிர்திங் களையொரு வாளசவம் 

விழுங்கி யிருந்து விடாதுசொ லோதளிர் மெல்லியலே. 

கூகைதழறுதல், 

காகா பரணர் திருவெங்கை நாயகர் ஈல்லடி.க்சன் 

பாகா சவெனக் கூ.கூவென் றத்தி யதிலிருந்து 

நீகா வலசை விலக்குஇன் ருயுயிர் நீத்திலனேற் 

KET Hors காண்பேன் விடியிற் கொடிமூன்னமே. 

'கோழீதாலகாட்டல் , 

வாய்மை யெனினும் புலரியைக் கூறுதல் வாரணங்காள் 

சேய்மை யறுஈங் கொழுரர்தங் கூட்டஞ் சதைத்தெமக்குத் 

இமை ப:பந்தமை யால்வெங்கை நாயகர் செய்சவறத் 

தூய்மை யுணாந்சவர் வாய்மையன் ரூமெனச் சொல்லுவசே, 

  

வசைதல்வேட்கை. 

  

தலைமகளைட்பாங்கிபநவால்வினவல, 

என்னிடத் துற்ற குறையுள வோகம்மை மீன் றவன்னை 

சன்னிடத் துற்ற முனிவோ வுலகர் தருமிமய 

மின்னிடத் துற்ற பழமலை யார்திரு வெங்கையன்னாய் 

நின்னிடதச் துற்றதென் னோவுரை யாய்கின் ஸினைவினையே. 

அநமறைசேவீலியறிந்தமைகூறல, 

ே£லயி லேவரு ஈஞ்சமுண் டார்திரு வெங்கைவெற்பில் 
மாலையி லேவண் டிசைபாடு மென்குழல் வாணுதலாய் 
'சோலையி லேஈங் கொழுரர்வர் தேகதிர் தோன்றுசறு 
காலையி லேதரு மாலையன் னோவன்னை கண்டனே. 

தலைமகன்வநந்தோமீற்கநமைசாற்றல், 

தாயுஞ் சுணங்சனு மூரும்வெங் காவலுஞ் சந்இரனாக் 
"தயங் குடிஞையுஞ் சேவலும் சப்புஞ் செயலெளிதோ 
பாயுஞ் சனவிடை யார்வெங்கை வாணர் பணிவசைமேற் 
காயுங் ச.இிரிலை வேல்லீரர் நம்மைச் கருதினுமே. 
  

௨௧௧, புலரியைச் கூவுதல் எனப் பாடங் கொள்வாருமுளர், 
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௨ இிருவெங்கைக்கோவை, 

தலைமகஜூர்கீதச்சேலவோநப்படுூதல், 

௮.றிவே யொருவடி. வாமீசர் வெங்கையி லன்னமன்னாய் 

எறிவே விறைவர்சம் மூர்க்கேடு யாங்கவ செண்ணமெல்லாம் 

அறிவே மவன் பிலாமைகண் டாலுசை யாடலமாய் 

மறிவே மறிந்தபி னஈசக னூர்சக்கு வழிக்கொள்வமே, ௨௧௫ 

பாங்கியிறைவனைப்பமீத்தல் 

வன்பற் றவர்தொழும் வெங்கைபு ரேசர் மணிவரைமேல் 

நின்பற் மிலர்கை விடுத்தா ரிறையவர் நீிபவர்மேல் 

அன்பற் நிலையணங சேறி சேனுமன் பற்றவரைப் 

- பின்பற் றுவருள ரோவித சான்மிகப் பேசைமையே. ௨௧௬ 

டஓறைவியிறையோன்றன்னைநேர்ந்தியற்படமோமிீதல் , 

சுரும்பு களிக்கும் பொழில்வெங்கை வாணர் சுடர்க்இரிமேல் 

அரும்பு கடுக்கு முலையா யுலகுள வாவியெல்லாம் 

விரும்பு கொடைத்சண் ணளிவேர்சர் கம்மை வெறுப்பவரோ 

கரும்பு சசப்பத வாய்க்குறை யேயிர்சச் சாசிணிக்கே. ௨௧௪ 

கனவுநலிபுரைத்தல். 

ஒடுஞ் செயல்செயு மாசைக் சளையை யொடிச்திருத்தல் 
கூடும் படிசெயும் வெங்கைபு சேசர் குவட்டில்விழி — 
மூடும் பொழுதெதிர் சோன் றிநிற் பார்கண் மு௫ுழ் இறந்தால் 
நீடும் புகழுடை யாரெதிர் தோன்றிலர் நேரிழையே. ௨௧௮ 

கவினமிபுரைத்தல். 

ஈயார் பொருளு மிறையாக் இணெறு மென த் துணைவர் 
தோயா முலைக ணலமிழர் சேன்மதி சூடுமொரு 

மாயா மயமலர் வெங்கைபு சேசர் மணிவரைமேல் 

வேயாம் பணைபுசை மென்றோட் கருங்கண் விஎங்கழையே. ௨௧௯ 

தன்றுயர்தலைவற்கணர்த்தல்வேண்டல. 

விழிக்டெ OG நுதலார்.கம் வெங்சையில் வேக்தொடுபெண் 
பழிக்கலை யென்றொரு வார்த்சையை யாரும் பகர்ந்துமிகுஞ் 
சுழிக்க னாகுர் திருப்பாற் கடலெனச் சோன்றுபுகழ் 
மொழிக்கெ னாகுது மென்பாரைக் சண்டில மொய்குழலே. ௨௨௦ 

துன்புறுபாங்கீந்சோலலேனச்சோலலல், 

பொறியா லயம்பொய்கை சூழ்வெங்கை வாணர்சம் பூங்கசத்தில் 
மறியா மெனப்பிறழ் சேயரி வாட்கண் மடர்சைநல்லாய் 
பிறியாதுன் னுள்ளச் இிருபபாரச் கயலவர் பேசுவசென் 
அறியா சவர்சமச் சன்ரோ வொருவ ரறிவிபபசே. 228 

௨௪௭, வாய்ச்குறைவே என்றும் பாடம். 

௨௨௭, அலயப் பொய்கை எனட் பாடங் கொள்வாருமுளர்,



& ar வி ய் ல். ௮] 8. 

அலர்பார்த்துற்றவச்சக்கிளவி. 

கலரா லறிவரி யார்வெங்கை வாணர் கனசவெற்பிற் 

பலரா லணியும் புகழார் பிறப்பொன்றிற் பாவிமதன் 

மலரால் வருந்துயர் நீக்குவ ராயினு மண் ணுளர்வாய் 

அலசால் வருந்ுயர் நீச்குற் பாரை யறிக்திலமே. ௨௨௨ 

ஆறுபார்த்துற்றவச்சக்கிளவி. 

ஒருகோடு தம்மிற் குறைந்தகல் வாண மொன்றுமன்றி 

இருகோடு வநது மிகுங்களி றேனு மிசன்மதமா 

அ௮ருகோடு வெவ்வச ரென்றாலும் வெங்கை யமலர்தரும் 

மூருகோ டுறழும் வடி.வா ரிடைமன முந்துறுமே, 20. 

காமமீக்ககமீபடர்கிளவீ , 

மாமாய னுந்தொழும் வெங்கைபு ரேசர் மணிவரைமேற் 

பாமா முனிவன் மலயா நிலமொரு பாலசைய 

வேமாயர் வேய்ங்குழ லாலூச மேனி விறடிற்பற்றுங் 

காமா'னலமவி யாகட லேழுங் கவிபபினுமே. ௨௨௪ 

தன்னுட்கையாறேய்தீடுகிளவி , 

வம்புற் றரனைவெண் மதியா லொடுங்கினை வண்டிழர்தாய் 
௮ம்புற் றனைமிகு கண்முச் துழுத்தனை யம்புயமே 

நம்புற் றரவணி யெம்மான் நிருவெங்கை நாட்டிறையை 

வெம்புற் றனையெனைப் போலென்ப தின்று வெளிப்பட்டசே. ௨ ௨டு 

நெறிவிலக்தவித்தல, 

நீரலை வேணியர் வெங்கையில் வாழு நெடுக்சகையைச் 

சீரலை வாய்வருஞ் செவ்வேண் முருகனுஞ் சேறலருஞ் 

சாரலை மேவு மொருபெருக காட்டுத் சனிவழியில் 

வாரலை நீயென் பவர்ச்சே வருவன வண்புகழே. ௨௨௭ 

தறிவிலக்தவித்தல் , 

பிளவு மதிச்செஞ் சடையாளர் வெங்கைப் பெருக்சகைசான் 
தளவு நகைக்கருங் கண்மட வாய்விண் டலமுகட்டை 
அளவு பொழிற்குறி வர்தாற் றுயில்பொழு சார்க்கும்புள்ளாற் 
களவு வெளிப்படி னென்னாய் முடியுநங் காரியமே. ௨௨௭ 

வேறிவிலக்தவித்தல், 

மறிகொண்ட வங்கையர் வெங்கையி லேமென் மலர்பபொழில்வாய்க 
குறிசொண்ட வன்பர் தருகோயென் றன்னை குறித்திலளாய் 
கெறிகொண்ட செய்வ மணங்கிற்றென் றேதன் னினைவழிக்து 
வெறிகொண்ட னண்மற் ஜொருவிதி யோவிது மெல்லியலே. ௨௨௮ 

  

  

௨௦௨, தலைமகள் ௮லர்பார்த் துற்ற என்றும் பாடம்,



௪... திருவெங்கைக்கோவை. 

பிறவிலக்தவித்தல் , 

-.. இருங்கண்ணி வெண்மதி கூடும் பிரான்வெங்கை யாவிமலர்க் 

கருங்கண்ணி கங்கையின் மென்நூவி யன்னங் கருதிவைத்த 

பெருங்கண்ணி யிற்புனற் காக்கைபட் டாங்குப் பிறாசமதில் 
மருங்கண்ணி வதன ரென்பது கேட்டின்னு மாய்ந்திலமே. ௨௨௬ 

தாவரைவரைவேதீர்கோள்ளுவீத்தல், 

பூண்சொண்ட மென்முலை யாய்வெங்கை வாணர் பொதியவெர்பில் 
ஏண்கொண்ட நங்கருத் தீன்றவர்ச் கோது மிசைவுபெரு 

காண்கொண்டு நங்கற் பழிதனன் ரோவன்றி நாணிழக்து 

மாண்கொண்ட வங்கற் புறுசனன் ரோசம் மரபினுக்கே, ௨௨௦ 

  

வரைவுகடாதல். 

வினவியசேவிலிக்தமறைத்தமைவிளம்பல் , 

வண்டு கவிக்கும் தொடையாயெம் மன்னையிம் மாதுதுயில் 

விண்டு தரித்தில ளென்கொலென் ரூளரன் வெங்கைவெற்பிற் 

பண்டு புனத்தில் வருமத வாரணம் பாய்கனவு 

சண்டு பினைச்துயின் ரூளீலை யென்று ச.ரந்தனனே. ௨௩௪ 

அலாறிவுறுத்தல், 
சோட்டு மலைவில் விறலாளர் வெங்கைச் குளிர்லெம்பித் 

நீட்டு மிலைமலி வேலண்ண வலே௫ின் நிருக்சரத்தால் 

வேட்டு மகிழ்செய் யணங்கென வேயிவண் மென்குழலிற் 

சூட்டு மலர்கண் டுலகமெ லாமலர் சூட்டியசே. 2 

தாயறிவுணர்த்தல், 

8ீர்பூத்த செஞ்சடை யார்வெங்கை வாணர் கெடுஞ்சலம்பிற் 

கார்பூச்த வண்மை மடங்கலன் னாயன்னை காலமன்றி 

எர்பூ.த்த பைந்சளிர் மெல்லிய லாமிவ். விளங்கொடிமேற் 

பீர்பூத்ச சென்னைசகொ லோவறி யேனெனப் பேசினளே. ௨௩௩. 

வேறியச்சுறுத்தல். 

அ௮லைமேற் ளெர்பொறி வாழ்வெங்கை வாண ரணிவரைமேற் 

சலைமேற் பயில்கைத் தல,த்தைய 8யெமைச் செய்துயர்க்குத் : 

தலைமேற் படுமெறிச் கோர்கான் முடக்குர் தகைமையென்னச் 

கொலைமேழ் பயிலு மெமர்வெறி யாடல் குறித்தனசே, - ௨௧௩௪



  

| ுறர்வரைவுணர்த்தல்,. 

மகவா ர னிறைஞ்சுர் திருவெங்கை வாணர் வரையணல்ன் : a 
மூகவா ரிசமு முலையுங்கண் டான்மிகு மோசமூறுஞ் 

சசகவாழ் வினசை யுரைப்பதென் யான்மறை சாற்.றுகின் ற. . 

சுகவாம தேவரு மின்றே விடுவர் துறவினையே. B® 

வரைவெதிர்வுணர்த்தல் , ட 

கொன்னெறி வேற்கு மரன்போ லெமசெதிர் சொண்டுதரும் 
நன்னெறி யாற்பெற லாகவுஈ் தென்வெங்கை நாசர்வெற்ப 

செந்நெறி யாற்செல் பதிச்கோர் கொடுகெறி செல்பவர்போல் — 

மின்னெறி வேற்கண் ணியைக்கள வாற்பெற வேண்டினையே. ௨௨௬ 

வரையுநாளுணர்த்தல், 

பணிவாய் விரிசடைப் பெம்மான்றென் வெங்கைப் பனிவரைமேற் 
கணிவாய் மலர்ர்.து மணகா ளூரைப்பச் கடன்றரக்ண் 

இணிவாய் மலரனை யாண்மறிப் பாயிடுங் £ற்றெனவொண் 

மணிவாய் புயத்தன்ப வார்கொண்ட தால்வெண் மதியமுமே. ௨௩௭ 

தலைமகளறிவறிவுறுத்தல. 

பிற்பழி யாது மிலரால சுந்தரர் பித்தவெனுஞ் 
சொற்பழி யாளர் திருவெங்கை வாணர் சுடர்க்கிரிமேற் 

ஐற்பழி யாகநின் றன்பழி நாணித் தலைவவறக் 

கற்பழி யாது மடமா தெனையுங் கரந்தனளே. Oy 

தறிபேயர்ததீடுதல். 

ஐயுற் றெமர்தெளி வானிருக் தார்றும் மடி.ச்சுவடு 
கொய்யுற்ற பூம்பொழி லூடசசண் டேமென்”குழலுமையாள் 
மெய்யுற்ற வங்கணர் வெங்கையி லேகுறி வேறுகொண்டு 
மையுற்ற கண்ணி யொடும்விளை யாடுக மன்னவனே. ௨௨௧௯ 

_ பகலவநவானையிரவுவநகேன்றல் 

ந்தே டவிழ்க்து நறவூற் றிருக்கு ஈளினமிசை 
வந்தேறி மென்றுயில் கொள்வெங்சை வாணர் வரையின் மலர்க் 
கொந்தேறு மென்குழ லாண்முக வாவிக் குழு.தமலர்ச் 
செந்சே ணிரவினல் லாற்கை யாதென்ன செய்யினுமே. ௨௪௦ 

இரவுவநவானைப்பகல்வந கென்றல் , 

சேல்கொண்ட சண்பணை சூழ்வெங்கை வாணர்சஞ் சேய்திருக்கை 
வேல்கொண்ட கண்ணிளம் பெண்ணோடு கூட விருப்பமுறும் 
மால்கொண்ட வெங்களி றன்னாய் மலர்மனை வாய்திறக்குங் 
கோல்கொண்டு வந்திலை யேலரி தாலவட. கூடுசலே. ௨௪4 
  

emer, உரைப்புச் சடன் எனப் பாடங் கொள்வாருமூளர், 

௨௪௪, அரிதாம் எனப் பாடங் சொள்வர்ருமுளர். |



௮௬ இருவெங்கைக்கோவை, : 

பகலினுமிரவினும்பயின்றுவநகேன்றல். 

சொல்லும் பொருளு மெனநிறை வாரிஎஞ் குன்மிடற்ற 
கெல்லுங் கரும்பு நிறைவெட்கை வாணர் நெடுஞ்சிலம்ப 

வில்லும் பிறையும் பணிவா ணுதற்றளிர் மெல்லியலை 

அல்லும் பசலு மகலா Facmas சுடைந்தருளே. ௨௪௨. 

பகலினுமீரவினுமகலிஙஹென்றல், 

பாவலர் பாடும் புகழ்வெங்கை வாணர் பனிவரைமேல் 

மேவல ராருயி ர௬ண்டமை வேலவ வெம்பசவில் 

ஏவல ராய கெருங்குமின் ஜேன்வண் டெனவிரவிற் 
காவலர் சூழ்ந்து இரிவார்பொன் காத்த கடி.யெனவே. ௨௪௨௩ 

உரவோனுடூழநங்தலனு 

| மாபும்புகழம்வாய்மையுங்கூறல். 

துதியுந் தொடையும் புனைபுயச் தாய்மணஞ் சூழ்க திலைவேல் 

நதியும் பணியும் புனைவே ணியர்வெங்கை காட்டினினின் 

ப.தியுங் குலனு மரபுஈல் வாய்மையும் பல்புகழும் 

மதியுங் களங்கமும் போலொழி யாமன் மறப்படுமே. ௨௪௪ 

ஆறுபார்த்துற்றவச்சங்கூறல, 

அரியும் பணியுர் திருவெங்கை வாண ரடியரல்லார் 

இரியும் பவகெறி போன்றொழி யாதிரை தேர்ந்துகொடு 

வரியுங் கரியுஞ் செறியுஞ் Anas) aur rte 

புரியுங் கருங்குழ லாள்பொருட் டாகப் புரவலனே. ௨௪டு 

ஆந்றத்தன்மையாற்றக்கூறல். 

அமுவாண் மொழிதளர் வாளைய கோவென் நலமருவாள் 

விழுவாள் புரண்டெழு வாள்வெட்கை வாணரை வேண்டியடி. 

தொழுவா எநங்கன் கொடியனென் பாளுயிர் சோர்க்திடுவாள் 

முழுவாள் விழிமட மாதெண்ண மன்ப முடி ச்தருளே. ௨௪௭ 

காவன்மீகவுரைத்தல் , 

ஆக்குறுவ் காரணர் வெங்கைப சேச ரணிவசையாய் 
தாச்குறுஞ் சீயமும் வேழமும் வேங்கையும் தப்பிவர்.து 
மாக்குறுஞ் சோூலையெம் மூர்புகு5 தாலு மனையருகு 

காச்குறுங் .சாவலர் தம்மையெவ் வாறு கடப்பதுவே. ௨௪௪ 

காமமீகவுரசைத்தல், 

தாள்வவி சொண்டு பகடுந்து காலன் றனைமருட்டும். 
ள்்௨லி கொண்டவர் வெங்கைவெற் பாரின் னணியலர்கற் 

ரொள்வலி கொண்டு சவிர்ப்பினல் லாமற் றுயர்விளைக்கும் 
வேள்வலி கொள்ளுக் துணையெங்கள் பேசைக்கு வேறில்லையே.௨௪௮ 

வள்ள. பணியு மணிவெ.ங்கை வாணர்ஈளன் ளுட்டினினின் என்றும் பாடம்,



களவியல், ரள 

கனவுநலிபுரைத்தல், 

மனவே யணியுக் திருவெங்கை வாணர் வசையணக்கு ட்ட 

சினவே விறைவநின் ரோளொடு கொங்கை தஇளைச்சவருங் 

கனவே யுயருச் துறக்கமென் பாணினைக் காண்பரிய 

கனவே துயர சருகின்ற தீவெர் ௩ரசென்பளே. ௨௪௯ 

கவினமிபுரைத்தல், 

கருவரை யெங்க டிருவெங்கை வாணர்தங் கண்ணழித்த 

ஒருவசை யன்ன வெழிலுடை மீரிங் குமதருளால் 

இருவரை பொன்னு மிருவேலை முச்தமு மீன்றனவாற் 

குருவரை யன்னமென் றோளுடை யாட்குக் குறையென்னையே, ௨௫௦ 

  

ஒருவழித்தணக்கல். 

  

தன்பதீக்ககற்சிதலைவன்சா PMs, 

என்மன நல்லிளம் பூங்கொடி பால்வைச் திளங்கொடி.தன் 

நன்மன மென்னொடு சொண்டூர் புகுக்திங்கு கான்வருவேன் 

வன்மம் வக்.த புகாவீசர் வெங்கை மருவலர்ேேபோல் 

. இின்மன மஞ்சலை செங்கயல் வாட்கண் ணிரைவளையே. உடுக 

பாந்கிவிலக்கல் 

ஊனா ர௬டலி னுயிர்போல வேயவ் வுயிரினுயிர் 

தானா மொருவன் நிருவெங்கை வெற்பிலுன் றன்பதிக்குப் 

போனால் விரைந்து வருவா யலையன்ப போகலைநீ | 

யானா யிழைதுயர் சண்டாவி கொண்டி. இருக்கெனே. ௨௫௨ 

தலைவனீங்கல் வேண்டல், 

நீர்புக்கு வாழு கெடுமினக் நீர் தனை நீங்கியுய்க்தாற் 
ரூர்புக்கு வாழு மூலையாளை யானும் தணந்துய்குவேன் 
மார்புக்கு மாலை யரவா னவர்வெங்கை வாணர்வெற்பில் 
ஊர்புக்கு மான்வ.ா வேண்டுமின் னேகின் னுளத்திசையே. உடு ௩ 

பாங்கிவிடுத்தல், 

கொநர்சார் மலர்க்குழல் வெண்முத் ச வாணகைக் கோமளச்தின் 
தந்தா குலமுற்று ரீயறி வாயன்ப தேமொழிக்கு 
நந தா மணிவிளக் சன்னாதம் வெங்கை ஈகரினிற்போய் 
வர சா செனச்சென்று சான்கூற 8ீசென்று வர.தருளே.' ௨.௫௪ 

ன் 

௨டுவ. ஊனா ருயிரி யிர் என்றும், சொண்டிவ் கயர்கலெனே என்றும் பாடம். 
    
 



  

- திருவெங்கை
க்கோவை. 

பாங்கிதலைவிக்கவன்சலவுணர்த்தல், 
- அம்மூல காரணர் வெங்கைபு Cre ரணிவரைமேற் 

செம்ஞரி வேலவர் நீயா ரணங்கின்ழுன் செல்லுமூனம் 

எம்மூர் புகுர்து வருவலென் ஜே ரேச்திழையாய் 
,கம்ஞூர் மருங்குற விக்நேரம் வநது ஈணுகுவசே. : 

தலைவிநெஞ்சோடூபுலத்தல, 

விளித்தார ௬ுயிரை யடிரீழல் வைப்பவர் வெங்கையிலே 

அளித்தார் புனைகுழ லாயக லேனென் றகர்தெளியத் 

தெளித்சா ரசன்றன 'ரேலவர் வார். த்தை தெளிந்துமனங் 

களித்தார் திமக்குள சோபிழை! தானிர்சக் கர்சினிச்கே. 

சேன்றேனீடலிற்காமமீக்ககமிபடர்கிளவி 

பூளை யணியுஞ் சடையாளர் வெங்கை புசேசர்வெற்பிற் 

பாளை மணங்கமழ். மாதிருப் பாளெனப் பச்சைமயிற் 

காளை யனையகங் காதலர் தாமலர்ச் கால்வருந்த 

நாளை வராம லிடம்போய் மறியுகன் னாரைகளே. 

தலைவியைப்பாங்கியாற்றுவித்தல், 

-௨டுடு 

- ௨௫௯ 

௨௫௭௪ 

பொலம்புரி வார்சடை யார்வெங்கை வாணர் பொருப்பணங்கே 

கலம்புரி மேனியிற் குங்குமந் தோய்தண் களபமென்ன 

- நலம்புரி காசலர் தம்பதி கோக்க நடந்தவழி 

வலம்புரி சோன்று மடிப்பொடி. பூசுச வந்தருளே. 

தலைவன்வந்தமைபாங்கியுணர்த்தல், 

மலையானை மாதுல னென்பார்தம் வெங்கை வரையிடைப்பூ ஞ் 

சிலையானை வென்ற வெழிலுடை யார்நஞ் செழும்பதிக்குக் 

கொலையானை மேற்பசும் பொன்னோடு வந்தனர் கோதைசமழ் 

மூலையானை மேற்பசும் பொன்னொழி வாய்மலர் மொய்குழலே. 

பாங்கீதலைவஜனேடுநோந்துவினுதல், 

காரார் மணிமிடற் றெம்மான் நிருவெங்கைச் காரிகைசன் 

பீசார் நசலு முடியாச் குழலும் பெருவிழியில் 

நீரார் நிறைகுட முங்கண்ணு ராமைஈன் னீதியென்றோ 

வாரா தொழிக்தனை நின்கருத் சசேதுசொன் மன்னவனே. 

தலைவன்பாங்கயோடூநோந்துவிஞைல் , 

அலையா நிலையர் திருவெங்கை வாண ரணிவசையீர் 

சுலையா னிறைமதி வேய்ங்குழல் சோலைக் கருங்குயில்யாழ் 

மலையா ளிலால்ல வோவல்ல வோவம் மதனனெடுஞ் 

சிலையா னுமிழ்வ தலரோவம் போவென்ன செப்புமினே.: 

௨டு௮ 

௨௫௯ 

2. %O 

2 Ir



களவியல். — ௮ 

தலைவியையாற்றுவித்திநந்தவருமைசாற்றல். 

நீர்மல்கு சண் ணும் வளைர்க்ச கையும்வெர் நெட்டுயிர்ப்பும் 

பீர்மல்கு கொங்கையு மாய்ப்பின்னை வேறு பிழைப்பிலசாய் 
ஆர்மல்கு செஞ்சடை யார்வெங்கை வாண ரருளதனால் 

தார்மல்கு தோளஎண்ண லேபுசம் சேனின் நனியுயிசே. ௨௬௨ 

  

வரைவிடைவைத்துப்பெ பாருள்வயிற்பிரிதல். 
_.......- 

என்போநநட்பிரிவுணர்த்தேந்திழைக்கேன்றல், 

இடைகிலை யாம்பொரு ளுண்டேன் முசனிலை யெய்தறமுங் 

கடைநிலை யாமின் பமுமேவு மென்றனர் காசலரென் 

றடைநிலை யாம்பதத் தெம்மான் றிருவெங்கை யாயிழைக்குத் 
தொடைகிலை வார்குழற் பூங்கொடி யேசென்று சொல்லுகவே. ௨௬௩௨ 

நீன்போநட்பிரிவுரைநீயவட்கேன்றல. 

என்னோடு சொல்லுக செல்லாமை யுண்டெனி னீரமதி 

சன்னோடு மல்கு சடையாளா வெங்கைச் தடஞ்சிலம்பிற் 

"பொன்னோடு சொல்லுக நீரின் செலவைப் பொருணினைந்து 

முன்னோடு பின்னு மிழப்பான் கருதிய முன்னவனே. ௨௬௪ 
நடேனேன்றவனீங்கல 

மாணிக் சவாசகன் செந்தமிழ் மாலை மணக்குழுடி 

வேணிக் கடவு ளிடமா இயதிரு வெங்கையன்னாய் 

ஆணிச் கனக மனையாள் செயலிங் சறிந்தசெல்வேன் 

ures Gor Ame தாலெனைப் போலவிலைப் பாவிகளே. ௨௬டு 

பாக்கிதலைவிக்கவன்செலவுணர்த்தல்,. 

இருளா லயமன்ன வார்குழ லாய்கம் மிறைவரின்று 
வெருளா லமுண்ட திருவெங்கை வாணர்தம் மெல்லடியை . 

அருளா லலதெய்க லாகாத வாறென வானைமிசைப் 

பொருளா லலதுனை யெய்தவொ ணாசென்று போயினசே. ௨௬௭௬ 

தலைவியீரங்கல, 

பொழியு மருளுடை யார்வெங்கை வாணர்  பொருப்பருவி. 

விழியு மெலிவும் பசப்பூர் முூலையுமல் வின் மதனால் 

அழியு மனமு நினைந்தில ராயினு மாவொருபெண் 

பழியு நினைந்தில பேபொருண் மேற்சென்ற பாதகசே. ௨௬௭ 
  

௨௬௭. அறிந்திலராயிலும் என்றும் பாடம், 

௧௨ ்



திருவெங்கைக்கோவை. 

- தலைவியைப்பாங்கிகொடூத்சொ ற்சோல்லல், 

ட் ion சறிசற் சரியார் இிருவெங்கை யாயிழையாய் 

- பிரியார் பிரியப்பட் டாரிலை யோகின் பெருமணக்குக் 

கரியார் பொருடாரச் சென்றார் பொருட்டுச் கயன்மருட்டும். 

வரியார்சண் ணீர்மல்க வென்னைகொ லோநின்று மாழ்குவதே. ௨௬௮ 

தலைவிகோடுத்சோற்சோலலல். 

நீடறி வாய்நின்ற வெம்மான் றிருவெங்கை நேரிழையாய் 

பீடறி வாய்கம் முயிரனை யார்சம் பெரும்பணைகீர் 

நாடறி வாய்பொரு ணச்சியிப் போது நடந்தகொடுங் 

காடறி வாய்துணிர் சாயுனைப் போலிலைக் சன்னெஞ்சசே, ௨௬௯௬ 

்- வநதவர்மீண்டேனப்பாங்கிவலித்தல் , 

வலையிற் படுகலை கண்டிஎ மான்பிணை மாழ்நிற்கும் 

நிலையிற் படர்வனஞ் சென்றனங் காதலர் கெஞ்சுருடுக் 

கொலையிற் படுமழு வார்வெங்கை மாதுன் குளிர் சரள 

- மலையிற் படர்சனம் பீர்மீள மீண்டு வருகுவசே. .. ௨ஏ0 

_ பநவங்கண்டுபேநமகள்புலம்பல். 

பூட்டாச வில்வளைத் தார்த்தாங் இடிக்துப் புயலெழுந்து 

தீட்டாத வம்பு பொழியுமிக் காலக் தெரிந்திலரோ 

காட்டாத நன்னிலை யார்வெங்கை வாணர் கனகவெர்பில் 

ஈட்டாத பொன்னனை யாயகன் ரார்பொரு ளீட்டுசற்கே, ௨௭௪ 

டுதளைவம்பேன்றல் . 

வெயிலே யெனமணி கண்டி.சழ் கூம்பி விரைக்குவளை 

துயிலே புரியுஞ் சுனைவெங்கை வாணர் சுடர்க்கிரியின் 

மயிலே யுளங்கவ லேலிது தான்மழை வம்பொடுக்இக் 

குயிலே மருபரு வத்தாற் பொழிசருங் கொண்டலன்றே. ௨௭௪௨ 

இழைமகண்மறுத்தல் , 

கொற்கைப் பசப்பெனக் கொன்றைகள் பூத்த "குருகொழிந்த 

௮ங்கைச் தலமெனச் தோன்றிய தோன்றின வன்னவயல் 

வெங்கைப் பதியிற் பழமலை நாதர் மிடறெனவே 

மங்கைப் பருவத் தணங்கே முகிலெழும் வம்பலவே. ௨௭௪௨௩ 

அவர்துதாகிவந்தடைந்ததிப்போழதேனத்துணைவிசாற்றல், 

- இணர்வார் சடைமுடி யார்வெங்கை வாண ரிமயவெற்பிற் 
புணர்வார் மூலையிள மென்கொடி யேகம் புலம்புறநகோய் 
உணர்வார் பொருளொடும் வர் சாரென் ரோகை யுரைத்துமுகில் : 

  

வணர்வார் குழலெழில் வாங்குதல் வேண்டிமுன் வந்ததுவே. ௨ஏ௪ 

௨௪௨, கூப்பி எனப் பாடங்சொள்வாருமுளர்,



soralu a. ஆகி 

தலைமகளாற்றல்,. -: 

பொருகாண் மதனை யழித்தே யிமயப் பொருப்பின்மணத்' coe 

திருமா எதிற்றரும் வெங்கைபு சேசர் செழுஞ்சிலம்பிற் 

கருகாண் மலர்விழி மாதேயென் ருயினுங் கரசலரீங ட்ட 

கொருகாள் வருவசென் றேகின்ற சாவி யுடலகத்சே. eae 

அவனவபட்புலம்பல். | 

தடுக் தடங்கண் மணற்கேணி யாசவவ் வூற்றிறைக்கும் 

நீடும் புலின முலையாச் குறைவு நிறைவுமின் றிச் 
சூடும் பிறையர் திருவெங்கை வாணர் சுடர்கஇரிமேற் 

பாடுஞ் சுரும்பலர் மொய்குழ றேம்பிப் பதைச் இடுமே, ௨௪௬ 

பாகஜனேடுசோலலல். 

வார்சொண்ட மென்முலை யாளிடை யேபொய் வருவலென்னுங் 

கார்கொண்ட வென்னிடை யில்லைபொய் யென்னச கடுச்கைஈறந் 

தார்கொண்ட செஞ்சடை யார்வெங்கை வாணர் சடஞ்சிலம்பிற் 

றேர்கொண்ட £€ர்வல வாவிரைர் சேகச் செலுத்துகவே. ௨௭௭௪ 

மேகத்தோடூுசோலலல்., 

சென்னிப் பிறையர் திருவெங்கை வாணர் செழுஞ்சிலம்பில் 
மன்னிப் படருங் கொடிபோற் றழைந்து மலர் வதன்றெப் 

கன்னிப் பசுங்கொடி வாடுங்கண் டீர்மெய் கருகிகின்று 

மின்னிப் பொழியி லெனையன்று போய்ச்கரு மேகங்களே, ௨௭௮ 

பாங்கிவலம்புரிகேட்டவன்வாவறிவுறுத்தல், 

செண்ணீர் முடியர் தருவெங்கை வாணர் செழுஞ்சிலம்பிற் 

புண்ணீர் முழுகு மிலைவே லிறைவர்பொழ் நேரின்மிசைப் 

பண்ணீர் மொழியணங கே௫ளர்க் தார்க்கும் பணிலமுன்றன் 

கண்ணீர் வழியடைகத் தற்குரித் தாகிய கல்லெனவே. ௨௭௯ 

வலம்புரிகிழத்திவாழ்த்தல். 

வேயின் சவின்புனை தோளுமை ப.்கர்தம் வெங்கைககர்க 

கோயின் முனம்புகுஞ் சங்கென வாழ்கநங் கொண்கா்சுசம் 

போயின் றணைவ லெனவோ தியமொழிப் பொய்மைபடா. 

ander yep Bream டாலென வார்க்கும் வலம்புரியே. ௨௮0 

தலைவன்வந்துமீப்பாங்கிநீனைத்தமைவினாவல் , : 

௮ம்மை யிடத்தர் திருவெங்கை வாண ரணிவரையெங் 
கொம்மை முலை,ச்தட மெல்லாம் பசலை கொளச்கொடுத்துச் 
செம்மை மனத்திற் பொருள்விழைம் தார்தரச் சென்றவிடத் 

  

செம்மை நினைத்ததுண் டோவிலை Cuno enev விறையவனே. ௨௮௪ 

௨௭௭.  வாணர்தமதருளால் என்றும் பாடம்,



இருவெங்கைக்கோவை. 

தலைவனினைத்தமைசெப்பல். 

புறந்தாழ் குழலுமை பங்காளர் லெங்கை புரத்தரயன் 

பற தாலு மென்னென் நிருக்கின்ற வேணிப் பசமர்சமைச் 

துறந்தார் மனமென.வெங்கொடுங் காட்டுச் சரத்திடைநான் 

மறந்தா னினைச்சலு முண்டுபொன் னேயுங்கள் வஞ்சியையே. ௨௮௨ 

பாங்கிதலைவியையா ற்றுவித்திநந்தமைகூறல் , 

விண்மணி பொய்ப்பினும் பொய்யாகின் வாய்மை விளஎம்பியெங்கள் 

கண்மணி யொத்தசெவ் வேலிறை வாவயிர் காத்சளித்தேன் 

ஒண்மணி கண்டச் சொருவெங்கை வாண ருயர்சலம்பிற் 

பெண்மணி யைப்பிறை வாணுத லீர்ங்குழற் பேதையையே. ௨௮௩ 

  

களவியல் முற்றிற்று, 

ff 
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காதலன்ழலைவிலைவிடுத்தமைபாங்கீகாதலிக்தணர்த்தல். 

மலைவிலை யென்ற நிலைவெங்கை வாணர் மணிவரைமேல் 

இலைவிலை யிந்த மணிக்கு முலைக்குமென் றெண்ணியொரு 

கொலைவிலை வென்ற நுசன்மட வாய்கங் கொழுகர்முடுழ் 

முலைவிலை நல்கென ரைந்தலை நாக முழுமணியே. myo 

காதலிநற்றயுள்ளமகீம்ச்சியுவ்ளல். 

நான்ற சடிலச் திருவெங்கை நாயகர் நல்குமொரு 

கான்ற குருதிச் குடர்மாலை வேலுடைக் காளையெழில் 

போன்ற வுருவத் இறைவர்மென் மோஸிீடு பூர்தொடைகண் 

டீன்ற இபாழு.திற் பெரிதுவ வாநிற்கு மெம்மனையே. 2 98 

பாங்கீதமர்வரைவேதீ* நீதமைதலைவிக்கணர்த்தல், 

புரவல சொக்குங் குடிவாழும் வெங்கை புரத்தரிர்தி 

வரவல சொக்கு மிடற்றார்தங் கையிள மான்விழியாய் 

இசவல சொக்கு மிறையோன் மு$லைவிலை யின்மொழியாற் 

த.சவல சொக்கு மெதிர்புகுர் sates saps. ௨௮௬



வரைரவியல், . ௯௩ 

.... தலைமகளுவகையாற்றதுளத்தொகிளத்தல், 
வில்லுங் கணைய மதவேளு மாய விழித்சவசெஞ் 

சொல்லும் புனையுக் திருவெங்கை வாணர் சுடர்ச்சிரிமேற் 

கொல்லுக் துயர முலைமேற் பசப்பினைக் கொண்டுகெஞ்சே 

செல்லுஞ் செலவை யுணர்த்திய சாமிச் செழுமூரசே. ௨௮௭ 

தலைவனைப்பாங்கிவாழ்த்தல, 

கணத்தி னிலங்கு மதிப்பிள்ளை யொன்றிளங் சட்செவியின் 
பணத்தி னுறங்குஞ் சடையாளர் வெங்கைப் பணிவரைமேற் 

குணத்தி னுயாநத கொடியிடை யாவி கொடுப்பசற்கா 

மணத்தி னலங்கல் புனையுஈங் காசலர் வாழியவே. ௨௮௮ 

தலைவிமணம்போநட்டாகவணங்கைப்பராநீலைகாட்டல் , 

நிலமா சணிநிகர் வெங்கைய எளான்றரு நீமுூனமெங் 

குலமா தஇனைமணஞ் செய்சாங் கெனையுங் கொழுநர்வந்து 

ஈலமா மணம்புணர்ச் சால்விழ வாற்றவ னானெனவே 

பலமா சருந்தொழும் பாவைசெவ் வேளைப் பரவறுமே. ௨௮௯ 

அதுகண்டோன்மகீழ்தல் , 

மால்பற் றியபொழில் வெங்கைபு ரேசர் மணிவரைமேற் 

சேல்பற் றியவிழி யாளூல கோர்முனஞ் செங்கையினாற் 

கால்பற்றி யம்மியின் மீதே யிருத்தல் கடைப்பிடித்து 

வேல்பற் நியதெய்வ சூளா மணியினை வேண்டுமென்னே. ௨.௯௦ 

  

அ.றத்தொடுமிற்றல். 
va Oe 

  

கையறுதோமிகண்ணீர் துடைத்தல், 

கோலம புனைசலிற் குற்றமின் ரூன்மலர் கொய்துவருங் 

காலந் தவறில பந்திடைச் தோல்வியுங் கண்டிலமால் 

ஆல திகழ்மிடற் ரூர்வெங்கை நாட்டுன சம்புயத்தில் 

நீலஞ் சிறுமுச் துதிர்ப்பசென் னோவுசை நேரிழையே. ௨௬௪ 

தலைமகள்கலுழ்தற்காரணங்கூறல், 

செண்ணீர் முடியர் திருவெங்கை வாணர் செழுஞ்சிலம்பிற் 
பண்ணீர்மை மென்மொழிப் பாவைகல் லாயிப் படி.முழுதும் 

எண்ணீர்மை யன்பரைக் கண்டன மால்வந்த சென்றனது.. 

கண்ணீர் கொடுமென் மூலைமேற் பசப்பைக் கழுவுறவே. ௨௬௨ 
  

௨௯௬௦. வேண்டுறுமே என்றும் பாடம 

Cas, என்னோசொன் னெயிக்சகையே என்றும் பாடம். இது நேரே 

பொருள் பயக்கவில்ல, ௨௬௨, கழுவுறலே என்றும் பாடம், |



௬௪. 'இருவெங்கைக்கோவை. . 

்் தலைலன்றெய்வங்காட்டித்தெளிப்பத்தெளிந்தமைகூறல், 

ன “சொலைசூழ் குருகுமொன் றுண்டாற் கரிநெறி கூறுமெனில் 

இலைசூழ் மனையின் மூனிவரெல் லாக்தொழு மெங்கள்பழ 

- மலைசூழ் மறுகெழில் வெங்சைஈன் னாடர் மனச்தெளியச் 

திலைகசுழ் வனந்திகழ் தெய்வங் காட்டிச் தெளித்ததற்கே. ௨௬௩ 

பாங்கியியற்பமித்தல், 

மூனங்குழை யாச மலைகுழைச் தார்தம் முதல்விகன 

தனங்குழை யாது குழைச்தார்சம் வெங்கைத் தடஞ்சிலம்பிற் 

சனஙகுழை யாயுனக் £€ச்தா ரிலேகொனங் காவலனார் 

மனங்குழை யாமன் மூனந்தா மருந்து மருக்தனையே. ௨௬௪ 

தலைமகளியற்படமோமீதல் , 

உழைகா தலிக்குங் கரத்தார் நிறைமதி யொச்தசங்கக் 

குழைகாதிற் பெய்பவர் சென்வெங்கை வாணர் குளிர்சிலம்பின் 

மழைகா சலிச்குங் கொடையன்பர் மேற்பிறர் வாயுரைக்கும் 

பிழைகாதிற் கேட்பவர் தோபடைத் தானயன் பெண்பிறப்பே. ௨௯டு 

தேய்வம்போறைகோளச்சேலதவமேன்றல். 

பு.ந்றங் சதமணி வெங்கைபு சேசர் பொருப்பிலெங்கள் 

சுற்றக் சொழுமெங் கொழுரர்கிற் காட்டிமுன் சூுளுரைத்த 
குற்றம் பொதறுத்சரு ளென்றடி போற்றிச் கொழுமலர்தூய்ச் 

செற்றம் சணிக்குதும் பெண்ணே யினிச்குல தெய்வத்தையே. ௨௬௬ 

தலைவியிலவயிற்சேறித்தமையியம்பல் , 

சுட்டா வறிவுரு வானாரவ் வானிற் சுரர்சமக்குங் 

இட்டா வழுதனை யார்வெங்கை வாணர் இரியணங்கே 

மொட்டா முலையிற் பசலைகண் டேமனை முன்றில்விடாள் 

இட்டா ஸிலைவிலங் சென்பதொன் றேகுறை மீன்றவட்கே. ௨௬௭ 

சேவிலிகனையிநளவன்வாக்கண்டமைகூறல, 

மீனைச் கட்த பொழில்கு ழாரன்றிரு வெங்கைவெற்பர் 

கானைக் கடஈது குறிவா யிருள்வரச் கண்டனள்யாய் 
மானைக் சடந்த விழியாய் சரள மணிவடச்ச 

ஆனைக் கடந்த விளஞ்சிங்க மோவென் றயிர்த்தனளே. ௨௬௮ 

எறிவனை வேற்றுமைக்கேதுவினுதல் , 

களம்வேறு பட்ட மிடற்றார்தம் வெங்கைச் சனகவெற்பில் 

புனம்வேறு பட்டிங்கு வந்சவன் றேகம் புரிகுழற்குத் 

தனம்வேறு பட்டு விழிவேறு பட்டுச் தளர்ந்துமொ ழி 

மனம்வேறு பட்டதென் னோவுசை யாய்செவ் வரிக்கண்ணியே. ௨௯௬௯ 

Be. குழைத் தா.ரம் மு,தல்வி என்றும் பாடம்,
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| | -யாங்கிவேறிவிலக்கல். 

வீட்டை யுவந்து சருவார் திருவெங்கை வெற்படுத்த : 
சாட்டை விரும்பி யுறைதெய்வ மேயெங்கள் கன்னிபடும் 

பாட்டை கினைந்திலை வாளா வுலூற் பலர்விரும்பும் ன சூ 

ஆட்டை விரும்பினை ஈன்றோ விதுசொல் லறிவினுக்கே. ௧.௦௦ 

வேறிவிலக்கியவமிசேவிலிவிதைல், ன 

மின்னோ வெமிச்குஞ் செஞ்சடை யார்திரு வெங்கைவெற்பிற் 

பொன்னேய் விலக்குவ மென்றெண்ணி யாங்கள் புகும்பொழுதில் 

என்னோ வெறிவிலக் குற்றா யிளமுலை யேர்திழையாள் 

தன்னோ யறி$்தனை யேலுரை யாய்மைத் தடங்கண்ணியே. ௩௦௧. 

பூத்தநபுணர்ச்சியாலறத்தோடூநிற்றல், 

தடுச்க நிறைபுனற் பண்ணையிற் சூன்முதிர் சங்கம்வர்து 

படுக்க ஈகளின மலர்வெங்கை வாணர் பனிவரைமேல் 

உடுக்க வுசவினன் மாந்தழை மாமல சொண்ணுதற்குச் 

கொடுக்க மதனை விடுச்சசன் ரானொரு கோமசகனே. 8௨0௨ 

புனறரநபுணர்ச்சியாலறத்தோடூநீற்றல், 

வான்கற்ற வண்புகழ் வெங்கைபு சேசர் மணிவரைமேற் 

ரூன்கற்ற கல்வி தளர்வூ டுதவும சகையெனவே 

தேன்கற்ற மென்மொழி யாள்வரு நீரொடு செல்பொழுஇில் 

ஊன்கற்ற வேலுற வோனொரு வேர்ச னுசவினனே. ௩௦௩. 

களிறுதநபுணர்ச்சியாலறத்தோடூநீற்றல். 

லங்கைச் களிறு தரும்வெங்கை வாண ரணிவரைமேல் 

வெங்கசைக் களிறு தனைப்பாய் வுறவர மெய்ந்ஈடுங்இக் 

கொங்கைச் களிறு புறம்பாய் வுறப்புல்லிச் சொண்டனள்வேற் 

செங்கைக் குமரனை யன்னா னொருவனைத் தேமொழியே. ௩௦௫ 

மணம்விலக்கல. 

வன்னித் திருவிழி யார்வெங்கை வாணர் மணிவரைமேல் 

இகநித் திலவட ஈல்கெற் கேயன்றி யேதிலாக்குக் 

கன்னிச் குமரி மணமுடை யாளல்லள் காண்டகைய 

சென்னிக் கணிமுடி தாட்கணி யாகுஞ் செயவில்லையே. ௨௩௨௦௫ 

தலைமகள் வேற்றுமைகண்டுநந்றய்்சேவீலியைவினதல், 

நெடுங்கோ வளலயல் வெங்கைபு சேசசை நகெஞ்சிருத்தாக் 
கொடுங்கோ லசசர் குடைக்க ழடங்குங் குடியெனவே 
இடுங்கோல் வளைவிழி 8ீசொழி யாம லிருப்பதென்னோ - 
அ௮டுங்கோல் புரைவிழி வெண்முச்த வாணகை யாயிழையே. ௩0௯ 

ணவவைவவகுகமை   

௧௦.௫. Bader nes erat Dutt பொருந்தாது,
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சேவிலிநநற்றய்க்தழன்னிலைமோழியாலறத்தோடுூநீற்றல். 

புலல்சண் டளவின் மறைலெங்கை வாணர் பொருப்பிடைச்செக். 

சிலங்கண் டளவி லுறைதிரிர் சாங்கொர் நெடுந்தகைதன் 

ஈலங்சண் டளவி னலக்இரிச் தாண்மென் னடன்மிசையோர் 

ஈலங்கண் டளவின் மிககோ மருங்குலுன் காரிகையே. ௩௨0௪ 

நற்றய்தமரநக்கறத்தோடூநீற்றல், 
வேலோடு வாளும் பயினமர் காணம் விளங்கழையைப் 

பாலோடு தேன்கல௩் தாஙகெ வாளை பணைமருதச 

சேலோடு மாயுர் திருவெங்கை வாணா இலம்பினெடும் 

மாலோடு மானு மொருவே லவற்கு மணஞ்செயுமே. ௩0௮ 

  

உடன போக்கு, 

டைஇ்குஆந் இடம 

பாங்கீதலைவற்தடன் போக்தணர்த்தல் , 

தாயிற் A msg AGQates வாணர் சடஞ்சிலம்ப 

போயிப் பொழுது வருவலென் றேடற் பொறுக்கறியாள் 

தீயிந் புழுவென வேபசைப் பாணின் நிருவருளால் | 

நீயித் தருவை யுடன்கொடு போரின் நெடுசகர்க்சே. ௩௦௯ 

தலைவனுடன் போக்தமறுத்தல், 

௮ணிச்சமூ மன்னத்தின் நூவியு மாத டி.மலர்க்குச் 

சனிக்த நெருஞ்சிப் பழமென் றறிந்து் சகுவரன்றி : 

மணித்தர் வழங்கரும் வெங்கொடும் பாலை வழியொருகான் 

இனித்ஈ மொழியுடை யாரையெவ் வாறுசொண் டேகுவனே, ௩௧௦ 

பாங்கிபோக்தடன்படுத்தல். 

தணையிற் புணர்களி வண்டிஎம் பூர்சண் டணர்பொதளும் 
பணையிற் றயில்பொழில் வெங்கைபு ரேசர் பணிவரையாய் 

பிணையிற் பிறழ்கருங் கண்ணாட்கு நின்னைப் பிரிர்சமலர் 

௮ணையிற் கொடியது வோயைய நீசெல் லழற்சுரமே. ae 

தலைவன்போக்தடன்படுதல. / 

நாமொழி யாத புசழ்வா னருள்வெங்கை நமாசரைச்சொற் 

பாமொழி யானெய்த லாம்பாலை ஞானசம் பந்தனுக்குத் 

தேமொழி யாயுன் னுயிரனை யாட்சருஞ் செம்பவள 

வாய்மொழி யாலிளங் காவாகும் பட்ட மரங்களுமே. ௩௨௧௨
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பாற்கிதலைவிக்தடன்போக்தணர்த்தல்; 

சேவியுஞ் சம்புவு நீங்காத வெங்கைச் செழுஞ்சிலம்பர் 

காவியும் கஞ்சமு மாம்பலும் பூத்துச் கவின்சனியும் 

வாவியும் பெண்ணணங் சென்றார் கதிர்தெறும் வன்சுரத்திற். 
காவியும் கண்ணு மழுசமும் போன்றொளி ராரணங்கே. - ௧௩௧௩ 

தலைவிநாணமீவிரங்கல் , 

ஊணிலை யாககஞ் சுண்டோன் றிருவெங்கை பூரனைய 

வாணிலை யாகு மசர்விழி யாய்முன் வனைந்திருந்த 

பூணிலை யாகு மவயவம் போலப் பொலவிலழிவார் 

நாணிலை யாகிற் றனுவாற் பயனென்னை நங்கையர்ச்கே. EP 

கந்புமேம்பாடுபூண்ழலைப்பாங்கிபுகறல் , 

சேண்போலு மேனியர் சென்வெங்கை வாணர் செழுஞ்சிலம்பிற் 
பாண்போலு மென்மொழிச் செந்துவர் வாய்மலர்ப் பாவையன்னாய் 

பூண்போலு காண்மூச லெல்லாழு மங்கலப பூங்கழுத்தில் 

நாண்போலு மாணுறுங் கற்பொன்று மேகுல நாரியர்ச்சே. உட 

தலைவியோநப்பட்டேழதல, 

நரைப்பால் விடையர் பிறையார் சடையர்மெய்ஞ் ஞானமயர் 

ஒரைப்பாவை பங்கர் திருவெங்கை வாணர் மணிவரைமேல் 

உரைப்பா ௬ரைப்பவை யெல்லா மூரைக்க வுனக்கிசைவேற் 

திரைப்பாவை யேசெல்லு வேனன்ப சோடருக் தச்சு ரமே. ௩௧௭௬ 

பாங்கிசுரத்தியல்புசைத்துமித்தலைமகள்சோல்லல் , 

மாவோ வெலுங்கறைச் கண்டர்வெங் கேசர் மணிவசைமேல் 

ஏவோ வெனுங்கண் ணிளங்கொடி யேமத னெய்யுகழும் 

பூவோ புயல்வெண் மதியோ சணிகொளும் பூங்குயில்வாழ 

சாவோ விறைவ ர௬டனே புகுங்கள்ளிக் சாடெனக்கே. ௩௪௪ 

பாங்கிகையடைகொடுத்தல் , 

இறந்தார் பிறந்துழ லாதே முதுகுன் நியற்றுசெயல் 

சிறந்தார் புகழ்வெங்கை செய்வா னருளுஞ் சிவனுமையை 
அறக்தா னுருவுகொண்் டன்னான் கூட்ட னருந்ததியைத் 

துறக்தாலு 8 துற வேலைய னேநின் றணைவியையே. ௩௧௮ 

பாங்கிவைகிநள்விடுத்தல, 

லெங்கே தகைமுனி வார்வெங்கை வாணர்தம் வெற்பிலன்னை .. 
எங்கே மகளென் நிறுப்பா எஉட்குன் ஸியல்பசனை 

இங்கே யிருந்துரைத் தோரிமைப் போதினு ளெப்படியும் | 

HEC sas துன்னொடு கூவெ னான்மல சாரணங்கே. ௩௯ 
௧௩.



mo இருவெங்கைக்கோவை. 

தலைமகளைத்தலைமகன்சுரத்துமித்தல். 

.. கொடும்பா விசளு மொருமா சவப்பயன் கொள்வரென ்..் 
நெடும்பார் மிசையின் றறிந்சாம் விழிபொழி நீர்பெருகச் 

- சுடும்பா லையிலுன் நிருவடிச் சாமரை சோய்ந்சமையால் 

.... அடும்பா தக௩ஞ்ச முண்டமை வார்வெங்கை யாசணய்கே. ௩௨௦ 

தலைமகன் போமில்கண்டுவியத்தல், 

பிதபபபாம் வனம்புச் குழல்வார் தமக்குப் பெரிதுமுன்செய் 

அறப்பா லு,சவுர் திருவெங்கை வாண ரடிகிழல்போல் 

உறப்பாலை செய்துய ரெல்லா மொழிய வொளியிழைசாழ் 

நிறப்பார மென்முலை யாய்பொழி லோவொன்று நேர்ச்ததுவே. ௩௨௪ 

தலைமகன் றலைமகளசைவறிந்தீநத்தல், 

ஆடும் பதத்தர் இருவெங்கை வாண சதிகபுகழ் 

- பாடுங் குமுதம் புனலூற வெய்ய பரிதியினால் 

வாடுங் சமல முகவேர் புலர மலர்ந்துதென்றல் 

ஒடுங் குளிர்கண் பொழிற்கே யிருந்சரூ ளொண்ணுதலே. ௩௨௨ 

உவந்தலர்சுட்டியுண்மகீழ்ந்துரைத்தல், 
எண்ணிய வெண்ண முடி.ப்பார்தம் வெங்கை யிமயவெற்பில் 

அண்ணிய நூன்மருங் குற்கனி வாய்வின் னுசலியுன் றன் 

மண்ணிய நீல மணிவார் குழலின் மலர்புனையப் 

பண்ணிய புண்ணிய முன்னமென் னோவென்றன் பாணிகளே.௩௨ ௩ 

கண்டோயிர்த்தல், 

கந சனும் வெள்ளை மதகரி வேந்து ஈறியவர 

விந்தனு முள்ளங் க௫ிஃசேத்தும் வெங்கை விமலர்தருங் 

கந்தனும வள்ளீயு மோவறி யேமிந்தக் காளையெழின் 

மைந்சனும் வள்ளிதழ்ப் போசணி வார்குழன் மங்கையமே, ௩௨௪ 

கண்டோர்காதலின்விலக்கல, 

தாதை யனைய இருவெங்கை வாணர் தடஞ்சிலம்பில் 
சதை யொவெரு மாலனை யாயித் திருந்திழையாள் 
கோதை வெயிலிடைப் பட்டனை யாளெகங் குடிலில்வைகஇ 
மாதை யுடன்கொண்டு காளையுன் னூர்ச்கு வழிச்கொள்கவே. ௩உ௨டு 

கண்டோர்தன்பதியணிமைசாற்றல், 

பணியே நியசெஞ் சடைவெங்கை வாணர் பனிவரைமேல் 
-சணியே மாவிற் படர்கொடி மீ.து கழணிவளை 
அணியே வேழம்பர் போலே தீவமு மணிககரம் 
மணியே தோளண்ண லேயுங்கண் மாட வளநககசே, Fie Se 

ஷன 

௬௨௨. L428 gi வேயப் பரிதியினால் என்றும் பாடம். 

௧௨௬, சடையாளர் வெங்கைப் பனிவரை என்றும் பாம்,



வரைவியல். ௬௯: 
தலைவன்தன்பதீயடைர்தமைதலைவிக்குணர்த்தல், 

பன்னகர் கன்ன மன்னவ ரென்றும் பசவுவெங்கை 

கன்னகர் சன்னக ரென்னுமெம் மான்சிரி ஈன்னுதலாய் 

பொன்னக ரென்னக ரிர்ககர் முன்னெனப் போத்றலுறும். | 
இக்கக சென்னகர் நின்னக சாக வெழுக்ருளே. ப்ட் க௨௭ 

  

கற்பொடுபுணர்தந்தகெளவை. 

சேவிலிபாக்கியைவினதல். 

சொன்மாது SOT LYS Lp யாழிவிட் டேச்தித் தொழுமிமய 

கன்மாது பங்கர் திருவெங்கை வாணர்ஈன் னாடனையாய் 

என்மாது சென்ற விடமே தறிந்தில னின்மூுழு.தும் 

பொன்மாது சென்ற மனைபோற் பொலிவறப் புல்லென்றதே. ௧.௨௮ 

பாங்கிசேவிலிக்தணர்த்தல், 

சாந்த் தருபவர் வெங்கைபு சேசர் சடஞ்சிலம்பில் 

சேந்சங் கயல்விழி கீர்மல்ச வேநின்று சேம்புமன்னே 

காந்தர் தொடர்கரும் பொன்போல வின்றுதன் சாந்தனைக்கண் 

டேந்தங் கலமுலைச் செம்பொனன் னாடொடார் தேகனளே. Kee 

சேவிலியினையலேன் போர்க்கேதீரழிந்துமோமீதல், 

௮னையே யனைய வருளாளர் வெங்கை யணிவசைமேல் 

இனையே லெனவெனசக் கோதிடிற் பீரெனைப் போலவொரு 

புனையே டவிழ்மலர்ச் கோதையைப் பாலையிற் போச்டிநின்னுல் 
வினையே னுறுதுய ரெல்லா மூமக்கு வெளிப்படுமே. — ௧.௩௦ 

சேவிலிதன்னறிவின்மைதன்னைநோந்துரைத்தல், 

புன்றோ லுடையர் திருவெங்கை வாணர் பொருப்பணங்கு 

வன்றோ விசாம னொடு£தை தங்கண் மனைசடந்து 

சென்றோர் வனம்புகுர் தாளென்பர் மாரி ஜழெரிவையர்க்கு 

தன்றோ வதுபிழை சானோவென் ரூளது காடிலனே. ௩௩௪ 

செவிலீதேய்வம்வாழ்த்தல், க 

செடிமுழு அம்புலி. துஞ்சுபொல் லாதவெர் இிச்சுர.தஇில் 

அடிமுழு தஞ்செம் புனல்பாயச் சென்ற வணங்குவக்தால் 

படி.மூழு தும்புகழ் வெங்கைபு சேசர்தம் பாலனுக்செங் ப 

குடி.மூழு துந்தொழும் பாளாச வோலை கொடுக்குதுமே. ககக 
    

Mh MO, 'செவிலிதேற்றுவோர்க்கெரிரழிர்தமொழிதல் என்று பாடங் ௫ 

கொள்ளுவாருமுளர், |



௧௦௦ இருவெங்கைக்கோவை. 

செவிலிநற்றய்க&கறத்தொடுநிந்றல். 

வேலைச் தாளமு மைந்சலை காக வியன்மணியுஞ் 

சோலைச் செழுமல ரும்போல நம்மைத் து.றந் தமெல்ல 

மாலைச் குழலி சனக்குரி யானை மணக்துசென்றாள் 

பாலைப் பொருமொழி பங்கர்வெங் சேசர் பனிவரைக்கே. ௩௩௩ 

நந்றயயலார்தம்மோடுபுலம்பல், 

- பொன்போ லொருபெண் டி.ருவெங்கை யானருள் பூண்டுபெற்றோர் 

என்போ லிலையுல கம்பதி னான்௫னு மிப்பொழுது 

துன்போ டழுங்கு மவருமென் போவிலைச் சோகமுறேல் 
என்போ ரறிகுவ ரோவறி யாரிவ் விரண்டையுமே, ௩௩௪ 

நற்றப்தலைமகன்பயிலிடந்தம்மோடுபுலம்பல், | 

'அவிச் குரியர் திருவெங்கை வாண ரணிவரைமேல் 

மேவிக் குடையுஞ் சுனையே மலர்கொய்யு மென்பொழிலே 

வாவிக் குமுத மலர்வாய் சிறிது மலர்ந்துபெற்ற 

tials குரையுமென் றென்சொல்லிப் போயினள் பாதியே. ௩௩ட 

நிமீத்தம்போற்றல. | 

பாவிரி மாபுசழ் வெக்கைபு ரேசர் பனிவரைமேல் 

பூவிரி வான்பொழில் காப்பசற் காகப் பொருதிரைத்தண் 

காவிரி மாதை வருவித்த காக்சையுங் சாக்கும்கொலோ | 

மாவிரி மாகுழ னன்மாதை மீங்கு வரவழைச்தே, ௩௩௭௬ 

சுரந்தணிவித்தல, | . 

சங்கலைச் சொண்புன லூர்வய னாவற் றலைவனுக்குச் , 

செங்கலைப் பொன்செய்த தென்வெங்கை வாணர் திருவருளால், 

பொங்கலைச் தண்புனற் காவிரி காட்டிற் பொவிககிறை 

அங்கலைத் இங்கண் மூகமாது சென்ற வருஞ்சுரமே. ௩௩௭ 

தன்மகண்மேன்மைத்தன்மைக்கீரங்கல் , 

கோக்சச் குழையுஞ் சிலையாளர் வெங்கையி னுண்ணிடையார் 

மோக்கச் குழையு மனிச்சமென் பூவின் முகந்திருச்தஇத் | 

தூக்கக் குழையும் பதங்கள்வெம் பாலைச் சுடுபரலில் 

தாச்சச் குழையுங் கொலோகுழை யாதெங்க டையலுச்சே. ௩௩௨௮ 

'இளமைத்தன்மைக்தளமேலிந்திரங்கல், 

பேதைப் பருவ மிறந்தே பெதும்ஸ்பப பிராயமுறும்: ... | 

போதைச் தொடங்கி மருண்மாலை போல்பவள் போனதென்னோ . 

மாதைச் கலந்த விடத்தார் இருவெங்கை வாணர்வெற்பில் .. த 

கோசைச் செழுங்கதிர் வேல்வேர் தொடுமச் கொடுஞ்சாமே. ௩௩௬



வரைவியல், ௧௦௧ 

அச்சத்தன்மைக்கச்சழந்றிரங்கல் 

ஆல மெழும்பொழு சவ்வெங்கை வாணர்ச் சபயமென. 

ஒல மிடுஞ்சரர் போலே யபயமென் ரோடுங்கொலோ 

ஞால மிடந்து தரிந்தவக் கோலமு காணவொரு 

.. கோல மெழும்பொழு தஞ்சிமுன் போந்த கொழுஈனுக்கே. ௧௪௦ 

கண்டோரிரக்கம் 

துன்படு மையர் திருவெங்கை வாணர் சுடர்க்கிரிமேல் 

மின்படு நண்ணிடை யாள்விளை யாடிய மென்பொழிலும் 

பொன்படு மூசலும் வண்டலம் பாவையும் பூவையுங்கண் 

டென்படு மோவறி யேம்பெற்ற தாயென் நிருப்பவளே. ௩௨௪௪ 

- சேவிலியாற்றத்தாயைத்தேற்றல. 

வெல்லப் படாத வயில்விழி யாள்செயல் வேறொன்றன்றிச் 

சொல்லப் படாத செயலாய் முடியிற லுயர்சனன்றோ 

அல்லற் படாதியன் னேவெக்கை வாண ரருள்கொடுநான் 

செல்லப் படாத விடமேனுஞ் சென்று தஇிருப்புவனே. ௩௪௨ 

ட ஆற்றிடைழக்கோற்பகவரைவினுதல. 

தன்னைத் தலைவனை நின்றாங் கறிந்து சவம்புணாக்து 

முன்னைப் பவந்தொலைத் தீருண்மை கூறுமின் மூரிவெள்ளம் 

மின்னைப் பொருசெஞ் சடையில்வைச் தார்வெங்கை வெற்பிலெங்கள் 

பொன்னைச் கரந்தொரு சகாளைசொண் டேசனி போயினனே. ௩௪௩ 

ன க மீக்கோரேதுக்காட்டல். 

சேவிற் பிறங்குங் கொடிவெங்கை வாணர் சிலம்பணக்கே 

பூவிற் பிறந்த பசுந்சேன் விரைவழி போர்தணுகும் 

மாவிற் கலது மலர்க்கேது செய்யுமல் வாறெனவே 

ஏவிற் சிறந்த விழியா ணமக்குமென் றெண்ணுகவே. Cpe 

சேவிலியேயிற்றியோடூபுலம்பல். 

௮ள்ளி யளைந்து பசுந்தா தளியின மம்புயமென் 

ப்ள்ளி யுறங்கும் திருவெங்கை வாணர் பணிவரையாள் 

வள்ளி ஈடக்த வழிதாரந் திடாசவ் வழிடந்தாள் 

கள்ளி படர்ர்த சுரத்தே வருமறக் காரிகையே. ௩௪ 

சேவிலிதாவோடூபுலம்பல, 

புரவே புரியு் திருவெங்சை வாணர் புனையுமணி 

௮ வே புரைய மகலல்கு லாளொ டனைதுய.ர 

வரவே தகுவதன் றென்றா யிலைமலர் வாய்திறக்குங் 

குரவே மொழிரல் குரவே நினக்கத கூறு சற்கே. ௩௪௭௬ 
  

௧௪௪, . வண்டலும் பாவையும் என்றும் பாடம், பொருட்டெப்பின் று,



௧௦௨ இருவெங்கைக்கோவை. 

சவடுகண்டிங்கல்,... 

டட புலியோ டாவு தாழுங்கூத் துடையவர் பூவையர்கைப் 

-ப்லியோ டுயிர்கவர் வெங்கைபு ரேசர் பணிவரைமேல் 

மலியோ தியினிசை வண்டுபண் பாடுறும் வஞ்சயடி 

கவியோ மூனஞ்செலும் 'வெள்ளடி. யோடு சலந்ததுவே. ௩௪௭௪ 

சேவிலிகலந்துடன்வரவோர்க்கண்டூகேட்டல் , 

வேண்டா ருயிர்சவர் செவ்வே விறைவனு மெல்லியலும் 
மீண்டா ரெனவுண் மஒழ்ச்துநின் ஜறேன்மலர் வேதன்முதல் 

மாண்டா பெலும்பணி வெங்கைபு ரேசர் மணிவரைமேல் 

தூண்டா விருஞ்சுடர் போல்வரு வீரெதிர் தோன்றுறவே. ௩௪௮. 

அவர்புலம்பறேற்றல் _ 

என்னூர் பெயரவ் விளங்கா ளையுமில் விலஙகிழையாள் 

தன்னூர் பெயாறும் பிணைவிழி யாளுச் சனிவினவிப் 

பொன்னூ புரவடி வஞ்டபங் காளர் பொருர்துகொடி 

மின்னூர் முகிலுறங் கும்பொழில் சூழ்வெங்கை மேவினசே. ௩௪௯ 

செவிலிபுதல்வீயைக்கா ணதுகவலைகூர்தல் , 

சேணா டியமதில் வெங்கைபு சேசர் செழுஞ்சிலம்பில் 

மாணா வலர்மொழி வார்க்கேது சொல்வனென் வாய்தி றந்து 

நாணா தினியெங்கன் மீண்டுட னன்னகர் நான்புகுவேன் 
காணா மருங்கு லொருமாதை யாற்றிடைக் கண்டிலனே. ௨௫௦ 

மீட்சி, 

—= a= 
தலைவிசேணகன் றமைசேவிலிதாய்க்தணர்த்தல். 

கூனும் பிறையொன் றணிவார்தம் வெங்கைச் குளிர்சிலம்பில் 
- ஊனும் கருதியும் தோய்வடி வேல ஜொருவனொ 

மானுங் கயலும் பணிவிழி யாளரி மாவழங்கு 

கானுங் கரைபொரு சான்யாறும் குன்றுங் டர்தனளே ௩டுத 

தலைவன்றம்ழர்சார்ந்தமைசா ற்றல. 

சேய்விளை யாடுர் இருமார்பர் வெங்கைச் செழுஞ்சிலம்பில் 

நீவிளை, யாடுஞ் சுனைமீ து நாண்மலர் நீபறிப்ப 

_மாவிளை யாடும் பொழிலது காணிள மகஈஇிமுதிர் | 

Gautier யாடுமவ் வெற்பேஈம் வெற்பு விஎங்கழையே. ௨௨௫௨ 
  

ம் 
a 

, ..சட௨, வீலை யாடும் பொழில.த சாண்வியன் என்றும் பாடம், வீ-பறவை,



S2val pdr GadCaint sh GurGgrdranta 
பாங்கியர்க்கணர்த்திவிடுத்தல். 

வேலையிற் ரோன்றுஈஞ் சுண்டோன் நிருவெட்சை வெற்பிலளி - 
சோலையிற் பாடூமெம் மூர்புகு வீரித சொன்மினறு 

மாலையிற் ரோன்றுங் க.இர்வே லவனொடு மாவழங்கு 

 பாலையிற் போயின மாதவர் சாளென்று பாங்இயர்க்கே.. ௧.௫௩ 

ஆங்கவர்பாங்கியர்க்தணர்த்தல், ட 

வெளிறுக் தீ.சள ஈகைமீ சரன்றிரு வெங்கைவெற்பில் 

களிறும் பிடியு முடங்குளைச் கோளரி கண்டுடைந்து 

பிளிஐஞ் சுரத்திடைப் புச்கறும் மாது பிறமுமின்போல் 

ஒளிலுங் கதிர்வடி. வேலுடை யானொடிங் குற்றனரே.. ௩௫௪ 

பாங்கியர்கேட்டுநற்றய்க்தணர்த்தல் , 

இற்றுப் பிறையர் திருவெங்கை வாணர் இரியிலன்னே 

கூற்றுக் குடித்த வுயிர்மீண் டெனச்தன் கொழுகனொடு 

வேற்றுப் புலச்தினின் றுந்ரூ ளெனச்சிலர் மெய்யுரைத்சார் - 

ஆற்றுப் படுத்துன் மனச்சே யிருந்த வரு்துயரே. B® 

நற்றய்கேட்டவனுளங்கோள்வேலனைவீனுதல் , 

கைக்கா லசூலத்தர் வெங்கையி லேஈற் கடவுடர 

மூச்சா லமுழமுணாச் தீருல காளு முடிமன்னவன் 

மைச்கா வியங்கண் மடமா துடனெம் மனைவருமோ | 

தக்கார் புகழ்தன் மனைபுகு மோவொன்று சாற்றுமினே. Ox 

  

தன்மனவரைதல். 

  

நற்றய்்மணமயர் வேட்கையிற்சேவிவியைவினுதல் 

மின்னைப் பயந்த வெனச்கோ கதிர்வடி வேலொருவன்' 
தன்னைப் பயந்த வனைக்கோ திருவடித் தாமரையில் 
என்னைப் பு.ரஈ்சவர் வெங்கையன் னாய்மண மேற்றுவக்கும் ன க, 

முன்னைச் தவமெவர்ச் கோவறி யேம்வந்து மு.ற்றுவதே. (a. (GET 

சேவிலிக்கிதனளைவசைந்தமையுணர்த்தல். 

செவ்வாய் மடமயி றன்னையின் னேமணஞ் செய்திருந்தார் 

அவ்வா எரியனை யாரென்று தூத ரழைந்சனசால் 
சைவா கமச்இிகழ் வெங்கைபு சேசர் தடஞ்சிலம்பில் 

  

- எவ்வா றறைவ தீறக்கோடி. செய்துமுன் னீன்றவட்கே. ... .. ௩௫௮. 

mor. முன்சென்றோர் பாவ்யெர்க்குணர்த்தல் என்பாலதுனத்



SOR இருவெங்கைக்கோவை. 

வரைந்தமைசேவிலிநற்றய்க்தணர்த்தல் , - 

பொன்னா ரிதழித் தொடையாளர் வெங்கைப் பொருப்பிலிந்த 

நன்னா ளினிவருங் காலச் தறாதென ஈன்மணஞ்செய் 

தன்னாய் வருகின் றனர்மட மாதுட னன்பரென்று 

சொன்னார் மொழிபிற ழாதுண்மை கூறுகற்.றூதுவசே. ௨௨௫௯ 

் தலைவன்பாங்கிக்கியான்வரைந்தமைநுமர்க்கியம்புசேன்றேன்றல். 

ஊனெழு வாய்மழு வெங்கைபு ரேச ருயர்சிலம்பில் 

தேனெழு வார்குழ லாய்நுமர் சேறத் செளித்சருள்வாய் 
வானெழு மிர மதிவாண் முகத்துங்கள் வல்லிகனை 

யானெழு நாலவொன்று சான்றாகச் செய்த விருமணமே. ௩௪௬௦ 

பாங்கிதானதுழன்்னேசாற்றியதுரைத்தல், 

பன்னா எருர்்சவஞ் செய்ச,சன் மாதைப் பணியிமய 

நன்னாக நல்க வரைந்தார் திருவெங்கை காடளிக்கும் 

மன்னாவெம் மேம வரைவளர் மாதை வரைந்தமைதான் 

முன்னா வறிந்து பயந்தா டனக்கு மொழிர்சனனே. ௩௬௪ 

  

உடன் போக்கிடை யீடு. 

——ofe— | 

நீங்தங்கிழத்திபாங்கியர்தமக்தத்தன்செலவுணர்த்தல். 

வெறிமேவு கொன்றையம் பூர்தொடை யார்திரு வெங்கைவெற்பில் 

கமிமேவு முப்பென வன்பரிற் கூடிவெங் கானகத்தில் 

கெறிமேவு மங்கை மகிழ்ந்துசென் ருளென நீருரைமின் 
மறிமேவு முண்கண் மடக்கொடி மாதர்க்கு மாதவசே. ௩௬௨ 

தலைமகடன்்சேலவீன்றட்தணர்த்தல் , 

மின்னைத் திருத்து மவிர்சடை யார்திரு வெங்கைவெற்பில் 

பொன்னைப் பரித்த இருமார்ப சோடசர் போயினளென் 

றென்னைச் கொடுத்துக் கலங்கவிழ் சாய்க னெனக்சவலும் 

அன்னைக் குரைத்தரு ளீர்வழு வாநெறி யந்தணசே. ௩௬௩ 

ட நற்றய்க்கந்தணர்மோழீதல் 

அல்லஞ்சு கண்டர் திருவெங்கை வாண ரணிவரையீர் . 

இல்லஞ் சுரமச் ச£ரமேசன் னில்ல மெனக்கருதி 

வல்லஞ்சு மென்முலை யாணடர் தாளென் வழிச்செலவை 

சொல்லக் தணவனைக் கென்றுவெம் பாலைச் ச£ரத்தி௮டையே. ae
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பயர$்வேரத மவ 
தலைவிகண்டுதலைவற்தணர் ததல.. - 

| சல்வளைச் சன்று புரமெரித் தார்கருங் சாவியங்கட் 

பல்வளைச் செங்கைச் கொடி.பாகர் வெங்கைப் பனிவசையாய் 

வில்வளைச் தம்பு பொழிந்தார்த் செழுந்து வியன்சிலம்பைச் டு 

செல்வளைப் புற்றது போல்வளைந் தாரெமர் சேரினையே.  tma@ 

தலைமகடன்னைத்தலைமகன்விடுத்தல். 
செருகச் கஇடர்த மதிவே ணியர்திரு வெங்கைவெற்பில் 
சருகற் புகுஞ்சுழல் காற்றாகு வன்பசைச் சார்வினரேல் 
குருகிற் சிறந்தகைச் தோசாய் நுமசைக் சொலாமையினால் 
௮௬௫. செலவஞ்சு வேணிற்ச நீயில் வதரிடையே, ௩௬௭௬ 

தமநடன்சேல்பவளவன்புறநோக்கீக்கவன்றாற்றல் , 

கன்மலை மென்னினு மவ்வேடர் பெய்யுங் கணைமழைகெெ 
கென்மலை யென்லும் புயத்சோர்ச் Bibs; Mowe gros 
பன்மலை யென்னு மணிமாட வெங்கைப் பழமலைவாழ் 
பொன்மலை வெள்ளி மலைபோற் பொலிக புகழ்படைத்தே. 2.௬௭ 

  

. வரைதல், 

  

சன்றேன்மீண்டிவத்தந்தணர்சான்றேராழன்னிட்டருங்கலந் 
தந்துவரைந்துமீக்கண் டோர்சாற்றல. 

கருவே சறுக்குக் திருவெங்கை வாணர்க்குங் கற்புமைக்கும் 
௮ருவேள்வி நன்மணஞ் செய்துசெம் பா.திமெய் யாயினவால் 
வருவேசு ஈன்னெறி தான்வழு வாமன் மணம்புணர்ந்து 
பொருவே லிறைவற்கு ஈன்மா திலுக்குமெய் பூரித்தவே. ௩௬௮ 

வரைவியல் முற்றிற்று, 

ரட்ட அண 

க & F wt wv. 
——~ofo-— 

இல்வாழ்க்கை. 

"தலைவன்றலைவிழன்பாக்கியைப்புகழ்தல். 
கலைகா ணரும்புகழ் வெல்கைபு ரேசர் சனகவெற்பில் ' 
குலைகா ண்லைபுனற் பண்ணையி னாக்குபைங் கூழ்விளைவுற் : 
லைகா ணளவும் வருந்.துகன் ரூரினென். னொண்டொடைமின் 

- மூலைகா ணளவும் வருர்இனை வாழி PB cin cpa Su 8௨௬௯. 

௬௬௪. சவன்ரறுற்றல் என்பாருமுளர், ப்பட் 

௬௬௮௮. நன்னெறி. சர்ள் என்பாருமுளர், 
/ oP



௧௦௬ இருவெங்கைக்கோவை, 

தலைவனைப்பாங்கிவாம் த்தல், 

மால்போ லிருக்கு மிறைரீ யணிந்தகன் மங்கலகாண் 
பால்போ விருக்கு மொழியாட்கு வெங்கைப் பரனணிந்த 
சேல்போ லிருக்கும் விழிமா துமையின் நிருக்கழுத்இன் 
நூல்போ லிருக்கப் பெறுகதின் மாசவ நோக்கடைந்சே. ௩௭0 

பாங்கீதலைவியைவரையுநாளளவும்வநந்தாதிநந்தமை 

யுரையாயேன்றல். 

போற்றலர் போற்றுங் கதிர்வே லவன்றொடை பூணளவும் 
6ற்றலர் மேனியர் வெங்கையி லேயுண் ஸணிசம்புசெந்தேன் 
ஊற்றல சொன்றிற் கொடிறுசுப் பாயில் வுலகநிறை 
தூற்றல ரெங்ஙகன நீசுமர் தாற்றினை சொல்லுகவே. ௩௨௭௧ 

பேநமகளுரைத்தல். 

வினைக்கூறு செய்தன் நிருவடிச் சாமரை மேவுறவென் 
தீனைக்கூவு மையர் திருவெங்கை வாணர் தடஞ்சிலம்பில் 
Cece ரயில்விழி யாயின்று காறு முசல்வருடன் 

ஏனைக்கூ றிடுமல ரேதுணை யாக விருந்தனனே. ௩௨௭௨ 

தலைவனைப்பாங்கிவரையுநா ளளவுநிலை பேற 

வாற்றியநீலைமைவிதைல,, 

வேலை சருவிட முண்டோன் றிருவெங்கை வெற்பிலெழு 
காலை யிரவி யனையாயெவ் வாறு கனலிமுனஞ் 

சோலை யிளஎமயி லன்னாள் கழுச்திற் சுரும்புமுரல் 
மாலை யிடுமள வும்பொறுத் தாய்மலர் வாளியையே. ௩௨௭ ௩. 

மன்றன்மனைவநசேவீலிக்கீதளையன்புறவுணர் த்தல் _ 

இலரு மூளரு மலர்வெங்கை. வாண ரிமயவெற்பில் 
AV மலரு மலர்த்துவெய் யோனுமன் ஜொன் றற்கொன்று 
மலரு மிருபொரு ளுண்டாயின் மங்கைக்கு மன்னவற்கும் 

பலரு மிசையவொப பாகுமன் னேயிப படியகத்தே. ௩௭௪ 

பாங்கியில்வாட்கீகைநன்றென்றுசெவிலிக்தசைத்தல், 

பல்லற மாந்றியு மெல்லா மொருங்கு படத் துறந்தோர் 
நல்லற மாற்றுக் துணையாக வும்பெறு நன்மையினால் 
அல்லற மாத்றுங களச்சார் திருவெங்கை யாரணங்கின் 
இல்லற மாற்றவு நன்றெனு மாலிவ் விருகிலமே. eT) 

மணமனைச்சேன்றுவந்தசேவிலிபோற்றேடிகற்பிய 
னந்றய்க்குணர்த்தல், 

மெய்யா மிறைவர் இருவெங்கை வாணர்தம் வெற்பில்வளைக் 
கையா ளுடனவ் வருத்தி மாதொப்பள் கற்பினென்றால் 
பொய்யா மருங்கு லவள்வாழு மூரக்குப புயல்களென்றும் 
பெய்யா விவளிடக் திங்கண்மும் மாரியும் பெய்திடுமே. ௩௨௪௪ 
  

PTS. அ௮வன்பொன் புனையளவும் என்றும் பாடம்,



கற்பியல், — ௧௦௭ 

நன்மனைவாழ்க்கைத்தன்மையுணர்த்தல், 

நூறாஞ் செறியிசழ்த் தாமரைத் தேனுமந் நண்டுகளுஞ் 

சேராம் பழனச் திருவெங்கை வாணர் செழுஞ்சிலம்பில் 

பேராம் பெருவிருந் சோதென் கேளைப் பிடிகடொறும் 

வேறாஞ் சுவைபெற வூட்டிப்பின் ரூனுணு மெல்லியலே. ௩௭௪ 

செவிலிநற்றய்க்கிநவர் காதலையுமறிவித்தல, 

கருமா மணிகண்டர் தென்வெங்கை வாணர்கைச் கார்முகமாம் 

ஒருமா மலையை வலங்கொண்டு காலை யுசயவெற்பில் 

வருமா தவன்றிருத் சேோ்மெய்ம்மை போலப்புன் மாலையினில் 
செருமா முகமூ£றச் சென்றாலு மன்பர்தக் சேர்வருமே. ௩௭௮ 

  

பரத்கையிற்பிரிவு. 
ட... அக்க. 

காதலன்பிரிவுமிக்கண்டோர்புலவிக்கேதுவிதா 

மவ்விறைவிக்கேன்றல் _ 

வெண்டா மரைமனை யாள்புகழ்ர் சேச்சரன் வெங்கைவெற்பில் 

தண்டா மரையை யிசைபாடி யாடிச் தடவும்வரி 

வண்டா மெனமட வார்பலர் சூழ்ந்தனர் மன்னவனைக் 

சண்டா லனமனை யாளூடற் €ங்கிது காரணமே, ௩௨௪௯ 

சனிச்துமியிறைவிதுனித்தழதிரங்கல், 
நினைப்போ சசத்தி னடமாடும் வெங்கை நிமலரா்வெற்பில் 

இனைப்போ துமன்ப தொருவாத காதலர் தீர்ர்சதெண்ணிக் 

கனைப்போ திருளின் புலர்ச்சியென் றென்று கருத்தழிர்இட் 

டெனைப்போநற் றுயினீச் திருப்பவர் யாரிவ் விருகிலத்தே, ௩௨௮௦0 

ஈங்கிதுவேன்னேனப்பாங்கிவினுதல். 

தரியா வருகிலை யார்வெங்கை வாணர் செழுஞ்சிலம்பில் 

கரியா னுமார்பிற் றிருமாது மென்னக் கணவனுரம் 

பிரியா தமையுமிக் காலத்தி லேமன் பிரிந்தவர்போல் 

தரியா தழுங்கனே மாதே யுனக்சென்சொல் சார்ர்ததுவே. ௩௮௪ 

டஓுறைமகன்புறத்தோழக்கிறைமகளுணர்த்தல் , 

செய்ச்சே தகத்திற் குளிர்கடக் தாங்குச் செறிர்தவடு 

மெய்ச்சே யிழைக்கொடி. யன்னார் கடைத்தலை மேயினதால் 

சைச்சே ரிடபச் கொடியாளர் வெங்கைச் சனகவெற்பில் 

மைச்சேல் விழிச்செர் திருவேகம் வாய்தன் மணிலவையமே, Hye 
  

௩௪௬. மரைமனையார் என்றும் பாடம்,



SOD} திருடுவங்கைக்கோவை. 

தலைவியைப்பாங்கிக med, 

பலமா சருள்வெள் வளையூ யர்ர்ச பழுதில்சலஞ் 

சலமா மெனவுபர் மாதே ருவெங்சைத் தாணுவெற்பில் 

நலமா மனையறீஞ் செய்கடன் பூணு ஈயன்றிருந்து 

குலமாதர் தங்கட் இயல்போதங் கேள்வர் குறைசொல்வதே. ௩௮௩ 

தலைவிசேவ்வணியணிந்துசேடியைவீடுூப்புமியவ்வணி 

யுழையர்கண்டழங்கிக்கூறல. 

நறுவாய் முருகுமிழ் வெண்டா மரையி னகைமதியம் 
மறுவா யளிமுரல் செய்வெங்கை வாணர் வரைமடலீர் 
வெறுவாய்மெல் வார்கட் கவல்டைச் தாங்குமுன் வீணிலிக 
மூறுவார் தமக்கிவ் வரத் மெய் சேவர் து.தவியசே. ௩௮௪ 

- பரத்தையர்கண்டூபழித்தல், 

பரைசவர் பங்கர் மதிவார் சடையர் பணியணியர் 
தீரைகவர் வண்புகழ் வெங்கைபு சேசர் தடஞ்சிலம்பில் 
விரைகவர் வண்டு தொடர்வெட்டி சூடுமிம் மெல்லியலார் 
நிரைகவர் இன்றவ ரோவறி யேமிவர் கெஞ்சகமே. AB 

பாத்தையநலகியனோக்கிவிடுத்தலிற்றலைமகன் 

வாவுகண்டுவந்துவாயில்கண்மோழீதல, 

நாவல சென்றும் புகழ்வெங்கை வாணரா்ஈன் னாடனையாய் 
ஏவலர் தம்மை யெதிர்கண்ட போதி விரவியெஇர் 
பூவலர் கின்ற செனவே மடழ்க்து புவிபுசக்குங் 
காவலர் வந்தனர் தாமே யுல$இியல் காப்பதற்கே, ௩.௮௬ 

வாவுணர்பாங்கிதலைவிக்கணர்த்தல், 

மின்னா யெசெஞ் சடையார் இருவெங்கை வெற்பிலுனை 
உன்னா சுசன்றவர் வந்தா ரவர்செய லுன்னலைநீ 
இன்னாசெய் தாரை யொறுத்திடி னன்மை யியற்றுசெனச் 
சொன்னார் புலவ ரறிஈதிலை யோபொற் சுடர்த்தொடியே. Fi. HOT 

தலைவனைத்தலைவியேதிர்கோண்டுபணிதல், 

௮.ரவிடுங் கங்கணச் கையாளர் கொன்றையு மாத்தியுமே 
விரவிடுஞ் செஞ்சடை வேதிய ஞர்திரு வெங்கைவெற்பில் 
ப.ரவிடு மெங்கள் விழியார் கண்டுன் பதம்பணிய 
வாவிடு மங்சையர் பல்லாண் டி.ருந்.துயிர் வாழியவே. ௮௮ 

புணர்ச்சியின்மகீழ்தல், 

நாவுண் கடலமு தொப்பா குவதன்று நல்லளிகள் 
பூவுண் பொழில்புடை சூழ்வெங்கசை வாணரைப் போற்றலுறும் 

.  பாவுண் செவிச்சுவை யேயென லாமலா்ப் பாயலினில் 
- ஏவுண் கருங்கண் மடப்பாவை. நல்கிய வின்பினையே. ௩௮௯ 
  

௬௮௭௬. நாடனையாள் என்றும் பாடம், | 

௧௮௭,  வரவுணர்பாங்கெரிவைக்குணர்த்தல் என்றும் பாடம்.



கற்பியஸ் ௧௦௯ 

வேள்ளணியணிந்துவிடுத்துமீத்தலைமகள் 
வாயிலவேண்டல் , 

மலைமகள் பங்கர் திருவெங்கை வாணர் மணிவரைமேல் 
அலைமக ளென்ன வருமட வார்வெள் எணியணிரஉஆ்து 
கலைமக ளென்ன வடைந்தன ராலினிக் கானவர்தர் 
தீலைமகண் மெய்ர்கலங் காண்பா னெனையார் தருபவரே. ௪.௬௦ 

தலைவிநெய்யாடியதீதளைசாற்றல், 

மையா டியதடங் கண்ணா சொருகன் மசவுயிர்த் து 

மெய்யா டியதிரு வெண்ணீற் றழகர்தம் வெங்கையிலே 

செய்யா டியகல் வலம்புரி மீன்ற செழுமணிபோல் 

கெய்யா டினணல் வினைப்பயன் மெவு நெடுந்தகையே. ௩௬௪ 

தலைவன்றன்மனத்துவகைகூர்தல் , 

பத்திர தன்மக ணின்றேச்.தும் வெங்கைப் பழமலையார்க் 

க,ச்திர மன்ன விழியுமை யாளயில் வேலவனைப் 

புத்திச னென்னும் பொருள்பட வீன்றிலள் பொன்னுரைத்த 

சத்திர மன்னவள் புத்திரற் பூத்துச் சிறக்சனளே. ௩௬௨. 

தலைவிக்கவன்வால்பாங்கியுணர்த்தல் , 

ஆடுர் தொழிலர் திருவெங்சை வாண ரணிவரைமேல் 

பாடுஞ் சுரும்பு படர்ந்தலர் பூச் பசுங்கொடியை 

கேடும் பணியென ஈன்மசக வீன்ற நினைவிரும்பிக் 

கூடும் படிலந் தனர்பிரிர் தககிய கொற்றவசே. ௩௬௨௩. 

தலைவியுணர்ந்துதலைவனோடூபுலந்தல், 
பண்சா ஹணுறுமென் மொழிப்பங்கர் வெங்கைப் பனிவசையாய் 

கண்சா தளவமச் காதேசர் திளமுலை காறுமுள 

பெண்சா ணெனமுன் புரைத்தத நீபெறும் பிள்ளைசுவைத் 

துண்கால மென்முலை நுண்ணிடை காழு முளையென்றதே. ௩௬௪ 

தலைவிபாணனைமநுத்தல் , 

பைச்சலை. காக மணிவோன்றென் வெங்கைப் பனிவரைமேல் 
செய்த்தலை யூ னுனைமீங்கு விட்டது தேரினொரு 
மெய்த்தலை நீட்டி நுழைவான் கருதிமுன் வெங்கரவன் 
பொய்த்தலை காட்டிய தன்றோபண் பாடும் புலைமகனே,. ௩௬டு 

வாயின்மறுக்கப்பட்டபாணன்கூறல 

வெல்லீ ரவாள்விழி மங்கைபங் காளர்தம் வெங்கைவெற்பில் 

நல்வீ சமழ்புயச் துங்கா தலர்பெயர் கானுரைப்பில் 

செல்லீ யுலக செனைவியக் தேசட் செவியுமிழ்செங் 

கல்வீ சுவரின்று நீவீ சினைகரும் கல்லினையே. ௨௨௬௭ 
  

௧௬௪, பனிவரைகாய் என்றுரைப்பாருமுளர்,



௧௧௦ இருவெங்கைககோவை. 

விநந்தோடுவந்துமிப்போறுத்தல்கண் 
டிறையோன்மகீழ்தல. 

இருது மரவப் பணியாளர் வெங்கைச் செழுஞ்சிலம்பில் 
அருக்.து மமுத் மருந்தாய்ப பிணிகளைக் தாங்குழுத்தும் 
மருந்து மனைய ஈசையா of Sus முனிவகற்றும் 

விருர்.து வருகதில் லென்,.றமெப் போதுமெம் வீட்டினுக்கே. ௩௬௭ 

விநந்துகண்டோஸித்தவஷடல்வேளிப்படநோக்கீச் 
சீறேலேன்றவள்சீறடிதோழதல், 

அறத்தா றறியுக் திருவெஙவகை வாண சணிவரைமேல் 

'வெறுத்தா லுனைமுனி வாற்றுகர் தாஞ்சிலர் வேறுளரோ 

ஒறுத்தார் பெறுமின் பமுகினை யாம லொருவர்பிழை 

பொறுத்தார் புகழு மறிக்திலே யேமலர்ப் பூங்கொடியே. ௨௩௨௯௮ 

டஇஃதேங்கையர்காணினன்றன்றென்றல. 

மையென்ற கண்டர்தம் வெங்கையி லேவண்டு வாரிசமென் 

கையென் றலம்வரு ஈல்வய லூரகண் ணுற்றனரேல் 

பொய்யென் றறி௫ல செங்கையர் நீசெயும் பொய்ம்மையினை 

மெய்யென் றளங்கொண் டொழியா ரெழுர்ததம் வெஞ்சினமே. ௩௧௬௯ 

நின்னலதீயாரையுநீனையேனேன்றல, 

மின்னை யலாம லுவமையில் வேணிகம் வெங்கைபுரி 

மன்னை யலாம லடியார் பிறரை மதிப்பெனில் 

நின்னை யலாம னினைவேன் பிறரையென் னெஞ்சகத்தில் 

பொன்னை யலாம லெதிரிலை யாகிய பூங்கொடியே. ௪00 

; 

காமக்கிழத்தியைக்கண்டமைபகர்தல் , 

மறிந்தே தெருவிற் சிறுதே ருருட்டுறு மைக்சனைப்போய்ச் 

செறிந்தே சமுவக்கண் டுன்மகன் காணெளச் செப்பவெள்டூப் 

பிழிந்தே னெளொரு பெண்சோதி வெங்கைப் பெருந்தகையாய் 

அறிந்தே வளையிங் குன்மா மகன்றனச் கன்னையென்றே. 20௧ 

தாமக்தடலியைப்பாங்கீதணித்தல, 

ஏயே திலரை விடாதன்பர் தாமவர் இறைஞ்சிடவும் * 

நீயே துமெண்ணலை யென்கொல்பொன் னேவிழி நீர்ப்பாரவை 

தூயேறு வந்தவர் தென்வெங்கை நாயகர் தாதுவராய்ப் 

போயே யீரக்து கொளத்தீர்ம் தசனடன் புலவியையே. ௪0௨ 

தலைமகள்புலவிதணியாளாகத்தலைமகனூடல், 

விரும்பா மறவர் புரமூன் நெரித்தவர் வேணியினில் 
௮ரும்பா ம இியொன் ற்ணிந்த பிரான்வெங்கை யன்னவயற் 

கரும்பா மொழியென் மடமாதி னுச்செந்தக் காலமுமிவ் | 

- இரும்பா மனமிலை மாரே வறிதிங் இருர்தவளே. ௪௦௨௩



ப பாங்கியன்பிலைகொடியையெனத்தலைவனையிகழ்தீல், 

இம்பால் கமழு மணிவாய்ப் புதல்வர்க்குச் சற்றெலும்பு 

பூம்பா வையாக வருள்வோன்றென் வெங்கைப் பொருப்பிவிளய 

காம்பா னதோளிமுன் வேம்புதந் தாலுங் கழைக்கரும்பாம் 

வேம்பா முனக்குக் சரும்பா யினுமின்று வேலவனே. FOP 

ஆயிழைமைந்தனுமா நீறமையுமேவாயில்களாக 
வாரவேதீர்கோடல் 

௮.றந்தாங் குமையவள் கொங்கைச் தீழும்பழி யாவுரத்தர் 

பிறந்தாங் கறி௫லெர் வெங்கைமன் னாதுப் பிலகுமொரு 

Ans sry scales  வண்டோர்புன் முள்ளி நினைஈ்ச தபோல் 

மறந்தாங் இராம லெமைகநீ நினைந்ததெம் மாசவமே, ௪௦௫ 

மணந்தவன் போயபின்வந்தபாங்கீ யோடிணங்க் 
யமைந்தனையினிதிற்புகம்தல். 

பிறக்சவன் றேகன் மணிரேர் புசல்வன் பிறர்கடைச்தேர் 

பறந்சடைக் தாங்குகம் வாய்சவி லேவரப் பண்ணினனால் 

இறக்சவங் சம்புனை யெம்மான்் றன் வெங்கையி விம்மையினுஞ் 

இறக்தவின் பரந்த. வல்லவ னேயெனச் சேறினமெ. POR 

தலைவிதலைவனைப்புகம்தல் , 

பண்ணுற்ற மென்மொழி யாய்சமிழ் நூவிசைப் பாவலர்தரம் 

எண்ணுற்ற ஈம்முயிர்க் காதலர் போல்பவ ரில்லையென்ப் 

பெண்ணுற்ற பங்கர் சம் வெங்கையி லேதண் பெரும்பொழில்வாய்ச் 

கண்ணுற்ற காதலை யின்றள வாகவுங் காட்டினரே. PET 

சிலைநுதற்பாங்கீதலைவியைப்புகம்தல , 

கேளோர் பரத்சையித் போகா திருச்தலிற் சர்ச்திபெற்று . 

நாளோ டிலங்கு மருந்ததி யோவொப்பு நாகமணி 

சோளோ னொருதெய்வ சூளா மணிவெங்கைத் தொன்னகரில் 

வாளோ வெனுங்கட் பிறைவா ணுதலெங்கண் மாதினுக்கே,. ௪0௮ 

  

9 & oll a. 
அத்தா 

ஒதற்குப்பிரிவுதலைமகன்றன்னாலுணர்ந்த 
தோழிதலைமகட்தணர்த்தல, 

விண்ணுடை யார்புசழ் நாபுர பாதர்வெல் வேனெடுங்சண் 

பெண்ணுடை யார்மூழ் தென்வெங்கை மாககர்ப் பெண்ணணங்கசே 

கண்ணுடை யார்கற் றவரேகல் லார்சண் முக)த்.இ.ரண்டு,. 

புண்ணுடை யாசெனக் கூறிசங் சாதலர் போயினே, ௪௦௬



2 அஇருவெங்கைக்கோவை. 
i ; 

sowed sritnigahsan Cop tee. 

... இலையோடு வந்தன வென்செய்கு வேன்மூ£ூல் செங்கமலன் 
ட தலையோடு கொண்டவர் வெங்கையி லேசெர் தமிழ்முசலரங் 

..... .கலையோது வான்விழைர் துறரூர்க்கச் சல்விச் கடலசனுள் | 
.... இலையோவொன் றேலு மருள்வேண்டு மென்ன விசைப்பதுவே. ௪௧௦ 

் பாங்கியாற்றுவித்தல், 

என்போ டரவணீ மெம்மான் நிருவெங்கை யேக்திழையாய் 
நின்போ தகமன்ன மன்னவர் தாமின்று நீகளிப்பச் 
துன்போ டுகல்விக் கடன்மேய்ந்து செய்யுஞ் சோனைபெய்து 
தன்போல் வருவசென் றேவந்த சாவிச் சலத.ரமே, FEE 

  

காவற்பிரிவு. 
.- ௮ை 

காவற்தப்பிரிவுதலைமகன் றன்னுலுணர்ந்த 
தோழிதலைமகட்தணர்த்தல, 

கருமா முகிலுறங் குஞ்சோ£லை வெங்கைச் கடவுண்முச்கட் 
பெருமா டொழிலை யொருநீ பெறினும் பெறுகவென்றே 
ஒருமா நிலந்தனி னம்முயிர்க் காவல ரோங்குபுகழ்.த் 
திருமா ரொழில்வை குதுமென்று போயினர் தேமொழியே, ௪௧௨ 

. தலைமகள்கூதீர்ப்பநவங்கண்டுவநந்தல். 

- கணையிலை வேலெனுங் சண்மாது பங்கர் கருப்பவில்விற் 
இணையிலை யென்னும் திருவெங்கை காட்டி விறைவரின்றோ 
௮ணையிலை யென்செய்கு வேன்முறை யோவென் றரற்றுஇனுக 
துணையிலை யென்பது சொண்டோவிவ் வாடை துயர்செய்வதே,௪௧௩ 

சோழீயாற்றுவித்தல், 

பனிபொரு செஞ்சுட ரன்னார் திருவெற்கைப் பாவைகல்லாய் 
முனிபொரு விந்த மெனவே சணவர்சம் முன்புசத்தில் 
கணிபொரு மெல்லிதழ் ஈன்மாதர் கொங்கை கரகச்திடப்பன் 
துனிபொரு காலம் வச்சா தலர்கமை நோச்குவசே. ௪௧௪ 

தூதிற்பிரிவு. 

    

தூதிற்தப்பிரிவுதலைமகன் றன்னுலுணர்ந்ந 
தோழீதலைமகட்துணர்த்தல்_ 

சடைநின்ற சங்கையர் வெங்கையி லேயொரு சந்துசென்றார் 
-படைநின்ற கண்ணிகங் காவல ரின்றுபற் ருசொன்றுசான் 
தொடைகின்ற நேரிசை முன்குற ஞர் தனிச் சொல்லுமுற 
-இடைகின்று கூட்டுதல் போலிரு வேர்தை யிசைப்பதற்கே. rs



கற்பியல், ~ > Sh. 

தலைமகள்ழன்பனிப்பருவங்கண்டுவநந்தல். 

கருங்கான கண்டர் இருவெங்கை வாணர் கனகவெழ்பில் 
பொருங்கா வலர்தம் பகைகணிப் பான்முனம் போயினவர் 
பெருங்கால முன்பனி நாள்வந்தும் வந்திலா் பேசையர்மேல் 
வருங்காம வெஞ்சரம் தன்னையு மாற்ற மனமதித்தே, FES 

தோமீயாற்றுவித்தல். ட் 

போதா வந்த பிறைவே ணியர்வெங்கைப் பொன்னகரில் 
காதாக வந்தநல் வள்ளையிற் தூங்கு கனங்குழைசேர் 
மாதா வர்சசெர் தேனே யவர்தம் வசவுசொலத் 
தூதாகி வந்தது முன்பனி காண்மன்னர் தூதுவர்க்சே. Peer 

துணை வயிற்பிரிவு, 

ORO 
துணைவயிற்பிரீவுதலைமகன்றன்னுலுணர்ந்ததோழி 

தலைமகட்தணர்த்தல்; 

கடுக்கை யணிந்த முடியோன் றநிருவெங்கைக் காரிகையாய் 
உடுக்கை யிழந்தவன் கையோர் பொருளை யொழித்த,சனை ச 
தடுச்கை விரைந்தது போனட்ட வே 6 Boor parse sal 
அடுக்கை விழைந்து நினைவிடுச் தார்கட் பறிச்தவசே. 2௧௮ 

தலைமகள்பின்பனிப்பநவங்கண்டுூவநந்தல், 

per Lich வெண்மதி யொன்றுடை யோன்வெங்கை சாட்டொரு, தீம் 
அன்ப ஸிருந்துயர் தீர்.துணை யாக வடலரிபோல் 
.மூன்பணி கஞ்செலச் சென்றவர் காண்டுலர் மூடியெங்கும் 
பின்பனி பெய்து பெருந்துயர் வேலை பெருகுவதே. : ௪௧௯ 

தோமீயாற்றுவித்தல, 

நின்பா லு.தவி நினைந்துவர் தார்கைக் நிமிர்ததலரும் . 
பின்பாய் பணிவரு காளயில் வேற்கட் பிறைநுதலாய் 
தன்பாச மென்றலைச் வோன் நிருவெங்கை கன்னிலொரு | 

. மன்பா லுதவி நினைந்துமுன் போயின மன்னவசே. ௪௨௦ 

  

பொருளவயிற்பிரிவு. 
~<a 

போநள்வயிற்பிரீவுதலைமகன்றன்னுலுணர்ந்ததோழி 
தலைமகட்தணர்த்தல், 

- இரைப்பா லெழுஈஞ்ச மூண்டோன் நிருவெங்கைச் செண்சயத்தின் 
விரைப்பா னலங்கண் விளங்கிழை யாய்மச மேருவென்னும் 

- வரைப்பா னிதியர் ச௪ரற்கே கனர்கடன் மாநிலத்தில் | ப 
இசப்பார் மிடி.கள் புகுமிடச் சட விறையலசே,.. Pe 

௧௫



௧௧௪ இருவெங்கைக்கோவை. 

தலைவியிளவேனிற்பரவங்கண்டுவநந்தல். 

போதம் திறைப்ப வழறென்றல் பற்றுதல் போலவிளஞ் 

சூதர் சழைக்குமிர் நாள்கண்டி லார்கொ றுணிவொடுகால் 

வேர் த.திக்குர் சனிமூல காரணர் வெங்கைவெற்பில் 

பாசஞ் சிவக்கப் பொருள்வயிற் போயின பாதகசே. ' ௪௨௨ 

தோமீயாற்றுவித்தல். 

நாகூ ரரவணி வெங்கைபு சேசர்ஈன் னாட்டிலொரு 

பாகூர் மணி௫ெடுந் தேரன்பர் கேட்டுநின் பாலடைந்தார 

ஆகூழ் பெறுவலி வெஞ்சின வேள்வர் தமர்புரியக் 

கூகூ. வெனவிள மாவேறி யேகுயில் கூவுவதே. ௪௨௩ 

தலைமகன்றலைமகளதுவுநளேளிப்பாடூகண்டூள்ளேவியத்தல், 

கூர்க்குங் சனன்மழு வார்வெங்கை வாணர் குளிர்சிலம்பில் 

சீர்க்குங் கயலுங் கரும்புய லுந்தொண்டைகத் தீங்கனியும் 

வார்க்குங் குமமுலை யுங்கொண்டு மாசெதிர் வந்துகின்றாள் 

பார்க்குர் திசைதொறு மெங்கேயிம் மாயை பயின் றதுவே. ௪௨௭௪ 

பாசறைழற்றிமீண்டூர்வயின்வந்ததலைமகன் 

பாகற்தகப்பரிவோடுமோழிதல, 

கார்கண்ட கண்டர் இருவெங்கை வாணர் சனகவெர்பில் 

போர்சண்ட மன்னவர் நல். வல வாசம் பு.ரவிநெடுந 

தேர்கண்ட போதி விரிந்தா ரினிமணித் தேசெதிர்செக் 

நீர்கண்ட மீனென வுண்ம$ஒழ்க் சேவரு நேரிழையே. £2.@ 

தலைமகளோடுகலந்துறுந்தலைமகன்கார்ப்பரவங்கண்டுகளித்தியம்பல் 

தயலே யனைய விழியாளும் யானு கலந்துபுணர் 

செயலே மருவி யிருக்கன் றனமலர்த் தேனொழுக 

வயலே விளையுந் திருவெங்கை வாணர் வரையில்வரும் 

புயலே யினிம.தி யொன்றின்முச் சாலும் பொழிபொழியே. ௫௨௭௬ 

கற்பியல் முற்றிற்று, 

திருவேங்கைக்கோவை முற்றிற்று, 

KkF- 

      
) த . ௨௫. . . ‘ 

#2e, SCS CEO SrOMML¢ SWECMUL என்றும் பாடம்,



உ 

கணபதஇ துணை. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

இருவெங்கைகீகல ம்பகம்.. 

| 0 

  

காப்பு. 

ேரிசைவேண்பா _ 

பொன்னுலவும் வெங்கைப் புனிதற் கடியேனும் 

உன்னுங் சலம்பகப்பாட் டோ தகேன்--தன்னைநிகர் 

மூத்திசரு மன்னோன் முழுதருளி னாற்பூத்ச 
அ௮திஇதனைக் கண்டவத னால். 

ஒநயோதமயங்கீசைக்கோச்சகக்கலிப்பா. 

சீர்பூதிச நிழறைமதிமான் றிருக்கரங்கொண் டம்மதியை 

ஏர்பூச்ச சடாமெளலிக் இயையவீர்ச் சனையிருத்தி 

மற்தநையவோர் பகவுமணி மார்பகத்திற் இடந்திமைப்பக் 

கொற்றவரீ யிருங்கேழற் கோடெனப்பூண் டருளினைகொல் 

பூம்புனவலோ பொன்முடிச்கட் புல்லோகஞ் சுமிழெயிற்றுப் 

பாம்பினமோ கண்டுனது பாணியின்மான் ராவுவதே. 

இ௫ ஆறடி த்தரவு, 

சாமத்திற் படிலுமையாங் கடுநிரயத் இடுவமென 
நாமத்திற் படலெமக்கு ஈவின்றொருவன் நூதாய்நீ 

யாமத்திற் றனியிருட்க ணேந்திழைபா லெய்தியதென். 

நீவிர்புல வருர்திலெரி நிரயச்தி விவெமெனத் 
சேவவெமக் கஇயம்பினைநீ சிலைவேட ஸிடும்பிசிதம் 

ஆவலொடு மிசைக் சவனுச் கருளினைமெய்க் கதியென்சொல். 

ஒன்றொருயிர் தனைச்செகுப்பி னுமைகநிரயத் திடவமென 

மன்றறைய வெமக்கஇியம்பி மைந்தனைஞான் றநதைசனைக் 

கொன்றவரை யுவந்தருஸிக் கொடுச்தனைவா னுலசென்கொல். 

இவைஞன்றும் மூவடி.க.சாழிசை. 

எனமிகு வளமுள வியலதி சயமொடு 

முூனிஉ.ரர் பலவகை மொழிதரு புகழினை, 

பலகலை வலபுல ணிலைமல வலைமலை 

Fora துலகலை கலர்சொல விலகலை. 

இவையி.ரண்டும் ஈரடியராகம்,
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எனவாங்கு, இது தனிச்சொல். 

எழிலிசண் படுக்கும் பொழில்புடை சூழ்ந்த 
வெங்சையம் பதிவா ழெங்க ணயைக 
பழமலை நாதநிற் பரவுவன் விசும்பின் 
௮ரையனுக் கரைய னாகும் நிலையும் 
நினை கலன் நமியே னின்னடி யவர்கட் 
சென்று மடியவ னாகும் 
ஓன்றொரு வாமு முசவுத யெனவே. « 

இல எழடிகேரிசையாகிரியச்சுரிககம், 

நேரிசைவெண்பா. 

எவ்வா றளித்த திமையப புதுமலைதன் 
ஒவ்வா விளமை யொருமகளை---அவ்வான் 

- பரவுதிரு வெங்கைப் பழமலையே நிற்கு 
விரவுகளை யோடும் விழைக்து. ௨ 

கட்டளைக்கலித்துறை 

விழக்க மலங்களை மோதிவல் வாளை வியன்படுகர் 

உழக்க மலங்களை போய்ப்புகும் வெங்கை யொருவவிண்ணோர் 

சொழக்க மலங்களை மாமதி வேணி சுமந்தருள்வோய் 

பழக்க மலங்களை யான்பவ வேரைப பறிப்பதற்கே. i. 

அறுகீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிர த்தம் , 

ப.ரந்தபுகழ்ச் திருவெங்கைப் பழமலையார் சமைத்துதித்துப் பசத்து 
மென்பூர், சொரிர்துபணிர் திரந்திடவு மெமக்கருளச் சிறிதுமுளர் துணிந்தா 
ரல்லர், இருந்சவையிற் பிச்சவென வைதுகல்லா லெறிர்துபொருஞ் சிலை 
யான் மோதி, ௮ரந்சையின்மெய்ச் கதிதருதி யெனச்கேட்போர்ச் கன்றியவ 
ச்ளித்தி டாயே, ச 

மறம், எண்சீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

அளிபயாரு மலர்ப்பொழில்சூழ் வெங்கை மீச ரம்மலையி லெம்மூர்மான் 

பிடிப்போ மென்றுங், களியாரும் வேடரியா மெம்ம கற்குச் கன்னிதனைத் 
தருகவெனக் கொடுத்த வெம்மை, எளியாசென் Op Gsm sn மாது வே 
ண்டி யிறைவர்திரு முகமெனமற் ரறொன்று தந்தாய், ஒளியாம லுசைய 
வன்யா நியாங்க ஜின்னே யுண்மையவன் தமிருமுகங்கொண் டெய்து 
வோமே. , @ 

நேரிசைவேண்பா , | 

மேதகைய வில்லிறைவன் வில்விளவல் வல்வீசர் 
சாதனிச மற்.றங் சருதெயவையும்--பாதத் 
G) தாருவிரலாம் வெங்கைய னொன்றாமை யாசைப் 
பருவரலாற் காணப் படும். ௬ 

௬, பருலிரலால் என்றும் பாடம்,
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மடக்கு. தாழிசை, 

பமெத்தமிழுக் குவர் சவிறை விடுமத்தமிழுக் குவர்தவிறை 

பண்டங்கரிய வடிவாமன் கண்டங்கரிய வடிவாமன் | | 

சடையற்படுமும் புயணிசையான் ரொடையற்படுமம் புயனிசையான் 

சம்புவனமாக் குணர்வாக னம்புவனமாக் குணர்வாகன் 

கடலைக்கலக்கு மலைவில்லா னுடலைக்கலக்கு மலைவில்லான் 

கங்கைபபதியன் பரையானான் வெங்கைப்பதியன் பரையானான் 

அடலைப்புரச்தங் கணையெய்தா னுடலைப்புசத்தங் கணையெய்தா 

னன்பினிகழ வணங்ச€ேசே தன்பினிகழ வணங்€ேசே. ௪ 

அறுசீர்க்கமீநெடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

உற்றுப் பிறையை யணிந்ததிரு வெங்கை விருத்த இரிசாசன் 

ஆற்றுப் பொருளைக் குளத்திலொரு புலவர்ச் கழைத்தன் றருளினோன் 

சோற்றுச் துறையுக் திருமகெய்த்தா னமுமீங் குடையான் சுழலாமல் 

சோற்றுப் பசுநோய் தொலைப்பனவன் றனையே துதிமீர் புலவீசே. '௮ 

அம்மானை, மடக்த, கலித்தாழிசை, 

புண்ணியனம் வெங்கைப் புணிசனமன் மாலெதிசே 

அண்ணலரும் பேசொளியா யன்றெழுக்தா னம்மானை 

அண்ணலரும் பேசொளியா யன்றெழுக்தா னாமாகில் 

கண்ணி லவெளிதிற் சாணாரோ வம்மானை ன ச 

கண்ணின்றிச் காணுங் சதிரொளிகா ணமமானை, ௯ 

.. அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசீரியவிநத்தம் , 

௮ம்புமே விருச்கு காரி யடற்சிலை சொண்ட வெங்கை 

எம்பிரா னொடும்போர் செய்வ னென்றுசன் னித௰சத் தெண்ணி 

அ௮ம்பின்மே விருக்கு காரி யருஞ்சிலை சரங்கொண் டுற்றோன் 

எம்பெறா வமுசன் னாளை யென்செயா னுலகிற் ருனே. ௧௦ 

கலிநிலைத்துறை, 

தாமங் சமழு மொய்ம்புடை யன்பர் தமியேன்வெங் 

காமங் கனலு மனமொடு தன்பச் சகடல்வீழ 

ஏமங் கருதிச் சென்றன ருமையன் றிதுகொண்டோ | 

வாமங் கலவெங் கைப்பர னோடொன் ருனாளே. சச 

கலிவிருத்தம். 

ஆயிழை மகளிர்வா ழகங்க டோறுமுன் 

நீயிரும் பவிசகொள நினைந்து வெங்கையில் 

தூயநின் சடையிணிற் சோமன் சும்நியே 

ஏயினை வெற்றசை யாக யென்னையே.. காட
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அறுசீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

என்றனை முகத்தின் வென்றா ஸிவளெலும் பகையுட் சொண்டோ 

பின்றவி லன்ப சென்று பிரிவசென் நிருர்து வெங்கை 

மின்றிகழ் சடிலத் தண்ணன் மேவலர் போல்வெண் டிங்காள் 

வன்றய ரழக்க வென்மேன் மலிதழல் சொரியும் வாறே. ௧௩ 

மேற்படி வேறு. 

வாசச் சமல மலர்த்திருவே மயிலே யென்சண் மணியேகரின் 

ஆசைக் குரு,ச மலர்வாயி னமுதம் பெறுதற் சரிதாயோ 

ஒசைக் கடலைக் கடைக்துசடு வுமிழ விமையோ ரொடும்வெங்கை 

௪௪ச.ற் கபய மபயமென விரிநதான் மேனி கரிந்தானே. GP 

வண்ணம். 

சன்றுக்கர மலராண்மூக விந்துத்தவி சடைமீனிகா் 

சண்டத்சணி மணிமாலையள் கயிலையங்கிரியார் 

. கங்கைச்சடை முடிகேடிய தங்கப்பற வையுகாடுறு 

சஞ்சச்திரு வடியீதசென ஈவில் சிலம்படியாள் 

வென்றிச்சிலை மசன்வாள்களி னஞ்சைத்தட வுதல்போலமை 

விஞ்சப்புனை விழியாளொளி பெருகுசெங்குழையாள் 

விம்பப்பிறை யெனம£றிடு சந்தச்சிலை ௮ுதலாடிரு 

வெங்கைப்பழ மலைகாயகர் பவனிவர் திடவே 

சென்றுற்றன டொழுதாளுமை தங்சப்படு புறநாடினள் 

செங்கைக்சவி னுழைமீ இவள் பயில்வதொன் றறியாள் 

இந்தித்சன சொருமாதினி யிந்தப்புற முறமானொழி 

செங்கைச்சணு மிவபரேோகொளி oor ooh # m6 GAC w 

என்றி சகை பலகூறினள் சொங்கைச்சுவ டுறுமார்பினை 

யின்பத்சொடு மெதிர்ரநாடின ளெனையணைந்தருளா 

விந்தப்படி. சமியேன்முலை சந்தத்இரு மணிமார்பழ 

கெஞ்சப்படு லெொ்பாரென மதிமயங்கெளே. கடு 

ேேரிசையாசிரியப்பா 

மதிநுதற் பவள வாய்க்கருர் தடங்கட 

குவிமுலைப் பசும்பொற் கொடி தனை யமையாக் 

காசன்மீ தரச் சலவிசெய் இடுவான் 

புகும்பொழு சவளொரு பொருமையுட் இடப்பப் 

டு படாமுதிர் வேனிற் பிசற்கொடும் பாலை 

நிலச்துரீர் வேட்டோ னீரரி தினிற்பெற் 

றுண்புழி யுண்ணா தொல்லையிற் றடுக்குஞ் 
செயலென வெனைநீ தீண்டே லென்று 

நின்மே லாணை நிகழ்த்திட நீஈடுப்
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புணரியுண் டெழுந்த புயனிகர் வளர்குழல் 

அல்துணா முகில்போன் நழகுறும் காறுக் 

தீண்டா கொருபூஞ் சேச்கையிற் றுயின்று 

மாறா வன்பு வளர்மனச் சவனோ 

மிஸிர்கரு தூர்த்த வேடமா சவனாய் 

நீழமுன் கற்பு நீங்கா மாசைத் 

தீருகெனச் கொடுத்துத் தன்பெருங் இளைஞர் 

மானமீக் கூர வர்கனர் சூழ 

ஒன்னலர் போல வுடன்றவர்ப் படுத்துக் 

கரையில்பே ர௬வகைக் கடல்படிர தவனோ 

திருமணச் கோலஞ் செய்துவீற் றிருந்த 

அருமகள் கூந்த லையநின் னுருவங் 

கரக்துசென் நிரப்பச் களித்சக மணப்பூம் 

பந்தரிற் களைஞர் பலருங் காண 

அரிது கொடுக்கு வடியவன் ரூனோ 

நின்னொரு விழிசெர் நீர்கொளக் கலங்கித் 

தன்னொரு விழிவெஞ் சரத்தினா விடந்து 

சாத்தி மற்றைத் சடங்கணவ் வகைபெற 
இன்னமுண் டொருக ணென்றுளங் களித்து ' 
மற்றதுங் களைவான் வாளிகட் டவனோ 
மருவலன் புணர்ப்பான் மாய்ப்பமெய்த் தவன்போல் 
வந்தனன் படையான் மார்பிடைச் தாக்கக் 
கண்டுட் கடைத்தலைச் சாவல னொருவன் 
வெகுண்டவற் றுணிப்பான் விரைந்துசென் றெப்த 
அணையாற் றடுத்த வரச பேரோ 

௩௫ பொருகளச் சொட்டலன் புனைநுத னீறு 

௪௦ 

இ 

@o 

கண்டுனைப் போலக் கரு.திமற் றவனைத் 
தன்படை சாய்ச், வன் றன்படை மார்பில் 
தாச்சக் கொடுத்த சளர்விலன் பினனோ 
அருஞ்சிது மகனை யரிந்துநிற் கட்டுப 
படைத்துக் களிகூர் பரிவுடை யவனனோ 
நின்ன கரத்து ரீச்குபூ மோந்த 

மாதுமூக் கரிர்சத மலிபெருக் சவனே 
துணுக்கென வவள்கை துணித்தகொற் றஐவனோ 
சந்தன மாகச் சாததநின் றனக்கு 
முன்கை செய்த்து முகமலர்ச் தவனோ 
செயற்கருஞ் செய்கை செய்தவன் யார்கொல் 
பகரு,தி வெங்கைப் பழமலை நாத 
Wott முக்கட் பகவசங் கரசிவ 
கருணா கர.இிருக் சயிலை நாயக 
என் றருக் சவர்க ளேத்தும் 
பின்றிகழ் சடிலப் பெருந்தகை யோனே. . ௧௬
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அறுசீர்க்கழிநேடிலடியா சீரியவிநத்தம் , 

பெருந்தகைமை தனச்சன்றி மற்றையபூ வினுக்கலையென் பெற்றி 

யன்றோ, திருந்து, சட மதி ந்குவளை குழு சமொசோ ருறுப்பினையே வண 

நிற்ப, முருந்துநசை யுமைசணவன் நிருவெங்கை யனையாயுன் முசம்பொற் 

ருள்கை, புரைந்திடுசற் கரவிந்த மொருதாளி ஸின்று தவம் புரித ரானே. 

தாழிசை, 

தாராம லிருந்தாரெனை யாளாம விருந்தார் 

சீனிவெங்கையை யுள்ளார்மய றவிரும்படி யுள்ளார் 

சீராரிசை வண்டேயொழி கிலவேள்கா வண்டே 

செறிகன்றிலை குருசேதுய ரறிகன்றிலை குருகே 

வராய்மட மயிலேமிகு சாய்மார்சொலு மயிலே 

வானூடெழு மதியேயெனை முனியாதருண் மதியே 

ஊரார்புகல் வம்பேயென விழியோவில வம்பே 

யுசையாயவ ர௬ழையேயென தகலாவிட ருழையே. ௧௮ 

வஜ்சிவிநத்தம். | | 

ee@yQuer Games yaciin@yt 

தீழலுரு வென்ற தரத்தாலோ 

விழவெமை யின்று வெதுப்பாமே 

எழுமதி யொன்றை யெடுத்தாரே. 5௯ 

நேரிசைவேண்பா, 

எடுக்குமான் வெங்கையிறை யேர்திழாய் கின்னெஞ் 

: சடுக்குமால் பங்கெள்கே ளாமல்--தெடுக்கவே 

காதின் மறையாய்நின் கண்போன்ற snp 0 

ஒதுஞ் செயல்பா ருவந்து. '. ் ௨௦ 

  

கட்டளைக்கலித்துறை, 

துன்னைசை வென்ற சஇலையாளர் வெங்கைச் சுடர்க்கிரிமேல் 

என்னாவி சொள்ள வரிப்புள்ளி மானுச் கெளிதன்றென்றோ 

பொன்னார் சுணங்குப் புகர்முக வேழம் புயனுணங்கும் 

மின்னா மருங்கு லணங்கே தடாமல் விடுத்ததுவே. ௨௪ 

நேரிசைவேண்பா , 

வேலைச் கடுவயின் ற வெங்கையா ஞனாரிவட்குச் 

சாலத், திருமறுகிற் ற். துபோம்---மாலிப் 
- பெருமையாற் போக்கும் பிணியோ வவர்த்தாழ்ச் 

தீருமையாற் போக்கு மது. ௨௨



.திருவெங்கைக்கலம்பகம். ௧௨௧. 

பயவதப்பு, 

அந்தி யொடுமாற பட்டுத் இகழ்க்தன 

வன்மு தமிழ்மூவர் வைப்பச் சுமர்தன 

புந்தி மகிழ்மாது கட்டச் குழைந்தன 

புண்ட ரிசமாலை யுற்றுக் இடக்தன 

நந்து தலேமாலை யிட்டுச் சிறந்தன 

். தன்றி மறைகாலு மற்பிற் புகழ்ந்சன 

விர்ச மகமேரு வொப்பக் சளொந்தன 

வெங்கை புரிராசர் வெற்றிப் புயங்களே. ௨௩. 

கலிநீலைத்துறை, 
புயலே யுனையங் கெதிர்கண் டிடுமப் பொழுதேவண் 

குயிலே யனையா ளென்வர வினைநீ கூறுங்கால் 

மயிலே யனையாள் பழமலை வெங்கை வளமன்னாள் 

வெயிலே யிழையா ணின்பகை நிற்ராழ் விப்பாளே. : ௨௪ 

| அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

விழியொன் நியான் னுதற்பரமர் வெங்கை விரும்பும் விமலேசர் 
எழிலொன் நிரதக் காலிரதச் காறெற் செழுர்தே யோடுகஇனும் 

பிழையொன் றிடினு மவர்வாளி வாஸி பிறழா தியான்புகலும் (Cz. 

மொழியொன் றகலே னுனையெனமுன் மொழிந்தா ரென்னை யொழிந்தா 

எழுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

ஒழியாத னங்ச வொருகோடி வாளி யுளவேனு மெய்தி யிணியென் 

விழியான வுன்னை வுருவில்லி யென்ன வயலோர்சண் முன்செய் விமலன் 
உழியான வெங்கை தனிலேரின் மாது முருவில்லி யென்று நினையே 

பழியாட வின்று செயுமன்பர் வந்த படியா லொழிக்த பயமே, ௨சு 

கலிவிநத்தம் , 

பரவும் வெங்கைப் பழமலை நாட்டுளேன் 
வெருவ வெந்தழல் வீசுகன் முய்மதி 

பரிவி லாவுனைப் பாம்பு கடி.க்கநீ 

மருவு பெண்பழி மாற்றிட வல்லையோ. ௨௭. 

கட்டளைக்கலித்துறை; 

வல்லெனு மாமுலைச் கோதைய ராசை மறர்தவர்க்கே - 

"ஒல்லையி னீகுவன் சம்புமுன் னாழி யுடையன் றங்கை . 

நெல்விரு காழி கொளச்கொடுச் சோனெடு வான்கதிரின் . 

பல்லு௪ மோதிய வெங்கைப் பிரான்றன் ப,சாம்புயமே, — ௨௮. 
| ox | ம்
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சம்பிரதம், எண்சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

பலவரைகள் கரத்சடச்ச் சாட்டு வோரீர் 

பார்ப்பவரே கங்கடலை யருந்து வோகாம் 

இலகுறநும் மனையிடத்தி னுலோக மெல்லா 

மிக்க்ணமே காட்டிடுவோ முலச லெண்ணில் 

கலையறிவோ மொருகாலும் பொய்ம்மைபசர்க் சறியோங் 

. சண்ணனெனு மவன்வாயின் மண்விழுமுன் னருளால் 

அலையிலெழுங் கடுமிடற்றி னடக்கு மீச 

னமர்ந்ததிரு வெங்கையினின் றடைந்து ளோமே. 

நேரிசைவேண்பா , 

மேகத்தை யொத்துவளர் மென்குழலைச் சார்ர் திலேகின் 
ஆகத்தை யொத்துவள ரந்திசனில்--வேகத்து 
வேளிச் குவளையுமே வெங்கையம லாபடுமே 
வாளிச் குவளையுமே வந்து, 

கைக்கிளை, மநட்பா, 

வம்புலவ மீர்ங்கோதை வாடுன்ற சென்மனம்போல் 

அம்புவியிற் ரோய்ச்ச வடி.ச்சா மசையசனால் 

செங்கமலை பேதையாச் செய்யு மடர்சையிவள் 

வெங்கைககர் மேய விமலன் றிருவருளால் 

விண்ணின் பெருமையும் வியனீர் 

மண்ணின் இறுமைய மறவரு மணங்கே, 

கட்டளைக்கலித்துறை, 
௬. 

அற்போ டமசர் குழாம்போற்றும் வெங்கை யமலர்வெற்பில் 

நற்போ தசமன்ன மன்னநின் காத னலமறியாள் 

பொற்போ டாவுமிழ் செம்கேழ் மணியைப் புனத்தில்வெறுங் 

கற்போ லெறிந்து சுகம்போக்க நிற்டுன்ற சன்னிகையே. 

வஜ்சித்துறை, 
கன்னனெ டுஞ்சிலைவேள் 
தீன்னதி ர௬ுங்கணைபோ 
சென்னசஈம் வெங்கசையுளாய் 
மின்னைய ணைஈதருளே. 

எழசீர்க்கழீநேடிலடிவண்ணவிநத்தம் , 

அருளாளர் வெங்கை புசமேவு இன்ற வானாரை ஈம்பு ெர்போல் 

மருளாவ யர்ந்து தமியேணி ருந்து மதனால ழிர்.து விடவேர். 

பொருளாத ர்ங்சொ டகனாய கன்ற னொடுகோவ ணைந்து புசலாய் 

உருளாவி ரைந்து இரைமோது இன்ற வொழியாவ எங்கொள் சடலே, 

௨௧௬ 

௬௨0



திருவெங்கைக்கலம்பகம். 
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 அறுசீர்க்கழீநேடிலடியாசிரியவீநத்தம் , 
கட்கரி நரம டங்சல் சாலன்வெண் மதிய சக்கன் 

அடுமுய லகன்ப சைப்ப வடர்த்தனை பதத்சாற் சஞ்சன் 

ஈடுமுடி ௪.ரதஇிற் கொண்டாய் ஈகைத்துமுப் புரமெ ரித்தாய் 

படைகள்கைச் கொண்ட தென்சொல் பகருதி வெங்கை யோனே. கூடு 

கலிவிரத்தம் , 

வெங்கைப் பதிமே வியவித் சகநின் 
துஙசப் படுதேர் மிசையே சுடர்கால் 
தங்குற் றவியங் குறுதன் மையெவன் 
நங்கட் கியம் புதின் குறவே. ig 

அறுகீர்க்கமீநேடி லடியாசிரியவிரத்தம் , 

நன்போத கொடுபுலவர் பரவுதிரு வெங்கைபுச காதர் நாட்டில் 

முன்போத வறிவனைத்து முயிர்மசவே ளெடுத்தசிலி முகங்க டாக்கப் 

பின்போது மமயத்தோ வெமக்குமணி வாய்மருந்து பெறவளிப்பீர் [சே. 

பொன்போல வடிவுபடைத் திரும்புபோன் மனம்படைத்த பொருவின் மா 

நேரிசைவேண்பா. 

பொன்னாண் கவிணிமைக்கும் பூவையர்சொற் கண்கைவேள் 

வின்னாண் கணைகிகர்க்கும் வெங்கைபா£---மன்னாமூன் 

நீர்க்குப் பயந்தவடா னீநெருப்பா யன்றெழுக்த 

சரக்குப் பயர்திலளோ செப்பு. Hi. Sy 

தடை, கட்டனளைக்கலித்துறை, 

செவ்வா யிளந்திரு நீதந்த மார்தழை 2றடிக்கும் 
ஒவ்வா தெனநினை யாதுகண் ணோடொற்றி யோதிவைத்தாள் 

அவ்வா னவர்புக ழெமமான் ஜிருவெங்கை யன்பமதன் 

வெவ்வா ளிகள்விலக் காமருர் சாக வியக்தனளே. ௩௬ 

நேரிசைவேண்பா. 

விழுமுருளு மேங்குமெழும் வெங்கைக்கோ விந்தா 

எழுமதிய மென்னு மிரங்குஈ்--தொழுமிதழி 

இன்றா மரைக்க ணிராமா வருளெனுநீர் 

நீன்றா மரைக்கண் டார, ௪0 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

தீடுத்தில யைம்புல வேழங்க டம்மைச் சவகெறியிவ் 

௮(ுத்திலை யன்ப ரினமே மருவி யவலரினம்: 

விடுத்திலை யெங்க டிருவெங்கை வாணர் விரைமலர்த்சாள் 

ஏடுத்திலை நெஞ்சக மேவிடு மோசம் மெழுபிறப்பே. .. we



௧௨௪. திருவெங்கைக்கலம்பகம். 

எண்சீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிந த்தம் , 

என்னடிகள் வெண்குறணே ரடியி சண்டு மென்றலையி விருத துமிறை 
வெங்கை சாட்டில், முன்னடிக ஸிரண்டுமெடி லடி.கள் பின்னர் மூயங்கடிச 
ளிரண்டுகே ரடிக ளாகப், பன்னடிச சொருமான்கு கொர டக்கும் பமுத 
கல்வெண் டுறைபோலப் படர்த லாலே, பின்னடிக ளெங்கடிரு வடி.சண் 
முன்னர்ப் பெயர் சவடி. யெழிலிளஞ்சே யடிச ளாமே, Pe. 

எழசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

ஆர ணங்களு மோத ரும்புச promt வெங்கைபு சேசஞளார் 

பூர ணந்திரி யாது ணர்ச்திலர் போல வன்றுயர் கூடவே 
வாச ணங்சனி தானி ரும்பிடி வாயி னுங்குற வேகொடா 
கேர ணைந்திடு கான சம்புகு நேயர் வந்திலர் மீளவே. ௪௩ 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

மீனக் கருங்கண்ணி வேள்கணை யாற்டிலை வேடர்வைத்ச 

கானக் கருங்கண்ணி மான்போற் பசைத்சனள் காரளிகள் 

சேனச் கருங்கண்ணி மீர்சரு ளீர்திரு வெங்கைககர் 

மானச் கருங்கண்ணீி மாநீர்ர் தவளுயிர் வாழ்வதற்சே, PF 

சித்து, எண்சீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிரத்தம், 

வாளா யொளிாகட் பொனணைம் இடுமான் மாலா கவிளங் குறுபொன் 

னனையாள், நீளா சையினுய்த் தகரும் பொனெலா நிகழ்செம் பொனெனப் 

புரிசித் தர்பெறும், ஆளா யவர்வெங் கையிருப் பமவ ரருளப் பொடியா குமருக் 

அதனைக், கேளா யெளிதா கவளித் திடுவேங் செர்கம் ப௫தீ ரவனம் 

படையே. ee 

| பதிீனான் தசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

படத்தினிற் பொதிர்ச குடத்துவெள் ளெலும்பு பரிர்துபெண் ணாக் 
கவு மறியா, பரவையிற் புணேபோன் மிதந்துவந் தணையப் பருங்கல்பண் 
ணாச்சவு மறியா,--வடுத்துல கனை ததும் பரவுற மறைந்த வரியகண் ஸணாக்சவு 

மறியா, அமலவென் கவிக எடியனேன் மனச்தை யளிர்சபுண் ணாக்கவே 
யறியும,--எடுச்சசங் கசனை விடுத்திவற் றெதனை யெடுப்பமென் நரியுள. 
மருள; விவர்ந்திடு மெ௫ன்விட் டிவற்றெதை யூர்வ மெனவயன் கருதுறக் 
குவளை,--- விடுத்திஉற் றெதனைப் பறிப்பமென் றுசாவ வின்மதன் பணிலம் 

வா லெனெம், விரிர்சதண் குவளை பரக்சவொண் பழன -வெங்கைவா 
ழெங்கணா யகனே. ௪௬ 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

.. நரடா வுழைகள் புனநாடு நாணுஞ் சுசமுஞ் சுகமாகும் 

- ஆடா மயிலு மரவுணவுண் டாடு மாவு மெலியுண்ணும் 
.. பீபார் கமிலை மலைப்பெருமான் பிரியா வெங்கை புசராட்டில் .... 

. கோடா விதணிற் ்புனச்இருந்த கொடியார். சென்ற படியாலே,.. ve



இரு வெங்கைக்கலம்பகம். 5௨௫ 

மேற்படிவண்ணவிநத்தம். 

படியரு சிம்புள செழநீடும் பயமொடு மங்கரி யினமோடப் 

பிடியொ டுமங்கரி யினமோடப் பெருவரி வெம்புலி பொருகேழல் 

மடிமயி ரெண்கதிர் இிசையோடும் வனவழி வெங்கையி லுறுமீசர் 

- அடி.தவிர் நெஞ்சக மென$ீளு மகலிரு ஸிங்குற லயநீயே. ௪௮ 

| நேரிசைவேண்பா , 

நீத தவினை யார்புகழும் வெங்கையோய் நின்னடியால் 

சேய்ச்ச மதியைச் திரும்பநீ---வாய்த் தநறுந் 

சேனனைக்குங் கொன்றைமுடி சேர்த்தி யழல்விச்ச 

யானுனக்குச் செய்தகுறை யேது. ௪௬ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

ஏட விழுங்குவ ளைத்சாரிற் றேனொ டிசைச்சுரும்புங் 
கூட விழுங்குவ வுத்தோட் டிருவெங்கைச் கோன்றுணையாங் 
கேட விழுங்குவ ரிப்புன லுண்பவன் கேழ்மதியம் 

வாட விழுங்குவ செய்சாமை நான்செய்த வல்வினையே. @o 

கோச்சகக்கலிப்பா. 

வல்லங்க மானமுலை மாதுமையா ளென்றணிணை 

இல்லஙக மான.த வின்பகையென் றவண்முணியச் 

சொல்லங்க மீ.திற் சுமப்பதென்கொனீயிந்த | 

வில்லங்க மாம்பிறையை வெங்கை பாரத்தானே. டுக 

| அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

-புரந்தரனு மரியயனும் ப.ரவுபரன் நிருவெங்கை புரமே யன்னாள் 

'இருந்தளர வடம்புரளு மிளமுலைக ணாடோறு மெழுந்து யர்ந்து 

வருந்சமசை மலர்ச்சாணூ லென ச்தினமுர் சேய்மருங்கை வருத்த நீரு 

திருக் துநெடுங் குழலிசைதல் வண்டினங்சா டகுதிசொலோ செப்பி டீசே 

கலிநிலைத்துறை. 
செங்கையில் வில்லே றிடுகணை யோடுஞ் சினவேளை 

இ௩்குற வாவா வென்ன விருந்தே குயில்கூவ 

மங்கையர் கானே மாவை வளர்த்தேன் வடுவுற்றேன் 

வெங்கையின் மேவுங் கண்ணுத லாரும் வினவாசே. டு௩ 

அறு£ீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

வில்வளைச்தைய் கணைகொடுபோர்ச் சொழில்புரிய வரும்பொருவில் 

வீர வேளே, கல்வளைச்தன் றொருகணையான் முப்புரங்கண் முருக்கு 
பெருங் கழற்கால் வீரன், பல்வளைச்செண் புனற்பழன வெங்கையாண் 

வசையொடுபோர் பயிலப் போதி, எல்வளைச்சண் டளிர்ச்கையிளம் 

பெண்ணொடமர் செயலாண்மைச் கியன்றிடாதே........ Ge



௨௭ தருவெங்கைக்கலம்பகம. 

கலிவிநத்தம். 

இக்து வந்து வெதிர்ப்ப விருந்சமிழ் 

வந்து வந்து மலைப்பதை யின்றொடை 

தீந்து வந்த சவிர்க்கலர் செய்க்கரை 

நந்து வந். துமன் வெங்கையி னாதரே. டுடு 

ஊசல். எண்சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

நானக் குழலளிக ளெழுர்து பாட நாதித் தணியசைய வாடி ரூசல் 

பானற் கமலவயல் வெங்கை வாணர் பதமுற் றிலர்பவமொத் தாடி ரூசல் 

மானச் குமாருள மறு .யாட வாட்கட் புடைபுசள வாடி ரூசல் 
கூனற் பிறைவெயர்ப்ப வாடி. ரூசல் கோவைச் சனியிதழீ சாடி. ரூசல், ௫௬ 

கட்டசோக்கலித்துறை 

ஊனாகி மயைம்புலக் கூட்டங்க ளா௫ யுழல்கரணக் 

தானா வெவ்வுயி சாய்க்குண மாடத் தனியிருளாய் 

நானாட ஈல்லருட் சத்தியு மாகி நலத்தவெங்கைக் 

கோனாக மற்றொன்று மாகா திருப்பச்கை கூடியதே. டு௪ 

- பன்னிநசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

கூடற் பதியிற் சமணிருளைக் குலைக்துத் திருவெண் ணீற்றதொளி, 

கொடுத்துச் கருச்திற் குடிபுகுர்தென் குலச்சைத் தொழும்பு கொளுங் 
கோவும்,--ஆடற்பரியிற் சேரமா னணையக்கயிலைக் கிரிமீ தி, லானைக் சழுத்தி 

விவா சணையு மரசுச் இருநா வுச்சரசும்,--நாடப் பசும்பொன் ஸணிடைப்பதித் 

தீநாச மணியிற் றமதசமிழ், மாட்டப் படுகின் றன த.இரு காமச் இனைப்புன் 

மதியாலென்,;--பாடற் பதிப்ப தரும்பிலதைப் பதிச்குர் தகைமை போலுங் 

காண், பதியாய் வெங்கைப் பதியாளும் பகராக் கருணைப் பெருமாளே. ௫௮ 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிரத்தம் , 

மாறா மலமொன் பதுவாயும் வழியு முடலை யுடலமிக 
நாறா வகைநன் மணர்திமிரு ஈடலைக் கபட மாதர்சமைப் 

பேறா நினைந்து சடலமுதே பிணையே மயிலே யெனப்பிதற்றித் 

தேரு வெனையும் தனை த்துஇச்சச் செய்மோ வெங்சைச் செவன்றானே, டு௯ 

எண்சீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

கிவகாலு மறையாலு முணர்வி னாலுர் தெரியாத பரன்வெங்கை யரசன் 

porn, தவனாலு மயனாலு மலரி யாலுஞ் சசியாலுங் குருவாலு மமார் 

கோவாம், ௮வனாலுங் குகனாலு முனிவ சாலு மரவாலுஞ் சுரராலும் புலவ 
சரலும், எவராலும் வெலற்கருமைம் புலன்கள் வென்ற வெழிலடியார் 

'பெருமைதனை யியம்பொ ணாதே. ': ௬௦



திருவெங்கைக்கலம்பகம், 23௪ 

எழசீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிந சதம். 

தேச்குறு கருணைப் பெரியரா யூதன் றிருமுலை சுரர்சபான் மது, 
வாக்குறு மழகன் ஞானசம் பந்த வள்ளலுண் டிடவவன் கடைவாய்ப், போச் 

குற வொழுகுர் திவலையொன் றடியேன் புண்ணிய வசச்தினாற் டைப் 

பில், தாச்குறு புலன்வென் poop wage Legace வெங்கைகா 

வலனே. ௬௪ 
அறுசீர்க்கழீநேடிலடியாசிரியவிரத்தம், 

வருமதன் கொடிய னென்பாள் வரிச்குயிற் காற்றே னென்பாள் 
குருமதி முனியே லுன்னைச் கும்பிடு இன்ே னென்பாள் 

ஒருவரும் வெங்கை மீசற் குரைப்பவ ரிலையோ வென்பாள் 

மூருகல ரணைதீ சென்பாண் மொய்குழன் மையல் சொண்டே. ௬௨ 

களி, எண்டசர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் .. 

கொண்டறவழ் மணிமாட மவிந்த வெங்கைச் கோவிடங்கொள் பெரிய 

நா யகியெம் மன்னை, சண்டாள நகையுமையாள் சருணை சன்னாற் GOSH 

வந்தகுருச் களாயுட் கொண்டு, கண்டவர்ச எதிசயிப்பப் பரமா னந்தக் 

களிப்படைக்து கரணமுடல் புலன்க ளெல்லாம், உண் டெனவு மிலையெனவு 

முணர்ந்தி டாம லுணர்வுகடர் திருக்கன் ற சளியர் யாமே ௬௩ 

நேரிசைவேண்பா , 

யாமேபோய் வெங்கை யிறைவன்பான் மெல்லியலீர் 

மாமேவு சண்மாலை வாங்குவோம்--பூமேவும் 

அ௮ன்னச்தாற் காண்டற் கரியவனைக் தூ தவிடும் 

௮ன்னத்தாற் காண்டற் கரிது. ௬௮ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

அரியானை வேதன் றலையரி வானை யரியமறைப் 
பரியானை யெங்க ஸிடைப்பரி வானைப் பழு தில்வெங்கைப் 
புரியானை யெவ்வுல கும்பு॥ி வானைப் பொதுகடன$ 
இரியானை யையங் கொளத்திரி வானைச் செறிகுவனே. ௬டு 

அறு£ர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

செறியிசழ் வனசப் பொன்னித் றக்தமா தனையு நீங்ப் 
பொழமிவழி மறுத்து வெங்கை புரத்தனைப் பொருந்த நோக்கும் 
அறிஞரு மிவளைக் சண்டோ மருச்சவப பயனா லென்னும் | 
மறிவிழி யணங்கைச் கண்டு மறியுமோ மன்னர் கோவே. ௬௬ 

நேரிசையாசிரியப்பா , 

கோதை தாழ்ந்த கொடி.நிமிர் நெடுந்தேோ்ப் 
பரிதி வானவன் பரவையிற் படியக் 
கடனிறக் கமலக் கட்பெருர் திருமால் 
மார்பிடைச் குங்கும மட்டித் தாங்கு 

௫ குரைகடற் றுகர்ப்பூங் கொடி.படர்ந் தென்னச்
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௧0 

செக்கர்வர் தெய்தத் தன்மனர் இரிந்து 

மணந்தவர்த் சணந்ச மாதர்வீழ்ர் திறப்ப 

அமைத்த வழல்கொலோ வறைதி ரென்னுஞ் 

சேண்விசும் பெழுந்த இங்க ணோக்டிச் 

கருங்கடு வுமிழ்ந்த சகடன்ம றித்தொரு 

வெண்கடு வுமிழ்ந்த தெனவுளம் வெதும்பும் 

மந்த மாருசம் வந்தழல் வீசுற 

ஆற்றா ளாகியவ் வளக்கரி னின்றெழும் 

ஊழித் திகொலென் றுன்னியே யயரும் 

கட வேய்ங்குழல் காம வெவ்வழல் கொளுவ 

௨௦ 

உடு 

ஊ தங் குழலென் றுரைத்சுக நெகிழும் 

மென்மல ரமளி மேல்விழும் புரளும் 

அசைச்தெழு முயிர்க்கு மக்தோ வென்னும் 

ஒள்ளிதழ் குவித்துயிர்ப் WAPIHO wal pigs 

கருங்குழல் வாமக் கரங்கொடு செருஇத் 

தனிட்பொற் நூணித் சாய்ந்திடும் பணிரீர் 

சந்தனச் சலவை சண்ணறுங் கோதை 

sro வடங்க டரிப்பவர் இறைஞ்சும் 

பாங்கியர்ச் சுளிந்து பறித்தவை யெறியும் 

மழவிடை மீதில் வந்துநீ யுலாவச் 

கண்டுநின் னழகுணுங் கருங்கட் பூங்சொடி 

விரைமலர்ப் பொழில்சூழ் வெங்கை காவல 

பொன்னவிர் புரிசடைப் புனித 

மன்னவ வவஹணேய் மருந்துநின் புயமே, ௬௭ 

எண்சீர்க்கழிநேடிலடிவண்ணவிநத்தம் , 

புரளுஈதிசை யெறியுங்குரை கடலும்பகை தமிழோன் 
பொதியம்பகை மதியம்பசை மதனன்பசை முலைசேர் 

தரளமபசை பனையன்றில்கள் பகையங்குயில் பசையே 
தமரும்பகை யனையும்பகை சடுயும்பசை ஈசர்வாழ் 

இ.ரளும்பசை மலர்ிந்திய வணையும்பகை பனிநீர் 
திமிருக்குளிர் களபம்பகை யெனிலென்செய வடியேன் 

அ௮ருளுஞ்சுக மருள்கின்றிலர் பெயர்சங்கர செனவே 
யணிவெங்கையி லமர்னெறவ ரதுமென்குறை யனமே. ௬௮ 

நேரிசைவேண்பா , 

அக்துவா வென்று மறையே ஸினைகச்தவர்க்கு 
வர்துவா வென்று மருவல்போல்---இர் துவாழ் 
என்றைச் கடுக்கு மிருஞ்சடைசேர் வெங்கையோய் 
என்றைக் கடுக்கு மிதம். ed 
  

௬௬, அ௮ுமையோம் என்றும் பாடம்,



, இருவெங்ககைக்க்லபபேகம், ட்டை 

ramon seine me. + 

இதயங்கலங்க வினையம்புகன்ற கொருவஞ்சசன்ற லுடனே 
யெனையுர்துற5த மனையுங்கடநர்து சனியங்கசன்ற மசளே 

மதியஙகடர்த முடியன்றயங்கு திருவெங்சைவாத ரெடுராள் 

வரமுன்டடந்த நினை முன்பயக்ச பயனின்.றுசண்ட இதுவோ 

பு.திதங்கெங்கு மணியன்றிரைக்த சுடசொன்றிருந்த மனையே 

புகவெம்புகின்ற வடி.வம்பரர்த தழல்வெஞ்சரஞ்செல் வுறுமோ 

வ,சனம்பொலிக்த குழமுதம்புலர்ந்து விடிலங்இருந்த முவளோ 

மகள்சென்று முய்க்தில் வளவும்புலம்பு மனம்வல்விரும்பின் வலிேேத.௭௦ 

் ஆசிரியச்தாமிசை. 

வலிய வடியேன் மனத்.துவக் தெய்தினான் 

மவியு மழமு.துணும் வானவர் சேடியே 

மெலிய வணுகலா வெங்கையி லீசனே, ௭௧ 

பன்னிநசர்க்கமீநேடிலடிவண்ணவிந சதம், 

ஈதற மன்று சனித்சே யானுறு இன்ற சலச்தே 

ஏஇனை யென்கை பிடித்சே யேசமி செங்கள் குடிச்சே 

மீதுறு கொன்றை மணத்தால் வேணியி விந்து வுருப்போல் 

வீறுர் கொங்கை யு.றுத்தால் வேல்விழி முந்து சிவத்தால் 

கோதித ழின்று வெளுத்தாற் கோளனை சண்டு கறுப்பாள் 

கோதையர் வம்பு தொடுப்பார் கோடு மஞ்ச ணிறத்தால் 

மாதுமை சுண்டு கொதிப்பாண் மாபுகழ் வெங்கை புரத்தோய் 

மாறுவை யன்பு பினைத்தான் மாழ்கு௨ னென்று மிளைத்தே. ere, 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

இளையா இடைமென் மு£லைசுமஈ தேயம் முலையுமின்னங 

களையா வுயிருண் டிடவறி யாவிரு செண்டைகளும் 

மூளையா ஈகையிவண் மேல்வெங்கை வாணநின் மொய்ம்பிலன் றி 

அ௮ளையா நறும்டொடி. பட்டசன் ரோமிகு மற்புசமே. ஏக. 

எண்சர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிரச்தம். 

௮ ரவு முரிசளு மென்புமா லயனோ டமரர் தலைகளு முண்சபா 
லருநீ, ஒருவி யறுவைபு னைந்துமா லிகைவா ளுமிழு மணியணி சந்து 
மான் மதமே, மருவ வுருவில ணிக்துமா லையிலே வருதி மலைதர வந்தா 
யஇபோல், வெருவி யிவளவை நிர்தியா எலள்காண் விமல வெழின்மிகு 
வெங்கைவாழ் பவனே. arr 

நேரிசைவேண்பா , 

வாட்டுபவங் சொல்புகவி வண்புலவன் பேரின்ப 
லீட்டுபவங் சகொள்ளைகொள விட்டகாள்--சேட்டுவரா 

செப்பிறப்பி லெக்கனிருர் தேதபுரிர் தெய்த்சேனோ 

ஓப்.பிறப்பில் வெல்சையுடை. யோய், 1] 

௪௪௭



௧௩௦ இருவெங்கைக்கலம்பகம். 

வண்ணக்கலித்துறை, 

உடைய வினைகளை மூ யெனதுள மொன் றினோன் 

அடைய வழிவெனு மறிவை யருஸிர மண்டர்சோன் 

விடைய னரவணை தயிலு மரிதொழும் வெங்கையோன் 

சடைய னுமையுறு புடைய னவனடி. சஞ்சமே. STS 

வண்ண ச்தாமீசை , | - 

சமுவி யணையினு றங்குதாய் தனையு மருகுநெ ருங்யொ 

தீரவி னொதெயில் இன்றமா தரையு மரிதின சன்றுபோய் 

வழுவை யனையம றங்கொள்கா வலர்கள் பதறியெ மழுந்திடா 

வகைபல் கடைகடி. றந்துரூ மறுகு தொறுமிசக வந்துசூழ் 

ஒழிவின் ஞமலியி ரைந்திடா துணவு சிதறிய ணங்குபோ 
யுலவு மிருணிறை சகங்குல்லா யுன.து மருமழு யங்கவே 

விழைவி னணையவ ணைக்திலாய் வெருவ விவெத றங்கொலோ 

விழும மகறிரு வெங்கைவாம் விமல விதனைவி எமபிடே, ௪௭ 

தறள்வேண்சேந்துறை. 

விண்ட பூமுடி. வெங்கை புரத்தனைக் 

கண்ட மாசர் பெறுவது காமமே, ப 

மதங்த , எழசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

காவீ கொண்ட களத்தர் வெங்கை புரத்தர் தங்கழல் பாடியே 

வாவி கொண்ட மலர்ப்ப தங்கள் சிவப்ப வாடு மதங்கிதான் 

நீவி கொண்டு மு£லச்ச டங்கண் மறைத்து லாளெனி ஸனிற்குமோ 

ஆவி கொண்டி மிட்டு சற்குநமு னென்று காளைய ரயர்வசே. GI Se 

்  அறுசீர்க்கழீநெடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

அயன்கொளுங் சவின்கூர் வெங்கை யமலன்றன் வரத்தா லன்றி 

வியன்கொளுங் கவினான் மற்றோர் மெல்லியல் சேர்வோ னன்றே 

நயன்கொளுச் தவமென் செய்தா ணகமக ளெனத்தன் காதல் 

பயன் கொளும் படி.ப கர்ந்.து பரிகுவண் மாதர் மாதே. 0 

தேரிசைவேண்பா. 

மாதா வயிராமன் மற்ரோர் பொருள்குறித்து 
.. வேதா வறியாத வெங்கைபுசத்--சாதாவை 

- அப்பாவா வீட்டிற் கடியேன்சொற் கம்பெறவென் 
றிப்பாவை கூறு மிரந்து. ge 

| கட்டளைக்கலித்துறை, 
இசவாம லொன்று மயலோ ரிடைச்சென் நிரப்பவர்க்குக் 
கசவாம லென்று மிடசே புரியுங் கடும்புலனிற் 
பரவாமல் வெங்கை புரிவாணற் சன்பறும் பாதகமரை 
விரவாம னின்றவர் தாமே பரகதி வேண்டின... ௮௨



தி ருவெங்கைக்க்லம்பகம். . ORG 

எண்சீர்க்கழீநேடிலடியா சீரியவிநத்தம் , 

வேண்டுவார் வேண்டியதே யீவா னென்னும் 

வியன் றிருகா வுக்ச.ரசின் மாற்றம் பொய்யோ 

_ ஈண்டுவா வென்னைவலப் பாகர் தன்னி 

. விருத்துகென நினைவேண்டி. யொழியா மையல் 

பூண்வொர் விழித தும்பு புளலோ டொன்றும் 

பொற்றொடிக்குக் இருவருள்செய் இன்றா யல்லை 

நீண்டுவா னுலகளக்கும் பொழில்சூழ் வெங்கை 

நிமலனே யெமையாளூ மமரர் கோவே. ௮/௩. 

-அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

கோபர் தோன்ற விர்ர்தெழுந்து கோக்க டொறுமின் வாள்வீ?ச் 

_ சாப தோன்ற வளைசத்தொழியாச் சரமே பொழிந்து சாரசிலின் 

தூப தோன்று குழற்பகைசான் ரோன்றிற் நிறைவன் நிருவெங்கைச் 

இப் தோன்றும் புயணினைவைச் இரா ரினனும் வாராசே. yr 

மேற்படி வேறு, 

வார்கொண்ட களபமுலை யுமைகணவன் நிருவெங்கை மஇழ்ர்ச தேவே 

ஏர்சொண்ட வுனதுமா ணிக்கமலைச் கருங்கொடியை யெரிப்ப சென்கொல் 
கார்கொண்ட பசுங்காவின் மாவிணிருரந் தெங்கணமர் கடிய வர்சப் 

போர்கொண்ட மதவேள்வர் துறக்கூவுங் கருங்குயிலைப் பொடித்த டாதே, 

கோச்சகக்கலிப்பா , 

பொடி.த்தமத லுயிர்படைத்துப் பொருவதுவும் வெவ்வரவங் 

. சடிச்தமதி பிழைத்தனலங் கால்வ.துவு மாமுனிவன் 

குடித். ரசடன் மறித்தெழுந்து குமுறுவது முன்னமுன்னைப் 

பிடித்தவினைச் செயலன்றோ பிரிவில்வெங்கைப் பெருமானே, sa 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

மான்கொண்ட கரத்தர்திரு வெங்கைபுசச் சவர்பலகை வழங்கப் பெற்ற, 

தேன்கொண்ட விசைப்பாண செனகினைப்ப லுனைப்பாண இழப்பு நீத்த, 

சான்கொண்ட தொடைப்பயத்தர் பெயர்மொழியா யெணிலவர்பேர் கழற 

லாற்றால், ஊன்கொண்ட மழுவலத்தோர் ரிசைச்குடைர்ச பாணனென 

வுள்சன் றேனே. ௮/௪ 

கலிநீலைத்துறை. 
உள்ளே னன்பர் தங்களொ டன்போ டுறுமவண்ணம 

விள்ளேன் வஞ்சம் பொய்கொலை காமம் விடுகில்லேன் 
எள்ளே னங்சம் வெங்கைபு சேசா வெனகேயங் ட 
கொள்ளேனெவ்வா றஐய்குவனந்தோசொடியேனே.தஹ ௮



௨ ,திருவெள்கைக்கல்ம்பகம், 

தலம், எண்சீர்க்கழிநேடில்டியாசிரியவிந த்தம், 

கொடியவரை வனத்திருந்து கோற்டு னுர்சோட் சொற்றவசை யொச் 

தீவரைச் துறந்து போடப், படியவனார மருட்டுதவ வேடர் தாங்இப் படிமு 

மூது மூலாவுனு மறைக ளெல்லாம், மூடியவரை யறுச்துணாட்த புசவி 

Mis முளரிமலர்க் 61802035 வெங்கை வாணர், அடியவரை வழுத்தியவ 

ரடிகள் சூடா வவலரையோர் பொருளாச் வறிஏ லோமெ,. ௮௯ 

மேற்படி வறு , 

HASAN லங்குதிரு லெங்கைசச ராள சடியினின்மு யங்கியுற 
மென்றனச௪ வன்மை, எறியயிலை வென்றவிழி யின்கடையி னாலே யிமை 

விழுமு னுங்கமெய றந்தமட மாதைப், பொறியரவ ணைந்துதுயி ஓுங்கடவுள் 

கண்டாற் பொறியவனு ரந்சனிலி ரூர்இிடுவ ளோசான், வெறிமலர்நெ 
டுஞ்சிலைய னங்கனெதிர் கண்டான் மிகுமிரதி கொங்கையவ ஸம்புயழு 

சே. ௬௦ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

உருதே சிறிய ரினம்பே சருட்பய னுற்றவர்சொல் 

மருதே புலனிற் புசாசே திருவெங்கை வாணற்சன்பு 

வெருதே யுனகூடர் செய்கின்ற சோர்க்டெர் மீண்டியற்றிச் 
காசே யிருமன மேபிற வாநெறி காண்பதற்கே. க்க 

எண்சீர்க்கமீநேடிலடியாசீரியவி நத்தம், 

காணாம லயன்றேடு நின்மு டிக்கட் கண்ணப்பன் ரஜொடுகழற்கால் 

வைத்த போதில், கோணாக முரிஈச.துவோ குளிர்வெண் டிங்கட் சொழுந்து 

பொரு தொதுஈஇற்ரு நீர்பபெ ணன்பு, பூணாம லருவருத்து கோக்க 

ஞள்சொல் பொன்னிதழித் தொடையல்கூழ்க் திழுத்த தோசொல், வீணாள் 

பட் டழியாத என்பாக் கன்பாம் விமலனே வெங்சைவரு மமர ரேநே, ௬௨ 

கோற்றியார். நேரிசைவேண்பா. 

ஏறுவக்கும் வெங்கை யிறைவற் றொழுதுதவப் 

பேதுவக்கு மின்னே பிடிக்கவோ---கோறுவக்குவ் 
கூடு குறைத்த கொடுமதனை மொய்த்தகுழற் 

காடு குறைச்ச கருத்து. ௬௩ 

௮றுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

கரியவன் சமலச் சோயிம் கண்ணவன் கற்ப sean 

உரியவன் சரர்குற் [றவ லுவர்துமா டொரும்ப யின்தும் 

அரியவ னென்னச் சன்றா என்பிலா வெனக்கு வெங்கைப் 

புரியவ னளித்தா னென்னாற் புரிசருங் கைம்மா தென்னே. ௬௪



இரு வெங்சைக்கலம்யகம், கூட 

கட்டளைக்கலித்துறை,. 

எக்தீ வசமதி மாழ்சச்செவ் வான் மெனுங்சொடிய 

செந்தி வாமதி யாகும்வெண் டீ௨£த் தேம்புமெம்மேல் 

இந்தி ௨ரமதி ரேகவில் வேள்விடி. னேதுசெய்வோம் 

நந்£ வரமதி னாடாளும் வெங்கை நயக்தவனே. ௬௫ 

பன்னிநசீர்க்கழிநேடிலடியாசிீரியவிருத்தம். 

ஈயன மிருண்டு போகாமுன் னடனப் பெருமான் நனைப்பாசார் 
5டக்கும் பதங்க டளராமூன் னடவா ரமலன் நிருக்கோயில் 

பயனின் மொழிகள் குளருமுன் பரம னடித்சா மரைதுதியார் 

ப்மு.தில் செவிகள் செவிடாமுன் பரிந்து சவன் மெய்ப் புகழ்கேளார் 

செயலி னெடுங்கை நடுங்காமூன் திருமா ம்களாங் கலைமகளுஞ் 

செறியுர் திருவெங் கசைக்காசைச் செழுமென் மலர்கொண் டருச்சியார் 
மயவி லழுந்தி யயராமுன் மனச்தி லவனை யிருத்திடார் 

. மனித ருழன்று வாளாபேரய் மறியா கரகின் மறிவாரே. ௬௬ 

பதிஜன்த£*கீகழீநெடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

மருச லம்பர்சளர் நின்றி யார்மிழலை வல்லம் வேதிகுடி சேய்ஞதூர் 

மறைசை காசிதிரு நாவ லூர்கயிலே மயிலை கற்குடி.ஈல் லூர்சணா 

அருணை பஞ்சா இங்க ஞூர்பன்சை யதிகை யொற்றிதிரு கானாந 

சால் வாய்திருநெல் வேலி வஞ்சிபழை யரறை கச்சிதிரு aun gay! 

Ary ரங்கமலை முல்லை வாய்சுழிய றிருவ சத் துறையு மேபுசார் 
திருவ லஞ்சுழிச ளாறு வேதகிரி தில்லை மாணிகுழி யரதியாய் 

விரவு இன்றபதி பலவி னுங்குடிசொள் விமலன் வந்துதன சருளினால் 
விமல சங்கரியொடுறையும் வெங்கைககர் மேவு வாரமச ராவரே. .௬௪ 

டசி 

எழசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

ஆவியி ஸனிடத்துற் றெம்முசப் பசையென் ஐம்புயத் தஇினைப்பிடிச் 

திழுப்ப, மேவுவெண் பற்சொற் பகையெனு மணிகள் வெருவிவர் சடியின் 

மேல் வீழக், சாவியங் கருந்கட் பகையெனு மளிகள் கலங்கியெண் டிசை 

தொறு மிரியப், பூவையர் மஇழ்வுற் ௮ுலாவுறும் வெங்கை பு்ரத்தனெங் கருச் 

தீன்வே றிலையே. Sd} 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவீ நத்தம், 

இரையும் புனற்செஞ் சடைமுடியுங் கடுவார் மிடறு மிளமதியம் 
புரையுங் கனலி மருப்பொளிருக் திருமார் பகழும் புலியதள்சூழ் 

௮ரையுங் கரியின் றலைமிதி,ச௪ வழகார் வெங்சை யரன்றாளும் 
நிரையுஞ் சுரர்சண் டுருவனைத்து மருளே யென்ன நினைவாரே. ௬௯



Che திருவெங்கைக்கலம்பகம். 

நேரிசைவேண்பா. 

நினைகுவ,.தன் கோலமே கெஞ்சச் சடியேன் — 
புனைகுவ.துன் செங்கமலப் பொத்றாள்--வினவுவது 7 
கோவே யெனவிண் குழாம்புகழும் வெங்கைககர்த் . 

தேவே யுனதொழிவில் சர், 500 

- திருவேங்கைக்கலம்பகம் முற்றிற்று. ! 

த 

தனிச்செய்யுள்கள். 

0000-1 

பதினுன்த£ீர்க்கழிநே டிலடியாசிரியவிநத்தம், 

விற்ற தார்கலே பாதி யோடுவ னத்தி:ீலயழ விட்டசார், கெஞ்சி 

றைப்புக விட்ட தார்துகி லுரிய விட்டுவி Pssani,— உற்ற தாரமும் 

வேண்டு மென்றினி மன்னர் பெண்கொள லொண்ணுமோ, வுமிய டாமண 

மென்ற வாய்கிழித் தோலை காற்றிலு குட்டடா,-- வெற்றி யாகயெ முத்தி 

தந்தருள் வெங்கை மாககர் வேடர்யாம், விமல ரானவ ரெமைய டுத்தினி 

தெங்கண் மிச்சின்மி சைர்தபின்,-பெற்ற வேலர்த மக்கு யாமொரு பெண்வ 

எர்ப்பினி லீர்தனம், பெற்ற பிள்ளைகொ டுப்ப ரோவிதென் பேய்பி 

டி.த்திடு தூதரே. 
அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

துளங்குமொளித் இங்கடனை யம்புலியென் றுலகமெலாஞ் சொல்லக் 

கேட்டும், பஸிங்கனைய வயிற்றின.து விழுஙகியமான் புறந்தோன் றப் பார்த 

தங் கெட்டேன், இளங்கொடிய புலியிதென வறிந்திலே னறிர்தேனே 

லென்பட் டாலும், களங்கனிமா மிடற்றிறையைத் கிருவெங்கைச் . சாவல 

னைக் கைவி டேனே. 

இவ் விருசெய்யுட்களும் பிரதிகடோறும் இருக்கின் றன. 

 



a. 

கணபதஇ துணை, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

திருவெங்கைகயுலா. 

_ ஷை 

கரப்பு. 

நேரிசைவெண்பா. 
நாவலர்தம் வாய்வீ.தி நாளு முலாவருமே 

தாவருகம வெங்கையிறை தன்னுலாப்--பாவெனுமோ 

அம்பொற் நளைபூண வாழச் தகப்பட்ட 

கும்பக் கடாச்களிற்றைச் கொண்டு, 

  

தலவிேசடம், 

௧. பூமேவு செம்மற் புகழ்வடிவங் கொண்டன்ன 

பாமேவு மங்கைபுகழ் பண் பினான்---ஏமேவு 

வில்லிற் கருந்தடங்கண் மேவுஞ் சிறியநுதல் 

வல்விச் கஇடங்கொடுத்த வண்மையினான் --அல்லிமலர் 

யாணர்த் சவிசி னெ௫னவச சின் றளவுங் 
சாணக் இடையாத கங்கையான்---மாணப் 

பொருவரிய பூங்கட் பொறியரியாற் சென்று 

மருவரி:ப ஈற்றாண் மலரான்--விரவுசடைச் 

௫ காணிருக்ச விவலீர்ங் கதிர்க்கியைபென் னென்றுமறி 

மானிருக்குங் கைத்தா மசையினான்--யானிருக்குங் 

காயத் திருப்பதுபுன் காடேனச் கொம்போவென் 

ஹறேயப் பிறையிருக்கு மீர்ஞ்சடையான்---தூயமுக் 

சண்ணுமெழின் மூச்கொடுவார் காம்புபுணர் கூவிளமென் 
வண்ணவிலை காட்டும் வசனத்தான்---௮ண்ணல் 

வழமுவை யடர்ச்து வயங்கொளெறி பத்தர் 

மழுவை யுவக்கு மழுவான்--பழவடிமைக 

சண்ணனையுஞ் சில்லோர் கடவுளெனச் தன்னொமெவைத் 
செண்ணவழ னஞ்சயின் ற வெம்பிசான்---பெண் ணு ருவம்



கள் திருவெங்கையுலா. 

60 பெற்ற வருளொடும்போய்ப் பெண்வலைப்பட் டுற்ற துயர் 

கடு 

௨௦ 

உடு 

௮.ற்ற வறிஞ ரகம்புகுவோன்--மு.ந்றவிரி 
த.ச்துவமென் ரூறாறுர் சாங்கடந்து போயறத்தில் 

எய்த சவர்ச்குச காட்டு மியல்பினான்---மு.த்தமணி 
ஆற்றிற் பொருடிருவா ஞூர்க்குளத்தி லன்றுசென்று ' 

தோற்றப் புரிய தொழிற்சித்தன்--ஏற்றுங் 
கணையைமல ரென்று கருதா மசனைத் 

துணையை விடுத்செரித்த தோன்றல்---௮ணையும் 

பிறப்புச் இறப்புப் பெருமருந்.து செய்யுங் 

குறிப்புச் கரியமுது குன்றோன்--சிறப்பப் 

பெரியவரைச் சங்கம் பெறபபந்தி சேர்த்து 

விரிய விலைமூன் விரி,த.த--வரிசைபட 

அன்னம் படைச் துமிசை யாங்கிடுவ விட்டருச்இி 
மன்னும் பழுச்காய் வரவளிச்து6--- சன்ன 

தறைபடுரர் சென்னியிற்றன் ரோழமைவான் கங்சை 

பொறைபடரன் றேறறல் புரிர்து---முறைபடுமிம் 

மண்ணின்மேல் வெற்பு வளமுடையே மிம்மடவார் 

விண்ணின்மேல் வெற்பதுசா மேவு௨மென்--றெண்ணிமேல் 

கொங்கைக் கலவைச் குளிர்சம் சழித்தலைத் தச் 

கங்கைப் புனலைச் கடுச்செழுந்துக---கங்சைக்குத் 

தானா யகமென்று சானதனா லெஞ்ஞான்றும் 

அனா வினைக எழிதச்திட்டும்--மானாகக் 

கோடும் கழையுங் குடவளையும் விண் ரூகடும் 

நாடுங் கழையு ஈளினமலர்்க---காெ 

கொடுத்த மணிபலவுங் கொண்டு தனகூங் 

சடுசத பெயசை யளிததும்- படைத்த 

பழகு புஈழிப் படிமுழுதும் போர்ப்ப 

ஒழுகுமணி முத்தா றுடையான்---மூழுகுபவஞ் 

இரந்தும் விவித. தச் செய்பணிக்குச் காசணமாய் 

வந்துமு,ச னின்றெழுங்காய் வன்னியான்--எக்ை 

அருஈசவர்க ளென்று மமரரென்றும் பேரிட் 

டி.ருந்தவர்க ளெல்லா மிரப்பப்--பொருக்தி 

'முூனியா தவர்க்குவச மு.ற்றுங் கொடுத்திங் 
இனியார் வரவென் நிருப்பான்---நினையாமல் 

வேத வுணவு வெறுத்துப் புகழ்மூவர் 

ஒததமி மூணுச் குழல்செவியான்---சாையிசழ் 

் காவிற்குச் ௪ச்ச சணிச்சிசைச் சண்டிசொறி 

பாலிற்குச் சக்க பழமலையான்.-சாலிச்குக்



&.0 

  

சைக்காகத் த.த்றிழியுங் சாவிரிபோற் Orer gape 
செச்சரிதழ்த் தாமரையின் தேன்பாய---வக்கமல 

ஏடு கனலா யிடுபசும்பொ னொண்பொகுட்டாய் 

மூடு சரியரியாய் மொய்ததசடம்--பீடுபெற 

ஞாலங் கரு. தஞ்செஞ் ஞாயிற் நிரும்பகன்மால் 

சோலங் கரு.துங் குளிர்பொழில்வாய்க---சாலங் 
கருதி விருளிருப்பக் கட்செவிமா ணிக்சம் 

பரிதியென கின் பருகஃ---குருஇபுசை 

சேயொனிய பூண்மணிசூழ் இண்சுவாமுற் நுங்கவரின் 
வாயி றெரிபளிச்கு மாடமுற2---தயசுசை 
மாடஈம் பிக்கு வழிவிடவொன் விண்ணெழுந்து 

. நீடு புனல்போல நின்றிலங்கட்---பாடரஈகர்ச 

கடு இர்திரலுக் கன்திங் செனக்சென்று வேளசைச்த 

பைர்தழைய தோசணம்விண் பாலசைய---வதணையில் 

நாயகனா ஸனீக்குதுயி னங்சகை விளச்சவிப்ப 

மேய மணிப்பூண் விளக்கேற்றச்--சேயிழையார் 

- மூன்றிற் றுகண்மாற்ற மொய்குழலிற் பூர்தொடைகள் 

£0 

சுடு 

அன்றித் துகளா லதுகிரப்ப--மன்றில் 
கொழுஈன்சொன் மாதுகிளி கூறா தடக்கப் 

பழகுமயற் பூவை பகர---வெழிலி 
மறைத்திருந்து செல்லமணி மாளிகையை வேத 

முறைத்திருந்து தீப்புகைபோய் மூட--ஈறைத்திருக்து 
செந்தா மசைநாதன் ஹேரிற் பதாகையொடு 

நந்தா மதிற்சொடிச ணட்பாடப்--பந்தாடும் 

மங்கையர்கள் செங்கை .வளையொவிப்ப வேர்மவியும் 

வெங்கை ஈகரிருப்பு வேண்டியே--பங்குபடு 

பெண்ணாசை ஈம்பிபசும் பொன்னாசை பெஜ்றவுளம் 

மண்ணாசை தானு மருவுதலால்--விண்ணாசை 

கொள்ளுஞ் சிறப்புச் கொடுப்பச் திருவுளங்சொண். 

டெள்ளும் கு.றியவுரு வின்துடோயத்---செள்ளுங் 

கனவு நனவுபோத் சாட்டி மிரரது 

மனைவியுமை யோடு மணந்த---வினவினர்க்குப் 

பண்டை யறத்தின்' படிவமித! வென்னவருச் 

கொண்டவிலிங் கையன் குலமைக்சன்--உண்ட 

படி.தா௩்௪ மாயன்றேர்ப் பார். தாங்ச யாங்கெம் 

குடி. தாம் ஈல்விசைமென் சோதை--மூடி.சால்கு 

* பாடமைகா-விந்திரன் என்.றும் பாடம், 

5௮



Shy இருவெங்கையுலா. 

கல்வி யு.றுகீல சண்டன் றணைவனலர்ச் |. 
செல்வி யுறையுக் இருமார்பன்--வல்விரசம் 

பூண்ட மடஈதையசே பொல்லா னெனுகல்லான் ' 

தூண்டு இஇரிச சுமைதுறர்தான்--யாண்டும் 

இலையென்றல் கேட்பவுமின் னாசென் திரப்போர் 

நிலைசண்டாங் கெப்பொருளு கேர்வோன்---அலையுண்டு 

௫௦ பாலாழிச் இன்றுநிலை பான்மதஇிச்சென் றொப்பிசந்து 

கோலா துலகனைததஞ் சூழ்புசழான்- மேலாய 

செங்கமல வாணற்சே செகர்காவின் மேவுசல்வெண் 

மங்கையெனு மவ்வுரையை மாற்றி ய--சங்கையற 

மூவுலகு ளோர்ச்கு மு.துசீத்தி வெண்மங்கை 

நாவுறைய வைத்த ஈலத்தினான்--சேவிசவி | 

வந் துசன்சர் பாடகரை மண்மீதி லந்நிலையே 

இர்திரன்றா னுக்கு மியலபினான்--கிந்தையற 

உண்டு பணையலரென் ரொண்காவைச் இீழ்ப்படுத்திக் 

கொண்டு புசைதீர் கொடையினான்---கண்டுபுகழ் 

இடு பண்பு மலாத பயனும் புணர்ந்தநிதித 

தண்பதுமம் வென்ற தடச்கையான்---வண்புலவர் 

சம்மைவிழி காக்கும் சசவி ஸணிமைபோலச் 

. செம்மைபெறச் சாக்குஞ் சருடையான்--மெய்ம்மைபெற 

நல்லா சொருவ ர௬ளேோ யவர்பொருட்டால் 

எல்லார்க்கும் பெய்யுமழை யென்றுமுனஞ்--சொல்லாடும் 

ஐ.ப மகல வூலைமெலாக் தற்சுட்டிப் 

பெய்யுமழை யென்னும் பெயசாளன்-- துய்ய 

மறையோர் மிடிப்பகைஞன் வாய்மைகா மென்றும் 

அறையோ மெனப்பொய் யறைவான்--முறையோதி 

௬௦ வேவிய oe செய்ய விளைத துச் கரும்பயிலக் 

கூவி கொடுக்கும் குலச்சோன் நல்---மாவிரவும் 

ஆர்த்தி விருந்தா லடையாச் க சவழகு 

மாத்திசையாய் கின்றொளிரும் வாய்தலான்- பூத்தபொருள் 

ஏதப் படாம லிருக்துசவ ஈல்லறமென் 

பூசப் படியுட் புசைக்கின்றோன்- வேதன் 

நிலம்பெயாத்து வைத்த நெடுவேரிர் சென்னி. 

குலம்பெயர்த்து வைத்த குணச்தான்--சலம்படைத்தோன் 

கண்ட குலத்திற் கரு.இி னிரட்டியாம் 

பண்ட. குலச்தின் பயனானான---மண்டவிகர் 

௬௫ ஈல்லசோ லின்று ஈவைக்கோ லெனச்செயுங்கோல் 

வல்லகோ லண்ணா ம்லைவள்ளல்--மல்லலுறச்



௪௦ 

எடு 

டே, 
ல், 

திருவெங்கையுலா. ' SRF 

சந்தி பொருத்திக் தகுஞ்சர் கெடாதடுகஇப் 

புதி மசழற் புசவணித்தா--முர்சையோர் 
செய்யுள்போற் செய்த திருக்கோயி லுள்ளிருர்செம் 

பையுள்போச் கிற்கும் பரஞ்சோதி--மையுள் 

இருஈதபுன் மாக்கடமை யென்றுந் துதியா | 

வரர் தரவென் முன்னின்ற வள்ளல்---வரைந்சவிடை 
. Lie af, 

தன்மதியி லென்றூழ் தன.துமதி காட்டியுறப் 

பொன்மவியுங் கம்பம் புகவேற்றிச்--சொன்மலியும் 

இக்திரனு மேனோரு மேத்தச் திருவுலா 

வர்தருளு நல்விழவுண் மற்றொருகாள்---௪,தமறை 

முன்னூல் வடி.வுகொடு முந்நூல் புனைந்தன்ன 

பொய்க்நா றருமறையோர் போர்செள்ளின்---கெய்ந்நூறு 

மாமஞ்ச ணெல்லி வருமானைரஈ தையமுசம் 

ஏமந் சருகெய் யிளவெரு்நீர்--தே முக் தி 

வில்வநீர் சர்ப்புரம்பால் வெண்டயிர்செர் தேன்கரும்பின் 

செல்வீர் பல்சணியின் நீஞ்சாறு--நல்விளகீர் 

சந்தன மென்பணிநீர் சங்கப் புனன்முதலா 

வந்தன கொண்டுதிரு மஞ்சனத்சோ--டுந் துதிரைக் 

கங்கை நிறந்திரியச் கன்னிப் பிறைதிகைப்பப் 

பொக்க யலைத்துப் புறம்போர்.த--செங்கயல்கள் 

பாயு தடமாப் படர்சடைமீ சாட்டியபின் 

ஏயுங்கற் பான்மலைமா னெள்ளாத---மாயும் 

புலியுரி மாற்றிப் புனைமணிய பாம்பின் 

மெவியுரி யன்ன துகில் வேய்ந்த---வவிகெழுகற் 

பஞ்சவ னென்ன முடி சூட்டிப் பார்வைக்கூழ்ச் 

செஞ்சுடர்ப்பொற் றட்டிற் றிலகமுமிட்--டுஞ்சணிசர். 

_ சரதிற்கும் சோளிற்கு் கண்டமணிப் பூணென்னச் 

சோதிச் குழைகள் சுமப்பித்.த---வாஇப்பில் 

உண்ட வழனஞ் சொழுடூப் பரர்தசெனக் 

கண்ட மூழுதுங் கருஞ்சாக்த--கொண்டணிந்து 

பொன்னனையார் கெஞ்சியங்கப் பூங்கலவைச் சேற்றிவிடுவ் 

சன்னிரைபோன் முச்சவடங் கைபுனைந்து--,சந்நிசர்பைக் 

நாச நினைவுவர நாறு மலர்த் தாமம் 

ஆச 'மூழு.து மணிர்திட்டெ--பாக | 
மதிய மணியிழைச்து வைத் சன்ன செம்பொற் 
புதிய மதாணி புனை த.--நிதியவணி. 
மாத்திரைசா னன்றி ஊளைவடுவுங் காக்குமெனச் 
சேர்த்தினர்கே யூர் இசழ்வித்துச்--சா.ச்தியபூண்



  

weirem och வாழி ப cola சன்னெ 

சைசெய்த வீரக்கும் சட்டியதாய் sop 
மொல்செய்த காலன் முசண் முரு -மைசெய்ச 
மேனி யசச்சன் விறலோர் சணத்சழித்து 

வானி னடுத்ச மஇதேய்தத2---சாணுடைய 

வென்றிக் சணிர்சசென வீசச் கழனோன்ராள் 
ஒன்நிக் இடப்ப வொளிர்விதத--மன்றற் 

புசைமு.தணின் ேந்திகறும் பூங்குவளைத் தீப 

  

வகைமுதல கொண்டுபணி மாதித-- தகைமை 

௬௫ 

௧௪௦௦. 

- வலச்ச ணிடப்பா விடக்சண் வலப்பாற் 

சலக்க நிழலாடி, காட்டி--நிலக்கலமும் 

பொற்கலமு மன்ன மறையும் புகழ்ரூவர் 

சொற்கலையு மொத்துச் துதிப்பவிரு£---தற்கச.இர்சன் 

அங்கம் திரண்டமுத சாசையொழுச். சானதெனத் 

தங்கு மணிப்பிடிய சாமரைகள்--அ.ங்சசையச் 

சாந்தாற்றி போழமுரணித சாமரைமாச் தன்னவெயர் 

போந்தாற்றி ஞாங்கர்ப் பொவிவெய்ச--வேந்தாற்றற் 

பின்னை மதியினைமுன் பெற்றெடுத்த தாய்மதிபோல் 

வெள்ளை மணிக்கவிசை மேணிழற்தத- -தொள்ளைவளை 

ஒன்ரு யிரம்வா யொலவிக்கு மவைபோன்று 

சென்ரு யிசமெண் டி.சைவிழுங்கக---சூன் ரத் 

இரண்டா யிசங்கசை தெழிக்குமது போந்சை 

இ.ரண்டான் முழவொன் திரங்க---மருண்டார்ஈல் 

நந்திச.சங் கொண்டசென ஈற்றண் ஹுமைழுழங்கச் 

- சந்தமறை யோனவிழையு£ சாஎங்கள்---முந்த இரச 

கண்ணன் மலர்வாய்க் சகழையெதிந்து பின்செடச 

வண்ண விசைசக்குழலகள் வாய்ச்சொலிப்ப--மண்ணியங்கன் 

ஏணையபா தானத் திையரசவும் விண்ணசவும் 

வானுருமே றென்ன மலிந்தார்ப்ப--மீன 

அலைப்புசல்வி போற்றுபெகி யம்மைப் பெயா்கொள் 

மலைப்புசல்வி தீன்கொழுஈன் வந்தான்---தொலைப்பில் 

முதுகுன்றம் வெங்கையென முன்னுங் கருணை 

மதசென்ற கண்ணுடையான் வர்தான்--இதுகுன்றம். 

என்னு மழவிடையான் வந்தா னெனக்கோடி : 

தின்ன மமுத்ஞ் செவிக்சூகுப்ப--மன்னுவெ 

செந்.துவர்லாய் மங்கைபங்க சேவா சேவவென 

_ வந்திசர்கின் ரூர் க்குமொவி வானளப்பப்--பர். மணி :



50@ 

௧௧0 

இருவெங்கையுல், 
மாடச் சசைசேர் மறுலெஞ்? மன்பதையா . 

நீடப் புதுநீர் நிறைந்தொலிப்ப---ஆடச் | 

சிலர்செர் தழற்கொழுந்து சேட்போய் விழல்போத் 

பலர்செச் துலெறிர்து பத்ற--மலர்சிந்தி 

உம்பாமே னிழ்ப வுலகநெருக் காலுயர்த்த 

தீம்பதுமக் கையெளிதிற் ருங்குவிப்பச்--செம்பொனெ௫ 
தண்டுமிசை கொண்டு சகமீன்றா டன்னையுடன் ை 

சொண்டுமணி வீதி குறுயே--பண்டு 

சிலையாகி மொய்துபட்ட ,£,சகல மேரு 

மலையாக நின்றவா வந்த---நிலையாக 

நாரணனாய் விண்ணுயர்வா னன்னிறத்சா ற் செங்கமல 

ஆரணனாய் மிச்ச வணியினால்---வா.ரணனாய் 

நன்ற பசும்பொ னெடுந்திருத்தேர் கண்டுவந்து 

மன்ற விளங்கஇர்போல் வர்தேறி--வென் றி தீரு 

தந்தி 4 முசன்முருகன் சங்கரிஈற் சண்டியிவர் 

தந்த மரபிரதர் தாங்கடவி---வந்தணையக் 

கட்டளைக்கற் பொன்னுரைபோஜற் சாற்பொன் மறுகுரிஞ்ச 
மூட்டிமுடிப் பொன்விண் முசடுரிஞ்சப்--பட்டுடை திசேர் 

சண்டோர் விழிகள் களிப்ப நிலைபெயர்த் துத் 

தண்டோ ஸிறைவன் செலுத்துதலும்--பண்டோர் 

தழிுா௩ங்கள். 
சிரந்துணித்தா னோேடமர்ப்பச் சென்மதற்கு வேதன் 

இருந்து படைத்தபடை யென்ன த்--- இருந்திழையார் 

௧௧௫ முற்றினா்முற் ரத முலையிற் பெருவாழ்வுஞ் 

௪௨௦0 

இற்றிடையி னல்குரவுஞ் சேர்ந்துளார்--மு.ற்றும் 

அமைக்கு நிகர்தோ எணங்கா தலைத்சம் 

பிமைக்கும் விழியா லிறுப்பார்--சமைக்கு 

வருந்து நுசுப்பென்று வாணுதவிற் SCs 

திருந்து திலகஞ் சிசைப்பார்--பரர்சனுிமி 

தித் இரியும் பலமலரி னொெண்மணம்போல் . 

பேதித் தமையுமிகு போழகார்--மோதிக் 

இழியா முடகில்சிசைக்குங் கேதனப்பொற் ஹேசோன் 

அழியா வெரிதீ யழகை--விழியால் 

விழுக்கொ சேது விளையா தினிமெய் 

புழுங்இனார் மால பொரிந்தார்--செழுக்சசள 

மாலை பொடிர் தவிழி.வார்மீர் சலந்தொழுபெ 

பாலைமொழி யார்பா ரதிபோன்றார்--மேலைகாட் 
  

* தந்த முகள்முசனஞ் சண்டிபீ முயினோர் என்றும் பாடம், ப 

 



he ௧௪௨ ,திருவெங்கையுலா. 

கூற்றை முனிந்த குரைகழலு முப்புசத்தின் 

ஆற்றல் களைந்ச வணிககையும்--போற்றிலசாய்ச் 

தீம்மைநோய் செய்க சறுகட் இலைமதற்காய் ப 

வெம்மை விழியே வியர்கிவொ---செம்மைத் 

சவங்கொண்டோ மாதுமையா டன்னழகு கொண்டோ 
் . எவன்கொண் டிடமளிச்ச சென்பார்---தவங்கொண்டேல் 

ச௪உடு 

௧௩௨௦ 

௧௩௫ 

அக வழகா லளித்த இடமாகில் 

போகவிடே மென்றெதிர்தாம் போகுவார்-.-ஆகம் 

மருவு மதினெண் மடங்கு பிறைப்பேர் 

இசவி தனைமறைப்பி னென்பார்--பசவுறுமீர் 

கன்றுபயிர் மேயக் கடாவின் செவியரிந்தாங் 

இன்று தலை வற்கா ணிணைவிழிகள்--ஈன் நிருப்பக் 

கொங்கை யழகழியச் சொண்டசென்பார் கொல்பவர்க்குச் 

சங்கரனென் னும்பேர் தகாதென்பார்--மங்கையமை 

கொங்கைவக் சண்டுங் குழியவுசம் பாயாத 

எங்கண் முலைக்குவவி யில்லென்பார்--செங்கு தலைப் 

பிள்ளைப் பழியாளர் பெண்பழியை யஞ்சுவசோ 

எள்ளத் தனையேனு மின்றென்பார்--உள்ளுக் 

குருகுவார் செற்றிபுடைத் தோவிதியே யென்பார் 

பருகுவார் போலிறையைப பார்ப்பார்--முருகுவாய் 

தீங்கமுத மும்பெழுர். தாழ்குழலிற் பூப்புனையார் 

எங்கள் விழிச்சவர்.சாம யாசென்பார்--பங்குவரும் 

ஆச மணிமார் பணையச் கஇடைச்சாலும் 

பார முலைக்ககலம் பற்றுமோ--கேருகினுங் 

கங்கையறி யாமற் கலச்கு மிமையமலை 

மங்கையறி யாமல் வருவசோ--மங்கை 

அ.றியாமற் கங்கை யணையு மவரென் 

நெறியால் வசாரென்று கிற்பாா---குறியா 

இணைவிழியா னோக்கா ரெனினு நுசன்மேல் 

அணைவிழியா னோக்கினுமா மென்பார்--கணைவிழியார் 

ஏந்திளங் கொங்கை யிடைவருத்தன் மாத்திசையாய்ப் 

போந்தன வென்று பொருமுவார்---மாந்தவஞ்செய் 

இல்லோ மதனா வினையாம லென்செய்ய 

வல்லோ மெனச்திகைத்தார் மற்றொரு தஇ--ஈல்லோர் 
பேதை, 

பொதும்பர் வனம்யாம் புகுவோ மிவடான் 

” பேுக்பையா முன்னமெனும் பேதை---குசம்பை
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௧௫௦ 

திருவெங்கையுலர். ௧௪௩ 
விழிமேவுங் கா துதோண் மேலப் புனைவாள் ' 
மொழிமேவும் வீணை முூனிவாள்--பழிமேவும் 
கல்லார் பரன்முற் சரத்தல்போற் றன்கண்மூய் &: 
எல்லார் முனுங்கரர்சே னென்றிருப்பாள்---பொல்லாத 
வெம்பு பசையாக மேல்விளைவ சோராமல் | 

அம்புவியை வாவா வெனவழைப்பாள்--செம்பொனுயர் 
தெற்றிமிசை மென்னடைய தென்றல் வரவேற்றுச் 

சந்றுமுள மஞ்சா.து சங்குவாள்--பத்றுதவு 
தன்பெருமை பொன்னறியாத் தன்மைபோற் பெண்ணசசாந் 

தன்பெருமை தானறியாச் தன்மையாள்--பொன்பரிவின் 

ஒக்கலையிற் கொள்ளி னொளிரபொன் மணியிருப்பிற் 
றகவளல் லாசெடுக்கச் தச்கதலாள்--மிச்ச 

வடிவழகுக் கேற்ற மணவாளன் cop Get Ls 

படியுளனென் ராயும் பண்பாள்-- முடிவில் 
உருவழிர்சத வேளை யுரியனெனக் கூறும் 

டொருவழிஈத வோர்குறையும் பூண்பாள்-- இருவழங்கு. 

பொன்னே பெழின்முளையே பூங்கொடியே பெண்ணசசே 

மின்னே மயிலே விழிமணியே---அன்னே 

வருக வருகவென வாராது தாய்கெஞ் 

சுருக வுருச வுழல்வாள்--பெருகறிஞர் 
கெஞ்சம் புரைய நிசழ்வுற் ரொருசிறிலும் 

வஞ்சம் புகாத மதர்விழியாள்-- துஞ்சி : 

விழுந்த கதிரே யெழல்போல் விழு$£த 

தெழுக்தசென வொக்கு மெயிற்றாள்-- அழுங்கவுசம் 

மீக்சா ணளவும் வெளிப்படா வுட்பசையை 
கோக்காது மாழு நுசுப்பினாள்--சீரச்சாமன் 
மாதரழுக் காற்றால் வடிவிழிவு காணாமல் 

பேதை யெனவிகழும் பெண்பெருமாள்- --சாதலுளக் ன ௭ 

கடுடு 

தள்ளத் தமாபோற் றமரலா ரும்மசண்மை 

' கொள்ளச் கருதுங் குறியினாள்--பிள்ளைப 

பருவத்தா லொச்துப் பகல்விளக்குப பட்டாங் 

குருவச்தா லொவ்வா ரொதொன்--தெருவிற்போய்ச 

செங்கணெடு மாலுக் இசைமுசனு மீசனெனப் 

பங்கமொழி கூறும் படியென்னச்--௪ங்கம் : 

பழிக்கும் வழுச்சொற் பசர்சேர்த து வைச்ச 

இமுக்குங் சவியென்ப சென்னச---கொழிக்கும்' 

* சல்லார் பரன்மூன்னர்ச் கரத்தல்போற் றன்சணமும் என்றும் பாடம்.



தக. 

௧௬௦ 

ம இருவெங்கையுலா. 

புழு தியளைச் தில்லமெனப் போற்றிவிர.ற் கோலம். 

எழு.திவிளை யாடி யிருக்கும் -பொழுதிலிசை — 

வேசச் சிலம்பு மிளிர்ப,த,த,சான் மூவெயிலுவ் 

சாதச் லெெம்பு ச.ரங்கொண்டான்---நாதப் 

பணையா னறிய பசுந்துழாய் காக 

௮ணையா னநிய வரியான்-- துணையாய் 

அடியவரைக் காச்கு மருளான் பனைக்கைக் 

கொடியவரைக் காக்குங் கொலையான்---கடி.கொள் 

பனியி,தழி மாலைப் படர்சடையான் வெர்பின் 

் சனியிதழி மாலைச் கழியான்--இணியஃறுங் 

காவிக் கரிய களச்தினா னெம்முடைய 

- ஆவிக் கரிய வழு; தானான்---பாவித் 

அருகு மக,ச்தை யுவப்பா ணிகழ்வால் 
அருகு மச ச்சை யழிப்பான்--பெருகும் 

௧௬௫ உருபபவள மாய வொருவ னிசதி 

௧௪௭௦ 

விருப்பவள மாய விழித்தான் -பொருப்புவளர் 

மந்சைச் குழையாய் மழுத்தனச்கென் றேர்துவோன் 

சங்கைக் குழையாச் சமைத்தபிரான்---வெங்கைப் 

பழமலையா னாளும் பதியிலான் சீற்றம் 

. எழமலையா னாஞூ மிறைவன்--ொழமலையான் 

வாழி யரம்பையர்தாம் வண்டலயர் பேதையராப் 

பூழி யெழுஈ்சளகம் போய்ப்படிய---அழிநெடுஞ் 

செம்பொற் கொடித்தேர் திருமறுகி லூர்க் தவர 

அம்பொற் கொடிகுறுகு மன்னையரோ---மெபர்க் 

கரியா னெதிர்சென் றவர்தாழத் தாழ்ந்து 

பெரியா னிலைசறிதம் பேதை தெரியாமல் 

அன்னைமீ NSC 5 ரமாபவன்யார் cows goof gp 

பன்னுகவென் ரூடைமுதல் பற்றுதலும்--மின்னனையார் 

வற்புறுத்த வோர்பொருளை வள்ளுவனார் ப.ததுரமுறை 

சொற்பொருத்தி யோதுர் துணிவுபோல்--தற்பதச்சால் 

ஒதும் பிரமமொரு தானென்ப சொன். றனைமால் 

காதுபவம் பத்தெடுத்துச் சாட்டினோேன்- சாதம் 

இவட்குகா மேதன் நியம்புவமென் ஜறெண்ணித் 

அவக்கும் வினைவழியாற் ரோன்றும்---எவர்ச்குமிவன் 

௧எடு தையே யன்றிசத் தனையனா காதவன்காண் 

அர்தமில்சீர்க் காரைச்சா லம்மைதனை--முந்தொருகாள் 

தப்பா வருளாற் றனச்கம்மை யென்றவன்காண் 

அப்பா வெலுமொழியு மனபினால்--- துப்பார்



திருவெங்கையுலா.. .... த௪டு 

அ௮யிலேர் மகன்மாட் டறிந்தவன்சா ணெங்கள் 

_ மயிலே யென்வுசைப்ப மற்றும்--வெயிலேோர் 

இழையா ளிவலூ செவணுசையு மென்ன 

உழையா ரிவலூர்கம் ஞூர்தான்--அழையாய் 

விளையாட வென்று நகைத்து விளம்ப 

மூளையா முலையிளையாண் மோகங்--இளையாள் 

௧௮0 படிவ ஈணிகன்கு பார்த்தா டவமழும் 

முடியி விளமபிறையு முன்னாள்---வடிவழகன் 

சையி விளமானுங் காதலியா ளெம்பெருமான் 

மொய்யகலம் வேய்ம்து மூருகுயிர்ச்குஞ்--செய்ய 

கட௫க்கையினப போதே கருத்தாழ் நடாத்த 

மடக்கொடியில் வீசர்சோண் மாலை--அடுச்செனக்கு 

வாங்கி யுசவுமென மைகச்கண் கலுழ்ந்துருகத் 

தஇீங்கிலுமை பங்கன் றிருவிழவுள்--யாங்களிளம் 

பேதையென வைப்பப் பெதும்பைச் செயலுமலால் 

மாதிவளோர் மங்கைசெயன் மன்னினாள்--யாதினியாஞ் 

௧௮டு செய்யுஞ் செயலென்று இந்தித் துளங்கலங்கெப 

SHG) 

பெய்யுஞ் சிறுவளைச்கைப் பெண்ணமுதே--லயன் 

இிருத்தார் நினக்கரத்தல் செய்தும் புனைதற் 

குரிதீதா முலைவர் துசத்திற்---பருக்் சாலென் 

றோதிக் கலுழ்கை யொழித்தா ரிவளன்று 

பேதைப் பருவம் பெறுகையால்---ஆதிப் 

பெருமான் விடுச்சகன்ரான் போருளாற் பாகத் 

தொருமா ஸிஉட்பார்ச் துவந்தாள்--பொருமாரன் 

நூறடுத்த கோடி நனைப்பகழி கொண்டாலும் 

மாறிவட்சென் செய்வான் வறிதகன்றான்- வேறொரு த்தி 
பெதும்பை , 

சர்ச்கு மிளேஞராச் சேன்மு.ரலும் போதாகப் 

பார்க்கும் பெதும்பைப் பருவத்தாள்--யார்க்கு 

தனைக்காணில் வாய்நீர் தரும்புளியி னுண்மால் 

தனைச்சாணி னல்குமொரு தையல்--ஈனைக்காமம் 

உள்ள மரும்ப வுணர்வுடைய யோசெட்குங் 

கள்ள மரும்புகயற் கண்ணினாள்---கொள்ளுக் 

சசவையிரு பங்காக்இத் தாமிருப்பக் கண்கள் 

முகவினடு விட்டசுவர் மூக்காள்--மிகவும் 
புரி தநெடுவ் கூந்தற் பொறைவருமுன் னாணால் 
வரு£துகறுஞ் சந்த வளையாள்--- திருந்த 
மன ங்குழைக்கும். பெண்வளர்த்தான் மானக் குதம்பை 
சனங்குழைக்கு நல்கும்வார் சாசாள்--மூனங்குழைக்கும் 

௧௯
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- மண்விடுத் தப் பூச மணங்குழைப்பாண் முன்பிதழ்க்ச.. 

௨௦௦ 

எண்விடுததச் செவ்வ னியம்புவாள்---பெண்விடுச.2ப் 

பூமங்சை யாணவாம் பொற்பினாள் சல்விகொடு :: 

பாமங்கை தாளிற் பணிகுவாள்--தாமன் றன் . 

வல்லியிவள் போலுமவள் வாட்போலுல் கண்ணினள 

விலலைபுகுர் சாயி னெனப்படுவாள்---மெல்ல 

இடையயிசா தாழி யெழுங்கதிர்முன் ரோன்றும் 

முூடிதனிபோற் ரோன்று முலையாள்--௮டியழகு 
பூழி யழிப்பப் புறந்திரியா டற்போற்றுர் 

தோழியர்தா ரூயிரவர் சூழ்ந்துவரச்--கேழின் 

நிலைய வுறுப்பு நிகரா சவற்மின் 

வூலைய் மலைப்ப மனங்கொண்---ட.லஇலஞ்சி 

சென்று புகுஈ்.தவளர் சில்லோதி சன்பசையாம் 

என்றுநெடும் பாடு பிடையொதுங்க---மன் றனறுங் 

காவிவிழி கண்டுகுப்பக் கண்ணீர் குழைபகைத்த 

ஆவிபடர் வள்ளை யடி.துடக்க,2--தாவிதழ 

அம்பன் மலர்வா யதுசகண்டு வாய் திறப்ப 

மேம்பல் வளைகமு,க்சால் வீழ்ந்தொளிப்பக---கூம்பல் 

௨௦௫ முகைகண்டு தாழ முலையை முழர்சாட் 

பகைசண்டு ஞெண்டளைகள் பார்ப்பத---சகைகொண்டு 

வாய்ந்தகணைச் காற்கு வராவிரியத் சாட்புறக்குப 

போந்த கமடம் புறங்காட்டக--காந்சளுடை 

தன்னெதிர்கஞ் சஞ்சிவந்து சாயாது நிற்பக்கை 

அர்கிலையிற் சொய்சாங் கதுபற்ற--மின்னனையாள் 

ஐடவரோ டாடினா ளாகப புனலாடி 

மாட மணிமறுகில் வக்துறலும்---நீடு 

கரும்பு மலருங் சலந்துவிழை வாக்க 

விரும்புமதன் போன்ஞூர$ல வீ.தி--- திரும்பிப் 

௨௧௦ பரிதிநெடுர் சேர்வருசல் பார்.ச.சவக லல்குல் 

இசதியெனத் தானுமெதி சேற்றாள்--கருதின் 

அரிய நுத்ற்க ணரசையருள் காட்டுங 

கரிய மிடற்றமுசைக் சண்டாள்--உரிய 

இறைவற்குச் ,சக்கால் இறைஞ்சினா ஹாலின் 
மூறைமுூற் றி7,ச மு.தல--குறைவற்ற 
மல்கு விழவார வாரச் சசப்படா 

சொல்கு மருங்கு லுமைமங்கை---புல்குச் 

இரு. ச்சோளிற் கண்வழிதன் ிந்சைபோய்க் காம 

எரித்சோத்ற மெய்துறுமவ் வெல்லை--உருத்தோர்....



2.5@ பெருளன் டட்தப் பிணைவிழிடிி ணும். 
குருகாண் மலர்ச்கைக் குருகும்--௮சராண்' 
௮ிசல்கின்ற வல்குவிற்பட் டாடையுகிற்: பிக்கப் 

புசல்கின்றா ளிம்முளரிப் பூவைப்--பகல்குன் றச் 

சோதி தருமிவற்குச் சூட்டியக்கான் மற்றிவன்றான் 
ஏது,தரு ஈல்கு மெனக்கென்ன--ஒ.தி ப 

பெருகொருத்தி சென்றருகு பெண்ணணங்கே யின்பம் 
பருகற் இரண்டாம் பதமாம்--.அரு௫ருத்தல் 
சந் தருளு மென்ன விறைவி யருஇிருப்பு 
வாய்ந்த முதற்பதமா வைசத்தெண்ணிப்--போர்த 

௨௨௦ மனச்களிப்பு மல்சமலை மாதையஞ்ச மீசன் 

தீனக்களிப்ப வெண்ணுமலர் தன்னை--நினசக்களிப்பன் 
என்ன வவடா னிவண்மனம்பே தஇத்ததெனாச் 
கன்ன லனையமொழிச் காரிகையே--பொன்னிரதம் : 
மங்சை முலைகளோ வள்ளறடக் சோள்களோ 

இங்கிவையி னல்ல வியம்பென்ன--அங்கவளுங் 
கூருது சன்சகடைச்சண் கோமான் புயத்துறுப்ப 

வேறான துள்ளமெனன் மெய்யென்று--தேருக் 

கொலைமாலை வேற்கணாட் கொண்டுமட மாதர் 

நிலைமாட வீதியய னீங்க£--லைமாரன் 

௨உடு கட்டிச்சகொண் டெந்தைமுன்செல் இன்ற விநாயகற்குக் 
குட்டிச்கொண் டெய்யகாட் கொண்டசன்றான்---சட்டிக்சொண் 
டொப்பாக வோதற் கொருபொருளு மில்லான்்றேர் 
அப்பான் மறுகி னடைர்சதால்---இப்பால் 

மங்கை, 

இலர்போ லவாவி யிசையளிக ஞண்ணாண் 
மலாரபோன் மலாசெவ்வி மங்கை--௮அலர்போ 
தலைமங்கை செய்யா எறவுங் கரியாள் 
மலைமங்கை சாலவுமென் மங்கை---சலைமங்கை 
வெள்ளை யவட்கரு,த வேண்டா வெலுமங்சை 

கள்ளை விடுத்துமசங் காண்மங்கை---இள்ளைமொழிச் 
௨௩௦ செந்திருமென் கொங்கை நிருமா நிளைக்குங்கால் 

புந்திசஸிற் கொள்ளும் பொலிவினாள்--இர்திரன்றன்' 

ச்சுத் தனைவிழையா வாற்று மருக்தவங்கள் 

நீக்இித் தனைகினையு நீர்மையாள்--$ீர்ச்சமல..... 

ஆதியயன் மீக்கூ சசம்பையரை மாக்குங்கால். ட 

'மாஇரிசை யாசவுலும்.வாய்ப்பினாள்--சோ.இமணி.. ..



இருவெங்கையுலா. 

அன்று சுடரொன் றமைந்த மனைபுகனுங் 

கன்று சளிர்மெய்க் சவினுடையாள்--இன்று 

இருத்தேர் விழாவென்று சேடியர்ச aif com ig. 

மருச்ேே ரளிசூழ் மலருக்---இருத்தேர் 

௨௩௫ இழையுந் துதலு மெனைத்துங் கொணர்ந்து 

௨௪ 

௨௦ 

விழையும் படியணிய வேண்டச--குழையும் 

மன த்தொடுமென் நாசு மணிமே சலையாம் 

இனத்தொடு சேரவுடுத் திட்டு௪--சணனித்தவிடம் 

மூற்றுங் கவரா முஇண்முலைமுன் ரானையால் 

மூற்றுங் கருணைகொடு மூடினாள்--முற்றும் 

புருவவணி மாருப் பொருவிழிக்கு மையிட் 

இருவ மதியை யுவர்து--மருவுமொரு 

பைத்த நெடியகரும் பாம்பென்னப் பின்னுபுமுன் 

வைச்ச குழலின் மலர்புனைஈசாள்---மொய்ச்தபுசழ் 

ஈசற்குத் தங்களொன்றே யென்றுகதி ரும்பிறையும் 

வாசக் குழன்முன் வகுச்சணிர்சாள்--நேசத் 

இலக மதிச்கழிந்த சிற்றாவ மென்ன 

இலகமணிச் சுட்டிபுளேஈ திட்டாள்--கலகமிடக் 

கண்ணிற்கு வேள்விடுத்ச வோலையெனச் காதிற்கு. 

வண்ணப்பொன் னோலை வதிவித்தாள்--ஈண்ணி 

(Mugs மூரோணி மூழுமதியோ டென்ன 

வயங்குகொடி மூச்கார மாட்டி---உயங்கியயல் 

ஏனை மதிமாத ரெல்லா மிருப்பசென 

ஆனமணி மாலைகமழுத் தார்விச்சாள்--மானவளை 

காக்க மணிப்பொற் கடகங் கரஞ்செறித்துச் 

சேக்க வடி.யிற் சிலம்பணிந்சாள்--நோக்கமுசம் 

அன்னா ளொழிந்த வணிபலவும் தாங்கனொள் 

பொன்னா லியன் றவுருப் போன் றமைந்தாள்--பின்னால் 

உருப்பசி யன்ன வொருத்தி யளிப்பக் 

கருப்புசமென் பாகு சவுட்கொண்--டி ர௬ுப்பவொரு 

மாது குறுகி மயிலேபொற் ேரொடுநம் 

வீதிசனில் ௨5 சான் விமலனென--- யாதும் 

வருவதுண சாமன் ம௫ஒழ்ச்தெழுக்து நங்கை 

பொருவசரும் வீதி புறப்பட்--டுருவ திலி 

உற்றபெருக் தானையென வண்கண்ணு மொண்கவுளும் 

பற்றுபுகர் வாளும் பரிசையுமாம்---மு.ற்றிழையார் 

எண்ணிலா ரீண்டி யிருமருங்கும் போற்றிவாத் : 
தண்ணிலா. வேணியான் றன்னெதிர்போய்--௮ண்ணனமேல்



உடுடு 

௨௬௦0 

௨௬டு 

திருவெங்கையுலா. ௧௪௯ 

வண்டு மலரென்னும் வார்சிலையி ளேர்தொடுத்தப் 

பண்டுமத னெய்த பரிசென்னக்---கொண்டு 

விலக்க விழிப்பசழி விற்புருவ மேற்றி 

இலக்க வருமிறைசோ ளெய்சாள்--கலங்கலரும் 

அண்ணருன் யோகநிலை யன்மையாற் றன்பரிஇக் 

சண்ணினா னோக்கவெரி காமத்தீ -ஒண்ணுசலாள் 

ஆக ராசா வளவுடோய்ப் பற்றுதலும் 

போகமார் மாலை பொடிர்தொழியப்--பாகவாஞ் 

சொல்லாள் பணியுட் டொலைக்சன வன்றியுள 

எல்லா முருக யிலையாக---நல்லார் 

இ.துவந்த தெம்மா லெனவுள்ள மாழ்கி 

மதுவ5த கொன்றையந்தார் வள்ளல்---௭ திர்வர்த 

நின்று சொழுவா னினையிங் தியாங்கொணர 

என்று மறியா விடும்பையெலாம்---இன் றிவட்கு த் 

தந்தா யுலகியல்பு தானுமலாற் புன்மாலை 

வந்தால் வருத்தும் வளர்பிறையை--அ௮ர்தோ 

சுமந தவர்திப் போதே சுடுவித்தா மீதுன் 

அமைந்த தஇிருவருளுச் காமோ---சமைந்தவொரு 

கோதை யனையாள் குழவிசைய வண்டுறலால் 

மேதைதரு கல்யாணர் வேண்டுதலால்--போதுபல 

பூத்த வவயவமாம் பொற்பினா லூறினிமை 

வாய்த்தமையான் மாறா மணச்தகினால்---£ீர்.தீஇிபுனை 

நின்றிருச்தோட் கேற்ற நிலையா எணைந்தருளாய் 

என்றுரைத்து வேண்டுதலு மெம்பிரான்---நன் நடுத்த 

பங்குமையை யஞ்ூப் படர்சடையில் வைச்தொளித்தாம் 

கங்கையினை யிவ்விருவர் காணாமல்---எங்கிவளை 

ரசாமொளிப்ப மென்னா ஈடாத்தினான் பொற்றிருத்தேர் 

காம னடுத்துக் கணைமாரி--கோமளப்பொன் 

வஞ்சிமிசை தூர்ச்து வருந்திச்கை விட்டசன்றான் 

அஞ்சனவேற் கண்ணா எவட்சப்பால்--கஞ்சம் 

மடந்தை, 

அடங்கு பொகுட்டி னமர்திருவிற் கோடி 

மடங்கு சவின்கூர் மடரதை-- நுடங்கு 

கொடிமின் னொமழுக்காச் குளிர்புமன்மே னின்ற 

படிமன்னு கூந்தலுடைப் பாவை---தொடிமன்னு 

- செங்சைச் குமாரவேள் செவ்வேலை யொபபாக்கச 

சங்கப் புலவர்ச்குச் சானுரைப்ப---௮ங்கடுத் து:
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மாரவே எம்பாக்கன் வார்புருவக் சென் 9லலயும் 

கேருமே யென்னு நெடுக்கண்ணாள்--€ருலாங் | 

கா.ரளகம் வின்னுதல்வேற் சண்குமிழ்மூக் கூசலகா 

சாசமெயி ரும்பலிச மாடி.கவுள்--வேரனோன் : 

காந்தளங்சை யோதிகொங்சை சாயமிடை வாழைசொடை 

மாஈ்சளிர்செம் தாளென்று மாசசெனப்---போந்சவர்கள் 

எல்லார்ச்கு மொப்ப விசைப்பவற்றை யொப்பாக்கல் 

பொல்லா தெனவுயர்ந்த புத்தமூதம்---நில்லாமல் 

மாதவர்சண் மால்கொள்ள மால்கொண்ட பெண்ணுருவும் 

யாதுமழ இல்லை யெனவக்சாள்--கோதில் 

துறவறமொன் றுண்டென்று சொல் ஓுமுறை தற்கண் 

ணுறுமளவு மென்னு முருவாள்--பொறியரவும் 

மர்,௧.ர வெற்ட மறிகடலு மின்றிரு தந் 

தீந்தருளுஞ் செவ்வாய்த் சளிரியலாள்---செந்திருவோ 

டொத்தக லாத வயிர்ப்பாங் சயைவிளித்.து 

மூத்த மணல்பரந்த முன்றில்வாய்---இத்தலையில் 

வென்றா ளூடைந்தாள் விரிபசும்பொற் பூண்கொள்ச 

எனறாள் பொருக்கி யிளஈதளீர்க்கைக--கன்ருடகச் 

காமர் மணிமே சலைகவிப்பப் பூணொலிப்பச் 

சேமவிடை யின்றென்று தேசாத---தாம 

முலைமேற் றுனுடங்க முண்டசச்செம் போதில் 

தலைமேற் சறுவியர்வு சேரத்---தலைமேல் 

சுரும்பசெழுக் தார்ப்பத் துகண்மாலை அர்ப்பக் 

கருங்குவளைச் கண்பிறழ்வு சாட்டப்---பெரும்புவியில் 
- முக்தடித்தச் செல்வ முறையாற் ரொடர்வதென 

அந்தரத்து மங்கை யடுத்செழுவான்--பந்தடி.த்.தப் 

பூவை விளையாடும் போதி லொருமூவர் ப 

பாவை விழையும் பழமலையான்- கோவை 

எழுதுக் இருக்கரத்தா னெய்யாமல் வேதம் 

மூழுதும் புகழு மு,தல்வன்---ொழு.துக 

தித்து முழுகாட் டொலைப்போ ர௬ளத்தான் 

விதித்த வருமோர் வினையு5--இ.இ.த்தொழிலும் 
கொள்ளுமவ சோடுலகங் கோதற் ரறொழில்்புரிச்துச் 

செள்ளுமரு ளசாண்மை சதையாதான்--உள்ளுமறை 
கற்றும் பிறரைச் கடவுளென்பார்ச் காண்கைஞுதற் : 

குநிதம்பொறுச் தெனையாட் கொள்ளுவான்--முற்லுக் 
தினக்கடிமை யென்னுமாற் றம்பிரான் பூட்கைச் 
சனெச்கடிய லேழ்வுரிச் செல்வன்--மனக்னிய
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துங்ச மணிகெடுர்சேர் சோன் தலும் வல்விரைந்து 

நங்சைவரிப் பக்சொடும்போய் ஈண்ணினாள்---எங்கள் 

கருத்தனைமுன் சண்டாள் சருநெடுங்கண் ணீசோ 

பருத்த மு£லயின் பசப்போ---தெதரிததமலர்ப் டட 

பைச்செரிய லவின்புலர்வோ பல்வளைச டஞ்செலகோ 

வதுவளர் நாற்குணத்தின் மாய்சலோ---முக்இயதிங் 

கேதோ வறியோ மிவையெலா மெய் தினாள் 

சாதோ டமர்செய் கயற்கண்ணாள்--மாதோர் 

புறத் திருப்பக் கண்டுதான் புல்லியமேம் சேறல் 

ம௮த்தடுத்தோர் குழ்ச்சி மனத்துல்--குறித்து 
நினக்குவென்மி யாயி ஸினக்சே யிவர்தோள் 

எனக்குவென்றி யாயி னெனக்கே---இனச்கரியுங் 

கோடாத நின்பாற் கொழுகனே யென்னொபெர் 

தாடா யெனவுரைப்ப வப்பாங்9---ஒடா 

அணங்கே யெனைப்போ லவளைமஇ.த் தாய்கொல் 

இணங்கே ருனச்கொவ்லா ளேனுக்---குணங்கூர் 

இறைவி யலளோ விது,சகுமோ வென்ன 

மறைவி யலணிவ் வழக்குட்--பெறவிவ் 

இருவர்க்கு மோது மியற்கைத்சன் றென்னா 

உருவக கொடி நெடுந்தே சூர்ஈ்து--விரைவில் 

திருச்து மிவள்பொழ் தெருச்கடர்து சென்றான் 

வருத்துமத னாண்டொழிய மநற்றும்--ஒருத்இ 

அரிவை, 
சருமுதீதி வேறென்போர் தாமுந்தற் சேரல் 

அருமுத்தி யென்னு மரிவை--ஒருமு)த்தி 
வேண்டியுகங் கோடி விளைத்த சவங்கொடுத்து 

சாண்டலுஈதற கொள்ளச் கரு. துவாள்--ஈண்டிமதி 

நள்ளிருள்சென் றுச்ச ஈணுகிற் குமலொடொள்வா 

ஒள்ளெழில் வாண்முகச்சோ டொப்பாவாள்--விள்ளலற 

தேர்ந்த விளைஞருறு நெஞ்சியங்கு மாறென்ன 

வார்ந்தநெடுங் கூர்சல் வடிரினாள்--- சேர்ந்த 

கயவிரண் டொத்தச் கடைசிவந்த நாப்பண் 

அயலிருண்டு வெண்ணிறத்த வாகி--மயல்புரிரது 

நீண்ட வடி.வகன்று நேரவள்ளை மீதோடிக் 

காண்டகைய வாயிீனிகர் கண்ணினாள்---தாண்டடர் 

. அன்ன மணிக்குழைச எஞ்சனவேற் கண்டள்ள 

மன்னவிருக் தாசேல் வார்செவியாள்---தன்னுள் 
நிலலை விரித்தொடுக்கி நிற்குங் குமுத 
மலருளதே லொச்சுககை வாயாள்---இலச்வரி 
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இருவெங்கையுலர், 

ரூன்றெய்கி யொள்வளைவெண் முத்து வடமாசக் 

கான்றெய்தி ஜஞக்குங் .களத்தினாள்--ஈன்றெய்து 

மார்சஸிர் முன்னாள் வரையன்றி யொவ்வாத 

வேய்க்தொளிர் பல்வளைய மென்சையாள --ஏச்திடைமேல் 

ஏயு மிருவா ரெழிலொருவா மிச்கவவி ் 

வீயு மெனவெழுர்ச வெம்முலையாள்--காயமெனப் 
பொய்கூ நியவறியேம் புண்டரிகத் தாளிழையின் 

செய்கூறென் றெண்ணவுள சிற்நிடையாள--மைகூர 

கேர்ச்ச வெழும்புகுழி நின்றெழல்போ லுந்ீதிமிசை | 

வார்ந்த வுரோமமெனும் வல்லியினாள்---கூர்க சமணி 

கேமி வளைகொ ணெடியோன் நிருவுந்தித் 

தாமரையை வென்றிகழுக் தாளினாள்--சோமமூடி 

காண நடக்குங் கருத்தாற் பறக்தவன்னம் 

நாண ந௩டச்கு ஈடையினாள்--வீணை 

கரங்கொண்டு செம்பவளக் கான்மணிமா உத்து 

வரங்கொண்ட பொற்றவிஏன் வைக---மரங்சொண்ட 

கோடு குழைக்து குழைபபச் சிலைவன்மைப் 

பாடு குழைந்து பழமாகப---பாடும் 

இசையால் விளர்ப்பெஞ்சா தெய்துகலை மான்கை 

அசையா வியவா வய.ர---ஈசையால் 

நரம்புமொழி கற்க நவிற்றுங் குருவின் 
இசங்கு மிசைபாடி யேற்றி--விரும்பமுதம் 

அனனா ஸிருப்ப வவள்பாங்கி சென்றுமலை 

முன்னா ளூருக்கு முனிநிகர்வை-- இந்நாள் 

அசையா தடுத்த பழமலையை யன்ன 

இசையா லுருக்குவா யென்ன--- இசையா 

எளிய திதவென் றிசைவீணை யோடும் 

அளிய னெதிர்சென் றடைந்தாள்--ஓஒளிகொள் 

மதியூர் முடியு மரைமே வடியுங 

கதிர்வேல் விழூிகளிப்பக் கண்டாள்---கொதியா 

வெருவுறுப்பச் சென்று வெருவுற்றாங் சென்னே 

மருவுறுச்ருங் கொன்றை மலையை--உருகுவிப்பச் 

சார் சாள் பழமலையாற் ரூனே யுருகுற்றாள் 

சோர்ந்தாள் விழியருவி தூங்கினாள்--தேர்க்தாள் 

௩௨௫ மொழிகற்ற வீணை முறையென்ன வீழ்ந்து 

பழியற்ற சாளிற் பணிய---ஓழிவற்ற 
கோல்வளைக டோற்றாள் குவிமுலைகள் பீர்பூத்தாள் 

மால்வகைய பண்பு ஈழுவினாள்---சூல்வளையின்



  

-இருவெங்கையுலா. 

நொர்சா எதுபாஙட நோக்இ' யருண்மலைமூன் 
வஈதாடன் யாழான் மஉழ்வித்து---ஈந்தா. 
இசைபெறுவா னெண்ணி யிழந்தாண் மூதலுக் 
இிசைபெறுவான் வர்செழுந்து தீரா--வசைபெறுவான் 
நின்றா ளெனச்கொண்டு நில்லாது போயினாள் 

குன்றாத வன்பினொடு உடவே---ஈன் ளும் 

ஆனாய னூாச மரியவிசைக் கல்லாமல் 

கானார். மலர்க்குழலாள் காமமொடு---தானாளும் 
இன்னிசைகேட் டுள்ளுருகற் இம்மலேதா னம்மலையோ 
என்னிசையச் சொல்கென் றெடுத்தியம்பிப் பொன்னவிர்செம் 
பூண்டயங்கு மென்முலையா ரேனையர்பின் போயினார் 
காண்டகுகம் வெங்கைககர்ச் காவலான்--நீண்ட 

கருமா லுலகங கடக்தான்றன் சண்சள் 

இருமா மலசென்ற றேற்றம்--வருமாறு 

தொள்ளா யிசச்த,ச்தொண் ஹூற்றொன்ப தொண்மலரும் 

எள்ளா விழியொன்று மிட்டவடி--உள்ளான் 

க௩டு மசனன் மலர்ப்பகழி மாறா மறுகில் 

௨௪20 

புதன் மணித்தேரிற் போனான்-- அதனில் 

; தேரியை 

இருஈ்ச பதினா யிரவரமபை மாருள் 

தெரிந்துமசன் வைத்த தெரிவை-- திருந்த 

நடந்தா லரசவன்ன ஈச்சப படாத 

தடந்தா மரைவென்ற சாட்கும்--அடைந்தார்க்கும் 

வண்டமை யாது வரியாம் பயிலாது 

தண்டளிர் தோல்வி தருகைக்குங்--கொண்டமணிக் 

கண்ணின் நிருக்குங் கனக மலைவணங்க 

எண்ணின் நிருக்கு மிளமுலைக்கும்--புண்ணின் 

றணங்குறுவ தன்றி யருள்புரியா வேலின் 

இணங்கெறியு முண்க ணிணைக்கும்--வணக்கி 

ஓடியும் வரிசலைரா ணுற்றிருப்ப தென்று 

கடியு முரிபுருவங கட்கும்---நெடியமணி 

வள்ளைச் கொடிபான் மருவிலசண் ணோேட்டமெனக் 

கொள்ளைச் கவின்கூர் குழைகட்கு்--தெள்ளுற் 
றுவமைகூ றக்கருதி னொன் றற்கொன் நல்லா 

துவமைவே றில்லா வுருவாள்--உ௨வமை 

தரியகுழ லாகக் கமஞ்சூன் முகிறான் 

உரியபொரு ளாக வுரைப்பாள்--அியமலர் 

௨0



  

-திருவெங்ககையுலா்: 

௧௪௫ கொள்ளைகொள வெண்ணிக் குயில்கூல சல்லாய . 

வெள்ளமொடு சென்துபொழின். மேவினாள்--சள்ளழியப் 

பூச்சகொ்டி சான்வ்ருமுன் பூம்பணைகண் மீதேத் 

வார்த்தைகொடு இள்ளை மருக்இரியக்--கூத்தசென 

ஒ.தி முடில்சண் Gang மயிலாடத் 

தீதில் விழிசண்டு சேனினங்கள்--தர்தில் 

விழுந்து படிந்தருவம் வேரறாசப். பல்வண் 

டெழுந்துமலர் வாய்கண் டெதிரச்--செழுந்தரள 

வெண்ணகையாள் ச்ண்டு விடுத. ததன் மூக்கையெதர் 

.. ஓண்ணசகைய சண்பகங்க ஞளூள்ளவெலாம்--பெண்ண்சச 
௩௫௦ 

86 

௩௬௦ 

சென்று சவார்துகணி சிக்சயாத் Hu dap 

என்று பெயரியவெற் பெற்றினாள்--மன் றங் 4 

குறூயிளர் சென்தலெதிர் கொண்டிருப்பச் சேணில் 
உறுகொடிய சோதசோன் றசலஓும்--மறுஇல் 

திரம்பு க.தாகேர் கெருஞ்சிமென ச் சன்பால் 

இரும்புவிழி யாயமொடு சென்றாள் -குரும்பைநிகர் 

கொங்கைநீ லுண்சட் கொடிமென் றளிர்போன்ற 

அங்கைகீள் கூர்சலின்மே லஞ்சலிசசாள்--கங்கைநீர் 

பாய்ந்துசளி சாத பவள நிற்ச்கொழுக்தில் 

சாய்ந்துபடர் வஞ்சிச் சடையழகும்---வாய்ர் தலை 

ஆக்கர் சருமசவே எஞ்சச் திலகமென 

கோச்கங் இடந்த நதலழகும்--பார்க்கும் 

விழியாய்ச் டெர்தசுடர் மேல்வா ைபோன் 

றழியாப் புருவச் சழகும்---பழியாப் 

ure வருங்கை பழி சருள்வ5 செய்த 

அரசு செயுங்கண் ணழகும்--வரிசைபடு 

தொண்ட சக ச்சமருஞ் சூளா மணிவசன , 

முண்டகத்துச்'கே.த்றசொடி மூக்கழகும்---மண்டுகரு,ச் 

சோடிமலை வேக? னுலாவருதுண் டென்சவிப்புன் 

காடிமுனி யாசகுழைக் காசழகும்--பீடிசைய 

ஆச்தமொழி யாக வனைத்தும் பயில்வே.த 

- வார்ச்சை மொழியுமலர் வாமழகும்---ஏத்துறு;தன் 

ஏவ விருச்கு மிமையவாமேற் சென்றவிடக் 

காவ விருக்கும் கழுத்தழகும்--நர்வல் 

விலங்கருன் றிண்மை விரித்து வணக்கும் 

MBE OH Lp திண்டோ அழகும் இஷக்ச 
  

* ௦வற் பேத்திமணத்-ன்திம் என்னும். பாயம்,



  

-திருவெங்கையுலா,.. 

எடுச்சமழு மானபய: மேனை வாசம். 
அடுத்தமல சங்கை பழகும்--வடி.த்தச தர் வளி 
வேறு மெனுங்கண் விளங்கிழைசொயல் கைத்தமுப்பு — 

| மாரு வணியினுறு மார்பழகும்-- GHP US 

6.50 ‘cement சிறந்த விசழ்மலரா டாழுரெடக் 

கண்ணிச் சணையாக் சவானழகும்---ஈண்ணிக் 

குடி.த்தாவி கூத்றெற் ருடிமுழுத மாட்கொள் 
அடிச்சா. மரையி னழகுு்---கடி.ச்சாம 

மென்முலைசண் ஸணிஜ்கு விருர்திட் டமையாது 

கன்மணிரு,ச் தம்புனைய ஈல்னெொளை்- -பொன்மலேயை 
வாசொழுகுங் கொங்கைபெறும் வண்ணத்தா லுங்கடாசாள் 

போசொழுகும் வேளாழ் பொலிவழிர்தாள்--7[சாழுகும் 
மைத்தமணி சண்டன் வசனச தொவெதனம் 

வைச்துமு£லை வேழமலை மார்புபொச--கெய்தசகுழல் 
Sa மாது தழுவ மனங்கொண்டு பித்தளையச் 

சூதுபொரு சக்சமுலைச் சோழிமார்--மூ.துலடல் 

ஆடவர்க டம்மி லழகனா மாயோனும் ப 

பீடமையு மைத்தடங்கட் பெண்ணுருவாயக்-- கூட 

இருந்த பெருந்தகையை யெங்குலப்பெண் வேட்டு 

வருந்சறகு மென்று மஇத்து-- விரைந்து 

மனையிற் கொடுபோய் மலரணையிற் சேர்த்த. 
இனைவுற் றுயிருண் டி.லையென்---றனைவர்க்கும் 

லயம் விளைய வவள்சோர்ந்து பின்றெளிவுற் 

௮ம்யும் லகையே துரைமினென்றாள்-- யேன 

எடு உருவெளியைச் கண்டா ஞழையரைச்செல் சென்றாள் 
அ௮ருவெளியைப் புல் யயாச்தாள்--பொருவெளியர் 

அல்லசா மாத ரறிஞர்க்கு,ச் தா.மல்ல 

. தில்லசா யாண்டு மெஇர்நிற்க--௮ல்லசாம் 
ஈச ரிவட்கு மெதிர்கின்றா ரென்திருப்பப் 

பாசகில னாதி பகவன் ஜர் வாசவன் ரன் 

முன்னிறு தத வஞ்சிறகர் மூரிவரை யூர்வதெனச் 

தன்னிலைப்பொன் வீ.இிதனிற் சார்க்த சால்-பின்னொருக் 

பேரினம் பேண். 

கண்ணிற் சிற்த கருமணிபோல் வானவர்சம் 

"பெண்ணிற் A pi sen பேரிஎம்பெண்--விண்ணித் 

௨.௮௦ குருமதிதா னொச்குமெழில் கூர்முகத்டை யொரக்குச். 

இருமலரி னாண்மலர்வு தீர்த் தப்--பெரகுமதர்வாட்



௧௫௬ 

௩௮ 

௩௯௦ 

௩௯ 

திருவெங்கையுலர். 

சண்ணொக்கு நீலக் கடி.மலசை வாழ்விக்கப்' 

பண்ணொக்கு மின்சொற் படியிலாள்--விண்ணித் 

இருசுடரின் மற்றொன் றெழின்் முகமொவ் வாமல் 

ஒருசுடர் மன்பொற் பழிப்பவுள்ளாள்--பொருசுடர்வேல் 

மாவடியை கோக்கு வரலொத்துக் காதளவுக் 

தாவடிபோய் மீளுர் சடங்கண்ணாள்--சாவடிபோல் 

சண்ணுங் குழைதாங்கு காதுமுறத் தங்குகரின் 

நண்ணு குமிழ்வென் ற நாயாள்- எண்ணும் 

முூகைமுதல வெல்லா மூறையொத் துவமைத் 

சகைசவிசர முற்று தனத்சாள்--பசைமலரின் 

உற்றமட வாரு ளொருவசே கல்விசவின் ப 

பெத்றிடினன் ரொவ்வாப் பெருமையாள்--பொதற்றகடு 

வெய்க்சபவ ளக்கால் வியன்மா ளிகையொன்தில் 

ஆய்க்த புராணதநூ லந்சணனை-- வாய்ந்த 

மடங்கலணை யுய்ச்து வண௩ூ மரும்குற் 

றடங்கலளூர் தீழூட்டு மணண்ணல்--சொடங்குகதை 

ஒன்றோ துகவென் றுரைப்பவவ னோதுவான் 

அன்றோர் பகன்முக்க ணாண்டகை சான்--குன்றோ 

டிணங்குமுலைப் பெண்ணாச லேலாமை யின்மால் 

அணங்குருவப் பெண்வடிவ மாகக---சணங்கொள் 

முனைவர் சவமிழர்து மோடுப்பான் செல்ல 

அனையர் மசளீ Mon’ s— wees wav 

பலிமுசத்சா னாடிப் பலிக்கெய்ச வானம் 

புலிமுகத்சா ரெம்மான்முன் போக்தார்--கலிமுகத்துப் 

புன்.றுரும்பு போன் றலைச்சார் போற்றுமவி சாரிமுனஞ் 

சென்று வருசொத் நிரிசல்போல்--மென் றளிராம் 

மேணி இரிந்சார்கை. வெள்வளைகள் போக்கினார் 

வேனின் மதன்சணையால் வெய்தயிர்ச்தார்--பானுரைபோல் 
ஆடை குலைக்தா ரணைந்தாவி சாரீழென் | 

றேடவிழ்பூர் தாண்முன் னிறைஞ்சினா்...-ரீடழவில் — 

காட்டு மரக்இற் கருத்துச்சா ரென்னவுயிர் ர 

. கூட்டுண் மலர்க்கட் கொடியிடையாள்--- கேட்டு 

மடவார்கட் செல்லாம் வசைவிளைச்சா ென்றச் 

சடைவா னவன்றானென் றன்பால--அ௮அடைவானேல் 

காவனகர் நம்பிபெரு ஈன்மணப்பூம் பந்தரிடைப் 

பாவலர்முற் கூறும் பழிமொழியை--யாவர்களும் 

கூற வெருக்கணிரக்த கோல மு;சவியா 

ஏறமடன் மாவையெளி சேேற்றுவலென்--நூறமுசம்.



திரு வெங்கையுலா. கள 

௪0௦0 ௮ன்ன மொழியர் லை நதலுமுக். க்ட்சனிமுன் . 
சின்ன முணிமகளிர் சக்சைகவர்--தன்னனையான் 
ater னெனமுழங்க மாதெண்ண முற்றியதென் 
றதா மரைத்தா எணி௰லம்ப--- முக்தா 
இறைவனெ தி ரேற்றா ளெழிற்பெருக்கங் சண்ணால் 
குறைவ தறமுகர்து கொண்டாள்--சறைமிடற்றுப் 
பண்ண வனைமொழிக்த பாவ முடன்பலித்து 

வண்ணகறுஈ தூசு * வளையொழிய௪--கண்ணிணையுள் 
நீர்பெருக கெஞ்ச கிறையழிய மென் முலைகள் 
பீர்பெருசச் செவ்வாய் பிழைபிசற்ற--ஏர்பெருகு 

௪௦௫ மாசவர்த மாதருற்ற வாறுமின்றிச் சையாற்றில் 

சாசலுறு வார்போற் றனைமறச்தாள்--கோசையாள் 

சானோ பழமலையைச் சார்ர்தசைப்பா ளென்றுமொழித் 

சேனோ வெனுஞ்சொற் நிருமுகத்தில்--வானோர் 
தீனிநா யசன்முடியிற் றண்புனலீ சென்று 

பனிநீர் செளிச்சளிப்பப் பாவை-- முனியாள் 
உணார்சலச நீங்கு யொழிக்தாள் வளைகள் 

புணர்ஈ்ச மூலைபசலை பூத்தாள்- கொணர்ந்த 

சொடைபொடிப்ப வெண்டாளஞ் சுண்ணம் படமெய் 

யிடையடுத்தார் நீங்குவெதுப் பேற்றாள்--சடையடச்சக் 
௪௧௦ கங்கைநீ ரன்றேயிக் கண்ணீ செனவழுதாள் 

பொங்கெரியின் வீழ்பறவை போன் றினைந்சாள்--மங்கையர்கள் 
சொல்லுதல் யார்க்கு மெளிய வரியவாஞ் 
சொல்லிய வண்ணஞ் செயலென்று--மெல்லியலைக் 

கொண்டு மனையிற குறுக மலருண்டு 

வண்டுபடுங் கூந்தன் மலா்விழியாள்--பண்டு 

இருமாலு கான்மூகனுச் தேடும் பொருளைக் 

கருமா மிடற்றெங் கரும்பைப்--பெருமானைத 
செள்ளமுதைச் தெய்வ சிகாமணியைச் தன்னடியார் 

உள்ளுயிசைத் தோன்றா வுறு துணையை4்---கள்ளவிமுய 

௪கடு கொன்றைப் பவளகெடும் குன்றைப் பழமலையை 
மன்றிற் குனிச்குமொரு மாமணியைச்--சென்றுற் 

_ுளத்துப் புணர்ச்துவிடா சோங்கின்ப முற்றாள் 

இளத்தற் கரியபெருங £ர்தஇி--வளத்தொடுறும் 
நாடு நிலைகிற்ப நம்பன் செலுசத்சப்போய் 

நீடுதிருத் தேர்நிலையி ஸின் றதால்--ஆடு 
  

* மஹையொழிய ஏன்றும் பாடம்.



  

கடு ௮. .. திருவெங்கையுலா. 

்.. படைச்சண் மகளிர் பலரிவ்வா முகச் : 
கடைச்சுணருள்சிறிறு சாட்டிச். - டைச்சண் 

௪௬ நிலாவினான் வெங்கை நிலையினா னாதி 
யுலானினான் போந்தா னுலா. 

ன நேரிசைவேண்பா _ 

பேதை முதலாகப் பேரிஎம்பெண் cof aps 

ஒதை யெழுகடல்போ லோக்கனோ்--சாதலுறச் 

சிந்தா மணிமநெடும்பொற் றேரிற் நிருவுலாத் 

தந்தான் பழமலைகா தன். 

திருவேங்கையுலா முற்றிற்று. 

  

சிறப்புப்பாயிரம். 

தேரநிசைவெண்பமா.. 

வெங்கைப் பஇப்பழய வெற்புச் சணிமுழுதும் 

தங்கத் திருவலாச் சாற்றினான்--சங்கத் தப் 

போற்றுர் தமிழ்நூல் பொ.துச்சடிக்சா னென்றுலகஞ் 

'காற்றுஞ் வெப்பிரகா சன்,



உ 

இவெமயம், 

திருச்சிற்தம்பலம், 

'இட்டலிங்கவபிடேகமாவ;, 

அரு ட வட்ட டை 

பன்னிநசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிரத்தம் , 

பக்தமறு மரர்மிருடர் பவருருத் திரர்களொரு பதினொருவர் மிளிர்பீட் 

மேற், படியிலை பைவகைப் படுமீசர் தாநிதம் பத்திலெண் வித்சையிறை 

வர்,--சந்தமுறு சோமுகத் சைங்கலைகள் சத்திசா சாக்கயெம் மூர்த்திவதனர், 

தீட்டற்ற வட்டத்தி லொட்டற்ற சற்சத்தி தாளுற்ற காளத்திலே,--௧௫தலற 
வருகோள கந்திகழ் சிதம்பர 5ற்ரிகையி னிற்குனிய, ௩ட்டமற வமை௫ன்ற 

விட்டவடி வொடுநின்ற ஞானமய மோனநடுவோ,-- டர்தமற முரதுபச் 

மானம்ச நீனந்த வபிடேச மாடியருளே, யறிவுற்றெனங்கைமலர் செறிவுற்ற் | 

மார்தவிறை யபிடேச மாடியருளே. ட டத 

நாடரிய சத்தியோ சாதத்தும் வாமத்து ஈன்றா மகோசத்தினு, நலை 

யற்ற புருடத்து மாகமமொ ரைவ்வைந்து sae சானத்திலே,--பீடுதரு 

மெட்டுமூுறை தந்சவற் மிடைநீசொல் பெருமைபெறு. மருமைவிதியிற், 

பேசறிய பூசைசிவ கோசரியெ னப்புரி சல் பெற்றிலேன்மற் நடியனேன்,-- 

வேடுவர்கு ல.த்த$லவன் மெய்யன்பு பூண்டிலேன் வேட்டொருவர் மாட்டரு 

ளினான், மீச்கொளொரு புடையொப்பு நோச்கவைத தனைசாற்றின் வேண் 

டல்வேண் டாமையிலையால்,--ஆடுநின் பால்வேறு பாடொன் நிலாமையர் ' 

லபிடேச மாஒயரூளே, யறிவுற்றெ னங்கைமலர் செறிவுற்ற மர்ந்தவிறை 

யபிடே.க மாடிமருளே. | வ. 

ஈவிற்றலரு மி தயமிளிர் கண்டசா வடிபுருவ நடுவுபிர மப்புழையெலு, 

நல்லிடைத் தகராதி இரியாதி மனமுதல ஈண்ணியு மைம்மூலகை,--இவற் 

நிலொவ் வொன்றசல நின்றவிட யங்களெதிர் வின் றிச்டி வாசாரமா, யெதி 

ருன வுஞ்சோக மென்றுபா விச்சலுறு மென்சனவு ஞாதருகவொடே-- | 

உவப்பறிவு ஜேயமென வுற்றனுப வித்திடு மொண்சுமுச் நிஞானமே) 

, யொனிர்துநிய முக்திளைச் துயர்சிவா னர்சகர் வுறுமதி தரூமாகுகல்,-- 

அவத்தைசள் சடக்சவற் றப்புறப் படுமமல ன.பிடேச மாடியருளே, மறிவு 

றெ னம்கைமலர் செறிவுற்ற மர்ந்சவிறை மபிடேச மாடியருளே. ௩.



௧௬௦ - இட்டலிங்கவபிடேகமாலை. 

ஒருவனோர் பொருளிலாற் குற்று சவி னுளம்வியம் தோகைபெறு மன்றி 

_யுடைமை, யுதவுரு வமையத்தி லுசவினுர் தன்னிடச் தள்ள திற் பெரிதளி 

ச்கும்,--பொருளதா யினுமதணி ஸணினியசா யினுமவன் புக்திமூழ் வுற்றிடு 

வனால், புனல்விடுத் திடுமுடியி ஸிற்புணரி யிற்பெருகு புண்ணியச் தெய்வ 

கஇிதான்,--மருவலா னீர்விருப் பிலைகினச் கொரு திவலை மற்றென்முடி யிற் 

"றெறிப்பின், வைப்பன்வா னச்தினென வெத்திறத் தானுகினை மக்கணினை 

- வற்றுய்ந்திட அருளினான் முனம்விதித் சவனாத லான்மூழ்க் சபிடேச 

மாடியருளே, யறிவற்றெ னங்கைமலர் செறிவுற்ற மர்ர்சவிறை யபிடேக 

மாடியருளே. ப ௪ 

.... கருஇச்சி வர்சசடு வருப்பொ ருர்சமிளிர் களம்வாழ்வு மேவவணிவாய், 

SLI DR .றர்சநிற வுடவிற்றி ருந்துமணி சதிர்போல வேயுநெடுமால்,-- 

ஒருகட்டு சைக் தவடி யிருகட்கு ணங்கவற முடையார்மு னோடி வருவா, யுலகத் 

தை வென்றமன மிலகுற்ற மன்றினிடை யுமைகாண வாடல்புரிவாய்,-- 

மருகற்பெ ரும்பதியி லொருகற்ப ணங்குசொழ மணவாள னாவியுதவா, மயி 

$லக்க ணென்பினாயிர் பயில்வுற்றெ முந்துவர வருவாயெ னாமூனழையா,-- 

அருகாச்ச ணங்குசரு முருகர்க்கு கந்சவர னபிடேச மாடியருளே, யறிவுற்றெ 

னங்கைமலர் செறிவுற்ற மர்ர்கவிறை யபிடேச மாடிபருளே. டு 

ஒகைமவி குருவாணை யுறுவிக்கு மாணையு முயர்புரா தனசரிதமோ, 

டொக்குகடை வருவிக்கு முவமையும் தன்மகனை யொண்சுவச் திசமேற்றபு,- 

கோகமறு மனுமயஞ் செய்சமைத் திடுமொரு சுவத்திசா ரோகணமுழால், 

சொல்லிய விடங்களிற் நூயரீ றணிதருர் தொல்விபூ திப்பட்டமும்,--மாக 

லச நீராட்டு கலசாபி டேகமு மருவுசவ நோக்குவிக்கும், வயங்குவிங் காய 

சீம மன்னு விக்கமுரு வனைசுவா யதமுமெனுமேழ்,--அகுநெறி தான் 

மருவி யாகமிசை யிலகுமர னபிடேக மாடியருளே, யறிவுற்றெ னங்கை 

மலர் செறிவுற்ற மரக்சவிறை யபிடேக மாடியருளே. ௬ 

போயகுல மொடுசரண ரொடுமேவு சமயமும் பொன்றுலசம் விட்ட 

மலனார், பூசனைகொ எரியநிர்ச் சஞ்சார முங்கொடிய பொன்பெண்மண் 

ணாசைகெறழியில்,--பாயமன மோடாச நிட்பிரா ணமுமெய்ம்முப் பத்தாறு 

தத் துவமறப், பகுதியொடு ணர்ச்துசத் துவமுமிறை யஞ்சனீ பாரென்னு 
மான்மிகமுமே;--மேயசடு விங்கமுட னாறங்க மாகுமொரு மெய்யனுச் இரக 
கிலையும் ,விமலமுறு சச்சிசா னர்சரிவ மயமென்னு மிச்சசத் தியசுத்தமும்,-- 

gua வகைறெறியி னாவியிடை யிலகுமா னபிடேசு மாடியருளே, யறி 

வுற்றெ னங்கைமலர் செறிவுற்ற மர்ர்தவிறை யபிடேக மாடியருளே. ௭



இட் Lote SON IG tM Fee ௧௬௧ 

Gans sha விங்கமன் மணராத, வாச் சொத்த மென்னும்விரசல், 
செடாததிட விசதம்விட யங்கள்சவெ லுக்குசவு Dear als இரியார்ப்பிதம்,-- 

உடற்றியுயிர் கொன் Bua "நின்றிடு. wh) Grane Ray னுண்மைகொ ளிலிங்க 

நிசமே, யுயர்சிவத் அளமடங் குறுமனோ லயமசணனி லொன்றா9 நின்றபே 

தம்,--விடுத்தலுறு சத்தியோன் ம.த்தியெனு மிவையேழு மிக்சகுரு வருள் 

hua, மேவலரு மெய்ஞ்ஞான பாவநிலை மேவியிடும் வேசமுடி யாவு. 

மூணரா,--தடுத்தமன மொழியுடற் கப்புறப் படுமமல னபிடேச மாடி. 

யருளே, யறிவற்றெ னங்கைமலர் செறிவுற்ற மர்க்தவிறை யமிடேக மாடி. 

யருளே. ப 4. 

நல்லதில கெய்யாடி யானிடச் சைந்தாடி ஈவையிலை யமுதமாடி, நல் 

குகா ரணகாரி யம்முறையி னன்றியே நறுகெய்பா நயிராடியே,--மெல்ல 

வலர் மதுவாடி யின்கழைச் சாறுடி மென்பழச் சாறாடியே, விழையுமிள 

நீராடி யாரக்கு ம்பாடி. விதியினமை நபனமாடி,---ஒல்லைகு. வெண். 

டலைப் புழையினிடை யோடிகஈல் லுத்திகொடு பைத்ததலைய, வுசசநுழை 

வுறவிளங் குழவிமதி யொருபுடை யொதுங்சவிட மின்றியசைய,--௮ல்ல 

லற நிறைகங்கை யசையாது நகிற்பைநீ யபிடேச மாடியருளே, யறிவுற்றெ 

னங்கைமலர் செறிவுற்ற மரந்தவிறை யபிடேக மாடியருளே. & 

நீசர்கடமி னரசரவர் சமினினி௰ திவவியாழ் ஈண்ணுகர கந்தருவர்தா, 

ஈவிலுமவர் சமினமச கந்தருவ ரவர்தம்மி ணடரிய தேவரவரில்,--சுராதிப 

னவனிலுயர் சுரர்குரவ னவனினயன் சொன்முறையி லூறுமடிமேற், றுன் 

னுசுக மொருதிவலை யளவுமின் ரூசமிகு சுகவேலை புகலீகுவாய்,--,சசை 

மூதற் பூதங்கள் புத்திகுண தத்துவக் தகுதிபெறு பகுதிபுருட, தத்துவம் 
விச்தைமுத லனவெனுமி வற்றிலறு சமயசென வெமைவிடாமல்,--அ௮ளி 

னினை யடைதலுறு மரியபத மருளுமவ னபிடேக மாடியருளே, யறிவுற்றெ 

னங்கைமலர் செறிவுற்ற மர்ர்சவிறை யபிடேசு மாடியருளே, 0 

இட்டலிங்கவபிடேகமாலை முற்றிற்று,



௧௬௨ O56 Oma O நடில். 

நெடுங்கழிதநெடில், 
_._ ௮௨ 

பதினுன்த£ர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

பெருகுறு மன்பாற் பூசனை புரிந்த பிணங்குதூற் இலம்பியெவ் quran, 

Wen pinggth புரற்கால் யானையென் நி௮ற்றின் பிறவியோ விதழ்முறுச் 

கவிழ்ந்த,--முருகுமிழ் கறுமென் மலர்புனைர் துன்னை முற்றும்வர் தனைபுரி 

பாமன், முடுழ்முலை மகளிர் மயலிடை யமுந்து மூடர்சம் பிறவியோ ஈல்ல,-- 

திரைபொருங் கங்கை யுவட்டெடுச் தொழுகுஞ் செஞ்சடை மிசையொரு 

தளிகஙீர், தெறிச்சவர் தமையு ௩றஏகொப் பளிக்குஞ் செழுமலர்ச் கற்பக 

,வேந்தும்,--எரிபுரை யிசழ்ச்செங் ஈமலகான் முசனு மெய்தரும் பதத்தில் 

வைத் தருள்வோ, Wise குதவி யென்கரத் திருக்கு மீசனே மாலா 

மணியே; ச 

கட்டழ கமைந்து சாளையம் பருவம் கடந்திடா துள்வலி யுடைததக், 

கலங்கல்செய் பிணியின் நியன்றயாக் தையராய்.4் கல்வியங் கடல்கடந் தவ 

சாய்,--நட்டவர் விரும்பு மாறுநீ செய்ய நடக்குமா ரூடல்வெறுச் தனையே, 

நம்பியா ரூரன் மு. சவியோர் கண்ண கானுடல் விடுமென வழிவேன்,--பட் 

டி.ருள் விழுங்க வலர்கதி ரவனும் பணிமதி யோடுயிர்த் தொகையும், பார் 

புனல் சுடு தீ வளிவிசும் பென்னப் பட்டவைம் பூசமு மாகும்,--எட்டுரு 

வடைந்து முருவமொன் நின்றி யிற்றென வுணர்வரும் பொருளே, யிட்ட 

நன் Gaal யென்கரத் இருக்கு மீசனே மாசிலா மணியே, ௨ 

- மனமெனும் வயமா வென்வயப் படாமன் மயங்குறு மைம்புல வீதி, 

மறிபடா சோடு இன்றது முறையோ மறித்சதை நகிறுச்தியென் றனக்கு,-- 

நினையல இ,தவு வாரிலை யசனா ணினைப்பர வுற்றன னதனை, நிறுத்திநீ 

Vatig பின்னர்டீ வேண்டு நெறிகளிற் சென்றிட விவொய்,--சனலுறு 
மெழுகி னெஞ்சகெச் குடைந்து கரையில்பே ரன்பெலும் வெள்ளங், சண் 

வழி புறப்பட் டென்னநீர் வாரக் காலங்க டொறும்வழு வாமல்,---இனமலர் 

தூவு மடியவ ருள்ளச் இிருள்கெட வெழுக்தபே ரொளியே, யிட்டஈன் 

குவி யென்சாத் இருக்கு மீசனே மாசிலா மணியே. fh. 

நிலங்கடச் தவன்முன் னறுமலர் சாத்த நிகரிலம் மூர்த்திமுன் சந்து, 

நினக்சணி வுறவாட் டாயர்முன் ஸிருந்து நிவேசனம் புரிந்திட வன்ற,-- 

நலங்கிளர் கலையர் கலியர்முன் நூப நல்விளக் களிப்பின் றன்னை, ஞான 
சம் பந்தப் பிள்ளைமுன் பாட நாணிலேன் பூசனை புரிவேன்,--விலங்டஇனுங் 

கடையர் வளர்த்தசெநர் தீயின் விரைந்செழும் வாள்வரி வேங்கை, விடுப் 

பவங் கதுவர் தெதிர்க்திட விசழ்ந்து விடாதசன் மோலுரிச் திருள்கொண்,-- 

டிலங்கொளி யிரவி யனையமெய்ப் படுத்த விறைகனே யநிட்டநின் ற்கற்ழி, 

Wiis குசவி யென்கரச் திருக்கு மீசனே மாசிலா மணியே. ௪



நெடுங்கழிதெடில். ௧௬௨௩. 

ர மூக்டெ யிரண்டு விழிகளே றுசன்மூன் மூடங்குகைச் கோலொரு 

காலா, முன்னநின் நிருவாய் மலர்ந்தருள். செய்த முதிர்சலைப் . பொருள் , 

படி.த் தவராய்க,--கார்க்கடன் முகட்டி. னிரவிவர் செழுமுன் கடி.துசென் 

றணிமலர் தொய்துன், கழற்கடொர் பிறப்பி னாய்ப்பிறப் பினிது சற்றவ 

ரிசழ்ந்திடா மையினால்,--கோக்கற கோக்கு மூருவமே நாவா லுகாந்திடா.. 

வினியபே ரமுதே, நுசல்விழிக் சனியே கறைமிடற் றாசே gang 

மாயையிற் பிறவா,--யாச்கைய துடைய வருட்பெருங கடலே யெழுந்தொ 

On காதவான் சுடரே, மிட்டன் குலி யென்கரத் திருக்கு மீசனே மா 

சிலா மணியே, | | @ 

திருக்குறு மழுக்கா றவாவொடு வெகுளி செற்றமா இயமன வழுச் 

கைத், தியானமென் புனலாற் பொய்புறங் கூற நீச்சொலென் இன்றவா . 

யமுச்கை,---அருட்ெர் நினது துதியெனும் புனலா லவத்சொழி லென்னு 

மெய் யழுக்கை, யருச்சனை யென்னும் புனலினாற் கழுவா வசுச்சனே ஜய் 

யுமா ஞளதோ,---விருப்பொடு வெறுப்பிங் கிலாதவ னென்ன வெண்மதி . 

யேரடுவெண் டலையும், விரைவழி புகுந்து வண்டினம் பசுந்தேன் விருந்து 
ணுங் கொன்றைமென் மலசோ,--டெருச்கையு மணிக்து மின்னொளி கட 

ந்த லீர்ஞ்சடைப் பாந்தணா ணுடையா, ॥ யிட்டஈன் குதவி யென்கசத் இருக்கு 
மீசனே மாசிலா மணியே, | ௬ 

சவமுூட னஷூர்த்தி மூர்த்திகர்த் திருவஞ் செயன்மலி கருமமென் நரு 

நூல், செப்புசச் துவமுஞ் சதாசிவ னீசன். றிகழ்சரு பிரமனீ சானோ,-- 

டுவமையி லீசா னப்பெய ரவனென் றநுரைக்திடு மூர்ச்திச டாமு, முற்றவீ 

சான முதற்பிர பாவ முடையகின் றன்னையென் முணர்வேன்,--புவிமுத 

லனைத்.து மாக்குத லளிச்தல் போக்குச லுயிர்வினை யருத்தல், புதிதுறச் 

செம்பிற் களிம்பென வறிவைப் புணர்மல மகற்றுத லென்னும்,--இவைபல : 

வியைந்தும் விகாமொன் றின்றி யிரவிபோ னின்றகா ரணனே, யிட்ட 

நன் குதவி யென்சாரத் திருக்கு மீசனே மாசிலா மணியே. or 

தான்பெறு மழலை மொழிமசன் றன்னைத் சன்கையா ஓளங்களித் 

தரிர்.த, சமைத் துல கறிய விடுபெருர் தொண்டன் றனைசரறுத் சொண்ட 

னென் றவன்சேய்,--ஊன்பெறு நீயே யுரைத்தனை யென்றா லுரிமையோர் 

சற்றுமி லாதே, னுன்றிருச் தொண்ட னென்றிருப பசனுக் குன்னுதல் 

பெரும்பிழை யன்றோ,--சேன்பெறு நளின மலர்களா யிசச்தோர் செழு 

மலர் குறைபட விரைந்து, செங்கணொன் நிடந்து குறையற நிரப்பித் திரு 

மறைச் சிலம்படிச் கணியா;,--யான்பெறு நிதியே யென்றுல சளந்தோ 

னேத்திநின் றிறைஞ்சுறு மமுசே, பிட்டசன் Gad யென்காச் திருக்கு 

மீசனே மாசிலா மணியே. ட்ட | ட்ட... 2



eae GHEY O Dydd. 
நின்பு£ழ் பாடும் பாணனார் தமக்கு நிதிதரச் சேரலன் றனக்கு, நீமூன 

மூடங்க லொன்றளித் த.துபோ ஸணிகரிலா வசவகா யசன்றன்,--அன்பினி 

லொருழா ராயிரங் கூறிட் டடுத்தகூற் றினிலொரு கூறிங், களிப்பதத் 
குனது திருமுச மருளா லடியனேற் களிக்குகா ஞூளதோ,--பொன்புசை 

கடுக்கை மலர்ந்தசெம் பவளப் புரிசடைப் பேரருட் குன்றே, புணர்முலைக் 

கயற்சட் பிறைழுதற் கனிவாய்ப் பொற்றொடி யிடத்துவா ழமுதே,-- 

என்பும்வெண் டலையு மணிகஆ்துநான் புனித னென்றுமென் தநிருந்திடு 

பவனே, யிட்டான் குசவி யென்சரச் திருச்கு மீசனே மாசிலா மணியே. ௯௬ 

வங்கையர் முதீச சட்கையர் சென்ன வசவண சசசணர் வீச, மாச்சை 

யர் பிப்ப பாச்சையர் வள்ள மல்லையர் கல்லைய ரெங்கள்,--சங்கண வசவ. 

சாசையர் சேட சாசையர் சங்கர தாசர், சவண்டைய ரென்றிங் Hares 

சேவ றலையினாற் செய்யுமா ஞளதோ,--பங்கய மலரோ டரிவிழி. பறித்த 

பதமலர் சவப்பவே னெடுங்கட், பாவைசன் மனைக்சட் சுந்ச.ர னேவும் 

பணீயெலா முனிவற வியற்றி,--எங்கணும் விளங்க நம்பியா ரூர னேவல 

னெனப்படு மிறையே,--யிட்டஈன் குவி யென்கரத்.. இருக்கு மீசனே 

மாசிலா மணியெ. ௧௦ 

நேடங்கழிநேடில் முற்றிற்று. 

  

குறுங்கழிதெடில. 

எழகீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

பொன்செய்வா ணிசர்போ லெல்வழி யானும் புண்ணிய மீட்டினு. 

மறிஞர், கொன்செய்பா தகமே புரிக்சன நின்றாள் குறுகுவ தென்றென 

விரங்க, முன்செய்தீ வினையோ கனவிலு மறமே மொழிூலேன் சளித் 

இருச் இன்றேன், என்செய்கோ மறலிச் கென்கரச் திருக்கு மீசனே மா. 

லா மணியே. & 

மென்னிழற் றருவை யடைபவர் சம்மைவிடாநிழல் விட்டிடு மாபோல், 
நின்னடிக் கமல மடைந்திடிற் றொடர்ந்து நீங்கலா வினையுறீம் குறுமே, 

கன்னவிற் கனியிற் சுவைசரு மமுதே கண்மணி யேயருட் கடலே, என். 
னுயிர்த் தணையே யென்சசத் திருக்கு மீசனே மாசிலா மணியே. ௨ 

மூந்திரு வினையும் சமவென விருபபின் மு.ற்றவற் நின்பயன் றருவாய், 

லர் சலை நினவென் நிருபபினங் வற்றை மாற்றிவீ டுறவருள் குவையே,. 

-நிர்சையி லென்னெஞ் சுன துகெஞ் சென்மெய் சின துமெய் யென்றனிக் திய 

தின், இந்திய மெனச்சொண் டென்கரச் திருக்கு மீசனே மாசிலா மணியே.



Gnas கழி a ope ௧௬௫ 
சண்ணுடைச் குறையாற் : சுடர்பல வாடச். சாட்டல்போற்' காரண. 

மூதலாப், பண்ணுடற் றிறஞ்சே சென்றிருச் கசனாற் பலவுரு வாயினை 

யொருநீ, பெண்ணுருப் படைத்ச பேசரு ஸிடப்பால் பெற்றிட வுசர்சளித் 
தவனே, எண்ணிடைப் படாம லென்கரத் திருக்கு மீசனே. மாசிலா. 

மணியே, | we 

பிறவிமா மிடியன் ரானெதிர் சண்ட பெறற்கரி தாயவைப் Querer, 

அறிவிலே னயன்மாற் கரியரின் றன்னை யம்மவோ வெளிதுகண் ஸுற். 

ஹேன், தறவினோ ருள்ளச் தெழுக்தொளி பரப்பித் தொல்லிருள் கடியு 

மெய்ச் சுடரே, இறைவிகூற் றுடையா யென்கரத் திருக்கு மீசனே மாலா 

மணியெ. ட 

நினக்குறு கூறு மென்மன மதனை நிரைவளைத் சஸிர்ச்சைநெட் ig. ev 

வேற், செனச்குறு மலர்க்சட் பேதையர் கொளாமற் செறிந்துகீ யேசவர்க் 

தருள்வாய், புனச்குற மகட்கு மயல்கொடு திரிந்த பொறிமயிற் குமானைப் 

பயந்தோய், எனச்குறு துணையா யென்சரத் Base மீசனே மாசிலா 

மணியே. Se 

அன்பினுக் கன்றி நான்புனை மலருச் கருளு£வை wevweié கருளின், 

முன்பெடுத் தெறிந்த சாக்கயன் கல்லின் மருகலர் மிசவுமின் னாதேோ, 

அன்பமுற் றிடுசிற் றின்பவெவ் விடயச் துற$்துளோர் மனத்தெழு தீருபேர், 

இன்பநற் கடலே யென்கரத் திருக்கு மீசனே மாசிலா மணியே. ட ஏ 

ஆடுற வடியேன் புதுச்குடர் தருக சன்பன்வாய்ப் புனலுனச் காமோ, 
கூடையின் மலர்பித் சையிற்றரு மலரோ கூறுமென் கவியவன் மொழி 

யோ, நாடரு மொருர் யிறையெனும் வழக்கை ஞானசம் பர்சனாற் றி... 

ஏூரை செய்ய வென்சாரத் திருக்கு மிசனே மாசிலா மணியே. து 

மெய்யுறு பிணிக்கு விலக்குவ வொழிச்து விதித்சன கொள்ளுவன் 

பிறவி, மையுறு பிணிக்கு மவ்வகை செயாமல் வருத்தும் கோயிடைப் படு 

வேன், பெய்யுறு வளைச்கைச் திருஐத லுமையாள் பெருவிழிக் கணைகொடு;, 

விடாமல், எய்யுறு முரத்தோ யென்சசச் திருக்கு மீசனே மாசிலா மணியே. 

.. சரிப்பிவு மொருபா விருப்பினு முறக்கச் சார்வினும் விழிப்பினு 

மொருசொல், உரைப்பினும் போக நுசர்வினு மாவி யொழிவினு Bex cor 
யான் மறவேன், விருப்புறு மலரும் விரையுமே போல விம்மியயெங் கணு 
மூ பொருளாய், இருப்பிலு மரியோ யென்கரத் திருக்கு மீசனே மாசிலா 
மணியே, ட 50 

குறுங்கழிநடில் முற்றிற்று, 
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- தட்டளைக்கலித்துறை. 

நிசஞ்சன குனிய நிட்சள மாயெக் நிட்களச்தின் 

ப வருஞ்சிவ தச். த.ச்சன் esa) துக்களை மன்னியொன்றுய் 

அருஞ்சுட சாயக ராதிப் பிரணவ மாதிகின்று 

தருஞ்சசம் யாவுமென் கையா லயத்திற் றனிமுதலே, 

குருவாகி மூத்சனு விற்திரி யாதிகள் கொண்டொருமூன் 

ஐருவாய் மவமொழிச் தாவிகண் மூவங்க மாவருஸி 

- ஒருவாது தான்மு, சன் முப்பொரு ளா யுவந்துகிற்குக் 

திருவாரு மென்கைச் தவிசிடை மேவுஞ் 'வலிம்கமே. ௨ 

. ஏன்னை யறித னினையறி இன்ற வியல்பசென்னா 

- துன்னை யெனைவிட் டறிவான் ரொடர்த லொருவனிழல் 

தன்னை யடியின் மிதிப்பான் ரொடருர் தகைமைச்சன்றரோ 

“பொன்னை நிகர்செஞ் சடைக்கற்றை யென்கைப் புராந்தகனே. : ௩ 

தன்பொரு ளென்ப நினைப்பிறர் தம்பொரு டாவாமாம் 

என்ப னறிந்து முயிர்க்கே ளிருபபவு மேதிலாமெய்ப் 

புன்புணர் வெஃகு மடமாதி னின்னிற் புறந்திரியும் 

அ௮ன்பறு மென்பலம் போமேயென் னங்கை யமர்ந்தவனே, + 

அங்சையி னெல்லி யெனவர்செ னங்கை யமர்க்சவிஎர் 

-இங்களங் சண்ணி நினையன்றிப் போய்பபிற செய்வக்தொழல் 

கொங்கவிழ் பூந்துணர்ச் கற்பக நீழற் குடி.முனிந்து 

பொங்கெரி வெர்கிர யத்தூ டிருப்பப் பொருர்.துவதே. | டு 

இத்து நிரஞ்சனச் துச்சூனி யத்துச் செயலுரைதீர் 

- தித்த வகாதி ௪ரணன் ச.ரணனரக் கிட்களத்தே 

அதனி மாவிங்க மாதியி னானயிச் காதிசளாய் : 

மெய்த்த வுனையென்று நீங்கேனெ னங்கை விடாதவனே. ௬ 

சண்ணி விரவி செவியிற் நிசைகின் கருச்தின்மதி 
ஒண்ணுத லிற்கனல் வானுத ரத்தி லுயிர்ப்பில்வளி 
வண்ண வடியிற் புவியிர் இரனயன் மால்புயத்தில் 
அண்ணல் வதனத் தரன்றோன்று மென்கை யமார்சவனே,  . ஏ) 

காயங கரணகஈற் பாவ மறிபவன் காணறிவு 
ஜேயஙக ளாகி முதனடு வீறி னினக்கயலே . 

ஆயில் கொருபொரு எாப்பிப்ப லென்ப சவிச்சையன்றோ 
பாயுஞ் சினவிடை யொன்ழாரு மென்கைப் பரஞ்சுடசே. St
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$5565 விங்கங்க ளாயே நிகழ்ச் 2.து சத்திபத்தி 

சி.ச்திங் கடைந்தது கைமூச வர்ப்பித சேடங்களாய் 

மெத்தன் திலங்குகின் னானர்த மேயென் விழிகளிப்பச் 

கைத்சுங்கு செம்பொரு ளேயருள் காட்டுங் கறைச்சண்டனே.. 

வான்குறித் செய்யுங் கணைந ச் கேநிற்கும் வானெனவே 

யான்குறித் செய்சப் புகுமறி வின்ச ணிருத்திசண்டாய் 

கூன்குறித் திங்கட் சடையாய் மகரச் குழைசடவும் 

மான்குறிக் கு௩ச ணுமைபங்க னேயென்கைம் மாணிக்கமே. 

பி.ரமமுர் தானு மயலென் ஐருச்சிக்கும் பேசடிலை 

சருமம் மயலற நானாட நின்றனை தான்சி௨மென் 

றஐருமை வினையி லபேசம் புகாம லருச்சிக்குமா 

றிருமை வடி.வுகொண் டுற்றாயெ னங்கை யிறையவனே. 

கோலக் தருமடி காப்பண் விருத்தகற் கோமுகமா 

ஞாலங் ககுதருங கோளகக் தம்மி னயந்தடி யேன் 

Foam கொளுமரு எளாசார மாதி திகழ்ந்துநிற்கும் 

மூலங் கரணங் கலக்தங்கை மேவிய முக்கண்ணனே. 

மண்ணும் புனலுஞ் சுசெழுந் தீயும் வளியுமகல் 

விண்ணும் படைத்து விளையாடிக் காக விழியிரண்டு 

கண்ணுங் கருமணி யொன்றென வேபவ காசழமாறக் 

SON QA EHS HEA கலந்துகின் ருயென்கைச் கண்ணுதலே. 

நாச மெனவும்பின் சோக மெனவுமெய்ஞ் ஞானத்தினால் 

சோச மெனவுஞ் சொலுமறி யாமை தொலைத்தொருநீ 

ஆக மூழுது நிறைந்துகின் ராய்கல் லருட்கடலே 

பாக மொருபெண் குடியாகு மென்கைப் பரஞ்சுடசே. 

ஒன்றிரண் டாயவை பற்பல வாடி யுஇிச்சமுறை 

சென்றிரண் டாடிப்பின் னொன்ராஇ நிற்குஞ் சவமொடங்கம் 

என்றிரண் டாக வுரைபபார் நினதிய லெய்திலர்காண் 

மின்றிரண் டாலன்ன மேனிய னேயென்சை வித்தகனே. 

உறங்குது மென்றுறங் காநிற் பவரிலை யோங்கொளியாய்ப் 

பிறங்கு மூனையடைச் சோமென் நிருப்பத பேசைமைகாண் 

நிறங்குணி போல வெனைக்கொண்டு நின்ற நிலையினின்று 

புறம்பக மொன்று மிலாசென்சை மேவும் புராக்சகனே: 

குருவித் குசவு முடல்சரத் இற்குக் கொடுச்சலுறு 
திருவிற் நிகழ நினக்கே தருமனஞ் சேயரிக்கண் 
பொருவிற் புருவ மடமாதர் சம்ம்டைப் போக்குறுமென் 
சருவிற் கொழிவுள சோகசர பீடத்தெங் கண்ணுலே. 
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யிலினும் போடுனு நிற்ஜொம் வீழினுஞ் சொல்லிலுளொன் ... 

... ஐயிலினுங் காணினுங் சேட்பிலும் வாழினு மல்லலொடு 

பயிலினுஞ் சோரினுர் தேறினு நீக்கிலும் பற்றிலும்பொய் 
குயிலினுஞ் சோம்பினு கிற்கட வேனென்கைக் கொற்றவனே. 

_ தடுக் தனமும் புகழும் பழிய மூயர்வீழிவுங் 

கேடுர் Bog மமூசமும் பு.ற்கையுங் கேள்பகையும் 

வீடுங் குடிலு மகளீரு மன்னையும் வேறறவே 

நாடுவ் கருத்.து வருமோ வெனக்கென்கைர் கரயகமே. 

பாடு மவனுமொண் பாட்டுமப் பாடப் படுபவலும் 

நாடு மளவினி னீய௰ன்றி வேறிலை கான்முசன்மால் 

தேடு மருமருக் சேயமு சேயிஎர் திங்கண்முடுழ் 

சூடு மணிவிளக் கேகா பீடத்திற் நாயவனே. 

இல்லாள் புதல்வ ரனை சந்தை பொன்மண் ணிடைவிழைவு 

செல்லா மருளு மயறீர்ந்து நின்கழல் சேர்ந்துனக்கே | 

எல்லா முசவுநற் இத்தத் துறைகுவை யென்கையுள்ளாய் 

கல்லார் புகழ்தரு மாசார லிங்கமென் னாமமுற்றே, 

பழியாம் பிறர்தம் பொருண்மனை வேட்கை பாசெய்வமோ 

டொழியா வருடரு மட்டா வரண முவர்துகொண்டே 

அழியா துயருநற் புத்தி யெனுங்கை பமர்வைகண்டாய் 

மொழியா வருங்குரு வலிங்கமென் ஜேயென்கை முன்னவனே. 

விடயங் களினண்ணி யானென தென்னு மிகையொருவி 

அடையும் புலனினக் காக்குக் தவிரகங் காரப்பெயர் 

உடையங் கரமிசை நற்சிவ விங்கமென் நுற்றனைகாண் 

புடையம் பிகையோ டமர்வாயெ னங்கைப் புராரந்சகனே. 

நில்லா இயங்கும் வளியொடு கூடி. கிலையழிர்தே 

புல்லா விடயத் சலமா னீங்குபு பொய்யினெறி 

செல்லா தொளிர்ஈன் மனச்சே யிருத்தியென் செங்கையுள்ளாய் 

கல்லா ரறிவருஞ் சங்கம காமங் கடைப்பிடித்த. 

உடம்பு சதிபதி தானாய் விடயங்க ஞண்டுழலா 

தடங்கு சதியொரு தானா நீபதி யாகவுனைத் 

சொடர்ந்து நுகருஈன் ஞானக் கரச்திடை தோன்றுவைமால் 

. கடந்து வருபிர சாசமென் ஹேயென்கைக் கண்ணுலே. 

யானா ரடிமை வனே யிறையென் நிருப்பதுபோய் 
- கீநா னெனப்படும் பேத மிலாமை நெறியுசவும் 
ஆனா .துயர்ந்தசற் பாவத்து மாலிங்க மாஇநின்றாம். . 
வானா டரியவ னேகா பீடத்து மாணிக்கமே, : 

தழு. 
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கைத்தலமாலை.. ௧௬௯ 

உலூய றன்னை யொருவாது பற்று முளத்சொளியாய் ..' 

இலய கின்னைச் செரிப்பதொருவத் செளிதுசொலோ 

எ$லகவர் கையில் விளங்காய் பிடித்தல் செயுமலாயார் . 

விலகுதிண் டொளணி கொண்டவ னேயவென்சை விச்சகனே. ௨௭. 

ஆனந்த வாரிதி யாகிய நீகை மமர்ர்இருப்ப 
கானகச்து தீவிட பர்தேடிச் சென்றுண்டு நைந்தழிதல் 

வான சமுதங் காத்தே யிருப்பதை மாத்றியருக் 

திகஞ் சருக்து,த லன்ரோ கிரஞ்சன சின்மயனே. உ௮ 

உருவஞ் சுவைநிறை வா௫ய மூன்று முவந்துகொண்டு 

மருவங்க முள்ள முருவக லாதுள்ள வாறநின்ருய் 

அருவன் ௮ருவன் தருவரு வன்றி யறிவுருவாய்க் 

கருவன் றுலகம் படைத்தாடு மென்கைக் கறைக்கண்டனே. ௨௯ 

விள்ளேன் சிநிய ரினம்பெரி யோரை விரும்பியென் ஐம் 

ஈள்ளேன் பிறர்மனைப் போக்கொழி யேன்மெய்ச் நடுநடுங்க 

உள்ளேன் திருவடி. நீழலி லென்னெஞ் சுருகையேன் 

துள்ளேன் ரொழும்புசெ யேனென்செய் கேனென்கைத் தூயவனே. 

அழியும் பொருள்கொடுச் சேசம் சமத்திற் கழிவில்பொருள் 

பழியும் பவமு மிலாசெய்ச லாயும் பயணிலவாய்க் 

கழியும் படிநெடு நாணீச் சமுதங் சமருகுத்சேற் 
கொழியும் பவமுள சோகச பீடத் துறைபவனே. கு 

கி.ரஞ்சனமாலை முற்றிற்று. 
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ஒநவிகற்பவேதுகைக்கலித்துதை, 

மூன்ன மாலய ஸனிர்திர னமசர்கண் முனிவர் 

பன்னு மாரணம் போற்றுதற் கரியாம் பரமன் 

மின்னு லாவிய சடாடலிக் கடவுள்வீற் திருப்ப 

என்ன மாசவஞ் செய்ததோ வென்துகைச் தலமே. ச 

அன்ன மாயும்வெண் பிறைமருப் பேனமென் யும் | 

முன்ன கான்முகச னாணன் றேடரு முசல்வன் 
பின்னு வார்சடைப் பெருந்தகை பீடமாக் சோடற் 

  

“கென்ன மாசவஞ் செய்சதோ வெனதுகைச் சலமே. 2. 

௨௯.  சருவென்று என்றும் பாடம், 

en.



&OTO | கைத்தலமாலை, 

ஈன்னை மேவிவரந் தனைபுரி பவன்செய றடுப்பான் ' 

உன்னி மேல்வரும் வெர்திறற் கூற்றினை யுதைசத்ச 

மன்னு மாலயற் கரியவன் வந்துவீற் றிருப்ப 

என்ன மாதவஞ் செய்தசோ வெனதுகைச் தலமே. 

தன்னை நேர்வட காசிசென் கயிலைகே தாரம் . 

அன்ன மார்வய லம்பல நமன்றமர் வராமல் 

கன்னன் மாமதற் றெழம்விழிக் சடவுள்வீற் Agi 

என்ன மாசவஞ் செய்ததோ வெனலுகைச் தலமே, “ 

கன்ன லாரமு தினுஞ்சவை தருவசாய்க் காண்பான் 

உன்னு மாலயற் கரியதா மொருமலை யுச்சி 

மன்னு மோர்பவப் பிணிமரும் செளிதுவர் திருப்ப 

என்ன மாசவஞ் செய்ததோ வெனதுகைச் சலமே. 

அன்னை யாகியின் னுயிர்க்குயி சாமரு ளாஎன் 

பொன்னு மாசமு மணியமா ரமுசமும் போல்வான் 

தன்னை நாடொறும் சண்டுகண் களிப்பதாச் சார்தற் 

கென்ன மாசவஞ் செய்ததோ வெனதுகைக் தலமே. 

அன்ன மூர்பவன் முசலியோ ரபயமென் நடைய 

முன்ன மாலமுண் டவர்துயர் சளைந்தருண் முதல்வன் 

மின்னு மாமழு வலமுடை வீரன்வீற் நிருப்ப 
என்ன மாசவஞ் செய்சதோ வெனதுகைச் தலமே. 

பன்னு மாமறை சமிழினாற் பாடகம் பிக்குப் 
பொன்னு மாடையு மணிகளு மூர்தியும் பொருளும் 

மின்னு மீபவ னருளினான் மேவிலீற் நிருப்ப 

என்ன மாசவஞ் செய்சசோ வெனதுகைச் தலமே. 

பின்னும் வார்திரைக் சடலின்ஷவீழ்ர் சமிழ்கையிற் பிடி.ப்ப 

முன்ன மோர்புணை யகப்படு முறைமைபோற் பிறப்பின் 

இன்னல் கூர்பொழு செம்பிரான் வந்துலீற் நிருப்ப 

என்ன மாசவஞ் செய்ததோ வெனதுகைச் சலமே. 

தன்னை யோர்பொழு இறைஞ்சுவான் so Gus தரைமேல் 
மன்னு மாலயம் யாண்டுள தெனவல ம.ராமல் 
பொன்ன வாமலர்ச் சடையுடைப் புனிசன்வீற் நிருப்ப 
என்ன மாசவஞ் செய்ததோ ஜெனதுகைச் தலமே. 

கைத்தலமாலை முற்றிற்று. 

  

டு, சன்னல் வானமூத என்றும் பாடம், 

௬, அன்னை பாதியன் என்றும், சண்களிப்பவே என்றும் பாடம், 

of 
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சிவநாமமகிமை. 
SP, 

  

கலிவிநத்தம், 

வேத மாசமம் வேறும் பலப்பல 

ஒ.தி நாளு முளர்தடு மாறன்மின் 
சோதி சாணிருள் போலத் சொலைந்திடுக் 

தீசெ லாமுஞ் வெரிவ வென்மினே. 

புல்ல ராயினும் போதக ராயினுஞ் 

சொல்வ ராயிற் சுருதி விதித்திடும் 

நல்ல வாகு ஈவையென் றகற்நிய 

செல்ல நீருஞ் சவரவ வென்மினே. 

நாக்கி னானு ஈயனங்க எானுமிவ் 

வாச்கை யானு மருஞ்செவி யானும் 

மூச்து னானு முயங்கிய தீவினை 

தீர்ச்ச லாகுஞ் சவரிவ வென்மினே. 

சாந்தி ராயண மாதி சவத்தினான் 

வாய்ந்த மேனி வருத்த விறந்திடாப் 

போந்த பாதக மேலும் பொருக்கசெனத் 

தந்து போகுஞ் சவூவ வென்மினே. 

வில்வி தென்ன விளக்குக் திருறுசல் 

வல்லி பங்கன் மலரடி, காணிய 

கல்வி நல்குங் கருத்து மடிழ்வுறஞ் 

செல்வ ஈல்குஞ் சிவரிவ வென்மினே. 

தீய நாளொடு கோளின் செயிர்தபும் 
கோய சன்நிடு நூறெனக் கூறிய 

ஆயுள் பல்கு ம றம்வளர்ர் தோங்குறுக் 

திய திருஞ் சிவசிவ வென்மினே. 

வருந்தி யாற்றி வளர்த்த க. இர்த்தலை 

பொருந்து வான்பயிர் போற்றுகர் போலவே 

விரிக்க கேணியில் (வெண்மதி சூடி பிள் 

இரிர்து காப்பன் சவரிவ வென்மினே. 
  

௨. சொல்லி னாவிம் சுருள என்றும் பாடம்,



௧௭௨ சிவ,நாமமக மை, 

முூந்சை யோர்சொன் மொழிஃது வனென 

நிர்சை சானச் வனை நிகழ்த்தினும் 

ats தீவினை மாற்றுவ ஞாதலால் 

சிந்தை யோடு சிவ9வ வென்மினே. 

8ீச ேனும்வா னீசர் நிகழ்த் இல்லான் 

" Be சேனுஞ் Raha Gacr Seri 

நீச சேயென் நியம்புறு நின்றுப 

தேச நூல்கள் செவரவ வென்மினே. 

எண்ணி கெஞ்ற் வூவ வென்பவர் 

வண்ண மென்பசங் இட்டி வணங்கவும் 

உண்ண டுங்குவ னொெண்டிறற் கூற்றுவன் 

இண்ண மீது வவெ வென்மினே, 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் _ 
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இழிவுறுபுன் கருமகெறி யினனெனினுங் கொலைவேட னெனினும் 

பொல்லாப், பழிமருவு பதகனெனி லும்பதித னெனினுமிகப் பகரா கின் ற, 

மொழிகளுண் முற் றவசனாப்ச் வவவென் ரொருமுறைசான் மொழியி 

லன்னோன், செழியநறு மலாடியின் றகளன்ரோ வெங்கள்குல செய்வ 

மென்ப. 

BE, 

சிவகாமமகிமை முற்றிற்று, 

KF- 

டட teeter then le 

க்ஃ 

  

மொழியவற்று எவசனா.ப் எனறும் பாடம்,



கணப.இதுணை. 

இருச்சற்றம்பலம், 

சிவஞானபாலையசவாமிகள் 

தாலாட்டு, 

eee 

காப்பு, 

நேரிசைவேண்பா _ 

அவஞானம் போக்கி யருண்ஞான மாக்கும் 

சிவஞான சேவன் நிருமுன்---சவஞானத் 

தாலாட் டெனுக்சமிழைச் சாற்று தற்கு நற்றணையரம் 
மாலாட்டு மாமுகத்தன் வநது. 

  

இருவருளா லென்னைச் தெரிவிக்க விக்குத் 

இருவுருவாய் வக்த சவஞான தேிகனோ. 

என்றுநித்ச பூரணமா யின்பவறி வுண்மையாய் 
நின்றபடி. நிற்கு நிகழ்பிரம மென்ரானோ. 

forse) wrens தலமங்க விங்கமென 

என்சத்தி பாசத் செழுக்தருளிச் சொன்னானோ. 

நண்பாகு மிட்டலிங்க நன்றாம் பிசாணலவிங்கம் 

ஒண்பாவ லிங்கமா மோர்பொருளிங் கென்றானோ. 

Herr Shap. Goma Geass 

Oger, Wii Saae, Crr5gn@ Owes cmp ey. 

அந்தப் பி CIM ES SIGS வெலிங்கம் 
இந்தச் ea! “Saba மென்றசவ ஞானியோ. 

பாவலிங்கர் தன்னிந் பரமப் பிரசாத 
தாவகன்ற மாலிங்கஞ் சார்௩் தவரு மென்றானோ. 

ஏகாங்க மேயாகு மின்பத் இயாகாங்சம் 

போகாங்கம் யோகாங்கம் போற்றியமி யென்றானோ.. 

பத்சனுமா சேசனுமாம் பன்னுக் தியாகாங்கம் 

உய்த்துணரி னென்ன வுணர்த்தும் பெருமானோ. 

பிசசாதி யோடு பிராணகவிஇ்க யாகும் 
உசைசாரு போசாங்க மொன்றென்று சொன்னானோ. ௧௦



௧௭௪ : சிவஞானபாலையசுவா மிகள்த Tour ட்டு. 

| சாற் றுமியோ காங்கஞ் சரண னயிகச்கியனாம் 

போற்றிட சாணென்று போதி,தச சேசிகனோ. ௧௧ 

௮ங்க 5வவிசமு மர் த5வ விங்கமொடு 

தங்கு மெனவெனக்குச் சாற்றும் பெருமானோ. ௪௨ 

விழுங்கல் பருகலொடு மெல்லலா சாரம் 

ஓழுங்கிற் குருெமு முற்ழிடுமிங் சென்றானோ. ௧௩. 

சோடிய லேதியழு மஞ் சொன்ன விவற்றறிவும் 

ஏதியுறும் பின்மூன் நிலிங்கச்து மென்றானோ. EP 

இர்சக்சா யார்ப்பணங்க ளிட்டலிங்கச் தென்றெனக்குச் 
சந்தப் படவுரைத்துச் goaha ஞானியோ. ௧௫ 

பீடமிடை வட்டம் பெருங்கோ முகநாளம் 

ஆடலுறு சோளகசமா சாராதிக் கென்றானோ. ௧௭ 

நாற்றஞ் சுவையுருவ ஈல்லூ ஜரொலிகிறைவு 
சாற்றுஞ் சடலிங்கஞ் சாருமெனச் சொன்னானோ. ௧௪ 

வேர்மு.தலா௩ கந்சம் விளங்கு மரமுதலாங் 
கூர்மணமா சாரங் குருவினிலா மென்றானோ. ௧௮ 

தளிராதி கஈசமுகை தான்முதலாங் கந்தம் 
ஒளிசார் சிவசத்தி னுற்றிடுமிங் சென்றானோ.. — ௧௯ 

காய்முதலாங கந்தமெலாங கா௫ில்பர சாதத்துந் 
தூய்மலிமா லிங்கத்து& துன்னுமெனச் சொன்னானோ. ௨௦ 

ம.துரர் துவர்கார்ப்பு வண்புளிகைப். பெல்லாஞ் 
சதுசென் றிருத்தியவா சாராதிச் கென்றானோ. ௨௪ 

பொன்மைவெண்மை பச்சைசெம்மை போந்த கருமையெலாம் 
நன்மையவா சாராதி ஈண்ணுமென்ற காயகனோ. ௨௨ 

வன்மைமென்மை வெம்மைதண்மை வாய்ந்த மிசிரமெலாஞ் 
சின்மயவா சாராதி சேர்ச்துகொளு மென்றானோ. ௨௩ 

கஞ்ச நரம்புதோல் சண்டகுழ லாதியொவி 
அஞ்சொலிவை யெல்லாமவ் வாறுமுறு மென்ரானோ. ௨௪ 

மணமுதலா மைந்து வகைநிறைவெ லாமும் 
நணுமுறையா சாசாதி மாடிலெனச் சொன்னானோ. உடு 

இம்முறையா ராரா மிலங்குகர ணுர்ப்பிதமென் 
றெம்மழிவு கொள்ள வியம்புசவ ஞானியோ. ௨௬ 

சொட்டறிர்திங் கொன்றைச் துணிந்து நுகரச் துமடிழ்ச 
, திட்டமைந்து நிற்கு மிலிங்கங்க ளென்றானோ. ௨௭ 
  

௨௨, பச்சைமாஞ்,சட்டபோ தங்களெலாம் என்றும் பாடம்,



சிவஞானபாலையசுவாமிகள்தாலாட்டு 
கூறுமிவை யாவினுமிச் கொள்கை பெறுமிலிங்கம் 

ஏறு மிரட்டுநாம் றெட்டாகு மென்றானோ. 

உருவஞ் சுவைநிறைவா யோம்சர்ப் பிதங்கள் 

மருவு இறஞ்சொன் மயிலை மலைவிளச்கோ. 

௬௪,௪௪2௪ மோடுபிர சச்தமெனத் சோன்றுபுபா 

சத்சமுத் த மாக்குபிர சாசமரு ணாயகனோ, 

அங்கலிங்க சத்இிபச்தி யச் சமூக வர்ப்பிசசே 

டங்களிவை யட்ட சயிலமெனச் சொன்னானோ. 

கு௫ித்த மழிர்து குடும்பகோய் மாற்றுஞ் 

௬295,௪மஇ லாசா. ரம சோன்றுமெனச் சொன்னானோ. 

குபுத்தி யழிக்த குருகெறியி னிற்குஞ் 
சுபுத்தி சனி oof HSC சுடர்குருவிங் கென்ரானோ. 

ஆங்கார மில்லா கிராங்கார வத்தமதில் 

நீங்கா திலகு நகிகழ்த்துசிவ மென்றானோ. 

கமன மழிந்து சறையத்று நிற்குஞ் 

சுமனமதஇி ணின் நிலகுக் தாயச.ர மென்றானோ. 

மெய்ஞ்ஞான மாகி மிளிரும் பிரசாதஞ் 

சுஞ்ஞான வத்சமதிற் றோன்றுமெனச் சொன்னானோ. 

துற்பாவ நீங்கித் தணிவுபடு மத்துவித 

சற்பாவ மாலிங்கஞ் சாருமெனச் சொன்னானோ. 

ஆதார பீடங்க ளாறினுமவ் வாறிலிங்கம் 
மீ. சாக வைத்து விளங்கச்செய் வித்தகனோ. 

ஆறு முசங்களுமவ் வாறுசா சாக்இயழுமம் 

ஆறு வருணமுமா மாறிவிங்க மென்றானோ. 

பத்தனொடு மாயேசன் பார்ப்பரிய வாசாரம் 
மெய்த்தகுரு கான்கும் விளங்குகுரு வென்றானோ. 

பிரசா இயுமப் பிராணவிங்கி தானும் 
உரைசால் சவசரமு மோங்குிவிங்க மென்றானோ. 

ஒழிர் சவங்க லிங்க மொருகான்கு கம்பால் 
எழுந்தருளுஞ் சங்கமமென் நின்பக் சருவானோ. 

உருவ முருவருவ முழ்றறிசற் கெட்டா 
௮ருவமென .நின்றிடுமல் வாறுமெனச் சொன்னானோ 

மாகசசரு தூலாதி மானவிசு வாதியே 
ஆசி தியாகாங்க மாதஇியா. மென்றானோ. 
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௧௭௬... "வு ஈனபா ஈலையசுவாமிக ய்     

ளு விரிக்க வெலாமும் விரிக்தமுறை சென்றே. 

.... ஒருங்கியங்க லிங்க வுபயமா மென்றானோ. 

"கடத்தி னுபாதியா காயமுற்ற வாபோல் 

. அடுத்த வுபாதியா லங்கலிங்க மென்றானோ, 

தீங்கு மிலிங்கமார் சற்பதமச் தொம்பசமே 

௮.௧ மயிச்செய மசபதமென் ரூண்டானோ. 

ஆக மூயிர்துரிய னாப்நின்ற போசெமைத்தான் 

சோகமனத் தானாகத் தோன்றும் பெருமானோ, 

அமைத்சபரஞ் சுத்தத் ௪ச௪சமதிற் வன் 

தமப்பகுதி யிற்றோன்றுக் தத்துவங்க ளென்றானோ. 

நிரஞ்சன சூனியமா நிட்களத்திற் சித்து 

வருஞ்சுடர்சின் னாதாதி வாய்ப்பவெனச் சொன்னானோ. 

மூலூத்து காதாதி மூன்றும் புணர்ந்தாகு 

மாலகற்றுஞ் சோதிமய மாலிங்க மென்றானோ. 

௮கராதி மாலிங்கச் தாயவை கூடித் 

சீகவாமோங் கார சதாசிவமா மென்றானோ. 

அந்தச் சதாசிவத்தி னைமமுகத்து மைம்பூதம் 

வந்துற் றிதயத்தான் மாவருமிங் கென்றானோ. 

அப்பூதம் பஞ்€ கரித்திருப,ச் சைந்தாகி 

மைப்பூணு மான்மாவை மன்னியிடு மென்றானோ. 

ஆணவத்சான் மூடனா மாருயிர்க்கு முன்வினையால் 

மாண வளிக்குமிறை மாயைவடி வென்றானோ. 

மேலைவினை யாலுழலு மெய்யுயிர்க்குப் பாகமலக் 

காலமுறச் சுததச் கணமா மென்ரானோ. 

கூறுமனச் ௬,த்சமுறக் சொண்டுபிண்ட நாமத்தை 
தூறு சலகெறியு நோக்குமெனச் சொன்னானோ. 

கரியைமன பாவம் இடைப்பரிய ஞானம் 
மருவிவிடா சங்கம் வயக்குமெனச் சொன்னாஜஷோே.. 

ஞாதிருவு கின்றறியு ஞானஜே யங்களுமற் 
ஹேதமற வென்று மிருக்தபடி. வைப்பானோ. 

வானேத்த வென்று மருவற் கரியபசம் 
:நரனேத்த ஈல்குவெ ஞானகுரு தேசசனோ 

மிடியற் கெளிது விழியுற்ற பொன்போல் 
அிடியற்கு வந்இிங் கசப்பட்ட. வாரமூதோ. . 

காலாட். he டஸ்ட் 
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'சயிலைமலை. ப மெலும் 2 கடைப்பிடியர்த் Riera. 

'அயிலைமலை மீ திங்கு வந்தமாந்த மாமணீ? மயா... 

"எல்லாக் கலையுணாஈத மெய்தாப். பொருளையொகு : 

சொல்லாற் நிகழ்த்து தற்குச் தோன்றும் பெருமானோ. — 

எலக் இகழ்,ச்துமதிச் இன்னமின்றி யும்படியோர் 
Carag, ஏிெவமெனவுட் கொள்ளுமருட் குன்றமோ. 

மண்களிக்க நாயேன் மனங்களிக்கக் கண்டுகொண்டு 

கண்களிக்க வந்த கருணைப் பெருங்கடலோ. 

சம்பந்த னன்றொருகாட் டானுண்ட பானாஞும் 

எம்பர்த நீங்ச வினிதமு.து செய்தானே. 

வேண்டுவவெல் லாமுமாம் வெண்ணீ றளிப்பதற்குச் 

திண்டு மலர்ச்கைச் சவஞான தேனோ. 

இம்மை மறுமை யிரண்டும் பெ_வெமக்குச் 

'செம்மைதச வந்த சிவஞான தேடகனோ. 

௮. ரசமய மன்றி யகங்களிச்தெஞ் ஞான்றும் 

ப.சசமய மும்பணியும் பங்கயப்பொற் ரூளானோ. 

தானபங்க னென்னுமதன் றன்னாணை யைக்கடந்து 

மானபங்கம் பண்ணும் வவியொன் நுடையானோ, 

௮தியா தொருநா எறையினும்வன் பாசஞ் 

(செறியா தருளுக் திருப்பே ர௬ுடையானோ. 

பூதமூத லேல்லாழும் போக்கெயவற் றுண்மறைக்து 

ஞாதிருவா மென்னை நயந்தறிவித் இட்டானோ. 

எந்தைசவ சாதனங்கட் செல்லாக் இருகீறு 

மேஈ்தியசென் ண்மை மொழியும் பெருமானோ, 

உருதீதாரனே யையமிலை யோருருத்தி சாக்கந 

தீரித்தவ னென்ழெமக்குச் சாற்றும். பெருமானோ. 

ஒண்மழையின் கண்ணா ஞாருச்.இிரமல் வஞ்செழுத்துங் 

: கண்மணியென் ஹையமறக் காட்டு மருட்கடலோ, 

agers Ber pre தானந்த விசன் 
ஒருலா$ச் தன்னைச் கொடுக்குமெனச் சொன்னானோ 
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௧௭௮ சீவஞானபா்லைபசுவாமிகள் தாலாட்டு; 

ப.சம சவமெனவும் பண்டைமறை போற்றும் 

 பிரமமென வும்பேர் பெறுமிலிங்க மென்ருனோ, ப டசஎ. 

இரஞ்சாமென் நீசன் | விரண்டுள் ஞ் GAG 

பரஞ்சாமென் ரோதம் பவளவா யண்ணலோ. Tey 

அகம் புனைவோ னடிப்புனலல் லா துபவப் 

பங்கங் கமுலப் படாதென்று சொன்னானோ. ௪௯ 

அதக் கரண் தழுச்சறுப்ப செங்கள்பரன் 

சந்சப் பிரசாதர் சானென்று சொன்னானோ. ௮0 

தீருணமதிற் £றுக் சணிவிழிகாட் டாமல் | 

கருணை குடியிருக்குங் கண்களொடு வந்தானோ. Wh 
ஓ 

ஏரூருக் தான்வா மிடமேநற் காசியுக்சென் 

HCH மம்பலமு மாச்குசிவ ஞாணியோ. ௨. 

நன்பாத தாமரைசோய் தண்புனலே கங்கையாய் 

வன்பாச நீச்ச வழங்குவ ஞாணியோ, ih. 

மண்படைச்ச நான்முசனார் மானுடர்த மொண்முகத்தில் 

கண்படைத்த பேறுபெறச் காட்டு முருவானோ. ௮௪ 

ஆர்க்குங் கொடுகோ யனைததுங கடைச்சண்ணால் 

தீர்க்குங் கருணைச் சிவஞான சே்கனோ. 4B 

செப்ப மூறவெனது சிர்சைவீட் டாசையெனுவ 

குப்பை துகைத்துக் குடியிருக்க வலலர்னோ. ௮௬ 

சன்னையரு ளாளனெனுக் தன்மை யுலஃறிய 

'என்னையடி யாசோ டெழுர்தருளிச் காச்சானோ. Hor 

மெய்த்த வறிவாம் விளங்குகன்சு யொன்றெடுத்தச் 

சத்துவமா மட்கலச்சைத் தாக்கும் பெருமானோ. AH 

வழுவின்றித் தன்மா வலியுலக மேத்த 

மழுவின்றிப் பாவ மரமெதிய வர். தானோ, ௮௯ 

இணையாது மிலலா விடர்ப்பவவே லைக்குப் 

புணையாக வந்தருளும் புண்டாிகத் சாளானோ, ௬௯௦ 

ஊனனோ வுயிரோ வுயிர்ச்குயிரோ வானந்தத் | 

CsCl @ வமுதோ சிவஞான சேசிகனோ. Go



சிவஞானபாலையசுவாமிகள்தாலாட்டு, ௧௭௯ 

அண்ட மூழுது மணுவிற் சிறியவாச் 

கொண்ட பெருமைக் குணக்குன் றனையானோ. 

எங்கண் மலவிருளுக் ண்டு மயிலைமிசைச் 
செஙகதிர்போற் மோன்றுஞ் சிவஞான தேிகனோ. 

அற்பசலு மாரு தரனடியார்க் கதலுறுங — 

சற்பகமாய் வந்திருக் காஞ்சிரச ருற்றானோ. 

பூணா மருள்வசவன் பூண்டசர பூசையன்று 

காணா வெமக்கின்று சாட்டுசிவ ஞானியோ. 

விருப்புவெறுப் பின்மை விளச்கவென்புன் சொல்லைத் 

இருப்பதங்கொள் கின்ற சிவஞான தே௫கனோ. 

பொறியூட செல்லுமனப் போர்க்களிற்றைத் தன்றாள் 

தறியூடு நிற்பத் தளைந்தசவ ஞானியோ. 

பாடியுந்தன் சீர்த்தி பரவிய சன் பாதமலர் 

சூடியுமிச் காலம் தொலைக்கவருள் செய்தானோ. 

பொய்மமாயை யென்னும் புலியின்வாய்ப் பட்டேனைக் 

கைம்மாழி லாமற் கருணைகொடு மிட்டானோ. 

பத்தியுந்தன் பங்கயப்பொற் பாதமே பாடுஇன்ற 

சித்.இபுந்தந் தாளுஞ் சிவஞான தேசிகனோ. 

சிவஞானபாலையசுவாமிகள் தாலாட்ட முற்றிற்று, 
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சிவஞானபா லையசுவாமிகள்.. 

௦ நஞ்சுவிடு தா Sl. 
எணண 

  

காப்பு, 

நேரிசைவேண்பா , 

கைக்களிற்றை யன்றுரித்த சண்ணுதலோ னீன்றதனி 
மெய்க்களிற்றை கெஞ்சமே மேல்கொண்டு - புக்குருக்இ 
மேவன்பாற் * நரதாகு மேனிச் சிவஞான 

சேவன்பாற் நூதாகச் செல். 

  

நீர்கொண்டு சாளாலர் நீரைத்தீஞ் சாஜென்று 

பேர்கொண்டு வந்தாரப் பெய்கரும்பின்---ஏர்சொண்ட 

பூமுடியா னீர்கொண்டு பொங்கு மருளென்று 

நாமுடியால் வீழ்ந்திறைஞ்ச ௩ல்குத௬---காமருசன் 

தேசுணர்த்த வேண்டிச் இிருமுடிமேன் மேவிவாழ் 

மாசுணத்தைத் தானெளித்ச மாணிக்சம்--கேட௫த்துக் 

கொள்ளு மடியார் குழாத்தினைத்தான் வஞ்சித்திங் 

கெள்ளும் விடங்கலவா வின்னமுதர்-- தள்ளும் 

௫ ஒருமான் மழுவோ டொளித்தெமைமூன் பற்றும் 

69 

இருமா ஷனொளிக்சவரு .மெம்மான்--பெருமான். 

உடுத்திருந்த வாசனையா லோங்குபுவித் தோன்மேல் 

அடுத்திருந்து வாழு மாசு--தடுத்இருஈச 

தொன்றென் றவிச்தை யொழித்திட் டுடம்பினைக | 
அன்றென் ரொழிச்செனைத்தா னாக்குவான்--ஈன்றென்று 

பொன்னை கரர்க்குச் கொடுத்துநீர் போமென்று 

தீன்னை யெனச்கருளுர் தம்பிரான்-- ௮ன்னையென *: 

உற்றா னருதமே யொப்பா னருண்மேணி 

பெற்ரு னடியேன் பிழைபொறுப்பான்---கற்ரூர் 

தொடுத்த சொடைக்செந்த தோற்றச்தான் றன்னைச் 

கசொடுச்ச கொடைக்குவக்சு கோமான்---நடச்சலுறச் 

செல்லுமணித் தோமீது செய்தமைத்த பாகன்போல் 

இல்லு ளெமையைச் தஇயக்கூவான்--5ல்ல 

ச.ரர்மேன்மை யெங்கீழ்மை தோன்றா தொழிய. 

கரர்மேனி சாத்திவரு நம்பன்---சரைமேல். 

* தூய்தாகு மேணி என்றும் பாடம், | 

1 அன்னையெனு - முற்ருன் என்றும் பாடம்,



நெஞ்சுவிடுதா து. கக 

மழுவேறு சையான் வரிலுநீ ஜெள்ளுங் 
கழுவே றநிகளுந்தாழ் காலான்--புழுவேறும் 

மென்பயிர்போல் வெய்ய விடயச் சரிப்புண்டு 

துன்புறுவேற் குற்ற துணையானான்---என் பிலுயிர் 

கடு 382 ener போல வடியே னுளத்தன்புண் 

டாக்கினான் மாருத வானர்த5--சேச்கினான் 

நா.தார்கன் வீடுதவ் ஞானவினோ சன்றெளிக்ச 

வேதார்சன் சைமமாறு வேண்டாதான்--போதார்தன் 

விண்ணோ ரமுதுண்ண வேண்டி விடமுண்ட 

கண்ணா ரருள்சிறிது சானாக---எண்ணா 

இறப்புக் கடிய விருவினையோ டெங்கள் 

பிறப்புச் கடியப் பிறந்தான். -இறப்பச் 

கயிலைமலை மீ திருக காட்டுபோல் ஏந்து 

மயிலைமலை மீ திருக்கும் வள்ளல்--பயில 

௨௦ நகானென் நிருர்தாலு ஞானமிலா தாரும் 

பரனென் றநறியப படுவான்---ஒருகன்் றில் 

பாவிச் குசாசனர்க்குப் பத்தர்க்குச் €டர்ச்கு 

மேவிச் கருணைபுரி மேன்மையான்---அவிக்குத் 

தோன்றாத் துணையாடித் சோன்றுர் துணையுமாய்ச் 

சான்றார்க் கருளு£ தகைமையான்--மூன் முல் 

பெருக்கு மிருசமயம் பேதித் சறியா 

இருக்கு நிலையி ணிருப்பான்---அ௮சச்சன் 
மலையா நிலையாடு மத்தாட யாழி 

அலையாத தாயளப்ப தன்றிச---சலையாய்ப 

௨ட பொறுப்ப திலசாய்ப் பொறையருவி தாங்க 

வறப்பினு நல்கும் வளத்தாய்ச--இறப்ப 

அணியார் குடையாகு மைந்சருநற் சந்தா 
மணியார் கருணை மலையான்---சணியா 

அ௮.றிவாங குறிஞ்சியினின் ரூங்கெழுந்து காமச 
செறிவாங் கொடும்பாலை தீர்ச்து---மறியாத 

மாயையெனு முல்லை வளர்பசுக்கொண் டைவெனும 

ஆய ருறுதொழிலை யாங்ககற்றிப்--பாய 

விடய மெனுங்குளங்கள் வேறுவே ராசா 

துடைய வஒடைசத்திட் டளமென்--றடையு 

௧.௦ மருத நிலஙிறைந்து வாள்விழியா நெய்தல் 

பெரிதபெற வது பெருச்--கருதிலொரு 

தானந்த லின்றித் சலம்விசும்பு போர்த்துவரும் 

gars Ger sped யாற்றினான்--ஞானம்



கவு சவஞானபாலையசுவாமிகள் 

பயனாக வோர்முப் பகுதியுயிர் வாழும். 

நயனாகு மும்மாயை காடன்---வியனாக 

விள்ளலரூ மன்பர் விடயச் கரவருரறா 

உள்ளமெனு ஈன்கமைந்த சூருடையான்--தெள்ளுதமிழ்ச் 

சொல்லா மலரைச் சுவையா மதுவொழுகப 

புல்லா வழுச்சொலெனும் புன்மையெலாம்--இல்லாமல் 

கடு புன்புலவ ராங்குரங்கு போற்றாப் பெருமையுற 

௮0 

2 

௫௦ 

இன்புலவ சாஞ்சுரும்பார்த் இண்டிவர-.-அன்பெனுமோர் 
வீடா நார்சொண்டு மென்னா வெனுங்சரச்தால் 

வாடா வகைபுனைபா மாலையான்--பீடார் 

மலரா லயனார் மனச்சாலை நின்று 

நலகா மணிவாய்ச னண்ணி---நிலனாச 

வாணிடையே யோடி வசையா வழகுடைகத்தாய்த 

சானனுமா ஸிப்பினுயர் தன்மைத்தாய்---ஞான 

நிறையா மாபு நிலைவழா தோங்கும் 

மறையா மரியபரி மாவான்--குறையாத 

சீத்துவமாஞ் சேனை சனைத்து.ரக்இட் டாணவமாய 

வைக்த தளையின் வலியறுச்து- மெத்து 

வினையாம் பணையொடித்து வீட்டியெழுக் தேடிடும் 

மனமாம் பரிமாவை மாய்தத2---தனிமா ரன் 

கன்னன் மாரித்துச் கருந்சோலாற் போர்த்திருந்ச 

துன்னுகிண மென்புதசை சோரிகுடர்--என்ன 

அளக்சறிவ வெல்லா மழிந்துபுறந் சோன்ற 

விளங்கிழையார் தம்மை மிதித்துத் துளங்கு 

சமயமாம் பொய்ச்குழியிற் சார்ந்துவிழா தோடி 

அமையுமா னந்த ராடிச்--சுமையலர 

பேசா கமமாம் .விளங்குமணி சாங்இவரும் 

ஆதா. மாஞான வானையான்---மாதேவன் 

சங்க.ர னாதியிழறை தாணுவெனும் பேருடைய 

கங்கானே யாதி கருத்தாவாம்---அ௮ங்கணனை. 

ஏத்தி யடியி ணிடந்து விழிக்கமலஞ் 

சாத்தி முடிவணங்கிச் சச்காமொன்--றீத்தருள்செய் 

என்றுபெறு மான்முதலோ ரெல்லாம் பசுவென்று 

மன்றமுறக் சட்டுதரு மக்கொடியான்--- என்றும் 

அடியா தெழுமொலியா யானந்த மாட 

முடியாத நாத மூரசான்--சடியார்மென் 

ச தமல சரோன்முதலோர்.தங்களாற் ரோற்றருதல் 
்ந்தொழிலுஞ் செய்விக்கு மாணையான் முந்து
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HO 

௬டு 

தவஞான மில்லாதார் சாற்றினும்வீ டெய்துஞ் 

சிவஞான தேவெனும்பேர்ச் செல்வன்--பவகாசன் 

மூன்னொருசாட் சாசனத்துண் முந்துதஇிரு வெண்ணீறு. | 

மன்னு முயிரினுறு மாசொழிக்குர்-- துன்னு ட 

கலவையுடன் மாசாய்க் கழியுமெனச் கூறிப் 

புலவரினம் போற்றப் புனைந்து--பலவணிகள் 

சாங்குமள வன்றிசத் சரும்பே றிலையென்றுந் 
தீங்கு விதையொருவன் நீண்டுறினும்--ஐங்கும் 

உருத் கரனே யாவனென வோருருச்தி ராக்கம் 

பொருத்த முறவுறுப்பிற் பூண்டு--வருச்.துகழை 

விற்றோண் மதவேளை வெல்லுமடை யாளமெனச் 

கற்ரோய் துகின்மருங்கிற் சாட்டுதரக்--கற்றரோர். 

அறியா வறிவாகு மானைமேல் கொண்டு 

மறியா மனத்தை மறிப்பார்--௨உ றியாய 

தற்றுநிலம் வீழ்ர்சதுபோ லாசையற மெய்ச்சவெத்தின் 

உற்றுவச மற்றிருக்கு முண்மையார்-- முற்றும் 

அழுக்கா றவாவெகுளி யின்னாச் சொன்னான்கும் 

இழுக்கா வறமுடைய ெரன்பார்---வழுக்கா 

மனைதுறநதார் மாயை வவி*றநசார் பாவ 

வினை துறக்தார் போகம் விளை௫--தனை துறந்தார் 

வேண்டுசல் மேண்டாமை யில்லாசார் மெய்யன்பு 

பூண்டு சவனடியே பூ௫ப்பார்--மீண்டுபவம் 

வாசாலா ஜோர்வார் மறையுஞ் கிவாகமமும் 

௮ ராயவா ராரா வனுபூகி--சார்வாவார் 

பொன்னுஞ்் சிலையும் புசழும் பழியுமே 

மன்னு குடிலுமணி மாளிகையும்---உன்னும் 

படி. வே நிலாதார் பகைஈட் பிலாதார் 

மூடிவே லரசாய் முயல்வார்--சடிவேதும் 

இல்லா தஇிரப்பா ரிஹறையை கினைக்சதொன்றுஞ் 

சொல்லா திருப்பார் துதிசெய்வார்--வெல்லா த 

லம்புலனும் வென்றா ரவற்றைத் தடாதுமனஞ் 

செம்பொருளின் வைத்துச் செயல்செய்வார்--ஈம்பெருமான் 

மேனியா மஞ்செழுத்தும் வேண்டி யெடுச் தரைப்பார் 

மோணிகளாய் வீற்றிருந்து முன்னுவார்--மேனியெலாம் 

-பூசுவார் வெண்ணீறு புண்டாமே சாத்துவார் 

தூசுளார் தாசு துறர்துளார்--அசையினால் 

வேணி முழு.ப்பார் விரிப்பா ௬லடகயலை 

மாணிஈடப் பாருலகை காணாசார்--பேணித் 

 



CHF 'சிவஞானபாலையசுவாமிகள் 

௭௦ சனதுபத மெத்திறத்துஞ் சாரு மடியார் 

இனமருவி யெம்மருங்கு மீண்ட---மலுவுசையாத் 

சன்பெயர்கொண் டார்வமொடு சாரும் புலவரிற்கால் 

புன்புவியில் வையாப் புலவர்தாம்--வன்பவகோய் 

மாற்றுமருர் தென்று வடிவிற் படத் தடையா 

தேற்று மகிழவடி. யின்றுசள்போய்ட்--போற்றுமிசை 

விண்ணிற் புகவணைய மேவுதனை மாசசன்று 

மண்ணிற் புகுமா மதியென்று--ஈண்ணிப் 

பலவியமும் பொங்கப் பரவையா யார்ப்ப 

மலவலியை மாற்றுவான் வந்தான்-- தொலைவில் 

ஏடு முழங்கு மறையின் முடிஈத பொருளை 

வழங்கு மருளுடையான் வதான்-- விழுந் து 

ura மடியார் பவப்பிணிக்குத் சானே 

மருவு மரு$தனையான் வந்தான்- பொருவில் 

மணிசண்ட னென்னுமொழி மாற்றியே யச்க 

மணிசண்ட னென்னுமவன் வங்சான்--கணிசண் 

டெயிசனர் மணமயர்வுற் நின்ப மருவும் 

மயிலை மலையுடையான் வக்தான்---துயர்செய் 
பொறிக்குஞ் சசமதனைப் போகாமற் ராளின் 

மறிச்குஞ் சிவஞாணி வந்தான்---௪ நிக்கும் 

௮௦0 தினகரனா லாரழலாற் றிங்களாற் போகா 

மனவிருளை நீக்குவான் வந்தான்--எனமுன் 
பரிச்சின்ன ஞானம் பரியகசரர் காதில் 

திருச்சின்ன வாரமுசர் சேக்க--விரித்துக் 

கவிராயர் போற்றச் கவரிபல முத்திப் 

புவிசாய ரென்றிரட்டிப் போசத---தவிராமல் 

ஞாலவட்டர் தாங்குமொரு நாகத்தின் குட்டியென 

ஆலவட்டம் பாங்க ரசைந்துவ.ரச்--சாலவட்ட 

மாமதியாய் ஈன்கு வளர்ந்து துறந்தபிறை 

சாமருசன் வாழிடத்தைக் காண்பதற்குச்--சேர்முறைபோல் 

௮ட வெள்ளை மணிச்சவிசை மேனிழற்ற வான்மழைபோல் 

கொள்ளைமல சன்பர் குழாம்பொழியக்--இள்ளை 

மொழியார் மயறுரந்து மு.ச்திப௪,த் சென்றும் 

அழியாத வின்ப மருள்வாய்---பழியா 

நடையா யுலகறந்த ஞானோ சயாலெம் 

உடையாய் புலன்கொ லுணர்வாம்--படையாய் 

அணியே யமுதமே யாவியே சிந்தா 

மணியே கருணை ம$லமே--பணியேறு
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ஞாலம் புகுஞான ஞாயிஜே---சலங்கொள் 

௬௦ காவேயென் செல்வமே கண்ணே வெஞானத் 

. தேவே யெனவர் தியர்துதிப்பப்--பூவேறு 

_ கோனும் புரக்தானுங் கொண்ட ஸனிறத்தானும் 

வானும் புகழ்பவனி வநர்தருள---ஞானம் 

- பருவ வகையாற் பலபெசப் பட்டார் 

தெருவின் மனமஒழ்ந்து சென்ரார்---உருவின் 

- ஒருதா னணிய வுரியனவா மென்னும் 

பெரிதா மழுவும் பிறவு5---தெரியாமல் 

நீத்துப் பொதுவாகு நீறு இரு மேனிகொடு 

சாத்திப் பெருமைபெதுஞ் சங்கரனை-- மூத்து 

௯ இருந்து ஈதிமுழுதஞ் சென்ருடி னாலும் 

அருக்து முணவுசரு காக்இ--வருக்துறினும் 

நீங்காத மும்மலரு கீச்சவருண் மேனிகொடு 

நாங்காண வர்சருளு நாயகனை---ஐங்கார 

நாத முழுபொருளாய் சாதாந்த நாடகனாய் 

வேத மூடி.மணியாம் வித்தசனைச--சா.த 

மருணா சசனை மயிலைமலைச் தேனைக் 

கருணா லயனையெதிர் சண்டார்--சரணாச 

விந்த தொழுவார் விழுவா ரி.துமக்கு 

Gig தவத்தின் முதிர்வென்டார்--உர்தன்பின் 

600 உள்ளந்தா enter MEA கா.றுமுள மாயுருகி 

வெள்ளம்பாய் கண்ணரசாய் மெய்விதிர்ப்பா£--கொள்ளுவ் 

சலமென் mSey sale சாவென்பா சேனைப் 

பலவும் பெறுமோர் பரிவிக்--இலமடியேம் 

எம்மை யெமக்கசருளா யென்பா ரிஹையவனே 

இம்மை கினையணையோ மென்ருலும்--அம்மையினில் 

யானென்று 8ீயென் திரண்டில்லை யென்னுமுறை 

சானின் றரனையணைவோஞ் சார்க்சென்பார்.--ஊனின்று 

வாழ்ந்த தமையுமிணி மாய்ர்தாலு நன்றென்பார் 

வீழ்ந்தமொழி யொன்றுபெற வேண்டுவார்-- சூழ்ந்த 

50௫ இசையெலா கின்மெய்த் திகழ்வென்பா ரென்சொஜழ் 

இசையலா மோவசசே யென்பார்---நசையினால்: 

யாம்புணர்ச் இன்ப dag பெறுவதலால் 

தாம்புணர்£ இன்புருர் சாமென்பார்--நாம்புணர்க்தால்.. 

நீங்குவது மூண்டா நினையா தஇிருந்தபடி. | 

ஆங்குறுவ தேகல் லறிவென்பார்--காங்கள் 
1/& 

உ



௧௮௬ - திவஞானபர்லையசுவாமிகள் ' 

கரவி லிவாவடிவம். கண்டகாட் டொட்டிங் ' 

- இரவு பகலில்லை யென்பார்--அரிஇில் -- 

௧௧௦ 

சுகடு 

5௨0. 

௧௨௫ 

பிறந்சபயன் மன்மசனாற் பேதுற்று.வாளா* 

இறந்து படுவதோ வென்பார்---இறந்த 

சிலையோகின் னுள்ளஞ் சவெஞான தேவே 

இலையோ கருணைதா னென்பார்--மலையோடு 

மற்பொருசல் போல வவிந்துவரு கென்பார்நீ 

எற்புணர்ல சென்னென் நிரங்குவா£- பொற்ப 

அ௮றவனே நின்னை யலசெண்ணோம் வானச் 

இறைவனே வரக்சாலு மென்பார--- து. றவ ன 

மேவிலெமை நின்னை விசாரி யெனவுரைப்பார் 

யாவருல கெங்கு மிலையென்பார்---பூவில் 

இவசெலும்பு் தோலுமா யெய்தினா ராயின் 

எவர்விரும்பி வேண்டுவா சென்பார்--அவர்நெருட்க 

எய்த வுடன்வணங்கி யிவ்வா றடியேனுஞ் 

செய்த சவங்கள் செலுத்தப்போய்--ஐயன் 

சொழும்பு மறக்தொழியாச் சொல்விசயன் வில்லின் 

சீழும்பு மறைகத .தலையும்---எழுந்துமசன் 

வின்னியா சஞ்செய்முன் வென்றுபகை யின்மையால் 

சன்னியா சஞ்செய்படைச் சண்ணுசலும்-- மன்னிவாழ் 

கேவலமென் கங்குல் கெடுக்குந் தொழிலொன்றில் 

மேவலுற வொச்ச விழியிரண்டும்--ஆவலொடு 

நல்லவியல் கேளா ஈணுகுமிசை பாடுநரைச் 

செல்ல விடுத்த திருச்செவியும்---வல்ல 

இயற்பகசையை முன்ன மிரந்சது மொழியை 

அயர்தச்ச மலர்வா யழகும்--*வியப்புறவவ் 

வாலமுண்ட சென்ப தறையாம விவ்வுலகம் 

பாலருந்து மென்னப் படுமிடதும்--மேலுவந்து 

நாமங்கை போற்றவுள நாணுக் சலைமாலை 

போமக கலமாம் புயமலையுஞ்--சேமங்கொள் 

ஏனமருப் பிலலா திருப்பதுவு மோரழகென் 
தான மறத்திகழு மொண்மார்பும்---வானம் 
வழுத்தம் புயமா மனையான் றலைக்குச் 
கழுத்சென்ப இல்லாச் க.ரமும்--எழுச்தென்று 
கொள்ளுங் சொவெரிச்சோல் கொள்ளாது நூல்வவியைச் 
கொள்ளுக் தூலுடுத் துக் கொண்மருங்கும்--உள்ளுமும்பர் 
மன்னு மூடிவெருவி வச்.துழியிம் மன்பதைசஞ் 
சென்னி shade, ஈக்சடியும் என்னுடைய |



௧௨௦ 

௧௩௫ 

௧௪௦ 

 நெஞ்சுவிடுதாது. ' கலு/ள 

சண்கஸிப்பச் கண்டுமிச்க் சாதலா னேனிர்த 

மண்களிக்ச வர்தசசவை வானமுசதம்--பெண்சளுச்கு 

மாலா ரணனமசர் மாசவரிம் மானுடர்போல் 

சோலாத வீசமூடைச் தோற்தச்சான்--மேலாய 

செங்கையகும சன்னான் சிவஞான சே௫செனெம் 

பங்கமல மாயைப பகையானான்---தங்கணல 

ஊண்கெந்து சீர்சா லுடைத றது செம்மணிப்பொன் 

பூண்டுறந்து கண்கள் புனல்சொரிய---அண்டடைந்து 

நையு மவர்கிற்க சாயேன்பாற் பொங்குமருள் 

செய்து இருக்கடைச்சண் செர்த்தினன்--வயேனைஙான் 

அன்று சொடங்கி யணைவான் விருப்புற்றேன் 

என்முணேநீ யன்றி யிலநெஞ்சே---நன் றிபுரி 

வேதா கமங்கள் விதிக்கும் விதியனைத்தும் 

நீதான் புனிசநூற கோர்சன்ரோ--அதார 

யோச மிருகான்குா முன்னைவய மாக்குவதற் 

காக முயலுவன வல்லவோ---போகமுறு 

தீன்மைக்குஞ் செய்யுர் தவத்திற்குங் சற்தறியும் 
நன்மைச்குங் சொள்ளுமொரு ஈட்பிற்கும்--வன் மைக்கும் 

சகைக்குர் தன்னை யிருஈ்தாங் குணர்ந்சடையும் 

ஓசைக்கு நீயே யுறுதுணைசாண்- போகத்தின் 

நின்றாரை மெய்த்துதவி னிற்பிப்பா யத்துறவில் 

சென்ராசை யில்லிற் செறிப்பிப்பாய்--குன்றா 
அறத்சை மறமாக்ச வம்புவியின் மிக்க 

மறத்தை யறமாக்க வல்லாய்--நிலுத்தி 

ஓடுக்குதலே முத்தி யுனைவிடயத் தோட 

விடுக்குசலே பந்தமென மிச்சாய்---௮டக்குதலால் 

நின்றாயே யாகிலொரு நீதான் புலன்பரரது 

சென்றாலு மெய்துவதோர் தீதுண்டோ---பொன்றாத 

மூத்த யொருசணத்தின் முன்வரு£ வேண்டுவையேல் 
இத்சனையு கின்னா விசைந்சனகாண்---சத்இதயமாய 

ஏசேனு மேனி யெனச்கொண்டு வசர௬ுள 

மாதே வனைரி வருவிப்பாய்---தூசேவும் 

நம்பிகச வுண்டவொரு நற்பனவப் பிள்ளைதனை 

௮ம்புவியின் மீள வழைத்ததாஉம்---எம்பெரிய 

நாவிற் ௧௪௬ நடுக்கடலுட் கற்பெருந்தூண் 

மேவிப் புணையா மிசகர்த நாஉம்--பாவிற்கு 

௪௪௫ வல்ல வொருபுலவர் வல்லென்பு பெண்ணாகச்। 

செல்ல மயிலையிடைச் செய்சதாஉம்---இல்லேயினில்



  

௧௦ 

கடுடு 

௧௬௦ 

yO சிுவஞானபாலையசுவாமிகள் 

வாளா நெடுங்கண் மடவரலை நீலசண்டர் 

சுளான் மனையும் டுறந்ததாஉம்--தோளாத 

மூதி சனைய ஈன்மாதை முன்ன மியற்பகையார் 

வித்தகனை நல்கி விடுத்ததாஉம்--புசஇ.ரனை 2 

தொண்ட. ரறுத்சமலன் ரொண்டர்போல் வக்திரப்பப் 

பண்டு சமைத்துப் படைச்சதாஉம்---மண்டி ருளில் 

முக்கணனார் செல்ல மூளைவார மாறனார் 

அக்கணமே செய்க்க ணடைந்ததூஉம்--புக்கரனார் 

வேண்ட வரிந்துமசண் மென்கூர்தல் கஞ்சாறர் 

அண்டு வணங்கி யளிச்சதூஉம்--மூண்டமரின் 

a pp tet மீசனென வேளுதி நாதனார் 

நீற்று ஸினைந்துருகி நின்றதாஉம்--மாத்ரானைச் 

குத்தின னென்று குறியாமல் மெய்ப்பொருளால் 

தீத்தனே காச்சவெனச் சாற்மியதுஉம்--மச்சவிபஞ் 

Ges மலரைச் சிவசாமி யாண்டார்ச்காய் 

மூர்தியெறி பத்தர் மூனிரஈ்ததாஉம்---௬௦2ரமைத் 

தொண்டத் தொசைபெறூத் சொல்லுலச முய்யவிறண் 

.மிண்டத் சொழும்பர் வெகுண்டதாஉம்--மண்டபத்து 

நீலகக்கர் பாணருக்கு கடத்து நல்யாச 

சாலை யிடதீதைமுனந தக சதூஉம்---மாலயற்கும் 

எட்டாற்கு வேண்டி யிருங்கலயர் குங்குவியம் 

மூட்டாமற் கொள்ள முயன் ஈதாஉம்---வட்டாடி. 

அக்கு பொருளை யானடியார்க் கன்பினால் 

மூர்க்க ரு.சுவி முடிசத்சதாஉம்--தூக்குதுலை 

மீது பரனொளிச்ச வெண்கோ வணத்திற்காப் 

போதவமர் நீதியார் புக்கதூஉம்---௮ இயுமை 

பாச னடியவரைப் பண்டைகிலை. யுன்னியதம் 

சோகைக ரு சம்பர் தணிச்சதாஉம்--சோசகமறச் 

சண்ணப்பர் மென்றசையைக் காளத்தி யார்தம்மை 

- உண்ணப்ப வென்றுமுன மூட்டிய உம் -வண்ணப்பொன் 

மீனை யளக்சரிடை மிச்ச வதஇுபத்தா 

மேனைமரு கற்சென்று விட்ட உம---யானையிசை 

வ, சமலை காட்டரசர் வண்ணானைச் சொண்டரெனப். 

பநீதமறு மன்பாற் பணிர்ச.தாஉம--சந்தைபசற். 

கன்பி னுசவிலனென் றக்குறிப்பு,ச் தொண்டர்தாம். 

மூன்புசலை யோடுசலை மோதியதா௨ம்--௮ன்புறுமோர் 

தாட்புலியார் போற்றுகிருச் சாண்டவனெற் கொள்களையைச் 

கோட்புவியார் நேசமறச் கொன்றதாஉம்--தேட்பிவிவை



். நெஞ்சுவிடுதாது. OF 

EaB craarae Sern cflenramp. Mi gett 

அல்லா தியழ்றலற மன்றுகாண்--சொல்லாட 

நின்பெருமை யாரறிவார் நீயென் னொடுகூடில் 

என்பெருமை சொல்வாரு மில்லைசாண்---வன்புவியில் ._ 

கின்னைத் துணையல்லை நீயென்று நீக்கனால் 

பின்னைத் தணையாகும் பேரில்லை---உன்னை த 

துணையாச் கொளற்குத் துணை her sea 

இணையாய்ப் பிறிதொன் நிலைகாண்--புணையாய்ப் 

பிறப்புச் கடற்குப் பிடிச்சுப் பவொய் | 

மறப்புற் றதினழுச்த வல்லாய்--9றப்பு 
௧௭௪௦ விலங்கி ன.ரர் தமக்கு மேவியது நின்னால் 

இலங்கு முணிவார்கட் கெல்லாம்--நலங்கசொள் 

பெருமை நினைத் துணைக்கொள் பெற்றியா verO cp 

உரிமைநீ யன்றிவே அண்டோ---அருமையென்ப 

,திலலையுனச் செவ்விடச்து மென்மனமே யாதலினால் 

நல்ல பெரியவ ஞானிடால்---செல்லவுனை 

வேண்டுவேன் நூசகாக வேசச் இளியைவிடில் 

காண்ட லரிததனாற் சண்டாலஓு--மாண்டது.சான் 

ஒன்றாக வோதா துரைக்கும் பலமயங்கச் 

சென்றாலு நீயேதான் செல்லாமல---டநின்றாலும் 

கஎடு நீயே பிறிதில்லை நெஞ்சமே யெற்பயந்த 

தாயே யவனிடங்கள் சாற்றச்கேள்--பேயேன் 

எமுககரி னுட்ிறர்த சென்பசலாற் சீர்மை 

மூழூ.து மியம்ப முடியா---தழகுறுவேல் 

கந்தனுயர் கச்சிவளங் காற்கூ நளவுரைப்பன் 

ஐர்துரன் சொல்வ னரைக்கூறு--நந்சமான் 

கூறுடையா சளோர்முக்காற் கூறுரைப்பண் முற்றுமிள 

ஏறுடையான் சொல்வ னெனவனந்தன்--வீறுடைய 

sre யிரங்கொண்டு நானுரைத்தல் a7 2 Oper 

- ளோவாத காணாடி யோடியே--தாலாத 

௧௮0 வேலையிடை வீழவவன் மேல்வீழ்ச் த துஞ்சினான் 

போல வரிகிடப்பப் பொங்குபுகழ்--ஞாலமெலாம் — 

நண்ணவொரு காச ஈடுமெய்ஞ் BRET Ip ww 

எண்ண வரிய வெழினகரும்--மண்ணுலகில் , 

முன்னோர் தொடைப்பொருளை முற்றுங் கரந்துசைச்துப் 

பின்னோ செமதென்னும் பெற்றிபோல்---அன்னோபின் 

வந்திளைய கரசி மரிப்பார்த்கு மு.த்திபதம் 

தீந்திவெ னென்றுமிகு சன்செயலை---௫06 கொடு



. திவஞானபாலையசவாமிகள் 

- சென்றுபர சேயத்திற் சேர்ந்த ருப்பச் சிர்மலிந்து 
மன்றன் மலரு மணியணியுக்--- துன்றுநறும் 

கடு குங்குமமுஞ் சக்சனமுங் கோலம் பெறப்புனையா 
HESS Cwsrevw மாங்கொலிப்பத்-- துங்கமுறு. 

நன்பதியைச் சேசவரு ஈங்சைபோரற் சென்றுமவி 

தன்பதியைச் சார்ந்தணைர்க சண்கங்கை--- என்பதுதான் 

பு.ச.சா ஜறெனத்தான் புராசனவா றென்னுமணி 

முத்தா நுடுத்த மு.துகரியுஞ்-- செய்த சாமம் 

௧௯௦ 

அன்னமாய் முற்.மும் விளைய வளங்களெலாம் 

துன்னுகாட் டி.ற்குச் சுவைவிளைய--மன்னுவேள் 
மீ.தண்ட சோடமர்ப்ப வெங்கணையும் வின்னாணும 

கோசண்ட மும்பொருந்திக் கொண்டேக- -வேசண்டம் 

ஓபப வுயர்த்தவுய ருப்புச் குவான்மீது 

வெப்ப மறுமதிய மெய்யரிஞ்ச,த--- ஐப்புறுபுள் 

உண்ணிலா வுண்ணா தொழிந்துமட வார்மூறுவல் 

வெண்ணிலா வுண்டு மிகவளரக்- -கண்ணெலாம் 

பூப்பட் டிருந்தாலும் பூம்பொய்கை நன்காய்நது 

பாப்பட்ட சேடன் பணங்காட்ட--வாய்ப்புற்த 

கங்கையுடன் வந்தாளூர் கண்டுவரு வீரென்று 

தங்குறுதன் மச்ச டமைவிடுப்பத---ஐங்சமுறும் 

மூூத.தீ வளர்ப்பமறை முன்னோர் விருக்தினுத 

ர.ச்தீ யவிப்ப வவர்மாதர--கொக்தின் 

௧௯௫ கொடியனையார் கொம்மைஞாலைச் குன்றே வருத்தத் 

2.00 
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கலவ மயிலிவருங் கக்தவே டேபே 

உலவ நிலைபெயாவுத் ரோடட்---புலவர் 

இரப்பாரை யில்லாயி னீர்வ்கண்மா ஞாலம 

மரப்பாவை சென்றுவர் சத்றென்--றுரைப்பாவில் 

வைதலை யஞ்சி வளச்தா ரிரபபவர்சாம் 

எய்தலை கோக் யிருஈ் து தவட்--மிபாய்சவிர 

இல்லென் பதுமொருவ ரீயென் பதும்வினையாம் 

சொல்லென்ப தின்முபெயர்ச் சொல்லாக--நல்லவளம் 

மிக்கெலா காளும் விழவரு வீதியணி 

திச்செலா மேத்தமலி சேயூரும்--முச்கணனார் 

ட மர்இி.ஈ மொன்றா யிரமாய் வளர்க்துபயன் . 

நீந்திடு மொண்மயிலைச் சண்மலையும்--பத்தமறு 

தன்னை மருவினரைச் சானாச்குக் சன்மையுடை 

மன்னுசிவ ஞாணி மருவிவாழ்--ஈன்னி$லயால்



உடு 

- தெஞ்சுவிாது; save 
அம்ம பிரமபுர மாகும் பொருள்படவே a 

பொம்மபுச மென்னும் புகழ்ப்பதியும்--எம்மிறைவன். . 

வீற்றிருந்து வாழிடங்கண் மேவியிவற் ஜொன்றினுறும் 

தேற்ற முணர்ந்துநீ செல்லுங்கால்--ஆற்றலுடன் ... 
“இல்லை யிறைவனாற் பூதமலா லிங்கென்று 

சொல்லி யுனைமறித்தச் சூழ்க த.தான்---ஈல்ல 

அ௮லகா யுதமெறிச லாயுசைப்ப னந்த 

- உலகா யசனுசரைகேட் டோடேல்--பலகாலும் 

௨௧0 

2.5) 

௨௨௦ 

நாணேது மின்றிக் கருமமலா னானிறையைச் 

காணே னெனுங்கரும காண்டியொடு--பூணேல் 

நினையணு வாக்கு நியாய னுரையைத் 

இனையள வாயினு£ீ தேறேல்--பினைவருவை 

சேடியனை நெஞ்சமே சேரவவன் தம்பியென 

நாடி. யொருசிறிது ஈண்ணுறேல்---கூடியொரு 

பு.ததிசண பங்கமெனப் புத்திசெட்ட புத்சனுரை 

மெய்,ததசென நின்று விடா திரீ--மு.த்திபெறு 

சீன்னை யணுவாக்கித் தாழ்பஞ்ச ராத்திரிதான் 

என்ன சொலினு மிசைர்தறேறல்---நின்னைக் 

கெடுப்பதே யெண்ணிச் செடும்யோ இகளை 

விடுப்பசே நன்றென்று மேவேல்--அடுப்பசெனாக் 

கள்ளைச் குடித்துக் கனிச்கின்ற வாமிமொழி 

கொள்ளச் சகுவதெனக சொண்டுறேல்--மெல்எப் 

பகுதி விகுதி பகுத்தறியின் முத்தி 
சீகுதியெனுஞ் சாட்டியனைச் சாரேல்--மிகு திபெறு 

நஞ்சமார் சண்டனொடு கா.ரணனை யொப்பாக்கும் 

பஞ்சமா பாசகரைப் பாராமல்--அஞ்சிக 

சென்று திருமடத்சைச் சேர்ந்துகழு நீர்த்தடமாய் 

நின்று 6 Buss (up ீர்பூப்பத்-- தன்று ப 

முகிலா யடைந்துபுகை மூன்றுலகுவ் காக்க 

நிசமா சமம்விதித்த நீத--இகசலாத 

கோடிமறை யோர்நிறையக் கொள்ளுமூண வின்பயனை — 

மாடியிடும் பிச்சையா னல்குமொரு- கோடி வ 

யோகிகட்குப் போன முவந்து சமைப்பாரைப் 

போகிகட்குப் புற்றனைய பொற்சடைமேல்--மோகிகட்குப் 

பூசனைக்கு வேண்டும் பொருளுதவு கன்றாசை 

வாசமலர் கொய்து வருவாரைப்--பூசனைசெய் 

சன்றாசை ஞானழால் கேட்பாசை நைர்தோதா 

நின்றாரை மேனியெலா சீறணிந்து--குன்றாச



௧௯௬௨ 

2.2.) 

தஇவஞானபாலையசுவாமிகள் 

கண்டி புனைந்து கமலா தனத்திருந்து 

கொண்டு சிவனைக் குறிப்பாரைக---கண்டுருகிப் 

போற்றிவணங் காவுட் புகுந்து புரமெரித்த 

சற்ற மறக்சதெய்வ சிங்கச்தை--மாற்றலரும் 

மானை யென்றுக் தெவிட்டாத தெள்ளமுசைக் 

கோமானை ஞானக் குணச்குன்றை--பூமாரன் 

வண்டு படாத மலரசைகாஞ் செய்தவச்தால் 

கண்டுகொளுச் தண்ணறும்பூங் கற்பகத்தை---மண்டலமும் 

ஏனைப் புவனங்க ளெல்லாமும் வேண்டுபசுந 

தேனைச் சிவஞான தேசகனை-- நெக் 

குருகயெதிர் கண்டுகொண்டே யோடிப் பெருமான் 

இருவடியில் வீழ்க்சன்பு தேங்கெ--பருகமுதே 

வேண்டுவார் வேண்வென வேண்டி௰வா றேயுதவும் 

ஆண்டகையே யெங்க எரசசனே--நீண்டவொரு 

தந்திதரு பச்சைபுனை தன்மையா னீண்டுபச்சைக் 

கந்த மரபிலுறுங் காரணனே---பந்தமற 

ஆளாய வன்பர்சீ கமரா பசம்போல 

மீளாத வீடுதவும் விச்தகனே-- -வேளாணை 

சள்ளு மடி.யார் சமச்குச் துணையாகக் | 

கொள்ளு மிருமலர்த்தாட் குஞ்சாமே--விள்ளலறப் 

- பத்திச் கடலுட் படிஈத வடியார்க்குதி 

௨௨௫ 

௨௭௦ 

இ.த்திக்குங் கோதிலாச் தேறலே-- மூத்திக்குச் 
சாதியா லன்றுரிமை சாசனச்கா லென்றுண்மை 

போதியா ஈல்குமொரு பொன்மலையே--- நீதியால் 

வீடும் பொருளும் வெறுத்துமுக்தி வேண்டுவார் 

தேடுஞ் சவஞான தே௫கனே--பாடும் 

பொருளே யெனவணங்கிப் போற்றிரின்ற நின்பே 

சருளே தணைவே றதறியேன்--தெருளே 

நினது இருப்பவணி நேர்ந்தநாட் டொட்டுக் 

கனலின் மெழுகாய்ச் கசையும்--புனல்பெருகு 

சண்ணொடு கின்றேங்குங் கங்குல் பசலின்றி 

உண்ண வுடுக்க வுவப்பொழியும்--பண்ணொடு 

பாடு நினைமெய் பதைக்கு நினையெங்கும் 

(ேடு மூருகுக் திசைத்தலறும்--வாடுமெனைப் 

பாசானோ வென்னும் பரம சிவஞாணி 

வாரானோ வென்னும் வழிபார்க்கும்---ஓசானோ 

என்னோ யெனப்புலம்பு மென்னைநின்பாழ் தூதாக 

அன்னோ பலஒசெய் தஞரெய்து்--சன்னோர்



உடம்பும் பொறையா யொழிப்பச் கருதுங் 

குடும்பம் பகையாகச் சொளளும்---அடங்க 

ஒருபூ ,தருமில்லா துற்ற விடத்தே 

வருபூ சணமா மருவி---ஒருபோதும் 
. வேறிலா தொப்ப விரும்புறமவ் வென்னுயிரை 

௨௪௫ 

௨௫௦ 

2.@@) 

மாறிலா ஞான மணிவிளக்கே--ஈறிலாச் 

செல்வமே யெங்கள் சிவஞான சேவனே 

கல்விகொடு காணாத காட்சியே--புல்லுவாய் 

புல்லு-மளவு மூனைவிட்டுப் போவதுநான். 

இல்லை யிறைவனே பென்று தொல்லை 

விடய நினைந்தகன்று மீளாம ணில்லா 

துடைய மலவிருளை யோட்டுஞ்--சுடரை 

மசமு நிழலும்போன் மாழையும்பூ ணும்போல் 

இருமை யபேதமென்ப சென்றும்--ப.ரரூயிர்சள் 

வேறென்றும் வேறல்ல வென்றும் விளஎம்புகலால் 
- வீரொன்றும் தாதான் மியமென் றும்--மாறின்று 

சாமி யடிமையெனுஞ் சம்பந்த மென்றுமுளம் 

வேமிகலை யோர்மொழியில் வீப்பானைத--தோமில் 
உலகிற் இறைவ னுபாதான மென்ழும் 

இலகுற்ற நன்னிமித்த மென்றும்--நிலவுற்ற 

ஆவி யணுவென்று மன்று நிறைவென்றும் 

மேவிய மாயைதான் மிச்ைையென்றும்---ஓவிலது 

நித்திய மென்று நிகழ்த்தி மயங்கும்போர் 

அ.த்தனையுக் தீர்த,ச வருளானைப்--பத்தரிடை 

உள்ள படிதோற்று முண்மை யுடையானைத் 

தெள்ளுஞ் சிவஞான தேசிகனை---விள்ளலறப் 

பற்றி யடியேன் படுமிப் பெருந்துயரம் 

மூற்று மறிர்துசெல முன்னு££--எற்றுதிரை 
வேலையுல செல்லாம் வியக்குஞ் சிவஞானி 

மாலைமன மேவாங்கி வா. 

நேர்சைவேண்பா , 

. என்னே டி.ருக்கு மெனினுஞ் சிவஞாணி 
அன்னோ கினைவிடுத்தா லன் நியே--தன்னோகை 

வஞ்சமே செய்குவனான் மற்றவன்பாற். தூதாக 
நெஞ்சமே செல்விரைந்து நீ. 

கேஞ்சுவி$தூது முற்றிற்று... 
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சிவஞானபாலையசுவாமிகள் 

இருப்பள்ளியெழுச்சி; 
_பண்டுமைகளைகவையைய 

எண்£ர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

'நிறைந்தவொரு சச்சிதா னந்தபர வெத்தி 

னிசமுமுயி ரிப்பிமிடை வெள்ளிபோந் ரோன்றி 

அறிர்துமய லகன் றிடிலொன் றன்றிவே நிலையென் 

றறைவர்சிலர் பதியினைப்போ லாருயிர்ரித் தியமே 

இறந்துமல சத்திவிடிற் வசமா னதையா 

யிருச்குமென வறைவர்சிலர் சே.துவழச்சென் pip Cues 

செறிந்தனநின் ரனைவினவ வெங்கள் சவ ஞான 

சேசிகனே யருண்மலையே பள்ளியெழுர் தருளே. 

சகலரெனாம் பசுக்களைமூ லாதா.ர மென்னு 

தீக்கதொழு விடைமலமாந் தாம்பினா லார்த்துப் 

புகஓுமொரு நுகர்வுமிலா துரைநிறுத்திப் பின்னர்ப் 

பொருந்துகலை யாங்கரத்சாற் கட்டவிழ்த்து விட்டே 

௮சலுகன வெஜழ்ம்டரத்தி லோட்டியே விடய 

மாகியபுன் மேய்ச்தெமக்கல் சமூதமருள் பவனே 

இசழமுமலை மசணகரின் மருவுசிவ ஞான 

சேசிகனே யருண்மலையே பள்ளியெழுச் தீருளே. 

காற்நுமறைப் பாயபடப் பாயலிடை மடங்கற் 

கனலருகி னரிசனப்பொற் நூசுமிசை போர்த்துக் 

கோற்றொடிமென் முலைமடந்தை சனைமார்போ டணைத்துச் 

குளிர்ச்குடையா லுததியிடைச் சண்டுயில்வோ னெழுந்து 

போற்றிநின செதிர்குறிப்பச் சங்சொடும்வர் தற்றான் 

புண்டரிகன் கரசநீர் கொண்டுதவ நின்றான் 

சிற்றமறுக் சவக்களிறே யெங்கள்ச௨ ஞான 

தேசிகனே யருண்மலையே பள்ளியெழுர் தருளே.



பிள்ளைத்தமிழ். .: ௧௯டு 

அ.துவிடு ஈம்பிவரு இலன்சிலையா லெறிந்த 
தொண்டனிலை விசயனும்வில் லோடும்வர்தா னில்லை. 

TSM மியற்பகையார் இளைஞர்கள்வர் தடைந்தா ட 
ரில்லைகினை மண்சுமவென் ஜொருபிரம்பா லடி த்சோன் 

- போதிலனின் நிருவடியிற் போதுகடூய்ப் பாவிப் ப 
போற்ற ஓுறு மடியவரே பொருந்தினசெம் மருங்குஞ் 

சீதமதி துறந்தமுடி. மருவுசிவ ஞான | 
சேசிசனே யருண்மலையே பள்ளியெழுர் தருளே. # 

திருப்பள்ளியேழுச்சி முற்றிற்று, 

  

சிவஞானபாலையசுவாமிகள் 

பிள் வாத் தமிழ். 

  

காப்பு. 

அத்திமுகத் அத்தமனை 
நித்தநினை சத்தமே, 

  

காப்புப்பருவம். 
கடடுடுுடுுகை 

திருமால், 

இருமா மறையு மாகமமும் செருட்டு பொருளோர் முடிவாகத் 
செளிவில் சமயர் தமின்முரணித். தயங்க யபேதம் பேதமென 

வருமால் வாச மயலொழிய மலர்வாய் மலாப் பெருங்கருணை 
வடிவாய் வந்த வஞான வள்ள விணைத்தாண் மலர்ச்காக்க 

கருமா முடச்கொம் பொழுகமுதச் கதிர்வெண் டிங்கட் சண்ணிபுனை 
காலச் தவன்்சே வடியிற்செங் கமல விழியொன் நிடந்தணிந்தும் 

பொருமா மழவெள் விடையாடிப் பொறுத்துக் தொழும்பு தலைகின்ற 
பொன்னம் தஇிருமார் புடைச்சமஞ்சூற் புயல்வண் ணத்செம் பெருமாளே, 

மலலிகார்ச்சுனேசார், 

உடற்கு 'விளையஞ் கூர்தாக்கு மொழித்தற் கரிய பலபிணியு 
pp பசிகோய் முதலனவு முணர்வைப் பிணித்துப் பிறப்பெனுமாழ் 

கடற்கு எழுத்தி யுயிர்சவெ,ச்திற் கலப்பைப் பிரித்து விடுமலமுங் 
yas கருணை புரிர்தெம்மைக காக்குஞ் சவஞா னியைக்காக்க 

முடக்கு மடிக ணிமிர்த்செழுந்து முள்காச் திருக்து களஞ்சுருக்இ 
ழூழைவாய் பிளந்து செவிநிமிர்த்து முக்க வெடிவால் திசடிச் a 

விடக்கு விரும்பு புலிபாய: விசையு (pein oir னுடைமதியம் 
- வெருவுற் றகலும் பருப்பதமாம் விலங்கன் முக்கட் பெருமாளே. ௨



aurCpcfunt, 

இளைக்கு மருங்கு லொரும௨ர்தைச் கெய்து தவள முடுற்கூந்த 

AGG YG னிருள்படைப்ப விருண்ட வடியே ளம்விளர்ப்பத் 
் இளைக்கு மலர்க்கட் கருணைமடை இறக்கும் குணப்பொற் குன்றையுயர் 

2௧.7 மயிலைச் ஞான தேவன் றனைகா டொறுங்காச்ச 

-விளைக்குர் சவத்தாற் பாறனக்கு விரும்பிச் சொடுத்த கொழுகன்மணி 

மிடஜறே போல வெனதுபுன்சொல் விடமுண் இன்ற திருச்செவியை 

முளைச்குர் தரள நகைவாயான் முதிர் ஞ் செய்யு எமுதாட்ட | 

முன்னம் பிள்ளைப் பெருமாளை முலைப்பா லூட்டு மொருதாயே, ௩ 

- விநாயகக்கட்வுள், 

் நீர்வாழ் வரிச்செங் சயல்சவர நிற்குஞ் சிரல்லா ரிதிசலங்ச | 

நிலைபோச் துலவுர் திமிங்கெப்பேர் நெடுமின் சவர்வா னிற்பதெனப் 

பார்வாழ் மக்கட் பரப்பெல்லாம் பணிவேர் தாயின் மொழிப்பர் 

பாடத் தொட்ங்கு மெனஇிடத்தும் பழிப்பில் சவஞா ணியைச்காச்க 

தார்வாழ் திருப்பொற் கோயிற்குத் தடமா மதிலிற் பொலிமார்பத் 

தனிவான் முூலுஞ் சசோருகப்பொழ். றவிரிந் பசும்பொற் குவடும்வான் 

ஊர்வா ழரசு முனிவரரு மொருசஞ் செயற்குச் காப்பாக 

QUE முதற்கட் பாவுபுக ழொருத்தன் முகச்செம் பெருமாளே, ௮ 

சுப்பிரமணியக்க டவுள். 

பாயுங் கவனச் கடியமனப் பரிகா வாமற் கொடுவிடயப் 

பகைகா வாமற் பிஈருசைக்கும் பழிகா வாம லிருதாளுக் 

தேயும் படிசென் றிடையின்றிச் செல்வச் செருக்கர் கடைகாக்குஞ் 

. திறியேற் காக்குஞ் சிவஞான தேவன் றிருமே னிபைச்காச்ச 

வாயு மனமு6 தொடர்வரிதாய் வருதல் போத லிரவுபகல் 

வளர்தல் குறைதல் வெறுப்புவப்பு வறுமை செல்வ மிலாததனை ... 

ஆயுர் தமிழக் குறுமுனிவற் கறிச லறிச லிலாமையபோ | 

... பறிவே யாகி யுலகொழிய வருள்செய் ௬டர்வேற் பெருமாளே: ... ௫ 

ேவறு. 

-அல்லமதேவட&ீ. 

அகரவுயி ரனையபரி பூரணச் தீர்க்சனை 
ட யடி.நிழலி லடையுமெம சாருயிர்க் காப்பனை 

. நிகரிலல மயனையழி யாசமெய்க் கூத்தனை 
நிகழுமனு பவனையரு ளாளனைப் போற்றுதும் 

52 ரவர சிடையமரும் வாசனைச் சாற்றெனு 
... நடையிரத மதனன்வலி வீயுமெய்ச் காட்டனை 
மகரமனை சுவறவெறி வேலுடைச் சூர்ப்பகை 

மயிலைமலை மருவு?வ ஞானியைச் காக்கவே. |



காப்புப்பருவம். ௧௯௪௭ 

வேறு, வசவதேவர். 

விழுப்பநிலை குறிகுணங்க ணாடிடா சென்றும் 
வேண்டுவன வேண்டியாம் களிச்தரவே டத்தர் 

குழுக்கடமக் கன்புசெய்கந் த$லைச்சுமைவாங் குபுதான் 
 கொண்டவனென் றரியசவ ஞானியைக்சாத் sales 

இழிப்பினம தொருநாமம் புகல்பவரைப் பிறப்பி 
லெடுக்குகமச் இஃசரிதன் கெனச்சென்று சடிது 

வழுச்சிவிழமு பவளையெடுச் தஞ்சலோம் பென்ற 
வசவதே சிெகெனெனுமெங் குடிமுழு தாள் பவனே. ஏ 

தேவாரமநளியழவர். 

இளக்கிலா காமணியி னாவே யாசச் கேட்டுலாக் சாதா? யின்கா தாகடி 
வளர்ச்குமா புகழுலகிற் பரப்பா நின் ற மயிலைவரைச் சிவஞான சேவற் காக்க, 
௮ளச்இலாசத் தமதுரைபூர் தொடைபுனைந்த வரசுபோன் தல்லனபுன் குறும்பு 
Cures, கொளச்குறையாப் பெருஞ்செல்வ மெமச்சா ஞானச் கூத்தனுறு 
ப.தஇிகள்பல பாடியமூ வருமே, ff 

மாணிக்கவாசகசுவாமீகள், 

௮ருந்தமிழ்நரா டொருகோடி. தவஞ்செயவர் சதிர்வெள் 
aga gra குயர்மயிலே வரையினமர் விளக்கைப் 

பரந்துபடு மிகுபாச ஞானமொடு மற்றைப் 
பசுஞானங் கடந்தசிவ ஞாணியைகச்சாச் தளிக்க 

விரிந்தமறை யொருகான்கு மெழுதுல மெனவோர் 
. வீறுடைப்பொற் கொன்றைபுனை விரிசடையோ ஸனெழுதத் 
திருந்து சமிழ்சக் கோவையொரு நானூறு முரசைத்த 

திருவாத வாூனெனுஞ் செழுமலர்ச்கற் பகமே, ௯ 

வேறு, சேன்னவகவதேதவர் , 

அறிவுயிர் கரண மூடலொடு பொழிகள் சவமென வுதவு சானியைச் 
காத்தெமர், வழிவழி யடிமை யெனவருள் புரியு மொருவனை யெமது 
பாவனைக் கேற்றிடு, மமுதினை மணியை யடியவ ரூயிரை யுயர்சிவ சமய 
நாதனைப் பார்த்துறு,--குறிகுண நிலைகள் குருவு சரணர் சமையிகழ் 
பவரை வேறெனச் தாக்கியை, வளர்தரு தனது குணவருள் கனவி னழல் 
புனன் மருவு மாறெனத் தாட்டுணை, குறடு பவரை யடைவுற வுலடன் 

வருசென வசவ தேவனைப் போற்றுதும், -பொறியொரு புடையில் வளை 
யொரு புடையி விர£வியி னிருளை காமறத் தீர்த்தெரி, மணிமினிர் gah 

யொடுபல வணிசண் முடியொரு புடையி லாருயிர்க் காப்புறு, புயனிற 
வடிவ வரியொரு புடையில் விழவர வணையை வானுறத் தூக்குபு,---மறி 
இசை சதறு கடவிடை யுத,மழ பொறிமயில் சடவு லீரன்மெய்ச் சீர்.த்தியன், 
மலைமுனி முருச குருபர குமர சரவண பவவெ னாமிகப் போற்றிட, மறை, 
மொழி யருள்செ யறுமுசன் மருவு மயிலைவ ௬௪வ ஞானியைச் சாச்சவே. 

காப்புப்பருவம் முற்றிற்று. 

 



| 6 ர ர ட e 
செங்கீரைப்பருவம். 

PCO D7 ee 

துங்கவெம் புசர்முகச் களில்யா னையினதட் சுமையும் பெரும்புலி 

தீருந், துகற்சுமையும் வெண்மருப் புச்சுமையு மிளையாத  துள்ளியெழு 

சிறுசன்றுமான்,--வெங்கனன் மழுச்சுமையும் வெண்முளரி மலர்வென்ற 

வெண்டலைச் சுமையுமணிகள், வெயிலெழித் திருள்விழுங் கோரா யிரம் 

படம் விரிக்குமா வச்சுமையு£ீள்,--அங்கம் புரண்டுவல மாலயம் புரியுமவ 
சணியெனச் திரைகள்பு£ளு, மாயிரச் திருமுகச் கங்கசையஞ் சுமையுமொழு 

கமுதி ணக்குழவிவெண்,--திங்களஞ் சுமையினொடு போசட் டுலாவு 
மிறை செங்கீரை யாடியருளே, இமிரமல மசகலவரு சிவாஞான மாமுனிவ 

செங்ோ யாடியருளே. ச் 

வென்றிவிடை யினர்திருச் சாமா யகர்திரு விழாமுற்ற வருண்மா 

gar, வேறுவே ரூயதிரு வேடத்சர் நீறுதிமிர் மேனியினர் வேணிமுடி 

யர,-- துன்றிழை மலிந்தகர் சைச்சுவலர் பட்டுமென் நூசுமணி யாரமணி 

வார், சூலப் படைக்சலத் இினர்சனித் தவரருகு சோகையர்க ளோடுவரு 

வார்,--குன்றுறழ் பனைச்கைவெங கறிசிவிசை யாதிமிசை கொள்பவ ரியந்த 

ழங்கச், கோடிநா ரூயிரவர் மகரா லயத்தொடிகல் சொண்டதோர் செயல 

தென்னச்,--சென்றெதிர் முழங்குபொம் மையபட் டினச்செல்ல செங்கேரை 

யாடியருளே, இமிரமல மகலவரு சிவஞான மாமூணிவ செங்கீரை யாடி 

யருளே. ௨ 

ஒருவாறு மின்றியிது வென்றுணச வரியபச மொன்றிரண் டாதெயவை 
மூ, வுருவாகி மூவிரண் டாரறாறு வகையிரட் டுற்றநாற் றெட்டுவிரிவாய்,-- 

இருவாறு கின்றிலி யிருநாறு தலையிட்ட வீரெட்டு மாராறினவ், வெண் 
பெற்ற வாறினவ் வாறுமூன் றினிலவை யிரண்டினி விரண்டுமொன்றில்,--- 

உருவா வடங்கிர் கானென்னு மயவின்றி மனவா சகங்கடந்து, வந்துகூ தெ 

லகற லின்றிநின் நிடுகிலேயை மலாடி. முடிச்களித்தத்,--திருவாய் மலர்ந் 

தெனக் கொருமொழியி லருள்பவா: செங்€ரை யாடியருளே, திமிரமல 

மசலவரு சிவஞான மாமுனிவ செங்கீரை யாடியருளே. | &, 

பாவகப் படுபெரும் புகழிமய மலைபெறு பவாணிவளர் திருமுலைத்தண், 

பாலுண்டு தண்டையர் தாள்சவெர் திடவாதி பகவன்வியன் மார்பினுலவிப்,-- 

பூசப் பள்ளியமர் தருபுங் கவன்றலை புண்படச் குட்டி, பொன்னங் 
குவட்டுமா யிருஞால முடிவைத்; புழையெயிற் றரவசைத்து,--மாவலர்ச் 

“செங்கைகொடு சிறதே ருருட்டியுயர் வானவர்ச் கடர்விளைத்து, வலிகொண் 

டி.ருந்தவன் றிறலசுரர் சலைவெட்டி, வட்டாடு மொருவெற்றிவேல்,--சேவ 
சப் பிள்ளேதுணை மாகவிளை யாடுவாய் செட்€ீசை யாடியருளே, திமிரமல 
மகலவரு சிவஞான மாமுனிவ செக்€ரை யாடியருளே. — ௪



செங் ரப்பருவம். ௧௯௯ 

பெருமுடச் கானிமிர்ச BBE andres g பிணிசள்பல பலபோயின 

பிடி.த்திரும் செவரானு மசலாது தயர்செய்த பேயன் றிட்டதம்மா ' 

அருமகப் பெற்றுவர் தனமிடி யகன்றன ம$லம் புரக்ககருமோ [தினம் 

சரசெய்கி னஞ்சென்று வென்றெய்து தற்குமிக வரியபசை வென்றெய் 

வருமடச் கொடிமாதர் கண்வலைப் பட்டதுயர் மாத்றவற நெறிகண்டன [த 

மலமாயை தருமங்க ணிலைகண்டி லோமென்னு மக்களொவி விண்ணளப்ப 

திருமடத் தர௫ருக் சருள்செயருள் விழியாள செங்€சை யாடியருளே 

இமிரமல மகலவரு சிவஞான மாமுனிவ செங்கேரை யாடியருளே. — @ 

மெய்தயங் கரிசனம் பூசிவெர் நீராட்டி விழியூதி மெய்துடைத்து, 

விரணிலந் சைவம் இடும்பொட்டின் மீ தலையின் வெண்ணீ றணிந்துவிழி 

யில்,--மைதயங் குறவெழுதி யியல்பாகு மக்கமணி வடமணிட் தம்பொ 

னசைஞாண், மணியரிச் இண்டுணி சதங்கைபொற் றண்டைகள் வனைந்து 

பொற் ரொட்டிலுய்ச்தே,--எய்சவர் து.றபெருஞ் செல்வமே யமையாத 

வின்சுவைச் தெள்ளமுதமே, யென்னுயிர்த் தணையாய மாணிக்க மதலையே 

யென்றுசீ ராட்டியன்பால்,---செய்சவம் பெருகுமம் மவைவளர்க் குங்குழவி 

செட்€ீசை யாடியருளே, திமிரமல மகலவரு சிவஞான மாமுூனிவ செங் 

Bong win ஒயருளே. | ௬ 

வேறு, | 

மு6.து.தவு வார்களிடை யொன்ரூர்வங் கூர 

மூந்சையினு மோர்பொருளை நின் நீடுன் ap fle 

வநதுகிகழ் காருதவு ற௮ங்காறவ காறு 

மண்டுதிசை .யானிறயைய வொண்கசாவின் Crna 

கந்தமலர் வேனிலுமி முஞ்சர்பொன் ரத 

கம்பசொரு மாவினுமை யுர்தாமுஞ் சாச 

ஈதுச ராளுமிறை செங்கோசெங் ans 

நங்கள் சவ ஞானமுனி செங்கோசெங் €சை. ன 

.வஞ்சமல மாயைகரு மஞ்சார்வின் ரோட 

மண்டுவிழி நீர்சொரிய நின்றேயன் பாடி 

நெஞ்சுருகு வார்துணைவ செங்கோசெய் மை. . 

நின் நிலை பேர்தலிலி செங்கோசெங் ரை | 

விஞ்சுருவ மோடருவி ரண்டோடொன் பானும் 

வெம்புபசை யாதியும சன்றாகும் போதம் 

நஈஞ்சொருப மாவருளி செக்சோசெய் Seng 

நங்கள்சவெ. ஞானமுணி செங்கோசெய் €ேை.



. பங்கயம சேறிரற. வுண்டேசம்் as os 

பண்கள்பல பாடி.யொழு குந்சாளொண் காவி. 

௮ங்குமுத மூசுபிண: ரந்தாள்கொம் பூதி 

யம்பணில வாவியினும் வெஞ்சுல்கொண் டேகி 

மங்குறுயில் சோலையினு மங்கோடிங் கோடு 

வண்டுதிரி ழ்ஈதியு ளின்சேளின் பூசை 
- நங்கைஈசர் வாழிறைவ செந்கோசெக் ரை | 

ஈங்கள்சவெ ஞானமுனி செங்கோசெங் இசை.  & 

_. கம்பரகர் வாழிறைவ செங்கோசெல் €ரை 

_ கங்கைசும வாசபர செங்கோசெம் €ரை. 

செம்பொன்முடி. தாழ்சரண செங்கோசெங் €ரை 

- செங்கைமணி நேர் தலைவ செங்கோசெங் ரை 

இம்பர்வரு மாரமு,த செங்கோசெக் ரை . 

்... யெங்கண்மல காசவொளி செங்கோசெங் கீரை. 

- கமபுமடி யார்துணைவ செங்கோசெற் ரை 

நங்கள் வ ஞானமுனி செங்கோசெங் ரை. 20 

சேங்கீரைப்பருவம் முற்றிற்று. 
ப ஏத. 

தாரலப்பருவம், 

ஆற்றற் பெரியோ ராற்றுவார்ச் சாற்றல் பசியை யாற்று லென் 

றறைந்த மொழியைக் கடந்துசிவ னடியா ரெனுகல் விருந்தழைத்துச் 

சோற்றுச் குவடு தொலைத்தஏிறு தொல்லைப் பூச மொருகோடி 

தொலலைத்தற் கரிய.செஞ்சாலிச் சோறுங் கறியும் சைகவிப்ப 

ஊற்றற் சமைத்த பாறயிர்கெய் ய.இர்தீங் சணியு முறைமூறையே 

யொழுகு பந்தி பலவிருத்தி யுவது படைத்துத் திப்பசியை 

மாற்றிப் பெருஞ்சீர் பெறுதற்கு வல்லாய் தாலோ தாலேலோ 

- மயிலை வரையிற் சிவஞான மணியே தாலோ சாலேலோ. ச 

அருவா யுருவா யவையன்றி யறிவாய் நிற்கு மவிர்சடில)த் 
தண்ணல் பெருஞ்சீ ரிசைப்புலல ரறைசல் பட்டாம் காதல்போல் 

மருவார் மலர்த். சண் பொழின்மணிநீர் வாவி பசும்பொன் மதின்மாட: 
'மணிமா ளிகைசோ புரகெடுர்தேர் மறுகு முதலா யினவற்றின் 

பொருவா வளங்க ஸிறும்பூது புகல்வார் புகலும் படியெல்லாம் 
பொருளே யாட யேனையபோற் புராண மலது en De. we 

இருவார் சச்சி ஈகரிடங்கொள் செல்வா சாலோ தாலேலோ. 
தேடற் கரிய சிவஞான தேவே தாலோ தாலேலோ. 7 | உ 

வா   

௬. பல்சோடில் கோழி என்றும் பாடம்,



  

wise: ogre கங்சமளித். த்ர்வ மடுத்த. 'பெரும்சல்கை 

யாறு மடுத்துப் பிறைத்தோணி யமர்ந்து சடைச்செர். அடர்படர்க்து 

பார்க்கு (pense. சயலுலவும் பழைய கருணைச் கடலகத்துப் 

படி.ர்.து பரக்கும் புறச்சமயப் பாம்பு பதைப்ப விடி.த்துமயல் ... 7 

போக்கு மயிலை வரையிவர்ர்து பொருண்மா மாரி மிடி.க்கோடை — 

பொன்றப் பொழிந்து புகழ்வெள்ளம் பொருப்பு வாளக் கரைவாவி 

சேச்கு முலே யமுதேசெர். சேனே தர்லோ தாலேலோ 

சேடற் கரிய சிவஞான தேவே சாலோ தாலேலோ. 

முூதையா மெமது மனப்புலச்தை மூடும் காம வெகுளிவன 

முற்றுங் கருணைத் தீச்கொளுவி மூருக்குத் திருத்திச். செருக்செனுமா 

மதயா னையைவர் தழியாது மறிப்பப் பொறைவே வியுமமைத்து  ' 

வலிய சவமகச் இரப்படையால் வாய்ப்ப வுழுது செவெவிதையை 

விதையா மூளைப்பப் பி றஐதெய்வ விரவுகளைகட் டறவளர்த்து 

்... வீடாங் சனிகொள் பருவத்து விடயக் கரவர் புகுந்ததனைச் 

சிதையா வண்ணங் காத்தளிக்கு தஇஐத,சாய் சாலோ தாலேலோ 

தேடற் கரிய சிவஞான தேவே தாலோ சாலேலோ, ட ட௪ 

வாங்கு சிறுவெண்.மதிக்குழவி வயங்கு முடியு மதன்மாள 

மலர்ந்த விழிசேர் திருநதலு மதிகேர் சங்கக் குழைப்பணியே 

தாங்கு செவியும் கடற்காளர் தரிச்ச மிடறும் கனன்மழுமான் — 

றயங்கு கரமுச் தனிக்கேழற் நடங்கோ டி.மைக்குச் திருமார்பும் 
ஒங்கு சினவெம் புவியசளொன் டுத்த வரையு மான்மலர்க்க 

ணுற்ற வடியு கினதுண்மை யுணசா வஞ்சஞ் செயச்சருணை 
தேங்கும் விழிச ளேயதனைச் செய்யா தாலோ தாலேலோ 

தேடற் கரிய 9வஞான தேவே தாலோ தாலேலோ. 6 

வேறு, 

மீனெ னப்பிறழ் மதர்கெடுங் சட்டிறு வின்னுதற் றுவர்காயார் 

வேட்கை கோய்தவிர்ப் பவர்ச்குமட் புனவிடை வேறசெய் தேறேபோல்: 
ஊனு யிர்க்கொரு பிரிவுத் துசவுறு முத்தமா தாலேலோ 

வுருவ மா௫ிவர் தென்கருங் கன்மன முருக்குவாய் சாலேலோ 

வான எக்குலுங் சாலென வெய்திடும் வைந்நுதிச் கணையென்ன 

. லாரியுட்புகுங் குடமென வுட்புற மருவிநின் றிகலாமல் -. 

கானி னைப்பரும் பர்வத் g pac ணற்றவா தாலேலோ 

நகரி சாயசச் சாஞ்சிமா ஈகர்ச்வெ ரானியே தாலேலோ. 
  

௫. விழியா லஃதகற்றுஞ் செய்யா என்றும் பாடம். 

௨௪ |



௨:0௨ ... பிள்ளாத்தமிழ், 

பாரி னிற்பெருஞ் செல்வமுண். பவர்ச்செனப் பற்றிரின் றுண்ணாமற் - 
- பனைப முத்சதற் சொக்குமூர் நடுநயப் பண்பினோன் நிருவென்னுகு 

சீரி யற்படு மொழியெமக் கல்லது திருவுடை யோர்தம்மிற் — [னே 

சிலர்க்கு ரைப்பது முகமனென் றணர்த்துறு செய்கையொன் peut 

கூரி சைப்படா விவறன்மா லையனிடைக் குறுகுரு இவோர்சட் 

குறுகு வாரிற்சண் பசம்விடுச் தொள்வழைக் கொத்தில்வேள் சலைவாங்கும் 

நாரி மொய்த்தெழு மயிலைமால் வரைச்கொரு சாயகா தாலேலோ 

நகரி நாயகச் காஞ்சிமா ஈகர்ச்சிவ ஞானியே தாலேலோ. . GR 

சல்லெ னத்தர டோட்புனை மீர்ந்தொடைச் காமவே EaGsanra — 

சவன்று தன்வலிச் குடைந்துதம் புறந்தரச் கண்டதோர் மிகுவீரன் 

வில்லி யற்சுவைக் கரும்பும்வெம் பகழிகள் வீயும்விற் குழைகாரி 

விள்ரி யங்குரற் சுரும்புமாய் முடிந்துற விளைத்தவோர் விறலாளா 

சொல்லி சைப்படு சங்கவண் புலவர்சஈ தூச்சொடு நிறைநிற்பச் 

சொக்கர் கூடலிற் பொற்பல கையிணிடாத் தூக்இனும் படியொக்கும்... 

நல்வி சைத்சமிழ் மாலைசூ டியபுகழ் நல்லவா தாலேலோ 

நகரி நாயகச் காஞ்சிமா நகர்ச்சிவ ஞானியே தாலேலோ. | AH 

.. வேறு, 

ஒருமா யையினுயிர் மாபரம் வேறா மாபோலு 

மு.துபோ .மெனினிலை பேசமெ னாவோ தாவீயா ன ரர 

வருமா மறையுரை யாடலும் வேரு மான்மாலோ | 

டருளார் பதியியல் பாயென வோசா மாறுவாய் 

வருமா சமமுரை யாடலு மாரா யாராயே 

மலைவா தசெய்மய லாலு௪ மோவா நோலாவார் 

செருமாய் வுறுமொரு வாசக தாலோ தாலேலோ ன சூ 

திவஞா ணியெனுயிர் சாயக தாலோ சாலேலோ. Sl 

san CarmAa மோதிறை தாலோ தாலேலோ 

நவினா வலர்புகழ் மாலப தாலோ சாலேலோ 

கனவா வுலகுறு தேசிக சாலோ தாலேலோ 

ட் ச.திர்வே லவன்மயி லாசல தாலோ தாலேலோ 

- மனவா சகவினை மேவிலி தாலோ தாலேலோ 

மசனா டல்கொலடன் மாதவ தாலோ தாலேலோ 

னவா. வருளித யாலய சாலோ தாலேலோ ன சு 

Rac ணியெலுயிர் மாயக தாலோ தாலேலோ. gO 

தாலப்பருவம் முற்றிற்று, 

 



சப்பாணி Ub us (th at tb. 

Sromd Yori sO. Caps sOsngu sracas sercratsorcr 

| சண்டலா றிஃதுரைத் தனமுரைத் தனமென்று சைசட்டி விடுவதென்ன 

வேம்பு: தைத்தலறும் வன்னெஞ்ச ரிவ்வுலச மெய்யென்ப திலையென்பவா 

- விரிசடைக் கடவுளடி, யவர்வரவு சண்டுள்ள மிக்கெழு மஇழ்ச்சியென்ன 

வாளம்பு யத்துணர்ப் பதமுக்க ணிறைபுக ழழித்தபுன் சமயமெனீபுள் 

ளணிகடி.௮ தென்னமழ விடையொன் றுசைப்பவ னரியபுசழ் பாடியாடச் 

தாளம் புடைப்பதற் கடி.யிட்ட தென்னநீ சப்பாணி சொட்டியருளே 

. தனையறியு மறிவையறி வென்றசவ ஞானியே சப்பாணி சொட்டியருளே. 

”.... மொண்டுபொய்ப் பொருளென்று பொருளையிர வலர்வரின் முத்திரை 

செ யாமலுதவி, முழுமறைப் பொருளைமெய்ப் பொருளென்று தொண் 

டர்க்கு மூ.த்திரைசெய் தீங்கருள்வ.த,--விண்டுமது மடைதிறர் தொழுகு 

பைங் கொன்றைபுனை விரிசடைச் கற்றைநெற்றி, விழியுடை யவர்ச்கலது 

குவியாத திலையென்று விரியாத தேதிலார்முன்,--கொண்டவெம் பவ£று 

படரீறு தன்னைச் கொடுப்பது நரிங்கவாவி, கொள்ளைகொண் டுண்ணவெம் 

பால்வருங் கொடியவெங் கூற்றைத் சடுப்பதாய,--சண்டளிர் கவற்றுரின் 

கையினா லையநீ சப்பாணி சொட் டியருளே, தனையறியு மறிவையறி வென்ற 

தவ ஞானியே சப்பாணி சொட்டியருளே. ட ௨ 

உருக்கிளரும் வடிவென்று நிலையாத விடயச்தி. ஓுழலும் புலன்ச 

ளென்று, மொழிகன்ற புத்தியத தானென்றம் விரிவாக யொன்றாய குண 

மென்றும், --பரக்குமிவை யன்றன்று புருடனே யென்றுமுயர் பகுதியே 

யென்றுமதன்மேற், பரவிந்து வென்றுமவை யன்றியே மனமொழி படாத 

வொரு பிரமமென்றும்,---விரிக்கலித நிறைவென்று மனுவென்று மொன் 

நென்றும் வேறுபற் ,பலவென்றுமெய், விளைவென்று மிலதென்று முயிரி 

யல்பு பலசமயா வேறுவே. ரு சவைத்துத்,--தருச்சமிடு கலகமற வந்தகரு 

கைரா சப்பாணி சொட்டியருளே, தனையநியு மதிலையதி வெள் திவ 

ஞானியே சப்பாணி கொட்டியருளே. ன சு ௩



௨௦௪ பிள் காத்தமிழ். 

மும்மைமல முங்க ர்ச் சஉற்றைவட் டப்பரிதி முன்னிருள்செய் தரம 

யின், முழுநில வெறிக்கும்வெண் டி.ருரீ.ற ஞானமெனு மொய்குழலை மன் 

தில்புரிவார்--எம்மணிய சென்றுபுனை நன்முகச் கண்டியுட னிறைவனரு 

எஞ்செழுதத, மிலிங்காங்க சங்கசம ரசநிலமை யிதுவென்ன விருஎற 
வுணர்ச்து குருவும், -மெய்ம்மையுணர் வொடுகலந் துற்றிரும் சங்கையில் 

வெளிப்பட்ட ஞானவடிவும், விளங்குசர மும்புனித தர்த்தசவ சேடமும் 

மேலுலக வித்தென்றவை,--சம்மையுல இணில்விளக் இயவர்ச தேசிகா 

சப்பாணி கொட்டியருளே, சனையமியு மறிலையறி வென்றசவ ஞானியே 
சப்பாணி சொட்டியருளே. ௪ 

உரைமன மிறந்சவொரு சணிநிலைமை யிதுவென்ன வுள்ளபடி மூணி 
வர் நால்வ, ௬ுணர்ந்திட வுணர்த்துசற் குற்றதவ யோகத்தி னொண்ணுதற் 

கண்டி.றர்து,--பொருமதனை வென்றனன் பரமனென் இன்ற?று புசழன்றி 

மோகநிலைமை, பொன்றியங் சவன்வென்றி கொள்ளலாழ் படுதோல்வி 

பொன்றலற வெய்தின னெலனும்,--வரைவில்சிறு மொழிபுசா தெண்ணி 

லோ ௬ண வரு மறைமுடி வுணர்த்தி வெய்ய மதனன்வம் தொருகணமு 

மெதிர்கிலா தொழுகுசவ மாயாச நிலையி னுடனித்,--சரையினிடை வக் 

தீருளு மெம்பரம யோடுயே சப்பாணி.கொட்டியருளே, சனையறியு மறி 

வையறி வென்றிவ ஞானியே சப்பாணி கொட்டியருளே. டு 
/ 

மே வறு. 

பெருவாழ் வுற்றி9 சீயா்செ ரக்குல இற்சோரிற் 

பிழையாய் முற்றிடு மாறென நத்திட ருற்றாழ 

விசைசேர் புட்குலம் வாயிரை யிட்டிரி யக்காவி 

யிசழ்சா யத்தடு மாறி வரிக்சயல் கெட்டோட 

வெருவா மொய்ச் இசை பாடலி மட்டுணல் விட்டே 

விளையா டி.ச்சட வாளை குதிச்தெழு பொற்பாய 

இருவார் சச்சியர் நாயக கொட்டுக சப்பாணி 

Rag னிப்பெய சாண்முனி கொட்கெ சப்பாணி. ௬ 

குருநீ பத்தொடை யாளி யெதிர்த்த விநற்சூச 

. குலமாள் வித் சவன் வாழ்மயி லைசக்ரி பொற்பாச 

வருநீர் மைக்சரு ணாகர கொட்டு சப்பாணி 

மலமா யைப்பகை யானவ கொட்செ சப்பாணி 

கருநீர் மைத்திரு மாலடி. யுய்ச்குமெ னப்பூசு 

கவர்கா மச்குறி சேர்தரு நெற்றிது டைத்திசர் 

இருரீ றிட்டிடு மாசவ சொட்டுக சப்பாணி 

இவெஞா னிப்பெய ராண்முணி கொட்ட சப்பாணி: ௭ 

க சி, பன்முக கண்டி: என்றும் பாடம்,



சப்பாணிப்பருவம். ௨௦௫ 

ஒருமா தர்ப்பிறை வாணுதன் மைக்கண் மலர்ச்கோதை 

யுமைகா ணக்கம:லாலய னொசத்துற.நற்றாளம் 

வருமான் வசத னார்கொளு மத்தள முற்பேச 

ம௫ிழ்வீ ணேத்தொழி லாரிசை யொச்திசை யப்பாட 

இருமா தர்க்குயி ராமூரு கற்பெறு நிட்சாம 

allen pun டப்புல வோர்புனை மெய்ச்சவி சைப்பேர்சொள் 

திருமா லைப்புய மாசவ கொட்டுக சப்பாணி 

திவஞா னிப்பெய சாண்முனி கொட்டுக சப்பாணி, அ 

எளியா ரைப்பெறின் மேணிப தைப்ப வ$லைத்தாவி 

யெதிர்வா ரைப்பெறி னோடு மறச்சிறி ய்ப்போல 

ஒளியா மூற்ிறு மீனெதி ரச்சவர் வுற்றாடி 

யுகள்சே லுற்றிட வாயிரை சச்குபு கொச்கோடும் 

அளியார் மட்டலர் வாவியு டூத்தற நற்சாலை 

யழகார் கச்சிநி வாச கருத்தும ௬ட்பாடு 

செளியார் கட்கரு ணீர்மைய கொட்டு சப்பாணி 

சிவஞா ஸனிப்பெய சாண்முணி கொட்டு சப்பாணி. ட௯ 

புதையா மெய்ப்பொரு ளீசைய கொட்டுக சப்பாணி 

பொழில்சூழ் கச்சியின் வாழ்பவ கொட்டு சப்பாணி 

மதயா னைப்பொறி சாவல கொட்டு சப்பாணி 

மறைவாய் மைத்திரு வாசக கொட்டுச சப்பாணி 

சுதையா மெய்ப்பொடி. மேனிய கொட்டு சப்பாணி 

தொழுவார் கட்கரு டேசிக கொட்டு சப்பாணி 

சிதையா நற்குண தாபத கொட்டுக சப்பாணி 

Fac னிப்பெய ராண்முணி கொட்டுக சப்பாணி. ௪6 

- சப்பாணிப்பருவம் முற்றிற்று, 

எனு



முத்தப்பருவ ம், 

அருந்து மமுதி னினியதா யன்போ' டளைந்து படி.றிலதா£ 

யறைஈத மொழிதச் துவமரியி னன்றி மாரா வியல்பினதாய்ப் 

பொருந்து மறையா முடம்பிற்குப். புக்க வுயிராய்ப் பவச்கடற்குப் [னும் 
புணையாய்ச் கயிலை வழித் துணையாய்ப் பொலிந்த திருவஞ் செழுத்தென் 

bres புகழ்மர் இரவேர்து பவனி போதும் இருமறுசாய்ப் 

பனிவெண் டிங்கட் சடைமுடியோன் படிவ மூணர்த்தும் விஎச்சாடுத் 
இருந்து பவளத் இிருவாயாற் செல்வா முத்தர் தருகவே 

இளைக்குங் கருணைச் சிவஞான சேவா முத்த தருகவே, & 

எல்லாத் தேவர் சமதுயிரு.மிமைப்போ இனிலுண் கரியகடு 

வீன்ற வோசைசக் கடன்முத்த மெனைத்தும் வேண்டே மெழின்மசவேள் 

வில்லாய்ச் சொலைசெய் தொழில்படை ச்ச வேழச் கரும்பின் வெண்முத்தம் 

விரும்பே மலர்ப்பூம் பொழிற்றிருநெல் வேலிப் பதியின் வேய்முத்தம் 

அல்லாற் சருங்காட் டுயிரனைத்து மலமஈ தழியச் சசழெரியை : 

. யாக்கு நெடிய வேய்முத்த மணுகேஞ் சிறிது மருளின்மொழி 

செல்லாப் பவளத் திருவாயாற் செல்வா முத்தக் தருகவே 

இளைக்குங் கருணைச் ஞான தேவா முத்தந். தீருகவே. ௨ 

களரின் முளைத்த செங்கரும்பு கண்ணாற் பயந்த விளங்குமரன் 

கதிர்கான் றெழுசெம் பரிதியுடல் கறுப்பச் சிவந்த சுடரிலைவேல் 

தீஸிரி னியல்வென் நுலவுசிறு தவளை வாய்ச்சில் லரிச்குரற்பூஞ் 

ச.தங்கைச் செம்பொற் சிறு சண்டைச் சாளென் றலைமேல் வைத்தபிரான் 

விளரி வரிவண் டி.மிர்குவளை வியன் £ீரத் சணிகைச் கருங்கல்லின் 

மிசைப்பூப் பித்தா னெனச்சருதி வினையே னுள்ளச் கல்லிடைத்தாள் 
மூளரி மலர்சள் பூப்பித்த முதல்வா முத்தக் தருகவே: 

முருகன் மயிலைச் சிவஞான முனிவா முத்தர் தருவே, ௩ 

கற்ற புலவர் மிகச்சிறந்து காட்டு மொன்றன் வளமெடுத்துச் 
உ கவியால் விரித்துப் புகன்றியம்பக் கருதி யதுபொற் குன்றகாண் 

உற்ற மணிப்பொற் சகோபுரமோ வொளிர்பொன் மாட மோமுடில்வர் 

துறங்கு மதிலோ மாளிகையோ வுலவு திருத்தேர் மறுகோசீர் 
பெற்ற குடிசண் மனைவளமோ பிரச மலர்த்தண் டலையோநீர் 

பெருகு தடமோ வெனவிறைவி பிறங்கு கோயிற் றிசைபோல 

முற்ற மயங்குஞ் சீர்ச்சாஞ்ி முதல்வா முத்தர் தருகவே 

- முருகன் மயிலைச் சிவஞான முனிவா முத்தர் தருகவே. - ௪



முத்தப்பருவம், ௦௪ 

இணையி றிருவள் ஞவப்பெயர்கொ செம்மான் கரப்பர் ரிரலன்மி 
னென்ன விரந்து மிரத்தக்கார்ச் காணி.னிரச்ச வென்றுரைத்தும் 

உணர்வு தெருள்வித் தமைகொண்டே யொருவர் தமையு மிவ்வளவு 

மொன்று மிரந்தா மல்லமியா முன்னை யின்றீங் செக்கின்றாம் 

அணைய மவர்தம் மூகக்குறிப்பா னறிந்தங் சவர்.த மசம்விழைந்த 

வனைத்து மமு.த மூறழீர மளைந்த வின்சொ லுடனளிக்கும்  ,:: 

முணையில் கொடைச்சிக் தாமணியே முகிலே முத்தர் தருகவே 

முருகன் மயிலைச் சிவஞான முனிவா முத்தர் தருகவே. — @ 

. வேறு. 

அ.திர்செய் கடலகன் ஞால முடியர விற்கெலா 

மரசு நடுமூடி மீனு மெழுசுடர் வட்குமோர் 

கதிர்கொள் புதுமணி கோடு கொடுமிடி. யூற்றுளார் 

கடையு மணிகொடு வீசு மவரென நிற்.தநீர் 

ததியி' லஓடல்பொரு ளாவி கொடுதமி யற்குமா 

சுருதி முடிவுறு மாரில் பொருளு வுற்றகூன் 

மதியின் முடிமதி யாள பணிமணி முத்தமே த 

மயிலை வரு வெ ஞானி பணிமணி முத்தமே. டசு 

கருவி யுடல்பொறி பூத மூதலன முற்றுமே 

்  கழல்பு தனியறி வாடு யொருபிர மத்துகாம் : 

- விரவி யதுவடி வாயி னமெனுமொர் சுட்டுமே 

விளிய வரவொடு சேற லருகயல் கொட்புரு 

_ அருவ முருவமி லாத நிலையொர் சணத்துளே 

யருளு மொருமொழி யாள. இருவளர் கச்சயூர் 

மருவு பெருகருள் வாரி பணிமணி முத்தமே ன 

மயிலை வருசிவ ஞானி பணிமணி முத்தமே. . 67 

'நிறையு மருண்மழை மேக மெனஏம றப்புரு 

. நிதிய வளையொடு தாம ரையெனவும் வற்றுரு 

துறையு மலிசயை வாரி யெனவுக ளைப்பரா 

யுணர்வு தருகலை யோதி யுணர்வும யச்கிலார் 

. அறையு மொழிகொடு மேவி கினையிசர் துத்றுகா 

மலது பிறர்தமை யாது மருவியி ரக்இலேம். . 

மறையி ணிலை.தவிர் யோகி பணிமணி நூத்தமே 

மயிலை வருசிவ ஞானி பணிமணி முத்தமே. J



  

குதலை 'மொழிமருள் பேதை பிலகதி மட்வொர் : 
குவளை மதர்விழி மாலை ம.தியைம ருட்வொள் 

BSW வழிபட வேக மறியும்வி யப்பொடே 

paved ல்ளவில வாகும் 'வளமலி கச்சியாய் | 

இதலை முலைமட மாசர் கொடுமய' லிற்படார். 

- திகழு மனமூடை வாய்மை நெறியறி ஞர்ச்கெலாம 

மதலை யெனவரு தூய பணிமணி முத்தமே | | 

_ மயிலை வருசிவ ஞானி பணிமணி முத்தமே... ௬ 

இயலு மொருகுட.வானை யதனுளி ருக்கவா 

னெனவ றிவுறவு பாதி யறவறி வித்தல்போல் 

உயலி லுடலினுண் மேவு மூயிர்பிர மத்தின்வே 

Gap pus வொருபொரு ளாகு மெனவறி வித்தவா 

செயலொ ொமனம் யாவு மதியம ரட்டுமோர் 

திலக ந.தலுமை பாகர் பணிசெய வுய்த்துவாழ் 
மயலி லடியவர் சேச பணிமணி முத்தமே 

மயிலை வருவ ஞானி பணிமணி முத்தமே, ௧0 

முத்தப்பருவம் முற்றிற்ற், 
எறி. 

வாரரஊப்பருவ ம், 
ee 

  

கேரா வெமக்குக் கொடுத்தவுட னிலையா தழியும்,பொருளாவி 

நெறியின் மயங்கித் சமவென்னு நினைவி னோரிங கெவரென்றும் 

தீரா வெகுளிக. கனற்வெர்சஞ் சிச்)த முருட்டு விறசென்று் 

திய காமச் கள்ளுண்டு செருக்கு களிய ரென்றுமருள் 

கூரா சழுச்சா றெனுமளற்றுச் குழிவீழ் குருட ரிவசென்றுங் 

கொலையை யஞ்சா சென்.ருமுளங் சொண்டு தமியே மழைப்பவு£ 

வாசா தொழியல் பெருங்கருணை வடிவே வருக வருகவே ' 

.... மயிலை வரையிற ஏவஞான மணியே வருக வருகவே. க 

அ௮ணங்க வெலமைப் பிடித்திருக் ச வவாப்பே யசன்று குடிபோக 

வருள்செ யொருமந் திரவாதி. யாகிப் பாச வல்லிருளைப் 

பிணங்கு மொருசெஞ் சடராடுப் பிறவிட் பிணிக்கு மருர்சாடுப் 

பிறந்த வன்புச் குழவிச்குப் பெற்ற சாயா யிரம்பைச்சே 

லுணங்க வெழுசெக் சதிராகி யுழலுஞ் சமயச் கடாச்சஸிற்றை 

- பூடற்று மரிமா னேரறாகி யுவர்து தமியே கறுமலர்தாய் 

வணங்க வொருதே.வாய்ச்சருணை வடிவே வருக வருகவே. 

மயிலை வரையிற் வெஞான மணியே வருச வருகவே. ௨



வீரர ரன பப ௫ வம, ௨:௦௯... 

பைந்தா துகுக்கு ஈஉறுங்கொன்றைப் பனிமா மலருங் குழலியிளம் 

பயில்வெண் மதியுக் தளையெயிற்றுப் பாம்புஞ் சுமக்கு மன்.றுநீ 

செந்தா மரைச்சே வடிநோவச் திரும்பித் திரும்பி யோரிரவிற் 

சேல்டுவன் றசன்ற வரிமசர்க்கட் சலைக்கூன் புருவத் தரளாகை 

கந்தா விளக்கின் றிருமனைக்கு நாவ னகரின் வன்றொண்டர் 

நடத்த வொருதூ தாளா ஈடந்த வனக்கின் றடியேம்பால் 

வந்தால் வருமோர் பழியுண்டோ மதுரச் கனியே வருகவே 

மயில வரையிற் சிவஞான மணியே வருக வருகவே. ௩ 

மூருந்தேர் நகையார் மயறுசச்கு முத்தே வருக பிறவிவன 

மூரிக்குங் சகுணைக் கடாக்களிழே முன்செய் சவச்தோர் தம்ச்குவரு 

விருந்தே வருக தாண்செடர் விளக்கே வருக சோதிமணி 

விழியே வருக பரமுணர்ந்து விளைக்குர் தவ ச்தோர் பானிறைய 

இருந்தே கமழுச் தீங்கனியே யிறையே வருக புகழ்கிலா 

வெறிக்கு மதுவின் மதியமே யெமையா ளூடையாய் வருசவரு 

மருந்தே வருக பெருங்கருணை வடிவே வருக வருகவே 

_ மயிலை வசையிற் சிவஞான மணியே வருக வருகவே. ௪ 

இசவின் முயல்வார் மிடியினா விரங்கா வுளத்த னெனப்படு௪ 

விருளாத் பகை னெனப்படுத விறவாக் கொடுந்தீ வினையினால் 

பொருவில் கொலைஞ னெனப்படுதல் பொய்யாக் பொய்ய னெனப்படுதல் 

பொறாமை யதனா லிவனென்றும் பொருமை மினன்சா ணெனப்படுதல் 

வெருவு முடம்பி ணிடும்பையினால் விளங்க வறியா னெனப்படுதல் 

வெகுளி யதனாற் றரியாத வெகுளி யினனா மெனப்படுதல் 

மருவி யுலகில் வருங்கருணை வடிவே வருக வருகவே 

மயிலை வசையிற் சிவஞான மணியே வருக வருகவே. டு 

சுருளும் குடரும் புமுமலமூஞ் சொரியு நீருங் சலந்துபுறக் 

தோன்று வயிறும் வேரொருபாற் ரோன்றி உரலை Quays sone sres 

இரளும் புன்மார் புறுமுலையுர் திமிரு ஈறுநாற் றப்பொருளாற் 

றீர்க்கு முடலைப் புலாலுடம்புஞ் செத்தாற் இந்து புறங்காட்டில் 

புரளுர் stays கொடுகின்ற புன்மா சசைவா னழமுதமே 

பொன்னங் கொடியே பசுக்ளியே பூவாய் மயிலே யென்றென்று 

மருளும் பெரும்பித் தொழியவரு மருந்தே வருக வருகவே 

- மயிலை வரையிற் சிவஞான மணியே ௮குக வருகவே, ௬ 
௨௭



"போற்ற வருக வடிமையேம் புகழ வருக ஈறியமலர் 

புனைய வருச வருண்மாரி பொழிய வருக வடி.கடலை. 

ஏற்ற வருக மவனமொழி யிசைபப வருக வெமதுளத்தி 

னிருப்ப வருக வறங்கடலை பெடுப்.| வருக நீற்றழகு 

தோற்ற வருக வெங்கண்மய றுரப்ப வருச கொடுங்காமக் 

துடைப்ப வருக கூற்றுவவி தொலைப்ப வருக பிறவிகோய் 

மாற்ற வருக வழிவுருவில் வைப்ப வரு வருகவே 

மயிலை வரையிற் சிவஞான மணியே வருக வருகவே. ௭ 

அற்றங் களையு நின்பெருஞ்ச ரறைநத செர்ரா விவ்வுலகி 

லயலோர் மொழியு மறையாம லன்பா ஸின்பாம் பற்றுமுளம் 

பற்றொன் நிங்கட் செயாமலுனைப் பார்த், விழிசள் பிறபொருளைப் 

பா.ரா தன்சொற் கேட்டசெவி பயனில் பிறசொரற் கேளாமல் 

உற்றுன் நிருச்சாட் GHC na goon கரங்கள் பிறிசொன்றை 

யுஞற்றா துள்ள படிசுட்டா துன்னை யுணர்ர்த பேருணர்வு 

மற்றொன் நினையிங் குணராமல் வந்த கு.ரவா வருகவே 

மயிலை வசையிற சிவஞான மணியே வருக வருகவே. A 

வேறு, 

முட்டு மார்புல னாய சேனைகண் முறியமான் 

முற்று நானெனும் வேழ மாய்வுற மனமென்மா 

பட்டு வீழ்தர வாவி யாமா சுடையவே 

பற்றி ஞானகல் வாளி னாலொரு சமியனாய் 

வெட்டு பாணிய னான லாலய வலிலையெனா 

வெற்றி யாலமி வாகு மோர்கக ரிமையுளே 

கட்டு மாறெதிர் மாறில் சேவகன் வருகவே 

_ கச்சி வாழ்சிவ ஞான தேசிகன் வருக. ௯ 

பற்றி லாவுணர் வாட மாமன மருவியே 

பற்று வாள்விழி யாறு சேர்புகை தீணில்வரா 

உற்றி லாதமர் ஞான நாயகன் வருகவே 

யொப்பி லாவருண் மூல காரணன் வருகவே 

முற்றி லாமுலை மாத ரால் வரு மயலரு 

முத்தி சேர்வுறு மாறு திதறு துணிவுநூல் 
கற்றி லாரறி யாத 2ரியன் வருகவே | 

சச்சி வாழ்சிவ ஞான சேரிகன் வருகவே. ௧௦



அம்புலிப்பருவம். ௨௧௪ 

வித்து வான்௨எர வால லாதொரு .பிறிதினான் 

மிச்ச வாழ்வுபெ ரத வாறென வடியசேம் . 

அத்து வாமூடி, வான நீவரு வரவுசா 

,  னற்று வேறுள வேது வர்லுள மடுழ்வுறேம் : 

(sp ators Sap மாமணி மிகுகுவான் 

மற்று மாமதி ஞாயி ரூமெனு மயிலைவாழ் 

கத்து வாதமி லாச போதகன் வருகவே 

“கச்சி வாழ்வ ஞான தேன் வருகவே. ப கக 

வாரானைப்பருவம் முற்றிற்று, 

௮ ம்புலிப்பருவ ம், 

> > 8. ae 

. இரவடைவை நீயிரவை யடையா ஸிவன்கலை யெண்ணிரண். டுடை: 

யையிவனெண், ணெண்கலை கடந்தவன் மறுவுண் டுனக்வெற் இல்லையா' 

லோர்மறுவு£,--மருவுமசை காணிலவை யிவனென்று மழியாது வருபெரும் 

புகழ்கிலவினான், வளர்குழவி யிற்றொழு வதற்குரியை நீயிவன் வணங்இ 

யிட வென்றுமுரியான்,--விரவுபெண் மயலுடைப் போட யிவன்மயலை 

,மேவாத பரமயோக, விடையுடைப் பாசன்முடி யிற்பொறையை நீயிவன் 

விளங்குசளிர் மென்கையில்விடா,---தரவவணி யற்பொறுப் பவனாத லால் 

விரைச் தம்புலீ யாடவாவே, யருள்க9ர் சொழுகுவிழி யுடைய௫வ ஞானி 

யுட னம்புலீ யாடவாவே. க 

பையாவின் வெவ்விடப். பகுவாயி னிடைசென்று பட்டுனைப் “போல் 

கைந்து, பாதியுமை பங்கனை யிகழ்ஈ்சவவன் வேள்வியிற் பல்லொழிர் துழலு 

மந்த, வெய்யவன் றனையடைரம் தென்பயன் மெய்குன்றி விசையவிங் 

செய்தவரினீ; விரிசிறைய வாரணச் சனையென்ன வேகின்னை மிசையவரு 

பைங்கணரவம்;--உய்யலற வோர்நிலச் சுமையரவை வாயலக னோடிச் சவார் 

தெடுத்தே, யுதறுமொரு தோகைமயி நதனையேவ வேதனலுச் கொருதுணைவ 

னாயமுருகற்,--சையனிவ னுரைசெய்வ னாதலா லுளம$ழ்க் தம்புலீ யாட 

வாவே, யருள்க9ர் தொழுகுவிழி யுடைய ஞானியுட னம்புலீ யாட 

வாவே, | | ட்ட ன ரு ௨



2.62. பிள்ளைத்தமிழ். 

கரியவண் டி.மிர்குவச யிசலியங் சயல்வென்று காதளவு மோடி.மீ 
ளும், கருசெடுவ் கண்ணுடைய வொருமா.து குழல்வெண்மை கருமைசெய் 

இடுமிவற்குத்,--இரியநின் மெய்யினணிடை வருகருமை மினைவெண்மை 

செய்வதரி தன்றுசண்டாய், சவமென்று முயிரென்றும் Cape: ச்கலாச 

திமிரமா மலமசன்றே,--இரியவருள் குடியிருச் இன் றவிழி மலர்திறர் இணை 

மலர்ப் பதமுடியின்மே, லிருத்திமன Quon Jaro துடனின்று குறிகுணமூ 

மின் தியரு மறைசனக்கும், --அரியபொரு டனையளிக் இலுமளிச் குவன் 

விரைக் தம்புலீ யாடவாவே, யருள்க9ர் சொழுகுலிழி யுடையசிவ ஞானி 

tye னம்புலீ யாடவாவே. ௨ 

உந்துமா ரருள்பிறஈ் செழுசரு மிவன்றிரு வுள்ளத்து முணனிவில்லை 

“யென், றுன்னல்்சற: விதிமகத் துறுமமரர் தம்மையு முன்றனையு மமர்குறி 

த்து, -வந்சமா மதனையுங் சண்புன றுளிப்பவே மனமுருகி மெய்யன்பினா 

ன், மலர்கொண்டு பூசனை தொடக்குமொரு தொண்டன்மேல் வஞ்சினய் 

கொண்டுவெம்பிச்,---சந்துமா சழல்விழிப் பணைமருப பெருமையிற் சென் 

கொடு மறலிதனையுஞ், சரமைந்சொ டைந்துடைய திரள்புயச் தெறுழ் 

வலித் தீயனையு முன்வெகுண்ட,--௮6௪வா சனையிருப் பினுமிருக் குங் 

கடி.தி ஏம்புலீ யாடவாவே, யருள்கந் தொழுகுவிழி யுடையசஏவ ஞாணி 

யுட னம்புலீ யாடவாவே. ச 

செடிமைகொண் டவிர்பவள வார்சடைச் கற்றையு கெளிதிசைக் சப் 

கைநதியு, நெட்டுடற் கட்செவிப் பணியுமத னைத்தெறு நெற்றிமிசை யொ 

ற்றைவிழியும்,--கடிமைகொண் டிடுகவைச் கானெடும் பசடுந்து காளமே 

கம்புரையுமோர், காலனாயிர் 'செரண்டசெங் கமலமல ரடியின்மால் கண்ணு 

சாணாமையால்,--மடிமைகொண் டிங்கழைத் இடவுமொரு மனிசனென. 

வாசா இிராதிகண்டாய், வழங்குமுடல் பொருளாவி சைச்சொண்டு மருளாது 

மனிதரைத் சனதருளினால்,--அடிமைகொண் டிடவந்த கள்ளவடி வினன் 

விரைகத் தம்புலீ யாடவாவே, யருள்க௫ர் தொழுகுவிழி யுடையசிவ ஞானி 

யுட னம்புலீ யாடவாவே. டு 

நறியமலர் விழிசவர் துனைவருக வென் தில னடந்ததங் நனமாயின் 

யா, ஈணுகவரு வாயென வழைத்தெதிர் விடுக்கில காண்மலரின் முசமலர் 

து;--சிறியககசை யிளநில வெறிப்பவரு கென்றனன் செயற்சைவடி விது. 

வன்.த.தன், நிருமுடி யணிர்திஃ தியற்கைவடி. வெனமனர் செருள்விலார்த். 

தெருள்விச்சவோ,--வறியவரு வாமிரவி யெதிர்மழுங் குறுசிறுமை மாற்றி 

யொளி பெறவைப்பவோ, மாசுட றுடைப்பவோ குறைசவிர்த் தருளவோ 

மனச்இிவர் நினை ச் சநினைவை,--அறியகில மறியாமை யறவருளு கு.7வனுட 

னம்புலீ யாடவாவே, யருள்க9ர் சொழுகுவிழி யுடையசிவ ஞானியுட னம் 
புலீ யாடவாவே, ௬



அம்புலிப்பருவம். ௨௧௯. 

Gop, 

ஏதி லார்களிகழ் சாம நோயதுற வேற றங்கடை யுடையகா 

மேது போவசென வேயி சாதிமூன மீறில் வெம்பவ மருவுமோர் 

தீ.தி னாளினிற மாம னாமொருவன் ஞானி யங்கழல் செறியவே 

தேறி: நீவருதி யாலெ னாவினைக டீகொள் பஞ்சென வழியசால் 

வேத மாமுடியி னோது மோர்பொருளை மேனி யிந்திய முதலவாய் 

மேவு பாதிகளை மோதி யோர்மொழியில் வேற றும்படி யு.சவினான் 

ஆ லாலிஉனு மோசை யாலருளு மாட வம்புலி வருகவே 

யாசி லாதசிவ ஞான தேவனுட னாட வம்புவி வருகவே, or 

வெயிவி லங்கிழை மாத சாடவர் விரக மொன்றுறு மவரெலாம் 

விரியும் வெண்டிரை வேலை யடெழ வெளிறும் வெங்கட வெனவெழா 

முயலி றந்தசை யாது சானுடன் மூறுக வெந்துற வடலையான் 

மூழுகும் வெங்கன லாகு மாலென முனிய வுன்றனை யகலெனா 

sura எந்தரு காம நோய்சன வினும டைந்திட வறிகலா 

வமல நெஞ்சின னாத லாலிவன் வருக வென்றன னருவிதாழ் 

மயிலை யற்இரி யாளி யோடுற வருச வம்புலி வருகவே 

மருவ ருஞ்சில ஞானி யோடுற வருச வம்புவி வருகவே. ் ன 

முடிவ wees Fea மாபர மெனம ய௩குறு மய லலா 

மூகைகெ இழக்சளி பாடு மாலையின்: முதிர்சி னங்கொளு மசவுபோல் 

கெடிய வன்றறி காணு மோர்மக னெனவ ழிச்தொரு பி.ரமமா 

நிலையி னின்றிடு ஞானி யேவவி னொழு நின்றிடு மவர்கடாம் 

.ஒடிவ றும்பர போச மேவின ர௬ணரு மங்கவர் நிலையிலே 

யுறுவர் பின்பென வேத மோதிடு மூரையு ணர்ந்தனை யலைசகொலோ 
மடி.வ றுஞ்சிவ யோகி யோடுற வருக வம்புவி வருகவே 

மருவ ருஞ்சவெ ஞாணி யோடுற வருக வம்புலி வருகவே. ஆ 

௮:சல்வி சும்பெழு பாய பேரிருள் பருகு செங்கதிர் வருகெனா 

னமச சென்றயர் சேவர் தானவர் குரவர் தங்களை வருசெனான் 

மூகம லர்ந்துனை யாட £ீயிவண் வருக வென்றன னவன்வரு 

_ழதே௫லு றங்குறு.வான ளாவிய மயிலை யக்இரு மலையிலே 

பகையெ ஜுங்கதிர் காலு மாமணி யரவ முண்டென வெருவனீ 

பரனொ டொன்றிய காச மாலிவர் பறவை சண்டுளம் வெருவுமேச 

மூஏழ்வு கொண்டெமை யாளி யோடுற வருக வம்புவி வருகவே 

மருவ ருஞ்சிவ ஞாணி யோடுற வருக வம்புவி வருகவே. ௪0 

அம்புலிப்பருவம் முற்றிற்று. 
 



சிற்றிற்பருவம், 

சடியிற் சிலகஞ் சுசமனிதர் சல்வீழ் மணிரீர்க் குவளைமலர்க் | 
sug pu une QuerGan gags sip her முன்ன செனநெருங்டிப் 

படி.யிற் பணியச் இடையாமற் பாம்பின் றலையிற் பெருஞ்சுமையைப் 
பகைதீர்ச் தொருசெங் கோலோச்டப் பாது சாக்கு முடிமன்னர். 

தொடியிற் பொலிந்த சரங்கொண்டு துடைத்துச் துகடம் முடற்கணிந்து 

சுடர்மா மணிப்பொன் மகுடத்திற் சுமப்பச் சிறந்த நினத.தஇரு 

அடியிற் புழுதி படும்வண்ண மடியேஞ் சிற்றி லழியேலே 

யழியாச் கருணைச் சிவஞான வையா ஏற்றி லழியேலே. & 

அழிச்ச வுளத்துக் கொண்டனையே லடங்கா தெழும்வெங் கொடுஞ்ெ த்தை 

யழிச்ச கடலிற் பெருகியெழு மவாவை யழிகச்ச செருக்குளத்தை 

அழிக்க விருளி னுய்த்திடுமோ ரழுச்சா றதனை மூலமற 

வழிக்ச காமப் பெரும்பிணியை யழிச்க கொலையை யஞ்சாமை 

இிழிச்ச வினைகண் மூன்றனையு மழிக்ச வழியு முடம்பதனை 

_. யழியா தென்னுங் கருத் சதனை யழிச்க மூல மலவிருளை 

அழிச்ச புழுதி கொடுசமைத்த வடியேஞ் சற்றி லழியேலே 

யழியாக் கருணைச் சிவஞான வையா ற்றி லவழியேலே. ௨ 

பழித்த வுலக முயிசாதி பகவ னெனப்பே இத்சென்றும் 

பாழ்செய் மூல மலவிருளைப் பதத்தா லழிக்குஞ் செயலன்றிச் 

சுழித்த கடலி லரவணையிற் றயில்லோ னளித்த மலரயனாற் 

ரோன்று முலக மழித்திடுமத் தொழிலும் புகழ்செய் யாசசெனின் 

இழித்த புன்சொற் புன்புலவ ரிசைத்துத் தாமே யழித்சலுறும் 
யாப்பே போல விழைத்தளவில் யாமே யழித்து விடுமிதனை 

அழித்த னினக்குப் புசழ்தருமோ வடியேஞ் சற்றி லழியேலே 

. யழியாச் கருணைச் சிவஞான வையா ற்றி லழியேலே, ௩ 

போக்கு வாவு குறிகுணங்கள் புணர்தல் பிரித விரவுபசல் 

-புற்மூள் எசன்ற நிரஞ்சனமாய்ப-புகறற் கரிய வவாச்சியமாய் 

நீக்கு முருவச் கலையாக நிறைந்த வாதி யாதியாய் 

_ நிசரி லகர முதலனவாய் நின்று பலம் திரமுகால் 
"வாக்கு மறையு மாகமமு மற்.றுங் கலைசள் பற்பலவு 

மண்ணும் புனலுங் சதழெரியும் வளியும் விசும்பும் பேருலகும் 

ஆக்கும் விளையாட் டுடைக்குரிசி லடி.யேஞ் சிற்றி லழியேலே 
, _யழியாச் கருணைச் சிவஞான வையா சிற்றி லழியேலே. ௪



| சி ற் நிற்ப (ர வம். இ sap) 

செங்கட் கமல மலர்த்தவி௫ிழ் றந்து சனிவீற் நிருச்குமொரு . 
திசைமா முசற்குத் தொழில்படைத்த றி௫ரிப் படைவால் வளைசுமந்த 

அங்கைச் கமல விழிச்சரிய வழசன் றனக்குத் தொழிலளித்த (ம் 

லழிதச லெமக்குத் தொழிலென்னி லடுபோர்ட் பனைச்சைச் களிற்றுரியு 

பைங்கட் பணியும் வேணிநெடும் பவளக் கொடியிற் றிரைதிரைத்துப் 

பாயுங் கங்கைப் பெயர்யாறும் பணியச் தகுகூன் மு.துகமுத 

திங்கட் கொழுந்துங் காட்டென்பேஞ் சிறியேஞ் சிற்றில் சதையேலே 

௧7 மயிலைச் சிவஞான தேவா சிற்றில் சிதையேலே. டு 

கொந்தார் மலரு ௩றும்புகையுங் கொண்டு நினையாச் தொழத்தக்க 

குலதே வதையாய் வழிபட்டுக் குறித் துப் பணிதஞ் செங்கரும்பே: 

நந்தா விளச்கே யமுதமே ஞான வடிவே காயகமே 

நாடும் பொருளே யென்றென்று நாளு நினையே பாடுதும்யாம் 

வந்தார் தமது பிணிதீர்க்கு மருந்சாய்ப் பணியு மாசர்முடி. 

மணியா யெமக்சோர் பற்றாய வரிவண் டொழுகு மதுவுண்ணுஞ் 

செர்சா மரைச்சே வடிகோவச் சிறியேஞ் சிற்றில் சிதையேலே 

2௫.7 மயிலைச் சிவஞான தேவா சிற்றில் சதையேலே. ஆ 

Cay. | 

இற்றைமணல் கோலியிழி சொற்பொருளை வாளா 

வெய்ப்பில்புல வோர்கவியெ வனப்புகலு மாபோல் 

உற்றொர்பெயர் கூறெமது சிற்றில்சிதை யேலே 

யுய்த்தமொழி யோவல வெமச்சிறைவ னீயே 

மற்றுமொரு தேவுள வெனச்கருதி லேமான் 

.மச்கள்பிணி யேயலத மற்றருள்செய் யாதே 

செற்றறிகு லாவொருவ இற்றில்சிதை யேலே 

சிட்டசிவ ஞானமுனி சற்றில்கிதை யேலே, ட... வூ 

மெய்ப்படிம மேவியடி மைச்குரிமை யாராய் ட 

மெய்ச்செயலி லாதவரு ஈற்றவெதெ னாவோர் 

பொய்ப்பெயர்கொள் வாசெனினு மெய்ப்பெயா ராயே 

புக்கு சவு ரீயெமத சிற்றிலென வோர்பேர் 

வைப்பவளி யாதிதையு மக்சடலை மீதே 

வைக்குமடி. யாலிவண ழித்தலற மாமோ 

செப்பரி.ப வாய்மையிறை சிற்றிலகசை யேலே 

- சிட்டசிவ ஞானமுனி ஈற்றில்சிதை யேலே, ot



ககன் 

ஓற்சவிர வோர்களிலெ ஸனப்புகல்வ சேகீ 

யுற்றொருவர் பாலுநுசா வும்றுரைசெய் யாதே 

நிற்சகனி மீசைவினை பெற்றிடுகை யாலே 

நித்சமது சோறணனினி யற்கைநின தார்சர் 

கற்குமடி. யேமிரவ கற்றிலெனு மீதுங் 

கைச்தடியி. னாலிவண ழித்சறகு மோகாண் 

சிற்கனூ வானுபவ சிற்றில்ஏிதை யேலே 

சிட்டசிவ ஞானமுனி இற்றில்கிதை யேலே. க 

மொயத்தபுழு வாகமுயிர் பு.த்திமன மாயா 

மூற்தும_ வேமறைமு டிச்குமணி யாமா 

தீ,ச்தொமசி யாகயப தப்பொருளி னாலே 

தக்கசவ னீயெனவு ணர்த்தியது தானா 

வைத்தகின .சாள்படுமி த.ற்றடிமை யாவே 

மைக்கண்மணி யூடுபடு சற்குறிக ராமே 

தித்திகட ரும்மொருவ சிற்றில்ை யேலே 

சிட்டசிவ ஞானமுனி சிற்றில்சை யேலே. ௧௦0 

சிற்றிற்பருவம் முற்றிற்று. 

னு 

சிறுபறைப்ப ௬௨ம். 

i te te i கைகூட 

குன்றவரி சலைகொண்ட வெம்முடைய நல்லருட் குன்றமே தெய்வ 

மென்றுங், குறுகுமவ னடியவர் குழாச்தினுட் புகுவசே கூறரிய வீட தென் 

அம்,--மன்௮ுஞூமை கண்குளிர கின்றுுட ஈவிலுமொரு வள்ளறிரு வஞ்செ 

மூச்சே, மந்திரம தென்றும்விட யப்பகை யொறுப்பதே வலியென்று 

முள்ள படியே,-- நின்றுதனை மயவின் றி யுணர்சின் ந வுணர்வதே நிலையான 

வுணர்வ தென்று, நெஞ்சினிறை யழியவெகு ஸளிக்கடுங் கனலெழா நிலைய 

தே தவம தென்றுஞ்,--சென்றுவினை பொடியாக வருள்செயருண் மேகமே 

சிறுபறை முழக்கி யருளே, சிவநெறி தழைக்கவரு சவஞான தேவனே 

பறை முழக்கி யருளே. ச 
  

20, சித்திகள் வழாவொருவ என்றும் பாடம்,



வர்துபிற கடவுளர்ச டமையுசைத் அமைசாண மணிமன்று ணடமாடு 

மா, மணியையிகழ் பரசமய நிலைகுலேய வென்றறையும் வன்றிறற் பறைய 

சென்னச்,--சர்சைகவ ருந்துயர் விளைச்துவரு சாமமொடு சனெமென்னும் 

வெம்புலிக்குர், தீராத வாணவப் பேரிருட் குந்சனி செழிக்குகெய் தீற்பறை 

யென,--நந்தலரு மதிவென் னு மோரிளங் கன்னியை ஞானவடி வான 

பிரம, ஈன்மணம் புணர்கன்ற மங்கலப் ட (ரையென்ன நற்றவச் குன்ற 

மேநீ,-செர்சளிரி னெழில்வென்ற நின்றிருக் சையினாற் சிறுபறை முழக்கி 

யருளே, சிவநெறி தழைக்சவரு சிவஞான சேவனே சிறுபறை முழக்கி 

யருளே. ௨ 

கருவிளைச் இன்றித் சிலமொழி பகர்க்தலெ சடவுளரை யிறைவ 

சென்.ற, சண்டியொடு வெளியதிரு நீறிழர் இிருள்பருகு சனலுமுயர் வான 

க்த்தின்,--இருவிளக் சுந்திகழும் விழியான வெம்மிறையை யிகழ்புறச் 

சமயர்சங்க, ஸிருகவுளி னுங்கடி தி னறைவதென வெற்றிவே லிறைமயிலை 

வெற்பின் முடிமேல்,--ஒருவிளக் செனநின்று தஇிகழ்பவா செம்மணிச 

ளொளிர்பணா முடியனக்ச, வுரசமென் மிடுபெயர்த் தண்டின்மிசை' நில 

மென்னு மோசசலின் மெய்ச்சபுகழார்,--இதிருவிளச் இட்டுவைச் இடவல்ல 

வித்சசா சிறுபறை முழச்டிபருளே, Faded) சழைச்சவரு சேவஞான 
சேவனே சிறுபறை முழக்கியருளே. ௩ 

வார்மணி முலைக்கருங் கயனெடுங் கட்பவள வாய்மலர்க் குழன்மங் 

கையர், மலரடிக் கணிசிலம் பரிமணி முழக்கமும் மசமழை விடாதுசொரி 

யுங் --கார்மணி முழக்சமுங் குணில்பொரு பெரும்பணைக் கடன்முழக் 

கழும்வீரா்சங், கழலொலி முழக்கமுஞ் செங்குதலை வாய்மகார் கட்டுச் 

இணிமுழக்குக்,--தார்மணி முழக்கமொடு வருபரி முழக்கமும் சீருமசா 

லைகண் முழக்குஞ், சதுர்மறை முழக்கமுஞ் செர்சமிழ் முழச்சமுக்: தமனியத் 

இருமறுகுலாந்,--சேர்மணி முழக்கமுங் இளர்கச்சி நஈகராளி சிறுபறை 

முழச்யெருளே, சிவநெறி தழைக்கவரு சிவஞான தேவனே சிறுபறை 

முழகச்கிெயருளே. ௪ 

நரம்புதிர மென்புசோன் மூளைதசை பலகூடி நரியுமடி செவியசுருள் 

வா, னாயுநெட் டலகுவிரி சிறகர்வன் கழுகுமிது ஈமசென்ன வடசவுடலும்;- 

கிசம்பு துயர் செய்தடங் சாதுழன் ரொழியாக கிரயத் சழுத்துபுலனு, நெறி 

மருண் டலமர்து திரிகின்ற புன்மனமு நில்லா தியங்குமுயிரும்,--பரம்புபற் 

பலவாய குணமுமல னென்றுபோய்ப் பாசகிலை குலையநின் ற, படியிலெனை 

யறிதலே நினையறி,த லாசவிரு பசமுமென் முடியில்வைத்துத்,--திரும்புத 
விலாசவொரு பசமு,சவு கொடையாளி சிறுபறை முழக்யெருளே, Re 

. நெறி சழைக்சவரு "வஞான சேவூன சிறுபறை முழச்யெருளே. டு 
௨௮ |



289 . பிள் காத்தமிழ். 

வறு, 

அரிமதர் மழைக்சண் வளர்வா ரவிரறன் மருட்டு குழல்வா 

' னணிமதி கவற்று நு.தல்வே யனவொளிர் மணித்தொ டியதோள் 

வரியளி மிடிக்கு மிடியா மது. மடை இறக்கு மலர்வாண் 

மதிமுக மலர்க்கு முசம்வீழ் மணியிசழ் வளைத்த சிலைதாழ் 

முரிபுருவ முத்து ஈகையேர் முடுழ்முலை வளைக்கை மடவார் 

மூதிர்படை யெழுச்சி மசவேண் முூரசதர் முழக்க மறவே 

Stag சவத்த ரசநீ சிறுபறை முழக்கி யருளே 

தவமுனி கச்சி ஈகராய் சிறுபறை முழக்கி யருளே. 

பழு. திறலை மைக்கு மணியே படுபறை முழக்கு மது 

பணியென வெனைத்து நினையேல் பனைபுரை புழைக்கை யழல்லான் 

மழைமத மொழுக்கு கவுணால் வளைபிறை மருப்பு வரைமேல் 

வருமாச னுக்கு நிறையா மதுவுறை பிலிற்று மனிவாய் 

உழுமல ரயற்கு மலரா ளூயிரெனு மவற்கு மிறையா 

மொருமுத னடிக்கு மசனா லொருகுறை படைச்ச தளதோ 

செழுமுடில் சவற்று கொடையாய் சிறுபறை முழக்கி யருளே 

தவமுணிவ கச்சி ஈகராய சிறுபறை முழக்கி யருளே. 

மறியும்வளி யைச்சு முனையாம் வழியுற வியக்க மணியாழ் 

"வளரிசை மடுக்க நினைவார் மனவிழைவி ஸனெட்டு மடியாய் 

எறியுகின் மலர்க்கை யசனா லெழுபறை முழக்க மடியே 

மிருசெவி மடுக்க விழைவே மிசல்கரி முறிச்ச வளையா 

மு.றியுமலர் மொய்த்த விணர்வீ மு. ரலளி மறித்து மருளான் 

மூ.றியிடை மறத்தி யர்கடாழ் முடிசெருகு கொத்தி னிடையே 

செறியுமயி லைக்கி ரியுளாய் சிறுபறை முழக்கி யருளே 

செவமுணிவ கச்சி நகராய் சிறுபறை முழக்கி யருளே. 

பசழிபுரை மைக்க ணளிலீழ் பணிமலா் முடித்த குழல்வார் 

படுமுடிழ் முலைத்தி ர௬ுவொடே பனிமதி கிறக்கொ டியனாள் 

புகழ்வரை சவத்தின் வருமோர் புசல்விசெவி யிற்ப ரகுபால் 

புரையுமழ லைச்சொன் மணிவாய் புகலவவள் கட்கு ணியனாப் 

மஇழ்மக வினுக்க மையுமா மணியணி யு.றுப்பு றவுலாய் 
anug 063 னணிமைபோ யொழியமணி முத்த ருவிசாழ் 

இகழுமயி லைக்க ணுறுவாய் சிறுபறை முழச்கி யருளே 

சவெமுனிவ கச் ஈகராய் சிறுபறை முழக்கி யருளே.
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உரைசெயு மெவற்று மெனைரேர் வுறககர் கனத்த திலையா 

லெனவுல கமிழ்த்து கடைகா ளொலவிகடன் மிதக்கு ஈகர்வாழ் 

அருள்வடிவ வொப்பி லுமையா எணிமுலை கறக்கு மருளா 

சீமுசமுண மிச்ச விழைவா லழுத்குழ விக்கு நிகசாய் 

வருகக ரனைத்தும் வனையா மழையிய முழக்கி யெதிர்வார் 

வரவா விருப்ப முறுமர் சொறுமலி சவச்ச ருடனே 

இருவடி. வருத்தி வருவாய் சிறுபறை முழக்கி யருளே 

சிவழுனிவ கச்சி நகராய் சிறுபறை முழக்கி யருளே. ௧0 

சிறுபறைப்பருவம் முற்றிற்று, 
  

அதேர்ப்பருவம். 

  

அருவடிவ மாமன மொழிகசடச் துயர்பிரம மங்கையினு கெஞ்சகத்த, 

மணுகிவன் சிறைச்கொடியி னிருவிழிச் சொருமணி யமர்ந்ததென நின்ற 

நிலையைக், --குருவடிவு கொண்டுணர்ச் துறுகுணக் குன்றமே கோடிமா 

தீவர்குறுகியே, குற்றேவல் செய்சரு கிருந்துநின் நிருவுளச் குறிப்பின் 

வழி யொழுிறிற்பக்,--கருவடிவ நிலையென்று செய்யாத கொலைகளவு 

கட்சாம மேபமிலும்வெய, சயவர்சமை யுறவுகொண் டொழியாச வென்ற 

னைக் கடிதினரு குறவழைத்துச்,-- திருவடிகள் புன்றலைக் கணிசெய்த வரு 
ளாள இறுதே ருருட்டியருளே, சவெசமய குலதிலக செவஞான மாமுனிவ 

சிறுதே ருருட்டியருளே. க 

தகரமலர் வார்குழற் பவளவாய் மடமாசர் தடநெடுங் கண்களென்னத், 

தாவுமறி இடைடடக் திடுபெருங் கொல்லையைச் தண்டிரை சுருட்டியெறி 

யும்,--மகரமனை யுண்டதிர்த் தெழுகமஞ் சூன்மழை மாரியென வந்துபிளி 

றும், வளைமருப் புழல்செவிப் புகர்முகச் சிறுகணல் வலிவேழ மதநனைப் 

பப்,--பகாலரு மெறுழ்வலிப பிறைமருப் பொருகரும் பன்றியது கண்டு 

செவ்விப், பதமென்ன வுழவண்ட முகடுதொடு மநெடியமூதிர் பணைசரள 

விதைவிசைக்குஞ்,--சிகரமணி மயிலைமலை மூருகனுட னமருமிை ற 

தெசே ருருட்டியருளே, சிவசமய குலதிலக சிவஞான மாமுனிவ சழதே 

ருருட்டியருளே- | | | ge 
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௧௦, உலகென வமிழ்ற்து கடைநாளும் பாடம்,



220 பிள்ளைத்தமிழ். 
யாவர்யா வருமெழுக். சனவிருள் விழுங்குமோ ரிசவியைத் த்த்சமக் 

இம், செதிரென்ற புகவ்ன்ற தென்னவிவ் வுலஇல்வரும் யாவருச் சத்தம 

க்கு, --மேவுமா ரருளுடைய னென்னவரு மவிசோதி விரிசுடர் விளக்சொ 

ன்று. சான், விழையவொரு கம்பத்து மிசையிரும் தகமெலாம் விரிகதிர் 

பரப்புமதபோல்,--ஒவிலா வண்புகழ்க் கதிரொளியை வெண்டிரைய 

வகவோதையங் கடலுடுத்த, வுலகெலா மொருமயிலை வரையிருந் சொளிர்வி 

க்கு மொருவமா முசறடிந்த,--சேவர்சே னாபதியொ டுற்றிருக் தெனை 

யாஸி சிறுதே ருருட்டியருளே, சி௨சமய குலதிலக சிவஞான. மாமுனிவ 
சிழுதே ருருட்டியருளே. 0 Be 

போரொன்ற வஞ்சமன வெஞ்சொற் கொடுந்தகுவர் புரமொன் நிரண் 

டுமொருசன், பொருவென்ற வஞ்செழு,ச் சோ துமவர் வினைகிலைமை போல 

வற் கேகுமருளால்,--வாசொன்று குங்குமக் கொங்கையந் திருமாது மனை 

யடைச் துந்திற்தும், வந்துலா வருமிரண் டாழியும் பொய்யாத வாய்மை 

நன் னெறிபநர்சணர்,--நேரொன்று நெஞ்சவஞ் சாலைசனி லகலாது நிற்கு 

மா வீரிரண்டு, நிரையிசழ்த் தாமரைச் சவிரினுறை யொருபாகு நிகழ்வற்று 

மேவுறுபெருர்,--தேசொன்று கொண்டவிறை யுளமகிழ வெம்மைய 

சமதே ருருட்டியருளே, செவெசமய குலதிலக சிவஞான மாமுனிவ சிறுசே 

ருருட்டியருளே. ௪ 

குன்றலரு மருளாள னென்றமொழி நிற்குறித கொண்டுசெல் இன்ற 

செனவுங், குறித்தொருவா பாலென்ற வளவிலம் மொழிசென்று Cara 

முதி னேர்.தலெனவும்,--ஈன்றினி.ப பழமென்ற வளவினெட் டிலைவாழை 

நற்கனியி னெய்கலெனவு, காடரும் பிள்ளேயென் கன்றமொழி யாண்ம 

கவி னண்ணுமா றெனவுமீசன்,--ஏன் றளவின் விடமெழுந் திடநடு நடுங்க 

Are Wer Duh தருசேவரை, யெய்தாமன் மணிகண் டனைப்பொருச் தத 

லெனவு மிவணகர மென்பதுசனைச்,--சென்றடையு மொருபெருப் கச்ச 

நக ராளிநீ சிறுதே ரருட்டியருளே, வெசமய குலதிலக செவஞான மா 

முனிவ சிறுசே ருருட்டியருளே. . டட 

வேறு, 

கருத்திற் சாண்குழு நாடிகண் CLP SOT gD Diy சண்டுன் னமொடி. 

கலந்தி யங்குறு முயிர்க்கழி விலையெனக் காட்டிகோ யினர்கெஞ்சம் 

திருத்திச் கைப்புவிட் டருமறைப் பாலொடு தீரிறப் பெருமுக்கட் — 

- டீஞ்சு வைக்கனி தன்னையுட் கொள்கெனச் தெருட்டுட முனங்கூட்டு 

மருத்துப் பையினைச் சோதித்து வொண்டபொடி. மருந்தெடுத் துடல்பூசி 

மணிய ஸணிந்சரு எஞ்செழு,ச் தாப மந்திரம் பிறழாமல் 

உரைச்திட் டோம்புறும் பவப்பிணி மருத்துவ gigs சிறுதேசே 

யுலக வாஞ்சிவ ஞானமா முனிவா ுருட்செ சிறுசேேே, ௬



வண்ட மிழ்ப்பெரும் புலவர்தஞ் செய்யுளின் வழுப்படாச் சொல்லோடும் . 
வழுல மைத்சசொற் புணர்ச்திடு மாறென வயட்டஎ மஇரூடி. | 

தொண்டு பட்டிடு மயறபு நன்னெறித தொழும்பின சொடுகூடச் 

சுளிவு ரதடி. யேன்றனை த் சழுவியே தொல்லிசைய புலவோர்சம் ' 

தண்ட மிழ்த்தொடை புணர்க்இலா மூழுவழுத் தாழ்ந்தபுன் சொற்போலச் 

சங்க ரன்றிருச் சொண்டில்வேற் நுலகரைச் சார்வற வரைந்திட்ட ..... 

ஒண்ட ரைத்தணி முகமெனுங் கச்சி.ப னுருட்டுச சிறுசேரே 

-யுலச வாஞ்செவ ஞானமா முனிவர னுருட்கெ றுதேரே. ௪. 

வம்பு லாமலர்ப் பொழிலிடை யுடைந்துகு மாங்கணிச் சாறோடும் 

வண்டு மழுங்சடி. மலர்முறுச் கவிழந்துபெய் மதுப்பெயர்ப் பெருவெள்ளம் 

அம்பொன் மாமணிப் பூணிள முடண்் முலை யரிமகர் மழைச்சட்சே 

ழரிச்டி லம்படி மாதரோ டெழின்மத னாடுறு முதிர்வேனில் 

பம்பு வான்றிரை யாணர்த்தண். புனலெனப் பாய்ந்துபா லியாற்றோடிப் 

ப.சவை சன்கரு நிறந்திரிர் துப்பறப் பரர்துறும் விழவானும் 

உம்பர் போற்றிசெய் காஞ்சிமா ககரின னுருட்கெ சிறுதேரே — 

யுலக வாஞ்சிவ ஞானமா முனிவ. னுருட்கெ சிறுதேரே. , ௮ 

திலக வாணுதற் பவளவாய் மலைமக டி.ரண்முலைச் தடர்சோயுஞ் 

செஞ்ச டைப்பெரு மான்விளை யாட்டயர் செழுமலர்ப் பொழிற்கூடல் 

பலகை மீதுமுன் னுயர்த்துள செர்சமிழ்ப் பழமலர்ச் சொடைவீழ்க்த 

படிந்த ழாதிருர் தறுபொருட் சுவைகறுப் பருகுறு பெருங்கல்விப் 

புலவர் தூய்மன மெனுங்களி வண்டினம் புக்கிருக் தொருங்குண்ணப் [ம் 

புனைக்த விக்கொடுந் சமிழ்ப்புகர்ச் செம்மொழிப் பு.துமலர்த் தொடையாச 

உலகெ லாம்புகழ் இண்புயத் தணிபவ ஸனுரு.ட்டுச சிறுதேே ப 

யுலக வாஞ்செவ ஞானமா முனிவா லுருட்கெ றெசேசே. ௯ 

வந்து நம்புகழ் பாடுநர் தசமையெலா மருவுடம் பிறுதிக்கண் | 

மாசற் றெங்சணு நிறை மாக்கயே வைச்திடுஞ் செயலன்றி 

நந்து இன்றவோர் பசச்தினுண் மறபையி னணுகுறும் படியுய்த்த 

னமக்க டாதென விம்மையே வண்டிமிர் ஈனைகவுட் பகையாற்றல் 

சிர்தும் வன்மருப் பெறுழ்வலிப புகர்முகச் சிஓவிழிப் பெருவேழச் 

செல்வ விந்திம னாக்குத லுடையவண் செழுமணித் சரஎங்கள் 

உந்தும் வெள்ளரு வி.த்திரு மயிலைய னுருட்டூக சிறுதேரே 

யுலச வாஞ்சிவ ஞானமா முனிவா னுருட்டுக சிறுதேசே. 50 

சிறு தர்ப்பருவம் முற்றிற்று, 
சிவஞானபாலையசுவாமிகள் 

பிள்ளைத்தமிழ் முற்றிற்று. 
ட



சிவஞானபாலையசுவாமிகள் 

_ கீ வி LD Lr. DD பும், 

aa 

  

காப்பு , 

நேசைவேண்பா.. 

இத்திசருங கச்சிச் வெஞான சேசென்மேல் 

பச்திசரும் பல்வகைய பாட்டுசவும்---அ.த.இ 

அலங்கலா வானை யடுத்தபிடி மீன்ற 

- விலக்கலா வானை விரைந்து. 

மயங்கிசைக்கோச்சகக்கலிப்பா. — 

நீர்தாங்கு சடாமவுவி நெடுங்கயிலைக் இரியாகப் 

பார்தாங்கு வரசையெல்லாம் பனிக்கலைவெண் மதியாசச் 

காய்கஇர்மான் ேரிரலி கடலழுதர் தானாகப் 

பாய்திரைவார் கடல்யாவும் பண்ணவர்கோன் பகடாக 

ஞாலத்த சகளிறனைச்து ககைமணிப்பாம் பிறையாக 

அலத்த பணிழுழு.த மாக்குபெரும் புகழுடையோய். 

| Qe Zoyssrg. 

தன்னிலையு மெதிர்காட்டாச் தமமாகு மாணவநொய் 

நின்னையல தெஞ்ஞான்று நீங்குவது சானன்ே 

துன்னிருள்வாய் முழங்குதிசை சுருட்டுகடன் முகட்டெழுக்த 

மன்னுகதி ராலன்ஜி மறொன்றான் மாயமோ, 

சீ,ச.துவமாந் இரையெழுந்த சணிமாயைப் பெருங்கடலுன் 

மெய்த்ததாட். புணேயன்றி வேறொன்ருற் கடப்பரிதே 

மைத்திரைவார் சடவியன் ற மாச்சலங்கொண் டன்றுபோய் 

இச், சரைவாழ் மனிதாகடஈ சேறுவதற் கொன்றுண்டோ. 

பழியிலா வறங்கள்பல பயின்றாலு முன்றிருவாய் 

மொழியினா லன் றிவான் மு௦த்திகிலை கடையாதேே 

விழியினா லல தலூன் மேவுமுருப் பிறிதுபொறி 
வழியினு லெதிர்காணு மணிதர் தா மூளர்கொலோ. 

ப இவைமூேன்றும் கான்கடித்தாழிசை,



சீவளஞானபா லையசவாமிகள் கலம்பகம். ௨௨௯ 

கொடுமிடி கெடவடு கொடைபடு ஈடையினை 
சடையொடு ஈதிபணி சலழ்ம,தஇி' யொருவினை. 

மஹறையஹறை மூறையற மறம௰ஐ வருளினை 
பொறிகெறி ம.றுகுறு புலணிலை யலஇலை. 
HABA பகையிகு மணிமணி மயிலையை 
வரியரி மசர்விழுி மலைமக ணகரினை. 

இவைஷஞன்றும் ஈரடிய ராகம், 

முன்னாளி லொருஞான மூளையயின்ற வாரு சம் 
எர்காளு மூண்டுன்றா யாரேரின் னளவறிவார். 
ஈவச்சமிழ்வே சம்புசலு ஈன்மொழியிங் குண்மைபெறச் 
சவ,த்சொடுசா னஞ்செய்மோர் சன்மையுனக் சலதுண்டோ. 

மெய்யிலே பொய்தோன்றி மெய்யாக மயக்குறுமப் 
பொய்யிலே பொய்சோன்றப் புகலுமுனைப் புகல்வார்யார். 

இருப்பம்பு பட்டுருவ வெய்சாலுக் தளராமல் 
கருப்பம்பு படாவண்ணங் காப்பவர்ச்குத் துணைநீயே. 

கருமேணி யொழிகர்சடியேங் கதிகாண நீயருளால் 
திருமேனி கொண்டிருந்து செய்க்கன் றி மறப்பேமோ. 
தவப்பிணிக்கு கூலமலச் தான்மூல மாய்க்இளைக்கும் 
பவப்பிணிக்கு மருந்துனது பார்வையே சானன்றோ. 

- இவையாறும் ஈரடி தீகாழிசை, 

வாக மாற்று நீ, போச மாற்று நீ, 

வாய்மை யாக்கு நீ, தீமை போக்கு நீ. 

இவைகாளன்கும் முச்சரோரடியம்போதாங்கம், 

_ வசைகெ டுத்தனை, இசைகெொ டுத்சனை, 
செயடுலா ழமித்தனை, மயல மித்தனை, 
யறம்வி ரித்தனை, மறமி ரித்தனை, 
விழைவ றுத்தனை, பிமையொ றுத்தனை. 

இவையெட்டும் இரு£சோ.ரடியம்போ தரங்கம். 

எனவாங்கு - இது சனிச்சொல். 

நாவலர் புகழ்சிுவ ஞான சேசிக 
எவ்வ மகன்ற சைவ நாயக 
நின்னடிக் கமல கெஞ்சுற விருத்தி 
கறுமலர் தூவி நாடொறும் பரவுதூஉம் 
செல்வச் செருக்கற் செவிடுபட் டிருக்கும் 
காதிற் தீம்பால் கமர்கவிழ்ச் சாங்கு 
பாப்பல பன்முறை பாடி நின்னைப் 
பாடா மாந்தர் பக்கல் 
கூடா வடியரிற் Os வெனவே. ச 

இது ஒன்பதடி. நேரிசையாரியச்சுரிதகம்,



௨௨௪ சவஞானபாலையசுவாமிகள்கலம்பகம், 

- நேரிசைவேண்பா, 

வேவ மலரும் விழிசரர்த நின்னைமசன் 
சேவ சிவஞான தேசிகா--மேவிலனென் 
உள்ள மறிர்த வொருகின் றிருமேனிச் 
கள்ள மறிக்சனனென் கண்டு, ௨ 

கட்டளைக்கலித்துறை, . 

சண்டே னறிவெனு மொண்சுட ரேற்றிக் கருத்சசன்மெய்த் 

தீண்டேயு மன்புநெய் பெய்துபொய் வாசக் தடுத்தொளிசச் ' 

சொண்டே மலவிரு ளெல்லாந் த.ரந்தெம் குடி முழுதுந் 

தொண்டே யெனுமெய்ச் சிவஞான சேவன் றுணையடியே. . 

| பதினுன்தசீர்க்கமிநெடிலடியாசிரியவிந ச்தம் , 

அ.டி.மலர் செப்ப ஈடர்துள முனிர்த வணங்கனைச் கூட்டுதல் வேண் 
டா, வடியனேன் றமிழ்க்குக் கலந் தட ஸிருர்த வரிலையைப் பிரிவுசெய் 

இிடுச,--மிடிமலி வறிய செங்கல்பொன் னாக்,ி வியப்புற வுசவுசல் வேண் 

டா, வெர்செரி பசும்பொன் செங்சலாச் கு5நீ Canter வேண்டுவ திலை 

யே,--பொடிமறை சழல்போ விருந்துல இனர்கட் புலப்படா னுயர்செவ 

ஞானி, புவியின் நிருப்ப வனையன்யா னென்று பொங்கொளி யிசவி 

போற் ஜோன்றிச,--சடிகக செவற்றுஞ் சறந்சபொற் புரிசைச் காஞ்சியிற் 

போந்தகழ் பகமே, கதிர்மணி வரன்றி யருவிவர் இழியுங் கயிலைகேர் மயிலைகா 
வலனே. ௪ 

எழ£ரக்கழிநெடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

'வலந்திரி சதிர்கா ணுலூனெ ரெல்லாம் வக்துசேட் பனவிலை யெனாத 
sabe Quiet தமியனேன் கேட்ப கானல திலையெனச் இரவாய் [கே 

மலர்க்துரை செய்த தென்கொலோ வறியேன் மயிலைமால் வரைமணி விளக 

புலந்செறு வீரர் பெருமவென் றிறைஞ்சப் புகழ்சிவ ஞானதே சிகனே. டு 

| கலீிவிநத்தம், 

தகரியி னெழுதின மணியின் சேர்ப்பரிச் 

இசெவிர வுளதசொ லிருவி னைச்சொடர் 

நிகரறு: நினையடை நிலையி னோர்க்கிலை 

நகரியி னமர்சிவ ஞான சேவனே. சு 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

சேவரு முனிவர் சாமுஞ் சித்சரு மற்றை யோரும் 

மேவரு நிலைய ராக வினையினேற் கருள்பு ரிந்சான் 

.. மூவரு மிறைஞ்சு ஞான மு.தல்்வனொண் மயிலை மேவி 

யாவரும் விழையும் வான மிலான புலம் பொழியு மாறே ௪ 
  

௪, மிடிமலி யகலச் செங்கல் என்றும் பாடம், .



சிவஞானபாலையசுவாமிகள்கலம்பகம், ௨௨௫ 

.. மேற்படிவேறு, 

மாறு செயுமைம் புலச்சணமே குணமே மயக்கு மாயையே : 

வேறு செயுமா ணவமலமே வினையே நுந்சம் விறல்காட்டித் — 

சே செய்கஞ் சிவஞான சேவ னெதிர்கான் செல்வதன்முன் : 

கூறு செயுநீர் செய்பவெலா மென்பாற் செய்து சொள்ளீசே. : A 

| மேற்படி வேறு.” : 

கொள்ளும் வன்பவப் பிணியின சாகய குவலயத் சவரெல்லாம் 

எள்ளும் வெர்.துயர்ப் பவப்பிணி மருத்துவ னெனப்படு சிவஞான 
வள்ளல் வந்துவண் மயிலைமேல் வாழ்தலை மணிவிளக் செனச்சண்டும் 

உள்ள நைந்துசென் றுரைக்லெ சென்கொலோ வுண்டுடுச் துழல்வாசே. ௯ 

மறம். பன்னிநசீர்க்கமிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

வா.ரா யரசன் நூதனென வரச வொருவயாமகந்தை  . 

மலையை யுடைக்குஞ் சிவஞான வள்ளன் மயிலைக் குறவர்காண் 

ஏரா செங்கள் குலமகளை யின்று கேட்ப நினைவிடுத்த 

விறைவன் நிருக்கா எத்தியிடை யெங்கண் மிசன் மிசைந்தவனால் 
Gar Ong sraQuené Asm au Oya Ber apes 

இிறிய குலத்திழ் பிறந்தவனோ செந்தாண் மலராற் றேய்ப்புண்டு 

பா.ரா றிய வுடல்குன்றிப் பகற்போ செல்லாம் புறப்படான் 

பழைய குடியிற் பிறர்சவனோ பகரா யுள்எம் வெருவேலே. 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவீரத்தம் , 

வேலுடையா னொடுமயிலை மலைமேவு சிவஞானி வினைக டீர்க்குங் 

காலுடையான் புகழோடு வெள்ளிமலை நிறைநிற்பச் சனம்போ தாமல் [pms 

பாலுடையான் மிசைவைச்கப் பட்டசசன் மேல்வைச்தோன் பால்வெண் ணீ 

தோலுடையா னவன்மீது வைத்ததன்ரோ விளமதியஞ் சொல்லுங் காலே. 

கலிநீலைத்துறை, 
காலம் போயிற் றஞ்சன மன்ன கடாமீதில் 

ஆலம் போல்வெங் காலனு மந்தோ வணுகுற்றான் 
லங் கேண்மி னொய்யென வேகஞ் செவெஞானி | 

கோலங் காணுங் கொள்கை கருத்திற் குறியீரே, se, 

. கலிவிநத்தம், 

குறியுமிலை வடிவுமிலை குணமுமிலை யுரையாடவோர் 

பொறியுமிலை மனமுமிலை புலனுமிலை யரிதாகநீ 

செறியும்வகை யருள்செய்பொருள் சிவசமய குலஇபமாய் 

மதியுமளி wet aps gy மயிலைவரு திவஞானியே. ட ௧௩. 

ச ௨௬



௨௨௬ , சிவஞானபாலையசுவாமிகள்கலம்பகம், 

நேரிசைவேண்பா, 

ஞாணீபெய சேசேனு நன்மைதரு மென்னவுஞ்செம் 

மேணிபுகல் வேதம் விதித்தபெய - ரான 

aap coh காமஞ் சவஞானி யென்னான் 

அவஞானணி யென்ப வவன். | 2௪ 

கட்டளைக்க லித்துை ற. 

அவனோ விவனென் O றனையாளு மண்ண லடியவர்தம் 

பவகோ யகற்றுஞ் சிவஞான சேகன் பாரில்வருஞ் 

சிவனோ விவனென் நுலகமெ லாக்தொழுகர் தெய்வமன்றி 

எவனோ தமிய னிசயா லயத்தி விருப்பவனே. . தட 

கலிவிருத்தம். 

இருந்து மேனியோ டிம்மை மறுமையில் 

பொருந்து போகம் புரிசிவ ஞாணிரீ 

விரும்பு வார்கட் செனக்கருண் மெய்விழைக் 

தரு£து மாசை யிலாமையி லாசையே, ப ௧௬ 

மடக்த. அறுசீர்க்கழீநேடிலடியாசீரியவிநத்தம் , 

ஆசை சனதாண் மூட்டினா னடித்திட் டமுத மூட்டினான் 

பாச விருளை யகற்றினான் பதிசே ரறிவை யகற்றினான் 

தேசு மலியு மாகத்தன் சிவஞா னிப்பேர் மாகத்தன் 

கே௪ மருவி மறியாரே நிரயத் துயர மறியாசே. Sor 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

மதிமறைச் சாலு மழுமறைச் தாலு மணிமிடற்றின் 

- குறிமறைத் தாலு மகிமறைத் தாலுமென் கொன்றைமலர் 
'வெறிமறைத் சாலு மறிவே னுனைமதன் மேற்பகைமை 

கநெறிமறைச் தாயிலை யேசிவ ஞான நெடுக்சசையே, ர 

அறுசீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிந த்தம் , : 

நெடுமடைக்சட் குடவளைசென் டைபபவிள வரானுழைந்த நீர்செ 

லுத்து், தடைமூடைச்சண் பணைமருசக் கச்சாகர்ச் வஞானச் தம்பி 

ரானே, படமுடி.ப்பார் மிசைநினது புகழ்பாடிப் பன்மலர்தூய்ப் பணிசின் 
றேற்குச், குடமுடைத்சா லெனப்பாசங் கெடுப்பதல்லா லெனக்குநீ 

கொடுப்ப சென்னே. ௧௯ 
நேரிசைவேண்பா , 

என்ன தவவுசவி மீசென் ௮ணாசிலேன் 

மன்னு ஞானமுனி வந்துற்றான் - gan tennant 

மாசங் கெடுக்கு மலர்த்தடஞ்சுழ் கச்சியிலெம் 

பாசங் கெடுக்கும் படி. ட ...... ௨0



சிவ்ஞானபாலையசுவாமிகள்கலம்பகம். ௨௨௭ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

படிச்குப் பெருஞ்செல்வ மாஞ்சிவ ஞானிமெய்ப் பத்தர்மணி 
முடிச்குப் பெருஞ்செல்வ மாம்பதத் சானொடு முன்னியெங்கள் 

மிடிக்குப் பெருஞ்செல்வ மென்றில சேசரை வேந்தரொடெங் 

குடிக்குப் பெருஞ்செல்வ மென்றுசென் ரோதுறுங் கோளர்களே. ௨௪ 

| கலீவிருத்தம், 

கோள்வவி செய்வதென் கொடிய வாகிய 

நாள்வலி செய்வதெ னம்மைச் கூற்றெனும் 

ஆள்வலி செய்வதெ னமுது பாணிதன் 

தாள்வலி யவைகொலும் தண்டு தொண்டே. ௨௨ 

அம்மானை. மடக்த. கலித்தாழிசை, 

தொண்டர்கெஞ்ச வஞ்சர் தொலைக்குஞ் சிவஞானி 

அண்டாஞ்சும் வெள்ளிமலை யண்ணல்கா ணமமானை 

அ௮ண்டாஞ்சும் வெள்ளிமலை யண்ணலே யாமாகில் 

. கண்டகஞ்சங் சண்டிலகங் கண்ணினா லம்மானை 

காணோ மயிலைவரைக் கண்டக்கா லம்மானை, ௨௩ 

கலிவிநத்தம், 

அம்மா சிவஞா ஸியடி.ச் கமலம் 

மூம்மா யைகடரச் துழுயங குமது 

சும்மா தலைமீ துசுமத் இனனால் 

கைம்மா றுளதோ கடையே னணிடையே. ௨௪ 

'நேரிசைவேண்பா , 

இடையினமே போல விரண்டறமு மல்லா 

நடையினமே காமயிலை ஞானி--புடையினமே 

சார்வாகா தோடித் தடுமாறு இன்றமையால் 

தீர்வாசா மாயைச் செயல். 2@ 

காலம். எண்சீர்க்கமீநெடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

செயலெலா மறமாகச செய்யுங் காலர் திகழ்வெலாம் பொய்யாகத் இக 

முங் காலம், அயலெலா ழூ.றவாகி யமையுங் கால மறிவெலாம் தனையறிய வணை 

யுங் சாலம், மயலெலா மொழிர்துபர வசமாங் கால மனமெலாம் பேரன்பு மய 

மாம் காலம், இயலெலாம் பிறப்பொழிய வெடுக்குங் கால மெங்கள்சவ ஞானி 

யரு ஸிசையும் காலம். te ௨௭ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

காலுண்டு வாழு முனிவரு முள்ளங் சலங்குகஞ்சம் 
மேலுண்டு ஈஞ்சைய னாம்பழி மாறவெல் வீரவளை 

மாலுண் டுமிழு மூலகமெ லாஞ்சொன் மயிலைவெற்பில் 

பாலுண்டு பாலைய Carer Des தாய்கொலெம் பாலையனே. ௨௭



௨௨௮ சவஞானபாலையசுவரமிகளகலம்பகம், 

அறுசீர்க்கழீநேடிலடியாசீரியவிநத்தம், 
_ இய மயிலைச் சவெஞானியந்சோ ஈம்மாற் செயப்பட்ட .... 

.. உய்ய வரிய பாதகங்கட் கொழிக்கு முபாய மிலையென்று 
கையு மணிசர் நினதுதிரு காமத் தெழுவா யெழுச்திரண்டும் க 
பைய வொருசா லியம்பியுய்யப் பற்றார் தயரி னுற்றாசே. ௨௮ 

கலிவிநத்தம், ன டட 
உற்பவ நிற்ப தொடுக்க மளிக்கும் 

சிற்பரன் மெய்ச்சிவ ஞானி திருக்கை 

நற்பிர சாச மலர்ப்பத ஈம்பால் 

சொற்பெறு மூவர் சொழிற்புண ராவே. ' ௨௯ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

வேதச் தெளிந்தரின் செவ்வாய் மொழிநின் விரைமலர்ப்பூம் . 

பாதம் படுதக ளெட்குல தேவதை பார்வையெங்கள் 

FUSE) SCM மருகதுநின் னாமந் தணிக்குடிலை . 

நாதன் கயிலை சவஞானி நீயமர் நல்லிடமே. BO 

அறுசீர்க்கமீநெடிலடியாசிரியவிரத்தம் , 

நல்ல புலவர் பழிச்சுசிவ ஞானி யெனுமோர் காமமுறும் 

மல்லன் மயிலை மலையனைவே ரொருவ னாக மதிக்கிலேன் 

மெல்ல வொருபூ வீசுதன்முன் வேளை யெரித்த தான்வெகுளி 

இல்ல னெனினும் பொறையுஎன்போற் ரோன்றா னெனினும் யான்றானே 

நேரிசைவேண்பா. 

யானென சென்னு மிவைகழன்று வந்துவ 

ஞான குருவை ஈணுகிலா--மானுடர்தம் 

பொல்லாப் பிறவிகோய் போமோ வரினுநிலத் 

தெல்லாச் கடவுளரு மின்று, ௩௨ 

வண்டூவிடுதாது. இன்னிசைக்கோச்சகக்கலீப்பா. 

இன்றுபிழை யொன்று மியற்றா வெனைமுனிக்து 

நின்று சறிதுமரு ணெஞ்சுறா வின்மசனைக் 

. கொன்றுவிடி வில்லைக் சொலைப்பாவ மென்றளிகாள் ட 

சென்றுபுக லீர்சஞ் சிவஞான தேூகர்க்கே. ௩௩. 

கலிவிநத்தம், 

கேடு தீர்மயி லைச்சரி ஞானியைத் 

தேடு வார்சிலர் செய்யுங் கருமியை 

. தாட வார்பலர் ஈன்மணி யோகடைக் | 

- கோடு வீழ்மணி யோபலர் கொள்வதே. : we



சிவஞானபாலையசுவாமிகள்கலம்பகம், ௨௨.௯ 

சித்து, அறுசீர்க்கமீநெடிலடியாசிரியவிரத்தம். 

கொள்ளிபோன் மணித்தலைசா கங்டடக்கு மயிலைமலைக்: குகையில் 
வாழுர், தெள்ளுவா னமுதனைய சிவஞானி பதம்பரவுஞ் ௫த்தர் காக்காண், 
அள்ளியோர் பிடிசோறு தரிற்பத்தா காமுனக்கிங் கைய மின்றி, வெள்ளி 
தான் வருவதன்முன் பொன்னாக்கு வோமிதுநம் வித்தை சானே. உட 

நேரிசைவேண்பா. 

வித்தை சவஞானி விச்தையே காண்பவெலாம் 

மித்தையென நின்று விஎம்பியே--ச த்தியமாய் 

நாட்டினா னீதானு கானே யெனப்புசன்று 

காட்டினான் றன்னையே காண். ௩௬ 

ஊசல, எண்சீர்க்கமிநெடிலடியாசீரியவிந த்தம். 

சாண்டகைய விமிழிசைவெள் எருவி தூங்குங் சவின்மயிலைச் வெ 

நான தேவன் கூறும், மாண்டகுஈன் மொழிகேளா வாவி பாவ வல்வினையு 

நல்வினையு நின்று கள்ள, மீண்டுதுயர் நிரயமொடு துறக்க மேவி மெலிவ 

இவ்வா றெனத்திரிந்து காட்டல் போலத், தூண்டுசுடர் விளக்கனைமீ ரிரும 

GAGs தோழியர்க ணின்றாட்ட வாடீ ரூசல், Beer 

| தாமீசை. ன 

ஊசலாடுறு நெஞ்சொடும்பிட ருற்றவெற்றிகொள் சாலனை 

யுணர்ந்திலேன்பய மற்றுவேண்டிய துண்டுடுத் துழன் ரொண்மலர் 

வாசமார்குழல் மாதரார்செயு மாலின்மூழ்செ னத்.தயர் 

மாறுமாறநி னைர்திலேனெரி வாய்தலிற்படு மனையின்வாய் 

தூசுலாமணை மீ துவாள்விழி துஞ்சவீழ்பவர் போலவே 

தொண்டர்தந்துயர் சண்டிராது துடைக்குறுஞ்ச ஞானிரீ 

அசுதீரருண் மிகுதிகாணிய வஞ்சலென்றருள் செய்தியோ 

அருண்மறைச்து விடுத்தியோசொ லறிந்திலேன்றிரு வுள்ளமே, ‘my 

அறுசீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

உள்ளதன் பொருள ஸிக்கு முயர்சிவ ஞான தேவன் 

"தெள்ளும்வண் புகழுங் காமற் றெறுபிர தாப முந்தாம் 

வெள்ளைநஈன் மதியுஞ் செங்கேழ் வெய்யவன் ருனு மாள. 

எள்ளவர் தெதர்வ துண்டோ வெனவெழுர் துலாவு மன்றே, ௩௯௬ 

மேற்படி வேறு. 

௮ன்றெடுத்து மலைகுழைத்துப் புரமெரித்த புசகழல்லா லளற்றாழ் வே 

னை, நின்றெடுத்து மனங்குழைத்து வினையிரித்த நின்புகழை நிகழ்த்தல் 

செய்யார், குன்றெடுத்த புகழிருப்பச் சற லையொன் றெடுத்தபுகழ் கூறல் 

போன்மான், சன்றெடுத்த கரமறைத்துச் சவெஞானிப் பெயர்படைத்த கரு 

ணைச் குன்றே. | ட "FO"



amo திவ்ஞான்பாலையச்வாமிகள்கலம்பகம்; 

தவம். கட்டளைக்கலித்துறை; 
. குன்றா மறையுள் விபூதியென் ேசொலுமங் கூற்றினுக்குப் 

். பொன்றாத செல்வ மெனப்பொருள் கூறும்வன் பூசரரும். 

தன்றா மரைமலாச் கைநநீறு சாத்தச் சவம்புரிவர் 

- என்றா லெவர்சிவ ஞானிதன் மேன்மை யிசைப்பவசே. சத 

_ புயவதப்பு. 
இசைபோகி மாழ்கமத னம்பைச் கடிந்தன 

விளநாக வீருரியொ டென்பைத் துரந்தன 

வசையபோகு மாரநிகர் கண்டிச் இசைக்சன 

மகமேரு வாதிவசை யஞ்சக் கிளராக்தன 

நசைபோகு மாதவர்க டுன்பைச் துரக்தன 

நயநீ.று தேய்லையென விஞ்சத் இமிர்ச்தன 

. திசையபோகு தூயதமிழ் தங்கப் புனைந்தன 

சிவஞான தே$கர்தம் வென் ou புயங்களே. ௪௨ 

அறுகீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். | 

- புயன்மறையா மயிலைமலைச் சிவஞாணி நீயேயெம் பொருளிற் கொண்ட, 

செயன்மறையா விளவேறு கரந்தவன்யா னலனென்னிற் றெளியச் சொல் 

வேம், ௮யன்மறையா நின்னடிசண் டனமார வாரங்க சாகா தன்றன்,: 

இயன்மதையா துரைசெய்தி செய்திலையே லலர்தூற்ற விளைச லேமே, 

மேற்படிவேறு. 

இளைக்கு மிடியற் குறபொருளா மிறைவற் கரசாம் கூற்றுவனை 

விளிக்கும் பிணிக்கு மருந்தாகும் விடத்திற் கருஞ்சோச் கலுழனாம் 

வளைக்கும் பகைக்குப் படையாகு மலடர்ச் கரிய மசவாகுந் 

திளைக்குங் சருணைச் சவஞான தேவன் நிருச்கைத் திருநீறே. ௪௪ 

நேரிசைவேண்பா 

& penis கோலகினை நெஞ்சமே கெஞ்சமவற் 

கூறுநா வேமாற்றங் கூறுகா--பாறுவீழ் 

வேல்பிடிக்குஞ் செவ்வேள் வியன்மயிலை ஞாணனிமலர்ச் 

கால்பிடிக்குங் கைகளே கை. ௪டு 

நேரிசையாசிரியப்பா , 

கைகமழ் ஈறிய கறியொடு படூஉம் 

மென்மைவெள் எடி.ச வின்மை மாந்தி 

விலைவரம் பறியா மென்றுகி வின்மை * 

காடொறு முடுச்து ஈகைமணிப் பசும்பொற் 
  

௪௧௪, சாழ்றத் தவம்புரிவர் என்றும் பாடம்.



அவஞானபாலையசுவாமிகள்கலம்பகம். .உ௩௧ 

டு. பூண்டன இன்மை காண்டசப் புனைந்து . 
இண்குற டுரிஞ்சுஞ் செழுஞ்சாஈ தஇின்மை 
பூசிப் பொன்மலி புரிசை மாடத் 
இன்மையின் மலர்ப்பூம் பள்ளி யின்மையி 
கருங்கட் செவ்வாய் வெண்ணகைப் பசுர்சொடி. 

௧0. இளமுலை மாத ரின்மையொடு தழீஇ 
வாழா நின்றநின் வண்புகழ் பாடும் 
நல்விசைப் புலவர் ஈற்பொரு ஸின்மை 
சண்டது பொருது சவலைகூர்ர் தழிக்கும். 
நின்னை யென்னோ நிலமின்க்ஷமார்சர் 

௧௫. அழுக்கா ஜிலனென வழுக்கா சறைகுவர் 
தவப்பல விடர்செய் பவப்பிணி மருத்துவ 
சலங்குறு தன்மைப் புலர்செறு வீர 
அடியார் கொள்ள மிடியாச் செல்வ 
நானிலம் புசழ்வ ஞான தேவ 

௨0. அடியே மருளா சறிதரச் கூறுதி | 
என்றவன் றனையே யாம்வினா யறிகுதும் 
நங்கண் களிப்ப ஈண்ணு மாயின் 
அ௮ணியென விறங்குவெள் எருவி | 
.மணிமலி மயிலை மலைகழ வோனே. ௪௭ 

கட்டளைக்கவித்துறை. 

இழவி யெனுமிச் இரிரசாச சன்னிகை செண்டையங்கண் 

அழவி மலனைத் S(peap மர்ந்த வழு தமூளி 

தொழவி சலமி லுயர்ஞானம் கூறுஞ் சுடரிலைவேற் 

| - குழவி சனினு முனையே விரும்பும் குடமுனியே. fer 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். . 

குடச்செனப் படாக்கு ணக்குக குணக்கெனப் படாக்கு டக்கும் 

வடச்செனப் படாச தெற்குக் செற்கெனப் படாவ டக்கும் 

நடக்குமெய்ப் புகழ்மர் கச்9 ஈகாச்ெ ஞான தேவே 

படைக்குமப் பெரியோன் றன்னைப் பரவுவார் பரவு வாசே. Po 

பன்னிநசீர்க்கமீநேடிலடி யாசிரியவிந ச்தம், 

பரம யோட யென்றுடம்பிற் பாதி யொருச்தி சொளச்கோடுத்துப் 

பகர்வுற் றறகன் மகனையடும் பாத கச்திற் குடன்படு5 இத் 

சருமி சானென் றெருசேறிச் சாந்த.னென்ற புரமெரித்த 

.. தம்பி ரானென் றொருவற்குச் சந்து மகளிர் பானடந்து ' 

பெருமை யாள னென்ழுபோய்ப பேய்க்கூச் சாடி.ச் சின்மயனாம் ' 

பெயர்பெற் ஐவையி னம்பியாற் பித்த னாடுப் புனிதனெனாச் 

சிரமு மாலை யென்புமரீ இத் இரிர்த முரண்கொள் செயலெல்லாம் : 

திர்வான் வந்த சிவஞான சேவற் கிலையொப் பாவாசே. .' ௪௬



௨௩௨ சவெஞானபாலையசுவாமிகள்கலம்பகம். 

பதீனன்த81க்கழிநேடிலடியாசிரியவிரச்தம், 

வாரியம் கசையீர் வாளிலைக் கைதை மலரெனசச் தோன்றுவர் Revi smo 

'மதுரவீர்ங் கரும்பின் மலெனச் சிலர்தாம் வருவர்ம கற்பக மலர்போல் 
காரியம் சளத்த னடஞ்செய்தா மரையின் கழலொலி யாவுமூர் போகி 

கண்களாழ் கண்டு கேட்டுமூர்ப் பச்சைக் கந்தமா முனிகரத் துதித்தாய் 

வேரியங் கமலத் தாளிழை மருங்குன் மெல்லியற் பெண்ணொரு சம்பம் 

மேவுற விருமா தங்கரமுங் சட்டி விடாதமர் நகர்கணா யகமும் 

பாரினன் முகமா மிச்சகரை முணிர்த பரன்றிரு வக்கரை ககரும் 
பயிலிட மெனச்கொண் மயிலைவா ழமுத பானமார் ஞானமா சவனே.ட௦ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

தடங்கட னீர்முகந் தாங்குப் பொழியினுச் தண்விசம்பு 

நெடுங்கட னீர்மை பெறல்டோல வேதந்க ணீறுதொட்டு 

சடுங்இடு மாறில் சிவஞான சேசிக னல்இனுமோர் 

படங்கடை ஞால முடையார் பெறுகுவர் பாக்கெயமே. Gs 

எண்சீர்க்கமீநெடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

பாக்கயெமும் பாலுமுமை புகட்டியமெய்ஞ் ஞானப் 

, பாலனீ யளவிறக்ச சிவபெருமா னடியார்ச் 

காச்சியிடல் கருதியே யுருத்திரபல் சணத்தார்க் 

-கட்டிட்டல் சாணாதே போதியோ வெனத்தன் 

தூக்கனிடை யுரைசெய்சா னென்றேயென் றனக்குத் 

சதோன்றுஇன் ற துலஇில்வே ஜரொருவரிலா மையினால் 

சீர்ச்சவிஞர் புகழ்மயிலை மாலவரையின் விளக்கே 

இவெ ஞான சேவனெனச் சிறந்தவருட் கடலே. டு௨ 

நேரிசைவேண்பா , 

கடலுலக மேத்துங கருணைமலை மாயை 

நடலை தபுமயிலை ஞானி--விடலரிய 

நல்லின த்தை நண்ணா ஈணுகுமுட aun apg anit 

மெல்லினத்து ளாதிநிலை மெய். — On 

களி. எண்சீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிந சதம். 

மெய்த்தவறு சமயங்கட் இறைவ னா விளங்குவெ ஞானகுரு வாம 
மென்னுஞ், சத்திசம யத் இனுக்குக் கள்ளு மூனுந் தகுமெனமான் மதுகை 
விடா னாக நின்றான், புத் சலரி யயன்கரசங் கொண்டு வந்தான் புராரியுழை 
யைங்கசன்பே ரெலிகைச் கொண்டான், செய்த சவடி வேன்முருசன் சேவல் 
சொண்டா னிலவினனோர் முயன்முழுதும் விழுங்கி னானே. Or



சிவஞானபாலையசுவாமிகள் கலம்பகம். ௨௩௩ 
# 

தழை. கலிநிலைத்துறை. 
விழுங்குவள் போலது சொண்டற லோதியின் மேல்வைத்தாள்: 

அழுர்துற வாள்விழி யொத்தின :டேமொழி யன்பாநின் 

செழுக்சழை பட்டது நஞ்செ ஞானி திருத்தாள்கள் 

பழம்படு நெஞ்சுடை யார்கரம் வந்து படும்பாடே. ். இடு 

எண்£ர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிரந த்தம். 

பாடு வாரிசை யறியு மியாவுமூர் பணியு நல்லிய லம்ப லத்.துநின் 

ராடு வாரறி வார்சொ லோவறி யார்சொ லோவெனப் பாடு வார்கொளத் 

தோடு வார்செவி sof னானுயர் சூவி ஈஞ்சிவ ஞானி நீபடை 

வீடு வார்செவி யாக ஈல்்கனை வில நல்லியற் புலவர் சொள்ளவே. OH 

அறு2ர்க்கழிநேடிலடியாசீரியவிர ச்தம் _ 

கொள்ளு முண்டி. பகுத்துண்டு பெருஞ்சீர் கொண்டா ஸனின்குரவன் 

கள்ளும் வண்டு மருமலர்ப்பூம் புவியூர்ப் பச்சைக் கந்தமுனி 
தெள்ளு மிருஞ்சீர் நீபகுத்திட் ண்ணா துற்றாய் சவஞானி 

அள்ளு மருக்தா யினுங்கன்று சொல்லா சோசொ னல்லாசே. எ 

கட்டளைக்கலித்துறை.. | 

கல்லா ரவன்்சொல்வ செல்லாம்பொய் யென்பவர் ஈன்மையிலாப் 

பொல்லா ரவனைமெய் யாளனென் பார்மெய்ப் பொருளுணர்ந்த 

வல்லார் மயிலைச் சிவஞானி யைச்சொல வாய்இறவார் 

கல்லா சவனியல் சொல்வமென் ஜஹேபல கற்றவரே, | Gx 

கலிநிலைத்துறை, 

கற்றுவேச முற்றுமாயை கழலுமீச னேபதி 

சொற்றசைவர் கட்கெனச்சொல் சொல்லுமாவி யேபசம் 

மூற்றும்வைதி கர்க்செனச்சொன் மொழியுமாறு wr gen 

உற்றமைலை ஞானசேவ னொருசொ லுண்மை சொல்லவே. Ga 

தாழிசை. 

சொல்லருங்கயி லைத்தணந்தனை துன்னுநீவிட குணமுஜூர் 

சுடல்செய்சாபமு மின்றியேசம னோச்சமெய்தினை தோலுடை 
பல்லெலும்பணி 'சோலமோவினை பாதியாணெனன் மாறினை 

பணிகள்யாவுமு ர, சசன்றனை பாணிசென்னிசு மச்லை 

வில்லிருக்சத மும்பொழிந்தனை மீளகஞ்சமி ரிந்தனை 

விசைந்து சோறிடு மனையைஈல்கென வேண்டுமாறு மற£$தனை 
கொல்லிரும்பர சினைவிடுத்தனை குறைவிலாமதி மேவினை 

கோதறுஞ்சிவ ஞானியேயருள் கூருஞானவி கோதனே. ௬௦ 
௨௦0 :



௨௬.௪ சவெஞானபாலையசுவாமிகள்கலம்பகம். 

- கட்டனளைக்கலித்துறை: 

வினையே .னெனினுங் கொடியே னெனினும் விதிவிலக்கு .  , 

மகினையே னெனினு மியானே யறங்களி னின்றுடையேன் 
அனையே யனைய சிவஞான தேவ னருண்மிகுதி 

எனையே யடைதவி னாலைய மேது மிசற்கிலேயே. 

நேரிசைவேண்பா , 

இல்லாமை யில்லாமை யெய்தலா நான்முழுதுங 

கல்லாமை கல்லாமை கற்சலாம்- வல்லான். 

சிவஞான சேவன் றநிருவடியைப் போற்றத் 
_ தீவஞான முண்டாயிற் ரன். 

வஞ்சிச்துை ற. 

தானி யேவ. 

ஞானி யேயெனான் 

மேனி யோடபி 

மானி யாகுமே. 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

மேவரு மெய்ச் ஞானி திருப்புகழ் மேன்மை யிசைத்திகொள் 

மாவுரகர்க்றை சானொஸிர் பைத்தலை மாண வசைக்குமதால் 

பூவசை வுற்றிடு மாலென மட்டவிழ் பூமிசை யுற்றிடுவான் 

பாவின் வியப்புறு மேரு முசற்கிரி பார மியற்மினனே. 

| நேரிசைவேண்பா , 

பாரார் விசும்புளார் பாதாளச் தார்பா வுஞ் 

சீரார் சிவஞான தேசிகா---இரா 

அறவா நினைக்க னடியேன் பொருட்டுப் 

பிறவா நினக்குப் பிறப்பு. 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவி ந ச்தம் , 

பிறந்தான் மேலு மிடிதீர்கோய் திரென் றெமைப்பின் ரொடர்வனென 

௮.றிர்சாம் போலுஞ் செம்பவள,த் இருவாய் மலர்ச்சென் னகந்திருத்தி. 

இறந்தார் ஞால மிசைப்பிறவா மு.துகுன் றகலா தெனைவைத்தாய் 

சிறந்தார் வாய்மைச் சிவஞாணிப பேரோய் தீராச் 2ரோயே. 

| நேரிசையாசிரியப்பா , 

... சீர்வளர் குவவுத் திண்டோண் மாருதி 

- உயிர்தரு மருந்சொன் றுறுசற் பொருட்டு 

முழுமணி கொழிக்கு முகங்கவி ழருவிக் 

குன்றமொன் றெடுச்ச கொள்சை போலச் 

or ® 

௬௩ 

ன்ஸ் 

சுடு 

௬௬



சிவஞானபாலையசுவாமிகள்கலம்பகம். ௨௩௫ 

டு சொற்றிறம் விரித்த சுடர்மணிச் செழுஞ்சுட் 

டுரக வேந்த னொருத$லை தீரிப்பச் 

காதல் கூர்ந்து கண்ணகன் ஞாலம் : 

உச்சச் கொண்ட சூப் பதியும் 

்.. எறும்பியயிர் நீங்கு லெறும்பி மீருரி 

60 போர்த்துப் போகும் புராதன மலையும் 

ஆன்பாற் கன்றி யளவில்பல் கறிக்கும் 
இன்சுவை விளைய மென்சே யூருங் 

சயிலைபோத் இறந்த மயிலைமால் வரையும் 

இடங்கொண் டிருந்த வெங்க மயைகன் 

கடு அரன்றிருச் சொண்டர்ச சன்னை போல்வான் 

புசழுரர்ச் கடங்காப் புகழுடைப் பெருந்தகை 

உலகா யதனுக் இலகா யுதமாய் 

௮ணுமச மோரணு வாசத் துரந்து 

விசேட மதத்தின் விசேட நீக்இக் 

். ,௨0 காலவா இச்கோர் ara CHE 

குருமத நொய்செனக் கூறி மாற்றிப் 

பஞ்ச ராத்திரிக் கஞ்சு பகலாய்ச 

சைவப் பயிர்ச்குத் தண்முகி லானோன் 

நாந்தொழ வருள்சிவ ஞான் தேவன் 

௨ட சமய வாதிக டம்மத நிறுவத் 

“ தீகர்போல் வாதிற் ரச்குத னோக்டச் 

சிரி.த்துளங் களிக்குஞ் சிவாறு பூதியின் 

மாண்டிட வெம்மை வைத்தனன் | 

வேண்டிய செய்கவல் வீணர் தாமே. ௬௭ 

பிச்சியார் , கலிநீலைத்துறை, 

தாமே மனிதர் தமதா மயிலைத் தனிஞானி 

- பூமேன் மனிதக் கோல மடைந்து புறப்பட்டான் 

- மாமேன் மையரா இமா தவர்தவம் வெளவற்குக் 

-கோமே தகமே நீதவ வேடங் கொண்டாயே. சுறு 

௮று2ரகீகமீநெடிலடியாசிரியவிந ச்தம் , 

கொண்டசிலை மாமுதலா யினதமைத்தாஞ் வெமெனவே குறிக்க மாட்டார் 

Pf CRT LT LPS லாயினோர் பாவிச்சப் படுமயிலை யமர்ந்திட் டெம்மைத் [ண்டு 

தொண்டுகொளுஞ் சிவஞானி தனைத்தானே சிவோகமெனத் துணிந்து கொ 

பண்டைாரர் பவமுழுது் தொலை,ச்திடுவ னியாசதிசம் பார்த்தி டீமே. ௬௯௬



  

௨௩௬ செவஞானபாலைய்சுவாமிகள்கல 

பாண். ஜெசைவேண்பா, 
பார்த்திவெ னீலசண்ட பாணனா ராகநினைத் 
இிர்த்சன் வெஞான தேசிகன்சர் - ஏத் இவரில் 
பாணா நினைச்சாதி பாராட்டு வேன்பிறர்சர் 
நாணா துரைத்துறலா னான். ர 0/0. 

கட்டளைக்கலித்துறை. ட 

நானே சூவன் னனிற்பெரி யேனவன் ஞானிதனைத். 

தானே யடைக்தல னான்றிருச் காஞ்சியிற் றண்மலர்ப்பூச்: 

- தேனே யனைய சிவஞான தேனைச் சேர்ந்திமைப்பில் 

ஊனே யுயிசே யெனுமிவை வேறுபட் டுய்ந்தனனே, TS 

நேரிசைவேண்பா. 

உன்னைச் ரிறையிட் ளொனெஞ் சவெஞானி 
தன்னைப் பணிவினவிச் தான்செய்வன் - என்னைப் 
படைப்பேன் இடைப்பேனென் @ றண்ணாதே பாவி 
அடைப்பேன் கமலால யா, a. 

எழ£ர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிந ச்தம். 

ஆலய மெனக்சொண் டெம்மனத் தமர்ந்த வருட்செவ ஞாசதே ௫௧ 

'லெம், பாலைய மலர்க்கண் ணிரண்டுடை யாய்க்குப் பார்வைமூன் றுளனெ 

னப் படுவோன், மேலவ னென்னி லவற்குரா விருகண் விண்ணவ ஸுயர்க் 

தவ னவற்குச், சாலவு மதிக னாவனா யிரங்கட் டவளமார் சவளவா ரணனே. 

அறு?2ர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிந த்தம் , 

வாச ணா? சதம்பர மங்கல மாதை வீழிபுகார் 

ர மமைலை யம்பர் வலஞ்சுழி சேது மாசவனூர் 

ஆச டைவி நின்பத பங்கய மாகும் வேறறியேம் 

நாச ணாதி வணங்கு மருஞ்சவ ஞான தேசிகனே. ௭௪ 

தாமீசை. 

தேசுலாவுமணி நாகமீரமதி சேய்வசன்றுவளர் மோவெனா 

ஆசையோடமரும் வேணிகாசனரு ளாளனெரந்சைபுகழ் காழிவாழ் 

பாசகாசனெனு ஞானமாமதலை பாடவென்புமக எாகுகான் ' 

மாசிலாதசவ ஞானணிசீர்பரவ மாதென்புவடி வாவரே. எடு 

மதங்கு. மேற்படி வேறு, 

ஆகுமேயிவள் வலிபிறர்ச் காவிபோமுடல் போலவே 

மோக மாதரின் மாறிய முதல்வனஞ்செவ ஞாணிரர் 

பாகு போன்மொழி யான்மிகப் பாடியாடிம sal sneer 

 சோகமேதமின் முனிவர்தர் துறவு கொள்ளைகொள் இற்பளே. ௪௯



சிவஞானபாலையகவாமிகள்கலம்பகம். mer 

 எண்சீர்க்கழிதெடிலடியாசீரியவிநத்தம், 

பசலாவெழுச் தைர்தேவடி. வாகுஞ்செ ஞானி பாத்போகுவ னென் 
நேறினை வற்றேனத பொழுதே, புசலாசையி ரும்பேயினிப் போவேனெ 

னப் போய்த்தாற் புணர்மூலம லப்பேயவற் சண்டேகுவ னென்றே, ௮சலா' 

மைய கன்றேயக லாநின்றது மெல்ல வாகத்தின்வி னைப்பேயவற் கண்டுஞ் 

சில காணான், இகலாமையி ருந்தேகுவ. னெனரின்றது மாயை யெலும்பே 
யத ஜேடேகுவ னெனகநைந்ததி ரந்தே, | எஏ 

வஞ்சிவிருச்தம், 

இரந்து கிற்றலி லாமையுய் 
கரந்து நிற்றல்க லாமையும் 

பொருந்து நிற்புகழ் வேனியான் 

திருந்து மெய்ச்சிவ ஞாணியே. eS 

| நேரிசைவேண்பா , 

ஞானியஞ் ஞானியெனல் ஞானசம் பந்தனெனுக் 

தானிமணப் பந்தர்ச்குத் தப்பியுழல்--மானுடர்காள் 

நில்லாமல் வம்மினோ கின் றவ ஞானிபதம் 

எல்லாம் வழங்குகின்றா னின்று. ஏக 

அறுசீர்க்கழீநேடிலடியாசிரியவீரநத்தம் , 

- இன்றுவர்வாய் மகளிர்மய லுறாசென்று மெனைத்தடுத்சா ளிசையக், 

கொண்டாய், வென்றிமலி துறவியா சவினீயம் மாதொருபால் விழைந்து 

வைச்தோன், மூன்றமர்செய் மணம்விலக்இ வலிந்தாட்கொண் டிருமாதர் 

மோக வேலை, யன்றமிழ நம்பியைச்செய் தனன்சிவஞா. னிப்பெரும்பே 

conto ளோயே, ௮0 

எழசீர்க்கழீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

அடையாத புல்ல ரினமோ டிணங்க வடியேனை விட்ட வொருநீ 
இடையாத நின்னை யுறுமன்பர் தங்கள் ளையோ டிணங்க வருள்வாய் 

இடையாச நாளி னடியான் முனிந்த 9வஞான தேவ மதியைச் : 

சடையா லணிந்த வவன்வே றியார்கொ றலைவா வெனக்கு மொழியே. ௮௧ ' 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

எனக்குப் பிறப்பில்லை யென்றே சனன்மழு வேக்தவன்யான் 

நினக்குச் சருணையென் மேற்றா சலினின் னிலமைகண்டே 
எனக்குப் பிறப்புண்டென் பார்சவ ஞானி யிருகிலத்தில் 

கினச்ருப் பிறப்புண்டென் பாரல ரோவவர் கிர்தைசெய்தே. 12



௨௩௮ சவஞானபாலையசுவாமிகள்கலம்பகம், 

சம்பிரதம், எண்சீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

நிந்தையறும் படி.முழு.து மளப்பம் வாங்கு நெடுவரையொன் றெடுப்ப 

மெழு சடலை யள்ளிச், சிக். துவமல். வீயினலரி யாக்ச வல்லோஞ் செய்குவ 

மென் றயன்போனாற் நிசையும் பாரே, தந்தையினு மினியஏவ ஞான தே 

வன் றன்கருணை கொண்டெளிதிற் றருக்கர் கூறும், 86 சணுவி லோரணுவு 
எண்ட முண்ட வம்புகொளுஞ் சம்புவைகா மடக்கு வோமே, ௮/௩. 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் , 

அடங்க வெலும்பும் தோலுமா யருவ ருத்திட் டுமிழ்சென்ற 

உடம்பை நானென் நிருர்தேனை யொழிவில் கருணைச் சிவஞானி 

கடந்த பிரம நீயெனவே சழற்கா லென்புன் றலைவைச்தான் 

முடங்கு சுருள்வா னாய்க்கொருபொன் முடிசூட் டினனெம் பெருமானே, 

இ தரவுகோச்சகக்கலிப்பா, 

் பெருமானே சிவஞானிப் பெயருடையோய் நினதருளால் 

வருமான்மா பாரமுத்தி.மருவுதலே யியல்பாகும் 

ப. ரமான்மா வுரைசெய்யப் படுகா? முதலனசாக் 

song Guess தருவதுநிற் கடைத்திடினே, — ௮௫ 

அறுசீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

இடைப்பரிய நீதுறந்த சங்கைதிருப் பாற்கடலாய்க் இந்த சாங்குச் 

சடைப்பழகு மனந்தனத னொடுபோகச் சயனமெனச் சார்ந்தான் மாயன் 

படப்பணியை நீங்கு தலால் வளர்ந்துபோ யிற்றுமதி பாணி மானை: 

விடுப்பவத னுடல்புகுச்.த தரியசவ ஞானியென விளங்கு வோயே. ௮௬ 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

விளங்காத வண்ணம் பிறாதீங் கடக்கி விரிச் தன்மை 

. உளங்காதல் செய்துரைப் பார்கூ ௮.தற்டங் கொருகடுக 

இளங்கா ழளவு ஈலமில னாகிய வென்னையென்னோ . 

துளங்கா தருளச் சிவஞான தேவன் ரொடங்கெனே. ௮௪ 

எண்சீர்க்கமீநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். | 

தொடங்கயொ யிரகாவால் யோக மெல்லாஞ் : 

..... சொல்லினுநீ போடகியெனப் படவொாய் மண்ணை: 

விடும்பரிசு நினச்ல்லை பணம்போ மாயின் 

வீந்திடுவை விஸ்ரசமழ்மென் மலர்ச்கட் பெம்மான் 

. மூடங்குறினு நினைவிடுமோ வளியுள் வாங்கு 

்..... மூயற்சியால்.யோடியெனப் படாய னந்தா 
அடைந்த ஞானியெனும் பரம யோ, , 

யல்லைகாண் சொற்சொலவே வல்லை.ரீயே. . அது



சிவஞானபாலையசுவாமிகள்கலம்பகம். ௨௩௯ 

நரிசைவேண்பா. 

நீயிருப்பப் புன்பொருட்கு நீசர்ப் புகழ்வாரும 
அய்திருப்ப வூன்விரும்பித். தய்ப்பாரும் - நாயிருத்சல் 

போவிருந்து ரீணசசற் போய்விழுவா ரேமயிலை 

மேலிருந்து வாழ்முனிவா. மேல், . — ௮௬ 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

மேலுக்கு நீவரம் பாயினை கூறில் வியனுல$ஒல் 
இழுக்கு சான்வரம் பாயினன் மேலெனக் £ழினுக்கும் 

மேலுக்கு காப்பணின் ரார்£ ழெனச்சொல மேவுவர்காண் 

இழுக்கு நாடரி தாஞ்சீர் மயிலைக் இரிமுனியே. | &0 

| எண்சீர்க்கழிநேடி லடியாசிரியவி'நச்தம், 

மூனிப்புலி தொழு?தம் பரங்கண் ணுற்றவர் முழைப்புவி முழங்கு 

மவ் வருணை யங்கிரி, நினைப்பவ ரமலவா ரூர்ப்பி றப்பவர் நிகழ்த்து காசி 

யிற் சென்றி றப்பவர், தனிப்பெரு முத்தியை யடைவர் தாங்களே தலைப் 

படு குவருயர் பதமுன் கச்சியை, உனைப்பெயர் பகர்பவர் கேட்டன் ராசொடு 
முரைப்பரும் புகழ்ச்சில ஞான சேவனே. | ௬௧ 

கைக்கிளை. மநட்பா, 

சேவென் றறிந்தோஞ் சவெஞான தே௫கனை 

வென் றொழுகுமருட் கண்களால் - மாவென் 

றிமைக்கும் விழியா லிவளை 

இமைச்கு எணங்கல ளென் றறிந்தோ மே. ௬௨ 

அறுசீர்க்கமீநெடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

அறிவதை யறிந்தார் மூவ ரறுமுகக் குரவன் றன்பால் 

முறைவரு வருண முற்று முக்கணான் குருவென் ன்பு 
செறிலலென் மலய வெற்புச் செஞ்சடை முனிவன் யாக்கை 

குறியவன் குறு லானெங் கோன்சிவ ஞானி தானே. , ௬௩ 

சிவஞானபாலையசுவாமிகள்கலம்பகம் முற்றிற்று, 
  

வாழ்த்து, 

அருள்பொழி விழிகள் வாழி யறம்பகர் பவளம் வாழி 
இருள்புரை சீமியே னுள்ளச் தெழுந்துபே சொளியாய் நின்ற 
குருபரன் காஞ்சி வாஞ்சை கொள்சிவ: ஞான தேவன் 
Foes ong பன்னான் திருப்பத் வாழி வாழி. 

 



கருணைப்பிர காசசுவாமிகன் 

அருளி. ச்செய்த 

இ இட்டலிங்கவகவல்; 

5௦. 

௧௫. 

2.0. 

நேரிசையாசிரியட்பா , 

விரிசட லாடைப் பெருகில மடந்தைக் 

கரும்பெற லாரம் புரைந்தினி சொழுகும் 

பொருதிரைப் பொன்னித் திருவரங் சத்துப் 

டு.தவெயி Ga heen கதிர்மணி சுமந்த 

ஆயிரஞ் சுடிகை மாயிரும் பாந்தட் 

பள்ளி மீமிசை யொள்ளொளி மின்னொடு 

கருமழை கிடந்த காட்டு போலப் 

பிறை, தற் மிருவோ ட௨றிதயி லமர்க்த 

புரிவளைச சடக்கைப் பெரியோன் றானும் 

மலாதலை யுலகம் பலவும் பயந்து 

தெய்வச் தாமரைத் தஇருச்சவி இருக்கும் 

அசைவில் காட்டித் இசைமூகச் தொருவனும் 

ஈண்டிதன் னடியுஞ் சேண்டொடு முடியு 
தனித்தனிக் சகாண்குது மெனத்சமி விசையா 

இலங்குபிறை மருப்பின் விலங்குரு வெடுத்,து 
நெடுநிலங் இளையா வுடன்மிகத் EON TB gw 

நிறைமதி கிறசத்துப் பறவையுருப் பரித்து 

லானகம் பறந்த மேனிகொர் திளைத்தங் 

சாண்டல் செல்லா தியாண்டுபல கழிய 

wernt ip பிழம்பாய்ப் பண்டு நின்றோன் 

பூசனை விடுத்த மாசுபுரி நெஞ்சத்து 
். வீயா வஞ்சத் தியோ ரிருந்த 

உடு. 

கடிசொண்மூ வெயிலும் பொடிபட ஈகைத்தோன் 

பொன்னி னியன்றன மென்னறுங் கொன்றையும் 

வெள்ளியிற் குயின்றன வெள்ளியொள் ளெருக்கும் 

ஒழுகொளி மரச,த,ச் செழில்பெறச் செய்தன 

அகும் வில்வச் செஜிபசும் சழையுச் 

அம்பையு மத்தமும் வம்பவி ழாத்தஇயுவ் 

கொழிக்கு மிருக்திரைக் குளிர்புனம் பெருக்இல்



இட்டலிங்கவகவல். ers 

&.0 AnQari சோதிமந் திரிசா லென்ன 
வெண்ணில வொழுக்குச் தண்மஇக் கொழுர்து 

ப திரிதரச் இதந்த செச்சாஞ்: சடையோன் 

உடு 

0 

௪டு 

௫௦ 

இடு 

௬௫ 

எ() 

மன்றலம், பொதியிற் ஜதென்றலர் திருச்சோத 
இங்களங் தவிகை யைங்கணைக் இழவனைப் 
பற்றிய. செந்தீ நகெற்திநாட் டத்தோன் 
௮ரூடிரண் டெழுந்த வுருவமென் wens gS) 
இருள்குடி யிருந்த திருவமர் மிடத்ரோன 
ஏனையோர்கச் இறைமை யின்மை சாட்டி 
மூடங்குளை மடங்கன மூகனடுக் கோத்த 

வெண்டலை மாலை சண்டவர் வெருவத் 
soning இடக்குர் இண்டோட் பொருப்பினன் 
அண்டப் பித்திகை விண்டிட a Ais Ge 
திவாய்ப பிணையும் பூவாய்க் கணிச்சியும் 
அன்ன மூயர்த்கோன் சென்னிக் கடிஞளையும் 
மணந்தரு தண்டுமாய்ப் பிணஈதலைச் சமா௪ 

மு.தீதலைச் சூலமும் வைத்சகசைக் தலததோன் 
வான்றோய் செக்கரிற் ஜேன்றுபிறை யென்னப் 
பொன்வரைக் குவடு சன்வயிற் ஐரிஞ்ச 
மேணிவம தோங்கிய வெஞ்சினச் கேழலின் 
கோடுகடர் இமைக்கும் பீடுகெழு மார்போன் 
பிறையுகா கோன்ருட் பொறியடற் பேழ்வாய் 
உறுவலிப புலியி னுரியுடை யுடீ இத் 
துத்திப் பைச்ச£லச் ஈடர்மணிச் சூட்டுக் 
கடுவொடுங் கசெயிற்றுகாண் கட்டிய வரையோன 

இருகுவெஞ் சினச்தி னுருகெழு சோற்றுத் 
தெறுழ்வலித் தடந்தோட் டறுகட் கூற்றம் 

ஊழியி லெழுசரு முறுவளி சாய்த்த 
நீனிறக் குன்றம் போன்மெனச் சாய 
ஒருசிறிது கிமிர்ஈ்ச முருகுவிரி சமலத் 
தீலாநலங் சகவற்று மறைகழ லடியோன் 
வெள்ளி மால்வரை துள்ளிகடஈ சன்ன 
கடைச் செங்கண் விடைவல னுயர்ச்தோன் 
இம௰ மீன்ற வமையுறழ் 6-6 grr 
கொவ்வைச் செவ்வாய்க் கொடியிடைக் குவிமுலைக 
கருங்குழற் பிறை.தன் Powe Bian mae 
இங்கள் வாண்முகப் பொங்கர வல்குல் 

- தீளிர்புரை மெல்லடி விளரியர் தீஞ்சொல் 

கயல்புரை யரிக்கட் கருணையங் கருங்கடல் 
இனிதுவீத் திருக்கு மிடமருங் குடையோன் 
இன்னண மிருபபினும் தன்னிலை யெவர்க்கும் 
இற்றெனக இளக்கும் பெற்றிய னல்லோன் 
பெுசது மிழத்தலும் பிரிதலும் புணர்சலும் 
  

௨. உரியிடை என்றும் பாடம்,



௨௪௨ 

சாடு 

௮0 

௮௫ 

௯0 

SoD 

400 

ஊனு ௫ூறக்கமு மூக்கரு மடிமையும் 
பிணிய மச்சமும் பிறபல குணனுந் .:.. 
தோற்றமும் பருவமுச் சொலைவ மில்லேரன் 
சங்கர னமலன் ரூணு.சதாென். . 
முழுதொருங் குணர்ச்தோன் முன்னோன் றலைவன் 
சன்னருட் பெருமைச் குன்னரும் பிறவிக் 
கழிபெருர் துன்பமுற் றுழிசரு வோசை 
angen Car வலியற்கை யாசவின் 
உடலெனப் பெயரிய விடலருஞ் Rem pou 
டாசஞர் மூன்று மானா சருந்தும் ப 
என்னையு மாளத் சன்னுளச் தெண்ணி 
மனமொழி மெய்களின் மருவரு மொருதான் 
கருங்கட ஓுூச்ச விருங்சண்ஞா லத் 
குசல னெனவோ ருருவொடு வந்து 
பெரிதுட் கிடந்த வருள்வெளிப் படுது. 
நன்னர் நோக்கத் சென்னை நோக்கிய 
உலகம் விளக்கும் பலகதிர் பசப்பி 
வாளச வென்னுமோர் தாளினிற் பூத்த 
௮ங்கண்மா ஞாலப் பங்கய மலர்க்குப் 
பொன்னிறக் சகொட்டையாய்ப் பொலிக்துநின் தயர்ச்ச 
விண்டொடு குடுமி மேருவலக* திரியும் 
ஆழியொன் றுடைய வேழ்பரி கெடுர்தேர்ப் 
பரிதி வானவன் பசவையிற் ரோன்றப் 
பாயிரு டொலைச்துப் பகல்பிறக் சென்ன 
உள்ளிரு டுமிச்சால் கொளி௪றக் தன்றே - அவ்வழி 
அளியனு் ச.ற்பெறச் களிமிகுக் திணிதினே 
சன்னை யெனக்குச் சானீக் தருள்புரிக் 
சென்னிடத் சொழிவின் நிருக்கனன் மன்னோ 
சன்னடைக் சவரை யின்னலம் பிறவிப் 
பெருந்சளை.யகற்றி யரும்பெற லின்பத் 
தொருசணி வீட்டுல குய்,ச்த லானுந் 
துஞ்சீனே சென்பு சோய்த லானும் 

௧௦௫ ஊன்கெட வுடம்பு கோன்புழக் இமயம் 

4a0 

௧௧௫ 

  

சன். றகொம் பிடத்துத் தோன்றுக லானும் 
ஒப்புமை யின்றி யுயர்ந்தமை யானு 
சன்னை மானும் பன்னருஞ் இிறப்பிற் 
கங்சையென் நுரைக்குங -டவுளா டுத்த 
பேசரும் பெருமைக் காசியம் பதியும் 
சரைமிசை நின்ற விரிசலச் சாழையின் 
பூட்குலை சிதறித் தாக்கரும் பெருங்காய் 
அழனிறத் சாமரை யலரிதழ் சிதர்ந்து 
பொன்னிறக் கொட்டை சின்னமுற் நிடவஞ் 
சேயிசழ் மலரினும் பாசடை யிடத்தும் 
Gaps சயர்வுயிர்த் திரைசேர் கமஞ்சூற் 

    

௬௮௮... கலிரிறந்திரினே. என்௮ம் பாடம்,
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இட்டலிங்கவகவல். - ௨௪௧ 

சங்னெ. nev gry சைவலச். .சொளிப்பவும் 
குரண்டமுங் சம்புளும் வெருண்ட கோக்கொடு 
stout 0040) 205 stoke ர் மூழ்கவும் 
அஞ்சிறை யன்னமு மளியின் ஹொகுதியும் 
வெள்ளியம் புயலூவ் கரிய மங்குலும் 
பசக்தன வெழுக்து சசர,சன விரியவும் 
விரிகதிர் ஞாயித்தின் வெயில்பெற வேட்டுக் 
கோட்டருகு கடக்க கூன்முது காமை 
கைய செறிஈ்ென ஸவொய்யென வீழ்ந்து 
இீழ்ரீரப் புசவுங் செொர்பெருக். திரையெழுர் 
தோக்கிருங் கரைமிசைப் பாய்ந்தன Ly ren ay 
துடுமென வீழ் சரக் கடுவிசை வாள்புரை 
வாளை பாயும் சாள்தா மசைச்தடத் 
சாகர் லீழ்,ச,ச வவிசொளி மணிப்பூண் . 
நீர்க்சழ்ப் படாந்த நெடுந்துகிர்ச் கொடியென 
நனிூடக் இமைக்கும் பனிபடு ஈறுமலர் 
மல்லலம் பசும்பொழிற் நில்லையம் பலமும் 
கவையடி வெடிவாற் குவிமூலை மேதி 
மனையுழைக் கன்றை கினைசொறுஞ் சொரிஈ்ச 
வெண்பா லகுந்திய செல்கா லன்னக் 
தாமசைகத் தவிசின் மீமிசை யுறங்குங் 
கண்ணகன் கழனி விண்ணக டுரிஞ்சு 
கொச்சிசூழ் கட்த கச்சமா ககசமும் 
சண்டளிர்க் கோட்டுப் பிண்டிமுதல் பெயர்த்து 
வெதிகமழ் சந்தனச் செறிவுகெட முருக்கி 
விண்புகு நெடுஞ்செினைச் சண்பகஞ் சாடிக் 
காழுடை யகிற்றிசள் Syst தாக்க 
மங்குலகண் படுக்குங் குங்குமஞ் சாய்த்து 
மிளிர்மணி யருவிக் குளிர்புனன் முகந்து 
தூம்புடை நெடுங்கையிற் தாய்விளை யாடும் 
ஈர்ங்கவுட் புகாமுகக் கூாரங்கோட் செற்கால் 
வெஞ்சினச் குஞ்சச மஞ்சுவரு கெஞ்சொடு 
பசுந்சழை பொதுளிய விசும்புற நிமிர்ஈ்து 

௧௫௦ வாரியுண் டெழுசரு மழையொடு முசணும் 
புதவேய்ப் பொதும்பரிற் கதுமென வொளிக்க 
அடங்கருஞ் செனத்.து coger Cone ape 
பெருவலி யரிமா னுருமென வதிரக்கும் 
௮ணிகெள சடுக்கச் சருணையக் இரியும் 

௧.இடி மணிவரன் ஐறருவிலீழ் மல்லிகார்ச் சுனமும் 
சோதி மாமசஞ் சுடுசழற் பிழம்பென் 
நிளம.௨ மந்தி யேறா தகலுர் 
இருச்சா எத்தியா முருக்களெர் பொருப்பும் 
மீன்சணச் சகவயின் விளங்குவெண் டிங்களின் 

௧௬௪௦ ஒழுகொளி நிச்திலச் குழுவினுள் வலம்புரிச் 

சங்குகிடர் ுறங்கும் பொங்குபுனற் பழனத்துக்
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இட்டலிங்கவகவல். 

கரும்படு களம ரிரும்பு கைவிடுத் 
தடி பெயர்த் தோடிச் குடவளை யிடறி 
எழுநீர்ப் பசுந்தாட் கழுநீர்க் குப்பையுள் 

வண்டினம் வெரீ இயொவி சகொண்டெழ வீழ 
கெடுகெறிச் கரும்பி னெருக்கிடைக் இடந்த 
கடுவசா லுகளுங் கம்பலை யவியா 

ஒருவாச் செல்வக் இருவா ரூரும் 
Hoe Sue ம மஇில்கரி மருப்புப் 

பொன்மணி முசலிய பொருதிரைக் கையால் 
விரிபொழில் நிமிர்ஈ்சசன் ணிருகரை மருங்கிலும் 
வாழ்கர்க் சூதவு மணிழுத் தாடுறனும் 

பெருகதி யுடுத்க திருமுது குன்றமும் 
வரைபக வெறிந்து மாமு றடிந்த 
மணிநெடு வேலோடு வளர்பூங் குடுமி 
முள்ளுடை நெடுந்தாட் புள்ளணி கொடியோன் 
வள்ளிபுசை மருங்குல் வள்னிமா துக்குஞ் 
சேயரி நெடுஙகட் டெய்வயா னைக்குங் 
காணியென விளங்கும் பூணணி மார்போன் 
அருணனி சரக்கு மறுமுகச் தொருவன் 
தன்னிச ரில்லாக் soot ap sp கடவுள் 
வெட்சிமலர் சூழ்க சன் விரைமலர்த் இருவடி 

உள்ளுர் தமக்கு கள்ளவிழ் சேயிசழ் 
அலவியக் தாமசைச் செல்வனும் வணங்கும் 

பெறலரு மாசு .பெறவிணி சளிப்போன் 
சேங்கமழ் கடம்பின் தெரிய துயல்வளுஉம் 
பன்னிரு சடந்தோட் பண்ணவ ஸிருந்த 

பனியிரு விசும்புதோய் பரங்குன் நிழியும் 
மணியருவி கொழிக்க மணிடடக் இமைக்குர் 

5௬௦ இருமலி மறுஇற் செந்தசமிழ்க் கூடலும் 

௪௬ 

தமிழ்குடி. யிருக்க சடவரைச் தோன்றி 
இமிழ் திசை ஞாலச் சம்ழ்செனச் Bing 
சண்பொருகை யடுக்ச விண்பொரு நெடுமதில் 
நெல்லையு மு.சலிய பல்பெரும் ப.இகள் 
அனைத்தினுக் சண்டோர்ச் சகற்றரும் 
வினை ச்தொடர் பகல வீற்றிருஈ் தெனவே. 

"இட்டலிங்கவகவல் முற்றிற்று. 

. திருச்சிற்றம்பலம். ' 

ரீ



சிவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம், 

இருவெங்கைமான்மியம். 

  

நொட்டிலே, * துறைமங்கலச்திலே, மூர்தூறுவருடங்கட்கு முன் 

“னே, பண்டகுலச்திலே, வல்லகோலா இபதியென்னும் பட்டப்பெயர் 

பெற்றுக் குறுநிலமன்னராய் இலிங்கா ரெட்டியார் என்பவர் ஒருவரிருக் 

தா். 

அவர் கல்வியறிவொழுச்சங்களினும், குருவிங்கசங்கம பத்தியினும், 

வீரசைவாநுஷ்டான த்தினும் மிகச் சறப்புற்றவசாய் வாழுகாளில், பிரதோ 

ஷசாலத்ிலே, சிவசரிசனஞ்செய்கே போசனஞ் செய்யவேண்டுமென் 

னும் நியமமேற்கொண்டு, தமது ஈகரச்திற்கும் விருத்தாசலத்திற்கும் ஏறக்கு 

றைய மசான்குகாவசமிருச்கவும், ௮ச்சலச்தில்வீற்றிருச்கும் பழமலைகாச 

ரிடச் தும் பெரியநாயகயம்மையாரிடத்தும் அத்தியந்தபத்தியுடையராய்ப் 

பிரதோஷகட்டளையேற்படுச்சி, சமது அருர்சவத்தாலுஇித்த அண்ணமைலை 

(ட்டியா ரென்னும் சற்புச்திரரோடு, ௮ப்புண்ணியசாலந்தோறும் தவறா 

மற்சென்று, தரிசனஞ்செய்துவந்தார். 

௮ங்கனஞ் செய்துவருசாளிலே ஒருராள், SoC gras Bers 8Cm, 

தரிசன ச்தின்பொருட்டுச் சமத புத்திரரோடு புறப்பட்டுவருங்கால், பேராறு 

என்கிற வெள்ளாறு இருகரையும்பெருி ஒடமுதலியவும் செல்லுசற்கும் 

இடங்கொடாதிருப்பதைநோக்சி, இலிங்காசெட்டியார் மனம் ரைதலோடு, 

“யாங்கள் சிவபெருமானுக்குக் தொண்டராயின் இக்$தி வழிவிடு; இன் 

றேல், இதிவிறப்பதே உறுதி எனப்பிரதிஞ்ஜஞைசெய்துசொண்டு, தணி 

வோடு ௮ர்நதியிலிறங்கலும், ௮.து சிவபெருமான் றிருவருளால் வழிவிடச் 

கண்டு, :'எளியேங்களிடத்தும் : எம்பெருமான் திருவருள் இருர்சவாறு 

corte!” என்றுவியந்து, புத்திரோடுசென்று, பழமலைராதரையும் 

பெரியநாயகியம்மையாரையும் தரிசித்து, மனமுருபெ பலவாறு துதித்து, 

சமக்குச் வெபெருமான்பாவித்த இருவருளைச் சந்திக்குர்தோறும் பேராநந்த 
முடையராய், ௮தசலத்திலேயே தங்கினார். ௮ன்றிசவிலே, பழமலைஎசர் 

ene mers rm ts     

* இது வாலிசண்டபுரத்தற்கு ச தெள்பாசத்திலுள்ள த,



௨௪௬  திருவெங்கைமான்மியம்; 

அவர்கள் சொப்பனத்திலே, ஒரு வெனடியார்போலத் தோன்றி, நீங்கள் 

ஏன் இவ்வாறு கஷ்டச்தை யடைஇன்றீர்சள்; யாம் உங்கள் ஆளுகையில: 

மைர்த ச திருவெல்கை ஈசரத்திலே இன்னதானத்திலே. திருவுருக்கொண்டு 

வீ நீறிருச்சின்ரோம்; ஆலயமமைத்து. வழிபடுவீராக; ௮மைக்குங்கால், வட 

சேச,ச்திலிருஈது பஞ்ச தினால்மெலித் த சில சிற்பர்சள் வருவார்சள்; ௮வர் 

சளாலே திருப்பணி பூர்த்தியாகும்” என்று இருவாய்மலர்க்து மறைந்தரு 

ளினார். 

௮.தீதிருவாக்சைச் ஈரமேற்சொண்டு திருவெங்கைஈகரச்சை யடைந்து, 

குறித்த ஸ்தானத்திலே பரிசோதிக்க, ௮ங்சே பூமிக்குள் ஒருசிவலிங்கமும், 

௮ம்பிகைமுசலிய சில மூர்த்தங்களும் இருச்சக்கண்டு அளவிடப்படாத 

அனக்சசாகரத்தின் மூழ்க, இருவருளைப்பரவி, அப்பொழுதே சுவாமிக் 

குப் பழமலைகாதெனவும், சேவிக்குப் பெரியகாயயெம்மை யெனவும் இரு 

காமந்தரித்து, சிறிய லயம் அமைத்து, நித்தியபூசை ஏற்படுத் இனார். 

அர்நாளிலே, சவவாக்ன்படியே வடசேசத்திலிருந்து சில இற்பர்கள் 

வர, ௮வர்சளுடைய நூலுணர்ச்சிமுசலிய உச்தமகுணங்களனை ச்சையும் 

நோக்கி, அதிசயித்த, வேண்டும் பொருள்களை வெறுக்சக்கொடுத்து, ௮வர் 

களை அ௮ததலத்திற்ராுனே குடியேற்றி, திருப்பணிகளை இயற்றவித்து 

வருங்கால், இலிங்காரெட்டியார் சிவலிங்க க்யெமாய்விட்டமையால், 

அண்ணாமலைரெட்டியாரே சவராசகிருந்து, அவரினும் மிசச்சிறப்பாக 

நடத்துவித் துவந்தார். 

ஒருதினத்திலே, அச்சிற்பர்களுக்குத் தீலைவனானவன் கருப்பக்இருகத் 

தின்€ழே சட்டப்பட்டிருக்கும் சாரத்தின்மேலிருந்துகொண்டு, வேலைக்கா 

சனை வெற்றிலைமடித்துக் கொடுத்தற்பொருட்டு அழைச்சு, ௮வன் தர 

ணம் அங்கல்லாமையால் அண்ணாமலைசெட்டியார் ௮வ்வேலை முட்டுப்படா 

வண்ணம் சாம் இழிருந்து மடி.த்துக்கொடுத்சனர். ௮ச்சிற்பன் சாரத்தி 

னது மறைப்பால் இன்னாரெனத்செரியாது, இடதுசரத்தால் வாங்க உட் 

கொண்டபின் உண்மைதெரிச்து, கோ! என்செய்தோமெனப் பெரிதும் 

இடரின்ஞாழ்க, அ௮பசாரஞ்செய்த ௮ட்தச்சரச்சைச்துணிக்ச எத்தனித்சலும், 

செட்டியார் ௮வனைகோக்கி, சரத்தைத்துணிப்பது தீகுதியன்று; க் 

கா,ச்சைச்சகொண்டு உனக்குச் தெரிர்துள்ள ௮ரியவேலைகளெல்லாம் ௮மைய 

இத்திருப்பணியைப் பூர்.சீதிசெய்யின் என்றும் நின்பெயர் நிலைபெறுவதன் 

* இத வாலிகண்டபு ரத்தின் வட மேற்பாகத்திலே 9ரலவக்கதாமோள வழக்கு 
Gar pg,



திருவெங்கைமானமியம், ௨௪௭ 

றியும் நினக்கு எய். து.சற்கரிய சவகதிபெறுதற்கும் இதுலே எதுவாகும்.'? 

என்று வற்புறுத்தினார். சிற்பனும் இவ்வுத்தமோத்தம உறுஇிலாச்செத்தைக் 

கேட்டு, பெருமடழ்சிறந்து, முன்சட்டிய கருப்பக்கிருகத்தை முற்றும் பிரி 

த்துவிட்டு, இத்திருப்பணிபோல யாண்டுமில்லையென யாவருங் கொண் 

டாட அ.திவி௫த்திரமாச ௮மைத்துமுடித்சனன். சண்டவர் சண்களிகூ சப் 

பெற்றார்கள். - | 

௮ துண்ட அ௮ண்ணாமலைசெட்டியாரும் அசங்களிகூர்க்து, அர்.தீதமண் 
டபமுசலிய இருப்பணிகளை ஒருவாறுமுடித்து, * சாலிவாசன சகாப்சம்- 

கடுசடுஷ் ஆயெ ருதிரோற்காரிஷ் வைகாசிமாசத்தில் பூர்வபக்ஷ 

வாசியும் ௮ஸ்.த ஈக்ஷத்திரமுங்கூடிய குருவார சுபதினத்திலே, ஆப 

சோத்தாரணசிவாசாரியார் குமாரர் பிழைபொறுத்தவொசாரியாசால், விநா 

யகாமுசலிய சகல மூர்த்தங்களுடன் பழமலைநா சரையும் பெரியகாயஇயம் 

மையாமையும் பிரதிஷ்டை செய்வித்து, கும்பாபிஷேகமும் நடத்துவித்த, 

பின்னும் வேண்டிய பெரும்பொருள் செலவிட்டு மஹாமண்டபம் நிருத்த 

மண்டபம் இரண்டு பிராகாரம் கோபுரம் திருமதில் தஇருக்குளமுதலிய 

இருப்பணிசளைக் குறைவற இயற்றிக்கொண்டிருந்தனர். 

அச்நாளிலே, சீவப்பிரகாசசுவாமீகள் தகஷிணயாத் திரையை விரும் 

பிச் சகோதரர்களோடு காஞ்சியினின்றும் புறப்பட்டு, திருவண்ணாமலை முத 

லிய திவ்விய தலங்களைத் தரிசித்தக்கொண்டுவரும்போது, துறைமங் 

கலத்தை யடைந்து, ஒரு நந்தனவனத்திலே சிவபூசை செய்துகசொண்டி 

ரூந்தார். செட்டியார் சுவாமிகளுடைய ௮ற்புதமகசமைகளைக் கேள்வியுத்று 

அங்கடைந்து, தரிசித்தமாத்திரத்திலே அவர்களிடத்தே அறுக்ரசம்பெற 

விரும்பி ௮டிமைபூண்டு, சுவாமி! சேவரீர் இவ்விடத்தில் வாசஞ்செய்தரு 

எவேண்டும்'” என்றுபிரார்த்தித்து, உடன்படுத்தி, தங்கள் குருவாயெ 
சென்னவசவையர்மடச்திற்கு மேற்றிசையில் ஒருதிருமடங்கட்டுவித் து, 

அதில் சுவாமிகளை எழுந்தருளச்செய்து, அகோரசாத்திரம் பிரிவின்றி ௮ணு 
  

* இத மேற்படி ௮ண்ணாம௫ரெட்டியார் சந்ததியாராய்த் கற்காலத்திலுள்ள 

சிவகேசமிக்க விருத்தாசலமசெட்டியார் முன்னிலையில் ௮சதலத்திலுள்ள சிலாசாசன த் 

திலிருஈ து எடுத்தெழுதப்பட்டது; ஆனால், ௮ண்ணாமலைரெட்டியாரே திருப்பணி 

முடித்துக் கும்பாபிஷேகம் ஈடச்துவித்திருக்கவும் ௮வர்பிதா ஈடத்தவித்ககாக ௮ச் 

சாசனத்திலிருப்பது அவர்முதலிலே இருப்பணி கொடங்கெமை கோககிக் குறித் 

இருக்கலாம்.



௨௪௮ திருவெங்கைமான்மியம். 

க்கத் தொண்டசாயமர்க்திருக்க, சுவாமிகள் அவருக்குச் சன்மார்ச்சங்களைப் 

போதித்துக்கொண்டு, இரண்டுவருஷம்வரையில் ௮ங்கேயே வீற்றிருந்து, 

பின்பு தகநிணசேசஞ்சென்று யாத்திரையை முடி த்துக்கொண்டு, மீட்டுக் 

துறைமங்கலத்தையடைந்து, ண்ணாமலைசெட்டியாரால் இருவெங்கையி 

லே தம்பொருட்டுக் கட்டுவிக்கப்பட்ட திருமடத்திலே வீற்றிருக் துகொண்டு 

௮த்தலச்சைச்சுட்டித் தாமருளிச்செய்த தீநவேங்கைக்கோவை திந 

வேங்கைக்கலம்பகம் திரவேங்கையுலா திநவேங்கையலங்காரம் 

என்னும் நான்கு பிரபர்சங்களுள்ளே, உலாவில், (௪௧) ag கண்ணிமுதல் 

(௬௭) வது சண்ணிவரையும் ௮ண்ணாமலைசெட்டியார் பெருமையையும் 

இிருப்பணியினருமையையும் பாரா.ட்டியருளினமையேயன்றிக் கோவையி 

லும் ('வல்லகோலுக்கு வல்ல அண்ணாமலையார் கட்டுகோயில்'” எனவும், 

“sau இல்லிற்கணேயில்லையென்னும் திருவெங்கை”” எனவும் Anus 

து, ௮ப்பிரபந்தங்களைச் சஈ்கிதியிலரங்கேற்றி, சின்னாள்வ?த்.து, சதம்பசத் 

தை யடைந்தருளினார். 

௮ண்முைலைமெட்டியாரும் பிரிவாற்றாமையால் உடன்சென்று, ற் 

சபரகாயகரையும் சிவகாமியம்மையாரையும் தரிசித்து, அ௮ங்சே சுவாமிகள் 

எமுக்தருளியிருச்சற்கு ஒரு திருமடங்கட்டுவித,த, சிலகாள்வாசஞ்செய்த, 

அ௮நமதிபெற்றுச்சென்று, துறைமங்கலத்திலிருந்துகொண்டு, Rawls 

காசசுவாமிகள் சவெதரிசனச்தின்பொருட்டு எத்தலத்திற்கெழுந்தருளினும் 

தாமும் அ.தி தலங்கடோறுஞ்சென்று, தரிசித்துமிளுவர். அன்றியும், அன்பு 

மேலீட்டால் தாம் ௮ங்கே ஒரு தூணிலமைத்து வைத்த சவெப்பிரகாசசுவா 

Mat இருவுருவத்திற்கு நித்திய பூசையும், பழமலைகா தருக்கு நித்தியநைமித் 

இகல்களும் ௮.இிிறப்பாச ஈடத்துவிச்து, காலச்சோறம் செவதரிசனஞ் 

செய்துகொண்டு, தஇருவருட்பேற்றிற்குப் பாத்திரரரய்ச் லெ.காலம் வாழ்ந் 

இருந்து, சிவலிங்க 8கஇயமாயினார். 

திருவேங்கைமான்மியம் முற்றிற்று, 

ழி.



டே. 

Bayou. 

திந ச்சிற்றம்பலம் , 

(சாணசைலமாவம க்கு றிப்புரை, க 
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சதுரன் - சங்கற்பமாத்திரையானே 

யாவுஞ்செய்யுஞ் சாமர்த்தியமுடையவன்; 
சதுர் - சாமர்த்தியம். ஈண்டுச் சர்வவல் 
லமை, பஞ்சூருத்தியகாரணமா௫ய இரு 
கடனஞ்செய்பவன்; சதர-ஈடனம். மேன் 

மையடையவன்; மேன்மை பசுபதியார் 

தலைமை. அ௮ரியயன் அழிமுடியறியாவ 
ண்ணம் ௮ருணாசலமாய் கின்ற ஆற்றலு 
டையவன், முச்தொழில் செய்யும் ஆற்ற 
லிலராய மும்மூர்த்ிகட்கும் ௮வ்வாற்ற 
லை உதவி ௮த்தொழில்களைச் செய்விக்குஞ் 
சாதுரியம், சாதுரியம் ௮ணுவுச்சணுவாய் 

-நின்றியச்குகல். இக்கருத்துப்பற்றியே 

“தன்வலியரணை தாங்கு, மூவண்ண றன்சக் 
நிதி மு.க்தொழில் செய்யவாளா, மேவண் 
ணல்'? என்றார் பிறரும். கான்சாவதாயெ 
Siluept eB; இக்கருத்தானே “மூவர் 
கோஞனாய்டின்ற முதல்வன் ஞூர்.ச்தி''என்ருர் 
திருவாதவூரடிகளும்; சதுர் - நான்கு, 

எழில் - ஈண்டுத் தடத்த சொரூபலக் 
கணங்களின் மேனின்றது. 
சோணசைலன்- ௮ககினிமலை வடிவின 

ன்; சோணம் - சிவப்பு, ஆகுபெயரானே 
௮.சனியை யுணர்த்தற்று, 

மதுாரமொழி - மதுரகவி, ௮து பொ 
ருட்சிறப்புஞ் சொற்றப்புந் சொடை 
ys தொடைவிகற்பங்களும் தெருங்கி 
உருவகமுதலிய அலங்காரங்களும் ஒசை 
யு தோன்றும்படி பாடப்படுவது; ரங்கா 
சம் வீரியம் பெருககை கருணை இபரெஎத் 
திரம் குற்சை சார்தம் ௮ற்புதம் பயம் 
என்லும் வசம் பொருந்கியபாஎன்றலு 
மாம், மொழி ஆகுபெயர், மதுரம் என்ப 
தை ஆகுபெயராக? மொழியன்பர் என் 
பைவினை ச கொகசையாசக்கொண்டு இனி 
யவார்த்தைபேசும் ௮ள்பர், இனிபபாட் 
டுப்பாடும் ௮ன்பர் என்றலுமாம், 

மனமாக்குதிரை - 8ம்புலவீதியிற் கடு 
கவிலரர்த தாவிச்சேறலின் மனத்தைக் 

௨௨ 

ப்பு. 

குதிரையாக உருவசஞ் செய்சல் இயல்பு; 
இக்கருத்தாளே இவ்வாரியர் பிருண்டும் 
““மனமெலும் வயமா வெனள்வயப் படா 
மன் மயங்குறு மைம்புல வீதி மறிபடா 
தோடு சன்றது!! TAT CYT, 

ஏத்துதல் - உயர்ததிச்கூறல், யானை 
திறகொண்டவள் என்பது ௮த்தலத்து 
மூத்தபிள்ளையார் காரணக் திருகாமம். 
௮௮ வருமாறு: 

வடதேசத்தினின்று வக்து திருவண்ணா 
மலையில் வாசஞ்செய்த முலெனென்னும் 
சிற்றரசன் வெனடியார் முதலிய யாவர்ச் 
கும் தீங்கெற்றலைக கேள்வியுற்ற குகை 
சமசிவாயமூர்ததி “*சூலங் கரத்திருக்கச் 
சோதிமழு வாளிருச்க, ஆலமுண்ட காலச் 
தீருளிரு£௪- மேலே, எரித்த விழியிருஃக 
வின்னாட்சோ ணேசர், தரித்ததென்ன 
காரணமோ தாம்.” என்று பாடுதலும் 

| சிவாஞ்ஜையால் அன்றிரவு விகாயகச் கட 
வுள் யானை உருக்கொண்டு சென்று பெரு 
(ம்பயமுறுத்தயவழி ௮வன் பேரிடர்ப் 
பட்டு ௮ தஇங்கில் ரங்க வரை வழிபட் 
டிச் கொடுத்த யானைகளை ௮வர் திறையா 
கக்கொண்டமையால் யானைதிறைகொண் 
டவா எனப்பட்டார், 

விநாயகக்கடவுள் தம்மை வழிபடும் 
அன்பர்க்கு இடையூற்றை நீச்குதலும் 
அதுசெயயாத வன்பர்ச்கு ௮ தனை BIG 
தி௮ும்பற்றி விக்னேசுரர் எனவுக் இரு 
காமமும் உடையராகலாள், யான் வரை 
APO Dig இடையூநின்தி இனி 
அமுடிப்பேன் என்பார் ௮ன்பர் மனமாங் 
குதிரைதியை, சொண்டவனென் றேத்தங் 
குரைகழற்சால் யானைதிறை, சொண்ட 
வளை யென்னுளத்தே கொண்டு த$ப்பன் 
என்ரூர், 

அன்பர் மனமால் Sere கொள் 
ளுதல் தம்மைவழிபடும் ௮ன்பர் இடை 
பூ௮ நீச்குகலாசிய சட்டபரிபாலன த்தை 

  

 



௨௫௦ 

யும், யாளைதிஹைகொள்ளுதல் அது செய் 
யாத வன்பர்க்கு இடைபூ௮செய்தலாகிய 
துட்டரிககிரசத்தையும் உணர்த்தி முரண் 
“டொடையாய நிற்றல் காண்ச, இக்கருத 
தேப்பத்தியே, 6 தொடர்கின்ற விடு 
கண் வெற்புத் அசள்படத் தளை கு 
மேலோன், அ௮டர்கின்ற வதற்கு நாதனா 
இய வைங்கை முக்கட், படர்வென்றிப் 
பகவன்! என்றார் பிறரும், 

நூல். 
௪, *கம்பளன் ௮சுவ சரனென்னும் இரு 

கந்.தருவர்கள் ஒருஞான்று பெரிதும் புக 
pig பாடியவழிச் சிவபெருமான் தரு 
வுளமுவந்து பணித்தவாறே என்றும் கா 
தணிவடிவமாயமர்ந்து பாடும்பெருவாழ் 
வு பெற்றனரென்பது சரிதமாகலின் இரு 
வரென்ப.து அ.க்கந்தருவர்களை; அன்றித் 
தும்புருகாரதரெனலும் ஒன்று, வபா 

லுள்ள மேருவைப்போலக் தென்பாலில் 
வளர்க்தெழுமென்றத, சூரியசக்திரர்கள் 
இச்சோணசைலத்தைத தாண்ட இயலா 

மையின் பககங்களிற் சூழ்ந்து சேறலா 
லம், ஆதியக்தமறியப்படாமையாளும், 
செந்நிறமுடைமையாலும் என்ச, இது 
அ வையடச்குமாயிற்று. 

௨, அவச்கு - பாசப்பிணிப்பு, திகை 

ப்பு - நெறிபிறழ்தலாலுண்டாகுங் கலக 
கம், ௮து நிகழாவாறு மரககலமூர்வோர் 
கரைக்கனுள்ளதொரு குறியினை கோக் 
இச் சேறல்போல முசத்தியங்கரையிற்் 
படர்பவர் இச்சோணசைலத்தை கோக் 

௫௪ செல்லாகிற்டபென்பது, நோக்கல் - 
பார்த்தல், தொனித்தல். தவம் சரியை, 
கரியை, யோகம், ஞானம், 

௬. வாதபித்த சிலேஷ்மங்களி னிடமா 
பெ சரீரத்தில் ஒதுக்கிருக்க யான் ௮வை 
craks Cure Cupar bug send co 
உரிமையறப்பெற்று ௮தில் உறைகுவான் 
வககனனென்பது, வீடு மோட்சம். தாங் 

இ-வினைக்குமிப்புப்பெயர், உம்மை இறந் 

கக ,கழிஇயது. 
௫, சனிமலைதுவாவாய் - கொவ்வைக 

சனியைப்பொரும் செவ்வாய், துனிமலை 
பிறவி - தன்பத்தால் வருத்தும் பிறவி, 
பனிமலைகதர் - பனியை க்கெடுச்குஞ் சூரி 
யன், இச்சோணசைலப் பிரானது எ£ர் 
திறுவிய நிலைச்கண்ணாடிப்பிடம்போல் 

    
  

  

சோணசைலமாலைக்குறிப்புரை, 

கின்றது. சூரியலுறுங்கால் உதயரி 
என்றவாறு. 

௫.. கார்தகைத்பம் செர்கிறம் 
வாய்ந்து ஒங்கியும், பிறை வெண்ணிறம் 
வாய்ந்து கூனியுமிருத்தலின், அவற்றைச் 
செர்தாமரைமலரும் ௮ன்னருமாக உரு 

வ௫ூத்தனர், 
௬. முல் எஞ்சுகங்கடுப்பப் பயில் 

எனவியையும், கஞ்சுகம் - சட்டை. தரங் 
சம் - கடல்; ஆகுபெயர். 

எ, சடன் - முறைமை, அந மிகுஇப் 
பொருட்டு. 

௪௨, ஆலயம் கைலை; கார்முகம்மேரு) 
மாதுலன் இமயம் எனச௪, 

௪௫, வரம் - மேன்மை. சந்தரம் - கு 
கை, கழுத்து. 

௧௬, பயன் - பொருள், சிவபெருமா 

னுச்கு இசழ்ச்சிமொழியும் புகழ்ச்சப் 
பொருளதென்பதுகருத்து, இதனை இவ் 

வாசிரியரருளிய 9வகாமமகமையின் ௮- 
வி பாடலினு முணர்ச, உணர்ந்து நா 
டொறும்தகொழ எனவியையும், மிசைப் 
பா - மேற்பரப்பு, கோளகை ~ மேத்க 
டாகம். 

௧௭, கசம் சிவத்திற்கும் மலர் ஆன் 
மாவிற்கும் ஒப்பு, at sect gb பெய 
ரெச்சக்ககரம் தொக்கது, 

௧௮, சடை மறையாகிற்க HEF OLE 
சங்கை தான்மறையாது இழிசல்போல 

அருவியிழியும் என்பத, 

௧௯, ஒன்று ஒருதினம் - திரிபுரசங்கா 
ரஞ்செய்சகாள். கோள் - புயம், கை, 
குழைதல் - வில்லாசவளை தல். 

௨௦. சுனையில் குவளைமலர் மலர் என 
வியையும், சவெவடிவாகிய இம்மலையிற் 
பூதித பூ 9வரிர்மாலியமாதலால் சண்டே 
சருக்சே உரித்தாதல் குறித்தவாறு. 

௨-௪, மயிலை - மீன். சிரல் - மீன்குததிப் 
பறவை. நநதுதல் - வளர்தல், சாதித் 
தல் - சிவசொரூபமாத லஓுண்மைதெளி 
யாது மலையேயென்று உரைக்தல், 

௨௨. தூதுபோம்பயன் - தூதுபோத 

ற்கேதுவாகிய பொருட்ஈறைப்பு. யாம்வரி 
னும் யாமுணர்த்திடினன்றி இருவரும் 
காமுணர்கதிலர் என இயையும். 

௨௯௬. மாவெள்புழி இரண்டுருபு 
விரி4௪, 

பஸ் 

* இதுமுதலிய எண்கள் செய்யுட்களின் எண்கள்.



சோணசைலமாலைக்குறிப்புரை, 

௨௪. அணியின் - ௮ணிபோல. ௮௧௫ 
னிமலையாதலின் உலக விளச்கெள்றுர்; 
உயிர்க்குயிராய்கின்று உணர்த்துஞ்சோதி |. 
என்ம௦லுமாம், 

... உட. காரணற்குகந்தம் அபற்குச் ௪ 
Tad Gib என உம்மைவிரிச்ச, குதிச்தல்- 
ஊதுதல், 

௨௬, ௮ருமை - இன்மை, 

௨௭. இவரது ஒளி இலச்சங் கோடி. 
சூரியர்களது ஒளியை ஒப்பிலும் ௮.து 
போல வெம்மைசெய்யாது இதஞ்செய்வ 
தென்பார் தண்ணி௰ம் என்ருர். இதனை 
*தண்ணந்திங்களிற் மண்ணெனக் sors 
திர் - வண்ணங்குன்றுருஞாயிறு!'' என்பத 

னதும் அறிக, 
௨௮. மீன்றாததூ - உடுக்களாகயெரு 

os, 
௧௦, பழமொழியாவது - மலையளவு 

சுவாமிக்குத் இனையளவு புட்பம் என்பத, 
௮ம்மொழியகல மலையளவாயுள்ள இக 
சடவுளுக்குப்பல மலையளவாகவே மலர்க 
ளைச் சாத்துவரென அ௮டியவாது புட்பப் 
பணியின் மிகுதி குறித்தது. மதியில் சா 

யையற என்க. 
௬௧, குதிரைவீ.ரராதல் உமச்ியற்கை 

யேயாசகவும், ௮ங்கனமே அரோகணித் 
துவர்தும் எறி தீரில்லை இனியேலும் 
எறிலீராகவென்பது. 

௬௨. ஒவுமான் - இம்்மலைவடிவில் ஏர் 
தப்படாது தவிர்ந்தமான். தொல்லுரு - 
பழைய சகளவடி.ு. காத்தமைகுறித்து 
நம்மையே தாங்குவரெனமானினஞ் சூழ் 
ந் தனவெள்ப2. 

௧௩. வேளாண்மை - கொடை, இய 
ல்புணரார்ச்கு அருவிபோலக் தோற்றி 
அல்துணர்ர்தார்க்குக் கருணைவடிவாகக் 
காணப்படும், பெருககுடையெதென்பத. 

௬௪, ஆரர்துணிததுக கால்கட்டு என 
இயையும், ஆரம்-சந்தனமரம், மீமிசை- 
மேல்; ஒருபொருட்பன்மொழி. 

௬௫, மகளிரையணைததல் - கூட்ட 
மிகுதியால் தம்மனைவிமார்ஃகு ஊறுகேரா 
மைப்பொருட்டு. மக - மக்கள். சாய்மா 
ட்டு அன்புமிகுதிச்சின்னமாக மூலைப்பா 
லொழுகுதல்போல ஈண்டு அருண்மிகுதி 
சன்னமாக அ௮ருவியொழுகும் என்க. 

௬௬, செங்கோலாகவென்பார். கொ 

டுங்கோனிமிர்ந்திடவென்ருர். செங்கோல் 
கொடுங்கோலென்பவை நீதி அநீதி மேல   

௨௧ 

ன. நிமிர்தல் - செவ்விகாதல், கழல் BG 

பெயர், 

௧௮. ிருவடிப்பத்த9்தித்தவர் சிவ 
சதிபெற்றவரேயாகலின் அவருடலம் பன் 
னாளிருப்பினும் ௮ன்றிச் சின்னாவிலொழி 
யிலும் ௮தபற்றிச் சவலையின்றென்பது. 

௧௩௯, பெளர்ணிமையில் சூரியன் அ 
தூரியை யடையுங்கால் சந்தன் உதய 

சிரியிலுதத்தமர்வனாகலின் அச்சாலஞ் 
சுட்டிவா்ணிக்கபடி. காவென்ப௫ காவப் 
படுதலிம் போர்தபெயர். து காவடி 
யெனவழமங்கும். சூரியசந்திரர்களையியகி 
இடைநிற்றலின் காவுவோர்க்கு உவமித்த 
O Gare, 

FE, MEMEDEPESHOH SIGS Bay 
வஞ்சைக்கள த்தில் வா.ரணமும் இவ்வுல 
இற் எஞ்சரித்தற்குகி திருகாசைக்காரோ 
ணச்தில் துரங்சமும் உதவியதென்க. தா 
மரைமலர். ௮லங்காரஇிப த்திற்கும் தரங் 
கம் கைக்கும் சுனை தாங்குவோர்க்கும் 
ஒப்பு, அழகாலசத்தி ௮ழயெ நகீராஞ்சன 
மெனச்கொண்டு, சனை தட்டும் செந்தா 
மரைமலர்ப்பரப்பு செந்நீரும் அ௮ப்பரப் 
புதி தரங்கத்தாலசைசல் அந்நீரினசைவு 
மாக்கலும் ஒன்று, 

௪௨, மணியொளிகத்திரட்ட, பெரிய 
தித்தம்பமாயமரும் சவபெருமானருகே 
சிறிய த்தம்பமாக முருகக்கடவுளெழுத 
லொக்கும் என்பத. இருளொடுகலக்திடி. 

ல் மிடற்றுக் கருமை யழகு மிக்கலங்கு 
றும் என இயையும், 

௫௪, தள்ளிவர்திழிதலொக்கும் அருவி 
யெனச, 

௪௫, முசு - குரங்லெுளொருசாதி, 
சலை- ஆண், பிணா-பெண், பிணாவொடும் 
உ௰ங்குறு மென இயையும், 

௪௬, ௮ருளாற் புணர்கசப்பட்ட அடி 
யென்பார் வினைகொடபுபுணராத் திருவடி. 
யென்ருர். கொண்ே என்பது ஆல் உரு 
பின்மேற்று, சனை - நெருக்கம், இருட்கு 
இடமாகலின் முழையை இருள்கரந்த 
விடமெனருர். 

FT. காவதார்ட்புலவர்மறுததத இரு 
வதிகையினருகுள்ள சித்தவடமடத்தில். 

௪௮, எறுழ்வலி - ஒருபொருட் பன் 
மொழி, 

௪௯. மூன் ஓர் புழுகுப்பூனை இச்சோ 
ணசைல பிராலுக்குச் சாச்தெனப் புழு 
கையப்பி வரச்சபுண்ணியதசால் அயோ



௫௨. 

த்தியில் : எமாங்கதவேக்தன்சி யுதித்௪ப் 
பூர்வசன்மவாசனையால் ஈங்கெய்கி அத் 
தொண்டையேயியற்றிச் சிவபதமெய்திய 
ஐீதகம்பற்றிஈடக்கும் ௮ம்மகோற்சவ தரி 
ச்ன்ல் இடைச்சப்பெற்ற உவகைமேலீட் 
டாற்றுதித்தவாறு. சோண்சைலரா தருக்கு 
குகை திருவாய் சோதிமரம் ௮ன்னபா த்தி 
சம் சந்திரன் பாற்றிரளன்னம்போல்வன, 

இக, ஆம்பரிசு - விருத்திக்குந்கன்மை 

யன், மருலின் - உட்பொருளாகி நில 
வின். காம்பு மோதலால் எனவியையும். 
காம்பு-மூங்லெ. அரி முரண் - சங்கத் 
தோடு மாறுபடுகன்ற. 

டு௨. இகலியொழுகல்- நிறம், வேகம், 
இடையீடின்மைகளின் மாறுபட்டுப் பெ 
ருகல். 

டு௪, 2ர் உலாம் மணி- கனம்வாய்ந்த 

௮ ரசனமணியும், பொலிவமைந்த கண் 
மணியும்) ௮ரி - சங்கமும், செவ்வரியும்) 
திசை - இக்கும், நோக்கமும்) எழில்மை- 

எழுச்சியுடையமேகமும், அழகியமையு 
ம் ஆம், எழில் எழுச்யொங்கால் * “ற 

-ண்மா ணுழைபுல மில்லா னெழினலம்'' 
என்புழிப்போல இல் சொழிம் பெபயர் 
விகுதி யென்௪. 

டு௪, மிளிர பெற கெட வரும் என்க. 
கம் - இல்லம், 
.இ௫, நீலி - ீலரிறவடிவச்தையுடைய 
உமாஜேவி, பிறப்பறுக்சலுற்றார்க்கு உட 
ம்பும்மிகையேனும், நூதத்திசிததிககும் வ 
ரையும் கடவுள் வழிபாட்டிற்கு வேண்டப் 
படுதலின் அதன்பொருட்டு ஒம்புவார்க 
சுல்லது போகாதியனுபவத்தின்பொருட் 

டு ஒம்புவார்ககுக் கூற்றைச்சடததலரி 
'தென்பசாம், திருமாலும் நெடுந் தூ.ர.த்தி 

ன்று வணங்கும்சைலை சமக செதிர்கு 
விசத ௮ன்னக்குவியல்போன்றுவிளங்க த 
இகழுஞ்சோணசைலரென்௪, 

Ger, சிலையாவது - அன்மாக்களுக்கு 

வீடுபேறளிததற்பொருட்டு நிக்சரகாலுக் 
இரகம்பூண்டு நிலவுமியல்பு, 

டு ௮, ஆளுடையபிளளையார் Ups 
தோறும் புகழ்ந்து. ஒன்ப தாவது இருப் 
பாடறோறுங்காண்ச, 

டு௯, வாசம் ஒதறுபவர்கட்குச் கானம் 
அளித்திட நெடுங்கிரிமலைய வளர்ச்தெழு 
ஞூ சோணசைலன் என்ச௪; வா தம் ஒது௮ுப 

வர் பிர்மகிட்டெனுச்கள்; வாதம்மோதுறு 
பவர் எள்ப்பிரித்தத் தன்றலை த்தாக்கும் 
முனிவர்என்றறுமாம்.   

'சோணசைலமாலைக்குறிப்புரை, 

௬௦, யானைபோல் விதியினை முனிக்த 
சடக்குமென்ச, உண்ச என்பதன் சது 

தொக்க்று, 

௬௮. பாத்தியமணி - தேர்ந்தெடுத்த 
ஈவமணி, வாசிகை - திருவாசசை, மணி 
மேகம் - மணிகளைப்பொழியும் சம்வர் 

த்தம், | | 
௬௨. சவர்தல் - வேட்கைப்பெருக்க 

ம், கல)த்தினிற்பொலிக்த சன்னியென 
முழுக்க, தனங்களுககு உறுதிகொடுத்தல் 
தீம்வடிவங்குழைக்து ௮ிவைககுத் திண் 
மைபயத்தல். 

௬௩. அகவிருளோடு சூள்மொழிபகர்க 
தடை தனன் எனவும், கார்மிசையறலெ 
னவும் கொள்ஃ. வீடுறல் - வழுவல், 

௬௬. ஊழ்-வரிசை-வீழல்-விரும்பல். 

௬௭. டை மறிப்படுப்பின் - பையைக் 
திருப்பிப்பார்ப்பதுபோல் என்க, **பை 

ம்மறியாப் பார்க்கப்படும்,"” என்றார் பிற 
ரும், பைம்மறிப்படுததி யென்லும்பாட 
தீதிழ்கு, பைம்மறிபோலாச்கியெனச்கொ 
Te, சருந்தோல் - (அசத்துள்ள ௮௬த 
த5 தோன்றாவாறு மேற்பொதிக்த) பெரு 
ந்தோல். இயல் - இயற்றமிழையும் நிறத் 
தையும், செப்பு - சொல்லையும் சமிழை 
யம் உணர்ச்திரின்றன, 

௬௮, அரி - சங்கம், கரியென்றனு 
முழக்கம் - கரியெனக்கொண்டு தரவாரி 
க்குமுழக்கம், Qe அ௮ரிகரியென்னுமுழ 
க்கமும் ௮ரசரவெளலுமுழகசமும் இக 

லியெழு மென மேசண்படநிற்பதம் ர்க. 

௬௯, சிலம்பிக்சருளியது சீகாள ததியி 
௮ம் திருவானைக்காவிலும், கருணி- ௧௬ 
ணையுடையவன். முரண்- வலிமை, தரணி- 
சூரியன், 

௪௦, சருவிசும்புறநின்நிடிமென இயை 
யும், கருலிசும்பு மன்மதலுக்கும் செக்கர் 
அவனுடலிற்பற்றியஇக்கும் ஒப்பு. 

௭௫, இிம்புலச்சுருக்சமும் மூதறிவுவி 
ரிவம் நல்லின ஜன்னலும் கயவரினம் 

நீத்தகன்.றிருத்சலும் ௮ருளி அடிமை 
கொள்க. வெள்பது. தழற்று - Sipe 
யுடையது, 

௭௨. திருவருட்சச்தியானே சேவரீரை 
யடைய வேண்டுதலின் ௮ச்சத்திவழிபா 
Od wer Omer gy. அரி - வண்டு. 

௭௬. காட்வெபோல் தர்க்குறு ர்ந்த 
ளென்ச, நாழிகையை ௮றிர்துகோடற்கு



'சோணசைலமாலைக்குறிப்புரை, 

௮ிச்சரலத்துவ்ழங்கெ இயர்திரச்தைச் 
சட்டி வர்ணித்தபடி, அன்றி, இக்காலக் 

த் வழங்குவதேயெனின், தேன்கூடு கடி. 
காரக்கருவிக்கும், அதில்மெல்லத்தாக்கு 
ங்கார்கள்மொட்டு மெல்லப்புடைபெய 
ரும் நிலைமுள்ளுச்கும், ௮ம்மொட்டில் 
முறுக்குடைச்தவிரியுக் தனியிகழ் விரை 
ந் துலவுமுள்ளுக்கும், தாச்குகலோசை 

ஒலிக்கும் உவமித்ததென்க. 

௪௪. பத்திந௨ம்-பத்தியாகெயபு தமை. 
கடவுளை இமையாவிழியாற்காணதும் கா 
ல் நிலக்தோய .வலம்வருதலுமே தவமும் 
அ௮வைபெருமையே அவருமாதல் குறிப் 
பித்தவாறு. 

௭௫, இருட்செறிவுபோலும் கரடியி 
னிறந்தோன்றாதபடி. மணி சநர்பாப்பு 
மென்ச. 

௭௬, குணம் - தன்மை, இவ்வாழ்வெ 
னச்சுட்டுவருவிகச௪,சிலம்புங்கழஓக்தவக 
குண்டது முன்னார.றியாமை சனனெருக் 
கத்தாலென்சு, சழல் - ரவிள்படம் 
போலமைஈத கொக்இிபோன்றிருத்தலின் 
அவக்குங் கருவியாயிற்று, 

௭௯௬, வானகாடு - ஈண்டு முத்தியுலகம், 

௮/0, பாரிபோலொதுவ்கி நெருங்கும 

வையென்க. ௮மர்த்தல் - பொருதல், 

௮/௧. உண்ணாமுலைகளென்லும் தாம 
ரையரும்புகளைக்கொண்டமான் - உண்ணா 
மூலையம்மையார், “உண்ணாமுலையா டா 

மரை பொருக்துமான்” என்பதுபாடமே 
ல் உணணாமுலையம்மையார்து முக்தா 
மரையிலுள்ள கண்களாகய மான்கள் 
OT aT. 

௮௨, ர்தெழுததும் எனத திடம்பெ 
ற்ற மனத்திலிருக்கையால் மறலியைவெ 
Caer என்பது, ௮கவல் - கூவல். 

௮௬, அரவம் - ப.தஞ்சலிமுனிவர், 

மண் உணி - உலகங்களையுண்டஇருமால். 
அரவங்கண்ட அடியை மண்ணுணியென் 
௮ம்பாம்பு காணூதபரவெள்பதோர் நய 

முங்காண்௭, 

௮௭, இயமானனு மென்புழி னகரம் 
தொக்கது, அல்லி - ௮கவிதழ்கள்; இவை 

அழலுசகுவமை. 

௮௮, குறும்பு - வலிமை “அரவுகி 
குதும்பெறிந்த ஈறுகட்டீர்வை? என்பத 

னாலுமறிக.   

dee, கருணைமலையென்லும்பெயர் இம் 

மலைவடிவமையுமுன். 'கருணையாயெ மலை. 
யையுடையவர்; அல்லது மலைபோறுங் 
கருணையைய/டையவரென. அன்மொழித் 
தொகையதாய் நிலவி, இம்மலைவடிவமை 
eer சருனையையுடைய மலையென வே 
ம்றுமைத்தொகையதாயிற்றென்றபடு.. 

௬௨. வேணவா-வேட்கைப்பெருக்கம். 
௬௭௩. சட்புலன்-கண்ணிர்திரியம். தர 

ணி - மலை, தன்னையேகாட்டல். ப$நிலை 
யையறிவித்தல். 

௬௪, பொன்னிறத்தவும் சருகிறத்தவு 
மாகிய பறவைகள் தன்பாலெய்தின், மே 

ரூ, தன்னிறமுடையவை களை வேற்றுமைப்: 
படுத்தும் ஆற்றலின்றிக் கருரிறமுடைய 
வைகளையே தன்னிறத்தனவாக்கும்; Bey 
சொரூபமாகசிய இம்மலை தன்மயத்தபொ 
ருள் ஒன்றுமின்மையின் அடைக்க உயிர் 
ப்பொருள்களனைத்தையும் தன்மயம் 5 
Sr A OG wer Ls gy. 

௯௫. பிள்ளையங்கதிர் - இளஞ்சூரியன். 

௬௬, சிபெருமான்கொண்ட (௨௫) 
மூர்த்தங்களுள் கோரமூர்த்தங்களை இட 
ரொழிவிற்கும், மிச்ச மூர் ததங்களைச் த 
யெய்தற்கும், சாந்தமூர்த்தங்களைச் சாக்த 
யெய்தற்கும் வழிபடவேண்டுமென்ப௮ 
நூற்றுணிபாகலின் ஈண்டியம்பிய ௨௧ 
கிரமூர்த்தங்களின் வெற்றிகைத்தடிக்கில் 
இட பெய்தாவென்பது, 

௬௯௭, உலசைவலமவந்து முன்னரெய்தி 
னார்க்கே அளிப்பமென்ற சனியைப்பெற 
முருகக்கடவுள் வலஞ்செல்லுங்கால் விநா 
யகா பெருமானைகலம்வரின் உலசை வல 
ம் வந்தகாமென மதிதத வலம்வந்து ME 

சனி பெற்றவராகலின் வஞ்சக்கொண் 
டென்றும், மலையுருவாகய இப்பெருமா 
னை இவர் வலம்வருமுன் ௮கர் மயிலில் 
உலகை வலம்வர விவ ராகலின் தஞ்ச 
மென்றிடாது நின்றிடுமென்றுங் கூறினார், 
வஞ்சம்-கபடம் தஞ்சம் ஈண்டு-எளிமை, 

க. பெருமைகளனைத்தம் sont Be 
வெனவியையும். 

௬௯. ஒவுறுமனை - அழியும்கீட காவு 
றும்வீடு - அழியாத முச்திவீடு, கா- வன் 
மை; எனவே .ழியாமை விள்கிற்று, 
தால் எனப் பிரித்தப் பதிதுக்கோடென் 
றலுமாம்.



OP தால்வர்தான்மணிமாலைக்குறிப்புரை, 

209, என்பு தல்வர் - வினைத்தொகை. | ௮க்கதிபெறச் தோன்றி என்ச, நினைந் 

shew ps தவர் தன்னைச்சண்டமாத் தென்பது சளைக்கநுச்திதருகல்க் ore 

RoC 6 wFG0 sibs yo wired நினைந்து | த நின்றது, 

சோணசைலமாலைக்தறிப்புரை ழற்றிற்று. 
fof 

நால்வர் நான்மணிமாவக்குறிப்புரை. 

காப்பு. 
எப்போதகத்தும் - எக்சாலத்தின்கண் 

னும், உள் ஏழாம் வேற்றுமையிடப் 
பொருளுருபு, இதயகமலமுமாம்) இதற்கு 
அகபபோது என மாறுக, எவவகை மன 

மாயிலும் அதனால் நினைக்கின் இடரில்லை 
யென்ச, எப்போதும் ௮கதது என்னலு 

மாம். 
க, பொய்கை- பிரமதர்்கம், ஞானப் 

பாலுண்டு ௮தனைத காம்மொழிஈ்த இயற் 
பாவோடு சேர்த்து எமது செவிக்கமுத 
மாய் வார்த்தபிரான் என்க; ஆன் “:தூங் 
குகையா னோங்குகடைய”' என்புழிப்போ 
ல ஒயெருபின் பொருள௮. இயற்பாவான் 
மொழிதல் - இயற்பாவாற் றுசிச்சப்படு 
தலுமாம். உண்டு மறித்து அமுதாக 
இயற்பாலால் வார்த்தபிரான் என்னலு 
மாம்... ஆக்கம் உவமம், 

௨, வாயில் - ஏத. ஈல்இலும் பாட்டில் 
எவ்விதத்தாலும் நீயும் ௮வ.லும் ஒப்பீரா 
கலின் இங்ஙனம் ஈந்தமையாற் பயன் 
என் என்பத. சாட்டிற்கிலொச எனல் 
தாப்பிசை. 

௬, படி. - ஒப்பு. வான் - வானுலசத் 
தவர், பரமன் விருப்பனென்பத விளங்கு 

மாறு அறிந்தனனென்ச, அதிர, தனனென் 
பது பிரதிகளை, கொண்டும் சென்றும் 
இட்டும் உழன்.றமையாலென்பது: ஏது, 

௪, வேதம் பல்காலோதிலும் appar 
புடையராததும் ௮ரிதென்ப.தூஉம் திரு 
வாசகமொருகாலோதினும் பே.ரன்புடை 
யராதல் எளிதென்பதாஉம் der saw 
வாறு. மன்பதை - மக்கட்பரப்பு, மற் 
ஹையர் - ஈண்டு ௮ன்பராகார், 

௫, :நிலைவிஎம்பவென்பது சோணாட் 
டஉரதண சொருவரெயதி உரைத்தமையை 
ச்சட்டிரின், 0௫. இதனைச் திருவி௱யாட 

த்புசாணத்தாலும், 
சையர்க்கரசியார்சமூக் கொக்கைசுரந்த 

கேட்குங்கால்' LO IBI | Gor   

மையைச் “சுரந்த திருமுலைக்கே”” என் 

௮ம் திருக்களிற்றுப்படியார்த திருப்பாட 
லாலும் தெளிக. 

௬. வேந்த / ஆரூரன் ௮ப்பூதியை ஏ. 
கமியல்பறிக்தம் நின்பொருட்டு எனக்கு 

௮ன்பெய்தாதது என்எனக்கூட்டுச, ஏத்த 
மியல்பு - **ஒருகம்பி யப்பூதி யடியார்க்கு 
மடியேன்'' எனத்துதிதத மேம்பாடு, 

௭. இருந்து என்பது இயற்கையறிவு 
சொருப.ராகலின் தமக்ணையொத்காரை 
நேடியிருக்தென்பதம், நினையென்பது 

நெற்றிச்சண்படைத்தவரே தோழமை 
கொள்வாரராயின் கின்பெருமை புகலவெ 
ளிதோவெள்பதும் தோன்றநின்றன. 

௮. வாச்சியம் - வாசகத்தாலுணர்ச்ச 
ப்படும் பொருள், அல்குல்வேய்ச்கோள் 
அன்மொழித்தொகை, இடம் இடப்பா 
கம், தவன் - யோ, சணவனுமாம். 

௯, மால் என்புதந்த கொம்பு ஆகக் 
கொண்டிலன் என் என் ச, பந்காமென்னு 
முலைக்கொம்பு ஆகஇச்கொண்டிலன் என் 
கும் எனக்சண்ணழிதத, சிவநேசச்செட் 

டியார்போல என்பைப் பரந்துபோலுமெ 
GO GG தனங்களையடைய பெண்ணாக ஆக 
௪ சொண்டிலனென்பர் திருமால் என 
மொன்று, என்கும் - ஈண்டுச் செய்யு 
மென்முற்று, சுட்டினொகோட்டுமென்ப 
தீனால் ௮ தடத்தவடிவம் என்பது 
பெற்றும், 

௧௦, ௮துவென்றது படிககாசொன்று 

பெறுதலை. குழை - காது, என்வாங்ளை 
யெச பது இறைவ ராஞ்சையை மறுத்தற் 
கஞ்சியோ என்பதபடரின்ற2, 

௧௪, வாங்குரிலையென்பது குறிப்பால் 
இந்திரதலுசை யுணர்த்திற்று, உடம்பு 
நிலையாமைச்குவமிப்பது ௮ துவேயாகலி 

 வின்றிக் கூலுங்கால் வளைந்தவில்லை 
சிகர்ச்குமுடலெளதுமொள்று, இங்கிள்



நால்வர்நான்மணிமாலைக்குறிப்புரை, ௨௫௫ 

மை - அழியாமை, ஆதிதிரோதாயியென் 
௮மெனவே அந்தத்தில் ௮துவே அருட். 
௪ தீதியெனப்படுமென்ருராயிற்று, கூற்று 

வனாலுமிழ்விச்தென்ச, ஒடு சலப்புறு 
பொருட்சண்வர்.5௮; இங்களமியறத்றின் 
எவருமுய்வரென்றபடி, 

௧௨. சுருதிமாயகற்குத் தொண்டராயி 
னரெனவும், மஏழ்வோனே. கொண்டன 
னெனவும் இயையும். மாறு - பிரம்பு, 

௧௬. ம௫ழ்ச்சிமிசவுண்டென்றத பாடிய 
திருநெறித்தமிழினருமையையும் ே த.வி 
யா.ரளித்த ஞானப்பால் அ௮சற்சேதுவாத 

லையும் G80 gars, Cur gy - ஒப்பில் 
போலி. சந்தை - பலபண்டமுங்கொள் 
வான் குழுமும் சனததொகுதி, வே தச்சர் 
தையுமாம். மலரில் இரையும் என், 

௧௪, உயிர்முற்றும் சூக்குமவாலயமும் 
அவற்றினுடலலை த்தும் தூலவாலயமு 
மாகக் கூறுவது நூற்றுணிபு. முன்- ௮௧ 
தியே, உம்மை உயர்வுறைப்பு; எச்சு 
மாம். மன் திறத்தல் - பின் வாதியாதொ 
peso. வழிபாடுடையார்சகுப் புரியுமா 
றுவகுத்தது. 

௧௫, அதல் நோக்கு உறுவோன் எனக 
சண்ணழிதத, சருத்தின் குறிப்பை* சண் 
டறிக்தகசடவுள் என்௪, அ௮ு.சலல் - கருதல். 
சண்படைததகெற்றியோன் எனலும் ஒன் 
லு, பகவு - பிளப்பு. சிவாப்ராதரைத 

தண்டிக்க அஃதியலாதேல் தம்முயிர் 
றக்க; என்பது குறித்தோவென்பார் 
ஏதுகசென்றார், காக்கவெனள்பதன் HELE 

தொக்கது, மதலையைக்கான்றிட எனக 

கொள்க, 

௧௬, மமை - மேகம். குளம் - ஏரி, 
புக, தருமென இயையும். ஊன்றிய ௮ன் 
பு - முன்னரேபதிந்துள்ள அன்பு, 

௧௭. பயன் - பழம், ஆண்பனையினன் 

மையாவ2 - பிள்ளையாரால் முத்திபெதற். 
குரிய மு.௨,சவமுடைமை. பாட்டின்விளை 
வைப் பாட்டுவிளைவாகவுபசரித்தார். 

௧௮, ஊட்டா பூட்டா வென்பன விளை 
யெச்சம். பிந்திய மகிழ் வினை ததொகை, 
தேகாதிப்பிரபஞ்சத்சைச் சறிதுங்குறிக் 
கொள்ளானென்பார் வேட்டவன் கடற்கே 

போதுவன் என்றார். வேட்டால் போது 

வேன் என்றலுமாம், இங்களனமியற்றியே 
லும் இவருள் பெறவேண்டுமென்பது, 

௧௯, கன்னிகையாச்குதற்கு என்பும், 
மிதத்தற்குக் கல்லும்போல ஆதாரமின் 
ருகவும் பாடலொன்றால் ௮ல்துள தாக்கி 

யழைத்தமையின்  அதனருமைதோன்ற 
யாதரிதென்றார். இதனைக் கந்தபுராணம் 
கடவுள்வாழ்க்த ௨௨-௨௮ செய்யுளா 

னுமுணர்க, ஒகாரமூன்றும் வினறாட்பொரு 
ளவேனும் இறுதியத பிரிகிலையுமாம், 

௨0, அ௮டியார்மெய்யன்பு - அடியர் 
பாற்கொள்ளும் மெய்யன்பு, வித்தக, 
கொள்வோய், ௮ராளல்வேண்டும். ran al 
யையும். 

௨௪, பிடர்பிடித்துத் தள்ளுசல்-௮னு 
சாதகற்றவலெள்னும்பொருட்டாய் 
உலகவழக்குப்பற்றிவர்தத, எடேழப் 
பால்குறைக்ததெள்பதும் அருகசென்ப 

கம் இரட்டுறமொழிதல், . 

௨௨. வினாப்பொருளவோகாரமிரண் 
டும் முறையே உயர்வினும் DPA guid 
ab Sar, பெருசென்புழி அகரம் உலகதி 
சுட்டு. ௮ரிஐு சொல் என்ச, | 

௨௩. காண்குற நலன் உறுமோவெளன 

இயையும். கலன் - வொளுககிரசம். பால் 
௮லை-பாற்கடல், அகுபெயர். தம்பிரான்- 
உபமன்னியமுனிவர். 

௨௪. தெய்வநாயகர் சுருயொதிய கலை 
களுள் ஒன்றானும் துணியப்படாதவர்; 
Sari ons eon முத்தொழிற்ணெங்கத் வடி 

யம் அபயமும் அனலமும் கோடலாஜும் 

ஒருசாற்கும்பிடி.ற் கதிகூடுமெனச் குஞ்சித 

ப.சு.த்தைக் குறித்தலானும் வுளைவுற்றமர் 
வன; முறிந்தகைகள் என. PP BOLI 
பொருடோன்ற நின்றவாறுங் உாண் ௬. 
சூரியசோமகேத்திரங்கள் உலகின் தோற் 
றநிலைகட்கேதுவாயெ பகலிரவுகையும்   

  

௮கஇனிகேத்திரம் அவ்வுலகறுதியையும் 
தோற்றுவிப்பன; கண்கள் ஒருகாலைக 
கொருகாலை குருடாவன என மற்றுமொ 
ருபொருடோன்றுதல்காண்க. இங்கன 
மிருந்தும் தலைமைகாடாதெய்தப் பழுதில் 
செய்யுளை உலூனர் ஒதியுணர்க்துய்வான் 

வரைந்தனர், இவ்வுட்டையுணரார்க்கு 
இச்செயலாற் புகழ்ச்சிவிருப்பர் போலி 
௮ம், ‘Qa peau Dun என்பணிவானே! 
என்பதனால் அல்திலர் என்பது தெரித்த 
வாறுகாண்ச, முறி - தளிருமாம், 

உடு, தொடர்பு ஒன்று. ஏதகொலும் 

அழல்வீழ்ச்து கரியாய்விடாமல் எழுக்து 
கரியாய் .இதழியோன்£ர்மொழியும்எனக 
கூட்டுச, தொடர்பு - திருப்பதிகம், 
சீர்- பரத்துவம். கரி - சான்று, எழுதல்- 
முன்னையிலும் பசந்த விளக்கமடைதல்.



௨௯, பூர்வம் வழிபட்டிருப்பரேல் மா | 
நிலத்துதித்து மயங்கியுழலாராகலின் உழ 

-ல்வாரெல்லாம் நிருகாவுச்சரசினை வழிபடு 
தல் பெறுகலெரேயென்பது, வழிபடுதல் 
சொல்லெச்சம்), **பெற்றாற்பெறிற்பெ 
part” என்னும் திருக்குறளிற்போல. 
பட்டார் திருகாவுச்கரசனைப் பெறாகவரே 
ஆவர் எனலுமொன்று, வாய் - வினைத் 
தொகை. கச்சு உரகமென்ச, ஈச்சுங்குல் 
uy Lomb, 

௨௭. வ.ரதன்-வ.ரதைகககொடுப்பவன், 

ஆற்திடுபொன் குளத்துவரவும் செங்கற் 
செம்பொனாகவும் பாடும்பரிசை அறிந்து 
வைத்தலினன்.றி இயற்றலின் ,தவலுடை 
யனல்லேனென்பார் பரிசு த்திச்கப்பகர் 
வாயென்னாத பரிசுப சர்வாயென்றார், 

பரிசு - ௮ருட்டன்மை, 

௨௮, நீ அழுங்கு உருகிகிற்பை, பே 
யேன் கவலைஇரர்தேன், ஆதலால், என்ப 
௫௪ எது. பொருளின் ெசெளிவறிரந்தேனெ 
aug பிரதிஞ்மரூ. செஞ்சொல் - திருக் 

குள், தேற்றம் ஈறுகுறை$தத, 

௨௯. சல்பலி - ஈறுபலி. தனேறி 

பெயர், பலிக்சென்றென்பது உள்ளபடி. 
பலிச்குச்சென்றதன்றென்பதும், யாண் 
டுப் பெற்றானென்பது யாண்டும்பெற்றி 
லனென்பதும் படரின்றன - பெறுதல் 

ெதன்சாரியமாயெ ஈதலையு முணர்த்திற் னி 
௮, வெள்ளைபணி - ஆகுபெயர். அகரம் 
தலைமைச்சுட்டு, இது கிந்தாஸ்துதியாக 
வும் கிற்பதறிக. 

௬௦. பெறின் உள்னைட்பெற்றவர்போ 
ல உள்னையொத்த புதல்வனைப் பெறுத 
அம், உதிப்பின் உன்னைப்போல ஒரு 

பு,தல்வனாகி புதித்தலுமே றக்தன. என் 
பது, கண்டாய் - முன்னிலையசை. 

௩.௧. வாள் அமுதம் பாவாகப்பொழி- 
6s ஈம்பியெனவும், தருமதேவதையைப் 
பொருதஞ்சேவாகவுடைய தேவன் என 
வுங்கொள்க, வான்௮முதம் - பரமுத் 
தி; ௮௮ ஈண்டு ௮தன்-சாதனங்களின்மே 
ற்ற. காவாய்ப்பயந்த - கற்பகதருவைப் 
போல ' வேண்டிற்றுசவிய. மாவாய்ப் 
பிறக்கும் - இக்கலியுகமுடிலிற் குதிரை 
wir uy GE BLD, 

௩௨. நிகரில் ஆனந்தம் - வானத்தம். 
அறமென்றது அறப்பயனாகயெ சுவர்ச்கா 
இக 

“௨௯௬ . தால்வர் நான்மணிமாலைக்குறிப்புரை. 

௧௩, சவிகைபரித்கார் இப்பொழுதஞ் 
Apts தேவுராய்த் இரிகின்றாராகலான் 

‘05600 6 எலுந்திருச்குறளை மறத் 
தாரென்ச. ஆகலானென்பது சொல்லெச் 
சம், உர்துஞ்சிவிகை - இன்னவிடத்திற் 
செல்கவென்ற தணையானே ஆண்டுச்சே 
ற்குரிய சேவயானம், திரிகன்றாரென் 
ளது தரிகுவரென்ருர், விழாவில் இப் 
பொழுது பரித்தாரும் தேவ.ராவரென்ப 

தீறிவித்தற்கு. 
௩௪, உனக்கே மிளிர்தருமென இலை 

யும். இழக்துபெற்றார்க்கே நள்குவிளங் 
குமென்பத, வருஞ்சைவகலம் - சன்னா 
ளகன்று பின்னர்ச்சேர்ர் த ௮ச்சைவத்தின் 
திறப்.பு. கூர்க்து மிளிர்சரும் என்பதனை 
காவசசடையாகடுச் சைவகலம் வரும் 
என்றலுமாம், 

கடு, இருவரையும் தாமவாவிய வாச 
னையகலத் திரோபவித்து இங்ஙகளஞ்சேர்த் 
தினா ரேனும் ௮வ்வின்பசசைச் இற்றின்ப 
மாக நுகராது திருவடிப் பேரின்பமாக 
அகர்ந்கனபென்பது, மடி - மகிழ்ச்டி 

யைப்பயககுந்திருவடி, மகிழமரசக்தடி. 
என இரட்டுறமொழிக. இருத்தல் - சை 
லைச்சண் வதிதல், இது நிக்தால்துதியாக 
வும் நிற்பதோர்க. 

௬௬. வல்லார்ககேதருகுவனென இயை 
யும், தற்போதமிழந்து இறைவர்பணியி 

ன்ராராகலின் இவரைவழிபடுவார்கு 
அவ்விஹறைவரே முத்தியளிப்பரென்பது. 

கழுவு - நீக்கம். 

௬௭, வல்லாரென்பது-வல்ஐுஈரையம் 

வல்லுன.ரல்லாரையும், ஒருஞானமென் 
பத - ஒப்பிகர்சஞான த்தையும் வைராக 
இயஞானத்தையும் சுட்டி, இரட்டுற மொ 
ழிதலாய் நின்றன. ஏகாரம் தேற்றத்தோ 
டுபிரிகில், 

Boy, தவம் - சரியையாதிகள். புளல் 
ஊணாுக ஏனைறுகர்வு ற்ருனும் ௮லன் 
என உம்மை பிரிததுச்கூட்டுச, 

௬௯, ப.ரமயோடி வழிபடுசன்ராரென 
அறிஞர்விசப்ப.ராயின் நீர் இருதேவிமா 
சோடு முயங்குவ.து தகுதியோ? சகுதியன் 
ரயிலும், ௮வர் இரியாசத்தியும் ஞான 
சத்தியமாய் த்தகழ இறைவர்போன்று ௮ 
ன்மாச்சளுச்குப் போசமோகஷ்ங்களை ௮ 
MEG செயல் உமக்கும் அமைந்த 
அவ்வியல்புணர்ந்துவழிபடாத லெர்போ   தியென உம்மைப்புகலாகிற்பதெென்னை?



ர 

பிக்ஷ£டன நவமணிமாலைக்குறிப்புரை, ௨௫௭ 

பிக்ஷாடனதவமணிமா வீக்குறிப்புரை. 

  

பி£ ௮டனம் - பிட்சை ஏற்றல், 
அடனம் - ஏற்றல், 

க, தாழ்ந்தனள் - விடையின்மையிற் 
8ழ்ப்பட்டாள், தோற்றவர் வென்றவரை 
வணங்குதல் இயல்பாகலின் வணங்கி 
னாள், தனக்கும் வெற்றரை யென்பதுண 
ர்ந்து தலைகுனிந்தாள், பிட்சாடனரைப் 
பிரியமனமின்றித் தங்கனொள். தாழ்தல்- 
£ழ்ப்படுசல், வணங்கு,சல், குனிதல், தங் 

குதல். 
௨. குன் ரூ முதகுன்றுடையான் - 

அழியாதபழமலைகாதர், குன்றாகய பழ 
Lo ET Si. MGT GOT Wy Sa Bios 
வளங்குன்றுக முதகுன்றுமாம். இலாத 
வெண்கோவணத்தான் என்ப ஈககன் 
என்னும் பொருட்டாய்க **கழிந்தபற்று 
டை வூட்டன்'' என்றாற்போல நின் ற. 
இரண்டததனை - சிறுமையைக குறித்தற் 
குக கூறுமெண்ணளவு, இரண்டாகய 
அவ்வளவு. கோடி - கொள, புதிது, என் 
மிட்டனள் - என்றுகூறினாள்; ஒருசொன் 
னீர்மைதது, என்றுகூறிப் பிச்சையிட் 
டாள், 

௩, எப்பாததிரம்-சற்பாத்திரம், ED 
பாத்திரம், பிட்சாபாத்தர முதலியன, 

௪, உமை-உம்மை, உமாதேவி, வீடு - 

இல்லம், மோட்சம், ஆட்டி னின்பால் 
இல வேண்டுவைகொல்லென எனமா 

Ms, 

டு, தலையைககிள்ளு மியல்பினபென்ப 
கோரா௫ இவர் சொல்லை ஈம்பினேள 
இவள தறியாமை இருந்தவாறென்னை 
யென்று சரிததத என்௪, ஈகுதலைஎன்பது 

௬. வனைதல்- செய்தல். சக்கரம் - மட் 
சக்கரம், சண்ணாகய அரம், சக்கு- சண். 
குயத்தி - குயச்சாதிப்பெண், தனங்களை 

யுடையபெண், இளமையுடையபெண், 

    

௮ல்குற்றேரையுடையபெண். குயவன் 

என்பதற்கும் ஏ.ற்றபெழ்றிரிதிதுவிக்பித் 
க் இப்பொருள்கள்கொள்க, மூதகுன்று 

இறை இயம்ப - பழமலையார் விடை 
கூற, பழமலைகாதர் கூற, சற்றிடைச9- 
சிறிய இடையினையுடையாள், ச றிய 
இடைச்சாதிப்பெண். ஓர் - ௮.றி, ஒரு, 

௭, வண்டு - வளையல். எங்சகை- எமன் 
கரம், எமத சார்பு. செட்டிமங்கையர் 
தங்கட்கு என்பது இனி வைசியப்பெண் 
களாய்ப் பிறக்கும் இருடிபத்தினிசளா 
இய தங்கட்கு எனவும் பொருடோன்ற 
நின்றமைகாண்க, கூடல் - புணர்தல், 
Lo goo. 

௮, ஊருக்குள் பிச்சை - . நகரத்தின் 

சண்பலி, மற்றொன்று இடகசரடச்கல்; 
அதற்கு ஊர் - சொடை. மற்றொருவர் - 
உமாதேவியார், தங்௨ணவர். ௮௮ யாருக் 
குக்கிட்டும் - அவ்வூருக்குட்பிச்சை எவர் 
க்குங்கிட்டாத, சோறுறீர்கொளும்- ௮வ் 
வண்மையைச் சொல்லுகின்றோம் நீர் ஏற் 
௮ுக்கொளளும், சோஜஹ்றையும் நீரையும் 
ஏற்றுக்கொளளும், சோற்றை நீர் எற்றுக் 
கொள்ளும், 

அதற்கு உளர் மற்றொருவர் யாருக்குக் 
இட்டும் ௮௫ சோறும் நீர்கொளும் என் 
ப தனை மற்றொருவர் அதற்கு உளர்யாருக் 
குக் இட்டும் ௮து சோறு நீர்கொளும்என 
மாற்றிப் பிறர் எவர்சகுங் டையாது 
உமக்கே கிடைசகும் அவ்வூர்க்குட் பிச் 
சையையும் சோற்மையும் நீர் ஏற்தருளும் 
என மற்றொருபொருளுங் கொள்ச, 

௯௬. சழங்கல் - சரிதல், பகற்போத 
விழுங்கும் ௮ன்னம் கொள்வாய் என்று 
வேண்டினள் எனவே இராப்போது மனை 
யில் மனம் வழங்குவன் என்றாள் என் 
ப குறிப்பெச்சம், 

பிக்ஷாடனநவமணிமாலைக்தறிப்புரை ழற்றிற்று , 

ர 

oF



பெரியதாயகயம்மை 
-. தெடுங்கழிநெடிலாசிரிபவிருத்தக்கு றிப்புரை. 

ட்டம் ணை 

ச, ஊடறணியுமாறு தேவியைப் பெரு 
மான் வணக்குங்கால் தேவிமுகாம்புய 
மலர்தலின் ௮வரைக கொடியாக உருவ 

கஞ்செய்தார். முழுமணி - இலக்கணமும் 
றுமமைக்த நீலமணி, கனல்மழு - வினைச் 
தொகை; கனலும் மழுவும்என உம்மைத் 

தொகையுமாம், இலெம்பு-மலை. தின மணி- 
சூரியன், மாசுணம் ஆய் - பெரும்பாம்பு 
போன்று, ஆதல் - உவமவுருபிடைச் 
சொல். 

௨. வரைகழையென மாற்றுக. உருத் 
| திந்த - உருவந்திரைந்த, உருத்து 

இரைந்து என்ச. 
௬, தடுத்தல் - வென்று உரிசவர்தலின் 

மேற்று, உரிபோர்த் தடித்தவெளப் பாட 
ங்கொண்டு கண்ணழிக்கல் மோனை wu 
மின்மை தேர்ச, இம்மணிமுத்தகதிஎலும் 
பிடப்படுமென்று தாலும் எலும்பையணி 
யும் தெய்வத்தன்மைபொருந்திய நதியாக 
இக்கதிபோலவே அன்ளங்கொண்டு மெய் 
வெளுப்ப இருத்தலால் ௮க்கங்கையை 

இகழ்ந்து இயம்பும் கழ்மையொன்றும் 
இல்லை யென்டீராயின் (€ழ்மையடையா 
மைமாத்திரத்கானே) இதன்குணம் ௮த 

ற்குச் கடைக்குமோவெளச் கூறும்படி 
... இளர்ஈதியென்ச, அணிதல் - இடப்படு 

தல், ௮ன்னம் - பிண்டமும், அன்னப் 
பறவையுமாம். இதன்குணம் - வசாரூப 
மனித்தலாதியன, இருந்து - வினையெச் 

சத்திரிபு, 
௪. கொச்சை - சர்காழியையும், திருத் 

தமுருச்சொல்லையும்; எட்டி -எட்டி.மரத 
தையும், தாலியென்னு மெச்சத்தையும்; 
PEA - ap i @ B ww, Fear gon guj; 
வாங்குதின ர - வளைக்ததிரையையும், 
தாவுக்குதிலரயையும்; கொடுமரம்-வலிய 
மரத்தையும், வில்லையும் உணர்த்தின, 

ட. மலம் மாயை, சவிடு உமி என்பன 

நிரனிறை, பாகம்-மலபறிபாகத்தையும், 
சமைத்தலையும்; ௮ருத்தல் - வபோத   

மூளைத்தெழாது அர்ப்பித்த£வ்ம், உண் 

பி.த்தலையுக் குறித் தன. 
௬, விருத தசரிக்கண் மாய்வனவாயெ 

உயிர்கள் பெறுஞ்செயலால் காடின் றும் 
மூர்ச்கு ஈவின்ம ௮ம்முறையே ரீவிருள் 
of is ஆகலின், எவ்வுயிர்க்கும் நீவிர் தக் 
தையுக்தாயும் அில்லீர்; எனறிந்தால்துதி 

யின்வைத்து அத்தலத்திலருளுமாறு 
நிகழ்த்தியவாறு. ஒருவனென்றத சன்று 

முனிவரை. 

௭. பாய்சுருட்டல் பாத்கடகொலியி 
௮ம் இவ்வொலி மிகிருத்தலாலென்க, 

௮, கொடுத்து - பழமல்காதராற் 
சொடுகச்சப்பெற்று, குளத்தினிற்கொடுத் 

தீ எனஇயையும். குளமென்பது- கெ 

ற்றியையும் கமலாலயதீர்த்தத்தையும் 

சுட்டியது. நெற்றியிற் சண்தருதல் - வ 
சாரூபமளித்தல், 

௯. கொள்ளல் - ஏற்றல், ஆடலவாச 
இங்கு இதன்கண் ௮டையா ஆடி அமர் 
வு,றவெளவும், செண்டை குநிப்ப எளவும் 
இயையும், 

௪௦, புலி மானைத்தொழுது மருலியிரு 
தீதலால் ௮ம்மான் தனதினமாகிய பசுக் 
கள் தன்பாங்கரடைந்து தன்னால் ப் 
புலியைப் பயமற எய்தப் பெற்றதாயிற்று 

என்றறிந்து ௮ப்பசுச்சளெல்லாம் ஸம். 
மானால் அப்புகியை ௮டையப்பெறுகன் 
றன வென்றது, திருவருட்சத்தியானே 

ஆதன்மாக்சள் சவெத்தையடைய வேண்டு 
மென்லும் த்தாந்தகோக்கியென்க, தன 
தென்றத சத்தியையும், சாதிகளென்றது 
ஆன்மாக்களையுமாம், தேலியார்முன் கங் 
சையின் பெயரையுஞ் சொல்லாதகடவுள் 
௮2 சவியார்ச்கு எனதபுகழை௪05,தக 

இள்குமென்று ஆரவாரித்த ௮ச்கங்கை 
போலச் சான்மறையாது வெளிப்பட்டு 
விளங்கும் இர்நதியென்றது ௮த்தலமான் 
மியங் குறித்தென்சு. 

- பேசியநாயகியம்மை நேடூங்கழீநேடிலாசிரிய 

விநத்தக்தறிப்புரை ற்றிற்று, 
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கலித். துறைக்குறிப்புரை. 

௫. இறுமாப்பளென அரன் உன்னைப் 
பெறவுற்றனை என்க. 

௨, இருத்தி ௮கற்றுமென இயையும். 
செஞ்சிலை - ஈண்டு அம்மி, மதி - அறிவு, 
சந்திரன், | 

௬, புனலும் முக்காற்பொறுக்கும் 
வழககுண்மையின் இழை பொறுத்தலா 
தியனவும் புலவரால் பொறையென வித 
க்கப்படிலும் ௮வை பொறையன்று; இப் 
பிழைபொறுத்ததே ஈநற்பொறையென் 
ப, மழை - குளிர௪9, 

௪, பொய்யன்றென்பதற்குப் பொய் 
யல்லையாம்படியென்* யரன்சொல்வது 
பொய்யல்ல என்றலுமாம். 

டு, வணங்கல் சுற்றும் கிழிக்கும் படும் 
ஆகலின் பின்வாங்க நில் என்றபடி.. கல்- 
மேரு. 

௬, முதிர்வேனிலில் என்பது தாப்பி 
சையாய்நின் றத, 

௪. உடன்செல்லாமையால் bar Cure 
அருளாளர் இலரென்றுகூறச் செய்தனை 
என்ப. 

௮. செச்சைமலர் புலரவானோ0 
சொல் என்க, 

௧௦, கதை யான்கூறுவேன் அதற்குச் 

கா.ரணம் எனககு விளக்குக என்பத, எது 

வெள்பதற்கு எப்பொருளெனறும்ஒன்று. 
௧௧, முலைவிலை- பரிசத்தொகை,   

௧௨, பெண்ணொழித்ததென்ப௫ - மச் 
களென்லும் பொதுமொழி.ஆண்பாலையே 
உணர்ததிற்றென்பது, என்பாரொடு சொ 
ல்பவர் ராணவென இயையும். தாள் - 
Cpu DB, 

௧௩, ஏதுவெள்பது காரணப் பெயரே 
னவும், எவ்வாறெய்திற்றெனவும் பொருள் 
படும். இச்செய்யுள் 9லேவை, 

௧௪, விழியிணை- சூரியசந்திரநேத்திரங் 
கள். 

கடு, கள்ளையென்பது பிள்ளையென்ப 

தற்சியைய இணைந்துவருமொழியாய்க 
இளியையமுணர்த்திற்று, 

௧௭, சணவரளிதததகொண்டு அறம் 
வளர்ப்பார்க்கே கழ்புமாட்டியுரித்தென் 
பது மூற்றுணிபாகலின் மனைமாட்டியெய் 
௪ முனச்கே பெருங்கற்புமாட்சியென 

வும், ௮ல்தியற்றார்ககு எங்களனமெய்து 
மென்பார் பினைமாட்ரி யார்க்குண்டென 
வுவ் கூறினார். 

௧௮, முன் பதிமேலெதிர்க்தவெளவும், 

உனது நடு செங்கரும்போ இது பிடியு 

ளடங்யெதென் சொல் எளவுய் கூட்டுக, 
சலைபோதல் - சலையிற்றேர்தல். ஈட - 
இடை. 

௧௯. தோளி - வினைக்குறிப்புப்பெயர், 
அழுமாறு ஈங்கணவர்தலையும் இவ்வாருக் 
கொலென்லும் எச்சத்தாலென்க. 

பேரியநாயகியம்மைகலித்துறைக்தறிப்புரை ழற்றிற்று. 

Tr 

நன்னெ NSS றிப்புசை. 
— 6 KK Ne லை 

௧, பூங்சை துன்றுசுவையை சாவிற்கு 
நயந்துதவும்; ௮த தன்னைப் புசழவோ 
புகழ்.தற்கன்௮ என்பத. 

௨, பிறித-ஈண்டுக கெ கொடிதெதன் 

அம்பொருட்டு, ஈல்லோன்-சாச்யெகாய 

ஞர், 
௪, பேறு - செல்லம். பெய்யா- 

பெய்து,   

௬. எண்ணிரண்டுகலையும் எனக 
கூட்டுக, 

௭, முனிச்கரசு-ஈண்டு ௮ ௪ த்தியர், 
இவரைச் சிவபெருமான் தம்மை ஒ.த்தவ 

ராக வித்த ஈறட்புடைமையினென்க, 

௯, விரவலரை 8 அச்சப்பொருளின் 
abs Orem. se. 

  

நன்னேறிக்தறிப்புரை மற்றீற்று.



 இருவெங்கைக்கோவைகீகுறிப்புரை, 

(காப்பு,, கோவை-கோவையெள்ளும் 
மூலையும், கோவைக்கொடியையும்; 
கொம்பர் - கொம்பையுடைய யானை 

முகக் கடவுளையும், அர் இறுதியபெற்ற 
கொம்பையுமுணர்த்தலின் சலேவை, 

க. முகமாயதாமரை முதலியன 
கொண்டு எதர்ப்பட்டதென்ச, 

௨. பெண்ணோடிருக்கும்பொழுதி 
கண்ணொடிருச்கும் முகம்போல்வ தாகிய 
இடம், மண்ணாதியவற்றுள் எதுவோ 
SHG) சண்டிலம் என்பது. ௮ வனிமங்கை 

வரையரமங்கை திருமங்கை தேவமங்கை 

நீரரமங்சையென்பவருள் எம்மங்கை 

யோவென்பான் ௮வரவரிடகஞ்ுசுட்டி 
ஐயுற்றவாறு. பிந்தியதும் இது, 

௪. ஈம்படியே சுமவாநின்று ஈண்ணிய 
மையைச் காட்டியது என்க. படி - இப் 
பூவுலகம், 

டு, இது (௪0௯௧) ஆவத திருக்குறளின் 

கருத்து, (இருகோக), 

௬. இத (௧094) ஆவத திருக்குறளின் 

கருத்தது. (இரகக), 
௭. நிகிரகம்போல் ௮.று£சரசமும் 

புரிசவென்பது. 

௧50, சாசதாலியம் - ஒர்நியாயம்) இது 

காகீகையேறப் பனம்பழம் விழுந்ததென் 
பது. இதனை அறிந்திலிரோ என்றபடி, 

௧௪, பொருகை . தாமிரபர்ணிரதி, 

௧௨, உதவுதற்கேபெபொன் மலையை 
வளைத்தது; ௮ல்லாமல் மலையை வில்லாக 
குதல் யாண்டையதென்பது. 

௧௩. காந்தருவமணம்புரிதற்கு இடம் 
உற்று ௮மைர்தத என்பத, சணி-வேங் 
கைமரம். 

௧௪. மிகல் - மிகை. பு.ரக்.தவன் - பிச் 
சககரவர்தி, ௮யல்படர்ந்தேறல்- தனங் 

சளிலணியட்பட்டுப் ப.ரவிநிலவல். 

௧௫, உன்றனைப்போலப் புதைப்பது 
கதையாலும் ௮றிந்திலம் என்க. இத்து 
றை சாணிகசண்புதைத்சலெனவும் படும். 

௧௬, இம்மலையரண் இடைககின் ம & 
னைவெல்லலாம் என்பது. 

௧௭, சம் தாபம் - பிறவிவெப்பம். 
    

௧௮, புல் - புல்துணவு, அருந்தவம் 
குறைவின்றித்ே தான்றும் என்பது, 

மேகாம்புயத்தச்கு என உருபுலிரிகக, 

௨௧. இந்திந்திரியங்களும் இன்பமெல் 
லாந்தய்த்தன என்ச, 

௨௪. நிலவு- ஈண்டு முறுவலொளி, 
ஆலி - தடாகம், 

௨௫, சதாகதி - காற்று, 

௨௬. கைம்மா - ரையிறுள்ளமான். 

௨௯௬. மொழிமாற்றுப் பொருள்சோள்- 

எண்வகைப் பொருள்கோளில் ஒன் று; 

௮ ௮வ்வவ்கிடங்கட்சியைய மொழிக 
௭ மாற்றிப் பொருள்கொள்வத. வழி- 
முறைமை. 

௬௧. இடைமிடிச்தார் அின்னம்பிடி. 

என்பன ஏலேகமை. 

௨, பாயவெள்ளம் - பயவெள்ளம்; 
ஈண்டுப் பாற்கடல். 

௬௪, தாமரையும் மதியும் ஒளியிழத் 
தலைக் கண்டவர் உவமியார்; காணா தவ 
ரே முகத்துக்கு உவமிப்பரென்பது, 

கட, உற வாழிய என்ச. | 

௩௬. புயல் கரவு - மேகமாகயெ முதலை 
௬௭, ஒருவன் என்றது ஏலேலிங்கரை. 

௪௪, போலவும் போலவும் உனைநோக் 
இஙிற்கும் என்ச, 

௪௨. போல் வெல்ல வலியில்லை என்க, 
வன்னி - இளி, 

௪௫௪, மலை பணி மரி வில் காண் கணை 
என்பனவும், சிலை குணம் கணை வேழம் 
சுரும்பு ௮லர் என்பனவும் நிரனில ற. 
வர்தணண்பா என்னும் பாடத்திற்கு 

மொய்குழல் வந்தள் என்௪; வரதனள் 
எனற்பாலது ஈண்டு ஏன்சாரியை பெரு 
3) நின்றதென்க, 

௪௭. பெண்டு - பெண், 
௪௯. முகை ஈண்டுத் தனம். 
டுச, ௮கம்- மனம், வீடு, திட்டி-சண், 

அ௮ழைவாயில், வேழம் - யானைபோலும் 
தனம், யானை, 

௬. தனத்தார் இட இழமையவன் 
என்பன சிலேஷை., 

௬௩, சங்கம் - சங்கு, கூட்டம். அன் 
னம் - அன்னப்புள், உணவு, தாள் - 
தீண்டு, கால்,



திருவெங்கைக்கோவைக்குறிப்புசை 

௬௫. சங்கேதம்-நியமம், 

௬௫, தார் - பூவரும்பு, 
௭௦. புணர்ச்ியினெய்திய கேற்றழகு 

சட்டிச தலைவியைத் தெய்வமகளாகக 
கூறியவாறு, எண் ஊடு - எண்ணுதலில், 

௭௩, கலைபோல் கொகர்தேதனென 
இயையும். 

௪௪. குளிர உரையீர் என்௪. 
௭௭. என்னேயென்பது இன்னதென் 

பதுபட நிற்குமொழி, 

௮0. கான் 89 கல் - -காட்டிதுள்ள 
௮ழ௫யெ அ௮ண்மான். 

௮௨, எனதம்புபாயக் Sa gion of aus 

ததெனத் தலைமகன் சாற்றியும் இவர் 
மாந்தழையால் எய்தாபெனப் பாங்க பக 
ர்ந்தது கையில் அம்பின்றித் தழமைகொ 
ண் சார்க்சமையினென்க, 

௮௬, எல்லாம் கண்களே ெதறிவிக் 

கும் என்பது, 

௮டு. பொய் - பொய்ப்பொருள்கள், 

புனநடுவின் வம்மேவுறும் ௮.து- புவனம், 
கும்மேல்வரும்வளை - குவளை, 

௮/௮. பொய் - பொய்ப்பொருள், 
௬௦, ஊம் ஒளி - வெயிலைவிரிக்குஞ் 

சூரியன், 
௯௬, வெங்சைவாணர்க்கு மழு இலை 

யேல் கவர்வம்।) அ௮சப்படின் அதிலுள்ள 
மான்பொருட்டு மதி €ள் வேம் என்க, 

௬௪, கொங்கையே அ௮றியாமையறிந்த 
தென்றது இடை வருத்தம் கோச்சாமை 
யின் என். 

௬௫. உலகவழச்குரை பொய்சொன்ன 
வாய்க்குப் போசனமுங்கிட்டாதென்பது 

௬௭. சண்டாதியன சிலேவை, 

௧௦௨, தாள்முறித்தல் - (கனத்தால் 
இடை வரு காவா) காம்பு களைதல், 

௧௦௬, பாவாக்கி-பாவையருளும் 
வாக்னெர்; (ஆளுடையபிள்ளையார்.) ண் 
பனை பெண்டனையாக என்ச. 

௧௦௭. மணிமேசலைநால் - மணிகள் 
கோத்த மேசலையணிக்த மூல்போலும் 
இடை மணிமேகலையென்னும் ழூல், 
சிர்தாமணி - குன்றாகசண்மணி; Re gr lo 

ணியென்லும்நூல், திரு£ஃகோவை - அழ 
இெயசண்ணை; திருக்கோவை பெயன்னும் 
மால். கோ - கண், உரை - வார்த்தை 

மேற்படி சிச்தாமணி திருக்கோவைக 
ஷின் உரை என்றிங்களங்கொள்ச, 

    
      

௨௬௧ 

50. கருங்கட்குடம் - கரிய ஞசுகத் 
'தையுடைய குடம் போலுச்தளம்; கரிய 
கள்ளாயுடைய. குடம் என்க, தாலம் - 
பனை மடன்ிமா; அகுபெயர். 

௧௧௧. பொடி.த்தல் - அரும்பு தல். 

௧௧௮. கில பிறை - நிலவைப்பரப்பும் 
பிறை, தழை இட்டால் வளர்க்தெழும் 
என்க. 

௧௨௪, திருமகளுச்கு உறைவிடமாக 
யாண்டும் பரவும் வல்லகோலாஇதிப த்திய 

BOGS தீகுசிபூண்ட ௮ண்ணாமலைரெட்டி 

யாரெனலும் அரசரமைதத லயமூல 

ஸ்தானத்திற்குப் LILO DOT EOL Lp FF 

ளினர் என்லும் இது, தலைவி Bree 
நேரே உடனபாடுகூருக குறிப்பாற் 
கூறியவாரறாம், இதனுள்ளுறை:-- ௮ வ 
ரன்புகாரணமாகப் பழமலைரநாத மெழுக 
தருளியாங்குத் தலைவரும் என தன்புகார 
ணமாக அ௮கப்பகுதகொடிப் ே பாக் தன 
பென்ப அகப்பகுதி - AEBS ஈ நிகழும் 

காம இன்பததிறம், வல்லசோலாதிபதி 

யென்பது, ௮ண்ணாமலைரேட்டியார் பரம் 

பரைககுரிய பட்டப்பெயர், இவ.ராலயம் 

வ௫ுதீதது வெங்சையுலாவிற்காண்ச, 

௧௨௨. மாற்றி - போக்குதலையடைய 
பெருமான். 

௪௨௬. வரையினவர் அனாபென இயை 
யும். 

௧௨௮, சேரனை மதிமானென்றத மட 

லேறுதற்குரிய பனைமாலையைக் தன 4 
குரிக்தாகக்கொண்டமையின் என்ச. 

௧௬௧. பலர்செய்த-பலர்செய் தனவும். 

௧௧௪, கொடியாயெபெண் கொம்பரா 
இய கணவனோடு ஆடிய எனவும், கொடி 
போலும் பெண்ணே கொம்பர்போலுப் 

கணவனோடு ந கூடுதலை*செய்ய எனவும் 
கொள்க, 

EHH. மருவலர் - மணமலர், பசைவர். 
௮ிளியினம் - எண்டினம், அன்புடைச் 

சுற்றம், அர்ப்ப - முழங்க, கூவ. முரு 
aioe எளிப்புறும்மமிலாடலை கோ 

கக நிமமவெனவும், முருகக்கடவுள்போ 
லுந் தலைவர் சாசலிக்கும் மயில்போல்ப 
வளே நீ ௮ச்சலைவரோடு கூடுதலைச்செய் 
துகிற்க வெனவும் கொள்க. 

Emer. சிற்றம்பலமென்பது ௮.சனின் 
மிச்கதொரு பேரம்பலமுண்டென்ப.த 

குறியாது ஞான ௮ம்பலமெனக் சொள் 
ள் இடப்பதுபோன்று, சிற்றின்பமென்



  

பதும் . 'அதனின்மிக்கதொரு பேரின்பம் 
உண்டென்பது குறியாது ஞானவின்பமெ 
'னக்கொள்ளக்டெர்ததென்ப௮, தாகா 
சந்தன்னைப் புனைந்த சசொல்.வபெொென 
(இயையும். Ag - ADO oe sans sg. 

_ &#0, அன்னம் வண்டு ஆயெவிவற்றின் 
உறவு முற்றும் விடுத்த மதியைகோக்கி 
இதழ்களைக்குவித்து என கஞ்ச த்திற்கும், 
௮ம்சமந்திரம் உச்சரித்தலமைய வாயு 
முற்றுமடக்ெ அமுதப்பெருச்கொடு 
கூடிய சந்திரனை e505 கோக்டிக்கொ 
ண்டு சண்ணிமைகளை மூடியென யோடு 
கட்கும் கொள்ச, 

௧௫௪, கருமுன் - கருவில்; முன் - 
ஏழனுருபு, ஆயவெள்ளம் ௮ணைகோல 
என்பன சலேவை. 

௧9௦. அந்தகனை அழைக்கும் வன் பு 
கஞ்சு என்ச, முன் பரதனை இலர்-௮௩ர 

திமலமுத்தர், 
கடுக, மணிககுரல் இப்பொழுதுசேள்; 

கேட்டின் A கரும்பாம், ப.ஈழி மலராம் 
என்பது. 

௧௫௪, தழல் - கவண், 
௧௫௬. பூமடவார் - சலைமசளும் திரு 

மகளும்) இவ்விருவரையும் விழியா 
கொண்டமைபற்றியே காமாகஷியென 
வழங்குவர், கா - சலைமகள்; மா-இரு 
மகள்; அகி - ௮அகூமாகவுடையவள. 

கட, அச்சுரும்புபோற்குழ்ர் த காக 
கவேண்டும் என்பது, 

௧௬௦. மாளுதல் - கலைகுறைதல். 

௬௨. வைமோசனன் - வாணாசுரன், 

௧௬௧, இருந்தது ௮றிவிக்கவோ என் 

Uf 
௧௬௫, சூறிட்பது போலும் என், 
௧௬௬. வெய்யவன் - சூரியன், 

௧௭௧. இமை- கை; ஆகுபெயர், மதன் 

மலர்க்கணை அஞ்சுமெய்யச் களபச்கோ 
லமணிவர் என்பது, 

௧௪௨. வில்லின்மாட்சிமையை மதித்த 
அடைய கைதக்காமரை (இரவு£்குறிவே 
ண்டி) அஞ்சலியாகிற்கக் உண்பான் 
விரும்பும் என்ச. 

௧௪௧. காற்றால் ௮சையும் ௮ச்சருகு 
எழிலும் இதம் ஆபத்தவிளையும் வன 
தீதிவ.ர எங்களம் திடல்கொள்வதென் 

ய்து.   

கோவைக்குதிப்புரை. 
௧௭௪, தலைவர் இருளில் வருசைக்குத் 

துணியாததுபோன்று௩டித்து என்மனம் 
நின்மனம்போன்றுதுணிர் தென்பது, 

கஎடு, குறிப்பிசையக் கைத்து வர 
ே தீன் எனக. 

௧௭௬, தலைமகளுக்கும் யானைக்கும் 
சிலேஷை, வேல் - ஆயுதம், மூங்கில், 

௧௮௦, பூ௮கமென்ற௪ இல ச்குமி 

என்ப குறித்து. இதனை ௧௬௬ - asl 
செய்யுளிலும் சாண்க, | 

௧௮௧. மாறன் - இளையான்குடிமாற 
நாயஞ்ர், 

௧௮௭. மட்டு - தேன், ௮ளவு, 
௧௬௪. கம்பு - - சங்கு. | 

௧௯௨, செப்பு - மிழ். ஒக - உவம 

aL, 
௧௯௬௪௬, மறைவன த்தம் கதவுதிறக்கடை 

soar -~ அளுடையவரசம் ஆளாடைய 
பிள்ளையாரும், இருவர் - சூரியசந்திரர், 

௧௯௭, இரவில் தலைவிசகுச்கொணர்க்த 
பூமாலையைத் சான் வர். தமைக்கு அறிகுறி 
யாக மாதவியிலிட்டகள்றமை கூறித் த 
வாறு, மணம் - வாசனை, விவாகம். 

௧௬௬, வேங்கைமரத்திலும் முல்லை 
மாலை சூட்டியகன் மனன் என்பது. 

௨௦௮, மேவாதவண்ணம்௦ கரட்டு 
பையென இயையம். கெய்தற்பறை - 
சாட்பறை. 

௨௪0௦, கொடி - காக்கை, 

௨௪௪, இது ௨௬௪-வது திருக்குறளின் 

கருத்தது; (வாய்மை ) 
௨௨௦. பசர்ந்து இடனாகுலம் என 

இயையும், 
௨௨௧௪, பொறி ஆலயம் - இலக்குமிக் 

குரிய செந்தாமரை. 
௨௨௪. மலய நிலம் - 

காம அனலம் - காமாகஇ 

௨௨௫. வம்பு - வாசனை, தீச்சொல். 
மதி - சந்திரன், பு.தீதி. வண்டு - சுரும்பு, 
வளையல். ௮ம்பு-நீர், பாணம். கண் முத் 
க - கள்ளாகிய மு த் த, சண்ணீராகய 
முது. வெம்பு - விருப்பு, 

௨௨௮. தருவ்காமகோயைக் GA spe 
ளாய் என்றும் பாடம், இதில் ஆய்-தாய், 

அணக்கிற்று- வருத்திற்று, வெதி - ஆ) 
De கொண்டது அ௮த்தெய்வத்திற்குப் 
பலியீதற்கென்க, விதி - ஏலேஷை. 

தென்றல், 

| eee, கருக்சண்ணி ௮ண்மைவிளி.



திருவெங்கைக்கோவைக்குறி 
௧௪, தலைமேற்பபொறி என்றும்| 

பாடம், வெறியாடல் - வேலனாடல், 
௨௧0, சகரம் @ வாமதேவரும் gr paler | 

மூதிர்க்த இருமுனிவரர், 

௨௬௭. வேங்கைபூத்தும் espace 
வேடங்கொள்ளுதலும் வாய்ர்தகாலமே 

மணம்புரிசாலமாகச்கோடல் வேட்குல 
மரபு, சணி-கணிப்பவனெனவும் 
பொருள்பயத்தலின் மணகாளுரைப்ப 
வென்றும், மலர் பொனள்போற்குவிதலின் 
கடன்றரவென்றும், ௮க்காலைச் தடை 
செய்தலியல்பாகலின் ஊர்கோளைக் தலை 
மகள் புறம்போகாவாறு அன்னையிட்ட 
இற்றாகவும் உருவசததவாறு. ஊர் - பரி 
வேடம், 

௨௬.௮7. நின்பழி - கினக்குகேர்ச்சபழி, 
கரத்தல் - தலைமகள் பிரிவால் உளவாகும் 
பீர்பூத்தல் வளைகழலலாதியன புலப்படா 
வாறு மறைத்தல். 

௨௧௬, ஒளிவால் இருந்தார் என்றும் 
பாடம், குறி - குறியிடம். 

௨௪௦. நந்த துயில்கொள் என்க, 
௨௪௧. கோல் - சூரியன், 
௨௫௬, வண்டெனதெருக்கும் என்க, 

கழ. - பேய. 

௨௫௪. நாளைவராமல் மறிப்பீராக 
பென்றது இன்றேயான் இறந்தபடுவன் 

வருவதெத்திற்கு என்ப த தோன்றுதற் 
கென்க, 

.. ௨டுறு, களபமென்னப் பூசு ௪ என் 
ப்தி, 

௨௬௨, ஆட வேறுதவறு விளைஃல் இல 
தாக நின்லுயிர்போல்வாளைப் புரர்தேன் 
என். இலதாய் - எச்ச ததரிபு. 

௨௬௪, இது கசடுக - வது திருக்குற 
ளின் கருத்தத,( செல்லாமை முன் பின்- 
அறம் இன்பமும், 

௩௬௮, பிரியாத தலைவர் பிரியப்பட் 
டவள் .நீயொருத்திகானோ என்ப, 

௨௭௦, மான்பிணைகாண்டலும் மீள்வ 
ரென்க. 

௨௭௧, பூட்டாதவில் - மேகவில், இட் 
டாதவம்பு - நீர், 

௨௪௨, வம் பு - காலமல்லாதகாலச் 
திற்றோன்றுவத. குயில் ஏமருபருவம் - 
கார்சாலம, எமரல்.- கலங்கல். 

௨௭௬, பசப்பு - சாமத்தால் வேறுபடு 
திறம், குருகு - வளையல், தோன்றி-செல் 
காந்தள், 

  

  
  

புரை. ௨௬௦ 
“et 

௨௭0. ௪௨௭ ௪-வது இருக்குறட் ௪ ௫ 

SH (உர னசை இ. ). 

௨௪௪, தேர்செறு,ச்சச என்க, ் 

௨௭௮, அன்று - அன்றி, 
௨௪௯, ஆயெ வென்பது ஆய ௧ 

எனப் பெயரெச்சமாசியும், ௫ம், ஆகு 
குமென விளையெச்சமாசியும்: Qu t dar 
பயந்து நின்றது, ௪ல் - முறையே இபூ 

ம் ஒலிக்குறிப்புமாம், ஆ 
௨௮0, கரம் ஆர்க்கும் வலம்புரிவாந? 

என், ் 
௨௮௨. அற£தார்மனம் மறத்தத் த. 

நினை த்தலுமின்றிப் பமர்டித்தளை 
மாய் நிற்பதபோன்று என் மனநி 
தென்க, 1. 
௨௮. விண்மணி - சூரியன். gah 
௨௮/௬, இர்தீவரம் - கருக்குவளைந்தி 
௨௮௪. அயரம் செல்லுமென இயைநு 
௨௮௮. கணம் - விண்மீண். | 
௨௯௬௦, மால் - மேகம், 

௨௬௬. கூறுமெனில் தெளித்த bee 
ம் கரி உண்டு, எனவே wseang 

பிறிதொன்றுமில்லை என்றபடி, இலை 
மனை - பர்ணசாலை. - ந 

௧௦௪, உலை - நீர். 
௬௦௮. கலந்தாக்கு மணகுசெய்யுர் 

என்க. ,. 
௧௧௦. ௧௧௨௦-வத நிருக்குறளின்கரு 

தீ. (அனிச்சமும்), ( 
௧௧௨, பாலை கெய்தலாகப்பரடிய 

திருஈனிபள்ளியில். 

௧௧௬. பெண்ணணங்கு- _piéercad 

எனவே, காவியாதியபோலும் அத்தே 
பு௮ப்பன்றி வேுகாவியாதியவும் ௮ஹி 
பூத்த வாவியாதியவும் a0 Rei cor தீ. 
Q Dar Lt gt, ee 

௧௧0, காண்முதலியன மற்றைத் 
போலும்; கற்பு மங்கல காண்ே 
என்ச, இ 

நக... வன் உமையையும் வஜி_ 

அருக்ததியையம் துறக்சாதும் சீ 
Bos. நிழல்போல நேர்க்தத ஞீ 
௬௨௬. கணி - கண்ணி, வேழீ 

கமைக்கூத்தர், 
௬௨௭, இர்ஈகர்முன் பொன்ன 

GT DOES என்றது, ம 

௩௧௬. விசாயசக்சடவுள் சாகக். 
விற்சென்று காவிரிஈதியைச் க வி Ge 
சரிதம் கந்தபுராணத்துணர்க, 
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“ae இருவெங்கைக்கோவைக்கு றிப்புரை. 

ககன பூவிதழ்களைப் பரப்பி ௮ த ல் 
ப்பிலும் குழையும்பதம் என்க, 

லின்முகம் - பூவிதம். 
௧௬௯. மகளிர் புறம்போந்துலாவுதற் 
பதும் பேதைப்பருவழும் ௮ஃதியலாத 
ங்கைப்பருவழும் போலாது, பெதும் 
juga இவ்வீரியல்பும் ஒருவ 
(யந் தன தாகலின் இதற்கு இத ககைய 
சவுகட்கு இடைய காட௫.ப எரு .மாலை 

ற்மமாயிற்று, பெவம்பைபடருவம் 
or Car புறஞ்செலாதவள் மங் 
ஈப்பருவம் வந்துழிச்சென்றது வியப் 

ன்படி, 
௧௪௦. பன்றியெழுங்கால்ெெ கொழு 
1G அபயமென்று. 

௩௪௧. வண்டல் - ௪ண்டு மகளிர் விளை 
டுக் சலவங்கள். 
௬௪௬. அல்குலாளொடு என்றுயிலை 
re, ப 
௬௪௭, தலைவனடி பேரடியும் தலைமக 
டி எற்றடிடமாயிருத்தலின் வெள்ளைக் 
ரிய அளவடியும் வஞ்சிக்குரிய Ae Sly. 
5G) குடியும் போல்வவெனவும்) 

வை தனித்தனிசெல்லாச அச்சமாதிய 
ரணங்களால் விரவலின் இவ் விடம் 
வ்வீரடி.களும் விரவும் சலிப்பாவொப் 
(னவும் கூறியவாரும், சலைவனடியை 
|ள்ளையடியென்றது வலம்புரிச்சங்க 
கையுடைமையினென்க. Q @ or dr - 
.ண்பா, சங்கு, வஞ்சி- வ ஞ்சிப்பா, 

ண், கலி - கலிப்பா, கெடுதி; வஞ்சக 
மாம். 
௧௫௦. இதில் லீ பறவை. 

௩௫௦,ஆற்றுப்படுத்தல்-ஆற்றுவித்தல், 
௨௫௭. எனக்கோ அ௮னைக்கோ எவர்க் 
£ என்பது, 

௩௭௬௦, எழுகாவொன்றுசான்றாக - அக 

ரி ஒருசாட்சியா ௧, 

2௬௬, மார்பினாருடன் ே பா£யினள் | 
ஈறும் பாடம், 
௬௬௪. அ௮ணிவரையி - லில்லம் என் 
௦ பாடம். 

௨௬௭. இம் மலை கன்மலையெனினும் 
'த்தோற்கு இடந்தருதலால் பொலிக 

| 

  T Lt Lo. 

௩௬௮, செம்பாதி - CerurB, Adu 
ருமான் மணச்து ௪ரீரம் பாதியாயினர், 
இவர் பூரித்தனர் என்பது. | 

௧௬௯, வருர்தல் - ஈண்டு முயற்சியின் 
மேற்று, 

BETO, eS &- BG) விழைவுக்குறிப்பு, 

௧௭௯, மலரொன்றுபோல அிலர்களை 
CT BG OT in SLD Sor என்ப; Bf ait 
சிலேடை. 

௧௬௭௪. அன்று - அள்றிஎன்பதன் 

திரிபு, | 
௬௭, ௪௮-வது திருக்குறளின் கருத் 

தீத; (ஆற்றின்), 
௬௭௬, மேகங்கள் ச€ம்நிலையினவாகலி 

ன் அருந்ததிநிலையிற் சேறலும் சொரி௫ 

ஐம் இன்மைபற்றி என்றும் பெய்யா 
என வள் கற்புக்கு ௮வ்விசேட மின் 
மையை விளகயெவாறு, 

௧௮௧, சேதகம் - சேறு. குளிர் - 
நண்டு, 

௩௮௪. வெட்டி பூப்பறில்சகும் மங் 
கையர்ச்கும் நிரைகவர்வார்ச்கும் உரிய 
வாகலின் இங்களம் கூறியவாறு, 

௧௮௬, ௩௪௪- வது திருக்குறளின் ௧௬ 

£581, (Bare) 
IH, Gow dor off pO STs See Ds 

சுவையே ஒப்ப, 
௬௬௦. மணிபோலுயிர்ததத கெய்யாடி 

னள எனக, 

௬௯௧. பததிரதன் - தசரதன், புத்தி 
ரன் - தந்ைதைதாயரைப் புத்சென்னு 

ஈரகத்திருக்து எடுப்பவன். 

௫௯௭, ௧௫௬-வ.த திருக்குறளின் சர 

தீ.5௮, (ஒத்தார்), 
௪௦௧, பரவை - ப. ரவைகாச்சியார், 

௪௦௮, ௬௬௧-௮௮௫ ர்க், (கண் 
னணுடையா) ட்ட 

௫௪௧௭. எ௮௮-வது 9 ருக கு ற. ள், 
(உடுசகை.) | 

௪௧௮, தஇர்.துயர் - பிறவினையில் வரத 
வினை ததொகை. 

௪௨௨. நாகு - இளமை, 

திநவெங்கைககோவைக்தறிப்புரை ழற்றிற்று , 

 



  

திநவெங்கைக்கலம்பகம்... 
௬, கலை - லள்வொற்துமை. 

௬. லில்லிறைவன் - இராமர். 
௧௦, சிவபெருமாலுக்கு வம்பு நிருமா 

தும் கான் ஆரிசேடலுமாகலின் அம்பு 

'மேலிருக்கு காரி என்றும், மன்மக.லுக்கு 
அம்பு மலரும், காண் வண்மோகலின் 
அம்பின்மேலிருக்கும் er © us or gr wb 
முரண்பட விதர்தபடி, ‘ 

௨௨, மை. ஆடு. 

௨௫. விமலேசரெழிலொன் கிரதக்கர 
லென்று, சிவபெருமான் ககொண் ட்ரூ 

ளிய பூமியென்னும் இரதத்தின் உருளை 
யாகிய சூரியனை, பின்னர் இரதக்காலென் 

5௪, அச்சுரியலுடைய இரதத்திலுரு 
சரயை; லாளிவாளி என்றது, அப்பெரு 
மாலஓுடைய பாணமா௫ய தி ருமா லின் 
'பாணத்தை, எனவே, என்றும் கியதியா 
கக இழக்கேதோன்றி மேற்கேயோடும் 
கூரியலுடைய இரதவுருளை௦ தய் வ கத 
யால் அ௮ர்கிலைமாறிதெெ தற்கேதோன் கிவட 
ககேயோடிலும், சட்டிவிடப்பட்டாரை த 
தப்பாது கொன்றேமீளாம் ௮த்திருமாலி 
ன் பாணம் தவனுதலை யடையிலும், ௮ 
'கரலத்தம் என்ெ மொழி பிறழாதெனத் 
தலைமச னிசைச்சவாறு. 

, ௧௬. சுடர்கால்- சூரியசந்திரர்களாகய 
உருளைகள். 

௪௨, என்னடிகளென்றது இருவள் 
ளுவகாயனாரை. 

௫௮௮. வேய வென்பது அயவெளப் போ 
Aur ogy, | 

டட, தமிழ்வர்௫ - தென்றல்; தமிழ் - 
இனிஃம, தமிழ்ப்பாலை, 

09௬. காதித்தல் - ஒலித்தல், 
௭௫, பவம் - உலகம், 

௮௬, சிருமமைச்காட்டுத்நிருத்காண்ட 
கம் - ௪, (தூண்டுசடர்,) 

௮௪. இபம் - சுவாதிகாள்; ஐப்பசமா 
SERCH Far Reap £87 SACO LD Ip | 
பெய்யுமென்பதைச் ஏ இத்துள்ளவ 
மென்னுவ் கருத்தால் “இபக்தோன்றும் 
யுயனினைவைச் Sori” என்ருள். இச். 
செய்யுளில் ரலசொம்கள் 9 லடப் | 

பொருள் தத கிற்செ.றன, 

பாலைக்கலிழ்த்த காகத்தை ஒரு இடைய 

உடு 7 

  

ர... பொருட்டு. எரித்த சமித்திகிரீலை 4 
. [அத்தலபு.சாணத்துட் ores, 

௮௯. அதிதல்- ஈண்டும$த்தல்) 
“பெறுமவற்றுள் ' யாமதிவில்மை"'. என் 
அம் திருக்குறனிற்போல, ....... 

௬௯, மசனிர் கூச்,தலை: மன்மதனுக்கு 
அரணாகவகுப்பது. அ.ற்றுணிடாகலின் 
குழற்காடு குறைத்தகருத்து மதனைப்பிடி 
க்கவோ என்ருர்; இதனை “மட்டுக்கணை. 
வேள் ௮.ரணாகவளர்த்த குதம்காட! 
என்னும் பிரபுலிங்கஃீலையாலுநுணர்க, ' 

௬௫, இக்திவரம் - கருங்குவளை. : அசி 
பேகம் - அதிசயம், உயர்சட,, 

. திரவேங்கையுலா. 
சண்ணி-௨௪. கோசலைகாட்டிலே மணி 

பிங்கலை ஈகரத்திலே அர். தணகுலத்திலுதி 
தீத விவச சன்பவர்வதுமைமேலீட்டா 
ல் எங்குழமுழன்று வருங்கால், ஒருவன த்தி 

ல் ஒருதெய்வீகச்சுனையில் மூழ்கி, அங்கே 
குபேரன௪ தங்சையாற் கடைசத்த அபர 
ணங்களைச் சைக்கொண்டு, ஒருகணகாத 
ருணர்த்தியவாறே விருத்தகரியையடைக் 
*, அசரீரியின்படி உரோமசமுனிவ ற 
இரகம்பெற்று, அருக்தவம்புறிந்து பழ 
மலைகாதர் கட்டளையின்படி Mears 
ணங்களை வைக்சப்பட்ட வன்னிவிருகூம் 
வேண்டியபொருளுபகரிகக, அரிய இருப் 
பணி பலவும்புரிஈது சிவப தமடைர் தனர். 
இதன்விரிவை அருக்காசலபுசாணத்தட் 
காண்க. 

௧௭, அ௮ன்றுதல் - பகைத்தல். 
௧௧௬௬. 236த௫௦,2ல் ஏழுலய தளவம் யே 

ஸ் 

ப, எட்டுமுதற் பதினொருவயதள 
| ௮ம் பெதும்பை, 

ட. 5. கமி மேோண்றும, செயயமென் 

அம் ... woe 

௨௧௭, ஒர அறிவு. | 
௨௨௪. பன்னிரண்டோதற்பதின்முன் த 

வயதளவும் மங்கை, 
௨௬௪, பதினான்குமுதற்பச்ே SNOT bl Bi 

, வயதளவும் மடர்தை, : 
௨௪.௮, உடைச்தாள் - தோற்றவள, 
௨௮௪, எய்யாமை - அறியாமை, .: 

௧௦௦, இருபதுமுதல் இருபத்தைகத 
.[எயதளவும் அரிலை, / 

௮9. மாணிச்சமலை - இர.த்தெலரி, 
-வாட்போக்க என்பதம் இதுவே; இல் : 

௧௬௬௬. இருபத்தாுமுதல்முப்ப ச்தொ 
ருவயதசாவும் தெரிவை. 

௬௬௪. காவல்லிலவ்சல் - மருக,



    

களு, : ப முங்யக்றரன்ட vee 
srbupouserm பேரி பேரிளம்பெண், 

.இட்டலிங்கவயிடேகமாலை,' | 

©*6" மூலமென்பது, 

றில் விதிக்கப்படும் விஜமார்ச்சம் usp 
மார்க்கம இரண்டாலும். முத்தியுண்டெ 
ன்பழம் விளக்கியது, 

க. நின்மலபஞ்சாவத்தையினியல்பும், 
சலம் அவற்றிற்கும் அதிதப்பட்டதெள் 
பழம் கூறியது, 

௫. பெருமானுக்கு ஒன்றிலும் விழை 
வில்லையாகவும் ஆன்.மாக்களுய்வான் ஆக 
'மங்கவில் ஆராதனைலிதித்தத, 

டு. பெருமான் அனுக்கிரக நிகசிரக 
வியல்பு, 

௬, வீரசாமானியருக்குக் தூலதலுவி 
ற்செய்யப்படும் Qep Aas எழுவகைத் 

இஷ, 
் ௪. வீரவிசேடருக்குச் சூககுமதனுவிழ் 

செய்யப்படும் பிராணலிங்க எழுவகைத் 

தீக்ஷை. 
. ௮. வீரகிராபாரருக்குச் சாரணதலு 
விற்செய்யப்படும் பாவலிங்ச எழுவகைத் 
தகை, 

௯.. அபிஷேகவ் கொள்ளுமுறைமை, 
௧௦, சிவாளந்தத்திலுயர்வும் சைலவரு, 

ஸணெறிச்சிறப்பும், 

.... நேடங்கழீநேடில. 
௧, எப்பிமவி ஈல்லனவெள வினாத்ச 

eller p ஒகா.ரமிரண்டஅள் முன்னையது 

  

௮ ர்ச்சனைபுரிர 65 சலெம்பியாதியவற்திலு 
யர்பூம், பின்னையது. அசபுரியாத மூடரி 
னிழிபும் தோன்றரின்றன, -தெதித்தவர் 
தீமையும் வைத்தருள்வோயென இயை 

யல், 
௨, அமைச்ச: 'குக்டொது இயன்ற 

 பாச்கையெனக் கூட்டு. இ.த்திறயாக்கை 
யாதிய வுடையராய்ச் தோழமை பூண்ட | 
நம்பியாரூரர் மு,கலியயோர் விரும்பியவா 
௮செய்யுத் தேவரீரே வளிச்சுசெல்லுங். | 
காலத்தும் அவர், அவ்வரியயால்கையை: | 
யும் வெறுத்துத் சகேலசீயரையோண்ண; 
பான். இவ்லிழிவுடல்.. சீச்சத்திற்கு அழி 
வேள் இங்களமாயின். எக்களமுய்வேள் 
என்பது... 

ய்!" என்பதனாதும் அதிக,   

௬,. இம்புலள் ஈண்டு இட்பொறிகள், 
௪. உலகையளந்த திருமாலாதியர். நத 

| மலர்சாத்தலாதிய ஒவ்வொருதொண்டை 
-]யே மேற்கொண்டொழுகாரிற்க, பதிவர் 

௪, சிஏலில்கமே.: எல்லை. சேர்த்தி. முன் காணமின்றி அத்தொண்டளைத்தம் 
ஒருக்குடையதாயெ உமத பூசையைச் 

2, ஆக்மேர்ற்பவ்வக்ககளும், yap செய்கேன் என சதியாமை என்னே? 
என்பத, இறைவரையழிப்பான் யாக 
சியற்றிப்- -புசியாதியவித சமைபற்றித் 

தாருகவனமுனிவமை கி ob @ அச் 
கடையரெனரூா, 

டு, மூச்டைவிழிகளேறல். - காட்டி 
மழுங்கக கண்சுருங்கல், 

or, வெசா,சாககியமு கலிய Rigen 
sraGu sspamchrujo £srRaapts 

" இிமு.தலிய Bee தித்துவமூர்த்திகளையும் 

Cpe pw உற்றன ஈசானம் ௪.ததியேர் 
சாகம் வாமதேவம் அகோரம் தற்புருஷ் 

மென்னும் முகங்களாசிய பிரபாவக்கள் 
எனக கொள்க, 

௧௦, வங்கையராஇயர் சரித்திரல்களை 
வசவபு. ராணதட்சாண்க, 

  

தறுங்கழீநெடில், 
௪, பொன்செய்வாணிகர் - ப பான் 

வினைபுரியும் வாணிகர். (தட்டார்) பொன் 
ஈட்டும் வணிகருமாம், என்செய்கு-யாத 
செய்வேனென்லும் தன்மை யொருமை 
வினைமுற்று, ஒ வினாப்பொருட்டு, ் 

2, elie or gr - கடைக்குஷைக்தது. 

று - தன்மை, 
௬. தீம்வென - - தம்முடையனவெள, 
௬. குருபணிக்கு Qi gud, சுங்கம் 

[fp OOF SRL பொருளும், ெத்தியானத் 
திற்கு மனமும், உரியனவாசப்புரிதல் 
வேண்டுமென்னும்: Sp pied புபற்றி 
நினக்குறுகூரும் மனமென்ரர், : இதனை 

| நிரஞ்சனமாலை ச௪-வள: செய்யுவிதும் 
உணர்க, - 

or. 'மலர்க்கருள்வதாயின் ௭ BN tn, 0 iF 
wont a 

கல்லினுக்திதோ என்ப.௮.. 
ஷி/..திருகீர் உனக்கு காய்ப்புளகாமோ 

என இரக. 

| நீரத்கனமாலை. 
௨௧, கருஎன்று- ௧௬௮ ன்றி, கரூ- 

-விச்ச சன்றியே Mery er ug 

சிருலா 
aD. OBE BaD.



Fiat ps ininRenisks Hui yous. 

சிவதாமமகிமை, 
௪. இறச்டொத் என்பத் ஈறுகுறர் 

sai. பக காணிய கூறிய என்பன் 
செய்யிய வென்றும் கிசையெச்சம், 

௭. வெண்மநிகுடி - வினைககுறிப்புப் 
பெயர். 

ங் 
தைவ 

நேத்சுவிதோது. 
சண்ணி-௬. வாசனையென்றத நினைவிற் 

குச்காரணமாயுள்ள பாவனை வாசனையை 

என்க. ,த0ததிராச்,தத ஒன்.று- ௮ நிலைத் 
தடைசெய்நிருர் ததொரு மலினம், 
£8. கழுவேறிகள் - சமணராதியோர். 
௪௯, ௧0, என்பில் உயிராககினான் - 

ஆளுடையபிள்ளையார், 
௧௭, ௪௮,எண்ணி இறப்பும் பிறப்பும் 

கடியப்.பிமந் தான் என்ச, 
௨௪, கருணைபுரிதலாவது-தம்மைநோக் 

குதலாதியவற்றால் பாவிகட்குப் பான 
கொழிவும், தம்புனிதச்செயல்களை கோக 

குதலால் உதாசனர்க்குப் புண்ணீமஙிருப் 
பழும், தம்மைவழிபடுதலால் பத்தர்க்கு 
ஈல்வினையும் தம்மை ஈம்புசலால் கேர்ச 
கு ருதீதியம் உண்டாககல், 

௨௨, ௨௧, மூன்ருற்பெருக்கும் இருசம 
ய். ம் ௮௪மயம். 

௨௪. இது முதல் தசாங்கம் கூறப்ப 
டுன்றன. இது கைலை மர்தசம் கிர்தம் | 
மேருவை இழி.த்தலாறு, 

௨௫. வளத்த - வளத்தது, , 
௧௨, முப்பகுதியுயிர் - விஞ்ஞானகலர் 

பிரளயாகலர் ௪௫லர், மும்மாயை- சத்த 
மாயை சுத்தமாயை பிரசருதிமாயை. 

௧௮, வரையாமை - எழுதாமை, நீச் 
சாமை, அ௮றமானித்தல் - காரியத்தைக் 
கொண்கொரணகத்தைத்துணிதல், 

9௯. திருச்குறள் கடு. 
௬௩. முன்லும்படி. வேறிலாமையாவ 

22 - இரண்டையும் சமமாகசகாண்டல். 
௭௦, மலுவுளை - மந்திரவாககயம், 
௭௪, தன் என்றது சவஞானபாலையதே 

சிகரை. புலவர் - தேவர், கவிஞர். 
௭௨, ம௫ழ, ௭௧ ௮னைய என இயை 

யும். 

௪௧, தனைமேவு மாசு என மாய்றுக, 
௭௯௬, பொறிக்குஞ்சரம் - இச்திரியக்க 

ளாயை யானை, *தொண்டாஞ்சுகளி 
௮ம் மடக! என்புழியும் அஞ்சுகளியெ 

௩௮௭ 

ன்ப மக; MER: அதுபடுமாய் இர் 
இந்திரியங்களின் மேனி ன, 

௮௨, கவரி இரட்டி என' இயை. 

௬௭, ௯௮, சர்தம்ருள் - பி.லிக்குக் 
கா.ரணமானி Bint sapemim, 

௧௦௨. எம்மை யெமக்கருளாய் என் 

ற்திகுச்மரிலையவிள ச்குலாய் எள் றயடி. 
௧௧௫. இக்கண்ணி செவக்கோலத்கசச் 

சுட்டிரின், ௦2, 
௧௧௫. அடியேலும் cag - சந்தலா 

னேன் என இயையும். 

௧௧௭, வில் நியாமை - வில்லை, க்தொடு 
தஸ், பின் பசையின்மையின் ெெ ஈ.ற்நிக 
கண்ணைத் தர் சனரென்பத. 

௧௧௫, கேவலம் - அறிவின்மலைப்பு, 

௧௨௪, இளர்கசம் பிரமசயாலதச்தைக் 
கழுத்தப்போம் ரூங்சாமை ௫ திப் பித் 

5௪. 
௧௫௪. தொகையெதா - செய்யு என் 

௮மை வாயபாட்டது. 

௧௫௬, சம்பர் - களிம்சகம்பர். 

௪௬௭, ரீ தனையல்லவென்று தின்னை 
நீங்கனொல் என்ச, 

கன்௪. சோர் மலிர்று ௧௮௪ - என்னும் 
என இயையும். 

௧௮/௬. தன் என்றது மணிமுக்தா 
6 Sen itt, 

௧௮௮/௪. செய்த்தாமம் - - வஏயலிடம், 

௧௮௮. சவை - உப்பு. 
௧௮௯, ௧௯௦, ஏகுதற்கு எனியவழியாக 

| உயர்த்த உப்புக்குவியல் என்க. 

௧௬௯௨, பூ- சிலேஷை, சேடன் பணவ் 

| சாட்டல்-பாதலங்காறும் பதித்திருக்கல், 

  
௧௯௧௬. வேளாளரும் ஃங்காபுததிரரா 

கலின் முருகக்கடவுளை சகோதரமென்ருர், 
கங்கை விடுப்ப என இயையும், ஆண்டு 
வேளாளரின் மிகுதிகுறித்தவால, 

௧௯௭. திருச்குறள, ௧௫௯௬௮௮. 
௨௦0, சேயூர் - முருகக்கடவுள் தலம், 

௨௦09, இறைவன் காற்பூகம் எனப் 
பிரிச௪. 

௨௦௯, ௮வன் என்றது நியாயனை, சேர 
ஈண்ணனுரேல் என இயையும், 

௨௨௯. தந்திதருபச்சை - யானையாற் 
கொணர்ந்த மரசதப்பச்சைச்கடகம், 

இச்சரித.ம் வெப்பிரகாசசுவாமிகள் வ.ர 
லாற்ருல் உணர்க, 

௨௪௨, ஒரு பூதருமில்லாகு,ற்ற--ஒரு 
யிரும் காட்சியிற்படா தொடுங்கியுள்ள



௨௬௮ 

.. முதிதப்பதவம். 
௬, பிலாதி - கம்பை, 

  

| அல்புலிப்பருவம். 

௪. நின்னிறகாமன் என்றது - ச9வெள் 

or der. 
  

சீவதானபாலையசுவாமீகள் 
கலம்பகம். 

ee. இப்பிரபரீதம் ஆரியர், ௮யிகக 
முற்றபிள்னர் அருளிச்செய்த தாகலின் 
“நங்கண்களிப்ப ஈண்ணுமாயின் யாம்' 
வினாயறிகுதும்'” என்று ஆற்றாமையால் 
வித். தரைகப்பட்டத. 

  

இட்டலிங்கவகவல. 

வரி-௬, பெரியோன்ருலும் இசைமு 
கத்தொருவலும் காண்டல்செல்லாதென 
இயையும், 

௪௪, கடிஞை - பிகஷரபாததரம்,   

பிள்ளைத்தமிழ்க்குதிப்புரை. 
௮௨. அகுர்குன்ளு- த்தியாள்மகம், 

SROuer pss, ஆநிைலிகம் என்பன, 
அவைமுறையே சடத்தொகக. igus சேத 
னம்வாயிலாக வருவதும், பஞ்சபூதம் 
வாயிலாக வருவம், ஒருவாயிலாளள் 
Ds தெய்வச்தானே காரணமாக வருவதி 
மாய துன்பங்கள், 
௮௮, நோக்கிய ஒளிஏறர்தன் Cp 

என இயையும், கோக்கிய- ர, 
ஒளி82ரதன்று - ஞாளம் மிகுச்தது, 

௧௦௦, ஒழிவின்றிருத்தலாவத் - - ல 
தீனுவில் இட்டலிங்கமாசவும், சூக்கும 
துகில் பிராணலிக்கமாகவும், கார 
ணதலுவில் பாவலிக்கமாசவும், அகலா 
தீமர்ச்திருத்தல், எக்களமிருந் தனே 
னின், காரி மூ தீலிய பல்பெரும்பதிக 
எனை த்திலும் சண்டோர்க்கு வினைத்தோ 
டர்பகல வீழற்திரு்ெ தெனவே இருந்தனர். 
என இததியடிகளோகேட்டி. முடிக்கு, 

இன்று - இன்றி, 
௪௧௪௨. பெருங்காய் வீழ்தர வாளைபா 

யம் என இயையும், 

௧௬௨. களமர்வீழ வராலுகளும் என 
இயையும். 

  

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் 

பிரபந்தத்திரட்டுக்குறிப்புரை 

ழற்றிற்று, 

என்த




